
 .علوم الُقرآنالدِّراِسيَُّة، املناِهُج  العنوان:
ِت راراْ لِلَّنراِهِج الدِّراِسريَّة ة املَّلَبرة العر يَّرة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِااب رِ وباْ  تُعَتبَررُر هر ا املرا َّل الِعلَِّيَّرُة تَريب

ِن ه ا املا َّل ما ََتَتصُّ ِ ِدراَسرِة ِعلبر ِِمن ِضَّب ِب،  َُوجََّيِة لِلطُّّلا
ِمرن إنَّ ، ِ ُعلروِم الُقررآنِم السُّعو وَّة امل

 ل ما ولي:سائِ املث ِ باحِ املمِن  رَقرَّ ه ا املأهمِّ ما اشتَََّل عليه 
ِتَ علوِم القرآنِ   ياُن نشألِ  -1 ِالتَّعروف هب ا الِعلبِم.،   طوُّرها، 
: اىنَّر  ظعريف ا  ررِ  ة ريِ جبَّررِ  القررآن الَبر املق رو ِ  توِضري ُ  -2 ِأنَّرره علرال َّلََرة أنرروامع  ،

ِاىنَّررر  ظعررريف  ِاىنَّررر  ظعررريف الِبتا َرررة ة امل ررراِحِف،  ِر،  أِ  لتَّررراملرَ  فِ  امل ررر َ ال ُّرررد
 .وتا ال َّ   ِ اىنَّب 

َِاررا أهررل العلررِم ة ُم ررنَّ اِ مرآنِ الُقرر لررومِ ن أنررواِم عُ ِمرر ورردِ دِ  يرراُن العَ  -3  ّللِ ن ِاررِمرر  الررت تنا
َِتوِضري ياالتَّ  ِذَ عرورف هبرا،  ر،  ِتأٍرريلع لَّرعَ مررا وترَ أ رَرِِ  رِ كب روع،  ٍِ ق هبرا  أسرلوبع علَّاريع ر

ِمررررِن أهررررما وع ِعلَّرررريت َمتِرررر ِا بررررم  ،  ِل،  ِأسررررباب النُّرررر  ِاملررررَدِزا،  رررري  تلررررن اعنرررروام: املبِّ
ِغري ذلن. ِأمثاله،  َِق ص القرآن  ِاملنسوخ،  ِالنااِسخ  تشاِ ِه، 

ُ
 ِامل

ِ َ التَّ ِسرر  علررمِ لِ شررأَ عررن نَ  ّلمُ الَبرر -4 رررون، مرر  التَّعرِ نرراهِ مَ  يررانُ ري،  ررَيِر ُكتُررِ   ِ  وررفِ ج امل سِّ أشب
َ سُِّر أِ ُمَتأاِّراْ.التَّ ِسري، سواء ما كان منيا َمأَو 

ُ
 راْ أِ  ِالرَّأي، ُمتَقدِّما كان امل

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رآن  القُ  ومُ لُ عُ 
 يو  انَ ل الث  األو   ف  لص  ل  

 
  



 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  



 
 
 
 

 هايفُ عر  رها وتَ و  طَ وتَ  رآن  القُ  لوم  عُ  أةُ ش  : نَ لالباب األو  
  



 
 
 

 يم  ر  الكَ  رآن  القُ  وم  لُ ة عُ أَ ش  ل: نَ حث األو  ب  المَ 
  



 يم  ر  الكَ  رآن  القُ  وم  لُ عُ  ةُ أَ ش  نَ 
ِالسَّ ِال َّ  ،العاملو هلل ربِّ  ا َّدُ       ِاملرسلواعنبِ  ّلم علال أشرفِ ّلل  ِعلرال آلِرنا حمََّّ يِّ بِ نَ  ،ياء  ر بِ د  ه ه ٍِ

  .أمجعو
ررجَ  ةع يَّررلِ ة جاهِ  اسُ فقررد كرران الناررا  عررد: أمَّرر      َِررانَ حيررث كررانوا وعبُرر ،يرراءَ َّب عَ  ةع ّللَ َِضرر ّلءَ يب ِن اع  ِاعٍررنامَ  د

ِن اهللِ ذلن مِ  ِغريَ  ِاعشجارَ  ال َ  فنونَ دب ِكانوا وَ  ،تعاىل ن   اهلل  ِحرو أرا َ  ،ِالعارِ  اىنومِ ة يَ شب اَ  هم أحياءْ أ
ررريُ لِ  ؛رآن البرررريه الُقررربِرررتُ كُ   علرررييم ارررريَ  ِأنررر لَ ، ه إلرررييم رسرررولَ  ة اررررياْ أرسرررلَ مَّرررهبررر ا اعُ  ن ه ِمررر ِررر اسَ ج النارررِر خب

َِ ِقررد أ رَ  ،ورلَّرراإ إىل النُّررالظُّ  ِأنَّررالُقرر ك هررءالء إعجررا ِاتَّ فررنمنوا  ِرر رع َشرر َ  ّلمَ ن أن وبررون َكرره ال ميِبرررآن   ،بعررواه 
حي َ نَ تلوُ ِأقبلوا عليه وَ  ِو سِّ ظونَ ه  ِنَ ه  ة رضوان اهلل علرييم ة ذلرن فبرانوا ال  ا َ س ال َّ نافَ ِتَ  ،لون  هِوعََّ ه ر

ررِن عَ ُِ جرراَِ وتَ  ِالعَ لبررن العِ َّرروا مررا فييررا ِمررعلَّ تَ حرري ورَ  آورراإع  رَ شب  ررن مسررعو   اهللَ  عبررد يررم أنَّ َِّ لب ن عِ غ ِمررلَررِ رَ  ،لِ ََّررم 
    :لرر   َ ال نرَ  ، لَر َ م أورن نرَ أنرا أعلَرِ  إالا  اهللِ  تررابِ ن كِ ِمر ل  ورَ ه غررريا مرا ن لر  ُسرالر ي ال إلَر ِاهللِ كران وقرول
.  إليره ل لرَِكببر ُ غه اإل ِرلُ برب ترَ  اهللِ  تابِ بِ م  ِ  أعلَ م أحداْ مّنِّ ِلو أعلَ  ، لَ  ِ نب أُ  يمَ فِ م أنا أعلَ ِ  إالا  اهللِ  ن كتابِ مِ  ة  آوَ 

ر أْ ءع إالا يب سرألوز عرن َشرال تَ  لوز فرواهللِ َسرهو علال املنرب:  ِ  ِوقول علي  ن أيب طال   لوز َِسر ،مبُ تُ ربَ اب
ِأنا أعلَ إالا  ةع ن آوَ فواهلل ما مِ  ،اهللِ  تابِ عن كِ   .  لع بَ أم ة جَ  ،لع يب أم سَ  ،يارع نَ أم  ِ  ، لَ  َ نرَ  لع يب لَ  ِ م أَ  

ِال ال َّرر ِن الُقرر ا َ ِمررا  ِنَ  َّ دَ ِوتَرر رآنَ ة رضرري اهلل عررنيم وقرررأ ِوتَ عانِ مَ  ر  ري  ثِرره كَ ظَرر ِ ه حرري حَ دارسررون أحباَمرريرره 
ِن  ِ ير آاَ تَ ِاشب  ،منيم  .رآنِ القُ  لومُ إ عُ شأَ هب ا نَ  ،هِ تِ ّلَِ تِ  أحبامِ  ِ  ة   َ رإ طائِ يَ ترَ ِاشب  ،اريِ سِ  ب ترَ  ةِ قَّ دِ ر

 
  



 يم  ر  الكَ  رآن  القُ  وم  لُ ر عُ و  طَ تَ 
ِ ُ يَّ توحرراإ اإلسررّلمِ ال ُ  سررامِ  عررد اتِّ  ة رضرروان اهلل علررييم ة  ا َ ال َّرر رَشررانتَ  ة اإلسررّلمِ  لع ريَ ثِرركَ   لرردانع  ُ  اررولِ ة 

رر َ ِورُ  ،يررا القرررآنَ أهلَ  َّررونَ لِّ عَ ورُ  ةِ امل توَحرر لرردانِ البُ  ِن عُ نُشررِوَ  ،يررهعانِ ِن اررم مَ ر سِّ ِمَ لوَمررر ة  ا َ ِكرران ال َّرر ،هفَررعارِ ه 
ِورَ د أِ ة غرريِ سون ة املسجِ جيلِ رضي اهلل عنيم  ِوُرتُربب ن وَ نيم َمرِمر ؛بّلا حروام الطُّر فُّ تَرلب ا  ِمرنيم  ،نِِّ دَ   

ِال َ السَّرري  ِ ِ ررتَ بب ن وَ َمرر ررَّام   ، سررري  التَّ س دارِ يه  رراملعيف ا رردوث   َمررَِّّ َسررأإ مررا ميبررن أن نُ َشررفنَ  ،ِا  رر ِ  مِ يب
 هي: ،سدارِ ّلث مَ ََ  رهاأشيَ  ل  ريَ ثِ ِهي كَ 
 ة:اس رضي اهلل عنيَّا ة مبَّ اهلل  ن عبا  سة عبدِ درَ مَ  -1

ِتُ مَّ رب ه ا اعُ ِهو حَ   ونِ يره ة الردِّ قِّ فرَ  يرمَّ اللَّ ه:  لِروب قَ  ِ   سرولُ عرا لره الرَّ ِهرو الر ي  َ  ،رآنِ رمجان القُ ة 
 .  ولأِِ َّه التَّ ِعلِّ 
  اح.طاء  ن أيب رَ ِعَ  ،ِطاِس ،ةمَ رِ بب ِعِ  ،ربب د  ن جَ جماهِ  ،ريبَ ه: سعيد  ن جُ  ِ ّلا ر طُ ن أشيَ ِمِ 

 ة:وَّ بوِ ة النَّ ونَ  املدِ    عب  ن كَ  يبا مدرسة أُ  -2
ِإمام القُ حب اب الوَ تا أحد كُ  ِقد كان   .  ن كع  يبا هم أُ ؤُ أقرَ  قوله:    سولُ د له الرَّ يِ شَ  ،اءرا ي 

 ي.ظِ رَ   القُ عب د  ن كَ ََّّ حمِ  ،يواحِ ية الرا ِأ و العالِ  ،ملَ سب د  ن أَ وب  ه: َِ ّلا ر طُ ن أشيَ ِمِ 
 وفة:البُ  ِ  اهلل  ن مسعو   سة عبدرَ دب مَ  -3

ررالقُ ر  ِررَيررن جَ ل َمررِهررو أَِّ  ِأمسَعرررآن ظبَّ قررال عنرره رسرروُل اهلل عليرره ال َّررّلل ، سررول روشرراْ  عررد الرَّ ه قُ ة 
ِالسَّررّلم:  َمررن أحرر َّ أن وَقرررَأ القرررآَن َغنارراْ كَّررا أنرر َِل فلَيقرررأا علررال قِررراَءل ا ررن أما َعببررد  ، وعررّن ا ررن 

ِسَ نب  ِ   اهللِ  سولِ ي رَ رن فِ إ مِ  ب لقد أاَ  ِاهللِ ه رضي اهلل عنه:  مماا قالَ مسعو ،   .  لْ ورَ و سُ عِ بب عاْ 
 ة ا َ ِقد كان هءالء ال َّر ،يَِّ لَ محن السُّ الرَّ  ِأ و عبد ،عِبِّ ِالشَّ  ،سيب َّة  ن قرَ قَ لب ه: عَ  ِ ّلا ر طُ ن أشيَ ِمِ 

ِترَ تَرّلَِ ِتِ  رآنَ َّوهنم القُ علِّ ِغريهم وُ  ِأحباَمرريَ ِسر ب ه  ِلِ النُّر ون ارم أسربابَ نِّربرَ ِورُ  ،ها  ِاملنسروخ اِسرِالنا    خ 
 .وِ لقِ ِالتَّ  ةِ ِاوَ الرِّ َّون  ِ لِّ عَ  ل كانوا ورُ  ؛تا اْ ة كِ  ا َ ن ال َّ مِ  د  حَ ف أَ لِّ ءَ مل ورُ  ،رآنالقُ  لومِ ن عُ ِغري ذلن مِ 

 ،راءاإِ ة الِقررر  ه110إ   يا  ررررِ ن البَ ف ا َسرررفرررألَّ  ،رآنالُقررر لرررومِ ون ة عُ دِِ ِالتَّررر ةِ تا َرررالبِ ا عون  ِ مث  ررردأ التاررر
ِِسررة السَّ ل  ررن  عاَمررف قتررا َ ِألَّرر ،رآنِ ورر  الُقرررِ ة غَ   ه114إ طرراء  ررن أيب ر رراح ف عَ ِألَّرر خ اِسرري ة النا د

 ِاملنسوخ.
 ها:رِ ن أشيَ مِ  ل  ريَ ثِ  اإ كَ ءلَّ رآن مُ القُ  لومِ   ة عُ  َ لِّ أُ ه فَ يب راعَ  ب يف علال مِ ألِ    اب التَّ مث ان تَ 



 . ه 276إ  ال ن قتيبة  ،رآنل القُ بِ شب ول مُ أِِ تَ  -1
 . ه 403إ  عيب  بر الباقّلز  ،رآنإعجاِ القُ  -2
 . ه 502إ    اعٍ ياز اغِ لرا لِ  ،امل ر اإ ة غرب القرآن -3
 . ه 751إ  م يِّ ال ن القَ  ،بيان ة أقسام القرآنالتِّ  -4

و ررراْ عرِ تَ  مع لبرررعِ  لِّ ُبررر ِ  فَ رِّ َعرررترُ فرَ  ،يررراكلِّ   رآنِ الُقررر لرررومِ عُ  البرررّلَم حرررولَ   تََّررر  ع تُرررإىل كُ  لَّررراءِ العُ  ظرررارُ نب يررر  أَ ِاتَّ 
  و: اإ علال ه ا النَّ لَّ ر املءَ يَ ن أشب ِمِ  ، راْ خمتَ 

 . ه 794إ  ركشي ون ال َّ لربهان الدِّ  هان ة علوم القرآن،الربُ  -1
 . ه 911إ  يوطي ون السُّ ىنّلل الدِّ  اإلتقان ة علوم القرآن، -2
 . ه 1376إ  رقاز العظيم ال ا   َّد عبد رفان ة علوم القرآن،ل العِ ناهِ مَ  -3

سرون ارِ ه الدا َسررَ تا راْ  َ ف كِ عررِ ه ال وَ كلَّر  وخَ ارِ التار أنَّ فيره  نَّ ا ال َشرممار ،اْ دا ريل ِجرثِر اإ ة علوم القرآن كَ ِاملءلَّ 
ٍَ لِّ ه املءَ لومِ ف ة عُ ِألَّ   ثل القرآن البري. ون مِ نِّ ف فيه امل َ نَّ  ون ِ

 :األسئ َلة
 ؟ تعاىل م اهللُ هُ  َ مب أنقَ  ،ةيَّ لِ ة اىناهِ  اسِ ة النا ف حالَ ٍِ  -1
ِمرررا املقررردار الررر ي  ،؟ البرررريَّرررون القررررآن لَّ وتعَ رضررري اهلل عرررنيم ة  ا َ كيرررف كررران ال َّررر -2

ِلُ وتَ   ؟ لرَّ مَ  لِّ رآن ة كُ ن القُ ه مِ ونَ نا
 ؟ ريرآن البَ ن القُ مِ  رضي اهلل عنيمة  ا َ ال َّ  مِ  ِعلب غُ لَ برب ما مَ  -3
 ة رضي اهلل عنيم. ا َ ال َّ  رِ  ب ري ة عَ  سِ س التَّ دارِ ل مَ شأَ ث عن نَ حتدَّ  -4
 لِّ ُكر  بِ ّلا ر طُرن أشريَ َِمر ،؟ اهلل عنيم  ا ة رضيري ة عيد ال َّ  سِ س التَّ دارِ ر مَ ما أشيَ  -5

 ؟ ةع سَ رَ دب مَ 
ِون لِ مي  دأ التَّ  -6  ا عو فييا. اإ التا ءلَّ مُ  ما أهَ  رِ كب ذِ ؟، م   وم القرآنعلُ د
 و.عِ ا ِ رآن  عد ع ر التا القُ  لومِ  اإ ة عُ ن املءلَّ ف مِ رِ عب ذكر ما ترَ اُ  -7
ذكرر مرا اُ  ،يرالِّ كُ   رآنِ الُقر لرومِ ن عُ ِمر وثَ   ا ردِ تََّر  ع تُركُ   ليفِ أِ لَّاء إىل تَرالعُ  ي  أنظارُ اتَّ  -8

 نيا.مِ  تَرعبِرف
 



 
 
 

 رآن  القُ  وم  لُ عُ عريف ب  الت  : انيث الث  حَ ب  المَ 
  



 يمر  الكَ  رآن  لوم القُ عُ 
ررَر مُ  ررفجَ  :لرروم  عُ كلَّررة ا  أمارر ،لرروم  ِ  قرررآن و  عُ تَررََّ لِ ن كَ ِمرر إضرراةي     كَّ ررمَ  :مُ لبررِالعِ  ،ملبررعِ   ُ َّب ف را ِ ر ُمرردَ  ب
ررر َ لب لِ  ِأمارررا  ميب ِءُ ي  ِرررمسِّرررِ  ،ّلرأ : تَرررفقيرررل: معررريف  قرررلغرررة: َم ررردر قَرررررَأ، ُقررررآن  ال،  رررتَ  ه املقرررر  عرررولِ  ب لََّ لِ  ةْ يَ َِّ سب

 - 17]اإلنسررران:  َّ جه هن من خن حن جن مم خم حم جم ٱُّٱقولررره تعررراىل:  ِمنررره ،ر امل ررردَ 
 .تهءَ راقِ ، أي: [18
  ه مَجَرررعنَّررر ؛رآنررراْ قُ  رآنُ الُقررر يَ مسِّرررمنررره ِ  ،هَعرررإذا مجََ  :ة ا رررو ِ  املررراءَ  أَ رَ ِمنررره قَرررر ، مَجَررر : رأقَررر يرررل: معررريف ِقِ 
ِالسُّ  ،يدَ عِ ِالوَ  دَ عب ِالوَ  ،يَ يب ِالنرَّ  رَ مب ِاعَ  ،ص َ القَ   .ا إىل  عضع عَنير  َ وَ ِاآلواإ 
 .هِ تِ ّلَِ تِ د  ِ بَّ عَ ترَ َُّ رال د ل علال حمََّّ  َّ نرَ َُّ رال اهللِ  ّلمُ ّلح: كَ ٍطِ ة اال رآنُ ِالقُ 
 يف:عر  رح الت  شَ 

 ة.بَ ِاملّلئِ  ِاىننِّ  ن اإلنسِ ا مِ غريِ  ّلمُ ج  ه كَ رَ : اَ اهللِ  ّلمُ كَ :  قولنا
مل ورُ لَِّ عِ  ِ  ر اهللُ ََ أب تَ رج منه ما اسب ل: اَ  َّ املنرُ   ه.قِ لب ن اَ مِ  دع حَ له علال أَ  ِّ نرَ ه 

ِالسَّ عليه ال َّ  دع حمََّّ  ريبِ ل علال غَ املن َّ  ه ج : ارَ د علال حمََّّ   .ِاإلجنيلِ  ورالِ كالتَّ   ،ّلمّلل 
ِتِ تِ د  ِ بَّ عَ ترَ َُّ رال  ة.يَّ دسِ وث القُ اعحا ِ  ه   رجَ ه: اَ ّل

  



 ة  ي  دس  يث القُ ريم واألحاد  الكَ  رآن  بين القُ  قُ ر  الفَ 
ِقاْ عَ فُ  َّاءُ لالعُ  رَ كَ ذَ  ِاعحا وث القُ   و القرآنِ  لْ ودَ دِ ر  منيا: ،ةيَّ سِ دُ البري 

 وثع ه أِ حبردِ لِرثب ن مِ مِ  لع ورَ سُ ه أِ  ِ لِ ثب مِ  رع وَ سُ  رِ شب عَ أِ  ِ  هِ لِ ظثب وا تُ أب أن وَ  اسَ النا  ى اهللُ البري حتدَّ  رآنَ القُ  أنَّ اًل: أو  
ِاجَ عَ ثله فرَ مِ   ي. دِّ   هبا التَّ ة فلم وقَ يَّ دسِ ا اعحا وث القُ أما  ، 

ِآواتُرررُ وَ ُسرر ،هلارركُ   برروإِ الثُّ  يُّ عِررطب فيررو قَ  ،رِ واتُ التَّرر وررقِ رِ طَ  ِ  ول  ُقررنرب البررري مَ  رآنَ الُقرر أنَّ  ثانياااً: مجَ ا  ه  ر اتُررِمُ  هلُرره 
ِفُررِحُ  ِحَ ر ، وررث آحررا يررا أحا ِ بُ ِأغلَ  ،واترط فييررا التَّررشرر َ ة فررّل وُ يَّ دِسرروررث القُ ا اعحا ِ أمارر ،هبناتُ َِسرره ركاتُرره 

 .بوإِ الثُّ  ةُ يَّ نرِّ ِهي ظَ 
ِمعريف ب لَ  ن عنرد اهللِ ري ِمرالبَ  القرآنَ  أنَّ  ثالثاً: ه ظُر ب لَ ا أمار ،ن عنرد اهللِ عنراا ِمرفََّ  يا دِسروث القُ ا ا ردِ أمار ،ظراْ 
 . سولِ الرَّ  ن عندِ ه مِ ي  أنَّ  ِ فال َّ 

 :وب يَ جب ن َِ ه مِ تِ ّلَِ تِ  ِ  د  بَّ عَ ترَ البري مُ  القرآنَ  أنَّ  رابعاً:
ِن ا دِ   ِ إالا   ُّ  ِ ال تَ  ّللَ ال َّ  ل: أنَّ اعَِّ   .ّللِ لال ة ال َّ تب فّل ورُ  ،يا دسِ وث القُ ه  

 ها.ة أِ غريِ يَّ دسِ القُ  وثِ اعحا ِ  لِ راءَ قِ  وابِ ن ََ ل مِ أفنَ  يم  ظِ عَ  واب  ََ  لقرآنِ لِ  لِ ّلَِ التِّ  وابَ ََ  الثاز: أنَّ 
ِنيَّ  املطَ ه إالا البري ال ميسا  القرآنَ  أنَّ  ساً:خام   ِغري الطا اهِ ه الطا سُّ ََّ فيَ  يا دسِ ا ا دوث القُ أما  ،ر إىل  ،راهِ ر 

قِ ن ال ُ غري ذلن مِ   .ِر
  



 هفاتُ وص   يم  ر  الكَ  رآن  القُ  ماءُ أس  
ررالَبرر لقرررآنِ  إ لِ ِرَ  ٍِ ة فقررد لَّ قِ سررتَ مُ   رراإع ظءلَّ  لَّرراءِ العُ  هررا  عررضُ  َ ر ررا فقررد أفرَ ثب بَ ِلِ  ،ل اإ كثررريَ ري أمسرراء ِ
رِألَّر   تراب الع ور شررح أمسراء البِ م كتراب   يِّ ف ا ن القَ ألَّ  ن تا راْ ِمري كِ يِيريم البلِ ٍرا   رن إ رراهِ  يخُ ف الشَّ
ِالبَ   :ون امسه أَ جُ    . القرآن يان ة أمساءِ اادى 
 رآن:القُ  ن أسماء  وم  

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱ القرررررررررررررررآن : قررررررررررررررال تعرررررررررررررراىل:
 ٱٱ .٩اإلسراء:   َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  .٢ البقرل:  ٱَّجن يم ىممم خمحم جم يل ىل ُّٱٱتاب : قال تعاىل: البِ 

  .1 ال رقان: َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱٱرقان : قال تعاىل: ال ُ 

  .١٩٢  الشعراء: َّ ىل مل يك ىك ُّٱ: ن ول : قال تعاىل التَّ 

 ه:فات  ن ص  وم  
  .٩٢ اعنعام:  َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱك : قال تعاىل: بارَ َُّ ر ال

 . ١٥املائدل:   َّنت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱو : قال تعاىل: بِ َُّ ر ال

ِج:  َّ حل جل مك لك ُّٱيد : قال تعاىل: جِ ََّ ر ال    .٢١ الرب
ِال ِّ اإ.  ِغري ذلن ِمن اعمساء 

 :ن  و  دَ مُ  ن  فَ كَ   رآن  القُ  لوم  عُ  يفُ عر  تَ 
ِلِرة نُ يَرن ناحِ ري ِمرالَبر رآنِ القُ ق  ِرلَّرعَ ترَ ث ترَ باِحرمَ ا    أهنَّ  رآنِ القُ  ومُ لُ ف عُ رَّ عَ ِترُ   ،اريِ ِت ِسر ،هتِرراءَ ِقِ  ،هعِرمَِجب  ،هِ  

ِمَ خِ ِناِسررر ِلِرررنُ  ِأسررربابِ  ،هواِ ُسرررنب ه  ِكرررِو ذلرررن  ،ِ  ،ه  َِمَدنرِّيِّررره،  يِّررره  ٍرررول أُ ر  م  رررلبرررال هررر ا العِ سرررََّّ ِوُ  َمبِّ
ِالعِ تِ فَ عرِ ن مَ ر مِ سِّ  َ لَُّ لِ  دَّ  ُ  الت ال لومَ ل العُ ناَِ تَ ه ورَ عنَّ   ؛ري سِ التَّ   هبا. مِ لب يا 

 :األسئ َلة
   لغْة. لومعُ  ة  ََّ لِ كَ   وفَ عرِ ذكر تَ اُ  -1



   لغْة. القرآن ة  ََّ لِ ف كَ رِّ عَ  -2
ٍب  رآنَ ف القُ عرِّ  -3  عروف.التَّ  رحِ شَ ، م  ّلحاْ طِ ا
قِ ن ال ُ ف مِ ذكر ما تعرِ اُ  -4  ة.يَّ دسِ ِاعحا وث القُ  رآنِ  و القُ  ِر
ٍِ  رآنِ القُ  ة أمساءِ  لَّاءِ العُ  ف  عضُ ألَّ  -5 ، ه  اتِ ِ  نيا.ف مِ عرِ ذكر ما تَ اُ ِعدَّل مءلَّ اإع
ٍِ لقُ لِ  -6  يل.لِ م  الدَّ  ،ف منيارِ عب ذكر ما ترَ اُ  ،ريلثِ  اإ كَ رآن أمساء ِ
 ؟ نع َِّ دَ  مُ نت  َ رآن كَ القُ  لومِ وف عُ ما تعرِ  -7

  



 
 
 
 

 يمر  الكَ  رآن  القُ  زولُ اني:نُ الباب الث  
  



 يم:ر  رآن الكَ القُ  زولُ نُ 
ِلِ ث عن نُ دَّ  َ تَ ترَ  ل  ريَ ثِ كَ   ري آواإ  البَ  رآنِ ة القُ  ِلَ نُ  نَّ علال أَ  لُّ دُ منيا ما وَ  ،رآنِ القُ     ةع لَريرب كران ة لَ   رآنِ الُقر  
  .١٨٥ البقرل:  َّ من زن رن مم ام  يل  ُّٱٱِهي قوله تعاىل: ،لع دَ ِاحِ 

  .٣ الداان:  َّ يم  ىم مم خم حم ُّٱٱِقوله تعاىل:

  .١ القدر:  َّيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱِقوله تعاىل:

 جه ين ىن من خن حن ُّٱٱِمنيرا قولره تعراىل: ،قاْ رَّ  َ مُ  لَ  َ ه نرَ علال أنَّ  رآن ما ودلُّ القُ  ن آواإِ ِمِ 
  .١٠٦ اإلسراء:  َّيه ىه مه

  َّخل حل جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱِقولررررره سرررررب انه:
  .٣٢ ال رقان: 

 رررو هررر ا  لَّررراءُ ِقرررد مجررر  العُ  ،ةْ نَ َسررر ونَ شررررِ ِعِ  ّلثع ة ََررر  سرررولِ علرررال الرَّ  لَ  ِ نبرررأُ  القررررآنَ  ن املعلررروم أنَّ ِِمررر
 اآلواإ:

ىل تَ  اآلواإِ  إنَّ فة: فقالت طائ   ة ة َكرة املباَر يلَرِهري اللَّ  ،رِ دب الَقر ةِ لَ يرب ه ة لَ ِلُ  ُ نرُ  أَ دَ تَ ا رب  رآنَ القُ  علال أنَّ  لُّ دُ اع
ررر ،نرررانمَ رَ  رِ يب َشررر ِلُرررنُ  رَّ ََّ تَ مث اسب فلررريس  لِ وب ِعلرررال هررر ا الَقررر ،عليررره اآلوررراإ اعاررررى دلُّ كَّرررا تَررره  عرررد ذلرررن   
ِاحِ  نُ إالا  رآنِ لقُ لِ  الْ   . سولِ علال الرَّ  -قاْ رَّ  َ أي مُ  -َّاْ جَّ نَ داْ مُ  

ِلَ نُ  رآنِ لقُ لِ  أنَّ  ة:فَ وقالت طائ    :وب  
ىل ترردلُّ  فاآلورراإُ  ِلِ علررال النُّرر اع ِهررو نُررَِّ اعَ    ِلُ ل  ة عَ ا ِ السارر َّاءِ ة السَّرر ا  ررو ِ  وحِ ن اللَّرريعرراْ ِمررمجِ  رآنِ الُقرر  

 منان.ر رَ يب ن شَ ر مِ دب القَ  ِكان ذلن ة ليلةِ  ،يانب َّاء الدُّ ة السَّ  لِ  َّ العِ   ِ يب إىل  رَ 
ِلِ علرال النُّر ارى تدلُّ ِاآلواإ اعُ  ِلُ ِهرو نُر ،ازالثار   إىل  نياالردُّ  َّاءِ ة السَّر لِ  َّ العِر  ِ يبرن  رَ قراْ ِمررَّ  َ مُ  رآنِ الُقر  

ررِعِ  ّلثع ِكرران ذلررن ة ََرر ، سررولالرَّ  ِلَ ري نُررالَبرر رآنِ لُقررلِ  ِعلررال هرر ا القررول فرر نَّ  ،ةْ نَ رون َسررشب ِل النُّرر :وب    
ِل الثا ِالنُّ  ،ةْ ل مجلَ اعَِّ   قاْ.رَّ  َ از مُ  
 ماً:ج  نَ مُ  رآن  القُ  زول  ة نُ مَ ك  ح  

ِلِ نُ لِ  لْ ودَ دِ َّاْ عَ بَ لَّاء حِ ر العُ كَ ِقد ذَ   ِمنيا: ، سولقاْ علال الرَّ رَّ  َ مُ  رآنِ القُ   



 : سولِ الرَّ  ءا ِ ي  فُ بِ ثب ترَ  -1
ررلَّ بُ فَ  ِالَ  ،هج هَّررف رررَّ  ،عليرره القرررآن لَ  َ نَررر سررول ن املشررركو علررال الرَّ اعذى ِمرر دَّ تَ َّررا اشب ررغَ  ِأ  ،هََّّ

 جل مك لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱقال تعاىل: ،هبَ لب   قرَ بَّ َِرَ 
  .٣٢ ال رقان:   َّخل حل

ِِ دِّ  َ التَّ  َّرارُ تِ اسب  -2 ِاإلعجا  :ي 
ِاإلعجرراِ كرر لندِّ َ ررلبرران التَّ  لْ دَ ِاِحرر لْ رَّ رآن َمررالُقرر لَ  َ إذ لررو نَررر ِقرراإع  لَ  َ نَررر القرررآنَ  ِلبررنَّ  ،ي   ة أ

ِا عن اإلتيانِ عَ  رآنِ ن القُ مِ  ء  يب شَ  لَ  َ َّا نرَ ِكلَّ  ،ةع  َ لِ خمتَ  ِِ   َُ دَّ جَ فتَ  ،هلِ ظثب  ج   .بوإ اإلعجا
 :ةِ مَّ اعُ  ةِ يَ ر ِ ِة تَ  و ِ شرِ ج ة التَّ درُّ التَّ  -3

رآن م الُقررل علررييِ  َ ِلررو نَررر ،اإلسررّلمِ  ن أحبررامِ و ال وعلَّررون شرريماْ ِمررشررركِ كررانوا مُ   اسَ النارر ِذلررن أنَّ 
َررفربَِ  ،ه ِرر لُ ََّررم العَ علررييِ  قَّ َشررمجيعرراْ لَ   .شرريماْ فشرريماْ  ل اعحبررامُ  ِ نبررترَ َّرراْ لِ جَّ نَ رآن مُ الُقرر لَ أنرر َ  ن اهللِ ِمرر ةع محب

 ريل غري ذلن.ثِ م كَ بَ ِهناك حِ 
 :ألسئ َلةا

ِلِ نُ  علال لُّ دُ اقرأ اآلواإ الت تَ  -1  .لع دَ ِاحِ  ةع لَ يرب ة لَ  ةْ مجلَ  رآنِ القُ   
ِلِ علال نُ  الت تدلُّ اقرأ اآلواإ  -2  قاْ.رَّ  َ مُ  رآنِ القُ   
 ة اىنَّ   و ه ا اآلواإ. لَّاءِ العُ  ذكر أقوالَ اُ  -3
ِلِ ح ِحَبَم نُ رَ شب اِ  -4  َّاْ.جَّ نَ مُ  رآنِ القُ   

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث   الباب
 يم  ر  الكَ  رآن  القُ  عُ م  جَ : لاألو   ثحَ ب  المَ 

  



 يمر  الكَ  رآن  القُ  ع  م  جَ ب   ودصُ ق  المَ 
 :عانع مَ  ةِ ّلََ ََ  دأحَ  ه ِ  را ِوُ  رآنِ القُ   ُ مَجب  قطلَ وُ 

ِرِ ال ُّ  ة هظِ  ب حِ  ظعيف همجعُ  :لاألو    .د
 .هونِ دِِ ِتَ  هتِ تا َ كِ   ظعيف همجعُ :انيالث  
 .اْ يا تِ وب ٍَ  يّلْ جِ سب تَ  هيلِ سجِ تَ  ظعيف همجعُ  :الثالث  

ِع  مع وب نرَ  كلا   عن متبلَّ ِسنَ   :  جيا
 ه:ظ  ف  عنى ح  مَ ه ب  عُ م  اًل: جَ أو  

ررر ة هَعرررجنََّ  أن علينرررا :أي،  ١٧القيامرررة:    َّ مم  خم حم جم ُّٱٱ:تعررراىل قولررره ِمنررره  فرررّل كرِ دب ٍَ
 نِِمر ة ا َ ال َّر نِمر ريِ رالغَ  ِاىنرما  ريثِ   البَ دَ العَ  هظَ  ِ ِحَ  ،القرآنَ   سولالرَّ   َ  ِ حَ  ِقد ،يماْ شَ  منه سالنب ترَ 
ِنَ يب ِورَ  ،يرارالنَّ  ِأطرراف يلاللَّ  آناءَ  ه ِ  قومونوَ  فبانوا ،ا عوالتا   يرامِ القِ  لِ  َّ لَرلِ  إوثراراْ  ه،تَرِراحَ  ومِ ل النَّر َّ لَر جرر
ِنَ وَ  فبانوا ،هتِ ّلَِ ِتِ  ه ِ  ِوُ  رهموأمُ   سولُ الرَّ  ِكان ،يام  نِ  اسِالنا  هقرأ  .عليه يمحيثُّ  إليه هبمندُ هب ا 

ِالَ   .ة إن شاء اهلل تعاىليامَ ون ك لن إىل ووم القِ لُّ ظَ يَ ِسَ  رآنَ ظون القُ حي َ  اهللِ  َّون حبَّدِ املسلِ  ِما 
 :قد مرَّ  َِثّلِث َمراِحلِ  ثانياً: جمعه بمعنى كتابته وتدوينه:

 : ه  د  ه  ه في عَ عُ م  ولى: جَ لة األُ رحَ المَ 
رررآن ة عَ ن الُقرر وُبررمل ِسررلَّ ٍررلَّ  سررولِ الرَّ  دِ يب ررم ة مُ ال اهلل عليرره   فقررد ،قرراْ رَّ  َ  ررل كرران مُ  ؛دِاِحرر فع  َ  ب
رر ِسررلَّ ٍررلَّ  سررولُ الرَّ   َ اَتَّ ِهررم ة  ا َ ن ال َّرر اْ ِمرردَ م َعررال اهلل عليرره  ِلبتا َررِة مررا ونرر ِل عليرره ِمررن الُقرررآن، 

ِوررد  ررن  ،ِعلرري ،ِعثَّرران ،ِعَّررر ، بررر وأ رر :مررنيم ،ةِ  ا َ ال َّرر لِ ريَ ن ِاررا ِمررِكررانو ي، حب ُكتارراب الرروَ  ِ
 .ِغريهم رضي اهلل عنيم ،ِأيب  ن كع  ،َا  

 ِهري - خرافِاللِّ  ، ِ ُسرن العُ ر ارم ِمرسَّريَ بوهنا علال مرا ترَ ل فيبتُ ورَ ن السُّ ة مِ   اآلوَ هم ظوضِ خيربِ  ِكان      
ِعِ  -ة يقَ قِ ل الرَّ ا جارَ   ذلن. ِكوِ  ظام اعكتافِ ِاىنلو  
 :منيا ،عسبابع  دع ِاحِ  فع  َ  ب ة مُ  - لناكَّا قُ   - القرآنَ    ب مل جيََّ      



ري ة عَ ِاعِ ن الردَّ د ِمرِجراعي لر لن مثرل مرا ُِ َِ الردا  جرو ِ م ُِ دَ َعر -1 ِة عيرد عثَّرران  دِ يب أيب  برر 
 .رضي اهلل عنيَّا

ِسررلَّ ٍررلَّ  بَّ النَّرر أنَّ  -2 ررنَ  ِ  يُ حب ل عليرره الرروَ  ِ نبررأن ورَ   ِ دَ َ ررم كرران  ِ ال اهلل عليرره   اهللُ  مررا شرراءَ  لِ ّلَِ تِرر خِ سب
رررِلرررو  ،اررررىأُ  ل  نورررةع  ِ نبرررأِ أن ورَ  ،أِ آوررراإ ةع ن آوَرررِمررر رررة مُ   َ مجُِ ْة َضررررب عُ  برررانَ د لَ ِاِحررر فع  َ  ب
ِالتَّ غيِ لتَّ لِ  ِلِ نُ أِ  ِ  ةع آوَ  خِ سب نَ  ِ  ي  حب َِ  لَ  َ َّا نرَ ول كلَّ بدِ ري   .ةقَّ املشَ  ةُ غاوَ  فيه أمر   ِه ا ،ةع آوَ   

 :وق دِّ ال ِّ   بر أيب عيد ة همجعُ  :انيةالث   رحلةالمَ 
بِ رآن البررري ة ُحررا  الُقرر اررن حُ ري ِمرربِرر  كَ دَ تشرريا  َعرراسب  :هبُ بَ َساا   َ ة أن ورر هَ  ا َ ي ال َّررِشررفخَ  ،لِ  َّ الرررِّ  ِر

ِكِ كلِّر  رآنِ الُقر  ِ  قوا علرال مَجبرفراتَّ  ،هتِرظَ  َ حَ  هابِ  َ رآن  ِرن الُقرِمر شيء   ِتَ تِرتا َ ه  ره ة مُ ونِردِِ ه   ،دع ِاِحر فع  َ  ب
 ة.َّامَ ة اليَ عَ قِ وب مَ  ل  عدشرَ ة عَ يَ انِ ة الثا نَ ذلن ة السَّ  ِكان

 ع:م  ة هذا الجَ ص  ق  
ررلَ   إلررييم لفأرَسرر ،اإلسررّلمِ  عررن بِ رَ الَعرر لِ بائِررقَ  نِمرر ري  ثِرركَ   إدَّ ارتَرر مِسررلَّ  عليرره اهلل الٍررلَّ  اهللِ  رسررولُ  ةَِّ وُ تُررر اَّا

ب هر ا نِمر ِكران ،م ررهبِ  اىنيرو َ   وقدِّ  بر ال ِّر أ و  ري  بِركَ      دَ َعر فييرا لَ تِرقُ  الرت ةَّاَمراليَ  لَِ  ب َغر ا رِر
 ء  يب َشر  هَ  ب وَر أن يِشرِاَ   اخلطراب  رن رََّرعُ  ذلن فيالَ  ،ئاْ قارِ  وعِ بب سَ  كو لغوا َ  ة ا َ ال َّ  اءِ را قر   نمِ 
 دع ِاِحر فع  ر َ مُ  ة رآنَ القُ   جيََّ  أن عليه حِاق َ    بر أيب علال لاَ فدَ  ،ا ا  ا  هاب َ  ِ  رآنالقُ  نمِ 

 إلَّ  لأرَسر:  قال هأنَّ   َا    ن ِودِ  عن ه ي ِ ٍَ  ة خاريالبُ  جأارَ  ِقد ،ء  يب شَ  منه ي َ نِ وَ  ال حي
 :فقرال أتراز رََّرعُ  إنَّ    بر أ و قال ،اعندَ   اباخلطا   ن رََّ عُ  ف ذا ،ةِ َّامَ اليَ  لِ هب أَ  لتَ قب مَ   برع  أ و
ر قد لَ تب القَ  إنَّ  روَ  أن الأاَشر ِإز رآنالُقر اءِ را ُقر ِ  ةِ َّاَمراليَ  ومَ وَر رَّ  َ تَ اسب    هَ فيَر ناملواطِ  ِر اءِ را القُ  ِر لُ تبرالقَ  رَّ  ِ تَ سب
 اهللِ  سررولُ رَ  لررهعَ  ب ورَ  مل ماْ يب َشرر لَعرر ب ترَ  كيررف:رََّ عُ لِ  قلرر  ،رآنالُقرر جبَّرر ِ  رَ مُ أب تَرر أن أرى ِأزا  ،رآنِ الُقرر نِمرر ري  ثِرركَ 
، ذلرن ة  ُ وبرِرأَ  ،لر لن يرِ دب ٍَر اهللُ  حَ رَ َشر حي ّنعُ راجِ وُ  رََّ عُ  ل َ ورَ  فلم ،ر  يرب اَ  ِاهللِ  ه ا :عَّر قال 

 يَ حب الروَ   تُربب تَ  كن َ   ِقد نَُّ يِ تَّ نرَ  ال ل  عاقِ  شابي  ل  جُ رَ  نإنَّ  : بر أ و قال :ِود قال ،رََّ عُ  أىرَ  ال ي
رنرَ   روزلَّ كَ   لرو فرواهلل ،هعبرفامجبَ  رآنَ القُ   بَّ تَ فتَ  ، اهللِ  سولِ رَ لِ   نِمر  ره زرَ أَمر اممار علريَّ  لَقرأَرَ  كران  مرا لع بَرجَ  لَ قب

ر َ  أ رو ل َ ورَ  فلم ،ر  يرب اَ  ِاهللِ  هو :قال ، اهللِ  سولُ رَ  هلب عَ  ب مل ورَ  يماْ شَ  لون عَ تَ  كيف:قل  ،رآنِ القُ   ِ مَجب   ربب
 رآنَ الُقر  ُ عبربرَّ تَ فتَ  ،عنيَّرا اهلل رضري ِعَّرر  بر أيب ردب ٍَ  له حرَ شَ  يل ِ لِ  يرِ دب ٍَ  اهللُ  حَ رَ شَ  حي ّنعُ راجِ وُ 

ٍُ  خافِ ِاللِّ   ِ سُ العُ  نمِ  هعُ أمجَ  ِرِ ِ  يا اعن رارِ  ا ميرة أيب مر  ةو َرالتَّ  لِ ورَ ُسر رَ آِار إُ دب َجرَِ  حري جرالِ الرِّ  د



 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱٱٱ.  غرريا دع َحررأَ  مر  هادب ِجرأَ  مل
 ف   ال ُّررررفبانَررر ،راءلحررري اابرررة  َررر،  128التو رررة:   َّ جح مج  حج مث

اهلل عَّرر رضري  ة  نر َ ر ب مث عنرد حَ  ،هياتَ حَ   رََّ مث عند عُ  تعاىل، اا اهللوفا حي تَ   عند أيب  برِ 
 عنيَّا.

