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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«سورة
النساء» وقد امتاز تفسريه رمحه اهلل بأنَّه اختار أصح األسانيد ،وبه روايات كثرية مسندة
ال توجد يف غريه  ..واشتمل تفسريه لسورة النساء 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 ـه :الـ ـم ـ ـ ـس ـل ـ ـم:
@almoslem70

الثالثاء 1439/10/12
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ِ
ِ
الرجل ،فجعل هنمتها
{ َو َخ َل َق منْ َها َز ْو َج َها} قال ابن عباس  « :خخل َقت املرأة من َّ
يف الرجال ،خ
وخلِق الرجل من األرض ،فجعل هنمته يف األرض ،فاحبسوا ( )1نساءكم»
[]853/3

اَّلل ا َّل ِذي ت ََسا َء خلو َن ب ِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم} تال احلسن هذه اآلية ،ثم قال« :إذا
{ َوا َّت خقوا َّ َ
ِ
ِ
ِ
سئلت باهلل فأعط ،وإذا خسئلت بالرحم فأعط ،يعني :الرحم التي بينك وبينه» []854/3
َ
{ َو َال َتتَ َبدَّ خلوا

يث بِال َّطي ِ
اْلَبِ َ
ْ
ب} قال سعيد بن جبري« :ال ختبذروا أموالكم» []855/3

كبريا »
كبريا » ويف رواية عنهً « :
{إِ َّن خه كَا َن خحو ًبا كَب ِ ًريا } قال ابن عباس ً « :
ظلًم ً
إثًم ً
[]856/3

{وإِ ْن ِخ ْفتخم َأ َّال ت ْق ِس خطوا ِيف ا ْليتَامى َفان ِْكحوا ما طَاب َلكخم ِمن النس ِ
اء َمثْنَى َو خث َال َ
ث
ْ خ
َ
َ
ْ َ َ
خ َ
ٰ
َ َ ٰ

َو خر َبا َع} قالت عائشة « :هي اليتيمة تكون عند الرجل ،وهو وليها فيتزوجها عىل

أيضا أخرجه ابن كثري ،وابن جرير ،والبيهقي يف الشعب بلفظ« :فاحبسوا نساءكم» ،ويف تفسري ابن
(َ )1كذا ً
املنذر املطبوع ( )1304بلفظ« :فأحبُّوا نساءكم» وهي تصحيف .ومعنى «فاحبسوا » أي :احفظوا نساءكم
وصونوهن عن االختالط بالرجال كي ال خيف َتت ََّن هبم ،أو يف َتتِن هبن الرجل .وشاهد هذا من القرآن أمر اهلل للنساء
ِ
ِ
ن﴾.
أن يقرن يف بيوهتنَ { :وقَ ْر َن يف خب خيوت خك َّ
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ماهلا ويسئ صحبتها ،وال يعدل يف ماهلا ،ويتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى
وثالث ورباع» []857/3

{ َذ ٰل ِ َك َأ ْدنَى َأ َّال َت خعو خلوا } عن عائشة  قالت :قال النبي « :أال جتوروا» قال
ٰ
الصحيح عن عائشة موقوف]860/3[ .
َأ ِيب( :)1هذا حديث خطأَّ ،
{ َوآتخوا الن َسا َء َصدخ َق ِ ِ
اهت َّن ن ِ ْح َل ًة} قال ابن عباس « :صدقاهتن :مهورهن» وقالت
ِ
عائشة« :نح َلة :واجبة» []861/3
ِ ِ
َش ٍء ِمنْ خه َن ْف ًسا فَ خك خلو خه َهنِيئًا َم ِريئًا} قال ابن عباس « :إذا كان
{ َفإ ْن ط ْب َن َل خك ْم َع ْن َ ْ
من غري إرضا ر وال خديعة ،فهو هنيء مريء كًم قال اهلل عز وجل» []862/3

الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك خخم} قال النبي « :وإ َّن النساء خه َّن السفهاء َّإال التي
{ َو َال ت ْخؤتخوا ُّ
أطاعت قي َمها» .وقال ابن عباس « :هم بنوك والنساء» وقال أبو هريرة :
«اْلَدَ م وهم شياطني اإلنس» []863/3

