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المقدمة 

الحمد ا رب العالمين على نعمة السلم وعلى نعمة الهداية ..والصلة والسلم على
خاتم النبياء والرسل محمد صل ا عليه وسلم . والصلة والسلم على جميع  النبياء

من لدنا ادم  الى محمد صل ا عليه وسلم .  

في البداية .. أحببت أن انوه بان هذا الكتاب سيكون مكمل لكتابي الول وسيكون هذا
الكتاب مهيمن على الكتاب الول .. لقد اخذ وقت طويل مني  حتى اتم هذا الكتاب بعد

دراسة عميقة للقران الكريم .. وبعد ما فتح علي ا عز وجل الكثير من المصادر
والمعلومات التي فادتني حتى اتم هذا الكتاب  . 

في البداية اريد ان اوضح شي...  ما هو  القران الكريم .. والجواب عليه في هاتين ايتين 

 - تبب- قةيمممةة- ا كب رةة  -  فميهة ا مططةهر ف  لبو صبحب ول- مممنة اللرهم يةتل - رةسب

وهذا يعني كل سورة هي كتاب تتكلم عن موضوع معين وهذا يعني سيكون هناك سور
اخرى تتكلم بنفس الشي وهذا ل يعني تكرار بل هو انك تقرا كتاب جديد اي سورة جديدة
. لهذا كل سورة لها محتوياتها واهدافها   .. ودائما يجب ان تكون في كل سورة مقسمة

بهذه الطريقة  - مقصد السورة - تذكير بالخرة والنذار من الشراك  ... 

في هذا الكتاب ساتكلم عن معاني اسماء سور القران الكريم  وعلقتها بالحروف المقطعة
وعلقة الحروف المقطعة بمقصد السورة . وساتكلم بايجاز عن ذلك في القسم الخاص به

ولهذا ارجو الصبر معي في هذا الكتاب حتى النهاية حتى نصل الى فهم واضح للقران
الكريم 

وايضا لن اتوسع كثيرا في الشرح لنني ساترك للقراء بان يفكروا في السورة وهم يقروها
حتى يستمتع بالتلوة وربما يصل الى اشياء لم اصل اليها  .. 

واتمنى من العلماء والستاذة ان يستفيدوا من هذا الكتاب ويعلموه للجميع لكي يعرفوا
 كتاب  من اجمل114 سورة اي 114عظمة ا عز وجل  وكيف قسم كتابه في 

التقسيمات ولو جلبتم معظم الكتاب لكي يؤلفوا مثل هذا الكتاب لن يستطيعوا تقسيم
كتابهم بهذا الشكل الجميع  . 

ولهذا كتابي هذا مخصص لمن احب ان يعرف اسرار تقسيم السور واسرار تركييب اليات
في السورة لكي تكون على يقين بان هذ الكتاب هو من عند ا عز وجل  وليس من

كتابة بشر  .. 

وملحظة اخيرة : في هذا الكتاب لم اتكلم عن جذور الكلمات في العربية عندما كنت
افسر اسماء السور لنه تستطيعون ان تبحسوا عنها في اي معجم عن جذور الكلمة وانا
انصح لو كنتم تستعملون الندرويد هناك برنامج اسمه معجم العرب انه ممتاز جدا . نزلوه

وتستطيعون ان تجدوا جذر كل كلمة وتفسيرها .. . 

ولي معلومات اضافية او للتوضيح الرجاء مراسلتي على اليميل او الفايسبوك او على



الواتس تستطيعون اخذ رقم هاتفي من عنوان الفايسبوك الموجود في الموقع  

فلهذا سنتوكل على ا عز وجل ونبدا في تفصيل كتابي باذن ا  

بسم ا 

الفصل الول  

في البداية سابدا بشرح طبيعة اسماء السور وانواعها  

- اسم السورة تكون من موضوع السورة 1

- اسم السورة تكون من معنى السورة باكملها 2

- اسم السورة تكون من محور السورة3

- اسم السورة تكون شرح لفضل شي  4

- اسم السورة تكون نتيجة لمعنى كل السورة . 5

 - اسم السورة تكون معناها من هو الفضل والسوا  6

- اسم السورة تذكر في السورة مع اصحابها من الكلمات لتكون معها معنى السورة 7

- اسم السورة تكون تذكير بشي  في الماضي او اصل الشي وكيف يتحول في الحاضر 8

- اسم السورة  تكون مقارنة بين شي وموضوع السورة لتعرف بان الحق  نفسه . 9

 - اسم السورة تكون معنى مجازي ويكون المعنى المجازي هو مقصد السورة 10

-  اسم السورة تكون ترمز الى شخص وتاتي معها معنى اخر لتصفح حالة  ابداعية11
من الوصف البلغي 

 -  اسم السورة تاتي معها شي لتعبر عن من يحرك الشياء اي معنى رمزي لتفهم12
طبيعة الخلق 

-  اسم السورة تاتي لتظهر لك تعاقب الشياء  حسب تسلسلها الفطري 13

- اسم السورة تاتي بنوع قسم . حتى تلفت نظرك على شي ما 14

 -اسم السورة تاتي بمعنى خفي تكون  مقصد السورة 15

 - اسم السورة تاتي بمعنى احد صفات اللوهية لكي تعرف معناها 16

- اسم السورة تاتي صفة لبعض الشخاص حتى تعرف كيف عاشوا بحياتهم 17

- اسم السورة تاتي بمعنى وهذا المعنى يكون لكي تعرف ما يجد الهتمام به في18



السورة 

ومن هنا اكون وضحت طبيعة اسماء السورة وكيف تاتي في القران .. ولو قرات اسماء
السور وعلقتها  في الموضوع ستجد كل ما ذكرته لك 

الن ننتقل الى الفصل الثاني 

-----------

الفصل الثاني 

في هذا القسم سانتقل الى شرح مقاصد السور واهدافها وعلقتها باسماء السور  ..

ولكن قبل ان ابدا يجب ان اشرح لكم شي بسيط وهو ما معنى ترتيل القران . القران هو
كتاب مرتل ومعنى الترتيل . بان اليات تقرا مرتلة اي متتابعة وهذا يعني ليس ضرورة تكون

معنى الشي من اية واحدة بل عليك ان تتابع اليات حتى تصل للمعنى المطلوب  وهذا
 اية لتصل الى الية المطلوبة .. وقبل ان ابدا فقط اريد ان اوضح شي20يعني ممكن تقرا 

عندما ساخبركم بالمقصد تذكروا عندما ستقروان السورة سيكون هناك معنى المقصد
والعكس . لن ا عز وجل  في كل سورة يعطيك طبيعة المؤمنين والعكس ايضا مع الكفار

والن للنتقل الى مقاصد السور

نبدا باذن ا 

- سورة الفاتحة سميت بالفاتحة حتى تعرف ما هو اهم الشي الذي يجب ان يكون1
على فمك في كل احوالك . وهو الحمد . لماذا . لو قرات السورة كلها ستجد بانها مغزاها
بان تحمد ا على كل شي  .تبدا السور بالحمد ثم تحمده على ان ا عز وجل هو مالك

يوم الدين . وتحمده على نعمة العبادة وتحمده على الستعانة وتحمده على انه هداك
الصراط المستقيم  

 - سورة البقرة : من معنى سورة البقرة هو الشق بما في داخل الشي لتشاهد ما2
بداخله..  وللمزيد من معناها ارجعوا الى معجم العرب  ومن هنا تجد معنى السورة

باكملها ومقصدها وهي  الكشف عن حقيقة الشي المخفي ومعرفة احوال الشخاص
ونفسيتهم وداخلهم وايضا كشف ما يخفي المم السابقة وما هو مخفي على المؤمنين

وايضا ما هو الشي الذي يحير قلوب المؤمنين من بعض الستفسارات الفقهية في
الدين ..والهدف منها هي السمع والطاعة ومخافة ا عز وجل لنه مطلع على كل شي
في قلبك ..  ولهذا ترى في السورة كلها تكلمت عن حقيقة بني اسرائيل ونفسيتهم ثم
كشفت لك عن ما في نفس عزير عليه السلم عندما استغرب كيف يحي ا عز  وجل
الموتى ثم كشفت لك نفسية ابراهيم عندما كان يريد ان يرى كيف يحي ا عز وجل



الموتى وايضا الكثير من السرار منها كشف ما في صدر الملئكة عندما كان يريد ا عز
وجل خلق ادم  وايضا و عندما تكلمت السورة عن البقرة مع بني اسرائيل كانت لتكشف
ما كانوا يخفوه من مقتل الرجل .. وايضا ذكرت السورة بعض الحكام والشرائع ولو قرات

هذه الحكام ستجدها كلها تتكلم عن  اشياء مخفية عن المؤمنين او اشياء مهمة
يتسائل بها المؤمنين ول يعرفوا  كيف يحلوها وكانت مشكلة في نفسهم .. ولو انتهبت

للسورة كلها ستجد فيها كثيرا يقول ا عزو وجل يسالونك . ولهذا السبب يكشف ا عز
وجل الشياء التي تضايقهم في صدرهم . .وايضا لو ذهبت الى قصة طالوت وبني اسرائيل

الحكمة منها ما كشف ا عز وجل بعد ما ذكر القصة . وهذه كانت هدفها هي ما تكلم
م مرن كةلرمة اللرهب وةرةفةعة هب نل لةى بةعلض  ممم مل عة ضةهب لب فةضرللنةا بةعل ا عز وجل في النهاية  -تمللكة الرطسب
تةتةلة ا اقل اء اللرهب مة لةول شة سم وة دب وحم اللقب نةاهب بمرب أةيردل يةمة اللبةيممنةاتم وة رل ى ابلنة مة ات  وةآتةيلنةا عميسة مل دةرةجة ضةهب بةعل
رة م مرن كةفة هب نل م مرنل آمةنة وةمم هب نل وال فةمم تةلةفب مب اللبةيممنةاتب وةلةكمنم اخل تلهب اءة ا جة دم مة دمهمم مممن بةعل الرذمينة ممن بةعل

-   وهذا هو الهدف وحتى اية الكرسي ا يبرميدب عةلب مة تةتةلبوال وةلةكمنر اللرهة يةفل ا اقل اء اللرهب مة وةلةول شة
حتى يعلمك ا عز وجل بقوته وبانه عليم بكل شي  .. وايضا لو اريد ان اعطيك امثلة اكثر

 وحتى تعرف الهدف منها تابع التلوة الى124اذهب الى قصة ابراهيم وذريته في الية 
مرا134الية  أةلبونة عة بلتبمل وةلة تبسل بةتل وةلةكبم مرا كةسة ا كةسة ا مة لةتل لةهة  التي تقول  -تمللكة أبمرة- قةدل خة

- والهدف هو بان ا عز وجل اخبرك ما حدث في المم السابقة وايضا هناك لبونة مة كةانبوا يةعل
ولبونة إمنر إمبلرةاهميمة سبب اخر تابع ايضا اليات التي بعدها الى ان تصل الى هذه الية - أةمل تةقب

لةمب أةمم اللرهب وةمةنل ا أةول نةصةارةى قبلل أةأةنتبمل أةعل ود  بةاطة كةانبوال هب وبة وةالةسل قب يةعل اقة وة حة يلة وةإمسل مةاعم وةإمسل
لبونة - وهذا لكي يوضح لك مة مرا تةعل افمل  عة ا اللرهب بمغة هب ممنة اللرهم وةمة ندة ادةة  عم هة أةظللةمب مممرن كةتةمة شة
حقيقة بني اسرائيل واقوالهم .. وهكذا حتى تفهم ذلك ارجو منك ان تقرا سورة البقرة

بهدوء وتمعن وضع براسك ما هدف كل اية او عدة ايات وانت واضع في راسك ما هو
المخفي الذي يجب كشفه في الصدور  وربما تسالني بان هناك سور اخرى فيها ذلك

....اقول لك  لقد سبق وقلت لك بان كل سورة هي كتاب لها هدفها وقواعدها فل يوجد
مشكلة بان يكون هناك تنساق بين السور  واخيرا  ساخبرك بمثل اخر في نهاية السورة

وهب فب كبمل أةول تبخل ا فمي أةنفبسم وال مة ا فمي الةرلضم وةإمن تببلدب اوةاتم وةمة مة ا فمي السر مملرهم مة تجد  هذه اليات - ل
ير- - وهذا هو ء  قةدم يل لةى كبلمم شة اء وةاللرهب عة اء وةيبعةذممبب مةن يةشة رب لممةن يةشة فم بلكبم بمهم اللرهب فةيةغل اسم يبحة

مقصد السورة بان ا عز وجل يعلم ما في انفسهم .  

- سورة ال عمران : معنى السم وهو  وضع الساس الصحيح  وهذا هو مقصد السورة ..3
وهو وضع اساس الدين والفهم الصحيح للدين وتصليح معتقدات اهل الكتاب لعادتهم الى

قواعد الدين الصحيح لهذا لو قرات السورة باكملها سوف تشرح وتوضح لك ضللة اهل
الكتاب وتصليح معتقداتهم ولهذا ذكرت السورة قصة مريم عليها السلم حتى تعرف قصتها

الصحيح  وايضا قصة عيسى عليه السلم لتعرف حقيقتها وغيرها من الساس وهو بان
الدين الحقيقي هو السلم . ولهذا لو قرات السورة وحفظتها ستكون تعلمت اساس
الدين والقواعد الساسية في الحياة وقواعد بعض الختبارات والوامر التي يبتلي بها

المؤمنين ..  

- سورة النساء : معنى كلمة النساء هي اصلح اللبن الحامض ومن هنا ترى مقصد4
السورة وهي اصلح المجتمع والنفوس وتعليم الشياء التي يصلحها  ولهذا لو قرات



السورة كلها . ستجد من البداية يتكلم ا عز وجل عن اصلح الميراث وتعليمه ولو تليت
اليات حتى تصل الى هذه الية 

 - كميم- لميم- حة لةيلكبمل وةاللرهب عة يةتبوبة عة نةنة الرذمينة ممن قةبللمكبمل وة يةكبمل سب دم -يبرميدب اللرهب لميببةيممنة لةكبمل وةيةهل

وهذه الية تظهر لك بان ا يريد اصلح الناس بواسطة تعليمهم سنن الذين من قبلهم
ويتوب عليهم والتوبة هي الصلح  

ولو تابعت السورة كلها سوف تجد فساد بني اسرائيل  وتعليمك ما هي مشاكلهم وفساد
النصارى ايضا وكيف اصلحهم وايضا تعليمك عن المنافقين  ومشاكلهم . 

- سورة المائدة : المائدة طبيعتها توضع عليها الملفات بشكل مكشوف للجميع  لكي5
توضح للجميع كل شي وتعطيهم الحكام  الصحيحة لهم .. وهذا مقصد السورة وهي
كشف كل الحقائق عن الحكام النهائية للمسلمين وكشف حقيقة اهل الكتاب في

حياتهم الن وكشف الحقائق المخفية عن  بعض المواضيع ولهذا كل ما في هذه السورة
هي الحكام النهائية لكل شي وحتى لو تليت السورة الى النهاية ستجد ايضا نهاية

الحكم في يوم القيامة . 

- النعام  :  من اهمية النعام وهي حيوانات مهتدية الى منعمها تفعل ما تؤمر عليها6
ومن هنا تاتي مقصد السورة وهي الهتداء الى رب العالمين وايضا الهتداء لجميع الوامر
التي امرها ا عز وجل للناس وكيف كان المشركين ضالين في ذلك  . لهذا السورة كلها

بها رد ا عز وجل على المشركين على كل الشياء التائهين فيها ومن هنا اتت قصة
ابراهيم عليه السلم وكيف اهتدى الى ربه بواسطة النظر الى الطبيعة  . 

- سورة العراف : من معنى العراف وهي المطلع على كل شي ومعرفتها على7
حقيقتها ومن هنا تاتي مقصد السورة وهي توضيح ا عز وجل لك حقيقة حياة المؤمنين

وحقيقة حياة  الكفار  وتعرف الفرق بين التواضع والتكبر  وايضا تفصيل لكل حياة بني
اسرائيل حتى تعرف طبيعتهم وبمعنى اخر  لو قرات السورة كلها ستكون على علم بكل
شي حتى ل تكون غافل عن شي .. وايضا لو قرات السورة من بدايتها الى نهايتها تبدا
عن كشف حقيقة عمل ابليس لعنه ا  ومن بعدها حقيقة الوامر التي فرضها ا عز
وجل على بني ادم وايضا وايضا حقيقة قصة موسى مع بني اسرئيل ومعرفة حقيقة

المنافقين منهم وذهبت الى قصة اهل السبت وكيف طبيعة النفاق فيهم .ولهذا لو  ذهبت
الى اهل العرف وهم الذين يعرفون كل بسيماهم . .وهذا هو مقصد السورة . يعرفون

طبيعة المؤمن وطبيعة الكافر .. ولهذا هذه السورة بها تفصيل كل شي وهي مهمة لمن
يريد ان يفهم طبيعة الحياة . 

