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 الباب الثالث 

 التفاسير في المعاني والحقائق عن البقرة

 اآليات الواردة في البقرة 3.1

، ك)بقرة( أربع مرات ٗٓثالث مرات الكرمي بػ )البقر( يف القرآف البقرة كلمة ذكر كرد

كىي حسب  ُٔمبجموع تسع مرات للبقر، كجاء لفظة )عجل( عشر مرات.  َٔك)بقرات( مرتُت

 تسلسل الوركد:

 النص األية صفحة جزء السورة الوحدة الرقم

 ُُ ُ البقرة البقر ُ

 

ٍ لىنىا مىا ًىيى ًإفَّ  َٕ  اٍلبػىقىرى قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىُتن

 تىشىابىوى عىلىيػٍنىا كىًإنَّا ًإٍف شىاءى اللَّوي لىميٍهتىديكفى 

ًبًل اثٍػنػىٍُتً كىًمنى  ُْْ ُْٕ ٖ ألنعاـا البقر ِ اثٍػنػىٍُتً قيٍل  اٍلبػىقىرً كىًمنى اٍْلً

آلذَّكىرىٍيًن حىرَّـى أىـً اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً أىمَّا اٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو 

ـي اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ا اءى  كيٍنتيمٍ  أىـٍ أىٍرحى  كىصَّاكيمي  ًإذٍ  شيهىدى

ا اللَّوي   اللَّوً  عىلىى افٍػتػىرىل شلَّنً  أىٍظلىمي  فىمىنٍ  ًِبىذى

ًذبنا  لى  اللَّوى  ًإفَّ  ًعٍلمو  ًبغىٍَتً  النَّاسى  لًييًضلَّ  كى

 الظَّاًلًمُتى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم

                                                             
 .ُّّ، ص (ـ ََِٕ، دار احلديث -القاىرة، )ادلعجم ادلفهرس ْللفاظ القرآف الكرميعبد الباقى، زلمد فؤاد " ٗٓ
 .ُّّ، ص (ـ ََِٕدار احلديث ، -القاىرة)ادلعجم ادلفهرس ْللفاظ القرآف الكرمي ،ادلرجع السابق َٔ
 .ْْٕص (، ـ ََِٕاحلديث ، دار -القاىرة)، ادلعجم ادلفهرس ْللفاظ القرآف الكرمي، ادلرحع السابق ُٔ
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كىعىلىى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا كيلَّ ًذم ظيفيرو كىًمنى  ُْٔ ُْٕ ٖ األنعاـ البقر ّ

كىاٍلغىنىًم حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم شيحيومىهيمىا ًإلَّ مىا  اٍلبػىقىرً 

َحىىلىٍت ظيهيوريُهيىا أىًك احلٍىوىايىا أىٍك مىا اٍختػىلىطى 

 ًبعىٍظمو ذىًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم بًبػىٍغًيًهٍم كىًإنَّا لىصىاًدقيوفى 

كىًإٍذ قىاؿى ميوسىٰى ًلقىٍوًمًو ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىف  ٕٔ َُ ُ البقرة بقرة ْ

 أىعيوذي  قىاؿى  ىيزيكنا أىتػىتًَّخذينىا قىاليوا بػىقىرىةن تىٍذَبىيوا 

 اْلٍىاًىًلُتى  ًمنى  أىكيوفى  أىفٍ  بًاللَّوً 

ٍ لىنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي  ٖٔ َُ ُ البقرة بقرة ٓ قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىُتن

لى فىاًرضه كىلى ًبٍكره عىوىافه  بػىقىرىةه يػىقيوؿي ًإنػَّهىا 

 بػىٍُتى ذىًلكى فىافٍػعىليوا مىا تػيٍؤمىريكفى 

ٍ لىنىا مىا لىٍونػيهىا قىاؿى  ٗٔ َُ ُ البقرة البقرة ٔ ًإنَّوي  قىاليوا ادٍعي لىنىا رىبَّكى يػيبػىُتن

صىٍفرىاءي فىاًقعه لىٍونػيهىا تىسيرُّ  بػىقىرىةه يػىقيوؿي ًإنػَّهىا 

 النَّاًظرًينى 

لى ذىليوؿه تيًثَتي  بػىقىرىةه قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهىا  ُٕ َُ ُ البقرة بقرة ٕ

اأٍلىٍرضى كىلى تىٍسًقي احلٍىٍرثى ميسىلَّمىةه لى ًشيىةى 

فىذىَبىيوىىا كىمىا   بًاحلٍىقن اليوا اٍْلفى ًجٍئتى ًفيهىا قى 

 كىاديكا يػىٍفعىليوفى 
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ٍبعى  أىرىل ًإّنن  اٍلمىًلكي  كىقىاؿى  ّْ َِْ ُِ يوسف بقرات ٖ  ًِسىافو  بػىقىرىاتو  سى

ٍبعه  يىٍأكيليهينَّ  ٍبعى  ًعجىاؼه  سى تو  كىسى  سيٍنبيالى

ي  أىيػُّهىا يىا يىاًبسىاتو  كىأيخىرى  خيٍضرو   أىفٍػتيوّن  اٍلمىلى

 تػىٍعبػيريكفى  لًلرٍُّؤيىا كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  ريٍؤيىامى  يف 

ٍبعً  يف  أىٍفًتنىا الصندنيقي  أىيػُّهىا ييوسيفي  ْٔ ُِْ ُِ يوسف بقرات ٗ  بػىقىرىاتو  سى

ٍبعه  يىٍأكيليهينَّ  ًِسىافو    ًعجىاؼه  سى

كىًإٍذ كىاعىٍدنىا ميوسىى أىٍربىًعُتى لىيػٍلىةن ُثيَّ اَّتَّىٍذُتيي  ُٓ ٖ ُ البقرة العجل َُ

 ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىنٍػتيٍم ظىاًلميوفى  اٍلًعٍجلى 

كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى ًلقىٍوًمًو يىا قػىٍوـً ًإنَّكيٍم ظىلىٍمتيٍم  ْٓ ٖ ُ البقرة العجل ُُ

  ٍلًعٍجلى أىنٍػفيسىكيٍم بًاَّتنىاًذكيمي ا

كىلىقىٍد جىاءىكيٍم ميوسىى بًاٍلبػىيػننىاًت ُثيَّ اَّتَّىٍذُتيي  ِٗ ُْ ُ البقرة العجل ُِ

 ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىنٍػتيٍم ظىاًلميوفى  اٍلًعٍجلى 

