
(1)

 سورة الفاتحة: (1)

 التوجه هلل تعاىل بكامل العبودية له وحده.حتقيق 

 سورة البقرة:  (2)

، وفيها أصول اإليامن بدين اهلل تعاىل، وبيان أقسام الناس إعداد األمة لعامرة األرض، والقيام

 وُكليَّات الرشيعة.

 سورة آل عمران:  (3)

 الثبات عىل اإلسالم بعد كامله وبيانه ورد ُشبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى.

 سورة النساء:  (4)

تنظيم املجتمع املسلم من داخله من خالل حفظ احلقوق االجتامعية واملالية، إزالًة لرواسب 

 وتركيًزا عىل حقوق النساء والضعفاء.اجلاهلية 

 سورة المائدة:  (5)

 ، والتزام الرشائع واحلدود، وإكامل الدين.الوفاء بالُعقود

 سورة األنعام:  (6)

 ض االعتقادات الرشكية.تقرير عقيدة التوحيد بالرباهني العقلية، ونق

 سورة األعراف:  (7)

 بيان ُسنَّة الرصاع بني اإليامن والكفر وعاقبته من خالل عرض ِسَير األنبياء مع أقوامهم.

 سورة األنفال:  (8)

 بيان أحكام اجلهاد، وعوامل النرص واهلزيمة من خالل غزوة بدر.

 التوبة:سورة   (9)

لرة مع الكافرين،   وفرْضح املنافقني، ومتييز املؤمنني.كشف أحوال الطوائف، باملُفاصر

 سورة يونس: (11)

 مواجهة امُلكذبني للوحي باحلجج والرباهني ودعوهتم لإليامن ترغيًبا وترهيًبا.

                                                           

 ( الصادر من مركز تفسير للدراسات القرآنية المختصر في التفسير( مستخرجة من كتاب ) 1)



 سورة هود: (11)

 بيان منهج الرسل يف مواجهة قومهم املكذبني

 سورة يوسف: (12)

 مؤمنني.صىل اهلل عليه وسلم ولل –، تثبيًتا ووعًدا للنبي الوعد بالتمكني بعد االبتالء

 سورة الرعد: (13)

 ، وإثبات الوعد والوعيد وُسنَّة اهلل يف التغيَي والتبديل.بيان حقيقة القوة والقدرة اإلهلية ومظاهرها

 سورة إبراهيم: (14)

التوحيد يف  نورإىل  الرشك ظلامتإخراج الناس من  واألنبياء وحرصهم عىلالرسل  وظيفةبيان 

 وتوعًدا للظاملني. –صىل اهلل عليه وسلم  –ُمقابل إعراض أقوامهم تثبيًتا للنبيِّ 

 سورة الِحجر: (15)

 من خالل عرض مشاهد املهلكني، حتذيًرا للُمخاطبني وتثبيًتا للمؤمنني. إنذار املكذبني بالعقاب

 سورة النحل: (16)

 ، إلزاًما بعبوديته وحتذيًرا من ُجحود نعمته.منعِ التذكَي بالنعم الدالة عىل املُ 

 سورة اإلسراء: (17)

 ، وفيها إشارات وبِشارات للرسالة مضموًنا ومستقباًل.كامل الرسالة املحمدية بيان

 سورة الكهف: (18)

ب النامذج لذلك.منهج التعامل مع الفتن بيان ْ  ، وَضر

 سورة مريم: (19)

هه رمحة اهلل  بيان مظاهر ا  –تعاىل  –بأوليائه؛ كهبة الولد الصالح، وبيان تنزُّ عن الولد واملُعني، ردًّ

 عىل املُفرتين.

 :طهسورة  (21)

 .الرسالة والصرب عليها لِ مْ حلر  -صىل اهلل عليه وسلم  -تقوية النبي

 سورة األنبياء: (21)

 .حال الرسل ودعوهتم الواحدة لعبادة اهلل وحدهبوحدة الرساالت من خالل التذكَي  بيان



 سورة الحج: (22)

 .التعظيم واالستسالم هلل من خالل عرض مشاهد العظمة والقدرة اإلهلية ِذْكر

 سورة المؤمنون: (23)

وحقيقته وثامره وعواقب ُُمالفته وذم الكافرين، ولذلك ُافتتحت بفالح املؤمنني وعدم اإليامن  ِذْكر

 فالح الكافرين.

