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احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافّالم ظذ كْقـا حمؿد وظذ آخه وصحْه 

: - أمجعغ

توؿػـا ظـد افْاب افثافث ذم ظؾوم افّور، وتؽؾؿـا ذم آخر مّلخة ظن حؽم 

بعة هلا ارتْاط : ؿؾت فؽم. ترتقب شور افؼرآن: افستقب؛ يعـي ادّلخة افرا

بإوػ، ؾذهْـا إػ آخر مْحث ذم ظؾوم افّور وهو ترتقب شور افؼرآن، 

. وظرؾـا أن افستقب ؾقه توؿقػي

كعود إػ افػصل افثاين؛ وهو ظد أي، ضًْعا ذـر ظـدـم ذم مْحث ظد 

أي ذم صػحة مائة وتّعة وثامكغ مّلخة ظد أي؛ ضًْعا يؼصدون بذفك ظدد 

نا افتػاشر كجد هـاك خالًؾا ذم  أيات ذم افّور، كحن كالحظ مثاًل إذا ؿرأ

افعدد، ذم ظدد آيات افّورة؛ يعـي خيتؾف ظد أهل افشام مثاًل ظن افعد اددين، 

افعد اددين، افعد ادؽي، : ظن افعد ادؽي، افْرصي، وذـر ظـدـم أنواع افعد

. وافؽوذم، وافْرصي، وافشامي

كجدهم خيتؾػون، يعـي مثاًل يليت ذم شورة افعرص خيتؾػون ذم أمرين؛ ذم 

افعدد وخيتؾػون ذم ادوَع، ذـر ظـدـم بافتحديد أنواع، أو ظدد أيات، 

: - ؿّؿفا ظـدـم إػ ثالثة أؿّام ذم صػحة مائة وأربعة وتّعغ
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  مل خيتؾف ؾقه ٓ إمجال وٓ ذم : افؼّم إول-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف

يعـي هـاك أربعون شورة مل خُيتؾف ؾقفا، يعـي ٓ . تػصقل؛ وهو أربعون شورة

. ذم ظدها وٓ ذم ادوَع حتى

  ما اختؾف ؾقه تػصقاًل ٓ : افؼّم افثاين-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف

 ًٓ . معـاه أنـا اتػؼـا ظذ افعدد فؽـا اختؾػـا ذم ادوضن. إمجا

شورة افعرص، كلخذها ٕن ظددها شفل جًدا، شورة افعرص : مثال ذفك

ـم ظدد آياهتا؟ ثالث، اتػؼوا ظذ أن ظدها ثالث آيات، فؽن افعد اددين 

َصْوا بِاحْلَ ِّق } ْزِ } آية {َوَتَوا َصْوا بِافصَّص . آية ثاكقة، وأخغوا ظد وافعرص{َوَتَوا

ٍ }يعـي ظـدهم  ٌْ اَن َفِػي ُخ َّ  رؿم واحد، صار أن آتػاق {َواْفَعرْصِ إِنَّص اِاك

. ظذ ثالث آيات، فؽن اختؾػوا ذم ماذا؟ اختؾػوا ذم ادوَع

افؼصص، )هذا افؼّم فقس ؾقه ذم افؼرآن إٓ أربعة شور، ذـرها ظـدـم 

. صػحة مائة وأربعة وتّعغ. (افعـؽْوت، اجلن، افعرص

افعرص . افؼصص، افعـؽْوت، اجلن، افعرص-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

افؼصص كحن ذم ادصحف كؼرأ افقوم . افؼصص: ظرؾـاها، فو أخذكا مثال آخر

أن اتػؼوا ظذ أن شورة افؼصص ظذ :  آية، هـاك من مل يعدها، يعـي{ضّم}

 حتّب آية أم {ضّم}ظددها ثامٍن وثامكغ آية، اتػؼوا ظذ هذا افعدد، فؽن هل 

ٓ؟ 
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. من مل حيّْفا آية شقـؼص من افثامين وافثامكغ وتّْح ـم؟ شٍْع وثامكغ

فؽن بامذا ظّوَوها؟ 

ُؼونَ } ّْ ًة ِمَن افـَّصاِس َي آية، وافتي بعدها آية ثاكقة، يعـي ؾصؾوا آية ثالثة {ُأمَّص

وظؼين من شورة افؼصص، آية ثالثة وظؼين ؾصؾوها إػ آيتغ، يعـي أن 

افعـؽْوت واجلن، كػس : وؿل ذم ذفك. اتػ  افعدد فؽن اختؾػوا ذم ادوضن

. افؼضقة، يتػؼون ظذ افعدد، افع هو افعدد اامجايل وخيتؾػون ذم مواضن أي

. (افؼصص، افعـؽْوت، اجلن، افعرص)هذا افؼّم فقس ؾقه إٓ أربع شور 

  ما اخُتؾف ؾقه : افؼّم افثافث وإخر-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف

ًٓ وتػصقاًل  . يعـي حصل اخلالف ذم افعد وذم ادوضن. إمجا

ا؛ ؿافوا : يعـي مثال ذفك ٍا إن ظدد آيات شورة : ااب فؽم مثال باا

ا مائة وظؼ آيات، افؼول افثاين ٍا فؽن هذا افؼّم . مائة وإحدى ظؼ: اا

ًٓ وتػصقاًل هو ذم احلؼقؼة ٓ يتعؾ  به ٓ زيادة وٓ كؼص،  افذي خيتؾػون ؾقه إمجا

. يعـي فقس ؾقه زيادة أو كؼص

حقـام زادوا آية ؾصؾوا آية إػ آيتغ ؾؼط، يعـي يصْح ذم افـفاية ظـدكا ٓ 

ا حصل افـؼص بآجة ؾقوجد مثاًل ظد  ٍا زيادة وٓ كؼص، ؾؿثاًل ذم شورة اا

هذه أية هل ُتػصل أم ٓ؟ 

ا ضويؾة جًدا، : أاب فؽم مثال ٍا مثال شورة دائؿة معـا، ٕن شورة اا

فؽن شورة افػاحتة ـم ظدد آياهتا؟ 
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. ..:افطافب

. خيتؾػون شْع أو ثامن.  أو ثامكقة:افشقخ

ِذيَن َأنَْعْؿَت َظَؾْقِفمْ }: إذا أتقـا ؿؾـا َط افَّص ا َتِؼقَم ِ َ ّْ ُ َط اْد ا َ  {اْهِدَكا افرصِّق

افِّقغَ }ؾصؾوا هذه أية  ما افذي .  آية ثاكقة{َؽْرِ اْدَْغُضوِب َظَؾْقِفْم َوٓ افضَّص

أشؼطوه؟ ظـد من ؾصؾفا، يعـي أن هم يعدون افّْؿؾة، افّْؿؾة هل ُتعد أم 

ٓ؟ كحن ذم ادصحف موجودة افّْؿؾة رؿم واحد، هل ُتعد أم ٓ؟ من ظدها 

. خرج ظذ هذا افعدد، ومن مل يعدها كؼص، وبعضفم يػصل هذه أية

أنه مثاًل شورة افػاحتة افّْؿؾة يعدوهنا آية أم ٓ؟ خيتؾف افعدد، : ؾافشاهد

إًذا أصْح إمر . فؽن هل كؼص ذم ا فػاحتة را، هل زاد ذم افػاحتة را؟ ٓ

ؾؼط ذم افـوع وفقس ؾقه زيادة أو كؼص، ؾافؼرآن يعـي ـامل ذم شورة افػاحتة 

ا، فؽن خيتؾػون ذم ادواضن، خيتؾػون ذم ظدد ادواضن ٍا . مثاًل، وشورة اا

ضًْعا ذـر افستب ظذ هذه ادّلخة، وهو ذم احلؼقؼة افستب ؿؾقل؛ يعـي 

ظـدما كعد أيات؛ كعد هذه أية، أو كعدها آيتغ، أو كدمج، أو كػصل، يعـي 

. هل هذا يستب ظؾقه ترتْات

ضًْعا يستب ظؾقه افوؿوف ظذ رأس أي، يعـي هل هـا موؿف أو فقس 

.  موؿف موؿف، وهؽذا{يّؼون}: هـاك موؿف؟ إذا ؿؾـا

ضًْعا هو مْحث يذـروكه يعـي ذم . بعد ذفك دخل ذم ؿضقة ؾضائل افّور

ظؾوم افؼرآن، ضًْعا هـاك ؾضل افّور وؾضل أيات، ظـدكا ؾضل يتعؾ  
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بافّورة وؾضل يتعؾ  بأية، أحقاًكا تليت شورة ؾقفا ؾضل مثل شورة افػاحتة؛ 

أهنا رؿقة، وأهنا ـذفك أم افؼرآن، جاا ظدة أحاديث : جاا ذم ؾضائؾفا را ـثر

. ذم ؾضؾفا، وبؾغت تّؿقتفا افثالثغ

أحقاًكا يليت افػضل ذم شورة مثل آية افؽرد جاا ؾقفا ؾضل خاص، أحقاًكا 

ؾلحقاًكا تؽون افػضائل . يليت مثاًل ذم شورة ااخالص أهنا تعدل ثؾث افؼرآن

. فؾّور وأحقاًكا تؽون افػضائل فًيات

فؽن ـثر مما ورد ذم ؾضائل افؼرآن َعقف، أـثره َعقف، أذـر فؽم 

ثالثة ـتب وَعت ذم هذا افعؾم، يعـي موشوظات إن صح افتعْر، يعـي 

خرجت ذم افعرص احلاا؛ اظتـت بجؿع ـل ما أورد ذم افػضائل مـفا 

اجلامع فػضائل "محد ضرهوين، مل"موشوظة ؾضائل شور وآيات افؼرآن"

