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 مقدمة 
 كلمة الناشر 

 ِمِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحي
 الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيًرا، والصالة والسالم على هللاحلمد ا

 : أما بعد. النيب األمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
فهذا اختصار تفسريي اختصره فضيلة الدكتور عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد، حفظه 

 الفقيه اجملتهد أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء، البغوي اهللا، من تفسري اإلمام احلافظ
 ". معامل الترتيل " املسمى بـ 

وتفسريه الكامل الذي منه هذا االختصار من أجل كتب التفسري باملأثور، يسرد فيه 
 أي جيمع بني اآليات ذات املعىن الواحد ليوضح معىن الكلمة اليت -التفسري بالقرآن 

األحاديث مع أسانيدها كما يذكر أقوال الصحابة ومن بعدهم من أئمة  ويأيت ب-تضمنتها 
 عن أي التفاسري أقرب إىل الكتاب - رمحه اهللا -التفسري وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 : والسنة؟ الزخمشري أم القرطيب أم البغوي أو غري هؤالء؟ فأجاب قائلًا
 - من البدعة واألحاديث الضعيفة وأما التفاسري الثالثة املسئول عنها فأسلمها" 
تفسريه خمتصر من تفسري الثعليب لكنه صان تفسريه عن األحاديث : " وعنه قال" البغوي 

 ". املوضوعة واآلراء املبتدعة 
فلما كان تفسريه هبذه املكانة العظمى وأثىن على اختصاره غري واحد من أهل العلم، 

 . صرأعدنا طبعه من جديد بعد التنسيق مع املخت
 : عملنا يف هذا الكتاب

 .  طبع الكتاب يف جملد واحد ألول مرة بلونني- ١
 وضع املصحف كاملًا، وكذلك أخذ اآليات القرآنية املفسرة برسم املصحف من - ٢

 . احلاسب اآليل جتنًبا لألخطاء املطبعية
ألخطاء  تصحيح األخطاء اليت نبه عليها فضيلة الدكتور عبداهللا الزيد، فضلًا عن ا- ٣
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 . اليت استدركها أعضاء جلنة البحث العلمي بدار السالم
 .  مت طباعة الكتاب على ورق مشواه- ٤

وحنن عندما نقدم هذا السفر اجلليل بني يدي القارئ الكرمي، نتضرع إىل اهللا تعاىل أن 
ونشكر كل من سعى إلخراج هذا العمل ... هذا. جيعل عملنا هذا خالًصا لوجهه الكرمي

 . وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه. به اجلديديف ثو
 خادم الكتاب والسنة
 عبد امللك جماهد



 خمتصر تفسري البغوي

٤ 

 ْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِب
 قريظ لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان آل فوزان ت

احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هدى للناس وبينات من اهلدى 
والسالم على عبده ورسوله املؤيد باملعجزات والربهان، وعلى آله والفرقان، والصالة 

 : وبعد. وأصحابه أويل العلم والعرفان
فإن تفسري اإلمام حميي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي تفسري جيد، شهد 
العلماء جبودته وإتقانه ومتشيه على مذهب السلف يف املنهج واالعتقاد، إال أنه طويل 

 . ة حلاجة غالب الناس اليوم، فالناس اليوم حباجة إىل تفسري خمتصر موثوقبالنسب
فلذلك اجتهت مهة أخينا الشيخ الدكتور عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد إىل اختصار 

وقد اطلعت على منوذج من عمله فوجدته عملًا جيًدا ومنهًجا . هذا التفسري وتقريبه للناس
 التفسري ما يوضح اآليات بأقرب عبارة وأسهلها، فهو سديًدا، حيث إنه خيتار من هذا

جزى اهللا أخانا الشيخ عبد اهللا على عمله هذا خًريا وغفر اهللا لإلمام . خمتصر جيد مفيد
وصلى اهللا وسلم على . البغوي ورمحه، جزاء ما ترك للمسلمني من علم نافع ومنهج قومي

 . نبينا حممد وآله وصحبه
 :كتبه

  عبداهللا الفوزانصاحل بن فوزان بن

 ) هـ١٣/١٠/١٤١٣( يف
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
 مقدمة

احلمد هللا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيًرا، وملن استمسك به هدى 
والصالة والسالم على من أرسله باهلدى والبينات سراًجا منًريا، نبينا حممد بن ... ونوًرا

 وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا كتاب رهبم وعملوا على مجعه وضبطه وتدوينه عبد اهللا،
 . ليصل إىل من بعدهم بصورته اليت هبا نزل

  فإن القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى الدالة على صدق رسالة حممد: وبعد
ظه فهللا حوالدعوة العظمى من اهللا تعاىل إىل التوحيد اخلالص والطريق املستقيم، وقد توىل ا
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كما وعد  لوها هو قد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشر قرًنا من الزمان وال يزا
اهللا حمفوظًا كما أنزل مل يتغري فيه عما نزل حرف وال كلمة، وال ترتيب، وسيبقى كذلك 

 . إىل آخر الدهر
قد ظهر يل من خالل عملي حاجة الناس إىل تفسري خمتصر جيمع بني علمي الرواية و

ألن  كوالدراية، يكون يف متناول الكل، يتميز خبلوه من املخالفات الشرعية والعقدية، وذل
الوقت يف هذا العصر أصبح قليلًا جدا بسبب تزاحم املعلومات يف كل العلوم، فرأيت من 
املناسب اختيار تفسري خمتصر يليب حاجة من أراد االطالع على معاين كالم اهللا سبحانه 

وقد اطلعت على كثري من املختصرات فوجدت بعضها يهتم جبانب واحد من . وتعاىل
 كمباحث اإلعراب ونكت البالغة، والبعض اآلخر ال خيلو مما جوانب إعجاز القرآن

 . يستوجب النظر، ومنها ما يستطرد لعلوم أخرى ال ُيحتاج إليها يف فهم القرآن
جيمع بني علمي ) معامل الترتيل(  املسمى- رمحه اهللا -ملا كان تفسري اإلمام البغوي و

                                                 
 . ٩: سورة احلجر آية ) ١(
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ملعاين اليت يذكرها املفسرون بأسلوب ا الرواية والدراية مع وضوح العبارة، ومجعه لكثري من
سهل مقتضب بعيًدا عن األلغاز والتعمية مع ما يتميز به من االلتزام مبذهب السلف الصاحل 
يف اجملال العقدي وما خص به من ثناء العلماء واألئمة، وما حظي به من القبول لدى 

اسري أقرب إىل الكتاب أي التف: - رمحه اهللا -األمة، فقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ما ) ١٩٣ ص - ٢ج ( والسنة، الزخمشري؟ أم القرطيب؟ أم البغوي؟ فأجاب يف فتواه

 ". البغوي : أسلمها من البدعة واألحاديث الضعيفة: " نصه
هذا التفسري من : "  هجرية١٣٤٣قال حممد رشيد رضا يف مقدمة طبعته له عام و

مفسري السلف وبيان معاين اآليات  نأشهر كتب التفسري يف العناية مبا ُروي ع
 ".  وأحكامها

وهو من أجود التفاسري وأنفعها وأمشلها أيًضا، إال أنه يشتمل على روايات كثرية 
وبعض القصص اإلسرائيلية واألمور اليت يغين بعضها عن بعض، ومل يسبق حسب علمي 

على تقريبه وتسهيله  أن قام أحد باختصاره، لذا قمت هبذا العمل لنفسي أولًا، وحرًصا مين
ملن يرغب يف تفسري موثق إلمام من أئمة أهل السنة واجلماعة، أسأل اهللا اإلعانة والتوفيق 

 . والسداد والقبول
 : نهج البغوي يف تفسريهم

من املعلوم أن أحسن طرق التفسري هي تفسري القرآن بالقرآن، فما أمجل يف  - ١
 فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له، مث بأقوال ةنمكان فإنه قد فسر يف موضع آخر، مث بالس

الصحابة فإهنم أدرى بذلك حيث إهنم حضروا الترتيل وشاهدوا من القرائن واألحوال ما 
مل يعلمه غريهم، مث بأقوال التابعني الذين تعلموا على الصحابة وأخذوا عنهم، وهذا ما 

 . اختذه البغوي منهًجا له يف تفسريه
 مسلكًا متوسطًا بلفظ موجز وسهل بعيًدا عن - اهللا ه رمح-سلك البغوي  - ٢

مجعت بعون اهللا تعاىل وحسن توفيقه فيما ( :االستطراد واحلشو، جاء يف مقدمة تفسريه
 . اهـ) سألوا كتاًبا متوسطًا بني الطويل اململ والقصري املخل
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شترط ا ما ذكره من األحاديث النبوية الشريفة فغالبها يسوقها بأسانيدها اليت - ٣
يف   ما ذكرت من أحاديث رسول اهللا( :فيها الصحة أو احلسن، وقد وضح ذلك بقوله

أثناء الكتاب على وفق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وعليها مدار 
الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب املسموعة للحفاظ وأئمة احلديث، وأعرضت عن 

 ).  حبال التفسريقيذكر املناكري وما ال يل
ما ذكره عن الصحابة والتابعني فغالًبا يذكره بال إسناد وذلك ألنه ذكر يف  - ٤

 . مقدمته إسناده إىل كل من يروي عنهم
 يذكر أقوال السلف يف تفسري اآلية وال يرجح بعضها على بعض يف كثري من - ٥

مجيع املعاين أو أكثرها،  ل إىل أن معىن اآلية قد حيتم- رمحه اهللا -األحيان إشارة منه 
 . وهذه ميزة متيز هبا تفسري البغوي قلما توجد يف غريه

 . يتحاشى ذكر املسائل الكالمية ويكتفي بإيراد منهج السلف فيها - ٦
 يذكر البغوي بعض األخبار اإلسرائيلية عند تفسري بعض اآليات اليت حتكي - ٧

 . املفسرين نقصص أهل الكتاب وهو مقل منها بالنسبة لغريه م
 . يذكر بعضر األحكام الفقهية والقراءات املشهورة، وأسباب الرتول يف تفسريه - ٨

 : ملي يف التفسريع
ا جيده القارئ يف هذا املختصر هو كله من كالم البغوي فقد التزمت بنصه التزاًما م

 بعضه يوتاما ومل أتصرف فيه بالزيادة إال ما استدعى السياق إضافته لربط كالم البغ
ببعض كواو العطف وحنوها، ليبقى التفسري بأسلوبه السهل امليسر ومجاله الناصع مع متام 

ومن ... الترابط واالنسجام، وقد جعلت ما أضفته بني قوسني متيًريا له عن كالم البغوي
قد روينا ( :هذا يعلم أن مجيع ما يف هذا املختصر هو من كالم البغوي، فإذا ورد فيه قوله

البغوي، وقد حرصت على هذا املنهج ملا لكالم اإلمام : أو حنو ذلك فالقائل هو) دثناأو ح
 من ميزة لدى العلماء جتعل االطمئنان إليه أكثر والوثوق به أحرى، - رمحه اهللا -البغوي 

 : وما عملته يف االختصار ال خيرج يف الغالب عن أحد األمور التالية
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ن معاين اآليات من الروايات واألسانيد املطولة اياستبعاد ما ال ضرورة له يف ب - ١
واألحكام اليت ال حاجة هلا واالقتصار من سند احلديث عند ذكره على اسم الصحايب 

وتركت ملن أراد االستزادة الرجوع إىل األصل   الذي روى احلديث عن رسول اهللا
 . املختصر
ين اآليات الكرمية اع إذا تعددت األحاديث اليت يوردها املؤلف على وفق م- ٢

اقتصرت على ذكر حديث واحد منها وقد أقتصر على موضع الشاهد من احلديث إذا 
 . كان يؤدي املعىن املقصود

 . جرى ختريج األحاديث الشريفة اليت وردت يف املختصر - ٣
 اإلبقاء ما أمكن على اآليات اليت استشهد هبا املؤلف على طريقته يف تفسري - ٤

 .  مع جعلها بني قوسني خمتلفني عن أقواس اآليات املفسرةنآالقرآن بالقر
أو   جتريد املختصر من اإلسرائيليات ما أمكن إال ما روى منها عن رسول اهللا - ٥
 . أقره

 .  عند تعدد ذكر اآلثار أكتفي منها مبا يكشف معىن اآلية- ٦
غري ت  جرى حذف بعض القراءات وخاصة إذا مل يترتب على احملذوف منها- ٧
 . املعىن
 : لطبعة اليت اعتمدت عليهاا

عتمدت يف عملي هذا على الطبعة املستقلة الكاملة لتفسري اإلمام البغوي يف طبعتها الثانية ا
هجرية اليت حققها األستاذان خالد عبد الرمحن العك، ومروان سوار، وقد قابلت ) ١٤٠٧( عام

. ت على حاشية تفسري اإلمام ابن كثريعبهجرية اليت ط) ١٣٤٣( ما أشكل فيها على طبعة عام
وبعد فراغي من العمل خرجت الطبعة اجلديدة اليت حققها اإلخوة حممد عبداهللا النمر، وعثمان 
مجعة ضمريية، وسليمان مسلم احلرش فاستفدت منها يف مقابلة بعض العبارات املشكلة ويف 

 املقابلة على خمطوطة الكتاب بعض التخرجيات لألحاديث النبوية الشريفة واكتفيت بذلك عن
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 . )١( وذلك ألن هذه األخرية طبعة مقابلة على خمطوطة الكتاب كما جاء يف مقدمتها
وجزى اهللا خًريا من . أسأل اهللا الكرمي أن ينفع بعملي هذا وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي

نتفع مبا ي ، ومن)١١٣٣٣( الرياض) ٣٤٠٦٥٥( ب. ينبهين على خطأ جيده فلرياسلين على ص
فيه فيدعو يل من وراء الغيب دعوة خري صادقة، واهللا املوفق وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 

 . حممد وآله وصحبه أمجعني
)هجرية ١٤٢٢ / ٢٢/٩( لرياض يفا

 عبد اهللا بن أمحد بن علي الزيد. د

                                                 
وقد جرى إعادة صف الكتاب يف هذه الطبعة الثانية اليت استدرك فيها كثري مما فات يف الطبعة األوىل وجرى ) ١(

 . تنقيح الطباعة وتدقيقها
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 ْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِب
 رمجة اإلمام البغوي ت

العالمة احلافظ املفسر احملدث الفقيه حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود  مو اإلماه
 . الفراء البغوي من أئمة السلف الصاحل املتمسكني بالكتاب والسنة

وإليها نسبته وهي من بالد خراسان، وذلك يف أوائل ) بغ: بغشور أو( لد يف بلدةو
 . العقد الرابع من القرن اخلامس اهلجري

ي شافعي املذهب غري متعصب إلمامه وال مندد بغريه من العلماء، بل وغونشأ الب
 . سلك مسلك أهل االختيار والترجيح والتصحيح

منهجه يف العقيدة منهج السلف الصاحل من الصحابة وتابعيهم فلم يشغل نفسه و
 جهبنظريات املتفلسفة وخالفات املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة وغريهم، وإمنا التزم مبن

 . أهل السنة واجلماعة ناشًرا له ومدافًعا عنه
الوطن ) مروالروذ( قد تنقل البغوي يف كثري من البالد طلبا للعلم إىل أن استقر يفو

 ٥١٠( الثاين للبغوي، وبقي فيها إىل أن وافته املنية عن نيف ومثانني سنة فيما بني عام
 . على خالف يف ذلك)  هـ٥١٦( إىل) هـ

هل السنة على جاللة قدر اإلمام البغوي ورسوخ علمه بالكتاب أ وقد أمجع علماء
بشيخ اإلسالم وحميي السنة وعالمة زمانه وأنه ديًنا : والسنة وعلومهما، وصفه من ترجم له

 . ورًعا عابًدا حافظًا ثبًتا ثقة حجة صحيح العقيدة
كما أنه . هلهو من أئمة احلديث الشريف، واسع املعرفة مبتونه وأسانيده وأحوال رجاو

 . وإمام يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي. إمام يف الفقه واألحكام
قد خلف مؤلفات كثرية منها شرح السنة، ومصابيح السنة، ومعامل الترتيل وهو أصل و

 . وغري ذلك كثري. هذا املختصر والتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي
: اظ واحملدثني يف زمانه منهمفوأخذ اإلمام البغوي العلم عن أئمة عصره وكبار احل

، وحمدث مرو ) هـ٤٦٢( اإلمام أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املروزي املتوىف سنة
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، واإلمام علي بن يوسف ) هـ٤٦٣( عبد الواحد بن أمحد املليحي اهلروي املتوىف سنة
 . وغريهم)  هـ٤٦٣( اجلويين شيخ احلجاز املتوىف

د الدين العطاردي األصويل واحملدث الطائي جم قد روى عنه تالميذ عدة منهمو
رحم اهللا البغوي رمحة واسعة ورمحنا معه مبنه وكرمه إنه على ذلك . اهلمذاين وآخرون

 . قدير
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 ورة الفاحتة س) ١(
 مساء سورة الفاحتة أ

فاحتة الكتاب، وأم القرآن، والسبع املثاين، وهي مكية على : هلا ثالثة أمساء معروفةو
واألول . نزلت مرتني، مرة مبكة ومرة باملدينة: مدنية، وقيل: ن، وقال جماهديرقول األكث

ô‰s)s9uρ y7≈oΨ  {: بقوله  أصح أهنا مكية ألن اهللا تعاىل منَّ على الرسول ÷ s?# u $ Yèö7y™ zÏiΒ 

’ ÎΤ$ sVyϑ ø9$# { )فاحتة الكتاب، وسورة احلجر مكية، فلم يكن مين عليه هبا : امنه  واملراد،)١

 . قبل نزوهلا
 وله تعاىل ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ق

الباء زائدة خيفض ما بعدها، مثل من وعن، واملتعلق به حمذوف  )٢( } #$!» ÉΟó¡Î0  {: قوله] ١[

ابدأ بسم اهللا أو قل بسم اهللا، وأسقطت األلف من االسم طلبًا للخفة لكثرة : الم عليه، تقديرهاللة الكدل
 . هو تعليم للعباد كيف يستفتحون القراءة: ما معىن التسمية من اهللا لنفسه؟ قيل: استعماهلا، فإن قيل

ال اشتقاق له   هو اسم علم خاص باهللا: يل ومجاعةقال اخلل )٣( } #$!»  {: وله تعاىلق

من أله : هو مشتق، مث اختلفوا يف اشتقاقه فقيل: كأمساء األعالم للعباد، مثل زيد وعمرو، وقال مجاعة
معناه أنه . عبادتك: أي" ويذرك وإالهتك " عبد عبادة، وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما : إالهة أي

 (tΒuρ šχ%Ÿ2 …çµyètΒ ôÏΒ >µ≈s9Î) 4 #]ŒÎ$  {. أصله إله، قال اهللا عز وجل:  وقيلادة دون غريه،باملستحق للع

|=yδs%©! ‘≅ä. ¥µ≈s9Î) $yϑÎ/ t,n=y{ { )أي سكنت إليه، قالنأهلت إىل فال: هو قول العرب:  قال املربد،)٤  

 : الشاعر
إليها واحلوادث مجة هلتأ

                                                 
 . ٨٧: سورة احلجر آية ) ١(
 . ١: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ١:  آية سورة الفاحتة) ٣(
 . ٩١ : ةسورة املؤمنون آي) ٤(
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: وقيل. فزعت إليه: أهلت إليه أي: اخللق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره، يقال كأنف
أصل اإلله واله، فأبدلت الواو باهلمزة مثل وشاح وأشاح، اشتقاقه من الوله ألن العباد 

ائج كما يوله كل طفل إىل لجؤون إليه يف احلوييوهلون إليه، أي يفزعون إليه يف الشدائد و
 . هو من الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك: أمه، وقيل

≈Ç  {: ولهق uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 مها امسان : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما )١( } ∪⊆∩ #$

هب قراء املدينة والبصرة تلفوا يف آية التسمية فذخرقيقان أحدمها أرق من اآلخر، وا
وفقهاء الكوفة إىل أهنا ليست من فاحتة الكتاب، وال من غريها من السور واالفتتاح 
هبا للتيمن والتربك، وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء احلجاز إىل أهنا ليست من 
الفاحتة وليست من سائر السور، فإمنا كتبت للفصل، وذهب مجاعة إىل أهنا من 

 ومن كل سورة إال سورة التوبة، واتفقوا على أن الفاحتة سبع آيات واآلية الفاحتة
ÉΟ  {األوىل عند من يعدها من الفاحتة  ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 وابتداء  )٢( } ∪⊆∩ #$

x  {اآلية األخرية  Þ ≡ u  ÅÀ t  Ï% ©! $ ابتداؤها :  ومن ال يعدها من الفاحتة قال،)٣( } #

}  ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å _U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 Î  {وابتداء اآلية اآلخرية  )٤( } ∪⊅∩ #$ ö xî 

ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ö‹ n= tæ { )٥( . 

                                                 
 . ١: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ١: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ٣(
 . ٢: سورة الفاحتة آية ) ٤(
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ٥(
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 وله تعاىل احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم ق
ß‰ôϑ  {: قوله] ٣، ٢[ ys ø9$# ¬! { )مد هو حلفظه خرب كأنه خيرب عن املستحق لل )١

مد هللا، واحلمد يكون مبعىن الشكر على النعمة قولوا احل: وفيه تعليم اخللق تقديره  اهللا
محدت فالًنا على ما أسدى إيل : ويكون مبعىن الثناء عليه مبا فيه من اخلصال احلميدة، يقال

من نعمة، ومحدته على علمه وشجاعته، والشكر ال يكون إال على النعمة، واحلمد أعم 
شاكر وليس كل شاكر شكرت فالًنا على علمه، فكل حامد : شكر إذ ال يقاللمن ا
 . حامدا

 ‘Å_Uu  {: قوله. الدار لزيد: الالم فيه لالستحقاق كما يقال )٢( } !¬  {: ولهق

šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ { )ما يقال ملالك  فالرب يكون مبعىن املالك ك،)٣

رب : رب الشيء إذا ملكه، ويكون مبعىن التربية واإلصالح يقال: رب الدار، ويقال: الدار
فالن الضيعة يرهبا إذا أمتها وأصلحها، فاهللا تعاىل مالك العاملني ومربيهم، وال يقال 

هو ربِّ كذا مضافًا، ألن األلف والالم للتعميم، و: ، إمنا يقالاهو الرب معرفً: للمخلوق
 . ال ميلك الكل

مجع عامل والعامل مجع ال واحد له من لفظه، واختلفوا يف العاملني، قال ابن : العاملنيو
tβθ  {: هم اجلن واإلنس، ألهنم مكلفون باخلطاب، قال اهللا تعاىل: عباس ä3u‹Ï9 šÏϑ n=≈ yè ù= Ï9 

#·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )مجيع املخلوقني، قال اهللا تعاىل: وقال قتادة وجماهد واحلسن: )٤ :}  tΑ$ s% 

ãβ öθ tãöÏù $ tΒ uρ > u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑßγ oΨ øŠt/ ( { )٥( . 
                                                 

 . ٢: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ٢: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ٣ ، ٢ : انتيآلاسورة الفاحتة ) ٣(
 . ١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢٤ ، ٢٣ : انتيآلاسورة الشعراء ) ٥(
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 اِلِك َيْوِم الدِّيِنوله تعاىل َمق

 )٢( } Å7Î=≈tΒ {قرأ عاصم والكسائي ويعقوب  )١( } ∪⊇∩ #$!$Å7Î=≈tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe{: قوله] ٤[
 فرهني وفارهني وحذرين وحاذرين، لمعنامها واحد مث: قال قوم" ملك " وقرأ اآلخرون 

اع األعيان املالك هو القادر على اختر: رب الدار ومالكها، وقيل: ومعنامها الرب، يقال
ملك : من العدم إىل الوجود، وال يقدر عليه أحد غري اهللا، قال ابن عباس ومقاتل والسدي

الدين اجلزاء، ويقع على اجلزاء يف اخلري والشر : يوم الدين قاضي يوم احلساب، وقال قتادة
 ملك يوم ال ينفع فيه إال: كما تدين تدان، قال حممد بن كعب القرظي: مجيًعا، كما يقال

الدين : قهرته فذل، وقيل: دنته فدان، أي: الدين القهر، يقال: الدين، وقال ميان بن رباب
يوم الطاعة، وإمنا خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكًا لأليام كلها ألن : الطاعة، أي

à7  {: األمالك يومئذ زائلة فال ملك وال أمر إال له، قال اهللا تعاىل ù= ßϑ ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ 

‘, ys ø9 $# Ç≈ uΗ ÷q §= Ï9 4 { )٣( . 

 وله تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني ق
$‚x  {: قوله] ٥[ −ƒÎ) { )ِإيَّا كلمة ضمري خصت باإلضافة إىل املضمر،)٤  . 

ß‰ç7÷è  {: قوله tΡ { )نوحدك ونطيعك خاضعني، والعبادة الطاعة مع التذلل : أي )٥

$‚y  {مذلل، : طريق معبد أي: قاليواخلضوع، ومسي العبد عبًدا لذلته وانقياده  −ƒÎ)uρ 

                                                 
 . ٤: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ٤: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٥: سورة الفاحتة آية ) ٤(
 . ٥: سورة الفاحتة آية ) ٥(
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ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ { )على عبادتك وعلى مجيع أمورنا نطلب منك املعونة،)١  . 

 وله تعاىل اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم ق
$  {: قوله] ٦[ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )أرشدنا، وقال علي وأيب :  اهدنا،)٢

دم على ما أنت عليه، وهذا :  أيقم حىت أعود إليك،: ثبتنا، كما يقال للقائم: بن كعب
الدعاء من املؤمنني مع كوهنم على اهلداية، مبعىن التثبيت ومبعىن طلب مزيد اهلداية، ألن 

 . ت من اهللا تعاىل ال تتناهى على مذهب أهل السنةااأللطاف واهلداي

}  xÞ≡uÅ_Ç9$# { )و األصل، مسي سراطًا ألنه يسرط وصراط قرئ بالسني وه: )٣

السابلة، ويقرأ بالزاي وقرأ محزة بإمشام الزاي وكلها لغات صحيحة، واالختيار الصاد عند 
 . ملوافقة املصحف أكثر القراء

هو اإلسالم وهو قول مقاتل، وقال ابن : قال ابن عباس وجابر: الصراط املستقيمو
وقال . )٤( "لصراط املستقيم كتاب اهللا ا: " هو القرآن وروي عن علي مرفوًعا: مسعود

طريق السنة واجلماعة، وقال بكر بن : طريق اجلنة، وقال سهل بن عبد اهللا: سعيد بن جبري
رسول اهللا وآله وصاحباه، : وقال أبو العالية واحلسن  طريق رسول اهللا:  املزينعبد اهللا

 . وأصله يف اللغة الطريق الواضح
 يَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم غَْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َولَا الضَّالَِّني وله تعاىل ِصَراطَ الَِّذق

]٧ [}  xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã { )مننت عليهم باهلداية والتوفيق، قال : أي )٥

: بالثبات على اإلميان واالستقامة وهم األنبياء عليهم السالم، وقيلمننت عليهم : عكرمة

                                                 
 . ٥: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ٦: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ٦: سورة الفاحتة آية ) ٣(
 . وضعفه أمحد شاكر يف تعليقه عليه ١/١٧٢أخرجه الطربي يف التفسري ) ٤(
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ٥(
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هم قوم موسى : ل ابن عباساوق. هم كل من ثبته اهللا على اإلميان من النبيني واملؤمنني
هم النيب ومن معه، وقال : وعيسى عليهما السالم قبل أن يغريوا دينهم، وقال عبد الرمحن

: كر وعمر رضي اهللا عنهما، وقال عبد الرمحن بن زيدانوأبو ب  هم الرسول: أبو العالية
 . هتوأهل بي  هم أصحاب رسول اهللا: وأهل بيته، وقال شهر بن حوشب  رسول اهللا

Îöxî ÅUθ  {: ولهق àÒ øó yϑø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ { )لذين غضبت عليهمغري صراط ا: يعين )١ . 

}  Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )وغري الضالني عن اهلدى، وأصل الضالل اهلالك : أي )٢

ههنا مبعىن ال، وال " غري " ضل املاء يف اللنب إذا هلك وغاب، و : يقالوالغيبوبة، 
ÅUθ  {: يلمبعىن غري، وق àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ { )هم اليهود والضالون هم النصارى، ألن  )٣

tΒ çµ  {: اهللا تعاىل حكم على اليهود بالغضب فقال uΖyè ©9 ª!$# |=ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹n= tã { )٤( 
Ÿω  {: وحكم على النصارى بالضالل فقال] ٦٠ :املائدة[ uρ (#þθ ãè Î6®Ks? u!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ = |Ê ÏΒ 

ã≅ ö6 s% { )غري املغضوب عليهم بالبدعة وال :  وقال سهل بن عبد اهللا،]٧٧: املائدة [)٥

 . الضالني عن السنة
، مفصوالً عن الفاحتة "آِمني " عد فراغه من قراءة الفاحتة بوالسنة للقارئ أن يقول 

 . بسكتة، وهو خمفف وجيوز ممدوًدا ومقصوًرا، ومعناه اللهم امسع واستجب

                                                 
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ٢(
 . ٧: سورة الفاحتة آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٧٧ : سورة املائدة آية) ٥(
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 صل يف فضل فاحتة الكتاب ف
الذي نفسي بيده ما أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف و {  ال رسول اهللاق

 هذا حديث ،)١( }  الزبور وال يف القرآن مثلها وإهنا هلي السبع املثاين اليت آتاين اهللا

 . )٢( حسن صحيح

وعنده جربيل إذ مسع نقيًضا من فوقه،   ينا رسول اهللاب {: باس قالوعن ابن ع

فرتل منه : هذا باب فتح من السماء ما فتح قط، قال: فرفع جربيل بصره إىل السماء فقال
ر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك، فاحتة الكتاب أبش: " فقال  ملك فأتى النيب

 . )٤(  صحيح،)٣( } منهما إال أعطيته وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفًا

 القرآن ن صلّى صالة مل يقرأ فيها بأمم {  قال رسول اهللا: وعن أيب هريرة قال

 . )٥( } فهي خداج غري متام

قسمت   قال اهللا: " يقول  عت رسول اهللامس {: وعن أيب هريرة قال

قال " الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل 

                                                 
أبو داود , )٩١٤(النسائي االفتتاح , )٢٨٧٥(الترمذي فضائل القرآن , )٤٤٢٧(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 ). ٣٣٧٣(الدارمي فضائل القرآن , )٢/٣٥٧(أمحد , )١٤٥٧(الصالة 
،  وأمحد يف املسند ١٨٠ - ٨/١٧٨رواه الترمذي يف فضائل القرآن باب ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب ) ٢(

. صحيح على شرط مسلم: حيهما واحلاكم وقال احلاكمي،  وابن خزمية وابن حبان يف صح٤١٣ - ٢/٤١٢
 . ٤٤٧،  ٤/٤٤٦،  وأخرجه املصنف يف شرح السنة ٢/٣٦٧انظر الترغيب والترهيب للمنذري 

 ). ٩١٢(النسائي االفتتاح , )٨٠٦(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
واملصنف يف  ٢/١٣٨الصالة  ،  والنسائي يف افتتاح١/٥٥٤ ) ٨٠٦( فرين برقم رواه مسلم يف صالة املسا) ٤(

 . ٤/٤٦٦شرح السنة 
, )٨٢١(أبو داود الصالة , )٩٠٩(النسائي االفتتاح , )٢٩٥٣(الترمذي تفسري القرآن , )٣٩٥(مسلم الصالة ) ٥(

 ). ١٨٩(الة مالك النداء للص, )٢/٢٨٦(أمحد , )٨٣٨(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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١٩ 

‰ß  {اقرؤوا يقول العبد  "  هللارسول ا ôϑ ys ø9 $# ¬! Å _U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 يقول  )١( } ∪⊅∩ #$

≈Ç  {: يقول العبدمحدين عبدي، : اهللا uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 أثىن : يقول اهللا )٢( } ∪⊃∩ #$

Å7  {: علي عبدي، يقول العبد Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ï e$! جمدين :  يقول اهللا،)٣( } ∪⊇∩ #$

$‚x  {: عبدي، يقول العبد −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪ { )يقول اهللا،)٤   

$  {: هذه اآلية بيين وبني عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å _Ç9 $# 

t Λ É) t G ó¡ ßϑ ø9 $ # ∩∉∪ x Þ ≡ u  ÅÀ t  Ï% ©! $ # | M ôϑ y è ÷Ρ r & öΝ Îγ ö‹ n = t ã Î ö x î ÅUθ àÒ øó y ϑ ø9 $ # óΟ Îγ ö‹ n = t æ Ÿ ω u ρ 

t  Ï j9 ! $  Ò9 $  . )٦( صحيح }فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل( :يقول اهللا ،)٥( } ∪∠∩ #

                                                 
 . ٢: سورة الفاحتة آية ) ١(
 . ٣: احتة آية فسورة ال) ٢(
 . ٤: سورة الفاحتة آية ) ٣(
 . ٥: سورة الفاحتة آية ) ٤(
 . ٧،  ٦ : انتيآلاسورة الفاحتة ) ٥(
 . ٣/٤٧،  واملصنف يف شرح السنة ١/٢٩٦ ) ٣٩٥( رواه مسلم يف الصالة باب وجوب قراءة الفاحتة رقم ) ٦(
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 ورة البقرة س) ٢(
 .... ِه ُهًدى لِّلُْمتَِّقَنييوله تعاىل امل ذَِلَك الِْكَتاُب لَا َرْيَب ِفق

] ١ [}  $Ο!9# ∩⊇∪ { )امل وسائر حروف اهلجاء يف أوائل : قال الشعيب ومجاعة )١

السور من املتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل 
يف كل : ميان هبا، قال أبو بكر الصديق فيها إىل اهللا تعاىل، وفائدة ذكرها طلب اإلالعلم

إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا : كتاب سر وسر اهللا يف القرآن أوائل السور، وقال علي
 . الكتاب حروف التهجي

 كل حرف منها مفتاح اسم من أمسائه كما قال ابن: هي معلومة املعاين، فقيل: قال مجاعةو
 الكاف من كايف واهلاء من هادي والياء من حكيم والعني ،)٢( } ∪⊆∩ üÈÿè‹γ!2  {عباس يف 

أنا اهللا امللك الصادق، وقال الربيع  )٣( } ∪⊆∩ üÈýϑ!9#  {من عليم والصاد من صادق، وقيل يف 

 امسه اجمليد، وقال حم مفتاح امسه اللطيف وامليم مفتااأللف مفتاح امسه اهللا والال: بن أنس يف امل
األلف آالء اهللا والالم لطفه وامليم ملكه، وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه : حممد بن كعب

 )٥( }!9# 4{أنا اهللا أعلم، ومعىن املص أنا اهللا أعلم وأفصل، ومعىن  )٤( } ∪⊆∩ Ο!9#${معىن : قال
وهذا حسن فإن العرب : قال الزجاج. أنا اهللا أعلم وأرى )٦( } ýϑ!9# 4  {أنا اهللا أرى، ومعىن 

 : تذكر حرفا من كلمة تريدها كقوهلم

                                                 
 . ١: رة البقرة آية سو) ١(
 . ١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١: األعراف آية  سورة) ٣(
 . ١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٦(
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)١(افقهلا قفي فقالت يل لتق

 . وقفت: يأ
اهللا تعاىل مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا هي أمساء : وعن سعيد بن جبري قال

  {: اسم اهللا األعظم، أال ترى أنك تقول ýϑ !  ،)٣(} ∪⊆∩  üΝm{: و،)٢(} 4 9#
 .  فيكون الرمحن، وكذلك سائرها إال أنا ال نقدر على وصلها،)٤(}úχ 4{: و

هي أمساء السور، : ن زيدهذه احلروف أمساء القرآن، وقال جماهد واب: وقال قتادة
üÈ  {وبيانه أن القائل إذا قال قرأت  ýϑ امع أنه قرأ السورة اليت سعرف ال )٥( } ∪⊆∩ 9#!

إمنا أقسم اهللا هبذه : أهنا أقسام، وقال األخفش: افتتحت باملص، وروي عن ابن عباس
 . أمسائه احلسىناحلروف لشرفها وفضلها ألهنا مباين كتبه املرتلة ومبادئ 

y7  {: قوله] ٢[ Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# { )هذا الكتاب وهو القرآن، وأصل الكتاب : أي )٦

 . الضم واجلمع، ومسي الكتاب كتاًبا ألنه مجع حرف إىل أحرف

Ÿω |=÷ƒ  {: قوله تعاىل u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ { )ال شك فيه أنه من عند اهللا وأنه احلق :  أي،)٧

 . ال ترتابوا فيه:  خرب مبعىن النهي أيوه: والصدق، وقيل

“  {: وله تعاىلق W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ { )رشد وبيان ألهل: هو هدى، أي: أي )٨ 

                                                 
 . ١/٢١٢هذا الرجز للوليد بن عقبة انظر تفسري الطربي ) ١(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١: سورة غافر آية ) ٣(
 . ١: رة القلم آية سو) ٤(
 . ١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢: ة البقرة آية رسو) ٦(
 . ٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢: سورة البقرة آية ) ٨(
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هادًيا، تقديره، ال ريب فيه يف هدايته للمتقني، : هو نصب على احلال، أي: التقوى، وقيل
املتقي من يتقي : للمؤمنني، قال ابن عباس: للمتقني، أي. دى ما يهتدي به اإلنسانواهل

: الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من االتقاء، وأصله احلجز بني شيئني، ومنه يقال
فكأن املتقي جيعل امتثال أمر اهللا . جعله حاجًزا بني نفسه وبني ما يقصده: ياتقى بترسه أ

واالجتناب عما هناه حاجًزا بينه وبني العذاب وختصيص املتقني بالذكر تشريف هلم أو 
 . ألهنم هم املنتفعون باهلدى

t  {: قوله تعاىل]: ٣[ Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ { )خفض؛ نعًتا للمتقني، ) الذين( موضع )١

$!  {: صدقون، وحقيقة اإلميان التصديق بالقلب، قال اهللا تعاىلييؤمنون  tΒ uρ |MΡ r& 

9 ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان : مبصدق لنا، وهو يف الشريعة: أي )٢( } 9©

ان، فسمي اإلقرار والعمل إمياًنا لوجه من املناسبة ألنه من شرائعه، واإلسالم كوالعمل باألر
هو اخلضوع واالنقياد فكل إميان إسالم وليس كل إسالم إمياًنا إذا مل يكن معه تصديق، 

تسلًما يف الظاهر غري مصدق يف الباطن ويكون مصدقًا يف وذلك ألن الرجل قد يكون مس
الباطن غري منقاد يف الظاهر، واإلميان مأخوذ من األمان فسمي املؤمن مؤمًنا ألنه يؤمن 

 . نفسه من عذاب اهللا، واهللا تعاىل مؤمن ألنه يؤمن العباد من عذابه

}  Í=ø‹tó ø9$$ Î/ { )الغيب ههنا كل ما : سما كان مغيًبا من العيون، قال ابن عبا )٣

أمرت باإلميان به فيما غاب عن بصرك من املالئكة والبعث واجلنة والنار والصراط 
اآلخرة، وقال ابن : القرآن وقال احلسن: الغيب ههنا هو اهللا تعاىل، وقيل: وامليزان، وقيل

 . الوحي: جريج

                                                 
 . ٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣: سورة البقرة آية ) ٣(
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tβθ  {: ولهق ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )يدميوهنا وحيافظون عليها يف مواقيتها حبدودها :  أي،)١

قام باألمر وأقام األمر إذا أتى به معطًيا حقوقه، أو املراد هبا : وأركاهنا وهيئاهتا، يقال
≅Èe  {: عاىلتالدعاء، قال اهللا : والصالة يف اللغة. لصلوات اخلمس، ذكر بلفظ الواحدا |¹ uρ 

öΝÎγ ö‹n= tæ ( { )ادع هلم، ويف الشريعة اسم ألفعال خمصوصة من قيام وركوع وسجود : أي )٢

 . ثناءوقعود ودعاء و

$  {: قوله ®ÿ ÊΕuρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ { )أعطيناهم، والرزق اسم لكل ما ينتفع به حىت :  أي،)٣

 . احلظ والنصيب: الولد والعبد، وأصله يف اللغة

}  tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ { )ينفقون يف سبيل اهللا وطاعته، وأصل : ن، قال قتادةويتصدق: )٤

 . اإلخراج عن اليد وامللك، وهذه اآلية يف املؤمنني من مشركي العرب: اإلنفاق

t  {: قوله] ٤[ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) { )القرآن:  يعين،)٥ .}  !$ tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρ é&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% { )من التوراة واإلجنيل وسائر الكتب املرتلة على األنبياء عليهم : )٦

Íο  {: قوله. ل الكتبهلصالة والسالم وهذه اآلية يف املؤمنني من أا tÅz Fψ$$ Î/uρ { )أي،)٧  :

آخرة لتأخرها : دنيا لدنوها من اآلخرة، ومسيت اآلخرة: الدنيابالدار اآلخرة، مسيت 
/ö {لدنيا وكوهنا بعد ا ãφ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊆∪ { )يستيقنون أهنا كائنة، من اإليقان :  أي،)٨

                                                 
 . ٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٤: سورة البقرة آية ) ٨(
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اإليقان واليقني علم عن استدالل، ولذلك ال يسمى اهللا موقًنا وال علمه : وهو العلم، وقيل
 . يقيًنا إذ ليس علمه عن استدالل

y7  {: قوله] ٥[ Í×¯≈ s9'ρ é& { )أهل هذه الصفة : أي )١}  4’n?tã “ W‰èδ { )أي،)٢  :

ÏiΒ öΝÎγ{. رشد وبيان وبصرية În/§‘ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∈∪ { )الناجون : )٣

والفائزون فازوا باجلنة وجنوا من النار، ويكون الفالح مبعىن البقاء، أي باقون يف النعيم 
فالًحا ألنه يشق األرض، فهم : القطع والشق، ومنه مسي الزارع: املقيم، وأصل الفالح

 . اخلري يف الدنيا واآلخرةباملقطوع هلم 
 .... اٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَوق
βÎ) š¨  {: قوله] ٦[ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )يعين : يعين مشركي العرب، قال الكليب )٤

من الستر ومنه مسي الليل كافًرا ألنه يستر األشياء : لهاليهود، والكفر هو اجلحود، وأص
بظلمته، ومسي الزارع كافًرا ألنه يستر احلب بالتراب، فالكافر يستر احلق جبحوده، والكفر 

، وكفر نفاق، فكفر اإلنكار هو دكفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عنا: على أربعة أحناء
ه، وكفر اجلحود هو أن يعرف اهللا بقلبه وال أن ال يعرف اهللا أصلًا وال يعترف به، وكفر ب

يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود، وكفر العناد هو أن يعرف اهللا بقلبه ويعترف 
بلسانه وال يدين به ككفر أيب طالب، وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان وال يعتقد 

 . بالقلب
 . احد منها ال يغفر لهمجيع هذه األنواع سواء يف أن من لقي اهللا تعاىل بوو

                                                 
 . ٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦: سورة البقرة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥ 

í!#uθ  {: قوله y™ óΟÎγ öŠn= tæ { )متساو لديهم  )١}  öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u { )خوفتهم : )٢

. إعالم مع ختويف وحتذير، فكل منذر معلم وليس كل معلم منذًرا: م، واإلنذاروحذرهت
}  ÷Πr& { )ى االستفهام، لحرف عطف ع: )٣}  öΝs9 { )حرف جزم ال يلي إال : )٤

‘öΝèδö  {. الفعل، ألن اجلزم خيتص باألفعال É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ { )وهذه اآلية يف أقوام : )٥

 . حقت عليهم كلمة الشقاوة يف سابق علم اهللا
 : ركهم اإلميان فقالمث ذكر سبب ت

]٧ [}  zΝtFyz ª!$# { )طبع اهللا : أي )٦}  4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è= è% { )خًريا وال فال تعي  )٧

االستيثاق من الشيء كيال يدخله ما خرج منه وال خيرج عنه ما : تفهمه، وحقيقة اخلتم
لكفر ملا سبق من اأي حكم على قلوهبم ب: فيه، ومنه اخلتم على الباب، قال أهل السنة

’4{جعل على قلوهبم عالمة تعرفهم املالئكة هبا، : علمه األول فيهم، وقال املعتزلة n?tãuρ 

öΝÎγ Ïèôϑ y™ ( { )ه، وأراد على بعلى موضع مسعهم فال يسمعون احلق وال ينتفعون :  أي،)٨

. على قلوهبم، وإمنا وحده ألنه مصدر واملصدر ال يثىن وال جيمعأمساعهم كما قال 
} #’ n? tã uρ öΝ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& ×ο uθ≈ t± Ïî ( { )رون احلقيغطاء فال : هذا ابتداء كالم، غشاوة أي: )٩ . 

