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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد .. 
هذه  160فائدة منتقاة من كتاب «تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم رمحه اهلل»
لـ«سورة البقرة» وقد امتاز تفسريه رمحه اهلل بأنه اختار أصح األسانيد ،وبه روايات
كثرية مسندة ال توجد يف غريه  ..واشتمل تفسريه لسورة البقرة عىل  3113أثر ،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»
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3
اللِ} قال الضحاك« :الباء من هباء اهلل ،والسني من سناء اهلل ،وامليم من ملك
{بِ ْس ِم ّ
اهلل» []25/1

ِ
يم}
{ َو ََلخم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

قال أبو العالية« :األليم :املوجع ،يف القرآن كله» []44/1

ب من السَمء فِ ِ
ت َو َرعْدٌ َو َب ْر ٌق} قال  يف معنىَ { :و َر ْعدٌ }« :ملك
يه خظ خل ََم ٌ
{ َأ ْو ك َ
َصي ٍ َ َ
من مالئكة اهلل خموكل بالسحاب بيده ،أو يف يده خماريق من نار يزجر به السحاب ويسوقه
سمع؟ قال« :صوته»]54/1[ .
حيث أمره اهلل» قيل :فَم هذا الصوت الذي خي َ

ف َأبْ َص َار خه ْم} قال ابن عباس « :يكاد خحمكَم القرآن ُّ
{ َيكَا خد ا ْل َ ْب خق َ ْ
يدل عىل
ُي َط خ
عورات املنافقني»]57/1[ .

{ َل َعلك ْخم تَت خقون}

قال الضحاك« :لعلكم تتقون النار بالصلوات اخلمس» [.]60/1

{و َأ َنز َل ِمن السَمء ماء َفأَ ْخرج بِ ِه ِمن الثمر ِ
ات ِر ْزقاً لك ْخم } قال عكرمة« :ما أنزل اهلل
َ َ
َ
َ ََ
َ َ َ
من السَمء قطرة إال أنبت هبا يف األرض عشبة أو يف البحر لؤلؤة»

[.]61/1
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{ َو َب ِ
ِّش ال ِذين آ َمنخوا ْ} قال سعيد بن جبري« :بِّشهم بالنرص يف الدنيا ،واجلنة يف
اآلخرة» [.]65/1

احل ِ
ِ
{وب ِ ِ
ِ
ات} قال ابن عباس « :األعَمل الصاحلة:
ِّش الذين آ َمنخوا ْ َو َعم خلوا ْ الص َ
ََ
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إهل إال اهلل ،واهلل أكب» []65/1

{جن ٍ
ات ََتْ ِري ِمن ََتْتِ َها األَ ْْن َ خار} قال ابن مسعود « :أْنار اجلنة تفجر من جب ِل
َ
مسك» []66/1

{وما ي ِض ُّل بِ ِه إِال ا ْل َف ِ
اس ِقني} قال قتادة« :فسقوا فأضلهم اهلل عىل فسقهم» [.]70/1
َ َ خ
{ خه َو ال ِذي َخلَ َق َلكخم ما ِيف األَ ْر ِ
ض ََجِي ًعا} قال جماهد« :خلق اهلل األرض قبل
است ََوى إ ِ ََل الس ََمء
السَمء ،فلَم خلق األرض ثار منها دخان فذلك حني يقول { :خثم ْ
ِ

َوه َي خد َخا ٌ
ن}» [.]74/1
{ َو َعل َم آ َد َم األَ ْس ََمء كخل َها} قال ابن عباس « :عرض عليه أسَمء ولده إنسانًا
إنسانًا ،والدواب ،فقيل :هذا احلَمر ،هذا اجلمل ،هذا الفرس .وعلمه الصحفة،
والقدر ،حتى الفسوة ،والفسية» [.]80/1
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{ َو خق ْلنَا َيا آ َد خم} قال ابن عباس « :وإنَم خسمي آدم؛ ألنه خخلِق من أديم األرض»
[]85/1

{ َوالَ َت ْق َر َبا َه ِـذهِ الش َج َر َة} اختلف يف الشجرة التي أكل منها آدم ،فقال ابن عباس
الب» وقال
 هي« :الكرم» وقال احلسن البرصي« :السنبلة» وقال وهب بن منبه « :خ
جماهد« :تينة» وقال أبو مالك« :النخلة» [.]86/1

{ َفأَ ْخ َر َج خه ََم ِِما كَانَا فِي ِه} قال الربيع بن أنس« :فأخ ْخ ِرج آدم من اجلنة للساعة التاسعة
أو العارشة» [.]88/1

اهبِ خطوا ْ} قال ابن عمر  « :خأهب ِط آدم يف الصفا ،وحواء باملروة» وقال ابن
{ َو خق ْلنَا ْ
عباس « :أهبطه بدحنا أرض باَلند» ويف رواية عن ابن عباس « :أهبط إَل أرض
يقال َلا دحنا بني مكة والطائف» [.]88/1

ِ

{ َو َلك ْخم يف األَ ْر ِ
ض خم ْستَ َقر} قال ابن عباس « :املستقر القبور» [.]89/1
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
أي :رب أتتوب عيل إ ْن تبت؟
َاب َع َليْه} قال جماهدْ « :
{ َفتَ َلقى آ َد خم من ربه كَل ََمت َفت َ
قال :نعم ،فتاب آدم ،فتاب عليه ربه» [.]92/1
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أي :فمن تبع حممدًا .]93/1[ »
َاي} قال مقاتل بن حيان « ْ
{ َف َمن تَبِ َع خهد َ

ِ

ِ

السدي« :أما آيات اهلل فمحمد .]94/1[ »
{ َوالذي َن َك َفرواْ َوكَذ خبوا ْ بِآيَاتنَا} قال ُّ

{ َوالَ َت ْلبِ خسوا ْ ْ
احلَق بِا ْلبَاطِ ِل} قال قتادة« :ال تلبسوا اليهودية ،والنرصانية باإلسالم،
إن دين اهلل اإلسالم ،واليهودية ،والنرصا نية بدعة ليست من اهلل» [.]98/1

{ َوآتخوا ْ الزكَا َة} قال ابن عباس « :يعني بالزكاة طاعة اهلل واإلخالص» ويف رواية
عنه :زكاة املال ،وقيل :زكاة الفطر]99/1[ .

