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 145-142( من اآلية 22:  تفسري سورة البقرة )ص
ا﴿ ُووللانيتيَْعايُابو عاهََس تيَهَا والسسَ ااي اَبَْع مو عاني ع الساسَُ انيُاَّليهس السََُّهيايُ واَن ي ُولُو َْي اسَي ُو َِ ْع اَّليلسعمي ُو َِ لسعميشَع

هيَُْ ٍا اَصِيلٍطانوُّع اييشيُ واَإَلي َدياني ع ِةيَياع ا[.142:ا﴾ا]لسُْ
اهللااا هيايُ وا﴿:ا-سَْاُو اَّلعاَُلا-يُُل السََُّ ُولُو َْي الساسُ َا﴿لجلاال اا:السَُّهاُ ايي؛اا﴾سَي ؛ا﴾اَن ي

تيَهَا والسسَ اا﴿اان السْالداَّللملشَََََََِا . اَبَْع مو عاني ع ُووللانيتيَْعايُنيُاَّليهس ِصالسا اصَََََََت اهللااا﴾اي ََ بْ اينايصَََََ
الساسَُ ا﴿:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-نتْ اَّلست ان ابْتالملُد اإَلالسكاْةابُُاهللااا السَُّهيايُ واَن ي ُولُو َْي سي

مو عا َِصالسا وا:اايي؛ا﴾نيُاَّليهس ِصالمل نالن،ااشََََََََََُ ِاملُللاصََََََََََو ُووللانيتيَْعايُ﴿َّلملُللاصََََََََََو اُوللا:اايي؛ا﴾اي
ِهاهللااا،اايَّلاسََْاةانشََِاشََاِ ل،االملُد اسََهةانشََِاشََاِ ليََُّهُْتلنابْتا سََْاُو اا-مثابادالسكاين

ِها؛ااإل ااُناصت اهللاانتْ اَّلست ايُّهُْ ابْتالملُد ؛ااأبنايُّهُْ السكاْةا-َّلعاَُل مثابادالسكاين
لا،اأبنايَََُّهُْ السكاْةا-سَََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا َّللخلرباملايصَََ اإَلابالالسصَََاُبةالسني ااُوللاباْد 

َّلاُوللايفاصََََالةالسه ِايفانََََُّ دايََََُّم ال نا،افلصََََتا الخلرب،ااملايكلوللاَّلسََََدالملدياةا:ن ايي
اصََالىل اإَلابْتالملُد ؛انََُّ دالسُْته  مثاجُ الخلربافهالسللاَّلم ايفاصََالىل ا،ااألهن اصََتللايَُّل

ِصاهللاا؛اإَلالسكاْة مَيُامنلالملََُّ دانََُّ دالسُْته اَّلسْفافْ افِ هللااصََ ا-سََْاُو اَّلعاَُلاا-فََُّو
ُِابْريانُايسهلهلسا ا ََت اإَلا:ااحْث،اَّللمل نا األج النهاُنالسا ََت اهللاانتْ اَّلسَ يَّله الجت السا اصَ

َْتالملَُد ا ُِا-ب ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-مثاينَُدهاهللاا،األجَ النهاَُهن ا-لسَنياملالسهَ السا إَلاا-سََََََََََََ
ا﴿:اامثابُُاهللااسَْاُو اَّلعاَُل،االسَهُُُْالسكاْة ُو َِ السعميشَع ُوابو عاهََس َِ ْع مجْعالجلاُتا:ااب اهل ؛ا﴾َّليلسعمي
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ِه،اَّلهللااسَْاُو اَّلعاَُلايها انُايشَُ ،اا-سَْاُو اَّلعاَُلا-هللا ا﴿،اهالنرتل انت ايَّللن َدياني ع يَياع
ُ وا ِيلٍطا﴿،امدليه ايادي اإَلالحلقا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-ن ايرلداهللااا؛ا﴾ييشََََي اصَََََ ُ واَإَلي اييشََََي َدياني ع يَياع

هيَُْ ٍا ِيقانََََََََََُّا:ايي؛ا﴾نوََََََََََُّع اهللاااإَلاط سََََََََََْاُو اا-هُْ اَّلملالسدي اَّلملالسنيايوتانتْ .امثايُُل
ا:ا-َّلعاَُل

لا﴿ َاْد  ََي انيتيْعكو عاشَ لُو ََو السِسسَ ل يانيتي الساسَُ اَّليييكولني ايدي ََو اسَهيكولووللاشَ ََي ُ  اجيايتعايُاو عايونسة اَّليسَ ﴾اَّلياينيَسكي
ِة ا[.143:ا]لسُْ

ََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا ََهُْ َّلامُاا:اايي؛ا﴾َّلياينيَسكيا﴿:ا-سَََََََ ِلطانَََََََُّ ََ ا﴿،امدياُا اإَلاصَََََََ
ايي:اايي؛ااجاتاُا اينةاَّلسََ ُ ؛اا﴾يونسة اَّليسََي ُ ﴿اياينةاحممدا؛ا﴾جيايتعايُاو عا ا-بُُاهللاا،ااخُْر ل:اَّلسََ ُ 

اييَّلعسََََََََََي واو عا﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُل ُي خُْر لا:ايي؛اا﴾يونسة اَّليسََََََََََي ُ ﴿،ااخريم :ايي؛ا[28:ا]لسُت اا﴾بُي
ل ياا﴿ندَّله .ا ايدي ا﴿يلمالسُُْنةاينسارسََََََََََتا ابدابتْها .ا؛اا﴾نيتي الساسُ َاسَهيكولووللاشََََََََََو لُو السِسسََََََََََو َّليييكولني

ل اَّليشاداسك اانسكاأبنمُسك .،ايشادايو ابتْك ؛ا﴾نيتيْعكو عاشيَاْد 
انيتي ﴿ ُيتََ و اييا اََس ع لُي ََو ايَيهسَْعوالسِسسََََََََََََ اسَاَياعتي ياني ع ُاَإهس اَي انيتيَْع تَيةيالسسَ ااواَتي ََُْع َْع َااَّلينَيُاجيايتعاَيُالسع ََُْي ﴾اني
ِة ا[.143:ا]لسُْ

تيةيا﴿َّلنُاصََريس اا:ايي؛اا﴾َّلينيُاجيايتعايُ﴿ ََُْع انيتيَْعايُ﴿َّلمُالجلاة.اا؛ا﴾لسع ا؛اا﴾لسسَ ااواتي ٍٍ يَّله .حٍْث
ََتُاإَلالسكاْة الألنِايصََ ََت ايفايَُّل ََتُاإَلا،ااُنالسا اصََََت اهللاانتْ اَّلسََ مثايونِابادالسكاينايصََ

ََْاُو اَّلعاَُلا-إَلالسكاْة.اهللاامثايونِابادالسكاينايالدا،ابْتالملُد  :افا امنلالألنِابُُا-سَََََ
اسَاَياعتي يا﴿ انيتيَْعايُاَإهس تيةيالسسَ ااواتي ََُْع ْز.اا:اساات اماُايي؛ا﴾َّلينيُاجيايتعايُالسع لُياا﴿ُنو فْصََََدب ا؛ا﴾يَيهسَْعوالسِسسََََو

ََُ .اا ََُْيْع َا﴿بك اشَ انيتي اني ُيَت و اييا ِجعاإَلالسكهِ:ايي؛اا﴾ََس ع َّليظ اينالسا ا،ادي َّليشَََكايفالس،اي
ِه.اسنسكالرعدان الرعدابُّْ امنلالألنِ. اصت اهللاانتْ اَّلست ايفاحريةان اين
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 [.143: ﴾ ]البقرةَوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإَّلا َعَلى الاِذيَن َهَدى اّللاه ﴿
َْريية ا﴿.ا-سَََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-ْةالس افاتاُاهللاااسلسهلا:اايي اسيكي اايُويتع شَََََََََََََُبةانت ا:ايي؛اا﴾َّليَإنع
انيتي السسَني ياميديىالهسوا﴿لساُ .اا ََْاُو اَّلعاَُلا-سك السني امدىاهللااا؛ا﴾َإهس سََََََََََُّْتانتْا اا-سََََََََ
ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-ألهن السهُّتمللاَّللوُُدَّللاألنِاهللاا؛اشُبة

 [.143: ]البقرة﴾ َوَما َكاَن اّللاه لِيهِضيَع ِإميَاَنكهْم ِإنا اّللاَ ِِبلنااِس َلَرءهوٌف رَِحيمٌ ﴿
،اماُكان السصََََََاُبةان انُتايجتاُ الجتُهالملََََََُّتم اإَلابْتالملُد ا:ابالالسصََََََاُبةابُُ

ينالسا اصَََت اهللاانتْ اَّلسَََت اَّللسصَََاُبةالجتاللاَّلصَََتللاإَلابْتالملُد اسَََهةانشَََِاشَََاِ لايَّلا:اايي
ع ِاماُكابالاناسُانُتايفامنهالسهرتةافمُاحك اصََال:ابالالسصََاُبةايُُل،ااسََْاةانشََِاشََاِ ل

اهل ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا ويكو عا﴿:اايُُل ْعياَإ ُي صََََََََََالعك اإَلابْتا:اايي؛ا﴾َّلينيُاايُنيالهسواَسْوضَََََََََََ
َُد  ََْاََُو اَّلعاََُلا-َب اهللاا،المل ويكو عا﴿إل لا،ايثْْك انتْاَُا-سََََََََََََ َْتا:ايي؛ا﴾َإ َُي صََََََََََََََالعك اإَلاب
امب اآن اناا .ا؛ا﴾َإنسالهسياَِبساسُ َا﴿،الملُد 

ِ ة؛اا﴾سيِي وَّلٌصاريَحْ ٌاا﴿ ِيفةايشَََََدان الس ِ ةاا-سَََََْاُو اَّلعاَُلاا-فُهللا؛االس َّلصَََََهاوهَََََُّ اِبس
ِيفةاانسكاعتكا ِآناس اناُنااَّللس ِ ة.اَّللسشاْدايفالسُ ا:الس امُايشدان الس
َاْدٍا﴿؛االسا الملْتغ:االسشَََاْدايي:  املعىن األول ااو َيايونسٍةاَبشَََي ايُاَن ع اَإليلاَجئَع ْعهي :ا]لساَََُُّ ا؛اا﴾فيكي

بوللانيتي اريّبَيَ عا﴿،ا[41 ايُدوامي وهَ السسَني ياايني الأليشع ُولُو الألوُْْ الملْتَيْلن.:ايي؛ا[18:ا]ملدا﴾َّلييَي
تكالحلُفظ:  املعىن الثاين للشهههههههه يد

ي
َاْدٌا﴿؛االمل ََي ٌَُِقاَّليشََََََََ ََي ااوَ اوَيهعٍفانيايايُاسََََََََ ُااا﴾َّليجيُ يتع :ا]

انتكاحيهظاينمُهل .:ايي؛ا[21
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سَهيكولووللا﴿،اامنلاشُمداَّليوُّم اانسكاشاْدالسنيايشاداحبقانا :  للش يداملعىن الثالث  
ل َاْد  انيتيْعكو عاشََي لُو السِسسََو ل يانيتي الساسَُ اَّليييكولني ايدي ِةا﴾شََو ُرسا﴿يشََادانتْك .ا،ا[143:ا]لسُْ َّليهايوضََي

َُعٌ اَّليهاشيَاْدٌا ِةا﴾اي السنيايشاداحبقانا .:ايي؛ا[282:ا]لسُْ
لَ اَّليلسصسُحلََ يا﴿؛ااْ ايفاسْْ اهللالسُه:  املعىن الرابع يَُ ياَّليلسَشايدي الساسََْْي ياَّليلسصَيدَي :ا]لساُُّ اا﴾َن ي

ا.[69
ل يا﴿:االحلُضَِ:االسشَاْدايي: املعىن اخلامس ا﴿حضَلر لا:ايياا﴾ييمعااواهو عاشَوايدي ُي ُول ايَياع ِي َإلعاحيضَي

ِةا﴾لسعميلعتوا اهللاا،ا[133:ا]لسُْ ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-َّليُُل ا﴿:ا-سََََََََََََ اَإلعامليعايياو ع ُس اييوَعاي يالهسوانيتي ابَيدع ُي بَيُ
ل َاْد  السَزَّلريا﴿،ااحُضَِ ل:اايي؛ا[72:اا]لساَُُّ ا﴾نياياو عاشَي ايدوَّلني ِبُنا﴾َّليلسسَني ياهاييشَع :ايي؛ا[72:ا]لسه

َّلنالسزَّلر. اهاحيض
ِيكاَّلملالسصََا ابُُاعاَُل:االسشََاْدايي:  املعىن السهاسس ا﴿:االسشََ ل ياو عاَن ع ايدي دوَّلَناَّليلدعنوللاشََو

ِةا﴾لهسَا ايصاُنك الس اعاْدَّلنان ادَّلناهللا.:ايي؛ا[23:ا]لسُْ
َلًة تَهْرَضاَها﴿  [.144: ﴾ ]البقرةَقْد نَهَرى تَهَقلَُّب َوْجِ َك ِف الساَماِء فَهَلنههَول ِيَهناَك ِقبهْ
ُيَت يا﴿ اوَيِيىاعَي ميُ َاابيدع ايفالسَََََُّس َاكي  ْا ُاَّلمشُه احْثاياظِالسا اصَََََت اهللاانتْ اَّلسَََََت ا؛اا﴾َّليجع

لسََهُُُْاا-صََت اهللاانتْ اَّلسََت اا-َّلاُنايلداا،اانهشََلَيف ُ اسرنِاِبسََهُُُْالسكاْة؛ااياظِاإَلالسََُّمُ 
ِلمْ .السكاْة األهنُابْتةاإب

ََْر ه ﴿ ِْلِد اْمََراَِ َوَحْيثه َما كهن هْم فَهَولُّوا وهجهوَهكهْم شهههَ ََْر اْلَمسهههْ : ﴾ ]البقرة فَهَولِ  َوْجَ َك شهههَ
144.] 
لسياسكا:اايي؛ا﴾فَيتياَوليسيََْياسكيا﴿:اا-سْاُو اَّلعاَُلا-هللااافُُُا تية اعَيِعضيُميُ﴿ُنو حتْاُاَّلمُالسكاْة.ا؛اا﴾َبَْع

ايكيا﴿ اَّليجع َُي َ َدالحلعيِيلمَا﴿لسهُْ ايفاصالعكا:ايي؛ا﴾فَيلي ِلداب السكاْة.؛ا﴾لسعميُّع ِلمالمل اَّلالملُّ دالحل
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لسا اَّلن انا ا:اَّلم اا-َّلعاَُلااسْاُو اا-إل لاا ان ااُناخيُطْ اهللااا،ااجاة:اايي؛اا﴾شي عِيا﴿ا
َ َدالحلعيِيلمَا﴿:اينايَََُّهُْتللالجلاةاجي انتْا ،اايفالملدياة السعميَََُّع ِلم.ا:اايي؛ا﴾شَََي عِي جاةالملَََُّ دالحل

ِصا ْا ُايَّلايََُُّر لانُادلمايو ايفالجلاةامنلا:ااإل لالجلاُتا يربعالملصََتُايََُّهُْ اجاةااُنتةاإللاسلالُن
انيُااواهو عا﴿:ا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا،ااهاي جتِايفاصََََََََََََالع  ْعثو فَيليَسللا﴿،الخل ُُاسرنة؛ا﴾َّليحي

ِلم.:اش ِاييا؛ا﴾شي عِيهوا﴿يفالسصالةا:ايي؛ا﴾َّلوجولميكو عا اجاةالملُّ دالحل
ا يَهْعَمله ﴿ ْع َعمهها افههِ ا اّللاه ِبعههَ ُّْ ِمْن َر ِ ِْم َومههَ َه امَْ ََ لَيَهْعَلمهوَن وَنهها ا ﴾ ونَ َوِإنا الههاِذيَن وهوتهوا اْلِك ههَ
 [.144: ]البقرة

اهللاا ََْاََُوَ اَّلعاَََُلا-يُُل ُيا﴿:ا-سََََََََََََ ايوَّلعوللالسعَكهََيُ السَسَني ي ََُرى.ا؛ا﴾َّليَإنس َّلم السْالداَّللساصَََََََََََََ
اييوس وا﴿ َياعتيمولني اريّبَيَ عا﴿لسهليلاإَلالسَََهُُُْالسكاْة.ا:اايي؛اا﴾سْي منلااثبتايفااهْا ان ا؛اا﴾ييوس والحلعيَقاَن ع

اإَلالسكاْة.اا ْيَُفٍ انيمسُايَياعميتولنيا﴿واتالسا اصََََََََََََََت اهللاانتْ اَّلسََََََََََََََت ايو ايهاُل منلا؛ا﴾َّلينيُالهسواَب
افانلاىلديٌدامل املاي ن اّبنهالألنلر.؛ا-سْاُو اَّلعاَُلا-إللاملا هثتللاينِاهللاا،اىلديداهل 
َل َه هْم َومهَا َولَِئْن وَتَهيْهَت الهاِذيَن وهوتهوا ﴿ َل َهَك َومهَا وَنْهَت بِ َهاِبْع ِقبهْ عِ  َيَهْة مهَا تَِبعهوا ِقبهْ ََ ِبكهه الِك َها

َلَة بَهْعضْ   [.145: ﴾ ]البقرةبَهْعضه هْم بَِ اِبْع ِقبهْ
ُيا﴿ السسَني يايوَّلعوللالسَكهيُ اييعَيْعتي اَبكو َياآييةٍا﴿اياحممدانامُايعْتاا؛اا﴾َّليسيَئ ع ُي ؛ا﴾السسَني يايوَّلعوللالسَكهيُ

ةاعَدُانت اصَََََََََََََََدبَكايفاينِالسَُْتةب تيهَيكيا﴿،اكَ احو َس ُاعيَْاوللاَبَْع َّلمَنلان ا؛اهايهْالنابْتهَكا؛ا﴾نَي
تيهَياو عا﴿ِبُالسااُد.اا ابَهيَُبٍعاَبَْع هللاالسا اصَت اهللاانتْ اَّلسَت اينايَُّهُْ ابْتها .اهللاااهنُ؛اا﴾َّلينيُاييوعتي

ََْاَُوَ اَّلعاََُلا- َُد .ااته ب عاطمعالسْالدايفانلدا-سََََََََََََ َْتالمل تَيةيا﴿إَلاب ابَهَيَُبٍعاَبَْع او ع ََو ُابَياعضََََََََََََ َّلينَي
َّللملشََََََََََِالنا،ااَّللساصََََََََََُرىاانسكاهايهْالنابْتةالسْالد،االسْالداهايهْالنابْتةالساصََََََََََُرى؛ا﴾بَياعلٍا

اانسكاهايهْالنابْتةاغريم .
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َِ ِمَن اْلِعْلِم ِإنهاَك ِإً ا ﴿ اَء ا جهَ ِد مهَ َت َوْهَواَءههْم ِمْن بَهعهْ : ﴾ ]البقرة َلِمَن الظهااِلِم َ َولَِئِن اتهابَهعهْ
145.] 

ليل يمو عا﴿ اييمع ُا؛االس ايدنلوكاإسْاُ؛ا﴾َّليسيَئَ العَسَْياعتي ُ.اا:اامنلان اِب  ََ ِضََََََََ ابَياعَدا﴿إنالعْاه اف َن ع
السعَاتع َا اَن ي ا-نت افِ اإعُْنا -إللالعْاها اا؛اا﴾َإوسكيا﴿،اان ابادانُاجُ كان السلحُ؛ا﴾نيُاجيُ يكي

َسَم يا﴿ السظُس اَإل لاسيَم ي ََْاُو اَّلعاَُلا-عكلنان السظُمل األوكاعِاتايَّللنِاهللااا؛ا﴾َإوسكي سك ا،ا-سََََََََ
-سََْاُو اَّلعاَُلا-َّلإُنُايعْعالسلحُالسنياجُ اب اهللااا،السا اصََت اهللاانتْ اَّلسََت املايهْعايملل م 

ا.



 الثانياجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

7 

 153-146ة ( من اآلي23:  تفسري سورة البقرة )ص
ا ِمنهْ هْم لََيْك همهوَن امَْ ﴿ ا يَهْعرِفهوَن وَبْهنَهاَءههْم َوِإنا َفرِيقهً َه َكمهَ ََ يَهْعرِفهونَه نَهاههمه اْلِك َها ْا الهاِذيَن َتَهيهْ

 [.146: ﴾ ]البقرةَوههْم يَهْعَلمهونَ 
ُيا﴿ ايُمو والسعَكهيُ َِفولوي وا﴿لسْالداَّللساصَََََََََََُرى.اا؛اا﴾لسسَني ياآعَيَْع ِفلنالسا اصَََََََََََت اهللاا:اايي؛ا﴾يَياع يا

اييبَعايُ يمو عا﴿نتْ اَّلسَََََت .ا َِفولني ُايَياع ِفل؛اا﴾ايمي امُااان َّلصَََََهالسا اصَََََت اهللاانتْ اَّلسَََََت ايفااهْا ايا
ِج البا  ِصالس انْداهللااب اسََالم،اايا ِصالبين:ااسنسكايُُل ِفه انادنُارييه اامُاين ِف ا،اسُدان َّلنا

ُ ُاَناَعاو عا﴿يشد.ااحملمد َِي هومولنيالحلعيقساَّليَإنسافي  ايكتمون ؟ لسنيانُاملالحلق،الحلقيكتمون ؛ا﴾سيْيكع
ََت اصههههههه  واتالسا ا:ااإن  ايَياعتيمولنيا﴿.ااوصههههههه ت ،اهللاانتْ اَّلسَََََ ياتملناينالسنيا:ااأي  ؛﴾َّليمو ع

انتْ ايوتااياحممداملالحلقاسك ايرتالو اناُد ل.
ُّْ ِمْن رَبِ َك َفال َتكهوَننا ِمَن ﴿  [.147: ﴾ ]البقرةاْلمهْمََتِينَ امَْ
ََْاُو اَّلعاَُلا-؛املان اهللاا﴾لحلعيقَا﴿ َي يا﴿ا-سَََََََ رتي السعمومع افيالاعيكولوي ساَن ي اريبَيكي لملمرتي ا؛اا﴾َن ع

اهللااا،َّللملمرتيايبتغان السشُك،اهاعك اشُا ُ،السشُاَي :ايي ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
َ َوِلكهعْ  ِوْجَ ٌة ههَو ﴿ يًعا ِإنا اّللا َراِم وَْيَن َما َتكهونهوا مَِْم ِبكهمه اّللاه نَِ َ ِبقهوا اخْلَيهْ مهَول ِيَ ا فَاسههههههههههْ

 [.148: ﴾ ]البقرةَعَلى كهعِ  َشْيْء َقِديرٌ 
اهللاا ََْاََُو اَّلعاََُلا-يُُل ُ﴿:ا-سََََََََََََ انوليسيَْاَي ٌةامولي اَي ن الألن .ا:اأي؛ا﴾َّليَسكَو يٍا﴿؛ا﴾َّليَسكَو ٍياََّلجع

ايةٌا﴿ انوليسيَْايُ﴿بْتة.ا:اايي؛اا﴾ََّلجع ِل ع ابْتة،اايَََََََََُّهُْ ايفاصَََََََََالع اجاة؛اا﴾مولي ا-هللااأمر هبا  ،اَّليفاب
ِيلتَا﴿:اايقول.امثا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُل َع ُوللالخلعْي هيَْ سَََََََََع لس ُنُتااع   يبْتللو،اِبدرَّللاإَلالس ُنُتا؛ا﴾فُي

ْا ُيييع يانيُاعيكولووللاَييعَتابَا﴿ّبُ.ااا-سََْاُو اَّلعاَُلا-لس اينِاهللاا جيماك ايفايلما:اأي؛اا﴾كو والهسوامجَي
ِكاهللااا:ااإل لالسُْتةامُ،اعمالكملسُُْنةافْ ُزيك انت اي ا-سَََْاُو اَّلعاَُلا-لسَََهُُُْالجلاةالس اين
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ٍ ابََيَديٌِا﴿ ُع ََي الهسيانيتي ااََو َياشََََََََََََ ُان ايَّلسك اإَلاآخِا ؛ا﴾َإنس ا-لسََُدرةاألنهه  عم م فْ ماك امجْاََ 
ا.-سْاُو اَّلعاَُل

ُّْ ِمْن رَبِ َك َوَما اّللاه ﴿ ِْلِد اْمََراَِ َوِإناَه لَْلَب ََْر اْلَمسههههههْ َوِمْن َحْيثه َخَرْجَت فَهَولِ  َوْجَ َك شههههههَ
 [.149: ﴾ ]البقرةِبَعاِفْع َعماا تَهْعَملهونَ 

ِيجعتيا﴿ اخي ْعثو احي ِتايَّلا؛اا﴾َّليَن ع ا﴿يفابتدك.اكنت إللاسَََََََُف َُي َ َدافَيلي السعميَََََََُّع اشَََََََي عِي ايكي َّليجع
اريبَيكيا﴿منلالاْداستَََََُُّبق.اا؛ا﴾لحلعيِيلمَا لب ت احلرام هو منلالهسَََََهُُُْاإَلال:ااأي؛ا﴾َّليَإوس واسيتعايَقاَن ع
ْيَُفٍ انيمسُاعَياعميتولنيا﴿ااحلق امنلاىلديدامل ايرتكالسهُُُْالسُْتة.؛ا﴾َّلينيُالهسواَب

ََْر اْلَمْسِْلِد اْمََراَِ َوَحْيثه َما كهن هْم فَهَولُّوا وهجهوَهكهْم َوِمْن َحْيثه َخَرْجَت ﴿ فَهَولِ  َوْجَ َك َش
ََْر ه   [.150: ﴾ ]البقرةَش

ََْق ََهُُُْالسُْتةاح اهايُعاشَََكا،اامنلاات ان اِبُالاْدانُاسَ ألناهللاا،االاْدالألنِاِبسَ
مثاينِابادالسكا،اِبسَََََََََََََهُُُْابْتالملُد مثاينِا،اينِاِبسَََََََََََََهُُُْالسكاْةا-سَََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-

دا-سْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا،اِبسهُُُْالسكاْة اَّلياْداح ايثْتامنلالألنِ.ائ يْو
ْوين َوأِلهِ ا ﴿ ْوههْم َواْخشههههههَ لَِئالا َيكهوَن لِلنااِس َعَلْيكهْم حهْلاٌة ِإَّلا الاِذيَن ظََلمهوا ِمنهْ هْم َفال ََتْشههههههَ

 [.150: ﴾ ]البقرةَلَعلاكهْم تَهْ َ دهونَ نِْعَمِِت َعَلْيكهْم وَ 
اهللاا ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-يُُل اسَتاَسُ َا﴿:ا-سََََََََََََ اييكولني لسْالدايَّلالملشََََََََََََََِا .ا:االنها  هم ؛﴾سَئيالس

ََهُُُْالسُْتة.ا:ااأي؛اا﴾نيتيْعكو عاحو سةٌا﴿ ََْةالسََََََََََََ السسَني ياظيتيموللاَناَعاو عا﴿جمُدسةايفابضََََََََََََ فا اهللااا﴾َإهس
َينِامبُا،ا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-نالجلاُتاهللاألا.إذا منلالألنِافتْفاهل احو ة-َّلعاَُلسََََََََََََْاُو اا

يبُماا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااااوها هو،االملاُود:اهنا هوالمامللو؛ااَّللسدي اديا ،اافُخلتقاختُ ،اايشََََََُ 
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ِيدمُاهللاااااليت لحل ةاأبنالسََهُُُْالجلاة لسللج انتْكايناعََُّهََُّت ااهو احلق-سََْاُو اَّلعاَُلا-ي
 ل 

ََْاُو اَّلعاَُلا-يقول هللا السسَني ياظيتيموللاَناَعاو عا﴿.ا-سََََََََََ لسنياياُودايبْمتانتْ الحل ةا؛اا﴾َإهس
لعمو عا﴿َّلنعالسكاياُودا ََي ََْئ ُاافت اهاَتُفللاجدلهل ايفالسهليلاجاةالسكاْة؛ا﴾فيالاَتيعشََََََََ َّلا اشََََََََ يضََََََََََ

شيلعَنا﴿ ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-لنهثتللاينِاهللاا؛ا﴾َّليلخع
هيدوَّلنيا﴿ِبهلدليةاإَلاناُنادياك .اا؛اا﴾َّليأَلوَِتساوَاعميَ انيتيْعكو عا﴿ا اىلهدَّلناإَلالحلق.؛اا﴾َّليسيايتسكو عاعَياع
ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-هللااالاِا اهللاا،السلجَ ايفاياثِان اآيَةايفال ايتالس اينَُناَُا-سََََََََََََ ا-يُُل

اِبساُّْةاملاىنالسلج .ا-سْاُو اَّلعاَُل
ا﴿ا ْعثو احي ايكياَّليَن ع اَّليجع َُي افَيلي ِيجعتي ِآناس اناُن؛ا﴾خي ا:اَّللسلج ايفالسُ

َّلص:  املعىن األول َ َدالحلعيِيلمَا﴿؛السلج الملا ََع السعميََََََََََُّ اشََََََََََََي عِي ايكي اَّليجع َُي ِة﴾افَيلي ،ا[150:ا]لسُْ
ليَداَّلوجولهٌا﴿ ْيَلاَّلوجولٌهاَّليعيُّع ِلنا﴾يَيلعمياعَيَْع ا[.106:ا]آُانم

اَي واهَسَا﴿:اعاََُللسَدي ابَُُا:السلجَ ايي: املعىن الثهاين تي ياَّليجع ََع اييسََََََََََََ اَدياَ ُاََس ع ََي و ََََََََََََُّ اييحع ا﴾َّليني ع
اي وا﴿:اايي؛ا[125:اا]لساَُُّ  تي ياَّليجع احموعََُّ ٌا﴿،اايختصاديا اهلل:ايي؛اا﴾ييسَع اَّليمولي اي واهََس :ا]لساَُُّ ا﴾َّليجع
ا[.125

عي عِوَداَّليها﴿:ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا؛االلع :ااَّلج السشََُ ايي:االسلج ايي:  املعىن الثالث
اَي وا َِيَدوَّلنياَّليجع ايو َُي َََ لَةاَّليلسعايشََََََََََََ اَِبسعَْيدي اريبَساو ع نولني ايَيدع ِيَدَّلناهللا:ايي؛ا[52:ا]لألواَُما﴾لسَسَني ي َ ا﴿،اي اَو

اي وا اَّليجع َُسٌكاَإهس ٍ امي ُع ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-إهاهللاا:ايي؛ا[88:ا]لسُصصا﴾شي
اآنياوللاَّليجَََع يا﴿:ابَََُُاعاََََُل؛الألَُّل:السلجَََ ايي: املعىن الرابع َني ي انيتي السَََس َنيايووعَزُي آَناوللاَِبسَََس
هوِوَّللاآَخِيهوا َُراَّليلاع ِلنا﴾لساَساي السااُر.:اَّلج السااُرايي؛ا[72:ا]آُانم ايَُّل



                 الثانياجلزء   - امليسر التفسري

 

 

 

10 

َاايُ﴿؛الحلُُْة:االسلج ايي: املعىن اخلامس اَييععوللاَِبسشسايُديَةانيتي اَّليجع ايينع اييدعَني :ا]لملُِدةااا﴾ليَسكي
احُُْهاُ.نت ا:ايي؛ا[108

اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
﴿ ََ ا ا َويههاَكِ يكهْم َويههَعلِ مهكهمه اْلِك ههَ لهو َعَلْيكهْم ََيتِنههَ وًَّل ِمْنكهْم يَه هْ ا ِفيكهْم َرسهههههههههههه ْلنههَ ا َوْرسهههههههههههَ َكمههَ

 [.151: ﴾ ]البقرةَوامِْْكَمَة َويههَعلِ مهكهْم َما ََلْ َتكهونهوا تَهْعَلمهونَ 
اَناعكو عاايميُاا﴿ له  تعايُاَفْكو عاريسََو َّليمت امنهالساامةا،اارسََالايرسََ ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا؛ا﴾ييرعسََي

ا.ا-حممداصت اهللاانتْ اَّلست ا-إبرسُُالسا ا
عَايُ﴿ تولانيتيْعكو عاآايي اسْهتللانتْك اآايعاُايي؛اا﴾يَيهَع ِسَََََََُل ِآن.ا:اايرسَََََََتاُامنلالس ؛ا﴾اَّلييَوزياَيْكو عا﴿لسُ

ِك.ا اي اِا ان السش
ُيا﴿ ُ ََي السعَكهَ ِآن.ا:ايي؛ا﴾َّلييَوايتَيموكو و ةيا﴿لسُ ََي مَ كع ِلم.ا؛ا﴾َّليلحلَع ََُمالحلالُاَّللحل ََ ان الألحكَ ََُافَْ نَ

ِآنانُاااُاجنات ا-سْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا؛ا﴾َّلييَوايتَيموكو عانيُامليعاعيكولووللاعَياعتيمولنيا﴿ سنسكا؛انتماُايفالسُ
اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُل-يُُل
 [.152: ﴾ ]البقرةفَا ْكهرهوين َو ْكهرْكهْم َواْشكهرهوا ِل َوَّل َتْكفهرهونِ ﴿

ِآنايُُل اَّلنتماُا امنلالسات السنيايفالسُ ََُل ِسَََََََََََ ََتاُاسك امنلالس ِوَّلَنا﴿:اإل لايرسَََََََََََ لعاو ؛اا﴾فُي
َّلناِبسصََََََالة:االملُُب  ََْْ االلا ِعاو عا﴿،ااَّللسهََََُّ ِوَّللايلا﴿يجُزيك .اا:ايي؛ا﴾ييلعاو كو َّللايلا؛ا﴾َّليلشََََََع لشََََََك
َّلناوام اِبس ُنةاأبناع ْالن،ااوام  هوِوَّلنَا﴿،اعشََك َّلناِبملاُصََُاَّللُسهةاينِا؛ا﴾َّليهاعيكع هاعكه
ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-هللاا

 [. 153:  ﴾ ]البقرةَي وَيهَُّ ا الاِذيَن ََمنهوا اْسَ ِعينهوا ِِبلصاْْبِ َوالصاالِة ِإنا اّللاَ َمَع الصااِبرِينَ ﴿
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ايييََايُاا﴿ هيَاْاوللايي ََع ِة؛ا﴾لسسَني ياآنياوللالسََََ ََهاْاللانت اطت ال خ ََهاْاللانت اطت الجلاةا،االسََََ ،السََََ
ا.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّلنت ارضُاهللاا

ربعَا﴿ ،اعصََََََََََربان اناُصََََََََََُاهللاا،ااعصََََََََََربانت السْال ،ااعصََََََََََربانت اطُنةاهللا:ايي؛اا﴾َِبسصََََََََََس
َّلخصالسصالةاِبسناِانعايهنُادلختةاا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّللاِاهللااا،االسها اِبسصالة؛ا﴾َّليلسصسالةَا﴿

َِي يا﴿يفالس ُنةاسَاظماُ.اا َُب فههلزايفا؛اناكاا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-فإللااُناهللااا؛ا﴾َإنسالهسيانيعيالسصََََََس
ِة. السدوُْاَّلل خ
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 163-154( من اآلية 24:  تفسري سورة البقرة )ص
عهرهونَ َوَّل تَهقهولهوا ِلَمْن ﴿ ِبيِع اّللِا َوْمَواٌم َبْع َوْحَياٌء َوَلِكْن َّل َتشههههههههههْ : ﴾ ]البقرة يههْقَ عه ِف سههههههههههَ
154.] 

ُولسولل﴿ ايينعليلتٌا﴿يياُالمل نالن.اا؛ا﴾َّليهاعَي ََْْ الهَس ََي هي وايفاسََََََََََََ ُع ايَو م اينللت.ا:اهاعُلسلل؛ا﴾َسمي ع
ْيُ ٌا﴿:ابلسلل؛ا﴾بي عا﴿ ِ ايفالجلاةاحْثاشََََُ ت.ا؛اا﴾ييحع ألنايرَّللحا ايفاحللصََََ اطْلراخضََََِاعََََُّ
اوِوَّلنيا﴿ ََع اهاعيشَََ ابُِ :اايي؛ا﴾َّليسيَك ع يسْفامجْعالمل نا اناام ا:ااهاعاتملناحُُْةالألنِ.ابدايُُل

ِزبلنان ان ُن الجلاةاَّلنآاتاُ.:ابادانلىل ِايبُل اوا اسك افوضَي السشادل انت اغريم اأبهن اي
لهَوناكهمْ ﴿ ِر   َولَنَهبهْ َْ ِمَن اأَلْمَواِل َواألَنفهِس َوالثاَمَراِم َوَبشههههههِ  ْيْء ِمَن اخْلَْوِف َواْ هوِ  َونَهْق ِبشههههههَ
 [.155: ﴾ ]البقرةالصااِبرِينَ 
توليوسكو عا﴿ الخلعيلعصَا﴿خنهربوك .ا؛ا﴾َّليسياَيَْع ٍ اَن ي ُع ََي َتََُفلنالساََدَّل.اَّلشٍََََََََََََََُ ان ا،استاََدَّل؛ا﴾َبشََََََََََََ

ُعٍصانَا﴿لسُاد.ا:اايي؛اا﴾َّليلجلعولعَا﴿ َُاَّليوَي ِبسُه اَّللمللتا؛ا﴾َّليلأليوهوفَا﴿،ااِبهلالكاَّللسهته؛ا﴾ يالألينعليل
ِل .ا ِيلتَا﴿َّللألن ُِالسثمُر:اايي؛ا﴾َّليلسثسمي م اعصََََََََربَّلنا؛امنلاات األج ايناواظِ،ااِبجلللِ الس احت

اهللاا َِي يا﴿:ا-سََََْاُو اَّلعاَُلاا-يماهاعصََََربَّلنِ.امثايُُل َُب َِالسصََََس لسنيايصََََربانت السْال ا؛ا﴾َّليبيشَََََي
ِهاِبجلاة. ابشَي

َِ رَاِجعهونَ ﴿  [.156: ﴾ ]البقرةالاِذيَن ِإَ ا َوَصابَه هْ هْم مهِصيَبٌة قَالهوا ِإَّنا ّلِلِا َوِإَّنا ِإلَْي
ِي ام ف ْْيةٌا﴿:اُسصََََََُب ُبَيهَعاو عانوصَََََََ اَإليلاييصََََََي سوللاَإ ساهَسَا﴿بال .اا:اايي؛اا﴾لسسَني ي ُن ا:ااإ ايي؛ا﴾بُي

ل،اهلل ُاَّلنَْْد  َ اريلَجاولنيا﴿،اَّلُن انٌَْْداهللايهاَ اباَُانَُايشَََََََََََََََُ ،اهللاا تكاَُ،انوتكَ  َع ِة؛ا﴾إَسْي ؛ايفال خ
ََرتجعالملََََُّت انادالملصََََْْة،اانت انُانمتاُا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-فْ ُزياُاهللااا ا-ين ُهاهللاا؛اافإللالسََ

اَّليخته اخري لان السك.ا،اخري لا-سْاُو اَّلعاَُل
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اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
 [.157: ﴾ ]البقرةَك َعَلْيِ ْم َصَلَواٌم ِمْن َر ِ ِْم َوَرْْحٌَة َووهْولَِئَك ههمه اْلمهْ َ دهونَ وهْولَئِ ﴿
سيَئكيا﴿ تيليلتٌا﴿لملهصََهلناِبسصََهُتالسََُُّبُةاا:اايي؛ا﴾يوَّلع ِة:ايي؛اا﴾نيتيْعَا عاصََي اريّبَيَ عا﴿،انْه  َن ع

امو وا﴿،اوامة:ايي؛ا﴾َّليري عيةٌا سيَئكي هيدوَّلنياَّلييوَّلع السصربانادالسْال .:المهدَّللاإَلالسصللُاَّلمل؛ا﴾لسعمواع
َاوا ﴿ َِ َوْن َي َف ِإنا الصاَفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اّللِا َفَمْن َحجا اْلبَهْيَت َوِو اْعَ َمَر َفال جهَناَح َعَلْي

ًرا فَِإنا اّللاَ َشاِكٌر َعِليمٌ  ََواَ  َخيهْ  [.158: بقرة﴾ ]الِ َِما َوَمْن َت
ِعَّليةيا﴿ هيُاَّليلسعمي َّلةاانسكاَّل ُ؛اا﴾َإنسالسصََس ايََُِِالهسَا﴿،ااجْالنايفانكةاالسصََهُاجْ اَّللمل اشََي ؛ا﴾َن ع

ِيا﴿مجعاشََََارية.اا:ااَّللسشََََاُِِ،اان اينالماديا :اشََََاُِِاهللاايي اييََّلالنعهيمي احيجسالسعَْيْعتي ن ا:ايي؛ا﴾فيمي ع
ِةاَّلسْفاناىن ِماِبسام ِماِبحلجايَّلايح لنهمِا:ا)يَّلالنهمِ(ايي،احجاَّللوها :اييا(حجفم ا)ايح

اَّللوها  ِلد، المل اإُنَََََُ احيجسا﴿؛ ايي؛ا﴾فيمي ع اِبحلج: ِم ايح ِيا﴿، النعهيمي اييا﴾ييََّل ِة.: اِبسام ِم فيالا﴿ايح
ُ يانيتيْع َا اَّبَميُ﴿،اهاإمثانتْ :ايي؛ا﴾جواي ايي سلسصي َّلةا:يي؛ا﴾يينع ا.يُّا اب السصهُاَّللمل

اهللااا ََْاََُو ااا-يُُل اَّبَمَيُ﴿:ا-َّلعاََُلسََََََََََََ ايي سلسصي ُ يانيتيَْعَ ايينع َْ ؛اا﴾فيالاجواَي ااَُنالسَاُ ايف:ااب
َّلةاَّلاُنانتْامُاصامُنا ُّالهنمُازن الجلُمتْة فتمُافِو انتْا السُّاُا،ااي لفلناب السصهُاَّللمل

ِجللان ايناي لفلل فيالا﴿:ا-سََََََََْاُو اَّلعاَُلا-فُُُاهللااا،اَّلاُوتالجلُمتْلنايهاتلنامنلالألنِ،احت
ُجوا اَّبَمَي ايي سلسصي َْعَ ايينع انيتي ُ ي ِيَدَّللااسْفانتْك ان احِجاَّلهاإمث؛اا﴾اَي ُِاإَلاهللااَّلملاع ألوك ايردِتالسهُ

ََاََُم ِ ل﴿،الس للصاِبألصََََََََََََ َْع اعي يلسعياخي الهسيا﴿ن ايع اِبس للصان اِبُالسه لع.ا:ايي؛ا﴾َّليني ع َإنس فََي
ٌِا اسامت ؛ا﴾شيَُا اأبنمُُامجْعالساُ .؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-يثْْ اهللاا،اشُاٌِ

ُ ا ُ يانيتيْع َا﴿َّللجلا ِآناس اناُن؛ا﴾فيالاجواي ُ ايفالسُ ا:الجلا
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 ُ ُ :الجلاََ اجواََ َّلص:اَّليحََُْ  ا،ايحََُْ   ُ الملا ُ املالجلياََ الجلياََ ُ .ايحََُْ   اََ ُ الس ََُِِ.ا؛اجي اََ جي
ْع َا﴿ ٍَِِاييَ ريواَِبيايُحي عيا﴿،ا[38:ا]لألواُما﴾َّليهاطُي اَّليروِبي اَّليجتوالثي ٍةانيثَعىني َااي ا[.1:ا]فُطِا﴾يوَّليلاييجع

ُ ااَنسَكانااَُهالجلَُوَ  اسَتعمو عَنَا يا﴿؛اَّللجلياَ كي اَيُحَي اجي َهلع ا﴿،ا[88:ا]لحل ِا﴾َّليلخع َهلع َّليلخع
السِس عيةَا اَن ي َُي ُ يالسَن اي ِل ا﴾هليوميُاجي ا[.24:ا]لإلس
ُ افالايي ُ َاَّليها﴿لإلمثا:ااَّلينُالجلوا اَخ عْيَةالساَيَََََُّي اَبَ اَن ع هو ع اَفْميُانيِسضَََََع ُ يانيتيْعكو ع ِةاا﴾جواي :ا]لسُْ

اَّبَميُ﴿:اَّلل يةالس اينُناُ،ا[235 ايي سلسصي ُ يانيتيْعَ ايينع ا.﴾فيالاجواي
اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل

ا وَنَاْلنَها ِمَن ﴿ َِ ِإنا الهاِذيَن َيْك همهوَن مهَ ا بَهيهانهاا ه لِلنهااِس ِف اْلِك َها ِد مهَ اْلبَهيِ نَهاِم َواههْهَدى ِمْن بَهعهْ
ِعنهونَ   [.159: ﴾ ]البقرةوهْولَِئَك يَهْلَعنهه همه اّللاه َويَهْلَعنهه همه الالا

ُاييوزيسعاََيُ﴿ انََي هومولني اييكع السََسَني ي اهللاا:انثََ ؛ا﴾َإنس ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-لسْالدااهمللانََُايوُز يفاا-سََََََََََََ
السعَْيَْيايُتَا﴿ا-صَََََََََََت اهللاانتْ اَّلسَََََََََََت ا-رلةان اواتالسا لسهلا ن الألحكُمانث السْالدا:ايي؛اا﴾َن ي

ِج :ااحْثااهمللابالالألحكُمانث  اهمللالهلدىاَّلملاواتالسا اصت اهللاانتْ ا؛اا﴾َّليلهلعوديى﴿،االس
َُا﴿َّلسَََت .ا ابَياعَدانيُابَيَْساسُهواسَتاسَُ ايفالسعَكهيُ ُ اا-سَََْاُو اَّلعاَُلا-يَّلضَََا اهللاا؛ا﴾َن ع يام الإليضَََ

ايَيتعاياَواو والهسوا﴿،اايفالسهلرلة:اايفالسكهُُايي سيَئكي ِدا:اييا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-لستا ان اهللااا؛ا﴾يوَّلع لس 
َناولنيا﴿.ا-سَْاُو اَّلعاَُلاا-هللااااَّللإلباُدان ار ة لسدنُ ا:اَّللستا ان الملالِكةايي؛اا﴾َّلييَيتعاياَواو والسالس

ِدان ار ََةاهللا َّلاََ ان ااََُناسََ اينايََدنلافالا،ااََنسََكالسالنالناغريالملالِكََةااََُمل نا ،ااأبنايو 
لستا اا:اإل لابالالساُ اخي ئافُُْل،السَََََُّ اَّللسشَََََه :ااَّللستا اب الساُ ايي،اايدنللانتْا اِبستااة

ِداَّللإلباُدان ار ةاهللا اهللاااا:يُُل،املالس  ا.انلسا ارسُل
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لا ِدايحد  اها تكايناي  ََُل ِسََََََ اهللااإللااُنالستا ان ،االس ََُل اهللاا؛اارسََََََ ََُل فماىنا"اسا ارسََََََ
ِدان ار ةاهللا.:ايي،اانل" السدنُ اأبنايو 

َه الراِحيمه ﴿  َه َعَلْيِ ْم َوَوََّن ال هاواا َلبهوا َوبَهيهانهوا فَلهْولَِئَك وَتهو : ﴾ ]البقرة ِإَّلا الاِذيَن ََتبهوا َوَوصههههْ
160.] 

