2
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد .. 
هذه  90فائدة منتقاة من كتاب «تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم رمحه اهلل»
لـ«

» وقد امتاز تفسريه رمحه اهلل بأنَّه اختار أصح األسانيد ،وبه

روايات كثرية مسندة ال توجد يف غريه  ..واشتمل تفسريه لسورة آل عمران عىل
1598أثر ،ما بني مرفوع ،وموقوف ،ومقطوع.
يسريا ال خُيِ ُّل باملعنى ،واعتمدت يف
اخترصت الفوائد ،وترصفت يف بعضها ترص ًفا ً
العزو عىل طبعة« :مكتبة نزار مصطفى الباز» بتحقيق« :أسعد حممد الطيب»

واحلمد هلل رب العاملني ..

ك ـ ـ ـتـ ـب ـ ـ ــه :الـ ـم ـ ـ ـس ـلـ ــم:
@almoslem70

الجمعة 1439/10/8
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ت} قال ابن عباس « :الثالث آيات من آخر سورة األنعام حمكَمت:
ات ُّ ْ
حمك َََم ٌ
{ ِمنْ خه آ َي ٌ
خم} واآليات بعدها» []592/2
{ خق ْل َت َعا َل ْوا ْ أَت خْل َما َح َّر َم َر ُّبك ْخم َعلَيْك ْ

ت خه َّن خأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب} قال سعيد بن جبري« :أصل الكتاب ،وإنَم سَمهن
ات ُّ ْ
حمك َََم ٌ
{ ِمنْ خه آ َي ٌ
أم الكتاب ألهنن مكتوبات يف مجيع الكتب» []593/2

{ َفأَ َّما ا َّل ِذي َن يف خق خل ِ
وِبِ ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ خعو َن َما ت ََشا َب َه ِمنْ خه} قال النبي « :هم اخلوارج» وقال
« :إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوئلك الذين سمى اهلل فاحذروهم» []594/2

{والر ِ
اس خ
خو َن ِيف ا ْل ِع ْل ِم} خسئِل رسول اهلل  عن الراسخني يف العلم؟ فقال« :من
َ َّ
عف بطنه وفرجه ،فذلك من الراسخني
َّبرت يمينه ،وصدق لسانه ،واستقام قلبه ،ومن َّ
يف العلم» []599/2

ب َلنَا ِمن َّل َ
نت ا ْل َو َّهاب} كان
دخنك َر ْ َ
مح ًة إِن ََّك َأ َ
{ َر َّبنَا الَ ت ِخز ْغ خق خلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْيتَنَا َو َه ْ
النبي  يقول« :يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك» []601/2

َّاس لِيو ٍم الَّ ريب فِ ِ
ِ
يه} قال النبي « :إ َّن اهلل جيمع األولني
َْ َ
{ َر َّبنَا إِن ََّك َجام خع الن ِ َ ْ
ٍ
واآلخرين يف صعيد واحد يوم القيامة» []602/2
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ِ

ب ِ
{ َكدَ ْأ ِ
آل ف ْر َع ْو َ
ن} قال ابن عباس « :كصنيع آل فرعون» []603/2
{ َوا ْل َقنَاطِ ِ
ري ا ْمل خ َقن َط َرةِ} قال رسول اهلل « :من قرأ بخمسني آية يف ليلة أصبح له قنطار
من األجر ،والقنطار مثل التل العظيم» []607/2

{ َو ْ
اخلَيْ ِل ا ْمل خ َس َّو َم ِة} قال ابن عباس « :الراعية والـ خم َط َّه َمة ( ) 1احلسان» ثم قرأ:
ِ ِ ِ
يمون} []610/2
{ َش َج ٌر فيه تخس خ
{ َذل ِ َك متَاع ْ ِ
اّلل ِعندَ خه خح ْس خن ْ
اْلَآب} قال النبي « :الدنيا متاع ،وخري
َ خ
احلَيَاة ال ُّد ْنيَا َو ه خ
متاع الدنيا املرأة الصاحلة» []611/2

اّلل ِعندَ خه خح ْس خن ْ
السدِّ ي« :أما حسن اْلآب فحس خن املخنقلب وهي:
اْلَآب} قال ُّ
{ َو ه خ
اجلنة» []612/2

اج ُّم َط َّه َر ٌة} قال ابن عباس « :مطهرة من القذر واألذى» وقال جماهد:
{ َو َأ ْز َو ٌ
«مطهرة من احليض ،والغائط والبول ،والن ُّخام ،والبزاق ،واملني ،والولد» []613/2

( )1ال خـم َط َّهم :احلسن ال َّتام.