 : ان ا عَ   ن ثَّانعُ  دِ يب عَ  ة همجعُ  :ةثَ ال  الث   رحلةالمَ 
ررلَ سااببه:  ررا َِ َّا  ن أهررلِ ِمرر اىنرريشِ  ة هرر ا كرران اىننررو ُ    يجرران ِ أذرَ  ِ   يررةينِ أرمِ  و إىل َِّ املسررلِ  شُ يب ل َجررٍَ

ِِمررالعِرر ررعلررال َِ  رآنَ الُقرر دع لَرر رَ  كررلِ   ال أهررلُ ِقررد تلقَّرر ،امن أهررل الشاررراق  ررغررري الوَ  هع جب  ،راآلَارر ااقاررلَ الرر ي ترَ ه جب
ِن فيرره الُقرر ن  طِ وب أِ َمرر س  م جملِرريُ ََّّ فبررانوا إذا َضرر رر ،هتَررّلَِ تِ  رِ يم علررال اآلَاررُنررعب ر  رَ ِبررنب ورُ  رآنَ وقرررأ  ل َ  ب ترَ ِاسب

 ة هررر ا اىنررريشِ  َّررران ة  رررن اليَ َ ررورب  َ ِكررران حُ  ،ةنَرررترب إ تبرررون فِ ِكرررا َ  ،اء حررري َك َّرررَر  عنررريم  عنرراْ الرردا 
  َقرّلف ورَ هر ا االارتِ  ه أنَّ غَرلَ قد  رَ  ثَّانُ ِكان عُ  ،ا   لنخيربِ    إىل عثَّان هَ ِذَ ، يمّلفُ ه ااتِ عَ فأف َ 

 دا َشرررأَ  ن اعم رررارِ ّن ِمرررأى َعرررن نَرررفََّررر ، رررونلِ ي َتتَ نررردِ أنرررتم عِ   :فقرررال  طَرررفخَ  ،ةونَرررة املدِ  َّرررانِ لب  رررو الغِ 
 .  ّلفاْ ااتِ 
 أ رو يرامجعَ  الرت فَ  ُ ال ُّر خواونَسر أن علرال  قوافراتَّ  وأمجعِر عرنيم اهلل رضي ة ا َ ال َّ  ثَّانُ عُ  شارفاستَ 
ِاَِّ تَ عب ورَ  ِأالا  ،داهاعَ  ما   حراقِ  اسُ النا  رَ مَ ءب ورُ  ِأن ،علييا اسَ النا  عواجيََّ   بر   .هارَ يرب غَ  د

 يذ:نف  الت  
ِاِارر ،فَ  ُ ال ُّرر ل  إليررهِ فأرَسرررضرري اهلل عنيررا ة املررءمنو ح َ رر إىل أما  ثَّرران عُ  أرسررلَ  ر ِكرران ذلررن أ

ِائل  ،ه 24 ة سنَ   :همِ  ،ةْ عَ  رب ل أرَ ََّ ا ا العَ  ثَّانُ عُ  ِااتارَ  ، ه 25 سنة  ِأ
 .  ِود  ن َا ِ  -1
 . ري َ اهلل  ن ال ُّ  عبد -2
 . سعيد  ن العاص -3
 ن قروش.ّلَة مِ ِهءالء الثَّ  ، الرمحن  ن ا ارث  ن هشام عبد -4

َِِ تُ  ب لَ إذا ااترَ   :ويِّ شِ رَ لقَ لِ  ِقال عثَّان  ،فخوها ة امل احِ سَ نب م أن ورَ هُ رَ فأمَ    ة ود  رن َا ِرم أنتم 
ة  فَ  ُ وا ال ُّررخُ َسررعلرروا حرري إذا نَ ف َ  ،  سرراهنملِ  ِ  لَ  َ ف منررا نَررر ،شع وب رَ قُررر سررانِ لِ بوا  ِ فرراكتُ  رآنِ ن الِقررِمرر شرريءع 

ممرررا  فع ظ ررر َ  قع فُرررأُ  لِّ إىل ُكررر ِأرسرررلَ  رضررري اهلل عنيرررا، ة َ رررإىل حَ  فَ  ُ ال ُّررر  عثَّرررانَ   َّ رَ  امل ررراحفِ 



قررررروا رَّ ف َ  ،رضررررري اهلل عرررررنيم ةُ  ا َ لررررره ال َّررررر جابَ فاسرررررتَ  ،ف اعاررررررىامل ررررراحِ   ررررر حراقِ  رَ ِأَمررررر ،سرررررخوانَ 
 .ميُ  َ  احِ مَ 

 . وفَ د ال ُّ حَّ َِِ  ةِ مَّ ة اعُ ََّ لِ   كَ مجَ  ،ةِ نَ ترب ال ِ  رَ  ا ِ     عثَّانُ طَ هب ا قَ 
 : ثمانعُ  ده  عَ  في رآنالقُ  عم  جَ  زايامَ 

 .واتر التَّ   بَ َرَ  ما علال  ارُ االقتِ  -1
 .لريَ اعاِ  ةِ ضَ رب العَ  ة هتُ ّلَِ تِ   خَ سِ نُ  ما إهالُ  -2
فِ  هجب الوَ  علال ِاآلواإِ  رِ وَ السُّ  ي ُ رتِ تَ  -3  .اآلن املعِر
 .ةِ عَ برب السَّ  فرُ حب اعَ  نمِ  دع ِاحِ  فع رب حَ  علال  ارُ االقتِ  -4

 :ه  يل  ج  س  تَ  عنىمَ ب   رآن  القُ  عم  جَ  :ثالثاً 
م نَ فبِ  :فامل  َ  اأما  .وتا ال َّ   أِ اىنَّب  لتَّ املرَ  ف امل  َ  اىنَّ ُ  ه ا الِوسََّّ  :هيل  ج  س  تَ  بمعنى هعُ م  جَ 

 .ف ُ ال ُّ  فيه  عَ مَجب  :أي فَ  َ ٍب أَ  نمِ  أاوذ  مَ  ِهو ،ما النَ  ِاعشير ِاعٍل ،هارِ سب ِكَ  امليمِ 
ررر ةُ وَعرررجمََّ  هرررو :الحاً واصاااط   ررر اآلورررراإِ  ةبَرررترَّ رَ مَ  رآنالُقررر ف ائِ ٍَ رررالوَ  علرررال روَ ِالسُّ ة مَّرررراعُ  هتبرررقَ لَ ترَ  الررر ي هجب
 . بِّ النَّ  نمِ  ةيَّ اإلسّلمِ 

رآن الُقرر اأمارر ،رآنالُقرر فييررا ناملرردَِّ  ف ائِ ال َّرر ةِ جملَّوَعرر اسررم   فامل رر َ  أنَّ  رآنِ ِالُقرر فِ امل رر َ   ررو رقِالَ رر
 .ذا ا اعل ا ُ  فيو

 .جاْ لَّ  َ ِكان مُ  ،ايدُ ننِ ن تَ سُ ِحَ  ،هباتُ وى نَ : إذا استَ رُ غب ل الثرَّ تَ ن رَ وذ مِ أاُ : مَ ل لغةْ رتَّ َُّ رال
ِاطب  َ ءُ تَرررراءل  ِ ّلحاْ: الِقررِاٍررطِ  ِإاررراجِ َِّ ل  ررِمُ  هُ قَّررحَ  هِ ه مرر  إعطائِررِجررن خمرَ ِمرر فع رب َحرر كررلا   منرران   ه مرر قَّ  َ تَ سب

فِ ة خماِر عاوَ هو رِ  :ِقيل ،ر املعاز ُّ دَ تَ   .قوفِ   الوُ  ب ِحِ  ،ج ا ِر

 : 1 وهي ،عبَ ر  األَ  ة  راءَ الق   برات  مَ  لأفضَ  يلرت  الت  
ِأكثَ مب َِّ اطب  رِهو أكثَ  :يقُ  قِ التَّ  -1  .يمعلِ ل ة التَّ ََّ عب ترَ سب ر ما وُ ناناْ 
 .منانع َِّ ِاطب  لع  َ ءُ ترَ ل  ِ راءَ يل: القِ تِ ال َّ  -2
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ِا دب تِ  و ال َّ  ة  بَ ترَ رب ور: هي مَ دِِ التَّ  -3  .رِ يل 
 .راعال اعحبامِ ل م  مُ راءَ القِ  ِ  هو اإلسرامُ  :را دب  -4

 :الكريم لقرآنل   ي  وت  الص   عُ م  الجَ 
 .البري رآنِ لقُ وم لِ يل املسَُّ سجِ ِهو التَّ  ،لتَّ ف املرَ  َ املرا   ه: امل ب 

ِاتُ  ِأشب وثَ ا دِ  يلِ سجِ التَّ  لُ  َ ه: أجيِ أ  ِاسب تُ طَ رِ ة  ِكوُ واناتُ طُ ه   .هاه 
 :منها ،ةٌ يرَ ث  كَ   يم  ر  الكَ  رآن  لقُ ل   ي  ت  و  ع الص  م  ير في الجَ فك  ث الت  واع  بَ 

 :وقرِ ِذلن عن طَ  ،يرِ البَ  رآنِ علال القُ  ةِ ظَ ناء ا افَ اقتِ  -1
رررررقِّرررررلَ يرررررق الترَّ حتقِ   أ  ن مَ ءب ا ال ورُرررررريبِ غَرررررِالررررر ي  ِ  رآنِ   الُقرررررطالِرررررعنررررره لِ  يصَ الررررر ي ال حِمررررر يِّ يِ  َ ي الشَّ

 يف.  ِ التَّ 
َِرَ   علييا املسلِ ِأمجَ  ل هبا القرآنُ  َ الت نرَ  راءاإِ ة علال القِ ظَ ا افَ   ب   رها.واتُ   تَ بَ َّون 
 .اءِ را ن القُ مِ  ق هبا أفرا   لَّ عَ الت ترَ  واذِ الشَّ ل  ِ راءَ ن القِ مِ  املن ُ   ج 

ِترَ البَ  رآنِ القُ  ي ِ حت ِ  ريِ سِ يب ة إىل ترَ ة املاسَّ ا اجَّ  -2  :يَّهلِ عب ري 
ٍَ مناذِ  ةَ لَ املرترَّ  فَ امل احِ  عنَّ   أ   .ي ِ  ِ ال َّ  يلِ تِ ل َّ لِ  ل  ممتاَِ  ة  يَّ تِ وب ج 
ٍَّ علِ ِالتَّ   ِ  ب ل ِ لِ  رآنَ القُ  رُ سِّ يَ عهنا ترُ   ب   .طا ِ النا  مَ لِّ د املعَ قِ تَ  ب لدان الت ترَ ة ة البُ يم اا
فِ  يِّ م اإلمّلئِ سب عن الرَّ  َّازا ثب العُ  مِ سب الرَّ  ّلفِ عهنا ِط ُّ ااتِ   إ   .املعِر

ِرَ ضَ  -3 ِالَ  ،عليه وَ نِ اعِ الطا  دا ري ضا البَ  رآنِ عن القُ   ِ ِب ل ال َّ ر أِ  ،هباعِ اتِّ  لِ دَ حب ِِ  أمامَ   ُ وضَ تُ  ةع بَ قَ عَ  ة كلِّ ِإ
ِتَ رِ شب نَ  أمامَ   ها.ِكوِ  اإلذاعاإِ  ة ثا بَ ورُ  ِذلن  أنَّ  ،وَِّ  و املسلِ ه وعِ وِِ ا 
 َّون عليه.  املسلِ ال ي أمجَ  َّازِّ ثب العُ  فِ ل امل  َ دَ عاضَ مُ  -4
 .يِ رِ البَ  رآنِ عن القُ  وفع رِ حتَ  ء أيا رب  َ  -5
ِتَ رِ البَ  رآنِ القُ  ةِ غَ ر لُ شب نَ  -6  و.َِّ ل  و املسلِ دَ حب الوِ  يدِ وطِ ي 
 
 



 :ل  ت  رَ المُ  فحَ ص  المُ  يختار  
ررر يررر بِ لَ  اعسرررتاذ ةرئاَسررر ِ  البرررري القررررآن علرررال ةظَررر افَ لَُّ لِ  ةالعامَّررر ةيَّررراىنَّعِ  ة َّرررامع تِ اجب  لُ أِا  دِقرررعُ   عيدالسَّ
ِِضرررع  لررره  ،قرررة عليرررهِبررر  املوافَ  ،ه ة القررراهرل1378 /رمنررران /14سررراء وضررروم ة مَ املة راَسررردِ لِ 

طالشُّ  ٍَ  ِر  . اإِاملوا
 :ةباعَ الط   ءبد  
ِغريِ يَّ َِّ لب ِعِ  ةع وَّ ما ِ  لع ريَ ثِ كَ   باإع قَ ه عَ تِ داوَ ة  ِ  ال املشرِمُ القَ   أ الطب دَ ِ َ  ،ه ا كلا   اهللِ  ِ حبَّدِ ِقد تاَِ  ،هاة 
ىل ة ا ررم مرن عرام ي  الطَّ ِانتَ  ،ه ة ذي القعدل 1379ل سنة ل مرَّ عَِّ   ِذلرن ،ه1381بعة اع
ِاوة ح ص عن عاٍم.راءل الشَّ  قِ   يخ حمَّو  اليل ا  ري  ر
 :يلسج  الت   ةي  ف  ي  كَ 

ة فقررد  وَّ امل رررِ  ئ  آنمرر  شرريخ املقررارِ ونرره قررد أٍرربَ ِكَ  ئيرراِ القررارِ فَّرر  امتِ  ،نرراْ يِّ يل شرريماْ هَ سررجِ ن التَّ مل وُبرر
 .املطلوب َّوذجيا  و النَّ سجيل علال النَّ التَّ  يدَ عِ يُ  ه كثرياْ لِ وقِ تَ سب ة تَ جنَ اللَّ  كان 

 :هم اءر  القُ 
ِاوة ح صِوقرأ  ،حمَّو  اليل ا  ري -1  ن عاٍم.ع ، ر
ِاوة الف ،م ط ال امللواز -2  عن مح ل. ،ِوقرأ  ر
ِر ان ،اح القاضيعبد ال تا  -3 ِاوة ا ن   عن أيب جع ر. ،ِوقرأ  ر
ِسي -4 ِيحمَّد ٍدا  ،فءا  العر ِري ،ِكامل ووسف البيتيَّي ،وق املنشا ِاوة الد عرن أيب  ، ر

 .عَِّر
 :األسئ َلة
 .رآنِ القُ   ُ مَجب  علييا قطلَ وُ  الت املعاز ما -1
 .هظِ  ب ِحِ  البري رآنالقُ  لِ ّلَِ تِ  لنب فَ  عن ثحتدَّ  -2
 .هونِ دِِ ِتَ  هتِ تا َ كِ   ظعيف البري القرآنِ  مج  هبا رَّ مَ  الت لاملراحِ  ذكراُ  -3
 ؟  سولالرَّ  دِ يب عَ  ة رآنالقُ  ةتا َ كِ   كان   كيف -4
 .يحب الوَ  تاابكُ   مهُ  نمَ  -5



 .يَ حب الوَ  بونبتُ وَ  كانوا  كيف -6
 . سولالرَّ  عيد ة دِاحِ  فع  َ  ب مُ  ة رآنالقُ  مج ِ  مِ دَ عَ   بَ سَ  ما -7
 ؟ ذلن كان  ِمي ؟  وقدِّ ال ِّ   بر أيب دِ يب عَ  ة رآنالقُ   ِ مَجب   بَ سَ  ما -8
ِايِ شب تُ اسب  ال ون القرااء  دَ عَ  كم -9  .ةَّامَ اليَ  ةعَ قِ وب مَ  ة د

 .ملاذا ،؟ دِاحِ  فع   َ مُ  ة القرآنِ  مج َ    بر أيب علال حاقَ   ال ي من -10
 .القرآن ىنَّ ِ   برع  َ  أ و ااتارا ال ي نمَ  -11
 .لع ورَ سُ  أيا  ِة،  ا مية أيب م  إالا   ِود دهاجيِ  مل الت ةاآلوَ  تلاُ  -12
 .يامجعِ   عد ف ُ ال ُّ   ظَ  ِ حُ  نمَ  عند -13
 .؟ ذلن كان  ِمي ،؟  ع ان  ن ثَّانعُ  عيد ة رآنالقُ  مج ِ  ب سَ  ما -14
 .؟ ام قال ِماذا ،؟ فامل احِ  خسب نَ لِ   عثَّان مااتارهُ  ال ون هم نمَ  -15
 . ع ان  ن ثَّانَ عُ  دِ يب عَ  ة رآنِ القُ   ِ مَجب   اوامَ  ذكراُ  -16
 .هِ يلِ جِ سب تَ  ظعيف رآنالقُ  مج  الََّّ سَ وُ  مبَ  -17
ٍب  ةْ غَ لُ  فَ امل  َ  فعرِّ  -18  .ّلحاْ طِ ِا
 .فِ ِامل  َ  رآنالقُ   و ال رق ما -19
ٍب  ةْ غَ لُ  لملرتَّ ا فعرِّ  -20  .ّلحاْ طِ ِا
 .يالَ ِأفنَ  لراءَ القِ   َ راتِ مَ  ذكراُ  -21
 ؟ هاتُ ِ أ َ  ِما ،؟ لتَّ املرَ  ف امل  َ  املرا  ما -22
 البري. رآنلقُ لِ  وتِّ ال َّ  اىنَّ  ة ري بِ التَّ  ثواعِ  َ  ذكراُ  -23
ىل ةبعَ الطَّ   يَ انترَ  ِمي ،؟ لمرَّ  لِ عَِّ  البري رآنلقُ لِ  وتُّ ال َّ  يلسجِ التَّ   دأ مي -24  ؟ اع
 ؟ ةِاوَ رِ  أيِّ ِ ِ  ؟ وتت ٍَ  يلع جِ سب تَ  لِ عَِّ  ئالقارِ  هو نمَ  -25
 .رآنلقُ لِ  وتِّ ال َّ  سجيلالتَّ  ةيَّ كي ِ   عن ثحتدَّ  -26
ِادَ  َ  ال ون اءرا القُ  مهُ  نمَ  -27  ؟ نيممِ  كلي   أرَ قرَ  ةِاوَ رِ  يِّ أَ ِ ِ  ،؟  مراءَ قِ  يلَ سجِ تَ  ء

  



 
 
 
 
 

 روَ والس   اآليات   يبت  ر  تاَ : انيالث   المبحث
  



 روَ والس   اآلياتُ 
 :منيا ،لع ودَ دِ عَ  عانع مَ  علال قطلَ تُ  :ةً غَ لُ  ةاآليَ 

  .٢١١ البقرل:  َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱُة:زَ ج  ع  المُ  -1
اااالع   -2 البقررررل:   َّحل جل مك خكلك حك جك مق ٱُّٱٱ:تعررراىل قولررره ِمنرررهة: رَ با 

٢٤٨.  
  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱٱ:تعرررررررررراىل قولرررررررررره ِمنررررررررررهة: الَمااااااااااالعَ  -3

  .٢٤٨ البقرل:  َّ حط مض خض حض جض
ِم:  َّ مي زي  ري ٰى ين ُّٱٱٱٱ:ٱتعاىل قوله ِمنهٱ:يلل  والد   رهانالبُ  -4   ٢٢ الر

 رآن.القُ  رِ وَ ن سُ مِ  لع ورَ ة ة سُ جَ رِ دَ نب مُ  رآنِ القُ  َّاإِ لِ ن كَ مِ  ة  لَ فيو مُجب  :ّلحة ة االٍطِ ا معيف اآلوَ ِأما 
 :ةاآليَ  ةفَ ر  ع  مَ  ةيقَ ر  طَ 
 :والنِ قَ  هناوتيا داوتيا ِ  حيث نمِ  ةاآلوَ  ةفَ رِ عب مَ  ة َّاءلَ لعُ لِ 

 :نيامِ ، ة  لَّ  ِ أَ  ِام ،فيه ياسِالقِ  يا ّلجتب لِ  جمالَ  ال يي مساعِ  ياهناوتِ  ةاآلوَ  ةداوَ  ِ  ةفَ عرِ مَ  ل:األو  
ِا آوَرر  املررص   قرروا علررال أنَّ اتَّ  لَّرراءَ العُ  نَّ أ -1 مل وعررد ة آوَرر  طررس ِا عرردا مل وَ   وررس ِا دا َِعرر ،ةآوَرر  املررر ة 

 َّا.يُ قوا  ينرَ رِّ  َ أي مل ورُ ِالرَّ  ياسِ القِ كان  ِ   ِلو
ِسرررلَّ  الٍرررلَّ  سرررولِ ورررث عرررن الرَّ هنررراك أحا ِ  -2 عرررن  ه كقولِررر  ،اآلوررراإِ    فييرررا  عرررضَ م حررردَّ اهلل عليررره 

 ،  ترااك َ   ةع لَريرب رل ة لَ قَ ل البرَ ورَ ر سُ ن آاِ  مِ وب ترَ اآلورَ رأ  ِ ن قَ مَ :  ِقوله   ،   املثازبب هي السَّ   :ال احتة
ال  ،ّلْ مررثَ  آورراإع   بب ة َسررال احتَرر نررا أنَّ فب رَ عَ  هناوتيررا مررا ة اآلورراإداوَرر   ِ دَّ َحرر ه فلرروال أنَّرر ،ِغررري ذلررن

 ِكو ذلن. ،رلقَ  ة البرَ وب ترَ ر آورَ فنا آاِ رَ عَ 
هناوا ا منه ماة  ِ فَ رِ عب مَ  قيل إنَّ الثاني:   .يي ياسِ هو قِ  ِمنه ما يي هو مساعِ  داوة اآلواإ 

 
 :ة  اآليَ  إطالقُ 
 :جازاً مَ  بها رادويُ  اآلية تطلق



 ين ىن من خن حن جن ٱُّٱ: أرجال آوة ة القرآن : كقول ا ن عباس ،  ةعض اآلوَ  َ  -1
  .٦ الرعد:   َّجه

  اق.تِّ اة  ه  عض آوَ ف نَّ 
 ني مي ُّٱ: ةع آوَر مَبرحب أَ :"   سرعو مَ  ا رنِ  ولِ َقركَ   ،ةاآلوَر نِمر رأكثَر مرا هرو علال ةاآلوَ  قِتطلَ  -2

 . 8- 7:  ال ل لة َّ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي
  اق. اتِّ  ف هنَّا آوتانِ 

 :رآن  القُ  آيات   ددَ عَ 
: ِقيررل ، 6226  :ِقيررل ، 6220  :ِقيررل ، 6217  :يررلَ فقِ  ،رآنِ الُقرر آورراإِ   ِ دَ َعرر َّرراء ةلَ ف العُ لَررااترَ 

 ِقيل غري ذلن. ، 6336 
 نيم َمرنب ِِمر، ةَّراإ آوَرلِ البَ   عرضَ  دا ُعرن ورَ م ِمريُ نِ فََّر ؛يراتِ هناوَ  ةِ اآلوَ  ةِ داوَ ّلف ة  ِ االاتِ  :ّلفاالاتِ   ُ بَ ِسَ 
 .ةع آوَ  ها  عضَ دا عُ ورَ 
 :ة  آيَ  رصَ ق  وأَ  ة  آيَ  لوَ ط  أَ 
 .لِ ورَ السُّ  ردب ٍَ  ة   وس "هي ةآوَ  رِأق َ  ،  البقرل   سورل ة   الدَّوبن " ةآوَ  فيي ةع آوَ  لوَ طب أَ  اأما 

 :اآليات   ةفَ عر  مَ  دوائ  فَ  نم  
 رَ ررقب ِأَ  ،هلِررثب مِ  نِمرر لع ورَ ُسرر ِ  يررانِ اإلتب  ِ  ىحترردَّ  اهللَ  عنَّ  ؛ل َ ِجررعب مُ   ررارقِ  اإع آوارر ّلثِ ََرر لا ُكرر  أنَّ  مُ لبررالعِ  -1

ُِ  هبرا  بُرثب ورَ   ارع قِ  آواإع  ّلثََ  كلَّ   أنَّ  علال لَّ فدَ  ،آواإع  ّلثََ  ورلع سُ   ةاآلوَر  راوَّ قرُ  ِة ،اإلعجرا
 ة.ولَ وِ الطَّ  لدَ الواحِ 

سِ علال رُ  فِ قب الوَ  نُ سب حُ  -2  .ةنَّ عند ذلن سُ  فَ قب الوَ  ى أنَّ رَ ن ورَ ة عند مَ اآلوَ  ِؤ
 .ةِ عَ اىنََّ ة بَ طب ِاُ  ّللِ كال َّ   با اإِ العِ  ة أحبامِ  بار اآلواإِ اعتِ  -3

 :اآليات   يبرت  تَ 
رررجِ  عرررن،  اهللِ  سرررولِ رَ  عرررن يا ي ِ وقِ تَررر اآلوررراإِ  يررر َ رتِ تَ  أنَّ  علرررال ةمَّررراعُ   أمجَعررر  ه ِّررررَ  عرررن ،ّلمربورررل عليررره السَّ

 نِمر ءع يب َشر ير تِ رب ترَ  ة فرا َ رتَ  مهِ ريبِ غَرلِ  ال وندِ اِشرالرا  اخلل راء ال ة ا َ ال َّر نِمر دع عحَ  فليس ،ِتعاىل هسب انَ 
 .اآلواإِ 



 .ذلن ِغري ،ةّلمَ ِالعَ  ،فرَ ِالشَّ  ،ةلَ املن ِ  ة:غَ لُ  ة  ورَ الس   معنى

 . ع طَ قب ِمَ   ع لَ طب مَ  ذاإ ريالبَ  رآنِ القُ  آواإِ  نمِ  ةلَّ قِ تَ سب مُ  ة َ : طائِ الحط  االص   وفي
 فيه. يا ِ تِ ّلجب لِ  جمالَ  ال يا مساعِ  تياهناوَ  لِ ورَ السُّ  ةداوَ  ِ  ةفَ رِ عب : مَ ة  ورَ الس   ةفَ ر  ع  مَ  يقُ ر  طَ 
 :رِ وَ السُّ  ف ة أمساءِ لِ ااتُ : ر  وَ الس   أسماء   رصدَ مَ 

 .ةيَّ ي ِ وقِ ا تَ إهنَّ  :يلقِ فَ  -1
 .ةوَّ يا ِ ا اجتب إهنَّ  :يلِقِ  -2
 . ِاآلَارِ  وثِ اعحا ِ  نمِ  يفِ وقِ التَّ  ِ  رِ وَ السُّ  أمساءِ  ي مجَِ   بَ َرَ  ِقدي:  يوطِ السُّ  قال ،ةيَّ ي ِ قِ وب ترَ  أهنا  اجِ ِالرا 

 :أقسامع  ةِ ّلََ ََ  إىل مهدَ ِعَ  االسمِ   دا عَ ترَ  حيث نمِ  القرآنِ  ورسُ  مسِ قَ نرب : ترَ روَ الس   سامُ أق  
 .ذلن ِغريِ  ،ِاعنعام ،ِاععراف ،ساءكالنِّ   ،دِاحِ  ماله اسم   ل:األو  
رر ،تررابالبِ  أما  التسررََّّ  ف هنررا ،كال احتة،اسررمع  نِمرر رأكثَرر مالررهاني: الث اا رر ،القرررآن ِأما  ،املثرراز ب ِالسَّ  ،افيةِالشا

ِقَشرررة ،رلثِرررعب ِاملبرَ  ،ِالب ررروث ، ةِال اِضررر ،لراءَ  َررر التسرررََّّ  ف هنرررا ،و رررةِكالتَّ  ،ذلرررن ِغرررري ،يرررةِالبافِ  قشب
ُ
 ِغرررري ،ِامل

 ذلن.
 ،اسِ ِالنار قِ لَرل َ لِ  وب ترَ ذَ وِّ ِاملَعر ،َّررانعِ  ِآلِ  لرِ َقرلبرَ لِ  نوب هرراَِ ال َّ  :كرو ،دِاِحر  اسرمع  رع وَ سُ  لدَّ عِ  السََّّ تُ  : أنالثالث  

 . " حمر    لِ ِءَ املبدُ  رِ وَ لسُّ لِ   يما وامِّ  ِ
ل راءَ ِ َر اعن رالِ  برار اعتِ  ؛لسرورَ   113  إهنرا :ِقيرل ،لسرورَ   114  ريالبَ  رآنِ القُ  رِ وَ سُ   دَ : عَ ر  وَ الس   ددَ عَ 
 ل.دَ ِاحِ  لورَ سُ 

ِعَ ن حيث الطُّ مِ  رآنِ ر القُ وَ م سُ سِ نقَ تَ : ر  وَ الس   أقسامُ   :أقسامع  ةِ عَ مه إىل أر رَ دَ ول 
ة عَ ا ِ السار ف ةلِرِااتُ  ،اععرراف ،اعنعرام ،املائردل ،سراءالنِّ  ،آل عَّرران ،رلَقرالبرَ  : بب ِهي َسر :والالطِّ : لاألو  
ِالتَّ  :لفقي  وونس. :ِقيل ،و ة معاْ اعن ال 

 هبا.قارِ أِ تُ  ةع آوَ  ةئِ اود آوا ا علال م ِ ر الت تَ وَ ِهي السُّ  :: املمونانيالث  
ِهي الت تَ الثالث    اآلواإ.  ِ دَ و ة عَ ي املمِ لِ : املثاز: 
ِهو  َّ : امل َ ابعالر    نمِ  :ِقيل  ،ق ن سورل مِ  :يلقِ فَ  ،هتِ داوَ ف ة  ِ لِ ِااتُ  ،رآنِ ر القُ ِااِ أل: 



 :أقسامع  ةِ ّلََ ل إىل ََ  َّ م امل َ سِ قَ نرب ِورَ  ، ا جراإ 
 . ِجالربُ  أِ   بأالنَّ  إىل   ا جراإ أِ   ق ن مِ  :ل َّ امل َ  والُ طِ  -1
ِساط امل َ  -2 ِج أِ   بأالنَّ  ن مِ  :ل َّ أ  . ةنَ يرِّ البرَ  أِ    الالنُّ  إىل   الرب
 .ر القرآنإىل آاِ   ةنَ يرِّ البرَ  أِ    الالنُّ  ن مِ  :ل َّ امل َ   ارُ قِ  -3
 :روَ يب الس  رت  تَ 

 :أقوالع  ةِ ّلََ إىل ََ  رِ وَ ي  السُّ تِ رب َّاء ة ترَ لَ ف العُ لَ ااترَ 
 نمِ  رع مب علال أَ  ناءْ  ِ  إالا  فِ ن امل  َ عيا مِ ضِ وب ة مَ  ل  ورَ سُ   وضَ فلم تُ  ،يي ي ِ وقِ تَ  رِ وَ السُّ  ي َ رتِ تَ  أنَّ  ل:األو   
 .ه تِ ّلَِ ن تِ وا مِ َُّ يِ   ما فَ سَ ه علال حَ تِ إشارَ  ا أِ ِ مب أِ رَ   بِّ النَّ 
 .ةِ  ا َ ن ال َّ مِ  يي يا ِ اجتِ  رِ وَ السُّ  ي َ رتِ تَ  أنَّ  اني:الث  

 .ةِ  ا َ يا  ال َّ اجتِ ه  ِ يبُ رتِ يل كان تَ لِ ِالقَ  ،اْ يا ي ِ قِ وب ترَ رآن كان القُ  رِ وَ ر سُ أكثَ  ي َ رتِ تَ  أنَّ  الثالث:
رررتِ رب ّلف ة ترَ ر ة االارررتِ كَ  ب وُررر ر  ِلررريس هنررراك أََرررر ة رضررري اهلل عرررنيم أمجعررروا علرررال  ا َ  ام ال َّررر مرررا رِ وَ يررر  السُّ

رر يرر ُ رتِ ِتَ  ،ف اآلناملوجررو  ة امل رراحِ  تيرر ال َّ   ،يانِ بب  عنررد ال ِّررإالا   ع واِجررِلرريس  ِ  نرردِب  مَ  لِ ّلَِ ور ة الررتِّ السُّ
 ه.ظِ يّلْ   ب يِ سب تَ  ؛هلِ ِِّ إىل أَ  فِ ر امل  َ ن آاِ البدء مِ  فاعفنل
 منيا: ل،ري ثِ د كَ وائِ فَ  رع وَ إىل سُ  رآنِ يم القُ سِ قب ترَ : لِ رآن  ير القُ و  س  حكمة تَ 

 ث عنه. دَّ تَ وضوعاْ ترَ مَ  لع ورَ سُ  لِّ بُ لِ  ِذلن أنَّ  ،ّلمر البَ حموَ  وم ا دوثِ وضُ ة علال مَ اللَ الدا  -1
ِأَ كان أنشَ   لْ ورَ سُ    إذا أتَّ ِك ا ا افِ  ئَ القارِ  أنَّ  -2 رل أِ حِ ّلَِ تِ ث لِرَعر رب ط لره  ييرا لِ الرت تَ  لِ ورَ السُّر  ِ  ب

 .رآنِ ن القُ ه مِ ظَّ حَ   َ حي وأاُ  ِهب ا
 :ف  حَ ص  ة المُ ئَ ز  ج  تَ 

ررقَ ة مُ يَّررَّانِ ثب ف العُ ن امل رراحِ ُبررمل تَ  البررري إىل  رآنَ َّوا الُقررفقسَّرر ،يم  عررد ذلررنقِسررالتَّ  ِإمنررا َتَّ  ،إىل أجرر اء ةْ ََّ سَّ
رر ،فيرره ةع ََّررلِ ل كَ أَِّ  ِرر ءع  ب ُجرر مسرروا كررلَّ  ،جرر ءاْ  َّلَررو رر ، رراْ  ب ون حِ تُّ فررالقرآن ِسرر ،وب  رَ  ب َّوا اىنرر ء إىل ِحررِقسَّ َّوا ِقسَّ

 .عاْ  ُ رُ  مع سب قِ  لا وا كُ مسا  ،أقسامع  ةِ عَ أر رَ  إىل بَ ا  ب 



رعَ  لا ُكرر  سِ أب ِعلررال رَ  ، خررس ة ََّرلِ كَ   آورراإع  سِ َخبرر كررلِّ   سِ أب   علرال رَ ن َِضررِمرنيم َمرر ،  عشررر ة ََّررلِ كَ   ر آورراإع شب
ِا كَ مث ااتَ  ،لورَ ر السُّررإىل آِارر ، عشررر   َنررل وَ رَّ َِمرر ، خررس   َنررل وَ رَّ عاقرر   ينيررا فََّررِوُ   إىل  خررس ة ََّررلِ  ررر
 . رع   عشر ن دالْ مِ عون  َ ِونَ  ، را 

 :األسئ َلة
 ّلحاْ.ِاٍطِ  ،ةْ غَ ة لُ ف اآلوَ رِّ عَ  -1
 ة ذلن. لَّاءِ العُ  ذكر أقوالَ اُ  ،؟ ةاآلوَ  ةفَ عرِ وق مَ رِ ما طَ  -2
 ن اآلوة.ر مِ علال ما هو أكثَ  إلطّلقِ  ،اآلوة ة علال  عضِ اآلوَ   ِ  ب لَ  ثاالْ إلطّلقِ ذكر مِ اُ  -3
 ؟ ّلفيم  ااتِ ِما سبَ  .لَّاء ة ذلنالعُ  ذكر أقوالَ اُ  ،؟ القرآن   آواإِ دَ عَ  مب كَ  -4
 ؟ ةر آوَ  َ قب ِأَ ، ؟ ة القرآن ةع ل آوَ ما أطوَ  -5
 ف منيا.رِ عب ترَ  ذكر مااُ  ،دوائِ رآن فَ القُ  ة آواإِ فَ عرِ ََّ لِ  -6
 ؟ ي  اآلواإرتِ ة تَ فَ عرِ روق مَ ما طَ  -7
 ؟ روَ السُّ  ر أمساءِ م دَ  ِما ،؟ ّلحاْ ٍطِ اِ  غةْ ورل لُ ما معيف السُّ  -8
 ي .وضِ م  التَّ  ؟، مهدَ ِعَ    االسمِ دا عَ ن حيث ترَ رآن مِ ر القُ وَ م سُ سِ قَ نرب م ترَ سب م قِ إىل كَ  -9

