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وبرش اَّلين آمنوا وُعلوا الصالحات
األية  25من سورة البقرة

وبرش اَّلين آمنوا وُعلوا الصالحات آن لهم جنات َتري من َتِتا األْنار لكما رزقوا مهنا من ثمرة رزقا قالوا
هذا اَّلي رزقنا من قبل وآتوا به متشاهبا ولهم فهيا آزواج مطهرة وه فهيا خاَلون
التفسري (البغوي)

قول تعال( :وبرش اَّلين آمنوا) آي آخرب والبشارة ك خرب صدق تتغي به برشة الوجه ويس تعمل يف اخلي والرش ويف
اخلي آغلب (وُعلوا الصاحلات) آي الفعالت الصاحلات يعين املؤمني اَّلين ه من آهل الطاعات قال عامثن بن عفان ريض هللا
عنه (وُعلوا الصاحلات) آي آخلصوا األعامل كام قال " فليعمل ُعال صاحلا " (- 110الكهف) آي خاليا من الرايء .قال معاذ:
العمل الصاحل اَّلي فيه آربعة آش ياء .العّل والنية والصرب والخالص.
(آن هلم جنات) مجع اجلنة واجلنة البس تان اَّلي فيه آجشار ممثرة مسيت هبا لجتناْنا وتسرتها ابألجشار .وقال الفراء :اجلنة ما فيه
النخيل والفردوس ما فيه الكرم (َتري من َتِتا) آي من َتت آجشارها ومساكهنا (األْنار) آي املياه يف األْنار ألن الهنر ل جيري
وقيل (من َتِتا) آي بأمره لقول تعال حاكية عن فرعون " وهذه األْنار َتري من َتيت " (- 51الزخرف) آي بأمري واألْنار
مجع ْنر مسي به لسعته وضيائه .ومنه الهنار .ويف احلديث " آْنار اجلنة َتري يف غي آخدود]“ ...
ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -ننسخ

ما ننسخ من آية آ وننسها نأت ِبي مهنا آو مثلها آلم تعّل آن اّلل عّل ك َشء قدير
األية  106من سورة البقرة

معىن لكمة ننسخ يف القرآن الكرمي :نزيل ونرفع .والنسخ هنا :نقل اليشء من موضع ال موضع .آو ابطال احلمك .آو قلع األية من
املصحف ومن قلوب احلافظي لها.
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وبرش الصابرين
األايت  157 - 155من سورة البقرة

ولنبلونمك بيشء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرين ( )155اَّلين اذا آصابِتم
مصيبة قالوا اَن ّلل واَن اليه راجعون ( )156آولئك علهيم صلوات من رهبم ورمحة وآولئك ه المهتدون ()157
التفسري (البغوي)

قول تعال{ :ولنبلونمك} آي ولنختربنمك اي آمة محمد ،والالم جلواب القسم تقديره وهللا لبيلونمك والابتالء من هللا لظهار
املطيع من العايص ل ليعّل شيئا مل يكن عاملا به{ .بيشء من اخلوف} قال ابن عباس" :يعين خوف العدو"{ .واجلوع} يعين القحط.
{ونقص من األموال} ابخلَّسان والهالك{ .واألنفس} يعين ابلقتل واملوت وقيل ابملرض والشيب{ .والمثرات} يعين اجلواحئ يف الامثر،
وحيك عن الشافعي آنه قال" :اخلوف خوف هللا تعال ،واجلوع صيام رمضان ،ونقص من األموال آداء الزَكة والصدقات ،واألنفس
األمراض ،والمثرات موت األولد ألن وَل الرجل مثرة قلبه".
عن آيب س نان قال :دفنت ابين س ناَن وآب وطلحة اخلولين عّل شفي القرب فلام آردت اخلروج آخذ بيدي فأخرجين فقال :آل
آبرشك؟ :حدثين الضحاك بن عزرب عن آيب موىس األشعري قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل "اذا مات وَل العبد قال
هللا تعال ملالئكته آقبضمت وَل عبدي؟ قالوا نعم ،قال آقبضمت مثرة فؤاده؟ قالوا نعم ،مفاذا قال عبدي؟ قالوا اسرتجع ومحدك قال:
ابنوا ل بيتا يف اجلنة ومسوه بيت امحلد".
{وبرش الصابرين} عّل البالاي والرزااي .مث وصفهم فقال{ :اَّلين اذا آصابِتم مصيبة قالوا اَن هلل} عبيدا وملاك{ .واَن اليه راجعون}
يف األخرة.
عن آم سلمة زوج النيب صّل هللا عليه وسّل آْنا قالت :مسعت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول" :ما من مصيبة تصيب
عبدا فيقول اَن هلل واَن اليه راجعون ،اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف ل خيا مهنا ،ال آجره هللا يف مصيبته وآخلف ل خيا
مهنا" ،قالت آم سلمة" :ملا تويف آب وسلمة عزم هللا ل فقلت :اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف ل خيا مهنا ،فأخلف هللا ل
رسول هللا صّل هللا عليه وسّل".
ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -السّل

اي آُّيا اَّلين آمنوا ادخلوا يف السّل َكفة ول تتبعوا خطوات الش يطان انه لمك عد ومبي
األية  208من سورة البقرة

معىن لكمة السّل يف القرآن الكرمي :ادخلوا يف السالم ورشائعه لكها
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هو اَّلي يصورمك يف األرحام كيف يشاء
األية  6من سورة آل ُعران

هو اَّلي يصورمك يف األرحام كيف يشاء ل ال ال هو العزيز الحكمي
التفسري (البغوي)

( هو اَّلي يصورمك يف األرحام كيف يشاء ) ذكرا آ وآنىث ،آبيض آ وآسود ،حس نا آ وقبيحا ،اتما آ وَنقصا ( ،ل ال ال هو
العزيز احلكمي ) وهذا يف الرد عّل وفد جنران من النصارى ،حيث قالوا :عيىس وَل هللا ،فكنه يقول :كيف يكون هلل وَل وقد
صوره هللا تعال يف الرمح.
عن زيد بن وهب ،قال :مسعت عبد هللا بن مسعود يقول :حدثنا رسول هللا صّل هللا عليه وسّل وهو الصادق املصدوق " ان
خلق آحدمك مجع يف بطن آمه آربعي يوما نطفة ،مث يكون علقة مثل ذل ،مث يكون مضغة مثل ذل مث يبعث هللا اليه املكل " آو
قال " :يبعث اليه املكل بأربع لكامت فيكتب رزقه وُعهل وآجهل وشقي آو سعيد " قال " :وان آحدمك ليعمل بعمل آهل اجلنة حىت
ما يكون بيهنا وبينه غي ذراع فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها ،وان آحدمك ليعمل بعمل آهل النار حىت ما
يكون بيهنا وبينه غي ذراع فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل اجلنة فيدخلها ".
عن حذيفة بن آس يد يبلغ به النيب صّل هللا عليه وسّل قال " :يدخل املكل عّل النطفة بعدما تس تقر يف الرمح بأربعي آو مخسة
وآربعي ليةل فيقول :اي رب آشقي آو سعيد؟ فيكتب ذل فيقول :اي رب آذكر آم آنىث؟ فيكتبان ،ويكتب ُعهل وآجهل ورزقه مث
تطوى الصحف فال يزاد فهيا ول ينقص “.
ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -محررا

اذ قالت امرآت ُعران رب اين نذرت ل ما يف بطين محررا فتقبل مين انك آنت السميع العلمي
األية  35من سورة آل ُعران

معىن لكمة محررا يف القرآن الكرمي :خالصا مفرغا للعبادة (للمسجد خيدمه) معتقا ،عتيقا هلل.
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ألايت ألول األلباب
األيتان 190و 191من سورة آل ُعران

ان يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والهنار ألايت ألول األلباب اَّلين يذكرون اّلل قياما وقعودا وعّل
جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت هذا ابطال س بحانك فقنا عذاب النار
التفسري (البغوي)

عن عبد هللا بن عباس ريض هللا عهنام آنه رقد عند رسول هللا صّل هللا عليه وسّل فرآه استيقظ فتسوك مث توضأ وهو
يقول ( :ان يف خلق الساموات واألرض ) حىت خمت السورة مث قام فصّل ركعتي فأطال فهيام القيام والركوع والسجود ،مث انرصف
فنام حىت نفخ مث فعل ذل ثالث مرات ست ركعات ك ذل يس تاك مث يتوضأ مث يقرآ هؤلء األايت ،مث آوتر بثالث ركعات مث
آاته املؤذن خفرج ال الصالة وهو يقول " :اللهم اجعل يف برصي نورا ويف مسعي نورا ويف لساين نورا واجعل خلفي نورا وآمايم
نورا واجعل من فويق نورا ومن َتيت نورا اللهم آعطين نورا ".
( ألايت ألول األلباب ) ذوي العقول مث وصفهم فقال ( :اَّلين يذكرون هللا قياما وقعودا وعّل جنوهبم ) قال عل بن آيب طالب
وابن عباس ريض هللا عهنام :هذا يف الصالة يصل قامئا فان مل يس تطع فقاعدا فان مل يس تطع فعّل جنب.
عن ُعران بن حصي قال سألت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل عن صالة املريض فقال " :صل قامئا فان مل تس تطع فقاعدا فان
مل تس تطع فعّل جنب " وقال سائر املفَّسين آراد به املداومة عّل اَّلكر يف ُعوم األحوال ألن النسان قل ما خيل ومن احدى
هذه احلالت الثالث ،نظيه يف سورة النساء " فاذا قضيمت الصالة فاذكروا هللا قياما وقعودا وعّل جنوبمك ( النساء ( ،) 103 -
ويتفكرون يف خلق الساموات واألرض ) وما آبدع فهيام ليدهلم ذل عّل قدرة هللا ويعرفوا آن لها صانعا قادرا مدبرا حكامي قال ابن
عون :الفكرة تذهب الغفةل وَتدث للقلب اخلش ية كام حيدث املاء للزرع النبات ،وما جليت القلوب مبثل األحزان ول استنارت
مبثل الفكرة ( ،ربنا ) آي :ويقولون ربنا ( ما خلقت هذا ) رده ال اخللق فلل مل يقل هذه ( ،ابطال ) آي :عبثا وهزل بل خلقته
ألمر عظمي وانتصب الباطل بزنع اخلافض ،آي :ابلباطل ( ،س بحانك فقنا عذاب النار ).
ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -حنةل

وآتوا النساء صدقاهتن حنةل فان طْب لمك عن َشء منه نفسا فُكوه هنيئا مريئا
األية  35من سورة النساء

معىن لكمة حنةل يف القرآن الكرمي :فريضة واجبة ويه املهر .ويف اللغة العطية بال مقابل هبة عن طيب نفس.
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ويؤت من َلنه آجرا عظميا
األية  40من سورة النساء

