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 املقدمة
ْلِفِه   الذي،  حلمد هلل الذي شرفنا على األمم ابلقرآن اجمليدا ْيِه واَلا ِمْن خا ْتِيِه اْلبااِطُل ِمْن ب اْْيِ يادا ﴿َلا َيا

يٍد﴾   .[42]فصلت: ت اْنزِيٌل ِمْن حاِكيٍم َحِا
صلى هللا عليه وعلى -وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، وأشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له

 . وسلم تسليًما كثريًا ،وأشياعه ،وأزواجه ،وأتباعه  ، آله وأصحابه
،  -سبحانه وتعاىل -هذا خمتصٌر للتفسري امليسر، ابلغت يف اختصاره؛ ليسهل فهم كالم هللا ف

، وهللا تعاىل  -سبحانه وتعاىل -كالم هللا   تدبراختيار األلفاظ السهلة؛ ليسهل على الناس  وابلغت يف
 إنه جواٌد كرمي، وهذا أوان الشروع يف املقصود. ، املعْي على حتقيقه، وإمتامه، وإكماله

 فهد بن عبد العزيز العمار 
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 الجزء األول

 (1تفسير سورة الفاتحة )ص:

: ﴿فاِإذاا ق اراْأتا اْلُقْرآانا ابَلستعاذة عند القراءة بقوله:  -سبحانه وتعاىل -اَلستعاذة: أمر هللا  أوًلا
 ﴿فاِإذاا ق اراْأتا اْلُقْرآانا﴾ يقول: -سبحانه وتعاىل -[، هللا 98]النحل: فااْستاِعْذ اِبَّللِه ِمنا الشهْيطااِن الرهِجيِم﴾

﴿فااْستاِعْذ اِبَّللِه ا قرأت وانتهيت، إًذا املراد: إذا أردت قراءة القرآن أي:إذا أردت القراءة، وليس معناه؛ إذ
 . -سبحانه وتعاىل -ومعىن أعوذ: أي التجأ وألوذ ابهلل  ,ِمنا الشهْيطااِن الرهِجيِم﴾

 [. 1﴿ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيِم﴾ ]الفاحتة: البسملة:
﴾معناها:   ا ستفعله أنت، كأنك قلت: أبدأ بسم هللا، أو أقرأ: بسم هللا، وهذا اختصار مل  ﴿ِبْسِم اَّللِه

عند األكل آكل بسم هللا،  والبسملة هي آية من الفاحتة على خالف بْي أهل العلم، وهذا هو الراجح:  
أن البسملة آيٌة من الفاحتة، فإذا جعلنا البسملة آية من الفاحتة؛ فتكون اآلايت سبع طبقا هلذا الرأي،  

أهل العلم من يقول: أن البسملة ليست آية؛ فإذا ُحذفت البسملة تكون الفاحتة ست آايت،   وهناك من
﴿ِصرااطا الهِذينا أانْ عاْمتا عالاْيِهْم غارْيِ اْلماْغُضوِب عالاْيِهْم حيث ذهب القائلون هبذا الرأي إىل أن قوله تعاىل:  

وهي اآلية السادسة، وقوله تعاىل:   أانْ عاْمتا عالاْيِهْم﴾,آيه ﴿ِصرااطا الهِذينا آيتان: ( 7واَل الضهالِ ْيا﴾)الفاحتة:
هذه آيٌة أخرى، فيكون اجملموع سبع آايت، لكن الراجح أن   ﴿غارْيِ اْلماْغُضوِب عالاْيِهْم واَلا الضهالِ ْيا﴾,

كثرية    البسملة آيٌة من الفاحتة، والفاحتة مكية على قول مجهور أهل العلم، وورد يف فضل الفاحتة أحاديث
»والذي نفسي بيده ما أُنزل يف التوراة،  قال:    -صلى هللا عليه وسلم  -منها: حديث أيب هريرة: أن النيب  

، وهلا  وَل يف اإلجنيل، وَل يف الزبور، وَل يف الفرقان مثلها، هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته«
القرآن هبا، ومن أمسائها: أم القرآن، وأم الكتاب، ألهنا أمهت أمساء كثرية منها: الفاحتة؛ ألهنا ُيستفتح 

 يف هذه السورة:  -سبحانه وتعاىل -الكتاب ابلتقدم، ومن أمسائها: السبع املثاين، يقول هللا 
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 [. 2﴿اْْلَْمُد َّلِلِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي﴾ ]الفاحتة:
﴾ هو املستحق للحمد، وهذا املعىن    -وتعاىل  سبحانه   -فاهلل    -: أي: احلمد اثبٌت هلل.﴿احلْاْمُد َّللِِه

﴾األول، أما املعىن الثاين لقوله تعاىل :   هو :كأن هللا تعاىل َيمران أبن نقول: احلمد هلل؛ وهي    ﴿احلْاْمُد َّللِِه
 .﴿رابِ  اْلعاالاِمْيا﴾مجله خربية يف معىن األمر، أي قولوا: احلمد هلل، 

، يُقال: رب الدار، أي مالك الدار، ومعىن اثن: املصلح،  منها : الرب هو: املالك  الرب له معانٍ  
والصانع، واخلالق، يقال: ربُّ الشيء، مبعىن مصلحه، وصانعه، وخالقه. ومعىن اثلث: السيد املطاع، قال  

 [41]يوسف: ﴿ف اياْسِقي رابهُه َخاْرًا﴾ تعاىل: 
 ﴾  سبحانه وتعاىل.  -خالق، ومطاع ، ومعىن كلمة رب يف اآلية: أنه مالك، و ﴿احلْاْمُد َّللِِه رابِ 

فيشمل مجيع   -سبحانه وتعاىل -وكلمة "العاملْي" يف اآلية: هو ما سوى هللا  ﴿رابِ  اْلعاالاِمْيا﴾  
 اخللق من اإلنس، واجلن، واملالئكة، والدواب.

 :-سبحانه وتعاىل -يقول هللا  
 [.3﴿الرهْْحَِن الرهِحيِم﴾ ]الفاحتة:

؛ هذه تشمل مجيع اإلنس ﴿الرهَْحاِن﴾، -سبحانه وتعاىل -؛ هذه من أمساء هللا ﴿الرهَْحاِن الرهِحيِم﴾
، وتدل على -سبحانه وتعاىل -، من أمسائه ﴿الرهَْحاِن الرهِحيِم﴾، خاصة ابملؤمنْي، إًذا ﴿الرهِحيِم﴾واجلن، 
 الرَحة. 

يِن﴾ ]الفاحتة:  [. 4﴿َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
يِن﴾ ميلك كل شيء،   -سبحانه وتعاىل  -الدين أي: اجلزاء، وهو يوم القيامة، وهللا    ﴿مااِلِك ي اْوِم الدِ 

يِن﴾ومن ذلك:  يقول لنا: أنه هو وحده الذي ميلك هذا اليوم  -سبحانه وتعاىل  -، كأن هللا ﴿ي اْوِم الدِ 
 .-سبحانه وتعاىل -أي أن األمر كله هلل  -يوم اجلزاء  -العظيم 
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  :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا 
َك َنْسَتِعنُي﴾ ]الفاحتة: َك نَ ْعُبُد َوِإَّيه  [. 5﴿ِإَّيه

كا ن اْعُبُد﴾   كا ناْستاِعُْي﴾إايك نعبد تعين: خنصك ابلعبادة:أي َل نعبد إَل أنت،  ﴿ِإايه َل نستعْي   ﴿واِإايه
إًذا َل نطلب العون على العبادة، وَل نطلب العون يف  -تباركت وتعاليت –وَل نطلب العون إَل منك 

 .-سبحانك وتعاليت  -الدنيا، إَل منك 
 [. 7( ِصَراَط الهِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم﴾ ]الفاحتة:6﴿اْهِدََن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم )
 ن من يقرأ الفاحتة مسلمإ، اهدان تعين: ارشدان، وقد يقول قائل: ﴿اْهِدانا الصِ رااطا اْلُمْستاِقيما﴾

ئٍذ: الصراط  يننقول حو وهو على الصراط املستقيم؟!    لصِ رااطا اْلُمْستاِقيما﴾﴿اْهِدانا اومؤمن، فكيف يقول:  
سبحانه    - املستقيم هو اإلسالم، وطلب اهلداية هنا أي: زدان يف اهلداية، وثبتنا على اهلدى، مث وصف هللا  

عليهم ابهلداية، مث  أي أنعمت  ﴿ِصرااطا الهِذينا أانْ عاْمتا عالاْيِهْم﴾ هذا الصراط املستقيم فقال:  -وتعاىل
 خصه غريهم فقال:

 [.7﴿َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوًَل الضهالِ نَي﴾ ]الفاحتة:
والضالون هم النصارى،    ؛﴿واَلا الضهالِ ْيا﴾املغضوب عليهم هم: اليهود.    ؛﴿غارْيِ اْلماْغُضوِب عالاْيِهْم﴾

إذا أصحاب  ؛ِدانا الصِ رااطا اْلُمْستاِقيما﴾﴿اهْ ُيستفاد من ذلك أن املهتدي ليس بيهودي وَل نصراين، 
الصراط املستقيم ليسوا يهودا وَل نصارى، والسنة يف حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها: آمْي،  

»ًل صالة ملن مل يقرأ  أنه قال:    – صلى هللا عليه وسلم    - وهي تعين: اللهم استجب، وقد صح عن النيب  
الفاحتة ركن من أركان الصالة، أما املأموم يف الصالة اجلهرية فالفاحتة تسقط عنه  ، فسورة  بفاحتة الكتاب«

﴿واِإذاا قُرِئا اْلُقْرآاُن فااْستاِمُعوا لاُه  قال:  -سبحانه وتعاىل -ألن هللا  ؛ أي أنه َل يقرأ الفاحتة، وإمنا يستمع
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ة فيها خالف طويل، لكن هذا هو الراجح،  [، وهذه املسأل204]األعراف: واأاْنِصُتوا لاعالهُكْم تُ ْرَحاُونا﴾
 أعلم. -سبحانه وتعاىل -وهللا 

هبذا ننتهي من تفسري هذه السورة، ونشرع يف تفسري سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية يف قول مجهور  
صلى هللا   -أهل املفسرين، وقد ورد حديث يف فضل هذه السورة, سورة البقرة، فمن ذلك قول النيب 

،  »ًل جتعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ًل يدخله الشيطان« : -عليه وسلم
»أقرءوا الزهراوان؛ البقرة وآل   مسى سورة البقرة وآل عمران، قال: -صلى هللا عليه وسلم -والنيب 

 :-عليه وسلم صلى هللا –وقال أيًضا ، عمران، فإهنما أيتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو غيايتان«
الزهراوان  أي: املنريان،  ،  »اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وًل يستطيعها البطلة«

والغيايتان: مثىن الغياية  وهي ما يُظلل اإلنسان مثل السحابة، فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة،  
 إذا اقرتبت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. 
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 ء األولالجز

  5-1( من اآلية 2تفسير سورة البقرة )ص: 

 :-سبحانه وتعاىل -يقول هللا 
 [. 1﴿امل﴾ ]البقرة:

أعلم مبراده بذلك، وكأنه يقول لنا: أن هذا   -سبحانه وتعاىل  -هذه احلروف املقطعة: هللا    ؛﴿امل﴾
فأنتم عجزمت عن أن ،  -صلى هللا عليه وسلم  -القرآن مركٌب من هذه احلروف، وهو ليس من كالم النيب  

 تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم.
 : -سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا  

 [. 2﴿َذِلَك اْلِكَتاُب ًَل رَْيَب ِفيِه ُهداى لِْلُمتهِقنَي﴾ ]البقرة:
﴾ ﴾هذا الكتاب،  , أي:﴿ذاِلكا هذا الكتاب الذي بْي أيدينا، َل شك، فيه أنه من   ؛﴿َلا راْيبا

؛ ﴿ُهًدى لِْلُمتهِقْيا﴾؛ أي: هو هاٍد يهدي، يهدي من؟  ﴿َلا راْيبا ِفيِه ُهًدى﴾،  -سبحانه وتعاىل  -عند هللا  
، وأجتنب النواهي، قد يقول قائل: املتقي هو  -سبحانه وتعاىل  -أي يهدي املتقي الذي أمتثل أوامر هللا  

 ؟! يرد على ذلك: أن القرآن زايدة يف هدى، وتثبيت للمتقْي. ﴿ُهًدى لِْلُمتهِقْيا﴾ف يقول:  مهتدي، فكي
 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا  

 [. 3﴿الهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصهاَلَة َوِِمها َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن﴾ ]البقرة:
أي: يوقنون ,ويصدِ قون ابلغيب، والغيب هو ما غاب ؛ ونا اِبْلغاْيِب﴾﴿الهِذينا يُ ْؤِمنُ ومن صفاهتم : 

ةا﴾عنا من أمور البعث واجلنة واحلساب،  ﴿واِمها  أي يؤدون الصالة حبقوقها، وأركاهنا  ؛﴿وايُِقيُمونا الصهالا
 -سبحانه وتعاىل - ينفقون يف طاعة هللا  ؛﴿يُ ْنِفُقونا﴾أي: وِما أعطيناهم،  ؛رازاقْ نااُهْم﴾
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 [. 4﴿َوالهِذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك َوِِبْْلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن﴾ ]البقرة:
  ﴾ الذي أُنزل  أي ومن صفاهتم: إمياهنم ابلقرآن الذي أنزل إليك  ؛﴿واالهِذينا يُ ْؤِمُنونا مباا أُْنزِلا إِلاْيكا

﴾﴿واماا  إليك   ﴿وااِبآْلاِخراِة  ؛ وكذا: يؤمنون ابلذي أُنزل من قبلك كالتوراة، واإلجنيل، وغريمها،  أُْنزِلا ِمْن ق اْبِلكا
ذكر   -سبحانه وتعاىل  -أي: يؤمنون إميااًن كاماًل ابآلخرة وهناك ملحظ هام، وهو أن هللا      ؛ُهْم يُوِقُنونا﴾

؛ واآلخرة من الغيب، فلم خصه اآلخرة ابلذكر   اِبْلغاْيِب﴾﴿الهِذينا يُ ْؤِمُنونا قبل ذلك الغيب يف قوله تعاىل:  
، أمر أبمور مجع فيها  -سبحانه وتعاىل  -هنا؟! يرد على ذلك أبنه من ابب التأكيد، وكذا نالحظ أن هللا  

، والصدقة وهي تتعلق ابملال:  -وهي عمل البدن  -، وبْي الصالة  -وهو عمل قليب  -بْي اإلميان ابلغيب  
؛ ، وهذا أي أنه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه أقسام العمل الثالثة فقط  زاقْ نااُهْم يُ ْنِفُقونا﴾﴿واِمها را 

 وما عداها يكون ِمزوج بْي أثنْي، أو أكثر مثل احلج ِمزوج بْي املال والبدن؛ وهكذا.
 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا 

 [. 5ُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ ]البقرة:﴿ُأولَِئَك َعَلى ُهداى ِمْن َرّبِ ِْم َوُأولَِئَك هُ 
  ﴾ أي على   ؛﴿عالاى ُهًدى ِمْن راهبِ ِْم﴾أي املوصوفون مبا ذُكر؛ أصحاب الصفات السابقة،  ﴿أُولاِئكا

 أي: الفائزون ابجلنة، والناجون من النار.  ﴿واأُولاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا﴾نور، وعلى استقامة، 
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 الجزء األول

 16-6من اآلية ( 3تفسير سورة البقرة )ص:

 [.6ِإنه الهِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم مَلْ تُ ْنِذْرُهْم ًَل يُ ْؤِمُنوَن﴾ ]البقرة:﴿
على أانس ابلكفر وعدم اإلميان، مهما   -سبحانه وتعاىل -؛ أي حكم هللا ﴿ِإنه الهِذينا كافاُروا﴾

ْرت اُهْم أاْم ملْا تُ ْنِذْرُهْم َلا  ؛ اي حممد ﴿ساوااٌء عالاْيِهْم﴾ب، فعلت اي حممد، مثل: أيب جهل، وأيب هل ﴿أاأاْنذا
 ،ومأهنم لن يؤمنوا، وهذا ليس معناه أنك اي حممد ترتك دعوهتم -سبحانه وتعاىل -؛ لعلم هللا يُ ْؤِمُنونا﴾

سبحانه  -َل يدري أن هؤَلء قد حكم هللا  -صلى هللا عليه وسلم -فالنيب -ليس هذا هو املراد  -َل 
 -البالغ، وهكذا من أتى بعد النيب  -صلى هللا عليه وسلم -بكفرهم، فالواجب على النيب  -وتعاىل

سيموت كافرًا   عليه البالغ ألنه َل يدري هل الذي خياطبه سيموت مؤمًنا، أم -صلى هللا عليه وسلم
ْرت اُهْم أاْم ملْا تُ ْنِذْرُهْم َلا يُ ْؤِمُنونا﴾  .﴿ساوااٌء عالاْيِهْم أاأاْنذا

﴿َخَتَم اَّللهُ َعَلى قُ ُلوِّبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوََلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾  مث قال:  
 [. 7]البقرة:

تاما اَّللهُ عالاى قُ ُلوهِبِمْ  على قلوهبم، حبيث استوثق ومتكن  -سبحانه وتعاىل -طبع هللا ؛ أي ﴾﴿خا
؛ وكذا على أمساعهم فهم َل ينتفعون مبا يسمعون من احلق،  ﴿واعالاى مساِْعِهْم﴾حبيث َل يدخلها إميان، 

اٌب عاِظيمٌ أي على أبصارهم غطاء؛ َل يبصرون احلق،  ؛﴿واعالاى أاْبصاارِِهْم ِغشااواٌة﴾ ُْم عاذا ؛ أي:  ﴾﴿واهلا
 عذاٌب قوٌي دائم يف اآلخرة بسبب كفرهم، وبسبب عنادهم، واخلتم يف القرآن الكرمي له معان منها: 

تاما اَّللهُ عالاى قُ ُلوهِبِْم واعالاى مساِْعِهْم﴾اخلتم مبعىن الطبع مثل اآلية اليت أمامنا:  املعىن األول:  ؛﴿خا
 23ثية آية ) وختم على َسعه وقلبه(  اجلا ومثل ذلك قوله تعاىل:
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﴾هو احلفظ؛ قال تعاىل:  املعىن الثاين:  [ مبعىن 24]الشورى: ﴿فاِإْن ياشاِأ اَّللهُ خياِْتْم عالاى ق اْلِبكا
 حيفظه أي حيفظ قلبك.
 [؛ أي مننعها من الكالم.65]يس:  ﴿اْلي اْوما خناِْتُم عالاى أافْ وااِهِهْم﴾اخلتم مبعىن املنع:    واملعىن الثالث:

[، مث يقول هللا  40]األحزاب: النهِبيِ ْيا﴾ ﴿واخاامتاا األخري كما يف قوله تعاىل: واملعىن الرابع للختم:
 يف ذكر املنافقْي: -سبحانه وتعاىل -

 [. 8ِمِننَي﴾ ]البقرة:﴿َوِمَن النهاِس َمْن يَ ُقوُل َآَمنها ِِبَّللِه َوِِبْليَ ْوِم اْْلَِخِر َوَما ُهْم ِبُؤْ 
﴿واماا  يقولون أبلسنتهم "آمنا" أمام املؤمنْي، ؛ ﴿واِمنا النهاِس ماْن ي اُقوُل آامانها اِبَّللِه وااِبْلي اْوِم اآْلاِخِر﴾

 على احلقيقة هم يكذبون ألهنم يظهرون خالف ما يبطنون، وهؤَلء هم املنافقون.  ؛ُهْم مبُْؤِمِنْيا﴾
 َ  [. 9َوالهِذيَن َآَمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن ِإًله أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن﴾ ]البقرة: ﴿ُُيَاِدُعوَن اَّلله

يف فعلهم هذا  إظهار اإلميان وإبطان الكفر  يتصورون أهنم خيادعون هللا والذين آمنوا، بكلمتهم هذه  
بسبب أن عاقبة خداعهم سريجع    ُهْم﴾﴿َوَما َُيَْدُعوَن ِإًله أَنْ ُفسَ   لدفع األحكام الدنيوية عنهم واحلقيقة :

إليهم؛ إما أن يفضحهم يف الدنيا، أو يعذهبم يف اآلخرة، فهذه األعمال من أسباب العذاب يوم القيامة،  
              -سبحانه وتعاىل -فاهلل ؛ ﴿َوَما َُيَْدُعوَن ِإًله أَنْ ُفَسُهْم﴾ قال هللا :

أي: َل يعلمون أهنم خيدعون أنفسهم، ﴿َوَما َيْشُعُروَن﴾  سوف يعاقبهم عليها يف اآلخرة_ َل حمالة _
 وما خيادعون هللا، وما خيادعون املؤمنْي، واحلقيقة : هم خمطئون يف تصورهم هذا ألهنم خيادعون أنفسهم.

ُ َمَرضاا   [. 10َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن﴾ ]البقرة:﴿ِف قُ ُلوِّبِْم َمَرٌض فَ َزاَدُهُم اَّلله
﴿فَ َزاَدُهُم    أي: شك ونفاق، وهذا الشك والنفاق مُيرض القلوب أي: يضعفها  ﴿ِف قُ ُلوِّبِْم َمَرٌض﴾

ا من هذه اآلايت. وهذا القرآن زادهم مرًضا بسبب أهنم كفرو  -سبحانه وتعاىل -مبا أنزل ، اَّللهُ َمَرضاا﴾
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﴿َوََلُْم َعَذاٌب   آايت كفروا هبا؛ فزادهم مرضا,  -سبحانه وتعاىل  -به أي ابلقرآن، فكل ما أنزله هللا 
صلى هللا -أي بسبب كذهبم وافرتائهم على النيب ؛ ﴿ِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن﴾, أي مؤمل يف اآلخرة؛ أَلِيٌم﴾

 . -وتعاىل سبحانه  -، وقوهلم: أن القرآن ليس من كالم هللا -عليه وسلم
َا ََنُْن ُمْصِلُحوَن﴾ ]البقرة:  [. 11﴿َوِإَذا ِقيَل ََلُْم ًَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإَّنه

اإلفساد يف األرض يكون ابلكفر،  ؛  ﴿ًَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض﴾  يقال للمنافقْي:؛  ﴿َوِإَذا ِقيَل ََلُْم﴾
َا ََنُْن   الصد؛ أي صد الناس عن هذا الدين،وابلصد عن سبيل هللا، وببذل األموال يف  ﴿قَاُلوا ِإَّنه

إذا قيل هلم َل تفسدوا يزعمون أهنم مصلحون، يقولون" هذا الفعل هو الصحيح، َل بل ؛ ُمْصِلُحوَن﴾
 هذا الفعل هو اإلصالح".

 إًذا املفسد يدعي أنه مصلح، واحلقيقة أن ما يفعله ليس إبصالح، وإمنا هو فساد. 
 [. 12ن هُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ًَل َيْشُعُروَن﴾ ]البقرة: ﴿َأًَل إِ 
ىل احلقيقة، ع   ﴿ُهُم اْلُمْفِسُدوَن﴾،  أبفعاهلم؛  ﴿َأًَل ِإن هُهْم﴾  عليهم فقال:  -سبحانه وتعاىل  -رد هللا  

  - سبحانه وتعاىل  -أي َل يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، وَل يشعرون أن هللا  ؛  ﴿َوَلِكْن ًَل َيْشُعُروَن﴾
 مطلع عليهم.

َهاُء  ﴿َوِإَذا ِقيَل ََلُْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النهاُس قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَهاُء َأًَل ِإن هُهْم ُهُم السُّفَ 
 [. 13َوَلِكْن ًَل يَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة:

آمنوا  ؛  ﴿َوِإَذا ِقيَل ََلُْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النهاُس﴾  وما يزال احلديث عن املنافقْي،  ﴿َوِإَذا ِقيَل ََلُْم﴾
آمنوا  -صلى هللا عليه وسلم -، أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم -مثل ما آمن أصحاب النيب 

يقولون "السفيه هو   ﴿قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَهاُء﴾ابلغيب، آمنوا ابليوم اآلخر، ابلبعث واجلزاء، 
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 - سبحانه وتعاىل  -الذي يؤمن أن هناك يوًما آخر"، السفهاء أي اجلهالء، أي َل نفعل كفعلهم؛ فرد هللا  
َل يعلمون أهنم هم السفهاء؛ ألن السفيه  ، ﴿َأًَل ِإن هُهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن ًَل يَ ْعَلُموَن﴾ عليهم فقال:

 بعد قيام احُلجج. -سبحانه وتعاىل -هو الذي يكذب ابلبعث، يكذِ ب ابهلل 
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َا َنَْ  ُن ُمْستَ ْهزُِئوَن﴾  ﴿َوِإَذا َلُقوا الهِذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنها َوِإَذا َخَلْوا ِإََل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإَنه َمَعُكْم ِإَّنه
 [. 14]البقرة: 

أي: قالوَنن معكم   -افقنيًلزال اخلطاب ِف املن-؛  ﴿َوِإَذا َلُقوا الهِذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنها﴾
﴿قَاُلوا ِإَنه  خلوا إَل أي مع شياطينهم من الكفار أشباههم  ﴿َوِإَذا َخَلْوا ِإََل َشَياِطيِنِهْم﴾مؤمنون، 

َنن    ﴿قَاُلوا ِإَنه َمَعُكْم﴾؛ يقولون: كيف تكونون مع املؤمنني وتقولون: آمنا، فْيدون عليهم:  َمَعُكْم﴾
لكن قلنا للمؤمنني: َنن مؤمنون معكم استهزاء ّبم    -ني اإلنس واجلنشياط-معكم أيها الشياطني،  
َا ََنُْن ُمْستَ ْهزِئُوَن﴾ ؛ نستهزئ ّبم، نُظهر َلم الدين، و نُظهر َلم اإلميان من ِبب اًلستهزاء، من ﴿ِإَّنه

ِبب اًلستهزاء ّبم، وليس على اْلقيقة، والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل اجلن 
 : -سبحانه وتعاَل -  يقول هللا واإلنس مث

ُ َيْستَ ْهِزُئ ِّبِْم َومَيُدُُّهْم ِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهوَن﴾ ]البقرة:  [. 15﴿اَّلله
ُ ياْست اْهزُِئ هِبِْم﴾ يستهزئ هبم، هذا من ابب اَلستهزاء هبم، لكن مىت    -سبحانه وتعاىل  -؛ هللا  ﴿اَّلله

 وكيف؟!
هبم أبن يفتح هلم طريًقا إىل اجلنة مث يغلقه بوجوههم، و  هذا كائن يف اآلخرة، حيث: يستهزئ 

[، هذا كله من ابب اَلستهزاء، و  49]الدخان: ﴿ُذْق ِإنهكا أاْنتا اْلعازِيُز اْلكارمُِي﴾يعذهبم، مث يقول هلم: 
ِطُنُه ِفيِه من اَلستهزاء هبم ايضا أن ُيضرب هلم بينهم وبْي املؤمنْي  ٌب ابا ِمْن ِقَبِلِه   الرهَْحاُة واظااِهرُهُ ﴿ابا

﴿اَّللهُ ياْست اْهزُِئ هِبِْم  [؛ فإذا أتوا رأوا جهنم، هذا كله من ابب اَلستهزاء هبم، 13]احلديد: اْلعاذااُب﴾
ُدُُّهْم﴾ ؛ والطغيان هو التجاوز يف احلد، حيث هم يتجاوزون احلد ﴿يف طُْغيااهِنِْم﴾؛ وميدهم أي ميهلهم واميا

ُهْم يف طُْغيااهِنِْم ي اْعماُهونا﴾والفسوق، يف الكفر  ُدُّ  ؛ يعمهون أي يرتددون ألهنم منافقون.﴿واميا
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 [. 16﴿ُأولَِئَك الهِذيَن اْشتَ َرُوا الضهاَلَلَة ِِبَْلَُدى َفَما َرِبَْت جِتَارَتُ ُهْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن﴾ ]البقرة:
ي استبدلوا، استبدلوا ماذا؟ استبدلوا الضاللة ابهلدى، واهلدى  ؛ اشرتوا أ﴿أُولاِئكا الهِذينا اْشت اراُوا﴾

 استبدلوها ابلنفاق، والضالل؛ وهلذا عقب  -صلى هللا عليه وسلم  -هو اإلميان ابلنيب 
ألن الذي َيخذ الضاللة ويرتك اهلدى، يستبدل    ﴿فاماا راحِباْت ِِتااراتُ ُهْم﴾:  -هللا سبحانه وتعاىل فقال 

 الضاللة ابهلدى،  
؛ أنيت للتجارة،  ﴿فاماا راحِباْت ِِتااراتُ ُهْم﴾فالتجارة هي مبادلة، إًذا مل يرحبوا؛ هذه التجارة خاسرة،  

هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة اليت تربح؟ نقول: التاجر هو الذي يربح، لكن ، هذا أسلوب جمازي 
[، هل 34]سبأ: ُر اللهْيِل واالن ههااِر﴾﴿باْل ماكْ : -سبحانه وتعاىل -من أساليب اللغة العربية، مثل قوله 

﴿فاِإذاا عازاما : -سبحانه وتعاىل -الليل ميكر؟ نقول: مكرهم هم يف الليل والنهار، وكذا مثل ما قال هللا 
[، هل األمر يعزم؟ نقول: إذا عزم أهل األمر؛ هذا أيضا  أسلوب جمازي من أساليب  21]حممد:  اأْلاْمُر﴾

انُوا ُمْهتاِدينا﴾﴿اللغة العربية، قال:   ؛ ما كانوا مهتدين يف أفعاهلم، ويف تصرفاهتم.واماا كا
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 الجزء األول

 24-17( من اآلية 4تفسير سورة البقرة )ص:

ُ بُِنورِِهْم َوتَ رََكُهْم ِف   ظُُلَماٍت  ﴿َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل الهِذي اْستَ ْوَقَد ََنراا فَ َلمها َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّلله
 [.17ًَل يُ ْبِصُروَن﴾ ]البقرة: 

؛ مثلهم مبعىن صفتهم،  ﴿ماث اُلُهْم﴾؛ أي مثل املنافقْي، َلزال احلديث عن املنافقْي، ﴿ماث اُلُهْم﴾
رًا﴾؛ أي صفتهم يف نفاقهم  ﴿ماث اُلُهْم﴾أي كصفة،    ﴿كاماثاِل﴾ ثاِل الهِذي اْست اْوقادا انا ؛ استوقد انرًا أي  ﴿كاما

﴿أاضااءاْت  ؛ أي أانرت هذه النار،  ﴿ف الامها أاضااءاْت﴾؛ ألنه كان يف ظلمة،  لامها أاضااءاْت﴾﴿ف ا : أوقد انرًا،  
ْولاُه﴾ ُ بُِنورِِهْم﴾؛ فاستطاع أن يبصر، واستدفأ، وأمن من اخلوف، ماا حا سبحانه   - ؛ أطفأ هللا ﴿ذاهابا اَّلله

ُهْم يف ظُُلمااٍت َلا هذا النور، وهذه النار،  -وتعاىل  - سبحانه وتعاىل–؛ ملا أذهب هللا  يُ ْبِصُرونا﴾﴿وات اراكا
ُهْم يف ظُُلمااٍت َلا يُ ْبِصُرونا﴾هذا النور, وهذه النار  ؛ فهؤَلء املنافقون يستضيئون ابلنور الذي فيها،  ﴿ت اراكا

ذا  أي يستضيئون ابلنار اليت فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع املؤمنْي ابلنور الذي معهم يف الدنيا، وهك
  - هم يقولون: كلمة اإلميان؛ فيستفيدون هبا حال حياهتم، فإذا ماتوا جاء اخلوف والعذاب، قال هللا 

ْولاُه﴾: -سبحانه وتعاىل أي يف الدنيا استفادوا يف الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة   ﴿ف الامها أاضااءاْت ماا حا
ُهْم يف ظُُلمااٍت َلا  ُ بُِنورِِهْم وات اراكا ؛أي: الفائدة اليت استفادوا فيها فقط يف الدنيا، فإذا   يُ ْبِصُرونا﴾﴿ذاهابا اَّلله

قال: مستضيء   -سبحانه وتعاىل  -العذاب الشديد، وهللا    -سبحانه وتعاىل  - أتوا إىل اآلخرة يعذهبم هللا  
ابلنار، أي : مستضيء ابلنور من جهة غريه، املنافق يستضئ ابلنار من جهة النور، هذا من جهة غريه،  

س منه هو ألنه منافق؛ لذلك يذهب مباشرة هذا النور ألنه من غريه وليس منه، كذلك ليس عنده  ولي
مادة النار، وهي مادة احلطب، فكذلك النور اإلميان ليس معهم، لذلك استفادوا من املؤمنْي ملا كانوا  

 سبحانه وتعاىل.  -هلل معهم، فلما أقبلوا إىل اآلخرة وليس معهم الوقود؛ ذهب هللا بنورهم  وهو اإلميان اب
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 واملثل يف القرآن له معان منها: 
ثاِل الهِذي اْست اْوقادا﴾املثل مبعىن الِشبه املعىن األول:  أي صفتهم كصفة الذي استوقد   ﴿ماث اُلُهْم كاما

رًا﴾انرًا، أي  ثاِل الهِذي اْست اْوقادا انا ُل الهِذينا  ﴿ماثا أي: صفتهم تشبه صفة الذي استوقد انرًا،  ﴿ماث اُلُهْم كاما
ثاِل اْلعاْنكاُبوِت﴾   [، أي: تشبه العنكبوت.41]العنكبوت:اَّتهاُذوا ِمْن ُدوِن اَّللِه أاْولِيااءا كاما