 ؟ ملاذا ،؟ذلن ة  ّلف  ِهل هناك اِ ، ؟ القرآنور   سُ كم عدَ  -10
ِعَ ن حيث الطُّ رآن مِ القُ  رِ وَ سُ  كم أقسامُ  -11  ؟ مهدَ ول 
ِمارهااذكُ  ور أقوال  ي  السُّ رتِ َّاء ة تَ لَ لعُ لِ  -12  ؟ ّلف ة ذلنر االاتِ أََ  . 
ِمي وُ بَ ترَّ رَ مُ  رآنِ القُ  رِ وَ سُ  لِ ّلَِ تِ  نُّ سَ مي وُ  -13  يا ؟يبِ رتِ تَ  سُ بب عَ  نا سَ ة ؟ 
 ؟ رآنالقُ  ورِ وِ سب ن تَ ا بَّة مِ ما  -14
   أر اعه ؟ِكم عدَ  ،ه ؟  أح ا ِ ِكم عدَ  ،القرآن ؟   أج اءِ كم عدَ  -15
 ؟ وب العَ  سِ أب   رَ ضب ِماذا وعّن َِ  ،اآلوة ؟ اخلاء علال رأسِ    رأسِ ضب ماذا وعّن َِ  -16

  



 
 
 
 
 

 يح  : الوَ ابعالباب الر  
  



 يُ ح  الوَ 
 ة.عَ رب ِالسُّ  اخل اءِ  لِ ٍب ة اعَ  يُ حب الوَ 
 عناه:ومَ 

 .اِ ريبِ ال علال غَ ه إليه حبيث خي َ جَّ وَ ن ورُ ظَِ  رو  اخلاصا السَّ  يُّ اخل ِ  اإلعّلمُ 
 ه:قُ رُ وطُ 
 .وضعرِ ِالتَّ   ِ مب يل الرَّ بِ علال سَ  ّلمُ البَ   أ 
 كي .  عن ال َّ اجملرَّ  وإُ ال َّ   ب 
 ح.اىنواِر  عضِ بَ  ِ  لُ اإلشارَ   ج 
 .ةُ تا َ البِ     
 :ي  و  غَ نى الل  ع  المَ ه ب  واعُ ن  أَ 

ِالرررُّ اهِ الطارر لِ رَ طبررال ِ  يمِ لِ السَّرر اإلنسررانِ  مِ ِب رَ ة  يرره اهللُ لقِ : ظررا وُ رواط  الَخااإلهااام  -1  ي إىل أمِّ حب كررالوَ   ِحِ ر 
 .موسال

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من ُّٱٱ:قرررال تعررراىل
  .٧ الق ص:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

 يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱٱ، قررررال تعرررراىل: ررررلي إىل النَّ حب الوَ َكرررر  :ي  ريااااز  الغَ  اإللهااااامُ  -2
 (.٦٨ ل:  النَّ ٱٱٱٱٱٱَّ ىك مك لك اك يق ىق

 :تعراىل ه قرالِمروب إىل قرَ  ّلمِ ِكروا عليره السَّر ك حياءِ :واإليحاء   ز  م  الر   يل  ب  ة على سَ ريعَ ة الس  اإلشارَ  -3
 (.١١ مري:  َّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ

ااااااااَسااااااااوَ س  وَ  -4  مك لكاك يق ىق يف ىف يث ُّٱٱقررررررررال تعرررررررراىل:ين: ياط  ة الش 
 .(١٢١ اعنعام:  َّ مل يك ىك

ات  كَ الئ  إلى مَ  يه اهللُ لق  وما يُ  -5 ان أَ ه م   ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱقرال تعراىل:لاوه: عَ ف  ياَ ل   ر  م 
 (.١٢ اعن ال: ٱٱٱٱٱٱَّمك لك اك يق

 .اِ ِكوِ  يت عِ رب شَ  مع ه حببب يائِ أنبِ  دِ عحَ  اهللِ  هو إعّلمُ  عاً:ر  شَ  يُ ح  الوَ 



 :رعي  المعنى الش  ه ب  أنواعُ 
 النسرررراء:  َّمب زب رب يئ ٱُّٱٱه قررررال تعررراىل: ِّرررِرَ  دِ ببرررر رررو العَ  ةْ ََّرررربالَ وبرررون مُ  مرررا  أ 

١٦٤.  
رره علررال َِ يِّرربِ نَ   ِ لبررة قرَ  ه اهللُ فُرر ِ قب وبررون إاامرراْ ورَ  مررا  ب  ِرِ النَّرر مِ لبررن العِ ِمرر هع جب ي  لرره طِ ال وسررتَ حبيررث  يا ر

ه لرررن أنَّررري ِعرررِب ة رَ  ثَ َ رررنرَ  دسِ الُقررر ِحَ رُ  إنَّ   :ِمنررره قرررول الرسرررول  ،اْ با َشررر د فيرررهال جِيررر ،عررراْ فب  َ 
 .   لَ ِأمجلوا ة الطَّ  قوا اهللَ يا فاتَّ لَ ِأجَ  ياقَ ِب ل رِ َِّ بب تَ سب حي تَ  س   ب نرَ  بوإَ 

رر ِمنرره قررول إ ررراهيم ،نامرراْ مررا وبررون مَ   ج   خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱٱ:ّلمعليرره السَّ
 . ١٠٢ ال افاإ: ٱٱٱٱٱَّهن من

ن ِمرر اهلل  ه رسررولُ  ِرر ئدِ ل مررا  ُررأَِّ   شررة رضرري اهلل عنيررا قالرر :و عائِ نِ املررءمِ  وث أما دِ ِمنرره َحرر
 .   بب ال ُّ  قِ لَ فرَ  إ مثلَ  جاءَ وا إالا ؤب رى رُ ، فبان ال وَ وما ة ة النَّ ال ا  واؤب ي الرُّ حب الوَ 

ِهرر ا النَّررّلمعليرره السَّرر ة جربوررلَ طَ واِسررمررا وبررون  ِ      ِأكثرَ وم هررو أشرريَ :  َِِ هررارُ رها  رر،  ه كلُّرر  رآنِ الُقرر يُ حب
 .  يا ي اىنلِ حب الوَ ر  عليه  ِ  ل ُ ِهو امل طَ  ،يلبِ القَ  ن ه امِ 

 : سول  إلى الر   المعليه الس   يلَ بر  ي ج  ح  ة وَ ي  ف  ي  كَ 
ِلِ نُ لِ  ِسلَّ ٍلَّ  سولِ ي علال الرَّ حب الوَ     :تانم حالَ ال اهلل عليه 

ٍُ  ربولُ ل جِ ثَّ ََّ تَ : أن ورَ ولىة األُ الحالَ  ِوَ راا ا اضِ وَ  إنسانع  لِ ورَ علال  ِن   ه.ّلمَ عون كَ ََّ سب ر
ِسلَّ ٍلَّ  سولَ الرَّ  ربولُ وأت جِ أن  :انيةالحالة الث    ٍَ ال اهلل عليه  ال وَ سِ اىنرَ  ةِ لَ  َ لب م مثل   طا غُ ِورَ  ،د  حَ راا أَ ، 
ىل.مِ   بِّ علال النَّ  دُّ ة أشَ ِه ا ا الَ  ،مع نائِ ِما هو  ِ  ،مائِ النا  يطِ طِ غَ  لثب مِ   سولُ الرَّ   ن ا الة اع

 و ا التو :ليل علال هاتَ ِالدَّ 
 كيرف  ،اهلل رسرولَ  : ورافقرال  اهللِ  رسرولَ  سرألَ  شرام  رن هِ  ثَ ا ارِ  ا أنَّ عني شة رضي اهللحدوث عائِ 

ٍَ ثبريّن مِ أحياناْ وأتِ   :؟ فقال رسول اهلل  يُ حب ين الوَ وأتِ  ُا َعلريَّ سِ ة اىنررَ لَ َ رلب ل  ِهرو أشردا  م عرّنَّ َ ر ب يرُ ، فرَ ، 
ِأحيانراْ ورَ ير  عنره مررا قرالعِ ِقرد َِ  ة رضرري َشرقالر  عائِ   ،وقرول  ي مرراعِ ّن فرأَ َُّرلِّ بَ يُ ّلْ فرَ ُجرن رَ ل ل امللَررثَّرََّ تَ ، 

 . قرراْ رَ عَ  دُ  َّر َ ترَ يَ ه لَ ينَرربِ جَ  ِإنَّ  ،عنره مُ َ ر ب يرُ فرَ   ِ رب البَررر ودِ دِ الشَّر ة اليرومِ  يُ حب الرروَ  ل عليرهِ  ِ نبره ورَ تُررورب أَ ِلقرد رَ  :اهلل عنيرا
ِاا البخاري  .ر



 :األسئ َلة
ِاذكُ يَ حب ف الوَ عرِّ  -1  .هقَ رُ ر طُ ، 
 .مع وب نرَ  ، م  تعروف كلِّ غويِّ  املعيف اللُّ ي حب الوَ  ذكر أنوامَ اُ  -2
ررر ربورررلَ جِ  يءِ جِمررر ح حررراالإِ اشررررَ  -3 ِأوُّ  سرررولِ لرَّ لِ  ّلمعليررره السَّ ّلل عليررره ال َّررر - عليررره دا يَّرررا أَشررر، 

 علال ذلن. ليلر الدَّ كب ذِ م   ،ّلمِالسَّ 
  



 
 
 
 
 
 

 ي  ن  دَ والمَ  ي  ك  : المَ سالباب الخام  
  



 ي  ن  دَ والمَ  ي  ك  المَ 
ِلِ نُ  نِ مَ  َ ق  ِ لَّ عَ ترَ ِما ورَ  ،رآن البرية القُ راسَ دِ  ِ  لْ ريَ بِ كَ   ةْ ناوَ املسلَّو عِ  لَّاءُ يف عُ اعتَ  ِلِ ن النُّ ِأماكِ  ،هِ    ِكو ، 

ِعَ إالا  ةع ن آوَ ، فَّا مِ ذلن ِمري نرَ  لَر َ  ا ة رضي اهلل عرنيم أورن نرَ ال َّ  فَ رَ   ال َشر لَر َ نرَ  يمَ ِفِر ، لَر َ ،   نَّ ، 
ررإىل جُ  حيترراجُ  هرر ا أنَّ  ررل ظَِ  َ حرري عرفرروا: مررا نَررر لَّرراءُ ه العُ لَرر َ  َ  ريع بِرركَ   دع يب ررِمررا  ،ةونَرراملدِ  ِ  لَ  َ ِمررا نَررر ،ةَ بَّ ن ِمرر لمحُِ
ِمرا نَررةبَّرة إىل مَ ونَرن املدِ مِ  لَ محُِ  ِما ،ةونَ ة إىل املدِ مبَّ  ِمرا نَررل لريّلْ  َ ،  ِمرا نَرر َ ،  ر لَ  َ ل هنراراْ،  ِمرا نَرري اْ ٍب  لَ  َ ، 
ِمررا نَرررتاءْ ِشرر ِغررري ذلررن ِمررر َ ة السَّرر لَ  َ ِمررا نَررر رة ا َنرر لَ  َ ،   ثِ َ رربب ة مَ  لَّرراءُ يا العُ َسرررَّ الررت  َ  ن اعنرروامِ ، 

 .ِزِّ ِاملدَ  يِّ املبَ 
 :ي  ن  دَ والمَ  ي  ك  المَ ب   م  ل  الع   يقُ ر  طَ 
 وقان:رِ ز طَ ِاملدَ  يا  املبِ  مِ لب لَّاء ة العِ لعُ لِ 

ِوستَ يا قلِ ي النَّ َّاعِ السَّ  ل:اعَِّ   ل أِورَ السُّ  ودِ و ة حتدِ عِ ا ِ ة أِ التا ا َ  عن ال َّ  ةي َ  ِ ال َّ  ةِ ِاوَ د إىل الرِّ نِ : 
 ة.يَّ نِ ة أِ املدَ يَّ املبِ  ةِ اآلوَ 
ِوستَ يا يا ِ االجتِ  يا ياسِ از: القِ الثا   فيره  َ رَ علال مرا َِ  زي دَ أِ مَ  يي بِ ه مَ علال أنَّ  يلع لِ دَ    ِ رِ ما مل وَ  ياسِ د إىل قِ نِ : 
ِإن أَ يي بِ ة فيو مَ يَّ املبِ  ه اآلواإِ بَ ف ن أشب  ؛يل  لِ  َ   .زي دَ ة فيو مَ يَّ نِ املدَ  ه اآلواإِ بَ شب ، 
ٍب ّلََ ََ  زِّ ِاملدَ  يِّ وف املبِ رِ عب َّاء ة ترَ لَ لعُ لِ ِ   :ّلحاإع طِ ة ا
 :ي  ن  دَ والمَ  ي  ك  المَ  يفُ ر  ع  تاَ 

ِاملدَ ةل ظبَّ  َ ما نرَ  يَّ املبِ  أنَّ  ل:األو    ة.ونَ  املدِ  لَ  َ ما نرَ  زَّ ، 
 فيرو غرري ،لياورف ال وشرََّ عرِ فير ا التَّ  ،ةونَرِاملدِ  ةَ بَّرمَ    ة غرريِ لَر َ نرَ  هنراك آوراإع  أنا   علال ه ا القول  ِ رِ ِوَ 

 ٍِ  ر.حا
ِمررا  ةونَرربرراْ علررال أهررل املدِ كرران غالِ   اإلميررانَ  عنَّ  ؛زي دَ فيررو َمرر  نرروا يررا الرر ون آمَ وررا أوُّ  : مررا كرران فيرره اني:الث اا  ،

 .ةَ بَّ مَ  باْ علال أهلِ كان غالِ   رَ  ب البُ  عنَّ  ؛يي بِ فيو مَ    اسيا النا وُّ وا أَ  : فيه كان

ٍِ  عروف غريُ ِه ا التَّ    رت يب ُّٱٱ:الريس فيير رِ وَ ن السُّرمِ  ري  ثِ  ل كَ  ؛رآنِ القُ  آواإِ  رَ أكثرَ  عنَّ  ؛أوناْ  رع حا
 .َّ نن من ُّٱال  ،َّ زت



ِما نرَ يي بِّ و مَ يُ فرَ  لِ رَ ااجب  لَ بب قرَ  لَ  َ ما نرَ  ث:ال  الث   ِإن نرَ زي دَ ل فيو مَ رَ  عد ااجب  لَ  َ ،   .ةَ بَّ ة مَ  لَ  َ ، 
ٍِ دا ن حَ مَ ل ال َّ عَ وف جَ عرِ ِه ا التَّ  راْ فا ر ط  ، فيرو ضرا ِ ِاملردزِّ  يِّ ّلْ  و املبِّ ٍِ ال خيررج عنرهِحا ن ِمر ء  يب َشر ر 
ِه اها عدأِ  ،لِ ااجرَ    قبلَ لَ  َ ا أن تبون نرَ فيي إما  ،ياكلِّ   اآلواإِ   ي . ِ عروف ال َّ هو التَّ  ، 

 ة:ي  ن  دَ والمَ  ة  ي  ك  المَ  ر  وَ ط الس  واب  ضَ 
رررررر العُ ظَرررررنَ  ررررر ةِ يَّرررررور املبِّ لَّررررراء ة السُّ ِا أنَّ ة فوَ يَّرررررور املدنِ ِالسُّ ررررر وضررررروعاإِ ََّ لِ  جرررررد  ِأنَّ   اإع مميِّررررر ةِ يَّررررراملبِّ  رِ وَ السُّ
ررر وضررروعاإََّ لِ  ِا َمرررظَررر، مث نَ  اإة مميِّررريَّرررنِ املدَ  رِ وَ السُّ ِا أنَّ وَجرررأاررررى فَ  لْ رَّ ر رررلِ بَ لِ  د  طَ وا ِ َضررر ةِ يَّررراملبِّ  رِ وَ َّررراإ السُّ
 ذلن: يانُ ِ َ  ،طَ وا ِ ة أوناْ ضَ يَّ نِ املدَ  روَ َّاإ السُّ لِ بَ ِلِ 
 :ة  ي  ك  المَ  ر  وَ الس   طُ واب  ضَ 

 ة.يَّ بِّ ي مَ يِ فَ    ّلا كَ       ب فييا لَ  لع ورَ سُ  كلُّ  -1
فِ تَ تَررر ب ورل ترُ ُسررر كرررلُّ  -2 ررريَ الترَّ    حبرررِر  ة إالا يَّررربِّ ي مَ ذلرررن فِيررر ِغرررريِ   خل ،  جي ،  خل ي كرررو جِّ

ِةآِ  البقرل  ّلف.عد اِ الرَّ  ل عَّران 
 .ةع يَّ بِّ فيي مَ  لع ّلَِ ل تِ دَ جب فييا سَ  لع ورَ سُ  كلُّ  -3
 إالا  ة  يَّرررربِّ مَ  يَّ فِيرررر َّ زت  رت يب ُّٱِلرررريس فييررررا ، َّ نن من ُّٱ فييررررا ورلع ُسرررر كررررلُّ  -4

 مم ام يل ىل مل ٱُّٱهررا أونرراْ رِ ة آاِ  مرر  أنَّ  ،ةيَّربِّ مَ  فيرري سرورل ا ررجا 

  .77 ا ج:  َّ من زن
رر -5 ِإَبرراإ مرر  املشررِر    اىنرردالَ ناِسررا وُ َّرراإ مماررلِ ة البَ  لع وَّ قُرررل مرر  ريَ ِ ررالقَ  ور ذاإ اآلورراإِ السُّ كو 

 ة.يَّ بِّ مَ  ر  وَ و سُ اهِ ِالربَ  ةلَّ اع ِ 
 ة:ي  ن  دَ المَ  ر  وَ ط الس  واب  ضَ 

 بوإ.بَ نب ورل العَ ة سوى سُ يَّ نِ دَ فيي مَ  اق     النِّ  ب فييا لَ  لع سورَ  كلُّ  -1
 .دا أِ حَ  ةع ونَ رِ  َ ر لِ كب فييا ذِ  لع سورَ  كلُّ  -2
ِاإلطناب ة ا دِ اآلوَ ول طُ  -3 ِتَ وعَ رِ الشَّ  أحبامِ  طَ سب    َ ناسِ ا وُ وث مما ة   .ي ياوضِ ة 

 ة:ي  ن  دَ والمَ  ة  ي  ك  المَ  ر  وَ زات الس  ي  مَ مُ   
 :ة  ي  ك  المَ  ر  وَ زات الس  ي  مَ مُ 



ِالدَّ يدَ قِ ل العَ ظسائِ  ةُ ناوَ العِ  -1 ِاإلميانِ وحِ عول إىل التَّ ل  ِ ِ  يد  ِاليَ رسولِ  اهلل   ة املشركولَ جما َ  ,راآلاِ  ومِ ه 
ِالربَ لَّ ِإورا  اع ِ  ،ة ذلن ِأعَّال املشركو.ن الشِّ ور مِ   ِ ِالتَّ  ،واهِ ة   رك 

 با اإ.العِ  أٍولِ  ِ  رُ مب ِاعَ  ،و شرِ لتَّ ة لِ العامَّ  سِ سُ اعُ   ُ ضب َِ  -2
ِالسا اعنبِ  صِ  َ قَ رياْ  ِ ثِ كَ   شيا ُ تِ االسب  -3  ةَ رن خمالَ كو ِمراملشرِر  ورُ حتر ِ  ،لِ يردَ قِ ل العَ سرائِ ور مَ رِ قب ترَ قو لِ ا ِ ياء 

 ة.قَ ا ِ م السا مَ ن اعُ و مِ  ِ خالِ لَُّ ما جرى لِ  يانُ ِ َ  ،سول الرَّ 
 ة:ي  ن  دَ المَ  ر  وَ زات الس  ي  مَ مُ 
ِ ِ  ّلإِ ِاملعامَ  با اإِ العِ  حبامِ يل أَ   ِ تَ  -1  ذلن. ِكوِ  ِا د
 .اإلسّلمِ و م إىل عب ِ َ  ،ميِ بِ تُ كُ   حتروفِ  ِإَباإُ  ،تابالبِ  أهلِ  دالُ جِ  -2
ِهَ قِ املنافِ  أحوالِ  فُ شب كَ  -3 ِمِ نيُ و مِ َِّ املسلِ  ورُ حت ِ  ،مهِ أستارِ  نُ تب و   ن أفعاام.م 

 ة:ي  ن  دَ ر المَ وَ الس  
ِنَ عِ   اقع  اتِّ  زُّ املدَ   هي:ِ  ،لورَ سُ  شر
 -8 , ورالنُّ  -7 , و ةالتَّ  -6 , اعن ال -5 , املائدل -4 , ساءالنِّ  -3 , آل عَّران -2, البقرل  -1

رررر  -9 , اعحرررر اب  -14 , اجملا لررررة -13 , ا دوررررد -12, ا جررررراإ  -11 , ال ررررت  -10 , دحمَّا
 -20 رري التَّ  , -19ّلق الطار , -18 , املنافقون -17 , اىنَّعة -,  16املَّت نة  -15, ا شر 

 . رالنَّ , 
 ف فيه:لَ ختاَ المُ 

  :هيِ  ،لْ ورَ ل سُ رَ شب ت عَ ة اَنَ  لَّاءُ لف العُ ِااتَ 
 -8 ،درالَقرررر -7 ،ط يررررفالتَّ  -6 ،نغررررا ُ التَّ  -5، فا ال َّرررر -4 ،محنالرررررَّ  -3 ،عرررردالرَّ  -2 ،ال احتررررة -1
 .اسالنا  - 12 ،قلَ ال َ  - 11 ،اإلاّلصُ  - 10،ةلَ ل َ ال َّ  -8، ةنَ يرِّ البرَ 

 ة:ي  ك  ور المَ الس  
ِهي اَرب  اقتِّ ا  يي بِ ور فيو مَ ن السُّ دا ذلن مِ عَ  ما مثانون سُ نَ ،   ل.ورَ تان 
 :ي  ن  دَ والمَ  ي  ك  المَ  ة  فَ ر  ع  مَ  دُ وائ  فَ 
 :زِّ ِاملدَ  يِّ املبِ  ةِ فَ عرِ د مَ وائِ ن فَ مِ 



 م.دِّ قَ ترَ لَُّ لِ  خ  ناسِ  رُ أاِّ فاملتَ  ،ن املنسوخِ خ مِ اسِ النا  ي ُ بيِ  -1
 ل َّ ة إىل ِعرريَّررلِ اىناهِ  كِ رَ ن  َ هبررا ِمرر يررو ِ ِالنُّ  ةِ مَّررة اعُ يَرر ِ رب يم ة ترَ ه ا ِبررِجرررُّ دَ ِتَ  و ِ شرررِ التَّ  وخِ تررارِ  ةُ فَرررِ عب مَ  -2

 ه.تِ عَ فرب ِرِ  اإلسّلمِ 
ِلِ النُّ  بانِ ة مَ فَ عرِ مَ  ف نَّ  ،ةري اآلوَ سِ  ب ترَ  ريُ سِ يب ترَ  -3  .ةِ معيف اآلوَ  مِ يب و علال فرَ عِ وُ   

 :األسئ َلة
ة هررر ا  ه العلَّررراءُ ُسررررِّ دَ مرررا وُ  ر  عرررضَ ِاذُكررر ،ِاملررردزِّ  يِّ و  ررراملبِ َِّ املسرررلِ  لَّررراءِ عُ  ةِ ناوَرررث عرررن عِ حتررردَّ  -1

 .الباب
 ؟ ِاملدزِّ  يِّ املبا  ِ  مِ لب وق العِ رِ طَ ما هو  -2
 .زِّ ِاملدَ  يِّ املبِ  وفِ عرِ ة تَ  لَّاءِ العُ  ّلحاإِ ذكر اٍطِ اُ  -3
 يِّ املبِ  طُ وا ِ ِما هي ضَ  ،؟ ه اتِ مميِّ  زِّ ط املدَ وا ِ ِما هي ضَ  ،؟  اإِ يِّ ِاملََّ  طِ وا ِ رق  و النَّ ما ال َ  -4

 ؟ ه اتِ مميِّ 
 .كلت منيَّا اإ   و مميِّ  ن، مث قارِ زِّ املدَ  طوا ِ ِضَ  يِّ ط املبا وا ِ ن  و ضَ قارِ  -5
 مث ،ِاذكرر مرا تعررف منيرا ،ةيَّرور املبا   السُّردَ ِكم َعر ،؟ ِما هي ، اقتِّ اة  يَّ ور املدنِ   السُّ كم عدَ  -6

 ف فييا.لَ املخترَ  ورر السُّ اذكُ 
 ف منيا.رِ عب ذكر ما ترَ ل. اُ ريَ ثِ د كَ وائِ فَ  ِاملدزِّ  يِّ ة املبا فَ عرِ ََّ لِ  -7
ِلِ   النُّ بَ ن حيث سَ رآن مِ القُ م سِ ونقَ  -8  رها.، اذكُ وََّ سب مه إىل قِ دَ ِعَ   

  



 
 
 
 

 زول  الن   بابُ س  : أَ ادسالباب الس  
  



 زول  الن   أسبابُ 
 .رآنِ ر القُ ثَ ِهو أكب  ،ااصت   ع بَ سَ  ِ  طع بِ تَ رب غري مُ  داءْ تِ ا ب  ن اهللِ مِ  لَ  َ : نرَ لو  م األَ س  الق  
ٍَّ  أسبابع  ِ  ةْ طَ بِ رتَ   مُ لَ  َ نرَ  : آواإ  انيم الث  س  الق    .ةع اا

ِذَ ََّ از فجَ وم الثا النَّ َّاء  ِ لَ يف العُ ِقد اعتَ  ِلِ   نُ بَ ِا سَ رُ كَ عوها    اإ ة ذلن:ِمن املءلَّ  ،منيا ةع آوَ  لِّ كُ    
ِلأسباب النُّ  -1  يسا وري.عليا الواحدي النَّ ل ، 
ِل ىنالنُّ  قول ة أسبابِ لباب النُّ  -2  ي.يوطِ لسُّ ّلل الدِّون ا 
 :زول  الن   ب  بَ يف سَ ر  ع  تاَ 

 .هِ قوعِ ُِ   َ قب ه َِ نِ أب شَ  ِ  رآنُ القُ  لَ  َ هو ما نرَ 
 :وب ََّ سب م إىل قِ سِ ِونقَ 
 .ةْ ََ ا أن وبون حا ِ إما  -1
 ءااْل.سُ  ا أن وبونَ ِإما  -2
 الييررو ُ   عررد أن سررعال جِ رَ ن اخلرر ب ِمرر ةع مجاَعرر سِ ِب ن اعَ ِمرر ةع    ررو مجاَعرر َّررة الررت  َ : اخل ررومَ ةثَااثااال الحاد  وم  
ررِب نررا َ حرري تَ يم  يررنَ  سِّ لرردَّ لِ   مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ  ل قولرره تعرراىل:فنَرر ،ّلحَ ا السِّ

  .١٠٠ آل عَّران:  َّهي مي خي حي جي ٰه

ِهو أن ورُ ؤالثال الس  وم     َ سربَ  ءالُ فيبون السُّ  ،ءالِ لسُّ وا اْ لِ جَ  رآنُ ل القُ  ِ ينب فَ   سولإىل الرَّ  ءال  ه سُ جَّ وَ : 
ِلِ نُ  ِأمثِ ةاآلوَ      .٨٥اإلسراء:   َّ مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّٱٱمثل: ،ريلثِ ه كَ تُ لَ ، 

  .٨٣البيف:   َّحن جن مم خم  ُّٱٱثل:ِمِ 

  .٢١5البقرل:   َّخك جكحك ُّٱٱثل:ِمِ 

  .١٨٩البقرل:   َّهب مب خب ٱُّٱٱثل:ِمِ 
 ... ذلن ِغريُ 

 :زول  الن   ب  بَ ة سَ فَ ر  ع  مَ  يقُ ر  طَ 



ِلِ النُّ   ِ بَ ة سَ فَ رِ عب ََّ لِ  وقَ رِ ال طَ  ِلِ النُّ   ِ بَ ة سَ فَ رِ عب ة مَ  يا ِ تِ ّلجب لِ  جمالَ ه ال عنَّ  ؛ي َ  ِ ال َّ  لَ قب  النرَّ إالا     . 
 :زول  الن   ب  بَ ة سَ فَ ر  ع  د مَ وائ  ن فَ م  
رره علررال فرَ  ِرر ةُ عانَ االسررتِ  -1 ِلِ النُّرر  ِ بَ ة َسررفَرررِ عب مَ  : قررال ا ررن تيَّيررة رمحررة اهلل تعرراىل ,ةاآلوَرر مِ يب و علررال عِرروُ   

 . ة اآلوَ  مِ يب فرَ 
ِرَ ِإ راك أسرارِ  ،و ِ شرِ ة التَّ ََّ بب حِ  ةُ فَ رِ عب مَ  -2  .وَ نِ املءمِ  اِ با ِ عِ  ِ  ة اهللِ محَ ا 
رر ريُ ِسرريب ترَ  -3 ررِتَ   ِ ا  ب ررال َ  يلُ يِ سب ِترَ يب ررة ة ذِ معرريف اآلوَرر يرر ُ بِ ثب م  ِاررابَ ف َسرررِ عبررن ورَ َمرر كررلِّ   نِ هب ِارر ا  ،  ن 

ِلِ   النُّ بَ سَ  ر كثرياْ كَّ  َ تَ نرَ  ِنَ ةنا اآلوَ أب رَ إذا قرَ     ِاا. ُ نرُ   َ بَ رنا سَ كَّ  َ إذا تَ  ةَ ر اآلوَ نِ  ب تَ سب ، 
 :األسئ َلة

ِلِ   النُّ بَ ن حيث سَ ري مِ رآن البَ م القُ سِ قَ نرب ورَ  مع سب م قِ إىل كَ  -1  ؟ مهدَ ِعَ   
ِلِ النُّ  ة أسبابِ   اإِ لِّ ن املءَ و مِ فِ رِ عب ذكر ما ترَ اُ  -2  . 
ِلِ النُّ   َ بَ ف سَ رِّ عَ  -3 ِاذب    يل.َّثِ ه م  التَّ ر أقسامَ كُ ، 
ِلالنُّ   ِ بَ ة سَ فَ عرِ وق مَ رِ ما طَ  -4  ؟  
ِلِ النُّ  ة أسبابِ فَ رِ عب د مَ وائِ ن فَ ف مِ رِ عب ما ترَ ذكر اُ  -5  يل.َّثِ م  التَّ  ، 

  



 
 
 
 
 
 

 ةعَ با  ف الس  رُ ح  : األَ ابعالباب الس  
  



 ةعَ با  الس   فُ رُ ح  األَ 
 :ف  رُ األح  راد ب  المُ 
ِا رفُ فرب مج  حَ  ةْ غَ ف لُ رُ حب اعَ  ِشَ طََرفُه ءع يب شَ  ن كلِّ مِ  ،  ِِمرَحردُّاا ِ ريُ  ِ ،  د َحرِأَ  ، أعرّلا ا ردَّ  لِ ن اىنبَر، 
فِ حُ  ِطَ يجِّ يَ لترَّ ا ِر  :أي  11: جا    ٱَّمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱٱ:، قال تعاىليف الوا ِ رَ ، 
ررَِ  ِاِحررجب ِلُ ِنُرر ،اءرا راء ال علررال النَّررا علررال السَّرردَ بُررعب ِهررو أن ورَ  ،ده  ررأَ  ةِ عَ برب رآن علررال َسررالُقرر   ة عَ برب وعررّن َسرر فع رُ حب
 .واع جُ ُِ 
 :ف  رُ ح  أَ  ة  عَ با  على سَ  رآن  القُ  زول  ة نُ ل  د  أَ 

ِى حَ  ِلِ وث نُ دِ ر ِعَّرر ةِ  ا َ ن ال َّرِمر ري  بِركَ      مَجبر فع رُ حب ة أَ عَ برب رآن علال سَ القُ     ،ِعثَّران ،مرنيم أ رو  برر، 
ِا رن عبراس ِأ رو هرورر ِا ن مسعو ،  ِأ رو سرعيد اخلردريا ،  ِأُ ل،  ِغرريهم،  ِقرديب  رن كعر ،  قرام عثَّران  ، 

  رررذَ  فقرررال: أُ علررال املنررررَب يرررا لُّ كُ   أحررررف ةعبب علرررال َسررر لَ أُنبررر ِ  القررررآنَ  إنَّ   قرررال:  بَّ ّلْ مسررر  النَّرررُجررررَ  ر اهللَ كِّ
ِا أنَّ يِ شَ . فقاموا حي مل حي وا فَ َّا قامَ لَ  كافع   شافع  ان  رن ع ار قال ذلن فقال عثَّان اهلل  رسولَ  د
:   َررِأنرا أ ِاِحرر ل  ريَ ثِررة علررال ذلررن كَ لَّررِاع ِ   .د معيررم يَ شب ِاهرا  ررِعِ  د  ر ٍَ ِن   ةِ نَّ رإ السُّررواتَ تَرر ،  ررلاْ يا  ا ِ شررر

   لن.
 :ةعَ با  الس   ف  رُ األح  راد ب  المُ 
 ر هر ا اعقروالِ ِأكثَر ،و قروالْ ة علرال كرو أر عِرعَ برب ف السَّررُ اعحب رمحيم اهلل تعاىل ة املررا   ِر لَّاءُ ف العُ لَ ااترَ 

ِمنياةلَ دااِ تَ مُ   .: 
ررر فِ  ررراعحرُ  املررررا َ  َّررراء إىل أنَّ لَ العُ     عرررضُ ذَهررر -1 ة املعررريف  بِ رَ الَعررر غررراإِ ن لُ ِمررر غررراإع   لُ بب ة َسرررعَ برب السَّ

ار ا  لع  َ دِّ َعرترَ مُ  أل را ع رآن  ِ أت الُقرة ة معريف وَريَّر ِ رَ ل العَ بائِرالقَ  غراإُ   لُ َ رلَ ه إذا ااترَ معيف أنَّر ،دالواحِ 
رة علرال لَ يَّ  ِ رَ ل العَ بائِ غاإ القَ لُ  ِإذا ات ق  ،لبائِ القَ   غراإِ اللُّ  روا ة لَ ااترَ  مثَّ  ،ر عليرهَ راقتَ  دع ِاِحر  ع  ب

ِهُ رَ قرُ  طائ ة هي  فقال  علييا القرآنُ  لَ  َ الت نرَ  ََِ وب  َ وش ،  ِكِ قِ ل ،  ِبنانَ يف ،  ِاليَ يمة ،   ، َّن، 
ِاعَ  ،ول َ ِهُ  ،شروب قُ   ِقيل  ِهَ يعَ  ِ ِرَ    ،ِب ِبيم ،  ِسَ واِِ ة ،   ِقيل غري ذلن. ، د  ن  بر عب ن ، 

ه ظعيف أنَّر ،رآنعلييا القُ  لَ  َ نرَ  بِ رَ العَ  غاإِ ن لُ مِ  غاإع   لُ بب هبا سَ  املرا َ  لَّاء إىل أنَّ العُ     عضُ هَ ِذَ  -2
ِمنرره مررا هررو  ،شع وب رَ قُررر ةِ غَررلُ ا  ِ رُ ِأكثَررر ،غررا من لُ   ِمررَ ررفب هرري اعَ  غرراإع   لُ بب ج عررن َسررخيرررُ  ه التِررمجلَ  ة



ِغريهمقِ أِ ََ  ،لوب  َ ة هُ غَ لُ  ِ  ِعلرال هر ا الررَّ يف    َِّرال تتَ  رآنِ ة ة الُقرقَررِّ  َ ترَ ة مُ عَ برب ف السَّررُ حب ي فراعَ أب ، 
 ىل.ة اعُ  َ ائِ الطا  كَّا ترى  لع دَ ِاحِ  ةع ََّ لِ ة كَ 

راعَ   : ة  َ رفقالر  طائِ  ، روا فييرالَ ااترَ  ، مثَّ ة أٍرنافع عَ برب ة سَ عَ برب ف السَّ اعحرُ ِقيل املرا   ِ  -3 ِالنرَّ مب رر   ،ييب
ِاملتَ ِا بَ  ،ِا رام ِا ّلل ِاملقَ املطلَ   :ِقيل ، ِاعمثال  ،هشا ِ م  ِالعراما ديَّرق  ِالرنَّ ِاخلراصا  ،   صا ، 

ِاجملََّ ِاملنسوخُ  خُ اسِ ِالنا  ،لَِّ ءَ َُّ رِال ِامل َ ،  ِاالسرتِ ل َّ ل  ِأقسرامُ ثب ،  ، يردعِ ِالوَ  دُ عبرالوَ   :ِقيرل ،  هناء 
ِاعَ ِاملواعِ  ،ِا رام ِا ّللُ   ذلن. يل غريُ ِقِ  ، جاجاالحتِ ، ِ ثالمب   

  .بب راءاإ السَّ ة القِ عَ برب السَّ  فِ اعحرُ  ِ  املرا َ  إنَّ  :ِقيلَ  -4
 بِ رَ الَعر غراإِ ن لُ ِمر غراإع   لُ بب ة سَ عَ برب السَّ  فِ اعحرُ  ِ  املرا َ  ِهو أنَّ  ،لول اعَِّ هو القَ   جِ اِالرا  ،ريل  ثِ كَ   ِاعقوالُ 

رعَ   ِ ،  ما لُررهَ   ِ  ، عرال تَ   ِ  ، ل بِرقب أَ   املعريف الواحرد كررو  ة رأَ   ِ  ، ل جِّ  يَ فِيرر ، إلَّ   ِ  ، م ِر سب
ِذه  إىل ذلن س يان  ن عُ دع ِاحِ  ة ملعيف َ لِ خمتَ  أل ا    ِالطَّ يَ ،  ِا رن َِ ينة  رربي   را به ا رن عبرد البَررَسرنَ ِ  ، هب
 .لَّاءِ العُ  رِ عكثَ 

 :ف  رُ ح  أَ  ة  عَ با  على سَ  رآن  القُ  ول  زُ ة ناُ مَ ك  ح  
ِلِ نُ لِ   منيا: ،ل  ودَ دِ عَ  م  بَ حِ  فع رُ حب ة أَ عَ برب البري علال سَ  رآنِ القُ   

 :ة  م  ير على األُ يس  الت   -1
ِسرررلَّ اررر ا قولررره ٍرررلَّ  ِوررردلُّ  فع علرررال ُحررر رآنَ الُقررر رأَ قبرررل إلَّ أن أَ ِسررررب أُ  : م ة ا ررردوثال اهلل عليررره   ِر

ررة أن أَ يرانِ إلَّ الثا   َّ فرررَ  ،أُمَّرت : أن َهرروِّن علرالإ إليره ب  َ فررَ  ن وِّ : أن َهررإ إليره ب  َ رَ ، فَررروب فرَ رب ا علرال َحرأَ رَ قرب
 ا دوث.  . فع رُ حب أَ   بب سَ ا علال أب : أقرِ ةثَ الِ إلَّ الثا   َّ فرَ  ،تمَّ علال أُ 

 رآن الكريم:في القُ  د اإلعجاز  د  عَ تاَ  -2
ِر  علررال أَ  القرررآنَ  فرر نَّ  ررإذا  ِِ دا َعررنررال ذلررن ترَ   اقتَ ِجررعب منيررا مُ  فع رب َحرر كررلُّ   لع  َ دِّ َعررترَ مُ  فع رُ حب    اإلعجررا
ِةرارا ِتبَ   . سولِ لرَّ لِ  هانِ ل ة الربُ وَّ ِقرُ  ةة ا جَّ  ل  وا َ ه ا ِِ  ، 