، وهذا أخرجته ممشّة أهل افْقت ذم إردن، ـاكت أول ضْعة "افؼرآن

، "اجلامع فػضائل افؼرآن"خرجت ظام أخف وأربعامئة وثامكقة وظؼين، اشؿه 

ضًْعا هذه ٓ هتتم بافصحة، تذـر ـل را، بعضفم أخف ذم افصحقح مـفا مثل 

.  فؾْقضاين"افتْقان ؾقام صح ذم ؾضائل شور افؼرآن"

كـتؼل بعد ذفك إػ مْحث ذم احلؼقؼة ذم آخر ظؾوم افّور ذـره ذم صػحة 

موَوظات افّور ]مائتغ وثالثة ظؼ وهو ما يتعؾ  بؿؼاصد افّور، 

، ضًْعا ماذا ُيؼصد هبذا افػصل اخلامس وإخر؟ ماذا ُيؼصد به؟ [ومؼاصدها
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ظـدكا ـل شورة من شور افؼرآن يؽون هلا مؼصد؛ يعـي مثاًل فو أتقـا بّور 

ؿصرة ممؽن كتخقل ؾقفا هذا إمر؛ يعـي ما ادؼصد، أو ما اهلدف افعام من 

. شورة ااخالص؟ بقان صػات اهلل وتوحقده، باظتْار أهنا شورة ؿصرة جًدا

ُ َأَحدٌ }يعـي هذا موَوع افّورة، موَوع افّورة افتوحقد  * ُؿْل ُهَو ااَّص

َؿدُ  ُ افصَّص ُػًوا َأَحدٌ * مَلْ َيؾِْد َومَلْ ُيوَفدْ * ااَّص ـُ ، فو [4: 1ااخالص]{َومَلْ َيُؽْن َفُه 

ْقِل إَِذا َشَجى * َوافُضَحى }: أتقـا مثاًل  َظَك َرُبَك َوَما َؿَذ * َوافؾَّص * َما َودَّص

َُ * َوَفًِخَرُة َخْرٌ َفَك ِمَن إُوَػ  ْوَف ُيْعطِقَك َرُبَك َؾَسْ َّ َأَخْم ََيِْدَك َيتِقاًم * َوَف

. ، إػ أن ظد د ؾضائل ظن افـْي [6: 1افضحى]{َؾآَوى

هذه إيش موَوع افّورة؟ موَوظفا؟ موَوظفا افـعم احلّقة ظذ 

ح افـْي  ْح َفَك َصْدَرَك }، خذوا بعدها آكؼا ْعـَا َظـَك * َأَخْم َكْؼَ ََ َوَو

َركَ * افَّصِذي َأنَؼَض َطْفَرَك * ِوْزَرَك  ـْ ، افـعم [4: 1افؼح]{َوَرَؾْعـَا َفَك ِذ

. إيش؟ ادعـوية وٓ احلّقة؟ ادعـوية

ْح َفَك } إًذا ـاكت ذم احلديث ظن افـعم ادعـوية ظن افـْي  َأَخْم َكْؼَ

ْعـَا َظـَك ِوْزَرَك * َصْدَرَك  ََ َوَرَؾْعـَا َفَك * افَّصِذي َأنَؼَض َطْفَرَك * َوَو

َركَ  ـْ شورة افضحى اهتؿت بافـعم احلّقة وتؾك اهتؿت . [4: 1افؼح]{ِذ

ًْا من هذه افّورة، وذم صلن افـْي ..بافـعم  شورة إحزاب ما ، ؿري

موَوظفا افعام؟ 
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،  وما حصل فه، وما ُيتلدب به معه ـاكت ذم احلديث ظن ا فـْي 