 - سورة النفال : في هذه السورة المعنى رمزي ومقصده هو ان بان تطيع اوامر ا عز8
وجل ورسوله بقلبك وان تسمع الوامر  من دون جدال حتى في النفال وايضا يريك ا عز



وجل بان كل شي في يده وهو الذي ينصرك ويساعدك حتى يطمئن قلبك وتكون فرح
بذلك حتى تتقرب منه وايضا  عليك طاعته بكل شي وايضا تجدها لمن سمع اوامر

الرسول صل ا عليه وسلم واتبعوه .. اذن الهدف السمع والطاعة ل ورسوله  وهذا تجده
في كل السورة  

 - سورة التوبة  : المعنى هو العتراف بالذنب والرجوع منه وهذا من مقصد السورة9
سوف يظهر لك ا عز وجل في السورة كلها حقيقة ذنوب المنافقين واليهود والنصارى

وهذا لسبب حتى يعودوا الى الطريق المستقيم قبل فوات الوان  

 - سورة يونس :  هنا تاتي معنى اسم السورة لكي تذكرك بما فعله يونس عليه10
السلم وهو قرر بنفسه الحكم على قومه بدون ان ياذن له ا عز وجل ولهذا تاتي مقصد

السورة وهي لمن المر والتدبير والفعل  . ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها
ستجد تتكلم عن ذلك ولهذا لو وصلت الى قصة موسى عليه السلم عندما خاف قومه

من فتنة فرعون امر ا عز وجل بان يصلوا في منازلهم  وهذا لن المر ل وهو الذي يدبر
كل شي وايضا قصة نوح عليه السلم عندما لم يخف من قومه فلقد تحداهم لنه يعرف

بانهم لن يقدورا عليه طالما المر والفعل ل عز وجل ونفس الشي مع موسى عليه
السلم عندما قال للسحرة بان ا سيبطل سحرهم .. . 

-  سورة هود  :و هنا ايضا سبب تسمية السورة بهود لن قوم هود كانوا اقوى قوم11
خلقوا على الرض من هنا مقصد السورة بان تعرف القوة الحقيقية لمن ... ولو قرات

السورة كلها سوف تجد بها كيف بان القوة الحقيقية هي ل عز وجل 

ومن اليات التي تثبت القوة 

ورتمكبمل ورة  إملةى قب كبمل قب يةزمدل رةار ا وة لةيلكبم مممدل اء عة مة لم السر وال رةبركبمل ثبمر تبوببوال إملةيلهم يبرلسم رب فم تةغل مم اسل وةيةا قةول
رمممينة جل ا مب وةلة تةتةوةلرول

وايضا مع ثمود 

أةكبم مممنة الةرلضم وة أةنشة هب هب يلرب ا لةكبم مممنل إملةه  غة وال اللرهة مة ببدب مم اعل ا قةالة يةا قةول مل صةالمح  اهب ودة أةخة إملةى ثةمب وة
وهب ثبمر تبوببوال إملةيلهم إمنر رةبممي قةرميب- مطجميب- رب فم تةغل ا فةاسل رةكبمل فميهة مة تةعل وةاسل

وهنا ايضا 

وة اللقةوميط ئمذ  إمنر رةبركة هب مم زليم يةول نرا وةممنل خم مةة  ممم عةهب بمرةحل وال مة نب ا وةالرذمينة آمة يلنةا صةالمح  نةا نةجر رب اءة أةمل فةلةمرا جة
اللعةزميزب

وايضا مع لوط 



يد  دم كلن  شة ورة  أةول آومي إملةى رب قةالة لةول أةنر لمي بمكبمل قب

وايضا مع شعيب عندما اخبرهم بانه يراهم بخير وهذا يعني بانهم اقوياء اقتصاديا 

يةالة كل وال اللمم صب هب وةلة تةنقب يلرب ا لةكبم مممنل إملةه  غة وال اللرهة مة ببدب مم اعل يلب ا قةالة يةا قةول عة مل شب اهب يةنة أةخة إملةى مةدل وة
يط  م  مطحم ابة يةول ذة لةيلكبمل عة افب عة ممية أةخة إمن يلر  وة ممية أةرةاكبم بمخة يزةانة إمن وةاللمم

رةى وةهمية ظةالممةة- إمنر ذة اللقب ذب رةبممكة إمذةا أةخة لمكة أةخل وانظر في هذه الية ماذا قال ا عز وجل  : وةكةذة
يد- دم هب أةلميم- شة ذة أةخل

 - سورة يوسف  : اما سبب تسيمة السورة بيوسف فيريد ا عز وجل ان يذكرك في12
هذه السورة بان من يعلم هو ا عز وجل  ولو تقرا سورة كلها سوف تجد كيف ربى ا

عز وجل يوسف وعلمه  وترى قصة التعليم واضحة من اول السورة الى اخرها 

 - سورة الرعد :  سبب تسمية السورة الرعد هو للتنبيه لن الرعد عندما يظهر يكون13
لتنبيه للشتاء  وهنا تاتي مقصد السورة وهي التنبيه الى قدرة ا عز وجل لكي تحسن
ايمانك به وايضا التنبيه الى بعض المور  المهمة في السورة يجب ان تعرفها وان ل تكون

غافل عنها ..ولهذا تجدها في كل السورة 

 :  سورة ابراهيم : سبب تسمة السورة بابراهيم وهي لتذكيرك بالذرية الصالحة14
وطبيعة حب الشخص لقومه وذريته .ومن هنا ترى مقصد السورة وهي عندما ذكرت قصة

ابراهيم كيف دعى ابراهيم  عليه السلم لذريته  وكان خائف عليهم ان يعبدوا الصنام
وايضا  موسى مع قومه . وايضا ذكرت قصة الشجرة الطيبة  والشجرة الخبيثة وهما تعنيان

الذرية الصالحة وهي ذرية المؤمن والذرية الفاسدة  وهي ذرية الشيطان   

 - سورة الحجر  : سبب تسميتها الحجر  وهي اشارة عن قوم اصحاب الحجر  الذين15
كانوا يحتمون بها  وهنا تاتي مقصد السورة وهي المان لكي تعرف بان المان الحقيقي

هو من عند ا عز وجل  وتراها في كل السورة  

 - سورة النحل : سبب تسمية السورة بالنحل لن النحل تعمل على اوامر ا عز وجل16
وخاضعة له  فيخرج منها  منافع مفيدة للناس كلها  وهنا تاتي مقصد السورة وهو التعبير
الرمزي  وهي لفت النظر للمشركين الى النحلة التي يرونها ويعرفوا فائدتها ويقارنوا بين

ا عز وجل الذي خالق كل شي وبين الصنام الذي يعبدونها التي ل تخلق شي ول
تعطي اي نفع للناس .... حتى اوضح ذلك . ذكر ا عز وجل في السورة الكثير من النعم



التي انعمها على الناس فالمشركين والكفار يعرفوا تلك النعم  ولكن عندما يقراونها في
القران او بما يقوله الرسول صل ا عليه وسلم يقولوا بانه اساطير الولين . وهذا يعني

كفروا بالنعمة . بمعنى . راوها في حياتهم وكفروا بها  في الكتاب  .. وهذا الهدف الول ثم
يجب ان يتفكروا المشكرين من يعطيهم المنفعة هل هي الهتهم التي يشركون بها ام ا

عز وجل .. وهذا الهدف الثاني ولو ربطت الهدفين ستصل بان الية سوف تظهر لك بعض
النعام الذي يعرفونها المشركين ثم يكفروا بها حتى ل يطيعوا  ا عز وجل لن قلنا سابقا
بان معنى الشكر هي الطاعة .لهذا من شكر النعمة هي الطاعة  .. وايضا السورة تثبت
المؤمنين حتى ل يرتدوا من دينهم ويكفروا مع اسلمهم كما فعل المشركين الذين راوا

النعمة ثم كفروا بها . لهذا لو قرات هذه اليات في اواخر السورة تجد 

يل  لةيلكبمل كةفم للتبمب اللرهة عة عة ا وةقةدل جة كميدمهة دة تةول وال الةيلمةانة بةعل ضب دتطمل وةلة تةنقب اهة دم اللرهم إمذةا عة وال بمعةهل فب أةول وة
لبونة عة ا تةفل لةمب مة إمنر اللرهة يةعل

وهنا ترى  بشكل واضح كيف تنبه المؤمنين بعدم الكفر بعد ايمانهم . ثم تابع 

ل  بةيلنةكبمل أةن تةكبونة أبمرة- انةكبمل دةخة ونة أةيلمة ذب ورة  أةنكةاث ا تةترخم دم قب ا ممن بةعل لةهة زل ونبوال كةالرتمي نةقةضةتل غة وةلة تةكب
ونة تةلمفب نتبمل فميهم تةخل ا كب يةامةةم مة مة اللقم لةيببةيممنةنر لةكبمل يةول ا يةبللبوكبمب اللرهب بمهم وة بةى ممنل أبمرة  إمنرمة همية أةرل

وايضا نفس المعنى عدم الكفر بعد اليمان 

وتابع ايضا 

بميلم ن سة دتطمل عة وءة بممةا صةدة وال السط وقب تةذب ا وة دة ثبببوتمهة م- بةعل ل  بةيلنةكبمل فةتةزملر قةدة انةكبمل دةخة وال أةيلمة ذب وةلة تةترخم
يم- ظم اب- عة ذة اللرهم وةلةكبمل عة

وايضا نفس المعنى عدم الكفر بعد اليمان .. 

ولو ذهبت الى هذه الية 

مم اللرهم كةان  فةكةفةرةتل بمأةنلعب لمم مة ا مممن كب د  ا رةغة هة قب ا رمزل تميهة ئمنرة  يةأل نةة  مططلمة يةة  كةانةتل آمم ثةل  قةرل وةضةرةبة اللرهب مة
ونة نةعب ا كةانبوال يةصل ولفم بممة وعم وةاللخة ا اللرهب لمبةاسة اللجب فةأةذةاقةهة

وكيف كفروا بعد ان شاهدوا النعم . الطريقة بانهم كفروا بالرسالة ويعني بانهم جعلوا
هذه النعم نصيبا لعبادتهم الشركية وهذا هو من مقصد السورة . يعرفوا النعم ثم يكفروا

بها  .. 

وهكذا  . اذن الحكمة من سورة النحل . ل تكفر بعد ان تكون رايت النعم وتعرف بان الفضل
كله من ا عز وجل ول تبدل ايمانك بالكفر وتبقى طائعا ل عز جل  

- سورة السراء : سبب تسمية السورة بالسراء  وهو تاتي من اول اية وهي 17

نةا جمدم الةقلصةى الرذمي بةارةكل رةامم إملةى اللمةسل جمدم اللحة هم لةيلل  مممنة اللمةسل بلدم رةى بمعة انة الرذمي أةسل بلحة -سب
يرب -  مميعب اللبةصم وة السر رميةهب ممنل آيةاتمنةا إمنرهب هب لةهب لمنب ول حة

كيف تسير في الليل بدون ضوء او هداية .. وهنا تاتي مقصد السورة هي كشف ا عز
وجل لك حقائق الشياء المخفية عنك لتكون على هداية  مثل بعض الحكم وعن احوال

بني اسرائل في المستقبل واوقات الصلوات  وبعض اقوال المشركين . . وهذا ما  تراه في
السورة كلها   



 -سورة الكهف  : هذه السورة العظيمة تحمل هدفين باسمها وهي رمز لصحاب18
الكهف  ومعنى الكلمة . من الناحية الرمز تعني الملزمة وعدم المفارقة ومن ناحية اخرى
هناك المعنى الثاني  المان  . ولهذا ترى المعنين في مقصدها  .. وهي ملزمة المؤمن

حتى يكون في امان وتهتم بامور المسلمين. بدات في اهل الكهف ثم مع قصة الخضر مع
ثلث قصص كان يحمي العمال في السفينة . ويحمي الوالدين من ابنهم الفاسد  ويحمي
اليتيمين من الفقر وهذا ايضا لكي تعرف يجب على المام الهتمام باحوال المسلمين  ...

وايضا تراها مع  ذو القرنين  عندما حمى القوم من ياجوج وماجوج وايضا كان ذو القرنين
معه احد وهذا موضوع الملزمة وعدم المفارقة  وايضا تراها مع موسى وصاحبه الذي كان

ل يفارقه وايضا تراها مع الرسول عندما امره ا عز وجل في هذه الية  

مل هب نل يلنةاكة عة دب عة هب وةل تةعل هة ونة وةجل م يبرميدب اةم وةاللعةشميم م بماللغةدة ونة رةبرهب عب ينة يةدل كة مةعة الرذم بمرل نةفلسة وةاصل
ربط ا   هب فب رب وةاهب وةكةانة أةمل رمنةا وةاتربةعة هة كل ن ذم للنةا قةللبةهب عة فة عل مةنل أةغل نليةا وةل تبطم يةاةم الدط تبرميدب زمينةةة اللحة

وايضا لو انتبهت لها  مع صاحب الجنة  كان صاحبه يلزمه حتى يصلحه  حتى يكون هو
وجنته في امان ولكنه لم يطيعه فلهذا دمرت جنته  

وايضا لدي مغزى اخر في السورة وهي الشجاعة لن من يدخل الى الكهف يجب ان يكون
شجاع ولو قرات السورة بكاملها ستجد بها  معنى الشجاعة .. 

اول في قصة الفتية كانوا شجعان عندما وقفوا امام الطغاة في قومهم وقالوا كلمة الحق
ولم يرضوا بان يكونوا معهم . والدليل هذه الية 

ا لةقةدل ونمهم إملةه  وة ممن دب عب اوةاتم وةالةرلضم لةن نردل مة البوا رةبطنةا رةبط السر وا فةقة لبوبمهممل إمذل قةامب لةى قب وةرةبةطلنةا عة
طةط ا للنةا إمذ ا شة قب

وهذا معنى الشجاعة عندما قاموا وقالوا ..  

وايضا لو ذهبت الى قصة صاحب الجنتين . صاحبه لم يخاف منه وحاوره وهذا معنى
الشجاعة .. 

وايضا لو ذهبت الى الخضر . في القصص الثلثة كان شجاع . اول لقد خرق السفينة بدون
ان يلحظ احد وايضا قتل الصبي وهذه شجاعة وايضا اقام الجدار من دون علم اصحاب

المدينة وهذه شجاعة

واخيرا ذو القرنين  كان شجاعا  عندما فعل ردم ياجوج وماجوج 

ولهذا قبل ان اختم هذه السورة فقط للتوضيح لماذا امرنا الرسول صل ا عليه وسلم بان
نقراها  كل يوم جمعة . والسبب حتى يجعلك ان تهتم بامور المسلمين في العالم ول

تفارقهم 

 -سورة مريم : هذه السورة العظيمة ايضا تحمل معنين المعنى الول هو طبيعة العابد19
وبمعنى ان يكون طائعا ومتواضعا وهذا كانت طبيعة مريم عليها السلم التي كانت عابدة



ل عز وجل  وايضا المعنى الثانية  وهي البشرى . لهذا لو قرات السورة كلها  . فكانت
البشرى لزكريا بيحي وايضا البشرى لمريم عليها السلم  وايضا البشرى لبراهيم

باسحاق ويعقوب والسبب من كل هذا هي تلك الية 

رمميرةم للنةا مةعة نبوح  وةممن ذب مة رمميرةم آدةمة وةمممرنل حة لةيلهمم مممنة النربميممينة ممن ذب لةئمكة الرذمينة أةنلعةمة اللرهب عة أبول
ا وةببكميم ا  د  جر رطوا سب مةن خة لةيلهممل آيةاتب الررحل لةى عة تةبةيلنةا إمذةا تبتل نةا وةاجل يل دة رةائميلة وةمممرنل هة إمبلرةاهميمة وةإمسل

وهذا هو صفة العابد  بانهم كانوا طائعين وعابدين ل عز وجل  

 - سورة طه  :  معنى كلمة طه ساذكرها عندما ادخل الى قسم شرح حروف20
المقطعة ولكن سوف اعطيك معنى المقصد وهو المان من العداء والنتباه منهم   .. لهذا

لو قرات السورة من اولها الى اخرها . تجد في البداية كيف ا عز وجل جعل المان
 والسبب لنه كان ذاكرا ا من صغره41 الى 38لموسى . من صغره وتقراها من الية 

  وايضا لو ذهبت الى السامري كان عدو على بني35--25.وهذا تقراه في اليات - 
اسرائيل وانظر كيف اضل بني اسرائيل والسبب في ذلك لن بني اسرائيل لم يصبروا
على العهد ولم يكن لديهم عزم على تحمل امر ا عز وجل  ولهذا عندما عاد موسى

وبخهم على ذلك  ..  واخيرا مع ادم لقد نبه ا عز وجل من ابليس بانه عدو له ولكن ادم
نسي ولم يكن لديه عزم على العهد  فلهذا سقط في كيد ابليس ولو ادم تمسك بامر ا
لةى بمرل عة عز وجل لكان في امان من ابليس ..ولهذا السورة تقول لك في احدى اياتها  - فةاصل
بممحل وةأةطلرةافة ا وةممنل آنةاء اللريللم فةسة وبمهة رب ملسم وةقةبللة غب دم رةبممكة قةبللة طبلبوعم الشر مل بممحل بمحة ولبونة وةسة ا يةقب مة
لركة تةرلضةى- ومعناها من يحافظ على الصلوات الخمسة كل يوم فسوف يكون في ارم لةعة النرهة

امان من اي شر  .. ومن الملحظات والحكم في هذه السورة معنى اذكروني اذكرك . اي
من يذكر ا في كل الحوال لن ينساه ا عز وجل  ابدا . وهذا ما تفهمه في السورة .