 ؟ ف اآلنصاح  في المَ  زالُ ة ال تَ عَ با  ف الس  رُ ح  هل األَ 
 :وب لَ وب ة ذلن إىل قرَ  لَّاءُ ف العُ لَ ااترَ 

 ةَ يَّرررررآنِ ة القُ ََّررررلِ البَ  ظعرررريف أنَّ  ةْ قَرررررِّ  َ مترَ  رآنِ  ال ة الُقررررال تَرررر فَ اعحرررررُ  نا إ :ىل قررررالواة اعُ َ ررررائِ الطا  -1
 .ِهب ا ،لع وب  َ ة هُ غَ لُ ة أارى  ِ ََّ لِ   كَ تَ بب تُ  آار  ع وضِ ِة مَ  ،شوب رَ قرُ   لغة لْ رَّ مَ   ُ بتَ تُ 



 ةَ تَّ السِّر فَ اعحررُ  ِأنَّ  ،شع وب رَ قُرر فُ رب هو حَ  ،دع ِاحِ  فع رب علال حَ   َ تِ كُ   رآنَ القُ  : إنا ة َ ِقال  طائِ  -2
رة عَ  ةِ مَّ اعُ  مجام    خَ سِ نُ  ِ َ ثَّران عُ  دِ يب ِحردَ حِ  د  ِاِحر ف  رب َحر يَ ِقر،   ةِ مَّراعُ  لِ  اظراْ علرال 

ِحِ ةيا اإلسّلمِ   . امِ ِالنِّ  ّلفن االاتِ يا مِ ظِ  ب ، 
 :األسئ َلة
 .ةْ غَ لُ  فِ اعحرُ  ِ  ف املرا َ رِّ عَ  -1
ِلِ ة علال نُ لَّ  ِ ن أَ ف مِ عرِ ذكر ما تَ اُ  -2  .فع رُ حب أَ  ةِ عَ برب علال سَ  رآنِ القُ   
ِى حَ  ةِ  ا َ َمن ِمن ال َّ  -3 ِلِ نُ  وثَ دِ ر  ؟ فرُ حب ة أَ عَ برب علال سَ  رآنِ القُ   
 ؟ ةعَ برب ف السَّ اعحرُ  ِ  لَّاء ة املرا ِ ف العُ لَ ااترَ  لع وب قرَ  مب إىل كَ  -4
ررراعحرُ  ِررر املررررا َ  نَّ : إةَ رررقالررر  طائِ  -5 . دة املعررريف الواِحررر بِ رَ الَعررر غررراإِ ن لُ ِمررر غررراإع   لُ بب ة َسررربعَ ف السَّ

 ؟ ولَ وب ، ما ال رق  و القَ رآنعلييا القُ  لَ  َ نرَ  غاإع ن لُ مِ  غاإع   لُ بب هبا سَ  املرا َ  نَّ إ :أارى ِقال 
ِالتَّ رها م  الشَّ اذكُ  ،؟ بعةالسَّ  ة املرا   اعحرفِ  لَّاءِ العُ  ما أقوالُ  -6 ِال َّ عرِ رح   ي .جِ وف 
ِلِ نُ لِ  -7  يا.نَ عب ر  رَ ذكُ اُ  ،ل  ودَ دِ عَ  م  بَ حِ  فع   أحرُ بب رآن علال سَ القُ   
 ؟ ف إىل اآلن أم الة ة امل احِ يَ ة هل هي  اقِ عَ برَ ف السَّ اعحرُ  -8

  



 
 
 
 
 

 هُ شاب  تَ والمُ  مُ كَ ح  : المُ امنالباب الث  
  



 هشاب  تَ والمُ  مُ كَ ح  المُ 
 ه تعاىل:ه قولُ شا ِ ِاملتَ  مِ ة ا بَ  لُ ٍب اعَ 

 جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ
 مح جح مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .[٧آل عَّران: ] َّ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ

 ا برم يرانِ لَّراء ة  َ ف العُ لَرِقرد ااترَ  ،ه  شرا ِ تَ ه مُ عَنرِ َ  م  َبرحُمب  القررآنِ   عرضَ  ة علرال أنَّ   ه ا اآلوَ فقد  لَّ 
ِقررد ُِ ه كَّررا سرريأتشررا ِ ِاملتَ  رر،   َّام يل ىل مليكُّٱ ه ة قولرره تعرراىل:كلُّرر  م  ه حمَبررأنَّرر ِ  رآنُ الُقرر فَ ٍِ

 .[١هو : ]
 .[٢٣ال مر: ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱه تعاىل:لِ وب ة قرَ  ه  شا ِ تَ ه مُ  أنَّ  فَ ٍِ كَّا ُِ 

ااوالُماا َِعررقانُرر: إتب هراد بإحكام  ِاالاررتِ قب ق الررنرَّ طرررُّ تَ  مُ دَ ه  ِ ِ إليررهّلف ص  رره وُ نُرروب شرراهبه كَ تَ ،  نرره  عنرراْ ة عب ه  رَ بِ شب
ِِ دب ِال ِّ  ا قِّ  ِاإلعجا  .ق 
ِاإلحبامُ من أحبَ مِ  م عولع  : اسمُ ةغَ م في الل  كَ ح  والمُ   . ِ نب ََّ ر  إىل الرجِ تَ  عانع ل مَ دَّ ل ة عِ ََّ عب ترَ سب وُ  ، 

ررم اعَ َبررحب أَ  :قررالوُ  ِمَ نَررقَ ترب أَ  :أي ،رَ مب ِهرريةََّرربب ل لرره حِ َعررجَ  :سَ رَ الَ رر مَ ِأحَبرر ،سررا ِ ن ال َ ه ِمررَعررنرَ ه  ل ورردَ ا دِ  :، 
 راب.ن االضطِ عه مِ ِبنَ  سِ رَ ي ال َ نبَ  َ ر ِ  الت حتيط

ِاملَّاَرَ كَ علال املشاَر  لُّ دُ : هو ما وَ غةه في الل  شاب  تَ والمُ  ن عرن هب جر  الر ِّ عب يمو حبيرث ورَ ن الشَّ وب أِ هو كَ  ،ةلَ ة 
ِوُ  ينيَّا َّيي التَّ   .هشا ِ تَ مُ  :إليه اإلنسان ديتَ يب ما ال ورَ  لِّ بُ قال لِ ، 
ِاملتَ ا ا بَ ِأما   يا:أهُّ  ،ّلفاْ كثرياْ علال أقوالع َّا ااتِ لَّاء فييِ العُ  فَ لَ ّلح فقد ااترَ ه ة االٍطِ شا ِ م 
 .اِ ريبِ غَ  بارِ أِ  اعتِ  ،هسِ  ب نرَ  بارِ  اعتِ  ةِ اللَ الدا  رُ اهِ ، الظا املعيف  ُ : هو الواضِ مكَ ح  المُ  -1

مل تَ عنراا  مَ ِنرتَّ : هرو الر ي مل ورَ هشاب  تَ والمُ   ،هِسر ب نرَ  برارِ عتِ اال   هللِ  ه علرال املعريف املررا ِ تُرر  اللَ َيرظب ، 
 .اِ بار غريِ عتِ ا  ال

ر ة ذلن كلُّ  ِودالُ  ُِارةِ اعَ السار يرامِ قِ   ِ قبر، كوَ هَِّرلب عِ  ِ  ر اهللُ ََ أب تَ ما اسب ِجِ ،  ِظُ ةِ ا َّرالدا  ر  يرور املسري ِ ، 
ِلِ ِنُ  ،الِ جا الدَّ  ِعِ ّلمعيسال  ن مري علييَّا السَّ  املسي ِ    ِاملرا ِ ِحالرُّ  ةِ يقَ قِ حَ  مِ لب ،   فِ ن اعحرُ مِ  ، 

ِاِئل السَُّورعة املقطَّ  ِعلمِ ة أ ِغريِ  ِ يب الغَ  ،   ه.َِّ لب عِ تعاىل  ِ  ر اهللُ أََ تَ ا اسب ذلن مما  ، 



ِاحِ جب  َِ إالا  لُ َِّ تَ ما ال حَيب  :محكَ المُ  -2  داْ.ياْ 
 َّاْ.ه حمبَ شا ِ ي ٍار املتَ الباقِ  لَ طِ  ب ِأُ  دع ِاحِ  هع جب إ إىل َِ  َّ ف ذا رُ  ،جوهاْ ل ُِ َِّ : ما حيتَ هشاب  تَ والمُ 

مل حيتَ سِ  ب نرَ  ِ  لَّ قَ ترَ : ما اسب حكمالمُ  -3  يان.ج إىل  َ ه 
حيتاج إىل  َ هسِ  ب نرَ  ِ  لا قِ تَ سب : ما ال وَ هشاب  تَ والمُ   .يانع ، 

ِاملتَ ة ا َبريَقرقِ حَ  يرانِ العلَّاء ة  َ  ّلفُ ِاِ  داء ة تِرِاال ب  فِ قبريم ة الوَ ر  يرنَ آَار ّلفع علرال ِار ِّني ببره مَ شرا ِ م 
ِ يانِ َّرانآل عِ ة آوَ  ِفرَ جمراالْ ة إ راِكر يِّ رِ َشرالبَ  لِ قب لعَ لِ  ؟ أم أنَّ  هشا ِ م املتَ لب عِ تعاىل  ِ  هللهل استأَر ا ،   هَِّريب ه 

خون ة اِسررِهررم الرا  ،ابررا ِ ن عِ وشرراء ِمرر نََّررلِ  يررا اهللُ  ُ الررت مينَ  ةِ ن ا بََّرر، فيررو ِمرراملرررا  منرره هلل تعرراىل ِ يررانِ 
 .مِ لب العِ 

ِمرررراترررراما  ف  قبررررهنررررا َِ  َّحج مث هت مت خت ُّٱٱه تعرررراىل:قولَرررر لَّرررراء: ورررررى أنَّ ن العُ ِمرررر روررررق   َ ف  عرررردها  ، 
ِاِ االسرررتِ رَب دأ ِ َاررربتَرررمُ  نمناف ِمررراسرررتِ  ِالرررواِ  ِمعررريف  َّ  حس جس مخ جخ مح جح ُّ مناف، 

رروَّ فرَ ِ ، هاملتشررا ِ ا  ِ نَّررم وقولررون آمَ لبررة العِ  وخِ اِسررالرا  ذلررن أنَّ  ِكررلي  ة املرررا  منرره هللِ يَقررقِ حَ  مَ لبررنا عِ ضب ن ِمرر تعرراىل، 
 نا. ِّ رَ  ن عنده مِ شا ِ ِاملتَ  مِ ا بَ 

َِ  نَّ إر وقول: اَ آ وق  رِ ِفَ  ُِ  الوا ِالرا فِ طب العَ  ِا  اهلل عر َّ  هَُّرلَ عب ه كَّرا ورَ شرا ِ املتَ  ورلَ أِِ َّون تَ م وعلَ لب خون ة العِ اسِ ، 
ِالوَ ِجررلَّ   ملبترردأ ر  بَرررخو أِ اَ اِسررن الرا ِمرر حررال  ٱٱٱٱٱَّ مخ ُّٱٱٱٱٱٱمجلررةٱٱٱٱَّ  جخ مح جح ُّٱ ف علررالقبرر، 

ِعلرررال ذلرررن فاملتَ هرررم وقولرررون :، أي ِفحمررر ِالرا إالا  د  َحررره أَ ولَرررأِِ م تَ لَرررعب ه ال ورَ شرررا ِ ،  . اسرررخون ة العلرررم اهلل 
 املعلوماإ. مِ يب ة فرَ ِ  مِ لب يم ة العِ دامُ قب   أَ خَ سَ م هم ال ون رَ لب خون ة العِ اسِ ِالرا 
ِأتبرراعِ عِ ا ِ ِالتارر ةِ  ا َ ن ال َّررون ِمرررِ اعكثَرر لُ وب ل هررو قَررراعَِّ ول ِالَقرر َِمرريِ و  ررن أَ م ِمررهُ دَ عبررن  رَ م  ِهرروةِ نَّ السُّرر لِ هب  ، 
 ٍَ ٍِ دلُّ ِقد استَ   رضي اهلل عنيَّا،ِاواإ عن ا ن عباسع الرِّ   ا أ  منيا: ،لع ريَ ثِ ة كَ لَّ أ ِ قوام  ِ  ةِ  َّ وا علال 

ره كان ورَ أنَّ  رضي اهلل عنيَّا ي عن ا ن عباسِِ ما رُ  -1  مح جح حج مث هت مت خت ُّٱأ:رَ قب
  .٧آل عَّران:   َّ حس جس مخ جخ

َِ  علرال أنَّ  في ا ودلُّ  ِإن مل ترَ ِاوَرهر ا الرِّ  عنَّ  منافِ ّلسرتِ لِ  الروا يرا أن تِ جَ رَ  َ  لُّ أقَرل فَ راءَ   هبرا الِقربُرثب ة 
ه ا راكم أارَجر، اِ ه ة ذلن علرال غرريِ ّلمُ م كَ قدَّ ، فيُ القرآن رمجانِ إىل تُ  ي ع  ِ ٍَ    سنا ع  ارباْ  تبونَ 

ِاق ة ت سريا، ة مستدركه ول ُقرِورَ   ن كع  أوناْ  راءل أيبا ة قِ  ء أنَّ ارا ِقد حبال ال َ  ،ِعبد الر
 . ونخُ اسِ الرا 



م لبرررخون ة العِ اِسرررِالرا   عنرررد اهللِ ولررره إالا ِِ أب إن تَ  رضررري اهلل عنررره:  ل ا رررن مسرررعو راءَ ن قِررري ِمرررِِ مرررا رُ  -2
ِ  ة أارجه  .ا  ه نا وقولون آمَ   امل احف عن طروق اععَّش. ا ن  ا

رر -3 ِغريُ مررا أارجرره الشَّ  ة هرر ا اآلوَرر اهلل  ّل رسررولُ تَرر  شررة رضرري اهلل عنيررا قالرر :هررا عررن عائِ يخان 

فر ذا  : قال : قال رسرول اللاره  َّ حط مض ُّٱقوله: إىل َّ زن رن مم يلامُّٱ
ِلمِره منره شرا َ عرون مرا تَ بِ تَّ ورَ  ال ون رأو َ  ر ال اهللُ الر ون مَسَّر نفأ ِهُ  َ فاحب  أٍر ابُ  لَّ دَ ِقرد اسرتَ   .م ر

ٍِ الثا  لِ وب القَ   منيا: ،ةع لَّ  ِ ل أَ دَّ عِ قوام  ِ  ةِ  َّ از علال 
 هت مت خت ُّٱعرن ا رن عبراس ة قولره تعراىل: دع جماهِ  وقِ رِ ن طَ  ن املن ر مِ اه ما أارجَ  -1

 ه.ولَ أِِ م تَ لَ عب ن ورَ : أنا ممَّ قال َّ حس جس مخ جخ مح جح حج مث
ِسرررلَّ ٍرررلَّ  سرررولَ الرَّ  ِ رررأنَّ  -2 رررقِّ فرَ  مَّ ُيررراللَّ   ال رررن عبررراس فقرررال: عرررا اهللَ م قرررد  َ ال اهلل عليررره  ه ة يب

ِعَ الدِّ  ِلو ول أِِ ه التَّ َّب لِّ ون   معيف. عاءِ لدُّ َّا كان لِ لَ   اهللُ ه إالا َُّ لَ عب ا ال ورَ ول مما أِِ كان التَّ   ، 
 َّٱجخ مح جحُّٱة قولررره تعررراىل:رمحررره اهلل ه عبرررد  رررن محيرررد عرررن جماهرررد مرررا أارَجررر -3

ِوقولُ ولَ أِِ َّون تَ لَ عب ورَ  : قال  .  ا  هنَّ آمَ ون ه 
 ن:ي  أياَ بين الر   عُ م  الجَ 
  فقال:وب لَ وب  و القَ  يقَ وفِ   اعٍ ياز التَّ اغِ ل الرا حاَِ 
 :ب  رُ ض  أَ  ة  الثَ ه على ثَ شاب  تَ المُ 

ِجِ ِاُ  ةِ اعَ   السا قب وَ كَ   ،عليه قوفِ إىل الوُ  يلَ بِ سَ  ال ب  رب ضَ  -1 ِكوِ ا َّ الدا  ر  ذلن. ة 
ِاعحبامِ وبَ رِ الغَ  ، كاعل ا ِ هتِ فَ رِ عب إىل مَ  يل  بِ سَ  إلنسانِ لِ  ب  رب ِضَ  -2  .ةِ قَ لَ غب َُّ رال ة 
رر   ررو اعَ  ِّ رَ تَرررمُ  ب  رب َِضرر -3 خي ررال علررال َمررملبررخو ة العِ اِسررالرا  ه  عررضُ تِررفَ ظعرَ  صا ، خيررتَ نوب رَ مب ن ، 

هنرم  ون يره ة الرردِّ قِ فَ  يرمَّ اللَّ  رضرري اهلل عنيَّرا: اس بارال رن عَ  ه لِروب قَ ِهرو املشرار إليرره  ِ ,  
 مت خت ُّٱه:علررررال قولِرررر قرررروفَ الوُ  فرررر  أنَّ رَ عَ  فرررر  هرررر ا اىنيررررةرَ ِإذا عَ   . وررررلَ أِِ َّرررره التَّ لِّ ِعَ 
ررَِِ  َّٱحج مث هت يرراْ جب منيَّررا َِ  بررلت لِ  ِأنَّ  ، جررائِ  َّٱٱٱٱٱٱٱجخ مح جح ُّه: لِرروب قَ ه  ِ لَ ٍب

 م.دِّ قَ يل املترَ   ِ عليه التَّ  لَّ َّا  َ بَ سب حَ 
 هات:شاب  تَ ر المُ ك  ذ   ةُ مَ ك  ح  

 منيا: ،ل  ريَ ثِ كَ   م  بَ ي حِ رِ البَ  رآنِ شاهباإ ة القُ املتَ  رِ كب  ِ لِ 



ِالررر ون ة نرررا ِّ ن عنرررد رَ ِمررر ه كرررلي ا  ِرررنَّررروقولرررون آمَ  مِ لبرررخون ة العِ اِسررر: فالرا برررارِاالاتِ  ّلءُ تِ اال برر -1  ،
ِن  ِ وَ  غ  وب لوهبم َِ قُ  ِورَ ب ر  .هِ ِولِ أب تَ  غاءَ تِ ِا ب  ةِ نَ ترب ال ِ  غاءَ تِ نه ا ب ه مشا َ عون ما تَ بِ تَّ ه 

ررليل علرال عَ دَّ الرر ةُ إقاَمر -2 ِاخلنروم هللِ ملبررن العِ ِمر ِتَ ه ميَّررا أُ لِرريب ِجَ  اإلنسرانِ   ِ جب تعرراىل الرر ي  ، 
 َّىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ُّٱٱَّررررررراْ:لب عِ  ءع يب َشرررررر لِّ ُبررررررر ِ  أحرررررراطَ 
  .٣٢ البقرل: 

 .ءع يب شَ  كلِّ   ةَ فَ رِ عب مَ  يقُ طِ ال ي ال وُ  يفِ عِ النَّ   اإلنسانِ  ة اهللِ محبَ رَ  -3
ِا َ ِكلَّ ، إىل ا قِّ  ٍولِ يا  ة الوُ ِاالجتِ  اىندُّ  -4 ِا َ قَّ إ املشَ َّا   واب.الثَّ  ة 
ِمُ َِّ حمبَ  :رآنِ القُ  مِ يب علال فرَ  وُ عِ الت تُ  لِ ريَ ثِ البَ  لومِ العُ  يلُ حت ِ  -5  ه.شاهبِ تَ ه 

 :األسئ َلة
 ؟ ه  شا ِ تَ ِمُ  م  بَ حمُ  القرآنَ  ليل علال أنَّ ما الدَّ  -1
 ّلح.غة مث ة االٍطِ م ة اللُّ ف ا بَ رِّ عَ  -2
ٍب غة ه ة اللُّ ف املتشا ِ رِّ عَ  -3  طّلح.ِة اال
ِاملتَ وف ا بَ عرِ ة تَ  لَّاءِ العُ  ذكر أقوالَ اُ  -4 ٍب شا ِ م   .ّلحِ طِ ه ة اال
ررعِ  ة آلِ داء ة آوَررتِررِاال ب  فِ قبررة الوَ  لَّرراءِ العُ  ذكررر أقرروالَ اُ  -5  لع وب قَرررر لِّ ة علررال ُكررِمعرريف اآلوَرر ،رانَّب

 ته.لا ِأ ِ 
ِإ راكِ َِّ يب جماالْ ة فرَ  يِّ رِ شَ البَ  لِ قب لعَ لِ  ه ؟ أم أنَّ شا ِ املتَ  مِ لب عِ  ِ  ر اهللُ هل استأََ  -6   ؟ كيف تََّ  هه 

 ؟ وب لَ وب  و القَ 
 ؟ يرِ البَ  رآنِ شاهباإ ة القُ املتَ  رِ كب ن ذِ ة مِ ما ا بََّ  -7

 
 
 
 
 



 
 

 والخاص   ام  : الععاس  الباب الت  
  



 والخاص   العام  
 . ع دِّ عَ ترَ َُّ لِ  رع مب ول أَ : هو شُ ة  غَ في الل   مومُ العُ 

فيرو  ،ل العراما قا ِروُ  ِاخلاصا  ,  رع  ب حَ  ريبِ ن غَ   له مِ لُ  ب ما وَ  ي ِ ق ىنَِّ رِ غب املسترَ    : هو اللَّ الحوفي االصط  
  . رع  ب حَ  ريبِ ن غَ   له مِ لُ  ب ما وَ  ق مجي َ غرِ تَ سب وَ     ال ي الاللَّ 

 ه ا بمُ لُ ناَِ تَ ما ورَ  ضِ عب إاراج  رَ  :أي   العاما    ُ ه اللَّ لُ ناَِ تَ ما ورَ   عضِ  : هو إاراجُ يصخص  والت  
  .  ع دِّ عَ ترَ مُ  رع مب   عَ ا ِ الثا 

 :مومغ العُ يَ ص  
 منها: ،عليه ل  دُ تَ  غٌ يَ موم ص  لعُ ل  

 اإلسرراء:      َّٱمي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱه تعراىل:ثرل قولِردأ مِ تَربب   مُ َعرقرَ سواء َِ     كلا      -1
  . ٧٣ص:   َّ حت جت هب مب ُّٱٱه تعاىل:ولِ ة مثل قَ عَ أم تا ِ ،  ١٣

مجعيررراثنا ِمُ    الررر ي     -2 اعحقررراف: ) َّ زن رن مم ام يل ُّٱٱمثرررل قولررره تعررراىل: ،اهرررا 
رررَمررر كرررلُّ   :أي  ،١٧ ٍَ ه قولِرررأنَّ مرررا  عرررَدا جررراء ِ  ررريَغة اىَنَّرررِ  ة يل لِ دَ ،  ِرررلوب ر منررره هررر ا الَقررردَ ن 

ِقولررررررررررررررره:١٨اعحقرررررررررررررراف:   َّ مج  حج مث هت مت ُّٱتعرررررررررررررراىل:  يي ىي ُّٱٱ  . 
  .١٦النساء:   َّٰر ٰذ

 َّ هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱِقولرررررررررررررررررررررررررررره:
  .٨٢البقرل:  

مجعيررررا: مثررررل قولرررره تعرررراىل:   ِالررررت     -3 .  ٣٤ف ررررل :   َّ ىك مك لك اك ُّٱٱِمثناهررررا 
 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱٱِقولرررررررررره:

  .٣٤النساء:  
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱٱِقوله:

  .٤الطّلق:   َّمض



ِاسرررررتِ    ن َمرررررِ  ،ِمرررررا ،ِأي    -4 ِمَ  شررررررطاْ   يل ىل مل يك ُّٱٱ:ه تعررررراىلثرررررل قولِرررررٍرررررواْل: مِ وب ياماْ 
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱِقولرره: ، ١١٠اإلسررراء:   َّمم ام
 . ١٢٣النساء:   َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱِقوله:،  ٩٨اعنبياء:   َّخئ

ررلعَ ِاملعررراف  ررأل الررت ليسرر  لِ     -5  حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱه تعرراىل:: مثررل قولِرر  د يب
 . 3-1الع ر:   َّ يم ىم مم ُّٱٱه تعاىل:قولِ  يلِ لِ دَ  ِ  إنسانع  كلُّ   :أي َّ خم
  .٦٧التو ة:   َّحئ جئ يي  ىي ني ُّٱٱ:ِجلا  ه ع َّ مثل قولِ ِ 

 . ٢٧٥البقرل:   َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱِقوله:
 مب ُّٱٱ ي ة قولره تعراىل:النَّ  ياقِ : مثااا ة سِ   رط يي أِ الشَّ ي أِ النَّ  ب ياق النرَّ رل ة سِ بِ ِالنَّ     -6

 ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱٱِقوله:،  ٢١ ا جر: ٱٱٱٱٱٱَّزت  رت يب ىب نب

 اإلسراء:   َّ مئ  خئ حئ جئ ُّٱٱي قوله تعاىل:يب النرَّ ياق ِمثااا ة سِ ،  ١٩٧البقرل:   َّين
ررِمثااررا ة ِسرر،  ٢٣  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱٱرط قولرره تعرراىل:ياق الشَّ
 . ٦ التو ة:  َّ حف جف مغ جغ مع جع

 النرررور:  َّ لك اك يق ىق يف ُّٱ مثرررل قولررره تعررراىل:    املنرررافِ  اىنرررنسِ  اسرررمُ     -7
ِقوله تعاىل:هللِ  رع مب أَ  لِّ عن كُ  :أيب ،  ٦٣  . ١١ النساء:  َّٱٱٱٱٱىل مل يك ىك ُّٱٱ، 

 ة أقسام:الثَ على ثَ  العام  
 :العام   أقسامُ 

 (.٢٣النساء:   َّ يت ىت نت ُّٱٱه تعاىل:، مثل قولِ هَّومِ ي علال عُ الباقِ  العاما األول: 
ِمثل قوله:فييا ه ال ا وصَ ف نَّ    .١٧٦النساء:   َّ مث زث رث يت ُّٱٱ، 

  .٤٩البيف:   َّ رن مم ام يل ُّٱٱِقوله:
ٱٱٱٱهل مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّٱٱ، كقولرررررره تعرررررراىل:ه اخل رررررروصُ املرررررررا   ِرررررر العرررررراما  الثاااااااني:

   .١٧٣آل عَّران:   َّٱٱجم
ىل نَ  النا  املرا َ  ف نَّ  ِاملرا   النا يا عِ عيم  ن مسعو  اعشجَ اس اع  انية أ و س يان.اس الثا ، 



بررررة فرررراملرا   املّلئِ   .٣٩آل عَّررررران:   َّ ىي مي خي  حي يهجي ىه ُّٱٱِكقولرررره تعرررراىل:
 عليه السّلم. ولربِ جِ 

ِهو ة القُ املخ وصُ  العاما  الثالث: ِهو ال ي سَ اْ رياْ جدا ثِ كَ   رآنِ ،   نه فيَّا وأت:يِّ برَ نُ ، 
 ص:ص  خَ يان المُ وبَ  تعريف الخاص  

 :الخاص  
ما   عضِ  ص هو إاراجخ ُّ ِالتَّ  ,رع  ب حَ  ريبِ ن غَ   له مِ لُ  ب ما وَ  ق مجي َ غرِ تَ سب    ال ي ال وَ فيو اللَّ  ،ل العاما قا ِ وُ 

  .دِّ عَ ترَ مُ  رع مب   عَ ا ِ الثا  ا بمُ  :، أي   العاما اللَّ له ناَِ تَ ورَ 
 ص:ص  خَ والمُ 

ِقد وبون مُ دع ِاحِ  ونا معاْ ة حملت بُ ،  أن وَ ّلْ  العام ِ تَّ قد وبون مُ  ص فاملخ ِّر ,رآاَ  ّلْ عنه ة حملت  ِ  َ نرب ، 
 أكاء: ةِ رآن علال خسَ ل جاء ة القُ  ِ املتَّ 

ااااا -1  يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱمثرررررل قولررررره تعررررراىل: ناء:ث  ت  االس 
 -4 النرررررررررررررررررررررررور: َّ مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل

٥.  
 جغ مع جع مظ ُّٱإىل قولرررررررررررره تعرررررررررررراىل:  َّ جح مج حج ُّٱٱِقولررررررررررره تعرررررررررررراىل:

 . 227 - 224: الشعراء  َّ مغ
اا -2  يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: كرررو قولرره تعررراىل:رطالش 

   .٣٣النور:   َّرب
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱِقولرررره تعرررراىل:

  .١٨٠البقرل:   َّجغ مع جع مظحط
االوَ  -3  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱٱ: مثرل قولره تعرراىل:فُ ص 

 بم.سائِ نِ ة لِ  َ ٍِ  َّ ىن نن من ُّٱٱ . فقوله:٢٣النساء:   َّ ىن
 ّٰ ُّٱٱِقولررررره:،  ٢٢٢البقررررررل:   َّخب حب جب  هئ ُّٱ: مثرررررل قولررررره تعررررراىل:الغاياااااة -4

  .١٨٧البقرل:   َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ



اا ض  ع  الااباَ  لُ دَ بَاا -5  َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱٱتعرراىل: ه: مثررل قولِررل  ن الُكاام 

بررررراْ علرررررال ِاجِ  ون ا رررررجُّ فيُبررررر َّ مب ُّٱن ل ِمررررردَ  َررررر َّ خت حت ُّٱ :فقولررررره ، ٩٧آل عَّرررررران:  
 فقط. ي ِ طِ املستَ 

  يئ ىئ ُّٱٱه تعرراىل:ر مثررل قولِررآَارر ر ة حمررلت ة أِ أكثَرر رراْ  نوَرر َّ ل قررد وبررون خمَ ِ ررص املن َ  ِّررِاملخَ 

  .٢٢٨البقرل:   َّمب زب رب
 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت ُّٱ  تعراىل: هِ قولِ  ِ  صَّ اُ 

  .٤٩اعح اب:  

 . ٤الطّلق:   َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱٱه تعاىل:أوناْ  قولِ  صَّ ِاُ 

  .٣النساء:   َّ يق ىق يف ىف يث  ىث ُّٱٱه تعاىل:ِمثل قولِ  -

  .٢٣النساء:  اآلوة ...  َّ رث  يت ىت نت ُّٱٱه تعاىل: قولِ  صَّ اُ 

  .٢٧٥البقرل:    َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱٱه تعاىل:قولِ ، مثل وثع  اْ حبدِ ِقد وبون خم َّ 

ِراِّ ةِ نَّ السُّ ل  ِ دَ يوم ال اسِ ن البُ مِ  صَّ اُ   ة ك لن.نَّ السُّ راوا  ِ العَ  ي ُ  ا  َ ن الرِّ ص مِ ، 

  .٣٨املائدل:   َّ مه جه ين ىن ُّٱ :ِآوة
 .أوناْ  ةِ نَّ  السُّ  ونارع ن  ِ مِ  لا رق أقَ ن سَ منه مَ  صَّ اُ 

وبرررون  ِقررد ،ث  اإلمجررامرِ ّل وَررريررق فَررقِ نيرررا الرَّ م صَّ وررث ُاررة املوارِ آوَررر :ِمثالرره ،مجررامِ  ررراْ  اإلِقررد وبررون خم َّ 
  َّمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱٱٱٱٱٱٱٱ:نررررا ة قولرررره تعرررراىلة ال ِّ آوَرررر :ثالررررهِمِ ،  رررراْ  القيرررراسخم َّ 

  .٢النور:  

 هب مب  خب حب ُّٱٱه تعرررررراىل:علييررررررا ة قولِرررررر ة املن رررررروصِ َمرررررريرررررراس علررررررال اعَ القِ د  ِ َعببررررررمنيررررررا ال صَّ ُارررررر

  .٢٥النساء:      َّخت حت جت

 :األسئ َلة
ٍب  ،ةْ غَ لُ  ف العاما رِّ عَ  -1 ٍِ مث اذكُ  ,ّلحاْ طِ ِا  .َّومِ غ العُ يَ ر 



 ِالعام املرا   ه اخل وص. ,هَّومِ ي علال عُ لعام الباقِ ل لِ ثِّ مَ  مثَّ  ,العام ذكر أقسامَ اُ  -2
ِأحوال املخَ يصخ ِ  معيف التَّ ، مث  وِّ ف اخلاصرا عَ  -3  ص. ِّ ، 
 يل.َّثِ ؟ م  التَّ  ل ة القرآن ِ ص املتَّ  ِّ املخَ  كو جاءَ م علال كَ  -4
 ن آوة.أكثر مِ ل  ِ  ِ ص املن َ  َّ خَ لَُّ ثاالْ لِ ذكر مِ اُ  -5
ِاملخ ِّ مجامص  اإل ِّ خَ لَُّ ثاالْ لِ ذكر مِ اُ  -6  .ياسِ ص  القِ ِاملخ ِّ  سُّنَّة،الص  ِ ، 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 سوخن  خ والمَ اس  : الن  رالباب العاش  
  



 خاس  الن  
 منيا: ،عانع ل مَ دَّ ة علال عِ غَ ة اللُّ  سخُ ق النَّ طلَ وُ 

ِالَ  :، أيلَّ الظِّ  َّسُ   الشَّ خَ سَ نَ  :قالوُ  ة:اإلزالَ  -1  ه.تب أ
  .١٠١الن ل:   َّٱٱٱجس جخمخ مح جح ُّٱٱِمنه قوله تعاىل: يل:بد  الت   -2
ررِهررو نرَ  ياال:حو  الت   -3 قااررا وررث  انتِ خ املوارِ ناُسررتَ  :ِمنرره ،هه ة ن ِسررقائِرره مرر   َ ولُررحتوِ  يءِ الشَّرر لُ قب

 م.وب إىل قرَ  ن قومع مِ 
ااالنا   -4 ااق  ااو  ن مَ ل م  ااو  إلااى مَ  ع  ض  ِفيرره نَ ع  ض  ه ِظرر ب لَ يرراْ لِ لرر  مررا فيرره حاكِ قَ إذا نرَ  :تررابَ البِ   ُ خب َسرر: 

 ه.طِّ ِاَ 
 عنه. اخع  َ مُ  يت عِ رب شَ  خبطابع  يِّ رعِ الشَّ  مِ ا بب   ُ فب ّلح: هو رَ ِة االٍطِ 

 رزات:تَ ح  يف وإخراج المُ عر  الت   حُ ر  شَ 
ره قَ يص ف نَّرخِ ركالتَّ   ،فر ع رَ مرا لريس  ِ  ره ج رَ وف اَ عرِ ة التَّ  نس  جِ   "عُ ف  رَ  :"نالُ وب قرَ  رل ُ لِ  ر   ب  ضِ عبرعلرال  رَ  مِ بب

 .اِ أفرا ِ 
ااااالحُ  ":ِقولنررررا ااااك  داء إجيرررراب كا تِرررر  ،يِّ لِررررقب العَ  ا بررررمِ   ُ فبررررج  رررره رَ رَ عروررررف َاررررل ة التَّ أَِّ  د  يبررررقرَ   "ي  رع  م الش 

 رم هبا.الشَّ  ِ ِ رُ ل ُِ بب منيا قرَ  ةِ مَّ ال ِّ  لِ اءَ ربَ  ِ  لِ قب العَ  مِ  بب     فب رَ  با اإ ف نهالعِ 
ررحُ   ُ فبررج  رره رَ رَ عروررف َاررة التَّ  َررانع  د  يبررقرَ  " ي  ع  ر  َشاا بخطاااب   ":ِقولنررا ِذلررن  ،يت لِررقب عَ  يلع لِ دَ  ِرر يت رعِ َشرر مع بب

َِارهنونِره أِ جُ ظوتِر عن اإلنسانِ  يفِ بلِ التَّ  قوطِ سُ  ِ  لِ قب العَ  مِ بب  ُ كَ  رحُ   ُ فبرج  ره رَ رَ ،  أِ    مجرامع  يت عِ رب َشر مع بب
 .طابع ليسا خبِ  عهنَّا ؛ياسع قِ 

رحُ  جرو ِ ن ُِ ِمر دَّ ، فرّل  ُرخِ سب النَّ  يقِ قِ  ب تَ ث لِ َالِ  د  يب قرَ  :" عنه راخ  تَ مُ  ":ِقولنا ر  نَ َقرورَ  مع دِّ َقرترَ مُ  مع بب  ه حببرمع خُ سب
ِلِ عنرره ة النُّرر رع اِّ أَ تَررمُ  ال  ررنَ   ِ يَّررا إالا ميبررن اىنَّرر   ينَ  ضرراْ العارُ يَّررا تَ  ينَ   ِ عررارُ التَّ  يررقِ ن حتقِ ِمرر دَّ  ُرر ،   خِ سب

ررالنَّ  عنَّ  ؛قِ ِحررالّلا  ِإحبررامِ  منيَّررا قِ ا ِ السارر ِرَ َضرر خَ سب عرراْ فب ،  َ يِّ يِقررا قِ   ِ عررارُ  عنررد التَّ إلييررا إالا   ررارُ ال وُ  ل  ر
ررة تَ  ضِ نرراقُ لتَّ لِ  ِحيررث ال تَ يملِررا برريم العَ  و رِ شب ررفررّل نَ  ةِ يَقررعلررال ا قِ   َ عررارُ ،   إعَّررالَ  أنَّ   َ وبررال رَ  ،خَ سب

ِلو  ِ وب يلَ لِ الدَّ   . آَاريلع لِ  َ  ِإهدارِ  يلع لِ  َ  ن إعَّالِ مِ  ر  يرب اَ  ولع أِِ تَ  مِ وب نرَ  
 :خ  س  روط النَ شُ 



 ِهي: ،َّاءلَ مجيور العُ  تِّ اقِ ا  ةع عَ أر رَ  مورع ن أُ سخ مِ النَّ  يقِ ة حتقِ  دَّ  ُ  ه الا سبق أنَّ ك مما درِ نُ 
 اْ.يا عِ رب َّاْ شَ بب حُ  املنسوخُ  أن وبونَ  -1
 اْ .يا عِ رب َّاْ شَ بب خ حُ اسِ النا  أن وبونَ  -2
د يبرالقَ   رالِ تِّ اه ك ِر  رلِ غرري املتَّ  املنسروخِ  ا برمِ  يرلِ لِ يراْ عرن  َ ااِ  َ خ مُ اسِ يل النا لِ الدَّ  أن وبونَ  -3

  .قَّ ي   املءَ أقِ ِالتَّ  ديَّ  املقَ 
 يَّا.نَ يرب ن اىنَّ   رَ ال ميبِ   حبيثيي يقِ قِ حَ     عارُ  تَ وب يلَ لِ أن وبون  و الدَّ  -4

 :خ  س  ة الن  فَ ر  ع  ق مَ رُ طُ 
ررالنَّ  يررقِ ة حتقِ  دَّ  ُرر ال ِ ِ ن ُِ ِمرر خِ سب  ن اىنَّرر ، حبيررث ال ميِبرراْ يارريقِ قِ ضرراْ حَ عارُ  تَ وب َضررعارِ تَ و مُ يَ عِ رب  َشرروب يلَررلِ  َ  ر

ررَِ   ينيَّررا  ررأيِّ  ِحينَ وررلأِِ التَّ  جررواِ ن ُِ ِمرر هع جب ِاآلَاررها ناِسرر أحرردَ رب تَررعب أن نرَ  دَّ ال  ُرر  ع مِرر،   سرروااْ  فعرراْ نب ر مَ خاْ 
ال  ُررارم ا برريمالشارر ة كررّلمِ  عررار للتَّ  رر يررلع لِ ن  َ ِمرر دَّ ،  ر فيبررون اِّ أَ ن املتَررم ِمرردِّ َقرره املترَ ف  ِرررِ عبررنرَ  ي ع  ِ ٍَ
ِه ا الدَّ خاْ ر ناسِ اِّ أَ ِاملتَ  سوااْ نب م مَ دِّ قَ املترَ   ية:اآلتِ  رقِ الطُّ  دِ أحَ ف  ِ رَ عب يل ورُ لِ ، 