( )1اإلمام احلافظ الناقد :أبو حاتم حممد بن إدريس الرازي ،والد املصنف.
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ِ
اَّلل َلك ْخم قِ َيا ًما} قال ابن عباس :
{ َو َال ت ْخؤتخوا ُّ
الس َف َها َء َأ ْم َوا َلك خخم ا َّلتي َج َع َل َّ خ
ِ
«قوا َمكخم من معاشكم» []864/3
َاح} قال ابن عباس « :يعني :اختربوا
{ َوا ْبتَ خلوا ا ْليَتَا َم ٰى َحت َّٰى إِ َذا َب َل خغوا النك َ
اليتامى عند احللم { َف ِإ ْن آن َْست ْخم ِمنْ خه ْم خر ْشدًا َفا ْد َف خعوا إِ َليْ ِه ْم َأ ْم َو َ
اهل خ ْم} أي :إن عرفتم
رشدًا يف حاهلم ،واإلصالح يف أمواهلم ،فادفعوا

إليهم أمواهلم» []865/3

{ومن كَا َن َف ِقريا َفلْيأْك ْخل بِا ْ َملعر ِ
وف} قال ابن عباس « :يأكل بالثالث أصابع»
ً َ
َ َ ْ
ْخ
[]869/3

قال قتادة« :كانوا ال يورثون النساء» فنزلت{ :ولِلنس ِ
اء ن َِصيب ِِما تَر َك ا ْلوالِد ِ
َان
َ
ٌ َّ َ
َ َ
َو ْاألَقْ َر خبو َ
ن} []872/3
ِ
ِ
ِ
وه ْم ِمنْ خه} قال ابن
َض ا ْلق ْس َم َة خأو خلو ا ْل خق ْر َب ٰى َوا ْليَتَا َم ٰى َوا ْمل ََساكنيخ َف ْار خز خق خ
{ َوإ َذا َح َ َ
عباس « :نسختها آية املرياث ،فجعل لكل إنسان نصيبه ِما ترك ِما قل منه أو كثر»
[]875/3
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نارا» فقيل :من هم يا
قال « :يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم ً
رسول اهلل؟ قال« :أمل تر أ َّن اهلل تعاىل يقول{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َيأْ خك خل َ
ون َأ ْم َو َال ا ْليَتَا َمى خظ ْل ًًم
ٰ
إِن ًََّم َيأْ خك خلو َن ِيف خب خط ِ
َارا} []879/3
وهنِ ْم ن ً
ور خ
ث ك ََال َل ًة َأ ِو ا ْم َرأ َ ٌة} قال عمر وابن عباس « :الكاللة :من
{ َوإِ ْن كَا َن َر خج ٌل خي َ
ال ولد له وال والد» []887/3

ِ ِ
{ ِمن بع ِد و ِصي ٍ
اَّللِ} قال النبي :
ي
ة
خ
ْ َ ْ َ َّ
وَص ِهبَا أَ ْو َد ْي ٍن َغ ْ َري خم َض ٍّار َوصيَّ ًة م َن َّ
َ
ٰ
«اإلرضار يف الوصية من الكبائر» وروي عن ابن عباس  موقو ًفا(]889/3[ .)1
ِ
ِ ِ
وُها} قال ابن عباس « :كان الرجل إذا زنا أوذي
{ َوال َّل َذان َيأْت َي ِاهنَا منْك ْخم َفآ خذ خ َ
بالتعيري خ ِ
اجلِدخوا ك َّخل
الزانِيَ خة َو َّ
ورضب بالنعال ،فأنزل اهلل تعاىل بعده اآليةَّ { :
الز ِاِن َف ْ
ِ ٍ ِ

ِ

ٍ

صن َني خر ِجَا يف سنَّة رسول اهلل ]896/3[ »
َواحد منْ خه ًَم ما َئ َة َج ْلدَ ة} فإن كانا خحم َ

( )1ذكر ابن ايب حاتم يف تفسريه [ ]933/3أن صواب هذا اْلرب وقفه عىل ابن عباس .
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ِ ِ
وُها} قال ابن عباس « :كان الرجل إذا زنا
{ َوال َّل َذان َيأْت َي ِاهنَا} أي :الزنا { َفآ خذ خ َ
أوذي بالتعيري خ ِ
ورضب بالنعال» { َف ِإ ْن تَا َبا َو َأ ْصلَ َحا} يعني :من الفاحشة
{ َفأَ ْع ِر خضوا

ِ

َعنْ خه ًَم} أي :ال تخسم خ
عوُها األذى بعد التوبة]895/3[ .