 سورة النور: (24)

ْيلد وحت الرتكيز عىل قضية العفاف والسرت وصفاء املجتمع املسللم صلينه ملن أسلباب الفاحشلة وكر

 املنافقني يف نرِشها.

 سورة الفرقان: (25)

 .بعد تطاول املرشكني عليه  -صىل اهلل عليه وسلم  –االنتصار للرسول 

 سورة الشعراء: (26)

، وتلوهنُي الطلاعنني برسلالته -صلىل اهلل عليله وسللم  – ين عىل التكذيب بالرسولرِصِّ مواجهة املُ 

 شأهنم.

 سورة النمل: (27)

واحلثُّ عىل شكِرها  –وهي القرآن  –باآلية الكربى  –صىل اهلل عليه وسلم  –االمتنان عىل النبي 

 والصرب عىل تبليغها.

 سورة القصص: (28)

ة املستضعفني وإهالك قدرة اهلل وُسنَّته بنرصمن خالل إظهار  املوازين احلقيقية للقوىِذْكر 

 املستكربين.

 سورة العنكبوت: (29)

ز  .عىل قضية الثبات والصرب حال االبتالء والفتن وعاقبته ُتركِّ

 سورة الروم: (31)

 أن ترصيف األمور واألحوال واألحداث هلل وحده.بيان احلقيقة الكونية يف 



 سورة لقمان: (31)

ة للرشع، وترذُكر لقامن مثاًل لذلك.  إبراز احلكمة املوافِقر

 سورة السجدة: (32)

 قرآن، ومنها حقيقة اخللق وأحوال اإلنسان.احلقِّ ومشاهده التي نزل هبا البيان دالئل 

 سورة األحزاب: (33)

زُ   ه وأهل بيته.نابِ ومحاية جر  -صىل اهلل عليه وسلم  –عىل عناية اهلل بنبيه  ُتركِّ

 سورة سبأ: (34)

 ، وأحوال اخللق يف النِّعم بني الشكر والكفر.بيان مظاهر القدرة اإلهلية عىل تبديل األحوال

 سورة فاطر: (35)

ر آالئه.قدرة  عرض مشاهد  اهلل، واإلبداع يف اخللق، وبواعث تعظيمه وخشيته واإليامن به وتذكُّ

 يس:سورة  (36)

 ودالئلهام.الرسالة والبعث  إثبات

 سورة الصافات: (37)

زاِعِمهم يف املالئكة واجلن.نسبه إليه املرشكون عامَّ تنزيه اهلل   ، وإبطال مر

 سورة ص: (38)

 .املخاصمة بالباطل وعاقبتها ِذْكر

 سورة الزمر: (39)

 واإلخالص، ونرْبذ الرشك، وعاقبة كلٍّ يف اآلخرة. الدعوة للتوحيد

 سورة غافر: (41)

 بمحاورهتم ودعوهتم للرجوع إىل احلق. معاجلة املجادلني يف آيات اهلل

 سورة فّصلت: (41)

 ، ببيان أن القرآن هو احلق، وعاقبة اإلعراض.ضني عن القرآن برفقعرِ بيان كيفية معاجلة املُ 

 سورة الشورى: (42)

 ، وأهنا امتداد للوحي إىل األنبياء.حقيقة الوحي والرسالة املحمديةبيان 



 سورة الزخرف: (43)

 املبادئ القرآنية الصحيحة، ونقض التصورات اجلاهلية الزائفة.بيان 

 سورة الدخان: (44)

ب، من خالل ختويف املكذبني من عذاب الدنيا واآلخرة.اإلنذار بالعذاب املُ   رترقر

 سورة الجاثية: (45)

ْرض اآليات والتذكَي باآلخرة. هلوى املستكربين عن احلقمعاجلة أصحاب ا  من خالل عر

 سورة األحقاف: (46)