ملحظة في هذه السورة : عليك ان ل تنقض العهد مع ا عز وجل والعهد مع ا عز
وجل هي  الصلة والصيام والزكاة والشهادة والحج ان استطعت واطاعة الرسول صل ا

عليه وسلم .. ان حافظت على العهد فسوف تكون في امان في الدنيا والخرة ..  

 

 - سورة النبياء : وهنا  معنى اسم السورة وهي هدف النبياء وهي الجدية في الحياة21
وعدم اللهو والغفلة ومن هنا تاتي مقصد السورة وهي بان ا عز وجل غير غافل عن
شي وبانه عليم بكل شي يحصل في الرض  .. لو قرات السورة من اولها الى اخرها

ستجد هذا المعنى دعونا نخوض في بعض منها  .. مع ابراهيم عليه السلم كانت الية -
المممينة -  انظر ماذا قال ا عز وجل وكنا به نرا بمه عة هب ممن قةبللب وةكب دة وةلةقةدل آتةيلنةا إمبلرةاهميمة ربشل

يةةم الرتمي كةانةت رل يلنةاهب ممنة اللقة ا وةنةجر للم  ا وةعم م  كل عالمين .ونتابع في الية الخرى  -وةلبوط ا آتةيلنةاهب حب
ينة - وايضا كان عالما بلوط وانجاه من القرية التي قم ء  فةاسم ول مة سة مل كةانبوا قةول بةائمثة إمنرهب مةلب اللخة ترعل

ثم إمذل رل كبمةانم فمي اللحة لةيلمةانة إمذل يةحل ودة وةسب تعمل الخبائث - نتابع  في الية الخرى - وةدةاوب
-  وايضا انظر الى جمال كلمة وكنا لحكمهم ينة اهمدم ممهممل شة كل نرا لمحب مم وةكب ول نةمب اللقة تل فميهم غة نةفةشة
لةيلمةانة الرمميحة شاهدين اي كنا غير غافلين وعالمين لكل شي  وانظر الى الية التالية - وةلمسب
المممينة  - وايضا انظر الى ء  عة يل نرا بمكبلمم شة ا وةكب نةا فميهة رمهم إملةى الةرلضم الرتمي بةارةكل رمي بمأةمل فةة  تةجل اصم عة
أةيطوبة إمذل نةادةى رةبرهب أةنممي جمال كلمة وكنا بكل شي عالمين - وايضا  مع ايوب انظر اليتين -وة



لةهب رم  وةآتةيلنةاهب أةهل ا بمهم ممن ضب نةا مة فل بلنةا لةهب فةكةشة تةجة - فةاسل ممينة مب الرراحم حة نمية الضطرط وةأةنتة أةرل مةسر
- وايضا كان ا عز وجل عالما  بالضر الذي ابمدمينة رةى لمللعة كل نةا وةذم ندم مةة  مممنل عم مل رةحل م مرعةهب لةهب ثل وةمم
ب ا فةظةنر أةن لرن غةاضم بة مب في ايوب -  وايضا لو ذهبت الى يونس انظر الية - وةذةا النطونم إمذ ذرهة
انةكة إمنممي كبنتب ممنة الظرالمممينة - انظر بلحة لةيلهم فةنةادةى فمي الظطلبمةاتم أةن لم إملةهة إملر أةنتة سب رة عة دم نرقل

الى جمال كلمة فظن ان لن نقدر عليه . وهذا يعني بان ا عز وجل قادر وعالم بما فعل
ترى - حة ونة عب جم مل ل يةرل ا أةنرهب نةاهة لةكل يةة  أةهل لةى قةرل رةام- عة ذا نون  - واخيرا انظر مع ياجوج وماجوج -وةحة

لبونة - وايضا هذا يعني بان ا عز وجل ب  يةنسم دة م مممن كبلمم حة وجب وةهب ألجب وجب وةمة تمحةتل يةألجب إمذةا فب
غير غافل عن ياجوج وماجوج  وبانه سوف يخرجهم في الوقت المعلوم . وايضا لو نظرت
الى السورة باسلوب اخر  . فسوف تجد بان جميع النبياء كان حياتهم جدية ايضا في

الدعوة والصلح  

-  سورة الحج : في الحج يكون النسان على حقيقته واضحا وهذا هو مقصد السورة22
وهي حقيقة الناس وانواعهم . ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها ستجد بان ا

عز وجل يفصل لك انواع الناس من يعبد ا على حرف ومن يعمل الحسنات وايضا
المخبتين والمحسنين  ولكن هناك ملحظة بانه ذكر ابراهيم عليه السلم وهذا لن

ابراهيم كان  امة لهذا اختصه ليريك طبيعته في السورة .

 - سورة المؤمنون : هنا تتكلم السورة عن طبيعة حياة المؤمن مقابل حياة الكافر ولهذا23
لو قرات السورة  كلها ستجد بان المؤمنون خاشعين في حياتهم وايضا متواضعين ولهذا

عندما كانوا يواجهوا النبياء الكفار كانوا يستهزئون منهم وهذا ايضا من طبيعة الكفار .
.وايضا طبيعة الكفار الستهزاء والكذب  

 

 -  سورة النور  : النور في طبيعته  يوضح لك الطريق ويرشدك وهذا مقصد السورة وهو24
التوضيح وارشاد المؤمنين الى الطريق الصحيح من بعض مشاكلهم . لو قرات السورة كلها

ستجد في البداية تتكلم عن مشكلة الزنا وحلولها ثم حادثة الفك وحلها وحتى يريك
حقيقة الشيطان وكيف حلها  وايضا مشكلة الطفال الذين لم يبلغوا الحلم في منازلهم -

وهكذا . كما اخبرتكم ارشاد المؤمنين الى  الطريق الصحيح من بعض المشاكل
الجتماعية 

 - سورة الفرقان : الفرقان  هو التمييز بين الشيئين حتى تكون على الطريق25
المستقيم وهذا هو مقصد السورة الطريق المستقيم للمؤمن والطريق الملتوي للكفار

والتمييز بينهم . ولهذا لو قرات السورة كلها ستجد هذا المعنى بالبداية يصف لك ا عز
وجل كيف الكفار ينظرون  الى الرسول صل ا عليه وسلم ثم يريك الكثير من اقوالهم وما
هي عقوبتهم في الخرى ثم في النهاية يريك صفات عباد الرحمن ..واريد ان انوه فقط عن

لةيلهم ملسة عة للنةا الشر عة اكمن ا ثبمر جة لةهب سة عة اء لةجة لر وةلةول شة اية وهي - أةلةمل تةرة إملةى رةبممكة كةيلفة مةدر الظمم
ا - وهنا تفهم من الية  بان الظل موجود ليل ونهارا ولكن ير  ا يةسم نةا قةبلض  نةاهب إملةيل دةلميل -ثبمر قةبةضل



انت ل تراه في الليل ولكنه موجود ولكن ا عز وجل يريك اياه بواسطة الشمس وهذا
دليل قوي على معنى الفرقان .عندما اتت الشمس على الجسم اظهر الظل .واحدث
الفرق بين النور والظل  .. وهذا هو طبيعة الفرقان حتى ترى الشياء بوضوح بين الليل

والنهار اي بين الحق والباطل وهذا هو هدف القران ولهذا سمي بالفرقان الذي سيجعلك
تميز بين الحق والباطل ..  وهذا معنى لماذا سمي كتاب موسى  بالفرقان اي انه يريه
الباطل ليعرفها ويريه الحق ليعرفها وييصبح على الطريق المستقيم واخيرا اريد ان اشرح

ا - وهنا  يعني عندما ياتي ير  ا يةسم نةاهب إملةيلنةا قةبلض  القسم الخير من الية وهي -ثبمر قةبةضل
الفرقان على القوام ويظهر الحق والباطل فهنا ياتي حكم ا عز وجل عليهم . اما يتوافهم

على ما هم عليه ويحاسبهم واما يعاقبهم في الدنيا ولهذا العقوبة تاتي بعد ان ياتي
الفرقان على القوم ولهذا كل الناس في الدنيا قبل ان يتوافهم ا عز وجل سوف يختبرهم
في الفرقان حتى يبين لهم ما كانوا يعبدون وصدق عبادتهم . ومن ثم يتوافهم على ذلك ..

د ى آنب هب رل رب رةمةضةانة الرذمية أبنزملة فميهم اللقب هل واريد ان انوه عن اية وهي في سورة البقرة - شة
قةانم - لماذا في شهر رمضان به بينات من الفرقان . لن رل دةى وةاللفب بةيممنةات  مممنة اللهب مملنراسم وة ل
طبيعة شهر رمضان لمن يصوم الصوم الصحيح سيكون كانه في الجنة وسيكون على
طريق مستقيم .. ولهذا من هنا تستطيع ان تعرف من هو الصائم صح ومن هو صيامه

مرفوض ...لهذا ل تتوقع احد يصوم في رمضان ويكون به اي معصية او شي مكروه يفعله
لن لو كان كذلك . فهذا يعني صومه باطل  والدليل هذه الية .. يجب ان يكون في فرقان

اي على طريق المستقيم . 

- سورة الشعراء : طبيعة الشعراء وهو التاثير بالخر او التنفير من الفعال القبيحة  وهذا26
هو مقصد السورة وهو التاثير بالناس او تنفيرهم من القبائح. ولو قرات السورة كلها ستجد

ذلك  بداية مع موسى عندما كان فرعون يحاول التاثير به عبر تذكيره بانه رباه وعلمه
وايضا حاول موسى التاثير بفرعون بواسطة اليات التي معه . وايضا مع ابراهيم عليه

السلم عندما بدا يخبرهم بصفات ا عز وجل لكي يؤثر عليهم وسوف تتابع ذلك في كل
السورة كل قوم يحاول التاثير على قومه اما عن طريق تذكريهم بنعم ا عز وجل او

بتنفيرهم من المعاصي التي يفعلوها مثل قوم لوط  حتى يعودوا وحتى لو وصلت الى اخر
لةى قةللبمكة لمتةكبونة ممنة السورة  مع الرسول فاخبره ا عز وجل -نةزةلة بمهم الرطوحب الةممينب -عة

- لماذا على القلب حتى يكون مؤثرا على الخرين . لن عندما تحب شي في رمينة نذم اللمب
قلبك وتريد ان تبلغه سوف تبلغ مع مشاعرك لكي تؤثر عليهم  

 - سورة النمل  : هذه السورة العظيمة بها اشياء كثيرة  اول لماذا النمل لعدة اسباب27
اولها  الشراف . النمل يشرف على بعضه البعض  ويقودهم  والحساس بالغير  والثبوت
وليس كسول  وهذا كله من مقصد السورة وهو الثبوت امام المصاعب والقيادة لهذا لو
قرات السورة من اولها الى اخرها . ستجد من البداية عندما خاف موسى من الثعبان

ى قممبل يةا مبوسة بمر ا وةلةمل يبعة دل ان  وةلرى مب ا جة أةنرهة تةزط كة ا تةهل صةاكة فةلةمرا رةآهة أةللقم عة اخبره ا عز وجل -وة
لبونة -  انظر الى كلمة ل يخاف لدي المرسلون - اي يريد رلسة ير اللمب افب لةدة فل إمنممي ل يةخة ل تةخة
من موسى ان يكون ثابتا  وقويا   - وايضا  لو تابعت في الية التي قبلها انظر ماذا قال ا
لميم  - انظر ما اقوى هذه الية حتى كميم  عة نل حة آنة ممن لردب رل لةقرى اللقب إمنركة لةتب عز وجل للرسول -وة



يثبت الرسول ويصبح قويا وغير خائف من احد - ونتابع مع الهدهد الذي وقف امام سليمان
غير خائف منه لنه كان معه الحق  وايضا لو ذهبت مع سليمان وبلقيس كان سليمان ثابتا

لبوا بةألس  أبول ورة  وة لبوا قب نب أبول امامها رغم قوة بلقيس عندما اخبر ا عز وجل عنها -قةالبوا نةحل
رمينة -  وايضا لو ذهبت ايضا باليات الى ثمود كان هناك اذةا تةألمب رب إملةيلكم فةانظبرمي مة يد  وةالةمل دم شة
قوم اقوياء وكانوا تسع رهط وهذا يعني بانهم اقوياء ولكن صالح ثبت امامهم . وايضا لوط
الذي ثبت امام قومه الذين كانوا اقوياء واخيرا لو تابعت السورة تجد هذه الية - فةتةوةكرلل

بمينم - وهذه الية وحدها تثبت الرسول وتقويه وايضا لو قرات م اللمب قم لةى اللحة لةى اللرهم إمنركة عة عة
مرة اخرى السورة كلها ستجد بها  معنى التحسس عندما اخبر سليمان الهدهد بان
يتحسس بلقيس عندما يلقي الكتاب عليهم وهذا من طبيعة النمل التي تحسست

سليمان   وايضا تراها مع بلقيس عندما تحسست قصر سليمان عندما شاهدت المياه
تحتها  .. 

 - سورة القصص  : طبيعة القصص هو الفتح العين على طبيعة حياة الناس لتاثير على28
الناس وجعلهم يعتبروا ويتعظوا من حياة من قبلهم وهذا مقصد السورة لهذا لو قرات
السورة كلها ستجد بان ا عز وجل اخبرك بقصة موسى وكيف كان متواضعا في كل

حياته لكي تفهم طبيعة حياته وتتعلم من حياته  وبعكسه ترى حياة فرعون وقارون كيف
دمروا  لنه كانوا يريدون العلو ... والعبرة ان تبتعد من اسلوب حياتهم  وكيف موسى عاد

الى اهله وايضا العبرة من زواج موسى وكيف تزوج حتى تكون مثله  ولهذا انتهى الى وعد
الرسول بانه سيعود الى مكة في الوقت المعلوم  وهذه السورة هدفها اظهار العبر الكثيرة

لتثبيث الرسول وفهم حياة الناس والتعلم منهم في رحلته من مكة الى المدينة.. وايضا
اخبرت الرسول بمواقف اهل الكتاب من النصارى واليهود ومشاكلهم .. وايضا ذكرت ما

حدث في جانب الطور وكيف كان موسى يعلمهم الدين  وهذا كله من مقصد السورة وهو
العبرة من حياة الشخاص ولهذا من الشي المهم الذي تفهمها في هذه السورة لو قررت
ان تؤلف قصة اجعل فيها عبر  وموعظة وحكم من حياة الناس حتى من يقراها يتعلم فن

القصة .. ولهذا لو قرات سورة القصص لوحدها ستكفيك لتفهم طبيعة حياة الناس  

 - سورة  العنكبوت : هنا لماذا العنكبوت في طبيعة بيت العنكبوت بان صحبته ضعيفة29
وهذا من مقصد السورة وهي الفرق بين الصحبة الضعيفة والصحبة القوية  .. ولو قرات
نبوا وا لملرذمينة آمة رب ينة كةفة السورة كلها ستجد  هذا المعنى وبداية في هذه الية  - وةقةالة الرذم
- ببونة مل لةكةاذم ء  إمنرهب يل م مممن شة طةايةاهب لمينة ممنل خة امم م بمحة طةايةاكبمل وةمةا هب مملل خة للنةحل بميلةنةا وة وا سة اتربمعب
انظر الى الصحبة .  يريدهم ان يكونوا اصحاب معهم ولو تابعت ايضا مع ابراهيم ماذا قال
يةامةةم مة اللقم نليةا ثبمر يةول يةاةم الدط ثةان ا مروةدرةة بةيلنمكبمل فمي اللحة تبم مممن دبونم اللرهم أةول ذل ا اترخة لقومه -وةقةالة إمنرمة
رمينة  -وهنا ترى بان ا لةكبم مممن نراصم ألوةاكبمب النرارب وةمة ا وةمة ض  كبم بةعل ضب يةللعةنب بةعل كبم بمبةعلض  وة ضب رب بةعل فب يةكل