ان اّلل ل يظّل مثقال ذرة وان تك حس نة يضاعفها ويؤت من َلنه آجرا عظميا
التفسري (البغوي)

( ان هللا ل يظّل مثقال ذرة ) [ آدخل ابن عباس يده يف الرتاب مث نفخ فهيا وقال :ك واحد من هذه األش ياء ذرة ،واملراد آنه ل
يظّل .ل قليال ول كثيا ] .ونظمه :وماذا علهيم ل وآمنوا ابهلل واليوم األخر وآنفقوا فان هللا ل يظّل آي :ل يبخس ول ينقص آحدا من
ثواب ُعهل مثقال ذرة ،وزن ذرة ،واَّلرة :يه المنةل امحلراء الصغية ،وقيل :اَّلر آجزاء الهباء يف الكوة وك جزء مهنا ذرة ول يكون لها
وزن ،وهذا مثل ،يريد :ان هللا ل يظّل شيئا ،كام قال يف آية آخرى " :ان هللا ل يظّل الناس شيئا " ( يونس .) 44
عن آنس ريض هللا عنه آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال " :ان هللا ل يظّل املؤمن حس نة ،يثاب علهيا الرزق يف اَلنيا وجيزى
هبا يف األخرة “ ،قال " :وآما الاكفر فيطعم حبس ناته يف اَلنيا حىت اذا آفىض ال األخرة مل يكن ل حس نة يعطى هبا خيا ".
عن آيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :اذا خلص املؤمنون من النار وآمنوا ،مفا جمادةل آحدمك لصاحبه
يف احلق يكون ل يف اَلنيا بأشد جمادةل من املؤمني لرهبم يف اخواْنم اَّلين آدخل والنار ،قال :يقولون ربنا اخواننا َكنوا يصلون معنا ويصومون
معنا وحيجون معنا فأدخلِتم النار ،قال :فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفمت مهنم فيأتوْنم فيعرفوْنم بصوره ل تأك النار صوره مفهنم من آخذته النار
ال آنصاف ساقيه ومهنم من آخذته ال كعبيه فيخرجوْنم ،فيقولون :ربنا قد آخرجنا من آمرتنا ،قال :مث يقول :آخرجوا من َكن يف قلبه وزن دينار
من الميان ،مث من َكن يف قلبه وزن نصف دينار ،حىت يقول :من َكن يف قلبه مثقال ذرة " ،قال آب وسعيد ريض هللا عنه :مفن مل يصدق هذا
فليقرآ هذه األية " :ان هللا ل يظّل مثقال ذرة وان تك حس نة يضاعفها ويؤت من َلنه آجرا عظامي " قال :فيقولون ربنا قد آخرجنا من آمرتنا فّل
يبق يف النار آحد فيه خي ،مث يقول هللا عز وجل :شفعت املالئكة ،وشفعت األنبياء ،وشفع املؤمنون ،وبقي آرمح الرامحي ،قال :فيقبض قبضة
من النار ،آ وقال :قبضتي مل يعملوا هلل خيا قط قد احرتقوا حىت صاروا محام فيؤىت هبم ال ماء يقال ل :ماء احلياة فيصب علهيم فينبتون كام تنبت
احلبة يف محيل الس يل ،قال :فتخرج آجساده مثل اللؤلؤ يف آعناقهم اخلامت :عتقاء هللا فيقال هلم :ادخلوا اجلنة مفا متنيمت آ ورآيمت من َشء فه ولمك،
قال فيقولون :ربنا آعطيتنا ما مل تعط آحدا من العاملي ،قال :فيقول فان لمك آفضل منه ،فيقولون :ربنا وما آفضل من ذل؟ فيقول " :رضاي عنمك
فال آخسط عليمك آبدا ".

ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -ننسخ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبي ل الهدى ويتبع غي سبيل المؤمني نول ما تول ونصهل هجَّ وساءت مصيا
األية  115من سورة النساء

معىن لكمة يشاقق يف القرآن الكرمي :يشاقق الرسول :خيالفه ويعاديه ،والشقاق :املنازعة ،واجملادةل ،واخملالفة ،آصهل من الشق وهو اجلانب ،والشقاق
بلغة جره :الضالل.
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اعدلوا هو آقرب للتقوى
األية  8من سورة املائدة

اي آُّيا اَّلين آمنوا كونوا قوامي ّلل شهداء ابلقسط ول جيرمنمك ش نأن قوم عّل آل تعدلوا اعدلوا هو آقرب
للتقوى واتقوا اّلل ان اّلل خبي بما تعملون
التفسري (ابن كثري)

قول تعال " اي آُّيا اَّلين آمنوا كونوا قوامي هلل " آي كونوا قوامي ابحلق هلل عز وجل ل ألجل الناس والسمعة وكونوا "
شهداء ابلقسط " آي ابلعدل ل ابجلور
وقد ثبت يف الصحيحي عن النعامن بن بشي آنه قال :حنلين آيب حنال فقالت آيم ُعرة بنت رواحة :ل آرىض حىت تشهد عليه
رسول هللا صّل هللا عليه وسّل جفاءه ليشهده عّل صدقيت فقال :آك وَلك حنلت مثهل؟ قال ل قال " :اتقوا هللا واعدلوا يف
آولدمك  -وقال  -اين ل آشهد عّل جور " قال :فرجع آيب فرد تكل الصدقة
وقول تعال " ول جيرمنمك ش نأن قوم عّل آن ل تعدلوا " آي ل حيملنمك بغض قوم عّل ترك العدل فهيم بل اس تعملوا العدل يف
ك آحد صديقا َكن آ وعدوا ولهذا قال " اعدلوا هو آقرب للتقوى " آي آقرب ال التقوى من تركه ودل الفعل عّل املصدر اَّلي
عاد الضمي عليه يف نظائره من القرآن وغيه كام يف قول " وان قيل لمك ارجعوا فارجعوا هو آزىك لمك " وقول :هو آقرب للتقوى
من ابب اس تعامل آفعل التفضيل يف احملل اَّلي ليس يف اجلانب األخر منه َشء كام يف قول تعال " آحصاب اجلنة يومئذ خي
مس تقرا وآحسن مقيال " وكقول بعض الصحابيات لعمر :آنت آفظ وآغلظ من رسول هللا صّل هللا عليه وسّل مث قال تعال "
واتقوا هللا ان هللا خبي مبا تعملون " آي وس يجزيمك عّل ما عّل من آفعالمك اليت ُعلمتوها ان خيا خفي وان رشا فرش ولهذا قال
بعده " وعد هللا اَّلين آمنوا وُعلوا الصاحلات هلم مغفرة وآجر عظمي".
ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -هبمية

اي آُّيا اَّلين آمنوا آوفوا ابلعقود آحلت لمك هبمية األنعام ال ما يتّل عليمك غي محل الصيد وآنمت حرم ان اّلل
حيمك ما يريد
األية  1من سورة املائدة

معىن لكمة هبمية يف القرآن الكرمي :البل والبقر والغَّ.
هبم الهبمة :احلجر الصلب ،وقيل للشجاع هبمة تشبهيا به ،وقيل للك ما يصعب عّل احلاسة ادراكه ان َكن مسوسا ،وعّل الفهم
ان َكن معقول :مهبم.
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هو اَّلي خلقمك من طي
األية  2من سورة األنعام

هو اَّلي خلقمك من طي مث قىض آجال وآجل مسمى عنده مث آنمت تمرتون
التفسري (البغوي)

قول عز وجل ( :هو اَّلي خلقمك من طي ) يعين آدم عليه السالم ،خاطهبم به اذ َكنوا من وَله .قال السدي :بعث هللا
تعال جربيل عليه السالم ال األرض ليأتيه بطائفة مهنا ،فقالت األرض اين آعوذ ابهلل منك آن تنقص مين ،فرجع جربيل ومل يأخذ
وقال :اي رب اْنا عاذت بك ،فبعث مياكئيل ،فاس تعاذت فرجع ،فبعث مكل املوت فعاذت منه ابهلل ،فقال :وآَن آعوذ ابهلل آن
آخالف آمره ،فأخذ من وجه األرض خفلط امحلراء والسوداء والبيضاء ،فلل اختلفت آلوان بين آدم ،مث جعهنا ابملاء العذب واملل
واملر ،فلا اختلفت آخالقهم فقال هللا تعال ملكل املوت :رمح جربيل ومياكئيل األرض ومل ترمحها ،ل جرم آجعل آرواح من آخلق
من هذا الطي بيدك .وروي عن آيب هريرة ريض هللا عنه قال " :خلق هللا آدم عليه السالم من تراب وجعهل طينا ،مث تركه
حىت َكن محأ مس نوَن مث خلقه وصوره وتركه حىت َكن صلصال َكلفخار ،مث نفخ فيه روحه ".
قول عز وجل ( :مث قىض آجال وآجل مسمى عنده ) قال احلسن وقتادة والضحاك :األجل األول من الولدة ال املوت ،واألجل
الثاين من املوت ال البعث ،وهو الربزخ ،وروي ذل عن ابن عباس ،وقال :للك آحد آجالن آجل ال املوت وآجل من املوت
ال البعث ،فان َكن برا تقيا وصول للرمح زيد ل من آجل البعث يف آجل العمر ،وان َكن فاجرا قاطعا للرمح نقص من آجل العمر
وزيد يف آجل البعث ،وقال جماهد وسعيد بن جبي :األجل األول آجل اَلنيا ،واألجل الثاين آجل األخرة ،وقال عطية عن ابن
عباس ريض هللا عهنام ( مث قىض آجال ) يعين :النوم تقبض فيه الروح مث ترجع عند اليقظة ( ،وآجل مسمى عنده ) يعين :آجل
املوت ،وقيل :هام واحد معناه [ :مث قىض آجال ] يعين :جعل ألعامرمك مدة تنِتون الهيا " ،وآجل مسمى عنده " يعين :وهو آجل
مسمى عنده ،ل يعلمه غيه ( ،مث آنمت مترتون ) تشكون يف البعث.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -قرطاس

ولونزلنا عليك كتااب يف قرطاس فلمسوه بأيدُّيم لقال اَّلين كفروا ان هذا ال ِر مبي
األية  7من سورة األنعام

معىن لكمة قرطاس يف القرآن الكرمي :القرطاس :ما يكتب فيه َكلرق والاكغذ ،وهو الصحيفة .وليس َكخلش بة واحلجر وان َكن
يكتب علهيام.
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ونزعنا ما يف صدوره من غل
األية  43من سورة األعراف

