
  



  

 
2 

 

2 
 

 .. احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد 

 «تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم رمحه اهلل»فائدة منتقاة من كتاب  90هذه 

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

عىل  آل عمرانروايات كثرية مسندة ال توجد يف غريه .. واشتمل تفسريه لسورة 

 أثر، ما بني مرفوع، وموقوف، ومقطوع.1598

ِلُّ باملعنى، واعتمدت يف  ئد، وترصفت يف بعضها ترصًفا يسرًيا ال ُيخ اخترصت الفوا

 «أسعد حممد الطيب»بتحقيق: « مكتبة نزار مصطفى الباز»عة: العزو عىل طب

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني ..

 

 

 

ـــم: ــســلــ ـــ ــ ــــه: الــــمــ ـــ ـــتــــبــ ـــ  كـــ

 almoslem70@ 

 8/10/1439 الجمعة
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َْكََمٌت }  سورة األنعام حمكَمت: آخرلثالث آيات من ا: » قال ابن عباس {ِمنْهخ آَياٌت حمُّ

مْ } ْم َعلَيْكخ َم َربُّكخ ْ أَتْلخ َما َحرَّ  [2/592] «واآليات بعدها {قخْل َتَعاَلْوا

 

نَّ أخمُّ اْلِكتَاِب ِمنْهخ آَياٌت } َْكََمٌت هخ أصل الكتاب، وإنَم سَمهن »قال سعيد بن جبري:  {حمُّ

 [2/593] «أم الكتاب ألهنن مكتوبات يف مجيع الكتب

 

ا الَِّذيَن يف قخلخوِِبِْم َزْيٌغ َفيَتَّبِعخوَن َما َتَشاَبَه ِمنْهخ } وقال « هم اخلوارج» :قال النبي  {َفأَمَّ

« : [2/594] «الذين يتبعون ما تشابه منه فأوئلك الذين سمى اهلل فاحذروهمإذا رأيتم 

 

وَن يِف اْلِعْلمِ } اِسخخ  سخ  {َوالرَّ
من »عن الراسخني يف العلم؟ فقال:  ل رسول اهلل ئِ

ت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عفَّ بطنه وفرجه، فذلك من الراسخني  برَّ

 [2/599] «يف العلم

 

نَا الَ } ابَربَّ نَك َرمْحًَة إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ ِزْغ قخلخوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب َلنَا ِمن لَّدخ كان  { تخ

 [2/601] «يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك»يقول:  النبي 

 

نَا إِنََّك َجاِمعخ النَّاِس لِيَْوٍم الَّ َرْيَب فِيهِ } اهلل جيمع األولني  إنَّ : »قال النبي  {َربَّ

 [2/602] «واحد يوم القيامة واآلخرين يف صعيدٍ 
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 [2/603] «كصنيع آل فرعون: » قال ابن عباس {َكَدْأِب آِل فِْرَعْونَ }

 

خَقنَطَرةِ } من قرأ بخمسني آية يف ليلة أصبح له قنطار : »قال رسول اهلل  {َواْلَقنَاطرِِي امْل

 [2/607] «ممن األجر، والقنطار مثل التل العظي

 

َمةِ } خَسوَّ ثم قرأ: « احلسان ( 1)ةمَ هَّ طَ مخ ـوالالراعية : » قال ابن عباس {َواخْلَيِْل امْل

ون}  [2/610] {َشَجٌر فِيِه تخِسيمخ

 

ْسنخ } خ ِعنَدهخ حخ ْنيَا َواّلله آبَذلَِك َمتَاعخ احْلَيَاةِ الدُّ الدنيا متاع، وخري : »قال النبي  {اْْلَ

ة الصاحلة  [2/611] «متاع الدنيا املرأ

 

ْسنخ اْْلَآب} خ ِعنَدهخ حخ ي:  {َواّلله دِّ أما حسن اْلآب فحسنخ املخنقلب وهي: »قال السُّ

 [2/612] «اجلنة

 

َرةٌ } طَهَّ وقال جماهد: « مطهرة من القذر واألذى: » قال ابن عباس {َوَأْزَواٌج مُّ

 [2/613] «والبزاق، واملني، والولد ،خاممطهرة من احليض، والغائط والبول، والنُّ »

                                                
م:ال (1) َطهَّ  ام.احلسن التَّ  ـمخ
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ادِقنِيَ } ابِِريَن َوالصَّ ابِِرينَ }»قال قتادة:  {الصَّ قوم صربوا عىل طاعة اهلل  :{الصَّ

ادِقنِيَ }وصربوا عن حمارمه.   ،صدقت نيتهم، فاستقامت أعَمهلم قومٌ  :{َوالصَّ

 [2/614] «وألسنتهم، وصدقوا يف الرس والعالنية ،وقلوِبم

 

