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القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سیاق النفي، أو النهي، أو «إلى » المقدمة«) بدایة من 1
 »الشرط، أو االستفهام، دلت على العموم

 مقدمة.  •
 المرجع في تفسیر القرآن.  •
 تالف الوارد في التفسیر المأثور. االخ •
 القاعدة األولى: في كیفیة تلقي التفسیر.  •
 القاعدة الثانیة: العبرة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب.  •
القاعدة الثالثة: األلف والالم الداخلة على األوصاف، وأسماء األجناس، تفید االستغراق بحسب ما  •

 دخلت علیه. 
 ؟ كیف یعلم اهللا المستحیالت •
 أنواع (ال).  •
 العام لغًة واصطالًحا.  •
 صیغ العموم.  •
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سیاق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو االستفهام، دلت على  •

 العموم. 

إلى » القاعدة الخامسة: المفرد المضاف یفید العموم، كما یفید ذلك اسم الجمع«) بدایة من 2
 »طریقة القرآن في أمر المؤمنین وخطابهم باألحكام الشرعیة القاعدة التاسعة: في«

 القاعدة الخامسة: المفرد المضاف یفید العموم، كما یفید ذلك اسم الجمع.  •
 القاعدة السادسة: في طریقة القرآن في تقریر التوحید ونفي ضده.  •
 من فضائل التوحید.  •
 صلى اهللا علیه وسلم.  القاعدة السابعة: في طریقة القرآن في تقریر نبوة محمد •
 القاعدة الثامنة: طریقة القرآن في تقریر المعاد.  •
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 القاعدة التاسعة: في طریقة القرآن في أمر المؤمنین وخطابهم باألحكام الشرعیة.  •

القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختالف مللهم «) بدایة من 3
ثالثة عشرة: طریقة القرآن في الِحَجاج والمجادلة مع أهل األدیان القاعدة ال«إلى » وِنَحِلهم
 »الباطلة

 القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختالف مللهم وِنَحِلهم.  •
القاعدة الحادیة عشرة: كما أن المفسر للقرآن یراعي ما دلت علیه ألفاظه مطابقة، وما دخل في  •

 یراعي لوازم تلك المعاني، وما تستدعیه من المعاني التي لم یصرح اللفظ بذكرها.  ضمنها، فعلیه أن
 أنواع الدالالت.  •
القاعدة الثانیة عشرة: اآلیات القرآنیة التي ظاهرها التضاد، یجب حمل كل نوع منها على حال،  •

 بحسب ما یلیق ویناسب المقام. 
 الفرق بین البر واإلقساط.  •
 : طریقة القرآن في الِحَجاج والمجادلة مع أهل األدیان الباطلة. القاعدة الثالثة عشرة •

یفید تعمیم المعنى  -المعمول فیه  -القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق «) بدایة من 4
القاعدة الثامنة عشرة: في كثیر من اآلیات یخبر بأنه یهدي من یشاء، «إلى » المناسب له

 »ویضل من یشاء

 یفید تعمیم المعنى المناسب له.  -المعمول فیه  -رة: حذف الُمَتَعلَّق القاعدة الرابعة عش •
 القاعدة الخامسة عشرة: جعل اهللا األسباب للمطالب العالیة مبشِّرات لتطمین القلوب وزیادة اإلیمان.  •
 القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط یدل على تعظیم األمر وشدته في مقامات الوعید.  •
ابعة عشرة: بعض األسماء الواردة في القرآن الكریم إذا ُأفرد دلَّ على المعنى العام القاعدة الس •

 المناسب له، وإذا ُقرن مع غیره دلَّ على بعض المعنى، ودلَّ ما ُقرن معه على باقیه. 
القاعدة الثامنة عشرة: في كثیر من اآلیات یخبر بأنه یهدي من یشاء، ویضل من یشاء، وفي بعضها  •

ذلك األسباب المتعلقة بالعبد، الموجبة للهدایة، أو الموجبة لإلضالل، وكذلك حصول المغفرة  یذكر مع
 وضدها، وبسط الرزق وتقدیره. 

القاعدة التاسعة عشرة: َخْتُم اآلیات بأسماء اهللا الحسنى یدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك  •
 االسم الكریم.

بأسماء اهللا الحسنى یدل على أن الحكم المذكور له  ) القاعدة التاسعة عشرة: ختم اآلیات5
تعلق بذلك االسم الكریم، والقاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، 

 وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث

تعلق بذلك القاعدة التاسعة عشرة: َخْتُم اآلیات بأسماء اهللا الحسنى یدل على أن الحكم المذكور له  •
 االسم الكریم. 

القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه  •
 باعتبار ثالث. 

