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

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

وقد امتاز تفسريه رمحه اهلل بأنَّه اختار أصح األسانيد، وبه روايات كثرية مسندة « النساء

أثر، ما بني مرفوع،  1598عىل  النساءال توجد يف غريه .. واشتمل تفسريه لسورة 

 وموقوف، ومقطوع.

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

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

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني ..

 

 

 

ـــك ـــ ــــبــــتـــ ـــ ــمــــه: الــ ـــ ــ ـــســ  م:ــلــ

 almoslem70@ 
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ة من الرَّ قَ لِ خخ »: ابن عباس  قال {َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها} هنمتها جل، فجعل ت املرأ

 «نساءكم (1)ق الرجل من األرض، فجعل هنمته يف األرض، فاحبسوا لِ جال، وخخ يف الر  

[3/853] 

 

َ الَِّذي َتَساَءلخوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ } وا اَّللَّ إذا »تال احلسن هذه اآلية، ثم قال:  {َواتَّقخ

 [3/854] «بينهيعني: الرحم التي بينك و ،لت بالرحم فأعطِ ئِ ، وإذا سخ سئلَت باهلل فأعطِ 

 

لخوا اْْلَبِيَث بِالطَّي ِب  َواَل }  [3/855] «روا أموالكمبذ  ال تخ »قال سعيد بن جبري:  {َتتَبَدَّ

 

وًبا َكبرًِيا }  «ظلًًم كبرًيا »ويف رواية عنه: « إثًًم كبرًيا : » قال ابن عباس {إِنَّهخ َكاَن حخ

[3/856] 

 

 َوثخاَلَث َوإِْن ِخْفتخْم َأالَّ تخْقِسطخوا يِف }
ٰ
 َمثْنَى

ِ
ْم ِمَن الن َساء وا َما طَاَب َلكخ ٰ َفانِْكحخ

اْليَتَاَمى

َباعَ  هي اليتيمة تكون عند الرجل، وهو وليها فيتزوجها عىل : » عائشةقالت  {َورخ

                                                
تفسري ابن  ، ويف«فاحبسوا نساءكم»والبيهقي يف الشعب بلفظ: ابن كثري، وابن جرير، أخرجه ذا أيًضا ( كَ 1)

أي: احفظوا نساءكم « فاحبسوا »وهي تصحيف. ومعنى  «فأحبُّوا نساءكم» :لفظب( 1304)املنذر املطبوع 

فَتَتنَّ هبم، أو يفتَ  الرجل. وشاهد هذا من القرآن أمر اهلل للنساء  نهبن تِ وصونوهن عن االختالط بالرجال كي ال يخ

نَّ }أن يقرن يف بيوهتن:   .﴾َوقَْرَن يِف بخيخوتِكخ
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ماهلا ويسئ صحبتها، وال يعدل يف ماهلا، ويتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى 

 [3/857] «وثالث ورباع

 

{ ٰ ولخوا لِ َذ ٰ َأالَّ َتعخ
قال « أال جتوروا: »قالت: قال النبي   عائشةعن  {َك َأْدَنى

 [3/860] حيح عن عائشة موقوف.: هذا حديث خطأ، الصَّ (1)يِب أَ 

 

َقاهِتِنَّ نِْحَلةً } وقالت « صدقاهتن: مهورهن: » قال ابن عباس {َوآتخوا الن َساَء َصدخ

 [3/861] «ة: واجبةحلَ نِ »عائشة: 

 

لخوهخ َهنِيئًا َمِريئًا}  ِمنْهخ َنْفًسا فَكخ
ٍ
ء ْم َعْن ََشْ إذا كان : » قال ابن عباس {َفِإْن طِبَْن َلكخ

ر وال خديعة، فهو هنيء مريء كًم قال اهلل عز وجل  [3/862] «من غري إرضا

  

مخ } َفَهاَء َأْمَواَلكخ  التي إالَّ السفهاء  نَّ النساء هخ  وإنَّ : »قال النبي  {َواَل تخْؤتخوا السُّ

:  وقال أبو هريرة« هم بنوك والنساء: » وقال ابن عباس«. أطاعت قي َمها

 [3/863] «اْلََدم وهم شياطني اإلنس»