ٍذنىا ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا فػىٍوقىكيمي الطُّورى ك  ّٗ ُْ ُ البقرة العجل ُّ ًإٍذ أىخى

ٍعنىا قىاليوا يػٍنىاكيم ًبقيوَّةو كىاٍِسىعيواخيذيكا مىا آتػى   ِسًى

 ًبكيٍفرًًىمٍ  اٍلًعٍجلى وًِبًمي  قػيلي يف  كىأيٍشرًبيوا كىعىصىيػٍنىا

 كينتيم ًإف ًإديىانيكيمٍ  ًبوً  يىٍأميريكيم بًٍئسىمىا قيلٍ 

 مٍُّؤًمًنُتى 
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ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلًعٍجلى ُثيَّ اَّتَّىذيكا  ُّٓ َُِ ٔ النساء العجل ُْ

كىآتػىيػٍنىا ميوسىى اٍلبػىيػننىاتي فػىعىفىٍونىا عىٍن ذىًلكى 

 سيٍلطىاننا ميًبيننا

اَّتَّىذى قػىٍوـي ميوسىٰى ًمن بػىٍعًدًه ًمٍن حيًلينًهٍم ك  ُْٖ ُٖٔ ٗ األعراؼ عجال ُٓ

ا لَّوي خيوىاره  ًعٍجالن   لى  أىنَّوي  يػىرىٍكا أىلىٍ جىسىدن

ًبيالن  يػىٍهًديًهمٍ  كىلى  ييكىلنميهيمٍ     سى

يػىنىاذلييٍم غىضىبه ًمٍن  اٍلًعٍجلى ًإفَّ الًَّذينى اَّتَّىذيكا  ُِٓ ُٗٔ ٗ األعراؼ العجل ُٔ سى

نٍػيىا كىكىذىًلكى صلىًٍزم  ٍم كىًذلَّةه يف احلٍىيىاًة الدُّ رىِبًن

ًينى   اٍلميٍفًتى

كىلىقىٍد جىاءىٍت ريسيلينىا ًإبٍػرىاًىيمى بًاٍلبيٍشرىٰل قىاليوا  ٗٔ ِِٗ ُِ ىود عجل ُٕ

منا  ـه  قىاؿى سىالى  ًبًعٍجلو  جىاءى  أىف لىًبثى  فىمىا سىالى

ًنيذو   حى

ا لَّوي خيوىاره فػىقىاليوا  ًعٍجالن فىأىٍخرىجى ذلىيٍم  ٖٖ ُّٖ ُٔ طو عجال ُٖ جىسىدن

ا ًإذلٰىيكيٍم كىًإلٰىوي ميوسىٰى فػىنىًسيى  ذى  ىٰى

ٰ أىٍىًلًو فىجىاءى  ِٔ ُِٓ ِٔ الذريات عجل ُٗ ُتو  ًبًعٍجلو فػىرىاغى ًإَلى  ِسًى
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 البقرةالمفسرين حول اآليات الواردة في  تفاسير 3.1

 بقرة بني اسرئيلحول  تفاسير 3.3.1

   قصة البقرة في سورة البقرة  3.3.3.1

ٰى ًلقىٍوًمًو ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىف تىٍذَبىيوا بػىقىرىةن ) ( لقد أكحى اهلل تعاَل إَل كىًإٍذ قىاؿى ميوسى

اخلركج من زلنتهم، كلقد اختار ألهنم  سيدنا موسى أف يأمر قومو أف يذَبو بقرة إف أرادكا 

كانوا يعظموف  البقرة كيعبدكهنا من دكف اهلل، فاختربكا بذلك، إذ ىذا من اْلبتالء العظيم، 

كىو أف يؤمر اْلنساف بقتل من حيبو كيعظمو، كألنو أرد اهلل تعاَل أف يصل اخلَت للغالـ 

 ِٔالذم كاف بارِّا بأمو.

أف يدعو ربو كىو رب موسى كرِبم أمجعُت لينب طلب اليهود منو  : ابن كثَتقاؿ 

ذلم ما ىي، كىو رعونة كسوء أدب مع اهلل، بدؤكا بالتشديد كالتضييق على أنفسهم يف أمر 

 دلا كذلذا.لرسوذلم سؤاذلم ككثرة إسرائيل بٍت تعنت عن تعاَل أخرب كٌسعو اهلل عليهم. قد

 كما عنهم، ادلوقع لوقعت كانت بقرة أم ذَبوا أهنم عليهم، كلو ضيق أنفسهم على ضيقوا

 رىبَّكى  لىنىا ادٍعي : } فقالوا عليهم، فشدد شددكا كلكنهم كاحد، كغَت كعبيدة عباس ابن قاؿ

 ٍ  ّٔصفتها؟. شيء كأم البقرة؟ ىذه ما{  ًىيى  مىا لىنىا يػيبػىُتن

                                                             
-ىػُُّْ ،، )دار الكتب العلميةالبحر احمليط يف التفسَتابن حياف أثَت الدين األندلسي، أبو حياف زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف،  ِٔ

 . ِِّ،صُـ(، جُّٗٗ
ق(،  ُُْٗ، الطبعة األكَل  الكتب العلمية دار -بَتكت  ) "تفسَت القرآف العظيم/ ابن كثَت،ابن كثَت، أبو الفداء إِساعيل بن عمر بن كثَت  ّٔ

 .ِٕٗ،ص: ُج 
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لو، قاؿ الزحيلي: قاؿ موسى لقومو أمر اهلل لكم بذبح أم بقرة، فلم يتمث

قالوا: أهتزأ أك تسخر منا يا موسى؟ نسألك عن أمر القتل، اهلل عليهم، ك كشٌددكا، فشدد 

فتأمرنا بذبح بقرة! قاؿ: ألتجئ اَل اهلل من اذلزء كاخلرية بالناس يف مواضع اْلد كتبليغ 

 {ادع اهلل لنا لبياف لوهنا}أحكاـ اهلل تعاَل، فأكوف من اْلهلة ادلفرطُت بأمر اهلل. قالوا:

 ْٔفقاؿ: إهنا بقرة صفراء اللوف، شديدة الصفرة، تبهج الناظرين إليها.

قاؿ الثعاليب: فسألوه عن سنها، فقاؿ: بقرة ل فارض، كل بكر: ك الفرض البقرة 

ادلسنة اذلرمة، كالبكر من البقر اليت ل تلد من الصغر، بل عواف بُت ذلك كالعواف: اليت قد 

 ٓٔكلدت مرة بعد مرة.

