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 ختم القرآن في ثالثة أيام

 من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة اليوم األول

 سورة يونس إلى آخر سورة السجدةمن أول  اليوم الثاني

 من أول سورة األحزاب إلى آخر القرآن اليوم الثالث

 

 ختم القرآن في أربعة أيام

 من أول القرآن إلى آخر سورة األنعام اليوم األول

 من أول سورة األعراف إلى آخر سورة " طه" اليوم الثاني

 الزمر سورة من أول سورة األنبياء إلى آخر اليوم الثالث

 من أول سورة غافر إلى آخر القرآن اليوم الرابع

 

 ختم القرآن في خمسة أيام

 من أول القرآن إلى آخر سورة المائدة اليوم األول

 من أول سورة األنعام إلى آخر سورة إبراهيم اليوم الثاني

 من أول سورة الحجر إلى آخر سورة القصص اليوم الثالث

 أول سورة العنكبوت إلى آخر سورة محمدمن  اليوم الرابع

 من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن اليوم الخامس
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 ختم القرآن في ستة أيام

 سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء اليوم األول

 من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة اليوم الثاني

 سورة الكهفمن أول سورة يونس إلى آخر  اليوم الثالث

 من أول سورة مريم إلى آخر سورة السجدة اليوم الرابع

 من أول سورة األحزاب إلى آخر سورة الحجرات اليوم الخامس

 المفّصل من " ق " إلى آخر القرآن اليوم السادس

 

 ختم القرآن في سبعة آيام

 ) ثالث سور( سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء اليوم األول

 المائدة إلى يونس ) خمس سور(من  اليوم الثاني

 يونس إلى اإلسراء ) سبع سور(من  اليوم الثالث

 من اإلسراء إلى الشعراء )تسع سور( اليوم الرابع

 من الشعراء إلى الصافات ) إحدى عشرة سورة( سيوم الخامال

 من الصافات إلى ق ) ثالث عشرة سورة( اليوم السادس

 سورة( 65من "ق" إلى آخر القرآن )وهو المفصل  اليوم السابع
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 ختم القرآن في ثمانية أيام

 سورة البقرة ، وآل عمران . اليوم األول

 النساء، والمائدة، واألنعام. اليوم الثاني

 األعراف، واألنفال، والتوبة، ويونس، وهود اليوم الثالث

 من أول سورة يوسف إلى آخر سورة مريم اليوم الرابع

 إلى آخر سورة القصصمن أول سورة طه  اليوم الخامس

 من أول سورة العنكبوت إلى آخر سورة الزمر اليوم السادس

 من أول سورة غافر إلى آخر سورة الواقعة اليوم السابع

 من أول سورة الحديد إلى آخر القرآن اليوم الثامن
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 ختم القرآن في تسعة أيام

 سورة البقرة ، وآل عمران . اليوم األول

 النساء، والمائدة، واألنعام. الثانياليوم 

 األعراف، واألنفال، والتوبة اليوم الثالث

 من أول سورة يونس إلى آخر سورة الحجر اليوم الرابع

 من أول سورة النحل إلى آخر سورة األنبياء اليوم الخامس

 من أول سورة الحج إلى آخر سورة القصص اليوم السادس

 الزمرالعنكبوت إلى آخر سورة من أول سورة  اليوم السابع

 سورة الحديدإلى آخر غافر من أول سورة  اليوم الثامن

 من أول سورة المجادلة إلى آخر القرآن اليوم التاسع
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 ختم القرآن في عشرة أيام

 سورة البقرة ، وآل عمران . اليوم األول

 النساء، والمائدة، واألنعام. اليوم الثاني

 األعراف، واألنفال، والتوبة الثالثاليوم 

 سورة يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر  اليوم الرابع

 سورة النحل ، واإلسراء، والكهف، ومريم، وطه، واألنبياء اليوم الخامس

 اليوم السادس
سورة الحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان، والشعراء، 

 والنمل، والقصص

 السابعاليوم 
العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، األحزاب، سبأ، فاطر، 

 يس

 من الصافات إلى محمد اليوم الثامن

 من محمد إلى الملك اليوم التاسع

 من الملك إلى آخر القرآن اليوم العاشر
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 ختم القرآن في أحد عشر يوًما 

 سورة البقرة ، وآل عمران . اليوم األول

 النساء، والمائدة  الثانياليوم 

 األنعام، واألعراف اليوم الثالث

 سورة األنفال، والتوبة، ويونس، وهود اليوم الرابع

 سورة يوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل اليوم الخامس

 سورة اإلسراء، والكهف، ومريم، وطه، واألنبياء، والحج  اليوم السادس

 المؤمنون إلى آخر سورة القصصمن سورة  اليوم السابع

 من العنكبوت إلى الصافات اليوم الثامن

 من الصافات إلى سورة محمد  اليوم التاسع

 من سورة محمد إلى الملك اليوم العاشر

 من الملك إلى آخر القرآن اليوم الحادي عشر
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 عشر يوًما  ةأربعختم القرآن في 