 

                                                
 .اإلمام احلافظ الناقد: أبو حاتم حممد بن إدريس الرازي، والد املصنف( 1)
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ْم قِيَاًما} خ َلكخ مخ الَّتِي َجَعَل اَّللَّ َلكخ َفَهاَء َأْمَوا :  قال ابن عباس {َواَل تخْؤتخوا السُّ

م من معاشكم» َمكخ  [3/864] «قِوا

 

وا الن َكاَح }  إَِذا َبَلغخ
ٰ
 َحتَّى

ٰ
يعني: اختربوا : » قال ابن عباس {َواْبتَلخوا اْليَتَاَمى

هَلخمْ } اليتامى عند احللم وا إَِليِْهْم َأْمَوا ْشًدا َفاْدَفعخ ْم رخ أي: إن عرفتم  {َفِإْن آَنْستخْم ِمنْهخ

 [3/865] «رشًدا يف حاهلم، واإلصالح يف أمواهلم، فادفعوا إليهم أمواهلم

 

وِف } ْل بِامْلَْعرخ  «يأكل بالثالث أصابع: » قال ابن عباس {َوَمْن َكاَن َفِقرًيا فَلْيَأْكخ

[3/869] 

 

لَِداِن }فنزلت:  «كانوا ال يورثون النساء»قتادة:  قال َّا َتَرَك اْلَوا  نَِصيٌب ِِم
ِ
َولِلن َساء

 [3/872] {َواأْلَقَْربخونَ 

 

ْم ِمنْهخ َوإَِذا َحََضَ اْلِقْسَمَة } قخوهخ ٰ َوامْلََساكنِيخ َفاْرزخ
 َواْليَتَاَمى

ٰ
ْرَبى قال ابن  {أخولخو اْلقخ

 «نسختها آية املرياث، فجعل لكل إنسان نصيبه ِما ترك ِما قل منه أو كثر»: عباس 

[3/875] 
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فقيل: من هم يا « ايبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارً : » قال

 ظخلًًْم } اهلل تعاىل يقول: أمل تر أنَّ » قال: ؟رسول اهلل
ٰ
َل اْليَتَاَمى لخوَن َأْمَوا إِنَّ الَِّذيَن َيأْكخ

لخوَن يِف بخطخوهِنِْم َناًرا  [3/879] {إِنًََّم َيأْكخ

 

َةٌ } ٌل يخوَرثخ َكاَلَلًة أَِو اْمَرأ الكاللة: من : » عمر وابن عباسقال  {َوإِْن َكاَن َرجخ

 [3/887] «ال ولد له وال والد

 

{ 
ِ
ٰ هِبَا أَْو َدْيٍن َغرْيَ مخَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اَّللَّ

:  النبي قال {ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يخوََص

ر يف الوصية من الكبائر»  [3/889] .(1)موقوًفا وروي عن ابن عباس « اإلرضا

 

َا} ْم َفآذخوُهخ الرجل إذا زنا أوذي كان : » قال ابن عباس {َواللََّذاِن َيأْتِيَاهِنَا ِمنْكخ

ب بالنعال، فأنزل اهلل تعاىل بعده اآلية: ِ وا كخلَّ } بالتعيري ورضخ ِِن َفاْجلِدخ ا نِيَةخ َوالزَّ ا الزَّ

ًَم ِماَئَة َجْلَدةٍ   » [3/896] اهللة رسول ا يف سنَّ ِجَ ني رخ نَ َص فإن كانا حمخ  {َواِحٍد ِمنْهخ

 

                                                
 . ن صواب هذا اْلرب وقفه عىل ابن عباس[ أ3/933يف تفسريه ] ذكر ابن ايب حاتم( 1)
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افَ }نا أي: الز   {َواللََّذاِن َيأْتِيَاهِنَا} َ كان الرجل إذا زنا : » قال ابن عباس {آذخوُهخ

ب بالنعال ِ من الفاحشة  :يعني {َفِإْن َتاَبا َوَأْصلََحا}« أوذي بالتعيري ورضخ

ًمَ } وا َعنْهخ ا األذى بعد التوبة. {َفأَْعِرضخ  [3/895] أي: ال تخسِمعوُهخ

 