الصحبة الذي فعلوها سوف يلعن بعضهم البعض في الخرى وايضا لو ذهبت مع نوح -
الةممينة - انظر كيف قال ا عز وجل عن نوح ممللعة ا آيةة  ل للنةاهة عة ينةةم وةجة فم ابة السر حة يلنةاهب وةأةصل فةأةنجة

فانجيناه واصحاب السفينة .. لقد ذكرهم بالصحبة الجيدة  وهكذا تتابع السورة حتى تريك
بان صحبة الكفار لن تغنيك عن العذاب ويجب ان تكون مع صحبة المؤمنين والجمل كله

ببلةنةا مل سب يةنرهب دم وا فمينةا لةنةهل دب اهة في نهاية السورة ماذا قال ا عز وجل في النهاية - وةالرذمينة جة



نمينة -  انظر ما اجمل ما قاله ان ا لمع المحسنين ماذا تريد اجمل سم حل وةإمنر اللرهة لةمةعة اللمب
من هذه الصحبة سيكون ا معك لو كنت من المحسنين 

 - سورة الروم  :هنا اسم السورة رمزي.اي بمعنى التغير وهو عندما هزموا الروم ثم30
انتصروا وهذا هو مقصد السورة وهي سنة تبديل المور في الحياة والتغير وتبدل الحوال
اقمبةةة الرذمينة ولو قرات السورة من اولها الى اخرها ستجدها فناخذ بعض المثل - ثبمر كةانة عة

ون - انظر ماذا كان عاقبتهم اي زمؤب تةهل ا يةسل ببوا بمآيةاتم اللرهم وةكةانبوا بمهة وأةى أةن كةذر وا السط اؤب أةسة
هب ثبمر إملةيلهم يدب للقة ثبمر يبعم أب اللخة التغيير الذي حدث بعد ذلك  وانظر الى الية الخرى - اللرهب يةبلدة

ئمذ  مة ةب يةول اعة ومب السر مة تةقب يةول ونة -وايضا انظر كيف يحدث التغيير -  وايضا اية اخرى - وة عب جة تبرل
انة اللرهم بلحة ررقبونة - وهنا بعد ان تقوم الساعة تتغير احوال الكفار  - وايضا اية اخرى - فةسب يةتةفة

ونة  - - انظر الى هنا تسبح  حين تمسي اي عندما يحدث بمحب ينة تبصل ونة وةحم سب ينة تبمل حم
لةقةكبم التغيير في حالك وحين تصبح  وايضا عندما يحدث التغيير  -انظر هنا -وةممنل آيةاتمهم أةنل خة
ونة - انظر الى التغيير بعد التراب  اصبحوا بشرا  -  انظر رب ر- تةنتةشم مممن تبرةاب  ثبمر إمذةا أةنتبم بةشة

دة يمي بمهم الةرلضة بةعل اء فةيبحل اء مة مة يبنةزمملب ممنة السر ا وة ف ا وةطةمةع  ول هذه الية - وةممنل آيةاتمهم يبرميكبمب اللبةرلقة خة
لبونة - الخوف وطمعا  انظر الى التغيير - وهنا في هذه قم م  يةعل ول ممقة يةات  ل ا إمنر فمي ذةلمكة لة تمهة ول مة

للقم اللرهم ذةلمكة ا ل تةبلدميلة لمخة لةيلهة ا فمطلرةةة اللرهم الرتمي فةطةرة النراسة عة نميف  كة لملدممينم حة هة الية -فةأةقممل وةجل
ونة - كما اخبرتكم سابقا يقول ا عز وجل الشي لةمب ثةرة النراسم ل يةعل يمممب وةلةكمنر أةكل الدممينب اللقة

إمذةا وعكسه  وهنا اراك الشي الوحيد الذي ل يتبدل هو الفطرة  - وانظر الى هذه الية -وة
م بمرةبممهممل هب نل مةة  إمذةا فةرميق- ممم هب رةحل نل م ممم نميبمينة إملةيلهم ثبمر إمذةا أةذةاقةهب م مط ا رةبرهب ول ر  دةعة مةسر النراسة ضب

رمكبونة -  وانظر الى التبديل ولو تابعت السورة كلها ستجد ذلك وساكتفي بهذا القدر يبشل
واترك لكم الباقي 

 - سورة لقمان : هنا اتى مقصد السورة من فعل لقمان وهو  التعليم بالعلم الصحيح31
التي من مصدر صحيح وعدم اتباع الباء لو كانوا على ضللة او لو كانوا يتبعون اهوائهم .
لنهم لن ينفعوك شي  وهذا ما تجده في كل السورة وحتى في النهاية يعلمك ا  عز

وجل ما هي الشياء الغيبية التي ل يستطيع احد ان يتعلمها او يدركها ..  وساترك لكم ان
تحكموا على ذلك عندما تقراوها 

 - سورة السجدة : عندما تسجد يجب انت تسجد لشي غيبي ولكن عندما يحدث32
السجود تكون في حالة يقين وهنا تاتي معنى المقصد وهو اليقين في الدين وتراها في

ائمهم ممقة يةة  مممن ل رل ى اللكمتةابة فةل تةكبن فمي مم لةقةدل آتةيلنةا مبوسة كل السورة واهمها في هذه النقطة -وة
وا وةكةانبوا بمآيةاتمنةا رمنةا لةمرا صةبةرب ونة بمأةمل دب مل أةئممرة  يةهل هب نل للنةا مم عة رةائميلة -وةجة ممبةنمي إمسل ى ل د  للنةاهب هب عة وةجة

يبوقمنبونة 

 - سورة الحزاب :  هذه السورة اتت من معنى كلمة الحزاب وهي التنظيم بيت33
المؤمنين وتطهيرهم من المنافقين والمشركين وهذه هي مقصد السورة وهي تنظيم



حياة المؤمنين وعدم اتباع الكفار والمنافقين وبان يكون لديهم حياتهم الخاصة  وهذا تجده
في كل السورة لو قراتها -فقط سانوه على بعض الملحظات بان ا عز وجل يريك في
بعض اليات بان هو من نصر المؤمنين حتى يكونوا على ثقة بان ا معهم عندما يكونوا

منظمين ويكونوا كعائلة واحدة وان يطهروا انفسهم من المنافقين والكفا او يطلبوا الحماية
منهم ..  

 - سورة سبا  : من معاني اسم سبا التشتيت وهذا من مقصد السورة -السورة34
تخبرك بان الكفار ل يحبون ان يسمعوا كلمة الحق ويحاولوا البتعاد عن كل شي يدعوهم

الى الحق ويحاولوا ايضا الستهزاء بهم . وهذا تراه في كل السورة . في البداية مع
سليمان عندما اخبرك الشياطين لو كانوا يعرفون بان سليمان مات لما كانو لبسوا في

العذاب المهين وهذا يعني بان الشياطين كانوا يعملون مع سليمان كرها  وايضا مع قوم
سبا  عندما ارسل  ا عز وجل بركات لهم وجنات كفروا لماذا لنهم ل يريدون ان يكونوا
من الصالحين  وعندما كانوا يسيرون مطمئين بين القرى المباركة طلبوا بان يباعد بين

اسفارهم وذلك لنهم عندما كانوا يمرون في القرى المباركة كانوا شعبها يدعوهم الى
السلم فتضايقوا  منهم  ولهذا طلبوا ان يبتعدوا عنهم  وهذا ترى التشتيت  حتى في

اليات الذين ذكرت احاول المستكبرين والضعفاء في النار عندما تشتتوا في النار  . .ولهذا
الملحظة في هذه السورة بان تستطيع ان تعرف حقيقة الكفار والمشركين بمعنى لو

كنت تتكلم في الدين وكان احد من الكفار او المشركين قريب منك سوف يتضايق من ذلك
وهؤلء الذين ختم ا عز وجل على قلبهم  

 - سورة فاطر  : هذه السورة تعني الفطرة السليمة وهذا هو مقصد السورة وهي35
كشف سر الخلق  اي الفطرة السليمة وكشف حقيقة الشياء . لو قرات السورة من اولها
الى اخرها فسوف تجد  انها تتكلم عن ما خلق ا عز وجل وكل الشياء الساسية التي

يجب ان تعرفها في حياتك .. 

خذ امثلة 

في البداية يخبرك ا عز وجل بانه قادر على خلق ويزيد ما يشاء .. ثم يخبرك بانه لو فتح
رحمة على احد ل احد يستطيع ان يمنعها  وايضا  يريك بان المشركين يعبدون اشياء ل

تنفعهم  وايضا يخبرك بان وعد ا حق .. وان يخبرك بان الشيطان يدعو اولياءه الى
السعير .. وايضا من عمل الحسنات فهو في الجنة والعكس في النار ..  وايضا من يعمل

السيئات ويرى نفسه مهتدي بدون علم فان ا عز وجل يهدي من يشاء ويضل  من يشاء
.. واخبرك بان ل تتحسر عليهم . وبان ا عز وجل يعرف ما يصنعون وهذا يعني يعرف بما
في صدورهم ولماذا احبوا الكفر على اليمان . وايضا يخبرك ا عز وجل  بانه يحي الرض
بعد موتها لتذكيرك بانك ستعود الى الحياة بعد موتك بنفس الطريقة . ويخبرك بان العزة ل

جميعا .. وبان الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . وايضا يذكرك بطبيعة خلق النسان
ومراحله .. ويخبرك بالنعم الذي انعمه على الناس بواسطة المياه العذب  .. ويخبرك بان

الرسول ارسل ليكون نذير فقط وليس من مسؤوليته هداية الناس .. ومن ثم يخبرك طبيعة
واشكال  الناس  



وساكتفي بهذا القدر  . لهذا اقرا السورة وافهمها جيدا وستعرف اساسيات الدين . 

 - سورة يس :  بالنسبة لسم السورة لن اتكلم فيه الن انتقل الى الفصل التالي من36
الكتاب ولكن ساخبركم عن مقصد السورة وهي كشف اليات ومساعدة الرسل .. ولهذا

لو قرات السورة بكاملها سوف تجد من اولها كيف الرسولين اللذان اتيان الى القوم ..
اتبعهم ا عز وجل برسول اخر مساعد . ثم اتى رجل امن بهم ليساعدهم حتى يؤمن
قومه . وفيما بعد يريك ا عز وجل  الكثير من اليات في الكون لمساعدة الرسل حتى

يقنعوا قومهم 

 - سورة الصافات : ومعنى ذلك التنسيق والمشابهة ومن هنا تاتي مقصد السورة37
وهي التنساق والمشابهة في الخضوع  والستسلم في طاعة ا عز وجل  ولو قرات
السورة من اولها الى اخرها ستجد ذلك .. في البداية  ترى الكفار كيف متشابهين مع

بعضهم وسيحشرون سويا  وايضا مع  المؤمنين والرسل وذكر جميع الرسل في السورة
لكي يريك تناسقهم وكيف انجاهم ا عز وجل من اقوامهم . وايضا تراه مع قصة ابراهيم

وابنه اسماعيل كيف كان اسماعيل خاضعها لوامر ا عز وجل وهكذا  

 -  سورة  ص : لن اتكلم الن على الحروف المقطعة ولكن مقصد السورة وهي الطاعة38
والتواضع والنابة  ل عز وجل  .. ولو قرات السورة من اولها ستجد ذلك وساعطي مثل

قةاق  - وهنا ترى كيف كانوا متكبرين - وايضا زرة  وةشم وا فمي عم اقرا من بدايتها  - بةلم الرذمينة كةفةرب
لةطةاء لةيةبلغمي ا مممنل اللخب هم وةإمنر كةثمير  تمكة إملةى نمعةاجم جة ؤةالم نةعل في اية اخرى -  قةالة لةقةدل ظةلةمةكة بمسب
ا فةتةنراهب ودب أةنرمة مل وةظةنر دةاوب اتم وةقةلميل- مرا هب لبوا الصرالمحة مم وا وةعة نب ينة آمة لةى بةعلض  إملر الرذم مل عة هب ضب بةعل
أةنةابة - وهنا ترى كيف عندما احس داوود عليه السلم بالخطا ا وة رر رةاكمع  فةرة رةبرهب وةخة تةغل فةاسل
سجد ل عز وجل طاعة وانابة وتواضع ولم يتكبر ويصر على خطاه  ... ولو تابعت سوف
تجد نفس الشي لسليمان وايوب  كلهم كانوا خاضعين وطاعين في كل احوالهم في
المرض وفي الخطا  .حتى تصل الى نهاية السورة مع ابليس اقرا هذه الية -  قةالة يةا

هب نل يلر- ممم المينة - قةالة أةنةا خة تة أةمل كبنتة ممنة اللعة بةرل تةكل ير أةسل تب بميةدة لةقل ا خة دة لممة جب نةعةكة أةن تةسل ا مة إمبللميسب مة
ين  - وكما ترى كان من متكبرا وغير متواضع وطائع . وهذا تةهب ممن طم لةقل تةنمي ممن نرار  وةخة لةقل خة

هو مقصد السورة  .. 

من الحكمة في هذه السورة وهو عندما تخطىء او تشعر بانك عصيت ا عز وجل ل
تبقى على تكبرك وهنا تعني التكبر عدم التوبة وحاول ان تعود وبسرعة وتطلب التوبة

حتى تكون متواضعا واواب  .. ولهذا من معاني التكبر وهو البقاء على المعصية 

 - سورة الرمز  : هنا معنى الكلمة وهي العلن والخبار  وهذا هو مقصد السورة وهي39
ان تقرا السورة كلها وتخبر وتعلن عنها للجميع لكي يعتبروا  وما هو الشي الذي تخبره

السورة وهو العبادة المخلصة ل عز وجل وعدم الشرك ولو قرات السورة كلها ستجد انها
تتكلم عن التوحيد والعبادة المخلصة  



 -  سورة غافر : وفي هذه السورة معنى السم واضح  مع مقصدها وهي اصلح الكفار40
حتى يعودوا الى الدين الصحيح بواسطة مجادلتهم بالدلة الواضحة . وهذا ما تراه في

السورة كلها وتراها مع مؤمن ال فرعون  الذي كان يحاول اصلح فرعون وقومه 

 -  سورة فصلت :وفي هذه السورة معنى السم واضح مع مقصدها  وهي تبيان41
الشي من الشي الخر بمعنى تبيان الشي المبهم الى ان يصبح واضح ولو قرات السورة

كلها ستجد كيف ا عز وجل فصل كم يوم خلق السموات والرض  وهي كانت مبهمة
للناس واخبرك ايضا  بان الجلود والسمع والبصر سيشهدون على الكفار وهذه كانت

مبهمة لهم . وايضا اخبرك بان الملئكة اولياء المؤمنين في الحياة الدنيا والخرة وهذه
كانت مبهمة لهم . وغيرها وغيرها  

- سورة  الشورى : هنا مقصد السورة على معنى السم وهي القواعد الساسية في42
الدين لتجميع الناس عليها واهل الكتاب    . ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها
وقراتها بامعان سوف ترى كيف ا عز وجل يحاول ان يجمع الناس فيها بواسطة اليات
الواضحة وحتى في الحكام الموجودة فيها . وايضا اخبرك ا عز وجل في البداية هذه
ا وةصريلنةا بمهم إمبلرةاهميمة نةا إملةيلكة وةمة يل حة ا وةالرذمي أةول ا وةصرى بمهم نبوح  رةعة لةكبم مممنة الدممينم مة الية  - شة

مل إملةيلهم وهب عب ا تةدل رمكمينة مة لةى اللمبشل وا فميهم كةببرة عة ررقب وا الدممينة وةل تةتةفة ى أةنل أةقميمب ى وةعميسة وةمبوسة
للمب مب اللعم اءةهب ا جة دم مة وا إملر ممن بةعل ررقب ا تةفة دمي إملةيلهم مةن يبنميبب - وةمة اء وةيةهل تةبمي إملةيلهم مةن يةشة اللرهب يةجل
مل وةإمنر الرذمينة أبورمثبوا مم ى لرقبضمية بةيلنةهب ل  مطسة بةقةتل ممن رربممكة إملةى أةجة ل كةلممةة- سة لةول مل وة ي ا بةيلنةهب بةغل
رميب  - وهنا ترى كيف كان الهدف هو التجميع وليس هب مب نل كم  ممم دمهممل لةفمي شة اللكمتةابة ممن بةعل

الفرقة ولكنهم تفرقوا وايضا لو تابعت السورة ستجد ذلك وساعطي مثل عن بعض الحكام
ا إمذةا مة وةاحمشة وة ثلمم وةاللفة تةنمببونة كةبةائمرة الم ينة يةجل الذي وردت في السورة مثل هذه الية - وةالرذم

ونة  - وهدف هذه الية بان يجمع الناس مع بعضهم في المحبة لهذا اخبرك رب فم مل يةغل ببوا هب ضم غة
بانهم يغفرون وهكذا الكل - وايضا بعد ان  تتلي بعض اليات المتتالية ستصل الى هذه

نرا انة مم نسة نةا الم إمنرا إمذةا أةذةقل لةيلكة إملر اللبةلغب وة يظ ا إمنل عة فم لةيلهممل حة للنةاكة عة ا أةرلسة وا فةمة رةضب الية - فةإمنل أةعل
ور- - يخبر ا عز جل انة كةفب نسة يهممل فةإمنر الم مةتل أةيلدم ا قةدر يممئةة- بممة مل سة بلهب ا وةإمن تبصم مةة  فةرمحة بمهة رةحل
بانهم لو اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا وهذا هو مقصد السورة  وهي الشورى . 