 [.56]الزخرف:  ﴿فاجاعاْلنااُهْم سالاًفا واماثااًل ِلْْلاِخرِينا﴾مبعىن العربة، قال تعاىل:  املعىن الثاين للمثل:  
 هذا من ابب التشبيه.  ؛﴿ماث اُلُهْم كاماثاِل﴾مبعىن الصفة: املعىن الثالث: 
[،  أي: صفة اجلنة  15]حممد: ﴿ماثاُل اجلْانهِة الهيِت ُوِعدا اْلُمت هُقونا﴾مبعىن الوصف: املعىن الثالث: 

اٌر ِمْن مااٍء غارْيِ آاِسٍن﴾اليت ُوعد املتقون أن  ا أانْ ها [، إًذا أحيااًن املثل مبعىن الصفة، أحيااًن  15]حممد:  ﴿ِفيها
لاْوا ِمْن ق اْبِلُكْم﴾أتيت املثل مبعىن السهنان،  ِْتُكْم ماثاُل الهِذينا خا ُتْم أاْن تاْدُخُلوا اجلْانهةا والامها َيا ِسب ْ ]البقرة:  ﴿أاْم حا

-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا  [، أي سنن الذين من قبلكم مبعىن أهنم يصابون ابلسراء والضراء،214
: 

 [.18﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي ف اُهْم َلا ي اْرِجُعونا﴾ ]البقرة:
؛ البكم مجع أبكم وهو :  ﴿ُبْكٌم﴾؛ عن احلق َل يسمعون احلق مساع قبول، ﴿ُصمٌّ﴾هم املنافقون 

ون طريق  ؛ أي : َل يشاهد﴿ُعْمٌي﴾األخرس الذي َل يتكلم، هم خرس عن اخلري؛ َل يقولون اخلري، 
؛ َل يرجعون عن ضاللتهم، مستمرون على ضاللتهم؛  ﴿ف اُهْم َلا ي اْرِجُعونا﴾اهلدى، وَل يرون طريق اهلدى،  

سبحانه  -ألن العرب تقول للمعرض عن الشيء: أعمى، وامللتفت عن مساع الشيء: أصم، مث يقول هللا 
 :-وتعاىل

ٌد َوبَ ْرٌق ََيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِف َآَذاهِنِْم ِمَن الصهَواِعِق ﴿َأْو َكَصيِ ٍب ِمَن السهَماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َورَعْ 
ُ ُمُِيٌط ِِبْلَكاِفرِيَن﴾ ]البقرة:  [. 19َحَذَر اْلَمْوِت َواَّلله
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مث ذكر  مثال آخر،     ﴿ماث اُلُهْم كاماثاِل﴾قال:    -سبحانه وتعاىل–شبههم ومثلهم. هللا    ﴿أاْو كاصايِ ٍب﴾
  ﴿أاْو كاصايِ بٍ ؛ أي كأصحاب مطر، سيصابون ابملطر،  ﴿كاصايِ ٍب﴾وهو: املطر  قال: مثال آخر: الصيب  

؛  ﴿ِفيِه ظُُلمااٌت﴾ ؛ الضمري يعود للسحاب ﴿ِفيِه﴾، السماء هنا املراد هبا: السحاب، ِمنا السهمااِء﴾
أصحاب املطر هؤَلء الذين  ﴿َياْعاُلونا أاصااِبعاُهْم﴾ملعان،  ﴿واب اْرٌق﴾صوت،  ﴿واراْعٌد﴾متكاثفة، 

﴿أاصااِبعاُهْم يف آاذااهِنِْم ِمنا  ؛ أصابعهم أي: أانملهم، ﴿َياْعاُلونا أاصااِبعاُهْم﴾سيستفيدون من املطر، 
؛ خوفًا من ﴿حاذارا اْلماْوِت﴾؛ أي: من شدة صوت الرعد ألجل أَل يسمعوا هذه األصوات، الصهوااِعِق﴾

﴿ِفيِه  ، إذا نزل القرآن على املنافْي فهو مثل الصيب، -نه وتعاىلسبحا–املوت، وهذا مثل ضربه هللا 
:احلجة، أي أن الصوت هو مبثابة   ﴿واراْعٌد واب اْرٌق﴾ وهي؛ والظلمات عندهم هي : الكفر، ظُُلمااٌت﴾

احلجة القوية ذات اللمعان الواضحة ومع ذلك َل يستفيدون منها، وإمنا َيعلون أصابعهم يف آذاهنم حىت 
اِفرِينا﴾وا هذه احلجة القوية،  َل يسمع ُ حمُِيٌط اِبْلكا علمه حييط هبم، وقدرته حتيط    أي:  ﴿حاذارا اْلماْوِت وااَّلله

 هبم، فال يفوتونه. 
  اَء اَّللهُ ﴿َيَكاُد اْلبَ ْرُق َُيَْطُف أَْبَصارَُهْم ُكلهَما َأَضاَء ََلُْم َمَشْوا ِفيِه َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْيِهْم قَاُموا َوَلْو شَ 

 [. 20َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهْم ِإنه اَّللهَ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر﴾ ]البقرة:
اُد اْلب اْرُق خياْطاُف﴾ ُْم ماشاْوا ؛ بسرعة من شدة اخلوف ﴿أاْبصااراُهْم﴾,أي:َيخذ ﴿ياكا ﴿ُكلهماا أاضااءا هلا

ُْم ماشاْوا ِفيِه﴾ن ضوئه , يستفيدو م -يف الدنيا  -إذا رأوا الربق، اآلن أي ِفيِه﴾ ؛ وهؤَلء ﴿ُكلهماا أاضااءا هلا
﴿واِإذاا أاْظلاما عالاْيِهْم  املنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أهنم مع املؤمنْي، 

من احلجج،    هذا متثيل إلزعاج اآلايت والقرآن للمنافقْي؛ ملا فيه  ﴿واِإذاا أاْظلاما﴾؛ قاموا مبعىن: وقفوا،  قااُموا﴾
ُْم ماشاْوا ِفيِه﴾إًذا هذه احلجج تكاد أتخذ أبصارهم، لكن ,   إذا كانت هذه اآلايت، وهذه    ﴿ُكلهماا أاضااءا هلا

أي: خالفت اآلايت مصاحلهم  ﴿واِإذاا أاْظلاما عالاْيِهْم﴾التوجيهات من هللا هلم فيه مصلحة ميشون أما إذا 
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؛أي : أمساعهم،  ﴿والاْو شااءا اَّللهُ لاذاهابا ِبساْمِعِهْم﴾: -تعاىلسبحانه و  -: وقفوا. قال هللا ﴿قاموا﴾ أي
يقدر على كل شيء، ومن ذلك   -سبحانه وتعاىل - ؛ فاهلل ﴿واأاْبصاارِِهْم ِإنه اَّللها عالاى ُكلِ  شاْيٍء قاِديٌر﴾

 : -سبحانه وتعاىل -إذهاب األمساع، واألبصار، مث يقول هللا 
 [. 21ْعُبُدوا رَبهُكُم الهِذي َخَلَقُكْم َوالهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلهُكْم تَ ت هُقوَن﴾ ]البقرة:﴿ََّي أَي َُّها النهاُس ا

؛أي: وحدوا،  ﴿ايا أاي ُّهاا النهاُس اْعُبُدوا﴾أهل مكة وغريهم فيقول:    -سبحانه وتعاىل  -مث خياطب هللا  
لاقاُكْم﴾ ؛ أي : وخلق الذين من ﴿واالهِذينا ِمْن ق اْبِلُكْم﴾أنشأكم ومل تكونوا شيًئا،  الذي﴿ربهُكُم الهِذي خا

ابإلميان به، ويطيعونه  هللا وَيتنبون   -سبحانه وتعاىل -؛ فالذين يتقون هللا ﴿لاعالهُكْم ت ات هُقونا﴾قبلكم، 
 ؛ ينالون التقوى والفوز يف اآلخرة.﴿لاعالهُكْم ت ات هُقونا﴾معاصيه، 

َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراشاا َوالسهَماَء بَِناءا َوأَنْ َزَل ِمَن السهَماِء َماءا فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثهَمَراِت  ﴿الهِذي 
 [. 22ِرْزقاا َلُكْم َفاَل جَتَْعُلوا َّلِلِه أَْنَداداا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة:

خرها، ألجل أن يقول لنا: الذي فعل هذه  أشياء ِما خلقها وس  -سبحانه وتعاىل - مث ذكر هللا 
؛ ﴿جاعالا لاُكُم اأْلاْرضا ِفرااًشا﴾؛ جعل مبعىن: خلق، ﴿الهِذي جاعالا لاُكُم﴾األشياء هو املستحق للعبادة، 

؛  ﴿واالسهمااءا بِنااًء﴾ أي ِبساطًا، ليست يف غاية الصالبة، أو غاية الليونة، إًذا ميكنكم اَلستقرار عليها، 
اِء مااًء فاأاْخراجا بِِه ِمنا الثهمارااِت﴾ا، جعلها سقفً  ﴿رِْزقًا لاُكْم فاالا  ؛ من أنواع الثمرات، ﴿واأانْ زالا ِمنا السهما

اًدا واأانْ ُتْم ت اْعلاُمونا﴾ ﴿فاالا ِتاْعاُلوا ؛ فالذي فعل هذه األمور هو املستحق للعبادة وحده، قال:  ِتاْعاُلوا َّللِِه أاْندا
اًدا﴾ ؛ أنتم تعلمون أن هللا  ﴿واأانْ ُتْم ت اْعلاُمونا﴾؛ أي: َل ِتعلوا معه شركاء يف العبادة، ويف الطاعة، َّللِِه أاْندا

؛ فالواجب عليكم -سبحانه وتعاىل -، َل رازق إَل هللا -سبحانه وتعاىل -هو اخلالق، َل خالق إَل هللا 
 أَل تعبدوا إَل هو، ألنه هو املستحق للعبادة.
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ُتْم ِف  رَْيٍب ِمها نَ زهْلَنا َعَلى َعْبِدََن فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه  ﴿َوِإْن ُكن ْ
ُتْم َصاِدِقنَي﴾ ]البقرة:  [. 23ِإْن ُكن ْ
ُتْم يف راْيٍب﴾ ﴿ِمها  أي : يف شك اي أهل مكة , وكذا غري أهل مكة، إن كنتم يف شك   ﴿واِإْن ُكن ْ

﴾ن ازهلْ  ﴿فاْأُتوا ِبُسوراٍة  ؛ عبدان أي:حممد؛ نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم يف شك أنه من عند هللا؛ ناا عالاى عاْبِدانا
اءاُكْم﴾؛ من حيث البالغة، وحسن النظم، واإلخبار، والعلم، ِمْن ِمْثِلِه﴾ ؛ شهداءكم أي  ﴿وااْدُعوا ُشهادا

اءاُكْم آهلتكم اليت تعبدوهنا،  ﴾﴿وااْدُعوا ُشهادا ُتْم صااِدِقْيا﴾؛ أي: ألجل أن تعينكم، ِمْن ُدوِن اَّللِه ؛  ﴿ِإْن ُكن ْ
 إن كنتم صادقْي يف إدعائكم أن هذا القرآن من حممد.

 :-سبحانه وتعاىل -فافعلوا ذلك ,فأنتم عرب وفصحاء، فأتوا مبثله؛ فلما عجزوا، قال هللا 
نهاَر الهِِت َوُقوُدَها النهاُس َواْلَِْجارَُة ُأِعدهْت لِْلَكاِفرِيَن﴾  ﴿فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات هُقوا ال

 [. 24]البقرة:
؛ أي يف املستقبل ﴿والاْن ت اْفعاُلوا﴾؛ ما ذُكرمت، وعجزمت عن إتيان بسورة من مثله، ﴿فاِإْن ملْا ت اْفعاُلوا﴾

ا النهالن تفعلوا أبًدا،  ؛ اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ ابإلميان ابهلل،  ُس وااحلِْجااراُة﴾﴿فاات هُقوا النهارا الهيِت واُقوُدها
﴿فاات هُقوا النهارا  ، -سبحانه وتعاىل -واإلميان أبن هذا القرآن ليس من كالم البشر، وإمنا هو من كالم هللا 

ا النهاُس﴾ ، فاألمر ليس على هل أي الناس كل الناس ؟ َل بل : املراد ابلناس هم  الكفار فقطالهيِت واُقوُدها
اِفرِينا﴾؛ كذلك وقودها احلجارة مثل األصنام وحنوها، ﴿وااحلِْجااراُة﴾العموم  ؛ أُعدت هذه ﴿أُِعدهْت لِْلكا

ا النهاُس﴾النار؛ ُهيئت للكافرين، وبعض القراء يقرأ:  ؛  ﴿فاِإْن ملْا ت اْفعاُلوا والاْن ت اْفعاُلوا فاات هُقوا النهارا الهيِت واُقوُدها
مث يقف يف التالوة  على كلمة "الناس" مث يستأنف القراءة . أي: أن الواو قبل كلمة احلجارة لإلبتداء  

اِفرِينا﴾  ؛  أي :أُعدت احلجارة لتعذيب الكافرين، واملعىن األول لعله أصح.﴿وااحلِْجااراُة أُِعدهْت لِْلكا
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 الجزء األول

 29-25( من اآلية 5تفسير سورة البقرة )ص:

ِر الهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِْلَاِت َأنه ََلُْم َجنهاٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر ُكلهَما ُرزُِقو ﴿َوبَ  َها  شِ  ا ِمن ْ
َطههَرٌة َوُهْم ِفيَها ِمْن ََثََرٍة ِرْزقاا قَاُلوا َهَذا الهِذي ُرزِقْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِّباا َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج مُ 

 [. 25َخاِلُدوَن﴾ ]البقرة: 
ِر الهِذينا آاماُنوا﴾:  -سبحانه وتعاىل  -يقول هللا   سبحانه    -؛ أي أخرب الذين آمنوا، آمنوا ابهلل  ﴿واباشِ 

ُمْ ؛ من الفروض والنوافل، وهم هبذا مجعوا بْي اإلميان والعمل، ﴿واعاِمُلوا الصهاحِلااِت﴾، -وتعاىل   ﴿أانه هلا
نهاٍت ِتاْرِي﴾؛ أن هلم أي: أبن هلم،  جانهاٍت﴾ نهاٍت  ؛ جنات أي: حدائق ذات أشجار ومساكن،  ﴿جا ﴿جا

ا اأْلانْ هااُر﴾ ﴿ِتاْرِي ؛ أي األهنار ِتري من حتت األشجار والقصور، وليس من حتت األرض،  ِتاْرِي ِمْن حتاِْتها
اُر ُكلهماا ُرزُِقوا ِمن ْهاا﴾ ا اأْلانْ ها ا الهِذي ُرزِقْ ناا ِمْن أُطعموا من تلك اجلنات،  ؛ِمْن حتاِْتها ﴿ِمْن َثااراٍة رِْزقًا قااُلوا هاذا

؛ أُتوا  ﴿واأُُتوا ِبِه ُمتاشااهِبًا﴾؛ أي يقولون: هذا الذي نشاهده يف اجلنة؛ هو الذي يف الدنيا، ملاذا؟ ق اْبُل﴾
عًضا يف اللون، وحنو ذلك، لكن خيتلف  ؛ ُيشبه بعضه ب﴿ُمتاشااهِبًا﴾أي :أُعطوا هذه الثمار وأُعطوا الرزق 

ا أاْزوااٌج ُمطاههراٌة﴾طعًما،  ُْم ِفيها اِلُدونا﴾أي ُمطهرة من احليض واألقذار ﴿واهلا ؛ أي ماكثون،  ﴿واُهْم ِفيهاا خا
 :-سبحانه وتعاىل -أي إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون َل خيرجون، مث يقول هللا 

َ ًَل َيْسَتْحيِ  ي َأْن َيْضِرَب َمَثالا َما بَ ُعوَضةا َفَما فَ ْوقَ َها فََأمها الهِذيَن َآَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنهُه اْْلَقُّ  ﴿ِإنه اَّلله
َما ُيِضلُّ  ي ِبِه َكِثْياا وَ ِمْن َرّبِ ِْم َوَأمها الهِذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقولُوَن َماَذا َأرَاَد اَّللهُ ِّبََذا َمَثالا ُيِضلُّ ِبِه َكِثْياا َويَ ْهدِ 

 [. 26ِبِه ِإًله اْلَفاِسِقنَي﴾ ]البقرة: 
مثاًل يف الذابب، ويف العنكبوت؛ بعض   -سبحانه وتعاىل  -؛ ملا ضرب هللا  ﴿ِإنه اَّللها َلا ياْستاْحِيي﴾
فأنزل   -على حد زعمهم-بذكر هذه األشياء اخلسيسة -سبحانه وتعاىل -الكافرين قال: ماذا أراد هللا 
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﴿ماثااًل ماا ب اُعوضاًة ؛ أن َيعل ﴿ِإنه اَّللها َلا ياْستاْحِيي أاْن ياْضِربا ماثااًل﴾رًدا عليهم:  -تعاىلسبحانه و  -هللا 
ا ف اْوق اهاا﴾ ا ف اْوق اهاا﴾؛ البعوضة أي: صغار البق، فاما َل   -سبحانه وتعاىل -؛ أي أكرب منها، و هللا ﴿فاما

﴿فاأامها الهِذينا آاماُنوا  و أقل، أو أكرب منها، يستحي أي َل يرتك الضرب هبذه األمثال سواًء بعوضة، أ
﴿احلْاقُّ ِمْن راهبِ ِْم واأامها الهِذينا أي الثابت الواقع  ﴿احلْاقُّ﴾؛ أي هذه األمثال، واألمثلة السابقة،  ف اي اْعلاُمونا أانهُه﴾

ا ماثااًل﴾ أي استفهموا   -عندهم-أي يقولون ما الذي يريده هبذا املثل كافاُروا ف اي اُقوُلونا مااذاا أاراادا اَّللهُ هِباذا
عليهم فقال:  -سبحانه وتعاىل -سبحانه ؛ فرد هللا  -استفهام إنكار قائلْي أي فائدة يف هذا األمر؟ 

؛ كثريًا من الناس عن احلق بسبب كفرهم، ﴿كاِثريًا﴾أي ُيضل به، ُيضل هبذا املثل  ِضلُّ ِبِه كاِثريًا﴾﴿يُ 
سبحانه   -؛ أي : يهدي به كثريًا من املؤمنْي؛ ألهنم ُيصدقون مبا جاء عن هللا ﴿واي اْهِدي ِبِه كاِثريًا﴾

هو الذي  -سبحانه وتعاىل -اخلارجْي عن طاعة هللا ؛ ﴿واماا ُيِضلُّ ِبِه ِإَله اْلفااِسِقْيا﴾، مث قال: -وتعاىل
 : -سبحانه وتعاىل -ُيضال هبذه األمثال، مث يقول هللا 

ُقُضوَن َعْهَد اَّللِه ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقطَُعوَن َما َأَمَر اَّللهُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدونَ  ِف  ﴿الهِذيَن يَ ن ْ
 [. 27اِسُروَن﴾ ]البقرة:اأْلَْرِض ُأولَِئَك ُهُم اخلَْ 

﴾مث ذكر من صفات هؤَلء:   -سبحانه وتعاىل -؛ أي ما عاِهد هللا ﴿الهِذينا ي ان ُْقُضونا عاْهدا اَّللِه
﴿ِمْن ب اْعِد  ، -صلى هللا عليه وسلم - إليهم، ومن ذلك عاِهد إليهم يف الكتب السابقة اإلميان ابلنيب 

وهاء الضمري يف ميثاقه ترجع إىل العهد،  كلمة ميثاقه تعين: توكيده من بعد توثيق، و) من بعد ِميثااِقِه﴾
ُ ِبِه أاْن يُوصالا﴾عليهم، ميثاقه(، أي من بعد توثيقه  ؛ يقطعون الذي أمر هللا به أن  ﴿واي اْقطاُعونا ماا أامارا اَّلله

؛ وأعظم الفساد؛ ﴿وايُ ْفِسُدونا يف اأْلاْرِض﴾، من الرحم،  -صلى هللا عليه وسلم  -يُوصل من اإلميان ابلنيب  
﴾الشرك ابهلل واملعاصي،  ؛ ألن مصريهم إىل النار اِسُرونا﴾﴿ُهُم اخلْا ؛أي: املوصفون مبا ذُكر، ﴿أُولاِئكا

 املؤبدة، والعهد يف القرآن له معاين:
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 [؛ أي: الوصية. 60]يس: ﴿أمل أعهد إليكم اي بين آدم﴾العهد مبعىن: الوصية،  املعىن األول:
ُهْم ِإىلا مدهتم﴾العهد مبعىن:األمان، قال تعاىل:  املعىن الثاين:  [.4]التوبة: ﴿فاأامتُّوا إِلاْيِهْم عاْهدا

[؛ أي:ما 102]األعراف: ﴿واماا واجاْدانا أِلاْكثارِِهْم ِمْن عاْهٍد﴾العهد مبعىن الوفاء:  املعىن الثالث:
 وجدان ألكثرهم من وفاء.

  -[؛أي: وحد هللا 87]طه: إَل ماِن اَّتهاذا ِعْندا الرهَْحاِن عاْهًدا﴾التوحيد؛ قال تعاىل:  املعىن الرابع: 
 . -سبحانه وتعاىل

 ﴿واأاْوُفوا ِبعاْهِد اَّللِه ِإذاا عااهاْدمُتْ﴾: من معاين العهد: مبعىن اليمْي، أي: احللف، املعىن اخلامس
 [.91]النحل:

[؛ 125]البقرة: ﴿واعاِهْدانا ِإىلا ِإبْ رااِهيما واِإمْسااِعيلا أاْن طاهِ راا ب اْييِتا﴾مبعىن الوحي. املعىن السادس:
[ 124]البقرة:  ﴿َلا ي انااُل عاْهِدي الظهاِلِمْيا﴾:  -سبحانه وتعاىل  -ك قول هللا  عهدان هنا مبعىن أوحينا، وكذل

 : -سبحانه وتعاىل -مبعىن الوحي والنبوة، مث يقول هللا 
ُتْم َأْمَواًتا فََأْحَياُكْم مثُه مُيِيُتُكْم مثُه ُُيِْييُكْم مثُه ِإلَْيِه تُ ْرَجعُ   [. 28وَن﴾ ]البقرة:﴿َكْيَف َتْكُفُروَن ِِبَّللِه وَُكن ْ

؛ اي أهل مكة، وغري أهل مكة، وهو استفهام توبيخ، كيف تكفرون ابهلل وقد  ﴿كاْيفا تاْكُفُرونا﴾
؛ أحياكم يف األرحام، ويف الدنيا  ﴿فاأاْحيااُكْم﴾أقام عليكم احلجج؟ وقد كنتم أمواًًت نطًفا يف األصالب، 

﴿مُثه إِلاْيِه  ؛ بعد ذلك للبعث، ﴿مُثه حُيِْييُكْم﴾اء آجالكم، ؛ عند انته ﴿مُثه مُيِيُتُكْم﴾أبن نُفخ فيكم الروح، 
  - سبحانه وتعاىل  -أبعمالكم، فاهلل    -سبحانه وتعاىل  -؛ أي تردون بعد البعث، فيجازيكم هللا  تُ ْرجاُعونا﴾

ذكر هذه األمور: اإلحياء واإلماتة أكثر من مرة؛ ألجل أن يرد على من ينكر البعث مثل كفار مكة،  
 - سبحانه وتعاىل -َل يقدر على البعث، فاهلل  -سبحانه وتعاىل -ينكرون البعث ويقولون: هللا  الذين
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ذكر أهنم كانوا أمواًًت فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم,كذلك حيييكم بعد موتكم للبعث، مث يقول  
 : -سبحانه وتعاىل -هللا 

يعاا مثُه اْستَ َوى ِإََل السهَماِء َفَسوهاُهنه َسْبَع ََسََواٍت َوُهَو  ﴿ُهَو الهِذي َخَلَق َلُكْم َما ِف اأْلَْرِض َجَِ
 [. 29ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم﴾ ]البقرة:

﴿ُهوا الهِذي  ؛ أي خلق األرض وما فيها، ﴿ُهوا الهِذي خالاقا لاُكْم ماا يف اأْلاْرِض﴾الذي من صفاته: 
يًعا﴾ الذي    -سبحانه وتعاىل  - عوا هبا وتعتربوا، ما دام األمر كذلك فاهلل  ؛ لتنتفخالاقا لاُكْم ماا يف اأْلاْرِض مجِا

﴿ِإىلا  ؛ وهو استواء يليق جبالله وعظمته،  ﴿مُثه اْست اواى ِإىلا السهمااِء﴾فعل هذه األمور هو املستحق للعبادة  
اِء فاساوهاُهنه﴾ احدة، مثل ما تقول:  ؛والسماء يف اآليه تعين : السموات، إًذا السماء ليس السماء الو السهما

﴿ِإىلا : -سبحانه وتعاىل -أقتل الكافر، أي كل كافر، هنا استوى إىل السماء، أي كل مساء، قال هللا 
اِء فاساوهاُهنه ساْبعا مسااوااٍت واُهوا ِبُكلِ  شاْيٍء عاِليٌم﴾ بدأ خلق األرض يف يومْي،    -سبحانه وتعاىل  - ؛ هللا  السهما

ا أاقْ واات اهاا﴾ مث دحا األرض، وبْي اجلبال وحنو ذلك،  مث خلق السموات يف يومْي،  ﴿واقادهرا ِفيها
يف يومْي، الذي خلق هذه األمور هو املستحق للعبادة؛ فالذي خلق هذه األمور كذلك [ 10]فصلت:

 يقدر على إعادتكم بعد موتكم.
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 الجزء األول

 37-30( من اآلية 6تفسير سورة البقرة )ص:

رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإين ِ َجاِعٌل ِف اأْلَْرِض َخِليَفةا قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ﴿َوِإْذ قَاَل  
ُس َلَك قَاَل ِإين ِ َأْعَلُم َما ًَل تَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة: َماَء َوََنُْن ُنَسبِ ُح ِبَْمِدَك َونُ َقدِ   [. 30الدِ 

ِليفاًة﴾؛ أي وأذكر اي حممد حْي قال ربك للمالئكة:  ﴾﴿واِإْذ قاالا رابُّكا  ؛ ﴿ِإين ِ جااِعٌل يف اأْلاْرِض خا
هبذا الكالم   -سبحانه وتعاىل -أي خليفة خيلفين يف تنفيذ أحكامي يف األرض؛ وهو آدم، أراد هللا 

عاُل ِفيهاا ماْن ﴿أاِتاْ ؛ أي املالئكة، ﴿قااُلوا﴾: -سبحانه وتعاىل -للمالئكة إلظهار عجزهم، يقول هللا 
مااءا﴾؛ اإلفساد يكون ابملعاصي، يُ ْفِسُد ِفيهاا﴾ ؛ ويكون أيضا إبراقة الدماء أي :القتل,  ﴿واياْسِفُك الدِ 

﴿أاِتاْعاُل ِفيهاا ماْن قالوا: كما فعل بنو اجلان كانوا يف األرض فأفسدوا فيها ابلقتل، وأفسدوا ابملعاصي، 
ما  ﴾يُ ْفِسُد ِفيهاا واياْسِفُك الدِ  ُس لاكا ﴾، اءا واحناُْن ُنسابِ ُح حِباْمِدكا وانُ قادِ  ؛ نعظمك، ﴿واحناُْن ُنسابِ ُح حِباْمِدكا

﴾، ونذكرك -سبحان هللا -ونقول:  ُس لاكا ؛ أي نُنزهك عما َل يليق بك، فكأهنم يقولون: حنن  ﴿وانُ قادِ 
؛ أعلم عواقب  ماا َلا ت اْعلاُمونا﴾﴿ِإين ِ أاْعلامُ : -سبحانه وتعاىل -أوىل ابَلستخالف من هؤَلء, فقال هللا 

األمور، فأان أبتلي من تظنون أنه مطيع، فيؤدي اَلبتالء إىل املعصية مثل إبليس، ومن تظنون به املعصية  
خلق آدم من أدمي األرض، أي : أي : من وجهها، أبن قبض منها   -سبحانه وتعاىل -فيطيع، فاهلل 

فيه الروح فصار حًيا حساًسا من بعد أن   -سبحانه وتعاىل -قبضة من مجيع أنواع األرض، مث نفخ هللا 
 :-سبحانه وتعاىل –كان جامًدا، مث يقول هللا  

ُتْم    ﴿َوَعلهَم َآَدَم اأْلََْسَاَء ُكلهَها مثُه َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَنِْبُئوين ِبََِْسَاِء َهُؤًَلِء ِإنْ  ُكن ْ
 [. 31َصاِدِقنَي﴾]البقرة:
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 -سبحانه وتعاىل -؛ ألقى هللا ﴿واعالهما آاداما اأْلامْسااءا ُكلههاا﴾ -سبحانه وتعاىل -؛ هللا ﴿واعالهما آاداما﴾
، فعلم آدم أمساء هذه -سبحانه وتعاىل  -يف قلب آدم علم األمساء، أمساء مسميات، خملوقات خلقها هللا  

ِء﴾ى املالئكة،  ؛ عرض هذه املخلوقات عل﴿مُثه عاراضاُهْم﴾املخلوقات،   ؛ هؤَلء ﴿ف اقاالا أانِْبُئوين أبِامْسااِء هاُؤَلا
ُتْم صااِدِقْيا﴾املسميات املخلوقات،  ؛أي: إن كنتم صادقْي أين َل أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم  ﴿ِإْن ُكن ْ

 : -سبحانه وتعاىل  -صادقْي أنكم أحق ابخلالفة ِمن أخلقه، فقال هللا 
 [. 32َم لََنا ِإًله َما َعلهْمتَ َنا ِإنهَك أَْنَت اْلَعِليُم اْْلَِكيُم﴾ ]البقرة:﴿قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ًَل ِعلْ 

﴾ ؛ الذي  ﴿َلا ِعْلما لاناا ِإَله ماا عالهْمت اناا﴾؛ نُنزهك ونُعظمك عن اَلعرتاض عليك، ﴿قااُلوا ُسْبحااناكا
؛ فال خيرج شيء  ﴿احلْاِكيُم﴾؛ تعلم كل شيء، ﴿ِإنهكا أاْنتا اْلعاِليُم﴾نعلمه هو :الذي تعلمنا أنت إايه، 

 عن علمك، وَل خيرج شيء عن حكمتك. 
ُهْم ِبََِْسَائِِهْم فَ َلمها أَنْ َبَأُهْم ِبََِْسَائِِهْم قَاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم ِإين ِ َأْعلَ  ُم َغْيَب السهَماَواِت  ﴿قَاَل ََّي َآَدُم أَنِْبئ ْ

ُتْم َتْكُتُموَن﴾ ]البقرة:َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبدُ   [. 33وَن َوَما ُكن ْ
ُهْم﴾:  -سبحانه وتعاىل  -قال هللا   أمساء املسميات،    ؛ ﴿أبِامْساائِِهْم﴾أنبئ املالئكة،    ؛﴿قاالا ايا آاداُم أانِْبئ ْ

قال: هذا أمسه كذا، وهذا أمسه كذا،   ؛ ﴿ف الامها أانْ باأاُهْم أبِامْساائِِهْم﴾أمساء املخلوقات اليت خلقها أمامهم، 
﴿أاملْا أاُقْل لاُكْم ِإين ِ أاْعلاُم غاْيبا موخبًا للمالئكة:  -سبحانه وتعاىل  -؛ قال هللا ﴿ف الامها أانْ باأاُهْم أبِامْساائِِهْم﴾

ْعلاُم ﴿واأا ما غاب يف السموات ويف األرض، وما غاب يف غري السموات واألرض،    ؛السهمااوااِت وااأْلاْرِض﴾
ُتْم تاْكُتُمونا﴾؛ تبدون: تظهرون من أقوالكم، ماا تُ ْبُدونا﴾ ؛ ما كنتم تكتمون أي تسرون من  ﴿واماا ُكن ْ

 عليٌم بكل شيء. -سبحانه وتعاىل -أقوالكم، فاهلل 
اَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾ ﴿َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإًله ِإْبِليَس َأََب َواْسَتْكبَ َر وَكَ 

 [. 34]البقرة:
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أما عن كيفية السجود: هللا   ﴿اْسُجُدوا آِلاداما﴾ ؛ أذكر اي حممد حْي قلنا للمالئكة: ﴿واِإْذ قُ ْلناا﴾
﴿اْسُجُدوا آِلاداما فاساجاُدوا ِإَله اَلحنناء؟ هللا أعلم. هو أعلم بكيفيته وهيئته، هل هو السجود املعروف؟ أو 

اِفرِينا﴾ هنا مبعىن:لكن ؛ إَلِإْبِليسا﴾ ﴾ ﴿ِإْبِليسا أاَبا وااْستاْكب ارا واكاانا ِمنا اْلكا ؛ أمتنع عن السجود، ﴿أاَبا
﴾ اِفرِينا﴾ ﴿واكاانا ِمنا ؛ تكرب عن السجود آلدم، وقال: أان خرٌي منه، ﴿وااْستاْكب ارا  -؛ كان يف علم هللا اْلكا

 أنه من الكافرين. -سبحانه وتعاىل
إبليس : هل هو من املالئكة؟ ليس من املالئكة، ألن املالئكة ُخلقوا من نور، واجلن أما عن  

لاْقتاُه ِمْن ِطٍْي﴾ يقول:    -سبحانه وتعاىل  - ُخلقوا من انر، وإبليس ُخلق من انر، هللا   ٍر واخا لاْقتايِن ِمْن انا   ﴿خا
قال: يف سورة  -سبحانه وتعاىل - [، واملالئكة مل خُيلقوا من انر، وإمنا ُخلقوا من نور، هللا12]األعراف:
 [، والسجود يف القرآن له معان: 50]الكهف:  ﴿ِإَله إِْبِليسا كاانا ِمنا اجلِْنِ  ف افاساقا عاْن أاْمِر رابِ ِه﴾الكهف،  

﴿أاَله ياْسُجُدوا السجود املعروف، وهو: وضع اجلبهة على األرض، وهذا هو األصل،    املعىن األول: 
 [، واآلايت كثرية. 25]النمل:رُِج اخلْاْبءا يف السهمااوااِت وااأْلاْرِض﴾ َّللِِه الهِذي خيُْ 