5

ِِ
الصاب ِ ِري َن} :قوم صربوا عىل طاعة اهلل
الصادقنيَ } قال قتادةَّ {« :
الصابِ ِري َن َو َّ
{ َّ
الصادِقِنيَ } :قو ٌم صدقت نيتهم ،فاستقامت أعَمهلم،
وصربوا عن حمارمهَ { .و َّ
وقلوِبم ،وألسنتهم ،وصدقوا يف الرس والعالنية» []614/2

{وا ْل َقانِتِنيَ وا ْمل ِ
نف ِقنيَ َوا ْمل خ ْستَ ْغ ِف ِري َن بِاألَ ْس َحار} قال سعيد بن جبريَ {« :وا ْل َقانِتِنيَ }
َ
َ خ
املطيعني هلل فيَم أمرهم{ .وا ْمل ِ
حق اهلل { َوا ْمل خ ْستَ ْغ ِف ِري َن
نف ِقنيَ } يعني :أمواهلم يف ِّ
َ خ
حار} :املص ِّلني باألسحار» []615/2
بِاألَ ْس َ

{ َش ِهدَ اّلل أَنَّه الَ إِ َلـه إِالَّ هو وا ْ َملالَئِ َك خة و خأو خلوا ْ ا ْل ِع ْل ِم َقآئَِمً بِا ْل ِقس ِ
ط} قال أبو طالب« :من
َ ْ
َ خَ َ
هخ خ
ْ
َ
عرف اهلل وشهد بَم شهد به اهلل فهو العامل» خث َّم تال هذه اآلية .وقال سفيان بن عيينة« :كل
من علمها فهو من أويل العلم» []616/2

ِ
ِ
{تخول ِ خج ال َّليْ َل ِيف ا ْلنَّ َه ِ
الصيف من
ار َوتخول خج النَّ َه َار يف ال َّليْ ِل} قال ابن مسعود « :يأخذ َّ
ِّ
الشتاء ،ويأخذ الشتاء من الصيف» []625/2
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احلي ِمن ا ْ َملي ِ
{ َو خ ْ
ت} دخل النبي  عىل بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة اهليئة فقال:
ُت ِر خج ْ َ َّ َ ِّ
من هذه؟ قالت :خالدة بنت األسود بن عبد يغوث ،فقال« :سبحان اهلل! ُيرج احلي
من امليت» وكانت امرأة صاحلة وكان أبوها كافر]626/2[ .

{الَّ يت ِ
َّخ ِذ ا ْمل خ ْؤ ِمنخو َن ا ْلكَافِ ِري َن َأ ْول ِ َياء ِمن خد ْو ِن ا ْمل خ ْؤ ِمنِنيَ } قال ابن عباس « :هنى اهلل
َ
سبحانه املؤمنني أن يالطفوا الكفار ،ويتخذوهنم وليجة( )1من دون املؤمنني َّإال أ ْن يكون
الكفار عليهم ظاهرين ،ف خي ِ
ظهرون اللَّطف وُيالفوهنم يف الدِّ ين» وذلك قوله{ :إِالَّ َأن
ِ

َتتَّ خقوا ْ منْ خه ْم خت َقا ًة} []628/2

{إِالَّ َأن َتتَّ خقوا ْ ِمنْ خه ْم خت َقا ًة} قال ابن عباس « :فالتقية باللسان ،من خمحِل عىل ٍ
أمر يتكلم
به وهو معصية هلل ،فيتكلم به خمافة النَّاس وقلبه مطمئن باإليَمن( ،)2فإ ْن ذلك ال يرضه،
إ َّنَم التقية باللسان» وكان عطاء ال يرى طالق املكره شي ًئا]629/2[ .

ِ
اّلل َفاتَّبِ خع ِ
اّلل} قال رسول اهلل « :وهل الدين إال
وِن خ ْ
ُيبِبْك خخم ه خ
{ خق ْل إِن كخنت ْخم خُتبُّو َن ه َ
احلب والبغض» []632/2
ُّ

( )1قال ابن عباس « الوليجة :البطانة من غري دينهم» أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه []1764/6
ِ
( )2شاهده من القرآن{ :من َك َفر ب ِ ِ ِ
إيَمن ِ ِه إِالَّ َم ْن خأك ِْر َه َو َق ْلبخ خه خم ْط َمئ ِ ٌّن ب ِ ِ
اإل َيَم ِن}
َ ه
َ
اّلل من َب ْعد َ
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ت َل َك َما ِيف َب ْطنِي خحم ََّر ًرا} قال ابن عباس « :كانت نذرت أن جتعله يف
{إِ ِِّن ن ََذ ْر خ
السدِّ ي :فلَم وضعت إذا هي جارية فقالت تعتذر إىل اهلل:
الكنيسة يتعبد فيها» قال ُّ
{ َر ِّب إِ ِِّن َو َض ْعتخ َها خأنثَى} قال عكرمة« :قالت :ليس يف الكنيسة إال الرجل ،فال ينبغي
المرأة أن تكون مع الرجال» []636/2