 - سورة  الزخرف : من اهم اهداف الزخرف في الحياة وهي الثر الذي يترك في نفس43
النسان عندما يرى شي مزخرف جميل وهذا هو مقصد السورة وهي ترك اثر للكفار حتي

يعتبروا فيه . لو قرات السورة من اولها الى اخرها  ستجد هذا المعنى وساعطيك المثل
ممهم إمنرنمي ةبميهم وةقةول إمذل قةالة إمبلرةاهميمب لم في القصص الذي ذكرت في السورة خذ هذه الية  - وة
مل لرهب بمهم لةعة قم ا كةلممةة  بةاقميةة  فمي عة لةهة عة - وةجة دمينم يةهل ونة - إملر الرذمي فةطةرةنمي فةإمنرهب سة ببدب ا تةعل بةرةاء ممممر
ونة  - انظر الى هذا المعنى الجميل وجعلها كلمة باقية في عقبه  وهذا ما اقصده عب جم يةرل

م نةاهب ذل ا وةأةخة تمهة بةرب ممنل أبخل ا نبرميهمم مممنل آيةة  إملر همية أةكل بالثر  . وايضا مع قصة موسى - وةمة
ونة  - انظر ما اجملها  وما نريهم من اية ال اهي اكبر من اختها  وهذا عب جم مل يةرل لرهب ابم لةعة بماللعةذة



نةادةى ايضا من مقصد السورة وهو التاثير  - وايضا ستجدها بالحالة العكسية مع فرعون -وة
ونة رب تمي أةفةل تببلصم رمي ممن تةحل ارب تةجل هم الةنلهة ذم رة وةهة للكب ممصل مم أةلةيلسة لمي مب ممهم قةالة يةا قةول نب فمي قةول ول عة فمرل

اءة ب  أةول جة ومرةة- مممن ذةهة لةيلهم أةسل ل أبللقمية عة همين- وةل يةكةادب يببمينب - فةلةول وة مة ا الرذمي هب ذة يلر- مممنل هة -أةمل أةنةا خة
تةرمنمينة  -  وهنا ترى المعنى الجميل فلول  القي عليه اسورة من ذهب  او قل عةهب اللمةلئمكةةب مب مة
جاء معه الملئكة مقترنين وهذا يعني الثر الذي يريده . وايضا لو ذهبت مع قصة عيسى
يلر- أةمل نةا خة تب ونة -وةقةالبوا أةآلمهة دط هب يةصم نل كة مم مب ثةل إمذةا قةول يةمة مة رل رمبة ابلنب مة ستجد نفس الشي - وةلةمرا ضب

للنةاهب مةثةل عة لةيلهم وةجة نةا عة بلد- أةنلعةمل وة إملر عة ونة -إمنل هب مب صم م- خة مل قةول ل بةلل هب دة ببوهب لةكة إملر جة وة مةا ضةرة هب
رةائميلة - تبدو واضحة .. وهكذا لو تابعت وفصلت وفهمت كل هدف لكل اية ستجد ممبةنمي إمسل ل

المعنى نفسه 

-  سورة  الدخان : ماذا يعني الدخان- الدخان عندما يظهر معناه وهو  تطهير الشي44
بالنار ويخرج الدخان منه  . وهذا هو مقصد السورة وهو تطهير الكفار من الرض وستجدها

ابم رةائميلة ممنة اللعةذة يلنةا بةنمي إمسل لةقةدل نةجر في السورة كلها - ولهذا لو ذهبت الى هذه الية - وة
رمفمينة - كما ترى التطهير  وايضا تراها في اية المي ا مممنة اللمبسل نة إمنرهب كةانة عة ول عة همين - ممن فمرل اللمب

يبون  - وهذا معناه التطهير . كيف تم تطهير الرض من نرات  وةعب وا ممن جة اخرى  - كةمل تةرةكب
فرعون  -  وايضا لو قرات اكثر ستجد انها تتكلم عن شجرة الزقوم وهي اكل ياكله الكفار

في نار جهنم وهي تغلي في بطونهم والغلي هدفه التطهير  

 - سورة الجاثية  : معنى الجاثية  وهو  جماعة قائمة او قاعدة باكية وهذا هو مقصد45
السورة وهي الندم بعدم الستفادة من اليات  ولو قرات السورة كلها ستجدها كلها تتكلم

عن اليات وتخبرهم بان الكفار والمشركين ل يستفيدون من هذه اليات ولهذا عندما
وصلت السورة الى النهاية سترى الكفار والمشركين نادمين على انهم لم يصدقوا اليات

في الدنيا  

-  سورة الحقاف : هنا معنى السم من معنى الية التي ذكرت فيها وهي هذه الية -46
وا إملر ببدب هم أةلر تةعل للفم يلهم وةممنل خة رب ممن بةيلنم يةدة لةتل النطذب قةافم وةقةدل خة مةهب بمالةحل رة قةول اد  إمذل أةنذة ا عة رل أةخة كب وةاذل
يم   - وهذا مقصد السورة وهو الستفادة من خبرة ظم م  عة ابة يةول ذة لةيلكبمل عة افب عة اللرهة إمنممي أةخة
الرسل السابقين او المؤمنين السابقين  او الكتب السابقة لكي تدعم اليات ولو قرات

ونة ممن دبونم اللرهم عب ا تةدل أةيلتبم مر السورة كلها ستجد هذا المعنى خذ مثال  هذه الية - قبلل أةرة
ا أةول ذة ونمي بمكمتةاب  مممن قةبللم هة اوةاتم ائلتب مة ك- فمي السر رل مل شم وا ممنة الةرلضم أةمل لةهب لةقب اذةا خة أةربونمي مة

قمينة - واضحة كيف طلب منهم  بكتاب من قبل او اثارا  - وايضا لو نتبمل صةادم للم  إمن كب أةثةارةة  مممنل عم
تذهب اكثر ترى كيف الهل ينصحون اولدهم فالولد الذي طاع يكون من الجنة والذي كره
الموعظة من اهله فهو في النار وايضا لو ذهبت اكثر تجد الجن عندما سمعوا القران انظروا
دمي يلهم يةهل ا بةيلنة يةدة مممة ق ا ل صةدمم ى مب دم مبوسة نةا كمتةاب ا أبنزملة ممن بةعل عل مم نةا إمنرا سة مة ماذا  قالوا  - قةالبوا يةا قةول

يم  - كما ترى ذكروا كتاب موسى  وهذا الثر     تةقم إملةى طةرميق  مطسل م وة قم إملةى اللحة



- سورة محمد  : هنا معنى السورة واضح  وهو الوعد الذي وعد ا عز وجل فيه جميع47
القوام عن طريق الرسل من لدنا ادم الى عيسى عليهم السلم حتى ينصروه ويجاهدوا
معه الكفار  وهذا مقصد السورة وهو من صدق الرسول ونصره وكيف كانت حياة الرسول

في الدعوة . ولو قراتم الية  ستجدوا هذا المعنى  

 - سورة الفتح  : هنا  مقصد السورة من عبرة السم وهي اسباب النصر لكي تكون48
عبرة للمؤمنين . ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها تجد هدف الية من كان قلبه

صادقا وظاهرا في وجهه هنا ياتي النصر لهذا كان ذكر القلب كثيرا في الية  

ومن الحكمة التي تاخذها من هذه السورة بان النصر ياتي عندما تكون القلوب صحيحة
ومؤمنة وليس الظاهر فقط .. ربما يكون ظاهر هو انك مؤمن ولكن قلبك يكون فاسد .. لهذا

انتبه اجعل قلبك طاهر حتى يظهر على وجهك .. 

 - سورة الحجرات : من معنى الحجرات  هي الجوهر الصلب المعروف وهذا مقصد49
السورة  وهي اختبار التقوى لدى المؤمنين ولهذا لو قرات السورة كلها سترى بانها تتكلم

عن الشياء لو فعلها المؤمن سيكون من التقياء  

 - سورة  ق  : لن اتكلم في هذا القسم عن الحروف المقطعة ولكن ساعطيك50
مقصدها وهي تعميم العاقبة اي اخبار الناس عن اليوم الخر وكشف لهم ذلك ولهذا لو
قرات السورة من اولها الى اخرها ستجد بانها تخبرك عن احادث اليوم الخر  وايضا لو
ء- يل ا شة ذة ونة هة مل فةقةالة اللكةافمرب هب نل ر- ممم نذم مل مب اءةهب جمببوا أةن جة انتبهت الى بداية السورة - بةلل عة
يد-  - وهذا مقصد السورة  ولو ذهبت الى نهاية ع- بةعم نرا تبرةاب ا ذةلمكة رةجل نةا وةكب تل ا مم جميب- -أةئمذة عة
يدم   افب وةعم آنم مةن يةخة رل كممرل بماللقب برار  فةذة لةيلهمم بمجة ا أةنتة عة ولبونة وةمة ا يةقب لةمب بممة نب أةعل السورة - نةحل

 - سورة  الذاريات : من معنى الذاريات هو  الذروة والرتفاع وهذا هو مقصد السورة لو51
تقرا السورة من اولها الى اخرها ستجد تتكلم عن من هو في الذروة ومن هو في

السفل الحضيض  . لهذا ذكرت صفات المحسنين وما يخبىء لهم ا عز وجل في نصيب
لماذا لن المحسنين اصبحوا في الذورة .. ثم ذكر لك عقاب الشخاص الذين سيكونون

نسة إملر تب اللجمنر وةالم لةقل ا خة في الحضيض  ومن اجمل ما فيها هذه الية اقرا معي - وةمة
تمينب - ورةم اللمة و اللقب وة الررزراقب ذب -إمنر اللرهة هب ونم مب ا أبرميدب أةن يبطلعم م مممن رممزلق  وةمة هب نل ا أبرميدب مم ونم -مة ببدب لميةعل

ومعناها  ان ا عز وجل ل يريد من العباد الشياء الدنيوية بل يريدهم للشياء العالية
حتى يكونوا في الذروة 

 - سورة الطور : من معني السم وهو الحد والتغير من شي الى شي اخر  وهذا52
مقصد السورة . ألتبديل من شي الى شي . لو قرات السورة من اولها الى اخرها ستجد

ورم مب ور  -وةاللبةيلتم اللمةعل طبور  - فمي رةقم  مرنشب ذلك  . اقرا من البداية -وةالططورم - وةكمتةاب  مرسل



ورم  - ولو قرات تتابع اليات . انظر معي كتاب مسطور جب رم اللمةسل فبوعم- وةاللبةحل رل فم اللمة قل -وةالسر
وهو عندما تقرا يجب ان تتغير   في رق منشور اي منشور للجميع ليقراه  حتى يتغير

والبيت المعمور وهو مثل الكعبة ومن يطوف حوله  يتغير  وايضا السقف المرفوع  بمعنى
السقف يفصل من شيئين  وايضا البحر المسجور يخفي في داخله النار ولو فجر يتغير -
هل رايت ما اجمل ذلك . ولو قرات السورة اكثر ستجد بان ا عز وجل اخبرك بان الكفار
في الدنيا كانوا يلعبوا وسيكون عاقبتهم النار اي سيتغير حالهم . واما المؤمنين انظر ماذا
يمب -  انظر كيف تغير احوالهم  وايضا لو قرات وة اللبةرط الررحم وهب إمنرهب هب عب نرا ممن قةبللب نةدل قالوا  - إمنرا كب

ينة دم رةبممكة حم مل بممحل بمحة يبنمنةا وةسة مم رةبممكة فةإمنركة بمأةعل كل بمرل لمحب السورة اكثر انظر الى هذه الية - وةاصل
ومم  - انظر الى التبديل  سبح بحمد ربك حين تقوم بةارة النطجب إمدل هب وة بممحل ومب - وةممنة اللريللم فةسة تةقب

وهذا التبديل  وايضا  فسبحه وادبار النجوم وايضا في حالة التبديل  

 - سورة النجم : النجوم وجدوا لكي تهتدي بهم في الظلمات وهذا مقصد السورة53
وهي الهداية الى ان تكون على معرفة صحيح بال عز وجل وان تعرف بان الشراك ليس
سوى ظلم وضلل   ولو قرات السورة كلها من اولها الى اخرها ستجد ذلك اولها  كيف

الرسول صل ا عليه وسلم  صعد الى السماء وراى كل شي حتى اصبح على يقين ثم
بدا يدعوا قومهم حتى يصبحوا على يقين ول يقولوا اشياء خطا من ظنهم الخطا  ولهذا

ا ممن ا أةنزةلة اللرهب بمهة كبم مر ا أةنتبمل وةآبةاؤب وهة تبمب يل مر مةاء سة تراها في هذه الية - إمنل همية إملر أةسل
دةى -  واضحة من م مممن رربممهممب اللهب اءةهب وةى الةنفبسب وةلةقةدل جة ا تةهل ونة إملر الظرنر وةمة للطةان  إمن يةتربمعب سب
معناها  وايضا لو تابعت السورة كلها  ستجد بان السورة توضح لك اشياء حتى تصبح على

  ... 58-42يقين من كل شي وتتعرف على ا عز وجل  وهذا تراه من الية 

-  سورة القمر : من طبيعة القمر هو توقيت وسجل لتوقت اليام ويكون لديك سجل54
وهذا من مقصد السورة وهو سجل الكفار ولو قرات السورة من اولها الى اخرها ستجد

بان ا عز وجل  ذكر لك  كل الفاسدين في القرون الولى التي تنتهي مع فرعون وحتى
لبوهب فمي الزطببرم -  وهنا اصبح واضح معنى ء  فةعة يل تتاكد من ذلك انظر الى هذه الية -وةكبلط شة
الزبر وهو سجل الحداث لكل شي وهذا  فضل اعطاه ا عز وجل لداوود عليه السلم 

- سورة الرحمن : في هذه السورة تعرف على رحمة ا عز وجل وماذا صنع لك في55
الجنة وفي الدنيا 

 - سورة الواقعة :  معنى الواقعة وهي الشي الذي يسقط ولكن اهمية السقوط الى56
اي مكان يسقط  وهو مقصد السورة  وهي عودة  كل شي الى مكانه الصلي  ولو قرات

السورة كلها من اولها الى اخرها ستجدها ساعطيك امثال اهل اليمين سيعودون الى
مكانهم في اليمين  والمقربين سيكون هنا مقامهم والكفار سيكون مكانهم في النار وايضا

ومم - وهنا ترى كيف وةاقمعم النطجب مب بممة لو ذهبت اكثر في السورة تجد هذه الية -فةل أبقلسم
نبون  آن- كةرميم- - فمي كمتةاب  مركل رل اقسم ا عز وجل في مواقع النجوم . ولو قرات اكثر - إمنرهب لةقب



رةببونة اء الرذمي تةشل أةيلتبمب اللمة -و هنا ترى مكان القران  في كتاب مكنون  ..وخذ هذا المثل -أةفةرة
نزملبونة - وكما ترى مكان الماء الصلي وهو المزن نب اللمب نم أةمل نةحل زل وهب ممنة اللمب للتبمب -أةأةنتبمل أةنزة
نب ا أةمل نةحل رةتةهة جة تبمل شة أل أةيلتبمب النرارة الرتمي تبوربونة -أةأةنتبمل أةنشة وايضا تراه في الية اخرى - أةفةرة
ؤبونة - وكما ترى النار اساسها من الشجار وهكذا ترى ذلك في كل سورة   نشم اللمب

وهناك شي  ستجدها في السورة بان مركز الروح هي الحلقوم لنها ذكرت في السورة
عندما يموت النسان تصع الروح الى الحلقوم وهي مركزها التي تسحب منها  والدليل

ينةئمذ  تةنظبربونة أةنتبمل حم ومة - وة للقب ل إمذةا بةلةغةتم اللحب هذه الية -فةلةول

 -سورة الحديد  : هنا معنى السم مجازي وهو  الرادة القوية  وهو مقصد السورة57
والمعنى لو قرات السورة كلها ستجد بانها تتكلم على الرادة القوية . لو انتبهت  بان