رر فيها لفظ )اإلنذار(.ارهم بالعذابذإقامة احلجة عىل املكذبني وإن  ، ولذا تكرَّ

 سورة محمد: (47)

 ، تقويًة هلم وتوهينًا للكافرين.حتريض املؤمنني عىل القتال

 سورة الفتح: (48)

 .رصة الدينبالفتح والتمكني لنبيه وللمؤمنني الصادقني يف نُ اإلهلي الوعد  ِذْكر

 سورة الحجرات: (49)

 تقرير أخالق املجتمع اإلسالمي والتحذير من األخالق السيئة.

 سورة ق: (51)

شاِهِده. إلدراك حقائق البعث واجلزاء الغافِلرةإيقاظ القلوب   وبرراهينه ومر

 سورة الذاريات: (51)

قوا العبودية له.اهلل تعاىلصدر رزقهم وهو تعريف املخلوقني بمر  وا إليه وُُيقِّ  ؛ لكي يفرُّ

 سورة الطور: (52)

 ، إرغاًما عىل اإلذعان والتسليم.احلجج والرباهني ضِ رْ عر  ض شبهات املكذبني من خاللْح در 

 سورة النجم: (53)

 ، إثباًتا لعقيدة التوحيد، وإبطاالً لعقيدة الرشك.صدق الوحي وعلّو مصدره بيان

 سورة القمر: (54)
 زي ري ٰى ين ىن ُّٱ، وبيان مصَي املكذبني؛ ولذا تكرر فيها: باآليات والنذرالتذكَي 

  َّ ىي  ني مي



 :الرحمنسورة  (55)

، ترغيًبلا يف اإليلامن، وحتلذيًرا ملن اإلعالم بآالء اهلل الباهرة وآثار رمحته الظاهرة يف الدنيا واآلخلرة

 الكفران.

 سورة الواقعة: (56)

 فيه وبيان جزاء كل منهم. التخويف بيوم القيامة، وحتقق وقوعه وأصناف الناس

 سورة الحديد: (57)

رر بناء القوة اإليامنية واملادية الباعثة عىل الدعوة واجلهاد ، وختليص النفوس من عوائقها؛ وللذا تكلرَّ

 فيها ذكر اإلنفاق واإليامن.

 سورة المجادلة: (58)

 ، تربيًة ملراقبته، وحتذيًرا من ُُمالفته.إظهار علم اهلل الشامل وإحاطته البالغة

 سورة الحشر: (59)

ِقهم يف مقابل إظهلار تلآلف ته يف توهني وعزَّ  -تعاىل  –إظهار قوة اهلل  اليهود واملنافقني، وإظهار تفرُّ

 املؤمنني.

 سورة الممتحنة: (61)

 تعاىل. ختليص قلوب املؤمنني من والوالء لغَي دين اهلل

 سورة الصف: (61)

 ، واجلهاد يف سبيله.حتفيز املؤمنني لنرصة دين اهلل 

 الجمعة:سورة  (62)

بعلد  -صىل اهلل عليه وسللم  –عىل هذه األمة يف تفضيلها وهدايتها بالرسول  -تعاىل  –ة اهلل بيان منَّ 

 ، واإللزام بطاعته، والتحذير من ُمشاهبة اليهود.ضالهلا

 سورة المنافقون: (63)

 هبم.ه؛ حتذيًرا منهم ومن التشبُِّه م وبيان موقفهم من اإلسالم وأهلف املنافقني وصفاهتْش كر 

 سورة التغابن: (64)

 ُغبن الكافرين وِخسارهتم يوم القيامة؛ حتذيًرا من الكفر وأهله. ِذْكر



 سورة الطالق: (65)

 ، وبيان عاقبة التقوى والتعدي عىل حدود اهلل.تعظيم أمر الطالق وحدوده

 سورة التحريم: (66)

 ؛ ليكونر أسوًة لألرسة واملجتمع.تربية البيت النبوّي 

 سورة الملك: (67)