{إِنًَّم التَّوب خة َع َىل ِ ِ ِ
السو َء بِ َج َها َل ٍة} قال جماهد« :من عىص ربه فهو
َّ
اَّلل ل َّلذي َن َي ْع َم خلو َن ُّ
َ َْ
ٌ
جاهل حتى ينزع عن معصيته» []897/3
اَّلل َعلِ ًيًم َح ِك ًيًم} قال رجل البن عباس  :سمعت اهلل يقولَ { :وكَا َن
{ َوكَا َن َّ خ
اَّلل} فإ َّنه مل يزل وال
اَّلل} كأنَّه َشء كان! فقال ابن عباس « :أما قولهَ { :وكَا َن َّ خ
َّ خ
يزال ،وهو األول واآلخر ،والظاهر والباطن» []899/3

قال ابن مسعود « :إذا سمعت اهلل تعاىل يقولَ { :يا َأ ُُّّيَا ا َّل ِذي َن آ َمنخوا } فارعها
سمعك فهو خري يأمر به ،أو رش ينهى عنه» []902/3

است ِ ْبد َ
دَاه َّن قِنْطَ ًارا} قال « :يعني أل َفا
َال َز ْوجٍ َمكَا َن َز ْوجٍ َوآ َتيْت ْخم إِ ْح خ
{ َوإِ ْن َأ َر ْدت خخم ْ
دينار» []906/3
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اؤك ْخم} قال ابن عباس « :كل امرأة تزوجها أبوك أو
{ َو َال َتن ِْك خحوا َما َنك ََح آ َب خ
ابنك دخل أو مل يدخل هبا ،فهي عليك حرام» []910/3

فوجدت
قال مالك بن أوس بن احلدثان :كانت عندي امرأة ،فتوفيت وقد ولدت يل،
ُّ
عليها ،فلقيني عيل بن أيب طالب  فقال« :ما لك؟» فقلت :توفيت املرأة .فقال عيل
« :هلا ابنة؟» قلت :نعم ،وهي بالطائف .قال« :كانت يف ِحجرك؟» قلت :ال ،هي
بالطائف .قال« :فانكحها» .قلت :فأين قول اهلل تعاىلَ { :و َر َبائِ خبك خخم َّ
الال ِِت ِيف
خح خج ِ
إهنا مل تكن يف حجرك ،إنًم ذلك إذا كانت يف حجرك»]912/3[ .
ورك ْخم} قالَّ « :
{ َو خخلِ َق ْ ِ
اإلن َْسا خن َض ِعي ًفا} قال طاوس« :ضعي ًفا يف شأن النساء ،أي :ال يصرب
ن» قال وكيع« :يذهب عقله عندهن»]926/3[ .
عنه َّ

{ َيا َأ ُُّّيَا ا َّل ِذي َن آ َمنخوا َال تَأْ خك خلوا َأ ْم َوا َلك ْخم َب ْينَك ْخم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّال َأ ْن َتكخو َن ِجتَ َار ًة َع ْن ت ََرا ٍ
ض
ِ

السدي« :إال أن تكون جتارة فلريبح يف الدرهم أل ًفا إن استطاع» []928/3
منْك ْخم} قال ُّ

{إِ ْن َجتْتَنِبخوا َكبَائِ َر َما ختنْ َه ْو َن َعنْ خه خنكَف ْر َعنْ خك ْم َسيئَاتِك ْخم} قال ابن عباس « :الكبرية:
كل ما وعد اهلل عليه النار» وقال طاوس :قلت البن عباس  :ما السبع الكبائر؟
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قال« :هي إىل السبعني أقرب منها إىل السبع» ويف رواية عنه أنَّه خسئِل كم الكبائر؟
سب ًعا هي؟ فقال« :هي إىل سبعًمئة أقرب منها إىل سبع وأنه ال كبرية مع استغفار وال
صغرية مع إرصا ر» []934/3

اَّلل بِ ِه َب ْع َضك ْخم َع َىل َب ْع ٍ
ض} قال ابن عباس « :ال يتمنى
{ َو َال َتت ََمن َّْوا َما َف َّض َل َّ خ
ٰ
الرجل ،فيقول :ليت يل مال فالن وأهله ،فنهى اهلل سبحانه عن ذلك ،ولكن ليسأل
اهلل من فضله» []935/3