السورة تتكلم في معظم اياتها عن النفاق لماذا لن من ينفق يجب ان يكون لديه ارادة
ى ابلنم يلنةا بمعميسة لمنةا وةقةفر لةى آثةارمهمم بمربسب يلنةا عة قوية  وايضا لو ذهبت الى هذه الية - ثبمر قةفر
ا مةا وهة عب بةانميرة  ابلتةدة مةة  وةرةهل ألفةة  وةرةحل وهب رة لبوبم الرذمينة اتربةعب للنةا فمي قب عة نجميلة وةجة يةمة وةآتةيلنةاهب الم رل مة

مل رةهب مل أةجل هب نل وا مم نب ا فةآتةيلنةا الرذمينة آمة ايةتمهة ا حةقر رمعة هة ول ا رةعة وةانم اللرهم فةمة اء رمضل لةيلهممل إملر ابلتمغة ا عة كةتةبلنةاهة
ونة - بماذا تفسر كلمة - فما رعوها حق رعايتها  - اي لم يكن لديهم قب مل فةاسم هب نل وةكةثمير- ممم

الرادة القوية لفعلها   

 - سورة المجادلة : من اهداف المجادلة هي المفاوضة على سبيل المنازعة او58
المغالبة  وهذا هو مقصد السورة وهي عدم موالة الشخاص الذين ينازعون  اوامر ا عز

ادر اللرهة رم يبوةادطونة مةنل حة مم الخم نبونة بماللرهم وةالليةول مم ا يبؤل م  وجل  وتراه في هذه الية  -ل تةجمدب قةول
يمةانة لبوبمهممب الم لةئمكة كةتةبة فمي قب مل أبول يرةتةهب شم مل أةول عة وةانةهب مل أةول إمخل مل أةول أةبلنةاءةهب ولةهب وةلةول كةانبوا آبةاءةهب وةرةسب

مل هب نل ا رةضمية اللرهب عة المدمينة فميهة ارب خة ا الةنلهة تمهة رمي ممن تةحل نرات  تةجل مل جة لبهب خم يبدل هب وة نل م بمربوح  ممم هب أةيردة وة
-  وايضا لو قرات السورة ايضا تجد ونة لمحب فل مب اللمب بة اللرهم هب زل بب اللرهم أةل إمنر حم زل لةئمكة حم هب أبول نل وا عة وةرةضب

بان ا يخوف الذين يحادد ا ورسوله بانه سامعهم ويعرف ما يتكلمون عنه  .. 

ومن الملحظ في هذه السورة بان ا عز وجل يثبت لك في السورة بانه السميع لكل
الشي .. 

 -  سورة  الحشر : طبيعة الحشر هو الخوف من هذا اليوم  وهذا هو مقصد السورة59
وهو الخوف من ا عز وجل حتى ل تعصاه ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها تجد
ا ا مطتةصةدممع  ع  اشم أةيلتةهب خة بةل  لررة لةى جة آنة عة رل ا اللقب ذة للنةا هة فيها هذا المعنى خذ هذه المثال  - لةول أةنزة

- انظر حتى الجبل خائف - كرربونة مل يةتةفة لرهب ا لملنراسم لةعة رمببهة ثةالب نةضل يةةم اللرهم وةتمللكة الةمل مممنل خةشل
رة قةالة إمنممي بةرميء- مممنكة إمنممي رل فةلةمرا كةفة فب انم اكل نسة يلطةانم إمذل قةالة لملم ثةلم الشر وايضا هذا المثل - كةمة

الةممينة  - انظر هنا الى خوف الشيطان من ا عز وجل  -  وايضا هذا افب اللرهة رةبر اللعة أةخة
ونة - هنا ترى قةهب م- لم يةفل مل قةول ورمهمم مممنة اللرهم ذةلمكة بمأةنرهب دب بةة  فمي صب دط رةهل ةنتبمل أةشة المثل  - لة

ولمهم ممنل لةى رةسب ا أةفةاء اللرهب عة اليهود كيف يخافون ايضا  ولكن ربما تسالني عن هذه اليات - مر
بميلم كةيل ل يةكبونة اكمينم وةابلنم السر بةى وةالليةتةامةى وةاللمةسة رل ولم وةلمذمي اللقب لملررسب رةى فةلملرهم وة لم اللقب أةهل



وا اللرهة إمنر اللرهة وا وةاترقب هب فةانتةهب نل اكبمل عة ا نةهة وهب وةمة ذب ولب فةخب ا آتةاكبمب الررسب نميةاء ممنكبمل وةمة ولةة  بةيلنة الةغل دب
ل مممنة اللرهم ونة فةضل وةالمهممل يةبلتةغب أةمل يةارمهممل وة وا ممن دم رمجب ينة أبخل رمينة الرذم اجم هة رةاء اللمب قة قةابم -لمللفب يدب اللعم دم شة
يمةانة ممن قةبللمهممل ارة وةالم وا الدر قبونة -وةالرذمينة تةبةورؤب مب الصرادم لةئمكة هب ولةهب أبول ونة اللرهة وةرةسب رب وةان ا وةيةنصب وةرمضل
لةول هممل وة لةى أةنفبسم ونة عة ثمرب ا أبوتبوا وةيبؤل ة  ممممر اجة ورمهممل حة دب ونة فمي صب رة إملةيلهممل وةل يةجمدب اجة بطونة مةنل هة يبحم
ونة - وهنا المعنى بانهم يفعلون لمحب فل مب اللمب هم فةأبولةئمكة هب سم حر نةفل صةاصةة- وةمةن يبوقة شب كةانة بمهممل خة

ذلك لنهم يخافون سوء الحساب لهذا ذكرت هذه اليات 

 - سورة الممتحنة  : في هذه السورة هدفها من اسمها وهي كيفية تعامل المؤمن60
مع الكفار  وهذا ما تراه في السورة كلها اعطي مثل كيف ابراهيم تبرا من قومه وايضا

اخبرك كيف تمتحن المؤمنات المهاجرات  وايضا اخبرك عن من تقسط معه  . 

 - سورة الصف  : في هذه السورة هدفها من اسمها وهي عدم التشتيت ولهذا لو61
قرات السورة من اولها الى اخرها ستجد ذلك .وكيف عيسى عليه السلم اخبر بني

مممةا ا ل ق  ولب اللرهم إملةيلكبم مطصةدمم رةائميلة إمنممي رةسب يةمة يةا بةنمي إمسل رل ى ابلنب مة إمذل قةالة عميسة اسرائيل ذلك - وة
م بماللبةيممنةاتم اءةهب مةدب فةلةمرا جة هب أةحل مب دمي اسل ول  يةألتمي ممن بةعل ا بمرةسب ر  م بةشم رةاةم وةمب ير ممنة الترول بةيلنة يةدة

بمين- - اخبرهم بانه مصدق ما بين يديه من التوراة  وايضا  مبشرا برسول ر- مط حل ا سم ذة قةالبوا هة
وهذا هو الصف وعدم التشتيت  

 - سورة الجمعة : في هذه السورة فضل اتباع الوحي والدين وعدم تركه وراء ظهرك62
وهذا ما تجده في السورة كلها . بني اسرائيل حصلوا على التوراة  فتركوه وراء ظهرهم .
وايضا في صلة الجمعة المهم . وكانوا يتركوا الرسول قائما ويخرجو للبيع والشراء وهذا

نفس المعنى . . ولهذا سميت السورة الجمعة حتى ل تترك صلة الجمعة خلف ظهرك 

 -سورة المنافقون :هذه السورة واضحة من اسمها وهي تتكلم عن المنافقين من اولها63
الى اخرها  

- سورة التغابن : هذه السورة معناها من ان اسمها وهي عدم الغفلة . فالمقصد منها64
هي ان تقرا السورة كلها وتكون على يقين من الشياء التي ستقراها وحتى ل تقول في

الخرى لقد كنت في غفلة من هذه المواضيع الذي ذكرت في السورة وهذا هو مقصد
السورة .. 

كميمب - زميزب اللحة ادةةم اللعة هة يلبم وةالشر الممب اللغة ملحظة في السورة بانها اختتمت بهذه الية -عة
والحكمة منها بان تكون على يقين بان ا عز وجل  عالم الغيب والشهادة  وهو العزيز

الحكيم . انتبه لهذا المعنى في حياتك وهذا لتذكيرك بمقصد سورة البقرة . 



عةلة اللرهب لمكبلمم65 - سورة الطلق :  هذه السورة تاتي معنى اسمها من الية هذه -قةدل جة
ا  -وهذا  هو مقصد السورة بان تكون على علم بان كل شي عند ا عز وجل ر  ء  قةدل يل شة

مقدر . .

- سورة التحريم : مقصد هذه السورة هو عدم تحريم شي من اجل احد والعكس ل66
ترضي احد على حساب الدين وهذا ما تراه في السورة من اولها الى اخرها تبدا مع قصة
الرسول صل ا عليه وسلم ثم تريك قصة نوح ولوط مع ازواجهم وثم ترى نفس الشي مع

زوجة فرعون وايضا تراها مع مريم عليها السلم  

ملحوظة هنا وحكمة تاخذها  من قصة مريم وهي احصنت فرجها . ولهذا يجب ان تعلم لو
عشت في حياتها اياك وثم اياك تساوم بين شهواتك والدين وهذه نصيحة للشباب

والفتيات في حياة المراهقة .  .. انتبه الى ذلك.. اجعل مريم عليها السلم امثوله لك  

 - سورة الملك : هذه السورة تتكلم عن من يملك الملك وتريك بان ا عز وجل لديه67
ملك كله وهو المحرك لكل شي في ملكه  

 -سورة القلم : من المعاني القلم وهو الحكم لهذا من يمتلك القدرة على الكتابة اي68
لديه القدرة على الحكم على الشي  ولهذا لو قرات السورة من اولها الى اخرها تجد بانها
تتكلم على الحكم . .فقصة اصحاب الجنة عندما منعوا الفقراء من نصيبهم وكانهم حكموا
عليهم . فكان حكم ا عز وجل عليهم بان دمر عليهم الجنة وايضا اعطاك ا عز وجل
ر ا ماذا حكم ا عز وجل للرسول صل ا عليه وسلم وهي في هذه الية -وةإمنر لةكة لةجل

يم  - وايضا لو تابعت السورة تجد بانه ظم لبق  عة إمنركة لةعةلةى خب نبون  - وايضا اخبره - وة يلرة مةمل غة
اخبرك بصاحب الحوت عندما حكم على قومه بدون ان ياذن له ا عز وجل  - وهكذا في

لمممينة عةلب اللمبسل السورة كلها ومن بعض اليات التي ذكر فيها الحكم هي هذه -أةفةنةجل
ونة  -  كبمب ا لةكبمل كةيلفة تةحل رمممينة -مة جل كةاللمب

ونة  كبمب ا تةحل يةامةةم إمنر لةكبمل لةمة مم اللقم لةيلنةا بةالمغةة- إملةى يةول وفي اية اخرى - أةمل لةكبمل أةيلمةان- عة

- سورة الحاقة  : هذه السورة واضحة  تتكلم عن التخويف من اليوم الخر  69

 - سورة المعارج :  هذه السورة تتكلم عن الشياء التي ترفع لك اعمالك الى ا عز70
وجل وايضا العمال التي تنزلك الى السفل  

 - سورة نوح : هذه السورة  تعلمك كيف تكون داعية من معلم الدعاة وهو نوح عليه71
السلم  



- سورة الجن : هذه السورة تريك شهادة الشخصيات المستورة عنك وهي الجن 72

 - سورة المزمل :هذه السورة من اسمها ودعني اوضح لك المعنى حتى ل يحدث لبث73
فيها . .سبب نزول هذه السورة بان الرسول صل ا عليه وسلم عندما  نزل جبريل عليه
السلم عليه خاف وركض الى المنزل خائفا الى خديجة رضي ا عنها لكي تلفه ومن

معنى المزمل الخائف . ولهذا مقصد السورة . .يخبره ا عز وجل بان يكون شجاعا ويخبره
بالشياء التي سيعرفها من الوحي وهي ملخص الدين كله وحتى يكون شجاع وجاهزا

لبدء الوحي .. وهذا ما تجده في السورة من اولها الى اخرها  . 

 - سورة المدثر : هذه السورة ايضا من اسمها ومعنى المدثر الشخص المتستر وهنا74
مقصد السورة  وهي النهوض والبدء في الدعوة ومشاهدة المحيط  وانذارهم  وتجدها في
السورة كلها وحتى لو قرات اليات الكونية فيها تجد نفس المعنى خذ هذا المثل - وةاللريللم
فةرة - وهذا من معناه عندما يذهب الليل ويظهر الصبح  وهذا معنى بةرة -وةالصطبلحم إمذةا أةسل إمذل أةدل

البدء في الدعوة .

 - سورة القيامة  : هذه السورة واضحة ول تريد الشرح انها تعلمك بيوم البعث 75

 - سورة النسان : هذه السورة ايضا واضحة وهي تتكلم ما اخفي للنسان في الخرة76
وقصة النسان كلها   

 - سورة المرسلت  : هذه السورة ايضا واضحة من اسمها وهي تتكلم عن تصديق77
الرسالت السماوية  وعدم التكذيب بها  

وهناك حكمة فيها بانها ذكرت فيها تفصيل الملئكة واعمالها في اول السورة وهذا
التناسق مع اسم السورة لنها تتكلم عن  اهمية الوحي  

 - سورة النبا : هذه السورة ايضا واضحة من اسمها  وهي تتكلم عن اليوم الخر 78

 - سورة النازعات : من معنى النازعات  هي الشدة وهذا مقصد السورة وهي اظهار79
لك من يعنادون عن تقبل الدين وتراه في قصة فرعون عندما اخبره موسى عن اليات عاند
فرعون حتى قال بانه هو الرب العلى  انظر الى اين وصل عناده حتى جعل من نفسه اله

..



وهنا حكمة في القصة : عندما تدعوا احد وهذا الشخص يريد ان يعاند وليس من النوع
الذي يهتدي ستجد يرد عليك بقوة ويترفع عليك ويهينك انتبه لهذا . لنك ستعرف بان هذا

الشخص ختم على قلبه 

 - سورة  عبس : هذه السورة تحمل المعنى الرمزي بمعنى العبس تكون من عدم80
الرضاء . . وهذا مقصد السورة  وهو الشي الذي فعله الرسول صل ا عليه وسلم عندما

عبس في وجه الذي اتى اليه الذي خائف من الخرى لكي يتعلم الدين وبالعكس  كان
اهتمامه  بقادة قريش الذين كانوا يرفضون الدين    . فذكرت السورة بان اليات واضحة من
يريد ان يهتدي سيهتدي من نفسه ومن يريد ان يضل  فسوف يضل وبان الرحام في يوم

الخر سيتركون بعهضم البعض ول احد سيفيد غيره 

 - سورة التكوير : هذه السورة تتكلم من معنى اسم السورة وهو اظهار المستور81
وتجدها في كل السورة . من البداية يقسم ا عز وجل على عدة اشياء ثم يخبرك بان
الشي كان المستور في الدنيا سيظهر  في الخرى عندما ل ينفع الندم ممن لم يصدق

الرسول صل ا عليه سلم  في الدنيا  

 - سورة النفطار  : هذه السورة تتكلم عن وقت ظهور امر ا عز وجل ماذا يحصل 82

 - سورة المطففين :  هذه السورة تتكلم عن من يضيق على الناس وتعظهم في ما83
سوف يحصل في الخرى  

- سورة  النشقاق :  وايضا هذه السورة تتكلم عندما يحين الوقت لظهور الشي84
المستور وينكشف للناس وموقفهم كيف سيكون 

- سورة  البروج : هنا تتكلم السورة عن المعنى الرمزي للسم وهو الحفظ والحماية .85
وتخبرك بمن ماتوا في ذلك اليوم  من الملك الظالم سيكونون امنون في الجنة ومن قتلهم
سيكونون في النهار وايضا اخبرك  بان القران محفوظ في اللوح المحفوط وهذا من مقصد

السورة  

 - سورة الطارق :  هنا اريد ان اتكلم عن شيئين ساتكلم عن مقصد السورة والصورة86
الفني للسورة اول . مقصد السورة وهو اقتراب المر واما التصوير الفني . شكل الطارق
يكون مثل شكل المني . ألمذنب لديه ذنب والمني عندما يدخل في المراة يكون شكله

لمقة مثله لديه ذنب  .. وهذا من اعجاز التصوير الفني للسورة  عندما اخبرك ا عز وجل -خب
جب ممن بةيلنم الصطللبم وةالتررةائمبم - وهو نفس الشي للطارق   رب اء دةافمق  - يةخل ممن مر



 - سورة العلى : وهنا تتكلم السورة عن من هو العلى القادر على فعل كل شي  .87
تعرف على ا العلي الكبير وهو العلى  وكيف علم الرسول وكيف يسره  وكيف خلق

وكيف قدر . ال يستحق ان تشكره  . وهذا هو مقصد السورة 

 - سورة الغاشية  : وهنا تتكلم السورة عن الغاشية  ول تحتاج الى شرح  88

 - سورة الفجر : وهنا تتكلم السورة عندما ينتهي الظلم وياتي المر الحق  ولهذا89
تجدها في كل السورة عندما تكلم ا عز وجل عن الفاسدين وكيف دمرهم عندما اتى

المر واخبرك ايضا عن بعض الشياء الفاسدة من افعال الناس وعليهم ان يصلحوها قبل ان
ياتي امر ا عز وجل  

- سورة البلد : من معاني البلد الرمزية هي القاعدة للشي وهنا تاتي معنى المقصد90
وهي ان تعرف ما هي القاعدة الساسية للدين  والتي ترفعك الى العلى وهي في

هذه اليات : 

بةة   " هذا هو رة تل كمين ا ذةا مة بةة  -أةول ممسل رة قل ا ذةا مة بةة  - يةتميم  غة م  ذمي مةسل فةكط رةقةبةة  - أةول إمطلعةام- فمي يةول
المفتاح من بعد اليمان  . 

