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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 الجزء األول

 
سورة الفاتحة 

 

ى تابه، وآخر دعو هذه أجل صيغ احلمد.. جعلها اهلل أول ك" الحمد هلل" -1
 أهل اجلنة.

 جعل ذلك بعد الرمحة؛ ألن رمحته سبقت غضبه." مالك يوم الدين" -2
ك "إياهذه اآلية خالصة مقاصد القرآن،  "إياك نعبد وإياك نستعين" -3

مراض تدفع الكربياء، ومها من أعظم أ "وإياك نستعين"تدفع الرياء،  نعبد"
 القلوب.

 ارة إىل االقتداء بنهج السالفنيفيه: اإلش "صراط الذين أنعمت عليهم" -4
 الصاحلني. طلبوا الرفيق يف الطريق، ورجوا أن ال يكون يف الطريق قاطع.

 
سورة البقرة 

 

 -باملعىن الشرعي–هم املنافقون، والنفاق  "ومن الناس من يقول آمنا" -5
 دليل على قوة اجملتمع الذي ينشأ فيه.

ن مرض فاتك؛ كمحياة اإلنسان بني شخصيتني:  "في قلوبهم مرض" -6
 هو بني احلياة واملوت.

 استدل به على أن البيع والشراء يقعان، ولو مل "اشتروا الضاللة بالهدى" -7
 يكونا بألفاظهما؛ ألن هؤالء مل يقولوا: اشرتينا وال بعنا، ومساهم مشرتين.

 هذا أول أمر تشريعي يف القرآن. "اعبدوا ربكم" -8
 موجودة اآلن. فيه دليل على أن النار "أعدت للكافرين" -9
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النبأ: يقال فيما يهتم له، وحيصل به علم، أو غلبة ظن. وكل نبأ  "أنبئهم" -11
 خرب، وبعض األخبار أنباء.

اآلية من فيه تنبيه ألهل العلم. واحتج ب"وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال"  -11
 منع أخذ األجرة على تعليم القرآن.

دل ود بال ركوع. واستخص الركوع؛ ألن صالة اليه "واركعوا مع الراكعين" -12
 باآلية على صالة اجلماعة.

 الصرب: النتظار الفرج، والصالة: إلسعاد "واستعينوا بالصبر والصالة" -13
 القلب، وتزكية النفس. وقد قرنت الصالة بالصرب يف حنو مخسني موضعا.

  تادة.)ناصرة(. قاله ق :مسوا نصارى؛ ألهنم كانوا بقرية تسمى "والنصارى" -14
أمهلنا، حرفه اليهود إىل الرعونة وفيه دليل على اجتناب  عنا""ال تقولوا را -15

 اللفظ املوهم. 
نبط من يست أن طهرا بيتي )للطائفين( والعاكفين والركع السجود"" -16

تقدميه على العاكفني واملصلني: أهنم أحق باملكان واإلفساح، ومن ذلك: 
 جواز تأخري مقام إبراهيم إن اضطر إىل ذلك؛ ألن اهلل قدمهم.

 
 الجزء الثاني

 
 ري.هذه اآلية أصل القاعدة العظيمة: املشقة جتلب التيس "ر"يريد اهلل بكم اليس -1
 استدل بذلك على استحباب التكبري ليلة العيد ويومه. "ولتكبروا اهلل" -2
جعلت اآلية بني آيات الصيام؛ ألن للصائم دعوة  "وإذا سألك عبادي عني" -3

 ال ترد.
كما هي العادة يف كل جوابات –قريب  مل يقل: فقل: إين "فإني قريب" -4

 ألته.إىل أنه ال واسطة بني العبد وربه يف عبادته ومس لإلشارة-السؤال يف القرآن
 ألنه منهي عنها، وأما األوامر فيقول فيها: ال"تلك حدود اهلل فال تقربوها"  -5

 تعتدوها. وهذه اجلملة مما يستدل به يف باب سد الذرائع.
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)السني والالم وامليم( إذا كانت يف كلمة دلت على  ""ادخلوا في السلم كافة -6
 العافية والسالمة، ال يستثىن من ذلك شيء.

مل يقل: طلقتان؛ ألنه ال جيمع يف وقت واحد؛ بل مرة بعد  "الطالق مرتان" -7
مرة. ومن قال طلقتك ثالثا فهو كمن قال: قرأت الفاحتة ثالثا ومل يقرأها إال 

 مرة.
فيه دليل على جواز النقص عن احلولني إن مل  عة""لمن أراد أن يتم الرضا -8

 يكن ضرر على الولد.
أي عشر ليال؛ غّلبت الليايل على األيام، واألصل يف  "أربعة أشهر وعشرا" -9

 التغليب للمذكر؛ إال يف الليايل على األيام.
نبه على احملافظة على الصالة وسط قضايا  "حافظوا على الصلوات" -11

 تشغل املرء عن الصالة. األسرة؛ ألهنا كثريا ما
 

 الثالثالجزء 
 

 فيه تنبيه لإلحساس ليشعر باآلخرين. "يحسبهم الجاهل أغنياء" -11
يذهب. وهي أقوى كلمة تدل على احملو؛ ألن احملق  "يمحق اهلل الربا" -12

 إذهاب بأصل الشيء بسرعة.
تدل به اس"وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا.."  -13

 رتك فعل.على أن ال
ألن  اقرتنت بالتاء يف فعل الشر؛"لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"  -14

 االكساب فيه تكلف ومعاجلة، خبالف اخلري، فإن كسبه مما فطر عليه العبد.
 

سورة آل عمران 
 

 قيل: مسي بذلك ألنه موضع حماربة الشيطان ونوازع الدنيا. "المحراب" -15
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ليست كالما وأن من حلف أال استدل به على أن اإلشارة  "إال رمزا" -16
 يكلم أحدا فأشار إليه ال يكون حانثا.

قدم السجود ألن الواو ال تفيد الرتتيب، وقيل: ألن  "واسجدي واركعي" -17
 السجود مقدم يف شريعتهم.

 
 الجزء الرابع

 
جمرد أذى بالكالم، وفيه إشارة إىل أن الكالم  "لن يضروكم إال أذى" -18

 ن.يؤذي، وأن ال يكرتث به من جبا
نبه بالعرض على الطول، أي: هذا عرضها  "عرضها السموات واألرض" -19

 فكيف طوهلا؟.
فيها سلوان للعقالء، وتنبيه  "وتلك األيام نداولها بين الناس" -21

 للمستيئسني.
فيه وجوب املشورة، وال يزال الصلحاء يشاورون  "وشاورهم في األمر" -21

 حكامها.أهل العلم والدين؛ ألن الشورى من عزائم الشريعة وأ
 

ورة النساءس 
 

هبة وعطية. ُجعل املهر حنلة إكراما  "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" -22
 للزوجات؛ ألن منافع املرأة ليس هلا عوض.