إف شاء اهلل  اهلل لنا يبُت حقيقتها كمزايها، لتشابو البقر علينا، كإنا قالوا: ادع 

دلهتدكف إَل الصواب ك ادلطلوب. قاؿ: إف اهلل يقوؿ: إهنا بقرة ل تذلل بالعمل يف احلراثة ك 

السقي، كىي سادلة من العيوب، لخيالطها لوف آخر غَت الصفرة، قالوا: إنك اْلف جئت 

، فطلبوىا، فلم جيدكىا إل يتيم صغَت باٌر بأمو فساكموه، فتغاَل، بإظهار احلقيقة الواضحة

 ٔٔحىت اشًتكىا مبلء جلدىا ذىبا، كما كاف امتثاذلم قريب احلصوؿ.

                                                             
 .ُّص  ُق(، ج ُُْٖالطبعة الثانية  ،دار الفكر -، )دمشقالتفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهجالزحيلي، د. كىبة بن مصطفى  ْٔ

  .َِٔ، ص: ُ(، جدار إحياء الًتاث العريب- بَتكتاْلواىر احلساف يف تفسَت القرآف )الثعاليب،أبو زيد عبد الرَحن بن زلمد بن سللوؼ،  ٓٔ 
ق(، ج ُُْٖالطبعة الثانية  ،دار الفكر -، )دمشقالتفسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة كادلنهجالزحيلي، د. كىبة بن مصطفى  ادلرجع السابق: ٔٔ

 .ِّص  ُ
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 ل لو إذ اهلل، شاء إف: بقوؿ الستثناء فائدة بياف{ لىميٍهتىديكفى  اللَّوي  شىاءى  ًإفٍ  كىًإنَّا}

 ٕٔ.ادلطلوبة البقرة معرفة إَل ليهتدكا كانوا ما دلهتدكف اهلل شاء إف: اليهود يقل

}فذَبوىا كما   ٖٔ}قالوا اْلف جئت باحلق{أم َبقيقة كصف البقرة كحقيقتها.

كادكا يفعلوف{ أم كأهنم ل يستطيعوا أف يذَبوا البقرة ألف كثرة مثنها ل يثبت إل من نفل 

 ٗٔبٍت إسرائل.

ًإذٍ  }قاؿ الشوكاّن: يف قولو تعاَل  كيٍنتيمٍ  مىا سليٍرًجه  كىاللَّوي  ًفيهىا فىادَّارىٍأُتيٍ  نػىٍفسنا قػىتػىٍلتيمٍ  كى

. كقاؿ { أم ماكتمتم بينكم من أمر القتل فاهلل مظهره لعباده كمبينو ذلمتىٍكتيميوفى 

ًلكى  بًبػىٍعًضهىا اٍضرًبيوهي  فػىقيٍلنىا}تعاَل ٍوتىى اللَّوي  حييٍيً  كىذى أم : {تػىٍعًقليوفى  لىعىلَّكيمٍ  آيىاتًوً  كىييرًيكيمٍ  اٍلمى

فضربوه فحِت. كنٌبو تعاَل على قدرتو كإحيائو ادلوتى مبا شاىدكه من أمر القتيل: جعل تبارؾ 

كتعاَل ذلك الصنع حجة ذلم على اف ىذه ادلعجزة بُت اهلل من خالذلا فدرتو على إحياء 

 َٕادلوتى، فالقادر على إحياء ركح كاحدة قادر على إحياء الناس مجيعا.

 

 

                                                             
، الطبعة: اخلامسة، مكتبة العلـو كاحلكم -ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية )أيسر التفاسَت لكالـ العلي الكبَت، أبو بكر اْلزائرم،   ٕٔ 

  .َٕ، ص: ُ،ج (ـََِّىػ/ُِْْ
،  دار إحياء الًتاث العريب -، )بَتكت أنوار التنزيل كأسرار التأكيلالبيضاكم، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشَتازم،  ٖٔ

 .َُٖ، ص ُىػ(ج ُُْٖ -الطبعة: األكَل 
، الطبعة األكَل دار الكتب العلمية - بَتكت تفسَت القرآف العظيم/ ابن كثَت،)، و الفداء إِساعيل بن عمر بن كثيابن كثَت، أبادلرجع السابق،  ٗٔ

 .ََّ، ص: ُق(،ج  ُُْٗ
، ُـ(، جََِٓ-ىػُِْٔ، دار الفكر -)بَتكت ، فتح القدير اْلامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَتالشوكاّن، زلمد بن علي،  َٕ

 .ُِِص: 
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 البقر في سورة  األنعامقصة  3.3.3.1

 لكم كأنشأ أم{ اثنُت البقر كىًمنى  اثنُت اْلبل كىًمنى }يف قولو تعاَل :الصابوىن قاؿ

 أىـً  حىرَّـى  قيٍلءىآلذَّكىرىٍينً } كالبقرة اْلاموس ُها اثنُت البقر كمن كالناقة اْلمل ُها اثنُت اًْلبل من

ـي  عىلىٍيوً  اشتملت أىمَّا األنثيُت  أبو قاؿ. كالتوبيخ التقريع يف مبالغة ىنا كرره ؟{ األنثيُت أىٍرحىا

 كذِبم كًإظهار األربعة األنواع من شيئان  عليهم حرٌـ سبحانو اهلل أف ًإنكار كادلقصود: السعود

 كينتيمٍ  أىـٍ } أخرل تارة كأكلدىا تارة، كإناثها تارة، األنعاـ ذكور حيرموف كانوا فًإهنم ذلك يف

آءى   ِبذا اهلل كصاكم حُت حاضرين كنتم ىل أم التوبيخ يف زيادة{ ِبذا اهلل كىصَّاكيمي  ًإذٍ  شيهىدى

 ُٕ. التحرمي؟

ذك   {ظيفيرو  ًذم كيلَّ  حىرٍَّمنىا ىىاديكا الًَّذينى  كىعىلىىيف قولو تعاَل } قاؿ الزسلشرم: 

ما لو أصبع من دابة أك طائر، ككاف بعض ذات الظفر حالل ذلم، فلما ظلموا  أم الظفر

فىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىاديكا حىرٍَّمنا }حرـٌ ذلك عليهم فعٌم التحرمي كل ذل ظفر بدليل قولو 

كقولك:   {عىلىٍيًهٍم شيحيومىهيماكىًمنى اٍلبػىقىًر كىاٍلغىنىًم حىرٍَّمنا }كقولو  {عىلىٍيًهٍم طىينباتو أيًحلٍَّت ذلىيمٍ 