 ٰذ يي ٱُّٱكرو قولره تعراىل: ،ر منيَّرااِّ أَ و املتَرعيِرعلرال تَ  لُّ دُ  ما وَروب  َّ النَّ  دِ ة أحَ  : أن وبونَ لاألو  
  نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  .١٣اجملا لة:   َّ ىب
ال ترَ أال فَ  بورِ ل القُ وارَ بم عن ِِ كن  هنيتُ      :ِقوله  ِها  ِر ِاا ا اكم . ولوا هجراْ قُ    .ر

 ر.أاِّ ن املتَ م مِ دِّ قَ و املترَ يِ عب ها علال ترَ  ورِ ن عُ مِ  رع  ب عَ  ة أيا  ةِ مَّ ن اعُ مِ  د إمجام  قِ عَ نرب : أن ورَ انيالث  
 :وقرول ، كرأنراِّ أَ ن املتَرم ِمردِّ َقرو املترَ عيِريرد تَ  ِ ة مرا وُ  ا َ ال َّ  دِ عن أحَ  ي ع  ِ ٍَ  وقع رِ ن طَ َ  مِ : أن وَرِ الثالث  

ِكان َِ  :، أِ وقولة  عد تلن اآلوةه ا اآلوَ  ن ل  ِلِ نُ   ُ قب ن ل  ه ا عام ك ا  ِفاْ.ارى مَ اعُ     عر
 خ:س  ما يقع فيه الن  

ِاملعرامّلإالعِ  رِمِ  ة اعحبام ة فُ سخ ال وبون إالا النَّ  رحُ   ُ فبره رَ عنَّر ؛با اإ   يت عِ رب َشر حببرمع  يت عِ رب َشر مع بب
ِأمُّ قائِ ا العَ ، أما عنه اخع  َ مُ  ِاملعامَ ٍول العِ ِأُ  ياإ اعاّلقِ د  ِمَ با اإ  ة فرّل نَ ا  رِ دلوالإ اعاباّلإ 
 َّاء.لَ العُ  ي  عند مجيورِ  ِ أي ال َّ فييا علال الرَّ  خَ سب نَ 
 :خ  س  الن   أقسامُ 



 :أقسامع  ةِ م إىل أر عَ سِ قَ نرب ة ورَ يَّ اإلسّلمِ ة وعَ رِ ة الشَّ  سخُ النَّ 
ِه ا القِ  الُقرآن البري رآنِ القُ  خُ سب نَ  ل:األو   ِهرو  ،سخِ النَّ لو  ِ ن القائِ ه مِ قوعِ ُِِ  اِ واِِ علال جَ  قي  َ ترَّ سم مُ ، 
 سن كرها فيَّا  عد. ة أنوامع ّلََ إىل ََ  مسِ ونقَ 
 عان:وب ه نرَ حتتَ  ،ةنَّ  السُّ  القرآنِ  خُ سب نَ  اني:الث  

مجيور العُ ةوَّ اآلحا ِ  ةِ نَّ السُّ  ِ  رآنِ القُ  خُ سب نَ   أ  يرد  ِ وُ  ر  واتِ تَرمُ  رآنَ الُقر عنَّ  ؛اِ واِِ َجر مِ دَ لَّراء علرال َعر، 
ال وَ ون  نُ ظب مَ  يا ِاآلحا ِ  ،وَ قِ اليَ   .نا الظَّ  ِ  وِ قِ اليَ   ُ فب رَ   ا  ِ ، 

ررنَ   ب  رر ِ  رآنِ الُقرر خُ سب ِقررد أجرراَِ لرَ واتِ املتَرر ةِ نَّ السُّ ِأ ررو حنِ ا مالِرر،   لَّ الُبرر عنَّ  ؛ةِاوَررِأمحررد ة رِ  ةيَ ررن 
 .ي  حب َِ 

 .  4.3: النجم  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱٱقال تعاىل:
  .٤٤الن ل:   َّ ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي ُّٱٱقال تعاىل:

ِمَ يررانِ البَ ن ِمرر م  وب نَررر سررخُ ِالنَّ  ررَعررنرَ ،  ِأمحَرراهِ الظارر ِأهررلُ  يا عِ افِ ه الشا ، لقولرره ارررىة اعُ ِاوَررد ة الرِّ ر 
 . 106: البقرل ٱٱٱٱَّٱٱٱحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱتعاىل:
 ه.لَ ثرب ال مِ  رآنِ ن القُ اْ مِ ريب   اَ ة ليسَ نَّ ِالسُّ 

 ةِ نَّ السُّ  ِ  َب َ َرَ  كَّاس  املقدِ   ِ يب إىل  رَ  هِ وجُّ ِذلن كالتَّ  ،ا اىنَّيورِقد أجاَِ  ،رآنِ القُ  ِ  ةِ نَّ السُّ  خُ سب : نَ ثال  الث  

ِقد نُ عليه لا دُ رآن ما وَ ِليس ة القُ   َّهئ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱه:رآن ة قولِر رالقُ  خَ ِسر، 
  .١٤٤البقرل:  

 ه.يب ترَ ِاورَ ى رِ ة إحدَ  يا عِ افِ الشا  سمَ   ه ا القِ ِمنَ 
حتتَ ةِ نَّ السُّ  ِ  ةِ نَّ السُّ  خُ سب نَ  ابع:الر    :أنوامع  ةُ ه أر عَ ، 

 ل.رَ واتِ ل  املتَ رَ املتواتِ  خُ سب نَ  -1
 .اآلحا ِ  ِ  اآلحا ِ  خُ سب نَ  -2
 ل.رَ واتِ املتَ  ِ  خ اآلحا ِ سب نَ  -3
 .اآلحا ِ ل  ِ رَ واتِ خ املتَ سب ِنَ  -4



ىل جرررائِ ّلََرررِالثَّ  ررر  ة نَ يررره اخلرررّلف الررروارِ  ِ ا ررر  فَ وم الرا ا النَّرررأمارررِ  ، لة اع ررر ِ  رآنِ الُقررر خِ سب  ،ةوَّررراآلحا ِ  ةِ نَّ السُّ
 .اِ واِِ م جَ دَ علال عَ  ِاىنَّيور

 :يمر  الكَ  رآن  خ في القُ س  واع الن  ن  أَ 
 :واع  ن  أَ  ةُ الثَ ثَ  رآن  خ في القُ س  الن  
رر: نَ لوع األو  الن اا رر لِ ّلَِ خ الررتِّ سب ِمِ معرراْ  مِ ِا بب ِاا مسررلِ  :ثالرره،  ِغررريُ مررا ر  ،عنيرراة رضرري اهلل َشررا عررن عائِ م 

ررل عَ  ِ نبرريَّررا أُ كرران فِ    :قالرر   اهلل وة رسررولُ فتُرر ،علومرراإع ن خبَّررسع مَ خب ِسررنُ ن فرَ مب حيرررِّ  ومرراإع علُ مَ  عاإع َضررر رَ شب
  ُرآنِ ن القُ أ مِ قرَ ا وُ مما  نَّ ِه  . 
مل ورَ خَ سِ نُ  لَ ّلَِ التِّ  ر أنَّ اهِ ِالظا  ِ عرضُ رفِّروُ فترَ  ، سرولِ الرَّ  فرالِ   عرد َِ إالا  اسِ النار لَّ غ ذلرن ُكرلُ برب    اس النار ي 

 ها.ؤُ رَ قب ورَ 
ر: نَ انيوع الث االن    صِ  ُّ رَ ة الترَّر نوَر لِ ّلَِ الرتِّ  قراءِ مر   َ   را ولِ  لِ دَّ ة العِرنسرخ آوَر :مثرل لِ ّلَِ الرتِّ  قراءُ ِ َ  ا برمِ  خُ سب
ِ َ  خِ سب ِا بَّة ة نَ  ،ِعشراْ  ة أشيرأر عَ  ِالتَّرلِ ّلَِ واب علرال الرتَّ ل الثَّررَ ثربرل كَ ّلَِ قراء الرتِّ ا برم   ةِ ََّرعب نِ ري  ِ  كِ ، 
ِسن كر له فيَّا  عد  عض اعمثِ العلَّاءف فيه وم ال ي ألَّ ِه ا النَّ ، ةقَّ املشَ   ِ فب ة رَ  اهللِ   ة.لَ ، 
رر: نَ الااثوع الث  الن اا ِمِ ا بررم قرراءِ مرر   َ  لِ ّلَِ الررتِّ  خُ سب ررالشَّرر   م جب ة الرررَّ آوَرر :ثررال ذلررن،  ِالشَّ يررا نَ ة إذا َِ خَ يب يخ 

 ،سررخن النَّ ِمرر ومَ ر هرر ا النَّررِبررنب ورُ  مِ لبررالعِ  أهررلِ  ِ عررضُ  ،   يم  ِبررحَ  ورر ُ  ِ اهلل عَ ِ  ن اهللِ برراالْ ِمررة نَ تَّررالبَ  افارمجوُهرر
 .اآلحا ِ  أابارِ ه  ِ خِ سب ِنَ  رآنع قُ  علال إن الِ   ُ طب ال جيِو القَ  ،اآلحا ِ  أابارِ  علال م  ه قائِ يم أنَّ تُ ِحجَّ 
 خ:س  ة في الن  كمَ الح  
رتَ  لُ ه أكََّرعنَّ  ؛هقَ برَ سَ  ونع كلَّ  ِ    اإلسّلمِ  خ اهللُ سَ نَ ة فرَ يا ة اإلسّلمِ وعَ رِ الشَّ  ِ  خُ سب النَّ   َ ِقَ   حباجراإِ  يِ روَ  و ع رِ شب
ِاستَ دَّ شُ   أَ غَ لَ   إلييا  عد أن  رَ يَ يا الت انترَ لِ راحِ ر مَ يا ة آاِ بُ ناسِ ِوُ  ةوَّ رِ شَ البَ   فبانوإ ها 

مل ورَ وناْ ة  ِ وَّ رِ شَ لبَ لِ  ه اهللُ يَ ضِ د اخلات ال ي رَ اخلالِ  ون العامهو الدِّ  اإلسّلمُ  ٱقرال تعراىل: ،وّلْ دِ  َر اِ غرريِ  ِ   َ رب ، 

  .٣املائدل:    َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱ

  .١٩آل عَّران:    َّ مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱِقال أوناْ:

آل عَّران:   َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱِقال:
٨٥.  



 منيا:، كثريل  مع  بَ  عضع بَ ون  ِ ه ا الدِّ  أحبامِ   عضَ  خ اهللُ سَ ة فنَ يَّ روعة اإلسّلمِ سخ ة الشَّ   النَّ قَ كَّا َِ 
ِتَ با ِ  ا  العِ مَ  راعالُ مُ   -1 ِمِ ة املناِسريَّرونِ اعحبرام الدِّ  ِ  ةع َ رلِ خمتَ  رع ايم ة أطو تُ يَ ر ِ ،  ة نَربة ارم ة اع

ِالتَّ ة َ لِ املختَ   .َّالِ البَ  ةِ بَ ترَ رب هبم إىل مَ  رطوُّ ، 
 .رِ سَ وب إىل اعَ  قِّ ن اعشَ سخ مِ   ة النَّ ة كَّا هو الغالِ قَّ   املشَ فب رَ  ِ  ةِ عََّ النِّ  ريُ  كِ تَ  -2
ِعَ ا  االمتِ بارُ ِااتِ ف لَّ املبَ  ّلءُ ا تِ  -3  ه.مِ دَ ثال 

 :عاً م  الً وسَ ق  عَ  سخ  الن   بوت  ة ثُ ل  أد  
 نها:م  فَ  ،الً ق  عَ  خ  س  الن   واز  ة جَ ل  د  ا أَ أم  

   عقّْل.ما كان ك لن فيو جائِ  ، ِكلُّ ّلْ قب فيه عَ  ال حمظورَ  سخَ النَّ  أنَّ  -1
ررة سرريِّ سررالَ   رِ تَرربَ َّررا َرَ ن جررائ اْ عقررّلْ لَ لررو مل وُبرر سررخَ النَّ  أنَّ  -2 لبنيررا  ،ةكافَّرر  اسِ إىل النارر د دنا حمََّّ

رررائِ فالشَّرر ة، إذْ َعررالقاطِ  ةلَّررة  اع ِ تَررَا ِ  ِليسرر   اقِ يَّ ة اإلسررّلمِ وعَ رِ الشَّررة  ِ نسررواَ ة مَ قَ ا ِ   السا  اْ ، إذةْ يَررة 
ِاقِ     جائِ  سخُ فالنَّ  ِ   . 

 نها:م  فَ  ،عاً م  ه سَ قوع  ة وُ ل  ا أد  وأم  

  .١٠٦البقرل:    َّٱٱٱٱحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱٱقوله تعاىل: -1
ِقد تبون فييِ وابِقد تبون ة الثَّ   ِ  ب ة قد تبون ة النرَّ وَّ ِاخلريِ  ة فرّل تبرون يَّ لِ ا املثب ، أما َّا معاْ ، 

 فقط. وابِ الثَّ   ةإالا 
 خضحض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح ُّٱٱقولرررره تعرررراىل: -2

  .١٠١ ل: النَّ   َّجع مظ حط مض
  .٣٩الرعد:   َّ جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ُّٱٱقوله تعاىل: -3
  .١٦٠النساء:   َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱٱقوله تعاىل: -4

ِذلرررن هرررو النَّ لببرررن قرَ ِمررر لَّ مرررا أَحررر يَ يرررد حتررررِ  ِ ة أهنرررا تُ اللَرررجررره الدا َِِ  ررر،  ِاملنسررروخ حُ خسب ررر،   لَ راءَ ، ال  َررريي عِ رب َشررر م  بب
 .َّ مج حج ُّٱٱيل قوله:لِ دَ ،  ِ ةيَّ أٍلِ 

 :خ  س  الن  ن ماء م  لَ ف العُ ق  و  مَ 



ِاملنسوخ ة القُ اسِ ن النا يم مِ  ِ قِ وب لَّاء ة مَ لف العُ ااتَ  ِمُ  ا قَ رآن  و مُ خ  ِغالع  ِ تَ قب رع  ِندع  ِلوا  ، فاملق رر حرا
ِمَ خ ِ التَّ ه  ِ ولِ أِِ تَ سخ إطّلقاْ  ِ ن النَّ مِ  صَ لُّ خَ التَّ   ه.عَ بِ ن تَ يص كأيب مسلم اعٍ ياز 

ِن وقولررون  ِ ِ ررِاملقتَ  ِ ِ سررخ ة ُحررالنَّ د مرر   ،ةلَّرر ررو اع ِ  يا يِقرر  ا قِ عررارِ جررو  التَّ ييا ُِ ِنررقتَ ة الررت وَ املعقولَرر اِ د
ِقد أحبَّوا تَ رأاِّ ن املتَ م مِ دِّ قَ ة املترَ فَ عرِ مَ  هرو  منه ما مل خيرجوا ،نهلوا فيه ما ليس مِ اِ دب فلم وُ  سخِ النَّ  وفَ عرِ ، 

 فيه. ل   ااِ 
ِالغَ علال االشتِ  ناءْ نه  ِ ما ليس مِ  سخِ لوا ة النَّ ون أ اَ ِالغالُ  الرت  ن اآلوراإِمر ريع ثِربَ يم  ِ بَ تُرنوا كُ  َ ، فَشرطلَرباا 
ر  عَ ِأر َر ةْ   مائِ خَ سَ ها نَ ِحدَ  فِ يب السَّ  ةَ آوَ  نَّ إ :ِقال  عنيم ،سخاا ة النَّ  لَ اب ال  َ  ِمرنةآوَر لرَ شب هرءالء  ، 

ِهِ أ و جع ر النَّ  ِأ و عبدّلمَ ة اهلل  ن سَ بَ  اس،   اهلل حمَّد  ن ح م. ة، 
 :ةٌ وخَ سُ ن  ها مَ رت بأن  هَ تاَ اش   ياآليات الت ض  ع  باَ ة ل  لَ ث  أم  

رررقررررون ِمرررذهررر  ا قِّ  ِا ررررن العررررريب إىل أنَّ ن العلَّرررراء كالسُّ  ال ةْ واَ ُسررررنب ن أن تبررررون مَ اآلوررراإ الررررت ميِبررر يوطي 
ِعِ نَررِ اَرب جرراَِ تَ ترَ  ن واطِ هبررا عررن َمرر  هَ  ب ارر ا اآلورراإ تَرر وّلإ  أِِ ة القرررآن تَرر سررخَ النَّ  رَ ن أنَبررََّررِلِ  ،ةْ ون آوَررشرررِ و 
ِ عُنرررولع بُرررقب يا غرررري مَ ِ عُنررر ول  بُرررقب وّلإ مَ أِِ ِ عرررض هررر ا التَّررر، سرررخالنَّ  ِذهررر  , هِمررردَ ِعَ  برررولِ قَ للِ  ل  َِّررريا حمتَ ، 
ال مَ فقررط آورراإع  ّلثِ  ة ََررينرراْ إالا قِ ر وَ اِّ أَ ن املتَررم ِمرردِّ َقررة املترَ فَررعرِ ََّ لِ  يلَ بِ ه ال َسررو إىل أنَّررِقررا قِّ  قررواقِّ حمِ  ن ِمرر رَّ َ رر، 
 ِهي: ،فييا سخالنَّ  ِ  ولِ القَ 

 ها.عدَ ِالت  َ  َّىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ  :66 – 65آوتا اعن ال   -
 َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  13 – 12 لرررررررة ِآوترررررررا اجملا َ  -

 ِالت  عدها.

ِآاِ مِّ ِآوتا امل َّ  ِاا   حم جم يل ىل ملٱُّٱِقوله تعاىل:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:هارِ ل ة أ
 اآلوة. َّ ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم
 أارى. ةْ لَ ر أمثِ مث ن كُ  ,اآلواإ دأ هب انبب ِسَ 
ٱٱٱولى:ة األُ اآليَ 

  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱه تعررررراىل: قولُررررر
 . 65 اعن ال:  َّ ىل مل



 نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱٱه:ب انَ ه ُسررلُرروب ِهرري قرَ  ،هاة الررت  عرردَ اآلوَرر ِ  ة  سررواَ نب هنررا مَ  ف
 حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  .66 اعن ال:  َّ مج
ىل ُِ  ِأفرا َ رلشَ لعَ د لِ الواحِ  باإِ ََ  جوبَ فقد أفا إ اآلوة اع ِهرا ، د لّلَنروالواِحر براإِ ََ  جروبَ ة ُِ يَرانِ إ الثا ، 

 .سخِ النَّ  ِ  لِ وب إىل القَ  رُ مب ف ار اعَ  ،يناْ قِ ىل وَ ل عن اعُ رَ اِّ أَ تَ ة مُ يَ انِ ِالثا  ،ر ِّ عَ ترَ ِاىنَّ  مُ  ،ضانعارِ تَ مُ  بَّانِ حُ 
 انية:ة الث  اآليَ 

ة اآلوَرررر   ِ خَ ِسررررف هنررررا نُ  َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولُرررره تعرررراىل: 
ِهرري قولُررلِ الررت تَ   نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ ه:ه سررب انَ ييررا 
 .  13،12اجملا لة آوة   َّىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ذلن: ِ يانُ 

أن  أرا  اهللُ   ر لن ا رُ دب ٍَر ، ِضراقَ وا عليرهقا حري َشر  اهللِ  رسولِ م لِ يِ تِ لَ ن أسمِ ة مِ  ا َ ر ال َّ ا أكثَ َّا ه لَ أنَ 
رترَ و  ِ نِ ر املرءمِ فرأمَ  ؛هيِّربِ ف عرن نَ خي ِّ  ٍَردِ قب  رضري اهلل عرنيم ة ا َ ال َّر فا بَ فرانَ   سرولِ الرَّ  ناجرالِ عنرد مُ  ةع قَ دَ ي 
رررِأَ  ررر، قوا َ شب ررر ا أ ركررروا أنَّ فلَّا ِأع رررال  ،تعررراىل اآلورررة الرررت  عررردها اهللُ  لَ ة أنررر َ ا اَجررر  عنررردال وبرررون إالا  ءالَ السُّ

ِأَ علرييِ  ِترابَ  ،دقاإ عند املناجرالِ ال َّ  يقدِ ن تَ و مِ املسلَِّ  ِطاَعر ِإوتراءِ  ّللِ ال َّر ةِ م   قاَمرهُ رَ َمرم   اهللِ  ةِ ال كرال 
 ام. يم  ظِ عَ  اري   ، ف ي ذلن هِ ِرسولِ 
 انيرةِالثا  ،ر ِّ َعرترَ ِاىنَّ  مُ ، نانناقِ تَ بَّان مُ ِاإلع اء منيا حُ  سول ناجال الرَّ ة عند مُ دقَ ي ال َّ قدِ تَ  ِ  رُ مب فاعَ 

 خ.سب النَّ  ِ  لِ وب ف ار اعمر إىل القَ  ،يناْ قِ ىل وَ ل عن اعُ رَ أاِّ تَ مُ 
 الثة:اآلية الث  

 :امل مرررل  َّ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقولُررره تعررراىل: ٺ 
1 - 4 . 

ررره تعررراىل ة آِارررولِررر قَ  ة  ف هنرررا منسرررواَ    خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:ورلر السُّ
امل مرررررررررررررررررررررل:   َّٱِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه جهين ىن من
٢٠.  



ىل ُِ  رررنِ  ه ياِمرررقِ  جررروبَ فقرررد أفرررا إ اع ِوَررريرررل أِ أنَقررراللَّ  فَ  ب ِأمارررليرررهد عص منررره قلررريّلْ أِ أ  يرررة فقررردانِ ا الثا ، 
ر رأن رَ  هر ا ة ,ه رضي اهلل عنيمِأٍ ا ِ   بِّ تاب علال النَّ  اهللَ  إ أنَّ أفا َ  ، يرلاللَّ  يرامِ قِ  كِ رب ارم ة تَرر صَ اَّ

ِاىنَّر ُ ضرانعارِ تَ عهنَّرا مُ  ؛للروَِّ     از رافِرالثار هر ا ا برمَ  أنَّ  نَّ ال شَ   لر عرن اعَِّ أاِّ تَراز مُ ِالثار ،ر ِّ َعرترَ مُ  ، 
 سخ. النَّ وَّ عَ يناْ فترَ قِ وَ 

 :ةعَ اب  اآلية الر  

 محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱٱقولرررررره تعرررررراىل:
 . 58 :ورالنُّ   َّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ِهرري قولُررلِ ة الررت تَ  اآلوَرر ة  نسررواَ أهنررا مَ  :قيررل  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ه تعرراىل:ييررا 

 . 59: ورالنُّ   َّٱٱٱٱٱٱٱٱجن يم ىم مم خم

ِن غارَ ِال ِّررر مَ ر اخلرردَ مُ أب ىل تَررإذ اعُ  ؛ ررو اآلوترررو  َ عررارُ ه ال تَ عنَّررر ؛ةْ نسررواَ   مَ ِليَسرر ة  ََّررربَ أهنررا حُمب  ِا ررقَّ    
ِقررراإع  ةِ ّلََرررة ََ  اولِ  اْ قبرررل الررردُّ دب  ان نَرررمب  االسرررتِ  البلرررو  ِقرررد ورَ بررراْ غالِ  و  فييرررا اإلنسرررانُ سررر َِ وَ  أ ن ف ِمررر َّرررخَ تَ ، 

ِذلرررنهِسرررّل ِ مَ  ِحِ يررراكتِ ن االنب ِمررر وعررررا ِ ة لِ محاوَررر ،  ِقررراإِ تُرررورَ ؤب رُ  يرررقُ لِ ظررراْ لونظرررار أن تررررى مرررا ال وَ  ب ،   ه ة أ
ِتَ لِ  ُّ بَ التَّ  ىل  ع قبرَِ  جو اْ ة كرلِّ ُِ  اولِ نوا عند الدُّ أذِ تَ سب أن وَ  مَ إذا  لغوا ا لُ  ية اعط الَ انِ الثا  ةاآلوَ مر أب ،  ، فراع
ِن البُ  النِّ   انمب االستِ  مَ بب  حُ وِّ برَ ترُ  ِمَ لو ِ سبة لوط ال   ِالثا يدبِ ِالعَ  ن اإلماءِ ن شاهبيم مِ ،  ر حُ وِّ بَررترُ انية ،   مَ بب

 .خَ سب ال نَ   َ عارُ فّل تَ  ، إذْ بارِ البِ  وَ غِ لبالِ لِ  ةسبَ  ان  النِّ مب االستِ 
 ة:سَ ة الخام  اآليَ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ قولرررره تعرررراىل:
  .240 :البقرل   َّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ

 جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قولررره تعررراىل: ة  نسرررواَ ف هنرررا مَ 

 . 234 :البقرل      َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ٍَ جيا وُ ِب  عنيا َِ وّفَّ تَ ن ورُ مَ  إ أنَ ىل أفا َ اعُ  ةَ اآلوَ  عنَّ   ،جمرا مل َتررُ  لع وب ل َحردَّ بيف ُمرُسرِ ِ  ةع نَ َسر ةِ َقر َ نرَ ال ارا  ِ و
 اا. ءَ يب شَ    فّلجَ رَ ف ن اَ 



رة أَ هرا أر َعرظارِ انتِ  جروبَ إ ُِ ة فقد أفا َ يَ انِ ا الثا ِأما  رِعَ  رع يُ شب ، جَِّ  َ تَررترَ  ل أِة هر ا املردَّ  جَ فلريس ارا أن َتررُ  ،راْ شب
ِغري خمريَّ ا خمريَّ إىل أهنَّ  رُ مب اعَ  فنلَ  ،ريخيِ م  التَّ     عارِ تَ مُ  جوبُ ِه ا الوُ  ِهو تَ لل   ، معه اىنَّر ُ  ر َّ عَ وترَ  ض  ناقُ ، 
ِلِ ل ة النُّرررررَ اِّ أَ تَررررة مُ يَررررانِ الثا  ةَ اآلوَرررر علررررال أنَّ  قَ ِ ررررِقررررد اتُّ    َهررررذَ  ِإىل ذلررررن ،سررررخُ  النَّ وَّ َعررررىل فترَ اعُ  ةِ عررررن اآلوَرررر  

 اىنَّيور.
 ة:سَ اد  اآلية الس  

  .٢٨4البقرل:   َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱٱقوله تعاىل:

  َّٱٱٱٱٱٱخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ ه تعررررررررراىل: قولِررررررررر ة  نسرررررررررواَ ف هنرررررررررا مَ 
  .٢٨٦البقرل:  

ىل تُ اآلوَرر أنَّ  :ذلررن ِ يررانُ   ه، عنَّررعرراْ فب وهنررا اررا  َ بُ اخلطراإ الررت ال ميلِ حرري  ِرر بررا َ ف العِ لِّرربَ وُ  اهللَ  يررد أنَّ  ِ ة اع
ِاآلورررة الثا مرَّ قررر  ظَ رررلَّ عَ ر إذا ترَ ِاخلررراطِ  ةِ َسررروَ سب ن الوَ يم ِمررريم علرررال مرررا ة أن ِسررربُ  اِسررريُ سَ  ه ال يرررد أنَّررر ِ انيرررة تُ ، 

رر ُِ سرراْ إالا  ب ف نرَ لِّرربَ ه ال وُ عنَّرر ؛هبررا  يررموبلِّ  ِهرر ا تَ ياعَ سب ِاىنَّرر ُ    عررارُ ،  ِاآلوَررر ِّ َعررترَ مُ  ،  ىل مُ ،  ة  ةَمرردِّ قَ ترَ ة اع
ِلِ النُّ   خ.سب إىل النَّ  رُ مب اعَ  فنل  
ىل قَ   اآلوَ لَ  َ ا نرَ َّا ه لَ ي أنَّ ِِ رُ  ِ َ  ا َ ال َّ  قَ لِ ة اع ِقرالواكَ ركوا علال الرُّ ة   ن اععَّرالِ نرا ِمر ب لِّ كُ   ،اهلل رسرولَ  ورا :  

ِقررد أُ يررقطِ نُ  مررا ال نُ   عليررن هرر ا اآلوَررلَررن ِ ،  رريررايقُ طِ ة   هل قولَرر، فررأن َ ِجررلَّ  عرر َّ  يا اهللُ خَ َسررلرروا ذلررن نَ عَ ا فرَ ، فلَّا
  .٢٨٦البقرل:    َّٱٱٱٱٱٱخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ تعاىل:
 :األسئ َلة
 ِاإ.ا  َ  م  إاراجِ  ،ّلحاْ ِاٍطِ  ةْ غَ لُ  سخَ ف النَّ رِّ عَ  -1
طَ ذكر شُ اُ  -2 ِاملخترَ املتَّ  سخِ النَّ  ِر  فييا. فِ لَ  ق علييا 
 سخ.ة النَّ فَ عرِ ي ة مَ ب ِ وَ  ِما ال ,خِ سب ة النَّ فَ عرِ مَ  قَ رُ ذكر طُ اُ  -3
ِما  فيه النَّ قَ ذكر ما ورَ اُ  -4    فيه.قَ ال ورَ  سخ 
 يل.  ِ التَّ  ِ  ةِ نَّ السُّ  ِ  رآنِ خ القُ سب   عن نَ مث اكتُ  ,إمجاالْ  سخِ النِّ  ذكر أقسامَ اُ  -5
 يل.َّثِ م  التَّ  ،؟ ة القرآن سخِ ما أنوام النَّ  -6
 ؟ ة القرآن سخِ النَّ  قومِ ة ُِ بََّ ما حِ  -7
مسعاْ.قب سخ عَ النَّ  بوإِ ة علال َُ لَّ ذكر اع ِ اُ  -8  ّلْ 



ِما النا أم الة نسواَ ة ه ا اآلواإ هل هي مَ  لَ وب  القَ  وِّ  -9  خ اا:اسِ ، 
 ؟ َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ: اآلوة  أ 
 ؟ َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اآلوة  ب 
 ؟ َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: اآلوة  إ 
 ؟ َّ حت جت هب مب خب حب جب ٱُّٱٱ:اآلوة  ث 
 ؟     َّ جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:اآلوة  ج 
 ؟ َّمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ: اآلوة  ح 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 دي  قَ ق والمُ لَ ط  : المُ رشَ ي عَ الباب الحاد  
  



 دي  قَ ق والمُ لَ ط  المُ 
ِذلرن مثرلةِ يَقرن ا قِ ه ِمرنِريب عَ  ِ  داْ الِاِحر لُ نراَِ تَ ق ورَ لَ ، فراملطب دع يب ّل قرَ  ِ  ةِ يقَ علال ا قِ  لَّ ما  َ  : هوقُ لَ ط  المُ  رلَ  ،     ِ  ب
  .٣اجملا لة:    َّ نث مث ُّٱة ة قوله تعاىل:بَ قرَ رَ 

ِكافِ ءمِ مُ  ،يدِ بِ العَ  سِ نب ة جِ     ِهو شائِ  ،مملوكع  إنسانع  قَ تب ل عِ ناَِ فيو وتَ   واء.رهم علال السَّ نيم 

ِذلرررن مِ دع يبرررقَ  ِ  ةِ يَقرررعلرررال ا قِ  لَّ  َ  : هرررو مرررادي اااقَ والمُ   من ٱُّٱٱه تعررراىل:ل  اإلميررران ة قولِررردَ يَّرررة املقَ بَرررقرَ ثرررل الرَّ ، 

  .٩٢النساء:   َّ ين ىن
ِإذا مل وُ إليره رُ اعمب  ق ٍارَ يد املطلَ قيِ علال تَ  يل  لِ د  َ جِ َّاء: مي ُِ لَ قال العُ   هِ علرال إطّلقِر قُ قرال املطلَربب يَ د فرَ وَجر، 

 .بِ رَ العَ  ةِ غَ لُ نا  ِ بَ تعاىل ااطَ  اهللَ  نَّ ع ؛يدايِ قب د علال ترَ يَّ ِاملقَ 
ررحُ   َ رَ َِ ، مث طع رب أِ َشرر ةع  َ ِ رر ِ  ءع يب ة َشرر مَ َبررإذا حَ  اهللَ  : أنَّ طاب  والض اا  ن لررهُبررفرر ن مل وَ  ؛قرراْ نُِظرررَ لَ طب ر مُ آَارر م  بب
ِإن كرران لرره أَ ا  ررهيرردُ قيِ تَ   َ َجررد َِ يَّرر ذلررن ا بررم املقَ إليرره إالا   ُّ رَ ورُرر أٍررل   رر،  ا ِه ا إىل أحرردِ  ُّ ن رَ ُبررا مل وَ غررريُ  ل  ٍب
ىل  ر.ن اآلاَ مِ   أ

 د:ي  قَ ل على المُ مَ ح  الذي يُ  ق  لَ ط  المُ  ةُ لَ أمث  

ِالِ رَعرجب يو  علال الرَّ ة ة الشُّ دالَ اط العَ مثل اش ِ  -1 رِالوَ  راقِ ة   نث مث ُّٱٱة ة قولره تعراىل:يَّ ٍِ

  .٢ق: ّلالطَّ    َّ يث ىث

  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت ُّٱٱِقولررررررررررررررررره تعررررررررررررررررراىل:
  .١٠٦املائدل:  

  .٢٨٢البقرل:    َّٱٱٱٱحط مض خض ُّٱٱتعاىل: ه، ة قولهاِغريِ  يومِ ل ة البُ يا َ ق الشَّ ِقد أطلَ 

  .٦النساء:    َّٱٱٱٱٱٱٰه مه جه هن من  خن ُّٱٱِقوله تعاىل:
 .ي ِ ة ة اىنَِّ دالَ اط العَ د  اش ِ يَّ ق علال املقَ املطلَ  لُ   مَحب فينا جيِ 

 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ      قوله تعاىل:وب ِجَ ال َّ  رياثِ يد مِ يِ قب ِمنه أوناْ ترَ  -2
  .١٢النساء:  



 ق علرراللَرراملطب  لُ   مَحبررِجررفيَ  ،سرراءل النِّ ورَ ر ُسررة آِاررة الررت ّللَررالبَ  ةِ فيرره كنوَرر قَ لِررطب فيَّررا أُ  املرررياثِ  ِإطررّلقُ 
ِالدَّون.يَّ ٍِ يا  عد الوَ وث كلُّ املوارِ  د  أن تبونَ يَّ املقَ   ة 
ِإطّلقُرررضررروءق ة الوُ يرررد اعوررردي إىل املرافِررريِ قب نررره أونررراْ ترَ ِمِ  -3 ق علرررال ل املطلَرررََّررر ب ، فيُ مَُّّ يَ ه ة الترَّررر، 

 ة.يَّ عِ افِ عند الشا  داملقيَّ 
رررِمِ  -4  ؛وَِّرررِاليَ  يرررارِ الظِّ  لِ ارَ  اررريرررا ة كَ قَ ِأطلَ  ،ةِ نَرررمِ ءب مُ  ةع بَرررقرَ رَ  وررررِ ن حترِ ِمررر لِ تبرررالقَ  لِ ارَ  ارررط ة كَ  ِ نررره مرررا اشب

 .ةْ نَ مِ ءب ة مُ بَ قرَ  أن تبون الرَّ  ،ديَّ علال املقَ  قلَ ل املطب  ََّ فيُ 
رررعلرررال البُ  املوإِ  ِررر دِّ تَررراملرب  لِ ََّرررعَ  يرررد إحبررراطِ يِ قب نررره كررر لن ترَ ِمِ  -5   مم ام ٱُّٱٱ:سرررب انهه ة قولِررر رِ  ب

          َّىي ني مي  زي ري  ٰى  ين  ىن نن من  زن  رن

  .٢١٧البقرل:  

  .٥املائدل:    َّحم جم هل مل خل حل ُّٱ ه تعاىل:ق ة قولِ ِأطلَ 
 د.يَّ ق علال املقَ لَ ل املطب  ََّ فيُ 

 خئ حئ جئ  يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ وح ة قولرره تعرراىل:املسرر ُ  مِ ي الرردَّ ن ذلررن أونرراْ حترررِ ِِمرر -6
  .١٤٥اعنعام:   َّ مئ

  .٣املائدل:       َّ ىل مل خل ُّٱٱداها كقوله:ق فيَّا عَ ِأطلَ 
 د.يَّ علال املقَ  قُ  َّل املطلَ فَ 

ه، لُررن ال حيَِّ لَّرراء َمررن العُ ِِمرر ،يرر ة اىنَِّ  دِ يَّررعلررال املقَ  قِ املطلَرر لُ مَحبرررمحرره اهلل  يعِ افِ   اإلمررام الشاررهَ  ب َِمرر
ررم  ِ َُّّ يَ ي ة الترَّررِ ررِوبتَ  ،وَِّرراليَ يررار ِ ارل الظِّ ر ة ك اررالبررافِ  إعترراقَ  ِجيرروِّ ِ  ِوقررولوب وعَ إىل الُبرر  ِ املسب  نَّ  ررأ ، 
 ها. ِ رَّ ط ظجَ حتبِ  لَ  َّ الرِّ 

 :األسئ َلة
 منيَّا. لت بُ يل لِ َّثِ م  التَّ  ,ديَّ ِاملقَ  قَ لَ ف املطب را عَ  -1
ِمي ال جيِ  ديَّ علال املقَ  قِ املطلَ  لُ   مَحب مي جيِ  -2  ؟  ؟ 
 د.يَّ املقَ علال  قِ لَ املطب  لِ ة  َّب لَ أمثِ  ةَ ّلََ ذكر ََ اُ  -3
 د.يَّ علال املقَ  قِ لَ املطب  لِ َّاء ة مَحب لَ   العُ  اهِ ذكر مَ اُ  -4



 
 
 
 
 
 
 

 ومهُ ف  والمَ  وقُ طُ ن  : المَ اني عشرالباب الث  
  



 هومف  والمَ  وقُ طُ ن  المَ 
ف الت ورُ  لِ ن ما َ ه تبون مِ تُ ، فداللَ قِ طب النُّ  لِّ   ة حمَ  ب عليه اللَّ  لَّ  َ  : هو ماوقُ طُ ن  المَ  ِلرهق هبراطَرنب ا ِر  ، 

 ل.َِّ املءَ ِ ، راهِ الظا ِ ، صا منيا: النَّ  أقسام  

ٍَ سِ  ب نرَ يد  ِ  ِ : هو ما وُ ص  فالن   -1  من خن ُّٱٱ، مثرل قولره تعراىل:اغرريَ  لُ َِّرحياْ ال حيتَ رِ ه معيف 

  .١٩٦البقرل:   ٱٱٱَّمئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن
ِاْ َّا  ُ ل لِ رَ شَ العَ  َّالِ احتِ     طب قَ  ةع لَ بامِ  ِ  لِ رَ شَ العَ  فُ ٍب فوَ  ِه ا هو الغَ هنا جما  .صِّ النَّ  نمِ   ُ رَ ، 

رررق إىل ال َ بَ : هرررو مرررا َسرررراه  والظ ااا -2 َّررراالْ احتِ  اِ َّرررال غرررريِ مررر  احتِ  يفْ عبرررمَ  م منررره عنرررد اإلطرررّلقِ يب
  .١٧٣البقرل:   َّ ىن نن من زن رن مم ُّٱ كقوله تعاىل:,  وحاْ رجُ مَ 

ِعلرررال اىناِهرررق علرررال الظارررطلَررري وُ البررراغِ  فررر نَّ  ِلبرررنَّ لامل  فيرررو  ،رامل أظَيررره علرررال الظارررإطّلقَررر ، 
 .وح  رجُ مَ ل اىناهِ  ه علالِإطّلقُ  ،   راجِ  إطّلق  

كقوله   ، ِ اجِ املعيف الرا  لِ ن إرا َ   مِ مينَ  يلع لِ دَ لِ  ه علال املعيف املرجوحِ ظُ  ب لَ  لَ هو ما محُِ  ل:و  ؤَ والمُ  -3
  .٢٤اإلسراء:   َّ حج مث هت مت خت  حت  ُّٱ تعاىل:

ِحُ واُضررِالتَّ  ومِ علررال اخلُنرر َّٱٱهت متٱٱُّٱٱٱل  َِّررفنَ  رر   ة أن  الَ السررتِ  ؛وندَ الوالِرر ةِ لَررعامَ مُ  نِ سب
 ة. َ نِ أجب  لإلنسانِ  وبون

 سَّان:ِهو قِ  .قِ طب النُّ     ال ة حملِّ عليه اللَّ  : هو ما  لَّ فهوموالمَ 
 :ة  فَ خالَ وم مُ هُ ف  ، ومَ ة  قَ وافاَ مُ  ومُ هُ ف  مَ 

ِهو ما وُ ة  قَ وافاَ المُ  ومُ هُ ف  مَ  -1  :وعانِ ِهو نَ  ,املنطوقِ  مَ بب ه حُ َُّ بب حُ  قُ وافِ : 
 .طابِ وى اخلِ  ب فَ   أ 
 .ن اخلطابِ  ب رلَ   ب 
اافَ   أ  رر َ كَ   ،ن املنطرروقِ ِمرر ا بمِ ىل  ِررِب وم فيرره أَ يُ  ب ََّ ر: هررو مررا كرران الررطاااب  وى الخ  ح  م يب

رررررحتررررررِ   َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱه تعررررراىل:قولِررررر نرب ِمرررررِالنَّررررر مِ تب ي الشَّ
 (.٢٣اإلسراء:  

ِالنَّ تب ي الشَّ فيبون حترِ  ،فأفُّ التَّ  يُ حترِ  :ةاآلوَ  نطوقُ فََّ  ىلن  اب رب مِ م   .دا عهنَّا أشَ  ؛أ



االَ   ب  ِهررو مررا ورَ طاااب  الخ   نُ ح  رر  ُ بُررثب :   دت علررال َحرر طرروقِ نب لََّ لِ  هِ بوتِررثُ كَ   ومِ ُيرر ب لََّ فيرره لِ  مُ ا بب
 ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱه تعرررررررراىل:ة قولِرررررررر، كداللَررررررررواءَسرررررررر

  .١٠النساء:    َّىق يف  ىف يث
ِإتّلفِ ترررامَ اليَ  أمررروالِ  علررال حترررري إحررراقِ  ِع هررر ا مُ  عنَّ  ؛فَ لَررالترَّ  ن أنررروامِ ِمررر مع وب نَررر يررا  رررأيا ال   سرررا

 .ة اإِلتّلفِ  لِ وكب لِ 
ِهو ما خيُ ةفَ خالَ وم المُ فهُ مَ  -2  :وامع نب أَ  عةُ  َ رب ِهو أَ  ,املنطوقِ  مَ بب ه حُ َُّ بب حُ  فُ الِ : 

ّلق: الطَّرر  َّ جه ين ىن من خن حن ُّٱٱ، كقولرره تعرراىل:طع رب وم َشررُيرر ب مَ : لو  وع األَ الن اا
٦.  