ونزعنا ما يف صدوره من غل َتري من َتِتم األْنار وقالوا الحمد ّلل اَّلي هداَن لهذا وما كنا لهنتدي لول
آن هداَن اّلل لقد جاءت رسل ربنا ابلحق ونودوا آن تلمك الجنة آورثتموها بما كنمت تعملون
التفسري (البغوي)
( ونزعنا ) وآخرجنا ( ،ما يف صدوره من غل ) من غش وعداوة َكنت بيهنم يف اَلنيا جفعلناه اخواَن عّل رسر متقابلي ل حيسد بعضهم
بعضا عّل َشء خص هللا به بعضهمَ ( .تري من َتِتم األْنار ) روى احلسن عن عل ريض هللا عنه قال :فينا وهللا آهل بدر نزلت ( :ونزعنا
ما يف صدوره من غل اخواَن عّل رسر متقابلي ).
عن آيب سعيد اخلدري قال :قال رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  " :-خيلص املؤمنون من النار ،فيحبسون عّل قنطرة بي اجلنة والنار ،فيقتص
لبعضهم من بعض مظامل َكنت بيهنم يف اَلنيا ،حىت اذا هذبوا ونقوا آذن هلم يف دخول اجلنة ،فواَّلي نفس محمد بيده ألحده آهدى مبزنل يف اجلنة
منه مبزنل َكن يف اَلنيا ".
وقال السدي يف هذه األية :ان آهل اجلنة اذا س يقوا ال اجلنة وجدوا عند ابهبا جشرة ،يف آصل ساقها عينان ،فرشبوا من احداهام ،فيزنع ما يف
صدوره من غل ،فهو الرشاب الطهور ،واغتسلوا من األخرى جفرت علهيم نرضة النعمي فلن يشعثوا ولن يسحنوا بعدها آبدا ،آي ال هذا ،يعين
طريق اجلنة.
عن آيب سعيد وعن آيب هريرة قال ينادي مناد :ان لمك آن تصحوا فال تسقموا آبدا ،وان لمك آن َتيوا فال متوتوا آبدا ،وان لمك آن تش بوا فال هترموا
آبدا ،وان لمك آن تنعموا فال تبأسوا آبدا ،فذل قول " :ونودوا آن تلمك اجلنة آورثمتوها مبا كنمت تعملون " ،هذا حديث حصي آخرجه مسّل بن
احلجاج عن اِاق بن ابراهمي وعبد الرمحن بن محيد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري هبذا الس ناد مرفوعا .وروي عن آيب هريرة قال :قال
رسول هللا  -صّل هللا عليه وسّل  " :-ما من آحد ال ول مزنل يف اجلنة ومزنل يف النار ،فأما الاكفر فانه يرث املؤمن مزنل من النار ،واملؤمن
يرث الاكفر مزنل من اجلنة ".

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -غواش

لهم من هجَّ مهاد ومن فوقهم غواش وكذل جنزي الظالمي
األية  41من سورة األعراف

معىن لكمة غواش يف القرآن الكرمي :واحدها غاش ية وهو الغطاء .ما غشوا به من آغطية .وهو هتمك؛ ألن الغواَش ترد يف األمر
احملمود ،ويه هنا النار تغشاه.
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واعلموا آنما آموالمك وآولدمك

األية  28من سورة األنفال

واعلموا آنما آموالمك وآولدمك فتنة وآن اّلل عنده آجر عظمي
التفسري (إبن كثري)

وقول " واعلموا آمنا آموالمك وآولدمك فتنة " آي اختبار وامتحان منه لمك اذ آعطاَكوها ليعّل آتشكرونه علهيا وتطيعونه فهيا آ
وتش تغلون هبا عنه وتعتاضون هبا منه كام قال تعال " امنا آموالمك وآولدمك فتنة وهللا عنده آجر عظمي " وقال " ونبلومك ابلرش واخلي
فتنة " وقال تعال " اي آُّيا اَّلين آمنوا ل تلهمك آموالمك ول آولدمك عن ذكر هللا ومن يفعل ذل فأولئك ه اخلارسون " وقال تعال
" اي آُّيا اَّلين آمنوا ان من آزواجمك وآولدمك عدوا لمك فاحذروه " األية وقول "
وآن هللا عنده آجر عظمي " آي ثوابه وعطاؤه وجناته خي لمك من األموال واألولد فانه قد يوجد مهنم عدو وآكرثه ل يغين عنك
شيئا وهللا س بحانه هو املترصف املال لدلنيا واألخرة وَليه الثواب اجلزيل يوم القيامة.
ويف األثر يقول هللا تعال " اي ابن آدم اطلبين َتدين فان وجدتين وجدت ك َشء وان فتك فاتك ك َشء وآَن آحب اليك من
ك َشء "
ويف الصحي عن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل آنه قال " ثالث من كن فيه وجد حالوة الميان :من َكن هللا ورسول آحب
اليه مما سواهام ومن َكن حيب املرء ل حيبه ال هلل ومن َكن آن يلقى يف النار آحب اليه من آن يرجع ال الكفر بعد اذ آنقذه هللا
منه " .بل حب رسول هللا صّل هللا عليه وسّل مقدم عّل األولد واألموال والنفوس كام ثبت يف الصحي آنه صّل هللا عليه
وسّل قال " واَّلي نفيس بيده ل يؤمن آحدمك حىت آكون آحب اليه من نفسه وآههل ومال والناس آمجعي " .
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -ماكء

وما َكن صالهتم عند البيت ال ماكء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنمت تكفرون
األية  35من سورة األنفال

معىن لكمة ماكء يف القرآن الكرمي :ادخال آصابعهم يف آفواههم ليصفروا كصفي الطي .وقالوا :املاكء :الصفي ،والتصدية :التصفيق.
واملاكء :طائر من نوع القنابر.
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ورضوان من اّلل آكرب
األية  72من سورة التوبة

وعد اّلل المؤمني والمؤمنات جنات َتري من َتِتا األْنار خاَلين فهيا ومساكن طيبة يف جنات عدن
ورضوان من اّلل آكرب ذل هو الفوز العظمي
التفسري (البغوي)

( وعد هللا املؤمني واملؤمنات جنات َتري من َتِتا األْنار خاَلين فهيا ومساكن طيبة ) منازل طيبة ( ،يف جنات عدن
) آي :بساتي خدل واقامة ،يقال :عدن ابملاكن اذا آقام به .قال ابن مسعود :يه بطنان اجلنة ،آي :وسطها.
قال عبد هللا بن ُعر وبن العاص :ان يف اجلنة قرصا يقال ل " :عدن " حول الربوج واملروج ،ل مخسة آلف ابب ل يدخهل ال
نيب آ وصديق آ وشهيد .وقال احلسن :قرص من ذهب ل يدخهل ال نيب آ وصديق آ وشهيد آ وحمك عدل .وقال عطاء بن السائب:
" عدن " ْنر يف اجلنة جنانه عّل حافتيه.
وقال مقاتل والُكيب " :عدن " آعّل درجة يف اجلنة ،وفهيا عي التسنمي ،واجلنان حولها ،مدقة هبا ،ويه مغطاة من حي خلقها
هللا تعال حىت يزنلها آهلها :األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون ،ومن شاء هللا ،وفهيا قصور اَلر ،واليواقيت واَّلهب ،فِتب
رحي طيبة من َتت العرش فتدخل علهيم كثبان املسك األذفر األبيض.
( ورضوان من هللا آكرب ) آي :رضا هللا عهنم آكرب من ذل ( ،ذل هو الفوز العظمي ) روينا عن آيب سعيد اخلدري ريض هللا
عنه آن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " :يقول هللا عز وجل ألهل اجلنة اي آهل اجلنة هل رضيمت؟ فيقولون :ربنا وما لنا ل نرىض
وقد آعطيتنا ما مل تعطه آحدا من خلقك ،فيقول :آفال آعطيمك آفضل من ذل؟ فيقولون :ربنا وآي َشء آفضل من ذل؟ فيقول:
آحل عليمك رضواين فال آخسط عليمك بعده آبدا ".
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -النيسء

انما النيسء زايدة يف الكفر يضل به اَّلين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اّلل
فيحلوا ما حرم اّلل زين لهم سوء آُعالهم واّلل ل ُّيدي القوم الاكفرين
األية  37من سورة التوبة

معىن لكمة النيسء يف القرآن الكرمي :التأخي ،وهو َترمي شهر احملرم .وَكنوا يؤخرون َترميه س نة ،وحيرمون غيه ماكنه حلاجِتم
ال القتال .مث يردونه ال التحرمي يف العام القابل .كْنم يس تنس ئون ذل ويس تقرضونه.
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للين آحس نوا الحس ىن وزايدة
األية  11من سورة يونس

للين آحس نوا الحس ىن وزايدة ول يرهق وجوههم قرت ول ذةل آولئك آحصاب الجنة ه فهيا خاَلون
التفسري (البغوي)

قول تعال ( :للين آحس نوا احلس ىن وزايدة ) آي :للين آحس نوا العمل يف اَلنيا احلس ىن ،ويه اجلنة ،وزايدة :ويه
النظر ال وجه هللا الكرمي ،هذا قول جامعة من الصحابة ،مهنم آب وبكر الصديق ريض هللا عنه ،وحذيفة ،وآب وموىس ،وعبادة
بن الصامت ريض هللا عهنم ،وهو قول احلسن ،وعكرمة وعطاء ،ومقاتل ،والضحاك ،والسدي.
عن صهيب ريض هللا عنه قال :قرآ رسول هللا صّل هللا عليه وسّل هذه األية ( :للين آحس نوا احلس ىن وزايدة ) قال :اذا دخل
آهل اجلنة اجلنة وآهل النار النار َندى مناد :اي آهل اجلنة ان لمك عند هللا موعدا يريد آن ينجزَكوه ،قالوا :ما هذا املوعود؟ آمل
يثقل موازيننا ،ويبيض وجوهنا ،ويدخلنا اجلنة ،وجيرَن من النار؟ قال :فيفع احلجاب فينظرون ال وجه هللا عز وجل .قال :مفا
آعطوا شيئا آحب الهيم من النظر اليه ".
وروي عن ابن عباس :آن احلس ىن يه آن احلس نة مبثلها والزايدة يه التضعيف عرش آمثالها ال س بعامئة ضعف .وقال جماهد:
احلس ىن :حس نة مثل حس نة ،والزايدة املغفرة والرضوان.
( ول يرهق ) ل يغىش ( وجوههم قرت ) غبار ،مجع قرتة .قال ابن عباس وقتادة :سواد الوجه ( ،ول ذةل ) هوان .قال قتادة :كبة.
قال ابن آيب ليّل :هذا بعد نظره ال رهبم ( .آولئك آحصاب اجلنة ه فهيا خاَلون ).
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -يعزب

وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن ول تعملون من ُعل ال كنا عليمك شهودا اذ تفيضون فيه وما
يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض ول يف السماء ول آصغر من ذل ول آكرب ال يف كتاب مبي
األية  61من سورة يونس

معىن لكمة يعزب يف القرآن الكرمي :ل يعزب عنه :ل يغيب عن علمه ،ل خيفى عليه ،ول يبعد عنه .والعازب :اللك البعيد املطلب.
والعزيب :الرجل يبعد عن آههل ومال.
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ويعّل مس تقرها ومس تودعه
األية  6من سورة هود