خقرض شفاههم ،فقال« :يا
{ َأتَأْ خم خرو َن الن َ
اس بِا ْل ِب} ملا خع ِرج بالنبي  مر عىل قو ٍم ت َ
جبيل من هؤالء؟» قال :هؤالء اخلطباء من أمتك ،الذين يأمرون الناس بالب
وينسون أنفسهم ،ويتلون الكتاب وال يعقلون []101/1
ِ

استَعينخوا ْ بِالص ْ ِ
ب} قال جماهد« :الصب :الصيام» []102/1
{ َو ْ
ِ

{الذي َن َي خظنُّو َن َأْنخم ُّم َ
ال خقو َرهبِ ْم} قال أبو العالية« :الظن هاهنا يقني» []103/1

7
{ َوإِ ْذ نَج ْينَاكخم م ْن ِ
آل فِ ْر َع ْو َن َي خسو خمو َنك ْخم خس َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب} قال أبو العالية« :إن فرعون
ملكهم أربعَمئة سنة».

[]105/1

وعِّشا من ذي
وسى َأ ْر َب ِعنيَ َليْلَ ًة} قال أبو العالية« :يعني :ذا القعدة
{ َوإِ ْذ َواعَدْ نَا خم َ
ً
احلجة» []107/1

{ َفا ْقتخ خلوا ْ َأن خف َسك ْخم َذلِك ْخم َخ ْري لك ْخم ِعندَ َب ِ
ارئِك ْخم} قالوا ملوسى :ما توبتنا؟ قال« :يقتل
ٌ
بعضا» فأخذوا السكاكني فجعل الرجل يقتل أخاه ،وأباه ،وأمه ،ال يبايل من
بعضكم ً
قتل ،حتى خقتِل منهم سبعون أل ًفا ،فأوحى اهلل إَل موسى« :مرهم فلريفعوا أيدهيم،
وقد غفر اهلل ملن قتل ،وتيب عىل من بقي»]111/1[ .

ِ ِ

{ َوإ ِ ْذ خق ْلنَا ا ْد خخ خلوا ْ َهـذه ا ْل َق ْر َي َة} قال قتادة« :بيت املقدس» []116/1

{ َأ َنز ْلنَا َع َىل ال ِذي َن َظ َل خموا ْ ِر ْجزا ً م َن الس ََمء} قال ابن عباس « :كل يشء يف كتاب
اهلل من الرجز يعني به العذاب» [.]120/1

احلجر فَان َفجر ْ ِ
{ َف خق ْلنَا ْ ِ
اْضب ب َع َص َ
ِّش َة َع ْينًا} قال ابن عباس :
ََ
اك ْ َ َ َ
ت منْ خه ا ْثنَتَا َع ْ َ
«يف كل ناحية منه ثالث عيون» []121/1

8
ِ

{ َو خفوم َها} قال ابن عباس « :اخلبز» ويف رواية عنه« :الثُّوم» []123/1

{ َو َي ْقتخ خلو َن النبِينيَ بِ َغ ْ ِ
ري ْ
احلَق} قال عبد اهلل بن مسعود « :كانت بنو إرسا ئيل يف
اليوم تقتل ثالثَمئة نبي» []126/1

{ َوالصابِئِنيَ }اختلفوا يف تفسريه عىل ثَمنية أقاويل :قال سعيد بن جبري« :منزلة بني
اليهود والنصارى» وقال جماهد« :قوم بني املجوس واليهود والنصارى ليس َلم دين»
وقال أبو العالية« :فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور» وقال احلسن« :إْنم
كاملجوس» وقال أبو الزناد «الصابئون قوم ِما ييل العراق ،وهو بكوثى ،وهم يؤمنون
بالنبيني كلهم ،ويصومون من كل سنة شهرا ثالثني يوما ،ويصلون إَل اليمن كل يوم
مخس صلوات» قال أبو جعفر الرازي« :بلغني أن الصابئني يعبدون املالئكة ويقرءون
الزبور ويصلون إَل القبلة» وقال احلسن« :هم قوم يعبدون املالئكة» وسئل وهب بن
منبه عن الصابئني فقال« :الذي يعرف اهلل وحده وليست له رشيعة يعمل هبا ،ومل
كفرا » وقال جماهد« :بني املجوس واليهود ،ال دين َلم» []127/1
حيدث ً

{ َف َل ْوالَ َف ْض خل اللِ َعلَ ْيك ْخم َو َر ْمحَتخ خه} قال أبو سعيد اخلدري « :فضل اهلل :القرآن»
[]131/1

9
ِ ِ
ِ
فج ِعلوا قردة ثم هلكوا » وقال
{ َف خق ْلنَا ََل خ ْم كخونخوا ْ ق َر َد ًة َخاسئني} قال ابن عباس  « :خ
جماهد« :مسخت قلوهبم ،ومل يمسخوا قردة وخنازير ،وإنَم هو مثل ْضبه اهلل َلم ،مثل
أسفارا» []133/1
احلَمر حيمل
ً

قال ابن عباس « :من لبس ً
نعال صفراء مل يزل يف رسور ما دام البسها» وذلك قول
ِ

ِ

َُس الناظ ِرين} []138/1
اهللَ { :ص ْف َراء َفاقـ ٌع ل ْو خْنَا ت خ ُّ

قال ابن عباس « :كل يشء يف القرآن :أكاد ،وكادوا ،وكاد ،ولو ،فإنه ال يكون أبدًا»
ِ

وهو مثل قولهَ { :أكَا خد خأ ْخفي َها} []143/1

الل َيأْ خم خرك ْخم َأ ْن ت َْذ َب خحوا ْ َب َق َر ًة} قال ابن عباس « :إن أصحاب بقرة بني
{إِن ّ َ
إرسا ئيل طلبوها أربعني سنة حتى وجدوها عند رجل يف بقر له» []145/1

ِ

ِ

َاب إِال أَ َم ِ
ان} قال أبو العالية« :يعني :هيود» []152/1
{ َومنْ خه ْم خأم ُّيو َن الَ َي ْع َل خمو َن ا ْلكت َ
{ َف َو ْي ٌل} قال ٌ « :
ويل وادٍ يف جهنم هيوي فيه الكافر أربعني خري ًفا ،قبل أن يبلغ
قعره» []153/1

10
{ َو خقو خلوا ْ لِلن ِ
اس خح ْسنًا} قال ابن عباس « :األمر باملعروف والنهي عن املنكر»
[]161/1

