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 احلادية والعشروناحملاضرة 
 (1) علم أسباب النزول

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد
 

فنبدددأ المددوم احلدددعل عددر علددل م ددق مددر علددوم الاددقمن ولددو علددل أسددبا  الندد ول ولددو مددر ألددل 
العلددوم الدد  لددم علددى مددر رآلددل حي الاددقمن أن  ددمم اددا وسددبا أن رآلمنددا عندد     صددار حي 

 احملاضقة الثالثة وأرجأان احلدعل املفصل لوق   وقد حان .
الاقمن الآقمي قسمان قسل ن ل مر هللا اب داء غري مقربم بسبم مر األسبا  اخلاصة إمنا لو و 

 حملض لداعة اخللا إىل احلا   ولو كثري ظالق ال   اج إىل حبل وال بمان   
غددري أان ال نقعددد أن  ولددو موضددون حبثنددا ا ن وقسددل ندد ل مقربسددا بسددبم مددر األسددبا  اخلاصددة

ند آلل جيلدا  أسدبا  إمندا غقضدنا حي لدملا املبندل أن   جاءت علىنس عقض مجمع ا ايت ال 
الند ول وثقعددا  أسددبا  معددس سدبم الندد ول وفواردد معقفدة عمدا ع علدا اددملا العلدل مددر أثقافد  مثدل

لددملا املعقفددة وال عبددريات عددر سددبم الندد ول وحآددل رعددد  األسددبا  والنددا ل واحددد ورعددد  النددا ل 
     إىل غري ذلك .والسبم واحد 

 الن ول : لو حا ثة أو سؤال ععاب  ن ول الاقمن . وسبم
ان ى بسون ققعش وأندملرلل  عندما هللا مثال ذلك ن ول سورة ربت عدا أيب هلم فإن رسول 

 قال ل  أبو هلم : ربا لك أهلملا مجع نا فن لت لملا السورة . واحلدعل حي الصنمح . 

ومددر رمحدد  هللا  ل صددنممج مجاعددة أقدددم ل علددي بددر املدددعي  ددم  الب ددار   وقددد أفددق  لددملا العلددل
علددى مددا فمدد  مددر ولددو مسبددون م ددداول قددال السددموثي : ك ددا  الواحددد    لددملا الآ ددم أ دد ق

 .إعوا  وقد ا  صقا اجلعرب  فنملف أسانمدا ومل ع   علم   مئا 
ثبدع مدا وجدد مند  ألند  وكملا ألمج فم  احلافظ ابر حجق ك اب  العجا  حي بمدان األسدبا  وقدد 

لبدا  النادول حي  ااك ا  حافال مل عؤلمج مثل  حي لملا الندون  دانقص وألمج فم  السموثي أعضا  
ولددو ألددل ألن ع دد ل ب نامادد  ماماددا علممدا قددواي واثددقاد الضددعممج مندد  وقددد قددام  أسدبا  الندد ول
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قة  الدددا  دددم نا أبدددو عبدددد الدددقمحر مابدددل بدددر لدددا   الدددوا عي رمحددد  هللا ب صدددنممج رسدددالة   صددد
الصنمح املسند مر أسبا  الن ول ولي رسالة جمدة مسبوعة إال أهنا عناص ا الآثدري ادا صدح 
مل عدرجدد  الخددم  فم ددا ل خددد ا حي قبددول بعددض األسددانمد ولددي مابولددة عنددد كثددري مددر ألددل العلددل 
وأذكق مر ذلك على سبمل املثال : إسدنا  ممدد بدر أيب ممدد عدر سدعمد بدر جبدري أو عآقمدة 

ر عباس وصنمفة علي بر أيب ثلندة عدر ابدر عبداس وإسدنا  السدد  عدر مدقة اهلمددا  عر اب
 عر ابر مسعو  حني ع مم  .

الناددددد واسدددد اقاء مسدددد وعم  فمددددا ال لددددملا العلددددل حباجددددة ملددددر عاددددوم ب نامددددة رواايردددد   ع دددددال حي
  .للقواايت

علدى املصدنفات وقد ان اد الدك ور صبني الصاحل الواحد  حي بعض املواضع مر ك ابد  ونعدى 
 الادمية فبالغ حي نادا وإن كان بعض ما ذكقا وجم  عس نا ال أمل .

لدو مدا ن لدت ا عدة أو ا ايت م ندثدة عند  مبمندة حلآمد  باولد  : سدبم الند ول وعقف ال رقا  
أو سددؤال وجدد  إلمدد  فن لددت ا عددة أو  واملعددس أندد  حا ثددة وقعددت حي  مددر الندد    .أايم وقوعدد  

رعاىل ببمان ما ع صدل ب لدك احلا ثدة أو بدوا  لدملا السدؤال سدواء أكاندت رلدك  ا ايت مر هللا
 :احلا ثة 

 صومة  بدت كداخلالف الدمل   دجق بدني مجاعدة مدر األوس ومجاعدة مدر اخلد رج بدسمسدة مدر 
أعداء هللا الم و  حد  رندا وا السدالد السدالد وند ل بسدبب  رلدك ا ايت احلآممدة حي سدورة مل 

إن رسمعدددوا فقعاددا مدددر الدددملعر أوردددوا الآ دددم  ممندددواأع ددا الدددملعر  نان   ايعمددقان مدددر أول قولددد  سدددب
إىل مايت أ ددقى بعدددلا لددي مددر أرون مددا عنفددق مددر االناسددام  ....فقعر انآل كدداعددق وكل بعددد إميدد

 والخااق وعقغم حي احملبة والوحدة واالرفاق   
الر  ولو حي أم كانت رلك احلا ثة  سأ فاحخا اررآم كمللك السآقان المل  أم الناس حي ص

نخور  مث قدقأ السدورة بعدد الفامدة فادال قدل اي أع دا الآدافقون أعبدد مدا رعبددون وحدملف لفدظ ال 
رى حدد  رعلمددوا مددا اوأندد ل سددآ الصددالةال راقبددوا  ممنددواأع ددا الددملعر  مدر ال أعبددد فن لددت ا عددة  اي
 راولون  حي سورة النساء   

القغبددات كموافاددات عمددق رضددي هللا عندد  أم كانددت رلددك احلا ثددة ننمددا مددر ال منمددات ورغبددة مددر 
ال  أفق لا بعض ل  ل ألممج   ومر أمثل  ا ما أ قج  الب دار  وغدريا عدر أندي رضدي هللا عند  
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قدددال قدددال عمدددق وافادددت ريب حي ثدددالل قلدددت اي رسدددول هللا لدددو ا دددملان مدددر مادددام إبدددقالمل مصدددلى 
عدددد ل علدددم ر الدددرب   دددملوا مدددر مادددام إبدددقلل مصدددلى وقلدددت اي رسدددول هللا إن نسددداء افن لدددت  و 

والفاجق فلو أمقهتر أن   جنب فن لت معة احلجا    واج مع علدى رسدول هللا نسدايفا حي ال درية 
فالت هلر  عسى رب  إن ثلاآر أن عبدل  أ وجدا  دريا مدنآر فن لدت كدمللك   ولدملا حي سدورة 

 .ال نقمي 
علددى لسددان بعددض أندد ل مددر الاددقمن  قلددت : لددملا مددر العلددوم الدد  أفق لددا السددموثي و دداا : مددا

 .لو حي احلاماة نون مر أسبا  الن ول وقال : الصنابة 
إن هللا  : قددال أن رسددول هللا  رضددي هللا عن مددا عددر ابددر عمددق رمحدد  هللا أ ددقج الذمددمل  قددد و 

ومدا ند ل  لنداس أمدق قدم فادالوا وقدال إال : قدال ابدر عمدق . جعل احلا على لسان عمدق وقلبد  
 .ن ل الاقمن على حنو ما قال عمق 

وأ قج مسلل عدر ابدر عمدق عدر عمدق قدال وافادت ريب حي ثدالل حي احلجدا  وحي أسدارى بددر 
 . وحي ماام إبقالمل
 قال ال رقا  :

 وسدددواء أكدددان ذلدددك السدددؤال املقفدددون إىل النددد  ع صدددل همدددق مضدددى حندددو قولددد  سدددبنان  حي سدددورة
 عر ذ  الاقنني  اخل    وعسألونكالآ مج  

عر القود قل الدقود مدر أمدق ريب  وعسألونكأم ع صل حباضق حنو قول  رعاىل حي سورة اإلسقاء  
 وما أورم ل مر العلل إال قلمال 

لا  اعدر السداعة أاين مقسد عسدألونكأم ع صل مبس ابل حنو قول  جل ذكدقا حي سدورة النا عدات  
 اخل   

ا أايم وقوعد  الردقوف الد  عند ل الادقمن فم دا م نددك عدر ذلدك السدبم سدواء أوقدع واملقا  باولند
لددملا الندد ول عاددم سددبب  مبا ددقة أم ة ددق عندد  مدددة حلآمددة مددر احلآددل كمددا حدددل ذلددك حددني 

عر القود وأصنا  الآ مج وذ  الاقنني   فاال غدا أ ربكل ومل  سألت ققعش رسول هللا 
أ علمد  الدوحي ةسدة عخدق عومدا علدى مدا رواا ابدر إسدناق عس ثر أ  مل عادل إن  داء هللا فأبسد

وقمل ثالثة أايم وقمدل أربعدني عومدا حد   دا علمد  ذلدك   مث ن لدت أجوبدة رلدك املاذحدات وحي 
ثم ا عق د هللا رعاىل رسول  إىل أ   االس ثناء  ملخمئة وعاول ل  حي سورة الآ مج  وال راولر 
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ذكدق ربدك إذا نسدمت وقدل عسدى أن ع ددعر ريب ا و إ  فاعل ذلك غدا إال أن عخداء هللا يءلخ
 ألقق  مر لملا ر دا 

مث إن كلمددة أايم وقوعدد  حي رعقعددمج سددبم الندد ول قمددد ال بددد مندد  لالحددذا  عددر ا عددة أو ا ايت 
الدد  رندد ل اب ددداء مددر غددري سددبم بمنمددا لددي ر ندددل عددر بعددض الوقددارع واألحددوال املاضددمة أو 

باني وأا ددل وكاحلددعل عددر السدداعة ومددا ع صددل اددا ولددو  املسد ابلة كددبعض قصددص األنبمدداء السددا
 . كثري حي الاقمن الآقمي

والمل  ع نقر حي سدبم الند ول أند  مدا ن لدت ا عدة أايم وقوعد  لم دقج مدا ذكدقا قال السموثي : 
 الواحددد  حي سددورة الفمددل مددر أن سددبب ا قصددة قدددوم احلبخددة بدد  فددإن ذلددك لددمي مددر   أسددبا 

  اإل بار عر الوقارع املاضدمة كدملكق قصدة قدوم ندود وعدا  و دو  الن ول حي  يء بل لو مر  
وبندداء البمددت وحنددو ذلددك وكددمللك ذكددقا حي قولدد   وا ددمل هللا إبددقالمل  لددمال سددبم ا دداذا  لددمال 

 .ن ول الاقمن كما ال خيفى   أسبا  لمي ذلك مر
 

   :طريق معرفة سبب النزول 
الندد ول إال الناددل الصددنمح روى الواحددد  بسددندا عددر ابددر عبدداس قددال  أسددبا  ال ثقعددا ملعقفددة
اراوا احلدعل إال ما علم ل فإن  مر كمل  علي م عمدا فلم بوأ ماعدا مر :  قال رسول هللا 

  .ومر كمل  على الاقمن مر غري علل فلم بوأ ماعدا مر النار ،  النار
 وقسل ن ل عام واقعة أو سؤال  ن ول الاقمن على قسمني قسل ن ل اب داء: قال اجلعرب  

ال  ل الاول حي أسبا  ند ول الآ دا  إال  لقواعدة والسدمان ادر  دالدوا ال ن عدل ووقفدوا علدى و 
 .األسبا  وحبثوا عر علم ا 
سألت عبمدة عدر معدة مدر الادقمن فادال اردا هللا وقدل سددا ا  رمح  هللا وقد قال ممد بر سريعر

 . الاقمنذلم الملعر ععلمون فمل أن ل هللا 
معقفدددة سدددبم النددد ول أمدددق  صدددل للصدددنابة بادددقارر م دددمج  لاضدددااي ورمبدددا مل لددد م : وقدددال غدددريا 

بعض ل فاال أحسم لملا ا عة ن لت حي كدملا كمدا أ دقج األرمدة السد ة عدر عبدد هللا بدر الد بري 
اء اسا اي  بري مث أرسل املد:  قال  اصل ال بري رجال مر األنصار حي  قاج احلقة فاال الن  

احلدعل قال .... إىل جار  فاال األنصار  اي رسول هللا أن كان ابر عم ك ف لون وج      
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فما أحسم لملا ا ايت إال ن لت حي ذلك  فال وربك ال عؤمنون حد   آمدو  فممدا : ال بري 
 . جق بمن ل  

قدددال احلددداكل حي علدددوم احلددددعل إذا أ دددرب الصدددنايب الدددمل   ددد د الدددوحي وال ن عدددل عدددر معدددة مدددر 
ومخدى علدى لدملا ابدر الصدالد وغدريا ومثلدوا مبدا . الاقمن أهنا ن لت حي كملا فإن  حدعل مسند 

كانت الم و  راول مر أرى امقأر  مر  بقلا حي قبل ا جاء الولد :  أ قج  مسلل عر جابق قال 
 .  نسايفكل حقل لآل أحول فأن ل هللا
قددوهلل ن لددت لددملا ا عددة حي كددملا عددقا  بدد   رة سددبم الندد ول وعددقا  بدد   رة أن : وقددال ابددر رمممددة 

 .ذلك  ا ل حي ا عة وإن مل عآر السبم كما راول عي املا ا عة كملا 
وقدد رندا ن العلمدداء حي قدول الصددنايب ن لدت لددملا ا عدة حي كددملا لدل لددق   دقى املسددند كمدا لددو 

فالب ددار  ؟ ذكددق السددبم الددمل  أن لددت ألجلدد  أو لددق   ددقى ال فسددري مندد  الددمل  لددمي مبسددند 
وغددريا ال عد لدد  فمدد  وأكثددق املسددانمد علددى لددملا االصددسالد كمسددند أمحددد ، عد لدد  حي املسددند 
 ذا ذكق سببا ن لت عاب  فإهنل كل ل عد لون مثل لملا حي املسند ان  ى   وغريا خبالف ما إ
قد عقف مر عا ة الصنابة وال ابعني أن أحدلل إذا قال ن لت لملا ا عة حي  : وقال ال ركخي 

كملا فإن  عقعد بمللك أهنا ر ضمر لملا احلآل ال أن لملا كان السبم حي ن وهلدا ف دو مدر جدني 
 .ة ال مر جني النال ملا وقع االس دالل على احلآل   ع

والمل  ذكقا  م  اإلسالم ابر رمممة جامع للوج  ني والاقارر رقجح أع ما أرا  الصنايب وهللا 
 أعلل .

ما رادم أند  مدر قبمدل املسدند مدر الصدنايب إذا وقدع مدر  بعدي ف دو مقفدون أعضدا لآند  مقسدل و 
ال فسدري ا  دملعر عدر الصدنابة  فاد عابل إذا صح السند إلم  وكدان مدر أرمدة قال السموثي : 

 . كمجالد وعآقمة وسعمد بر جبري أو اع ضد مبقسل م ق وحنو ذلك
قلددت :  إذن ععددقف سددبم الندد ول همددقعر : ب صددقعح الصددنايب بددمللك ، أو بسددوق احلا ثددة أو 

 .السؤال ورعامب  مبا عدل على السببمة 

 ول  صمغ :

لسددؤال وع بددع ذلددك بلفددظ : فن لدددت  أو صددم ة صددق ة حي السددببمة: ولددي أن عددملكق احلا ثددة أو ا
 فأن ل هللا معربا بفاء السببمة  أو عصقد  لسببمة فماول: ن لت بسبم كملا 
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صدددم ة م ملدددة للسدددببمة : ولدددي أن عادددول ن لدددت حي كدددملا  وذلدددك ألهندددا م مدددل إرا ة أن احلآدددل 
ا رخمل  رلك ا عة ال أن ذلك لو السبم الدمل  ن لدت ألجلد  وكدمللك إذا قدال : أحسدم لدمل

 ا عة ن لت حي كملا . 

ف دددارة عصدددقد فم دددا بلفدددظ    لدددمج عبدددارات الادددوم حي ال عبدددري عدددر سدددبم النددد ولقدددال ال رقدددا  : 
و رة ال  السددبم فماددال سددبم ندد ول ا عددة كددملا ولددملا العبددارة نددص حي السددببمة ال م مددل غريلددا

ولددملا عصدقد بلفددظ السددبم ولآددر عددؤرى بفدداء  ا لددة علدى مددا ة ندد ول ا عددة عاددم سددق  حا ثددة 
ومدددقة عسدددأل  ومثالددد  رواعدددة جدددابق ا رمدددة ققعبدددا العبدددارة مثدددل رلدددك حي الداللدددة علدددى السدددببمة أعضدددا

فموحى إلم  ولمم مبا ن ل علم  وال عآون رعبري بلفظ سبم الن ول وال رعبري ب لك  القسول 
عدر  الفاء ولآر السدببمة رف دل قسعدا مدر املادام كقواعدة ابدر مسدعو  ا رمدة عنددما سدئل الند  

ومدقة أ دقى ال عصدقد بلفدظ السدبم وال  وحآل لملا أعضا حآل ما لدو ندص حي السدببمة القود
 عؤرى ب لك الفاء وال بمللك اجلوا  املبي علدى السدؤال بدل عادال ن لدت لدملا ا عدة حي كدملا مدثال
ولملا العبدارة لمسدت نصدا حي السدببمة بدل م مل دا وم مدل أمدقا م دق لدو بمدان مدا رضدمن   ا عدة 

 . لملعر االح مالني أو رقجن   والاقارر وحدلا لي ال  رعني أحد األحآاممر 
ومر لنا نعلدل أند  إذا ور ت عبدار ن حي موضدون واحدد إحددايفا ندص حي السدببمة لند ول معدة أو 
مايت والثانمة لمست نصا حي السدببمة لند ول رلدك ا عدة أو ا ايت لنالدك   دمل حي السدببمة مبدا 

 علددى أهنددا بمددان ملدددلول ا عددة ألن الددنص أقددوى حي الداللددة مددر احمل مددللددو نددص وحنمددل األ ددقى 
 :مثال ذلك 

ما أ قج  مسلل عر جابق قال كانت الم و  راول مر أرى امقأة مر  بقلا حي قبل ا جاء الولد 
راددددوا هللا اأحددددول فددددأن ل هللا  نسددددايفكل حددددقل لآددددل فددددأروا حددددقثآل أ   ددددئ ل وقدددددموا ألنفسددددآل و 

ا وبخق املؤمنني  مر سورة الباقة   وما أ قج  الب دار  عدر ابدر عمدق قدال قو علموا أنآل مالاو 
أن لددت  نسددايفكل حددقل لآددل حي إرمددان النسدداء حي أ  رلددر   فدداملعول علمدد  حي بمددان السددبم لددو 

وأمدا رواعدة ابدر عمدق ف نمدل علدى أهندا  رواعة جدابق األوىل ألهندا صدق ة حي الداللدة علدى السدبم
  .حي أ  رلر اس نباثا من  بمان حلآل إرمان النساء 

أمددا إذا كددان اال دد الف  ارددقا بددني عبدداررني أو عبددارات لددمي  دديء من ددا نصددا كددأن عاددول بعددض 
وعاول ا  ق ن لدت حي كدملا مث عدملكق  دمئا م دق غدري مدا ذكدقا  املفسقعر ن لت لملا ا عة حي كملا
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الددددقواع ني كل م مددددا األول وكددددان اللفددددظ ع ناوهلمددددا وال ققعنددددة رصددددقف إحدددددايفا إىل السددددببمة فددددإن 
وأمدددا إذا كدددان  وال وجددد  حلمل مدددا علدددى السدددبم ممدددالن علدددى بمدددان مدددا ع ناولددد  مدددر املددددلوالت

   ا.لداال  الف  ارقا بني عباررني أو عبارات كل ا نص حي السببمة ف نا ع خعم الآالم 
 قلت أييت رفصمل الآالم حي ذلك عند حدعثنا عر رعد  السبم والنا ل واحد .

مددا جدداء حي أسددبا  الندد ول ندد ول مايت بسددبم  دد ص واحددد ومددر ذلددك مددا رواا ومددر ثقعددمج 
أربدع مايت مدر ك دا   حيهللا عن  قدال ن لدت  يعر سعد بر أىب وقاص رض مسلل حي صنمن 

حلفت أال ةكدل وال رخدق  حد  أفدارق ممددا صدلى هللا علمد  وسدلل  أميهللا ع  وجل كانت 
ما لمي لك ب  علل فال رسع مدا وصداحب ما  ق  يبفأن ل هللا رعاىل  وإن جالدا  على أن رخ

لددملا  كنددت أ ددملت سددمفا فددأعجبي فالددت اي رسددول هللا لددم ي  أ الدددنما معقوفددا  والثانمددة  حي
رسدددول هللا صدددلى هللا علمددد   فدددأ  فن لدددت  عسدددألونك عدددر األنفدددال  والثالثدددة أ  كندددت مقضدددت 

 لنصدددمج فادددال ال فالدددت الثلدددل  يأفأوصددد مدددايأرعدددد أن أقسدددل  وسدددلل فالدددت اي رسدددول هللا إ 
فآان الثلدل بعدد جدار ا والقابعدة أ   دقبت اخلمدق مدع قدوم مدر األنصدار فضدق  رجدل  فسآت

   .ل فأن ل هللا ع  وجل مقمي اخلمقمن ل أنفى بلنى مجل فأرمت رسول هللا صلى هللا علم  وسل
 ومل عملكق حي احلدعل ا عة القابعة ولي امل علاة  لوصمة .

 
 أسباب النزولفوائد 

 عل بعض الناس أن  ال فاردة لإلملام هسدبا  الند ول وأهندا ال رعددو أن رآدون  رخيدا للند ول أو 
 جارعة  قى ال ارع  وقد أ سأ فمما  عل فإن ألسبا  الن ول فوارد م عد ة ال فاردة واحدة 

فدع للمدؤمر وغدري معقفة حآمة هللا رعاىل علدى ال عمدني فممدا  دقع   ل ن عدل وحي ذلدك ن: األوىل 
أمددا املددؤمر فمدد  ا  إميدداان علددى إمياندد  و ددقص كددل احلددقص علددى رنفمددمل أحآددام هللا والعمددل  املددؤمر

 بآ اب  ملا ع جلى ل  مر املصاحل وامل ااي ال  نمست املا األحآام ومر أجل ا جاء لدملا ال ن عدل
ععلدل أن لدملا ال خدقعع وأما الآافق ف سوق  رلك احلآل البدالقة إىل اإلميدان إن كدان منصدفا حدني 

   .اإلسالمي قام على رعاعة مصاحل اإلنسان 
  االس عانة على ف ل ا عة و فع اإل آال عن ا: الثانمة 

 . ال ميآر رفسري ا عة  ون الوقوف على قص  ا وبمان ن وهلا: قال الواحد  
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 . بمان سبم الن ول ثقعا قو  حي ف ل معا  الاقمن: وقال ابر  قما العمد 
معقفددة سددبم الندد ول ععددني علددى ف ددل ا عددة فددإن العلددل  لسددبم عددورل العلددل : ل ابددر رمممددة وقددا

  .  ملسبم
 الآ ا  الع ع   ف ل معا  بمان سبم الن ول ثقعا قوى حي الاخري قال الخم  أبو الف ح و 

وقددد أ ددآل علددى مددقوان بددر احلآددل معددس قولدد  رعدداىل  ال مسددنب الددملعر عفقحددون مبددا أرددوا ا عددة 
وأحدم أن  مدد مبدا مل عفعدل معدمل  لنعدملبر أمجعدون حد   ردىوقال لئر كان كل امقئ فقد مبدا أ

عدر  ديء فآ مدوا إايا  بني ل  ابر عباس أن ا عة ن لت حي ألل الآ ا  حني سدأهلل الند  
 . وأ ربوا ب ريا وأروا أهنل أ ربوا مبا سأهلل عن  واس نمدوا بمللك إلم  أ قج  الخم ان

وما أجا  ب  ابر عباس عر سؤال مقوان ال عآفى ألن اللفظ أعل مر السدبم  :قال بعض ل 
 ور وإمنددا اجلددوا  أن  وعخدد د لدد  قولدد  صددلى هللا علمدد  وسددلل امل خددبع مبددا مل ععددم كالبددي ثددويب

الوعمد مقردم علدى أثدق األمدقعر املدملكورعر ويفدا الفدقد وحدم احلمدد ال علم مدا أنفسد ما إذ يفدا 
ال خيفدى عدر ابدر  ال ال ركخدي :ال ع علا اا ال آلممج أمقا وال هنما   ق مر األمور السبمعمة ال 

هللا عن  أن اللفظ أعل مر السبم لآن  بني أن املقا   للفظ  اص ونرريا رفسري  يعباس رض
 قول  رعاىل : ومل علبسوا إمياهنل برلل . صلى هللا علم  وسلل الرلل  لخق  حي الن 

 اضقة  اصة إن  اء هللا رعاىل .وسوف نفق  لملا الفاردة مبن
 فع رولل احلصق عما عفمد برالقا احلصدق حندو قولد  سدبنان  حي سدورة األنعدام  قدل ال : الثالثة 

أجدددد حي مدددا أوحدددي إىل مقمدددا علدددى ثددداعل عسعمددد  إال أن عآدددون مم دددة أو  مدددا مسدددفوحا أو حلدددل 
صدق حي لدملا ا عدة غدري ذلدم الخدافعي إىل أن احل  ن عق فإن  رجي أو فساا ألدل ل دري هللا بد  

ماصو  واس عان على  فع رويف  ههنا ن لت بسبم أولئدك الآفدار الدملعر أبدوا إال أن  قمدوا مدا 
فن لت ا عة املا احلصدق الصدور   أحل هللا و لوا ما حقم هللا عنا ا من ل وما ة هلل ورسول  

 .ال قصدا إىل حاماة احلصق    ما ة مر هللا ورسول 
ولملا حي غاعة احلسر ولوال سبا الخدافعي إىل ذلدك ملدا كندا نسد جم   الفدة : قمني قال إمام احل

 .مالك حي حصق احملقمات فمما ذكقر  ا عة 
قلددت : لددملا روجمدد  ل عددة ومل عددملكق فمدد  سددببا للندد ول عمددر عاصددقوا ال ن عددل . قددال ال ركخددي : 

 . أجقاا  قى ال أوعل الخافعيولملا قد عآون مر 
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 صددمص احلآددل  لسددبم عنددد مددر عددقى أن العددربة خبصددوص السددبم ال بعمددوم اللفددظ    : القابعددة
فددتايت الر ددار حي مف دد ح سددورة ابا لددة وسددبب ا أن أوس بددر الصددامت ظددالق مددر  وج دد   ولددة 
بنت حآمل بر ثعلبة واحلآل المل  رضمن   لملا ا ايت  اص امدا وحدديفا علدى لدملا الدقأ  

وبدلي أن  ال ميآر معقفة املاصدو  ادملا احلآدل وال  اسا أو سوااأما غرييفا فمعلل بدلمل م ق قم
   .وبدون معقفة السبم رصري ا عة معسلة  المة مر الفاردة  الاماس علم  إال إذا علل السبم

وذلدك لامدام  معقفة أن سبم الن ول غري  ارج عدر حآدل ا عدة إذا ور   صدص هلدا: اخلامسة 
فمآددون ال  صددمص قاصددقا علددى مددا سددواا   فلددو مل  عددااإلمجددان علددى أن حآددل السددبم  ق قس

ععددقف سددبم الندد ول جلددا  أن عف ددل أندد  اددا  ددقج  ل  صددمص مددع أندد  ال لددو  إ قاجدد  قسعددا 
 . لإلمجان اململكور

وال  حآى اإلمجان علم  الااضي أبو بآق حي ال اقعم وال ال فات إىل مر  مل فجدو  ذلدكقد و 
إ ددقاج مددل السددبم  ل  صددمص ألمددقعر   أحددديفا ال فدات إىل مددا ناددل عددر بعضدد ل مددر  دوع  

أندد  علدد م مندد  ة ددري البمددان عددر وقددت احلاجددة وال لددو  والثددا  أن فمدد  عدددوال عددر مددل السددؤال 
وذلددك ال لددو  حي حددا الخددارن لددئال عل ددبي علددى السددارل وارفاددوا علددى أندد  رع ددرب النصوصددمة حي 

رددؤثق أعضدا فممددا وراء مددل السددبم السدبم مددر ج ددة اسد نالة ة ددري البمددان عددر وقدت احلاجددة و 
  .ولو إبسال الداللة على قول والضعمج على قول 

غلددم أبددو حنمفددة رمحدد  هللا حي إ ددقاج األمددة املس فق ددة مددر  :وهلددملا عاددول ال دد اي حي املس صددفى 
واخلرب إمنا ور  حي ولمدة  معة إذ قال عبد بر  معدة لدو أ دي وابدر ولمددة أيب  قول  الولد للفقاش

فادال علمد  الصددالة والسدالم الولدد للفددقاش وللعدالق احلجدق فأثبددت ل مدة فقا ددا  فقا دد ولدد علدى 
  ا.لدوأبو حنمفة مل عبل   السبم فأ قج األمة مر العموم 

قلت : املثدال لندا لدمي مدر الادقمن بدل مدر احلددعل ولدو م علدا بعلدل م دق مخداب  عسدمى علدل 
   سبم ورو  احلدعل وقد صنمج فم  السموثي وغريا .

معقفددة مددر ن لددت فمدد  ا عددة علددى ال عمددني حدد  ال عخدد ب  ب ددريا فمدد  ل الددرب ء : فاردددة السا سددة ال
وعربأ املقعم وهلملا ر ت عارخة على مقوان حني اهتل أ الا عبد القمحر بر أيب بآق هن  المل  

اخل مر سورة األحااف   وقالت وهللا ما لو ب    ن لت فم  معة  والمل  قال لولدع  أف لآما 
 .و  ئت أن أ م  لسمم   إىل م ق رلك الاصة ول
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قلددت : الصددوا  مددا ذلددم إلمدد  مددقوان أل لددة أ ددقى ومددر حفددظ حجددة علددى مددر مل  فددظ وقددد 
   بمنت ذلك حي صنمح السرية النبوعة .

رمسري احلفظ ورس مل الف ل ورثبمت الوحي حي ذلدر كدل مدر عسدمع ا عدة إذا عدقف : السابعة 
   ملسددددببات واألحآددددام  حلددددوا ل واحلددددوا ل  أل دددد اص وذلددددك ألن ربددددم األسددددبا سددددبب ا

كدددددل أولئدددددك مدددددر  واعدددددي رادددددقر األ دددددماء وان اا ددددد ا حي الدددددمللر وسددددد ولة   واأل مندددددة واألمآندددددة 
 .اس ملكارلا 

مواضددع ارفادوا علدى رعدددع  ا إىل غدري أسددبااا كند ول معددة  وقددد جداءت مايت حيقدال ال ركخدي : 
الر ددار حي سددلمة بددر صدد ق ومعددة اللعددان حي  ددأن لددالل بددر أممددة وندد ول حددد الاددملف حي رمدداة 

هللا عن ا مث رعدى إىل غريلل وإن كان قد قال سبنان   والملعر عقمدون احملصدنات   يعارخة رض
ملؤمنني ومر رمى أم قوم فاد رمالل وإمدا لإل دارة فجمع ا مع غريلا إما رعرمما هلا إذ أهنا أم ا

إىل ال عمددمل ولآددر القمدداة هلددا كددانوا معلددومني ف عدددى احلآددل إىل مددر سددوالل فمددر عاددول مبقاعدداة 
حآل اللفظ كان االرفاق لالنا لو ما ضى األصل ومدر قدال  لاصدق علدى األصدل  دقج عدر 

قولد  رعداىل  ومدر  دق   إلانل حيلدملا ا عدة بددلمل ونردري لدملا  صدمص االسد عاذة  األصدل حي
العاد  خلقوج  على السبم ولو أن بندات لبمدد سدنقن رسدول هللا صدلى هللا علمد   النفاكت حي

صدلى هللا علمد  وسدلل لدو لبمدد بدر  سدنق الند   وسلل   كملا قال أبو عبمد وفمد  نردق فدإن الدمل
 . األعصل كما جاء حي الصنمح

حي سددنقا ه واردد  فآل ددل سددنقة مالعددني ل ل ددئل ا كر  قلددت : ال مينددع أن عآددون لبمدددا اسدد عان 
كل ا . وأما نفي املسألة فسوف ن عقض هلا عند حدعثنا عر اخلالف حي قاعددة العدربة بعمدوم 

 اللفظ ال خبصوص السبم .
ولنددا أمددق عنب ددي ال نبمدد  علمدد  : ولددو مددا اع ددربا بعددض ألددل العلددل ملناددا هسددبا  الندد ول وإن مل 

رعاعددة   مددع مددا عناسددب ا مددر ا لسددبم  دداص مث روضددع د رندد ل ا ايت قددعآددر من ددا ولددو أندد  
نا لددددة علددددى سددددبم  دددداص الوضددددعت معدددد  ا عددددة   لددددنرل الاددددقمن وحسددددر السددددماق فددددمللك الددددمل

و كالسددبم فددال خيددقج وعآددون مددقا ا مددر ا ايت قسعددا أ  ي اللددة اللفددظ علمدد  لددل لدد؛ للمناسددبة 
 ؟ال
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العمددوم ابددق  ومثالدد  قولدد  رعدداىل  إن هللا وا  ددار بعضدد ل أندد  رربددة م وسددسة  ون السددبم وفددوق 
فددإن مناسددب  ا املخدد ور أهنددا ن لددت بسددبم مف دداد الآعبددة أيمددقكل أن رددؤ وا األمدداانت إىل ألل ددا  

قبل ددا ولددى قولدد  رعدداىل  أمل رددق إىل الددملعر أورددوا نصددمبا مددر الآ ددا  عؤمنددون  جلبددت  ل عددة الدد 
لدددملعر ممندددوا سدددبمال  أن ذلدددك إ دددارة إىل  والسددداغوت وعاولدددون للدددملعر كفدددقوا لدددؤالء ألددددى مدددر ا

كعدم بدر األ دقف كددان قددم إىل مآدة و ددالد ق لدى بددر وحدقض الآفددار علدى األ دمل بثددأرلل 
صددلى هللا علمدد  وسددلل أو لددل  صددلى هللا علمدد  وسددلل فسددألوا مددر ألدددى سددبمال الندد  وغدد و الندد 
رلددك املاالددة  رك  حيحادد  وحددا مددر  ددا كددمل  مندد  وضدداللة لعندد  هللا ف لددك ا عددة حي؛  فاددال أندد ل 

صلى هللا علم  وسدلل وصدف   وقدد أ دملت  ك اال بعل الن   ولل ألل ك ا  لدون عندلل حي
علم ل املواثما أال عآ موا ذلك وأن عنصقوا وكان ذلك أمانة ال مة هلل فلل عؤ ولا و دانوا فم دا 

 .إىل ألل ا  يإوذلك مناسم لاول   إن هللا أيمقكل أن رؤ وا األماانت 
وجد  الددنرل أند  أ درب عددر ك مدان ألدل الآ ددا  صدفة ممدد صددلى : رفسدريا  حي ل ابدر العددقيبقدا

هللا علم  وسلل وقوهلل إن املخقكني ألدى سبمال فآان ذلك  مانة من ل فاجنق الآالم إىل ذكق 
مجمع األماانت ان  ى   وال عق  على لملا أن قصة كعم بر األ قف كانت عام بددر وند ول  

سددبم  الفدد ح أو ققعبددا من ددا وبمن مددا سددت سددنني ألن ال مددان إمنددا عخددذ  حي حي  إن هللا أيمددقكل
املناسددبة ألن املاصددو  من ددا وضددع معددة حي موضددع عناسددب ا وا ايت كانددت  الندد ول وال عخددذ  حي

علدل مدر هللا رعداىل  املواضع الد  صلى هللا علم  وسلل بوضع ا حي رن ل على أسبااا وأيمق الن 
 .أهنا مواضع ا 

واعلل أن  جقت عا ة املفسقعر أن عبدءوا بملكق سبم الن ول ووقع البندل أميدا أوىل البدداءة بد  
وال نامددددا   ؟أو  ملناسددددبة ألهنددددا املصددددننة لددددنرل الآددددالم ؟ ب ادددددم السددددبم علددددى املسددددبم : 

إن هللا أيمقكل  ال فصمل بني أن عآون وج  املناسبة م وقفا على سبم الن ول كا عة الساباة حي
فمد  راددمي ذكدق السدبم ألند  حمنئدمل مدر    راددمي  عنب ديرؤ وا األماانت إىل ألل ا  ف دملا أن 

 .الوسارل على املااصد وإن مل ع وقمج على ذلك فاألوىل رادمي وج  املناسبة 
وقددد أحلددا بعضدد ل نوعددا مددر علددوم الاددقمن هسددبا  الندد ول ولددو رادددم ندد ول معددة علددى حآم ددا 

سددبا  الندد ول وغاعددة مددا فمدد  أندد  م علددا  ألحآددام املسدد نبسة والصددوا  أن ذلددك ال عالقددة لدد  ه
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مددر الاددقمن إال أن احلآددل املسدد نبم مل عر ددق إال م ددأ قا علددى الندد ول وقددد ذكددقان نبددملة عددر لددملا 
 النون حي رعقعفنا لعلوم الاقمن .

 
 لملا ونآ في املا الادر واحلمد هلل ر  العاملني .

 
 األسئلة :

 صح أمام اجلملة الصنمنةابموعة األوىل: ضع عالمة 
 ما ن ل ققمن إال على سبم ) سأ( -1
 صدمص احلآدل  لسدبم عندد مدر عدقى أن العدربة خبصدوص مر فواردد علدل أسدبا  الند ول  -2

 (صحالسبم ال بعموم اللفظ   )
 )صح(ما ال علل أسبا  الن ول حباجة ملر عاوم ب نامة روااير   ع دال حي الناد  -3
 ف ل ا عة، و فع اإل آال عن ا مر فوارد أسبا  الن ول )صح(االس عانة على  -4
 بداعة سورة ابا لة ن لت حي أوس بر الصامت و وج    ول  بنت حآمل )صح( -5
 معة اللعان ن لت حي  أن لالل بر أممة )صح( -6
 حد الاملف ما صق على رماة عارخة ألن ا عة ن لت فم ل ) سأ( -7
: ب صدددقعح الصدددنايب بدددمللك ، أو بسدددوق احلا ثدددة أو السدددؤال ععدددقف سدددبم النددد ول همدددقعر  -8

 )صح( ورعامب  مبا عدل على السببمة .
 حي معقفة سبم الن ول نفع ل ري املؤمر أعضا )صح( -9

 رعاعة لنرل الاقمن )صح( اوضع مع ما عناسب رقد رن ل ا عة حي سبم  اص مث  -10
 

 ت اإلجابة الصنمنة ابموعة الثانمة: ضع  سا م
 املدعي( ابر أقدم ك ا  حي أسبا  الن ول لو ك ا  ) اجلعرب ، الواحد ، -1
 بر حجق(اللواحد ، لك ا  العجا  حي بمان األسبا  ) للسموثي،   -2
 ك ا  حي أسبا  الن ول ك ا  ) الواحد ، ابر حجق، السموثي(  مجعأ -3
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)مدا أند ل علدى لسدان عندوان مت املوافاات العمقعة أو غريا مر الصنابة صنف  السموثي  -4
 بعض الصنابة، أسبا  الن ول، املوافاات(

قول الصنايب حي ا عة فأن ل هللا كملا مر الصمغ )السدببمة الصدق ة، غدري الصدق ة، احمل ملدة  -5
 مع الاقارر(

احمل ملدددة مدددع  ، حي كدددملا مدددر الصدددمغ ) الصدددق ة، غدددري الصدددق ة ا عدددة قدددول الصدددنايب أن لدددت -6
 الاقارر(

ا كر املقوعدة حي ال فسدري   احلدعل علل عخدب  ) أسدبا  الند ول، فضدارل الادقمن، علل ورو  -7
 عر الصنابة(

قول  رعاىل:}والمل  قدال لوالدعد  أف لآمالالصدنمح أهندا ن لدت حي ) عبدد الدقمحر بدر أيب  -8
 (  ول بآق، مقوان بر احلآل، 

أة كاندت رسد عري املداعون فدال ن ل قول  رعاىل:}إن هللا أيمدقكل أن ردؤ وا األمداانتل حي )امدق  -9
 رق لا، مف اد الآعبة، كعم بر األ قف(

نصمبا مر الآ دا ل ن لدت حي ) كعدم بدر األ دقف،   أورواقول  رعاىل:}أمل رق إىل الملعر  -10
 كعم األحبار، عبد هللا بر أيب بر سلول(

 
 ت الآلمة املناسبة مل  الفقاغابموعة الثالثة:ضع  سا م

االت الاددقمن، حدوا ل الاددقمن، سددبم ؤ ال ععابدد  ندد ول الادقمن ) سددؤ أو سد.....لدو حا ثددة  -1
 الن ول(

إذا ور ت عبار ن حي موضون واحد إحددايفا ندص حي السدببمة لند ول معدة أو مايت والثانمدة  -2
 (مل عقجح أ  من ما ) قدم النص ، مجع بمن ما ،لمست نصا حي السببمة 

 .. )السموثي، ابر حجق، اجلعد (....ألف  لبا  الناول حي أسبا  الن ول  -3
لثاب ة ) اصنمفة علي بر أيب ثلنة عر ابر عباس مر األسانمد  .... حي أسبا  الن ول  -4
 (باثلة، اللوالمة ، ا
...) النادل الصددنمح، الادول الصددقعح مددر عدر ثقعددا  إىل معقفددة سدبم الندد ول إال سدبملال  -5

 احملدثني، ذكق أكثق املفسقعر ل (
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الوا عي عناص ا .....)ال دقما حي بعدض األحا عدل، الآثدري ادا صدح   مابل الخمرسالة  -6
 اا مل عدرج  الخم ، ماما بعض ا كر(

إذا أ رب الصنايب المل    د الوحي وال ن عدل عدر معدة مدر الادقمن أهندا ن لدت حي كدملا فإند   -7
 (مسند ، ضعممج ، ماسون )  ......حدعل 

 عر حآل ا عة إذا ور   صص هلا .... ن سبم الن ول معقفة أمر فوارد أسبا  الن ول  -8
 (بعمد ،  ارج  ، غري  ارج )
 إذا وقعدددت احلا ثدددة ونددد ل الادددقمن بعددددلا ب مدددان بسدددبب ا فدددإن ذلدددك ...... أسدددبا  النددد ول  -9
 (عخب  ، غري  ا ل حي ،  ا ل حي )

رعاعددة لددنرل الاددقمن   مددع مددا عناسددب ا مددر ا لسددبم  دداص مث روضددع قددد رندد ل ا ايت  -10
 (معارضة لسبم الن ول ، ملناا هسبا  الن ول ، مر أسبا  الن ول ) ولملا عع رب ..... 
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 والعشرون الثانيةاحملاضرة 
 (2علم أسباب النزول )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد
 

 فاليوم نستكمل حديثنا عن بعض من أطراف علم أسباب النزول 

 ومن ذلك : تعدد سبب النزول لنازل واحد فنقول :
قد ر عد  القواايت الوار ة حي سبم ن ول معة واحدة أو مايت معمنة ، والعمل عند ذلك  

 كا يت:
 أوال: قد عآون بعض ا ضعمفا وبعض ا صنمنا فمادم الصنمح 

فلل عال لملة أو  مثال ذلك ما أ قج  الخم ان وغرييفا عر جند  قال ا  آى الن  
لمل ني فأر   امقأة فاالت اي ممد ما أرى صاحبك إال قد رقكك فأن ل هللا  والضنى واللمل 

 إذا سجى ما و عك ربك وما قلى .
 ا م رسول هللا وأ قج السربا  وابر أيب  مبة عر حفص بر ممسقة عر أم  عر أم ا وكانت 

   أن جقوا   ل بمت الن   فد ل مت السقعق فمات فمآل الن  أربعة أايم ال
؟ جربعل ال أيرمي   فالت  عن ل علم  الوحي فاال اي  ولة ما حدل حي بمت رسول هللا 

حي نفسي لو لمأت البمت وكنس   فألوعت  ملآنسة مت السقعق فأ قجت اجلقو فجاء الن  
  حلم   وكان إذا ن ل علم  أ ملر  القعدة فأن ل هللا والضنى إىل قول  فذضى رقعد 

فننر بني لارني القواع ني نادم القواعة األوىل حي بمان السبم لصن  ا  ون الثانمة ألن حي 
إسنا لا مر ال ععقف .  قال ابر حجق قصة إبساء جربعل بسبم اجلقو مخ ورة لآر كوهنا 

  إسنا ا مر ال ععقف فاملع مد ما حي الصنمح .سبم ن ول ا عة غقعم وحي
قال السموثي : ومر أمثل   أعضا ما أ قج  ابر جقعق وابر أيب حامت مر ثقعا علي بر أيب 
ثلنة عر ابر عباس أن رسول هللا ملا لاجق إىل املدعنة أمقا هللا أن عس ابل بمت املادس 

إبقالمل فآان عدعو هللا وعنرق إىل  ففقحت الم و  فاس ابل  بضعة عخق   قا وكان  م قبلة
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السماء فأن ل هللا  فولوا وجولآل  سقا فار   مر ذلك الم و  وقالوا ما واللل عر قبل  ل 
 ال  كانوا علم ا فأن ل هللا  قل هلل املخقق وامل ق  وقال  فأعنما رولوا وجولآل فثل وج  هللا  .

ا رولوا فثل وج  هللا أن رصلي حمثما وأ قج احلاكل وغريا عر ابر عمق قال ن لت  فأعنم
 روج ت بك راحل ك حي ال سون   .

وأ قج الذممل  وضعف  مر حدعل عامق بر ربمعة قال كنا حي سفق حي لملة مرلمة فلل ندر 
 فن لت    أعر الابلة فصلى كل رجل منا على حمال  فلما أصبننا ذكقان ذلك لقسول هللا 

 بق بسند ضعممج أعضا   وأ قج الدارقسي حنوا مر حدعل جا
 وأ قج ابر جقعق عر  الد قال ملا ن لت  ا عو  أس جم لآل قالوا إىل أعر فن لت مقسل   

قال إن أ ا لآل قد مات فصلوا علم  فاالوا إن  كان ال عصلي  وأ قج عر ق ا ة أن الن  
 إىل الابلة فن لت معضل غقعم جدا   .

 ري إلعضال  مث ما قبل  إلرسال  مث ما قبل  لضعمج ف ملا ةسة أسبا     لفة وأضعف ا األ
روار  والثا  صنمح لآن  قال قد أن لت حي كملا ومل عصقد  لسبم واألول صنمح اإلسنا  

 وصقد فم  بملكق السبم ف و املع مد   
ومر أمثل   أعضا ما أ قج  ابر مق وع  وابر أيب حامت مر ثقعا ابر إسناق عر ممد بر أيب 

مة أو سعمد عر ابر عباس قال  قج أممة بر  لمج وأبو ج ل بر لخام ممد عر عآق 
فاالوا اي ممد رعال ف مسح آبهل نا وند ل معك حي  ورجال مر ققعش فأروا رسول هللا 

 عنك وكان  م إسالم قوم  فقق هلل فأن ل هللا  وإن كا وا لمف نونك عر المل  أوحمنا إلمك 
 ا ايت   

أجلنا سنة ح   وأ قج ابر مق وع  مر ثقعا العوحي عر ابر عباس أن ثامفا قالوا للن  
 ع دى  هل نا فإذا قبضنا المل  ع دى هلا أحق انا مث أسلمنا ف ل أن عؤجل ل فن لت .

لملا عا ضي ن وهلا  ملدعنة وإسنا ا ضعممج واألول عا ضي ن وهلا مبآة وإسنا ا حسر ول  
   عر سعمد بر جبري عقراي إىل  رجة الصنمح ف و املع مد  . الد عند أيب الخم

 كنما: إذا كانت كل ا صنمنة عادم الصقعح حي السببمة .

مثال  ما أ قج  الب ار  عر ابر عمق قال أن لت  نسايفكل حقل لآل حي إرمان النساء حي 
 أ  رلر .
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نال وقول ابر عمق  ورادم عر جابق ال صقعح بملكق سبم  الف  فاملع مد حدعل جابق ألن 
 اس نبا  من  وقد ويف  فم  ابر عباس وذكق مثل حدعل جابق كما أ قج  أبو  او  واحلاكل .

 وقد رادم حي الناسة األوىل مثال لمللك أعضا .
كلثا: إذا كانت كل ا صق ة حي السببمة عنرق فلعل بعض ا قصد ب  ال الوة ولمي الن ول وعرب 

 عن  بعض القواة  لن ول .

د عآون حي إحدى الاص ني ف ال فم ل القاو  فماول فن ل مثال  ما أ قج  الذممل  فا
فاال : كممج راول اي أ  الااسل إذا وضع  وصنن  عر ابر عباس قال مق ع و    لن  

هللا السموات على ذا واألرضني على ذا واملاء على ذا واجلبال على ذا وسارق اخللا على ذا 
 ا هللا حا قدرا ا عة .فأن ل هللا  وما قدرو 

 واحلدعل حي الصنمح بلفظ : ف ال رسول هللا ولو الصوا  فإن ا عة مآمة   
 ومر أمثل   أعضا ما أ قج  الب ار  عر أني قال  ع عبد هللا بر سالم مبادم رسول هللا 

 فأ ا فاال إ  سارلك عر ثالل ال ععلم ر إال ن  ما أول أ قا  الساعة ؟ وما أول ثعام
ألل اجلنة ؟ وما عن ن الولد إىل أبم  أو إىل أم  ؟ قال : أ رب  ار جربعل منفا قال جربعل ؟ 
قال : نعل . قال ذا  عدو الم و  مر املالرآة فاقأ لملا ا عة  مر كان عدوا جلربعل فإن  ن ل  

 على قلبك .
لى قول الم و  ققأ ا عة ر ا ع قال ابر حجق حي  قد الب ار  : ظالق السماق أن الن  

وال عس ل م ذلك ن وهلا حمنئمل . قال : ولملا لو املع مد فاد صح حي سبم ن ول ا عة قصة 
 غري قصة ابر سالم  .

 قلت : وقد بمنت ذلك حي رسالة اهلجقة مر صنمح السرية النبوعة .
قا على رابعا: إذا مل ميآر ذلك ناوم  لذجمح فمادم مثال القواعة ال  كان الصنايب فم ا حاض

 ال  مل عنص على حضورا فم ا .

مثال ذلك ما أ قج  الب ار  عر ابر مسعو  قال كنت أمخي مع الن   ملدعنة   ولو ع وكأ 
على عسمم فمق بنفق مر الم و  فاال بعض ل لو سأل موا   فاالوا حدثنا عر القود   فاام 

قل القود مر أمق ريب وما ساعة ورفع رأس  فعقفت أن  عوحى إلم  ح  صعد الوحي مث قال  
 أورم ل مر العلل إال قلمال 
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وما أ قج  الذممل  وصنن  عر ابر عباس قال قالت ققعش للم و  أعسوان  مئا نسأل لملا 
 القجل   فاالوا اسألوا عر القود فسألوا فأن ل هللا  وعسئلونك عر القود 

 عش إايا   ف ملا اخلرب الثا  عدل على أهنا مبآة وأن سبم ن وهلا سؤال قق 
أما األول فصقعح حي أهنا ن لت  ملدعنة بسبم سؤال الم و  إايا ولو أرجح مر وج ني 
أحديفا أن  رواعة الب ار  أما الثا  فإن  رواعة الذممل  ومر املاقر أن ما رواا الب ار  أصح 

وهلا إىل اا رواا غريا   كنم ما أن راو  اخلرب األول ولو ابر مسعو  كان مخالد الاصة مر أ
م قلا كما ردل على ذلك القواعة األوىل خبالف اخلرب الثا  فإن رواعة ابر عباس ال ردل 
القواعة على أن  كان حاضق الاصة وال رعم أن للمخالدة قوة حي ال نمل وحي األ اء وحي 

 االس مثاق لمست ل ري املخالدة ومر لنا أعملنا القواعة األوىل وأيفلنا الثانمة .
ملا مثل ب  بعض ألل العلل والصوا  أن لملا ا عة مآمة والعجمم اع ما  لملا قلت : لآ

الذجمح مر بعض ل ولو  ب  مس نمل إال إذا ر  حدعل ابر عباس كلمة ألن  ح  وإن سلل 
هن  لمي حي ن وهلا إال أهنا مملكورة فم  ولو  آي قصة مآمة ورواعة ابر مسعو  حي املدعنة 

 ذكقت قبل ن وهلا بسنوات ؟؟؟؟؟؟؟نصا فآممج رلمت ا عة أو 
 حي والبم اي واحلاكل  السنة  حي عاصل أيب وابر والذممل   أمحد  وحدعل ابر عباس أ قج 

 اإلسنا  صنمح : احلاكل وقال  الوج  لملا مر غقعم صنمح حسر : الذممل  وقال الدالرل

 حجق ابر احلافظ وقال الد صنمح إسنا  لملا : السرية حي وقال ، الملل  وسآت  خيقجاا ومل

 أمحد حنوا وقال عباس ابر عر م ق وج  مر إسناق ابر عند ولو مسلل رجال رجال  :

 مسلل .  ق  : صنمح على األلبا  وقال صنمح إسنا ا  اكق
 املنملر . ابر أ قج  مقسال جقعج ابر عر  الد ول 

 ولعل   ملدعنة كان القود عر الم و  سؤال أن على عدل مسعو  ابر حدعل : الملل  قال

 مقرني . سئل وسلل علم  هللا صلى
 والمل  مبآة ن وهلا قلت : ال مانع مر حصول السؤال مقرني بل لو املؤكد لآر الصوا 

 أو كنمة مقة ن لت أهنا فإما : فاال هللا رمح  كثري ابر هلملا جنح وقد فام رالوهتا لو  ملدعنة

 سورة مر واس ثنالا  ملدعنة ن لت إمنا إهنا قال ومر م ادما ن وهلا كان وإن جوا  ذكقلا

 . نرق قول  ففي سبنان
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حي الفاقة   ل فصمل ذلك على وسمأيت الآالم أعضا نرق كنمة مقة بن وهلا الاول قلت : وحي
 ال ععدو ذلك فإن كنمة مقة وسلل علم  هللا صلى الن  على جربعل اا ن ل لو أن  ال المة وفنواا

 ن لت  قد ولي كنمة  لن ول للاول ال معس حمل جدعدا ن وال ولمي اا اجلوا  إىل ال وجم 

 ذلك . قبل
 امسا: إذا رعملر كل ذلك ولو  ب  مس نمل عاال ب عد  الن ول ، وأن ا عة ن لت أكثق مر 

 مقة بعد  أسبا  الن ول ال  مدثت عن ا القواايت ألن  إعمال لآل رواعة وال مانع من  .

وقمج على مح ة حني  ما أ قج  البم اي والب ار عر أيب لقعقة أن الن  مثال ذلك 
واقمج خبوارمل  اس خ د وقد مثل ب  فاال ألمثلر بسبعني من ل مآانك فن ل جربعل والن  

 سورة الننل  وإن عاقب ل فعاقبوا مبثل ما عوقب ل ب   إىل م ق السورة ولر ثالل مايت 
وأ قج الذممل  واحلاكل عر أيب بر كعم قال ملا كان عوم أحد أصمم مر األنصار أربعة 
وس ون ومر امل اجقعر س ة من ل مح ة فمثلوا ب  فاالت األنصار لئر أصبنا من ل عوما مثل 

 لملا لنقبني أ  لن عدن علم ل   فلما كان عوم ف ح مآة أن ل هللا  وإن عاقب ل ا عة 
فمد أن ا عة ن لت حي غ وة أحد والثانمة رفمد أهنا ن لت عوم ف ح مآة على فالقواعة األوىل ر

حني أن بني غ وة أحد وغ وة الف ح األعرل بضع سنني فبعد أن عآون ن ول ا عة كان مقة 
 عامب ما معا وإذن ال مناص لنا مر الاول ب عد  ن وهلا مقة حي أحد ومقة عوم الف ح   

الننل كل ا مآمة وعلم  ف آون  وارمم ا اململكورة ن لت مقة وقد ذلم البعض إىل أن سورة 
 مبآة قبل لارني املقرني الل ني حي املدعنة ورآون عدة مقات ن وهلا ثالك .

قال ابر احلصار ولمع ههنا ن لت أوال مبآة قبل اهلجقة مع السورة ألهنا مآمة مث كنما هحد 
 مث كلثا عوم الف ح رملكريا مر هللا لعبا ا .

وبعض ل عاول إن سورة الننل مآمة ما عدا  وارمم ا رلك فإهنا مدنمة وعلم  فعدة مقات 
 ن وهلا اثن ان فام .

قلت : ال عسلل مبا ذكق فآل رواعة اا سبا ال  لو مر ماال حي إسنا لا والاول هن ا ايت 
 ا الآثرية .الثالثة مآمة ال حجة علم  ف ي بال  ك مدنمة واألقوى ن وهلا عام أحد لخوالد

 ومر ذلك أعضا : 
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 ما أ قج  الخم ان عر املسمم قال ملا حضق أ  ثالم الوفاة   ل علم  رسول هللا 
وعندا أبو ج ل وعبد هللا بر أيب أممة فاال أ  عل قل ال إل  إال هللا أحاج لك اا عند هللا 

اال عآلمان  ح  فاال أبو ج ل وعبد هللا اي أ  ثالم أرقغم عر ملة عبد املسلم فلل ع  
ألس  فقن لك ما مل أن  عن  فن لت  ما كان  قال لو على ملة عبد املسلم فاال الن  

 للن  والملعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكني ا عة  .
وأ قج الذممل  وحسن  عر علي قال  عت رجال عس  فق ألبوع  ويفا مخقكان فالت رس  فق 

 قالمل ألبم  ولو مخق  فملكقت ذلك لقسول هللا ألبوعك ويفا مخقكان فاال اس  فق إب
 فن لت   

عوما إىل املاابق فجلي إىل قرب من ا  وأ قج احلاكل وغريا عر ابر مسعو  قال  قج الن  
فناجاا ثوعال مث بآى فاال إن الارب المل  جلست عندا قرب أمي وإ  اس أذنت ريب حي 

 ن  والملعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكني .الدعاء هلا فلل أيذن ي فأن ل علي  ما كان لل
قلت : ذكق لملا ا عة حي رواعة موت أيب ثالم لمي على سبمل ن وهلا بعد ذلك مبا قة 
والمل  ن ل بعد مور  مبا قة قول  رعاىل : إنك ال هتد  مر أحببت ... ا عة ولي مدنمة 

واملؤمنون  مق الن  ال ك بل حي سورة لي مر أوا ق ما ن ل فأعر لي مر مآة ؟ وقد اس 
 مع   ماان عس  فقون للمخقكني ح  هنوا عر ذلك بن ول لملا ا عة .

 
وقد صقد مجاعة مر ألل العلل هن مر الاقمن ما رآقر ن ول  قال ابر احلصار قد ع آقر ن ول 

 ا عة رملكريا وموعرة .
بب   وف وقال ال ركخي : قد عن ل الخيء مقرني رعرمما لخأن  ورملكريا عند حدول س

 نسمان  مث ذكق من  معة القود وقول    وأقل الصالة ثقحي الن ار   ا عة
قال السموثي : ولملا كما قمل حي الفامة ن لت مقرني مقة مبآة وأ قى  ملدعنة وكما ثبت حي 
الصنمنني عر أىب عثمان الن د  عر ابر مسعو  أن رجال أصا  مر امقأة قبلة فأرى الن  

سلل فأ ربا فأن ل هللا رعاىل  وأقل الصالة ثقحي الن ار و لفا مر اللمل إن صلى هللا علم  و 
 احلسنات عمللنب السمئات  فاال القجل أي لملا ؟ فاال بل جلممع أم  .
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ف ملا كان حي املدعنة والقجل قد ذكق الذمملى أو غريا أن  أبو المسق وسورة لو  مآمة  الرفاق 
 مع ما ذكقان وال إ آال ألهنا ن لت مقة بعد مقة .  وهلملا أ آل على بعض ل لملا احلدعل 

وكمللك ما ور  حي  قل لو هللا أحد  أهنا جوا  للمخقكني مبآة وأهنا جوا  أللل الآ ا  
  ملدعنة 

واحلآمة حي لملا كل  أن  قد  دل سبم مر سؤال أو حا ثة را ضى ن ول معة وقد ن ل قبل 
إىل الن  صلى هللا علم  وسلل رملكريا هلل اا وههنا ذلك ما ع ضمن ا ف ؤ ى رلك ا عة بعمن ا 

ر ضمر لملا والعامل قد  دل ل  حوا ل فم ملكق أحا عل ومايت ر ضمر احلآل حي رلك 
 الواقعة وإن مل رآر  سقت ل  رلك احلا ثة قبل مع حفر  لمللك النص . 
 أ قى .قلت : لملا احلآمة وغريلا عآفي فم ا  ق  رآقار ال الوة ال الن ول مقة 

و سر بنا أن رآلل عر موضع مر مواضع اخلالف حي أسبا  الن ول ل علا  مبسألة ال آقار 
 لملا ولو ما جاء حي سورة الآوثق :

فاد ور ت رواايت ردل على كوهنا مدنمة ، ومر ذلك حدعل أني عند مسلل والنساري حي 
  املا القواعة عر أني ، ال فسري وغرييفا ولو مر رواعة امل  ار بر فلفل عر أني ، وقد رفق 

وسارق أصنا  أني رووا احلدعل بلفظ م ق لمي فم  لملا الاصة . و  ار بر فلفل رآلل 
فم  اإلمام احلافظ السلمما  وعدا حي رواة املناكري عر أني وحنر لر نوافا  على ذلك ، 

ة وقد إل قاج رواع   حي الصنمح ، إال أننا ناول : لعل حي اللفظ  مئا مر ال صقف  اص
جاء بلفظ ال ع عارض مع مآمة السورة ؛ ولملا قال السموثي : وأ قج مسلل والبم اي مر 
وج  م ق بلفظ مث رفع رأس  فاقأ إىل م ق السورة ، قال البم اي : واملخ ور فمما بني ألل 

 ال فسري وامل ا   أن لملا السورة مآمة ، ولملا اللفظ ال خيالف  فمخب  أن عآون أوىل . 
آر أن عآون لملا فعال  ن ااء رواعة ال إ آال فم ا ولي ما أ قج  مسلل وأمحد أقول :ومي

وأبو  او  مر ثقعا ممد بر فضمل عر امل  ار بر فلفل عر أني . وإمنا قلت ذلك ؛ ملا 
ثبت عر أني مر ثقق حي الصنمنني وغرييفا حي قصة اإلسقاء واملعقاج قول جربعل للن  

آوثق المل  أعساك  هللا" ولملا عدل على رادم ن ول السورة على صلى هللا علم  وسلل "لملا ال
حا ثة اإلسقاء واملعقاج ، فمآون األمق لآملا : ن لت السورة على الن  صلى هللا علم  وسلل 
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وأوحي إلم  ب فسري الآوثق ، فلما عقج ب  أراا هللا إايا فسأل عن  جربعل فأ ربا أن  لو لملا 
  المل  أعسا  هللا ووصف   لك .

أما على الاول مبدنمة ن وهلا : فمصعم اجلمع بني ما رادم ، وأما الاول هن  صلى هللا علم  
وسلل رال السورة  ق  رالوة  ملدعنة مث سأل الصنابة عر الآوثق فلل ععقفوا مع رادم ن ول 
السورة مبآة ، وما حصل لملة املعقاج وا   ار ما جقى ل  فم ا مر عجارم فأمق مس بعد . 

ر ذلك ما رواا ابر جقعق عر سعمد بر جبري حي ن وهلا عوم احلدعبمة . وال عصح عر سعمد وم
ولو معارض مبا صح عن  ، مث لو قول فق  مل عق  أ   يء عؤعدا ولو مر ثقق والمة . ومر 
ذلك احلدعل عر حسر بر علي حي ريفعة الن  صلى هللا علم  وسلل لبي أممة على منربا 

وسورة الادر ولو منآق مبقة ، وقد رآلل علم  احلفاظ ، ومن ل احلافظ ون ول سورة الآوثق 
 ابر كثري حي رفسريا مبا عخفي .  

ومر ذلك ما أ قج  ابر جقعق وابر مق وع  عر أسامة بر  عد حي كالم  وجة مح ة بر عبد 
عدعى  املسلم وقوهلا للن  صلى هللا علم  وسلل : أ رب  أبو عمارة أنك أعسمت هنقا حي اجلنة

 الآوثق . ولملا على ضعمج إسنا ا لمي صق ا حي الن ول . 

ومر ذلك بعض ا كر ال  ال رصح حي قول ققعش : بذ ممد )صلى هللا علم  وسلل( عندما 
 مات إبقالمل ، كملا جاء فم ا ، ولو ولل حي ال سممة ، وإمنا ذلك فممر مات مر ولدا مبآة.

وأقوى ما ور  حي كوهنا مدنمة بعد حدعل مسلل حدعل ابر عباس قال : ملا قدم كعم بر 
األ قف مآة قالت ل  ققعش : أنت  ري ألل املدعنة وسمدلل ، قال :نعل قالوا : أال رقى إىل 
لملا الصنبور املنبذ مر قوم  ع عل أن   ري منا ، وحنر ألل احلجمج ، وألل السدانة ، وألل 

أمل رق إىل . ون لت  إن  انئك لو األبذل : أن ل  ري من  ، قال : فن لت السااعة قا
. أ قج   نصرياإىل قول   الملعر أوروا نصمبا مر الآ ا  عؤمنون  جلبت والساغوت ...

ولآر  أمحد وابر جقعق وابر حبان والب ار وإسنا ا صنمح ، ولمي فم  أن ذلك بعد اهلجقة ،
ة بعد اهلجقة بفذة وعدل على ذلك ما فم  مر ن ول معة النساء وما املعس أن كعبا قدم مآ

جاء حي السقق األ قى هلملا الاصة ولي كثرية من ا عر ابر عباس ومن ا عر عآقمة ومجمع 
لملا السقق مل عملكق فم  قول  : إن  انئك لو األبذ وما أرالا إال ويفا السمما وقد روى لملا 
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أيب حامت عر عآقمة فأرسل  ومل عملكقلا فم  ورواا عند احلدعل عمقو بر  عنار عند ابر 
 السربا  والبم اي حي الدالرل فأثبت ابر عباس ومل عملكقلا فم  ولي على كل   صقة .

فاحلاصل أن ذكق لملا ا عة حي رلك الاصة رفق  ب  ابر أيب عد  عر  او  بر أيب لند عر 
بعض ماال ، ولوال معارض   ل ريا عآقمة عر ابر عباس وال خيلو لملا اإلسنا  أصال مر 

 الع مدانا على ما فم  إال أن  الف    علنا نضق  صفنا عر لملا اجل ء المل  رفق  ب  .
وقد عاال ب آقر ن ول معة إن  انئك لو األبذ ولو قول ال هس ب  إذا قصد ب  لملا ا عة 

 كنمة .فام ولمي كل السورة لسملاجة املعس إذا قمل بن وهلا كل ا مقة 
وال أرى أن عاال حي  يء مر الاقمن رآقر ن ول  ألن  إذا ن ل ورلي فما معس الاول  لن ول 
مقة كنمة حمل إن  إذا جاء جربعل مبا رادم ن ول  فإمنا لو لل الوة وال ملكق ولمي إن اال مقة 

ن قمل ال عنسا إال بوحي فمعس ذلك أن  كلما رال  مئا مر الاقم كنمة وقد علمنا ان  
بن ول  مقة كنمة وحبمد هللا ال عوجد رواعة صنمنة حي أسبا  الن ول على القغل مر ال  بع 
الخدعد  علنا ناول ب عد  الن ول وما ور  اا عاال فم  ذلك ونرق فم  نرقة فاحصة بعد مجع 

 السقق والخوالد ظ ق أن اخلسأ فم  مر بعض القواة امل آلل حي حفر ل وهللا أعلل .
ن وهلا مبآة ف و املع مد إلمجان احلجة مر ألل ال فسري على حد رعبري السرب  رمح  هللا وأما 

على ذلك وعوافا ل ألل امل ا    إلضافة لوفقة األ لة ال  رؤعدا اا ذكقانا واا مل نملكقا لنا 
 وعنرق حي صنمح السرية النبوعة .

عس حصول أكثق مر سبم حي وعالحظ أن  ال مانع مر رعد  أسبا  الن ول  عة واحدة مب
 وقت م اار  سابا للن ول ف ن ل ا عة بسبم ذلك مجمعا 

ولملا إذا ما اس وت القواع ان حي الصنة وال مقجح إلحدايفا لآر ميآر اجلمع بمن ما هن  
كال مر السببني حصل ون لت ا عة عام حصوهلما معا ل اار   منم ما فنآل لملا 

  السبم ألن  الرالق وال مانع مينع  . قال ابر حجق : ال الصورة أن حنمل األمق على رعد
 مانع مر رعد  األسبا  .

مثال ذلك ما أ قج  الب ار  مر ثقعا عآقمة عر ابر عباس أن لالل بر أممة قملف امقأر  
البمنة أو حد حي ظ ق    فاال اي رسول هللا  بخقعك بر سنماء فاال الن   عند الن  

قأر  رجال عنسلا عل مي البمنة   وحي رواعة أن  قال والمل  بعثك  حلا إذا وجد أحدان مع ام
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إ  لصا ق ولمن لر هللا رعاىل ما عربئ ظ ق  مر احلد   فن ل جربعل علم  السالم وأن ل علم   
 والملعر عقمون أ وج ل ومل عآر هلل   داء إال أنفس ل  ح  بلغ  إن كان مر الصا قني 

 ار  عر س ل بر سعد أن عوميقا أرى عاصل بر عد  وكان وأ قج الخم ان واللفظ للب
سمد بي عجالن فاال كممج راولون حي رجل وجد مع امقأر  رجال أعا ل  ف ا لون  أم كممج 

فاال اي رسول هللا وحي رواعة  عر ذلك فأرى عاصل الن   عصنع سل ي رسول هللا 
عااا   فاال عوميق وهللا ال أن  ي فآقا رسول هللا املسارل و  مسلل فسأل عاصل رسول هللا 

عر ذلك فجاءا عوميق فاال اي رسول هللا رجل وجد مع امقأر  رجال  ح  أسأل رسول هللا 
قد أن ل هللا الاقمن فمك وحي صاحبك    أعا ل  ف ا لون  أم كممج عصنع فاال رسول هللا 

 فأمقيفا رسول هللا  ملالعنة مبا  ى هللا حي ك اب  فالعن ا .
ف ا ن القواع ان صنمن ان وال مقجح إلحدايفا على األ قى ومر الس ل أن   مل بآل م ما 
لاق   مانم ما على اع بار أن أول مر سأل لو لالل بر أممة مث قفاا عوميق قبل إجاب   
فسأل بواسسة عاصل مقة وبنفس  مقة أ قى فأن ل هللا ا عة إجابة للنا ثني معا   وال رعم 

واع ني املا اجلمع أوىل مر إعمال إحدايفا وإيفال األ قى إذ ال مانع مينع األ مل أن إعمال الق 
اما على ذلك الوج    مث ال جار  أن نق يفا معا ألهنما صنمن ان وال رعارض بمن ما   وال 
جار  أعضا أن   مل بواحدة ونق  األ قى ألن ذلك رقجمح بال مقجح   ف عني املصري إىل أن 

وإلم  جنح النوو  وسبا  إلم  اخلسمم فاال لعل ما ارفا هلما ذلك حي وقت     مل اما معا 
 واحد .

وميآر أن عف ل مر القواعة الثانمة أن مايت املالعنة ن لت حي لالل أوال مث جاء عوميق فأف اا 
 القسول   ايت ال  ن لت حي لالل  .

أما قول  لعوميق إن هللا أن ل فمك قال ابر الصباغ قصة لالل ربني أن ا عة ن لت فم  أوال   و 
 وحي صاحب ك فمعناا ما ن ل حي قصة لالل ألن ذلك حآل عام جلممع الناس  

 
وننتقل إىل طرف آخر من أطراف علم أسباب النزول وهو عكس ما سبق ذكره : تعدد 

 النازل والسبب واحد
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وال مانع مر  فاد عآون أمق واحد سببا لن ول مع ني أو مايت م عد ة على عآي ما سبا
ذلك ألن  ال عناحي احلآمة حي إقنان الناس ولداعة اخللا وبمان احلا عند احلاجة بل إن  قد 

 عآون أبلغ حي اإلقنان وأظ ق حي البمان :
مثال السبم الواحد رن ل فم  مع ان ما أ قج  ابر جقعق السرب  والسربا  وابر مق وع  عر ابر 

 ظل  جقة فاال إن  سمأرمآل إنسان عنرق إلمآل جالسا حي عباس قال كان رسول هللا 
بعمي  مسان فإذا جاء فال رآلموا  فلل علبثوا أن ثلع رجل أ رق العمنني فدعاا رسول هللا 
فاال عالم رخ مي أنت وأصنابك فانسلا القجل فجاء هصناب  فنلفوا  هلل ما قالوا ح  

ولاد قالوا كلمة الآفق وكفقوا بعد إسالم ل  او  عن ل   فأن ل هللا   لفون  هلل ما قالوا 
ويفوا مبا مل عنالوا وما ناموا إال أن أغن ل هللا ورسول  مر فضل  فإن ع وبوا عك  ريا هلل وإن 

 ع ولوا ععملال هللا عملا  ألمما حي الدنما وا  قة وما هلل حي األرض مر وي وال نصري 
قاال فأن ل هللا  عوم عبعث ل هللا مجمعا فمنلفون وأ قج احلاكل وأمحد لملا احلدعل املا اللفظ و 

ل  كما  لفون لآل و سبون أهنل على  يء أال إهنل لل الآاذبون اس نوذ علم ل الخمسان 
 فأنسالل ذكق هللا أولئك ح   الخمسان أال إن ح   الخمسان لل اخلاسقون .