خْستَْغِفِريَن بِاألَْسَحار} خنِفِقنَي َوامْل  {َواْلَقانِتنِيَ }»قال سعيد بن جبري:  {َواْلَقانِتنَِي َوامْل

خنِفِقنيَ } املطيعني هلل فيَم أمرهم. خْستَْغِفِريَن } اهلل يعني: أمواهلم يف حقِّ  {َوامْل َوامْل

 [2/615] «املصلِّني باألسحار :{بِاألَْسَحار

 

َو َوامْلَاَلئَِكةخ َوأخْولخواْ اْلِعْلمِ } خ أَنَّهخ الَ إَِلـَه إاِلَّ هخ من »ال أبو طالب: ق {َقآئََِمً بِاْلِقْسطِ  َشِهَد اّلله

كل »وقال سفيان بن عيينة:  .تال هذه اآلية مَّ ثخ  «عرف اهلل وشهد بَم شهد به اهلل فهو العامل

 [2/616] «فهو من أويل العلمعلمها من 

 

يف من يأخذ الصَّ : » قال ابن مسعود {تخولِجخ اللَّيَْل يِف اْلنََّهاِر َوتخولِجخ النََّهاَر يِف اللَّيْلِ }

 [2/625] «ويأخذ الشتاء من الصيف ،تاءالشِّ 
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ِْرجخ احْلَيَّ ِمَن امْلَيِِّت } عىل بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة اهليئة فقال:  دخل النبي  {َوُتخ

سبحان اهلل! ُيرج احلي »من هذه؟ قالت: خالدة بنت األسود بن عبد يغوث، فقال: 

 [2/626] وكانت امرأة صاحلة وكان أبوها كافر.« من امليت

 

خْؤِمننِيَ } ْوِن امْل خْؤِمنخوَن اْلَكافِِريَن َأْولِيَاء ِمن دخ هنى اهلل : » قال ابن عباس {الَّ َيتَِّخِذ امْل

يكون   أنْ من دون املؤمنني إالَّ  (1)سبحانه املؤمنني أن يالطفوا الكفار، ويتخذوهنم وليجة

إاِلَّ َأن }وذلك قوله: « ينطف وُيالفوهنم يف الدِّ رون اللَّ ظهِ الكفار عليهم ظاهرين، فيخ 

ْم تخَقاةً  ْ ِمنْهخ وا  [2/628] {َتتَّقخ

 

ْم تخَقاةً } واْ ِمنْهخ ِ  ،فالتقية باللسان: » قال ابن عباس {إاِلَّ َأن َتتَّقخ يتكلم  ل عىل أمرٍ من محخ

 ،ذلك ال يرضه ، فإنْ (2)اس وقلبه مطمئن باإليَمنبه وهو معصية هلل، فيتكلم به خمافة النَّ 

 [2/629] وكان عطاء ال يرى طالق املكره شيًئا.« َم التقية باللسانإنَّ 

 

خ } مخ اّلله ْبِبْكخ َ َفاتَّبِعخوِِن ُيخ بُّوَن اّلله
ِ نتخْم ُتخ وهل الدين إال : »قال رسول اهلل  {قخْل إِن كخ

 [2/632] «والبغض احلبُّ 

 

                                                
 [6/1764] يف تفسريه ه ابن أيب حامتأخرج «البطانة من غري دينهم الوليجة:» قال ابن عباس  (1)

 ِمن َبْعِد إيََمنِِه إاِلَّ َمْن أخْكِرَه َوَقلْبخهخ } :شاهده من القرآن (2)
ِ

ْطَمئِنٌّ بِاإِليََمنِ َمن َكَفَر بِاّلله  {مخ
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ًرا} َرَّ كانت نذرت أن جتعله يف : » قال ابن عباس {إِِنِّ نََذْرتخ لََك َما يِف َبْطنِي حمخ

ي: فلَم وضعت إذا هي جارية فقالت تعتذر إىل اهلل« الكنيسة يتعبد فيها دِّ : قال السُّ

قالت: ليس يف الكنيسة إال الرجل، فال ينبغي »قال عكرمة:  {َربِّ إِِنِّ َوَضْعتخَها أخنثَى}

 [2/636] «المرأة أن تكون مع الرجال

 

ِجيم} يْطَاِن الرَّ تََها ِمَن الشَّ يَّ رِّ َها بَِك َوذخ ما من مولود : »قال رسول اهلل  {ِوإِِنِّ أخِعيذخ

 [2/638] «يولد إال مسه الشيطان فيستهل صارًخا من مسة الشيطان إياه إال مريم وابنها

 

ْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقاً }
ِ
لَََّم َدَخَل َعَليَْها َزَكِريَّا امْل وجد عندها : » قال ابن عباس {كخ

 [2/640] «عنبًا يف مكتٍل يف غري حينه

 

َك بِيَْحيَـى} خ َ يخبَِّشِّ  «ألن اهلل أحياه باإليَمن ؛إنَم سمى اهلل ُييى»قال قتادة:  {َأنَّ اّلله

[2/641] 

 

وًرا} ويف رواية « : الذي ال يأيت النساءاحلصور: » عباسقال ابن  {َوَسيًِّدا َوَحصخ

 [2/643]  (1)«احلصور الذي ال ينزل اْلاء»عنه قال: 

                                                
ر له، كَ ال ذَ ا ليس كَم قاله بعضهم إنه ه كان حصورً عىل ُييى أنَّ ثناء اهلل  اعلم أنَّ  ه اهلل:قال ابن كثري رمح (1)

م وجود فهَ قد يخ ووإنَم معناه أنه معصوم من الذنوب، نقيصة وعيب، ا ألهناق املفرسين، ذَّ بل قد أنكر هذا حخ 
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بََّك َكثرًِيا } ر رَّ ال يكون العبد من الذاكرين اهلل كثرًيا حتى يذكر »قال جماهد:  {َواْذكخ

 [ 2/646] «ااهلل قائًَم ومضطجعً 

 

{ َّ بََّك َكثرًِيا َأالَّ تخَكلَِّم النَّاَس َثاَلَثَة أَي ر رَّ : ظيرَ قال حممد بن كعب القخ  {اٍم إاِلَّ َرْمًزا َواْذكخ

ص اهلل ألحد يف ترك الذكر، لرخَّ »  [2/646] (1)«ص لزكريالو َرخَّ

 

كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت : »ل اهلل قال رسو {َمْرَيمخ اقْنختِي لَِربِِّك  َيا}

 [2/648] «فهو الطاعة

 

مل يتكلم يف املهد إال ثالث: عيسى، : »قال النبي  {َويخَكلِّمخ النَّاَس يِف امْلَْهدِ }

 [2/652] «وصبي آخروصبي كان يف زمن جريج، 

 

                                                
يًَّة طَيِّبَةً } حيث قال:من دعاء زكريا النسل له  رِّ ْنَك ذخ دخ  .[2/33] {َهْب يِل ِمن لَّ

وهو يف أمره اهلل ذلك  ة أو اإليَمء، ومع، فكان يتكلم باإلشارل لسانه ثالثة أيام وثالث ليالقِ اعتخ ه ألنَّ  (1)

 .«: أول الفجرواإلبكار .قبل الغروب :العيش» .واإلبكار يشيسبحه بالع وأنْ ، ر من ذكرهكثِ يخ  هذه احلال أنْ 
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ْكَمةَ } هخ اْلِكتَاَب َواحْلِ َعلِّمخ وقال . «اخلط بالقلم {اْلِكتَاَب }»:  قال ابن عباس {َويخ

ي:  دِّ ْكَمةَ }»السُّ  [2/654] «.: النبوة{َواحْلِ

 

 [2/655] «األكمه: الذي يولد وهو أعمى»: عباس  قال ابن {َوأخبِْرىءخ األْكَمهَ }

 

{ 
ِ

 [2/659] «يعني: من أنصاري مع اهلل»يان: قال سف {َمْن َأنَصاِري إىَِل اّلله

ْكِر احْلَِكيم} : قال عيل: سمعت رسول اهلل  {َذلَِك نَتْلخوهخ َعلَيَْك ِمَن اآلَياِت َوالذِّ

كتاب اهلل هو الذكر احلكيم »قلت: فَم املخرج منها؟ قال: « ستكون فتن»يقول: 

ط املستقيم  [2/665] «والرصا

 

م بِِه ِعْلمٌ } وَن فِيََم َليَْس َلكخ َآجُّ م بِِه ِعلٌم َفلَِم ُتخ الء َحاَجْجتخْم فِيََم َلكخ قال  {َها َأنتخْم َهؤخ

  [2/672] «يخعَذر من حاجَّ بعلم، وال يخعَذر من حاج باجلهل»احلسن البرصي: 

 

كل يشء يف آل عمران من ذِكر أهل الكتاب فهو يف »قال سفيان:  {أَْهَل اْلِكتَاِب  َيا}

 [2/676] «النصارى

 

وَن احْلَقَّ بِاْلبَاطِلِ } مل تلبسون اليهودية »بن أنس:  عقال الربي {َيا َأْهَل اْلِكتَاِب مِلَ َتْلبِسخ