 
 الجزء الخامس

 
ّ؛  "نصف ما على المحصنات من العذاب" -23 مخسون جلدة وال رجم َثم

 ألن العذاب ال يطلق على املوت، وال نصف له.
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لوح؛ الصلح بني األزواج أسهل الص يوفق اهلل بينهما""إن يريدا إصالحا  -24
 ال يُرد. -من الود وغريه –فبينهم شفيع 

 ‘عند هذه الكلمة ذرفت عينا النيب  "وجئنا بك على هؤالء شهيدا" -25
واستوقف ابن مسعود، وفيه دليل على جواز قطع القراءة، ولو كان املعىن متعلقا 

 مبا بعده.
يه تنبيه إىل ف ارى حتى تعلموا ما تقولون""ال تقربوا الصالة وأنتم سك -26

ترك الشواغل، وإفراغ القلب منها، وكم من داخل يف الصالة وسكرة األماين 
 جتري يف قلبه، ال يدري ماذا قال يف صالته!

الفرق بني الظل والفيء: أن الظل يكون بالغداة  "وندخلهم ظال ظليال" -27
 والعشي، والفيء ال يكون إال بالعشي.

 
 لسادسالجزء ا

 
منصوب بني مرفوعني على إضمار: "أعين"؛ لينتبه  "والمقيمين الصالة" -28

 السامع والقارئ بأن هؤالء هلم مزية ليست لغريهم.
 

سورة المائدة 
 

 

 قال الزخمشري: "فيه فائدة جليلة، "وما علمتم من الجوارح )مكلبين(" -29
ا، وأحنرهم وهي: أن على كل آخٍذ علما أن ال يأخذه إال من أقتل أهله علم

دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إىل أن يضرب إليه أكباد 
اإلبل، فكم من آخذ من غري متقن قد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير 

 أنامله".
لم فيه بيان شرف العلم وقد فضل اهلل املع "تعلمونهن مما علمكم اهلل" -31

 من الكالب على غري املعلم.
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 ألن احلبيب ال يهلك حبيبه بذنبه، ويف كم بذنوبكم""قل فلم يعذب -31
 اآلية بشارة ملن أحبه اهلل، ومنهم: احملسنون والصابرون واملتقون.

يستدل به على أن من حلقه عذاب  "فال تأس على القوم الفاسقين" -32
 اهلل ال جيوز احلزن عليه؛ ألن ذلك حكمه.

ض قال بع "ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم" -33
 يف الدنيا واآلخرة معا إال احملاربني؛ ألنالعلماء: "مل يرد أن أحدا يؤخذ بذنبه 

 عقوبتهم ال تكون كفارة كما تكون يف سائر احلدود".
 قّدم السارق؛ ألن السرقة يف الرجال أكثر. "والسارق والسارقة" -34
ال يكىن بقبض اليد وبسطها إال ملن كان له يد  "بل يداه مبسوطتان" -35

لى احلقيقة، فال يقال ملن ليس له يدان: يداه مبسوطتان؛ فنحن نثبت هلل ما ع
 أثبته لنفسه؛ بال كيف.

 
 الجزء السابع

 
وق قد يكون العفو من املخل "وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم" -36

 للمخلوق لضعف، أو ال يكون يف موضعه، واهلل يغفر عن عزة وحكمة.
 

سورة األنعام 
 

 سحاق اإلسفرائيين:"عقائد التوحيد كلها مجعت يف هذه السورة"قال أبو إ -37
اهلل يف  محد "فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد هلل رب العالمين" -38

 هذه احلال؛ ألن يف إهالك الظاملني صالح الدنيا، وتلك نعمة.
ذكر ضمن ذرية نوح، واستدل بذلك على أن الذرية تصدق  "وعيسى" -39

 على ولد البنت.
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أصيل يف  اآلية أصل تسبوا الذين يدعون من دو اهلل فيسبوا اهلل""وال  -41
 أن درء املفسدة مقدم على طلب املصلحة، وسد الذرائع.

 
 الجزء الثامن

 
استدل به على حترمي أكل حلم الغراب؛ ألنه من الفواسق،  "وإنه لفسق" -41

 والغراب ليس من ذوات املخالب.
شهور: ية يف معىن األثر املهذه اآل "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا" -42

"كما تكونوا يول عليكم" وقال الفضيل: إذا رأيت ظاملا ينتقم من ظامل فقف، 
 وانظر إليه متعجبا!!

قدم رزقهم هنا وأخره يف اإلسراء؛ ألن القتل هنا  "نحن نرزقكم وإياهم" -43
 بسبب: فقر موجود، وهناك: خشية فقر مورود.

لى ع "تذكرون"و عقلون""تقدم  "ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون" -44
 التقوى؛ ألهنما من أسباهبا.

 
سورة األعراف 

 

يتمثل يف خلدي: أن هذه احلروف ترمز إىل أشياء وردت يف  "المص" -45
 السورة املفتتحة هبا، ولذلك شواهد.

رياح املطر يف مجيع القرآن؛ وهي ريح رمحة، والريح  "يرسل الرياح" -46
 يونس.باإلفراد: للعذاب، إال موضعا يف سورة 

كما سفهوه،   ومل يسفههماكتفى بنفي ما نسبوه إليه،  "ليس بي سفاهة" -47
وذلك خلق عظيم وأدب حسن، مع كمال النصح والشفقة، وهضم النفس، 

 وحسن اجلدل، ويف ذلك أيضا: تعليم لعباده كيف خياطبون السفهاء.
 نسب العقر إليهم؛ وإن كان العاقر واحدا؛ ألهنم رضوا. "فعقروا الناقة" -48



 9 

 
 الجزء التاسع

 
احكم بيننا، قال الفراء: أهل عمان يسمون القاضي:  "افتح بيننا" -49

 الفاتح، والفتاح؛ ألنه يفتح مواضع احلق.
فيه دليل على إمكان الرؤية؛ ألهنا لو كانت مما  "أرني أنظر إليك" -51

يستحيل ملا سأهلا موسى عليه السالم، وألن اهلل مل يقل: ال أُرى؛ بل قال له: 
ه وأخرب أن رؤية موسى ممكنة ل -وهو خملوق –" وقد جتلى للجبل "لن تراين

 إن استقر اجلبل.
 فيه: أن من ألقى كتب العلم عن غضب معذور. "وألقى األلواح" -51
"سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي  -52

 قال ابن عيينة: هي لكل مفرت ومبتدع إىل يوم القيامة. المفترين"
عدل عن "سكن" إىل "سكت"  عن موسى الغضب""ولما سكت  -53

تنزيال للغضب منزلة السلطان اآلمر الناهي، الذي يقول لصاحبه: افعل وال 
 تفعل، ويسند السكوت إىل الغضب ألنه يدفعه إىل الكالم وميلي إليه ما يفعل.