ِ
ِ
{ ِوإِ ِِّن خأ ِع خ
الر ِجيم} قال رسول اهلل « :ما من مولود
يذ َها ب ِ َك َو خذ ِّر َّيتَ َها م َن الشَّ يْطَان َّ
ً
صارخا من مسة الشيطان إياه إال مريم وابنها» []638/2
يولد إال مسه الشيطان فيستهل
ِ
اب َو َجدَ ِعند ََها ِر ْزقاً} قال ابن عباس « :وجد عندها
{ خك َّل ََم َد َخ َل َع َل ْي َها َزك َِر َّيا ا ْمل ْح َر َ
ٍ
مكتل يف غري حينه» []640/2
عنبًا يف
ِّش َك بِيَ ْحيَـى} قال قتادة« :إنَم سمى اهلل ُييى؛ ألن اهلل أحياه باإليَمن»
{ َأ َّن ه َ
اّلل خيبَ ِّ خ
[]641/2

ورا} قال ابن عباس « :احلصور :الذي ال يأيت النساء» ويف رواية
{ َو َس ِّيدًا َو َح خص ً
عنه قال« :احلصور الذي ال ينزل اْلاء»(]643/2[ )1

( )1قال ابن كثري رمحه اهلل :اعلم َّ
حصورا ليس كَم قاله بعضهم إنه ال َذكَ ر له،
أن ثناء اهلل عىل ُييى أنَّه كان
ً
فهم وجود
بل قد أنكر هذا خح َّذاق املفرسين ،ألهنا نقيصة وعيب ،وإنَم معناه أنه معصوم من الذنوب ،وقد خي َ
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ِ
كثريا حتى يذكر
ريا } قال جماهد« :ال يكون العبد من الذاكرين اهلل ً
{ َوا ْذكخر َّر َّب َك كَث ً
قائَم ومضطج ًعا» []646/2
اهلل ً

َّاس َث َ
ال َث َة َأي َّا ٍم إِالَّ َر ْم ًزا َوا ْذكخر َّر َّب َك كَث ِ ًريا } قال حممد بن كعب ال خق َرظي:
{ َأالَّ خت َك ِّل َم الن َ
«لو َر َّخص اهلل ألحد يف ترك الذكرَّ ،
لرخص لزكريا»(]646/2[ )1
{يا مريم اقْنختِي لِرب ِ
ك} قال رسول اهلل « :كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت
َ ِّ
َ ََْ خ
فهو الطاعة» []648/2

َّاس ِيف ا ْ َمل ْه ِد} قال النبي « :مل يتكلم يف املهد إال ثالث :عيسى،
{ َو خي َك ِّل خم الن َ
وصبي كان يف زمن جريج ،وصبي آخر» []652/2

ب ِيل ِمن َّلدخ ن َْك خذ ِّر َّي ًة طَ ِّي َب ًة} [.]33/2
النسل له من دعاء زكريا حيث قالَ { :ه ْ
( )1ألنَّه اع خت ِقل لسانه ثالثة أيام وثالث ليال ،فكان يتكلم باإلشارة أو اإليَمء ،ومع ذلك أمره اهلل وهو يف
أن خيكثِر من ذكرهْ ،
هذه احلال ْ
وأن يسبحه بالعيش واإلبكار« .العيش :قبل الغروب .واإلبكار :أول الفجر».
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ِ
ِ
َاب َو ْ ِ
َاب} اخلط بالقلم» .وقال
احلك َْم َة} قال ابن عباس {« :ا ْلكت َ
{ َو خي َع ِّل خم خه ا ْلكت َ
السدِّ يَ {« :و ْ ِ
ْم َة} :النبوة»]654/2[ .
احلك َ
ُّ
{ َو خأبْ ِرى خء األك َْم َه} قال ابن

عباس « :األكمه :الذي يولد وهو أعمى» []655/2

ِ

نص ِ
اّلل} قال سفيان« :يعني :من أنصاري مع اهلل» []659/2
{ َم ْن َأ َ
اري إ ِ َىل ه
{ َذل ِ َك نَتْ خلوه َعلَي َك ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ْ
احلَ ِكيم} قال عيل :سمعت رسول اهلل :
َ َ
خ ْ
يقول« :ستكون فتن» قلت :فَم املخرج منها؟ قال« :كتاب اهلل هو الذكر احلكيم
والرصاط املستقيم» []665/2

ِ ِ
ِ
ِ
آجو َن فِ َيَم َل ْي َس َلكخم بِ ِه ِع ْل ٌم} قال
لم َفل َم خُتَ ُّ
{ َها َأنت ْخم َه خؤالء َح َ
اج ْجت ْخم ف َيَم َلكخم بِه ع ٌ
احلسن البرصي « :خي َ
حاج بعلم ،وال خيع َذر من حاج باجلهل» []672/2
عذر من َّ
{ َيا أَ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب} قال سفيان« :كل يشء يف آل عمران من ذِكر أهل الكتاب فهو يف
النصارى» []676/2

{ َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب ِمل َ َت ْلبِ خسو َن ْ
احلَ َّق بِا ْل َباطِ ِل} قال الربيع بن أنس« :مل تلبسون اليهودية
والنرصا نية باإلسالم وقد علمتم أن دين اهلل ال يقبل من أحد غري اإلسالم» []677/2
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{ َو ِمنْ خهم َّم ْن إِن تَأْ َمنْ خه بِ ِدين ٍَار الَّ خي َؤ ِّدهِ إِ َليْ َك} قال مالك بن دينار« :إ َّنَم خس ِّمي الدِّ ينار ألنَّه
ن ونار .ومعناه :إن من أخذه بحقه فهو دينه ،ومن أخذه بغري حقه فله النار» []683/2
َدي ٌ

ِ
ِ
الرجل من املتقني حتى يدع ما
اّلل خُي ُّ
ب ا ْملختَّقني} قال رسول اهلل « :ال يكون َّ
{ َف ِإ َّن ه َ
حذرا ْلا به البأس» []685/2
ال بأس به ً

ِ
ِ
اّللِ َو َأيْ ََم ِهنِ ْم َث َمنًا َقلِي ً
ال} قال إبراهيم النخعي« :من قرأ
{إِ َّن ا َّلذي َن َي ْش َ خَتو َن بِ َع ْهد ه
القرآن يتآكل الناس به أتى اهلل يوم القيامة ووجهه بني كتفيه» []686/2

ِ

{كخونخوا ْ َر َّبان ِّينيَ } قال ابن عباس  « :خح َلَمء ،خع َلَمء ،خح َ
كَمء» []691/2
ِ
ِ
حق عىل
َاب َوبِ ََم كخنت ْخم َتد خْر خسون} قال الضحاكٌّ « :
{كخونخوا ْ َر َّبان ِّينيَ بِ ََم كخنت ْخم خت َع ِّل خمو َن ا ْلكت َ
من قرأ

القرآن أن يكون فقي ًها» []692/2

{ َوبِ ََم كخنت ْخم َتد خْر خسون} قال أبو َرزين« :مذاكرة الفقه كانوا

يتذاكرون الفقه» []692/2
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{و َله َأس َلم من ِيف السَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َط ْو ًعا َوك َْر ًها} قال قتادة« :أ َّما املؤمن فأسلم
َّ َ َ
َ خ ْ َ َ
طائ ًعا ،وأما الكافر فأسلم حني رأى بأس اهللَ { :ف َل ْم َي خك َين َف خع خه ْم إِ َيَم خهنخ ْم َ َّْلا َر َأ ْوا
َبأْ َسن َا}» []697/2

{إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت خو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة خمبَ َاركًا} قال قتادة« :إ َّن اهلل َّ
بك به الناس مجي ًعا،
َّ َ ْ
الرجال ،وال خيف َعل ذلك ببلد غريه» []709/3
فيصيل النِّساء أمام ِّ

{فِ ِ
ِ
يم} قال عبد اهلل ابن عمر « :إ َّن املقام :ياقوتة من
ات َبيِّـن ٌ
يه آ َي ٌ
َات َّم َقا خم إِ ْب َراه َ
ياقوت اجلنة حمي نوره لوال ذلك ألضاء ما بني السَمء واألرض ،والركن مثل ذلك»
[]711/3

ِ ِ
َّاس ِحج ا ْلبي ِ
ت} قال املؤمنون :يا رسول اهلل ،أيف كل عام مرتني؟ قال:
{ َو هّلل َع َىل الن ِ ُّ َ ْ
«ال ،ولو قلت نعم لوجبت» فأنزل اهلل تعاىلَ { :يا أَ ُُّّيَا ا َّل ِذي َن آ َمنخوا ْ الَ ت َْسأَ خلوا ْ َع ْن َأ ْشيَاء
إِن خت ْبدَ

خم} []713/3
َلك ْخم ت خَس ْؤك ْ

ال} جاء ٌ
استَطَا َع إ ِ َليْ ِه َسبِي ً
الزاد
رجل إىل رسول اهلل  فقال له :ما السبيل؟ قالَّ « :
{ َم ِن ْ
والراحلة» []791/3
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ِ
{و ِّللِ َع َىل الن ِ ِ
استَطَا َع إِ َليْ ِه َسبِي ً
ال َو َمن َك َف َر َف ِإ َّن اهلل َغن ِ ٌّي َع ِن ا ْل َعا َملِني}
َ ه
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
قال ابن عباس « :من زعم أن َّه ليس بواجب فذلك الكفر به»]715/3[ .

