
 

 

 مقاصد سور القرآن الكرمي 
 من كتاب )األصالن يف علوم القرآن( 

 أتليف: أ.د. حممد بن عبد املنعم القيعي

 

 

 

 

 
 إعداد

 فايز السريح

 

 



 املقصد السورة الرقم
 هلم هللا مبراقبة العباد إحساس الفاحتة 1
 وأوصافه الكتاب ِذْكر   البقرة 2
 التوحيد مبدأ تقرير آل عمران 3
 التوحيد على االجتماع النساء 4
 الكتاب إليه هدى مبا الوفاء املائدة 5
 الكتاب إليه دعا ما على االستدالل األنعام 6
 الكتاب إليه دعا عما أعرض َمن إنذار األعراف 7

 األنفال 8
 أن اعتقادو  هللا، ألمر التسليم على وحثهم والقوة، احلول من العباد تربئة

 بيده إال ليست األمور

 التوبة 9
 يف هللا إىل الداعي اتباع من املاضية؛ السور إليه دعت عما أعرض َمن معاداة

 عليه أقبل َمن ومواالة يرضيه، ما واتباع توحيده،

 يونس 10
 حانه؛سب عنده من إال ليس وأنه احلكمة، من عليه اشتمل ملا الكتاب وصف

 يف حدوا أنه على -ريب بال- دال   وذلك منه، شيء على يقدر ال غريه ألن
 أمره من شيء يف له شريك ال م ْلكه

 هود 11
  لوضع قتييامل والنذارة البشارة حاليت يف والتفصيل ابألحكام الكتاب وصف

 واالختيار ابلقدرة الصحيح موضعه يف شيء كل

 يوسف 12
 يف أييتو ميى، فيما ثبت ملا اهلدى يوجب ما لكل ابإلابنة الكتاب وصف
 فعاًل و  قواًل  قدرته ومشول وشهادة، غيًبا منزله علم متام من السورة هذه

 الرعد 13
 ال واترة لفعل،اب فيهدي اترة غريه يف يؤثر نفسه، يف احلق أبنه الكتاب وصف

 والعمى لليالل سبًبا يكون بل يؤثر؛

 إبراهيم 14
 الصراط يانبب كامل  ألنه هللا؛ إىل البالغ غاية الكتاب هذا أن وبيان التوحيد

 إليه واملؤدي عليه الدال

 احلجر 15
 غري من للحق املوضحة املعاين مجع من الذروة يف أبنه الكتاب وصف

 .أصاًل  اختالف

 النحل 16
 وائبش عن نزيه ابالختيار، فاعل والعلم، القدرة اتم هللا أن على الداللة

 النقص



 اإلسراء 17
 يللتفاص املالك وحده ألنه سواه؛ ما كل  وخلع وحده، هللا على اإلقبال

 بعض على احلق بعض وتفييل األمور،

 الكهف 18

 امق ما خالف هو الذي الشريك عن زاجًرا لكونه قيم؛ أبنه الكتاب وصف
 ابحلق اصًّاوق هو، إال إله وال دونه وكيل ال أنه مع ،"سبحان" يف الدليل عليه

 أنه مع ،"سبحان" يف به اخلرب وقع ما وفق أزماهنم يف فيلوا قد قوم أخبار
 يشاء ما ويفعل يشاء من يفيل

 مرمي 19

 املستلزم هخلق مجيع على النعم مجيع إبضافة الرمحة؛ بشمول اتصافه بيان
 على ةالقدر  لشمول املستلزم الكمال صفات جبميع اتصافه على للداللة

 والتنزه ،البعث على للقدرة املوجب العلم، لتمام املستلزم رباملستغ إبداع
 له ي  سَِ  وال الوالد، مثل إال يكون وال حملتاج، إال يكون ال ألنه الولد؛ عن

 مثيل عن فياًل  سبحانه

 طه 20
 زايدة ألمما أكثر يكونوا أن إىل والرتفق املدعويني، إبقبال ملسو هيلع هللا ىلص الداعي إعالم