                                                 
 . ٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٧: سورة البقرة آية ) ٩(
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}  öΝßγ s9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩∠∪ { )القتل واألسر يف الدنيا : يف اآلخرة، وقيل: أي )١

 :كل ما يعين اإلنسان ويشق عليه، قال اخلليل: والعذاب الدائم يف العقىب، والعذاب
 . ه، ومنه املاء العذب ألنه مينع العطشالعذاب ما مينع اإلنسان عن مراد

zÏΒ  {: قوله] ٨[ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u «!$$ Î/ { )نزلت يف املنافقني وأكثرهم من  )٢

 ô‰s)s9uρ  {: ي، كما قال اهللا تعاىلع إنسان، ومسي به ألنه عهد إليه فنسمج: اليهود، والناس

!$ tΡô‰Îγ tã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ö6 s% z Å¤ oΨ sù { )ألنه : لظهوره من قوهلم أي أبصرت، وقيل:  وقيل،)٣

ÏΘ  {. يستأنس به öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì Åz Fψ $  {: بيوم القيامة، قال اهللا تعاىل: أي )٤( } #$ tΒ uρ 

Ν èδ t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∇∪ { )٥( . 

]٩ [}  šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# { )خيالفون اهللا، وأصل اخلداع يف اللغة اإلخفاء، : أي )٦

أصل : وقيل. ومنه املخدع للبيت الذي خيفي فيه املتاع، فاملخادع يظهر خالف ما يضمر
t  {يفسدون ما أظهروا من اإلميان مبا أضمروا من الكفر : الفساد، معناه: اخلداع Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u { )أي وخيادعون املؤمنني بقوهلم إذا رأوهم آمنا وهم غري مؤمنني،)٧  .}  $ tΒ uρ 

šχθ ããy‰øƒ s† Hω Î) öΝßγ |¡àΡr& { )ألن وبال خداعهم راجع إليهم ألن اهللا يطلع نبيه )٨   على

                                                 
 . ٧ : سورة البقرة آية) ١(
 . ٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩: سورة البقرة آية ) ٨(
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٢٧ 

$  {نفاقهم فيفتضحون يف الدنيا ويستوجبون العقاب يف العقىب،  tΒ uρ tβρáãè ô±o„ ∩∪ { )١( 
 . دعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهمال يعلمون أهنم خي: أي

]١٠ [}  ’ Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚz£∆ { )ضعف، مسي الشك لشك ونفاق، وأصل املرض ا: )٢

#ãΝèδyŠ  {يف الدنيا مرًضا ألنه يضعف الدين كاملرض يضعف البدن،  t“ sù ª!$# $ZÊ ttΒ ( { )٣(، 
óΟßγ {نفاقًا وألن اآليات كانت ترتل تترى آية بعد آية، كلما كفروا بآية ازدادوا كفًرا  s9uρ 

ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9r& { )مؤمل خيلص وجعه إىل قلوهبم، : )٤}$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹õ3tƒ ∩⊇⊃∪ { )ما : )٥

 . بتكذيبهم اهللا ورسوله يف السر: للمصدر، أي
 ..... وله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرِض قَالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَق
]١١ [}  # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 { )قال هلم : لليهود، أي: للمنافقني، وقيل:  يعين،)٦

Ÿω (#ρ  {: املؤمنون ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )بالكفر وتعويق الناس عن اإلميان مبحمد،)٧   

þθ#)  {ا، والكفر أشد فساًدا يف الدين، تكفرو معناه ال: والقرآن، وقيل ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ 

šχθ ßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∪ { )يقول هذا القول كذًبا كقوهلم آمنا وهم كاذبون: )٨ . 

]١٢ [}  Iω r& { )كلمة تنبيه ينبه هبا املخاطب، : )٩}  öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ tβρß‰Å¡øßϑ ø9$# { )١( 
                                                 

 . ٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠: آية سورة البقرة ) ٣(
 . ١٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠:  آية ةسورة البقر) ٥(
 . ١١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٢: سورة البقرة آية ) ٩(
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tβρ ß‰Å¡øßϑ ø9$# { )أنفسهم بالكفر، والناس بالتعويق عن اإلميان،  )١}  Å3≈ s9uρ ω tβρ áãè ô±o„ 

ال يعلمون أهنم مفسدون، ألهنم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر : أي )٢( } ∪⊅⊆∩

 . ال يعلمون ما أعد اهللا هلم من العذاب: صالح، وقيل

]١٣ [}  # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 { )لليهود: ، وقيلللمنافقني: أي )٣ :}  (#θ ãΨ ÏΒ# u !$ yϑ x. 

z tΒ# u â¨$ ¨Ζ9 كما آمن : عبد اهللا بن سالم وغريه من مؤمين أهل الكتاب، وقيل: )٤( } #$

þθä9$#)  {املهاجرون واألنصار،  s% ßÏΒ ÷σçΡr& !$ yϑ x. ztΒ#u â!$ yγ x¡9$# 3 { )اجلهال، فإن قيل: أي )٥ :

إهنم كانوا يظهرون : بقوهلم أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قيل. كيف يصح النفاق مع اجملاهرة
واملؤمنني بذلك فرد اهللا عليهم   بينهم ال عند املؤمنني، فأخرب اهللا نبيه هذا القول فيما

Iω  {: فقال r& öΝßγ ¯ΡÎ) ãΝèδ â!$ yγ x¡9$# Å3≈ s9uρ ω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊂∪ { )أهنم كذلك، والسفيه ،)٦ 

الكذاب الذي : السفيه:  وقيلرقيق،: ثوب سفيه أي: لعقل رقيق احللم، من قوهلماخفيف 
 . يتعمد خبالف ما يعلم

]١٤ [}  # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u { )قوا لهؤالء املنافقني إذا :  يعين،)٧

#)  {: املهاجرين واألنصار þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u { )كإميانكم  )٨}  # sŒ Î) uρ (# öθ n= yz { )وا، عرج )٩

                                                 
 . ١٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٩(
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’4  {وجيوز أن يكون من اخللوة، و  n< Î) { )بشياطينهم، وقيل: الباء أي:  مبعىن،)١ :

Ÿω  {: إىل مبعىن مع، كما قال اهللا تعاىل uρ (# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4 { )مع : أي )٢

öΝ {أموالكم  Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x© { )ومعه رؤسائهم وكهنتهم، وال يكون كاهن إال:  أي،)٣ 

املتمرد العايت من اجلن واإلنس ومن كل شيء، وأصله : شيطان تابع له، والشيطان
ر بعيدة العمق، مسي الشيطان شيطاًنا المتداده يف الش: بئر شطون، أي: البعد، يقال

#)  {إىل أصحاهبم من املنافقني واملشركني، : وبعده من اخلري، وقال جماهد þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) 

öΝ ä3 yè tΒ { )على دينكم :  أي،)٤}  $ yϑ ¯Ρ Î) ß øt wΥ tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )مبحمد )٥  

 . سالموأصحابه مبا ُنظهر من اإل

]١٥ [}  ª!$# ä—Ì“öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ÷Λèε‘‰ßϑtƒuρ { )يتركهم وميهلهم، واملد واإلمداد واحد، وأصله : )٦

… ßϑtΡuρ‰‘  {ادة إال أن املد كثريًا ما يأيت يف الشر، واإلمداد يف اخلري، قال اهللا تعاىل يف املد الزي çµ s9 

z  ÏΒ É># x ‹ y è ø9 $ # # t‰ t Β ∩∠∪{)وقال يف اإلمداد،)٧  :} Ν ä3≈ t Ρ ÷Š y ‰ øΒ r & u ρ 5Α≡ u θ øΒ r ' Î/ 

š  ÏΖ t / u ρ{ )٨(، }  Νßγ≈ tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 7πyγ Å3≈ xÎ/ { )٩( .}  ’ Îû öΝÎγ ÏΨ≈uŠøó èÛ { )يف : أي )١٠
                                                 

 . ١٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤: آية سورة البقرة ) ٤(
 . ١٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٥:  آية ةسورة البقر) ٦(
 . ٧٩: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٦: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة الطور آية ) ٩(
 . ١٥: سورة البقرة آية ) ١٠(
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tβθßγ  {طغى املاء : جماوزة احلد، ومنه: لتهم، وأصل الطغيانضال yϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ { )أي ،)١ 

 . يترددون يف الضاللة متحريين
ُهْم َوَما كَاُنوا وله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ ِبالُْهَدى فََما َرِبَحت تَِّجاَرُتق

 ...... ُمْهَتِديَن
]١٦ [}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# s' s#≈ n= Ò9 $# 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ { )باإلميان : )٢}  $ yϑ sù M pt ¿2 u‘ 

öΝ ßγ è? t≈ pg Ï kB { )ما رحبوا يف جتارهتم : استبدلوا الكفر، أي: أي )٣}  $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

š Ï‰ tG ôγ ãΒ ∩⊇∉∪ { )ممصيبني يف جتارهت: من الضاللة، وقيل: )٤ . 

]١٧ [}  öΝßγ è= sVtΒ { )صفتهم، واملثل قول سائر يف عرف الناس : شبههم، وقيل: )٥

È≅sVyϑ  {يعرف به منه الشيء، وهو أحد أقسام القرآن السبعة،  x. “ Ï% يعين الذين : )٦( } #$!©

%y‰s  {بدليل سياق اآلية  öθ tG ó™ $# #Y‘$ tΡ { )أوقد ناًرا، : )٧}  !$ £ϑ n= sù ôNu!$ |Ê r& { )النار  )٨

} $tΒ … ã& s! öθ ym { )حول املستوقد :  أي،)٩}  |= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß 

ω tβρ ç ÅÇ ö6 ãƒ ∩⊇∠∪ { )مثلهم يف نفاقهم : نزلت يف املنافقني، يقول:  قال ابن عباس،)١٠

                                                 
 . ١٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦: ورة البقرة آية س) ٤(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
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كمثل رجل أوقد ناًرا يف ليلة مظلمة يف مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما خياف، 
ا متحًريا، فكذلك املنافقون بإظهار فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي يف ظلمة خائفً

وأوالدهم وناكحوا املؤمنني، ووارثوهم وقامسوهم الغنائم، كلمة اإلميان أِمُنوا على أمواهلم 
: ذهاب نورهم يف القرب، وقيل: فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إىل الظلمة واخلوف، وقيل

ذهاب نورهم : يف القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وقيل
أطفأ اهللا نورهم لكن : ا، مث مل يقلفضرب النار مثلً  بإظهار عقيدهتم على لسان النيب

عرب بإذهاب النور عنه، ألن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى احلرارة عليهم، وقال 
ملشركني اإضاءة النار إقباهلم إىل املسلمني واهلدى، وذهاب نورهم إقباهلم إىل : جماهد

واستفتاحهم به على   نزلت يف اليهود وانتظارهم خروج النيب: والضاللة، وقال عطاء
 . مشركي العرب، فلما خرج كفروا به

 : مث وصفهم اهللا فقال

]١٨ [}  BΛà¼ { )مل  هم صم عن احلق ال يقبلونه، وإذا مل يقبلوا فكأهنم: أي )١

عن احلق ال يقولونه، أو أهنم ملا أبطنوا خالف ما أظهروا خرس  )٢( } /íΝõ3ç  {يسمعوا، 

Ò‘ôϑ  {فكأهنم مل ينطقوا باحلق،  ãã { )الال بصائر هلم، ومن ال بصرية له كمن : أي )٣ 

öΝßγ  {بصر له،  sù Ÿω tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊇∇∪ { )عن الضاللة إىل احلق )٤ . 

]١٩ [}  ÷ρr& 5=ÍhŠ|Áx. { )ضربه اهللا تعاىل  كأصحاب صيب، وهذا مثل آخر: أي )٥

وكل ما املطر : إن شئت مثلهم باملستوقد، وإن شئت بأهل الصيب، والصيب: للمنافقني، مبعىن

                                                 
 . ١٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨: ة سورة البقرة آي) ٣(
 . ١٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩: ية آسورة البقرة ) ٥(
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 )١( } zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# {نزل : نزل من األعلى إىل األسفل فهو صيب، فعيل من صاب يصوب، أي
 أمساء نهي السماء بعينها، والسماء كل ما عالك فأظلك، وهي م: من السحاب، وقيل: أي

يف : يف السماء، أي: يف الصيب، وقيل: أي )٢( } ÏµŠÏù  {. األجناس يكون واحدًا ومجًعا

وهو الصوت الذي يسمع من : )٤( } Ó‰ôãu‘uρ  {مجع ظلمة  )٣( } M≈uΚè=àß×  {السحاب 

−×  {السحاب،  ö t/ uρ { )وهو النار اليت خترج منه : )٥}  tβθ è= yè øg s† ÷Λ àι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u 

z Ï iΒ È, Ïã≡ uθ ¢Á9 مجع صاعقة، وهي الصيحة اليت ميوت من يسمعها أو يغشى : )٦( } #$

 . صاعقة: ل لكل عذاب مهلكاعليه، ويق

 ،)٨( } ∪ª!$#uρ 8ÝŠÏtèΧ tÌÏ≈s3ø9$$Î/ ∩⊇  {خمافة اهلالك، :  أي،)٧( } u‘x‹tn ÏNöθyϑø9$# 4  {: ولهق
. مهلكهم، دليله قوله تعاىل: جيمعهم فيعذهبم، وقيل: جامعهم، قال جماهد: عامل هبم، وقيل: أي
}  HωÎ) βr& xÞ$ptä† öΝä3Î/ ( { )مجيًعا أي هتلكوا )٩ . 

]٢٠ [}  ßŠ%s3tƒ ä−÷y9ø9$# { )كاد يفعل إذا قرب ومل يفعل، : يقاليقرب، :  أي،)١٠

                                                 
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٢٠: ورة البقرة آية س) ١٠(
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} ß#sÜøƒs† öΝèδt≈|Áö/r& ( { )١( : خيتلسها، واخلطف استالب بسرعة}  !$yϑ̄=ä. { )مىت ما،  )٢

} u!$|Êr& Νßγs9 (#öθt±̈Β ÏµŠÏù !#sŒÎ)uρ zΝn=øßr& öΝÍκön=tæ (#θãΒ$s% 4 { )قفوا متحريين، فاهللا تعاىل شبههم و:  أي،)٣

يف كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا يف مفازة وسواد يف ليلة مظلمة أصاهبم مطر فيه ظلمات، من 
صفتها أن الساري ال ميكنه املشي فيها، ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إىل آذاهنم 

ب من أن خيطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده، فهذا مثل من هوله، وبرق من صفته أن يقر
القرآن ألنه حياة اجلنان كما أن املطر : ضربه اهللا للقرآن، وصنيع الكافرين واملنافقني معه، فاملطر

ما يف القرآن من ذكر الكفر والشرك، والرعد ما خوفوا به من : حياة األبدان، والظلمات
فيه من اهلدى والبيان والوعد، وذكر اجلنة، فالكافرون يسدون الوعيد، وذكر النار، والربق ما 

آذاهنم عند قراءة القرآن خمافة ميل القلب إليه، ألن اإلميان عندهم كفر، والكفر موت، يكاد 
: هذا مثل ضربه اهللا لإلسالم، فاملطر: وقيل. القرآن يبهر قلوهبم: الربق خيطف أبصارهم أي

ما فيه من الوعيد واملخاوف يف اآلخرة، : البالء واحملن، والرعدما فيه من : اإلسالم، والظلمات
أن املنافقني إذا رأوا يف : يعين )٤( } tβθè=yèøgs† ÷ΛàιyèÎ6≈|¹r& þ’Îû ΝÍκÍΞ#sŒ#u  {ما فيه من الوعد، : والربق

ال ينفعهم : جامعهم، يعين: اهلالك، واهللا حميط بالكافرين الء وشدة هربوا حذًرا مناإلسالم ب
دالئل اإلسالم : يعين )٥( } ßŠ%s3tƒ ä−÷y9ø9$#  {هرهبم ألن اهللا تعاىل من ورائهم جيمعهم فيعذهبم، 

أن : يعين )yϑ̄=ä. u!$|Êr& Νßγs9 (#öθt±̈Β ÏµŠÏù { )٦$!  {ا سبق هلم من الشقاوة مهم إىل النظر لوال تزعج

يمة ن كلما نالوا غمعناه: املنافقني إذا أظهروا كلمة اإلميان آمنوا فإذا ماتوا عادوا إىل الظلمة، وقيل

                                                 
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤ 

رأوا شدة وبالء تأخروا : إنا معكم، وإذا أظلم عليهم يعين: وراحة يف اإلسالم ثبتوا وقالوا
 )٢( } ΝÏδÌ≈|Áö/r&uρ 4 {مساعهم بأ:  أي،)١( } /öθs9uρ u!$x© ª!$# |=yδs%s! öΝÎγÏèôϑ|¡Î {وقفوا : وقاموا، أي

لذهب مبا استفادوا من العز واألمان : الظاهرة، كما ذهب بأمساعهم وأبصارهم الباطنة، وقيل
 . قادر: )٣( } ∪⊂⊅∩ %χÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &óx« ÖƒÏ‰s  {الذي هلم مبرتلة السمع والبصر 

 .... وله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَق
$  {: قوله تعاىل] ٢١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# { )خطاب : يا أيها الناس:  قال ابن عباس،)٤

أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل املدينة، وهو ههنا عام إال من حيث إنه ال 

ρß‰ç6#)  {يدخله الصغار واجملانني  ôã كل ما ورد يف : وحدوا، قال ابن عباس: )٥( } #$

“ ‘ãΝä3−/u  {القرآن من العبادة فمعناها التوحيد،  Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ { )واخللق اختراع : )٦

t  {الشيء على غري مثال سبق  Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% { )أي وخلق الذين من قبلكم ،)٧ 

} öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ { )معناه كونوا على رجاء : لكي تنجوا من العذاب، وقيل: )٨

 . من ورائكم يفعل ما يشاء اهللا، وحكم اهللا بالتقوى بأن تصريوا يف ستر ووقاية من عذا

]٢٢ [}  “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù { )مناًما، وقيل:  أي بساطًا، وقيل،)٩ :

                                                 
 . ٢٠ : سورة البقرة آية) ١(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠: ة يسورة البقرة آ) ٣(
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٩(
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٣٥ 

اخللق، :  مبعىنرار عليها، واجلعل ههناقذللها ومل جيعلها حزنة ال ميكن ال: وطاء، أي
} u !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [ !$ oΨ Î/ { )سقفًا مرفوًعا، : )١}  tΑ t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 من :  أي،)٢( } #$

$!]  {السحاب،  tΒ { )وهو املطر، ،)٣ }  yl t÷z r'sù Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# { )من ألوان : )٤

$  {الثمرات وأنواع النبات،  ]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( { )طعاًما لكم وعلفًا لدوابكم، : )٥}  Ÿξ sù 

(#θ è= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& { )الضد، وهو الند : لًا تعبدوهنم كعبادة اهللا، وقال أبو عبيدةاأمث:  أي،)٦

öΝçFΡr&uρ šχθ  {من األضداد، واهللا تعاىل بريء من املثل والضد،  ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊄∪ { )أنه : )٧

 . واحد خالق هذه األشياء

]٢٣ [}  β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ { )وإن كنتم يف شك، ألن اهللا تعاىل :  أي،)٨

$  {علم أهنم شاكون  £ϑ Ï iΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ { )القرآن، :  يعين،)٩}  4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã { )١٠(  :

θ#) {حممد،  è? ù' sù { )أمر تعجيز، : )١١}  ;ο u‘θ Ý¡ Î/ { )والسورة قطعة من القرآن ،)١٢ 

                                                 
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢: ورة البقرة آية س) ٢(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٣: ة سورة البقرة آي) ١١(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ١٢(
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٣٦ 

  {. اآلخرمعلومة األول و Ï iΒ  Ï& Î# ÷V Ï iΒ { )صلة، كقوله : مثل القرآن، ومن:  أي،)١

≅  {: تعاىل è% š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï j9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& { )اهلاء يف مثله راجعة :  وقيل،)٢

θ#)  {أمي ال حيسن اخلط والكتابة،   من مثل حممد: يعين  إىل حممد ãã ÷Š $# uρ 

Ν ä. u !# y‰ yγ ä© { )اليت تعبدوهنا، واستعينوا بآهلتكم:  أي،)٣ }   Ï iΒ Èβρ ßŠ «! $# { )٤(، 
χ  {ناًسا يشهدون لكم، : وقال جماهد Î) öΝ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈   أن حممًدا: )٥( } ∪⊃⊅∩ ¹|

 : تقوَّلَه من تلقاء نفسه، فلما حتداهم عجزوا، فقال

]٢٤ [}  β Î* sù öΝ©9 (#θ è= yèøs? { )فيما مضى ،)٦ }  s9uρ (#θ è= yè øs? { )أبًدا فيما بقي،  )٧

حيث عجزوا عن اإلتيان   وإمنا قال ذلك لبيان اإلعجاز، وأن القرآن كان معجزة النيب
θ#)  {: ثله، قولهمب à)¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9$# { )فآمنوا واتقوا باإلميان النار، :  أي،)٨}   ÉL ©9$# $ yδßŠθ è% uρ 

â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ås ø9$#uρ ( { )يعين حجارة الكربيت ألهنا :  قال ابن عباس وأكثر املفسرين،)٩

أراد هبا األصنام : مجع احلجارة، وهو دليل على عظم تلك النار، وقيل: ، وقيلأكثر التهاًبا
$ (öΝà6¯ΡÎ{: ألن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من احلجارة، كما قال tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ 

                                                 
 . ٢٣: ية آسورة البقرة ) ١(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٤: ورة البقرة آية س) ٩(
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Âχρ ßŠ «!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ { )١(، }ôN£‰Ïã é& { )هيئت : )٢}t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ∩⊄⊆∪ { )٣( . 

ÎÅe³o0  {: قوله تعاىل] ٢٥[ uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u { )كل خرب : ارةشأخرب، والب:  أي،)٤

θ#){صدق تتغري به بشرة الوجه، ويستعمل يف اخلري والشر ويف اخلري أغلب،  è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )اعات طاملؤمنني الذين هم من أهل ال: عالت الصاحلات، يعينالف:  أي،)٥

β¨{العلم والنية والصرب واإلخالص، : العمل الصاحل الذي فيه أربعة أشياء: قال معاذ r& öΝçλm; 

;M≈̈Ψ y_ { )الجتناهنا  البستان الذي فيه أشجار مثمرة، مسيت هبا: مجع اجلنة، واجلنة: )٦

“  {اجلنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم : وتسترها باألشجار، وقال الفراء ÌøgrB 

ÏΒ $ yγ ÏFøt rB { )من حتت أشجارها ومساكنها : أي )٧}  ã≈ yγ ÷ΡF{$# ( { )املياه يف : أي )٨

بأمرهم، واألهنار مجع هنر، مسي به لسعته : من حتتها أي: األهنار، ألن النهر ال جيري، وقيل
${وضيائه، ومنه النهار  yϑ ¯= à2{)مىت ما، : )٩} (#θ è% Î—â‘ { )أطعموا : )١٠} $ pκ÷]ÏΒ{)١١( 

                                                 
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٥: آية سورة البقرة ) ٩(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٥:  آية ةسورة البقر) ١١(
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٣٨ 

  {من اجلنة، : أي ÏΒ ;ο t yϑ rO { )صلة: ومنمثرة، : أي )١ .}  $ ]% ø— Í h‘   { )٢( :

θä9$#)  {طعاًما،  s% #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# $ oΨ ø% Î—â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )الثمار : من قبل يف الدنيا، وقيل: قيل )٣

فإذا رزقوا مثرة بعد أخرى ظنوا أهنا  اجلنة متشاهبة يف اللون خمتلفة يف الطعم،يف 
θ#)  {األوىل،  è?é&uρ Ïµ Î/ { )رزقًا : )٤}  $Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( { )قال ابن عباس وجماهد والربيع،)٥  :

يشبه بعضها بعًضا : متشاهًبا أي: متشاهًبا يف األلوان خمتلفًا يف الطعوم، وقال احلسن وقتادة
يشبه مثر الدنيا، غري أهنا : حممد بن كعبكلها خيار ال رذالة فيها، وقال : يف اجلودة، أي
ليس : ا يف الطعم، قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهفًمتشاهًبا يف االسم خمتل: أطيب، وقيل

 . يف الدنيا مما يف اجلنة إال األسامي

óΟßγ  {: وله تعاىلق s9uρ !$ yγŠ Ïù { )يف اجلنان : )٦}  Ól≡uρ ø— r& { )نساء وجوار، يعين: )٧ :

ο×  {من احلور العني،  t£γ sÜ•Β ( { )بصاق لمن الغائط والبول واحليض والنفاس وا: )٨

öΝ  {مطهرة عن مساوئ األخالق : واملين والولد وكل قذر، وقيلواملخاط  èδ uρ $ yγŠ Ïù 

šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∪ { )ميوتون فيها وال خيرجون منها دائمون ال،)٩  . 

 ....  لَا َيْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمثَلًا مَّا َبُعوَضةً فََما فَْوقََهاَهوله تعاىل ِإنَّ اللَّق

                                                 
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٩(
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٣٩ 

β¨ *  {: قوله تعاىل] ٢٦[ Î) ©! $# Ÿω ÿ Ä ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> Î ôØ o„ Wξ sV tΒ { )يذكر شبها،  )١

} $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ { )نصب بدل عن املثل، : مثالً بالبعوضة، وبعوضة: صلة، أي: ما )٢

$  {والبعوض صغار البق، مسيت بعوضة ألهنا كانت بعض البق،  yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4 { )٣(، 
فالن جاهل، : فما دوهنا، كما يقال: أي:  عبيدةوالذباب والعنكبوت، وقال أب: يعين
${. وأجهل: وفوق ذلك، أي: فيقال ¨Β r' sù š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u { )مبحمد والقرآن، : )٤

} tβθ ßϑ n= ÷è uŠ sù çµ ¯Ρ r& { )املثل هو :  يعين،)٥}  ‘, ys ø9   {الصدق : )٦( } #$ ÏΒ öΝ Îγ Î n/ §‘ ( 

$ ¨Β r& uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 šχθ ä9θ à) u‹ sù !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ Wξ sV tΒ ¢ { )فلما هبذا املثل،: ي أ)٧ 

≅‘  {: حذف األلف والالم نصب على احلال والقطع، مث أجاهبم فقال ÅÒ ãƒ  Ïµ Î/ 

# Z ÏV Ÿ2 { )ادون ضالالً، دار، وذلك أهنم يكذبون فيزـن الكفـم )٨}  “ Ï‰ ôγ tƒ uρ 

 Ïµ Î/ { )أي هبذا املثل ،)٩ }  # Z ÏV Ÿ2 { )واإلضالل هو ،من املؤمنني فيصدقونه )١٠ 

ل املاء يف اللنب إذا هلك، ض: هو اهلالك، يقال: الصرف عن احلق إىل الباطل، وقيل

                                                 
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦:  آية سورة البقرة) ٨(
 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٦: ة آية رسورة البق) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٠ 

}  $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ Ïµ Î/ ω Î) t É) Å¡≈ x ø9  اخلروج،: الكافرين، وأصل الفسق: )١( } ∪∌⊅∩ #$

 : فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، مث وصفهم فقال: يقال

]٢٧ [}  t Ï% ©! $# tβθ àÒ à)Ζ tƒ { )الكسر، : خيالفون ويتركون، وأصل النقض: )٢

} y‰ ôγ tã «!  ؟)٤( } ) /àMó¡s9r& öΝä3În/tÎ  {:  امليثاق بقولهمأمر اهللا الذي عهد إليهم يو: )٣( } #$
}  (#θä9$s% 4’n?t/ ¡ { )د به العهد الذي أخذه على النبيني وسائر األمم أن يؤمنوا اأر:  وقيل،)٥

أراد به العهد الذي :  اآلية، وقيل،)٦( } øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#  {: يف قوله  مبحمد

توكيده، : )٧( } ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈sWŠÏΒ.  {ويبينوا نعته،   اة أن يؤمنوا مبحمدرعهد إليهم يف التو

tβθãè {العهد املؤكد، : وامليثاق sÜø)tƒ uρ !$ tΒ ttΒ r& ª!$# ÿÏµ Î/ β r& Ÿ≅|¹θ ãƒ { )ناإلميا: يعين، )٨ 

šχρ  {أراد به األرحام، : وجبميع الرسل عليهم السالم وقيل  مبحمد ß‰ Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ š  {وبالقرآن،   باملعاصي وتعويق الناس عن اإلميان مبحمد: )٩( } 4 #$ Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ èδ šχρ ç Å£≈ y‚ ø9  . املغبونون: )١٠( } ∪∠⊅∩ #$

 : مث قال ملشركي العرب على وجه التعجب
                                                 

 . ٢٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٧: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١ 

]٢٨ [}  y#ø‹x. šχρ ãàõ3s? «!$$ Î/ { )بعد نصب الدالئل ووضوح الربهان؟)١  . 

öΝçGΨà2  {: مث ذكر الدالئل فقال uρ $ Y?≡uθ øΒ r& { )نطفًا يف أصالب آبائكم، : )٢

} öΝà6≈ uŠôm r'sù ( { )يف األرحام والدنيا، : )٣}  §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑ ãƒ { )آجالكم، عند انقضاء )٤ 

}  §ΝèO öΝä3‹ Í‹øt ä† { )للبعث، : )٥}  §ΝèO ÏµøŠs9Î) šχθ ãèy_ öè? ∩⊄∇∪ { )تردون يف :  أي،)٦

 . ة فيجزيكم بأعمالكماآلخر

uθ  {: قوله تعاىل] ٢٩[ èδ “ Ï%©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ { )لكي ،)٧ 

“# ΝèO§  {لكي تنتفعوا، : تعتربوا وتستدلوا، وقيل uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ yϑ  قال ابن عباس ،)٨( } 9$#¡¡

ßγ1£  {ارتفع إىل السماء  أي: وأكثر مفسري السلف §θ |¡sù yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ 4 { )قهن خل: )٩

uθ  {مستويات ال فطور فيها وال صدوع،  èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×Λ Î= tæ ∩⊄∪ { )١٠( . 

]٣٠ [}  øŒÎ)uρ tΑ$s% š•/u‘ { )معناه واذكر إذ قال : وقال ربك وإذ زائدة، وقيل:  أي،)١١

حرفا توقيت إال أن إذ : لنحو فهذا سبيله، إذ وإذااربك، وكذلك كل ما ورد يف القرآن من هذا 

                                                 
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٩:  البقرة آية سورة) ٧(
 . ٢٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٩: ة البقرة آية رسو) ٩(
 . ٢٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢ 

 مجع ملك، ،)١( } Ïπs3Í×̄≈n=yϑù=Ï9  {. للماضي وإذا للمستقبل، وقد يوضع أحدمها موضع اآلخر

بدال :  أي،)٢( } ) ÎoΤÎ) ×≅Ïã%y` ’Îû ÇÚö‘F{$# Zπx‹Î=yz’  {وأراد به املالئكة الذين كانوا يف األرض 

 à7Ïó¡o„uρ {باملعاصي، : )٣( } þθä9$s% ã≅yèøgrBr& $pκÏù tΒ ß‰Å¡øãƒ $pκÏù#)  { ههنا آدم منكم، واملراد باخلليفة

u!$tΒÏe$!$# { )بغري حق  )٤}  ßøtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 { )وحبمده هللاسبحان ا: نقول:  قال احلسن،)٥ 

â  {هو صالة اخللق وصالة البهائم وغريمها سوى اآلدميني  Ï̈d‰s)çΡuρ y7s9 ( { )عليك نثين:  أي،)٦ 

: قيلوونطهر أنفسنا لطاعتك، : بالقدس والطهارة عما ال يليق بعظمتك وجاللك، وقيل
مل يكن هذا من املالئكة على طريق االعتراض والعجب بالعمل بل : صلة، وقيل: ونرتهك، والالم

من  )٧(} ∪⊂⊃∩ ?þ’ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès{:على سبيل التعجب وطلب احلكمة فيه، قَالَ اهللا 

إين أعلم أن يف ذريته من يطيعين ويعبدين من األنبياء واألولياء والصلحاء، : املصلحة فيه، وقيل
 . هلمإين أعلم أهنم يذنبون وأنا أغفر : إين أعلم أن فيكم من يعصيين وهو إبليس، وقيل: وقيل

                                                 
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣٠ :سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٠ : سورة البقرة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣ 

 ....  َعلَى الَْملَاِئكَِةْموله تعاىل َوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهق
=¯zΝ  {: قوله تعاىل] ٣١[ tæuρ tΠyŠ# u u!$ oÿ ôœ F{$# $ yγ ¯= ä. { )خلق من أدمي مسي آدم ألنه: )١ 

ه أمساء األشياء، وذلك أن معل  ألنه كان آدم اللون، فلما خلقه اهللا: األرض، وقيل
≅× (ÎoΤÎ’  {: املالئكة قالوا ملا قال اهللا تعاىل Ïã%y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹Î= yz ( { )لق ربنا ما شاء ليخ )٢

م عليه فنحن أعلم منه ألنا خلقنا قبله رفلن خيلق خلقًا أكرم عليه منا وإن كان غرينا أك
علمه اسم كل شيء : ورأينا ما مل يره، فأظهر اهللا تعاىل فضله عليهم بالعلم، قال ابن عباس

ع بن اسم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة، وقال الربي: حىت القصعة والقصيعة، وقيل
ΝèO öΝåκyÎ§  {صنعة كل شيء : أمساء ذريته، وقيل: أمساء املالئكة، وقيل: أنس ztä ’n?tã 

Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )إمنا قال )٣ :}  öΝåκyÎ ztä { )قل عرضها ألن املسميات إذا مجعت ي ومل ،)٤

من يعقل ومن ال يعقل يكىن عنها بلفظ من يعقل، كما يكىن عن الذكور واإلناث بلفظ 
خلق اهللا كل شيء احليوان واجلماد مث عرض تلك الشخوص على : الذكور، وقال مقاتل

$tΑ  { إىل الشخوص، فلذلك قال عرضهم املالئكة، فالكناية راجعة s)sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρr& { )٥( 
$!Ï  {أخربوين  yϑ ó™ r'Î/ ÏIω àσ¯≈ yδ βÎ) öΝçFΖä. tÏ% Ï‰≈ خلق خلقًا إال وكنتم أ إين ال ،)٦( } ∪⊆⊃∩ ¹|

 . أفضل وأعلم منه
 : قالت املالئكة إقراًرا بالعجزف

                                                 
 . ٣١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣١: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤ 

]٣٢ [}  (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ { )ترتيًها لك، : )١}  Ÿω zΝù= Ïæ !$ uΖs9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ ¯= tã ( { )٢(، 
y7  {إنك أجل من أن حنيط بشيء من علمك إال ما علمتنا، : معناه ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ Î= yèø9$# { )٣( 

ÞΟŠ  {خبلقك  Å3pt ø: أحدمها احلاكم وهو القاضي : يف أمرك، واحلكيم له معنيان )٤( } ∪⊅⊃∩ #$

هي املنع ف: العدل، والثاين احملكم لألمر كي ال يتطرق إليه الفساد، وأصل احلكمة يف اللغة
 . اطلبمتنع صاحبها من ال

 . لما ظهر عجزهمف

$ãΠyŠ  {: قال اهللا تعاىل] ٣٣[ t↔ ¯≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρr& öΝÎη Í← !$ oÿ ôœ r'Î/ ( { )أخربهم بأمسائهم فسمى ،)٥ 

$!  {، آدم كل شيء وذكر احلكمة اليت ألجلها خلق £ϑ n= sù Νèδ r't6 /Ρr& öΝÎη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/ tΑ$ s% { )اهللا  )٦

≅ &öΝs9r  {: تعاىل è% r& öΝä3©9 { )يت ك مالئيا )٧}  þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& |=ø‹xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )٨(، 
=ãΝn  {ما كان منهما وما يكون  ÷ær&uρ $ tΒ tβρ ß‰ö7è? { )يعين قوهلم:  قال احلسن وقتادة،)٩ :

$  {أجتعل فيها من يفسد فيها،  tΒ uρ öΝçFΨ ä. tβθãΚ çFõ3s? ∩⊂⊂∪ { )قولكم لن خيلق اهللا خلقًا : )١٠

ألمر : إن إبليس مر على جسد آدم ال روح فيه، فقال: وبن عباس هاأكرم عليه منا، قال 

                                                 
 . ٣٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٢: ة البقرة آية سور) ٢(
 . ٣٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣٢: رة البقرة آية وس) ٤(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥ 

إنه خلق ال يتماسك ألنه أجوف، مث : ما خلق هذا، مث دخل يف فيه وخرج من دبره، وقال
: أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرمت بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: قال للمالئكة الذين معه

لطت عليه ألهلكنه ولئن سلط علي واهللا لئن س: نطيع أمر ربنا، فقال إبليس يف نفسه
=ãΝn  {: ألعصينه، فقال اهللا تعاىل ÷ær&uρ $ tΒ tβρ ß‰ö7è? { )يعين ما تبديه املالئكة من الطاعة،  )١

}  $ tΒ uρ öΝçFΨ ä. tβθãΚ çFõ3s? ∩⊂⊂∪ { )يعين إبليس من املعصية )٢ . 

øŒ  {: وقوله تعاىل] ٣٤[ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ { )يف هذا اختلفوا  )٣

مع الذين كانوا سكان األرض واألصح أنه مع : اخلطاب مع املالئكة، فقال بعضهم
‰y  {: مجيع املالئكة، لقوله تعاىل yf |¡ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# öΝ ßγ = à2 tβθ ãè uΗ ød r& ∩⊂⊃∪ { )وقوله،)٤  :

} (#ρ ß‰ àf ó™ أن السجود كان آلدم على احلقيقة وتضمن األصح :  فيه قوالن،)٥( } #$

وامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وحتية ال سجود عبادة،   معىن الطاعة هللا
 } (#ρ كسجود إخوة يوسف له يف قوله ” yz uρ … çµ s9 # Y‰ £∨ ß™ ( { )ومل يكن فيه ،)٦ 

:  وقيلوضع الوجه على األرض إمنا كان احنناء فلما جاء اإلسالم أبطل ذلك بالسالم،
ρ#) {: معىن قوله ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ { )إىل آدم فكان آدم قبلة والسجود هللا تعاىل : أي )٧

#)  {  كما جعلت الكعبة قبلة للصالة والصالة هللا ÿρ ß‰ yf |¡ sù { )املالئكة، : يعين )٨

                                                 
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٤ : ةسورة البقرة آي) ٣(
 . ٣٠: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦ 

}  Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) { )وكان امسه عزازيل بالسريانية وبالعربية احلارث، فلما عصى ،)١ 

ئس، واختلفوا ي: إبليس ألنه أبلس من رمحة اهللا تعاىل، أي: غري امسه وصورته، فقيل
كان من : كان إبليس من املالئكة، وقال احلسن: ملفسرينفيه، فقال ابن عباس وأكثر ا

Hω  {: اجلن ومل يكن من املالئكة لقوله تعاىل Î) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ Ç d Éf ø9 $# t, |¡ x sù ô tã Ì øΒ r& 

ÿ Ïµ Î n/ u‘ 3 { )اجلن كما أن آدم أصل اإلنس، وألنه خلق من النار  فهو أصل ،)٢

واملالئكة خلقوا من النور، وألن له ذرية وال ذرية للمالئكة، واألول أصح ألن 
%tβ {: خطاب السجود كان مع املالئكة، وقوله x. z ÏΒ Ç d Éf ø9  أي من املالئكة ،)٣( } #$

إن فرقة : يف اجلنة وقيلمن الذين يعملون : الذين هم خزنة اجلنة، وقال سعيد بن جبري
 . من املالئكة خلقوا من النار مسوا جنا الستتارهم عن األعني، وإبليس كان منهم

’4  {: قوله n1r& { )امتنع فلم يسجد، : أي )٤}  uy9 õ3tFó™ $#uρ { )تكرب عن : أي )٥

%tβ  {السجود آلدم،  x.uρ { )وصار : أي )٦}  zÏΒ š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ { )وقال أكثر ،)٧ 

 : قوله تعاىل. لكافرين الذين وجبت هلم الشقاوةاوكان يف سابق علم اهللا من : املفسرين

]٣٥ [}  $ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ { )واسًعا : )٨

                                                 
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٠: الكهف آية سورة ) ٣(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣٤: البقرة آية  سورة) ٥(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧ 

[ß {كثًريا،  ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© { )كيف شئتما ومىت شئتما وأين شئتما، : )١} Ÿω uρ $ t/ tø) s? 

Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 من وقع النهي على جنس : باألكل، قال بعض العلماء: عيني ،)٢( } #$

$  {على شجرة خمصوصة : نالشجر، وقال آخرو tΡθ ä3 tF sù { )فتصريا : )٣}  z ÏΒ 

t ÏΗ Í>≈ ©à9 وضع الشيء يف :  باملعصية، وأصل الظلمالضارين أنفسكما:  أي،)٤( } ∪∋⊃∩ #$

 . غري موضعه
 .... وله تعاىل فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِهق

]٣٦ [}  $ yϑ ßγ ©9y— r'sù { )استزل : )٥}  ß≈ sÜø‹¤±9$# { )إىل دعامها : آدم وحواء، أي )٦

$  {الزلة  pκ ÷] tã { )عن اجلنة  )٧}  $ yϑ ßγ y_ t ÷z r' sù $ £ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÏµŠ Ïù ( { )من النعيم : )٨

}  $ uΖù= è% uρ (#θ äÜÎ7÷δ ö/ä3àÒ  {يس واحلية آدم وحواء وإبل: انزلوا إىل األرض، يعين: )٩( } #$ ÷è t/ 

CÙ ÷èt7Ï9 Aρ ß‰tã ( { )رية آدم واحلية، وبني املؤمنني من ذرية ذأراد العداوة اليت بني  )١٠

/ö  {: آدم وبني إبليس، وقوله تعاىل ä3 s 9 u ρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F { $ # @  s ) t G ó¡ ãΒ { )موضع قرار  )١١

                                                 
 . ٣٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣٦ :سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨ 

}  ìì≈ tF tΒ uρ { )بلغة ومستمتع  )١}  4’ n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪ { )إىل انقضاء آجالكم )٢ . 

]٣٧ [}  #‘¤)n= tG sù { )هو التعلم، : هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل: التلقي )٣} ãΠyŠ# u 

ÏΒ Ïµ În/§‘ ;M≈yϑ Î= x. { )ا يف تلك الكلمات، قال سعيد بن جبري وجماهد واحلسناختلفو )٤ :

$  {: قوله هي uΖ−/u‘ !$ oΨ ÷Η s>sß $ uΖ|¡àΡr& { )هو : القرظياآلية، وقال جماهد وحممد بن كعب  )٥

ا وظلمت نفسي فاغفر يل ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك: قوله  رب عملت سوًء
ر الرحيم، ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك رب عملت سوًءا وإنك أنت الغف

هي أن آدم : وظلمت نفسي فارمحين إنك أنت أرحم الرامحني، وقال عبيد بن عمري
يا رب أرأيت ما أتيت، أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرَته علّي قبل : قال

يا رب : ال بل شيء قدرته عليكم قبل أن أخلقك، قال: ؟ قال اهللا تعاىلأن ختلقين
. هي ثالثة أشياء احلياء والدعاء والبكاء: ختلقين فاغفر يل، وقيلفكما قدرته قبل أن 

$<z  {: قوله tG sù Ïµ ø‹n= tã 4 { )ز عنه فتجاو: )٦}  …çµ̄ΡÎ) uθ èδ Ü>#§θ −G9$# { )يقبل توبة عباده : )٧

}  ãΛ Ïm §9$# ∩⊂∠∪ { )خبلقه: )٨ . 

$  {: قوله تعاىل] ٣٨[ oΨ ù=è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd ( { )هؤالء األربعة وقيل :  يعين،)٩

                                                 
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٧: البقرة آية سورة ) ٣(
 . ٣٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣:  األعراف آية ةسور) ٥(
 . ٣٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩ 

اهلبوط األول من اجلنة إىل السماء الدنيا، واهلبوط الثاين من السماء الدنيا إىل األرض 
} $̈Β Î* sù Νä3¨Ψ tÏ?ù'tƒ { )أي فإن يأتكم يا ذرية آدم  ،)١}   Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ { )رشد :  أي،)٢

yϑ {كتاب ورسول، : وبيان شريعة، وقيل sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ { )فيما  )٣

Ÿω  {يستقبلهم  uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊂∇∪ { )ال خوف عليهم يف الدنيا : على ما خلفوا، وقيل )٤

 . وال هم حيزنون يف اآلخرة

]٣٩ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. { )جحدوا : )٥}  (#θ ç/¤‹x.uρ !$ oΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ { )بالقرآن  )٦

} y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( { )يوم القيامة، : )٧}  öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊂∪ { )ال : )٨

 . خيرجون منها وال ميوتون فيها

û {: قوله تعاىل] ٤٠[ Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) { )يا أوالد يعقوب، ومعىن إسرائيل )٩ :

ρ#){عبد اهللا  ã ä. øŒ : احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل: )١٠( } #$

 بلفظ الذكر، ألن يف الشكر ذكًرا ويف الكفران نسياًنا، قال رأراد به الشكر، وذك

                                                 
 . ٣٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٨ :سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣٩ : سورة البقرة آية) ٥(
 . ٣٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠ 

z  {ذكر النعمة شكرها، : احلسن ÉL yϑ ÷è ÏΡ { )نعمي، لفظها واحد ومعناها :  أي،)١

û  {مجع  ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ { )هي : سالفكم، قال قتادةعلى أجدادكم وأ:  أي،)٢

فلق البحر، وإجناؤهم من فرعون بإغراقه، وتظليل : النعم اليت خصت هبا بنو إسرائيل
وراة، يف نعم كثرية ال حتصى، تالغمام عليهم يف التيه، وإنزال املن والسلوى، وإنزال ال

θ#)  {على عباده،   هي مجيع النعم اليت هللا: وقال غريه èù ÷ρ r& uρ ü“ Ï‰ öκ yé Î/ { )٣( :

Å∃ρ  {بامتثال أمري  é& öΝ ä. Ï‰ ôγ y è Î/ { )بالقبول والثواب : )٤}  } ‘≈ −ƒ Î) u ρ Èβθ ç7 y δ ö‘ $ $ s ù 

 . فخافوين يف نقض العهد: )٥( } ∪⊂⊇∩

 .... َصدِّقًا لَِّما َمَعكُْم َولَا َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفٍر ِبِهُموله تعاىل َوآِمُنوا ِبَما أَنَزلُْت ق
]٤١ [}  (#θ ãΖÏΒ#uuρ !$ yϑ Î/ àM ø9t“Ρr& { )يعين القرآن،  )٦}  $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ { )٧(، 
 } Ÿω وة واألخبار ونعت النيبموافقًا ملا معكم من التوراة يف التوحيد والنب: أي uρ 

(#þθ çΡθ ä3s? tΑ̈ρ r& ¤Ïù% x. Ïµ Î/ ( { )بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، ألن قريًشا كفرت قبل :  أي،)٨

ن فتتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا اليهود مبكة، معناه وال تكونوا أول من كفر بالقرآ
Ÿω  {بآثامكم وآثامهم،  uρ (#ρ çtIô±n@ { )أي وال تستبدلوا ،)٩ }   ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ { )ببيان : )١

                                                 
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٠: ة البقرة آية سور) ٣(
 . ٤٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٠: رة البقرة آية وس) ٥(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١ 

$  {  صفة حممد YΨ uΚ rO WξŠ Î= s% { )عوًضا يسًريا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود : أي )٢

ل عام منهم شيئًا وعلماءهم كانت هلم مأكلة يصيبوهنا من سفلتهم وجهاهلم يأخذون ك
وتابعوه أن   معروفًا من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أهنم إن بينوا صفة حممد

≈‘{  {ملأكلة، فغريوا نعته وكتموا امسه، فاختاروا الدنيا على اآلخرة اتفوهتم تلك  −ƒ Î)uρ 

Èβθà)¨?$$ sù ∩⊆⊇∪ { )فاخشوين )٣ . 

]٤٢ [}Ÿω uρ (#θ Ý¡Î6 ù= s?  Yys ø9$# È≅ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ { )أي ال ختلطوا احلق الذي أنزلت عليكم ،)٤ 

واألكثرون   بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيري صفة حممد  من صفة حممد
 ضإن اليهود أقروا ببع: ل مقاتلعلى أنه أراد ال تلبسوا اإلسالم باليهودية والنصرانية، وقا

وكتموا بعضا ليصدقوا يف ذلك، فقال وال تلبسوا احلق الذي تغريون   صفة حممد
θ#)  { مبا تكتمونه، فاحلق بياهنم والباطل كتماهنم،: بالباطل، يعين ãΚ çGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# { )أي،)٥  :

 }  öΝçFΡr&uρ tβθçΗ نعت حممد :ال تكتموه، يعين s>÷è s? ∩⊆⊄∪ { )أنه نيب مرسل )٦ . 

]٤٣ [}  (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )اخلمس مبواقيتها وحدودها،  الصلوات: يعين ،)٧

} (#θ è?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# { )أدوا زكاة أموالكم املفروضة، فهي مأخوذة من زكاة الزرع إذا منا  )٨

من تزكى، أي تطهر، وكال املعنيني موجودان يف الزكاة ألن فيها تطهري أو : وكثر، وقيل
                                                                                                                                            

 . ٤١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٢ : ةسورة البقرة آي) ٥(
 . ٤٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢ 

θ#)  {تنمية للمال،  ãèx.ö‘ $#uρ yìtΒ tÏè Ï.≡§9$# ∩⊆⊂∪ { )أي صلوا مع املصلني حممد،)١   

وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع ألن الركوع ركن من أركان الصالة، وألن صالة اليهود 
: وإعادته بعد قوله: مل يكن فيها ركوع، وكأنه قال صلوا صالة ذات ركوع، قيل

} (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )صلوا مع الذين يف صلواهتم ركوع، فاألول مطلق يف : هلذا، أي )٢

هذا حث على إقام الصالة مجاعة كأنه : حق الكل، وهذا يف حق أقوام خمصوصني، وقيل
 . صلوا مع املصلني الذين سبقوهم باإلميان: قال هلم

]٤٤ [}  * tβρ âß∆ ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ { )بالطاعة، نزلت يف علماء اليهود وذلك :  أي،)٣

اثبت   أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من املؤمنني إذا سأله عن أمر حممد
ث أمروا أتباعهم يم حهو خطاب ألحباره: على دينه فإن أمره حق، وقوله صدق، وقيل

 }  tβ بالتمسك بالتوراة، مث خالفوا وغريوا نعت حممد öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& { )أي،)٤  :

=öΝçFΡr&uρ tβθè  {تتركون أنفسكم فال تتبعونه،  ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 { )تقرءون التوراة فيها نعته : )٥

Ÿξ  {وصفته،  sùr& tβθè= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ { )من عقال الدابة، العقل مأخوذوأنه حق فتتبعون، : )٦ 

وهو ما يشد به ركبة البعري فيمنعه عن الشرود، فكذلك العقل مينع صاحبه من الكفر 
 . واجلحود

]٤٥ [}  (#θ ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ { )على طلب : قيلوعلى ما يستقبلكم من أنواع البالء، : )٧

                                                 
 . ٤٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٤: رة البقرة آية سو) ٥(
 . ٤٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٥: ورة البقرة آية س) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣ 

Îö9  {خرة، اآل ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n=¢Á9$#uρ 4 { )أراد بالصرب: أراد حبس النفس عن املعاصي، وقيل: )١ :

الصوم، ومنه مسي شهر رمضان شهر : الصرب: الصرب على أداء الفرائض، وقال جماهد
" الواو مبعىن : زهده يف الدنيا والصالة ترغبه يف اآلخرة، وقيلصرب، وذلك ألن الصوم يلا

ö  {: واستعينوا بالصرب على الصالة كما قال اهللا تعاىل: يأ" على  ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ 

÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( { )٢(، }  $ pκ ¨Ξ Î) uρ { )ومل يقل وإهنما، رد الكناية إىل كل واحد ،)٣ 

معناه واستعينوا بالصرب وإنه لكبري، وبالصالة : منهما، أي وإن كل خصلة منهما وقيل
îο  {برية، فحذف أحدمها اختصاًرا، كوإهنا ل u Î7 s3 s9 { )لثقيلة :  أي،)٤}  ω Î) ’ n? tã 

t Ïè Ï±≈ sƒ ø:  املطيعني، وقال :اخلائفني، وقيل: املؤمنني، وقال احلسن: ينع ي،)٥( } ∪∋⊇∩ #$

ÏM  {: السكون، قال اهللا تعاىل: املتواضعني، وأصل اخلشوع: مقاتل بن حيان yè t± yz uρ 

ßN# uθ ô¹ F{ $# Ç≈ uΗ ÷q §= Ï9 { )اشع ساكن إىل طاعة اهللا تعاىل فاخل،)٦ . 

 .... ِذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم ِإلَْيِه َراِجُعونَوله تعاىل الَّق
]٤٦ [}  t Ï% ©!$# tβθ ‘ΖÝàtƒ { )د يكون شكًّا ويقيًنا، ايستيقنون، فالظن من األضد: )٧

Νåκ̈Ξr& (#θ  {. كالرجاء يكون أمًنا وخوفًا à)≈ n= •Β { )معاينوا : )٨} öΝÍκÍh5u‘ { )يف اآلخرة، : )٩
                                                 

 . ٤٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة طه آية ) ٦(
  .٤٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٤ 

öΝ {املراد من اللقاء الصريورة إليه، : ؤية اهللا تعاىل، وقيلروهو  ßγ ¯Ρ r & u ρ Ïµ ø‹ s 9 Î) 

t βθ ãè Å_ ≡ u  . فيجزيهم بأعماهلم: )١( } ∪∌⊇∩ ‘

]٤٧ [}  û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) (#ρ ã ä. øŒ $# z ÉL yϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Î oΤ r& uρ öΝ ä3 çG ù= Ò sù ’ n? tã 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 عاملي زمانكم، وذلك التفضيل وإن كان يف حق اآلباء :  أي،)٢( } ∪∠⊇∩ #$

 . ولكن حيصل به الشرف يف حق األبناء

]٤٨ [}  (#θ à)¨?$#uρ $ YΒ öθ tƒ { )واخشوا عقاب يوم، : )٣}  ω “ Ì“ øgrB ë§øtΡ { )ال . )٤

$ tã <§ø¯Ρ  {تقضي نفس  \↔ ø‹x© { )حقًّا لزمها، وقيل ال تغين، وقيل ال تكفي : أي )٥

Ÿω  {شيئًا من الشدائد  uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷]ÏΒ ×π yè≈xx© { )إذا كانت كافرة  )٦}  Ÿω uρ ä‹s{÷σãƒ $ pκ÷]ÏΒ 

×Αô‰tã { )أي فداء، ،)٧ }  Ÿω uρ öΝèδ tβρã|ÁΖãƒ ∩⊆∇∪ { )مينعون من عذاب اهللا: )٨ . 

]٤٩ [}  øŒÎ)uρ Νà6≈ oΨøŠ¯gwΥ { )أي أسالفكم وأجدادكم فاعتدها منة عليهم، ألهنم ،)٩ 

ôÏiΒ ÉΑ#u tβ  {بنجاهتم،  جنوا öθ tã öÏù { )أتباعه وأهل دينه، وفرعون هو الوليد بن : )١٠

                                                 
 . ٤٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٤٨: بقرة آية سورة ال) ٨(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٤٩: لبقرة آية اسورة ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥ 

öΝä3tΡθ  {مصعب بن الريان، وكان من القبط  ãΒθÝ¡o„ { )يكلفونكم ويذيقونكم : )١

} uþθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# { )يصرفونكم يف العذاب مرة هكذا : وأه، وقيلأشد العذاب وأس: )٢

كاإلبل السائمة يف الربية، وذلك أن فرعون جعل بين إسرائيل خدًما وخولًا، وصنفهم يف 
 وصنف حيرثون ويزرعون، وصنف خيدمونه، ومن مل يكن منهم ،األعمال فصنف يبنون

öΝä3tΡθ  {: تفسري قوله: يف عمل وضع عليه اجلزية، وقيل ãΒθÝ¡o„ uþθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# { )ما : )٣

tβθ  {: بعده وهو قوله تعاىل çt ¿o2x‹ãƒ öΝä.u!$ oΨ ö/r& { )كور على وجه البدل من قوله فهو مذ،)٤ :

}  öΝä3tΡθ ãΒθ Ý¡o„ uþθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# { )٥( }  tβθ ãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä.u!$ |¡ÎΣ 4 { )يتركوهنن أحياء،  )٦

وذلك أن فرعون رأى يف منامه كأن ناًرا أقبلت من بيت املقدس وأحاطت مبصر وأحرقت 
يولد ولد : يها، ومل يتعرض لبين إسرائيل، فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقالوافبطي قكل 

فرعون بقتل كل غالم يولد يف بين إسرائيل غالم يكون على يده هالكك وزوال ملكك، فأمر 
يف : احملنة، أي: البالء:  قيل،)٧( } ∪Îûuρ Νä3Ï9≡sŒ ÖIξt/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×ΛÏàtã ∩⊆’  {يف بين إسرائيل 

النعمة، أي يف إجنائي إياكم منهم نعمة : ءالبال: سومهم إياكم سوء العذاب حمنة عظيمة، وقيل
النعمة بالشكر، وعلى  عظيمة، فالبالء يكون مبعىن النعمة ومبعىن الشدة، فاهللا تعاىل قد خيترب على

 . )٨( } ) Νä.θè=ö7tΡuρ Îh¤³9$$Î/ Îösƒø:$#uρ ZπuΖ÷FÏù  {: الشدة بالصرب، قال اهللا تعاىل

                                                 
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٦ 

]٥٠ [}  øŒÎ)uρ $ uΖø% tsù ãΝä3Î/ tós t7ø9$# { )فرقنا البحر : معناه فرقنا لكم، وقيل:  قيل،)١

حبر إذا اتسع يف جريه، وذلك : للفرسبدخولكم إياه، ومسي البحر حبًرا التساعه، ومنه قيل 
سرائيل من مصر إأنه ملا دنا هالك فرعون أمر اهللا تعاىل موسى عليه السالم أن يسري ببين 

ليلًا وخرج موسى عليه السالم يف ستمائة ألف وعشرين ألف مقاتل ال يعدون ابن 
ثنني وسبعني العشرين لصغره وال ابن الستني لكربه، وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب ا

إنساًنا ما بني رجل وامرأة، فخرج فرعون يف طلب بين إسرائيل، وعلى مقدمة عسكره 
هامان يف ألف وسبعمائة ألف، وكان فيهم سبعون ألفًا من دهم اخليل سوى سائر الشيات 
فسارت بنو إسرائيل حىت وصلوا إىل البحر ونظروا فإذا هم بفرعون حني أشرقت الشمس، 

يا موسى كيف نصنع وأين ما وعدتنا؟ هذا فرعون خلفنا إن أدركنا : فقالوافبقوا متحريين 
$  {: قتلنا والبحر أمامنا إن دخلناه غرقنا، قال اهللا تعاىل £ϑ n= sù #uℜ ts? Èβ$yè ôϑ yf ø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& 

# y›θãΒ $ ¯ΡÎ) tβθä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$ s% Hξ x. ( ¨β Î) z Éë tΒ ’ În1u‘ È Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪ { )فأوحى اهللا إليه  )٢}  Èβr& 

> ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ tós t7ø9$# ( { )فضربه وظهر فيه اثنا عشر طريقًا لكل سبط طريق حىت ،)٣ 

$ øŒÎ)uρ  {: وا البحر ساملني، فذلك قوله تعاىلعرب uΖø% tsù ãΝä3Î/ tós t7ø9$# öΝà6≈ uΖøŠpgΥr'sù { )من : )٤

$!  {آل فرعون والغرق  oΨ ø% {øî r&uρ tΑ#u tβ öθ tãóÏù { )حر ب وذلك أن فرعون ملا وصل إىل ال،)٥

فرآه منفلقًا خاض البحر فأمر اهللا تعاىل البحر أن يأخذهم فالتطم وأغرقهم أمجعني، وذلك 
óΟçFΡr&uρ tβρ  {: مبرأى من بين إسرائيل، فذلك قوله تعاىل áÝàΨ s? ∩∈⊃∪ { )إىل مصارعهم،  )٦

                                                 
 . ٥٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٢ ، ٦١ : انتيآلاسورة الشعراء ) ٢(
 . ٦٣: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٧ 

 . إىل إهالكهم: يلقو
 ... وله تعاىل َوِإذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه َوأَنُتْم ظَاِلُمونَق

]٥١ :[}  øŒÎ)uρ $ tΡô‰tã≡uρ # y›θãΒ { )اسم عربي ُعّرب وهو بالعربانية املاء والشجر،  )١

ومسي به ألنه أخذ من بني املاء والشجر، مث قلبت الشني املعجمة سيًنا يف العربية، 
} zŠ Ïèt/ö‘ r& \' s#ø‹s9 { )ون من ذي القعدة وعشر من ذي احلجة انقضاءها، ثالث:  أي،)٢

دخلوا مصر مل يكن هلم كتاب وال شريعة ووذلك أن بين إسرائيل ملا أمنوا من عدوهم 
إين ذاهب مليقات : ينتهون إليهما فوعد اهللا موسى يرتل عليهم التوراة، فقال موسى لقومه

، ثالثني من ذي ربكم آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون، وواعدهم أربعني ليلة
القعدة وعشر من ذي احلجة، واستخلف عليهم أخاه هارون، فلما أتى الوعد جاء جربيل 
على فرس ليذهب مبوسى إىل ربه، فلما رآه السامري وكان رجلًا صائًغا ورأى موضع قدم 
الفرس َتْخضر من ذلك، وكان منافقًا أظهر اإلسالم، وكان من قوم يعبدون البقر فصاغ 

هذا إهلكم وإله موسى، وكانت بنو إسرائيل قد :  يف ثالثة أيام فقال السامريهلم عجلًا
أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومني، فلما مضى عشرون يوًما ومل يرجع موسى 

كان موسى قد وعدهم ثالثني ليلة مث زيدت العشرة فكانت فتنتهم : وقعوا يف الفتنة، وقيل
الثون ومل يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجل يف تلك العشرة، فلما مضت الث

كلهم : ومسعوا قول السامري، فعكف مثانية آالف رجل منهم على العجل يعبدونه، وقيل
كلهم عبدوه إال : عبدوه إال هارون مع اثين عشر ألف رجل وهذا أصح، وقال احلسن

ΝèO ãΝè?õ‹sƒ§  {: هارون وحده، فذلك قوله تعاىل ªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9$# { )إهلًا :  أي،)٣}  .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 

                                                 
 . ٥١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥١: سورة البقرة آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨ 

öΝçFΡr&uρ šχθßϑ Î=≈ sß ∩∈⊇∪ { )واضعون العبادة يف غري موضعهاضارون ألنفسكم باملعصية : )١ . 

]٥٢ [}  §ΝèO $ tΡöθ xtã Νä3Ψ tã { )حمونا ذنوبكم : )٢}  .ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ { )من بعد : )٣

=öΝä3ª  {عبادتكم العجل،  yè s9 tβρ ãä3ô±n@ ∩∈⊄∪ { )لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي : )٤

شكر : الشكر هو الطاعة جبميع اجلوارح يف السر والعالنية، وقال احلسن: إليكم، قيل
 . النعمة ذكرها
 : قوله تعاىل

]٥٣ [}  øŒÎ)uρ $ oΨ ÷s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3ø9$# { )يعين التوراة، ،)٥ }  tβ$ s%öàø9$#uρ { )قال ،)٦ 

الفرقان نعت الكتاب، والواو : هو التوراة أيًضا ذكرها بامسني، قال الكسائي: جماهد
أراد : الل واحلرام، وقال ميان بن ريانحلاملفرق بني ا: يعين الكتاب الفرقان، أيزائدة، 

$ øŒÎ)uρ  {: بالفرقان انفراق البحر كما قال uΖø% tsù ãΝä3Î/ tós t7ø9$# öΝà6≈ uΖøŠpgΥr'sù { )٧(، }  öΝä3ª= yè s9 

tβρ ß‰tG öκsE ∩∈⊂∪ { )بالتوراة: )٨ . 

]٥٤ [}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 { )الذين عبدوا العجل  )٩}  ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝä3¯ΡÎ) öΝçFôϑ n= sß 

                                                 
 . ٥١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٥٤: لبقرة آية سورة ا) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩ 

Νà6|¡àΡr& { )ضررمت بأنفسكم: )١ :}  ãΝä.ÏŒ$ sƒ ÏkB$$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïè ø9$# { )ي شيء أف: ا قالواإهلً: )٢

þθ#)  {: نصنع؟ قال ç/θ çG sù { )فارجعوا : )٣}  4’ n< Î) öΝä3Í← Í‘$ t/ { )كيف : قالوا م،خالقك: )٤

þθ#){: نتوب؟ قال è= çFø% $$ sù öΝä3|¡àΡr&{)ليقتل الربيء منكم اجملرم، :  يعين،)٥} öΝä3Ï9≡sŒ { )٦(، 
←öyz öΝä3©9 y‰ΨÏã öΝä3Í×  {القتل، : أي Í‘$ t/ { )نصرب ألمر : سى بالقتل، قالوا فلما أمرهم مو،)٧

من حل حبوته أو مد طرفه إىل قاتله أو اتقاه بيد أو : اهللا فجلسوا باألفنية حمتبني، وقيل هلم
ناجر، وكان الرجل يرى ابنه خلرجل فهو ملعون مردودة توبته، وأصلت القوم عليهم ا

يا موسى : ، قالواوأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره، فلم ميكنهم املضي ألمر اهللا تعاىل
كيف نفعل؟ فأرسل اهللا تعاىل عليهم ضبابة وسحابة سوداء ال يبصر بعضهم بعًضا فكانوا 
يقتلوهنم إىل املساء فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما السالم وبكيا وتضرعا 

يا رب هلكت بنو إسرائيل، البقية البقية، فكشف اهللا تعاىل السحابة وأمرهم أن : وقاال
فوا عن القتل، فكشف عن ألوف من القتلى فكان من قتل منهم شهيًدا ومن بقي مكفر يك

z>$tG  {: عنه ذنوبه، فذلك قوله تعاىل sù öΝä3ø‹n= tã 4 { )ففعلتم ما أمرمت به فتاب :  أي،)٨

çµ…  {نكم، عليكم فتجاوز ع ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9$# { )القابل للتوبة، : )٩} ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∈⊆∪ { )١٠( 
                                                 

 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٤: لبقرة آية اسورة ) ٢(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٥٤: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٠ 

 . هبم

=øŒÎ)uρ óΟçFù  {: ، قوله تعاىل]٥٥[ è% 4 y›θ ßϑ≈tƒ s9 zÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ { )١(، 
إسرائيل يعتذرون إليه  وذلك أن اهللا تعاىل أمر موسى عليه السالم أن يأتيه يف ناس من بين

اطلب : من عبادة العجل، فاختار موسى سبعني رجلًا من قومه من خيارهم فقالوا ملوسى
أفعل، ومسعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، وأمسعهم اهللا : مع كالم ربنا، فقاللنا أن نس

لن نؤمن لك حىت نرى اهللا : إين أنا اهللا ال إله إال أنا، فلما فرغ موسى أقبل إليهم فقالوا له
جهرة ليعلم أن املراد منه : جهرة معاينة، وذلك أن العرب جتعل العلم بالقلب رؤية، فقال

ãΝä3ø?x‹yz  {العيان،  r' sù èπ s)Ïè≈¢Á9$# { )ماء سنار جاءت من ال: املوت، وقيل:  أي،)٢

óΟçFΡr&uρ tβρ  {فأحرقتهم،  áÝàΨ s? ∩∈∈∪ { )ينظر بعضكم لبعض حني أخذكم املوت، :  أي،)٣

: تعلمون، والنظر يكون مبعىن العلم، فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول: وقيل
 لبين إسرائيل إذا أتيتهم وقد هلك خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لماذا أقو

حىت أحياهم اهللا تعاىل رجلًا رجلًا، بعدما أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا، فلم يزل يناشد ربه 
 : ماتوا يوًما وليلة ينظر بعضهم إىل بعض كيف حييون فذلك قوله تعاىل

]٥٦[ }  §ΝèO Νä3≈ oΨ÷Vyè t/ { )إثارة الشيء عن حمله، يقال: والبعث, أحييناكم: )٤ :

∅-  {لنائم فانبعث، بعثت البعري وبعثت ا ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3Ï?öθ tΒ { )أحياهم :  قال قتادة،)٥

=¯öΝà6  {بقية آجاهلم وأرزاقهم، ولو ماتوا بآجاهلم مل ُيبعثوا إىل يوم القيامة،  ليستوفوا yè s9 

                                                 
 . ٥٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١ 

tβρ ãä3ô±n@ ∩∈∉∪ { )١( . 

 .... ىوله تعاىل َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوق
]٥٧ [}  $ oΨ ù=̄= sßuρ ãΝà6ø‹n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9$# { )يف التيه تقيكم حرَّ الشمس والغماُم من  ،)٢

التغطية والستر، ُسمي السحاب غماًما ألنه ُيغطي وجه الشمس، وذلك أنه : الغم، وأصله
 يكن هلم يف التيه كن يسترهم فشكوا إىل موسى فأرسل اهللا تعاىل غماًما أبيض رقيقًا مل

 إذ مل يكن هلم قمر، أطيب من غمام املطر، وجعل هلم عموًدا من نور ُيضيء هلم الليل
} $uΖø9t“Ρr&uρ ãΝä3ø‹n= tæ £yϑ ø9$# 3“ uθ ù= ¡¡9$#uρ ( { )عن أن املن هو : يف التيه، واألكثرون: أي )٣

هو شيء كالصمغ كان يقع على األشجار طعمه كالشهد، وقال : ترجنبني، وقال جماهدلا
: )٤( }.θè=ä#{ تعب مجلة املّن من مين اهللا به من غري: هو اخلبز الرقاق، قال الزجاج: وهب

ÏΒ ÏM≈t6  {: م كلواوقلنا هل: أي ÍhŠsÛ { )حالالت، : )٥}  $ tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘ ( { )وال ،)٦ 

: وا فقطع اهللا ذلك عنهم، ودوَّد وفسد ما ادخروا، فقال اهللا تعاىللتدخروا لغٍد، ففع
} $tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% x. öΝßγ |¡àΡr& tβθßϑ Î= ôàtƒ ∩∈∠∪ { )وما خبسوا حبقنا ولكن :  أي،)٧

م بال كانوا أنفسهم يظلمون باستيجاهبم عذايب، وقطع مادة الرزق الذي كان يرتل عليه
 . ال حساب يف العقىبومؤنة يف الدنيا 

                                                 
 . ٥٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٧: البقرة آية سورة ) ٤(
 . ٥٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٥٧: البقرة آية  سورة) ٦(
 . ٥٧: سورة البقرة آية ) ٧(
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٦٢ 

øŒ  {: قوله تعاىل] ٥٨[ Î) uρ $ oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9  مسيت القرية قرية ،)١( } #$

ل ابن عباس رضي اهللا اا جتمع املاء، قألهنا جتمع أهلها، ومنه املقراة للحوض ألهن
هي الرملة : بيت املقدس، وقال الضحاك: بلقاء، وقال جماهد: هي أرحياء وقيل: عنهما

θ#)  {الشام، : إيليا، وقال ابن كيسان: واألردن وفلسطني وتدمر، وقال مقاتل è= à6 sù 

$ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym ÷Λ ä ÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ { )موسًعا عليكم : )٢}  (#θ è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 :  يعين،)٣( } #$

#  {ة أبواب ـان هلا سبعـباًبا من أبواب القرية، وك Y‰ ¤f ß™ { )ُركًّعا :  أي،)٤

θ#)  {فإذا دخلتموه فاسجدوا شكًرا هللا تعاىل، : خضًعا منحنني، وقال وهب ä9θ è% uρ 

×π ©Ü Ïm { )ال إله : حط عنا خطايانا، أمروا باالستغفار، وقال ابن عباس:  قال قتادة،)٥

ö {إال اهللا، ألهنا حتط الذنوب  Ï øó ¯Ρ ö/ ä3 s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 { )من الغفر وهو الستر، : )٦

ß‰ƒ  {تستر الذنوب : فاملغفرة Í” t∴ y™ uρ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  . ثواًبا من فضلنا: )٧( } ∪∇∋∩ #$

]٥٩ [}  tΑ£‰t6 sù { )فغري : )٨}  š Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß { )أنفسهم، وقالوا: )٩ :} »ω öθ s% 

uöxî ” Ï% ©!$# Ÿ≅‹ Ï% óΟßγ s9 { )وذلك أهنم بّدلوا قول احلطة باحلنطة استخفافًا بأمر اهللا ،)١٠ 
                                                 

 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٥٩ :سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٥٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٥٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٦٣ 

$  {تعاىل  uΖø9t“Ρr'sù ’n?tã t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß #Y“ ô_ Í‘ zÏiΒ Ï!$ yϑ أرسل اهللا عليهم طاعوًنا : قيل )١( }9$#¡¡

$  {فهلك منهم يف ساعة واحدة سبعون ألفًا،  yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà)Ý¡øtƒ ∩∈∪ { )يعصون : )٢

 . ر اهللا تعاىلوخيرجون من أم
وله تعاىل َوِإِذ اْسَتْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضِرب بَِّعَصاَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا ق

 ... َعْشَرةَ َعْيًنا
]٦٠ [}  * ÏŒÎ)uρ 4’s+ó¡oKó™$# 4†y›θãΒ { )طلب السقيا : )٣}  ÏµÏΒöθs)Ï9 { )وذلك أهنم ،)٤ 

 #$oΨù=à)sù >ÎôÑ$ {: عطشوا يف التيه فسألوا موسى أن يستسقي هلم ففعل، فأوحى إليه كما قال

š‚$|ÁyèÎn/ { )اجلنة محلها آدم من اجلنة فتوارثها األنبياء حىت وصلت إىل وكانت من آس  )٥

ختلفوا فيه ا ،)٦( } ) tyfy⇔ø9$#  {: شعيب عليه السالم، فأعطاها موسى عليه السالم، قوله تعاىل

ل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض احلجارة مل يكن حجًرا معيًنا ب: قال وهب
فينفجر عيوًنا، لكل سبط عني، وكانوا اثين عشر سبطًا مث تسيل كل عني يف جدول إىل السبط 

كان حجًرا معيًنا بدليل أنه عّرفه باأللف والالم، وقال : الذي أمر أن يسقيهم، وقال اآلخرون
س الرجل، كان يضعه يف خمالته فإذا احتاجوا كان حجًرا خفيفًا مربًعا على قدر رأ: ابن عباس

فضرب فانفجرت أي :  أي،)٧( } ôNtyfxΡ$$sù  {: إىل املاء وضعه وضربه بعصاه، قوله تعاىل

                                                 
 . ٥٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦٠:  البقرة آية سورة) ٦(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٧(
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٦٤ 

 &ô‰s% zΟÎ=tã ‘≅à2 <¨$tΡé  {على عدد األسباط، : )١( } ) çµ÷ΖÏΒ $tFt⊥øO$# nοuô³tã $YΖøŠtã  {سالت، 

óΟßγt/uô³̈Β ( { )ه يف شربه، موضع شرهبم، ال يدخل سبط على غري: )٢}  (#θè=à2 (#θç/uõ°$#uρ ÏΒ 

É−ø—Íh‘ «!$# { )ذا كله من رزق اهللا هكلوا من املّن والسلوى واشربوا من املاء ف: وقلنا هلم:  أي،)٣

:  والعثي، أشد الفساد، يقال،)Ÿωuρ (#öθsW÷ès? †Îû ÇÚö‘F{$# tÏ‰Å¡øãΒ ∩∉⊃∪ { )٤  {يأتيكم بال مشقة، 

 . عثى يعثي عثًيا، وعثا يعثو عثًوا، وعاث يعيث عيثًا
 : ه تعاىللوق

]٦١ [}  øŒÎ)uρ óΟçFù= è% 4 y›θ ßϑ≈tƒ s9 uÉ9 óÁ ¯Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yè sÛ 7‰Ïn≡uρ { )وذلك أهنم أمجعوا ،)٥ 

ن العرب تعّبر على طعام واحد ومها اثنان، أل: وسئموا من أكل املن والسلوى وإمنا قال
كانوا يأكلون أحدمها : يلعن االثنني بلفظ الواحد كما تعرب عن الواحد بلفظ االثنني وق

äí  {باآلخر فكانا كطعام واحد  ÷Š$$ sù $ oΨ s9 { )فسل ألجلنا : )٦}  š −/u‘ ól Ìøƒ ä† $ uΖs9 $ ®ÿ ÊΕ 

àM Î6.⊥ è? ÞÚö‘ F{$# .ÏΒ $ yγ Î=ø)t/ $ yγ Í←!$ ¨VÏ% uρ $ yγ ÏΒθèùuρ { )الفوم اخلبز، وقال عطاء:  قال ابن عباس،)٧ :

الثوم، : كل كلها، وقال الكليبؤاحلبوب اليت ُت: احلنطة، وقال القتييب رمحه اهللا تعاىل
} $pκÅ y‰tã uρ $ yγ Î= |Á t/uρ ( { )٨(، }  tΑ$ s% { )هلم موسى عليه السالم،)٩  :} šχθ ä9Ï‰ö7tG ó¡n@ r& 

                                                 
 . ٦٠:  البقرة آية ةسور) ١(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦١ :سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٩(
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٦٥ 

” Ï%©!$# uθ èδ 4† oΤ÷Šr& { )أخس وأردأ  )١}  ” Ï%©!$$ Î/ uθ èδ îöyz 4 { )أشرف وأفضل : )٢

} (#θ äÜÎ7÷δ $# #\óÁ ÏΒ { )فإن أبيتم إلّا ذلك فانزلوا مصًرا من األمصار، وقال :  يعين،)٣

β¨  { مل يصرفـه، ههو مصر موسى وفرعون، واألول أصح ألنه لو أراد: الضحاك Î* sù 

Νà6s9 $ ¨Β óΟçFø9r'y™ 3 { )من نبات األرض، : )٤}  ôM t/ÎàÑuρ ÞΟÎγ øŠn= tæ { )ُجعلت عليهم، : )٥

'ä  {: وألزموا ©!Éj‹9$# { )باجلزية : والذل واهلوان، قيل )٦}  èπuΖx6ó¡yϑ ø9$#uρ { )الفقر، : )٧

ري ُسمي الفقري مسكيًنا ألن الفقر أسكنه وأقعده عن احلركة، فترى اليهود وإن كانوا مياس
الذلة هي فقر القلب فال ترى يف أهل امللل أذل وأحرص على املال من : كأهنم فقراء، وقيل

ρ  {اليهود،  â!$ t/uρ 5=ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «!$# 3 { )و باَء إلّا بالشر، وقال أب: رجعوا، وال يقال: )٨

أقر، : احتملوا وأقروا به، ومنه الدعاء أبوُء لك بنعمتك علي وأبوُء بذنيب، أي: عبيدة
} y7Ï9≡sŒ { )الغضب، :  أي،)٩}  óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# { )بصفة : )١٠

 ،)١١( } šχθè=çGø)tƒuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#  {وآية الرجم يف التوراة، ويكفرون باإلجنيل والقرآن،   مدحم

                                                 
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٦١: ة البقرة آية سور) ٩(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٦١: ة البقرة آية رسو) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦ 

ْرُك املخرب، من أنبأ ُينبئ، والقراءة املعروفة َت: تفرد نافع هبمز النيب وبابه، فيكون معناه
أحدمها هو أيًضا من األنباء تركت اهلمزة فيه ختفيفًا لكثرة : اهلمزة، وله وجهان
وة، وهي املكان املرتفع، فعلى هذا بهو مبعىن الرفيع مأخوذ من الن: االستعمال، والثاين

Îötó  {على األصل، ) النبيني( يكون Î/ Èd,y⇔ø9$# 3 { )أي بال جرم ،)١ }  y7 Ï9≡sŒ $ oÿ Ï3 (#θ |Á tã 

(#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∉⊇∪ { )يتجاوزون أمري ويرتكبون حمارمي: )٢ . 

]٦٢ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u š Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ { )اليهود، مسوا به لقوهلم إنا :  يعين،)٣

ألهنم : تابوا عن عبادة العجل، وقيل: ألهنم هادوا، أي. ملنا إليك، وقيل: ُهدنا إليك، أي
“3  {ن دين موسى عليه السالم مالوا عن دين اإلسالم وع t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ { )ُسموا به ،)٤ 

: ألهنم نزلوا قرية يقال هلا ناصرة، وقيل: حنن أنصار اهللا، وقال مقاتل: لقول احلواريني
↔šÏ  {رتهلا عيسى عليه السالم العتزائهم إىل نصرة وهي قرية كان ي Î7≈ ¢Á9$#uρ { )قرأ  )٥

صبأ : أهل املدينة والصابني والصابون بترك اهلمزة، والباقون باهلمزة، وأصله اخلروج، يقال
هم قوم من أهل : عمر بن اخلطاب وابن عباسفالن أي خرج من دين إىل دين آخر، قال 

ال حتل  :وقال ابن عباس, حتل ذبائحهم مثل ذبائح أهل الكتاب: الكتاب، قال عمر
$$!» ôtΒ ztΒ#u  {ذبائحهم وال مناكحتهم،  Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# { )كيف يستقيم :  فإن قيل،)٦

فوا يف حكم اآلية لاخت: قوله من آمن باهللا وقد ذكر يف ابتداء اآلية إن الذين آمنوا؟ قيل
إن الذين آمنوا على التحقيق مث اختلفوا يف هؤالء املؤمنني، فقال : أراد بقوله: فقال بعضهم

                                                 
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ٦(
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٦٧ 

الدين، مثل حبيب النجار، وقس قبل املبعث وهم طالب   هم الذين آمنوا مبحمد: قوم
وتابعه، ومنهم من مل يدركه،   بن ساعدة، وسلمان الفارسي، فمنهم من أدرك النيب

هم املؤمنون من األمم املاضية، وقيل هم املؤمنون من هذه األمة، والذين هادوا : يلقو
 دين الذين كانوا على دين موسى عليه السالم ومل يبدلوا، والنصارى الذين كانوا على

عيسى عليه السالم ومل يغريوا وماتوا على ذلك والصابئون زمن استقامة أمرهم، من آمن 
من مات منهم وهو مؤمن ألن حقيقة اإلمياِن بالوفاة، وجيوز أن يكون الواو مضمًرا، : أي
 .  ومن آمن بعدك يا حممد إىل يوم القيامة: أي

على طريق اجملاز دون احلقيقة، مث إن املذكورين باإلميان يف أول اآلية : قال بعضهمو
أراد هبم : الذين آمنوا باألنبياء املاضني ومل يؤمنوا بك وقيل: اختلفوا فيهم فقال بعضهم

املنافقني الذين آمنوا بألسنتهم ومل يؤمنوا بقلوهبم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا 
فار، من آمن باهللا واليوم اليهودّية والنصرانّية بعد التبديل، والصابئون بعض أصناف الك

 ،)١( } ‘Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ öΝßγn=sù öΝèδãô_r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u  {اآلخر من هذه األصناف بالقلب واللسان، 
Ÿω {ثنني واجلمع واملذكر واملؤنث يصلح للواحد واال) َمن( وإمنا ذكر بلفظ اجلمع ألن uρ 

ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ { )يف الدنيا : )٢}  Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ { )يف اآلخرة: )٣ . 