وحؼه ح  آل افْقت، وفذفك بعض افعؾاما شاّمها شورة افـْي؛ مع أهنا شورة 

. شامها شورة افـْي : إيش؟ إحزاب، ؿال

ا وأربعغ مرة، وافذي يدفك ظذ ذفك ورد فػظ افـْي  ًّ  ذم افؼرآن مخ

ا وأربعغ مرة، تتصورون  ًّ ا وأربعغ مرة ذم افؼرآن ـؾه، ورد فػظ افـْي مخ ًّ مخ

يعـي يؽاد يؽون ـم ذم افـّْة؟ . ذم شورة إحزاب ـم مرة ورد؟ مخّة ظؼ

ًْا..أـثر من افثؾث، يؿؽن ، يعـي ذم شورة واحدة جاا افثؾث، ..، يعـي تؼري

. ثؾث افؼرآن ؾقفا

، ؛ ؾؽان احلديث ـؾه ظن افـْي ؾفي ـام شاّمها بعضفم شورة افـْي 

ُِي }أول ما بدأت  ، أو مثاًل أول ما بدأت ذم صلن [1: إحزاب]{َيا َأُ َا افـَّْص

ث ظن افـْي، وـقف تلدب معه، افـْي   إن صح افتعْر بصػة ظامة، وحتدَّص

وـقف تلدب مع أزواجه، وما حؽم زوجاته، وما كؽح من افزوجات، وما حيل 

فه، وـقف تعامل افـاس مع هذا افـْي افؽريم، ـقف يتعامؾون معه، ـقف 

يّتلذكون ظؾقه، ـقف ـذا؟ وٓ يؿـع أن تطرق إػ جواكب أخرى ؾرظقة، فؽن 

.  بارًزاـان احلديث ؾقفا ظن افـْي 

هذا افعؾم يّؿقه افعؾاما مؼاصد افّور؛ أصْح يتعارف ظؾقه بتّؿقته 

د به. مؼاصد افّور وموَوظاهتا أن ـل شورة من شور : ضًْعا هذا افعؾم يرا

. افؼرآن هلا موَوع تدور ظؾقفا
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فو أتقـا بّورة افؽفف ـم ؾقفا ؿصة؟ تؼرؤوهنا ـل مجعة ـم : يعـي مثاًل 

ؾقفا ؿصة؟ مخس ؿصص، ـؾفا ذم افػتـة، ـؾفا تدور حول افػتـة، ؾلحقاًكا ترى 

. شورة افؽفف يعـي ؾقفا آمتحان، وافػتـة، وآبتالا موجود ؾقفا، وآختْار

فو أتقـا بّورة افتوبة : وأحقاًكا ؿد تعدد ادؼاصد ذم افّورة، يعـي مثاًل 

موَوظفا افْارز ما هو؟ صلن افـػاق، وأهؾه، وـذا، وـقف حاهلم مع أهل 

. (ــا كخاف من هذه افّورة حقـام تـزل): ااشالم؟ وفذفك ـان ابن ظؿر يؼول

. طــا أن ٓ تدع أحًدا

وفذفك شؿقت بلشاما ـثرة جًدا تدل ظذ هدؾفا، شؿقت بلربعة ظؼ 

، يعـي شؿقت بلشاما ـؾفا تدل ظذ وَع ..اشاًم؛ يعـي افػاَحة، ادؼشؼشة،

افـػاق، حتى اشؿفا شورة افتوبة؛ تاب اهلل ظذ ُأناس ختؾػوا ؾؽان هذا افتخؾف 

من شامت أهل افـػاق وفقس من شامت أهل اايامن ؾؽاكوا أهل صدق ؾتاب 

. اهلل ظؾقفم، وإٓ ؾعؾوا 

  ؾقه، بل ٓمفم افـْي افػعل افذي ؾعؾوه اظتذروا فؾـْي : يعـي

وهجرهم بّْب أن افػعل افذي ؾعؾوه ـان شؿة ٕهل افـػاق فؽن ـاكوا هم 

 ؿافوا افصدق، ؾؽان ، وحقـام أتوا فؾـْي أهل صدق مل يؽذبوا ظذ افـْي 

شْب كجاهتم صدق إيامهنم، فؽن حقـام ختؾػوا ـان هذا من شؿة افظاهر، من 

شؿة ادـاؾؼغ، فؽن أهل افـػاق اظتذروا وهمٓا ـاكوا افثالثة أهل صدق 

. وإيامن
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، افعؾاما [موَوظا افّور ومؼاصدها]: ضًْعا افعـوان افع ظـدـم موجود

، ؾقه ظدة تّؿقات يّؿوكه "مؼاصد افّور": يّؿون هذا افعؾم ـام ؿؾت فؽم

، "ظؿود افّورة"، "اهلدف"، "إشاشقة"، "افوحدة افؽؾقة"، "مؼاصد افّور"

. ظدة تّؿقات يّؿوهنا ذم هذا افعؾم. "افوحدة ادوَوظقة"، "حمور افّورة"