ِ
وه َّن ِيف ا ْمل ََض ِ
اج ِع َو ْ ِ
الال ِِت َ َ
{ َو َّ
وه َّن} قال
َتا خفو َن ن خخش َ
ارض خب خ
اه خج خر خ
وه َّن َو ْ
وز خه َّن َفع خظ خ
النبي « :اتقوا النساء ،فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة
اهلل ،وإن لكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدً ا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك ،فارضبوهن
رض ًبا غري مربح» []943/3

اَّلل َب ْينَ خه ًَم} قال ابن عباس « :وكذلك كل مصلح يوفقه
{إِ ْن خي ِريدَ ا إِ ْص َال ًحا خي َوف ِق َّ خ
اهلل للحق والصواب» []946/3

اَّلل َو َال ت ْ ِ
خْشكخوا بِ ِه َشيْئًا} قال عبادة بن الصامت « :أوصانا رسول
{ َوا ْعبخدخوا َّ َ
وصلبتم» []947/3
اهلل بسبع خصال أال تْشكوا باهلل شيئًا ،وإن خحرقتم وقخطعتم خ
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اْلَ ِ
{ َو ْ
ار ذِي ا ْل خق ْر َبى} قال ابن عباس « :الذي بينك وبينه قرابة» وقال عيل وابن
ٰ
مسعود « :املرأة» وقال نوف« :املسلم» []948/3
اْلَ ِ
اْلخن ِ
ار ْ
{ َو ْ
خب} قال ابن عباس « :الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقال جماهد:
«هو رفيقك يف السفر» []949/3

{والص ِ
اح ِ
ب بِ ْ
اْلَنْب} قال عيل وابن مسعود « :املرأة» وقال ابن عباس :
َ َّ
«الرفيق» وقال عكرمة« :الرفيق يف السفر» قال جماهد« :الرفيق يف السفر ،منزله
منزلك ،وطعامه طعامك ،ومسريه مسريك» وقال زيد بن أسلم« :هو جليسك يف
احلَض ورفيقك يف السفر» وقال سعيد بن جبري« :الرفيق الصالح» []949/3

السب ِ ِ
يل} قال ابن عباس « :هو الضيف الفقري الذي ينزل باملسلمني
{ َوا ْب ِن َّ
وروي عن سعيد بن جبري مثل ذلك» []950/3

ِ
ُمت ًَاال َف خ
ورا} قال « :إياك وإسبال اإلزار ،فإن إسبال
ب َم ْن كَا َن خ ْ
اَّلل َال خُي ُّ
خ ً
{إِ َّن َّ َ
اإلزار من املخيلة وإن اهلل ال ُيب املخيلة» []951/3
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َّاس بِا ْل خب ْ
{ا َّل ِذي َن َي ْب َ
خ ِل} قال سعيد بن جبري« :كان علًمء بني
خ خلو َن َو َيأْ خم خرو َن الن َ
إرسا ئيل يبخلون بًم عندهم من العلم ،وينهون العلًمء أن يعلموا الناس شيئا فعريهم
ِ

خ خلو َ
اهلل بذلك» فأنزل اهلل تعاىل{ :ا َّلذي َن َي ْب َ
ن} [.]951/3
ف إ ِ َذا ِجئْنَا ِمن كخل خأم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِجئْنَا ب ِ َك َع َٰ
ىل َه ٰ خؤ َال ِء َش ِهيدًا} قال ابن مسعود
{ َف َك ْي َ
ْ
َّ
 :قال يل رسول اهلل « :اقرأ » فافتتحت النساء ح َّتى إذا انتهيت إىل قول اهلل تعاىل:
ف إِ َذا ِجئْنَا ِمن كخل أم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِجئْنَا ب ِ َك َع َىل َه خـؤالء َش ِهيدً ا} فدمعت عيناه
{ َف َك ْي َ
َّ
 وقال« :حسبنا» []956/3

َار ٰى َحتَّى َت ْع َل خموا َما َت خقو خلو َن} قال
الص َال َة َو َأنْت ْخم خسك
{ َيا َأ ُُّّيَا ا َّل ِذي َن آ َمنخوا َال َت ْق َر خبوا
َّ
َ
ٰ
عيل بن أيب طالب  :صنع لنا عبد الرمحن بن عوف  طعا ًما فدعانا وسقانا من
َ
الصالة ،فقدموا فالنًا( ،)1فقرأ { :خق ْل َيا أَ ُُّّيَا
اْلمر،
فأخذت اْلمر منا ،وحَضت َّ
ا ْلكَافِ خرون} أعبد ما تعبدون ،ونحن نعبد ما تعبدون .فأنزل اهلل تعاىلَ { :يا أَ ُُّّيَا
ِ
َارى َحت ََّى َت ْع َل خموا ْ َما َت خقو خلو َ
الص َ
ن} []958/3
ا َّلذي َن آ َمنخوا ْ الَ َت ْق َر خبوا ْ َّ
ال َة َو َأنت ْخم خسك َ