 .نا يِ يب لَ عَ    اإلن اقُ جيِ  ال لِ ا وامِ  غريَ  أنَّ  :عناافََّ 

 َّخن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱٱه تعررررراىل:، كقولِرررررةوم غاوَرررررُيررررر ب : مَ انيوع الث اااااالن ااااا
  .٢٣٠البقرل:  

طِ شُ ا  ِ   غريَ  َ بَ إذا نَ  لِ لوَِّ  لُّ ا حتِ وم ه ا أهنَّ  يُ فََّ   .باحِ النِّ  ِر

  .٥ال احتة:   َّجي يه ىه مه ُّٱ ه تعاىل:كقولِ   ,رع  ب وم حَ يُ  ب : مَ الثوع الث  الن  
ال وُ بَ عب ورُ  ه الا سب انَ غريَ  أنَّ  هومُ  يُ مَ   ه.عان  ِ تَ سب د 

ررررُيرررر ب : مَ عاب ااااوع الر  الن اااا ٍِ ِاملرررررا  هبررررا ال ِّررررةع  َ وم   مل خل ٱُّٱٱة قولرررره تعرررراىل:  ِ دَ كالَعرررر  ,ةوَّرررروِ ة املعنَ  َ ، 

  .١٩٧البقرل:   َّىل

 .ا جِّ  رِ يُ شب أَ  ة غريِ   ا  ِ ال وَ   ا جِّ  اإلحرامَ  أنَّ  ه:ومُ يُ  ب مَ 

 مت خت حت جتهب مب خب  حب جب هئ مئ خئ ُّٱٱة قولررررررررررره تعررررررررررراىل: ِكا رررررررررررالِ 
  .٩٥املائدل:   َّ جخ مح جح مج حج مث  هت

رررالعَ  يصَ َتِ ررر عنَّ  ؛ئا برررم ة املخِطررر  ررراءِ علرررال انتِ  فيرررو وررردلُّ  رررعلرررال نرَ  لُّ دُ ه وَررر ِررر اىنررر اءِ  جررروبِ وُ  ِ  دِ َّب ي  ب
 أ.طَ اَ  يدِ ال َّ  لِ تب ة قرَ  اىن اء جوبِ ُِ 

  .٦ا جراإ:   َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱه تعاىل:ة قولِ  قِّ ِكاملشتَ 



ِمعريف هر ا أنَّراِ ربَِ   ة َاربُّرثَ   التَّ جِير ال قِ ال اِسر غريَ  أنَّ   ق فاسِ ر  ري  ِ بِ عب الترَّ  ومُ  يُ فََّ   رَبِ َار برولُ   قَ ه جِير، 
 .لِ دب العَ  دالواحِ 

 :األسئ َلة
ِاذب طوقَ ف املنب عرِّ  -1  يل.َّثِ م  التَّ  ,هر أقسامَ كُ ، 
ِاذكُ ف امل يومَ رِّ عَ  -2  .مع سب قِ  كلِّ   وفَ عرِ ِتَ  ,هأقسامَ  ر، 
 ة.لَ اعمثِ  ِ  ي ِ وضِ م  التَّ  ،؟ ِ ن اخلطاب ،؟ وى اخلطاب ب  َ ما املرا   ِ  -3
 .ظثالع  مع وب نرَ  لِّ بُ لِ  يلِ َّثِ م  التَّ  ,ةِ  َ املخالَ   يومِ مَ  ر أنوامَ ذكُ اُ  -4

  



 
 
 
 
 

 يمر  الكَ  رآن  جاز القُ : إع  رشَ الث عَ الباب الث  
  



 يمر  الكَ  رآن  القُ  جازُ إع  
رر دِ علررال وَرر رهررا اهللُ ل الررت أظيَ  َ هررو املعِجرر رآن البررريُ الُقرر  وا ظثلررهتُ أب أن وَرر اسَ ى الناررحترردَّ  ،اهلل  د  ررن عبرردحمََّّ
ِا.عَ فرَ   ج 
 .ةِ ضَ عن املعارَ  ي سامِل  دِّ  َ التَّ  ِ  ِن  رُ قب مَ  لِ لعا َ لِ  ق  اارِ  ر  مب : أَ ةزَ ج  ع  المُ فَ 

 ات:ر  مَ  ةَ د  ر ع  ر  كَ تَ  رآن  القُ ي ب  د  حَ والت  
 ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱٱ، فقرررال سرررب انه:رآنهررر ا الُقررر ل  رررأن ورررأتوا ظثرررلِ رَّ م َمررراهُ دا فتَ ررر

  .٨٨اإلسراء:   ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 ه:فقال سب انَ  ،منه رع وَ سُ  رِ شب عَ  وا ظثلِ أن وأتُ  لْ رَّ اهم مَ حتدا 

 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱٱ

 . 14 - 13: هو   َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه

 جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن ُّٱٱفقرال سرب انه: ،منره لع ورَ ُسر وا ظثلِ أتُ اهم أن وَ حتدا 

 . 34 - 33الطور   َّىي مي خي حي

ِا عن اإلتيانِ جَ ه فقد عَ ِم  ه ا كلا   ن ه ا.ء مِ يب شَ  ِ   
  



 يم:ر  الكَ  رآن  في القُ  وه اإلعجاز  جُ وُ 
ِِ  لْ ريَ ثِ جوهاْ كَ لَّاء ُِ ر العُ كَ ِقد ذَ   نيا:ر مِ كُ  ب نَ  ،ريالبَ  رآنِ ة القُ  لإلعجا

 يم:ر  الكَ  رآن  في القُ  جاز  اإلع   جوه  ن وُ م  
 ه:وبُ لُ س  ه وأُ تُ غَ لُ 

ِأهرلِ َ رال ُ    علرال ألبرابِ لَ وب يا اسرترَ لب عُ  صَ  ائِ ل علال اَ ََّ تَ اشب  سلوبع رآن علال أُ القُ  فقد جاءَ  ، ةّلَغرالبَ   اء 
ِأَ ينَ   أساطِ ِأعجَ   ن ةُسرلب   اعَ عَ دَ  ب ، فأَ لوبِ ن علال القُ ََّ يب ِهَ  ،قولِ نيم علال العُ مِ  وىلتَ ، فاسب يمتَ نَ سِ لب يا أَ عب يم 

َِ ألواهناة  ِ ّلغَ البَ  نَ لَ مَ  تاب  كِ   ,هِ ظثلِ  يانِ إ عن اإلتب  َ جَ ِعَ  ،هتِ عب ة نرَ  ّلمُ   اعقب ِسالَ  ،هِ  ِ ٍب َِ  ِحرا  ة راحَ ال َ  ، 
ِجرراءَ اأركاهِنرر ِ  ال قُررا ِّ رَ هم ظررا ال ِقبَررَل اررم  ِرر،  ررغَررن اللُّ   ِمررُاررأب مل وَ  ترراب  ، كِ هعِررفب اررم ة  َ  لَ رَ دب ،  ٍَ ِمررنتَ عَ نرب ة   يا 

ِِمرهمجالَر سلوبِ اعُ  ِِمريراقَ نرَ ِب ة رَ  راحَ ن ال َ ،  رهرا ف َ وَّ مسُ  ةِ ّلَغرن البَ ،   ن املعرازه ِمرلِّرمر  هر ا كُ   َ  رل أَار ؛ سب
ٍِ ِمِ  ،أمساها  د أعّلها.ن املقا

 يم:ر  رآن الكَ في القُ  اإلعجاز   جوه  ن وُ وم  
 ه:فُ عار  ومَ  هومُ لُ عُ 

ر َشرعَ  ةَ أر َعر لَ ببرقرَ  لَ نر ِ أُ  رآنَ الُقر أنَّ  :ذلرن ِ يانُ  ،  رآن البري ة القُ  يا لَِّ اإلعجاِ العِ     ر:ال  ِهو ما وسََّّ 
َِعَرَ  لِ نمَ ن ال َّ مِ  قرناْ  ِاعر السَّر قِ لب ، كخَ ةيَّ ونِ جو  البَ ر ه ا الوُ ظاهِ ن مَ ريع مِ ثِ بَ ،  ِاَ َّواإ   اإلنسران قِ لبر، 

ِسَ ِاىننا  ِنُ هِ َِّ راكُ ِتَ   ابِ السَّ  قِ وب ،  ِلِ ،  ِجَ رِ املطَ    حتردَّ رِ ََّ ِالقَ  َّسِ الشَّ  روانِ ،  ِالنُّ واِكرث عرن البَ ،   جروم  
ِعن النَّ وِ اىننِ  ِعن أطوارِ  ،َّاءِ ة السَّ  عو ِ ِال ُّ   ِ يُ ِالشُّ  ِالبِ ،  ِعرر رىحتر  الثَّر ِما ِاىنبالِ   ارِ باإ   ، 

ِعلررومع يا َشرر فَ َّعررارِ لِ  رره مل وُ ِمرر  هرر ا كلِّرر، ل َ دِّ َعررترَ مُ  ،  مل وُ هَّاتِررلِ ن كَ ِمرر ةْ ََّررلِ كَ   مُ لبررط العِ قِ سب ن ِمرر ةْ يَّررئِ  ب م جُ  ررا ِ ، 
ِِ  جرواِ ن ُِ يراْ ِمرجب َِ  مع وب وَرر لَّ ف لنا كُ بشِ م وَ لب ِال العِ   ل ما؛ هِ اتِ يا  ئِ جُ   رآنَ الُقر أَ وَّ ا  َرر، ممارة القررآن البرري اإلعجرا

اللِرربب ن قرَ ِمرر ترراب  فييررا كِ  شرراركهمل وُ  ةْ مبانَرر ل مررا ثبررَِّ لِ   َ رَ ، َعرررِ َشررالبَ   ِ تُررن كُ ِمرر تررابع ن كِ ، فَّررا ِمررادِ عبررن  رَ ِمرر ه 
ِأَ َ رورب ن َِ مَ ف ال َّ شَ ِكَ  رآن البري إالا له القُ   َ رَ عَ  رآن ه حاشرا الُقرتِروَّ رِ ظَ أ نَ طَراَ  ةَ تَرا ِ ة الثا يَّرلَِّ ق العِ   ا قرائِ لَرطَ  ب ه 

ِالَر، البري رإال  ءع يب َشر، ال لِ ن ذلرنِمر ء  يب َشر اراطاِِ ال وُ  ،ةْ يَره عالِ آواتُر  الِلرن تَر  فَّرا     َ ِسرن َِ َمر ّلمُ ا َكرعهنَّ
 َّاْ.لب عِ  ءع يب شَ  كلَّ 
 



 الكريم: رآن  في القُ  اإلعجاز   جوه  ن وُ وم  
 ه:يعُ ر  ش  تَ 

ُِ    ر:ال  رروسررََّّ  ِهررو مررا  لرر حتلَّ  ةِ َبرربَّ  َ ة مُ مَّررة أُ  رآنُ الُقرر لَ  َ فقررد نَررر   ,ري رآن الَبررة الُقرر يا شررروعِ التَّ  اإلعجررا
ِ َ مَ  واإع نَ م ة سَ يُ لَ شَ م فانتَ ي علييِ رِ البَ  رآنُ ل القُ  َ ، فنرَ ّلمُ ِالظَّ  ها اىنيلُ ِسا َ  ،راهاعُ  ة يَّرلِ اىناهِ  كامِ ن ُر مِ  لع عد

رال ِ  وَ أسراطِ  أ َهرشَ  رآنُ م الر ي جراء  ره الُقرا َبر يا وعِ شررِ ظرام التَّ فالنِّ  ،هتِر َّ ِعِ  اإلسّلمِ  لَّا ا إىل شوخِ ِظُ   هِ قب
ِالنَّ ةيَّ قيِ ه املءبراإ ال ِ إ عجلِ دِ قُ ِعَ  ،نا ه اومِ ون إىل وَ ِالقانُ  ِاإ املترَ ،  ِاملءلَّ  لدِّ عَ د   اإ.، 
ر  مُ ََّرن جمتَ ف وَّلره ِمر ؛يت إسرّلمِ   ع ََّره إىل جمتَ حتوولِر يا لِ   اىنراهِ ََّراجملتَ  ّلجِ عِ روداْ لِ جاْ فَ رآن منيَ ن القُ ِسلَ   كع رِ شب

  اواا.مَ  لِّ بُ م  ِ سلِ مُ   ع ََّ ِاواا إىل جمتَ رَ  لا بُ  ِ 
ِالتَّ ََّرراعنظِ  لَّ   ُكرر َرررَّ ة جَ يَّررلِ ح حترر  نررري اىناهِ َِ رب نررا هرر ا تَرررة إىل وومِ يَّررر ِ م الغَ َمرراعُ  ال ترر الُ   ِلررن تررد ،وعاإشرررِ ة 

 ّلجاْ اا.عِ  رآزِّ و  القُ شرِ التَّ  غريَ 
 :األسئ َلة
 ؟  سولِ لرَّ ربى لِ ل البُ  َ هي املعجِ  ما -1
 .ل َ ف املعجِ رِّ عَ  -2
 .داللرها م  االستِ اذكُ  ,لظراحِ   القرآنِ ي  دِّ َمرَّ التَّ  -3
ِِ ريَ جوهاْ كثِ لَّاء ُِ كر العُ ذَ  -4  .ف منياعرِ تَ  ، اذكر مارآن البريِ ة القُ  ل لإلعجا
ِِ حتدَّ  -5  .القرآن البري ة غويِّ اللُّ  ث عن اإلعجا
ن ف ِمررِ عبرترَ  ر ماِاذكُ  ،عن ذلن ثحتدَّ  ,يا لَِّ رآن البري اإلعجاِ العِ اإلعجاِ ة القُ  جواِ ن ُِ مِ  -6

 .ةلَ أمثِ 
7-  ُِ ِِ  اِ جو ن ُِ مِ  ه  جب َِ  يا وعِ شرِ التَّ  اإلعجا  .ث عن ذلنحتدَّ  ،رية القرآن البَ  اإلعجا

  



 
 
 
 
 
 

 يمر  الكَ  رآن  ص القُ صَ قَ : رشَ ابع عَ الباب الر  
  



 يمر  الكَ  رآن  القُ  صُ صَ قَ 

  .٦٤البيف:   َّ نب  مب زب رب ُّٱٱ، قال تعاىل:رِ ََ   اعَ بُّ تَ ترَ  :ةْ غَ لُ  صُ الق 

ِقال سب انَ ارهُ أََ  عانِ بَّ تَ تَ ورَ  :أي  َّمب خب  حب  ُّٱٱّلم:َّرا السَّرموسال علييِ  مِّ أُ  سانِ ه علال لِ ، 
 ا.رَ َرَ ي أَ عِ بَّ تَ ترَ  :أي ، ١١الق ص:  
ِاعنبِ يَ املاضِ  مِ مَ ا عن اعُ إابارُ  :ص القرآن  صَ قَ وَ   .وَ قِ ا ِ ياء السا ة 

 يم:ر  الكَ  رآن  في القُ  ص  صَ القَ  أنواعُ 
 ل:و  وع األَ الن  
ِمرايراء علرييم السَّراعنبِ  صُ  َ قَ  ِاملعِجرميِ جررى ارم مر  أقروامِ  ّلم  ِمراهبرا م اهللُ هُ دَ  اإ الرت أوَّر،   جررى ، 
 ،يرلَ ِها ِ  يرلَ ة قا ِ  َّرِقِ  ،يسة إ لِر َّركقِ   ،بِّ النَّر ةَ  َّر  قِ بَ تب ورَ  ل ذلن ماِوشََّ  ،قابع أِ عِ   ابع ن عَ م مِ يِ ممِ عُ 
رالعِ  ةِ  َّ ِقِ  ،ونَ عَ رب فِ  ةِ  َّ قِ كَ ، ِ ّلمعليه السَّ  مَ ة آ َ  َّ قِ لِ  وب ترَ عَ ا ِ التا  ِقِ لِ جب ِقِ لرَ َقرالبرَ  ةِ  َّر،  ِقِ اخلنرر ةِ  َّر،   ةِ  َّر، 

ِن التَّ   ِكو ذلن. ،ّلمموسال عليه السَّ  ةِ  َّ قِ لِ  ةعَ ا ِ قار
 ي:ان  وع الث  الن  
رالبَ  ٍر ابِ أ ةِ  َّرقِ ، كِ اعنبيراءِ  ص غرريِ  َ قَ  ِالر ون اَ فِ يب ِهرم أُ هِ ورارِ ن  ِ وا ِمرُجررَ ،  ، املروإِ  رَ  َ َحر لروف  م 

ِطالُ ونَ رب ي القَ ِذِ  ِأٍ ابِ وإَ ِجالُ  وإَ ،   ذلن. ِكوِ  ،يلِ ال ِ  ، 
 رآن:في القُ  ص  صَ القَ  ن تكرار  ة م  مَ ك  الح  
 منيا: ،ل  ريَ ثِ ِا ا ِحَبم  كَ  ، ع ضِ وب ن مَ ر مِ ة أكثَ  لْ رَ رَّ بَ رآن البري مُ ة القُ  صِ  َ القَ  إ  عضُ جاءَ 

ِاىنانِ  َّ القِ  ِ  َّامُ االهتِ  -1  يد.أكِ التَّ  ي ِ ن أسالِ مِ  برارَ التا  عنَّ  ؛منيا رِ رَّ املبَ   ة 
 .رِ اآلاَ   ِ ة املوضِ  فَ وب ترَ سب ة مل تُ  َّ ن القِ مِ   َ وانِ جَ  ي اءُ استِ  -2
ِِ  لُ وَّ قرُ  -3 روُ ة ّلغَ البَ  جاإِ رَ يا ة أعلال  َ لا ة كُ  َ لِ خمتَ  ي َ أسالِ  ِ  ةِ  َّ القِ  فتبرارُ  ؛اإلعجا َِ ءكِّ  د إعجرا

 ه.تِ وَّ إىل قرُ  لْ وَّ  ودا قرُ ِوَ ، القرآنِ 
 :رآن  القُ  ص غير  صَ وقَ  رآن  القُ  ص  صَ رق بين قَ الفَ 
 منيا: ،مورع ة ة أُ يَّ  ِ  َ ارى اعَ اعُ  صِ  َ عن القَ  رآنِ ة القُ  ةِ  َّ القِ   ُ رب ف عَ لِ خيتَ 



 ا.رِ كب ل ة ذِ دَ ال فائِ  َّاااْ عرضُمعِ  ،لُ رَ برب ِالعِ  ةُ ظَ فيه العِ  ة ما َّ القِ   ِ وانِ ن جَ  مِ ريَّ خَ تَ ورَ  رآنَ القُ  أنَّ  -1
ِتَ ارِ التا   ِ رب السَّ عّن  ِ ال وَ  رآنَ القُ  أنَّ  -2  ها.ن إورا ِ مِ  فِ اادَ  ِ  هِ تِ ناوَ عِ  رَ دب قَ  اعحداثِ  ي ِ رتِ خيي 
ِل اعلبرررابِ ِورررأمُ  ،ةِ  َّرررالقِ   َ ِقرررعَ  فَ ااررردَ  ُِ رببِ ورُررر رآنَ الُقررر أنَّ  -3 ررر َ ِالترَّ  رِ  ُّ دَ التَّررر ِ  ر أ  ة أحرررداثِ  رِ بُّ

 .ةِ  َّ القِ 
 :يم  ر  الكَ  رآن  في القُ  ص  صَ د القَ وائ  فَ 

 منيا: ،ل  ريَ ثِ كَ   دُ وائِ البري فَ  ة ة القرآنِ  َّ القِ  إلورا ِ 
رر العلرر يررل  لِ ِ َ ،  سررولِ الرَّ  ن معجرر اإِ أهنررا ِمرر -1 ررقِ دب ٍِ ٍِ ن ِمرر صُ َ ررا القَ . فيرر ِ هتِ سررالَ رِ  ةِ  َّ ه ِ

 قلَرترَ مل ورَ  ،وَ قِ ا ِ السار  َ تُرأ كُ قررَ مل وَ  يي ه أُمِّرعنَّر ؛ سولُ   علييا الرَّ لِ طَّ الت مل وَ   ِ يب الغَ  أابارِ 
ِعرّله  ِّرال ذلن عرن رَ قَّ لَ ه ترَ علال أنَّ  لَّ ، فدَ تابِ البِ  ذلن عن أهلِ   حج ُّٱٱ:، قرال تعراىلجرلَّ 

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جسمخ  جخ مح جح مج

  .٤٤آل عَّران:   َّ مع جع مظ حط
 حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خك ُّٱٱِقرررررررررررررررررررررررررال:
  .١٠٢ووسف:   َّ خن

عرا و إىل مرا  َ عُ دب إمنا وَ   سولَ الرَّ  ِأنَّ  ،تعاىل إىل اهللِ  لِ وَ عب الدَّ  ٍولِ ة أُ  ياءاعنبِ   اقِ اتِّ  يانُ  َ  -2
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱقرال تعراىل: ،هلِربب ن قرَ ِمر يراءإليره اعنبِ 

  .٢٥اعنبياء:   َّ ىن من خن حن جن
رى لررره قرررد مرررا َجررر ِأنَّ  ،إىل اهللِ  لِ وَ عب ة الررردَّ  يا ِنرررلَُّ ه لِ ِمررر ب عَ  وررردُ ِتدِ   سرررولِ الرَّ  ءا ِ فُررر يررر ُ بِ ثب ترَ  -3

رعليرره أن وَ  ِأنَّ  ،ةيَّ املاِضرر مِ َمرروُ رى لِ َجر رر  ربَ  ب ٍَ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱ، قررال تعرراىل:ِاربَ كَّررا 
هرررررررررو :   ٱٱٱٱٱٱَّ رت يب ىب نب مب ربزب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

١٢٠.  
رررأَ  -4 رررِالعِ  ةِ ظَررررالعِ   ُ اب ررر مِ َمررررن اعُ ِمرررر لِ رَ برب ِمرررراقَ ا ِ السا  ن عرررر ابع ِمرررر ا قِّ  ِررر و ُ برررر ِ م التَّ علررررييِ  اُ رَّ َجررر ة 

 مفخف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ، قال تعراىل:اِ ريِ غَ  ِ   َ عَ ن اترَّ مَ  يدعِ فالسَّ  ؛ّلكع ِهَ 
 جم هل مل  خل  حل جل مك لك خك حك  جك  مق حق

  .١١١ووسف:   َّمم خم حم



 :األسئ َلة
ٍب  ،ةْ غَ لُ  ةَ  َّ ف القِ رِّ عَ  -1  .ّلحاْ طِ ِا
 .ريِ البَ  رآنِ ة القُ  ةِ  َّ القِ  ر أنوامَ اذكُ  -2
 ؟ ة القرآن البري ةِ  َّ القِ  ن تبرارِ مِ  ةُ ما ا بََّ  -3
ق  هناك فُ  -4 ِالقِ ة ة َّ  و القِ  ِر  .ف منيارِ عب ترَ  اذكر ما ,اِ ة ة غريِ  َّ  القرآن البري 
 .داللِ تِ ِاالسب  ي ِ وضِ م  التَّ  ،رآنِ ة القُ ة  َّ د القِ وائِ   فَ دِّ عَ  -5

  



 
 
 
 
 
 
 

 يم  ر  الكَ  رآن  القُ  ثالُ م  أَ : رشَ س عَ الباب الخام  
  



 هاواعُ ن  يم وأَ ر  الكَ  رآن  القُ  يف األمثالُ 
ِاملثَ لثَ : مج  مَ األمثالُ   .ريُ ظِ النَّ  :أي ،املِثبل ة اعٍلِ  لُ ، 

ِترَ هَِّ بب ة حُ  ءع يب شَ  ِ  ءع يب شَ  يلُ هو بثِ  :رآن البريل ة القُ ِاملثَ   .وسِ ن ا سُ مِ  ولِ املعقُ  و ُ رِ قب ، 
 رآن الكريم:في القُ  األمثال   أنواعُ 

 :أنوامع  ةِ ّلََ إىل ََ  رية القرآن البَ  م اعمثالُ سِ قَ نرب ترَ 
 ل:وع األو  الن  

 يل ىل مل خل ٱُّٱٱكقولرره تعرراىل:  ،يهشرربِ علررال التَّ  لُّ دُ ل أِ مررا وَررر املثَرركب  ِ ح فييررا  ِرررَّ َ ررمُ  أمثررال  
  .١٧البقرل:   َّ جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 اني:وع الث  الن  
 ةع يغَررلِ  َ  عررانع علررال مَ  دلُّ ِهرري تَرر ،يي وِ طبررمَ  ن   ررل هررو كررامِ  ؛لِ ر املثَرركب  ِ ح فييررا  ِرررَّ َ ررة الررت مل وُ نَررالبامِ  اعمثررالُ 
ِن مِ ريَ ِهرري آورراإ كثِرر ،اسائر  ررو الناررالسارر لِ وب إ كررالقَ حرري ٍررارَ  لع  َ وجَ ُمرر  أل ررا ع  ٱقولرره تعرراىل: نيررا:ل ورر كر

  .٦٧ال رقان:     َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ
 .  ياِساطُ أَ  مورِ اعُ  رُ يرب اَ   ه قوام:بِ شب ي تُ فيِ 

  .٣٩وونس:   َّ حط مض خض حض جض مص ُّٱ ِقوله تعاىل:
 . ماْ عا اا يب ل شَ يِ ن جَ مَ   ه قوام:بِ شب ي تُ فيِ 

  .٧٤التو ة:    ٱٱٱَّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱِقوله تعاىل:
 ِغري ذلن.  رإليه   َ نب ن أحسَ مَ  رَّ شَ  قِ اتَّ   ه قوام:بِ شب فيو وُ 

 الث:وع الث  الن  
  .51: ووسف  َّ جل مك لك ُّٱٱه تعاىل:كقولِ   ,اعمثالِ ى إ جمرَ رَ ي جَ رِ البَ  رآنِ ن القُ مِ  ل  مجَُ 

  .78: وس ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّام ىليل مل يك ُّٱ ه سب انه:ِقولِ 

  .54: سبأ      َّ مك لك اك يق ىق ُّٱ: هأنُ شَ  ه ع َّ ِقولِ 



   .91: التو ة  َّجئ يي ىي ني مي ُّٱٱ:ِجلَّ  ه ع َّ ِكقولِ 

  .216: البقرل    َّ من خن حن جن يم ىم مم ُّٱٱ:هه سب انَ ِكقولِ 

 ذلن. ِغريِ  ،َّ مص خص حص مس خس ُّٱٱ:هسب انَ ه ِكقولِ 
ه َهرررِ بَ فَ  ،ثّلْ ة اعحررداثِ رهبا َمررَِضرر ثررالِ اعمب  عَّالِ كاسررتِ   ،ثالِرروم الثا النَّرر عَّالِ ة اسررتِ  لَّرراءُ العُ  فَ لَررِااترَ 

 اار لِ  قرامِ ميره ة مَ  قروا علرال حترِ ِاتَّ  ،دِّ اىنِر قامِ ة ذلن إذا كان ة مَ  جَ رَ يم أن ال حَ ِرأى  عنُ ،  عنيم
 . الِ تِ ري عن اال ب البَ  رآنِ القُ  آلواإِ  ةْ يانَ ٍِ  ؛ِامل اح

 يم:ر  الكَ  رآن  القُ  يف د األمثال  وائ  فَ 
ررتَ  -1 ِفرَ هب ه إىل الرر ِّ وبِرررِ قب ترَ لِ  ؛ا سرروسِ  لِ ورَ ُ رر ِ  املعرريف املرررا ِ  ورُ وِ  ب ررن  ق ِ ررنب ورُ  ييررل الرر ثِ َّب كتَ   ،املرررا ِ  مِ يب

 لك خك حك جك مق حق ُّٱٱ:تعراىل هلِروب قَ ر  ِ جب أَ  وبون له أيا  فّل ه رواءْ مالَ 
  .٢٦٤البقرل:     َّمم خم حم جم هل مل خلحل جل مك

ررتَ ِذلررن  ِ  ،اخلررريِ  لِ عبررفِ  يرر  ةغِ ال َّ  -2  وب  رُغررِمَ   سِ إىل الررنَّ     أَحبَّررة ذلررن ظررا هررو مُ بَررعاقِ  هيبِ شب
قرررال  ،ل ... إخلنا ِ َسررر  َ بب   َسرررتَررربَ أن ةع حببَّررر اهللِ  يلِ بِ َسررر ة هق مالَرررِ رررنب ورُ  ملرررن لِ املثَررر بِ رب كَنررر  ،فيررره

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱ:تعررررررررررررررررررراىل
البقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل:   َّىل مل يك ىكمك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث
٢٦١.  

رري ِمر ِ نب الترَّ  -3 ٍِ ِذلرن  ِ ين املعا رأَ ة  ِ يبَريرل الغِ ثِ َّب تَ كَ    روسُ ر منره النُّ ُ رنرب يرا ظرا ترَ لِ عب يرل فِ َّثِ تَ ،    رمِ  لِ كب
 يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن ُّٱقرررررررال تعررررررراىل: ، امليِّررررررر

  .١٢ا جراإ:   ٱٱٱٱٱَّ ٰذ
 :األسئ َلة

 .؟ ة القرآن البري لِ املثَ ِما املرا   ِ  ,ةْ غَ ل لُ ف املثَ عرِّ  -1
 .مع وب نرَ  لِّ بُ لِ  ثالع ر مِ كب ذِ م   ،؟ هي ِما ،؟ ة القرآن م اعمثالُ سِ قَ نرب ترَ  مع سب م قِ إىل كَ  -2
 ؟ رآنِ ة القُ  ن اعمثالِ الث مِ وم الثا النَّ  عَّالِ استِ  مُ بب ما حُ  -3
 يل.َّثِ م  التَّ  ,رآنِ ة القُ  اعمثالِ  دوائِ ن فَ ف مِ تعرِ  ذكر مااُ  -4



 
 
 
 
 

 ف  حَ ص  المُ  مُ س  رَ : رشَ ادس عَ الباب الس  
  



 ف  حَ ص  المُ  م  س  رَ راد ب  المُ 
ِحُ البَ  رآنِ القُ  َّاإُ لِ   هبا كَ بَ تِ ة الت كُ وقَ رِ الطَّ  :هرا   ِ وُ   . َّانَ ثب عُ  دِ يب ه ة عَ ِفُ رُ ري 

ررِاعَ  ررال نرَ  لع وررا َ ِِ  ريبِ ن َغررة ِمررَقرراملوافرَ  املبترروُب املنطرروَق بررامَ  قَ وافِررة أن وُ تا َررل ة البِ ٍب ال  ولع دِ ببررال ترَ  ،صع قب
ررة عَ  رآنِ ة الُقررتا َرركِ   لبررنَّ  ،ريتغيِرر ررفييررا هرر ا اعَ  لَ ِهررأُ   ررن ع رران  عثَّررانَ  دِ يب ن ِمرر ري  إ كثِررفجرراءَ  ،لُ ٍب
ِقد االفلِ البَ   .لع ودَ دِ عَ  مع ِذلن  بَ  ،رمُسيا نُطبَقيا َّاإ 

 :ف  حَ ص  المُ  م  س  م رَ كَ ح  
ررَ  نَّ إالعلَّراء  نِمر ة   َ   طائِ قالَ  -1 ر  اعَ جِير يِّ ي ِ وقِ تَر فِ امل ر َ  مَ سب حتررُ ه ِر  ُ اب ِقرد هتُر َ م خمالَ ،   ،

ال لِ  ا َ ل َّرمرا لِ  : ه قرالا  أنَّر ا الع ور  الردا  ه عبدخِ يب ك عن شَ املبارَ  ا ن نقلَ  رم ة رَ هِ غرريِ ة  م سب
بروا علرال بتُ م أن وَ هُ رَ مَ ِهو ال ي أَ ،  بِّ ن النَّ مِ  يف  وقِ تَ ِإمنا هو ، لدَ ِاحِ  رلعب ال شَ  رآنِ القُ 
ِفة   ِ اايمَ  ن اعسرار مِ  ري ِهو سِ  ،قولإلييا العُ  يال  تد ِنق اهنا عسرارع  اعلف لِ وا َ ة املعر
ِن سائِ  ِ ه العَ تا َ  ه كِ  اهللُ  صَّ اَ  ِكَّرا أنَّ وَّ َّاِِ ت  السَّرالبُ  رو    ُرفرَ     ِجرعب مُ  رآنِ الُقر مَ ظبرنَ  ة،  ه مسب

 .   جِ عب أوناْ مُ 
ٍب  ؛يت ي ِ وقِ تَ ليس  ِ  فِ امل  َ  مَ سب رَ  نَّ إة  َ ِقال  طائِ  -2 ه تب قَّ لَ ِترَ  ثَّان ناا عُ ارتَ  يي ّلحِ طِ  ل ا

حترررُ  اُمرر  التِ ِجررفيَ  ة  ررالقبولمَّرراعُ  ِقررد ُسررهتُرر َ م خمالَ ه  هررل  :ل اإلمررام مالررن رمحرره اهلل تعرراىلمِ ، 
ىل بَرتب علرال البَ  ، إالا ال  ة ااجراء، فقرال: اسالنار ف علال ما أحدَره  امل  َ تَ بب وُ  ،  ة اع

ِع أِ واءع عُ  فِ   َ مُ  طا ة اَ  َ م خمالَ حترُ   ِقال اإلمام أمحد: ِا  . ذلن  ، أِ غريِ ثَّان ة 
  



 فحَ ص  المُ  م  س  د رَ واع  قَ 
ااالق   :لاألو    َّخس حس جس مخ ُّٱٱكررو قولرره تعرراىل: ،قَ طبررفيرره النُّ  ةُ تا َررالبِ  قُ وافِررتُ  ِهررو مررا :ي  ياس 

  .١الشرح:  
 .رآنِ القُ  ريَ ه غَ    ِ تُ بب ال ي نَ  يِّ سم اإلمّلئِ لرَّ لِ  ق  وافِ وم أوناْ مُ ِه ا النَّ 

اا :انيالث اا رر ،قَ طبررة فيرره النُّ تا َررف البِ َتررالِ  ِهررو مررا :ي  الح  ط  االص  ٍب  ةِ بتا َرر ِ  ارراصي   ِ ة الغالِرر ّلح  طِ ِهررو ا
 د:واعِ قَ  سُ ِله خَ  ،البري القرآن
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 ف:ذ  ة الحَ دَ قاع   -1

 :يرررررره كررررررونبِ ِهرررررراء التَّ ، َّ نن من ُّٱ :داء كرررررروف  عررررررد ورررررراء النِّررررررف حترررررر َ اعلِرررررر ِهرررررري أنَّ 
ِ  ،  سرررررررررررب ن    ِ  ،  محن الررررررررررررَّ     ن ل ررررررررررر ِ ِِمررررررررررر  ،اهلل ة اىنّللَررررررررررر ِل ررررررررررر ، َّمنٱُّ
رررلِرررعيا أَ وِضرررمَ   وَضرررِوُ  ،ِغرررري ذلرررن، َّمتُّ، ََّّٱُّٱ ٍَ  ,ة علييرررااللَرررلدَّ ل لِ ريَ غِ ف 

ِمررن  عررض ، َّ ىن نن من زن ُّٱ :عرراْ أِ َجرررااْ كرروفب نع رَ وَّ نَرررمُ  وصع ُقررنمَ  ن كررلِّ ِمرر ف اليرراءُ حترر َ 
،   فأرسرلون، ِ    ارهبون  ، ِ  اافون    ،   قون اتَّ    ، ِ  ون يعُ طِ أَ     :َّاإ كولِ البَ 
ِقرَ ف الحت َ  ,ِّن ثب تُ  ما اسب إالا  ِع أاررىَعرواِ إذا  ِا رال وَ     :كرو ،  مر   ِا    ، ِ  ون تَ سب  ،  فرأ

 . 18: العلق  َّٰذ يي ُّٱِ ،  11: ة اإلسراء   َّ زب رب ُّٱٱ:ِة كو
 .ِّن ثب تُ  ما اسب إالا    ال ي    ،   اليل     :يا كولِ ثب   ة مِ ََّ غِ  ب م إذا أُ ف الّلا حت َ 

 ة:يادَ ة الز  دَ قاع   -2
ِِ  ا  ف تُررراعلِررر ِهرري أنَّ  ررر ر كرررلِّ ة آِاررر  عرررد الررروا رررأِ ة حُ  جمَّرررومع  مع اسب  ُّٱ :كرررو اجملَّرررومِ  مِ بب
ِاْ  ةِ املرسرررررومَ  لِ  عرررررد ااَّررررر َ ِ ، َّ جك مق ُّ ِ ،َّ  مئ زئ ُّٱ،  َّ حس جس ِا
 ،  يب  ِ  ،  يك  ِ  ،  مائرررة    مثرررل  ِة كلَّررراإ َّ جغ مع ُّٱ: كرررو