بولل﴿ السسَني ياَتي تياولل﴿سك السني اَتبللارجاللان السكهمُن.اا؛اا﴾َإهس يصَََََتاللانمتا .ا؛ا﴾َّليييصَََََع
انيتيْعَا عا﴿بْاللانََُااهملل.ا؛ا﴾َّليبَيَْساولل﴿ ُو اييعول سيئَََكي ووَّلع ُوا﴿،ايبََْ اعلبها :ايي؛ا﴾فََي السهَسلسل يبََْ ا؛ا﴾َّلييي ي

اِبمل نا .؛ا﴾لسِسَحْ وا﴿علبةالسهُِْ .ا
اِس َوْنَِعَ  ِإنا الههاِذيَن َكَفرهوا ﴿ ِة َوالنهها ةه اّللِا َواْلَمالِئكههَ َك َعَلْيِ ْم َلْعنههَ اٌر وهْولَئههِ اتهوا َوههْم كهفهها َومههَ

َه َوَّل ههْم يهنَظرهونَ 161) َفافه َعنهْ همه اْلَعَذا  [.162-161: ﴾ ]البقرة( َخاِلِديَن ِفيَ ا َّل ُيه
ِوَّلل﴿ اا؛ا﴾َإنسالسسَني ياايهي ِطُ  انيتيْعَا عاا﴿:اجزلؤم ابُُ؛ا﴾َّلينيُعوللاَّليمو عااوهسُرٌا﴿مثالشََََرتطاشََََ سيَئكي يوَّلع
ةوالهسَا ِدم اهللاا:ايي؛ا﴾سياعاََي ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-يناي  ةَا﴿ن ار هََ .اا-سََََََََََََ :اعتااا ايي؛ا﴾َّليلسعميالَِكََي

ِدَّللان ار َةاهللا َِ ؛ا﴾َّليلساَسَُ اييمجعيَا يا﴿،السَدنَُ انتْا اأبناي  ابَُ لساَُ ايمجا  اااْه:اابَدايُُل
:اوُُلاا،نعاينايصََََََََاُّب اَّلن انت اشََََََََُاتها اهايدنلنانتْا اَّلهايتاالهن اإللانُعللانت السكهِ

ِلداِبساُ ايمجا  ِة،المل ا.ينالسنياملايتاالم ايفالسدوُْافُّْتاالهن ايفال خ
اهللاااا ا﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-يُُل هوِو ْيُنيَةاييكع َُ كو عامثوسايَيلعميالسع ابََْياعٍلاَّلييَيتعاي وابَياعضََََََََََو كو ع بَياعضََََََََََو
ُ هَيايُ﴿:اَّلبُُاعاَُل،ا[25:ا]لسااكْلتاا﴾بَياعضَََََََََََََ  ايوخع ايونسٌةاسيايايتع ِلصاا﴾اوتسميُاديخيتيتع ،ا[38:ا]لألن

ِة.:اإل ل ِي ايكلنايفالسدوُْاَّليفال خ اسا الساُ استكُف
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ُ﴿ا اَفْاَي ُسَََدي ي ُواهاخيويا﴿خَُسَدي ايفالساَُرابَدهسَةانَُاباَدمَُا:ايي؛ا﴾خَي ل انياَعاو والسعاَيني ؛ا﴾هسهو
انياَعاو وا﴿،اإللادختللايفالساََََُراخيتََََدَّلنافْاََََُ:اخََََُسََََدي ايي،الساََََُر:اخََََُسََََدي افْاََََُايي هاخيويهسهو

ُوا ل ِفةان ؛ا﴾لسعايني اتلناسهلبة؛ا﴾َّليهامو عايواظيِوَّلنيا﴿،اط اتلناملانرة.،اها و اَّلها و
ََ ِإَّلا ﴿ ٌَ َواِحٌد َّل ِإَل  [.163: ﴾ ]البقرةههَو الراْْحَنه الراِحيمه َوِإَههكهْم ِإَل
،اَّلهاشَََََََْْ اس ايفاللع ا،ااهاوظرياس ؛ا﴾إَسيٌ اَّليلَحدٌا﴿ربك الملَََََََُّهاقاستاُْدةا:اايي؛ا﴾َّليَإهليوكو عا﴿

ََهَُعَ  اموليا﴿،اَّلهايفايفاَُسَ ،اَّلهايفاصََََََََََََ ََهاقاستاَُْدة.ا؛ا﴾هاإَسَي ياَإهس السِسَحْ وا﴿ملالملََََََََََََُّ ؛ا﴾لسِس عي و
ِ ةار  استاُ ااتا لملُّهاقا اَّلرحْ استم نا .،استاُْدةاملالَّلالس
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 169-164( من اآلية 25:  تفسري سورة البقرة )ص
َمَواِم َواأَلْرِت َواْخِ الِف اللاْيِع َوالنهاَ اِر َواْلفهْلِك الاِِت َيِْرب ِف اْلَبْبِر ﴿ ِْ السهههههههها ِإنا ِف َخْل

ا  َد َمْو ههَِاِبههَِا يَنَفعه النههااَس َومههَ َِ اأَلْرَت بَهعههْ ا بهِه اْء فهَهَلْحيههَ اِء ِمْن مههَ مههَ : ﴾ ]البقرة وَنَاَل اّللاه ِمَن السههههههههههها
164.] 

ميليلَتاَّليلأليرع َا﴿ ََس تعَقالسََََََََََََُّ ََْاَُو اَّلعَاَُلااا-هللاا؛ا﴾َإنسايفاخي ختقا؛ايناِامنهالألنلرا-سََََََََََََ
استاُ َّللساا الس ايشَََََُمدمُا،االسَََََُّمللتاَّللألر اَّلل ايتالس اختُاُ لسنيافا ا:االإلوَََََُُّناسُُْل

ِيش،اامنهالألنلراملالملَََََُّهاقاستاُْدة اسكهُراب لسنياختقامنهالألنلراملالسنيايَََََُّهاقا:ايُُل
الساُْدةاَّلسُّْتالألصاُم.ا

ميليلَتاَّليلأليرع َا﴿ تعَقالسَََُّس فُسَََُّمللتاعدُانت اصَََُوااُا؛اَّلنُافْاُان السا ُِ ؛ا﴾َإنسايفاخي
َّلإرسَََُ الجلُُْا،اَّلمتاْدالسَََُّاُل،اانسكالألر ايفاظالرالسثمُرَّلا،اافاُابُِمةابْريانمد،ااَّلخُسُاُ

ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-ا امنلايدُانت ابدرةاهللاا
ُرَا﴿ا َ اَّليلساَساَََي َهالَصالستسَََْع لستَََْ ايزيََدا،اِبسََنمََُُاَّلل ُ :الخهالصالستَََْ اَّللسااَََُرايي؛ا﴾َّليلخع
َّلملاجياتاُا،ايداَّلياُصجا امنهالألنلرايزاا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا،ااَّللسااُرايزيداَّلياُص،اَّلياُص

ََُ ؛اانت اَّلعريةاَّللحدة ِصايفالسكلنااْهمُايشََََ ََ ُ ُايهصََََ نث انُابُُا،اح ايْو استاُ ايناماُكاخُس
َِيَهالسِيايي َا﴿:ابادابتْ ا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا ََع ِسََََ اا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-يناهللاا:اايي؛ا﴾َّليعيصََ يو

ُا ََاُ اسَََََََ اَّلهاَي ان ِ،ايحُْ   ََ اسَََََََََاُِب  ِسَََََََ َّليناماُكا،ااألنلرااتاُابْداهللاسْخربالساُ اينال؛اي
ِصايفامنلالسكلن. ُ ُايهص اخُس
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َِي﴿ا َكالسسَ اجتيع ََع َُراَّليلسعهوتَ ََي َ اَّليلساَساَ ََع َهالَصالستسَْ َِيايفا﴿لسََََََََََََََُّه هللاا:السهتَََكايي؛ا﴾َّليلخع لسسَ اجتيع
َِا ِيايفالسْاِ؛ا﴾لسعْياع ُِاافاُاجت ايياهيعوالساسُ يا﴿،ااَّلهاعْ لسْضََََََََََََََُِعاَّلغريان السه ُرلتاَّل  اا؛اا﴾مبُي
السك.

َِ اأَلْرَت بَهْعَد َمْوِ َا َوَبثا ِفيَ ا ِمْن كهعِ  َساباةْ ﴿  [.164: ﴾ ]البقرةفََلْحَيا ِب
انيلعىلََُي﴿ ابَياَعدي َْيُابَََ الأليرع ي اَنيٍُ افَيويحع َُ اَن ع مَي ََس السََََََََََََُّ الهسواَن ي ُي اهللاا؛ا﴾َّليَنيُاييوزي ََْاَُو اا-يوُز سََََََََََََ
َ الأليرع يا﴿ن ان ِ.ا:ان انَََُ اييا-َّلعاََََُل ُابََََ َََْي ويحع انيلعىلََََيُ﴿ِبساَََُْتا؛ا﴾فَََي دي باَََدانَََُا:ايي؛ا﴾بَياَََع
َّلنعالسكالساَُْتتاَتهتهايوللناُان ا،ااَّللهللل اَّللحد،ااَّليجزل الألر اَّللحدة،اافُمل ِاَّللحد،اايُّْت

ِصايفالسكلن،احْثالس الماَّللألسللناَّللألشَََََََََكُُ ُ ُايهصَََََََََ َّلمنلارٌدا،اافانلايدُانت ايناماُكاخُس
ِىايُُل،ايو ان افا الس ْْاة:ابُُنت ان ا ٍ اَّليلَحدٍا﴿:اسنسكايفاآايتايخ ُي امبُي ِنداا﴾يوََََََََََََُّع :ا]لس

ُ﴿،اَّلنعالسَكاَتهتهاطالناَُاَّليسللهنَُ،ا[4 اَفْاَي ََِ.:ابَثايي؛ا﴾َّليبَيثس يفالألر .ا:افْاَُايياوشََََََََََََ
ااَو َياديلبَسةٍا﴿ ااَوا﴿َّلن ار َةاهللااِبساَُ .ا،امَنلااتَ ان ابَدرةاهللا؛ا﴾َن ع ُاَن ع اَفْاَي مثا؛ا﴾ َياديلبَسةٍاَّليبَيثس
ا:ابُُ

َماِء َواأَلْرِت آَلَيْم ِلَقْوَْ يَهْعِقلهونَ ﴿ َّاِر بَهْ َ السههههها َِ اْلمهسهههههَ َبا رِيِف الرِ َيِح َوالسههههها ﴾ َوَتصهههههْ
 [.164: ]البقرة
َِيَهالسِيايي َا﴿ ََع اي ايي؛اا﴾َّليعيصََََََََََ ِيهالس اَّلمشُه احُرةاِبردةا:اعصََََََََََََ اي ال اجالِب  ،اعُتْ الس

َُا﴿ َِا﴿لسْْلم.ا:اايي؛ا﴾َّليلسُّسايُ سْاُو اا-يُّريهاحْثاشُ اهللااا،االملنس اأبنِاهللا:اايي؛ا﴾لسعموُّيخس
َُ اَّليلأليرع َا﴿َّلحيمََ انََُ  ااثري لاَّلملا،ا-َّلعاَََُل مََي ََس السََََََََََََُّ ي ا-مََنلايََدُانت اامََُُابََدرةاهللاا؛ا﴾بَي ع

ا.ا-سْاُو اَّلعاَُل
تٍا﴿ ايي ا.ا-سْاُو اَّلعاَُل-منهالملنالرةاآايتاعدُانت اَّلحدلوْةاهللاا؛ا﴾ ي
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َُتولنيا﴿ ُيلعٍمايَياع ُاملا،افََُسََنيايهََدبِامََنهال ايتا؛ا﴾َس عََدُامََنهال ايتانت ايناماََُكاخََُسََُ 
اهللااملالسنيايُّهاقالساُْدة.

اهللااا:  تنبيَ َِيَهالسِيايي َا﴿:ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-يُُل ِي اينانُالوا؛ا﴾َّليعيصََع اِالاِابالالملهََُّ
ِ ََةافالاراي .اَّلنََُااََُنافََْ ان الساََنلُافالاري  ِآنان الس إللارييََتااتمََةا:ايُُل:ايي،ايفالسُ

ُا،ااراي افانهار ة السا اصََت اهللاانتْ اَّلسََت ،اَّلإللارييتاري افانلاننل »الل م :اَّلحيه لنابُُل
سَُّْتابصَللُ.امنهالسُُندةا:ااثوْ ُ،االحلديثامنلايَّله اضَاْه؛ وَّل يعل ا ريح«، اجعل ا ريًحا

ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-َّلهللاا َِيٍ اطيَْيََْيةٍا﴿:ايُُلا-سََََََََََََ اَب اَّبَ ع ِييع ي ِي ا:ام ايُلسلن؛ا[22:ا]يلوفا﴾َّليجي لس
ُا َِيٍ اطيَْيْيةٍا﴿:ابُُا-سََََََََْاُو اَّلعاَُلا-َّلنعالسكاهللااا،اننل اَب ِييع ياَّبَ ع َكَ ا﴿،اا﴾َّليجي وعايوََََََََُّع اييشََََََََي َإنع

َِهَا اريَّليلَاديانيتي اظياع ُا؛ا[33:اا]لسشََََََلرىاا﴾لسِيَي يافَيْيظعتيتع ي ُايدُا،اإل لالسُُندةامنهاسََََََُّْتابصََََََلل ََّل
ِي  ِيالس اي اَّلعُو ِيالس ايفابالالملللضعاعُو يفابالا،اانت اينامنهالسُُندةاسُّْتابصللُايو ايحُْ  

ِل ةاراي  ِل ةاري اَّليفاب ايفاب اَُايدُانت اينامنهالسُُندةاسُّْتابصللُ.،الملللضعايحُْ  
ن لَ معان:   الريح ِف القَر

اهللااا:  املعىن األول َّلفةايُُل ِي الملا َِيَهالسِيايي َا﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-لس ِةا﴾َّليعيصََََََََََع :ا]لسُْ
اري عيَه َا﴿،ا[164 ياييدييع ِ لابَي ع السسَنيايَوِعَس والسِيايي يابوشع ِلصا﴾َّليمولي ا[.57:ا]لألن

ِلِاة:ايي:  املعىن الثاين للريح  ََلرةايلسََََه؛االس ا﴿:اابُُاعاَُلايفاسََ هياَإنيَ يَجدوارَي يايولسََََو ا﴾ألي
ارلِاةايلسه.:ايي؛ا[94:ا]يلسه

ارحيوكو عا﴿:ابََُُاعاَََُل؛السُلة:ايي: املعىن الثههالههث للريح  مََي ي :اييا؛ا[46:ا]لألوهََُُا﴾َّليعََينع
ابلعك .
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بُّونَه هْم َكبهبِ  اّللِا  ﴿ دُّ حهب ا َوِمَن النااِس َمْن يَه اَِّذه ِمْن سهوِن اّللِا وَنَداًسا ُيِه َوالاِذيَن ََمنهوا َوشهههههههههَ
 [.165: ﴾ ]البقرةّلِلاِ 

الساََسُ َا﴿ ِيش:ايي؛ا﴾َّليَن ي ادوَّلَنالهسَا﴿،انثََ ااهََُراب اَن ع نو ايَيهسخَََ يهخََناغرياهللاا:ايي؛ا﴾ني ع
لد ل﴿سَْاُو اَّلعاَُلا َْلوَياو عا﴿يصَاُن ُ.ا:اايي؛ا﴾ييودي الهسَا﴿ياظملهن اَّلخيضَالناهل .ا؛ا﴾حيَو ؛ا﴾اياو َي

َّلنابلجلداهللااااا-سْاُو اَّلعاَُلاا-إل لام ايَُُّّلَّلنالألَّلاثناِبهللاا ِيشايُ سْاُو ااا-يفالحملْة.ااهُراب
ِكالملَُُّّللة.ا،اسك اجاتللامنهالألودلداحيْلهن ااا اهللا،اَّلياظملناهللاا-َّلعاَُل انادم اش

ُ اهللان اح الس:ايي؛ا﴾َّليلسسَني ياآنياوللاييشيَداحوًُّاهَسَا﴿ ِي اسرودلد.المل نالنايشداحْ اكُف
﴿ َِ ِديده اْلَعَذا يًعا َوَونا اّللاَ شهههههههَ َة ّلِلِا نَِ ََ َونا اْلقهوا ﴾ َوَلْو يَهَرى الاِذيَن ظََلمهوا ِإْ  يَهَرْوَن اْلَعَذا
 [.165: ]البقرة
اظيتيمولل﴿ ايَيِيىالسََسَني ي اظيتيمولل﴿َّلسلايات .ا:ايي؛ا﴾َّليسيلع َإلعا﴿ِبَتََُلم الألوََدلد.ا:ايي؛ا﴾لسََسَني ي

ُيا ل السعايني َّلناينِ لانظْم ُ.؛ا﴾يَيِيَّلعني َّلنانُللِاي َّلنالسانلُ.اي اح اي
ن اا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-حنف اهللاا:اايي،ااريَّللاينِ لانظْم ُ:اانُابُُا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-هللاااا

ْاَ ُ﴿ِبُالسهالَي اَّللسههخْ .ا امجَي ُولسةياهََس َْةاهللامجْاَ ُاَّلسَََََََََََََََُّْتا:األنالسُلةاييا؛﴾يينسالسع َُدرةاَّللسْت لس
َُا﴿،ااسرصَََََاُم ل َديدوالسعايني ن الَتنَّللان اا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-يلمالسُُْنةايانُاهللاا؛ا﴾َّلييينسالهسياشَََََي

ادَّلو ايودلد لايشدالسانلُ.
ََ وَ ﴿ َه ِإْ  تَهبَهراَو الاِذيَن اتُِّبعهوا ِمَن الاِذيَن اتهابَهعهوا َورََووها اْلَعَذا َبا َاَعْت ِ ِمه اأَلسهْ : ﴾ ]البقرة تَهَق
166.] 

ان ا،انُ اعربيافا ،ايلاِاح اعربي:اإلايي؛اا﴾َإلعاعَيَْيِسييا﴿ ََتُل ََْو امنلايسَََََ َّليلمالسُُْنةاسَََََ
ِبْة ِسييالسسَني يا﴿،ايدُانت احتُقاَّلبلن السهاْرياِبملُضَََََُاستشَََََُ الملَََََُّهُْ ؛اايسَََََُسْ الستْةالسا َإلعاعَيَْي
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ِؤسُ :اايي؛اا﴾لعََْاولل ِل اَّلي  انهْالنام الس العََْاولل﴿،ااناد اي  اَتبالناَّلم السهُ ِسييالسسَني ي ؛ا﴾َإلعاعَيَْي
ِؤسََََََََََََََُ  العَسَْياولل﴿،اَّلم الس السَسَني ي ِل ؛ا﴾َن ي ُيا﴿،العْالم اَّلم السهُ ل ريَّللالساَنلُااتا ا؛ا﴾َّليريييَّلولالسعاَيني

اللااتا اريَّللالساََنلُ.ا ُوا﴿لسََني العَْاللاَّللسََني العْس ُ ََْي ََع اَّبَ والأليسََََََََََََ تع ُي ساََي :اعُ اََتاّب ايي؛ا﴾َّليعَي
ُا ََُْ يسََََََُُْالسلصََََََ الس ااُوتابْاا ايفالسدوُْاَّللألرحُماَّللمللدةايلمالسُُْنةا؛ااعُ اتاناا الألسََََ

اعهُ ع.
َكراًة فَهنَه َهبَهراَو ِمنهْ هْم َكَما تَهبَهراءهوا ِمناا َكَذِلَك يهرِيِ مه اّللاه َوْعَماَههْم   َوقَاَل الاِذيَن اتهابَهعهوا َلْو َونا لََنا﴿

 [.167: ﴾ ]البقرةَحَسَراْم َعَلْيِ ْم َوَما ههْم ِبَارِِجَ  ِمَن الناارِ 
العَسَْياولل﴿ السَسَني ي ُي ِل :ايي؛ا﴾َّليبَيُ ِسة ا﴿:ابَُسللامل ِابَُسلل،انَُنَةالساَُ اَّللسهُ اسياَيُااي ايينس :اييا؛ا﴾سيلع

ِسيياَناَعاو عا﴿رجاةاإَلالسدوُْ.ا ِؤسُ السني ايضتل .:ايي؛ا﴾فَياَيهَيَْي اوهربيان الس
ُ﴿:ابََََُُاهللاا اَناََََس ُاعَيَْيِس وَّلل ِسيياَناَعاو عاايمََََي اناََََُايفالسََََدوََََُْا؛ا﴾فَياَيهَيَْي ،اوهربياناا السْلماامََََُاعرب َّلل

َِيَا والهسوا﴿،اباضََََََََََََا ايهربيان ابالاامُايرياُم اشََََََََََََدةالسانلُاَّلين:اايي؛ا﴾اينيَسكيا﴿ :ايي؛ا﴾يو
َِيَا والهسوايينعميُهليو عا﴿،ازايدةانت السكا اينمُهل السُّْئة.ا؛ا﴾يو

ِيلٍتانيتيْعَا عا﴿ ََي ََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا؛ا﴾حيَََََََََََُّ ِيا الألنمُُاا-ن اِبُازايدةالسانلُاا-سَََََََََََ ي
ِلىل اَّلودنُىل  الساسُرَا﴿،االسََََََََََُّْئةاح اعزيداحََََََََََُّ رََج ياَن ي ِجلنا؛اا﴾َّلينيُامو عاَِبُي إللادختللافْاُاهاخي

انااُ.
َهَوامِ ﴿ ا النهااسه كهلهوا َّهِاا ِف اأَلْرِت َحالًَّل  َيِ بًها َوَّل تَه اِبعهوا خه َه َلكهْم َي وَيهُّ هَ ََهاِن ِإنها ْي  الشههههههههههها

 [.168: ﴾ ]البقرةَعدهوٌّ مهِب ٌ 
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ِنلنابالالألنلرانث السََُّللِ الس اسََهو اإناشََُ اهللاايفاسََلرةا ِيشاحي اُنابالااهُراب
ِناُاهللاا،االملُِدة ِنلنايشََََََََََََُْ املاحي ايفا﴿:اافُُُاهللاا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-َّلحي ُس ااوتوللاََ ُالساسُ و ايييََاي ايي

اطيَْيْ ُ ل.ا:اطْْ ُايي،احاله ايحت اهللا؛ا﴾لأليرعَ احياله  انُّهتن 
نَا﴿ ْع ُي ُِالسشْ ُن؛ا﴾َّليهاعَيهسَْاوللاخو وليلَتالسشس عاَُلاااسْاُو ا-هللااا،ااعزي السشْ ُناسك ،ااط

فههْااُاها؛ااإايكايناعاظِاإَلاخ للع :اابُِال اااخيُطْاُاهللا،ايصَََََلراساُالسشَََََْ ُنااوو ارج ا شَََََُا-
ا،افهضَََََََ اا؛فههْااُالسثُوْة؛اعاظِاإَلاخ لةالسشَََََََْ ُنالألَّلَل منلا-سَََََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااملُللايُُل

انوَْ ٌا﴿ا:ِالسكاألنلسكالم اب السادلَّلةاحْثايخِجايبلياُان الجلاة.:ايي؛ا﴾َإوس واسيكو عانيدوَّلٌّ
َا مَْمهرهكهْم ِِبلسُّوِء َواْلَفْبَشاِء َوَوْن تَهقهولهوا َعَلى اّللاِ ﴿  [.169: ﴾ ]البقرة َما َّل تَهْعَلمهونَ ِإَّنا
ل َا﴿ اَييعنوِواو عاَِبسََََََُّ ُ َا﴿َينِا اِبإلمثاَّللملاُصَََََُ.اا؛ا﴾َإُنسُي شَََََي ََُ اَّلملا؛ا﴾َّليلسعهياع َّلَينِا اِبسهاشَََ

ُ.اَّلاََنسََكاَينِا ا ِنََ  ََ ُاهاعَياعتيمولنيا﴿لسُْْ اشََََََََََََ انََي ُولسوللانيتي الهَس اعَي ِنََ اهللا؛ا﴾َّلييينع ِنلنانََُاملاحي ،احت
ا.-سْاُو اَّلعاَُل-َّلحتتتلنانُاملاحيتت اهللاا
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 176-170( من اآلية 26: تفسري سورة البقرة )ص
َِ ََِبَءَّنَ ﴿ َنا َعَلْي  [. 170:  ﴾ ]البقرةَوِإَ ا ِقيَع َههمه اتاِبعهوا َما وَنَاَل اّللاه قَالهوا َبْع نَه اِبعه َما وَْلَفيهْ
الهسوا﴿ابَْ استكهَُر.؛ا﴾َّليَإليلاَبَْ ياهليو وا﴿ ُي ُاييوزي ِآن؛ا﴾لعسَْاوللانَي اهللاايفالسُ ن السهلحَْداا،نَُايوُز
اهللا:ابََُسلل،الس ََُْْتااَّلحتتََْ  اََيُ﴿؛اهاوهْعانََُايوُز ُاييسعهيَْع اوَيهسَْعوانََي اََيُا﴿َّلجََد .ا:ايسهْاََُايي؛ا﴾بََي ع ييسعهيَْع

ميالسَََََََُّللِ ،انُاَّلجد انتْ اآِب  ان انُْدةالألصَََََََاُم:ايي؛اا﴾نيتيْعَ اآِبي ي يا َّللسْاُِِالس الاِااَّلحت
ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-هللاا

ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللاا
ًئا َوَّل يَهْ َ دهونَ ﴿  [.170: ﴾ ]البقرةَوَوَلْو َكاَن ََِبؤهههْم َّل يَهْعِقلهوَن َشيهْ

ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-بََُُاهللاا ؤومو عا﴿:ا-سََََََََََََ اآِبي ُني ااََي َُتولنيا﴿يهْالناآِب م .ا:ايي؛ا﴾ييَّليسيلع هايَياع
ئََ ُ َْع ََي ُ .ا؛ا﴾شََََََََََََ ََْئََ هََيدوَّلنيا﴿هاياُتلنان اينِالسَدي اشََََََََََََ فاََنلا،اهاياهََدَّلناإَلالحلق:اِايي﴾َّليهايَياع

الهسههاُمالسههاُماإوكُر.
مٌّ بهْكٌم عهْمٌي فَه هْم ﴿ َمعه ِإَّلا سهَعاًء َوِنَداًء صهه ْه ِبَا َّل َيسهْ َوَمَثعه الاِذيَن َكَفرهوا َكَمَثِع الاِذب يَهْنِع

 [.171: ﴾ ]البقرةيَهْعِقلهونَ َّل 
ِوَّلل﴿ َّلل،ااَّلصََََََََََهة:اَّلنث اماُايي؛ا﴾َّلينيثي والسسَني ياايهي يفادنُ م اَّلنُْدىل ا؛اَّلصََََََََََهةالسني ااه

َْدَّلهنَُان ادَّلناهللااامَث ا َََاُمالس ايا ا:ايي؛ا﴾لسَسَنيايَياعَاقوا﴿ هلها اَّلمُالألصََََََََََََ اها﴿يصََََََََََََََلَيتو مَبَُي
ل  ا ادونيُ  اَّليوَدي ميعواَإهس َّلهاعها الملاىن.افا ه الألصَََاُما،االسْاْمةافُدانُاعَََُّمعاإهاصَََلَت انث ا؛اا﴾ييَََُّع

اعاُ  ٌ ا﴿اينُامنهافالاعاُ ،الس اعدنلهنُايياُالسكهُرانث السْاُِ .اب اإنالسْاُِ ايحُْ   صََََََََََو ٌّابوكع
ٌُا َُتولنيا﴿منهالألصَاُماصَ ابك انمُاا؛اا﴾نومع ،السكهُراهاياُتلنايهنُاهاعَُّمع:ايي؛ا﴾فَياو عاهايَياع
ِآنانت اناُن،اُايلمالسُُْنةاهاعاهاا َّليهن ا:اَّللسدنُ ايفالسُ
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اََيُا﴿:ابََُُاعاَََُل:السُُل:السََدنََُ ايي: املعىن األول ََو اأبيعسََََََََََََ ُ يمو ع اَإلعاجََي ادينعليلمو ع ُني ُااََي ﴾افيمََي
ِلص الستساو سا﴿:اَّلبُُاعاَُل،ا[5:ا]لألن ْعايُويكي اَفْايُاسََََََََََََََو ،ابلهل افْاُا:اايي؛ا[10:ا]يلوفا﴾دينعليلمو ع

ادينعليلمو عا﴿ اعَتعكي ا[.15:ا]لألوُْْ ا﴾فيميُازيلسيتع
اَّليها﴿:ابََُُاعاَََُل؛الساََُْدة:السََدنََُ ايي: املعىن الثههاين ُاهايَياَعهياََوكي انََي ادوَّلَنالهَس َّليهاعََيدععواَن ع

َِكيا ََو ِيا﴿،ا[106:اا]يلوفا﴾ييضََََ اآخي اَإهليُ  ِل ا﴾فيالاعيدععوانيعيالهَس ََا نولنياَّليلسسَني ياها﴿،ا[213:ا]لسشََََ ييدع
ِيا اآخي اَإهليُ  ِبُنا﴾نيعيالهَس الساُْدة.:السدنُ ايي؛ا[68:ا]لسه

َدهَا﴿:ابَََُُاعاََََُل؛الساَََدل :السَََدنَََُ ايي: املعىن الثههالههث احَبيمَََع هيَ ْْولني ََع افَيهيََََََََََََُّ نولاو ع ا﴾يَيلعميايَََيدع
ِل  ميعوالسصَََ السَدنيُ يا﴿:ااَّلبُُاعاَُل،ااياُديك ،ا[52:ا]لإلسَ لألصَ السنيا،ا[45:اا]لألوُْْ ا﴾َّليهاييَُّع

اعاُدي اهايُّمع.،السادل :افُدامسا امنلاهايُّمعالسدنُ ايي
ادوَّلَنالهسَا﴿:اابُُاعاَُل؛االهسهاُوة:االسدنُ ايي:  املعىن الرابع ل ياو عاَن ع ِةا﴾َّليلدعنوللاشوايدي :ا]لسُْ

ََادلِك :اايي؛ا[23 ََهاْاللابشََ ا﴿،السََ هي ياعهو عاَن ع ََع ََهاْاللا؛ا[38:اا]يلوفا﴾دوَّلَنالهسَاَّليلدعنوللانيَ السََ لسََ
السهاْالل.:ايي

لَعاَإليلادينيُنَا﴿:ابُُاعاَُل؛السَََََََُّ لُ:السدنُ ايي: املعىن اخلامس ادينعليةيالسدس ِةاا﴾يوَجْ و :ا]لسُْ
ََ لُ:ااماُالسدنُ ايي؛ا[186 ََْاُو اَّلعاَُل،السََََََََََُّ ا﴿:ابُُاهللااسََََََََََ اسيَئ ع اَناعديكي انيَادي امبُي لدععواسيايُاريبسكي

زيا انياسُالسِيَجع هعتي ِلصا﴾ايشََََََََََََي لدعنولَناا﴿،ا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-لسََََََََََََوُاهللااا:اا[الدعايي134:ا]لألن
اسيكو عا هيَ  ع امنلان اِبُالسُّ لُ.:ايي؛ا[60:ا]غُفِا﴾ييسع

اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
كهرهوا ّلِلِا ِإْن كهن هْم ِإيا ه تَهْعبهدهونَ َي وَيهَُّ ا الاِذيَن ََمنهوا كهلهوا ِمْن  َيِ َباِم َما ﴿ ﴾ َرزَقْهَناكهْم َواشههههههههههْ
 [.172: ]البقرة
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اطيَْيْيُتَا﴿ ُالسسَني ياآنياوللااوتوللاَن ع ايييََاي اطيَْيْيَُتانيُا﴿ا.-سََْاُو اَّلعاَُلا-َُايح اهللااا؛اا﴾ايي َن ع
ِوَّللاهَسَا﴿،ايفالألر ؛اا﴾ريزيبَعايُاو عا كو هواعَياعْودوَّلنيا﴿نت انُايح اسك .ا؛ا﴾َّليلشََََََََََع ااواهو عاَإايس إللاااه ا؛ا﴾َإنع

َّله َّللالساُْدةاهاعاْدَّلناإهاهللاافُشك ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-هللااَّلينظمللالسشكِاس اَّللبص
َِ ِلَعرْيِ اّللِا َفمَ ﴿ ََ َوَمَْم اخْلِناِيِر َوَما وهِهعا ِب َ َة َوالدا ََ َعَلْيكهمه اْلَميهْ َا َحرا َر َِبْ  ِإَّنا ََيهْ َهرا  ِن اضههههههْ

ََفهوٌر رَِحيمٌ  َِ ِإنا اّللاَ   [.173: ﴾ ]البقرةَوَّل َعاْس َفال ِإْْثَ َعَلْي
ِسميا﴿:انُايِبح ايفال يةالملُضََََََََََْةابُُا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلاا-ملُالاِاهللا احي لاِاماُانُا؛اا﴾َإُنسُي

ِسميانيتيْعكو وا﴿:احِسمافُُُ احي هيةياَإُنسُي َْع ِن ُ؛اا﴾لسعمي اشَ ِن ُ:اايي،اَّللملْهةامُاا انُاملايونكي اشَ ،اشَُ املاينكي
ِناُاهللااسْاُو اَّلعاَُل دثاااألنالملْهةافْ :ابْ ،اَّللملْهةاح مجلدالسدمايفالملْهةابُّْ المللتاَّلمنلاحيو

اسآلاَ  ََِاسآلاَ ،املاخيِجانااَُافَُملْهَةالس امتلتاَّلمَنهالسَدم،ايلى  اَنسَكا؛اا﴾َّليلسَدسميا﴿،املانضََََََََََََ
ِم َُِّلا:ح ا.هاجيلزايات انعاينالسْاْمةاجيلزاياتاُايياينالسدم،السدمالملُّهل السنياخِجان السا

َِا﴿:ابَُُا َازَي ِم؛ا﴾َّليحليع يالخلع ََلد.ا؛اسك اخصالستا ،الخلازيِااَت احم َّلينَيُا﴿ألوَ اينظ الملُصََََََََََََ
ْيريعَالهسَا إل لالإلمالُا،اغريالسَ اهللانادالسنب ايناِا:اايي،اانُالوب اسْرياهللا:انُايم ايي؛ا﴾يوَم ساَبَ اَس

ََلتا؛ا﴾َّلينيُايوَم سا﴿ ََع وِسا﴿نادالسنب ابناِاآهلها .اا،اماُانااُهارفعالسصَََََََََََ يجلوع ا:اايي؛ا﴾فيميَ الضَََََََََََ
َّلرةاإَلايا اشََََََُ اَُالاِاهللااسََََََْاُو اَّلعاَُل غٍا﴿فوا .اا-لسضََََََ اِبي ِي ملايك اخُرجانت ا؛اا﴾غيَْع

ِيقا:ايي؛ا﴾َّليهانَيُدٍا﴿لملََََََََََََََُّتم ا َْع َا﴿ياهَديانتْا ابُ عالس  َإنسالهسيا﴿يفالألاَ .اا﴾فيالاَإمثعيانيتي
عاهللااا؛اا﴾ريَحْ ٌا﴿مل اَتُ.ا؛ا﴾غيهولرٌا مثا،اهل ايفالسكاا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-أبم اطُنه احْثاَّلسََََََس

اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-يُُل
﴿  َِ َِ َوَيْش َهرهوَن ِب ََثًَنا قَِلياًل وهْولَِئَك َما مَْكهلهوَن ِف ِإنا الاِذيَن َيْك همهوَن َما وَنَاَل اّللاه ِمَن اْلِكَ ا

ٌَ وَلِيمٌ  يِ ْم َوَههْم َعَذا َهوِِنِْم ِإَّلا النااَر َوَّل يهَكلِ مه همه اّللاه يَهْوََ اْلِقَياَمِة َوَّل يههاَكِ   [.174: ﴾ ]البقرةبه
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َُا﴿ السعَكهيُ الهسواَن ي ُي هومولنيانيُاييوزي لسْالدااهمللاَّلصَََََََََهالسا اصَََََََََت اهللاانتْ ا؛اا﴾َإنسالسسَني ياييكع
اَبَ ا ييا ُا﴿االسهلرلة.:االمللجلدانادم ايفالسكهُُاَّلمل:ااَّلسَََََََت المللجلدانادم ايفالسهلرلةايي ِوَّلني هَي َّليييشَََََََع

ِل ام؛ا﴾بيَتْال ا ََ ََهْدلُلايشََََََرتَّلناَّللسشََََ ََْئ ُايي،االهسََََ عا ْ الملُُاَّللخنامنلا:ايوتاإللالشََََََرتيتاشََََ
ِل اَّللسْْعاملاله،السشَََََُ  ََ ََهْدلُإل لالسشَََ ََهْدسلنانُايخنَّلهان السدوُْ،اسَََ مبُايكهملو ايفاااإل لام ايَََُّ
ُا اَبَ ا ييا ُابيَتْال ا﴿،االسكهُ ِوَّلني هَي َّلنالحلق؛ا﴾َّليييشَََع ألهن ا،ان السدوُْاَيخنَّلو ان اسَََهتها اح اهايوظا

ََُ.ا ََدوَْ َّللالحلقافَََُتانتْا امَََنلالسثم السُتَََْ ان السَ ايفابو ولهنََا﴿إللايظا ُاَييعاوتولني ََي انَ كي سيئََََ ايوَّلع اَإهس  ع
ْيُنيةَا﴿ألنانآهل اإَلالساُر.اا؛اا﴾لساسُريا َُ تَيمواو والهسوايَيلعميالسع َْا عا﴿،اغضََََََْ ُانتْا ؛ا﴾َّليهايوكي ها؛ا﴾ااَّليهايَوزياَي