هاتان غايتان من غايات األمر  "قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون" -54
نكر: املعذرة إىل اهلل، ورجاء أن يقلع املوعوظ عن عن امل باملعروف والنهي

 املعصية.
اخللف بالسكون: الطاحل، وبالفتح: الصاحل  "فخلف من بعدهم خلف" -55

 وغريه.
عض قال ب وا له وأنصتوا لعلكم ترحمون""وإذا قرئ القرآن فاستمع -56

 العلماء: الرمحة أقرب شيء إىل مستمع القرآن؛ هلذه اآلية.
اشتملت اآلية إىل آخرها على سبعة من آداب  ي نفسك""واذكر ربك ف -57

 الذكر.
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سورة األنفال 
 

 اآلية تنبيه إىل أخذ احلذر من الفنت قبل وقوعها. "واتقوا فتنة" -58
 

 الجزء العاشر
 

يف اآلية دليل على جواز معاهدة الكفار  "الذين عاهدت منهم" -59
 ملصلحة، ووجوب الوفاء، إذا مل يظهر منهم خيانة.

 
لتوبةسورة ا 

 

ني  نقض العهد الذي كان بكتبت هذه السورة من غري بسملة؛ ألهنا يف -61
له. أو وبني املشركني، ومل يكونوا يبسملون يف مث صلى اهلل عليه وسلم النيب

ألهنا نزلت بالسيف والبسملة أمان. أو ألهنا مع سورة األنفال سورة واحدة يف 
 األصل.

ظا من هذه اآلية مل ترتك ألحد ح "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.." -61
 حظوظ الدنيا يؤثره على الدين، وال جمال الضطراب اليقني.

 هو احلرم كله، وفيه دليل ملن جعل الصالة "فال يقربوا المسجد الحرام" -62
 مضاعفة يف احلرم كله؛ ألنه يسمى: املسجد احلرام.

 دليل على أن الكفر يزيد باملعصية. "زيادة في الكفر" -63
قرآن على أن الفقري أحوج من دلت أساليب ال "للفقراء والمساكين" -64

 املسكني؛ ومنها تقدميه هنا. واملعىن اللغوي يفيد ذلك أيضا.
وحد الضمري؛ ألن رضا اهلل ورسوله  "واهلل ورسوله أحق أن يرضوه" -65

 واحد.
ى أن ذلك فيه دليل عل "فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه" -66

 املعاِهد مات منافقا.
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 كلها دمع  ُجعلت األعني كأهنا لدمع""تولوا وأعينهم تفيض من ا -67
فائض، وهو أبلغ من: يفيض دمعها. ويف اآلية دليل على أنه جيوز إظهار احلزن 

  .. وإن كان الفوات عن عذر.على فوات الطاعة
 

 الجزء الحادي عشر
 

استدل به على جواز الدعاء بالصالة على غري األنبياء  "وصل عليهم" -68
لهم صل على آل أيب وىف" ومن العلماء من استقالال، وصح يف احلديث: "ال

إذا دعا ألحد. والصواب: أن املنع أديب ال شرعي؛ ألن ‘ خص ذلك بالنيب 
 العرف خصه باألنبياء فال يطلق على غريهم إال بالتبع.

" وال علينا قرأ بعض القراء السبعة: "فُيقتملون ويمقتُلون "فيقتلون ويقتلون" -69
از التضحيات باألنفس يف ميادين جهاد أن نستنبط من هذه القراءة: جو 

الكفار، عند التحام الصفني، وحني جيود اإلنسان بنفسه؛ ليجعلها وسيلة فتك 
 بأعداء اهلل. وليكن ذلك من إعجاز القراءة.

يدخل فيه السائحون يف األرض.. وللسفر والسياحة أثر  "السائحون" -71
لكوت، وما ظر يف املعظيم يف تكميل النفس وهتذيبها، وزيادة االعتبار والن

 خلق اهلل من شيء.
اهلجر  للمريب أن يهجر العاصي إذا كان يف "وعلى الثالثة الذين خلفوا" -71

منفعة وكان ممن يؤدبه ذلك، وأما اهلجر من أجل املعصية بال مصلحة فضرره 
 أكرب من نفعه.

ليل على أن د طائفة ليتفقهوا في الدين" منهم "فلوال نفر من كل فرقة -72
 لم ليس كغريه، وأنه إن قام غريه مبا جيب فُ رِّغ للعلم وطلبه.طالب الع
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سورة يونس 
 

 الريح إذا أفردت فهي ريح عذاب، عدا هذا املوضع. "بريح طيبة" -73
استنبط منه أن هارون أّمن على الدعاء،  "قال قد أجيبت دعوتكما" -74

 واملؤمن أحد الداعيني..
 فيها حث على النظر واالجتهاد. "قل انظروا" -75

 
ورة هودس 

 

قدم االستغفار؛ ألنه الفرض  "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه" -76
املطلوب؛ فاملغفرة أول يف الطلب وآخر يف السبب. واالستغفار بال إقالع: 

 توبة الكذابني.
 

 الجزء الثاني عشر
 

فيه دليل على أن العرش واملاء خلقا قبل  "وكان عرشه على الماء" -77
 السماوات واألرض.

 مجيع ما ورد يف القرآن من هذه اللفظة فيه معىن: اجلماعة. ""إلى أمة -78
اسة، قيل: لنراك قليل املعرفة مبصاحل الدنيا وأمر السي "لنراك فينا ضعيفا" -79

 وهي مقالة تلوكها ألسنة أشباههم إىل اليوم.
 هذا فيمن ركن إىل الظامل، فكيف بالظامل؟. "فتمسكم النار" -81
 ."وال تركنوا"و "وال تطغوا" جعل اهلل تعاىل الدين بني الءين: -81
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يوسف سورة 
 

استدل به على جواز إخفاء النعمة "ال تقصص رؤياك على إخوتك"  -82
 إذا خاف صاحبها من ذلك.

 وكان بالؤه -دون أن يشعر-لقنهم العذر  "وأخاف أن يأكله الذئب" -83
 موكال مبنطقه.

يف القميص ثالث آيات: هذه، وحني  "وجاءوا على قميصه بدم كذب" -84
 من دبر، وحني ألقي على وجه أبيه. قد

 اخلاطئ: املذنب عمدا، واملخطئ: على غري عمد. "من الخاطئين" -85
 

 الجزء الثالث عشر
 

دليل على أن لإلنسان أن يطلب عمال  "اجعلني على خزائن األرض" -86
 يكون له أهال؛ وجعلها بعض العلماء أصال يف طلب الوالية.

ضطر فسه إذا ان على ينن يثدليل على أن للمرء أ "إني حفيظ عليم" -87
 إىل ذلك، ولُيعرف حقه وموضعه، وأن يتحدث بنعمة اهلل على وجه الشكر.

 استدل به على جواز احليلة يف التوصل إىل مباح. "فبدأ بأوعيتهم" -88
لبث ، غري أن ا: أشد احلزن، وكالمها يف شيء مضىالبث "بثي وحزني" -89

ان فإن قدر على كتمه كملا يصاحبه من اهلم،  ال يقدر صاحبه على كتمه،
 حزنا.

جعل اليأس من رمحة اهلل  "ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون"  -91
 كفرا؛ ملا فيه من جهل بقدرة اهلل ورمحته.