{ومن يعت َِصم بِاّللِ َف َقدْ ه ِدي إِ َىل ِِصا ٍ
ط ُّم ْست َِقيم} قال َّ « :
إن اهلل قىض عىل نفسه أن َّه
خ َ
َ َ َْ
ه
َ
الربيع :وتصديق ذلك يف كتاب اهللَ { :و َمن
من آمن به هداه ،ومن وثق به أنجاه» قال َّ

يعت َِصم بِاّللِ َف َقدْ ِ
َْ
ه

ِ

ٍ

ِ

ِ
ِصا ط ُّم ْستَقيم} []720/3
خهد َي إ َىل َ

ِِ
ِ
عَص،
اّلل َح َّق خت َقاته} قال ابن مسعود « :أن يطاع فال خي َ
{ َيا َأ ُُّّيَا ا َّلذي َن آ َمنخوا ْ ا َّت خقوا ْ ه َ
نسخ ولكن
نسى ،وأن خيشكَر فال خيك َفر» .وقال ابن عباس « :إهنا مل خت َ
وأ ْن خيذكَر فال خي َ
حق تقاته أن جياهد يف سبيل اهلل حق جهاده ،وال يأخذهم يف اهلل لومة الئم ،ويقوموا
ور ِوي عن سعيد بن جبري أهنا منسوخة،
بالقسط ولو عىل أنفسهم وآبائهم وأبنائهم» خ
استَ َ
ط ْعت ْخم} []722/3
اّلل َما ْ
نسختهاَ { :فا َّت خقوا َّ َ
ِ

ِ

اّلل َمجِي ًعا} قال « :كتاب اهلل :هو حبل اهلل املتني» []723/3
{ َوا ْعتَص خموا ْ بِ َحبْ ِل ه

ري ويأْمرو َن بِا ْ َملعر ِ
{ َو ْلتَكخن ِّمن خك ْم خأ َّم ٌة َيدْ خعو َن إ ِ َىل ْ
وف َو َينْ َه ْو َن َع ِن ا ْملخنك َِر} قال أبو
ْخ
اخلَ ْ ِ َ َ خ خ
العالية« :كل آية يذكرها اهلل يف القرآنَ ،ف َذكَر األمر باملعروف ،فاألمر باملعروف :أهنم
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دعوا إىل اهلل وحده وعبادته ال رشيك له دعا ًء من الِّشك إىل اإلسالم ،وكل آية ذكر اهلل
يف القرآن ،فذكر النهي عن املنكر ،النهي عن عبادة األوثان والشيطان» []727/3

{ َي ْو َم َتبْيَ ُّض خو خجو ٌه َوت َْس َو ُّد خو خجو ٌه} قال ابن عباس « :تبيض وجوه أهل السنة
واجلَمعة ،وتسود أهل البدع والضاللة» []729/3

ِ
وهنخ ْم َوالَ خُيِ ُّبو َنك ْخم} قال قتادة« :فواهلل إن املؤمن ليحسن إىل املنافق،
{ َها َأنت ْخم أخ ْوالء خُت ُّب َ
ويأوي له ،ويرمحه ولو أن املنافق يقدر عىل ما يقدر عليه املؤمن ألباد خرضا ءه» وقال أبو
اجلوزاء« :هم األباضية» وقال مقاتل بن حيان« :هم اليهود» []745/3

ِ
ِ
ِ
خوب َع َليْ ِه ْم أَ ْو خي َع َّذ َِبخ ْم َف ِإ َّهنخ ْم ظَاملخون} قال أبو هريرة
يش ٌء َأ ْو َيت َ
{ َليْ َس َل َك م َن األَ ْمر َ ْ
 ،يقول :كان رسول اهلل  حني يرفع من صالة الفجر من القراءة ويكرب يرفع رأسه
يقول« :سمع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد» ثم يقول وهو قائم« :مهللا أنج الوليد بن
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة واملستضعفني من املؤمنني الـلهم اشدد
وطأتك عىل مرض ،واجعلها عليهم سنني كسن ِ ِّي يوسف ،الـلهم العن حليانا ،ورعال
وذكوان ،وعصية عصت اهلل ورسوله» ثم بلغنا أنَّه ترك ذلك ْلا نزلتَ { :ل ْي َس َل َك ِم َن
َ ِ
ِ
ظاملخون} []757/3
خوب َع َليْ ِه ْم َأ ْو خي َع َّذ َِبخ ْم َفإِ َّهنخ ْم
يش ٌء أَ ْو َيت َ
األَ ْمر َ ْ
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ِ
الر َبا أَ ْض َعافًا ُّم َضا َع َف ًة} قال قتادة« :إياكم وما خالط هذه
{ َيا َأ ُُّّيَا ا َّلذي َن آ َمنخوا ْ الَ تَأْ خك خلوا ْ ِّ
البيوع من الربا ،فإن اهلل قد أوسع احلالل وأكثره وأطابه ،وال يلجئنكم إىل املعصية فاقة»
[]759/3

{ َو َس ِ
ار خعوا ْ إ ِ َىل َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّر ِّبك ْخم َو َجن ٍَّة} عن أيب هريرة  قال :قلنا :يا رسول اهلل
فضة و َلب ِنة من ذهب ،مالطها املسك األزفر،
أخربنا عن اجلنة ،ما بناؤها؟ قالَ « :لبِنة من َّ
حصباؤها الياقوت واللؤلؤ ،ومزاجها الورس والزعفران ،من يدخلها ُيلد فال يموت
وينعم ال يبوس ،ال يبىل شباِبم ،وال خُت َرق ثياِبم» []761/3