لذممل  عر أم سلمة أهنا ومثال السبم الواحد عن ل فم  أكثق مر مع ني ما أ قج  احلاكل وا
قالت اي رسول هللا ال أ ع هللا ذكق النساء حي اهلجقة بخيء فأن ل هللا  فاس جا  هلل رال 
أ  ال أضمع عمل عامل منآل مر ذكق أو أنثى بعضآل مر بعض فالملعر لاجقوا وأ قجوا 

جنات  قى مر مر  ايرلل وأوذوا حي سبملي وقارلوا وق لوا ألكفقن عن ل سمئاهتل وأل  لن ل 
 م  ا األهنار ثوا  مر عند هللا وهللا عندا حسر الثوا  

وأ قج احلاكل أعضا عن ا أهنا قالت قلت اي رسول هللا رملكق القجال وال رملكق النساء فأن لت  
 إن املسلمني واملسلمات وأن لت  أ  ال أضمع عمل عمل منآل مر ذكق أو أنثى 

و القجال وال ر  و النساء وإمنا لنا نصمج املريال   فأن ل هللا  وأ قج احلاكل أعضا أهنا قالت ر   
 وال ر منوا ما فضل هللا ب  بعضآل على بعض  وأن ل  إن املسلمني واملسلمات

أملى علم    ومر أمثل   أعضا ما أ قج  الب ار  مر حدعل  عد بر كبت أن رسول هللا 
مل هللا فجاء ابر أم مآ وم وقال اي رسول ال عس و  الااعدون مر املؤمنني وابالدون حي سب

 هللا لو أس سمع اجل ا  جلالدت وكان أعمى فأن ل هللا  غري أوي الضقر   
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فإ  لواضع  وأ قج ابر أيب حامت عر  عد بر كبت أعضا قال كنت أك م لقسول هللا 
أعمى فاال  عنرق ما عن ل علم  إذ جاء  الالل على أذ  إذ أمق  لا ال فجعل رسول هللا 

 كممج ي اي رسول هللا وأان أعمى فأن لت  لمي على الضعفاء .
قلت : ال  ك أن بعض لملا القواايت فم ا نرق مر ج ة ضبم رواهتا ورمبا ظ ق عند 
ال ناما ولل بعض ل حي ذكق معة مآان معة ال سمما وبعض القواة احلفاظ كان ال  فظ 

 الاقمن .
 على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل .لملا وهللا رعاىل أعلل وصلى هللا 

 
 األسئلة :

 ابموعة األوىل: ضع عالمة صح أمام اجلملة الصنمنة
إذا كان بعض القواايت حي سبم ن ول معة ضعمفة والبعض من ا صنمنة فإننا جنمع  -1

 بمن ا ) سأ(
 لو  سبم ن ول سورة والضنى ) سأ( حدعل اجلقو المل  كان مت سقعق الن   -2
حدعل عامق بر ربمعة حي سبم ن ول قول  رعاىل}فأعنما رولوا فثل وج  هللال حدعل  -3

 ضعممج )صح(
 ن ل قول  رعاىل}وإن كا وا لمف نونكل حي عقض بي ثاممج ) سأ( -4
 جلربعل فإن  لصح حي سبم ن وهلا غري قصة بر سالم )صح(  قول  رعاىل}مر كان عدوا -5
صنايب فم ا حاضقا مادمة على ال  مل عنص على حضورا القواعة السببمة ال  عآون ال -6

 فم ا)صح(
 املؤكد أن السؤال عر القود وقع مقرني )صح( -7
 قول  رعاىل}وإن عاقب ل فعاقبوا مبثل ما عوقب ل ب ل مر أمثلة ما ن ل أكثق مر مقة -8
 صقد ألل العلل هن مر الاقمن ما رآقر ن ول )صح( -9

 لن ول مع ني أو مايت م عد ة )صح( قد عآون أمق واحد سببا -10
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 ابموعة الثانمة: ضع  سا مت اإلجابة الصنمنة
مقض رسول الصنمح حي سبم ن ول سورة الضنى )اجلقو المل  مات مت السقعق،  -1
 ، غرييفا(هللا
، ابر عباسالصنمح حي ما قمل حي سبم ن ول قول }فأعنما رولوا فثل وج  هللالما رواا ) -2

  ا ة(ابر عمق، ق
املع مد حي سبم ن ول قول  رعاىل:}وإن كا وا لمف نونكلأثق ابر عباس حي كفار ققعش  -3

 ، ألن غريا ضعممج(ألن  الصنمح  ون غرياألن )أ قج  الب ار ، 
حدعل جابق حي سبم ن ول }نسايفكل حقل لآل فأروا حقثآل..لمادم على حدعل  -4

 ألن  م أ ق عر حدعل عبد هللا( ،الصقعح حي السببمةابر عمق ألن ) الصنمح وحدا، 
، عوم ف ح عوم أحدالصنمح حي مآان ن ول قول هللا}وإن عاقب للأهنا ) مبآة،  ملدعنة  -5

 مآة(
قول  رعاىل:}ما كان للن  والملعر ممنوا أن عس  فقوا للمخقكني..لن لت حي )أيب ثالم،  -6

 (القجل المل  كان عدعوا لوالدع  املخقكنيأم الن ، 
 مقرني( ت }وأقل الصالة ثقحي الن ار و لفا مر اللملل حي )مآة، املدعنة،ن ل -7
 (ن لت مقرنيقل لو هللا أحد ) جوا  للمخقكني مبآة، جوا  للم و   ملدعنة،  -8
 (فم ما مجمعان لت مايت اللعان حي) عوميق، لالل،  -9

ألن  ي حي البمان، احلآمة حي رعد  النا ل والسبم واحد لو)أن ا عة الواحدة ال رآف -10
 ، حي ا ايت معس ال ر ضمن  ا عة(أبلغ حي اإلقنان

 
 ابموعة الثالثة: ضع  سا مت الآلمة املناسبة مل  الفقاغ

 ( ول  ا مة الن  صلى هللا علم  وسلل كانت ردعى....)أم أمير، ثوعبة،  -1
قال ابر حجق"قصة ابساء جربعل بسبم ...مخ ورة لآر كوهنا سبم ن ول ا عة  -2

 (اجلقوغقعم" )املقض، السفق، 
، إرمان النساء إرمان النساء حي أ  رلرعر ابر عمق قال أن لت}نسايفكل حقل لآللحي)  -3

 حي قبل ر مر أ  رلر،إ حة االس م ان  ملقأة(
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حي السببمة ننرق فلعل بعض ا قصد ب .... )ال آثري،  إذا كانت القواايت كل ا صق ة -4
   (ال الوةن وهلا مقرني، 

، حي الم و   ملدعنة، حي ) سؤال كفار ققعش}وعسئلونك عر القودلن لت حي....  -5
 نصارى جنقان(

قال ابر كثري حي معة القود إمنا ن لت...ومر اس ثنالا مر سورة سبنان ففي قول   -6
 ة، مقرني(، مبآ ملدعنةنرق)
القجل المل  أصا  مر املقأة الابلة فن لت فم }أقل الصالةلعدعى....)أبو المسق، ابو  -7

 ال مسري، أبو ق ا ة(
 ، املدعنة، احلدعبمة( مآةسورة الآوثق ن لت بد.....)  -8
قول أم مر أمثلة السبم الواحد رن ل فم  أكثق مر معة ) سورة الآوثق، فامة ابا لة،  -9

 (أ ع هللا ذكق النساء كثرياسلمة ال
الاول هن سورة الآوثق ن لت حي....قول فق  مل عق  أ   يء عؤعدا )مآة، املدعنة،  -10

 احلدعبمة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 والعشرون الثالثةاحملاضرة 
 (3علم أسباب النزول )

*** 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 أما بعد
موضون أسبا  الن ول نس عقض فم ا أمثلة  ايت مل ع ضح  ف ملا لي احملاضقة األ رية حي

 معنالا إال مبعقفة سبم ن وهلا واألمثلة كثرية من ا :
ال مسنب الملعر عفقحون مبا أروا  ما أ آل على مقوان بر احلآل رمح  هللا معس قول  رعاىل  

ملا  ألمل مر سورة مل و بون أن  مدوا مبا مل عفعلوا فال مسبن ل مبفا ة مر العملا  وهلل ع
عمقان   وقال لئر كان كل امقئ فقد مبا أويت وأحم أن  مد مبا مل عفعل معمل  لنعملبر 
أمجعون   وباي حي إ آال  لملا ح  بني ل  ابر عباس أن ا عة ن لت حي ألل الآ ا  حني 

ن  عر  يء فآ موا إايا وأ ربوا ب ريا وأروا أهنل أ ربوا مبا سأهلل ع سأهلل الن  
واس نمدوا بمللك إلم  أ  ثلبوا من  أن  مدلل على ما فعلوا ولنالك  ال اإل آال عن  

 وف ل مقا  هللا مر كالم  لملا ووعمدا .
 

املثال الثا  : قال هللا رعاىل حي سورة الباقة  وهلل املخقق وامل ق  فأعنما رولوا فثل وج  هللا إن 
لقا على أن لإلنسان أن عصلي إىل أعة ج ة  اء هللا ولسع علمل ف ملا اللفظ الآقمي عدل برا

وال لم علم  أن عوي وج    سق البمت احلقام ال حي سفق وال حضق   لآر إذا علل أن لملا 
ا عة ان لة حي صالة النافلة على الدابة  اصة أو فممر صلى  ج  ا ا مث  ن ل   سؤا ربني 

ي هللا عن ما أن لملا ا عة ن لت حي ل  أن الرالق غري مقا  ففي الصنمح عر ابر عمق رض
صالة النافلة على القاحلة أعنما روج ت   وقمل عممت الابلة على قوم فصلوا إىل أحناء   لفة 

 فلما أصبنوا ربمنوا  سألل فعملروا كما رواا الواحد  وقمل حي ا عة غري ذلك 
 

مة السعي بني الصفا املثال الثالل أ آل على عقوة بر ال بري رضي هللا عن  أن عف ل فقض
واملقوة مع قول سبنان   إن الصفا واملقوة مر  عارق هللا فمر حج البمت أو أع مق فال جناد 
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علم  أن عسوف اما وإ آال  نخأ مر أن ا عة الآقمية نفت اجلناد ونفي اجلناد ال ع فا 
هللا عن ا  والفقضمة حي رأع  وباي حي إ آال  لملا ح  سأل  ال   أم املؤمنني عارخة رضي

فأف م   أن نفي اجلناد لنا لمي نفما للفقضمة إمنا لو نفي ملا وقق حي أذلان املسلمني عومئمل 
مر أن السعي بني الصفا واملقوة مر عمل اجلاللمة نرقا إىل أن الصفا كان علم  صنل عاال ل  

سنوا اما   إساف وكان على املقوة صنل عاال ل  انرلة   وكان املخقكون إذا سعوا بمن ما ن
فلما ظ ق اإلسالم وكسق األصنام مقج املسلمون أن عسوفوا بمن ما لمللك فن لت ا عة  روى 
الب ار  عر عقوة قال قلت لعارخة أرأعت قول هللا رعاىل  إن الصفا واملقوة مر  عارق هللا 
فمر حج البمت أو اع مق فال جناد علم  أن عسوف اما فوهللا ما على أحد جناد أال 

سوف  لصفا واملقوة   قالت بئسما قلت اي ابر أ   إن لملا لو كانت كما أول  ا علم   ع
كانت ال جناد علم  أال عسوف اما ولآن ا أن لت حي األنصار كانوا قبل أن عسلموا ع لون 

ملناة الساغمة ال  كانوا ععبدوهنا عند املخلل فآان مر ألل ع نقج أن عسوف  لصفا واملقوة   
عر ذلك قالوا اي رسول هللا إان كنا ن نقج أن نسوف بني  لموا سألوا رسول هللا فلما أس

الصفا واملقوة فأن ل هللا  إن الصفا واملقوة مر  عارق هللا ا عة   قالت عارخة وقد سر رسول 
 هللا السواف بمن ما فلمي ألحد أن عذ  السواف بمن ما ان  ى 

 
ولملا القواعة ردل على أن عقوة ف ل مر مجلة  فال جناد علم  أن عسوف اما أن اجلناد 
منفي أعضا عر عدم السواف اما وعلى ذلك رن في الفقضمة وكأن  اع مد حي ف م  لملا على 
أن نفي اجلناد أكثق ما عس عمل حي األمق املباد   أما عارخة رضي هللا عن ا فاد ف مت أن 

 الصفا واملقوة مس فا ة مر السنة وأن مجلة  فال جناد علم  أن عسوف اما   فقضمة السعي بني
ال رناحي رلك الفقضمة كما ف ل عقوة إمنا المل  عنفم ا أن عاال فال جناد علم  أال عسوف اما 
وإمنا روج  نفي احلقج حي ا عة عر السواف بني الصفا واملقوة ألن لملا احلقج لو المل  كان 

 ن األنصار كما عدل علم  سبم ن ول ا عة .  واققا حي أذلا
 

املثال القابع : حآي عر عثمان بر مرعون وعمقو بر معد  كق  أهنما كاان عاوالن اخلمق 
مباحة و  جان باول  رعاىل  لمي على الملعر ممنوا وعملوا الصاحلات جناد فمما ثعموا ا عة 
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وا ملا حقمت اخلمق كممج مبر ق لوا حي ولو علما سبم ن وهلا مل عاوال ذلك ولو أن انسا قال
 سبمل هللا وماروا وكانوا عخقبون اخلمق ولي رجي فن لت أ قج  أمحد والنساري وغرييفا   

 
املثال اخلامي : قول  رعاىل  والالري عئسر مر احملمض مر نسارآل إن اررب ل فعدهتر ثالثة 

رالقعة هن ا عسة ال عدة أ  ق فاد أ آل معس لملا الخق  على بعض األرمة ح  قال ال
علم ا إذا مل رقرم وقد بني ذلك سبم الن ول فاد رو  أن  ملا ن لت ا عة ال  حي سورة الباقة 
حي عد  النساء قالوا قد باي عد  مر عد  النساء مل عملكقن الص ار والآبار فن لت أ قج  

 العدة وار   لل احلاكل عر أيب . فعلل بمللك أن ا عة  سا  ملر مل ععلل ما حآم ر حي
علم ر عدة أو ال ولل عدهتر كالاليت حي سورة الباقة أو ال فمعس إن اررب ل إن أ آل علمآل 

 حآم ر وج ل ل كممج عع دون ف ملا حآم ر .  
 

املثال السا س : قول  رعاىل  إن مر أ واجآل وأوال كل عدوا لآل  ظالق ا عة ا اذ األ واج 
غري مقا  فاد روى الذممل  وقال : حسر صنمح واحلاكل وقال واألوال  أعداء ولملا املعس 

صنمح اإلسنا  وغرييفا عر ابر عباس أن رجال سأل  عر لملا ا عة فاال : لؤالء رجال 
فأىب أ واج ل وأوال لل أن عدعولل أن أيروا  أسلموا مر ألل مآة وأرا وا أن أيروا الن  

ناال قد فا وا حي الدعر يفوا أن ععاقبولل فأن ل رأوا أص فلما أروا رسول هللا  رسول هللا 
هللا ا عة مث أن ل حي بام  ا ما عدل على القمحة ورق  املؤا ملة فاال  وإن رعفوا ورصفنوا 

 ور فقوا فإن هللا غفور رحمل .
 

بامت مسألة لامة سبا اإل ارة إلم ا وعنب ي لنا أن نفق لا  حلدعل عن ا أليفم  ا واا خن ل  
 عر أسبا  الن ول ولي :كالمنا 

ا  الف ألل األصول لل العربة بعموم اللفظ أو خبصوص السبم واألصح األول ولو قول 
 اجلم ور 

قال ابر رمممة قد ليء كثريا مر لملا البا  قوهلل لملا ا عة ن لت حي كملا ال سمما إن كان 
اململكور   صا كاوهلل إن معة الر ار ن لت حي امقأة كبت بر قمي وإن معة الآاللة ن لت حي 
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جابق بر عبد هللا وإن قول   وأن احآل بمن ل ن لت حي بي ققعرة والنضري ونرارق ذلك اا 
ن أن  ن ل حي قوم مر املخقكني مبآة أو حي قوم مر الم و  والنصارى أو حي قوم مر عملكقو 

املؤمنني فالملعر قالوا ذلك مل عاصدوا أن حآل ا عة خي ص هولئك األعمان  ون غريلل فإن 
لملا ال عاول  مسلل وال عاقل على اإلثالق والناس وإن رنا عوا حي اللفظ العام الوار  على 

سبب  فلل عال أحد إن عمومات الآ ا  والسنة   ص  لخ ص املعني سبم لل خي ص ب
وإمنا غاعة ما عاال إهنا   ص بنون ذلك الخ ص ف عل ما عخب   وال عآون العموم فم ا 
حبسم اللفظ وا عة ال  هلا سبم معني إن كانت أمقا وهنما ف ي م ناولة لمللك الخ ص 

 وملر كان مبن ل   ان  ى
سورة اهلم ة لو  أن عآون السبم  اصا والوعمد عاما لم ناول كل مر  وقال ال  خق  حي

   ق ذلك الابمح ولمآون ذلك جاراي  قى ال عقعض   
ومر األ لة على اع بار عموم اللفظ اح جاج الصنابة وغريلل حي وقارع بعموم مايت ن لت 

 على أسبا   اصة  ارعا ذارعا بمن ل .
ملارب  عملاكق ممد بر كعم الاقظي فاال سعمد إن حي عر أيب معخق جنمح  عت سعمد ا

بعض ك م هللا إن هلل عبا ا ألسن  ل أحلى مر العسل وقلوال أمق مر الصرب لبسوا لباس 
مسو  الضأن مر اللني لذون الدنما  لدعر فاال ممد بر كعم لملا حي ك ا  هللا  ومر 

سعمد قد عقفت فممر أن لت فاال ممد الناس مر ععجبك قول  حي احلماة الدنما ا عة فاال 
 بر كعم إن ا عة رن ل حي القجل مث رآون عامة بعد

 
فإن قلت ف ملا ابر عباس مل عع رب عموم  ال مسنب الملعر عفقحون ا عة بل قصقلا على ما 

 أن لت فم  مر قصة ألل الآ ا   
 أن املقا   للفظ قلت أجمم عر ذلك هن  ال خيفى علم  أن اللفظ أعل مر السبم لآن  بني

  اص .
الرلل حي قول  رعاىل  ومل علبسوا إمياهنل برلل  لخق  مر قول   إن  ونرريا رفسري الن  

 الخق  لرلل عرمل مع ف ل الصنابة العموم حي كل ظلل .
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وقد ور  عر ابر عباس ما عدل على اع بار العموم فإن  قال ب  حي معة السققة مع أهنا ن لت 
ت فعر جندة احلنفي قال سألت ابر عباس عر قول   والسارق والسارقة فاقسعوا حي امقأة سقق

 أعدع ما أ اص أم عام قال بل عام   
 

 قال ال رقا  : 
اعلل أن لفظ الخارن الوار  جوا  لسؤال أو سبم قد عآون مس اال أو مفمدا وحدا باسع 

عس أن  ال عفمد إال إذا لوحظ النرق عر السبم أو السؤال الوار  فم  وقد عآون غري مس ال مب
 مع  السبم أو السؤال ولآل مر لملعر النوعني حآم 

فأما اجلوا  المل  لمي مبس ال فنآم  أن  عساو  السؤال حي عموم   رفاق األصولمني 
وعساوع  أعضا حي  صوص  على القأ  السارد عندلل  ، فلو قال سارل لل لو  الوضوء مباء 

أو لفظ لو  كان املعس لو  الوضوء مباء البنق لآل مر أرا  مر البنق فأجمم بلفظ بنعل 
الناس ال خلصوص لملا السارل وذلك ألن السؤال اس ف ام عر اجلوا  مسلاا مر غري اع بار 
 صوص امل آلل فآمللك جواب  ألن  غري مس ال ولو قال السارل روضأت مباء البنق فأجمم 

لبنق ل ئ السارل وحدا ألن السؤال  اص  مل آلل بلفظ ل رك كان معناا أن الوضوء مباء ا
فآمللك جواب  غري املس ال  ، أما غري امل آلل فال ععلل حآم  مر لملا اجلوا  بل ععلل مر 
 لمل م ق كالاماس أو كما رو  حي احلدعل : حآمي على الواحد حآمي على اجلماعة  . 

 ذلك كل  حي اجلوا  غري املس ال   
ف ارة عآون مثل السبم حي أن كال من ما عام أو  اص   وحآم  إذن  وأما اجلوا  املس ال

أن  عساوع  ،  فاللفظ العام ع ناول كل أفقا  سبب  العام حي احلآل ، واللفظ اخلاص ماصور 
على   ص سبب  اخلاص حي احلآل  ، ولملا مل ارفاق بني العلماء ملآان ال آافؤ وال ساو  

 بني السبم وما ن ل فم  .  
لة األول ولو العام فم ما كثرية من ا ا ايت النا لة حي غ وة بدر وا ايت النا لة حي غ وة وأمث

 أحد مر سورة مل عمقان   
ومثال الثا  ولو اخلاص فم ما قول  سبنان  حي سورة اللمل  وسمجنب ا األراى المل  عؤرى 

ا ذى بالال املعمل  على  مال  ع  كى قال اجلالل احمللي لملا ن ل حي الصدعا رضي هللا عن  ملا
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إميان  وأع ا  فاال للآفار إمنا فعل ذلك لمد كانت ل  عندا فن لت  وما ألحد عندا مر نعمة 
   ى إال اب  اء وج  رب  األعلى ولسوف عقضى 

واعلل أن لملا ال مثمل ال عس امل إال على اع بار أن أل حي لفظ األراى للع د واملع و  لو 
 كما سمأيت بمان  .  الصدعا رضي هللا عن   

و رة أييت اجلوا  املس ال غري م آافئ مع السبم حي عموم  و صوص    ومت ذلك 
صور ن إحدايفا عالمة مضة غري واقعة ولي أن عآون السبم عاما واللفظ  اصا   وإمنا  
كانت عالمة مضة وفقضمة غري واقعة ألن حآمة الخارن  ل عر أن ةيت بوا  قاصق ال 

مجمع أفقا  السبم أضمج إىل ذلك أن  خيل ببالغة الاقمن الاارمة على رعاعة  ع ناول
ما ضمات األحوال ولل ععال أن عسأل سارل فماول مثال لل لو  جلماعة املسلمني أن 
عدافعوا عر أنفس ل وعاارلوا مر قارل ل فمأيت اجلوا  قارال لك أنت أن ردافع عر نفسك 

 وراارل مر قارلك   
نمة لي عموم اللفظ و صوص سبب  ولملا الصورة لي موضوعنا ومعناا أن أييت الصورة الثا

اجلوا  أعل مر السبم وعآون السبم أ ص مر لفظ اجلوا    وذلك جار  عاال وواقع 
فعال ألن  ال مرور فم  وال قصور بل إن عموم  مع  صوص سبب  موف  ل اعة ومؤ  

آم  أعموم اللفظ لو املع رب أم  صوص للماصو  و اي ة بمد أن العلماء ا  لفوا حي ح
 السبم   

ذلم اجلم ور إىل أن احلآل ع ناول كل أفقا  اللفظ سواء من ا أفقا  السبم وغري أفقا  
السبم ولنضق  لك مثال حا ثة قملف لالل بر أممة ل وج   وقد ن ل فم ا قول هللا رعاىل  

لالل لملا لآر جاءت  والملعر عقمون أ واج ل نالحظ فم ا أن السبم  اص ولو قملف
ا عة النا لة فم  بلفظ عام كما رقى ولو لفظ  والملعر عقمون أ واج ل   ولو اسل موصول 

واملوصول مر صمغ العموم وقد جاء احلآل  ملالعنة حي ا عة مموال علم  مر غري  صمص   
من ل لالل بر فم ناول بعموم  أفقا  الااذفني حي أ واج ل ومل لدوا   داء إال أنفس ل سواء 

أممة صاحم السبم وغريا وال حن اج حي سنم لملا احلآل على غري لالل إىل  لمل مر 
قماس أو سواا بل لو كبت بعموم لملا النص ومعلوم أن  ال قماس وال اج  ا  مع النص   

 ذلك ممللم اجلم ور 
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ورا على وقال غري اجلم ور إن العربة خبصوص السبم   ومعس لملا أن لفظ ا عة عآون ماص
احلا ثة ال  ن ل لو ألجل ا أما أ بال ا فال ععلل حآم ا مر نص ا عة إمنا ععلل بدلمل 
مس أنمج م ق لو الاماس إذا اس وىف  قوث  أو قول  حآمي على الواحد حآمي على 
اجلماعة  فتعة الاملف الساباة النا لة بسبم حا ثة لالل مع  وج   اصة املا احلا ثة 

أ    أما حآل غريلا اا عخب  ا فإمنا ععقف قماسا علم ا أو عمال وحدلا على لملا الق 
  حلدعل اململكور 

ولم أن نالحظ أن لملا اخلالف الاارل بني اجلم ور وغريلل مل  إذا مل رال ققعنة على 
 صمص لفظ ا عة العام بسبم ن ول  أما إذا قامت رلك الاقعنة فإن احلآل عآون ماصورا 

 جيمجان العلماء على سبب  ال مالة 
 

 ولعل  قة لملا اخلالف رقجع إىل أمقعر :
أحديفا أن احلآل على أفقا  غري السبم مدلول علم   لنص النا ل فم  عند اجلم ور   وذلك 
النص قسعي املنت ارفاقا وقد عآون مع ذلك قسعي الداللة   أما غري اجلم ور فاحلآل عندلل 

بمللك النص بل الاماس أو احلدعل املعقوف وكاليفا على غري أفقا  السبم لمي مدلال علم  
 غري قسعي   

الثا  أن أفقا  غري السبم كل ا ع ناوهلا احلآل عند اجلم ور ما  ام اللفظ قد رناوهلا   أما غري 
اجلم ور فال عسنبون احلآل إال على ما اس وىف  قو  الاماس من ا  ون سواا إن أ ملوا فم  

  لاماس  
 

 على ممللب ل ه لة ثالثة : اس دل اجلم ور
األول : أننا نعلل أن لفظ الخارن وحدا لو احلجة والدلمل  ون ما اح مج ب  مر سؤال أو 
سبم فال وج  إذن ألن  صص اللفظ  لسبم وكممج عسوغ أن جنعل ما لمي حجة حي 
الخقن م نآما  ل  صمص على ما لو احلجة حي الخقن والدلمل على أن لفظ الخارن وحدا 

احلجة أن الخارن قد عصقف النرق عر السؤال وععدل  جلوا  عر سنر السؤال حلآمة  لو
حنو قول  رعاىل حي سورة الباقة  عسئلونك ماذا عنفاون قل ما أنفا ل مر  ري فللولدعر 
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مى واملسآني وابر السبمل فإن ظالق لملا ا عة أن الن  سئل عر بمان ما اواألققبني والم 
  ببمان مر عنفاون علم ل   وذلك مر أسلو  احلآمل ألن معقفة عنفاون  فجاء اجلوا

مصارف النفاة والصدقة ألل مر معقفة املصقوف فم ما فإن إصالد اجلماعة البخقعة ال 
عآون إال عر ثقعا رنرمل النفاة واإلحسان على أساس روجم  ما إىل املس ناني  ون 

عة قد أ ارت إ ارة  فمفة إىل بمان ما سوالل ولملا وج  حي ا عة نقاا وجم ا وإن كانت ا 
 عنفاون  باول  سبنان   مر  ري غري أهنا إ ارة إمجالمة ال رخبع حاجة السؤال .

 
الدلمل الثا  أن األصل لو محل األلفاظ على معانم ا امل با رة من ا عند اإلثالق أ  عند 

العموم فال جقم  عدم وجو  صارف عصقف عر ذلك امل با ر وال صارف للفظ لنا عر إرا ة
عباى على عموم    أما ما ع ويف  امل الفون مر أن  صوص السبم صارف عر إرا ة العموم 

فمدفون هن  ق   صوص السبم ال عس ل م إ قاج غري السبم مر رناول اللفظ العام إايا   
فال عصلح أن عآون ققعنة مانعة مر إرا ة ما وضع ل  اللفظ العام   ولو العموم الخامل 

 جلممع األفقا   
 

الدلمل الثالل : اح جاج الصنابة واب  دعر حي سارق األعصار واألمصار بعموم رلك 
األلفاظ الوار ة على أسبا   اصة حي وقارع وحوا ل كثرية مر غري حاجة إىل قماس أو 
اس دالل بدلمل م ق  فاس دلوا آبعة السققة على وجو  قسع كل عد مع أهنا ان لة حي 

ابر أو ر اء صفوان واح جوا آبايت الر ار على وجو  الآفارة اململكورة   صوص سققة
فم ا والعمل هحآام ا على كل مر ظالق مع أهنا ان لة حي  صوص مر عقفت قبل   
وكمللك بقلنوا آبايت اللعان على مشول حآم  لآل مر قملف  وج   ومل عآر مع    و  

   على حني أهنا ان لة حي  صوص مر ذكقان ساباا 
 

 اس ند  الفو اجلم ور إىل  ب ات ةي ل أعمد ممللب ل :
الخب ة األوىل عاولون إن اإلمجان قد انعاد على عدم جوا  إ قاج السبم مر حآل العام 
الوار  على سبم  اص إذا ور   صص   وذلك عس ل م أن العام ماصور على أفقا  السبم 
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 ساوت لي وغريلا حي جوا  اإل قاج عند ال ع ناول غريلا ألن  لو مل عآر ماصورا علم ا ل
 امل صص   وذلك انون لإلمجان اململكور   

واجلوا  أن اإلمجان اململكور ال عس ل م قصق العام على إفقا  اخلاص كما عاولون بل لو واقمج 
عند حدو  معناا مر أن أفقا  السبم ال  قج  مل صص وذلك املعس ماا لعدم ال ساو  

غريلا حي حالة اإل قاج  مل صص لآن  ال مينع   ول غري أفقا  السبم بني أفقا  السبم و 
 حي حآل العام إذا رناول  اللفظ وذلك أل لة اجلم ور الساباة 

الخب ة الثانمة عاولون إن القواة نالوا   أسبا    الن ول وال موا اا وب دوعن ا   وال فاردة 
فقا  سبب  اخلاص   ولملا معس أن العربة لمللك إال ما نمللم إلم  مر وجو  قصق العام على أ

 خبصوص السبم ال بعموم اللفظ   
واجلوا  أن  ال وج  لآل حي أن  علوا فاردة نال األسبا  لي قصق العام على أفقا  سبب  
فإن ألسبا  الن ول واإلحاثة اا علما عر ثقعا نال القواة فوارد عدة وم ااي مجة قد سبا 

 ذكقلا .
عاولون إن ة ري البمان عر وقون الواقعة وروجم  السؤال حي العام الوار  على الخب ة الثالثة 

سبم عدل على أن العربة خبصوص السبم ألن ة ري لفظ الخارن إىل ما بعد حدول سبب  
عف ل من  أن السبم لو امللنوظ وحدا للخارن حي احلآل علم  املا اللفظ العام النا ل فم  

 ألن ل  قبل  أو أ قا عن    وإال ملا ربس   لسبم بل 
واجلوا  أن  عآفي حي حآمة ة ري البمان إىل ما بعد السبم أن عآون اللفظ العام بماان ل  
ولو مع ما عخاا  مر كل ما عندرج مت اللفظ العام وال عس ل م أن عآون بماان ل  وحدا كما 

 ذكقمت   
 

  إذا  عا رجل رجال م ق إىل ثعام الخب ة القابعة عاولون قد ارفات كلمة الفا اء على أن
ال داء وقال ل  ر د عند  فقفض وقال وهللا ال أر دى ومل عال عند  مث رناول ال داء عند 
غري لملا الداعي فإن  ال  نل  وما ذا  إال ألن لملا اللفظ العام قد  صص بسبب  ولو  

عند  وحد  كلمة ر د عند  ال   ص اا الداعي نفس  فآأن احلالمج قال ال أر دى 
 ولمللك ال  نل ب دار  عند غريا   
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واجلوا  أن حآل الفا اء حي لملا املثال لمي مبنما على أن كل عام ع  صص بسبب  كما 
ف م ل بل لو مبي على أن لملا املثال وأ بال   صص باقعنة  ارجة ولي حآل العقف لنا 

نا فمما  صص باقعنة  ارجة هن احلالمج إمنا عقعد رق  ال داء عند  اعم  فام   ولمي كالم
 سواء أكانت العقف أم سواا فمللك مل وفاق   

 
الخب ة اخلامسة عاولون إن ال سابا بني السؤال وجواب  واجم حي نرق احلآمة وحبآل قانون 
البالغة   ولملا ال سابا ال عس امل إال  ل ساو  بني لفظ العام وسبب  اخلاص   وال ساو  ال 

اللفظ العام بسبب  اخلاص   ال سمما إذا وقع ذلك حي كالم الخارن عآون إال إذا  صصنا 
 احلآمل .

واجلوا  أن ثق  العام على عموم  ال خيل مبسابا   لسبب  اخلاص ألن لملا املساباة مصل 
بآون اللفظ أعل مر سبب  كما مصل مبساوار  إايا فإن املاصو  مر املساباة أن عآون اللفظ 

 قاصق عر الوفاء ب  ولو إذا جاء أعل عآون قد وىف  ملقا  و ا   مبمنا حلآل السبم وغري
 

وأ ريا :  عاول ال رقا  : قد علمت اا ذكق أن فقض املسألة حي لفظ ل  عموم أما معة ن لت 
حي معني وال عموم للفر ا فإهنا راصق علم  قسعا كاول  رعاىل  وسمجنب ا األراى المل  عؤيت 

أيب بآق الصدعا  إلمجان وقد اس دل اا اإلمام ف ق الدعر القا   مال  ع  كى فإهنا ن لت حي 
مع قول   إن أكقمآل عند هللا أرااكل على أن  أفضل الناس بعد رسول هللا   وولل مر ظر أن 
ا عة عامة حي كل مر عمل عمل  إجقاء ل  على الااعدة ولملا غلم فإن لملا ا عة لمي فم ا 

ا رفمد العموم إذا كانت موصولة أو معقفة حي مجع _  ا  قوم صم ة عموم إذ األلمج والالم إمن
: أو مفق  بخق  أال عآون لنا  ع د _ والالم حي األراى لمست موصولة ألهنا ال روصل 
هفعل ال فضمل إمجاعا واألراى لمي مجعا بل لو مفق  والع د موجو   صوصا مع ما عفمدا 

لاول  لعموم ورعني الاسع  خلصوص والاصق صم ة أفعل مر ال ممم  وقسع املخاركة فبسل ا
 على مر ن لت فم  رضي هللا عن  .

قلت : ال عسلل الاسع  خلصوص ألن الع د غري مسلل ولملا ذلم كثري مر املفسقعر إىل 
 الاول  لعموم بل بعض ل مل عملكق ن ول ذلك حي أيب بآق .
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ل مر ارصمج بمللك فإن ولو قمل  خلصوص فلمي املقا  أن لملا احلآل ال عنسنم على ك
أ  بآق رضي هللا عن  مر األمة وما عنسبا علم  عنسبا على سارق أفقا لا فآل مر فعل فعل  
جنم النار ، والدلمل على مشولمة املعس قول  ال عصاللا إال األ اى وال عاول أحد هن النار 

 ال عد ل ا إال واحد ولو أبو ج ل بل كل مر كمل  وروىل مثل  .
 رعاىل أعلل وصلى هللا على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل . لملا وهللا

 
 األسئلة :

 ضع عالمة صح أمام اجلملة الصنمنة ابموعة األوىل:
 )صح( ن وهلا سبممر ا ايت ما ال ع ضح معنالا إال مبعقفة  -1
 }فأعنما رولوا فثل وج  هللال :  ا لإلنسان أن عصلي إىل أ  ج ة  اء لاول  رعاىل -2

 ) سأ(
 )صح(مبا مل عفعلوا ن لت حي الم و  ال مسنب الملعر عفقحون مبا أروا و بون أن  مدوا  -3
ن ل قول  رعاىل}لمي على الملعر ممنوا وعملوا الصاحلات جناد فمما ثعموال حي مر  -4

 )صح(قبل ال نقمي  ق لوا حي سبمل هللا وكانوا عخقبون
مر احملمض مر نساءكلل اس خآال الصنابة حي سبم ن ول قول  رعاىل:}والالري عئسر  -5

 بعد مايت العدة حي الباقة )صح( والص ريةعدة ا عسة 
 الصنمح عند اجلم ور أن العربة خبصوص السبم ال بعموم اللفظ ) سأ( -6
 ن عمومات الآ ا  والسنة   ص  لخ ص املعني )صح(إمل عال أحد  -7
 الرلل قبل البمان )صح(  لل ف ل الصنابة عمومحي قول  رعاىل}ومل علبسوا إمياهنل برل -8
 ) سأ( عند اجلم ور ة عر ا عةعموم حآل الاملف مس فا  مر أ لة أ قى  ارج -9

 األصل محل األلفاظ على معانم ا امل با رة من ا عند اإلثالق )صح( -10
 

 ابموعة الثانمة: ضع  سا مت اإلجابة الصنمنة
 ( ع دعةا األراىل )موصولة، معقفة ، الالم حي قول  رعاىل}وسمجنب  -1
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)جوا  ال وج  إىل أ  مآان  اء حي أرعد ب   قول  رعاىل}فأعنما رولوا فثل وج  هللال -2
 (جوا  صالة احملار  إىل أ  ج ة،  أعنما روج ت صالة النافلة على القاحلةجوا    الصالة،

ع مق فال جناد علم  أن اإن الصفا واملقوة مر  عارق هللا فمر حج البمت أو قول  رعاىل :  -3
إ الة اإل آال عمر مقج مر أرعد ب  ) جوا  السواف بني الصفا واملقوة ،  عسوف اما

 ، بمان عدم الوجو  ( السواف بمن ما 
حوال  رع د  ثالثة أ  ق،رع د ، ال عدة هلا) أهنا  ممللم الرالقعة حي ا عسة إذامل رقرم -4

 كامال(
، اررب ل حي اررب ل حي حآم ا بعد ن ول عدة الباقةمعس}إن اررب لل) اررب ل حي عدهتا،  -5

 مف وم ا عسة والص رية(
قول  رعاىل}والملعر عقمون أ واج لل عاصد ب ) لالل بر أممة، مر رمى  وج   حي وقت -6

 ( عموم مر عقمي  وج  معني، 
 ، نص السؤال، حالة السارل(لفظ الخارن) لو  لخقعياحلجة والدلمل حي النص ا -7
مر أسالمم الاقمن  ) إىل ما لو ألل للسارلصقف النرق عر السؤال والعدول  جلوا   -8

 أسلو  ال ناري( عسمى ، آملاحلأسلو  عسمى ، اخلاصة 
،  لمل عالي نص  قعي)  ال عصقف عر عمومم   إال ما اللفظ العام الوار  حي  يء -9

 منساي،  صوصمة السبم(
 (منسو ة،  اصة على النا ل فم ا)عامة،  رع ربا عة النا لة حي معني وال عموم للفر ا  -10
 

 ابموعة الثالثة:ضع  سا مت الآلمة املناسبة مل  الفقاغ
 ( عام، عام  صوص ،  اص ) ...... قول   والسارق والسارقة فاقسعوا أعدع ما  -1
) ما صق على السبم ، عام حي لفر  }ال مسنب الملعر عفقحون مبا أروا ل  قول  رعاىل -2

 (  عام واملقا   للفظ  اصومعناا ، 
ظلل القجل  ،الخق  املقا   لرلل حي قول  رعاىل : ومل علبسوا إمياهنل برلل لو .... )  -3

 (مجمع أنوان الرلل ، لنفس  
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، ال عساو   عساو )  السؤال حي عموم  ......اجلوا  المل  لمي مبس ال حآم  أن   -4
 ، خيصص (

، بعض ، ما نص السبم  كل)   أفقا  اللفظ .....ذلم اجلم ور إىل أن احلآل ع ناول  -5
 علم  مر (

ف ل من ا لمي على الملعر ممنوا وعملوا الصاحلات جناد فمما ثعموا قول  رعاىل  -6
نفي اجلناد عر ، إ حة اخلمق ، ام جوا  كل ثع )البعض..... لعدم معقف  ل بسبم ن وهلا 

 (املؤمنني مسلاا 
، عاما..... ) لو  أن عآون السبم  اصا والوعمد اهلم ة :  قال ال  خق  حي سورة -7

 (منسو ا ، غري مقا  
، عامة) اصة ل ،  "إن ا عة رن ل حي القجل مث رآون....بعدالاقظي قال ممد بر كعم  -8

 عامة واملقا  لو وحدا(
أهنل سبم املقا   لعداوة لنا .... )  ول  رعاىل  إن مر أ واجآل وأوال كل عدوا لآلق -9

، أهنل كفار وال رؤثق ققاب  ل حي الرباءة من ل ، أن بعض ل  رعسمل ل عر املسارعة حي اخلريات
   أعداء وبعض ل أولماء (

غري دعا )  اصة ، األرجح حي قول  رعاىل : وسمجنب ا األراى أهنا ..... هيب بآق الص -10
 ، ال ر علا (  اصة
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 والعشرون الرابعةاحملاضرة 
 (1) رروف املقطّعة اليت يف أوائل السو احل

*** 
  

 .رسول هللا احلمد هلل، والصالة والسالم على
 :أما بعد

وال  رلم ا، عر م ق موضوعات لملا  حي لملا احملاضقة -إن  اء هللا رعاىل-فسمآون حدعثنا 
  .ولو احلقوف املاسعة ال  حي أوارل السور الدراسي األول،الفصل 

 :واحلدعل عن ا سوف جنعل  مقرباً حي ناا  معمنة
  

 .وقوعها يف القرآن أواًل: يف
، }املقل، }املصل، }امل{ :الاقمن حبقوف ال  جي، حنو اس ف ح هللا جل وعال بعض سور

وذلك حي  ،}نل، }قل، }محعسال، }حل{ ،}ثسلل، }ثيل، }ث ل، }ك معصل
ا  سورة. قال ال  خقى: وإذا ةملت احلقوف ال  اف  ح رسع وعخقعر هللا اا السور، وجدهته

 عخق: األلمج، والالم، واململ، والصا ، والقاء، والآاف، نصمج أسامي حقوف املعجل: أربعة
عد   رسع وعخقعر: حيوالااف، والنون،  واهلاء، والماء، والعني، والساء، والسني، واخلاء،

 دلا مخ ملة على أصناف أجناس احلقوف: امل موسة، واب ورة،  حقوف املعجل. مث
 واملن فضة، وحقوف الالالة. مث إذا اس اقعت الآالم،  د والخدعدة، واملسباة، واملس علمة،

والالم ملا كانت أكثق رداوراً، جاءت  لملا احلقوف لي أكثق  وراً اا باي، و لمل : أن األلمج
  .الفوارح. فسبنان المل   ّقْت حي كل  يء حآم  ! ان  ى ل لملاحي معر

واملنف نة، وقد ذكق رعاىل نصف ا.  قال ال ركخي: قمل: وباي علم  مر األصناف الخدعدة،
إال  ثالثة، لمي هلا نصمج فجاء من ا: السني، والصا ، ومل عبا أما حقوف الصفري ف ي

اثنني: األلمج، والماء. أما املآقر: ولو القاء  اال ا . وكمللك احلقوف اللمنة ثالثة، ذكق من 
عر لملا النمم  ، فملكقلا. ومل أيت  ارجاً -ولو الالم-، واملننقف -ولو األلمج- واهلاو 

فم  أكثق مر النصمج. ولملا ال دا ل موجو  حي كل  إال ما بني الخدعدة والق وة، فإن  ذكق
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ال  خق  حي عد  حقوف الالالة،  قبل ، ولوالا ملا اناسمت لملا األقسام كل ا. وولل قسل
 .ةسة ذكق من ا حقفان: الااف والساء إمنا ذكق نصف ا، فإهنا

كأن  قمل مر  عل أن الاقمن  أبو بآق: إمنا جاءت على نصمج حقوف املعجل، الااضيوقال 
 .الباقي وعقكم علم  لفراً معارضة للاقمن لمي آبعة، فلمأ مل الخسق
 انمة وسبعون حقفاً، فالآاف والنون   األ اء امل  جاة حي أول السورقال ال ركخي: واعلل أن 

والصا  حي  واحد، والعني والماء واهلاء والااف كل واحد حي مآانني، كل واحد حي مآان
 والقاء حي س ة، واحلاء حي سبعة، واأللمج والالم حي ثالثة، والساء حي أربعة، والسني حي ةسة،

  .ة عخقثالثة عخق، واململ حي سبع
نص حآمل قاثع ل  سق.، ومن ل  :ومجل  ا مر غري رآقار: أربعة عخق حقفاً، لمع ا قولك

النصمنة، وُصْر سقًا عاسعك محل ، وعلى صقا  حا  مر ضبس ا باول : ثقق  عك
 ...وقمل غري ذلك ميسآ ،

 ،}عي{ ،}ثي{ ،}ث { :مث بنم  ا ثالثة: حقوف موحدة: ص ق ن، وعخقة مثس
 }املص{ :، واثنان حقوف ا أربعة}ثسلل }الق{ }امل{ :ا عخق مثلثة احلقوفواثن ،}حل{
 .}محعسال }ك معص{ :حقوف ا ةسة ، واثنان}املقل

ذلك حقفاً، وإمنا جعل  ا اً  وأما ما بدئ حبقف واحد فا  لفوا فم : فمن ل: مر مل لعل
  .مفق لا ومنروم احقفاً، وقال: أرا  أن ع ناا احلقوف  لخيء  اص. ومن ل: مر جعل 

األلمج إذا بدئ اا أواًل كانت يف ة،  قال: فأما ما اب دئ بثالثة أحقف ففم  سق، وذلك أن
احلقوف  أقصى الصدر. والالم مر وسم  ارج احلقوف، ولى أ د ولى أول امل ارج مر

ج مر الفل. ولملا الثالثة لي أصل  ار  اع ما ًا على اللسان. واململ م ق احلقوف، و قج ا
إىل الوسم إىل  احللا واللسان والخف ني، ورقربت حي ال ن عل مر البداعة :احلقوف، أعس

 الثالثة ال  ع فقن من ا س ة عخق  قجًا لمصري من ا الن اعة. ف ملا احلقوف رع مد امل ارج
رضمن ا سقًا عجمباً، ولو أن  رسعة وعخقون حقفاً، علم ا مدار كالم اخللا أمجعني، مع

على: البداعة،  لل وسم، واململ للن اعة. فا  ملت لملا األحقف الثالثة للبداعة، والالماأللمج 
اس ف نت املا األحقف، ف ي مخ ملة على مبدأ  والن اعة، والواسسة بمن ما. وكل سورة

ال وسم بني البداعة مر  وهناع   وروسس ، مخ ملة على  لا العامل وغاع  ، وعلى اخللا
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 .حي: الباقة، ومل عمقان، ورن عل السجدة، وسورة القوم  أمل ذلكالخقارع واألوامق؛ ف
فإن الساء مجعت مر صفات احلقوف  قال: وةمل اقذان الساء  لسني، واهلاء حي الاقمن،

واإلصمات،  غريلا، ولى: اجل ق والخدة واالس عالء واإلثباق ةي صفات مل لمع ا
أن لمع إىل الساء حقف عاابل ا   آروالسني: م موس ر و مس فل صفري منف ح، فال مي

 .احلقفني اللملعر مجعا صفات احلقوف كالسني واهلاء، فملكق
السورة مبنمة على كلمة ذلك  وةمل السورة ال  اج معت على احلقوف املفق ة، كممج  د

مبنمة على الآلمات الاافّمة مر  فإن السورة  ،}وهاْلُاْقمِن اْلمهِجمدِ  { ق{ :احلقف، فمر ذلك
م م، ورلاي  اخللا، ورآقار الاول ومقاجع   مقاراً، والاق  مر ابر ق الاقمن، ومر ذكقذك

السابا والاقعر، واإللااء حي ج نل، وال ادم  امللهآني، وقول الع مد، وذكق الققمم، وذكق
وذكق الا ل مقرني، ورخاا  وذكق امل اني، وذكق الالم والاقن، وال نامم حي البال ،  لوعد،

 وبسوق الن ل والق ق، وذكق الاوم، و وف الوعمد، وغري إلااء القواسى فم ا،األرض، و 
  .ذلك

الااف مر الخدة واجل ق والالالة  وسق م ق: ولو أن كل معا  السورة مناسم ملا حي حقف
  .واالنف اد

امل عد ة:  مر اخلصومات }ص{ :وإذا أر ت  اي ة إعضاد، ف أمل ما ا  ملت علم  سورة
ًا وهاِحداً  أهجهعهله { :وقوهلل -علم  وسلل صلى هللا-الآفار مع الن   فأوهلا  صومة  }اْ هِلهةه ِإهله

ا  صام امل   مث ا  صام اخلصمني عند  او ، مث  اصل ألل النار، مث إىل م ق كالم ل،
مث  اصل إبلمي واعذاض  على رب  وأمقا  األعلى حي العلل، ولو الدرجات والآفارات،

 .ألل اإل الص من ل   صام  كنماً حي  أن بنم ، وحلف  لم وعّن ل أمجعني إالا  لسجو ، مث
 

 ...يف عّدها آية، ويف قراءاهتا، ويف رمسها، وما إىل ذلك :اثنياً 
 }حل{معة، و }امل{ عبد القمحر السلمي، أن  كان ععد أ قج وكمع، وعبد بر محمد، عر أيب

 .معة
 :قال الناظل
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 ال الورق مع ثاسني مع ذ  القا اع مد عد ما بديفا حقف ال  جي الآوف

 موافاا للآوف فمما قد ور  وأول الخورى حلمصي ععد
 

ما عدا املفق  من ا  ،}حل{ ،}عي{ ،}املص{ ،}امل{ :فالآوفمون ععّدون مجمع ا معة، مثل
 .}الق{ :وكملا ذوات القاء، مثل ،}ثي{ :، وكملا}ن{ ،}ص{ ،}ق{ :مثل

 .}عسا{ ،}حل{ :أول الخورى مع ني ويفاووافا ل احلمصمون حي عّد 
 كل حقف مر حقوف ا الثالثة: أبو جعفق، مر العخقة؛ ووج   لّسآت على }امل{ :وققأ

ر اً، وحي كل واحد من ا سق  ذلك: أهنا لمست حقوف املعا ، بل لي مفصولة وإن ارصلت
 .ريلاكناعة عر اسل هلل رعاىل، كما أييت حي رفس هلل رعاىل، أو كل حقف من ا

والقاء، والساء، واهلاء، والماء، مر  وور ت اإلمالة، أو ال المل، جلماعة مر الاقاء حي احلاء،
 .لملا احلقوف

مجمع الاقاء، وحي العني وج ان:  وما كان حي لملا احلقوف ب  حقف مّد فُممد مداً مخبعاً لدى
 .ال وسم، واإل بان

 لصًا مر ال ااء الساكنني، وال  اململ،وإذا وصل الاارئ فامة مل عمقان مبا بعدلا، ف ح 
ُلوه احلْهيُّ  اَّللهُ ال إِله ه ِإال لامله { ر لمظ الالم حي لفظ اجلاللة، لآملا عآسقلا حفاظًا على

  .}اْلاهمُّومُ 
 }ك معص{ :ماال ع أرى فم  إعقا ، حنو :أحديفا :ضقبني ولملا الفوارح الخقعفة على

  .}ممل{و
أو أ اء عدة،  ،}ن{و }ق{و }ص{ولو إما أن عآون ا اً مفق اً كدما ع أرى فم ،  :والثا 

لاابمل ولابمل،  ، فإهنا موا نة}عي{و}ثي{و }حل{ موع ا على  نة مفق ، مثل
 .فمجعال ا ا واحداً  ع أرى فم ا أن رف ح نوهنا ف صري ممل مضمومة إىل ثي }ثسل{وكمللك

  .فم  األمقان: اإلعقا  واحلآاعة فسارغفالنون األول مآي لمي إال، وأما النون الثا  
غري م اج إىل ما بعدا؛  وعوقمج على مجمع ا وقمج ال مام، إن محلت على معس مس ال

 وعنعا اا كما عنعا  ألصوات، أو جعلت وحدلا أ بار وذلك إذا مل  عل أ اء للسور،
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اَّللهُ ال إِله ه { :ب دأ فاال، مث ا}امل{ :أ : لملا السورة }هللا امل{ :اب داء مملوف كاول  رعاىل
  .}ِإاله ُلوه احلْهيُّ اْلاهمُّومُ 

أنفس ا، ال على صورة أسامم ا؛ واربان  كما أهنا ك بت حي املصاحمج الخقعفة على صورة احلقوف
 . المج  م املصنمج سنة ال

 
  :يف فضل تالوهتا :اثلثاً 

وممد بر نصق، وابر األنبار  وصنن ، وابر الضقعي،  وأ قج الب ار  حي  رخي ، والذممل 
حي فضارل ، والبم اي حي  املصاحمج، واحلاكل وصنن ، وابر مق وع ، وأبو ذر اهلقو  حي

مر ققأ حقفاً )) :-صلى هللا علم  وسلل-قال: قال رسول هللا  ُ عم اإلميان، عر ابر مسعو 
حقف، ولآر: ألمج  {امل} :ب  حسنة، واحلسنة بعخقة أمثال ،ا ال راول مر ك ا  هللا، فل 

  .((حقف، والم حقف، وممل حقف
الضقعي، والسربا ، وممد بر  وأ قج سعمد بر منصور، وابر أيب  مبة، والدارمي، وابر

  موقوفاً مثل  نصق، عر ابر مسعو 
واالب داء، واخلسمم حي  رخي ،  وأ قج ممد بر نصق، وأبو جعفق النناس حي ك ا  الوقمج

صلى هللا علم  -  نة، عر عبد هللا بر مسعو  قال، قال رسول هللااإل وأبو نصق السج   حي
ولآر ألمج  حقف، {امل} :الاقمن، فإنآل رؤجقون علم . أما إ  ال أقول اققيفوا)) :-وسلل

  .((عخق، والم عخق، وممل عخق؛ ف لك ثالثون
صق السج   وأبو ذر اهلقو ، وأبو ن وأ قج ابر أيب  مبة، والب ار، واملقل  حي فضل العلل،

 :-وسلل صلى هللا علم -مالك األ جعي، قال: قال رسول هللا  بسند ضعممج، عر عوف بر
حقف،  {امل * ذهِلكه اْلِآ ها ُ } :هللا ل  بآل حقف حسنة. ال أقول مر ققأ الاقمن، ك م))

  .((األلمج حقف، والملال واأللمج والآاف ولآر
عر عوف بر مالك قال: قال  السج  ،وأ قج ممد بر نصق، والبم اي حي ُ عم اإلميان، و 

الاقمن، ك م هللا ل  ب  حسنة. ال أقول  مر ققأ حقفاً مر)) :-وسلل صلى هللا علم -رسول هللا 
 .((، ولآر األلمج والالم واململ{امل} :وسني وممل، وال أقول بسل هللا، ولآر  ء
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وابم ، عر أني بر مالك عر ابا   وأ قج ممد بر نصق السلفي حي ك ا  الوجم  حي ذكق

مر الاقمن، ك م هللا ل  عخق حسنات،  مر ققأ حقفاً )) :قال -علم  وسلل صلى هللا-الن  
  .((والثاء  لباء وال اء

ابر عمق قال: "إذا فقغ القجل  وأ قج ابر أيب  او  حي املصاحمج، وأبو نصق السج  ، عر
سمآ م ل  بآل   ن ، فلماقأ فم ؛ فإن هللاألل ، لمأت املصنمج، فلمف مر حاج  ، مث رجع إىل

األلمج عخق، والالم عخق، واململ  ، ولآر{امل} :حقف عخق حسنات. أما أ  ال أقول
  ."عخق

السج   عر قمي بر سآر، قال:  وأ قج أبو جعفق النناس حي الوقمج واالب داء، وأبو نصق
 حسنات، وعآّفق ب  عخقالاقمن، فإن  عآ م بآل حقف من  عخق  قال ابر مسعو : "رعّلموا
 ."عخق، وممل عخق حقف، ولآر أقول: ألمج عخق، والم {امل} :سمئات. أما أ  ال أقول
كما حي اف  اد سورة  ،{أمل} :حي لملا ا كر، أو حي بعض ا {امل} :قلت: مر املمآر أن راقأ

 .ف آون أوضح حي الداللة على أجق احلقف الخقد وسورة الفمل،
املاسّعات  االلفاظ ال  ععرب اا عر حقوف املعجل ال  مر مجل  ا {امل} :قال أبو السعو 

الندراج ا مت حد االسل، وعخ د ب : ما ععذع ا  املققومة حي فوارح السور الآقمية أ اء هلا،
االسل؛ وقد نص على ذلك  ال عقعمج وال نآري واجلمع وال ص ري، وغري ذلك مر  صارص مر

 حي عبارات امل ادمني، مر ال صقعح حبقفم  ا، ممول على وقع أساثني أرمة العقبمة. وما
 :قال -صلى هللا علم  وسلل-أن   مر -رضي هللا عن -املسامة. وأما ما رو  عر ابر مسعو  

حقف، بل  {امل} :أمثاهلا. ال أقول مر ققأ حقفًا مر ك ا  هللا، فل  حسنة، واحلسنة بعخق))
 {امل} :ال أقول)) :وحي رواعة الذممل  والدارمي .((حقف ألمج حقف، والم حقف، وممل

حقف، ولآر األلمج حقف، والالم حقف، واململ حقف، والملال  حقف، وذلك الآ ا 
فإن إثالق احلقف على ما عاابل  .، فال رعلا ل  مبا حنر فم  قسعاً  ((والآاف حقف حقف،

عذكم من   وارل ماا ذع  أرمة الصناعة، وإمنا احلقف عند األ االسل والفعل، عقف جدعد
الآلمة أعضاً  و اً؛ فأرعد  حلدعل الخقعمج  فع  الآلل مر احلقوف املبسوثة، ورمبا عسلا على
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أن احلسنة املوعو ة لمست بعد   ال جو ، و اي ة رعمني إرا ة املعس احلاماي، لم بني بمللك رولل
 .بعد  حقوف ا املآ وبة حي املصاحمج الآلمات الاقمنمة، بل

رنساون حي الباء مر ضق   لوسي:  آى عر اخللمل: أن  سأل أصناب : كممجوقال ا 
 .كاف. فاال: إمنا جئ ل  السل ال احلقف، وأان أقول: بهْ ، كه ْ  والآاف مر لك؟ فاالوا:  ء
صلى هللا رعاىل -رسول هللا  ، قال:  عت-رضي هللا رعاىل عن -وما رو  عر ابر مسعو  

رعاىل، فل  ب  حسنة، واحلسنة بعخق أمثاهلا.  أ حقفاً مر ك ا  هللامر قق )) :عاول -علم  وسلل
ب  غري  ، فاملقا ((حقف، ولآر ألمج حقف، والم حقف، وممل حقف {امل} ال أقول

واحد حقوف املبا . فمعس ألمج  املصسلح؛ إذ لو عقف جدعد، بل املعس الل و ، ولو
ّ ى ذلك حقفاً  -رعاىل علم  وسللصلى هللا -ولعل   ...حقف... إخل: مسمى ألمج، ولآملا

سورة الفمل، عآون املقا   مف  ح {أهملهْ } مدلول ، ف و معس حاماي ل ... فإن أرعد مر  سل
 ثالثني. وفاردة النفي  فع رولل أن عآون املقا   حلقف أعضًا من  مسماا، ورآون احلسنات

، وعآون عد  احلسنات حمنئمل نفس  فممر ققأ حقفًا الآلمة، وإن أرعد حنو ما لنا، فاملقا 
 .رسعني

احلدعل: أن العخق حسنات على   قلت: ونس  لص مر ذلك وعؤكدا: القواايت اململكورة هلملا
بل قولك: ألمج. عاابل  ثالثون  ،{امل} :مر قول  رعاىل كل حقف ال على قولك: ألمج،
  .مر حقوف  الثالل املنسوقة حسنة: عخق حسنات لآل حقف

 .-وهللا أعلل-احلقوف ولآملا حي بامة 
 

 .يف معرفة معناها :رابعاً 
هللا  ال  حي أوارل السور: فمن ل مر قال: لي اا اس أثق ا  لمج املفسقون حي احلقوف املاسّعة

 .بعلم ، فق وا علم ا إىل هللا، ومل عفسقولا
الّصّدعا القا   فاال: وقال أبوبآق  ذكقا الاقث  عر أيب بآق وعلي، بصم ة ال مقعض. وذكقا

رضي هللا - كل ك ا  سق، وسقا حي الاقمن: أوارل السور". وقال علي : "حي-رضي هللا عن -
  ."حقوف ال  جي :: "إن لآل ك ا  ،صفوة وصفوة لملا الآ ا -عن 

  .ومل أقمج ل  على إسنا ، وال أراا إال موضوعاً 
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لمل السمققند  عر وذكق أبو ال :وأما عمق، وعثمان، وابر مسعو ، فملكقا الاقث  قارالً 
الد.  ."أهنل قالوا: "احلقوف املاسعة مر املآ وم المل  ال عفّسق عمق، وعثمان، وابر مسعو ،

 .لآملا بدون إسنا ، وال أراا عصح
ومجاعة مر احملدِّثني: "لي سق هللا حي  وقال الاقث  أعضاً: قال عامق الخع ، وسفمان الثور ،

بعلم ؛ وال لو  أن  . ف ي مر امل خاب  المل  انفق  هللاكل ك ا  مر ك ب  سق الاقمن. وهلل حي
كما جاءت". الد. ولمي حي رفسري سفمان  يء مر ذلك.  رآلل فم ا، ولآر نؤمر اا وراقأ

ال فسري مر ثقعا  او  بر أيب لند  الخع  فاد روى ذلك عن  ابر املنملر، وأبو الخم  حي أما
وإن سق لملا  ال: اي  او  إن لآل ك ا  سقاً،الخع  عر فوارح السور، ق قال: "كنت أسأل

 ."الاقمن فوارح السور فدع ا، وسل عما بدا لك
الخع  حي رفسريلا، وسوف  ومل أقمج على بامة سندا، للنرق فم . ولملا ععارض ما صح عر

  .أسند ذلك عن  أييت. أما سفمان فلل أر مر
لمي كما ذكق، وإمنا ذكق عن  أثقاً و  وقد ذكق ابر كثري أن الاقث  نال  عر القبمع بر  ثمل،

رعاىل أن ل لملا الاقمن  ما رواا أبو بآق األنبار  بسندا عن  قال: "إن هللا حي امل خاب ، ولو
بنارلني  وأثلعآل على ما  اء. فأما ما اس أثق ب  لنفس ، فلس ل فاس أثق عن  بعلل ما  اء،

ون عن  و ربون ب . وما بآل الاقمن المل  رسأل فال رسألوا عن ، وأما المل  أثلعآل علم  ف و
  .رعملون". وإسنا ا صنمح ما رعلمون

ماارل بر  فم   يء عر أحد مر السلمج. وأ قج  ابر أيب حامت عر مل عثبت :فالاول األول
 "}الق{و }املق{و }املص{و }امل{ :حمان، قال: "امل خااات فمما بل نا

ت  {قول  اململكور حيوأصنا  لملا الاول اع ربوا ذلك مر امل خاب   ُمْآهمهات  ُلره أُمُّ  ِمْنُ  مايه
 .}ُم هخهاِاهات   اْلِآ هاِ  وهُأ هقُ 

  امل خاب  ار أرا  لعبا ا ب  البمان واهلدى؟ فإن قمل: ما احلآمة حي إن ال
  .فوارد قلت: إن كان اا ميآر علم ، فل 

بنل عر  قارا ؛ فإن اس دعاء ب وامض ، وال احلل للعلماء على النرق املوجم للعلل :من ا
  .ذلك مر أعرل الاق  اهلمل ملعقفة
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إىل ةوعل  ورفاوت الدرجات، إذ لو كان الاقمن كل  مآمًا ال   اج ظ ور ال فاضل :ومن ا
  .العامل على غريا ونرق، الس وت منا ل اخللا، ومل عر ق فضل

  .فوارد وإن كان اا ال ميآر علم ، فل 
 ال   ال ب  مر   لوقوف عندا، وال وقمج فم ، وال فوعض وال سلمل وال عبد ا اب الء العب :من ا

بلساهنل  العمل مبا فم ، وإقامة احلجة علم ل، ألن  ملا ن ل ج ة ال الوة، كاملنسوخ. وإن مل ل 
بالغ  ل وأف ام ل،  ل على أن  ن ل مر عند  ول   ل، وعج وا عر الوقوف على معناا مع

 .أعج لل عر الوقوف على معنااالمل   هللا، وأن 
مال إلم  حمل قال، بعد أن ذكق  وقد ا  ارا أبو حامت ابر حبان، وكأن احلافظ ابر كثري

احلقوف مل  بعض ل حي لملا املاام كالماً، فاال: ال  ك أن لملا اخلالف: مر لا لنا حلظ
ما لو رعبد ال معس  مر اجل لة: إن  حي الاقمن عن هلا سبنان  ورعاىل عبثاً وال سًدى. ومر قال

نفي األمق. فإن صح لنا عر   لآلمة، فاد أ سأ  سأ كبرياً؛ ف عنّي أن هلا معس حي ل 
مل ] }ممهنها بِِ  ُكلٌّ ِمْر ِعْنِد رهبِّنها{ :وإال وقفنا حمل وقفنا، وقلنا املعصوم فم ا  يء قلنا ب ،

  لفوا؛ فمر ظ ق ل  بعض وإمنا ا [. ومل لمع العلماء فم ا )على(  يء معني،7عمقان:
  .األقوال بدلمل فعلم  ارباع ، وإال فالوقمج ح  ع بنّي 

القواايت م مل أن االسل ع آون مر  لي اسل مر أ اء هللا رعاىل، وألفاظ :الثا  الاول
  .األعرل من ا عخري السل مر األ اء، أو أهنا عقّكم من ا اسل هللا حقوف ا، أو أن كل حقف

 .ابر عباس وعر ابر مسعو ثبت ذلك عر 
لو قسل أقسل هللا ب ، ولو مر " :رواا ابر جقعق مر ثقعا علي بر أيب ثلنة، عر ابر عباس

 .وإسنا ا حسر ."أ اء هللا رعاىل
أعلل" . وحي  ، قال: "أان هللا}امل{ :ورواا ابر أيب حامت وابر جقعق وغرييفا عر ابر عباس

 .السقق ةإسنا ا عساء بر السارم، وعخ د ل  بام
قال: "أان  ،}امل{ :عباس حي قول  وأ قج ابر أيب حامت وغريا، مر ثقعا أيب الضنى، عر ابر

  ."أان هللا أرى" }الق{ :، قال: "أان هللا أفصل"، وحي قول }املص{ :هللا أعلل"، وحي قول 
، قال: }ن{و }حل{و }امل{ :وأ قج مر ثقعا سعمد بر جبري، عر ابر عباس، حي قول 

  ."ماسع"اسل 
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حقوف القمحر  :}ن{و }حل{و }الق{" :وأ قج مر ثقعا عآقمة، عر ابر عباس، قال
  ."مفققة

فاال: قال  ،}امل{و }ثي{و }حل{ :ورواا ابر جقعق عر  عبة، قال: سألت السد  عر
 .عباس: "لي اسل هللا األعرل". ولو مناسع ابر

 ،}حل{ ،}امل{ :عن ، قال وأ قج ابر أيب حامت، وابر جقعق، مر ثقعا سعمد بر جبري
هللا  وأ قج ابر مق وع  عن ، قال: "فوارح السور كل ا مر أ اء ."، قال: "اسل ماسع}ن{

  ."رعاىل
 .فملكق حنوا. وإسنا ا جمد ... :ورواا ابر جقعق عر مقة اهلمدا ، قال: قال عبد هللا

ا  عر ابر وعر مقة اهلمد وقال السد  عر أيب مالك، وعر أيب صاحل، عر ابر عباس،
 ،}امل{ أما)) :، قال}امل{ :-صلى هللا علم  وسلل-الن   مسعو ، وعر انس مر أصنا 

ولو إسنا  فم   لم، و لنسبة  .((ف ي حقوف اس ف نت مر حقوف لجاء اسل هللا رعاىل
  .مق ما عخ د ل  البر عباس وابر مسعو  فاد

اي ك معص، " :أن  كان عاول -علم  السالم-فاال القا  : رو  عر علي  وحآي عر علي،
  "اي حل عسا

علي، قالت: كان علي  قلت: أ قج ابر جقعق، وابر ماجة حي رفسريا، عر فاثمة بنت
  .ضعممج عاول: "اي ك عمص، اغفق ي. وإسنا ا

 .أعضاً  وقد سبا النال عر علي أن  كان ال عفسقلا، وال عصح
، قال: }ك معص{ :حي عباسوأ قج احلاكل وغريا مر ثقعا سعمد بر جبري، عر ابر 

  ."علمل، والصا  مر صا ق مر كقمي، واهلاء مر لا ، والماء مر حآمل، والعني مر "الآاف
 :، قال}ك معص{ :حي قول  وأ قج احلاكل أعضاً، مر وج  م ق، عر سعمد عر ابر عباس،

  ."كاف لا  أمني ع ع  صا ق"
أيب صاحل عر ابر عباس، وعر  روأ قج ابر أيب حامت مر ثقعا السد ، عر أيب مالك، وع

قال: "لو لجاء ماسع:  }ك معص{ :مر الصنابة، حي قول  مقة عر ابر مسعو ، وانس
  ."والماء والعني مر الع ع ، والصا  مر املصّوِر الآاف مر امللك، واهلاء مر هللا،

  .الصمد وأ قج عر ممد بر كعم مثل ، إال أن  قال: والصا  مر
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 :سعمد، عر ابر عباس، حي قول  ، وابر مق وع  مر وج  م ق، عروأ قج سعمد بر منصور
  ."قال: "كبري لا  أمني ع ع  صا ق ،}ك معص{

 ،}ك معص{ :عباس، حي قول  وأ قج ابر مق وع  مر ثقعا الآل ، عر أيب صاحل، عر ابر
  ."والصا  الصا ق قال: "الآاف الآاحي، واهلاء اهلا  ، والعني العامل،

 ، فندل عر أيب}ك معص{ :عوسمج بر عسمة، قال: سئل الآل  عر وأ قج مر ثقعا
 كاف لا  أمني عامل)) :قال -وسلل  صلى هللا علم -صاحل عر أم لا ء عر رسول هللا 

  .((صا ق
الآبري اهلا  ، عليٌّ  قال: "عاول أان ،}ك معص{ :وأ قج ابر أيب حامت عر عآقمة حي قول 

 ."أمني صا ق
القمحر،  ، قال: "حاء ا  ات مر}حل{ :عمد بر جبري، حي قول وأ قج أبو الخم  عر س
 ."وممل ا  ات مر القحمل

لري وال لار  قال: "اي مر ،}ك معص{ :وأ قج ابر أيب حامت، عر القبمع بر أني حي قول 
  ."علم 

ع سمى بد"عي"؟ فاال: ما  وأ قج عر أ  م قال: "سألت مالك بر أني: أعنب ي ألحد أن
 ."عاول: لملا اسل رسممت ب  ،}وهاْلُاْقمِن احلْهِآملِ  لعي { :اول هللاأراا عنب ي، ل

ابر جقعق وابر أيب حامت؛ ولو  وقال الخع : فوارح السور مر أ اء هللا رعاىل، أ قج 
  .صنمح

 .السد  الآبري وكمللك قال سامل بر عبد هللا، وإ اعمل بر عبد القمحر
  .مر القمحر }الق{ :قال وأ قج أبو الخم  عر ممد بر كعم الاقظي

 .األلمج مر هللا، واململ مر القمحر، والصا  مر الصمد :}املص{ :وأ قج عن  أعضاً قال
مر  ، قال: احلاء واململ مر القمحر، والعني}حل عسا{ :وأ قج عر ممد بر كعم، حي قول 

  .العلمل، والسني مر الاّدوس، والااف مر الاالق
معناا:  }املص{ :، قال: أان هللا الصا ق، وقمل}املص{ :قول وأ قج أعضًا عر الضنا  حي 

  .هللا أعلل وأرفع. حآايفا الآقما  حي غقارب  معناا: أان }الق{ :وقمل املصّوِر،
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قال: "الساء مر ذ  السول". وأ قج عن   ،}ث { :وأ قج عر ممد بر كعم، حي قول 
 والسني مر الادوس، واململ مرالساء حي ذ  السول، " :، قال}ثسل{ :حي قول  أعضاً 
  ."القمحر

قال: "حاء ا  ات مر القمحر، وممل ا  ات  ،}حل{ :وأ قج عر سعمد بر جبري حي قول 
  ،"القحمل مر

مر  قال: "احلاء واململ مر القمحر، والعني }محعسا{ :وأ قج عر ممد بر كعم، حي قول 
  ."العلمل، والسني مر الادوس، والااف مر الاالق

  ."عر  الد، قال: "فوارح السور كل ا لجاء ماسع وأ قج
 ."وحنولا: اسل هللا ماسعة ،}ن{و }حل{و }امل{" :وأ قج عر سامل بر عبد هللا قال

 "فققت حي الاقمن  جل جالل ، وأ قج عر السد ، قال: "فوارح السور أ اء مر أ اء الق 
  .وقالقإن  حقف مر ا   قا ر  :}ق{ :وحآى الآقما  حي قول 

  .إن  مف اد ا   رعاىل نور وانصق :}ن{ :وحآى غريا حي قول 
 :لو قسل أقسل هللا ب  :الثالل الاول

فم  بني كون  مر أ اء هللا، وبني   رادم حي رواعة علي بر أيب ثلنة، عر ابر عباس، وقد مجع
 .ذلك كون  قسماً، وال مي نع

  .قسل". وإسنا ا صنمح }امل{" :الوروى ابر أيب حامت، وابر جقعق، عر عآقمة أن  ق
 :أ اء للسور :القابع الاول