$ øŒÎ)uρ  {: قوله تعاىل] ٦٣[ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sV‹ÏΒ { )يا معشر اليهود  عهدكم: )٤} $uΖ÷è sùu‘ uρ 

ãΝä3s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# { )أمر اهللا تعاىل جبلًا من جبال :  وهو اجلبل بالسريانية قال ابن عباس،)٥

ك أن اهللا تعاىل أنزل التوراة على فلسطني فانقلع من أصله حىت قام على رؤوسهم، وذل

                                                 
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٢ : سورة البقرة آية) ٣(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨ 

ها، فأبوا أن مموسى عليه السالم، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكا
يقبلوها لآلصار واألنفال اليت هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، فأمر اهللا تعاىل جربيل 
عليه السالم فقلع جبلًا على قدر عسكرهم فرفعه فوق رؤوسهم مثل قامة الرجل 

ρ#)  {إن مل تقبلوا التوراة أرسلت هذا اجلبل عليكم : ظلة، وقال هلمكال ä‹ è{ { )١(، 
$!  {قلنا هلم خذوا : أي tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷ s?# u { )أعطيناكـم : )٢}  ;ο §θ à) Î/ { )جبّد : )٣

ρ#) {واجتهاد ومواظبة،  ã ä. øŒ $# uρ { )وادرسوا : )٤}  $ tΒ ÏµŠ Ïù { )وقـيل،)٥  :

öΝ {احـفظوا واعـملوا  ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩∉⊂∪ { )لكي تنجوا من اهلالك يف الدنيا ،)٦ 

والعذاب يف الُعقىب، فإن قبلتم وإلّا رضختكم هبذا اجلبل فلما رأوا أنْ ال مهرب هلم 
ود فصار سنة يف اليهود ال عنها قبلوا وسجدوا، وجعلوا يالحظون اجلبل وهم سج
 . د رفع العذاب عناويسجدون إال على أنصاف وجوههم ويقولون هبذا السج

]٦٤ [}  §Ν èO Ο çG øŠ ©9 u θ s -  {م ـأعرضت: )٧( } ? ∅ Ï iΒ Ï‰ ÷è t / y 7 Ï9≡ s Œ ( { )٨( :

Ÿ  {وراة، ـم التـن بعدما قبلتـم ω öθ n = s ù ã≅ ôÒ s ù « ! $ # öΝ ä3 ø‹ n = t ã … çµ çF y ϑ ôm u ‘ u ρ { )٩( 
Ο  {دراج وتأخري العذاب عنكـم، ال واإلـيعين باإلمه çGΨ ä3 s لصرمت  )١٠( } 9

                                                 
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦٣: رة البقرة آية سو) ٦(
 . ٦٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦٤: رة البقرة آية وس) ٨(
 . ٦٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٦٤: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٦٩ 

}  z  Ï iΒ t  Î Å£≈ s ƒ ø: $ املغبونني بالعقوبة وذهاب الدنيا واآلخرة، من : )١( } ∪⊇∌∩ #

 . ملعذبني يف احلال كأنه رمحهم باإلمهالامن : وقيل

ô‰s)s9uρ ãΛä  {: ، قوله تعاىل]٦٥[ ÷Η Í>tã t Ï%©!$# (#÷ρ y‰tFôã $# öΝä3Ψ ÏΒ ’ Îû ÏM ö6 جاوزوا :  أي،)٢( } 9$#¡¡

ُسمي يوم السبت بذلك ألن اهللا تعاىل قطع فيه اخللق، : لياحلد، وأصل السبت القطع، ق
ألن اليهود أُمروا فيه بقطع األعمال والقصة فيه أهنم كانوا زمن داود عليه السالم : وقيل

ر حرم اهللا عليهم صيد السمك يوم السبت، فكان إذا دخل السبت مل يبق حوت يف البح
إال اجتمع، فإذا مضى السبت تفرقن ولزمن قعر البحر فال ُيرى شيء منها، مث إن الشيطان 

إمنا ُنهيتم عن أخذها يوم السبت، فعمد رجال فحفروا احلياض حول : وسوس إليهم وقال
البحر، وشرعوا منه إليها األهنار، فِإذا كانت عشية اجلمعة فتحوا تلك األهنار فأقبل املوج 

ىل احلياض فال يقدرن على اخلروج لبعد عمقها وقلة مائها، فإذا كان يوم األحد باحليتان إ
كانوا يسوقون احليتان إىل احلياض يوم السبت وال يأخذوهنا، مث يأخذوهنا : أخذوها، وقيل

يوم األحد، وقيل كانوا ينصبون احلبائل والشخوص يوم اجلمعة، وُيخرجوهنا يوم األحد، 
وقد أِحلّ لنا، : ترتل عليهم عقوبة، فتجرؤوا على الذنب وقالواففعلوا ذلك زماًنا ومل 

 -فأخذوا وأكلوا وملّحوا وباعوا واشتروا وكثر ماهلم، فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية 
صنف أمسك وهنى، وصنف أمسك ومل ينه، :  ثالثة أصناف-وكانوا حنًوا من سبعني ألفًا 

ر ألفًا، فلما أىب اجملرمون قبول نصحهم وصنف انتهك احلرمة، وكان الناهون اثين عش
واهللا ال ُنساِكنكم يف قرية واحدة، فقسموا القرية جبدار وعربوا بذلك سنتني، فلعنهم : قالوا

داود عليه السالم وغضب اهللا عليهم إلصرارهم على املعصية، فخرج الناهون ذات يوم من 
ا أبطؤوا تسوروا عليهم احلائط فإذا باهبم ومل خيرج من اجملرمني أحد ومل يفتحوا باهبم، فلم

والشيوخ خنازير، صار الشبان قردة : هم مجيع قردة هلا أذناب يتعاوون، قال قتادة

                                                 
 . ٦٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٥: سورة البقرة آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠ 

$  {: فمكثوا ثالثة أيام مث هلكوا قال اهللا تعاىل oΨ ù= à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠ t Ï% { )أمر : )١

↔tÏ  {حتويل وتكوين،  Å¡≈ yz ∩∉∈∪ { )الطرد واإلبعاد: ُمبعـديـن مطرودين واخلسأ: )٢ . 

 ... َني َخلْفََها َوَمْوِعظَةً لِّلُْمتَِّقوله تعاىل فََجَعلَْناَها َنكَالًا لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَماق
]٦٦ [}  $yγ≈uΖù=yèpgm { )جعلنا عقوبتهم باملسخ :  أي،)٣}  Wξ≈s3tΡ { )عقوبة :  أي،)٤

اسم لكل عقوبة ينكل الناظر من فعل ما ُجعلت العقوبة جزاًء عليه، ومنه : وعربة، والنكال
ال  ق،)٥( } yϑÏj9 t÷t/ $pκö‰y‰tƒ$  {النكول عن اليمني، وهو االمتناع، وأصله من النكل وهو القيد 

جعلنا تلك العقوبة جزاًء ِلما تقّدم من : ما سبق من الذنوب، أي:  يديها يعيننيأراد مبا ب: قتادة
ما حضر من الذنوب اليت أخذوا هبا، : )٦( } tΒuρ $yγxù=yz$  {ذنوهبم قبل هنيهم عن أخذ الصيد، 

عقوبة ملا مضى من ذنوهبم وِعربة ملن : احليتان، وقال أبو العالية والربيع هي العصيان بأخذو
جعلنا قرية أصحاب : جعلناها أي: من، وقيل: الثانية مبعىن) َما( بعدهم أن َيْسَتنُّوا بسّنتهم، و
دث من القرى اليت كانت مبنية يف احلال، وما خلفها وما حي: السبت ِعربة ملا بني يديها، أي

فال يفعلون   للمؤمنني من أمة حممد: )٧( } ∪∌∌∩ ZπsàÏãöθtΒuρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9  {القرى بعُد ليتعظوا 

 . مثل فعلهم

$ }  øŒÎ)uρ tΑ قوله] ٦٧[ s% 4 y›θ ãΒ ÿÏµ ÏΒ öθ s)Ï9 ¨β Î) ©!$# ôΜ ä.âß∆ ù'tƒ β r& (#θ çt r2õ‹s? Zο ts)t/ ( { )٨( :

                                                 
 . ٦٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٦ : سورة البقرة آية) ٣(
 . ٦٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٦ : ةسورة البقرة آي) ٥(
 . ٦٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦٧: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧١ 

هي مأخوذة من البقر وهي الشق، ُسميت به ألهنا تبقر : البقرة هي األنثى من البقر، يقال
 وله ابن عم ينرجل غتشقها للحراثة، والقصة فيه أنه كان يف بين إسرائيل : األرض، أي

فقري ال وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله لريثه ومحله إىل قرية أخرى وألقاه 
بفنائهم، مث أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إىل موسى يّدعي عليهم القتل، فسأهلم 

وذلك قبل نزول قسامة : موسى فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى، قال الكليب
ألوا موسى أن يدعو اهللا ليبني هلم بدعائه، فأمرهم اهللا بذبح بقرة، فقال يف التوراة، فس
β¨ {: هلم موسى Î) ©! $# ôΜ ä. â ß∆ ù' tƒ β r& (#θ çt r2 õ‹ s? Zο t s) t/ (  (# þθ ä9$ s% $ tΡ ä‹ Ï‚ −G s? r& # Yρ â“ èδ ( { )أي،)١  :

تستهزئ بنا حنن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة، وإمنا قالوا ذلك لبعد ما 
$tΑ  {بني األمرين يف الظاهر ومل يدروا ما احلكمة فيه  s% { )موسى )٢ :}  èŒθ ãã r& 

«! $$ Î/ { )أمتنع باهللا : )٣}  ÷β r& tβθ ä. r& z ÏΒ š Î= Îγ≈ pg ø: من املستهزئني : أي )٤( } ∪∠∌∩ #$

ني باجلواب ال على وفق السؤال، ألن اجلواب ال على وفق من اجلاهل: ؤمنني، وقيلملبا
استوصفوها، ولو أهنم   السؤال جهل، فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من اهللا

عمدوا إىل أدىن بقرة فذحبوها ألجزأْت عنهم، ولكنهم شّددوا على أنفسهم فشدد اهللا 
 . عليهم

]٦٨ [}  (#θ ä9$ s% äí ÷Š$# $ uΖs9 y7 −/u‘  Îit7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ 4 { )ما سّنها :  أي،)٥}  tΑ$ s% { )٦( 

                                                 
 . ٦٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٨: ورة البقرة آية س) ٥(
 . ٦٨: ورة البقرة آية س) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٢ 

çµ…  {موسى  ¯ΡÎ) ãΑθ à)tƒ { )إن اهللا تعاىل يقول:  يعين فسأل اهللا تعاىل فقال إنه يعين،)١ :

} $pκ̈ΞÎ) ×ο ts)t/ ω ÖÚÍ‘$ sù Ÿω uρ íõ3Î/ { )ال  املسنة اليت:  أي ال كبرية وال صغرية، والفارض،)٢

8β#uθ  { تلد قط، الفتية الصغرية اليت مل: تلد، والبكر tã { )وسط نصف : )٣}  š÷t/ 

y7 Ï9≡sŒ ( { )تعويًنا إذا زادت على الثالثني عونت املرأة : بني السنني، يقال:  أي،)٤

} (#θ è= yè øù$$ sù $ tΒ šχρãtΒ ÷σè? ∩∉∇∪ { )من ذبح البقرة وال تكثروا السؤال: )٥ . 

]٦٩ [}  (#θ ä9$ s% äí÷Š$# $ oΨ s9 š −/u‘  Îit6 ãƒ $ oΨ©9 $ tΒ $ yγçΡöθ s9 4 tΑ$ s% …çµ ¯ΡÎ) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×ο ts)t/ â!#tø|¹ ÓìÏ%$ sù 

$ yγ çΡöθ الصفراء : صاف، وقال احلسن: شديدة الصفرة، وقال قتادة:  قال ابن عباس،)٦( } 9©

قع، وأسود حالك االسوداء، واألول أصح ألنه ال يقال أسود فاقع، إّنما يقال أصفر ف
Ý¡s? š”  {غة، وأمحر قانئ وأخضر ناضر وأبيض بقق للمبال ÌÏà≈ ¨Ζ9$# ∩∉∪ { )إليها : )٧

 . يعجبهم ُحسنها وصفاء لوهنا

]٧٠ [}  (#θ ä9$ s% äí÷Š$# $ uΖs9 y7 −/u‘  Îit7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ { )أسائمة أم عاملة؟  )٨}  ¨β Î) ts)t6 ø9$# 

tµ t7≈ t±s? $ uΖøŠn= tã { )يقل تشاهبت لتذكري لفظ البقر، كقوله تعاىل ومل،)٩  :}  ã—$ yf ôãr& 9≅ øƒ wΥ 

                                                 
 . ٦٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧٠: ة سورة البقرة آي) ٨(
 . ٧٠: ة يسورة البقرة آ) ٩(
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٧٣ 

9Ïè s)Ψ •Β ∩⊄⊃∪ { )التبس واشتبه أمره علينا فال : أي جنس البقر تشابه، أي:  وقال الزجاج،)١

$!  {هنتدي إليه  ¯ΡÎ)uρ β Î) u!$ x© ª!$# tβρ ß‰tG ôγ ßϑ s9 ∩∠⊃∪ { )إىل وصفها، قال رسول اهللا: )٢  

 . )٣( } اْيم اهللا لو مل يستثنوا لَما ُبّينْت هلم إىل آخر األبدو {

 ... َض َولَا َتْسِقي الَْحْرثَوله تعاىل قَالَ ِإنَُّه َيقُولُ ِإنََّها َبقََرةٌ لَّا ذَلُولٌ ُتِثُري الْأَْرق
]٧١ [}  tΑ$ s% …çµ ¯ΡÎ) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×ο ts)t/ ω ×Αθ ä9sŒ { )رجل ذلول : مذللة بالعمل، يقال: )٤

‘çÏVè? uÚö  {بيِّن الذل ودابة ذلولة بّينة الذل،  F{$# { )تقلبها للزراعة، : )٥}  Ÿω uρ ’ Å+ó¡s? 

y^öpt ø: π×  {ليست بسانية، :  أي،)٦( } #$ yϑ̄= |¡ãΒ { )بريئة من العيوب، : )٧}  ω sπ u‹Ï© 

$ yγ‹ Ïù 4 { )ال : ا، قال جماهدال عيب فيه: ال لون هلا سوى لون مجيع جلدها، قال عطاء: )٨

θ#)  {بياض فيها وال سواد،  ä9$ s% z≈ t↔ ø9$# |M ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )بالبيان التام الشايف الذي :  أي،)٩

تروها مبلء َمْسكها ال إشكال فيه، وطلبوها فلم جيدوا بكمال وصفها إال مع الفىت فاش
$  {ذهًبا  yδθçt r2x‹sù $ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è= yèøtƒ ∩∠⊇∪ { )من غالء مثنها، وقال حممد بن كعب: )١٠ :

                                                 
 . ٢٠: سورة القمر آية ) ١(
 . ٧٠: سورة البقرة آية ) ٢(
وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه  ١/١٩٩وابن كثري  ١/٢٧٥رواه اإلمام الطربي يف تفسريه جـ ) ٣(

 . وأحسن أحواله أن يكون من كالم أيب هريرة
 . ٧١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧١: البقرة آية سورة ) ٥(
 . ٧١: البقرة آية  سورة) ٦(
 . ٧١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٧١: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٧١: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٧٤ 

ة اضطراهبم ما كادوا يفعلُونَ من شد: وما كادوا جيدوهنا باجتماع أوصافها، وقيل
 . واختالفهم فيها

= }  øŒÎ)uρ óΟçFù قوله] ٧٢[ tFs% $ T¡øtΡ { )هذا أول القصة، وإن كان مؤخًرا يف : )١

$$öΝè?øℵu‘≡̈Š  {التالوة، واسم القتيل عاميل،  sù $ pκÏù ( { )معناه : قال ابن عباس وجماهد )٢

وهو : يل بعضكم على بعض، من الدرءحي: تدافعتم، أي: فاختلفتم، وقال الربيع بن أنس
ª!$#uρ Ól  {الدفع، فكان كل واحد يدفع عن نفسه،  Ìøƒ èΧ { )مظهر:  أي،)٣ :}  $ ¨Β öΝçFΖä. 

tβθ ãΚçFõ3s? ∩∠⊄∪ { )فإن القاتل كان يكتم القتل،)٤  . 

$  {  قوله] ٧٣[ uΖù= à)sù çνθç/ÎôÑ$# { )القتيل، :  يعين،)٥}  $ pκÅÕ÷è t7Î/ 4 { )أي )٦ :

عروق العنق : ببعض البقرة ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن اهللا تعاىل وأوداجه، أي
y7  {قتلين فالن مث سقط ومات مكانه فحرم قاتله املرياث : ا، وقالتشخب دًم Ï9≡x‹x. Ç‘ósãƒ 

ª!$# 4’ tAöθ yϑ ø9$# { )كما أحيا عاميل، : )٧}  öΝà6ƒ Ìãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝä3ª= yè s9 tβθè= É)÷è s? ∩∠⊂∪ { )٨(، 
 . م من املعاصيـتـمنعون أنفسك: قـيل

: ، جفاف القلب أي يبست وجفت،)٩( } %ΝèO ôM|¡s% Νä3ç/θè=è§  {: قوله تعاىل] ٧٤[

                                                 
 . ٧٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧٣ :سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥ 

من بعد : )١( } ÏiΒ Ï‰÷èt/ šÏ9≡sŒ.  {اسودت، : غلظت، وقيل: خروج الرمحة واللني عنه، وقيل

ى قلًبا وال أشد قالوا بعد ذلك حنن مل نقتله، فلم يكونوا قط أعم: ظهور الدَّالالت، قال الكليب
ا لنبيهم منهم عند ذلك، أي  ‘{  {تكذيًب Îγ sù { )يف الِغلْظَة والشدة: )٢ :

} Íο u‘$ y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s% 4 { )أو مبعىن الواو، كقوله:  قيل،)٣ :}  Ïπ s ($ ÏΒ A# ø9 r& 

÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ ∩⊇⊆∠∪ { )وإّنما مل يشبهها باحلديد مع أنه أصلب . بل يزيدون: أي )٤

من احلجارة ألن احلديد قابل للني، فإنه يلني بالنار، وقد لَان لداود عليه السالم، 
β¨  {: لقلب القاسي فقالواحلجارة ال تلني قط، ثـم فّضل احلجارة على ا Î) uρ z ÏΒ 

Íο u‘$ yf Ït ø: $# $ yϑ s9 ã ¤f x tF tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷Ρ F{ : أراد به جـميع احلجارة، وقيل:  قيل،)٥( } 4 #$

β¨  {أراد به احلجر الذي كان يضرب عليه موسى لألسباط،  Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 ß, ¤) ¤± o„ 

ßl ã ÷‚ uŠ sù çµ ÷Ψ ÏΒ â !$ yϑ ø9 ا دون األهنـأراد ب: )٦( } 4 #$ β¨  {ار، ـه عيوًن Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 

äÝ Î6 öκ u‰ { )ىل أسفله إيرتل من أعلى اجلبل : )٧} ô ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 3 { )٨( :

احلجر مجاد ال يفهم : وقلوبكـم ال تلني وال ختشع يا معشر اليهود، فإن قيل
اهللا يفهمه ويلهمه فيخشى بإهلامه، ومذهب أهل السنة : فكيف خيشى؟ قيل
عاىل علًما يف اجلمادات وسائر احليوانات، سوى العقالء ال يقف واجلماعة أن هللا ت

                                                 
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٧: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٧٤: رة البقرة آية سو) ٥(
 . ٧٤: رة البقرة آية وس) ٦(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦ 

β  {: ري اهللا، فلها صالة وتسبيح وخشية، كما قال جلّ ذكرهغعليه  Î) uρ  Ï iΒ > ó x« 

ω Î) ßx Î m7 |¡ ç„  Íν Ï‰ ÷Κ pt ç  { :وقال )١( } 2¿ ö ©Ü9 $# uρ ;M≈ ¤ ¯≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ … çµ s? Ÿξ |¹ 

… çµ ys‹ Î6 ó¡ n@ uρ 3 { )وقال )٢ :}  óΟ s9 r& t s? χ r& ©! $# ß‰ àf ó¡ o„ … çµ s9  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ ã yϑ s) ø9 $# uρ { )اآلية، فيجب على املرء اإلميان به ويكل علمه  )٣

 . إىل اهللا سبحانه وتعاىل

$  {  ولهق tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ { )بساٍه: )٤ }$ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∠⊆∪ { )وعيد : )٥

 . بتارك عقوبة ما تعملون، بل جيازيكم به: وهتديد، وقيل

 }  * tβθãè قوله] ٧٥[ yϑ ôÜtG sùr& { )مًدا وأصحابه، أفترجون، يريد حم: )٦}  β r& 

(#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ öΝä3s9 { )تصدقكم اليهود مبا ختربوهنم به؟ : )٧}  ô‰s% uρ tβ%x. ×,ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΨÏiΒ tβθãè yϑ ó¡o„ 

zΝ≈ n= Ÿ2 «!$# { )التوراة، :  يعين،)٨}  ¢ΟèO …çµ tΡθ èùÌhpt ä† { )يغريون ما فيها من األحكام، : )٩

}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çνθ è= s)tã { )علموه، غّيروا صفة حممد: )١٠   وآية الرجم} öΝèδ uρ 

                                                 
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٤١: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٧٥ :سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٧٥: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٧ 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪ { )أهنم كاذبون: )١ . 

                                                 
 . ٧٥: سورة البقرة آية ) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨ 

 .... نَّاوله تعاىل َوِإذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمق
 }  #sŒÎ)uρ (#θà)s9 t قوله] ٧٦[ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u { )قال ابن عباس واحلسن وقتادة،)١  :

: )٢( } þθä9$s% $̈ΨtΒ#u#)  {منافقي اليهود الذين آمنوا بألسنتهم إذا لقوا املؤمنني املخلصني، : يعين

sŒÎ)uρ Ÿξ#  {كإميانكـم،  yz { )رجع : )٣}  öΝßγ àÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ { )كـعب بن ،)٤ 

األشرف وكعب بن أسد ووهب بن يهودا وغريهم من رؤساء اليهود، ألمرهـم على 
þθ#)  {ذلك،  ä9$ s% Νæη tΡθ èO Ïd‰pt éBr& $ yϑ Î/ yx tFsù ª!$# öΝä3ø‹n= tã { )مبا قص اهللا عليكـم يف كتابكم: )٥ 

مبا بينه لكم من العلم بصفة : القاص، وقال الكسائي: أن حممًدا حق وقوله صدق، والفتاح
: )٦( } /Νä.θ•_!$ysã‹Ï9 ÏµÎ  {مبا أنزل اهللا عليكم وأعطاكم : ونعته، وقال الواقدي  حممد

قد أقررمت : وحيتجوا بقولكم عليكم، فيقولوا  أصحاب حممد:  به، ويعينليخاصموكم
وذلك أّنهم قالوا ألهل املدينة حني شاوروهم يف . أنه نيب حق يف كتابكم، مث ال تتبعونه؟

أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم : آمنوا به فإنه حق، مث قال بعضهم لبعض  داتباع حمم
y‰Ψ  {. م احلجة عليكملتكون هل: ويعين. ليحاجوكم به؟ Ïã öΝä3În/u‘ 4 { )يف الدنيا  )٧

: وا املؤمنني مبا عذهبم اهللا به على اجلنايات، فقال بعضهم لبعضإهنم أخرب: واآلخرة وقيل
يحاجوكم به عند ربكم، لريوا الكرامة ألنفسهم أحتدثوهنم مبا أنزل اهللا عليكم من العذاب ل

هو قول يهود قريظة، قال بعضهم لبعض حني قال هلم : عليكم عند اهللا، وقال جماهد

                                                 
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧٦: ة البقرة آية سور) ٥(
 . ٧٦: ة البقرة آية رسو) ٦(
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩ 

أخرب حممًدا هبذا؟ ما خرج هذا إلّا من : ا إخوان القردة واخلنازير، فقالواي {  النيب

Ÿξ  { )١( } منكم sùr& tβθè= É)÷è s? ∩∠∉∪ { )٢( . 

 }  Ÿω قوله] ٧٧[ uρ r& tβθ ßϑ n= ôètƒ ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡ç„ { )خيفون، : )٣}  $ tΒ uρ 

tβθ ãΨÎ= ÷èãƒ ∩∠∠∪ { )يبدون، يعين اليهود: )٤ . 

öΝ  {: وقوله تعاىل] ٧٨[ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ Ï iΒ é& { )من اليهود أميون ال حيسنون :  أي،)٥

لـم  أُّمي، ومنسوب إىل األم كأنه باق على ما انفصل من األم: القراءة والكتابة مجع
: أي )٧( )٦( } نا أمة أمّيةإ {: أنه قال  يعلم كتابة وال قراءة، وروي عن الرسول

Ÿω šχθ  {هو منسوب إىل أّم القرى وهي مكة، : ب، وقيلال نكتب وال حنس ßϑ n= ôè tƒ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& { )بتخفيف الياء، كل القرآن، حذف )أَماين( . قرأ أبو جعفر،)٨ ،

أمنية وهي التالوة، وقال : لتشديد، وهو مجعإحدى الياءين ختفيفًا، وقراءة العامة با
Hω  {: اهللا تعاىل Î) # sŒ Î) # ©_ yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# þ’ Îû  Ïµ ÏG ¨ ÏΖ øΒ é& { )يف قراءته، قال :  أي،)٩

                                                 
 . حتقيق الوادعي ١/٢٠٧حتقيق أمحد شاكر وذكره ابن كثري  ٢/٢٥٢أخرجه الطربي ) ١(
 . ٧٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة البقرة آية ) ٤(
  .٧٨: سورة البقرة آية ) ٥(
, )٢٣١٩(أبو داود الصوم , )٢١٤١(النسائي الصيام , )١٠٨٠(مسلم الصيام , )١٨١٤(البخاري الصوم ) ٦(

 ). ٢/٤٣(أمحد 
 ) ١٠٨٠( ،  ومسلم يف الصيام رقـم ٤/١٣٦رواه البخاري يف الصوم باب قول النيب ال نكتب وال حنسب ) ٧(

 . ٦/٢٢٨واملصنف يف شرح السنة  ٢/٧٦١
 . ٧٨: ة سورة البقرة آي) ٨(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠ 

يعلمونه : قلب ال يقرؤونه من كتاب، وقيلإال تالوة وقراءة عن ظهر ال: أبو عبيدة
ال قيعين غري عارفني مبعاين الكتاب، و: حفظًا وقراءة ال يعرفون معناه، قال ابن عباس

األحاديث املفتعلة وأراد هبا : إال أماين: إلّا كذًبا وباطلًا، قال الفراء: جماهد وقتادة
إىل اهللا من تغيري نعت األشياء اليت كتبها علماؤهم من عند أنفسهم، مث أضافوها 

 . وغريه  النيب
  هللاهي من التمين وهي أمانيهم الباطلة اليت يتمنوهنا على : وقال احلسن وأبو العالية

s9 Ÿ≅äz  {: مثل قوهلم ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# ω Î) tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 { )وقوهلم،)١  :} s9 

$uΖ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰÷è̈Β 4 { )وقوهلم،)٢  :}  ßøtwΥ (#àσ̄≈oΨö/r& «!$# …çνàσ̄≈¬6Ïmr&uρ 4 { )فعلى هذا ،)٣ 

β÷  {، أي ال يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء ال حتصل هلم، )لكن( ا مبعىنتكون ِإلَّ Î)uρ 

öΝèδ { )وما هم ،)٤ }  ω Î) tβθ ‘ΖÝàtƒ ∩∠∇∪ { )ا وتومهًا ال يقيًنا :  يعين،)٥وما يظنون إال ظن

 . نيكذبو: قاله قتادة والربيع، وقال جماهد

≅×  {  ، قوله]٧٩[ ÷ƒ uθ sù { )ويل، كلمة تقوهلا العرب لكل واقع:  قال الزجاج،)٦ 

شدة : هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، وقال ابن عباس: يف هلكة، وقيل
ويل واد يف جهنم لو سريت فيه جبال الدنيا الْنَماعَت : سعيد بن املسيب العذاب، وقال

t  {ولَذابْت من شدة حّرها  Ï% ©#Ïj9 tβθ ç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# 

                                                 
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨١ 

(#ρ çtIô±uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( { )وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم وزوال ،)١ 

به فعمدوا إىل املدينة، فاحتالوا يف تعويق اليهود عن اإلميان   رياستهم حني قدم النيب
 القامة ةحسن الوجه حسن الشعر أكحل العينني ربع: صفته يف التوراة، وكانت صفته فيها

طوال أزرق سبط الشعر، فإذا سأهلم سفلتهم عن صفته قرؤوا : فغريوها وكتبوا مكاهنا
≅×  {: ما كتبوه فيجدونه خمالفًا لصفته وُيكذّبونه، قال اهللا تعاىل ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ Ï iΒ 

ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& { )كتبوه بأنفسهم اختراًعا من تغيري نعته:  يعين،)٢  }  ×≅ ÷ƒ uρ uρ 

Ν ßγ ©9 $ £ϑ Ï iΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∠∪ { )من املعاصي: من املآكل، ويقال: )٣ . 

]٨٠ [}  (#θä9$s%uρ { )٤(، يعين اليهود }  s9 $uΖ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# { )٥( : ،لن تصيبنا النار} HωÎ) 

$YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰÷è̈Β 4 { )قدًرا مقدًرا مث يزول عنا العذاب، واختلفوا يف هذه األيام، فقال ابن : )٦

مدة الدنيا سبعة آالف سنة وإمنا نعذب بكل ألف سنة : كانت اليهود يقولون: عباس وجماهد
يعنون أربعني يوًما اليت عبد : العذاب بعد سبعة أيام، وقال قتادة وعطاءًما واحًدا مث ينقطع وي

إن ربنا عتب علينا يف أمرنا فأقسم : قالت اليهود: فيها آباؤهم العجل، وقال احلسن وأبو العالية
تكذيًبا هلم،   اهللا ليعذبنا أربعني يوًما فلن متسنا النار إال أربعني يوًما حتلة القسم، فقال اهللا

}  ö≅è% { )يا حممد : )٧}  öΝè?õ‹sƒªBr& y‰ΖÏã «!$# { )لت على ألف الوصل، خألف استفهام د )٨

                                                 
 . ٧٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٠: البقرة آية  سورة) ٤(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٨(
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٨٢ 

}  #Y‰ôγtã { )موثقًا أن ال يعذبكم إال هذه املدة  )١}  n=sù y#Î=øƒä† ª!$# ÿ…çνy‰ôγtã ( { )وعده  )٢

}  ÷Πr& tβθä9θà)s? ’n?tã «!$# $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊃∪ { )مث قال )٣ : 

َك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ِئوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت ِبِه َخِطيئَُتُه فَأُولَق
 .... َخاِلُدونَ

]٨١ [}  4’ n?t/ { )حرفا استدراك، ومعنامها نفي اخلرب املاضي وإثبات :  وبلى وبل،)٤

tΒ |=|¡x. Zπ {اخلرب املستقبل،  y∞ÍhŠy™ { )يعين الشرك ،)٥ }  ôM sÜ≈ ym r&uρ Ïµ Î/ …çµ çG t↔ ÿ‹ÏÜyz { )٦( 
بالشيء من مجيع نواحيه، قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو  اإلحـداق: واإلحاطة

السيئة الكبرية واإلحاطة به أن يصر : هي الشرك ميوت عليه، وقيل: ة والربيع ومجاعةالعالي
عليها فيموت غري تائب قاله عكرمة والربيع بن خيثم، قال الواحدي رمحه اهللا يف تفسريه 

املؤمنون ال يدخلون يف حكم هذه اآلية ألن اهللا تعاىل أوعد باخللود يف النار من : الوسيط
ته، وتقدمت منه سيئة وهي الشرك واملؤمن وإن عمل الكبائر مل يوجد أحاطت به خطيئ

هي الذنوب حتيط بالقلب كلما عمل ذنًبا ارتفعت حىت يغشى : منه الشرك، وقال جماهد
š  {القلب، وهي الرين  Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩∇⊇∪{ )٧( . 

]٨٢ [}  š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψyf ø9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù 

                                                 
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨١: ية سورة البقرة آ) ٤(
 . ٨١ :سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨١: سورة البقرة آية ) ٧(
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٨٣ 

šχρ à$Î#≈ yz ∩∇⊄∪ { )١( . 

لعهد ايف التوراة وامليثاق : )٢( } (øŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r& t,≈sV‹ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜuó Î  {: قوله تعاىل] ٨٣[

 )٤( } (ZΡ$|¡ômÎ$  {وصيناهم بالوالدين، :  أي،)٣( } Ÿω tβρß‰ç7÷ès? ωÎ) ©!$# Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ  {الشديد، 
 )٥( } ÏŒuρ 4’n1öà)ø9$#“  {أمر اهللا تعاىل، برًا هبما وعطفًا عليهما ونزولًا عند أمرمها فيما ال خيالف 

 مجع يتيم وهو الطفل الذي ال ،)٦( } yϑ≈tGuŠø9$#uρ’4  {وبذي القرابة، والقرىب مصدر كاحلسىن، : أي

صدقًا وحقًا يف : )٨( } θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ãm#)  {يعين الفقراء، ، )٧( } ÈÅ6≈|¡uΚø9$#uρ  {أب له 

: فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ال تكتموا أمره، وقال سفيان الثوري  شأن حممد
هو اللني يف القول واملعاشرة حبسن اخللق، قرأ محزة : عن املنكر، وقيل مروهم باملعروف واهنوهم

 θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#uuρ#)  {قولًا حسًنا : لسني، أيبفتح احلاء وا) َحسًنا( والكسائي ويعقوب

nο4θŸ2̈“9$# §ΝèO óΟçFøŠ©9uθs? { )أعرضتم عن العهد وامليثاق،  )٩}  ωÎ) WξŠÎ=s% öΝà6ΖÏiΒ { )وذلك أن ،)١٠ 

 . كإعراض آبائكـم. )١١( } ∪⊃∇∩ ΟçFΡr&uρ šχθàÊÌ÷è•Β  {قوًما منهم آمنوا، 

                                                 
 . ٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٣: سورة البقرة آية  )٧(
 . ٨٣:  البقرة آية ةسور) ٨(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٨٣: سورة البقرة آية ) ١١(
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٨٤ 

$  }  øŒÎ)uρ قوله] ٨٤[ tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈ sW‹ÏΒ Ÿω tβθä3Ïó¡n@ { )ال تريقون :  أي،)١

} öΝä.u!$ tΒ ÏŠ { )ال تسفكوا دماء غريكم : ال يسفك بعضكم دم بعض، وقيل:  أي،)٢

: )٣( } Ÿωuρ tβθã_ÌøƒéB Νä3|¡àΡr& ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ  {فيسفك دماءكم فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم، 

ال تسيئوا جوار من جاوركـم فتلجئوهم إىل : عضكـم بعًضا من داره، وقيلبال ُيخرج 
ΝèO ÷Λän§  {اخلروج بسوء جواركـم،  ö‘ tø% r& { )هبذا العهد أنه حق وقبلتم، : )٤} óΟçFΡr&uρ 

tβρ ß‰uη ô±n@ ∩∇⊆∪ { )اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتعترفون بالقبول: )٥ . 

 }  §ΝèO öΝçFΡr& ÏIω قوله] ٨٥[ àσ¯≈ yδ { )يا هؤالء، وهؤالء للتنبيه، :  يعين،)٦

} šχθ è= çG ø)s? öΝä3|¡àΡr& { )ل بعضكم بعًضا، ت أي يق،)٧}  tβθã_ Ìøƒ éBuρ $ Z)ƒÌsù Νä3ΖÏiΒ ÏiΒ 

öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ tβρ ãyγ≈ sàs? ΝÎγ øŠn= tæ { )العون : تتظاهرون والظهري )٨}  ÄΝøOM}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ { )٩( :

β  {باملعصية والظلم،  Î)uρ öΝä.θ è?ù'tƒ 3“ t≈ y™ é& { )ومها مجع أسري، )أسرى(  قرأ محزة،)١٠ ،

 ،)١١( } ?öΝèδρß‰≈xè  {باملال وتنقذوهم، وقرأ أهل املدينة وعاصم ): تفدوهم( حد،اومعنامها و

                                                 
 . ٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٤: آية سورة البقرة ) ٥(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ١١(
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٨٥ 

قال : معىن القراءتني واحد، ومعىن اآلية: تبادلوهم، أراد مفاداة األسري باألسري، وقيل: أي
إن اهللا تعاىل أخذ على بين إسرائيل يف التوراة أن ال يقتل بعضهم بعًضا وال ُيخرج  :السدي

 بعضهم بعًضا من ديارهم، وأميا عبد أو أمة وجدمتوه من بين إسرائيل فاشتروه مبا قام من
مثنه وأعتقوه، وكانت قريظة حلفاء األوس والنضري حلفاء اخلزرج، وكانوا يقتتلون يف 
حرب سنني، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضري مع حلفائهم وإذا غلبوا خّربوا 
ديارهم وأخرجوهم منها، وإذا أسر رجل من الفريقني مجعوا له حىت يفدوه وإن كان 

إنا أمرنا : كيف تقاتلوهنم وتفدوهنم؟ قالوا:  العرب ويقولوناألسري من عدوهم، فتعريهم
إنا نستحي أن تذل حلفاؤنا، فعريهم اهللا تعاىل : أن نفديهم، فيقولون فلم تقاتلوهم؟ قالوا

uθ  {بذلك  èδ uρ îΠ§ptèΧ öΝà6ø‹n= tã öΝßγ ã_# t÷z Î) 4 { )فكأن اهللا تعاىل أخذ عليهم أربعة عهود،)١  :

ملظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم، فأعرضوا عن اترك القتال وترك اإلخراج وترك 

tβθãΨ  {: الكل إال الفداء، قال اهللا تعاىل ÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ ÷è t7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷èt7Î/ 4 { )٢(، 
$  {إن وجدته يف يد غريك فديته وأنت تقتله بيدك، : قال جماهد يقول yϑ sù â!#t“ y_ tΒ ã≅yè øtƒ 

š Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ { )يا معشر اليهود : )٣}  ω Î) Ó“ ÷“ Åz { )عذاب وهوان، : )٤}  ’Îû 

Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )فكان خزي بين قريظة القتل والسيب، وخزي بين النضري اجلالء ،)٥ 

tΠöθ  {نازهلم إىل أذرعات وأرحياء من الشام، موالنفي من  tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# tβρ –Štãƒ #’ n< Î) Ïd‰x© r& 

                                                 
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٥: ة البقرة آية رسو) ٥(
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٨٦ 

É># x‹yè ø9$# 3 { )وهو عذاب النار  )١}  $ tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩∇∈∪ { )٢( . 