ٍ
دَّت ل ِ ْل خمت َِّقني} قال سعيد بن جبري« :يعني
ات َواألَ ْر خض خأ ِع ْ
الس ََم َو خ
{ َو َجنَّة َع ْر خض َها َّ
عرض سبع سَموات ،وسبع أرضني لو لصق بعضهن إىل بعض ،فاجلنة يف عرضهن»
[]761/3

ِ
ِ
ِ
الرخاء ،ويف
الرضا ء} قال سعيد بن جبري« :يعني :يف َّ
الرسا ء َو َّ َّ
{ا َّلذي َن خينف خقو َن يف َّ َّ
الشدة» []763/3
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{ َوا ْلكَاظِ ِمنيَ ا ْل َغ ْي َظ} قال ابن عباس « :كاظمون عىل الغيظ كقولهَ { :وإِ َذا َما
َغ ِضبخوا خه ْم َي ْغ ِف خرون} يغضبون يف األمر لو وقعوا فيه كان حرا ًما فيغفرون ويعفون،
يلتمسون بذلك وجه اهلل» []763/3

{وا َّل ِذين إِ َذا َفع خلوا ْ فَ ِ
اح َش ًة} عن عمران بن حصني َّ 
أن رسول اهلل  قال« :أرأيتم
َ
َ
َ
والسارق ،وشارب اخلمر ما تقولون فيهم؟» قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال« :هي
َّ
الزاِنَّ ،
فواحش وفيهن عقوبة» []764/3

قال عيل  :حدثني أبو بكر  وصدق أبو بكرَّ ،
أن رسول اهلل  قال« :ما من عبد
يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ويصيل ركعتني ويستغفر اهلل إال خغ ِفر له» ثم تال هذه اآلية:
ِ

ِ

ِ

استَ ْغ َف خرواْ ل خذن ِ
خوِبِ ْم} []765/3
اّلل فَ ْ
{ َوا َّلذي َن إِ َذا َف َع خلوا ْ فَاح َش ًة َأ ْو َظ َل خموا ْ أَنْ خف َس خه ْم َذك خَرواْ ه َ
ِ
يرص من استغفر ،ولو عاد يف اليوم سبعني مرة»
رصواْ َع َىل َما َف َع خلوا ْ} قال « :مل َّ
{ َو َمل ْ خي ُّ
[]766/3

ِِ
ول قَدْ َخ َل ْ ِ
حم َّمدٌ إِالَّ َر خس ٌ
الر خس خل} قال ابن عباس  :خرج أبو بكر
{ َو َما خ َ
ت من َقبْله ُّ
 ،وعمر  يكلم الناس ،فقال :اجلس يا عمر ،فأبى عمر ْ
أن جيلس ،فقال :اجلس
يا عمر ،فأبى عمر أن جيلس فتشهد أبو بكر ،فَمل الناس إليه وتركوا عمر ،فقال أبو بكر:
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«أ َّما بعد ،فمن كان منكم يعبد حمم ًدا فإن حمم ًدا قد مات ،ومن كان منكم يعبد اهلل فإ َّن
ِِ
ول َقدْ َخ َل ْ ِ
اهلل حي ال يموت قال اهلل تعاىلَ { :و َما خحم ََّمدٌ إِالَّ َر خس ٌ
الر خس خل}»
ت من َقبْله ُّ
قال :فواهلل َّ
لكأن الناس مل يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية َّإال حني تالها أبو بكر ،فتلقاها
منه الناس كلهم]777/3[ .

ات َأ ْو قختِ َل ان َق َلبْت ْخم َع َىل َأ ْع َقابِك ْخم} قال ابن عباس َّ :
إن عل ًّيا  كان يقول
{ َأ َف ِإن َّم َ
ات أَ ْو خقت ِ َل ان َق َلبْت ْخم َع َىل َأ ْع َقابِك ْخم} واهلل
يف حياة رسول اهلل « :إ َّن اهلل يقولَ { :أ َف ِإن َّم َ
ال ننقلب عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل ،واهلل لئن مات أو خقتِل أقات َل َّن عىل ما قاتل عليه
إِن ألخوه ،وابن عمه ووليه ،فمن أحق به مني» []778/3
حتَّى أموت ،واهلل ِّ

{ َوك ََأيِّن ِّمن نَّب ِ ٍّي قَات ََل َم َع خه ِر ِّب ُّيو َن كَث ِ ٌري} قال ابن مسعود « :يعني :ألوف» وقال ابن
عباس « :يعني :مجوع» وقال احلسن «علَمء كثري» []780/3