مصرحا به يف تفسري الطربي (َّ )9524
أن الذي صلى هبم هو عبد الرمحن بن عوف .
( )1جاء
ً
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{ َأ ْو الَ َم ْست خخم الن َساء} قال ابن عباس « :اْلًمع» وقال ابن مسعود « :اللمس:
ما دون اْلًمع» []961/3

{ َفتَيَ َّم خموا ْ َص ِعيدً ا طَيبًا} قال ابن عباس « :املريض إذا خاف عىل نفسه تيمم»
[]962/3

{يا َأُّيا ا َّل ِذين خأوتخوا ْ ا ْل ِكتَاب ِ
آمنخوا ْ بِ ًَم ن ََّز ْلنَا خم َصد ًقا ِّلَا َم َعكخم من َقبْ ِل َأن َّن ْط ِم َس
َ
َ
َ ُّ َ
وها فَن خَر َّد َها َع َىل َأ ْد َب ِ
ار َها} قال ابن عباس « :نجعل وجوههم من قِبَل أقفيتهم
خو خج ً
فيمشون القهقري ،ونجعل ألحدهم عينني يف قفاه» وروي عن قتادة أنه قال« :نجعل
وجوههم من قبل ظهورهم» []969/3

ِ
ِ
ْش َك ب ِ ِه َو َي ْغ ِف خر َما خدو َن َذل ِ َك ملَن َي َشاء} قال رسول اهلل « :ما
{إِ َّن ه َ
اَّلل الَ َي ْغف خر َأن خي ْ َ
من عبد يموت ال يْشك باهلل شيئًا إال حلت له املغفرة إن شاء غفر له ،وإن شاء عذبه»
[]970/3

ْش ْك ب ِ ِ ِ
{ َو َمن خي ْ ِ
َتى إِ ْث ًًم َعظِ ًيًم} قال « :أال أنبئكم بأكرب الكبائر اإلرشاك
ه
اَّلل َف َقد افْ َ َ
باهلل» []971/3
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{ َوالَ خي ْظ َل خمو َن َفتِيال} قال ابن عباس « :يعني :الذي يف الشق الذي يف بطن
النواة» []973/3

ت والطَّا خغ ِ
{ي ْؤ ِمنخو َن بِ ِْ ِ
وت} قال « :العيافة والطَّرق والطرية من اْلبت» وقال
اْلبْ َ
خ
عمر « :اْلبت :السحر ،والطاغوت :الشيطان» وقال ابن عباس « :اْلبت:
األصنام» []975/3

ِ
ريا } قال ابن عباس « :النقري :النقطة التي يف ظهر
{ َف ِإ ًذا الَّ خي ْؤتخو َن الن َ
َّاس نَق ً
النواة» []977/3

َاه ْم خج خلو ًدا َغ ْ َري َها} قال ابن عمر « :قرأ رجل عند
{ خك َّل ًَم ن َِض َج ْ
ت خج خلو خد خه ْم َبدَّ ْلن خ
عمر  هذه اآلية فقال عمر َ :أ ِعدْها َع َيل ،فأعادها عليه ،فقال معاذ بن جبل ،
عندي تفسريها :تخبدَّ ل يف الساعة مائة مرة ،فقال عمر  :هكذا سمعت رسول اهلل
]982/3[ »

َاه ْم
قال ُييى بن يزيد احلَضمي« :بلغني يف قوله تعاىل { :خك َّل ًَم ن َِض َج ْ
ت خج خلو خد خه ْم َبدَّ ْلن خ
ِ
اب} خُي َعل للكافر مائة جلد بني كل جلدين لون من
خج خلو ًدا َغ ْ َري َها ليَ خذو خقوا ْ ا ْل َع َذ َ
العذاب» []983/3
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ني الن ِ
حق عىل اإلمام أن ُيكم
َّاس َأ ْن ََتْك خخموا بِا ْل َعدْ ِل} قال عيلٌّ « :
{ َوإِ َذا َحك َْمت ْخم َب ْ َ
بًم أنزل اهلل ،وأن يؤدي األمانة ،فإذا فعل ذلك وجب عىل املسلمني أن يسمعوا له
ويطيعوا ،وأن ُييبوا