 .... وله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِبالْآِخَرِةق
≈¯× }  y7Í قوله] ٨٦[ s9'ρ é& t Ï% ©!$# (#ãρ utIô© nο  {استبدلوا : )٣( } #$ 4θ uŠys ø9$# $ uŠ÷Ρ‘$! $# Íο tÅz Fψ$$ Î/ ( 

Ÿξ sù ß#¤sƒ ä† { )يهون . )٤}  ãΝåκ÷]tã Ü># x‹yè ø9$# Ÿω uρ öΝèδ tβρç|ÇΖãƒ ∩∇∉∪ { )ال ُيمنعون من ،)٥ 

 .  عّز وجلّعذاب اهللا

]٨٧ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u { )أعطينا : )٦}   y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# { )التوراة مجلة : )٧

$  {، واحدة uΖøŠ¤s% uρ { )وأتبعنا، : )٨}  .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ È≅ß™ ”9$$ Î/ ( { )رسولًا بعد رسول، : )٩

}  $ oΨ ÷s?# uuρ  |¤ŠÏã t ø⌠ $# zΝtƒ ós∆ ÏM≈ oΨÉi t6 ø9$# { )الدَّالالت الواضحات، وهي ما ذكر اهللا يف : )١٠

≈çµ  {أراد اإلجنـيل، : سورة آل عمران واملائدة، وقيل tΡô‰−ƒ r&uρ { )قويناه : )١١} Çyρ ã Î/ 

Ä¨ ß‰à)ø9$# 3 { )أراد الروح الذي ال نفخ :  روح القدس، قال الربيع وغريهيفاختلفوا  )١٢

الروح . الطهارة، يعين: أراد بالقدس: فيه، والقدس هو اهللا حنو بيت اهللا وناقة اهللا، وقيل
                                                 

 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٨٧:  آية سورة البقرة) ٨(
 . ٨٧ : سورة البقرة آية) ٩(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ١١(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ١٢(
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٨٧ 

وصف : روح القدس جربيل عليه السالم، وقيل: ة والسدي والضحاكالطاهرة، قال قتاد
القدس هو اهللا وروحه : جربيل بالقدس أي بالطهارة، ألنه مل يقترف ذنًبا، وقال احلسن

ö≅è% …çµ  {: جربيل، قال اهللا تعاىل s9̈“ tΡ ßyρ â‘ Ä ß̈‰à)ø9$# ÏΒ š Îi/¢‘ Èd,pt ø: $$ Î/ { )وقال ابن عباس ،)١ 

 اسم اهللا تعاىل األعظم الذي كان حييي به املوتى، ويري وروح القدس ه: وسعيد بن جبري
ألنه   هو اإلجنيل جعل له روًحا كما جعل القرآن روًحا حملمد: الناس العجائب، وقيل
 . سبب حلياة القلوب

يا حممد ال مثلَ عيسى كما تزُعم : اليهود ذكر عيسى عليه السالم، فقالوافلما مسعت 
ن األنبياء فعلت، فأتنا مبا أتى به عيسى إن كنت صادقًا، معملَت، وال كما ُيقص علينا 

$  {: قال اهللا تعاىل yϑ ¯= ä3sùr& öΝä.u!% y` { )يا معشر اليهود : )٢}  7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθ öκsE 

ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän ÷y9 õ3tFó™ $  {تكربمت وتعظمتم عن اإلميان، : )٣( } #$ Z)ƒ Ìxsù { )طائفة : )٤

} ÷Λä ö/¤‹x. { )وحممد مثل عيسى: )٥  }  $ Z)ƒ Ìsùuρ šχθè= çG ø)s? ∩∇∠∪ { )مثل زكريا  )٦

 . م السالموحيىي وشعيب، وسائر من قتلوا من األنبياء عليه

]٨٨ [}  (#θä9$s%uρ { )٧(، ،يعين اليهود }  $oΨç/θè=è% 7#ù=äî 4 { )عليه  مجع أغلف وهو الذي ،)٨

                                                 
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٨: رة البقرة آية وس) ٧(
 . ٨٨: سورة البقرة آية ) ٨(
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٨٨ 

: )١( } #$! } ≅t/ ãΝåκs]yè©9 ª عليها غشاوة فال تسمع وال تفقه ما يقول، قال اهللا: ناهغشاوة، مع

ال معناه :  قال قتادة،)٢( } ∪∇∇∩ öΝÏδÌøä3Î/ Wξ‹Î=s)sù $̈Β tβθãΖÏΒ÷σãƒ  {طردهم اهللا وأبعدهم عن كل خري 

فقليالً يؤمنون، : ن اليهود، أيميؤمن منهم إال قليل، ألن من آمن من املشركني أكثر ممن آمن 
 . فقليل يؤمنون: ال يؤمنون إال بقليل مما يف أيديهم ويكفرون بأكثره، أي: وقال معمر

]٨٩ [}  $£ϑs9uρ öΝèδu!%y` Ò=≈tGÏ. ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# { )عين القرآن ي ،)٣}  ×−Ïd‰|ÁãΒ { )موافق : )٤

}  $ yϑ Ï j9 öΝ ßγ yè tΒ { )التوراة، :  يعين،)٥}  (#θ çΡ% x. uρ { )اليهود، : يعين )٦}   ÏΒ 

ã≅ ö6 s% { )ل مبعث حممدـن قبـم: )٧  }  šχθ ßs ÏF ø tG ó¡ tƒ { )يستنصرون، : )٨

}  ’ n? tã t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. { )انوا يقولون إذا كلى مشركي العرب، وذلك أهنم ع: )٩

اللهم انصرنا عليهم بالنيب املبعوث يف آخر الزمان الذي جند : أحزهنم أمر ودمههم عدّو
قد أطل : صفته يف التوراة، فكانوا ينصرون، وكانوا يقولون ألعدائهم من املشركني

 . رمزمان نيب خيرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد ومثود وإ

}  $£ϑn=sù Νèδu!$y_ $̈Β (#θèùttã { )يعين حممدًا،)١٠    ،من غري بين إسرائيل وعرفوا نعته وصفته

                                                 
 . ٨٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٨٩: ة آية سورة البقر) ٧(
 . ٨٩ : ةسورة البقرة آي) ٨(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
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}  (#ρãxŸ2 ÏµÎ/ 4 { )١(  ،بغًيا وحسدًا}  èπuΖ÷èn=sù «!$# ’n?tã šÍÏ≈s3ø9$# ∩∇∪ { )٢( . 

]٩٠ [}  $yϑ|¡ø⁄Î/ (#÷ρutIô©$# ÿÏµÎ/ öΝßγ|¡àΡr& { )بئس ونعم فعالن ماضيان ُوضعا للمدح ،)٣ 

بئس الذي اختاروا ألنفسهم حني استبدلوا الباطل : والذم، ال يتصرفان تصرف األفعال، معناه
حسدًا، وأصل : أي )٥( } /øót›·$  {القرآن، :  يعين،)βr& (#ρãàò6tƒ !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# { )٤  {باحلق 

الظلم باغي طالب وال الظلم، وأصله الطلب،: بغى اجلرح إذا فسد، والبغي: الفساد، يقال: البغي
β  {واحلاسد يظلم احملسود جهده طلًبا إلزالة نعمة اهللا تعاىل عنه  r& tΑ Í i” t∴ ãƒ ª! $#  ÏΒ 

 Ï& Î# ôÒ sù { )أي النبوة والكتاب ،)٦ }  4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( { )حممد: )٧  

} ρ â !$ t6 sù { )رجعوا : )٨}  A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî 4 { )أي مع غضب، قال ابن، )٩ 

  الغضب األول بتضييعهم التوراة وتبديلهم، والثاين بكفرهم مبحمد: عباس وجماهد
  األول بكفرهم بعيسى واإلجنيل، والثاين بكفرهم مبحمد: والقرآن، وقال قتادة

  {  األول بعبادة العجل، والثاين بالكفر مبحمد: ل السديـوالقرآن وقا
zƒ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 uρ { )اجلاحدين بنبوة حممد: )١٠   ،من الناس كلهم} ÑU# x‹ tã Ñ Îγ •Β 

                                                 
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩٠: ورة البقرة آية س) ٨(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٠ 

∩⊃∪ { )هيخمٍز ُيهانون ف: )١ . 

َيكْفُرونَ ِبَما وله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا ِبَما أَنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن ِبَما أُنِزلَ َعلَْيَنا َوق
 .... َوَراَءُه

#  {  قوله] ٩١[ sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ# u !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! القرآن، :  يعين،)٢( } #$

} (#θ ä9$ s% ß ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã { )التوراة، يكفينا ذلك : عين ي،)٣}  šχρ ã à õ3 tƒ uρ 

$ yϑ Î/ … çν u !# u‘ uρ{ )مبا بعده، : واه من الكتب، وقال أبو عبيدةـ أي مبا س،)٤}  uθ èδ uρ 

‘, ys ø9 $  { يعين القرآن، ،)٥( } #$ ]% Ï d‰ |Á ãΒ { )ى احلال، ـب علـ ُنص،)٦}  $ yϑ Ï j9 

öΝ ßγ yè tΒ 3 { )من التوراة، : )٧}  ö≅ è% { )هلم يا حممد : )٨}  zΝ Î= sù tβθ è= çG ø) s? { )أي ،)٩ 

u  {قتلتم،  !$ uŠ Î; /Ρ r& «! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% β Î) Ν çGΨ ä. š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∪ { )بالتوراة، وقد هنيتم : )١٠

 . فيها عن قتل األنبياء عليهم السالم

 }  * ô‰s)s9uρ Νà2 قوله] ٩٢[ u!% y` 4 y›θ•Β ÏM≈uΖÉit7ø9$$ Î/ { )بالـدَّلَاالت الواضحة  )١١

                                                 
 . ٩٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٩١: رة آية سورة البق) ٦(
 . ٩١: ة يسورة البقرة آ) ٧(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٩١: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٩٢: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٩١ 

ΝèO ãΝè?õ‹sƒ§  {والـمعجزات الباهرة،  ªB$# Ÿ≅ ôf Ïè ø9$# .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ { )من بعد انطالقه إىل :  أي،)١

öΝçFΡr&uρ šχθßϑ  {اجلبل،  Î=≈ sß ∩⊄∪ { )٢( . 

 / }  øŒÎ)uρ $tΡõ‹s{r& öΝä3s)≈sV‹ÏΒ $uΖ÷èsùu‘uρ ãΝà6s%öθsù u‘θ’Ü9$# (#ρä‹äz !$tΒ Νà6≈uΖ÷s?#u ;ο§θà)Î قوله] ٩٣[

(#θãèyϑó™$#uρ ( { )مسًعا على اجملاز، ألنه سبب :  أي استجيبوا وأطيعوا، مسيت الطاعة واإلجابة،)٣

مسعنا : أْمَرَك، وقيل: )٥( } uΖøŠ|Átãuρ$  {قولك، : )٤( } θä9$s% $uΖ÷èÏÿxœ#)  {للطاعة واإلجابة، 

حب العجل، :  أي،)٦( } θç/Ìô©é&uρ ’Îû ãΝÎγÎ/θè=è% Ÿ≅ôfÏèø9$# öΝÏδÌøà6Î/ 4#)  {باألذن، وعصينا بالقلوب 

أُدخل يف قلوهبم حب العجل وخالطها، كإشراب اللون لشدة املالزمة، قـولـه : أي معناه
أن تعبدوا العجل من دون اهللا، : )٧( } (ö≅è% $yϑ|¡ø⁄Î/ Νà2ããΒù'tƒ ÿÏµÎ/ öΝä3ãΨ≈yϑƒÎ  {: عـّز وجـلّ

أهنم  بزعمكم وذلك: )٨( } ∪⊃βÎ) ΟçGΨä. šÏΖÏΒ÷σ•Β ∩  {بئس إميان يأمر بعبادة العجل، : أي

 . نؤمن مبا أُنزل علينا، فكذهبم اهللا عّز وجلّ: قالوا

≅ö  {: قوله تعاىل] ٩٤[ è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝà6s9 â‘# £‰9$# äο tÅz Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# { )وذلك أن ،)٩ 

$ s9  {:  مثل قوهلمةاليهود اّدعوا دعاوى باطل uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è̈Β 4 { )و ،)١٠ 
                                                 

 . ٩٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٩٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٩٢ 

}  s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# ω Î) tΒ tβ%x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 { )وقوهلم،)١  :}  ßøt wΥ (#àσ¯≈ oΨ ö/r& «!$# 

…çν àσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 { )اهللافكـذهبم )٢   إن كانت لكم دقل هلم يا حمم: وألزمهم احلُجة فقال 

Zπ  {اجلنة، : الدار اآلخرة عند اهللا، يعين |Á Ï9% s{ { )أي خاصة ،)٣ }  ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$ ¨Ψ9$# 

(#âθ ¨Ζyϑ tFsù |Nöθ yϑ ø9$# { )وال فأريدوه أو اسألوه، ألن من علم أن اجلنة مأواه حّن إليها، :  أي،)٤

يف : )٥( } ∪⊇βÎ) ÷ΛäΨà2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩  {سبيل إىل دخوهلا إال بعد املوت، فاستعجلوه بالتمين، 

 . ادعو باملوت على الفرقة الكاذبة: فتمنوا املوت، أي: قولكم، وقيل

s9uρ çν  {: قال اهللا تعاىل] ٩٥[ öθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 3 { )م أهنم يف ه لعلم،)٦

دعواهم كاذبون، وأراد مبا قدمت أيديهم ما قدموه من األعمال، وأضاف العمل إىل اليد 
ألن أكثر جنايات اإلنسان تكون باليد، فأضيف إىل اليد أعماله، وإن مل يكن لليد فيها 

ª!$#uρ 7Λ  {عمل،  Î= tæ tÏΗ Í>≈ ©à9$$ Î/ ∩∈∪ { )٧( . 

 .... وله تعاىل َولََتِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُواق
]٩٦ [}  öΝåκ̈Ξy‰Éf tG s9uρ { )واهللا : الم القسم، والنون تأكيد للقسم، تقديره  الالم،)٨

⇑š  {اليهود : لتجدّنهم يا حممد، يعين t ôm r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θ uŠ ym z ÏΒ uρ š Ï% ©! $# 

                                                 
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩٤: لبقرة آية سورة ا) ٤(
 . ٩٤:  آية ةسورة البقر) ٥(
 . ٩٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٣ 

(#θ ä. u õ° r& 4 { )مت : وأحرص من الذين أشركوا، وقيل:  أي، باألولهو متصل:  قيل،)١

’4 {: الكالم بقوله n?tã ;ο 4θ uŠym { )مث ابتدأ ،)٢ }  zÏΒ uρ šÏ% ©!$# (#θ ä.uõ° r& 4 { )وأراد ،)٣ 

 ،)٥( } ™öΝèδß‰tnr& öθs9 ã£ϑyèãƒ y#ø9r& 7πuΖy  {يريد ويتمىن، : )٤( } Šuθtƒ–  {بالذين أشركوا اجملوس 
اليهود أحرص على : وس فيما بينهم يقول اهللا تعاىلحتية اجمل تعمري ألف سنة، وهي: يعين

$ {احلياة من اجملوس الذين يقولون ذلك،  tΒ uρ uθ èδ Ïµ ÏnÌ“ ôm t“ ßϑ Î/ { )ُمباعده : )٦}zÏΒ 

É># x‹ yè ø9 β  {من النار : )٧( } #$ r& t £ϑ yè ãƒ 3 { )طول عمره ال يبعده من :  أي،)٨

ª!$#uρ 7ÅÁ  {العذاب  t/ $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩∉∪ { )٩( . 

≅ }  ö قوله] ٩٧[ è% tΒ šχ% x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 { )رضي اهللا س قال ابن عبا،)١٠ 

أي ملك   ن حًربا من أحبار اليهود، يقال له عبد اهللا بن صوريا قال للنيبإ {: عنهما

ا ّنذلك عدونا من املالئكة، ولو كان ميكائيل آلم: جربيل، قال: يأتيك من السماء؟ قال
çµ…  { } لشدة وإنه عادانا مراًرابك، إن جربيل يرتل العذاب والقتال وا ¯ΡÎ* sù { )١١(، 

                                                 
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٩٦: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤ 

يا : )٢( } %n?tã y7Î6ù=s’4  { مذكور، القرآن، كناية عن غري:  يعين،)١( } çµs9̈“tΡ… {جربيل : يعين

Èβ {حممد  øŒ Î* Î/ «! $  {بأمر اهللا : )٣( } #$ ]%Ïd‰ |Á ãΒ { )موافقًا : )٤}  $ yϑ Ï j9 š ÷ t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ { )ملا قبله من الكتب، : )٥}  “ Y‰èδ uρ 2” uô³ç0 uρ tÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9 ∩∠∪ { )قوله،)٦   : 

]٩٨ [}  tΒ tβ% x. #xρ ß‰tã °! Ïµ ÏG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Îö9 Å_ uρ Ÿ≅8s3‹ ÏΒ uρ { )خصهما : )٧

Ïµ  {: بالذكر من مجلة املالئكة مع دخوهلا يف قوله ÏG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ { )وختصيًصا ا تفضيلً،)٨ 

ن الكافر من كان عدوا ألحد هؤالء فإنه عدو للكل، أل: يعين" أو " والواو فيهما مبعىن 
χ   {بالواحد كافر بالكل،  Î* sù ©!$# Aρ ß‰tã zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∪ { )٩( . 

 : ما جئتنا بشيء نعرفه فأنزل اهللا تعاىل: ابن صوريا قال

]٩٩ [}  ô‰s)s9uρ !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) ¤M≈tƒ#u ;M≈oΨ Éi t/ ( { )واضحات مفصالت باحلالل : )١٠

$  {واحلرام واحلدود واألحكام،  tΒ uρ ãàõ3tƒ !$ yγ Î/ ω Î) tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∪ { )اخلارجون عن : )١١

 . أمر اهللا عّز وجلّ

                                                 
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩٧: البقرة آية سورة ) ٤(
 . ٩٧: ة آية رسورة البق) ٥(
 . ٩٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٩٨: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٩٨: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٩٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٩٩: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٥ 

]١٠٠ [}$yϑ̄=à2uρr& { )لعطف عليها ألف االستفهام، ا واو ،)١} (#ρß‰yγ≈tã #Y‰ôγtã { )٢(، 
كفروا به،    خرج إليهم حممدلَتؤمنن به، فلما  لئن خرج حممد: اليهود عاهدوا: يعين

أن ال يعاونوا املشركني : وبني اليهود  هي العهود اليت كانت بني رسول اهللا: وقال عطاء
 šÏ%©!$# £N‰yγ≈tã öΝåκ÷]ÏΒ §ΝèO  {: على قتاله، فنقضوها كفعل بين قريظة والنضري، دليله قوله تعاىل

šχθàÒà)Ζtƒ öΝèδy‰ôγtã { )٣(، }  …çνx‹t6̄Ρ { )طرحه ونقضه : )٤}  ×,ƒÌsù { )طوائف : )٥

} Νßγ÷ΨÏiΒ 4 { )من اليهود، ؛)٦ }  ö≅t/ öΝèδçsYø.r& Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٧( . 

]١٠١ [}  $ £ϑ s9uρ öΝèδ u!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# { )حممًدا :  يعين،)٨}  ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 

öΝßγ yè tΒ x‹t6 tΡ ×,ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß { )راة، التو:  يعين،)٩

öΝßγ  {القرآن، : وقيل ¯Ρr( x. Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )كانوا يقرؤون التوراة : قال الشعيب )١٠

 . وال يعملون هبا
 .... لَْيَمانَوله تعاىل َواتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسق

                                                 
 . ١٠٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٠ :سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٠١: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٠١: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٩٦ 

]١٠٢ [}  (#θ ãè t7 ¨? $# uρ { )اليهود : يعين )١}  $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9 ما :  أي،)٢( } #$

ما : تضع املستقبل موضع املاضي، واملاضي موضع املستقبل، وقيل تلت، والعرب
حتدث : تتبع وتعمل به، وقال عطاء  تقرأ، قال ابن عباس: كانت تتلو، أي

’4 {, وتتكلم به n? tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( { )يف ملكه وعهده :  أي،)٣}  $ tΒ uρ t x Ÿ2 

ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ { )مل يكن سليمان كافًرا يسحر ويعمل به : بالسحر، وقيل: )٤}  £ Å3≈ s9 uρ 

š ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. { )معىن لكن نفي اخلرب املاضي وإثبات املستقبل،  )٥} tβθ ßϑ Ï k= yè ãƒ 

}¨$ ¨Ψ9 $# t ós Å b¡9 : العلم واحلذق بالشيء قال اهللا تعاىل:  معىن السحرل قي،)٦( } #$

} (#θ ä9$ s% uρ tµ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ { )العامل، والصحيح أن السحر عبارة : أي )٧

وده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر األمم، جل، والسحر وعن التمويه والتخيي
 . ولكن العمل به كفر

$!  {: قولـه عر وجلّو tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ { )ويعلمون الذي :  أي،)٨

واتبعوا ما : مبعىن اإلهلام والتعليم، وقيل: إهلاًما وعلًما، فاإلنزال: ، أيني امللكأنزل على
Nρ|  {أنزل على امللكني  ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 { )مها امسان سريانيان  )٩}  $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ 

                                                 
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة الزخرف آية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٧ 

>‰tnr& { )صلة ) ِمْن( أحًدا و:  أي،)١}  4 ®L ym { )ينصحاه أولًا، : )٢}  Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ 

×π oΨ÷G Ïù { )ابتالٌء وحمنة : )٣}  Ÿξ sù öàõ3s? ( { )ر فتعمل به فتكفر، ، ال تتعلم السح:أي، )٤

tβθßϑ  {ان ـاالختبار واالمتح: وأصل الفتنة ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθè% Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# 

Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 { )يبغض كل واحد إىل صاحبه قال ؤخذ كل واحد عن صاحبه ويوهو أن  )٥

:  أي،)٧( } /tÍh‘!$ŸÒÎ/ ÏµÎ  {الشياطني، : وقيل. أي السحرة:  قيل،)٦( } tΒuρ Νèδ$  {: اهللا تعاىل

ω  { أي أحًدا ،)٨( } &ôÏΒ >‰tnr  {بالسحر  Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )بعلمه وتكوينه، :  أي،)٩

  {معناه إال بقضائه وقدرته ومشيئته، : فالساحر يسحر واهللا يكون، قال سفيان الثوري
tβθ çΗ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ { )رهم، السحر يض:  يعين،)١٠}  Ÿω uρ öΝßγ ãè xΖtƒ 4 ô‰s)s9uρ 

(#θ ßϑ Î= tã { )يعين اليهود، : )١١}  Çyϑ s9 çµ1 utIô© $  {أي اختار السحر، : )١٢( } #$ tΒ …çµ s9 ’ Îû 

                                                 
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٢: رة البقرة آية وس) ٣(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١٠٢: رة البقرة آية سو) ١١(
 . ١٠٢: لبقرة آية اسورة ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨ 

Íο tÅz Fψ$# { )يف اجلنة، :  أي،)١}  ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )من نصيب ،)٢ }  š[ø♥ Î6 s9uρ $ tΒ (#÷ρ tx© 

ÿÏµ Î/ { )باعوا به : )٣}  öΝßγ |¡àΡr& 4 { )حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر ،)٤ 

öθ  {على الدين واحلق،  s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊄∪ { )٥( . 

]١٠٣ [}  öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θãΖtΒ#u { )مبحمد )٦   ،والقرآن}  (#öθ s)¨?$#uρ { )اليهودية : )٧

π×  {والسحر،  t/θ èVyϑ s9 ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ×öyz ( { )لكان ثواب اهللا إياهم خًريا هلم، . )٨}  öθ ©9 

(#θ çΡ% x. šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊂∪ { )٩( . 

 وذلك أن املسلمني ،)yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θä9θà)s? $uΖÏã≡u‘ { )١٠$  {: قوله تعاىل] ١٠٤[

فّرغ مسعك لكل منا : ارعنا مسعك، أي: راعنا يا رسول اهللا، من املراعاة، أي :كانوا يقولون
: امسع ال مسعت، وقيل: كان معناها عندهم: ليهود، وقيلوكانت هذه اللفظة سبا قبيًحا بلغة ا

يا أمحق، فلما مسع اليهود : راعنا، مبعىن: هي من الرعونة كانوا إذا أرادوا أن حيمقوا إنساًنا قالوا
كنا نسب حممًدا سرا فأعلنوا به اآلن، فكـانوا يأتونه : هذه اللفظة من املسلمني قالوا فيما بينهم

                                                 
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٠٣: لبقرة آية سورة ا) ٨(
 . ١٠٣: ة آية رسورة البق) ٩(
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٩٩ 

 )١( } ‘Ÿω (#θä9θà)s? $uΖÏã≡u  {: ا حممد ويضحكون فيما بينهم فأنزل اهللا تعاىلراعنا ي: ويقولون
 أي انظر إلينا، ،) }  (#θä9θè%uρ $tΡöÝàΡ$# { )٢ لكيال جيد اليهود بذلك سبَيلًا إىل شتم رسول اهللا

مـا تـؤمـرون بـه وأطـيـعـوا، : )٣( } θãèyϑó™$#uρ 3#)  {انتظرنا وتأنّ بنا : وقيل

} šÌÏ≈x6ù=Ï9uρ { )اليهود، :  يعين،)٤}  ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪ { )٥( . 

ما حيب وما : أي )Β –Šuθtƒ šÏ%©!$# (#ρãxx. ôÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# { )٦̈$  {: قوله تعاىل] ١٠٥[

 Ÿωuρ tÏ.Îô³çRùQ$# βr& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6ø‹n=tæ ôÏiΒ 9öyz ÏiΒ  {اليهود، : يتمىن الذين كفروا من أهل الكتاب يعين

öΝà6În/§‘ 3 { )صلة، )ِمْن( خري ونبوة، و:  أي،)٧ ،}  ª!$#uρ ⇒tGøƒs† ÏµÏGyϑômtÎ/ { )بنبوته، : )٨

}  tΒ â!$t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒxø9$# ÉΟŠÏàyèø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )املراد :  والفضل ابتداء إحسان بال علّة، وقيل،)٩

 . رمحة اإلسالم واهلدايةلبا
 .... وله تعاىل َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت ِبَخْيٍر مِّْنَها أَْو ِمثِْلَهاق

$ *  {  قوله] ١٠٦[ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ#u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ { )وذلك أن املشركني قالوا  )١٠

إن حممًدا يأمر أصحابه بأمر مث ينهاهم عنه، ويأمرهم خبالف ما يقوله إال من تلقاء نفسه، 

                                                 
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٠٥: ة آية سورة البقر) ٧(
 . ١٠٥: ة يسورة البقرة آ) ٨(
 . ١٠٥: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٠٦: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠ 

$! sŒÎ)uρ#  {:  أخرب اهللايقول اليوم قولًا ويرجع عنه غًدا، كما oΨ ø9£‰t/ Zπ tƒ#u šχ%x6¨Β 7πtƒ#u   ª!$# uρ 

ÞΟn= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑÍi”t∴ãƒ{ )قالوا إمنا أنت مفتر فأنزل،)١  :}* $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ#u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ { )٢(، 
مبعىن التحويل : مة يف النسخ هبذه اآلية، والنسخ يف اللغة شيئان، أحدمهـاكني وجه احلفب

والنقل، ومنه نسخ الكتاب وهو أن حيّول من كتاب إىل كتاب، فعلى هذا الوجه كـل 
نَسخت : يكون مبعىن الرفع، يقال: القرآن منسوخ، ألنه نسخ من اللوح احملفوظ، والثاين

ت به وأبطلته، فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسًخا وبعضه ذهب: الشمُس الظلّ، أي
ρ÷  {منسوًخا، وهو املراد من اآلية  r& $ yγ Å¡Ψ çΡ { )ننسها أي : ننسها عن قلبك وقيل: أي )٣

ÏNù'tΡ 9ösƒ  {ه كت بترأنسيت الشيء، إذا أمر: نأمر بتركها، يقال ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ { )أي مبا هو ،)٤ 

أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر ألجركم، ال أن آية خري من آية، ألن كالم اهللا واحد 
ρ÷  {وكله خري،  r& !$ yγ Î= ÷WÏΒ 3 { )يف املنفعة والثواب، فكل ما نسخ إىل األيسر فهو أسهل : )٥

 . يف العمل، وما نسخ إىل األشق فهو يف الثواب أكثر

}  öΝs9r& öΝn= ÷è s? ¨β r& ©!$# 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊇⊃∉∪ { )من النسخ والتبديل، لفظه : )٦

 . إنك تعلم: استفهام ومعناه تقرير، أي

]١٠٧ [}  öΝs9r& öΝn=÷ès? χr& ©!$# …ã&s! à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 3 $tΒuρ Νà6s9 { )يا معشر : )٧

                                                 
 . ١٠١: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٦ : سورة البقرة آية) ٦(
 . ١٠٧: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١ 

قريب : )٢( } ÏΒ <c’Í<uρ  {مما سوى اهللا : )١( } #$!» ÏiΒ ÂχρßŠ  {الكفار عند نزول العذاب، 

 . ناصر مينعكم من العذاب: )٣( } ∪∠⊂⊆∩ Ÿωuρ AÅÁtΡ  {واٍل، وهو القيم باألمور : وصديق، وقيل

Πr& šχρ÷  {: قوله] ١٠٨[ ß‰ƒ Ìè? β r& (#θ è= t↔ ó¡n@ öΝä3s9θ ß™ u‘ { )نزلت يف اليهود حني ،)٤ 

 &Πr÷  {: يا حممد ائتنا بكتاب من السماء مجلة كما أتى موسى بالتوراة، فقال تعاىل: قالوا

šχρ ß‰ƒ Ìè? { )بل تريدون أن تسألوا رسولكم : أتريدون، فامليم صلة، وقيل:  يعين،)٥

$  {  حممًدا yϑ x. Ÿ≅Í×ß™ 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ ö6 s% 3 { )سأله قومه ،)٦ }  $ tΡÍ‘ r& ©!$# Zο tôγ y_ { )٧( 
لن نؤمن لك حىت تأيت باهللا واملالئكة قبيلًا، كما : فقالوا  إهنم سألوا رسول اهللا: وقيل

قترحة بعد ظهور أِرَنا اهللا جهرة، ففيه منعهم عن السؤاالت امل: الواقأن موسى سأله قومه ف
tΒ  {الدالئل والرباهني  uρ ÉΑ£‰t7oK tƒ tøà6ø9$# Ç≈ oÿ‡ M}$$ Î/ { )يستبدل الكفر باإلميان : )٨} ô‰s)sù 

¨≅ |Ê u!#uθ y™ È≅‹ Î6  . قصد السبيل: أخطأ وسط الطريق، وقيل: )٩( } ∪∇⊂⊆∩ 9$#¡¡

Š¨  {: قوله تعاىل] ١٠٩[ uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ Ï iΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9  أي متىن وأراد ،)١٠( } #$

                                                 
 . ١٠٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٠٨: سورة البقرة آية ) ٨(
  .١٠٨: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٢ 

öθ  {: ودهكثري من أهل الكتاب من الي s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ { )يا معشر املؤمنني ،)١ }  . Ï iΒ 

Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä. # Y‰ |¡ ym { )حيسدونكم حسًدا، : ى املصدر، أيـ ُنصب عل،)٢

}  ô Ï iΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ àΡ r& { )من تلقاء أنفسهم ومل يأمرهم اهللا بذلك، :  أي،)٣}  . Ï iΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 صدق ودينه حق،   ول حممدـيف التوراة أن ق. )٤( } ) #$

}  (#θ à ôã $$ sù { )فاتركوا : )٥} (#θ ßs x ô¹ $# uρ { )احملو، :  وجتـاوزوا، فالعفو،)٦

4  {اإلعراض، وكان هذا قبل آية القتال، : والصفح ®L ym u’ ÎA ù' tƒ ª! $# ÿ Íν Í ö∆ r' Î/ 3 { )٧(، 
لنضري، وقال ابن عباس رضي اهللا ابعذابه القتل والسيب لبين قريظة واجلالء والنفي لبين 

θ#) {: هو أمره بقتاهلم يف قوله: عنهما وقال قتادة è= ÏG≈ s% š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ öΝ  {: إىل قوله )٨( } #$ èδ uρ šχρ ã Éó≈ |¹ ∩⊄∪ { )٩(، }  ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã 

È e≅ à2 & ó x« Öƒ Ï‰ s% ∩⊇⊃∪ { )١٠( . 

]١١٠ [}  (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# 4 $ tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? { )تسلفوا : )١١

                                                 
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ١٠٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١١٠: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣ 

} /ä3Å¡àΡL{ ôÏiΒ 9öyz { )طاعة وعمل صاحل : )١}  çνρ ß‰ÅgrB y‰Ψ Ïã «!$# 3 { )اد رأ:  وقيل،)٢

β¨  {باخلري املال من زكاة أو صدقة جتدوه عند اهللا حىت الثمرة واللقمة مثل أحد  Î) ©!$# $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊃∪ { )٣( . 

 ...  ِإلَّا َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََماِنيُُّهْموله تعاىل َوقَالُوا لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَق
]١١١ [}  (#θ ä9$ s% uρ s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# ω Î) tΒ tβ%x. #·Šθ èδ { )ا ،)٤أي يهودي } ÷ρ r& 

3“ t≈ |Á tΡ 3 { )من كان هودًا وال دين إال دين لن يدخل اجلنة إال:  وذلك أن اليهود قالوا،)٥ 

لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانيا وال دين إال دين النصرانية قال اهللا : اليهودية، وقالت النصارى
š  {: تعاىل ù= Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$ tΒ r& 3 { )لباطلة اليت متنوها على اهللا بغري احلق، شهواهتم ا:  أي،)٦

} ö≅ è% { )يا حممد : )٧}  (#θè?$yδ { )٨(، أصله آتوا }  öΝà6uΖ≈yδöç/ { )حجتكم على ما  )٩

 : مث قال ردا عليهم. )١٠( } ∪⊆⊆⊆∩ βÎ) óΟçGΖà2 šÏ%Ï‰≈|¹  {زعمتم، 

]١١٢ [}  4’ n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ { )ليس كما قالوا بل احلكم لإلسالم، :  أي،)١١

                                                 
 . ١١٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١١: ورة البقرة آية س) ٦(
 . ١١١: البقرة آية  سورة) ٧(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١١٢: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤ 

أخلص : أخلص دينه هللا، وقيل:  أي،)١( } !¬  {وإمنا يدخل اجلنة من أسلم وجهه 

م واخلضوع، وخص الوجه الخضع وتواضع هللا، وأصل اإلسالم االستس: عبادته هللا، وقيل
uθ  {ألنه إذا جاد بوجهه يف السجود مل يبخل بسائر جوارحه،  èδuρ ÖÅ¡øt èΧ { )يف : )٢

&ÿ…ã  {خملص، : مؤمن، وقيل: عمله، وقيل s#sù …çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )٣( . 

ÏM  {: قوله] ١١٣[ s9$ s% uρ ßŠθßγ uŠø9$# ÏM |¡øŠs9 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$# 4’ n?tã &ó x« { )نزلت يف يهود ،)٤ 

أتاهم أحبار   املدينة ونصارى أهل جنران، وذلك أن وفد جنران ملا قدموا على النيب
ما أنتم على شيء من الدين، : الت هلم اليهوداليهود فتناظروا حىت ارتفعت أصواهتم، فق

ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا : ىوكفروا بعيسى واإلجنيل، وقالت هلم النصار
ÏMs9$  {: مبوسى والتوراة، فأنزل اهللا تعاىل s% uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$# ÏM |¡øŠs9 ßŠθ ßγ uŠø9$# 4’n?tã &ó x« öΝèδuρ tβθ è= ÷G tƒ 

|=≈ tG Å3ø9$# 3 { )معناه ليس يف كتبهم هذا :  الفريقني يقرؤون الكتاب، وقيلال وك،)٥

 .y7Ï9≡x‹x  {االختالف، فدل تالوهتم الكتاب وخمالفتهم ما فيه على كوهنم على الباطل، 

tΑ$ s% t Ï% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ { )آباءهم الذين مضوا، :  يعين،)٦}  Ÿ≅ ÷WÏΒ öΝÎγ Ï9öθ s% 4 { )قال ،)٧ 

 مشركي العرب، كذلك قالوا يف نبيهم يعين: يعين عوام النصارى، وقال مقاتل: جماهد

                                                 
 . ١١٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١٣: البقرة آية سورة ) ٤(
 . ١١٣: رة آية قسورة الب) ٥(
 . ١١٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١١٣: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥ 

أمم كانت قبل اليهود : ء من الدين، وقال عطاءيإهنم ليسوا على ش: وأصحابه  حممد
إنه : والنصارى، مثل قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب عليهم السالم، قالوا لنبيهم

$$!ª  {ليس على شيء،  sù ãΝä3øt s† öΝßγ oΨ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )يقضي بني احملق واملبطل، : )١

} $yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù tβθ àÎ= tFøƒ s† ∩⊇⊇⊂∪ { )من الدين: )٢ . 

ôtΒ  {: قوله] ١١٤[ uρ ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# β r& tx.õ‹ãƒ $ pκ Ïù …çµ ßϑ ó™$# { )اآلية ،)٣ 

نزلت يف الذين غزوا بين إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا 
) ومن أظلم(  بيت املقدس فكان خرابا إىل أن بناه املسلمون يف أيام عمر بن اخلطاب

4  {بيت املقدس وحماريبه : يعين) ممن منع مساجد اهللا( كفرأ: أي të y™ uρ ’ Îû !$ yγ Î/# tyz 4 

š Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝßγ s9 β r& !$ yδθè= äz ô‰tƒ ω Î) šÏÍ← !% s{ 4 { )وذلك أن بيت املقدس موضع ،)٤ 

 يعين بيت -مل يدخلها : امحج النصارى وحمل زيارهتم، وقال ابن عباس رضي اهللا عنه
öΝßγ  { بعد عمارهتا رومي إال خائفا لو علم به قتل -املقدس  s9 ’Îû $ uŠ÷Ρ‘$! $# Ó“ ÷“ Åz { )٥( :

تفتح : تل والكليباهو القتل للحريب واجلزية للذمي، قال مق: ل قتادةعذاب وهوان، قا
óΟßγ{مدائنهم الثالثة قسطنطينية ورومية وعمورية،  s9uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ë># x‹tã ×Λ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )٦(، 

 . وهو النار
، وأراد باملساجد املسجد ةنزلت يف مشركي مك: وقال عطاء وعبد الرمحن بن زيد

وأصحابه من حجه والصالة فيه عام احلديبية، وإذا منعوا   رسول اهللاحلرام منعوا 
                                                 

 . ١١٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١٤: رة آية سورة البق) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦ 

š  {من أن يعمره بذكر اهللا فقد سعوا يف خراهبا   رسول اهللا Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝßγ s9 β r& 

!$ yδθè= äz ô‰tƒ ω Î) šÏÍ← !% s{ 4 { )أفتحها عليكم حىت تدخلوها : أهل مكة، يقول:  يعين،)١

منادًيا ينادي أال ال حيجن بعد هذا   وتكونوا أوىل هبا منهم، ففتحها عليهم وأمر النيب
، مفهذا خوفهم، وثبت يف الشرع أن ال ميكن مشرك من دخول احلر )٢( العام مشرك

} öΝßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ‘$! $# Ó“ ÷“ Åz { )ل واهلوان والقتل والسيب والنفيالذ )٣ . 

]١١٥ [}  ¬!uρ ä−Ìô±pRùQ$# Ü> Ìøó pRùQ$#uρ 4 { )ملكا وخلقا ،)٤ }  $ yϑ uΖ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_ uρ «!$# 4 

χ Î) ©!$# ììÅ™≡uρ { )الواسع اجلود الذي يسع :  أي غين يعطي من السعة، قال الفراء،)٥

ÒΟŠ  {واسع املغفرة : عطاؤه كل شيء، قال الكليب Î= tæ ∩⊇⊇∈∪ { )بنياهتم حيثما صلوا  )٦

 . ودعوا
وله تعاىل َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ُسْبَحاَنُه َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض كُلٌّ لَُّه ق

 .... قَاِنُتونَ
θ#)  {: قوله تعاىل] ١١٦[ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 { )بال واو، )قالوا(  قرأ ابن عامر،)٧ ،

θ#)  {وقرأ اآلخرون  ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 { )ير عز: نزلت يف يهود املدينة حيث قالوا )٨

                                                 
 . ١١٤: ية آسورة البقرة ) ١(
ويف احلج واملغازي،  ومسلم يف احلج باب ال حيج  ١/٤٧١أخرجه البخاري يف الصالة باب ما يستر من العورة ) ٢(

 . ،  ٧/٢١واملصنف شرح السنة  ٢/٩٨٢ ) ١٣٤٧( بالبيت مشرك رقم 
 . ١١٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١١٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١١٦: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧ 

: املسيح ابن اهللا، ويف مشركي العرب حيث قالوا: ابن اهللا ويف نصارى جنران حيث قالوا
çµ…  {املالئكة بنات اهللا،  oΨ≈ys ö7ß™ ( { )نزه وعظم نفسه، قوله تعاىل،)١  :}  ≅ t/ …ã&©! $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )عبيدا وملكا، : )٢}  @≅ ä. …ã& ©! tβθ çFÏ⊥≈ s% ∩⊇⊇∉∪ { )قال جماهد ،)٣ 

: مقرون له بالعبودية، وقال ابن كيسان: مطيعون، وقال عكرمة ومقاتل: ء والسديوعطا
قائمون بالشهادة، وأصل القنوت القيام، واختلفوا يف حكم اآلية فذهب مجاعة إىل أن 

هو راجع إىل عزير واملسيح واملالئكة، وعن ابن عباس : لتحكم اآلية خاص، وقال مقا
ع إىل أهل طاعته دون سائر الناس، وذهب مجاعة إىل أن هو راج: رضي اهللا عنهما أنه قال

يقتضي اإلحاطة بالشيء حيث ال يشذ " كل " حكم اآلية عام يف مجيع اخللق، ألن لفظ 
 . قانتون مذللون مسخرون ملا خلقوا له: منه شيء وقيل

ßìƒ  {: قـولـه عز وجـل] ١١٧[ Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )مبدعها :  أي،)٤

sŒÎ)uρ ##  {ومنشئها من غري مثال سبق،  |Ós% #Xö∆r& { )أحكـمه : قدره، وقيل:  أي،)٥

قضى عليه لفراغه من الدنيا، ومنه : ومنه قيل ملن ماتالفراغ، : وأتقنه، وأصل القضاء
${قضاء اهللا وقدره، ألنه فرغ منه تقديرا أو تدبريا  yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …ã& s! ä. ãβθä3uŠsù ∩⊇⊇∠∪ { )٦(، 

قال ابن األنباري : فَِإنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ واملعدوم ال خياطب؟ قيل: فإن قيل كيف قال
هو وإن : ا يقول له، أي ألجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معىن اخلطاب، وقيلفإمن: معناه

 .  ملا قدر وجوده وهو كائن ال حمالة كان كاملوجود فصح اخلطابهكان معدوما ولكن

                                                 
 . ١١٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١٧: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨ 

$ }  tΑ قوله] ١١٨[ s% uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ { )قال ابن عباس رضي اهللا ،)١ 

مشركو العرب، : ادةـال قتـقوالنصارى، : دـود، وقال جماهـاليه: اـعنهم

}  Ÿω öθ s9 { )هال : )٢}  $ uΖ ßϑ Ï k= s3ãƒ ª! ρ÷  {عيانا بأنك رسوله : )٣( } #$ r& !$ oΨ Ï? ù' s? 

×π tƒ# u 3{ )داللة عالمة على صدقك، قال اهللا تعاىل: )٤ :}  š Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% š Ï% ©! $# 

 ÏΒ Ν Îγ Î= ö7 s% { )ة، ـم اخلاليـكفار األم:  أي،)٥}  Ÿ≅ ÷W Ï iΒ óΟ Îγ Ï9 öθ s% ¢ ôM yγ t7≈ t± n@ 

óΟ ßγ ç/θ è= è% 3 { )أشبه بعضهم بعضا يف الكفر والقسوة وطلب احملال، : أي،)٦ }  ô‰ s% 

$ ¨Ψ ¨ t/ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊇⊇∇∪ { )٧( . 