 [؛ أي رُكهع. 58]البقرة:﴿وااْدُخُلوا اْلباابا ُسجهًدا﴾  السجود مبعىن: الركوع، قال تعاىل:    املعىن الثاين: 
اِن﴾ ﴿واالنهْجُم واالشه السجود مبعىن: اَلنقياد واَلستسالم واخلضوع،  املعىن الثالث:  ُر ياْسُجدا جا

 . -سبحانه وتعاىل -[، أي خيضعان ألمر هللا، ينقادان ألمر هللا  6]الرَحن:
ُتَما َوًَل تَ ْقَرَِب َهِذِه ال ا َحْيُث ِشئ ْ َها رََغدا شهَجَرَة ﴿َوقُ ْلَنا ََّي َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنهَة وَُكاَل ِمن ْ

 [. 35لبقرة:فَ َتُكوََن ِمَن الظهاِلِمنَي﴾ ]ا
﴾ ﴿اْسُكْن أاْنتا وازاْوُجكا اجلْانهةا واُكالا  حواء ُخلقت من آدم،  ؛ ﴿واقُ ْلناا ايا آاداُم اْسُكْن أاْنتا وازاْوُجكا

ُتماا﴾؛أي : أكاًل واسًعا َل حجر عليه، َل مُتنع من شيء،  ِمن ْهاا راغاًدا﴾ ْيُث ِشئ ْ ﴿واَلا  ؛ يف أي مكان،  ﴿حا
ِذِه الشهجارا  ِذِه الشهجاراةا ف اتاُكوانا﴾؛ أي َل أتكال هذه الشجرة، ةا﴾ت اْقراابا ها ﴿ِمنا ؛ فتصريا، ﴿واَلا ت اْقراابا ها
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  - جعل هذه الشجرة من ابب اَلبتالء منه  -سبحانه وتعاىل -؛ أي من العاصْي، فاهلل الظهاِلِمْيا﴾
 .-سبحانه وتعاىل -حلكمٍة أرادها هللا  -سبحانه وتعاىل

َُما الشه  َها فََأْخَرَجُهَما ِمها َكاََن ِفيِه َوقُ ْلَنا اْهِبُطوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِف ﴿فََأَزَله ْيطَاُن َعن ْ
 [. 36اأْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإََل ِحنٍي﴾ ]البقرة:

؛ أي :  هاا﴾﴿عان ْ الشيطان هو : إبليس، أزهلما أي : أذهبهما وأخرجهما ،  ﴿فاأازاهلهُماا الشهْيطااُن﴾
﴿واقاامسااُهماا ِإين ِ لاُكماا لاِمنا  [،  120]طه:  ﴿هاْل أاُدلُّكا عالاى شاجاراِة اخْلُْلِد واُمْلٍك َل ي اب ْلاى﴾عن اجلنة. قال:  

[؛ فآدم َل يعرف أن هناك من حيلف ابهلل وهو كاذب، لذلك صدهقه آدم،  21]األعراف: النهاِصِحْيا﴾
اخلطاب آلدم وحواء وإبليس،   ؛﴿واقُ ْلناا اهبطوا﴾أي من النعيم،  ؛ِمها كااانا ِفيِه﴾ ﴿فاأاْخراجاُهماا فأكال منها 
﴿ب اْعُضُكْم ذرية آدم وحواء، وإبليس ؛ اي آدم وحواء و ﴿ب اْعُضُكْم لِب اْعٍض عاُدوٌّ﴾إىل األرض،  ؛﴿اْهِبُطوا﴾

  ؛ ﴿واماتااٌع ِإىلا ِحٍْي﴾؛ أي: موضع قرار،  ﴿والاُكْم يف اأْلاْرِض ُمْست اقارٌّ﴾؛ يظلم بعضكم بعًضا،  لِب اْعٍض عاُدوٌّ﴾
 ؛ أي : إىل وقت انقضاء آجالكم.﴿ِإىلا ِحٍْي﴾أي: تتمتعون من نبات األرض، 

 [. 37َماٍت فَ َتاَب َعَلْيِه ِإنهُه ُهَو الت هوهاُب الرهِحيُم﴾ ]البقرة: ﴿فَ تَ َلقهى َآَدُم ِمْن رَبِ ِه َكلِ  
ِلمااٍت﴾ وهللا أعلم  -آدم كلمات قاهلا، قالوا  -سبحانه وتعاىل -أهلم هللا  ؛﴿ف ات الاقهى آاداُم ِمْن رابِ ِه كا

[، 23]األعراف: ؛ ت اْغِفْر لاناا وات اْرَحاْناا﴾﴿راب هناا ظالاْمناا أانْ ُفساناا واِإْن ملاْ  -سبحانه وتعاىل -: أهنا قول هللا -
؛  ﴿ِإنهُه ُهوا الت هوهاُب﴾أي : قاِبل توبته،  ؛﴿ف اتاابا عالاْيِه﴾: -سبحانه وتعاىل -اآلية، فدعا هبا، قال هللا 

  ؛ الرحيم هبم، فالتوبة من آدم رجوعه عن املعصية، والتوبة من﴿الرهِحيُم﴾على عباده الذين يرجعون إليه، 
 هللا رجوعه عليه ابلرَحة. 
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 الجزء األول

 48-38( من اآلية 7تفسير سورة البقرة )ص:

يعاا فَِإمها أيَْتِيَ نهُكْم ِمّنِ  ُهداى َفَمْن تَبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوًل هُ  َها َجَِ ْم  ﴿قُ ْلَنا اْهِبُطوا ِمن ْ
 [. 38َُيَْزنُوَن﴾ ]البقرة:

﴿قُ ْلناا  ؛ اخلطاب يف اآلية آلدم، وزوجه، وذريته. ﴿قُ ْلناا اْهِبُطوا﴾: -سبحانه وتعاىل  - يقول هللا 
يًعا﴾ يًعا﴾؛ أي من اجلنة. اْهِبُطوا ِمن ْهاا مجِا ﴿فاِإمها ؛ هذا من ابب التأكيد له,ولذريته اليت يف صلبه. ﴿مجِا
ْتِي انهُكْم ِمينِ  ُهًدى﴾ ؛ آمن يب وعمل بطاعيت.  ﴿فاماْن تاِبعا ُهداايا﴾ورسول.  ؛ واهلدى هنا مبعىن كتاب َيا

؛ َل خوٌف عليهم يف اآلخرة، وَل حيزنون يف اآلخرة؛ أبن يكون  ﴿فاال خاْوٌف عالاْيِهْم واَل ُهْم حياْزانُونا﴾
؛ أي إذا ﴿فاال خاْوٌف عالاْيِهْم﴾مصريهم أن يدخلوا اجلنة، واخلوف ألمر مستقبل، واحلزن ألمٍر ماٍض. 

؛ واحلزن هنا على الشيء املاضي  ﴿واَل ُهْم حياْزانُونا﴾َل خياف من أهوال يوم القيامة املستقبلية،  مات 
 واملعىن: إذا مات َل حيزن على ما ترك من الدنيا؛ ألنه أقبل على نعيم عظيم.

بُوا ِِبََّيتَِنا ُأْولَِئَك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم ِفيَها خَ   [.  39اِلُدوَن﴾ ]البقرة:﴿َوالهِذيَن َكَفُروا وََكذه
تِناا﴾: -سبحانه وتعاىل  -يقول هللا  بُوا ِِبايا ﴿أُْولاِئكا  ؛ أي: كذبوا بكتبنا. ﴿واالهِذينا كافاُروا واكاذه
اِلُدونا﴾؛ أي: مأواهم النار يف اآلخرة. أاْصحااُب النهاِر﴾ ؛ إذا دخلوا فيها :خيلدون يف انر  ﴿ُهْم ِفيهاا خا

 جهنم فال خيرجون. 
َي  ﴿َّي  َبِّن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الهِِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإَّيه

 [. 40فَاْرَهُبوِن﴾ ]البقرة:
، وجده  –عليه السالم    -؛وإسرائيل هو: يعقوب  ﴿ايا بايِن ِإْسراائِيلا﴾:  -سبحانه وتعاىل    -يقول هللا  

وبنيامْي( أبناء راحيل زوجة يعقوب،      -يوسف    -وأبناء يعقوب )األسباط    –عليه السالم    -  هو إبراهيم،
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. يقول هللا -عليهم السالم    –,ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم ، وإبراهيم هو األب الثالث ليوسف  
ايا بايِن ِإْسراائِيلا اذُْكُروا ﴿ ؛ قالوا إسرائيل اسم معناه: عبد هللا ﴿ايا بايِن ِإْسراائِيلا﴾: -سبحانه وتعاىل  -

؛ أنعمت على آابءكم من ابإلجناء من فرعون، وفلق البحر، وتظليل الغمام،  نِْعمايِتا الهيِت أانْ عاْمُت عالاْيُكْم﴾
؛ الذي عهدت إليكم وهو اإلميان، ومن  ﴿واأاْوُفوا ِبعاْهِدي﴾وغري ذلك واملعىن اشكروا نعمي هذه بطاعيت،  

؛  ﴿أُوف ِبعاْهدُِكْم﴾، ألن وصفه موجود عندكم يف التوراة.  -صلى هللا عليه وسلم    –ذلك: اإلميان ابلنيب  
ُبوِن﴾ الذي عهدت إليكم من الثواب بدخول اجلنة أان أُوف بعهدي إذا وفيتم أنتم بعهدكم.   يا فااْرها ؛  ﴿واِإايه

 من عاقبة عدم الوفاء هبذا العهود.  -سبحانه وتعاىل   - أي: خافون، خافوا هللا
قاا ِلَما َمَعُكْم َوًل َتُكونُوا َأوهَل َكاِفٍر ِبِه َوًل َتْشتَ ُروا ِِبََّيِت ََثَناا قَ  َي  ﴿َوآِمُنوا ِبَا أَنَزْلُت ُمَصدِ  ِليالا َوِإَّيه

 [. 41فَات هُقوِن﴾ ]البقرة:
ومن أتى بعدهم،  –صلى هللا عليه وسلم  -اليهود يف زمن النيب  -سبحانه وتعاىل  -خياطب هللا 

؛ ذلك ألن القرآن يوافق  ﴿ُمصادهقًا ملا ماعاُكْم﴾أي آمنوا ابلقرآن الذي أنزلته  ﴿واآِمُنوا مباا أانزاْلت ُمصادهقًا﴾
اِفٍر ِبِه﴾﴿واَل تاُكونُوا أاوهلا التوراة يف التوحيد، ويف النبوة،  ؛ واخلطاب لكم معشر أهل الكتاب الذين  كا

  – صلى هللا عليه وسلم  –, أي: أنكم كذبتم بوصف النيب – صلى هللا عليه وسلم  – يعيشون مع النيب 
صلى هللا عليه   -وهو معكم، فأنتم الذين كفرمت به من بين إسرائيل، ألن الذين قبلكم ما أتى إليهم حممد  

؛ومعىن َل تشرتوا: تستبدلوا، أي: وَل تستبدلوا ِباييت اليت يف كتابكم يف  ُروا ِِبايايت﴾﴿واَل تاْشت ا  –وسلم 
؛ أي : من الدنيا َل تكتموا ما وجد من وصف النيب  ﴿َثااًنا قاِلياًل﴾.  -صلى هللا عليه وسلم    –نعت النيب  

يا فاات هُقونِ يف كتابكم ألجل عرض الدنيا    –صلى هللا عليه وسلم    – سبحانه وتعاىل   –؛ خافوا هللا  ﴾﴿واِإايه
 يف ذلك دون غريه.  -

 [. 42﴿َوًل تَ ْلِبُسوا اْْلَقه ِِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْْلَقه َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة:
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؛ تلبسوا تعين: َّتلطون احلق ابلباطل، واحلق هو:ما أنزلت عليكم من نعت ﴿واَل ت اْلِبُسوا احلْاقه﴾
؛ أي وَل تكتموا  ﴿واتاْكُتُموا احلْاقه﴾؛ الذي تفرتونه. ﴿اِبْلبااِطِل﴾ – هللا عليه وسلم  صلى -النيب حممد 

؛ أنتم  ﴿واأانْ ُتْم ت اْعلاُمونا﴾، الذي يوافق ما يف كتابكم. –صلى هللا عليه وسلم  – احلق وهو :نعت النيب 
 تعلمون أنه احلق، ومع ذلك َّتلطون احلق ابلباطل.

 [. 43َوآُتوا الزهَكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرهاِكِعنَي﴾ ]البقرة:﴿َوَأِقيُموا الصهالَة 
صلى    – ؛ أي :مع النيب  ﴿واارْكاُعوا ماعا الرهاِكِعْيا﴾؛ أنفقوا من أموالكم  ﴿واأاِقيُموا الصهالةا واآُتوا الزهكااةا﴾

 ملصلْي وآمنوا معهم.؛ أي :صلوا مع ا﴿واارْكاُعوا ماعا الرهاِكِعْيا﴾، ومع أصحابه. –هللا عليه وسلم 
ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال تَ ْعِقُلوَن﴾ ]البقرة:  [. 44﴿َأَتَُْمُروَن النهاَس ِِبْلِبِ  وتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ت ْ

؛ بعضهم كان يقول ألقرابئه من املسلمْي: أثبتوا على دين حممد فإنه حق،  ﴿أاأتاُْمُرونا النهاسا اِبْلربِ ﴾
صلى هللا عليه وسلم   –؛ والرب هو: اإلميان مبحمد  ﴿أاأتاُْمُرونا النهاسا اِبْلربِ ﴾يقول هذا الكالم    بعض اليهود

؛:  ﴿ناُسوا اَّللها﴾[؛ 67]التوبة:  ﴿ناُسوا اَّللها ف اناِسي اُهْم﴾؛ تنسون مبعىن :ترتكون. ﴿واتانساْونا أانُفساُكْم﴾،   –
؛أي : ترتكون أنفسكم َل أتمروهنا  ﴿وتانساْونا أانُفسُكْم﴾جهنم.  ؛ أي تركهم يف﴿ف اناِسي اُهْم﴾تركوا أمر هللا 
﴾هبذا األمر.  التوراة اليت فيها الوعيد على خمالفة القول للفعل. ﴿أافاال  ؛ تقرءون﴿واأانْ ُتْم ت اْتلونا اْلِكتاابا

 ت اْعِقُلونا﴾؛ أفال تعقلون سوء فعلكم فرتجعون عما أنتم عليه.
 [. 45﴿َواْسَتِعيُنوا ِِبلصهْبِ َوالصهالِة َوِإن هَها َلَكِبْيٌَة ِإًله َعَلى اخْلَاِشِعنَي﴾ ]البقرة:

؛ الصرب أي حتبس نفسك عما تكره، ﴿اِبلصهرْبِ واالصهالِة﴾موركم. ؛ اطلبوا املعونة أل﴿وااْستاِعيُنوا﴾
؛ الصرب أبنواعه الثالثة: الصرب عن معصية هللا، الصرب على طاعة  ﴿وااْستاِعيُنوا اِبلصهرْبِ﴾ألن فيها مصلحة.  

صلى هللا   –النيب ؛ أستعن ابلصالة لقد كان ﴿وااْستاِعيُنوا اِبلصهرْبِ واالصهالة﴾هللا، الصرب على املصائب، 
  – إذا حزبه أمٌر ابدر إىل الصالة، ومعىن حزبه: أمهه أمر ذهب إىل الصالة، أي تعلق ابهلل  –عليه وسلم 
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؛ الساكن يف ﴿ِإَله عالاى اخلْااِشِعْيا﴾؛ أي ثقيلة ﴿لاكاِبرياٌة﴾؛ أي الصالة ﴿واِإن ههاا﴾. -سبحانه وتعاىل 
 كان كذلك تكون الصالة عليه خفيفة.اخلاشع من   -سبحانه وتعاىل  -طاعة هللا 

 [. 46﴿الهِذيَن َيظُنُّوَن أَن هُهْم ُمالُقوا َرّبِ ِْم َوأَن هُهْم ِإلَْيِه رَاِجُعوَن﴾ ]البقرة:
؛ يظن ﴿الهِذينا ياظنُّونا أان هُهْم ُمالُقوا راهبِ ِْم﴾الذين من صفاهتم : مث أخذ يف وصف هؤَلء اخلاشعْي. 

؛ يوقنون ابلبعث واحلساب.  ﴿أان هُهْم ُمالُقوا راهبِ ِْم﴾؛ أي :يوقنون. ﴿ياظُنُّونا﴾ْي املراد ابلظن هنا: اليق
 ، والظن يف القرآن على معان:-سبحانه وتعاىل  -؛ يف اآلخرة فيجازيهم هللا ﴿واأان هُهْم إِلاْيِه رااِجُعونا﴾
﴿ِإْن  [، 24]اجلاثية: نُّونا﴾﴿ِإْن ُهْم ِإَله ياظُ الظن مبعىن الشك، وهذا هو األصل؛ املعىن األول: 

 [.32]اجلاثية: نظن ُّ ِإَله ظانًّا﴾
﴿قاالا [، وقال تعاىل:  29]هود:  ﴿الهِذينا آماُنوا ِإن هُهْم ُمالُقوا راهبِ ِْم﴾مبعىن اليقْي؛  املعىن الثاين للظن:  

  ﴿واظانه دااُوُد أامنهاا ف ات انهاُه﴾ [، قال هللا تعاىل:  249قرة:]الب الهِذينا ياظُنُّونا أان هُهْم ُمالُقوا اَّللِه كاْم ِمْن ِفئاٍة قاِليلاٍة﴾
 [؛ هنا الظن مبعىن اليقْي.20]احلاقة: ﴿ِإين ِ ظانانُت أاين ِ ُمالٍق ِحساابِياْه﴾[؛ ظن: أيقن 24]ص:

ويف قراءة أخرى )بظنْي  ﴿واماا ُهوا عالاى اْلغاْيِب ِبضاِنٍْي﴾الظن مبعىن التهمة؛ املعىن الثالث: 
 [؛ أي  :هو ليس مبتهم. 24(]التكوير:

ِثريًا ِمها ت اْعماُلونا﴾ احلسبان؛ قال تعاىل: املعىن الرابع:  ُتْم أانه اَّللها َل ي اْعلاُم كا   ﴿والاِكْن ظان ان ْ
 [؛ أي حسبتم.22]فصلت:

 [؛ الظن مبعىن الكذب.23]النجم:  ﴾﴿ِإْن ي اتهِبُعونا ِإَله الظهنه الظن مبعىن: الكذب؛  املعىن اخلامس:  
﴿َّي بّن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الهِِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأين ِ َفضهْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي﴾  

 [. 47]البقرة:



 اجلزء األول -التفسري امليسر                

 

 

 

31 

ائِيل اذُْكُروا ﴿ايا بايِن ِإْسرا ؛ اخلطاب هنا لليهود ِمن كان يف املدينة أو غري املدينة.  ﴿اي بايِن ِإْسراائِيلا﴾
؛ أي ﴿واأاين ِ فاضهْلُتُكْم﴾؛ أذكروا نعميت كما ذكران آنفا: ابلطاعةوابلشكر. نِْعمايِتا الهيِت أانْ عاْمُت عالاْيُكْم﴾

؛ األفضلية هنا آلابء  ﴿فاضهْلُتُكْم﴾؛ أي على عاملي زماهنم وليس أنتم. ﴿عالاى اْلعاالاِمْيا﴾فضلت آابءكم، 
 ي زماهنمبين إسرائيل على عامل

َها َعْدٌل َوًل   َها َشَفاَعٌة َوًل يُ ْؤَخُذ ِمن ْ ئاا َوًل يُ ْقَبُل ِمن ْ ﴿َوات هُقوا يَ ْوماا ًل جَتِْزي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشي ْ
 [. 48ُهْم يُنَصُروَن﴾ ]البقرة:

ِتاْزِي ن اْفٌس عن    ﴿واات هُقوا ي اْوًما َل ؛ أي خافوا عذاب يوم، واملراد ابليوم يوم القيامة.  ﴿واات هُقوا ي اْوًما﴾ 
سبحانه    –؛ َل أحد يشفع إَل بعد أمر هللا  ﴿واَل يُ ْقباُل ِمن ْهاا شافااعاٌة﴾؛ ِتزي أي : تقضي.  نفس شيئا﴾

سبحانه وتعاىل هبذه   -وكانت اليهود تزعم أن آابء األنبياء تشفع هلم يف اآلخرة فأيسهم هللا  -وتعاىل
ُذ ِمن ْهاا عاْدٌل﴾ -تعاىل سبحانه و  –اآلية، وأن الشفاعة أبمر من هللا  ؛ أي: مثل، أي َل أحد  ﴿واَل يُ ْؤخا

؛ مبعىن مُينعون. َل أحد مينعهم من عذاب ﴿واَل ُهْم يُنصاُرونا﴾يفتدي أبحد، يقول: هذا فدائي من النار.  
 هللا يوم القيامة. 
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 الجزء األول

 57-49( من اآلية 8تفسير سورة البقرة )ص:

َناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب يَُذِبِ ُوَن أَبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِف َوِإْذ  ﴿  ََنهي ْ
 [. 49َذِلُكْم َبالٌء ِمْن رَبِ ُكْم َعِظيٌم﴾ ]البقرة: 

نااُكْم﴾ طاب هنا لليهود املوجودين ؛ واملعىن: أذكروا حْي جنيناكم ، أي: جنينا آابءكم واخل﴿واِإْذ جناهي ْ
مبا أنعم على آابئهم ألجل أن   -سبحانه وتعاىل  - فيذكرهم هللا  - صلى هللا عليه وسلم  - يف زمن النيب 

نااُكْم ِمْن آِل ِفْرعاْونا﴾يؤمنوا،  ؛ ﴿ياُسوُموناُكْم﴾؛ آل فرعون أي أتباع فرعون الذين هم على دينه، ﴿ِإْذ جناهي ْ
؛ بدأ يبْي املقصود بسوء العذاب، ﴿يُذاحبِ ُونا﴾؛أي أشد العذاب، عاذااِب﴾﴿ُسوءا الْ أي: يذيقونكم 

؛ أي بناتكم، قالوا:  ﴿ِنسااءاُكْم﴾؛ أي يستبقون  ﴿واياْستاْحُيونا﴾؛ أي يذحبون املولودين  ﴿يُذاحبِ ُونا أابْ نااءاُكْم﴾
، قال ذلك لفرعون،  أن بعض الكهنة قال: "إن مولوًدا يولد يف بين إسرائيل يكون سبًبا لذهاب ملكك"

لو كان الكاهن صادقًا فما جدوى القتل؟! وإن كان كاذاًب فلم القتل   -لو أنه فكر -ومن َحق فرعون 
سبحانه   -؛ ذكر هللا  ﴿وايف ذاِلُكْم باالٌء﴾:  -سبحانه وتعاىل    -إذا؟! لكن هذا من َحق فرعون، قال هللا  

نااُكْم﴾يف اآلية:  –وتعاىل  ؛  ﴿وايف ذاِلُكْم باالٌء﴾، ﴿ياُسوُموناُكْم ُسوءا اْلعاذااِب﴾وذكر:  ؛ أي النجاة، ﴿جناهي ْ
؛ مبعىن نعمة اإلجناء  ﴿باالٌء ِمْن رابِ ُكْم عاِظيٌم﴾هل معىن بالء نعمة؟ أم بالء مبعىن ابتالء؟ إذا قلنا أي 

  - ؛ مث يقول هللا ُكْم عاِظيٌم﴾﴿وايف ذاِلُكْم باالٌء ِمْن راب ِ ؛ هي ابتالء، ﴿ياُسوُموناُكْم ُسوءا اْلعاذااِب﴾وكذلك 
 :  -سبحانه وتعاىل 

َناُكْم َوَأْغَرقْ َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنْ ُتْم تَنُظُروَن﴾ ]البقرة:  [. 50﴿َوِإْذ فَ َرقْ َنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأَْنَي ْ
؛ أي وأذكروا حْي فرقنا؛ أي فلقنا  ﴿واِإْذ ف اراقْ ناا﴾من نعمه يقول:  -سبحانه وتعاىل  -يذكر هللا 

 -سبحانه وتعاىل    -دخلتموه هاربْي من عدوكم، فأجناكم هللا    -آابؤكم  -بكم البحر حْي دخلتموه أي  
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بينه وبْي إبراهيم ستة من اآلابء؛ األب السادس هو إسحاق، إًذا   -عليه السالم  - من الغرق، موسى 
يذكر هذه النعمة،    -سبحانه وتعاىل    -، هللا  -يهم السالم  عل   -ستة من اآلابء األب السابع هو إبراهيم  

  - ، حْي كانوا هنا يف مصر عند فرعون، مث أمره هللا -بين إسرائيل -سبحانه وتعاىل -وهي أجناء هللا 
ابخلروج فخرجوا من هذا الطريق، خرجوا من هذا الطريق، إىل أن وصلوا إىل هذه   -سبحانه وتعاىل 

تسمى :)البحريات املرة( وهي اآلن غري موجودة، وصلوا بْي خليج السويس والبحر البحرية، هذه البحرية  
يف هذه   -سبحانه وتعاىل  -املتوسط، وهي كانت مكان قناة السويس، وصلوا هناك، مث أغرقهم هللا 

  ذهبوا عن هذه الطريق، مث -سبحانه وتعاىل  -البحريات اليت تسمى البحريات املرة، مث ملا أجناهم هللا 
، وحدث هلم التيه يف هذا املكان، و يقول هللا  -سبحانه وتعاىل  -حدثت هلم القصص اليت ذكرها هللا 

نااُكْم﴾: -سبحانه وتعاىل  - ؛ أي: قوم ﴿واأاْغراقْ ناا آلا ِفْرعاْونا﴾, من الغرق  ﴿واِإْذ ف اراقْ ناا ِبُكُم اْلباْحرا فاأاجْناي ْ
؛ تنظرون إىل انطباق البحر عليهم، ويقال: أن  ُتْم تانظُُرونا﴾﴿واأان ْ فرعون ومن معه، وأتباعه على دينه، 

، يقول -سبحانه وتعاىل  -فرعون ملا رأى البحر انفلق قال: انفلق يل ألين أان ربكم، مث دخل فأهلكه هللا  
 ؛ آل يف القرآن هلا معان: ﴿آلا ِفْرعاْونا﴾: -سبحانه وتعاىل -هللا 

[؛ آلا 61]احلجر: ﴿ف الامها جااءا آلا ُلوٍط اْلُمْرساُلونا﴾ل، آل مبعىن أهل بيت الرجاملعىن األول: 
 ُلوٍط؛ أي أهل بيته، إًذا آل مبعىن أهل البيت.

[؛ 28]غافر:  ﴿واقاالا راُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرعاْونا﴾آل مبعىن نسب الرجل، وقال تعاىل:  املعىن الثاين:  
[، إًذا ليس هو من أتباع دينه، وإمنا هو من آل 28ر:]غاف ﴿ياْكُتُم ِإميااناُه﴾أي هو من نسب فرعون، 

 فرعون نسًبا.
﴿ِإنه اَّللها اْصطافاى آداما وانُوًحا واآلا ِإبْ رااِهيما  لكلمة "آل" أي: ذريته يقول هللا تعاىل: املعىن الثالث: 

 [.33]آل عمران: واآلا ِعْمراانا عالاى اْلعاالاِمْيا﴾
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[، ليس نسبا , وإمنا الذي  50]البقرة: ﴿واأاْغراقْ ناا آلا ِفْرعاْونا﴾. آل مبعىن: أهل دين الرجلالرابع: 
؛ وآل ﴿أاْدِخُلوا آلا ِفْرعاْونا﴾[، 46]غافر: ﴿أاْدِخُلوا آلا ِفْرعاْونا أاشاده اْلعاذااِب﴾آمن، وصار على دينه، 

 فرعون هنا معناها: أهل دينه ِمن صدقه.  
َلةا مثُه اَّتهَْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوأَنْ ُتْم ظَاِلُموَن﴾ ]البقرة:﴿َوِإْذ َواَعْدََن ُموَسى َأْربَِعنَي لَ   [. 51ي ْ

؛ أي واذكروا حْي واعدان موسى كي نعطيه التوراة بعد ما تنقضي أربعْي ليلة، أي:  ﴿واِإْذ وااعاْدانا﴾
؛ يف هذه املدة األربعْي، أذكروا حْي  لا﴾﴿مُثه اَّتهاْذمُتُ اْلِعجْ إذا انقضت أربعْي ليلة نعطه التوراة لتعملوا هبا،  

يقول   -سبحانه وتعاىل -حيث حدثت القصة اليت يذكرها هللا  -الطور-ترككم موسى يف هذا املكان، 
إىل    -عليه السالم    -يف املدة األربعْي يوم ملا ذهب موسى    ﴿مُثه اَّتهاْذمُتُ اْلِعْجلا﴾:  -سبحانه وتعاىل-هللا  
التوراة. ماذا   –سبحانه وتعاىل  - ، إىل الطور ليناجي هللا، وكي ينزل عليه هللا -سبحانه وتعاىل -هللا 

قصته يف سورة   -سبحانه وتعاىل  -الذي ذكر هللا    -فعلوا؟! يف هذه األربعْي يوم ملا تركهم اَّتذوا العجل،  
اب موسى إىل املوعد أي عبدوه، وقد صاغه وصنعه هلم السامري من بعد ذه ﴿مُثه اَّتهاْذمُتُ اْلِعْجلا﴾طه، 

 .-سبحانه وتعاىل    -؛ ظاملون ألنكم اَّتذمت هذا العجل وعبدمتوه من دون هللا  ﴿واأانْ ُتْم ظااِلُمونا﴾مع هللا  
 [. 52﴿مثُه َعَفْوََن َعْنُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]البقرة:

﴾، حموان ذنوبكم ملا تبتم إىل هللا، ﴿مُثه عافاْوانا عاْنُكْم﴾ ؛ بعد اَّتاذكم العجل، ﴿ِمْن ب اْعِد ذاِلكا
 عليكم.  -سبحانه وتعاىل  -تشكرون نعم هللا  ﴿لعالهُكْم تاْشُكُرونا﴾

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن َلَعلهُكْم تَ ْهَتُدوَن﴾ ]البقرة:  [. 53﴿َوِإْذ آتَ ي ْ
ناا ُموساى الْ  ﴾﴿واِإْذ آت اي ْ  ؛ أي التوراة.  ِكتاابا

 والفرقان هذا :عطف على الكتاب، وهو من أمساء التوراة، لكن ملاذا مسيت التوراة ابلفرقان؟! 
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؛ ﴿لاعالهُكْم ت اْهتاُدونا﴾ذلك أن الفرقان هو الفارق بْي احلق والباطل، الفارق بْي احلالل واحلرام، 
 هتتدون هبذا الكتاب من الظالم.

َاِذُكُم اْلِعْجَل فَ ُتوبُوا ِإََل َِبرِِئُكْم فَاقْ تُ ُلوا    ﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسى  ِلَقْوِمِه ََّي قَ ْوِم ِإنهُكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكْم ِِبَّتِ 
ٌر َلُكْم ِعْنَد َِبرِِئُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم ِإنهُه ُهَو الت هوهاُب الرهِحيُم﴾ ]البقرة:  [. 54أَنُفَسُكْم َذِلُكْم َخي ْ

؛ واملعىن أنه  ﴿ايا ق اْوِم ِإنهُكْم ظالاْمُتْم أانُفساُكم﴾؛أي:الذين عبدوا العجل، لا ُموساى لِقاْوِمِه﴾﴿واِإْذ قاا
؛ أي ابَّتاذكم ﴿ِإنهُكْم ظالاْمُتْم أانُفساُكْم اِبَّتِ ااذُِكُم اْلِعْجلا﴾ملا رجع وجدهم يعبدون األصنام فقال هلم : 

؛ أي ﴿فااقْ تُ ُلوا أانُفساُكْم﴾؛ أي إىل خالقكم من عبادة العجل، رِِئُكْم﴾﴿ف اُتوبُوا ِإىلا ابا العجل إهلًا فعبدوه، 
رِِئُكْم﴾الذي عبد العجل    -الذي مل يعبد العجل    -فليقتل الربيء منكم   ٌر لاُكْم ِعْندا ابا ي ْ ؛ ذلكم ﴿ذاِلُكْم خا

ابنه؟! فاهلل   أي: القتل خري لكم عند ابرئكم فقال بعضهم : كيف يقتل بعضنا بعًضا؟! كيف يقتل األب
ثوا  : -صلى هللا عليه وسلم  -وقد وردت رواية يف هذه القصة نذكرها من ابب قول رسول هللا - »حدِ 

جعل عليهم سحابة سوداء   -سبحانه وتعاىل -؛ مفاد هذه الرواية أن هللا عن بّن إسرائيل وًل حرج«
حابة، حىت قيل: قتل منهم حنو هبذه الس  -سبحانه وتعاىل -لئال يبصر بعضهم بعًضا؛ أي فرَحهم هللا 

سبعْي ألف، فقتلوا حىت خاضوا يف الدماء، وصاح الصبيان: اي موسى، العفو العفو، فبكى موسى،  
 فنزلت التوبة، وارتفعت الظلمة. 