رش خبوا ْ ِيف خق خل ِ
{ َو خأ ْ ِ
وهبِ خم ا ْل ِع ْج َل} قال عيل بن أيب طالب « :عمد موسى إَل العجل
ِ
فبده هبا وهو عىل شاطئ ْنر ،فَم رشب أحد من ذلك املاء ِمن كان
فوضع عليه امل َباردَ َ ،
يعبد العجل إال اصفر وجهه مثل الذهب» []176/1

ت إِن كخنتخ ْم َصادِقِني} قال ابن عباس « :لو متنوا املوت لِّشق أحدهم
{ َفت ََمن خوا ْ ا ْمل َْو َ
بريقه» []177/1

{ َو خر خسلِ ِه} قال أبو أمامة يا نبي اهلل كم األنبياء؟ قال « :مائة ألف وأربعة وعِّشون
غفريا » []182/1
أل ًفا ،الرسل من ذلك ثالثَمئة ومخسة عِّش َجًّا ً

{ َو ِج ْ ِب َيل َو ِميك َ
َال} قال ابن عباس « :جب :عبد ،وإيل :اهلل» وقال عيل بن
احلسني« :أتدرون ما اسم ميكائيل من أسَمئكم؟ اسمه عبيد اهلل وكل اسم مرجعه إَل
إيل فهو إَل اهلل» []182/1

11
اهدخواْ َع ْهداً نبَ َذ خه َف ِر ٌيق منْ خهم َب ْل َأ ْكثَ خر خه ْم الَ خي ْؤ ِمنخون} قال احلسن« :نعم،
{ َأ َوكخل ََم َع َ
ليس يف األرض عهد يعاهدون عليه إال نقضوه ونبذوه ،يعاهدون اليوم وينقضون غدًا»
[]184/1

{ َل ْو كَانخوا ْ َي ْع َل خمون} قال ابن عباس « :كل يشء يف القرآن { َل ْو} فإنه ال يكون
أبدً ا» []196/1

قال خيثمة :ما تقرءون يف القرآنَ { :يا َأ ُّهيَا ال ِذي َن آ َمنخوا ْ} فإنه يف التوراة« :يا أهيا
املساكني» []196/1

{يا َأهيا ال ِذين آمنخوا ْ الَ َت خقو خلوا ْ ر ِ
اعنَا} قال أبو صخر« :كان رسول اهلل  إذا أدبر
َ
َ َ
َ ُّ َ
ناداه من كانت له حاجة من املؤمنني ،فقالوا :أرعنا سمعك فأعظم اهلل رسوله أن يقال
ذلك له» []197/1

12
ِِ

{َْ
َص ب ِ َر ْمحَته َمن َي َشاء} قال احلسن« :رمحته اإلسالم ُيتص هبا من يشاء» []199/1
ُيت ُّ
{ َأ َمل َتع َلم َأن الل َله ملْ خك السَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض} قال كعب« :إن مالئكة السَمء ألكثر
َ َ
َّ خ خ
ْ ْ ْ
من عدد الرتاب ،وإن محلة العرش ما بني كعب أحدهم إَل خمه مسرية مائة عام»
[]202/1

{و َقا َل ِ
ت ا ْل َي خهو خد} قال عبد اهلل بن ن ِ
َج ّي« :إنَم سموا اليهود؛ ألْنم قالوا ملوسى:
َ
{إِنا خهدْ َنـا إِ َليْ َ
ك}» []208/1
ِ
ِ
{ َوم ْن َأ ْظ َلم ِِمن منَ َع مس ِ
اس خم خه َو َس َعى ِيف َخ َر ِاهبَا} قال أبو
اجدَ ّ
الل َأن خي ْذك ََر في َها ْ
َ َ
خ
َ
عثَمن قايض أهل األردن« :خراهبا :قتل أهلها» []210/1

ِ
وها إِال َخآئِ ِفنيَ } قال كعب« :ليس يف األرض نرصان
{ خأ ْو َلـئ َك َما كَا َن ََل خ ْم َأن َيدْ خخ خل َ
يدخل بيت املقدس إال خائ ًفا» []210/1

اللِ} قال ابن عمر  ملا نزلت هذه اآلية« :تصيل أينَم
{ َفأَيْن َََم ت َخو ُّلوا ْ َفثَم َو ْج خه ّ
توجهت راحلتك يف السفر تطو ًعا» []212/1

13
{ َوإِ َذا َق ََض أَ ْمرا ً َف ِإن ََم َي خق خ
ول َل خه كخن َفيَكخون} قال الضحاك« :وهذا من لغة األعاجم،
وهي بالعبية :أصنع» []215/1

ِ
َاك ب ِ ْ ِ
{إِنا أَ ْر َسلْن َ
ونذيرا
بشريا باجلنة،
ً
ريا َونَذ ًيرا } قال ً « :
احلَق َبش ً

من النار» []216/1

قال حممد بن كعب ال خق َرظي« :كان النبي  يسأل عن أبيه» فأنزل اهلل عز وجلَ { :والَ
ِ

ت ْخسأَ خل َع ْن أَ ْص َح ِ
اب ْ
اجلَحيم} []217/1
ِ
ِ
َاب َيتْ خلونَ خه َحق تِال ََوت ِ ِه} قال ابن عباس « :حيلون حالله،
{الذي َن آ َتيْن خ
َاه خم ا ْلكت َ
وحيرمون حرامه ،وال حيرفونه عن مواضعه» وقال عمر بن اخلطاب « :إذا مر بذكر
اجلنة سأل اهلل اجلنة ،وإذا مر بذكر النار تعوذ باهلل من النار» []218/1

{ َوات خقوا ْ َي ْوماً ال ََتْ ِزي نَ ْف ٌس َعن ن ْف ٍ
س َشيْئاً َوالَ خي ْق َب خل ِمنْ َها َعد ٌْل} قال سعيد بن
املسيب« :العدل الفريضة ما افرتض اهلل عىل خلقه» []219/1

ت َمثَا َب ًة للن ِ
اس} قال سعيد بن جبري« :جمتم ًعا للناس» []225/1
{ َوإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْلبَيْ َ
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ِ
ِ
ِ
يم خم َص ًّىل} قال ابن عباس « :مقام إبراهيم احلرم كله»
{ َواَّت خذواْ من م َقا ِم إِ ْب َراه َ
[]226/1

اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ت َوإ ِ ْس ََم ِع خيل} قال جماهد« :القواعد يف األرض
َ َْ
{ َوإِ ْذ َي ْر َف خع إ ِ ْب َر خ َ
السابعة» []231/1

اج َعلْنَا خم ْسلِ َم ْ ِ
مسلمني ولكنهَم سأاله
ني َل َك} قال سالم بن أيب مطيع« :كانا
{ َربنَا َو ْ
َ
الثبات» []234/1

ِ
ِ
يم َوإ ِ ْس ََم ِع َيل َوإِ ْس َح َق} قال ابن عباس :
{ َقا خلوا ْ َن ْعبخدخ إِ َلـ َه َك َوإِ َلـ َه آ َبائ َك إِ ْب َراه َ
«اجلد أب» []240/1

{واألسب ِ
اط} قال أبو العالية« :األسباط هم يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عِّش
َ ْ َ
ً
رجال ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا األسباط» []243/1
ِ
الل} قال زياد بن يونس ،حدثنا نافع بن أيب نعيم قال« :أرسل إيل
{ َف َس َيكْفي َك خه خم ّ خ
بعض اخللفاء مصحف عثَمن بن عفان ليصلحه» فقلت له :إن الناس يقولون :إن

15
ِ
الل َو خه َو الس ِمي خع
مصحفه كان يف حجره حني قتل فوقع الدم عىل { َف َس َيكْفي َك خه خم ّ خ
ِ

ا ْل َعليم} فقال نافع« :برصت عيني بالدم عىل هذه اآلية» []244/1

ِ

ِ

الل} قال ابن عباس « :دين اهلل» []245/1
{صبْ َغ َة ّ

{ َون َْح خن َل خه خخمْلِ خصون} قال أبو ثَممة« :قال احلواريون :يا روح اهلل أخبنا من
املخلص هلل؟ قال :الذي يعمل هلل ال حيب أن حيمده الناس» []246/1

ِ

خم خأم ًة َو َسطًا} قال « :الوسط :العدل» [.]248/1
{ َوك ََذل َك َج َع ْلنَاك ْ

ِ
{لتَكخونخوا ْ خش َهدَاء َع َىل الن ِ
عم
اس} خأ ِِت النبي  بجنازة يصيل عليها ،فقال الناس :ن َ
الرجل ،فقال النبي « :وجبت» وأِت بجنازة أخرى فقال الناس :بِئس الرجل ،فقال
النبي « :وجبت» قال أيب بن كعب :ما قولك :وجبت؟( )1فقال :قال اهلل عز وجل:
{لتَكخونخوا ْ خش َهدَاء َع َىل الن ِ
اس} []249/1

رشا،
خريا ،فوجبت له اجلنة ،وهذا أثنيتم عليه ً
( )1يف الصحيحني :قال عمر بن اخلطاب  :ما وجبت؟ قال « :هذا أثنيتم عليه ً
فوجبت له النار ،أنتم شهداء اهلل يف األرض.

16
الل ل ِ خي ِضي َع إِ َيَم َنك ْخم} عن الباء بن عازب  قال« :مات قوم كانوا
{ َو َما كَا َن ّ خ
يصلون نحو بيت املقدس ،فقالوا :فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت
الل ل ِ خي ِضي َع إِ َيَم َنك ْخم} أي« :صالتكم إَل
املقدس؟ فأنزل اهلل عز وجلَ { :و َما َكا َن ّ خ
بيت املقدس» []252/1

الل بِالن ِ
وف ر ِحيم} قال سعيد بن أيب عروبة« :يعني :رؤوف رفيق»
اس َل َر خؤ ٌ
{إِن ّ َ
[.]252/1

{ك َََم َأ ْر َس ْلنَا فِيك ْخم َر خسوالً منك ْخم َي ْت خلو َع َل ْيك ْخم آ َياتِنَا َو خي َزكيك ْخم} قال مقاتل بن حيان
خم} أي« :ويطهركم من الذنوب» [.]259/1
قولهَ { :و خي َزكيك ْ

{ َفا ْذك خخر ِ
ون َأ ْذك ْخرك ْخم} قال ابن عباس « :ذكر اهلل إياكم أكثر من ذكركم إياه» وقال
سعيد بن جبري أي« :اذكرون بطاعتي ،أذكركم بمغفرِت» [.]260/1

{ َو ْ
اشك خخرواْ ِيل} عن زيد بن أسلم :أن موسى  قال لربه« :أي رب ،أخبن كيف
أشكرك؟» قال له ربه« :تذكرن وال تنسان ،فإذا ذكرتني فقد شكرتني» []261/1

17
الل َم َع الصابِ ِرين} عن عيل بن احلسني قال« :إذا َجع اهلل األولني واآلخرين،
{إِن ّ َ
ينادي مناد :أين الصابرون؟ ليدخلوا اجلنة قبل احلساب ،قال :فيقوم عنق من الناس،
فتلقاهم املالئكة فيقولون :إَل أين يا بني آدم؟ فيقولون :إَل اجلنة ،قالوا :وقبل
احلساب؟ قالوا :نعم ،قالوا :ومن أنتم؟ قالوا :الصابرون ،قالوا :وما كان صبكم؟
قالوا :صبنا عىل طاعة اهلل ،وصبنا عن معصية اهلل ،حتى توفانا اهلل ،قالوا :أنتم كَم
قلتم ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني» []262/1

ِ
بيل ِ
ِ
ات َب ْل َأ ْح َياء َو َل ِكن ال ت َْش خع خرون} قال أبو
الل َأ ْم َو ٌ
{ َوالَ َت خقو خلوا ْ َمل ْن خي ْقت خَل يف َس ِ ّ
العالية« :يقول :هم أحياء يف صدور طري خرض ،يطريون يف اجلنة حيث شاءوا،
ويأكلون من حيث شاءوا» []263/1

س والثمر ِ
ِ
اجلخو ِع َونَ ْق ٍ
وف َو ْ
َش ٍء م َن ْ
ات} قال
اخلَ ْ
ص م َن األَ َم َوال َواألن خف ِ َ َ َ
{ َو َلنَ ْب خل َون خك ْم ب ِ َ ْ
رجاء بن حيوة« :حتى ال َتمل النخلة إال ثمرة واحدة» []264/1

{إِن ال ِذين ي ْكتخمو َن ما َأ َنز ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
َات َو ْاَلخدَى} قال أبو هريرة « :لوال هذه اآلية
َ َ
َ َ خ َ
ما حدثت بَشء أبدًا» []268/1