نية باإلسالم وقد علمتم أن دين اهلل ال يقبل من أحد غري اإلسالم  [2/677] «والنرصا
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ْن إِن َتأَْمنْهخ بِِدينَاٍر الَّ يخَؤدِّهِ إَِليَْك } م مَّ ه ينار ألنَّ ي الدِّ مِّ َم سخ نَّ إ»قال مالك بن دينار:  {َوِمنْهخ

  [2/683] «َديٌن ونار. ومعناه: إن من أخذه بحقه فهو دينه، ومن أخذه بغري حقه فله النار

 

ختَِّقني} ِبُّ امْل َ ُيخ جل من املتقني حتى يدع ما ال يكون الرَّ : »قال رسول اهلل  {َفِإنَّ اّلله

 [2/685] «البأسال بأس به حذًرا ْلا به 

 

 َوَأيََْمهِنِْم َثَمنًا َقلِيالً }
ِ

وَن بَِعْهِد اّلله من قرأ »قال إبراهيم النخعي:  {إِنَّ الَِّذيَن َيْشََتخ

 [2/686]« القرآن يتآكل الناس به أتى اهلل يوم القيامة ووجهه بني كتفيه

 

ْ َربَّانِيِّنيَ } ونخوا  [2/691] «َمءكَ َمء، حخ لَ َمء، عخ لَ حخ : » قال ابن عباس {كخ

 

ْ َربَّانِيِّنَي } ونخوا ونكخ سخ نتخْم َتْدرخ وَن اْلِكتَاَب َوبََِم كخ نتخْم تخَعلِّمخ عىل  حقٌّ »قال الضحاك:  {بََِم كخ

 [2/692] «من قرأ القرآن أن يكون فقيًها

 

ون} سخ نتخْم َتْدرخ  [2/692] «مذاكرة الفقه كانوا يتذاكرون الفقه»زين: قال أبو رَ  {َوبََِم كخ
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ََمَواِت َواألَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها} ا املؤمن فأسلم أمَّ »قال قتادة:  {َوَلهخ َأْسَلَم َمن يِف السَّ

خْم َْلَّا َرأَْوا } :ا، وأما الكافر فأسلم حني رأى بأس اهللطائعً  ْم إِيََمهنخ هخ َفَلْم َيكخ َينَفعخ

 [2/697] «{َبأَْسنَا

 

بَاَرًكا} َة مخ ِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بِبَكَّ َل َبيٍْت وخ اهلل بكَّ به الناس مجيًعا،  إنَّ »قال قتادة:  {إِنَّ أَوَّ

 [3/709] «ل ذلك ببلد غريهفعَ جال، وال يخ ساء أمام الرِّ فيصيل النِّ 

 

َقامخ إِْبَراِهيمَ } نَاٌت مَّ م: ياقوتة من املقا إنَّ : » اهلل ابن عمر قال عبد {فِيِه آَياٌت َبيِـّ

 «ياقوت اجلنة حمي نوره لوال ذلك ألضاء ما بني السَمء واألرض، والركن مثل ذلك

[3/711] 

 

 َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت }
ِ

ه
ِ

قال املؤمنون: يا رسول اهلل، أيف كل عام مرتني؟ قال:  {َوّلل

ْ َعْن َأْشيَاء }فأنزل اهلل تعاىل: « ال، ولو قلت نعم لوجبت» ْ الَ َتْسأَلخوا َا الَِّذيَن آَمنخوا َيا أَُّيُّ

مْ  ْؤكخ ْم َتسخ بَْد َلكخ  [3/713] {إِن تخ

 

اد الزَّ »فقال له: ما السبيل؟ قال:  إىل رسول اهلل  جاء رجٌل  {َمِن اْستَطَاَع إَِليْهِ َسبِيالً }

 [3/791] «والراحلة
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ني}
ِ
 َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْستَطَاَع إَِليِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَل

ِ
ه
ِ

 {َوّلل

 [3/715] .«ه ليس بواجب فذلك الكفر بهمن زعم أنَّ »: ابن عباس  قال

 

ا } ِدَي إىَِل ِِصَ  َفَقْد هخ
ِ

ْستَِقيمَوَمن َيْعتَِصم بِاّلله ه اهلل قىض عىل نفسه أنَّ  إنَّ : »قال  {ٍط مُّ

َوَمن }صديق ذلك يف كتاب اهلل: بيع: وتقال الرَّ « من آمن به هداه، ومن وثق به أنجاه

ا  ِدَي إىَِل ِِصَ  َفَقْد هخ
ِ

ْستَِقيمَيْعتَِصم بِاّلله  [3/720] {ٍط مُّ

 