 ملسو هيلع هللا ىلص شرفه يف

 األنبياء 21
 على فيها احلساب ووقوع ابملوت، ولو وقرهبا الساعة، حتقيق على االستدالل
 بدلي ال َمن وهو عنها، يعوقه له شريك ال موجدها ألن واحلقري؛ اجلليل

 لديه القول

 احلج 22
 ابلفيل عاماإلن استئهال درجة إىل ابلعدل هلا واستحقاقه التقوى على احلث

 به التذكري لطيف اجلمع يوم يف
 ابلفالح املؤمنني اختصاص املؤمنون 23

 النور 24

 متام نهم الالزم العلم شامل تعاىل أنه: منه املراد قلبها املودع اسها مدلول
 لشرفا أتكيد منه الالزم احلكمة، غاية على األمور إثبات منه الالزم القدرة،

 منه قرهبم زلمنا على لصحبيه سبحانه اختاره َمن شرف منه الالزم ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب
 نياملؤمن ألم والطهارة والشرف النزاهة غاية منه الالزم به، واختصاصهم

 هي اتتم مث عنها، راض   وهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب مات اليت -عنها هللا رضي- عائشة
 باتهإث ولكن ابلذات؛ املقصود هو وهذا حمسنة، صاحلة -عنها هللا رضي-

 املقدمات تلك إىل حمتاج



 الفرقان 25
 رةالقد من سبحانه له مبا عامة املكلفني إبنذار ملسو هيلع هللا ىلص الداعي شرف إظهار
 ألنه ملستلزما املبني، القرآن هبذا عليه املدلول التام للعلم املستلزمة الشاملة
 ابطل سواه وما احلق فهو أنزله، َمن سوى احلقيقة على موجود ال

 ملتبس للك مبني هللا، عند من أنه إبعجازه نفسه يف مبني الكتاب هذا أن الشعراء 26

 النمل 27

 لصراطا بني ابلفصل أمجعني؛ اخللق هلداية ابلكفاية الكتاب هذا وصف
 ابخلفي منزله علم إلحاطة الدين ألصول واجلمع احلائرين، وطريق املستقيم

 وكل خرين،واآل األولني اجتماع بيوم الكافرين ونذارة املؤمنني وبشارة والبني
 والنقمة البطش إظهار فاملقصود واحلكمة، العلم إىل يرجع ذلك

 القصص 28
 ابآلخرة، اإلميان عن الناشئ إليه، كله  األمر لرد املستلزم هلل التواضع إظهار

 لخفاايل املظهر القرآن، إبعجاز الثابتة ملسو هيلع هللا ىلص حممد بنبوة اإلميان عن الناشئ
 هب املتصف لعلو املنتج اخللق من أحد من قط يتعلم مل َمن لسان على

 العنكبوت 29

 هللا ىلإ والدعاء املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر يف االجتهاد على احلث
 املعرج مثل نيكو  لئال أصاًل؛ سبحانه غريه على تعريج غري من وحده سبحانه
 عوضوت وتعاىل سبحانه عنه عرج َمن كل  مثل ذلك فإن العنكبوت، مثل
 سميتهات سر ظهر وقد املؤمنني، وقوة الكافرين ضعف صور فهو منه، عوًضا

 أعلم تعاىل وهللا ابلعنكبوت،

 الروم 30

  على والقدرة ا،وغريه اإلهلية يف مطلًقا الوحدانية فتأيت هلل، كله  األمر إثبات
 صوداملق هو وهذا أعدائه، وخذالن أوليائه ونصر البعث فيأيت شيء، كل

 الوعد نم الروم نصر يف السبب من كان  مبا فيه واضح السورة واسم. ابلذات
 املكتوم والسر الصادق

 أفعالهو  أقواله يف سبحانه منزله حكمة منه الالزم للكتاب احلكمة إثبات لقمان 31

 السجدة 32
 نار،ال من والنجاة اجلنة، بدخول لألبرار السار الكتاب هبذا الكفار إنذار

 ركوت األخبار من آايهتا إليه دعت مبا ذلك على منطبق السجدة واسها
 االستكبار

 األحزاب 33

 ما بوجه اةمراع غري من اخلالق إىل التوجه يف اإلخالص يف الصدق على احلث
  وإن يشاء من ي علي فهو يفعله؛ مبا حكيم يصلحهم، مبا عليم ألنه للخالئق؛