.ا ِم ان ادوفالسنوُل اييسَْ ٌا﴿ي ا ٌُ ل ِةايفاجاا .:ايي؛ا﴾َّليهليو عانيني ان ملايفال خ
بَهَرههْم َعَلى الناارِ وهْولَِئَك الاِذيَن اشههههههْ َهَروها  ﴿ ََ ِِبْلَمْعِفَرِة َفَما َوصههههههْ الَلَة ِِبْههَدى َواْلَعَذا ﴾ الضهههههها
 [.175: ]البقرة
السيةياَِبهلعوديى﴿ هَيِيَّلولالسضَََََس السسَني يالشَََََع سيَئكي ََرتَّللالسَََََهْدسللالسضَََََالسةاِبهلدى؛اا﴾يوَّلع ملُللايخنَّللا،االشَََ

َّلهلسثم السُتَََْ ان االسضََََََََََََََالسَََةاَّلعِاللالهلَََدىِاألهن ايخَََنَّلل ِةالسَََدوَََُْاَّلآجت ا﴿،انت ال خ ُي ل ني َّليلسعاَََي
ْعَهِيةَا اهللااا؛اا﴾َِبسعمي ْعَهِيةَا﴿لسانلُابََُّْ ايهن ااهمللانُايوُز عتكالس ايََُّهاُلهنُاسلاَتبللاإَلا؛اا﴾َِبسعمي

َْيِيم عانيتي الساسُرَا﴿،ا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا ََع ا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-هللاا،اام اسََََْصََََربَّلنِ؛اا﴾فيميُاييصََ
ااصرٌباهل انت الساُرِ ا.:افوي،ايصربَّللانت الساُرس ا:ايُُل

قَهاْ  بَِعيهدْ ﴿ َِ َلِفي شهههههههههههِ ِْ  َوِإنا الاِذيَن اْخ َهَلفهوا ِف اْلِك َها ََ ِِبمَْ ﴾ َ ِلَك ِبَِنا اّللاَ نَهااَل اْلِك َها
 [.176: ]البقرة
ََُرايفاب لهن :ايي؛ا﴾ليسََََكيا﴿ ََُالواِان اياتا الساَ ََُر.اَّلعاَََنيْا انَ الهسيا﴿اِبساَ :اييا؛ا﴾أبَينس

اَِبحلعيقيَا﴿بََََََََََُّْ ايناهللاا ُي السعَكهيُ ُي ََ ،ايوزس اَّلفْ الحلق؛ا﴾وَيزس َّللا،اسك الخهتهللافْ افآناللابْاضََََََََ َّلاه
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َُا﴿،اَّلاهمللاباضََ ،اابْاضََ  هَيتيهوللايفالسعَكهيُ َّلانسكالملشََِالنالخهتهللا،ااَّلم السْالد؛ا﴾َّليَإنسالسسَني يالخع
ِآن ٍُا﴿:اام ه ااااُوة:ااشاِاهللاَّلباضا ابُُ:اا ابُُساِاَّلباضا:ااباضا ابُُ؛اايفالسُ ُيُ ؛ا﴾سيَهُاَش

اباْدان الحلقاَّللسصللُ.:ايي؛ا﴾بيَاْدٍا﴿سهُاخالصا:ايي
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 182-177( من اآلية 27: تفسري سورة البقرة )ص
َِ َوَلِكنا اْلِْبا َمْن ﴿ ِرِ  َواْلَمْعِر َع اْلَمشهههههههههههْ ﴾ َََمَن ِِبّللاِ لَْيَس اْلِْبا َوْن تههَولُّوا وهجهوَهكهْم ِقبههههَ
 [.177: ]البقرة
اعَوليَسلل﴿ السعربسايينع السعربيا﴿؛ا﴾سيْعفي اعَوليَسللااسيْعفيا﴿،السهُلى،اامََََُُالإل ََََُن:اايي؛ا﴾سيْعفي لسعربسايينع
َُا﴿،اايفاصََالعك ؛ا﴾َّلوجولميكو عا َِ ْع اَّليلسعمي ََُِ َّلسك السربانُايفا،ااسْفالسرباات ايفالسصََالة؛ا﴾َبْي يالسعميشََع

اهللاا؛ال ية ا.ا﴾َّليسيَك سالسعربسا﴿:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-يُُل
َِ َوالهنهابِهيهِ  َ ﴿ ا ِة َوالْهكِه ههههههَ اَلئِهكههههههَ ِر َوالْهمهَ ْوَِ اآْلَخهِ ََمَهَن ِِبّللِا َوالْهيههَ : ]الهبهقهرة  ﴾َولَهكِهنا الْهِْبا مَهْن 
177.] 
اآيني يا﴿،اصََََََََََُح الإل ُنالحلُُُْ:الَّلالسربامل:اايي؛ا﴾َّليسيَك سالسعربسا﴿ا َِاني ع يَخ اَّليلسعَْيلعَمال ع َِبهَس

ةَا َِكَي َُْطتَة،ااآن اِبملالِكَة؛ا﴾َّليلسعميالي َُدلتالس َُدافْا الملاه َُا﴿،اَّلملاياه آن اِبسكهَ الس ا؛ا﴾َّليلسعَكهَيُ
اَّلملايكنَيُابللحٍداناا .،افآن اِبألوُْْ ااتا ؛ا﴾َّليلساسََْْي يا﴿،اوزستانت الألوُْْ 

﴿ َِ ائِِل َ َوَََتى اْلَماَل َعَلى حهبِ  ِبيِع َوالسهههههها اِكَ  َواْبَن السهههههها ﴾ َ ِوب اْلقهْرََب َواْليَهَ اَمى َواْلَمسههههههَ
 [.177: ]البقرة
ُيا﴿ ُ ُسوللا﴿،انعاحََْ استمََُُ:اييانت اماََُ؛ا﴾نيتي احوَََْي َا﴿،اين  الملََُُ؛ا﴾َّليآيعي السعمََي اعَياََي سي ع

َْلنيا ُوللاَََسُاحتَو اعَواعَه ِلن﴾السعربساحي س َْتا؛اينال اإَلالملَُُالسَنياهاحتَْ ها؛ا[92:ا]آُانم ََهْا َّللسََََََََََََ
َْ السهُري؛اناَ  َْ اامَُُالسرباَفوند،ااإللايردتالسرباَّلسك ،افها  ا﴿،السهُريالملَُُالَسنياحت ُي ُ َّليآيعي السعمَي

ِعبيا ُو َْيَ اليََّليالسع ِلبة:ايي؛ا﴾نيتي احو ِلبهكا،االسُ السْهُن ؛اا﴾َّليلسعَْيهيُني ﴿،اعا ُاب ،اَّلسََََََََْقالسكالماحُل
َُا يا﴿ َْْ َا﴿،السهُري:ااَّللملََُّك امل،االسْهْ ان انُتايبله؛ا﴾َّليلسعميََُّي :اَّللب السََُّْْ ايي؛ا﴾َّليلبع يالسََُّس

ِه ََه ََُفِالسنيايوُ عاب اسََ ََُِت يا﴿،الملََُّ ََس ََوسكان احُجةاَّلمل؛ا﴾َّليلسََُّ َُا﴿،السنيايََُّ ؛ا﴾َّلييفالسِيَبُي
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ِبُُايي ُنلناَتلا :االس ِجُُاَّلبالالساَُُّ ايْو ِيةافريي،ااُنافْمُاسَْقابالالس ِيدالمل ِج ايَّلاع دالس
ِة ِلر ل،اينايدفاللانُه اا،افْ ت اناا السَََََََََُّْد،اايناعكلناح َّلمنلا،افإللادفاللامنلالملُُاصَََََََََُرَّللايح

ِمَُاهللا ََْاََُو اَّلعَاَُلا-ااَّلجَ ان ايَّلجَ السربالس الا َِيداينايكلنا:ايياال َيةايفامَنها-سََََََََََََ لملمتلكاي
َُا﴿،اَّلانسكا،احِ لافْدفعاس الملُُ ِى.؛ا﴾َّلييفالسِيَبُي ايدخ افْا الألس

اَلَة َوَََتى الااَكاَة َواْلمهوفهوَن ِبَعْ ِدِهْم ِإَ ا َعاَهدهوا﴿ ََ الصههههههههها َِ َوَوقَا ائِِلَ  َوِف الر ِقَا ﴾ َوالسههههههههها
 [.177: ]البقرة
ةيا﴿ الي ََس ميالسصََََََََََ ََاُ؛ا﴾َّليييبُي ِلِضََََََََََ َّلطاُاَّلف ََ ََة؛اا﴾َّليآيعي السزسايُةيا﴿،اايبُناُابشََََََََََ َّلضََََََََََ َّلين  ا،المله
اَإليلانيُميدوَّلل﴿،السصدبُتا َدَم ع اَباياع ايَّلانُمدالساُ ايهُابااده.،اإللانُمداهللا؛ا﴾َّليلسعمولفولني
َدقهوا َووهولَِئَك ههمه ﴿ رااِء َوِحَ  اْلَبْلِس وهولَِئَك الاِذيَن صهههههههههَ اِء َوالضههههههههها اِبرِيَن ِف اْلَبْلسهههههههههَ َوالصههههههههها
 [.177: ﴾ ]البقرةاْلمه هاقهونَ 

َِي يا﴿،اانسكا َُب ََس ََْاَُو اَّلعَاَُلا- د اهللااا:اايي؛ا﴾َّليلسصََََََََََََ َِي يايفا﴿،ام ه ا-سََََََََََََ َُب ََس َّليلسصََََََََََََ
ُ َا ِسل َا﴿،اناداشَََدةالسهُِ:ايي؛اا﴾لسعْيوعسَََي السعْيوع َا﴿،اانادالملِ ؛ا﴾َّليلسضَََس يصَََرباانسكانادا؛ا﴾َّليَح ي

سَََْاُو اا-م ه السني اندحا اهللااا،ام ه ام ايصَََاُُالسربالحلُُُْ،ااشَََدةالسُهُُايفاسَََْْ اهللا
ألنا؛امنهالألنمُُاا-سْاُو اَّلعاَُلاا-َّلإُنُالاِاهللااا،ااسْفافُدالسربانُصلرل ايفالسصالة،اا-َّلعاَُل
ََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا ٌُاا-سَََََََََ ديبولل﴿فْاُسَََََََََََ انت امجْعالألنمُُ.ا،اند ََي السسَني ياصَََََََََ يفا؛ا﴾يوَّلسيَئكي

ِلر،ااإ ُهن  :امثابُُ،اوَّلسئكاصَََََََدبللف،ااَّليهاتلنامنهالألنلر،اَّلانسكاصَََََََدبللاملُالدسنللايهن ان الألب
ُولنيا﴿ امو والسعموهَس ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-لملهُلناهللا:ايي؛ا﴾َّلييوَّلسيَئكي

َلى﴿ َََمنهوا كهِ َب َعَلْيكهمه اْلِقَصاصه ِف اْلَق هْ  [.178: ﴾ ]البقرةَي وَيهَُّ ا الاِذيَن 
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ُالسسَني ياآينياوللااوَه يا﴿ ايييََاي تي نيتيْعكو وا﴿،افِو :اايي؛ا﴾ايي ُيهَع ايفالسع ُ و ُ وا﴿،ا﴾لسعَُصََي ؛ا﴾لسعَُصََي
َْ :اناَاُه النَهدىانت اشََََََََََََََخصافُهَت ،اينايوهاَ ايفالجلَُنانَث انَُافاَ ايفال ينانت ،اسلاينارجال 
ه ،السُه :االسُصََََََُ اماُ؛اانتْ السُصََََََُ :اوُُل النهدىانت اشََََََخص،املابه ايُو ؛اسلاينارجال 

إل لا،السُصَََََََََََُ ِاينايُو عانا ايصَََََََََََْعنُاملا،ااجي انتْ السُصَََََََََََُ :ااوُُل،افُ عايصَََََََََََْعانا 
تي ﴿؛الملمُجتتةايفالساُلبة:السُصُ امل ُيهَع ايفالسع انيتيْعكو والسعَُصيُ و ُالسسَني ياآينياوللااوَه ي ايييََاي ا.﴾ايي

 [.178: ﴾ ]البقرةاْمهرُّ ِِبْمهرِ  َواْلَعْبده ِِبْلَعْبِد َواأْلهنْهَثى ِِبأْلهنْهَثى﴿
ا﴿،افم السَكا َْد:ابَُسلل؛ا﴾َِبحلعوِيَالحلعوَِ هَ اِبسا ووَعثي ﴿،اهايُو ووَعثي اَِبألع َْعَداَّليلألع اَِبسعاي َْعدو :اييا؛ا﴾َّليلسعاي

ه اِبسناِ اهللااا،الألوث اهاعُو اَفْايُايينسا﴿:ا-سََْاُو اَّلعاَُل-َّلمنهال يةاناََُّلخةابُُل ايُانيتيْعَا ع هَيَْع َّلياي
اَِبساَسهعفَا ايهنُاناُّلخة.:اإل لامنهال يةاوُُل،افُْه إل لان ابه اوهُّ ُا؛ا[45:ا]لملُِدةا﴾لساَسهعفي

َِ ِبِِْحَسانْ ﴿ َِ َشْيٌء فَات َِباٌ  ِِبْلَمْعرهوِف َوَوَساٌء ِإلَْي َه ِمْن َوِخي  [.178: ﴾ ]البقرةَفَمْن عهِفَي َل
اسََي وا﴿ ُي انوَه انهلل،انوهُامََنلالسََُُعََ :ايي؛ا﴾فيمي ع ا﴿،ايَّلسََُْ الملُهُل اسََي واَن ع ُي انوَه ييَخَََْ افيمي ع
ُع ٌا ََي انهلل،املالنهدىانت اشَََََخصافُهت ؛اا﴾شَََ َُصَََََُ ؛افوَّلسُْ الملُهُل اهللاا،ااأبناعِاللالس ا-يُُل

ََْاَُوَ اَّلعاََُل ِوَّلصَا﴿:ا-سََََََََََََ ٌُعاَِبسعمياع ٌ افَيُعيََْي ُع ََي اييَخََْ اشََََََََََََ اسَي واَن ع ُي انوَه إللابَُُايَّلسَُْ ا:ايي؛ا﴾فيمي ع
ِيََدالسُصَََََََََََََََُ :الملُهُل ِيََدالسََديََة،اهاو ُعاستََُُعََ ا:ايي،ايهْاللاني،السللجََ انتْا ،اَّلإُنََُاو يفاإعََْ

َّلصاإللاطَُسْللاِبَسدَية ِوَّلصَا﴿ااِبملا ٌُعاَِبسعمياع َّلصابالاناه؛ا﴾فَيُعيََْي َْ ،ااطَُسْللاِبملا َّلنانت مثا،اَّلهايكث
ُنٍا﴿:ابُُ ََََََََُّي ،اَّلنت السُُع ايناي ديالسديةاإبحََََََََُُّنابالاَُطتةا:اايي؛ا﴾ييديل ٌا﴿،اا﴾َّليييديلٌ اإَسيْعَ اإبََحع

اَّلبالاوُصُن.
َك ﴿ ٌَ وَلِيمٌ َ لههِ َذا َه عههَ َك فَهلههَ َد َ لههِ َدى بَهعههْ ٌة َفَمِن اْع ههَ : ﴾ ]البقرة ََتِْفيٌف ِمْن رَبِ كهْم َوَرْحههَْ
178.] 
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اريبَيكو عا﴿منلاات ا،ااَّللسدية،اَّللساهل،اامنلالحلك ان اجللزالسُصَََُ ؛ا﴾ليَسكيا﴿ ؛ا﴾اَتيعَهٌْهاَن ع
اريبَيكو عاَّليري عيةٌا﴿،ا-سََََََََْاُو اَّلعاَُلا-عََََََََُّاْ ان اهللااا:اايي؛ا﴾َتيعَهْهٌا﴿منلا ،ابك ؛اا﴾َتيعَهٌْهاَن ع

عاهللاا يَّلج انت اا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-ألناهللاا،ااساُامنهالألحكُما-سََََْاُو اَّلعاَُلا-حْثاَّلسََََس
ِبخلُْرامنلاات ا،اف ا الألنِ؛اينُايفالإلسََََََََََالم،ااَّلنت الساصََََََََََُرىالسدية،السْالدالسُصََََََََََُ افُد

اليسَََكيا﴿،اسََُُعََ اأبنابهََ اباََدالسََكاإللاظت ال:ايي؛ا﴾فيميَ النعهََيديى﴿،اَتهٌْهاَّلر ََة دي :ايي؛ا﴾بَياََع
اييسَْ ٌا﴿،امثابادالسكالنهدى،انوهُانا  ٌُ ل ِة:ايي؛ا﴾فَيتي وانيني ا.،ايَّلايفالسدوُْاِبسُه ،ان ملايفال خ
اهللاااا (ايُُل ايفا﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-)اوَه ي ُ و انيتيْعكو والسعَُصََََََََََي ُالسسَني ياآينياوللااوَه ي ايييََاي ايي
تي  ُيهَع ِآناناُنٍا،ا)اوه يا؛ا﴾لسع (هلُايفالسُ ا:اَّلايه اي

الهسواسيكو عا﴿لألنِا:ايي:  املعىن األول ةيالسسَ اايهي ي ََي ُيدسسََََََََََ السعمو يرع ي ؛ا[21:اا]لملُِدةا﴾لدعخوتوللالألع
اينِا ابدخلهلُ.:ايي

َُمَدي يا﴿،الجليا وا:اايي:  املعىن الثاين ايُانيعيالسشَََََََََََََس هَوَْع اع ِلنا﴾فُي لجاتاُانعا:اايي؛ا[53:اا]آُانم
نيا﴿،السشُمدي  ايفابَوتولَّبَ والإلعَ ُي اايهي ي ا﴾يوَّلسيَئكي

الهسواسيايُ﴿،السُضَُ :  األمر الثالث انيُاايهي ي َْْيايُاَإهس ايوصََ نُابضَ اهللاا:اايي؛ا[51:اا]لسهلبةا﴾سي ع
اساُ.ا-سْاُو اَّلعاَُل–

ا﴿،انثَ ال يَةالس اينَُناَُ،افِ :ااهَ ايي: املعىن الرابع انيتيْعكو واايي اآينياوللااوهََ ي ُالسَسَني ي يييََاَي
تي  ُيهَع ايفالسع ُ و َْيُموا﴿،ا﴾لسعَُصَََََََََََََََي َََي انيتيْعكو والسصََََََََََََ ِةا﴾اوهََ ي ُوا﴿؛ا[183:ا]لسُْ َُهَيُ انيتيْعكو والسع ا﴾اوهََ ي

ِة افِ .:ااه ايي؛اا[216:ا]لسُْ
ُايَوَْيَْيهولنيا﴿،الحلهظ:ايي: املعىن اخلهامس انَي هَو و حيهظانَُا:ايي؛ا[81:ا]لساَََََََََََََََُُّ ا﴾َّليلهسواييكع

ايْْهلناألج ايناياُبْا انتْ .
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َِ َلَعلاكهْم تَه هاقهونَ ﴿  [.179: ﴾ ]البقرةَوَلكهْم ِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َي وهوِل اأْلَْلَبا
ْيُةٌا﴿ َُ احي ُ َا﴿،اا﴾َّليسيكو عايفالسعَُصَََي ينايوها ايفالجلُنانث انُافا ايفال ينا:ايي؛ا﴾لسعَُصَََي

 َْ ََلل  ابهال ا؛انت َُُ :اايي،ايَّلايَب ان الَسكا،اايَّلاُنلالَسكا،ااسََََََََََََ َُا﴿،اسك اب يسعَْيُ ايوَّليلالألع ايا:اايي؛ا﴾ايي
َُا﴿،ايصَََََََاُُالساُُل يسعْيُ ْيُةٌا﴿يَّلاا،ااْهايكلنالسُصَََََََُ ،االساُُل:اايي؛ا﴾لألع َُ احي ِا﴾السعَُصَََََََي

َُصَََََََََََُ احُْة ه ارعدع؛اايكلنالس ؛ابهت َّلانسكان ايرلدا،افوحُْاوهَََََََََََُّ ؛ااألنالسُُع اإللانت ايو ايُو
ِعاهللااا َُصَََُ اهلنلالملاىنا-سَََْاُو اَّلعاَُلا-فشَََ ُولنيا﴿،الس اعَيهَس َّلانسكاعهُلنا،ااعهُلناهللا؛اا﴾سيايتسكو ع
 عه اْلنالسُه الُفةالسُصُ .:السُه ايي
يهاةه  ﴿ ًرا اْلَوصهههههههههههِ َِ َخيهْ َر َوَحدَكهمه اْلَمْومه ِإْن تَهَر لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْهَرِبَ  كه ِهَب َعَلْيكهْم ِإَ ا َحضهههههههههههَ

 [.180: ﴾ ]البقرةِِبْلَمْعرهوِف َحق ا َعَلى اْلمه اِق َ 
انيتيْعكو عا﴿ اييحيدياو والسعميلعتوا﴿،افِو انتْك :ايي؛ا﴾اوَه ي ِي ََي إللاحضََََََََََََِايحد ا؛ا﴾َإليلاحيضََََََََََ
ت السلصَْةااوه انتْك ايناعلصَللاَّليوه ابُدرَّلنان:ااسك انااُه،ايفامنلالحلُُايكلنانشَئلم،المللتا

َُْةا ِجَ ا-،اَّلاَوَوكاعاهظِالمللتاحيَ اَبكا-حَُُالحل الس ،اَّلسهالٍنااَنل،افتهالٍنااَنل؛اإللانََت:افُُْل
ِ ل﴿،اإل ل َْع ََُه ا:اييا﴾خي ااثري ل،انَ ََُه  ََُاملالسَََنيااوهَََ ِا؛انَ ةوا﴿نَ ََس َْ َََ اوهَََْتانتْك ا:اايي؛ا﴾لسعليصََََََََََََ

َْة ََ اييحَيدياو والسعميلعتوا﴿،االسلصََََََََََََ ِي ََي َْ ايناَي المللتا:اإللانَث اَنُابتَاُ:اايي؛ا﴾َإليلاحيضََََََََََََ َّليوه ا:ايي،اب
اهللاا،اابُدرَّلنانت السلصَََْة ِ ل﴿ن ِا،اااه اهللاانتْك السلصَََْة:ااييا-يُُل َْع اخي اعَيِيكي نُاناىنا؛ا﴾َإنع

ِ ل﴿ َْع اخي اعَيِيكي ااثري ل:ااِايي﴾َإنع ِكاَنُه  اَّلنَادهايَّلهد،اإناع ابتْال  مَاُاهاياُْْاَس ا؛ايَنُالَسنيايرتكاَنُه 
ِوَّلصَا﴿،الُاسلرجتَه َّلإُنَُاجياَ امَنهالألنلا،ااينايلصََََََََََََََُ اَِبسعمياع ِيَب ي يبَع يعَ اَّليلألع َْةاعكلنا؛ا﴾سَتعليلسََدي ََ لسلصََََََََََََ

َّلص،استللَسدي  ِب اِبملا ًَُُّانيتي السعموهسَُ يا﴿،اِبساَدُ:ايي،ااَّلعكلناسرب سك امَنهال َيةااَنَسكاا؛ا﴾حي
فُسللسدي ان ا؛ »َّل وصهية لوار««:ايُُلا-صََت اهللاانتْ اَّلسََت ا-َّللسا ا،ااناََُّلخةاةيةالملللريث
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ِيَب يا﴿،االسلرجتة يبَع ِب السنياسْفابللرثا،اباضََََََََا اَّللرثا؛ا﴾َّليلألع ََْةا؛ااينُاغريالألب ؛اماُاهاأب اِبسلصََََََ
ََْةاحمدَّلدةاِبسثتث ََْةاَّللجْة،اسك السلصََ ََْةاَّللجْةاإللااُنانت السشََََخصا:اوُُل،ااَّلمنهالسلصََ لسلصََ

اإنََُايناعكلناحُ،افااََُاجيََ انتََْ اينايلصََََََََََََََُ،ايَّلانتََْ احُُل،ادي  اهللَّلمََنهالحلُُل يَّلا،اُل
استاُ  اهلل،احُُل ،اي انتُاانلاَّلانل،ااهبداينايكه ابلربة،اانتْ ااهُرةاونر،انتْ اصََلم:االحلُُل

منلاناىناينا،ايَّلاسهالنالب افالنالسهالناس انتُاانلاَّلانل،ااَّليكه افْاُالسهُريخاَّليضَََََََََََََااُاناده
ََْة ََْة،اايكه السشََََخصالسلصََ ََْعامنهالحلُُل،ااَّلنتْ احُُل،ااألو اإللانُتاَّلملايكه السلصََ ،افهضََ

ِةا-سْاُو اَّلعاَُلا-فْاُسْ اهللاا اهللاا،انتْاُايفال خ ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
يٌع َعِليمٌ ﴿ َه ِإنا اّللاَ فَِ لهونهَه دِ  َه َعَلى الههاِذيَن يههبههَ ا ِإَثههْه ِإَّنههَا َه فههَ عههَ ا فَِ َدمههَ َه بَهعههْ لههَ : ﴾ ]البقرة َفَمْن بهَهدا
181.] 

ا﴿ ُوا،الإليصَُ :اايي؛اا﴾بيدسسي وافيمي ع ايكلنايحدالسشَالد،االسنيايْدُالسلصَْةانُدة ا؛اايَوْيدس ،ايحُْ  
اي وا﴿لسنياسَََُْلمانت السلصَََْةان ا:اايَّلالسلصَََُ َّلنعالسكا،اان ابادانُانت اِبسلصَََْة؛ا﴾بَياعدينيُامسَي

َإُنَََسيُاَإ َََعو وا﴿،اَّلغريسا،ابَََدسُ سولوَََيا﴿،اإمثامَََنلالسهَََْديَََ ؛ا﴾فَََي دَي ايَوَََْي َني ي ْعٌانيتي السَََس الهسيامسَي ،األبللهل ؛ا﴾ واَإنس
ِة.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-أبفاُهل افْ ُزيا اهللاا؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿ انتْاُايفال خ

ََفهوٌر رَِحيمٌ ﴿ َِ ِإنا اّللاَ  نَه هْم َفاَل ِإْْثَ َعَلْي َلَح بَهيهْ ﴾ َفَمْن َخاَف ِمْن مهوْص َجنَهًفا َوْو ِإَْثًا فََلصهههههههههْ
 [.182: ]البقرة
ا﴿ انول ٍافيمي ع اَن ع ل؛اا﴾خيُصي ُا،االسنيايو ت اناكايناعكلناشَُمد  وليصََي

،افهخُصان امنلالمل
اَيه ُ﴿ اَإ عُ ﴿،الخل و:اايي،الملْ ان الحلق:االجلاهايي؛اا﴾جي ص،ااأبنايهامدالسزايدة؛ا﴾ييَّلع ،ايَّلاخيوصَََََََََََي

ِب  صََِان احق:اايي،اَّلُنلالسكا،ايَّلايوهُضََ اب الألب اَياو عا﴿،ايُو تي يابَيَْع يصََت اب السلصََُا؛اا﴾فيويصََع
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ََس اسَ اِبساَدُ لصََََََََََََ
و
اَإمثعيانيتيَْع َا﴿،اَّللمل الهسياغيهولٌراريَحْ ٌا﴿،ايفالسَكا؛ا﴾فيالي ،اغهلرامل اَتُاإسَْ ا؛ا﴾َإنس

ِكامنلالسُْط  ِكامنلالخل و،اَّلع ِكامنلالإلمث.،اَّلع اَّلع
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ا186-183( من اآلية 28: تفسري سورة البقرة )ص
َََمنهوا  ﴿ ا الهاِذيَن  ا كه ِهَب َعَلى الهاِذيَن ِمْن قَهْبِلكهْم َلَعلاكهْم َي وَيهُّ هَ َه َكمهَ يَها كه ِهَب َعَلْيكهمه الصهههههههههههِ 
 [.183: ﴾ ]البقرةتَه هاقهونَ 

ُالسسَني ياآينياوللااوَه يا﴿ ايييََاي اباٍْةا:ااَّللسصَُْمامل؛ا﴾نيتيْعكو والسصََيْيُموا﴿،افِو :اايي؛ا﴾ايي اُإلنَُُّكو
السشََََََمف َُِّل ََََََُّكان الس اُم؛ان اطتلعالسه ِاإَلاغ ُا،امتو ِل ََ ِلتا،اَّللسشََََ ََُِِالمله  ايميُا﴿،اَّلسََََ

ابَيْعَتكو عاااوَه يا حك ا:اِبألن الملُضََََََََْةايف،االسهشََََََََْْ اماُ،اان الألن الملُضََََََََْة:اايي؛ا﴾نيتي السسَني ياَن ع
،اسْفايفاندده،ااَّلاانلا)صََََهةالسصََََلماَّلملالإلنََََُُّكان ايشََََُْ الصََََلصََََة(،االسصََََلماأبو اَّللج 

ُولنيا﴿ اعَيهَس افُسصلمايكُِّالسشالة.،افه هاْلنالملاُصُ؛اهُلناهللاع:ايي؛ا﴾سيايتسكو ع
ًما َمْعدهوَسامْ ﴿  [.184: ﴾ ]البقرةَويا
ن ُانياعدوَّلديلتٍا﴿ باددااا،ابالِ :اايي؛ا﴾نياعدوَّلديلتٍا﴿،ااصَََََََلنلل:اايي،االسصَََََََلماأبايم:اايي؛ا﴾ييايس
اَّلمنلان اِبُالسهُّاْ انت الملكته .،اناتلم

َْ وهَخرَ َفَمْن َكاَن ِمْنكهْم َمرِيًضا ﴿ ٌة ِمْن َويا  [.184: ﴾ ]البقرةَوْو َعَلى َسَفْر َفِعدا
اَناعكو عا﴿ اايُني السصلم؛اا﴾فيمي ع اايُنيا﴿،ااحْامُانت اِبسصلم،اح اَّلجُل َِيض ُاافيمي ع ؛ا﴾َناعكو عاني

ِيل ٍِا﴿،ادخ انتْ اشََاِارنضََُناَّلملان هي انيتي اسََي ،اَّلدخ انتْ ارنضََُن،ااُنانََُُّفِ ل:اايي؛اا﴾ييَّلع
ِيليَّلايجتاُ اا ُ،السصَُْماملان ِيضَ  فوف ِافاتْ اندٌةاا؛الملاىن:ا،ايي؛ا﴾فيَادسةٌا﴿،ايَّلانَُُّفِ ل،ايكلنان

ِيا﴿ ٍمايوخي اييايس ِمُ:اايي؛ا﴾َن ع سََََََََََْاُو اا-إل لااتمةايف ِاحنفاُاهللااا،ايصََََََََََلناُابدُالألايمالس ايف 
األنالسكالمايدُانتْاُ.ا-َّلعاَُل

َه ﴿ َِيقهوَن َه ِمْسِك ْ َوَعَلى الاِذيَن يه  [.184: ﴾ ]البقرةِفْديٌَة  ََعا
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ييةٌا﴿ ُولوي واَفدع َك ٍا﴿َّلمُا؛اا﴾َّلينيتي السسَني يايوَ ْ لسنياي ْقالسصََََََََََُْماجي انتْ ا؛ا﴾طيايُمواَنََََََََََُّع
اب السصَََلم،اسك اناىنال يةاناَََُّل ،السصَََلم الإلسَََالمالريس مثابادا،ايَّلالإلطاُم،امنلااُنايفايَُّل

ِضََعا،اسك ايوََُّهثىنان السكالحلُن ،السكابهاْ السصََلما-سََْاُو اَّلعاَُلا-لسكاوََُّخاهللااا
و
،اَّللمل

َّلل،اَّللسشََََََََََْخالملََََََََََُّ السكْري إل لاح اوها ا،اابدهسةااالمالب انُْ ،الإلطاُم؛اجي انتْا اإللايف 
َْةايفاحقايو  ،امَنهالجلمتَةاناََََََََََََََُّلخَةايفاحقايو  :اوُُل،ال يَة ُولوَي وا﴿،اَّلِبب ايوَ ْ َّلينيتي السَسَني ي
ييٌةا َك ٍاَفدع ََع ُِاب السنياي ُْ اإللال ية؛ا﴾طيايُمواَنََََََََََََُّ منلايفا،اَّللسنياهاي ُْ انتْ السهدية،ااملاعه

الإلسالم امثابادالسكاووُّخامنلالحلك انت السههصْ السنياسْق.،ايَُّل
َه ﴿ ٌر َل ًرا فَه هَو َخيهْ ََواَ  َخيهْ  [.184: ﴾ ]البقرةَفَمْن َت
ِ ل﴿ َْع اخي اعي يلسعي اياثِان افَََََديَََََةاطاَََََُما،اِبسزايدةانت السَََََُدرالسللجَََََ :ايي؛ا﴾فيمي ع يخِج
اسي وا﴿،انُّك  ٌِ َْع اخي ِة.؛امنلالسه لعاخرٌياس ؛ا﴾فَياولي اجيدهايفال خ
ٌر َلكهْم ِإْن كهنهْ هْم تَهْعَلمهونَ ﴿  [.184: ﴾ ]البقرةَوَوْن َتصهومهوا َخيهْ
اسيكو عا﴿ ٌِ َْع لنوللاخي اعيصَََََََو هو عا﴿َّلن السهدية.اا،ان الإلف ُر:ايي؛اا﴾َّلييينع ااواَع إناااه ا؛ا﴾عَياعتيمولنياااَإنع

اَّلمنلانوهاتقاِبحلك الملاُّل .،اَّلبالاشكاينالسصلماخرٌياساُ،افُفاتله؛اعاتملنايو اخرٌياسك 
َِ اْلقهْرََنه ﴿  [.185: ﴾ ]البقرةَشْ ره رََمَضاَن الاِذب وهْنِاَل ِفي
ُنيا﴿ ََي ارينيضََََ ِو اع ََي ََُن:امنهالألايمامُ؛اا﴾شََََ اَفْ َا﴿،ااشََََََاِارنضََََ ِعآينوااالسسَنيايووعَزُي ُو ا؛ا﴾لسع بدايُُل

ايفاَّلبُِع:اابُِ  ِآناياُز انت السا اا،االسُ ،ايَّلاآية،ااجمملنةان ال ايتاا-صت اهللاانتْ اَّلست اا-ياُز
اهللا ِوا﴿:اايَّلاآيه افكْهايُُل اع ََي ِعآينواااشَََََ ُو اَفَْ السع السسَنيايووعَزُي ُني ََي ِآنان ا:اِاوُُلا﴾رينيضَََََ افْ السُ يووُز

صَََََت اا-مثابادالسكان السَََََُّمُ السدوُْاإَلالسا ا،اإَلالسَََََُّمُ السدوُْايفاسْتةالسُدرالستل الحملهلظ
انت احُّ السلبُِع.ا-هللاانتْ اَّلست  اياُز
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 [.185: ﴾ ]البقرةههًدى لِلنااِس َوبَهيِ َناْم ِمَن اْههَدى َواْلفهْرقَانِ ﴿
د ىاسَتاََسُ َا﴿ا ان السضََََََََََََََالُ:امََدىايي؛ا﴾مََو آايتا؛ا﴾َّليبَيَْياََيُتٍا﴿،اياََديالساََُ ،امََُداي 

الهلعوديى﴿،اَّللضََََََاُتا نَا﴿،افْ الهلدليةاإَلالحلقان الألحكُم:اايي؛اا﴾َّليبَيَْيايٍُتاَن ي ِعبُي انسكا؛اا﴾َّليلسعهو
ِآن اَّللسُْط .،انُايوهِيَُاب الحلق،اَّليفامنلالسُ

َه ﴿  [.185: ﴾ ]البقرةَفَمْن َشِ َد ِمْنكهمه الشاْ َر فَهْلَيصهْم
افَيتعْيصَومع وا﴿:اان اِبُالسهواْدابُِالا-َّلعاَُلسَْاُو ااا-ينُداهللااا ِي اع اَناعكو والسشَس َادي اشَي ؛ا﴾افيمي ع

الخلُ اِبسهخْرياب السصلماَّللسهدية:اينُداألج ايناياُّخالحلك السُُّبق
َْ وهَخرَ ﴿ ٌة ِمْن َويا  [.185: ﴾ ]البقرةَوَمْن َكاَن َمرِيًضا َوْو َعَلى َسَفْر َفِعدا

ُ﴿ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-انسكاينُداهللااا َِيضََ  اايُنياني ُافشََقانتْ ا:اايي؛ا﴾َّليني ع ِيضََ  ن ااُنان
ِيا﴿،ايَّلانت اسهِافورلدالإلف ُر،الملِ افوف ِ ٍمايوخي اييايس ٌةاَن ع ايصلمابدهلُ.:ايي؛ا﴾فيَادس

 [.185: ﴾ ]البقرةيهرِيده اّللاه ِبكهمه اْليهْسَر َوََّل يهرِيده ِبكهمه اْلعهْسرَ ﴿
ِيا﴿ َِيدوالهسواَبكو والسعْوََُّع ا﴿،امنلالحلك :اينُدامنهالألحكُماسُُْل؛ا﴾يو اَّليهي ِي َِيدوالهسواَبكو والسعْوََُّع يو

ِيا َِيدواَبكو والسعاوُّع امنلاات ان اِبُالسُِّْ.،اَّليفالسُّهِ،السه ِايفالملِ اإِبحة:السنيامل؛ا﴾يو
 [.185: ﴾ ]البقرةَولِ هَكْبِ هوا اّللاَ َعَلى َما َهَداكهْم َوَلَعلاكهْم َتْشكهرهونَ َولِ هْكِملهوا اْلِعداَة ﴿
َمتوللالسعَادسةيا﴿ ََُن:ايي؛اا﴾َّليسَهوكع ََاِارنضََََ ََاِ لااُنال ا،اندةاشََََ َّلبادانُاووكم ا،ااعكمتللالسادةاشََََ

اِ لالساْد:ااَّلبْ ،اإللايمتماُارنضَُن؛ا﴾َّليسَهوكيربَيوَّللالهسيا﴿نُللاوُُل ،اووكرباهللااَّلوَُّهمِانت السهكْري،ااغد 
ِوَّلنيا﴿،ااألو ايرشد األحكُماديا :اايي؛ا﴾َّليسَهوكيربَيوَّللالهسيانيتي انيُاميديلاو عا﴿ كو اعيشع َّلنا؛ا﴾َّليسيايتسكو ع عشك
انت امنهالساامة.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-هللاا
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لََلَك ِعَباِسب َع ِ  فَِإين ِ َقرِيٌب وهِجيبه َسْعَوَة الداا ِ ﴿ َ ِْليبهوا ِل َوِإَ ا سهههههههههههَ  ِإَ ا َسَعاِن فَهْلَيسهههههههههههْ
 [.186: ﴾ ]البقرةَوْليههْؤِمنهوا ِب َلَعلا هْم يَهْرشهدهونَ 

اَنْيَُديانيينَيا﴿ ويسيكي اهللا؛ا﴾َّليَإليلاسََََََََََي ِي افااُجْ :ااإللابُسللاسكاايارسََََََََََُل يَّلاباْدا،اام اهللااب
َِي ٌا﴿ِاا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-يي اهللاا،اافااُدي  ابي ُاا-سََََْاُو اَّلعاَُلاا-هللاا؛ا﴾فيَإنيَ ا﴿:ايجُ يوَجْ و

لَعاَإليلادينَيُنَا لَعاَإليلادينَيُنَا﴿:اهل اين:اَبُُاَب ؛ا﴾دينعليةيالَسدس ادينعليةيالَسدس َْ و َْ انَُا؛ا﴾يوَج إللادنََُناين 
هيَ ْْوللايلا﴿،اسَََََوُ ِ اب ُنه ا؛ا﴾فَيتعْيَََََُّع َّليسعَْو عَناوللا﴿،اح ايسَََََه ْ اسك ،السَََََه ْْللايل:افُُُ،ااين

ايَيِعشودوَّلنيا﴿،ادلَّلنللانت الإل ُن؛ا﴾َبا اساتا اياهدَّلن.:اييكا؛ا﴾سيايتساو ع
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ا190-187( من اآلية 29: تفسري سورة البقرة )ص
َلَة الصِ َياَِ الراَفثه ِإََل ِنَساِئكهمْ ﴿  [.187: ﴾ ]البقرةوهِحعا َلكهْم لَيهْ
ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-يحَ اهللاا:ايي؛ا﴾يوحََ سا﴿ ،اَّللخل َُُاستم نا ،اساَُ:ايي؛ا﴾سيكو عا﴿،ا-سََََََََََََ

ْيَُمالسِسفيثوا﴿ تيةيالسصَََََََََََََي َع ِفث؛ا﴾سْي ِلداب الجلمُع،الس َُِكو عاالسِسفيثوا﴿،المل اَوََََََََََََُّي لإلفضََََََََََََُ اإَلا:ايي؛ا﴾َإَلي
ْيُمَا﴿.ا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-يِبح اهللااا،ااوََََُُِّك  تيةيالسصَََََي َع َّلمنلاوََََُّخاملُااُنايفا،ايفالستْ :ايي؛اا﴾سْي

الإلسَََََالم ِن ُ،اَّللألا ،اااُنالجلمُع،اايَُّل ُِاحم اينايصَََََاُُا،اَّللسشَََََ فُداجتْتان السربل اب انُُز
ِج ا-صَت اهللاانتْ اَّلسَت ا-لسا ا فاُمابْ اينايوه ِاملا،افاضَِالإلف ُر،ااناا اصَُِم ُاإللااُنالس

سلا مامثايسهُْظاآخِا،اإل لاإللا ماهاجيلزاس ايناَيا ابادالسكا،اَيا اسْته اَّلهايلن اح ا وُُّ
ُا،ااا هاجيلزاس ايناَي،الستْ  ،اَّللألا ،الجلمُعا-سْاُو اَّلعاَُلا-فوح اهللااا،ايَّلاجيُنع،ايَّلايشِ

ُِا تيةيالسصَيْيُمَا﴿َّللسش َع ا.﴾سْي
 [.187: ﴾ ]البقرةههنا لَِباٌس َلكهْم َووَنْه هْم لَِباٌس َههنا ﴿
اسَْيٌُ اسيكو عا﴿ ََُؤا ؛اا﴾مو س عاُوقاااُيةان ا؛اا﴾سَْيٌُ اهليو سا﴿انسكا؛اا﴾سَْيٌُ اسيكو عاَّليييوَعهو عا﴿،اوََََُّ
ِآناس اناُنٍا،السزَّلج  ا:اَّللستُْ ايفالسُ

َّلص:  املعىن األول لعآيَعكو عا﴿:ابُُاعاَُل،االستُْ الملا ُايَوليلرَياسََََََََََي ِلصا﴾سَْيُسََََََََََ  ؛ا[26:ا]لألن
ٌِااَّليسَْيُسواو عا﴿:اَّلبُُاعاَُل َِي ا[.23:ا]لحلج﴾اَفْايُاحي

ا﴿،السََََََََََََََُّك :الستَََُْ ايي: املعىن الثههاين ٌُ اسيكو ع اسََََْي ٌُ اهليو سامو س اسََََْي :اَّلبَََُُاعاََََُل؛ا﴾َّليييوَعهو ع
اسكا ُ.ا:ايي؛ا[10:ا]لساْوا﴾سَْيُس ُاَّليجيايتعايُالستسْع يا﴿

ٌِااَّليسَْيُ وا﴿،االسام السصََُح:االستُْ ايي:  املعىن الثالث َْع اخي ليىاليَسكي ُع ِلصا﴾لسهَس ؛ا[26:ا]لألن
ُعليى﴿:ايي السهَس السام السصُح.:ايي؛ا﴾َّليسَْيُ و
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ََ َعَلْيكهْم َوَعَفا َعْنكهمْ َعِلَم ﴿  [.187: ﴾ ]البقرةاّللاه وَناكهْم كهنهْ هْم ََتَْ انهوَن وَنْهفهَسكهْم فَهَ ا
هو عاَتيعهيُوولنيا﴿ كو عا﴿،ااَتلولن:ايي؛اا﴾نيَت يالهسواييوسكو عااواَع َّلبداَّلبعا،اِبجلمُعاسْتةالسصَُْم؛ا﴾ييوَعهوَُّي

الإلسَالم،ااجُنعمثابادالسكا،ااحْثايو ا م؛السكاسْالالسصَاُبة ِمايفايَُّل ِفعاهللاا،افانلاحم ا-ف
انيتيْعكو عا﴿:ابُُ،امنلالحلك ا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُل ُي ؛افوسَََََََََهْهِ،امنلاان افا ان السصَََََََََاُبة؛ا﴾فَيهيُ

انمُابدراناك .؛ا﴾َّلينيهيُانياعكو عا﴿،ابْي ياعلبهك :انتْ اييا-سْاُو اَّلعاَُل-فهُُاهللاا
 [.187: ﴾ ]البقرةَوابْه َهعهوا َما َكَ َب اّللاه َلكهمْ فَاآْلََن َِبِشرهوههنا ﴿
َشِوَّلمو سا﴿ ينياِبي الهسواسيكو عا﴿،ايفالستْ اجُنالم :اايي؛ا﴾فُي ع ْوللانيُاايهي ي يطتْللانُايِب ا؛اا﴾َّليلبَعهَي
اَّلُنلالسك.،اطت السلسد:ايي،اَّلملالجلمُع،اهللااسك 
َربهوا َح ا  ﴿ َوِس ِمَن اْلَفْْلِر ْثها َوِ ُّوا وَكهلهوا َواشهههههههْ يَه َهبَه اَ َلكهمه اخْلَْيطه اأْلَبْهَيضه ِمَن اخْلَْيِط اأْلَسهههههههْ

ََ ِإََل اللاْيعِ   [.188: ﴾ ]البقرةالصِ َيا
ِيبولل﴿ ََع َْ ااَت ؛ا﴾َّلياوتوللاَّليلشََََََََََََ يا﴿،ايفالست ايَيهَيَْي س اَن يا﴿،ايظاِ:ايي؛ا﴾حي س يبَعْيلو سيكو والخلعيْعدوالألع

َِا السعهي ع ليَداَن ي يسَََََََع ليدَا﴿،االسه ِالسصَََََََُدُ:االخلْدالألبْلايي:اايي؛ا﴾لخلعيْعَدالألع يسَََََََع الخلعيْعَدالألع ؛ا﴾َن ي
ُا:اايي اهللااا،السه ِ:السُْْ السنياَي ابادهالإلسََََََََهُرامل،ان السه ِالسكُل سََََََََْاُو اا-مثايُُل

الستسْع َا﴿:ا-َّلعاَُل ْيُمياَإَلي ِلداِبستْ ،السصَََََََُْمان السه ِاإَلالستْ مثايمتللا؛ا﴾مثوساييمتَللالسصََََََََي ا:االمل دخُل
السشمف َُِّل ِبتالسشمف،الستْ ابْ افااُاياهاُالسصلم.؛افإللاغ

 [.187: ﴾ ]البقرةَوََّل تههَباِشرهوههنا َووَنْه هْم َعاِكفهوَن ِف اْلَمَساِجدِ ﴿
ِوَّلمو سا﴿ اعَوْيُشََََ َّللاوَََُُِّك :ايي؛ا﴾َّليهي َُجدَاَّليييوَعهو عانيَُاهولنيايفا﴿،اعُْشَََ َّليوه انُْملنا؛ا﴾لسعميَََُّي

افالاجيلزاستماهكهايناجيُنعازَّلجه .،ايفالملُُّجداباْةالهنهكُص



 الثانياجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

41 

اِس َلَعلا هْم يَه هاقهونَ ﴿ َِ لِلنهها َََيتهِه ه اّللاه  َذلههَِك يههبَه ِ  ا كههَ دهوسه اّللِا َفاَل تَهْقَربهوهههَ َك حههه : ﴾ ]البقرة تِلههْ
187.] 