َ َحقَّ تخَقاتِهِ } ْ اّلله وا ْ اتَّقخ َا الَِّذيَن آَمنخوا أن يطاع فال يخعََص، : » قال ابن مسعود {َيا أَُّيُّ

خ ولكن نَس إهنا مل تخ : » وقال ابن عباس«. وأْن يخذَكر فال يخنَسى، وأن يخشَكر فال يخكَفر

يف سبيل اهلل حق جهاده، وال يأخذهم يف اهلل لومة الئم، ويقوموا حق تقاته أن جياهد 

هنا منسوخة، أي عن سعيد بن جبري وِ ورخ « نفسهم وآبائهم وأبنائهمأبالقسط ولو عىل 

َ َما اْستََطْعتخمْ }نسختها:  وا اّللَّ  [3/722] {َفاتَّقخ

 

 مَجِيًعا}
ِ

ْ بَِحبِْل اّلله وا  [3/723] «هلل املتنيكتاب اهلل: هو حبل ا: »قال  {َواْعتَِصمخ

 

وَن إىَِل اخْلَ } ٌة َيْدعخ ْم أخمَّ نكخ ن مِّ خنَكرِ َوْلتَكخ وِف َوَينَْهْوَن َعِن امْل وَن بِامْلَْعرخ رخ قال أبو  {رْيِ َوَيأْمخ

كل آية يذكرها اهلل يف القرآن، َفَذَكر األمر باملعروف، فاألمر باملعروف: أهنم »العالية: 
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 من الِّشك إىل اإلسالم، وكل آية ذكر اهلل دعوا إىل اهلل وحده وعبادته ال رشيك له دعاءً 

 [3/727] «يف القرآن، فذكر النهي عن املنكر، النهي عن عبادة األوثان والشيطان

 

وهٌ } جخ وٌه َوَتْسَودُّ وخ جخ تبيض وجوه أهل السنة : » قال ابن عباس {َيْوَم َتبْيَضُّ وخ

 [3/729] «واجلَمعة، وتسود أهل البدع والضاللة

 

مْ } ِبُّوَنكخ بُّوهَنخْم َوالَ ُيخ
ِ فواهلل إن املؤمن ليحسن إىل املنافق، »قال قتادة:  {َها َأنتخْم أخْوالء ُتخ

ءه ويأوي له، ويرمحه ولو وقال أبو « أن املنافق يقدر عىل ما يقدر عليه املؤمن ألباد خرضا

 [3/745] «هم اليهود»وقال مقاتل بن حيان: « هم األباضية»اجلوزاء: 

 

خ } َِبخْم َفِإهنَّ ٌء أَْو َيتخوَب َعَليِْهْم أَْو يخَعذَّ خونَليَْس َلَك ِمَن األَْمِر يَشْ
ِ
 قال أبو هريرة {ْم ظَامل

 يقول: كان رسول اهلل ،  حني يرفع من صالة الفجر من القراءة ويكرب يرفع رأسه

مهللا أنج الوليد بن »ثم يقول وهو قائم: « سمع اهلل ملن محده ربنا ولك احلمد»يقول: 

لهم اشدد ـاملؤمنني ال ربيعة واملستضعفني من أيبالوليد وسلمة بن هشام وعياش بن 

لهم العن حليانا، ورعال ـيوسف، ال يِّ وطأتك عىل مرض، واجعلها عليهم سنني كسنِ 

َليَْس َلَك ِمَن }ه ترك ذلك ْلا نزلت: ثم بلغنا أنَّ « وذكوان، وعصية عصت اهلل ورسوله

خ  َِبخْم فَإهِنَّ ٌء أَْو َيتخوَب َعَليِْهْم أَْو يخَعذَّ خوناألَْمِر يَشْ
ِ
 [3/757] {ْم َظامل
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َبا أَْضَعافًا مَُّضاَعَفةً } لخواْ الرِّ َا الَِّذيَن آَمنخواْ الَ َتأْكخ إياكم وما خالط هذه »قال قتادة:  {َيا أَُّيُّ

 «البيوع من الربا، فإن اهلل قد أوسع احلالل وأكثره وأطابه، وال يلجئنكم إىل املعصية فاقة

[3/759] 

 

ْم َوَجنَّةٍ } بِّكخ ْ إىَِل َمْغِفَرةٍ مِّن رَّ وا قال: قلنا: يا رسول اهلل  عن أيب هريرة  {َوَساِرعخ

نة من ذهب، مالطها املسك األزفر، بِ ة ولَ نة من فضَّ بِ لَ »أخربنا عن اجلنة، ما بناؤها؟ قال: 