 ."لي أ اء السور قال ابر كثري: قال عبد القمحر بر  عد بر أسلل: "إمنا
عندما سئل عن ا، ولمي قوالً  قلت: أ قج  ابر جقعق جيسنا  صنمح، عن  رواعة عر أبم ،

 .أبم  ضعمفة عن   ق اً. ورواع   عر
 .عر سمبوع  أن  نص علم  حي رفسريا: وعلم  إثباق األكثق، ونال وقال ال  خق  

 صلى-أن رسول هللا )) :لقعقة قال ابر كثري: وعع ضد لملا مبا ور  حي الصنمنني، عر أيب
عهلهى  لهْل أهرهى{السجدة و }امل{ كان عاقأ حي صالة الصبح عوم اجلمعة،  -هللا علم  وسلل

  .((}اإِلْنسهانِ 
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أول مايهتا، ومل عال أحد هن ذلك   ج ، فإن  ّ ى سورة اإلنسان ب ء مرقلت: ولملا لمي مب
 .ل  ئ  حلقوف فام، لال  باا السجدة، ومل }امل{ :قال اسل للسورة، كما أن 

اا. أ قج  ابر  ؛ فوارح اف  ح هللا}ص{و }املص{و }حل{و }امل{ :وعر  الد أن  قال
 .جقعق، وإسنا ا صنمح

 .اسل مر أ اء الاقمن. وإسنا لا صنمح أعضاً  :}امل{ :قالوحي رواعة عن  أن  
  .ولآملا قال ق ا ة

بر  عد بر أسلل: إن  اسل مر  قال ابر كثري: "ولعل لملا عقجع إىل معس قول عبد القمحر
ا اً  }املص{ عسلا علم ا اسل الاقمن، فإن  عبعد أن عآون أ اء السور، فإن كل سورة

عر( ) ، إمنا ذلك عبارة}املص{ إىل ف ل سامع مر عاول: ققأتألن امل با ر  للاقمن كل ،
  .-وهللا أعلل-سورة األعقاف، ال بمون الاقمن 

إن  اء هللا -احملاضقة الاا مة  ونآ في املا الادر حي لملا احملاضقة، ونس آمل البامة حي
 .-رعاىل
 

 األسئلة :
 ابموعة األوىل: ضع عالمة صح أمام اجلملة الصنمنة

 حقوف املعجل )صح( أسامياف  ح هللا اا السور نصمج  ال احلقوف  -1
 )صح( احلقوف كاجل ق واهلمي وغري ذلك على أصناف أجناسفوارح السور رخ مل  -2
 اجلمل مر احلقوف املاسعة حي أوارل السور)  سأ( -3
 (صح). مجعت فم  حقوف فوارح السور   صر سقا عاسعك محل قولك :  -4
 ) سأ( عند مجمع ألل العللمعة رع رب  السورفوارح  -5
  ما ع أرى فم  إعقا  وماال ع أرى فم  )صح(نيالفوارح الخقعفة على ضقب -6
 فوارد امل خاب  المل  ميآر معقف   )صح( حيحل العلماء على النرق  -7
 سق هللا حي الاقمن فوارح السور )صح(قمل إن حي كل ك ا  سق و  -8
 ء مر القمحر وا  ات اململ مر القحمل )صح(ا  ات احلاقمل "حل"  -9
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  رعاىل اء هللاأحي معا  احلقوف املاسعة أهنا اسل مر  ثبت عر مجاعة مر السلمجاا  -10
 )صح(

 
 ت اإلجابة الصنمنةابموعة الثانمة: ضع  سا م

ققأ  أمل   لسآت على كل حقف مر حقوف ا الثالثة أبو جعفق ووج  ذلك أهنا  )  -1
 ، لمست مفصولة ، غري م صلة ر ا (  وف املعا لمست حق 

،  ف و  سئ) ف و مصمم ،  لو رعبد ال معس ل   لآلمة حي الاقمن ما إن:  مر قال -2
 فاد ذلم لاول مع رب عند ألل العلل (

)وقع عقضا، قمل إن  احلآمة حي كون عد  احلقوف املاسعة نصمج حقوف اهلجاء  -3
 (مر النصمج الباقيأن أييت مبثل الاقمن املعارض  ل ند ،  ال عنةلل جممل و 

 ف حإذا وصل الاارئ فامة مل عمقان مبا بعدلا ..... اململ  لصا مر ال ااء الساكنني )  -4
 ، كسق ، ضل (

لو  فم ا ) معقبة، مآمة،  الفوارح املفق ة حي أوارل السور مر حمل اإلعقا  وعدم  -5
 (اإلعقا  واحلآاعة

امل خاب  المل  ال ميآر عبا   لوقوف عندا وال وقمج فم  مر فوارد ) احملآل ، اب الء ال -6
 ، امل خاب  المل  ميآر معقف  (معقف  

 صاحلني مر قوم نودرجال ، أ اء  اا اس أثق هللا بعلم )أهنا  قمل حي معس فوارح السور -7
 ( آةر، أ اء املال

 مل علم  مر األجق ) ثالثني حسنة ، القاجح أن قول الاارئ امل حي فوارح السور أي -8
 ، عخق حسنات ( رسعني حسنة

 ثسل( املص،"أان هللا أفصل" اا رو  عر ابر عباس حي معس )امل،  -9
،  صنمححدعل : مر ققأ حقفا مر ك ا  هللا فل  ب  حسنة واحلسنة بعخقة أمثاهلا )  -10

 ضعممج ، ال عثبت سندا ومعناا صنمح (
 
 



59 

 

 ت الآلمة املناسبة مل  الفقاغضع  سا مابموعة الثالثة: 
 ، ثلل، ربع(نصمج)  احلقوف املاسعة حي أوارل السور ....حقوف املعجل -1
 عثبت فم  الاول هن فوارح السور اا اس أثق هللا بعلم  ...... عر مجاعة مر السلمج ) مل -2

 ، قول كبت ، لو القاجح ( يء 
)  مخ ملة على مبدأ اخللا وهناع   وروسس  يف  بد ......كل سورة اس ف نت قمل إن   -3
 ، حل ، الق ( امل
أحقف احلقوف  " نص حآمل قاثع ل  سق"مجعت فم ....)أ اء السور املاسعة، -4

 (سوى فوارح السور ، احلقوف الباقمة مر حقوف اهلجاءاملاسعة
 ع آقراف  نت حبقف مفق  عالحظ أن لملا احلقف ..... فم ا ) ال ع آقر ،  السورة ال  -5

  ، ال عآا  عوجد (
 م ا اإلعقا  واحلآاعة(ف،  و  مآمة"ك معص" مر حمل اإلعقا  ....)معقبة،  -6
حي الاقمن ...... فل  فوارد ) إن كان اا ميآر علم  ، إن كان اا ال ميآر  إن ال امل خاب  -7

 ( ء أكان اا ميآر علم  أم السواعلم  ، 
عقف إثالق احلقف على ما عاابل االسل والفعل ..... ) كبت حي احلدعل النبو  ،  -8

 ، اصسالد مر املصسلنات الخقعمة (جدعد ا ذع  أرمة الصناعة 
قو  ، فم  نرق) السور ولو قول ......   أهنا مر أ اء فوارح السور قمل إن مر معا  -9

 ( ثل، م ج  
، اا اس أثق  قسل أقسل هللا ب ) اا ثبت عر ابر عباس حي احلقوف املاسعة أهنا .....  -10

 هللا بعلم  ، اسل للسورة (
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 والعشرون اخلامسةاحملاضرة 
 (2) رروف املقطّعة اليت يف أوائل السو احل

*** 
 :رسول هللا، أما بعد احلمد هلل، والصالة والسالم على

أوارل السوهر وقد مضى معنا حي  عر أقوال العلماء حي احلقوف املاسّعة حيفنس آمل حدعثنا 
  :أقوال احملاضقة الفار ة أربعة

  .رابعاً: األقوال يف معرفة معناها اتبع
 :أهنا للداللة على مدة :اخلامي الاول

حقف مر حقوف أيب  فالعق  هلل حسا  عسمى حسا  اجلمل، وذلك أهنل  سبون كل
  .واحد إىل عخقة، مث عخقعر إىل مارة، مث مار ني... إخل   مر العد ، اب داء مرجا  مبا عاابل

.  ، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فمر: أ،  ، ج،  ، لد، و،  ، د،  ،  : 
 ...، ولآملا60، 50، 40، 30، 20م، ن، ص:  ل،

احل، الآل ، عر أيب ص ، قال: حدثي-صاحم امل ا  -فقوى ممد بر إسناق بر عسار 
ايسق بر أ سم حي رجال  مّق أبو)) :هللا بر راي ، قال عر ابر عباس، عر جابق بر عبد

امل * ذهِلكه } :ولو ع لو فامة سورة الباقة -علم  وسلل صلى هللا-مر ع و ، بقسول هللا 
حمي بر أ سم حي رجال مر الم و ، فاال: رعلمون  ، فأرى أ اا{رهْعمه ِفم ِ  اْلِآ هاُ  ال

، فاال: {رهْعمه ِفم ِ  امل * ذهِلكه اْلِآ هاُ  ال} :لاد  عت ممدًا ع لو فمما أن ل هللا علم  وهللا،
النفق مر ع و  إىل رسول هللا   ع  ؟ قال: نعل. قال: فمخى حمي بر أ سم حي أولئك أنت
 امل * ذهِلكه } :فاالوا: اي ممد، أمل رملكق أنك ر لو فمما أن ل علمك صلى هللا علم  وسلل،-

جربعل مر عند  : بلى. فاالوا: جاء  املا-صلى هللا علم  وسلل-هللا  ؟ فاال رسول{اْلِآ ها ُ 
 قبلك أنبماء، ما نعلم  بنّي لنّ  من ل ما مدة ملآ ، وما هللا؟ فاال: نعل. قالوا: لاد بعل هللا

فاال هلل: األلمج  -مع  وأقبل على مر كان-أجل أم   غري . فاال حمي بر أ سم 
إمنا  أربعون؛ ف ملا إحدى وسبعون سنة. أف د لون حي  عر ن  والالم ثالثون، واململ واحدة،

، -صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا  مدة ُملآ  وأجل أّم   إحدى وسبعون سنة؟ مث أقبل على
قال: لملا  .{املص} :لملا غريا؟ فاال: نعل. قال: ما ذا ؟ قال فاال: اي ممد. لل مع
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والصا  س ون؛ ف ملا إحدى  احدة، والالم ثالثون، واململ أربعون،وأثول: األلمج و  أثال
قال:  .{الق} :اي ممد غريا؟ قال: نعل. قال: ما ذا ؟ قال وثالثون ومارة سنة. لل مع لملا

والقاء مئ ان؛ ف ملا إحدى وثالثون ومار ا  لملا أثال وأثول: األلمج واحدة، والالم ثالثون،
قال: ف ملا أثال وأثول: األلمج  .{املق} .ال: نعللملا اي ممد غريا؟ ق سنة. ف ل مع

ومار ان. مث قال:  واململ أربعون، والقاء مار ان؛ ف ملا إحدى وسبعون واحدة، والالم ثالثون،
 ندر  أقلماًل أُعسمته أم كثرياً. مث قال: قوموا عن . مث لاد لّبي علمنا أمق  اي ممد، ح  ما

ما عدرعآل؟ لعل  قد مجع لملا  :مع  مر األحبار قال أبو ايسق أل م  حمي بر أ سم وملر
 وإحدى وثالثون ومارة، وإحدى وثالثون ومار ان، وإحدى حملمد كل : إحدى وسبعون،

رخاب  علمنا أمقا. فم عمون أن  وسبعون ومار ان، فمللك سبعمارة وأربع سنني، فاالوا: لاد
ت  ُمْآهمهات  ُلره عهلهْمكه  ُلوه الهمِل  أهنْد هله } :لؤالء ا ايت ن لت فم ل أُمُّ  اْلِآ ها ه ِمْنُ  مايه
ُق ُم هخهاِاهات     .[7مل عمقان:] .(({اْلِآ هاِ  وهُأ ه

مر  وأما مر  عل أهنا  الة على معقفة املد ، وأن  عس  قج :لآملا ذكقا ابر كثري، بعد أن قال
مسارا. وقد ور   ل ، وثار حي غري ذلك أوقات احلوا ل والفنت واملالحل، فاد اّ عى ما لمي

 مع ذلك أ ل على بسالن لملا املسلك مر ال مسك ب  على حي ذلك حدعل ضعممج، ولو
  .صن  

الآل ، ولو ار ال   ج مبا انفق   مث قال عِاب : ف ملا احلدعل مدارا على ممد بر السارم
احلقوف  أن  سم ما لآل حقف مر -إن كان صنمناً -لملا املسلك  ب . مث كان ما ضى

كثرية. وإن حسبت مع ال آقر، فأثل  بعة عخق ال  ذكقانلا، وذلك عبلغ من  مجلةاألر 
 .وأعرل، وهللا أعلل

أن البمت  ،{امل * ُغِلبهِت القُّومُ } :قال السموثي: وقد اس  قج بعض األرمة مر قول  رعاىل
  .وةسمارة، ووقع كما قال  املادس رف ن  املسلمون حي سنة ثالثة و انني

حملف املآقر، لإل ارة إىل مدة  ملي: لعل عد  احلقوف ال  حي أوارل السوهر، معوقال الس 
 .بااء لملا األمة
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ال جق  -رضي هللا عن -عباس  قال ابر حجق: ولملا  ثل ال عع مد علم ؛ فاد ثبت عر ابر
 أن ذلك مر مجلة السنق، ولمي ذلك ببعمد؛ فإن  ال أصل ل  عر عّد أيب جا ، واإل ارة إىل

 .قععةحي الخ
الباثل: عْلل احلقوف املاسّعة حي  وقد قال الااضي أبو بآق بر العقيب حي فوارد رحل  : ومر

 .السموثي أوارل السور. لآملا نال
السموثي أعضًا مر لملا  قلت: احلدعل اململكور أ قج  ابر إسناق حي السرية، وضعف 

ب ،  ار ال   ج مبا انفق مدارا على ممد بر السارم، ولو  :السقعا. وقول احلافظ ابر كثري
عر ابر إسناق، عر ممد بر  من اض بقواع   مر ثقعا أ قى حي م ا   عوني بر بآري،

 بر جبري، عر ابر عباس وجابق بر رائ  ب  حنوا؛ ولملا أيب ممد، عر عآقمة أو سعمد
ابر جقعج مقساًل، أ قج   إسنا  حسر، فّصلُت الاول فم  حي صنمح السرية، ول   الد عر

 .ابر املنملر حي رفسريا
 اللة فم  على معس احلقوف املاسّعة،  وال مانع مر ذلك  قعًا أو عااًل، إال أن احلدعل ال

وهللا - سأ  ف م  الم و  مر عند أنفس ل، رمبا كان صنمناً، ورمبا كان وإمنا ذلك ف ل
 .-أعلل

الفققان، فلل عدن نرماً على نبم   وقال ابر فارس: ولو قول حسر لسممج، ألن هللا رعاىل أن ل
 .انفعاً إال أو ع  إايا، عِلل ذلك مهر عِلم ، وج ل  مهر ج ل  عجمباً وال علماً 

مر امل خاب  ال عُعلل معناا، ف و كمر  أهنا لجاء موضون، وأظن  ععو  إىل أن  :السا س الاول
 :فّسق املاء  ملاء

، وغري {الق}و {ثسل}و {حل}و {ص}و {ق} :عر  الد أن  قال: فوارح السور كل ا
وإسنا ا ضعممج. وقد رادم عر  الد غري لملا  ذلك: لجاء موضون. أ قج  ابر جقعق،

 .صنمح الاول بسند
املعجل، اس  ي بملكق ما ذكق  قال ابر كثري: وقال بعض ألل العقبمة: لي حقوف مر حقوف

كما عاول  حقفاً،ذكق بواقم ا، ال  لي ر مة الثمانمة والعخقعر  من ا حي أوارل السوهر عر
املعجل الثمانمة والعخقعر، فمس  ي بملكق  الاارل: ابي عآ م حي ا   ت ل، أ : حي حقوف

  . موع ا. حآاا ابر جقعق بعض ا عر
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 .وقد سبا ذكق بعض ذلك حي بداعة حدعثنا عن ا
 :قول جامع :السابع الاول

والعخقعر حقفاً،  الثالثة مر ال سعة، قال: لملا األحقف {امل} :عر أيب العالمة، حي قول  رعاىل
إال ولو مف اد اسل مر أ ار ، ولمي من ا حقف   ارت فم ا األلسر كل ا، لمي من ا حقف

ومجاهلل. قال عمسى بر  مر مالر  وبالر ، ولمي من ا حقف إال ولو حي مدة أقوام إال ولو
حي ر ق ،  مخونوأعجم أهنل عنساون ه ار ، وعع :وعِجم، فاال -علم  السالم-مقمي 
لسممج، واململ مف اد ا  :  :عآفقون ب ؟! فاأللمج مف اد اسل: هللا، والالم مف اد ا   فآممج

ثالثون )سنة(،  والالم لسمج هللا، واململ  د هللا. فاأللمج سهنهة، والالم  مد. فاأللمج مالء هللا،
 .واململ أربعون )سنة(

عبدو أن  أ ملا مر  -السالم علم -عمسى  رواا ابر أيب حامت، وإسنا ا حسر. وما رواا عر
 .وفم  ركاكة بعض ألل الآ ا ، ولو غقعم

العالمة، وإمنا عر القبمع بر أني. مث  قال ابر كثري، بعد أن ع اا البر جقعق: ولمي فم  عر أيب
من ا وبني  مر لملا األقوال، وعوّفا بمن ا، وأن  ال منافاة بني واحد  قن عوّج  كل واحد

ومر أ اء هللا رعاىل عف  ح اا السوهر، فآل  اجلمع اآر: ف ي أ اء للسوهر،ا  ق، وأن 
كثرية ب نممدا   ل على اسل مر أ ار ، وصفة مر صفار ، كما اف  ح سوراً  حقف من ا

 اللة احلقف من ا على اسل مر أ اء هللا، وعلى صفة  ورسبمن  ورعرمم . قال: وال مانع مر
عر أيب العالمة، ألن  ذلك... )كما ذكقا( القبمع بر أني صفار ، وعلى مدة، وغري مر

 :كثرية، كلفرة "األّمة"، فإهنا ُرسلا وعُقا  اا: الّدعر، كاول  الآلمة الواحدة رسلا على معان  
ءهانه } اا: القجل املسمع هلل،   [. وُرسلا وعُقا 23،22ال  قف:] {عهلهى أُمهة   ِإانه وهجهْدانه م ه

ِنمفًا وهملْه عهُك ِمره اْلُمْخقِِكنيه  بْدقهاِلمله كهانه أُمهًة قهانِ ًا َّللِهِ ِإنه إِ } :كاول  [. وُرسلا 120الننل:] {حه
 :[، وقول 23الاصص:] {النهاِس عهْسُاونه  وهجهده عهلهْمِ  أُمهًة ِمره } :وعُقا  اا: اجلماعة، كاول 

 :احلني مر الدلق، كاول  :[. وُرسلا وعُقا  اا36:الننل] {أُمهة  رهُسوالً  وهلهاهْد بدهعهثْدنها حي ُكلِّ }
ُ مها وها هكهقه بدهْعده أُمهة   وهقهاله } على أصح -[، أ : بعد حني 45عوسمج:] {الهمِل  جنهها ِمندْ

  .لملا . قال: فآمللك-الاولني
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العالمة؛ فإن أ  العالمة  عل أن  لملا حاصل كالم  موّج اً، ولآر لملا لمي كما ذكقا أبو

األلفاظ  وعلى لملا، وعلى لملا معاً، ولفرة "األّمة" وما أ ب   مر  ل على لملا،احلقف 
كل موثر على معس واحد  ل علم  سماق  املخذكة )حي االصسالد(، إمنا  ل حي الاقمن حي

علماء األصول،  على  مون مامل  إذا أمآر، فمسألة   لمج فم ا بني الآالم، فأما محل 
 .-وهللا أعلل-ا لمي لملا موضع البنل فم 

الآالم بداللة الوضع، فأما  اللة  مث إن لفظ "األمة" عدل على كل )مر( معانم  حي سماق
مر  ميآر أن عدل على اسل م ق مر غري أن عآون أحديفا أْوىل احلقف الواحد على اسل

ة اا( ال عُف ل إال ب وقممج. واملسأل) ا  ق حي ال ادعق أو اإلضمار بوضع وال ب ريا، ف ملا
  .فم ا إمجان ح   آل ب    لمج فم ا، ولمي

بامة الآلمة، فإن حي السماق  وما أنخدوا مر الخوالد على صنة إثالق احلقف الواحد على
  :لملا، كما قال الخاعق ما عدل على ما حملف، خبالف

 ال مس  أان نسمنا اإللافْ  قلنا هلا: قفي فاالت: قافْ 
  .رعي: وهقهفتُ 
  :وقال ا  ق

   عناّد عن  جلدا إذا اي ما للرلمل عال كممج ال اي
 .إذا عفعل كملا وكملا، فاك فى  لماء مر عفعل :قال ابر جقعق: كأن  أرا  أن عاول

  :وقال ا  ق
  وال أرعد الخق إال أن    خلري  ريات وإن  قاً فا
 مر الآلم ني عرإال أن رخاء؛ فاك فى  لفاء وال اء  عاول: وإن  قًا فخق، وال أرعد الخق

  .-وهللا أعلل-بام  ما، ولآر لملا ظالق مر سماق الآالم 
احلدعل. قال  ((…كلمة مر أعان على ق ل مسلل بخسق)) :قال الاقث : وحي احلدعل) 

  .( اما: لو أن عاول حي اق ل: اقدْ 
جل وعال  ةوعالً واحداً، فماال: إن هللا وا  ار ابر فارس وغريا أن  عل لملا ال أوعالت كل ا

كثرية، ال على معس  املا احلقوف، إرا ة من  للداللة بآل حقف من ا على معان   اف  ح السور
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رآون اف  احاً، وأن عآون كل واحد من ا مأ وذاً مر  واحد؛ ف آون لملا احلقوف جامعة ألن
  لملا الوضع فسّمى اا، وأن قد وضع ا -ع  وجل-مر أ اء هللا رعاىل، وأن عآون هللا  اسل

 وأر اق م قعر. ولي مع ذلك مأ وذة مر صفات هللا رعاىل كل حقف من ا حي مجال قوم
عسمع الاقمن مر مل عآر  ع، وأن  حي إنعام  وإفضال  و دا، وأن االف  اد اا سبم ألن

احلقوف،  املا -صلى هللا علم  وسلل-الاقمن الدال على نبوة ممد  فم ا إعالمًا للعق  أن
امل عاملة بمن ل  لمل  على كفقلل وعنا لل  رمان مبثل  مع ن ول   حلقوفوأن عج لل عر اإل

قال: ولملا  .كل عد  من ا إذا وقع أول كل سورة، ف و اسل ل لك السورة وجنو لل، وأن
 .مبا أرا  مر ذلك الاول اجلامع لل أوعالت كل ا. وهللا أعلل

 
 .يف احلكمة ِمن ذكرها :خامساً 

احلآمة مر إعقا لا،  ض النرق عر معا  لملا احلقوف: ما ليسؤال، ولو، ب  وععقض لنا 
 غري ما قدمناا حي حآمة امل خاب ؟

  .جقعق قال بعض ل: إمنا ذُكقت لنعقف اا أوارل السور. حآاا ابر
مل رملكق فم ، وفمما ذكقت فم   قال ابر كثري: ولملا ضعممج، ألن الفصل حاصل بدوهنا، فمما

  .البسملة رالوة وك ابة
املخقكني، إذ رواصهوا  إلعقاض عر  م قون: بل ابُ ِدئ اا ل هف ح الس ماع ا أ انه وقال 

  .أعضاً  اس معوا ل ، رال علم ل املؤلمج من . حآاا ابر جقعق الاقمن؛ ح  إذا
ذلك حي مجمع السوهر، ال عآون  قال ابر كثري: ولو ضعممج أعضاً، ألن  لو كان كمللك، لآان

أوارل  كمللك، ولو كان كمللك أعضًا ال نب ي االب داء اا حي حي بعض ا؛ بل غالب ا لمي
أعي: -مث إن لملا السورة وال  رلم ا  .الآالم مع ل، سواء كان اف  اد سورة أو غري ذلك

  .املا الوجوا مدنم ان، لمس ا  ساً  للمخقكني، فان اض ما ذكقوا -عمقان الباقة ومل
  .الاصارد: بل، وال بل عاولون حي أولومثل ذلك، مر قال: لي فوارح للسوهر، كما 

ال  ذكقت فم ا، بمااًن إلعجا   وقال م قون: بل إمنا ذكقت لملا احلقوف حي أوارل السور
احلقوف املاسّعة  عاج ون عر معارض   مبثل . لملا مع أن  )رُّكم( مر لملا الاقمن، وأن اخلْلا
  .ال  ع  اثبون اا
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املربّ ، ومجع مر احملااني.  القا   حي رفسريا عر قال ابر كثري: وقد حآى لملا اململلم:
نصق، وإلم   وحآى الاقث  عر الفقاء وقسق ، حنو لملا. وققرا ال  خق  حي ك اب ، ونصقا أمت

احللمل ابر رمممة، و م نا احلافظ اجل بمل  ذلم الخم  العالمة أبو العباس أمحد بر عبد
  .عباساحلجاج امل  ، وحآاا ي عر أيب ال اإلمام أبو

وإمنا كقرت، لمآون أبلغ حي ال ند   قال ال  خق : ومل رق  كل ا  موعة حي أول الاقمن،
  .قصص كثرية، وكقر ال ند   لصقعح حي أماكر وال بآمت، كما كقرت

وةسة، كما سبا أن فّصلناا،  وقد جاء من ا على حقف واحد، وحقفني، وثالثة، وأربعة،
 : مر الآلمات ما لو على حقف، وعلى حقفني، وعلىلملا ألن رقكمم كالم العق  على

  .ثالثة، وعلى أربعة، وعلى ةسة، ال أكثق مر ذلك
عملكق فم ا االن صار للاقمن،  قال ابر كثري: وهلملا، كل سورة اف  نت  حلقوف، فال بد أن

ذهِلكه امل * } :معلوم  الس اقاء، ولو الواقع؛ وهلملا عاول رعاىل وبمان إعجا ا وعرم  ؛ ولملا
 ُلوه احلْهيُّ اْلاهمُّوُم * نده هله عهلهْمكه  امل * اَّللهُ ال إِله ه ِإاله } .[2،1الباقة:] {رهْعمه ِفم ِ  اْلِآ هاُ  ال

ْع ِ  اْلِآ ها ه ِ حلْهاِّ ُمصهدِّقًا ِلمها بهنْيه  إِلهْمكه فهال  املص * ِك ها   أُْن ِله } ،[3-1مل عمقان:] {عهده
 أهنْد هْلنهاُا إِلهْمكه لُِ ْ قِجه النهاسه ِمره  الق ِك ها   } ،[2-1األعقاف:] {حهقهج  ِمْن ُ  عهُآْر حي صهْدرِ ه 

ال رعم فم  مر ر   امل * رن عل الآ ا } ،[1إبقالمل:] {الرُُّلمهاِت ِإىله النُّوِر جيِِْذِن رهاِِّلْ 
حل * } ،[2-1فصلت:] {القهمْحهِر القهِحملِ  حل * ردهْن ِعل  ِمره } ،[2،1السجدة:] {العاملني

[، 3-1الخورى: ] {ِمْر قدهْبِلكه اَّللهُ اْلعه ِعُ  احلْهِآملُ  عسا * كهملهِلكه عُوِحي إِلهْمكه وهِإىله الهمِلعره 
  .ذلم إلم  لؤالء ملر أمعر النرق، وهللا أعلل وغري ذلك مر ا ايت الدالة على صنة ما

م داواًل بمن ل، لآانوا أول مر أنآق  مدلوالً وقال غريا: لوال أن العق  كانوا ععقفون أن هلا 
وغرييفا،  ،{ص}فصلت و {حل} :، بل رال علم ل-هللا علم  وسلل صلى-ذلك على الن  

البالغة والفصاحة، مع رخّوف ل إىل عثقة وغريلا،  فلل عنآقوا ذلك، بل صّقحوا  ل سلمل ل  حي
 .فم  ، ال إنآارعلى  لة؛ فدل على أن  كان أمقاً معقوفاً بمن ل وحقص ل

للاول ههنا فوارح، والرالق أن   وقمل: ولي رنبم ات كما حي النداء؛ عّدا ابر عسمة م اعقاً 
  .مبعناا

ع ع ، وفواردا ع ع ة، فمنب ي أن  وقال بعض ل: الاول ههنا رنبم ات جّمد، ألن الاقمن كالم
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-كون الن   بعض األوقاتفآان مر اجلار  أن عآون هللا قد علل حي  عقِ  على  ع م نّب ؛
 {امل} :فأمق جربعل هن عاول عند ن ول  حي عامل البخق مخ والً، -صلى هللا علم  وسلل

 .جربعل، فمابل علم  وعص ي إلم  ، لمسمع الن  صوت{حل}و {الق}و
و"أما"، ألهنا مر األلفاظ ال   "قال: وإمنا مل رس عمل الآلمات املخ ورة حي ال نبم ، كد"أال

رنبم  مل  والاقمن كالم ال عخب  الآالم، فناسم أن عؤرى فم  هلفاظ ف ا الناس حي كالم ل،ع عار 
  .رُع د، ل آون أبلغ حي ققن  ع 

هللا لملا النرل البدعع لمعجبوا من ،  وقمل: إن العق  كانوا إذا  عوا الاقمن ل هْوا فم ، فأن ل
فذّق الالو   ببًا الس مان ما بعدا،سببًا الس ماع ل، واس ماع ل ل  س وعآون رعّجب ل من 

  .ورلني األفئدة
ممد ك اً  حي أّول سوهر من   وقمل: لي أمارة جعل ا هللا أللل الآ ا ، أن  سمن ل على

 .حقوف ماسّعة
احلقوف، وال نسمل بملكق  يء من ا،  وقد أثال ا لوسي حي ذكق كثري مر ال قارم حول لملا

 .احلاماة لعدم اع بارلا حي
 

 .شبهات حوهلا ساً: يفساد
قد ا  مل على ل و مر الآالم حي كثري مر فوارح  عاولون: إن الاسل املّآّي مر الاقمن، 

وذلك عبسل  عوى املسلمني: أن الاقمن بمان للناس  ،{ك معص}و {امل} :مثل السوهر،
؟ بل لملا {ك معص} :، وقول {امل} :وأن  كالم هللا؛ وأ  بمان وأ  لدى حي قول  ولدى،
أحد من ل، وال القاس ون حي  وأمثاهلا حي غاعة الُبعد عر اهلُدى، بدلمل أن  مل ع  دِ  األحقف

ك ب   فاخلسا  اا كاخلسا   مل مهل. وإمنا لملا األلفاظ ِمر وضع العلل إل را  معنالا؛
اناسان كالم واس ئناف م ق، ومعنالا  مر الم و ، رنبم ًا على -صلى هللا علم  وسلل-ممد 
  .أيمقلل بآ اب   أمق  ممد، عخريون بمللك إىل بقاءهتل مر اإلميان مبا إي ممد، أو أوع 

املف ومة، املف  ح اا أوارل بعض  وققعم مر لملا: قول بعض ل: إن احلقوف العقبمة غري
عمما  من ا ال عممة، أو ال  وعل، أو إظ ار الاقمن حي مر ق السور، إما أن عآون قصهد

مث أحلا ا مقور ال مر  لاقمن فصارت  لل ممم  بني املصاحمج امل  لفة، ممج، أو لي رم  
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 .ققمان
  :ونناض لملا الخب ة همور

  .ك بة مر الم و  أبداً   -صلى هللا علم  وسلل-للقسول  أن  مل عآر :أوهلا
ال   عمولا،  أعضًا على أن فوارح لملا السور ُرس عمل حي رلك املعا  أن  ال  لمل هلل :كنماً 

الم و ، وال عند غريلل، حي أعة ل ة مر ل ات  ولي: أوع  إي ممد، أو أمق  ممد، ال عند
  .البخق
مسعنًا عندلل،  عُعقف عن ل السعر حي الاقمن مبثل لملا، ولو كان لملا أن الم و  مل :كلث ا

  علم صلى هللا-ألهنل كانوا أ د الناس عداوة للن   لآانوا أول الناس ج قًا ب  وروجم ًا ل ،
 .واملسلمني -وسلل
الاقمن هن  بمان  الاقمن على كلمات غري ظالقة املعس، ال عناحي وصمج أن ا  مال :رابع ا

عآفي حي ماا ا: ثبوهتا للاقمن  ع بار مجل    للناس ولدى ورمحة؛ فإن لملا األوصاف
  .ال  ع بار رفصمل  وعموم  الخامل لآل لفظ فم  و موع ،

ولو: أن املعس املاصو  غري معلوم   على أحد القأعني حي فوارح رلك السوهر،ولملا اجلوا  مبي
وذلك حلآمة  ال  اس أثق هللا بعلم ا، ومل عسلع علم ا أحد مر  لا ، لنا، بل لو مر األسقار

وننمص  لعبا ا ح  ميم  اخلبمل مر السمم  مر ِحآهم  رعاىل الساممة، ولي اب اليفا سبنان 
و الرل لداع  ، و والد رمح  ، حي  مر املنافا، بعد أن أقام هلل أعالم بمان ،اإلميان  وصا ق

جانب ا إال قسقة  ك اب ، بني مايت وسوهر كثرية ال رع رب رلك الفوارح حي غري رلك الفوارح مر
 ممنوا فمعلمون أن لملا الفوارح حا مر عند رال، مر حبق، أو غمضًا مر فمض. فأما الملعر

ههنا صا رة مر لدن حآمل علمل، عّمت  عنالا، ومل عدركوا م  الا، ثاًة من لولو مل عف موا م
ععقفوا  ظ ق مر معا  ك اب ، ووسع علم  كّل  يء عقف  اخللا أو مل حآم   ما  في وما

ره الهمِلع فهأهمها} .[255الباقة:] { ُِمسُونه ِبخهْيء  ِمْر ِعْلِمِ  ِإال مبها  هاءه  وهال} .مر أسقار رن عل 
نهِة وهاْبِ  هاءه  حي قُدُلوِاِْل  هْعغ  فدهمده هِبُعونه مها مل ] {ةهِْوعِلِ  وهمها عدهْعلهُل ةهِْوعلهُ  ِإال اَّللهُ  رهخهابه ه ِمْنُ  اْبِ  هاءه اْلِف دْ

  .[7عمقان:
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من ل مدى صداق  ل لك،  ونرري ذلك: أن عآون لك أصدقاء رقعد أن رعقف ل، أو رعقف
املثل  امل عّفون، وعر ق الصا قون، على حد قول الاارل، وعلى حد ع ّل عندلاف ب لم ل همور 

 ."الاارل: "إن أ ا  مر واسا 
 

  وروّ ّر فعاهلْل ورفّادِ   القجال إذا أر ت إ اءهللْ  اْبلُ 
 المدعر ققعق عني  فا ُد ِ  فب   وال ّداهى فإذا ظفقته بمل  الداينة

 
رالمممل ، ومبلغ  معلماً، ورقعد أن رامج على مدى ان بااأن رآون أس اذاً  :ونرري ذلك أعضاً 

بدراسات واسعة ورعالمل واضنة، فإنك   ربلل  ثا  ل فمك وحي علمك، بعد أن  و هتل منك
الملكي مر ال  ، والواثا  األوقات بآلمات فم ا  يء مر اإلل ا  واخلفاء، لمر ق حي بعض

وفضلك. فأما الواثا فمك، فمعقف أن املذ   حي علمك  بك الواما لك مر امل خآك فمك
رفسريلا، وععقف أن لك  األل ا  واملعّممات صدرت عر علل منك اا، وإن مل ععلل لو رلك

مر اخلفاء، ولي: اال  بار واالب الء. وأما امل خآك  حآمة حي إعقا لا على لملا الصورة
العلل المل  فم ؟ مث عنسى  فماول: ماذا أرا  املا؟ وكممج ساغ ل  أن عور ا؟ وما مبلغ فمك،

 ال   و ره  اا مر قْبِل ذلك، وكل ا مر أعالم العلل ومايت رلك املعارف الواسعة الواضنة
هللا لعبا ا لمي املقا  من : أن ععلل  الفضل. وال عفورنك حي لملا املاام، أن رعقف أن اب الء

املاصو  من :  . إمناجالاًل من ل، حا اا حا اا! فاد وسع كل  يء علماً  سبنان  ما كان
مر أنفس ل، فال ع  مون هللا حي عدل  وج ار   إظ ار مآنوانت اخللا، وإقامة احلجج علم ل

  .[49الآ مج:] {وهال عهْرِلُل رهبُّكه أهحهداً } الناس ألاًل لثواب  وم قعر لعااب ، إذا جعل مر
: ألن الاقمن ك ا  لداعة، معلوماً، قالوا والقأ  الثا  حي فوارح السور: أن هلا معس ماصو اً 

واالس نبا  من ، ولملا ال  ر ناا إال بف ل املعس،  صوصًا أننا أُمقان ب دبّق الاقمن واهلداعة ال
املعس  غري أن أصنا  لملا القأ  رخعبت أقواهلل حي بمان لملا .عآون إال إذا ُف ل املعس أعضاً 
  . املاصو  بفوارح رلك السور
 .ل فال نعمداوقد رادم ذكق أوج  كالم 
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 .يف غرائب تتعلق هبا :سابعاً 
  

  .املعق  مبعس: اي رجل، أو اي ممد، أو اي إنسان؛ وقد رادم حي {عي}و {ث } فامل: إن
  .-صلى هللا علم  وسلل-وقمل: يفا ا ان مر أ اء الن  

مل } :، وقول -النون بف ح-ققاءة "عسنيه"  :{عي} :قال الآقما  حي غقارب : وعاّوع  حي
  .{ايسني
 أو اثمئر، فمآون فعل أمق، واهلاء مفعول، أو للسآت، أو ، أ : ثِأ األرض،{ث } :وقمل

 .مبدلة مر اهلم ة
 :لو كاولك :{ث } :حي قول  أ قج ابر أيب حامت، مر ثقعا سعمد بر جبري، عر ابر عباس

 عة عخق،بدر، ألن الساء ب سعة، واهلاء خبمسة؛ فمللك أرب ، أ : اي{ث } :افعل. وقمل
  .غقارب  إ ارة إىل البدر، ألن  ع ل فم ا. ذكقا الآقما  حي

  .معناا: صدق هللا ،{ص} :اي سمد املقسلني، وحي قول  :، أ {عي} :وقمل، حي قول 
ممد عملك  لاقمن، أ   وقمل: أقسل  لصمد الصانع الصا ق. وقمل: معناا: صا  اي

  .عارض  ب ، ف و أمق مر املصاّ ة
  .فم  احلسني، قال: صا  حاِ ِل الاقمن. ععي: انرق وأ قج عر

والاقمن، عاول: عارض  وأ قج عر سفمان بر حسني، قال: كان احلسر عاقيفلا: صا ِ 
  .الاقمن
  .عقش القمحر. وقمل: اسل حبق  مي ب  املورى اسل حبق علم  :{ص} :وقمل

  .كّل ا وقمل: معناا: صا  ممد قلو  العبا . حآالا الآقما 
أن  جبل  ،{محعسا} :، وحي{صهْدره ه  أهملْه نهْخقهْد لهكه } :معناا ، أن{املص} :وحآى حي قول 

  .قاف
  . ألرض. أ قج  عبد الق اق عر  الد جبل ممم :{ق} :وقمل

ُقضي األمق،  لت على بامة  :وقمل: أقسل باوة قلم ممد. وقمل: لي الااف مر قول 
  .على أ اء القسالة والعمل مبا أمقت. حآايفا الآقما  ممد الآلمة. وقمل: معنالا: قمج اي

أول ما  لا هللا الالل )) :أ قج السربا  عر ابر عباس، مقفوعاً  .لو: احلوت {ن} :وقمل
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ن } :مث ققأ .قال: اك م. قال: ما أك م؟ قال: كل  يء كارر إىل عوم الامامة .واحلوت
  .((فالنون احلوت، والااف الالل .{وهاْلاهلهلِ 

  .ققة، مقفوعاً  وقمل: لو اللود احملفوظ. أ قج  ابر جقعق مر مقسل ابر
 .وقمل: لو الدواة. أ قج  عر احلسر وق ا ة
 .وقمل: لو املدا . حآاا ابر ققصة حي غقعب 

 .وقمل: لو الالل. حآاا الآقما  عر اجلاحظ
 .مب مار  . حآاا ابر عساكق حي-صلى هللا علم  وسلل-وقمل: لو اسل مر أ اء الن  

السني كل فققة  :بال عني، وعاول {محسا} :وحي احمل سم البر جي: أن ابر عباس ققأ
  .رآون، والااف كل مجاعة رآون

فواصل بني السوهر، ولو كانت أ اء  قال ابر جي: وحي لملا الاقاءة  لمل على أن الفوارح
هعماهنا وال  األعالم رؤّ ى يء من ا، ألهنا ال رآون حمنئمل أعالماً، و  هللا، مل ل  مقعمج
  . ّقف  يء من ا

االس ف ام لنا عدل على  :{امل أهحهِسمه النهاسُ } :وقال الآقما  حي غقارب ، حي قول  رعاىل
  .السورة وغريلا اناسان احلقوف عما بعدلا، حي لملا

 ، اعلل أن الاقمن ك ا   او  :وقال ثنساو  جولق ، حي رفسريا لسورة مل عمقان، ما نص 
واملعا   ورقم   رة أ قى، والقم  واإل ارة مر املااصد الساممة والآ م السماوعة رصقّد  رة،

الدايانت. أمل رق إىل الم و  الملعر كانوا من خقعر  وامل ا   الخقعفة، وقدميًا كان ذلك حي ألل
ا  اجلمل عصسلنون فمما بمن ل على أعد املدعنة وحي بال  الخقق أايم النبوة، كممج كانوا حي

واجلمل بثالثة، والدال  احلقوف العقبمة، فمجعلون األلمج بواحد، والباء  ثنني، املعقوفة الموم حي
األبدعة إىل الماء بعخقة، والآاف بعخقعر، ولآملا  هربعة، ولآملا... مارعر على احلقوف

النصارى حي كمللك رقى أن  ...الااف مبارة، والقاء مبار ني، ولآملا إىل ال ني هلمج إىل
بمن ل  وحي سوراي، قد ا ملوا احلقوف رمو ًا  عنمة معقوفة فمما إسآندرعة ومصق، وبال  القوم،

الل ة الق مة حي مصق، وكانوا عقم ون بلفظ  أايم ن ول الاقمن. وكانت الل ة المواننمة لي
 لي احلقف اجلملة: عسون املسمح ابر هللا امل لص، فاأللمج مر إكسمي "إكسمي: هلملا
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احلقف األول مر كقس وس املسمح... إىل  األول مر لفظ إعسوس عسون، والآاف من ا لي
  :م ق ما ذكق. مث قال

عند لؤالء رم اً إلهل ل؛  ولفظ "إكسمي" ارفا أن  عدل على معس  آة، فأصبنت السمآة
 لت  نإىل القم   حلقف، ومر القم   حلقف إىل القم  حبموا فانرق كممج ان الوا مر األ اء

ال  أحاثت  لبال  العقبمة ور ل لت  علم  احلقوف. قال:... فإذا كان ذلك مر ثبارع األمل
جلممع الناس مر عق  وعجل، كان ال بد أن عآون على من ج علملا  فم ا، ون ل الاقمن

  .األمل، وعآون فم  ما أيلفون
 :مث ذكق بعضاً اا قمل فم ا، فاال

-هللا، كما رو  عر ابر عباس  حلقوف ما سعات مر أ اءأن رآون لملا ا :األوىل السقعاة
ع  - إمنا أرا  ابر عباس بمللك أن رآون احلقوف مملكِّقة  هلل :... أقول-رضي هللا عن ما

األمق إىل أهنا أ اء مقمو  هلا  حي أكثق األحوال، وذكق هللا أجل  يء. وعقجع -وجل
بد أن  حي إسآندرعة ورومة، ولآر الاألمل السالفة مر النصارى   حلقوف، كما رادم عر

 .عآون لنا  ما لو أعلى وأجل
صلى -والدالالت على صدق الن   أن لملا احلقوف مر أعجم املعج ات :الثانمة السقعاة

إال مهر  اا رقضاا النفوس. أال رقى أن حقوف اهلجاء ال عنسا اا ، ولملا-هللا علم  وسلل
والمل  حي أول السور: أربعة عخق حقفًا من ا،  .ا اارعلل الاقاءة، ولملا الن  األمي قد نس

فاألربعة عخق نصف ا، وقد  .-إن مل رعّد األلمج حقفًا بقأس - انمة وعخقون حقفًا  ولي كل ا
. وقد -إذا ُعّدت فم ا األلمج-عد  احلقوف اهلجارمة  :جاءت حي رسع وعخقعر سورة، ولي

ولي:  بنصف ا، - ص سآت(ولي: )فنث   -مر احلقوف امل موسة العخقة  جاءت
احلقوف إما م موسة، أ : عضعمج  احلاء، واهلاء، والصا ، والسني، والآاف. ومعلوم أن

 ، وإما   ورة، ولي:  انمة عخق، نصف ا ولو: رسعة،-رادم ولي ما-االع ما  علم ا 
ولي: -الخدعدة:  انمة  ذكقت حي فوارح السوهر، ولمع ا: )لر عاسع أمق(. واحلقوف

 الفوارح، ولي: )أقسك(. واحلقوف الق وة: عخقون، ولي ، أربعة من ا حي-)أجدت ثباك(
على نصقا(. واحلقوف املسباة:  الباقمة، نصف ا عخقة، ولي حي لملا الفوارح لمع ا: )محي

ولي -احلقوف  والساء والراء، وحي الفوارح نصف ا: الصا  والساء. وبامة أربعة: الصا  والضا 
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ولو: اثنا عخق حي الفوارح اململكورة. فانرق   رسمى منف نة، نصف ا -حقفاً  أربعة وعخقون
وجعل ا حي رسع  ،-إن مل رعّد األلمج-لملا الفوارح بنصمج احلقوف اهلجارمة  كممج أرى حي
وكممج أرى بنصمج امل موسة، ونصمج اب ورة،  .-عد  احلقوف وفم ا األلمج-وعخقعر سورة 

 .ملسباة، ونصمج املنف نةونصمج الق وة، ونصمج ا ونصمج الخدعدة،
احلقوف منصفة على لملا الوج ، ما  قال: وإ  موقر أن امل عّلل لو ثُلم من  أن أييت املا

 فإن  إن راعى نصمج احلقوف املسباة، فآممج عقاعي احلقوف اس سان إىل ذلك سبمالً؛
ذلك  الرل على صدق صاحم  الخدعدة؟ وكممج عقاعي نصمج اب ورة حي نفي العد ؟ إن

  .عوةالد
-اهلجارمة، ورنّصمج أنواع ا  قال: ففم  إعجا  للعاول وحرية؛ فماال: كممج رنّصمج احلقوف

 األنوان مل عدرس ا أحد حي العامل أايم النبوة؟ مث ملا ، ولملا-مر م موسة، و دعدة... إخل
 .ظ قت رلك الدراسات، وافات رلك احلقوف هنصاف ا

مآمًا م ناساًا م ناسباً، والآ ا  السماو    منرماً أن هللا رعاىل  لا العامل :الثالثة السقعاة
ذلك على أن  مر عندا.  مساباًا لنرام ، موافاًا إلبداع ، سارقًا على من اج ،  ل إذا جاء

 لن ج ، منافقاً لفعل ، مننقفاً عر سنن ، كان ذلك الآ ا  وإذا جاء الآ ا  السماو   الفاً 
ِثرياً  لهْو كهانه ِمْر ِعْندِ وه } .مصسنعًا مف عاًل مناواًل مآملو ً   {غهرْيِ اَّللِه لهوهجهُدوا ِفمِ  اْ ِ الفًا كه

  :والعخقعر، وذلك فمما أييت [. والعامل املخالد فم  عد  الثمانمة82النساء: ]
  .مفاصل المدعر، حي كل عد أربعة عخق -
  .حي أعالاالصلم، وأربع عخقة   ق ات عمو  ظ ق اإلنسان، من ا أربع عخقة حي أسفل -
اخللاة، كالباق، واجلمال، واحلمري،   ق ات العمو  ال  حي أصال  احلمواانت ال امة -

الصلم، وأربع عخقة  احلمواانت ال  رلد أوال لا، من ا: أربع عخقة حي مؤ ق والسبان، وسارق
  .حي مؤ ق البدن

  :وذكق أمثلة أ قى، مث قال
وعخقون حقفاً، من ا أربعة عخق  مت الل ات:  ان  عد  احلقوف ال  حي ل ة العق  ال  لي أ

ولي: ت، ل،  ، ذ، ر،  ، س، ش، ص، ض،  ، ظ، ل، ن.  عدغل فم ا الم ال عقعمج،
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الالم فم ا، ولي: أ،  ، ج، د، خ، ن، غ، ف، ق،  ، م، لد، و،  وأربعة عخق ال ردغل
 .  

ولي:  ، ت، ل، ج،   لنام، واحلقوف ال   م  لالل قسمان: من ا أربعة عخق معّلمة
غري معلمة، ولي: ا، د،  ، ر، س،  خ، ذ،  ، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن. وأربعة عخق

احلقف لو األلمج ال  لي مر حقوف العلة، أما  ص،  ، ن،  ، و، لد، ل، م، ال. ولملا
وسم الآلمة، وال  اهلم ة؛ ف ملا أربعة عخق حقفاً. وبامت الماء، ولي رنام حي األوىل ف ي
أربعة عخق، وغري املعّلمة أربعة عخق. واحلقف  م قلا، فأصبنت احلقوف املعّلمةرنام حي 

  .والعخقون معّلل وغري معّلل، ل آون الاسمة عا لة ال اسع
الاقمن لو رن عل مي، أل  نرمت  مث قال: وكأن  رعاىل عاول: أ  عبا  ! فل علموا أن لملا

واألجسام احلموانمة،  ل واألجسام اإلنسانمةالمل  ا ذر  حي صنع املنا   حقوف  على لملا النمم
أو غريا، أن عنرل  -صلى هللا علم  وسلل-لبخق كمنمد  ونرام احلقوف اهلجارمة، فمر أعر

 والسنر المل  ر   ؟ النرام، ولعل لملا األعدا  موافاة للنرام المل  وضع  ، لملا
إال أن  ال مانع مر ذكق ك اب ،  وال  ك أن ما ذكقا اجلولق  فم  روسع وإغقا ، كعا ر  حي

 .قمل حي لملا الفوارح، ولالس فا ة ببعض ما قمل بعض ذلك اس آمااًل ملا
خن  ل  راس نا حي الفصل األول هلملا  واملا، نآون قد أرمنا على جل أثقاف لملا املوضون، وب 

الم واس و عآل هللا، والس رعاىل لآل ال وفما والنجاد حي  نماكل وأ قاكل، العام. أسأل هللا
 .علمآل ورمحة هللا وبقكار 

 .وأرو  إلمك سبنانك الل ل وحبمد ، أ  د أال إل  إال أنت، أس  فق 
 .وصلى هللا على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل

 
 األسئلة :

 ابموعة األوىل: ضع عالمة صح أمام اجلملة الصنمنة
ماذكقا ثنساو  جولق  حي رفسريا عر احلقوف املاسعة فم  روسع وإغقا  كعا ر  حي   -1

 )صح(ك اب  إال أن  حوى فوارد ثمبة رملكق ل  
 ور  حدعل صنمح حي أن الفوارح للداللة على املد  ) سأ( -2
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 الاول هن الفوارح ملعقفة املد  ف ل ف م  الم و  مر عند أنفس ل )صح( -3
 )صح(" ة قد رسلا على عدة معان ومن ا لفرة "األمة الآلمة الواحد -4
 للفصل بني السور قو  جدا ألن  ال ع أرى بدوهنا ) سأ( الفوارح الاول هن -5
 هنا فوارح للسور كما عاولون حي أول الاصارد بل وال بل )صح(حي احلقوف املاسعة إقمل  -6
عناحي كون   ولملاقد ا  مل على ل و حي فوام   الاقمن قال امل قضون إن الاسل املآي مر -7

 )صح( وقد ر  علم ل مر أوج  كثرية بماان للناس
 )صح( ، أو اثمئر قمل إن معس ث  ثأ األرض -8
 ن "املص" معنالا "امل نخقد لك صدر " )صح(إقمل  -9

 امل موسة، وامل جورة، والخدعدة، والق وة)صح(احلقوف حي الفوارح نصمج  -10
 

 ة الثانمة ضع  سا مت اإلجابة الصنمنةابموع
، مر وحي مر السنقثبت عر ابر عباس ال جق عر عد أيب جا  ألن  )ال  لمل علم ،  -1

  ماثني اجلر(
، أهنا مر امل خاب اا قمل حي معا  احلقوف املاسعة أهنا لجاء موضون ولو عقجع إىل ) -2

 أهنا أ اء السور، أ اء الن (
ن صار للاقمن الوهلملا كل سورة اف  نت  حلقوف فال بد أن عملكق فم ا ا: قال ابر كثري  -3

 ،  لنال الصنمح ،  لبدالة ( س اقاء ال)   وبمان إعجا ا وعرم   ، ولملا معلوم
، ل ج رة الاقمن، ل عقف اا أوارل السور)  أهنا اا قمل حي احلآمة مر احلقوف املاسعة -4

 لل موع (
أهنا لسور، لاحلقوف املاسعة )أهنا فوارح  امل  ار لدى احملااني مر ألل العلل حي مللمامل -5

 ن(بمان إعجا  الاقملأهنا للفصل بني السور، 
 موعة حي أول الاقمن وإمنا كقرت _ أ  احلقوف املاسعة _ قال ال  خق "ومل رق  كل ا  -6

 الوصول للمسلو (، إم ان السامع، حي ال ند  وال بآمتلمآون أبلغ حي.....) 
اي ابر م م، حقوف مبعس ،  مر أ اء الن  ) ما مر غقارم ما قمل حي ث  وعي أهن -7

 ماسعة(
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لوال أن العق  كانوا ععقفون أن هلا مدلوال  قال بعض ألل العلل حي احلقوف املاسعة : -8
  ا ( ، مر عارض مر أنآق ذلك...... ) مر ممر  لاقمن ، م داوال بمن ل لآانوا أول 

سل م ق مر غري أن عآون أحديفا ان عدل على أسل ميآر ا اللة احلقف الواحد على  -9
.... ) ب  بع واس اقاء ، ال عف ل إال  (اا ) ضمار ف ملاأوىل مر ا  ق حي ال ادعق أو اإل

  ، مر سماق الآالم ( ب وقممج
قد اس  قج بعض األرمة مر قول  رعاىل   امل غلبت القوم   أن البمت املادس رف ن   -10

، ومل عاع كما قال  ، ولو  ووقع كما قال ..... ) املسلمون حي سنة ثالثة و انني وةسمارة 
 مر اخلقافات (  

 ابموعة الثالثة: ضع  سا مت الآلمة املناسبة مل  الفقاغ
عسمى حسا  .......  سبون أعدا ا ماابل احلقوف ) احلقوف ،  العق  هلل حسا  -1

 (  اجلمل األعدا  ،
اس دالل الم و   حلقوف على مدة أمة اإلسالم الصوا  أن  حدعل احلدعل الوار  حي  -2

 (حسر ، ال أصل ل  ، ضعممج )  .....
داء مر حي حسا  اجلمل  سبون كل حقف مر حقوف ..... مبا عاابل  مر العد  اب  -3

 ، أ   ت ل ، فوارح السور (  أيب جا واحد إىل عخقة مث عخقعر إىل مارة ولآملا ) 
، ال لو   ال مانع مر..... اع بار احلقوف املاسعة للداللة على املد   قعا أو عاال )  -4

 ، مر الباثل (
   لسممج فاأللمج مف اد اسل هللا ، والالم مف اد ا:  أن  قال بر مقمياعمسى  ما نال عر -5

عبدو أن  مناول عر ألل الآ ا  وفم  إخل ....... ) قول كبت ،  ، واململ مف اد ا    مد
 ، لمي بثابت ولآر أسلوب  قو  ( ركاكة

ولو قول حسر لسممج ألن هللا رعاىل أن ل على نبم  الفققان فم  : قال ابر فارس ......  -6
، اع بار   اللة احلقوف على املد إايا . )  فلل عدن نرما عجمبا وال علما انفعا إال أو ع 

 احلقوف إعجا ا ل واي ،  اللة احلقوف على معان غقعبة ( 
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، وأن  عس  قج مر ذلك أوقات  ......وأما مر  عل أهنا  الة على :  قال ابر كثري -7
 معقفة) إعجا  الاقمن ، احلوا ل والفنت واملالحل فاد ا عى مالمي ل  ، وثار حي غري مسارا 

 ، أ اء السور ( املد 
،   كل مر)  معانم  حي سماق الآالم بداللة الوضع ...... دل على وحنوا علفظ األمة  -8

 كل ، أفقا  مر (
 ، حل عسا، ث ()ق .....جبل ممم  ألرض إن قمل -9

 .....ثالق احلقف الواحد على بامة الآلمة فإن إما أنخدوا مر الخوالد على صنة  -10
 ، حي الحا  ، حي أصل وضع احلقف (  حي السماق) حملف  ما عدل على ما

 
 
 
 

هناية املستوى األول واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على نبينا 
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 وىلاألاحملاضرة 
 معرفة أول ما نزل من القرآن مطلقا

*** 
  

 .هللا والسالم على رسولاحلمد هلل والصالة 
علوم الاقمن أ قان إلم     صار حي الفصل السابا  موعدان حي لملا احملاضقة مع علل مر

ن ل مر الاقمن  احلدعل عن   ل فصمل ا ن ولو معقفة أول ما ن ل وم ق ما وحان موعد
 .الآقمي

 .ما ن ل وم ق ما ن ل فاردة معقفة أول
 :قال ال رقا 

 وال  ال للعال فم  إال  لذجمح بني األ لة أو اجلمع على النال وال وقممجمدار لملا املبنل 
 .بمن ا فمما ظالقا ال عارض من ا

مايت  نمم  الناس  مر املنسوخ فمما إذا ور ت مع ان أو :اإلملام هول ما ن ل وم قا ومر فوارد
 .ىاحلآل حي األ ق  على موضون واحد وكان احلآل حي إحدى لملا ا ايت ع اعق

 ال خقعع اإلسالمي ومقاقبة سريا ال درلي والوصول مر وراء معقفة  رع  :أعضا ومر فواردا
والقفا والبعد ال عر غوارل  ذلك إىل حآمة اإلسالم وسماس   حي أ ملا الناس  هلوا ة

 .ما مق وا علم  مر  ثل وبناء ما مل  مسوا بعلم  مر حا السفقة والعنمج سواء حي ذلك لدم
أول ما ن ل فام وإمنا حي معقفة رقرمم ن ول السور  ملا الفاردة ال رر ق حي معقفةقلت: ل
عس فمد مر ذلك  فبدلي أن  إذا عقف فام أن سورة كملا لي أول سورة أن لت فلر وا ايت

 .-رمح  هللا-ما رادم حي كالم ال رقا  
ل  أحمم اا الاقمن إظ ار مدى العناعة ا :لارني الفاردرني فاردة كلثة لي قال: عضاف إىل
وحضقع  إىل  فم  أول ما ن ل وم ق ما ن ل كما عقف مآم  ومدنم  وسفقع  الآقمي ح  عقف

و لمل على سالم   مر ال  مري  غري ذلك وال رعم أن لملا مر ق مر مرالق الثاة ب 
 .وال بدعل
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 مل  عر ق ي أنللفاردة األساس مر معقفة لملا العلل وال -رمح  هللا-قلت: مل ع عقض ال رقا  
ب  ال ن عل للبنل عر حآمة  الوصول ألول ما ن ل عبني مدى أيفمة لملا املن ل المل  اف  ح

 .ب  واالل مام مبا جاء فم  رادمي  على غريا ول آمل العناعة
 .معقفة م ق ال خقععات وما اس اق علم  األمق فم ا وأما معقفة م ق مان ل فلما رادم مر

 :قال ال رقا 
ما ن ل حي كل رعلمل مر  غقضنا حي لملا البا  أن ن ندل عر أول ما ن ل وم قولمي مر 

املدى و  و  ثوعل جدعق أن عفق   ل ألممج ول  مواضع  رعالمل اإلسالم ف لك غاعة بعمدة
 .ميآر ثلب  من ا أ قى

  :حندثك عر أمقعر إمنا املمسور لنا أن
اإلثالق ولملا لو  ن ل من  على أول ما ن ل مر الاقمن على اإلثالق وم ق ما :أحديفا

  املاصو  امل ل
من ا أ  أوارل وأوا ق  مناذج مر أول ما ن ل حي بعض األحآام ال خقععمة وم ق ما ن ل :الثا 

  .إضافمة  صوصة ومامدة ببعض األحآام
 .ن ل وا كر الوار ة حي ذلك اخلالف حي أول ما

 :ما ن ل على أربعة أقوال ا  لمج العلماء حي أول
 :العلا األول: صدر سورة

 :قال ال ركخي
أول ما ن ل علم  صلى  أما أول  ففى صنمح الب ارى ىف حدعل بدء الوحى ما عا ضى أن

ثِّق} :مث {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :هللا علم  وسلل  .{اْلُمده
وقال صنمح  ،صق ا -رضي هللا عن ا- عارخة وأ قج  احلاكل حي مس درك  مر حدعل

ْنسهانه مها إلا عهلهله } :إىل قول  {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } أول ما ن ل مر الاقمن :مسلل ولفظاإلسنا  
ولو   صق وىف األول  اي ة  {وهرهبُّكه األهْكقهمُ } :ووقع حي صنمح الب ار  إىل قول  {ملْه عدهْعلهلْ 

 .ولى مر الثاة مابولة
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حي غار حقاء مث ن ل م قلا بعد  {ملْه عدهْعلهلْ مها } :إىل وقال ا لوسي: قمل أول ما ن ل صدرلا
 ظالق ما أ قج  اإلمام أمحد والخم ان وعبد بر محمد وعبد ذلك مبا  اء هللا رعاىل ولو

 .الق اق وغريلل عر عارخة
 {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :وقال ال رقا : الاول األول ولو أصن ا أن  صدر سورة

 .[ 5 :العلا] {ْنسهانه مها ملْه عدهْعلهلْ إلا عهلهله } :ل  سبنان إىل قو  [1:العلا]
 :وقال الخنامسي

مر الاقمن وكانت رلك ا ايت اخلمي أول ما ن ل  ملا كانت لملا السورة لي أول سورة ن لت
وغريلل والآالم  الصنمح ف ي حبا اف  احمة الوحي فآانت موضع عناعة املفسقعر من ا على

 .والسرية ك م ال فسري واحلدعل  على ذلك مس فمض حي
إهنا مر السور ال  فم ا العجارم وذلك ملا جاء فم ا  :وقد قال عن ا  م  اإلسالم ابر رمممة

 .ال أسمي الف  احمة رلك القسالة العرممة مر
 :ردلل على ذلك وأما ما ور  مر مكر

ِ ْسِل  اقدْقهأْ } :مبآةأول ما ن ل مر الاقمن  :قال فأ قج ابر مق وع  مر ثقق عر ابر عباس
 .{رهبِّكه الهمِل   هلهاه 

ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   اقدْقهأْ } :أول سورة ن لت على ممد :وأ قج ابر املنملر عر ابر عباس قال
 .{ هلهاه 

 :الاقمن ةي مايت أول  يء أن ل مر :عباس قال وأ قج ابر املنملر وابر مق وع  عر ابر
 .{مها ملْه عدهْعلهلْ } :إىل قول  {مِل   هلهاه ِ ْسِل رهبِّكه اله  اقدْقهأْ }

األنبار  حي املصاحمج والسربا  واحلاكل وصنن   وأ قج ابر أيب  مبة وابر الضقعي وابر
أيب رجاء  وأبو نعمل حي احللمة قال السموثي: بسند على  ق  الصنمح عر وابر مق وع 

السورة  ن أبمضان فإذا رال لملاموسى عاقرنا فمجلسنا حلاا علم  ثو  كان أبو :العسار   قال
 .-صلى هللا علم  وسلل-ممد  اققأ  سل ربك المل   لا قال لملا أول سورة أن لت على

مق وع  والبم اي حي الدالرل وصنن  عر عارخة  وأ قج ابر جقعق واحلاكل وصنن  وابر
  .{ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قالت
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ِ ْسِل  اقدْقهأْ } :علم  بعد كان أول ما ن ل :عارخة قالت وأ قج ابر األنبار  حي املصاحمج عر
ثِّقُ  ايه أهعدُّ ها}و {الالل}و {ن} {رهبِّكه   .{وهالضُّنهى} {اْلُمده

والب ار  ومسلل وابر جقعق وابر األنبار  حي  وأ قج عبد الق اق وأمحد وعبد بر محمد
عارخة أم   اي مر ثقعا ابر   ا  عر عقوة بر ال بري عرمق وع  والبم املصاحمج وابر

القيفاي  مر الوحي -صلى هللا علم  وسلل-أول ما بدئ ب  رسول هللا  :املؤمنني أهنا قالت
فلا الصبح مث حبم إلم  اخلالء وكان  الصاحلة حي النوم فآان ال عقى ريفاي إال جاءت مثل

وع  و   قبل أن عن ن إىل ألل  -العد  اللماي ذواتولو ال عبد - فم  خيلو ب ار حقاء فم ننل
احلا ولو حي غار حقاء فجاءا امللك  لمللك مث عقجع إىل  دلة فم  و  ملثل ا ح  جاءا

قال فأ مل  ف سي ح  بلغ مي اجل د مث أرسلي  .قلت ما أان باارئ :قال اققأ)) :فاال
مث أرسلي  .بلغ مي اجل د الثانمة ح  فأ مل  ف سي :قال .ما أان باارئ :فالت .فاال اققأ

 :الثالثة ح  بلغ مي اجل د مث أرسلي فاال فأ مل  ف سي .ما أان باارئ :فالت .اققأ :فاال
 عهلها  * اقدْقهْأ وهرهبُّكه األهْكقهُم * الهمِل  عهلهله  ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه *  هلهاه اإلْنسهانه ِمرْ  اقدْقهأْ }

على  دلة  عقجمج فؤا ا فد ل -وسلل صلى هللا علم -فقجع اا رسول هللا  ا عة {ِ ْلاهلهلِ 
عن  القون فاال خلدلة وأ ربلا اخلرب لاد  بنت  وعلد فاال  ملو   ملو  ف ملوا ح  ذلم

وممل  فاالت  دلة كال وهللا ما خي عك هللا أبدا إنك ل صل القحل . خمت على نفسي
احلا فانسلات ب   دلة ح  أرت  وراق  الضممج ورعني على نوارمالآل ورآسم املعدوم 

 وكان امقأ قد رنصق حي اجلاللمة -ابر عل  دلة  -الع ى  ورقة بر نوفل بر أسد بر عبد
 اء هللا أن عآ م وكان  م ا   وكان عآ م الآ ا  العربا  فمآ م مر اإلجنمل  لعربانمة ما

عل ا ع مر ابر أ مك فاال ل  ورقة اي ابر أ ي  اي ابر كبريا قد عمي فاالت ل   دلة
فاال ل  ورقة لملا الناموس   رب ما رأى -صلى هللا علم  وسلل-رقى فأ ربا رسول هللا  ماذا

 لم ي أكون فم ا جملعا اي لم ي أكون فم ا حما إذا خيقجك المل  أن ل هللا على موسى اي
قال نعل مل أيت رجل قم  (( قجي لل أو)) :-صلى هللا علم  وسلل-قومك فاال رسول هللا 

 عدركي عومك أنصق  نصقا مؤ را مث مل عنخم ورقة أن روحي مبثل ما جئت ب  إال عو   وإن
  .وفذ الوحي



83 

 

عبد هللا األنصار  قال ولو  قال ابر   ا  وأ رب  أبو سلمة بر عبد القمحر أن جابق بر
ي إذ  عت صو  مر السماء فقفعت أان أمخ بمنا)) :حدعث   دل عر فذة الوحي فاال حي

من   المل  جاء  حبقاء جالي على كقسي بني السماء واألرض فقعبت بصق  فإذا امللك
ثُِّق * ُقْل فهأهْنمِلْر * وهرهبهكه  ايه } :هللا فأن ل ؛فقجعت فالت  ملو  ا اْلُمده ْق  أهعدُّ ه ْ * وهثِمهابهكه فهسه ِّ فهآهربِّ

 .فنمي الوحي ور ابع [5-1:املدثق سورة] {فهاْلُجقْ  * وهالقُّْج ه 
هللا علم   صلى-جاء جربعل إىل الن   :قال وأ قج سعمد بر منصور عر عبمد بر عمري

 {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :ل  اققأ قال وما أققأ فوهللا ما أان باارئ فاال فاال)) :-وسلل
 .((فآان عاول لو أول ما أن ل

صلى هللا -عبمد بر عمري قال جاء جربعل إىل الن   حي ك ا  املصاحمج عر وأ قج ابر أ  ة
فريون أهنا أول  (({اقدْقهْأ ِ ْسِل رهبِّكه } :قال فاال اققأ قال ما أان باارئ)) .بنمم -وسلل علم 

 .سورة أن لت مر السماء
ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قال وأ قج ابر أيب  مبة عر عبمد بر عمري

 .{ن} مث { هلهاه 
جقعق وابر املنملر وأبو عبمد حي فضارل  عر  الد  وأ قج ابر أيب  مبة وعبد بر محمد وابر

 .والالل {ن} مث {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :أول ما ن ل مر الاقمن :قال
بعض علمار ل  عبا  بر جعفق امل  ومي أن   ع وأ قج البم اي حي الدالرل عر ممد بر

لملا  :فاالوا {عدهْعلهلْ  مها ملهْ } :إىل {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ }  :ما أن ل هللا على نبم  عاول كان أول
  ما  اء هللا صدرلا المل  أن ل عوم حقاء مث أن ل هللا م قلا بعد ذلك

 صلى هللا علم -أن الن   وأ قج عبد الق اق وعبد بر محمد عر ال لق  وعمقو بر  عنار
 {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :مر  عباج فم  مآ و  كان حبقاء إذ أ ا ملك بنمم  -وسلل
 .{عدهْعلهلْ  مها ملهْ } :إىل

  .وأ قج ابر أ  ة عر ال لق  مثل 
 .{اقدْقهْأ ِ ْسِل رهبِّكه } أول سورة ن لت مبآة وأ قج الواحد  عر علي بر احلسني قال

أول ما أن ل هللا مر  :املخ ور عر جابق بر  عد قال حي ج ر  وأ قج أبو بآق ابر أبمض
  .{ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :الاقمن مبآة
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كان حبقاء إذ أ ا   -صلى هللا علم  وسلل-الن   وأ قج احلاكل مر ثقعا عمقو بر جابق أن
 .{عدهْعلهلْ  مها ملهْ } :إىل {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ }  : عباج فم  مآ و  ملك بنمم مر

أرى )) :نعمل حي الدالرل عر عبد هللا بر  دا  قال وأ قج ابر أيب  مبة وابر جقعق وأبو
ممد  فاال اي ممد اققأ قال وما أققأ فضم  مث قال اي -علم  وسلل صلى هللا-جربعل ممدا 

 فجاء إىل {عدهْعلهلْ  مها ملهْ } :بلغح   {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :اققأ قال وما أققأ قال
عفعل ذلك  كال وهللا ما كان ربك :قالت . دلة فاال اي  دلة ما أراا إال قد عقض ي

اخلرب قال ألن كنت صا قة إن  وجك  بك وما أرمت فاحخة قم فأرت  دلة ورقة فأ ربر 
 دلة ما  فاالت علعلم  جرب  قال مث أبسأ ولئر أ رك   ألومنر ب  لن  ولملاني مر أم    دة
ِإذها سهجهى * مها وه هعهكه رهبُّكه وهمها  وهالضُّنهى * وهاللهْملِ } :فأن ل هللا .أرى ربك إال قد قال 

   .(({قدهلهى
اع آمج لو و دلة  -وسلل صلى هللا علم -أن رسول هللا )) :وأ قج ابر مق وع  عر عارخة

 .و ع السالم علمآل -علم  وسلل صلى هللا-هللا    قا فوافا ذلك رمضان ف قج رسول
 فاال ابخقوا فإن السالم  ري مث رأى عوما م ق جربعل على .اجلر فرننت أن  فجأة :قالت

عقعد ألل  فإذا لو بربعل  الخمي ل  جناد  ملخقق وجناد  مل ق  قال ف بت من  فانسلا
دا واح بي علي أنست من  مث وعد  موعدا فجئت ملوع بمن  وبني البا  قال فآلمي ح 

األرض وممآارمل بني السماء  فلما أرا  أن عقجع إذا لو ب  ومبمآارمل ف بم جربعل إىل جربعل
 حلالوة الافا و ا عر بسي فأ قج من  ما  اء هللا مث غسل  واألرض فأ مل  جربعل فصلاي

  ل حي ظ ق  ح  وجدت  حي ثست مر ذلم مث أعا  فم  مث كفأ  كما عآفأ اإلانء مث
ومل أققأ ك ا  قم فأ مل حبلاي ح   {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :مي اخلامت مث قال ي

 قال فما {عدهْعلهلْ  مها ملهْ } :إىل قول  {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه  اقدْقهأْ } :أج خت  لبآاء مث قال ي
فوا ن   مث و ني مبارة فاال  نسمت  مئا بعدا مث و ني جربعل بقجل فوا ن   مث و ني ه ق

قال  الآعبة قال مث جئت إىل من ي فلل علاي حجق وال  جق إال ممآارمل ربع   أم   ور 
 .((السالم علمك اي رسول هللا السالم علمك اي رسول هللا ح    لت على  دلة فاالت
 .ذلك أعضا ولنا  مكر أ قى قد ذكقانلا حي صنمح السرية النبوعة رؤعد

 :الثا : املدثق
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سألت جابق بر عبد  :أيب سلمة بر عبد القمحر قال حجة ذلك ما رواا الخم ان وغرييفا عر
ثِّقُ } :قال ؟هللا أ  الاقمن أن ل قبل ا اْلُمده  :قال {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :أو :قلت {ايه أهعدُّ ه