 التقوى والصرب مها سببا السعادة يف الدارين. "إنه من يتِق ويصبر" -91
كان ابن عقيل احلنبلي يقول: مل يتمن يوسف املوت،  "توفني مسلما" -92

إمنا سأل أن ميوت على اإلسالم.. وهذا هو الصحيح. وقد مجعت قصة و 
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يوسف عليه السالم مجيع ما شرطه احلكماء يف امللك؛ وهي: العفة، واحللم، 
والثقة بالنفس، واالستعداد للعلم، والعفو، وإكرام العشرية، وجودة الرأي، 

زم يف احلوحسن البيان، وصحة التصور، وقوة الذاكرة، واللني يف موضعه، و 
 موضعه، والشفقة على الضعفاء، وحسن التدبري.

 
سورة إبراهيم 

 

استدل به على أن اللغات اصطالحية، ولو كانت توقيفية  "بلسان قومه" -93
 لعلمها الناس بعد جميء الرسل.

جاء بالواو على أنه عذاب آخر، ويف سورة البقرة  "ويذبحون أبناءكم" -94
 "يذحبون" من غري واو؛ بيان للعذاب.

 عن جماهد: لو قال: أفئدة الناس، لزومحتم. "أفئدة من الناس" -95
 .ذه اآلية مجعت مقاصد القرآن كلهاه "هذا بالغ للناس ولينذروا به.." -96

 
 الجزء الرابع عشر

 
سورة الحجر 

 

ألنه عارض أمر اهلل بقياسه الفاسد، ومن  "فاخرج منها فإنك رجيم" -97
 عارض النص بالقياس فهو مطرود.

 
حلسورة الن 

 

أمر اهلل هو: القيامة، وقد ناسب أن تأيت فاحتة السورة  "أتى أمر اهلل" -98
هبذا املعىن بعد "اليقني" يف السورة اليت قبلها، واليقني: املوت، ومن مات فقد 

 قامت قيامته.
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قال جماهد: مل يصعب قط على النحل  "فاسلكي سبل ربك ذلال" -99
 طريق؛ ألن اهلل ذلل له السبل.

 سل.إال العيقل اهلل عن شيء من املطعوم: هو شفاء،  مل "فيه شفاء" -111
ذكر احلر ومل يذكر الربد؛ ألهنم كانوا أهل حر،  "سرابيل تقيكم الحر" -111

وقيل: اكتفى بذكر أحدمها عن اآلخر، أي: تقيكم احلر والربد، وقيل: ذُكر 
 احلر دون الربد حتذيرا من حر جهنم.

لى أن فيه داللة ع اهلل""إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات  -112
 افرتاء الكذب من أكرب الكبائر.

قال بعضهم: ُحذفت النون هنا، ومل حتذف يف  "وال )تك( في ضيق" -113
 سورة النمل؛ ألن املقام مقام ختفيف وتصبري للنيب صلى اهلل عليه وسلم.

 
 الجزء الخامس عشر

 
سورة اإلسراء 

 

نق ء البدن؛ ألن العُخص بذلك من بني سائر أجزا "طائره في )عنقه(" -114
 حمل الّطوق الذي يُطّوقه اإلنسان فال يستطيع فكاكه.

استدل به على ذم احملادثة والكالم  "إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى" -115
 والواعظ يعظ.

عي استحب الشاف "ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوال" -116
 هذا القول يف سجود التالوة.

ر اخلرور؛ ألن األول للسجود، والثاين كر  ويخرون لألذقان يبكون"" -117
ثناء من يتلو ويبكي، وإمنا جاء الللبكاء.. ومل أجد يف القرآن آية تثين على 

ذا مسعوا ما ة وقوله: "وإالباكني حني تتلى عليهم آيات الرمحن، كهذه اآليعلى 
م آيات وقوله: "إذا تتلى عليه الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع"، أنزل إىل
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: أن السامع أبعد عن -واهلل أعلم-ن خروا سجدا وبكيا" وسبب ذلك الرمح
شغل ه وحواسه؛ ألنه ال ينلقلبن مدافعة املراءاة، ومساعه أمجع الرياء، وأبعد ع

دعى أ -فوق ذلك– وهو وال ضبط للحروف، ، وال خوف من النسيان،حبفظ
 لإلخالص؛ ألنه يبكي بينه وبني اهلل.

 
سورة الكهف 

 

  يقال: هذه اللفظة منتصف القرآن من حيث احلروف. "وليتلطف" -118
 مل يستطع"إمرا". منكرا، وهو آكد من قوله:  "لقد جئت شيئا نكرا" -119

موسى أن يصرب على ما يراه؛ ألنه جبل على إنكار املنكر، وكذلك قلوب 
 املؤمنني جمبولة على إنكار املنكر.

 
 الجزء السادس عشر

 
ل به من قال: إن الفقري أحوج استد "أما السفينة فكانت لمساكين" -111

 من املسكني.
أسند اإلرادة إىل نفسه؛ ألنه خيرب عن عيب،  "فأردت أن أعيبها" -111

وأسندها يف أمر اجلدار إىل اهلل؛ ألنه خيرب عن غيب. وفيه درء املفسدة العليا 
 بالدنيا.

وإيضاح  بعد التفصيل، "تسطع"حذفت التاء يف  "تأويل ما لم تسطع" -112
ما "يه صربا، فهو من السهولة مبكان، وقال يف املوضع األول: ما مل يستطع عل

 بالتاء؛ ألن املقام حيتاج إىل افتعال ومشقة يف استيعابه. لم تستطع"
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سورة مريم 
 

خصه بذلك ألنه عاىن يف الوفاء  "إسماعيل إنه كان صادق الوعد" -113
 بالوعد أكثر من غريه، وقيل: ألنه صدق أباه يف وعده يف أمر الذبح.

 فيه تنبيه على جتنب اللغو، الذي هو ساقط الكالم. "لغو" -114
ردع وزجر، وهي كذلك يف سائر القرآن، وهذا أول  ")كال( سنكتب" -115

مرأةٌ للحجاج ا موضع هلا يف القرآن، ووردت يف القرآن ثالثا وثالثني مرة. وقالت
بن يوسف: ال والذي نزع "كال" من نصف كتابه األعلى، فلما تبني له عفا 

 ا.عنه
 

سورة طه 
 

من احلروف املقطعة، وهي تتضمن تنبيها وإشارة إىل شيء يف رأي  "طه" -116
مجاعة من أهل العلم. وكل سورة مبدوءة حبرف الطاء ففي أوهلا قصة موسى 

 إشارة إىل الطور. -واهلل أعلم–عليه السالم، قد يكون ذلك 
هذا أسلوب للتشويق، وإعداد للمتلقي وإخباره بأن ما بعده  "وهل أتاك" -117

يف  –حقيق بأن يعلم.. وما أطبق عليه املفسرون من تفسري "هل" مبعىن: قد 
 فذاهب ببالغة الكالم إىل معىن سحيق. -هذا ونظائره

من سرعة ما سجدوا كأهنم ألقوا. وكانوا ألقوا  "فألقي السحرة سجدا" -118
 ء خيرون سجودا. حباهلم جحودا، فهاهم أوال

 قيل: مل يؤمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم بطلب "وقل ربي زدني علما" -119
 الزيادة يف شيء إال من العلم.