وما من دابة يف األرض ال عّل اّلل رزقها ويعّل مس تقرها ومس تودعها ك يف كتاب مبي
التفسري (البغوي)

قول تعال ( :وما من دابة يف األرض ) آي :ليس دابة " ،من " صةل .واَلابة :ك حيوان يدب عّل وجه األرض .وقول
( ال عّل هللا رزقها ) آي :هو املتكفل بذل فضال وهو ال مش يئته ان شاء رزق وان شاء مل يرزق .وقيل " :عّل " مبعىن" :
من " آي :من هللا رزقها .وقال جماهد :ما جاءها من رزق مفن هللا عز وجل ،ورمبا مل يرزقها حىت متوت جوعا.
( ويعّل مس تقرها ومس تودعها ) قال ابن مقسم :ويروى ذل عن ابن عباس ،مس تقرها :املاكن اَّلي تأوي اليه ،وتس تقر فيه ليال
وْنارا ،ومس تودعها :املوضع اَّلي تدفن فيه اذا ماتت.
وقال عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه :املس تقر آرحام األهمات ،واملس تودع املاكن اَّلي متوت فيه ،وقال عطاء :املس تقر :آرحام
األهمات واملس تودع :آصالب األابء .وقيل :املس تقر اجلنة آ والنار ،واملس تودع القرب ،لقول تعال يف صفة اجلنة والنار " :حسنت
مس تقرا ومقاما " ( الفرقان .) 76 -
( ك يف كتاب مبي ) آي :ك مثبت يف اللوح احملفوظ قبل آن خلقها.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -آواه

ان ابراهمي لحلمي آواه منيب
األية  75من سورة هود

معىن لكمة آواه يف القرآن الكرمي :األواه :الرحمي بعباد هللا ،واملوقن بلسان احلبشة .وقيل هو اَلعاء ال اخلي ،ويرحج بأنه الكثي
التأوه من خوف هللا ،واَّلي يكرث قول " آه آه " .ومن خيىش هللا حق خشيته ومما قيل يف رشحه :املؤمن اَلاعي ،املترضع اخلاشع،
الكثي احلزن .املس ب  .آه شاك وتوجع والتأوه ك الكم يظهر منه َتزن.
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لكمة طيبة كشجرة طيبة آصلها َثبت وفرعها يف السماء
األية  24من سورة ابراهمي

آلم تر كيف َضب اّلل مثال لكمة طيبة كشجرة طيبة آصلها َثبت وفرعها يف السماء
التفسري (ابن كثري)

قال عل بن آيب طلحة عن ابن عباس يف قول " مثال لكمة طيبة " شهادة آن ل ال ال هللا " كشجرة طيبة" وهو املؤمن
" آصلها َثبت " يقول ل ال ال هللا يف قلب املؤمن " وفرعها يف السامء " يقول يرفع هبا ُعل املؤمن ال السامء وهكذا قال الضحاك
وسعيد بن جبي وعكرمة وجماهد وغي واحد ان ذل عبارة عن ُعل املؤمن وقول الطيب وُعهل الصاحل وان املؤمن كشجرة من
النخل ل يزال يرفع ل ُعل صاحل يف ك حي ووقت وصباح ومساء وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال يه النخةل
وشعبة عن معاوية بن قرة عن آنس يه النخةل.
عن آيب آسامة عن عبيد هللا عن َنفع عن ابن ُعر قال :كنا عند رسول هللا صّل هللا عليه وسّل فقال " آخربوين عن جشرة
تش به  -آوَ -كلرجل املسّل ل يتحات ورقها صيفا ول ش تاء وتؤيت آلكها ك حي ابذن رهبا " قال ابن ُعر :فوقع يف نفيس آْنا
النخةل ورآيت آاب بكر وُعر ل يتُكامن فكرهت آن آتُكم فلام مل يقولوا شيئا قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " يه النخةل "
فلام مقنا قلت لعمر :اي آبتاه وهللا لقد َكن وقع يف نفيس آْنا النخةل قال ما منعك آن تتُكم؟ قلت مل آرمك تتُكمون فكرهت آن
آتُكم آ وآقول شيئا قال ُعر :ألن تكون قلِتا آحب ال من كذا وكذا
حدثنا قتادة آن رجال قال اي رسول هللا ذهب آهل اَلثور ابألجور فقال " آرآيت ل وُعد ال متاع اَلنيا فركب بعضه عّل بعض
آَكن يبلغ السامء؟ آفال آخربك بعمل آصهل يف األرض وفرعه يف السامء؟ قال ما هو اي رسول هللا؟ قال " تقول ل ال ال هللا
وهللا آكرب وس بحان هللا وامحلد هلل عرش مرات يف دبر ك صالة فذاك آصهل يف األرض وفرعه يف السامء" وعن ابن عباس
كشجرة طيبة قال يه جشرة يف اجلنة.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -حرضا

قالوا اتّلل تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا آ وتكون من الهالكي
األية  85من سورة يوسف

معىن لكمة حرضا يف القرآن الكرمي :مريضا ،آو مشفيا عّل الهالك من غي موت .آو هالاك من شدة الوجع .واحلرض :اَّلي آذابه
احلزن.
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ولقد آتيناك س بعا من المثاين
األية  87من سورة احلجر

ولقد آتيناك س بعا من المثاين والقرآن العظمي
التفسري (البغوي)
قول تعال ( :ولقد آتيناك س بعا من املثاين ) قال ُعر ،وعل :يه فاَتة الكتاب .وهو قول قتادة ،وعطاء ،واحلسن ،وسعيد بن جبي .عن
آيب هريرة قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :آم القرآن يه الس بع املثاين ،والقرآن العظمي ".
وعن ابن مسعود قال يف الس بع املثاين :يه فاَتة الكتاب ،والقرآن العظمي :هو سائر القرآن .واختلفوا يف آن الفاَتة مل مسيت مثاين؟ قال ابن
عباس ،واحلسن ،وقتادة :ألْنا تثىن يف الصالة ،فتقرآ يف ك ركعة .وقيل :ألْنا مقسومة بي هللا وبي العبد نصفي ،نصفها ثناء ونصفها دعاء ،كام
روي عن آيب هريرة ريض هللا عنه ،عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال :يقول هللا عز وجل " :قسمت الصالة بيين وبي عبدي نصفي " .وقال
احلسي بن الفضل :مسيت مثاين ألْنا نزلت مرتي :مرة مبكة ،ومرة ابملدينة ،ك مرة معها س بعون آلف مكل.
وقال جماهد :مسيت مثاين ألن هللا تعال اس تثناها وادخرها لهذه األمة مفا آعطاها غيه .وقال آب وزيد البلخي [ :مسيت مثاين ] ألْنا تثين آهل
الرش عن الفسق ،من قول العرب :ثنيت عناين .وقيل :ألن آولها ثناء .عن ثوابن ريض هللا عنه آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال " :ان
هللا تعال آعطاين الس بع الطوال ماكن التوراة ،وآعطاين املئي ماكن الجنيل ،وآعطاين ماكن الزبور املثاين ،وفضلين ريب ابملفصل ".
وعن سعيد بن جبي ،عن ابن عباس ريض هللا عهنام ،قال :آويت النيب صّل هللا عليه وسّل الس بع الطوال ،وآعطي موىس س تا فلام آلقى األلواح
رفع ثنتان وبقي آربع .قال ابن عباس :وامنا مسيت الس بع الطوال مثاين ألن الفرائض واحلدود واألمثال واخلرب والعرب ثنيت فهيا.
وقال طاووس :القرآن لكه مثاين قال هللا تعال ( :هللا نزل آحسن احلديث كتااب متشاهبا مثاين ) ( الزمر  .) 23 -ومسي القرآن مثاين ألن األنباء
والقصص ثنيت فيه.
وعّل هذا القول :املراد ابلس بع :س بعة آس باع القرآن ،فيكون تقديره عّل هذا :ويه القرآن العظمي وقيل :الوا ومقحمة ،جمازه :ولقد آتيناك س بعا من
املثاين القرآن العظمي.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -األيكة

وان َكن آحصاب األيكة لظالمي
األية  78من سورة احلجر

معىن لكمة األيكة يف القرآن الكرمي :الشجر امللتف اجملمتع ،وك جشر ملتف عند العرب فهو آيكة مجعها آيك .وقيل :هو جشر اَلوم.
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ك آولئك َكن عنه مس ئول
األية  36من سورة الرساء

ول تقف ما ليس ل به عّل ان السمع والبرص والفؤاد ك آولئك َكن عنه مس ئول
التفسري (البغوي)

( ول تقف ما ليس ل به عّل ( قال قتادة  :ل تقل :رآيت ومل تره ومسعت ومل تسمعه وعلمت ومل تعلمه .وقال جماهد :ل
ترم آحدا مبا ليس ل به عّل .قال القتييب :ل تتبعه ابحلدس والظن .وهو يف اللغة اتباع األثر يقال :قفوت فالَن آقفوه وقفيته وآقفيته
اذا اتبعت آثره وبه مسيت القافية لتتبعهم األَثر .وقال :هو مأخوذ من القفا كنه يقف واألمور آي :يكون يف اقفاهئا يتبعها ويتعرفها.
وحقيقة املعىن :ل تتُكم [ آُّيا النسان ] ابحلدس والظن.
( ان السمع والبرص والفؤاد ك آولئك َكن عنه مس ئول ( قيل :معناه يسأل املرء عن مسعه وبرصه وفؤاده .وقيل :يسأل السمع
والبرص والفؤاد عام فعهل املرء.
وقول ( :ك آولئك ( آي :ك هذه اجلوارح واألعضاء وعّل القول األول يرجع " آولئك " [ ال ] آرابهبا .حدثنا سعد بن آوس
العبيس حدثين بالل بن حيىي العبيس آن ش تي بن شلك آخربه عن آبيه شلك بن محيد قال :آتيت النيب صّل هللا عليه وسّل
فقلت :اي نيب هللا علمين تعويذا آتعوذ به فأخذ بيدي مث قال " :قل :اللهم اين آعوذ بك من رش مسعي ورش برصي ورش لساين
ورش قليب ورش منيي "
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -آكنة

ومن آظّل ممن ذكر بأايت ربه فأعرض عهنا ونيس ما قدمت يداه اَن جعلنا عّل قلوهبم آكنة آن يفقهوه ويف
آذاْنم وقرا وان تدعهم ال الهدى فلن ُّيتدوا اذا آبدا
األية  57من سورة الكهف

معىن لكمة آكنة يف القرآن الكرمي :آغطية كثية مانعة
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فليعمل ُعال صالحا ول يرشك بعبادة ربه آحدا
األية  110من سورة الكهف