 اعحرررررررر اب:  َّ يك ىك مك ُّٱتعرررررررراىل: سررررررررب انه ِ ة قولرررررررره  ،  مث  ِ 
 اعحررررررررررر اب:  َّ مث زث ُّٱ  ،66 اعحررررررررررر اب:  َّ يب ىب ُّٱ ، 10
ِة   ،23: البيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف  َّٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱِة   ،67
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱٱ:ة قولررررررررررررررررررررررررررررررره   جغ  
 َّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ ِة قولررررره: يء  جرررررا   ِة , 21:َّرررررلالنَّ  ة   َّخف

 . 69: ال مر ة 
 خك حك جك ٱُّٱٱٱٱٱة قولررره تعررراىل ة سرررورل اعنعرررام   لك   :كرررو َّررراإع لِ  ا  اليررراء ة كَ ِتُررر
 ىه ُّٱٱة قولررررررررررره تعررررررررررراىل ة ورررررررررررونس:   ىي  ِة  ، 34 اعنعرررررررررررام:  َّ مك لك

ة قوله تعاىل    مف   ِة ، 15 وونس:  َّٱٱٱٱٱٱٱٱيي ىي مي خي حي جي يه
مرررررن قولررررره    جن  ِة ، َّ مق حق مف خف حف ُّٱ  :47 الررررر ارواإ: ة 

 .َّحن جن ممٱُّٱالشورى  تعاىل ة
 يي ىي مي ُّٱة قولررررررررررررررره تعررررررررررررررراىل:    مي   ا  الرررررررررررررررواِ ة ِتُررررررررررررررر
، َّجع مظ حط مض خض حض جض ُّٱتعاىل:  ة قوله   خض  ِة ، َّٰذ

ال الواِ ال ا دَ ائِ ف ال ا أ اعلِ رَ قب ال ترُ  ال الياء ال ا دَ ائِ ل   ائدل.ل 
 :ل  دَ ة البَ دَ قاع   -3

ِاْ ة مِ تَرررررربب تُ  فَ اعلِرررررر ِهرررررري أنَّ  ِا  حض  ُّٱٱة قولرررررره تعرررررراىل:   حط  ِ  ،  خض   :لثبرررررر  
  .5 البينة:  َّحط مض خض

ررحَ  وررا   ِكررو  ،  بم وفَّ تَررورَ     :كررو يا ورراءْ إذا كرران أٍررلُ ف ورراْء   اعلِرربتَررِتُ       وررا   ِكررو  ،  تالرَ سب
   إىل ، علال ، أىن ، مري ،  لرال ، حري ، لردى     :َّاإلِ ف واء ة ه ا البَ م اعلِ سَ رب ِترُ  ،   ال سَ أَ 

 ف.اعلِ م  ِ سَ رب ترُ  ف هنا َّ ىف يث ُّٱماعدا 
 .  إذاْ    ة كلَّة   اْ ة ألِ ي َ يد اخل ِ وكِ ون التَّ   نُ بتَ ِتُ 
ررَ    كرو  َّراإع لِ ة كَ  ةْ وَحر تُ يث مَ أنِ   هاء التَّ بتَ ِتُ  ِاععرراف رالبقرل     محب ِم ،،  ِالرر ِمرري،   ،ِهرو ، 
ِة كلَّة ارفِال ُّ   نث ُّٱِ، َّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :واإ كروِة آ ،ة قد مس      يَ  ِ عب مَ    ، 



 يك ُّٱِة ، َّ ني مي ُّٱ ِة، َّ ام يل ُّٱِ، َّ مك لك ُّٱِ، َّىف يث ىث

 .ِغري ذلن، َّ مل

 :ل  ص  والوَ  ل  ص  ة الفَ دَ قاع   -4
ٍَرر  ااَّرر ل تُ تب َ رر ِ    أنب    ة ََّررلِ بَ فَ  ة ََّررلِ ِكَ  ، واِضرر ة مَ إالا  ،ها   عرردَ َعررقرَ إذا َِ    ال    ة ََّررلِ بَ ل  ِ و

ررررتُ    نِمرررر   ٍَ  ىف يث ُّٱل َ رررر ب ترُ فرَ   َ واِضررررمَ  ةِ ّلََرررر ة ََ إالا  ،ها   عرررردَ َعررررقرَ إذا َِ    مررررا    ة ََّررررلِ بَ  ِ  لو

ِالررررررررُّ ة النِّ  َّ ىق يف ررررررر ,ة املنرررررررافقون َّ خت حت جت ُّٱِ، ِمسررررررراء  ٍَ ة ََّرررررررلِ ل كَ ِتو
رِتُ  ،لَ ر ب ترُ فرَ  َّ ىب نب مب زب ُّٱه تعراىل:  ة قولِ إالا  ،  ما    ة ََّ لِ بَ  ِ    عن   ٍَ إنب    ة ََّرلِ ل كَ و
ررررربَ  ِ     ِقَعررررر   مرررررا    ة ََّرررررلِ بَ  ِ  لِ ر ااَّررررر َ سب  َّ حص مس خس ُّٱ ة قولررررره تعررررراىل: إالا  ،ها   عررررردَ إذا 
ٍَ ِتُ ل  َ  ب فترُ  ٍَرتُ    كل     ة ََّ لِ ِك ا كَ  ،قاْ لَ طب مُ    ما    ة ََّ لِ بَ ل  ِ   ااَّ َ تب  َ  ِ    أنب    ة ََّ لِ ل كَ و  لو
 َّجم يل ىل مل ُّٱِة ، َّ مف خف حف جف مغُّٱ ة قولررره سرررب انه: إالا  ،  مرررا   ر ررر
ٍَ ِتُ  ،ل َ  ب ترُ فرَ  ِكأمنَّ  َّااعِ نِ     :َّاإلِ كَ   لو ا ،   ِكوها. ،  بأن وب ا ، َِ ، ُرظَّ
 ز:م  الهَ ة دَ قاع   -5

 ةِ رَكرحَ    حبررفِ بتَرتُ  ةْ نَ ، فر ن كانر  سراكِ ةْ َكررِّ  َ تَ أِ مُ  ةْ نَ سراكِ  ا أن تبرونَ إما  :ل ال َتلوااَّ َ  ِهي أنَّ 
ِاْ بَرررفوعرراْ كتِ ِإن كرران مَ  ،  نإئرر َ    :كررو ،  ورراءْ مِسرربسرروراْ رُ فرر ن كرران مَ ، يررامررا قبلَ  ِا     :كررو ،  

ِإن كانرر  ااَّرر ل  ,ِّن ثب  مررا اسررتُ إالا  ،  البأسرراء     :كررو ، رراْ   ألِ بَررتِ وحرراْ كُ  تُ مَ  ِإن كرران ،  ؤبررن أُ 
 ّلث حاالإ:ة فليا ََ كَ رِّ  َ تَ مُ 
ِلرو    ،   وب أوار    :كرو ،قراْ طلَ ف مُ اعلِ    ِربَرتِ ة كُ ََّ لِ ل البَ إن كان  أَِّ  -1  ،  إذا    ،   أ

 استثّن.  ماإالا 
 ، اْ   ألِ بَ تِ كُ   ةْ وحَ تُ  ب   مَ ف ن كانَ  ،ياتِ كَ َر حَ  سِ نب ن جِ مِ  فع   حبرب بَ تِ ة كُ ََّ لِ البَ  سطَ ِإن كان  َِ  -2

 ةْ رفوَعررِإن كانرر  مَ  ،  ُسررِمَل    كررو  ،  ورراءبَررتِ كُ   لْ ورَ بُسررِإن كانرر  مَ  ،  ل أَ َسرر   كررو 
ِاْ بَ تِ كُ  ِا  .ِّن ثب استُ  ما إالا  ،   تقرؤا   ، كو   

  بَرتِ  توحراْ كُ فر ن كران مَ ؛ يراقبلَ  ة مراَكرَر حَ  سِ نب ن ِجرمِ  فع   حبرِ بَ ة كتِ ََّ لِ البَ  رَ ِإن كان  آاِ  -3
قبليرا  ِإن كران مرا ،  شراِطالء  كرو  ،  واءْ بَ تِ راْ كُ بسوُ ِإن كان مَ  ،  َسَبأ    كو  ، اْ ألِ 



ِاْ بَررتِ رفوعرراْ كُ مَ  ِا  ، فَ  ِ ناْ ُحرريررا سرراكِ لَ برب قرَ  فرر ن كرران مررا ، مررا اسررتثّنإالا  ،  لبءلُررء    كررو  ،  
ء خيِر    ،   لبء اعر مِ   كو   استثّن.  ماإالا  ،  ج اخل ب

 :يمان  ث  العُ  مُ س  زايا الر  مَ 
 ن ذلن:َِّ فَ  ،يالَّاء  عنَ ك العُ رَ  ب ة أَ مجَّ  دُ وائِ ِفَ  ل  ريَ ثِ م كَ بَ ِحِ  ل  ودَ دِ عَ  له أسرار   فِ م امل  َ سب ِرَ 
 من رَّاإ الت فييا أكثَ لِ البَ     عضُ بَ تِ ، فقد كُ لراءَ ن قِ ر مِ ثَ كب ة علال أَ ََّ لِ لبَ لِ  دع ِاحِ  مع سب رَ ة  ِ اللَ الدا  اًل:أو  
 ر.ثَ كب  أِ أَ وب ترَ راءَ ل قِ َِّ حيتَ  هع جب ل علال َِ راءَ قِ 

، َّ مت زت رت ُّٱه سرب انه: ة قولِ  واءْ  لِ رَ سب ة البَ تا َ كِ   :مثل ،ةِ ا ركَ  لِ ٍب ة علال أَ اللَ الدا  ثانياً:
ِاْ ة قولِ ََّّ ة النَّ تا َ ِكِ  ِا  .َّرئ ّٰ ِّ ُّٱه: ه سب انَ ة 

ٍُرررِمررر رآنَ وا الُقرررقَّرررلَ ترَ علرررال أن ورَ  اسِ الناررر لُ مَحبررر ثالثااااً: ِرِ ن  ن ل ِمرررراءَ لررروا علرررال الِقررربِ تَّ ال ورَ  ،جرررالِ الرِّ  قررراإِ َِ  د
 تان:دَ ِة ه ا فائِ ، امل  ف

ريرق ِمروَِ ىل: التَّ اعُ  ٍِ رِحُ  ة اع اءِ وَقررِ ِطَ  لِ ّلَِ الرتِّ  ةِ  َّ ن   ق ظجرر قَّر َ تَ هر ا ال ورَ  فر نَّ  ؛وردِ جوِ ِالتَّ  يرلِ تِ ال َّ  نِ سب
ِن مُ  فِ ن امل  َ ل مِ راءَ القِ  ِحردَ َّا  علرال امل راحِ االعتِ  ه ال جيوُِ نَّ ألَّاء ر العُ رَّ ِا ا قرَ ، ملِّ عَ    رل  ؛هاف 
 .ةع قَ َِ   ع عن حافِ   ِ اب اعَ  من دَّ  ُ  ال
ِهبرر اخِ يب يخ عررن َشررِالشَّرر ،هخِ يب َشرر مِ ن فَررِمرر رآنَ الُقرر  َ حيَ رر ئفالقررارِ ،  رسررولِ د  ِ نَ  ررال السَّررة: اتِّ يَررانِ الثا   ه 

ررِ ررتَّ إىل أن ورَ  ررعَ  ة كررلِّ  رآنِ د الُقررنَ هبرر ا وبررون َسرر ، اهللِ  رسررولِ  ِ  دُ نَ ل السَّ عليرره  اهللِ  سررولِ رَ  ِ  لع ِ ررتَّ ر مُ  ب
ها دِ نَ َسرر  ررالِ  اتِّ  ةِ مَّررهرر ا اعُ  اهللُ  فَ رَّ فقررد َشرر ،رآن البررريغررري الُقرر ِلرريس هرر ا لبتررابِ  ،ّلمِالسَّرر ّللال َّرر

ِمَ نب ه فَ ال  ِ  َ بَ يا لَ يب ترَ ظ ورَّ  لدَ ال ائِ   ه اإالا  ثَّازِّ سم العُ لرَّ ن لِ بُ ِلو مل وَ ، اهلل  سولِ رِ  َ   .ةْ بانَ ّلْ 
 :األسئ َلة

رررَ مررا املرررا   ِ  -1 رررى رَ ِهررل َجرر ،؟ ةتا َررة البِ  ِمررا اعٍررلُ  ،؟ فم امل رر َ سب ف علررال م امل رر َ سب
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 يلأو  ير والت  فس  الت  : لالمبحث األو  

  



 يلأو  ير والت  س  ف  التا  
ِالبَ اإل انَ  :ِهو  ر سب ال َ   ن مِ  :ةً غَ ير لُ س  ف  التا   ِاإلظيارُ شب ة   .ف 

ريِّربِ ل علرال نَ  َّ تعراىل املنَرر اهللِ  ترابُ ه كِ م  ِريَ  ب ورُ  م  لب عِ  الح:ط  وفي االص   ِاسرتِ يرهعانِ يران مَ ِ َ  د ه حمََّّ  خراج، 
 باِمه.ِأحب  ِحَبَِّهِ 

 ل.ٍب جوم إىل اعَ الرُّ  :ِهو  ِبل اعَ   ن : مِ ةغَ أويل في الل  والت  
 :. وعرررّن ه ولَرررأِِ تَ  َّرررونَ لَ عب ورَ  َّررراءَ لَ العُ  نَّ إ : دكقرررول جماِهررر  ،ري ِسرررلتَّ لِ  ف  را ِ ه ُمرررنَّرررإ :يرررلقِ  :الحاالصاااط  ِة 
 ورلِ أِِ التَّ  ف أهرلُ لَرِااترَ  : ِقولره  ،ه تعراىل كر ا لِروب قرَ  لِ أُِّ ة تَر لُ وب الَقر : رياي ة ت ِسرربِ الطَّر ِقولِ  .اريَ ت سِ 

َّررراء ة لَ لعُ ِلِ  ،ري ِسرررف عرررن التَّ لِرررخيتَ  ورررلَ أِِ التَّ  نَّ إ :يرررلِقِ  ،ري ِسرررورررل: التَّ أِِ التَّ ورررد  ِ رِ ه وُ ف نَّررر  ؛ ةا اآلوَرررة هررر ِ 
 نيا:مِ  ،وال  قب َّا أَ يُ  ينرَ  قِ رب ال َ 

رأِِ ِالتَّ  ،ةِ نَّ أِ السُّر ترابِ نراْ ة البِ يَّ بِ ري ما جاء مُ  سِ التَّ  أنَّ  -1 ِعلرال هر ا  ،لَّراءُ ه العُ طَ بَ نب ترَ ورل مرا اسب
 .ةِ راوَ الدِّ ق  ِ لَّ عَ ترَ ما ورَ  ولُ أِِ ِالتَّ  ،ةِاوَ ق  الرِّ وتعلَّ  ري ما سِ فالتَّ 

ِاىنََّ أِِ ِالتَّ  ، امل ر اإ    ل ة اعل ا ِ ََّ عب سترَ ما وُ  رُ أكثرَ  ريَ  سِ التَّ  أنَّ  -2  .لِ ول ة املعاز 
 ر:س  فَ المُ  روطُ شُ 
ررن أَ ري ِمرر ِسررالتَّ  ررنرراَِ ه وتَ عنَّرر ؛يالِ ِأفَنرر لررومِ العُ  فِ رَ شب َِشررَرُف العلررمهلَ ِأفَنرر ّلمِ الَبرر فَ رَ ل أشب ف رَ ن َشررِمرر ، 

 .املعلومِ 
رفامل َ  ،هي ُ وِضرِتَ  اهللِ  ّلمِ َكر  يرانُ ري هرو  َ  ِسرِالتَّ  ،اهللِ  ّلمُ َكر  القرآنَ  ِعنَّ  فرّل جيرِو  ،تعراىل  عرن اهللِ ر خيررب سِّ
 مق حق مف خف حف جف ُّٱٱقرال تعراىل: ،يرد علرال ذلرنعِ الوَ   َ رَ  رل َِ  ؛مع لبرعِ   غريِ  رآنَ القُ  رَ سِّ  َ أن ورُ  دع عحَ 
  .٣٦اإلسراء:    َّ جك

 لَّرراءُ العُ   َ َضررَِ  ِارر ا  ، ارِ ن الناررِمرر ادَعررقب أ مَ وَّ بَرررتَ يَ لب م فرَ لَررعب ورَ  ه أِ ظررا الوِررأب رَ  ِ  رآنِ ن قررال ة الُقررَمرر  :ِقررال 
ِطاْ  ط إىل ََ م ه ا الشُّ سِ ِتنقَ  ،يَ رِ البَ  رآنَ ر القُ سِّ  َ ن ورُ ها فيََّ رِ وافُ ن تَ مِ  دَّ ال  ُ  شر  :أنوامع  ةِ ّلََ ِر

 :ةٌ ي  ين  د   روطٌ شُ  :الً أو  
ِامل اهِ لَ قا اإ الباطِ عتِ ن االل مِ يدَ قِ ة العَ ّلمَ سَ  :ِمنيا  َّاْ.لِ سب ر مُ أن وبون امل سِّ  دَّ فّل  ُ  ،ة َ ائِ   ال ا ة 



 .لِ  الباطِ  هِ بهِ  ب مَ  لِ رَ  ب ه إىل نُ بِ  احِ ي  ِ  ِّ ءَ ااوى ورُ  ، ف نَّ ن ااوى  مِ رُّ جَ التَّ  :ِمنيا
ِال َ الواجِ  ظاْ علال أ اءِ حمافِ  أن وبونَ  :ِمنيا  ة.يَّ اإلسّلمِ  ِاآل ابِ  ماْ  اعاّلقِ  ِ تَ لب ِمُ  ،ضِ رائِ باإ 
 ة:ي  ل  ق  عَ  روطٌ شُ  :ثانياً 

ِأن وبون  َ نباطِ تِ ن االسب سَ ، حَ داللِ تِ االسب  يَ وِ قَ  أن وبونَ  :ِمنيا رال َ  يقَ قِ ،   إذا ي ِ ِجرراْ علرال ال َّ قرا ِ  ،مِ يب
 ة.لَّ  ِ   اعَ ضَ عارَ تَ 

 :ةٌ ي  م  ل  ع   روطٌ شُ  :ثالثاً 
ِاوفرِ وث الشَّررا رردِ  ِ  َّرراْ عالِ  ِهرري أن تبررونَ  ِالنَّ ةغَررلُّ ل،  ِال َّرر ررو،  ِالبَ رف،  ِالِقررةِ ّلَغرر،   ِأٍررول ،راءاإ، 

ِأُ ونالدِّ  ِعُ هِ قب ال ِ  ٍولِ ،  ِاملنسوخاسِ كالنا   رآنِ القُ  لومِ ،  ِأسبابِ خ  ِلِ النُّ  ،   . 
 ر:س  فَ المُ  آدابُ 

 ن ه ا اآل اب:ِمِ  ،هلَ عب ه فِ ولُ ف قَ ن خيالِ ممَّ  ر حي ال وبونَ سِّ هبا امل َ  مَ  ِ تَ لب ي أن ورَ غِ ونبَ  ِهناك آ اب  
 .ااع ال ىنِ   ع  ِ نب ََّ ال لِ  اهللِ  هِ جب وَ  اْ لِ ه االِ لُ ََّ عَ   أن وبونَ  ،ةِ يَّ النرِّ  نُ سب حُ  -1
 .يهِ عِ ِسامِ  هِ  ِ ّلا طُ لِ  لْ َِ دب قُ  حي وبونَ  ن اعاّلقِ سب حُ  -2
 .هِ ِآ ا ِ  رآنِ القُ  ن أحبامِ ه مِ ر  ِ مُ أب َّا وَ ل لِ ََّ ِالعَ  ثالُ االمتِ  -3
 ة.ِاعمانَ ق دب ال ِّ  -4
 .ا قِّ اىنير  ِ  -5
 .مورِ ف اعُ  اسِ عا  عن سَ ِاال تِ  قارُ الوَ  -6

 :األسئ َلة
 .ّلحاْ ِاٍطِ  لغةْ  ريَ  سِ ف التَّ رِّ عَ  -1
ٍب  لغةْ  ولَ أِِ ف التَّ رِّ عَ  -2  .ّلحاْ طِ ِا
ِالتَّ  سِ ما ال رق  و التَّ  -3  ؟ ولأِِ ري 
 ؟ لومف العُ ن أشرَ ري مِ  سِ اذا كان التَّ مل -4
 يل.لِ ؟ م  الدَّ  مع لب عِ   غريِ  رآنِ ة القُ  لِ وب م القَ بب ما حُ  -5
طِ شُ  كم أقسامُ  -6 ط لِ الشُّ  ر  عضِ كب ذِ م   ،؟ ِما هي ،ر؟امل سِّ  ِر  .مع سب قِ  لِّ بُ ِر



 .رسِّ م هبا امل َ  ِ تَ لب ي أن ورَ غِ بَ نب الت ورَ  اآل ابِ   عضَ  ذكراُ  -7
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يرفس  الت   م  ل  أة ع  ش  نَ : انيالمبحث الث  
  



 يرفس  الت   م  ل  أة ع  ش  نَ 
 حب جب هئ مئ خئ ُّٱٱو قرال تعراىل:بِرمُ  يبت رَ َعر سرانع لِ  ِ   سرولِ ي علال الرَّ رِ رآن البَ ل القُ  َ نرَ 

  .٢ووسف:   َّخب

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ ِقرررررررررررررررررررررال سرررررررررررررررررررررب انه:
 . 195 - 192 :الشعراء  َّ يي ىي  ني مي زي ري

 فر نَّ  ،ةيَّرر ِ ة العَ يقَ لِ نرال السَّرظقتَ  رآنَ ون الُقرَُّر يَ وَ   راْ  راْ ُالَّ رَ عَ  د فييم حمََّّر ثَ عِ ال ون  ُ  مُ وب ِقد كان القَ 
ررأَ    سررألواِإالا  ِا اىنرروابَ دُ َجرر، فرر ن َِ نرراْ عب يم  رَ ُنررعب  رَ  ألَ أِ غَّررض علررييم معرريف َسرر ة  ََّررلِ م كَ   علررييِ لَ بَ شب

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي ُّٱٱه اررررررررررم قررررررررررال تعرررررررررراىل:نَرررررررررريرَّ فبرَ   سررررررررررولَ الرَّ 
  .٤٤الن ل:   ٌَّّ

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعراىل: هِ لم ة قولِ معيف الظُّ   سولَ عنه الرَّ ة  ا َ ال َّ  ا سألَ مما 
  .٨٢اعنعام:   َّ جن يم ىم مم خم

ِأوُّ  ِاسرتَ رب ه الشِّرام  أنَّ   بِّ ا النَّ رَ سَّ ف َ  ،اهللِ  ه وا رسولَ سَ  ب م نرَ لِ ظب نا مل وَ فقالوا:   ُّ ُّٱٱه تعراىل:قولِر ِ  لَّ دَ ك 
  .١٣لقَّان:   َّرئ ّٰ ِّ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱه تعررراىل:قولُررر لَ  َ و نَررررفِ ررر  رررن حرررات  يا دِ ة َعررر َّرررِكقِ 

  .١٨٧البقرل:   َّٱٱٱٱىب نب مب زب رب يئ
ِعِ يَ  ربرقراالْ أَ عِ  :وب قرالَ ه عِ تِ سرا َ عرل حتر  ِِ جَ  رقرراالْ أَ ض   ،يررلِ وا  اللَّ َسر :املررا   رأنَّ   سرولُ ا الرَّ فرأاربَ  ، وَ سب
 .يارِ يا  النَّ ِ َ 

 . سولِ الرَّ  دِ يب ة عَ  رآنِ ري القُ سِ  ب ِهب ا كان ترَ 
 رضي اهلل عنهم ة  حابَ الص   د  ه  في عَ  رآن  ير القُ س  ف  تاَ 

ررلَ  ِفُ يَّ توحرراإ اإلسررّلمِ   ال ُ عَ َسررا اتَّ َّا ِأقبَرر  البُ َ ررتِ ة   ري  ثِررن كَ ُبررون مل وَ الرردِّ  مررورَ َّررون أُ لَّ عَ ترَ يررا ورَ ل أهلُ لرردان 
ِمَ َّاإ الُقرلِ كَ ن  رياْ مِ ثِ كَ    اموِّ برَ ن ورُ إىل مَ  ةِ  ل كانوا حباجَ  ؛ة ا َ  اْ كال َّ لَّ عر اْ اُ  منيم ِقرد  ,يرهعانِ رآن 

ِورُ الدِّ  مورِ أُ  اسَ النا  َّونَ لِّ عِ يم وُ سَ  ُ نرب ة رضي اهلل عنيم أَ  ا َ ال َّ  لَ   َ  ِن ام القُ سِّ  َ ون   ِقد كانوا: ،رآنَ ر



ِن القُ سِّ  َ ورُ  -1  يا  عناْ.ر  عنُ سِّ  َ ورُ  رآنِ القُ  آواإِ  ف نَّ  ؛رآنِ القُ  ِ  رآنَ ر
 .را كَّا مَ    سولِ الرَّ  والِ أقب ِ ِ  -2
ِا التَّ فرر ن مل جِيرر -3 ِاَيرراجترَ  ةِ نَّ ال ة السُّرر ري ة القرررآنِ  ِسررد  وررلَ ن ِ ِا التَّ دُ ، فيررم شرراهَ اِ ريِ  ِسررة تَ  د

ِاِحَ  ِاعحب قائِ الوَ  نر  ري. سِ  التَّ  ن غريهممِ  مُ ِهم أعلَ   سولِ الرَّ  دِ يب ة عَ  داثَ   
اهلل  ررن  ِعبررد ،اهلل  ررن عبرراس ِعبررد ،عررة رراء اعر َ اخللَ  :ري مررنيم ِسررالتَّ ة  ِ  ا َ ن ال َّررِمرر    دَ ر َعرريَ ِقررد اشررترَ 
ِغرريهم رضري اهلل عرنيم أمجعروِعائِ  ،ري َ اهلل  ن ال ُّ  ِعبد ، عب  ن كَ  يبُّ ِأُ ، مسعو  ري  ِسرِكران التَّ , شرة 
 .رآنِ لقُ رياْ لِ  سِ تَ  رضي اهلل عنيم ةِ  ا َ ن ال َّ مِ  د  حَ   أَ تُ بب مل وَ  ،ةِاوَ وق الرِّ رِ ة عن طَ  ا َ د ال َّ يب ة عَ 

 :ينَ ع  اب  الت   د  ه  عَ  يير ففس  الت  
رضري  ة ا َ ري  عرد ال َّر ِسرالتَّ اس  ِ م النارم أعلَرُهرِ  ،ة رضي اهلل عنيم ا َ ري عن ال َّ  سِ عون التَّ ا ِ ال التا قَّ لَ ترَ 

 اهلل عنيم.
ررري ة عَ  ِسررالتَّ   ررابُ  سرر َ ِقررد اتَّ  رر َ  وا ورُ م فأٍرربَ هِ دِ يب ِن كثرررياْ ِمررسِّ ررالررت مل وُ  ن اآلورراإِ ر  ؛ ا ةرها ال َّرر سِّ
ِاضِ   عهنا ال ورُ يَّ  ِ رَ ف العَ رِ عب ورَ  ن المَ  ل ة اإلسّلمِ اَ ا  َ َّا ِلَ  ،ين اكام حِ  ةْ  َ كان    يا احتاجَ نُ قِ تب ة أٍّلْ 
رر َ ورُ  نإىل َمرر اسالنارر ِا مررا احترراجَ ِفسَّرر ،عون رمحيررم اهلل تعرراىل هبرر اا ِ التارر فقررامَ  ،ن اآلورراإرياْ ِمررثِرراررم كَ  رسِّ  ر
 .اِ ريِ إىل ت سِ  اسُ النا 

جماهِ ريبَ منيم: سعيد  ن جُ  ،ري سِ التَّ  ِ  وَ عِ ا ِ ن التا مِ     دَ ير عَ اشتَ ِقد  ِعِ ربب د  ن َجر،  ِطراِ مرةرَ بب ،   ،سِ ، 
َِِ طرراء  ررن أيب ر رراحِعَ  ررد  ررن أَ وبرر،  ررملَ سب حمََّّ ِعررامِ يا ِظرررَ   القُ عبررد  ررن كَ ،  رر،  ِا َسررعبا ر الشَّ  ،يا  رررِ ن البَ ، 
ِسِ ة السَّ ل  ن  عامَ تا َ ِقَ  ِغريهم.يا د  ، 

 ين:ع  اب  د الت  ه  عَ  دَ ع  ير باَ فس  الت  
مل وَ هكلَّ   رآنَ القُ  لَ حي شَ  دِ يب ري ة ه ا العَ  سِ التَّ     ابُ سَ اتَّ   أدَ  ل  َ  ؛ سب ي ف َ قِّ لَ الترَّ  وقِ رِ ن عن طَ بُ ، 
ِالبِ دِِ التَّ  دُ يب عَ  ِااِ ري سِ لتَّ ة لِ تا َ ون  ِكان ذلن ة أ  اك  ا راْ ينَ ري حِ  سِ ِكان التَّ  ،يِّ ل ااجرِ اعَِّ  نِ رب ر القَ ، 
 وث.ا دِ  أ وابِ  نمِ 

ِأٍبَ  سِ التَّ  لَّ قَ مث استرَ   ري ة ه ا املرحلة: سِ  اوا التَّ ن مَ ِمِ  ،هسِ  ب نرَ َّاْ  ِ َّاْ قائِ لَ   عَ ري 



ا عو رمحيم إىل التا   ا ة رضي اهلل عنيم أِأِ إىل ال َّ   سولِ إىل الرَّ   اإلسنا ِ  يي رِِ ه مَ أنَّ  -1
 اهلل تعاىل.

 .فِ امل  َ  ي ِ رتِ   تَ حسَ     تَّ رَ ِمُ  ،رآنِ القُ  آواإِ  لِّ بُ لِ  ل  ه شامِ أنَّ  -2
 ِت سررري ا ررن أيب حررات ،يا ربِ ِت سررري ا ررن جروررر الطَرر ،هري ا ررن ماَجررت ِسرر :ةة هرر ا املرحلَرر  رراإِ ن املءلَّ ِِمرر

 ِغريهم.
ِا اعسرانِ ري فااتَ  ِسريف ة التَّ ألِ  التَّر لَّراءِ ن العُ مِ  ة   َ   طائِ مث قامَ  ِا أَ رَ ِب ِأَ  ،يد رر ِن أن وَ قبر   وهابُ نِسرواالْ  

 اعهرررواءِ  ل علرررال أٍررر ابِ يِّ َسرررا وُ ، ممارررةي َ عِ النَّررر اعقوالِ ة  ِررري َ  ِ ال َّررر والُ قبررر  اعَ طَرررلَ إىل أٍررر اهبا فااترَ 
ِا ورُ  ِسررررة التَّ  اولِ ة الرررردُّ َ ررررائِ ال ا  داإِ َقررررِاملعترَ  ةلَررررالباطِ  ررررار ل  دَ يم ال اِسرررربِ  اهِ علررررال َمرررر ّلمَ الَبرررر لررررونَ ِِّ ءَ ري ٍِ
 م.هِ ِغريِ  ةِ  َ ّلسِ ِال َ  فِ وا  َ التَّ  ِأٍ ابِ  ةِ لَ  ِ ِاملعتَ  ةِ يعَ كالشِّ 
ّلْ إذا ثَ َمرر   يا  وِ فررالنَّ    ،فيرره مَ رَ الرر ي  َررر مِ لب العِ  ِرر اُ وَ رياْ َمررِسرر ب ترَ  لررومِ ن العُ ِمرر مع لبررة عِ  مَ رَ ن  َرررَمرر ف كررلُّ مث ٍررنَّ 

ِاَ ِفُ ه لَ سائِ ِمَ  وِ  ب د النَّ واعِ ِقَ  اإلعرابِ  هِ جُ ِب أَ ا  ِ وَ رياْ مَ  سِ تَ  فَ ألَّ  ِعه  ل ثبرمِ  وع َكبر ترابُ ه كِ ، حي كأنَّرهياتِ  ِ لب ر
ِورَ قب ال ِ  وابَ  ب   أَ رِ سب با  وَ وَ   يه قِ ال َ   هب ا ِ  ،انيا عيب حَ   يط ر ا ِ  ب البَ    ري سِ تَ  ِعِ   ة فُ وسَّ تَ ه  ه الت ر

ر ٍِ ِوَرر اآلوَرر ة اررالا ال  ررتَ ِورَ  وَ  ِ علررال املخررالِ  ر ُّ ة  ه ل هَّررَعررجَ    خرِّ ِاملررءَ    ،ِبا طُ رب ِالُقرر اصِ   ة ذلررن كاىن ارروسَّ
ِالباطِ ي  مِ  ِ داث ال َّ ِاعحب  بارِ ِاعاب  صِ  َ ي اء القَ استِ   ن.ِاخلاِِ  ِبِّ علَ ل كالثَّ نيا 

 :يث  د  الحَ  ر  ص  العَ  يير ففس  الت  
ِااِ  لومِ ر العُ  اإ ة سائِ لَّ إ املءَ دَ ِخََ  يفِ ألِ ة التَّ إ ِهَّ رَ ترَ وباْ فرَ رِ قب ر ترَ العاشِ  نِ رب القَ  دَ عب  رَ   ن الثالثرب ر القَ حي أ
ِائِ شَ عَ  ِأ  ة ا ركراإيَجرتِ ة نَ وَّررِ بب ة فِ َكرَر ة حَ يَّ ّل  اإلسرّلمِ   الربِ ََّّر، حيرث عَ وب ورَ ر ااجررِ َشر  عَ ا ِرالرا  نِ رب ل القَ ر 

ررر اكة حينَررريَّ اإلٍرررّلحِ  ِإىل التَّ ةة عاماررريَّ اإلسرررّلمِ  إىل العلرررومِ  لَّررراءُ ه العُ ، فاتَّ ٍَّررر ِسررر،  ال دَ ة فَ رررري اا رإ 
 ري. سِ ل ة التَّ ودَ دِ  اإ العَ نا ه ا املءلَّ مِ وب إىل ورَ  ِال 

ِن ة هر ا العَ سِّ ن امل َ لَ ِقد سَ  رر رر مَ  ب ر ةِ ناوَرالعِ دورداْ  ِ باْ جَ لَ سب  يمنِظرِالتَّ  سرلوبِ اعُ  لِ ّلَِ ِطَر لِ برارَ العِ  نِ حبسب
ررريف امل َ ، كَّرررا اعتَررريرر تِ ِال َّ  ِن جبانِررسِّ ن عرررون فيررره ِمرررقَ إىل مرررا ورَ  اسِ النارر يرررهِ وجِ ِتَ  يا َّررراعِ تِ االجب    اإلٍرررّلحِ ر

ِتَ الُقرر عحبررامِ  ةع َ ررخمالِ  يرردَ قالِ تَ َِ  عررا اإع  رريياتِرروجِ رآن البررري  ِالشرريخالوهرراب يخ حمَّررد  ررن عبررده كالشَّ  ، 
ِالشَّ  د رشيدحمََّّ  ِالشَّ يون القامسِ يخ مجال الدِّ رضا،  ِالشيخيا يطِ نقِ الشَّ  ومِ د اعَ يخ حمََّّ ،  محن الررَّ  عبد ، 

ِغريهم   رمحيم اهلل تعاىل. ن سعدي 



 :األسئ َلة
ررعررن نَ  ثحترردَّ  -1 ررري ة عَ  ِسررالتَّ  لِ أَ شب ِاذُكرر سررولِ الرَّ  دِ يب  ا ريِ  ِسررتَ لِ  ةع لَررن أمثِ ِمرر فعرررِ ر مررا تَ ، 

 .رآنِ قُ لب لِ 
 ؟ ري سِ يم ة التَّ جُ نيَ ِما مَ  ،؟ ة رضي اهلل عنيم ا َ ال َّ  دِ يب ري ة عَ  سِ   التَّ سَ ملاذا اتَّ  -2
 ؟ مهِ رِ  ب ري ة عَ  سِ ، ِكيف كان التَّ ة ا َ ن ال َّ مِ  رونسِّ ر امل َ يَ شب ذكر أَ اُ  -3
ِما مَ عِ ا ِ ري ة عيد التا  سِ ث عن التَّ حتدَّ  -4  ؟ يمنب رون مِ سِّ ر امل َ يَ شب أَ  نب ِمَ  ،؟ يم فيهجُ يَ نرب و 
ِونِ التَّ  دُ يب أ عَ دَ مي  َ  -5 ِأشيَ  لري ة تلن ال َ  سِ  اوا التَّ مَ  ماِ ، ؟ ري سِ للتَّ  د   اإ فيه.ر املءلَّ ، 
ررة امل َ وَقرررِ ِكيررف كانرر  طَ  ،؟ ا عوري  عررد عيررد التارر ِسررر التَّ وَّ طَررتَ كيررف  -6 ر أشرريَ مررا ِ  ،؟ رونسِّ

   علييا.لَ ال ي غَ  يا لَِّ ا   العِ ِالطا  ري سِ ة التَّ   اإاملءلَّ 
 ما ولي: اْ  ضِّ وَ مُ  ،ر ا دوث ب  سري ة العَ ث عن التَّ حتدَّ  -7

ِسَ وثَ ة ا دِ وَّ رِ بب ة ال ِ ينَ ة النَّ داوَ تاروخ  ِ   أ   بيا.بَ ة 
  سري.يم ة التَّ بُ لَ سب مَ   ب 
 ر. ب ري ة ذلن العَ  سِ و ة التَّ  ِ ر املءلِّ يَ أشب   إ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رينَ س  فَ المُ  جُ ناه  مَ : الثالمبحث الث  
  



 ينَ ر  س  فَ المُ  جُ ناه  مَ 
 :وب جَ يَ نرب مَ  دَ بوا أحَ لَ رون سَ سِّ امل َ  ق أنَّ بَ ا سَ ر مما يَ ظب وَ 

 ة.ِاوَ الرِّ ري  ِ  سِ ج التَّ يَ نرب ِهو مَ املأَور: ري  ِ  سِ يج التَّ نب مَ  -1
ِهو مَ الرَّ ري  ِ  سِ التَّ  جيَ نرب مَ  -2  .ةِ راوَ الدِّ ري  ِ  سِ ج التَّ يَ نرب أي: 

 :أثور  المَ ير ب  فس  اًل: الت  أو  
 ه:يفُ تعر  

ررأِ  ِ  ،رآنِ القُ  ِرر رآنِ ري الُقرر ِسررهررو تَ  عررن  ثب َ رربب ري ورَ  ِسررِهرر ا التَّ  ,وعِ ا ِ أِ التارر ،ة ا َ ال َّرر والِ قب أَ أِ  ِرر ،ةِ نَّ السُّ
ال جيتَ لِ ورَ   املرر كُ ة ة املواِضرراآلوَرر ريِسرر ب ترَ  ررأَ  ريبِ ن َغرره ِمرربُ د ٍرراحِ ِيرر،  رروقَّررِوتَ  ،لع ٍب ال حتتَرر لَ ا ال طائِررف عَّا ه 

ررالبَ  أٍرر ابِ   ِ لبررن كَ وب لَرركَ ،  ة معرفترره لَ دَ فائِرر  ،ِكررو ذلررن ،كانرر   رِ جَ الشَّرر ن أيِّ  ررا موسررال ِمررِعَ  ،فِ يب
 :ر هيو املأَُ ري  ِ  سِ التَّ  رَ  ا ِ مَ  ِعلال ه ا ف نَّ 