أنت وحدك؛ ألن الرجل هو الذي يكدح؛ وهلذا مل يقل:  "فتشقى" -121
 فتشقيا. أو ألنه إذا شقي شقيت.

أن يذبل  ثشبه الدنيا بالزهر يبدو هبيجا، َث ال يلب "زهرة الحياة الدنيا" -121
 ويضمحل.
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 الجزء السابع عشر

 
سورة األنبياء 

 

قال ابن عباس: لو مل يقل: سالما؛ ملات من شدة  "كوني بردا وسالما" -122
 الربد.

 
سورة الحج 

 

استدل به من يرى أن املعدوم شيء؛ ألنه مسى الزلزلة شيئا  "شيء عظيم" -123
 وهي مل تكن.

ألسلوب رد على من يف هذا ا "وترى الناس سكارى وما هم بسكارى" -124
يرى بطالن اجملاز حبجة نفيه بعد إثباته؛ وهو وهم مبين على تصور أن املنفي 

 هو املثبمت.
يه فيه دليل على أن العقل متصل بالقلب، وليس ف "قلوب يعقلون بها" -125

 ما مينع أن يكون يف الرأس.
استدل به من ذهب إىل أن   "وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي" -126

 سول؛ ألنه قال يف الصنفني: "أرسلنا".كل نيب ر 
 ختمت اآلية بالعفو واملغفرة حضا على العفو. "إن اهلل لعفو غفور" -127
هذا أصل القاعدة املشهورة:  "وما جعل عليكم في الدين من حرج" -128

 "املشقة جتلب التيسري".
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 الجزء الثامن عشر:
 

سورة المؤمنون 
 

داومة، والزكاة مبعناها يدل على امل "فاعلون"لفظ  "للزكاة فاعلون" -129
الشرعي من مصطلحات القرآن، وأما ما ينسب إىل أمية بن أيب الصلت من 

 قوله: 
 املطعمون الطعام يف السنة األز* مة والفاعلون للزكوات

 فمنحول. والعلماء ال يرون شعر أمية حجة؛ كما قال ابن قتيبة.
عىن اجملتمع، ومبجاءت األمة يف القرآن مبعىن الزمن  "أمتكم أمة واحدة"  -131

 اجلماعة الكثرية، والرجل اجلامع للخري، و"اجلمع" هو املعىن املشرتك فيها كلها.
 

سورة النور 
 

؛ مع أن القول ال يكون إال هبا "بأفواهكم"قيده  "وتقولون بأفواهكم" -131
 لبيان أن القول كان جمردا عن علم القلوب ويقينها.

اح ال بعضهم على أن النكاستدل بذلك  "حتى يغنيهم اهلل من فضله" -132
 يفسخ بالعجز عن النفقة.

ل فيه إشارة إىل أن األفض "يسبح له فيها بالغدو واآلصال * رجال" -133
 للنساء الصالة يف بيوهتن.

قتموه، وقيل: إن السر يف إفراد "أو صديقكم"  -134 دم قكم املودة وصم دم من صم
تنبيه على لالصديق هنا، ويف قوله: "فما لنا من شافعني* وال صديق محيم": ا

 قلة األصدقاء، وأما الشافعون فكثري؛ ألنه قد يشفع لك من ال يعرفك.
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 الجزء التاسع عشر
 

سورة الفرقان 
 

ة مكان القيلول "أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن )مقيال(" -135
 املريح، واالسرتاحة فيه من عادة املرتفني.

أقرب إىل  وليكون أنزلناه مفرقا لنقوي قلبك "كذلك لنثبت به فؤادك" -136
حفظك وفهمك، وفيه إشارة ملن أراد حفظ القرآن والعلوم، أن يتدرج يف حفظه 

 قليال قليال؛ ألنه أثبت له وأرسخ.
ها، فيه إشارة إىل حياة اإلنسان وامتداد "ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا" -137

 َث تقليصها بعد ذلك، وانتهائها وزواهلا.
؛ ثيل ملا كان عليه احلال يف مكةيف ذلك مت "وهو الذي مرج البحرين" -138

 إذ حفظ أهل اإلميان مع جماورهتم للمشركني؛ فلم يدسوا كفرهم بينهم.
ه قوله: لرهبم؛ إشارة إىل اإلخالص يف أدائها، وابتغاء وجه "يبيتون لربهم" -139

 الكرمي. 
ن، فيه دليل على أن طلب املنزلة العالية يف الدي "واجعلنا للمتقين إماما" -141

سبق يف العلم طاعة وقربة؛ إذا رغب يف الراغب جاللة لإلسالم، والرفعة وال
وطلبا لثواب اآلخرة، ومن دعاء إبراهيم اخلليل: "واجعل يل لسان صدق يف 

 اآلخرين".
 

سورة الشعراء 
 

مل يقل: خاضعة، وإمنا مجعها مجع  "فظلت أعناقهم لها خاضعين" -141
 العاقل؛ ألن ما حصل منها ال يكون إال من عاقل..

إمنا قال فرعون: "تأمرون" مع أن األمر من األعلى إىل  فماذا تأمرون"" -142
 األدىن؛ ألنه أراد استعطافهم، أو أذهله ما شاهد فحار عقله.
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ا أسند املرض إىل نفسه والشفاء إىل اهلل تأدب "وإذا مرضت فهو يشفين" -143
 مع رب العاملني.

 فعل كررت حروفه للداللة على تكرر معناه. "فكبكبوا" -144
إما ألنه  -1مل يقل: أخوهم؛ ألحد وجهني:  قال لهم شعيب""إذ  -145

أو ألنه حني نسبهم إىل األيكة اليت  -2ليس من قبيلتهم، وهم غري مدين.
 هلكوا فيها نُزه عن النسبة إليها.

 
سورة النمل 

 

حية خفيفة احلركة، وقال يف موضع آخر: "حية تسعى"  "كأنها جان" -146
كبري من احليات؛ وال اختالف يف ذلك؛ ويف موضع: "ثعبان مبني"، وهو ال

ألهنا يف طوهلا وكربها كالثعبان، ويف حجمها وهي جمتمعة كاحلية ويف خفة 
حركتها كأهنا جان. ووجه أحسن من هذا ظهر يل؛ وهو أن موسى عليه السالم 
حينما كان يف طور التمرين رآها حية أصغر من الثعبان هتتز، فلما كان أمام 

ا كبريا، ويف الثعبان من العداوة والشر ما ليس يف غريه، فرعون كانت ثعبان
 فناسب أن يكون ذلك أمام أعدى األعداء.