إذا خدعوا» []986/3

اَّلل كَا َن َس ِمي ًعا َب ِص ًريا } ووضع إهبامه عىل أذنه والتي تليها
قرأ أبو هريرة { :إِ َّن َّ َ
عىل عينه ،وقال« :هكذا سمعت رسول اهلل  يقرأها ويضع إصبعه»]987/3[ .

{ َو خأ ْو ِيل األَ ْم ِر ِمنك ْخم} قال أبو هريرة « األمراء» وقال جابر بن عبد اهلل « :أويل
اْلري» وقال ابن عباس « :أهل الفقه والدين» []989/3

ِ
ِ
ِ
الر خس َ
ول َوأخ ْو ِيل األَ ْم ِر ِمنك ْخم} قال جماهد:
اَّلل َو َأطي خعوا ْ َّ
{ َيا أَ ُُّّيَا ا َّلذي َن آ َمنخوا ْ َأطي خعوا ْ ه َ
«يعني :فردوه إىل كتاب اهلل ،وسنة رسول اهلل ]990/3[ »

{ َو َل ْو َأنَّا َكتَبْنَا َع َليْ ِه ْم َأ ِن ا ْقتخ خلوا ْ َأن خف َسك ْخم} قال أبو بكر « :يا رسول اهلل واهلل لو
أمرتني أن أقتل نفيس لفعلت» .قال « :صدقت يا أبا بكر»]955/3[ .
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ِ ِ
{ َف ْلي َقاتِ ْل ِيف سبِي ِل ِ ِ
ْشو َن ْ
السدي« :يعني:
خ
ه
احلَيَا َة الدُّ ْنيَا بِاآلخ َرة} قال ُّ
َ
اَّلل ا َّلذي َن َي ْ خ
يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة» []1001/3

ِ

ِ

اج َعل َّلنَا من َّلد َ
خنك َوليًّا} قال الربيع بن أنس «يعني :من عندك» []1003/3
{ َو ْ
الشي َط ِ
ان كَا َن َض ِعي ًفا} قال ابن عباس « :إذا رأيتم الشيطان فال َتافوه
{إِ َّن َكيْ َد َّ ْ
وامحلوا

عليه» []1003/3

{ خق ْل َمتَا خع الدَّ نْ َيا َقلِ ٌيل} قال ميمون بن مهران« :الدنيا قليل ،وقد مىض القليل وبقي
قليل من قليل» []1006/3

ِ
الر خس َ
اَّلل} قال « :من أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن عصاِن
{ َّم ْن خيط ِع َّ
ول َف َقدْ َأ َطا َع ه َ
فقد عىص اهلل» []1011/3

اَّللِ َع َليْك ْخم َو َر ْمحَ خت خه} قال أبو سعيد اْلدري « :فضل اهلل :القرآن»
{ َو َل ْوالَ َف ْض خل ه
وقال ابن عباس « :ورمحته :أ ْ
ن جعلكم من أهل القرآن» []1016/3

16
قال أبو إسحاق :سألت الرباء بن عازب  عن الرجل ،يلقى مائة من العدو فيقاتل،
أيكون ِمن قال اهلل تعاىلَ { :والَ خت ْل خقوا ْ بِأَيْ ِديك ْخم إ ِ َىل التَّ ْه خلك َِة} قال :قد قال اهلل لنبيه
ِ ِ

ِ

ِِ

ف إِالَّ نَ ْف َس َك َو َحر ِ
ض ا ْمل خ ْؤمننيَ } []1017/3
اَّلل الَ خت َك َّل خ
َ { :ف َقات ْل يف َسبِي ِل ه
ٍ ِ

َشء ُّمقيتًا} قال ابن عباس « :يعني :حفي ً
ظا» []1019/3
{ َوكَا َن ه خ
اَّلل َع َىل كخل َ ْ
ِ
ِ ٍ
وها} قال ابن عباس « :من سلم
{ َوإِ َذا خحييْتخم بِتَح َّية َف َح ُّيوا ْ بِأَ ْح َس َن منْ َها َأ ْو خر ُّد َ
عليك من خلق اهلل فاردد عليه وإن كان جموسيًا» []1021/3