، كان  وإن يريد من وي ردي ضعيًفا، كان  برجاء ألمره املاضي يتهم فال قوايًّ
 مكره وخفي شره عظيم يف منه خوف وال بره، يف منهم ألحد



 اإثباهت يف ريب ال كائنة  األحزاب آخر إليها أشار اليت اآلخرة الدار أن سبأ 34
 ثالبع على القدرة متام منها الالزم تعاىل، هلل الكاملة القدرة إثبات فاطر 35
 الوجود ر وح هي اليت الرسالة إثبات يس 36

 الصافات 37

 بادالع رد منه الالزم النقائص، عن التنزه من" يس" آخر على االستدالل
 وذلك غريها،و  اإلهلية يف مطلًقا الوحدانية منه الالزم ابلعدل، بينهم للفصل

 الَوْحَدة نهم يلزم الصف ألن ابلصافات؛ تسميتها إليه أشار الذي املعىن هو
 الكلمة ابحتاد املعىن ويف التفرق، ابجتماع احلشر يف

 ص 38
 أهنم رؤي وإن الغالبون، هم جندها أن من الصافات آخر يف ذكر ما بيان

 حميطًا نهلكو  واحد سبحانه ألنه للفريقني؛ سالمة نصرهم أتخر وإن ضعفاء،
 الكمال بصفات

 الزمر 39
 ألنه مليع فال شيء، لكل غالب وأنه الوعد، صادق سبحانه أنه على الداللة

 حماهلا أوفق يف األشياء وييع شيء؛ يفوته ال

 غافر 40

 نفني،ص إىل اآلخرة يف الناس تصنيف من قبلها اليت آخر على االستدالل
 الكاملة ةالعز  له ذلك فاعل فإن العدل، سبيل على يستحقه ما كل  وتوفية

 على الدالة آايته يف وجادل إليه، كله  أمره يسلم مل فمن ،الشامل والعلم
 ويرديه فيعذبه جيزيه فإنه بقوله؛ غريها أو القيامة

 فصلت 41
 علمه نم وعلًما قدره، شيء بكل احمليط اختاره ما هو إمنا ابلعلم أبن اإلعالم

 رسلهم عند به فجاءهتم هلم فشرعه لعباده،

 الشورى 42
 أمره وروح الصالة، دعائمه أم اإلميان، أساسه الذي الدين على االجتماع

 يف أهنم اكم  سواء، فيه كلهم  الدين أهل لكون املستعصية ابملشاورة األلفة
 سواء لشارعه العبودية

 الزخرف 43

 ألن أًًن؛ش األمم أعلى يكونوا حىت واحلكمة ابلعقل األمة هذه إبعالء البشارة
 الرتبة يف فهو للخواص، هو الذي الغريب غريب من هو لدين أبمر هدايتهم
 نهم نفرهتم اشتدت وإن منه هلم بد ال أمر ذلك وأن القرابة، من الثانية

 عنه وإعراضهم

 الدخان 44
 جعلها محةر  والربكة، اخلري من احلكيم الذكر هداية يقبل ال ملن ابهللكة اإلنذار

 مشرتكة خلقه بني



 اجلاثية 45
 ال العزة، ذو -الدخان يف عليه دل كما- الكتاب هذا منزل أن على الداللة
 أحكم يف إال شيًئا ييع مل ألنه واحلكمة شيء، كل  يغلب وهو شيء يغلبه

 مواضعه

 األحقاف 46

 عزةلل الالزم الساعة، قيام يف الوعد صدق على ابلداللة الكافرين إنذار
 هالكإ من به الوعد يف الصدق وقع مبا كشف  أمت عنها الكاشف واحلكمة،

 وفه له، شريك ال ألنه مانع؛ ذلك من شيء من مينع ال وأنه املكذبني،
 ابلعبادة لإلفراد املستحق