 لِلَِّذيَن َيْعَملخوَن }
ِ
وَء بَِجَهاَلةٍ إِنًََّم التَّْوَبةخ َعىَل اَّللَّ عىص ربه فهو  من»قال جماهد:  {السُّ

 [3/897] «حتى ينزع عن معصيته جاهٌل 

 

خ َعلِيًًم َحِكيًمً } َوَكاَن }: سمعت اهلل يقول:  قال رجل البن عباس {َوَكاَن اَّللَّ

خ  خ } أما قوله:: » فقال ابن عباس !ه َشء كانكأنَّ  {اَّللَّ ه مل يزل وال فإنَّ  {َوَكاَن اَّللَّ

 [3/899] «زال، وهو األول واآلخر، والظاهر والباطني

 

َا الَِّذيَن آَمنخوا } إذا سمعت اهلل تعاىل يقول:: » ابن مسعود قال فارعها  {َيا أَُّيُّ

 [3/902] «أو رش ينهى عنه ،سمعك فهو خري يأمر به

 

نَّ قِنْطَاًراَوإِْن َأَرْدتخمخ اْستِبَْداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتيْتخْم } يعني ألَفا : »قال  {إِْحَداهخ

 [3/906] «دينار
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مْ } كخ وا َما َنَكَح آَباؤخ ة تزوجها أبوك أو : » قال ابن عباس {َواَل َتنِْكحخ كل امرأ

 [3/910] «ابنك دخل أو مل يدخل هبا، فهي عليك حرام

 

 فوجدتُّ كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت يل،  مالك بن أوس بن احلدثان: قال

 فقلت: توفيت املرأة. فقال عيل «ما لك؟»فقال:  عليها، فلقيني عيل بن أيب طالب 

 :«قلت: ال، هي  «جرك؟كانت يف حِ »قلت: نعم، وهي بالطائف. قال:  «هلا ابنة؟

ِِت يِف }قلت: فأين قول اهلل تعاىل: . «فانكحها»بالطائف. قال:  مخ الالَّ َوَرَبائِبخكخ

مْ  وِركخ جخ  [3/912] .«ا مل تكن يف حجرك، إنًم ذلك إذا كانت يف حجركإهنَّ »قال:  {حخ

 

نَْسانخ َضِعيفً } لَِق اإْلِ ساء، أي: ال يصرب يف شأن الن  ضعيًفا »قال طاوس:  {اَوخخ

 [3/926] .«يذهب عقله عندهن»قال وكيع: « عنهنَّ 

 

ْم } َلكخ لخوا َأْمَوا َا الَِّذيَن آَمنخوا اَل َتأْكخ وَن جِتَاَرًة َعْن َتَراٍض َيا أَُّيُّ ْم بِاْلبَاطِِل إاِلَّ َأْن َتكخ َبيْنَكخ

مْ   [3/928] «إال أن تكون جتارة فلريبح يف الدرهم ألًفا إن استطاع»ي: د  قال السُّ  {ِمنْكخ

 

مْ } ْم َسي ئَاتِكخ ْر َعنْكخ الكبرية: » :س قال ابن عبا {إِْن جَتْتَنِبخوا َكبَائَِر َما تخنَْهْوَن َعنْهخ نخَكف 

: ما السبع الكبائر؟  : قلت البن عباسطاوسوقال « كل ما وعد اهلل عليه النار
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ل كم الكبائر؟ ئِ ه سخ ويف رواية عنه أنَّ « هي إىل السبعني أقرب منها إىل السبع»قال: 

هي إىل سبعًمئة أقرب منها إىل سبع وأنه ال كبرية مع استغفار وال »هي؟ فقال:  سبًعا

ر  [3/934] «صغرية مع إرصا

 

ْم َعىَلٰ َبْعضٍ } خ بِِه َبْعَضكخ َل اَّللَّ ال يتمنى : » قال ابن عباس {َواَل َتتََمنَّْوا َما فَضَّ

الرجل، فيقول: ليت يل مال فالن وأهله، فنهى اهلل سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل 

 [3/935] «اهلل من فضله

 