﴿ف اتاابا  : -سبحانه وتعاىل  - يقول قتادة: ُجعل القتل للقتيل شهادة، وللحي توبة، قال هللا  
 ؛ ابملؤمنْي.  ﴿الرهِحيُم﴾؛ ملن ًتب إليه،  ﴿ِإنهُه ُهوا الت هوهاُب﴾؛ أي بعد هذا الفعل قبل هللا توبتكم عالاْيُكْم﴾

  ﴿َوِإْذ قُ ْلُتْم ََّي ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحَّته نَ َرى اَّللهَ َجْهَرةا فََأَخَذْتُكُم الصهاِعَقُة َوأَنْ ُتْم تَنُظُرونَ 
 [. 56-55ْن بَ ْعِد َمْوِتُكْم َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن﴾ ]البقرة:( مثُه بَ َعثْ َناُكْم مِ 55)

 ﴿واِإْذ قُ ْلُتْم﴾؛ أي اذكروا حْي قلتم ملوسى:  
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﴿ايا من عبادة العجل، بعد ذلك, قلتم:  -سبحانه وتعاىل  -ملا خرجتم معه ؛لتعتذروا إىل هللا  
هرة أي عيااًن ومعاينة! !بعد كل  هذه النعم اليت أنعم هللا ؛ جُموساى لاْن نُ ْؤِمنا لاكا حاىته ن اراى اَّللها جاْهراًة﴾

 عليهم هبا.  -سبحانه وتعاىل -
ْتُكُم الصهاِعقاُة﴾: -تعاىل -قال هللا   ؛ أي:  ﴿واأانْ ُتْم تانظُُرونا﴾؛ أي أخذتكم صيحة؛ فمتم ﴿فأاخاذا

﴿ِمْن ب اْعِد ماْوِتُكْم اكم، أي: أحيين ﴿مث ب اعاثْ نااُكْم﴾واحلال أنه ينظر بعضكم إىل بعض فيما حل بكم، 
 عليكم؛ فرتجعون إىل هللا.   –سبحانه وتعاىل  -؛ لعلكم تشكرون نعم هللا لاعالهُكْم تاْشُكُرونا﴾

وََن  َما ظََلمُ ﴿َوظَلهْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنه َوالسهْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما َرزَقْ َناُكْم وَ 
 [. 57َوَلِكْن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ ]البقرة:

سبحانه   - ؛ هذه القصص كلها يف هذا املكان، يف سيناء، يقول هللا ﴿واظالهْلناا عالاْيُكُم اْلغامااما﴾
ه أربعْي  سرتانكم ابلسحاب من حر الشمس يف التيه، االذي ًتهوا في  ﴿واظالهْلناا عالاْيُكُم اْلغامااما﴾:  -وتعاىل  

؛ املن  ﴿واأانزاْلناا عالاْيُكُم اْلمانه واالسهْلواى﴾يف سورة املائدة:  -سبحانه وتعاىل -سنة، وهو الذي ذكره هللا 
الكمأة    »الَكمأة من املن«يف حديث يقول فيه:    -صلى هللا عليه وسلم    -هو: الكمأة، كما ذكر الرسول

﴿ُكُلوا ، والسلوى هي نوع من أنواع الطيور يسمى: السمان،  ى﴾﴿اْلمانه واالسهْلوا إذا هي  :فقع من املن،  
  - سبحانه وتعاىل -؛ أمرهم أن َيكلوا وَل يدخروا شيًئا، لكن ادخروا فقطع هللا ِمْن طايِ بااِت ماا رازاقْ نااُكْم﴾

ما ؛ هل ظلموان بذلك؟ هل أنقصوا ﴿واماا ظالاُموانا﴾: -سبحانه وتعاىل -عنهم هذه النعمة، يقول هللا 
انُوا أانُفساُهْم ياْظِلُمونا﴾؟ اجلواب: َل، -سبحانه وتعاىل  -عند هللا   ؛ ألن وابل أعماهلم عليهم. ﴿والاِكْن كا
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 الجزء األول

 61-58( من اآلية 9تفسير سورة البقرة )ص:

ا  ُتْم رََغدا َها َحْيُث ِشئ ْ ا َوُقوُلوا  ﴿َوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمن ْ َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجهدا
 [. 58ِحطهٌة نَ ْغِفْر َلُكْم َخطَاََّيُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننَي﴾ ]البقرة:

ِذِه اْلقاْرياةا﴾؛ أي واذكروا حْي قلنا لكم: ﴿واِإْذ قُ ْلناا﴾ هلم   -سبحانه وتعاىل -؛ قال هللا ﴿اْدُخُلوا ها
  - ، مث أمرهم هللا -هو صحراء سيناء، اليت أمضوا فيها أربعْي سنة هذا التيه و  -بعد خروجهم من التيه 

﴿واِإْذ  : -سبحانه وتعاىل -أبن يتجهوا إىل فلسطْي، إىل بيت املقدس وهنا، يقول هللا  -سبحانه وتعاىل
ِذِه اْلقاْرياةا﴾ ُتْم راغا ؛ والقرية هي:بيت املقدس،  قُ ْلناا اْدُخُلوا ها ْيُث ِشئ ْ ؛ ورغًدا أي: واسًعا،  ًدا﴾﴿فاُكُلوا ِمن ْهاا حا
﴾، ﴿وااْدُخُلوا اْلباابا ُسجهًدا﴾َل مُتنعون من شيء،  ؛ ادخلوا ابب هذه املدينة.  ﴿وااْدُخُلوا اْلباابا

 -؛ يعىن قالوا أمرهم هللا  ﴿وااْدُخُلوا اْلباابا ُسجهًدا واُقوُلوا ِحطهٌة﴾؛ ومعىن السجود هنا: الركوع،  ﴿ُسجهًدا﴾
أن حُتط عنهم خطاايهم،   -سبحانه وتعاىل - ن يدخلوا وهم ركوع، ويسألون هللا أب -سبحانه وتعاىل

ُكْم واسانازِيُد اْلُمْحِسِنْيا﴾  ؛ فالذي حُيسن ويزيد يف الطاعة نزيد له يف ثوابه. ﴿واُقوُلوا ِحطهٌة ن اْغِفْر لاُكْم خاطااايا
َر الهِذي  ِقيَل ََلُْم فَأَنَزْلَنا َعَلى الهِذيَن ظََلُموا رِْجزاا ِمَن السهَماِء ِبَا  ﴿فَ َبدهَل الهِذيَن ظََلُموا قَ ْوًلا َغي ْ

 [. 59َكانُوا يَ ْفُسُقوَن﴾ ]البقرة: 
را الهِذي ِقيلا هلاُْم﴾؛ من هؤَلء، غريوا ﴿ف ابادهلا الهِذينا ظالاُموا﴾   - سبحانه وتعاىل- ؛ هللا ﴿ق اْوًَل غاي ْ

سبحانه  -ئون فيقولون: حبة يف شعرية؛ من ابب اَلستهزاء، وهللا أمرهم أن يقولوا حطة، فبدءوا يستهز 
أمرهم أبن يدخلوا سجًدا، أي :أن ميشوا، حال دخوهلم القرية ركوعا، لكنهم دخلوا ابلعكس   -وتعاىل

 فتقهقروا وهم راكعون وجعلوا ميشون للخلف 
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قبل مؤخراهتم؛ ِعناًدا،  مشوا من   -سبحانه وتعاىل -كما أمرهم هللا  -بدَل من أن ميشوا لألمام  
ُْم فاأانزاْلناا عالاى الهِذينا ظالاُموا رِْجزًا ِمنا السهماا ؛ رجزًا أي  ِء﴾﴿ف ابادهلا الهِذينا ظالاُموا ق اْوًَل غاي ْرا الهِذي ِقيلا هلا

انُوا﴾عذااًب،  اِء مباا كا هللا   ؛ أي بسبب مبا كانوا يفسقون، بسبب فسقهم، وخروجهم عن طاعة﴿ِمنا السهما
 منهم يف ساعة واحدة سبعون ألف، وهللا أعلم.  -سبحانه وتعاىل  -، قيل: أهلك هللا  -سبحانه وتعاىل  -

 :-سبحانه وتعاىل  -مث يقول هللا 
ناا َقدْ    ﴿َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه فَ ُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلََْجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعي ْ

 [. 60َعِلَم ُكلُّ ُأََنٍس َمْشَربَ ُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن ِرْزِق اَّللِه َوًل تَ ْعثَ ْوا ِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن﴾ ]البقرة:
﴿واِإِذ ؛ اذكروا حْي استسقى موسى لقومه، ملا عطشوا يف التيه، إًذا هذه القصة ﴿واِإِذ اْستاْسقاى﴾

﴿واِإِذ  : -سبحانه وتعاىل -؛ عاد السياق القرآين مرة أخرى إىل الكالم عن التيه، يقول هللا اْستاْسقاى﴾
؛ فضرب اكا احلْاجارا﴾﴿ف اُقْلناا اْضِرْب ِبعاصا ؛ طلب السقي لقومه ألهنم عطشوا يف التيه،  اْستاْسقاى ُموساى﴾

ًنا﴾؛أي :انشقت وسالت منه ﴿فاانفاجاراْت﴾ابلعصا الذي معه،  ﴿قاْد  ؛ بعدد األسباط، ﴿اثْ ن اتاا عاْشراةا عاي ْ
؛ موضع شرهبم فال يشاركهم فيه غريهم، وقلنا هلم: ﴿ماْشراب اُهْم﴾أي: كل ِسْبط منهم،  عاِلما ُكلُّ أاناٍس﴾

؛ أي ﴿واَل ت اْعث اْوا يف األاْرِض ُمْفِسِدينا﴾؛ ومعىن "تعثوا": تفسدون  اَّللِه واَل ت اْعث اْوا﴾﴿ُكُلوا وااْشرابُوا ِمْن رِْزِق  
 َل تفسدوا يف األرض وتزيدوا الفساد فيها. 

ُض ِمْن ﴿َوِإْذ قُ ْلُتْم ََّي ُموَسى َلْن َنْصِبَ َعَلى طََعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا رَبهَك ُُيْرِْج لََنا ِمها تُ ْنِبُت اأَلرْ 
رٌ  اْهِبُطوا ِمْصراا    بَ ْقِلَها َوِقثهائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْستَ ْبِدلُوَن الهِذي ُهَو َأْدََن ِِبلهِذي ُهَو َخي ْ

لهُة َواْلَمْسَكَنُة َوَِبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن ا  َّللِه َذِلَك ِِبَن هُهْم َكانُوا َيْكُفُروَن  فَِإنه َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 
 [. 61ِِبََّيِت اَّللِه َويَ ْقتُ ُلوَن النهِبيِ نَي ِبَغْْيِ اْْلَقِ  َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن﴾ ]البقرة: 
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ث عن التيه    حْي  ؛ واذكروا    َل يزال احلدي﴿واِإْذ قُ ْلُتْم ايا ُموساى لاْن ناْصربا عالاى طاعااٍم وااِحٍد﴾
ْن،  

ا
؛ مث ذكروا، ﴿ِمها تُ ْنِبُت األاْرُض﴾؛ خيرج لنا شيًئا،  ﴿فاادُْع لاناا رابهكا خُيْرِْج لاناا﴾قلتم: مللنا من السلوى وامل

؛ العداس  ﴿واعاداِسهاا﴾؛ الفوم: الثوم، ﴿واُفوِمهاا﴾؛ مثل اخليار، ﴿واِقثهائِهاا﴾؛ مثل الفول، ﴿ِمْن ب اْقِلهاا﴾
 ، والبصل معروف.معروف

ٌر﴾ ]البقرة:  [. 61﴿قَاَل أََتْستَ ْبِدلُوَن الهِذي ُهَو َأْدََن ِِبلهِذي ُهَو َخي ْ
﴾؛ قال هلم موسى:  ﴿قاالا أاتاْست اْبِدُلونا﴾ ﴿اِبلهِذي ُهوا  ؛ أي: أقل شرفًا،  ﴿أاتاْست اْبِدُلونا الهِذي ُهوا أاْدَنا

ي ٌْر﴾  ؛ ابلذي هو أشرف منه.خا
 :-نه وتعاىل سبحا  -قال هللا  

 [. 61﴿اْهِبُطوا ِمْصراا فَِإنه َلُكْم َما َسأَْلُتْم﴾ ]البقرة:
 اهبطوا أي: انزلوا مصرا أي :بلدا من البلدان, والبلدان تسمى األمصار
﴾ ]البقرة: لهُة َواْلَمْسَكَنُة َوَِبُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اَّللِه  [. 61﴿َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِ 

لهُة﴾؛ ضربت معناها: ُجِعلت  : ﴿واُضرِباْت عالاْيِهُم﴾ن النبات، مث قال؛ م﴿ماا ساأاْلُتْم﴾ ؛  ﴿عالاْيِهُم الذِ 
ُءوا ِبغاضاٍب﴾؛ أي الفقر واخلِزي مالزٌم هلم، ﴿وااْلماْسكاناُة﴾أي: الذل واهلوان،  ؛ ابءوا أي رجعوا ﴿واابا
﴾ انُوا﴾؛ أي ضرب الذلة، واملسكنة، والغضب كله هذا رجعوا به، ﴿ِبغاضاٍب ِمنا اَّللِه ؛ بسبب ﴿أبِان هُهْم كا

 أهنم:
َكانُوا  ﴿َذِلَك ِِبَن هُهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِِبََّيِت اَّللِه َويَ ْقتُ ُلوَن النهِبيِ نَي ِبَغْْيِ اْْلَقِ  َذِلَك ِبَا َعَصْوا وَ 

 [. 61يَ ْعَتُدوَن﴾ ]البقرة:
ُءوا  ﴾﴿واابا ﴾؛ مث قال: ِبغاضاٍب ِمنا اَّللِه ﴿ذاِلكا أبِان هُهْم  ؛ أي هذا الضرب، وهذا الغضب، ﴿ذاِلكا

﴾ ِت اَّللِه انُوا ياْكُفُرونا ِِبايا ﴾؛ بسبب أهنم كانوا،  كا ِت اَّللِه ؛ أي ابملعجزات، ويستهزئون أبوامر ﴿ياْكُفُرونا ِِبايا
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﴿ذاِلكا مباا  ؛أي:ظلما ﴿ِبغارْيِ احلْاقِ ﴾؛ مثل: زكراي وحيي، ﴾﴿واي اْقتُ ُلونا النهِبيِ ْيا ، -سبحانه وتعاىل - هللا 
انُوا ي اْعتاُدونا﴾؛ هذا العذاب بسبب عصياهنم، عاصاْوا﴾ ؛ ومبا كانوا يتجاوزون احلد يف املعاصي، قال  ﴿واكا

لهُة وااْلماْسكاناُة﴾: -سبحانه وتعاىل -هللا   له معان: ؛ الضرب يف القرآن ﴿واُضرِباْت عالاْيِهُم الذِ 
﴾معناه السري والسفر، املعىن األول للضرب:  ِبيِل اَّللِه ﴿واِإذاا [، 94]النساء: ﴿ِإذاا ضارابْ ُتْم يف سا

 [.20]املزمل: ﴿واآخاُرونا ياْضرِبُونا يف األاْرِض﴾[، 101]النساء:ضارابْ ُتْم يف األاْرِض﴾ 
ُهْم ُكله ﴿فااْضرِ : -تعاىل -الضرب ابليد، قال املعىن الثاين للضرب:   بُوا ف اْوقا األاْعنااِق وااْضرِبُوا ِمن ْ
 [.12]األنفال: ب انااٍن﴾

﴾الضرب مبعىن الوصف، املعىن الثالث:  [؛ أي أن  26]البقرة: ﴿ِإنه اَّللها َل ياْستاْحِيي أاْن ياْضِربا
﴾يصف لكم،  ﴾[؛ هنا مبعىن: الوصف، 45]إبراهيم: ﴿واضارابْ ناا لاُكُم األاْمثاالا  ﴿فاال تاْضرِبُوا َّللِِه األاْمثاالا

 [؛ َل تصفوه أبمثال، َل تصفوه بصفات غريه. 74]النحل:
ناُة﴾الضرب مبعىن: اجلاعل،  املعىن الرابع:    لهُة وااْلماْسكا [؛ أي ُجعلت 61]البقرة:  ﴿وُضرِباْت عالاْيِهُم الذِ 
لهُة وااْلما عليهم،   .ْسكاناُة﴾﴿الذِ 
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 الجزء األول

 69-62( من اآلية 10تفسير سورة البقرة )ص:

َصاِْلاا  ﴿ِإنه الهِذيَن آَمُنوا َوالهِذيَن َهاُدوا َوالنهَصاَرى َوالصهابِِئنَي َمْن آَمَن ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْلِخِر َوَعِمَل  
 [. 62َعَلْيِهْم َوًل ُهْم َُيَْزنُوَن﴾ ]البقرة:فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِ ِْم َوًل َخْوٌف 

؛  ﴿واالنهصااراى واالصهابِِئْيا﴾؛ هم اليهود.  ﴿واالهِذينا هااُدوا﴾؛ ابألنبياء قبل حممد.  ﴿ِإنه الهِذينا آماُنوا﴾
؛  ﴿اِبَّللِه وااْلي اْوِم اآلِخِر﴾؛ يقول هللا: من آمن من هؤَلء. ﴿ماْن آمانا﴾الصابئون :هم فرقة كانوا موحدين. 
﴿ف الاُهْم ؛ عمل بشريعة النيب صلى هللا عليه وسلم. ﴿واعاِملا صااحِلًا﴾يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم. 

فال خوٌف    ْم حياْزانُونا﴾﴿واَل خاْوٌف عالاْيِهْم واَل هُ ؛ يف اآلخرة.  ﴿ِعْندا راهبِ ِْم﴾؛ أي ثواب أعماهلم،  أاْجرُُهْم﴾
 عليهم من أهوال اآلخرة، وَل حيزنون ملا فاهتم من الدنيا. 

ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعله  َناُكْم ِبُقوه ُكْم  ﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ
 [. 63تَ ت هُقوَن﴾ ]البقرة:

؛ أذكروا حْي أخذان ميثاقكم، أي أخذان منكم العهود أبن تعملوا مبا يف  يثااقاُكْم﴾﴿واِإْذ أاخاْذانا مِ 
أخذان منكم العهد أبن تعملوا مبا يف   -سبحانه وتعاىل -التوراة، ويعود احلديث إىل بين إسرائيل يقول هللا

﴾التوراة،   رفعه فوق رءوسهم، فكانوا إذا  جباًل مث -سبحانه وتعاىل -؛ اقتلع هللا ﴿واراف اْعناا ف اْوقاُكُم الطُّورا
نااُكْم  رأوا اجلبل قالوا: مسعنا وأطعنا، مث إذا رأوا التوراة قالوا: مسعنا وعصينا، أي وقلنا:  ﴿خذوا ماا آت اي ْ

؛ لعلكم إذا  ﴿لاعالهُكْم ت ات هُقونا﴾؛ أي: ابلعمل مبا يف التوراة. ﴿وااذُْكُروا ماا ِفيِه﴾؛ أي: جبد واجتهاد ِبُقوهٍة﴾
 م ابلتوراة تتقون النار. عملت

ُتْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَ َلْوًل َفْضُل اَّللِه َعَلْيُكْم َوَرْْحَُتُه َلُكنُتْم ِمَن اخْلَاِسرِيَن﴾ ]البقرة  [. 64:﴿مثُه تَ َولهي ْ
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ُتْم﴾ ﴾؛ أي: أعرضتم عن العمل ابلتوراة، ﴿مُثه ت اوالهي ْ ؛ من بعد ما أخذان عليكم ﴿ِمْن ب اْعِد ذاِلكا
؛ رَحكم ابلتوبة، ورَحكم بتأخري العذاب عنكم. ﴿ف الاْوَل فاْضُل اَّللِه عالاْيُكْم واراَْحاُتُه﴾ثاق ابلطاعة. املي

 ؛ أي من اهلالكْي. ﴿لاُكنُتْم ِمنا اخلْااِسرِينا﴾
( َفَجَعْلَناَها 65ِسِئنَي ) ﴿َوَلَقْد َعِلْمُتُم الهِذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِف السهْبِت فَ ُقْلَنا ََلُْم ُكونُوا ِقَرَدةا َخا

 [. 66-65َنَكاًلا ِلَما بَ نْيَ َيَديْ َها َوَما َخْلَفَها َوَمْوِعظَةا لِْلُمتهِقنَي﴾ ]البقرة:
ْوا﴾؛ علمتم تعين: عرفتم  ﴿والاقاْد عاِلْمُتُم الهِذينا اْعتاداْوا﴾ ﴿الهِذينا  أي ِتاوزوا حدود هللا،    ﴿الهِذينا اْعتادا

عن صيد السمك يوم   -سبحانه وتعاىل -؛ اعتدوا بصيد السمك، هناهم هللا  السهْبِت﴾اعتدوا ِمْنُكْم يف 
 السبت.

هنا أيلة العقبة، هنا أصحاب  -خليج العقبة  -قيل: أهل أيلة وتلك قرية كانت يف هذا املكان 
ُْم ُكونُوا ِقراداًة خااِسِئْيا﴾:  -سبحانه وتعاىل    -السبت، يقول هللا   سبحانه    -فلم ميتثلوا ألمر هللا  ؛  ﴿ف اُقْلناا هلا

﴿ِقراداًة  : -سبحانه وتعاىل -فأهلكهم هللا سبحانه وتعاىل قيل: بعد ثالثة أايم، جعلهم هللا  -وتعاىل
صلى هللا   -؛ وهل هذه القردة من نسلهم؟. نقول: القردة هذه ليست من نسلهم ألن النيب خااِسِئْيا﴾

، هذا احلديث أخرجه مسلم، وكانت  فيدع له نسالا أو عاقبة«  »إن هللا مل ميسخ شيئااقال:    -عليه وسلم  
جعل أمة قردة وخنازير  مث مل يبق هلم   -سبحانه وتعاىل -إذا هللا  القردة واخلنازير موجودة قبل ذلك، ،
؛  ﴿ناكااًَل﴾؛ أي هذه العقوبة، ﴿فاجاعاْلنااهاا﴾: -سبحانه وتعاىل -عقبا، مل يبق هلم نساًل، مث يقول هللا 

ا ب اْْيا  .  -سبحانه وتعاىل  -أي عربة، هذه العربة ألجل أن متنع غريهم من ارتكاب معاصي هللا   يْ هاا  ﴿ِلما يادا
ْلفاهاا﴾ ؛ أي: ومن َييت  ﴿واماا خلفها﴾؛ ما بْي يديها: أي زمن هذه اآلية، هذه عربة ألهل زماهنم،  واماا خا

هم  -سبحانه وتعاىل  -؛ الذي يتقي هللا، الذي خيشى هللا ﴿واماْوِعظاًة لِْلُمتهِقْيا﴾بعدهم من األمم، 
 املنتفعون هبذه القصص.
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ْوِمِه ِإنه اَّللهَ أيَُْمرُُكْم َأْن َتْذَِبُوا بَ َقَرةا قَاُلوا أَتَ تهِخُذََن ُهُزواا قَاَل َأُعوُذ ِِبَّللِه َأْن  ﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلقَ 
 [. 67َأُكوَن ِمَن اجْلَاِهِلنَي﴾ ]البقرة:

﴾ ,أي: واذكروا حْي قال موسى لقومه؛ قتل هلم قتيل َل يُدرى قاتله، فسألوا النيب موسى  ﴿واِإْذ قاالا
؛ فردوا على موسى، ﴿ِإنه اَّللها َياْمركم أاْن تاْذحباُوا ب اقاراًة﴾عن القاتل فدعاهم فقال:    -صلى هللا عليه وسلم    -

﴾؛ تسخر منا!. ﴿قااُلوا أات اتهِخُذانا ُهُزًوا﴾فقالوا:  ﴿أاْن أاُكونا ِمنا  ؛ ألتجئ إىل هللا. ﴿قاالا أاُعوُذ اِبَّللِه
 ابآلخرين.؛ من املستهزئْي اجلْااِهِلْيا﴾

ْ لََنا َما ِهَي قَاَل ِإنهُه يَ ُقوُل ِإن هَها بَ َقَرٌة ًل فَاِرٌض َوًل ِبْكٌر َعَواٌن   بَ نْيَ َذِلَك  ﴿قَاُلوا ادُْع لََنا رَبهَك يُ بَ نيِ 
 [. 68فَافْ َعُلوا َما تُ ْؤَمُروَن﴾ ]البقرة:

ْ لاناا ماا  ﴿قااُلوا قد عزم على هذا األمر.  -عليه السالم  -ملا علموا أن موسى  ادُْع لاناا رابهكا يُ ب اْيِ 
- سبحانه وتعاىل  -؛ أي: إن هللا  ﴿قاالا ِإنهُه﴾:  -موسى    - ؛ ما هي أي: ما سنها، ما عمرها، قال  ِهيا﴾

ا ب اقاراٌة َل فااِرٌض﴾.  ﴿عاوااٌن ب اْْيا  ؛ وَل صغرية. ﴿واَل ِبْكٌر﴾؛ َل فارض أي ليست كبرية. ﴿ِإنهُه ي اُقوُل ِإن هها
 ؛ ما تؤمرون به من ذحبها. ﴿فاافْ عاُلوا ماا تُ ْؤماُرونا﴾؛ أي نصف بْي ذلك، ليست كبرية وَل صغرية،  ﴾ذاِلكا 

ْ لََنا َما َلْونُ َها قَاَل ِإنهُه يَ ُقوُل ِإن هَها بَ َقَرٌة َصْفَراُء فَاِقٌع َلْونُ هَ  ا َتُسرُّ النهاِظرِيَن﴾  ﴿قَاُلوا ادُْع لََنا رَبهَك يُ بَ نيِ 
 . [69]البقرة:

﴾ ْ لاناا ماا لاْونُ هاا﴾؛ قوم موسى قالوا ملوسى: ﴿قااُلوا ادُْع لاناا رابهكا ؛ يريدون لواًن  ﴿ادُْع لاناا رابهكا يُ ب اْيِ 
.  - سبحانه وتعاىل    -؛ أي هللا  ﴿ِإنهُه﴾عليهم، قال موسى:    -سبحانه وتعاىل  -معيًنا، شددوا فشدد هللا  

؛  ﴿فااِقٌع لاْونُ هاا تاُسرُّ النهاِظرِينا﴾ ؛ صفراء أي صفرة شديدة ﴿صفراء فااِقٌع﴾أي: البقرة.  ﴿نهُه ي اُقوُل ِإن ههاا﴾
 الذي ينظر إليها تُعجبه حُلسنها. 
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َنا َوِإَنه ِإْن َشاَء اَّللهُ َلُمْهتَ  ْ لََنا َما ِهَي ِإنه اْلبَ َقَر َتَشابََه َعَلي ْ ُدوَن﴾  ﴿قَاُلوا ادُْع لََنا رَبهَك يُ بَ نيِ 
 . [70]البقرة:

ْ لاناا﴾؛ أي قوم موسى، قالوا ملوسى:  ﴿قااُلوا﴾ ؛ ما هي  ﴿ماا ِهيا﴾؛ يوضح لنا.  ﴿ادُْع لاناا رابهكا يُ ب اْيِ 
ناا﴾هذه البقرة، هل هي تعمل يف احلرث والسقي أو َل تعمل؟  ؛ فالبقر كثري لكثرة  ﴿ِإنه اْلب اقارا تاشااباها عالاي ْ

  - , سنهتدي إليها. هللا ﴿واِإانه ِإْن شااءا اَّللهُ لاُمْهتاُدونا﴾دة، البقر؛ مل نستطع أن هنتدي إىل البقرة املقصو 
؛ قيل:أهنم لومل يستثنوا بقوهلم:" إن شاء هللا"؛ ملا بُينت آلخر  ﴿واِإانه ِإْن شااءا اَّللهُ﴾يقول:    -سبحانه وتعاىل

 األبد.



 اجلزء األول -التفسري امليسر                

 

 

 

45 

 الجزء األول

 76-70( من اآلية 11تفسير سورة البقرة )ص:

( قَاَل ِإنهُه يَ ُقوُل ِإن هَها بَ َقَرٌة ًل َذُلوٌل تُِثُْي اأَلْرَض َوًل َتْسِقي 70َشاَء اَّللهُ َلُمْهَتُدوَن )  ﴿َوِإَنه ِإنْ 
 [. 71-70اْْلَْرَث ُمَسلهَمٌة ًل ِشَيَة ِفيَها قَاُلوا اْلَن ِجْئَت ِِبْْلَقِ  َفَذَِبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلوَن﴾ ]البقرة:

﴾ ا ب اقاراٌة﴾: إن هللا يقول: -سبحانه وتعاىل  -؛ أي: هللا ﴿ِإنهُه﴾؛موسى. ﴿قاالا ؛  ﴿ِإنهُه ي اُقوُل ِإن هها
﴾؛ أي غري مذللة للعمل، َل تعمل، ﴿َل ذاُلوٌل﴾صفاهتا.  ﴿واَل ؛ تقلب األرض للزراعة، ﴿تُِثرُي األاْرضا

﴾ رث هي: األرض املهيأة للزراعة،  ؛ أي َل ُيستقى، َل يوضع عليها املاء لسقي الزرع، واحلتاْسِقي احلْاْرثا
﴾ ؛ أي ساملة من العيوب، ساملة من  ﴿ُمسالهماٌة﴾؛ أي َل يستقى عليها لسقي الزرع، ﴿واَل تاْسِقي احلْاْرثا

قالوا:   ﴿قااُلوا اآلنا ِجْئتا اِبحلْاقِ ﴾؛ غري لوهنا األصفر، ﴿ِفيهاا﴾أي: َل لون  ﴿َل ِشياةا﴾آاثر العمل، 
نطقت ابلبيان التام. قيل يف ذلك: أهنم طلبوها؛فوجدوها عند فىت، فطلب هبا أموال كثرية، قالوا: ملء 

اُدوا ي اْفعاُلونا﴾وزهنا ذهًبا،   اُدوا ي اْفعاُلونا﴾؛ بسبب غالء َثنها  ﴿فاذاحباُوهاا واماا كا . إًذا ملا شددوا شدد  ﴿واماا كا
 عليهم. -سبحانه وتعاىل -هللا 

ُ ُُمْرٌِج َما ُكنُتْم َتْكُتُموَن﴾ ]البقرة:﴿َوِإذْ   [. 71-70 قَ تَ ْلُتْم نَ ْفساا فَادهارَْأُُتْ ِفيَها َواَّلله
؛ أي:  ﴿فاادهاراْأمُتْ ِفيهاا وااَّللهُ خُمْرٌِج﴾؛ ادهاراْأمُتْ أي :َّتاصمتم وتدافعتهم. ﴿واِإْذ قتلتم ن اْفًسا فاادهاراْأمُتْ﴾ 

؛ من أمرها، هذه اآلية تنهى مقدمة القصة ، أول القصة أهنم قتلوا نفًسا ونا﴾﴿ماا ُكنُتْم تاْكُتمُ ُمظهر 
ُ خُمْرٌِج ماا ُكنُتْم تاْكُتُموانا﴾فاختلفوا فيها.     - سبحانه وتعاىل  - وهذا من ابب التقدمي والتأخري، وهللا    ؛ ﴿وااَّلله

 ؛ النفس يف القرآن هلا معان:﴿واِإْذ ق ات اْلُتْم ن اْفًسا﴾يقول: 
لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحداٍة﴾:  -سبحانه وتعاىل    -النفس مبعىن آدم؛ قال هللا  األول:  املعىن    ﴿الهِذي خا

 [، أي: آدم. 1]النساء:
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ي ْرًا﴾مبعىن األم؛ املعىن الثاين للنفس:  [ أي 12]النور: ﴿ظانه اْلُمْؤِمُنونا وااْلُمْؤِمنااُت أبِانُفِسِهْم خا
 أبمهاهتم املراد: عائشة. 

[؛ 164]آل عمران: ﴿ِإْذ ب اعاثا ِفيِهْم راُسوًَل ِمْن أانْ ُفِسِهْم﴾النفس مبعىن اجلماعة الثالث: املعىن 
 [ أي من مجاعتكم.128]التوبة: ﴿لاقاْد جااءاُكْم راُسوٌل ِمْن أانُفِسُكْم﴾أي من مجاعتهم، 

ا النفس مبعىن: اإلنسان: املعىن الرابع:  ناا عالاْيِهْم ِفيها ت اب ْ [؛  45]املائدة: أانه الن هْفسا اِبلن هْفِس﴾﴿واكا
 أي: اإلنسان ابإلنسان. 