18
ِ
الل َو َي ْل َعنخ خه خم الال ِعنخون} عن الباء بن عازب  قال :كنا مع
{ خأو َلـئ َك َيل َعنخ خه خم ّ خ
رسول اهلل  يف جنازة ،فجلس رسول اهلل  فقال« :إن الكافر يرضب ْضبة بني
عينيه فيسمعه كل دابة غري الثقلني ،فتلعنه كل دابة سمعت صوته» فذلك قول اهلل عز
ِ

ِ

الل َو َي ْل َعنخ خه خم الالعنخون} يعني دواب األرض.]269/1[ .
وجل { :خأو َلـئ َك َيل َعنخ خه خم ّ خ

اب الر ِحيم} قال أبو زرعة« :إن أول يشء كختِب :أنا التواب ،أتوب عىل من
{ َو َأنَا التو خ
تاب» []270/1

{إِن ال ِذين َك َفروا وماتخوا وهم كخفار خأ َ ِ
اللِ َوا ْملَآلئِك َِة َوالنا ِ
س
وَل َك َع َل ْي ِه ْم َل ْعنَ خة ّ
ٌ
َ خ ْ
َ خ َ َ
َأ َْج َِعني} قال أبو العالية« :إن الكافر يوقف يوم القيامة ،فيلعنه اهلل ،ثم تلعنه املالئكة،
ثم يلعنه الناس أَجعون» []271/1

َرص ِ
{ َوت ْ ِ
يف الر َياحِ } قال أيب بن كعب « :كل يشء يف القرآن من الرياح فهي رمحة،
وكل يشء يف القرآن من الريح فهو عذاب» []275/1

ون ِ
خ خذ ِمن د ِ
اس من يت ِ
ِ
السدي« :األنداد من الرجال
خ
{ َوم َن الن ِ َ َ
ّ
الل أَندَاداً} قال ُّ
يطيعوْنم كَم يطيعون اهلل إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا

اهلل عز وجل» []276/1

19
ِ

ِ

{ َوالَ تَتبِ خعوا ْ خخ خ
ط َوات الش ْيطَان} قال أبو جملز« :النذور يف املعايص» [.]281/1
{ َو َمثَ خل ال ِذي َن َك َف خرواْ ك ََمثَ ِل ال ِذي َين ِْع خق بِ ََم الَ َي ْس َم خع إِال خد َعاء َونِدَاء خصم خبك ٌْم خع ْم ٌي َف خه ْم
الَ َي ْع ِق خلون} قال ابن عباس « :كمثل البعري واحلَمر والشاة إ ْن قلت لبعضهم كال ًما
مل يعلم ما تقول ،غري أنه يسمع صوتك ،وكذلك الكافر ،إ ْن أمرته بخري أو ْنيته عن رش
أو وعظته مل يعقل ما تقول غري أنه يسمع صوتك» []282/1

ِ

ِ ِ

ِ

{ َو َما خأهل بِه ل َغ ْ ِ
الل} قال جماهد« :ما خذب ِح لغري اهلل» [.]283/1
ري ّ
اض خطر َغ ْ َري َبا ٍغ َوالَ َعادٍ َفال إ ِ ْث َم َع َليْ ِه} قال سعيد بن جبري« :الذي يقطع
{ َف َم ِن ْ
مخرا » [.]284/1
الطريق ،فال رخصة له إذا جاع أن يأكل امليتة وإذا عطش أن يِّشب ً

ٍ
السدي« :أما العادي :فيعتدي يف أكله ،فيأكل حتى يشبع ،ولكن
{ َوالَ َعاد} قال ُّ
يأكل قوت ما يمسك به نفسه حتى يبلغ حاجته» وبلغنا ،واهلل أعلم ،أنه ال يزاد عىل
ثالث خل َقم.]285/1[ .

20
{ َوآتَى ْ
امل َ
َال َع َىل خحب ِه} قالت فاطمة بنت قيس :سألت النبي  :أيف املال حق
ِ

سوى الزكاة؟ فتال عيلَ { :وآتَى ْ
امل َ
حبه} []288/1
َال َع َىل خ
تم بعد احللم» []289/1
{ َوا ْليَتَا َمى} قال النبي « :ال خي َ

{ َوا ْمل ََساكِنيَ } قال رسول اهلل « :ليس املسكني بالطواف ،وال بالذي ترده اللقمة،
واللقمتان وال التمرة وال التمرتان ،ولكن املسكني املتعفف الذي ال يسأل الناس شيئًا،
وال خيف َ
طن به فيتصدق عليه» []289/1
{ َوا ْب َن السب ِ ِ
يل} قال ابن عباس « :ابن السبيل هو :الضيف الذي ينزل باملسلمني»
[]289/1

{ َوالصاب ِ ِري َن ِيف ا ْل َبأْ َساء والرضا ء} قال ابن مسعود « :البأساء :الفقر ،والرضا ء:
السقم ،وحني البأس :حني القتال» []291/1

ِ
ِ
ِ
احلخ ُّر بِ ْ
اص ِيف ا ْل َقت َْىل ْ
احلخر َوا ْل َعبْدخ بِا ْل َعبْ ِد َواألخنثَى
ب َع َليْك خخم ا ْلق َص خ
{ َيا َأ ُّهيَا الذي َن آ َمنخوا ْ كخت َ
بِاألخنثَى} قال سعيد بن جبري« :منسوخة ،نسختها{ :الن ْف َس بِالن ْف ِ
س}» [.]293/1

21
ِ ِ ِ
ِ
يش ٌء} قال ابن عباس « :فالعفو يف أن يقبل الدية يف
{ َف َم ْن خعف َي َل خه م ْن َأخيه َ ْ
العمد» []294/1

{ َو َلك ْخم ِيف ا ْل ِق َصا ِ
ص َحيَا ٌة} قال أبو العالية« :جعل اهلل القصاص حياة يقول :كم من
رجل يريد أن َيقتِل فيمنعه خمافة أن خيقتَل» وقال أبو اجلوزاء« :القصاص :القرآن»
[.]297/1