من زيد أخذت مالو، تريد باْلضافة زيادة الربط. كادلعٌت أنو حرـٌ عليهم حلم كل ذل ظفر 

كشحمو ككل شيء منو، كترؾ البقر كالغنم على التحليل ل حيرـٌ منهما إل الشحـو 

 ِٕى.كشحـو الكل كاألمعاء، الكرش غشيت قد رقيقة شحـو أماخلالصة، كىي الثركب 

                                                             
 .ِّٓص  ُـ( ج  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ، الطبعة األكَل: األكَل، دار الصابوىن -)القاىرة صفوة التفاسَت،  الصابوّن، زلمد بن علي، ُٕ
دار الكتاب  - بَتكت، )يف كجوه التأكيلتفسَت الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل الزسلشرل، أيب القاسم زلمود بن عمر،  ِٕ

 .ِٕ، ص ِىػ(،ج  َُْٕ -العريب،  الطبعة الثالثة 
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ًإلَّ قاؿ ابن كثَت: فاليهود ل تأكل الثرب ككل شحم كاف كذلك ليس يف عظم. ) 

، ) يعٍت( مىا َحىىلىٍت ظيهيوريُهيىا ( قاؿ اْلماـ أبو جعفر بن أىًك احلٍىوىايىاما علق بالظهر من الشحـو

جرير: احلوايا مجع كاحدىا حاكياء كحاكية كحوية، ىو ما حتٌول من البطن فاجتمع 

كاستدار، كىي بنات اللنب كىي ادلباعر كتسمى ادلرابض، كفيها األمعاء، قاؿ: كمعٌت الكالـ 

 ّٕمن البقر كالغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ماَحلت  ظهورىا أك ما َحلت احلوايا.

 بقرات رؤيا ملك مصرحول  تفاسير 3.3.1

ٍبعى  أىرىل ًإّنن  اٍلمىًلكي  }كىقىاؿى تعاَل : قاؿ اهلل ٍبعه  يىٍأكيليهينَّ  ًِسىافو  بػىقىرىاتو  سى ٍبعى  ًعجىاؼه  سى  كىسى

تو  ي  أىيػُّهىا يىا يىاًبسىاتو  كىأيخىرى  خيٍضرو  سيٍنبيالى  ْٕ.تػىٍعبػيريكفى{ لًلرٍُّؤيىا كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  ريٍؤيىامى  يف  أىفٍػتيوّن  اٍلمىلى

ا: بن عاشورقاؿ ا صً  ًلوىٍصفً  تىٍكًملىةن  ًمنػٍهىا جيٍزءو  عىلىى ًقصَّةو  ًمنٍ  جيٍزءو  عىٍطفي  ىىذى  خىالى

ـي  عىلىٍيوً  ييوسيفى  . كىِسىَّاهي اٍلقيٍرآفي ىينىا  .السنٍجنً  ًمنى  السَّالى كىالتػٍَّعرًيفي يف اٍلمىًلكي لًٍلعىٍهًد، أىٍم مىًلكي ًمٍصرى

ا اٍلمىًلكى لٍى يىكيٍن ًمنى اٍلفىرىاًعنىًة ميليوًؾ ًمٍصرى  اٍلًقٍبًط، كىًإَّنَّىا كىافى مىًلكنا  مىًلكنا كىلٍى ييسىمنًو ًفٍرعىٍوفى أًلىفَّ ىىذى

(ًلًمٍصرى أى  ـى حىكىمىهىا )اذلًٍٍكسيوسي ، أىٍك ًمنى اٍلعىرىًب، كىيػيعىبػنري عىنػٍهيٍم يَّا نػٍعىانًينُتى ، كىىيمي اٍلعىمىاًلقىةي، كىىيٍم ًمنى اٍلكى

. كىقىٍد مىلىكيوا  ٍغرًيًق مبيليوًؾ الرُّعىاًة، أىًم اٍلبىٍدكي قػىٍبلى  ًُِٓٓإَلى عىاـً  ََُٗمبًٍصرى ًمٍن عىاـً ميؤىرنخيو اٍْلً

ًة اٍلعىائًلىًة الثَّالًثىًة عىٍشرىةى كىاٍلعىا ـي. كىكىافى عىٍصريىيٍم ًفيمىا بػىٍُتى ميدَّ ًد اٍلمىًسيًح عىلىٍيًو السَّالى ئًلىًة الثَّاًمنىًة عىٍشرىةى ًميالى

تي ميليو  ًؾ اٍلًقٍبًط قىٍد بىًقيى ذلىىا حيٍكمه يف ًمٍصرى اٍلعيٍليىا يف مىًدينىًة )ًطيبىةى(  ًمٍن ميليوًؾ اٍلًقٍبًط، ًإٍذ كىانىٍت عىاًئالى

اهي. : كىقاؿى الًَّذم اٍشًتى ـى ًعٍندى قػىٍوًلًو تػىعىاَلى    ٕٓ كىمىا تػىقىدَّ

                                                             
 .ََِص: ٔج ،تفسَت القرآف العظيم/ ابن كثَت"ابن كثَت،  ادلرجع السابق،ّٕ
 ّْسورة يوسف : ْٕ
 .ُِسيورىة ييوسيف:ٕٓ
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ًة ضىًعيفنا أًلىفَّ السنيىادىةى كىانىٍت ًلميليوًؾ ًمٍصرى السُّ  ٍفلىى. كىيػيقىدنري كىكىافى مىًلكيهيٍم يف تًٍلكى اٍلميدَّ

ـي  -اٍلميؤىرنخيوفى أىفَّ مىًلكى ًمٍصرى السٍُّفلىى يف زىمىًن ييوسيفى  كىافى يف ميدًَّة اٍلعىائًلىًة السَّاًبعىًة   -عىلىٍيًو السَّالى

عىبػَّرى عىٍن مىًلًك ًمٍصرى يف زىمىًن فىالتػٍَّعًبَتي عىٍنوي بًاٍلمىًلًك يف اٍلقيٍرآًف ديكفى التػٍَّعًبًَت ًبًفٍرعىٍوفو مىعى أىنَّوي  عىٍشرىةى.

