Naam oefening:

Leesoefeningen

Doel oefening:

Vlot kunnen lezen in het Arabisch met leestekens (shekl).

Originele tekst:

De vier fundamenten

Samensteller:

Adil Aboe Moussa

Bron:

Fusha.nl

Benodigd aantal

Minimaal 2 (1 lezer en 1 observant).

personen:
Instructie:

 Persoon 1 (lezer): lees de tekst hardop op.
 Persoon 2 (observant): luister en corrigeer de lezer als hij een fout maakt.
 Wissel van rol na ieder hoofdstuk. Ieder persoon dient dus minimaal 1 x het
hoofdstuk te hebben gelezen.
 Herhaal het gehele document totdat je het onder de knie hebt. Ga daarna pas
naar een andere oefening.
 Zoek woorden die je niet kent later op. De nadruk ligt nu op het vlot leren
lezen en niet op het begrijpen van de tekst.
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ال َقو ِ
اع ُد األَ ْربَ ُع
َ
الوهاب
للشيخ ُمحمد بن حعبد ح
بسم للا الرْححن الرحيم
ك
العظيم أحن يحتح حوَّل حك ف الدُّن يحا حوالِخحرِ حو أحن حَي حعلح ح
العرش ح
أحسأ ُحل للاح الكريح حرب ح
صبح حر حو إ حذا
ت حو أحن حَي حعلح ح
ُمبح حاركًا أي نح حما ُكن ح
ك ِمن إ حذا أُعط حي حش حكحر حو إ حذا اب تُل حي ح
ث ُعن حوا ُن الس حع حادِ.
ب استح غ حفحر فحإن حه ُؤحَّلء الث حَل ح
أحذنح ح
ين
اعلحم أحر حش حد حك للاُ لطح ح
اعته :أحن احلحنيفيةح (ملةح إب حراه حيم) :أحن تحعبُ حد للاح ُُملصًا لحهُ الد ح
نس إَّل ليح عبُ ُدون﴾ [الذارايت .]56:فحإ حذا
حك حما قح حال تح حع حال ﴿ حوحما حِخلحق ُ
ت اْلن حواْل ح
ك لعبح حادته فحاعلحم :أحن العبح حاد حِ حَّل تُ حسمى عبح حاد ًِ إَّل حم حع الت وحيد
ت أحن للاح حِخلح حق ح
حعحرف ح
ص حَل ًِ إ حل حم حع الط حه حارِ فحإ حذا حد حِخ حل الشرُك ف العبح حادِ
حك حما أحن الص حَل حِ حَّل تُ حسمى ح
ت أحن الشرحك إ حذا حِخالح حط العبح حاد حِ
فح حس حدت حكاحلح حدث إ حذا حد حِخ حل ف الط حه حارِ .فحإ حذا حعحرف ح
ت أحن أ ححهم حما
ين ف النار حعحرف ح
ص حار ح
الع حم حل حو ح
أحف حس حد حها حو أححبح حط ح
صاحبُهُ م حن اخلحالد ح
ك من هذه الشبح حكة حو ه حي الشرُك ِبلل
صح
ك :حمعرفحةُ حذل ح
حعلحي ح
ك لح حعل للاح أحن ُُيحل ح
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ك ل حمن
الذي قح حال للاُ فيه﴿ :إن اّللح حَّل يحغفُر أحن يُشحرحك به حويحغفُر حما ُدو حن حذل ح
ك ِبحعرفحة أحربحع قح حواع حد ذح حكحرحها للاُ تح حع حال ف كتحابه.