ـقف أظرف موَوع افّورة افتي تدور ظؾقه؟ : ضقب، هـا ؿد يؼول ؿائل

ضًْعا ـوكك تعرف موَوع افّورة ؾقه فطاؾة ذم ادعـى، يعـي حقـام تليت فّورة 

من شور افؼرآن وتعرف حمتواها وادوَوع افتي تدور ظؾقه يؽون فك كوع من 

افتدبر وافتلمل فؾّورة، يعـي حقـام تدخل ظذ شورة افتوبة وتعرف أن هدؾفا 

وفذفك أخػت بحوث ذم . أهل افـػاق، وؾضحفم، وبقان أشافقْفم، وضرؿفم

. ذفك، مـفا أشافقب ادـاؾؼغ ذم َوا شورة افتوبة مثاًل 

يعـي افّورة رـزت ظذ أهل افـػاق بشؽل ـْر، أو مثاًل إذا أتقـا شورة 

ح ـام مر معـا، أو  ااخالص ظذ افتوحقد، أو مثاًل شورة افضحى وآكؼا

: - ـقف كعرف؟ ظـدـم ؿال. شورة إحزاب، وهؽذا

أو ما . يؿؽن اشتـْاط افوحدة ادوَوظقة-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

. يّؿقه بعض افعؾاما مؼصد افّورة

اشم : من خالل افـظر ذم هذه إمور-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

، يعـي فقس بافِورة فؽن ذم افغافب، أو اشم ..اشم افّورة يدل. افّورة
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افّورة ذم ـثر من إحقان يعطقك هدف، وؿد ٓ يعطقك، فؽن من افدٓٓت 

. ظذ هدف افّورة آشم

: حقـام كّؿع شورة افتوبة هلا أربعة ظؼ تّؿقة من َؿـفا: يعـي

تعطقك أن هذه افّورة تتؽؾم ظن ادـاؾؼغ، إذا أتقـا شورة إحزاب . افػاَحة

تدل ظذ أن موَوع افّورة ـان ظن ؽزوة إحزاب، وموؿعة إحزاب، 

.  ؾقفا، وما أصْه ذفك، مثل إنػالوماذا حصل فؾـْي 

فؽن أحقاًكا بعض افّور تليت ٓ تعطقك هدف افّورة، يعـي ٓ يظفر مـفا 

اهلدف، يعـي مثاًل فو أتقـا مثاًل فّورة مثاًل يوكس، ؿد تتحدث شورة يوكس ذم 

موضن مثل آل ظؿران، ُذـر ؾقفا آل ظؿران ذم آية واحدة، أو مثاًل أي شورة من 

افّور إخرى دمد أن آشم ٓ يرتْط بادحور وادوَوع، ٓ يرتْط إٓ إذا 

. تؽؾَّصف افواحد ؿؾقاًل 

افؽفف تدل ظذ أن افّورة ذم : ؾؼال. شورة افؽفف: بعضفم ؿال: يعـي

ٕن افؽفف حيتؿي به ااكّان من إصقاا، ؾؽذفك يعـي : فقش؟ ؿال. افػتـة

افّورة هذه، هذا ؾقه كوع من افتؽؾف، فؽن افّورة حقـام كدرس حمتواها ٓ، 

. ؾآشم فقس بافِورة فؽن يعطي دٓفة، أحقاًكا يعطي دٓفة

وهذا ٓ صك أنه أهم . موَوظات افّورة-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

ما ذم ادوَوع، أن موَوظات افّورة ظن ماذا تتحدث افّورة؟ هذا أهم 
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، "موَوظات افّورة": را يْغ فك هدف افّورة، افذي كّؿقه مثاًل 

: - ، ـذفك مما يعغ ظذ حتديد ادؼصد"ؿضايا افّورة"

يعـي افّورة ذم أي .  مالبّات افّورة-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

شورة إنػال كزفت بّْب ماذا؟ : طرف كزفت، ذم صلن من كزفت؟ يعـي مثاًل 

اختالؾفم ذم افغـائم ذم ؽزوة بدر، ؾـزفت هذه افّورة، وفذفك صدر افّورة 

ُشولِ }: ـان ذم ذفك  َوافرَّص
ِ
َّص
ِ
َلُخوَكَك َظِن إَنَْػاِل ُؿِل إَنَْػاُل ا ّْ ، [1: إنػال]{َي

. وبغ اختالؾفم ذم افغـائم

مالبّات افّورة وكزوهلا ذم ؽزوة بدر ذم افغـائم تعطقك هدف من 

بقان إنػال، وأحؽام افـػل، وافغـائم، : أهداف افّورة؛ أن من أهداؾفا مثاًل 

. وما أصْه ذفك مثاًل 

يعـي هذا يؼصد به . تػّر افّورة اامجايل-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