 حممد 47
 الصغار هميلزمو  حىت الكفار جهاد إبدامة الدين حفظ يف املؤمنني إىل التقدم

 أعماهلم هللا أضل كما  إضالهلم يبطلوا أو

 الفتح 48
 وحنومها، ربخي وفتح احلديبية، صلح من تقدمه وما مكة فتح يعم الذي اسها
 يعمج وفتح الردة، أهل وقتال العرب، جزيرة أهل إسالم من عنه تفرع وما

 كله  الدين على الدين هذا إظهار كله  جيمعه الذي البالد
 الباطن على دلياًل  ليكون ابلظاهر؛ إجالله من ذلك وحفظ ملسو هيلع هللا ىلص النيب توقري احلجرات 49
 اخلروج بيوم اإلنذار معظمها اليت الرسالة يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب تصديق ق 50

 الذارايت 51
 وال ا،تلوحيً  به وبشرت تصرحًيا، ق سورة به أنذرت ما صدق على الداللة

 اآلخرة وعذاب الدنيا مصاب من سيما

 الطور 52
 يف وقوعه على املقسم الوعيد ميمون هو الذي العذاب وقوع حتقيق

 "ق" صدق على املدلول اإلنذار ميمون هو الذارايت

 النجم 53
 التصرمو  البالء دار هي اليت الدنيا إىل ابإلخالد اليالل إلنتاجه اهلوى ذم

 يف البقاء ارد ألهنا اآلخرة؛ على اإلقبال يف اهلوى إلمثاره العلم ومدح والغناء،
 الشقاء أو السعادة

 القمر 54
 هلها،أ وتصنيف قرهبا، وشدة حتققها، من الساعة أمر يف النجم آخر بيان

 القرآن من العجب من هناك ذكر ما ابعتبار

 الرمحن 55
 رمحته ومبعم االقتدار ومتام امللك، عظيم من القمر به خ تمت ما على الداللة

 غيبه وشدة

 الواقعة 56
 السابقني من األولياء الرمحن، يف املذكورة الثالثة األقسام أحوال شرح

 للداللة ؛الثقلني من واملنافقني املصارحني من املشاققية واألعداء والالحقني،
 ابلفعل القدرة متام على



 احلديد 57
 الثةالث األزواج إىل ابإلرسال اإلهلية لعموم مناسب الرسالة عموم أن بيان

 الثقلني من املاضيتني السورتني يف املذكورة

 اجملادلة 58
 ورسوله؛ هللا حاد مبن احلديد إليه أشارت الذي الشديد البأس إبيقاع اإلعالم

 جبميع حاطةاإل عنه الالزم القدرة، متام عنه الالزم العلم متام من سبحانه له ملا
 الكمال صفات

 احلشر 59
 القدرة إبثبات النقص شوائب عن التنزه من اجملادلة آخر عليه دل ما بيان

 عزيز قوي ألنه الشاملة؛

 ملمتحنةا 60
 رالكفا أن كما  ادعاه، ما صحة على داللة الكفار من ابإلميان أقر من براءة

 طلهماب على يكونوا لئال احلق؛ من جاءهم مبا وكذبوا املؤمنني من تربءوا
 حقهم على املؤمنني من أحرص

 التام االجتهاد على احلث الصف 61

 اجلمعة 62
 مبني هااس اليت اجلمعة، وهو الدين شرائع أوضح هو بدليل الصف أول بيان

 منها املراد من

 املنافقون 63
 ملنافيةا الظاهرة واألحوال الباطنة األعمال من اإلميان يثلم مما التحذير كمال

 لإلسالم

 التغابن 64
 أنه على القاطع الدليل إبقامة املنافقون؛ منه حذرت مما التحذير يف اإلبداع

 القيامة يوم والقطمري النقري على للدينونة امللك من بد ال
 لتقوىاب األخالق بتهذيب واملهاجرة املفارقة يف التدبري حسن تقدير الطالق 65

 التحرمي 66
 للنساء؛ يماس وال ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ومع هللا مع اآلداب يف التدبري تقدير على احلث