 ﴿مُثه أانْ ُتْم هاُؤَلِء ت اْقتُ ُلونا أانُفساُكْم﴾مبعىن البعض، النفس مبعىن البعض: املعىن اخلامس: 
رِِئُكْم  [؛ أي يقتل بعضكم بعًضا، وقال تعاىل:  85]البقرة: [؛ 54]البقرة:  فااقْ تُ ُلوا أانُفساُكْم﴾﴿ف اُتوبُوا ِإىلا ابا

 أي يقتل بعضكم بعًضا.
 [؛ أي: أخرجوا أرواحكم.93؛ ]األنعام:﴿أاْخرُِجوا أانُفساُكُم﴾النفس مبعىن الروح:  املعىن السادس:  

ُ اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم آََّيتِِه َلَعلهُكْم ت َ   [. 73ْعِقُلوَن﴾ ]البقرة: ﴿فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها َكَذِلَك ُُيِْي اَّلله
؛ ببعض هذه البقرة اليت ذحبتوها، فُضرب هذا ﴿بِب اْعِضهاا﴾؛ أي اضربوا املقتول، ﴿فقلنا اْضرِبُوُه﴾

املقتول، فقام وقال: فالٌن قتلين مث مات، فأقاموا احلد. ﴿كاذاِلكا حُيِْي اَّللهُ املوتى﴾؛ كهذا اإلحياء حييي  
تِِه﴾؛ أي آايت دَلئل قدرته. ﴿لاعالهُكْم ت اْعِقُلونا﴾؛ فتعلمون املوتى.    -سبحانه وتعاىل    -هللا   ﴿وايُرِيُكْم آايا

 أن القادر على إحياء نفس واحدة؛ قادٌر على إحياء نفوس كثرية. 
  :-سبحانه وتعاَل  - مث يقول هللا 

 [.74َوةا﴾ ]البقرة:﴿مثُه َقَسْت قُ ُلوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلَِْجارَِة َأْو َأَشدُّ َقسْ 



 اجلزء األول -التفسري امليسر                

 

 

 

47 

﴿مثُه َقَسْت قُ ُلوُبُكْم﴾؛ أيها اليهود صلُبت عن قبول اْلق. ﴿ِمْن بَ ْعِد َذِلَك﴾ أي من بعد 
اْلَّيت الِت مرت عليكم، ومع ذلك قست قلوبكم عن قبول اْلق. ﴿َفِهَي َكاْلَِْجارَِة﴾ أي قلوبكم  

 قسوة من اْلجارة.ِف القسوة كاْلجارة. ﴿َأْو َأَشدُّ َقْسَوةا﴾ ، أو هي أشد 
 [. 74﴿َوِإنه ِمَن اْلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجهُر ِمْنُه األَنْ َهاُر﴾ ]البقرة:

 ﴿َوِإنه ِمَن اْلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجهُر ِمْنُه األَنْ َهاُر﴾؛ لكن هذه قلوبكم أيها اليهود أصلب من اْلجارة. 
َها َلَما َيشهقهُق فَ َيْخُرُج ِمْنهُ   [. 74اْلَماُء﴾ ]البقرة:  ﴿َوِإنه ِمن ْ

َها﴾؛ أي من اْلجارة. ﴿َلَما َيشهقهُق فَ َيْخُرُج ِمْنُه اْلَماُء﴾؛ هذه اْلجارة صلبة ُيستفاد   ﴿َوِإنه ِمن ْ
 . -سبحانه وتعاَل  -منها ِبن ُيرج منها املاء، أما قلوبكم فال تستفيد من كالم هللا 

َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة  ﴾ ]البقرة:﴿َوِإنه ِمن ْ  [.74اَّللِه
﴾؛ لكن قلوبكم ًل تتأثر وًل تلني   َها﴾؛ أي من اْلجارة. ﴿َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللِه ﴿َوِإنه ِمن ْ

 وًل َّتشع. 
ُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ ْعَمُلوَن﴾ ]البقرة:  [. 74﴿َوَما اَّلله

ُ ِبغااِفٍل عامها ت اْعماُلونا﴾   -لوقتكم املعلوم، فيجازيكم  -سبحانه وتعاىل -هللا ؛ إمنا يؤخركم ﴿واماا اَّلله
 عليه اجلزاء األوىف. -سبحانه وتعاىل

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اَّللِه مثُه ُُيَر ُِفونَُه ِمْن ب َ  ْعِد َما ﴿َأفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ
 [. 75َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة:

؛ أي طائفة  ﴿واقاْد كاانا فارِيٌق﴾؛ أي اليهود. ﴿أاْن يُ ْؤِمُنوا لاُكْم﴾؛ أيها املؤمنون. ﴿أاف اتاْطماُعونا﴾
ُهْم﴾ ﴾؛ وهم أحبارهم. ﴿فارِيٌق ِمن ْ ؛ يغريون كالم هللا  ﴿مُثه حُيار ُِفوناُه﴾؛ أي: يف التوراة. ﴿ياْسماُعونا كاالما اَّللِه



                 اجلزء األول  - امليسر التفسري

 

 

 

48 

؛ أي : َل تطمعوا يف  ﴿واُهْم ي اْعلاُمونا﴾؛ أي من بعد ما فهموه.  ْعِد ماا عاقاُلوُه﴾﴿ِمْن ب ا املوجود يف التوراة.  
 إسالمهم، فلهم سابقة يف الكفر والِعناد.

ثُونَ ُهْم ِبَا فَ َتحَ  ُ  ﴿َوِإَذا َلُقوا الهِذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنها َوِإَذا َخال بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعٍض قَاُلوا َأحُتَدِ   اَّلله
 [. 76َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّوُكْم ِبِه ِعْنَد رَبِ ُكْم َأَفال تَ ْعِقُلوَن﴾ ]البقرة:

؛ يقولون: نؤمن أبن  ﴿قااُلوا آمانها﴾؛ إذا لقي منافقوا اليهود الذين آمنوا ﴿واِإذاا لاُقوا الهِذينا آماُنوا﴾
؛ إذا خال تعين: إذا ْعُضُهْم ِإىلا ب اْعٍض﴾﴿واِإذاا خاال ب ا حممد رسوٌل ونيٌب من هللا. وهو املبشر به يف كتابنا. 

قالوا للمنافقْي منهم:  -ِمن مل ينافق  -: أي رؤساءهم قالوا ﴿قااُلوا﴾رجع بعضهم مع بعض. 
ثُون اُهْم﴾ ؛ أي مبا عرفكم يف التوراة من نعت النيب  ﴿مباا ف اتاحا اَّللهُ عالاْيُكْم﴾؛ أي أَّتربون املؤمنْي. ﴿أاحُتادِ 

؛ يوم القيامة. أي ها أنتم اآلن  ﴿ِبِه ِعْندا رابِ ُكْم﴾؛ ليخاصموكم. ﴿لُِيحااجُّوُكْم﴾وسلم. صلى هللا عليه 
؛ أهنم حُياجونكم إذا  ﴿أافاال ت اْعِقُلونا﴾تقيمون احلجة عليكم يف ترك إتباع حممد مع علمكم بصدقه، 

 حدثتموهم، فانتبهوا، وهذا كالم األحبار ملنافقيهم. 
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 83-77( من اآلية 12تفسير سورة البقرة )ص:

 [. 77﴿َأَوًل يَ ْعَلُموَن َأنه اَّللهَ يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن﴾ ]البقرة:
؛ يف ﴿أانه اَّللها ي اْعلاُم ماا ُيِسرُّونا﴾؛ هؤَلء األحبار. ﴿أاواَل ي اْعلاُمونا﴾: -سبحانه وتعاىل -قال هللا 

 ؛ ما يظهر على ألسنتهم، فكيف أن يقولوا هذا الكالم.  ﴿واماا يُ ْعِلُنونا﴾قلوهبم، 
ُهْم أُمِ يُّوَن ًَل يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإًله َأَماينه َوِإْن ُهْم ِإًله َيظُنُّوَن﴾ ]البقرة:  [.78﴿َوِمن ْ

﴾﴿َلا ي اْعلاُمونا  أي: عوام،    ؛﴿أُمِ يُّونا﴾أي : ومن اليهود،    ؛﴿واِمن ُْهْم﴾ َل يعلمون التوراة،    ؛اْلِكتاابا
األماين هي: أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، ألهنم َل يرجعون إىل التوراة؛ فاعتمدوا على   ؛﴿ِإَله أامااينه﴾

إن هنا مبعىن: ما، أي: ما   ؛﴿واِإْن ُهْم﴾، ﴿واِإْن ُهْم ِإَله ياظُنُّونا﴾هذه األماين، وعلى هذه األكاذيب، 
 ، وغريه ِما خيتلقونه إَل يف ظن وليس علم.-صلى هللا عليه وسلم  -يب هم يف جحد نبوة الن

﴾  ﴿فَ َوْيٌل لِلهِذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب ِِبَْيِديِهْم مثُه يَ ُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اَّللِه لَِيْشتَ ُروا ِبِه ََثَنا  ا قَِليالا
 [. 79]البقرة:

﴿ف اواْيٌل لِلهِذينا ياْكتُ ُبونا اْلِكتاابا  هلم  -سبحانه وتعاىل -هذا هتديد من هللا  ؛﴿ف اواْيٌل لِلهِذينا﴾
ا ِمْن أي يكتبون الكتاب خمتلقا من عندهم؛ يكذبون ويكتبون غري احلقيقة،  ؛أبِاْيِديِهْم﴾ ﴿مُثه ي اُقوُلونا هاذا
﴾ من الدنيا مثل اليهود؛ غريوا صفة النيب   َثًنا قلياًل  ؛ ﴿لِياْشت اُروا ِبِه َثااًنا قاِلياًل﴾فعلوا هذا األمر،  ؛ِعْنِد اَّللِه

- سبحانه وتعاىل  -يف التوراة؛ وغريوا آية الرجم وكتبوها على خالف ما أنزل هللا    -صلى هللا عليه وسلم  -
. 

 [. 79﴿فَ َوْيٌل ََلُْم ِمها َكتَ َبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل ََلُْم ِمها َيْكِسُبوَن﴾ ]البقرة:
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ُْم   ت اباْت أاْيِديِهْم﴾﴿ف اواْيٌل هلا سبحانه    -، سيعذهبم هللا  -سبحانه وتعاىل  -؛ من الكذب على هللا  ِمها كا
ُْم ِمها ياْكِسُبونا﴾على هذا الفعل،  -وتعاىل ؛ األموال اليت أخذوها مبقابل هذا العمل، كذلك ﴿واواْيٌل هلا

 عليها. -سبحانه وتعاىل -سيعذهبم هللا 
ا فَ َلْن ُُيِْلَف اَّللهُ َعْهَدُه َأْم  ﴿َوقَاُلوا َلْن ََتَسهَنا  ماا َمْعُدوَدةا ُقْل َأَّتهَْذُُتْ ِعْنَد اَّللِه َعْهدا النهاُر ِإًله َأَّيه

 [. 80تَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللِه َما ًَل تَ ْعَلُموَن﴾ ]البقرة:
فردوا   -سبحانه وتعاىل -اليهود ابلنار وكذا توعدهم هللا  -صلى هللا عليه وسلم - توعد النيب 

ًما ماْعُدوداًة﴾أي: لن تصيبنا النار،    ؛ ﴿لاْن متااسهناا النهاُر﴾قائلْي:   يف معتقدهم : أن النار إن    وهذا  ؛﴿ِإَله أاايه
هلم   ﴿ُقْل﴾مستهم متسهم أايم معدودة؛ أربعْي يوًما فقط مدة عبادة آابئهم العجل !مث تزول عنهم النار،  

﴿ف الاْن خُيِْلفا بذلك  -سبحانه وتعاىل -؛ هل عندكم ميثاق من هللا َّللِه عاْهًدا﴾﴿أاَّتهاْذمُتْ ِعْندا ا اي حممد: 
ُ عاْهداُه﴾ ُه﴾عهد    -سبحانه وتعاىل  -إذا كان هلم عند هللا    ؛اَّلله ُ عاْهدا لكن احلقيقة ليس   ؛﴿ف الاْن خُيِْلفا اَّلله

أم مبعىن  ؛ونا عالاى اَّللِه ماا َلا ت اْعلاُمونا﴾﴿أاْم ت اُقولُ : -سبحانه وتعاىل -هلم عند هللا عهد، لذلك يقول هللا 
 .-سبحانه وتعاىل -بل؛ بل تقولون على هللا ما َل تعلمون، وتكذبون على هللا 

﴿بَ َلى َمْن َكَسَب َسيِ َئةا َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَ ُتُه فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النهاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾  
 [. 81]البقرة:

؛ بلى أي : ليس األمر كما تقولون، كما  ﴿ب الاى ماْن كاسابا سايِ ئاًة﴾: -سبحانه وتعاىل - يقول هللا
هذه لنشرح معناها اللغوي: إذا قال لك الرجل:    ﴿ب الاى﴾تزعمون: أن النار مل متسكم إَل أايًما معدودة، و

أنت ترد عليه. ما لك عندي شيء فقلت: نعم؛ فأنت تصدق على كالمه وتوافقه، أما إذا قلت: بلى؛ ف
؛  ﴿ماْن كاسابا سايِ ئاًة﴾:  -سبحانه وتعاىل  -لذلك هنا، بلى: معناها ليس األمر كما تزعمون، مث يقول هللا  

السيئة هنا مبعىن: الشرك، وليس املعىن أن سيئة واحدة ِتعلهم أصحاب النار وخيلدون فيها، وإمنا السيئة  
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﴿ِإَله  :  -سبحانه وتعاىل  -؛ أحاطت به أي: أهلكته، قال هللا  ﴾﴿واأاحااطاْت ِبِه خاِطيئ اُتهُ هنا مبعىن الشرك،  
تعين: اهلالك، وَل يهلك    ؛ ﴿أاحااطاْت ِبِه﴾[، مبعىن تشرفون على اهلالك، إًذا  66]يوسف:أاْن حُيااطا ِبُكْم﴾  

كا ﴿فاُأولائِ ، أبن مات على الشرك، ﴿واأاحااطاْت ِبِه خاِطيئ اُتُه﴾الشخص من الشرك إَل إذا مات عليه، 
اِلُدونا﴾ ؛ أي: إذا دخلوا فيها سيخلدون فيها، والسيئة يف القرآن هلا معان  أاْصحااُب النهاِر ُهْم ِفيهاا خا

 منها: 
ُلونا  مبعىن الشرك كما يف اآلية اليت أمامنا، وكقوله تعاىل:    املعىن األول:  ﴿والاْيساِت الت هْوباُة لِلهِذينا ي اْعما

 [.18]النساء: السهيِ ئااِت﴾
[، أي:  51]الزمر:  ﴿فاأاصااب اُهْم سايِ ئااُت ماا كاساُبوا﴾هو: العذاب، قال تعاىل:    املعىن الثاين للسيئة: 

 عذاب بسبب كسبوا.
ُهْم اِبحلْاسانااِت واالسهيِ ئااِت﴾األضرار واألمراض  للسيئة هو: املعىن الثالث ]األعراف:  ﴿واب الاْوانا

﴿لاي اُقولانه ري، وابلنعمة. والسيئات تعين: ابألضرار، واألمراض، وقال تعاىل: [، ابحلسنات أي: ابخل168
﴾  [، السيئات : الضرر.10]هود: ذاهابا السهيِ ئااُت عاينِ 
يِ ئاٍة مبِْثِلهاا﴾ مبعىن: املعاصي، قال تعاىل:  املعىن الرابع:   ﴿واالهِذينا كاساُبوا السهيِ ئااِت جازااُء سا

 : -سبحانه وتعاىل  - ئة تعين : املعصية، مث يقول هللا [، السي27]يونس:
 [. 82﴿َوالهِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاِْلَاِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب اجْلَنهِة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾ ]البقرة:

 أاْصحااُب ﴿أُولاِئكا والذين مجعوا بْي اإلميان والعمل،  ؛﴿واالهِذينا آاماُنوا واعاِمُلوا الصهاحِلااِت﴾
اِلُدونا﴾؛أي: يف اآلخرة، اجلْانهِة﴾  ؛ أي إذا دخلوا فيها خيلدون فيها. ﴿ُهْم ِفيهاا خا
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اْليَ َتاَمى  ﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبِّن ِإْسَرائِيَل ًَل تَ ْعُبُدوَن ِإًله اَّللهَ َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساَنا َوِذي اْلُقْرََب وَ 
ُتْم ِإًله قَِليالا ِمْنُكْم َوأَنْ ُتْم  َواْلَمَساِكنِي َوُقولُ  وا لِلنهاِس ُحْسناا َوَأِقيُموا الصهاَلَة َوَآُتوا الزهَكاَة مثُه تَ َولهي ْ

 [. 83ُمْعِرُضوَن﴾ ]البقرة:
حيث أخذان امليثاق عليهم يف   ؛﴿ِميثااقا بايِن ِإْسراائِيلا﴾؛ أي أذكر حْي أخذان: ﴿واِإْذ أاخاْذانا﴾

ْيِن . -سبحانه وتعاىل -وهذا هني عن عبادة غري هللا  ؛﴿َلا ت اْعُبُدونا ِإَله اَّللها﴾التوراة، وقلنا:  ﴿وااِبْلوااِلدا
تدل على وجوه اإلحسان مثل: الكلمة   ؛﴿ِإْحساااًن﴾واملعىن : أحسنوا إىل الوالدين، وكلمة  ؛ِإْحساااًن﴾

﴾لطيب، واإلنفاق، الطيبة، والعمل ا ؛ أي ذوي القرابة، أيضا أحسنوا لذوي القرَب، ﴿واِذي اْلُقْرَبا
كذلك أحسنوا إىل اليتامى، واليتيم يف بين آدم  هو :من فقد أابه، واليتيم يف غري بين آدم    ؛﴿وااْلي اتااماى﴾

قراء وكلمة مساكْي هي:  ؛ هم:الف﴿وااْلماسااِكِْي﴾هو: من  فقد أمه، والصيب إذا بلغ؛ زال عنه اسم اليتم.  
أي قولوا جلميع الناس،   ؛﴿واُقوُلوا لِلنهاِس ُحْسًنا﴾اسم مأخوذ من السكون، فاملسكْي قد أسكنه الفقر، 

ةا واحلسىن هي: األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق، والرفق ابلناس،  واآاُتوا   ﴿واأاِقيُموا الصهالا
ُتْم﴾على اليهود يف التوراة، فقبلوا ذلك،  -سبحانه وتعاىل -؛ هذه اليت أخذ هللا الزهكااةا﴾ أي   ؛﴿مُثه ت اوالهي ْ

صلى هللا عليه    -قليل منكم آمن ابلنيب    ؛﴿ِإَله قاِلياًل ِمْنُكْم﴾أعرضتم عن الوفاء هبا،  أي: أعرض آابؤكم  
مثل   -لى هللا عليه وسلمص  -؛ غالبكم معرض عن النيب ﴿واأانْ ُتْم ُمْعِرُضونا﴾، فأوىف هبذه األمور،  -وسلم

 آابئكم. 
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 الجزء األول

 88-84( من اآلية 13تفسير سورة البقرة )ص:

َوأَنْ ُتْم  َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم ًَل َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم َوًَل َُّتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم ِمْن ِدََّيرُِكْم مثُه َأقْ َرْرُُتْ ﴿
 [. 84]البقرة: ﴾ َتْشَهُدونَ 
واذكروا حْي أخذان ميثاقكم يف  قائال: خياطب اليهود  -سبحانه وتعاىل -هللا و  ؛﴾واِإْذ أاخاْذانا ﴿

﴿واَلا َُّتْرُِجونا  أي: َل يقتل بعضكم بعًضا،  ؛َلا تاْسِفُكونا ِدمااءاُكْم﴾﴿ :التوراة، وقلنا يف هذا امليثاق
رُِكْم﴾   ؛ ﴿مُثه أاقْ راْرمُتْ﴾ق كذلك َل َيوز لكم أن خُيرج بعضكم بعًضا من داره،  ؛ يف هذا امليثاأانْ ُفساُكْم ِمْن ِدايا

 تشهدون على أنفسكم بذلك. نكمأواحلال حينئذ   ؛﴾﴿واأانْ ُتْم تاْشهاُدونا قبلتم ذلك امليثاق، 
مثِْ  مثُه أَنْ ُتْم َهُؤًَلِء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم َوَُّتْرُِجوَن َفرِيقاا ِمْنُكْم ِمْن ﴿ ِدََّيرِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم ِِبإْلِ

 [. 85﴾ ]البقرة:َواْلُعْدَواِن َوِإْن أيَُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَرهٌم َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهمْ 
ِء ت اْقتُ ُلونا ﴿معاتًبا لليهود:  -سبحانه وتعاىل - يقول هللا  ؛ خالفتم امليثاق  أانْ ُفساُكْم﴾مُثه أانْ ُتْم هاُؤَلا

السابق ؛فقد كانت بنو قريظة حلفاء لألوس، وكانت بنو النضري حلفاء اخلزرج، فكان بنو قريظة يقاتلون  
مع األوس ضد بين النضري الذين هم مع اخلزرج، أي: بنو قريظة مع األوس، وبنو النظري مع اخلزرج،  

ذلك كان إذا ُأسر الرجل منهم سواًء من بين قريظة،  فكان بعضهم يقاتل بعًضا، وهم يهود كلهم، ومع
أو من بين النضري َيمعوا له املال ألجل أن يفدوه، يكون أسريًا فالبد من مقابل وهو الفداء، فكان بنو  
النضري، وبنو قريظة َيمعون كلهم ألجل الفداء، فتعريهم العرب، فتقول: كيف تقاتلوهنم وتفدوهنم؟ 

ديهم، وُحرم علينا قتلهم، فتقول العرب: فلما تقتلوهنم؟ فيقولون: نستحي أن يستذل  فيقولون: أُمران أن نف
ِء ت اْقتُ ُلونا أانْ ُفساُكْم﴾﴿، -سبحانه وتعاىل -حلفاؤان؛ فعريهم هللا  ؛ يقتل بعضكم بعًضا، مُثه أانْ ُتْم هاُؤَلا

رِِهْم تاظااهاُرونا﴾ مثِْ تتعاونون أي:  ؛﴿واَُّتْرُِجونا فارِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدايا تتعاونون مع   وااْلُعْدوااِن﴾ ﴿عالاْيِهْم اِبإْلِ
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﴾حلفائكم على أنفسكم، على اليهود   ُْتوُكْم أي ابلظلم،    ﴿وااْلُعْدوااِن﴾؛ ابملعاصي،  ﴿عالاْيِهْم اِبإْلِمثِْ ﴿واِإْن َيا
يف األصل    ؛﴾ عالاْيُكْم ِإْخرااُجُهمْ ﴿واُهوا حُمارهمٌ إذا وقعوا أسارى تفدوهم كلهم ألهنم يهود،    ؛ُأسااراى تُ فااُدوُهْم﴾

 :-سبحانه وتعاىل -اإلخراج حمرم؛ فكيف ابلقتل، فيقول هللا 
َياِة  َأفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإًله ِخْزٌي ِف اْلَْ ﴿

نْ َيا َويَ ْوَم  ُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ ْعَمُلوَن﴾ ]البقرة:الدُّ  [. 85اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإََل َأَشدِ  اْلَعَذاِب َوَما اَّلله
؛ تؤمنون ابلفدء، وتعملون  أاف اتُ ْؤِمُنونا بِب اْعِض اْلِكتااِب﴾﴿معاتًبا هلم:  -سبحانه وتعاىل -يقول هللا 

لقتل الذي أمرمت به يف التوراة، وترك اإلخراج واملظاهرة، ،  ؛  أي: تكفرون برتك ا﴿واتاْكُفُرونا بِب اْعٍض﴾به،  
نْ ياا﴾؛ هواٌن وِذل، ﴿فاماا جازااُء ماْن ي اْفعاُل ذاِلكا ِمْنُكْم ِإَله ِخْزٌي﴾   -؛ وقد أخذاهم هللا ﴿يف احلْايااِة الدُّ

يُ رادُّونا ِإىلا أاشادِ    ﴿واي اْوما اْلِقيااماةِ بقتل قريظة، ونفي النظري، وضرب اجلزيةعليهم،  -سبحانه وتعاىل
ُ ِبغااِفٍل عامها ت اْعماُلونا﴾يف جهنم،    ؛اْلعاذااِب﴾ إمنا يؤخرهم يف الدنيا ألجل أي آجاهلم، مث يقول    ؛﴿واماا اَّلله

 : -سبحانه وتعاىل -هللا 
ُهمُ  نْ َيا ِِبْْلَِخَرِة َفاَل ُُيَفهُف َعن ْ اْلَعَذاُب َوًَل ُهْم يُ ْنَصُروَن﴾   ﴿ُأولَِئَك الهِذيَن اْشتَ َرُوا اْْلََياَة الدُّ

 [. 86]البقرة:
؛ هؤَلء اليهود الذين فعلوا ذلك، اشرتوا احلياة الدنيا ابآلخرة، آثروا احلياة  ﴿أُولاِئكا الهِذينا اْشت اراُوا﴾

ُهُم اْلعاذااُب﴾  ﴿فاالا خُيافهفُ الدنيا على اآلخرة،   ؛ يُنصرون أي مُينعون،  يُ ْنصاُرونا﴾﴿واَلا ُهْم  ؛ يوم القيامة،  عان ْ
 َل أحد مينع عنهم العذاب.

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْلبَ يِ َناِت  َنا ِمْن بَ ْعِدِه ِِبلرُُّسِل َوَآتَ ي ْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقَ فهي ْ َوأَيهْدََنُه  ﴿َوَلَقْد َآتَ ي ْ
بْ ُتْم َوَفرِيقاا تَ ْقتُ ُلوَن﴾  ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلهَما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَا ًَل   تَ ْهَوى أَنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُُتْ فَ َفرِيقاا َكذه

 [. 87]البقرة:
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﴾ ناا ُموساى اْلِكتاابا ناا ِمْن ب اْعِدِه اِبلرُُّسِل﴾أي: التوراة،  ؛﴿والاقاْد آات اي ْ مبعىن أتبعناهم رسوًَل  ؛﴿واق افهي ْ
ناا ِعيساى اْبنا ماْرمياا بعد رسول  آتينا عيسى املعجزات مثل: إحياء املوتى، وإبراء األكمه،    اْلب ايِ نااِت﴾﴿واآات اي ْ
ُه﴾واألبرص،   ،  ﴿أفكلما جااءاُكْم راُسوٌل مباا َلا ت اْهواى﴾وهو جربيل،    ؛﴿ِبُروِح اْلُقُدِس﴾أي:قويناه  ؛﴿واأايهْدانا

ول، جاء هذا الرسول من العرب؛ فهذا ، تكربمت عن إتباع هذا الرس﴿أانْ ُفُسُكُم اْستاْكب اْرمُتْ﴾مبا َل حتب : 
بْ ُتْم﴾الرسول مل َييت مبا َل هتوى أنفسكم،  فريًقا من األنبياء كذبتم فيما سبق مثل: عيسى،   ؛﴿ف افارِيًقا كاذه

:  يقول -سبحانه وتعاىل - فريًقا كذلك من األنبياء قتلتموه مثل: زكراي وحيىي، هللا  ؛﴿وافارِيًقا ت اْقتُ ُلونا﴾
 الروح يف القرآن هلا معان. ُه ِبُروِح اْلُقُدِس﴾﴿واأايهْدانا 
ئاُسوا ِمْن راْوِح﴾الروح مبعىن:الرَحة  املعىن األول:   [.87]يوسف: ؛﴿واَلا ت اي ْ

ِئكاُة صافًّا﴾ جربيل كما يف قوله تعاىل :  املعىن الثاين للروح: ،  [38]النبأ:﴿ي اْوما ي اُقوُم الرُّوُح وااْلماالا
 ( 87﴿ِبُروِح اْلُقُدِس﴾. ) البقرة آيه [، واآلية اليت أمامنا: 193؛ ]النمل:﴿ن ازالا ِبِه الرُّوُح اأْلاِمُْي﴾

ِئكاةا اِبلرُّوِح ِمْن أاْمرِِه﴾  الروح مبعىن: الوحي،    املعىن الثالث:  [، ابلروح أي: 2]النحل:﴿يُ ن از ُِل اْلماالا
 ابلوحي. 

ُتُه أاْلقااهاا ِإىلا ماْرمياا واُروٌح ِمْنُه﴾ -عليه السالم  -الروح مبعىن عيسى  املعىن الرابع: ِلما  ﴿واكا
 [، وهو: عيسى.171]املائدة:

﴿فاِإذاا  : -سبحانه وتعاىل -الروح:تلك اليت حييا هبا اإلنسان والبدن، قال هللا  املعىن اخلامس:
 :-سبحانه وتعاىل -[، مث يقول هللا 29]احلجر: يْ ُتُه وان افاْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴾ساوه 

ُ ِبُكْفرِِهْم فَ َقِليالا َما يُ ْؤِمُنوَن﴾ ]البقرة:  [.88﴿َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف َبْل لََعنَ ُهُم اَّلله
أي مغطاة، ما تعي ما   ﴾ ﴿قُ ُلوبُ ناا ُغْلفٌ : -استهزاًء  - صلى هللا عليه وسلم  - وهم قالوا للنيب 

من رَحته،   -سبحانه وتعاىل -أبعدهم هللا  أي:  ﴾باْل لاعان اُهُم اَّللهُ ﴿: -سبحانه وتعاىل -تقول، قال هللا 
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ماا  ف اقاِلياًل ﴿ألهنم مل يقبلوا احلق، وخللل يف قلوهبم  ؛﴾باْل لاعان اُهُم اَّللهُ ِبُكْفرِِهمْ ﴿وخذهلم عن قبول احلق، 
 أي إمياهنم قليٌل جًدا.   ؛يُ ْؤِمُنونا﴾
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 الجزء األول

 93-89( من اآلية 14تفسير سورة البقرة )ص:

ٌق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحونَ ﴿ َعَلى الهِذيَن   َوَلمها َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اَّللِه ُمَصدِ 
 [. 89﴾ ]البقرة:َكَفُروا فَ َلمها َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللِه َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

  ؛ ﴾والامها جااءاُهْم ِكتااٌب ِمْن ِعْنِد اَّللهِ ﴿: -سبحانه وتعاىل -َلزال احلديث عن اليهود، يقول هللا 
ٌق ﴿أي القرآن  مبعىن ، :أن القرآن يصدق ما معهم، و الذي معهم : هو التوراة،   ِلماا ماعاُهْم﴾ُمصادِ 

انُوا ِمْن ق اْبُل﴾ انُوا ِمْن ق اْبُل ياْست اْفِتُحونا﴾القرآن،    - سبحانه وتعاىل    - كانوا من قبل أن يُنز ِل هللا  ،  ﴿واكا  ؛ ﴿واكا
فيقولون: اللهم أنصران عليهم ابلنيب  ؛ا﴾﴿عالاى الهِذينا كافاُرو أي يستنصرون هللا، أي : يطلبون النصر 

صلى هللا عليه   -ما عرفوا من احلق: وهو بعثة النيب  ؛﴿ف الامها جااءاُهْم ماا عاراُفوا﴾املبعوث آخر الزمان، 
اِفرِينا حسًدا وخوفًا على الرايسة،   ؛﴿كافاُروا ِبه﴾، -وسلم  .﴾﴿ف الاْعناُة اَّللِه عالاى اْلكا

ُ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن يَ بِْئَسَما  ﴿ ُ بَ ْغياا َأْن يُ نَ زِ َل اَّلله َشاُء  اْشتَ َرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِبَا أَنْ َزَل اَّلله
 [.90﴾ ]البقرة:ِمْن ِعَباِدِه فَ َباُءوا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

ا اْشت اراْوا﴿ ا اْشت اراْوا ِبِه أانْ ُفساُهْم﴾﴿مة تستويف مجيع أنواع الذم بئس:كل  ؛ ﴾بِْئساما   أي أهنم : بِْئساما
بِْئساماا  ﴿ -سبحانه وتعاىل - ابعوا، أنفسهم بقليل من الدنيا، ابع نفسه ألنه كفر ابهلل مبعىن: ﴿اْشت اراْوا﴾

أي:حسًدا   ؛ ﴿ب اْغًيا﴾القرآن،  زل هللا وكفروا به هو: والذي أن اْشت اراْوا ِبِه أانْ ُفساُهْم أاْن ياْكُفُروا مباا أانْ زالا اَّللهُ﴾
ُ ِمْن فاْضِلِه﴾   صلى هللا عليه وسلم ؛ -وفضل هللا يف اآلية هنا أي: الوحي وحيسدون حممدا    ﴿أاْن يُ ن از ِلا اَّلله

 -سبحانه وتعاىل - إًذا حسدهم هذا َل مربر له ألن هللا  ؛ ﴿عالاى ماْن ياشااُء ِمْن ِعبااِدِه﴾ألجل الرسالة، 
بغضب من هللا  ؛﴿ِبغاضاٍب﴾ابءوا تعين :رجعوا  ؛﴿ف ابااُءوا﴾من يشاء، -الوحي والرسالة  -يؤيت فضله 

على غضب استحقوه من قبل   ، أي ﴿عالاى غاضاٍب﴾، -سبحانه وتعاىل -بسبب كفرهم مبا أنزل هللا 
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اٌب ُمِهْيٌ كفرهم بعيسى،   بسبب تضييع التوراة، وبسبب اِفرِينا عاذا أي عذاب إهانة، وكلمة   ؛﴾﴿والِْلكا
 اإلنزال يف القرآن هلا معان. 