قالته النملة تعتذر هلم. وقد مجعت يف خطاهبا مع  "وهم ال يشعرون" -147
االعتذار: النداء، والتنبيه، والتسمية، واألمر، والنص، والتحذير، والتخصيص، 

 ة.على هذه األنواع العشر  -االختصارمع –والتعميم؛ فاشتملت نصيحتها 
 

 الجزء العشرون
 
استدل باآلية على أن األموات ال يسمعون يف  "إنك ال تسمع الموتى" -148

 قبورهم، ويف ذلك خالف.
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ال أشك يف  "وترى األرض تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب" -149
ذا صنع فه"صنع اهلل" أن هذه اآلية يف دوران األرض؛ بدليل قوله تعاىل: 

واجلبال حني قوم الساعة ال "تحسبها جامدة" ليس بتخريب، وبدليل: و 
حيسبها جامدة من يراها، ألهنا تدكا دكا، وتنسف نسفا، َث إن خامتة اآلية ال 
يناسبها إال هذا املعىن، وهو خماطبتهم مبا يفعلون، وهو يف حياهتم الدنيا، 

 واجلبال متر مر السحاب.
 

سورة القصص 
 

 األلفاظ اليت جاءت يف القرآن خاصة بالعذاب اإلهلي.من  "المحضرين" -151
" ختم به آية الليل ألن اإلبصار فيه قليل، "أفال تبصرون "أفال تسمعون" -151

 .اإلبصار، وكذلك مجيع خواتيم اآليختم به آية النهار ملناسبة 
 

سورة العنكبوت 
 

الفرق بني السنة والعام: أن العام يطلق  "ألف سنة إال خمسين عاما" -152
لى الرخاء يف الغالب، والسنة تستعمل يف البؤس واجلوع، وقد كانت مدة لبثه ع

فيهم مدة شقاء وضالل واستكبار، فلهذا قال: "ألف سنة" وقال يف اخلمسني: 
 "إال مخسني عاما".

 
 الجزء الحادي والعشرون

 
فظ فيه فضل ح "بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم" -153

 ل العلم.القرآن، وأن ذلك دلي
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سورة الروم 
 

"ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من  -154
قال القرطيب رمحه اهلل: فهم هذه اآلية خري من حفظ ديوان   شركاء... اآلية"

 كامل يف الفقه.
هذه اآلية يف العمل الذي ال يؤجر عليه صاحبه؛   "وما آتيتم من ربا" -155

 ليت مل تصحبها نية التعبد..كاهلدية بقصد املنفعة، والعطية ا
 

سورة األحزاب 
 

من حصوهنم، وأصل الصياصي: قرون البقر؛ ألهنا متتنع  "من صياصيهم" -156
 هبا، وتدفع عن نفسها. 

 
 الجزء الثاني والعشرون

 
يف اآلية حجة بينة وبرهان واضح "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت"  -157

 من أهل بيته.‘ على أن أزواج النيب 
دليل على جواز نظر الرجل إىل من يريد  حسنهن""ولو أعجبك  -158

 نكاحها.
ل استنبط بعضهم من اآلية: أن ما يفعله أه "أدنى أن يعرفن فال يؤذين" -159

العلم واجلاه، من تغيري لباسهم وعمائمهم، ويتميزون به: أمر حسن؛ ألنه 
 أجدر أن يعرفوا، ويقّدروا حق قدرهم.

 
سورة سبأ 

 

ه في لذي أنزل إليك من ربك هو الحق""ويرى الذين أوتوا العلم ا -161
 مزية ألهل العلم، وثناء على أهل الثبات منهم.
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هذا هو املوضع الوحيد الذي ورد فيه اإلخبار  "إذا مزقتم كل ممزق" -161
عن مصريهم بالتمزيق. وقد تأملت يف هذا فوجدت فيه عجبا؛ وهو: أن كل 

الغالب لتناغم  نه يكون يفلفظ جاء يف القرآن الكرمي خمالفا ملا جاء يف نظائره فإ
ولفظ غريب جاء يف السورة نفسها، ومن ذلك: هذا املوضع، ونظريه يف السورة: 

 "ومزقناهم كل ممزق".
 نسب اإلجرام إليه "قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون" -162

وذلك زعمهم، وهذا أرقى أسلوب يف  "تعملون"ومل يقل: جترمون، إمنا قال: 
 منهج اجلدل.

 
سورة فاطر 

 

"ما يفتح اهلل للناس من رحمه فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل  -163
هذه اآلية دواء ناجع لداء الطمع واليأس؛ ومن َث: فال خمافة من  له من بعده"

 شيء، وال رجاء يف شيء إال الرب جل جالله.
شارة يف اآلية ب "فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق.." -164

األمة.. قال بعضهم: قدم الظامل لئال يقنط، وأخر السابق لئال عظيمة هلذه 
 يعجب بعمله فيحبط. وقيل: ألن الظاملني أكثر.

قال بعض العلماء: ُحق هلذه الواو أن تكتب  "جنات عدن يدخلونها" -165
 مباء العينني؛ ألهنا تشمل السابق واملقتصد والظامل.

 
سورة يس 

 

اقها ما م القرب، ويف هذه اآلية وسيفيه دليل على نعي "قيل ادخل الجنة" -166
حيرك هم الداعي إىل اهلل، ويعلمه العزم واملضاء، واطراح الدنيا، وحسن 

 اخلطاب، واإلشفاق، واحلدب على الناس، وحب اخلري هلم.
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 الجزء الثالث والعشرون
 
فيه من الفقه: أن من أوصى لبنيه أمكن  بني آدم" " ألم أعهد إليكم يا -167

الذكر واألنثى على سبيل التغليب؛ فإن بنات آدم داخالت يف أن يشرتك فيه 
 إال أن تكون قرينة مانعة من ذلك؛ كالعرف، واحلال. "يا بني آدم"اخلطاب يف 

 
سورة الصافات 

 

العرب تسمي كل شيء مصون: مكنونا؛ لؤلؤا   "كأنهن بيض مكنون" -168
 كان أو غري لؤلؤ.

 للمصلحة. يف ذلك: استعمال املعاريض "فقال إني سقيم" -169
استدل املالكية بذلك على أن التضحية بالغنم أفضل.   "بذبح عظيم" -171

 كما استنبط بعضهم من القصة: أن اهلل تعاىل قد يأمر مبا ال يريد وقوعه.
 البعل يف مجيع القرآن هو الزوج إال هذا املوضع."بعال"  -171
اخلطاب لقريش، وقوله بعدها: "وأبصر" من غري ضمري ألنه  "وأبصرهم" -172

 لقريش ولغريهم.. عام
 قال الرازي: خامتة هذه السورة الشريفة جامعة لكل املطالب العالية. -173
 

سورة ص 
 

، مل يزل هذا الكتاب مباركا على أهله ومحلته"كتاب أنزلناه إليك مبارك"  -174
 وكان بعض العلماء يقول: منذ أن اعتصمنا هبذا الكتاب والربكة حتوطنا..

