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احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاا داد وذكار وو اولباا
حاليا ابوحرف السباة وكمال الشرعة وفصل اخلطا

وأودعا ماا الاجا ال الاجال الاجاا

والصالة والسالم على النيب اووا مبلغ الكتاا

و الا
وعلاى ا ل

واوصحا صالة تدوم إىل يوم احلسا ويكون لنا هبا عند هللا هبا زلفى و ُحسا مآ أما باد
أنزل هللا القرآن دد للناس
فا ن هللا -سابحان وتاااىل -أنازل داذا القارآن داد للنااس وبينااٍ ماا اىاد والفرقاان و الا هللا –عاز و ال -داادا
شا ُار ال ُُم ا ُ منم الَّااذيا يا ُاملُااون
للااه دااو أقااوم .قااال هللا -ساابحان وتااااىل" -إ َّن َٰدااذا الُ ُقا ُارآن يا ُهاادي للَّااه دااو أقُ ااو ُم وياُب ِ
الصاااحلاٍ أ َّن ىاُ ُاْ أ ُ اارا كب ا ا* وأ َّن الَّااذيا ي ياُ ُ منُااون اب ُ اارة أ ُعت ا ُدَ ىاُ ُاْ عااذااب أليمااا" اإلس ارا  10:9ويقااول هللا-
َّ
شار
سبحان وتااىل" -ا ُحل ُم ُد َّّلِل الَّذي أنزل على ع ُبده الُكتا وَلُ َُيال لَّ ُ عو اا* قايِماا لِيُناذ ُْساا ِاديدا ماا لَّ ُدنُا ُ وياُب ِ
الصاحلاٍ أ َّن ىُ ُْ أ ُ را حسنا* ماكثم في أبدا* ويُنذ الَّذيا قالُوا َّاَّتذ َّ
اّلِلُ ولادا* َّماا ىُاْ با م ُاا
ال ُُم ُ منم الَّذيا يا ُاملُون َّ
ج م ُا أفُاواده ُْ ۚ إن يا ُقولُون إ َّي كذاب" الكهف  .5:1فاالقرآن الايايْ داد للنااس
ع ُلْ وي اب ه ُْ ۚ كبُار ُ
ٍ كلمة َّتُ ُر ُ
ودااو الااذي يهاادي الناااس إىل الطريااا اوقااوم .وقااد نااوع هللا عااز و اال

أساااليل القاارآن الاياايْ .فأحياااَ القاارآن أييت

بصيغة اومر أقيموا الصالة .وأحياَ أييت بصيغة اإل با وأحياَ أييت بصيغ أ ر
أكثر هللا -سبحان  -ما ذكر القصص
ومااا اوساااليل الااه ذكردااا هللا عااز و اال

القرآن لناترب هبا
باارباُها للنَّاااس ۚ ومااا يا ُاقلُهااا إ َّي
القاارآن اار اومثااال "وت ُل ا ُاو ُمثا ُ
اال ن ُ

الُاال ُمون" الانكبوٍ 43:وما دذه اومثال قصص القرآن فاهلل -عز و ال -ناوع القصاص

هللا -عااز و اال -قصااص اونبيااا

القاارآن وذكاار قصااص ا اونبيااا أيبااا

القارآن الايايْ وذكار

القاارآن فحكااى هللا -عااز و اال -مااا

اار باام اونبيااا وأقااوامهْ وحكااى هللا -عااز و اال -قصااص باااص الصاااحلم فااذكر هللا -عااز و اال -قصااة املل ا
الصاحل ذا القرنم وذكر هللا -عز و ال -قصاة لقماان -عليا الساالم -وقاد ا تُلاف فيا دال داو نايب أم ي .وذكار هللا

-عز و ل -قصة اخلبر وأيبا قد ا تُلف في دل دو نايب أم ي .وأكثار هللا -عاز و ال -ماا ذكار قصاص اونبياا

القرآن الاييْ .وما الساو الاه احتاوٍ علاى ذكار لقصاص أنبياا هللا -سابحان وتاااىل -ساو ة مار -عليهاا الساالم-
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ومر -عليها السالمَ -ل تكا نبية وإمنا كانت صديقة؛ كما قال هللا-سبحان وتااىلَّ " -ماا الُمساي ُ ابُ ُاا م ُار إ َّي ُساول
ال وأُوما ُ صا ِديقة ۚ كاااَ أيُ ُكااالن الطَّااام" املا اادة 75:مااارا الارد علااى النصااا  .فماار -
قا ُد لا ُ
ات مااا قا ُبلا ال ور ُسا ُ
عليها السالمَ -ل تكا نبية فليس على الصحي ماا كاالم أدال الالاْ َل يباا هللا -عاز و ال -نبياا ماا النساا وإمناا
اونبي ااا ُ ذك ااو كم ااا ق ااال -ع ااز و اال " -اااي نوااوحو إل ُيه ُْ"اونبي ااا " 7:نُااوحو إل ُيا ا أنَّا ا ُ ي إ َٰلا ا إ َّي أَ فا ُعبُا ا ُدون"
اونبيا .25:

اونبيا الذيا ذكردْ هللا عز و ل

سو ة مر

دذه السو ة الكرمية سو ة مر -عليها السالم -ذكار هللا -عاز و ال -أكثار ماا نايب فيهاا فاذكر هللا -عاز و ال-
قصة زكرا -علي السالم -وذكر هللا -عز و ل -قصاة ويدة ىيا -عليا الساالم -مث ذكار هللا -عاز و ال -طرفاا
ما قصة مر مث ذكر ويدة عيسى مث ذكر إبراديْ مث ذكر إسحاق مث ذكر ياقاو

مث ذكار موساى مث ذكار داا ون

مث ذكر إمساعيل مث ذكر إد يس مث ذكر اونبيا ذكر نوح -علي السالم -وذكر ذ ية نوح -علي الصالة والسالم.-
كيف نفرق بم السو املكية والسو املدنية؟
سو ة مر دو سو ة مكياة ىاا ماا للقارآن املكاو ماا صاا ص .إحناا عنادَ القارآن ماا حيا النازول ينقساْ إىل قسامم
يسيم القسْ اوول القرآن املكو والقسْ الثاين القارآن املادين .فاالقرآن املكاو ماا نازل قبال اىجارة واملادين ماا نازل
باد اىجرة .حىت لو أن القرآن نزل باد اىجرة لو أن قرآَ نزل بااد اىجارة ةكاة فهاو قارآن مادين يااق ماثال قاول هللا
ايت ل ُكا ُاْ ُاإل ُسااالم دين اا" املا اادة 3:دااذه ا يااة
ات علا ُاي ُك ُْ ن ُامااه و ا ُ
ات ل ُكا ُاْ دياان ُك ُْ وأ ُع ُما ُ
-عااز و اال " -الُي ا ُاوم أ ُكم ُلا ُ

الكرمية نزلت

حجة النايب -عليا الصاالة والساالم -الاه داو ماروفاة جاة الاوداع وما ذلا داو ماا القارآن املكاو

وهنا نزلت باد اىجرة .فكل ما نزل باد اىجرة مدين وكل ما نزل قبل اىجرة مكو مكيها ماا قبال دجارة نازل واملادين
ما باددا .والقرآن املكو ل

صا ص عا القرآن املدين ياق القرآن املكو خيتلاف

اوسالو واملبامون عاا القارآن

املاادين القاارآن املكااو أكثاار هللا -عااز و اال -في ا مااا ذكاار دي اال التوحيااد وعيمت ا -ساابحان وتااااىل -وكربا ا علااى
لق وأكثر هللا -عز و ل -في ما ذكر ا اٍ اله تتحدث عا الدا ا رة.
صا ص السو املكية
لااذل الساايدة عا شااة  -ااو هللا عنهااا -تقااول :كااان أول مااا أناازل هللا -عااز و اال -مااا القاارآن آاٍ فيهااا ذكاار ا نااة
والنا حاىت إذا ب النااس إىل اإلساالم أنازل هللا -عاز و ال -الشارا  .فاالقرآن املكاو بناا -سابحان وتاااىل -بيُكثار
في ما ذكر اومثال والقصص والاياٍ والارب والدا ا رة .فساو ة مار ماا داذا القساْ الاذي داو القارآن املكاو
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يبقى إذن سو ة مر سو ة مكية أنزىا هللا -سبحان وتاااىل -علاى النايب-عليا الصاالة والساالم -قبال اىجارة وداو ماا
السو القدمية ياق ما السو اله أُنزلت قدميا على النيب -علي الصالة والسالم.-
سو مر ما السو اوول اله نزلت على النيب-صلَّى هللا علي وسلْ-
ولااذل ابااا مساااود

ااو هللا عن ا يقااول :بااق إس ارا يل والكهااف وماار وط ا واونبيااا مااا الاتاااق اوول ودااا مااا

يقول :
ت ابا مساود ُ
تالدي احلدي " مس ُا ُ

بق إسرا يل والكهف ومر وط واونبيا  :إهنُاا ماا الاتااق اوول

ود وا ما تالدي" صحي البخا ي ياق إي ياق إي الكالم ده ياق يقول أن دذه السو اللو دو باق إسارا يل اللاو
داو سااو ة سابحان الااذي أساار باباده لاايال سااو ة اإلسارا وساو ة الكهااف وساو ة ماار وسااو ه طا وسااو ة اونبيااا

وداذه السااو متتاليااة ياااق ده علااى ترتياال املصااحف فهااذه الساو اخلمسااة مااا الاتاااق اوول ياااق ااا ناازل قاادميا علااى
النايب-عليا الصاالة والساالم -يقاول اباا مسااود وداا ماا تاالدي يااق إيا ماا تاالده؟ يااق ماا ،فونا القاد ماا
،فون القد الذي يتاادده ويُكثر ما تاادده.
الدليل على أن سو ة مر ما السو القدمية