ِ
ِ
ريا ا ْل َو ِصي خة ل ِ ْل َوالِدَ ْي ِن َواأل ْق َربِنيَ }
رض أَ َحدَ ك خخم ا ْمل َْو خ
{كخت َ
ت إِن ت ََر َك َخ ْ ً
ب َع َل ْيك ْخم إ َذا َح َ َ
ال نَصيِب ِما تَر َك ا ْلوالِد ِ
قال ابن عباس  :نسختها هذه اآلية{ :للر َج ِ
َان َواألَقْ َر خبو َن
َ
ٌ
َ
ولِلنساء ن َِصيب ِما تَر َك ا ْلوالِد ِ
وضا}
َان َواألَ ْق َر خبو َن ِِما َقل ِمنْ خه َأ ْو َكثخ َر ن َِصيبًا م ْف خر ً
َ
ٌ
َ
َ َ
[.]299/1

ِ

خم الص َيا خم} قال سعيد بن جبري :يعني « :خف ِرض عليكم» [.]303/1
{كخت َ
ب َع َل ْيك خ

يضا َأ ْو َع َىل َس َف ٍر َف ِعد ٌة م ْن َأيا ٍم أخ َخ َر} قال ابن عباس « :إن
{ َف َمن كَا َن ِمنكخم م ِر ً
ِ

ن َأيا ٍم أخ َخ َر} [.]306/1
شاء تابع ،وإن شاء فرق» ألن اهلل يقولَ { :فعد ٌة م ْ

22
{ َشهر رم َضا َن ال ِذي خأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل خق ْرآ خن} قال « :نزل صحف إبراهيم يف أول ليلة من
َ
ْخ ََ
رمضان ،وأنزل التوراة لست مضني من رمضان ،وأنزل اإلنجيل لثالث عِّشة خلت
من رمضان ،وأنزل الزبور لثَمن عِّشة خلت من رمضان ،وأنزل القرآن ألربع وعِّشين
خلت من رمضان» [.]310/1

ُس} قال الشعبي« :إذا اختلف عليك أمران فانظر أيُسمها فإنه
{ خي ِريدخ ّ خ
الل بِك خخم ا ْليخ ْ َ
أقرب إَل احلق ،إن اهلل أراد هبذه األمة اليُس ،ومل يرد هبم العُس» وقال ابن عباس :
«اليُس اإلفطار يف السفر» []312/1

ِ ِ
يب} جاء رجل إَل رسول اهلل  ،فقال :يا رسول
{ َوإِ َذا َسأَلَ َك ع َبادي َعني َف ِإن َق ِر ٌ
اهلل :أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول اهلل  ،فأنزل اهللَ {{ :وإِ َذا
ِ ِ

يب ]314/1[ }...
َسأَلَ َك عبَادي َعني َف ِإن قَ ِر ٌ

{ خأ ِحل َلك ْخم َليْلَ َة الصيَا ِم الر َف خ
ث إ ِ ََل نِ َسآئِك ْخم} قال ابن عباس « :الرفث :اجلَمع»
[]315/1

ِ
ِ
اس َلخن} قال ابن عباس « :هن سكن لكم وأنتم سكن
اس لك ْخم َو َأنتخ ْم لبَ ٌ
{ خهن لبَ ٌ
َلن» []316/1

23
ِ
وهن} قال ابن عباس « :املبارشة هو اجلَمع ،ولكن اهلل خيكني»
ارش خ
{ َفاآل َن َب خ
[]317/1

الل َلك ْخم} قال ابن عباس « :الولد» ويف رواية عنه «ليلة القدر»
{ َوا ْبتَ خغوا ْ َما َكت َ
َب ّ خ
[]317/1

{وا ْل ِفتْنَ خة أَ َشدُّ ِ
َ

م َن ا ْل َقت ِ
ْل} قال أبو العالية« :الِّشك أشد من القتل» []326/1

ِ
وه ْم َحتى الَ َتكخو َن فِتْنَ ٌة} قال ابن عباس « :حتى ال يكون رشك باهلل»
{ َو َقات خل خ
[]327/1

{و َأ ِ
نف خقوا ْ ِيف َسبِ ِ
اللِ} قال ابن عباس « :أنفق يف سبيل اهلل ،وإن مل َتد إال
َ
يل ّ
مشقصا(]330/1[ »)1
ً

{ َوالَ خت ْل خقوا ْ بِأَيْ ِديك ْخم إ ِ ََل الت ْه خلك َِة} قال حذيفة « :يعني :يف ترك النفقة يف سبيل
اهلل» []331/1

( )1واملشقص :نصل السهم.

24
ِ
ِ
ب ا ْمل خ ْح ِسنِني} قال الفضيل بن عياض« :اعلموا أن العبد ،لو
الل خحي ُّ
{ َو َأ ْحسن َخوا ْ إِن ّ َ
أحسن اإلحسان كله وكانت له دجاجة ،فأساء إليها مل يكن من املحسنني» [.]333/1

{ َف َمن مل ْ ََيِدْ } قال ابن عباس « :كل يشء يف القرآن ،فإن مل َيد فالذي يليه ،فإن مل
َيد فالذي يليه» []341/1

الل َش ِدي خد ا ْل ِع َقاب} تال خم َطرف هذه اآلية ثم قال« :لو يعلم الناس قدر
{ َوا ْع َل خموا ْ َأن ّ َ
عقوبة اهلل ،ونقمة اهلل ،وبأس اهلل ،ونكال اهلل ملا رقأ َلم دمع ،وما قرت أعينهم بَشء»
[.]345/1

وق َوالَ ِج َ
ث َوالَ خف خس َ
ال َر َف َ
دَال ِيف ْ
{ َف َ
احلَج} كان ابن عمر  يقول« :الفسوق :إتيان
معايص اهلل يف احلرم» وقال ابن عباس « :الفسوق :املعايص» [.]347/1

{ َوالَ ِجد َ
َال ِيف ْ
احلَج} قال ابن عمر « :اجلدال يف احلج :السباب ،واملراء،
واخلصومات» []348/1

{ َوت ََزو خدواْ} قال مكحول« :الزاد :الرفيق الصالح ،يعني :يف السفر» [.]350/1
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{ َف ِإ َذا َأ َف ْضتخم من َعر َف ٍ
ات} قال عبد اهلل بن عمرو « :إنَم خسميت عرفات؛ ألنه قيل
ْ َ
إلبراهيم حني أخ ِري املناسك :عرفت؟»

[]351/1

الل ِعندَ ا ْمل َْش َع ِر ْ
احلَ َرا ِم} قال ابن عمر « :املشعر احلرام :املزدلفة كلها»
{ َفا ْذك خخرواْ ّ َ
[]353/2