{ ِمنكخم من ي ِريدخ ال ُّد ْنيا و ِمنكخم من ي ِريدخ ِ
كنت
اآلخ َر َة} قال عبد اهلل بن مسعود « :ما خ
َّ خ
َ َ
َّ خ
أرى أن أحدًا من أصحاب رسول اهلل  يريد الدُّ نيا حتَّى نزل فينا ما نزل يوم أخ خحد:
{ ِمنكخم َّمن خي ِريدخ الدُّ نْ َيا َو ِمنكخم َّمن خي ِريدخ

ِ

اآلخ َر َة} []788/3

17
ِ
اسا} قال عبد اهلل بن مسعود « :النعاس يف
{ خث َّم َأ َنز َل َع َليْكخم ِّمن َب ْعد ا ْل َغ ِّم َأ َمنَ ًة ُّن َع ً
القتال من اهلل ،ويف الصالة من الشيطان» []793/3

ور َحلِيم} قال رجاء بن أيب سلمة« :احللم أرفع من العقل ،إن اهلل عز
اّلل َغ خف ٌ
{إِ َّن ه َ
وجل تسمى به» []798/3

{ َوالَ َُتْ َسبَ َّن ا َّل ِذي َن قختِ خلوا ْ ِيف َسب ِ ِ
اّللِ َأ ْم َوا تًا َب ْل أَ ْحيَاء} قال النبي « :الشهداء عىل
يل ه
بارق هنر بباب اجلنة ،يف قبة خرضا ء ،عليهم رزقهم بكر ًة وعشيًا» []813/3

ُي َزنخون} قال سعيد بن جبري« :أال خوف عليهم يف اآلخرة،
{ َأالَّ َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ خه ْم َ ْ
وال هم ُيزنون عند املوت» []815/3

{ َف َزا َد خه ْم إِ َيَمناً} قال جماهد« :يف اآلية داللة عىل أ َّ
ن اإليَمن يزيد وينقص» []818/3
قال ابن عباس ْ« :لا ألقي إبراهيم يف النار ،قال :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،وقال حممد
ِ
اخ َش ْو خه ْم َف َزا َد خه ْم إِ َيَمناً َو َقا خلوا ْ
مج خعوا ْ َلك ْخم َف ْ
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
 مثلها{ :ا َّلذي َن قَ َال َهل خ خم الن خ
ِ

ِ

اّلل َون ْع َم ا ْل َوكيل}» []818/3
َح ْسبخنَا ه خ
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ِِ
ِ
ُي َس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْب َ
رش َّهل خ ْم} قال
خ خلو َن بِ ََم آت خ
{ َوالَ َ ْ
َاه خم ه خ
اّلل من َف ْضله خه َو َخ ْ ًريا َّهل خ ْم َب ْل خه َو َ ٌّ
النبي « :ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال خمثِّل له يوم القيامة شجاع أقرع خي َط َّو خقه» ثم
قرأ

ِ

ِ

ِ

ِ

مصداقه من كتاب اهلل تعاىلَ { :س خي َط َّو خقو َ
ن َما َبخلخوا ْ بِه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة} []827/3

ِ
اّلل
قال ابن عباس  :أتت اليهود حممدً ا  حني أنزل اهللَّ { :من َذا ا َّلذي خي ْق ِر خض ه َ
َق ْر ًضا َح َسنًا} فقالوا :أفقري ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل اهلل تعاىلَّ { :ل َقدْ َس ِم َع
ِ

ِ

ِ

ن َأ ْغن َياء} []828/3
اّلل َفق ٌري َون َْح خ
هخ
اّلل َق ْو َل ا َّلذي َن قَا خلوا ْ إِ َّن ه َ

{ َو َن خق خ
اب ْ
احلَ ِريق} قال احلسن« :بلغني أنَّه ُيرق أحدهم يف اليوم سبعني
ول خذو خقوا ْ َع َذ َ
ألف مرة» []830/3

ِ
ِ
وه ْم إِن كخنت ْخم َصادِقِني}
{ خق ْل َقدْ َجاءك ْخم خر خس ٌل ِّمن َقبْ ِيل بِا ْلبَيِّنَات َوبِا َّلذي خق ْلت ْخم فَلِ َم َقتَ ْلت خخم خ
قال الشعبي« :ألهنم رضوا

عملهم»(]831/3[ )1

( )1أي :أهنم مل يب ِ
ارشوا قتل األنبياء ،بل ومل يدركوهم ،ولكن نزَّ هلم اهلل منزلة من قتل األنبياء لرضاهم،
خَ
َّ
ويستفاد من هذه اآليةَّ :
عرب باجلمع
الرا يض كالفاعل .ونظري هذه اآلية قوله تعاىلَ { :فك ََّذ خبو خه َف َع َق خرو َها} َّ
أن َّ
مع َّ
أن العاقر واحد ،لكن الباقي شاركوا العقر برضاهم فنزَّ هلم اهلل منزلة الفاعل.
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قال رسول اهلل « :موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها» اقرءوا ْ
إن شئتم:
{ َف َمن خز ْح ِز َح َع ِن الن َِّار َو خأ ْد ِخ َل ْ
اجلَنَّ َة َف َقدْ فَ َاز}