النزول

ودذه السو ة الاييمة أيبا تالدا افر با أيب طالل  -و هللا عنا وأ ااه -الاذي داو افار الطياا تالداا افار
 و هللا عن وأ اه -برة النجاِو مل احلبشة ملا داا ر افار  -او هللا عنا  -وماا ماا إىل احلبشاة فبااأداال الشاارا و ا ه عماارو بااا الاااا

 -ااو هللا عن ا ( -أساالْ باااد ذل ا ) وبا ا ما ا

ااال آ اار مااا املشااركم فلمااا

حبااروا عنااد النجاِااو فجافاار  -ااو هللا عن ا وأ اااه -قااال ل ا النجاِااو:دل ئفاامم ِااي ا ااا ناازل علااى صاااحب ؟
فجافر  -و هللا عن  -قال :ناْ فقرأ علي صد ا ما سو ة " كهياص" مر  1:ياق قرأ علي صد ا ماا ساو ة مار
فبكى النجاِو  -و هللا عن  -وقال وهللا إن دذا دو الذي ا ب موسى ليخر اان ماا مشاكاة واحادة .فهاذا دليال
أن سو ة مر ما السو القدمية اله نزلت على النيب-صلَّى هللا علي وسلْ.-
مقاصد سو ة مر
مقصد دذه السو ة اوساسو دو إنهاا ةاة هللا -سابحان وتاااىل -بابااده عموماا يااق أنهار هللا -عاز و ال -ةتا
بزكرا وأنهر ةت ةر و ةت إببراديْ و ةت ةوساى و ةتا إبمساعيال وأنهار ةتا
تااىل ا سنركز علي

ا ارة وداذا إن ِاا هللا

دذه احملا راٍ .ذُكرٍ الرةاة حاوا  16مارة وذُكارٍ أ با ماراٍ بصايغة أ ار يااق حاوا

عشريا مرة تُذكر دذه اللفية

دذه السو ة ما مقاصد دذه السو ة أيبا اإلنذا بيوم ا ارة لاذل

بناا -سابحان

مقط ا قصااة إىل قصااة أ اار "وأنااذ ُ ُد ُْ ي ا ُوم ا ُحل ُساارة إ ُذ قُبااو ُاو ُما ُار و ُدا ُاْ
وتااااىل -يقااول مقطا مااا املقاااط
ث ُاو ُا وم ُا عل ُياها وإل ُيانا ياُ ُر اُون" مر .41:40
ُفلة و ُد ُْ ي ياُ ُ منُون* إ ََّ َُن ُا نر ُ
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َيل على كل مسلْ تدبر سو ة مر وهنا ئمل صا ص القرآن
دذه السو ة الاييمة نوع هللا -عز و ل -فيها املو وعاٍ ياق كما قلت لكْ ذكار قصاص اونبياا الاذيا ذكار ْ
أول املقط مث انتقل هللا -عز و ل -للحدي عا ،او اٍ بم أدل اإلميان وأدل الكفار و اتْ هللا -عاز و ال -داذه
احملاو اٍ ابدعا أدل الكفر أن هللا -عز و ل -قد اَّتذ ولد تااىل هللا -عز و ل -عا ذل علوا كب ا "ماا َّاَّتاذ َّ
اّلِلُ
مااا ولااد ومااا كااان ماا ُ ما ُاا إ َٰلا " امل منااون 91:آ اار دااذه السااو ة قسااْ هللا -عااز و اال -الناااس إ فاريقم قااال هللا
الصاااحلاٍ سااي ُجا ُل ىاُ ُاْ الا َّار ُ َٰ
شاار با ال ُُمتَّقاام وتُنااذ با
تاااىل " إ َّن الَّااذيا آمنُااوا وعملُااوا َّ
ة ُا ُودا* ف َّمناا ي َّ
سا ُرَهُ بلسااان لتُاب ِ
و
س ما ُنا ُهْ ِم ُاا أحاد أ ُو ت ُسام ُ ىُ ُاْ ُكازا" مار  98:96:إذن داذه الساو ة
ال ُئا و
قا ُوما لدا* وك ُاْ أ ُدل ُكناا ق ا ُبال ُهْ ِماا قا ُارن د ُ
الكرمية أيها الكرام ما السو اله يبد أن ىير امل ما على تدبردا ملاذا؟

أوي :وهنا ئمل صا ص القرآن املكو.
بنيا :ون هللا -عز و ل -فيها ذكر فيها عربا وعياٍ.
بلثا :وهنا تو ث القلل قراب ما هللا -سبحان وتااىل -وإحساسا برةة هللا -سبحان وتااىل.-
أسأل هللا -عز و ل -أن َيالنا وإاكْ ما املرحومم وصلَّى هللا على نبينا ،مد وآل واحلمد هلل

الااملم.

مت مد هللا
ِاددوا الد س للنشر على النت

قسْ تفريغ الد وس

منتداٍ الطريا إىل هللا وتفبلوا دنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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