]١١٩ [}  !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالصدق، قال ابن عباس رضي اهللا : يأ ،)٨

معناه مل نرسلك عبثا : باإلسالم وشرائعه، وقال مقاتل: بالقرآن وقال ابن كيسان: عنهما
 . إمنا أرسلناك باحلق

 وأهل طاعيت بالثواب الكرمي، يمبشرا ألوليائ:  أي،)٩( }  }  #ZÏ±o0 ولهق

} #\ƒ É‹tΡuρ ({ )منذرا خموفا ألعدائي وأهل معصييت بالعذاب األليم:  أي،)١٠ . 
                                                 

 . ١١٨: ة البقرة آية رسو) ١(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١١٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١١٩: ورة البقرة آية س) ٩(
 . ١١٩: بقرة آية لسورة ا) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٩ 

هو على معىن قوهلم ال تسأل : على النهي وقيل: )١( } @Ÿωuρ ã≅t↔ó¡è  {: رأ نافع ويعقوبق

 )٢( } @Ÿωuρ ã≅t↔ó¡è  {عن شر فالن فإنه فوق ما حتسب، وليس على النهي، وقرأ اآلخرون 
واجلحيم  )٣( } ∪ôtã É=≈ptõ¾r& ÉΟŠÅspgø:$# ∩⊇⊇  {ولست مبسئول عنهم : في مبعىننبالرفع، على ال

 . معظم النار

 }  ، قوله]١٢٠[ s9 uρ 4 yÌ ö s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4 ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% 

χ Î) “ y‰ èδ «! $# uθ èδ 3“ y‰ çλ ù; اهلدنة ويطمعونه أنه إن    وذلك أهنم يسألون النيب،)٤( } #$

جون هبا، وإمنا يطلبون رأنك وإن هادنتهم فال يأمهلهم اتبعوه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، معناه 
 إال باليهودية، ،)٥( } s9uρ 4yÌös? y7Ψtã ßŠθåκuø9$#  {ذلك تعلال وال يرضون منك إال باتباع ملتهم 

} Ÿωuρ 3“t≈|Á̈Ψ9$# { )ريقة، طرانية، وامللة الإال بالنص )٦}  ÈÈ⌡s9uρ |M÷èt7̈?$# Νèδu!#uθ÷δr& { )قيل،)٧  :

 /y‰÷èt  { ،)٨( } È⌡s9 |Mø.uõ°r& £sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå÷  {: واملراد به األمة كقوله  اخلطاب مع النيب

“Ï%©!$# x8u!%y` zÏΒ ÉΟù=Ïèø9$#   { )م الالبيان بأن دين اهللا هو اإلسالم والقبلة قبلة إبراهيم عليه الس: )٩

 . )١٠( } ∪⊂⊅⊆∩ tΒ y7s9 zÏΒ «!$# ÏΒ <c’Í<uρ Ÿωuρ AÅÁtΡ$  {وهي الكعبة، 
                                                 

 . ١١٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦٥: الزمر آية سورة ) ٨(
 . ١٢٠: ية آسورة البقرة ) ٩(
 . ١٢٠: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠ 

]١٢١ [}  tÏ%©!$# ãΝßγ≈oΨ÷s?#u |=≈tGÅ3ø9$# { )نزلت يف أهل :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما،)١

وكانوا أربعني رجلًا، اثنان وثالثون من احلبشة ومثانية   السفينة قدموا مع جعفر بن أيب طالب
 هم ممن آمن من اليهود عبد اهللا بن سالم وشعبة بن: من رهبان الشام منهم حبريا، وقال الضحاك

ام بن يهودا وأسد وأسيد ابنا كعب وابن يا مني وعبد اهللا بن صوريا، وقال قتادة عمرو ومت
 قال ،)٢( } ?çµtΡθè=÷Gtƒ ¨,ym ÿÏµÏ?uρŸξÏ… {هم املؤمنون عامة، : وقيل  هم أصحاب حممد: وعكرمة

 وقال  يصفونه يف كتبهم حق صفته ملن سأهلم من الناس، واهلاء راجعة إىل حممد: الكليب
يقرؤونه كما أنزل وال    هي عائدة إىل الكتاب، واختلفوا يف معناه فقال ابن مسعود:اآلخرون

يعملون مبحكمه ويؤمنون مبتشاهبه : حيرفونه، وحيلون حالله وحيرمون حرامه، وقال احلسن
 y7Í×̄≈s9'ρé& tβθãΖÏΒ÷σãƒ ÏµÎ/ 3  {يتبعونه حق اتباعه : ويكلون علم ما أشكل عليهم إىل عامله، وقال جماهد

tΒuρ öàõ3tƒ ÏµÎ/ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρçÅ£≈sƒø:$# ∩⊇⊄⊇∪ { )٣( . 

كُْم َعلَى ي فَضَّلُْتنِّوله تعاىل َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اذْكُُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَق
 .... الَْعالَِمَني

]١٢٢ [}  û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) (#ρ ã ä. øŒ $# z ÉL yϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Î oΤ r& uρ óΟ ä3 çG ù= Ò sù ’ n? tã 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄⊄∪ { )٤(.  

]١٢٣ [}  (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ  tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ 

$ yγ ãè xΖ s? ×π yè≈ x x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ ∩⊇⊄⊂∪ { )٥( . 

                                                 
 . ١٢١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٢١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٣: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١ 

]١٢٤ [}  * ÏŒÎ)uρ #’n?tFö/$# zΟ↵Ïδ≡tö/Î) …çµš/u‘ ;M≈uΚÎ=s3Î/ £ßγ£ϑs?r'sù ( { )وهو إبراهيم بن تارخ هو  )١

واهلم الء اهللا العباد ليس ليعلم أحتاالختبار واالمتحان واألمر، واب: آزر بن ناخور، ومعىن االبتالء
باالبتالء ألنه عامل هبم، ولكن ليعلم العباد أحواهلم حىت يعرف بعضهم بعضا، واختلفوا يف 

قام هبن، وقال : أداهن، قال الضحاك: قال قتادة) فأمتهن( الكلمات اليت ابتلى اهللا هبا إبراهيم
يقتدى بك يف اخلري، : )٢( } ) (tΑ$s% ’ÎoΤÎ) y7è=Ïæ%y` Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΒ$tΒÎ  {: عمل هبن، قال اهللا تعاىل: ميان

}  tΑ$s% { )إبراهيم )٣ :}  ÏΒuρ ÉL−ƒÍh‘èŒ ( { )ومن أوالدي أيًضا فاجعل أئمة يقتدى هبم، : )٤

}  tΑ$s% { )اهللا تعاىل )٥ :}  Ÿω ãΑ$uΖtƒ { )ال يصيب  )٦}  “Ï‰ôγtã tÏϑÎ=≈©à9$# ∩⊇⊄⊆∪ { )٧( .

نبويت، : عهدي رمحيت، وقال السدي: قال عطاء بن أيب رباح أي من كان منهم ظاملا ال يصيبه،
ال ينال ما عهدت إليك : ليس لظامل أن يطاع يف ظلمه، ومعىن اآلية:  اإلمامة، قال جماهد:وقيل

أراد بالعهد األمان من النار، وبالظامل : من النبوة واإلمامة من كان ظاملا من ولدك، وقيل
 . املشرك

: )٩( } Zπt/$sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9{الكعبة، :  يعين،)٨( } øŒÎ)uρ $uΖù=yèy_ |MøŠt7ø9$# { :قال اهللا تعاىل] ١٢٥[

يثوبون إليه من كل جانب وحيجون، قال ابن عباس : هلم، قال جماهد وسعيد بن جبري مرجعا

                                                 
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢٤:  آية سورة البقرة) ٢(
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢ 

مأمنا يأمنون : أي )١( } YΖøΒr&uρ$  {جممعا، : معاذا وملجأ، وقال قتادة وعكرمة: رضي اهللا عنهما

إيذاء املشركني فإهنم ما كانوا يتعرضون ألهل مكة، ويقولون هم أهل اهللا، ويتعرضون ملن  فيه من
اء خل قرأ نافع وابن عامر بفتح اخلاء على اخلرب، وقرأ الباقون بكسر ا،)٢( } ρä‹ÏƒªB$#uρ#)  {حوله 

مقام إبراهيم، وقال املسجد كله :  قال ميان،)٣( } ) ÏΒ ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡tö/Î) ’~?|ÁãΒ  {على األمر، 

اهد احلج مثل عرفة شأراد مبقام إبراهيم مجيع م: احلرم كله مقام إبراهيم، وقيل: إبراهيم النخعي
أن مقام إبراهيم هو احلجر الذي يف املسجد يصلي إليه : ومزدلفة وسائر املشاهد، والصحيح

 . األئمة، وذلك احلجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت

$!  {  ولهق tΡô‰Îγ tã uρ #’n< Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î)uρ { )أمرنامها وأوصينا إليهما :  أي،)٤

} βr& #tÎdγ sÛ z ÉL ø‹t/ { )ابنياه على : الكعبة إضافة إليه ختصيصا وتفضيال، أي:  يعين،)٥

طهراه من األوثان والريب وقول الزور : رة والتوحيد، وقال سعيد بن جبري وعطاءالطها
}  tÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 { )الـدائـريـن حـولـه، : )٦}  šÏÅ3≈ yè ø9$#uρ { )املقيمني : )٧

Æì2  {اجملاورين،  ”9$#uρ { )مجع راكـع، ،)٨ }  ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊇⊄∈∪ { )ساجد، وهم : )٩

 . الطائفني هم الغرباء والعاكفني أهل مكة: املصلون، قال الكليب ومقاتل

                                                 
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢٥ : سورة البقرة آية) ٢(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٢٥: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣ 

 .... وله تعاىل َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِتق
]١٢٦ [}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈ yδ { )احلرم، :  يعين مكة، وقيل،)١

} #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u { )ذا أمن يأمن فيه أهله، :  أي،)٢}  ø−ã— ö‘ $#uρ …ã& s#÷δ r& zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# { )منا إ ،)٣

$$!» ôtΒ ztΒ#u Νåκ÷]ÏΒ  {دعا بذلك ألنه كان بواد غري ذي زرع  Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )دعا : )٤

$tΑ  {للمؤمنني خاصة،  s% { )اهللا تعاىل )٥ :}  tΒ uρ txx. …çµ ãèÏnG tΒ é'sù Wξ‹ Î= s% { )أي ،)٦ 

لرزق للخلق كافة ا إىل منتهى أجله، وذلك أن اهللا تعاىل وعد سأرزق الكافر أيًضا قليال
ΝèO ÿ…çν§  {مؤمنهم وكافرهم، وإمنا قيد بالقلة ألن متاع الدنيا قليل،  ”sÜôÊ r& { )أي،)٧  :

’4  {: أجلئه يف اآلخرة n< Î) É># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊄∉∪ { )املرجع يصري إليه:  أي،)٨ . 

↵ }  øŒÎ)uρ ßìsùötƒ ÞΟ قوله] ١٢٧[ Ïδ≡tö/Î) y‰Ïã# uθ s)ø9$# zÏΒ ÏM ø t7ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ { )يعين  )٩

$  {جدر البيت : قاعدة، وقال الكسائي: أسسه، واحدهتا uΖ−/u‘ ö≅ ¬7s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( { )فيه ،)١٠ 

y7  {ا تقبل منا بناءنا ربن: إضمار، أي ويقوالن ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ  لدعائنا ،)١١( } 9$#¡¡

                                                 
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٢٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤ 

} ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ { )بنياتنا: )١ . 

]١٢٨ [}  $uΖ−/u‘ $uΖù=yèô_$#uρ È÷yϑÎ=ó¡ãΒ y7s9 { )موحدين مطيعني خملصني خاضعني لك: )٢ :

}  ÏΒuρ !$uΖÏF−ƒÍh‘èŒ { )أوالدنا، :  أي،)٣}  Zπ̈Βé& { )أتباع األنبياء، : مجاعة، واألمة: )٤

} ZπyϑÎ=ó¡•Β y7©9 { )خاضعة لك، : )٥}  $tΡÍ‘r&uρ { )علمنا وعرفنا  )٦} $oΨs3Å™$uΖtΒ { )٧( :

الذبيحة، : مذاحبنا، والنسك: مواضع حجنا، وقال جماهد:  حجنا، وقيلعالمأشرائع ديننا و
العابد، فأجاب اهللا تعاىل دعاءمها فبعث : العبادة، والناسك: متعبداتنا، وأصل النسك: وقيل

نعم فسمي : عرفت يا إبراهيم؟ قال: جربيل فأرامها املناسك يف يوم عرفة، فلما بلغ عرفات قال
 MΡr& Ü>#§θ−G9$#| (y7̈ΡÎ  { جتاوز عنا، ،)٨( } ) ó=è?uρ !$oΨø‹n=tã  {. اتالوقت عرفة واملوضع عرف

ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇⊄∇∪ { )٩( . 

]١٢٩[ }  $uΖ−/u‘ ô]yèö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù { )يف األمة املسلمة من ذرية إبراهيم وإمساعيل، :  أي،)١٠

Zωθ  {يف أهل مكة، : وقيل ß™ u‘ öΝ åκ ÷] Ï iΒ { )مرسال منهم، أراد به حممدا:  أي،)١١  

                                                 
 . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢٨: ورة البقرة آية س) ٢(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية  )١٠(
 . ١٢٩: البقرة آية  سورة) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٥ 

}  (#θ è= ÷G tƒ { )يقرأ : )١}  öΝÍκön=tæ y7ÏG≈tƒ#u { )القرآن، واآلية من القرآن كالم : كتابك يعين )٢

، هي مجاعة حروف، يقال خرج القوم بآيتهم، أي جبماعتهم: متصل إىل انقطاعه، وقيل
}  ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# { )القرآن، :  يعين،)٣} sπyϑõ3Ïtø:$#uρ { )فهم القرآن، وقال :  قال جماهد،)٤

هي العلم والعمل، وال يكون الرجل : مواعظ القرآن وما فيه من األحكام، قال قتيبة: مقاتل
احلكمة الفقه، قال أبو : ي القضاء، وقيله: السنة واألحكام، وقيل: حكيما حىت جيمعهما، وقيل

كل كلمة وعظتك أو دعتك إىل مكرمة أو هنتك عن قبيح فهي حكمة، : بكر بن دريد
}  öΝÍκÏj.t“ãƒuρ 4 { )يأخذ الزكاة من أمواهلم، وقال : لييطهرهم من الشرك والذنوب، وق:  أي،)٥

يشهد هلم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا لألنبياء بالبالغ من التزكية وهي التعديل، : ابن كيسان
}  y7̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9$# ∩⊇⊄∪ { )الذي ال يوجد مثله: العزيز:  قال ابن عباس،)٦ . 

]١٣٠ [}   tΒ uρ Ü= xî ö tƒ  tã Ï' ©# Ï iΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) { )يترك دينه وشريعته، يقال: أي )٧ :

لفظة استفهام ومعناه ): من( : تركه، وقولهارغب يف الشيء إذا أراده، ورغب عنه إذ
ω  {ما يرغب من ملة إبراهيم : بيخ، يعينالتقريع والتو Î) tΒ tµ Ïy™ …çµ |¡øtΡ 4 { )قال ابن ،)٨ 

أهلك نفسه، : قبل نفسه، وقال أبو عبيدة ضل من: من خسر نفسه، وقال الكليب: عباس
اجلهل وضعف الرأي، وكل : معناه جهل نفسه، والسفاهة: جوقال ابن كيسان والزجا

                                                 
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٢٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٠: ة البقرة آية سور) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦ 

سفيه جاهل، وذلك أن من عبد غري اهللا فقد جهل نفسه ألنه مل يعرف أن اهللا خلقها، 
} Ï‰s)s9uρ çµ≈uΖø‹xsÜô¹ $# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )اخترناه يف الدنيا، : )١}   … çµ ¯Ρ Î) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z Ïϑ s9 

t Ås Î=≈ ¢Á9 فيه تقدمي : اجلنة، وقال احلسني بن الفضل أي مع األنبياء يف:  يعين،)٢( } ∪⊂⊃⊆∩ #$

 . وتأخري، تقديره ولقد اصطفيناه يف الدنيا واآلخرة وإنه ملن الصاحلني
 ....  قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الَْعالَِمَنيوله تعاىل ِإذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْمق

]١٣١ [}  øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/u‘ öΝÎ= ó™ r& ( { )أي استقم على اإلسالم واثبت عليه، ألنه ،)٣ 

أخلص : كليبقال له ذلك حني خرج من السرب، وقال ال: كان مسلما، قال ابن عباس
$tΑ {وفوض أمورك إليه،   أسلم نفسك إىل اهللا: دينك وعبادتك هللا، وقال عطاء s% 

àM ôϑ n=ó™ r& Éb> tÏ9 tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊂⊇∪ { )وقد حقق ذلك حيث مل : فوضت، قال ابن عباس:  أي،)٤

 . يستعن بأحد من املالئكة حني ألقي يف النار

]١٣٢ [}  4 œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà)÷è tƒ uρ { )ووصى هبا إبراهيم ووصى : معناه )٥

¢  {يعين كلمة اإلخالص ال إله إال اهللا : يعقوب بنيه، قال الكليب ومقاتل Í_ t6≈tƒ { )٦(، 
’βÎ) ©!$# 4¨  {: معناه أن يا بين s∀ sÜô¹ ãΝä3s9 t  {اختار : )٧( } #$ Ïe$! دين :  أي،)٨( } #$

                                                 
 . ١٣٠: رة آية قسورة الب) ١(
 . ١٣٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٣٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٢: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧ 

Ÿξ  {اإلسالم  sù £è?θ ßϑ s? ω Î) ΟçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ { )مؤمنون، وقيل خملصون، وقيل ،)١ 

وا يف احلقيقة عن ترك اإلسالم مفوضون، والنهي يف ظاهر الكالم وقع على املوت، وإمنا هن
 . ال وأنتم مسلمونإداوموا على اإلسالم حىت ال يصادفكم املوت : معناه

 يعين أكنتم شهداء يريد ما كنتم )٢( } −Πr& öΝçGΨä. u!#y‰pκà÷  {: قوله تعاىل] ١٣٣[

øŒÎ) u|Øym z>θà)÷è  {شهداء حضورا  tƒ ßNöθ yϑ ø9$# { )حني قرب يعقوب من املوت، :  أي،)٣

ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه   نزلت يف اليهود حني قالوا للنيب: قيل
ملا دخل يعقوب مصر : ذا القول يكون اخلطاب لليهود، وقال الكليبباليهودية؟ فعلى ه

$ }  øŒÎ) tΑ دون األوثان والنريان، فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقالبرآهم يع s% 

Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? . ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ (#θ ä9$ s% ß‰ ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í← !$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ 

t,≈ ys ó™ Î) uρ { )وكان إمساعيل عما هلم، والعرب تسمي العم أبا كما تسمي اخلالة أما ،)٤ 

}  $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïn≡uρ { )نصب على البدل من قوله،  )٥}  y7 yγ≈ s9Î) { )نعرفه إهلًا :  وقيل،)٦

ßøt {واحدا،  wΥuρ …ã& s! tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ { )٧(  

]١٣٤ [}  y7 ù= Ï? ×π̈Β é& { )مجاعة، : )٨}  ô‰s% ôM n= yz ( { )مضت، : )٩}  $ yγ s9 $ tΒ 

                                                 
 . ١٣٢: بقرة آية سورة ال) ١(
 . ١٣٣: ية آسورة البقرة ) ٢(
 . ١٣٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٣٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٣٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٣٤: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨ 

ôM t 6 | ¡ x Ν  {من العمل،  )١( } . ä3 s 9 u ρ $ ¨Β öΝ çF ö; | ¡ x . ( Ÿ ω u ρ t βθ è= t ↔ ó¡ è? $ £ϑ t ã ( #θ çΡ% x . 

t βθ è= u Κ ÷è t ƒ ∩⊇⊂⊆∪ { )يسأل كل عن عمله ال عن عمل غريه:  يعين،)٢ . 

]١٣٥ [}  (#θ ä9$ s% uρ (#θçΡθ à2 #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρ ß‰tG öκsE 3 { )نزلت يف :  قال ابن عباس،)٣

رؤساء يهود املدينة ويف نصارى أهل جنران وذلك أهنم خاصموا املسلمني يف الدين كل 
نبياء وكتابنا التوراة ألنبينا موسى أفضل ا: ت اليهودفرقة تزعم أهنا أحق بدين اهللا، فقال

والقرآن،   أفضل الكتب، وديننا أفضل األديان، وكفرت بعيسى واإلجنيل ومبحمد
وقالت النصارى نبينا أفضل األنبياء وكتابنا اإلجنيل أفضل الكتب، وديننا أفضل األديان 

كونوا على ديننا فال : ؤمننيوالقرآن، وقال كل واحد من الفريقني للم  وكفرت مبحمد
≅ö  {: يا حممد )٤( } %ö≅è  {: ين إال ذلك، فقال تعاىلد t/ s' ©#ÏΒ zΟ↵Ïδ≡tö/Î) { )بل نتبع،)٥  

$  {ملة إبراهيم  Z‹ÏΖym ( { )احلنيفة أتباع : أراد به ملة إبراهيم احلنيف قال جماهد )٦

ف املائل احلني: إبراهيم فيما أتى به من الشريعة اليت صار هبا إماما للناس، قال ابن عباس
ألديان كلها إىل دين اإلسالم، وأصله من احلنف وهو ميل وعوج يكون يف القدم اعن 

} $tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∈∪ { )٧(  

 : مث علم املؤمنني طريق اإلميان فقال جل ذكره
 ....  ِإْبَراِهيَموله تعاىل قُولُوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنِزلَ ِإلَْيَنا َوَما أُنِزلَ ِإلَىق

                                                 
 . ١٣٤:  آية سورة البقرة) ١(
 . ١٣٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٣٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٣٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٥: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩ 

]١٣٦ [}  (#þθä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) { )يعين القرآن، ،)١ }  !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n< Î) 

zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) { )وهو عشر صحف  )٢}  Ÿ≅Š Ïè≈oÿ ôœ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{$#uρ { )يعين،)٣  :

 ألنه ولد لكل واحد لكذسبط، مسوا ب: أوالد يعقوب، وهم اثنا عشر سبطا، واحدهم
حافده، واألسباط من بين إسرائيل كالقبائل من العرب، من : منهم مجاعة، وسبط الرجل

$!  {: بين إمساعيل، والشعوب من العجم، وكان يف األسباط أنبياء، ولذلك قال tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

$ uΖøŠs9Î) { )ه صاروا كلهم أنبياءـن صلبـوب مـهم بنو يعق:  وقيل،)٤ .}  !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 

4 y›θãΒ { )يعين التوراة، ،)٥ }  4 |¤ŠÏã uρ { )يعين اإلجنيل، ،)٦ }  !$ tΒ uρ u’ÎAρ é& { )٧( :

šχθ {أعطي  –ŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω ä−ÌhxçΡ t ÷t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ { )ن بالكل ال نفرق منؤ:  أي،)٨

ßøt  { أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، بني wΥuρ …çµs9 

tβθ ãΚÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ { )انية ربكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالع:  عن أيب هريرة قال،)٩

 تصدقوا أهل الكتاب وال ال {   ألهل اإلسالم، فقال رسول اهللاويفسروهنا بالعربية

 . اآلية )١٠( } آمنا باهللا: تكذبوهم، وقولوا
                                                 

 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣٦ : سورة البقرة آية) ٣(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية ) ٩(
 ). ٤٢١٥(البخاري تفسري القرآن ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠ 

]١٣٧ [}  ÷β Î* sù (#θ ãΖ tΒ# u È≅ ÷V Ïϑ Î/ !$ tΒ Λ äΨ tΒ# u  Ïµ Î/ { )مبا آمنتم به، وكذلك : أي )١

§{  {: ة، كقوله تعاىلـصل) املثل( اس، وـا ابن عبـكان يقرؤه øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. 

Ö ï† x« ( { )معناه فإن آمنوا جبميع ما آمنتم به أي: يس هو كشيء، وقيلل: أي )٢ :

معناه فإن آمنوا مثل ما آمنتم، : أتوا بإميان كإميانكم وتوحيد كتوحيدكـم، وقيل
“ü  {: والباء زائدة كقوله تعاىل Ì h“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9  وقال أبو معاذ ،)٣( } #$

‰Ï  {: معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتاهبم: النحوي s) sù (#ρ y‰ tG ÷δ $# ( β Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? 

$ oÿ ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$ s) Ï© ( { )يقال:  ابن عباس وعطاء أي يف خالف ومنازعة، قال،)٤ :

: شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد أخذ يف شق غري شق صاحبه، قال اهللا تعاىل
}  öΝ ä3 ¨Ψ tΒ Ì øg s† þ’ Í∋$ s) Ï© β r& { )داوة، دليله قوله تعاىلـيف ع: لـخاليف، وقي: أي )٥ :

}  š Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ —% !$ x© ©! ãΝ { أي عادوا اهللا ،)٦( } #$ ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡ sù ª! يا : )٧( } 4 #$

والنصارى، وقد كفي بإجالء بين النضري، وقتل بين  حممد، أي يكفيك شر اليهود
uθ  {ضرب اجلزية على اليهود والنصارى، قريظة، و èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 م ـألقواهل: )٨( } #$

}  ÞΟŠ Î= yè ø9  . بأحواهلم )٩( } ∪∠⊃⊆∩ #$
                                                 

 . ١٣٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١١: ية سورة الشورى آ) ٢(
  .٢٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٣: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٣٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٣٧: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١ 

]١٣٨ [}  sπ tóö7Ï¹ «!$# ( { )دين :  قال ابن عباس يف رواية الكليب وقتادة واحلسن،)١

 أثر الدين على املتدين، كما يظهر أثر الثوب على الصبغ، راهللا، وإمنا مساه صبغة ألنه يظه
فطرة اهللا وهو : دين يلزمه وال يفارقه كالصبغ يلزم الثوب، وقال جماهدألن املت: وقيل

أراد به اخلتان ألنه يصبغ صاحبه بالدم، وقال ابن : سنة اهللا، وقيل: قريب من األول، وقيل
هي أن النصارى إذا ولد ألحدهم ولد فاتت عليه سبعة أيام غمسوه يف ماء هلم : عباس

ه به ليطهروه بذلك املاء مكان اخلتان، فإذا فعلوا به ذلك أصفر، يقال له املعمودية، وصبغو
اآلن صار نصرانيا حقا، فأخرب اهللا أن دينه اإلسالم ال ما يفعله النصارى، وهو نصب : قالوا

ôtΒ  {على اإلغراء، يعين الزموا دين اهللا  uρ ß|¡ôm r& š∅ ÏΒ «!$# Zπ tó ö7Ï¹ ( { )دينا وقيل: )٢ :

ßøt  {. تطهريا wΥuρ …ã& s! tβρ ß‰Î7≈ tã ∩⊇⊂∇∪ { )مطيعون: )٣ . 

]١٣٩ [}  ö≅ è% { )يا حممد لليهود والنصارى: )٤ :}  $ oΨtΡθ •_ !$ ys è?r& ’ Îû «!$# { )٥(، 
إن األنبياء كانوا : اجملادلة يف اهللا إلظهار احلجة، وذلك بأهنم قالوا :أي يف دين اهللا واحملاجة
uθ  {ا أقدم فنحن أوىل باهللا منكم منا وعلى ديننا، ودينن èδ uρ $ uΖš/u‘ öΝà6š/u‘ uρ { )أي،)٦  :

$!  { اهللا فإنه ربنا وربكم، حنن وأنتم سواء يف oΨ s9uρ $ oΨ è=≈yϑ ôã r& öΝä3s9uρ öΝä3è=≈ yϑ ôãr& { )لكل :  أي،)٧

ßøt  {واحد جزاء عمله فكيف تدعون أنكم أوىل باهللا،  wΥuρ …çµ s9 tβθÝÁ Î= øƒ èΧ ∩⊇⊂∪ { )وأنتم ،)٨ 

                                                 
 . ١٣٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٣٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٣٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٣٩: ة البقرة آية رسو) ٤(
 . ١٣٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٣٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٣٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٣٩: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢ 

اإلخالص أن خيلص العبد دينه وعمله فال يشرك به يف : سعيد بن جبريبه مشركون، قال 
 . دينه وال يرائي بعمله

ôΘ  {: قال اهللا تعاىل] ١٤٠[ r& tβθ ä9θ à) s? { )أتقولون، صيغة استفهام، :  يعين،)١

β¨  { ومعناه التوبيخ Î) zΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î)uρ šY≈ys ó™ Î)uρ šUθ à)÷è tƒ uρ xÞ$ t7ó™ F{$#uρ (#θ çΡ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 

3“ t≈ |Á tΡ 3 ö≅è% { )يا حممد  )٢}  öΝ çFΡ r& u ãΝ n= ôã r& { )بدينهم  )٣}  ÏΘ r& ª! وقد  )٤( } 3 #$

. أخرب اهللا تعاىل أن إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
}  ô tΒ uρ ãΝ n= øß r&  £ϑ ÏΒ zΟ tG x. { )أخفى : )٥}  ¸ο y‰≈ yγ x© … çν y‰Ψ Ïã š∅ ÏΒ «!  وهي ،)٦( } 3 #$

حق ورسول أشهدهم عليه    وبنيه كانوا مسلمني، وأن حممداعلمهم بأن إبراهيم
$  {يف كتبهم،  tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊆⊃∪ { )٧(  

]١٤١ [}  y7 ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰s% ôM n= yz ( $ oλm; $ tΒ ôM t6 |¡x. Νä3s9uρ $ ¨Β óΟçFö; |¡x. ( Ÿω uρ tβθè= t↔ ó¡è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆⊇∪ { )كرره تأكيدا،)٨  . 

                                                 
 . ١٤٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٠: ورة البقرة آية س) ٤(
 . ١٤٠: بقرة آية لسورة ا) ٥(
 . ١٤٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤١: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣ 

 .... ِتي كَاُنوا َعلَْيَهاوله تعاىل َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتِهُم الَّق
 ،)٢( }zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $tΒ öΝßγ9©9uρ  {اجلهال  )١( } ãΑθà)u‹y™ â!$yγx¡9$# *{: قوله تعاىل] ١٤٢[

 يعين بيت املقدس، والقبلة ،)tã ãΝÍκÉJn=ö6Ï% ÉL©9$# (#θçΡ%x. $yγø‹n=tæ 4 { )٣  {أي شيء صرفهم وحوهلم 

فعلة من املقابلة نزلت يف اليهود ومشركي مكة، طعنوا يف حتويل القبلة من بيت املقدس إىل مكة 
توجه حنو بلدكم، وهو  شتاق إىل مولده وقدقد تردد على حممد أمره فا: فقالوا ملشركي مكة

≅  {راجع إىل دينكم، فقال اهللا تعاىل  è% °! ä−Îô³pRùQ$# Ü> Ìøó yϑ ø9$#uρ 4 { )ملكا واخللق عبيده، : )٤

} “Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇⊆⊄∪ { )٥(.  

]١٤٣ [} y7 Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ{ )ذريته وخترنا إبراهيم كما ا: أي )٦

$tΑ  {: عدال خيارا، قال اهللا تعاىل: واصطفيناهم، كـذلك جعلناكم أمة وسطا، أي s% 

öΝ ßγ äÜ y™ ÷ρ r& { )يعين أهل : أي خريهم وأعدهلم، وخري األشياء أوسطها، وقال الكليب )٧

θ#)  {: ومان يف الدين قوله تعاىلمألهنما مذدين وسط بني الغلو والتقصري  çΡθ à6 tG Ï j9 

u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 tβθ{ يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم، ،)٨(}#$ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §9 $# { )٩( :

                                                 
 . ١٤٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٢: البقرة آية سورة ) ٥(
 . ١٤٣:  آية ةسورة البقر) ٦(
 . ٢٨: سورة القلم آية ) ٧(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤ 

 }  öΝ حممد ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 { )معدال مزكيا لكم، قوله تعاىل: )١ :}  $ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ 

s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö n= tæ { )حتويلها؟ يعين عن بيت املقدس، فيكون من باب :  أي،)٢

وما جعلنا : حذف املضاف، وحيتمل أن يكون املفعول الثاين للجعل حمذوفا على تقدير
: اليت أنت عليها وهي الكعبة، كقوله تعاىلة، وقيل معناه خالقبلة اليت كنت عليها منسو

}  öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& { )أنتم : أي )٣}  ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §9 :  فإن قيل،)٤( } #$

ω  {: ما معىن قوله Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9 { )أراد به : وهو عامل باألشياء كلها قبل كوهنا؟ قيل )٥

ال يتعلق مبا هو عامل به يف الغيب، إمنا يتعلق تعلق به الثواب والعقاب، فإنه يالعلم الذي 
إال لنعلم : مبا يوجد معناه لنعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب، وقيل

  {لنرى ومنيز من يتبع الرسول يف القبلة، : أي £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 { )٦(، 
معناه إال لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كأنه : فريتد، وقال أهل املعاين

β  {سبق يف علمه أن حتويل القبلة سبب هلداية قوم وضاللة قوم  Î) uρ ôM tΡ% x. { )أي،)٧  :

إىل الكعبة، قال : الكناية راجعة إىل القبلة، وقيل: وقد كانت، أي تولية الكعبة، وقيل
ο¸  {وإن كانت التحويلة، : الزجاج u Î7 s3 s9 { )ثقيلة شديدة، : )٨}  ω Î) ’ n? tã t Ï% ©! $# 

                                                 
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٣: رة آية سورة البق) ٥(
 . ١٤٣ : ةسورة البقرة آي) ٦(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥ 

“ y‰ yδ ª! تأكيد شبيه باليمني، ولذلك ) وإن( :هداهم اهللا، قال سيبويه:  أي،)١( } 3 #$

$  { ،دخلت الالم يف جواهبا tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )وذلك أن حيي بن ،)٢ 

أخربونا عن صالتكم حنو بيت املقدس : أخطب وأصحابه من اليهود، قالوا للمسلمني
، وإن كانت ضاللة فقد دنتم اهللا هبا؟ ومن مات اإن كانت هدى، فقد حتولتم عنه

 فقد مات على الضاللة، فقال املسلمون إمنا اهلدى ما أمر اهللا به، والضاللة منكم عليها
فما شهادتكـم على من مات منكم على قبلتنا؟ فانطلق : ما هنى اهللا عنه، قالوا
 إبراهيم فكيف ةيا رسول اهللا، قد صرفك إىل قبل: وقالوا  عشائرهم إىل النيب

${: ملقدس فأنزل اهللا تعاىلبإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إىل بيت ا tΒ uρ tβ% x. ª!$# 

yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4{ )صالتكم إىل بيت املقدس، :  يعين،)٣} χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â t s9 

ÒΟŠ Ïm  . أشد الرمحة: الرأفة )٤( } ∪⊃⊇⊆∩ ‘§

]١٤٤ [}  ô‰ s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9  هذه اآلية وإن كانت ،)٥( } ) #$

ة يف املعىن، فإهنا رأس القصة، وأمر القبلة أول ما نسخ من ممتأخرة يف التالوة فهي متقد
وأصحابه كانوا يصلون مبكة إىل الكعبة فلما   أمور الشرع، وذلك أن رسول اهللا

ه أن يصلي حنو صخرة بيت املقدس، ليكون أقرب إىل تصديق اليهود هاجر إىل املدينة أمر
لتوراة وكان حيب أن يوجه إىل الكعبة اإياه إذا صلى إىل قبلتهم مع ما جيدون من نعته يف 

يدمي النظر إىل السماء   ألهنا كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السالم، وجعل رسول اهللا
‰ô  {:  القبلة، فأنزل اهللا تعاىلرجاء أن يرتل جربيل مبا حيب من أمر s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ 

                                                 
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦ 

’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ï j9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% { )فلنحولنك إىل قبلة ،)١ }  $ yγ9 |Ê ö s? 4 { )حتبها :  أي،)٢

É  {وهتواها،  eΑ uθ sù { )حول : أي )٣}  y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 : أي )٤( } 4 #$

[ß{احملرم، : حنوه، وأراد به الكعبة، واحلرام øŠ ym uρ $ tΒ{ )من بر أو حنو شرق أو ،)٥ 

óΟ  {: غرب çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ { )لصالة عند ا،)٦ . 

لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي : لما حتولت القبلة قالت اليهودف
çν…  {: ننتظره، فأنزل اهللا تعاىل tôÜx© 3 ¨βÎ)uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθßϑ n= ÷è u‹s9 { )يعين أمر  )٧

çµ̄Ρr& ‘,ys{الكعبة،  ø9$# ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ 3 { )مث هددهم فقال،)٨  :}  $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∠⊆∪ { )قال ابن عباس قرأ أبو جعفر وابن عامر ومحزة والكسائي بالتاء، ،)٩ :

كم، وقرأ ئيريد أنكم يا معشر املؤمنني تطلبون مرضايت وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزا
 . ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم يف الدنيا ويف اآلخرة: الباقون بالياء، يعين

È⌡s9÷  {: قوله تعاىل] ١٤٥[ uρ |M øŠs?r& t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# Èe≅ ä3Î/ 7πtƒ#u { )يعين)١٠ ، :

÷  {: ائتنا بآية على ما تقول، قال اهللا تعاىل: اليهود والنصارى، قالوا È⌡s9uρ |MøŠs?r& t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

                                                 
 . ١٤٤: ية سورة البقرة آ) ١(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٤٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٤٥ :سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧ 

|=≈ tG Å3ø9$# Èe≅ä3Î/ 7π tƒ#u { )معجزة، : )١}  $ ¨Β (#θ ãè Î7s? y7 tFn= ö7Ï% 4 { )الكعبة :  يعين)٢}  !$ tΒ uρ |MΡr& 

8ìÎ/$tFÎ/ öΝåκtJn=ö6Ï% 4 $tΒuρ ΟßγàÒ÷èt/ 8ìÎ/$tFÎ/ s's#ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 { )ألن اليهـود تستقبـل بيت املقـدس )٣ ،

}È È⌡s9uρ |M ÷è t7¨?$# Νèδ u!#uθ ÷δ r& { )اخلطاب مع النيب)٤ ،  ،واملراد به األمة }  .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

x8u!$ y_ š∅ ÏΒ ÄΝù= Ïè ø9$#   { )من احلق يف القبلة، )٥ ،}  š̈ΡÎ) #]ŒÎ) zÏϑ ©9 šÏϑ Î=≈©à9$# 

∩⊇⊆∈∪ {)٦(.  

÷  {: قوله تعاىل] ١٤٥[ È⌡ s9 uρ |M øŠ s? r& t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# È e≅ ä3 Î/ 7π tƒ# u { )يعين)٧ ، :

÷  {: ة على ما تقول، قال اهللا تعاىلائتنا بآي: اليهود والنصارى، قالوا È⌡ s9 uρ |M øŠ s? r& t Ï% ©! $# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# È e≅ ä3 Î/ 7π tƒ# u { )معجزة، : )٨}  $ ¨Β (#θ ãè Î7 s? y7 tF n= ö7 Ï% 4 { )الكعبة :  يعين)٩

}  !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ì Î/$ tF Î/ öΝ åκ tJ n= ö6 Ï% 4 $ tΒ uρ Ο ßγ àÒ ÷è t/ 8ì Î/$ tF Î/ s' s# ö6 Ï% <Ù ÷è t/ 4 { )ألن اليهود )١٠ ،

È  {تستقبل بيت املقدس  È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& { )اخلطاب مع النيب)١١ ،  واملراد 

                                                 
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨ 

.  {به األمة،  Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u !$ y_ š∅ ÏΒ ÄΝ ù= Ïè ø9 š{، من احلق يف القبلة، )١(}  #$ ¨Ρ Î) # ]Œ Î) 

z Ïϑ ©9 š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊆∈∪ {)٢(.  

                                                 
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٥: سورة البقرة آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩ 

 ....  آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعِرفُوَنُه كََما َيْعِرفُونَ أَْبَناَءُهْموله تعاىل الَِّذيَنق
t  {: قوله تعاىل] ١٤٦[ Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# { )مؤمين أهل الكتاب عبد :  يعين،)١

çµ…  {سالم وأصحابه اهللا بن  tΡθ èùÌ÷è tƒ { )يعرفون حممدا:  يعين،)٢  }  $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ 

öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ( { )إن اهللا قد : من بني الصبيان، قال عمر بن اخلطاب لعبد اهللا بن سالم: )٣

t  {أنزل على نبيه  Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ( { )فكيف  ،)٤

يا عمر لقد عرفته حني رأيته كما عرفت ابين، ومعرفيت : هذه املعرفة؟ قال عبد اهللا
 حق كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول: أشد من معرفيت بابين، فقال عمر  مبحمد

وفقك اهللا يا ابن سالم فقد صدقت، : ه اهللا يف كتابنا، فقال عمرتد نعـمن اهللا تعاىل، وق

} ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑ çG õ3u‹s9 ¨,ys ø9$# { )صفة حممد:  يعين،)٥   وأمر الكعبة} öΝèδ uρ 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ { )٦( . 

ys,‘ {: مث قال] ١٤٧[ ø9$# ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( { )هذا احلق خري، مبتدأ مضمر، وقيل:  أي،)٧ :

Ÿξ{ احلق من ربك، ءجا: رفع بإضمار فعل، أي sù ¨ sðθ ä3s? zÏΒ t ÎtIôϑ ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∠∪ { )٨( :

 . الشاكني

                                                 
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٤٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٤٧: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٠ 

اسم : ألهل كل ملة قبلة، والوجهة:  أي،)١( } 9e≅ä3Ï9uρ îπyγô_Íρ {: قوله تعاىل] ١٤٨[

وليته، ووليت إليه إذا : مستقبلها، ومقبل عليها، يقال:  أي،)٢( } ) uθèδ $pκÏj9uθãΒ  {للمتوجه إليه 

هو كناية : هو موليها وجهه، وقال األخفش: ه، قال جماهدنأقبلت عليه، ووليت عنه إذا أدبرت ع
إىل اخلريات، يريد :  أي،)٣( } Î7tFó™$$sù ÏN≡uöy‚ø9$# 4(θà#)  {موىل األمم إىل قبلتهم : يعين  عن اهللا

 ?θçΡθä3s#)  {أنتم وأهل الكتاب،  )٤( } tør& $tΒ  {املبادرة إىل القبول، : املرادوبادروا بالطاعات، 

ÏNù'tƒ ãΝä3Î/ ª!$# { )يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، : )٥}$·èŠÏϑy_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &óx« { )٦( . 