صلى هللا علم  - رسول هللا قال -صلى هللا علم  وسلل-أحدثآل ما حدثنا ب  رسول هللا 
أمامي  جاورت حبقاء فلما قضمت جوار  ن لت فاس بسنت الوا   فنرقت إ )) :-وسلل

ععي جربعل فأ ملري رجفة فأرمت  و لفي وعر ميمي ومشاي مث نرقت إىل السماء فإذا لو
ثُِّق * قُلْ } :فأن ل هللا  دلة فأمقهتل فدثقو    .(({فهأهْنمِلرْ  ايه أهعدُّ ها اْلُمده

 :الثالل: الفامة
 .أكثق املفسقعر على أن أول سورة ن لت فامة الآ ا  :قال حي الآخاف

 قحبمل أن رسول  أ قج  البم اي حي الدالرل والواحد  عر أيب ممسقة عمقو بر ما :وحج  
إذا  لوت وحد   عت نداء فاد وهللا  إ )) :قال خلدلة -صلى هللا علم  وسلل-هللا 

هللا لمفعل بك فوهللا إنك ل ؤ    معاذ هللا ما كان :فاالت .أمقا  خمت أن عآون لملا
احلدعل فلما   ل أبو بآق ذكقت  دلة حدعث  ل  وقالت  األمانة ورصل القحل ورصدق

 لفي اي  إذا  لوت وحد   عت نداء :فاال فانسلاا فاصا علم  مع ممد إىل ورقة اذلم
ح  رسمع ما عاول مث  ال رفعل إذا أ   فاثبت :فاال .ممد اي ممد فأنسلا لار  حي األفا

 اَّللِه القهمْحهِر القهِحمِل * احلْهْمُد َّللِِه ره ِّ  ِبْسلِ } فلما  ال ان اا اي ممد قل .ار ي فأ رب 
 .(({الضهالِّنيه  وهال} :ح  بلغ  {اْلعهالهِمنيه 

  .ولملا احلدعل مقسل رجال  ثاات
 :القابع: البسملة

 . اردا النامم حي مادمة رفسريا قوالحآاا ابر 
 :أول ما ن ل مر الاقمن :أ قج  الواحد  جيسنا ا عر عآقمة واحلسر قاال ما :وحج  

  .{ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :وأول سورة {اَّللِه القهمْحهِر القهِحملِ  ِبْسلِ }
ل جربعل على ن   أول ما :الضنا  عر ابر عباس قال وما أ قج  ابر جقعق وغريا مر ثقعا

 .{اَّللِه القهمْحهِر القهِحملِ  ِبْسلِ } :اي ممد اس عمل مث قل :قال -صلى هللا علم  وسلل-الن  
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قال ل   -صلى هللا علم  وسلل-أول ما ن ل جربعل على ممد  :وروى عر ابر عباس أن  قال
 ْسِل اَّللِه القهمْحهرِ بِ } قل :قال اي ممد أس عممل  هلل السممع العلمل مر الخمسان القجمل مث قل

 .{القهِحملِ 
بناء على ذلك ولآر كما قال ابر عسمة: أمجع  ولاارل أن عاول: أول ما ن ل االس عاذة

 .هللا قول الاارئ أعوذ  هلل مر الخمسان القجمل لمي آبعة مر ك ا  العلماء على أن
صلى هللا -جاء الن  الثالل أن جربعل أول ما  وروى عمقو بر  قحبمل كما سبا حي الاول

 .{اَّللِه القهمْحهِر القهِحملِ  ِبْسلِ } قال ل  قل -علم  وسلل
إىل ورقة أن جربعل  -صلى هللا علم  وسلل-هللا  وحي بعض ثقق حدعل  دلة ومحل ا رسول

باارئ  فااهلا فاال اققأ قال ما أان {اَّللِه القهمْحهِر القهِحملِ  ِبْسلِ } :علم ما السالم قل قال للن 
 .احلدعل

 :قول عع رب  امسا
ما ن ل سورة مر  إن أول :الخم ان عر عارخة قالت ور  حي أول ما ن ل حدعل م ق روى

   الناس إىل اإلسالم ن ل احلالل واحلقام املفصل فم ا ذكق اجلنة والنار ح  إذا ك 
 

 .وبيان الراجح مناقشة األقوال
 :أما الاول األول

وأ ل   كثرية م ضافقة وكب ة ولمي علم  أ   ال عنب ي  الف  ف و الاول الصنمح المل 
 .اس خآال

 .اققأ أ  مسلاا قال النوو : الصوا  أن أول ما ن ل
 .الفامة: والمل  ذلم إلم  أكثق األرمة لو األول وقال ابر حجق ر ا على قول ال  خق  حي

 .وقال السموثي: ولو الصنمح
قال البعض ولو المل  أ  ارا أن صدر لملا السورة  وقال ا لوسي: و جلملة الصنمح كما

الوحي املقو   أول ما أن ل مر الاقمن على اإلثالق كممج وقد ور  حدعل بدء الآقمية لو
 فاال اققأ فاال قلت ما أان باارئ ؟ عر عارخة مر أصح األحا عل وفم  فجأا امللك

  :وأما الاول الثا 
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 :فري  علم  أمور عدة
 -علم  وسلل صلى هللا- والثا  هن جابقا  ع الن  بعض ل بني األولقال ال ركخي: مجع 

أوهلا ف ولل أهنا أول ما ن لت ولمي كمللك  عملكق قصة بدء الوحي فسمع م قلا ومل عسمع
-جابق  بعد سورة اققأ وفذة الوحي ملا ثبت حي الصنمنني أعضا عر نعل لي أول ما ن ل

ىف  كان  دل عر فذة الوحي قال -هللا علم  وسلل صلى- أن رسول هللا -رضي هللا عن 
  .احلدعل وذكق ((...السماء بمنما أان أمخى  عت صو  مر)) :حدعث 

المل  جاءا حبقاء قبل لملا املقة وأ رب حي حدعل  قال: فاد أ رب حي لملا احلدعل عر امللك
 حي حدعل جابق وأ رب ن ول اققأ كان حي غار حقاء ولو أول وحي مث فذ بعد ذلك عارخة أن

ثِّقُ  ايه } أن الوحي ر ابع بعد ن ول ا اْلُمده فعلل بمللك أن اققأ أول ما ن ل مسلاا وأن سورة  {أهعدُّ ه
اقدْقهْأ } :ما ن ل وكمللك قال ابر حبان حي صنمن  ال رضا  بني احلدعثني بل أول املدثق بعدا

 وصبت علم  املاء -هللا عن ا رضي- ةب ار حقاء فلما رجع إىل  دل {ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه 
ثِّقُ } البار  أن ل هللا علم  حي بمت  دلة فر ق أن  ملا ن ل علم  اققأ رجع ف دثق  {ايه أهعدُّ ها اْلُمده

ثِّقُ  ايه } فأن ل علم   .{أهعدُّ ها اْلُمده
 :وقال السموثي

 :هجوبة أجمم عر لملا احلدعل
ن لت بآماهلا قبل ن ول  فبني أن سورة املدثق أن السؤال كان عر ن ول سورة كاملة :أحدلا

من ا صدرلا وعؤعد لملا ما حي الصنمنني أعضا عر أيب سلمة  نام سورة اققأ فإهنا أول ما ن ل
فذة الوحي فاال حي  ولو  دل عر -صلى هللا علم  وسلل-جابق  عت رسول هللا  عر

 .لاحلدع ((...أان أمخي  عت صو  مر السماء بمنا)) :حدعث 
  .ال أولمة مسلاة أن مقا  جابق  ألولمة  صوصة مبا بعد فذة الوحي :كنم ا
 عر لملا باول  أول ما ن ل للنبوة أن املقا  أولمة  صوصة  ألمق  إلنملار وعرب بعض ل :كلث ا

ثِّقُ } وأول ما ن ل للقسالة {اقدْقهْأ ِ ْسِل رهبِّكه }  .{ايه أهعدُّ ها اْلُمده
النا ئ عر القعم وأما اققأ  املقا  أول ما ن ل بسبم م ادم ولو ما وقع مر ال دثقأن  :رابع ا

 .ذكقا ابر حجق فن لت اب داء ب ري سبم م ادم
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علم  ما رور  عارخة  أن جابقا اس  قج ذلك  ج  ا ا ولمي لو مر رواع   فمادم : امس ا
 .قال  الآقما 

 .وأحسر لملا األجوبة األول واأل ري
 .رجح الثا  ملا أييتقلت: بل األ

ثِّقُ } من  ففي صنمح مسلل أن  وقال ا لوسي: ا  لمج حي أول ما ن ل ورعاب   {ايه أهعدُّ ها اْلُمده
اقدْقهْأ } أول ما ن ل على اإلثالق النوو  حي  قح  فاال إن  ضعممج بل  ثل والصوا  أن

ثِّقُ ايه أهعدُّ ها ا} كما صقد ب  حي حدعل عارخة وأما {ِ ْسِل رهبِّكه  فآان ن وهلا بعد فذة  {ْلُمده
 .أيب سلمة عر جابق الوحي كما صقد ب  حي رواعة ال لق  عر

سورة املدثق أول ان ل مر الاقمن على اإلثالق  قال: وععلل من  ضعمج االس دالل على كون
عر فذة الوحي  عر جابق كما ال خيفى على الواقمج علم  لاول  فم  ولو  دل مبا رو  أوال

 .فنمي الوحي ور ابع أ  بعد فذر  فإذا امللك المل  جاء  حبقاء وقول  وقول 
 .السورة الآاملة وقال بعض ل: الوج  محل قول جابق على

 .بعد فذة الوحي اي أع ا املدثق وقال النوو : الصوا  أن أول ما ن ل
ول ما ن ل مر على أن جابقا اس ند حي كالم  على أن أ وقال ال رقا : فرالق لملا القواعة عدل

ولو  دل عر فذة  -صلى هللا علم  وسلل-لو املدثق إىل ما  ع  مر رسول هللا  الاقمن
عر الوحي قبل فذر   -صلى هللا علم  وسلل-هللا  الوحي وكأن  مل عسمع مبا حدل ب  رسول

حي حقاء بصدر سورة اققأ كما روت  -صلى هللا علم  وسلل- امللك على القسول مر ن ول
أ سأ حي  على ما  ع ظاان أن  لمي لنا  غريا اج  ا ا من  غري أن  فاق صق حي إ بارا عارخة

ومعلوم أن النص عادم على االج  ا  وأن  اج  ا ا بخ ا ة األ لة الساباة حي الاول األول
 .وثبت األول إلم  االح مال سام ب  االس دالل فبسل إذا الاول الثا  الدلمل إذا رسقق

 :ثاللوأما الاول ال
 الفامة: إن كان مفوظا   مل أن عآون  ربا عر ن وهلا فاال البم اي رعامبا على مقسل

 .بعدما ن لت علم  اققأ واملدثق
 .االن صار ولملا اخلرب مناسع وقال ال ركخي: قال الااضي أبو بآق حي
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د  أقل أما المل  نسب  إىل األكثق فلل عال ب  إال ع :وقال ابر حجق ر ا على قول ال  خق 
 .الالمل  لنسبة إىل مر قال  ألول مر

  .املفسقعر أول ما ن ل الفامة فبسالن  أظ ق مر أن عملكق وقال ا لوسي: أما قول مر قال مر
أن عآون  ربا عما ن ل بعد اققأ واي أع ا املدثق مع  وقال: أجمم عر األثق هن ما فم    مل

 {أهعدُّ ها اْلُم همِّلُ  ايه } مث {ن} هن أول ما ن ل اققأ مثأقوى من  رواعة وج م جابق بر  عد  أن غريا
ثِّقُ  ايه أهعدُّ ها} مث  .مث الفامة {اْلُمده

عصلح لالح جاج ب  على أولمة ما ن ل مسلاا وذلك مر  وقال ال رقا : ولآر لملا احلدعل ال
صلى هللا علم  -القسول  أحديفا أن  ال عف ل مر لملا القواعة أن الفامة ال   ع ا وج ني
 لوحي اجللي ولو حي غار حقاء بل عف ل من ا أن  كانت حي فجق النبوة أول ع دا  -وسلل
إىل ورقة وبعد  -صلى هللا علم  وسلل- كانت بعد ذلك الع د وبعد أن أرى القسول الفامة

النداء ح   مر  لف  غري مقة وبعد أن أ ار علم  ورقة أن عثبت عند لملا أن  ع النداء
 .فمما ن ل أول مقة سمع ما علاى إلم  ولمي كالمنا حي لملا إمنا لوع

سندا الصنايب فال عاوى على معارضة حدعل  الثا  أن لملا احلدعل مقسل سام مر
إذا لملا  فبسل -صلى هللا علم  وسلل-بدء الوحي ولو مقفون إىل الن   عارخة السابا حي

 .القأ  الثالل وثبت األول أعضا
 . اء هللا رعاىل الم عن  حي الذجمح إنقلت: أييت الآ
 :وأما الاول القابع

ال ععد قوال بقأس  فإن  مر ضقورة ن ول السورة  قال السموثي حي البسملة: وعند  أن لملا
 .مع ا ف ي أول معة ن لت على اإلثالق ن ول البسملة

السور ههنا مل لمست باقمن حي أوارل  -أ  الفامة- وقال ا لوسي: وبعض ل اس دل على أهنا
النوو   بدء الوحي احلاكمة لآمفمة ن ول لملا ا ايت كملا أفا ا رملكق فمما صح مر أ بار

أوال بل ن لت حي وقت م ق كما ن ل  قي  علم  القمحة مث قال وجوا  املثب ني أهنا مل رن ل
 . الف ما أ قج الواحد ...فملكق ا كر حي أولمة ن وهلا السورة كمللك ولملا

إحدايفا أن احلدعل مقسل كسابا   ال رقا : ولملا االس دالل مق و  مر انحم ني أعضاقال 
 .فال عنالض املقفون
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إال ما اس ثي إذن ف ي ان لة مع  الثانمة أن البسملة كانت بسبمعة احلال رن ل صدرا لآل سورة
  .قأس فال عس امل اع بار األولمة حي ن وهلا قوال مس اال ب ما ن ل مر صدر سورة اققأ

كما سمأيت أن البسملة ن لت للفصل بني السوررني  قلت: كملا قال ربعا للسموثي، والصوا 
 .ن وهلا حي صدر العلا ألهنا مل ع ادم ا سورة وهللا أعلل ومل عثبت

 :وأما الاول اخلامي
قد اس خآل لملا هن أول ما ن ل اققأ ولمي فم ا  :قال السموثي رعامبا على حدعل عارخة

املدثق فإهنا أول ما  والنار وأجمم هن مر مادرا أ  مر أول ما ن ل واملقا  سورة ةذكق اجلن
  .اجلنة والنار فلعل م قلا ن ل قبل ن ول بامة اققأ ن ل بعد فذة الوحي وحي م قلا ذكق

 :اخلالصة
ا اْلمُ  ايه } حي الاوة وعلم  {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } قال ال ركخي: وأثبت األقاوعل ثِّقُ أهعدُّ ه  .{ده

ما ن ل مر  وأول {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } ن ل مر ا ايت وثقعا اجلمع بني األقاوعل أن أول ما
ثِّقُ } أوامق ال بلمغ  .وأول ما ن ل مر السور سورة الفامة {ايه أهعدُّ ها اْلُمده

ومجع ب  العبد الصالة وأول ما عاضى فم  الدماء  ولملا كما ور  حي احلدعل أول ما  اسم
ما  اسم ب  العبد مر  أول ما  آل فم  مر املرامل ال  بني العبا  الدماء وأول بمن ما هن

 .الفقارض البدنمة الصالة
ثِّقُ  ايه } وقمل أول ما ن ل للقسالة ا اْلُمده العلماء قالوا قول   فإن {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } وللنبوة {أهعدُّ ه

 ألن النبوة عبارة عر -صلى هللا علم  وسلل-على نبوة ممد   ال {ِ ْسِل رهبِّكه  اقدْقهأْ } :رعاىل
ثِّقُ  ايه } :الوحي إىل الخ ص على لسان امللك ب آلممج  اص وقول  رعاىل ُقْل  * أهعدُّ ها اْلُمده

هللا علم  وسلل ألهنا عبارة عر الوحي إىل الخ ص على   لمل على رسال   صلى { فهأهْنمِلرْ 
 .امللك ب آلممج عام لسان

أن أول ما  :ال  روصلت إلم ا  الل حبثي حي السرية وا د  علم ا بنواجمل  قلت: و الص 
ولمي حي ذلك  .{ملْه عدهْعلهلْ  مها} :إىل قول  {اقدْقهأْ } :ن ل مسلاا صدر سورة العلا مر قول 

حي المارة  مناما أ ا جربعل بنمم ك بت فم  لملا ا ايت ن مدا ملا حصل بسملة وكان ذلك
 األول على رأس أربعني سنة مر مولدا ذلك حي عوم االثنني الثا  عخق مر   ق ربمع وكان
 .هللا علم  وسلل صلى
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رواا ابر إسنا مسوال بسند صنمح عن  وذكقا  و ل على ذلك مقسل عبمد بر عمري المل 
كثري  بر ال بري ومر مع  فلل عنآق علم  أحد وكما ذلم إىل ذلك ابر حبضقة عبد هللا

 .يوالس مل
عند أيب نعمل وغريا وإسنا ا صنمح وغري ذلك  و ل على ذلك أعضا مقسل سلممان ال ممي

 .األ قى ال  ال نسمل بملكقلا مر ا كر
  لقيفاي وحي عوم االثنني القابع والعخقعر مر رمضان لملة مث بعدلا بس ة أ  ق ولي مدة الوحي

بنفي لملا ا ايت على ما  رةاخلامي والعخقعر ولو مع آمج حي غار حقاء فجأا امللك عا
 .ثبت حي الصنمنني وغرييفا

مع أيب ج ل بعد  صلى هللا علم  وسلل سنوات حي قص   وأما بامة السورة فن لت م أ قة بعد
 .ثالم لجقة احلبخة واإلسقاء واملعقاج وموت أيب

وء اخلامي والعخقعر مر رمضان أ ا جربعل فعلم  الوض وحي صبمنة الموم ال اي الثالكء
قل: بسل هللا  :كما  لت علم  أحا عل عدة فصلنالا حي صنمح السرية وقال ل  والصالة

حي مقسل أيب ممسقة ولو  بعي  ضقم عابل  القمحر القحمل.... إخل الفامة. وفاا ملا جاء
ععلل حي  ألل العلل وإسنا ا إلم  صنمح وقد قال ابر عسمة وغريا: ال مقسل  مجاعة مر
 .ري فامةاإلسالم صالة ب 

السورة عما سبا ا وأهنا  فصل لملا -صلى هللا علم  وسلل- فن لت البسملة مع ا لمعقف الن 
عآر ععقف فصل  مل -صلى هللا علم  وسلل- الن  سورة أ قى. ملا ثبت عر ابر عباس أن

 .أ قج  احلاكل وغريا السورة ح  رن ل بسل هللا القمحر القحمل كما
ثبت حي عدة رواايت وذلك عوم السابع والعخقعر  لمال على ما مث اناسع عن  جربعل ثالل

اناضى الخ ق فلما قضى  والعخقعر وال اسع والعخقعر مر رمضان مل أير  فم ا ح  والثامر
لملا املدة ال  فذ فم ا الوحي بصدر سورة املدثق على  جوارا واس بسر الوا   أ ا جربعل بعد

بداايهتا قول : ذر  ومر  لات   رن ل كل ا بل إن حيثبت حي حدعل جابق حي الصنمح ومل ما
 .سبم ن وهلا حي كالم الولمد بر امل رية وة ق ذلك كثريا وحمدا.... إخل ا ايت ومعلوم

 .بدون بسملة إذن أول ما ن ل مسلاا صدر سورة العلا
  السور مث ن لت البسملة معة مس الة للفصل بني
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 .ذلك الفامةمث كانت أول سورة كاملة ن لت بعد 
 .فذة الوحي صدر سورة املدثق. وهللا رعاىل أعلل مث فذ الوحي فآان أول ما ن ل بعد

  .السرية النبوعة وهللا املوفا ولالس  ا ة ملر عقعد عقاجع ك ايب صنمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

 ثانيةالاحملاضرة 
 معرفة آخر ما نزل من القرآن مطلقا

*** 
  

مسلاا مر الاقمن وموعدان الموم مع معقفة  الساباة إىل معقفة أول ما ن لرسققنا حي احملاضقة 
 .م ق ما ن ل مسلاا مر الاقمن

 .األقوال وا كر حي م ق ما ن ل مسلاا
 :قال ال رقا 

 ا  لمج العلماء حي رعمني م ق ما ن ل مر الاقمن على اإلثالق واس ند كل من ل إىل مكر
 فآان لملا مر  واعي اال  باا -صلى هللا علم  وسلل- لمي فم ا حدعل مقفون إىل الن 

  :وكثقة اخلالف على أقوال   
  :األول

عدهْومًا رُدْقجهُعونه ِفمِ  ِإىله اَّللِه مُثه رُدوهىفه ُكلُّ  وهاردهُاوا} : أن م ق ما ن ل قول هللا رعاىل حي سورة الباقة
  .أ قج  النساري عر ابر عباس .[281:الباقة] {وهُلْل ال ُعْرلهُمونه  ندهْفي  مها كهسهبهتْ 

  .معة ن لت :وأ قج ابر مق وع  حنوا مر ثقعا سعمد بر جبري عر ابر عباس بلفظ م ق
  وأ قج  ابر جقعق مر ثقعا العوحي والضنا  عر ابر عباس

 م ق :حدثنا سفمان عر الآل  عر أيب صاحل عر ابر عباس قال :وقال الفقاييب حي رفسريا
صلى - وكان بني ن وهلا وبني موت الن  ،ا عة {ِإىله اَّللهِ  ردهُاوا عدهْوماً رُدْقجهُعونه ِفم ِ وها} :معة ن لت

 .واحد و انون عوما -هللا علم  وسلل
وهاردهُاوا عدهْوماً } :م ق ما ن ل مر الاقمن كل  :وأ قج ابر أيب حامت عر سعمد بر جبري قال

 بعد ن ول لملا ا عة رسع -صلى هللا علم  وسلل- الن  ا عة وعاش {ِإىله اَّللهِ  رُدْقجهُعونه ِفم ِ 
  لمال مث مات لملة االثنني للمل ني  ل ا مر ربمع األول

  .وأ قج ابر جقعق مثل  عر ابر جقعج
 .ا عة {وهاردهُاوا عدهْوماً رُدْقجهُعونه } وأ قج مر ثقعا عسمة عر أيب سعمد قال م ق معة ن لت

 :الثا 
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اردهُاوا اَّللهه وهذهُروا  ايه أهعدُّ ها الهمِلعره ممهُنوا} :هللا رعاىل حي سورة الباقة أعضاأن م ق ما ن ل لو قول 
ُ ْل ُمْؤِمِننيه   .[278:الباقة] {مها بهِايه ِمره الّقِ  ِإْن ُكندْ

  .الق  :أ قج الب ار  عر ابر عباس قال م ق معة ن لت معة
ا الهمِلعره ممهُنوا} وروى البم اي عر عمق مثل  واملقا  اا قول  رعاىل اردهُاوا اَّللهه وهذهُروا مها بهِايه  ايه أهعدُّ ه

ُ ْل ُمْؤِمِننيه   .وعند أمحد وابر ماج  عر عمق مر م ق ما ن ل معة الق   {ِمره الّقِ  ِإْن ُكندْ
 :وعند ابر مق وع  عر أيب سعمد اخلدر  قال  سبنا عمق فاال إن مر م ق الاقمن ن وال معة

  .الق 
 :ثاللال

ا الهمِلعره ممهُنوا ِإذها} :أن م ق ما ن ل معة الدعر حي سورة الباقة أعضا ولي قول  سبنان   ايه أهعدُّ ه
ْعر  ِإىله أهجهل  ُمسهّمًى فهاْك ُدُبواُ  ُ ْل ِبده اعدهندْ  {وهاَّللهُ ِبُآلِّ  هْيء  عهِلمل  } :إىل قول  سبنان  {رهده

  .ولي أثول معة حي الاقمن ،[282:الباقة]
أن  بل   أن أحدل الاقمن  وأ قج ابر جقعق مر ثقعا ابر   ا  عر سعمد بر املسمم

 .ع دا  لعقش معة الدعر
  .قال السموثي: مقسل صنمح اإلسنا 

 الق  ومعة :وأ قج أبو عبمد حي الفضارل عر ابر   ا  قال م ق الاقمن ع دا  لعقش معة
  .الدعر
 :القابع

ال أضمع  فاس جا  هلل رال أ  :رعاىل حي سورة مل عمقانأن م ق الاقمن ن وال قول هللا 
  ا عة 195مل عمقان  3عمل عامل منآل مر ذكق أو أنثى 

عر أم سلمة أهنا قالت م ق معة  و لمل لملا الاول ما أ قج  ابر مق وع  مر ثقعا  الد
ُْل أهّ ِ } :ن لت لملا ا عة ُْل رهاُّ إىل م قلا وذلك أهنا  {اِمل  ِمْنُآلْ ال ُأِضمُع عهمهله عه  فهاْس هجها ه هله

ندهْوا مها فهضهله اَّللهُ } :النساء فن لت اي رسول هللا أرى هللا عملكق القجال وال عملكق :قالت  وهال رده همه
ون لت  [35:األح ا ] {ِإنه اْلُمْسِلِمنيه وهاْلُمْسِلمهاتِ } :ون ل [32:النساء] {ِبِ  بدهْعضهُآلْ 

 .ن ل بعد ما كان عن ل حي القجال  اصة الثالثة ن وال وم ق مالملا ا عة ف ي م ق 
 :اخلامي
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داً } :أن  معة اِلداً ِفم ها وهغهِضمه اَّللهُ عهلهْمِ  وهلهعهنه ُ  وهمهْر عدهْاُ ْل ُمْؤِمنًا ُم دهعهمِّ نهُل  ه وهأهعهده لهُ   فهجه هايُفُا جه ه
ا ً عهِرمماً    .[93:النساء] {عهمله

داً  وهمهْر عدهْاُ لْ } :لملا ا عة :الب ار  وغريا عر ابر عباس قال واس دلوا مبا أ قج   ُمْؤِمناً ُم دهعهمِّ
نهلُ    .لي م ق ما ن ل وما نس  ا  يء {فهجه هايُفُا جه ه

  .لاد ن لت حي م ق ما ن ل ما نس  ا  يء :وعند أمحد والنساري عن 
 :السا س

 ولي  انة [176:النساء] {عُدْفِ مُآْل حي اْلآهاللهةِ  عهْس دهْفُ ونهكه ُقِل اَّللهُ } :أن م ق معة ن لت
 .سورة النساء وأن م ق سورة ن لت سورة بقاءة

 م ق :واس ند صاحم لملا القأ  إىل ما عقوع  الب ار  ومسلل عر الرباء بر عا   أن  قال
 .ت بقاءةوم ق سورة ن ل {عُدْفِ مُآْل حي اْلآهاللهةِ  عهْس دهْفُ ونهكه ُقِل اَّللهُ } :معة ن لت

 .بقاءة مر م ق الاقمن ن وال :وحي حدعل عثمان املخ ور
 :السابع

 .سورة املاردة :أن م ق ما ن ل
 م ق سورة ن لت املاردة فما وجدمت فم ا مر حالل :أ قج الذممل  واحلاكل عر عارخة قالت

  .فاس نلوا احلدعل
  .سورة املاردة والف حوأ قج الذممل  واحلاكل عر عبد هللا بر عمقو قال م ق سورة ن لت 

 .{ِإذها جهاءه نهْصُق اَّللهِ } :قال السموثي: ععي
  :الثامر
بُوا وهأهقهاُموا الصهالةه } :قول   .مر سورة بقاءة {وهمردهُوا ال هكهاةه  فهِإْن  ه

مر فارق الدنما )) :-صلى هللا علم  وسلل- أ قج ابر جقعق عر أني قال قال رسول هللا
وأقام الصالة ومرى ال كاة فارق ا وهللا عن   وحدا وعبا ر  ال  قعك ل على اإل الص هلل 

بُوا وهأهقهاُموا الصهالةه } :م ق ما ن ل ورصدعا ذلك حي ك ا  هللا حي :قال أني ((راض  فهِإْن  ه
 .ا عة {وهمردهُوا ال هكهاةه 

  .قال السموثي: ععي حي م ق سورة ن لت
  :ال اسع
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إىل  [128:ال وبة] {أهنْدُفِسُآلْ  لهاهْد جهاءهُكْل رهُسول  ِمرْ } :ورة بقاءةأن م ق ما ن ل لو  انة س
 .م ق السورة

 لهاهْد جهاءهُكْل رهُسول  ِمرْ } :م ق معة ن لت :رواا احلاكل وابر مق وع  عر أيب بر كعم قال
  .إىل م ق السورة {أهنْدُفِسُآلْ 

 الفة أيب  أيب أهنل مجعوا الاقمن حي وروى عبد هللا بر أمحد حي  وارد املسند وابر مق وع  عر
 مُثه اْنصهقهُفوا صهقهفه اَّللهُ } :بآق وكان رجال عآ بون فلما ان  وا إىل لملا ا عة مر سورة بقاءة

ُْل قدهْوم  ال عدهْفاهُ ونه  ُْل هِههنه  :فاال هلل أيب بر كعم .ظنوا أن لملا م ق ما ن ل مر الاقمن {قُدُلواه
 {أهنْدُفِسُآلْ  لهاهْد جهاءهُكْل رهُسول  ِمرْ } أققأ  بعدلا مع ني -علم  وسلل صلى هللا- إن رسول هللا

ف  ل مبا ف ح  :لملا م ق ما ن ل مر الاقمن قال :وقال {وهُلوه ره ُّ اْلعهْقِش اْلعهِرملِ } :إىل قول 
ال نُوِحي إِلهْمِ  أهنهُ  ال رهُسول  إِ  وهمها أهْرسهْلنها ِمْر قدهْبِلكه ِمرْ } :المل  ال إل  إال لو ولو قول  ب   هلل

 .{إِله ه ِإال أهانه فهاْعُبُدونِ 
لهاهْد جهاءهُكْل } :م ق الاقمن ع دا  هلل لا ن ا ع ان :وأ قج ابر مق وع  عر أيب أعضا قال

 .وأ قج  ابر األنبار  بلفظ أقق  الاقمن  لسماء ع دا {أهنْدُفِسُآلْ  رهُسول  ِمرْ 
مر ثقعا علي بر  عد عر عوسمج املآي عر ابر عباس قال  وأ قج أبو الخم  حي رفسريا

 .{جهاءهُكْل رهُسول  ِمْر أهنْدُفِسُآلْ  لهاهدْ }:معة ن لت م ق
 :العا ق

فدهْلمدهْعمهْل عهمهاًل صهاحِلًا وهال  فهمهْر كهانه عدهْقُجوا لِاهاءه رهبِّ ِ } :أن م ق ما ن ل لو م ق سورة الآ مج
 .[110:الآ مج] {داً ُعْخقِْ  ِبِعبها هِة رهبِِّ  أهحه 

ومر غقعم ما ور  حي ذلك ما أ قج  ابر جقعق عر معاوعة بر أيب سفمان أن   :قال السموثي
 .وقال إهنا م ق معة ن لت مر الاقمن .ا عة {فهمهْر كهانه عدهْقُجوا لِاهاءه رهبِّ ِ } :ا عة رال لملا

  :احلا   عخق
 .[1النصق:] {ح ْ فه الْ وه  ِإذها جهاءه نهْصُق اَّللهِ } :أن م ق ما ن ل لو سورة

  .[1النصق:] {ح ْ فه الْ وه  جهاءه نهْصُق اَّللهِ  ِإذها}:م ق سورة ن لت :أ قج مسلل عر ابر عباس قال
 .وأ قج الذممل  واحلاكل عر عبد هللا بر عمقو قال م ق سورة ن لت سورة املاردة والف ح

 .{ِإذها جهاءه نهْصُق اَّللهِ } :قال السموثي كما رادم: ععي
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 {ُقْل ال أهِجُد حي مها أُوِحيه ِإيهه ُمهقهماً } :وأ ريا: جاء حي الربلان إلمام احلقمني أن قول  رعاىل
 .ا عة مر م ق ما ن ل

السورة بل  ورعاب  ابر احلصار هن السورة مآمة  رفاق ومل عق  نال ب أ ق لملا ا عة عر ن ول
  .لي حي ماجة املخقكني و اصم  ل ولل مبآة

 
 .مناقشة األقوال وبيان الراجح 

 .لمع بني لملا اال  الفات إن صنت هن كل واحد أجا  مبا عندا :قال البم اي
صلى هللا - لملا األقوال لمي فم ا  يء مقفون إىل الن  :وقال الااضي أبو بآق حي االن صار

م ق  أ رب عروكل قال  بضق  مر االج  ا  وغلبة الرر و  مل أن كال من ل  -علم  وسلل
وغريا  حي الموم المل  مات فم  أو قبل مقض  بالمل -صلى هللا علم  وسلل- ما  ع  مر الن 

معة راللا   ع من  بعد ذلك وإن مل عسمع  لو و  مل أعضا أن رن ل لملا ا عة ال  لي م ق
 رسل مع مايت ن لت مع ا فمؤمق بقسل ما ن ل مع ا بعد -صلى هللا علم  وسلل- القسول

  رلك فمرر أن  م ق ما ن ل حي الذرمم ان  ى
مبا  ع كل  وكأن  عخري إىل اجلمع بني رلك األقوال امل خعبة ههنا أوا ق مامدة :قال ال رقا 

ضوءا على ما  ولي ثقعاة مق ة غري أهنا ال رلاي -صلى هللا علم  وسلل- من ل مر الن 
 عسى أن عآون قد ا   ل هللا ب  ك اب  الآقمي

 :ما مر حمل املناقخةوأ
قال: وال منافاة  -رمح  هللا- مبا قال  السموثي ميآر اجلمع بمن ا :فاألقوال الثالثة األوىل

واراوا عوما ومعة الدعر ألن الرالق أهنا ن لت  فعة  عند  بني لملا القواايت حي معة الق 
ن ل هن  م ق حي قصة واحدة فأ رب كل عر بعض ما  واحدة كذرمب ا حي املصنمج وألهنا

 .وذلك صنمح
لملا  ثقعا اجلمع بني الاولني حي معة الق  واراوا عوما أن وقال ابر حجق حي  قد الب ار 

 .ا عة لي   ام ا ايت املن لة حي الق  إذ لي معسوفة علم ر
 وهاردهُاوا} :ولآر النفي رسذعح إىل أن م ق لملا الثالثة ن وال لو قول هللا رعاىل :قال ال رقا 

  .[281:الباقة] {ِإىله اَّللِه مُثه رُدوهىفه ُكلُّ ندهْفي  مها كهسهبهْت وهُلْل ال عُْرلهُمونه  عدهْوماً رُدْقجهُعونه ِفم ِ 
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 :وذلك ألمقعر
 ما ممل  لملا ا عة حي ثماهتا مر اإل ارة إىل   ام الوحي والدعر بسبم ما مل :أحديفا

العا ل مر غري  مر القجون إىل هللا واس مفاء اجل اء علم  مر االس عدا  لموم املعا  وما رنوا ب 
  .سماق ا غنب وال ظلل وذلك كل  أنسم  خل ام مر مايت األحآام اململكورة حي

عاش  -صلى هللا علم  وسلل- ال نصمص حي رواعة ابر أيب حامت الساباة على أن الن  :كنم ما
 .مثل  بعد ن وهلا رسع لمال فام ومل ررفق ا ايت األ قى بنص

فمر الس ل ر  االس دالل املا اخلرب على م ق ما ن ل مسلاا وذلك ملا عصقد ب   :وأما القابع
 نفس  مر أن ا عة اململكورة م ق الثالثة ن وال وم ق ما ن ل  إلضافة إىل ما ذكق فم  اخلرب

 .النساء أ  ف ي م ق مامد ال مسلا ولمي كالمنا فم 
كلمة وما نس  ا  يء رخري إىل أن املقا  مر كوهنا م ق فال خيفى علمك أن   :وأما اخلامي
 .م ق ما ن ل حي حآل ق ل املؤمر عمدا ال م ق ما ن ل مسلاا ما ن ل أهنا

ا عة م ق ما ن ل حي  فممآر ناض لملا االس دالل حبمل اخلرب اململكور على أن :وأما السا س
فآاليفا م ق إضاحي ال   ا املوارعل وأن السورة م ق ما ن ل حي  أن رخقعع الا ال واجل

 .حاماي
 ولمع بني ذلك وبني قول الرباء هن ا ع ني ن ل ا مجمعا فمصدق أن كال :قال ابر حجق

ع علا  من ما م ق  لنسبة ملا عدايفا و  مل أن رآون ا  قعة حي معة النساء مامدة مبا
اإل ارة إىل معس  الباقة مر ملوارعل خبالف معة الباقة و  مل عآس  واألول أرجح ملا حي معة 

 .الوفاء املس ل مة خلانة الن ول ان  ى
فممآر ر ا هن املقا  أهنا م ق سورة ن لت حي احلالل واحلقام فلل رنس  فم ا  :وأما السابع

 .وعلم  ف ي م ق مامد كمللك أحآام
 سورة مسلاا وألهنا حي فاملقا  واضح مر كوهنا مر م ق ما ن ل ولمست ا  ق :وأما الثامر

 .بقاءة ولي مر م ق ما ن ل كما رادم
فممآر ناض  ههنا م ق ما ن ل مر سورة بقاءة ال م ق مسلا وعؤعدا ما قمل مر  :وأما ال اسع
 فهِإْن ردهوهلهْوا فدهُاْل حهْسِ ه } :ا ع ني مآم ان خبالف سارق السورة ولعل قول  سبنان  أن لارني



99 

 

 ذلك مر حمل عدم األمق فم   جل ا  عند روي األعداءعخري إىل  ،اخل [129:ال وبة] {اَّللهُ 
  .وإعقاض ل
بعدلا معة رنس  ا وال ر ري  فاال ابر كثري لملا أثق مخآل ولعل  أرا  أن  مل عن ل :وأما العا ق

 .مسلا ولو عفمد أهنا م ق مامد ال .ا لد .حآم ا بل لي مثب ة مآمة
على أن لملا السورة م ق ما ن ل مخعقا ف س سمع أن ممل لملا اخلرب  :وأما احلا   عخق

 .-هللا علم  وسلل صلى-بوفاة الن  
 ((قال حني ن لت نعمت إي نفسي)) :-صلى هللا علم  وسلل- وعؤعدا ما رو  مر أن 

 :بآى حني  ع ا وقال -رضي هللا عن - كبار الصنابة كما ور  أن عمق وكمللك ف ل بعض
 .الآمال  لمل ال وال
 م ق ما ن ل مر السور فام وعدل علم  رواعة ابر عباس م ق سورة ن لت و  مل أعضا أهنا
  .[1:النصق] {جهاءه نهْصُق اَّللِه وهاْلفهْ حُ  ِإذها} :مر الاقمن مجمعا

  :لو ،المل  رسذعح إلم  النفي من ا ف لك أحد عخق قوال عقف  ا وعقفت روجم  ا ورأعت أن
ِإىله اَّللِه  وهاردهُاوا عدهْوماً رُدْقجهُعونه ِفم ِ } :الباقة حي سورة أن م ق الاقمن ن وال على اإلثالق قول هللا
وأن ما سوالا أوا ق إضافمة أو  [281:الباقة] {مُثه رُدوهىفه ُكلُّ ندهْفي  مها كهسهبهْت وهُلْل ال عُْرلهُمونه 

 .مامدة مبا علمت
فم  سور فالقاجح مر الا مسلا ق مان ل مما أايت و   ق مان ل مسلاا مر اممر انحمة لملا 

هللا سبنان  وومناقخ   ذا جاء نصق هللا والف ح كما رادم حي الاول احلا   عخق إسورة  اهنأ
 اعللورعاىل 
 لل  وصنب  وسلموصلى هللا على نبمنا ممد وعلى حي لملا احملاضقة املا الادر نآ في 

 لمكإرو  أس  فق  و أنت أال إل  إال أ  د أسبنانك الل ل وحبمد  
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 لثةالثااحملاضرة 
 لبعض الصحابةنزل موافقا  أوائل وأواخر خمصوصة وما

*** 
  

 صوصة ببعض األحآام  حي لملا احملاضقة نضع بني عدعك لنا أمثلة مر أوارل وأوا ق
نعقج على مبنل حي  الخقعمة لنلنظ فم ما سري ال خقعع اإلسالمي وردرج  احلآمل مث

  :ا ايت ال  ن لت موافاة لبعض الصنابة
 .أوارل  صوصة

 :أول ما ن ل حي الا ال
كان عصم على املسلمني  ا   فاعا حي صدر اإلسالم على القغل مر أن األذىمل عخقن اجل 

 :ومر ذلك قول  سبنان  حي سورة الباقة ،مر أعدار ل صبا بل كان هللا أيمق  لعفو والصفح
ِعْنِد أهنْدُفِسِ ْل ِمْر ِمْر  أهْلِل اْلِآ هاِ  لهْو عدهُق ُّونهُآْل ِمْر بدهْعِد ِإميهاِنُآْل ُكفهارًا حهسهداً  وه ه كهِثري  ِمرْ }

ُُل احلْهاُّ فهاْعُفوا ه هله  {قهِدعق   وهاْصفهُنوا حه ه أيهْيته اَّللهُ هِهْمقِِا ِإنه اَّللهه عهلهى ُكلِّ  هْيء   بدهْعِد مها ردهبهنيه
فآانت أمقا صق ا هلل  لعفو والصفح ح  أييت هللا همقا فم ل مر الا ال  [109:الباقة]

 .لن ي عر الا ال ح  أييت أمق هللاا وع ضمر ذلك
أُِذنه لِلهمِلعره } :حي سورة احلج مث  قن الا ال  فاعا حي السنة الثانمة مر اهلجقة باول  رعاىل

ُْل ظُِلُموا وهِإنه  رِِللْ  عُداهاردهُلونه هِههنه حهاّ  ِإال أهْن ِب هرْيِ  اَّللهه عهلهى نهْصقِِلْل لهاهِدعق  * الهمِلعره ُأْ قُِجوا ِمْر ِ ايه
ُدِّمهْت صهوهاِمُع وهبِمهع  وهصهلهوهات   عدهُاوُلوا رهبدُّنها اَّللهُ وهلهْوال  هْفُع اَّللهِ  وهمهسهاِجُد  النهاسه بدهْعضهُ ْل بِبدهْعض  هله

ِثريًا وهلهمدهْنُصقهنه اَّللهُ مهرْ  ا اْسُل اَّللِه كه ُق ِفم ه   ِع   * الهمِلعره ِإْن مهآهنهاُلْل حي عدهْنُصقُُا ِإنه اَّللهه لهاهِو ٌّ عه  عمُْلكه
َّللِِه عهاِقبهُة األُُمورِ  األهْرِض أهقهاُموا الصهالةه وهمردهُوا ال هكهاةه وهأهمهُقوا ِ ْلمهْعُقوفِ   {وههنههْوا عهِر اْلُمْنآهِق وه

 .[41-39:احلج]
رلة املخقكني كافة لل  و وماا مث حض هللا على الا ال حضا  دعدا حي م ق األمق وأمق  لنفري

 .فن لت سورة بقاءة ولي مر م ق ما ن ل مر الاقمن
افهةً } :وفم ا قول  سبنان  افهةً  وهقهارُِلوا اْلُمْخقِِكنيه كه ا عُداهارُِلونهُآْل كه  :وقول  [36:ال وبة] {كهمه

ُ ْل  اْنِفُقوا ِ فهافًا وهثِاهااًل وهجهاِلُدوا هِهْموهاِلُآْل وهأهنْدُفِسُآْل حي } ِبمِل اَّللِه ذهِلُآْل  هرْي  لهُآْل ِإْن ُكندْ سه
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اً  أهلِمماً } :وقول  [41:ال وبة] {ردهْعلهُمونه  وهعهْس دهْبِدْل قدهْومًا غهرْيهُكْل وهال  ِإاّل ردهْنِفُقوا عُدعهملِّْبُآْل عهمله
ُ عهلهى ُكلِّ  ْمئاً وهاَّلله  .[39:ال وبة] { هْيء  قهِدعق   رهُضقُّوُا  ه

أُِذنه لِلهمِلعره عُداهاردهُلونه } :أول معة ن لت حي الا ال : املس در  عر ابر عباس قالروى احلاكل حي
ُْل ظُِلُموا  .{هِههنه

وهقهارُِلوا حي سهِبمِل اَّللِه الهمِلعره } :حي الا ال  ملدعنة أول معة ن لت :وعر أيب العالمة قال
اَّللهه اْ ذههى ِمره اْلُمْؤِمِننيه  ِإنه } : الا الوحي اإلكلمل للناكل إن أول ما ن ل حي {عُداهارُِلونهُآلْ 

ُلْ   :أول ما ن ل حي اخلمق.{أهنْدُفسهُ ْل وهأهْموهاهله
-مولعني اا قالت عارخة  وكمللك ردرج هللا سبنان  ورعاىل حي مقمي اخلمق وقد كان العق 

 .أبداال ندن اخلمق  :ا: ولو ن ل أول  يء ال رخقبوا اخلمق لاالوا-رضي هللا عن 
 :فأول  يء فقوى السمالسي حي مسندا عر ابر عمق قال ن ل حي اخلمق ثالل مايت

ْمِسقِ } حقمت اخلمق فاالوا اي رسول هللا  عنا نن فع  :فامل .ا عة {عهْسأهلونهكه عهِر اخلْهْمِق وهاْلمه
 {وهأهنْدُ ْل ُسآهارهىال ردهْاقهبُوا الصهالةه } :مث ن لت لملا ا عة ((فسآت عن ل)) كما قال هللا اا

مث  ((فسآت عن ل)) .ال نخقاا قق  الصالة :حقمت اخلمق فاالوا اي رسول هللا :فامل
ْمِسقُ  ايه } :ن لت ا الهمِلعره ممهُنوا ِإمنهها اخلْهْمُق وهاْلمه  :-صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا  فاال {أهعدُّ ه

 .((اخلمق حقمت))
 :أول ما ن ل حي  أن الا ل

 .ا عة {وهمهْر قُِ له مهْرُلوماً } :  أول ما ن ل حي  أن الا ل معة اإلسقاءعر الضنا
 :أول معة ن لت حي األثعمة مبآة

ُ حهالالً  فهُآُلوا ِاها} :مث معة الننل {ُقْل ال أهِجُد حي مها أُوِحيه ِإيهه ُمهقهماً } :معة األنعام ره هقهُآُل اَّلله
مدْ هةه } :معة الباقةإىل م قلا و ملدعنة  {ثهمِّباً   ُحّقِمهتْ } :معة املاردة ا عة مث {ِإمنهها حهقهمه عهلهْمُآُل اْلمه

مدْ هةُ   .ا عة قال  ابر احلصار {عهلهْمُآُل اْلمه
 :أول سورة فم ا سجدة

 .النجل وروى الب ار  عر ابر مسعو  قال أول سورة أن لت فم ا سجدة
 :أول ما ن ل مر سورة بقاءة
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هللا مر سورة  لي أول ما أن ل :قال {مهوهاِثره كهِثريهة   لهاهْد نهصهقهُكُل اَّللهُ حي } :ل عر  الد حي قو 
 .بقاءة

مث ن ل أوهلا مث ن ل  {اْنِفُقوا ِ فهافًا وهثِاهاالً } :بقاءة أول ما ن ل مر :وعر أيب الضنى قال
 .م قلا

 .سنوات {وهثِاهاالً اْنِفُقوا ِ فهافاً } :وعر أيب مالك قال كان أول بقاءة
قال لي أول معة ن لت حي بقاءة حي غ وة  {اْنِفُقوا ِ فهافًا وهثِاهاالً } :وعر عامق الخع  حي قول 

 . ان وثالثني معة مر أوهلا ربو  فلما رجع مر ربو  ن لت بقاءة إال
 :أول مان ل مر مل عمقان
ا بدهمه } :مل عمقان أول ما ن ل مر :عر سعمد بر جبري قال وهُلدًى وهمهْوِعرهة   ان  لِلنهاسِ لهمله

 .مث أن لت بام  ا عوم أحد {لِْلُم هِانيه 
 :وم ق سورة ن لت اا ،اققأ  سل ربك :ن لت مبآة أول سورة :وعر علي بر احلسني عاول

وم ق سورة ن لت  ،وعل للمسففني :ن لت  ملدعنة وأول سورة ،،العنآبوت :وعاال .املؤمنون
 .النجل مبآة -صلى هللا علم  وسلل-أعلن ا رسول هللا  اا بقاءة وأول سورة

على أن سورة الباقة أول سورة أن لت  ملدعنة وحي  ارفاوا :وحي  قد الب ار  البر حجق
 .احلسني اململكور  عوى االرفاق نرق لاول علي بر

 
 .أواخر خمصوصة

ْمِسقُ أهعدُّ ها الهمِلعره ممهُنوا  ايه } :رادم أن م ق ما ن ل حي اخلمق  .{ِإمنهها اخلْهْمُق وهاْلمه
داً  وهمهْر عدهْاُ ْل ُمْؤِمناً } :وسبا حي ماضقة فار ة أن م ق ما ن ل حي الا ل   .{ُم دهعهمِّ

 .الضنا  وعساء املؤمنون وا  لفوا حي م ق ما ن ل مبآة فاال ابر عباس العنآبوت وقال
 .وقال  الد املسففني

 .اا املؤمنون وعاال العنآبوتوعر علي بر احلسني: م ق سورة ن لت 
 .إىل م قلا {ِإنه الهمِلعره أهْجقهُموا} :واملسففني قال ابر عباس مدنمة إال قول  رعاىل

رُدنها قهاله أهسهاِثرُي األهوهِلنيه  ِإذها} :وقمل مآمة إال قول  رعاىل  .{رُد دْلهى عهلهْمِ  مايه
 .وقمل ن لت  هلجقة بني مآة واملدعنة
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 .ة ونصف ا ا  ق عاار  املدعنةنصف ا عاار  مآ
 .حول رعمني م ق ما ن ل مر الاقمن كال رقا   ب ة رعقض هلا السموثي وربع  غريا

اْلمدهْومه أهْكمهْلُت لهُآْل } :قول  سبنان  قالوا ملاذا ال رآون معة املاردة م ق ما ن ل مر الاقمن ولي
مع أهنا صق ة حي أهنا  [3:املاردة] {وهرهِضمُت لهُآُل اإلْسالمه ِ عناً  ِ عنهُآْل وهأهْنهْمُت عهلهْمُآْل نِْعمهِ  

ولو عوم عقفة حي حجة الو ان  إعالم جيكمال هللا لدعن  حي ذلك الموم املخ و  المل  ن لت فم 
عآون إال جيكمال ن ول الاقمن وإنام   لسنة العا قة مر اهلجقة والرالق أن إكمال  عن  ال

من ل السد  فاال مل عن ل بعدلا حالل  حآام. وقد صقد بمللك مجاعةمجمع الفقارض واأل
 .والآاللة أهنا ن لت بعد ذلك وال حقام مع أن  وار  حي معة الق  والدعر

وهاردهُاوا } :أن لنا  ققمان ن ل بعد لملا ا عة ح  هكثق مر   قعر وقد سبا أن معة :واجلوا 
ن وال على اإلثالق وأن الن   كانت م ق ا ايت [281:الباقة] {عدهْومًا رُدْقجهُعونه ِفمِ  ِإىله اَّللهِ 

ققعنة ننعنا أن نف ل إكمال ن ول  عاش بعدلا رسع لمال فام ورلك -صلى هللا علم  وسلل-
واألقق  أن عآون معس إكمال الدعر فم ا  الاقمن مر إكمال الدعر حي معة املاردة اململكورة

كل  ولو كقا الآافقون وال رعم أن اإلسالم حي  على الدعر عومئمل لو إجناح  وإققارا وإظ ارا
كلم   وأ عل ل  على الخق  وح ب  والآفق وجندا  حجة الو ان كان قد ظ قت  وك   وعلت

املخقكون عر البلد احلقام ومل خيالسوا املسلمني حي احلج  والنفاق وحسقار  ح  لاد أجلي
 .واإلحقام

على أن  أكمل هلل  عن ل جيققارلل  األوىل أن ع أول :ملكورةقال ابر جقعق حي رفسري ا عة امل
املسلمون ال خيالس ل املخقكون وأعد لملا ال أوعل   لبلد احلقام وإجالء املخقكني عن  ح  حج 

املخقكون واملسلمون  جون مجمعا فلما ن لت سورة بقاءة نفي  مبا رواا عر ابر عباس قال كان
املسلمون ال عخارك ل حي البمت احلقام أحد مر املخقكني فآان  املخقكون عر البمت وحج

 .وأنمت علمآل نعم  ذلك مر نام النعمة
 :خامتة

أ قف علوم الاقمن علل ن ول  ورقرمم ما ن ل مبآة  مر :قال اإلمام أبو الااسل بر حبمم
 .-رمح  هللا-  ملدعنة كمللك... إخل كالم  اب داء ووسسا وان  اءا وما ن ل

 .ا ع علا بمللك حي موضوعناوا
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 :األوارل فام ذكق رقرمم ما ن ل مبآة مر السور ونملكق من  بعض
 :فامل أول ما ن ل بعد ما رادم اخلالف فم  مر أقوال ألل العلل
الفجق مث الضنى مث أمل نخقد مث  نون مث امل مل مث املدثق مث ربت مث ال آوعق مث سبح مث اللمل مث

 .مث الآافقون... ولآملا آوثق مث ال آاثق مث املاعونالعصق مث العا ايت مث ال
نود وثالل مايت مر  وقال الااضي حي االن صار: ن ل بعد سورة اققأ ثالل مايت مر أول

 .أول املدثق
 .وعر  الد قال أول سورة أن لت اققأ مث نود

 .وحي رقرمم ما أن ل  ملدعنة
 .الف ح مث ال وبة مث املاردة مل عمقان مثأول ما ن ل  ملدعنة سورة الباقة مث األنفال مث 

 .ومن ل مر عادم املاردة على ال وبة
 .وعر الواقد  إن أول سورة ن لت  ملدعنة سورة الادر

 سل ربك مث ن والالل مث اي أع ا  وعر جابق بر  عد قال أول ما أن ل هللا مر الاقمن مبآة اققأ
 .امل مل مث اي أع ا املدثق مث الفامة.... إخل

األح ا  مث املاردة مث املم ننة مث  قال: وأن ل  ملدعنة سورة الباقة مث مل عمقان مث األنفال مث
 .إذا جاء نصق هللا... إخل

مر علماء ال ابعني  قال السموثي: لملا سماق غقعم وحي لملا الذرمم نرق وجابق بر  عد
 . لاقمن

 .الذرمم اا حي لملاكثريا   السموثي والقواايت الثاب ة ةىب قلت: احلا مع
 

 .ما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
واألوىل فم  أن عسمى ما أن ل مر الاقمن موافاة ملا جاء  -رمح  هللا- لآملا  اا السموثي

 .على لسان بعض الصنابة
قال السموثي: وقد أفق لا  ولو حي احلاماة نون مر أسبا  الن ول واألصل فم  موافاات عمق

 .مجاعة  ل صنممج
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إن هللا جعل احلا )) :قال -هللا علم  وسلل صلى- أ قج الذممل  عر ابر عمق أن رسول هللا
قال ابر عمق وما ن ل  لناس أمق قم فاالوا وقال إال ن ل الاقمن  ((على لسان عمق وقلب 

 .قال عمق على حنو ما
 .عمق عقى القأ  فمن ل ب  الاقمن كان :وأ قج ابر مق وع  عر  الد قال

وافات ريب حي " :وأ قج الب ار  ومسلل وأصنا  السنر وغريلل عر أني قال قال عمق
مُلوا ِمرْ } :إبقالمل مصلى فن لت ثالل قلت اي رسول هللا لو ا ملان مر ماام مهاهاِم ِإبْدقهاِلمله  وها ِه

نب أن   ج إن نساء  عد ل علم ر الرب والفاجق فلو أمقهتر رسول هللا اي :وقلت {ُمصهّلىً 
نسايفا حي ال رية فالت  -صلى هللا علم  وسلل- واج مع على رسول هللا ،فن لت معة احلجا 

 ."فن لت كمللك .عسى رب  إن ثلاآر أن عبدل  أ واجا  ريا منآر :هلر
وافات ريب حي ثالل حي احلجا  وحي أسارى بدر " :وأ قج مسلل عر ابر عمق عر عمق قال

 ."إبقالمل وحي ماام
وافات ريب أو وافاي ريب حي أربع ن لت لملا " :حامت عر أني قال قال عمقوأ قج ابر أيب 

ْنسهانه ِمْر ُساللهة  ِمْر ِثني   وهلهاهدْ } :ا عة قلت أان ف بار  هللا  ا عة فلما ن لت { هلهْانها اأْلِ
ُ أهْحسهُر اخلْهالِِانيه  فده دهبهاره ه } :فن لت ،أحسر اخلالاني  .{اَّلله

أن ع و اي لاي عمق بر اخلسا  فاال إن جربعل المل   :بر أيب لملى وأ قج عر عبد القمحر
ِ ِ  وهُرُسِل ِ } :عملكق صاحبآل عدو لنا فاال عمق وهِجرْبِعله وهِممآهاله فهِإنه  مهْر كهانه عهُدّواً َّللِِه وهمهالِرآه

اِفقِعره   .فن لت على لسان عمق قال {اَّللهه عهُدوٌّ لِْلآه
 :أم غريا مر الصنابةلملا ماور  موافاة لعمق و 

ما قمل حي أمق عارخة  فأ قج سنمد حي رفسريا عر سعمد بر جبري أن سعد بر معاذ ملا  ع
ا ُاْ هان  عهِرمل  } :قال  .كمللك فن لت {ُسْبنهانهكه لهمله

 مر أصنا  الن  وأ قج ابر أ ي مممي حي فواردا عر سعمد بر املسمم قال كان رجالن
ا ُاْ هان  } :ذلك قاال  عا  مئا مرإذا  -صلى هللا علم  وسلل-  عد بر   {عهِرمل   ُسْبنهانهكه لهمله

 .حارثة وأبو أعو  فن لت كمللك
أحد  قجر عس  ربن فإذا  وأ قج ابر أيب حامت عر عآقمة قال ملا أبسأ على النساء اخلرب حي

حي قال  -صلى هللا علم  وسلل- رجالن مابالن على بعري فاالت امقأة ما فعل رسول هللا
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ِمْنُآْل  وهعده هِ مله } مر عبا ا الخ داء فن ل الاقمن على ما قالت قالت فال أ ي ع  مل هللا
اءه   .{ُ  هده

مصعم بر عمري  وأ قج ابر سعد حي السباات عر ممد بر  قحبمل العبدر  قال محل
ُمهمهد  ِإال وهمها } :اللواء عوم أحد فاسعت عدا الممس فأ مل اللواء بمدا المسقى ولو عاول

ُ ْل عهلهى أهْعاهاِبُآلْ  رهُسول  قهْد  هلهْت ِمْر قدهْبِل ِ  مث قسعت عدا  {القُُّسُل أهفهِإْن مهاته أهْو قُِ له انْداهلهبدْ
 ا عة{وهمها ُمهمهد  ِإال رهُسول  } :المسقى فننا على اللواء وضم  بعضدع  إىل صدرا ولو عاول

 {وهمها ُمهمهد  ِإال رهُسول  } :حبمل وما ن لت لملا ا عةمث ق ل فسام اللواء قال ممد بر  ق 
 .عومئمل ح  ن لت بعد ذلك

  :قال السموثي: رملنمم
وجربعل  -صلى هللا علم  وسلل- عاق  مر لملا ما ور  حي الاقمن على لسان غري هللا كالن 

 {صهارُِق ِمْر رهبُِّآلْ جهاءهُكْل به  قهدْ } :إلم ل وال مآي  لاول كاول  واملالرآة غري مصقد فإضاف  
 .{وهمها أهانه عهلهْمُآْل حِبهِفمظ  } لاول  م قلا صلى هللا علم  وسلل ا عة فإن لملا ور  على لسان 

 .ا عة فإن  أور لا أعضا على لسان  {اَّللِه أهبْد هِ ي حهآهماً  أهفده هرْيه } :وقول 
 .ار  على لسان جربعلا عة و  {وهمها نده دهنده هُل ِإال هِهْمِق رهبِّكه } :وقول 
وار  على  {لهنهْنُر اْلُمسهبُِّنونه  ِمنها ِإال لهُ  مهاهام  مهْعُلوم  * وهِإانه لهنهْنُر الصهافُّونه * وهِإانه  وهمها} :وقول 

 .لسان املالرآة
الاول أ   ميآر لنا رادعق وار  على ألسنة العبا  إال أن  {ندهْعُبُد وهِإايه ه نهْس هِعنيُ  ِإايه ه } :وكملا

 .الثالثة والقابعة قولوا وكملا ا ع ان األولمان عصح أن عادر فم ما قل خبالف
لاارل  أو مآما  لاول  قلت: ميآر أن أييت أحد علنا املا ال ملنمم ما كان مصقحا جيضاف  
أن  لمي مر    املوافاة  لن  ال فقق جولق  بني ما ذكقا السموثي وبني ذلك والمل  عر ق

 .إمنا لو مر    الاص واحلآاعة وهللا أعللحي  يء و 
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 رابعةاحملاضرة ال
 (1) مناسبات اآلايت والسور

*** 
 

 .أما بعد ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
قد أ قان إلم  عند رادمينا  ففي لملا احملاضقة وما علم ا سوف نعقض لعلل لام مر علوم الاقمن

 .مناسبات السور وا ايتلعلوم الاقمن أال ولو علل 
 .ال عقعمج املا العلل وموضوع  و قر 

 :رعقعمج املناسبة
املخاكلة واملااربة، وفالن عناسم فالان أ  عاق  من  وعخاكل ، ومن   :واملناسبة حي الل ة
الاقعم امل صل، كاأل وعر وابر العل وحنوا وكاان م ناسبني ملعس رابم  النسمم المل  لو

 ة، ومن  املناسبة حي العلة حي    الاماس: الوصمج املاار  للنآل، ألن  إذاالاقاب بمن ما ولو
 .حصلت ماارب   ل ، ظر عند وجو  ذلك الوصمج، وجو  احلآل

 . لابول وهلملا قمل: املناسبة أمق معاول إذا عقض على العاول رلا  
لعرمل كل  م ناسم؛ ال امل ت مة ال  ر ال م وال ر نافق، والاقمن ا لو رقرمم املعا  :وال ناسم

 .رباعر رنافق فم  وال
 :واملناسبة حي االصسالد

 الوجوا، وععس اا حي ك ا  هللا اا سبا ع بني أن املناسبة لي القابسة بني  مئني ه  وج  مر
 إ را  أوج  االرربا  بني السور وما قبل ا وما بعدلا، وبني ا عة وما قبل ا وما :-رعاىل-

  .بعدلا
  اصسالحا رعارعمج علماء الاقمن لعلل مناسبات الاقمن وللمناسبة وقد رعد ت

أج ار ،ولو سق البالغة،  عاول البااعي: فعلل مناسبات الاقمن علل رعقف من  علل رقرمم
 .أل ار  إىل ماما مساباة املعا  ملا اق ضاا مر احلال

لواحدة، م ساة بعض ا ببعض؛ح  رآون كالآلمة ا ارربا  م  الاقمن :وعقف  غريا هن 
 .املعا ، من رمة املبا 
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مقجع ا إىل معس ما رابم بمن ا عام أو  اص عالي أو  واملناسبة حي فوارح ا   و وان ا
العالقات، أو ال ال م المللي كالسبم واملسبم والعلة  حسي أو  ماي وغري ذلك مر أنوان

املقرم على رقرمم الوجو  الواقع حي وحنوا، أو ال ال م اخلارجي ك واملعلول والنرريعر والضدعر
اا عقبم أج اء الآالم ولعل بعض  م ملًا هعناق بعض،فماوى بمللك     اخلرب وحنو ذلك

 .ال ألممج حال  حال البناء احملآل املذابم األج اء االرربا ، وعصري
 :موضون علل املناسبة

الذرمم وعلل ، ولو لنا  لو أج اء الخيء املسلو  علل مناسب   مر حمل الوقوف على ثقق
 .مايت الاقمن وسورا

  : قة لملا العلل
وما أمام ، مر االرربا   االثالن على القربة ال  عس نا ا اجل ء بسبم ما ل  وما وراءا

 .بخآل عام وال علا المل  لو كلنمة النسم، لملا  لنسبة لعلل املناسبة
السورة حي كل مجل ا  وإ را  ماصو ولو لنا  لنسبة للاقمن االثالن على سق البالغة 
 .الاقمنمة. ومر أجل ذلك كان لملا العلل حي غاعة النفاسة

 .ونسب   مر علل ال فسري، نسبة البمان مر علل الننو
الآلي، أ  ال  رقبم األ ماء  وعلل املناسبات علل  قما، عع مد على العالمة ذات ال فآري

 الاارل فمما عاول ععقف ب  قدربعض ا ورآخمج وج  العالقة بمن ا، ولو علل 
 :وعلل املناسبة على نوعني
ارربا  ا   بعض ا ببعض ورناسا ا كأهنا مجلة واحدة،  ولو بمان :األول: مناسبة ا ايت

وعد ل حي ذلك مناسبة مفق ات ا عة لبعض ا ومناسبة مجل  ومقجع ا إىل معس رابم بمن ا،
 .ل عة ا عة لبعض ا ومناسبة الفاصلة

 :الثا : مناسبة السور، ولو ثالثة أنوان
 .ال ناسم بني السوررني حي موضوع ما، ولو األصل واألساس :أحدلا-
 .ال ناسم بني فامة السورة وال  قبل ا كاحلواممل :كنم ما-
ره النُُّجومِ } :مناسبة فامة السورة خلانة ما قبل ا، مثل :كلث ا-  .{وهىوهالنهْجِل ِإذها له .... وهِإْ  ه



109 

 

 مناسبة فامة السورة خلان  ا، وقد أفق ا السموثي  ل ألممج فآ م فم  ج ءا ص ريا :رابع ا-
 ."مقاصد املسالع حي رناسم املااثع واملسالع" : اا

 .ورسورا واملصنفات فم  أول مر رآلل حي علل املناسبات وماما ظ ورا
الصنابة وال ابعني، واع ما لل  وان خارا بنيصقد )البااعي( بادم علل املناسبات الاقمنمة، 

مصاعد النرق لإل قاف على مااصد " :إايا حي ف ل م  الآ ا  احلآمل، فاال حي ك اب 
أفاضل السلمج ععقفون لملا مبا حي سلما  ل مر أفانني العقبمة، و قما  وقد كان" :"السور

ص لملا العلل ح  انعجل على البخقعة، ولسممج أسالمم النوا ن العالمة، مث رناق منالج الفآق
حدثنا  :"الفضارل ك ا " وصار إىل حد ال قابة ك ريا مر الفنون. قال )أبو عبمد( حي الناس،

عسار عر أبم ، قال: إذا حدثته عر هللا حدعثاً  معاذ بر عوف عر عبد هللا بر مسلل بر
 .فامج ح  رنرق ما قبل ، وما بعدا

رضي هللا - ابر مسعو  عمش عر إبقالمل قال: قالوروى عبد الق اق عر ابر عممنة عر األ
وهللا - عما قبل ا. عقعد ْل أإذا سأل أحدكل صاحب  كممج عاقأ معة كملا وكملا، فْلمهس :-عن 
  .أن ما قبل ا عدل  على مقعق لفر ا مبا ردعو إلم  املناسبة -أعلل

قوماً  حّدل أنأن   -رضي هللا عن - وروى احلارل بر أيب أسامة عر أيب سعمد اخلدر 
عُقِعُدونه أهن } :عاول -رعاىل- عد لون النار، مث خيقجون من ا، فاال ل  الاوم: أوه لمي هللا

ُْل عهملها   مُِّامل   خيهُْقُجوا ِمره النهاِر وهمها ُلل أبو  [ ؟ فاال هلل37املاردة:] {خِبهارِِجنيه ِمندْ ها وههله
ُل إنه } :اققيفوا ما فوق ا :-رضي هللا عن - سعمد مًعا  الهمِلعره كهفهُقوا لهوْ أهنه هله مها حي األهْرِض مجِه

ُْل عهملها   أهلِمل   وهِمثْدلهُ  مهعهُ  لِمدهْف هُدوا ِبِ  ِمْر عهملها ِ  ُ ْل وههله  .[36املاردة:] {عدهْوِم اْلِامهامهِة مها رُدُابِّله ِمندْ
جهاءهْرُآُل  إن  هلهْلُ ل مِّْر بدهْعِد مهافه } : ع قاراًئ عاقأ معة -الاقمن مل عآر ققأ- ورو  أن أعقابماً 

رهِحمل  } :[، فأبدل  الاارئ هن قال209الباقة:] {اْلبهمِّنهاُت فهاْعلهُموا أهنه اَّللهه عه ِع   حهِآمل    {غهُفور  
ال لل؛ ألن  إغقاء  [، فاال األعقايب مصو ً: "إن احلآمل ال عهملكق ال فقان عند192الباقة:]

  .علم 
أن أول ظ ور لملا الفر  "علل املناسبات" :حي مملكقر  األس اذ الدك ور نور الدعر عذوذكق 

 .حي رفسريا لد310عند اإلمام أيب جعفق السرب  امل وىف سنة  مسجالً كان
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ومل نآر  عناا مر غريا لو  وقال الخم  أبو احلسر الخ قا  : "أول مر أظ ق علل املناسبة
 .النمسابور  هللا بر ممد بر  اي  الخم  اإلمام أبو بآق عبد

والخام، ومصق وققأ على  قلت: لو الفام  الخافعي احلافظ، رحل حي ثلم العلل إىل العقاق
 .لد324عام  امل  ، مث سآر ب دا ، وصار إماما للخافعمة  لعقاق، وروحي

ا ققئ على الآقسي إذ قال أبو احلسر: وكان غ عق العلل حي الخقععة واأل  ، وكان عاول
لملا السورة إىل جنم  علم : مل جعلت لملا ا عة إىل جنم لملا ا عة؟ وما احلآمة حي جعل

 ."لملا السورة؟ وكان ع ر  على علماء ب دا  لعدم علم ل  ملناسبة
 .ك اب  الآخاف لد وجعل للمناسبة حراً حي538مث جاء ال  خق  امل وىف سنة 

الاقمن مو ع  حي الذرمبات،  فاال: "أكثق لسارمج لد( النرق فم ،606مث أكثق الف ق القا   )
لسارمج نرام السور، وبدعع رقرمب ا علل أن الاقمن كما أن  معج   وقال مر ةمل حي "والقوابم

و قف معانم ، ف و أعضاً بسبم رقرمب  ونرل ماير ، ولعل الملعر قالوا  حبسم فصاحة ألفاظ ،
أعت مج ور املفسقعر ُمعقضني عر لملا أسلوب  أرا وا ذلك، إال أ  ر  إن  معج  بسبم

 :من ب ني هلملا األسقار، ولمي األمق حي لملا البا  إال كما قمل اللسارمج غري

 الص قِ  والملنم للسقف ال للنجل حي والنجل رس ص ق األبصار صورر 

  "وروارع  و ا : "علل املناسبات علل عرمل أُوِ عهت فم  أكثق لسارمج الاقمن
  .لآن  روحي قبل أن ع ل ج أا األول "ال ن عل أسقار" :بعنوان و قن حي ك ابة ِسْفق

نسبة إىل - الممي احلقاّي  وار اع س  ملناسبة اإلمام أبو احلسر علي بر أمحد بر احلسر
لد حي رفسريا مف اد البا  637ن عل محاة مر بال  الخام ت  -حقالة مر أعمال األندلي
فقأع   عدمي النرري، وقد ذكق فم  … ل فم  البااعي:"المل  عاو  املافل لف ل الاقمن املن ل
 ."أعجبي من ا وع ور  إلم  املناسبات، وقد ذكقت ما

 .ذكقا ولملا ال فسري لو عمدة البااعي حي كالم  حي نرل الدرر ا يت
عنب ي حي كل معة أن عبنل  ورنب  وي الدعر امللو   م  ال ركخي لمللك العلل فاال والمل 

مث املس الة ما وج  مناسباهتا ملا قبل ا؛  كوهنا مآملة ملا قبل ا، أو مس الة،أول كل  يء عر  
 "عسلم وج  ارصاهلا مبا قبل ا، وما سمات ل  ففي ذلك علل جل. ولآملا حي السور
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بعض  ببعض، لئال عآون  لد(: "مر ماسر الآالم أن عقربم794وقال بدر الدعر ال ركخي )
اف  اد كل سورة وجدر  حي  السور روفماي، وإذا اع ربتمناسعاً، ولو مبي على أن رقرمم 

 ." رة، وعر ق أ قى غاعة املناسبة؛ ملا ُ  مت ب  السور قبل ا، مث لو قد خيفي
معقفة املناسبات " :مت عنوان مث إن  عاد فصاًل ب مام  حي ك اب  )الربلان حي علوم الاقمن(

ل عقعمج، والنخأة، واملصا ر، ومر ك م رعام فم  لملا العلل اجللمل مر ج ة ا "بني ا ايت
 أثال النفي حي عقض أمثلة على املناسبات الاقمنمة بني السور امل جاورة، وبني ا ايت فم . مث

 .حي السورة الواحدة
بعلل املناسبات إىل حم  الر ور،  وسار )الخم  كمال الدعر ال ملآا ( سرياً حثمثًا حي اخلقوج

  .واف  احم  ا، وأ ن عر مناسبات االس  الل وربم بني السورة فعاد  روساً ل بمان  و قح ،
جعفق أمحد بر إبقالمل بر  على أن أول مر أفق  علل املناسبات الاقمنمة  ل صنممج لو )أبو

صاحم]مال  ال أوعل[، ولو:  لد(708ال بري ال قانثي األندلسي( الننو  احلافظ امل وحي )
ك ا   اا الربلان حي  ]البنقاحملمم[ فاد ألمج حي ذلكلد( صاحم 754 م  أيب حمان )