 سورة البقرة اليوم األول

 سورة آل عمران و النساء  الثانياليوم 

 سورة المائدة واألنعام اليوم الثالث

 سورة األعراف واألنفال اليوم الرابع

 سورة التوبة ويونس وهود اليوم الخامس

 سورة يوسف، والرعد ،وإبراهيم، والحجر  اليوم السادس

 سورة النحل، واإلسراء، والكهف، ومريم اليوم السابع

 سورة طه، واألنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور الثامناليوم 

 سورة الفرقان، والطواسين )الشعراء، النمل، القصص( اليوم التاسع

 من سورة العنكبوت إلى يس اليوم العاشر

 من سورة يس إلى سورة الشورى اليوم الحادي عشر

 من سورة الشورى إلى سورة الرحمن اليوم الثاني عشر

 من سورة الرحمن إلى سورة نوح اليوم الثالث عشر

 من سورة نوح إلى آخر القرآن اليوم الرابع عشر

 

  



 

9 

 

 

 ختم القرآن في خمسة عشر يوًما 

 سورة البقرة اليوم األول

 سورة آل عمران و النساء  اليوم الثاني

 سورة المائدة واألنعام اليوم الثالث

 واألنفالسورة األعراف  اليوم الرابع

 سورة التوبة ويونس اليوم الخامس

 يوسف، والرعد ،وإبراهيمو هود، سورة اليوم السادس

 النحل، واإلسراء، والكهفالحجر، وسورة  اليوم السابع

 طه، واألنبياء، والحج مريم، و  سورة اليوم الثامن

 الشعراءالفرقان، والمؤمنون، والنور، وسورة  اليوم التاسع

 ولقمان ، والروم،العنكبوتالقصص، وسورة  العاشراليوم 

 السجدة، واألحزاب، وسبأ، وفاطر، ويسسورة  اليوم الحادي عشر

 آخر فصلت )خمس سور(إلى  الصافاتمن سورة  اليوم الثاني عشر

 آخر الذاريات )عشر سور(إلى  الشورىمن سورة  اليوم الثالث عشر

 إلى آخر القلمالطور من سورة  اليوم الرابع عشر

 من سورة الحاقة إلى آخر القرآن اليوم الخامس عشر
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 ختم القرآن في عشرين يوًما

 سورة البقرة اليوم األول

 سورة آل عمران  اليوم الثاني

 النساءسورة  اليوم الثالث

 مائدة، واألنعامسورة ال اليوم الرابع

 ألعرافسورة ا اليوم الخامس

 األنفال، والتوبةسورة  اليوم السادس

 يونس، وهودسورة  اليوم السابع

 يوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر سورة  اليوم الثامن

 النحل، واإلسراء، والكهفسورة  اليوم التاسع

 مريم، وطه، واألنبياء سورة اليوم العاشر

 لحج، والمؤمنون، والنور، والفرقانسورة ا اليوم الحادي عشر

 نمل، والقصصسورة الشعراء، وال الثاني عشراليوم 

 سورة العنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة اليوم الثالث عشر
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 سورة األحزاب، سبأ، وفاطر، ويس اليوم الرابع عشر

 سورة الصافات، و ص، والزمر، وغافر اليوم الخامس عشر

 من سورة فصلت إلى آخر األحقاف اليوم السادس عشر

 إلى سورة الرحمن عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصمن سورة محمد  اليوم السابع عشر

 من سورة الرحمن عز وجل إلى الملك اليوم الثامن عشر

 جزء تبارك اليوم التاسع عشر

 جزء عم اليوم العشرين
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 ختم القرآن في خمسة وعشرين يوًما

 اليوم األول
من أول القر آن حتى سورة البقرة إلى قوله:ٱُّٱ جل حل 

١٦٣البقرة:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل  

 إلى آخر السورة اليوم الثاني

 سورة آل عمران اليوم الثالث

 سورة النساء اليوم الرابع

 سورة المائدة اليوم الخامس

 سورة األنعام اليوم السادس

 سورة األعراف اليوم السابع

 سورة األنفال، والتوبة اليوم الثامن

 سورة يونس، وهود اليوم التاسع

 سورة يوسف، والرعد، وإبراهيم اليوم العاشر

 سورة الحجر، والنحل اليوم الحادي عشر

 سورة اإلسراء، والكهف اليوم الثاني عشر

 سورة مريم، وطه اليوم الثالث عشر

 سورة األنبياء، والحج  اليوم الرابع عشر

 والفرقانسورة المؤمنون، والنور،  اليوم الخامس عشر
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 سورة الشعراء، والنمل، والقصص ) الطواسين( اليوم السادس عشر

 سورة العنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة اليوم السابع عشر

 سورة األحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس اليوم الثامن عشر

 سورة الصافات، و " ص "، والزمر، وغافر اليوم التاسع عشر

 بقية الحواميم من فصلت إلى محمد اليوم العشرون

 من سورة محمد إلى الطور الحادي والعشرون

 من سورة الطور إلى الحشر  الثاني والعشرون

 من سورة الحشر إلى المعارج الثالث والعشرون

 من سورة المعارج إلى البروج الرابع والعشرون

 من سورة البروج إلى آخر القرآن الخامس والعشرون
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 ثالثين يوًماختم القرآن في 