دوَّلدوالهسَا﴿ احََو كي كيا﴿،ا﴾عَتََع دوَّلدوالهسَا﴿،امََنهالألحكََُم:ايي؛ا﴾عَتََع ا-حََدمََُاهللاا:ايي؛ا﴾حََو
ََْاََُو اَّلعاََُل َُْدهاسُْهللانَادمَُا-سََََََََََََ ُافياليا﴿،اهايه ََُّلزَّلهنَُ،اسا ِيبولمَي ُع فالا:ايبتغان اينايُُل؛ا﴾عَي

ُِاحَداهللا،اعاَهدَّلمَُ انَا :ايي؛ااهاعُ والهسوا﴿،اهاعُرُت ايَوَْي َي سََكي َعَ َا﴿،اسك ؛ا﴾اَيني امَُا:اايي؛ا﴾آيايي
ََُبَُةب اسك ا عََ َا﴿اَنسَكايْو اسك ا،اال ايتالسَََََََََََََُّ ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-؛ا﴾آيايي سَتاَسَُ اسيايتساو عا﴿ا-سََََََََََََ

ُولنيا اجيهاْلناحمُرماهللا.:ايي؛ا﴾يَيهَس
ا ِمْن ﴿ ْلكهلهوا َفرِيقههً اَِ لِ ههَ ا ِإََل اْمهكهها ْدلهوا  ههَِ ِع َوتههه ا ههِ َنكهْم ِِبْلبههَ َوْمَواِل َوََّل َتَْكهلهوا َوْمَواَلكهْم بَهيهْ

ْثِْ َووَنْه هْم تَهْعَلمهونَ   [.188: ﴾ ]البقرةالنااِس ِِبْْلِ
ايكو عا﴿ ابَيَْع اليعاوتوللايينعليلسيكو ع ِلما:ااي﴾ ااَِبسعْيُط﴿ا،ااهاَيا اباضَََك انُُابال:اايي؛اا﴾َّليهي ِبحل

ِبةاَّللسْصَََََََََََ  ََ سوللاَّبُي﴿،ااُسَََََََََُّ فهوا للامنهالألنللُاا،اهاعوتُللاّبُ:ايي،ااَّلهاعدسللاّبُ:اايي؛اا﴾َّليعودع
ََلةاإَلالحلكُم ََُةا:اَّللحلكُمام ،ارشَََََ ا﴿،األج ايناحيك اسكا؛ا﴾سَهيوعاوتولل﴿،السُضَََََ ُ ُاَن ع َِي سَهيوعاوتوللافي

الساسُ َا َُ ُ ُ﴿،اا﴾يينعليل َِي ََلة:اايي؛ا﴾في ِشََََََ ََْ امنهالس ََْئ ُان اينللُالساُ ابََََََُّ الساسَُ ا﴿،اشََََََ َُ ايينعليل َن ع
مثعَا ََلة؛ا اِبإلمثمَََنلااتَََ اياَََ اينللُالساَََُ؛ا﴾َِبإلعَ ِشََََََََََََ ِيقالس َّليييوَعهو عا﴿،اَّلُنلالسَََكا،اإللااَََُنان اط

ِم.،اعاتملنايو اِبط :ايي؛ا﴾عَياعتيمولنيا اَّليو احمو
 [.189: ﴾ ]البقرةَيْسلَلهوَنَك َعِن اأْلَِهلاِة قهْع ِهَي َمَواِقيته لِلنااِس َوامَْج ِ ﴿
ويسولويكيا﴿ يَمتسةَا﴿،اااياحممد؛ا﴾ييَُّع بُُاهللاا،اامثايزيداح ا هتئاولر ل،ايْدَّللاصَْري لملُللاا؛ا﴾نيَ الألع

ََْاَُوَ اَّلعاََُلا- َْتوا﴿هل ا؛ا﴾بَو عا﴿:ا-سََََََََََََ انيليلَب ُي ِفلنايَّلبَُىل ؛ا﴾سَتاَسُ َا﴿،ايَّلبَُتا:ايي؛ا﴾َم ،ايا
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ِم ،ااَّلزرنا  َّلاتمةانللبْتا،اَّلبتالحلج:ايي؛اا﴾َّليلحلعيجيَا﴿،اَّلصَََََََََََََُْنا اَّلانسكا،اَّلإف ُرم ،اَّلنهُج
اَّلانسكاملاَّلبٌتاستاج.،استاُ اَّلساُْدلىل ملاَّلبتا،اَّلبت:ايي؛انُُْتا:امنهامجع
ا َوَلِكنا اْلِْبا َمِن اتهاَقى َوْوتهوا اْلبههيهوَم ِمْن وَبْهَوا﴿ َا َولَْيَس اْلِْبُّ ِبَِْن َتَْتهوا اْلبههيهوَم ِمْن ظه هورِههَ  هِ

 [.189: ﴾ ]البقرةَواتهاقهوا اّللاَ َلَعلاكهْم تههْفِلبهونَ 
ََ اا-بََََُُاهللاا ََُوََ ََْاََ السعربَا﴿:ا-َّلعاَََََُلسََََََََََََ اليععولل﴿،اسْفالسهُلى؛ا﴾َّليسيْعفي ااأبَينع اَن ع لسعَْوْولتي

ُ َْدم ؛اا﴾ظواولرَمَي َُْدة،ااَُوللاإللارجاللان ان ُا،اايَّلاُنلالسَكا،ايَّلان ان ،ااَُوللانَُاَيعلنان الألبلل
ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-فَُهللااَّلإُنَُاَيعلنان اظالرالسْْلتا ََْاََُو اا-هنَُم ان الَسكا.امثابَُُاا-سََََََََََََ سََََََََََََ

ُي ﴿:ا-َّلعاَََُل السعربسانيَ العَس ِكالََُسهََةاهللاا؛ا﴾َّليسيَك س ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-يعُ اهللااأبناع َّلييععوللا﴿،ا-سََََََََََََ

اييبَعليلَّبُي اَن ع ا-سََََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-ملاَينِا اهللاااا-إعُْنالسْْلتان السظالرا-منلالسها ا؛اا﴾لسعَْوْولتي
ُوللالهسيا﴿،اإل ل الِهللالسْْلتان ايبللّبََُ،ا بََا ِيََدهاهللاا؛ا﴾َّليلعَس ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-مََنلاملالسََنياي :ا-سََََََََََََ

َتاولنيا﴿،االُفةاهللا:اايي،االسهُلىاهلل ِة؛اا﴾سيايتسكو عاعَوهع يهلزا:اايي،االسنيايهُُاهللاايوهت ايفالسدوُْاَّلل خ
اِبجلاُت.
ِبيِع اّللِا ﴿ بُّ اْلمهْعَ ِدينَ َوقَاتِلهوا ِف سهههَ : ﴾ ]البقرة الاِذيَن يههَقاتِلهوَنكهْم َوََّل تَهْعَ دهوا ِإنا اّللاَ ََّل ُيِه
190.] 

ََََْْ الهسَا﴿ ََي ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-إلنال ااتمََةاهللاا:ايي؛ا﴾َّليبََيُعَتوللايفاسََََََََََََ لسََسَني يا﴿بََُعتللاا-سََََََََََََ
ُعَتولويكو عا َُي َُُعتلوك ان السكهَُرابَُعتلم ؛ا﴾يَو َُُعتلوك انثَ الساَََََََََََََََُُّ ينَُالسَني ا،السَني اي َّلنثَ ا؛اهاي
َُْن ََْ َُْن،االسصََََََََََََ ِم َُْرالسََََََََََََََُّ ،ااَّلنَث الس َُُعَتكافُداملان ا،ام ه اهاجيلزابهتا ،اَّلنَث اا لَسنياي

اعُُعت .
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ِية ِمُْناإللانَُّلوللالملُُعت ،ااَّللسشََََََْخ،ااَّللمل هتلن؛ااَّللس عاهدَّللانت ان ااَّلها؛ا﴾عَياعهيدوَّللاَّليهيا﴿،ايُو
َُُعتلوك  َ السعمواعهَيَدي يا﴿،ايَّلان ايبَُماناك امَدوَة،املايو احيََو لسَنيايه ََُّلزانَُاحَدداهللاا؛ا﴾َإنسالهسياهي

ْ .ا-سْاُو اَّلعاَُل-َّلهللاا،ان الملاهدي امل،اس ا-سْاُو اَّلعاَُل- اهاحيو
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ا196-191( من اآلية 30: تفسري سورة البقرة )ص
 [.191: ﴾ ]البقرةَواقْه ههلهوههْم َحْيثه ثَِقْف همهوههْم َوَوْخرِجهوههْم ِمْن َحْيثه َوْخَرجهوكهمْ ﴿
هومولمو عا﴿ اجتيَُهع ثو ََع َْ احي ََدمتلم :ايي؛ا﴾َّليلبَعهَوتولمو ع ُِا،احَََْثاَّلجَ ََني اينتاللالحل ََُرالسَ َّلم السكهَ

ِيجولاو عا﴿:ايُُلا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-ألناهللاا،ااهُرانكة:اانتْك اَّلم  اييخع ْعثو احي َِجولمو عاَن ع ؛ا﴾َّليييخع
افا اّب السكايلمالسهه .ا-صت اهللاانتْ اَّلست ا-َّللسا ا،انكة:ايي

َنةه َوَشدُّ ِمَن اْلَقْ عِ ﴿  [.191: ﴾ ]البقرةَواْلِف هْ
ايةوا﴿ ِكاَّللسكهِ:اماُالسههاةايي؛اا﴾َّليلسعَههَع السعُيهع َا﴿،االسشَََ َداَن ي ََي سَََْاُو اا-ينظ اناداهللاا؛ا﴾ييشَ
ا:ام ايُلسلن،ان السُه ا-َّلعاَُل

ِمافُُُ،ااإوكاعُُع ااياحممد َداَن يا﴿:ا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُلا-هللا؛اَّلمنلالسُهُُاحمو ايةواييشَََََََََي َّليلسعَههَع
ِلمالسنيايوه اعاظملو ؛ا﴾لسعُيهع َا ِمايَّلالإلح ِآناهلُاناٍُنانااُ،ايفالحل ا:اَّللسههاةايفالسُ

ِكاامُايفا:اايي:  املعىن األول السعُيهع َا﴿،اال يةالس اينُناُلسش ايةواييشيَداَن ي :اَّلبُُاعاَُل؛ا﴾َّليلسعَههَع
ايةٌا﴿ اَفهَع اعيكولني اهي عَتولمو عاحي س ِةا﴾َّليبُي ِك.:ايي؛ا[193:ا]لسُْ اح اهايكلناَش

َُْر،االهبهال :ايي:  املعىن الثهاين للف نهة  ُا﴿:اَبُُاعاََُل،ااَّللهخه اوَيهعََََََََََََََُّ  اَن ياَّليبَيهَيتَعتي اَيُكي فَياي سَْع
افَوهول  ا ُكي اَّليفَيهَياَََََس ْي َي البهتْاَََََُكاَّللخهرب ك:ايي؛ا[40:ا]طَََََ ا﴾لسع ابَيْعَتَا عا﴿، اَن ع َني ي السَََََس ُ افَيهَياَََََس دع َََََي ا﴾َّليسُي

امنلانااُهالهبهال اَّللهخهُْر.؛ا[3:ا]لسااكْلتا
ُا:اايي:  املعىن الثالث هَياولنيا)﴿:اابُُاعاَُل،االسانل اَيهيكو عا13يَيلعميامو عانيتي الساسَُرايَوهع ا﴾(الوَّلبوللاَفهَع

هَياولنيا﴿؛ا[14:ا]لسَََنلرايتا َُرايَوهع انيتي الساَََس افَيهَياوللا﴿،اَّليفالسربَّلج،اياَََنبلن:ايي؛ا﴾يَيلعميامو ع َني ي السَََس َإنس
اننسبلم :انت ايحدالملاُنايفاعهُّريمُايي؛ا[10:ا]لسربَّلجا﴾لسعمو عَنَا ياَّليلسعمو عَنايُتَا
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اَيهي وا﴿؛السضَََََََالُ:االسههاةايي:  املعىن الرابع ََِدالهسواَفهَع ايو نيُا﴿:اابُُاعاَُل،ا[41:اا]لملُِدةاا﴾َّليني ع
ا[.162:ا] ا﴾ييوَعهو عانيتيْعَ اَبهيُعََا يا

اَيهَواو عا﴿،الملَانرة:االسههَاةايي: املعىن اخلهامس اَفهَع ا﴿النَهنلرم :اييا﴾مثوسامليعاعيكو ع سوللاَّليلهَس ابَُي ايينع َإهس
ََِا ياريبيَايُانيُااواسُا ا[.23:ا]لألواُما﴾نوشع

ُيلعَمالسظََسَُسَم يا﴿:ابََُُاعاَََُل،الساربة:السههاََةايي: املعىن السههههههههههههاسس اََية اسَتع ُاَفهَع اجتيعايتعاََي ا﴾ريبَساََيُاهي
انربة.:ايي؛ا[85:ا]يلوف

ََلرةالسُت ،االجلالن:اايي:  املعىن السههههابع للف نة هولنوا﴿:ابُُاعاَُلايفاسَََ :ا]لسُت ا﴾أبَيييَْكو والسعميهع
اأبيك ال الن.:ايي؛ا[6

ُي ولل﴿؛الإلمث:السههاةايي: املعىن الثامن ايَةاسي ايفالسعَههَع ايفالإلمث.:ايي؛ا[49:ا]لسهلبة﴾ييهي
َذِلَك ﴿ َِ فهَِإْن قهَاتَهلهوكهْم فهَاقْه ههلهوههْم كهَ ِد اْمََراَِ َح ا يههقَهاتِلهوكهْم ِفيه ْلهِ َوََّل تههقَهاتِلهوههْم ِعنْهَد اْلَمسهههههههههههْ
 [.191: ﴾ ]البقرةاْلَكاِفرِينَ َجَااءه 

ُيُعَتولمو عا﴿ اعَو َ َدالحلعيِيلمَا﴿،ااهاعُُعتللالملشَََِا ،اايياُالملَََُّتملن؛ا﴾َّليهي السعميَََُّع ِلداييا؛ا﴾َناعدي :المل
ِم ََت ا-لسا ا،ايفالحل َْ اَّلسََََََََََََ »ي وي ها النهاس إن ح حَر مكهة يَو خلْ :ايُُلا-صََََََََََََََت اهللاانت

وإَّنا وهحلت ِل سهههههههههاعة من ، وَّل حتع ألحْد بعدب،  وَل حتع ألحْد قبلي،  السهههههههههماوام واألرت
ِلمافُد،ااْث عاسم حراًما إَل يَو القيامة«،  ِنار ِلداسْفالملُّ دالحل ِلدااإل لالمل ِم:ااإُنُالمل ِما،االحل َّللحل

َّلفَة ابَيُعَيتولاو عااحي سا﴿،اَس احَدَّلدانا ََْ افَيَإنع اَف َُيُعَتولاو ع ِم؛ا﴾يَو سََكيا﴿،اإناَبُعتلا ايفالحل ني ؛ا﴾فَيُبَعهَوتولمو عااَي
ِلج:ايي َِي يا﴿،السُه اَّللإلخ َُف افانلاجزل ه.،افُسنيايكهِاَّلياهدي؛ا﴾جيزيل والسعكي

ََفهوٌر رَِحيمٌ ﴿  [.192: ﴾ ]البقرةفَِإِن انْه َهَ ْوا فَِإنا اّللاَ 



                 الثانياجلزء   - امليسر التفسري

 

 

 

46 

ََتملل،ان السكهِ؛اا﴾فَيَإَنالوَعهَيايلعل﴿ َّلإنالوهاللا،اّب ؛ا﴾ريَحْ ٌا﴿هل ا؛ا﴾فَيَإنسالهسياغيهولرٌا﴿،اَّليسََََََََََََ
اِبمل نا .؛ا﴾ريَحْ ٌا﴿،استم نا ؛ا﴾فيَإنسالهسياغيهولرٌا﴿،السُهُُافُدانسكان ا

ْدَواَن ِإَّلا َعَلى ﴿ ِإِن انْه َهَ ْوا َفاَل عههههه ينه ّلِلِا فههههَ ٌة َوَيكهوَن الههههدِ  نههههَ اتِلهوههْم َح ا ََّل َتكهوَن ِف هْ َوقههههَ
 [.193: ﴾ ]البقرةالظااِلِم َ 
عَتولمو عا﴿ ايةٌا﴿،االملشََََِا بُعتللا؛ا﴾َّليبُي اَفهَع اعيكولني اهي ايةٌا﴿،اح اهاعلجد:اايي؛ا﴾حي س :اييا؛اا﴾َفهَع
ِك ي وا﴿،اشَََََ السدَي ِيكاس ؛ا﴾هَسَا﴿،االساُْدة:اايي؛ا﴾َّليييكولني سَََََْاُو اا-هايواْداإهاهللااا،ااَّلحدهاهاشَََََ
ِك؛ا﴾فَيَإَنالوَعهَيايلعل﴿،ا-َّلعاََُل ََ انيتي ا﴿،الوهاللان السشََََََََََََ اَإهس َّليلني انَودع لسَنياياهَديا؛ا﴾لسظَسَُسَم يافيالي
افتْفابظُملافالاندَّللنانتْ .،اينُالسنياهاياهدي،افانلاظُمل،ايَّلاُنلالسكا،اِبسُه 

َه ِِبلشاْ ِر اْمََراَِ َواْمهرهَمامه ِقَصاصٌ ﴿  [.194: ﴾ ]البقرةالشاْ ره اْمََرا
الحلعيِيلموا﴿ ِو اع ََس ِم؛ا﴾لسشَ ََاِالحمل َِا﴿،السشَ اع ََس ِلم؛ا﴾لحلعيِيلمَاَِبسشَ ََاِالحل فكمُابُعتلا ايفا،ايُُب السشَ

ِلمافُُعتلم  ََاِالحل ِلم،السشَ ََاِالحل ََتم ابُعتللايفالسشَ ََهاظملناينالملَُّ يوه ابُعته ايفا:ايُُُ،ام ايَُّ
ِلم ِلم،السشََََََاِالحل ُ ٌا﴿،افاا اوُُعتك ايفالسشََََََاِالحل اَبصََََََي ينا،السُصََََََُ اامُابتاُ؛ا﴾َّليلحلعوِونيُتو

ُتوا﴿يوهاَََ اِبجلَََُنانثَََ انَََُافاَََ اِب ينانتَََْ .ا ِنَََُتامباىن؛ا﴾لحلعوِونَََي ِم:الحل ُا:ااشََََََََََََََُ احم ،ااَََُملَََُ
َْدناِبسَُه ايَّلانَُادَّلنالسَُه .ا ُ ٌا﴿َّللهنهَدل انت الس الحلعيِيلموا﴿يُهصاناَ .ا؛ا﴾َبصَََََََََََََََي ِو اع ََس ؛ا﴾لسشََََََََََََ

ِنة ِمااُوتاحم ميالسُهُُايفالألشََاِالحل،اإل لامُاناََُّلخة،امثاووََُّخت،الألشََاِالحل ؛اِماناََُّلخةحت
ايفاسلرةالسهلبة.ا-إناشُ اهللااا-امُاسْو ا

ا اْع َهَدى َعَلْيكهْم َواتهاقهوا اّللاَ َواْعَلمهوا َونا اّللاَ ﴿ َِ ِبِثْهِع مهَ  َفَمِن اْع َهَدى َعَلْيكهْم فَهاْع َهدهوا َعَليهْ
 [.194: ﴾ ]البقرةَمَع اْلمه اِق َ 
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ِم؛ا﴾فيميَ النعهَيديىانيتيْعكو عا﴿ ِلم،اِبسُهَُُايفالحل ِلم،ايَّلالسُهَُُايجتاَُ الإلح ََاِالحل ،ايَّلايفالسشََََََََََََ
ُالنعهَيديىانيتيْعكو عا﴿ َْعَ امبَثَعَ انَي َُُعتَ ؛ا﴾فَيُنعهَيدوَّللانيتي َُُبتَ امبثَ انَُافاَ .ا،اإللابَُعتَكاع ُوللالهسيا﴿ع ؛ا﴾َّليلعَس

ِكالهنهدل  ََُراَّلع ََِاهللااا؛اا﴾لسعموهسَُ ياَّليلنعتيموللايينسالهسيانيعيا﴿،االعُللاهللاايفالهوهصََََََََََ ََْاُو اا-فاصََََََََََ سََََََََََ
ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-َّلنلو انعالسني ايهُلناهللااا-َّلعاَُل

بُّ ﴿ نهوا ِإنا اّللاَ ُيهههِه ِة َوَوْحسهههههههههههِ ِديكهْم ِإََل ال هاْ لهكهههَ ِبيهههِع اّللِا َوََّل تههْلقهوا ِِبَيهههْ َووَْنِفقهوا ِف سهههههههههههَ
 [.195: ﴾ ]البقرةاْلمهْبِسِن َ 
ا﴿ ُوللايفاسَََََََي ََْْ الهسَا﴿،ا﴾ََْْ الهسَاَّليييوعَه ََي َّلينظ الس ُنُتالإلوهُُا،ايفاطُنةاهللا:اايي؛ا﴾يفاسَََََ
ََُد َديكو عا﴿،ايفالجلاَ ََع ُوللاأبَييَ اعَوتع ِلداعتُُاباهَََََََََََََََََُّك.ا،اسْفاناىناعوتُُابَََْدك؛ا﴾َّليهي ََُالمل ا﴿َّلإُنَ َإَلي
توكيةَا ََُّكان ا،ااإَلالهلالك:ايي؛اا﴾لسهَساع لساهُةايفالجلاُدايفااْهاعتُُاباهََُّكاإَلالسهاتكةِاأبنامتو

ُيلَيىانت ابهُُالسادَّل.ا،ااسَََََََْْ اهللا اولل﴿َّلعرتكالجلاُداَّللسهَي ََََََََُّ ،ايحَََََََُّاللاِبساهُةاَّلغريالساهُة،اا﴾َّليييحع
َا يا﴿ ََََََََُّ َ السعمواع ستماَََََََُّا اامُايتْقاالحملْةواا-سَََََََْاُو اَّلعاَُلا-فم اصَََََََهُتاهللاا؛ا﴾َإنسالهسياحيَو

لايثْْ .ا-سْاُو اَّلعاَُلا-فإللايح اهللاا،اِبالس اَّلنظمه  ايحد 
 [.196: ﴾ ]البقرةَوَوِ ُّوا امَْجا َواْلعهْمَرَة ّلِلاِ ﴿
ِم؛ا﴾َّليييمتَللالحلعيجسا﴿ ِلِضَََََ :ايياين،اإمتُمالحلجايناحتو َّلجتا اا،ااَّلسَََََاا ،ااإمتُن اينال اِبحلجابه

ََة ِةاخُصَََََ ََه ِة،االحلجايفاسَََََ ََة؛ااَّلإمتُمالسام ِةاخُصَََََ ََه ِةايفاسَََََ يجا الحلجايفا:الملاىن،اايناجتا السام
ِة ِة،اسه ِةايفاسه ِة.،امنلاملاإمتُمالحلج،اَّللسام اَّلإمتُمالسام

 [.196: ﴾ ]البقرةفَِإْن وهْحِصْر هْ َفَما اْس َهْيَسَر ِمَن اْهَْدبِ ﴿
ِعِتوعا﴿ صَََََََََ ايوحع ِةابادَّلاَّلُنلالسكا،اانوااه ان اإمتُمالحلج؛اا﴾فيَإنع اَن يا﴿،ايَّلالسام ِي هَيْعََََََََُّي فيميُالسََََََََع
يَا ِيا﴿،اا﴾لهلعيدع هَيْعَُّي يَا﴿،اعَُِّْ:اايي؛ا﴾لسَع ،اناىن،اَّللسكالمافْ الخهصَُر،االهلدياملاشَُة؛اا﴾َن يالهلعيدع
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ِعِتوعا﴿ صََََ ايوحع ِة؛اا﴾فيَإنع َّلمنلانِانااُا،افاتْك انُالسَََهَََُِّْان الهلدي،افاتته ،ادَّلناإمتُمالحلجاَّللسام
ييةٌا﴿،ااَّلنثت ،ايفالسصَََلم َ افيَهدع ارييعسََََ اَبَ اييل ىاَن ع ارييعسََََ َا﴿:ايي؛اا﴾ييَّلع اَبَ اييل ىاَن ع فاتقابَََُّْ اا؛﴾ييَّلع

ييةٌا﴿،الأللىايفاريس  انتْ افديةا﴾فيَهدع
َه ﴿ لهَغ اْهَْدبه َمَِلا  [.196: ﴾ ]البقرةَوََّل حَتِْلقهوا رهءهوَسكهْم َح ا يَهبهْ
كو عا﴿ ََي ُوللارو وَّلسََََََََََََ احتيعَت تَس وا﴿هاعهاتتلل.ا:ايي؛ا﴾َّليهي يواحمَي توغيالهلَعيدع ايَيَْع ،انكَُنالحبَ ا:ايي؛ا﴾حي س

امثالب امدي احي ابادالسك.،اإللانواع،افإللالب السشخص،اباْةالسهات ينب ا،اح ايونب 
كْ ﴿ َدَقْة َوْو نهسهههه َياَْ َوْو صهههَ َِ َفِفْديٌَة ِمْن صهههِ َِ َوً ى ِمْن رَْوسهههِ ا َوْو ِب ﴾ َفَمْن َكاَن ِمْنكهْم َمرِيضهههً
 [.196: ]البقرة

ََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا ُ﴿:ا-سََََ  ََ َِيضََََ اَناعكو عاني اايُني اَبَ اييل ىا﴿لسثُنا،امنلالألَُّل؛ا﴾فيمي ع ييَّلع
ارييعسَََ َا كٍا﴿:ابُُ؛اا﴾َن ع اووََُّو بيٍةاييَّلع دي اصََي ْيٍُماييَّلع اصَََ ييٌةاَن ع ُ﴿؛اا﴾فيَهدع َِيضََ  اَناعكو عاني اايُني ُجا؛ا﴾فيمي ع فوحه

ِلمافات ،ااإَلاسْفالْد ُجاإَلاشَََََََََََُ ان احمظلرلتالإلح اَناعكو عا﴿،افاتْ السهدية؛ايَّلايحه اايُني فيمي ع
ُاييَّلعا َِيضََََ  ارييعسَََََ َاااني ْيُمٍا﴿،ايَّلاب ايل ىان اريسََََ افاتق:اايي؛ا﴾َبَ اييل ىاَن ع اصَََََ ييٌةاَن ع َّللسصََََُْما؛ا﴾فيَهدع
بيةٍا﴿،ااجتالجتةايايم دي اصَََي ُا ؛اا﴾ييَّلع كٍا﴿،ايهصَََدُانت اسَََهةانَََُّ اووَََُّو إل لا،ااَّللساَََُّكالب اشَََُة؛اا﴾ييَّلع

ُِاب ا اَب َا﴿هبدايناوه ُاييَّلع َِيضََََََ  اَناعكو عاني اايُني ارييعسَََََََ َااافيمي ع ا﴿:اهايصََََََ ايناوُُل؛اا﴾ييل ىاَن ع فيمي ع
ُ َِيضَََََََََََََََ  اني اَناعكو ع ُني ارييعسََََََََََََََََ َا﴿،افاتقا﴾اَي ابَََ اييل ىاَن ع اَناعكو عا﴿ه.ا:اوُُل،افاتق؛ا﴾ييَّلع ُني ااَي فيمي ع

ُ  ََ َِيضََ ََُ ان الحملظلرلتا؛ا﴾ني ُجاإَلاشََ ا﴿؛اافها امنلالحملظلر؛افُحه بيٍةاييَّلع دي ََي اصََ ْيٍُماييَّلع َََ اصََ ييٌةاَن ع فيَهدع
ا.﴾ووُّوكٍا

 [.196: ﴾ ]البقرةفَِإَ ا َوِمنهْ هْم َفَمْن َ َ اَع ِِبْلعهْمَرِة ِإََل امَْجِ  َفَما اْس َهْيَسَر ِمَن اْهَْدبِ ﴿
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هو عا﴿ امتييهسعياا﴿،اإللايناه ان السادَّل؛ا﴾فيَإليلاييَناَع ِة:اايي؛اا﴾فيمي ع لوها ان ا:اايي،االسََََََََهمهعاِبسام
ِلم ِةامباظلرلتالإلح ا﴿،السام الحلعيجيَافيمي ع ِيَةاَإَلي اَِبسعاومع ِة؛ا﴾متييهسعي ِما،اَّليرلدالحلج،الوها ان السام يح

يَا﴿،ااِبحلجايفايشَاِالحلج اَن يالهلعيدع ِي هَيْعَُّي الحلعيجيَا﴿لسنيايهمهعاا:اايي؛اا﴾فيميُالسَع ِيَةاَإَلي َيخنا؛اا﴾َِبسعاومع
ِة ِماِبحلج،اامثايهات انااُ،اانم ََِان الهلدي،ااَّلحيو ََهََََََََُّْ لملهمهعاجي انتْ اإل لا،اافْ  انتْ انُالسََََََََ

ِيةَا﴿:االهلَدياَبدهَسةامَنهال َية امتييهسعياَِبسعاومع افيمي ع هو ع ََْاََُو اَّلعاََُلا-سك اهللاا؛ا﴾فَيَإليلاييَناَع :ايُُلا-سََََََََََََ
هو عا﴿ ،امثافُملاىنانُم،اايَّلايفاحُُاندمالخللص،االم السادَّل:اايي،ااسََلل  اين ال ن:اايي؛ا﴾فيَإليلاييَناَع

اهللاا اسْاُو اَّلعاَُل:اا-يُُل
َعْة ِإَ ا رََجْع همْ َفَمْن ﴿ َْ ِف امَْجِ  َوَسبهْ َه َثاَلثَِة َويا  [.196: ﴾ ]البقرةََلْ َيَِْد َفِصَيا

دعا﴿:اا-سْاُو اَّلعاَُلاا-بُُاهللااا امليعاجيَي ،ايَّلافُدالهلديا،ااملاجيدالهلدياألو انُجزانا ؛اا﴾فيمي ع
ٍمايفاا﴿،اافاتْ اصُْم:اايي؛اا﴾فيَصْيُموا﴿ جتيَةاييايس ِلن اِبحلج؛اا﴾لحلعيجيَاجتيالي َْعايٍةاَإليلاريجياعهو عا﴿،ااحُُاإح ؛ا﴾َّليسي

يفايجتاُ ا،ااجي انتْ اينايصَلماجتالجتةايايمايفالحلج،اامنلايفاحقالملهمهعاإللاملاجيدامداي ا،ااإَلاَّلطاك 
ِلن اِبحلج ِماِبحلج،اإح َُنتيةٌا﴿،اَّلسْاةاإللارجعاإَلابتده،ابادايناحيو ِيٌةااي انيشي ا.﴾عَتعكي

ِْلِد اْمََراَِ َواتهاقهوا اّللاَ َواْعَلمهوا تِْلَك ﴿ ِرب اْلَمسهْ َه َحاضهِ َرٌة َكاِمَلٌة َ ِلَك ِلَمْن ََلْ َيكهْن َوْهله َعشهَ
 َِ  [.196: ﴾ ]البقرةَونا اّللاَ َشِديده اْلِعَقا

ِةاإَلالحلج،الحلك ايفانَََََََََََََََُّوسَةالسهمهع:ايي؛ا﴾ليسََكيا﴿ َْ الهلَدي؛الملهمهعاِبسام ا﴿،انت ليسََكي
َ َدالحلعيِيلمَا ََع َِيالسعميَََُّ َََ تو واحيُضَََ اييمع امليعاييكو ع تو وا﴿لسنياا؛ا﴾َسمي ع اييمع ِم:ايي؛ا﴾مليعاييكو ع ،اسْفان ايم الحل

ِم ِما"ملان ااَُناسَََََََََََََََُااَ ُايفاحَدَّلدالحل َْ ،اَّل"يمَ الحل ِماَّلسْفااَ انكُايواهرب؛الوه ،ان ايمَ الحل
َِياا﴿:ابُُ تو واحيُضَََ اييمع امليعاييكو ع اَسمي ع َ َدالحلعيِيلمَاليَسكي إنُاينايكلنان ا:الساُ انت ابََُّم ؛ا﴾لسعميََُّع

ِم ِم،ايمَ الحل ِم،ايَّلايكلنان اغريايمَ الحل َْ الهلَديا؛افهمهع،اإللااَُنان اغريايمَ الحل ،افْ َ انت
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ِم َ َدا﴿:ابُُ،ااَّلمتهعافتْفانتْ امدي،اإللااُنان ايم الحل َِيالسعميُّع تو واحيَُض اييمع امليعاييكو ع اَسمي ع ليَسكي
ُوللالهسياَّليلنعتيمولللحلعيِيا ََ ؛ا﴾لَماَّليلعَس ُا اناَ ََ ََ اَّليااَ ََُاَينِا ابَ َديَََدوا﴿،العُللاهللاافْمَ الهسياشَََََََََََََََََي َّليلنعتيموللايينس

َُا ُيُ ِه.؛ا﴾لسعَا امل اخُسهايَّللن
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ا202-197( من اآلية 31: تفسري سورة البقرة )ص
 [.197: ﴾ ]البقرةامَْجُّ َوْش هٌر َمْعلهوَمامٌ ﴿
ٌِالحلعيَجا﴿ او ََع ِلماِبحلجايفا:الحلجايي؛اا﴾ييشََََ انياعتولنيُتٌا﴿لإلح اوٌِ ََع :اَّللألشََََََاِالملاتلنُتا؛ا﴾ييشََََ
انياعتولنيُتٌا﴿إل لا،اَّلنشَََََََِان اليالحل ة،اَّللَّلالسُادة،اشَََََََللُ اوٌِ ِلما:اايي؛ا﴾لحلعيَجاييشَََََََع َّلبتالإلح
اِبحلج،اِبحلج انياعتولنيُتٌا﴿يفا،اَّللسدخُل اوٌِ ِ مُ.؛ا﴾ييشع اَّلمُالس الا

 [.197: ﴾ ]البقرةفَهَرَت ِفيِ نا امَْجا َفاَل رََفَث َوََّل فهسهوَ  َوََّل ِجَداَل ِف امَْج ِ َفَمْن ﴿
افَيِي يا﴿ ِم:اايي؛اا﴾فيمي ع اَفَْا سالحلعيجسا﴿،اافِ الحلجانت اوهُّ ،ايح افَيِي ي ِما:اايي؛اا﴾فيمي ع يح
اريفيثيا﴿ِبحلج.اا ُيا﴿هامجُع.اا:اايي؛ا﴾فيالي ل افوََُّو ُيا﴿ناُصََُ.اا:ايي؛ا﴾َّليهي ل اَجدي خصََُما:ايي؛اا﴾َّليهي
ايفالحلج.
َر الاااِس ال هاْقَوى َواتهاقهوِن َي وهوِل ﴿ ِإنا َخيهْ َه اّللاه َوتَهَاواسهوا فهههههَ ا تَهْفَعلهوا ِمْن َخرْيْ يَهْعَلمهههههْ َومهههههَ
 َِ  [.197: ﴾ ]البقرةاأْلَْلَبا
اخيريعٍا﴿ سَََََََََََْاُو ا-فْ ُزيك اهللااا؛ا﴾لهسوايَياعتيمع وا﴿َّلوهُُت.ا،ااصَََََََََََدبُتا؛اا﴾َّلينيُاعَيهعايتوللاَن ع
ِةا-َّلعاَََُل ا،اُن الملهلاتلن:اَّليُلسلن،اَّلاََُنايمََ السْم احي لنابالازلد،ابََ ايفال خ فْكلولنااال 

ََْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا،اانت الساُ  ََهِا .ا؛اا﴾َّليعَيزيَّلسدوَّلل﴿:ابُُا-سَََََ ا﴿عزَّلدَّللانُايْتْك اسَََََُّ ِي َْع فيَإنساخي
ليى ُع فالاعافا،اَّليدَّللتالسََََََََََََُّهِ،اَّللمل ا ،اُ الحلََََََََََََُّْةان الألا إللاعزَّلدتاِبألشََََََََََََْ؛ا﴾لسزسلَدالسهَس
َُا﴿لسهُلى.ا يسعْيُ ايوَّليلالألع ُولَناايي ليىاَّليلعَس ُع السزسلَدالسهَس ِي َْع .؛ا﴾فيَإنساخي اايايصاُُالساُُل
 [.198: ﴾ ]البقرةلَْيَس َعَلْيكهْم جهَناٌح َوْن تَهبهْ َهعهوا َفْضاًل ِمْن رَبِ كهمْ ﴿
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ا﴿ ُ ٌاسيْعفي اجواََي ْولل﴿،اسْفانتْك اإمث:ايي؛ا﴾نيتيْعكو ع هَي اعَيَْع ا﴿،اع تْلل:ايي؛ا﴾يينع اَن ع ال  ََع فيضََََََََََََ
َّلمة؛ااهاأب ايناعهُجِايفالحلج:اايي؛اا﴾ريبَيكو عا سْاُو اا-فُهللاا،األهن اظاللاينالسه ُرةايفالحلجانك
اهل ايو اهاأب اِبسه ُرةايفالحلج.ا-َّلعاَُل اب س

َِ فَِإَ ا َوَفْض هْم ِمْن ﴿  [.198: ﴾ ]البقرةَعَرفَاْم فَا ْكهرهوا اّللاَ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْمََرا
تٍا﴿ انيِيفُي هو عاَن ع ِفة؛اا﴾فيَإليلاييفيضع ِوة،ااماُان ِة،ااَّلماُاَّللديانو ِفة،ااَّلماُانُّ داُن ،اَّلمنلاجْ ان

ِجه  تٍا﴿،االملُصَلداإللاخ انيِيفُي هو عاَن ع ِفةامل.اَّليلماَلانزدسهةنه ا اإا﴾فيَإليلاييفيضَع لسْلمالسهُسَعاا:ن
ِفةاإَلانزدسهة:ااعهْلايي،ان اشَاِاليالحل ة ِفةاَّلبتالسزحُم؛اعه  ان ان ،ايجتاُ الإلفُضَةان ان

ِ ابناِاهللاا-سََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا َِالحلعيِيلمَا﴿،ااَين اي السعميشََع ِوَّللالهسياَناعدي لعاو ِلماماُايفا؛ا﴾فُي لملشََاِالحل
ِلم،ادلخ انزدسهة،انزدسهة ِب انت امنلاا-صََت اهللاانتْ اَّلسََت ا-فكُنالسا ا،ااجْ ،اَّللملشََاِالحل ي
لا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّليناِاهللااا،ااَّليُه،الجلْ  باداصالةالسه ِاإَلا:اايي،ااَّليدنلهاح ايوُّهِاجد 

َِالحلعيِيلمَا﴿،الإلسهُر اي السعميشع ِوَّللالهسياَناعدي لعاو ا﴾.فُي
َِ َلِمَن الضاالِ  َ َوا ْكهرهو ه َكَما َهَداكهْم َوِإْن كهنهْ هْم ِمْن ﴿  [.198: ﴾ ]البقرةقَهْبِل
ِوَّلهوا﴿ َّللاهللاا؛ا﴾َّليللعاو ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-يلا ديلاو عا﴿.ا-سََََََََََََ ُامََي مََنهاوامََةاينامََدلا ا؛ا﴾ايمََي

ََهُْ ،اسإل ُنالحلق اهللاا،اَّلناُسََََََكاح ك ،اامدلا املاُملادياك ،اَّللسدي الملََََُّ ََْاُو اا-مثايُُل سََََ
ابَيْعَت َا﴿:ا-َّلعاَُل هو عاَن ع ااواَع ََْاُو اَّلعاَُلا-ن ابْ اينامدلا اهللااا؛اا﴾َّليَإنع ُسَي يا﴿ا-سَََ ََس ؛ا﴾سيَم يالسضَََ

ِي . ان السكُف
ََفهوٌر رَِحيمٌ ﴿ وا ِمْن َحيهْثه َوفَهاَت النهااسه َواسهههههههههههْ َهْعِفرهوا اّللاَ ِإنا اّللاَ  : ﴾ ]البقرة ْثها َوِفيضهههههههههههه
199.] 
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لل﴿ ِفةا:االإلفُضََََََََةانث انُابتاُ،ااينُدالسكالم؛ا﴾مثوساييَفْضََََََََو سََََََََْاُو اا-هللااا،اإَلانزدسهةن ان
ْعثوا﴿:ايُُلا-َّلعاَُل احي للاَن ع ِيشاإللاح للايُهلنايفالملزدسهة،االملكُن:اايي؛اا﴾مثوساييَفْضََََََََََََََو ،ااُناب

ََة ِف ََةاهايََنمْلناإَلان ِف ِم:ايُلسلن،اَّليلمان ََةاخََُرجاحََدَّلدالحل ِف ِم،ان ،انزدسهََةادلخََ احََدَّلدالحل
ِم:اايُلسلناَّلاُولل ِم،اُن ايم الحل ا﴿:ايُُلا-سََََْاُو اَّلعاَُلا-ااهللا،اهاخنِجان الحل للاَن ع مثوساييَفْضََََو

الساَسُ وا اييفَيُ ي َْعثو ِيش؛اا﴾حي َْثايفَُ اب ِيشااََُوتاعهْل،اَّلسْفان اح ااَّلب َُِّل ِفَةاباَدالسْ يلمان
ِفة،ان انزدسهة ِيشايوهْضَََََلنان ان ِ اأبناووهْلان اا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا،اينُالساُ اغرياب ين

ِيش.اااَّلسْفان احْثايفُ ااهُر،ااحْثايفُ الساُ  ْعَهِوَّللالهسيا﴿ب هَي َّللاهللاا؛ا﴾َّليلسََََََََََََََع ا-لسََََََََََََََهْه
ُا؛ا﴾َإنسالهسياغيهولرٌا﴿ن الولبك .اا-سْاُو اَّلعاَُل اّب .؛ا﴾ريَحْ ٌا﴿َّلن ارجعاإسْ .ا،امل اَت

َََِبءَكهْم َوْو َوَشدا ِ ْكًرا﴿  [.200: ﴾ ]البقرةفَِإَ ا َقَضيهْ هْم َمَناِسَككهْم فَا ْكهرهوا اّللاَ َكذِْكرِكهْم 
كيكو عا﴿ انيايُسََ هو ع َْع ِنُاَّللس للصا،انُْدلتاح ك ،اايديه الملاُسَكا؛اا﴾فيَإليلابيضَي ،اَّللوهاْه ان الس

اآيِبي ياو عا﴿،اَّللسََََََََََََََُّاُاَّلينمَُُالحلج َِاو ع ِوَّللالهسيااَينَاع اَُنالسكهَُراإللالوهاللا،اااَناِا اآِب ا ؛اا﴾فَيُلعاو
َّلناةِبِا  كيكو عا﴿:ايُُلا-َّلعاَُلسََََََََْاُو اا-فُهللا،ان الحلجايههُخ هو عانيايُسَََََََََ َْع ََي ِوَّللاافيَإليلابيضََََََ لعاو فُي

َّللان الاِاهللا؛اا﴾لهسيا َّلنان الاِاآِب ا ان اِبُالسههُخِ،ااياث ِ ل﴿،ااامُاااه اعوكث اييشيدسالَاع ؛ا﴾ييَّلع
َّللاهللااياثِان الاِاآِب ا . ايلا

ا وَ ﴿ نْهيهههَ ا ِف الهههدُّ ََتِنهههَ ا  اِس َمْن يَهقهوله رَبهانهههَ َه ِف اآْلَِخَرِة ِمْن َخاَل ْ َفِمَن النههها ا لهههَ : ﴾ ]البقرة مهههَ
200.] 