السموثي حي اإلراان وذكق حي  مناسبة رقرمم سور الاقمن وذكقا ال ركخي حي الربلان وكملا
 1404سنة 15ص 13نخقة أ بار الذال العقيب الآوعت ن

  .احلسنمة  لق   وقام ب ناما   عبا  ممد حي رسالة ماجس ري مادمة لدار احلدعل
 :وحي ذلك عاول ال مار  احلسي نرماً 

 قد كان أول مر سسقْ  وابددر ال بري حي بقلان 
  ع لوا حبق قدد   قْ  إذ جداء فمدد  ُ هلمًّاً 

نرل الدرر " فآ م ِسْفقا لد 885مث جاء  ور اإلمام إبقالمل بر عمق بقلان الدعر البااعي ت
 :بمان مناسبة ا   والسور، وقال حي مادم  ولو رفسري ال  م فم   "حي رناسم ا   والسور

القمحر حي رناسم  و م  : نرل الدرر حي رناسم ا   والسور، وعناسم أن عسمى: ف ح
  .الفققان أج اء الاقمن. وأنسم األ اء ل : رقمجان الاقمن ومبد  مناسبات

القة وثبع   رمممة  لا ولو ك ا  عرمل ض ل مسبون حي اثنني وعخقعر  لدا حي مآ بة ابر
  .حي س ة  لدات 1992 ار الآ ا  اإلسالمي الاالقة 

 .ولو ال عا صق فام على املناسبات وإمنا عفسق ا ايت
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الربلان الاومي على رناسم م   د وا  صق البااعي ك اب  نرل الدرر حي ك ا   اا )  اللة
 ."النرق لإل قاف على مااصد السور مصاعد" الاقمن العرمل وألمج أعضا

 ."مدى أربع عخقة سنة وذكق حي ك اب  المل  ر  ب  على احلافظ الس او : "أن  ألف  حي
أوسع مصا ر لملا العلل ذكقًا للمناسبات الاقمنمة بني مايت الاقمن  "نرل الدرر" وععد ك ا 

  الآقمي سورة سورة
 وقد أثال البااعي النفي حي ك اب  "مصاعد النرق لإل قاف على مااصد السور" حي وصمج

 املناسبات، فملكق أصل  وسقا، وحاما  ، وبمان الداعي إلم ، ورعقعف ، ونسب  ، وكمفم  ، علل
  .واإلجا ة فم ، وعقّج على ك ابة "نرل الدرر" فقبم بمن  وبني علل املناسبات

ووصف  هن  الباحل عر  "ال ن عل أسقار" لد911مث ك م )جالل الدعر السموثي( ت 
ُربهِّ  أسالمم الاقمن،

ُبهنيِّ لفصاحة ألفاظ  وبالغة رقاكمب ، الآا مج عر وج امل
   أعاجمب ، امل

 وبقالمن ، إعجا ا، الدا ل إىل حاما   مر  ا ا،املسلع على أفانمن ، املبدن حي راقعق حجج 
 .فإن  ا  مل على بضعة عخق نوعاً 

 .وحآمة وضع كل سورة من ا بمان مناسبات رقرمم سورا، :األول
  ملا أمجل حي السورة ال  قبل ا ل سورة  ارحةبمان أن ك :الثا 
 .خبانة ال  قبل ا وج  اع الق فامة الآ ا  :الثالل
 .مناسبات مسلع السورة للماصد المل  سمات ل ، ورلك بقاعة االس  الل :القابع

 .مناسبة أوارل السور ألوا قلا :اخلامي
 .واررباث ا ورالمح ا ورناسا اواع الق بعض ا ببعض،  مناسبات رقرمم ماير ، :السا س
 البالغة، ورنون  سا ر  وسماقار  بمان أسالمب  حي :السابع
احملسنات البدععمة علىآثقهتا، كاالس عارة، والآناعة،  بمان ما ا  مل علم  مر :الثامر

وال ورعة، واالس  دام، واللمج،والنخق، والسباق، واملاابلة، وغري ذلك،  وال عقعض، واالل فات،
 .هنواع ، وأنوان اإللا  واإلثنا  وابا 
 ومناسباهتا ل   ال    مت اا بمان فواصل ا  ، :ال اسع
 .مناسبة أ اء السور هلا :العا ق

 مقا فار   ون سارقلا بمان أوج  ا  مار :احلا   عخق
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علوم، فإن ،وما رضمن   مر املعا  وال امل  لفة، مخ ورلا، و اذلا بمان الاقاءات :الثا  عخق
 .إعجا ا ذلك مر مجلة وجوا

 ل اي ة والناص،  الثالل عخق بمان وج  رفاوت ا ايت امل خااات حي الاصص وغريلا
 .وال ادمي وال أ ري وإبدال لفرة مآان أ قى، وحنو ذلك

هن  جامع ملناسبات السور  قال الُ مار : وللنافظ السموثي ك ا  حي أسقار ال ن عل وصف 
قسمج األ لار حي  " البالغة  اا ما رضمن  مر بمان وجوا اإلعجا  وأسالمموا ايت مع 

  ."كخمج األسقار
مب عد عناعة ملا الحظ  مث  ص السموثي نون "مناسبات رقرمم السور" مر بني لملا األنوان

 اص مر لملا األنوان، لو:  قلة مر رآلل فم  فاال: "وقد أر ت أن أفق  ج ءاً لسمفاً حي نون
وأكثقا مر ن اج فآق ، ووال   رقرمم السور لمآون عجالة ملقعدا، وب مة ملس فمدا،)مناسبات 

كان فم  ل ري  صقحت  نرق ، لالة مر رآلل حي ذلك، أو  اض حي لملا املسالك، وما
ن ارج الِفآهق " كنت أواًل  م   بع وا إلم ، وال أذكق من  إال ما أس نسر وال ان اا  علم ، وقد

آون  مر مس ن جات فآق  كما أ قت إلم ، مث عدلت و م   )رناسا ل "حي رناسم السور
  .السور( ألن  أنسم  ملسمى، وأ عد  جلناس الدرر حي رناسم

 :وقد ثبع عدة ثبعات
الدروعش،   عامل الذال  ، وثبع ب ناما عبد هللا ممد1976ثبع بدار االع صام  لاالقة 

 .العقيب حي سورعة ،وأعمد رصوعقا حي  ار الآ ا 1983حي  مخا 
الاقمن الآقمي، الاقاءات  وثبع ب ناما سعمد ممد حلام مع ك ا  فمض القحمل حي ققاءات

حي أسبا  الن ول حي  لد واحد  السبع بقواايت عدة و املفمد حي فر ال جوعد و لبا  الناول
  .ببريوت

م العلممة. وذكق الآ  وثبع  سل أسقار رقرمم الاقمن ب ناما: عبد الاا ر أمحد عسا  ار
 ."رناسا الدرر حي رناسم السور" أن اسل الآ ا  لو :"املادمات" الخم  اجلدعع حي ك اب 

ُاهدِّمهة، وحي  واالسل الصنمح للآ ا  لو كما ذكقا الخم  )اجلُدعع( وبمللك
 ههاا مؤلف  حي امل

 كهخمج الرُّنون عهر أسامي» اإلراان حي علوم الاقمن وكملا )حاجي  لمفة( حي»
  ."أبد العلوم" ، و)صدعا حسر  ان الانوجي( حي ِك اب «والُفنونالُآ م
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 فاد  ههاا ب  الخم  )عبد الاا ر أمحد "رقرمم الاقمن أسقار" أما االسل المل  ثُِبع ب  الآ ا 
مبا  ، وغهري اسل الآ ا  وعهلهل ذلك باول : غريان عنوان الآ ا -رمح  هللا رعاىل-عسا( 

غري  العصق، وبُعًدا عر األسجان املألوفة حي عصق املؤلمج"! ولملا صهنمع ِمن ع ناسم مع 
 مقضي، ولل سهْجع املؤلِّمج ال ع ناسهم مع عصقان ؟

المل  حاا الآ ا  لدى  ول سمج؛ فاد  بع  على لملا كلٌّ ِمر: عبد هللا ممد الدروعش،
إبقالمل، المل  حاا  يم. وأعًضا مق وق عل1983لد/ 1404 ار الآ ا  العقيب بسوراي عام 

 م2002الآ ا  لدى  ار الفضملة مبصق، سنة 
أ قان إىل ذلك ساباا وقد  وللسموثي أعضاً: مقاصد املسالع حي رناسم املااصد واملسالع، كما

 سو  ول  نس ة حي  ، وذكق املقعخلي أن 2/1652ذكقا حاجي  لمفة حي كخمج الرنون 
  .( 4746 ) جامعة بقنس ون رقل

الاقمن  حلدعل عر  ثي النون الثا  والس ني مر ك اب  )اإلراان حي علومو ص السمو 
الربلان،و ا  علم  حي ) ]مناسبات ا ايت والسور[، ذكق فم  أغلم ما ذكقا ال ركخي حي

 .األمثلة
هنق النجاة حي بمان مناسبات مايت " وذكق املقعخلي أعضًا حي ماما  على الربلان مر الآ م

  .لد1150لي  ا ة املق ي روحي سنة لساجا "أم الآ ا 
جوالق البمان حي رناسم " مث ك م الخم  أبو الفضل عبد هللا بر ممد الصدعاي ال مار 

 :  عامل الآ م حي بريوت.  بع فم  ج و  مر قبل  وقال عن  نرماً  ،"سور الاقمن
 حبثاً عؤعدا النرق وك بت مثل ك اال
 الفآقوا ذت أنسم ذا  أعملت فم  قق  

 م  الآ ا  ومدر سور وف نت بعض امل لاات مر
 رل  لبدارع وال قر وأرمت مر عني املسا
 بفمض فضل ُمده ق أهلِْْمُت مر فمض اإلل 

 ول  ال سوُّل إذ سذ محداً لوالم فضل 
  ري الربعة مر ُمضهق وصالر   وما على
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الآ ا   أن أبنيِّ حي لملا -رعاىل- وقال حي مادم  : "أما بعد: فاد أر ت مبخمئة اَّللّ 
فر  مناسبات سور الاقمن الآقمي بعض ا لبعض، حسم رقرمب ا حي املصنمج الخقعمج. ولملا
مثل  ع ع ، قله مر رعقض ل  مر العلماء على كثقة مر رعقض من ل لفنون الاقمن امل نوعة

جوالق "  م   رفسريا، وإعقاب ، وققاءار ، و وعدا، واس نبا  أحآام ، وقصص ،وغري ذلك؛
وهللا أسأل، وإلم  بآ اب  الع ع  أروسل أن عوفاي وعل مي  "البمان حي رناسم سور الاقمن

 ."وعمللم عي غم ، إن  ققعم  مم ر د ، وأن عفقج كقب ،
  ."ال اايت حي نسا ا ايت سبا" :وللمولو  أ قف علي ال  انو  ك ا  أ اا

حي   لد1349 األنصار  روحي عام ابر أمحد عبد احلممدوكملا املعلل الفقالي ولو محمد الدعر 
 ."و الرل النرام" ،"فامة نرام الاقمن وةوعل الفققان  لفققان" :ك ابم 

البناثة امل أ قعر بعد أن ققر  مث إن علل املناسبات الاقمنمة قد عقف ثقعا  إىل ال مامات
 راسة ال فسري املوضوعي إال أن رس امل  األ لق ما ة ال فسري املوضوعي على ثلب  ؛ إذ ال

بمن ما مر لُدنمة وارربا  وثما صلة؛ فآاليفا م مل  رقربم بدراسة علل املناسبات الاقمنمة ملا
 .ذلك ققعبا إن  اء هللا رعاىل ل  ق و ال علم  وسوف نعقج على

 فآ م )  ممد عبد هللا  را ( حي ال ناسم الاقم ، وأثال النفي حي مناسبات السورة
 لواحدة،وأحل على ضقورة ال عقض لمللك على اخلصوص؛ ماماًا ملف وم ال ناسم الآليا

املناسبات(  للسورة الاقمنمة ف قج ك ا  )النبأ العرمل( مثااًل موفاًا حي بمان جاللة )علل
 وضقورر  حي ف ل ك ا  هللا احلآمل

 :ومر األحبال الاممة حي ذلك
 .مسبوعة  : نور الدعر عذ، مملكقةأثق املناسبة حي كخمج إعجا  الاقمن، أ. 

  .مملكقة مسبوعة أعضا علل املناسبات وأيفم   حي رفسري الاقمن،. : نور الدعر عذ،
اس فدان من  لنا حي عدة مواضع   علل املناسبات الاقمنمة موضوع  د رسورا د مآان   حبل مارع

* 202اسعة عخقة * العد  السنة ال  - ك ب  الدك ور: عبد احلممد ممو  غامن حي  لة البمان
 م2004لد* عولمو / أغسسي 1425مجا ى ا  قة 
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الاقمن وعلوم ،كلمة  الوحدة املوضوعمة حي الاقمن الآقمي  . حآمت احلقعق  ررمي قسل
رخقعر  -لد 1424 -رمضان- 130 لدة السدنة العد   جامعة إ ،  لممر نخقا حي- الذبمة

  .عيم القكر الخق  2003الثا  ) نوفمرب( 
 .املعالد الثانوعة وك م حي مناسبات ا ايت والسور الخم  أمحد حسر املدرس هحد

 .من دايت اإلنذنت واألس اذ مقلمج ساا ل  حبل حي موضون املناسبة نخقا حي بعض
فم  ومن ا الربلان واإلراان   ولنا  ك م علوم الاقمن ال  اع نت املا النون وإن مل رآر مفق ة

 .البر قمل اجلو عة ك ا  الفوارد املخوق إىل علوم الاقمنكما رادم وكمللك  
 :وأما مر عقض ل  مر املفسقعر فجمع كبري رادم ذكق بعض ل

 لدا، عملكق فم  املناسبات  ومن ل أعضا ابر النامم احلنفي حي رفسريا، ولو حي حنو س ني
 . لنسبة إىل ا ايت ال مجل ا وإىل الاصص ال مجمع مايهتا

 .أوعي الندو  لد حي )ال فسري الامل( المل  مجع : ممد 751اجلو عة وابر قمل 
حي رفسري املنار، وامل دوم  وأبو السعو  حي رفسريا، واملقاغي حي رفسريا، والسمد ر مد رضا

املنان(، وسمد قسم حي ك اب : )حي ظالل  امل اميي اهلند  حي رفسريا: )ربصري القمحر ورمسري
 .(الاقمن

 وعلى مل  وصنب  وسلل ادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا ممدونآ في املا ال
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 امسةاحملاضرة اخل
 (2) مناسبات اآلايت والسور

*** 
  

  :أما بعد ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 ففي لملا احملاضقة نس آمل حدعثنا عر علل مناسبات السور وا ايت وسمآون ذلك عر

 :لملا العلل وأقوال العلماء فم  وا  الف ل حول  وبمان القاجحأيفمة 
 .مآانة علل املناسبات وأيفم  
 نرم ، ولدع  ور  ، ، وفمضاً غ عقاً لفنون وعلوم وف ود انبثهت حيايً مُيثل الاقمن الآقمي منبعاً ثقّ 

 و ق  للف للمباى املعج ة اخلالدة الدالة على احلا، واملد  األ ى ملر أ لص السلم، 
 والعمل؛ حي ثناايا جالل مر كل وج ، وحي منن  عساءات لآّل عصق، ولعل مر أ ق علوم 

لي  علل املناسبات الاقمنمة، ذلك العلل المل  عقبم بني السور، وا ايت، والآلمات؛ فإذا
حي  حبات عاد واحد، وأعضاء كارر حي، وأج اء بنمان م صل؛ فعلم  ع وقمج إ را  اهلداايت

 .صورلا أعلى
كل  أمق  فالعلل  ملناسبات بني ا ايت الاقمنمة حي السورة الواحدة، وبني السور حي الآ ا 

 .رفسرياً موضوعماً  ذو  سق عرمل ملا ل  مر  أن كبري حي الداللة على رفسري النهْرل احلآمل
 :عاول الُ مار  احلسي

 علل جلمل ذو  سق علل ال ناسم للسور
س سق قد قّل فم  الآاربو

ُ
  ن كما قد ع  امل

ب مة  وملا كان لملا العلل  قما املسالك  في املدرا  اح اج الباحل فم  إىل اس فقاغ اجل د
والاقاءات، وال وسع  االس اصاء الل و  لدالالت الآلمات الاقمنمة، واإلحاثة هسبا  الن ول

 فافة، وال اا   مع حي  مقلمج، ونفي حي أفانني علوم الننو واملعا  والبمان والبدعع،
اللُّنمة بني لسارمج ا ايت الاقمنمة ومقا   سقعع، وأملعمة وافقة، وسالمة حي الاصد؛ لمدر  سق

 .مر رقرمم كالم  على لملا الصفة، ف بدو ل  أوج  املناسبات حي النهْرل احلآمل -رعاىل- هللا
 .ر الاارل فمما عاولاعلل أن املناسبة علل  قعمج م ر ب  العاول وععقف ب  قد :قال ال ركخي
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 ارربا  م  الاقمن بعض ا ببعض ح  رآون كالآلمة :"سقاج املقعدعر" وقال ابر العقيب حي
سورة  الواحدة م ساة املعا  من رمة املبا  علل عرمل مل ع عقض ل  إال عامل واحد عمل فم 

  منا علم  وجعلناا  سلةالباقة مث ف ح هللا لنا فم  فلما مل جند ل  محلة ورأعنا اخللا هوصاف الب
  .بمننا وبني هللا ور  انا إلم 

رقرمب ا  ومر ةمل حي لسارمج نرل لملا السورة وحي بدارع :وقال اإلمام القا   حي سورة الباقة
رقرمب   علل أن الاقمن كما أن  معج  حبسم فصاحة ألفاظ  و قف معانم  ف و أعضا بسبم

  .سبم أسلوب  أرا وا ذلكونرل ماير  ولعل الملعر قالوا إن  معج  ب
 مر ماسر الآالم أن عقربم بعض  ببعض لئال عآون مناسعا، ولملا" :وقال بعض األرمة

 ."النون ع مل  بعض املفسقعر أو كثري من ل وفواردا غ عقة
 وذلك ألنّ  واملا العلل عقس  اإلميان حي الالم، وع مآر مر اللم، …" :وقال البااعي

  :عآخمج أن لإلعجا  ثقعاني
 .نرل كل مجلة على حماهلا، حبسم الذكمم :أحديفا
 .نرم ا مع أ   ا  لنرق إىل الذرمم :والثا 

 واألول أقق  رناوال وأس ل ذوقا؛ فإن كل مر  ع الاقمن مر ذكي وغ  ع    ملعانم ،
 قا  و صل ل  عند  اع  روعة بنخا ، ورلبة مع انبسا ، ال مصل عند  ان غريا، وكلما
كل  النرق حي املعس عرل عندا موقع اإلعجا ، مث إذا عرب الفسر مر ذلك إىل ةمل ربم
م باعنة  مجلة مبا رل   وما راللا  في علم  وج  ذلك، ورأى أن اجلمل م باعدة األغقاض

 املااصد؛ فرر أهّنا م نافقة، فنصل ل  مر الابض والآق  أضعاف ما كان حصل ل 
كثري  قمبا  آآ  ذلك، ور ل ل إميان ، و ح د إعاان . ورمبا وقمج لسمان مر اهل  والبسم، ف

ل  مر  مر أذكماء امل الفني عر الد ول حي لملا الدعر، بعدما وضنت إلم   الرل ، وبق ت
اس عان هللا، وأ ام  مجاهلا  قارا  وجالرل  حلآمة أرا لا من ل ، وأحآم ا بمل  ومفصل ، فإذا

الملروة مر إحآام القبم،   ل وإظ ار العج ، والوثوق هنّ  حيالسقق لبا  الفقج جينعام ال أم
الناص، وحا  صفات  كما حي األوج مر حسر املعس واللفظ، لآون  مر جّل عر  وارم

رهبدهنها ال رُ ِْغ قُدُلوبدهنها } :العلل الآمال إمياان  ل مم، ورصدعاا  لق ، قارال ما قال القاس ون حي
عْد دهنها وه  ، فانف ح ل  ذلك البا  والحت {لهُدْنكه رهمْحهًة ِإنهكه أهْنته اْلوهلها ُ  لهْم لهنها ِمرْ بدهْعده ِإْذ لهده
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 ورار  بوارق أنوار رلك األسقار، رقص الفآق فم  ثق ، وسآق وهللا اس  قا  وعجبا، ل  مر
جلملة  وثاش لعرمة ذلك جنان ، فقس  مر غري رعبة إميان ، ورأى أن املاصو   لذرمم معان

أهّنا من ا  الوصمج بدععة القصمج، علمهة األمق، عرممة الادر، مباعدة ملعا  الآالم على
وأ فاا،  أ ملت، فسبنان مر أن ل  وأحآم  وفصل ، وغسّاا وجالّا، وبمن  غاعة البمان
البا  مر  وبمللك أعضا عوقمج على احلا مر معا  مايت حار فم ا املفسقون ل ضممع لملا

  …غري اررما 
قصة فلمعس أ عى حي  ني لك أسقار الاصص املآقرات، وأّن كل سورة أعمدت فم اوب  ر ب

السورة الثانمة الساباة،  رلك السورة اس دل علم  ب لك الاصة غري املعس المل  سمات ل  حي
 ل أ ري وال ادمي، واإللا   ومر لنا ا  لفت األلفاظ حبسم رلك األغقاض، ور ريت النروم

المل  رآونت ب  الاصة، وعلى قدر  ال خيالمج  يء مر ذلك أصل املعسوال سوعل، مع أنّ  
 ."غموض رلك املناسبات عآون وضوح ا بعد انآخاف ا

 علّي، أصل : بملل الققة -ول  احلمد- لملا؛ وإن العلل المل  أفاض هللا" :قال البااعي
ألن  حي احلاماة  قدراً؛واالنآسار، وال ضقن واالف اار أل ق العلوم أمقاً، وأ فالا سقاً، وأعاللا 
فإن البالغة مناسبة  إظ ار البالغة مر الآ ا  الع ع ، وبمان ذلك حي كل مجلة مر مجل ؛
حي مآاهنا، وإقامة  املاال ملا ضى احلال. ولملا الآ ا  لبمان الداعي إىل وضع كل مجلة

 .حج  ا حي ذلك وبقلاهنا؛ ألن لملا العلل رعقف من  علل الذرمم
 ،  االً علم ، فاال: "ف عقعمج"مصاعد النرق لإل قاف على مااصد السور" : وجعل اسل ك اب

 لملا العلل لو اسل لملا الآ ا  املصنمج فم  علل ععقف من  مااصد السور. وموضوع : مايت
 .كل سورة على حاهلا. وغاع  : معقفة احلا مر رفسريا كا عة مر رلك السور السور،

وررب  : أول ،  إن  عثمق ال س مل ل  وال مسري ونوع : ال فسري،ومنفع  : ال بنق حي علل ال فسري؛ ف
ألن  معقفة رفسري كل  فمخ  ل ب  قبل الخقون فم ؛ فإن  كاملادمة ل  مر حمل إن  كال عقعمج؛

  "مجمع فنون العلل سورة إمجاالً. وأقسام : السور. وثقعاة السلو  حي مصمل : مجع
اع ناء املفسقعر  املناسبة علل  قعمج ع ع ، قله " :لثة قالقال ال مار  حي كالم  عر املسألة الثا
  .ب  لدق   واح ماج  إىل م عد فآق وةمل
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 وقد اع رب السموثي مناسبة مايت الاقمن وسورا، وارربا  بعض ا ببعض ح  رآون كالآلمة
وقال إن مر فواردا: "جعل أج اء الآالم بعض ا  .الواحدة، وجً ا مر وجوا إعجا  الاقمن

االرربا ، وعصري ال ألممج حال   حال البناء احملآل امل الرل  مًلا هعناق بعض، فماوى بمللكم 
  ."األج اء

الاقمن راقيفا  إن" :ومر احملدثني الملعر رنّب وا إىل قممة لملا العلل اجللمل الخم  ال رقا ، عاول
الرصال، م مل ا مر أول  إىل م قا، فإذا لو مآل السق ،  قما السبك، م ني األسلو ، قو 

ألف  إىل اير ، كأن   بعض  بققا  بعض حي سورا وماير  ومجل ، لق   م اإلعجا  فم  كل  مر
حلاة مفقغة، أو كأن   م  سبمآة واحدة وال عآا  عوجد بني أج ار  رفّآك وال  اذل، كأن 

ا مجل  وماير ، وجاء م ق  وحمد وعاد فقعد أي مل  ألبصار، نرمت حقوف  وكلمار ، ونسات
  ."مساوقًا ألول ، وبدا أول  موارًما   قا

 و جلملة" :وعصمج األس اذ مصسفي صا ق القافعي لملا األسلو  الاقم  العجمم، قارالً 
اإلهلي إذا  فإن لملا اإلعجا  حي معا  الاقمن واررباث ا أمق ال رعم فم  ولو أبلغ حي معناا

وأن ال عناسم  فآان األحقى أن ال رل ئلان ب ت إىل أن السور مل رن ل على لملا الذرمم. 
هللا: رفّقق  بعض ا بعًضا وأن رمللم مايهتا حي اخلالف كل ممللم. ولآن  رود مر أمق

  ."معج ًا، فلّما اج مع اج مع ل  إعجا  م ق لم ملّكق أولو األلبا 
 ورمبا  ّم عند  قدر  سمم مصاع أرى بفنون مر" :وعاول الخم  عبد احلممد الفقالي

وا ، مع  غة وأثّق حي النفوس خبالبة بمان  حملض أن  ذلل عر ربم الآالم ف ام مر وا   إىلالبال
مؤا ملارك لمللك  أن  معملور ألن  ألاى  سب   ار ااًل ومل عُعمل فم ا النرق والقوعة، وما
كمللك، ألمي مر  اخلسمم إال ألن الآالم البلمغ ال   مل سوء الذرمم، فإذا كان األمق

  وسورا"؟ عجا  الاقمن أن عثبت حسر نرم  وإحآام رقرمب  ورناسا ماير املوقر جي
العلل  ومر مثّ، فإن حي لملا الآالم مر أقوال العلماء، ر القى بعض الفوارد الآامنة حي لملا

الآ ا  العرمل إمنا  اجللمل، أيّف ا أن  عُر ق الاقمن الآقمي كأنّ  كلمة واحدة، وعؤّكد أن لملا
حآمل، لآل حقف، وكلمة، ومجلة،  مآًما، وُصمِّل قبل ن ول  حبسا   قما وو نُقدِّر رادعقًا 

ِإانه حنهُْر نده هْلنها } :ةكمد بلمغ ملعس قول  رعاىل ومعة، وسورة، مث نام الآ ا  بخمولّم  . وحي لملا
 امل قضون حول مجع، ورّ  للخب  ال  عثريلا القوافض واملس خققون و {حلههاِفرُونه  الملِّْكقه وهِإانه له ُ 
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ماولة  الاقمن وال اي ة فم  أو الناص من ، كما ع عمون! إذ لو لعل العال البخق  عنخم حي
النآات ال  ال  لالل فات إىل احلآمة مر لملا الذرمم، واالل مام  س  قاج املعا  ولسارمج

 .لمات واحلقوفوالآ عُ وّصل إلم ا إال  ل ماس أوج  املناسبة والقبم بني السور وا ايت
 .املناسبات  ل فسري املوضوعي للاقمن الآقمي عالقة علل حي

لداعة  سبا أن أ قان هلملا العالقة حي احملاضقة الساباة وناول لنا إن الاقمن الآقمي ك ا 
اخلامت املق د  ر نمة ُنثل م ق ارصال بني وحي السماء وألل األرض، لآون  الآ ا  اإلهلي

ال ألممج م اعقة ملا  االع اا  واخلري حي السلو ؛ فال غقو أن رآون ثقعا   حيإىل الصنمح حي 
سورة عر غريلا، وإمنا  أهلِف  الناس، فلمست ُسوهرا  ق  فصول مر ك ا  حبمل رس ال كل
من ا إىل النفي، وكما أن  ثقعاة الاقمن كآ ا  لداعة رس ل م أن عسلك ثققًا عدعدة عد ل

أعضًا حي سورا بصورة  ل عر  ن ب مام  فإن لملا اهلداايت منبثةاهلداايت   مع حي الاقم
  مع حوهلا مايهتا وإن رعد ت  الوصمج، عقالا مر عنعل النرق فم ا، فمجد لآل سورة وحدة
 .رقبم بمن ا، وماصداً لمع ا موضوعاهتا، و ي فم ا روحاً رسق  بني أج ار ا، وو ارج

فدارقر  ممم  لسورة الاقمنمة  ال فسري املوضوعي،ولملا النون مر الدراسة لو مر رناوالت 
اجلامع المل  ردور حول  السورة،  الواحدة، ور جلى م مة الباحل حي الآخمج عر اهلدف

أسبا  ن وهلا ورقرمب ا ومآم ا  وثقعا  : أن عس وعم الباحل ألداف السورة املنبثة حي
 .قض ا واملناسبات بني مااثع اع ومدنم ا وأ ار ا وعد  مع ا ومااصدلا الفقعمة وأسالمم

وإمنا  فالسورة حي  مل ا كلٌّ ال رنفصل عقاا وثارفة مل ئمة مر ا ايت ال م مل راسمع ا،
 .حماً واحداً  النرق إلم ا عآون حي كل ا ال حي بعض ا، وال ر ل الفاردة إال  ع بارلا كماانً 

إال بعد   السورة ال ع ل ب  فاردةاع بار ج ة النرل حي" :لد( حي املوافاات791عاول الخاث  )
االق صار  اس مفاء مجمع ا  لنرق؛ فاالق صار على بعض ا غري مفمد للماصو  من ا، كما أن

فسورة الباقة  .على بعض ا عة حي اس فا ة حآل ما ال عفمد إال بعد كمال النرق حي مجمع ا
ثبت فم ا؛ فمن ا  م حبسم مامثالً كالم واحد  ع بار النرل وإن اح وت على أنوان مر الآال

كاملؤكد وامل مل، ومن ا  ما لو كاملادمات وال م مدات بني عد  األمق املسلو ، ومن ا ما لو
األبوا . ومن ا اخلوامت العاردة  ما لو املاصو  حي اإلن ال وذلك راقعق األحآام على رفاصمل
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ثمل  ديء مدر لدملا األقسام بد مدر ن وما أ ب  ذلك، وال على ما قبل ا  ل أكمد وال ثبمت،
  :فمد  عهِبني مدا رادددم

ا الهمِلعره ممهُنوا ُكِ مه عهلهْمُآُل الصِّمهاُم كهمها ُكِ مه عهلهى} :رعاىل- فادول  الهمِلعره ِمر قدهْبِلُآْل  ايه أهعدُّ ه
رِ } :رعاىل- [ إىل قول 183الباقة:] {لهعهلهُآْل رده دهُاونه  ُ هللُا مايه ِ  لِلنهاِس لهعهلهُ ْل كهملهِلكه عُدبهنيِّ

[ كالم واحد وإن ن ل حي أوقات   ، وحاصل : بمان الصمام وأحآام  187الباقة:] {عده دهُاونه 
 ."وقضار  وسارق ما ع علا ب  مر اجلالرل ال  ال بد من ا وال عنبي إال علم ا وكمفمة م اب 

عهلهله } :قضم ني: األوىل: ح  قول  وسورة الآوثق ان لة حي قضمة واحدة، وسورة العلا ان لة حي
قضمة  [، واأل قى: بامة السورة، وسورة املؤمنون املآمة ان لة حي5العلا:] {عدهْعلهلْ  اإلنسهانه مها ملهْ 

حي معانم   واحدة ولي: الدعاء إىل عبا ة هللا رعاىل؛ وإن ا  ملت على ما ققرا الاقمن املآي
اال  بار حي سارق سور  ة، وإثبات املعا . ومر أرا الثالل: راقعق الوحدانمة، وراقعق النبو 

 .الاقمن فالبا  مف ود
 لد( على مناسبات الاقمن وارصال   لوحدة املوضوعمة حي السورة885وعدل البااعي )ت 

سق  الاقمنمة الواحدة فماول: "فعلل مناسبات الاقمن: علل رعقف من  علل رقرمم أج ار ، ولو
معقفة  مساباة املاال ملا ضى احلال. ور وقمج اإلجا ة فم  علىالبالغة أل ار  إىل ماما 

 ."ماصو  السورة املسلو  ذلك فم ا
فمر املعلوم أن  ولمي مر  ك حي أن لآل سورة   صم  ا املس الة وألداف ا الواضنة؛

األلولمة، والقسالة،  :السور املآمة قد عقضت أسي العامدة اإلسالممة الثالثة بخآل مفصل
األسي الثالثة بانم  د املوت. وميآر للباحل أن ع ناول مر كل سورة مآمة أحدوالبعل بع

حني رخ مل السور املدنمة  ا  مال الآثري من ا على أم ات األ الق وال نفري مر مقذوهلا، حي
ورفنمد م اعل املعارضني وألل الآ ا   على الآلمات الخقعمة، وُممل إىل احلوار وإقامة الربلان

 .فانيوفضح املنا
مر اسل السورة عقف ماصو لا، ومر حاا املاصو   إن مر عقف املقا " :عاول البااعي

أج ار ا... فإن كل سورة هلا ماصد واحد عدار علم   من ا عقف رناسم مع ا وقصص ا ومجمع
 .أوهلا وم قلا وعس دل علم  فم ا
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ع  بع كلمة ققمنمة  ف و ال وععد لملا النون أكثق أنوان ال ناول املوضوعي رسورًا وإضافة؛
وعقبم بمن ا. كما أن  ال عنرق للسورة  لمس نبم  الالهتا، وال ععقض ملوضون ققم  فمجمع ماير 

ماصدلا األكرب المل  ردور علم ، وإمنا  الاقمنمة الواحدة كوحدة موضوعمة  لبنل عر
ورلا مر البنل عر مفاق العالقة مبا لا عضممج إىل عناع    لوحدة املوضوعمة لآل سورة
بمن ا   معة  رة وم فققة  رة أ قى جامعاً  سور، فمنرق حي فوارح السور و وارمم ا وعقبم
حبمل ربدو سور الآ ا  وقد ال ات معانم ا  بني موضوعات السور ما اس اام ل  اجلمع،

 .مب   م ا ومااصدلا كدارقة ارصل كل مب دأ فم ا
  :عاول الدك ور حآمت احلقعق 

وإن   لة الوافمة االنسجام ال ام وال ناسا الآامل بني ا ايت والسور فإند اربني لنا  أل
 ا  ملت على جنوم م عد ة وأغقاض   لفة ومعان م نوعة، لآن ا رقمي إىل لدف واحد،

 .ورندرج مت ماصد واحد ال رنفك عن 
 باعدة،ولملا وج  مر وجوا إعجا  الاقمن الآقمي، ذلك هن مايت الاقمن ن لت حي أوقات م 

كملا  والسقعاة ال  اربعت حي رقرمم ماير  حمل كان عاول علم  الصالة والسالم: "ضعوا معة
 حي موضع كملا". ولو كان لملا األمق مر ةلممج البخق ملا  ال مر رناقض واضسقا  وعمم

مد  } ومؤا ملة، لآن   .{ردهْن ِعل  ِمْر حهِآمل  محِه
 فال مي بخيء مر رناكق األوضان، بل رقى بنيراقأ السورة السوعلة املنجمة حي ن وهلا، 

الواحدة أمقاً  األجناس امل  لفة نام األلفة، فلل عآر االن اال بني األغقاض امل  لفة حي السورة
أحآل  ف ملا ال علما بآالم العاالء مر البخق فآممج بآالم -اع باثمًا بال لدف 

ل صل إىل  غقاض حبمل ر ضافق مجمعاً إمنا لنا  صالت وثماة بني لملا املعا  واأل -احلاكمني
العلماء  ال اعة الاصوى واهلدف العام المل  ردور حول  السورة، ولو ما عسلا علم  بعض

 .الوحدة املوضوعمة أو عمو  السورة ونرام ا
 ل دبق  وللوقوف على لملا احلاماة ومعقف  ا، البد مر ردبق الاقمن، فإند ا ال رر ق إال

بدهُقونه اْلُاْقمنه أهمْ } :وب  سدبناند  مر عاقأ الاقمن وال ع دبدقا فاالوال أمل الصا ق وقد   أهفهال عده هده
 .الق ّ  فالاقمن ال رناضي عجارب  وال خيلا على كثقة {عهلهى قُدُلو   أهقدْفهاهلُها
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ُا ِمْر بده  وهلهْو أهمنهها حي اأْلهْرِض ِمرْ } :قال رعاىل ُدُّ بدْعهُة أهحْبُق  مها هجهقهة  أهْقالم  وهاْلبهْنُق ميه نهِفدهْت  ْعِدِا سه
 .[27لامان:] {كهِلمهاُت اَّللِه ِإنه اَّللهه عه ِع   حهِآمل  

 الاقمن؟ كممج نس دل على الوحدة املوضوعمة حي سور
 :عس دل على الوحدة املوضوعمة حي السورة مر  الل األمور ال المة

ونرب  ب  وحدة نرام ا  اع  ا،سريلا إىل غ عقض السورة عقضًا واحداً، نقسل ب   م -1
لملا البمان كممج وقعت كل حلاة حي املوقع املناسم هلا.  املعنو  حي مجل  ا لآي رقى حي ضوء

النسا الاقم  راضي هن عآون لملا الننو مر الدرس لو  والسماسة الق مدة حي  راسة
ج ء وج ء من  إال  الناظق إىل البنل حي الصالت املوضعمة بني اخلسوة األوىل فم ، فال ع ادم

السورة كل ا جيحصاء أج ار ا وضبم مااصدلا على وج  عآون ل   بعد أن  آل النرق حي
 .ال فاصمل عوانً على السري حي رلك

هول ، وأول  آب قا، وعذامى  إن السورة م ما رعد ت قضاايلا ف ي كالم واحد ع علا م قا)
الاضمة الواحدة، وإن  ال غس  عض حيبمل   إىل غقض واحد، كما ر علا اجلمل بعض ا بب
 .(الغس عر ذلك حي أج اء الاضمة مل ف ل نرل السورة عر اس مفاء النرق حي مجمع ا،كما

 .اسل كل سورة مذجل عر ماصو لا -2
اسل  لنالك ارربا  وثما بني املعا  واألغقاض امل  لفة ال  ر عقض هلا مايت السورة وبني

 .اهلدف العام من االسورة المل    و  على 
أنك رنرق ال قض المل   األمق الآلي امل ممر على حآل القبم بني مجمع أج اء الاقمن لو

ورنرق إىل مقارم رلك  سمات ل  السورة، ورنرق ما   اج إلم  ذلك ال قض مر املادمات،
حي املادمات إىل ما  املادمات حي الاق  والبعد مر املسلو ، ورنرق عند اجنقار الآالم

 .ل  عس  بع  مر اس خقاف نفي السامع إىل األحآام واللوا م ال ابعة
وقد ظ ق ي  س عماي  :قال بقلان الدعر البااعي بعد أن ذكق كالم  م   ممد البجاري

اب داري حي عمل لملا الآ ا   هلملا الااعدة بعد وصوي إىل سورة سبأ حي السنة العا قة مر
املناسبة بمن  وبني مسماا  ألن اسل كل  يء رر ق أن اسل كل سورة مذجل عر ماصو لا

أنبأ ب  م م علم  الصالة والسالم  عنوان  الداّل إمجااًل على رفصمل ما فم ؛ وذلك لو المل 
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وماصو  كل سورة لا   إىل رناسب ا، فأذكق  عند العقض على املالرآة علم ل الصالة والسالم
 .املاصو  مر كل سورة وأثبا بمن  وبني ا  ا

  :العو  على البدء -3
ومن  إىل معس م ق مث ععو   رقى حي كثري مر سور الاقمن أن الآالم عن ال مر معس إىل م ق

إىل م ق إال لوجو  رابسة م مة  على ما بدأ من  ومل عآر لملا االن اال واالجنقار مر معس
  .رقبم بني ا ايت واملااصد عا ضم ا السماق

 :ليقال الخم  عبد احلممد الفقا
عنجق مر أمق إىل أمق وكل   إ  رأعت حي رقرمم كالم هللا ول  احلمد على ما أرا  أن الآالم

 .ععو  إىل البدء فمصري كاحللاة جدعق هن عآون ماصو اً، فمخفي الصدور وللو الالو ، مث
 م ق، مث ععو  إىل األول أو وإن مر عا ة العق  وفسقة البالغة أن عنجق الآالم مر أمق إىل
 .بالب  مل عخآل علم  نرم  الوسم وإذا كان امل اثم عاملًا هسبا  الآالم عاقاًل ل 

 إن اإلققار بوجو  ال ناسم بني ا ايت عؤ   إىل ان رام ا حي وحدة موضوعمة معمنة مت
 .لدف عام وماصد معني  لقغل مر رنون أغقاض السورة

 
 .املعارضون لعلم املناسبات وبيان الراجح

الفقعا  فر ل  مؤعدوا؛ فإن الضقورة را ضي ظ ور مر ععارض  ار عقون ما ال عقاا وكنال كل
لفرماً، كما  ا  ق، وأيرون على  عوالل مبا عدل علم ا، وقد عآون اخلالف بني الفقعاني

  اوعة ريفع   ل  عآون سق اخلالف حي رن ع  كل فقعا ملوضون البنل عما ال علما ب  حبسم
  .و رس الاقمنمة معارضون، ولل وإن كانوا قلة، إال أن رأع ل مل حبلفآان لعلل املناسبات 

علل حسر ولآر عخذ  حي  :املناسبة :لد660قال الخم  ع  الدعر بر عبد السالم ت
 ارربا  الآالم أن عاع حي أمق م ند مقربم أول  آب قا فإن وقع على أسبا    لفة مل حسر

 مر ربم ذلك ف و م آلمج مبا ال عادر علم  إالعخذ  فم  ارربا  أحديفا    ق قال و 
بق   ركمك عصان عن  حسر احلدعل فضال عر أحسن  فإن الاقمن ن ل حي نممج وعخقعر 

أحآام   لفة وألسبا    لفة وما كان كمللك ال ع أرى ربم بعض  ببعض إذ ال  سنة حي
لعلل واألسبا   عقربم رصقف اإلل  حي  لا  وأحآام  بعض ا ببعض مع ا  الف ا  سر أن
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امللو  واحلآام واملف ني ورصقف اإلنسان نفس  همور م وافاة و م  الفة وم ضا ة  ك صقف
ألحد أن عسلم ربم بعض رلك ال صقفات مع بعض مع ا  الف ا حي نفس ا  ولمي

  .ان  ى وا  الف أوقاهتا
الدعر  م  ع كما نُال عر )اإلمام أيب حمان( صاحم )البنق احملمم( كالم   بم  بآالم الخ

الآقمي على أحد  وأنآق أبو العالء ممد غامن املعقوف بد"ال امني" ا  مال الاقمن .عبد السالم
وقال: إن الاقمن إمنا  بد )حسر ال  لص(، أنوان االرربا  بني ا ايت الاقمنمة ولو املسمى

 .غري مالرل وقع على االق ضا  المل  لو ثقعاة العق  حي االن اال إىل
 حجج املنآقعر هلملا اللون مر االرربا  بني "ف ح الادعق" )الخوكا ( صاحم رفسريوذكق 

بهِي إْسقهارِمله  ايه } :رعاىل- ا ايت، وحنا حنولل، وضق  على بعض األمثلة. فعند رفسريا لاول 
ُبونِ  ِبعهْ ِد  أُوِف ِبعهْ دُِكلْ  اذُْكُقوا نِْعمهِ ه الهِ  أهنْدعهْمُت عهلهْمُآْل وهأهْوُفوا [، 40الباقة: {وهإايه ه فهاْرله

كثرياً مر املفسقعر جايفوا بعلل م آلمج واس  ققوا أوقاهتل حي فر ال ععو  علم ل  عاول: اعلل أن
 بل أوقعوا أنفس ل حي ال آلل مبنض القأ  املن ي عن  حي األمور امل علاة بآ ا  هللا بفاردة

الذرمم   ا ايت الاقمنمة املسقو ة على لملارعاىل، وذلك أهنل أرا وا أن عملكقوا املناسبة بني
عن ا كالم  املوجو  حي املصاحمج؛ فجاءوا ب آلفات ورعسفات ع ربأ من ا اإلنصاف، وع ن ا

املاصد األلل  ح  أفق وا ذلك  ل صنممج وجعلوا -سبنان - البل اء فضاًل عر كالم الق 
  ."مر ال ألممج كما حي رفسريا
على أصنا  املناسبات ما ك ب  الخم  ممد ال  نو  حمل قال: إال أن أوسع ماال حي الق  

بل أوقعوا  "اعلل أن كثرياً مر املفسقعر جايفوا بعلل م آلمج و اضوا حي حبق مل عآلفوا سباح  ،
سبنان ؛ وذلك أهنل  أنفس ل حي ال آلل مبنض القأ  املن ي عن  حي األمور امل علاة بآ ا  هللا

الذرمم املوجو  حي  بني ا ايت الاقمنمة املسقو ة على لملاأرا وا أن عملكقوا املناسبة 
البل اء فضاًل عر كالم  املصاحمج، فجاءوا ب آلفات ع ربأ من ا اإلنصاف وع ن ا عن  كالم
مر ال ألممج كما فعل   الق  سبنان ، ح  أفق وا ذلك  ل صنممج وجعلوا املاصد األلل

ما عسمع  مر ععقف أن  وإن لملا ملر أعجمالبااعي حي رفسريا ومر رادم  ومر ة ق عن . 
لن ول  منمل ن ول الوحي على  لملا الاقمن ما  ال عن ل مفققًا على حسم احلوا ل املا ضمة

إلم ، وكل عاقل ال عخك  -ع  وجل- إىل أن قبض  هللا -صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا 
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بل قد رآون م ناقضة   نفس ا، أن لملا احلوا ل املا ضمة لن ول الاقمن م  الفة  ع بار
أمق لخ ص أو أ  اص رناقض ما   ك نقمي أمق كان حالالً، وململ أمق كان حقاماً، وإثبات

و رة مع الآافقعر و رة مع مر  كان قد ثبت هلل قبل ، و رة عآون الآالم مع املسلمني
، ومونة حي رقغمم ووق ًا حي رقلمم مضى وحضق، وحمنًا حي عبا ة وحمنًا حي معاملة، ووق اً 

أمق م قة، ومقة حي رآالممج مرمة ومقة حي  بخارة ومونة نملارة وثورًا حي أمق  نما و رة حي
لملا اال  الف المل  ال ع مسق مع   أقاصمص ماضمة وإذا كانت أسبا  الن ول   لفة

كا  الف ا د فآممج عسلم العاقل  االر الف؛ فالاقمن النا ل فم ا  ع بار نفس    لمج
واحلا  ؟ ولل لملا إاّل ِمْر ف ح أبوا   العنم وال وت، واملاء والنار، واملالهد املناسبة بني

مقض أو كان مقض   ق  اجل ل والاصور؟  الخك وروسمع  ارقة القعم على مر كان حي قلب 
بني مجمع م  الاقمن، راقر عندا أن لددملا األمدق  فإن  إذا وجد ألل العلل ع آلمون حي ال ناسم

بلم ًا معجقاً إال إذا ظ ق الوج  املا ضي للمناسبة. فإن وهجهد  أن  ال عآون الاقمنال بد من ، و 
انادد حي قلب  ما كان علم  حي عافمة وسالمة، لملا على فقض أن  اال  الف بني ا ايت
فآممج وكل مر ل  أ   علل  على لملا الذرمم الآارر حي املصنمج؛ ن ول الاقمن كان مقرباً 
عامنًا أن  مل عآر كمللك، ومر  ك حي لملا رجع إىل كالم ألل العلل   لآ ا  ععلل علماِ 
سهلعني على حوا ل النبوة؛ فإن  عثلج صدرا وع ول عن  القعم  العارفني هسبا 

ُ
الن ول امل

سورة مر السور امل وسسة فضاًل عر املسولة؛ فإن  ال مالة لدلا مخ ملة على   لنرق حي
  .مساباة بني أسبااا ن لت حي حوا ل   لفة ال مايت

ايه } :[، و1العلا:] {اْققْأ ِ ْسِل رهبِّكه الهمِل   هلهاه } :ن ل بل عآفي املاصق أن ععلل أن أول ما
ثِّقُ  أهعدُّ ها أهعدُّ ها الْدُم همِّلُ } :[، و1املدثق:] {الْدُمده أ  موضع لملا ا ايت  [، وعنرق1امل مل:] {ايه

املناسبة بني مايت نعلل  ن األمق لآملا فأ  معس لسلموالسور حي رقرمم املصنمج. وإذا كا
ة ق ما أن ل هللا م ادماً. وما أقل  قسعًا أن  رادم حي رقرمم املصنمج ما أن ل هللا م أ قًا أو
حي أمق ال ععو  بنفع على فاعل  وال  نفع مثل لملا، بل لو عند مر عف ل رضممع ل وقات

ألل العلل للمناسبة بني ما قال  رجل  ى رجل مرعلى مر عامج علم ، وأنت رعلل أن  لو رصد
مر الاصارد ال  رآون  رة مدحًا وأ قى  مر البل اء مر  سب  ورسارل ، وإىل ما قال   اعق

فعمد لملا امل صد  إىل ذلك ابمون فناسم  لجاء، وحمنًا رخببًا وحمنًا ركء، وغري ذلك،
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اخلسبة ال   سب ا حي احلج واخلسبة  فناسم بني بني فاقا ومااثع ، مث رآلمج رآلفًا م ق
بني اإلنخاء حي الع ا واإلنخاء حي اهلنا، لُعده لملا  ال   سب ا حي النآاد وحنو ذلك، وانسم

عال  عابثًا بعمقا المل  لو رأس مال ،وإذا كان مثل لملا املا  امل صد  ملثل لملا مصاً  حي
 دسبنان  د المل  أعج ت بالغ   بل اء فآممج رقاا عآون حي كالم هللا املن لة حي كالم البخق؛

  العق ...؟
وصمج لملا الاقمن هن  عقيب، فأن ل  بل   ل  -سبنان - كل ماصق وكامل أن هللا وقد علل

وجقى فم   ارع ل حي اخلسا ، وقد علمنا أن  سمب ل كان  مسالآ ل حي الآالم، وسلك فم 
ال نبم   م باعنة وكمللك  اعقلل. وْلنآ مِج املااملاام الواحد فمأيت بفنون   لفة وثقارا  عاوم

 ."على لملا املفسدة ال  ععثق حي ساح  ا كثري مر احملااني
فم   إن ما ذلم إلم  الع  بر عبد السالم وأبو حمان وال امني والخوكا  وال  نو  لو اا

دذا  ذلك ال ا  بعض عملر؛ فاد ضقبوا أمثلة علدى ننُّل الاارلني  ملناسدبة حي الاقمن، وأن
الدواعي والعلل، وأن  علما لوقون السور وا ايت على أسبا  وأ مان   لفة ع أرى فم ا ر اعق

ف ي مادرة رؤ    مر سعى إىل البنل عر ذلك ال ناسم فاد رآلمج ما ال عسما، وإن قدر
 إىل ربم ركمك عصان عن  كالم ر  العاملني

للاقمن  فالثابت أن اا عابل إثبات العآي؛أن ما ساقوا مر  وافع ومسوِّغات لو  والواقع
مصنفي على  :وا  ق ن وي على حسم الوقارع، :الآقمي نوعني مر ال ن الت: أحديفا

 الذرمم املناول إلمنا  ل وارق جماًل عر جمل وإن مر ميعر حي النرق لد حي كل واحد حسم
حدل  وبني السور على السواء؛ مر ال ن علني نون لُدْنمة وان ماء ورناسم وارصال بني ا ايت

 .أوالً عند ن وهلا حبسم الوقارع، مث حدل كنماً عند رقرمب ا مصنفماً 
رقرمبا وةصمال  وفصل اخلسا  أهنا على حسم الوقارع رن عال وعلى حسم احلآمة

 ل وقممج كما أن ل مجلة إىل  فاملصنمج على وفا ما حي اللود احملفوظ مقربة سورا كل ا وماير 
عنب ي حي كل معة أن عبنل أول كل  الع ة ومر املعج  البني أسلوب  ونرم  البالق والمل بمت 

املس الة ما وج  مناسب  ا ملا قبل ا ففي ذلك   يء عر كوهنا مآملة ملا قبل ا أو مس الة مث
  .ارصاهلا مبا قبل ا وما سمات ل  علل جل ولآملا حي السور عسلم وج 
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ذلك  ر كالم البخق وأفعاهلل ال  الف احلوا ل واأل مان فإنوإذا جا  اررفان حد ال ناسم ع
ِك ها    الق} :ال عقرفع حي كالم ر  العاملني املوصوف  إلعجا ، وصدق هللا؛ إذ عاول

ُفصِّلهْت ِمر لهُدْن حهِآمل   هِبري   رُُ  مُثّ ه [. مث إن  قد ُحفظ عر الخوكا  1لو :] {ُأْحِآمهْت مايه
إن  مر األرمة امل انني امل بنقعر حي مجمع " : ك اب  )البدر السالع( قول عند رقمج   للبااعي حي

باول : "ومر أمعر النرق حي ك ا  ل  حي ال فسري  املعارف". ووصمج رفسريا )نرل الدرر(
والسور علل أن  مر أوعمة العلل املفقثني حي الملكاء اجلامعني  المل  جعل  حي املناسبة بني ا  

واملناول، وكثريًا ما عخآل علّي  يء حي الآ ا  الع ع  وأرجع إىل  بني علمّي املعاول
و  صقاهتا فال أجد ما عخفي غلملي، وأرجع إىل لملا الآ ا  فأجد ما  مسوالت ال فسري

 ."عفمد
وا، فاال الخم  وي  كما أن ألل العلل قد  الفوا مر أنآق الاول  ملناسبات الاقمنمة وويفه

حسم الوقارع  مر قال ال عسلم ل   الآقمية مناسبة؛ ألهنا علىالدعر امللو : "قد ولل 
رقرمباً  امل فققة، وفصل اخلسا  أهنا على حسم الوقارع رن عاًل، وعلى حسم احلآمة

أحآام م عد ة أو  وةصماًل؛ مقربُة سورا كل ا وماير   ل وقممج. وحافظ الاقمن لو اس ف  حي
ال الوة مل ع ُل كما أف   على ما ُسئل، وإذا رجع إىلانظق فم ا أو أماللا لملكق معة كل حآل 

 .بل كما أن ل مجلة إىل بمت الع ة وال كما ن ل مفققاً،
مآملة ملا قبل ا أو  مث  ا : "والمل  عنب ي حي كل معة أن عبنل أول كل  يء  عر كوهنا

السور عُسلم  جهلٌّ، ولآملا حي مس الة، مث املس الة ما وج  مناسب  ا ملا قبل ا؟ ففي ذلك علل
 .األرمة حي ذلك وج  ارصاهلا مبا قبل ا وما سمات ل ". ووافا  غري واحد
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 السادسةاحملاضرة 
 (3مناسبات اآلايت والسور )

*** 
 هلل والصالة والسالم على رسول هللا احلمد

 :بعد أما
  :لملا احملاضقة ن ندل عر فقن مر فقون علل املناسبات ولو ففي

 .رلم ا ا عة وال ال ناسم بني 
 ال ركخي: المل  عنب ي حي كل معة أن عبنل أول كل  يء عر كوهنا مآملة ملا قبل ا أو قال

 .مس الة
 .املس الة ما وج  مناسب  ا ملا قبل ا؟ ففي ذلك علل جل مث

 السموثي: وفاردر  جعل أج اء الآالم بعض ا م ملا هعناق بعض فماوى بمللك االرربا  قال
 .حال  حال البناء احملآل امل الرل األج اء وعصري ال ألممج

ذكق ا عة بعد األ قى إما أن عآون ظالق االرربا  ل علا الآلل بعض  ببعض وعدم  :فناول
 ألوىل فواضح ، وكمللك إذا كانت الثانمة ل وىل على وج  ال أكمد أو ال فسري أو  نام 

 .ولملا الاسل ال كالم فم  االعذاض أو البدل
املبدوء  عر ق االرربا  بل عر ق أن كل مجلة مس الة عر األ قى وأهنا  الف النونوإما أال 

 .ب ؛ فإما أن رآون معسوفة على األوىل حبقف مر حقوف العسمج املخقكة حي احلآل أو ال
 :الاسل األول: أن رآون معسوفة

 :وال بد أن رآون بمن ما ج ة جامعة
ا األهْرِض وهمهاعدهْعلهُل مها عهِلُج حي } :كاول  رعاىل اِء وهمها عدهْعقُُج ِفم ه  ،{خيهْقُُج ِمندْ ها وهمها عدهْن ُِل ِمره السهمه

ُ عدهْاِبُض وهعدهْبُسُم وهإِلهْم ِ } :وقول   .{رُدْقجهُعونه  وهاَّلله
 لل ضا  بني الابض والبسم والولوج واخلقوج والن ول والعقوج و ب  ال ضا  بني السماء

 .كالنرريعر والخقعآني  واألرض، وفاردة العسمج جعل ما
الاقمن  ذكق القمحة بعد ذكق العملا  والقغبة بعد القلبة، وعا ة :ومر أمثلة عالقة املضا ة

 .سبا العرمل إذا ذكق أحآاما ذكق بعدلا وعدا ووعمدا لمآون ذلك  عثا على العمل مبا
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 .مث عملكق مايت ال وحمد وال ن ع  لمعلل عرل ا مق والنالى
 .ة والنساء واملاردة وغريلا  دا كمللكوةمل سورة الباق 

 ل  لص  وب أمل أمثلة ال ناسم بني ا ايت عر ق ا  مال الاقمن العرمل على النون املسمى
الآقمي من   يء  وقد أنآقا أبو العالء ممد بر غامن املعقوف  ل امني وقال: لمي حي الاقمن

ثقعاة العق  مر  ق ضا  المل  لوملا فم  مر ال آلمج وقال: إن الاقمن إمنا ور  على اال
 .االن اال إىل غري مالرل

 .قال ال ركخي: ولمي كما قال
 وقال السموثي: قد غلم حي قول ... ولمي كما قال ففم  مر ال  لصات العجمبة ما  ري

 .العاول
ذكق  وانرق إىل سورة األعقاف كممج ذكق فم ا األنبماء والاقون املاضمة واألمل السالفة، مث

لملا  ىل أن قص حآاعة السبعني رجال و عار  هلل ولسارق أم   باول  واك م لنا حيموسى إ
 لص  ألم    الدنما حسنة وحي ا  قة وجواب  رعاىل عن  مث  لص مبناقم سمد املقسلني بعد

 مر {ا لِلهمِلعره أه هاُء وهرهمْحهِ  وهِسعهْت ُكله  هْيء  فهسهأهْك ُدبُد ه  قهاله عهملهايب ُأِصمُم بِِ  مهرْ  } :باول 
وفضارل   صفاهتل كمت وكمت ولل الملعر ع بعون القسول الن  األمي وأ مل حي صفار  الآقمية

 .ولو مر بدعع ال  لص
ف  لص من  إىل وصمج املعا   {عُدبدْعهُثونه  وهال ُ ِْ ِ  عدهْومه } :وحي سورة الخعقاء حآى قول إبقالمل

إىل ني الآفار  اخل، وقد  لص مر قصة إبقالمل وقوم  {ونه عدهْومه ال عدهندْفهُع مهال  وهال بدهنُ } :باول 
فدهلهْو أهنه لهنها كهقهًة فدهنهُآونه ِمره } :حي الدار ا  قة القجون إىل الدنما لمؤمنوا  لقسل حي قول 

 .ولملا  لص عجمم {اْلُمْؤِمِننيه 
 الساعة مثوحي سورة الآ مج حآى قول ذ  الاقنني حي السد بعد  ك  المل  لو مر أ قا  

 .النف  حي الصور وذكق احلخق ووصمج متل الآفار واملؤمنني
 وقال بعض ل: الفقق بني ال  لص واالس سقا  أنك حي ال  لص رقكت ما كنت فم   لآلمة

كالربق  وأقبلت على ما  لصت إلم  وحي االس سقا  نق بملكق األمق المل  اس سق ت إلم  مقورا
 .نت فم  كأنك مل راصدا وإمنا عقض عقوضااخلاثمج مث رذك  ورعو  إىل ما ك
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حي  قمل: واملا عر ق أن ما حي سوريت األعقاف والخعقاء مر    االس سقا  ال ال  لص لعو ا
إىل م قا وحي الخعقاء إىل ذكق  {أُمهة   وهِمْر قدهْوِم ُموسهى} :األعقاف إىل قصة موسى باول 

 .األنبماء واألمل
 لاسل المل  ال عسمج فم  وعالحظ أن أمثلة ال  لص فم اقلت: سمأيت ذكق االس سقا  حي ا

 ماال عسمج فم  أعضا اا ععي أن ال  لص واالس سقا  كلم ما مر أسبا  ال ناسم بني
 .ا ايت سواء أكانت معسوفة أم غري معسوفة

  :ومر أحسر أمثلة ال  لص
ا ةي  لصات وذلك أن  جاء ا عة فإن فم  {السهمهاوهاِت وهاألهْرضِ  اَّللهُ نُورُ  } :قول  رعاىل

 النور ونثمل  مث  لص من  إىل ذكق ال جاجة وصفاهتا مث رجع إىل ذكق النور وال عت بصفة
 عس مد من  مث  لص من  إىل ذكق الخجقة مث  لص مر ذكقلا إىل صفة ال عت مث  لص مر

 .مر عخاءصفة ال عت إىل صفة النور ورضاعف  مث  لص من  إىل نعل هللا  هلدى على 
ا عة فإن  سبنان  ذكق أوال عملا  الآفار وأن  {سهأهله سهاِرل  ِبعهملها   وهاِقع   } :ومن  قول  رعاىل

 .هللا ذ  املعارج بوصمج {ردهْعقُُج اْلمهالِرآهُة وهالقُّوُد إِلهْم ِ } :ال  افع ل  مر هللا مث  لص إىل قول 
ءهانه  نه * أهوْ قهاله لهْل عهْسمهُعونهُآْل ِإْذ رهْدُعو } :وقول  عدهندْفهُعونهُآْل أهْو عهُضقُّونه * قهاُلوا بهْل وهجهْدانه م ه

ُ ْل ردهْعُبُدونه * أهنْدُ لْ  كهملهِلكه  ُْل عهُدوٌّ ِي ِإال  عدهْفعهُلونه * قهاله أهفدهقهأهعْدُ ْل مها ُكندْ يفُُكُل األهْقدهُمونه * فهِإهنه وهم ه
أصنام ل  وذلك أن  ملا أرا  االن اال مر أحوال {ُ وه عدهْ ِدعرِ الهمِل   هلهاهِي فده  * ره ه اْلعهالهِمنيه 

 .املنفصل إىل ذكق صفات هللا قال: إن أولئك ي أعداء إال هللا فان ال بسقعا االس ثناء
ِْلُآُ لْ  } :وقول  رعاىل ْدهتُها ِمْر ُكلِّ  هْيء  وههلهها عهْقش  عهِرمل  * وهجه  وهأُورِمهتْ  ِإّ ِ وهجهْدُت اْمقهأهًة نه

ُُل الخهْمسهانُ  وهقدهْومه ها ُْل فهصهدهُلْل عهِر السهِبمِل فدهُ ْل  عهْسُجُدونه لِلخهْمِي ِمْر ُ وِن اَّللِه وه هعهره هله أهْعمهاهله
ُ ُْفونه وهمها وهعدهْعلهُل مها  عهْسُجُدوا َّللِِه الهمِل  خُيْقُِج اخلْهْمءه حي السهمهاوهاِت وهاأْلهْرضِ  ال عدهْ  هُدونه * أهال

ُ ال إِله ه ِإال ُلوه ره ُّ   .{اْلعهْقِش اْلعهِرملِ  رُدْعِلُنونه * اَّلله
ولملا مر بدعع ال  لص  { هجهقهُة ال هقُّومِ  أهذهِلكه  هرْي  نُدُ اًل أهمْ } :وقول  رعاىل حي سورة الصافات

  .هلل وما أعد هلل إىل وصمج الراملني وما أعد فإن  سبنان   لص مر وصمج امل لصني
 .واعلل أن  حمل قصد ال  لص فال بد مر ال وثئة ل 



133 

 

عخري إىل قصة عوسمج علم   { اْلاهصهصِ  حنهُْر ندهُاصُّ عهلهْمكه أهْحسهره  } :قول  رعاىل :ومر بدعع 
عخري إلم ا املا النآ ة مر    الوحي والقم   السالم فوثأ املا اجلملة إىل ذكق الاصة

 ِإنه اَّللهه اْصسهفهى} :مب دأ  لا املسمح علم  السالم ىل ذكقوكاول  سبنان  موثئا لل  لص إ
 .ا عة {م همه وهنُوحاً 

َّللِِه اْلمهْخقُِق وهاْلمهْ ِق ُ } :ومن ا قول  رعاىل ا رُدوهلُّوا فدهثهله وهْجُ  اَّللهِ  وه فإن  قد عاال ما وج   {فهأهعْدنهمه
ا اْ ُُ  وهسهعهى حي  مهنهعه وهمهْر أهْظلهُل ِاهْر } :مبا قبل  ولو قول  ارصال  مهسهاِجده اَّللِه أهْن عمُْلكهقه ِفم ه
 .ا عة؟ { هقهاِاها

أن  قال الخم  أبو ممد اجلوعس حي رفسريا  عت أ  احلسني الدلان عاول وج  ارصاهلا لو
 .وامل ق  ذكق  قعم بمت املادس قد سبا أ  فال لقمنآل ذلك واس ابلولا فإن هلل املخقق

فإن   ا عة {ُ ِلاهْت * وهِإىله السهمهاِء كهْممجه رُِفعهتْ  أهفهال عدهْنرُُقونه ِإىله اإلبِل كهْممجه  } :قول  ومن ا
 .اجلمع بني اإلبل والسماء واجلبال واألرض حي لملا ا عة؟ عاال ما وج 

حي ان فاع ل  أن  مجع بمن ا على  قى اإللمج والعا ة  لنسبة إىل ألل الوبق فإن كل :واجلوا 
ورخق  وذلك  معاعخ ل مر اإلبل ف آون عناع  ل مصقوفة إلم ا وال  صل إال هن رقعى

وحصر  بن ول املسق ولو سبم رالم وجول ل حي السماء مث ال بد هلل مر مأوى عؤوع ل
ال نال  ع نصنون ب  وال  يء حي ذلك كاجلبال مث ال غس هلل ل عملر ثول مآث ل حي من ل عر

على  ذا نرق البدو  حي  مال  وجد صورة لملا األ ماء حاضقة فم مر أرض إىل سوالا فإ
 .الذرمم اململكور
عاال أ   {ندهْفي  مبها كهسهبهْت وهجهعهُلوا َّللِِه ُ قهكهاءه  أهفهمهْر ُلوه قهارِل  عهلهى ُكلِّ  } :ومن ا قول  رعاىل

 .بمن ما؟ ارربا 
 قارل على كل نفي رذ  عبا ر  أوأن املب دأ ولو مر  ربا مملوف أ  أفمر لو  :وجواب 

 .معا ل اهلم ة رادعقا أفمر لو قارل على كل نفي كمر لمي باارل؟
 ووج  العسمج على ال ادعقعر واضح ؛ أما األول: فاملعس أرذ  عبا ة مر لو قارل على كل

 .نفي ومل عآمج الذ  ح  جعلوا ل   قكاء؟
 من ما فآممج  علون ل ري املساو  حآلوأما على الثا : فاملعس إذا ان فت املساواة ب

 .املساو 
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الراملني  وهللا ال ع د  الاوم} :إىل قول  { ِإبْدقهاِلمله  أهملْه ردهقه ِإىله الهمِل  حهاجه  } :ومن ا قول  رعاىل
ُ ال عدهْ ِد  اْلاهْومه الرهاِلِمنيه   .{* وهاَّلله

أهملْه ردهقه ِإىله } :ري ا عةعسمج قصة على قصة مع أن  ق  العسمج املخاكلة فال  سر حي نر
الهمِل ل ل }أهْو كه  .رهبِّكه

مبن لة لل رأعت كالمل  حاج إبقالمل وإمنا كانت  { أهملْه ردهقه } :ووج  ما بمن ما مر املخااة أن
 مقكبة مر يف ة االس ف ام وحقف النفي، ولمللك لا  ببلى { أهملْه ردهقه } مبن ل  ا ألن

حقف  ة املس ف ل عن  غري كب ة عند املس ف ل، ومر مث جاءواالس ف ام ععسي النفي، إذ حاما
ب   االس ف ام مآان حقف النفي، ونفي النفي إلا ، فصار مبثابة رأعت غري أن  ماصو 

 .االس ف ام ومل ميآر أن عؤرى حبقف  لوجو ا حي اللفظ فلمللك أعسي معس لل رأعت
 .من  معس رنرقفإن قلت مر أعر جاءت إىل ورأعت ع عدى بنفس  أجمم ل ض
 .لملا الاسل األول حمل رآون ا عة الثانمة معسوفة على األوىل

 :والاسل الثا : أال رآون معسوفة
 .ولنا ال بد مر  عامة رؤذن  رصال الآالم ولى ققارر معنوعة مؤذنة  لقبم

  والاسل األول م ج لفري
 .ثا الولملا الاسل م ج معنو  رن ل الثانمة مر األوىل من لة ج ر ا 

 :ول  أسبا 
 :أحدلا: ال نرري؛ فإن إحلاق النرري  لنرري مر  أ  العاالء ومر أمثل  

ّااً  أُولهِئكه ُللُ } :عام قول  {ِ حلْهاِّ  كهمها أهْ قهجهكه رهبُّكه ِمْر بدهْمِ كه } :قول  رعاىل اْلُمْؤِمُنونه حه
ُْل  هرهجهات  ِعْنده رهاِِّْل وهمهْ ِفقهة  وهرِْ ق    . {كهقمي   هله

ألمقا  فإن هللا سبنان  أمق رسول  أن ميضى ألمقا حي ال نارل على كقا مر أصناب  كما مضى
الا ال عوم بدر  حي  قوج  مر بم   لسلم العري أو للا ال ولل كارلون وذلك أهنل ا  لفوا حي

فعل  من ل ما كان مر وجا لوا فآقا كثري -صلى هللا علم  وسلل-حي األنفال وحاجوا الن  
وأنفمل أمقا اا وأمقلل أن  حي النفل فأن ل هللا لملا ا عة -صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا 

ما بعد أن كانوا مؤمنني ووصمج  ع اوا هللا وعسمعوا وال ععذضوا علم  فمما عفعل  مر  يء
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ا} :املؤمنني مث قال  {لهآهارُِلونه   ِمره اْلُمْؤِمِننيه أهْ قهجهكه رهبُّكه ِمْر بدهْمِ كه ِ حلْهاِّ وهِإنه فهقِعااً  كهمه
 .عقعد أن كقالم  ل ملا فعل   مر ال نارل كآقال  ل لل قوج معك

اخلري  والاصد أن كقال  ل ملا فعل  مر قسمة ال نارل كآقال  ل لل قوج وقد ربني حي اخلقوج
ا أمقوا فلمسمعوا م مر الرفق والنصق وال نممة وع  اإلسالم فآملا عآون فمما فعل  حي الاسمة

  .ب  وعذكوا لوى أنفس ل
ع ل  فخب  كقال  ل ما جقى مر أمق األنفال وقسم  ا  لآقالة حي  قج  مر بم   وكل ما ال

 .الآالم إال ب  مر صفة وصلة ف و مر نفي الآالم
 :وقمل معناا: أولئك لل املؤمنون حاا كما أ قجك ربك مر بم ك  حلا كاول  رعاىل

اءِ }  .{مها أهنهُآْل ردهْنِسُاونه  وهاألهْرِض إِنهُ  حلههاٌّ ِمْثله  فدهوهره ِّ السهمه
 وقمل الآاف صفة لفعل مضمق وةوعل  افعل حي األنفال كما فعلت حي اخلقوج إىل بدر وإن

 .كقا الاوم ذلك
ل معناا كما أنعمنا علمآل جيرسال رسو  {ِمْنُآلْ  كهمها أهْرسهْلنها ِفمُآْل رهُسوالً } :ونرريا قول  رعاىل

 .علمآل مر أنفسآل فآمللك أمت نعم 
ا أهنْد هْلنها عهلهى} :وأما قول  رعاىل فإن  {النهمِلعُق اْلُمِبنيُ  وهُقْل ِإّ ِ أهانه } :بعد قول  {اْلُمْا هِسِمنيه  كهمه

 .عملا  مثل ما أن لنا على املا سمني فم  مملوفا كأن  قال أان النملعق املبني عاوبة أو
 :املضا ة: ومر أمثل  السبم الثا : 

ا عة فإن أول السورة كان حدعثا  {كهفهُقوا سهوهاء  عهلهْمِ لْ  ِإنه الهمِلعره } :قول  رعاىل حي سورة الباقة
الآقمي وأن مر  أن  اهلداعة للاوم املوصوفني  إلميان فلما أكمل وصمج املؤمنني  عر الاقمن

ر لملا الوج  وحآم   ال خوعا والثبوت حبدعل الآافقعر فبمن ما جامع ويفي  ل ضا  م عام
 .األول. كما قمل: وبضدلا ر بني األ ماء على

 لملات  فإن قمل: لملا جامع بعمد ألن كون  حدعثا عر املؤمنني؛  لعقض ال  لملات واملاصو 
 .المل  لو مساق الآالم إمنا لو احلدعل عر الآ ا  ألن  مف  ح الاول

 .عآفى ال علا على أ  وج  كان قلنا: ال عخذ  حي اجلامع ذلك، بل
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اإلميان  وعآفى حي وج  القبم ما ذكقان ألن الاصد ةكمد أمق الاقمن والعمل ب  واحلل على
ُ ْل حي } :ب  وهلملا ملا فقغ مر ذلك قال ا عة فقجع إىل  {رهْعم  ِاها نده هْلنها عهلهى عهْبِدانه  وهِإْن ُكندْ