حصباؤها الياقوت واللؤلؤ، ومزاجها الورس والزعفران، من يدخلها ُيلد فال يموت 

َرق ثياِبموينعم ال يبوس، ال يبىل شباِبم،   [3/761] «وال ُتخ

 

تَِّقني} ْت لِلْمخ ََمَواتخ َواألَْرضخ أخِعدَّ َها السَّ يعني »قال سعيد بن جبري:  {َوَجنٍَّة َعْرضخ

 «فاجلنة يف عرضهن ،وسبع أرضني لو لصق بعضهن إىل بعض ،واتعرض سبع سَم

[3/761] 

 

ء} ا َّ ء َوالرضَّ ا َّ وَن يِف الرسَّ نِفقخ خاء، ويف يعني: يف الرَّ »: قال سعيد بن جبري {الَِّذيَن يخ

 [3/763] «الشدة
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َوإَِذا َما } كاظمون عىل الغيظ كقوله:»:  قال ابن عباس {َواْلَكاظِِمنَي اْلَغيْظَ }

ون ْم َيْغِفرخ يغضبون يف األمر لو وقعوا فيه كان حراًما فيغفرون ويعفون،  {َغِضبخوا هخ

 [3/763] «يلتمسون بذلك وجه اهلل

 

ْ فَاِحَشةً } أرأيتم »قال:  رسول اهلل  أنَّ  عن عمران بن حصني  {َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلخوا

هي »قالوا: اهلل ورسوله أعلم. قال: « ارق، وشارب اخلمر ما تقولون فيهم؟اِن، والسَّ الزَّ 

  [3/764] «فواحش وفيهن عقوبة

 

ما من عبد »قال:  رسول اهلل  وصدق أبو بكر، أنَّ  : حدثني أبو بكر  عيل قال

 ثم تال هذه اآلية:« ر لهفِ ا ثم يتوضأ ويصيل ركعتني ويستغفر اهلل إال غخ يذنب ذنبً 

نخوِِبِمْ } واْ لِذخ َ فَاْستَْغَفرخ واْ اّلله ْم َذَكرخ ْ أَنْفخَسهخ وا ْ فَاِحَشًة أَْو َظَلمخ  [3/765] {َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلخوا

 

واْ َعىَل } ْ َومَلْ يخرِصُّ  «اليوم سبعني مرةولو عاد يف  ،من استغفر مل يرصَّ »: قال  { َما َفَعلخوا

[3/766] 

 

لخ } سخ وٌل قَْد َخلَْت ِمن َقبْلِِه الرُّ ٌد إاِلَّ َرسخ َمَّ  : خرج أبو بكر قال ابن عباس {َوَما حمخ

، وعمر   ْجيلس، فقال: اجلس  يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن

بو بكر: يا عمر، فأبى عمر أن جيلس فتشهد أبو بكر، فَمل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أ
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 ا قد مات، ومن كان منكم يعبد اهلل فإنَّ ا فإن حممدً ، فمن كان منكم يعبد حممدً ا بعدأمَّ »

لخ } :اهلل حي ال يموت قال اهلل تعاىل سخ وٌل َقْد َخلَْت ِمن َقبْلِِه الرُّ ٌد إاِلَّ َرسخ َمَّ  «{َوَما حمخ

 حني تالها أبو بكر، فتلقاها الناس مل يعلموا أن اهلل أنزل هذه اآلية إالَّ  قال: فواهلل لكأنَّ 

 [3/777] .كلهممنه الناس 

 

مْ } اَت أَْو قختَِل انَقَلبْتخْم َعىَل َأْعَقابِكخ كان يقول  عليًّا  : إنَّ  قال ابن عباس {َأَفِإن مَّ

مْ } :اهلل يقول إنَّ »: يف حياة رسول اهلل  اَت أَْو قختَِل انَقَلبْتخْم َعىَل أَْعَقابِكخ واهلل  {َأَفِإن مَّ

ئن مات أو قختِل أقاتَلنَّ عىل ما قاتل عليه ال ننقلب عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل، واهلل ل

 [3/778] «وابن عمه ووليه، فمن أحق به مني ،ألخوه ى أموت، واهلل إِنِّ حتَّ 

 

يُّوَن َكثرِيٌ } ن نَّبِيٍّ قَاَتَل َمَعهخ ِربِّ وقال ابن « يعني: ألوف: » قال ابن مسعود {َوَكَأيِّن مِّ

 [3/780] «علَمء كثري»وقال احلسن  «يعني: مجوع: » عباس
 

ن يخِريدخ اآلِخَرةَ } م مَّ ْنيَا َوِمنكخ ن يخِريدخ الدُّ م مَّ  ما كنتخ »:  اهلل بن مسعود قال عبد {ِمنكخ

