





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	فتاوى نور على الدرب لابن باز
	مقدمة
	كتاب العقيدة 
	باب ما جاء في التوحيد
	تعريف الإسلام
	معنى شهادة أن لا إله إلا الله
	بيان مراتب دين الإسلام
	العقيدة الصحيحة هي أصل الدين وأساس الملة
	حكم إطلاق كلمة العقيدة
	بيان كيفية تصحيح المرء عقيدته
	أصح كتب العقيدة
	أفضل الكتب في بيان العقيدة
	شروط ومعنى لا إله إلا الله
	تحقيق معنى لا إله إلا الله
	بيان معنى الطاغوت
	تفسير معنى الشهادتين
	حكم التلفظ بالشهادتين
	النطق بالشهادتين يكفي لدخول الإسلام
	حكم من وفق للتلفظ بالشهادتين قبل وفاته
	وجوب النطق بالشهادتين على القادر عند دخول الإسلام
	مصداقية الشهادة القيام ببقية الأركان
	الشهادتان اعتقاد بالقلب وعمل بأداء الفرائض
	بيان أقسام التوحيد
	بيان الحكمة من خلق الدنيا
	ذكر بعض من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب
	بيان تحقيق التوحيد
	بيان الطريق لإخلاص العمل لله عز وجل
	عدد الأنبياء والرسل
	أول رسول بعث
	تعريف النبي والرسول
	الفرق بين النبي والرسول
	القول بأن أصل الإنسان قرد باطل
	ليس قبل آدم عليه السلام إنسان آخر
	الحكمة في اختلاف اللغات والألوان
	لا يعرف مكان نزول آدم عليه السلام ولا قبره
	بيان ارتباط العقل بالروح

	باب فيما يتحقق به الإسلام
	بيان ما يتحقق به الإسلام
	حمل من أظهر الإسلام على ظاهره
	بيان ما يتم الدخول به في الإسلام
	حكم تغيير الاسم والختان بعد الإسلام

	باب ما جاء في الأسماء والصفات
	فضل تعلم أسماء الله وصفاته
	فضل حفظ أسماء الله الحسنى
	أسماء الله تعالى كلها حسنى
	بيان عقيدة الصحابة في الأسماء والصفات
	مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته
	بيان الكلام في أفعال الله وصفاته
	وجوب الإيمان باستواء الله تعالى على العرش
	معنى عرش الرحمن
	مذهب أهل السنة والجماعة في صفة العلو
	بيان الواجب على من سئل: أين الله
	حكم قول: الله في كل مكان
	بيان معنى معية الله تعالى مع خلقه
	الكلام على صفة نزول الله تعالى
	صفه الصبر والحلم
	تكليم الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام
	القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق
	حكم من قال: إن القرآن مخلوق
	الأحاديث القدسية كلام الله غير مخلوقة
	رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
	رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا
	معنى قول: عز وجل، ورب الأرباب
	معنى حديث ' إن الله خلق آدم على صورته '
	حكم الثناء على الله تعالى بالشعر والنثر
	معنى تمجيد الله

	باب ما جاء في احترام أسماء الله تعالى
	حكم تسمية المخلوق بالبصير والعزيز
	حكم التسمي برحمة
	حكم التسمي باسم محسن
	حكم العملات الورقية المكتوب عليها لفظ الجلالة
	حكم كتابة البسملة على الملابس الداخلية
	حكم الأوراق والخطابات المكتوب عليها البسملة بعد الانتهاء منها
	حكم كتابة أسماء الله الحسنى على المسبحة
	معنى حديث ' من سأل بالله فأعطوه '
	حكم التسمية باسم رزاق
	حكم التسمية والتعبيد لغير الله تعالى
	حكم التسمي بعبد الرسول
	حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم
	حكم إطلاق كلمة مولانا
	حكم إطلاق كلمة مولاي وسيدي
	حكم المناداة بكلمة سيد فلان

	باب ما جاء في الولاء والبراء
	حكم التشبه بالكفار
	حكم توريد البطاقات الخاصة بأعياد الكفار
	حكم الصلاة على والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
	حكم مشاركة الكفار في أعيادهم
	حكم الإحسان إلى الكافر الذمي والمستأمن
	حكم النداء بالألفاظ التي تسبب الكبر
	معنى الحب في الله والبغض في الله

	باب ما جاء في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم جميع الثقلين
	أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم جميع الثقلين الجن والإنس
	بيان أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس كافة
	الجن مخاطبون بما خوطب الإنس من الشرائع
	بيان أصل الجن
	بيان معنى شياطين الجن والإنس
	حكم مصاحبة الجان للإنس
	إمكانية ظهور الجن لبعض الناس ومصادقتهم
	بيان أن الشيطان يتكلم على ألسنة البشر
	حكم تلبس الجن بالإنس
	قتال علي رضي الله عنه للجن لا أصل له
	الجن مثل الإنس في تعدد اللغات