 .األول
 :السبم الثالل: االس سقا 

لِبهاسًا عُدوهارِ  سهْومِرُآْل وهرِعخًا وهلِبهاُس ال دهْاوهى ذهِلكه  ايه بهِي م همه قهْد أهنْد هْلنها عهلهْمُآلْ } :رعاىل كاول 
ِت اَّللِه لهعهلهُ ْل عهملهكهُقون  هرْي  ذهِلكه   .{ِمْر مايه

قال ال  خق : لملا ا عة وار ة على سبمل االس سقا  عام ذكق بدو السوءات و صمج 
 علم ا إظ ارا للمنة فمما  لا هللا مر اللباس وملا حي العق  وكخمج العورة مر امل انة لورقا

  .والفضمنة وإ عارا هن السذ    عرمل مر أبوا  ال اوى
عهْس دهْنِآمجه اْلمهِسمُح أهْن عهُآونه  لهرْ } :قال السموثي: وقد  قجت على االس سقا  قول  رعاىل

فإن أول الآالم ذكق للق  على النصارى ال اعمني نبوة  {اْلُماهقهبُونه  الِرآهةُ عهْبدًا َّللِِه وهال اْلمه 
 .مث اس سق  للق  على العق  ال اعمني بنوة املالرآة املسمح

أهوهملْه عدهقهْوا ِإىله مها  } :وجعل الااضي أبو بآق حي ك ا  إعجا  الاقمن مر االس سقا  قول  رعاىل
َّللِهِ   دهفهمهُأ ِظاللُ ُ  هلهاه اَّللهُ ِمْر  هْيء  عده  عهْسُجُد  عهِر اْلمهِمنِي وهالخهمهاِرِل ُسجهدًا َّللِِه وهُلْل  هاِ ُقونه * وه

 . {وهُلْل ال عهْس هْآربُونه  مها حي السهمهاوهاِت وهمها حي األهْرِض ِمْر  هابهة  وهاْلمهالِرآهةُ 
وإن   ر أن كل  يء عسجد هلل ع  وجلوقال كأن املقا  أن لق   لاول األول إىل اإل بار ع

 .كان اب داء الآالم حي أمق  اص. ان  ى
 .قال ال ركخي: وفم  نرق

 قال السموثي: وعاق  مر االس سقا  ح  ال عآا ان عفذقان حسر ال  لص ولو أن عن ال
عخعق  اا اب دئ ب  الآالم إىل املاصو  على وج  س ل خي لس  ا  السا  قما املعس حبمل ال

 .بمن ما السامع  الن اال مر املعس األول إال وقد وقع علم  الثا  لخدة االل ئام
 قلت: سبا أن حسر ال  لص م علا  لاسل األول حمل رآون ا عة الثانمة معسوفة على

 .-رمح  هللا-األوىل وإن كانت بعض أمثل   ال عسمج فم ا كما ذكق السموثي 
 : م ق رنخمسا للسامع ولو ققعم مر ال  لصالسبم القابع: االن اال مر حدعل إىل
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ْسره مهت    لهملها ذِْكق  } :كاول  رعاىل حي سورة ص بعد ذكق األنبماء فإن لملا  {وهِإنه لِْلُم هِانيه حلُه
ان  ى ذكق األنبماء ولو نون مر ال ن عل أرا  أن عملكق نوعا م ق ولو  الاقمن نون مر الملكق ملا

 .اإل ارة فأكد رلك اإل بارات  سل {ا ذِْكق  لهمله } :فاال ذكق اجلنة وألل ا
 .كما راول: أ ري علمك بآملا مث راول بعدا لملا المل  عند  واألمق إلمك

ْسره مهت   } :وقال عاول املصنمج لملا    مث عخقن حي    م ق  كما {وهِإنه لِْلُم هِانيه حلُه
ا وهِإنه لِلسها} :ولمللك ملا فقغ مر ذكق ألل اجلنة قال   .النار وألل ا فملكق {ِغنيه لهخهقه مهت   لهمله

 قال ابر األثري: لملا حي لملا املاام ؛ مر الفصل المل  لو أحسر مر الوصل ولي عالقة
 .أكمدة بني اخلقوج مر كالم إىل م ق

 :وعاق  من  أعضا ما عسمى: حسر املسلم
ندهْعُبُد وهِإايه ه  ِإايه ه } :قال ال جنا  والسم : ولو أن خيقج إىل ال قض بعد رادم الوسملة كاول 

  {نهْس هِعنيُ 
 } :قال السم : واا اج مع فم  حسر ال  لص واملسلم معا قول  رعاىل حآاعة عر إبقالمل

ُْل عهُدوٌّ ِي ِإال ره ه اْلعهالهِمنيه  ره ِّ لهْم ِي ُحْآماً } :إىل قول  {الهمِل   هلهاهِي فدهُ وه عدهْ ِدعرِ  * فهِإهنه
 .{ِي ِ لصهاحِلِنيه وهأهحْلِاْ 

 .نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل
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 السابعةاحملاضرة 
 (4مناسبات اآلايت والسور )

*** 
 هللا احلمد هلل والصالة والسالم على رسول

 :أما بعد
 .عر ال ناسم بني ا عة وال  رلم ا رآملة احلدعل

قبل ا فاد ةرى اجلملة معسوفة على ما قبل ا  فناول: لنا  مايت أ آلت مناسب  ا ملا
 :ذلك صورا عل نا اا ما لو حي معنالا ف ن اج إىل  قد ونملكق مر االرربا ؛ وعخآل وج 

ا ايت فإن وج   {لِ دهْعجهله ِب ِ  ال ُمهّقِْ  بِِ  ِلسهانهكه } :مر ذلك قول  رعاىل حي سورة الامامة
ح   عل بعض  السورة وم قلا عسق جدا فإن السورة كل ا حي أحوال الامامة اسب  ا ألولمن

الافال فمما حآاا الف ق القا   أهنا ن لت حي  القافضة أن  سام مر السورة  يء وح  ذلم
قض علم  ك اب  قال عع {اإِلْنسهاُن عدهْومهِئمل  مبها قهدهمه وهأه هقه  عُدندهبهأُ  } :اململكور قبل حي قول  اإلنسان

 {بِِ  ِلسهانهكه لِ دهْعجهله ِب ِ  ال ُمهّقِ ْ } حي الاقاءة فماال ل  فإذا أ مل حي الاقاءة رلجلج  وفا فأسقن
اُ  فهِإذها} عملك وأن ناقأ علمك إن علمنا أن جنمع  إلققار هنك  {فهارهِبْع قُدْقمنه ُ } علمك {قدهقهْأانه

  ع علا بعاوب  . ان  ىعلمنا بمان أمق اإلنسان وما  فعلت مث إن
صلى هللا علم  -مقعك الن   قال السموثي: ولملا خيالمج ما ثبت حي الصنمح أهنا ن لت حي

 .علم  لسان  حالة ن ول الوحي -وسلل
 :مناسبات وقد ذكق األرمة هلا

 :انبم  قول وقد اك نف  مر ج {لِ دهْعجهله ِب ِ  ال ُمهّقِْ  بِِ  ِلسهانهكه } :قال ال ركخي: وأما قول  رعاىل
اْلعهاِجلهةه *  كهال بهْل مُِبُّونه  } :وقول  {بهِصريهة  * وهلهْو أهْلاهى مهعهاِذعقهاُ  بهِل اإِلْنسهاُن عهلهى ندهْفِس ِ  }

ُرونه ا ِ قهةه     قولك للقجل وأنت مدث  حبدعل فمن ال عنك وعابل على  ف ملا مر { وهرهمله
مث رصل حدعثك. فال  س وحنو لملا الآالم،م ق: أقبل علي وا ع ما أقول واف ل ع  يء

 .ل ، وإمنا عآون ب  مخوقا للآالم عآون بمللك  ارجا عر الآالم األول قاثعا
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أمما ال عاقأ وال عآ م وكان إذا ن ل علم  الوحي  -صلى هللا علم  وسلل-وكان رسول هللا 
لاف  بلسانك فإمنا وال ر  الاقمن حق  لسان  بملكق هللا، فامل ل : ردبق ما عوحى إلمك و ع

  .جنمع  لك وحنفر  علمك
 وهرهِضمُت لهُآلُ  } :قول  إىل {عهِئيه الهمِلعره كهفهُقوا ِمْر ِ عِنُآلْ } :ونرريا قول  حي سورة املاردة

ووسم لملا اجلملة  {ذهِلُآْل ِفْسا  } :أوال فإن الآالم بعد ذلك م صل باول  {اإِلْسالمه ِ عناً 
والعمل اا واحلل على  الفة الآفار وموت   قبول لملا األحآامبني الآالمني رقغمبا حي 

 .الدعر كلم  ل وإكمال
ل باول  }ذهِلُآْل ِفْسا ل} وعدل على ارصال أُوِحيه  ُقْل ال أهِجُد حي مها} األنعام معة فهمهِر اْضسُقه

له ِ ْن ِعق  فهِإنهُ  رِْجي  أهْو   همًا مهْسُفوحًا أهوْ  ِإاله أهْن عهُآونه مهمدْ هًة أهوْ  ِإيهه ُمهقهمًا عهلهى ثهاِعل  عهْسعهُم ُ  حلْه
 .{لِ هرْيِ اَّللِه ِبِ  فهمهِر اْضسُقه  ِفْسااً أُِلله 

صلى هللا علم  -صا ف أن   {وهلهْو أهْلاهى مهعهاِذعقهاُ } :واملاصو  أن أول السورة ملا ن ل إىل
ب  لسان  مر عجل    خمة مر رفل   مفظ المل  ن ل وحق   حي رلك احلالة   ر إىل -وسلل
نها بدهمهانه ُ } :إىل قول  {لِ دهْعجهله ِب ِ  ال ُمهّقِْ  ِبِ  ِلسهانهكه } :فن ل الآالم إىل  مث عا  إىل {مُثه ِإنه عهلهمدْ

 .رآملة ما اب دئ ب 
املدرس على السالم مثال مسألة ف خاغل السالم  قال الف ق القا  : وحنوا ما لو ألاى

ععقف السبم  فاال ل  ألا إي  لك ورف ل ما أقول مث كمل املسألة فمر ال ل بخيء عقض 
 .عقف ذلك عاول لمي لملا الآالم مناسبا للمسألة خبالف مر

 :قمل حي املناسبة ومن ا أعضا أ  اا
 أن مر عاصق عر العمل هلا حم العاجلة وكان مر  أن  رعاىل ملا ذكق الامامة وكان مر

على لملا املسلو  ما  رة إىل أفعال اخلري مسلوبة فنب  على أن  قد ععذضاملبا  أصل الدعر أن
ورف ل ما عق  من  وال خاغل  حلفظ قد عصد عر ذلك  لو أجل من  ولو اإلص اء إىل الوحي

عق  علم  إىل أن  عبا ر إىل ال نفظ ألن مفمر  مضمون على رب  ولمصغ إىل ما فأمق هال
اجلملة املعذضة رجع الآالم إىل ما ع علا   ملا اناضتعناضي فم بع ما ا  مل علم ، مث

أن ل اي بي  بملكقا ومر لو مر جنس  فاال كال ولي كلمة ر ن كأن  قال بل  إلنسان املب دأ
  .مث مبون العاجلة م م لآونآل  لا ل مر عجل رعجلون حي كل  يء ومر
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بد حمل ععقض عوم الامامة املخ مل على عمل الع ومن ا: أن عا ة الاقمن إذا ذكق الآ ا 
عن ا احملاسبة عمال  الآ ا  املخ مل على األحآام الدعنمة حي الدنما ال  رنخأ أر ف  بملكق

 :قال إىل أن {اْلُمْجقِِمنيه ُمْخِفِانيه ِاها ِفم ِ  وهُوِضعه اْلِآ هاُ  فهذههى} :ورقكا كما قال حي الآ مج
ا اْلُاْقمنِ  وهلهاهْد صهقهفدْنها حي } أُويته ِك هابهُ   فهمهرْ } ا عة، وقال حي سبنان {لِلنهاِس ِمْر ُكلِّ مهثهل   لهمله

ُلْ  بِمهِممِنِ  فهُأولهِئكه عدهْاقهأُونه  ا اْلُاْقمنِ } :إىل أن قال {ِك هااه  .ا عة {وهلهاهْد صهقهفدْنها لِلنهاِس حي لهمله
ُ } :إىل أن قال {عدهْومهِئمل  ُ ْرقاً  اْلُمْجقِِمنيه عدهْومه عُدندْفهُ  حي الصُّوِر وهحنهُْخُق } :وقال حي ث  فده دهعهاىله اَّلله

  .{عُدْاضهى إِلهْمكه وهْحُم ُ  احلْهاُّ وهال ردهْعجهْل ِ ْلُاْقمِن ِمْر قدهْبِل أهنْ  اْلمهِلكُ 
السورة عدل إىل ذكق نفي املصسفى كأن  قمل لملا  ومن ا أن النفي ملا رادم ذكقلا حي أول

 .اي ممد نفسك أ قف النفوس فل أ مل هكمل األحوالوأنت   أن النفوس
 :واا أ آل أعضا

ُْروا عهْسأهلونهكه عهِر اأْلهِللهِة ُقْل ِليه مهوهاِقمتُ } :قول  رعاىل اْلبُدُموته  لِلنهاِس وهاحلْهجِّ وهلهْميه اْلربُّ هِهْن ةه
ا  .ا عة {ِمْر ظُُ ورِله

عر األللة، فن لت لملا  -صلى هللا علم  وسلل- عر ابر عباس قال: سأل الناس رسول هللا
 :األللة؟ فأن ل هللا أبو العالمة: بل نا أهنل قالوا: اي رسول هللا! مله ُ لات ا عة. وقال

ُْروا} :-رعاىل-، وقول  {عهِر األهِللهةِ  عهْسأهُلونهكه } اْلبُدُموته ِمر ظُُ ورِلها وهلهِآره  وهلهْميه اْلربُّ هِهن ةه
 وأ قج الب ار  عر الرباء قال: كانوا إذا أحقموا حي {اردهاهى وهْأُروا اْلبُدُموته ِمْر أهبْدوهاِاها مهرِ  اْلربه 

 .اجلاللمة أروا البمت مر ظ قا فأن ل هللا ا عة
ا عة على لملا األحوال ال  روعنالا حي سبم الن ول،  قول أكثق املفسقعر محهْل»قال القا  : 

صلى هللا -سألوا رسول هللا  ال ادعق عصعم الآالم حي نرم ا؛ فإن الاومأن  على لملا  إال
ُقْل } :احلآمة حي ذلك باول -رعاىل–نور الامق، فملكق هللا  عر احلآمة حي ر ري -علم  وسلل

ا  الف نور الامق وبني لملا  ، فأ  رعلُّا بني بمان احلآمة حي{وهالْدنهجِّ  ِليه مهوهاِقمُت لِلنهاسِ 
 .الاصة؟

 .أحآام األللة وبني حآل إرمان البموت؟ ما لو القابم بني أ 
 :واجلوا  مر وجوا

  :وناصاهنا كأن  قمل هلل عند سؤاهلل عر احلآمة حي نام األللة :أحدلا
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ظالقة ومصلنة لعبا ا فدعوا السؤال عن  وانرقوا حي  معلوم أن كل ما عفعل  هللا فم  حآمة
 . حي  يء وأن ل مسبوهنا بقارفعلوهنا أن ل اا لمي مر الرب واحدة
مر أفعاهلل حي احلج ففي  أن  مر    االس سقا  ملا ذكق أهنا مواقمت للنج وكان لملا :الثا 

إذا أحقموا مل عد ل أحد من ل حارسا وال  ارا وال  احلدعل أن انسا مر األنصار كانوا
وخيقج أو ع  مل   ل   فإن كان مر ألل املدر نام نابا حي ظ ق بم   من  عد فسساثا مر

 لمج اخلباء فامل هلل لمي الرب ب نقجآل  سلما عصعد ب  وإن كان مر ألل الوبق  قج مر
ورقك ل  الرب بق مر اراى ما حقم هللا وكان مر حا ل السؤال عر لملا مر   ول البا  لآر

 .السؤال عر األللة
عر امل وضئ مباء البنق ملا سئل  -صلى هللا علم  وسلل- ونرريا حي ال اي ة على اجلوا  قول 

 .((لو الس ور مايفا احلل مم   )) :فاال
 ملا لل علم  مر رعآمس ل حي سؤاهلل وأن مثل ل كمثل مر عذ  أن  مر قبمل ال مثمل :الثالل

مر رعآمي األسئلة ولآر الرب     وعد ل مر ظ ق البمت فامل هلل لمي الرب ما أن ل علم 
أ    قوا األمور مر وجول ا  {أهبْدوهاِاها وهْأُروا اْلبُدُموته ِمرْ } :سبنان  مر اراى ذلك مث قال هللا

 .أن ربا ق علم ا وال رعآسوا ال  لم
أفعال هللا حآمة من  وأن  ال عسأل عما عفعل ولل  واملقا  أن عصمل الالم على أن مجمع

 .حي السؤال اهتاما عسألون فإن
كناعة عر العدول عر  البموت مر ظ ورلاإرمان  -سبنان  ورعاىل-وقال القا  : جعل 

  .كناعة عر ال مسك  لسقعا املس امل السقعا الصنمح، وإرماهنا مر أبوااا
قبل رعاثم ل أسبا  علل الفلك ووسددارل معقف   كمدر  أ  أن سؤاهلل عر حا ثة فلآمة  قماة

ن  ا عة ولمللك   ل سبنا البمت مر ظ ورا؛ وذلك بال  ك مناقض للنآمة والرب، أييت
 .{رُدْفِلُنونه  وهاردهُاوا اَّللهه لهعهلهُآلْ } :باول 

عمل عمالً، فأ ا مر ثقق  وأبواب  فال بد أن عفلح  عاول ابر سعد : كل مر سلك ثقعااً أو
ةكد  ، وكلما عرل املسلو {اْلبُدُموته ِمْر أهبْدوهاِاها وهْأُروا} :-رعاىل-غاع  ، كما قال  وعصل إىل

 .إلم  نّي البنل ال ام عر أمثل السقق املوصلةلملا األمق، ورع
 :ومن ا كمللك
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اْلمهْسِجِد  ِبعهْبِدِا لهْماًل ِمره اْلمهْسِجِد احلْهقهاِم ِإىله  ُسْبنهانه الهمِل  أهْسقهى } :قول  سبنان  ورعاىل
نها ُموسهى اْلِآ ها ه } :إىل أن قال {األهْقصهى  ء وفإن  قد عاال: أ  رابم بني اإلسقا ،{وهمردهمدْ

نها ُموسهى اْلِآ ها ه }  ؟{وهمردهمدْ
 أثلعناا على ال مم عماان وأ ربانا بوقارع مر سلمج بماان ووج  ارصاهلا مبا قبل ا أن ال ادعق

بعض ماير  ل اص ا ذكقا  ل اوم أ بارا على معج ر  بقلاان أ  سبنان المل  أثلعك على
 . قىالآقرني ل آون قص  ما معة أ وأ رب  مبا جقى ملوسى وقوم  حي

إىل رب  كما أسقى مبوسى مر مصق حني  قج  -وسلل صلى هللا علم –أو أن  أسقى مبنمد 
 .عذقم من ا  ارفا

 لم ملكق بنو إسقارمل نعمة هللا {عهْبدًا  هُآوراً  ُذرِّعهةه مهْر محههْلنها مهعه نُود  ِإنهُ  كهانه } مث ذكق بعدا
أبناء نود ملا وجدوا وأ ربلل أن  أ لل مرعلم ل قدميا حمل جنالل مر ال قق إذ لو مل عنج 

لم  ذرع   والولد سق أبم  فمجم أن عآونوا  اكقعر كأبم ل ألن  نوحا كان عبدا  آورا ولل
 .أن عسريوا سرير  فمخآقوا

 لفاصلة وع ل النرل اا مع  قوج ا  قج املقور عر  وةمل كممج أثس علم  وكممج رلما صف  
إايلل مر السوفان مبا  دح  بخآقا وأن عع ادوا رعرمل  لمص األول إىل ذكقا وم الآالم

عدالل وقد عقف ل أن  إمنا عؤا مللل بملنوال وفسا لل  محل ل علم  وجنالل من  حني أللك مر
 .سلم علم ل مر ق ل ل فمما

ع ملكقوا وععقفوا قدر نعمة هللا علم ل وعلى نود المل   مث عا  علم ل  إلحسان واإلفضال كي
 .ال عملعم ل ذرع   فلما صاروا إىل ج ال  ل ونق وا عا  علم لول ولدلل

معس لملا الاصة بآلمات قلملة العد  كثرية الفوارد  مث ذكق رعاىل حي ثالل مايت بعد ذلك
علم  مر ال درعج   قح ا إال  ل فصمل الآثري والآالم السوعل مع ما ا  مل ال ميآر

ُ ْل ألهنْدُفِسُآْل وهِإنْ ِإْن أه  } :العجمم واملوعرة العرممة باول  ندْ ُ ْل أهْحسه ندْ ا ْحسه ْأمُتْ فدهله ه  .{أهسه
أهْن عدهْقمحههُآْل وهِإْن ُعْدمُتْ  عهسهى رهبُُّآلْ } : قج إىل قول  ومل عناسع بمللك نرام الآالم إىل أن

حآمة الاقمن ألن   إن عدمت إىل الساعة عدان إىل العفو مث  قج  قوجا م ق إىل ععس {ُعْدانه 
 .ماام إىل ماام ح  عناسع الآالم ة الآربى وعلى لملا فاي االن اال مرا ع

 :ومر ذلك أعضا
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َّللِِه اْلمهْخقُِق وهاْلمهْ ِق ُ } :قول  رعاىل  :عاال ما وج  ارصال  مبا قبل  ولو قول  ا عة فاد {وه
 .ا عة؟ {مهسهاِجده اَّللهِ  وهمهْر أهْظلهُل ِاهْر مهنهعه }

رفسريا:  عت أ  احلسر الدلان باول وج  ارصال  لو أن  اجلوعي حيقال الخم  أبو ممد 
 .هلل املخقق وامل ق   قعم بمت املادس قد سبا أ  فال لقمنآل ذلك واس ابلوا فإن ذكق
  فصل

 :واملعس على  الف حي ارصال اللفظ
 :قال ال ركخي

أهصهابهُآْل فهْضل  ِمره  وهلهِئرْ } :على  الف  كاول  رعاىل وقد عآون اللفظ م صال    ق واملعس
نهُ  مهوه هة   اَّللِه لهمدهُاولهره كهأهْن ملهْ  نهُآْل وهبدهمدْ نهُآلْ } :فاول  {رهُآْر بدهمدْ نهُ  مهوه هة   كهأهْن ملْه رهُآْر بدهمدْ منروم  {وهبدهمدْ

 .ألن  موضع الخمارة {عهلهيه  قهاله قهْد أهنْدعهله اَّللهُ } :باول 
اْلُمْؤِمِننيه  وهِإنه فهقِعااً ِمره } :فإن  م صل باول  {عدهْنرُُقونه  سهاُقونه ِإىله اْلمهْوِت وهُللْ كهأهمنهها عُ } :وقول 

ه كهأهمنهها ُعسهاُقونه  لهآهارُِلونهل }ُلهاِ ُلونهكه حي   .{احلْهاِّ بدهْعده مها ردهبهنيه
وهأهْعمُدنُدُ ْل  ردهوهلهْوا} :  الخق  قول  رعاىلجوا {عهلهى الهمِلعره ِإذها مها أهردهْو ه لِ هْنِملهُ لْ  وهال} :وقول 

ُلُآلْ } :وقول  {رهِفمُض ِمره الدهْمعِ   . ا ل حي الخق  {عهلهْم ِ  قُدْلته ال أهِجُد مها أهمحِْ
 : فاول  {ِإال قهِلمالً } :إىل قول  {أهذهاُعوا بِ ِ  وهِإذها جهاءهُلْل أهْمق  ِمره اأْلهْمِر أهِو اخلْهْوفِ } :وقول 

ُ  الهمِلعره عهْس دهْنِبسُونه ُ } :م صل باول  {قهِلمالً  ِإال}  .{لهعهِلمه
اَّللِه عهلهْمُآْل وهرهمْحهُ ُ ل  وهلهْوال فهْضلُ } :على ةوعل {وهلهْوال فهْضُل اَّللِه عهلهْمُآْل وهرهمْحهُ  ُ } :ومثل باول 
 .الخمسانار مل عد ل  حي رمح   واربعوا الخمسان ال ربع ل  { } ِإال قهِلمالً 

ا اْ ُ ُ  حي بُدُموت  أهِذنه اَّللهُ } :رعاىل واا   مل االرصال واالناسان قول   {أهْن رُدْقفهعه وهعمُْلكهقه ِفم ه
 :قول  أ  املصباد حي بموت وعآون نام  على {ِمْصبهاد   ِفم ها} :عآون م صال باول    مل أن

ا اْ ُ ُ } و  مل أن  صفة للبموت {ِ ْلُ ُدوِّ وها صهاِل * رِجهال   اُعسهبُِّح لهُ  ِفم ه } و {وهعمُْلكهقه ِفم ه
 .{رِجهال  ال رُدْلِ مِ لْ } :عآون مناسعا  ربا لاول 

 {أهْكربهه ِإال حي ِك ها   ُمِبني   وهال أهْص هقه ِمْر ذهِلكه وهال} :واا ع عني أن عآون مناسعا قول 
عر  صري على حد قولك ما عع  جعل م صال بمع   ال  ل املعس إذ ع مس أنمج ألن  لو

 .ذلي إال حي ك ا  أ  اس دراك 
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أن  مب دأ و رب، ومن ل مر قضى  من ل مر قضى  س ئناف  على {ُلدًى لِْلُم هِانيه  ِفم ِ } :وقول 
 .على احلال حي رادعق لا اي بعل فم   رب ال و لدى نصم

ُْل أهْصنها ُ } : عر قول {الهمِلعره  هِْمُلونه اْلعهْقشه } وال خيفى اناسان  .{النهارِ  أههنه
 .{وهمها عُدْعِلُنونه  ِإانه ندهْعلهُل مها ُعِسقُّونه } :عر قول  سبنان  { هْ ُْنكه قدهْوهُلُلْ  فهال} وكملا

نها} :عر قول  {فهأهْصبهحه ِمره النهاِ ِمنيه } :وكمللك قول  عهلهى بهِي ِإْسقارمله أهنهُ   ِمْر أهْجِل ذهِلكه كه دهبدْ
 .{ِب هرْيِ ندهْفي   قده هله ندهْفساً مهْر 

 :املناسبات قاعدة حي معقفة
  :قال املخداي امل قيب

ا ايت حي مجمع الاقمن لو أنك رنرق إىل ال قض المل   األمق الآلي املفمد لعقفان مناسبات
إىل مقارم رلك  السورة ورنرق ما   اج إلم  ذلك ال قض مر املادمات ورنرق سمات ل 

عند اجنقار الآالم حي املادمات إىل ما عس  بع   اق  والبعد مر املسلو  ورنرقاملادمات حي ال
البالغة  فاء  نفي السامع إىل األحآام أو اللوا م ال ابعة ل  ال  را ضي مر اس خقاف

ف ملا لو األمق الآلي امل ممر على حآل  ال لمل بدفع عناء االس خقاف إىل الوقوف علم ا
ومعة حي كل  اقمن فإذا فعل   ربني لك وج  النرل مفصال بني كل معةال القبم بني مجمع أج اء

 .سورة
ألل العلل حول األسلو  الاقم  قواعد وضوابم  وقد اع رب بعض ل ما الحر  مجاعة مر

البااعي: "ر وقمج  املناسبات ومر ذلك ما قدمناا فمما سبا مر ماضقات مثل:قول ملعقفة
املسلو  ذلك فم ا، وعفمد ذلك معقفة املاصو  مر  رةاإلجا ة فم  على معقفة ماصو  السو 

 .مجمع مجل ا
إذا ذكق أحآامًا ذكق بعدلا وعدًا ووعمداً؛ لمآون  و قول ال ركخي: "وعا ة الاقمن العرمل

 .لُمعلل عرل ا مق والنالي  عثاً على العمل مبا سبا، مث عملكق مايت ال وحمد وال ن ع ؛ ذلدك
الآ ا  املخ مل على عمل العبد؛ حمل ععقض  قمن إذا ذكقوقول السموثي: إن عا ة الا

رنخأ عن ا  بملكق الآ ا  املخ مل على األحآام الدعنمة حي الدنما ال  عوم الامامة أر ف 
 .احملاسبة عمالً ورقكاً 

  .وصلى هللا على نبمنا ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة
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 منةثااحملاضرة ال
 (5مناسبات اآلايت والسور )

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
 :ففي لملا احملاضقة نس آمل حدعثنا عر

 .رناسم السور وا ايت
  :وأول موضوعارنا الموم عر

 .ال ناسم بني فوارح و وامت كل سورة
 :-رمح  هللا-عاول السموثي 

ج ءا لسمفا  م   مقاصد املسالع  وان ا وقد أفق ت فم مر لملا النون مناسبة فوارح السور و 
 .واملسالع حي رناسم املااثع

 :وقال ال ركخي
وبداءهتا باصة مبدأ أمق  ومر أسقارا مناسبة فوارح السور و وان ا وةمل سورة الاصص

وإسعاف  مر وثن  ونصقر   و قوج  {فدهلهْر أهُكونه ظهِ ريًا لِْلُمْجقِِمنيه } :موسى ونصقر  وقول 
هال عآون ظ ريا للآافقعر ورسلم    -هللا علم  وسلل صلى- ملآاملة و  م ا همق الن  

  .{ِإىله مهعها    ِإنه الهمِل  فدهقهضه عهلهْمكه اْلُاْقمنه لهقها ُّ ه } :مر مآة والوعد بعو ا إلم ا باول  خبقوج 
 .{رها ُّواُ  ِإانه } :لاول  حي أول السورة
 .{لِْلعهالهِمنيه  ِإْن ُلوه ِإال ذِْكق  } :ا  لملكق و  م ا ب  حي قول وحي سورة ص بدأل

 .{إِنهُ  لهمهْجُنون  } :باول  و  م ا {أهْنته بِِنْعمهِة رهبِّكه مبهْجُنون   مها} :وحي سورة ن بدألا باول 
، مث قال {ره هقدْنهاُلْل عُدْنِفُاونه  اعُدْؤِمُنونه ِ ْل هْمِم وهعُِامُمونه الصهالةه وهِاه  الهمِلعره } :وحي أول سورة الباقة

ِ ِ  وهُك ُِبِ   إِلهْمِ  ِمْر رهبِِّ  وهاْلُمْؤِمُنونه ُكلٌّ ممهره  ممهره القهُسوُل مبها أُْن ِله } :حي م ق السورة ِ َّللِه وهمهالِرآه
بني أن م ق السورة ع ف و حي أول السورة عملكق صفات امل اني ال  ع مم ون اا وحي {وهُرُسِل ِ 

 .ممنوا مع  قد ام ثلوا رلك الصفات وملوا اا والملعر -صلى هللا علم  وسلل-القسول 
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ا الهمِلعره ممهُنوا ال} :ومر أمثل   أعضا سدورة املم ننة حمل بدرت بادول  رعاىل رده هِ مُلوا  ايه أهعدُّ ه
 الهمِلعره ممهُنوا ال رده دهوهلهْوا قدهْوماً غهِضمه اَّللهُ  ايه أهعدُّ ها} :و  مت باول  رعاىل {عهُدوِّ  وهعهُدوهُكْل أهْولِمهاءه 

 .{اْلُآفهاُر ِمْر أهْصنهاِ  اْلُاُبورِ  عهلهْمِ ْل قهْد عهِئُسوا ِمره ا ِ قهِة كهمها عهِئيه 
األهْرِض وهُلوه اْلعه ِعُ   سهبهحه َّللِِه مها حي السهمهاوهاِت وهمها حي } :وسورة احلخق بدرت باول  رعاىل

 .{احلْهِآملُ  حي السهمهاوهاِت وهاأْلهْرِض وهُلوه اْلعه ِع ُ  ُعسهبُِّح لهُ  مها} :باول  رعاىل و  مت {احلْهِآملُ 
 ِإنهُ  ال عُدْفِلحُ } :و  مت باول  {قهْد أهفدْلهحه اْلُمْؤِمُنونه } :وسورة املؤمنون بدرت باول  رعاىل

اِفُقونه   .وغريلا مر السور {اْلآه
 ِإنهُ  ال} وأور  حي  ان  ا {قهْد أهفدْلهحه اْلُمْؤِمُنونه } وقد جعل هللا فامة سورةقال ال  خق : 
اِفُقونه   .واخلانة فخ ان ما بني الفامة {عُدْفِلُح اْلآه

 .وذكق الآقما  حي العجارم مثل 
مر أعداء هللا وعدم مواالرد ل،  وعالحظ أن الوحدة املوضوعمة حي املم ننة ردور حول الرباءة

 املؤمنون حول صفات املؤمنني املفلنني، وأوصاف الآافقعر والوحدة املوضوعمة حي سورة
  .اخلاربني

 .جيذن هللا رعاىل وسمأيت الآالم عر الوحدة املوضوعمة حي هناعة لملا احملاضقة
 .ال ناسم بني السورة وال  رلم ا :املوضون الثا  حي ماضقة الموم لو

 :وعناسل إىل أقسام
 .و انة ال  قبل ا ال ناسم بني فامة السورةاألول: 

ال  قبل ا ح  إن من ا ما عر ق  فمر أسقار علل رناسم السور مناسبة فامة السورة خبانة
 .{إِلعالِف قُدقهْعش  } {فهجهعهلهُ ْل كهعهْصمج  مهْأُكول  } رعلا ا ب  لفرا كما قمل حي

 .هلل عدوا وح ان عون لمآونفاد قال األ فش ارصاهلا اا مر    فال اس  مل فق 
املناسبة ملا   ل ب  السورة قبل ا مث  وقال بعض ل: إذا اع ربت اف  اد كل سورة وجدر  حي غاعة

املاردة مر فصل  أ قى كاف  اد سورة األنعام  حلمد فإن  مناسم خل ام لو خيفي  رة وعر ق
ندهُ ْل ِ حلْهاِّ } :الاضاء كما قال رعاىل  .{مله احلْهْمُد َّللِِه ره ِّ اْلعهالهِمنيه وهقِ  وهُقِضيه بدهمدْ

العبا  أكد ذلك باول  حي أول سورة  وملا   ل سبنان  سورة النساء ممقا  ل وحمد والعدل بني
ا الهمِلعره ممهُنوا} املاردة  .{أهْوُفوا ِ ْلُعُاو ِ  ايه أهعدُّ ه
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، وحي أول سورة {وهلهداً  الهمِل  ملْه عده هِ ملْ وهُقِل احلْهْمُد َّللِِه } :وحي م ق سورة اإلسقاء قال رعاىل
ا أهنْد هله عهلهى عهْبِدِا اْلِآ ها ه وهملْه لهْعهْل له ُ  احلْهْمُد َّللِِه الهمِل } :الآ مج ال  رلم ا قال  .{ِعوهجه

بِّْن ُ  ره النُُّجوِمل، وحي أول سورة ال و حي م ق سورة السور قال: }وهِمره اللهْمِل فهسه  :نجل قالوهِإْ  ه
 .{وهالنهْجِل ِإذها لهوهى}

ندهُ لْ } :مر قول  وكاف  اد سورة فاثق  حلمد هلل فإن  مناسم خل ام ما قبل ا وهبهنْيه مها  وهِحمله بدهمدْ
 فدهُاِسعه  هاِبُق اْلاهْوِم الهمِلعره ظهلهُموا} :كما قال رعاىل {ِمْر قدهْبلُ  عهْخ دهُ ونه كهمها فُِعله هِهْ مهاِعِ لْ 

 .{ْمُد َّللِِه ره ِّ اْلعهالهِمنيه وهاحلْه 
 .الواقعة  ألمق ب  وكاف  اد سورة احلدعد  ل سبمح فإن  مناسم خل ام سورة

اْلِدانه } :قول  فإن  إ ارة إىل الصقا  حي { ذهِلكه اْلِآ ها ُ  * امل} :وكاف  اد سورة الباقة باول 
قها ه  الصقا  قمل هلل ذلك الصقا  المل  سأل ل  كأهنل ملا سألوا اهلداعة إىل {اْلُمْس هِامله  الصِّ

 . لفامة الآ ا  ولملا معس حسر عر ق فم  ارربا  سورة الباقة اهلداعة إلم  لو
 اْلِدانه } :الصقا  حي قول  إ ارة إىل {ذهِلكه اْلِآ هاُ  ال رهْعمه ِفم ِ  * امل} :وكاف  اد الباقة باول 
قها ه اْلُمْس هِامله   اهلداعة إىل الصقا  املس امل قمل هلل ذلك الصقا  المل  اكأهنل ملا سألو  {الصِّ

 .سأل ل اهلداعة إلم  لو الآ ا 
 .ولملا معس حسر عر ق فم  ارربا  سورة الباقة  لفامة

اج معوا على الاقمن وضعوا سورة  وقال أبو جعفق بر ال بري حآى اخلسايب أن الصنابة ملا
لهةِ } :املقا  ااء الآناعة حي قول بمللك على أن  الادر عام العلا اس دلوا  ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْ

 .ابر العقيب ولملا بدعع جدا قال الااضي أبو بآق {اقدْقهأ} :اإل ارة إىل قول  {اْلاهْدرِ 
 :قال ال ركخي

 .ولآملا حي السور عسلم وج  ارصاهلا مبا قبل ا وما سمات ل 
 .سمأيت لملا القاجح كماقال: ولو مبس على أن رقرمم السور روقمفي و 

 .ولمللك ماضقة مس الة -رمح  هللا-قلت: ولو كما قال 
 :وفوارح ال  رلم ا الثا : ال ناسم بني فوارح السورة

 ل نممد ألن ال سبمح حمل جاء  مثل مناسبة فامة سورة اإلسقاء  ل سبمح وسورة الآ مج
 .هللا واحلمد هللا مادم على ال نممد عاال سبنان



148 

 

اس ف اح ا بمللك ما مل ص  إن  لخم  كمال الدعر ال ملآا  ىف بعض  روس  مناسبةوذكق ا
-اإلسقاء ولو مر اخلوارق الدالة على صدق رسول هللا  سورة بس إسقارمل اف  نت حبدعل

ذلك وقالوا كممج عسري حي  وأن  رسول مر عند هللا، واملخقكون كملبوا -هللا علم  وسلل صلى
 وعاندوا ورعن وا وقالوا صمج لنا بمت املادس فقفع ل  ح  ادسلملة مر مآة إىل بمت امل

ا عاا ألن رآملعب ل ل  رآملعم  وصف  هلل... قال: فاف  نت  ل سبمح رصدعاا لنبم  فمما
 املا المل  كملبوا أما الآ مج فإن  ملا اح بي الوحي وأرجمج عنا  فن ا نفس  قبل اإل بار

 -صلى هللا علم  وسلل-عر نبم   أن  مل عاسع نعم الآفار بسبم ذلك أن هلا هللا ر ا علم ل و 
 لنسبة  فناسم اف  اح ا  حلمد على لملا النعمة وإذا ثبت لملا بل أمت علم  جين ال الآ ا 

عند ال أمل عر ق أن الاقمن كل    إىل السور فما ظنك   ايت ورعلا بعض ا ببعض بل
 .كالآلمة الواحدة

 :ومضمون ال  رلم ا الثالل: ال ناسم بني مضمون السورة
قمل: "لي كاملاابلة لل  قبل ا،  .ومر لسارمج ذلك وج  املناسبة بني سوريت املاعون والآوثق

ومنع  املنافاني هربعة أمور: الب ل، ورق  الصالة، والقايء فم ا، ألن الساباة وصمج هللا فم ا
نها ه } :ال كاة. فملكق حي لملا السورة حي ماابلة الب ل ْوثدهقه ِإانه أهْعسهمدْ أ : اخلري الآثري، وحي  { اْلآه

أ : لقضاا ال للناس،  {لِقهبِّكه } :علم ا، وحي ماابلة القايء ماابلة رق  الصالة: فهصهلِّ أ : ُ م
 ."فم  ال صّدق مر حلوم األضاحي ، وعد ل{وهاحْنهقْ } :املاعون وحي ماابلة منع

،  -صلى هللا علم  وسلل-هللا  ومثال  أعضا: حي سورة الضنى ذكق  للنعل احلسمة على رسول
 .املعنوعة علم  وحي سورة الخقد ذكق للنعل

علم ل وميثل ل املسلمون، وامل ضو   مثال م ق: حي سورة الباقة ذكق للسوارمج الثالل: املنعل
السارف ني األولمني  والضالون وميثل ل النصارى. وقد ذكق حي سورة الباقة علم ل وميثل ل الم و ،

 ." معة مر أوهلا120السارفة الثالثة فمما ع عد على " وحي سورة مل عمقان ذكق مبا لو ظالق،
املصنمج أسبا  رسلع على أن  روقمفي صا ر عر  وقال بعض ل لذرمم وضع السور حي

 .حآمل
 احلواممل حبسم احلقوف كما حي :أحدلا

 .الباقة  ق ما قبل ا كت ق احلمد حي املعس وأول  ملوافاة أول السورة :الثا  
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 .لل وا ن حي اللفظ كت ق ربت وأول اإل الص :الثالل
 .جلملة األ قى كالضنى وأمل نخقد ملخااة مجلة السورة :القابع

واالل جاء إلم  حي  عر اإلسالم  قال بعض األرمة وسورة الفامة رضمنت اإلققار  لقبوبمة
مآملة  عد الدعر ومل عمقانوالنصقانمة وسورة الباقة رضمنت قوا والصمانة عر  عر الم و عة

عمقان مبن لة اجلوا  عر  ب ات  ملاصو لا فالباقة مبن لة إقامة الدلمل على احلآل ومل
 .امل خاب  ملا نسك ب  النصارى اخلصوم وهلملا ور  فم ا ذكق

وأمق جينام  بعد الخقون فم  وكان  وأوجم احلج حي مل عمقان وأما حي الباقة فملكق أن  مخقون
أصل  عمقان أكثق كما أن  سا  الم و  حي الباقة أكثق ألن ال وراة النصارى حي مل سا  

لاجق إىل املدعنة  عا الم و  وجالدلل  ملا -صلى هللا علم  وسلل-واإلجنمل فقن هلا والن  
وهلملا   حي م ق األمق كما كان  عايفا أللل الخق  قبل ألل الآ ا  وكان ج ا ا للنصارى
األنبماء ف وثم ب  مجمع الناس والسور  فم ا الدعر المل  ارفا علم كانت السور املآمة 

أهْلله  ايه }أقق  ألنبماء مر ألل الآ ا  واملؤمنني ف وثبوا   املدنمة فم ا  سا  مر
ا  .{الهمِلعره ممهُنوا اْلِآ هاِ ل }ايه بهِي ِإْسقارملهل }ايه أهعدُّ ه

نوعان  لوقة هلل ومادورة   الناس وليوأما سورة النساء ف ضمنت أحآام األسبا  ال  بني
ة   اردهُاوا رهبهُآُل الهمِل } :باول  هلل كالنسم والص ق وهلملا اف  نت  هلهاهُآْل ِمْر ندهْفي  وهاِحده

ا وه هلهاه ِمندْ ها فانرق لملا املناسبة  {وهاألهْرحهامه  وهاردهُاوا اَّللهه الهمِل  رهسهاءهُلونه ِب ِ } :مث قال { هْوجه ه
أكثق السورة حي  االف  اد وبقاعة االس  الل حمل رضمنت ا عة املف  ح اا ما مبة حيالعج

امل علاة  ألرحام وأن اب داء لملا األمق كان خبلا  أحآام  مر نآاد النساء ومقمار  واملوارعل
 . لا  وج  من  مث بل من ما رجاال ونساء حي غاعة الآثقة م م مث

ومآمالت الدعر والوفاء بع و  القسل  منت بمان نام الخقارعوأما املاردة فسورة العاو  رض
احملقم المل   مت الدعر ف ي سورة ال آممل ألن فم ا مقمي الصمد على وما أ مل على األمة واا

نام حفظ العال والدعر وعاوبة املع دعر مر  لو مر نام اإلحقام ومقمي اخلمق المل  لو مر
السمبات المل  لو مر  ام حفظ الدماء واألموال وإحاللواحملاربني المل  لو مر ن السقاق

كالوضوء   -صلى هللا علم  وسلل-ما خي ص بخقععة ممد  نام عبا ة هللا رعاىل وهلملا ذكق فم ا
واإلنام وذكق فم ا أن  واحلآل  لاقمن على كل  عر وهلملا كثق فم ا مر لفظ اإلكمال وال ممل
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 لملا الدعر كامال وهلملا ور  أهنا م ق ما ن ل ملا فم ا مر مر اررد عوض هللا  ري من  وال ع ال
 .إ ارات اخل ل وال مام

 .الذرمم ولملا الذرمم بني لملا السور األربع املدنمات مر أحسر
 . اصة إن  اء هللا رعاىل وسمأيت احلدعل عر موضون رقرمم السور وا ايت حي ماضقة

  
  :نذكر منها املناسبات بقي يف تعلّيقات القرآن أنواع من

 :أو ا عة أوال: املناسبة بني حآمني حي ا ايت
فإن االس ئملان إمنا جعل  وذلك كما حي مايت االس ئملان حني أعاب ا  ألمق ب ض البصق؛

عورة، ولو صا ف أن وقع فإن على املس أذن أن  مر أجل أن ال عاع بصق املس أذن على
العفة وحفظ  ؛ إذ فم ما ذكق ما رآون ب إن العالقة بني احلآمني بمِّنة ع ض البصق، مث

 .العورات حي اب مع املسلل
 .حآمان حي معة واحدة واملناسبة بني األمق حبفظ الفقج واألمق ب ض البصق ويفا

 :المل  سمات ل  كنما: مناسبة مسلع السورة للماصد
سقعة ومسارل ع آلل عر العالقات األ ومر أمثلة ذلك سورة النساء فإن الآثري مر مايهتا إمنا

 ع علا ار فناسم ذلك اف  اد مسلع ا بملكق أصل اخللماة وأول النآاد وأمق النساء وما
 .ر اوج حصل حي  رع  البخقعة وقد رادم اإل ارة لمللك

 :ومضموهنا كلثا: املناسبة بني اسل السورة
نت ال  نق قد ذكقت أنوان الف مثال : املناسبة بني مضمون سورة الآ مج وا  ا؛ فإن السورة

وهاْصربْ ندهْفسهكه } :حي الدعر حي قصة الف مة، وف نة اجللساء حي قول   ملقء؛ إذ ذكقت فم ا الف نة
اِة وهاْلعهِخيِّ  مهعه الهمِلعره  ُْل ِ ْل هده وف نة املال حي قصة صاحم اجلن ني، وف نة العلل حي  ،{عهْدُعونه رهاه

والآثقة حي  رب أيجوج  ذ  الاقنني، وف نة الاوةواخلضق، وف نة السلسان حي قصة  قصة موسى
كل واحدة مر لملا الفنت؛ فآأهنا ك مج ملر  ومأجوج، وذكقت لملا السورة امل قج مر

مر حفظ عخق مايت )) :-صلى هللا علم  وسلل-الفنت، وقد قال رسول هللا  اع صل اا مر
 .((مر أول سورة الآ مج عصل مر الدجال
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  :رابعا: املناسبات العامة
 :كثرية ومر ذلك ولي املناسبات ال  عملكقلا العلماء مسلاة حي الاقمن ولي

النساء، واحلج، وذكق حي األوىل بدء  اف ُ نت سور ن باول : اي أع ا الناس ويفا: سور  -
ا النهاُس اردهُاوا} :اخللا واحلماة لإلنسان ة  رهبهُآُل الهمِل   هلهاهُآْل ِمْر ندهْفي  وهاحِ  ايه أهعدُّ ه وه هلهاه  ده

ِثرياً وهِنسهاًءل، وحي سورة احلج ذكق لن اعة لملا احلماة ِمندْ ها  هْوجه ها وهبهله ِمندُْ مها رِجهاالً  وبداعة  كه
 .{رهبهُآْل ِإنه  هْل هلهةه السهاعهِة  هْيء  عهِرمل   حماة أ قى: }ايه أهعدُّ ها النهاُس اردهُاوا

لوحدة املوضوعمة حي الاقمن ال  وعدان هن نعقج ا وخنلص مر لملا املثال إىل احلدعل عر
 :الررباث ا بعلل املناسبات العامة فناول علم ا

الواحدة رآقار بعض ا ايت  مر الخوالد على الوحدة املوضوعمة والذابم بني مايت السورة
بعض السور ا ايت مقات عدعدة، مثل سورة املقسالت،  أو معانم ا حي السورة: رآقرت حي

 000القمحر، وسورة لو ، وسورة الامق  ةوسور 
 وهْعل  عدهْومهِئمل  } :وقول  رعاىل {فبأ  مالء ربآما رآمل ن} :وا ايت ال  رآقر ذكقلا قول  رعاىل

فدهاهاله ايه } :وقول  رعاىل {لِلملِّْكِق فده هْل ِمْر ُمدهِكق   وهلهاهْد عهسهْقانه اْلُاْقمنه } :وقولِ  رعاىل {لِْلُمآهملِِّبنيه 
 .{اَّللهه مها لهُآْل ِمْر إِله   غهرْيُاُ  ْوِم اْعُبُدواقده 

معان ورنجق مر غقض إىل م ق،  ف آقار ا ايت حي السورة الواحدة، رغل أند ا ر سقق لعدة
املوضون المل  ردور حول  مايت السورة واهلدف العام  لآر لملا ال آقار عدل على وحدة

 .راصدا المل 
عفسق بعض  بعضاً، وأن  أوثا  السلمج واخللمج أن الاقمن واا أمجع علم  ألل ال أوعل مر

 أصح ثقق ال فسري أن عفسق الاقمن  لاقمن فما أمجل حي مآان رعوعاًل وأحسر ةوعالً، فإن
 .موضع م ق فإن  قد فسق حي موضع م ق، وما ا  صق حي مآان فاد بسم حي

مهثهاِ ه ردهْاخهِعقُّ ِمْنُ  ُجُلوُ   عِل ِك هاً  ُم هخهاِااً نده هله أهْحسهره احلْهدِ  اَّللهُ } :فاهلل سبنان  ورعاىل عاول
ُْل مُثه رهِلنُي ُجُلوُ ُللْ  الهمِلعره  عدهْ ِد  ِبِ  مهْر عهخهاءُ  وهقُدُلوُاُْل ِإىله ذِْكِق اَّللِه ذهِلكه ُلدهى اَّللهِ  خيهْخهْونه رهاه

ا ُ فهمه  .{لهُ  ِمْر لها    وهمهْر ُعْضِلِل اَّلله
موضوعار  مقة بعد مقة، ولملا  قول  م خابد اً: أ  عخبُ  بعض  بعضاً، مثا : ثنمت فمعس

 .املوضوعمة حي الاقمن كل  عاو ان إىل الاول بوجو  الوحدة
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الاقمن، ولمللك كان مر  فسورة الفامة جامعة كالدعباجة، ففم ا مفارمح جلممع ما حي
  .واألساس أ ار ا:أم الاقمن وأم الآ ا 

أققأ )) :فاال -هللا علم  وسلل صلى-عل عر أيب لقعقة قال:  قج إلمنا رسول هللا وحي احلد
 .((ثلل الاقمن فاقأ قل لو هللا أحد هللا الصمد ح    م ا علمآل

الاقمن على ثالثة أحناء: قصص  قال النوو  حي  قد احلدعل:قال املا ر ، قمل: معناا أن
م ضمنة للصفات ف ي ثلل وج ء مر ثالثة لو هللا أحد  وأحآام وصفات هلل رعاىل، وقل

 . أج اء
وأ بار وروحمد، وقد ا  ملت  وقال ابر حجق: لي ثلل  ع بار معا  الاقمن، ألن  أحآام

 .ثلثاً بد ملا االع بار لي على الاسل الثالل فآانت
مقة، ف جد املعس واحدًا ولآر  مث ةمل حي بعض سور الاقمن كممج رثس موضوعارد ا مقة بعد

 .السماق، وال  ك أن لملا مؤ اا إىل الاول  لوحدة املوضوعمة  لمج األسلو  وثقعاةخي
الآقمي، مث اققأ  لسقعاة نفس ا  اققأ مثاًل ب دبق وةمل سورة الباقة ولي أثول سور الاقمن

ال   املعا  مع ا  الف األسلو  وثقعاة السماق، فاملعا  نفس ا سورة لامان كممج رآقرت
 لاد امدت السور ن حي اف  احم م ما اقة جاءت بسقعاة   صقة حي سورة لامان،ور ت حي الب

 .{لِْلُم هِانيه  أمل * ذهِلكه اْلِآ هاُ  ال رهْعمه ِفمِ  ُلدىً }
ُت اْلِآ ها ِ } مث جاء حي سورة الباقة قول   ،{احلْهِآمِل * ُلدًى وهرهمْحهًة لِْلُمْنِسِننيه  أمل ، رِْلكه مايه

ِثرياً  عُدْؤيت احلِْْآمهةه مهْر عهخهاُء وهمهْر عُدْؤته } :رعاىل  .{احلِْْآمهةه فدهاهْد أُويته  هرْياً كه
نها لُْامهانه احلِْْآمهةه أهِن اْ ُآقْ } :وجاء حي سورة لامان قول  رعاىل َّللِِه وهمهْر عهْخُآْق فهِإمنهها  وهلهاهْد مردهمدْ

مد  وهمهْر كهفهقه فهِإنه ا عهْخُآُق لِندهْفِس ِ  ِ لسهاُغوِت وهعُدْؤِمْر  فهمهْر عهْآُفقْ } :وقول  رعاىل ،{َّللهه غهِيٌّ محِه
  .{ِ ْلُعْقوهِة اْلُوثْداهى ِ َّللِه فدهاهِد اْس هْمسهكه 

 اَّللهِ اْس هْمسهكه ِ ْلُعْقوهِة اْلُوثْداهى وهِإىله  وهْج هُ  ِإىله اَّللِه وهُلوه ُمِْسر  فدهاهدِ  وهمهْر ُعْسِللْ } :وحي لامان
 .{عهاِقبهُة األُُمورِ 

ِمره اَّللِه  بدهقهاءهة  } :املخقكني، قال رعاىل واققأ أعضًا سورة ال وبة كممج اف  نت  ألمق  لرباءة مر
ايه أهعدُّ ها الهمِلعره ممهُنوا } وقال رعاىل حي سورة املم ننة {ِمره اْلُمْخقِِكنيه  وهرهُسولِِ  ِإىله الهمِلعره عهالهْدمتُْ 

 .{ِ مُلوا عهُدوِّ  وهعهُدوهُكْل أهْولِمهاءه رده ه  ال



153 

 

السوررني أوج   حي سورة  فاد جاءت سورة املم ننة ك الصة لسورة بقاءة، مث إن لارني
 .)الآافقون(

الباقة، مل عمقان، النساء،  :مث ردبق سورة )العصق( فاد أوج ت فم ا مضامني أربع سور
 :صفات املاردة، فاد اح وت على أربع

 .وعملوا الصاحلات -ر ممنوا الملع -
 .ورواصوا  لصرب -ورواصوا  حلا  -

معرل األحآام  رضمنت فسورة الباقة وسورة مل عمقان رضمن ا اإلسالم واإلميان، حمل
الهمِلعره ممهُنوا وهعهِمُلوا  ِإال} :فاد أوج ت باول  رعاىل الخقعمة املفصلة حي سورة الباقة، ولملا

ولملا  ساء فصلت حاوق األرحام واألمق  لاسم وإعفاء احلاوق،الن وسورة {الصهاحِلهاتِ 
 .{وهردهوهاصهْوا ِ حلْهاِّ } أوج ت باول  رعاىل حي العصق

 لوفاء  لعاو ، وال  ام احلالل واج نا   وسورة املاردة سورة العاو  عاو  احلل واحلقمة واألمق
 فاحلقص على احلالل واج نا  احلقام {ِ لصهرْبِ  وهردهوهاصهْوا} :أوج ت باول  رعاىل احلقام ولملا

 .  اج إىل الصرب
حول رن عل الاقمن  -رمح  هللا- را   وخن  ل كالمنا عر املناسبات بآلمة الخم  ممد عبد هللا

فلاد   علل املناسبات قال: "إن كانت بعد رن عل ا مجعت عر رفقعا مفققا وةثري ذلك حي
قارماً على قواعدا فلما أرعد نال  بصورر   ع ، كمثل بنمان كانكانت حي رن عل ا مفققة عر مج

لبنة أن عقفت  قدرت أبعا ا ورقمت لبنار  مث فُدّقِق أنااضاً، فلل رلبل كل إىل غري مآان 
 .عخد بعض  بعضًا ك مئ   أول مقة مآاهنا املققوم، وإذا البنمان قد عا  مقصوصاً 

  .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل  على نبمنانآ في املا الادر حي ماضقة الموم وصلى هللا
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 التاسعةاحملاضرة 
 (1) نزول القرآن
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

 :ففي لملا احملاضقة ن آلل عر
 .ن ول الاقمن

العلل بن ول الاقمن أساس  ولو مبنل م ل حي علوم الاقمن بل لو ألل مباحث  مجمعا ألن
 .-صلى هللا علم  وسلل-وأساس لل صدعا بنبوة القسول  لإلميان  لاقمن وأن  كالم هللا

  :معس ن ول الاقمن -1
والسنة ومر أمثل   قول  سبنان  حي  جاء ال عبري مبا ة ن ول الاقمن وما رصقف من ا حي الآ ا 

إن لملا الاقمن )) :-صلى هللا علم  وسلل-وقول   {وهِ حلْهاِّ نده هله  وهِ حلْهاِّ أهنْد هْلنهااُ } :سورة اإلسقاء
سمأيت لآر الن ول حي  ولو حدعل مخ ور بل قمل فم   ل وارق كما ((أحقف أن ل على سبعة

حي مآان واألو  ب  ومن  قوهلل ن ل األمري املدعنة  اس عمال الل ة عسلا وعقا  ب  احللول
 :ب  ومن  قول  جل ذكقا  مآان وإعواءامن  ولو اإلن ال عآون معناا إحالل ال ري حي وامل عد 

رْيُ  ره ِّ } على احندار  وعسلا الن ول إثالقا م ق حي الل ة {اْلُمْن ِِلنيه  أهْن ِْلِي ُمندْ هاًل ُمبهارهكاً وهأهْنته  ه
وامل عد  من  عآون معناا مقعك الخيء  الخيء مر علو إىل سفل حنو ن ل فالن مر اجلبل

اِء مهاءً  أهنْد هله ِمره } :  سبنان قول مر علو إىل أسفل ومن   .{السهمه
املعس الل و  لإلن ال وبني  وسوف ع بني عندما ن آلل عر أنوان رن الت الاقمن القابم بني

 .قولنا ن ول الاقمن
 .بعض ألل العلل ولمي لنا  حاجة حي ال ملرن  با  حي ذلك األمق كما ذلم

 :رن الت الاقمن -2
 .ن جعل ل  ثالثة رن الت قف هللا لملا الاقمن ه
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مد  * حي } :ال ن ل األول إىل اللود احملفوظ و لمل  قول سبنان  -1 لهْود   بهْل ُلوه قُدْقمن   ِه
وحي وقت ال ععلم ما إال هللا رعاىل ومر أثلع   وكان لملا الوجو  حي اللود بسقعاة {مهُْفوظ  

 .وكان مجلة ال مفققا على غمب 
نفس  وإقام   سجال جامعا   احلآمة العامة مر وجو  اللودوحآمة لملا الن ول رقجع إىل

وما عآون مر عوامل اإللا  وال آوعر ف و  الد انثا  لآل ما قضى هللا وقدر وكل ما كان
وحآم   وواسع سلسان   مر أرون املرالق الدالة على عرمة هللا وعلم  وإرا ر  ومر ق
 .وقدرر 

النواحي وعبعل السمأنمنة إىل نفس   بد بقب  مر لملاوال رعم أن اإلميان ب  عاو  إميان الع
و ؤون  حي  هللا خللا  مر ألوان لداع   و قارع  وك ب  وسارق أقضم   والثاة بآل ما عر قا

 .سلسان الادر والاضاء عبا ا كما  مل الناس على السآون والقضا مت
حي  مها أهصها ه ِمْر ُمِصمبهة  } : أن  ومر لنا هتون علم ل احلماة بضقار ا وسقار ا كما قال جل

ا ِإنه ذهِلكه عهلهى اَّللهِ  اأْلهْرِض وهال حي أهنْدُفِسُآْل ِإاله حي ِك ها    عهِسري  * ِلآهْمال ةهْسهْوا  ِمْر قدهْبِل أهْن نهرْبهأهله
ُكْل وهاَّللهُ ال  ُِمُّ ُكله  عهلهى مها فهارهُآْل وهال ولإلميان  للود و لآ ابة  {فهُ ور  ُ ْ هال   ردهْفقهُحوا مبها م ه

هللا ومقاضم  وبعدا عر  أثق صاحل حي اس اامة املؤمر على اجلا ة ورفانم  حي ثاعة فم 
مسسورة عند هللا حي لوح  مسجلة لدع  حي ك اب  كما قال  مسا س  ومعاصم  الع اا ا أهنا

 .{ُمْس هسهق   وهُكلُّ صهِ ري  وهكهِبري  } :ذكقا جل
 :  للاقمنال ن ل الثا

والدلمل علم  قول  سبنان  حي سورة  كان لملا ال ن ل الثا  إىل بمت الع ة حي السماء الدنما
لهةِ } :وحي سورة الادر {ُمبهارهكهة   ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْلهة  } :الد ان وحي سورة  {اْلاهْدرِ  ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْ
 .{  أُْن ِله ِفمِ  اْلُاْقمنُ  هْ ُق رهمهضهانه الهملِ } :الباقة

روصمج ههنا مباركة أ ملا مر   لت لملا ا ايت الثالل على أن الاقمن أن ل حي لملة واحدة
أ ملا مر معة سورة الادر ولي مر لماي   ق رمضان أ ملا  معة الد ان ورسمى لملة الادر

ا لل عارض فمما بمن ا اا و فع معة الباقة وإمنا قلنا ذلك مجعا بني لملا النصوص حي العمل مر
ال  مفققا -صلى هللا علم  وسلل-أييت أن الاقمن أن ل على الن   ومعلوم  أل لة الااثعة كما

الن ول المل  نولت ب  لملا  حي لملة واحدة بل حي مدى سنني عد ا ف عني أن عآون لملا
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 ءت األ باروقد جا -صلى هللا علم  وسلل-الن ول على الن   ا ايت الثالل ن وال م ق غري
 السماء الدنما الصنمنة مبمنة ملآان لملا الن ول وأن  حي بمت الع ة مر

أحدلا ولو  :ثالثة أقوال قال السموثي: ا  لمج حي كمفمة إن ال  مر اللود احملفوظ على 
حي   اء الدنما لملة الادر مجلة واحدة مث ن ل بعد ذلك منجماً  أن  ن ل إىل :األصح األ  ق
صلى -اخلالف حي مدة إقام    أو ثالثة وعخقعر أو ةسة وعخقعر على حسمعخقعر سنة 
 .البعثة مبآة بعد -هللا علم  وسلل

الاقمن حي لملة الادر مجلة واحدة إىل  أن ل :أ قج احلاكل والبم اي وغرييفا عر ابر عباس قال
بعض   -علم  وسلل صلى هللا-مبواقع النجوم وكان هللا عن ل  على رسول هللا   اء الدنما وكان

 .حي أثق بعض
الاقمن مجلة واحدة إىل  اء  أن ل :وأ قج احلاكل والبم اي والنساري عر ابر عباس قال 

نها ه ِ حلْهاِّ  وهال} ذلك بعخقعر سنة مث ققأ  الدنما لملة الادر مث أن ل بعد ُْرونهكه مبهثهل  ِإاله ِجئدْ  أيه
 .{على مآل ون لناا رن عال وققمانً فققناا ل اقأا على الناس}  . {وهأهْحسهره ردهْفِسرياً 

  . مئاً أحدل هللا هلل جوا ً  فآان املخقكون إذا أحدثوا :وأ قج  ابر أيب حامت وحي م قا
مر الملكق فوضع حي بمت الع ة  فصل الاقمن :وأ قج احلاكل وابر أيب  مبة عر ابر عباس قال

 .-صلى هللا علم  وسلل-عن ل ب  على الن   جربعلمر السماء الدنما فجعل 
 .قال السموثي: أسانمدلا كل ا صنمنة

حي لملة الادر حي   ق رمضان  أن ل الاقمن :وأ قج السربا  مر وج  م ق عر ابر عباس قال
 .أن ل جنوماً  إىل  اء الدنما لملة واحدة مث

  .قال السموثي: إسنا ا ال هس ب  
مجلة واحدة ح  وضع حي بمت  أن ل الاقمن :ا  والب ار مر وج  م ق عن  قالوأ قج السرب 

 بوا  كالم العبا  -صلى هللا علم  وسلل-جربعل على ممد  الع ة حي السماء الدنما ون ل 
 .وأعماهلل

إىل جربعل حي لملة الادر مجلة   فع :وأ قج ابر أيب  مبة حي فضارل الاقمن مر وج  م ق عن 
 . جعل عن ل  رن عالً  دة فوضع  حي بمت الع ة مثواح
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 :األسو  سأل ابر عباس فاال وأ قج ابر مق وع  والبم اي حي األ اء والصفات أن عسمة بر
لهِة  ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي  }   ق رمضان المل  أن ل فم  الاقمن وقول   أوقع حي قل  الخك قول  رعاىل لهمدْ

العادة وذ  احلجة وحي احملقم وصفق و  ق ربمع فاال  حي  وال وحي ذ ولملا أن ل   {اْلاهْدرِ 
أن ل على مواقع النجوم رساًل حي  إن  أن ل حي رمضان حي لملة الادر مجلة واحدة مث :عباس ابر

 .الخ ور واألايم
 .أ  على مثل مساقس ا :النجوم أ  رفااً وعلى مواقع :قول  رسالً  :قال أبو  امة

على مواقع النجوم مفققا ع لو  أن  أن ل حي رمضان حي لملة الادر مجلة واحدة مث أن لعقعد 
 .بعض  بعضا على رؤ ة ورفا

صلى هللا علم  -إىل الن   ولملا األحا عل موقوفة على ابر عباس غري أن هلا حآل املقفون
  أل مل عرالصنايب اا ال  ال للقأ  فم  إذ امل ععقف  ملا لو ماقر مر أن قول -وسلل

بمت الع ة مر أنباء ال مم  اإلسقارملمات حآم  حآل املقفون وال رعم أن ن ول الاقمن إىل
 ولملا م علا بن ول الاقمن الآقمي فال  ال ألن عآون مر ال  ال رعقف إال مر املعصوم

الآ ا  فثبت االح جاج  اإلسقارملمات مع ما عقف مر مملعق ابر عباس مر األ مل عر ألل
  .اا

قدر وثالل وعخقعر أو ةي وعخقعر  أن  ن ل إىل  اء الدنما حي عخقعر لملة :الاول الثا 
 .السنة إن ال  حي كل السنة مث أن ل بعد ذلك منجماً حي مجمع حي كل لملة ما عادر هللا

ما   مل أن  كان عن ل حي كل لملة قدر  :ولملا الاول ذكقا اإلمام ف ق الدعر القا   حبثاً فاال
  .لملا أوىل أو األول إن ال  إىل مثل ا مر اللود إىل السماء الدنما مث روقمج لل   اج الناس إىل
ماارل بر حمان وحآى اإلمجان  ولملا المل  جعل  اح مااًل نال  الاقث  عر :قال ابر كثري

 .اللود احملفوظ إىل بمت الع ة حي السماء الدنما على أن  ن ل مجلة واحدة مر
وعوافا  قول ابر   ا  م ق  وار قال باول ماارل احللممي واملاور   :ل السموثي قا 

 .الدعر الاقمن ع داً  لعقش معة
 .ن ل قلت: أثق ابر   ا  لمي موافاا لمللك ومقا ا أهنا م ق ما

بعد ذلك منجمًا حي أوقات   لفة مر  أن  اب دأ إن ال  حي لملة الادر مث ن ل :الاول الثالل
 .الخع  سارق األوقات وب  قال
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 .املع مد واألول لو الصنمح :قال ابر حجق حي  قد الب ار  
احملفوظ مجلة واحدة وأن احلفرة جنم    وقد حآى املاور   قواًل رابعاً أن  ن ل مر اللود :قال 

قعر عخ حي -صلى هللا علم  وسلل-لملة وأن جربعل جنم  على الن   على جربعل حي عخقعر
 .سنة ولملا أعضاً غقعم

 .السنة واملع مد أن جربعل كان ععارض  حي رمضان مبا عن ل ب  حي ثول
 .الاولني األول والثا  كأن صاحم لملا الاول أرا  اجلمع بني  :وقال أبو  امة
حامت مر ثقعا الضنا  عر ابر  لملا المل  حآاا املاور   أ قج  ابر أيب :قال السموثي 

الآاربني  واحدة مر عند هللا مر اللود احملفوظ إىل السفقة الآقام ن ل الاقمن مجلة :قالعباس 
صلى هللا -لملة وجنم  جربعل على الن   حي السماء الدنما فنجم   السفقة على جربعل عخقعر

 .سنة عخقعر -علم  وسلل
ولي مجوجة  أل لة ال   ال ناما قال ال رقا : ولآر لملا األقوال الثالثة األ رية مبع ل عر

 .للاول األول سانالا بني عدعك ةعمدا
  :رنبم ات
 مجلة إىل السماء رف مل أمقا وأمق مر ن ل علم  وذلك جيعالم قمل السق حي إن ال  :األول

القسل أل قف األمل قد ققبناا  سآان السموات السبع أن لملا م ق الآ م املن لة على  امت
هلبم  احلآمة اإلهلمة اق ضت وصول  إلم ل منجمًا حبسم الوقارع لوال أنإلم ل لنن ل  علم ل و 

هللا  عر بمن  وبمن ا فجعل ل  األمقعر  ب  إىل األرض مجلة كسارق الآ م املن لة قبل  ولآر
 .إن ال  رخقعفاً للمن ل علم  إن ال  مجلة مث

 .ذكق ذلك أبو  امة حي املق د الوجم 
الدنما رسلممًا من  ل مة ما كان أبق   أن ل الاقمن مجلة واحدة إىل  اء :وقال احلآمل الذممل 
علم   صلى هللا-وذلك أن بعثة ممد  -صلى هللا علم  وسلل-ممد  هلل مر احلظ مببعل

 -صلى هللا علم  وسلل-مبنمد  كانت رمحة فلما  قجت القمحة بف ح البا  جاءت  -وسلل
حي  السماء الدنما لمد ل حي حد الدنما ووضعت النبوة الع ة حي و لاقمن فوضع الاقمن ببمت

أن عسلل لملا القمحة ال  كانت  قبل ممد وجاء جربعل  لقسالة مث الوحي كأن  أرا  رعاىل
 .األمة حظ لملا األمة مر هللا إىل
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رآقمي بي م م ورعرمل  أهنل عند  حي ن ول  إىل السماء مجلة :وقال الس او  حي مجال الاقاء
املالرآة أن رخمع  هللا ال ورمح   هلل وهلملا املعس أمق سبعني ألفًا مر الرآة ورعقعف ل عناعةامل

هن أمق جربعل جيمالر  على السفقة الآقام وإنسا  ل  سورة األنعام و ا  سبنان  حي لملا املعس
  .ورالوهتل ل  إايا
وبني موسى علم  السالم حي إن ال    -صلى هللا علم  وسلل-وفم  أعضًا ال سوعة بني نبمنا  :قال

  .حملمد حي إن ال  علم  منجماً لمنفر  ك اب  مجلة وال فضمل
إلم   -صلى هللا علم  وسلل- وذكق بعض ل أن الن ول إىل السماء الدنما إهلا  لخوق الن 

 : على حد قول الاارل
  إذا  نت اخلمام مر اخلمام وأعرل ما عآون الخوق عوما 

حي بمت الع ة وكلثة على قلم  ال رقا : وحي رعد  الن ول وأماكن  مقة حي اللود وأ قىقال 
لإلميان  حي ذلك ال عد  مبال ة حي نفي الخك عر الاقمن و اي ة -صلى هللا علم  وسلل-الن  

م عد ة وصنت ل  وجو ات كثرية   و عل على الثاة فم  ألن الآالم إذا سجل حي سجالت
 إىل رسلمل ثبور  وأ   إىل وفقة اإلعاان ب  اا لو سجل حي لقعم عن  وأ عىكان ذلك أنفى ل

 .سجل واحد أو كان ل  وجو  واحد
لهةِ } :فاول  رعاىل :فإن قلت :وقال أبو  امة مر مجلة الاقمن المل   اْلاهْدِرل ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْ
 :العبارة قلت كان من  فما وج  صنة لملافإن مل عآر من  فما ن ل مجلة وإن   ن ل مجلة أم ال

 .وج ان
  .الادر وقضمناا وقدرانا حي األ ل أن عآون معس الآالم أان حآمنا جين ال  حي لملة :أحديفا

  .مجلة حي لملة الادر ان  ى أ  نن ل  :والثا  أن لفر  لفظ املاضي ومعناا االس ابال
صلى هللا -نبور   الرالق أن ن ول  مجلة إىل  اء الدنما قبل ظ ور :أعضاً  قال أبو  امة :الثا 

 .-علم  وسلل
 .و  مل أن عآون بعدلا :قال

 .ابر عباس صقعح فم  الرالق لو الثا  وسماق ا كر الساباة عر :قال السموثي 
األساع  الخعم عر واثلة بر قد  قج أمحد والبم اي حي :وقال ابر حجق حي  قد الب ار 

رمضان واإلجنمل  أن لت ال وراة لست مضني مر)) :قال -صلى هللا علم  وسلل-أن الن  
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 ((من  والاقمن ألربع وعخقعر  لت من  لثالل عخق  لت من  وال بور لثمان عخقة  لت
 .((وصنمج إبقالمل ألول لملة)) :وحي رواعة

الاول فم  حي صنمح  قلت: ولو حدعل صنمح رآلمنا عن  حي غري لملا احملاضقة وفصلت
 .السرية النبوعة