د:نيا حتَّ يريد الدُّ   أرى أن أحًدا من أصحاب رسول اهلل  ى نزل فينا ما نزل يوم أخحخ

ن يخِريدخ اآلِخَرةَ } م مَّ نْيَا َوِمنكخ ن يخِريدخ الدُّ م مَّ  [3/788] {ِمنكخ
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ن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمنًَة نَُّعاًسا} م مِّ النعاس يف : » اهلل بن مسعود قال عبد {ثخمَّ َأنَزَل َعَليْكخ

 [3/793] «القتال من اهلل، ويف الصالة من الشيطان

 

َ َغفخوٌر َحلِيم} احللم أرفع من العقل، إن اهلل عز »قال رجاء بن أيب سلمة:  {إِنَّ اّلله

 [3/798] «وجل تسمى به

ًتا َبْل أَْحيَاء}  َأْمَوا
ِ

ْ يِف َسبِيِل اّلله الشهداء عىل : » قال النبي {َوالَ َُتَْسبَنَّ الَِّذيَن قختِلخوا

ء، عليهم رزقهم بكرةً   [3/813] «اوعشيً  بارق هنر بباب اجلنة، يف قبة خرضا

 

ْم َُيَْزنخون} رة، أال خوف عليهم يف اآلخ»قال سعيد بن جبري:  {َأالَّ َخْوٌف َعَليِْهْم َوالَ هخ

 [3/815] «وال هم ُيزنون عند املوت

 

ْم إِيََمناً }  [3/818] «اإليَمن يزيد وينقص أنَّ  اآلية داللة عىل يف»قال جماهد:  {َفَزاَدهخ

 

قال حممد و ،قال: حسبنا اهلل ونعم الوكيلْلا ألقي إبراهيم يف النار، : » باسقال ابن ع

 :مثلها { ْ ْم إِيََمناً َوَقالخوا ْم َفَزاَدهخ ْم َفاْخَشْوهخ واْ لَكخ الَِّذيَن قَاَل هَلخمخ النَّاسخ إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَعخ

خ َونِْعَم اْلَوكِيل  [3/818] «{َحْسبخنَا اّلله
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خمْ َوالَ َُيَْسبَنَّ الَِّذيَن يَ } َو رَشٌّ هلَّ خْم َبْل هخ َو َخرْيًا هلَّ خ ِمن فَْضلِِه هخ مخ اّلله قال  {بَْخلخوَن بََِم آَتاهخ

قخه: »النبي  ثِّل له يوم القيامة شجاع أقرع يخَطوَّ ثم  «ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال مخ

ْ بِِه َيْوَم اْلِقيَاَمةِ }قرأ مصداقه من كتاب اهلل تعاىل:  قخوَن َما َبِخلخوا  [3/827] {َسيخَطوَّ

 

َ }حني أنزل اهلل:  : أتت اليهود حممًدا  قال ابن عباس ن َذا الَِّذي يخْقِرضخ اّلله مَّ

لََّقْد َسِمَع }فقالوا: أفقري ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل اهلل تعاىل:  {َقْرًضا َحَسنًا

َ فَِقرٌي َوَنْحنخ َأْغنِيَاء ْ إِنَّ اّلله خ َقْوَل الَِّذيَن قَالخوا   [3/828] {اّلله

 

ْ َعَذاَب احْلَِريق} ولخ ذخوقخوا ه ُيرق أحدهم يف اليوم سبعني بلغني أنَّ »قال احلسن:  {َوَنقخ

 [3/830] «ألف مرة

 

ن قَ } ٌل مِّ سخ ْم رخ نتخْم َصادِقنِيقخْل َقْد َجاءكخ ْم إِن كخ وهخ  {بيِْل بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالَِّذي قخْلتخْم فَلَِم َقتَْلتخمخ

 [3/831] (1)«ألهنم رضوا عملهم»قال الشعبي: 

 

                                                
لرضاهم، هلم اهلل منزلة من قتل األنبياء ولكن نزَّ يدركوهم، مل وبل ، وا قتل األنبياءارِش بَ م مل يخ أهنَّ  أي: (1)

يض كالفاعل.الرَّ  أنَّ  :ويستفاد من هذه اآلية وَها}: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل ا بخوهخ فََعَقرخ عربَّ باجلمع  {َفَكذَّ

 هلم اهلل منزلة الفاعل.ضاهم فنزَّ ا العقر برشاركوي لكن الباق، العاقر واحد مع أنَّ 
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شئتم:  اقرءوا إنْ « من الدنيا وما فيهاموضع سوط يف اجلنة خري : »رسول اهلل  قال

ََّة َفَقْد فَازَ } ْحِزَح َعِن النَّاِر َوأخْدِخَل اجْلَن  [3/833] {َفَمن زخ

 