. ميوسىى ـي بًلىقىًب ًفٍرعىٍوفى ىيوى ًمٍن دىقىاًئًق ًإٍعجىاًز اٍلقيٍرآًف اٍلًعٍلًمين عىلىٍيًو السَّالى
ٕٔ 

 كسبق مصر، ىي القصة تلك فوقها كجىرىتٍ  عليها، كقعتٍ  اليت األرض: الشعركمقاؿ 

 كىكذا. ُِ: يوسف{ منٍصرى  ًمن اشًتاه الذم كىقىاؿى : }سبحانو احلق قاؿ حُت ذلك عرفنا أف

 الفراعنة، ييسمٍَّوفى  كانوا القددية مصر حكاـ أف نعلم كضلن. عزيز كىناؾ ملك، ىناؾ أف نعرؼ

 ف حكم الفراعنة قدا عرفنا اذلَتكغليفية؛ اللغة ألغاز فىكُّ  كُت ، «رشيد حجر» اكتيًشفى  أف كبعد

ككانت ىذه ىي  ملوؾي الرُّعاة، كىم الذين ييسمٍَّوفى اذلكسوس.اختفى لفًتة؛ حُت استعمر مصرى 

الفًتة اليت ظهر فيها يوسف، كعمل يوسف كأخوه معهم، فلما اسًتجع الفراعنة حكم مصر طردكا 

كحديث القرآف عن كجود مىًلك يف مصر أثناء قصة يوسف  اذلكسوس، كقتلوا مىٍن كانوا ييوالوهنم.

 ٕٕ.تنبؤ يف القرآفـ ىو من إعجاز العليو السال

 خلركج سببا كانت أهنا اهلل تعاَل قدر شلا مصر، ملك من الرؤيا كثَت: ىذه ابن قاؿ

 كتعجب فهالتو الرؤيا، ىذه رأل ادللك أف كذلك مكرما، معززا السجن السالـ من يوسف عليو

 كسأذلم رأل، ما عليهم كقص كأمراءىا، دكلتو ككرباء الكهنة فجمع تفسَتىا يكوف كما أمرىا، من

 ٖٕذلك. يعرفوا فلم تأكيلها، عن

                                                             
 .ِٕٗ،ص:ُِجىػ(، ُْٖٗللنشر: الدار التونسية  -)تونسالتحرير كالتنوير، زلمد الطاىر،   بن عاشور،ا ٕٔ
 .ٖٔٗٔ ، ص)ادلكتبة الشاملة(تفسَت الشعراكم،الشعراكم ، زلمد متويل،  ٕٕ
 .ُِٕص  ْج  ،تفسَت ابن كثَت ادلرجع السابق، ٖٕ
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 غَته، يف كل منامو يف رأل أنو يذكر كل ،" أرل إّن"قاؿ ملك مصر : :الطربمقاؿ 

 رؤيتو عن خرب أنو ،"ككذا كذا أفعل أّن أرل:"منهم القائل قاؿ إذا كالمها يف بينها العرب لتعارؼ

 العرب استعماؿ بو جرل قد ما على ثناؤه جلٌ  اخلرب كأخرج. النـو يذكر ل كإف منامو، يف ذلك

 ٕٗ.بينهم ذلك

ٍبعى  أىرل ًإّنن  اٍلمىًلكي  كىقاؿى : )تػىعىاَلى  قاؿ القرطيب يف قػىٍولو  فػىرىجي  دىنىا لىمَّا( ًِسافو  بػىقىراتو  سى

ـي  عىلىٍيوً  ييوسيفى   ًإفَّ : كىقىاؿى  ًباٍلفىرىجً  كىبىشَّرىهي  ييوسيفى  عىلىى فىسىلَّمى  ًجرٍبًيلي  فػىنػىزىؿى  ريٍؤيىاهي، اٍلمىًلكي  رىأىل السَّالى

، ًمنٍ  سليٍرًجيكى  اللَّوى  بىاًبرىتػيهىا، كىييًطيعيكى  ميليوكىهىا، لىكى  يىًذؿُّ  اأٍلىٍرًض، يف  لىكى  كىشليىكننه  ًسٍجًنكى  كىميٍعًطيكى  جى

، عىلىى اٍلعيٍليىا اٍلكىًلمىةى  ، رىآىىا ريٍؤيىا ًبسىبىبً  كىذىًلكى  ًإٍخوىًتكى ، كىٍيتي  كىًىيى  اٍلمىًلكي  كىذىا كىتىٍأًكيليهىا كىكىٍيتي

ا،  لًييوسيفى  أىكَّلن  الرٍُّؤيىا اللَّوي  فىجىعىلى  خىرىجى، حىىتَّ  الرٍُّؤيىا اٍلمىًلكي  رىأىل شلَّا أىٍكثػىرى  السنٍجنً  يف  لىًبثى  فىمىا كىكىذى

ءن   نػىٍوًموً  يف  رىأىل اٍلوىلًيدً  ٍبنى  الرَّيَّافى  اأٍلىٍكبػىرى  اٍلمىًلكى  أىفَّ  كىذىًلكى  كىرىٍَحىةن، بيٍشرىل آًخرنا كىجىعىلىهىا كىًشدَّةن، بىالى

أىَّنَّىا ٍبعي  يىاًبسو  نػىٍهرو  ًمنٍ  خىرىجى  كى ، بػىقىرىاتو  سى ٍبعه  أىثىرًًىنَّ  يف  ًِسىافو  أىقٍػبػىلىتً  كىقىدٍ  -مىهىازًيلي  أىمٍ  -ًعجىاؼه  سى

ٍلنػىهينَّ، ًبآذىاهًنًنَّ  فىأىخىٍذفى  السنمىافً  عىلىى اٍلًعجىاؼي  ، ًإلَّ  فىأىكى ٍبعى  كىرىأىل} اٍلقىٍرنػىٍُتً تو  سى  قىدٍ  {خيٍضرو  سيٍنبيالى

ٍبعه  عىلىٍيًهنَّ  أىقٍػبىلى  ٍلنػىهينَّ  يىاًبسىاتو  سى ، كىىينَّ  شي منهن يبق فلم عىلىٍيًهنَّ  أىتػىٍُتى  حىىتَّ  فىأىكى ًلكى  يىاًبسىاته  كىكىذى

الىٍتوي  السنمىافى، أىٍكًلًهنَّ  ًمنٍ  شي فيهن يزد فػىلىمٍ  ًعجىافنا كينَّ  اٍلبػىقىري   كىأىٍىلً  النَّاسً  ًإَلى  فىأىٍرسىلى  الرٍُّؤيىا، فػىهى