ôÏΒ  {: قوله تعاىل] ١٤٩[ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ( …çµ̄ΡÎ)uρ 

‘,ys ù= s9 ÏΒ y7 Îi/¢‘ 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇⊆∪ { )ون  قرأ أبو عمرو بالياء، والباق،)٧

 . بالتاء

]١٥٠ [}  ôÏΒ uρ ß]ø‹ym |M ô_ tyz ÉeΑuθ sù y7 yγ ô_ uρ tôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟçFΖä. 

(#θ —9uθ sù öΝà6yδθ ã_ ãρ { )وإمنا كرره لتأييد النسخ، )٨ ،}  …çν tôÜx© ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ 

îπ ¤f ãm ω Î) š Ï%©!$# { )فقال بعضهم) إال( :، اختلفوا يف تأويل هذه اآلية، ووجه قوله)٩ :

ون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إىل غريها، معناه حولت القبلة إىل الكعبة لئال يك
                                                 

 . ١٤٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٤٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٤٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٤٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٤٨: ة البقرة آية رسو) ٥(
 . ١٤٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٤٩: ورة البقرة آية س) ٧(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٩(
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رجع : ليست لكم قبلة، إال الذين ظلموا وهم قريش واليهود، فأما قريش فتقول: فيقولون
حممد إىل الكعبة ألنه علم أهنا احلق وأهنا قبلة آبائه، فكذلك يرجع إىل ديننا، وأما اليهود 

لئال : أنه يعمل برأيه، وقال قومفتقول مل ينصرف عن بيت املقدس مع علمه بأنه حق إال 
اليهود، وكانت حجتهم على طريق املخاصمة على : يكون للناس عليكم حجة يعين

 وأصحابه أين  ما درى حممد: املؤمنني يف صالهتم إىل بيت املقدس، أهنم كانوا يقولون
îπ¤f{: قبلتهم حىت هديناهم حنن، وقوله ãm ω Î) š Ï%©!$# { )وهم مشركو مكة، )١ ،

إن حممدا قد حتّير يف دينه وسيعود إىل : وحجتهم أهنم قالوا ملا صرفت قبلتهم إىل الكعبة
ملتنا كما عاد إىل قبلتنا، وهذا معىن قول جماهد وعطاء وقتادة، وعلى هذين التأويلني 

îπ¤f{: يكون االستثناء صحيحا، وقوله ãm ω Î) šÏ% ال حجة ألحد :  يعين)٢( } #$!©

قريش فإهنم حياجونكـم فيجادلونكـم وخياصمونكم بالباطل عليكـم إال مشركو 
نصب : سوى الذين ظلموا، وقال الفراء: خفض كأنه قال) الِّذيَن( والظلم وموضع

 . باالستثناء

θßϑ#)  {: قوله تعاىل n= sß { )هذا استثناء منقطع عن الكالم : من الناس، وقيل: عين، ي)٣

: لئال يكون للناس، يعين: األول، معناه ولكن الذين ظلموا جيادلونكم بالباطل قال أبو روق
اليهود عليكم حجة، وذلك أهنم عرفوا أن الكعبة إلبراهيم، ووجدوا يف التوراة أن حممدا 

إن النيب الذي جنده يف : كون هلم حجة فيقولواسيحول إليها، فحوله اهللا تعاىل إليها لئال ي
, كتابنا سيحول إليها ومل حتول أنت، فلما حول إليها ذهبت حجتهم إال الذين ظلموا

 . إال أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من احلق: يعين

                                                 
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٣(
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îπ  {قوله : وقال أبو عبيدة ¤f ãm ω Î) š Ï% يف ) إال(  ليس باستثناء، ولكن)١( } #$!©

فتوجهوا : والذين ظلموا أيًضا ال يكون هلم حجة، فمعىن اآلية: موضع واو العطف، يعين
ِلَم تركتم الكعبة وهي :  عليكم حجة فيقولوا- يعين لليهود -إىل الكعبة لئال يكون للناس 

م على دينه وال الذين ظلموا وهم مشركو مكة فيقولون ِلَم ترك حممد قبلة قبلة إبراهيم وأنت
يف انصرافكم إىل الكعبة، ويف : )٢( }öΝåκ÷]ÏΒ Ÿ  {جده وحتول عنها إىل قبلة اليهود؟ 

ξ{ة، فإين وليكم أظهركم عليهم باحلجة والنصرة، تظاهرهم عليكم باجملادل sù öΝèδ öθ t±øƒ rB 

’ÎΤöθt±÷z$#uρ §ΝÏ?T{uρ ÉLyϑ÷èÏΡ { )عطف على قوله)٣ ، :}  …çνtôÜx© ξy∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n=tæ { )٤( ،

ولكي أمت نعميت عليكم هبداييت إياكـم إىل قبلة إبراهيم، فتتم به لكم امللة احلنيفية 
}  ö/ä3ø‹n= tæ öΝä3¯= yè s9uρ { )من اهللا واجب) لعلّ وعسى(لكي هتتدوا من الضاللة، و: )٥ . 

 .... قوله تعاىل كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسولًا مِّنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيكُْم
$!  {: قوله تعاىل] ١٥١[ yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝà6‹ Ïù { )هذه الكاف للتشبيه، وحيتاج إىل )٦ ،

وألمت نعميت عليكـم كما : يرجع إىل ما قبلها، معناه: شيء يرجع إليه، فقال بعضهم
: هي متعلقة مبا بعدها وهو قوله: أرسلنا فيكم رسوال منكم، وقال جماهد وعطاء والكليب

}  þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& { )كما أرسلنا فيكم رسوال منكم فاذكروين، وهذه اآلية :  معناه)٧

                                                 
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥٠: البقرة آية سورة ) ٤(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٥١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٥٢: سورة البقرة آية ) ٧(
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 )١( } Zωθß™u‘ öΝà6ΖÏiΒ  {كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب : خطاب ألهل مكة والعرب، يعين
 }  (#θ حممًدا: يعين è=÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈tƒ#u { )القرآن، :  يعين)٢}  öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ { )مواعظ القرآن، : احلكمة السنة، وقيل: ، قيل)٣}  Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 

(#θ çΡθ ä3s? tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∈⊇∪ { )من األحكام وشرائع اإلسالم)٤ ، . 

]١٥٢ [}  þ’ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& { )اذكروين بطاعيت أذكركم : ، قال ابن عباس)٥

اذكروين يف : ريت، وقيلاذكروين بطاعيت أذكركم مبغف: مبعونيت، وقال سعيد بن جبري
Iω  {: النعمة والرخاء أذكركم يف الشدة والبالء، بيانه öθ n= sù …çµ ¯Ρr& tβ% x. zÏΒ tÅs Îm7|¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ 

y] Î7 n= s9 ’ Îû ÿ Ïµ ÏΖ ôÜ t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ { )قوله تعاىل)٦  :}  (#ρ ã à6 ô© $# uρ ’ Í< Ÿω uρ 

Èβρ ã à õ3 s? ∩⊇∈⊄∪ { )واشكروا يل بالطاعة وال تكفرون باملعصية، فإن من أطاع اهللا : ، يعين)٧

 . فقد شكره، ومن عصاه فقد كفره

$  {: قوله تعاىل] ١٥٣[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãΨ‹Ïè tG ó™$# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ 

t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊂∪ { )بالعون والنصرة: )٨ . 

                                                 
 . ١٥١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٥٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٤٤ -١٤٣ :فات آية سورة الصا) ٦(
 . ١٥٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٥٣: سورة البقرة آية ) ٨(
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]١٥٤ [}  Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 { )نزلت يف قتلى بدر من )١ ،

املسلمني، وكانوا أربعة عشر رجلًا، ستة من املهاجرين ومثانية من األنصار، كان الناس 
:  تعاىلمات فالن وذهب عنه نعيم الدنيا ولذهتا، فأنزل اهللا: يقولون ملن يقتل يف سبيل اهللا

}  Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö!$ u‹ôm r& Å3≈ s9uρ ω šχρ ããè ô±n@ ∩⊇∈⊆∪ { )٢( ،

Ÿω  {: كما قال يف شهداء أحد uρ ¨ t|¡øt rB t Ï%©!$# (#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã 

óΟÎγ În/u‘ tβθè% y— öãƒ ∩⊇∉∪ { )إن الشهداء أحياء عند اهللا تعاىل تعرض أرزاقهم : ، قال احلسن)٣

على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة 
 . وعشية، فيصل إليهم الوجع

Νä3¯Ρuθ  {: قوله تعاىل] ١٥٥[ è= ö7oΨ s9uρ { )ولنختربنكم يا أمة حممد، والالم :  أي)٤

واهللا لنبلونكم، واالبتالء من اهللا إلظهار املطيع من : جلواب القسم احملذوف، تقديره
ó&  {العاصي، ال ليعلم شيئا مل يكن عاملا به،  y´ Î/ zÏiΒ Å∃öθ sƒ ø: يعين : ، قال ابن عباس)٥( } #$

Æíθàf  {خوف العدو،  ø9$#uρ { )القحط، : ، يعين)٦}  <Èø)tΡuρ zÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# { )٧( :

باملرض والشيب، : بالقتل واملوت، وقيل: ، يعين)٨( } Ä§àΡF{$#uρ  {باخلسران واهلالك، 

                                                 
 . ١٥٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٥٥: البقرة آية سورة ) ٧(
 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ٨(
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}  ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 { )اخلوف : اجلوائح يف الثمار، وحكي عن الشافعي أنه قال: ، يعين)١

خوف اهللا تعاىل، واجلوع صيام رمضان، ونقص من األموال أداء الزكاة والصدقات، 
ÌÏe±o0 {لثمرات موت األوالد، ألن ولد الرجل مثرة قلبه، واألنفس األمراض، وا uρ 

š ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪{ )على الباليا والرزايا، مث وصفهم فقال: )٢:  

 .... قوله تعاىل الَِّذيَن ِإذَا أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجعونَ
]١٥٦ [}  t Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! { )عبيدا وملكا: )٣ ,}  !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) 

tβθ ãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪{ )اآلخرة يف)٤  . 

]١٥٧ [}  y7Í×̄≈s9'ρé& { )أهل هذه الصفة)٥  :}  öΝÍκön=tæ ÔN≡uθn=|¹ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×πyϑômu‘uρ ( { )٦( 
رمحة، فإن الصالة من اهللا الرمحة، والرمحة ذكرها اهللا تأكيدا، ومجيع الصلوات، أي : أي

š  {رمحة بعد رمحة  Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ { )إىل احلق : إىل االسترجاع، وقيل: )٧

:  نعم العدالن ونعمت العالوة فالعدالن إىل اجلنة والثواب، قال عمر: ب، وقيلوالصوا
 . الصالة والرمحة، والعالوة اهلداية

β¨ *  {: قوله تعاىل] ١٥٨[ Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$# ( { )الصفا مجع)٨ ، :

حصاة وحصى ونواة : صفاة، وهي الصخرة الصلبة امللساء، يقال صفاة وصفا، مثل
                                                 

 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٥٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٥٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٥٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٥٨: رة آية سورة البق) ٨(
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مترة ومترات : َمْرو، مثل: مروات، ومجع الكثري: احلجر الرخو، ومجعها: ونوى، واملروة
أللف ومتر، وإمنا عىن هبما اجلبلني املعروفني مبكة يف طريف املسعى، ولذلك أدخل فيهما ا

والالم، وشعائر اهللا أعالم دينه، أصلها من اإلشعار، وهو اإلعالم، واحدهتا شعرية، وكل 
ما كان معلما لقربات يتقرب به إىل اهللا تعاىل من صالة ودعاء وذبيحة، فهو شعرية، 

املناسك : فاملطاف واملوقف والنحر كلها شعائر هللا، ومثلها املشاعر، واملراد باملشاعر هاهنا
ôyϑ  {جعلها اهللا أعالما لطاعته فالصفا واملروة منها حىت يطاف هبما مجيعا، اليت  sù ¢kym 

|M øŠt7ø9$# Íρ r& tyϑ tFôã الزيارة، ويف احلج والعمرة : القصد، والعمرة: ، فاحلج يف اللغة)١( } #$

Ÿξ  {قصد وزيارة، : املشروعني sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹n= tã { )أي ال إمث عليه، وأصله من جنح، )٢ ،

β  {مال عن القصد، : أي r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ ÎγÎ/ 4 { )يدور هبما، وأصله يتطوف : ، أي)٣

وسبب نزول هذه اآلية أنه كان على الصفا واملروة صنمان إساف . أدغمت التاء يف الطاء
ونائلة، وكان إساف على الصفا ونائلة على املروة، وكان أهل اجلاهلية يطوفون بني الصفا 

 ويتمسحون هبما، فلما جاء اإلسالم وكسرت األصنام كان واملروة تعظيما للصنمني
املسلمون يتحرجون عن السعي بني الصفا واملروة ألجل الصنمني، فأذن اهللا فيه وأخرب أنه 

tΒ  {: من شعائر اهللا، قوله تعاىل uρ tí §θ sÜs? #Zöyz { )معناه فإن تطوع : ، قال جماهد)٤

زاد يف الطواف بعد : بالطواف بالصفا واملروة، وقال مقاتل والكليب فمن تطوع، أي
من تطوع باحلج والعمرة بعد أداء احلجة الواجبة عليه، وقال احلسن : الواجب، وقيل

ة وصالة وطواف وغريها فعل غري املفترض عليه من زكا: أراد سائر األعمال، يعين: وغريه

                                                 
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ٤(
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β¨  {من أنواع الطاعات،  Î* sù ©!$# íÏ.$ x© { )جماٍز لعبده بعمله، )١ ،}  íΟŠ Î= tã ∩⊇∈∇∪ { )٢( :

 . بنيته، والشكر من اهللا تعاىل أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسري ويعطي الكثري

β¨  {: قوله تعاىل] ١٥٩[ Î) t Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

çµ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   { )نزلت يف علماء اليهود كتموا صفة حممد)٣ ،  وآية الرجم 

y7  {وغريمها من األحكام اليت كانت يف التوراة،  Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# { )وأصل اللعن )٤ 

ãΝåκß]yè  {الطرد والبعد،  ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈∪ { )يسألون اهللا أن يلعنهم ويقولون: ، أي)٥ :

مجيع اخلالئق إال اجلن واإلنس، : هم، واختلفوا يف هؤالء الالعنني، قال ابن عباساللهم العن
مجيع عباد اهللا مث استثىن : وقال احلسن, اجلن واإلنس: هم املالئكة، وقال عطاء: وقال قتادة

 : فقال

]١٦٠ [}  ωÎ) t Ï%©!$# (#θ ç/$ s? { )مـن الكفر، : )٦}  (#θ ßs n= ô¹ r&uρ { )أسلموا أو )٧ 

θ#)  {أصلحوا األعمال فيما بينهم وبني رهبم  ãΖ̈ t/uρ { )ما كتموا، : )٨}  š Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

ÛUθ è?r& öΝÍκö n= tæ 4 { )أجتاوز عنهم وأقبل توبتهم، : )٩}  $ tΡr&uρ Ü># §θ−G9$# { )الرجاع بقلوب )١ 

ÞΟŠ  {. عبادي املنصرفة عين إيل Ïm §9$# ∩⊇∉⊃∪ { )هبم بعد إقباهلم علّي: )٢ . 
                                                 

 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٥٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٥٩: ية سورة البقرة آ) ٥(
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨ 

َن كَفَُروا َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيِهْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاِس قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذي
 .... أَْجَمِعَني

]١٦١ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$¤ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ èπ uΖ÷è s9 «!$# Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑø9$#uρ { )٣( 
Ä¨$̈Ζ9$#uρ tÏè  {لعنة املالئكة : أي yϑ ô_ r& ∩⊇∉⊇∪ { )هذا يوم القيامة يوقف : ، قال أبو العالية)٤

) َوالنَّاِس أَْجَمِعَني( :فقد قال: ر فيلعنه اهللا مث تلعنه املالئكة مث يلعنه الناس، فإن قيلالكاف
يلعن نفسه يف القيامة، قال اهللا : وامللعون هو من مجلة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل

∅Ú  {: تعاىل yè ù= tƒ uρ Νà6àÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/ { )إهنم يلعنون الظاملني والكافرين، ومن : ، وقيل)٥

 . يلعن الظاملني والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه

]١٦٢ [}  t Ï$ Î#≈ yz $ pκÏù ( { )يف النار، : يل مقيمني يف اللعنة وق)٦}  Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝåκ÷]tã 

Ü># x‹yè ø9$# Ÿω uρ öΛèε šχρ ãsàΖãƒ ∩⊇∉⊄∪ { )ال ينظرون :  ال ميهلون وال يؤجلون، وقال أبو العالية)٧

Ÿω  {: فيعتذروا، كقوله تعاىل uρ ãβsŒ÷σãƒ öΝçλm; tβρâ‘ É‹tF÷è u‹sù ∩⊂∉∪ { )٨( . 

/ö {: قوله تعاىل] ١٦٣[ ä3 ßγ≈ s 9 Î) u ρ ×µ≈ s 9 Î) Ó‰ Ïn ≡ u ρ ( H ω t µ≈ s 9 Î)  ω Î) u θ èδ ß≈ y ϑ ôm §9 $ # 

ÞΟŠ Ïm §9 $ يا حممد صف لنا :  أن كفار قريش قالوا، سبب نزول هذه اآلية)٩( } ∪⊃∌⊆∩ #

                                                                                                                                            
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥ : سورة العنكبوت آية) ٥(
 . ١٦٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٦٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة املرسالت آية ) ٨(
 . ١٦٣: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩ 

الذي ال نظري له وال : ربك وانسبه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية وسورة اإلخالص، والواحد
إن حممدا يقول إن إهلكم : ملا نزلت هذه اآلية قال املشركون: شريك له، قال أبو الضحى

 . لإله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقني فأنزل اهللا عز وج

]١٦٤ [}  ¨β Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )ذكر السماوات بلفظ اجلمع )١ ،

واألرض بلفظ الواحد ألن كل مساء من جنس آخر، واألرضون كلها من جنس واحد 
مسكها وارتفاعها من غري عمد وال عالقة، وما يرى : ية يف السماواتوهو التراب، فاآل

مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها : فيها من الشمس والقمر والنجوم، واآلية يف األرض
≈#É  {: قوله تعاىل. من األشجار واألهنار، واجلبال والبحار واجلواهر والنبات n= ÏG ÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ { )تعاقبهما يف الذهاب واجمليء خيلف أحدمها صاحبه، إذا ذهب أحدمها : ، أي)٢

uθ  {: قوله تعاىل: بعده، نظريه: جاء اآلخر أي èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅ øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Zπxù= Åz { )٣( ،

أراد اختالفهما يف النور والظلمة والزيادة والنقصان، والليل مجع ليلة، والليايل : قال عطاء
مجع اجلمع، والنهار مجع هنر، وقدم الليل على النهار يف الذكر ألنه أقدم منه، قال اهللا 

π× {: تعاىل tƒ# u uρ ãΝ ßγ ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡ n= ó¡ nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ ¨]9 $# { )٤( ،}  Å7 ù= à ø9 $# uρ  ÉL ©9 $# “ Ì øg rB ’ Îû 

Ì ós t7 ø9 السفن واحده ومجعه سواء، فإذا أريد به اجلمع يؤنث، ويف الواحد : ، يعين)٥( } #$

>øŒÎ) t,t/r& ’n  {: يذكر، قال اهللا تعاىل يف الواحد والتذكري Î) Å7ù= àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊆⊃∪ { )٦( ،

                                                 
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة يس آية ) ٤(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٤٠: سورة الصافات آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠ 

#  {: وقال يف اجلمع والتأنيث ¨L ym # sŒ Î) óΟ çFΖ ä. † Îû Å7 ù= à ø9 $# t ø t y_ uρ Ν Íκ Í5 8xƒ Ì Î/ 7π t6 Í hŠ sÛ { )١( ،

}  Å7ù= àø9$#uρ  ÉL ©9$# “ ÌøgrB ’ Îû Ìós t7ø9$# { )تسخريها وجريها على وجه املاء، :  اآلية يف الفلك)٢

$  {وهي موقرة ال ترسب حتت املاء،  yϑÎ/ ßìxΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9$# { )ركوهبا واحلمل : ، يعين)٣

$!{يها يف التجارات واملكاسب وأنواع املطالب عل tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β {)٤( ،

أراد بالسماء السحاب، خيلق اهللا املاء يف السحاب مث من السحاب يرتل، : املطر، قيل: يعين
ماء إىل أراد به السماء املعروفة، خيلق اهللا تعاىل املاء يف السماء مث يرتل من الس: وقيل

$  {السحاب مث من السحاب يرتل إىل األرض،  uŠôm r'sù ÏµÎ/ { )باملاء : ، أي)٥}  uÚö‘ F{$# 

y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ { )بعد يبسها وجدوبتها، : ، أي)٦} £] t/ uρ $ pκ Ïù { )فرق فيها : ، أي)٧

}  ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ ÎóÇs?uρ Ëx≈ tƒ Ìh9$# { )والريح يذكر ويؤنث، وتصريفها أهنا يتصرف )٨ 

تصريفها أهنا تارة تكون لينا، : إىل اجلنوب والشمال، والقبول والدبور والنكباء، وقيل
 أعظم جنود اهللا: وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة باردة، قال ابن عباس

É>$ys  {الريح واملاء، ومسيت الريح رحيا ألهنا تريح النفوس  ¡¡9$#uρ Ì¤‚ |¡ßϑ ø9$# { )أي)٩  :

t  {الغيم املذلل، مسي سحابا ألنه ينسحب، أي يسري يف سرعة كأنه يسحب أي جير  ÷t/ 

                                                 
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٦٤: رة البقرة آية سو) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١ 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇∉⊆∪ { )فيعلمون أن هلذه األشياء خالقا وصانعا)١ ، . 

∅š  {: قوله تعاىل] ١٦٥[ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# { )املشركني، : ، يعين)٢}  tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# #YŠ# y‰Ρr& { )أي أصناما يعبدوهنا، )٣ ،}  öΝåκtΞθ ™6 Ït ä† Éb=ßs x. «!$# ( { )حيبون : ، أي)٤

حيبون األصنام كما حيبون اهللا ألهنم أشركوها : آهلتهم كحب املؤمنني اهللا، وقال الزجاج
t  {مع اهللا، فسووا بني اهللا وبني أوثاهنم يف احملبة،  É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )أي)٥ ، :

أثبت وأدوم على حبه من املشركني؛ ألهنم ال خيتارون على اهللا ما سواه، واملشركون إذا 
إن الكافر : قتادةاختذوا صنما مث رأوا أحسن منه، طرحوا األول واختاروا الثاين، قال 
:  عنهم فقال يعرض عن معبوده يف وقت البالء ويقبل على اهللا تعاىل، كما أخرب اهللا

}#sŒÎ* sù (#θ ç7Å2 u‘ ’Îû Å7ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t Ïe$! ، واملؤمن ال يعرض عن اهللا يف )٦( } #$

öθ{: السراء والضراء والشدة والرخاء قوله تعاىل s9uρ “ ttƒ t Ï% ©!$# (#þθãΚ n= sß { )لو يرى :  معناه)٧

الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب، أي ولو رأوا شدة عذاب اهللا وعقوبته حني يرون 
 (øŒÎ  {: العذاب، لعرفوا مضرة الكفر، وأن ما اختذوا من األصنام ال ينفعهم، قوله تعاىل

tβ ÷ρ ttƒ { )قرأ ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحها، )٨ }  z># x‹yè ø9$# ¨β r& nο §θ à)ø9$# ¬! $ Yè‹Ïϑ y_ ¨βr&uρ 

                                                 
 . ١٦٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٦٥: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٢ 

©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É># x‹yè ø9$# ∩⊇∉∈∪ { )لرأوا وأيقنوا أن القوة هللا : بأن القوة هللا مجيعا معناه:  أي)١

 . مجيعا
قوله تعاىل ِإذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت ِبِهُم 

 .... الْأَْسَباُب
]١٦٦ [}  øŒÎ) r&§t7s? t Ï% ©!$# (#θ ãèÎ7›?$# zÏΒ š Ï%©!$# (#θ ãèt7¨?$# (#ãρ r&u‘ uρ z># x‹yè ø9$# { )هذا يف يوم )٢ ،

القيامة حني جيمع اهللا القادة واألتباع، فيتربأ بعضهم من بعض، هذا قول أكثر املفسرين، 
ôM { اإلنس، هم الشياطني يتربءون من: وقال السدي yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ { )عنهم :  أي)٣

}Ü>$t7ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ { )أي الصِّالت اليت كانت بينهم يف الدنيا، من القرابات )٤ ،

: حام، كما قال اهللا تعاىلاألر: والصداقات، وصارت خمالطتهم عداوة، وقال ابن جريج
}  Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟßγ oΨ ÷t/ 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ { )يعين األعمال اليت كانوا يعملوهنا يف : ، وقال السدي)٥

، )uΖøΒÏ‰s%uρ 4’n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ôÏΒ 9≅yϑtã çµ≈oΨù=yèyfsù [!$t6yδ #·‘θèWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ { )٦$!  {: كما قال اهللا تعاىل, الدنيا

: وأصل السبب ما يوصل به إىل الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنة، يقال للحبل
 . سبب: سبب، وللطريق

                                                 
 . ١٦٥: البقرة آية سورة ) ١(
 . ١٦٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٣ 

]١٦٧ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#θ ãè t7¨?$# { )األتباع: ، يعين)١ :}  öθ s9 χ r& $ oΨs9 Zο §x. { )٢( ،

: )yϑx. (#ρâ§t7s? $̈ΖÏΒ 3 { )٤$  {من املتبوعني، : ، أي)٣( } r&§t6oKoΨsù öΝåκ÷]ÏΒ  {رجعة إىل الدنيا، : أي

y7{م، اليو Ï9≡x‹x. { )كما أراهم العذاب، كذلك : ، أي)٥}  ÞΟÎγƒ Ìãƒ ª!$# { )وقيل)٦ ، :

öΝßγ  {: كتربِؤ بعضهم من بعض، يريهم اهللا n=≈ yϑ ôã r& BN≡uy£ ym öΝÍκö n= tæ ( { )ندامات، مجع : )٧

يريهم ما تركوا : يريهم ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون ِلَم عملوا، وقيل: حسرة، قيل
إهنم أشركوا باهللا األوثان رجاء : من احلسنات، فيندمون على تضييعها، وقال ابن كيسان

 فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه حتسروا وندموا، قال  إىل اهللاأن تقرهبم 
تلك : ترفع هلم اجلنة فينظرون إليها وإىل بيوهتم فيها لو أطاعوا هللا فيقال هلم: السدي

$  {مساكنكم لو أطعتم اهللا، مث تقسم بني املؤمنني فذلك حني يندمون ويتحسرون  tΒ uρ Νèδ 

tÅ_ Ì≈ y‚ Î/ zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# ∩⊇∉∠∪ { )٨( . 

$  {: قوله تعاىل] ١٦٨[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ { )نزلت )٩ ،

يف ثقيف وخزاعة وعامر ابن صعصعة، وبين مدجل فيما حرموا على أنفسهم من احلرث 
ما : طيبا، قيل. واألنعام، والبحرية والسائبة والوصيلة واحلام، فاحلالل ما أحله الشرع

                                                 
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦٧: بقرة آية سورة ال) ٤(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٦٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٦٨: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤ 

Ÿω {يستطاب ويستلذ، واملسلم يستطيب احلالل، وخياف احلرام،  uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz 

Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 { )هي : هي النذور يف املعاصي، وقال أبو عبيدة:  آثاره وزالته، وقيل)١

çµ…  {طرقه، : احملقرات من الذنوب، وقال الزجاج ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ { )بني : )٢

العداوة، وقد أظهر عداوته بإبائه السجود آلدم وغروره إياه، حىت أخرجه من اجلنة، مث 
 : ذكر عداوته فقال

]١٦٩ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ïþθ ¡9$$ Î/ { )باإلمث، وأصل السوء ما يسوء صاحبه، : ، أي)٣

حزَّنته فحزن، : أحزنه، وسوَّأته فساء أي: وهو مصدر ساء يسوء سوًءا ومساءة، أي
}  Ï!$ t±ós xø9$#uρ { )املعاصي وما قبح من القول والفعل، وهو مصدر كالسراء والضراء : )٤

الفحشاء من املعاصي ما جيب فيه احلد، والسوء من الذنوب ما ال حد : عن ابن عباس قال
β  {هي البخل، : هي الزنا، وقيل: فيه، وقال السدي r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 

tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∉∪ { )من حترمي احلرث واألنعام)٥ ، . 

، )sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#θãèÎ7®?$# !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θä9$s% ö≅t/ ßìÎ6®KtΡ !$tΒ $uΖø‹xø9r& { )٦#  {: قوله تعاىل] ١٧٠[

Ïµ  {ما وجدنا : أي ø‹n= tã !$ tΡu!$ t/# u 3 { )معناه وإذا قيل هلم : ، من عبادة األصنام، وقيل)٧

                                                 
 . ١٦٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٦٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٦٩:  آية سورة البقرة) ٤(
 . ١٦٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٠: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥ 

بعوا ما أنزل اهللا يف حتليل ما حرموا على أنفسهم من احلرث واألنعام والبحرية والسائبة، ات
$  {: واهلاء وامليم عائدتان إىل الناس يف قوله تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. { )١( . 

أََولَْو كَانَ  {: ما وجدنا عليه آباءنا من التحرمي والتحليل، قال تعاىل) َما أَلْفَْيَنا(و

Ÿω šχθ  {كيف يتبعون آباءهم، وآباؤهم :  أي)٢( } آَباُؤُهْم è= É)÷ètƒ $ \↔ ø‹x© { )؟ الواو )٣

واو التعجب دخلت عليها ألف االستفهام : واو العطف، ويقال هلا أيًضا) أََولَْو( يف
أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهاال ال يعقلون شيئا، لفظه عام ومعناه : للتوبيخ، واملعىن

Ÿω  {ال يعقلون شيئا من أمور الدين، ألهنم كانوا يعقلون أمر الدنيا، : أياخلصوص،  uρ 

tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ { )مث ضرب هلم مثال فقال جل ذكره)٤  . 

ِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما لَا َيْسَمُع ِإلَّا ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبكٌْم قوله تعاىل َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَ
 ... ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْعِقلُونَ

]١٧١ [}  ã≅ sVtΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ { )والنعيق )٥ ،

مثلك يا حممد ومثل الكفار يف وعظهم ودعائهم إىل : صوت الراعي بالغنم، معناه: والنعق
مثل واعظ الكفار وداعيهم معهم كمثل :  كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم، وقيل اهللا

ω{الراعي ينعق بالغنم وهي ال تسمع،  Î) [!$ tãßŠ { )صوتا )٦ ،}  [!#y‰ÏΡuρ 4 { )فأضاف )٧ 

                                                 
 . ١٦٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧١ : سورة البقرة آية) ٦(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦ 

↔È≅t  {: املثل إىل الذين كفروا، لداللة الكالم عليه، كما يف قوله تعاىل ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# { )١( ،

معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي وال تفهم وال تعقل ما يقال هلا، كذلك الكافر 
معناه ومثل الذين كفروا يف قلة عقلهم : ال ينتفع بوعظك إمنا يسمع صوتك، وقيل

 والنهي وفهمهم عن اهللا وعن رسوله، كمثل املنعوق به من البهائم اليت ال تفقه من األمر
معناه مثل الذين كفروا يف دعاء األصنام اليت ال تفقه وال تعقل كمثل : إال الصوت وقيل

الناعق بالغنم، فال ينتفع من نعيقه بشيء، غري أنه يف غناء من الدعاء والنداء، كذلك الكافر 
β  {: ليس له من دعاء اآلهلة وعبادهتا إال العناء والبالء، كما قال تعاىل Î) óΟèδθ ãã ô‰s? Ÿω 

(#θ ãè yϑó¡o„ ö/ä.u!$ tã ßŠ öθ s9uρ (#θ ãèÏÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ö/ä3s9 ( { )معىن اآلية ومثل الذين كفروا : ، وقيل)٢

مع صوتا يقال له الصداء ال يف دعاء األوثان، كمثل الذي يصيح يف جوف اجلبال، فيس
. كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع منه الناعق إال دعاء ونداء: يفهم منه شيئا، فمعىن اآلية

} BΛà¼ { )كأنه أصم، : ، تقول العرب ملن ال يسمع وال يعمل)٣}íΝõ3ç/ {)عن اخلري )٤ 

Ò‘ôϑ {ال يقولونه،  ãã { )عن اهلدى، ال يبصرونه، )٥ ،}  óΟßγ sù Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊇∠⊇∪ { )٦( . 

$  {: قوله تعاىل] ١٧٢[ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= à2  ÏΒ ÏM≈ t6 Í hŠ sÛ { )٧( :

${حالالت  tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρ ã ä3 ô© $# uρ ¬! { )على نعمه، : )١} β Î) óΟ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) 

šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊇∠⊄∪{ )مث بني احملرمات فقال)٢  : 
                                                 

 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٤: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٢: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧ 

]١٧٣ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# { )كل ما مل تدرك ذكاته مما يذبح :  امليتة)٣

}  tΠ¤$! $#uρ { )أراد به الدم اجلاري واستثىن الشرع من امليتة السمك واجلراد، ومن )٤ ،

zΝós  {الدم الكبد والطحال فأحلها،  s9uρ Íƒ Ì“ΨÏ‚ ø9$# { )أراد به مجيع أجزائه، فعرب عن )٥ ،

$!  {ذلك باللحم ألنه معظمه،  tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Ïµ Î/ Îötó Ï9 «!$# ( { )ما ذبح لألصنام : ، أي)٦

والطواغيت، وأصل اإلهالل رفع الصوت، وكانوا إذا ذحبوا آلهلتهم يرفعون أصواهتم 
مهل، وقال : بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حىت قيل لكل ذابح وإن مل جيهر بالتسمية

Çyϑ  {ما ذكر عليه اسم غري اهللا، : قال) ِهَوَما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَّ( :الربيع بن أنس وغريه sù 

§äÜôÊ $uöxî 8ø  {أحوج وأجلئ إليه، :  معناه فمن اضطر إىل أكل امليتة، أي)٧( } #$ t/ Ÿω uρ 

7Š$ tã { )بغى اجلرح يبغي بغيا إذا ترامى إىل الفساد، : قصد الفساد، يقال: ، أصل البغي)٨

عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم، واختلفوا يف : الظلم وجماوزة احلد، يقال: وأصل العدوان
$uöxî 8ø  {: معىن قوله t/ Ÿω uρ 7Š$ tã { )غري خارج على : غري باغ أي: ، فقال بعضهم)٩

متعد، عاص بسفره، بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد يف األرض، : السلطان، وال عاد
 بسفره أن يأكل ال جيوز للعاصي: وهو قول ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري، وقالوا

                                                                                                                                            
 . ١٧٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨ 

امليتة إذا اضطر إليها، وال أن يترخص برخص املسافر حىت يتوب، وبه قال الشافعي، ألن 
إباحة امليتة له إعانة له على فساده، وذهب مجاعة إىل أن البغي والعدوان راجعان إىل 

غري باغ بأكله من غري اضطرار، وال : األكل، واختلفوا يف تفصيله، وقال احلسن وقتادة
: غري طالبها وهو جيد غريها، وال عاد أي: غري باغ أي: ال يعدو لشبعه، وقيل: د، أيعا

غري متعد ما حد له، فيأكل حىت يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما ميسك رمقه، وقال 
غري باغ أي : غري باغ أي مستحل هلا، وال عاد أي متزود منها، وقيل: مقاتل بن حيان

Iξ {أحل له، وال عاد أي ال يقصر فيما أبيح له فيدعه غري جماوز للقدر الذي  sù zΝ øO Î) 

Ïµ ø‹ n= tã 4 { )فال حرج عليه يف أكلها، )١ ،}  ¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî { )ملن أكل يف حال )٢ ،

íΟŠ  {االضطرار  Ïm   . ، حيث رخص للعباد يف ذلك)٣( } ∪⊃∠⊆∩ ‘§

β¨  {قوله تعاىل ] ١٧٤[ Î) š Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )يعين)٤  :

šχρ  { ونبوته،  صفة حممد çtIô±o„ uρ Ïµ Î/ { )م باملكتو:  أي)٥}  $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   { )٦( ،

y7  {املآكل اليت يصيبوهنا من سفلتهم : عوضا يسريا، يعين: أي Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΒ šχθ è= ä.ù'tƒ ’Îû 

óΟÎγ ÏΡθ äÜç/ ω Î) u‘$ ¨Ζ9$# { )إال ما يؤديهم إىل النار وهو الرشوة واحلرام ومثن الدين، : ، يعين)٧

معناه أنه يصري نارا يف : فلما كان يفضي ذلك هبم إىل النار فكأهنم أكلوا النار، وقيل

                                                 
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٣: ورة البقرة آية س) ٢(
 . ١٧٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩ 

Ÿω  {بطوهنم،  uρ ÞΟßγ ßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )ال يكلمهم بالرمحة ومبا يسرهم، : ، أي)١

فالن ال يكلم : أراد به أن يكون عليهم غضبان، كما يقال: إمنا يكلمهم بالتوبيخ، وقيل
Ÿω  {فالنا إذا كان عليه غضبان،  uρ ÷ΛÏι‹ Åe2 t“ ãƒ { )ال يطهرهم من دنس الذنوب، : ، أي)٢

}  óΟßγ s9uρ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩⊇∠⊆∪ { )٣( . 