ْ اْلِكتَاَب َلتخبَيِّنخنَّهخ لِلنَّاِس َوالَ َتْكتخمخ } خ ِميثَاَق الَِّذيَن أخوتخوا هذا »قال قتادة:  {وَنهخ َوإَِذ َأَخَذ اّلله

 اكم وكتَمن العلم، فإنَّ وإيَّ  ،لًَم فليعلِّمه الناسميثاق أخذه اهلل عىل أهل العلم فمن َعلِم عِ 

 [3/836] «كةلَ تَمن العلم هَ كِ 

 

نخوِِبِمْ } وًدا َوَعىَلَ جخ َ قِيَاًما َوقخعخ وَن اّلله رخ َم هذه يف إنَّ »قال أبو مسعود:  {الَِّذيَن َيْذكخ

الة ال »وقال جماهد: « مل تستطع قاعًدا فعىل جنب إذا مل تستطع قائًَم فقاعًدا، وإنْ  ،الصَّ

 [3/841] «جًعاطا حتى يذكر اهلل قائًَم وقاعًدا ومضيكون العبد من الذاكرين كثريً 

 

ْم َفآَمنَّا} ْ بَِربِّكخ نَادًِيا يخنَادِي لإِِليََمِن َأْن آِمنخوا نَا إِنَّنَا َسِمْعنَا مخ بَّ ما من عبد »قال عطاء:  {رَّ

كَِر ذلك للحسن فقال: « يقول: يا رب، يا رب، يا رب، ثالث مرات إال نظر اهلل إليه فذخ

نَادًِيا يخنَادِي لإِِليََمنِ } أَما تقرءون القرآن:» بَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا مخ َفاْستََجاَب هَلخْم } إىل قوله: {رَّ

خمْ   [3/844] «{َرِبُّ
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ْسنخ الثََّواب} خ ِعنَدهخ حخ يا أُّيا الناس ال تتهموا اهلل يف : » قال شداد بن أوس {َواّلله

فإذا نزل بأحدكم يشء مما ُيب فليحمد اهلل، وإذا  ،اهلل ال يبغي عىل مؤمن قضائه، فإنَّ 

 [3/844] «اهلل عنده حسن الثواب  وليحتسب، فإنَّ نزل به يشء يكره فليصرب

 

خ } خْم هَل ْ َرِبَّ َقْوا أهنار اجلنة »قال مرسوق:  {ْم َجنَّاٌت جَتِْري ِمن َُتْتَِها األهَْنَارخ َلِكِن الَِّذيَن اتَّ

الل، كلَم نزعت ثمرة عادت مثلها أخرى، والعنقود اثنا جتري يف غري أخدود، ثمرها كالقِ 

 [3/845] «عِّش ذراًعا

 

 َخرْيٌ لِّألَبَْرار}
ِ

ًرا، ألهنَّ إنَّ »عمر قال ابن  {َوَما ِعنَد اّلله م بروا اآلباء َم سَمهم اهلل أبرا

 [3/846] «لوالدك عليك حًقا، كذلك لولدك عليك حًقا واألبناء، كَم أنَّ 

 

 َثَمنًا َقلِيالً }
ِ

وَن بِآيَاِت اّلله ال يأخذ عىل تعليم القرآن »قال الربيع بن أنس:  {الَ َيْشََتخ

: يعني إذا احَتَسب بتعليم القرآن فال يأخذ عليه أجًرا، ويف بعض (1)أبو حممدقال « أجًرا 

لِّمت جمانًا»الكتب:   [3/847] «يا ابن آدم علِّم جماًنا كَم عخ

 

                                                
 الرازي ابن أيب حاتم. املصنفأبو حممد: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس  (1)
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واْ } واْ َوَصابِرخ َا الَِّذيَن آَمنخواْ اْصرِبخ أخِمروا أن يصربوا عىل دينهم الذي »قال احلسن:  {َيا أَُّيُّ

وقال « اصربوا عىل الصلوات»ويف رواية عنه: « ارتضاه اهلل هلم، حتى يموتوا مسلمني

 [3/847] «نزلت يف لزوم املساجد»أبو غسان: 

 

{ ْ بَم يمحوا اهلل به اخلطايا، ويرفع به الدرجات:  أال أخربكم: »قال النبي  {َوَرابِطخوا

إسباغ الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، 

 [3/849] «فذلك الرباط، فذلك الرباط، فذلك الرباط

 

 

 

نَّا لِنَْهتَِدَي َلْواَل َأْن َهَدانَا}  الَِّذي َهَداَنا هِلََذا َوَما كخ
ِ

َّ
ِ

 {احْلَْمدخ ّلل

 