  ﴾قاالا ساأُْنزُِل ِمْثلا ماا أانْ زالا اَّللهُ ﴿:  -سبحانه وتعاىل  -أنزل مبعىن: قال. كما قال هللا    املعىن األول:  
قول مثل ما قال هللا، إًذا اإلنزال أحيااًن َييت مبعىن أي سأ ؛[93]األنعام:  ﴾ساأُْنزِلُ ﴿[، 93]األنعام:

[، وقال تعاىل: 59]يونس: ﴾ُقْل أاراأايْ ُتْم ماا أانْ زالا اَّللهُ لاُكْم ِمْن رِْزقٍ ﴿القول، أحيااًن َييت مبعىن اخللق، 
[ أي خلقنا 25]احلديد:  ﴾ْلناا احلْاِديدا واأانْ زا ﴿[، أي خلق،  6]الزمر:  ﴾واأانْ زالا لاُكْم ِمنا اأْلانْ عااِم َثااانِياةا أاْزوااجٍ ﴿

 احلديد وهذا معىن اثن.
ٍر ماا ياشااءُ ﴿فهو البسط، قال تعاىل:    املعىن الثالث لإلنزال: أما   [؛ 27]الشورى:﴾  والاِكْن يُ ن از ُِل ِبقادا

 يبسط بقدر ما يشاء. 
يُ ن از ُِل اْلغاْيثا ِمْن ب اْعِد ماا   واُهوا الهِذي﴿اإلنزال املعروف، وهذا هو األصل يف القرآن،    املعىن الرابع:  

 : -سبحانه وتعاىل  -[، واآلية اليت أمامنا اإلنزال مبعناه املعروف، مث يقول هللا 28]الشورى: ﴾ق اناُطوا
َنا َوَيْكُفُروَن ِبَا َورَاَءُه َوُهَو اْْلَقُّ َوِإَذا ِقيَل ََلُْم َآِمُنوا ِبَا أَنْ َزَل اَّللهُ قَاُلوا ن ُ ﴿ ْؤِمُن ِبَا أُْنِزَل َعَلي ْ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ  قاا ِلَما َمَعُهْم ُقْل فَِلَم تَ ْقتُ ُلوَن أَنِْبَياَء اَّللِه ِمْن قَ ْبُل ِإْن ُكن ْ  [. 91﴾ ]البقرة:ُمَصدِ 
ُْم آاِمُنوا مباا أانْ زالا اَّللهُ﴾﴿ -واخلطاب لليهود املوجودون يف زمن النيب -ي آمنوا ابلقرآن أ واِإذاا ِقيلا هلا

ناا﴾﴿ ، -صلى هللا عليه وسلم عليهم  -سبحانه وتعاىل -يعنون التوراة؛فرد هللا  ؛قااُلوا نُ ْؤِمُن مباا أُْنزِلا عالاي ْ
يكفرون مبا وراءه أي: يكفرون مبا وراء التوراة، والذي وراء  التوراة أي بعد   ؛﴿واياْكُفُرونا مباا وارااءاُه﴾فقال:  

وهذا الذي   ؛ ﴿واياْكُفُرونا مباا وارااءاُه﴾، -سبحانه وتعاىل - التوراة هو : القرآن، وهو ُمنزل من عند هللا 
قًا،  -سبحانه وتعاىل–من عند هللا    ؛﴿واُهوا احلْاقُّ﴾وراءه، وهو القرآن،   القرآن يصدق ،  ِلماا ماعاُهْم﴾  ﴿ُمصادِ 

﴾ما معهم من التوراة،  فِلما تقتلون؟!، اخلطاب اآلن لليهود الذين يعيشون   ؛﴿ُقْل فاِلما ت اْقتُ ُلونا أانِْبيااءا اَّللِه
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ُتْم ُمْؤِمِنْيا أي فِلما قتلتم أنبياء هللا    ؛﴿فاِلما ت اْقتُ ُلونا﴾مع النيب، و معىن   نتم مؤمنْي ؛ إن ك﴾﴿ِمْن ق اْبُل ِإْن ُكن ْ
 : -سبحانه وتعاىل -قتلتموهم؟! مث يقول هللا  فِلما ابلتوراة كما تدهعون، وقد هُنيتم يف التوراة عن قتلهم، 

 [. 92﴾ ]البقرة:َوَلَقْد َجاءَُكْم ُموَسى ِِبْلبَ يِ َناِت مثُه اَّتهَْذُُتُ اْلِعْجَل ِمْن بَ ْعِدِه َوأَنْ ُتْم ظَاِلُمونَ ﴿
ومعىن البينات هنا : التوراة، واأللواح اليت فيها احلالل واحلرام،   ؛جااءاُكْم ُموساى اِبْلب ايِ نااِت﴾والاقاْد ﴿

من بعد ذهاب موسى إىل امليقات ألجل    ، أي ﴿ِمْن ب اْعِدِه﴾اَّتذمت العجل إهلًا،    أي  ﴿مُثه اَّتهاْذمُتُ اْلِعْجلا﴾
 واحلال وقتئذ: أنكم ظاملون ابَّتاذكم العجل. ﴾ظااِلُمونا  ﴿واأانْ ُتمْ ، -سبحانه وتعاىل -أن َيخذ كالم هللا 

ْعنَ ﴿ ٍة َواَْسَُعوا قَالُوا َسَِ َناُكْم ِبُقوه ا َوعصينا َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما َآتَ ي ْ
ُتْم ُمْؤِمِننيَ َوُأْشرِبُوا ِف قُ ُلوِّبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم قُ   [. 93﴾ ]البقرة:ْل بِْئَسَما أيَُْمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكن ْ

واذكروا حْي أخذان ميثاقكم، أخذانه عليكم :أن تعملوا مبا يف التوراة،   ؛واِإْذ أاخاْذانا ِميثااقاُكْم﴾﴿
فوق رءوسهم؛ ألجل أن يقبلوا ما  -سبحانه وتعاىل -الطور: اجلبل، رفعه هللا  ﴿واراف اْعناا ف اْوقاُكُم الطُّورا﴾

نااُكْم﴾؛ وقلنا: ﴿واراف اْعناا ف اْوقاُكُم الطُّورا﴾، -سبحانه وتعاىل  - أنزل هللا  ؛ خذوا ما آتيناكم،  ﴿ُخُذوا ماا آات اي ْ
نااُكْم ِبُقوهٍة﴾أي قلنا هلم:   بول،  امسعوا ما تؤمرون به مساع ق  ؛﴿واامْساُعوا﴾أي جبد واجتهاد،    ؛﴿ُخُذوا ماا آات اي ْ

ْعناا﴾ ناا﴾قولك،  ، أي: مسعنا ﴿قااُلوا مسِا أمرك، وقد قيل يف ذلك: كانوا إذا نظروا إىل   عصينا ﴿واعاصاي ْ
: -سبحانه وتعاىل -اجلبل، قالوا: مسعنا وأطعنا، وإذا نظروا إىل التوراة، قالوا: مسعنا وعصينا، يقول هللا 

سبحانه    -أي: حب العجل، أي خالط حب العجل قلوهبم، مث يقول هللا  ؛﴿واُأْشرِبُوا يف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلا﴾
أي حب العجل؛ فحذف كلمة "حب" وذكر كلمة   ؛﴿واُأْشرِبُوا يف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلا﴾يقول:  -وتعاىل

 "العجل" وهذا جماز .
لقرية،  أي اسأل أهل ا ؛[82]يوسف: ﴿وااْسأاِل اْلقاْرياةا﴾: -سبحانه وتعاىل - وهذا مثل قوله  

الليل والنهار، الليل َل ميكر، النهار َل ميكر، املراد    ؛[33]سبأ:  ماْكُر اللهْيِل واالن ههااِر﴾   ﴿بالْ وكقوله تعاىل:  
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﴿واُأْشرِبُوا يف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجلا ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئساماا َياُْمرُُكْم ِبِه  هو : املكر الذي يف الليل والنهار، قال: 
أنتم تدعون أنكم تؤمنون ابلتوراة!، ومع   ؛﴿ُقْل بِْئساماا َياُْمرُُكْم ِبِه ِإميااُنُكْم﴾بئس: كلمة ذم،  ؛ْم﴾ِإميااُنكُ 

ُتْم ُمْؤِمِنْيا ذلك عبدمت العجل،  ؛ إن هنا مبعىن ما، أي: ما كنتم مؤمنْي، مل تكونوا مؤمنْي حًقا  ﴾﴿ِإْن ُكن ْ
على حممد،  -سبحانه وتعاىل -تاب الذي أنزله هللا ابلتوراة، فالواجب عليكم أن ترجعوا إىل هذا الك

وتكفِ روا عن ما فعلتم مع هذا الكتاب اخلامت القرآن، ومع كتابكم التوراة، تكفِ روا عن ما فعلتم أبن تؤمنوا  
 .-صلى هللا عليه وسلم  -ابلنيب 
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 الجزء األول

 101-94( من اآلية 15تفسير سورة البقرة )ص:

ُتْم  ﴿ُقْل ِإْن َكاَنْت لَ  اُر اْْلَِخَرُة ِعْنَد اَّللِه َخاِلَصةا ِمْن ُدوِن النهاِس فَ َتَمن هُوا اْلَمْوَت ِإْن ُكن ْ ُكُم الده
 [. 94﴾ ]البقرة:َصاِدِقنيَ 

اُر اآْلاِخراُة﴾ -وَلزال احلديث عن اليهود-هلم اي حممد، : ﴿ُقْل﴾ اناْت لاُكُم الده أي: اجلنة،   ﴿ِإْن كا
ن هُوا ﴿وحيث أنكم زعمتم هذا الزعم:    ﴾﴿ِمْن ُدوِن النهاسِ أي خاصة لكم وحدكم    ﴿ِعْندا اَّللِه خااِلصاًة﴾ ف اتاما

ُتمْ  له؛ يؤثر   -أي اجلنة-إن صدقتم يف زعمكم أهنا لكم؛فإن من كانت اآلخرة  ؛ ﴾صااِدِقْيا  اْلماْوتا ِإْن ُكن ْ
ُتمْ ﴿املوت ليصل إليها  ن هُوا اْلماْوتا ِإْن ُكن ْ  .﴾صااِدِقْيا   ف اتاما

ُ َعِليٌم ِِبلظهاِلِمنيَ ﴿  [. 95﴾ ]البقرة:َوَلْن يَ َتَمن هْوُه أََبداا ِبَا َقدهَمْت أَْيِديِهْم َواَّلله
ن هْوُه أاباًدا﴾﴿ قدمت أيديهم   , أي مبا قادهماْت أاْيِديِهْم﴾﴿مباا لن يتمنوا املوت بسبب:  ؛ والاْن ي اتاما

﴿وااَّللهُ عاِليٌم ، -صلى هللا عليه وسلم -من:قتل األنبياء، وتكذيبهم، و تبديل التوراة، وكفرهم ابلنيب 
على أعماهلم هذه، يف اآلخرة، إًذا الدليل  -سبحانه وتعاىل -أي الكافرين، فيجازيهم هللا ، ﴾اِبلظهاِلِمْيا 

- صادق؛ أهنم ما متنوا املوت، وأكرب الدليل على صدقه    -صلى هللا عليه وسلم  - ن النيب  على علمهم أب
ن هْوُه﴾ ﴿أخرب أهنم َل يتمنونه، -سبحانه وتعاىل-، أن هللا -صلى هللا عليه وسلم  فما متناه أحٌد   والاْن ي اتاما

 منهم.
يَن َأْشرَُكوا يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمهُر أَْلَف َسَنٍة َوَما َولََتِجَدن هُهْم َأْحَرَص النهاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الهذِ ﴿

ُ َبِصٌْي ِبَا يَ ْعَمُلونَ   [. 96﴾ ]البقرة: ُهَو ِبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يُ َعمهَر َواَّلله
ن هُهْم أاْحراصا النهاِس﴾﴿ ؛ أي: أي حياة!،  يااٍة﴾﴿أاْحراصا النهاِس عالاى حا ؛ لتجدن هؤَلء اليهود،  والاتاِجدا

يااٍة واِمنا الهِذينا أاشْراُكوا﴾أي حياة يريدون أن حييوها! حياة كرمية، حياة إهانة،   ؛ املعىن  أهنم أشد  ﴿عالاى حا
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حرًصا من الذين أشركوا على احلياة، فالذين أشركوا ينكرون البعث، فال إشكال أن الذي يُنكر البعث  
أما أنتم تدهعون أن اآلخرة لكم، مث حترصون على أي حياة أاي ما كانت،  حُيب الدنيا؛ ألنه ينكر البعث، 

ُدُهْم لاْو يُ عامهُر أاْلفا ساناٍة﴾:  -سبحانه وتعاىل  -إًذا يقول هللا   ﴿لاْو يُ عامهُر يود أي يتمىن أحدهم    ؛﴿ي اوادُّ أاحا
؛ ليس  أحد من هؤَلء  اليهود يُزحزح؛  مبُزاْحزِِحِه﴾﴿واماا ُهوا ؛ هذه حد للحياة طويل جًدا، أاْلفا ساناٍة﴾

ُ ؛ يُعمر  فتعمريه هذا َل ينفعه أبن يزحزحه من العذاب، ﴿أاْن يُ عامهرا﴾أي: يُبعد من العذاب كونه  ﴿وااَّلله
ُلونا  باِصريٌ  ُ باِصريٌ عليه،  -سبحانه وتعاىل -فيجازيهم هللا  ؛﴾مباا ي اْعما على ما  إثبات هذه الصفة ؛﴾﴿وااَّلله

 يليق جبالله وعظمته. 
قاا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه َوهُ ﴿ داى َوُبْشَرى ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا جلِِْبِيَل فَِإنهُه نَ زهَلُه َعَلى قَ ْلِبَك ِبِِْذِن اَّللِه ُمَصدِ 
 [. 97﴾ ]البقرة:لِْلُمْؤِمِننيَ 
: من الذي َييت ابلوحي؟  -عليه وسلم  صلى هللا -؛ ملا سأل أحد اليهود سأل النيب  ُقْل ماْن كاانا﴾﴿

من الذي َيتيك ابلوحي من املالئكة؟، فقال: جربيل، فقال: هو عدوان َيتينا ابلعذاب؛ هو املسئول عن 
ُقْل ماْن  ﴿: -سبحانه وتعاىل - احلرب، ولو كان ميكائيل آلمنا، ألنه َييت ابخلصب والسالم، قال هللا 

﴾ ﴿عالاى ق اْلِبكا ؛ أي:نزهل القرآن، ﴿فاِإنهُه ن ازهلاُه﴾غيظًا، ؛ فليمت كاانا عاُدوًّا جلِِرْبِيلا﴾ ؛ أي أبمر  إبِِْذِن اَّللِه
ْيِه﴾،  -سبحانه وتعاىل  -من عند هللا   ا ب اْْيا يادا قًا ِلما ؛  ﴿واُهًدى﴾ ؛ بْي يديه :أي قبله من الكتب،  ﴿ُمصادِ 
 .﴾﴿لِْلُمْؤِمِنْيا ؛ أي: بشرى ابجلنة، ﴿واُبْشراى﴾من الضالل 

 [. 98﴾ ]البقرة:َمْن َكاَن َعُدوًّا َّلِلِه َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِيَل َوِميَكاَل فَِإنه اَّللهَ َعُدوٌّ لِْلَكاِفرِينَ ﴿
﴿﴾ ِتِه واُرُسِلِه واِجرْبِيلا واِميكاالا ِئكا ِإنه اَّللها عاُدوٌّ  ﴿فا ؛ وهناك قراءة: ميكائيل، ماْن كاانا عاُدوًّا َّللِِه واماالا
اِفرِينا  يكون عدًوا له، يكون عدًوا    -سبحانه وتعاىل  -الذي يكون عدًوا لواحد من املالئكة؛ فاهلل    ؛﴾لِْلكا
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اِفرِينا هلل، ويكون عدًوا جلميع املالئكة، وجلميع الرسل،  ؛ وهذا من ابب التهديد   ﴾﴿فاِإنه اَّللها عاُدوٌّ لِْلكا
 هلم.

 [. 99﴾ ]البقرة:َنا ِإلَْيَك َآََّيٍت بَ يِ َناٍت َوَما َيْكُفُر ِّبَا ِإًله اْلَفاِسُقونَ َوَلَقْد أَنْ َزلْ ﴿
ٍت ب ايِ نااٍت﴾﴿اي حممد  ٍت ب ايِ نااٍت﴾؛ والقرآن، والاقاْد أانْ زاْلناا إِلاْيكا آاايا ؛ أي واضحات، هذا رد ﴿آاايا

فالذي يكفر؛ هو:   ؛﴾﴿ِإَله اْلفااِسُقونا ؛ هبذه اآلايت الواضحات، ياْكُفُر هِباا﴾ ﴿وامااعلى كالم اليهود، 
 الفاسق أي الكافر، اخلارج عن طاعة هللا سبحانه وتعاىل.

ُهْم َبْل َأْكثَ ُرُهْم ًَل يُ ْؤِمُنونَ ﴿ ا نَ َبَذُه َفرِيٌق ِمن ْ  [. 100﴾ ]البقرة:َأوَُكلهَما َعاَهُدوا َعْهدا
؛ عاهدوا هللا عهًدا على أاواُكلهماا عااهاُدوا عاْهًدا﴾﴿ليهود فقال: ا -سبحانه وتعاىل -مث يعاتب هللا 

ُه  ،  -صلى هللا عليه وسلم  -، أو عاهدوا أبن يقاتلوا مع النيب  -صلى هللا عليه وسلم  - اإلميان ابلنيب   ﴿ن اباذا
ُهْم﴾ ُهْم﴾؛ نبذه تعين:خالف العهد، و طرح هذا العهد، فارِيٌق ِمن ْ ا العهد مثل ما  ؛ نقضوا هذ﴿فارِيٌق ِمن ْ

بسبب أهنم ليسوا على اإلميان احلقيقي؛   ؛﴾﴿باْل أاْكث ارُُهْم َلا يُ ْؤِمُنونا فعل بنو النضري وغريهم من اليهود، 
 فهم ينبذون العهود. 

ٌق ِلَما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيٌق ِمَن الهِذيَن ُأوُتوا اْلكِ ﴿ َتاَب ِكَتاَب  َوَلمها َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللِه ُمَصدِ 
 [.101﴾ ]البقرة:اَّللِه َورَاَء ُظُهورِِهْم َكأَن هُهْم ًَل يَ ْعَلُمونَ 

﴿﴾ ٌق ِلماا ماعاُهْم﴾،  -صلى هللا عليه وسلم  -؛ وهو حممد  والامها جااءاُهْم راُسوٌل ِمْن ِعْنِد اَّللِه ؛  ﴿ُمصادِ 
ٌق﴾ملا معهم يف التوراة،   وجود يف التوراة، وموجوٌد يف التوراة وصف  ؛ أي:الذي جاء به هو نفسه امل﴿ُمصادِ 

﴾،  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب   ٌق ِلماا ماعاُهْم ن اباذا فارِيٌق ِمنا الهِذينا أُوُتوا اْلِكتاابا من الذي نبذ؟    ؛﴿ُمصادِ 
﴾الذين أعطاهم هللا الكتاب،  ؛  ﴿ِكتاابا اَّللِه وارااءا ُظُهورِِهْم﴾؛ نبذوا ﴿ن اباذا فارِيٌق ِمنا الهِذينا أُوُتوا اْلِكتاابا
؛ فلماذا مل يعملوا ابلتوراة ملاذا؟ اجلواب هو: ألن التوراة فيها  ﴿وارااءا ُظُهورِِهْم﴾نبذوا كتاب هللا وهو التوراة،  
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أان هُهْم َلا ي اْعلاُمونا ، -صلى هللا عليه وسلم -اإلميان ابلنيب  نيٌب  كأهنم َل يعلمون أن يف التوراة: أنه   ؛﴾﴿كا
﴿ِكتاابا اَّللِه وارااءا  : -سبحانه وتعاىل -حق، وأن هذا القرآن كتاٌب من عند هللا، ويقول هللا 

 وكلمة "وراء" هلا معان يف القرآن منها: ؛ُظُهورِِهْم﴾
[، 187]النساء:  ﴾ف ان اباُذوُه وارااءا ُظُهورِِهمْ ﴿أحيااًن وراء مبعىن: خلف، وهذا هو األصل    املعىن األول:

 هذا هو األصل. ؛[92]هود: ﴾ ْذمُتُوُه وارااءاُكْم ِظْهرايًّ وااَّتها ﴿
أرجعوا إىل الدنيا،    ؛[13]احلديد:  ﴾اْرِجُعوا وارااءاُكْم فااْلتاِمُسوا نُورًا﴿وراء مبعىن: الدنيا،    املعىن الثاين: 

 التمسوا نورا. 
ِمْن ﴿[، وقال تعاىل:  79لكهف:]ا  ﴾﴿واكاانا وارااءاُهْم ماِلكٌ أمام، وراء مبعىن: أمام،    املعىن الثالث:

نهمُ   مبعىن: أمامه. ؛[16]الرعد: ﴾واراائِِه جاها
أي ُأحل   ؛[24]النساء: ﴾واُأِحله لاُكْم ماا وارااءا ذاِلُكمْ ﴿وراء مبعىن :غري أو سوى،  املعىن الرابع:

 [، أي غري ذلك، أحيااًن أتيت هلا. 7]املؤمنون:  ﴾فاماِن ابْ ت اغاى وارااءا ذاِلكا ﴿لكم غري ذلك الذي ذُكر، 
واِإين ِ ِخْفُت اْلماواايلا ﴿أي بعده    ؛[91]البقرة:  ﴾واياْكُفُرونا مباا وارااءاهُ ﴿أتيت مبعىن: بعد    معىن خامس:

 أي من بعدي.  ؛[5]الكهف: ﴾ِمْن وارااِئي
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 الجزء األول

 105-102( من اآلية 16تفسير سورة البقرة )ص:

ُلو الشهَياِطنُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنه الشهَياِطنَي َكَفُروا ﴾ ﴿َوات هبَ ُعوا َما تَ ت ْ
 [. 102]البقرة:

ُلو  ، وكذلك، -سبحانه وتعاىل - ؛ عطف على أي نبذوا كتاب هللا ﴿واات هب اُعوا﴾ ﴿واات هب اُعوا ماا ت ات ْ
، الفعل تتلو فعل مضارع أي: هو يدل على احلال، لكن معناه دال على املاضي، أي: وأتبعوا  الشهيااِطُْي﴾

أي: يف عهد ملك   ماانا﴾﴿ُمْلِك ُسلايْ ؛ و"على" هنا  تعين: يف  ﴿عالاى ُمْلِك ُسلاْيماانا﴾ما تالت الشياطْي  
 سليمان. 

إذا ما هو الذي تلته الشياطْي؟ تالت السحر، وقد قيل: وكانت الشياطْي دفنت السحر حتت 
؛ ملا نُزع منه ملكه؛ يف قصة ذكرها غري واحد من الصحابة والتابعْي، -عليه السالم -كرسي سليمان 

، كما فعل -سبحانه وتعاىل -م كالم هللا وهذه القصص عن بين إسرائيل؛ أنخذ منها ما يعيننا على فه
الصحابة؛ كابن عباس، وابن مسعود، وغري واحد من الصحابة، وفعله كذلك كبار التابعْي من أئمة 

فقد قال النيب  -سبحانه وتعاىل -املفسرين، إًذا بشرط أَل يكون يف قدٌح وعيٌب يف هللا، أو يف ُرسل هللا 
، لكن إن كانت هذه القصص فيها ن بّن إسرائيل وًل حرج«»حدثوا ع:  -صلى هللا عليه وسلم -

، أو ألنبيائه، فهنا نردها، أو كالم يف املالئكة،  -سبحانه وتعاىل  - تنقُّص هلل    -سبحانه وتعاىل-قدح هلل  
فهذا نرده؛ أما القصص اليت ليس فيها شيء من ذلك فال أبس أن نذكرها؛ كما فعل غري واحد من 

يف قصة معروفة يف  -ا كان هذا السحر دفنته حتت كرسي سليمان ملا زال ملكه الصحابة والتابعْي، إذً 
﴿واأاانه ُكنها ن اْقُعُد ِمن ْهاا ماقااِعدا لِلسهْمِع فاماْن ملا نُزع ُملكه، فكانت الشياطْي تسرتق السمع  -سورة ص 

ْد لاُه ِشهاااًب راصاًدا﴾ صلى   -ن يسرتقون السمع؛ فلما بُعث النيب  [؛ كانوا يستمعو 9]اجلن:  ياْستاِمِع اآْلانا َيِا
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د، فتوقف اسرتاق السمع، إًذا كان الشياطْي يسرتقون السمع فيأخذوا شيًئا، َيخذون    -هللا عليه وسلم ُشدِ 
حًقا ويزيدون عليه من الباطل، إًذا دفنوا هذا السحر، وكانوا يسرتقون السمع، مث يلقونه على السحرة 

، مث أنتشر أن اجلن تعلم الغيب؛ فبعد ذلك ملا عاد ملك سليمان إليه أخذ والكهنة فيدفنون هذا السحر
هذه الكتب ودفنها؛ فلما مات دلت الشياطْي الناس على هذه الكتب؛ فوجدوا فيها السحر، فقالوا:  
ملكنا سليمان هبذه الكتب؛ فنحن كذلك سنملك مثل ما ملك سليمان، إًذا اليهود كانوا يعتقدون أن  

من األنبياء، يقول   -عليه السالم  -نبًيا، وإمنا هو؛ ما هو إَل ساحر وهذا ابطل، وسليمان  سليمان ليس  
؛ أي ما كفر: أي مل يتعاطى السحر، ألن السحر فيه كفر؛  ﴿واماا كافارا ُسلاْيمااُن﴾:  -سبحانه وتعاىل  -هللا  

 هم الذين استعملوا السحر. ؛﴾ْيا كافاُروا﴿واماا كافارا ُسلاْيمااُن والاِكنه الشهيااطِ واستعانة ابجلن والشياطْي، 
 [. 102﴾ ]البقرة:يُ َعلِ ُموَن النهاَس السِ ْحَر َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ ﴿
 يُ عالِ ُمونا النهاسا السِ ْحرا﴾﴿؛ أي كفروا بسبب أهنم يعلِ مون الناس السحر،  يُ عالِ ُمونا النهاسا السِ ْحرا﴾﴿

؛ أي: ويعلِ مون الناس ما أُنزل على امللكْي، قيل: هؤَلء ﴿واماا أُْنزِلا عالاى اْلمالاكاْْيِ﴾هؤَلء الشياطْي، 
: ماروت، وكانوا ببابل  ابألرض أسم األول: هاروت، وأسم الثاين -سبحانه وتعاىل -مالئكة أنزهلم هللا 

سبحانه    -للناس، إًذا هللا    -سبحانه وتعاىل  -ابتالًء من هللا    -سبحانه وتعاىل  - يف العراق، قالوا: أنزله هللا  
، أي الشياطْي يعلِ مون الناس ما أُنزل على امللكْي، وهناك قراءة أخرى: املِلكْي، فيكون هاروت -وتعاىل

﴿واماا    ؛ وقالوا: أن﴿واماا أُْنزِلا عالاى اْلماِلكاْْيِ﴾لثاين ماروت ملك،  وماروت ملك، األول هاروت ملك، وا
﴾ ؛ ما مبعىن: مل النافية أي: ومل يُنزل على امللكْي، أي هذا السحر مل يُنزل أصاًل على امللكْي املوجودين  أُْنزِلا

﴿واماا أُْنزِلا ىل أصح، يف اببل، وأسم امللك األول هاروت، وأسم امللك الثاين ماروت، لكن القراءة األو 
 .﴾عالاى اْلمالاكاْْيِ بِبااِبلا هااُروتا وامااُروتا 

َنٌة َفاَل َتْكُفرْ  َا ََنُْن ِفت ْ  [. 102﴾ ]البقرة: ﴿َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحَّته يَ ُقوًَل ِإَّنه
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اِن ِمْن أاحاٍد  ﴿واما ابتالًء كانوا يقولون:  -سبحانه وتعاىل -فهؤَلء املالئكة الذين أنزهلم هللا  ا يُ عالِ ما
﴾ ناٌة﴾؛ له أي: من ابب النصح، حاىته ي اُقوَلا ؛ ابتالء من هللا للناس ليمتحنهم، أيتعلمون  ﴿ِإمنهاا حناُْن ِفت ْ

َل تكفر بتعلم السحر ، ابتعد عن تعلمه   ؛﴾﴿فاالا تاْكُفرْ الكفر أو يرتكون الكفر ويبقون على اإلميان، 
 وتعليمه. 

ُهَما َما يُ َفر ُِقوَن ِبِه بَ نْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجهِ   [. 102﴾ ]البقرة:﴿فَ يَ تَ َعلهُموَن ِمن ْ
ْرِء وازاْوِجهِ ؛ أي من امللكْي، ﴿ف اي ات اعالهُمونا ِمن ُْهماا﴾ أبن يُبغض كاًل أي   ؛﴾ ﴿ماا يُ فار ُِقونا ِبِه ب اْْيا اْلما

 الساحر. كل واحد يبغضه إىل اآلخر، إًذا هذا أقصى ما يفعله
 [. 102﴾ ]البقرة:َوَما ُهْم ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإًله ِبِِْذِن اَّللهِ ﴿
أبمر من هللا   ؛﴾﴿ِمْن أاحاٍد ِإَله إبِِْذِن اَّللهِ أي ابلسحر،  ﴿ِبضاار ِينا ِبِه﴾ هؤَلء السحرة،  واماا ُهْم﴾﴿

 . -سبحانه وتعاىل -
َفُعُهمْ ﴿َويَ تَ َعلهُموَن َما َيُضرُُّهْم َوًَل   [. 102﴾ ]البقرة:يَ ن ْ

فالسحر يف احلقيقة َل ينفع،   ؛﴾﴿واَلا ي ان ْفاُعُهمْ ؛ يف اآلخرة، هذا السحر،  ﴿واي ات اعالهُمونا ماا ياُضرُُّهْم﴾
 وإمنا هو فيه مضرة يف الدنيا واآلخرة. 

َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهْم َلْو َكانُوا  َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُه ِف اْْلَِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ﴿
 [.102﴾ ]البقرة: يَ ْعَلُمونَ 
؛ أي الذي اشرتاه؛ أي الذي استبدله، جعله بدل كتاب ﴿لاماِن اْشت ارااُه﴾؛ اليهود،  والاقاْد عاِلُموا﴾﴿

ُه يف اآْلاِخراِة ِمْن  ﴿ماا لا ، -سبحانه وتعاىل -، بدأ يتعلم السحر بدل كتاب هللا -سبحانه وتعاىل -هللا 
ٍق﴾ ٍق﴾؛ ليس له نصيب، خاالا ﴿والاِبْئسا ماا شاراْوا ِبِه  ؛ أي نصيب، ليس له نصيب يف اجلنة، ﴿خاالا
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انُوا  ؛ لبئس ما ابع به نفسه، ابع نفسه حبٍظ من الدنيا، وترك حظه يف اآلخرة، أانْ ُفساُهْم﴾ ﴿لاْو كا
 ون إليه من العذاب يف اآلخرة؛ ما تعلموا هذا السحر.لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصري  ؛﴾ي اْعلاُمونا 

ٌر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ ﴿  [. 103﴾ ]البقرة: َوَلْو أَن هُهْم َآَمُنوا َوات هَقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اَّللِه َخي ْ
؛  ﴿واات هقاْوا﴾ن،  ، آمنوا ابلقرآ-صلى هللا عليه وسلم  -؛ آمنوا ابلنيب  ﴿آاماُنوا﴾؛ اليهود،  والاْو أان هُهْم﴾﴿

سبحانه   -ألثيبوا من عند هللا  ؛والاْو أان هُهْم آاماُنوا واات هقاْوا﴾﴿اتقوا عقاب هللا برتك املعاصي، وبرتك السحر، 
ي ٌْر﴾، -وتعاىل ُثوباٌة ِمْن ِعْنِد اَّللِه خا انُوا ؛ خرٌي ِمها أشرتوا به أنفسهم من السحر والكفر، ﴿واات هقاْوا لاما ﴿لاْو كا

يف اآلخرة، إًذا   -سبحانه وتعاىل -لو كانوا يعلمون أنه خري؛ ملا آثروا السحر على ثواب هللا  ؛﴾ي اْعلاُمونا 
هو ابن داود،  ويرجع نسبه إىل يهوذا، ويهوذا هو ابن إسحاق، وإسحاق بن   -عليه السالم -سليمان 

، ويعقوب بن اسحاق يسمى إسرائيل، وتكلمنا عنه فيما سبق، ويعقوب الذي -عليه السالم -هيم إبرا
يسمى إسرائيل، يرجع إليه موسى يف النسب أيضا، أما سليمان فريجع إىل يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم، 

لكة يهوذا؛ هذا  كانت له ِملكتان: ِملكة يف فلسطْي،  يقولون: ِملكة إسرائيل ، واململكة الثانية: ِم
 :-سبحانه وتعاىل-الذييقوله ًتريخ إسرائيل القدمي، وهللا أعلم، مث يقول هللا 

﴾  ََّي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنوا ًَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرََن َواَْسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿
 [. 104]البقرة:
ا الهِذينا آامانُ ﴿ ؛ كلمة راعنا أي من ﴿رااِعناا﴾، -صلى هللا عليه وسلم -؛ للنيب وا َلا ت اُقوُلوا﴾ايا أاي ُّها

عن هذه الكلمة؛ ألهنا يف لغة اليهود من   -سبحانه وتعاىل - املراعاة، ليس فيها شيء، لكن هناهم هللا 
لمة  بك -صلى هللا عليه وسلم - الرعونة أي سب وشتم، ففرح اليهود بذلك، فبدءوا، خياطبون النيب 

؛  ﴿واُقوُلوا﴾"راعنا" يقصدون الدعاء عليه ابلرعونة ألن يف لغتهم راعنا أي من الرعونة، فُنهي املؤمنون عنها،  
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؛ أي انظر إلينا،  ﴿اْنظُْرانا﴾قولوا: أنظروا أي اتركوا كلمة، َل تقولوا: راعنا، دعوا كلمة راعنا، لكن قولوا: 
 ولوا: راعنا، وقولوا: انظران.  ؛ امسعوا ما تؤمرون به، أيال تق﴿واامْساُعوا﴾

، مساع قبول، -سبحانه وتعاىل -؛ أي أيها املؤمنون أمسعوا لكالم هللا ﴿واامْساُعوا﴾هللا يقول: 
اٌب أالِيمٌ  اِفرِينا عاذا  أي مؤمل يف اآلخرة وهو عذاب جهنم.  ؛﴾﴿والِْلكا

ُ َما يَ َودُّ الهِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوًَل  ﴿ اْلُمْشرِِكنَي َأْن يُ نَ زهَل َعَلْيُكْم ِمْن َخْْيٍ ِمْن رَبِ ُكْم َواَّلله
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ   [. 105﴾ ]البقرة:َُيَْتصُّ ِبَرْْحَِتِه َمْن َيَشاُء َواَّلله

يء؛  إذا مل يوجد أحد يستعمل هذه الكلمة استعمال س  ؛﴾﴿َلا ت اُقوُلوا رااِعناا  ابلنسبة لْلية السابقة:
  -َل أبس هبا، لكن إن وجد استعمال سيء فترتك، ويُلحق هبا أي كلمة حتمل هذا املعىن، يقول هللا 

﴿أاْن  ؛ أي:مشركوا العرب،  ﴿واَلا اْلُمْشرِِكْيا﴾؛ اليهود وغريهم،  ماا ي اوادُّ الهِذينا كافاُروا﴾﴿:  -سبحانه وتعاىل
﴿ِمْن  زل عليكم من خري، أي َل يريدون نزول الوحي عليكم، ؛ ما يريدون أن ينيُ ن ازهلا عالاْيُكْم ِمْن خارْيٍ﴾

 ﴿وااَّللهُ ؛ هذا كله حسد من عند أنفسهم، ﴿أاْن يُ ن ازهلا عالاْيُكْم ِمْن خارْيٍ ِمْن رابِ ُكْم﴾ ؛ وهذا كلهرابِ ُكْم﴾
ُ ُذو ؛ من خلقه، ﴿ماْن ياشااُء﴾؛ أي بنبوته  خياْتاصُّ ِبراَْحاِتِه﴾  .  ﴾اْلفاْضِل اْلعاِظيمِ ﴿وااَّلله
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 الجزء األول

 112-106( من اآلية 17تفسير سورة البقرة )ص:

َها َأْو ِمْثِلَها َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنه اَّللهَ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء ﴿ ﴾  َقِديرٌ َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها َنَِْت ِبَْْيٍ ِمن ْ
 [.  106]البقرة:
َييت حبكم معْي مث يزيله أو   -سبحانه وتعاىل  -أن هللا معناه: هنا: النسخ ﴾آياةٍ ماا نانساْخ ِمْن ﴿

ابستقبال بيت املقدس، مث بعد ذلك أمر   مر أ -سبحانه وتعاىل  -فاهللالقبلة موضوع حتويل يغريه؛ مثل 
سبحانه   - هللا وقد قال تبديل احلكم،  أيابستقبال الكعبة، فهذا يعترب نسخ،  -سبحانه وتعاىل  -هللا 

ا أاْو ِمْثِلهاا﴿:    -وتعاىل   طعن الكفار يف النسخ وقالوا:    عندما﴾ماا نانساْخ ِمْن آياٍة أاْو نُنِسهاا أناِْت خِبارْيٍ ِمن ْها
عليهم  -سبحانه وتعاىل -هللا  فرداليهود يقولون: إن حممًدا َيمر أصحابه اليوم أبمر، وينهى عنه غًدا، 

أاْو  ﴿ننسخ احلكم، أو ننسخ اآلية كلها. أي نبدل احلكم.    أي  ﴾ ِمْن آياةٍ ماا نانساخْ ﴿  :مقالتهم هذه فقال
ا  ﴾ناُسوا اَّللها ف اناِسي اُهمْ ﴿  يف سورة )التوبة(: -سبحانه وتعاىل-قال هللا    الرتك  :؛ ننسها النسيان مبعىن﴾نُنِسها

﴿ما ننسخ  :  أخرى  قراءة  ك؛ َل ننزهلا إليك اي حممد، وهنا﴾أاْو نُنِسهاا﴿تركهم،    أي:[، نسيهم  67]التوبة:
سبحانه   -هللا ها يؤخر أي: التأخري، واملعىن واحد،  هي:  ، من النسيئة؛ والنسيئةمن آية أو ننسئها﴾

مل  خبري من اآلية اليت    ؛﴾ أناِْت خِبارْيٍ ِمن ْهاا﴿حبيث أنه َل ينزل اآلية إىل النيب صلى هللا عليه وسلم،    -وتعاىل
أاملْا ت اْعلاْم أانه اَّللها  ﴿يف التكليف.  ﴾أاْو ِمْثِلهاا﴿وأسهل للعباد.  ا أكثر أجر  خريمنها أي: ﴾خِبارْيٍ ِمن ْهاا﴿ تنزل

النسخ والتبديل، وهذا النسخ والتبديل يدل على كمال علم هللا على ومن قدرته  ﴾عالاى ُكلِ  شاْيٍء قاِديرٌ 
سبحانه    -هلل  فاوقت معْي مث يزيله،    معيًنا يف  حكماَيعل    -سبحانه وتعاىل  -؛ فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -

سبحانه   -، مث ملا زالت هذه احلاجة، أزال هللا لوقتجعل هذا احلكم حلاجة الناس يف هذا ا -وتعاىل
 .سبحانه وتعاىل -هذا يدل على كمال علم هللا و هذا احلكم،  -وتعاىل
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 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا  
﴾ ُمْلُك السهَمَواِت َواأَلْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن َوِلٍ  َوًل َنِصْيٍ  َأملَْ تَ ْعَلْم َأنه اَّللهَ َلهُ ﴿
 [. 107]البقرة:

أاملْا ت اْعلاْم ﴿ هو الذي له ملك السموات واألرض؛:أن الذي ينسخ ما يشاء ويرتك ما يشاء بْي مث 
حلكمه، َل َييت أحد فيقول: مل فعل معقب ؛ إًذا يفعل ما يشاء، َل ﴾أانه اَّللها لاُه ُمْلُك السهماوااِت وااألاْرضِ 

َل ويل حيفظكم من ، أي:﴾واماا لاُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن وايلٍ  واَل ناِصريٍ ﴿هذا؟،  -سبحانه وتعاىل -هللا 
 . انه وتعاىلسبح  -عذاب هللا، وَل نصري مينعكم من عذاب هللا، إن أًتكم عذاب هللا، وخالفتم أوامر هللا  

َضله  َأْم ُترِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قَ ْبُل َوَمْن يَ تَ َبدهِل اْلُكْفَر ِِبإِلميَاِن فَ َقْد  ﴿
 [. 108﴾ ]البقرة: َسَواَء السهِبيلِ 

ألوا رسولكم هل تريدون أن تس : أهل مكة خماطبا  -سبحانه وتعاىل -هللا ، يقول  أاْم تُرِيُدونا﴾﴿
  نبيهم   سأل قوم موسىحيث  كما سأله قومه،  ﴾كاماا ُسِئلا ُموساى ِمْن ق اْبلُ ﴿  -صلى هللا عليه وسلم   احممد

أنتم تريدون أن تسألوا وُتكثروا على النيب  ؛فهل أران هللا جهرة :افقالو من قبل، -عليه السالم  -موسى
واماْن يتبدل اْلُكْفرا ﴿فيصيبكم ما أصاب قوم موسى،  ؛كما فعل قوم موسىلسؤال  صلى هللا عليه وسلم ا

ف اقاْد ضاله ساوااءا  ﴿، -سبحانه وتعاىل -َيخذ الكفر ويرتك اإلميان، يرتك النظر ِبايت هللا  ﴾اِبإِلمياانِ 
 الطريق املستقيم.؛ أخطأ ﴾السهِبيلِ 

ا ِمْن ِعْنِد أَنُفِسِهْم مِ ﴿ ْن بَ ْعِد  َوده َكِثٌْي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفهاراا َحَسدا
ُ ِبَِْمرِِه ِإنه اَّللهَ عَ   [. 109﴾ ]البقرة:َلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ َما تَ بَ نيهَ ََلُُم اْْلَقُّ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّته أيَِْتَ اَّلله

ِثرٌي ِمْن أاْهِل اْلِكتاابِ ﴿ بعد إميانكم ابلقرآن.   ﴾لاْو ي اُردُّوناُكمْ ﴿متىن كثرٌي من أهل الكتاب،  ﴾واده كا
هذا احلسد من عند أنفسهم اخلبيثة،  ﴾حاساًدا ِمْن ِعْنِد أانُفِسِهمْ ﴿  ؛  ؛ فرتجعوا كفارًا، وهذا التمين﴾ُكفهارًا﴿



                 اجلزء األول  - امليسر التفسري

 

 

 

72 

ُُم احلْاقُّ ﴿ ا هلا -  النيب صلى هللا عليه وسلم  صفة  احلق يف شأن  ، من بعد أن تبْي لليهود  ﴾ِمْن ب اْعِد ماا ت اب اْيه
؛ ﴾حىت َياْيتا اَّللهُ أبِاْمرِهِ ﴿اعرضوا عنهم وِتاوزوهم، ، ﴾وااْصفاُحوا﴿اتركوهم،  أي:، ﴾فااْعُفوا﴿يف التوراة 

ِإنه  ﴿هبا،  -سبحانه وتعاىل -بقتاهلم أو أمر من األمور اليت َيمر هللا  -سبحانه وتعاىل -هللا  َيمر حىت
 ؛ فقدرته شاملٌة لكل شيء. ﴾اَّللها عالاى ُكلِ  شاْيٍء قاِديرٌ 

ُموا أِلَنُفِسُكْم ِمْن َخْْيٍ جتَُِدوُه ِعنْ ﴿ َد اَّللِه ِإنه اَّللهَ ِبَا تَ ْعَمُلوَن  َوَأِقيُموا الصهالَة َوآُتوا الزهَكاَة َوَما تُ َقدِ 
 [. 110﴾ ]البقرة:َبِصْيٌ 

؛ أقيموا الصالة بفروضها، وأركاهنا،  ﴾واأاقيموا الصهالةا واآُتوا الزهكااةا ﴿ -سبحانه وتعاىل -هللا ان مث أمر 
ُموا  ﴿احلقوق الواجبة يف أموالنا.    وهي:  ﴾واآُتوا الزهكااةا ﴿ رْيٍ واماا تُ قادِ  زايدة يف الطاعة  أي:  ﴾أِلانُفِسُكْم ِمْن خا

ُدوهُ ﴿يف الزكاة، أو صلة رحم،  أويف الصالة،  ُلونا باِصريٌ ﴿ِتدوا ثوابه عند هللا. ، ﴾ِتِا ؛ ﴾ِإنه اَّللها مباا ت اْعما
أنه بصري   -سبحانه وتعاىل -على كل أعمالكم، ومن صفات هللا  -سبحانه وتعاىل -زيكم هللا فيجا
 يق جبالله وعظمته. يل  ابصرٌ 

ْن ُكنُتْم  َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنهَة ِإًله َمْن َكاَن ُهوداا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِي ُُّهْم ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم إِ ﴿
 [.111﴾ ]البقرة:َصاِدِقنيَ 
؛ اليهود يقولون: َل يدخل اجلنة إَل من ﴾ناصااراىواقااُلوا لاْن ياْدُخلا اجلْانهةا ِإَله ماْن كاانا ُهوًدا أاْو ﴿

كان من اليهود، والنصارى يقولون: َل يدخل اجلنة إَل النصارى، إًذا هذه اجلملة خمتصرة؛ وهذا معناها،  
، ونصارى جنران هم من قالوا: َل يدخل اليهودواليهود هم يهود املدينة هم من قالوا: َل يدخل اجلنة إَل 

اُتوا  ﴿قل هلم:  ﴾ُقلْ ﴿هذه شهوات ابطلة  ﴾أاماانِي ُُّهمْ ﴿هذه املقولة  أي:  ﴾تِْلكا ﴿ ، ى لنصار اجلنة إَل ا ها
اناُكمْ   َل يدخل اجلنة إَل اليهود والنصارى.  نه؛ يف أ﴾ِإْن ُكنُتْم صااِدِقْيا ﴿على ذلك، حجتكم  ﴾بُ ْرها
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﴾  َأْجُرُه ِعْنَد رَبِ ِه َوًل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوًل ُهْم َُيَْزنُونَ بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّلِلِه َوُهَو ُُمِْسٌن فَ َلُه ﴿
 [. 112]البقرة:
؛ لكن ﴾ب الاى ماْن أاْسلاما ﴿كما تقولون،    مر؛ هذا رٌد عليهم، وشرحنا كلمة بلى، إًذا ليس األ﴾ب الاى﴿
خصه  ، وقد  ﴾واْجهاهُ ﴿،  -وتعاىل  سبحانه   -؛ أسلم أي انقاد ألمر هللا  ﴾ماْن أاْسلاما واْجهاُه َّللِهِ ﴿  :   األمر أن

  ابإلنقياد  ألن الوجه هو أشرف األعضاء، فإذا انقاد الوجه فغريه أوىل ابلذكر الوجه-سبحانه وتعاىل-هللا 
ثواب عمله يف    ، أي   ﴾ف الاُه أاْجرُُه ِعْندا رابِ هِ ﴿  -سبحانه وتعاىل  -موحد هلل    أي:واحلال أنه  ﴾واُهوا حُمِْسنٌ ﴿

، ﴾واَل ُهْم حياْزانُونا ﴿مات.  هو  ؛ من أهوال يوم القيامة إذا  ﴾واَل خاْوٌف عالاْيِهمْ ﴿ اآلخرة َيده يف اجلنات.  
 واألجر يف القرآن على معان:  ﴾ ف الاُه أاْجرُهُ ﴿،  إذا دخلوا اجلنة ورأوا النعيم َل حيزنون على ما فاهتم من الدنيا

يت ﴿[،  25]النساء:  ﴾واآُتوُهنه ُأُجوراُهنه اِبْلماْعُروفِ ﴿ر. قال تعاىل:  امله هو:  األجر   املعىن األول: الاله
 املهر. أي : [50]األحزاب: ﴾آت اْيتا ُأُجوراُهنه 

وهو [؛  6]الطالق:  ﴾فاِإْن أاْرضاْعنا لاُكْم فاآُتوُهنه ُأُجوراُهنه ﴿،  األجر مبعىن نفقة الرضاع  املعىن الثاين:
 نفقة الرضاع.  هنا

 [.47]سبأ: ﴾ُقْل ماا ساأاْلُتُكْم ِمْن أاْجٍر ف اُهوا لاُكمْ ﴿األجر مبعىن اجلعل واملقابل،  املعىن الثالث:
والاناْجزِيانه الهِذينا صاب اُروا أاْجراُهْم أبِاْحساِن ماا ﴿الثواب على الطاعة وهذا هو األكثر.  واملعىن الرابع:

ُلونا  انُوا ي اْعما  [، واآلية اليت أمامنا مبعىن الثواب على الطاعة.96:]النحل ﴾كا
نْ ياا﴿األجر مبعىن: الثناء احلسن؛  املعىن اخلامس: نااُه أاْجراُه يف الدُّ [، أي: 27]العنكبوت: ﴾واآت اي ْ

 آتيناه ثناًء حسًنا. 
أي [40]النساء:  ﴾وايُ ْؤِت ِمْن لاُدْنُه أاْجرًا عاِظيًما﴿األجر: مبعىن اجلنة، قال تعاىل:    املعىن السادس:

 : اجلنة . 
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 الجزء األول

 119-113( من اآلية 18تفسير سورة البقرة )ص:

َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت النهَصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النهَصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم ﴿
ُلوَن اْلِكَتابَ   [. 113﴾ ]البقرة: يَ ت ْ

اليهود تقول: أن معتقدات النصارى ليست بشيء، ،  ﴾اْلي اُهوُد لاْيساِت النهصااراى عالاى شاْيءٍ واقاالاِت  ﴿
النصارى    و﴾واقاالاِت النهصااراى ليست اْلي اُهوُد عالاى شاْيءٍ ﴿  -عليه السالم-  بعيسى  ويكفرونإمنا هي ابطلة،  

اليهود  ]الفريقان  أي: ﴾واُهمْ ﴿، -عليه السالم- تقول: معتقدات اليهود كلها ابطلة وكفروا مبوسى
ُلونا اْلِكتاابا ﴿  [  والنصارى يتلون الكتاب املنزل عليهم، يتلون الكتاب ففي كتاب اليهود   واحلال :أهنم  ﴾ي ات ْ

 :-سبحانه وتعاىل -تصديق عيسى، ويف كتاب النصارى تصديق موسى، مث يقول هللا 
 [. 113﴾ ]البقرة:َكَذِلَك قَاَل الهِذيَن ًل يَ ْعَلُموَن ِمْثَل قَ ْوَِلِمْ ﴿
املشركون  قال  ﴾كاذاِلكا قاالا الهِذينا َل ي اْعلاُمونا ﴿؛ كما قال هؤَلء اليهود والنصارى. ﴾كاذاِلكا ﴿

 لكل ذي دين: ليسوا على شيء. مشركوا العرب  ؛ قال﴾ِمْثلا ق اْوهِلِمْ ﴿من العرب. 
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه  ُ َُيُْكُم بَ ي ْ  [. 113َُيَْتِلُفوَن﴾ ]البقرة:﴿فَاَّلله

ن اُهمْ ﴿ انُوا ِفيِه خياْتاِلُفونا ﴿؛ بعد البعث. ﴾ي اْوما اْلِقيااماةِ ﴿؛ يقضي بينهم. ﴾فااَّللهُ حياُْكُم ب اي ْ ؛ ﴾ِفيماا كا
 املبطل النار.  دخولمن أمر الدين، فُيدخل احملق اجلنة، و 

 [. 114ْذَكَر ِفيَها اَْسُُه َوَسَعى ِف َخَراِّبَا﴾ ]البقرة:﴿َوَمْن َأْظَلُم ِمهْن َمَنَع َمَساِجَد اَّللِه َأْن يُ 
ا امْسُهُ ﴿َل أحد أظلم.  ؛﴾واماْن أاْظلامُ ﴿ فيها امسه  يذكر ؛ ﴾ِمهْن ماناعا ماسااِجدا اَّللِه أاْن يُْذكارا ِفيها

ع مساجد هللا عن  , ابهلدم، والتعطيل؛ فكل من من﴾واساعاى يف خارااهِباا﴿:ابلصالة، والتسبيح، والعبادة، 
فيدخل فيه كل من منع املسجد، فالروم  ﴾واماْن أاْظلامُ ﴿هو أعظم الظلم، و الصالة يدخل يف هذه اآلية، 
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خرهبوا بيت املقدس، واملشركون صدوا النيب صلى هللا عليه وسلم عام احلديبية عن البيت، فهذا كله يدخل  
 .-سبحانه وتعاىل -يف وعيد هللا 

 [. 114﴿ُأْولَِئَك َما َكاَن ََلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإًله َخائِِفنَي﴾ ]البقرة:
ُْم أاْن ياْدُخُلوهاا﴿ هذا أسلوب خربي لكنه مبعىن األمر، أي أخيفوهم ابجلهاد،   ؛﴾أُْولاِئكا ماا كاانا هلا

 و خائف جزاء ما فعل.؛ َل يدخلها آمن، إمنا يدخل وه﴾ِإَله خاائِِفْيا ﴿َل يدخلها أحد منهم آمًنا. 
نْ َيا ِخْزٌي َوََلُْم ِف اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ ]البقرة:  [. 114﴿ََلُْم ِف الدُّ

نْ ياا ِخْزيٌ ﴿ ُْم يف الدُّ اٌب عاِظيمٌ ﴿هوان ابلقتل والسيب واجلزية،    ﴾هلا ُْم يف اآلِخراِة عاذا  وهو النار. ،  ﴾واهلا
 [. 115يْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمه َوْجُه اَّللِه ِإنه اَّللهَ َواِسٌع َعِليٌم﴾ ]البقرة:﴿َوَّلِلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَ 

َّللِِه اْلماْشرُِق وااْلماْغِربُ ﴿ ، وسبب نزول هذه اآليه أن: الصحابة كانوا مع النيب صلى هللا عليه  ﴾وا
بْي يديه وصلى، فلما   وسلم يف غزوة يف ليلة مظلمة فلم يعرفوا القبلة، فجعل كل واحد منهم مسجدا

أصبحوا إذا هم على غري القبلة، فذكروا ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم، فأنزل هللا سبحانه وتعاىل هذه  
َّللِِه اْلماْشرُِق وااْلماْغِربُ ﴿ اآلية.   أي من صلى إىل جهة وهو َل يدري أين القبلة، فصالته صحيحة.  ؛ ﴾وا

ا تُ والُّوا ﴿، -سبحانه وتعاىل -هلل فاألرض كلها  ؛  ﴾ف اثامه واْجُه اَّللهِ ﴿؛ تولوا وجوهكم يف الصالة, ﴾فاأايْ ناما
 ؛ عليم بتدبري خلقه. ﴾عاِليمٌ ﴿؛ فضله يسع كل شيء، ﴾ِإنه اَّللها وااِسعٌ ﴿ يرضاها هناك قبلته اليت 

ا ُسْبَحانَُه َبْل َلُه َما ِف السهَمَواِت َواأَلْرضِ  ُ َوَلدا  [. 116 ُكلٌّ َلُه قَانُِتوَن﴾ ]البقرة:﴿َوقَاُلوا اَّتهََذ اَّلله
هذه اآلية تشمل طوائف :األوىل: اليهود، إذ جعلوا عزيرًا ابن هللا، والنصارى قالوا:   ؛﴾واقااُلوا﴿

ُ والاًدا﴿عيسى ابن هللا، ومن املشركْي من زعم أن املالئكة بناُت هللا،  سبحانه  -؛ رده هللا ﴾واقااُلوا اَّتهاذا اَّلله
اناهُ ﴿ليهم فقال: ع -وتعاىل ؛ بل ﴾باْل لاُه ماا يف السهماوااِت وااألاْرضِ ﴿؛ تنزيًها له عن اَّتاذ الولد. ﴾ُسْبحا

. وهلل ما ملكاما يف السموات وما يف األرض  -سبحانه وتعاىل -له ما يف السموات وما يف األرض، هلل 
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عبيًدا. إًذا هللا ميلك ما يف السموات   يف السموات وما يف األرض خلًقا، وهلل ما يف السموات وما يف األرض
سبحانه   -هلل  عابدوما يف األرض، وخلق ما يف السموات واألرض، وكل ما يف السموات واألرض 

 . ﴾ُكلٌّ لاُه قاانُِتونا ﴿، مث أكد هذا املعىن فقال: -وتعاىل
 القنوت يف القرآن له معان: 

 [ أي ساكتْي.238]البقرة: ﴾واُقوُموا َّللِِه قاانِِتْيا ﴿القنوت مبعىن: السكوت  املعىن األول:
ءا اللهْيِل سااِجًدا واقاائًِما﴿القنوت مبعىن : الصالة؛  املعىن الثاين:  [.9]الزمر: ﴾أامهْن ُهوا قااِنٌت آانا

 ﴾ ْيا وااْلقاانِتااتِ وااْلقاانِتِ ﴿: -سبحانه وتعاىل -قال هللا ، مبعىن: الطاعة املعىن الثالث:
 [؛ أي مطيًعا.120]النحل: ﴾ِإنه ِإبْ رااِهيما كاانا أُمهًة قاانًِتا َّللِهِ ﴿[، 35]األحزاب:

طاعة كونية، َل   هلل هوستسالم إذا : اإل، اَلستسالم هلل، إلنقيادالقنوت مبعىن: ا املعىن الرابع: 
  - املرض، والصحة، والغىن، قال هللا من حيث املوت، و  -سبحانه وتعاىل - أحد خيرج عن أمر هللا 

أن الناس   هيما هي الطاعة الكونية؟و ؛ أي مطيعون طاعة كونية، ﴾ُكلٌّ لاُه قاانُِتونا ﴿: -سبحانه وتعاىل
؛ من حيث املوت واحلياة، والغىن والفقر، واملرض، وحنو -سبحانه وتعاىل -واملخلوقات كلها بيد هللا 

 ذلك.
 ؛ هذه طاعة وقنوت شرعي.﴾وااْلقاانِِتْيا وااْلقاانِتااتِ ﴿: ا يف اآليهكمفهذه  ، أما الطاعة الشرعية

 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا 
َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن﴾ ]البقرة:  [. 117﴿َبِديُع السهَمَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمراا فَِإَّنه

تعين:ُموجد السموات واألرض على غري مثاٍل سابق، أي: أنه  بديع  ؛﴾باِديُع السهماوااِت وااألاْرضِ ﴿
؛ إذا أراد إَياد ﴾واِإذاا قاضاى أاْمرًا﴿مل خيلق السموات واألرض ألنه شاهد مسوات وأرض مث خلق مثلها، 
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ته  ؛ فالذي من صفات هذه األمور َل حيتاج إىل الولد، والذي من صفا﴾فاِإمنهاا ي اُقوُل لاُه ُكْن ف اياُكونُ ﴿أمر.  
 هذه األمور ُمنزٌه عن اَّتاذ الولد.

ُ َأْو َتَْتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك قَاَل الهِذيَن من قَ ْبِلِهْم مِ  ْثَل قَ ْوَلِِْم﴾  ﴿َوقَاَل الهِذيَن ًل يَ ْعَلُموَن َلْوًل ُيَكلِ ُمَنا اَّلله
 [. 118]البقرة:
؛ مبعين: ﴾لاْوَل﴿لى هللا عليه وسلم، وهم كفار مكة، قالوا للنيب ص ؛﴾ واقاالا الهِذينا َل ي اْعلاُمونا ﴿

لِ ُمناا اَّللهُ ﴿هاله،   ْتِيناا آياةٌ ﴿أبنك أنت رسول هللا،    : ؛ يقول لنا هللا﴾ُيكا ؛ ِما ذكرانه تدل على صدقك.  ﴾أاْو أتا
من كفار األمم املاضية  قبلهم  ؛ أي كما قال هؤَلء قال كذلك الذين من  ﴾كاذاِلكا قاالا الهِذينا ِمْن ق اْبِلِهمْ ﴿

 ؛ من التعنت وطلب اآلايت.﴾ِمْثلا ق اْوهِلِمْ ﴿قالوا ألنبيائهم 
 [. 118﴿َتَشابَ َهْت قُ ُلوبُ ُهْم َقْد بَ ي هنها اْلََّيِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن﴾ ]البقرة:

هبم يف العناد، وهذا فيه تسلية وتثبيت للنيب _صلى يف الكفر، تشاهبت قلو ؛ ﴾تاشااب اهاْت قُ ُلوبُ ُهمْ ﴿
ِت لِقاْوٍم يُوِقُنونا ﴿هللا عليه وسلم_،  سبحانه   - اآلايت من عند هللا ؛ فاملوقن يعلم أن هذه ﴾قاْد ب اي هنها اآلايا

 ، فيؤمن فال حيتاج إىل اقرتاح آية.-وتعاىل
 [. 119َوَنِذيراا َوًل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجلَِْحيِم﴾ ]البقرة: ﴿ِإَنه َأْرَسْلَناَك ِِبْْلَقِ  َبِشْياا 

ْلنااكا ﴿ بشره ابجلنة،   َييبك ؛ الذي ﴾باِشريًا﴿أرسلناك ابهلدى.  أي ﴾اِبحلْاق ِ ﴿اي حممد  ؛ ﴾ِإانه أاْرسا
؛ عن أصحاب النار وهم ﴾اجلْاِحيمِ واَل ُتْسأاُل عاْن أاْصحااِب ﴿أنذره ابلنار، َيبك ؛ الذي مل ﴾واناِذيرًا﴿

 إمنا عليك فقط البالغ.  ؟ اي حممد. ملاذا مل يؤمنوا :الكفار، َل ُتسال
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 الجزء األول

 126-120( من اآلية 19تفسير سورة البقرة )ص:

 ُهَو اَْلَُدى﴾ ﴿َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوًل النهَصاَرى َحَّته تَ تهِبَع ِملهتَ ُهْم ُقْل ِإنه ُهَدى اَّللهِ 
 [. 120]البقرة:
ولن ترضى عنك النصارى حىت    ؛﴾واَل النهصااراى﴿حىت تتبع ملتهم،    ؛﴾والاْن ت اْرضاى عاْنكا اْلي اُهودُ ﴿

ُهوا ﴿اإلسالم. الذي هو ؛ ﴾ِإنه ُهداى اَّللهِ ﴿؛ لليهود والنصارى. ﴾ُقلْ ﴿تتبع ملتهم أي: دينهم، 
 احلقيقي وما عداه ضال.  هو اهلدى﴾اهْلُداى

﴿َولَِئِن ات هبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَد الهِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَّللِه ِمْن َوِلٍ  َوًل َنِصٍْي﴾  
 [. 120]البقرة:

تلك ؛  ﴾والاِئِن ات هب اْعتا أاْهوااءاُهمْ ﴿خماطًبا النيب صلى هللا عليه وسلم:    -سبحانه وتعاىل  -مث يقول هللا  
بعد الوحي الذي جاءك من  أي  ﴾ب اْعدا الهِذي جااءاكا ِمنا اْلِعْلمِ ﴿ -وهذا جمرد فرض-اليت يدعونك إليها 

 . -سبحانه وتعاىل -مينعك من عذاب هللا ،  ﴾واَل ناِصريٍ ﴿حيفظك، ،  ﴾ِمْن وايل ٍ  ماا لاكا ِمنا اَّللهِ ﴿هللا. 
ُلو  َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ نَُه َحقه ِتالَوتِِه ُأْولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َيْكُفْر ِبِه فَُأْولَِئَك ُهُم ﴿الهِذيَن آتَ ي ْ

 [.121اخْلَاِسُروَن﴾ ]البقرة: 
نااُهُم اْلِكتاابا ﴿ ُلوناهُ ﴿؛ اليهود والنصارى. ﴾الهِذينا آت اي ْ ُلوناُه حاقه  ﴿. ءونه ؛ يتلون القرآن يقر ﴾ي ات ْ ي ات ْ
القرآن حق تالوته  ءون يقر أي :؛ اليهود والنصارى الذين يتلونه حق تالوته ﴾أُْولاِئكا يُ ْؤِمُنونا بِهِ ِتالواته 

، -صلى هللا عليه وسلم -برسول هللاإىل اإلميان به، مثل ما قدم مجاعة من احلبشة فآمنوا  هذاسيقودهم 
؛ خسروا ألن مصريهم إىل النار املؤبدة  ﴾اِسُرونا فاُأْولاِئكا ُهُم اخلْا ﴿ابلقرآن أو حُيرفه. ، ﴾واماْن ياْكُفْر ِبهِ ﴿

 عليهم.
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﴿ََّي َبِّن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الهِِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأين ِ َفضهْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي﴾  
 [. 122]البقرة:
؛ ﴾ اذُْكُروا نِْعمايِتا الهيِت أانْ عاْمُت عالاْيُكمْ ايا بايِن ِإْسراائِيلا ﴿إسرائيل هو: يعقوب،  ؛ ﴾ايا بايِن ِإْسراائِيلا ﴿
اَلمتثال ألوامر هللا يف القرآن، أو اَلمتثال ألوامر هللا   :-سبحانه وتعاىل - ابَلمتثال ألوامر هللا :اذكروها 

على  ، أي :  ﴾اذُْكُروا نِْعمايِتا الهيِت أانْ عاْمُت عالاْيُكْم واأاين ِ فاضهْلُتُكْم عالاى اْلعاالاِمْيا ﴿إذا كان خطااًب لألمم، 
 صلى هللا عليه وسلم. الواجب عليكم أن تؤمنوا ابلنيب :النعمة   لشكر هذه زمانكم، وإمتاًماملي عا

َها َعْدٌل َوًل تَنَفُعَها َشَفاَعٌة َوًل ُهْم  ئاا َوًل يُ ْقَبُل ِمن ْ ﴿َوات هُقوا يَ ْوماا ًل جَتِْزي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشي ْ
 [.123يُنَصُروَن﴾ ]البقرة:

ي َل تُغين نفس  ؛ أ﴾َل ِتاْزِي ن اْفٌس عاْن ن اْفسٍ ﴿خافوا يوًما أي خافوا عذاب يوم،    ؛﴾واات هُقوا ي اْوًما﴿
ًئا﴿عن نفٍس يف هذا اليوم  ي ْ يقول: فالن يفديين،  اأحدَل ِتد، اء؛ أي فد﴾واَل يُ ْقباُل ِمن ْهاا عاْدلٌ ﴿، ﴾شا

؛ الكافر مهما  ﴾واَل تانفاُعهاا شافااعاةٌ ﴿أو هذا املال يفديين،  ﴾واَل يُ ْقباُل ِمن ْهاا عاْدلٌ ﴿أو أان أفدي فالاًن، 
 .-سبحانه وتعاىل -؛ َل أحد مينعهم من عذاب هللا ﴾واَل ُهْم يُنصاُرونا ﴿ُشفع له َل تنفعه، 

يهِِت قَاَل ًل  ﴿َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَهُهنه قَاَل ِإين ِ َجاِعُلَك لِلنهاِس ِإَماماا قَاَل َوِمْن ُذر ِ 
 [. 124ي الظهاِلِمنَي﴾ ]البقرة:يَ َناُل َعْهدِ 

عرب فاعال واملعىن ؛ ربه ﴾واِإِذ ابْ ت الاى ِإبْ رااِهيما رابُّهُ ﴿اَلبتالء هنا مبعىن اَلختبار .  ؛﴾واِإِذ ابْ ت الاى﴿
ِلمااتٍ ﴿هللا ابتلى إبراهيم : بذبح ولده، ابلنار،   له  -سبحانه وتعاىل - أبشياء مثل: ابتالء هللا  ، أي  ﴾ِبكا

ِلمااٍت فاأامتاهُهنه ﴿ونواهيه،  -سبحانه وتعاىل -أوامر هللا  وهي: كواكب، ابخلتان، ابهلجرة، ابل قام  ؛ ﴾ِبكا
يف  أي قدوة  قاالا ِإين ِ جااِعُلكا لِلنهاِس ِإمااًما (﴿إلبراهيم:  -سبحانه وتعاىل - هبن أمت القيام. قال هللا 

قاالا  ﴿: -سبحانه وتعاىل - أئمة. قال هللا  أوَلدي أجعل؛ أريد أن ﴾واِمْن ُذر ِيهيِت ﴿اهيم: بر إفقال الدين، 
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؛ عهدي ابإلمامة َل يناهلا الظامل، والظامل هنا مبعىن الكافر، والظلم يف القرآن ﴾َل ي انااُل عاْهِدي الظهاِلِمْيا 
 له معاين:

]آل  ﴾ِلِمْيا وااَّللهُ َل حيُِبُّ الظها﴿: -سبحانه وتعاىل -الظلم املعروف؛ قال هللا  املعىن األول:
واماْن ي اْفعاْل ذاِلكا ُعْدواااًن ﴿[، 10]النساء: ﴾ِإنه الهِذينا َياُْكُلونا أاْمواالا اْلي اتااماى ظُْلًما﴿[، 57عمران:
 الظلم املعروف.هذا هو [؛ 30]النساء: ﴾واظُْلًما

بظلم [؛ 82]األنعام: ﴾ن اُهْم ِبظُْلمٍ الهِذينا آماُنوا واملْا ي اْلِبُسوا ِإمياا﴿ :الظلم مبعىن :الشرك املعىن الثاين:
 املشركْي. ، "الظاملْي " مبعىن :[ 18]هود: ﴾أاَل لاْعناُة اَّللِه عالاى الظهاِلِمْيا ﴿أي:بشرك، 

آتاْت ُأُكلاهاا واملْا تاْظِلْم ِمْنُه  ﴿قال تعاىل يف سورة الكهف:  .  الظلم مبعىن : النقص املعىن الثالث: 
ًئا ي ْ ًئا﴿[ يف اجلنة، وقال تعاىل: 33]الكهف: ﴾شا ي ْ َل يُنقص  مبعىن[؛ 47]األنبياء:﴾ فاال ُتْظلاُم ن اْفٌس شا

 من ثواب أعماهلا شيًئا. 
تِناا ياْظِلُمونا ﴿قال تعاىل: جلحود .الظلم مبعىن:ا املعىن الرابع: انُوا ِِبايا [؛ أي :  9]األعراف: ﴾مباا كا

ُودا النها ﴿َيحدون،  ناا َثا  [؛ أي جحدوا. 59]اإلسراء: ﴾قاةا ُمْبِصراًة فاظالاُموا هِبااواآت اي ْ
انُوا أانُفساُهْم يظلمونا ﴿  الظلم مبعىن : اإلضرار ابلنفس؛ املعىن اخلامس:  ﴾واماا ظالاُموانا والاِكْن كا

 أضروا أنفسهم.أي : [57]البقرة:
 :-سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا 

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى﴾ ]البقرة:﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابَةا   [. 125 لِلنهاِس َوَأْمناا َواَّتِه
؛  ﴾ لِلنهاسِ   ماثااباةً ﴿البيت املراد :مجيع احلرم،    ؛﴾ اْلب اْيتا ماثااباةً ﴿واذكروا حْي جعلنا.    ؛﴾واِإْذ جاعاْلناا﴿

من اإلغارات، مثل ما و ؛ أي احلرم فيه األمن من الظلم، ﴾واأاْمًنا﴿أي: يثيبون إىل احلرم من كل جانب، 
ْعباِة﴾: -سبحانه وتعاىل -قال هللا  ِلغا اْلكا احلرم كله، ألن   : هنا تشمل [؛ الكعبة 95]املائدة: ﴿هاْداًي ابا
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؛ أي يثيبون إليه يرجعون إليه من كل  ﴾لِلنهاسِ  اباةً ماثا ﴿يف املسجد احلرام،  بحالكعبة َل يُذبح فيها, وَل يُذ
ُذوا  ﴿:  -سبحانه وتعاىل  -َيمنون على أنفسهم، مث قال هللا    سابقا أي:  ؛ مثل ما قلنا﴾واأاْمًنا﴿جهة،   وااَّتِه

ء البيت،  ؛ اَّتذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو احلجر الذي قام عليه عند بنا﴾ِمْن ماقااِم ِإبْ رااِهيما ُمصالًّى
وكان ملصًقا ابلكعبة؛ ألنه كان يتكئ عليه، بال شك َلبد أنه يكون ملصًقا للكعبة، مث بعد ذلك ُأخر 

ُذوا ِمْن ماقااِم ِإبْ رااِهيما ُمصالًّى﴿إىل مكانه املوجود فيه اليوم، .   خلفهمكان صالة أبن تصلوا  ، أي:﴾وااَّتِه
  ﴾ أاْن طاهِ راا ب اْييِتا ﴿؛ عهدان أي أمران إبراهيم وإمساعيل ﴾ما واِإمْسااِعيلا واعاِهْدانا ِإىلا ِإبْ رااِهي﴿ركعيت الطواف. 