اريبَسايُاآيعَايُ﴿ ُولُو ايَي الساسَُ اني ع ََْْ ُايفالسدوُْ؛اا﴾فيَم ي ََْاُو اَّلعاَُلا-فْا ْ اهللااا،ااوصََََ َّلبدا،ا-سََََ
ِن .ا ٍُا﴿حي اخيالي يَخِيَةاَن ع ِةان اوصْ ؛ا﴾َّلينيُاسي وايفال ع ِيدافُدا،اسْفاس ايفال خ السدوُْ.ألو اي
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ََ الناارِ ﴿ َنًة َوِقَنا َعَذا َنًة َوِف اآْلَِخَرِة َحسههههههههههَ نْهَيا َحسههههههههههَ ََتَِنا ِف الدُّ ﴾ َوِمنهْ هْم َمْن يَهقهوله رَبهاَنا 
 [.201: ]البقرة
اية ا﴿،ااَّلن الساُ :اايي؛ا﴾َّليَناَعاو عا﴿ ََي اريبَسايُاآيعَايُايفالسَدوَعْيُاحيََََََََََََُّ ُولُو ايَي َّلييفا﴿وامة.ا:اايي؛اا﴾ني ع

اية ا يَخِيَةاحيََََُّي الساسُرَا﴿لجلاة.اا؛اا﴾ل ع ُي ل لحلثانت ا:الملُصََََلدان امنل،اأبناهاودخ الساُر؛اا﴾َّليَبايُانيني
اطت اخريالسدلري .

﴿ َِ  [.202: ﴾ ]البقرةوهولَِئَك َههْم َنِصيٌب َّاا َكَسبهوا َواّللاه َسرِيعه امَِْسا
ِيدَّلناخرييالسدوُْاا؛ا﴾يوَّلسيَئكيا﴿ ِةم ه السني اي ْ ٌا﴿،ااَّليامتلن،ااَّلل خ َََ اهليو عاويصََََََََََ ؛ا﴾يوَّلسيَئكي

ْولل﴿جتللُ.ا:اايي اايََُّي ُس ،انُانمتللان اينمُُالخلريان الحلجاَّللسدنُ ،اجتللُابََُّْ انُااََُّْلل؛ا﴾ََ
َُا﴿،اَّلُنلالسكا ُ ََُّي َِيعوالحلَع سََْاُو ا-هللااا،ااختقالتلبُتااثريةا-سََْاُو اَّلعاَُلا-هللااا؛ا﴾َّليلهسواسََي

اْهاحيُسَْلنا،اان اآدماإَلابُْمالسَُُّنةايندلداهاياتماُاإهاهللا،اُدختقان ابيناآدمافا-َّلعاَُل
َُا﴿:ايُُلا-سَْاُو اَّلعاَُلا-م ه ِاهللااا ُ َُّي َِيعوالحلَع هاوُْفابدرةالإلوَُُّنانت ابدرةا؛ا﴾َّليلهسواسَي

اَّلهللالملث الألنت .،ا-سْاُو اَّلعاَُل-هللاا
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 210-203( من اآلية 32: تفسري سورة البقرة )ص
َْ َمْعدهوَسامْ ﴿  [.203: ﴾ ]البقرةَوا ْكهرهوا اّللاَ ِف َويا
ِوَّللالهسيا﴿ ِلتا،ااهاإس اإهاهللا،ااهللاايارب،ااهللاايارب:ااِبسهكْري؛اا﴾َّليللعاو َّلصانادالجلم ،السهكْريالملا

ٍمانياعدوَّلديلتٍا﴿ ِيقالسثالجتة؛ا﴾يفاييايس ََ ََِ،ااَّلمُايايمالسهشََََََ ِيقالحلُديانشََََََ ََ ََِ،ايايمالسهشََََََ ،اَّللسثُنانشََََََ
ِفةاإَلانُاباداصَََالةالساصَََِان ا َّللسثُسثانشَََِ.اَّلانسكايوَََُّها السهكْريان اصَََالةالسه ِايلمان

ِيق. اآخِايايمالسهش
﴿ َ َِ ِلَمِن اتهاَقى َواتهاقهوا اّللا َِ َوَمْن َتََخاَر َفال ِإْْثَ َعَليههههْ َع ِف يَهْوَمْ ِ َفال ِإْْثَ َعَليههههْ َفَمْن تَهَعْلهههها

َِ حتهَْشرهونَ َواْعَلمهوا وَنا   [.203: ﴾ ]البقرةكهْم ِإلَْي
َا﴿ اعَياي َس يايفايَيلعني ع ِجلعاإَلايمتَ اخيِجان انىنا؛ا﴾فيمي ع َا﴿عا َ الس لسْلما:ايي؛ا﴾يفايَيلعني ع

ِيقابادارنُالجلمُر ِيا﴿ِبسها ْ .ا؛اا﴾فيالاَإمثعيانيتيْع َا﴿،االسثُنان ايايمالسهشَََََََ الييخس ألج اامبىن؛ا﴾َّليني ع
ِنُالجلمُر.اا ََِاَّلي َّلن؛اا﴾فيالاَإمثعيانيتيْع َا﴿ينايْْتاسْتةالسثُسثانشَََََََ ُي ﴿؛اانسكافا الريس ؛ا﴾َسميَ العَس

َّلهاَيمثان الخِا،اَّلن الخِ.افالاَيمثان اعا َ اإللالعُ اهللا،ان اعا َ :ا"مل العُ "اعالدانت 
ِوَّلنيا﴿.ا-سَْاُو اَّلعاَُلا-إللالعُ اهللااا اإَسيْعَ احتوعشَي ُوللالهسياَّليلنعتيموللاييوسكو ع ِة؛ا﴾َّليلعَس فْ ُزيك ا؛ايفال خ

انت اينمُسك .ا-سْاُو اَّلعاَُلا-هللاا
نْهيَها َويهشهههههههههههْ هِده اّللاَ ﴿ َه ِف اْمَيَهاِة الهدُّ َِ َوههَو وَلَهدُّ َوِمَن النهااِس َمْن يههْعِْلبههَك قَهْولهه َعَلى مَها ِف قَهْلبِه
 َِ  [.204: ﴾ ]البقرةاخلَِْصا
ابَيلعسو وايفالحلعيْيَُةالسَدوَعْيُ﴿ ايَواعَ ْوكي الساسَُ اني ع ِة؛اا﴾َّليَن ي بََََََُّْ ا؛ااسك اهايا ْكابلس ايفال خ

ََُدالنهُُده.ا َادوالهسيانيتي انيُايفابَيتعَْ َا﴿فَُّ ََع ا﴿،انللفقاملُايُلس حيتهاسكاينانُايفابتْ اا؛ا﴾َّلييوشَ َّليمولي
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ُمَا صَََي ُمَا﴿يشَََد.ا:اايي؛ا﴾ييسيدَا﴿َّلملايفالحلُُْةا؛ا﴾ييسيَدالخلَع صَََي شَََديدا،اشَََديدالخلصَََلنة:اايي؛ا﴾لخلَع
اهللااَّلمل اعْاكا اإل لاملاناُفق.،الخلصلنةاسكاايارسُل

بُّ اْلَفَساسَ َوِإَ ا تَهَوَلا َسَعى ِف اأَلْرِت لِيههْفِسَد ِفيَ ا َويههْ ِلَك اْمَْرَ«  ﴿ ﴾ َوالناْسَع َواّللاه َّل ُيِه
 [.205: ]البقرة
اَفْايُ﴿لبهاداناك.ا:ايَّلاعلَل،اعلَلاَّلهيةانُنة؛ا﴾َّليَإليلاعَيليَلسا﴿ دي َََ اي ايفالأليرعَ اَسَْوهعََََُّ ََي ؛ا﴾اسََََ

ََُد،اإل لاملايدنُالسصَََََال  ََا ايفالألر ايفالسهَََُّ ََْ ُايَََُّ َّلينظ اا،امثاإللاغُُاناكايَّلاعلَلاناصَََ
ِك.السهَََََُُّدالملاُصَََََُاَّلل اَّليلساسَََََُّع يا﴿سشَََََ الحلعيِعثي َتكي ِلُ؛ا﴾َّلييَواع ِثاِبإلح َّليواتكالساَََََُّ ا،اايواتكالحل

ُديا﴿ِبسُه .اا ََي َ السعهيَُّ ََُدايي؛ا﴾َّليلهسواهاحيَو ِنْة:اايي:اهاحي السهَُّ ََ سَََْاُو اا-هللااا،ااهاحيْ احمْةاشَ
ِآنانت اناُناا-َّلعاَُل ا:اا اشُ اإبرلدع .السهُُّدايفالسُ

دوَّللايفالأليرع َا﴿؛الملاصََْة:االسهََُُّدايي:  املعىن األول ِةا﴾َّليَإليلاَبْ ياهليو عاهاعَوهعَََُّ ؛ا[11:ا]لسُْ
ِك. اِبملاُصُاَّلانسكالسش

ديَتيا﴿:ابُُاعاَُل؛االهلالك:  املعىن الثاين ََي الهسواسيهيََََََََََََُّ اَفَْاميُاآهَليٌةاَإهس اايُني ،ا[22:اا]لألوُْْ ا﴾سيلع
ا﴿:اَّلبُُاعاَُل اَفَْا ساسيهيُّيديَتالسُّسميليلتو اَّليني ع ا[.71:ا]لمل نالنا﴾َّليلأليرع و

َِا﴿؛ااَّلبتةالساُْتا،ابادالمل ِ:  املعىن الثالث للفسهههاس اَّليلسعْياع َِي ُدوايفالسعَْي السعهيََََُّي ِي َّلما﴾ظياي :ا]لس
ا[.41

ُا:االسهُُّدايي:  املعىن الرابع ِل اَفْايُ﴿؛االخل ِةاا﴾سياي ايفالأليرعَ اَسَْوهعَُّدي َإليلا﴿،اا[205:اا]لسُْ
ُ ِعيية اييفعُّيدوَّلمي توللابَي ا[.43:ا]لسام ا﴾ديخي
ْسٍةا﴿:اَّلبُُاعاَُل،ااَّليدُانتْ ال ايتالسََََََُُّبُةايفالملاُصََََََُ؛االسكهِ: املعىن اخلامس سوللابيَُ يوَّلع

ِك.:ايي؛ا[116:ا]ملدَناَعاو عاا﴾يَياَعايلعنيانيَ السعهيُّيَُدايفالأليرع َا اياالنان السكهِاَّللسش
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َه ﴿ اسه َوِإَ ا ِقيههَع لههَ َه َجَ نامه َولَِبْئَس اْلِم ههَ بههه َه اْلِعااةه ِِبِْلْثِْ َفَبسهههههههههههْ َذتههْ ِْ اّللاَ َوخههَ : ﴾ ]البقرة اتا
206.] 

سَََََََََََََْاُو اا-خُصانُُُاهللااا،االعقاهللا،ايفافاتك.ايوتاعوهَََََََََََََُّد؛ا﴾َّليَإليلاَبْ ياسي والعسَقالهسيا﴿
عع والسعَازسةوا﴿.ا-َّلعاَُل عع والسعَازسةواَِبإَلمثعَا﴿فُسهمِابامت ال مث.اا،االحلمْة،االألوهة:اايي؛ا﴾ييخيني :ايي؛اا﴾ييخيني

عع والسعَازسةوا﴿:ايُُلا-سََْاُو اَّلعاَُلا-اُنان اوهُِ  امنلالسهََُُّد.اهللاااالإلمثالسني فُسََهمِا؛ا﴾ييخيني
ْو واجياياس وا﴿ِبإلمث.ا السعَمايُدوا فيايُّع ِلش:اَّلسْئفالملاُدايي؛ا﴾َّليسيَْئعفي افانلانوَّللهاجاا .،السه
َه ابِْ َعاَء َمْرَضاِة اّللِا َواّللاه رَءهوٌف ِِبْلِعَباسِ ﴿ ِة﴾ ]َوِمَن النااِس َمْن َيْشِرب نَهْفَس  [.207: لسُْ
َِي﴿ اييشََع الساسَُ اني ع ِيايي؛ا﴾َّليَن ي ِيال ايي،اايْْع:اايشََ َّلص:اايشََ ِل الملا :اَّلل اييا،السشََ

َِي﴿،اايْْع:ايْْعاَّلمُاماُامباىن اييشع الساسَُ اني ع يفاا-سْاُو اَّلعاَُلا-يْْعاوهُّ اهللا؛اا﴾وَيهعُّي وا َّليَن ي
ْيُ يانيِعضيَُةالهسَا﴿لجلاُداَّلغريه.اا ِضُةاهللا:االبهُْ ايي؛ا﴾لبعَه امُافا اغريااا-سْاُو اَّلعاَُلا-طت ان

حْثايرشَدالساُْداملُافْ ارضَُها؛اا﴾َّليلهسواري وَّلٌصاَِبسعَاْيُدَا﴿َّللحدان السصَاُبةانث اصَاْ اَّلغريم .ا
اَّلطُنه .
ْيََاِن ِإناَه َلكهْم َعدهوٌّ ﴿ َهَواِم الشهها ْلِم َكافاًة َوَّل تَه اِبعهوا خه  َي وَيهَُّ ا الاِذيَن ََمنهوا اْسخهلهوا ِف السههِ 

 [.208: ﴾ ]البقرةمهِب ٌ 
تع َا﴿ َََي ُالسسَني ياآنياوللالدعخوتوللايفالسََََُّ ايييََاي :اييا؛ا﴾ايُفسة ا﴿لإلسََََََالم.اا:ااماُايي:االسََََََُّت ايي؛ا﴾ايي

ِلِعالإلسََََََالم فْالالسْالداَ ا،اهالخنابالايحكُمالإلسََََََالماَّلعرتكابال،االدخ ايفامجْعاشََََََ
ِهالإلب ،ااُناياظَي السَََََََُّْت:ااحْثايسَََََََت ااُناحتِج َّلعشَََََََم اا ان ا،افانهال يةاعشَََََََمت ،اَّليك

لسللج انتْكايناعدخ ايفالإلسََالمافهاظ انُا،اادخ ايفالإلسََالمانت اناهُدلتاسََُبُةاياظماُ
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نَاا﴿نظم الإلسَََََالم.اا ْع ُي تعَ اايُفسة اَّليهاعَيهسَْاوللاخو وليلَتالسشَََََس ُِالسشَََََْ ُن:اايي؛ا﴾لدعخوتوللايفالسََََََُّي ؛اط
ُِ.ا انوَْ ٌا﴿فُسشْ ُنايزي امنهالس  السادلَّلة.:ايي؛ا﴾َإوس واسيكو عانيدوَّلٌّ اب َي

اْعَلمهوا َونا ﴿ امه فهههَ اَءْتكهمه اْلبَهيِ نهههَ ا جهههَ ِد مهههَ ِإْن زَلَْل هْم ِمْن بَهعهههْ : ﴾ ]البقرة اّللاَ َعاِيٌا َحِكيمٌ فهههَ
209.] 

ازيسيتعهو عا﴿ َإنع ِلِعالإلسََََََََََََََالم.ا؛ا﴾فَََي ََ ايفامجْعاشََََََََََََ ُ يععكو وا﴿نته ان السَََدخُل ُاجَََي َدانَََي ََع ابَياَ َن ع
ِةانت ايَو املالحلق.ا؛ا﴾لسعَْيَْياَيُتوا نعتيموللايينسالهسيانيزَيزٌا﴿ن ابَاداَنُاَبَُنتانتْك الحل جالسظَُم ؛ا﴾فَُي

يفايفاَُسَ احَْثاملا؛ا﴾حيَكْ ٌا﴿َّلن السَكايوَ اهايا زهايناياهُ اناك .ا،انزيزاهايوا زهاشََََََََََََََُ 
ايوا َي الساُلبةانتْك .

َي اأَلْمره َوِإََل اّللاِ ﴿ ةه َوقهضهههههههههههِ اَِ َواْلَمالِئكهَ ْع يَنظهرهوَن ِإَّلا َوْن مَْتِيَه همه اّللاه ِف ظهلَهْع ِمَن اْلَعمهَ  ههَ
 [.210: ﴾ ]البقرةتههْرَجعه األهمهوره 

نُاياظِام ه السني ايدختلنايفابالالإلسَََََََََالماَّليرتالنابالا:ام ايي؛اا﴾مي عايياظوِوَّلنيا﴿
ِلِع.ا ََ ُمَا﴿لسشََََََََََََ ْيمَي السع اَييععََْياو والهسوايفاظوتَيٍ اَن ي ايينع َُْنَة.ا:ايي؛ا﴾َإهس ةوا﴿عُلمالسُ يازسلن.ا؛ا﴾َّليلسعميالَِكَي

ِوا﴿ الألينع ُي اعَوِعجيعوا﴿لألنِ.اا-َُلسَََََََََََْاُو اَّلعاا-إللابُنتالسُُْنة.ابضَََََََََََ اهللااا؛ا﴾َّليبوضََََََََََََ الهَس َّليَإَلي
افْ ُزيااال ابامت .؛ا﴾لألونولروا



 الثانياجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

59 

 215-211( من اآلية 33: تفسري سورة البقرة )ص
َناههْم ِمْن َيَْة بَهيِ َنةْ ﴿  [.211: ﴾ ]البقرةَسْع َبِ  ِإْسَرائِيَع َكْم َتَهيهْ
ِيلَِْ يا﴿اياحممد.اا؛ا﴾سَََََََََي عا﴿ ِكالسشَََََََََكِاهللا؛ا﴾بييَناَإسَََََََََع ا-لسَََََََََوهل ان اِبُالسهلبْخانت اع

ََْاَُوَ اَّلعاََُل اَيُمو عا﴿.ا-سََََََََََََ اآعَيَْع اآيَيٍةابَيَْياَيةٍا﴿اثري ل.ا:ااا ايي؛اا﴾اي ع اَن ع اَيُمو ع ،انَث افتقالسْاِ؛ا﴾آعَيَْع
َّللاّبُ.،اَّلإوزلُالمل اَّللسُّتلى اَّلنعالسكابدسسللاوامةاهللااَّلاه

ْل نِْعَمَة اّللِا ِمْن بَهْعِد َما ﴿ َِ َوَمْن يههَبدِ  َه فَِإنا اّللاَ َشِديده اْلِعَقا  [.211: ﴾ ]البقرةَجاَءْت
اوَاعميةيالهسَا﴿ ُع ايَوْيدَي سَََََََََََلل  اآايتا؛انتْ ان ال ايتاا-سَََََََََََْاُو اَّلعاَُلاا-نُايوا اهللاا؛ا﴾َّليني ع
ِآن،انا زلتا َْ ايَّلالسُ َدا﴿،ايَّلاآايتايفالسهلرلةايَّلالإلجن ابَياَع اَن ع ةيالهَس اوَاعمَي ُع ايَوَْيدَي ُ يعَع واَّليني ع ُاجَي ؛ا﴾نَي

ابَياعَدانيُاجيُ يعع وا﴿.اا-سْاُو اَّلعاَُلاا-يكنُانت اهللااا َُا﴿فْكهِ.اا؛اا﴾َن ع ُيُ ؛ا﴾فيَإنسالهسياشيَديدوالسعَا
ِة ال اهلُاناٍُنانااُ،اس ايفال خ ِآنايحُْ   ا:الساامةايفالسُ
السسَني يابيدسسوللاا﴿:اابُُاعاَُل؛االسدي :  ووَّلً  اَإَلي ِ لييمليعاعَيِي ااوهع ِلمْ ا﴾وَاعميةيالهَس بدسسللادي ا،اا[28:اا]إب
اهللااِبسكهِ.

ُا:  املعىن الثاين اهللاالساامةامباىنالسثلل ا﴿-سََََْاُو اَّلعاَُلا-اايُُل ٍةاَن يالهَس ابََااعمي ِوَّلني هَيْعشَََََ ييََََُّع
ِلنا﴾َّليفيضع ٍا ابثللُ.:ايي،ا[171:ا]آُانم

انيتيْعَا عا﴿:ا-َّلعاَُلسَََََْاُو ااا-بُُاهللاا؛االساْلة:  املعىن الثالث اييوَعايمعتي [ا7:ا]لسهُحتةا﴾لسسَني ي
افيايدَيثعا﴿،اِبساْلة:ايي َةاريبَيكي اِبساْلة.:ايي؛ا[11:ا]لسضا ا﴾َّلييينسُابََااعمي

ةٍا﴿؛الإلحَََََََََََََََُُّن:الملاىنايي:  املعىن الرابع اوَاعمَي هواَن ع ٍداَناَعدي ُاأَليحَي َْ ا﴾جتوعزيىاَّلينَي ،ا[19:ا]لست
اامُاسْو ايفاسلرةالستْ .،اامنهاوزستايفايبابكِ
الإلسالم.: املعىن اخلامس
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سَََََْاُو اا-بُُاهللااا-لإلسَََََالماَّللساهقا-َّلبداَّلردلايفاآيةاَّللحدةاا؛االساهق:  واملعىن السههههاسس
ُاا-َّلعاَُل انيتيْع َا﴿:ايفاسََََََََلرةالألحزل اسَتسَنياييوَعاي يالهسوانيتيْعَ اَّليييوَعايمعتي ُولُو ُاا﴾َّليَإلعاعَي ؛ا[37:ا]لألحزل

َْ ايَوتااياحممَداِبساهق،ااَْ اِبإلسََََََََََََََالمامَنلازَيداب احَُرجَتةيوا اهللاانتا اَي ا،اَّليوامَتانت   َُْ إل لايح
اَي امباىن،الإلسالم:امباىن اَّلهللااينت .ا،الساهق:اَّليحُْ  

ََّرهوَن ِمَن الهاِذيَن ََمنهوا َوالهاِذيَن اتهاَقْوا ﴿ نْهيَها َوَيسهههههههههههْ فَهْوقَه هْم يَهْوََ زهيِ َن لِلهاِذيَن َكَفرهوا اْمَيَهاةه الهدُّ
 َْ  [.212: ﴾ ]البقرةاْلِقَياَمِة َواّللاه يَهْرزه ه َمْن َيَشاءه ِبَعرْيِ ِحَسا

ِوَّلل﴿ اسَتَسَني ياايهي ِوَّللالحلعيَْيُةوالسََدوَعَْيُ﴿ن ايمَ انكَةاَّلغريم .ا؛ا﴾زويَي ي اسَتَسَني ياايهي زياَتاهل ا؛ا﴾زويَي ي
ِوَّلنيا﴿ِبسهملي افوحْلمُ.اا خي َّلنا؛ا﴾َّليييََََََُّع السسَني ياآنياولل﴿َّلم ايََََََُّخ ِم ؛اا﴾َن ي َّلناناا اسهُ ،اايََََََُّخ

َّلناناا األهن اآناللاِبسْلمال خِ.ا ايُّخ
ُيلعل﴿ العَس ِكالبهادَّللان انُْدةالألصََََََاُماَّلم المل نالن.اا؛ا﴾َّليلسسَني ي سك ا؛ا﴾فَيلعبَياو عا﴿لعُللالسشََََََ
ُ واا﴿ن ِا اييشَََََي اني ع ُو ْيُنيَةاَّليلهسوايَيِعزو َُ ٍُايَيلعميالسع ُ ْيريعَاَحَََََُّي ِةابْرياحَََََُُُّا؛اا﴾َب ا السكااُِ ايفال خ
ِة.ا:ايي اَّللسا ُايفال خ ارزبُ 

 [.213: ﴾ ]البقرةَكاَن النااسه وهماًة َواِحَدًة فَهبَهَعَث اّللاه الناِبيِ َ  مهَبشِ رِيَن َومهنِذرِينَ ﴿
ايونسة اَّليلَحدية ا﴿ الساسُ و الب انُْ فُخهتهللاَّلبعا،اانت الإل ُن:ايي؛اا﴾ايُني ِك.ايُُل ََ اُنا:االسشَ

ِياةان الحلق ََ َّلنانت اشَََََََ ِةاب ََ َّلَّلَجدانُْدةاغريا،اافلَجدالهخهالص،افُخهتهلل،اب اول اَّلآدمانشَََََََ
َِي يا﴿إسْا ا؛ا﴾لهسوالساسََْْي يا﴿فتمَُالخهتهللاباَثا،اهللا َََي ن ا؛ا﴾َّلينواََنرَي يا﴿ِبجلاَةا:ان اآن ؛ا﴾نوْيشََََََََََََ

اِبساُر.:ااهِ
ِْ  لَِيْبكهَم بَهْ َ النااِس ِفيَما اْخ َهَلفهوا ِفيَِ َووَنَاَل َمَع همه ﴿ ََ ِِبمَْ  [.213: ﴾ ]البقرةاْلِكَ ا
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انياياو وا﴿ ُي ُيا﴿نعالألوُْْ .اا:ايي؛ا﴾َّليييوزي اهللاااالسكه :اايي؛ا﴾لسعَكهيُ ََْاُو اَّلعاَُلا-يوُز ا-سَََ
ََ ااهْ ُ ِسَََََََََََ اَِبحلعيقيَا﴿،اانت الس ُي انياياو والسعَكهيُ ُي ََهم انت الحلق.ا،اِبحلقفإوزلس اا؛ا﴾َّليييوزي َّلانلاملايشَََََََََََ

كو يا﴿ اّبنلالسكهُُ.ا؛ا﴾سَْياع ََُل ِسَََََََََََ الساسُ َا﴿حيك امنلالسا اَّلمنلالس ي كو يابَي ع ّبنلالسكهُُ.ا؛اا﴾سَْياع
هَيتيهوللاَفْ َا﴿ ان السدي .؛ا﴾َفْميُالخع

اَءتْه همه ﴿  ِد مهَا جهَ َِ ِإَّلا الهاِذيَن وهوتهو ه ِمْن بَهعهْ ا اْخ َهَلَف ِفيه نَه همْ َومهَ : ﴾ ]البقرة اْلبَهيِ نَهامه بَهْعيًها بَهيهْ
213.] 

ايوَّلعولهوا﴿ السَسَني ي ََْ اَإهس اَف هَيتيهي إهان اباَدااَّلنَُالخهتهالَسني ايَّلعللالسكهَُُايفالَسدي ؛ا﴾َّلينَيُالخع
اإسْا السكَهُُا ايوَّلعولهوا﴿ينايوُز السَسَني ي مَنلالسكَهُُاَّليورسَََََََََََََََ اهل امَنلاالَسني ايون ُاهل :ايي؛ا﴾َإهس

الخلالصلسكهََََُُام ال ََُزعاَّللخهالص،اسََََني اَّلبالل ا-ألناهللاا،اَّلاََََُنالسللجََََ ايهايُعابْاا اعاََ
َّللابْاض .اا-سْاُو اَّلعاَُل اإسْا امنلالسكهُُ.اسكاا اآناللابْاض اَّلاه ايوُز

ُ يعَعاو والسعَْيَْياََيُتوا﴿ ُاجََي َدانََي ابَياََع ْعََْ ُا﴿بََُنََتانتْا الحل جاَّلنعالسََكالخهتهلل.املََُللِا؛ا﴾َن ع بَي
اَياو عا اَّلإهافُحلقاَّللضٌ اينُنا .،األج ايناَيخنَّللاشْئ ُان احظلظالسدوُْ:ايي؛ا﴾بَيَْع

اءه ِإََل ﴿ ِدب َمْن َيشههههههههههههَ َِ َواّللاه يَه هْ ِْ  ِبِِْ نِه َِ ِمَن امَْ ا اْخ َهَلفهوا ِفيه َدى اّللاه الهاِذيَن ََمنهوا ِلمهَ فَه هَ
 [.213: ﴾ ]البقرة مهْسَ ِقيمْ ِصَراطْ 

ُا؛اا﴾فَيايديىالهسوالسسَني ياآنياولل﴿ ِسَََََََََ اَّلّبنلالسكهُ ا-ن ااه اهللاااا-مدىاهللاالسني اآناللاِبس
ِلطالملََََُّهُْ .ااا-سََََْاُو اَّلعاَُل هَيتيهوللاَفَْ اَن يالحلعيقيَاا﴿فُإل ُنايادياإَلالسصََََ مدىاهللاا؛ا﴾َسميُالخع

ِفةانُالخهتهللافْ ا-سْاُو اَّلعاَُلا- َّلمنلاات اإبرلدةا،ااَّلعصاْ انُالخهتهللافْ اإبلو ،االمل نالناملا
ُ وا﴿.ا-سَََْاُو اَّلعاَُلاا-داهللاان انا اييشَََي َدياني ع سَََْاُو ااا-ن ايشَََواهللاامدليه اياده؛اا﴾َّليلهسوايَياع
هيَُْ ٍا﴿:ا-َّلعاَُل اَصِيلٍطانوُّع ِيقالحلق.:ايي؛ا﴾َإَلي اإَلاط
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ِذيَن َخَلْوا ِمْن ﴿ عه الهها ا مَِْتكهْم َمثههَ َة َوَلمهها ْدخهلهوا اْ َنهها بهْ هْم َوْن تههَ َْ َحسهههههههههههِ : ﴾ ]البقرة قَهْبِلكهمْ َو
214.] 

هو عا﴿ َْع خوتوللالجلعياسةياَّليسيمسُاَييعَعكو عا﴿ب احَََََََََََََُّْه .اا:اايي؛ا﴾ييمعاحيََََََََََََََُّ اعيدع َّلملاَيعك .ا:ااملُايي؛اا﴾يينع
ْ انُايع .ا:انث ايي؛ا﴾نيثي والسسَني يا﴿ ابَيْعَتكو عا﴿شَََََ تيلعلاَن ع آَتم ا،ان المل نا السََََُُّبُ ؛ا﴾لسسَني ياخي

اامُاصربَّللام .ااعصربَّلليناالحمل افاتْك 
ره اّللاِ ﴿ َه َمَ  َنصهههْ وله َوالاِذيَن ََمنهوا َمَع رااءه َوزهْلاِلهوا َح ا يَهقهوَل الراسهههه اءه َوالضههها  َمسههها هْ همه اْلَبْلسهههَ

 [.214: ﴾ ]البقرةَوَّل ِإنا َنْصَر اّللِا َقرِيبٌ 
ابَيْعَتكو عاَييعَعكو عانيثي وا﴿:ابُُا-سْاُناَّلعاَُلا-هللااا تيلعلاَن ع نُاملانث السني اختللا؛ا﴾لسسَني ياخي

ُ وا﴿:ان ابْتك ِابُُ هَعاو والسعْيوعسََََََََي ََس ِسل وا﴿شََََََََدةالسهُِ.ا؛اا﴾نيََََََُّ ََس أبوللعا؛ا﴾َّليزوسعزَسولل﴿لملِ .اا؛ا﴾َّليلسضََََََ
لُوا﴿لسْال .اا ََو السِسسَََ ُولُي ايَي اَّليلسسَني ياآنياوللانياي وا﴿:اح ابُُ:ايي؛ا﴾حي س لُو ََو ا؛ا﴾لسِسسَََ ََُل ِسَََ ََهْ والس لسَََ

الهسَا﴿:ااَّللمل نالنالساصََِاعاُمتالسشََدةانتْا اح ابُسلل ِو اويصََع ن اَي اوصََِاهللاالسنيا:ايي؛اا﴾ني ي
َِي ٌا﴿:انتْا افُُُا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-فوجُُاهللااا،ااَّلند  ابي الهَس ِي ِيٌ اينا:ايي؛ا﴾ييهاَإنساويصََََََع ب

اَي اوصِاهللا.ا
قهْع َما وَنَفْق هْم ِمْن َخرْيْ فَِلْلَواِلَدْيِن َواأَلقْهَرِبَ  َواْليَهَ اَمى َواْلَمَساِكِ  َيْسلَلهوَنَك َماَ ا يهنِفقهوَن  ﴿

َِ َعِليمٌ   [.215: ﴾ ]البقرةَواْبِن الساِبيِع َوَما تَهْفَعلهوا ِمْن َخرْيْ فَِإنا اّللاَ ِب
ويسولوََيكيا﴿ ََع ُولنيا﴿اياحممََد.ا؛ا﴾ييَََََََََََََُّ ُليلايواَه نابالاإبََُسللا،اياهُلوََ نََُالسشََََََََََََََُ السََنيا؛ا﴾نََي

ََْخ ُااْري ل ََاُبةااُناشَ ََُح انُُ،السصَ ََوُانُللايواهق،افكُناصَ ََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا،افَُّْ ا-سَ
اخيريعٍا﴿:ااَب اهل ااياحممَد:ايي؛ا﴾بَو عا﴿ اَن ع هو ع ُع ََْاََُو اَّلعَاَُلا-َفُهللا؛اخري:ااإل لايي؛ا﴾َنيُاييوهي ا-سََََََََََََ

افُُُ َْْ َا﴿:ايُْت اناك .امثازلدابُْ   ََس َُاَ اَّليلبعَ السَََََُّ ََي ِيَب ياَّليلسعَْيهيُني اَّليلسعميَََََُّ يعَ اَّليلأليبَع َّلمنها؛ا﴾فيَتتعليلَسدي



 الثانياجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

63 

ََْق.ا ِحاُمُافْمُاسََ َْْ َا﴿لملاُنااتاُاشََََ ِيقايي:ايي؛ا﴾َّليلبعَ السََََُّس َّلينيُاعَيهعايتوللا﴿لملََََُُّفِ.ا:الب الس 
اخيريعٍا ََْاََُو اَّلعاََُلاا-فْ َُزيك اهللاا؛ا﴾فَيَإنسالهسيابَََ انيَتْ ٌا﴿ن اإوهَُُايَّلاغرياإوهَُُ.ا؛ا﴾َن ع ا-سََََََََََََ

ِة. انتْ ايفال خ
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 219-216( من اآلية 34: تفسري سورة البقرة )ص
 [.216: ﴾ ]البقرةكهِ َب َعَلْيكهمه اْلِقَ اله َوههَو كهْرٌ  َلكهمْ ﴿
ُوا﴿فِو .ا:ااَه امباىن؛اا﴾نيتيْعكو وا اوهََ يا﴿ َُهَيُ انيتيْعكو والسع ِعٌها﴿لسَُهُُاستكَهُر.اا؛اا﴾اوهََ ي ااو َّليمولي

َّلهاسك :اايي؛ا﴾سيكو عا ِمللالسُهُُاملشََََُه ا،اطْاك اهاحيو السُهُُابََََُّْ انشََََُه ،انك َّلسااهْ ام اا
ِمللافِ اهللاا،انت الساهل  استُهُُ.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّلسْفاألهن اا

ٌر َلكهمْ ﴿ ًئا َوههَو َخيهْ  [.216: ﴾ ]البقرةَوَعَسى َوْن َتْكَرههوا َشيهْ
ئ ُ﴿ َْع ِيموللاشي اعيكع ِلمْهك السُهُُ.ا:اانث ؛اا﴾َّلينيُّي ايينع اسيكو عا﴿ا ٌِ َْع اخي ألنافْ اإنُالسظهِا؛ا﴾َّليمولي
ايَّلالسشاُدةاَّللألجِ.،اَّللسْاْمة
ًئا َوههَو َشرٌّ َلكهمْ ﴿ بُّوا َشيهْ  [.216: ﴾ ]البقرةَوَعَسى َوْن حتِه
ئ ُ﴿ َْع َْللاشَََََََي احتَو ِكالسُهُُاَّلبدايكلنافْ .اا؛اا﴾َّلينيَََََََُّي ايينع اسيكو عا﴿حتْللاع ٌِّ اشَََََََي يفالسنُا؛ا﴾َّليمولي

ِنُنالألجِاَّللسهُِ. اَّللحل
 [.216: ﴾ ]البقرةَواّللاه يَهْعَلمه َووَنْه هْم َّل تَهْعَلمهونَ ﴿
اهاعَياعتيمولنيا﴿َّلن السَََكافِ السُهَََُُ.ا؛انَََُاملاخرٌياسك ؛ا﴾َّليلهسوايَياعتي وا﴿ سَََنسَََكاا؛ا﴾َّليييوَعهو ع

اب .اا-سْاُو اَّلعاَُلا-ِبدرَّللاإَلانُاَينِا اهللاا
 [.217: ﴾ ]البقرةَيْسلَلهوَنَك َعِن الشاْ ِر اْمََراَِ ِقَ اْل ِفيَِ ﴿
َِالحلعيِيلمَا﴿ اع انيَ السشَس ويسولويكي ِيةاَّلنتْاُانْداهللاا؛ا﴾ييَُّع اسَ يرسَ السا اصَت اهللاانتْ اَّلسَت ايَُّل