	باب ما جاء في العذر بالجهل
	حكم العذر بالجهل في أمور التوحيد
	التفصيل في مسألة العذر بالجهل
	حكم العذر بالجهل فيمن يستغيث بالأموات
	حكم العذر بالجهل فيمن يعبد القبور
	بيان أن أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل
	بيان المقصود بأهل الفترة
	حكم العذر بالجهل في اقتراف المعاصي

	باب ما جاء في الخوف من الشرك
	بيان الشرك وأنواعه
	توضيح أنواع الشرك
	بيان بعض أنواع الشرك التي توجب الخلود في النار
	بيان بعض ظواهر الشرك القولية والعملية
	توضيح الفرق بين الشرك والكفر
	بيان معنى النفاق

	باب ما جاء في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
	بيان أهمية الدعوة إلى توحيد الله تعالى
	الواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك
	كيف نبدأ الدعوة إلى الإسلام؟
	الضابط الشرعي لتعليم وإرشاد المسلم الجديد
	ما يشرع البدء به في دعوة وإرشاد المجتمعات الإسلامية
	الصفات الواجب توافرها في الداعية المسلم
	الفروق بين دعوة الملحد والكتابي
	الواجب على جميع أهل الأرض الدخول في الإسلام والالتزام به
	الإسلام يدعو للعقيدة الصحيحة
	حكم اقتناء وقراءة التوراة والإنجيل

	باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
	حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه
	حكم تعليق رجل الذئب على من به مس
	حكم تعليق رجل الذئب أو ضرسه على رقاب الأولاد
	حكم لبس الخاتم لقصد الشفاء

	باب ما جاء في الرقى والتمائم
	بيان معنى العزائم والرقى
	بيان الرقية الشرعية
	بيان علاج العين
	حكم قول: الفاتحة، بنية الشفاء لطالب الشفاء
	الأسباب المعينة على إزالة الهموم التي تصيب الإنسان
	بيان علاج ضيق الصدر
	حكم كتابة آيات القرآن على ورق وشرب مائه
	حكم القراءة على المرأة بلا خلوة
	حكم كتابة القرآن وشربه للعلاج
	حكم كتابة آيات من القرآن بالزعفران وشرب مائه
	بيان حكم التمائم
	حكم تعليق التمائم والحلف بغير الله تعالى
	حكم تعليق الحجب والحرز
	الحكمة التشريعية من تحريم التمائم والحروز
	حكم تعليق الحجب من القرآن
	حكم تعليق الحرز من القرآن
	حكم لبس القلائد من القرآن
	حكم صلاة من صلى بالحجب والحرز
	بيان الحكم في تعليق القرآن على المرضى
	حكم كتابة بعض آيات القرآن على جسم المريض
	حكم حمل المصحف في الجيب للوقاية من العين
	حكم وضع المصحف في السيارة خشية العين
	حكم وضع المصحف عند الطفل لقصد الحرز
	حكم تعليق حرز الحصن الحصين
	حكم تعليق الأدعية على الجسم
	حكم تعليق الأدعية على الميت
	حكم وضع الحجب والحروز تحت فراش النوم
	تحريم تعليق التمائم والحروز لدفع العين
	حكم لبس الحجب والتمائم لدفع الشر والمرض
	حكم تعليق الحرز لدفع الأمراض
	حكم اتخاذ الحجب والحرز لتحقيق المصالح الدنيوية
	حكم كتابة بعض آيات القرآن لجلب الرزق
	حكم تعليق آيات القرآن على جدران الغرف
	حكم تعليق آيات القرآن والأحاديث في المنزل
	حكم تعليق السور القرآنية على الحائط
	حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث للتذكير
	حكم استعمال الساعات والتحف التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم
	حكم الاستشفاء بمياه الآبار
	حكم الذبح عند المياه التي تقصد للاستحمام والشفاء
	حكم لبس السوار لقصد النفع أو دفع الضر
	بيان خرافة أم الصبيان من الجان
	حكم الذهاب إلى المشعوذين والتداوي بالمحرم
	حكم رش المريض بالدم المسفوح
	حكم تبخير المنزل لطرد الشياطين
	حكم من ادعى لقاءه بالخضر وتعلم منه علاج المرضى
	حكم طاعة الوالدين فى المحرم