وقل انما آَن برش مثلمك يوَح ال آنما الهمك ال واحد فمن َكن يرج ولقاء ربه فليعمل ُعال صالحا ول
يرشك بعبادة ربه آحدا
التفسري (البغوي)

قول عز وجل ( :قل امنا آَن برش مثلمك يوَح ال آمنا الهمك ال واحد ) قال ابن عباس :عّل هللا رسول التواضع؛ لئال يزهو
عّل خلقه ،فأمره آن يقر فيقول :اين آديم مثلمك ،ال آين خصصت ابلوح وآكرمين هللا به ،يوَح ال آمنا الهمك ال واحد ل رشيك
ل ( مفن َكن يرج ولقاء ربه ) آي :خياف املصي اليه .وقيل :يأمل رؤية ربه .فالرجاء يكون مبعىن اخلوف واألمل مجيعا ،قال الشاعر:
ول ك ما ترج ومن اخلي َكئن ول ك ما ترج ومن الرش واقع جفمع بي املعنيي.
( فليعمل ُعال صاحلا ول يرشك بعبادة ربه آحدا ) آي :ل يرايئ بعمهل.
عن سلمة هو ابن كهيل قال :مسعت جنداب يقول :قال النيب صّل هللا عليه وسّل " :من مسع ،مسع هللا به .ومن يرايئ يرايئ هللا
به " .وروينا عن النيب صّل هللا عليه وسّل آنه قال " :ان آخوف ما آخاف عليمك الرشك األصغر " ،قالوا :اي رسول هللا وما
الرشك األصغر؟ قال " :الرايء ".
عن آيب هريرة قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :ان هللا تبارك وتعال يقول :آَن آغىن الرشَكء عن الرشك ،من ُعل
ُعال آرشك فيه معي غيي فأَن منه بريء ،هو للي ُعهل ".
عن آيب اَلرداء عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " :من حفظ عرش آايت من آول سورة الكهف عصم من فتنة اَلجال “.
عن زايد عن سهل هو ابن معاذ عن آبيه عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " :من قرآ آول سورة الكهف وآخرها َكنت ل نورا
من قدميه ال رآسه ،ومن قرآها لكها َكنت ل نورا من األرض ال السامء ".
ونتعّل مع معاين “وعّل آدم األمساء لكها "  -ركزا

ومك آهلكنا قبلهم من قرن هل َتس مهنم من آحد آو تسمع لهم ركزا
األية  98من سورة مرمي

معىن لكمة ركزا يف القرآن الكرمي :صوات خفيا ل يفهم .آو حسا.
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وجعلنا من الماء ك َشء ح
األية  30من سورة األنبياء

آو لم ير اَّلين كفروا آن السماوات واألرض َكنتا رتقا ففتقناُها وجعلنا من الماء ك َشء ح آفال يؤمنون
التفسري (البغوي)

( آو مل ير اَّلين كفروا ) قرآ ابن كثي " آمل ير " [ بغي واو] وكذل هو يف مصاحفهم ،معناه :آمل يعّل اَّلين كفروا ( ،آن
الساموات واألرض َكنتا رتقا ) قال ابن عباس ريض هللا عهنام وعطاء وقتادةَ :كنتا شيئا واحدا ملزتقتي ( ففتقناهام ) فصلنا بيهنام
ابلهواء ،والرتق يف اللغة :السد ،والفتق :الشق .قال كعب :خلق هللا السموات واألرض بعضها عّل بعض ،مث خلق رحيا فوسطها
ففتحها هبا .قال جماهد والسديَ :كنت السموات مرتقة طبقة واحدة ففتقها جفعلها س بع ساموات ،وكذل األرض َكنتا مرتقة طبقة
واحدة جفعلها س بع آرضي.
قال عكرمة وعطيةَ :كنت السامء رتقا ل متطر واألرض رتقا ل تنبت ،ففتق السامء ابملطر واألرض ابلنبات .وامنا قال ( :رتقا ) عّل
التوحيد وهومن نعت السموات واألرض ألنه مصدر وضع موضع الامس ،مثل الزور والصوم وحنوهام ( .وجعلنا ) [ وخلقنا ] (
من املاء ك َشء ح ) آي :وآحيينا ابملاء اَّلي يزنل من السامء ك َشء ح آي :من احليوان ويدخل فيه النبات والشجر،
يعين آنه سبب حلياة ك َشء واملفَّسون يقولون [ :يعين ] آن ك َشء ح فهو خملوق من املاء .كقول تعال ( :وهللا خلق ك
دابة من ماء ) ( النور ،) 45 :قال آب والعالية :يعين النطفة ،فان قيل :قد خلق هللا بعض ما هو ح من غي املاء؟ قيل :هذا
عّل وجه التكثي ،يعين آن آكرث األحياء يف األرض خملوقة من املاء آ وبقاؤه ابملاء ( ،آفال يؤمنون ).
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -آمنيته

وما آرسلنا من قبكل من رسول ول نيب ال اذا تمىن آلقى الش يطان يف آمنيته فينسخ اّلل ما يلقي
الش يطان مث حيمك اّلل آايته واّلل علمي حكمي
األية  52من سورة احلج

معىن لكمة آمنيته يف القرآن الكرمي :قراءته
ومعىن ) آلقى الش يطان يف آمنيته ( قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه املرسل الهيم ،وقد قرآ النيب صّل هللا عليه وسّل يف
سورة النجم مبجلس من قريش بعد( :آفرآيمت الالت والعزى ،ومناة الثالثة األخرى) ابلقاء الش يطان عّل لسانه من غي علمه
صّل هللا عليه وسّل به :تكل الغرانيق العال ،وان شفاعِتن لرتيج ،ففرحوا َّلل ،مث آخربه جربيل مبا آلقه الش يطان عّل لسانه
من ذل ،حبزن فسل هبذه األية ليطمنئ.
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اَّلين يرثون الفردوس ه فهيا خاَلون
األيتي  10و  11من سورة املؤمنون

آولئك ه الوارثون ( )10اَّلين يرثون الفردوس ه فهيا خاَلون ()11
التفسري (ابن كثري)
وملا وصفهم تعال ابلقيام هبذه الصفات امحليدة واألفعال الرش يدة " قال آولئك ه الوارثون اَّلين يرثون الفردوس ه فهيا خاَلون" وثبت
يف الصحيحي آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال " :اذا سألمت هللا اجلنة فاسألوه الفردوس فانه آعّل اجلنة وآوسط اجلنة ومنه تفجر آْنار
اجلنة وفوقه عرش الرمحن ".
وعن آيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل" ما منمك من آحد ال ول مزنلن مزنل يف اجلنة ومزنل يف النار فان مات
ودخل النار ورث آهل اجلنة مزنل " فذل قول آولئك ه الوارثون وقال ابن جرجي عن الليث عن جماهد " آولئك الوارثون قال ما من عبد ال
ول مزنلن مزنل يف اجلنة ومزنل يف النار فأما املؤمن فيبين بيته اَّلي يف اجلنة وُّيدم بيته اَّلي يف النار وآما الاكفر فهيدم بيته اَّلي يف اجلنة ويبين
بيته اَّلي يف النار.
وروي عن سعيد بن جبي حن وذل فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ألْنم خلقوا لعبادة هللا تعال وحده ل رشيك ل فلام قام هؤلء املؤمنون مبا وجب
علهيم من العبادة وترك آولئك ما آمروا به مما خلقوا ل آحرز هؤلء نصيب آولئك ل وَكنوا آطاعوا رهبم عز وجل بل آبلغ من هذا آيضا وهو ما
ثبت يف حصي مسّل عن آيب بردة بن آيب موىس عن آبيه عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " جييء َنس يوم القيامة من املسلمي بذنوب آمثال
اجلبال فيغفرها هللا هلم ويضعها عّل الهيود والنصارى " ويف لفظ قول قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " :اذا َكن يوم القيامة دفع هللا للك
مسّل ُّيوداي آ ونرصانيا فيقال هذا فاككك من النار " فاس تحلف ُعر بن عبد العزيز آاب بردة ابهلل اَّلي ل ال ال هو ثالث مرات آن آابه حدثه
عن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل بذل قال حفلف ل قلت وهذه األية كقول تعال " تكل اجلنة اليت نورث من عبادَن من َكن تقيا " وكقول"
وتكل اجلنة اليت آورثمتوها مبا كنمت تعملون وقد قال جماهد وسعيد بن جبي اجلنة ابلرومية يه الفردوس وقال بعض السلف ل يسمى البس تان
الفردوس ال اذا َكن فيه عنب فاهلل آعّل.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -قيعة

واَّلين كفروا آُعالهم كَّساب بقيعة حيس به الظمأن ماء حىت اذا جاءه لم جيده شيئا ووجد اّلل عنده فوفاه
حسابه واّلل رسيع الحساب
األية  39من سورة النور

معىن لكمة قيعة يف القرآن الكرمي :األرض املنبسطة السهةل املطمئنة.
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وعباد الرمحن اَّلين يمشون عّل األرض هوَن
األية  63من سورة الفرقان

وعباد الرمحن اَّلين يمشون عّل األرض هوَن واذا خاطهبم الجاهلون قالوا سالما
التفسري (البغوي)

قول عز وجل ( وعباد الرمحن ) آي :آفاضل العباد .وقيل :هذه الضافة للتخصيص والتفضيل ،وال فاخللق لكهم عباد هللا.
( اَّلين ميشون عّل األرض هوَن ) آي :ابلسكينة والوقار متواضعي غي آرشين ول مرحي ،ول متكربين .وقال احلسن :علامء
وحكامء .وقال محمد بن احلنفية :آحصاب وقار وعفة ل يسفهون ،وان سفه علهيم حلموا ،و" الهون " يف اللغة :الرفق واللي.
( واذا خاطهبم اجلاهلون ) يعين السفهاء مبا يكرهون ( ،قالوا سالما ) قال جماهد :سدادا من القول .وقال مقاتل بن حيان :قول
يسلمون فيه من المث .وقال احلسن :ان هجل علهيم جاهل حلموا ومل جيهلوا ،وليس املراد منه السالم املعروف .وروي عن احلسن:
معناه سلموا علهيم ،دليهل قول  -عز وجل  :-واذا مسعوا اللغ وآعرضوا عنه وقالوا لنا آعاملنا ولمك آعاملمك سالم عليمك ( القصص -
.) 55
قال الُكيب وآب والعالية :هذا قبل آن يؤمر ابلقتال ،مث نسخِتا آية القتال.
وروي عن احلسن البرصي آنه َكن اذا قرآ هذه األية قال :هذا وصف ْناره ،مث قرآ ( واَّلين يبيتون لرهبم جسدا وقياما ) قال:
هذا وصف ليلهم.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -فكبكبوا

فكبكبوا فهيا ه والغاوون
األية  94من سورة الشعراء

معىن لكمة فكبكبوا يف القرآن الكرمي آلقي بعضهم فوق بعض عّل وجوههم
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مثل اَّلين اَّتذوا من دون اّلل آولياء َكثل العنكبوت
األية  41من سورة العنكبوت