تطهرون بييت من األواثن، ومن األصنام، إذا قال قائل: كيف ُتطهر وليس هناك أصنام؟ نقول: الواجب 
اخلطاب له وملن أتى بعده،    وهو التطهري فيما بعد . إذامطهرًا، وإن حصل الواجب    تبنيا البناء   عليكما أن

  ؛ الركع مجع راكع؛ والسجود مجع ساجد؛ املراد ﴾ُجودِ واالرُّكهِع السُّ ﴿؛ املقيمْي فيه،  ﴾وااْلعااِكِفْيا   لِلطهائِِفْيا ﴿
 املصلْي. :

َرا بَ ْيِِتَ لِلطهائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكهِع السُُّجودِ  ( َوِإْذ  125)  ﴿َوَعِهْدََن ِإََل ِإبْ َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َأْن َطهِ 
ا آِمناا َوا ُهْم ِِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْلِخِر قَاَل  قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِ  اْجَعْل َهَذا بَ َلدا ْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثهَمَراِت َمْن آَمَن ِمن ْ

 [. 126-125َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِ ُعُه قَِليالا مثُه َأْضَطرُُّه ِإََل َعَذاِب النهاِر َوبِْئَس اْلَمِصُْي﴾ ]البقرة:
ا ب الاًدا آِمًنا﴿م: اذكروا حْي قال إبراهي ﴾واِإْذ قاالا ِإبْ رااِهيمُ ﴿ ب الاًدا  ﴿, هذا املكان ﴾رابِ  اْجعاْل هاذا

دعاءه فجعله حرًما َل ُيسفك فيه دم إنسان،    -سبحانه وتعاىل  - ذا أمن وقد استجاب هللا    , أي: ﴾آِمًنا
، وكان قفرا، َل زرع فيه وَل ماء،  ﴾وااْرُزْق أاْهلاُه ِمنا الثهمارااتِ ﴿وَل يُظلم فيه أحد، وَل ُيصاد صيده 

ُهْم اِبَّللهِ ﴿دعاء إبراهيم،  -سبحانه وتعاىل - فاستجاب هللا  أهله   أي: وارزق  ﴾ وااْلي اْوِم اآلِخرِ ماْن آمانا ِمن ْ
، ﴾قاالا واماْن كافارا ﴿:  -سبحانه وتعاىل  -انتهى كالم إبراهيم.قال هللا  فقط. هنا  ابهلل واليوم اآلخر    منْياملؤ 
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مُثه أاضطره ِإىلا  ﴿ ؛ هبذا الرزق مدة حياته.. ﴾قاِلياًل ﴿وأمتعه.  ؛﴾فاأُماتِ ُعهُ ﴿وأرزق من كفر كذلك ,  أي:
 ؛ بئس املرجع هي جهنم.  ﴾وابِْئسا اْلماِصريُ ﴿حميًصا.   له فال َيد ، ﴾اِب النهارِ عاذا 
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 الجزء األول

 134-127( من اآلية 20تفسير سورة البقرة )ص:

السهِميُع اْلَعِليُم﴾  ﴿َوِإْذ يَ ْرَفُع ِإبْ َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإَْسَاِعيُل رَب هَنا تَ َقبهْل ِمنها ِإنهَك أَْنَت 
 [. 127]البقرة:

، أي ُأسس  ﴿اْلقاوااِعدا ِمنا اْلب اْيِت﴾؛ أي رفع إبراهيم ﴿ي اْرفاُع﴾واذكر حْي. واملعىن: ﴾﴿واِإْذ ي اْرفاعُ 
وإمساعيل رفعا القواعد من الكعبة،  براهيم،  ؛ إ﴿واِإمْسااِعيُل﴾أي الكعبة.    :   البيت أي الكعبة، املراد ابلبيت

؛  ﴿ِإنهكا أاْنتا السهِميُع﴾البيت،  ا ؛ تقبل منا بناء هذ﴿راب هناا ت اقابهْل ِمنها﴾يقوَلن:  أى:مها  قابهْل ِمنها﴾ ﴿راب هناا ت ا 
 ؛ أبفعالنا.﴿اْلعاِليُم﴾ألقوالنا 

َنا ِإنهَك أَْنَت  رَب هَنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذر ِيهِتَنا أُمهةا ُمْسِلَمةا َلَك َوَأِرََن َمَناِسَكَنا ﴿ َوُتْب َعَلي ْ
 [. 128﴾ ]البقرة: الت هوهاُب الرهِحيمُ 

ِلماْْيِ لاكا ﴿؛ كذلك يقوَلن: ﴾راب هناا﴿ ؛ مس        لمْي أي منقادين، اإلس        الم هو ﴾راب هناا وااْجعاْلناا ُمس        ْ
من أي:؛ أي وأجعل من ذريتنا  ﴾ُذر ِيهِتنااُمْسِلماْْيِ لاكا واِمْن ﴿،  -سبحانه وتعاىل -اإلنقياد اَلستسالم هلل  

ًة لاكا ﴿أوَلدان  ِلما ًة لاكا ﴿مجاعة،  :؛ أمة هنا مبعىن ﴾أُمهًة ُمس   ْ ِلما قال:  -س   بحانه وتعاىل -؛ هللا  ﴾أُمهًة ُمس   ْ
َل ﴿قال:  ذلك  قبل -س         بحانه وتعاىل -ألن هللا   هذا احلرف للتبعيض ﴾واِمنْ ﴿؛ قال: ﴾واِمْن ُذر ِيهِتناا﴿

ا اِلِمْيا ي ان   ا ِدي الظ   ه ا﴿[؛ ل   ذل   ك ق   ال إبراهيم وإمس   اعي   ل: 124]البقرة: ﴾ُل عاه   ْ ؛ مث ق   ال: ﴾واِمْن ُذر ِيهِتن   ا
كاناا﴿؛ أي وعلمنا،  ﴾واأارانا ﴿؛ إبراهيم  وإمساعيل يقوَلن: ﴾واأارانا ﴿ ؛ أي الش        رائع عبادتنا مثل: ﴾مانااس        ِ

ناا ِإنهكا ﴿، الطواف والس     عي، مناس     ك احلج، الوقوف بعرفة، اإلفاض     ة من اجلمع، رمي اجلمار واُتْب عالاي ْ
والرجوع إليه يف كل حْي، واألمة يف القرآن  -س  بحانه وتعاىل -ليهالتوبة إ ه؛ فس  ألو ﴾أاْنتا الت هوهاُب الرهِحيمُ 

 :منهاهلا معان 
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؛ أي مجاعة،  ﴾واِمْن ُذر ِيهِتناا أُمهةً ﴿اجلماعة كما يف اآلية اليت أمامنا:  : األمة مبعىن املعىن األول:
ًة لاكا ﴿ ُهْم ﴿[، وقال تعاىل:  134]البقرة:  ﴾تِْلكا أُمهٌة قاْد خالاتْ ﴿؛ وقال تعاىل:  ﴾واِمْن ُذر ِيهِتناا أُمهًة ُمْسِلما ِمن ْ

ةٌ   مجاعة.   أي:[؛ 66]املائدة: ﴾أُمهٌة ُمْقتاِصدا
 ملة[؛ أي 213]البقرة:  ﴾كاانا النهاُس أُمهًة وااِحداةً ﴿، قال تعاىل: مللةاألمة مبعىن: ا الثاين:املعىن 

 واحدة ملة[؛ أي 19]يونس: ﴾واماا كاانا النهاُس ِإَله أُمهًة وااِحداةً ﴿واحدة، وقال تعاىل: 
ُهُم اْلعاذاابا وا ﴿األمة مبعىن: احلْي، الوقت، الزمن املعْي، قال تعاىل:  املعىن الثالث: لاِئْن أاخهْرانا عان ْ

واادهكارا ﴿إىل حْي ووقت معدود، وقال تعاىل يف سورة يوسف:    أي:[؛ إىل أمة  8]هود:  ﴾ِإىلا أُمهٍة ماْعُدوداةٍ 
 بعد حْي.  أي: [45]يوسف: ﴾ب اْعدا أُمهةٍ 

 إماًما.  أي:[؛ 120]النحل: ﴾أُمهًة قاانًِتاِإنه ِإبْ رااِهيما كاانا ﴿ ماماألمة مبعىن :اإل املعىن الرابع:
ْيِه ِإَله أُماٌم أاْمثااُلُكمْ ﴿قال تعاىل:  لصنفاألمة مبعىن: ا املعىن اخلامس:  ﴾واَل طاائٍِر ياِطرُي جِبانااحا

 [؛ أي أصناٌف أمثالكم.38]األنعام:
ُلو ﴿ ُهْم يَ ت ْ يِهْم ِإنهَك  رَب هَنا َوابْ َعْث ِفيِهْم َرُسوًلا ِمن ْ َعَلْيِهْم آََّيِتَك َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َويُ زَكِ 

 [. 129﴾ ]البقرة:أَْنَت اْلَعزِيُز اْْلَِكيمُ 
؛ أي أهل ﴾راب هناا واابْ عاْث ِفيِهمْ ﴿؛ َلزال الدعاء من دعاء إبراهيم وإمساعيل، ﴾راب هناا واابْ عاْث ِفيِهمْ ﴿

ُهمْ ﴿،  البيت، أهل هذه املنطقة دعائهما    -سبحانه وتعاىل  -؛ أي من أنفسهم، وقد أجاب هللا  ﴾راُسوًَل ِمن ْ
»أَن دعوة أيب  : قالالنيب صلى هللا عليه وسلم عن نفسه  ؛ حكى مبحمد صلى هللا عليه وسلم، لذلك 

ِتكا ﴿، عيسى« بشرىإبراهيم، و  ُلو عالاْيِهْم آايا ؛ أي: يفهمهم  ﴾وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا ﴿؛ أي القرآن، ﴾ي ات ْ
يِهمْ ﴿ما فيه من األحكام،  أي:  ؛ احلكمة﴾وااحلِْْكماةا ﴿القرآن.  ِإنهكا ﴿؛ أي يطهرهم من الشرك. ﴾وايُ زاكِ 

 ؛ يف صنعك وأفعالك.﴾احلْاِكيمُ ﴿؛ أي الغالب. ﴾أاْنتا اْلعازِيزُ 
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نْ َيا َوِإنهُه ِف اْلِخَرِة َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملهِة ِإبْ َراِهيَم ِإًله مَ ﴿ َناُه ِف الدُّ ْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ
 [. 130﴾ ]البقرة: َلِمَن الصهاْلِِنيَ 

ِإَله ماْن ساِفها ﴿؛ أي يرتك ملة إبراهيم. ﴾عاْن ِملهِة ِإبْ رااِهيما ﴿ َل أحد يرغب.أي   ؛﴾واماْن ي اْرغابُ ﴿
َيهل أن نفسه هذه خملوقة هلل، َيب عليها عبادة هللا سبحانه    أي  جهل. جهل نفسه.  تعين؛ سفه  ﴾ن اْفساهُ 
نْ ياا﴿يرتك ملة إبراهيم استخف هبذه النفس وامتهنها، مث قال: فالذي  ؛وتعاىل نااُه يف الدُّ   ﴾ والاقاِد اْصطافاي ْ

أي الفائزين الذين هلم   ﴾ِمنا الصهاحلِِْيا واِإنهُه يف اآلِخراِة لا ﴿ خللةيف الدنيا ابلرسالة وا خرتانها:اصطفيناه أي  
 الدرجات العلى.

 [. 131﴾ ]البقرة:ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِ  اْلَعاَلِمنيَ ﴿
؛ أي أخلص دينك هلل،  ﴾أاْسِلمْ ﴿؛ هللا قال إلبراهيم: ﴾قاالا لاُه رابُّهُ ﴿ اذكر حْي. ؛﴾ِإْذ قاالا ﴿

انقاد ألوامر  ﴾قاالا أاْسلاْمُت لِرابِ  اْلعاالاِمْيا ﴿ -إبراهيم  -، قال -سبحانه وتعاىل -هلل  نقداستسلم هلل، ا
 . -سبحانه وتعاىل -هللا 

يَن َفال ََتُوُتنه ِإًله َوأَ ﴿ نْ ُتْم  َوَوصهى ِّبَا ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب ََّي َبِّنه ِإنه اَّللهَ اْصطََفى َلُكُم الدِ 
 [.132﴾ ]البقرة: ِلُمونَ ُمسْ 

؛ إبراهيم  ﴾واواصهى هِباا ِإبْ رااِهيُم باِنيهِ ﴿،  -سبحانه وتعاىل  -هلل    إلنقيادهبذه امللة وهي ا  ؛ ﴾واواصهى هِباا﴿
؛ كذلك يعقوب وصى بنيه، وإبراهيم  ﴾واي اْعُقوبُ ﴿. -سبحانه وتعاىل -وصى بنيه أبن ينقاد ألوامر هللا 

 -األبناء املشهورين: إمساعيل، وإسحق، وله كذلك مدين، ومدائن، ويعقوب له من  -عليه السالم  -
ًبا﴾ له من األبناء اثنا عشر، : و الذي يسمى إسرائيل -عليه السالم   ﴿ِإين ِ راأاْيُت أاحادا عاشارا كاوْكا

إًذا الكواكب  ؛ ﴿ِإين ِ راأاْيُت أاحادا عاشارا كاوْكاًبا﴾عشر مع يوسف، يوسف يقول: ثنا ه اؤ [؛ أبنا4]يوسف:
 نسوة. له أربع  فيعقوب  نسوة، وهم األسباط، من أربع -عليه السالم  -هم أبناء يعقوب 
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هناك يهوذا، ومشعون، وغريهم  و ، شقيقانأم يوسف عليه السالم امسها: راحيل. يوسف وبنيامْي  
وُب ايا بايِنه ِإنه اَّللها اْصطافاى لاُكُم واواصهى هِباا ِإبْ رااِهيُم باِنيِه واي اْعقُ ﴿. -عليه السالم  -من األبناء ليعقوب 

ينا  ُوُتنه ِإَله واأانْ ُتْم  ﴿،  -سبحانه وتعاىل  -أي : دين اإلسالم. وهو :اَلستسالم هلل، اإلنقياد هلل    ﴾الدِ  فاال متا
 ؛ هذا هني عن ترك اإلسالم، واألمر ابلثبات على الدين حىت املوت.﴾ُمْسِلُمونا 
َء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإََلََك  َأْم ُكنُتْم ُشَهَدا﴿

ا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ   [. 133﴾ ]البقرة:َوِإَلَه آَِبِئَك ِإبْ َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََلاا َواِحدا
اليهود ملا قالت للنيب صلى هللا عليه وسلم: يعقوب يوم مات أوصى بنيه ابليهودية، يقولون: إن  

اءا ﴿يرد عليهم يقول:    -سبحانه وتعاىل  - يعقوب أوصى بنيه ابليهودية، فاهلل   ؛ أي حضورًا،  ﴾أاْم ُكنُتْم ُشهادا
ِإْذ قاالا لِباِنيِه ماا ت اْعُبُدونا ِمْن ﴿. -عليه السالم  -وقت وفاة يعقوب ، ﴾ِإْذ حاضارا ي اْعُقوبا اْلماْوتُ ﴿

ِئكا إبراهيم وإمساعيل واِإْسحااقا ﴿؛ أي: بعد مويت. بعدي إمساعيل؛ وا ؛ عده ﴾قااُلوا ن اْعُبُد ِإهلااكا واإِلاها آابا
إمساعيل ليس أاب وإمنا كما قلنا يف نسب إبراهيم: إمساعيل هو عم ليعقوب، لكن هذا من ابب التغليب،  و 

ًا وااِحًدا واحناُْن لاُه ُمْسِلُمونا ﴿يقولون مبنزلة األب،  والعم إمنا وصى   َل. ؛ إًذا هل وصى ابليهودية؟﴾ِإهلا
. وأنتم اي أيها اليهود هل  -سبحانه وتعاىل  -ابإلسالم أي: اَلستسالم ألوامر هللا، ، واَلنقياد ألوامر هللا  

  -سبحانه وتعاىل –وخالفتم ما أنزل هللا  تستسلمواانقدمت واستسلمتم ألوامر هللا يف التوراة؟ َل. بل مل 
 عليكم يف التوراة. 

ُتْم َوًل ُتْسأَلُوَن َعمها َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ﴿ ﴾  تِْلَك أُمهٌة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسب ْ
 [. 134]البقرة:

أُمهٌة قاْد  ﴿؛ إبراهيم ويعقوب وبنيهما، ﴾أُمهةٌ تِْلكا ﴿عليهم فقال:  -سبحانه وتعاىل - مث رد هللا 
أيها  ،    ﴾والاُكمْ ﴿من األعمال هلا جزاء ما كسبت من األعمال.  ،  ﴾هلااا ماا كاساباتْ ﴿سلفت،    أي  ﴾خالاتْ 
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انُ ﴿اليهود املخاطبون ِمن كان يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم.  ُتْم واَل ُتْسأاُلونا عامها كا ب ْ وا  والاُكْم ماا كاسا
ُلونا  َل يسألكم على أعماهلم، وإمنا يسألكم أنتم عن أعمالكم. املعىن أن  -سبحانه وتعاىل -؛ هللا ﴾ي اْعما

 . -سبحانه وتعاىل -ا ألوامره  تنقادو ، و -سبحانه وتعاىل  -هتتموا أبوامر هللا 
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 الجزء األول

 141-135( من اآلية 21تفسير سورة البقرة )ص:

﴾  ُهوداا َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملهَة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َوقَاُلوا ُكونُوا ﴿
 [. 135]البقرة:
  هذه اجلملة خمتصرة، معناها؛ وقالت اليهود: كونوا هوًدا  ؛ ﴾واقااُلوا ُكونُوا ُهوًدا أاْو ناصااراى ت اْهتاُدوا﴿

، ﴾ُقلْ ﴿النصارى: كونوا نصارى هتتدوا، اليهود يهود املدينة، والنصارى نصارى جنران،  لت، وقاهتتدوا
ِنيًفا﴿أي بل أتبع ملة إبراهيم، ، ﴾باْل ِملهةا ِإبْ رااِهيما  ُقلْ ﴿قل هلم اي حممد،  ن  املائل ع معناه: ؛ احلنيف ﴾حا

 .﴾واماا كاانا ِمنا اْلُمْشرِِكْيا ﴿األداين كلها إىل الدين القيم، 
َنا َوَما أُنِزَل ِإََل ِإبْ َراِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َوا﴿ ﴾  أَلْسَباطِ ُقوُلوا آَمنها ِِبَّللِه َوَما أُنِزَل ِإلَي ْ
 [. 136]البقرة:
ناا﴿؛ اخلطاب للمؤمنْي،  ﴾ُقوُلوا آمانها اِبَّللهِ ﴿ الذي أُنزل على املؤمنْي   ؛ ﴾ُقوُلوا آمانها اِبَّللِه واماا أُنزِلا إِلاي ْ

؛ الصحف هي: صحف إبراهيم، وكذلك الذي أُنزل إىل إمساعيل ﴾واماا أُنزِلا ِإىلا ِإبْ رااِهيما ﴿هو القرآن، 
؛ التوراة،  ﴾واماا أُويتا ُموساى﴿  -الم  عليه الس   -األسباط أوَلد يعقوب    ﴾وااألاْسبااطِ ﴿وإسحاق ويعقوب،  

 وما أويت عيسى أي اإلجنيل.، ﴾واِعيساى﴿
ُهْم وَ ﴿ ََنُْن  َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النهِبيُّوَن ِمْن َرّبِ ِْم ًل نُ َفرِ ُق بَ نْيَ َأَحٍد ِمن ْ

 [. 136﴾ ]البقرة:َلُه ُمْسِلُمونَ 
َل نُ فار ُِق ب اْْيا  ﴿من الكتب واآلايت، أي: ﴾ُموساى واِعيساى واماا أُويتا النهِبيُّونا ِمْن راهبِ ِمْ  واماا أُويتا ﴿

ُهمْ  ٍد ِمن ْ يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض،    كاليهودأبنبياء اليهود، وَل    ونلسنا كالنصارى الذين يكفر   ؛ ﴾أاحا
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 -ألوامر هللا  مستسلمونمسلمون؛ أي منقادون و  -وتعاىلسبحانه  -؛ حنن هلل ﴾واحناُْن لاُه ُمْسِلُمونا ﴿
 . -سبحانه وتعاىل

َا ُهْم ِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللهُ ﴿  َوُهَو  فَِإْن آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمنُتْم ِبِه فَ َقِد اْهَتَدوا َوِإْن تَ َولهْوا فَِإَّنه
 [. 137﴾ ]البقرة: السهِميُع اْلَعِليمُ 

مبا آمنتم به وهو اإلسالم  ، ﴾آماُنوا مبِْثِل ماا آمانُتْم ِبهِ ﴿اليهود والنصارى، :أي ؛ ﴾وافاِإْن آمانُ ﴿
؛ تولوا عن ﴾واِإْن ت اوالهْوا﴿؛ أي أصابوا الطريق املستقيم،  ﴾ف اقاِد اْهتاداوا﴿،  -سبحانه وتعاىل  -واَلنقياد هلل  

فاِإمنهاا ُهْم يف ﴿، -سبحانه وتعاىل - اإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، تولوا عن اإلميان مبا أنزل هللا 
ُهُم اَّللهُ ﴿هم يف خالف معكم  ، أي ﴾شقاق  -سبحانه وتعاىل -اي حممد يكفيك هللا ،  ﴾فاساياْكِفيكا

سبحانه    -وقد كفى هللا    هلم؛ أبحوا﴾اْلعاِليمُ ﴿ألقواهلم،  ؛ أي السميع  ﴾واُهوا السهِميعُ ﴿خالفهم وشقاقهم،  
 .  عليهم جلزيةالنضري، وضرب ا بين قريظة، ونفيبين النيب صلى هللا عليه وسلم بقتل  -وتعاىل

 ؛ التويل يف القرآن له معان: ﴾واِإْن ت اوالهْوا﴿يقول:  -سبحانه وتعاىل -هللا 
، أي:  [24]القصص: ﴾مُثه ت اواىله ِإىلا الظِ ل ِ ﴿ عاىل: التويل أي: اَلنصراف، قال ت املعىن األول:

ُهمْ ﴿أنصرف، قال تعاىل:   [؛ مبعىن اَلنصراف.79]األعراف: ﴾ف ات اواىله عان ْ
ُ أاْن ُيِصيب اُهْم ﴿التويل مبعىن: اَلمتناع، قال تعاىل:  املعىن الثاين: بِب اْعِض  فاِإْن ت اوالهْوا فااْعلاْم أامنهاا يُرِيُد اَّلله

واِإْن ت اوالهْوا فاِإمنهاا ُهْم يف  ﴿إذا امتنعوا عن اإلميان بك، واآلية اليت أمامنا:  أي[؛ 49]املائدة: ﴾ُذنُوهِبِمْ 
 أي إذا امتنعوا عن اإلميان بك. ؛﴾ِشقااقٍ 

ْلنااكا ﴿ أعرض ، أي: ﴾واماْن ت اواىله ﴿مبعىن: اإلعراض، قال تعاىل:  املعىن الثالث: عالاْيِهْم  فاماا أاْرسا
ُهْم فاماا أاْنتا مباُلومٍ ﴿[، 80]النساء: ﴾حاِفيظًا [؛ هللا خياطب النيب صلى هللا  54]الذارايت: ﴾ف ات اواله عان ْ

ُهمْ ﴿عليه وسلم،   .﴾فاماا أاْنتا مباُلومٍ ﴿أعرض عنهم،  أي: ؛﴾ف ات اواله عان ْ
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را ﴿اهلزمية، قال تعاىل:  :من معاين التويل الرابع: ِْم ي اْوماِئٍذ ُدبُ راهُ ( 15) فاال تُ والُّوُهُم األاْدابا  ﴾واماْن يُ واهلِ 
 [، التويل أي: اهلزمية. 16-15]األنفال:

 ﴾واِإذاا ت اواىله ساعاى يف األاْرِض لِيُ ْفِسدا ِفيهاا﴿وَلية األمر؛ قال تعاىل:  :مبعىن املعىن اخلامس:
  ﴾ واالهِذي ت اواىله ِكب ْراهُ ﴿، وقال تعاىل:  قول بعض املفسرين  والًيا على حد صار  توىل    [؛ أي إذا205]البقرة:
 . صار صاحب اإلمث : [؛ توىل اإلمث، مبعىن11]النور:

ُهمْ ﴿العداوة، قال تعاىل: وهي ضد الوَلية  :مبعىن املعىن السادس:   ﴾واماْن ي ات اواهلهُْم ِمْنُكْم فاِإنهُه ِمن ْ
ُ عالاْيِهمْ ﴿معىن الوَلية خالف العداوة،  هنا[؛ 51]املائدة:  [.13]املمتحنة: ﴾َل ت ات اوالهْوا ق اْوًما غاِضبا اَّلله

 : -سبحانه وتعاىل -مث يقول هللا 
َغةا َوََنُْن َلُه َعاِبُدونَ ﴿ َغَة اَّللِه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِه ِصب ْ  [. 138﴾ ]البقرة:ِصب ْ
 .  الذي فطر الناس عليه -سبحانه وتعاىل -؛ أي املراد صبغة هللا؛ أي دين هللا ﴾ِصب ْغاةا اَّللهِ ﴿

اليهود كانوا إذا ُولد ألحدهم ولد، فأتى عليه سبعة أايم صبغوه يف ماء يقال له: املعمودية، قالوا:  
دين   ؛﴾ِصب ْغاةا اَّللهِ ﴿يقول:  -سبحانه وتعاىل -ليطهروه بذلك، ويقولون: هذا طهور مكان اخلتان، هللا 

  -دين هللا   أي:؛ َل أحد أحسن من صبغة هللا﴾واماْن أاْحساُن ِمنا اَّللِه ِصب ْغاةً ﴿ ، -سبحانه وتعاىل -هللا 
 . -سبحانه وتعاىل -؛ وخملصون هلل ﴾واحناُْن لاُه عااِبُدونا ﴿، -سبحانه وتعاىل

﴾  َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوََنُْن َلُه ُُمِْلُصونَ ُقْل َأحُتَاجُّونَ َنا ِف اَّللِه َوُهَو رَب َُّنا ﴿
 [. 139]البقرة:

اليهود قالوا للمسلمْي: حنن أهل الكتاب األول، وقبلتنا أقدم، ومل تكن األنبياء من العرب، ولو 
؛ هلم: ﴾ُقلْ ﴿ ال:فقعلى هذا الكالم،  -سبحانه وتعاىل -ا هلل فردكان حممد نبًيا لكان منا، 
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اصطفى نبًيا من العرب،  -سبحانه وتعاىل - ؛ حيث أن هللا ﴾يف اَّللهِ ﴿َّتاصموننا  ، أي  ﴾أاحُتااجُّون اناا﴿
 .أن يصطفي من يشاء له -سبحانه وتعاىل -، فاهلل  ﴾أاحُتااجُّون اناا يف اَّللِه واُهوا راب ُّناا وارابُُّكمْ ﴿

الُناا .﴿  اُلُكمْ ﴿ هبا،  -سبحانه وتعاىل -َيازينا هللا والاناا أاْعما يبعد   فالن عليها، و ؛ ِتاز ﴾والاُكْم أاْعما
؛ خنلص ﴾واحناُْن لاُه خُمِْلُصونا ﴿، -سبحانه وتعاىل - أن يكون يف أعمالنا ما نستحق به اإلكرام عند هللا 

 الدين هلل، خنلص العمل هلل.
ِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباَط َكانُوا ُهوداا َأْو َنَصاَرى ُقْل أَأَنْ ُتْم  َأْم تَ ُقوُلوَن ِإنه ِإبْ َراِهيَم َوِإَْسَا﴿

ُ ِبَغاِفٍل َعمها تَ ْعَمُلو  ُ َوَمْن َأْظَلُم ِمهْن َكَتَم َشَهاَدةا ِعْنَدُه ِمَن اَّللِه َوَما اَّلله  [. 140﴾ ]البقرة:نَ َأْعَلُم َأِم اَّلله
أاْم ت اُقوُلونا ِإنه ِإبْ رااِهيما واِإمْسااِعيلا واِإْسحااقا ﴿على كالم اليهود، يقول:  -سبحانه وتعاىل - يرد هللا 

انُوا ُهوًدا أاْو ناصااراى  بعد ؛ الصواب: مل يكونوا هوًدا وَل نصارى، ألن اليهود أتت﴾واي اْعُقوبا وااألاْسبااطا كا
حاق ويعقوب، ونسبه يرجع إىل  ، وموسى متأخر عن إبراهيم وإمساعيل وإس-عليه السالم -مبوسى 

[، ويف 67]آل عمران: ﴾ماا كاانا ِإبْ رااِهيُم ي اُهوِدايًّ واَل ناْصراانِيًّا﴿:  -سبحانه وتعاىل -يعقوب. يقول هللا 
[؛ كيف 65]آل عمران: ﴾واماا أُْنزِلاِت الت هْورااُة وااإِلجِنيُل ِإَله ِمْن ب اْعِدِه أافاال ت اْعِقُلونا ﴿آية أخرى يقول: 

،  -سبحانه وتعاىل -؛ اجلواب: هللا ﴾ُقْل أاأانْ ُتْم أاْعلاُم أاِم اَّللهُ ﴿تدهعون أن هؤَلء كانوا هوًدا أو نصارى، 
  - ؛ أي ِمن أخفى كالم هللا ﴾أاْظلاُم ِمهْن كاتاما ﴿؛ أي:َل أحد أظلم ﴾واماْن أاْظلاُم ِمهْن كاتاما ﴿أعلم ,مث قال: 

ُه ِمنا اَّللهِ ﴿عن الناس، قال:  -ىلسبحانه وتعا اليهود كتموا  وذلك أن  ﴾واماْن أاْظلاُم ِمهْن كاتاما شاهااداًة ِعْندا
  ملن عاصر ، وكذلك النصارى، وأن اليهودية مل أتيت إَل " أن إبراهيم دينه احلنيفية ، "شهادة هللا يف التوراة 

ُ ِبغااِفٍل عامه ، -عليه السالم  -موسى   هذا هتديٌد هلم.  ا ت اْعماُلونا﴾﴿واماا اَّلله
ُتْم َوًل ُتْسأَلُوَن َعمها َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ﴿ ﴾  تِْلَك أُمهٌة َقْد َخَلْت ََلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسب ْ
 [. 141]البقرة:
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تِْلكا أُمهٌة قاْد خالاْت هلااا ماا ﴿هذه األمم السابقة من إبراهيم وأبنائه ومن قبله،  ؛﴾تِْلكا أُمهةٌ ﴿
ُتمْ ﴿، -سبحانه وتعاىل -فيجازيهم هللا  ؛﴾كاساباتْ  ب ْ ؛ أنتم؛ فيجازيكم على أعمالكم، ﴾والاُكْم ماا كاسا

ُلونا ﴿ انُوا ي اْعما يسألكم عن أعمال األمم املاضية، وإمنا  َل  -سبحانه وتعاىل -هللا  ؛﴾واَل ُتْسأاُلونا عامها كا
أعلم. وصله هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله  -سبحانه وتعاىل -يسألكم عن أعمالكم أنتم، وهللا 

 وصحبه أمجعْي. 
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