	باب ما جاء في الذبح لغير الله
	حكم الذبح عند قبور الأولياء
	حكم الدعاء والصدقة عن الميت إذا شك في صلاح عقيدته
	حكم أكل الذبائح التي تذبح عند القبور
	حكم البقاء بين من يذبح لغير الله لقصد دعوتهم لتوحيد الله تعالى
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	بيان معنى اللغو في الأيمان
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	بيان تفسير قوله تعالى (   أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
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	بيان تفسير آيات الربا في قوله تعاللى (   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
	بيان كيفية الجمع بين قوله تعالى ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ  وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم
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	بيان تفسير قوله تعالى  ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
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	بيان المراد من قوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
	بيان كيفية الجمع بين قوله تعالى ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) وبين قوله (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 
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	بيان تفسير قوله تعالى  ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
	بيان تفسير قول الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
	بيان تفسير قول الله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
	بيان وجه الجمع بين قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ )  الآية وقوله (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ) الآية
	بيان معنى قول الله تعالى ( وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
	بيان المراد بالنفاق والمنافقين في قوله تعالى (  إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
	بيان تفسير قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
	بيان وجه التعارض بين جواز  تبرع الانسان بدمه وبين قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
	بيان معنى وسبب نزول قول الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا 
	بيان تفسير قوله تعالى ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ
	بيان المراد بالكفر في قوله تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
	بيان المراد بالاطعام والكسوة في قوله تعالى ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
	بيان تفسير قوله تعالى : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
	بيان تفسير قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
	بيان المراد من الاستثناء في قوله تعالى ( خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ 
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
	بيان تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ 
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
	ما هو تفسير قول الحق تبارك وتعالى (  وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
	بيان سبب ترك البسملة في سورة التوبة وسبب تسميتها بذلك
	بيان تفسير قوله تعالى ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا 
	بيان تفسير قوله تعالى ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
	بيان المراد بالصلاة في قوله ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
	بيان تفسير قوله  تعالى ( عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
	بيان تفسير قوله تعالى (  إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
	بيان تفسير قوله تعالى (  أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
	بيان القول الراجح فى آيات (   فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119
	بيان المراد من قوله تعالى (  وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
	بيان المراد بالبرهان في قوله تعالى (  وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ 
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ
	بيان المراد من قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
	بيان وجه الجمع بين قوله تعلى (  يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ) وبين حديث رفعت الأقام وجفت الصحف
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
	بيان المراد بالتزيين والغواية في قوله تعالى ( قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
	بيان المقصود بالمرسلين في قوله تعالى (  وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
	بيان المراد من قوله تعالى ( أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
	ذكر شىء عن ميكائيل عليه السلام
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
	بيان ما جاء في فضل سورة الكهف
	بيان المراد بأهل الصخرة وأهل الكهف وعددعم وديانتهم
	بيان وجه دخول ابليس في خطاب الله للملائكة في قوله تعالى ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
	القول الصحيح في حال الخضر عليه السلام
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ 
	بيان وقت خروج يأجوج وأجوج
	بيان كيفية الجمع بين الآات التي تدل على دخول الجنة بسبب الأعمال وبين حديث ( لا يدخل أحد الجنة بعمله 
	بيان تفسير قوله تعالى ( قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
	بيان  المراد بالمنادي في قوله تعالى ( فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
	بيان المراد بهارون في قوله تعالى ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
	بيان تفسير قوله تعالى ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا
	بيان تفسير قوله تعالى ( طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى
	بيان تفسير قوله تعالى ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
	بيان تفسير قوله تعالى ( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
	بيان تفسير قوله تعالى ( خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ
	بيان سبب قوله تعالى (  وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
	بيان المراد  ( بالقانع والمعتر ) وحكم ترك التصدق من الأضحية
	بيان المراد من قوله تعالى ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
	بيان تفسير آية الاستئذان في سورة النور
	بيان السنة في استئذان أهل المنزل على بعضهم
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
	بيان تفسير قوله تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ
	بيان تفسير قوله تعالى ( الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
	بيان المراد بالإنفاق في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ 
	بيان المراد من قوله تالى ( وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 
	بيان المراد بالذي عنده علم من الكتاب في قوله تعالى ( قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
	بيان تفسير قوله تاعلى (أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
	بيان تفسير قوله تعالى (  وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
	بيان تفسير قوله تعالى ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
	بيان المراد بالروم في قوله تعالى ( الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ 
	بيان تفسير قوله تعالى ( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
	بيان معنى قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ 
	بيان المراد من سبأ في قوله (  لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ
	بيان تفسير قوله تعالى ( أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
	بيان المراد بالغرور بالحياة الدنيا الذي نهى الله عنه
	بيان تفسير قوله تعالى ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
	بيان مراتب تقوى الله مع ذكر الأدلة
	بيان ما ذكر في فضل قراءة سورة ( يس  
	حكم تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم ب ( يس 
	بيان تفسير قوله تعالى ( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40
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