، من أشافقب تػّر افؼرآن افتػّر اامجايل يعطقـا ..مثاًل، يعـي حقـام كليت إػ

بقان دؼصد افّورة ٕنك ٓ تػٌ تػّر حتؾقع وإكام تػّر إمجايل، يعـي ما 

. افذي هتدف إفقه افّورة مثاًل، ما ادعـى افذي جاات إفقه افّورة وهؽذا

هـاك ذم احلؼقؼة، يعـي افـؼطة إخرة تػّر افّورة اامجايل ؿد ٓ يؽون 

يعـي أمر واَح جًدا ذم هذا ادؼصد، فؽن هـاك ؿضايا تعغ ظذ ذفك مـفا 

. تعغ ظذ حتديد هدف افّورة. ؾاحتة افّورة وخامتة افّورة
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حقـام كليت فّورة إنػال وبدايتفا، شورة مثاًل إحزاب، وهؽذا : يعـي

بعض افّور ؾاحتتفا وخامتتفا تعطقك، تعطقك هدف فؾّورة، فؽن ضًْعا هذا 

ـذفك مما يعقــا ظذ مؼصد . ذم ـثر من إحقان فؽن فقس ظذ ذفك باضراد

: - افّورة أمر مفم جًدا وهو

أحقاًكا تليت ذم افّور . ؿصص افّورة-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

: - أجًضا من إهداف افتي تعغ. ؿصص، يعـي تْغ ذفك

ماذا كؼصد بْقئة افّورة؟ يعـي . بقـة افّورة-: رمحه اهلل-ؿال ادصـف 

، ..شْب افـزول ووؿت افـزول، هذه تّؿى بقئة افّورة، وفذفك من ادفم جًدا

، معرؾة شْب كزوهلا (أظؾم أجن كزفت وؾقؿن كزفت)ابن مّعود ماذا ؿال؟ 

. ووؿت كزوهلا فه تلثر ـْر ذم ذفك

ضقب، هل هـاك ـتب ذم هذا ادؼصد؟ يعـي هل هـاك ـتب ذم هذا 

ـتاب : ادؼصد، ذم بقان هذه ادؼاصد؟ ذم احلؼقؼة ؾقه ظدة ـتب، يعـي مـفا

مصاظد "أخف ـتاب ذم هذا افشلن وشامه - رمحه اهلل تعاػ-افْؼاظي، افْؼاظي 

، ضًْعا توشع ذم تطْق  هذا إمر ذم ـتابه "افـظر ذم ااذاف ظذ مؼاصد افّور

، "كظم افدرر ذم تـاشب أيات وافّور"أخر، وهو ـتاب َخم جًدا اشؿه 

وضْع ذم اثـغ وظؼين جمؾد، وهو ـتاب بدأه من افػاحتة واكتفى به إػ افـاس، 

. توشع ذم تطْق  هذا إمر
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من َؿن ما توشع ؾقه هذا إمر، ضًْعا هو من ظؾاما افؼرن افتاشع، 

 فؾػروز أبادي، "بصائر ذوي افتؿققز"وهـاك ـتب تؽؾؿت ذم ادؼاصد مثل 

افتحرير "وهـاك من ادػٌين من اظتـى بادؼاصد مثل افطاهر بن ظاصور ذم 

. ، وؽر ذفك ممن اهتؿوا هبذه ادؼاصد"وافتـوير

يعـي . (هذا مؾقح افعؾم ٓ متقـه): ضًْعا هذا ُأضؾ  ظؾقه ـام يّؿقه افؼرضْي

يعـي هذه من ادُؾح افتػّرية، . مؾقح افعؾم ٓ متقـه: هذا افـوع من افعؾم اشؿه

مثل ما يػعل أهل احلديث ذم افـؽت احلديثقة، يليت باشتـْاضات، بلصقاا، يعـي 

ـام مر معـا، فؽن هـا هذه أمور تّتـْط، يعـي ؾقفا تدبر، ؾقفا تلمل، فؽن فقّت 

بافِورة، ٕهنا تعتؿد ظذ أشس ظؾؿقة متقـة، ٓ، وإكام تعتؿد ظذ آجتفاد 

. بشؽل ـْر

ظـدـم ذـر مؼتطػات من ـالم أهل افعؾم ذم افعـاية بؿؼاصد افّور، مـفا 

 ّحا تؽؾم ظن شورة "افػتاوى"ذم - رمحه اهلل-ما ذـره صقخ ااشالم ابن تقؿقة 

وؿد ذـرت ذم مواَع ما اصتؿؾت ظؾقه شورة افْؼرة من تؼرير ): افْؼرة ؿال

يعـي شورة افْؼرة جاات فتؼرير أصول افعؾم . (أصول افعؾم وؿواظد افدين

. وؿواظد افدين، ثم اشتطرد ذم بقان هذا ادؼصد

ؾؼات"افشاضْي ذم : أجًضا ثم هاجر ):  ّحا تؽؾم ظن شورة افْؼرة ؿال"ادوا

 إػ ادديـة؛ ـان من أول ما كزل ظؾقه شورة افْؼرة؛ وهي افتي رشول اهلل 

ؿررت ؿواظد افتؼوى ادْـقة ظذ ؿواظد شورة إنعام؛ ؾنهنا بقـت من أؿّام 
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أؾعال ادؽؾػغ مجؾتفا، وإن تْغ ذم ؽرها تػاصقل هلا ـافعْادات افتي هي ؿواظد 