شيطان ملا وسوس له يف مرضه من أسند املس إىل ال "بنصب وعذاب" -175
 اجلزع وكراهة البالء، وألن الشر ينسب إليه.

 هذه اآلية نص يف ذم التكلف يف كل شيء. "وما أنا من المتكلفين" -176
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سورة الزمر 
 

قال أهل العلم: كل  "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" -177
 احلسنات هلا أجر حمصور، إال الصرب فإنه ال حيصر أجره.

ن حتتهمسي ظلة مع أنه من  من تحتهم ظلل"" و  -178 م؛ حتتهم؛ باعتبار مم
 ألن النار دركات.

 
 الجزء الرابع والعشرون

 
 "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل" -179

 .-كما قال علي وابن مسعود رضي اهلل عنهما–هذه أرحم آية يف القرآن 
افرين؛ املؤمنني ومل تُ زمد يف حق الك زيدت الواو يف حق "وفتحت أبوابها" -181

ألن املقام مقام إكرام، واملؤمنون وفود على الكرمي الرمحن؛ فإذا أرادوا دخول 
اجلنة وجدوا أبواهبا مفتحة. فاملعىن: وقد فتحت أبواهبا. وأهل النار يأتوهنا وهي 

 مغلقة فتفتح يف وجوههم؛ كما يفعل مبن يزج به إىل السجن.
 

سورة غافر 
 

مل يقل: كل الذي يعدكم؛ ليالطفهم يف  يصبكم بعض الذي يعدكم"" -181
 اخلطاب.

يل فيه دليل على عذاب القرب بدل "النار يعرضون عليها غدوا وعشيا" -182
 ما بعده.

 
سورة فصلت 

 

ن مل يقل: طائعات؛ لتنزيلهن منزلة من يعقل؛ ألهن "قالتا أتينا طائعين" -183
 استجنب استجابة من يعقل.
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عد جمليئها ب "خاشعة"؛ناسب هنا أن يقول:  خاشعة""أنك ترى األرض  -184
خضوع املالئكة وخشوعهم. وقال تعاىل يف سورة احلج: "هامدة"؛ ألن السياق 

 هناك يناسب اهلمود.
 

 الجزء الخامس والعشرون
 

سورة الشورى 
 

قال يف سورة لقمان:  "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم األمور" -185
من عزم األمور" وقال هنا: "ملن عزم األمور"؛ "واصرب على ما أصابك إن ذلك 

 ألنه اجتمع هاهنا: صرب وغفران؛ فأكده بالالم.
قال واثلة بن األسقع: من مُين املرأة: تبكريها  "يهب لمن يشاء إناثا" -186

 باألنثى قبل الذكر؛ ألن اهلل قدمها.
مساه روحا؛ ألنه حتيا به القلوب امليتة، وكان مالك  "أوحينا إليك روحا" -187

بن دينار يقول: يا أهل القرآن: ماذا زرع القرآن يف قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع 
 القلوب؛ كما أن الغيث ربيع األرض.

ختمت السورة مبا بدأت به من الكالم عن الوحي؛ وهو ما يسمى يف  -188
 البالغة: رد العجز إىل الصدر، أو تناسب املقاطع واملطالع.

 
سورة الزخرف 

 

حبذف الكاف ترخيما،  "يا مال"رئ يف الشاذ: وق "ونادوا يا مالك" -189
 وهو دليل على أهنم بلغوا من الضعف حبيث ال يستطيعون ذكر االسم كامال.
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 سورة الدخان 
 

كناية عن عدم االكرتاث هبالكهم؛  "فما بكت عليهم السماء واألرض" -191
 وفيه هتكم هبم.

 
 الجزء السادس والعشرون

 
سورة األحقاف 

 

هو مؤذن و  اجتمع اخللفاء األربعة على تفسري االستقامة؛ "ثم استقاموا" -191
بأمهيتها يف الدين. ومل أجد لفظة غريها ذُكر فيها تفسري هؤالء األقطاب األربعة 

 رضوان اهلل عليهم.
 

سورة الفتح 
 

يع  ة كن اي ة عن عظم ة تل ك الب "إنماا يباايعون اهلل ياد اهلل فوق أياديهم" -192
  يعة.  هنم بايعوا اهلل وصافحوه بتلك املباوقدسيتها، وتأييد اهلل ونصره؛ كأ

ض مت اهلاء للتناسب مع السياق يف الفوقية، ولتفخيم اسم  اهلل" "عليه   -193
 اجلاللة.

 
سورة الحجرات 

 

 في    ه أن القت    ال بني املؤمنني ال "وإن طاااائفتاااان من المؤمنين اقتتلوا" -194
 خيرجهم عن وصف اإلميان.

شمل الرجال والنساء؛ فيكون قيل: إن القوم ي ال يسخر قوم من قوم"" -195
وجه ذكر النس      اء بعد ذلك يف قوله: "وال نس      اء من نس      اء"؛ ألن الس      خرية 

 فيهن أكثر.
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سورة ق 

 

ال ينتفع ب ال ذكرى إال هبذه األمور  "أو ألقى الساااااااااامع وهو شااااااااااهياد" -196
الثالثة: س   المة القلب وص   حته، وإحض   اره ومنعه من التفرق والش   رود، وإلقاء 

 السمع وإصغائه.
 

 جزء السابع والعشرونال
 

سورة الذاريات 
 

ه ذا احلق غري الزك اة؛ بدليل أنه من مقتض              يات  "وفي أموالهم حق"  -197
 اإلحسان السابق الذكر، ويقويه: عدم تقديره ب  "معلوم" كما يف آية املعارج.

مجعت القص ة بضعة عشر أدبا من آداب الضيافة؛ يف اخلطاب،  "فراغ" -198
 رف.. ذلك ملن أراد معرفة طرائق اإلكرام.ه، وحسن التصواإلكرام، ونوع

 استدل باآلية للفرق بني املسلم واملؤمن ألنه "غير بيت من المسلمين" -199
 " يف اآلية اليت قبلها.المؤمنينذكر "

 بقوة؛ وكتبت بياءين للفرق بينها وبني األيدي: مجع يد. "بأييد" -211
 

سورة الرحمن 
 

االمتن ان ب الف اكه  ة ي ذكر النخ ل يف س              ي اق  "والنخال ذات األكماام" -211
أن ألرة النخل ذات أطوار؛ فتارة تكون  -1والش     جر، وال تذكر ألرته ألمرين: 

بلحا أو بس            را، وتارة تكون رطبا، وتارة تكون مترا، وال يغين ذكر واحد منها 
 أن النخل كله منافع. -2عن الباقي. 

 هإمنا عاد الض  مري يف "عليها" إىل غري مذكور؛ ألن "كل من عليها فان" -212
 معلوم.
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 فيه إثبات وجه الرمحن جل جالله. "ويبقى وجه ربك" -213
ريات؛ نفيس      ة: عبقالعرب تس      مي الثياب الفاخرة والبس      ط ال "عبقري" -214

 .مبالغة يف حسنها
 

سورة الواقعة 
 

تأمل كيف مثل حال أص             حاب اليمني ونعيمهم  "وماء مسااااااااااكوب" -215
 ضارة.دن واحلبأكمل نعيم أهل البوادي، وحال السابقني بأكمل نعيم أهل امل

 سورة احلديد:
استدل ابن حزم هبذه اآلية على أن الصحابة   "وكال وعد اهلل الحسنى" -216

  كلهم يف اجلنة.
 