 یتنوع القرآن الكریم باعتبار اإلحكام والتشابه إلى ثالثة أنواع.  •
 موقف الراسخین في العلم والزائغین من المتشابه.  •
 قرآن. أنواع التشابه في ال •
 الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.  •
 التأویل لغًة واصطالًحا.  •
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القاعدة الحادیة والعشرون: القرآن یجري في إرشاداته مع الزمان، واألحوال، «) بدایة من 6
القاعدة الخامسة والعشرون: حدود اهللا قد أمر «إلى » في أحكامه الراجعة للعرف، والعوائد

 »تعدیها وقربانها بحفظها، ونهى عن

القاعدة الحادیة والعشرون: القرآن یجري في إرشاداته مع الزمان، واألحوال، في أحكامه الراجعة  •
 للُعرف، والعوائد. 

 القاعدة الثانیة والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن.  •
 القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعین:  •
 ا، وخبًرا، إلى أمر معروف شرًعا، أو معروف ُعرًفا كما تقدم. أحدهما: أن یرشد أمًرا، ونهًی •
النوع الثاني: أن یرشد إلى استخراج األشیاء النافعة من أصول معروفة، وُیعمل الفكر في استفادة  •

 المنافع منها. 
القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن یرشد إلى التوسط واالعتدال في األمور، ویذم التقصیر والغلو  •

 مجاوزة الحد. و
 القاعدة الخامسة والعشرون: حدود اهللا قد أمر بحفظها، ونهى عن تعدِّیها وقربانها.  •

القاعدة السادسة والعشرون: األصل أن اآلیات التي فیها قیود ال تثبت أحكامها «) بدایة من 7
األوصاف  القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر«إلى » إال بوجود تلك القیود إال في آیات یسیرة

 »الجامعة التي وصف اهللا بها المؤمن

القاعدة السادسة والعشرون: األصل أن اآلیات التي فیها قیود ال تثبت أحكامها إال بوجود تلك القیود  •
 إال في آیات یسیرة. 

 القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إلیها.  •
 نة والعشرون: في ذكر األوصاف الجامعة التي وصف اهللا بها المؤمن. القاعدة الثام •
 بیان فوائد اإلیمان وثمراته.  •

القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي یجتنیها العبد في معرفته وفهمه «) بدایة من 8
ا عن ضده، القاعدة الثانیة والثالثون: إذا أمر اهللا بشيء كان ناهًی«إلى » ألجناس علوم القرآن

 »وإذا نهى عن شيء كان آمًرا بضده

 القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي یجتنیها العبد في معرفته وفهمه ألجناس علوم القرآن.  •
القاعدة الثالثون: أركان اإلیمان باألسماء الحسنى ثالثة: إیماننا باالسم، وبما دل علیه من المعنى،  •

 وبما تعلق به من اآلثار. 
 لقاعدة الحادیة والثالثون: ربوبیة اهللا في القرآن على نوعین: عامة، وخاصة. ا •
القاعدة الثانیة والثالثون: إذا أمر اهللا بشيء كان ناهًیا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمًرا  •

بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أولیائه وأصفیائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباًتا 
 للكمال. 

القاعدة الثالثة والثالثون: المرض في القرآن ـ مرض القلوب ـ نوعان: مرض شبهات وشكوك،  •
 ومرض شهوات المحرمات. 

إلى » القاعدة الثالثة والثالثون: المرض في القرآن ـ مرض القلوب ـ نوعان«) بدایة من 9
لحتین، وتقدیم القاعدة الخامسة الثالثون: في القرآن عدة آیات فیها الحث على أعلى المص«

 »أهون المفسدتین

القاعدة الثالثة والثالثون: المرض في القرآن ـ مرض القلوب ـ نوعان: مرض شبهات وشكوك،  •
 ومرض شهوات المحرمات. 

 صفة القلب السلیم.  •
القاعدة الرابعة والثالثون: دل القرآن في عدة آیات أن من ترك ما ینفعه مع اإلمكان ابُتلي باالشتغال  •

 ه، وُحرم األمر األول. بما یضر
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القاعدة الخامسة الثالثون: في القرآن عدة آیات فیها الحث على أعلى المصلحتین، وتقدیم أهون  •
 المفسدتین، ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. 

القاعدة السادسة والثالثون: طریقة القرآن إباحة االقتصاص من المعتدي، «) بدایة من 10
القاعدة «إلى » ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو واإلحسان

 »األربعون: في داللة القرآن على أصول الطب

ن المعتدي، ومقابلته بمثل عدوانه، القاعدة السادسة والثالثون: طریقة القرآن إباحة االقتصاص م •
 والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو واإلحسان. 