. (ااشالم وافعادات

إًذا شورة افْؼرة ـام ؿال صقخ ااشالم ؿْل، وافشاضْي ـذفك تؼرر أصول 

افعؾم وؿواظد افدين، مثل ما كؼول ذفك مثاًل ذم شورة افـّاا، وشورة احائدة، 

. وشورة إظراف، ضًْعا بإخص شورة احائدة

ما ـان ذم شورة ): احائدة تعتز من أواخر ما كزل، حتى ـاكت ظائشة تؼول

م ؾحرموه تؼصد أهنا من آخر افّور . (احائدة من حالل ؾلحؾوه وما ـان من حرا

ًٓ ذم إحؽام، ؾلحقاًكا حقـام كليت فؾّورة ؿد يؽون اهلدف ؾقفا متعدد أجًضا،  كزو

: - يعـي افّورة تـؼّم إػ ؿّؿغ

 شورة ؿصرة .

 وضويؾة .

. اهلدف ذم افّورة افؼصرة طاهر، فؽن اهلدف ذم افّور افطويؾة ؿد يتعدد

أن اهلدف ممؽن : ٓ، اهلدف يؽون واحد، وافصواب: يعـي بعضفم يؼول

يتعدد، يعـي ؿد يؽون حمور افّورة أـثر من حمور تدور ظؾقه، أـثر من حمور، 

ضًْعا ما ؾائدة ـوكـا كعرف أن هذه افّورة تدور ظذ ـذا وـذا وـذا، هو يػقدك 

بط ادؼاضع بط ادؼاضع، ترا . ذم ترا

ضًْعا هذا يدخل يعـي أجًضا معه ظؾم ادـاشْات، مل يذـره هـا، وفذفك 

 مجع ؾقه بقان ادؼاصد وادـاشْات أجًضا، يعـي شْحان "كظم افدرر"افْؼاظي ذم 
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اهلل افؼرآن ذم اكتؼآته بديع، يعـي افؼرآن فقس ـؽالم افْؼ، هذا ـالم اهلل 

. شْحاكه وتعاػ

إذا أخؼقـا خطْة ممؽن ؿد يؽون آخرها ؽر مسابط مع أوهلا، :  كحن مثاًل 

وٓ ٓ؟ يعـي ؿد أنتؼل إػ موَوظات ذم اخلطْة افواحدة، ممؽن تؽون اخلطْة 

افثاكقة ؽر إوػ، ويؿؽن ما دمد بقـفا ترابط حتى ذم افؽالم أثـاا اخلطْة 

افواحدة ؿد تـتؼل اكتؼآت ؿد ٓ تؽون هلا مـاشْة طاهرة، فؽن ـالم اهلل 

. شْحاكه وتعاػ ٓ؛ يؽن فه اكتؼال مـاشب

يعـي مثاًل، وإمثؾة ـثرة جًدا؛ ذم شورة افػاحتة من أول افؼرآن، حقـام 

َغ }: تؽؾم اهلل شْحاكه وتعاػ
ِ
 َربِّق اْفَعاَد

ِ
َّص
ِ
ِحقمِ * احْلَْؿُد ا مْحَِن افرَّص َمافِِك * افرَّص

ينِ  ، إول بدأ بافثـاا ظذ كػّه، فؽن حقـام اكتؼل [4: 2افػاحتة]{َيْوِم افدِّق

مْاذة من خطاب إػ خطاب مغاير؛ إػ ادخاضْة من أشؾوب افغائب إػ 

ُْدُ }: ادخاضْة ؿال اَك َكْع ؟ {إياك كعْد}، ضقب ما مـاشْة [5: افػاحتة]{إِيَّص

َغ }افؽالم افّاب  ـان مار 
ِ
 َربِّق اْفَعاَد

ِ
َّص
ِ
ِحقمِ * احْلَْؿُد ا مْحَِن افرَّص َمافِِك * افرَّص

ينِ   هـا {إياك كعْد}: ، ـان افؽالم ظن اهلل شْحاكه وتعاػ ثم ؿال{َيْوِم افدِّق

َتِعغُ }آكتؼال من أبدع ما يؽون؛ ٕنه ما ؿال ذم افْداية  ّْ اَك َك ُُْد َوإِيَّص اَك َكْع ؛ {إِيَّص