 ؛ بعًثا عىل خشيته، وحتذيًرا من عقابه.ك اهلل وقدرتهإظهار كامل مل

 سورة القلم: (68)

 وُخُلقه، تأييًدا له بعد تطاول املرشكني عليه. –صىل اهلل عليه وسلم  –إظهار علم النبي 

 سورة الحاقة: (69)

 ، ووعًدا للمؤمنني بالفرحة، ووعيًدا للمكذبني باحلررسة.حتمية وقوع القيامة تأكيًدا لصدق القرآن

 المعارج: سورة (71)

 .تأكيد وقوع العذاب عىل الكافرين والنعيم للمصدقني بيوم الدين

 سورة نوح: (71)

 ، من خالل قصة نوح؛ تثبيًتا للمؤمنني، وهتديًدا للمكذبني.صرب الدعاة وجهادهم يف الدعوة

 سورة الجن: (72)

زاعم املرشكنيتصديق نزول القرآن   فيهم. وأنه من عند اهلل، من خالل إيامن اجلن به، وإبطال مر

 سورة المزمل: (73)

صىل اهلل عليه وسللم  –، تثبيًتا للنبي للدعاة يف مواجهة الشدائد ومصاعب احلياة الزاد الروحّي  ِذْكر

ًدا للمكذبني به. –  وتوعُّ

 سورة المدثر: (74)

د املكذبني هبا.لدعوة لاألمر بالنهوض   وتوعُّ

 سورة القيامة: (75)

ِْع خلق اإلنسان وبعثه.إظهار قدرة اهلل   عىل َجر

 

 



 سورة اإلنسان: (76)

، وإظهلار نعليم اجلنلة، تثبيًتلا للملؤمنني تذكَي اإلنسان بأصله وحكمة خلقه ومصلَيه يف اللدارين

 ودعوة للكافرين.

 سورة المرسالت: (77)

 ، وتتابعها بالوعيد والتهديد.اجة املكذبني باألدلةإثبات القيامة من خالل ُم 

 سورة النبإ: (78)

 .إثبات البعث واجلزاء باألدلة والرباهني

 سورة النازعات: (79)

 .ض مشاهد املوت والبعث واحلرش والقيامةرْ القلوب املكذبة بالبعث واجلزاء من خالل عر  قرْرع

 سورة عَبس: (81)

ْن ُيعِرض عنها. ْن ينتفع هبا، وحقارة مر  حقيقة دعوة القرآن، وكرامة مر

 سورة التكوير: (81)

 .تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه

 سورة االنفطار: (82)

 . حاهلا ومسارهاالقيامة بتبعثر املخلوقات املنتظمة وتغَيُّ تصوير 

 سورة المطففين: (83)

، هتديلًدا للمطففلني واملكلذبني، وتأنيًسلا للملؤمنني خرويةبيان حال الناس يف املوازين واملنازل األُ 

 املستضعفني.

 سورة االنشقاق: (84)

 باالستسالم، واستنكاًرا للجحود.، إلزاًما تصوير القيامة باستسالم الكون وخضوعه لربه يف أمره

 سورة البروج: (85)

 .ده للمرتبصني باملؤمنني بالعذاب الشديدإظهار قوة اهلل وإحاطته الشاملة وتوعُّ 

 سورة الطارق: (86)

 .إظهار رقابة اهلل النافذة وقدرته البالغة



 سورة األعلى: (87)

 .الدنيا تعلُّقاتة اهلل األعىل وتعليقها باحلياة األخرى، وختليصها من تذكَي النفوس بمنَّ 

 سورة الغاشية: (88)

القدرة اإلهليلة يف العلذاب والنعليم، ودالئلل ذللك يف اآليلات احللاَضة؛  تذكَي النفوس بمشاهد

 لتمتلئ النفوس رغبًة ورهبة.