 :المل  أن ل فم  الاقمن ولاول  ولملا احلدعل مسابا لاول  رعاىل   ق رمضان السموثي: قال
لهِة اْلاهْدِرل}  فمن مل أن عآون لملة الادر حي رلك السنة كانت رلك اللملة ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْ

ِ ْسِل  اقدْقهأْ } والعخقعر إىل األرض أول أن ل حي الموم القابعفأن ل فم ا مجلة إىل  اء الدنما مث 
بعل حي   ق  -صلى هللا علم  وسلل-مر أن   لآر عخآل على لملا ما ا   ق :قلت {رهبِّكه 
  .ربمع

مولدا مث كانت مدهتا س ة أ  ق مث  ولا  عر لملا مبا ذكقوا أن  ن  أواًل  لقيفاي حي   ق
 .أوحى إلم  حي المارة
أ قج  ابر أيب  مبة حي فضارل  نعل عخآل على احلدعل السابا ما :ذكقا البم اي وغريا

 .أن لت الآ م كاملة لملة أربع وعخقعر مر رمضان :الاقمن عر أيب قالبة قال
 .ال فات ل  قلت: لو حدعل مقسل ال عثبت ومعارض للصنمح الثابت فال

  .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل هللا على نبمنا ونآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى
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 العاشرةاحملاضرة 
 (2) نزول القرآن
*** 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 :أما بعد

  :فما  ال حدعثنا حي ن ول الاقمن وحي لملا احملاضقة ن آلل عر
 .التنزيل الثالث للقرآن

 :فناول
ألن  املقحلة األ رية ال  من ا  ع  للاقمن لو واسسة عاد ال ن الت قال ال رقا : ال ن ل الثالل
جربعل  لداعة هللا إىل اخللا وكان لملا الن ول بوساثة أمني الوحي النور على العامل ووصلت

قول هللا رعاىل حي سورة الخعقاء  و لمل  -صلى هللا علم  وسلل-ع بم ب  على قلم الن  
 القُّوُد األهِمنُي * عهلهى قدهْلِبكه لِ هُآونه ِمره  نده هله بِ ِ } :-والسالمالصالة  علم - اثبا لقسول  

 .{اْلُمْنمِلرِعره * بِِلسهان  عهقهيبّ  ُمِبني  
ومباذا  -صلى هللا علم  وسلل- وقد قدمنا حي ماضقة الوحي رفصمل ن ول جربعل على الن 

 ا ع ي عر إعا ر  لنا ولآنناسبا  مر القيفاي وما إىل ذلك ا ن ل وروقمت لملا الن ول وما
 : ل ن عل ومر ذلك نعقج على بعض املباحل ال  مل ة مل حا ا لنا  اا ع علا

 :كمفمة أ مل جربعل للاقمن وعمر أ مل
رأ  فم  إال إن ور  بدلمل صنمح  قال ال رقا : لملا مر أنباء ال مم فال عسمئر اإلنسان إىل

 .عر املعصوم
 :وحي ذلك أقوال

اللود  الاقمن على امللك أن ع لاف  رلافا روحانما أو  فر  مر السم : لعل ن ول قال :أوهلا
 .فملام  إلم . الد -صلى هللا علم  وسلل-احملفوظ فمن ل ب  على الن  

املاصو  سبمال وال نس سمع أن  وأنت  بري هن كلمة لعل لنا ال رخفي غلمال وال هتدعنا إىل
 .  مل من ا  لمال
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جنم   احلفرة جنمت الاقمن على جربعل حي عخقعر لملة وأن جربعل املاور   أنحآى  :كنم ا
  .حي عخقعر سنة. الد -صلى هللا علم  وسلل-على الن  

ولآنا ال نعقف لصاحم لملا  ومعس لملا أن جربعل أ مل الاقمن عر احلفرة جنوما عخقعر
  .القأ   لمال وال  ب   لمل

 .  اعا ولملا لو الاول الصنمح كما سمأيت بمان عر هللا أن جربعل أ مل الاقمن :كلث ا
على أن كالم هللا من ل وا  لفوا حي  ارفا ألل السنة واجلماعة :قال األصف ا  أوارل رفسريا

 .معس اإلن ال
  .إظ ار الاقاءة :فمن ل مر قال
مر املآان وعلم  السماء ولو عال  إن هللا رعاىل أهلل كالم  جربعل ولو حي :ومن ل مر قال

 .األرض ولو ع بم حي املآان ققاءر  مث جربعل أ اا حي
 :وحي ال ن عل ثقعاان

وأ ملا  اخنلع مر صورة البخقعة إىل صورة امللآمة -هللا علم  وسلل صلى-أن الن   :أحديفا
  .مر جربعل

  .ان  ى م احلالنيإىل البخقعة ح  أي ملا القسول من  واألول أصع أن امللك اخنلع :والثا 
 .قلت: سبا حي ماضقة الوحي ال فصمل لسقق الوحي فلمنرق لنا 

اإلعواء ومبعس مقعك الخيء مر  واإلن ال ل ة مبعس :وقال الاسم القا   حي حوا ي الآخاف
 :قال ع نااان حي الآالم ف و مس عمل فم  حي معس  ا   فمر العلو إىل أسفل وكاليفا

الآلمات واحلقوف الدالة على ذلك املعس  قارل بملات هللا رعاىل فإن ال  أن عوجدالاقمن معس 
 .احملفوظ وعثب  ا حي اللود

اللود احملفوظ ولملا املعس مناسم لآون   الاقمن لو األلفاظ فإن ال   ق  إثبار  حي :ومر قال
 .املعنمني الل وعني مناوالً عر

اإلثبات حي اللود احملفوظ ولملا  ار  حي السماء الدنما بعدوميآر أن عآون املقا  جين ال  إثب
 .مناسم للمعس الثا 

رلافًا روحانمًا أو  فر ا مر اللود  واملقا  جين ال الآ م على القسل أن ع لاف ا امللك مر هللا
 .فملام ا علم ل الد احملفوظ وعن ل اا
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  .ثالثة أقوال -وسللصلى هللا علم  - حي املن ل على الن  :وقال غريا
  .وأن جربعل حفظ الاقمن مر اللود احملفوظ ون ل ب  أن  اللفظ واملعس :أحدلا

بادر جبل قاف وأن مت   وذكق بعض ل أن أحقف الاقمن حي اللود احملفوظ كل حقف من ا
  .هللا كل حقف من ا معا  ال  مم اا إال

املعا  وعرب  علل رلك -صلى هللا علم  وسلل- اصة وأن  ن ل  ملعا   أن جربعل إمنا :والثا 
 .رعاىل ن ل ب  القود األمني على قلبك عن ا بل ة العق  ونسك قارل لملا برالق قول 

السماء  علم  املعس وأن  عرب املا األلفاظ بل ة العق  وأن ألل أن جربعل ألاى :والثالل
 .ذلكعاقءون   لعقبمة مث إن  ن ل ب  كمللك بعد 
الآالممة حي كالم هللا ع  وجل فن ج عر ذلك أقوال  واخلالف حي ذلك مذرم على اململالم

  :ثالثة
 .امل صوص أن جربعل رلاف   اعا مر هللا رعاىل بلفر  :األول
 .الدنما اللود احملفوظ أو ققأا ناال عر بمت الع ة حي السماء أن جربعل حفر  مر :الثا 
 .-صلى هللا علم  وسلل-املعس واأللفاظ جلربعل أو للن   إلم  أن جربعل ألاي :الثالل

عوافا حي وج  من  كالم  والثالل مر أبسل الباثل ألن  معارض لرالق مايت الاقمن بل
 .املخقكني

 ك حي وجو  الاقمن حي اللود  والثا  إمنا لو لقو  مر إثبات صفة الآالم هلل رعاىل. وال
عند   حي ن ول الاقمن إىل بمت الع ة حي السماء الدنما كما رادم احملفوظ كسارق ما لو فم  وال

  .جربعل ل  مر هللا كالمنا عر ن ول الاقمن ولآر ذلك ال ععي نفي  ان
لهةِ } :قال البم اي حي معس قول  رعاىل عقعد وهللا أعلل إان  {اْلاهْدرِ  إان أن لناا حي ِإانه أهنْد هْلنهاُا حي لهمدْ

  علو إىل أسفل ف مناا إايا وأن لناا مبا  ع فمآون امللك من اال ب  مروأ أ عنا امللك
املضافة إىل الاقمن أو إىل  يء من   قال أبو  امة: لملا املعس مسق  حي مجمع ألفاظ اإلن ال

 .املع ادون قدم الاقمن وأن  صفة قارمة بملات هللا رعاىل   اج إلم  ألل السنة
ِمر لهُدْن حهِآمل   وهِإنهكه له ُدلهاهى اْلُاْقءانه } :نفس  حي عدة مايت من اولاد نسم هللا الاقمن إىل 

ُُ مِّره } :وقول  رعاىل {عهِلمل   ُد  .{كهالمه هللا اْلُمْخقِكنيه اْس هجهار ه فهأهِجْقُا حه ه عهْسمهعه  وهِإْن أهحه
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ا  مر حدعل أ قج  السرب  قال السموثي: وعؤعد أن جربعل رلاف   اعا مر هللا رعاىل ما
هللا  لوحي أ ملت السماء رجفة  دعدة مر  وف هللا  النواس بر  عان مقفوعا إذا رآلل

جربعل فمآلم  هللا  بمللك ألل السماء صعاوا و قوا سجدا فمآون أوهلل عقفع رأس  فإذا  ع
 املالرآة فآلما مق بسماء سأل  ألل ا ماذا قال ربنا قال مر وحم  مبا أرا  فمن  ي ب  على

 .احلا فمن  ي ب  حمل أمق
 لوحي  ع ألل السموات  وأ قج ابر مق وع  مر حدعل ابر مسعو  رفع  إذا رآلل هللا

فمف عون وعقون أن  مر أمق الساعة وأصل لملا  صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان
 الصنمح احلدعل حي

لمبة كالم هللا  السموات مر وقال بعض ل: إن جربعل حفظ الاقمن عر هللا وغخي على ألل
حه ه } :قول  فاالوا ماذا قال ربآل قالوا احلا ععي الاقمن ولو معس فمق ال جربعل وقد أفاقوا

على السفقة الآ بة ععي املالرآة  فأرى ب  جربعل إىل بمت الع ة فأمالا {قُدُلوِاِلْ  ِإذها فُد ِّنه عهرْ 
 .{بدهقهرهة   سهفهقهة  * ِكقهام   هِهْعِد }:ولو معس قول  رعاىل

قل للن  المل  أنت مقسل إلم  إن  وقال اجلوعي: كالم هللا املن ل قسمان قسل قال هللا جلربعل
الن  وقال  وأمق بآملا وكملا فف ل جربعل ما قال  رب  مث ن ل على ذلك هللا عاول افعل كملا وكملا

قل لفالن عاول لك  كما عاول امللك ملر عثا ب  ل  ما قال  رب  ومل رآر العبارة رلك العبارة
ر  اون حي  حي اخلدمة وامجع جند  للا ال فإن قال القسول عاول امللك ال امللك اج  د

ال عنسم إىل كمل  وال راصري حي أ اء   دم  وال رذ  اجلند ر فقق وحث ل على املاارلة
 .القسالة

هللا مر غري  جربعل بآلمة مر وقسل م ق قال هللا جلربعل اققأ على الن  لملا الآ ا  فن ل
كلمة  وعسلم  إىل أمني وعاول اققأا على فالن ف و ال ع ري من  ر مري كما عآ م امللك ك ا 

 .وال حقفا ان  ى
السنة كما ور  أن جربعل كان عن ل  قال السموثي: الاقمن لو الاسل الثا  والاسل األول لو

ومل     ألن جربعل أ اا  ملعسومر لنا جا  رواعة السنة  ملعس   لسنة كما عن ل  لاقمن
إ اءا  ملعس والسق حي ذلك أن املاصو  من   الاقاءة  ملعس ألن جربعل أ اا  للفظ ومل عبح ل 

كل حقف من   واإلعجا  ب  فال عادر أحد أن أييت بلفظ عاوم ماام  وإن مت ال عبد بلفر 
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عخ مل علم  وال  فممج على األمة  بدل  مبا معا  ال  ا  اا كثقة فال عادر أحد أن أييت
 ملعس ولو  إلم ل على قسمني قسل عقوون  بلفر  املوحى ب  وقسل عقوون  حمل جعل املن ل

  .عؤمر ال بدعل وال نقعمج ف أمل جعل كل  اا عقوى  للفظ لخا أو  ملعس مل
 .وقد رأعت عر السلمج ما ععضد كالم اجلوعي

الوحي ما عوحى إىل ن  مر  :ن  سئل عر الوحي فاالأ قج ابر أيب حامت عر ال لق  أ
ألحد وال  ، ومن  ما ال ع آلل ب  وال عآ ب ب  وعآ ب  ولو كالم هللا األنبماء فمثب   فمالب  فم آلل

 .هلل أن هللا أمقا أن عبمن  للناس وعبل  ل إايا أيمق بآ اب   ولآن   دل ب  الناس حدعثاً وعبني
الوحي ومل ن عاب  لنا  ولو  كالم اجلوعي وكالم السموثي حي ماضقةقلت: سبا أن ذكقان  

 اجلوعي نفي رآلل هللا  لاقمن وأن هللا رعاىل قد  فع إىل حق   ل عام ألن ظالق كالم
فأ ملا  صسالد ألل احلدعل مناولة  -صلى هللا علم  وسلل-جربعل ك اب  لمبلغ ما فم  للن  

الف ل    باول : والاسل الثا  لو الاقمن، بناء على لملاالسموثي ل ولمي  اعا وةعمد
رعاىل. وممللم ألل السنة واجلماعة  م ناقض مع ما ققرا مر  ان جربعل الاقمن مر هللا

 .ما ققرانا وهللا أعلل المل   لت علم  النصوص لو
 :قال ال رقا 

لو الاقمن  -م  وسللهللا عل صلى-ول علل حي لملا املاام أن المل  ن ل ب  جربعل على الن  
لي   املعج ة مر أول الفامة إىل م ق سورة الناس ورلك األلفاظ  ع بار أن  األلفاظ احلامامة

حي إنخار ا ورقرمب ا بل  -وسلل صلى هللا علم -كالم هللا وحدا ال   ل جلربعل وال حملمد 
 ا اا جربعلسبنان  ورعاىل ولمللك رنسم ل   ون سواا وإن نس المل  ررب ا أوال لو هللا

 -صلى هللا علم  وسلل-وممد  ومالعني اخللا مر بعد جربعل -صلى هللا علم  وسلل-وممد 
الساعة وذلك كما عنسم الآالم البخق  إىل مر أنخأا وررب   مر لدن ن ول الاقمن إىل عوم

األايم والسنني إىل عوم عاوم  نفس  أوال  ون غريا ولو نسا ب  مالف اخلالرا حي مالف حي
 .الناس لق  العاملني

مبعا   -هللا علم  وسلل صلى-وقد أسمج بعض الناس ف عل أن جربعل كان عن ل على الن  
 العق  و عل م قون أن اللفظ جلربعل وأن هللا كان عوحي إلم  الاقمن والقسول ععرب عن ا بل ة

 .والسنة واإلمجان املعس فام وكاليفا قول  ثل أثمل مصا م لصقعح الآ ا 
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وإ ار   -صلى هللا علم  وسلل- واحلا أن  لمي جلربعل حي لملا الاقمن سوى حآاع   للقسول
 حي لملا الاقمن سوى وعم  وحفر  مث حآاع   -علم  وسلل صلى هللا-إلم  ولمي للقسول 

 .وربلم   مث بمان  ورفسريا مث رسبما  ورنفمملا
 } :حنو -هللا علم  وسلل صلى-ناقأ حي الاقمن نفس  أن  لمي مر إنخاء جربعل وال ممد 

آِبعهة  قهاُلوا لهْوال اْج دهبدهمدْ ده ها ُقْل  وهِإذها ملْه ةهْهِتِلْ  } :وحنو { له ُدلهاهى اْلُاْقمنه ِمْر لهُدْن حهِآمل  عهِلمل   وهِإنهكه 
ردُ  وهِإذها رُد دْلهى عهلهْمِ لْ } :وحنو { أهرهِبُع مها عُوحهى ِإيهه ِمْر رهيبِّ  ِإمنهها  نها بدهمِّنهات  قهاله الهمِلعره ال عدهْقُجونه مايه

ا أهْو بهدِّْل ُ  ندهْفِسي ِإْن أهرهِبُع ِإاله مها  ُقْل مها عهُآوُن ِي أهْن أُبهدِّلهُ  ِمْر رِْلاهاءِ  لِاهاءهانه اْرِت ِبُاْقمن  غهرْيِ لهمله
نها } :وحنو { مل  أه هاُف ِإْن عهصهْمُت رهيبِّ عهملها ه عدهْوم  عهرِ  عُوحهى ِإيهه ِإّ ِ  بدهْعضه  وهلهْو ردهاهوهله عهلهمدْ

ه همْلانه ِمْنُ  ِ ْلمهِمنيِ   .{ ِمْر أهحهد  عهْنُ  حهاِج ِعره  مُثه لهاهسهْعنها ِمْنُ  اْلوهِرنيه * فهمها ِمْنُآلْ  * اأْلهقهاِوعِل * أله
 :فقن

اجة ةي عن ل حبسم احل المل  اس اقئ مر األحا عل الصنمنة وغريلا أن الاقمن كان
ن ول العخق مايت حي قصة اإلفك مجلة وصح ن ول  مايت وعخق مايت وأكثق وأقل وقد صح

 .وحدلا ولي بعض معة غهرْيُ أُوِي الضهقهِرل } أول املؤمنني مجلة وصح ن ول  عخق مايت مر
لهةً  وهِإْن ِ ْفُ لْ } وكملا قول   حقرانا حي  كما إىل م ق ا عة ن لت بعد ن ول أول ا عة {عهمدْ

 .أسبا  الن ول وذلك بعض معة
 أن ل هللا :قال  {}مبهوهاِقِع النُُّجومِ   وأ قج ابر أ  ة حي ك ا  املصاحمج عر عآقمة حي قول 

 .الاقمن جنوماً ثالل مايت وأربع مايت وةي مايت
ل واألربع وأكثق ا عة وا ع ني والثال كان الاقمن عن ل مفققاً   :وقال النآ او  حي ك ا  الوقمج

 .مر ذلك
اخلدر  ععلمنا الاقمن ةي  كان أبوسعمد  :وما أ قج  ابر عساكق مر ثقعا أيب نضقة قال

 .وخيرب أن جربعل ن ل  لاقمن ةي مايت ةي مايت مايت  ل داة وةي مايت  لعخي
الاقمن ةي مايت رعلموا  :قال وما أ قج  البم اي حي الخعم مر ثقعا أيب  لدة عر عمق

 .ةساً  ةساً  -صلى هللا علم  وسلل-عن ل  لاقمن على الن   ةي مايت فإن جربعل كان
إال سورة األنعام ومر حفظ  أن ل الاقمن ةسًا ةساً  :ومر ثقعا ضعممج عر علي قال 

  .ةساً ةساً مل عنس 
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لملا الادر ح   فر  مث  -سللو  صلى هللا علم -فاجلوا  أن معناا إن صح إلاايفا إىل الن  
 .املا الادر  اصة علاي إلم  الباقي ال إن ال 

رعلموا  :قال لنا أبو العالمة :وعوضح ذلك ما أ قج  البم اي أعضًا عر  الد بر  عنار قال
كان أي ملا مر جربعل   -صلى هللا علم  وسلل-فإن الن   الاقمن ةي مايت ةي مايت

 .ةساً  ةساً 
 .رنجمل لملا الن ول لمل 

 وهقُدْقمانً } حي سورة اإلسقاء والدلمل على رفقق لملا الن ول ورنجمم  قول هللا رعالت حآم  
وهقهاله الهمِلعره } :وقول  حي سورة الفققان {وهنده هْلنهاُا ردهْن ِعالً  فدهقهقدْنهاُا لِ دهْاقهأهُا عهلهى النهاِس عهلهى ُمْآل  

ُْرونهكه  * لِنُدثدهبِّته بِِ  فُدؤها ه ه وهرهردهْلنهاُا ردهْقرِمالً   اْلُاْقمُن مُجْلهًة وهاِحدهًة كهملهِلكه نُدّ ِله عهلهْم ِ  كهفهُقوا لهْوال وهال أيه
نها ه ِ حلْهاِّ  ومخقكني عابوا على الن   رو  أن الآفار مر ع و  {وهأهْحسهره ردهْفِسرياً  مبهثهل  ِإال ِجئدْ

ا ع ني  واقذحوا علم  أن عن ل مجلة فأن ل هللا لارنيمفققا  ن ول الاقمن -صلى هللا علم  وسلل-
 :ر ا علم ل ولملا الق  عدل على أمقعر

 .-وسلل صلى هللا علم -أحديفا: أن الاقمن ن ل مفققا على الن  
ذلك بني مج ور العلماء ح  كا   والثا  أن الآ م السماوعة مر قبل  ن لت مجلة كما ا   ق

 .عآون إمجاعا
إن  ال  لمل علم  بل  :وقد رأعت بعض فضالء العصق أنآق ذلك وقال قال السموثي:

 .الصوا  أهنا ن لت مفققة كالاقمن
 .والصوا  األول  : قلت:قال 

  .ومر األ لة على ذلك معة الفققان الساباة 
الاقمن مجلة أ  الااسل لوال أن ل لملا  اي :قالت الم و  :أ قج ابر أيب حامت عر ابر عباس قال

 .ال وراة على موسى فن لت واحدة كما أن لت
  .قال املخقكون :وأ قج  مر وج  م ق عن  بلفظ
 .وأ قج حنوا عر ق ا ة والسد 

 .ثبور  قول الآفار لمي حي الاقمن ال صقعح بمللك وإمنا لو على رادعق :فإن قلت
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حآم    لمل على صن   ولو   بمان سآور  رعاىل عر الق  علم ل حي ذلك وعدول  إىل :قلت
إن ذلك سنة هللا حي  :عآفي حي الق  علم ل أن عاول كانت الآ م كل ا ن لت مفققة لآان

القهُسوِل  وهقهاُلوا مهاِل لهملها}  ال  أن هلا على القسل الساباة كما أجا  مبثل ذلك قوهلل الآ م
ْلنها قدهبدْلهكه ِمره اْلُمْقسهِلنيه ِإاله } فاال:   {اأْلهْسوهاقِ  أيهُْكُل السهعهامه وهميهِْخي حي  ُْل لهمهْأُكُلونه  وهمها أهْرسه ِإهنه

وهمها أهْرسهْلنها ِمْر } فاال   {أبعل هللا بخقًا رسوالً } وقوهلل   {األهْسوهاقِ  السهعهامه وهميهُْخونه حي 
 وهلهاهدْ } إال النساء فاال  كممج عآون رسوالً وال لل ل وقوهلل    {إِلهْمِ لْ  قدهْبِلكه ِإاله رِجهااًل نُوِحي

ُلْ   .إىل غري ذلك  {أهْ وهاجاً وهُذرِّعهةً  أهْرسهْلنها ُرُسالً ِمْر قدهْبِلكه وهجهعهْلنها هله
نها} على موسى عوم الصعاة ومر األ لة على ذلك أعضًا قول  رعاىل حي إن ال  ال وراة  لهُ   وهكه دهبدْ

ا ِبُاوهة   ِد ِمْر ُكلِّ  هْيء  مهْوِعرهةً حي اأْلهْلوها  وهلهمها }ل وهأهْلاهى األهْلوهاده } {وهردهْفِصماًل ِلُآلِّ  هْيء  فهُ مْلله
ِ  ها ُلدىً  سهآهته عهْر ُموسهى نده دهْانها اجلْهبهله  وهِإذْ }   {وهرهمْحهة   اْل هضهُم أه همله األهْلوهاده وهحي ُنْس ه

نهاُكلْ  ظُلهة   فدهْوقدهُ ْل كهأهنه ُ  ف ملا ا ايت كل ا  الة على   {ِبُاوهة   وهظهنُّوا أهنهُ  وهاِقع  ِاِْل ُ مُلوا مها مردهمدْ
 .ال وراة مجلة إرمان 

ال وراة حي سبعة ألواد مر  بقجد فم ا  أعسى موسى :وأ قج ابر أيب حامت عر ابر عباس قال 
 بي إسقارمل عآوفًا على عبا ة العجل رمىفلما جاء اا فقأى  ربمان لآل  يء وموعرة

 .من ا سبعاً   ل وراة مر عدا ف نسمت فقفع هللا من ا س ة أسبان وأباى
األلواد ال  أن لت على موسى   :وأ قج مر ثقعا جعفق بر ممد عر أبم  عر جدا رفع  قال

  .اللود اثي عخق ذراعاً  كانت مر سدر اجلنة كان ثول
أ مل موسى األلواد بعد ما  :غريا عر ابر عباس حي حدعل الف ون قالوأ قج النساري و 

هللا أن عبل  ل مر الوظارمج فثالت علم ل وأبوا أن  سآت عن  ال ضم فأمقلل  لمل  أمق
 .عاع علم ل فأققوا اا ح  ن ا هللا علم ل اجلبل كأن  ظلة و ان من ل ح   افوا أن عاقوا اا

ال وراة مجلة واحدة فآرب علم ل فأبوا  جاءهتل :بت بر احلجاج قالوأ قج ابر أيب حامت عر ك
 .هللا علم ل اجلبل فأ ملوا عند ذلك أن أي ملوا ح  ظلل

  .ف ملا مكر صنمنة صق ة حي إن ال ال وراة مجلة
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 عشرةادية حلاحملاضرة ا
 واألسرار يف تنجيم القرآن احلكم

*** 
 رسول هللااحلمد هلل والصالة والسالم على 

 :أما بعد
 .احلآل واألسقار حي رنجمل الاقمن فما  ال حدعثنا حي ن ول الاقمن وحي لملا احملاضقة ن آلل عر

 أن ل كسارق الآ م مجلة؟ فإن قمل: ما السق حي ن ول  منجماً ولال :قال أبو  امة 
أن ل هللا علم  الاقمن رعاىل وقال الملعر كفقوا لوال  لملا سؤال قد روىل هللا جواب  فاال :قلنا
 :أ   {كهملهِلكه } :باول  واحدة ععنون كما أن ل على مر قبل  مر القسل فأجاال رعاىل مجلة

إذا كان ع جد  حي   أ : لناو  ب  قلبك فإن الوحي  {ِبِ  فُدؤها ه ه  لِنُدثدهبِّته } أن لناا كمللك مفققاً 
وعس ل م ذلك كثقة ن ول امللك إلم   ملقسل إلم   كل حا ثة كان أقوى  لالم وأ د عناعة

الع ع  فمندل ل  مر السقور ما  الع د ب  ومبا مع  مر القسالة الوار ة مر ذلك اجلنا  و د 
 .أجو  ما عآون حي رمضان لآثقة لاماا جربعل راصق عن  العبارة وهلملا كان

أممًا ال عاقأ وال  فإن  علم  الصالة والسالم كان أ  ل نفر  :وقمل: معس لنثبت ب  فؤا  
كاربًا قاراًئ فممآن   علم  لمثبت عندا حفر  خبالف غريا مر األنبماء فإن  كان عآ م ففقق
 .حفظ اجلممع

 . فعة -صلى هللا علم  وسلل– فر  الن   فإن قلت: كان حي الادرة إذا ن ل مجلة أن
لك من ا ما أ قى سوف رف اد لو حصل ذ قلت: لمي كل اآر ال م الوقون. ولنا  حآل

 .رادم وما سمأيت
ألهنا ن لت على ن  عآ م وعاقأ ولو موسى وأن ل  قمل أن لت ال وراة مجلة :وقال ابر فور 

 .مفققاً ألن  أن ل غري مآ و  على ن  أميّ  هللا الاقمن
 من  الناس  واملنسوخ وال ع أرى ذلك إال فمما أن ل إمنا مل عن ل مجلة واحدة ألن :وقال غريا

  .مفققاً 
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على قول قمل أو فعل فعل وقد جاء ذلك حي  ومن  ما لو جوا  لسؤال ومن  ما لو إنآار
ُْرونهكه مبهثهل  } ون ل  جربعل بوا  كالم العبا  وأعماهلل وفسق ب  قول : :قول ابر عباس وهال أيه

نها ه ِ حلْهاِّ  ِإال   .أ قج  عن  ابر أيب حامت  {ِجئدْ
 .مفققاً  عة رضمنت حآم ني إلن ال فاحلاصل أن ا 

جاءهتل ال وراة مجلة واحدة فآرب علم ل فأبوا  :قال وأ قج ابر أيب حامت عر كبت بر احلجاج
 .أي ملوا ح  ظلل هللا علم ل اجلبل فأ ملوا عند ذلك أن

الاقمن مفققًا فإن  أ عى إىل قبول  إذا ن ل على  وعؤ مل مر لملا األثق حآمة أ قى إلن ال
مر الناس لآثقة ما فم   خبالف ما لو ن ل مجلة واحدة فإن  كان عنفق مر قبول  كثري ال درعج

 .مر الفقارض واملنالي
إمنا ن ل أول ما ن ل سورة مر املفصل  :قالت وعوضح ذلك ما أ قج  الب ار  عر عارخة

م ولو ن ل أول  يء واحلقا اجلنة والنار ح  إذا ك  الناس إىل اإلسالم ن ل احلالل فم ا ذكق
 .اخلمق أبداً ولو ن ل ال ر نوا لاالوا ال ندن ال   أبداً  ال رخقبوا اخلمق لاالوا ال ندن

 .حي الناس  واملنسوخ ملآي قال السموثي: رأعت لملا احلآمة مصقحاً اا
الآقمي  ل نجمل ن ول الاقمن -رمح  هللا-احلآل رفصمال رارعا فاال  وقد فصل ال رقا  لملا

 :ررمسمة أسقار عدة وحآل كثرية نس سمع أن جنمل ا حي أربع حآل
 :الن  صلى هللا علم  وسلل وراوعة قلب ، وذلك مر وجوا ةسة احلآمة األوىل: رثبمت فؤا 

صلى هللا -رسول   أن حي  د  الوحي ورآقار ن ول امللك ب  مر جانم احلا إىل :الوج  األول
وغبسة رخقد صدرا وكاليفا  -هللا علم  وسلل صلى–ل سقورا مي  قلم القسو  -علم  وسلل

نوبة مر  ما عخعق ب  مر لملا العناعة اإلهلمة ورع د موالا إايا حي كل ع جد  علم  بسبم
 .نو ت لملا الن ول

أحآام  وحآم   أن حي ال نجمل رمسريا علم  مر هللا حي حفر  وف م  ومعقفة :الوج  الثا 
وف ما وحآاما كما أن فم  راوعة لنفس   ى إلم  حفراوذلك مسمئر ل  على وعي ما عوح

  .كل  الخقعفة على ضبم ذلك
غالبا حمل  أن حي كل نوبة مر نو ت لملا الن ول املنجل معج ة جدعدة :الوج  الثالل

ال ن عل فر ق عج لل عر املعارضة وضاقت علم ل  مدالل كل مقة أن أيروا مبثل نوبة مر نو 
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مؤعدة ل  وحل ب   أن املعج ة رخد أ را ورقلمج ع م   ع بارلارحبت وال  ك  األرض مبا
  . اذلة ألعدار  وخلصم 

للملة فو ا وفلج   أن حي ةعمد حا  و حض  ثل عدوا املقة بعد األ قى رآقارا :الوج  القابع
م بم للوحي والآ ا  وإن كل ذلك إال   حلا والصوا  و  و ا لضنااي الباثل حي كل

الخيء  والفؤا ، والفقق بني لملا الوج  والمل  قبل  لو الفقق بني لالممخجع للنفي ماو ل
للقسول ومؤعدة ل  مسمئنة ل  ومثب ة لفؤا ا  وأثقا أو املل وم وال م  فاملعج ة مر حمل إهنا قوة

مسمئر لالب   أثق ان صارا ول مية  صم  اا مث إن لملا األثق العرمل وحدا باسع النرق عر
وجو ا حي عد اإلنسان مسمئر ل  ولو مل  أعضا أ ب   يء  لسالد الآقمي ومثبت لفؤا ا

مقعح  ان صار اإلنسان ول مية  صم  ب  إذا أعمل فم  مسمئر للفؤا  عس عمل  حي  صم  مث
 .للالم مقة أ قى
مبا ع ون علم  لملا  رع د هللا إايا عند ا  دا  اخلصام بمن  وبني أعدار  :الوج  اخلامي

مدل حي أوقات م عد ة فال جقم كانت ال سلمة  رلك الخدارد كانتالخدارد وال رعم أن 
ال سلمة  حي مقات م آافئة فآلما أحقج   صم  سالا رب  و يء رلك مدل لي األ قى

 :الاقمن عقض ثوعل وفم ا عاول هللا رعاىل  رة عر ثقعا قصص األنبماء واملقسلني ال  هلا حي
و رة  يء ال سلمة عر ثقعا وعد  ،{بهاِء القُُّسِل مها نُدثدهبُِّت بِِ  فُدؤها ه ه أهندْ  وهُكاّلً ندهُاصُّ عهلهْمكه ِمرْ }

 وهاْصربْ حِلُْآِل رهبِّكه } :وال أعمد واحلفظ كما حي قول  سبنان  حي سورة السور هللا لقسول   لنصق
، وحنو ما حي سوريت {اِس ِإنه النه  وهاَّللهُ عدهْعِصُمكه ِمره } :، وقول  حي سورة املاردة{فهِإنهكه هِهْعمُِننها

عر ثقعا إبعا   مر الوعو  الآقمية والعسااي العرممة وثورا ةرم  ال سلمة الضنى وأمل نخقد
وقول   ،{سم  م اجلمع وعولون الدبق} :الامق أعدار  وإنملارلل حنو قول  رعاىل حي سورة

ْرُرُآلْ  فهِإنْ } :سبنان  حي سورة فصلت ُو ه  صهاِعاهًة ِمْثله  أهْعقهُضوا فدهُاْل أهْنمله وثورا  {صهاِعاهِة عها   وه ه
 :األحااف حي صورة األمق الصقعح  لصرب حنو قول  جل  أن  حي سورة م ق رق  ال سلمة

الن ي عر ال فجع علم ل واحل ن من ل  أو حي صورة {أُوُلوا اْلعهْ ِم ِمره القُُّسلِ  فهاْصربْ كهمها صهربهه }
 {عهْصندهُعونه  عهلهْمِ ْل حهسهقهات  ِإنه اَّللهه عهِلمل  مبها فهال رهمْللهْم ندهْفُسكه } :قفاث حنو قول هللا حي سورة

ِإال ِ َّللِه وهال مهْ هْن عهلهْمِ ْل وهال رهُك  وهاْصربْ وهمها صهرْبُ ه } :الننل وحنو قول  سبنان  حي  وامت سورة
 لقسول  أن خيوف  عواقم ح ن  مر كفق أعدار  ومر موار  رسلمة هللا {ضهْما  ِاها ميهُْآُقونه  حي 
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ِ ع  ندهْفسهكه أهال} :حنو ومن ا أن عؤعس  من ل  حي فامة سورة الخعقاء {عهُآونُوا ُمْؤِمِننيه  لهعهلهكه  ه
حي  ِإْعقهاُضُ ْل فهِإِن اْس هسهْعته أهْن ردهبدْ هِ يه ندهفهااً  وهِإْن كهانه كهرُبه عهلهْمكه } :لمسذعح وع سلى عن ل حنو

فهال رهُآونهره ِمره  آِبعهة  وهلهْو  هاءه اَّللهُ جلههمهعهُ ْل عهلهى اهْلُدهى األهْرِض أهْو ُسلهمًا حي السهمهاِء فده هْأرِمدهُ لْ 
وميآر أن  ،{عدهبدْعهثُدُ ُل اَّللهُ مُثه إِلهْمِ  عُدْقجهُعونه  عهْس هِجمُم الهمِلعره عهْسمهُعونه وهاْلمهْورهى اجلْهاِلِلنيه * ِإمنهها

 :بمان احلآمة مر رنجمل الاقمن رندرج لملا احلآمة بوجول ا اخلمسة مت قول هللا حي
 .{لنثبت ب  فؤا   وررلناا رقرمال كمللك}

اإلمجال،  رقبمة لملا األمة النا ئة علما وعمال وعنضو  مت لملا احلآمة الثانمة: ال درج حي
 :أمور ةسة أعضا

وأ وات الآ ابة  مة العقبمة ولي كما علمت كانت أمة أممةحفظ الاقمن على األ رمسري :أوهلا
ندرهتل وكانت مخ  لة مبصاحل ا املعا مة و لدفان  مل رآر ممسورة لدى الآاربني من ل على

حفر  فاق ضت  اجلدعد  حلدعد والدم فلو ن ل الاقمن مجلة واحدة لعج وا عر عر  عن ا
 .مس ل علم ل حفر  وع  مأ هلل اس ر ارال احلآمة العلما أن عن ل  هللا إلم ل مفققا

 .حفر  رس مل ف م  علم ل كمللك مثل ما سبا حي روجم  ال مسري حي :كنم ا
الفاسدة وعا اهتل املقذولة  ال م مد لآمال  لم ل عر عااردلل الباثلة وعبا اهتل :كلث ا

ك  مئا فخمئا  مئا فخمئا بسبم ن ول الاقمن علم ل كملل وذلك هن عقاضوا على لملا ال  لي
عبدأ  أللل مث  مل ل  جنح اإلسالم مع ل حي لدم  ثل ان ال ال إىل لدم م ق ولآملا فآلما

األرجاس كل ا فس قلل من ا ولل ال عخعقون بعنت وال  ح  ان  ى ال م ق األمق عر رلك
 لملا سماسة ر مدة ال بد وفسم ل عن ا  ون أن عقرآسوا حي سابا ف نة أو عا ة وكانت حقج

سمما أهنا كانت أبمة معاندة ر نمي ملوروكهتا ورس ممت  من ا حي رقبمة لملا األمة ابمدة ال
  .ال ارات ألرف  األسبا  الدفان عما رع ادا مر  قف ا ور  ور حي سفك الدماء و ر حي

واأل الق الفاضلة مبثل  ال م مد لآمال ملم ل  لعاارد احلاة والعبا ات الصنمنة :رابع ا
 بدأ اإلسالم بفسام ل عر الخق  واإل حة وإحماء قلوال لسماسة الق مدة الساباة وهلملارلك ا

أ لة ال وحمد وبقالني البعل بعد  بعاارد ال وحمد واجل اء مر جقاء ما ف ح عموهنل علم  مر
العبا ات فبدألل  واملسؤولمة واجل اء مث ان ال ال بعد لملا املقحلة إىل املوت وحجج احلسا 

و لصوم حي السنة الثانمة مر اهلجقة و  ل  حلج حي  ة الصالة قبل اهلجقة وثس  ل كاةبفقضم
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و د  النآري علم ل  السا سة من ا وكمللك كان الخأن حي العا ات  جقلل عر الآبارق السنة
القفا وردرج حي مقمي ما كان مس أصال فم ل كاخلمق  فم ا مث هنالل عر الص ارق حي  يء مر

اإلسالم حي ان  اج لملا  ا حاا ال اعة وأنامللل مر كابوس ا حي الن اعة وكانحآمم ردرجا
 وأجنح رخقععا وأجنع سماسة مر رلآل األمل امل مدعنة اخلسة املثلى أبعد نرقا وألدى سبمال

وفخلت أمق فخل وما ع د  امل نضقة ال  أفلست حي مقمي اخلمق على  عواا أفرع إفالس
 ببعمد ألمي ذلك إعجا ا لإلسالم حي سماسة الخعو  وهتملعم اخلمق أمقعآا حي م  لة مقمي ا

 .الخالدعر اجلماعات ورقبمة األمل؟؟ بلى وال ارع  على ذلك مر
ما كان عاص  الاقمن  رثبمت قلو  املؤمنني ورسلمن ل بع مية الصرب والماني بسبم : امس ا

واملقسلني وما كان هلل وألرباع ل  احلني مر قصص األنبماء علم ل الفمنة بعد الفمنة واحلني بعد
النصق واألجق وال أعمد وال مآني  األعداء وامل الفني وما وعد هللا ب  عبا ا الصاحلني مر مع

ُ الهمِلعره ممهُنوا} :من ا قول العلي الآبري حي سورة النور وا ايت حي ذلك كثرية حسبك  وهعهده اَّلله
ُْل  حي األهْرِض كهمها اْس هْ لهمجه الهمِلعره ِمْر قدهْبِلِ لْ   هْ ِلفهندهُ لْ ِمْنُآْل وهعهِمُلوا الصهاحِلهاِت لهمهسْ  وهلهُممهآِّنهره هله

ْوِفِ لْ  ِ عندهُ ُل الهمِل  اْررهضهى ُْل وهلهمُدبهدِّلهندهُ ْل ِمْر بدهْعِد  ه ْمئًا وهمهرْ  هله  أهْمنًا عدهْعُبُدونهِي ال ُعْخقُِكونه يب  ه
وقد صدق هللا وعدا ونصق عبدا وأع  جندا ول م  ،{ُأولهِئكه ُلُل اْلفهاِسُاونه كهفهقه بدهْعده ذهِلكه فه 
 .{اْلعهالهِمنيه  الهمِلعره ظهلهُموا وهاحلْهْمُد َّللِِه ره ِّ  فدهُاِسعه  هابُِق اْلاهْومِ } األح ا  وحدا

 اإلسقاءانضوى م  ا حي قول هللا رعاىل حي سورة  وميآر أن رندرج لملا احلآمة الثانمة مبا
 .{ردهْن ِعالً  لِ دهْاقهأهُا عهلهى النهاِس عهلهى ُمْآل  وهنده هْلنهااُ  وهقُدْقمانً فدهقهقدْنهااُ }

 {ردهْقرِمالً  وهرهردهْلنهااُ } :الفققان حي بمان أسقار ال نجمل كما ميآر أن عفسق اا قول  رعاىل حي سورة
 .ت لملا الذرملاملعا  املنسوعة م  ع بار أن ال نوعر لل عرمل إ ارة إىل

جدعد ن ل مر  مساعقة احلوا ل والسوارئ حي  د لا ورفقق ا فآلما جد من ل :احلآمة الثالثة
  :عوافا  ورن رل لملا احلآمة أمورا أربعة الاقمن ما عناسب  وفصل هللا هلل مر أحآام  ما

 -وسلل علم  صلى هللا-السارلني على أسئل  ل عندما عوج وهنا إىل القسول  إجابة :أوهلا
كما قال هللا رعاىل حي جوا  سؤال  سواء أكانت رلك األسئلة ل قض ال ثبت مر رسال  

، {اْلِعْلِل ِإال قهِلمالً  القُّوُد ِمْر أهْمِق رهيبِّ وهمها أُورِمُ ْل ِمره  وهعهْسأهلونهكه عهِر القُّوِد ُقلِ } :أعدار  إايا
خل ا ايت حي لملا املوضون  {ْل سهأهرْدُلو عهلهْمُآْل ِمْنُ  ذِْكقاً اْلاهْقنهنْيِ قُ  وهعهْسأهلونهكه عهْر ِذ } :وقول 
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 :ل قض ال نور ومعقفة حآل هللا كاول  رعاىل حي سورة الباقة مر سورة الآ مج، أم كانت
ُلْ } ،{ُقِل اْلعهْفوه  وهعهْسأهلونهكه مهاذها عُدْنِفُاونه } وهِإْن   هرْي   وهعهْسأهلونهكه عهِر اْلمده هامهى ُقْل ِإْصالد  هله

علم   صلى هللا-وال رعم أن رلك األسئلة كانت رقفع إىل الن   ،{ُ هاِلسُوُلْل فهِإْ وهاُنُآلْ 
سألوا وال ع الون عسألون فال بدن  حي أوقات   لفة وعلى نو ت م عد ة حاكمة أهنل -وسلل

 .كمللك حي أوقاهتا امل  لفة ونو هتا امل عد ة أن عن ل اجلوا  علم ا
حدوث ا ووقوع ا ومعلوم  اراة األقضمة والوقارع حي حمن ا ببمان حآل هللا فم ا عند  :كنم ا

 مجلة بل وقعت رفصمال وردرلا فال مناص إذن مر فصل هللا أن رلك األقضمة والوقارع مل راع
لملا كثرية من ا قول  سبنان  حي  فم ا بن ول الاقمن على ثبا ا رفصمال وردرلا واألمثلة على

ْفِك ُعْصبهة  ِمْنُآلْ  ِإنه الهمِلعره جهاُءوا} :النورسورة   أُولهِئكه ُمربههأُونه ِاها} :إىل قول  سبنان  {ِ أْلِ
ُْل مهْ ِفقهة  وهرِْ ق  كهقمي    ولر عخق مايت ن لر حي حا ل مر أرون احلوا ل لو اهتام {عدهُاوُلونه هله

وفم ا  روس اج ماعمة ال ر ال   إلفك -رضي هللا عن ا-السمدة اجللملة أم املؤمنني عارخة 
 رسجل بقاءة احلصان السالقة مر فوق سبع  وات ومر األمثلة راقأ على الناس كما ال ر ال

عه اَّللهُ قدهْوله الهِ  ُ هاِ ُلكه حي } :قول  رعاىل حي مف  ح سورة ابا لة  هْوِج ها وهرهْخ هِآي ِإىله  قهْد  ِه
مع  بهِصري   مهعُ اَّللِه وهاَّللهُ عهسْ  اِفقِعره  وهرِْلكه ُحُدو ُ } :قول  رعاىل إىل {مههاُورهُكمها ِإنه اَّللهه  ِه اَّللِه وهلِْلآه
-هللا  ثالل مايت ن لر عندما رفعت  ولة بنت ثعلبة  آوالا إىل رسول ولر {عهملها   أهلِمل  

القسول هن  من ا وجا لت مر أن  وج ا أوس بر الصامت ظالق -صلى هللا علم  وسلل
 . وج ا ضاعوا وإن ضم  ل إلم ا جاعوا مع ا صبمة ص ارا إن ضم  ل إىل

وإر ا لل إىل  اكلة  أنرار املسلمني إىل رصنمح أغالث ل ال  خيسئون فم ا لفت :كلث ا
األغال  كانت حي أ مان م فققة فمر احلآمة أن  الصوا  حي الوقت نفس  وال رعم أن رلك

قول  سبنان  حي سورة   إصالح ا م آافئا مع ا حي  ماهنا اققأ إن  ئتالنا ل حي عآون الاقمن
بعدلا  ، إىل مايت كثرية{مهاهاِعده لِْلِا هالِ  وهِإْذ غهدهْوته ِمْر أهْلِلكه رُدبدهوُِّئ اْلُمْؤِمِننيه } :مل عمقان

أ سار ل حي لملا املوقمج القلمم  وكل ا ن لت حي غ وة أحد إر ا ا للمسلمني إىل مواضع
ثْدقهُرُآلْ } :قول  سبنان  حي سورة ال وبة ملأ ق العصمم وكمللك اققأوا بدهْ ُآْل كه  وهعدهْومه ُحنهنْي  ِإْذ أهْعجه

ْمئاً وهضهاقهْت عهلهْمُآلُ  ُ ْل ُمْدِبقِعره  فدهلهْل رُدْ ِر عهْنُآْل  ه ُ سهِآمنده هُ   * اأْلهْرُض مبها رهُحبهْت مُثه وهلهمدْ مُثه أهنْد هله اَّلله
اِفقِعره *  ردهقهْولها وهعهمله ه الهمِلعره كهفهُقوا وهذهِلكه جه هاءُ  وهعهلهى اْلُمْؤِمِننيه وهأهنْد هله ُجُنو اً ملهْ  ُسولِ ِ عهلهى ره  اْلآه
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، ولي مايت رق ن املؤمنني عر {عهلهى مهْر عهخهاُء وهاَّللهُ غهُفور  رهِحمل   مُثه عدهُ وُ  اَّللهُ ِمْر بدهْعِد ذهِلكه 
ردار  هللا هلل حي  واالغذار حي عوم مر أايم هللا ورلفت نرقلل إىل مادار رذعلة اإلعجا 

 .وع وبوا إىل رال  دهتل وإىل وجو  أن عثوبوا إىل ر دلل
صلى هللا علم  –ول ك أس ارلل وسقارقلل للن   كخمج حال أعداء هللا املنافاني :رابع ا
مر  اء من ل اققأ إن  وح  ع و واملسلمني كمما أي ملوا من ل حملرلل فمأمنوا  قلل  -وسلل

 ممهنها ِ َّللِه وهِ ْلمدهْوِم اْ ِ ِق وهمها ُللْ  وهِمره النهاِس مهْر عدهُاولُ } : ئت قول  رعاىل حي سورة الباقة
ولر ثالل عخقة معة فضنت املنافاني   {ِإنه اَّللهه عهلهى ُكلِّ  هْيء  قهِدعق  } :، إىل قول {مبُْؤِمِننيه 

 حي كثري مر ا ايت وكما كخمج الاقمن أس ارلل حي كثري مر سورة ال وبةكما فضن  ل 
األربعة حي قول هللا رعاىل حي رلك  املناسبات وميآر أن رندرج لملا احلآمة الثالثة مبضاممن ا

ُْرونهكه مبهثهل  ِإاله } :ا عة مر سورة الفققان  .{ِجئدْنها ه ِ حلْهاِّ وهأهْحسهره ردهْفِسرياً  وهال أيه
وحدا وأن  ال ميآر أن عآون كالم  اإلر ا  إىل مصدر الاقمن وأن  كالم هللا :آمة القابعةاحل

 وال كالم  لوق سواا وبمان ذلك أن الاقمن الآقمي راقيفا مر -صلى هللا علم  وسلل-ممد 
قو  االرصال م مل بعض   أول  إىل م قا فإذا لو مآل السق   قما السبك م ني األسلو 

 م اإلعجا  فم  كل  مر ألف  إىل اير  كأن  سبمآة  سورا وماير  ومجل  لق  بققا  بعض حي
كأن   م وحمد  عآا  عوجد بني أج ار  رفآك وال  اذل كأن  حلاة مفقغة أو واحدة وال

ونسات مجل  وماير  وجاء م قا مساوقا  وعاد فقعد أي مل  ألبصار نرمت حقوف  وكلمار 
  .موارما   قا ألول  وبدا أول 

اس اام ل  لملا ال ناسا املدلش  ولنا ن ساءل كممج ارسا للاقمن لملا ال ألممج املعج  وكممج
مر  واحدة بل رن ل محا ا مفققة رفقق الوقارع واحلوا ل حي أكثق على حني أن  مل ع ن ل مجلة

  عخقعر عاما؟
بوبمة  ة فملة مر  ات الق  أننا نلمح لنا سقا جدعدا مر أسقار اإلعجا  ونخ د :اجلوا 

وهلهْو كهانه ِمْر ِعْنِد غهرْيِ اَّللِه } الاقمن وأن  كالم الواحد الداين وناقأ  لمال ساثعا على مصدر
ِثرياً  لهوهجهُدوا كممج رس سمع أنت أم كممج عس سمع اخللا  ، وإال فندثي بقبك{ِفمِ  اْ ِ الفًا كه

والن اايت  م تلمج البداايت مآل االرصال والذابم م ني النسج والسق  مجمعا أن أيروا بآ ا 
البخق ولي وقارع ال مر وأحداث  ال   مع  ضوع  حي ال ألممج لعوامل  ارجة عر مادور
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 لملا الآ ا  ربعا هلا وم ندك عن ا سببا بعد سبم و اعمة إثق ليء كل ج ء مر أج اء
لملا  األسبا  ومع رقا ي  مان  اعمة مع ا  الف ما بني لملا الدواعي ور اعق ما بني رلك

النجوم إىل أكثق مر عخقعر عاما؟ ال رعم أن لملا االنفصال  ال ألممج ورساول مما  لملا
حي  قى العا ة ال فآك  ال ما  وذا  اال  الف امللنوظ بني لارمك الدواعي عس ل مان

 .واالرصال بني جنوم لملا الآالم واالحنالل وال عدعان  اال لالرربا 
مفققا منجما ولآن  مت مذابسا  ا ة حي لملا الناحمة أعضا ن لأما الاقمن الآقمي فاد  قق الع

 األسبا  ولآر اج مع نرم  اج مان مشل األحبا  ومل ع آامل مآما ورفققت جنوم  رفقق
ألمي ذلك بقلاان ساثعا  ن ول  إال بعد عخقعر عاما ولآر رآامل انسجام  بداعة و  اما

 ا  واملسببات ومدبق اخللا والآارنات وقمومومالك األسب على أن  كالم  الا الاوى والادر
  .وما  دل فم  مر  ؤون األرض والسموات العلمل مبا كان وما سمآون اخلبري  ل مان

إذا ن لت علم  معة أو مايت  كان  -صلى هللا علم  وسلل-الحظ فوق ما أسلفنا أن رسول هللا 
ما س جيء ب  األايم وال  كملا ولو بخق ال عدر  ثبعا قال ضعولا حي مآان كملا مر سورة

واألحدال فضال عما  سمآون حي مس ابل ال مان وال عدر  ما سمندل مر الدواعي ععلل ما
على لملا  -صلى هللا علم  وسلل–السوعل والقسول  سمن ل مر هللا فم ا ولآملا ميضي العمق

ل عآمل وع ل السوع الوحي  لاقمن جنما بعد جنل وإذا الاقمن كل  بعد لملا العمق الع د أيرم 
علم  أ    اذل وال رفاوت بل ععج  اخللا ثقا مبا  وعن رل وع ت ى وأيرلمج وعل ئل وال عؤ مل

لهْت ِمْر لهُدْن حهِآمل   ِك ها    } .انسجام ووحدة ورقابم فم  مر رُُ  مُثه ُفصِّ  .{ هِبري   ُأْحِآمهْت مايه
لملا اإلرساق واالنسجام لر  لوإن  لمس بني لك سق لملا اإلعجا  إذا ما علمت أن ماولة مث

 ن ل ب  الاقمن وال على ققعم مر لملا النمم ال حي كالم ميآر أن أييت على لملا النمم المل 
البل اء  مل مثال حدعل الن   وال كالم غريا مر البل اء وغري -صلى هللا علم  وسلل-القسول 

 صلى هللا-قال  القسول  حي روع   وبالغ   وث قا و وا لاد صلى هللا علم  وسلل ولو ما لو
م ساولة ف ل حي مآن ك ومآنة  حي مناسبات   لفة لدوان م باعنة حي أ مان -علم  وسلل

السق  الخ مت وحدة ك ا  واحدا عصال  االسذسال والوحدة  البخق معك أن عنرموا مر لملا
آر أن عآون لر عآون وال مي غري أن عناصوا من  أو ع  عدوا علم  أو ع صقفوا فم  ذلك ما مر
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وخيقج للناس بثو  مققع وكالم ملفا عناص  الذابم  ومر حاول ذلك فإمنا  اول العبل
  .ورعو ا الوحدة واالسذسال ونج  األ ان واألف ام واالنسجام

ورلك حآمة جلملة الخأن ردل  إذن فالاقمن الآقمي عنسا ن ول  منجما هن  كالم هللا وحدا
قه حي } الاقمناخللا على احلا حي مصدر  السهمهاوهاِت وهاألهْرِض ِإنهُ  كهانه  ُقْل أهنْد هلهُ  الهمِل  عدهْعلهُل السِّ

 .{رهِحمماً  غهُفوراً 
 :تتمة

ةي وعخقون سنة ولو  كان بني أول ن ول الاقمن وم قا عخقون أو ثالل وعخقون أو
عخقة وقمل ةي  بعد النبوة فامل عخق وقمل ثالل مبس على اخلالف حي مدة إقام   مبآة

ثالل سنوات حي  على ما ققرانا حي صنمح السرية أهنا ثالل عخقة سنة من ا عخقة والصوا 
ومل خي لمج حي مدة إقام    ملدعنة أهنا عخق  الدعوة السقعة وعخق سنوات حي الدعوة اجل قعة

ملا ا عة ضعوا ل علم   يء مر الاقمن أمق بآ اب   وعاول حي مفذقات ا ايت وكان كلما أن ل
جربعل حي   ق رمضان كل عام مقة وعام  حي موضع كملا وكملا مر سورة كملا. وكان ععارض 

 .مات مقرني
–أسق الن   -عن ما رضى هللا-وحي صنمح الب ارى قال مسقوق عر عارخة عر فاثمة 

ععارضي  لاقمن كل سنة وأن  عارضي العام مقرني  إي أن جربعل كان -صلى هللا علم  وسلل
 .إال حضور أجلى  أرااوال

 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا
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 عشرة ثانيةاحملاضرة ال
 السبعة اليت نزل القرآن عليها األحرف

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
 .فما  ال حدعثنا حي ن ول الاقمن

أيّب بر كعم وأني  :مجع مر الصنابة ور  حدعل ن ل الاقمن على سبعة أحقف مر رواعة 
مسعو   بر أرقل و قة بر جند  وسلمان ابر صق  وابر عباس وابر وحملعفة بر الممان و عد

وعمقو بر أيب سلمة وعمقو بر  وعبد القمحر بر عوف وعثمان بر عفان وعمق بر اخلسا 
 حآمل وأيب بآقة وأيب ج ل وأيب سعمد اخلدر  وأيب ثلنة ولخام برالعاص ومعاذ بر جبل 

وقد نص أبو عبمد على  األنصار  وأيب لقعقة وأيب أعو  ف ؤالء أحد وعخقون صنابماً 
 .روارقا

صلى هللا -أذكق هللا رجاًل  ع الن   :وأ قج أبو ععلى حي مسندا أن عثمان قال على املنرب
فااموا  ،((قمن أن ل على سبعة أحقف كل ا  اف كاف ملا قامإن الا)) :قال -علم  وسلل

 .وأان أ  د مع ل :ح  مل  صوا فخ دوا بمللك فاال
 .وسأسوق مر رواهتل ما   اج إلم 

 :احلدعل على حنو أربعني قوالً  ا  لمج حي معس لملا :فأقول
 على حقف اهلجاءالمل  ال عدر  معناا ألن احلقف عصدق ل ة  أن  مر املخآل :أحدلا

 .الننو  وعلى الآلمة وعلى املعس وعلى اجل ة قال  ابر سعدان
ولفظ السبعة   لسبعة حاماة العد  بل املقا  ال مسري وال س مل والسعة أن  لمي املقا  :الثا 

السبعون حي العخقات والسبعمارة حي املئني وال  عسلا على إرا ة الآثقة حي ا حا  كما عسلا
 .املعني وإىل لملا جنح عماض ومر ربع  العد عقا  

 :قال -صلى هللا علم  وسلل- وعق ا ما حي حدعل ابر عباس حي الصنمنني أن رسول هللا
 ((إىل سبعة أحقف جربعل على حقف فقاجع   فلل أ ل أس  عدا وع عد  ح  ان  ى أققأ ))

على حقف فق  ت إلم  أن  منإن ريب أرسل إّي أن أققأ الاق )) :وحي حدعل أيّب عند مسلل
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على حقفني فق  ت إلم  أن لون على أم  فأرسل إي أن  لون على أم  فأرسل إي أن أققأا
 .((على سبعة أحقف أققأا

 جربعل وممآارمل أرما  فاعد جربعل عر ميمي وممآارمل عر إن)) :وحي لفظ عن  عند النساري
 .((اس   ا ح  بلغ سبعة أحقف :اال ممآارملاققأ الاقمن على حقف ف :عسار  فاال جربعل

 .قد ان  ت العدة وحي حدعل أيب بآقة اققأا فنرقت إىل ممآارمل فسآت فعلمت أن 
  .العد  واحنصاراف ملا عدل على إرا ة حامامة 

سبعة أوج   سبع ققاءات ورعام هن  ال عوجد حي الاقمن كلمة راقأ على أن املقا  اا :الثالل
وأجمم هن املقا  أن كل كلمة   {رال هلما أف ال} و  {عبد الساغوت}  :الالمل مثلإال 
 .بوج  أو وج ني أو ثالثة أو أكثق إىل سبعة راقأ

 .قوالً رابعاً  عصلح أن عآون وعخآل على لملا أن حي الآلمات ما ققئ على أكثق ولملا
  :ال  اعق ذكقا ابر ق مبة قالاألوج  ال  عاع اا  أن املقا  اا :اخلامي
  .والقفع وال عضار كارم  لف ح :وال ع ول معناا وال صورر  مثل ما ع  ري حقك   :فأوهلا

 . لفعل مثل بعد و عد بلفظ السلم واملاضي ما ع  ري :وكنم ما
  . للفظ مثل ننخقلا ما ع  ري :وكلث ا
  . قج مثل ثلح منضو  وثلعجيبدال حقف ققعم امل ما ع  ري :ورابع ا

 . ملوت  ل ادمي وال أ ري مثل وجاءت سآقة املوت  حلا وسآقة احلا ما ع  ري :و امس ا
  .{وهمها  هلهاه الملهكهقه وهاأْلُنْدثهى} ب اي ة أو ناصان مثل الملكق واألنثى  ما ع  ري :وسا س ا

 . ر املنفوش وكالصوف املنفوشجيبدال كلمة ه قى مثل كالع ما ع  ري :وسابع ا 
عآ م وال ععقف القسل  ورعام لملا قاسل بر كبت هن الق صة وقعت وأكثقلل عومئمل ال

 .و ارج ا وإمنا كانوا ععقفون احلقوف
الح مال أن عآون االحنصار اململكور حي  وأجمم هن  ال عل م مر ذلك رولني ما قال  ابر ق مبة

 .علم   الس اقاء وإمنا اثلع ذلك وقع ارفاقاً 
الوار ة عصسدم ناما مع لملا الاول   قلت: أعر ال مسري على األمة حي ذلك؟ ظالق األحا عل

فجاء  عوجد فم ا ققاءة م وارقة ولملا أعو  صاحم لملا الاول املثال كما أن بعض وجول  ال
 عد فمضممج اال  الفات عر السبعة أن ع باقاءات  اذة. وأعضا ميآر ملر أرا  لنا أن ع عد حي
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وحنو ذلك  وال ع  ري لفر  وال صورر  وال معناا فمد ل املدغل واملمال مثال ما ع  ري  لنسا
وغرييفا عقى ذلك وما ذكقر  ر  علم ا مجمعا وما  وامل أمل ملا أييت حي قوي القا   وابر اجل ر 

  .حي معنالا
 :أوج  حي اال  الف سبعة الآالم ال خيقج عر :قال أبو الفضل القا   حي اللوارح

 .مر إفقا  ورثنمة ومجع ورملكري وةنمل ا  الف األ اء :األول
  .األفعال مر ماض ومضارن وأمق ا  الف رصقعمج :والثا 
  .اإلعقا  وجوا :الثالل
 .وال اي ة الناص :القابع

 .وال أ ري ال ادمي :اخلامي
 .اإلبدال :السا س
 ذلك، كالف ح واإلمالة والذقما وال ف مل واإل غام واإلظ ار وحنو ف الل اتا  ال :السابع

 .ولملا لو الاول السا س
إ غام وإظ ار ورف مل ورققما وإمالة وإ بان  املقا  اا كمفمة النسا  ل الوة مر :وقال بعض ل

 .الاول السابع ولملا لو و فممج ورلمني وماما، ومد وقصق ورخدعد
وضعمف ا ومنآقلا فإذا لي عقجع  قد ر بعت صنمح الاقاءات و اذلا :اجل ر وقال ابر 

حنو  خيقج عن ا وذلك إما حي احلقكات بال ر ري حي املعس والصورة ا  الف ا إىل سبعة أوج  ال
ف لاى م م مر رب  كلمات وإما حي  الب ل هربعة و سم بوج ني أو م  ري حي املعس فام حنو

ب  رييفا  الصورة حنو ربلو ور لو وعآي ذلك حنو الصقا  والسقا  أو املعس الاحلقوف ب  ري 
فما لون وعا لون أوحي ال اي ة والناصان حنو  حنو فامضوا فاسعوا وإما حي ال ادمي وال أ ري حنو

 .سبعة ال خيقج اال  الف عن ا أوصى ووصى ف ملا
واإلمشام وال  فممج وال س مل والنال  وأما حنو ا  الف اإلظ ار واإل غام والقوم :قال

امل نوعة  اال  الف المل  ع نون حي اللفظ واملعس ألن لملا الصفات واإلبدال ف ملا لمي مر
 .الثامر ولملا لو الاول  .ان  ى حي أ ار  ال  قج  عر أن عآون لفراً واحداً 

لِ } اجلم ور ومر أمثلة ال ادمي وال أ ري ققاءة :قال السموثي  عهلهى ُكلِّ قدهْلِم  كه عهْسبهُع اَّللهُ كهمله
بهار    .ابر مسعو  على قلم كل م آرب وققأ  {ُم هآهربِّ  جه
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وعلل وعجل  أوج  مر املعا  امل فاة هلفاظ   لفة حنو أقبل ورعال أن املقا  سبعة :ال اسع
بد الرب وابر ولم و الرا ونسب  ابر ع وأسقن وإىل لملا ذلم سفمان بر عممنة وابر جقعق

اي  :ما أ قج  أمحد والسربا  مر حدعل أيب بآقة أن جربعل قال ألكثق العلماء وعدل ل 
كل  اف    :بلغ سبعة أحقف قال اس   ا ح  :ممد اققأ الاقمن على حقف قال ممآارمل

بقمحة أو رمحة بعملا  حنو قولك رعال وأقبل وللل واذلم  كاف ما مل  لم معة عملا 
 .ملا اللفظ رواعة أمحد وإسنا ا جمدوعجل ل وأسقن

 .وأ قج أمحد والسربا  أعضاً عر ابر مسعو  حنوا
حآممًا ما مل  لم معة عملا  بقمحة أو رمحة   معًا علممًا ع ع اً  :وعند أيب  او  عر أيّب قلت

 .بعملا 
 راً أن ل الاقمن على سبعة أحقف علممًا حآممًا غفو )) :وعند أمحد مر حدعل أيب لقعقة

صوا  ما مل  عل م فقة عملا ً وعملا ً  وعندا أعضًا مر حدعل عمق هن الاقمن كل  ((رحمماً 
 .م فقة أسانمدلا جما 

ال  ن ل الاقمن علم ا أهنا معان م فا  إمنا أرا  املا ضق  املثل للنقوف :قال ابر عبد الرب
وج   وج  خيالمج معس مسموع ا ال عآون حي  يء من ا معس وضدا وال مف وم ا   لمج

 .وضدا  الفاً عنفم  وعضا ا كالقمحة ال  لي  الف العملا 
  .مخوا فم  مقوا فم   عوا فم  كلما أضاء هلل  :مث أسند عر أيّب بر كعم أن  كان عاقأ

  .أ قوان للملعر ممنوا انرقوان أم لوان :وكان ابر مسعو  عاقأ
كثري من ل ال الوة بلفظ واحد  ملا كان ع عسق على وإمنا كان ذلك ر صة :قال السناو 

وكملا  وإراان احلفظ مث نس  ب وال العملر ورمسق الآ ابة واحلفظ لعدم علم ل  لآ ابة والضبم
 .قال ابر عبد الرب والباقال  وم قون

إن  جقة ال قوم  :مسعو  اققأ رجالً  وحي فضارل أيب عبمد مر ثقعا عون بر عبد هللا أن ابر
أرس سمع أن  :فاال ثعام الم مل فق لا علم  فلل عس ال اا لسان  :القجل عام األثمل فاالث

 .فافعل :راول ثعام الفاجق قال نعل قال
ال ع وج  إال على الاول  قلت: لملا الاول حي أسانمدا بعض ماال وعلى افذاض صن  

 جدا فلل عس فد من  إال بعضال مسري وحصقا حي نساق ضما  بنس  رلك الاقاءات ورفع لملا



182 

 

لمي عندان  لمل على النس   . وعخآل علم  أن -صلى هللا علم  وسلل-املسلمني حي ع دا 
 .عق ص حي ققاءة الاقمن  ملعس ولآر ال ععقف أحد مر ألل العلل

اس بدال كلمة بآلمة أ قى فما لو  كما أن ال مسري حي رلك الاقاءات مدو  جدا ألن   ق 
 .والقجل المل  مل عاقأ ك ا  قم كما حي بعض ألفاظ احلدعل   الفا  واملقأةوج   للخم

ل اقعم معس األحقف ال لل مثمل واملقا   والمل  عر ق ي أن ما ذكق حي لملا القواايت إمنا لو
  .حي املعس كا  الف املذا فات وهللا أعلل أهنا غالبا ال رؤثق

وم قون وا  ارا   لملا ذلم أبو عبمد وثعلم وال لق املقا  سبع ل ات وإىل أن :الاول العا ق
 .ابر عسمة وصنن  البم اي حي الخعم
 .ورعام هن ل ات العق  أكثق مر سبعة

ن ل الاقمن على سبع  :قال وأجمم هن املقا  أفصن ا فجاء عر أيب صاحل عر ابر عباس
  .اهلوا ن ل ات من ا ةي بل ة العج  مر

وثاممج ولؤالء كل ل مر لوا ن  بر بآق وجخل بر بآق ونصق بر معاوعةوالعج  سعد  :قال
 .وعاال هلل علي لوا ن

 .ععي بي  ارم :وسفلي نمل أفصح العق  علي لوا ن :وهلملا قال أبو عمقو بر العالء
كعم ققعش   :الاقمن بل ة الآعبني ن ل :وأ قج أبو عبمد مر وج  م ق عر ابر عباس قال

ققعش  ععي أن   اعة كانوا جريان :ألن الدار واحدة :ذا  قال وكممج :اعة قملوكعم    
 .فس لت علم ل ل   ل

واأل   وربمعة ولوا ن وسعد بر بآق  ن ل بل ة ققعش ول عل ونمل :وقال أبوحامت السجس ا 
وهمها أهْرسهْلنها } رعاىل: مل عن ل الاقمن إال بل ة ققعش ور ا باول   :وقال واس نآق ذلك ابر ق مبة

السبع حي بسون ققعش وبمللك ج م أبو  فعلى لملا رآون الل ات  {ِإال بِِلسهاِن قدهْوِم ِ  ِمْر رهُسول  
 .علي األلوا  
ل ات بل الل ات السبع مفققة فم   لمي املقا  أن كل كلمة راقأ على سبع :وقال أبو عبمد

 .ض  بل ة لوا ن وبعض  بل ة الممر وغريللبل ة لملعل وبع فبعض  بل ة ققعش وبعض 
  .وبعض الل ات أسعد ب  مر بعض وأكثق نصمباً  :قال
 .مضق ن ل الاقمن بل ة :ن ل بل ة مضق  اصة لاول عمق :وقمل
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لملعل وكنانة وقمي وضبة ورمل  وعني بعض ل فمما حآاا ابر عبد الرب السبع مر مضق أهنل
 .ف ملا قبارل مضق رس وعم سبع ل ات عشالق   وأسد بر   مية وقق 

أواًل بلسان ققعش ومر جاورلل مر  أن ل الاقمن :ونال أبو  امة عر بعض الخموخ أن  قال
ا  الف ل  وا بل اهتل ال  جقت عا هتل  س عماهلا عريف للعق  أن عاق  العق  الفصناء مث أبمح

ل    إىل ل ة أ قى للمخاة وملا كان االن اال عر  حي األلفاظ واإلعقا  ومل عآلمج أحداً من ل
 .احلممة ولسلم رس مل ف ل املقا  فم ل مر

كل أحد الآلمة مبقا ف ا حي ل    بل  و ا  غريا أن اإل حة اململكورة مل راع  ل خ ي هن ع ري
  .-صلى هللا علم  وسلل-مر الن   املقعي حي ذلك السمان

 . للفظ الواحد سبع مقات عل كان علفظواس خآل بعض ل لملا هن  عل م علم  أن جرب 
كان جربعل أييت   :واحد وحنر قلنا وأجمم هن  عل م لملا لو اج معت األحقف السبعة حي لفظ

 نت سبعة وبعد لملا كل  ر  الاول هن عمق بر اخلسا  ولخام حي كل عقضة حبقف إىل أن
ال أن عنآق علم  عمق ل    وم ابر حآمل كاليفا قق ي مر ل ة واحدة وقد ا  لفت ققاءهتما

 .السبعة غري الل ات فدل على أن املقا   ألحقف
 :عاال خبالف  ألمور عدة وأقول: لملا لو الاول المل  ال

 .واضنة جلمة ج ة ال مسري فم  :أوهلا
واملوافا ل  لة  احلاي فالق صة  قمة للمسلمني عامة ولملا أصل األمق باايفا إىل وق نا :كنما

 .عدلل على نس  لملا األحقف حمل ال نص
العق   أمق الاقاءات ففعال الاقمن ب  ألفاظ وثقق أ اء مر ل ات موافا   للواقع مر :كلثا

مر عس  دم بعض الآلمات  ون  امل  لفة فلمي كل العق  عدغل أو عس ل أو ميمل ومن ل
 .األ قى ولآملا

املقا  ب  جل    ل بل ة ققعش إمناعلم  ر لا عسري فمثال الاول هن  ن االعذاضات ال  :رابعا
األم، وقوهلل بلسان قوم  أ   لعقبمة فال أحد  ولملا واضح فإذا ا  لمج حي كلمة فلريجع لل ة

عر ققاءة عمق  ققعش لسان ول ة لملعل لسان م ق، وأما ققاءة لخام وا  الف ا عاول إن ل ة
وافا ل ة ققعش؟؟ حنر ناقأ عاقأ إال حبقف ع ويفا قق مان فما اإل آال لل عل م الاق ي أال

رلاى لخام مر  ل  نا ل ة أ  مر لملا الابارل وإمنا العربة  ل لاي، ف آملا الاقاءات ولمست
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رلااا عمق ولملا أنآق علم ، وكون ل ات العق   خبالف ما -صلى هللا علم  وسلل–رسول هللا 
بعض ا أو  عآفيفمر المل   ق  أن عن ل الاقمن بممع ل ات العق ؟ وإمنا  أكثق مر  بعة

 .رسمم  ا وهللا أعلل أ  قلا وال   اج األمق ح  إىل رعممن ا أو
ا  لفوا حي  املقا  سبعة أصناف واألحا عل الساباة رق ا والاارلون ب  أن :الاول احلا   عخق

 .وم خاب  وأمثال رعمني السبعة فامل أمق وهني وحالل وحقام ومآل
 :قال -صلى هللا علم  وسلل-الن   بم اي عر ابر مسعو  عرواح جوا مبا أ قج  احلاكل وال