ومثل اَّلين اَّتذوا من دون اّلل آولياء َكثل العنكبوت اَّتذت بيتا وان آوهن البيوت لبيت العنكبوت لو
َكنوا يعلمون
التفسري (السعدي)

هذا مثل َضبه اّلل ملن عبد معه غيه ،يقصد به التعزز والتقوي والنفع ،وآن األمر ِبالف مقصوده ،فان مثهل َكثل
العنكبوت ،اَّتذت بيتا يقهيا من احلر والربد واألفات { ،وان آوهن البيوت } آضعفها وآوهاها { لبيت العنكبوت } فالعنكبوت من
احليواَنت الضعيفة ،وبيِتا من آضعف البيوت ،مفا ازدادت ابَّتاذه ال ضعفا ،كذل هؤلء اَّلين يتخذون من دونه آولياء ،فقراء
عاجزون من مجيع الوجوه ،وحي اَّتذوا األولياء من دونه يتعززون هبم ويستنرصوْنم ،ازدادوا ضعفا ال ضعفهم ،ووهنا ال وههنم.
فاْنم اتُكوا علهيم يف كثي من مصاحلهم ،وآلقوها علهيم ،وَّتلوا ه عهنا ،عّل آن آولئك س يقومون هبا ،خفذلوه ،فّل حيصلوا مهنم
عّل طائل ،ول آَنلوه من معونِتم آقل َنئل.
فل وَكنوا يعلمون حقيقة العّل ،حاهلم وحال من اَّتذوه ،مل يتخذوه ،ولتربآوا مهنم ،ولتولوا الرب القادر الرحمي ،اَّلي اذا توله
عبده وتوك عليه ،كفاه مئونة دينه ودنياه ،وازداد قوة ال قوته ،يف قلبه ويف بدنه وحال وآعامل.
وملا بي ْناية ضعف آلهة املرشكي ،ارتقى من هذا ال ما هو آبلغ منه ،وآْنا ليست بيشء ،بل يه جمرد آسامء مسوها ،وظنون
اعتقدوها ،وعند التحقيق ،يتبي للعاقل بطالْنا وعدهما.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -بطرت

اي آُّيا اَّلين آمنوا ادخلوا يف السّل َكفة ول تتبعوا خطوات الش يطان انه لمك عد ومبي
األية  58من سورة القصص

معىن لكمة بطرت يف القرآن الكرمي :آرشت وطغت ،وبطر النعمة :اس تخفها هجال وكربا فّل يشكرها.
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يدبر األمر من السماء ال األرض
األية  5من سورة السجدة

ويدبر األمر من السماء ال األرض مث يعرج اليه يف يوم َكن مقداره آلف س نة مما تعدون
التفسري (البغوي)

( يدبر األمر ) آي :حيمك األمر ويزنل القضاء والقدر ( ،من السامء ال األرض ) وقيل :يزنل الوح مع جربيل من السامء ال
األرض ) (،مث يعرج ) يصعد ) ( اليه ) جربيل ابألمر ( يف يوم َكن مقداره آلف س نة مما تعدون ) آي :يف يوم واحد من آايم اَلنيا وقدر
مسية آلف س نة ،مخسامئة نزول ،ومخسامئة صعوده ،ألن ما بي السامء واألرض مخسامئة عام ،يقول :ل وسار فيه آحد من بين آدم مل
يقطعه ال يف آلف س نة ،واملالئكة يقطعون يف يوم واحد ،هذا يف وصف عروج املكل من األرض ال السامء ،وآما قول " :تعرج املالئكة
والروح اليه يف يوم َكن مقداره مخسي آلف س نة " ( املعارج  ،) 4 -آراد مدة املسافة بي األرض ال سدرة املنِتىى اليت يه مقام جربيل،
يسي جربيل واملالئكة اَّلين معه من آهل مقامه مسية مخسي آلف س نة يف يوم واحد من آايم اَلنيا  .هذا لكه معىن قول جماهد والضحاك
وقول " :اليه " آي :ال هللا .وقيل :عّل هذا التأويل ،آي :ال ماكن املكل اَّلي آمره هللا  -عز وجل  -آن يعرج اليه.
وقال بعضهم :آلف س نة ومخسون آلف س نة لكها يف القيامة ،يكون عّل بعضهم آطول وعّل بعضهم آقرص ،معناه :يدبر األمر من السامء
ال األرض مدة آايم اَلنيا ،مث يعرج آي :يرجع األمر والتدبي اليه بعد فناء اَلنيا ،وانقطاع آمر األمراء وحمك احلاكم يف يوم َكن مقداره
آلف س نة ،وهو يوم القيامة ،وآما قول " :مخسي آلف س نة " فانه آراد عّل الاكفر جيعل هللا ذل اليوم عليه مقدار مخسي آلف س نة،
وعّل املؤمن دون ذل حىت جاء يف احلديث " :آنه يكون عّل املؤمن كقدر صالة مكتوبة صالها يف اَلنيا “ .وقال ابراهمي التميي :ل
يكون عّل املؤمن ال كام بي الظهر والعرص.
وجيوز آن يكون هذا اخبارا عن شدته وهول ومشقته .وقال ابن آيب مليكة :دخلت آَن وعبد هللا بن فيوز مول عامثن بن عفان عّل ابن
عباس فسأل ابن فيوز عن هذه األية وعن قول مخسي آلف س نة؟ فقال ل ابن عباس :آايم سامها هللا ل آدري ما يه وآكره آن آقول
يف كتاب هللا ما ل آعّل.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -صياصهيم

وآنزل اَّلين ظاهروه من آهل الكتاب من صياصهيم وقذف يف قلوهبم الرعب فريقا تقتلون وتأرسون فريقا
األية  26من سورة األحزاب

معىن لكمة صياصهيم يف القرآن الكرمي :حصوْنم وقصوره .وآصل الصيايص :قرون البقر ألْنا متتنع هباَ ،كلقصور اليت ميتنع هبا
آحصاهبا.

22
املوضوع

آن لو َكنوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب المهي
األية  14من سورة س بأ

وفلما قضينا عليه الموت ما دلهم عّل موته ال دابة األرض تأك منسأته فلما خر تبينت الجن آن لو َكنوا
يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب المهي
التفسري (البغوي)

(فلام قضينا عليه املوت ) آي :عّل سلامين ،قال آهل العّلَ :كن سلامين عليه السالم يتجرد يف بيت املقدس الس نة
والس نتي ،والشهر والشهرين ،وآقل من ذل وآكرث يدخل فيه طعامه ورشابه ،فأدخهل يف املرة اليت مات فهيا ،وَكن بدء ذل آنه
َكن ل يصب يوما ال نبتت يف مراب بيت املقدس جشرة ،فيسألها :ما امسك؟ فتقول :امسي كذا ،فيقول :ألي َشء آنت؟ فتقول:
لكذا وكذا ،فيأمر هبا فتقطع ،فان َكنت نبتت لغرس غرسها ،وان َكنت َلواء كتب ،حىت نبتت اخلروبة ،فقال لها :ما آنت؟
قالت :اخلروبة ،قال :ألي َشء نبت؟ قالت :خلراب مسجدك ،فقال سلامين :ما َكن هللا ليخربه وآَن ح ،آنت اليت عّل وهجك
هاليك وخراب بيت املقدس! فزنعها وغرسها يف حائط ل ،مث قال :اللهم مع عّل اجلن مويت حىت يعّل النس آن اجلن ل يعلمون
الغيب ،وَكنت اجلن َّترب النس آْنم يعلمون من الغيب آش ياء ويعلمون ما يف غد ،مث دخل احملراب فقام يصل متكئا عّل عصاه
مفات قامئا وَكن للمحراب كوى بي يديه وخلفه ،فاكنت اجلن يعملون تكل األعامل الشاقة اليت َكنوا يعملون يف حياته ،وينظرون
اليه حيس بون آنه ح ،ول ينكرون احتباسه عن اخلروج ال الناس لطول صالته قبل ذل ،مفكثوا يدآبون ل بعد موته حول
َكمال حىت آلكت األرضة عصا سلامين ،خفر ميتا فعلموا مبوته.
( فلام خر ) آي :سقط عّل األرض ( تبينت اجلن ) آي :علمت اجلن وآيقنت ( آن ل وَكنوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب
املهي ) آي :يف التعب والشقاء مسخرين لسلامين وهو ميت يظنونه حيا ،آراد هللا بذل آن يعّل اجلن آْنم ل يعلمون الغيب،
ألْنم َكنوا يظنون آْنم يعلمون الغيب ،لغلبة اجلهل .وذكر األزهري :آن معىن " تبينت اجلن " ،آي :ظهرت وانكشفت اجلن
لالنس ،آي :ظهر آمره آْنم ل يعلمون الغيب ،ألْنم َكنوا قد ش هبوا عّل النس ذل.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -طائرمك

قالوا طائرمك معمك آئن ذكرمت بل آنمت قوم مَّسفون
األية  19من سورة يس

معىن لكمة طائرمك يف القرآن الكرمي :مصائبمك .آ وشؤممك بسبب آعاملمك وكفرمك
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فلول آنه َكن من المس بحي
األيتي  143و  144من سورة الصافات

فلول آنه َكن من المس بحي ( )143للبث يف بطنه ال يوم يبعثون ()144
التفسري (ابن كثري)

وقول تعال " فلول آنه َكن من املس بحي للبث يف بطنه ال يوم يبعثون " قيل لول ما تقدم ل من العمل يف الرخاء وقد ورد يف
احلديث اَّلي س نورده ان شاء هللا تعال ما يدل عّل ذل ان حص اخلرب ويف حديث ابن عباس " تعرف ال هللا يف الرخاء يعرفك يف
الشدة ".
وقال ابن عباس ريض هللا عهنام " فلول آنه َكن من املس بحي " يعين املصلي ورصح بعضهم بأنه َكن من املصلي قبل ذل وقال بعضهم
َكن من املس بحي يف جوف آبويه وقيل املراد " فلول آنه َكن من املس بحي " هو قول عز وجل " فنادى يف الظلامت آن ل ال ال آنت
س بحانك اين كنت من الظاملي فاس تجبنا ل وجنيناه من الغم وكذل ننجي املؤمني " قال سعيد بن جبي وغيه.
وقال يزيد الرقاَش آنه مسع آنس بن مال ريض هللا عنه " آن يونس النيب عليه الصالة والسالم حي بدا ل آن يدع وهبذه الُكامت وهو
يف بطن احلوت فقال اللهم ل ال ال آنت س بحانك اين كنت من الظاملي فأقبلت اَلعوة َتن ابلعرش قالت املالئكة اي رب هذا صوت
ضعيف معروف من بالد بعيده غريبة فقال هللا تعال آما تعرفون ذل قالوا اي رب ومن هو؟ قال عز وجل عبدي يونس قالوا عبدك
يونس اَّلي مل يزل يرفع ل ُعل متقبل ودعوة مس تجابة؟ قالوا اي رب آول ترمح ما َكن يصنع يف الرخاء فتنجيه يف البالء؟ قال بّل فأمر
احلوت فطرحه ابلعراء " وآخرب ابن قس يط آنه مسع آاب هريرة ريض هللا عنه يقول :طرح ابلعراء وآنبت هللا عز وجل عليه اليقطينة قلنا اي
آاب هريرة وما اليقطينة؟ قال جشرة اَلابء.
قال آب وهريرة ريض هللا عنه :وهيأ هللا ل آروية وحش ية تأك من خشاش األرض  -آو قال هشاش األرض  -قال فتتفش عليه فرتويه
من لبهنا ك عش ية وبكرة حىت نبت وقال آمية بن آيب الصلت يف ذل بيتا من شعره وهو :فأنبت يقطينا عليه برمحة من هللا لول هللا
آلقي ضاحيا.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -ضغثا

وخذ بيدك ضغثا فاَضب به ول َتنث اَن وجدَنه صابرا نعم العبد انه آواب
األية  44من سورة ص

معىن لكمة ضغثا يف القرآن الكرمي :قبضة مجموعة من حشيش آو رحيان آو قضبان خمتلفة خيتلط فهيا الرطب ابليابس.