 صحبته وكرمي عشرته ح ْسن يف ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب اقتداء
 القدرة متام عليه الدال امللك بكمال التصافه هلل اخليوع امللك 67
 ژ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ ژ: آية يف أ هبم ما وبيان استرت، ما إظهار القلم 68

 احلاقة 69
 التام ابلكشف الباطل؛ وإزهاق احلق إلحقاق اخلالئق ببعث اخللق تنزيه

 واجلزئيات للكليات العلم بشمول
 يومها طولو  ملكها بعظمة عظمتها وتصوير هبا، كفر  َمن وإنذار القيامة إثبات املعارج 70

 نوح 71
 ديلوتب املنذرين، إهالك من" سأل" آخر به أنذر ما على القدرة على الداللة

 القيامة إجياد على القدرة ومن منهم خري



 اجلن 72
 هم؛وغري  واإلنس اجلن قلوب له لني حيث اخلامت؛ النيب هذا شرف إظهار

 وغريه اجملانس لقلوب مالًكا فصار

 املزمل 73
 الو  واألثقال، األمحال وختفف األخطار تدفع األعمال حماسن أبن اإلعالم

 املتعال امللك يدي بني الوقوف سيما

 املدثر 74
 يف بعثال وإثبات االستكبار، ألهل البوار بدار اإلنذار يف واالجتهاد اجلد

 الفجار املكذبني أنفس

 القيامة 75
  نهأب اقتدار ومتام مرسله لعظمة ابإلنذار املأمور املدثر عظمة على الداللة

 الرسوم بعد األعيان إىل صار حىت العلوم له كشف

 اإلنسان 76
 ىعل العرض من" القيامة" آخر عليه دل مبا الكفران من اإلنسان ترهيب

 النريان يف العاصي لتعذيب الداين؛ امللك

 املرسالت 77
 فرينالكا وإصابة ابلنعيم، الشاكرين إاثبة من" اإلنسان" آخر على الداللة

 الفصل يوم يف اجلحيم بعذاب

 النبأ 78
 بعث عدب وصاروا نفيه، على جممعني كانوا  الذي القيامة يوم أن على الداللة
 خالًفا الو  شكًّا حيتمل ال ثبااتً  اثبت- املؤمنني مع خالف يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 النازعات 79
 البيان بعد األقدام وزلل الزحام، يوم القيام ووقوع األًنم، بعث على اإلقسام

 العظام السور هذه من ميى فيما التام

 للخشية القابل تزكية األعظم املراد أبن ژ  حت  جت    يب  ىب      مب ژ شرح سعب 80
 عليها القدرة على الدليل قام اليت ابلقيامة ابلتخويف

 التكوير 81
 ظهورل مقام أعظم لكونه الرحال؛ حمط هو الذي الوعيد يوم الشديد لتهديدا

 سفرة أبيدي مكرمة صحف يف تذكرة القرآن هذا أبن كذب  ملن اجلالل

 االنفطار 82
 اسبحي الذي الدين، ليوم نسياًنً  السيئة األعمال يف االهنماك من التحذير

 شيًئا نفس عن نفس فيه تغين وال والقطمري، النقري على فيه
 املكذبني ويعاقب املؤمنني يثيب أبنه" االنفطار" آخر شرح املطففني 83
 يعذبون واألعداءن ينعمو  األولياء أن من" املطففني" آخر على الداللة االنشقاق 84

 الربوج 85
 من آخرها، صريح هو الذي االنشقاق مقصود على القدرة على الداللة

 الشقي وتعذيب الويل تنعيم

 الطارق 86
 يوم يف رانالكف أهل وتعذيب اإلميان أهل بتنعيم صدقه يف القرآن جمد بيان

 السرائر تبلى حني القيامة



 األعلى 87
 شوائب من شيء عظمته ساحة يلحق أن عن سبحانه لألعلى التنزيه إجياب

 أمر يف كاستعجال  النقص

 الغاشية 88
 اآلخرة، لدارا إبثبات العبث من تعاىل هللا تنزيه من" سبح" آخر يف ما شرح