 الجزء الثامن والعشرون
 

سورة المجادلة 
 

هذا القيد ذكر يف الص           يام وحترير الرقبة ومل يذكر يف  "من قبل أن يتماسااااااااا"
أن ص      احب اإلطعام له أن يطأ اإلطعام؛ وهلذا ذهب فريق من أهل العلم إىل 

 قبل الكفارة، واآلخرون ذهبوا إىل محل املطلق على املقيد.
 

سورة الصف 
 

مل يقل: يا قوم كما قال  "وإذ قال عيسااااى ابن مريم يا بني إساااارائيل" -217
موس    ى؛ ألنه مل يكن له نس    ب من جهة األب. وقيل: ألنه يرى أنه هو وهم 

 من أتبارع موسى عليه السالم.
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 الجمعةسورة 
 

مل يقل: مدرككم؛ تأكيدا يف أهنم ال خيلص  ون منه، وال  "فإنه مالقيكم" -218
 فوت، وال ينجيهم فرار.

اختلف يف القيام خلطبة اجلمعة؛ واس              تدل باآلية من  "وتركوك قاائما" -219
 قال بالوجوب.

 ُقدمت التجارة؛ ألهنا أهم.  "وإذا رأوا تجارة أو لهوا" -211
اللهو؛ ألن فض        ل ما عند اهلل أبني ُقدم  "خير من اللهو ومن التجارة" -211

 وأظهر من اللهو.
 

سورة التحريم 
 

مل تق    ل: ابن يل بيت    ا عن    دك. ق    ال  "ابن لي عنااادك بيتاااا في الجناااة" -212
 العلماء: اختارت اجلار قبل الدار.

 
 اسع والعشرونالجزء الت

 
  سورة القلم 

 

حُلس              ن  -وهو اخل  الق–اس              تعظم ُخلق  ه "وإنااك لعلى خلق عظيم"  -213
 ، وصربه على املوجعات.مداراته

 
سورة الحاقة 

 

ألخ ذن اه بقوة دون إمه ال. وكىن ب اليمني؛ ألهن  ا  "ألخاذناا مناه بااليمين" -214
 موضع القوة.
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. لقطعنا العرق املتص      ل بقلبه. واملقص      ود: أهلكناه "لقطعنا منه الوتين" -215
 وهذه الكناية من مبتكرات القرآن.

 
سورة المعارج 

 

 فيه إش     ارة إىل"أوعى"  احلرص. واجلمع يف إش     ارة إىل "وجمع فأوعى" -216
 طول األمل.

فيه إمياء إىل أهنم يدّعون ويس       رعون يوم القيامة؛  "كأنهم إلى نصااااااب" -217
 جزاء إسراعهم إىل أصنامهم اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهلل.

 
سورة المدثر 

 

استدل به على أن الكفار خماطبون بفروع  "قالوا لم نك من المصلين" -218
 الشريعة.

 
امةسورة القي 

 

 يف الكفن، وليس يف القرآن إشارة إىل الكفن "والتفت الساق بالساق" -219
 إال هنا.

 
 الجزء الثالثون

 
 عاتسورة الناز 

 

ال تعارض بني هذا وبني اآليات األخرى اليت دلت  "بعد ذلك دحاها" -221
على خلق األرض قبل الس            ماء؛ ألن هذه اآلية يف دحو األرض ال يف خلقا 

 أول مرة.
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سورة عبس 

 

قدم يف الفرار األخ َث األم فاألب فالص   احبة  م يفر المرء من أخيه""يو  -221
ف االبن؛ ت درجا من القريب لرقرب؛ ألن املقام مقام فرار، فلو ذكر األقرب مل 
يكن يف ذكر من دون ه فائدة. وقدم يف املعارج األقرب؛ ألن املقام مقام افتداء 

 يود اجملرم لو يفتدي هبم كلهم.
 

سورة الطارق 
 

تأمل املناس           بة بني القس           م بالنجوم  ل نفس لما عليها حافظ"إن ك" -222
احلافظة من كل ش   يطان، وجواب القس   م. وهكذا كل قس   م وجوابه يف القرآن 

 الكرمي.
 

سورة البلد 
 

العقبة ههنا: مثل ض             ربه اهلل جملاهدة النفس لعمل "فال اقتحم العقبة"  -223
 الرب؛ للحث على العمل والكد.

وفيه  -للرتتيب الذكري ال الزماين–َث" هنا " ثم كان من الذين آمنوا"" -224
 أعلى من الِعتق واإلطعام.إشارة إىل أن اإلميان 

 
سورة الشرح 

 

جاء عن ابن عباس رض  ي اهلل عنهما: لن يغلب  "إن مع العساار يساارا" -225
عس     ر يس     رين. قال أهل اللغة: ألن العس     ر معرف واليس     ر منّكر، والنكرة إذا 

 ف املعرفة، فإن الثاين عني األول.أعيدت كان الثاين غري األول، خبال
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سورة البينة 
 

ن ومفيه دليل على فض             ل اخلوف من اهلل،  "ذلك لمن خشاااااااااي ربه" -226
ب: إن قال أليب بن كع ص    لى اهلل عليه وس    لمفض    ائل هذه الس    ورة: أن النيب 

 اهلل أمرين أن أقرأ قليك: "مل يكن الذين كفروا"..
 

سورة الزلزلة 
 

 بار سواء.استدل به على أن التحديث واإلخ "تحدث أخبارها" -227
هذه  مص لى اهلل عليه وسل مسى النيب "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" -228

ال: فق -ص            عص            عة بن معاوية–اآلية: اجلامعة الفاذة. ومسعها عم الفرزدق 
 .حسيب، ال أبايل أن ال أمسع غريها.

 
سورة التكاثر 

 

 " إش          ارة إىل العودة من القبور إىلزرتميف قوله: " "حتى زرتم المقابر" -229
 ب كما يرجع الزائر إىل منزله.احلسا

 
سورة الفيل 

 

ألن إخبار اهلل له بش            يء كرؤيته له أو  "ألم تر"إمنا قال له:  "ألم تر" -231
 أشد.

 
 سورة النصر 

 

قال مجع من املفس        رين: نعيت إليه  "فساااااابح بحمد ربك واسااااااتغفره" -231
 نفسه بنزول هذه السورة، وعاش بعدها سنتني.
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سورة الناس 

 

االس              تعاذة من الش              يطان كما أُمر القارء أن هذا آخر القرآن، ُختم ب -232
 يستعيذ يف ابتداء قراءته.

 
 

 
 )هذا آخر فوائد تفسري: وجه النهار، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات(

 ه 1438رمضان / 
 
 