{ َوإِن كخنتخم من َق ْبلِ ِه َمل ِ َن الضآلني} ذكر قبيصة عن سفيان ،قال« :من قبل القرآن»
[]353/2

ِ

ِ

الل} قال الفضيل« :قول العبد :أستغفر اهلل .تفسريها :أق ْلني» []355/2
{ َو ْ
استَ ْغف خرواْ ّ َ

الل ك َِذك ِْرك ْخم آ َباءك ْخم أَ ْو َأ َشد ذِك ًْرا } قال ابن عباس « :إن الرجل ليأِت
{ َفا ْذك خخرواْ ّ َ
عليه اليوم وما يذكر أباه .إنه ليس بذلك .ولكن يقول :تغضب هلل إذا خع ِِص ،أشد من
ِ

غضبك إذا خذكر والدك بسوء ،أو أشد» []356/2

{وا ْذكخرواْ الل ِيف َأيا ٍم معدخود ٍ
ات} كان ابن عمر  يكب تلك األيام بمنى ،ويقول:
ْ َ
َ خ
َّ
«التكبري واجب» ويتأول هذه اآلية]360/2[ .
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ِ
ِ
اس َمن َي ْ ِ
{ َو ِم َن الن ِ
اللِ} قال املغرية بن شعبة « :كنا يف
ِّشي َن ْف َس خه ا ْبت َغاء َم ْر َضات ّ
غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قخت ِل» فقالوا :ألقى هذا بيديه إَل التهلكة! فقال عمر :
«ليس كَم قالوا ،هو من الذين قال اهلل فيهم :وتال اآلية» []369/2

{ َيا أَ ُّهيَا ال ِذي َن آ َمنخوا ْ ا ْد خخ خلوا ْ ِيف الس ْل ِم كَآف ًة} قال ابن عباس « :ادخلوا يف رشائع
دين حممد  ،وال تَدَعوا

منها شيئًا» []370/2

{ َع َسى} قال أبو مالك :كل يشء يف القرآنَ { :ع َسى} فهو واجب إال حرفني،
حرف يف التحريمَ { :ع َسى َر ُّب خه إِن َطل َقكخن} ويف بني إرسا ئيل(َ { :)1ع َسى َر ُّبك ْخم َأن
خم} []383/2
َي ْر َ َ
محك ْ

قال عمر « :مهللا بني لنا يف اخلمر» .فنزلت{ :فِ ِ
يه ََم إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ خع لِلن ِ
اس} قال:
«مهللا بني لنا يف اخلمر» .فنزلت{ :الَ َت ْق َر خبوا ْ الص َ
َارى} فقال« :مهللا
ال َة َو َأنت ْخم خسك َ
ِ
بني لنا يف اخلمر» .فنزلت{ :إِن ََم ْ
اب َواألَ ْزالَ خم} حتى بلغ
نص خ
ُس َواألَ َ
اخلَ ْم خر َوا ْ َمليْ خ
{ َفه ْل َأنتخم منتَهون} فقال عمر « :انتهينا ،إْنا خت ِ
ذهب املال ،وتذهب العقل»
ُّ خ
َ
[]388/2

( )1سورة اإلسراء.
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ِ

{إِن ََم ْ
ُس} قال ابن عمر « :امليُس :القَمر» []390/2
اخلَ ْم خر َوا ْ َمل ْي خ
اخلمر وا ْ َملي ُِس} قال النبي « :اجتنبوا هذه ِ
ِ
الك َعاب املرسومة التي يزجر هبا
{إن ََم ْ َ ْ خ َ ْ خ
زجرا
ً

فإْنا من امليُس» وقال عيل بن أيب طالب « :الشطرنج من امليُس» []391/2

{والَ ت ِ
خنك خحوا ْ ا ْمل خ ِ ِ
ِّشكِنيَ َحتى خي ْؤ ِمنخوا ْ} قال أبو حممد(« :)1يعني أنه ٌ
أصل بأن النكاح ال
َ
ِ

حوا ْ} ال تخزوجوا »]399/2[ .
َيوز إال بويل ،ملخاطبته األولياءَ { :والَ تخنك خ

ِ
ِ
ب ا ْملختَ َطه ِرين} قال عطاء« :التوابني من الذنوب،
ب التوابِنيَ َو خحي ُّ
الل خحي ُّ
{إِن ّ َ
واملتطهرين باملاء للصالة» []403/2

ِ ِ
ِ
يف َأيْ ََمنِك ْخم} قالت عائشة « :هو قول الرجل ،ال واهلل،
{ال خي َؤاخ خذك خخم ّ خ
الل بِالل ْغو َ
وبىل واهلل ،فذلك ال كفارة فيه ،إنَم الكفارة فيَم عقد عليه قلبه أن يفعله ثم ال يفعله»
وقال ابن عباس « :لغو اليمني :أن َتلف وأنت غضبان» []410/2

( )1أبو حممد :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حامت .املصنف
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ات َي َ َرتب ْص َن بِأَن خف ِس ِهن َثالَ َث َة قخ خر َو ٍء} قالت عائشة« :األقراء :األطهار»
{ َوا ْمل خ َطل َق خ
[.]414/2

{والَ َحيِ ُّل ََلن َأن ي ْكتخمن ما َخ َل َق الل ِيف َأرح ِ
ام ِهن} قال ابن عمر « :ال حيل َلا إن
ّخ ْ َ
َ
َ ْ َ َ
خ
ً
حائضا أن تكتم حيضها» []415/2
حامال ،أن تكتم محلها ،وال حيل َلا إن كانت
كانت
ً
ِ
ِ
ِ
أحب أن أتزين للمرأة
{ َو ََلخن مثْ خل الذي َع َل ْي ِهن بِا ْ َمل ْع خروف} قال ابن عباس « :إن ُّ
كَم أحب أن تزين يل املرأة» []217/2

وف أَو رسحوهن بِمعر ٍ
{بِمعر ٍ
وف} قال يزيد بن أيب حبيب« :التُسيح يف كتاب اهلل:
ْ َ خ خ َ ْخ
َ ْخ
الطالق» []424/2