 القاعدة السابعة والثالثون: اعتبر اهللا القصد واإلرادة في ترتب األحكام على أعمال العباد.  •
 مراتب النیة.  •
شوَّفت نفسه القاعدة الثامنة والثالثون: قد دلت آیات كثیرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن ت •

 ألمر من األمور، إیجاًبا أو استحباًبا. 
 القاعدة التاسعة والثالثون: في طریقة القرآن في أحوال السیاسة الداخلیة والخارجیة.  •
 القاعدة األربعون: في داللة القرآن على أصول الطب.  •

لعمل: إلى القاعدة الحادیة واألربعون: یرشد اهللا عباده في كتابه من جهة ا«) بدایة من 11
القاعدة الرابعة واألربعون: عند میالن «إلى » َقْصِر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فیها

النفس أو خوف میالنها إلى ما ال ینبغي؛ ُیذكِّرها اهللا ما یفوتها من الخیر، وما یحصل لها من 
 »الضرر

مل: إلى َقْصِر نظرهم إلى الحالة القاعدة الحادیة واألربعون: یرشد اهللا عباده في كتابه من جهة الع •
الحاضرة التي هم فیها، ومن جهة الترغیب فیه والترهیب من ضده: إلى ما یترتب علیها من 

 المصالح، ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها. 
القاعدة الثانیة واألربعون: في أن اهللا قد میَّز في كتابه بین حقه الخاص، وحق رسوله الخاص،  •

 ترك. والحق المش
القاعدة الثالثة واألربعون: یأمر اهللا بالتثبت وعدم العجلة في األمور التي ُیخشى من عواقبها، ویأمر  •

 ویحث على المبادرة على أمور الخیر التي ُیخشى فواتها. 
القاعدة الرابعة واألربعون: عند میالن النفس أو خوف میالنها إلى ما ال ینبغي؛ ُیذكِّرها اهللا ما  •

 ن الخیر، وما یحصل لها من الضرر. یفوتها م

» القاعة الخامسة واألربعون: حث الباري في كتابه على الصالح واإلصالح«) بدایة من 12
القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه یبیِّن أن األجر والثواب على قدر «إلى 

 »المشقة في طریق العبادة

 في كتابه على الصالح واإلصالح.  القاعة الخامسة واألربعون: حث الباري •
القاعدة السادسة واألربعون: ما أمر اهللا به في كتابه: إما أن یوجَّه إلى من لم یدخل فیه، فهذا أمر له  •

بالدخول فیه، وإما أن یوجَّه لمن دخل فیه، فهذا أمره به لیصحح ما ُوجد منه، ویسعى في تكمیل ما 
 لم یوجد منه. 

بعون: إذا كان سیاق اآلیات في أمور خاصة وأراد اهللا أن یحكم علیها، وذلك القاعدة السابعة واألر •
 الحكم ال یختص بها بل یشملها ویشمل غیرها، جاء اهللا بالحكم العام. 

القاعدة الثامنة واألربعون: متى علَّق اهللا علمه باألمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي  •
 یترتب علیه الجزاء. 

التاسعة واألربعون: إذا منع اهللا عباده المؤمنین شیًئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم باًبا أنفع لهم القاعدة  •
 منه وأسهل وأولى. 

القاعدة الخمسون: آیات الرسول هي التي یبدیها الباري ویبتدیها، وأما ما أبداه المكذبون له  •
 واقترحوه فلیست آیات، وإنما هي َتعنُّتات وتعجیزات. 
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الحادیة والخمسون: كل ما ورد في القرآن األمر بالدعاء، والنهي عن دعاء غیر اهللا،  القاعدة •
 والثناء على الداعین، تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

 القاعدة الثانیة والخمسون: إذا وضح الحق وبان، لم یبق للمعارضة العلمیة والعملیة محل.  •
قرآن: أنه یبیِّن أن األجر والثواب على قدر المشقة في القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد ال •

طریق العبادة، ویبیِّن مع ذلك أن تسهیله لطریق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها ال تنقص األجر 
 شیًئا. 

القاعدة الرابعة والخمسون: كثیًرا ما ینفي اهللا الشيء النتفاء فائدته وثمرته «) بدایة من 13
القاعدة السادسة والخمسون: یرشد القرآن «إلى » كانت صورته موجودةالمقصودة منه، وإن 

 »المسلمین إلى قیام جمیع مصالحهم

القاعدة الرابعة والخمسون: كثیًرا ما ینفي اهللا الشيء النتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه، وإن  •
 كانت صورته موجودة. 

شره، وُیَكمَّل له ما شرع فیه وعجز عن القاعدة الخامسة والخمسون: ُیكتب للعبد عمله الذي با •
 تكمیله، وُیكتب له ما نشأ عن عمله. 