ي  أىيػُّهىا يىا:" فػىقىاؿى  قػىٍوًمًو، كىأىٍشرىاؼً  كىالسنٍحًر، كىاٍلعىرىافىةً  كىالنَّجىامىةً  بًاٍلكىهىانىةً  كىاٍلبىصىرً  ًمنػٍهيمٍ  اٍلًعٍلمً   اٍلمىلى

                                                             
الرسالة الطبعة: ، احملقق : أَحد زلمد شاكر،) مؤسسة جامع البياف يف تأكيل القرآفالطربم، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اْلملي،  ٕٗ

 .ُُٔ،ص.ُٔـ(، ج َََِ -ىػ  َُِْاألكَل ، 
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 ًإفَّ : عىطىاءه  يل  قىاؿى  جيرىٍيجو  اٍبني  قىاؿى  َٖ"أىٍحالـو  أىٍضغاثي :" القـو فقاؿ عليهم، فقص" ريٍءيامى  يف  أىفٍػتيوّن 

ـً  أىٍضغىاثى   ُٖ.الرٍُّؤيىا ًمنى  اٍلميٍخًطئىةً  اٍلكىاًذبىةً  اأٍلىٍحالى

}ييوسيفي أىيػُّهىا الصندنيقي{ أم: كثَت الصدؽ يف أقوالو كأفعالو. :يف قولو تعاَل قاؿ السعدك 

ٍبًع سيٍنبيالتو خيٍضرو كىأيخىرى يىاًبسىاتو لىعىلني  ٍبعه ًعجىاؼه كىسى ٍبًع بػىقىرىاتو ًِسىافو يىٍأكيليهينَّ سى }أىٍفًتنىا يف سى

أىٍرًجعي ًإَلى النَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىٍعلىميوفى{ فعرب يوسف، السبع البقرات السماف كالسبع السنبالت اخلضر، 

أهنن سنُت بع البقرات العجاؼ، كالسبع السنبالت اليابسات، ببأهنن سبع سنُت سلصبات، كالس

أف اخلصب كاْلدب دلا كاف احلرث مبنيا عليو، كأنو إذا  رلدبات، كلعل كجو ذلك كاهلل أعلم

حصل اخلصب قويت الزركع كاحلركث، كحسن منظرىا، ككثرت غالذلا، كاْلدب بالعكس من 

كتسقى عليها احلركث يف الغالب، كالسنبالت  ذلك. ككانت البقر ىي اليت حترث عليها األرض،

ىي أعظم األقوات كأفضلها، عربىا بذلك، لوجود ادلناسبة، فجمع ذلم يف تأكيلها بُت التعبَت 

 ِٖ.كاْلشارة دلا يفعلونو، كيستعدكف بو من التدبَت يف سٍت اخلصب، إَل سٍت اْلدب

 

 

 

 

                                                             
 .ْْ سورة يوسف اْلية: 23
 الربدكّن أَحد حتقيق ، اْلامع الحكاـ للقرآف،ـ(ُْٔٗ - ىػُّْٖ، )القرطيب، أبو عبد اهلل زلمد بن أَحد بن أيب بكر بُت فرح مشس الدين ُٖ

 .ُٖٗص:ٗج ادلصرية. الكتب دار-القاىرة ،  أطفيش كإبراىيم
 الرسالة مؤسسة، )اللوحيق معال بن الرَحن عبد: ، احملققادلناف كالـ تفسَت يف الرَحن الكرمي تيسَت، اهلل عبد بن ناصر بن الرَحن عبد السعدم، ِٖ

 ََْ(، ص: ـ َََِ- ىػَُِْ األكَل: الطبعة
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 عجل بني اسرائلحول  تفاسير 1.3.1

 بعد مصر إسرائيل بنو دخل دلا كذلك{ لىيػٍلىةن  أىٍربىًعُتى  ميوسىى كىاعىٍدنىا كىًإذٍ } تعاَل:قاؿ اهلل

 كتابان  عليو ينزؿ أف موسى تعاَل اهلل كعد: إليو يرجعوف كتاب ذلم يكن كل فرعوف ىالؾ

{ اٍلًعٍجلى  اَّتَّىٍذُتيي  ُثيَّ } ّٖ.{رىبُّوي  كىكىلَّمىوي  ًلًميقىاتًنىا ميوسىى جىآءى  كىلىمَّا: }ميقاتان  لو كضرب «التوراة»

 جوفو يف يدخل الشيطاف ككاف حليهم؛ من السامرم ذلم صنعو الذم العجل كىو عبدمتوه؛

 ْٖ.العجل خيور كما كخيور

كقد جعل ذلم السامرم ذلك العجل من الذىب، ككاف عجال جسدا : زىرة أبوقاؿ 

يف التجاكيف اليت  لى حياة فيو، كلكن كاف لو خوار أم صوت كصوت البقر، إذا مرت الريح

 أخرل، سور صنعت فيو، كقد ذكر اهلل تعاَل ىذا العجل ادلصنوع ببعض قليل من البياف يف

 هناىم الرسالة يف كردءه موسى أخا ىاركف كأف عبدكه، أهنم السورة ىذه يف تعاَل اهلل عنهم كذكر

 فػىقىاليوا خيوىاره  لَّوي  جىسىدان  ًعٍجالن  ذلىيمٍ  فىأىٍخرىجى : }تعاَل قاؿف ٖٓ .فيهم موسى خلفو كقد العبادة، عن

ا  ٖٔ.{فػىنىًسيى  ميوسىى كىًإلىوي  ًإذلىيكيمٍ  ىىذى

{  } ًعٍجالن جىسىدان لَّوي خيوىاره : أخرج ذلم من ىذا الذىب ادلنصهرأمالشعراكم،  قاؿ

أم: ل حركة فيو، فهو رلرد متثاؿ. صيًنع على ىيئة معينة، َبيث يستقبل الريح، فيحدث فيو 

لكن، دلاذا فكَّر السامرم ىذا التفكَت، كاختار مسألة  يشبو اخلوار أم: صوت البقر. صفَتان 

قالوا: ألف السامرم استغلَّ تشوُّؽ بٍت إسرائيل، كميلهم إَل الصنمية كالوثنية، كأهنا  العجل ىذه؟
                                                             

 .ُّْسورة األعراؼ اْلية:  ّٖ
 .َُ،ص: ُ( جـ ُْٔٗفرباير  -ىػ  ُّّٖالطبعة: السادسة، رمضاف ، ادلصرية كمكتبتهاادلطبعة )، أكضح التفاسَت، زلمد بن اخلطيب 23
 .ِِٗ-ِِٖ، ص:ُ،جدار الفكر العريب،  زىرة التفاسَت، زلمد بن أَحد بن مصطفى بن أَحد ادلعركؼ بأيب زىرة23
 .ٖٖسورة طو اْلية:  22
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صلاىم متأصلة فيهم. أل يقولوا لنبيهم عليو السالـ كما زالت أقدامهم ميبتلة من البحر بعد أف أ

اهلل من فرعوف، ككاف جديران ِبم شكر اهلل، فإذا ِبم يقولوف كقد أىتػىٍوا على قـو يعكفوف على 

ا ذلىيٍم آذًلىةه { مى .فجاءىم ِبذا العجل، كقد ترقَّى بو من ٕٖأصناـ ذلم:} ياميوسىى اٍجعىٍل لَّنىآ ًإلىػاىان كى

  ٖٖالصنمية، فجعلو جسدان، كجعل لو خواران كصىٍوتان مسموعان.