 - سورة الشمس : من مقصد هذه السورة هو  الحقيقة الواضحة وهي ما تراه  في91
السورة كلها . عندما اتى الرسول اليهم بالية الواضحة فكذبوها وكانت العاقبة بانهم دمروا

. وايضا من بعض الصور الفنية للسورة اخبرك ا عز وجل بالشمس وضوئها ثم يتبعها
القمر الذي يتابع الشمس والصورة الفني مع الرسول الذي يتبع النور وهو الوحي . هل

رايت ما اجمل هذه الصورة الفنية . وايضا عندما  اخبرك ول يخاف عقباها وكانت التناسق
بالعقب بين الشمس والقمر  .. 

 - سورة  الليل : وهنا  بالمعنى الرمزي وهو مقصد السورة ما هو الذي يكشف الليل92
في الناس اي ما يكشف مشاكلهم وامراضهم ويبعد عنهم نار جهنم وهو هذه اليات :

نةى - - سل طةى وةاترقةى- وةصةدرقة بماللحب فةأةمرا مةن أةعل

 - سورة الضحى : هنا مقصد السورة هي العطاء .. وكيف اعطى ا عز وجل الرسول93
صل ا عليه وسلم وكان فضل ا عليه كبيرا 



- سورة النشراح : هنا مقصد السورة هي الراحة وتجدها في كل السورة 94

- سورة التين  : هنا اريد ان اقتبس من المفسر ابن عاشور ما قاله في التين قبل ان95
اتكلم عنه .. - التين ظاهرة الثمرة المشهورة بهذا السم  وهي ثمرة يشبه شكلها شكل
الكمثري ذات قشر لونه ازرق الى السواد تتفاوت اصنافه في قتومة قشرة سهلة التقشير

تحتوي على مثل وعاء ابيض في وسطه عسل طيب الرائحة مخلوط ببزور دقيقة مثل
السمسم الصغير  وهي من احسن الثمار صورة وطعمها وسهولة  مضع فحالتها دالة على

دقة صنع ا ومؤذنة بعلمه وقدرته   -  

ساكتفي هنا  لثبت لك لماذا اقسم بها وهي عظمة خلق ا عز وجل 

ولو ذهبت الى الزيتون . من عظم الخلق ايضا بانك تعصرها ليخرج منها زيت مبارك ... 

وايضا لو نظرت الى طبيعة خلق الزيتون لتجدها ايضا مميزة وايضا لو دخلت الى النت
وقرات قليل عن تاريخ التين والزيتون فستجد المصادر يخبروك بانهم من الثمار القديمة جدا

 ..

وميم   وهذا التناسق مع الية التالية -   نم تةقل سة انة فمي أةحل نسة نةا الم لةقل لةقةدل خة

هل لحظت التناسق  وهذا من مقصد السورة وهي عظم خلق ا عز وجل  . 

هناك ملحظة اخرى في الصورة وهي القسام الثلثة في بداية السورة .. لو رجعت الى
كتاب النجيل لدى اهل الكتاب ستجد بان التين والزيتون تعني لديهم بالسلم ... 

ولو قارنت اليات ..فنجد التين والزيتون سلم .. طور سينين هي ايضا سلم لنها مكان
مبارك .. واخيرا البلد المين وهو سلم  ... ويكون التناسق ايضا  .. 

 -سورة العلق :  من معاني العلق التعلق اي الحب وهذا ما تجده  في السورة كلها96
الحب  لكي تخبرك السورة بان ل تمنع الذي يحب القتراب من ا عز وجل  وهذا كان

تهديد لقريش  

 - سورة القدر  : هنا مقصدها واضح اهمية ليلة القدر  97

 - سورة  البينة : هنا مقصدها واضح هو قدوم البينة والبرهان على اهل الكتاب98
لكتشفهم  . 

- سورة الزلزلة  : هنا مقصدها  كشف حقائق العمال عند قيام الساعة 99

- سورة العاديات : هنا مقصدها من معناها وهي السرعة في فعل الخير وعدم التباطا100



كالحصنة عندما تركض في الحروب وتركض  

-  سورة  القارعة : هنا مقصدها  واضح وهو عن وقت ظهور الحقيقة اليوم الخر  101

 - سورة  التكاثر  : هنا مقصدها  لمن يحب الدنيا على الخرى 102

 - سورة  العصر :  هنا مقصدها  اهمية استغلل الوقت 103

 - سورة الهمزة : هنا مقصدها  ذم  حب المال والستهزاء بالخرين  104

 - سورة الفيل :  هنا مقصدها العبرة من من يحارب ا ورسله وكيف ستكون105
عاقبتهم . 

- سورة قريش : هنا مقصدها  المان والزرق هو من عند ا عز وجل  106

 - سورة الماعون :هنا مقصدها ان تكون خاشعا في الدين وعدم السهو اي قراءة107
القران وعدم تنفيذه فقط لكي تري العالم بانك قارىء للقران ول تعمل به في حياتك  . 

 - سورة الكوثر :  تعرف على عظمة الرسول في يوم الخر 108

 - سورة الكافرون : ل شي يجمعك مع الكافرون .انت برىء منهم وهم بريئون منك 109

 - سورة النصر : ماذا تفعل عندما ياتي النصر  من عند ا عز وجل  110

- سورة المسد : خذ حكمة من ما حصل مع ابي لهب وزوجته  111

- سورة الخلص : كن من المخلصين  112

- سورة الفلق  :تعوذ  من شر ما خلق   113



 - سورة الناس : تعوذ  من شر الوساس الخناس  114

وهنا ننتهي من مقاصد السور وارجو ان اكون وضحتها وارجو من يريد ان يتوسع فيهم . ان
يمسك القران ويقرا ويضع في راسه المعاني الذي اخبرته به ويحاول ان يتخيل المعاني
ربما سيصل الى معاني اكثر وان شاء ساقوم بتلخيصهم في اخر الكتاب  ...والن الى

الحروف المقطعة 

الفصل الثالث : الحروف المقطعة  

والن ننتقل الى الشق المهم من القصة ولقد تركتها لهذا القسم لن حتى تفهم الحروف
المقطعة يجب ان تكون فهمت مقاصد السور واهدافها  .. 

في البداية لقد قرات اكثر الكتب والمقالت التي كتبت عن الحروف المقطعة ووجدت
تفاسير غريبة  وغير صحيحة وخصوصا من فسرها بالهيروغرافيا او باللغة السريانية وهذا

ايضا خطا لن القران انزل باللغة العربية ولن يكون بها اي لغة معجمة  . 

ولهذا ما معنى الحروف المقطعة  .. 

في البداية علينا ان نتفق بان القران الكريم  نزل ليكشف لنا ما اخفي عنا في الماضي
ويعلمنا اصول كل شي .. عظيم من هذا المعنى نبدا .. في الماضي كانوا القوام

يتفاهمون بين بعضهم البعض بالرسوم والنقوش وفيما بعد اصبح يرمزون الصور بالحرف
البجدية . ولهذا لو قمت بابحاث في ذلك ستجد بان اصل اللغات كانت في منطقة سبا
وتستطيع الرجوع الى النت لتعرف  ذلك وانا في اخر الكتاب  في المصادر ساضع  مصدر

لهذا الكتاب للمزيد من المعلومات .. 

ولهذا رموز  الهيروغرافيا والسريانية كانت بعض التغييرات الذي فعلها القوام  ولهذا ل
تستطيع العتماد عليها . لن كل قوم كانوا يخترعون اسلوب حتى يتواصلوا مع بعضهم .
فكانوا يرسوم الصور ويعطوها معاني في الحروف .ولهذا نحن نتكلم هنا عن القران وهو
باللهجة العربية .. اذن .. عليك الرجوع الى الصل وهي اللغة العربية القادمة من سبا .

ومن هنا نجد حل الحروف المقطعة 

لهذا قمت بالرجوع الى معاني الحروف  العربية في الماضي رغم كل الصعوبات التي
وجدتها لن هناك ما هو محرف ومزور . ولكن بعد الصبر ومقارنة المصادر وبفضل ا عز
وجل  وصلت الى معانيهم الصلية  وسابدا في شرحها واحدة بواحدة  وتستطيعون ان
تعودوا الى النت لتجدوا معاني الحروف ولكن انصح بان تنتبهوا بان ليس كل المعاني
صحيحة لننا نتكلم عن رموز عمرها قديم جدا لهذا يجب ان تاخذوا الجميع وتفحصوا

الصحيح منهم وتتركوا الخطا .. 

في البداية هناك دليل من ا عز وجل على معنى حرفين في القران الكريم وهما طه .. 

ماذا تعني طه ... لو قرات سورة طه ستجد هناك رمزين حصلوا مع موسى وهما الحية
واليد البيضاء ..وهذا هو معنى طه ما دليل  . لنذهب الى اصل الكلمات في اللغة العربية .



بياض في خد في المعنى تعني والهاء حية  تعني بالمعنى طنجد في الثر بان حرف 
  وما معنى هذاالحية والبياض معناه طه وهنا ترى التناسق مع الية ... اذن الظبي

الرمزين هنا ناتي الى المهمة الصعب ماذا كانت تعني للقوام القديمة هذا المعنين ولهذا
عليك ان تعود الى معاني الرموز لكي تفهمها وهناك الكثير من الكتب تتكلم عن معاني

الرموز والتاويلت وايضا عليك ان تعود الى رموز الحلم  ولكن ليست كلها صحيح فعليك ان
تجد المعنى الصحيح ولكي تعرف المكان الصحيح يجب ان يكون  متناسق مع مقصد

 . اذنالامان هو البياض في اليد  ومعنى العدو هو الحيةالسورة   ولهذا معنى رمز 
 ولو رجعت الى مقصد السورة تجد نفس المعنى . ولكنالامان امن العداءمعناها طه 

انتبه الى هذا  ..ليس بالضرورة بان كل حرف مقطعة تعني المقصد .. فقط تعني لو كانت
الحروف المقطعة هي اسم السورة .. 

 وهذا الحوت وهذا الحرف العرب كانوا يعرفون معناها  وهيالنون والن ننتقل الى حرف 
 .. لنذهب الى معنىن والقلم واما يسطرون في الحوتصحيح  ولكن ماذا تعني رمز 

 لن الحوت يعيش في اعماق البحار في مكان الستر والشي الخفي  وهولحوتالرمز ا
 ولوالشي المخفي والمستور  وهو للنونمستور ومخفي . وهذا هو المعنى الرمزي 

لديهم الغيب فهم يكتبون للعالم تعني ن والقلم واما يسطرونفسرتها مع 
 تقول -41  وما دليل بان المعنى صحيح اذهب الى الية في سورة الطور رقم احكاامهم

بوون  تو مت ي كت مو التغ يتبو ف هو هو ند   - اذن من لديه الغيب فهو يكتب وهذا ما يتفق مع حرفأ مت عن
نون ولو عدت الى شرح مقصد سورة القلم قلنا بان المقصد هو الحكم وهنا يكون التناسق

الديك المتمرغ في التراب ما معناه لو عدت الى الرمز الصحيح وهو صادالن حرف 
  ولو عدت الىالذل وعدم التكبر والنابةواعتقد بانك عرفت معنى هذا الرمز وهو 

  وهذا هوالطاعة والتواضع والنابة  ل عز وجل هو  صمعنى مقصد السورة 
التناسق وهنا الحرف يعني المقصد لنه يحمل اسم السورة  . . 

 حرف الكاف تعني كف اليد ماذا تعني لنقسم الحروف  كهيعص الن نذهب الى 

الهاء تعني كما قلنا بياض في اليد  

ياء :  يد مفتوحة  

عين :  عين النسان 

صاد : الديك المتمرغ في التراب  

ما معنى كل حرف  الكاف : كف اليد وتعني في الرمز  كشف السر 

الهاء : بياض في اليد وهي المان  

ياء : يد مفتوحة تعني المساعدة في اليات لكي تجعلك زعيم 

عين :  عين النسان وتعني الفهم الصحيح

صاد  :قلنا بانها  الذل والطاعة والخضوع وعدم التكبر 

سنكشف لك سرا تكون في اامان للمساعدة فيلو جمعنا معاني الحرف  تعني  : 
  تفهيم الناس ليكونوا طائعين وغير امتكبرين على الحق 



ما معنى ذلك .لو قرات السورة ستجد فيها  بان ا عز وجل كشف لك سر مريم عليها
السلم مع ابنها  وهذه كانت مشكلة مع النصارى هذا هو السر الذي ستكون اية ويفهمها

للعالم حتي يكونوا  طائعين وخاضعين الى ا عز وجل وغير متكبرين عن الحق واما
بالنسبة للمان تقصد بان يكون في امان من اقوال اهل الكتاب حتى ل يفتنوه في اقوالهم

عن هذا الموضوع . . 

 

  تبقى لدينا حرفالعدو وهي الحية   قلنا طاء ما معنى حرف طسوالن ننتقل الى 
 وماذا ترمز .. ما يقصده القوام القديمة عندماالكثير امن اللحم والشحمتعني سين 

 ..الدعم والتعليم للرسول لتمكينه   اي كثير امن اللحم والشحميقولوا عن شخص 
   لنذهب الى سورة النمل ما هيالدعم على العداء اذن لنجمع المعنين طس فتصبح 

الثبات والقوة . مقصدها 

ولو ربطت مقصد السورة مع حرف طس تعني الدعم الذي سندعمك عليك لكي لتقف
ثابت  على العداء  وهذا ما وجدته في سورة النمل  في قصة سليمان وبلقيس على

رغم قوة بلقيس  

الدعم والتعليم للرسول: سينو العدو  هي طاءقلنا طسم والن ننتقل الى حرف 
. اميم ويبقى حرف 

..الماء .اذن  ماذا ترمز الماء  في القوام القديمة  . كانت تعني  الميمماذا تعني حرف
اظهارهذا الرمز كان اصعب رمز في فمهه ولكن بعد مقارنة جميع المعاني وجدت المعنى 

لنه في تاويل الرمز الماء وهو اظهار رحمة ا عز وجل في احياء الرض بعدالعلم 
اظهار اليات : طسموالعلم قلنا بانه يعني الوحي او الدين  . اذن ماذا تعني موتها ..

.فقط سوف اوضح كيف ربطها .. الميم : أظهار العلم .للرسول لدعمه على العداء 
سين : الدعم والتعليم للرسول    .. طاء : على العداء . والفرق بين طس و طسم هو

طسم  : اظهار ذلك التمكين .. اما طس تمكين الرسولحتى يثبت ااماامهم هذا .. 
..ولو شاهتها في بداية سورةللرسول حتى ل يحزن على عدم اهتداء للعداء 

-الشعراء  - ننين  امن ؤت ك  أ ل  ي كوونووا امو ع  ن فتس   ودائما عليك ان تتذكر كل حرف منل ع ل ك  ب اخن
الحروف المقطعة ل تستطيع ان تشرحها في كل وضع نفس الشرح ... عليك ان تفهم

الحروف المترابطة معها وتعطي المعنى الصحيح .. وهذا كان معروف في اللغة
الهيروغرافية واللغة السيريانية وجميع اللغة القديمة الرمزية .. 