 اليوم األول
من أول القرآن حتى سورة البقرة إلى قوله:ٱُّٱ جل حل 

١٦٣البقرة:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل  

 إلى آخر السورة اليوم الثاني

 سورة آل عمران اليوم الثالث

 سورة النساء اليوم الرابع

 سورة المائدة اليوم الخامس

 األنعامسورة  اليوم السادس

 سورة األعراف اليوم السابع

 سورة األنفال اليوم الثامن

 سورة التوبة اليوم التاسع

 سورة يونس اليوم العاشر

 سورة هود اليوم الحادي عشر

 سورة يوسف، والرعد اليوم الثاني عشر

 سورة إبراهيم، والحجر اليوم الثالث عشر

 واإلسراء سورة النحل،  اليوم الرابع عشر

 سورة الكهف ومريم اليوم الخامس عشر
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 سورة طه، واألنبياء اليوم السادس عشر

 سورة الحج، والمؤمنون اليوم السابع عشر

 سورة النور، والفرقان اليوم الثامن عشر

 الشعراء، والنمل، والقصص )الطواسين( اليوم التاسع عشر

 لقمان، السجدة )ذوات ألم(العنكبوت، الروم،  اليوم العشرون

 األحزاب، وسبأ، وفاطر الحادي والعشرون

 يس، والصافات، و "ص"  الثاني والعشرون

 الزمر، وغافر، وفصلت الثالث والعشرون

 من الشورى إلى آخر األحقاف ) بقيةالحواميم( الرابع والعشرون

 من أول سورة محمد إلى آخر الذاريات الخامس والعشرون

 من أول سورة الطور إلى آخر سورة الحديد والعشرون السادس

 جزء قد سمع السابع والعشرون

 جزء تبارك الثامن والعشرون

 جزء عم التاسع والعشرون

فتم تحزيبه في تسعة وعشرين، فإن فصل في التحزيب بين سورتي يونس وهود 

 كان الختم في ثالثين.
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 ختم القرآن في أربعين يوًما

 األولاليوم 

 ىي ني مي ٱُّٱٱٱمن أول القرآن حتى سورة البقرة إلى قوله:

 جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي

 ١٢٤البقرة: ٱَّ مح جح مج حج  مث هت متخت حت

 اليوم الثاني

 خضحض جض مص خص حص مس خس ُّٱقوله: إلى 
 خف حفجف مغ جغ مع جع  مظحط مض

 ٢٢٣البقرة:  َّ حق  مف

 إلى آخر سورة البقرة اليوم الثالث

 اليوم الرابع
 َّ ين ىن من ُّٱمن سورة آل عمران إلى قوله: 

 ١١٠آل عمران: 

 إلى آخر السورة اليوم الخامس

 اليوم السادس
 َّ يه ىه مه جه ين ىن ُّٱمن أول النساء إلى قوله: 

 ٨٧النساء: 

 إلى آخر السورة اليوم السابع

 سورة المائدة كاملة اليوم الثامن

 سورة األنعام كاملة اليوم التاسع

 العاشراليوم 
 يف ىف يث ىث ُّٱمن أول سورة األعراف إلى قوله: 

 ١٢٦األعراف:  َّ اك  يق ىق
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 إلى آخر سورة األعراف اليوم الحادي عشر

 سورة األنفال اليوم الثاني عشر

 سورة التوبة  اليوم الثالث عشر

 سورة يونس اليوم الرابع عشر

 سورة هود اليوم الخامس عشر

 يوسف، والرعدسورة  اليوم السادس عشر

 سورة إبراهيم، والحجر اليوم السابع عشر

 سورة النحل اليوم الثامن عشر

 سورة اإلسراء اليوم التاسع عشر

 سورة الكهف، ومريم اليوم العشرون

 سورة "طه"، واألنبياء الحادي والعشرون

 سورة الحج، والمؤمنون الثاني والعشرون

 والفرقانسورة النور،  الثالث العشرون

 سورة الشعراء، والنمل الرابع والعشرون

 سورة القصص، والعنكبوت الخامس والعشرون
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 سورة الروم، ولقمان السادس والعشرون

 سورة السجدة، واألحزاب السابع والعشرون

 سورة سبأ، وفاطر الثامن والعشرون

 سورة يس، والصافات التاسع والعشرون

 والزمرسورة " ص"،  الثالثون

 سورة غافر، وفصلت الحادي والثالثون

 سورة الشورى، والزخرف الثاني والثالثون

 سورة الدخان، والجاثية، واألحقاف، ومحمد الثالث والثالثون

 من أول سورة الفتح إلى آخر سورة الذاريات الرابع والثالثون

 الحديدمن أول سورة الطور إلى أول سورة  الخامس والثالثون

 من أول سورة الحديد إلى أول سورة الجمعة السادس والثالثون

 من أول سورة الجمعة إلى أول سورة المعارج السابع والثالثون

 من أول سورة المعارج إلى آخر سورة المرسالت الثامن والثالثون

 من أول النبأ إلى األعلى  التاسع والثالثون

 إلى آخر القرآن األربعون

 