الاقمن مر سبعة أبوا   كان الآ ا  األول عن ل مر    وواحد وعلى حقف واحد ون ل))
  .احلدعل ((وحقام ومآل وم خاب  وأمثال  جق وأمق وحالل :عر سبعة أحقف

ادم ذكقلا حي األحا عل األ قى ر وقد أجا  عن  قوم هن  لمي املقا   ألحقف السبعة ال 
 محل ا على لملا بل لي ظالقة حي أن املقا  أن الآلمة راقأ ألن سماق رلك األحا عل أيىب

ال عآون حالاًل حقامًا حي معة  على وج ني وثالثة إىل سبعة رمسريًا وهتوعنًا والخيء الواحد
 .واحدة

ال  ن ل علم ا واملقا  اا حي رلك األحا عل  األنوان :املقا   لسبعة األحقف لنا :قال البم اي
 .عاقأ اا الل ات ال 
مال أن عآون احلقف من ا حقاماً  مر أول السبعة األحقف املا ف و فاسد ألن  :وقال غريا

أو حقام   سواا وألن  ال لو  أن عآون الاقمن عاقأ على أن  حالل كل  ال ما سواا وحالاًل ما
  .كل  أو أمثال كل 
ال وسعة مل راع حي مقمي حالل وال  لملا الاول ضعممج ألن اإلمجان على أن :وقال ابر عسمة

 . يء مر املعا  اململكورة ململ حقام وال حي ر مري
أ ار إىل جوا  الاقاءة بآل  -وسلل صلى هللا علم -لملا الاول  سأ ألن   :وقال املاور  

آبعة  مجع املسلمون على مقمي إبدال معة أمثالحقف حبقف وقد أ واحد مر احلقوف وإبدال
 .أحآام

احلدعل  اجق وأمق إىل اخل اس ئناف   قول  حي :وقال أبو علي األلوا   وأبو العالء اهلمملا 
رولل ذلك مر  أ  الاقمن ومل عق  ب  رفسري األحقف السبعة وإمنا : اجق أ  لو :كالم م ق

 .ج ة االرفاق حي العد 
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 .على لملا الصفة حي األبوا  السبعة أ  ن ل :ن حي بعض ثقق   جقاً وأمقاً  لنصموعؤعدا أ
أ  لي سبعة أبوا   :ل بوا  ال ل حقف   مل أن عآون ال فسري اململكور :وقال أبو  امة

على صنمج  أ  أن ل  هللا على لملا األصناف مل عا صق من ا :وأقسام  مر أبوا  الآالم
 .لآ مواحد ك ريا مر ا

واملؤول والناس  واملنسوخ وابمل واملفسق  وقمل املقا  اا املسلا واملامد والعام واخلاص والنص
 .وأقسام  حآاا  مدلة عر الفا اء واالس ثناء

  .ولملا لو الاول الثا  عخق
ة وابا  واالس عارة وال آقار والآناعة واحلاما وقمل املقا  اا احلملف والصلة وال ادمي وال أ ري

 .واملفسق والرالق وال قعم حآاا عر ألل الل ة وابمل
 .ولملا لو الاول الثالل عخق

وال صقعمج واإلعقا  واألقسام وجوااا واجلمع  وقمل املقا  اا ال ملكري وال أنمل والخق  واجل اء
 .وال ص ري وال عرمل وا  الف األ وات حآاا عر النناة واإلفقا 

  .عخق ولملا لو القابع
والاناعة مع الماني واحل م واخلدمة مع احلماء  ال لد :وقمل املقا  اا سبعة أنوان مر املعامالت

وال ضقن واالس  فار مع القضا  والف وة مع الفاق وابالدة واملقاقبة مع اخلوف والقجاء والآقم
  .فمةواحملبة والخوق مع املخالدة حآاا عر الصو  والخآق والصرب مع احملاسبة

 .اخلامي عخق ولملا لو
نت بصلة للندعل وقد أوصل ا  وكما لو مالحظ فمما سبا أهنا كل ا عجارم ار قاهلا وال

 .قوال ما ذكقانا أحسن ا السموثي إىل ققابة األربعني
والل ة حي معس إن ال الاقمن على سبعة  ف ملا ةسة وثالثون قواًل أللل العلل :وقال ابر حبان

 .عخب  بعض ا بعضاً وكل ا م ملة و  مل غريلا أقاوعل أحقف ولي
مس ندلا وال عمر نالت وال أ ر  مل  لملا الوجوا أكثقلا م دا لة وال أ ر  :وقال املقسي

أ ر   األحقف السبعة مبا ذكق مع أن كل ا موجو ة حي الاقمن فال  ص كل واحد من ل لملا
  .معس ال  صص
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معارضة حلدعل عمق ولخام بر حآمل  معنالا على احلاماة وأكثقلاومن ا األ ماء ال أف ل 
 .خي لفا حي رفسريا وال أحآام  وإمنا ا  لفا حي ققاءة حقوف  المل  حي الصنمح فإهنما مل

 :رنبم ان
 .قبمح العوام أن املقا   ألحقف السبعة الاقاءات السبعة ولو ج ل عرر كثري مر :األول
 صاحمج العثمانمة مخ ملة على مجمع األحقف السبعة أم ال؟امل رنبم  ا  لمج لل :الثا 

إىل أهنا مخ ملة على ما   مل   فمللم مجالري العلماء مر السلمج واخللمج وأرمة املسلمني
 صلى هللا علم -جامعة للعقضة األ رية ال  عقض ا الن   ر  ا مر األحقف السبعة فام

  .ن اعلى جربعل م ضمنة هلا مل رذ  حقفاً م -وسلل
 .ولملا لو المل  عر ق صواب  :قال ابر اجل ر 

  اج إىل إفقا ا مبناضقات  اصة ب   وحي احلاماة الآالم عر احلقوف السبعة وما ع علا اا
 .كفاعة مبناسبة رعلا  بن ول الاقمن إال أن فمما ذكقانا لنا

 .مل  وصنب  وسلل ممد وعلى نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا
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 عشرة لثةثااحملاضرة ال
 القرآن بعض املباحث املتعلقة بنزول

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
ن ول الاقمن ببعض املباحل امل علاة  ففي لملا احملاضقة جيذن هللا رعاىل سوف خن ل حدعثنا عر

وما  وما ة ق حآم  عر ن ول ، وما ة ق ن ول  عر حآم ، وفواردا، ب  ولي: ما رآقر ن ول 
 .ن ل مفققا، وما ن ل  معا

 .بعض املباحل امل علاة بن ول الاقمن
 :أوال: ما رآقر ن ول  وفاردر 

 .رآقر ن ول  صقد مجاعة مر امل ادمني وامل أ قعر هن مر الاقمن ما
وقلنا  للجوء إىل الاول ب عد   وقد رآلمنا عر ثقف مر ذلك حي ماضقات أسبا  الن ول

 .بني األسبا  الن ول عند رعملر ثقق اجلمع
  .وذكق مر ذلك  وارمل سورة الننل  قد ع آقر ن ول ا عة رملكرياً وموعرة :قال ابر احلصار

وقمج  -صلى هللا علم  وسلل-الن   ععي بمللك ما أ قج  البم اي والب ار، عر أيب لقعقة: أن
، فن ل جربعل ((بسبعني من ل مآانك ألُمهثِّلهره )) :ُمّثله ب ، فاال  خ د، وقدعلى مح ة حني اس

ُ ْل فدهعهاِقُبوا} :واقمج، خبوارمل سورة الننل -علم  وسلل صلى هللا-والن   مبِْثِل مها  وهِإْن عهاقدهبدْ
ُ ْل ِب ِ    .ولر ثالل مايت إىل م ق السورة، {ُعوِقبدْ

عوم أحد، أصمم مر األنصار  ر كعم، قال: ملا كانوأ قج الذممل  واحلاكل، عر أيّب ب
 من ل: مح ة، فمثّلوا ب . فاالت األنصار: لئر أصبنا من ل أربعة وس ون، ومر امل اجقعر س ة،

 وهِإنْ } :عوم ف ح مآة، أن ل هللا علم ل. فلما كان -أ : لن عدنّ -عومًا مثل لملا، لنقبنّي، 
ُ لْ    .ا عة {عهاقدهبدْ

  .ا عة ن لت حي غ وة أحد فمد أنر :فالقواعة األوىل
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 عوم ف ح مآة، على حني أن بني غ وة أحد وغ وة الف ح األعرل رفمد أهنا ن لت :والثانمة
وإذاً ال مناص لنا مر الاول ب عّد   بضع سنني؛ فبُعد أن عآون ن ول ا عة كان عامب ما معاً،

 .ومقة عوم الف ح ن وهلا: مقة حي أحد،
ف آون  وارمم ا اململكورة ن لت  أن سورة الننل كل ا مآمة؛ وعلم ،وقد ذلم البعض إىل: 

 .ثالكً  :املقرنْي الّل نْي حي املدعنة، ورآون عدة مقات ن وهلا مقة مبآة، قبل لارنْي 
اهلجقة مع السورة، ألهنا مآمة، مث كنماً  قال ابر احلصار: ولمع ههنا ن لت أواًل مبآة قبل

 .، رملكرياً مر هللا لعبا اعوم الف ح هحد، مث كلثاً 
فإهنا مدنمة؛ وعلم  فعدة  وبعض ل عاول: إن سورة الننل مآمة، ما عدا  وارمم ا رلك،

  .مقات ن وهلا: اثن ان فام
ماال حي إسنا لا، والاول هن  قلت: ال عسّلل مبا ذكق، فآل رواعة اا سبا ال  لو مر

مة، واألقوى ن وهلا عام ُأحد علم ، ف ي بال  ك مدن ا ايت الثالل مآمة ال حجة
  .الآثرية لخوالدا

  :ومر ذلك أعضاً 
-الوفاة،   ل علم  رسول هللا  ما أ قج  الخم ان، عر املسمم قال: ملا حضق أ  ثالم

ال إل  )) :أبو ج ل، وعبد هللا بر أيب أممة، فاال: أ  عّل. قل ، وعندا-صلى هللا علم  وسلل
عر ملة عبد  فاال أبو ج ل وعبد هللا: اي أ  ثالم أرقغم .((هللا إال هللا، أحاج لك اا عند

صلى هللا علم  -عبد املسلم. فاال الن   املسلم. فلل ع اال عآّلمان  ح  قال لو على ملة
ممهُنوا أهْن عهْس دهْ ِفُقوا  مها كهانه لِلنهِ ِّ وهالهمِلعره } :، فن لت((ألس  فقّن لك ما مل أُن  عنك)) :-وسلل
  .ا عة {ْخقِِكنيه لِْلمُ 

ألبوْع ، ويفا مخقكان، فالت:  وأ قج الذممل  وحّسن ، عر علّي قال:  عت رجاًل عس  فق
 فاال: اس  فق إبقالمل ألبم  ولو مخق . فملكقت ذلك لقسول رس  فق ألبوْعك ويفا مخقكان؟

  .، فن لت-صلى هللا علم  وسلل-هللا 
عومًا إىل  -هللا علم  وسلل صلى-قج الن  وأ قج احلاكل وغريا، عر ابر مسعو  قال:  

الارب المل  جلسُت عندا  إن)) :فناجاا ثوعالً. مث بآى فاال املاابق، فجلي إىل قرب من ا،
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 مها كهانه لِلنهِ ِّ وهالهمِلعره } :الدعاء هلا، فلل أيذن ي. فأن ل عليّ  قرب أمي، وإ  اس أذنت ريب حي
  .(({ُمْخقِِكنيه ممهُنوا أهْن عهْس دهْ ِفُقوا لِلْ 

ن وهلا بعد ذلك مبا قة،  قلت: ذكق لملا ا عة حي رواعة موت أيب ثالم لمي على سبمل
ا عة، ولي مدنمة  {أهْحبدهْبته  ِإنهكه ال هتهِْد  مهرْ } :رعاىل والمل  ن ل بعد مور  مبا قة قول 

هللا  صلى-مر أوا ق ما ن ل، فأعر لي مر مآة؟ وقد اس مق الن   ال ك، بل حي سورة لي
 .ح  هنوا عر ذلك بن ول لملا ا عة واملؤمنون مع   مااًن عس  فقون للمخقكني، -علم  وسلل

 .وذكق ابر كثري من  معة القود
لخأن ، ورملكريًا ب  عند حدول سبب   وقال اإلمام ال ركخي: وقد عن ل الخيء مقرني رعرمماً 

  :أمثلة، من ا ولمللك…  وف نسمان  
 { القُّودِ  وهعهْسأهلونهكه عهرِ  } :رعاىل : عر عبد هللا بر مسعو  حي قول ما ثبت حي الصنمنني

حي املدعنة، ومعلوم أن لملا ا عة حي سورة " سبنان  أهنا ن لت ملا سأل  الم و  عر القود ولو
الاقنني وعر ألل  اإلسقاء ولي مآمة  الرفاق، فإن املخقكني ملا سألوا عر ذ  أ  -" 

عسألوا عر ذلك، فأن ل هللا اجلوا ، كما  ، وأن الم و  أمقولل أنالآ مج قبل ذلك مبآة
  .سبا بمان 

 أن رجاًل أصا  مر :مسعو  وكما ثبت حي الصنمنني، عر أىب عثمان الن د  عر ابر
الصهالةه ثهقهحيِه  وهأهِقلِ } :فأن ل هللا رعاىل فأ ربا، -صلى هللا علم  وسلل-امقأة قبلة، فأرى الن  

اِر   بل)) :فاال القجل: أي لملا؟ فاال ،{ِإنه احلْهسهنهاِت عمُْلِلنْبه السهمِّئهاتِ  وه ُلهفًا ِمره اللهْملِ النده ه
 .((جلممع أّم 

أن : أبو المسق، وسورة لو  مآمة  ف ملا كان حي املدعنة، والقجل قد ذكق الذممل  أو غريا
 وال إ آال ألهنا ن لت مقةبعض ل لملا احلدعل، مع ما ذكقان،   الرفاق؛ وهلملا أ آل على

  .بعد مقة
جوا  أللل  ، أهنا جوا  للمخقكني مبآة، وأهنا{اَّللهُ أهحهد   ُقْل ُلوه } :وكمللك ما ور  حي

  .الآ ا   ملدعنة
را ضى ن ول معة، وقد ن ل  واحلآمة حي لملا كل : أن  قد  دل سبم، مر سؤال أو حا ثة

 رملكرياً هلل -صلى هللا علم  وسلل-ن ا إىل الن  ا عة بعم قبل ذلك ما ع ضمن ا، ف ؤ ى رلك
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أحا عل ومايت ر ضمر  اا، وههنا ر ضمر لملا. والعامل قد  دل ل  حوا ل، فم ملكق
  .ل  رلك احلا ثة قبل مع حفر  لمللك النص احلآل حي رلك الواقعة، وإن مل رآر  سقت

 .الن ول مقة أ قىال  قلت: لملا احلآمة وغريلا عآفي فم ا  ق  رآقار ال الوة،
  .مبآة، وأ قى  ملدعنة قال السموثي: ولملا كما قمل حي الفامة ن لت مقرني: مقة
ن لت حي أوارل ما ن ل مبآة ورادم  قلت: قد رادم حي أول ما ن ل ما عدل على أن الفامة قد

ؤهتما ع حدعل ابر عباس وفم  قول امللك أبخق بنورعر قد أورم  ما مل حي فضارل سورة الفامة
 .راقأ حبقف من ما إال أعسم   ن  قبلك: فامة الآ ا  و وارمل سورة الباقة لر

  .وإمنا لو بخارة فام ولملا ظالقا أن   ملدعنة ولآن  لمي صق ا حي الن ول
 ملدعنة ال عدلل على  --وسلل صلى هللا علم -–وكمللك حدعل صالة جربعل بقسول هللا 

 .نة ملدع ن ول الفامة مقة أ قى
 .إذن فاملع مد ن وهلا مبآة فام

سورة الآوثق وذلك عند   وقد فصلنا الاول حي موضع مر مواضع اخلالف ولو ما جاء حي
 .لنا كالمنا عر أسبا  الن ول فال نعمدا

كما رادم حي حدعثنا عر  وقد جعل بعض ل مر ذلك األحقف ال  راقأ على وج ني فأكثق
مسلل مر حدعل أيّب إن ريب أرسل إي أن اققأ الاقمن  األحقف السبعة. و لل ل  مبا أ قج 

حقفني فق  ت إلم  أن  فق  ت إلم  أن لّون على أم  فأرسل إّي أن أققأا على على حقف
 .سبعة أحقف لّون على أم  فأرسل إّي أققأا على

 مقة بعد أ قى. ف ملا احلدعل عدل على أن الاقمن مل عن ل مر أول وللة بل
فإن قمل ما فاردة ن وهلا  :الفامة مقرني اء للس او  بعد أن حآى الاول بن ولوحي مجال الاق 

 مقة كنمة؟
واحد ون لت الثانمة ببامة  لو  أن رآون ن لت أول مقة على حقف :قال الس او : قلت

 .والصقا  وحنو ذلك الد ملك ومالك والسقا  :وجول ا حنو
وجوا الاقاءات ومل عا صق  ل مقات عدعدة حسموأقول: لو قمل بمللك لآان جل الاقمن ن  

 األمق حي الاقاءات ممول على بمان األوج  حي العقضات ذلك على الفامة وغريلا وإمنا
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ققأ علم  املا األوج  ومر مث  ملر -صلى هللا علم  وسلل-السنوعة أو الذ مص مر رسول هللا 
 .أعلل نالت عن  ملر بعدا وهللا
كملا رأع   حي ك ا  الآفمل  ض ل كون  يء مر الاقمن رآقر ن ول قال السموثي: أنآق بع

  .مبعا  ال ن عل
 .مق و  مبا رادم مر فواردا وعلل  هن مصمل ما لو حاصل ال فاردة فم . قال: ولو
مقة أ قى فإن جربعل كان ععارض   وهن  عل م من  أن عآون كل ما ن ل مبآة ن ل  ملدعنة

  .الاقمن كل سنة
صلى هللا -جربعل كان عن ل على رسول هللا  ور  مبنع املال مة هن  ال معس لإلن ال إال أن قال:

  .مل عآر ن ل ب  مر قبل فماقر  إايا باقمن -علم  وسلل
 .ور  مبنع ا ذا  قول  مل عآر ن ل ب  مر قبل

صلى -لقسول حولت الابلة فأ رب ا ولعل ل ععنون بن وهلا مقرني أن جربعل ن ل حني :مث قال
أو  ركر حي الصالة كما كانت مبآة فرر ذلك ن واًل هلا مقة أ قى أن الفامة -هللا علم  وسلل

  .إن االً الد أققأا فم ا ققاءة أ قى مل عاقر ا ل  مبآة فرر ذلك
الاقمن: رآقر ن ول ، ألن  إذا ن ل  قلت: لملا الاول لو القاجح وال أرى أن عاال حي  يء مر

فإمنا لو   لن ول مقة كنمة، حمل إن  إذا جاء جربعل مبا رادم ن ول  عس الاولورلي، فما م
ال عنسا إال  -صلى هللا علم  وسلل-علمنا أن   لل الوة وال ملكق، ولمي إن ااًل مقة كنمة؛ وقد

وحبمد هللا ال عوجد  ذلك: أن  كلما رال  مئًا مر الاقمن، قمل بن ول  مقة كنمة، بوحي، فمعس
 علنا ناول ب عد  الن ول.  -القغل مر ال  بع الخدعد على-صنمنة حي أسبا  الن ول  رواعة
والخوالد، ظ ق أن اخلسأ  ور  اا عاال فم  ذلك، ونرق فم  نرقة فاحصة بعد مجع السقق وما

  .حفر ل. وهللا أعلل فم  مر بعض القواة امل آلل حي
 :حآم  وما ة ق ن ول  عر كنما: ما ة ق حآم  عر ن ول 

مهْر رده هكهى *  قهْد أهفدْلهحه }  :احلآل كاول  قد عآون الن ول ساباًا على :قال ال ركخي حي الربلان
 .الفسق فاد روى البم اي وغريا عر ابر عمق أهنا ن لت حي  كاة  {وهذهكهقه اْسله رهبِِّ  فهصهلهى

 .وأ قج الب ار حنوا مقفوعاً 
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مآمة ومل عآر مبآة عمد وال  كاة وال  وج  ال أوعل ألن السورة ال أ ر  ما :وقال بعض ل 
 .صوم

احلآل كما قال ال أقسل املا البلد  وأجا  الب و  هن  لو  أن عآون الن ول ساباًا على
الصالة  فالسورة مآمة وقد ظ ق أثق احلل عوم ف ح مآة ح  قال علم  وأنت حل املا البلد

سم  م اجلمع وعولون الدبق قال عمق بر  وكمللك ن لت مبآةوالسالم أحلت ي ساعة مر هنار 
صلى هللا - مجع فلما كان عوم بدر واهن مت ققعش نرقت إىل رسول هللا فالت أ  :اخلسا 

  .اجلمع وعولون الدبق فآانت لموم بدر حي مكرلل مصل اً  لسممج عاول سم  م -علم  وسلل
 .أ قج  السربا  حي األوسم

صق ا حي السببمة كما بمناا حي  ري ا عة ههنا ن لت حي  كاة الفسق فلميقلت: أما رفس
 ما فم  أن  مندرج حي معس ا عة فال عاال إن  اا ن ل قبل ماضقات أسبا  الن ول وغاعة

 لملا الاول؟؟ حآم . وال أ ر  ماذا ف ل من ا الصنابة عندما ن لت مبآة على
مبا سمنصل كوعو  كثرية حي الاقمن  ف ملا وعد مر هللاوأما معة سم  م اجلمع وعولون الدبق 

 عدعدة س نصل حي ا  قة فأعر رادم احلآل على الن ول لنا؟؟ الآقمي وكإ بار همور
وعدا هللا ولو  :ق ا ة قال  {مها ُلنهاِلكه مهْ ُ وم  ِمره األهْح ها ِ  ُجْند  }  :قال: وكمللك قول 

 .أ قج  ابر أيب حامت.ملخقكني فجاء ةوعل ا عوم بدرا عومئمل مبآة أن  سم  م جنداً مر
 .قلت: ولملا كسابا 

  .وما ععمد ومثل  أعضاً قول  رعاىل قل جاء احلا وما عبدئ الباثل
  ل الن  )) :حدعث  أعضًا قال أ قج ابر أيب حامت عر ابر مسعو  ما أ قج  الخم ان مر

نصبًا فجعل عسعن ا  عبة ثال ارة وس ونمآة عوم الف ح وحول الآ -هللا علم  وسلل صلى-
الباثل إن الباثل كان  لوقاً وما عبدئ الباثل وما  جاء احلا و لا :بعو  كان حي عدا وعاول

 .((ععمد
 .ذلك كثري قلت: لملا ال ععدو كون  ققاءة  عة ملناسبة املوقمج هلا ومثل

رياً رصق ًا ورعقعضًا هن هللا سمنج  املآمات كث قد ذكق هللا ال كاة حي السور :وقال ابر احلصار
الصالة وال كاة وسارق  وعامل  عن  وعر ق ح  عفقض -صلى هللا علم  وسلل-لقسول   وعدا

  ملدعنة بال  الف وأور  مر ذلك قول  رعاىل ومروا حا  عوم الخقارع ومل رؤ مل ال كاة إال
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ومر ذلك قول  فم ا وم قون عاارلون  حصا ا وقول  حي سورة امل مل وأقمموا الصالة ومروا ال كاة
 .حي سبمل هللا

عسلا علم  ن ول م ادم عر حآم   قلت: لملا كل  مر الوعد مبا سمآون واإل بار  ل مم ال
 .كمللك وإال كان الآثري مر الاقمن

هللا وعمل صاحلًا فاد قالت عارخة  قال: ومر ذلك قول  رعاىل ومر أحسر قواًل ار  عا إىل
 . ملدعنة إهنا ن لت حي املؤذنني وا عة مآمة ومل عخقن األذان إال ة ومجاعةوابر عمق وعآقم

ا عة ولمست ا عة مصورة فم ،  قلت: ولملا أعضا كالسابا حي  كاة الفسق فإن  اا عندرج مت
اا. ومل  للصنابة عند ن وهلا مبآة وال ال لملا املعس كما لو ماصو ا وقد كان معنالا مف وما

 .أعلل يء عسلل أن  رادم ن ول  على حآم  وهللاأقمج على  
  حآم : ومر أمثلة ما ة ق ن ول  عر

ي  لبمداء وحنر  ا لون  معة الوضوء ففي صنمح الب ار  عر عارخة قالت ساست قال ة
 ون ل فثس رأس  حي حجق  راقدًا وأقبل أبو -هللا علم  وسلل صلى-املدعنة فأانخ رسول هللا 

 -صلى هللا علم  وسلل-الن   حبست الناس حي قال ة مث إن : دعدة وقال بآق فلآ   لآ ة
ا الهمِلعره ممهُنوا ِإذها ُقْمُ ْل ِإىله  ايه } :املاء فلل عوجد فن لت اس ماظ وحضقت الصبح فال مي  أهعدُّ ه

ان مبآة مع إمجاعًا وفقض الوضوء ك فا عة مدنمة  {لهعهلهُآْل رهْخُآُقونه } إىل قول :  {الصهالةِ 
 .فقض الصالة

مل عصّل منمل  -هللا علم  وسلل صلى-معلوم عند مجمع ألل امل ا   أن   :قال ابر عبد الرب
 .وال عدفع ذلك إال جالل أو معاند فقضت علم  الصالة إال بوضوء

  .لمآون فقض  م لواً  ل ن عل واحلآمة حي ن ول معة الوضوء مع رادم العمل ب  :قال
فقض الوضوء مث ن ل بام  ا ولو ذكق    مل أن عآون أول ا عة ن ل مادمًا مع :غريا وقال

 .ال ممل حي لملا الاصة
 .عق ا اإلمجان على أن ا عة مدنمة :قلت

  فقضت مبآة. معة اجلمعة فإهنا مدنمة واجلمعة :ومر أمثل   أعضاً 
ما أ قج  بر ماجة عر عبد القمحر  عق اإن إقامة اجلمعة مل رآر مبآة قم  :وقول ابر ال قس

قارد أيب حني ذلم بصقا فآنت إذا  قجت ب  إىل اجلمعة  كنت  :بر كعم بر مالك قال
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أرأعت صالرك على أسعد بر  اي أب اا :ألذان عس  فق أليب أمامة أسعد بر  رارة فالت فسمع
 مر صلى بنا اجلمعة قبل مادم أ  بّي كان أول :مل لملا قال  رارة كلما  عت النداء  جلمعة

  .مر مآة -صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا 
قهاُت لِْلُفاهقهاءِ } ومر أمثل   قول  رعاىل:  فإهنا ن لت سنة رسع وقد فقضت  ا عة  {ِإمنهها الصهده

  .اهلجقة ال كاة قبل ا حي أوارل
عآر فم  ققمن م لو كما كان  فاد عآون مصقف ا قبل ذلك معلومًا ومل :قال ابر احلصار

  .مث ن لت رالوة الاقمن ةكمداً ب  الوضوء معلوماً قبل ن ول ا عة
 :ن ل مجعاً  ما ن ل مفققاً وما :كلثا

 .األول غالم الاقمن
  :ومر أمثل   حي السور الاصار

 .{مها ملْه عدهْعلهلْ } اققأ أول ما ن ل من ا إىل قول : 
 .السربا  كما حي حدعل   {فهذهْضهى} إىل قول :  والضنى أول ما ن ل من ا

وربت ومل عآر والنصق واملعوذ ن ن ل ا  سورة الفامة واإل الص والآوثق ومر أمثلة الثا : 
 .السوال املقسالت معاً ومن  حي السور

علم   حي غار فن لت -هللا علم  وسلل صلى-كنا مع الن    :ففي املس در  عر ابر مسعو  قال
 مر فم  وإن فاا رثم اا فال أ ر  هع ا   ل فبأ  حدعل بعدا املقسالت عقفًا فأ ملهتا

ُلُ } عؤمنون أو    .{ارْكهُعوا ال عدهقْكهُعونه  وهِإذها ِقمله هله
 .ومن  سورة الصمج

ن لت سورة األنعام مبآة  :عباس قال ومن  سورة األنعام فاد أ قج أبو عبمد والسربا  عر ابر
 .سبعون ألمج ملك مالً مجلة حوهلال

عر ابر عوف عر انفع عر  وأ قج السربا  مر ثقعا عوسمج بر عسمة الصفار ولو مذو 
ن لت علّي سورة األنعام مجلة واحدة  -هللا علم  وسلل صلى-قال رسول هللا  :ابر عمق قال

 .سبعون ألمج ملك عخمع ا
 .مع ا ةسمارة ملك لة واحدةن لت األنعام كل ا مج :وأ قج عر  الد قال
 .ألمج ملك أن لت األنعام مجمعاً ومع ا سبعون :وأ قج عر عساء قال
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  .ف ملا  والد عاو  بعض ا بعضاً 
مجلة روعناا مر ثقعا أيّب بر كعم وحي  احلدعل الوار  أهنا ن لت :وقال ابر الصالد حي ف اوع 

واحدة بل    ما خيالف  فقو  أهنا مل رن ل مجلةإسنا اً صنمناً وقد رو  إسنا ا ضعمج ومل نق ل 
ثالل وقمل ست وقمل غري ذلك وهللا  فامل ن لت مايت من ا  ملدعنة ا  لفوا حي عد لا

 .أعلل
حي ماضقات فضارل الاقمن وقد  قلت: بل ثبت حدعل ن وهلا مجلة مبجمون السقق كما قدمنا

 .رق لنا ومايت الاقمن فلمن فصلت ذلك حي موسوعة فضارل سور
 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا
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 عشرة رابعةاحملاضرة ال
 مجع القرآن

*** 
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 :أما بعد
 .مجع الاقمن :ففي لملا احملاضقة جيذن هللا رعاىل ن آلل عر

  :فناول
حي الصدور ورسلا  رة أ قى وعقا   كلمة مجع الاقمن رسلا  رة وعقا  من ا حفر  واس ر ارا

 .وكلمات ومايت وسورا من ا ك اب   كل  حقوفا
 .والصدور لملا مجع حي الصنارمج والسسور، وذا  مجع حي الالو 

 :األول ثالل مقات مث إن مجع الاقمن حدل حي الصدر
 .- علم  وسللصلى هللا- حي ع د الن  :األوىل
 .بآق حي  الفة أيب :والثانمة
 وحي لملا املقة األ رية وحدلا نس ت املصاحمج وأرسلت إىل .على ع د عثمان :والثالثة
 .ا فاق

املقحلة األوىل مر اجلمع ولي مجع  حي  وحي ماضقة الموم عا صق حدعثنا إن  اء هللا رعاىل على
 .-علم  وسلل صلى هللا-ع د الن  
 :الصدور أوال: مجع  مبعس حفر  حيفناول: 

 مبا حهِريه ب  لملا الاقمُن مر االل ماِم واحلِْفظِ  مل  هْظه ك ا   منمُل  هلهاه هللا السماواِت واألرضه 
 -صلى هللا علم  وسلل-كانه رسوُل هللا  والعناعِة. وربدُأ مراِلُق حفِر  منمُل وقِت ن ول ، فاد

  .وكان عهلاى مر ذلكه  دةً  سانه  عدهْعجهُل ب   افةه أال  فهره ،جربعله حهقه ه ل إذا ردهلهّااا ِمر
ععاجُل مر  -صلى هللا علم  وسلل- قال: كان رسوُل هللا -رضي هللا عن ما–عر ابِر عباس  

-لُآل كما كانه رسوُل هللا  ُ هّقُِ   هفه دهْم . قال ابُر عباس: فأان أحهقُِّك ما ال ن عِل  دًة، وكان اا
نها  ُمهّقِْ  ِبِ  ِلسهانهكه لِ دهْعجهله ِبِ  * ِإنه  ال} : قُِّكُ ما. فأن ل هللا رعاىل - علم  وسللصلى هللا عهلهمدْ

ُا فهارهِبعْ } صدرِ ه وراقأها قال: مجعه  لكه حي {مجهْعهُ  وهقُدْقمنه ُ  قال: فاس هِمْع ل   {قُدْقمنه ُ  فهِإذها قدهقهْأانه
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نها}.وأْنِصتْ   -صلى هللا علم  وسلل-هللا  مثه إن علمنا أن راقأا. فآان رسولُ  {مهانه ُ بده  مُثه ِإنه عهلهمدْ
كما   -هللا علم  وسلل صلى-اْس همهعه، فإذا اْنسهلهاه جربعُل، ققأُا الن ُّ  بعده ذلك إذا أ ا جربعلُ 

  .ققأا
وهْحُمُ  وهُقْل ره ِّ  ِْ ِ   إِلهْمكه ردهْعجهْل ِ ْلُاْقمِن ِمْر قدهْبِل أهْن عُدْاضهى  وهال} :وقال ل  حي سورة ث 

 .{ِعْلماً 
على مآل لمنفروا وعس ر قوا  عاقيفا على الناس -صلى هللا علم  وسلل-مث كان رسول هللا 

ُلو عهلهْمِ لْ  ُلوه الهمِل  بدهعهله حي  } األممني ضقورة أن  ن  أمي بعث  هللا حي ُ ْل عده دْ مِّنيه رهُسوالً ِمندْ  اأْلُمِّ
رِِ  وه  انُوا ِمْر قدهْبُل لهِفي ضهالل   عُد هكِّمِ ْل وهعُدعهلُِّمُ ُل اْلِآ ها ه مايه ومر  أن  {ُمِبني   وهاحلِْْآمهةه وهِإْن كه

ع م  أمقا وععنم  اس نضارا ومجع   صوصا إذا أويت مر  األمي أن ععول على حافر   فمما
األمة العقبمة على كانت  احلفظ واالس ر ار ما عمسق ل  لملا اجلمع واالس نضار وكمللك قوة

من ا سقعة احلفظ وسمالن األذلان ح  كانت  ع د ن ول الاقمن ولي م م عة خبصارص
 .ومفا قلل وعاوهلل سجالت أنساال وأايم ل وحوافر ل  واوعر أ عارلل قلوال أانجمل ل
الخقعمج وسمد احلفاظ حي عصقا  جامع الاقمن حي قلب  -صلى هللا علم  وسلل-ومر لنا كان 

 ما ععنم ل مر أمق الاقمن وعلوم الاقمن وكان  مي ب  اللمل ممج ومقجع املسلمني حي كلاملن
  .السور السوال وع عر ب  الصالة ح  إن  لماقأ حي القكعة الواحدة العد  مر
كل عام مقة وعارض  إايا حي العام  ول اي ة ال ثبمت كان جربعل علم  السالم ععارض  إايا حي

 صلى هللا علم - عنا رسول هللا  -رضي هللا عن ما-وفاثمة  ارخةاأل ري مقرني قالت ع
الاقمن حي كل سنة مقة وإن  عارضي العام مقرني وال  إن جربعل كان ععارضي)) :عاول -وسلل
 .((إال حضق أجلي أراا

أجو  الناس  خلري،  -علم  وسلل صلى هللا-: كان الن  -رضي هللا عن ما-وقال ابر عباس 
 رمضان، ألن جربعل كان علااا حي كل لملة حي   ق رمضان ح  عآون حي   قوأجو  ما 

  … الاقمن -صلى هللا علم  وسلل-عنسل ، ععقض علم  رسول هللا 
الاقمن كل عام مقة، فعقض  -وسلل صلى هللا علم -وقال أبو لقعقة: كان ععقض على الن  

  … قبض فم  علم  مقرني حي العام المل 
 :للاقمن نن ال إىل حفظ صناب   الآقام - علم  وسللصلى هللا-ومر حفر  
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صلى هللا علم  -املخاف ُة واحلفُظ عر الن   فاد كانت ثقعاُة ال دهلهاي املثلى بنيه الصنابِة لي
 .مبا قةً  -وسلل

 -صلى هللا علم  وسلل-هللا  قال: أ ملُت مر حي رسولِ  -رضي هللا عن –عر ابر مسعو   
  .فم ا أحد   ا ُِعيسبعنيه سورًة وال عن

 عل ل قا رعر على حفظ الاقمن ورس ل علم ل لملا  وقد روفقت للصنابة العوامل ال 
  :رلك العوامل امل مة ومر

الواحد من ل  فظ الاصمدة مر  قوة ذاكقهتل الفملة ال  عقفوا اا وا   قوا، ح  كان -1
  .الخعق بسماع ا مقة واحدة

  .ن ول الاقمن منجماً  -2
ع جقون لملة النوم وراحة اهلجو  إعثارا  ل وم ققاءة  يء مر الاقمن حي الصالة. وقد كانوا -3

لاد كان المل   اللمل وال الوة ل  حي األسنار والصالة ب  والناس نمام ح  للملة الامام ب  حي
- واي كدو  الننل  لاقمن وكان القسول  ميق ببموت الصنابة حي غسا الدجى عسمع فم ا

مر رب  وكان  عملكي فم ل رود لملا العناعة  ل ن عل عبل  ل ما أن ل إلم  -علم  وسلل صلى هللا
ضجة ب الوة الاقمن ح  أمقلل رسول هللا  -صلى هللا علم  وسلل-عسمع ملسجد رسول هللا 

 .أن خيفضوا أصواهتل لئال ع  السوا -وسلل صلى هللا علم -
  .وعبا هتل، ووعر ل ورملكريلل دهتلوجو  العمل  لاقمن، فاد كان لو عنبون عام -4
والذغمم مبا أعد للاارئ مر  على ققاءة الاقمن، -صلى هللا علم  وسلل-حض الن   -5

 .الثوا  واألجق العرمل
حي اس ر ارا وحفر  وع ساباون إىل  ح  غدا ك ا  هللا حي احملل األول مر عناع  ل ع نافسون

املقأة  ى مادار ما  فرون من  ورمبا كانت ققة عنيفمما بمن ل عل مدارس   ورف م  وع فاضلون
  .ععلم ا إايلا  وج ا من ل أن عآون م قلا حي  واج ا سورة مر الاقمن

الاقمن: فآان الصنابة رالمملة  الصنابة ب علمل -صلى هللا علم  وسلل-رعالد الن   -6
 - علم  وسللصلى هللا-ع علمون من  الاقمن، وكان الن   -صلى هللا علم  وسلل-للن  

قبمل  أرسل إلم ل مر الاقاء مر   م  ل، ع عالدلل ب علمل الاقمن، فإذا أسلل ألل أفا أو
 مصعم بر عمري وابر ام مآ وم إىل ألل املدعنة قبل لجقر  ععلم ل الاقمن، كما بعل
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إىل مآة بعد لجقر  لل نفمظ  ععلماهنل اإلسالم وعاقائهنل الاقمن وكما أرسل معاذ بر جبل
  .ضم  إىل حلا ال علمل حي جامعة الاقمن النبوعة اإلققاء وإن كان حي املدعنةو 

صلى هللا علم  - فع  الن   كان القجل إذا لاجق  -رضي هللا عن -قال عبا ة بر الصامت 
 .الاقمن إىل رجل منا ععلم  -وسلل

ن ل األربعة مجا غفريا م -وسلل صلى هللا علم -ومر لنا كان حفاظ الاقمن حي حماة القسول 
وابر  مسعو  وحملعفة وسامل موىل أيب حملعفة وأبو لقعقة وابر عمق اخللفاء وثلنة وسعد وابر

ال بري وعبد هللا بر السارم وعارخة  عباس وعمقو بر العاص وابن  عبد هللا ومعاوعة وابر
 .كل ل مر امل اجقعر رضوان هللا علم ل أمجعني وحفصة وأم سلمة ولؤالء

أيب بر كعم ومعاذ بر جبل  -صلى هللا علم  وسلل-األنصار حي حمار   وحفظ الاقمن مر
بر حارثة وأني بر مالك وأبو  عد المل  سئل عن  أني  و عد بر كبت وأبو الدر اء و مع

 .أمجعني -رضي هللا عن ل-أحد عموم   فاال إن 
 .-وسلل صلى هللا علم -الن   وقمل إن بعض لؤالء إمنا أكمل حفر  للاقمن بعد وفاة

كانوا كثريعر ح  كان عد  الا لى  وأاي ما رآر احلال فإن الملعر حفروا الاقمن مر الصنابة
 .الممامة أربعني ومارة من ل ببئق معونة وعوم

صلى هللا علم  -حي ع د رسول هللا  قال الاقث : قد ق ل عوم الممامة سبعون مر الاقاء وق ل
 .العد  ببئق معونة مثل لملا -وسلل
على حفظ الالو  والصدور ال على  احملاا ابر اجل ر : مث إن االع ما  حي نال الاقمنقال 

أ قف  صمصة مر هللا رعاىل هلملا األمة ففي احلدعل   م املصاحمج والآ م ولملا
قال ي قل حي ققعش  قال إن ريب -صلى هللا علم  وسلل-المل  رواا مسلل أن الن   الصنمح

ح  عدعوا  ب ة فاال إ  مب لمك ومب ل بك  ثل وا رأسيفأنملرلل فالت ل  أ  ر  إذن ع
وقارل مبر  جندا أبعل مثل ل ال ع سل  املاء راقيفا انرما وعاران فابعل ومن ل علمك ك ا 

 .أثاعك مر عصا  وأنفا عنفا علمك
 ملاء بل عاقأ حي كل حال كما  فأ رب رعاىل أن الاقمن ال   اج حي حفر  إىل صنمفة ر سل

أانجمل ل صدورلل وذلك خبالف ألل الآ ا   -علم  وسلل صلى هللا-فة أم   جاء حي ص
 ظ ق قلم.ا.لد ال  فرون  إال حي الآ م وال عاقيفون  كل  إال نرقا ال عر الملعر
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الصنابة لاوة حفر ل و دة  مجاعة مر -صلى هللا علم  وسلل-وقد ام دد رسول هللا 
 :ضبس ل وأمق ه مل الاقمن عن ل

 -صلى هللا علم  وسلل-الن    عت :عر عبد هللا بر عمقو بر العاص قالروى الب ار  
 عبد هللا بر مسعو  وسامل ومعاذ وأيّب بر كعم أ  رعلموا عاول  ملوا الاقمن مر أربعة مر

 .من ل
اما واثنان مر األنصار وسامل لو ابر  واألربعة اململكورون اثنان مر امل اجقعر ويفا املبدوء

 .ومعاذ لو ابر جبل أيب حملعفةمعال موىل 
أ  أن لؤالء  :اإلعالم مبا عآون بعدا أرا  -صلى هللا علم  وسلل-  مل أن   :قال الآقما 

 .عنفق وا بمللك األربعة عباون ح 
بعد العصق النبو  أضعاف اململكورعر  ورعام ههنل مل عنفق وا بل الملعر م قوا حي  وعد الاقمن

وابر  حملعفة حي وقعة الممامة ومات معاذ حي  الفة عمق ومات أيبّ   أيبوقد ق ل سامل موىل
إلم  القايسة حي الاقاءة وعاش  مسعو  حي  الفة عثمان وقد ة ق  عد بر كبت وان  ت

 .بعدلل  مناً ثوعالً 
الاول وال عل م مر ذلك أن ال  فالرالق أن  أمق  أل مل عن ل حي الوقت المل  صدر فم  ذلك

حي حفظ الاقمن بل كان الملعر  فرون مثل الملعر  حي ذلك الوقت  ارك ل عآون أحد
 .مجاعة مر الصنابة حفروا وأ عد؛

  .حي السسور، أ  الصنارمج ال  رضل السورة وا ايت مجمع ا كنما: مجع الاقمن مبعس ك اب  
ما فال بد أن ع ناا  ولو لون مر احلفظ عدوم مع ال مان، ال عمللم بمللا  اإلنسان،

 :رآفل هللا حبفر 
 .{الملِّْكقه وهِإانه لهُ  حلههاِفرُونه  ِإانه حنهُْر نده هْلنها}

رآْر واسعةه االن خاِر، ومع أنه وسارله ا   ومع أن الآ ابةه حي حواِضِق احلجاِ   همهره البعثِة مل
رسجمِل ما حقعصًا على  كان  -صلى هللا علم  وسلل-وغريه ممسورة ؛ فإنه الن   كانْت بدارمةً 

ا  الِث   هنى حي البداعِة عر ك ابِة  يء  غرِي الاقمِن  خمةه  عْن ُِل علم  مر الاقمِن، ح  إن 
  .بآ اِ  هللا
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 ال)) :قال -صلى هللا علم  وسلل- أن رسوله هللا -رضي هللا عن –عر أىب سعمد  اخلدر ِّ 
ثوا عي وال حهقهجه، ومر كهمله ه عليه وحدِّ  .رآ بوا عي، ومر كه همه عي غريه الاقمِن فْلمهْمُن ْ 

داً  – عُد بُر كبت   -صلى هللا علم  وسلل-كه هبِ    وكان ِمرْ  .((فْلمده دهبدهّوأ ماعهدها مر النار م عمِّ
 .-عن  رضي هللا

 ل ة جداً، فآان كلما ن ل علم   بآ ابة الاقمن عناعة -صلى هللا علم  وسلل-فاع س الن  
ومعاوعة  من ل: علي بر أيب ثالم، وأيب بر كعم، و عد بر كبت، -  يء من   عا الُآ ّا 

مر أ وات الآ ابة حمنئمل مثل: الققان،  فأمالا علم ل، فآ بوا على ما لدون  -بر أيب سفمان
 .والعسم الل اف، واألك اف،

ْؤِمِننيه غهرْيُ أُوِي اْلمُ  ال عهْس هِو  اْلاهاِعُدونه ِمره } :قال: ملا نده هلهتْ  -رضي هللا عن –فعِر الرباِء 
ِبمِل اَّللهِ  الضهقهِر وهاْلُمجهاِلُدونه   ا ُْن ي  عداً وْلمهِجئْ )) :-وسلل صلى هللا علم -قال الن ُّ  {حي سه

ا عة و لمجه ظ ِق  (({ال عهْس هِو  اْلاهاِعُدونه } :اك م)) :مث قال .(( للهوِد والدهواِة والآهِ مجِ 
 أمِّ مآ وم  األعمى فاال: اي رسوله هللا، فما ةُمُق ؟ عمقُو برُ  -وسللصلى هللا علم  -الن ِّ 

ا: ال عس و  الااعدون مر املؤمنني غري أوي الضقر  فإ  رجل  ضقعُق البهصهِق، فن هلهْت مآاهنه
  .هللا وابالدون حي سبمل

  .كارباً إىل ثالثِة وأربعنيه   -صلى هللا علم  وسلل-وأوصله البعُض ُكّ ا ه الن ِّ 
ُِ ه  صلى هللا علم  -على ع ِد رسوِل هللا  وقد نصه العلماُء على أنه الاقمنه كله  قهْد ُكِت

واحد ، وال ُمقهرهمه  واأللواِد والُعُسِم، لآن  مل عآر  موعًا حي موِضع   حي الصُُّنمجِ  -وسلل
 .السُّوهرِ 

صلى هللا علم  -قبض الن   :قال جيسنا ا عر  عد بر كبت قال الدعقعاقوي حي فواردا
 .حي  يء ومل عآر الاقمن مجع -وسلل

صلى هللا -قال رسول هللا  :قال قال السموثي: أما ما أ قج  مسلل مر حدعل أيب سعمد
احلدعل فال عناحي ذلك ألن الآالم حي   ((ال رآ بوا عي  مئًا غري الاقمن)) :-علم  وسلل

 صلى هللا-ن الاقمن ك م كل  حي ع د رسول هللا  صوصة وقد كا ك ابة  صوصة على صفة
 .لآر غري  مون حي موضع واحد وال مقرم السور -علم  وسلل

 .الاقمن ثالل مقات مجع :وقال احلاكل حي املس در 
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 .-صلى هللا علم  وسلل- حبضقة الن  :إحدالا
هللا صلى ال  علم  عند رسول  مث أ قج بسند على  ق  الخم ني عر  عد بر كبت قال كنا

  .احلدعل ...وسلل نؤلمج الاقمن مر الققان
مر ا ايت املفققة حي سورلا ومجع ا  عخب  أن عآون املقا  ب  ةلممج ما ن ل :وقال البم اي

 .-هللا علم  وسلل صلى-فم ا جي ارة الن  
قفة أول األمق وأصناب  كان منص -وسلل صلى هللا علم -عاول ال رقا : قلنا إن يفة القسول 

األممني أضمج  الالو  حبفر  واس ر ارا ضقورة أن  ن  أمي بعث  هللا حي إىل مجع الاقمن حي
حي ذلك الع د ومر لنا كان ال عوعل على  إىل ذلك أن أ وات الآ ابة مل رآر ممسورة لدع ل

عل مر ج عفوق ال عوعل على احلفظ بني السسور على عا ة العق  أايمئمل احلفظ حي الصدور
ومفا قلل وأايم ل ولآر الاقمن حري  صفنات صدورلل وقلوال  واوعر أل عارلل وأنساال

حبفر   وأصناب  فلل رصقف ل عناع  ل -صلى هللا علم  وسلل-الن   هوىف نصمم مر عناعة
 نت ب  وسارل الآ ابة وأ واهتا حي  واس ر ارا عر عناع  ل بآ اب   وناخ  ولآر مبادار ما

 يء  قد ا مل ك ا  للوحي كلما ن ل -صلى هللا علم  وسلل-هللا  لو ذا رسولعصقلل ف ا 
و اي ة حي ال وثا والضبم واالح ما  حي   مر الاقمن أمقلل بآ اب   مبال ة حي رسجمل  وراممدا

مر  ررالق الآ ابة احلفظ وععاضد الناش اللفظ وكان لؤالء الآ ا  ك ا  هللا رعاىل ح 
وأ ن بر سعمد و الد بر الولمد  و بآق وعمق وعثمان وعلي ومعاوعة رية الصنابة فم ل أب

عدهلل  -صلى هللا علم  وسلل-وكبت بر قمي وغريلل وكان  وأيب بر كعم و عد بر كبت
والل اف والققان  موضع املآ و  مر سورر  وعآ بون  فمما عس ل علم ل مر العسم على

صلى هللا -املآ و  حي بمت رسول هللا  عوضع وقسع األ مي وعرام األك اف واألضالن مث
بمد أن  مل  اناضى الع د النبو  السعمد والاقمن  مون على لملا النمم ولآملا -علم  وسلل

 عت بني الققان والعرام وحنولا اا  عآ م حي صنمج وال حي مصاحمج بل ك م منثورا كما
 إذا ن لت علم  -وسللصلى هللا علم  -أن  قال كان رسول هللا  ذكقان رو  عر ابر عباس

عملكق فم  كملا وكملا وعر  سورة  عا بعض مر عآ م فاال ضعوا لملا السورة حي املوضع المل 
نؤلمج الاقمن مر الققان وكان  -صلى هللا علم  وسلل-  عد بر كبت قال كنا عند رسول هللا

لملا  وكان -علم  وسلل صلى هللا-ال ألممج عبارة عر رقرمم ا ايت حسم إر ا  الن   لملا
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فاد ور  أن جربعل علم  السالم كان عاول ضعوا كملا  الذرمم ب وقممج مر جربعل علم  السالم
ع  وجل أما  كملا وال رعم أن جربعل كان ال عصدر حي ذلك إال عر أمق هللا حي موضع
عآ بون الاقمن ولآر فمما رمسق هلل مر  فاد كان من ل مر -رضوان هللا علم ل-الصنابة 

هللا  صلى-أو حنو ذلك  ملادار المل  عبلغ الواحد عر رسول هللا  و عرلققثاس أو ك مج أ
ألن أحدلل كان إذا حفظ سورة أن لت  ومل عل  موا رواي السور ورقرمب ا وذلك -علم  وسلل

غماب   أو ك ب ا مث  قج حي سقعة مثال فن لت حي وقت -علم  وسلل صلى هللا-على رسول هللا 
رجوع  وك اب   مث عس در  ما كان قد  مل حي حفظ ما عن ل بعدسورة فإن  كان إذا رجع أي 

بسبم  وع  بع  على حسم ما عس ل ل  فماع فمما عآ ب  رادمي وة ري فار  حي غماب  فمجمع 
جقاي على عا ة العق  حي  ذلك وقد كان مر الصنابة مر عع مد على حفر  فال عآ م

 . ابةوأ عارلا مر غري ك حفظ أنسااا واس ر ار مفا قلا
وكانت   -صلى هللا علم  وسلل- وصفوة املاال أن الاقمن كان مآ و  كل  على ع د القسول

األحقف السبعة ال  ن ل علم ا غري أن بعض الصنابة كان  ك اب   ملنوظا فم ا أن رخمل
ك ب  غري مقرم ومل عآر  ك م بعض منسوخ ال الوة وبعض ما لو كبت خبرب الواحد ورمبا قد

 .وال مصاحمج عامة ذلك الع د  موعا حي صنمج الاقمن على
  وال مصاحمج؟ ولنا نسقد سؤاال: ملاذا مل لمع الاقمن أايمئمل حي صنمج

الاقمن حي املصنمج ملا كان عذقب  مر ورو   -صلى هللا علم  وسلل-إمنا مل لمع  :قال اخلسايب
القا دعر ذلك وفاء  خللفاءأو رالور  فلما اناضى ن ول  بوفار  أهلل هللا ا انس  لبعض أحآام 

فآان اب داء ذلك على عد الصدعا مبخورة  بوعدا الصا ق بضمان حفر  على لملا األمة
 .عمق

 :ولمم على ذلك ال رقا  رمح  هللا فماول
 :مصاحمج الع بارات كثرية إمنا مل لمع الاقمن حي صنمج وال

 ا وجد على ع د أيب بآق واعي ك اب   حي صنمج أو مصاحمج مثل م أن  مل عوجد مر :أوهلا
مصاحمج فاملسلمون  ح  ك ب  حي صنمج وال مثل ما وجد على ع د عثمان ح  نس   حي

 عس بنق عمقان  بعد والف نة مأمونة وال عوعل ال ع ال على وق ئمل خبري والاقاء كثريون واإلسالم مل
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 س ر ار الاقمن رفوق القسول  احلفظ أكثق مر الآ ابة وأ وات الآ ابة غري ممسورة وعناعة
 .حي ثقعاة أ ار  على حقوف  السبعة ال  ن ل علم ا الوصمج وروحي على ال اعة ح 

هللا  كان بصد  أن عن ل علم  الوحي بنس  ما  اء  -هللا علم  وسلل صلى-أن الن   :وكنم ا
 .مر معة أو مايت

 .ر سنة أو أكثقعن ل مقة واحدة بل ن ل منجما حي مدى عخقع أن الاقمن مل :كلث ا
 وسورا لمي على رقرمم ن ول  فاد علمت أن ن ول  كان على حسم أن رقرمم ماير  :رابع ا

 بري هن الاقمن لو مجع حي  األسبا  أما رقرمب  فآان ل ري ذلك مر االع بارات. وأنت
 قحنا لآان عقضة ل  مري الصنمج أو املصاحمج كلما  صنمج أو مصاحمج واحلال على ما

وال عوعل   حدل سبم مع أن الرقوف ال رساعد وأ وات الآ ابة لمست ممسورة وقع نس  أو
صلى هللا -خب ام ال ن عل ووفاة القسول  كان على احلفظ قبل كل  يء ولآر ملا اس اق األمق

أو  النس  وراقر الذرمم ووجد مر الدواعي ما عا ضي نس   حي صنمج وأمر -علم  وسلل
حفرا للاقمن وحماثة ألصل ال خقعع  فااموا املا الواجم مصاحمج وفا هللا اخللفاء القا دعر

 .{الملِّْكقه وهِإانه لهُ  حلههاِفرُونه  ِإانه حنهُْر نده هْلنها} :سبنان  األول مصداقا لاول 
 .ممد وعلى مل  وصنب  وسلل نآ في املا الادر حي لملا احملاضقة وصلى هللا على نبمنا
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 امسة عشرةاخلاحملاضرة 
 جبمع القرآن حديث مشكل يتعلق

*** 
 هللا احلمد هلل والصالة والسالم على رسول

 :أما بعد
 .حدعل مخآل ع علا بمع الاقمن :ففي لملا احملاضقة ن ندل عر

مر مجع الاقمن  :بر مالك سألت أني :ولو ما جاء حي صنمح الب ار  عر ق ا ة قال 
 أيّب بر كعم :فاال أربعة كل ل مر األنصار؟ -علم  وسلل صلى هللا-على ع د رسول هللا 

  .أحد عموم  :قال مر أبو  عد؟ :قلت .ومعاذ بر جبل و عد بر كبت وأبو  عد
صلى هللا -قال مات الن   أن  -رضي هللا عن -وأ قج الب ار  أعضا عر أني بر مالك 

  .جبل و عد بر كبت وأبو  عدأربعة أبو الدر اء ومعاذ بر  ومل لمع الاقمن غري -علم  وسلل
بصم ة احلصق حي األربعة وا  ق ذكق  أحديفا ال صقعح :وفم   الفة حلدعل ق ا ة مر وج ني 

 .بر كعم أيب الدر اء بدل أيبّ 
 .وقد اس نآق مجاعة مر األرمة احلصق حي األربعة

 فم ؟؟ فما معس مجع الاقمن حي لملا احلدعل وما مدلول احلصق
 :اجلوا  عر حدعل أني مر أوج  :الااضي أبو بآق الباقال قال 

 .فال عنفي أن ال عآون غريلل مجع  أن  ال مف وم ل  :أحدلا
 .أولئك لمع  على مجمع الوجوا والاقاءات ال  ن ل اا إال املقا  مل :الثا 
  .من  بعد رالور  وما مل عنس  إال أولئك مل لمع ما نس  :الثالل
بواسسة خبالف  ال -صلى هللا علم  وسلل-بمع  رلام  مر حي رسول هللا  أن املقا  :القابع

 .غريلل فمن مل أن عآون رلاى بعض   لواسسة
حاهلل  إىل إلاار  ورعلمم  فا   قوا ب  و في حال غريلل عمر عقف أهنل رصدروا :اخلامي

 .كمللك األمقفنصق ذلك فم ل حبسم علم  ولمي األمق حي نفي 
قلب  وأما   جلمع الآ ابة فال عنفي أن عآون غريلل مجع  حفرًا عر ظ ق املقا  :السا س 

 .لؤالء فجمعوا ك ابة وحفروا عر ظ ق قلم
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صلى هللا - أحداً مل عفصح هن  مجع  مبعس أكمل حفر  حي ع د رسول هللا املقا  أن :السابع
األ رية وما أ ب  ا ما حضقلا إال أولئك  لملا ا عة حني ن لت م ق معة فلعل -علم  وسلل

 .األربعة 
 .السمع والساعة ل  والعمل مبوجب  أن املقا  بمع  :الثامر

إن ابي مجع  :أرى أ  الدر اء فاال وقد أ قج أمحد حي ال لد مر ثقعا أيب ال القعة أن رجالً 
 .ع ل  وأثانغفقاً إمنا مجع الاقمن مر   اهلل :الاقمن فاال

 .األ ري وحي غالم لملا االح ماالت رآلمج وال سمما :قال ابر حجق
لل  رج  ون األوس فام فال  وقد ظ ق ي اح مال م ق ولو أن املقا  جيثبات ذلك :قال

 امل اجقعر ألن  قال ذلك حي معقض املفا قة بني األوس عنفي ذلك عر غري الابمل ني مر
اف  ق  :ق ا ة عر أني قال جقعق مر ثقعا سعمد بر أيب عقوبة عرواخل رج كما أ قج  ابر 

عدلت  مر ال   ل  العقش سعد بر معاذ ومر :منا أربعة :األوس احلمان األوس واخل رج فاال
املالرآة حنرلة بر أيب عامق ومر    ا ر    ا ة رجلني   مية بر أيب كبت ومر غسل  

الاقمن مل لمع   منا أربعة مجعوا :ر أيب األقلح فاال اخل رجأ  اب :كبت مح   الدبق عاصل بر
 .غريلل... فملكقلل

احلمني فمر ذكقوا مر األوس قد  قلت: املفا قة كانت على سبمل العموم ولمست مصورة حي
 .املسلمني. وهللا أعلل رفق وا بمللك عر مجمع

فظ الاقمن حي حماة رسول هللا   والمل  عر ق مر كثري مر األحا عل أن أ  بآق كان :قال
 .الصنمح أن  بس مسجداً بفناء  ارا فآان عاقأ فم  الاقمن ففي -صلى هللا علم  وسلل-

 .ولو ممول على ما كان ن ل من  إذ ذا 
صلى هللا -رلاي الاقمن مر الن   ولملا اا ال عق   فم  مع  دة حقص أيب بآق على :قال

-إن   :ويفا مبآة وكثقة مال مة كل من ما ل  ق ح  قالت عارخة وفقاغ  ل  ل  -علم  وسلل
 .كان أيرم ل بآقة وعخماً   -صلى هللا علم  وسلل
 حي -صلى هللا علم  وسلل-وقد قدم   ((لآ ا  هللا عؤم الاوم أققيفلل)) :وقد صح حدعل

 ا.لد مقض  إماماً للم اجقعر واألنصار فدل على أن  كان أققألل
 .حنو ذلك ابر كثريوسبا  إىل  
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بسند صنمح عر ممد بر سريعر  لآر أ قج ابر أ  ة حي املصاحمج :قال السموثي: قلت
 .الاقمن وق ل عمق ومل لمع الاقمن مات أبو بآق ومل لمع :قال

 .حفراً  ععي مل عاقأ مجمع الاقمن :قال بعض ل :قال ابر أ  ة
  .لو مجع املصاحمج :وقال بعض ل

 .اناسان : مل عدر  ابر سريعر أ  بآق وال عمق فالقواعة فم اقلت
-الن ول عام موت الن   وقد ور  عر علّي أن  مجع الاقمن على رقرمم :قال ابر حجق

 .أيب  او  أ قج  ابر .-صلى هللا علم  وسلل
عمقو قال مجعت الاقمن  قال السموثي: وأ قج النساري بسند صنمح عر عبد هللا بر

 .احلدعل...((  ق اققأا حي)) :فاال -هللا علم  وسلل صلى-فاقأت ب  كل لملة فبلغ الن  
مجع الاقمن على ع د  :قال وأ قج ابر أيب  او  بسند حسر بر ممد بر كعم الاقظي

معاذ بر جبل وعبا ة بر الصامت  :ةسة مر األنصار -صلى هللا علم  وسلل-رسول هللا 
 .بو الدر اء وأبو أعو  األنصار كعم وأ وأيّب بر

صلى هللا -الاقمن على ع د رسول هللا  مجع :وأ قج البم اي حي املد ل عر ابر سريعر قال
حي رجلني  معاذ بر جبل وأيّب بر كعم وأبو  عد وا  لفوا :خي لمج فم ل أربعة ال -علم  وسلل
 .الدار  أيب الدر اء وعثمان وقمل عثمان ونمل :مر ثالثة

 -صلى هللا علم  وسلل-ع د الن   مجع الاقمن حي :وأ قج لو وابر أيب  او  عر الخع  قال
إال سوررني  الدر اء وسعمد بر عبمد وأبو  عد و مع بر جارعة وقد أ ملا أيّب ومعاذ وأبو :س ة

 .أو ثالثة
فعد  -صلى هللا علم  وسلل-الن   الاقاء مر أصنا  :وقد ذكق أبو عبمد حي ك ا  الاقاءات

وعبد هللا  األربعة وثلنة وسعد وابر مسعو  وحملعفة وساملًا وأ  لقعقة مر امل اجقعر اخللفاء
 .بر السارم والعبا لة وعارخة وحفصة وأم سلمة

و مع بر جارعة وفضالة بر  ومر األنصار عبا ة بر الصامت ومعاذ المل  عآس أ  حلممة
 -صلى هللا علم  وسلل-بعض ل إمنا كمل  بعد وفاة الن   صقد هنعبمد ومسلمة بر  لد و 

 .عق  على احلصق اململكور حي حدعل أني فال
 .وعّد ابر أيب  او  من ل نمماً الدار  وعابة بر عامق
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 .الدا  وار مجع  أعضاً أبو موسى األ عق  ذكقا أبو عمقو
  :تنبيه

عبمد بر النعمان أحد بي    فامل سعد برأبو  عد اململكور حي حدعل أني ا  لمج حي ا 
 .عمقو بر عوف

وهن الخع  عدا لو وأبو  عد  إن  أحد عموم   :ور  هن  أوسي وأني   رجي وقد قال
 .رادم فدل على أن  غريا مجمعاً فممر مجع الاقمن كما
 .سعد بر عبمد مل لمع الاقمن مر األوس غري :وقال أبو أمحد العسآق 

صلى -مجع الاقمن على ع د الن   سعد بر عبمد أحد مر :ممد بر حبمم حي احملرب وقال
 .-هللا علم  وسلل

بر أيب صعصعة ولو   رجي  قد ذكق ابر  او  فممر مجع الاقمن قمي :وقال ابر حجق
 عآس أ   عد فلعل  لو .

أر ال صقعح هن  عآس لآر مل  وذكق أعضًا سعمد بر املنملر بر أوس  لري ولو   رجي أعضاً 
 .أ   عد

جيسنا  على  ق  الب ار  إىل  مث وجدت عند ابر أيب  او  ما رفع األ آال فإن  روى :قال
 .مجع الاقمن ا   قمي بر السآر  امة عر أني أن أ   عد المل 

 .نااعموم  ومات ومل عدن عاباً وحنر ورث وكان رجالً منا مر بي عد  بر النجار أحد :قال
لو قمي بر السآر بر  عوراء مر  :حدثنا أني بر  الد األنصار  قال :قال ابر أيب  او 

 صلى هللا علم -مات ققعبًا مر وفاة رسول هللا  :أيب  او  بي عد  بر النجار قال ابر
 .فمللم علم  ومل عؤ مل عن  وكان عابماً بدرايً  -وسلل

 .ذومر األقوال حي ا   كبت وأوس ومعا
 :قال السموثي فائدة:

رآلل حي ذلك فأ قج ابر  ظفقت  مقأة مر الصنابمات مجعت الاقمن مل ععدلا أحد ار
حدث ي  : كني حدثنا الولمد بر عبد هللا بر مجمع قال أنبأان الفضل بر :سعد حي السباات

ع ورلا  -وسللهللا علم   صلى-عر أم ورقة بنت عبد هللا بر احلارل وكان رسول هللا  جديت
حني غ ا  -صلى هللا علم  وسلل-الاقمن أن رسول هللا  وعسمم ا الخ مدة وكانت قد مجعت
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لعل هللا ع د  ي  أةذن ي فأ قج معك وأ او  جقحاكل وأمقض مقضاكل :قالت ل  بدراً 
 قد أمقلا أن رؤم ألل -صلى هللا علم  وسلل- إن هللا م د لك   ا ة وكان :  ا ة قال

 :عمق فاال عمق مؤذن ف م ا غالم وجارعة كانت قد  بقهتما فا اللا حي إمارة ا وكان هلا ارل
 .عاول انسلاوا بنا ن ور الخ مدة كان  -صلى هللا علم  وسلل-صدق رسول هللا 

حمل  بقهتما أ  أع ا  ما  قلت: قول  غم ا أ  ك ما أنفاس ا باسمفة، وذلك لآي عع اا
 .حقعر واننعر  بق أ  بعد وفاهتا عآ

لمع  غريلل أن عآون الواقع كمللك  مل -رضي هللا عن -قال املا ر : ال عل م مر قول أني 
ع ل ل   ميآر اإلحاثة بمللك مع كثقة الصنابة ورفقق ل حي البال  وال حي نفي األمق ألن  ال

أن  مل عآمل ل  مجع الاقمن حي  ذلك إال إذا كان قد لاي كل واحد من ل وأ رب عر نفس 
ذكق  ولملا حي غاعة البعد حي العا ة وكممج عآون الواقع ما -وسلل صلى هللا علم -ع د الن  

صلى هللا علم  -الن   وقد جاء حي صنمح الب ار  أعضا مر ثقعا حفص بر عمق أن
بر جبل وأيب   ملوا الاقمن عر أربعة عر عبد هللا بر مسعو  وسامل ومعاذ)) :عاول -وسلل

 اثنان مر امل اجقعر ويفا األوالن واثنان مر األنصار ويفا اململكورون من لواألربعة  .((بر كعم
 ..األ ريان الد

املالحدة وال م مسك هلل فم  فإان ال  وقال املا ر : وقد نسك باول أني لملا مجاعة مر
 .نسلل محل  على ظالقا

 سلمناا؛ ولآر مر أعر هلل أن الواقع حي نفي األمق كمللك؟؟
كل  أال عآون حفظ  موع  اجلل  عل م مر كون كل مر اجلل ال فري مل  فر سلمناا؛ لآر ال 

 أن  فظ كل فق  مجمع  بل إذا حفظ الآل الآل ولو على ال فري ولمي مر  ق  ال وارق
صلى هللا علم  -حي ع د الن   ال و عع كفى. وقال الاقث  قد ق ل عوم الممامة سبعون وق ل

 عد  قال وإمنا  ص أني األربعة  لملكق لخدة رعلا  ال  ونال ببئق معونة مثل لملا -وسلل
 .غريلل أو لآوهنل كانوا حي ذلن   ون غريلل الد

المل  فم  حصق نس  ولمي حصقا  وقال ال رقا : ال عخآلر علمك لملا احلدعل ألن احلصق
 علم صلى هللا -لؤالء األربعة قد مجع  على ع د رسول هللا  حاماما ح  عنفي أن عآون غري
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الب ار  عر أني... فملكق  والدلمل على أن لملا احلصق إضاحي ال حاماي لو ما رواا -وسلل
 :القواعة األ قى مث قال

كعم بدال مر أيب الدر اء حي  فأنت رقى أن أنسا حي لملا القواعة ذكق مر األربعة أيب بر
 نفس  ف عني أن كل ا القواع ني ألن  لمي مبعاول أن عآمل   القواعة الساباة ولو صا ق حي

رعلا غقض   -رضي هللا عن - عقعد مر احلصق المل  أور ا احلصق اإلضاحي هن عاال إن أنسا
 وعملكق مع ل أيب بر كعم  ون أيب الدر اء حاصقا اجلمع فم ل حي وقت ما هن عملكق الثالثة

 .الدر اء  ون أيب بر كعم مث علا غقض  حي وقت م ق هن عملكق الثالثة وعملكق مع ل أ 
مجعا بني لارني القواع ني وبمن ما وبني  ولملا ال وجم  وإن كان بعمدا إال أن  ع عني املصري إلم 

  .غري لؤالء رواايت أ قى ذكقت
الصنابة الملعر مجعت صدورلل ك ا   قال: مث إن ما ذكقانا حي لملا املاام ال ع جاو   ارقة

فاد أمت  وفار  علم  الصالة والسالمأما بعد  -صلى هللا علم  وسلل- هللا حي حماة رسول هللا
الاقمن مر بمن ل سبعة عثمان وعلي  حفظ الاقمن مالف مؤلفة مر الصنابة وا   ق جيققاء

 و عد بر كبت وعبد هللا بر مسعو  وأبو موسى األ عق  كل ل وأيب بر كعم وأبو الدر اء
  .مجعوا ال ن عل بني حنااي صدورلل وأققيفوا لآثري غريلل

فاملع مد أن حفرة الاقمن حي  -عن  رضي هللا-ما كان روجم  رواعة أني بر مالك قلت: وأاي 
وإذا   كانوا كثريعر وال عننصقون حي لؤالء األربعة  -علم  وسلل صلى هللا–ع د رسول هللا 

 فظ الاقمن كامال األثفال حي  كان األمق حي عصوران امل  لفة ومع غفل نا ورقة  عننا
  ري ققون الدلق؟؟ وقد كانت -صلى هللا علم  وسلل–هللا  سولالآ ارمم فآممج ب مان ر 

 .كبت إال من ا وما  قج  عد بر -صلى هللا علم  وسلل–الآ ارمم حي ع دا 
 سبعني سورة وإن   -صلى هللا علم  وسلل- حي رسول هللا  ققأت مر قال ابر مسعو   فعر 

 .حي الآ ا  ذيفابة  ل    عد بر كبت 
غدا بعض ل إماما ملر لو أكرب  وقد ثبت حي عدة رواايت ال مام الص ار حبفظ الاقمن ح 

موىل أيب حملعفة وعمقو بر سلمة وعثمان ابر أيب العاص؛  من  وذلك مثل ما ور  عر سامل
صلى هللا -قبل مادم الن   ابر عمق قال ملا قدم امل اجقون األولون العصبة موضع باباء فعر

 .أيب حملعفة وكان أكثقلل ققمان كان عؤم ل سامل موىل  -علم  وسلل
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فنسأهلل ما للناس ما للناس القكبان  بنا  قال كنا مباء اق الناس وكان ميقعمقو بر سلمة  وعر 
فآنت أحفظ ذلك  فماولون ع عل أن هللا أرسل  أوحى إلم  أو أوحى هللا بآملا ما لملا القجل
 رلوم جيسالم ل الف ح فماولون ارقكوا وقوم  فإن  العق    در  وكانتحي ص عاقالآالم وكأمنا 

كل قوم جيسالم ل وبدر أيب  إن ظ ق علم ل ف و ن  صا ق فلما كانت وقعة ألل الف ح   ر
 حاا  -صلى هللا علم  وسلل- جئ آل وهللا مر عند الن   قومي جيسالم ل فلما قدم قال 

فإذا حضقت الصالة  حني كملا وصلوا صالة كملا حي حني كملافاال صلوا صالة كملا حي 
 فنرقوا فلل عآر أحد أكثق ققمان مي ملا كنت أرلاى مر  فلمؤذن أحدكل ولمؤمآل أكثقكل ققمان

وكانت علي بق ة كنت إذا سجدت  فادمو  بني أعدع ل وأان ابر ست أو سبع سنني القكبان 
قممصا  فا ذوا فاسعوا ي قاررآل  است   سوا عنا احلي أال ر رالصت عي فاالت امقأة مر

 .فما فقحت بخيء فقحي بمللك الاممص
صلى هللا علم  –رسوُل هللا  قال: اس عمهلي -رضي هللا عن –وعر عثمانه بِر أيب العاص 

 .وهفهدوا علم  مر ثاممج، وذلك أ  كنت ققأُت سورةه الباقة وأان أص ُق الس ِة الملعر -وسلل
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