ِنُاآخِايلمان امجُدىال خِ،اافُُعتللالملشَََِا ،ااب اجاش ََ سْفااَّلمنلالسشَََاِ،اَّلبهتللالب الحلضَ
ِج ،ان الألشَََََاِالحلوِوم ِنُاا-اافْهصَََََلرَّلنايو ،اَّللسهْفانتْا اب سْفايفالألشَََََاِا-به اب الحلضَََََ
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ِم َّللالسصََََاُبةاّبنلالألنِ،الحل ََت اَّلنريس َّللالسا اصََََت اهللاانتْ اَّلسََ ََِالنانريس ِيةامُا،افُملشََ ََ َّلمنهالسََُّ
ِي ان انكة.ان الملدياةاإَلاب  اخنتةا-صت اهللاانتْ اَّلست ا–لس اباثاُالسا ا اب
َِالحلعيِيلمَا﴿ا-سَْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا اع انيَ السشَس ويسولويكي لملَُّتملنايَُّوسلنام ايخ ئللا؛ا﴾ييَُّع
اَفْ َا﴿يمايصُبللاِ ٍُ ِلمالسنياَّلبعاناا .ا؛ا﴾َبهيُ ايُّوسلنان السُهُُايفالألشاِالحل
َه ﴿ َِ ِمْن ِْلِد اْمََراَِ َوِإْخَرا ه َوْهِل َِ َواْلَمسههههههْ ِبيِع اّللِا وَكهْفٌر ِب دٌّ َعْن سههههههَ َِ َكِبرٌي َوصههههههَ قهْع ِقَ اٌل ِفي

َنةه َوْكبَهره ِمَن اْلَقْ عِ   [.217: ﴾ ]البقرةَوْكبَهره ِعْنَد اّللِا َواْلِف هْ
ٌُا﴿ اَبهََيُ اَفََْ َا﴿بََ اهل .ا؛ا﴾بََو ع ٌُ اَبهََيُ ِم:ايي؛ا﴾بََو ع ََاِالحل َْريٌا﴿،ايفالألشََََََََََََ نظْ ا:ايي؛ا﴾اي

ِم،االسلزر ِدانتْا .اهللاا،انظْ الإلمثااْرياحم َْ اينايواََََََََََََََُّخ.ال نالوها السكالمامثاَبدياِبس ا-َّلمَنلاب
ََْاُو اَّلعاَُل َْريٌا﴿:ايُُلا-سَ اَفَْ ااي ٌُ ََْْ الهسَا﴿:اإ  ااْري.امثابُُ؛ا﴾بو عاَبهيُ ََي اسَ دٌّاني ع ََي :ايي؛ا﴾َّليصَ

اَب َا﴿:اا.الألنِالسثُن-سَََََْاُو اَّلعاَُلا- االنالساُ ان ادي اهللااا ٌِ َّلل؛اا﴾َّلياوهع سَََََْاُو اا-ِبهللاااه
َ َدالحلعيِيلمَا﴿ا-سَْاُو اَّلعاَُلا-اهٌَِّللابدي اهللااااا-َّلعاَُل ِلم؛ا﴾َّليلسعميَُّع صَدا،اَّلصَدان الملَُّ دالحل

ََت  ََت اهللاانتْ اَّلسَ ََدالسا اصَ َت َا﴿ان ِاصَ ِيلجواييمع ََت اَّلن انا ا؛ا﴾َّليَإخع ََت اهللاانتْ اَّلسَ َّلم السا اصَ
الهسَا﴿،ان المل نا  اَناَعدي ِو َْي تَََ اَناَع وايياع ِيلجواييمع ِلِ ؛ا﴾َّليَإخع بهَ اب اا-السصََََََََََََََاَُبَةافاتللامَنل،امَنهاج
ِنُ َْريٌا﴿:ابُُا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-َّلهللااا،ان اِبُالسْتد-لحلضَََََ اَفَْ ااي ٌُ ِا؛ا﴾بو عاَبهيُ ماَّلإ  اَّلملاحمو

مياسك انُافاته ايوه ايشَداَُاعهصَلرَّللاينالسصَاُبةاَّلباللافْ .اَّلبادالسكا،ااْري احت لسُهُُايفااوُُل
اهللااا ِماناَََََََََُّل ابُُل متوولمو عا﴿:ا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُلا-لألشَََََََََاِالحل اَّليجيدع ْعثو ََِا ياحي بَعهَوتوللالسعموشَََََََََع ا﴾فُي

عَتوللالسسَني ياها﴿:اَّلبُُاعاَُل،ا[5:ا]لسهلبة َِابُي اَّليهاَِبسعَْيلعَمال َخ ا[.29:ا]لسهلبةا﴾يَو عَناولنياَِبهَس
 [.217: ﴾ ]البقرةَوَّل يَهَاالهوَن يههَقاتِلهوَنكهْم َح ا يَهرهسُّوكهْم َعْن ِسيِنكهْم ِإِن اْسَ ََاعهوا﴿
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ايةوا﴿:اا-سَََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-مثابُُاهللااا ِك.ا:االسههاةاماُايي؛ا﴾َّليلسعَههَع اَن يا﴿لسشَََََََََََ ِو َْي ايةوايياع َّليلسعَههَع
ِم.ا؛ا﴾لسعُيهع َا ِكالسنيايوه انتْ اايااهُرانكةايارباناداهللاان السُه ايفالألشَََََََََََََاِالحل َّليها﴿لسشَََََََََََََ

ُعَتولويكو عا ايَوَُي ايَيِوَدَّلاو عا﴿هايزلُالسكهَُرايَُُعتلوك ايياَُالمل نالن.ا؛ا﴾يَيزيلسولني ِدَّلا ا:ااييا؛ا﴾حي س اُاي
نولل﴿ن ادياك افرتجاللاإَلالسكهِ.ا هي ُي ا.﴾َإَنالسع

ا ﴿ نْهيههَ اهههْم ِف الههدُّ ْت َوْعمههَ َك َحِبَههَ لهْولَئههِ اِفٌر فههَ ْت َوههَو كههَ َِ فَهَيمههه ِدْس ِمْنكهْم َعْن ِسينههِ َوَمْن يَهْرتههَ
َه النااِر ههْم ِفيَ ا َخاِلدهونَ   [.217: ﴾ ]البقرةَواآلِخَرِة َووهْولَِئَك َوْصَبا

ا﴿ ايَيِععَيَددعاَناعكو عاني ع )ن ا(ا؛ا﴾فَيْيمَوتعا﴿لَسنيايرتكاديَا افريجعاإَلادي السكهَُرا؛اا﴾َدياََ َاَّليني ع
ِط.ا ََ ايينعميُهلوو عا﴿ماُاستشَ َْ يتع احي سيَئكي افيووَّلع َُفٌِ ااي ََُحلةا:اايي؛اا﴾َّليمولي ؛ا﴾يفالسَدوَعْيُ﴿ب تتاينمُهل السصَ
ُالرعدا؛اا﴾َّليل َخِيةَا﴿،اافالالنهُْراهلُ ِعداِاسلايناشَََََََخصَََََََ  هاجتللُانتْاُ.اَّلسااهْ ان ايْ  انم المل

اينانلدع اسإلسالماحمتاينمُس ا،اان الإلسالماَّلاُنانُّتم ُاَّلبداحجامثانُداإَلالإلسالم م اوُُل
السُُّبُةِا

ُا ا﴿:ايُُلا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-وا افالاملا تاَّلملااُفِاامُابْاتال يةاَّلهللااا:الجللل َّليني ع
اييصعايايَيِععيَددعاَناعا سيَئكي ايينعميُهلوو عايفالسَدوَعْيُاَّليل َخِيَةاَّلييوَّلع َْ يتع احي سيَئكي افيووَّلع َُفٌِ ااي اَّليمولي اَديَاَ افَيْيموتع اكو عاني ع ُو ُ

َُسدوَّلنيا اَفْايُاخي اإللادختللافْاُاخيتدَّلنايفاجاا .؛ا﴾لساسَُرامو ع
ِبيهِع اّللِا وهْولَئِهَك يَهْرجهوَن َرْحهََْة اّللِا َواّللاه  ِإنا الهاِذيَن ََمنهوا َوالهاِذيَن ههَاَجرهوا َوجهَاههَدهوا ِف ﴿ سهههههههههههَ

 [.218: ﴾ ]البقرةََفهوٌر رَِحيمٌ 
ِوَّلل﴿ ََْْ ا﴿آناللامجاللاب الهنهُُداَّللسام .ا؛اا﴾َإنسالسسَني ياآنياوللاَّليلسسَني ياميُجي َّليجيُميدوَّللايفاسََََََََي

ََْْ اهللااإلنال ادي اهللاا؛ا﴾لهسَا َّللافُربللايَّلطُهن اَّلجُمدَّللايفاسَََ ََْاُو اَّلعاَُلاا-فُسني امُج .ا-سَََ
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ايَيِعجولنياري َعيةيالهسَا﴿ سيئََكي ِجلناجتللُاهللاا؛ا﴾يوَّلع ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-ي ستم نا .ا؛ا﴾َّليلهسواغيهولرٌا﴿.ا-سََََََََََََ
ا.رحْ اّب 

ِآناس اناٍُنانااُ ِجُ ايالسُ ا:اَّللس
ِجََُ ايي:ايي: املعىن األول اري ََعيةيالهسَا.ا﴿لألنََ :الس ايَيِعجولني سيئَََكي ِةا﴾يوَّلع [اَّلمََنلا218:ا]لسُْ

املالألص .
ِجُ اَي ايي:  املعىن الثاين للرجاء ُيُ ي يا﴿؛االخللص:االس اَس ؛ا[7:اا]يلوفاا﴾َإنسالسسَني ياهايَيِعجولني

ََْاََََُوََََ اَّلعاَََََُلا-هاخيََََُفلناسََََُُ اهللاا دوَّللا﴿:اَّلبََََُُاعاَََََُل،ا-سََََََََََََ ال َخِيالنعََََْو السعَْيلعمي ا﴾لهسياَّليلرعجولل
اخُفللالسْلمال خِ.:ايي؛ا[36:ا]لسااكْلتا

ر ل﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا:  املعىن الثالث اَّليبُي ؛ا[13:ا]ول ا﴾نيُاسيكو عاهاعَيِعجولنياهََس
الب انُْ  َّلناهللانظمة.:ايُُل ِجُ .اَّلمنلاملاهاع الملاىنالسثُسثاست

ا َوْكبَهره ِمْن ﴿ ا ِإْْثٌ َكِبرٌي َوَمنَهاِفعه لِلنهااِس َوِإَْثه همهَ ِر قهْع ِفيِ مهَ لَلهوَنَك َعِن اخْلَْمِر َواْلَمْيسهههههههههههِ َيسهههههههههههْ
 [.219: ﴾ ]البقرةنَهْفِعِ َما
َِا﴿ انيَ الخلعيمع ويسولويكي ََع َِا﴿نُاحك الخلمِ.ا؛اا﴾ييَُّ َََ ْعَُّ ََوسلنان ا؛اا﴾َّليلسعمي ََِاملالسُمُر.ايَُّ َّللملَُّْ

ِياُتالخلمِا ََ اعشَََََََ َْريٌا﴿حك الخلمِاَّلحك الملَََََََََُِّْاَّلمنلالسَََََََََُّ لُايفايَُّل ٌااي :ايي؛ا﴾بو عاَفَْاميُاَإمثع
فْ ا؛اا﴾َّلينيايَُفعواسَتاسُ َا﴿نظْ ابَُّْ انُاحيصَ ان الخلمِاَّللملَُِّْاَّللسُمُران الملخُصَمةاَّللسهواش.ا

ِةالستنةايفالخل ِ ناُفعاَّلن الملاُفعاستاُ السظُم ََُبةالملُُابالاعا ايفالملََََُِّْ،امِاَّللسه َّللملََََُِّْا،ااإصََ
ِيقالحلظ.ااااحْثااملالسُمُر. نُاياشوا:ااماُالإلمث:اايي؛اا﴾َّليَإ عواوميُ﴿َيخنالملُُان اغرياعا ان اط

َاَاميُ﴿ناامُان الملهُسََََََََََََد.اا اوَيهع اَن ع ِو َْي َاَاميُ﴿لملاُفعا:اايي؛اا﴾يياع اوَيهع اَن ع ِو َْي مثا،اَّليََََََََََََُّوسلوكا؛اا﴾يياع
ا:ابُُ
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ه اّللاه َلكهمه اآلَيِم َلَعلاكهْم تَه َهَفكارهونَ ﴿ َذلِهَك يههبَه ِ  اَ ا يهنِفقهوَن قههِع اْلَعْفَو كهَ لَلهونَهَك مهَ ﴾ َوَيسهههههههههههْ
 [.219: ]البقرة
ُولنيا﴿ انيُليلايواَه ويسولويكي نُاملانُدلرالساهُةِانُللاياهُلنِانُالسشََُ السنياياهُلنِ.ا؛اا﴾َّليييََُّع

ََ ان الحلَُجَة؛ا﴾لسعايهعليا﴿يوهُللا؛ا﴾بَو َا﴿ َْ .ا،اانَُاملالساهلِاَّلملالسهَُضََََََََََََ هاعاهُللانَُاحتَهُجلناإس
سَََكيا﴿ ني ِوَّلنيا﴿امََُاب اسك الألحكََُم.ا:اايي؛ا﴾اََي اعَيهَيهيكس َتاسيايتسكو ع الهسواسيكو وال ايي و ايَوَْي َي سَََكي ني ؛ا﴾اََي

ِن اهللااسََََََََََََْاُو اَّلعاَُلافْ الخلريالس َّلنايفامنهال ايتافهاُتلناينانُاشََََََََََََ اظْ .اَّللساهلايفاعههك
ِآناس اناُن ا:السُ

ُالهسوانياَعاو عا﴿:ابََُُاعاَََُلا،لسصََََََََََََََه :ايي: املعىن األول انيهََي دع ََي ِلنا﴾َّليسُي ؛ا[155:ا]آُانم
ِة.:السصه ايي؛ا[43:ا]لسهلبةا﴾نيهيُالهسوانياعكيا﴿،اصه  الملْه

ا﴿:ابََُُاعاَََُل: الَِت: املعىن الثهاين وب اييَّلع ايَياعهولني ايينع ُ َاَإهس ةوالساَيكََي دي السََسَنيابَََْيَدَهانوََُع ا﴾يَياعهولي
ِة ِكالملاِ.:ايي:ايي؛ا[237:ا]لسُْ اع

ََ اَّللسزلِدان الملُُ:االساهلايي:  املعىن الثالث ُولنيا﴿:اابُُاعاَُل؛االسهُضَََ انيُليلايواَه ويسولويكي َّليييَََََُّع
ِةا﴾بوَ السعايهعليا ا.[219:ا]لسُْ

ِة:االساهلايي:  املعىن الرابع انيهيلل﴿:ابُُاعاَُل؛االسكث ايةياحي س َْيئيَةالحلعيََََََََُّي السََََََََُّس سعايُانيكيُني ا﴾مثوسابيدس
ِلص َّلل.:انهللايي؛ا[95:ا]لألن اح ااث
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 224-220( من اآلية 35: تفسري سورة البقرة )ص
نْهَيا َواآلِخَرةِ ( 219) َلَعلاكهْم تَه َهَفكارهونَ ﴿  [.220: ﴾ ]البقرةِف الدُّ
ِوَّلنياسيايتسكو عا﴿ ََُبُة.ا؛اا﴾عَيهَيهيكس ِوَّلنيا﴿هنُيةال يةالسََََُّ اعَيهَيهيكس ُا؛اا﴾سيايتسكو ع ََوسه ان الإلوهُ ،افْمُاسََََ

َّلن ِة؛اا﴾يفالسَدوَعْيُاَّليل َخِيةَا﴿:اَّلنُاسََََََوسه ان الخلمِ.اساتك اانسكاعههك ؛ايفاينِالسدوُْاَّلينِال خ
ِة. افهوخنَّلناِبألصت اسك ايفاينِالسدوُْاَّلينِال خ

 [.220: ﴾ ]البقرةَوَيْسلَلهوَنَك َعِن اْليَهَ اَمى قهْع ِإْصالٌح َههْم َخيهْرٌ ﴿
انيَ السعَْيهيُني ﴿ ويسولويكي حنسران ايا اينللُالسْهُن اظتم ُ.اا-سََْاُو اَّلعاَُلا-ملُاهللااا؛اا﴾َّليييََُّع

اا﴿ ُاَإُنسُي السعَْيهيُني اظوتعم  ُي ر لَإنسالسسَني ياَييعاوتولنيايينعليل ِجللايفا،ا[10:ا]لساََََََََََََََُُّ ا﴾َييعاوتولنيايفابو ولهَنَ عا ي حت
ََاعاستْهَُن اطاَُنَ ُ ِجللاح ايناباضََََََََََََََا ايصََََََََََََ َّلم ا،اينِالسْهَُن .امَ اي لاتلهن ِامَ اَي لنِاحت

الٌ اهليو عا﴿:ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-يصََاالناهل اطاُن ُاسلحدم .ابُُاهللااا إصََال اهل ا:اايي؛ا﴾بو عاَإصََع
َْةاينللهل،اَّلألنللهل  ِلىل .اعام ٌِا﴿ اَّلندخ َْع َْةامنهالألنللُ؛ا﴾خي ِكاعام خريان اندمالهمهمَُما،ان اع

اأبنللُالسْهُن .
َهوههْم فَِإْخَوانهكهمْ ﴿ َاِل  [.220: ﴾ ]البقرةَوِإْن َته
َُس ولمو عا﴿ اَتََََوي ليلووكو عا﴿وهُهك اباهُها .ا:اَتََََُس للايي؛ا﴾َّليَإنع َإخع م اإخللوك ايفا:ايي؛ا﴾فََََي

افكنسكاسك السكانعالسْهُن .،اخيُسدايخُهَّلن اشونالأل اينا،السدي 
 [.220: ﴾ ]البقرةَواّللاه يَهْعَلمه اْلمهْفِسَد ِمَن اْلمهْصِلحِ ﴿
ديا﴿ َت َا﴿ألنللُالسْهُن ابَََََََََََُّْ الملخُس ة.اا؛ا﴾َّليلهسوايَياعتي والسعموهعََََََََََََُّ السعموصَََََََََََع لملصَََََََََََت ا؛اا﴾َن ي
اناامُ.فْ ُزيااال ا؛ايات السكاا-سْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا،اِبملخُس ة
 [.220: ﴾ ]البقرةَوَلْو َشاَء اّللاه أَلَْعنَهَ كهْم ِإنا اّللاَ َعاِيٌا َحِكيمٌ ﴿
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ينعاَيهيكو عا﴿ ُ يالهسواألي اشََََي ميالملخُس ة.ا،اضََََْسقانتْك :ايناهك ايي؛ا﴾َّليسيلع َّللسهضََََْْقاحيصََََ ابها
ِه.ا؛ا﴾َإنسالهسيانيزَيزٌا﴿ َّلن السكانُايرشََََََََد اهللاا،ايفاُس يفايحكُن اَّليفا؛اا﴾حيَكْ ٌا﴿غُسٌ انت اين
ايفامنهال ايتاَّلغريمُ.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-

 [.221: ﴾ ]البقرةَوَّل تَنِكبهوا اْلمهْشرَِكاِم َح ا يههْؤِمنا ﴿
َِايُتَا﴿ ِلت.ا:اايياُالملَََََََََََُّتملناهاعهزَّلجللالملشَََََََََََِاُتايياا:يي؛اا﴾َّليهاعياَكاوللالسعموشَََََََََََع لسكُف

ايَو عَن سا﴿ ينيٌةانو عَنايةٌا﴿فإللاآناتاجُزاسكايناعهزَّلجاُ.ا؛ا﴾حي س  .﴾َّليألي
ٌر ِمْن مهْشرَِكْة َوَلْو َوْعَْلبَهْ كهمْ ﴿  [.221: ﴾ ]البقرةَوأَلََمٌة مهْؤِمَنٌة َخيهْ
َِايةٍا﴿ ََع انوشََََََ اَن ع ٌِ َْع ينيٌةانو عَنايٌةاخي ِة؛ا﴾َّليألي لألينيةالمل ناةالملمتلاةالمل ناةاخرٌيا،ااخريان انشََََََََِاةاح
ِةا ِةالملشِاة،ااُوللاياْْلنانت ان اعزَّلجاينيةانُّتمة،االملشِاةن الحل ُ الحل ِغَْلو ايفاوك ا-فُهللا،اَّلي

َْيهعكو عا﴿هنُم .ااا-سََََََََْاُو اَّلعاَُل ايينع ي ٍةاَّليسيلع َِاي انوشََََََََع اَن ع ٌِ َْع ينيٌةانو عَنايٌةاخي لملشََََََََِاةابداعوا ْكا؛ا﴾َّليألي
سَََََََََََََْاُو اا-ثايجُزاهللاااحْاا-منلالحلك الصَََََََََََََل ابْريالسكهُبُْتا-،ااِبمُهلُاَّلنُهلُاَّلوَََََََََََََُّْاُ

ُ السكهُبُْتاا-َّلعاَُل ِلوُْتا:السكهُبُْتام سا،اَّلاوك سََََََََََََْاُو اا-هللاااافُدابُُ؛السْالدايتاَّللساصََََََََََََ
ُيا﴿:ا-َّلعاَُل السسَني يايوَّلعوللالسعَكهيُ اَن ي ايُتو صَََََََََََََي فُحملصَََََََََََََاُتان السني ايَّلعللا؛ا[5:اا]لملُِدةاا﴾َّليلسعمواع

اعهصْت .ا-إناشُ اهللااا-سْو اامُا؛اايهنُاجيلزاستمُّت اوكُحاُ:السكهُُايي
ِْ َوَلْو َوْعَْلَبكهمْ ﴿ ِر ٌر ِمْن مهشهههههههههههْ ٌد مهْؤِمٌن َخيهْ رِِكَ  َح ا يههْؤِمنهوا َوَلَعبههْ ﴾ َوَّل تهنِكبهوا اْلمهشهههههههههههْ
 [.221: ]البقرة
ََِا يا﴿ لسكهُراهاعزَّلجلم ا:ااهاعزَّلجللالملشَََََََََََِا ايي:ااهاعاكاللايي؛ا﴾َّليهاعواَكاوللالسعموشَََََََََََع

ايَو عَناولل﴿لمل ناَُت.ا َْعٌدانو عَن ٌا﴿فَإللاآناللاجَُزاعزَّلجيا .ا؛ا﴾حي س َْدا؛ا﴾َّليسياي ِةاعزَّلجَتان ِيةالحل سلالمل
َِكٍا﴿ن ن .ا انوشع اَن ع ٌِ َْع ْيكو عا خي ايينع ي املُس اَّلجلمُس اَّلساُّْ .؛ا﴾َّليسيلع
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َِ لِلنهااِس َلَعلا هْم وهْولَئِهَك يَهْدعهوَن ِإََل النهااِر َواّللاه يَهْدعهو ﴿ ه ََيتِه َِ َويههبَه ِ  ِإََل اْ َنهاِة َواْلَمْعِفَرِة ِبِِْ نِه
 [.221: ﴾ ]البقرةيَهَ ذَكارهونَ 

اهللااا سيَئكيا﴿:امنلالحلك افُُُا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-مثاب س ِك.ا:ايي؛ا﴾يوَّلع نولنيا﴿يم السشََََََ ييدع
ُرَا الساَََس َةا﴿يَََدنلناأبنمَََُهل اإَلالساَََُرافالايتْقانواَََُااها اَّلعزَّلجيا .ا؛ا﴾َإَلي الجلعياَََس نولاَإَلي دع َّليلهسوايَََي
ْعَهِيةَا ِة.ا؛ا﴾َّليلسعمي اَّلهللاايدنلاإَلالسام المللج استمْه
ا.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-اإبرلدع ؛ا﴾إبََلعوَ َا﴿
عََ اسَتاسُ َا﴿ واآايي ُ .؛ا﴾َّلييَوَْي َي اَّلن السكايحكُمالساك
ِوَّلنيااسيايتساو عا﴿ا ايهاظلن.ا:ايي؛ا﴾يَيهينياس
اَء ِف اْلَمِبيِض َوَّل تَهْقَربهوههنا َح ا ﴿ لَلهوَنَك َعِن اْلَمِبيِض قهْع ههَو َوً ى فَاْعَ اِلهوا النِ سهَ َوَيسهْ
َْ هْرنَ   [.222: ﴾ ]البقرةَي

انيَ السعميَاْلَا﴿ ويسولويكي ِلداب ؛ا﴾َّليييَََََََُّع نكُنا،الحلْلَّلسْفازنُناا،انكُنالحلْل:االحملْلالمل
ِيةان انكٍََُنانا :الحلْلايي انيَ ا﴿،امََنلالملكََُناملالحملْل،السََدماخيِجان المل ويسولوََيكي َّليييََََََََََََََََُّع

اييل ى َْ ايلى:ايي؛ا﴾لسعميَاَْلابَو عامولي ُ يا﴿،ادماغرياطَُمِ؛امَنلالملكَُناف :ايي؛ا﴾فَيُنعهيزَسوللالساَيَََََََََََََََُّي
ِعنياَّليها  يفالسعميَاْلَا﴿يعِاللاَّلط الساُُّ اا ايي عاو ِيبولمو ساحي س ُع َّلسْفانااُها،اايفانكُنالحلْل:اايي؛اا﴾عَي

الساََََََُُّ ايفازن الحلْل ِيةاإللاحُضََََََتاملاي لاتلمُاَّلملا،اواهُز نث انُااُنالسْالدايهاتلنااُوتالمل
ئ السا ،اايشََََََََُربلمُاَّلملاجيُنالمُايفالسْْلتا اهللاااان السكا-صََََََََت اهللاانْ اَّلسََََََََت اا-فََََََََُّو ا-فووُز

ُ يايفالسعميَاْلَا﴿،ااهال يةمنا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُل نعهيزَسوللالساَيََََََََََُّي ِيةاإهايفااإلل ا؛ا﴾فُي سكايناعُْشََََََََََِالمل
»افعلوا كع شههههههههههيء إَّل :انث انُابُُالسا اصَََََََََََََت اهللاانتْ اَّلسَََََََََََََت ،انكُنالحلْل:االحملْلايي
ُ ،االنكاح« ِلداِبساك الجلمُعايفانكُنالحلْل.:المل
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ََ اْرَن فَْلتهوههنا ِمْن ﴿  [.222: ﴾ ]البقرةَحْيثه َوَمرَكهمه اّللاه فَِإَ ا َت
ِيبولمو سا﴿:ا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا ُع ِبلم ايفالحلْل:ايي؛ا﴾َّليهاعَي هاجتُنالم ا،اهاعُ

ِعنيا﴿:ايفانكََُنالحلْل.ابََُُ،ايفالحلْل افََيَإليلاعي ياس ِعني ايي عاو ِنان السََدم.ا:ايي:ا﴾حي س فََيَإليلا﴿ي ا
ِعنيا اِبهغهُُُّاِبملُ .ا:ايي؛ا﴾عي ياس

ِعنيا﴿َّلييضَُا ايي عاو ِيبولمو ساحي س ُع ِعنيا﴿ياُ عالسدم.اا:امباىناح ؛اا﴾َّليهاعَي لوُ عالسدما؛ا﴾فيَإليلاعي ياس
ِن ِجَ اينايد ازَّلجَه ِامَاُ؛اامثاع ا َََتت.ا:االجلللُاملان اجيلزاست فَيَإليلا﴿إللالوُ عالَسدماَّللغهََََََََََََُّ

ايينيِياو وا ْعثو احي ِعنيافيوععولمو ساَن ع انكُنالجلمُع.ايفا:اييا؛ا﴾الهسواعي ياس
ََ ِ رِينَ ﴿ بُّ اْلمهَ  بُّ ال هاوااِبَ  َوُيِه  [.222: ﴾ ]البقرةِإنا اّللاَ ُيِه
الهسوا﴿ ايينيِياو و ثو َََْع احي اَن ع وععولمو س ََي افَ ِعني َإليلاعي ياس ََي ِجادَّلناغريه.ا:ايي؛ا﴾فَ الهسيا﴿يفالسَََُْ اَّللسه َإنس
َ ا لاا-سَََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-.افإللايح اهللااا-سَََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-إجتُْتالحملْةاهللا؛ا﴾لسهَسلسلَب ياحيَو نْد 

ِنََ .ا َ السهَسلسلَب يا﴿يثََْْ اَّليك الهسياحيَََو .ا:ايي؛ا﴾َإنس ان السََنوُل َِي يا﴿لسََنيايهُل َ السعموهي ياَي ؛ا﴾َّليحيَََو
ِي ان الألبنلر. المله ا

اؤهكهْم َحْرٌ« َلكهْم فَْلتهوا﴿ كهْم َواتهاقهوا اّللاَ َواْعَلمهوا وَناكهْم   ِنسهَ مهوا أِلَنفهسهِ ئهْ هْم َوَقدِ  َحْرَثكهْم َوَّنا شهِ
ِر اْلمهْؤِمِن َ   [.223: ﴾ ]البقرةمهالقهو ه َوَبشِ 

ِعٌثاسيكو عا﴿ احي ُؤواو ع ََي ِثا؛ا﴾َوَََََََََََََُّ لسلسََداَّلمََنلان اِبُا:اَّللسزرعايفال يََةامباىن،احمََ السزرع:الحل
ََْْ .اا هو عا﴿لسهشَ ئَع َََ اشَ ِعجتيكو عاييَنس جتك ايي؛اا﴾فيوععوللاحي جتك :اح ِثاملالسُْ .ا،انكُناح ا﴿َّلنكُنالحل ييَنس

هو عا ئَع ايي؛اا﴾شَََ َّلا امنلا؛ايَّلاإدِبر،اإبُُْ،ايَّلالضََ  ُع،ايَّلابالد،ااسََلل ان ابُْم،اااْهاشََئه :اايَنس
ِج ِجَ لسَني اااَّلمَنلاردانت السْالد،اجَُِزاإللااَُنايفالسه ِيعَ ايفابْتاَُاااَُوللاياالنان اإعَُْنالس لن

اهللاا،افكُوللاياالنانا ،ان الخلته هو عا﴿:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-فووُز اَشئَع اا.﴾ييَنس
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ِلبهوا بَهْ َ النهااسِ ﴿ ًة أِلَميهَْاِنكهْم َوْن تَهبَهرُّوا َوتَه هاقهوا َوتهصهههههههههههْ : ﴾ ]البقرة َوَّل َيَْعلهوا اّللاَ عهْرضههههههههههههَ
224.] 

هو عا﴿ ئَع اشََ ِعجتيكو عاييَنس كو عا﴿:امثابُُ؛اا﴾فيوععوللاحي نوللاأَليوهوََُّ ،ابدنللاألوهَُّك السام السصَُح؛ا﴾َّليبيدَي
ُوللا﴿:ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-َّلن الألنمُُالسصََََََََََُحلةايفامنلالملُُمالسهََََََََََُّمْةانادالجلمُع.ابُُا َّليلعَس

ِهاَّلوللمْ .ا؛ا﴾لهسيا ايفايَّللن
َِا﴿إللاباثك افْ ُزيك اأبنمُسك اَّلمنلان اِبُالسهاديد.اا؛ا﴾نوالبولهواَّليلنعتيموللاييوسكو عا﴿ َََي َّليبيشََََََ
ِهاِبجلاةا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-لسنيالعقاهللااا؛ا﴾لسعمو عَنَا يا َََي ة ا﴿:امثابُُ،اابشََََََََََ َّليهاجتيعايتوللالهسيانوِعضََََََََََََي
َوكو عا ِةالحلتهاِبهللا؛ا﴾أَلي عُي ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-لسااُان ااث
اعَيَْيََِّللا﴿ا الساسُ َايينع ي َتاوللابَي ع ََع ُوللاَّليعوصَََ َّللالحلتهاِبهللايناها،ااهاحتتهللاِبهلل:اايي؛اا﴾َّليعَيهَس هاعكث

ََت اب الساُ ،اهاحتتهايهاحتتهايهاعهُُاهللا،اهاحتتهايهاعرب،ااعربَّلل ها:ايياا،إل لاواهْ ،ااهاعوصََََََََ
َّلهاحتتهاأبها،االسْم ن ااب ااهِ،اايفا ْاكاا-سَََََََْاُو اَّلعاَُلاا-حتتهاِبهللاألج ايهاعهُُاهللاا

ََت اب الساُ  ِيىاغريمُاخري لافتْوَتالخلري،ااعوصََََ َّلسْكهِان ا ْا اامُابُُا،افم احتهانت ا  اف
السا اصت اهللاانتْ اَّلست .

يٌع َعِليمٌ ﴿  [.224: ﴾ ]البقرةَواّللاه فَِ
ٌْعانيَتْ ٌا﴿ .؛ا﴾َّليلهسوامسَي ا،نتٌْ اأبحللسك ا؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿امسْعاألبللسك اَّلن السكالحلتهافالابُل

َوكو عا﴿ ِآناس اناٍُنانااُ؛ا﴾َّليهاجتيعايتوللالهسيانوِعضية اأَلي عُي ا:السْم ايفالسُ
َّلص:االسْم ايي:  املعىن األول ا﴿:اابُُاعاَُل؛االسْدالسْمىناَّل:االساضَََََََََََلالملا ابَْيَمَْاكي َّلينيُاعَتعكي

انولسي  ايوَّلَ ياا﴿،ا[17:ا]ط ا﴾ايي ا[.19:ا]لحلُبةا﴾َاهيُبي وابَْيَمَْا َافيوينسُاني ع
اَنزَي يا﴿؛اجاةالسْم : املعىن الثاين لليم  َُ ُ اا[.37:ا]لملاُرج؛ا﴾نيَ السعْيَمَ اَّلينيَ السشَيمي
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اَِبسعْيَم َا﴿؛السُلة:االسْم ايي:  املعىن الثالث ِعِب  ََي ََُفُتا؛اا﴾فَيِيلغيانيتيْعَا عاضَََ َّلبُُا،ا[93:ا]لسصَََ
اَناع واَِبسعْيَم َا﴿:اعاَُل يخينع ي ا[.45:ا]لحلُبةا﴾ألي

ة اأَلي ََعيَُوكو عا﴿:الحلتهاامََُايفال يََةالس اينََُناََُ:السْم ايي: املعىن الرابع َّلبََُُا؛ا﴾نوِعضََََََََََََََََي
َوكو عا﴿:اعاَُل ْعَلايفايي عُي ِة؛ا﴾هايَو يلَخنواو والهسواَِبستس اَّلمنلاملالألاثِ.،ا[225:ا]لسُْ

َدَم عا﴿:ابَََُُاعاََََُل؛السااَََد:السْم ايي: املعىن اخلههامس َدانياَََع ابَياَََع اَن ع ثوللايي َََعيُوَياو ع اويكي ا﴾َّليَإنع
سََْيةٌا﴿،انالدم :اإناوكثللاي َُهن ايي،ا[12:ا]لسهلبَة اَيُاِبي ٌنانيتيَْع ايي َعُي اسيكو ع ي َُنا؛ا[39:ا]لسُت ا﴾ييمع

انالد.:ايي
َْاوكياَّلينيُا﴿؛الملَتعكا:االملاىنالسََََََََُُّد استْم ايي: املعىن األخري  ا ي ُااا﴾نيتيكيتع [ا50:ا]لألحزل

َْعكيا﴿ا،انَُالحهلعَ ا ْاَكا:ايي اييفَيُ يالهسوانيتي َََُس ا َْاَوكي ا ي ُاا﴾َّلينَيُانيتيكَيتع :اَّلبَُُاعاََُل،ا[50:ا]لألحزل
ووكو عا﴿ ايي عُي الهحهلل اَّللملَتك.:ايي:ايي؛ا[36:ا]لساُُّ ا﴾َّلينيُانيتيكيتع
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 230-225( من اآلية 36: تفسري سورة البقرة )ص
ََفهوٌر ﴿ بهَهْت قههلهوبهكهْم َواّللاه  ذهكهْم ِبههَِا َكسهههههههههههَ ذهكهمه اّللاه ِِبللاْعِو ِف َوميههَْاِنكهْم َوَلِكْن يههَؤاخههِ َّل يههَؤاخههِ

 [.225: ﴾ ]البقرةَحِليمٌ 
ََْاُو اَّلعاَُلا-هزلُالحلديثان الحلتهاِبهللا؛ا﴾هايَو يلَخنواو والهسوا﴿ هايَو يلَخنواو وا﴿.ا-سََََََََََََ

َوكو عا ْعَلايفايي عُي ِيدالحلته،االستْلايفالسْم ايناخيِجان الإلوَََََُُّن؛اا﴾لهسواَِبستس اونا؛اافْاتهاَّلملاهاي
َْتاإَلااَنلاَّلاَنلِاعُُل،اهاَّلهللا:ايُُل اهاَّلهللا،اهاَّلهللا:امَ الم اَس ادخَ  ايُُل اَس ا،اعُُل عُُل

اوا اَّلهللا ََداملالحلته،اافاتتاانلِايُُل ََم اسْلالسْم اهايُصَََ ََْاُو اا-سنسكاهللااا،امنلايَََُّ سَََ
ابَوتولبوكو عا﴿:ايُُلا-َّلعاَُل ْيتع اايََُّي ايَو يلَخنواو عامبُي ،السنياوليتايو احتهاياهرباحته:ايي؛ا﴾َّليسيَك ع

فانلاي لخنا اهللااِبستْلا؛اإللااُنالسشَخصابداولىابُتْ ايو ا  ،االستهظاَّللحداسك الساْةاَتهته
ََْاُو اَّلعاَُلا-لسنيابصَََََدتاينايكلنا ْا ُاي لخنكاهللاا؛اايفاي ُوك  ََْكانتْ :اايي؛ا-سَََ ،احيُسَََ

ََُبَََْكا ََإناحاثَََتاياَ ِتان ا ْاَََكاهاشََََََََََََََُ انتَََْك.ا،افَ ْعَلايفا﴿َّلإنااه الهسواَِبستس نواو و َََ هايَو يلخَ
َوكو عا َتْ ٌا﴿ملُاصدراناك ان الستْل.اا؛اا﴾لرٌاَّليلهسواغيهوا﴿،ااهاإمثانتْكاَّلهااهُرة:اايي؛اا﴾يي عُي ألو ا؛اا﴾حي

ايخِالساُلبةان انُّهاُاُ.ا
ََفهوٌر رَِحيمٌ ﴿ َه َوْربَهَعِة َوْش هْر فَِإْن فَاءهوا فَِإنا اّللاَ  : ﴾ ]البقرة لِلاِذيَن يههْؤلهوَن ِمْن ِنَسائِِ ْم تَهَربُّ
226.] 