24
املوضوع

يس بحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويس تغفرون للين آمنوا
األية  7من سورة غافر

اَّلين حيملون العرش ومن حول يس بحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويس تغفرون للين آمنوا ربنا وسعت ك
َشء رمحة وعلما فاغفر للين اتبوا واتبعوا سبيكل وقهم عذاب الجحمي
التفسري (البغوي)
خيرب تعال عن كامل لطفه تعال بعباده املؤمني ،وما قيض ألس باب سعادهتم من األس باب اخلارجة عن قدره ،من اس تغفار املالئكة
املقربي هلم ،ودعاهئم هلم مبا فيه صالح ديهنم وآخرهتم ،ويف مضن ذل الخبار عن رشف محةل العرش ومن حول ،وقرهبم من رهبم ،وكرثة عبادهتم
ونصحهم لعباد هللا ،لعلمهم آن هللا حيب ذل مهنم فقال { :اَّلين حيملون العرش } آي :عرش الرمحن ،اَّلي هو سقف اخمللوقات وآعظمها وآوسعها
وآحس هنا ،وآقرهبا من هللا تعال ،اَّلي وسع األرض والساموات والكريس ،وهؤلء املالئكة ،قد ولكهم هللا تعال حبمل عرشه العظمي ،فال شك
آْنم من آكرب املالئكة وآعظمهم وآقواه ،واختيار هللا هلم محلل عرشه ،وتقدميهم يف اَّلكر ،وقرهبم منه ،يدل عّل آْنم آفضل آجناس املالئكة علهيم
السالم ،قال تعال { :وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية }.
{ ومن حول } من املالئكة املقربي يف املزنةل والفضيةل { يس بحون حبمد رهبم } هذا مدح هلم بكرثة عبادهتم ّلل تعال ،وخصوصا التسبي والتحميد،
وسائر العبادات تدخل يف تسبي هللا وَتميده ،ألْنا تزنيه ل عن كون العبد يرصفها لغيه ،ومحد ل تعال ،بل امحلد هو العبادة ّلل تعال ،وآما قول
العبد" :س بحان هللا وحبمده" فهو داخل يف ذل وهو من مجةل العبادات { .ويس تغفرون للين آمنوا } وهذا من مجةل فوائد الميان وفضائهل الكثية
جدا ،آن املالئكة اَّلين ل ذنوب علهيم يس تغفرون ألهل الميان ،فاملؤمن ابميانه تسبب لهذا الفضل العظمي.
مث وملا َكنت املغفرة لها لوازم ل تمت ال هبا -غي ما يتبادر ال كثي من األذهان ،آن سؤالها وطلهبا غايته جمرد مغفرة اَّلنوب -ذكر تعال صفة دعاهئم
هلم ابملغفرة ،بذكر ما ل تمت ال به ،فقال { :ربنا وسعت ك َشء رمحة وعلما } فعلمك قد آحاط بلك َشء ،ل خيفى عليك خافية ،ول يعزب عن
علمك مثقال ذرة يف األرض ول يف السامء ،ول آصغر من ذل ول آكرب ،ورمحتك وسعت ك َشء ،فالكون علويه وسفليه قد امتل برمحة هللا
تعال ووسعِتم ،ووصل ال ما وصل اليه خلقه { .فاغفر للين اتبوا } من الرشك واملعايص { واتبعوا سبيكل } ابتباع رسكل ،بتوحيدك وطاعتك.
{ وقهم عذاب الجحمي } آي :قهم العذاب نفسه ،وقهم آس باب العذاب.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -يوزعون

ويوم حيرش آعداء اّلل ال النار فهم يوزعون
األية  19من سورة فصلت

معىن لكمة يوزعون يف القرآن الكرمي :يكفون وحيبسون .آو حيبس آوهلم عّل آخره ،آو حىت يدخلوا النار .آو توقف آوائلهم
لتلحقهم آواخره مث يساقون مجيعا ،آو يدفعون ويساقون.
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من َكن يريد حرث األخرة نزد ل يف حرثه

األية  20من سورة الشورى

من َكن يريد حرث األخرة نزد ل يف حرثه ومن َكن يريد حرث اَلنيا نؤته مهنا وما ل يف األخرة من نصيب
التفسري (ابن كثري)
قال عز وجل " من َكن يريد حرث األخرة" آي ُعل األخرة " نزد ل يف حرثه " آي نقويه ونعينه عّل ما هو بصدده ونكرث مناءه وجنزيه
ابحلس نة عرش آمثالها ال س بعامئة ضعف ال ما يشاء هللا.
" ومن َكن يريد حرث اَلنيا نؤته مهنا وما ل يف األخرة من نصيب " آي ومن َكن امنا سعيه ليحصل ل َشء من اَلنيا وليس ل ال األخرة ه
البتة ابلُكية حرمه هللا األخرة واَلنيا ان شاء آعطاه مهنا وان مل يشأ مل حيصل ل هذه ول هذه .وفاز الساعي هبذه النية ابلصفقة اخلارسة يف اَلنيا
واألخرة واَلليل عّل هذا آن هذه األية ههنا مقيدة ابألية اليت يف س بحان ويه قول تبارك وتعال " من َكن يريد العاجةل جعلنا ل فهيا ما نشاء ملن
نريد مث جعلنا ل هجَّ يصالها مذموما مدحورا ومن آراد األخرة وسعى لها سعهيا وهو مؤمن فأولئك َكن سعهيم مشكورا الك مند هؤلء وهؤلء
من عطاء ربك وما َكن عطاء ربك مظورا انظر كيف فضلنا بعضهم عّل بعض وللخرة آكرب درجات وآكرب تفضيال “.
وقال الثوري عن معمر عن آيب العالية عن آيب بن كعب ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل برش هذه األمة ابلس ناء والرفعة
والنرص والمتكي يف األرض مفن ُعل مهنم ُعل األخرة لدلنيا مل يكن ل يف األخرة من نصيب "

ونتعّل مع معاين “وعّل آدم األمساء لكها "  -حصاف

يطاف علهيم بصحاف من ذهب وآكواب وفهيا ما تش ِتيه األنفس وتل األعي وآنمت فهيا خاَلون
األية  71من سورة الزخرف

معىن لكمة حصاف يف القرآن الكرمي :حصف الصحيفة :املبسوط من اليشء ،كصحيفة الوجه ،والصحيفة :اليت يكتب فهيا ،ومجعها:
حصائف وحصف .قال تعال ) :حصف ابراهمي وموىس ( [األعّل ) ،]19/يتل وحصفا مطهرة فهيا كتب قمية ( [البينة،]3 - 2/
قيل :آريد هبا القرآن ،وجعهل حصفا فهيا كتب من آجل تضمنه لزايدة ما يف كتب هللا املتقدمة .واملصحف :ما جعل جامعا للصحف
املكتوبة ،ومجعه :مصاحف ،والتصحيف :قراءة املصحف وروايته عّل غي ما هو لشتباه حروفه ،والصحفة مثل قصعة عريضة.
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وَلينا مزيد
األية  39من سورة ق

لهم ما يشاءون فهيا وَلينا مزيد
التفسري (ابن كثري)
آي همام اختاروا وجدوا من آي آصناف املالذ طلبوا آحرض هلم قال كثي بن مرة من املزيد آن متر السحابة بأهل اجلنة فتقول ماذا تريدون
فأمطره لمك؟ فال يدعون بيشء ال آمطرهتم .ويف احلديث عن ابن مسعود ريض هللا عنه قال ان رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال ل" انك
لتش ِتىي الطي يف اجلنة فيخر بي يديك مشواي " .وعن آيب سعيد اخلدري ريض هللا عنه قال ان رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال "اذا
اش ِتىى املؤمن الوَل يف اجلنة َكن محهل ووضعه وس نه يف ساعة واحدة" رواه الرتمذي.
وقول تعال " وَلينا مزيد " كقول عز وجل " للين آحس نوا احلس ىن وزايدة " وقد تقدم يف حصي مسّل عن صهيب بن س نان الرويم آْنا النظر
ال وجه هللا الكرمي وقد روى عن آنس بن مال ريض هللا عنه يف قول عز وجل " وَلينا مزيد " قال يظهر هلم الرب عز وجل يف ك مجعة.
عن عبيد هللا بن ُعر آنه مسع آنس بن مال ريض هللا عنه يقول آىت جربائيل عليه الصالة والسالم مبرآة بيضاء فهيا نكتة ال رسول هللا صّل
هللا عليه وسّل فقال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " ما هذه؟ " فقال هذه امجلعة فضلت هبا آنت وآمتك فالناس لمك فهيا تبع الهيود والنصارى
ولمك فهيا خي ولمك فهيا ساعة ل يوافقها مؤمن يدع وهللا تعال فهيا ِبي ال اس تجيب ل وهو عندَن يوم املزيد قال النيب صّل هللا عليه وسّل " اي
جربيل وما يوم املزيد؟ " قال " ان ربك تبارك وتعال اَّتذ يف الفردوس واداي آفي فيه كثب املسك فاذا َكن يوم امجلعة آنزل هللا تعال ما شاء
من مالئكته وحول منابر من نور علهيا مقاعد النبيي وحفت تكل املنابر من ذهب مُكةل ابلياقوت والزبرجد علهيا الشهداء والصديقون جفلسوا من
وراهئم عّل تكل الكثب فيقول هللا عز وجل آَن ربمك قد صدقتمك وعدي فسلوين آعطمك فيقولون ربنا نسأل رضوانك فيقول قد رضيت عنمك ولمك
عل ما متنيمت وَلي مزيد فهم حيبون يوم امجلعة ملا يعطهيم فيه رهبم تبارك وتعال من اخلي وهو اليوم اَّلي اس توى فيه ربمك عّل العرش وفيه خلق
آدم وفيه تقوم الساعة.