 رآن:القُ  -1
رِهر ا أَ  ،رآنِ القُ  ِر رآنِ ري القُ  سِ تَ  أيب  ِأجَ  ِسرالتَّ  وامِ نبرف أَ رَ شب    ةرِ قرد تَر ةَ اآلوَر ذلرن أنَّ  ؛يرالُّ ري 
ة علرال ذلرن لَرِاعمثِ  ،ةيَرانِ الثا ىل  ِ اعُ  رسَّرفتُر َ  ،يّلْ   ِ ر تَ ر أكثَ آاَ   ع ضِ وب ة مَ  ة    آوَ رِ ِتَ   ع ضِ وب مَ 
 منيا: ،ل  ريَ ثِ كَ 
 يانُ    َ رَ فقد َِ  ، 4 ال احتة:   َّ ين ىن من ُّٱ: قوله تعاىل ة سورل ال احتة  أ 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ قرال تعراىل: رآَار  ع ضِ وب ون ة مَ الدِّ  مِ وب يرَ  ِ  املرا ِ 
  مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

 . 19 - 17 :االن طار  َّ
 َّ مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل ُّٱٱ:ِكقولرررره تعرررراىل  ب 

  .٣٧البقرل:  
 مل خل ُّٱٱ:راف ة قولرررره تعرررراىلعبرررراعَ  لِ ورَ إ ة ُسررررَّررررالِ البَ  ِ  يرررران املرررررا ِ    َ رَ فقررررد َِ 
  .٢٣اععراف:  ٱَّحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 :ةن  الس   -2



ررر ِ  رآنِ ري الُقرررت ِسررر :أيب  ررر ؛ةِ نَّ السُّ ِمُ  ة  حَ ا شرررارِ ف هنَّ  جي ُّٱٱ:، قرررال تعررراىليرررهعانِ ََّ ة لِ  َ ضِّررروَ لررره 
  .٤٤ ل: النَّ  ٱٱٱٱٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي

ِرَ ن  اْ ِمردَ عَ   بُّ ر النَّ ِقد فسَّ   لَ وَّ ر الُقرسَّر َ فرَ  ،ذلرن ة مرنَ رطائِ  وثِ   ا ردِ تُرإ كُ َِ اآلوراإ 
  .٦٠اعن ال:   َّ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱ:قوله تعاىلورل فيامل كُ 

ررررالرَّ  لَ وَّ الُقرررر أال إنَّ   : قولرررره  رررررَّ ال لَ وَّ الُقرررر ، أال إنَّ يمب رررر ، ي مب ررررِفسَّ  ,ةلَرررراحِ ِالرا اِ  ال ا يَل  ِرررربِ ر السَّ
 .ر ِ العَ ري  ِ سِ ِا ساَب اليَ  ,ركِ  الشِّ  لمَ ِالظُّ 

 ة:حابَ قوال الص  أَ  -3
ال  ِ القُ ري  ِرر ِسررد التَّ فرر ن مل ِترر فرر هنم  ،ة رضرري اهلل عررنيم ا َ ال َّرر أقوالِ ن  ِرريبررلَ ة فعَ نَّ السُّرررآن 

  سرولِ الرَّ  ةِ بَ  راحَ ِمُ  ، قرائِ ِالوَ  داثِ اعحر لِ دشراهَ ن مَ ه ِمروا  ِر ارااتَ  َّرام لِ هِ ن غرريِ م ِمرأعلَ 
ِلِ هسِ جمالِ  نورِ ِحُ   .ا ل ال ا ََّ ِالعَ  ي ِ  ِ ال َّ  مِ يب ن ال َ َّا ام مِ ، 

 :ينع  اب  الت   قوالُ أَ  -4
ال  ِ القُ ري  ِرر ِسررد التَّ فرر ن مل ِترر ررة فقررد رَ  ا َ ال َّرر أقوالِ ال  ِرر ةِ نَّ السُّرررآن   لَّرراءِ ن العُ ِمرر ري    كثِررجَّ

ن ِمر  ايبا ي عرن ال َّرقِّرلَ َّرا ة الترَّ لِ  ةِ  ا َ عن ال َّ  ريَ  سِ وا التَّ قا لَ و ال ون ترَ عِ ا ِ التا   أقوال  َ اعاب 
  ة كَّررا قررال جماهررد: ا َ ه عررن ال َّرر كلَّررري ِسررعو التَّ ا ِ التارر ِقررد أارر   عررض ،اريِ ة عررن َغرروَّرر ِ مَ 
ررعرَ  رر، أاإع را ّلث َمررف علررال ا ررن عبرراس ََرر  امل رر َ ضب   .ه عنيررا لُ ِأسررأَ  ةع آوَرر لا ه عنررد ُكرر ُ قِ وب ترَ سب

 .وَ عِ ا ِ ري التا  سِ ن تَ مِ  ريع ثِ علال كَ  يا ربَ طَّ ري ا ن جرور ال سِ تَ ل َِّ ِوشتَ 
 :أثور  المَ ير ب  فس  الت   مُ ك  حُ 
ٍَ ري  ِ  سِ التَّ  ِلُ العُ   ا  ِ ال وَ ،  هِ   ُ اب   اعَ ا جيِ دُ نَ سَ   ا املأَور إذا   .عنه د

 :اتي  يل  رائ  اإلس  
، ِأابررارا رآنِ ص الُقررَ ررقَ ق  ِ لَّررِتتعَ  ،  ررارى أِ النَّ   ة عررن  ررّن إسرررائيل وَّرراملرِِ  اعابررارُ ص ِ َ ررِهرري القَ 
ِالنَّ تاب مِ  عض أهل البِ  ل ة اإلسّلمِ اَ ه قد  َ ِذلن أنَّ  ِا ة كُ د قَرِق ، ارىن الييو    ورالالتَّر يم بِ تُررأ
رر ،رآنهررا الُقرر َ رَ ِب الررت أَ  صِ َ رر عررض القَ  يلَ  ِ ررتَ   ِاإلجنيررل  ِا خيررربِ  وا ة اإلسررّلمِ لُرراَ ا  َ فلَّا  ِن هبرر اٍررار

 :ّلث حاالإع اإ اا ََ يا يلِ ِاإلسرائِ  .وراملأَُ ري  ِ  سِ التَّ    جمالَ لَ اَ فدَ  ،صِ  َ القَ 



ِافَرَق ب َشربَعنا،ا ِإمنَّ  ، ا الِ  ال بولُ يا القَ َُّ بب  ُ : فَ ناعِ رب ق ما جاء ة شَ وافِ أن تُ  -1 ِما جاء  َلَّاا 
 .اَية عنية َشربِعنا ُغنرب 

ِعَ  ا   رَ نا: فيجِ عَ رب شَ  فَ أن َتالِ  -2  .هبا م اعا ِ دَ ها 
ال نُ تُ ِاورَ جرِو رِ : فتَ ناعِ رب ف مرا جرراء ة َشررالِ ال َُترر قَ وافِرتُ أن ال  -3 ال نُ قُ دِّ َ ريررا   قررولِ هبا لِ  ِّ َبرريا 

   إلينررا لَ نرر ِ ِمررا أُ  ا  رراهللِ ناررِقولرروا آمَ  ، وهم ِّ َبررال تُ  تررابِ البِ  قوا أهررلَ دِّ َ ررتُ  ال : سررول الرَّ 
ِاا البُ  اآلوة.  .خارير

 أي:ير بالر  فس  : الت  ثانياً 
 ي:أ  ير بالر  فس  راد بالت  المُ 
ال خيلُرريررا ري  االجتِ  ِسررالتَّ  ررو أن وَ ،  رربُ د ٍرراحِ نِ تَ سب ِالسُّ  أيِ الرَّ  ِرر ريَ  ِسررالتَّ  ِارر ا فرر نَّ  ،ة أم النَّ ه إىل البترراب 

 :إىل قسَّو مونقسِ 
 :ود  مُ ح  أي المَ الر  ير ب  فس  الت   -1

رررالررر ي وَ  ريُ  ِسرررِهرررو التَّ  ررره علرررال النرَّ ربُرررد فيررره ٍاحِ نِ تَ سب ه ا ِ رررررررِعرررن أٍ   اهللِ  ولِ رسرررعرررن رَ  لِ قب
ِظغَ ق اللُّ لَ   ظطب اب ِاعَ  ،عنيم رضي اهلل ِهر ا  ،مِ رب الشَّر عليره قرانون لُّ ِوردُ  ّلمُ يه البَ نِ تَ قب ا ورَ ة 

 .   جائِ   اإِ ال ِّ  ري هب ا سِ ن التَّ وم مِ النَّ 
 :وم  ذمُ أي المَ الر  ير ب  فس  الت   -2

ر ه اخلراصا َِّريب ر علرال فرَ سِّ امل َ د فيه َِّ تَ عب ري ال ي ورَ  سِ ِهو التَّ   ريِ ن َغر  ِمررَّ أي اجملَرالرَّ ه  ِرنباطِ تِ ِاسب
 .يلع لِ  َ 

ال جيرروُِ ري َحرر ِسررن التَّ وم ِمررِهرر ا النَّرر  َّ جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱلقولرره تعرراىل: ؛رام 
  .٣٦اإلسراء:  

  ، ارِ ن الناررا ِمرردَ َعررقب مَ  أوَّ بَرررتَ يَ لب م فرَ لَررعب  ورَ ه أِ ظررا الوِررأب رَ  ِ  رآنِ ن قررال ة الُقررَمرر  : سررولِ الرَّ  ِلقررولِ 
 . طأ اب فقد أَ  ه فأٍابَ رأوِ  ِ  رآنِ  القُ قال ة نمَ  : ةِاوَ ِة رِ 

 :َلةاألسئ  
 .رهاذكُ اُ  ،انجان أساسيا يَ نرب ري مَ  سِ للتَّ  -1
ِالتَّ ا م  الشَّ رُ  ا ِ مَ  ما هي، ِ املأَورِ  ِ  ريَ  سِ ف التَّ رِّ عَ  -2  .؟ يلَّثِ رح 



 ؟  سرية التَّ  يا عِ ا ِ ل التا وب قَ    ِ اب م اعَ بب ما حُ  -3
 ؟ ري  املأَور سِ م التَّ بب ما حُ  -4
 ؟ اهب م اعا ِ بب ِما حُ  ،؟ لن ي   ملاذا مسِّ  ,اإيا يلِ ف اإلسرائِ رِّ عَ  -5
رررقِ  لِّ ُبررر ِ  مررر  التَّعرورررفِ  ،؟ هأقسرررامُ  مرررا هررريِ  ،؟ أيري  رررالرَّ  ِسرررمرررا املررررا   التَّ  -6  يرررانِ  َ ِ   منيرررا،مع سب

 .هِ َِّ بب حُ 
  



 
 
 
 
 
 
 

 يرفس  ب الت  تُ كُ   عريف بأهم  الت  : عاب  حث الر  ب  المَ 
  



 يرفس  ب الت  تُ ر كُ هَ أش  
  ع وجَ ُمرررر وررررفع عرِ مرررر  تَ  ري  املررررأَورِ  ِسرررر رررراإ ة التَّ املءلَّ  ر  عررررضَ  كُ ِسررررنَ  ،اْ دا ِجرررر ل  ريَ ثِررررري كَ  ِسرررر رررراإ ة التَّ املءلَّ 
 .ييا ِ لِّ ظءَ  -أوناْ  -  ع وجَ مُ  وفع رِ عب   ترَ م ،أيِ الرَّ ري  ِ  سِ  اإ ة التَّ لَّ املءَ  ر  عضَ  كُ مث نَ ، ييا ِ ظءلِّ 

 :فوهال  ؤَ ومُ  ،أثور  المَ ير ب  فس  في الت   ة  فَ ل  ؤَ المُ  ب  تُ ر الكُ هَ ش  أَ 
 :رآن  آي القُ  يل  أو  يان عن تَ ع البَ جام   :الً أو  
 :هفُ ل  ؤَ مُ 

 ،ري سِ التَّ و  ِ َِّ املسلِ  َّاءِ لَ ن عُ مِ   ،ه 310 ِتوة سنة   ،ه 224  ةَ سنَ  دَ لِ ُِ  ،يربَِ د  ن جرور الطَّ حمََّّ 
ِامللوك مَ وخ اعُ تارِ    :منيا ،ريلثِ كَ    اإءلَّ له مُ   . م 

 :يرهس  ف  تاَ 
ن ه ِمرِكتا ُر ،   ربيا ري الطَّر ِسرتَ     ر:ف  ررَ عبرِورُ  ،   رآنِ ورل آي الُقرِِ أب يران ة تَ   البَ امِ جر    :رياِسر ب ترَ  اسمُ 
ِأفب ري  ِ  سِ التَّ   كتُ   أجلِّ  ٍَ لِ نَ املأَور  ِأ ِأمجَ  ِّ يا   .ياعِ يا 

 ا عوِالتَّ  ةِ  ا َ ال َّ  ر  فيه أقوالَ عَ   .ه لَ ثرب مِ  د  حَ ف أَ نِّ  َ ري مل وُ  سِ ر ة التَّ روتاب ا ن جَ كِ    :يا وِِ قال النَّ 
ِال َّ نب ه  االسررتِ تِررناوَ مرر  عِ  ِورَ ن اإلعرررابِمرر يَ ِ ررمررا اَ  ِ يررانِ  ،ي ِ ِجررباط  ََِ  ِسرر  هرر ا التَّ َقرر،  و ّلَِررري ة اَنررو 
ِأمحرد شراكِ ، مث قرام الشَّرداْ جملَّر رشَ راراْ ة اَّن عَ مِ  ب ِ ِطُ ، ج ءاْ  َتررِ يِقر قِ ر  تَ يخان حمَّرو   ه وثِرأحا ِ  وجِ ه 

 .داْ حي اآلنر جملَّ شَ ة عَ تَّ سِ  أٍدرا منه
 :يلنز  م الت  عال  ثانياً: مَ 

 :هفُ ل  ؤَ مُ 
ِقد جاَِ  ه 510 ، توة سنة ث، حمدِّ رسِّ  َ ، مُ يهقِ فَ  :يوِ غَ سعو  البرَ ا سو  ن مَ   .عاماْ  وَ َّانِ ِ الثَّ ، 

 يره :تفس  
  ي:وِ غَر، قال ا رن تيَّيرة عرن البرَ    يوِ غَ ري البرَ  سِ تَ     :ف  اسمِ عرَ ِوُ  ،  ول ن ِ عامل التَّ مَ     :ريات سِ  اسمُ 
ِاآلراء املبتَ ورث املوضروعَ  ِ ا عرن اعحاريَ  ِسرتَ  ٍانَ   ه ة أنَّراإ إالا يا يلِ اإلسررائِ  فيره  عرضَ  ِمر  أنَّ   ، ةَعردَ ة 



ِطُ املرأَورري  ِ  ِسر راإ ة التَّ لَّ ن املءَ مِ  ريع ثِ ن كَ م مِ ه أسلَ تِ مجلَ  ري  ِسر  مر  تَ بِركَّرا طُ   ،نري اخلراِِ  ِسرمر  تَ   َ بِر، 
 .داإة جملا  ة أر عَ ّلاْ قِ ستَ   مُ بِ مث طُ ، ا ن كثري

 :ميظ  العَ  رآن  ير القُ فس  : تَ ثالثاً 
 :هفُ ل  ؤَ مُ 

 705 د سررنة لِرُِ  ، داء أ رو الِ رر  ترره يَ نرب ِكُ  ،يا مشرقِ  ررن عَّرِر  ررن كثرري الدِّ ون إمساعيرل َّرا  الرردِّ   عِ ا رافِ 
ِتا َ يَّررَِّ يب ترَ    عررن ا ررنِ أَارر , ه 774 سررنة  ِترروة  ه  هررو   :هبُّ ، قررال عنرره الرر َّ هن آرائِررِمرر ريع ثِرركَ   عرره ةة 

رر َ ، مُ نقِ تب ث ُمرر، حمرردِّ ننِّ َ ررترَ يرره مُ قِ ، فَ مالبرراِر  ث، ا رردِّ اإلمررام امل ررِت  ِلرره تَ ر نَرقاررال  سِّ ن ِِمرر  ،ل يرردَ  ِ يف مُ  ررانِ ، 
ِالنِّ داوَ البِ  : ه اتِ لَّ ءَ مُ   .ياعِ سَ ِب ِأَ  وخِ ارِ  اإ ة التا لِّ ر املءَ يَ شب ن أَ مِ   ة ياوَ ة 

 :هيرُ تفس  
ري  ِسرالتَّ   ِ تُ ر كُ ن أشيَ مِ   ، ري ثِ ري ا ن كَ ت سِ ر:    ف  ِوعرَ  ،  يم ظِ العَ  رآنِ ري القُ  سِ تَ     :ريا سِ اسم تَ 
ِاآلَررار  اعحا ِ  ةْ َقررفائِ  ةْ ناوَررّن عِ تَررعب ورَ  يا ربَِ الطَرر رورررع ري ا ررن جَ  ِسررتَ  يررة  عرردانِ الثا  ةِ بَررة املرترَ  دا َعررورُ ِ ،  املررأَور وررث 

رررمُ  اعحا ورررث   ا ِرَ  ،ولعررردِ ِالتَّ  جاارررا  ررراىنرحِ ِعرررن رِ  ،هاَّررراْ أحيانررراْ عرررن إسرررنا ِ لِّ بَ تَ مُ  إىل أٍررر اهبا لْ دَ نَ سب
ِطَ لرَ املنَبرر رر َ ة أِ اآلورراإ مث ورُ   اآلوَررورِ ه وُررأنَّرر ري ِسرره ة التَّ تُررروقَ ،  ن د ِمررواهِ ر الشَّرر كُ ِوَرر لع  َ وجَ ُمرر لع بررارَ عِ رها  ِ سِّ

ِ َ  شريا ِ تِ مر  االسب  ،ر املعريف املررا َ ِيرظب حري وُ  اآلوراإِ  ن  و ه اقارِ ِوُ  ،اآلواإ اعارى  يرانِ  اعحا ورث 
رّلَغرِالبَ  اإلعررابِ  ثة ظباِحرم اإلطالَردَ مر  َعر ،يا أحياناْ تِ جَ رَ  َ  ر َ إلييرا لِ  تراجُ ال حيُ  لرومع عُ لِ  طرا ِ تِ ة أِ االسب م يب
 .بارداإ كِ ة جملَّ أر عَ  ةعدَّل طبعاإ، منيا ما طُِبَ  ري  سِ   ه ا التَّ بِ طُ ِقد  ,ه فيهقُّ  َ لترَّ لِ ال  صِّ النَّ 
 نا:ر  كَ ذَ  غير ما أثور  المَ ير ب  فس  فات في الت  ؤل  ر المُ ن أشهَ وم  

 .ري ا ن أيب حاتِ  سِ تَ  -1
ف  تَ  ،و  ِ العَ  تابِ ري البِ ي  ة ت سِ جِ ر الوَ ري ا رَّ ت سِ  -2  .ةيَّ طِ ري ا ن عَ  سِ املعِر
 .يدِ نب رقرَ ََّ يث السَّ لوم عيب اللَّ حبر العُ ري ت سِ  -3
ِالبَ شب البَ  -4  .ِب علَ رآن عيب إس اق الثَّ ري القُ ت سِ يان عن ف 
 .يوطيون السُّ الدِّ  ّللِ ىنِ  املأَور  ِ ري سِ املنثور ة التَّ  را الدُ  -5
 .وكازي الشَّ لِ د  ن عَ َّ ََّّ لِ  وردِ   القَ تب فرَ  -6

 :فوهال  ؤَ ومُ  ،أي  الر  ير ب  فس  ة في الت  فَ ل  ؤَ ب المُ تُ ر الكُ أشهَ 



 :ب  ي  يح الغَ فات  اًل: مَ أو  
ِيون  ن عَّر الرا ه فخر الدِّ  ُ لِّ ءَ مُ  ِتُ  ره 544 د سنة لِ ، ُِ ا  لرومِ عراْ ة العُ كان  ارِ    ،ره 606 سنة  وةَ ، 

ِالتَّ ِاللُّ  ةيَّ لِ قب العَ   .ارِ  ب ة عَ  َ ّلسِ فَ  ريَ شب ن أَ ِهو مِ  ،ري سِ غة 
 :هيرُ تفس  
ِاملسرائِ يَّ  ِ َسرلب ث ال َ ن املباِحرِمر ريع ثِرري علال كَ  سِ ل ه ا التَّ َِّ وشتَ  ِال ررقلَر ِ فييرا علرال املعتَ   ا ة رَ يَّرّلمِ ل البَ ة   ة 
ِالربَ غَ امِ الدا  جِ ا جَ ة  ِ الَّ النا   يف  رالعلومِاعتَر رِ وَ ِالسُّر املناسرباإ  رو اآلوراإِ  يرانِ بَ  ِ  مَّ هرتَ اة، ِ َعراهو القاطِ ة 
ِالطَّ يَّ واِضررالرِّ  ِال َ يَّرريعِ بِ ة  ِال َ يَّرربِ لَ ة  ِالطِّ يَّ  ِ َسررلب ة  ِاع ررراجِ م عررن اعفررّلكِ لَّ بَ ة ، فررتَ يارربِ ة  ِالسَّرر،  ِاعر ِ َّاء،   ،، 

ِار ا قرال  عنريم عرن هر اةيَّرَِّ لب ة عِ وسوعَ ا مَ ريُ  سِ   تَ حي أٍبَ   ع ِاسِ  لع بب شَ  ِ  ِا يوانِ  ِعن اإلنسانِ   ، 
ال وُ ري سِ  التَّ إالا  ءع يب شَ  فيه كلا  :ري سِ التَّ   .ميِّ قرَ  ري   سِ ، فيو تَ رياْ ثِ ري كَ  سِ التَّ  ه ا ةِ بانَ ن مَ ص ه ا مِ نقِ ، 

 :فاش  : الكَ ثانياً 
ِتُر ه 467 ِلرد سرنة  ،ريا خمَشرر ال َّ ََّرحمَّو   ن عُ  : هلِّ ءَ مُ  ن ر ِمرَشرخمب ِلرد ة َِ   ،ه 538 سرنة  وةَ ، 

رِمنيرا إىل مَ  ،إىل خبرارى لَ رحَ س فييا مث رَ ِ َ  ،ِموارِ اَ  قرى ِمَ  ،ةبَّ مث  ،اريَ  ِسرف تَ لَّرهبرا أَ  ،نراْ ِأقرام فييرا 
ِتُ وارِ جرجان ة اَ  عا  إىل  .ةلَ  ِ ة املعتَ ََّّ ئِ ن أَ ِهو مِ  ،وة فيياِم 

 :هيرُ فس  تَ 
رررالبَ     :امسررره  ر:ف  ِرررعررررَ ِوُ  ،  ورررل أِِ التَّ  جرررواِ ورررل ة ُِ قاِِ يرررون اعَ عُ ورررل ِ ن ِ التَّ  ضِ وامِ َغررر قِ قرررائِ اف عرررن حَ شا
ِتَ لَر ِ املعتَ   ِ  ره ظر هَ لِّ ءَ اعتريف فيره مُ  ،أيالرَّ ري  ِر ِسرتر  التَّ ر كُ ن أشريَ ِهرو ِمر   ،افشا البَ  ريسِ  ب ترَ    ورل أِِ ة 
ِفبررالُقرر ررذلررن  َ  سا دُ ِوَرر، ةلَرر م الباطِ يرردَ قِ عَ  قَ رآن البررري   م   رراِر  ِهررو إمررام   ،ةِ ّلَغررِالبَ  ةِ غَرراللُّ يف  ِ ، كَّررا اعتَرراْ سا
 تررراب ِمعررره كِ  ،داإة جملَّرررة أر َعررر ري ِسررر  هررر ا التَّ بِرررِطُ  ،لَّررراء ة ذلرررنن العُ ِمررر ري  ثِرررإليررره كَ   رِجرررَّرررا وَ فييِ 
ِع   ا رُ ِورَ  يا رِ خمشَ لياإ ال َّ  اعتِ اف شِ بب  ال ي وَ ريا ال ن املنرَ     افنتِ اال    .علييا   جيا
 :يلأو  الت   يل وأسرارُ نز  الت   : أنوارُ ثاً ثال  
ٍِ القاضِ  : هءلِّ مُ  ِييب اهلل  رن عَّرر البرَ  أ و اخلرري عبردون ر الدِّ ي نا ِتروة ة  ،رياِنراء ة ِشر القَ وىلَّ تَر ،نرا

 . ه 685  ةَ سنَ  تربو 
 :يرهس  ف  تاَ 



ِي  ررر:   ال سررََّّ ِوُ  ،  وررل أِِ التَّ  ِأسرررارُ  وررلِ ن ِ التَّ  أنرروارُ    امسرره:  ِهررو ترَ   ت سررري البينررا ا دَّ ََّ اسررتَ  ري  ِسرر ب ، 
رل َ ري لِ بِرري البَ  ِسرالتَّ ن ِِمرر ،يرِ خمَشرل َّ لِ  افن البشاربه ِمرٍراحِ  ِير الررا خب ل  َ الرروارِ  اآلَرارِ  إليره  عرضَ  ما َِضرر ،ا

ِالتَّ  ا َ عن ال َّ  رَعررائِ  فَ طائِ ِلَ  ةْ عَ ة  ارِ يَّ َِّ لب تاْ عِ بَ نُ إليه أضاف ، كَّا عوا ِ ة  ِاسب ِذلرن ةيَقرقِ نباطاإ  َ تِ ة   ،
 حبررروا ع  َّررراءِ لَ ن العُ ِمررر ري  ثِرررق عليررره كَ لَّرررِلررر لن عَ  ، ررررب إىل املختَ أقررررَ  ري ِسرررفجررراء هررر ا التَّ  ،لع  َ وجَ ُمررر لع ارَ عبِرر ِ 

ِطُ ة َ لِ خمتَ   .لع ودَ دِ اإ عَ را   مَ بِ ، 
 :ن  ي  اللَ ير الجَ فس  رابعاً: تَ 
،  ه 864 ِترروة سررنة   ،ه 791 ة سررنَ  دَ لِررُِ الرر ي ي ون ا لِّررجررّلل الرردِّ  :وب اإلمررامَ  يفِ ألِ ن تَررِهررو ِمرر

 ،  وب ري اىنّللَ ت سِ   ال ِوسََّّ   ،ه 911 ِتوة سنة   ،ه 849 ة د سنلِ ، ُِ يوطيالسُّ  ونِجّلل الدِّ 
ِت رون ا لِّ الدِّ  ه جّللي ِ ألِ تَ ِقد  دأ  ِ  رتِ وة قبرل أن وُ ي  ِهرو ت ِسريوطيون السُّرالردِّ  لره جرّللُ فأكََّ  ،هََّّ ري ، 

ِعِ ميِّ قرَ   .لودَ دِ اإ عَ را مَ  ، طب  رله خمتَ تُ بارَ ، 
 :يطح  المُ  رُ ح  ساً: البَ خام  
ف  أيب حَ اهلل حمَّا  أ و عبد : هلِّ ءَ ِمُ  ِلد سنة سيلِ ي اعندُ ان الغرناطِ يا د  ن ووسف املعِر   ، ه 654 ، 

ِا ررردِ  ِسرررة التَّ   ع ِاِسررر مع لبررركررران علرررال عِ    ،ه 745 ظ رررر سرررنة  ِتررروة ِالنَّ ري   جرررالِ م الرِّ راجِ ِتَررر  ررروِ وث 
 ٍَّ  .ة َ ة املغارِ ِاا

 ه:يرُ فس  تَ 
ررالبَ  :ِامسرره ررالتَّ ري  ِ  ِسررف هرر ا التَّ رِ ُعررِ  ،ر ا رريط ب ِجررواِ  ووَّررل النَّ املسررائِ    ِ وسُّ ررِذِ  اإلعرررابِ  ة ِ يل  ِ ررر تَ كب
ِنرَ  رروتا رراْ ة النَّ ري كِ  ِسرر  التَّ  رربِ ذلررن حرري كررا  أن وُ  و ةوِّ  رروِ ّلف  ررو النَّ اخلِرر ن رياْ ِمررثِرر رره كَ لِّ ءَ ل مُ َقرر، 

ِوُ ياررر الِ ه اإلعتِ آلرائِررر ريا خمَشرررل علرررال ال َّ حيَِّررر  ِّ بيرررا  رررالرَّ تعقَّ ِوَ  ،ةِا رررن عطيَّررر ل عرررن ال خمشررررياملسرررائِ  يد ِشرررة 
ف  ا ن النَّ خِ يب شَ  ريِ  سِ تَ  علال دَِّ تَ عب ه ورَ ، كَّا أنَّ ةيَّ ّلغِ   البَ ه ة اىنوانِ تِ ظيارَ   .ي قِ ه املعِر

 يث  د  الحَ  ر  ص  فات في العَ ؤل  المُ  رُ أشهَ 
 :نارير المَ فس  اًل: تَ أو  
د ير  اعسرتاذ حمََّّرّلمِ ن تَ ام ِمرة طررا لس الشار  ه 1282 ِلرد سرنة  ،ضايد رِ شِ د رَ يخ حمََّّ الشَّ  : هءلِّ مُ 

ارَ  ة املنارِ ر جملَّ أٍدَ ، عبدا  1354 تروة ظ رر سرنة  ،ّلاْ قِ سرتَ ه مُ َعربرَ مث طَ  ،ري ِسرر فييرا هر ا التَّ ونُشر ٍِ



ِ اعِ  ن املطارِ داْ مِ ارل عائِ يا ِهو ة السَّ  يةة القلبِ بتَ  السَّ   ه رمحه اهلل  الع و  و   ن عبدن سعلِ لََّ ه لِ  عد 
 .تعاىل

 :هيرُ فس  تَ 
ررِ ،    ري املنررارت ِسرر   :رِوعرررف  رر    رآن ا برريمري الُقرر ِسررتَ     :اساامه سَ ر  ُ يد حيُنررِشرريخ رَ كرران الشَّ  ِر

رر ِورردِِّ  ِسررعبرردا ة التَّ  داعسررتاذ حمََّّ  ريَ  ِسررالتَّ  أتَّ  اسررتاذِ أُ  فررالِ  عررد َِ  ، مثَّ ملنرراره اتِرررها ة جملَّ نُشررمث وَ  ،هناري 
 .داْ ر جملَّ ِذلن ة اَّن عشَ  ،وسفل وُ رَ ن سو مِ   101 ه إىل اآلوة سِ  ب نرَ  ِ 

ٍَّررري  ررالرَّ  ِسرر  التَ ن كتُرر سررري ِمررِهرر ا التَّ  ىلة ة أج ائِررأي اا رر ِقررد مررالَ  ،ه اع  فررالِ يد  عررد َِ ِشرريخ رَ الشَّ
ِإىل ت ِسرررإىل االستِ  أسرررتاذا ة ناوَرررالعِ ري  ِ  ِسررر  هررر ا التَّ يَّرررََّ تَ ، كَّرررا ورَ رآن  رررالقرآنِ ري الُقرررشررريا   اعحا ورررث 

 .ياإبُ ن شُ مِ  ريا أعداء اإلسّلمِ ثِ وُ  علال ما  ا ِالرَّ  ،عاإة اجملتََّ  ن اهللِ نَ سُ  ِ يانِ  َّاعياالجتِ   اإلٍّلحِ 
 :رآنالقُ  الل  ثانياً: في ظ  

ة  ار َسررَ دب ج ة مَ َتررَّ   ،ه 1324 ِلرد ة أسريوط سرنة  ،ط   رن إ رراهيمد  ن قُ يا اعستاذ سَ  : هلِّ ءا مُ 
ِعا  إىل مِ ِذه  إىل أمرِ  ،فظائِ ن الوَ د اْ مِ ىل عَ وَ مث ترَ  ،وسدرِ ل  التَّ غَ اشترَ  مث، العلوم ِا   ، رروبا  ِقرد 
رة مِ  وّنِّ الدِّ  ه إىل اإلٍّلحِ فاتَّ  ون الدِّ  باْ بسُّ  رالنا  عبرد ه مجرالُ َمرر فأعدَ  ب ٍِ ِلره   ،ه 1386 ر سرنة ا
 .لريَ كثِ    اإ  ءلَّ مُ 

 :يرهتفس  
ه تَرررّلَِ ِحَ  رآنَ ق الُقرررَِّ  َ تَررره ورَ ُ رررلِّ ءَ مُ  ، عرررا َ رآن البرررريالُقررر وءِ ة َضررر يرررالِ ل َ لِ  ل  شرررامِ  ري  ري ت ِسررر ِسرررِهررر ا التَّ 

ِِمرررنرررهِِّ دَ يرررا مث وُ بِ وانِ ن جَ ه ِمرررُكررردِر مرررا وُ  ق َِّ ِوتَررر ررر الْ عرررن أهررردافِ م أِا لَّ بَ تَ ه وَررررن هنرررا ف نَّررر،  مث  ،ةورل عامَّرررالسُّ
ِوَ أ ظِ يَّرر َ ِوترَ  صا  ررالنَّ  ل ذلررن فيررأت ِّرر َ ورُ  ِونُشررعانِ قطررف مَ ّللرره  ِوَ ر أرجيَرريرره  ٍَررنرررِ ه  ث  اْ عررن املباِحرر ب ب 
ِاملسائِ وَّ غوِ اللُّ    وانِر اْ جَ   ة ذلن كاِشرسَّ وَ ِوترَ  ،ة ا يال اإلسّلمِ  جِ يَ نرب   مَ رب ه إىل عَ جِ ِوتَّ ، ةيَّ يِ قب ل ال ِ ة 
ِتَ امل راهِ  ي ِ   ِ تَ ة  رَ ناوَ العِ  ، م ةيَّ  ِ رب ل الغَ ف ا نارَ وب َِ  ا ريُ  ِسرِقرد القرال تَ  ,يملِ السَّر يرهَ وجِ التَّ  اسِ النار يرهِ وجِ يم 

ِطب َِّ  و املسلِ  بولَ القَ   .داإة جملَّ تا ة ة سِ وثَ بعاإ ا دِ ِالطَّ  ،لع ودَ دِ اإ عَ را مَ  و 
 :رآنالقُ ب   رآن  القُ  ح  يان في إيضا واء البَ : أض  ثالثاً 

 :فهل  ؤَ مُ 



ِلد سنة يطينقِ د اعمو  ن املختار اىنبّن الشا يخ حمََّّ الشَّ   ِ رس ،يط ظوروتانيراة شنقِ   ه1325 ، 
ِحَ  ِنرَ ِ ررررفييررررا  رررربَرررر  القرررررآن  رررر ا ررررجا ل إىل َحرررر، مث رَ ةيَّ رعِ غ ة العلرررروم الشَّ ررررا َِ فلَّا ررررٍَ  لَ ررررة اتَّ وَّ عو ِ ل إىل السُّ
س ، مث  رَّ يا بروِ د النَّ وس ة املسرجِ درِ التَّرلره  ِ  نَ   اإلذب لَرِطَ  ،ةَ اإلقاَمر  ا فأَحر لِ وَ عب الردَّ   َ تُرِقررأ كُ  ، علَّائيا

ِاللُّ وعَ رِ يت الشَّ لَّ ، مث ة كُ وا الرِّ  ِ  يا لَِّ العِ  املعيدة  ة  املدونة يَّ ساْ ة اىنامعة اإلسّلمِ رِّ دَ غة العر ية، مث مُ ة 
ِله مُ مةة املبرَّ ظبَّ   ه 1393 وة رمحه اهلل تعاىل سنة تُ  إىل أن  .لودَ دِ  اإ عَ ءلَّ ، 

 :يرهتفس  
 :ونرَ أمب ه  ِ  ُ لِّ ءَ يف فيه مُ تَ اعب قد ِ  ،وثا دِ  ر ب  اإ ة العَ لَّ املءَ  لِ ن أفنَ  سري مِ رب ه ا التَّ وُعتَ 

 .رآن  القُ ب   رآن  ير القُ فس  ل: تَ األو  
 .األحكام   سير آيات  ف  اني: تَ الث  

ِاعُ وَّرروِ غَ ل اللُّ املسررائِ   عررضَ  يررقِ َّل علررال حتقِ ِاشررتَ  ِأسررانِ يَّ ٍررولِ ة   ر ة البتررابِوظَيرر ،يد  عررض اعحا وررثة 
رياْ ة  ِسررد تَ ِتر ال ، ع  هَ ََّرلِ   ع  ُّرعَ ترَ  ريبِ ن َغرِمر ي ِ جِ ال َّ ة  ِرناوَررنباط مر  العِ ة االسرتِ قَّرِ ِ ف لِّراملءَ  قِ فُرسرعة أُ 

ررررالعَ  ل شرررررَ ري ة كررررو عَ  ِسرررر  هرررر ا التَّ ِوَقرررر ,ه ُررررقارِ لرررره أِ وُ ثب رآن مِ القُ  ِرررر رآنِ الُقرررر ريِسرررر ب ترَ ّن  ِ تَررررعب ا رررردوث ورَ  ر ب
 .داإجملَّ 

 :انن  المَ  الم  ير كَ س  ف  في تاَ  حمن  يم الر  ر  ير الكَ س  ي  : تاَ عاً راب  
 :فهل  ؤَ مُ 

ِالِ يَ وفرِّ تُ   ،ه 1307 يم سنة  ِ ل  القَ  َ يرب نرَ ة عُ  دَ لِ ، ُِ عديمحن  ن ناٍر السَّ الرَّ  يخ عبدالشَّ  ِهرو دَ    ته 
ِالِررَجررِب ه َِ تبررلَ  َ بَ ة فَ َعررا ِ الرا  ة ِعَ دِ ة  ال ِ  ِ طب ن عَ ر ِمرر  عليرره أكثَررَ ررطَ ا  ِرَ يررا علررال أ  ،هتَرريَ  ِ رب ن  ترَ ه فأحَسررتبرر رَّ هررا 

ررظَرر ِ ف َ  رآنِ الُقررر ي ِ ة حتِ ررمدرَسرر ِأ الترره ٍَ ررغِ ه  رر لررومِ العُ   ِ لَرررطَ ل  ِ غَ ترَ رياْ مث اشب ِالتَّ وحِ ة كالتَّ يَّ عر الشَّ ري  ِسررريررد 
 .لودَ دِ عَ   اإ  ءلَّ ِله مُ   ،ه 1376 توة رمحه اهلل سنة  ،هرانَ أقب  ه حي فاقَ قب ِال ِ  ِا دوث

 :يرهتفس  
رر ن غررريِ آلورراإ ِمرر رراملعيف اإلمجررال لِ   رره رمحرره اهلل تعرراىللِّ ءَ اعترريف مُ  ملن ذلررنم ِمرررَّ َ ررترَ إىل مررا ورَ  طرا ع تِ اسب  ، 

ِالبَ وَّررغوِ   اللُّ ِاىنوانِرر ِامل ررر اإِ   اعل ررا ِ  لغِ وشررتَ  كَّررا قررال رمحرره اهلل تعرراىل ظررا    رراءْ اكتِ  ِاإلعرررابِ  ةِ يَّررّلغِ ة 
ِنه امل سِّ مَ قدَّ  ة عَ برب ِمر  هر ا فيرو ة َسر ،طنرابِ اإل مِ دَ َِعر  رارِ إىل االاتِ  ري مييرلُ  ِسر، فير ا التَّ هِ لِربب ن قرَ ِمر ر



ِقررررد ااتَ داإجملَّرررر رررران ة اُ يررررف املناررررطِ ري اللَّ تيِسرررر   :ااري ة كترررراب مسارررر ِسررررهرررر ا التَّ  رَ رررر،  ٍَ ري  ِسررررتَ  ةِ ّل
 .  رآنِ القُ 

 .ِاهلل أعلم
 :ألسئ َلةا

ِظءَ  بلت  ِ   ع وجَ مُ  وفع عرِ م  تَ  ،ري  املأَور سِ  ة ة التَّ لَّ   املءَ تُ ر البُ أشيَ  ذكراُ  -1  .ه ِ لِّ منيا 
 تُ ر البُ أشيَ  ذكراُ  -2

ُ
ِظءَ  بلت  ِ   ع وجَ مُ  وفع عرِ م  تَ  ،أيِ الرَّ ري  ِ  سِ ة ة التَّ  َ لَّ ءَ   امل  ه. ِ لِّ منيا 

 اذُكر  عَض الُبُتِ  املءلََّ ِة ة التَّ سري ة الَع بر ا دوث. -3
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