[]833/3

ِ
{وإِ َذ َأ َخ َذ اّلل ِميثَ َ ِ
َاب َلتخبَيِّنخنَّ خه لِلنَّا ِ
س َوالَ َت ْكت خخمو َن خه} قال قتادة« :هذا
اق ا َّلذي َن خأوتخوا ْ ا ْلكت َ
َ
هخ
ِ ِ
لَم فليع ِّلمه الناس ،وإ َّياكم وكتَمن العلم ،فإ َّن
ميثاق أخذه اهلل عىل أهل العلم فمن َعلم ع ً
ِ
كتَمن العلم َه َلكة» []836/3
ِ
اّلل قِيَا ًما َو خق خعو ًدا َو َع َىل خجن ِ
خوِبِ ْم} قال أبو مسعود« :إ َّنَم هذه يف
{ا َّلذي َن َي ْذك خخرو َن ه َ
َ
قائَم فقاعدًا ،وإ ْن مل تستطع قاعدً ا فعىل جنب» وقال جماهد« :ال
َّ
الصالة ،إذا مل تستطع ً
قائَم وقاعدً ا ومضطج ًعا» []841/3
كثريا حتى يذكر اهلل ً
يكون العبد من الذاكرين ً

إليَم ِن َأ ْن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آمنخوا ْ بِ َر ِّبك ْخم َفآ َمنَّا} قال عطاء« :ما من عبد
{ َّر َّبنَا إِنَّنَا َسم ْعنَا خمنَاد ًيا خينَادي ل ِ َ
يقول :يا رب ،يا رب ،يا رب ،ثالث مرات إال نظر اهلل إليه» خ
فذكِ َر ذلك للحسن فقال:
«أما تقرءون القرآن{ :ربنَا إِنَّنَا س ِمعنَا منَادِيا ينَادِي ل ِ ِ ِ
اب َهل خ ْم
است ََج َ
َ ْ خ ً خ
إل َيَمن} إىل قولهَ { :ف ْ
َّ َّ
َ
َر ُِّب خ ْم}» []844/3
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اّلل ِعن َد خه خح ْس خن الثَّ َواب} قال شداد بن أوس « :يا أُّيا الناس ال تتهموا اهلل يف
{ َو ه خ
قضائه ،فإ َّن اهلل ال يبغي عىل مؤمن ،فإذا نزل بأحدكم يشء مما ُيب فليحمد اهلل ،وإذا
نزل به يشء يكره فليصرب وليحتسب ،فإ َّ
ن اهلل عنده حسن الثواب» []844/3
َّات َجتْ ِري ِمن َُتْتِ َها األَ ْهنَ خار} قال مرسوق« :أهنار اجلنة
{ َل ِك ِن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا ْ َر َِّبخ ْم َهل خ ْم َجن ٌ
جتري يف غري أخدود ،ثمرها ِ
كالقالل ،كلَم نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى ،والعنقود اثنا
عِّش ذرا ًعا» []845/3

ِ
اّللِ َخ ْ ٌري ِّل َ
ألهنم بروا اآلباء
{ َو َما عندَ ه
أبراراَّ ،
ألب ْ َرار} قال ابن عمر «إ َّنَم سَمهم اهلل ً
واألبناء ،كَم أ َّ
ن لوالدك عليك ح ًقا ،كذلك لولدك عليك ح ًقا» []846/3
ِ
اّللِ َث َمنًا َقلِي ً
ال} قال الربيع بن أنس« :ال يأخذ عىل تعليم القرآن
{الَ َي ْش َ خَتو َن بِآيَات ه
أجرا ،ويف بعض
أجرا » قال أبو حممد( :)1يعني إذا احت ََسب بتعليم القرآن فال يأخذ عليه ً
ً
الكتب« :يا ابن آدم ع ِّلم جمانًا كَم خع ِّلمت جمانًا» []847/3

( )1أبو حممد :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حاتم .املصنف
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ِ
ربواْ َو َصابِ خرواْ} قال احلسن « :خأ ِمروا أن يصربوا عىل دينهم الذي
{ َيا أَ ُُّّيَا ا َّلذي َن آ َمنخوا ْ ْ
اص ِ خ
ارتضاه اهلل هلم ،حتى يموتوا مسلمني» ويف رواية عنه« :اصربوا عىل الصلوات» وقال
أبو غسان« :نزلت يف لزوم املساجد» []847/3

{ َو َراب ِ خطوا ْ} قال النبي « :أال أخربكم بَم يمحوا اهلل به اخلطايا ،ويرفع به الدرجات:
إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة،
فذلك الرباط ،فذلك الرباط ،فذلك الرباط» []849/3

{ ْ
احلَ ْمدخ ِ َّّللِ ا َّل ِذي َهدَانَا ِهل َ َذا َو َما خكنَّا لِنَ ْهت َِد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا}