يح حشاءُ﴾ [النساء ,]116:حو حذل ح
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ال َق ِ
ول
اع َدةُ األُ َ
ول للا يُقُّرو حن بحن للاح تح حع حال
ين قحاتحلح ُهم حر ُس ُ
ال حقاع حدُِ األُوحل :أحن تحعلح حم أحن ال ُكف حار الذ ح
يل :قحولُهُ تح حع حال ﴿قُل
ُه حو اخلحال ُق ح
املدبُر حو أحن حذل ح
ك حل يُدِخل ُهم ف اْلسَلم حو الدل ُ
ص حار حوحمن ُُير ُج احلحي م حن
حمن يحرُزقُ ُكم م حن الس حماء حواألحرض أحمن حَيل ُ
ك السم حع حواألحب ح
ت م حن احلحي حوحمن يُ حدبُر األحمحر فح حسيح ُقولُو حن اّللُ فح ُقل أحفح حَل
ال حميت حوُُير ُج ال حمي ح
تحت ُقو حن﴾[يونس.]31:
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ال َق ِ
اع َدةُ الثانِيةُ
ال حقاع حدُِ الثانيحةُ :أحن ُهم يح ُقولُو حن :حما حد حعو حَن ُهم حو تح حوجهنحا إلحيهم إَّل لطحلحب ال ُقربحة حو
ين اَّتح ُذوا من ُدونه أحوليحاءح حما نحعبُ ُد ُهم إَّل
الش حف ح
يل ال ُقربحةح قحولُهُ تح حع حال ﴿ حو الذ ح
اعة فح حدل ُ
وَن إ حل اّلل ُزل حفى إن اّللح حَي ُك ُم بحي نح ُهم ف حما ُهم فيه حُيتحل ُفو حن إن اّللح حَّل يحهدي
ليُ حقربُ ح
حمن ُه حو حكاذب حكفار﴾[الزمر.]3:
ضُّرُهم حو حَّل يحن حف ُع ُهم
اعة قحولُهُ تح حع حال ﴿ :حو يحعبُ ُدو حن من ُدون اّلل حما حَّل يح ُ
يل الش حف ح
حو حدل ُ
اعة
اعتحان :حش حف ح
اعةُ حش حف ح
حو يح ُقولُو حن حه ُؤحَّلء ُش حف حع ُاؤ حَن عن حد اّلل﴾[يونس ]18:حو الش حف ح
ب من حغي للا ف حيما حَّل يحقد ُر
اعة ُمث بح تحة :فحالش حف ح
حمنفية حو حش حف ح
اعةُ املنفيةُ حما حكانحت تُطلح ُ
ين حآمنُوا أحنف ُقوا ِما حرحزق نحا ُكم من
يل :قحولُهُ تح حع حال ﴿ حاي أحيُّ حها الذ ح
حعلحيه إَّل للاُ حو الدل ُ
اعة حو ال حكافُرو حن ُه ُم
قحبل أحن حَيتح يحوم حَّل بحيع فيه حوحَّل ُِخلة حو حَّل حش حف ح
الظال ُمو حن﴾[البقرِ.]254:
اعة حو املش ُفوعُ
ب م حن للا حو الشاف ُع ُمكحرم ِبلش حف ح
حو الش حف ح
اعةُ املث بح تحةُ ه حي :الت تُطلح ُ
لحهُ :حمن حرض حي للاُ قحولحهُ حو حع حملحهُ بحع حد اْلذن حك حما قح حال تح حع حال ﴿ :حمن حذا الذي يحش حف ُع
عن حدهُ إَّل ِبذنه﴾ [البقرِ.]255:
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ال َق ِ
اع َدةُ الثالِثَةُ
ي ف عبح حاداتم من ُهم حمن يحعبُ ُد
ال حق ح
اع حدُِ الثالثحةُ :أحن النب ظح حهحر حعلحى أ حَُنس ُمتح حفرق ح
ي حو من ُهم حمن يحعبُ ُد األحح حج حار
ح
املَلئ حكةح حو من ُهم حمن يحعبُ ُد األحنبيحاءح حو الصاحل ح
ول للا حو حل يُ حفرق