اه ِدين َع َىل ا ْل َق ِ
{و َف َّض َل اَّلل ا ْملج ِ
اع ِدي َن َأ ْج ًرا َعظِي ًم} قال رسول اهلل « :إن يف
َ
هخ خ َ
َ
اْلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله ،كل درجتني ما بينهًم كًم بني السًمء
واألرض» []1044/3

اَّلل ْ
{ َوكخـ ًّ
احلخ ْسنَى} قال أيب بن كعب  :سألت رسول اهلل  عن احلسنى
ال َوعَدَ ه خ
فقال« :احلسنى :اْلنة» []1044/3
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اَّلل قِ َيا ًما َو خق خعو ًدا َو َع َٰ
ىل خجنخوبِك ْخم} قال ابن عباس « :يصيل الرجل
{ َفا ْذك خخروا َّ َ
قائًم ،فإن مل يستطع فقاعدً ا» []1056/4
ً

ِ
ني الن ِ
َّاس بِ ًَم أَ َر َ
َاب ب ِ ْ
اك اهلل} قال ابن عباس :
احلَق لِت َْحك َخم َب ْ َ
{إِنَّا أَن َْز ْلنَا إِ َليْ َك ا ْلكت َ
«إياكم والرأي ،قال اهلل تعاىل لنبيه  :احكم بينهم {بِ ًَم َأ َرا َك اهلل} ومل يقل بًم
رأيت»]1059/4[ .

ِ
{ َي ْست َْخ خفو َن ِم َن الن ِ
اَّللِ} قال ابن مسعود « :من صىل
َّاس َوالَ َي ْست َْخ خفو َن م َن ه
صالة عند الناس ال يصيل مثلها إذا خال ،فهي استهانة ،استهان هبا وبه ،ثم تال هذه
اآلية» []1061/4

{إِن َيدْ خعو َن ِمن خدونِ ِه إِالَّ إِنَا ًثا} قالت عائشة« :أوثانًا» وقال أيب بن كعب « :مع
كل صنم جنية» وقال احلسن« :اإلناث :كل َشء ميت ليس له روح إما خشبة يابسة
وإما حجر يابس» []1067/4

{ َو َآل خم َر َّهنخ ْم َف َل خي َغ خري َّن َخ ْل َق اهلل} قال ابن عباس « :اإلخصاء» وقال احلسن:
«الوشم» []1070/4
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خوضوا ْ ِيف ح ِد ٍ
يث َغ ْ ِ
{ َف َ
ري ِه إ ِ َّنك ْخم إِ ًذا مثْ خل خه ْم} أخذ عمر بن
ال َت ْق خعدخواْ َم َع خه ْم َحتَّى َُي خ
َ
عبد العزيز قو ًما يْشبون ،فَضهبم ،وفيهم ٌ
رجل صالح فقيل :إنه صائم! فتال هذه
خم إ ِ ًذا مثْ خل خه ْم} []1093/4
اآلية{ :إِ َّنك ْ

ِ
ِِ
اَّلل َو خه َو َخادِ خع خه ْم} قال احلسن « :خيع َطى املؤمن يوم القيامة
{إِ َّن ا ْملخنَافقنيَ خُيَاد خعو َن ه َ
نورا يمشون به ،حتى ينتهوا إىل الرصاط ،فإذا انتهوا إىل الرصاط
نورا ،ويعطى املنافق ً
ً
مىض املؤمنون بنورهم ،ويطفأ نور املنافقني» فينادوهنمَ { :أ َمل ْ َنكخن َّم َعك ْخم َقا خلوا َب َىل
ِ
َ ِ
َ
اَّللِ َو َغ َّركخم
اِن َحتَّى َجاء َأ ْم خر َّ
َو َلكنَّك ْخم َفتَنت ْخم أن خف َسك ْخم َوت ََر َّب ْصت ْخم َو ْار َتبْت ْخم َو َغ َّر ْتك خخم األ َم ُّ
بِ ِ
اَّلل ا ْل َغ خرور} قال احلسن« :فتلك خديعة اهلل إياهم» []1095/4
َّ
الص َالةِ قَا خموا ك َخس َاىل} كان ابن عباس  يكره أن يقول الرجل إِن
{ َوإِ َذا قَا خموا إ ِ َىل َّ
ويتأول هذه اآلية]1095/4[ .
كسالن.
َّ