نَّ وَ } نَّ فَِعظخوهخ وَزهخ ِِت ََتَافخوَن نخشخ نَّ َوالالَّ بخوهخ نَّ يِف امْلََضاِجِع َوارْضِ وهخ رخ قال  {اْهجخ

ساء، فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اتقوا الن  : »النبي 

ا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فارضبوهن ال يوطئن فرشكم أحدً اهلل، وإن لكم عليهن أ

 [3/943] «غري مربح ابً رض

 

ِريَدا إِْصاَلًحا } ًمَ إِْن يخ خ َبيْنَهخ َوف ِق اَّللَّ كذلك كل مصلح يوفقه و: » قال ابن عباس {يخ

 [3/946] «اهلل للحق والصواب

 

وا بِِه َشيْئًا} كخ َ َواَل تخْْشِ وا اَّللَّ أوصانا رسول : » قال عبادة بن الصامت {َواْعبخدخ

ل بتم قتم وقخط عتم وصخ ر   [3/947] «اهلل بسبع خصال أال تْشكوا باهلل شيئًا، وإن حخ
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{ 
ٰ
ْرَبى وقال عيل وابن « الذي بينك وبينه قرابة: » قال ابن عباس {َواْْلَاِر ذِي اْلقخ

 [3/948] «املسلم»وقال نوف: « املرأة: » مسعود

 

بة: » قال ابن عباس {َواْْلَاِر اْْلخنخِب } وقال جماهد: « الذي ليس بينك وبينه قرا

 [3/949] «هو رفيقك يف السفر»

 

اِحِب بِاْْلَنْب} :  وقال ابن عباس« املرأة: » قال عيل وابن مسعود {َوالصَّ

يق يف السفر، منزله الرف»قال جماهد: « الرفيق يف السفر»وقال عكرمة: « الرفيق»

هو جليسك يف »وقال زيد بن أسلم: « منزلك، وطعامه طعامك، ومسريه مسريك

 [3/949] «الصالح فيقالر»وقال سعيد بن جبري: « احلَض ورفيقك يف السفر

 

بِيلِ } هو الضيف الفقري الذي ينزل باملسلمني : » قال ابن عباس {َواْبِن السَّ

 [3/950] «وروي عن سعيد بن جبري مثل ذلك

 

وًرا} ْتَااًل َفخخ ِبُّ َمْن َكاَن ُمخ َ اَل ُيخ إياك وإسبال اإلزار، فإن إسبال : »قال  {إِنَّ اَّللَّ

 [3/951] «اهلل ال ُيب املخيلةاإلزار من املخيلة وإن 
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وَن النَّاَس بِاْلبخْخلِ } رخ كان علًمء بني »قال سعيد بن جبري:  {الَِّذيَن َيبَْخلخوَن َوَيأْمخ

ئيل يبخلون بًم عندهم من العلم، وينهون العلًمء أن يعلموا الناس شيئا فعريهم  إرسا

 [.3/951] {الَِّذيَن َيبَْخلخونَ }فأنزل اهلل تعاىل: « اهلل بذلك

 

 َشِهيًدا}
ِ
اَلء ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعىَلٰ َهٰؤخ ل  أخمَّ  ابن مسعودقال  {َفَكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمْن كخ

 قال يل رسول اهلل :« : قول اهلل تعاىل:  ى إذا انتهيت إىلساء حتَّ فافتتحت الن  « اقرأ

ٍة بَِشِهيٍد } الء َشِهيًداَفَكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمن كخل  أمَّ فدمعت عيناه  {َوِجئْنَا بَِك َعىَل َهـؤخ

  :[3/956] «حسبنا»وقال 

 

ولخونَ } وا َما َتقخ ٰ َتْعَلمخ
َكاَرٰى َحتَّى اَلَة َوَأنْتخْم سخ َا الَِّذيَن آَمنخوا اَل َتْقَربخوا الصَّ قال  {َيا أَُّيُّ

وسقانا من طعاًما فدعانا  : صنع لنا عبد الرمحن بن عوف  عيل بن أيب طالب

: (1)فقدموا فالًناالة، ت اْلمر منا، وحَضت الصَّ اْلمر، فأخذَ  َا  قخْل َيا}، فقرأ أَُّيُّ