 :سورة الفجر (89)

ين.ض مشاهد العظمة والقدرة اإلهلية يف الكون وأحوال اإلنسانرْ عر   ، وبيان عاقبة املُغرتِّ

 سورة البلد: (91)

 .م الرمحة واإليامن يف الدارينلَّ الصعود لُس ، وبني د الكفر والعذاببر اإلنسان بني كر  حال ِذْكر

 سورة الشمس: (91)

جًرا عن الِعصيان.إظهار آيات اهلل وآالئه يف اآلفاق واألنفس وأحواهلا  ؛ تزكيًة للنفوس، وزر

 سورة الليل: (92)

 بني املؤمنني والكافرين.؛ إظهاًرا للتفاضل بيان االختالف بني اآليات واألنفس وأعامهلا

 سورة الضحى: (93)

، تأنيًسلا لله، واالمتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها لله -صىل اهلل عليه وسلم  –رعاية اهلل لنبيه ِذْكر 

 وتذكًَيا للمؤمنني بالشكر.

 سورة الشرح: (94)

ا يوجلب بزوال الغم واحللرج والعرسل عنله ومل -صىل اهلل عليه وسلم  –إمتام منّة اهلل عىل نبيه  ِذْكر

 .ذلك

 سورة التين: (95)

 بتخليه عنه؛ لذا أقسم بأماكن نزول الوحي.فوله وهوانه قيمة اإلنسان ورشفه بدينه، وُس  ِذْكر

 سورة العلق: (96)

ق العبد بربله وخضلوعه لله، ونقصله بمخالفلة بيان كامل اإلنسان بالعلم والوحي الباعث عىل تعلُّ 

 .ذلك



 سورة القدر: (97)

 .وما ُأنزل فيها، وفرْضلها، م ليلة القدرظر بيان عِ 

 سورة البينة: (98)

 ووضوحها وكامهلا. –صىل اهلل عليه وسلم  –ِذْكر منزلة رسالة الرسول 

 سورة الزلزلة: (99)

 .القلوب الغافلة لليقني باحلساب واإلحصاء الدقيق قرْرع

 سورة العاديات: (111)

 عىل تصحيح مساره. بيان صفات اإلنسان يف اهتامماته الدنيوية، تذكًَيا له بمآله، وبعًثا له

 سورة القارعة: (111)

 .قرع القلوب الستحضار هول القيامة

 سورة التكاثر: (112)

 .تذكَي املنشغلني بالدنيا باملوت واحلساب

 سورة العصر: (113)

 أمهية الوقت الذي يعيشه اإلنسان.بيان حقيقة الربح واخلسارة يف احلياة، والتنبيه عىل 

 سورة الهمزة: (114)

 بالدين وأهله. وعيد املتعالني الساخرين

 سورة الفيل: (115)

 إظهار قدرة اهلل عىل محاية بيته احلرام، تذكًَيا وامتناًنا.

 سورة قريش: (116)

 وما يلزمهم جتاه ذلك.االمتنان عىل قريش 

 سورة الماعون: (117)

 ؛ حتذيًرا للمؤمنني، وتشنيًعا عىل الكافرين.بيان أخالق املكذبني بالدين واآلخرة

 سورة الكوثر: (118)

 وقرْطع سبيل املُبغضني له. –صىل اهلل عليه وسلم  –منَّة اهلل عىل النبي 



 سورة الكافرون: (119)

 ، والتامُيز التام بني اإلسالم والرشك.تقرير توحيد العبادة والرباءة من الرشك

 سورة النصر: (111)

النبلي ، كلام ُتشلَي إىل ُقلْرِب أجلل بيان عاقبة اإلسالم بالنرص والفتح، وما ُيرشع عند حصول ذلك

 صىل اهلل عليه وسلم.

 سورة المسد: (111)

 عدم منفعة النَّسب واجلاه مع الُكفر باهلل.

 سورة اإلخالص: (112)

هه عن النقص.د اهلل بالكامل إثبات تفرُّ   واأللوهية، وتنزُّ

 سورة الفلق: (113)

 .ن واالعتصام باهلل من الرشور الظاهرةالتحصُّ 

 سورة الناس: (114)

 .، ومن الرشور اخلفيةووسوستهان الشيط ن باهلل من رشِّ االعتصام والتحصُّ 

 

 

 

 
 

 