أراد اهلل شْحاكه وتعاػ أن ُيْغ حاذا هو خمصوص بافعْادة؟ ٕن احلؿد فه وهو 

مافك يوم افدين، وهو رب افعادغ، إذا ؾقه أحد ذيك فه؛ هل ؾقه أحد فه 

َتِعغُ }ذيك؟ ٓ، ؾؽان هو  ّْ اَك َك ُُْد َوإِيَّص اَك َكْع . ، صوف آكتؼال افْديع{إِيَّص
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، صوف فطػه بخؾؼه، أراد أن يْغ بإدفة ..يعـي أراد اهلل شْحاكه وتعاػ

ـقف هو مّتح ، وهو مّتح  شْحاكه وتعاػ بلدفة ـثرة ٓ حتىص؛ فؽن أراد 

أن يْغ فعْاده ما وجه اشتحؼاؿه، حاذا إياك كعْد وإياك كّتعغ، وؿدم ادػعول 

حاذا :  ٓ ؽرك، ـان اجلواب{إياك كعْد}فقػقد احلرص افؽامل فه، يعـي 

 ٓ ؽرك؟ ٕن احلؿد فك، وأن رب افعادغ، وأنت مافك يوم {إياك كعْد}

. افدين، وأن افرمحن افرحقم، وٓ ذيك فك ذم هذه

إًذا ما . أنت رب افعادغ مثل ؾرظون، أؽرؿه اهلل: إذا واحد جاا وؿؾـا فه

متؾك : ؿؾـا. ٓ أشتطقع: ؿال. أنزل افغقث: افرمحة، ؿؾـا..هو رب، إذا صخص

يوم افدين؟ اهلل يؿؾك افدكقا ـذفك، فؽن يوم افدين ما أحد يـازع ؾقه، افؽاؾر 

َأنَا }كعم، ـًِزا، مثل ما ؿال افـؿرود : يؼول فك. متؾك افدكقا افقوم: فو تؼول فه

َِن }، ؾقـازع ربام، فؽن ذم أخرة ٓ يـازع، [258: افْؼرة]{ُأْحِقي َوُأِمقُت  دِ

ارِ  ِحِد اْفَؼفَّص  اْفَوا
ِ
َّص
ِ
[. 16: ؽاؾر]{اْدُْؾُك اْفَقْوَم ا

ؾآكتؼال هـا من أنّب ما يؽون، حقـام ذـر اهلل شْحاكه وتعاػ ذم شورة 

ثًِرا َوَشَعًة }افـّاا اهلجرة  ـَ َؽاًم   ََيِْد ذِم إَْرِض ُمَرا
ِ
َوَمْن ُ َاِجْر ذِم َشِْقِل ااَّص

ُه اْدَْوُت َؾَؼْد َوَؿَع َأْجُرُه َظَذ  ـْ  َوَرُشوفِِه ُثمَّص ُيْدِر
ِ
ُرْج ِمْن َبْقتِِه ُمَفاِجًرا إَِػ ااَّص َوَمْن خَيْ

ُ َؽُػوًرا َرِحقاًم  اَن ااَّص ـَ  َو
ِ
ْبُتْم ذِم }: ثم ؿال بعدها [100: افـّاا]{ااَّص َوإَِذا َاَ

 ذـر أحؽام افؼرص، ثم ما ظالؿة أحؽام اهلجرة بافؼرص، هذه مّلخة {إَْرضِ 

وهذه مّلخة، يعـي ّحا ذـر ادفاجر أنه ممؽن يِب ذم إرض حيتاج إػ حؽم 
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إيش؟ ؿرص، ؾؽان آكتؼال صػحة ـامؾة ذم صالة اخلوف، ٕن ادفاجر 

. خائف، هذا  اجر مش يّاؾر

يعسيه اخلوف، ؾذـر بعد صالة : ؾقه ؾرق بغ ادّاؾر وادفاجر؛ ادفاجر

اخلوف، ومـفا تدخل ؾقفا صالة افؼرص ظذ خالف بقـفم ذم معـى أن تؼرصوا 

. من افصالة، وافؼصر ـقػققة، وافؼرص ظدد، ـؿقة أو ـقػقة

حمور افّورة، أو ادحاور ممؽن تتعدد ؾقفا : أن افعؾاما حقـام يؼوفون: ادفم

ربط بغ هذه إوجه، فؽن ضًْعا َيب أن يؽون بال تؽؾف، إن طفرت طفرت 

. وإن مل تظفر ؾال حيتاج إػ تؽؾف ـْر

. واهلل أظؾم

 

 