س حو ال حق حمحر حو قحاتحلح ُهم حر ُس ُ
واألحش حج حار حو من ُهم حمن يحعبُ ُد الشم ح
ين ّلل﴾
يل قحولُهُ تح حع حال ﴿ :حو قحاتلُ ُ
وهم ححّت حَّل تح ُكو حن فت نحة حو يح ُكو حن الد ُ
بحي نح ُهم حو الدل ُ
[البقرِ.]193:
س
يل الشمس حو ال حق حمر قحولُهُ تح حع حال ﴿ :حو من ح
حو دل ُ
آايته اللي ُل حو الن حه ُار حوالشم ُ
حوال حق حمُر حَّل تحس ُج ُدوا للشمس حوحَّل لل حق حمر﴾ [فصلت.]37:
ي
يل املححَلئ حكة قحولُهُ تح حع حال ﴿ :حو حَّل حَي ُمحرُكم أحن تحتخ ُذوا ال حم حَلئ حكةح حوالنبي ح
حو حدل ُ
أحرحِب ًِب﴾[آل عمران.]80:
ت للناس
حنت قُل ح
يسى اب حن حمرحيح أح أ ح
يل األحنبيحاء قحولُهُ تح حع حال ﴿ :حو إذ قح حال اّللُ حاي ع ح
حو حدل ُ
سل
ك حما يح ُكو ُن ل أحن أحقُ ح
اَّت ُذون حو أُمي إ حَلحي من ُدون اّلل قح حال ُسب ححانح ح
ول حما لحي ح
ك
ك إن ح
نت قُلتُهُ فح حقد حعلمتحهُ تحعلح ُم حما ف نحفسي حو حَّل أحعلح ُم حما ف نحفس ح
ِبحق إن ُك ُ
ت حعَل ُم الغُيُوب﴾[املائدِ.]116:
أحن ح
ين يحد ُعو حن يحب تح غُو حن إ حل حرّبم ال حوسيلحةح
ي قحولُهُ تح حع حال﴿ :أُولحئ ح
يل الصاحل ح
ك الذ ح
حو حدل ُ
ب حو يحر ُجو حن حرْححتحهُ حوحُيحافُو حن حع حذابحهُ ﴾...الية [اْلسراء.]57:
أحيُّ ُهم أحق حر ُ
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ت حو ال ُعزى * حو حمنحا حِ
يل األحح حجار حو األحش حجار قحولُهُ تح حع حال﴿ :أحفح حرأحي تُ ُم الَل ح
حو حدل ُ
الثالثحةح األُِخحرى﴾[النجم.]20-19:
يث أحب حواقد الليثي قح حال :حِخحرجنحا حم حع النب إ حل ُحنح ي حو حن ُن ُح حد حثءُ حعهد
حو ححد ُ
ات
ي سد حرِ يحع ُك ُفو حن عن حد حها حو يحنُوطُو حن ّبحا أحسل ححتح ُهم يُ حق ُ
ال حَلحا :حذ ُ
ب ُكفر حو لل ُمشرك ح
ات
أحن حواط فح حمحررحَن بسد حرِ فح ُقلنحا :حاي حر ُس ح
ات أحن حواط حك حما حَلُم حذ ُ
ول للا اج حعل لحنحا حذ ح
يث.
أحن حواط ...احلحد ح
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ال َق ِ
ة
د
اع
ُ
الرابِ َعةُ
َ
َ
ي يُشرُكو حن ف
الراب حعةُ :أحن ُمشركي حزحماننحا أحغلح ُ
ي ألحن األحول ح
ظ شركًا م حن األحول ح
ال حقاع حدُِ ح
صو حن ف الشدِ حو ُمشرُكوا حزحماننحا شرُك ُهم حدائم؛ ف الر حِخاء حو الشدِ .حو
الر حِخاء ُ
وُيل ُ
اهم
يل قحولُهُ تح حع حال﴿ :فحإ حذا حركبُوا ف ال ُفلك حد حع ُوا اّللح ُُملص ح
ين فحلحما حَن ُ
ي لحهُ الد ح
الدل ُ
إ حل البح ر إ حذا ُهم يُشرُكو حن﴾ [العنكبوت.]65:
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