ون َا }ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل اهلل تعاىل:  ،أعبد ما تعبدون {اْلَكافِرخ َيا أَُّيُّ

َكاَرى َحتََّى َتْعلَ  اَلَة َوأَنتخْم سخ ْ الصَّ ْ الَ َتْقَربخوا ولخونَ الَِّذيَن آَمنخوا ْ َما َتقخ وا  [3/958] {مخ

 

                                                
 . ( أنَّ الذي صلى هبم هو عبد الرمحن بن عوف 9524جاء مصرًحا به يف تفسري الطربي )( 1)
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اللمس: : » وقال ابن مسعود« اْلًمع» :عباس قال ابن  {َأْو الََمْستخمخ الن َساء}

 [3/961]« ما دون اْلًمع

 

ْ َصِعيًدا طَي بًا} وا مخ  «املريض إذا خاف عىل نفسه تيمم: » قال ابن عباس {َفتَيَمَّ

[3/962] 

 

َا الَِّذيَن  َيا} ن َقبِْل َأن نَّطِْمَس أَُّيُّ م م  ا َمَعكخ َ ًقا ِّل  ْلنَا مخَصد  ْ بًَِم َنزَّ ْ اْلِكتَاَب آِمنخوا أخوتخوا

دََّها َعىَل أَْدَباِرَها وًها فَنَرخ جخ نجعل وجوههم من قِبَل أقفيتهم : » قال ابن عباس {وخ

عل نج»وروي عن قتادة أنه قال: « فيمشون القهقري، ونجعل ألحدهم عينني يف قفاه

 [3/969] «وجوههم من قبل ظهورهم

 

َن َيَشاء}
ِ
َك بِِه َوَيْغِفرخ َما دخوَن َذلَِك مل َ الَ َيْغِفرخ َأن يخْْشَ ما : »قال رسول اهلل  {إِنَّ اَّلله

 «من عبد يموت ال يْشك باهلل شيئًا إال حلت له املغفرة إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه

[3/970] 

 

{ 
ِ
ْك بِاَّلله ى إِْثًًم َعظِيًمً َوَمن يخْْشِ أال أنبئكم بأكرب الكبائر اإلرشاك : »قال  {َفَقِد افََْتَ

 [3/971] «باهلل
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وَن َفتِيال} يعني: الذي يف الشق الذي يف بطن : » قال ابن عباس {َوالَ يخْظَلمخ

ة  [3/973] «النوا

 

وِت } بِْت َوالطَّاغخ وقال « والط رية من اْلبتالعيافة والطَّرق : »قال  {يخْؤِمنخوَن بِاْْلِ

اْلبت: : » وقال ابن عباس« اْلبت: السحر، والطاغوت: الشيطان: » عمر

 [3/975] «األصنام

 

النقري: النقطة التي يف ظهر : » قال ابن عباس {َفِإًذا الَّ يخْؤتخوَن النَّاَس نَِقرًيا }

ة  [3/977] «النوا

 

ْم } هخ لخودخ لًََّم نَِضَجْت جخ َهاكخ لخوًدا َغرْيَ ْم جخ ْلنَاهخ قرأ رجل عند »:  قال ابن عمر {َبدَّ

،  : َأِعْدها َعيَل، فأعادها عليه، فقال معاذ بن جبل فقال عمر هذه اآلية  عمر

ل يف الساعة مائة مرة، فقال عمر  : هكذا سمعت رسول اهلل عندي تفسريها: تخبدَّ

» [3/982] 

 

ْم } بلغني يف قوله تعاىل:»ُييى بن يزيد احلَضمي:  قال ْلنَاهخ ْم َبدَّ هخ لخودخ لًََّم نَِضَجْت جخ كخ

َها  لخوًدا َغرْيَ ْ اْلَعَذاَب جخ وقخوا َعل للكافر مائة جلد بني كل جلدين لون من  {لِيَذخ ُيخ

 [3/983] «العذاب
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وا بِاْلَعْدلِ } مخ إلمام أن ُيكم حقٌّ عىل ا»قال عيل:  {َوإَِذا َحَكْمتخْم َبنْيَ النَّاِس َأْن ََتْكخ