ِآنانت اناٍُنانااُواْ اإَلاينا؛ابْ ايناوشِعايفاعهُّريامنهال ية ا:الستْلايفالسُ
َُدانتْاَُاا:الستْل؛االسْم : املعىن األول ْعلَا﴿ملالسْم الس اهايوا نواو والهسواَِبستس ييا؛ا﴾هايَو يلخََ

ا  اهايُصدمُاصُحْاُا
ا
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السُْط انث : املعىن الثاين لَلعو ْعَلا﴿؛السشَََََََه اَّللأللى:السُُل لنياَّليلسسَني يامو عانيَ الستس َِضَََََََو ا﴾نواع
ْعَلانيََِّللاَاِيلن ُ﴿،ا[3:ا]لمل نالن ِبُنا﴾َّليَإليلانيََِّللاَِبستس ا[.72:ا]لسه

ُِالخلمِ:  املعىن الثالث اناداشََََََََََََََ ِلَُّل ِيانت الستََََََََََََََُُّنان السكالمالمل :ابُُاعاَُل؛اانُاجي
ُاَّليهاليعجتَْ ٌا﴿ ْعٌلاَفْاََي ُاهاسي وعسََََََََََََََََ  ُااََي اَفْاََي مياوا﴿،ا[23:ا]لس لرا﴾يَيهَياََيُزينولني ََع ْعل لاَّليهاهاييََََََََََََُّ ُاسي اَفْاََي لني

ا[.25:ا]لسللباة؛ا﴾ليعجتَْم ُ
اهللااا اَوُّيََُِا عا﴿:اايفال يةالس اينُناُاا-سْاُو اَّلعاَُلاا-يُُل ايَو عسولنياَن ع :اي سلناييا؛اا﴾سَتسَني ي

»من  ا الذب :االسا اصت اهللاانتْ اَّلست ايفالحلديثالسُدسُايُُل،االحلته:االإليال ايي،ااحيتهلن
ََوَلايي؛اي هههلَل علي« ايَو عسولنيا﴿،احيته:ايهََ َني ي ََس َّلملا:احيتهلناحتهالإليال ،احيتهلن:ايي؛ا﴾سَتََ

ِجََ ايهساجيََُنعازَّلجهََ  ٍِا﴿لحلك .اا؛نََُالحلك ِ،احتهاخََُ ايناحيتهالس او ََع َةاييشََََََََََََ اييرعبَياََي ؛ا﴾عَيِيَبصو
افَيُ وَّلل﴿واهظِايرباَةايشََََََََََََََاِ.ا ِلجعاَّلَّلط ازَّلجهَ .؛ا﴾فَيَإنع ِجَ اإللاع :اوُُلماَُا؛اَّلاهسِان ا ْاَ الس

ِية.ا؛ا﴾فيَإنسالهسياغيهولرٌا﴿ اّب .؛ا﴾ريَحْ ٌا﴿ملُاصدراس ان ايلىالمل
يٌع َعِليمٌ ﴿ َاالَ  فَِإنا اّللاَ فَِ  [.227: ﴾ ]البقرةَوِإْن َعَامهوا ال
ُيا﴿ انيزينوللالس سال ُ ايي؛االحلُسةالسثُوْة؛ا﴾َّليَإنع ِلراّبُا:النهاعان اوك ،امجُعالسزَّلجةاألج الإلضَ
ُيا﴿:انضَََََََ ايرباةايشَََََََاِاَّلملاي وامنلاوُُل،االسَََََََهمِانُاَّلط ،ازَّلجهُنانثال انادها ؛ا﴾نيزينوللالس سال

ُيا﴿جيََ انتََْ ايناي تق.ا انيزينوللالس سال ِجع؛ا﴾َّليَإنع فََُسللجََ انت السََُُضََََََََََََََُاينايو تقا؛اأبناملاي
ْعٌا﴿زَّلجه .ا اأبفاُهل .ا؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿ألبللهل .ا؛ا﴾فيَإنسالهسيامسَي

اهللاا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
 [.228: ﴾ ]البقرةَواْلمهََلاَقامه يَه َهَرباْصَن ِِبَنفهِسِ نا َثالثََة قههرهوءْ ﴿
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ُتوا﴿ ِلداِبمل تَُُتاماَُالمل تَُةالس احتْل؛المل تَُُتايوللناَُااثرية؛ا﴾َّليلسعمو يتسَُي لمل تَُةا،المل
ايَيهَيِيبسصع ياأبَيوهوََُّا سا﴿:اا-سْاُو اَّلعاَُلاا-لس احتْلابُُاهللااا ِن:اايرتبص ايي؛اا﴾َّليلسعمو يتسُيُتو ،اياهظ

ِن.اا:ااإل لايرتبصََ ايي َا سا﴿سْرتبصََ اسْاهظ ُ اهاجيلزاهلُايناعهزَّلج.ا:اايي؛ا﴾أبَيوهوَََُّ جتيالجتيةيا﴿ن الساك
َّل ايي؛ا﴾بَوِوَّل ٍا ِج اا،جتالثاحْل:ااجتالجتةاب ِة:الس ِيع اَّلمُاطُم ََةامثاال ناطتُ الن ِيةاحْضَ جتتفالمل
ِةااثوْةحْ ِةااثسثةاا،ضَََََََةان ِية،اامث،اامثاحتْلان ن اجيلزاهلُايناعهزَّلجِانلدانت ابد اح ا،ااعاهظِالمل

ِةال ناحتْلامثاع اِ ََةالسثُسثةا؛امثاحتْل،اامثاحتْلامثاع اِ،اايها السكالمامُاطُم ؛امنهالحلْضََََ
ِتاحتست ِجُُان اشَََََََََََََُ تا،افإناطا اإنااُنامل،ااَّلجيلزاهلُايناعهزَّلجان الس اسَََََََََََََلل  ازَّلجاُالألَُّل

ِع  ِةايَّلان ِط،ايَّلاغريازَّلجاُ،اي تُاُاإهان اينُاِبساََََُّْة،امتضََََُابادانضََََُاجتالثاحْضََََُتاابشََََ
ِلجااُ ِلجاةالسزَّلجةِا،استزَّلجاإللاطتقازَّلجه اَّلنضَََََََََََََتاحْضَََََََََََََةاَّللحدةاس ايناي ن ا تكالسزَّلجان

الساتمُ ،ااِبحلْضََةالألَّلَلاَّللحلْضََةالسثُوْة ِجعا،اانتكتاوهََُّاُ:ااينُالحلْضََةالسثُسثةايُُل إَلاهلُايناع
َُداجَدَيداَّلمباِاجَدَيدامَنلاباَداجتالثاحْضَََََََََََََََُتا ابا ِيةا،ازَّلجاَُالألَُّل باَداجتالثاحْضَََََََََََََََُتالمل

اَّللحلْضَََََةالسثُوْة،انتكتاوهَََََُّاُ:اايُلسلن ِجعازَّلجه ؛اايفالحلْضَََََةالألَُّل ِج ايَََََُّه ْعاينايو إللا،االس
ِل ابْاامُ. ااُنان اع

اِم ِ ﴿ َْ اّللاه ِف َوْرحههَ ا َخَل عُّ َههنا َوْن َيْك هْمَن مههَ ﴾ نا ِإْن كهنا يههْؤِمنا ِِبّللِا َواْليَهْوَِ اآلِخرِ َوَّل ُيههَِ
 [.228: ]البقرة
َ اهليو سا﴿ َُنَا سا﴿لسزَّلجَُت.ا؛ا﴾َّليهاحيََي الهسوايفاييرعحَي ُاخيتيقي انَي هومع ي اييكع ن الحلْلاعكَنُا؛ا﴾يينع

ِلتا:ااَّلعُُل ا﴿يَّلاعكه الحلم اإنااُوتاحُنال .اا،احضتاجتالثان هومع يانيُاخيتيقي اييكع َ اهليو سايينع َّليهاحيَي
َِا اَّليلسعَْيلعَمال َخ ااو سايَو عَن ساَِبهَس َُنَا ساَإنع ِيةاع ن اِبهللاَّلَتَُصاهللاافالاجيلزا؛ا﴾لهسوايفاييرعحَي إللااََُوتالمل

اهلُايناعكنُايفامنهالألنلر.
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﴿ ُّْ  [.228: ﴾ ]البقرة ِبَرسِ ِهنا ِف َ ِلَك ِإْن َورَاسهوا ِإْصالًحاَوبههعهولَ هه هنا َوَح
ايزَّللجا .:ابالسها ايي؛ا﴾َّليبَواولسيهَواو سا﴿
ِجاها :ايي؛ا﴾ييحيَقاَبِيدَيَم سا﴿ا ان ِايفالحلْضةالألَّلَلاَّللحلْضةالسثُوْة.،اب
ايفاليسَََكيا﴿ا اييحيَقاَبِيدَيَم س ؛ا﴾يفاليسَََكيا﴿يفازن السرتبصالسثالثاحْل.ا:ايي؛ا﴾َّليبَواولسيهَواو س

الح ُ﴿يفازن السرتبصالسثالثاحْل.اا:اايي اييريلدوَّللاَإصَََََََََع ِلراهاجيلز.اإنا؛اا﴾َإنع سك اإنايرلدالإلضَََََََََ
ِجعالسُضْةاإَلالحملكمةافْاك السُُضُاب السزَّلج . ِلراماُاهاجيلزاَّلع ايرلدالسزَّلجالإلض

ٌة َواّللاه َعاِيٌا َحِكيمٌ َوَههنا ِمثْهعه الهاِذب ﴿ اِل َعَلْيِ نا َسرَجهَ : ﴾ ]البقرة َعَلْيِ نا ِِبْلَمْعرهوِف َولِلر ِجهَ
228.] 

نُاحُضََََََََََََََتاإها:استزَّلجُتالس اطوتُتاطتُةاَّللحدةاَّلهزلستايفالسادةايي:ايي؛اا﴾َّليهليو سا﴿
ِع .ا ِةايَّلان ََلل المل تََُُتايَّلالس املاعو تق.ا:ايي؛ا﴾َّليهليو سا﴿ن َنثََع والسََسَنيانيتيْعَا سا﴿ستزَّلجََُتاسََََََََََََ

ِوَّلصَا ََنيانتْا ان الحلُُل؛ا﴾َِبسعمياع ََ السَ انت الألزَّللجانثَ اَّلنتْا ا،اهل ان الحلُُل هل احُُل
ِلراَّلُنلالسك.ا ِكالإلضََََََََََ َّلصاحوََََََََََُّ السَاشََََََََََُراَّلع َّلص.اَّللملا اَّلات اِبملا انيتيْعَا سا﴿حُُل َُ ُ َّليسَتِيَجي

ِيةاطُنةالسزَّلجابَََََََُّْ ايو ا،افضَََََََْتةابَََََََُّْ الإلوهُُ؛اا﴾ديريجيةٌا َّللملاِاَّلُنلالسك.اإل لاجت انت المل
ِها؛اا﴾حيَكْ ٌا﴿يفانتك اهايْتْ ايحد.ا؛اا﴾َّليلهسوانيزَيزٌا﴿،اابََََََََََُّْ ايو ادفعاناِ ل،اايواهقانتْاُ فْمُادب

اخلتُ .
ٌِ ِبَْعرهوْف َوْو َتْسرِيٌح ﴿ َاال ه َمراََتِن فَإْمَسا  [.229: ﴾ ]البقرةِبِِْحَسانْ ال
ُوا﴿ ِلجعافْ .اا؛ا﴾لس سال نَا﴿لسنيايََُّه ْعايناعو ِةالسثُوْة؛اا﴾نيِسَتي ِةالألَّلَلاَّللمل ،الجتاهُنا:اايي،االمل

ََْق.اا ِطايناعكلنايفالسادةاامُاسََََََ ِوَّلصٍا﴿لس تُةالألَّلَلاَّللس تُةالسثُوْةابشََََََََ ٌُكامبياع :ايي؛ا﴾فيإنعََََََََُّي
َّلصاإللايردِتارجاها . اانتْك اينامتُّكللاِبملا



 الثانياجلزء  -التفسري امليسر                

 

 

 

79 

ُنٍا﴿ َُّي َِيٌ اإبََحع اعيَُّع ِج اطتُةاَّللحدةامثايرتااُاإَلاينا؛اا﴾ييَّلع ِي اإبحَُُّنِاي تقالس اْهاعَُّ
ِي اإبحُُّن.ا،اعاهاُالسادةاجتالثاحْل امنلايُّم السهُّ

دهوَس ﴿ ا حههه ا ِإَّلا َوْن ُيههََافههَا َوَّلا يهِقيمههَ ئههً يهْ ذهوا َّههِاا َتَهيهْ همهوههنا شهههههههههههَ عُّ َلكهْم َوْن َتَْخههه ﴾ اّللاِ َوَّل ُيههَِ
 [.229: ]البقرة
َ اسيكو عا﴿ ِجَُُ.ا؛ا﴾َّليهاحيََي ئَ ُ﴿يياَُالس َْع ََي هومولمو ساشََََََََََََ اآعَيَْع َََُس اليعخَونوَّللا هاجيلزاَس اإللا،االملاِ؛ا﴾يينع

ِةاي ََُس اِبملاِ ازَّلجَه اي تُاَُان َ ا﴿،اي ادفَاتاناِ لابْمَه ااَنلاَّلاَنل:ايُُل،اايرلداينايَهُُر َّليهاحيََي
ا فُيسيكو عايينع اخييُي ايينع ئ ُاَإهس َْع هومولمو ساشَََََََََي اآعَيَْع ُس ايوَُْميُاحودوَّلديا﴿لسزَّلجُناا:ايي؛اا﴾ليعخونوَّللاََ إللااُوتا؛ا﴾ييهس

ِحتةاماُاهاأب ايناَيخناشْئُاهللاامنهاعُّم ال ن ِةاسهص اإَلامنهالمل َّلملايناعدفعاالخلتع:االساش
ِيةاستزَّلجانُُبال اإلهنُ السزَّلجْةابْاامُا.ا المل

َِ فَِإْن خِ ﴿  [.229: ﴾ ]البقرةْف هْم َوَّلا يهِقيَما حهدهوَس اّللِا َفال جهَناَح َعَلْيِ َما ِفيَما افْهَ َدْم ِب
ُاحَودوَّلديالهسَا﴿ ايوَُْمَي هو عاييهس اَخهع فيالا﴿إللاخهه السزَّلج اإللارجاَُايهايُْمَُاحَدَّلداهللا.اا؛ا﴾فَيَإنع

ابَََ َا ُالفَعهََيديتع ُاَفْمََي انيتيْعَامََي ُ ي ِجعاإَلازَّلجاََُإللا؛ا﴾جواََي ِيةايهاع ،اي ايريََدمََُ:السزَّلجايُُل،ايرلدتالمل
ِيةاعُُل ِيده،ااي اهايريده،اه:اَّللمل ربانت ا،اسلارجاتاملاعُ احدَّلداهللااألهنُاهاع َّللإلوََََََََََََََُُّناهاجيو

ِيده ِيده،ااشََََََََََخصاهاي ِيدمُاَّلمُاهاع ِيةانُا،اأن اإَلالخلوتع،اانُالحلك ِالسزَّلجاي لخلوتعايناعدفعالمل
َُُنانتْاَُ،السزَّلجاهلَُاَّلملالملاِدفعا ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-َّلسَنسَكاهللاا،ايَّلابْمَةايهه فيالا﴿:ايُُلا-سََََََََََََ

اَب َا ُالفَعهيديتع ُاَفْمي ُ يانيتيْعَامي ِلُابْاامُ.؛ا﴾جواي ِيةاح ايه السه الفهدتاب ان الملُُالسنيادفاه المل
دهوَس اّللاِ ﴿ ا َوَمْن يَه َهعهَدا حهه دهوسه اّللِا َفال تَهْع َهدهوههَ : ﴾ ]البقرة  فَهلهْولَئِهَك ههمه الظهااِلمهونَ تِلهَْك حهه
229.] 
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دوَّلدوالهسَا﴿ ََو احَ كي ََع ََدَّلداهللا.ا؛ا﴾عَتَ ََُمالملَََنالرةامُاحَ ََنهالألحكَ ُ﴿مَ ََي دوَّلمَ ََي لسهزنللا؛ا﴾فيالاعَياعهَ
ََْاُو اَّلعاَُلا-أبحكُماهللااا َسمولنيا﴿.اا-سَ امو والسظُس سيَئكي افيووَّلع ايَيهَيايدساحودوَّلديالهَس ََا ا؛اا﴾َّليني ع ظتمللايوهَُّ

األنالسنياياُوداهللااسْاُو اَّلعاَُلانوَّللهالساُر.ا
َر ه ﴿ ََيهْ َه ِمْن بَهْعده َح ا تَنِكَح َزْوًجا   [.230: ﴾ ]البقرةفَِإْن  َلاَقَ ا َفال حتَِعُّ َل
اطيتسُيايُ﴿ نَا﴿:السثُسثةايفال يةالسَََََََََُُّبُةابُُ:اايي؛اا﴾فيَإنع انيِسَتي ُو ِةالألَّلَلاَّللسثُوْة.ا؛اا﴾لس سال لمل

﴿ُ اطيتسُياَي دوا﴿لسثَُسثَة.ا:ايي؛ا﴾فَيَإنع ابَياَع َ اسَي واَن ع ُافيالاحتََي اطيتسُياَي ن اباَدالس تَُةالسثَُسثَة.ا:ايي؛ا﴾فَيَإنع
ِيهوا﴿ اعياَك يازيَّلعج ُاغيَْع اح اعهزَّلجازَّلج ُاغريهاَّلي ومُ.ا:ايي؛ا﴾حي س

َعَلْيِ َما َوْن يَه َهَراَجَعا ِإْن ظَناا َوْن يهِقيَما حهدهوَس اّللِا َوتِْلَك حهدهوسه اّللِا فَِإْن  َلاَقَ ا َفال جهَناَح ﴿
 [.230: ﴾ ]البقرةيههبَهيِ نههَ ا ِلَقْوَْ يَهْعَلمهونَ 

اطيتسُيايُ﴿ ال يةاا؛اا﴾فيَإنع اعياَك يازيَّلعج ُاا﴿ناد ايَُّل ابَياعدواحي س َ اسي واَن ع اطيتسُيايُافيالاحتَي ِيهوافيَإنع ؛ا﴾اغيَْع
.امثاعزَّلجََت.ا:ايي ُ﴿طتُاََُازَّلجاََُالألَُّل اطيتسُياََي َإنع ال يََةايفا:ايي؛ا﴾فََي لسزَّلجالسثََُن.الوهََْ .ايَُّل

َْةا،السزَّلجالألَُّل ُ﴿لجلمَتةالسثَُو اطيتسُياَي امثاطتُاَُا،السزَّلجالسَثُن:ايي؛ا﴾فَيَإنع مُاعزَّلجَتالسزَّلجالألَُّل
ِلتا ُاآخِا،اجتالثان ُا﴿:السزَّلجالسثَُنابَُُمثاطتُاَُا،ا-مثالمَْتاَّلعزَّلجَتازَّلجَ  انيتيْعَامَي ُ ي فيالاجواَي
ُ ايَيهَيِيلجياَََي ِجعاإَلالسزَّلجالألَُّل؛ا﴾يينع ُ﴿،اع انيتيْعَامَََي ُ ي .ا:ايي؛ا﴾فيالاجواَََي ا﴿لسزَّلجَََةاَّللسزَّلجالألَُّل يينع

ُ ابادالوُضَََََُ السادة.اا؛اا﴾يَيهَيِيلجيايُ ايوَُْميُاحودوَّلديالهسَا﴿إَلالساك اظياسُايينع ا؛ا﴾َإنع حدَّلداهللاايفالحلُُل
ُيلعٍمايَياعتيمولنيا﴿زَّلجْة.االس ُاَس ايَوَْيَْياَواي احودوَّلدوالهَس َّلنافْاظملنايحكُماهللااا:ايي؛اا﴾َّليعَتعكي سََْاُو اا-يهدب

ا.-َّلعاَُل
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 233-231( من اآلية 37: تفسري سورة البقرة )ص
كهوههنا ِبَْعرهوْف َوْو ﴿ اَء فَهبَهَلْعَن َوَجَل هنا فََلْمسهههههههههِ ر ِحهوههنا ِبَْعرهوفْ َوِإَ ا  َلاْق همه النِ سهههههههههَ ﴾ سهههههههههَ
ِة  . [231:ا]لسُْ

اييجيتياو سا﴿ ْع ي ُ يافَيَْيتي هو والساَيَََََََََُّي ،الوُضَََََََََُ السادةا:ااَّليجتا ايي،انااُهابُرب ايجتا سا؛ا﴾َّليَإليلاطيتسُع
؛اإللالوهاتالسادةاهايُّه ْعاينا وُّكا؛ا﴾فيوينعَُّكولمو سا﴿:ااَّللسدسْ ابُُ،اابُربتالوُضُ السادة:اايي

ِب سالوهاُ ايجتا سا:ااينس"ابتْ ايجتا سا"نااُمُفُسدسْ انت اا ؛اا﴾فيوينعَُّكولمو سا﴿االوهاُ اندىل س.:اايي،ااب
ِ السَُُّبق ِران السشَ ِلجاا ايجتاُ السادةاَّلملالملُ ِوَّلصٍا﴿.اأبناع امبياع كولمو س ِر.؛ا﴾فيونعََُّ ا﴿اغرَياضَ ييَّلع

ِوَّلصٍا ِيَحولمو سامبياع ََي َّلصامل؛ا﴾سََََََََ ِي اِبملا ََ ازَّلجاُ.اااهاُيناعورتكاإَلايناع:االسهََََََََُّ ا﴿االسادةامثساعهُُر
ِيلر لاسَهَياعهيدوَّلل﴿ كولمو ساضَََََََ ِيةالسادة،ااألج ايناعاهدي؛اا﴾َّليهامتوعَََََََُّ يَّلاألج ا،األج ايناعو َلُانت المل

اعدفعالملاِامنلاات  انُه  ا.﴾َّليهامتوعَُّكولمو ساَضِيلر لاسَهَياعهيدوَّلل﴿هاجيلز.اايناعدفعاسكي
َه َوَّل ﴿   [.231: ]البقرة﴾  هِْسكهوههنا ِضَرارًا لِ َهْعَ دهوا َوَمْن يَهْفَعْع َ ِلَك فَهَقْد ظََلَم نَهْفَس
ايَيهعاي عاليَسكيا﴿  ِلراَّلألج الهنهدل ؛ا﴾َّليني ع َُّي وا﴿،الإلنَُُّكاألج الإلضَ اظيتي ياوَيهع ُيدع ألو ا؛ا﴾فَي

اهللا. َُ اوهُّ واإَلاننل انِ ي
 [.231: ]البقرة﴾ اّللِا ههاهًواَوَّل تَه اَِّذهوا ََيِم ﴿ 
َتالهسَا﴿ ُسهلهنُا:اايي؛ا﴾موزوَّل ل﴿.ا-سََََََََََََْاُو اَّلعاَُلا-يحكُماهللااا:اايي؛ا﴾َّليهاعَيهسَخنوَّللاآايي َتو

ِلر. األج النهدل اَّلض
ِة ﴿ َِ َوامِْْكمهَ َة اّللِا َعَلْيكهْم َومهَا وَنَاَل َعَلْيكهْم ِمَن اْلِك َها َ َوا ْكهرهوا نِْعمهَ َِ َواتهاقهوا اّللا يَِعظهكهْم بِه

ِة﴾ َواْعَلمهوا َونا اّللاَ ِبكهعِ  َشْيْء َعِليمٌ   .[231:ا]لسُْ
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انيتيْعكو عا﴿ ةيالهَس اوَاعمََََي ِوَّلل اآايتاهللاامزوَّلل؛ا﴾َّليللعاو ةياهللاا،اييواََََُالألزَّللجاهاعهخََََنَّلل ََي اوَامََ َّلل للاو
ا؛اَّلوَامَََ ااثرية،انتْك  َُا﴿،الإلسََََََََََََََالمَّلن ايم امَََنهالسَاا ي ُ ََي السعَكهَ اَن ي انيتيْعكو ع ُي ُاييوزي :ايي؛ا﴾َّلينَََي
ِآن. ةَا﴿السُ مي كع اَب َا﴿نُافَْ ان الألحكُم.اا؛اا﴾َّليلحلَع َّللاوَامةياهللاا:اايي؛اا﴾ييَاظوكو ع ا-لسللج ايناعشََََك

ُوللالهسيا﴿اَّلعامتللاّبنهالألحكُم.،اا-سََْاُو اَّلعاَُل سََْاُو اا-فُسنيايهُُاهللااَّلخيشََ اهللااا؛ا﴾َّليلعَس
ٍ انيَتْ ٌا﴿،ايَوايتم واهللاانُافْ اصالحو ا-َّلعاَُل ُع ه انتَْ اشُ .؛ا﴾َّليلنعتيموللايينسالهسياَبكو َياشي افالاخيي

ْوا ﴿ لهوههنا َوْن يَنِكْبَن َوْزَواَج هنا ِإَ ا تَهَراضههههههَ اَء فَهبَهَلْعَن َوَجَل هنا َفال تَهْعضههههههه َوِإَ ا  َلاْق همه النِ سههههههَ
نَه هْم ِِبْلَمْعرهوفِ  ِةا﴾بَهيهْ  [.232:ا]لسُْ

اييجيتياو سا﴿ ْع ي ُ يافَيَْيتي هو والساَيَََََََََََََََُّي ِب ؛ا﴾َّليَإليلاطيتسُع ِلدامَاُابتْ ايجتاو ساسْفاب ِلد،المل بتْ اااَّلإُنَُالمل
تولمو سا﴿:الوُضَََََََتاندىلو .املُللِاسدهسةانُاَي ابُُ:اايجتا ايي ََو ََتلم ِاا؛اا﴾فيالاعَياعضَََََ اْهاعاضَََََ

ايياَكاع ياييزعَّليلجياو سا﴿،الملاعان السزَّللج:الساضَََََََََََ امل ايينع تولمو س ا-إللالوُضَََََََََََتالسادةاا؛ا﴾فيالاعَياعضَََََََََََو
ااا-لخل ُُاماُاسرَّلسُْ  َِجعاسزَّلجاُالألَُّل ِيةايناع ََتلم ايناياكا ايزَّللجا اإللايرلدتالمل هاعاضََََََ
سْاُو ااا-بُُاهللااا،ااطتُاُامثاحُضتامثاحُضتامثاحُضتالوهاتالسادة،اانعاينالسادةالوُضت

ُ يا﴿:ا-َّلعاَُل هو والساَيََََََُّي اييجيتياو سا﴿.اطتُةاَّللحدةايَّلالجتاه ؛ا﴾َّليَإليلاطيتسُع ْع ي فيالا﴿الوهاتالسادة؛اا﴾فَيَْيتي
تولمو سا ايياَكاع ياييزعَّليلجياو سا﴿اييَاُالألَّلسُْ ؛ا﴾عَياعضََََو ِجا اإَل؛ا﴾يينع اَياو عا﴿يزَّللجا ااايناي لعلابَيَْع َإليلاعَيِيلضََََي
ِوَّلصَا ِجعاَّلا؛اا﴾َِبسعمياع امل،االسكاباُداَّلناِاجديدجيلزايناع ينايختا:ااَّلمنهال يةاهلُاسََََََََْ اوزَُّل

ِلَجااُ؛ااناُ اب ايََََََُُّراطتُاُازَّلجاُ اهللاا،اافماااُاناُ اب ايََََََُُّر؛اافورلداينايو سََََََْاُو ااا-فووُز
ِوَّلصَا﴿لألزَّللجاَّللساُُّ ا:ايي؛ا﴾َإليلاعَيِيلضيلعل﴿،اَّللسُصةاطليتة،امنهال يةا-َّلعاَُل اَياو عاَِبسعمياع اا.﴾بَيَْع
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اَن ِمْنكهْم يههْؤِمنه ِِبّللِا َواْليَهْوَِ اآلِخِر َ ِلكهْم َوزَْكى َلكهْم َوَوْ َ ره َواّللاه ﴿ َِ َمْن كههَ َ لهِهَك يهوَع ه بهِه
ِة﴾ يَهْعَلمه َووَنْه هْم َّل تَهْعَلمهونَ   [.232:ا]لسُْ

ايولنيظوا﴿ اايُنيا﴿لسااُان الساضَََ ال يةاعهكت ان الساضَََ ا:االسكايي؛ا﴾ليَسكي يولنيظواَبَ اني ع
َِا ال َخ اَّليلسعَْيلعَم اَِبهَس ايَو عَن و اِبملللنظاألنالسََََنياي ن اِبهللاَّللسْلمال خِاملالسََََنياياههع؛ا﴾َناعكو ع

اييزعاي ﴿ ِكالساضَََََََََََََََََ ا:السك ايي؛ا﴾ليَسكو ع ِوا﴿،اياىناخرياسك ؛ا﴾ييزعاي اسيكو عا﴿ع ِاَّليطا؛ا﴾َّليييطعاي
َّليات انُافْ ا،ايات الملصتاةا-سْاُو اَّلعاَُلا-هللااا؛اا﴾َّليلهسوايَياعتي واَّليييوَعهو عاهاعَياعتيمولنيا﴿،ااانسكاسك 

ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-إل لالعْاللاينِاهللاا؛انصتاةاَّليوه اهاعاتملنالسكا
اِمَلْ ِ ِلَمْن ﴿ ْعَن َوْوَّلَسههنا َحْوَلْ ِ كهَ اعَهةَ َواْلَوالِهَدامه يههْرضهههههههههههِ : ]البقرة ﴾ َورَاَس َوْن يهِ ما الراضهههههههههههَ
233.] 

اع يا﴿ ايَوِعضََََ ِضَََا :اايي؛ ﴾َّليلسعليلَسديلتو ضَََا امنلاي ضَََا .ا:اامجتةاخربيةانااُمُالألنِايياسريو سريو
َا﴿ ِضُنةانُنُنااُنالن:ايي؛ا﴾ييَّلعهديمو ساحيلعسي ع ا.لس

َه ِرْزقهه هنا ﴿  .[233: ]البقرة وَِكْسَوتهه هنا ِِبْلَمْعرهوِف﴾َوَعَلى اْلَمْولهوِس َل
َا﴿ َُنتي ع َااَي َْداحللس .ا؛اا﴾حيلعسي ع ُنَيةيا﴿اَُنت امَنلالا ايوَه سالسِسضَََََََََََََََي اييريلديايينع َّلهازايدةا؛ا﴾َسمي ع

ُا:ان املالمللسلداسََ ِالمللسلداسََ ايي؛ا﴾َّلينيتي السعميلعسولَداسََي وا﴿انت الحللس . ِانتََْ انتََْ انََُلل،الأل
ان ِاييارزبا اسك  ِضََََعاس اَّلسده.:اارُز ِوَّلصَا﴿االسللسدةازَّلجه الس اَّلسدتاَّلع ليعَواو ساَِبسعمياع ؛ا﴾َّليَاََََُّع

ُع.اا ِوَّلصَا﴿نُُب السلهدةاَّلنُُب الإلرضَََََ مبُايوهاُرصانتْ احبُُالسزَّلجاإنااُناغاْ ُايَّلااُنا؛اا﴾َِبسعمياع
افُرياياهقاحُّ اساه .

﴿ُ اياي اَّلوسع اوَيهعٌفاَإهس اطُبهَ .ط:ايي؛ا﴾هاعوكيتسهو ِيةايناعوكتهالسزَّلجافُل اُبه اهاجيلزاستم
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ةٌا﴿ اَّليلَسدي ُرس ُعاَّلسدمُا،الألمالس اَّلسدتا:االسللسدةايي؛ا﴾هاعوضََََََي ِيةانت اإرضََََََ ِهالمل بلسدمُاهاعوك
اإللالنهااتا.

ِبةاب السزَّلج اَّلاُناماُكاطه افورلدتايناعهزَّلجا:اماُكابالالحلُهتانث  إللاحصََََََََ اف
ُعِاهللااام اجي انتْاُاا ََ ََْاُو اَّلعاَُلا-لإلرضََََ ٌةاَبليسيَدميُاَّليهانيلعسولٌداسي وا﴿:ايُُلا-سََََ اَّليلَسدي ُرس ََي هاعوضََََ

اطُبه ا-لألُاا–انسكاهايضَََََََََََُرانلسلداس اا؛اا﴾َبليسيَدهَا سَََََََََََْاُو اا-َّلهللااا،اابلسدهاأبنايوكتهافُل
ِرابلسدهاا-َّلعاَُل ِرابلسدمُاماُاسالسَََََََََها ُصالوهْ ،ااا ؛ا﴾َثاَنثع واليَسكياَّلينيتي السعليلرَا﴿ يو اَّلسدك :ااا

ََ اَّلفُةانت السللرثان املالسللرثِالسللرثاه ،اإللالمللسلداس اَّلملالألُانُتا؛ايو عتيقاإهاإللاحصَََََ
نثَ انَُانِان ا: وب مثهع  لهكنمَ اَّلُنلالسَك.اايَّل،اجَده:اَّليلامَنلالمللسلدانثال ا:السللرثاماَُامل

ِيةاإبرضُعاَّلسدمُ،الألحكُم ُاَّللسكُّلةامنلاات َّلنتْ الساهُةا،افالاهايوتزَمالمل ا.،اإللانُتالأل
 .[233: ]البقرة﴾ فَِإْن َورَاَسا ِفَصاًَّل َعْن تَهَراْت ِمنهْ هَما َوَتَشاوهْر َفال جهَناَح َعَلْيِ َما﴿
اييريلديل﴿  ُه ا﴿االسللسدلن.؛ا﴾فيَإنع اعَيِيلٍ ا﴿السه ُمابْ الحللس اسك :السهصَََََََُُايي؛ا﴾َفصَََََََي ني ع
ََُُان ا:اايي؛اا﴾َناَعاوميُ ََتاةالسصََََََََََ .اُنالسهصََََََََ َََُّلراَّللعهُُابْاامُاألج انصََََََََ ُ يا﴿اعشََََََََ فيالاجواي
 .يفالسكا؛ا﴾نيتيْعَاميُ

لاْم هْم َما َتَهيهْ هْم ِِبْلَمْعرهوِف ﴿ عهوا َوْوَّلسَكهْم َفال جهَناَح َعَلْيكهْم ِإَ ا سهههههَ َوِإْن َوَرْس هْ َوْن َتسهههههْ َهْرضهههههِ
 .[233: ]البقرة﴾ وَن َبِصريٌ اّللاَ ِبَا تَهْعَمله  يينساَواتهاقهوا اّللاَ َواْعَلمهوا 

اييريدعِتوعا﴿ اوللاييَّلعهدياو عا﴿اايياُال ِب ا﴾ااَّليَإنع َََ ِعضََ هَي ََع اعيََُّ ََاةاغريالسللسدة:اايي؛ا﴾يينع ِضََ فيالا﴿االعللامب
ُ يانيتيْعكو  هو عا﴿ايفالسهاَ ؛ا﴾جواَي تسمع ََي َّلص َإليلاسََََََََََََ ََاَُت.اين ْه :ايي؛ا﴾نَُاآعْه اِبملا ِضََََََََََََ

و
ُا﴿المل نَي
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هو عا ِةانَُاعوا لنان ؛ا﴾آعَيَْع ِوَّلصَا﴿الألج ُوللالهسياَّليلنعتيموللايينسا﴿ِبسكالمالس َْ ا،اِبجلمَْ ؛ا﴾َِبسعمياع َّليلعَس
اعَياعميتولنيابيَصريٌا اهاخيه انتْ اشُ ان السك.؛ا﴾لهسيامبُي

ا
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 237-234( من اآلية 38:  تفسري سورة البقرة )ص
اَعكَو عا﴿ انََ ليفََسلعني ايََوهََي َنيَ ي ََس ا﴾َّليلسَََََ ايي؛ ايَوهَلفَلن ا: نيروَّلنيا﴿انَاَكَ . َلعَلن ََي ا﴾َّلييَََََ ايي؛ .ايَرتاَلنا:

ِبْةايزَّللجامباىنازَّلجُتاااَّليفاازَّلجُتهللا:اايي؛اا﴾ييزعَّليلج ُ﴿ ُايَيهَيِيبسصع يا﴿االستْةالسا سْرتبص ا:اايي؛اا﴾ييزعَّليلج 
َا سا﴿ام ه السزَّلجُتا ُ ا.:اايي؛ا﴾أبيوهوَََُّ ادان الساك ِ ل﴿اعْو ٍِاَّلينيشََع او هلىف؛ا﴾ييرعبَيايةياييشََع

و
امنهاندةالمل

ِل."امثابُُاهللاا:اعرتبصايي،انااُازَّلجاُ ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-عاهظِا"يرباةايشاِاَّلنش
وَن فَِإَ ا بَهَلْعَن َوَجَل هنا َفال جهَناَح َعَلْيكهْم ِفيَما فَهَعْلَن ِف وَنفهِسِ نا ِِبْلَمْعرهوِف َواّللاه ِبَا تَهْعَمله ﴿

ِة﴾ َخِبريٌ   .[234:ا]لسُْ
ا فإلل﴿ ْع ي ِل:اايي؛ا﴾ييجيتياو سابَيتي ُ يا﴿"الوُضََََََتاندةاندىل اَّلمُ"ايرباةايشََََََاٍِاَّلنشََََََ فيالاجواي
ايي؛ا﴾نيتيْعكو عا ََُ ا: الألَّلسَََْ ََُ افات ﴿يياَََ ََُ َا سا فْمَََ َََ ُُ.؛ا﴾يفاييوهوََََََََََََُّ ََس اان السهزي اَّللسهاِ استخ َََ

ِوَّلصَا﴿ ِن ُ.:ايي؛ا﴾َِبسعمياع َّلصاش َْريٌا﴿اِبملا اعَياعميتولنياخي ِمُ.نُملابللط ا؛ا﴾َّليلهسوامبُي الألنلراَّلظُم
كهم﴿ اِء َوْو َوْكَنن هْم ِف وَنفهسههههِ ََْبِة النِ سههههَ َِ ِمْن ِخ ِة﴾ َوَّل جهَناَح َعَلْيكهْم ِفيَما َعراضههههْ هْم ِب :ا]لسُْ
235]. 

هو عا﴿ ََع اَفْميُانيِسضََ ُ يانيتيْعكو ع ِيةاَّلمُانهلىفانااُازَّلجاُا؛اا﴾َّليهاجواي ِج اهن الس ِيلاينايُُل لسها
َُةلحلك اسْفااا- َُةاَّللحَدةا؛األنسا،ا-ستم ت َُةاطت ِيلاهلَُ-َّلمُايفالسَادةا-لمل ت ألهنَُا،ااهاجيلزالسها

ِجااُ ِيلايفال ية،اايفالسادةايََُّه ْعازَّلجاُايناي لملهلىفانااُازَّلجاُا:ااماُامُااإللالملُصََلدةاِبسها
ِيلاهلُ ََُ ِ،ااجيلزالسها ِيلان اخ ْةالساََََََََُّ ِية،اانُاملالسها ِج استم الس  ايلجدانثتكاها:ااُنايُُل

حيُم ََ ِيلاَّلسْفاعصََََ ُ َا﴿ينايريداينايعزَّلجا:ايَّلايُُل،اانلاعا ََي اَخ عْيَةالساَيََََُّ اَبَ اَن ع هو ع ََع ؛ا﴾َفْميُانيِسضََََ
ُ :االخَل ْةاِبسكََََََََََََََُِّ ِسََََََََََََََُسةانث اخو ْةالجلماةاَّلُنلالسك.:ااينُالخلو ْةافاُ،ااطت الساك يَّلا﴿الس

اياهو عا ِتايفايوهُّك ان ابصداوكُحا سا؛ا﴾يياع ايضم
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َّلفُنت اهللاايوك ا﴿ ِلاإهايناعُلسللابلهانا س َّلهن اَّلسك اهاعللندَّلم اس ا﴾سهنا
ِوَّلوَياو سا﴿ هَينعاو ََي اسََََََََََََ َْةاَّلهاعصََََََََََََََربَّلناناا ؛ا﴾نيَت يالهسواييوسكو ع ِيل.ا،اِبخَل  فَوِب اهللااسك السها

ًِّل﴿ َََ اسََََََََََََ اهاعَوليلنََدوَّلمو س ِل؛ا﴾َّليسيَك ع ََ َْة:اسََََََََََََ ِب َْةالسا ا﴿ااوكَُحَُ:ان اناَُوْاَُايالست ايينع اَإهس ُولسوللابَيلعه  عَي

ِوَّلفُ  ِيضَََُا﴾نياع حيُ اَّلسك اعتمْاُاَّلعا َّلصاماُايياهاعادَّلم اِبسزَّللجايجتاُ السادةاعصَََ الملا اإلل السُُل
ِيل:امل ِي .؛السها اإل لامنهالجلمتةالاْداستماىنالسُُّبقاَّلهنُان السهص

 [235: ] البقرة ﴾وَّل تعاموا عقدة النكاح ح  يبلغ الك اَ وجلَ﴿
ُ َاَّليها﴿ ََي ةيالساَيكَ دي ََع ُ ايي؛ا﴾عَياعزَنوللانوَُ ََ ُ ا:انَََُدةالساكَ ََ ُوا﴿نَََُدالساكَ ُ ََي السعَكهَ توغي ايَيَْع ؛ا﴾اح س

ُا:االسكهُُايي ِضََََََََََاُاهللااالملكهل ا-سََََََََََْاُو اَّلعاَُل–َّلمُاندةالملهلىفانااُازَّلجاُالس ااهْاُاَّلف
اعاهاُالسادة.اأبن:ايي ﴾يجت ا﴿

كم فهههاحهههذرو  واعلموا ونا ح َفوٌر حليم ] البقرة ﴿ ح يعلمه ِف ونفسهههههههههههِ : واعلموا ون ا
235] 

كو عا﴿ َََ ُ اَّلغريالسك.؛ا﴾َّليلنعتيموللايينسالهسيايَياعتي وانيُايفاييوهوََََََُّ نيروَّلهوا﴿ان السازمانت الساك حع ؛ا﴾افُي
نيروهمل ا؛ا﴾َّليلنعتيموللايينسالهسياغيهولرٌا﴿اينايواُبْك  َتْ ﴿.احيي ِيا؛ا﴾حي الساُلبةان انُّهاُْاُاحْثايخس
ِيضة﴿ ِضللاهل اف ُ انتْك اإناطتُه الساُُّ انُاملامتُّلم ايَّلاعه ا﴾َّلهاجا
ُ يا﴿ ََي هو والساَيََََََََُّ اطيتسُع ُ يانيتيْعكو عاَإنع نُاملامتََََََََََُّلم .ا:احدسديتال يةابْدلنالسُْدالألَُّل؛ا﴾هاجواي

ََة:ااَّللسُْدالسثُن ِيضََََ ََللاهل اف ِضََََ ُِانثال ا؛اايَّلاعه ََاضََََََ ِيةانادالملولَّلناَّلاهْلل:ااَّلسََََ ارج انُدانت الن
فُُُايريداينايطتقاملايدخ اا؛شََََُ انٌََََُّْ است الُالخلُنََََُّةانََََُُّ  امثاحدثااايفالسََََُُّنةالساُد

لمو سا﴿اَّلملاجيََُنااََُاهللاملاجيتفانااََُ،اُّبََا َََ ُامليعامتييََََََََََََُّ ُعا؛ا﴾نََي نََُاملا:اناىنالملفاماََُاااََُيََةان الجلمََ
ُنالم  ااجتو ة اييا﴿َّلملالسُْدالألَُّل َِيضََََََََي للاهليو سافي َِضََََََََو اعَيهع ِلا.ا؛ا﴾َّلع ملالملاِاييالو املايههقاَّلملاحيددانا
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ُ انادالملولَّلن:اانثال فكه انُدلرل ا،ااوههقانتْ :ااملُاسوس اا انُدلرالملاِِابُُ،االسزَّلجايفانُدالساك
َُدلرالملاِ دسدان َْ اب السزَّلج .اَّلسك اإللاملاحيَو َُُانت اهللاا؛ااناَْاُانهه ََْاََُو اا-فمَُالحلك ِايُُل سََََََََََََ

ا:ا-َّلعاَُل
ا َعَلى ﴿ ا ِِبْلَمْعرهوِف َحقهههه  اعههههً َدره ه َم ههههَ َدره ه َوَعَلى اْلمهْقَِتِ قههههَ ِع قههههَ َوَم ِ عهوههنا َعَلى اْلمهوسهههههههههههِ

ِةا﴾اْلمهْبِسِن َ   .[236:ا]لسُْ
ََْئَ ُان الملاِِالملاِالبهَدل  اانهالم .:ايي؛ا﴾َّلينيهَياولمو سا﴿الحلك ايُُل ددياامَ الخَناشََََََََََََ ملاحيَو

إن ُِا انُه انت احَََُّ ابدرةا:الملهاةامُا،ااَّلملاملايدخو اّبُايياسْفاهلُاناِهللااَّلسك اهلُالملهاة
َعابيديروهوا﴿َّلنهالم سا:السزَّلجالملُسْة.ابُُ لسََََََََعايي؛اا﴾نيتي السعمولسَََََََََ

و
السْينايوا ْاُانُاجتلداوهََََََََُّ .:االمل

ُعرتَا﴿ ََةِا؛السهُري:اَّلملا؛ا﴾َّلينيتي السعمو ُا؛اواظِاحلَََُُالسزَّلج،اهمَََ اواظِاحلَََُُالسزَّلجَ  ََ ََُناغاَْ إنااَ
ِوَّلصَا﴿اَّلإنااَُنافُري لايا ْاَُايَب .،ايا ْاَُاياثِ ََُسهالَسنيَاِان ا؛اا﴾نيهَيُنَ ُاَِبسعمياع َّلحك الملهَاةاسََََََََََََ

هاُرصانتْ 
و
َّلصالمل ٍاا،اِبُالسهمهْعاِبملا ُ اِبسه تْقابادالساُداَّلدَّلنادخُل ِتاوهَُّْ ِيةالوكَُّ ألنالمل

ِية؛ااّبُ ًُُّانيتي ا﴿ايَّلالسهاليلالملاالي.،اسنيايوََُّم السهاليلالساهََُُّفانلال؛اافانلايو جتِانت المل حي
ََُّا يا  ْا اهللا:امنلالحلك اا ؛ا﴾لسعمواع

و
ا.-سْاُو اَّلعاَُلا-حٌقانت المل

فه َما فَهَرضهههْ هم ﴿ ًة فَِنصهههْ وههنا َوَقْد فَهَرضهههْ هْم َههنا َفرِيضهههَ ﴾ َوِإْن  َلاْق همهوههنا ِمْن قَهْبِع َوْن َ َسهههُّ
ِة  .[237:ا]لسُْ

هومولمو سا﴿ اطيتسُع ياظماََُابََْدلناان احََُهتالس الُابََْ السََدخُلامََنهالحلََُسََةالسثََُوََْة؛ا﴾َّليَإنع
ِلن اّب املالسُْدالألَُّل؛ا[امتََََََََََُّلم ن ابْ ايناا]:ااآخ ِيضََََََََََة]اندمالسدخُل ِضََََََََََه اهل اف ا[َّلبداف
ُِانثال اسهلضَََََْاامُإلل اناد احُسهُنااا؛اامنلاملالسُْدالسثُنانت الملاِاَّلحتديدهالهعهُُ ملُاااساضَََََ
ِيضة،اايسهانثال ااامخُّ نُدلرالملاِاا:ااا اَنُدلرالملاِِابُُ:االسزَّلجابُُاس الملولَّلناانُد ،اإل لافِ اف
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ِضَََََه ا﴾حدسديانُدلرل اناْاوان الملاِ.انُالحلك ِاايي ِيع ان ااإل لاإللا﴿فاصَََََهانُاف ِج الن طتقالس
َِيضة:الحلُسةالألَّلَل:اابْ اينا ُّاُاهلُاحُسهُن هلُامخُّلنا:ااَّلحدسديالملاِابُُ،اإللااُنابدافِ اهلُاف

َّلنايسهُ .:ايسهُ افتاُالساصهايي امخٌفاَّلنش
ايوا اُالملهاةاامُايفال يةالسَََََُُّبُةاحَََََُّ احُسه ان السهُِا:ااَّللحلُسةالسثُوْةا دالملاِي دَي إناملاحيو
اىن.يَّلالسْ

اهللااا ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل
ِةا﴾إَّل ون يعفون وو يعفو الذب بيد  عقدة النكاح﴿  .[237:ا]لسُْ

اهللااا ايَياعهولنيا﴿:ا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-يُُل ايينع هايريدامنلالساصَََََها:السزَّلجةاعُُل:اايي؛ا﴾َإهس
ِي ايسهُ ا ُ اَّلنشَََََََََََ ديةوا﴿مخَََََََََََُّ ُع السسَنيابَْيَدَهانو ايَياعهولي ُ َاييَّلع ُ املالسزَّلجا؛ا﴾لساَيكي لسنيابْدهانُدةالساك

ُا:ايُُل ِمُايهنس ِهاجربل اخلُط ِنُاب اسَََََََََََُحمهاُاِبملاِاات ايَّلاياث ََ ِرايلاشَََََََََ هايريداوصَََََََََََهالملاِالملُ
اّبُ اهللااا:طوتَيُتابْ السدخُل ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثايُُل

َع بَهيهْ ﴿ وها اْلَفضهْ َه لِل هاْقَوى َوَّل تَنسهَ ريٌ َوَوْن تَهْعفهوا َوقْهَر ِة﴾ َنكهْم ِإنا اّللاَ ِبَا تَهْعَملهوَن َبصهِ :ا]لسُْ
237]. 