 بذلك يدعي أف فأبطل {موسى كإلو إذلكم ىذا: }السامرم قاؿ كقد ،الدين عزقاؿ 

 رجوع قبل بعبادتو عجلوا لهنم أك خوار، لو صار بأف عجل ألنو عجالن، كِسي األنبياء، أعجاز

 ٖٗ.موسى

ًإذٍ : قولو تعاَلك  اًذكيمي  أىنٍػفيسىكيمٍ  ظىلىٍمتيمٍ  ًإنَّكيمٍ  قػىٍوـً  يىا ًلقىٍوًموً  ميوسى قاؿى  كى  اٍلًعٍجلى  بًاَّتن

يػٍره  ذًلكيمٍ  أىنٍػفيسىكيمٍ  فىاقٍػتػيليوا بارًًئكيمٍ  ًإَل فػىتيوبيوا  التػَّوَّابي  ىيوى  ًإنَّوي  عىلىٍيكيمٍ  فىتابى  بارًًئكيمٍ  ًعٍندى  لىكيمٍ  خى

  َٗ.الرًَّحيمي 

 احلسن قاؿ العجل، عبادة من إسرائيل بٍت على تعاَل توبتو صفة ىذهقاؿ ابن كثَت: 

 باَّتاذكم أنفسكم ظلمتم إنكم قـو يا لقومو موسى قاؿ كإذ: }تعاَل قولو يف اهلل، رَحو البصرم،

: تعاَل اهلل قاؿ حُت كقع ما العجل عبادهتم شأف من قلوِبم يف كقع حُت ذلك: فقاؿ{ العجل

ُٗ.{لنا كيغفر ربنا يرَحنا ل لئن قالوا ضلوا قد أهنم كرأكا أيديهم يف سقط كدلا}
 فذلك: قاؿ 

 كسعيد العالية، أبو كقاؿ {العجل باَّتاذكم أنفسكم ظلمتم إنكم قـو يا: }موسى يقوؿ حُت

                                                             
 .ُّٖسورة األعراؼ اْلية:  ٕٖ
 .ُِْٗص:  )ادلكتبة الشاملة(تفسَت الشعراكم،الشعراكم ، زلمد متويل، ادلرجع السابق،  ٖٖ
: دار ابن حـز  ، بَتكت) الوىيب، إبراىيم بن اهلل عبد الدكتور: احملقق القرآف، تفسَت، أبو زلمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ 22

 .ُِٔ-ُِٓ، ص:ُ،ج( ـُٔٗٗىػ/ ُُْٔالطبعة: األكَل، 
23

 .ْٓاْلية سورة البقرة :  
 .ُْٗاألعراؼ اْلية:  سورة 23
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 إَل: }ىاىنا قولو كيف: قلت .خالقكم إَل أم{ بارئكم إَل فتوبوا: }أنس بن كالربيع جبَت، بن

 ِٗ.غَته معو عبدُت كقد خلقكم الذم إَل فتوبوا: أم جرمهم، عظم على تنبيو{ بارئكم

ذلم  عليو السالـ أمر من موسى {فىاقٍػتػيليوا أىنٍػفيسىكيمٍ قولو تعاَل:}يف  قاؿ طنطاكمك 

بقتلهم أنفسهم حىت تكوف توبتهم مقبولة، كىذا األمر بلغو موسى إياىم عن ربو، إذ مثل ىذا 

كادلراد بقتلهم أنفسهم أف يقتل من ل  .تعاَل كحى ألنو تشريع من اهلل األمر ل يصدر إل عن

ٍلتيٍم يعبد العجل منهم عاب ديو، فيكوف ادلعٌت: ليقتل بعضكم بعضا، كما يف قولو تعاَل: فىًإذا دىخى

يَّةن ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ميبارىكىةن طىينبىةن  بػيييوتان فىسىلنميوا عىلى أىنٍػفيًسكيٍم حتًى
 أل فليسلم بعضكم على بعض. ّٗ

ردتو بعبادتو لغَت اهلل، كقيل: ادلراد أف يقتل كل من عبد العجل نفسو قتال حقيقيا حىت يكفر عن 

رفع عنهم القتل كعفا عمن بقي منهم على قيد احلياة   قد كرد أهنم فعلوا ذلك، كأف اهلل تعاَلك 

كقولو تعاَل: ًإنَّوي ىيوى  .«فتاب عليكم»كرما منو كفضال، كىذا ىو معٌت التوبة يف قولو تعاَل 

 -سبحانو -مبا ىو أىلو من عفو كرَحة. كأكدىا الرًَّحيمي إخبار كثناء على اهلل تعاَلالتػَّوَّابي 

لتنزيلهم منزلة من يشك يف قبوؿ توبتو، لعظم جرديتهم كضخامة خطيئتهم كسَتىم إَل أمد بعيد 

 تعاَل كربل على بٌت إسرائيل فإف اهلل  كىذه اْلية الكردية قد تضمنت نعمة يف طريق الشيطاف.