بًم أنزل اهلل، وأن يؤدي األمانة، فإذا فعل ذلك وجب عىل املسلمني أن يسمعوا له 

، وأن ُييبوا إذا دخعو  [3/986] «اويطيعوا

 

َ َكاَن َسِميًعا بَِصرًيا }:  بو هريرةأ قرأ  ووضع إهبامه عىل أذنه والتي تليها  {إِنَّ اَّللَّ

 [3/987] .«يقرأها ويضع إصبعه  هكذا سمعت رسول اهلل»عىل عينه، وقال: 

 

مْ } أويل »: اهلل  وقال جابر بن عبد« األمراء»  قال أبو هريرة {َوأخْويِل األَْمِر ِمنكخ

 [3/989] «أهل الفقه والدين: » وقال ابن عباس« اْلري

 

وَل َوأخْويِل ا َيا} سخ ْ الرَّ َ َوَأطِيعخوا ْ اَّلله ْ َأطِيعخوا َا الَِّذيَن آَمنخوا مْ أَُّيُّ قال جماهد:  {ألَْمِر ِمنكخ

 » [3/990] يعني: فردوه إىل كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل»

 

مْ } ْ َأنفخَسكخ يا رسول اهلل واهلل لو »:  قال أبو بكر{ َوَلْو َأنَّا َكتَبْنَا َعَليِْهْم َأِن اْقتخلخوا

 [3/955] .«صدقت يا أبا بكر»:  قال. «أمرتني أن أقتل نفيس لفعلت
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ْنيَا بِاآلِخَرةِ } وَن احْلَيَاَة الدُّ  الَِّذيَن َيْْشخ
ِ
ي:  {َفْليخَقاتِْل يِف َسبِيِل اَّلله د  يعني: »قال السُّ

 [3/1001] «يبيعون احلياة الدنيا باآلخرة

 

نَك َولِيًّا}  [3/1003] «يعني: من عندك»قال الربيع بن أنس  {َواْجَعل لَّنَا ِمن لَّدخ

 

يْطَ } إذا رأيتم الشيطان فال َتافوه : » قال ابن عباس {اِن َكاَن َضِعيًفاإِنَّ َكيَْد الشَّ

 [3/1003] «وامحلوا عليه

 

نْيَا قَلِيٌل } الدنيا قليل، وقد مىض القليل وبقي »قال ميمون بن مهران:  {قخْل َمتَاعخ الدَّ

 [3/1006] «قليل من قليل

 

{ َ وَل َفَقْد َأَطاَع اَّلله سخ ْن يخطِِع الرَّ من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاِن : »قال  {مَّ

 [3/1011] «فقد عىص اهلل

 

ْم َوَرمْحَتخهخ }  َعَليْكخ
ِ
« فضل اهلل: القرآن: » اْلدري قال أبو سعيد {َوَلْوالَ فَْضلخ اَّلله

 [3/1016] «ورمحته: أْن جعلكم من أهل القرآن: » وقال ابن عباس

 



 

 

16 

لرجل، يلقى مائة من العدو فيقاتل، عن ا  سألت الرباء بن عازب أبو إسحاق: قال

ْم إىَِل التَّْهلخَكةِ }أيكون ِمن قال اهلل تعاىل:  ْ بِأَيِْديكخ وا  قال: قد قال اهلل لنبيه {َوالَ تخْلقخ

 :{ َخْؤِمننِي ِض امْل  الَ تخَكلَّفخ إاِلَّ نَْفَسَك َوَحر 
ِ
 [3/1017] {َفَقاتِْل يِف َسبِيِل اَّلله

 

خ َعىَل } ِقيتًاَوَكاَن اَّلله  مُّ
ٍ
ء ل  ََشْ  [3/1019] «يعني: حفيًظا: » قال ابن عباس {كخ

 

دُّوَها} ْ بِأَْحَسَن ِمنَْها َأْو رخ ي يْتخم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا من سلم : » قال ابن عباس {َوإَِذا حخ

 [3/1021] «عليك من خلق اهلل فاردد عليه وإن كان جموسيًا

 

خَجاِهِديَن } خ امْل َل اَّلله إن يف : »قال رسول اهلل  {َعىَل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِيمً َوفَضَّ

اْلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما بينهًم كًم بني السًمء 

 [3/1044] «واألرض

 

خ احْلخْسنَى} ـالًّ َوَعَد اَّلله عن احلسنى  : سألت رسول اهلل  قال أيب بن كعب {َوكخ

 [3/1044] «: اْلنةاحلسنى»فقال: 
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مْ } نخوبِكخ وًدا َوَعىَلٰ جخ عخ
َ قِيَاًما َوقخ وا اَّللَّ رخ يصيل الرجل : » قال ابن عباس {َفاْذكخ

 [4/1056] «قائًًم، فإن مل يستطع فقاعًدا

 

َم َبنْيَ النَّاِس بًَِم أََراَك اهلل إِنَّا} :  قال ابن عباس {أَنَْزْلنَا إَِليَْك اْلِكتَاَب بِاحْلَق  لِتَْحكخ

ومل يقل بًم  {بًَِم َأَراَك اهلل} احكم بينهم:  إياكم والرأي، قال اهلل تعاىل لنبيه»

 [4/1059] «.رأيت

 

{ 
ِ
من صىل : » قال ابن مسعود {َيْستَْخفخوَن ِمَن النَّاِس َوالَ َيْستَْخفخوَن ِمَن اَّلله

استهان هبا وبه، ثم تال هذه صالة عند الناس ال يصيل مثلها إذا خال، فهي استهانة، 

 [4/1061] «اآلية

 

وَن ِمن دخونِِه إاِلَّ إَِناًثا} مع : » وقال أيب بن كعب« أوثاًنا»قالت عائشة:  {إِن َيْدعخ

اإلناث: كل َشء ميت ليس له روح إما خشبة يابسة » وقال احلسن:« كل صنم جنية

 [4/1067] «وإما حجر يابس

 

خ } خْم َفَليخَغري  َرهنَّ وقال احلسن: « اإلخصاء» : قال ابن عباس {نَّ َخلَْق اهللَوآَلمخ

 [4/1070] «الوشم»
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مْ } ثْلخهخ ْم إًِذا م  ِه إِنَّكخ ْ يِف َحِديٍث َغرْيِ وا ْم َحتَّى َُيخوضخ واْ َمَعهخ أخذ عمر بن  {َفاَل َتْقعخدخ

ه عبد العزيز قوًما يْشبون، فَضهبم، وفيهم رجٌل صالح فقيل: إنه صائم! فتال هذ

مْ }: اآلية ثْلخهخ ْم إًِذا م   [4/1093] {إِنَّكخ

 

مْ } هخ َو َخادِعخ َ َوهخ وَن اَّلله َادِعخ خنَافِِقنَي ُيخ يخعطَى املؤمن يوم القيامة »قال احلسن:  {إِنَّ امْل

ا يمشون به، حتى ينتهوا إىل الرصاط، فإذا انتهوا إىل الرصاط ويعطى املنافق نورً  ،انورً 

ْم َقالخوا َبىَل } فينادوهنم: «ويطفأ نور املنافقنيمىض املؤمنون بنورهم،  َعكخ ْ َنكخن مَّ َأمَل

 َوَغرَّ 
ِ
مخ األََماِِنُّ َحتَّى َجاء َأْمرخ اَّللَّ ْتكخ ْم َوَتَربَّْصتخْم َواْرَتبْتخْم َوَغرَّ ْم َفتَنتخْم َأنفخَسكخ كخم َوَلِكنَّكخ

ور  اْلَغرخ
ِ
 [4/1095] «فتلك خديعة اهلل إياهم»قال احلسن:  {بِاَّللَّ

 

َساىَل } وا كخ اَلةِ قَامخ وا إىَِل الصَّ يكره أن يقول الرجل إِن  كان ابن عباس  {َوإَِذا قَامخ

ل هذه اآلية.  [4/1095] كسالن. ويتأوَّ

 

وَن النَّاَس } واهلل لوال الناس ما صىلَّ املنافق، ما يصيل إال رياء »قال قتادة:  {يخَرآؤخ