ونتعّل مع معاين “ وعّل آدم األمساء لكها "  -لعنمت

واعلموا آن فيمك رسول اّلل لو يطيعمك يف كثي من األمر لعنمت ولكن اّلل حبب اليمك الميان وزينه يف
قلوبمك وكره اليمك الكفر والفسوق والعصيان آولئك ه الراشدون
األية  7من سورة احلجرات

معىن لكمة لعنمت يف القرآن الكرمي :لوقعمت يف املشقة الشديدة  -عنت املعانتة َكملعاندة لكن املعانتة آبلغ؛ ألْنا معاندة فهيا خوف
وهالك ،ولهذا يقال :عنت فالن :اذا وقع يف آمر خياف منه التلف ،يعنت عنتا.
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فهل من مدكر
األية  17من سورة القمر

ولقد يَّسَن القرآن للكر فهل من مدكر
التفسري (السعدي)

{ ولقد يَّسَن القرآن للكر فهل من مدكر } آي :ولقد يَّسَن وسهلنا هذا القرآن الكرمي ،آلفاظه للحفظ واألداء ،ومعانيه
للفهم والعّل ،ألنه آحسن الالكم لفظا ،وآصدقه معىن ،وآبينه تفسيا ،فلك من آقبل عليه يَّس هللا عليه مطلوبه غاية التيسي،
وسههل عليه ،واَّلكر شامل للك ما يتذكر به العاملون من احلالل واحلرام ،وآحاكم األمر والهنىي ،وآحاكم اجلزاء واملواعظ والعرب،
والعقائد النافعة واألخبار الصادقة
ولهذا َكن عّل القرآن حفظا وتفسيا ،آسهل العلوم ،وآجلها عّل الطالق ،وهو العّل النافع اَّلي اذا طلبه العبد آعي عليه ،قال
بعض السلف عند هذه األية :هل من طالب عّل فيعان [عليه]؟
ولهذا يدع وهللا عباده ال القبال عليه والتذكر بقول { :فهل من مدكر }
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها " – عبقري

متكئي عّل رفرف خرض وعبقري حسان
األية  76من سورة الرمحن

معىن لكمة عبقري يف القرآن الكرمي :الطنافس السميكة لها مخل رقيق ،كام تطلق عّل البسط ،ويقال العبقري :املمدوح من الرجال
والفرش.
عبقر قيل :هو موضع للجن ينسب اليه ك َندر من انسان ،وحيوان ،وثوب ،ولهذا قيل يف ُعر( :مل آر عبقراي مثهل) (احلديث
عن آيب هريرة قال :مسعت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول :بينا آَن َنمئ رآيتين عّل قليب علهيا دلوا ،فزنعت مهنا ما شاء
هللا ،مث آخذها ابن آيب حقافة ،فزنع هبا ذنواب آ وذنوبي ،ويف نزعه ضعف ،وهللا يغفر ل ،مث اس تحالت عزاب ،فأخذها ابن اخلطاب،
فّل آر عبقراي من الناس يزنع نزع ُعر حىت َضب الناس بعطن) آخرجه البخاري يف فضائل آحصاب النيب
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ولتنظر نفس ما قدمت لغد
األية  18من سورة احلرش

اي آُّيا اَّلين آمنوا اتقوا اّلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اّلل ان اّلل خبي بما تعملون
التفسري (ابن كثري)

عن املنذر بن جرير عن آبيه قال :كنا عند رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يف صدر الهنار قال جفاءه قوم حفاة عراة جمتايب
الامنر آ والعباء متقدلي الس يوف عامِتم من مرض بل لكهم من مرض فتغي وجه رسول هللا صّل هللا عليه وسّل ملا رآى هبم من
الفاقة قال فدخل مث خرج فأمر بالل فأذن وآقام الصالة فصّل مث خطب فقال " اي آُّيا الناس اتقوا ربمك اَّلي خلقمك من نفس
واحدة " ال آخر األية وقرآ األية اليت يف احلرش " ولتنظر نفس ما قدمت لغد " تصدق رجل من ديناره من درُهه من ثوبه من
صاع بره من صاع متره  -حىت قال ول وبشق مترة" قال جفاء رجل من األنصار برصة َكدت كفه تعجز عهنا بل قد جعزت مث تتابع
الناس حىت رآيت كومي من طعام وثياب حىت رآيت رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يِتلل وهجه كنه مذهبة فقال رسول هللا
صّل هللا عليه وسّل " من سن يف السالم س نة حس نة فهل آجرها وآجر من ُعل هبا بعده من غي آن ينقص من آجوره َشء
ومن سن يف السالم س نة سيئة َكن عليه وزرها ووزر من ُعل هبا من غي آن ينقص من آوزاره َشء "
فقول تعال" اي آُّيا اَّلين آمنوا اتقوا هللا " آمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به آمر وترك ما عنه زجر .وقول تعال " ولتنظر نفس
ما قدمت لغد " آي حاس بوا آنفسمك قبل آن َتاس بوا وانظروا ماذا ادخرمت ألنفسمك من األعامل الصاحلة ليوم معادمك وعرضمك عّل
ربمك " واتقوا هللا " تأكيد َثن " ان هللا خبي مبا تعملون " آي اعلموا آنه عامل جبميع آعاملمك وآحوالمك ل َّتفى عليه منمك خافية ول
يغيب عنه من آمورمك جليل ول حقي.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -آسفارا

مثل اَّلين محلوا التوراة مث لم حيملوها َكثل الحمار حيمل آسفارا بئس مثل القوم اَّلين كذبوا بأايت اّلل
واّلل ل ُّيدي القوم الظالمي
األية  5من سورة امجلعة

معىن لكمة آسفارا يف القرآن الكرمي :كتـبا عظاما ول ينتفع هبا
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ليبلومك آيمك آحسن ُعال
األية  2من سورة املكل

اَّلي خلق الموت والحياة ليبلومك آيمك آحسن ُعال وهو العزيز الغفور
التفسري (ابن كثري)

قال تعال " اَّلي خلق املوت واحلياة " واس تدل هبذه األية من قال ان املوت آمر وجودي ألنه خملوق ومعىن األية آنه
آوجد اخلالئق من العدم " ليبلوه " آي خيتربه" آُّيم آحسن ُعال "
كام قال تعال " كيف تكفرون ابهلل وكنمت آمواات فأحيامك " فسمى احلال األول وهو العدم موات ومسى هذه النشأة حياة ولهذا قال
تعال " مث مييتمك مث حيييمك "
وعن قتادة يف قول تعال " اَّلي خلق املوت واحلياة " قال َكن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول " :ان هللا آذل بين آدم
ابملوت وجعل اَلنيا دار حياة مث دار موت وجعل األخرة دار جزاء مث دار بقاء " .ورواه معمر عن قتادة وقول تعال " ليبلومك آيمك
آحسن ُعال " آي خي ُعال كام قال محمد بن جعالن ومل يقل آكرث ُعال
مث قال تعال " وهو العزيز الغفور " آي هو العزيز العظمي املنيع اجلناب وهو مع ذل غفور ملن اتب اليه وآَنب بعدما عصاه وخالف
آمره وان َكن تعال عزيزا هو مع ذل يغفر ويرمح ويصف ويتجاوز.
ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -احلاقة

الحاقة { }1ما الحاقة { }2وما آدراك ما الحاقة {}3
األايت  1ال  3من سورة احلاقة

معىن لكمة احلاقة يف القرآن الكرمي :يوم القيامة .فهيا يتحقق الوعد والوعيد آ والساعة اليت يتحقق فهيا ما آنكروه.
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اي آُّيا النسان ما غرك بربك الكرمي
األايت  6من سورة الانفطار

اي آُّيا النسان ما غرك بربك الكرمي
التفسري (ابن كثري)

آي همام اختاروا وجدوا من آي آصناف املالذ طلبوا آحرض هلم قال ( اي آُّيا النسان ما غرك بربك الكرمي ) ما خدعك
وسول ل الباطل حىت آضعت ما وجب عليك.
واملعىن :ماذا آمنك من [ عذابه ] قال عطاء :نزلت يف الوليد بن املغية.
وقال الُكيب ومقاتل :نزلت يف األسود بن رشيق َضب النيب فّل يعاقبه هللا  -عز وجل  -فأنزل هللا هذه األية يقول :ما اَّلي غرك
بربك الكرمي املتجاوز عنك اذ مل يعاقبك عاجال بكفرك؟ قال قتادة :غره عدوه املسلط عليه يعين الش يطان قال مقاتل :غره عف
وهللا حي مل يعاقبه يف آول [ مرة ] .وقال السدي :غره رفق هللا به.
وقال ابن مسعود :ما منمك من آحد ال س يخل وهللا به يوم القيامة .فيقول :اي ابن آدم ما غرك يب؟ اي ابن آدم ماذا ُعلت فامي [
علمت ]؟ اي ابن آدم ماذا آجبت املرسلي؟.
وقيل للفضيل بن عياض :ل وآقامك هللا يوم القيامة فقال :ما غرك بربك الكرمي ماذا كنت تقول؟ قال :آقول غرين س تورك
املرخاة.
وقال حيىي بن معاذ :ل وآقامين بي يديه فقال ما غرك يب؟ [ فأقول ] غرين بك برك يب سالفا وآنفا.
وقال آب وبكر الوراق :ل وقال ل :ما غرك بربك الكرمي لقلت :غرين كرم الكرمي.
قال بعض آهل الشارة :امنا قال بربك الكرمي دون سائر آسامئه وصفاته كنه لقنه الجابة حىت يقول :غرين كرم الكرمي

.

ونتعّل مع معاين "وعّل آدم األمساء لكها "  -الرتاث

وتألكون الرتاث آالك لما
األية  19من سورة الفجر

معىن لكمة الرتاث يف القرآن الكرمي :املياث ،واملقصود مياث النساء واألولد.

دعاء

اعّل! ان العجز معدن النداء،
وان الحتياج منبع اَلعاء.
فيا ريب واي خالقي واي ماليك!
جحيت عند ندايئ حاجيت.
وعديت عند دعايئ فاقيت
ووس يليت انقطاع حيليت
وكزني جعزي
ورآس مال آمال وآليم
وشفيعي حبيبك ورمحتك
فاعف عين واغفر ل وارمحين
اي هللا ،اي رمحن ،اي رحمي

مت حبمدهللا
وآخر دعواَن آن امحلد هلل رب العاملي
وصل اللهم وسّل عّل س يدَن محمد
وعّل آل وحصبه آمجعي