ِ
ِ
اللِ خه خز ًوا} قال احلسن« :كان الرجل يطلق ويقول :كنت العبًا،
{ َوالَ تَتخ خذ َواْ آ َيات ّ
ِ
ويعتق ويقول :كنت العبًا ،و َينكح ،ويقول :كنت العبًا .فأنزل اهلل هذه اآلية» []425/2
{ َأ ْو َي ْع خف َو ال ِذي ب ِ َي ِد ِه خع ْقدَ خة النكَاحِ } قال النبي « :ويل عقدة النكاح :الزوج»
[]445/2
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{حافِ خظوا ْ َع َىل الص َلو ِ
ات والصالَةِ ا ْل خو ْسطَى} قال « :شغلونا عن صالة الوسطى
َ
َ
نارا» []448/4
صالة العرص ،مأل اهلل قبورهم وأجوافهم ،أو بيوهتم ً

{من َذا ال ِذي ي ْق ِر خض الل َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف خه َل خه َأ ْض َعا ًفا كَث ِ َري ًة} قال أبو هريرة :
َ َ خ
خ
َّ ْ
والذي نفيس بيده :لقد سمعت رسول اهلل  يقول« :إن اهلل يضاعف احلسنة ألفي
ألف حسنة» []461/2

وت فِ ِ
يه َس ِكينَ ٌة من ربك ْخم} قال ابن
{ َو َق َال ََل خ ْم نِبِيُّ خه ْم إِن آ َي َة خملْ ِك ِه َأن َيأْتِيَك خخم التا خب خ
عباس « :السكينة :دابة قدر اَلِر َلا عينانَ ،لَم شعاع ،وكان إذا التقى اجلمعان
أخرجت يدهيا ونظرت إليهم ،فيهزم اجليش من ذلك ،من الرعب» [.]468/2

ِ

ِ

{ َق َال الذي َن َي خظنُّو َن أَْنخم ُّم َ
السدي« :الذين يستيقنون» [.]476/2
ال خقو ّ
الل} قال ُّ
ِ

الر خس خل َفض ْلنَا َب ْع َض خه ْم َع َىل َب ْع ٍ
ض} قال زيد بن أسلم« :بالعلم» []483/2
{ت ْل َك ُّ
ِ

{الَ تَأْ خخ خذ خه سنَ ٌة َوالَ ن َْو ٌم} قال ابن عباس « :السنة :النُّعاس» [.]487/2
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{و ِسع كخر ِسيه السَمو ِ
ات َواألَ ْر َض} قال ابن عباس « :الكريس :موضع قدميه»
َ َ ْ ُّ خ َ َ
[]491/2

ِ

{ َوالَ َي خؤو خد خه ح ْف خ
ظ خه ََم} قال ابن عباس « :ال يثقل عليه» []492/2
{الَ إِك َْرا َه ِيف الد ِ
ين} قال سليَمن بن موسى« :إْنا منسوخة» .فقال :رجاء بن حيوة:
ما الذي نسختها؟ قال« :قوله{ :يا َأهيا النبِي ج ِ
اه ِد ا ْلكخف َار}»
ُّ َ
َ ُّ َ

[]494/2

ِ

{ َف َم ْن َي ْ
ك خف ْر بِالطا خغوت} قال عمر بن اخلطاب « :الطاغوت :الشيطان» []495/2
ِ

ِ

ى} قال ابن عباس « :ال إهل إال اهلل» []497/2
است َْم َس َك بِا ْل خع ْر َوة ا ْل خو ْث َق َ
{ َف َقد ْ

يت} قال عكرمة« :يقول :أنا أقتل من شئت ،وأترك من شئت»
{ َق َال َأن َا أخ ْحيِـي َو خأ ِم خ
[]499/2

خ ْذ َأ ْر َب َع ًة م َن الط ْ ِ
ري} قال ابن عباس « :والطري الذي أخذ :وزٌ ،
{ َق َال َف خ
ورال،
ِ
ٌ
وديك ،وطاووس» قال منجاب« :الرال :فرخ النعام» []510/2
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ؤِت ْ ِ
{ خي ِ
احلك َْم َة َمن َي َشاء} قال ابن عباس « :املعرفة بالقرآن ،ناسخه ومنسوخه،
وحمكمه ومتشاهبه ،ومقدمه ومؤخره ،وحالله وحرامه ،وأمثاله» []531/2

{ال ِذي َن َيأْ خك خلو َن الر َبا الَ َي خقو خمو َن إِال ك َََم َي خقو خم ال ِذي َيت ََخبطخ خه الشيْطَا خن ِم َن ا ْملَس} قال
ابن عباس « :آكل الربا خيبعث يوم القيامة جمنونًا خُين َق» []544/2

ِ
الل َو َذ خرواْ َما َب ِق َي ِم َن الر َبا} قال ابن عباس « :فمن كان
{ َيا َأ ُّهيَا الذي َن آ َمنخوا ْ ات خقوا ْ ّ َ
مقيَم عىل الربا ال ينزع عنه ،فحق عىل إمام املسلمني أن يستتيبه ،فإن نزع ،وإال ْضب
ً
عنقه» []550/2

{ َف ِإن مل َت ْف َع خلوا ْ َفأْ َذنخوا ْ ب ِ َح ْر ٍ
اللِ َو َر خسول ِ ِه} قال ابن عباس « :يقال يوم القيامة
ب م َن ّ
ْ
آلكل الربا :خذ سالحك للحرب» []550/2

ِ ِ
اللِ خثم ت َخوَّف ك ُّخل َن ْف ٍ
ت َو خه ْم الَ خي ْظ َل خمون} قال
س ما ك ََسبَ ْ
{ َوات خقوا ْ َي ْو ًما ت ْخر َج خعو َن فيه إ ِ ََل ّ
سعيد بن جبري« :هذا آخر ما نزل من القرآن كله ،وعاش النبي  بعد نزول هذه اآلية
تسع ٍ
ليال ،ثم مات» []554/2
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{ربنَا الَ ت َخؤ ِ
اخ ْذنَا إِن ن ِسينَا َأ ْو َأ ْخ َطأْن َا} قال النبي « :إن اهلل َتاوز ألمتي عن ثالث،
َ
عن اخلطأ والنسيان واالستكراه» []579/2

ِ
ِ
محلْتَ خه َع َىل ال ِذي َن ِمن َقبْلِنَا} قال الفضيل« :كان الرجل
ْصا ك َََم َ َ
{ َربنَا َوالَ ََتْم ْل َعلَيْنَا إ ْ ً
فو ِضعت
من بني إرسائيل إذا أذنب قيل له :توبتك أن تقتل نفسك ،فيقتل نفسه ،خ
اآلصار عن هذه األمة» []580/2

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