  

وقبل ان اتكلم ما هي السور الذي  ذكرت فيها الحروف طسم  اريد ان اشرح شيء ما
 . اي قاعدة بيانات لبعض الشياءdatabaseوهي الحروف المقطعة في القران تعني 

المهمة  

 الشعراء  والقصص وهي  طسماذن ما هي السور الذي ذكرت بها

التاثير بالناس او التنفير امن السيئاتقلنا بانه الشعراء اذن ما هو مقصد 



التاثير والعبرة امن الشخصيات السابقة   قلنا بانه القصص وما هو مقصد 

 اظهار اليات للرسول لدعمه على العداء  : طسم اذن  ما معنى 

اظهار اليات للرسولاذن اربط بين قاعدة البيانات طسم والسورتين  .فستصبح المعى 
للتاثير  وللعبرة امن القوام السابقة لماذا حتى لماذا  لدعمه على العداء  

يطمئن الرسول بان المشركين والكفار وصلتهم الرسالة ولم يؤامنوا بها . 

ملحظة : في سورة القصص نزلت السورة عندما كان الرسول خارج من مكة الى المدينة
ولهذا كانت السورة لدعمه وهذا هو مقصد طسم . 

البداية  تعني  الفوهذا الرمز كان الصعب  .. حرفالم اذن للنتقل الى 

 الشجر الذي اخضر  تعني لم

الماء   تعني اميم

في القوام الشجر الذي اخضر  اما لم ماذا تعنيالبداية رمزها واضحا وهو اللفحرف 
الخضر الصالح والذرية تعني الشجر لن الذرية الطيبةالقديمة  ووجدت بانها تعني 

  الميم اظهار الوحي او العلم وقلنا 

 ولكيبداية الذرية الطيبة باظهار العلم لهم تعني المولو جمعت الحروف الثلثة 
البقرة  - ال عمران -نفهم ماذا تعني هذه القاعدة لنرى اي سورة ذكرت وهي 

 ولن اذكر الن العراف لن العرف معها صاد ولنالعنكبوت -روم  - لقمان  - السجدة
اذكر سورة الرعد لن بها حرف الراء    

ما هي مقاصد هذه السور  

البقرة : كشف الحقائق المخفية في النفس ( املحظة وهي تعني السمع
والطاعة وامع المعرفة بان ا عز وجل عليم بما في النفوس  ) 

  ال عمران   :اساس الدين

 العنكبوت : الصحبة القوية 

الروم : سنة تبديل الحوال 

لقمان : التعلم امن المصادر الصحيحة 

السجدة  اليقين  

بداية الذرية  الطيبة  وهو اظهار  مع المقاصد ماذا تعني ..  .. تقصد الماذن نربط 
السمع والطاعة امع امعرفة بان ا عز وجل امطلع بالنفس وهو العلم فيهم 

وامعرفة اساس الدين والتعلق امع الصحبة القوية وهي ا عز وجل   وامعرفة
بسنة تبديل الحوال في الدنيا في حال المؤامن  والتعلم امن الرسل والقران

 . وهذا هو العقيدة الصحيحة في الدين  هل شاهدت كيف تفسرواليقين في الخرة 
الحروف المقطعة  والتناسق بها  

الشجر الذي تعني لم والبداية  قلنا الف ماذا تعني يا ترى ..  الرننتقل الى الحروف



 ماذا تعني  . الراءوتبقىاخضر  

  ... بعد البحث في الرموز وجدت بان الراس الراس اذن  ماذا يعنيالراسترمز الى الراء 
والدليل على ذلك هو ..  لو نظرت الى راسك ماذا يوجدالقيادة والرئاسة  هو  تعني  

في داخله وهو العقل الذي يقوم بقيادة جسم النسان بواسطة الوامر وتدبير امر
الجسم . 

بداية الذرية الطيبة امعرفة القيادة  ... لو جمعت المعاني  الراذن ماذا تعني 
 والرئاسة 

 لنعرف قاعدة البيانات  الر اذن نرجع الى مقاصد السور الذي  ذكرت بها الحروف 

ونس : لمن التدبير والامر  ي

هود : لمن القوة  

يوسف : امن يعلم 

ابراهيم : امن يؤلف بين الناس لن امقصد الصورة هي الذرية الطيبة والتباعية
الصالحة  والحب للغير ولهذا تعرف المعنى الصحيح وهو امن يؤلف في  الذرية

والحب ويهدي الجميع  

الحجر  : امن الذي ينشر الامان  

 بداية الذرية الطيبة امعرفة القيادة والمقاصد فيصبح المعنىالر اذن نجمع بين 
 لمن التدبير والامر والقوة والتعليم ويؤلف بين الناس والامان وهيوالرئاسة

 ا عز وجل اكيد الجواب 

هل شاهدت التناسق  

ماذا تعني  اصبحت واضحة  المر الن سانتقل الى سورة الرعد وهي 

  . ولو ذهبت الىبداية الذرية الطبية اظهار العلم فيهم وامعرفة القيادة والرئاسة
 التنبيه الى قدرة ا عز وجل لكي تحسن ايمانك بهمقصد السورة تجد معناها 

 .. اذن في هذه السورةوامعرفة بعض الشياء المهمة حتى ل تكون غافل عنها 
هي هدفها بان تقراها حتى تعرف ما هو الشي الذي يجب ان تعرفه حتى تقوي ايمانك

 ل هووالشي الخر الذي يجب ان تعرفه عن ا عز وجل ولو ذهبت الى هذه الية -
م  ا بنق وت يرنرو ام  رن الل هن إنن  الل ه  ل  يوغ  ف ظوون هو امننت أ امت هن ي حت لتفن يتهن و امننت خ  ب ات  امرنن ب يتنن ي د  قرن ع  امو
م امرنن دووننهن ا ل هو ا ف ل  ام ر د  ل هو و ام  وءا م  سو هنمت و إنذ ا أ ر اد  الل هو بنق وت ا بنأ نفوسن وات ام  يرنرو ت ى يوغ  ح 

 بان ا عز وجل اراد بقوم سوء فل-  وفي هذه الية تثبت لك الحرفين .امنن و ال  
تغير في النفس وهي  وهو حرف الميم وايضا يريك القيادة له   وهذا يعني امرد له

وايضا لو ذهبت الى هذهاتباع قواعد حرف الميم الذي ذكرناه في الم 
دن الل هن و ل  ي نقوضوون  التمنيث اق  -اليات . .  القاعدة الولى في اليمان -ال ذنين  يووفوون  بنع هت

ابن - وء  التحنس  افوون  سو مت و ي خ  ن  ر ب هو وت ش  ر  الل هو بنهن أ ن يووص ل  و ي خت ا أ ام  لوون  ام  و ال ذنين  ي صن
واتالقاعدة الثانية في اليمان -   وات الص لة  و أ نف قو هن ر برنهنمت و أ ق اامو اء و جت وات ابتتنغ  و ال ذنين  ص ب رو



ارن- ب ى الد  قت مت عو ل ئنك  ل هو يرنئ ة  أووت ن ةن الس  ر ؤوون  بنالتح س  لنني ةا و ي دت رراا و ع  مت سن ن اهو امنم ا ر ز قت
القاعدة الثالثة في اليمان وهذا معنى حرف الميم 

  المص    وهي سورة العرفوالن سانتقل الى

بداية الذرية الطيبة اظهار العلم فيهم  لكي تكون امتواضح وطائعولنجمع المعاني  
 ولنذهب الى مقصد سورة العراف .

توضيح ا عز وجل لك حقيقة حياة المؤامنين وحقيقة حياة  الكفار  العراف  : 

  بداية الذرية الطيبة اظهار العلم .. يصبح المعنىالمقصد  والمصاذن كيف ربط بين 
توضيح ا عز وجل لك حقيقة حياةبواسطة  فيهم  لكي تكون طائعا  وامتواضعا 

 ولو قراتالفرق بين الطاعة  والستكبار بمعنى المؤامنين  وحقيقة حياة الكفار
السورة كلها ستجد بها الكثير من الستكبار للكفار وبدايتها الحوار بين الشيطان مع ا عز

وجل  ولو لم تصدقني اقراها وستجد ذلك ثم اقرا كل قصص القوام الذي ذكرت فيها
وستجد كيف  تكلمت على الستكبار  .. 

ماذا تعني  حم والن ننتقل الى الحرفين 

النذار والردع والتخويف    وهذه سهلة تعني زجر البل :  الحاء 

  اظهار العلم   وهي الماءقلنا هي الميم 

 اظهار العلم للتخويف والردع   اذن ماذا تعني حم :

وهنا تختلف عن طسم والسبب طسم اظهار اليات لتمكين الرسول على العداء حتى
يطمئن بان الرسائل وصلت عليهم ولم يهتدوا بها  واما حم  اظهار العلم للتخويف والردع
وهذه تكون في الوقت الحاضر وتكون للمشكرين والكفار والن سترى الفرق عندما اتكلم

عن قاعدة البيانات . 

ما هي السور التي ذكرت فيها 

سور غافر -  فصلت  -  شورى - الزخرف - الدخان -  الجاثية -  الحقاف  

ما هي مقاصد السور  

 غافر : اصلح الغير 

فصلت : بيان الشي المجهول  وايضاحه  

 شورى : القواعد الساسية في الدين لتجميع الناس 

الدخان : تطهير الفاسدين 

الجاثية : الندم امن عدم قبول اليات 

 الحقاف :  التذكير بالقوام الصالحة السابقة والكتب السابقة 

اظهار العلم للتخويف والردعاذن كيف الربط بين حم وهذه السورة .. الجواب واضح :  



اصلح الغير وبيان لهم الشي المجهول وايضاحه  واظهار القواعدبواسط 
الساسية في الدين لتجميعهم  واخافتهم بان الفاسدين سوف يتطهرون وايضا
اخافتهم بانهم سيندامون امن عدم قبول اليات الواضحة  ..وتذكيرهم بالقوام

 والكتب السابقة ..

هل شاهدت كيف جمعت حم هذه المعاني وهذه كانت قاعدة بيانات حم  

ولو رجعت الى طسم كانت الهدف منها اظهار اليات لتمكين الرسول على العداء للتاثير
وتثبيت الرسول بانه على الحق 

عسق  ذكرت فيها الشورىولكن هناك شي  في سورة 

ماذا تعني 

 الفهم الصحيح قلنا عين 

تمكين الرسول  سين:

 التعميم..ويعني الرمز  ..الرقبة القفا  هو   القاف ماذا تعني  .. رمزالقافتبقى 
.. والعاقبة 

 الفهم الصحيح باليات لتمكينك ستجد المعنى .عسقاذن لو جمعت الحرف 
وتكون امنذر بالعاقبة اي اليوم الخر  

اذهب الى سورة الشورى وانظر الى هذه الية التي ذكرت 

عن ل ر يتب  مت م  التج  ر  ي وت ا و تونذن ل ه  وت ر ى و ام نت ح  ر  أوم  التقو نذن رنتو ر بنيراا ل آناا ع  رت يتن ا إنل يتك  قو ح  لنك  أ وت و ك ذ 
يرن عن ن ةن و ف رنيق  فني الس  فنيهن ف رنيق  فني التج 

ت جنيبووا .. وايضا بعد ذكر اليات ذكرت مرة اخرى في الية  تلك -عسق وهذا معنى    است
ا ل كوم امرنن ئنذ  و ام  ام  أ  ي وت ا ل كوم امرنن ام لتج  ر د  ل هو امنن  الل هن ام  م  لر ام  لنر برنكوم امرنن ق بتلن أ ن ي أتتني  ي وت

ن كنير 

يتن ا بوضوح انظر الى تلك اليات -عسق- وايضا لكي تثبت لك ايضا معنى  ح  لنك  أ وت و ك ذ 
دني لتن اهو نووراا ن هت ع  يم انو و ل كنن ج  ا التكنت ابو و ل الن رني ام  ا كونت  ت دت رنن ا ام  ا امرننت أ امت إنل يتك  رووحا

يم  ت قن ر اط  امسست دني إنل ى صن ن ا و إنن ك  ل ت هت ب ادن اء امننت عن بنهن ام نت ن ش 

 اي التعميم والعاقبة وهيقاف ولقد قلنا ما معنى حرف قوالن نذهب الى سورة 
. ولهذا هذا هو مقصد السورة  وتراها من بدايةتبليغ الرسالة وتحذيرهم امن الخرى 

االسورة ايضا في هذه الية - ذ  مت ف ق ال  التك افنروون  ه  هو نت ر  امرن نذن مت امو اء هو جنبووا أ ن ج   ب لت ع 
يد  ع  ب عن ن ا تور اباا ذ لك  ر جت ن ا و كو تت ا امن جنيب  -أ ئنذ  ء  ع  يت  - وكما ترى هذا هو هدف السورة ثمش 

اتكلمت عن احداث اليوم الخر والحساب ثم اختتمت السورة بهذه الية - ل مو بنم  نو أ عت ن حت
يدن افو و عن آنن ام ن ي خ  رت كرنرت بنالتقو ب ار  ف ذ  ل يتهنم بنج  ا أ نت  ع  ولوون  و ام   - وهذا حتى تعطيهي قو

 قافمقصد السورة ومعنى حرف 

 وهذه السورة تحمل السم ايضا  اذنيس ماذا تعني يسوالن يبقى لنا الحرفين 



 امقصد السورة ستكون هي نفس 

 المساعدة   ومعنى الرمز اليد المفتوحة : تعني حرف الياء

 تمكين الرسول  : قلنا بان معناالسينوحرف 

سنقدم لك المساعدة لكي تكون اممكن وتصبح المعنى : يساذن  لنجمع الحرفين 
  ولهذا لو قرات المساعدة في الرسالة  اي بمعنى مقصد السورةفي الرسالة

السورة كلها كما اخبرنا في مقصدها تجد بالقصة كيف تم مساعدة الرسولين برسول اخر
ثم كيف اتى الرجل الذي امن بهم وساعدهم على القوم . ثم ذكرت السورة ايات وايات

وادلة على صدق المرسلين وهذا لدعمهم .. 

ملحظة في هذه السورة سبب نزولها كان الرسول صل ا عليه وسلم يريد ان يخرج من
مكة  الى المدينة وكانوا قريش يريدون قتله فلهذا تذكر كيف خرج . حمل بعض التراب وقرا
عليه سورة يس ورماهم امام اعينهم فلم يشاهدوه وهو يخرج  .. وهذا من  معنى يس .

حتى يطمئن بانه سيساعده ا عز وجل 

لقد تم والحمد ل شرح الحروف المقطعة وعلقة بقاعدة البيانات في السور والن ارجو
من الجميع لكي يفهموا ذلك . بان يقروا السور بهدوء وبتمعن وان شاء ا ستجدون ما

شرحته لكم صحيح باذن ا 

وايضا تذكروا بان حروف المطقعة هي عبارة عن رموز تعني جمع كلمات بهم . ولهذا ل
تظنوا  بان الوصول عليها كان سهل . تحتاج الى فهم عميق في المقاصد سور القران..

وان اخطات فهو من نفسي وان اصبت فهو من ا عز وجل   .. 

واخيرا اتمنى ان تكونوا استمتعوا في كتابي وارجو بان يقرا الكتاب عدة مرات قبل ان
تحكموا عليه ولو احتجتم الى اي توضيح بهم فارجوا بمراسلتي على البريد اللكتروني
المذكور في اول الكتاب والنضمام الى صفحتنا في الفيسبوك  للمزيد من المعلومات

وللمشاركة بها .. وايضا في صفحة الفيسبوك ستجدون رقم هاتفي لو كنتم تريدون ان
تسالوا شي على الواتس فانا  على استعداد للرد على اي استفسار .. 

واخيرا  اتمنى لمن احب الكتاب ان يدعو لي دعوة مخلصة وهذا كل شي اريده .. 

ودمتم بخير والسلم عليكم ورحمة ا وبركاته  

والصلة والسلم  على جميع النبياء والرسل من لدنا ادم  الى خاتم النبيين الرسول
الكرم .. 

-----------------------
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مصادر  : 

-  كتاب ابجدية القران من مملكة سبا    1 

 ابحثوا عنه في النت  ولو وضعت في جوجل في قسم البحث معاني الحروف البجدية
سيخرج لكم الكثير من المصادر تستطيعون قرائتها ولكن كما اخبرتكم عليكم في معرفة

الصحيح والمزور  

----------------------------------------------

واخيرا اريد من الذين يعرفون اللغة النجليزية بطلقة ان يترجموا هذا الكتاب ويرسلوه الى
الجانب عبر المنتديات او المواقع الجنبية او حتى لو كنتم تعرفون اصحاب غير مسلمين

اجانب ان ترسلوه لهم لنه سيكون حجة لنه سيثبت هذا الكتاب بان القران هو وحي من
ا عز وجل  وليس من كتابة البشر  

وايضا لو استطاع احد منكم ترجمته الى لغات مختلفة فليفعل وسيكون اجره على ا عز
وجل ... 

وانا ادعو الجميع ان ينشروا هذا الكتاب في المواقع والمنتديات العربية للفائدة . وجزاكم
ا خيرا على كل شي . 