على  م أنفسهم، بعد أف صدر منهم ما يدؿلطف ِبم، كرَحهم، كقبل توبتهم، كعفا عن قتله

 ْٗ .صدقهم يف توبتهم

                                                             
الطبعة األكَل  : دار الكتب العلمية -، )بَتكتتفسَت القرآف العظيم/ ابن كثَتابن كثَت، أبو الفداء إِساعيل بن عمر بن كثَت، ادلرجع السابق، 26

 .ُْٔ،ص:ُق(،ج ُُْٗ
 .ُٔسورة النور اْلية  20
يناير  -الطبعة: األكَل :ضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيعدار هن -القاىرة  –الفجالة ، )الكرميالتفسَت الوسيط للقرآف زلمد سيد طنطاكم،  ْٗ

 .ُِّ، ص:ُ(،جُٕٗٗ
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 عجل ابراهيم عليه السالمحول تفاسير  3.3.1

: الٌسدمٌ  قىاؿى  ٓٗ.{بًاٍلبيٍشرىل ًإبٍػرىاًىيمى  ريسيلينىا جىاءىتٍ  كىلىقىدٍ }تػىعىاَلى  قػىٍوليوي  يفالسمعاّن قاؿ 

ؾ من ًتٍسعىة كىانيوا: غىَته كىقىاؿى . ملكا عشر اثٌت كىانيوا ثىة ًإنػَّهيم :كىيػيقىاؿ .اأٍلىٍمالى  ًجرٍبًيل،: ثىالى

 عىلىٍيوً  اهلل صلوىات ًإبٍػرىاًىيم أىف: اٍلًقصَّة كىيف  .اٍلبشر صيورىة على جىاءيكا: كىقيل. كإسرافيل كىًميكىائًيل،

ءً  جىاءىهي  ُثَّ  ضيف، يىٍأتو كىل لىيػٍلىة عشرىة مخس كىمكث الضٍَّيف، مىعى  ًإلَّ  يىٍأكيل لى  كىافى   ىىؤيلى

ًئكىة ًف:أىحدُهىا: بالبشرل بًإٍسحىاؽ، كىاٍْلخر: بالبشرل بإىالؾ قـو  .اٍلمىالى }بالبشرل{ ًفيًو قىولى

اُهىا: "  لوط.كىقىولو: }قىاليوا سىالما{ مىٍعنىاهي: قىاليوا سلمنىا سىالما }قىاؿى سىالـ{ قرئى بقراءتُت: ًإٍحدى

ٍعريكؼ، كىاٍْل  اًئٌي. أما قػىٍولو: }سىالـ{ مىٍعنىاهي: سىالـ " كىىيوى اٍلمى خر: " سلم " ًقرىاءىة َحىٍزىة كىاٍلكسى

ـ مبىٍعٌت كىاًحد، كاحلل،  جوايب سىالـ، أىك قويل سىالـ. أما قػىٍولو: " سلم " قيل: ًإف الٌسلم كىالسَّالى

ًنيذو  ًبًعٍجلو  جاءى  أىفٍ  لىًبثى  فىما}: تػىعىاَلى  قىاؿى  ُثيَّ  كاحلالؿ، كىاحٍلـر كىاحٍلرىاـ. ا {حى  اف على دىلًيل فػىهىذى

 جىاءى  أىف: }كىقىولو عىلىٍيوً  اهلل صلوىات ًإبٍػرىاًىيم سنة كىىيوى  يىٍأكيلوي،[ ًبشىٍيء] لىوي  يعجل أىف يػىٍنبىًغي الضٍَّيف

 لىوي  خيد احملماة احلًٍجىارىة على ادلشوم كىىيوى  احملنوذ، ىيوى : كاحلنيذ اٍلبػىقىرىة، كلد: اٍلعجل{ حنيذ بعجل

 ٔٗ .دِسا يسيل ِسينا كىافى  أىنو كىريًكمى . ًفيوً  فيشول خدا األىٍرض يف 

                                                             
 .ٗٔ اْلية ىودسورة 23
دار الوطن: الطبعة: األكَل،  -)الرياض ، القرآف تفسَت ،السمعاّن، منصور بن زلمد، احملقق: ياسر بن إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم22

  .ُْْ،ص.ِـ(جُٕٗٗ-ىػُُْٖ
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 بًاحلًٍجىارىةً  اأٍلىٍرضً  ًمنى  حيٍفرىةو  يف  ييٍشوىل الًَّذم فػىهيوى : {احلٍىًنيذي } اٍلميرىادً  يف  الرازم قاؿ

، اٍلبىاًديىةً  أىٍىلً  ًفٍعلً  ًمنٍ  كىىيوى  اٍلميٍحمىاًة،  كىمىٍطبيوخه، طىًبيخه : ًقيلى  كىمىا اأٍلىٍصلً  يف  زلىٍنيوذه  كىىيوى  مىٍعريكؼه

نىذىتً : يػيقىاؿي . دىِسىيوي  يػىٍقطيري  الًَّذم احلٍىًنيذي : كىًقيلى   ٕٗ .عىرىقنا تػىٍقطيرى  حىىتَّ  اْلٍيلَّ  عىلىٍيوً  أىٍلقىٍيتى  ًإذىا اٍلفىرىسي  حى

قاؿ اهلل ك ٖٗأموالو.كإَّنا جاءىم بعجل ألف البقر كانت أكثر : خاف صديق زلمدكقاؿ 

ُتو تعاَل:  ٰ أىٍىًلًو فىجىاءى ًبًعٍجلو ِسًى  ٗٗ.فػىرىاغى ًإَلى

دلا ذىب سريعا فأتاىم بالضيافة يتحدث اهلل عن إبراىيم عليو السالـ   قاؿ ابن كثَت:

ٰ أىٍىًلوً ): قاؿك  ََُىو عجل فىت البقر، مشوم على احلجارة احملماة.ك  كمعٌت راغ ، (فػىرىاغى ًإَلى

 .َُُماؿ سراإَل أىلو: 

يف  ىيودو  جاءى  أىفٍ  لىًبثى  فىما:تػىعىاَلى  قػىٍوليوي  عىلىٍيوً  دىؿَّ  الًَّذم اٍلًقرىل تػىٍعًجيلي  ُثيَّ قاؿ الرازم: 

 َُِ.السٍُّرعىةً  عىلىى يىديؿُّ  الرَّكىغىافى  فىًإفَّ  فىراغى  ىاىنا كقولو ٗٔ اْلية

 فإف ضيفو من خفية يف إليهم فذىب {أىٍىًلوً  ًإَل فىراغى } : يف قولو تعاَلالبيضاكمقاؿ ك 

 فىجاءى }.منتظران  يصَت أك الضيف يكفو أف من حذران  بالقرل يبادر أف ادلضيف أدب من

ُتو  ًبًعٍجلو  َُّ.البقر مالو عامة كاف ألنو {ِسًى
  

 
                                                             

 .ُّٕ،ص.ُٖ،جىػ( َُِْ -دار إحياء الًتاث العريب: الطبعة: الثالثة  -،) بَتكت مفاتيح الغيب أك التفسَت الكبَتفخر الدين الرازم،  22
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