َّاس} قال قتادة« :واهلل لوال الناس ما َّ
صىل املنافق ،ما يصيل إال رياء
{ خي َر خ
آؤو َن الن َ
وسمعة» []1096/4
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{ َأت ِخريدخو َن َأن َجتْ َع خلوا ْ ِ هَّللِ َع َليْك ْخم خس ْلطَانًا ُّمبِينًا} قال ابن عباس « :كل سلطان يف
القرآن حجة» []1096/4

{إِ َّن ا ْملخنَافِ ِقنيَ ِيف الدَّ ر ِك األَس َف ِل ِم َن الن َِّار َو َلن َ ِ
جت َد َهل خ ْم ن َِص ًريا } قال ابن عباس :
ْ
ْ
ِ

حوا ْ}»(]1098/4[ )1
«ثم استثنى اهلل فقال{ :إِالَّ ا َّلذي َن َتا خبوا ْ َوأَ ْص َل خ

ِ

ِ ِ

َّلل} قال « :أخلص دينك يكفك القليل من العمل» []1099/4
{ َو َأ ْخ َل خصوا ْ دينَ خه ْم ه

ِ
اَّلل ْ
الس َو ِء ِم َن ا ْل َق ْو ِل} قال ابن عباس « :ال ُيب اهلل سبحانه
{الَّ خُي ُّ
اْلَ ْه َر ب ِ ُّ
ب هخ
أن يدعو أحد عىل أحد إال أن يكون مظلو ًما فإنه رخص له أن يدعو عىل من ظلمه
وذلك قول اهلل تعاىل{ :إِالَّ َمن خظلِ َم}

وإن صرب فهو خري له(]1100/4[ »)2

ف} قال ابن عباس « :قالوا :قلوبنا ِملوءة علًم ال نحتاج إىل
{ َو َق ْو ِهل ِ ْم خق خلو خبنَا خغلْ ٌ
علم حممد وال غريه» []1108/4

وفضًل إ ْن اتبوا وأصلحوا،
( )1وهذا من لطف هللا خبلقه ،ورمحته هبم ،يكفرون به ،فيفتح هلم أبواب التوبة ويعدهم مغفرًة منه ً
ِ
اَّلل َثال ِ خث َثالَ َث ٍة} قالوا ً
قوال تكاد السًموات يتفطرن منه ،وتنشق
ونظري هذه اآليةَّ { :ل َقدْ َك َف َر ا َّلذي َن َقا خلوا ْ إ ِ َّن ه َ
األرض ،وَتر اْلبال ا! فقال اهلل هلمَ { :أ َفالَ يتخوبو َن إ ِ َىل ِ
ِ
ور َّر ِحيم}
هدًّ
ه
اَّلل َغ خف ٌ
َ خ
اَّلل َويَ ْستَغْف خرو َن خه َو ه خ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
لصابِرين}.
ري ل َّ
ربت ْخم َهل خ َو َخ ْ ٌ
( )2شاهده من القرآنَ { :وإ ِ ْن عَا َق ْبت ْخم َف َعاق خبوا ْ بِمثْ ِل َما عخوق ْبتخم بِه َو َلئن َص َ ْ
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{ َو َما قَتَ خلو خه َو َما َصلَبخو خه} قال  لليهود« :إ َّن عيسى مل يمت وإنه راجع إليكم قبل
يوم القيامة» []1110/4

ِ

{ َو َلـكن خشب َه َهل خ ْم} قال جماهد« :صلبوا ً
رجال غري عيسى ُيسبونه إياه» []1111/4
احلجاج إىل عكرمة يسأله عن يوم
{ َو َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َيكخو خن َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدًا} أرسل
َّ
القيامة ،أمن الدنيا هو أم من اآلخرة؟ فقال« :صدر ذلك اليوم من الدنيا ،وآخره من
اآلخرة» []1114/4

{وا ْمل ْؤ ِمنخو َن بِاَّللِ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر} قال قتادة« :املؤمنون هم العجاجون بالليل
ه َ َْ
َ خ
والنهار ،واهلل ما زالوا

يقولون :ربنا ربنا حتى استجيب هلم» []1117/4

خورا ُّمبِينًا} قال قتادة« :هو هذا القرآن» []1125/4
{ َو َأ َنز ْلنَا إِ َليْك ْخم ن ً

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