 [4/1096] «وسمعة
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وَن } بِينًاَأتخِريدخ لْطَانًا مُّ ْم سخ  َعَليْكخ
ِ
ه
ِ

ْ َّلل كل سلطان يف : » قال ابن عباس {َأن جَتَْعلخوا

 [4/1096] «القرآن حجة

 

ْرِك األَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن جَتَِد هَلخْم نَِصرًيا } خنَافِِقنَي يِف الدَّ :  قال ابن عباس {إِنَّ امْل

ْ إاِلَّ الَِّذيَن تَ } ثم استثنى اهلل فقال:» وا ْ َوأَْصَلحخ  [4/1098] (1)«{ابخوا

 

{ 
ِ
ه
ِ

ْم َّلل واْ دِينَهخ  [4/1099] «أخلص دينك يكفك القليل من العمل: »قال  {َوَأْخلَصخ

 

 ِمَن اْلَقْولِ }
ِ
َوء خ اْْلَْهَر بِالسُّ ِبُّ اَّلله ال ُيب اهلل سبحانه : » قال ابن عباس {الَّ ُيخ

فإنه رخص له أن يدعو عىل من ظلمه أن يدعو أحد عىل أحد إال أن يكون مظلوًما 

 [4/1100] «(2)وإن صرب فهو خري له {إاِلَّ َمن ظخلِمَ } :وذلك قول اهلل تعاىل

 

لٌْف } نَا غخ قالوا: قلوبنا ِملوءة علًم ال نحتاج إىل : » قال ابن عباس {َوَقْوهِلِْم قخلخوبخ

 [4/1108] «علم حممد وال غريه

                                                
منه وفضًًل إْن اتبوا وأصلحوا،  هم مغفرةً د  ع  وهذا من لطف هللا خبلقه، ورمحته هبم، يكفرون به، فيفتح هلم أبواب التوبة وي  ( 1)

ْ إِنَّ }ونظري هذه اآلية:  ِذيَن َقالخوا َقْد َكَفَر الَّ َ َثالِثخ َثالََثةٍ لَّ وتنشق  ،قالوا قواًل تكاد السًموات يتفطرن منه { اَّلله

ِحيم}فقال اهلل هلم:  !اوَتر اْلبال هدًّ  ،األرض خ َغفخوٌر رَّ وَنهخ َواَّلله  َويَْستَْغفِرخ
ِ
 {َأَفالَ َيتخوبخوَن إىَِل اَّلله

ْ بِِمثِْل } شاهده من القرآن: (2) ابِرينَوإِْن َعاَقبْتخْم فََعاقِبخوا خَو َخرْيٌ ل لصَّ تخْم هَل  .{َما عخوقِبْتخم بِِه َوَلئِن َصرَبْ
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عيسى مل يمت وإنه راجع إليكم قبل  إنَّ »لليهود:   قال {َوَما قَتَلخوهخ َوَما َصلَبخوهخ }

 [4/1110] «يوم القيامة

 

ب َه هَلخمْ }  [4/1111] «صلبوا رجاًل غري عيسى ُيسبونه إياه»قال جماهد:  {َوَلـِكن شخ

 

ونخ َعَليِْهْم َشِهيًدا} اج إىل عكرمة يسأله عن يوم  {َوَيْوَم اْلِقيَاَمِة َيكخ أرسل احلجَّ

وآخره من  ،صدر ذلك اليوم من الدنيا»القيامة، أمن الدنيا هو أم من اآلخرة؟ فقال: 

 [4/1114] «اآلخرة

 

 َواْليَْوِم اآلِخرِ }
ِ
خْؤِمنخوَن بِاَّلله املؤمنون هم العجاجون بالليل »قال قتادة:  {َوامْل

 [4/1117] «نا ربنا حتى استجيب هلموالنهار، واهلل ما زالوا يقولون: رب

 

بِينًا} ْم نخوًرا مُّ  [4/1125] «هو هذا القرآن»قال قتادة:  {َوَأنَزْلنَا إَِليْكخ

 

 

نَّا لِنَْهتَِدَي َلْواَل َأْن َهَدانَا}  الَِّذي َهَداَنا هِلََذا َوَما كخ
ِ
َّ
ِ

 {احْلَْمدخ َّلل

 