القاعدة السادسة والخمسون: یرشد القرآن المسلمین إلى قیام جمیع مصالحهم، وأنه إذا لم یمكن  •
حصولها من الجمیع فلیشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من یقوم بها، ویوفر وقته علیها، لتقوم 

 وجهتهم جمیعًا واحدة.  مصالحهم، وتكون

القاعدة السابعة والخمسون: في كیفیة االستدالل بخلق السماوات واألرض «) بدایة من 14
القاعدة الحادیة والستون: معرفة األوقات «إلى » وما فیها على التوحید والمطالب العالیة

 »وضبطها حث اهللا علیه حیث یترتب علیه حكم عام أو حكم خاص

والخمسون: في كیفیة االستدالل بخلق السماوات واألرض وما فیها على التوحید  القاعدة السابعة •
 والمطالب العالیة. 

القاعدة الثامنة والخمسون: إذا أراد اهللا إظهار شرف أنبیائه وأصفیائه بالصفات الكاملة أراهم  •
 نقصها في غیرهم من المستعدین للكمال. 

 ن یهدي للتي هي أقوم}. القاعدة التاسعة والخمسون: {إن هذا القرآ •
القاعدة الستون: من قواعد التعلیم الذي أرشد اهللا إلیه في كتابه: أن القصص المبسوطة ُیجملها في  •

كلمات یسیرة ثم یبسطها، واألمور المهمة یتنقل في تقریرها نفًیا وإثباًتا من درجة إلى أعلى أو أنزل 
 منها. 

وضبطها حث اهللا علیه حیث یترتب علیه حكم عام أو حكم القاعدة الحادیة والستون: معرفة األوقات  •
 خاص. 

القاعدة الحادیة والستون: معرفة األوقات وضبطها حث اهللا علیه حیث یترتب «) تتمة 15
القاعدة الثالثة والستون: یرشد القرآن إلى أن العبرة «إلى » علیه حكم عام أو حكم خاص

 »بحسن حال اإلنسان

الستون: معرفة األوقات وضبطها حث اهللا علیه حیث یترتب علیه حكم عام أو تتمة القاعدة الحادیة و •
 حكم خاص. 

القاعدة الثانیة والستون: الصبر أكبر عون على كل األمور، واإلحاطة بالشيء علًما وخبًرا هو الذي  •
 یعین على الصبر. 

إیمانه وعمله الصالح، القاعدة الثالثة والستون: یرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال اإلنسان:  •
وأن االستدالل على ذلك بالدعاوى المجردة، أو بإعطاء اهللا للعبد من الدنیا، أو بالریاسات، كل ذلك 

 من طرق المنحرفین. 
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) القاعدة الرابعة والستون: األمور العارضة التي ال قرار لها بسبب المزعجات أو 16
 ولكن سرعان ما تضمحل وتزول الشبهات قد َتِرُد على الحق واألمور الیقینیة،

القاعدة الرابعة والستون: األمور العارضة التي ال قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد َتِرُد  •
 على الحق واألمور الیقینیة، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. 

ر ) القاعدة الرابعة والستون، والقاعدة الخامسة والستون: قد أرشد القرآن إلى منع األم17
 المباح إذا كان یفضي إلى محرَّم أو ترك واجب

القاعدة الرابعة والستون: األمور العارضة التي ال قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد َتِرُد  •
 على الحق واألمور الیقینیة، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. 

كان یفضي إلى محرَّم أو ترك  القاعدة الخامسة والستون: قد أرشد القرآن إلى منع األمر المباح إذا •
 واجب. 

القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه یستدل باألقوال واألفعال «) بدایة من 18
القاعدة الحادیة والسبعون: في اشتمال «إلى » على ما صدرت عنه من األخالق والصفات
 »كثیر من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني

ون: من قواعد القرآن أنه یستدل باألقوال واألفعال على ما صدرت عنه من القاعدة السادسة والست •
 األخالق والصفات. 

القاعدة السابعة والستون: یرشد القرآن إلى الرجوع إلى األمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات  •
 والتوهمات. 

مفاضلة إذا كان الفرق القاعدة الثامنة والستون: ِذْكر األوصاف المتقابالت یغني عن التصریح بال •
 معلوًما. 

 القاعدة التاسعة والستون: من ترك شیًئا هللا عوَّضه اهللا خیًرا منه.  •
القاعدة السبعون: القرآن كفیل بمقاومة جمیع المفسدین، وال یعصم من جمیع الشرور إال التمسك  •

 بأصوله وفروعه. 
  على جوامع المعاني.  القاعدة الحادیة والسبعون: في اشتمال كثیر من ألفاظ القرآن •
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