ُعليى﴿ اسَتهَس ُو ِي اييبَع اعَياعهولل ا﴾َّلييينع الألزَّللج؛ ََُ السزَّلجَََََََُتاَّليياَََََ ََُ ايياَََََ ا﴿اعاهلل ُو ِي اييبَع اعَياعهولل َّلييينع
ليى ُع ُِاسهُلىاهللاا؛ا﴾سَتهَس ََْاُو اَّلعاَُلاا-يب ايكو عا﴿:ا-سََ ََع يابَيَْع لولالسعهيضََ ََي ََ ِاانُاملاا؛اا﴾َّليهاعياََُّ لسهضََ

َْة ِيلا،اَّلناَدنَُايرلداينايهزَّلجاَُ،املالإلحَََََََََََََََُُّنايجتاَُ الخَل  َّلُنلالسَكامَنهااتاَُان اَّليجتاَُ السها
اعَياعميتولنيابيَصريٌا﴿االإلحُُّنا.:الألنلرالس اجي السهاضُرالسهض افْاُايي فْ زيك اا؛ا﴾َإنسالهسيامبُي

انت اينمُسك ايلمالسُُْنة.
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 245-238اآلية ( من 39: تفسري سورة البقرة )ص
ََى َوقهومهوا ّلِلِا قَانِِ  َ ﴿ ِة﴾ َحاِفظهوا َعَلى الصاَلَواِم َوالصاالِة اْلوهْس  .[238:ا]لسُْ
تيليلتَا﴿ ََس َُفظوللانيتي السصََََََََََََ ََتللتالخلمف؛ا﴾حَي أبراَُهنَُااأبدلِاَُايفايَّلبَُىلَُاحَُفظللانت السصََََََََََََ
الَةالسعلوسََََََع ي ﴿َّلسََََََاااُ.اا فْاُاخالصاب ايم ااا؛لسصََََََالةالسلسََََََ  انسكاحُفظللانت ا؛اا﴾َّليلسصََََََس

ِلج اينالسصَََََََََالةالسلسَََََََََ  امُ،السات  ِدتاِبسناِاسهضَََََََََتاُانت ابُْةا،اصَََََََََالةالساصَََََََََِ:ااَّللس َّليوف
السصتللت.
 .[238: ]البقرة﴾ فَِإْن ِخْف هْم َفرَِجاًَّل َوْو رهْكَباَّنً ﴿
وََه يا﴿ ابُي وََه يا﴿ابلنللايفالسصََََََََََََالةاهلل؛اا﴾َّليبولنوللاهََس َّلبالايم السات اا،اسََََََََََََُاه :اايي؛ا﴾بُي

ِلداماُابُوه ايي،ان ْا :ايُُل ِلج اينالمل ال يةاحديثازيدا؛اسََُاه :ااسك الس ألناسََْ اوزَُّل
حيَُفظوللانيتي السصستيليلَتاَّليلسصسالَةالسعلوسع ي اَّليبولنوللا﴿:  الصالة ح  نالتاا»كنا ن كلم ِف :اب الألرب 
وََه  ابُي ين؛ا﴾هََس ا.ا عن الكالَ«فلهمرَّن ِبلسكوم وِنه
َِجيُه ا﴿ هو عافي اَخهع ِجُه ااا﴿إناَخهه ان اندَّلايَّلاسََََْع؛ا﴾فيَإنع انوشََََُة ا:اايييياصَََََتللارَجُه ااا﴾ف

ْيُ  ا﴿ َّلإناملا ك ا،اإناينك السَََََََََهُُُْالسُْتةافاَََََََََُّ اصَََََََََتللاَّليوه ارلاْ ،اارلاْ :ايي؛اا﴾ييَّلارواع
ِلا  ِلج ايَّلاست ا.ِبسِالعاَّللسُّ لداَّليلنئ،ايُُّدالسهُُُْالسُْتةاسلل  است

ِة﴾ فَِإَ ا َوِمن هْم فَا ْكهرهوا اّللاَ َكَما َعلاَمكهْم َما ََلْ َتكهونهوا تَهْعَلمهونَ ﴿  .[239:ا]لسُْ
ِتاآنا ان ؛ا﴾فيَإليلاييَناهو عا﴿ ِوَّللالهسيا﴿لسادَّلايَّلالسََُّْعاَّلُنل ُاصََ لعاو ايميُا﴿اصََتلل.:اايي؛ا﴾فُي

َّلنتمك ا،ااْهْةالسصالةاا-سْاُو اَّلعاَُلا-صتللاامُانتمك اهللااا؛اا﴾عيكولووللاعَياعتيمولنيانيتسميكو عانيُامليعا
ِلِلالسصالة؛انُاملاعاتمللابْ السكا السصالة،اسلل اف ِلِل.ايَّلاغريمُان ،اَّلحُُل السه
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ا﴿ ََََْة األزَّللَجا انهََُنََواإَلالحللَُ ُ اَّلصََََََََََََ ِةااا﴾َّللسََسني ايَوهيلفليناناكو اَّليََنرَّلنايزَّللجََ :ا]السُْ
ا[240

اَناعكو عاَّلييينيروَّلنياييزعَّليلج ُ﴿ا ايَوهَيليفَسلعني ْسة ا﴿اَّلعُْ ان ابادهالسزَّلجةا لتالسزَّلج؛اا﴾َّليلسسَني ي َََ ؛ا﴾اَّليصََََ
اخربيايوريداب الألنِايي:اايي نتْا اينايولصَََََََََللاَّلصَََََََََْة.امل ِا:اايي،ااَسْولصَََََََََللاَّلصَََََََََْة اا:اايسَََََََََتُل

َْةاا،اسزَّلجَُىل  ََ نَُا:اَّلمل؛ا﴾نيهَيُنَ ُ﴿.ايوا لهن ؛ا﴾أَليزعَّليلَجَا عا﴿لسللجَ انت السزَّلجاينايكَه اَّلصََََََََََََ
ِيةان الساهُةاَّللسكَُّلة َُا﴿.ااعهمهعاب المل الحلعيلع اغريايوا ْاُاوهُةاسَاةافُد.ا،ا﴾َإَلي ﴿نهُنُ اإَلالحلُل

ِلج اَتِجان ابْهاُابْ الوهاُ السُّاةاه:ايي﴾اإخ
فال جنهاح عليكم فيمها فعلن ِف ونفسههههههههههه ن من معروْف وح عايْا حكيم  فهإن خرجن﴿

 [240: ] البقرة﴾
ِيجع يا﴿ اخي َإنع ََي اباََََدالوهاََََُ الحلُل:ايي؛ا﴾فََ ِج ي انيتيْعكو عا﴿اخ ُ ي ُ انت ا؛ا﴾فيالاجواََََي هاجواََََ
ِوَّلصٍا﴿ألنالسزَّلجانُت.ا،االألَّلسُْ  انياع َا ساَن ع ِكالإلحدلد،اان السهزي ؛ا﴾يفانيُافَيايتع يايفاييوهوَََََََََََََََُّ ،اَّلع

ا.يفاصاا ؛ا﴾حيَكْ ٌا﴿ايفانتك .؛ا﴾َّليلهسوانيزَيزٌا﴿َّلب عالساهُةانااُ.ا
ا:اهذ  اآلية منسوخة ِف موضع اتنبيَ

ِل﴾:االهوهظُراسََََََاةاملاناََََََُّل اِب ية:االسرتبصايي:اااملوضههههع األول ؛ا﴿يرباةايشََََََاٍِاَّلنشََََََ
السُُّبُةاإل لاعاهظِايرباةايشاِاَّلنشِافُد.

ِيها"هاَّلصَََْةاهااالسلصَََْةاستزَّلجةاألهنُوَََُّخاا:اااملوضههع الثاين َّللرجتةاَّلبداَّلردايفالحلديثالسشَََ
اَّللرجتة.افاُّخالحلك افصُرتا،السزَّلجةالخناَّلصْةاندةاساةافُدا-فْمُاسْقاا-اُوللااا،اَّللرث"ا
اهللااا ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-مثايُُل ا َعَلى ﴿:ا-سََََََََََََ اِم َم َهاٌ  ِِبْلَمْعرهوِف َحقه  ﴾ اْلمه اِق َ َولِْلمهََلاقهَ
ِة  .[241:ا]لسُْ
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ُعٌا﴿ َُتانيهََي  تََُة.؛ا﴾َّليسَتعمو يتسََُي
و
ِوَّلصَا﴿اعوا  المل ابََُدرالإلنكََُناإنااََُنالسزَّلج:ايي؛ا﴾َِبسعمياع

ََْق. ًُُّانيتي السعموهسَُ يا﴿ااغاْ ُايَّلافُري لاامُاسََ ََْاُو اَّلعاَُلا-لسنيايهُُاهللااا؛ا﴾حي ََُامنهاا-سََ يللسََ
ِمُ. ِيةايا ْاُاَّلجيرباخُط المل

َِ َلَعلاكهْم تَهْعِقلهونَ ﴿ ه اّللاه َلكهْم ََيِت ِة﴾ َكَذِلَك يههبَه ِ   .[242:ا]لسُْ
سََكيا﴿ ِمَُاهللاا؛اا﴾اَيني اسك الألحكَُمالس الا ََْاََُو اَّلعَاَُلا-امَُاب س والهسواسيكو عا﴿ا.-سََََََََََََ يَوَْي َي

َُتولنيا اعَياع عََ اسيايتسكو ع َّلل؛ا﴾آايي ايحكُماهللاافهامتلناّبُ.اسههدب
اَل َههمه اّللاه مهوتهوا ْثها ﴿ َذَر اْلَمْوِم فَهقههَ ِذيَن َخَرجهوا ِمْن ِسَيرِِهْم َوههْم وهلهوٌف حههَ َوَلَْ تَهَر ِإََل الهها

 .[243: ]البقرة ﴾َوْحَياههْم ِإنا اّللاَ َلذهو َفْضْع َعَلى النااِس َوَلِكنا َوْكثَهَر النااِس َّل َيْشكهرهونَ 
اا﴿إَلامنلالسَََََههاُماعا  ايشَََََلَيُاإَلالسَََََهمُعامنهالسُصَََََة.؛اا﴾تر ييمليعا﴿ ِيجوللاَن ع لسسَني ياخي

رََم عاَّليمو عايوسولصٌا السعميلعتَا﴿اهللااينت اباددم .،اا ُوْةاآهص،اايرباةاآهص:اابْ ؛اا﴾َدايي خُفللا؛اا﴾حينيري
ِلِْ اَّلبعايفا،ان المللتا َّللألنابلنُ ان ابيناإس ان اجن .،ابتدم الس ُنلنافه افِس
اهليو والهسوانولعولل﴿ا ُي ُ َُي َْيُمو عا﴿فمَُعلل.ا؛ا﴾فَي َْ ؛ا﴾مثوساييحع َْ اوْْا :اب َْةايايم.اَّلب َْ ا:اباَدا َُو حزب

ٍ انيتي الساسُ َا﴿افوحُْم اادنُاهللاايناحيْْا  السهضََََََََ اإحُْ ام ه .:اَّلن امنل؛ا﴾َإنسالهسياسينوَّلافيضََََََََع
الساسُ َا﴿ ثَيِي اَّلم السكهُر.؛ا﴾َّليسيَك سايياع

ِوَّلنيا﴿ا كو َّلناهللااا؛اا﴾هاييشَََََع ا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-إل لالاِاهللااا،ا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-هايشَََََك
ابُدٌرانت السْاث.ا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّليناهللاا،امنهالسُصةاإلجتُْتالسْاث

ا-سْاُو اَّلعاَُلا-مثابُُاهللاا
يٌع َعِليمٌ َوقَاتِلهوا ِف َسِبيِع ﴿ ِة﴾ اّللِا َواْعَلمهوا َونا اّللاَ فَِ  .[244:ا]لسُْ
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المل نا انت ا،ااسُْْناامُُابدرع اَّلبلع ؛ااإحُْ هاهل ه ا-سَََََْاُو اَّلعاَُلا-ااملُالاِاهللا حثس
ََََََْْ الهسَا﴿:السُهََََُُافََََُُُ ََي ُعَتوللايفاسََََََََََََ ْعٌا﴿اإلنال ادياََََ .؛ا﴾َّليبََََي الهسيامسَي ايينس األبللسك .؛ا﴾َّليلنعتيمولل

ِةا-سْاُو اَّلعاَُلا-أبحللسك افْ ُزيك ا؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿ ا.نتْاُايفال خ
طه ﴿ َعافًا َكِثريًَة َواّللاه يَهْقِبضه َويَهْبسههه َه َوضههْ َه َل اِعَف ًنا فَهيهضههَ ا َحسههَ َمْن َ ا الاِذب يههْقِرته اّللاَ قَهْرضههً

َِ تههْرَجعهونَ  ِة﴾ َوِإلَْي  .[245:ا]لسُْ
اليلاا﴿ ا ُني ع ُاحيَُّي الهسيابَيِعضَ  َِ و ُع انت السُِ الحلَُّ ؛ا﴾لسسَنيايَو ألنالجلاُدا،ااَّللإلوهُُ،احثس

ُجاإَلاوهُة ا ُ﴿.انُدة احيه ََي ُاحيَََُّ  ََ الهسيابَيِعضَََ َِ و ُع اليلالسسَنيايَو ََْْ اهللا؛اا﴾ني ع إنُايفا،ايواهقانُس ايفاسَََ
ا ُ﴿لجلاُدايَّلاغريه.اا ََي ُاحيََُّ  ََ ا-عواهقامنلالملُُاع ت اجتللُاهللاانُاملالسُِ الحلََََُّ ِايناا؛اا﴾بَيِعضََ
َُنهي واسي واا﴿اَّلعاهقامنلالملُُان اطْ اوهفا-سَََََْاُو اَّلعاَُل ََي ُ ايضَََََُنه اهللااس ا؛اا﴾فَيْوضَََ ﴿يضَََََاُف

ََْامُِةاضَََََاه.اا؛اااثرية﴾ ِةاإَلاياثِاإَلاسَََ ََ َْلوا﴿إَلانشَََ ُع ُِز:اايُْلايي؛ا﴾َّليلهسوايَي ؛ا َََََُّكالس
انت ان ايشَُ يلا؛اا﴾َّلييَيْعَُّودوا﴿افْ اتكافُري لافالاعَُّه ْعالساهُة ُِز عالس َّلمنلالسُْلاَّللسَُّْدا،ااسََي
ِجلعاإَلاهللاا؛اا﴾َّليإَسيْعَ اعَوِعجياولنيا﴿ااَّلا امينلالبهال اَّللنهاُناستاُ  حيُسَََْك اا-سَََْاُو اَّلعاَُلاا-فُس

انت اينمُسك ايلمالسُُْنة.اا-سْاُو اَّلعاَُلا-هللاا
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 248-246( من اآلية 40: تفسري سورة البقرة )ص
اْلَمََلِ ِمْن َبِ  ِإْسَرائِيَع ِمْن بَهْعِد مهوَسى ِإْ  قَالهوا لَِنِبْ  َههمه ابْهَعْث لََنا َمِلًكا نههَقاِتْع َوََلْ تَهَر ِإََل  ﴿

 [.246: ]البقرة ﴾ِف َسِبيِع اّللاِ 
اَإَليا﴿ إلَااييمليعاعَيِي

ي
ِيلَِْ يا َن ﴿لجلمُنة.ا:االملإلايي؛اا﴾لمل منها:اايي؛اا﴾بَياعَدانولسَََََََََي  َن  بيىَناَإسَََََََََع

ِة،السُصََةاحصََتتابادانلسََ  حصََتتامنهالسُصََةايفانادادلَّلدا،اَّلسْفانااُهابادانلسََ انُْشََ
ِةان ال ِب ا-نتْ السَُّالم- ِجعاإَلايالللالب اإسَاُُ،اابْا اَّلب اإسَاُُانشَ إسَاُُاس ا،ااملاي

ُا َْ السََََََََََََََُّالماا-إل لادلَّلدا،ايالللاَّلَس ااَنَسكاياُل ُاا-نت ِجعاإَلاياُل ِجعاإَلايالللا،اهاي إُنَُاي
ِلمْ االب اإسََاُُ اهللااا،اَّلمنهالسُصََةاحصََتتايفافتََُّ  ،الب اإب ييمليعا﴿:ا-سََْاُو اَّلعاَُلا-يُُل
إلَا
ي
المل اَإَلي ِيلَِْ يا  بيىَنا َن  عَيِي ا﴿لوظِاإَلابصََََها اَّلإَلاخربم ا:ايي؛  ﴾بَياعَدانولسََََي  َن  َإسََََع سوللاسَايِبٍ َإلعابُي

ََ ا:اَّلمَََنلالسا ابََََْ ؛ ﴾هلسو وا اهلسو وا﴿.ا-هللااينت ابَََ ا-مشالنالب اولنا:اَّلبََََْ ،امشليَ اسَايِبٍ ُسولل ابَََي َإلع
ََْْ اهللاَا ُيَُع عايفاسَي ُاوََ اسيايُانيَتك  اسيايُ﴿؛  ﴾لبَعايثع ََْْ اهللاَا﴿ايب اساُانتك ُ.؛  ﴾لبَعايثع ُيَُع عايفاسَي ُاوََ ؛ ﴾نيَتك 

ِجعاإسْاُالملتكاافرتجعااتمهاُ ُيا﴿:افُدَّللااثري لان الملدن.ابُُاوْْا :األهن ،اَّلي هو عا مي عا بُي َْع ا.﴾نيُّي
 [.246: ﴾ ]البقرةقَاَل َهْع َعَسيهْ هْم ِإْن كهِ َب َعَلْيكهمه اْلِقَ اله َوَّلا تههَقاتِلهوا﴿

َُيُعَتولل﴿:اَبُُالسا اهل  اعَو اييهس ُو َُهَيُ انيتيْعكو والسع ااوهََ ي اَإنع هو ع َْع ََي امَي عانيََََََََََََُّ ُي ََههاَُمامَاُا؛ا﴾بَيُ لهسََََََََََََ
ِيا. ِي اعُ
 [. 246:  ﴾ ]البقرةِمْن ِسَيِرََّن َووَبْهَنائَِنا َسِبيِع اّللِا َوَقْد وهْخرِْجَنا ِف  لََنا َوَّل نههَقاِتعَ قَالهوا َوَما  ﴿
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ُيَُع يا﴿ سوللاَّلينيُاسيايُاييهاوَو ََْْ الهسَا يفا بُي ايُ﴿سَاُُع انا ايفاسَْْ اهللا.اا:اايي؛ا﴾سَي َِجع ايوخع ا َّليبيدع َن ع
اا رَ ي ََْْاُ،اابهتاُ؛اا﴾َّليييبَعايَُِايَُدايي ََةاجُسلتااا-َّلفا السكاباُابلماجُسلتا،ااَّلسَ ََْو ابادابتْ ابصَ امُاسَ

اإل لاهانُوعاساُايناوُُع األج امنهالألسُُْ.،ا-يفالملُ عالسُُدما
اِلِم َ ﴿ اله تَهَولاْوا ِإَّلا قَِلياًل ِمنهْ هْم َواّللاه َعِليٌم ِِبلظهههها َب َعَلْيِ مه اْلِق ههههَ ا كه ههههِ : ﴾ ]البقرة فَهَلمهههها
ا[.246

اعَيليسسلعل﴿:ا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُلا-بُُاهللااا ُو َُهيُ انيتيْعَا والسع خُفللاَّلجْاللان السُهُُ.ا؛اا﴾فَيتيمسُااوَه ي
لسُتْ ام ه ام السني انربَّللالسااِانعاطُسلتاامُاسَََََََََََْو ايفالملُ عالسُُدم.ا؛ا﴾إهابتْالاناا ﴿
ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-ينساهللاا:اَّلنتمَ ابَ انااَُه،افاَنلان اينظ السظت ؛ا﴾َّليلهسوانيَتٌْ اَِبسظَسَُسَم يا﴿ ا-سََََََََََََ

فوجُب اهللاا،اإرسُُانَتكٍاا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّلبداسوُالسا وامشلي اهللاياااا،جيُزيالسظُمل ايلمالسُُْنة
اهللاا،اإَلاإرسُُاطُسلتياا-سْاُو اَّلعاَُلا- ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-يُُل

 [.247: ﴾ ]البقرةَوقَاَل َههْم نَِبيهُّ هْم ِإنا اّللاَ َقْد بَهَعَث َلكهْم  َالهوَم َمِلًكا﴿
ََْاََُو اَّلعاََُلا-َّلَبُُاهل اوْْا اباَدانَُاباَثاهللاا َْ ،اطَُسلتاا-سََََََََََََ إناهللااينِاينايكلنا:اب

ِلِْ اعاََََََََُُّ اإَلابََََََََُّم  ،الريةايكلناناا ايوُْْ ا:اطُسلتاملالملتكانتْا اَّلاُوتالريةابيناإسََََََََ
ُ﴿بََُُاوْْا .ا،اَّللريََةايكلناناا انتلك انيَتكََ  اطََيُسولتي اسيكو ع ثي ابَياََي الهسيابََيدع اَإنس اويَََْْاو ع اهليو ع ُي ُ ؛ا﴾َّليبََي

ا:ابُسلل.انارتض 
َه اْلمهْلكه  ﴿ َعًة ِمَن اْلَمالِ َوَّنا َيكهونه َل َه َوََلْ يههْؤَم سهههَ ُّْ ِِبْلمهْلِك ِمْن َنا َوََنْنه َوَح : ﴾ ]البقرة َعَليهْ
247.] 
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ألوََ املايك ان الريََةا،ااْهايكلناسََ الملتََكانتْاََُاَّلُن ايحقاِبملتََكاناََ ؛اا﴾ييَنسٰاييكولنوا﴿ا
ََْاَُوَ اَّلعاََُلا-إل لاهللاا،اَّلملايك ان الريَةالساْلة،الملمتكَة ُاسْفان الريَةاجاَ انتْا اا-سََََََََََََ نتكَ 
اَّلسْفان الريةالساْلة.،اَّلسْفان الريةالملتكا،الملمتكة
َُا َّليمليعا﴿ا ُ السعمي اسياية انَي ي اسْفانادهانُُايُّها اب انت اإبُنةالملتك.،ااُنافُري ل؛اا﴾يَو عتي
 [.247: ]البقرة ﴾َوا ِْْسمِ قَاَل ِإنا اّللاَ اْصَََفا ه َعَلْيكهْم َوزَاَس ه َبْسًََة ِف اْلِعْلِم ﴿

ُهوانيتيْعكو  َإنسا﴿:ابَُُالسا اهل  ََع يهَي ََع َية ايفا﴿لخهَُرهاستمتَكانتْك .ا؛ا﴾لهسيالصََََََََََََ َّليزيلديهوابيََََََََََََُّ
ََََََََََََُّع َا،انادهاسََََََََََََاةايفالسات ؛ا﴾لسعَاتع َا لجلَع تُُيا،اَّلنادهاانسكايفاي َّلاُنا،اَّلاُنايمجتا ،اَّلاُنايمتا اخي

اينتما .
َه َمْن َيَشاءه َواّللاه َواِسٌع َعِليمٌ َواّللاه يههْؤِت ﴿  [.247: ﴾ ]البقرةمهْلَك
ُ وا﴿ ََي اييشََََََََََََ َتكاهللا؛ا﴾َّليلهسوايَو عَ انوتعكَي واني ع

و
ََْاَُو اَّلعَاَُلا-فُمل ا-هالنرتل انت اهللااا،ا-سََََََََََََ

انتْ امب املايمٌ اسنسك.؛ا﴾نيَتْ ٌا﴿فضت اَّللسعا؛ا﴾َّليلهسواَّليلَسٌعانيَتْ ٌا﴿هللاا-سْاُو اَّلعاَُل
َِ َسِكيَنٌة ِمْن رَبِ كهْم َوبَِقياةٌ ﴿ َِ َوْن مَْتَِيكهمه ال اابهومه ِفي : ﴾ ]البقرة َوقَاَل َههْم نَِبيهُّ هْم ِإنا َيََة مهْلِك
248.] 

اويَََْْاو عا﴿ اهليو ع ُي َْتاينامَنلان انَاداهللاا:ااَبُسلل،ام اطتْللانَا اآَيةانت انتكَ ؛اا﴾َّليبَُي َِيدايناوث و
ِيداآيةاَّللضََََاة اَييععَْيكو والسهسُبولتوا﴿،ااو اويَََْْاو عاَإنساآييةيانوتعَكَ ايينع اهليو ع ُي افْ ا؛اا﴾َّليبُي منلالسهُبلتاصََََادَُّل

ا﴿اا-هللااينت امبُافْ اا-ن ايسلل انلسَََ اَّلغريها ُو انولسَََي اَّليآ ُو اآ اعَيِيكي ُس ْسٌةاََ اريبَيكو عاَّليبيَُ َكْايٌةاَن ع َفَْ اسَََي
ِكاآُانلسََََََََََ ا؛اا﴾ميُروَّلنيا آُا،اإل لافْ ايشََََََََََُْ ان انلسََََََََََ اَّلن امُرَّلن،ااَّلآُامُرَّلنإل لابُْةاَُاع

افْ ايشُْ ان انلس اَّلن امُرَّلن،اامُرَّلن:ااَّلآُامُرَّلنايي،اانلس :اانلس ايي ،اإل لامنلالسصادَُّل
ا:ا-سْاُو اَّلعاَُلا-َّلفْ اسكْاةان اهللاا
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َه ﴿ َِ َله مهوَسى َوَله َهارهوَن حَتِْمله  [.248: ﴾ ]البقرةاْلَمالِئَكةه َوبَِقياٌة َّاا تَهَر
اينافْ اوا انلسََ اَّلنصََُها-هللااينت امبُافْ ااا-منلالسهُبلتاا:ابُسلل لملُصََلدا،اباضََا ايُُل

ُاعِا امُرَّلن،اينافْ ايشََََََُْ اَُاعِا انلسََََََ  :ابُُ،ا-سََََََْاُو اَّلعاَُلا-َّلفْ اسََََََكْاةان اهللااا،ااََّل
افُملالِكةالعْك اب .؛ا﴾حتيعَمتو والسعميالَِكيةوا﴿

 [.248: ﴾ ]البقرةِإنا ِف َ ِلَك آَليًَة َلكهْم ِإْن كهن هْم مهْؤِمِن َ ﴿
يية اسيكو عا﴿ ا ي سََََََْاُو اا-اامنهال يةالس اطتْه انت اصََََََدُايو انتكاأبنِاهللا؛ا﴾َإنسايفاليَسكي
ااواهو عانو عَنَا يا﴿،ا-َّلعاَُل فُعْاللا،امنهال يةاَّلَجدتاينُنك ؛ااإناااه اصَََََََََََََُدب ايفاإ ُوك ؛ا﴾َإنع

ََْاُو اَّلعاَُلاا-ينِاهللاا َّلناإَلالسهُبلتا:ابْ ،ا-سَ ََمُ اَّللألر اَّلم اياظ فامته الملالِكةاب السَُّ
َّللامبتك ،اح اَّلضَعاناداطُسلتا لخهُران اشَُّْب اسَْا ا:اافُخهُرايي،ااَّلعَُُّرنللاإَلالجلاُد،اافوب

 يسه.
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 252-249( من اآلية 41: تفسري سورة البقرة )ص
َ ِليكهْم بِنَهَ رْ ﴿  [.249: ]البقرة﴾افَهَلماا َفَصَع  َالهومه ِِبْ هنهوِس قَاَل ِإنا اّللاَ مهبهْ
ََي يا﴿ ُافيصَََََََََََََ اَِبجلعواولدَا﴿خِجا:ايي؛ا﴾فَيتيمََس مشليَ ايَّلامشالناب اولنا:اطَُسلتامل؛ا﴾طَيُسولتو

إل لا؛ا-لسََََََََََُّالمانتْ اا-خِجامنلالملتكاِبجلالداَّلاُنان اضََََََََََم الجلالدادلَّلدا،السنياجات انَتك ُ
هيَتْكو عا﴿ن اجالداطَُسلت.اا-نتَْ السََََََََََََََُّالما-دلَّلدا الهسيانوَْع اَإنس ُي ِجللان ابَْتالملَُد ؛ا﴾بَيُ ،اخ

ل ٍِا﴿:ااف تْللانُ افُُُاطُسلتا؛ااَّلاُنالحلِاشَََََديد  ابَاَياي هيَتْكو ع سْظاِا؛ااخيهربا ابااِ:اايي؛اا﴾َإنسالهسيانوَْع
ادناَّلفتُّ  .اُنامنلالسااِاب الألرا،االمل ْعاناك اَّللساُصُ

ِد ِ ﴿ ًة بِيههَ َهْرفههَ َْ َهَرَف  َه ِم ِ  ِإَّلا َمِن ا ِإنهها َه فههَ ََْعمههْ َه فَهَلْيَس ِم ِ  َوَمْن َلَْ َي ََ ِمنههْ ِر  ﴾َفَمْن شهههههههههههَ
 [.249: ]البقرة
اَناع وا﴿ ُي َِ اشي ان انُ السااِ.؛ا﴾فيمي ع
اَنينَيا﴿ا اسْفان ايعُْنُ.ا:ايي؛ا﴾فَيتيْعفي
امليعا﴿ اغوِعفَية ابََْيَدهَا﴿َينبَ .ا:ايي؛ا﴾يي عايمَع واَّليني ع انيَ الغعهَيِيصي اَإهس ُاهه اّبَُاَّلملايزدا؛ا﴾فَيَإوَس واَنينَي فَ

افإو ان انين.؛انتْاُ
َه ِإَّلا قَِلياًل ِمنهْ همْ ﴿  [.249: ]البقرة﴾ َفَشرِبهوا ِمْن
َِبوللاَناع وا﴿ ِم .ا؛اا﴾فيشََََََََََي ُِاياث ا﴿ن السااِافشََََََََََ ابيَتْال  ا-َّلاُنان السُتْ ادلَّلدا؛ا﴾َناَعاو عاَإهس

ا.-نتْ السُّالما
َالهوَم َوجهنهوِس ِ ﴿ َهِ َه قَهالهوا َّل  َهاقَهَة لَنَها اْليَهْوََ  اَوزَ ه ههَو َوالهاِذيَن ََمنهوا َمعَه ا جهَ : ]البقرة  ﴾فَهَلمها
249.] 
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َُّليزيهوا﴿ ُاجَي اآنياوللانياَي وا﴿جََُّلزالسااِ.ا؛ا﴾فَيتيمَس اَّليلسَسَني ي ِفَةا؛ا﴾مولي َّللانت السْ ََ ن السَني البهصََََََََََََ
ِبلل.:ا"هاطَُبَةا"بَُهلَُ؛ا﴾بَيُسوللاهاطَيُبَيةياسياَيُالسعَْيلعميا﴿فُد.ا ََ سياَيُالسعَْيلعميا﴿هابلةاساَُ.ا:ايي؛السَني اشََََََََََََ

اَّليجواولَدهَا يُسولتي َُُعتا :ايي؛ا﴾ِبََ ََه ْعايناو َّلجْاللاَّلملاجيََُّلزَّللالسااِ.اإل لان اجََُّلزالسااِِا،انَُاوََََََََََََُّ
ِبلل ِبللافت اجيَُّلزَّلهاَّلبُسلل،افُدام السني املايش بيةيا﴿:اينُالسني اش امثارجالل.؛ا﴾هاطُي

َََلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْ ِن اّللِا وَ ﴿ اّللاه َمَع قَاَل الاِذيَن َيظهنُّوَن وَنها هْم مهالقهوا اّللِا َكْم ِمْن ِفَئْة قَِليَلْة 
 [.249: ]البقرة ﴾الصااِبرِينَ 
السَسَني يا﴿ ُي ِآناَس اناَُنَا،اعكتمَاُان السظ ؛ا﴾ييظوَالنيابَُي :اناىنالسظ امَاُاييااَّلينالسظ ايفالسُ
ِبللاإها،ااِبسْاثاَّلم السني اجَُّلزَّله:اايي؛ا﴾ييوَساو عانوالبوللالهسَا﴿بُُالسني ايلبالن.اا؛السُْ  ََ َّلملايشََََََََََََ

اَفئيةٍا﴿:اابتْال .ابُسلل اَفئيةٍا﴿اثري ل.اا:اايي؛اا﴾اي عاَن ع اَفئية اايَثريية ا﴿ن امجُنة.اا:اايي؛اا﴾َن ع ؛ا﴾بيَتْتيٍةاغيتيْيتع
ََْاَُوَ اَّلعاََُل-إبرلدةاهللاا:ايي؛ا﴾إبََلعَنالهسَا﴿َّلمَنلااتَ .ا َِي يا﴿.ا-سََََََََََََ َُب ا-هللاا؛ا﴾َّليلهسوانيعيالسصَََََََََََََََس

ِك.ا-سْاُو اَّلعاَُل اناكاإَلايناياص
ْرََّن َعَلى َوَلماا بَهَرزهوا ِ َالهوَم َوجهنهوِسِ  قَالهوا رَبهاَنا َوْفرِْ  َعلَ ﴿ ًرا َوثَهبِ ْت َوْقَداَمَنا َواْنصههههههه بهْ َنا صههههههَ يهْ

 [.250: ]البقرة ﴾اْلَقْوَِ اْلَكاِفرِينَ 
َّللاستُهُُ.ا:اايي؛ا﴾َّليسيمسُابَيِيزوَّلل﴿ سولتيا﴿ظا :اييا؛اا﴾َّليجواولَدهَا﴿منلالسكُفِ.ا؛ا﴾َّليسيمسُابَيِيزوَّللاجَلُي

َّللاسُهُهل  ام ه ا،اَّلعصَََََََََُفللاستُهُُ،ااظا ُو ايُ﴿:االمل نالنبُي َِغعانيتيَْع ِ لا﴿صََََََََ انتْاُ.ا؛اا﴾ريبَسايُاييفع َْع صََََََََي
لنيايُ اييبعدي َِي يا﴿ألج ايناعُلىابتلباُانت الجلاُد.ا؛ا﴾َّليجتَيَْيتع َُف انيتي السعُيلعَمالسعكي ا.﴾َّليلوعصوِع ي

اءه فَهَ َامهوههْم ِبِِْ ِن اّللِا َوقَهَ َع َساوهسه َجالهوَم َوَََت ه اّللاه اْلمهْلَك َوامِْكْ ﴿ َه َّاا َيشههههههههَ ﴾ َمَة َوَعلاَم
 [.251: ]البقرة
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اإبََلعَنالهسَا﴿ ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-إبرلدةاهللاا:ايي؛ا﴾فَيايزينولمو ع ا-َّلمََنلااََُنابالنان اهللااا-سََََََََََََ
ملالسكُفِ.ا؛اا﴾جيُسولتيا﴿إل لادلَّلدااُنايفانَََََََََُّكِاطُسلت.ا؛ا﴾َّليبَيهي ياديلَّلودوا﴿.ا-سَََََََََْاُو اَّلعاَُل

فَيايزينولمو عاا﴿ن اضم اجْشاَّلجالداطُسلتالمل ن .اااا-نتْ السُّالماا-طُسلتاملالمل ن .ااُنادلَّلداا
هوالهسوا اَّليآَتي اَّليبَيهي ياديلَّلودواجيُسولتي هوالهسوالسعموتعكيا﴿آع ادلَّلد.اا؛اا﴾إبََلعَنالهَس ِلِْ .؛اا﴾َّليآَتي انتك انت ابيناإس

ميةيا﴿ا كع اهللا،ااستاْلةلصََََ هُها:اايي؛اا﴾َّليلحلَع َّلينيتسمي وا﴿نت ادلَّلدالسزبلر.ااسََََْاُو اَّلعاَُلاا-َّليوُز
اييشيُ وا ُس اَّلنا قالس رياَّلُنلالسك.،ااصااةالسدرَّلع؛اا﴾ََ

ِآن ةيا﴿؛الحلكمَةايفالسُ مَي كع اَّليلحلَع هوالهسوالسعموتَعكي َّللحلكمَةايفا،االساْلة:ابتَاُالحلكمَةامَاُايي؛ا﴾َّليآَتي
ِآناهلُاناٍُنانااُ ا:السُ
ْعَ الساََنوروا﴿:المللنظَة.ابَُُاعاََُل:الحلكمَةايي: املعىن األول ُاعَو سََْيٌةافيمَي ٌةاِبي مَي :ا]لسُمِا﴾َحكع

ْيةٌا﴿:ايفاسلرةالسُمِ،ا[5 َس ٌةاِبي مي انلنظة.:ايي؛ا﴾َحكع
اة:االحلكمةايي:  املعىن الثاين َََ ا﴿؛السَََََََُّ انيُامليعاعيكو ع ميةياَّلينيتسميكي كع اَّليلحلَع ُي السعَكهيُ الهسوانيتيْعكي ُي َّليييوزي

ا[.113:ا]لساُُّ ا﴾ واعَياعتيا
ةيا﴿:ابَُُاعاََُل؛السها : املعىن الثهالهث مَي كع الحلَع ُني مَي اَيُاسوُع اآعَيَْع دع َي لحلكمَةا؛ا[12:ا]سُمَُنا﴾َّليسُي

السها .:ايي
ةيا﴿:اامََُايفال يََةالس اينََُناََُ؛االساْلة:الحلكمََةايي: املعىن الرابع مََي كع اَّليلحلَع كي هوالهسوالسعموتََع َّليآَتي

ا ُس ا.﴾ييشيُ واَّلينيتسمي واََ
ْع َعَلى ﴿ َدِم اأَلْرته َوَلِكنا اّللاَ  هو َفضهههههههههْ َوَلْوَّل َسْفعه اّللِا النااَس بَهْعضهههههههههَ هْم بِبَهْعْض َلَفسهههههههههَ
 [.251: ]البقرة ﴾اْلَعاَلِم َ 
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ابََْياعلٍا﴿ او ع ََي ابَياعضَََََََََََ الساسُ ي ََْاُو اا-هللااا،اهللاايدفعابالالساُ ابْال؛ا﴾َّليسيلعهاديفععوالهَس سَََََََََََ
َْةاَّلم ا،اَيدفعالملشََََََََََََََِا اَّللساصََََََََََََََُةاِبمل نا ا-َّلعاََُل ِيقاَّللحَداملالَسنياَس السْت فتلااَُنافُداف

ََِالن ََتملن،اخلوِيَبتالملََََُُّجداَّلُنلالسكا؛االملشََ ٍ انيتي السعايُسيَم يا﴿،اَّلبوه الملََُّ ََع ؛ا﴾َّليسيَك سالهسيالوَّلافيضََ
اسنسكادفعاباضا ابْال.

لهوَها ﴿ ِْ  َوِإناَك َلِمَن اْلمهْرَسِل َ تِْلَك ََيمه اّللِا نَه هْ  [.252: ]البقرة ﴾َعَلْيَك ِِبمَْ
ََْاََُوََ اَّلعاَََُلا-مََنهال ايتامُاآايتان اهللاا:ايي؛ا﴾عَتََعكيا﴿ ا﴿،ا-سََََََََََََ الهَس تو اآايي عَتََعكي

تولميُانيتيْعكيا اوَُصانتْكااياحممد.:ايي؛ا﴾وَيهَع
اِبسصدُ.؛ا﴾َِبحلعيقيَا﴿ا
اسيَم يا﴿ا ِعسيَت ياَّليَإوسكي ِي ؛ا﴾لسعمو السكُف ِسال ا:امنلارداسُُل ااسْاُو اَّلعاَُلا-فُهللا؛اسُّتان

ِعسيَت يا﴿:ايُُل السعمو اسيَم ي ا.﴾َّليَإوسكي
 

 