 واألشقى لألتقى فيها ما وذكر

 الفجر 89
 أولو  والعقاب، والثواب واحلساب اإلجياب": الغاشية" آخر على االستدالل

 الفجر املقصود هذا على فيها ما
 الداين خلالقه وإثباهتا اإلنسان عن القدرة نفي البلد 90

 الشمس 91
 نكد أو عادةس إىل تقودها األبدان سرح هي اليت النفوس يف التصرف إثبات

 وهوان

 الليل 92
 كمال  إبثبات النفوس يف التام التصرف وهو الشمس؛ مقصود على الداللة

 مقاصدهم احتاد مع السعي يف الناس وابختالف ابالختالف، القدرة

 ليحىا 93
 يف طالقاإل على أتقى هو الذي األتقياء أتقى أبن" الليل" آخر على الداللة

 دائًما الرضا عني

 لشرحا 94
 هو اهب ابلتحدث املراد أن وبيان النعمة، من" اليحى" آخر يف ما تفصيل

 هللا عبادة يف ابلنصب شكرها

 لتنيا 95
 يهإل املشار وهو الكاملة، القدرة إثبات هو وذلك ،"نشرح أمل" مقصود سر

 ذلك على يدل ما الغرائب من والزيتون التني خلق يف فإن ابسها،

 لعلقا 96
 وطمًعا ه؛لكفران واجتناابً  إلحسانه، شكًرا واألمر؛ اخلَْلق له َمن بعبادة األمر

 نريانه من وخوفًا جنانه، يف
 اقرأ مقصودا ضمنه ما" قسمي" هو الذي األمر تفييل لقدرا 97
 آاثره وجليل مقداره علو من القيم الكتاب هذا أبن اإلعالم لبينةا 98

 لزلزلةا 99
 دار يف اجلزاء يف الناس وانقسام ظهور، أمت املقدور وظهور األمور انكشاف

 وشقاء سعادة إىل البقاء

 العادايت 100
 ذي عند يالباق على الفاين إليثار هالك الزلزلة يوم اخللق أكثر أبن اإلعالم

 اجلالل
 هالكو  ًنج   إىل فيه الناس وتقسيم أحواله، بتصوير الدين؛ يوم إيياح لقارعةا 101

 لتكاثرا 102
 القارعة صورته الذي اهلالك سبب أن من العادايت إليه أشارت مبا التصريح

 الزوال دار إىل واإلخالد للمال، اجلمع



 لعصرا 103
 همو  وعصارته، خالصته وبيان علق، من املخلوق اإلنسان نوع تفصيل

 السؤال يوم الناجي احلزب
 القيامة ومي خسارته فبانت التكاثر؛ أهلاه الذي اخلاسر األكثر احلزب بيان هلمزةا 104

 لفيلا 105
 اصروالتن التعاضد دار يف املكاثرين إهالك من" اهلمزة" آخر على الداللة

 ابألسباب

 ريشق 106
 عظيمة رةبشا وهو العابدين، املقربني إلصالح املعاندين اجلاحدين إهالك أن

 خاصة لقريش
 اخلبائث أبو اجلزاء ألجل ابلبعث التكذيب أن على التنبيه ملاعونا 107
 يكون أن ميكن خري لكل ملسو هيلع هللا ىلص عليه للمنز ل املنحة لكوثرا 108

 لكافرونا 109
 املش العلم كامل  منزهلا أن على الشهودي ابلدليل الكوثر مقصود إثبات

 ابلوحدانية املنفرد ألنه القدرة؛
 ملسو هيلع هللا ىلص النيب موت عنه الالزم اسها، مدلول عن الالزم الدين، بتمام اإلعالم نصرلا 110
 الفائزين مأعظ إىل اخلَْلق أقرب كان  ولو الكافر، خبسران احلتم والقطع البت ملسدا 111
 لكمالا أبقصى ابالتصاف اختصاصه ببيان األقدس الذات حقيقة بيان إلخالصا 112
 والباطن الظاهر اخلَْلق عنه انفلق ما كل  شر من االعتصام لفلقا 113
 الباطن اخلَْلق شر من احلق ابإلله االعتصام لناسا 114

 

 

 

 

 