]١٧٥ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# (#ãρ utIô© $# s' s#≈ n= Ò9$# 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ z># x‹yè ø9$#uρ Íο tÏøó yϑ ø9$$ Î/ 4 !$ yϑ sù öΝèδ uy9 ô¹ r& ’ n?tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇∠∈∪ { )ما الذي صربهم على : هاالستفهام معنا) ما( هو: ، قال عطاء والسدي)٤

: النار؟ وأي شيء صربهم على النار حىت تركوا احلق واتبعوا الباطل؟ قال احلسن وقتادة
واهللا ما هلم عليها من صرب، ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقرهبم إىل النار؟ وقال 

 . ما أدومهم عليه: فما أصربهم على أهل النار، أي: الكسائي
أَنَّ اللََّه َنزَّلَ الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكَتاِب لَِفي ِشقَاٍق قوله تعاىل ذَِلَك ِب

 .... َبِعيٍد
]١٧٦ [}  y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ 3 { )ذلك العذاب بأن اهللا : ، يعين)٥

يف حمل الرفع، وقال ) ذلك( نزل الكتاب باحلق فأنكروه وكفروا به، وحينئذ يكون
ألن اهللا نزل الكتاب باحلق، : ، أي)بأن اهللا( فعلنا ذلك هبم: حمله نصب، معناه: بعضهم

الختالف واالجتراء معناه ذلك أي فعلهم الذين يفعلون من الكفر وا: فاختلفوا فيه، وقيل
β¨ {: على اهللا، من أجل أن اهللا نزل الكتاب باحلق، وهو قوله تعاىل Î) š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. í!#uθ y™ 

                                                 
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٥: البقرة آية سورة ) ٤(
 . ١٧٦: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠ 

óΟÎγ öŠn= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u ÷Πr& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ zΝtF yz ª!$# 4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è= è% { )١( ،}  ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# 

(#θ àn= tF÷z $# ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، : )٢}’Å∀ s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩⊇∠∉∪ { )٣( ،

 . ضالل بعيديف خالف و: أي

øŠ©9 §É9§{ *  {: قوله تعاىل] ١٧٧[ ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ { )٤( 
: اطبني هبذه اآلية، فقال قومكل عمل خري يفضي بصاحبه إىل اجلنة، واختلفوا يف املخ: الرب

املراد هبا املؤمنون، ذلك أن الرجل كان يف : عىن هبا اليهود والنصارى، وقال اآلخرون
ابتداء اإلسالم قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتني وصلى الصالة إىل أي جهة كانت، 

حددت  ونزلت الفرائض، و مث مات على ذلك وجبت له اجلنة، وملا هاجر رسول اهللا
كله أن : ، أي)لَْيَس الِْبرَّ( :احلدود وصرفت القبلة إىل الكعبة، أنزل اهللا هذه اآلية فقال

تصلوا قبل املشرق واملغرب وال تعملوا على غري ذلك، لَِكنَّ الِْبرَّ ما ذكر يف هذه اآلية، 
$$!» ôtΒ ztΒ#u  {: وقوله تعاىل Î/ { )يف موقع ) من( ملا وقع:  اختلفوا يف وجهه، قيل)٥

ولكن الرب اإلميان باهللا، والعرب جتعل االسم خربا للفعل : املصدر جعله خربا للرب، كأنه قال
ثاين، ، من آمن باهللا، فاستغىن بذكر األول عن ال]بر[ولكن الرب : فيه إضمار، معناه: وقيل

ولكن ذا الرب من آمن باهللا كقوله : اجلود جود حامت، وقيل معناه: اجلود حامت، أي: كقوهلم
_öΝèδ ìM≈y  {: تعاىل u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 3 { )ولكن البار : ، درجات، وقيل معناه]و[ذو: ، أي)٦

                                                 
 . ٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٦٣: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١ 

èπ  {:  تعاىلمن آمن باهللا، كقوله t6 É)≈ yè ø9$#uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ { )الرب للمتقي، واملراد من :  أي)١

ÏΘ{ههنـا اإلميـان والتـقـوى،  öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ { )كلهـم )٢ ،

}É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ { )الكتب املرتلة، :  يعين)٣}  z↵ Í h‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ { )أمجع، : )٤}  ’ tA# u uρ 

tΑ$ yϑ ø9 ’4  {عطى املال،  أ)٥( } #$ n? tã  Ïµ Î m6 ãm { )اختلفوا يف هذه الكناية، فقال )٦ ،

أعطى املال يف حال صحته وحمبته : إهنا راجعة إىل املال، أي: أكثر أهل التفسري
“  {على حـب اهللا تعالـى، :  أي هي عائدة إىل اهللا: املال وقيل Íρ sŒ 

4† n1 ö à) ø9 ’4  {أهل القرابة : )٧( } #$ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 ، قال )٨( } #$

ابن السبيل : يعىن املسافر املنقطع عن أهله مير عليك، ويقال للمسافر: جماهد
,t  {هو الضيف يرتل بالرجل : ملالزمته الطريق، وقيل Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ { )يعين)٩ ، :

’  {الطالبني  Îû uρ ÅU$ s% Ì h9 : املكاتبني، قاله أكثر املفسرين، وقيل: ، يعين)١٠( } #$

$uΘ  {فداء األسارى، : عتق النسمـة وفك الرقبـة، وقيـل s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ 

                                                 
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ١(
 . ١٧٧: ية سورة البقرة آ) ٢(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 šχθ  {وأعطى الزكاة : )١( } #$ èùθ ßϑ ø9 $# uρ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ yè Î/ { )فيما بينهم : )٢

#  { وفيما بينهم وبني الناس،  وبني اهللا sŒ Î) (#ρ ß‰ yγ≈ tã ( { )إذا وعدوا : ، يعين)٣

أجنزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا وإذا 
: هو عطف على خرب، معناه: ، قيل)واملوفون( :فع قولهواختلفوا يف ر. ائُتمنوا أدَّوا

هم املوفون، كأنه عدَّ : ولكن ذا الرب املؤمنون واملوفون بعهدهم، وقيل تقديره
وهم : هم واملوفون كذا، وقيل على رفع االبتداء واخلرب، يعين: أصنافا مث قال

t  {: املوفـون، مث قـال Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï !$ y™ ù' t7 ø9 ، أي الشـدة والفقـر )٤( } #$

}Ï !# § œØ9 $# uρ{ )املـرض والزمانـة، : )٥}t Ïn uρ Ä¨ ù' t7 ø9  أي القتال )٦(}3 #$

y7{واحلـرب  Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#θ è% y‰ y7  {يف إمياهنـم، : )٧( } ) ¹| Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

tβθ à) −G ßϑ ø9  . حمارم اهللا: )٨( } ∪∠∠⊆∩ #$

$  {: قوله تعاىل] ١٧٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# { )فرض :  أي)٩

’  {عليكم القصاص،  Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( { )املساواة واملماثلة يف اجلراحات : ، والقصاص)١٠

                                                 
 . ١٧٧ :سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣ 

اتبعه، فاملفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله، مث بني والديات، وأصله من قص األثر إذا 
çt”  {: املماثلة فقال ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\ΡW{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 { )ذا  ومجلة احلكم فيه أنه إ)١

تكافأ الدمان من األحرار املسلمني، أو العبيد من املسلمني، أو األحرار من املعاهدين، أو 
العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم، الذكر إذا قتل بالذكر وباألنثى وتقتل األنثى إذا 
قتلت باألنثى وبالذكر، وال يقتل مؤمن بكافر وال حر بعبد، وال والد بولد وال مسلم 

ل الذمي باملسلم والعبد باحلر والولد بالوالد، هذا قول أكثر أهل العلم من بذمي، ويقت
الصحابة ومن بعدهم، وذهب الشعيب والنخعي وأصحاب الرأي إىل أن املسلم يقتل 

ôyϑ  {بالكافر الذمي، وإىل أن احلر يقتل بالعبد،  sù u’ Å∀ ãã …ã&s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« { )أي )٢ ،

ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص يف قتل العمد، ورضي بالدية، هذا 
من : أي) من أخيه( :العفو أن يقبل الدية يف قتل العمد، وقوله: قول أكثر املفسرين، قالوا
) من( ، ترجعان إىل)من أخيه( و) له( كنايتان يف قولهاملقتول، وال: دم أخيه، وأراد باألخ
دليل على أن بعض األولياء إذا عفا يسقط القود؛ ألن شيئا من ) شيء( :وهو القاتل، وقوله

$7í  {قوله تعاىل . الدم قد بطل t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ { )على الطالب للدية أن يتبع :  أي)٣

≈í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9Î) 9  {باملعروف فال يطالب بأكثر من حقه،  |¡ôm Î* Î/ 3 { )على املطلوب : ، أي)٤

 غري مماطلة، أمر كل واحد منهما باإلحسان يف ما له وعليه منه أداء الدية باإلحسان من
}  y7 Ï9≡sŒ ×#‹ Ïøƒ rB ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑôm u‘ uρ 3 { )ذلك الذي ذكرت من العفو عن : ، أي)٥

م ورمحة، وذلك أن القصاص يف النفس واجلراح كان القصاص وأخذ الدية ختفيف من ربك

                                                 
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤ 

حتما يف التوراة على اليهود، ومل يكن هلم أخذ الدية، وكان يف شرع النصارى الدية ومل 
يكن هلم القصاص، فخّير اللّه هذه األمة بني القصاص وبني العفو عن الدية ختفيفًا منه 

Çyϑ  {ورمحة،  sù 3“ y‰tG ôã$# y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ { )فقتل اجلاين بعد العفو وقبول الدية، )١ ،}  …ã& s#sù 

ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∠∇∪ { )يتحتم قتله حىت ال يقبل : ل قصاصا، قال ابن جريج، وهو أن يقت)٢

 . بعد العفو

’ öΝä3s9uρ  {: قوله تعاىل] ١٧٩[ Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym { )بقاء، وذلك أن : ، أي)٣

 القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من َهمَّ القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قََتل ُيقتل، ميتنع عن
سالمته من قصاص اآلخرة، فإنه : القتل أنفى للقتل، وقيل معىن احلياة: بقتله، وقيل يف املثل

إذا اقُتص منه يف الدنيا حيي يف اآلخرة، وإذا مل ُيقتص منه يف الدنيا اقُتص منه يف اآلخرة، 
}  ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yès9 tβθà)−G s? ∩⊇∠∪ { )أي تنتهون عن القتل خمافة القَود)٤ ، . 

ÏG=|  {: قوله تعاىل] ١٨٠[ ä. öΝä3ø‹n= tæ { )فُرض عليكم، : ي، أ)٥}  #sŒÎ) u|Øym 

ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# { )جاء أسباب املوت وآثاره من العلل واألمراض، : ، أي)٦}  β Î) x8ts? 

#·öyz { )مالًا، نظريه قوله تعاىل: ، أي)٧ :}  $ tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ôÏΒ 9öyz { )٨( ،}  èπ§‹Ï¹ uθ ø9$# 

                                                 
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٧٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٧٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥ 

Ç÷ƒ y‰Ï9≡uθ ù= Ï9 tÎ/tø% F{$#uρ { )كانت الوصية فريضة يف ابتداء اإلسالم للوالدين واألقربني على )١ ،

Å∃ρ  {: من مات وله مال، مث ُنسخت بآية املرياث قوله تعاىل ã÷è yϑ ø9$$ Î/ ( { )يريد)٢ ، :

: يوصي باملعروف وال يزيد على الثلث، وال ُيوصي للغين ويدع الفقري، قال ابن مسعود
$  {األحوج فاألحوج : الوصية لألخل فاألخل، أي ˆ)ym { )ُنصب على املصدر، )٣ 

’  {جعلَ الوصيةَ حقّا، : على املفعول، أي: وقيل n?tã tÉ)−Fßϑ ø9$# ∩⊇∇⊃∪ { )املؤمنني: )٤ . 

 ... لَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَِإنََّما ِإثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنُه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌمقوله تعاىل فََمن َبدَّ
yϑ.  {: قوله تعاىل] ١٨١[ sù …ã& s!£‰t/ { )عن األوصياء أو األولياء غّير الوصيةَ : ، أي)٥

$  {أو الشهود،  tΒ y‰÷èt/ …çµ yèÏÿ xœ { )بعد ما مسع قول املوصي : ، أي)٦}  !$ uΚ̄ΡÎ* sù …çµ ßϑ øO Î) ’n?tã 

t Ï% ©!$# ÿ…çµ tΡθ ä9Ïd‰t7ãƒ 4 { )وامليُت بريء منه )٧ ،}  ¨β Î) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ { )ملا أوصى به املوصي، )٨ ،

}  ×Λ Î= tæ ∩⊇∇⊇∪ { )بتبديل املُبدِّل أو مسيع لوصيته عليم بنيته: )٩ . 

                                                 
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨١: ورة البقرة آية س) ٦(
 . ١٨١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٨١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٨١: سورة البقرة آية ) ٩(
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ôyϑ  {: قوله تعاىل] ١٨٢[ sù t∃% s{ { )أي علم )١ ،}  ÏΒ <Éθ •Β $ ¸uΖy_ { )٢( ،

ρ÷  {امليلُ، : َجوًرا وعدولًا عن احلق، واجلنُف: أي r& $ Vϑ øO Î) { )وقال ظلًما، : ، أي)٣

yx  {العمد، فأصلح بينهم، : اخلطأ، واإلمث: اجلََنُف: السدي وعكرمة والربيع n= ô¹ r'sù öΝæη uΖ÷ t/ 

Iξ sù zΟøO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 { )جل إذا حضر معناها أن الر: ، واختلفوا يف معىن اآلية قال جماهد)٤

مريًضا وهو ُيوصي فرآه مييل إّما بتقصري أو إسراف أو وضع الوصية يف غري موضعها، فال 
حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن اجلنف، فينظر للموَصى له والورثة، 

إنه أراد به أنه إذا أخطأ امليُت يف وصيته أو جار متعمًدا فال حرج : وقال اآلخرون
 وصيه أو وايل أمور املسلمني أن ُيصلح بعد موته بني ورثته وبني املوصى على وليه أو
 Ö‘θàxî #$!© (βÎ¨  {ال حرج عليه، : ، أي)فَال إمث عليه(  الوصيةَ إىل العدل واحلقهلم، ويرّد

ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∇⊄∪ { )٥( . 

$  {: قوله تعاىل] ١٨٣[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# { )فُرض : ، أي)٦

دل وقام قائم صام النهار إذا اعت: اإلمساك، ُيقال: وأُوجب الصوم، والصيام يف اللغة
الظهرية، ألن الشمس إذا بلغت كبد السماء كأهنا وقفت وأمسكت عن السري سريعة، 

þ’Í<θ  {: ومنه قوله تعاىل à)sù ’ ÎoΤÎ) ßNö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 $ YΒ öθ  إمساك عن صمًتا ألنه: ، أي)٧( } ¹|

الصوم وهو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع مع النّية يف وقت : الكالم، ويف الشريعة
                                                 

 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٣: البقرة آية سورة ) ٦(
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ٧(
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$  {. خمصوص yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7s% { )اختلفوا من األنبياء واألمم، و: )١

كان صوم من قبلنا من العتمة إىل الليلة القابلة، كما : يف هذا التشبيه، فقال سعيد بن ُجبري
أراد أن صيام رمضان كان واجًبا على : كان يف ابتداء اإلسالم، وقال مجاعة من أهل العلم

 النصارى، كما فُرض علينا، فرّبما كان يقع يف احلّر الشديد والربد الشديد، وكان يشق
عليهم يف أسفارهم ويضرهم يف معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن 
جيعلوا صيامهم يف فصل من السنة بني الشتاء والصيف، فجعلوه يف الربيع وزادوا فيه عشرة 

=öΝä3ª  {أيام كفارة ملا صنعوا فصار أربعني مث أمتوه مخسني يوًما  yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ { )٢( ،

بالصوم، ألن الصوم وصلة إىل التقوى، ملا فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، : يعين
 . حتذرون عن الشهوات من األكل والشرب واجلماع) لََعلَّكُم َتتَّقُونَ( :وقيل

]١٨٤ [}  $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )كان يف ابتداء اإلسالم صوم ثالثة أيام من : ، قيل)٣

كل شهر واجًبا، وصوم يوم عاشوراء، فصاموا كذلك من الربيع إىل شهر رمضان سبعة 
 ما ُنسخ بعد اهلجرة أمر القبلة أول: عشر شهًرا، مث ُنسخ بصوم رمضان، قال ابن عباس

شهر رمضان، وهي غري منسوخة ): أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت( :املراد من قوله: والصوم وقيل
yϑ  {يف أيام معدودات : على الظرف، أي) أَيَّاًما( ونصب sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 

9xy™ ×ο £‰Ïè sù { )أي فأفطر فعدة )٤ ،}  ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 4 { )أي فعليه عدة، والعدد )٥ ،

’{والعدة واحد، من أيام أخر، أي غري أيام مرضه وسفره  n?tã uρ š Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ{ )٦( ،

                                                 
 . ١٨٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٦(
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اختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية وُحكمها، فذهب أْكثرهم إىل أن اآلية منسوخة، وهو 
قول ابن عمر وسلمة بن األكوع وغريمها، وذلك أهنم كانوا يف ابتداء اإلسالم ُمخريين بني 

 َيُشّق عليهم، ألهنم كانوا مل أن يصوموا وبني أن يفطروا أو يفتدوا، َخّيرهم اللّه تعاىل لئال
yϑ  {: يتعودوا الصوم، مث ُنسخ التخيري ونزلت العزمية بقوله تعاىل sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# 

çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )الشيخ الكبري الذي يطيق الصوم ولكن هي خاصة يف حق :  قال قتادة)١

هذا يف املريض الذي به : يشق عليه، رخص له يف أن يفطر ويفدي، مث نسخ، وقال احلسن
ما يقع عليه اسم املرض وهو مستطيع للصوم، خّير بني أن يصوم وبني أن يفطر أو يفدي، 

yϑ  {: مث ُنسخ بقوله تعاىل sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )وثبتت الرخصةُ للذين )٢ 

وعلى الذين كانوا : ُيطيقون، وذهب مجاعة إىل أن اآلية حمكمة غري منسوخة، ومعناه
دل الصوم، وقرأ ابن يطيقونه يف حال الشباب فعجزوا عنه يف حال الِكَبر فعليهم الفدية ب

بضم الياء وفتح الطاء وختفيفها وفتح الواو وتشديدها، ) َوَعلَي الَِّذين ُيطَوَّقُوَنه( عباس
على الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان الصوم، : ُيكلّفون الصوم، وتأويله: أي

هم أن واملريض الذي ال ُيرجى زوال مرضه، فهم ُيكلفون الصوم وال ُيطيقونه، فل
.  مكان كل يوم مسكيًنا، وهو قول سعيد بن ُجبري، وجعل اآليةَ حمكمةيفطروا وُيطعموا

π×  {: قوله تعاىل tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )قرأ أهل املدينة والشام مضافًا، وكذلك يف)٣ ، 

، أضاف الفدية إىل الطعام، وإن كان واحًدا الختالف )كفارة طعام مساكني( :املائدة
ym=¡  {: اللفظني، كقوله تعاىل uρ Ï‰ŠÅÁ pt ø: $# ∩∪ { )مسجد اجلامع، وربيع : ، وقوهلم)٤

باجلمع هنا، ) َمساِكني( رفع، وقرأ) وطََعاُم( منونة،) فديةٌ، وكفارةٌ( األول، وقرأ اآلخرون
                                                 

 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٥: آية سورة البقرة ) ٢(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٩: سورة ق آية ) ٤(
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أهل املدينة والشام، وآخرون على التوحيد، فمن مجع نصب النون، ومن وّحد خفض 
النون ونّوهنا، والفدية اجلزاء وجيب أن يطعم مكان كل يوم مسكيًنا ُمدا من الطعام ِبُمّد 

 قوت البلد، هذا قول فقهاء احلجاز، وقال بعض  وهو رطل وثلث من غالب النيب
نصف : عليه لكل مسكني نصف صاع لكل يوم يفطر، وقال بعضهم: فقهاء أهل العراق

ما كان املفطر يتقوته يوَمُه الذي : صاع من قمح أو صاع من غريه، وقال بعض الفقهاء
yϑ  {يعطي كل مسكني عشاَءُه وُسحوَره، : أفطره، وقال ابن عباس sù tí §θ sÜs? #Zöyz uθ ßγ sù 

×öyz …ã& ، أي زاد على مسكني واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينني فأكثر، قاله )١( } 4 !©

يه ُمّد من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاًعا وعل: جماهد وعطاء وطاوس، وقيل
β  {فهو خري له،  r&uρ (#θ ãΒθ ÝÁs? ×öyz öΝà6©9 ( { )فمن ذهب إىل النسخ قال معناه)٢ ، :

الصوم خري له من الفدية، وقيل هذا يف الشيخ الكبري لو تكلّف الصوم، وإن شق عليه فهو 
β  {ري له من أن يفطر ويفدي خ Î) óΟçFΖä. tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ { )مث بني اللّه تعاىل أيام الصيام )٣ ،

 : فقال

]١٨٥ [}  ãöκy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ { )هو شهر رمضان، وقال الكسائي : ، رفعه على معىن)٤

هو : كُتب عليكم شهر رمضان، وُسمي الشهر شهًرا لشهرته، وأما رمضان فقد قال جماهد
أنه اسم للشهر : شهر رمضان كما يقال شهر اللّه، والصحيح: من أمساء اللّه تعاىل، يقال

ن الرمضاء، وهي احلجارة احملماة، وهم كانوا يصومونه يف احلر الشديد، ُسمي به م
“ü {: وكانت ترمض فيه احلجارة من احلرارة، قوله تعاىل Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#uöà)ø9$# { )٥( ،

                                                 
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠ 

 قرآنا ألنه جيمع السور واآلي واحلروف، ومجع فيه القصص واألمر والنهي مسي القرآن
قريت املاء يف احلوض إذا : اجلمع، وقد حيذف اهلمزة فيقال: والوعد والوعيد، وأصل القَْرء

: مجعته، وقرأ ابن كثري القَران بفتح الراء غري مهموز، وكذلك كان يقرأ الشافعي، ويقول
 اسم هلذا الكتاب كالتوراة واإلجنيل، ُروي عن مقسم عن ابن ليس هو من القراءة ولكنه
 }  ã عباس أنه ُسئل عن قوله öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö à) ø9 : ، وقوله)١( } #$

}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ { )وقوله)٢ ، :}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû 7' s#ø‹s9 >πx.t≈ t6 •Β 4 { )وقد )٣ ،

$  {  نزل يف سائر الشهور، وقوله ZΡ#uöè% uρ çµ≈oΨ ø% tsù { )أنزل القرآن مجلة واحدة :  فقال)٤

من اللوح احملفوظ يف ليلة القدر من شهر رمضان إىل بيت العزة يف السماء الدنيا، مث نزل 
ًما يف ثالث وعشرين سنة، فذلك قوله  جنو  على رسول اللّه- عليه السالم -به جربيل 

Iξ *  {: تعاىل sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθàf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ { )قال داود بن أيب هند قلت للشعيب)٥ ، :

}ãöκy− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#uöà)ø9$# { )بلى : شهور؟ قال أَما كان يرتل يف سائر ال)٦

 يف رمضان ما أَنزل اللّه إليه، فُيحكم اللّه ما يشاء  ولكّن جربائيل كان يعارض حممًدا
$¨W‰èδ Ä”{: ويثبت ما يشاء وُينسيه ما يشاء قوله تعاىل ¨Ψ=Ïj9 { )من الضاللة، : )٧

M≈oΨÉi;{يف حمل النصب على القطع، ألن القرآن معرفة وهًدى نكرة ) هًدى( و t/uρ zÏiΒ 

                                                 
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١: سورة القدر آية ) ٢(
 . ٣: سورة الدخان آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة الواقعة آية ) ٥(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٧(
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3“ y‰ßγ ø9$# { )أي َدالالٍت واضحات من احلالل واحلرام، واحلدود واألحكام، )١ ،}  
Èβ$ s%öàø9$#uρ 4 { )الفارق بني احلق والباطل، قوله تعاىل: ، أي)٢ :}  yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# 

çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )قوله تعاىل. فمن كان مقيًما يف احلضر فأدركه الشهر: ، أي)٣ :}  tΒ uρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 { )أباح الفطر لعذر املرض والسفر، )٤ ،

ß‰ƒ  {أعاد هذا الكالم ليعلم أن هذا احلكم ثابت يف الناسخ ثبوته يف املنسوخ  Ìãƒ ª!$# 

ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# { )بإباحة الفطر يف املرض والسفر )٥ ،}  Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# { )٦( 
سرمها إلّا كان ذلك أحبهما إىل قال الشعيب ما ُخيِّر رجلٌ بني أمرين فاختار أي

 }  (#θ اللّه è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïè ø9 َوِلُتكِْملُوا َواُو النَّسق :  الواو يف قوله تعاىل)٧( } #$

، أي لتكملوا عدة أيام الشهر ويريد لكي تكملوا العدة: والالم الم كي، تقديره
عدة أيام :  أي،)َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ( :بقضاء ما أفطرمت يف مرضكم وسفركم، وقال

ρ#)  {الشهر،  çÉi9 x6çG Ï9uρ ©!$# { )ولتعظموا اللّه، : )٨}  4† n?tã $ tΒ öΝä31 y‰yδ { )٩( :

أرشدكم إىل ما أرضى به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل امللل، قال 
سلمة أنه هو تكبريات ليلة الفطر، وروى الشافعي عن ابن املسيب وعروة وأيب : ابن عباس

                                                 
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٥: ة البقرة آية سور) ٥(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٩(
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كانوا يكربون ليلة الفطر جيهرون بالتكبري، وشبه ليلة النحر هبا إال من كان حاجا وذكُره 
=¯öΝà6  {التلبية،  yè s9uρ šχρ ãä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪ { )اللّه على نعمه: )١ . 

 اىل َوِإذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع ِإذَا َدَعاِن قوله تع
sŒÎ)uρ y7#  {: قوله تعاىل] ١٨٦[ s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( { )فيه إضمار، كأنه )٢ ،

_Ü=‹Å  {فقل هلم إين قريب منهم بالعلم ال خيفى علي شيء : قال é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 

(#θ ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù ’ Í< { )فليجيبوا إيل بالطاعة، واإلجابة : إلجابة، أياالستجابة مبعىن ا: ، قيل)٣

وقيل : الطاعة: الطاعة وإعطاء ما سئل، فاإلجابة من اللّه تعاىل العطاء، ومن العبد: يف اللغة
θãΖÏΒ#)  {. ليستدعوا مين اإلجابة، وحقيقته فليطيعوين: فليستجيبوا إيل، أي ÷σã‹ø9uρ ’Î1 öΝßγ ¯= yès9 

šχρ ß‰ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪ { )أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع( :فما وجه قوله تعاىل: ، لكي يهتدوا، فإن قيل)٤ (

’þ  {: وقوله ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )اختلفوا يف : ، وقد ندعو كثًريا فال جييب؟ قلنا)٥

معىن : الطاعة، ومعىن اإلجابة؟ الثواب، وقيل: معىن الدعاء ههنا: معىن اآليتني، قيل
أجيُب دعوة الداعي إن شئت، كما : اآليتني خاص، وإن كان لفظهما عاما تقديرمها

$ ß#Ï±õ3u‹sù  {: قال tΒ tβθãã ô‰s? Ïµø‹s9Î) β Î) u!$ x© { )وأجيُب دعوةَ الداع إن وافق القضاء، )٦ ،

هو عاّم، ومعىن قوله : أو أجيبه إن كانت اإلجابة خًريا له، أو أجيبه إن مل يسأل حمالًا وقيل
س يف اآلية أكثر من استجابة الدعوة، فأما إعطاء املنية فليس لي. أمسع، ويقال: أجيب، أي

                                                 
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٠: فر آية سورة غا) ٥(
 . ٤١: سورة األنعام آية ) ٦(
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مبذكور فيها، وقد جييب السيُد عبده والواِلُد ولده مث ال ُيعطيه سؤله، فاإلجابة كائنة ال 
معىن اآلية أنه ُيجيب دعاَءه فإن قّدر له ما سأل أعطاه : حمالة عند حصول الدعوة، وقيل
إن اللّه تعاىل . وقيل. اب يف اآلخرة أو كّف عنه به سوًءاوإن مل ُيقدِّر له ادخر له الثو

ُيجيب دعاء املؤمن يف الوقت، وُيؤخر إعطاء من جييب مراَده ليدعوه فيسمع صوته، 
إن للدعاء آداًبا وشرائط وهي أسباب : ويعجل إعطاء من ال حيبه ألنه يبغض صوته، وقيل

خلّ هبا فهو من أهل االعتداء يف اإلجابة، فمن استكملها كان من أهل اإلجابة، ومن أ
 . الدعاء، فال يستحق اإلجابة

≅¨  {: قوله تعاىل] ١٨٧[ Ïm é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 { )فالرفث )١ ،

إن اللّه حيي كرمي يكين، كلما ذكر يف القرآن من : جلماع، قال ابن عباسكناية عن ا
الرفث : املباشرة واملالمسة واإلفضاء والدخول والرفث، فإمنا عىن به اجلماع، وقال الزجاج

أبيح لكـم ليلة الصيام الرفث إىل : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، أي
$¨èδ Ó£  {: نسائكم t6 Ï9 öΝä3©9 { )أي سكن لكم، )٢ ،}  öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ : ، أْي)٣( } 3 9©

≅Ÿ  {: عاىلسكن هلن، دليله قوله ت yè y_ uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ( { )ال يسكن : ، وقيل)٤

مسي كل واحد من الزوجني : شيء إىل شيء كسكون أحد الزوجني إىل اآلخر، وقيل
د النوم واجتماعهما يف ثوب واحد، حىت يصري كل واحد منهما لباًسا لتجردمها عن

اللباس اسم ملا : هن فراش وقيل: لصاحبه كالثوب الذي يلبسه، وقال الربيع بن أنس
ُيواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما ستًرا لصاحبه عما ال حيل، كما جاء يف 

=zΝÎ{، } مْن تزوج فقد أحرز ثلثي دينه {: احلديث tæ ª!$# öΝà6¯Ρr& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$ tFøƒ rB 

                                                 
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٤ 

öΝà6|¡àΡr& { )ملّا نزل صوم : أي ختونوهنا وتظلموهنا باجملامعة بعد العشاء، قال الَبراء، )١

: رمضان، كانوا ال يقَرُبون النساء كله، وكان رجال خيونون أنفسهم، فأنزل اللّه تعاىل
}zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ { )جتاوز عنكم : )٢

}  $ xtã uρ öΝä3Ψ tã ( { )َمَحا ذُنوَبكـم، : )٣}  z≈ t↔ ø9$$ sù £èδρ çÅ³≈ t/ { )جامعوهن حاللًا، : )٤

θ#)  {مباشرة، ملالصقة بشرة كل واحد منهما صاحبه، : مسيت اجملامعة äó tFö/$#uρ $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# 

öΝä3s9 4 { )ما كتب اللّه لكم يف اللوح احملفوظ، : فاطلبوا ما قضى اللّه لكم، وقيل: ، أي)٥

: ابتغوا الولد إن مل تلد هذه فهذه، وقال قتادة: الولد، قاله أكثر املفسرين، قال جماهد: يعين
ع يف اللوح احملفوظ، وابتغوا الرخصة اليت كتب اللّه لكـم بإباحة األكل والشرب واجلما

θ#)  {ليلة القدر : وابتغوا ما كتب اللّه لكم، يعين: وقال معاذ بن جبل è=ä.uρ (#θ ç/uõ° $#uρ { )٦( ،

4  {يعنـي يف ليايل الصــوم  ®L ym t ¨t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# zÏΒ 

Ìôf xø9$# ( { )ُسّميا خيطني ألن كل واحد منهما : بياض النهار من سواد الليل: ، يعين)٧

ΟèO (#θ¢  {يبدو يف االبتداء ممتدا كاخليط،  ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 { )فالصائم حيرم عليه )٨ ،

الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق وميتد إىل غروب الشمس، وإذا غربت حصل 

                                                 
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٧: ية سورة البقرة آ) ٤(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥ 

Ÿω  {الفطر  uρ  ∅ èδρ çÅ³≈ t7è? óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# 3 { )العكوف هو اإلقامة على )١ ،

الشيء، واالعتكاف يف الشرع هو اإلقامة يف املسجد على عبادة اهللا، وهو سنة، وال جيوز 
y7  {يع املساجد يف غري املسجد وجيوز يف مج ù=Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# { )تلك األحكام : ، يعين)٢

شروط : ما منع اللّه عنها، قال السدي: أي: اليت ذكرها يف الصيام واالعتكاف حدود اللّه
: اهللا، وأصل احلد يف اللغة املنع، ومنه ُيقال للبوابفرائض : اللّه وقال شهر بن حوشب

Ÿξ  {حداد ألنه مينع الناس مـن الدخول، وحدود اللّه ما مينع الناس من خمالفتها،  sù 

$ yδθç/tø)s? 3 { )فال تأتوها )٣ } y7Ï9≡x‹x. { )هكذا )٤ ،}  Ú Îit6 ãƒ ª!$# Ïµ ÏG≈ tƒ#u Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 

šχθ à)−G tƒ ∩⊇∇∠∪ { )لكي يتقوها فينجوا من العذاب)٥ ، . 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ١٨٨[ uρ (#þθ è=ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷ t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )ال يأكل : ، أي)٦

الشيء : ي أباحه اللّه وأصل الباطلمن غري الوجه الذ: بعضكم مالَ بعض بالباطل، أي
الذاهب، واألكل بالباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللهو 

θ#)  {كالقمار وأجرة املغين، وغريمها وقد يكون بطريق الرشوة واخليانة،  ä9ô‰è?uρ !$ yγÎ/ ’n< Î) 

ÏΘ$ ¤6çt ø: ُتلقوا أمور تلك األموال بينكم وبني أرباهبا إىل احلكام، وأصل : ، أي)٧( } #$

اإلدالء إرسال الدلو، وإلقاؤه يف البئر، ُيقال أدىل دلوه إذا أرسله، وداله يدلوه إذا أخرجه 
فيجحد املال، وخياصم فيه هذا يف الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة : قال ابن عباس

                                                 
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٧ :سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨٨: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦ 

ال ختاصم وأنت : احلاكم وهو يعرف أن احلق عليه، وإنه أمث مبنعه قال جماهد يف هذه اآلية
يف حمل اجلزم بتكرير ) َوُتْدلُوا( :ظامل، قال الكليب هو أن يقيم شهادة الزور، وقوله

الباطل معناه وال تأكلوا ب: وال تدلوا هبا إىل احلكام، وقيل: حرف النهي، معناه
ال ُتْدِل مبال أخيك إىل احلاكم وأنت تعلم أنك ظامل : وتنسبونه إىل احلكام، قال قتادة

إين ألقضي لك وإين ألظنك : فإن قضاَءه ال ُيحل حراًما، وكان ُشريح القاضي يقول
وإن قضائي ال ُيحل لك ظاملًا، ولكن ال يسعين إال أن أقضي لك مبا حيضرين من البينة، 

θ#){حراًما،  è= à2 ù'tG Ï9 $ Z)ƒÌsù { )طائفة : )١}  ôÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# ÉΟøO M}$$ Î/ { )بالظلم، : )٢

óΟçFΡr&uρ tβθ  {باليمني الكاذبة يقتطع هبا مال أخيه : وقال ابن عباس ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∇∇∪ { )أنكم : )٣

 . مبطلون

š *{: قوله تعاىل] ١٨٩[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ï'©#Ïδ F{$# ( { )ل رداء وأردية،  مجع هالل، مث)٤

استهل الصيب إذا : ُسّمي هاللًا ألن الناس يرفعون أصواهتم بالذكر عند رؤيته، من قوهلم
≅ö  {صرخ حني ُيولد، وأهل القوم باحلج إذا رفعوا أصواهتم بالتلبية،  è% }‘Ïδ àM‹Ï%≡uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

Ædk ys ø9$#uρ 3 { )والعمرة والصوم فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات احلج : ، مجع ميقات، أي)٥

واإلفطار وآجال الديون وعدد النساء وغريها، فلذلك خالف بينه وبني الشمس اليت 
§{  {هي دائمة على حالة واحدة،  øŠ s9 uρ • É9 ø9 $# β r' Î/ (#θ è? ù' s? šVθ ãŠ ç6 ø9 $#  ÏΒ $ yδ Í‘θ ßγ àß { )٦( ،

كان الناس يف اجلاهلية ويف أول اإلسالم إذا أحرم الرجل منهم باحلج أو : قال أهل التفسري

                                                 
 . ١٨٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٨٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٦(
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١٦٧ 

 نقب نقبا يف العمرة، مل يدخل حائطًا وال بيًتا وال داًرا من بابه، فإن كان من أهل املدر
ظهر بيت ليدخل منه وخيرج، أو يتخذ ُسلًّما فيصعد منه، وإن كـان من أهل الوبر خرج 
من خلف اخليمة والفسطاط وال يدخل وال خيرج من الباب حىت َيِحلَّ من إحرامه، ويرون 
ذلك برا إلّا أن يكون من احلُْمِس، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثَقيف وَخثعم وبنو عامر 

َصْعَصعة وبنو نضر بن معاوية، ُسموا أمحًسا لتشددهم يف دينهم، واحلماسة الشدة بن 
 ذات يوم بيًتا لبعض األنصار، فدخل رجل من األنصار  فدخل رسول اللّه {والصالبة 

ملَ دخلت من الباب  " على أثره من الباب، وهو حمرم فأنكروا عليه، فقال له رسول اللّه
إين  " ك دخلت فدخلت على أثرك، فقال رسول اللّهرأيت: قال" وأنت حمرم؟ 

إن كنت أمحسيا فإين أمحسي رضيُت هبديك ومستك ودينك، :  فقال الرجل)١( } أمحسي

≈Å3£  {: فأنزل اللّه تعالـى هذه اآلية s9uρ §É9 ø9$# ÇtΒ 4† s+¨?$# 3 { )الِبرَّ ِبّر مـن اتقى : ، أي)٢

}  (#θ è?ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9$# ôÏΒ $ yγ Î/≡uθ ö/r& 4 { )يف حال اإلحرام، )٣ ،}  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6¯= yè s9 

šχθ ßs Î=øè? ∩⊇∇∪ { )٤( . 

]١٩٠ [}  (#θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# { )٥( يف طاعة اللّـه     : ، أي}  tÏ%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ { )٦( ،

 بالكف عن قتال املـشركني، مث ملّـا          كان يف ابتداء اإلسالم أمر اللّه تعاىل رسول اللّه        
هذه أول آية   : هاجر إىل املدينة أمره بقتال من قاتله منهم هبذه اآلية، وقال الربيع بن أنس             

اقتلـوا  ( :نزلْت يف القتال، مث أمره بقتال املشركني كافّة، قـاتلوا أو مل يقـاتلوا بقولـه               

                                                 
 . ، . ٣/٥٥٦ وتفسري الطربي ١/٤٩٢ن جرير وأبن املنذر انظر الدر املنثور للسيوطي أخرجه عبد بن محيد واب) ١(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٨٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩٠: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨ 

قريـب  ) اقتلوا املشركني ( :نسخ بقوله : ، فصارت هذه اآلية منسوخة هبا، وقيل      )املشركني
Ÿω  {: وقوله. من سبعني آية   uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 { )هذه اآلية  : ، أي ال تبدؤوهم بالقتال، وقيل     )١

ال تقتلوا  : َولَا َتْعَتُدوا، أي  :  بقتال املقاتلني، ومعىن قوله     حمكمة غري منسوخة، أمر النيب    
)  َتعَتـُدوا  والَ( النسـاء والصبيان والشيخ الكبري والرهبان، وال من ألقى إليكم الـسالم          

χ  {فتبدءوا بالقتال يف احلرم حمرمني،  Î) ©!$# Ÿω =Ås ãƒ š Ï‰tG ÷è ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )٢(  

 .....  أَْخَرُجوكُْمقوله تعاىل َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأَْخِرُجوُهم مِّْن َحْيثُ
]١٩١ [}  öΝèδθ è=çFø% $#uρ ß]ø‹ym öΝèδθßϑ çG øÉ)rO { )نسخت اآلية األوىل هبذه اآلية، :  قيل)٣

 مقاتلتهم ومتكنتم من واقتلوهم حيث أبصرمت: وأصل الثقافة اِحلذُْق والبصر باألمر، ومعناه
_Νèδθã  {قتلهم،  Ì÷z r&uρ ôÏiΒ ß]ø‹ym öΝä.θ ã_ t÷z r& 4 { )وذلك أهنم أخرجوا املسلمني من )٤ ،

èπ  {, أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم: مكة، فقال uΖ÷FÏø9$#uρ ‘‰x© r& zÏΒ 

È≅ ÷G s)ø9$# 4 { )شركهم باللّه: ، يعين)٥  ،أشد وأعظم من قتلكم إياهم يف احلرم واإلحرام 

}  Ÿω uρ öΝèδθè= ÏG≈ s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡pRùQ$# ÏΘ#tpt ø: $# 4 ®L ym öΝä.θ è= ÏF≈ s)ãƒ ÏµŠ Ïù ( βÎ* sù öΝä.θ è= tG≈ s% öΝèδθè= çFø% $$ sù 3 { )٦( 
كان هذا يف ابتداء اإلسالم، كان ال َيِحلُّ بدايتهم بالقتال يف البلد احلرام، مث صار منسوًخا 

öΝèδθ  {: بقوله تعاىل è= ÏG≈s% uρ 4 ®L ym Ÿω tβθä3s? ×π oΨ÷FÏù { )هذا قول قتادة، وقال مقاتل بن )٧ 

حيث أدركتموهم يف اِحللّ واحلرم، : ، أي)َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم( :قوله: حيان
                                                 

 . ١٩٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٩٠: بقرة آية سورة ال) ٢(
 . ١٩١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩ 

، مث نسختها )َولَا ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسِجِد الَْحَراِم( :نسوخة بقوله تعاىلصارت هذه اآلية م
هذه اآلية حمكمة وال : آية السيف يف براءة، فهي ناسخة منسوخة، وقال جماهد ومجاعة

y7  {جيوز االبتداء بالقتال يف احلرم،  Ï9≡x‹x. â!#t“ y_ t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١( . 

]١٩٢ [}  ÈβÎ* sù (#öθ pκtJΡ$# { )عن القتال والكفر )٢ }¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٣( ،

 . أي غفور ِلما سلََف رحيم بالعباد

]١٩٣ [}  öΝ èδθ è= ÏG≈ s% uρ { )املشركني، : ، يعين)٤}  4 ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù { )٥( ،

قاتلوهم حىت يسلموا فال يقبل من الوثين إلّا اإلسالم فإن أىب قُتل، شرك، يعين أي 
}tβθ ä3 tƒ uρ ß Ïe$!  وحده فال ُيعبد شيء دونه )٧( } ) !¬  {الطاعة والعبادة : ، أي)٦( } #$

}ÈβÎ* sù (#öθ pκtJΡ$# { )عن الكفر وأسلموا: )٨ ,}  Ÿξ sù tβ≡uρ ô‰ãã { )فال سبيل )٩ }  ωÎ) ’ n?tã 

tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊂∪ { )قاله ابن عباس، يدل عليه قوله تعاىل)١٠ ، :}  $ yϑ −ƒ r& È ÷,s#y_ F{$# àMø‹ŸÒ s% Ÿξ sù 

šχ≡uρ ô‰ãã ¥’n?tã ( { )فإن : الظلم، أي: العدوان: فال سبيل علي، وقال أهل املعاين: ، أي)١١

وا فال هنب وال أسر وال قتل، إال َعلى الظاملني الذين بقوا على الشرك، وما يفعل أسلم
                                                 

 . ١٩١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٩٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٩٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩٣:  آية سورة البقرة) ٤(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ١٩٣: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ١١(
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بأهل الشرك من هذه األشياء ال يكون ظلًما، ومساه عدواًنا على طريق اجملازات واملقابلة، 
Çyϑ{: كما قال sù 3“ y‰tG ôã$# öΝä3ø‹n= tæ (#ρß‰tFôã $$ sù Ïµ ø‹n= tã { )وكقوله تعاىل)١ ، :}  (#äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ 

×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è=÷WÏiΒ ( { )وُسمي الكافر ظاملًا ألنه يضع العبادة يف غري موضعها)٢ ، . 

]١٩٤ [}  ãöκ¤¶9$# ãΠ#tpt ø: $# Ìöκ¤¶9$$ Î/ ÏΘ#tpt ø:  نزلت هذه اآلية يف ُعْمَرِة القضاء، )٣( } #$

,  خرج معتمًرا يف ذي القعدة فصده املشركون عن البيت باحلديبية وذلك أنّ النيب
 فصالَح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام املقبل فيقضي عمرته، فانصرف

 عامه ذلك، ورجع يف العام القابل يف ذي القعدة، وقـضى عمرته سنة  رسول اللّه
، يعين ذا القعدة الذي دخلتم فيه )الشَّْهُر الَْحَراُم( :سبع من اهلجرة، فذلك معىن قوله تعاىل
ذا القعدة الذي ُصددمت فيه عن : بالشهر احلرام، يعين, مكة، وقضيتم فيه ُعمرتكم سنة سبع

≈àM  {نة ست البيت س tΒ ãçt ø: $#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )مجع حرمة، وإمنا مجعها ألنه أراد حرمة : )٤

املساواة واملماثلة، وهو أن ُيفعل : الشهر احلرام والبلد احلرام، وحرمة اإلحرام والقصاص
هذا يف أمر القتال، معناه إن بدءوكم بالقتال يف الشهر احلرام :  مثل ما فعل، وقيلبالفاعل

Çyϑ{فقاتلوهم فيه، فإنه قصاص مبا فعلوا فيه،  sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰tFôã $$ sù Ïµø‹n= tã { )٥( 
≅È {وقاتلوه  ÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹n= tæ 4{ )ُسمي اجلزاء باسم االبتداء على ازدواج )٦ ،

                                                 
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٠ :سورة الشورى آية ) ٢(
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ٦(
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äτℜ#)  {: الكالم، كقوله تعاىل t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( { )١( }  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨βr& ©!$# 

yìtΒ tÉ)−Fßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٢( . 

θ#)  {: قوله تعاىل ] ١٩٥[ à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )أراد به اجلهاد وكل خري هو يف        )٣ ،

Ÿω  {سبيل اللّه، ولكّن إطالقه ينصرف إىل اجلهـاد،          uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )٤( ،

ö/ä3ƒ  {: الباء يف قوله تعاىل   : قيل Ï‰÷ƒ r'Î/ { )وال تلقـوا أيـديكم، أي     :  زائدة، ُيريـد   )٥ :

 )٦( } &yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr$  {: أنفسكم إىل التهلكة عّبر عن األنفس باأليدي، كقوله تعاىل        
وال تلقوا أنفسكم بأيديكم    : الباء يف موضـعها، وفيه، حذف، أي     : مبا كسبتم، وقيل  : أي

وال تأخذوا  : التهلكة كل شيء يصري عاقبته إىل اهلالك، أي       : إىل التهلكة، أي اهلالك، وقيل    
وقيل التهلكة ما ميكن االحتراز عنه، واهلالك ما ال ميكن االحتراز عنه، والعرب             يف ذلك،   

هذا : ألقَى بيده إال يف الشر، واختلفوا يف تأويل هذه اآلية، فقال بعضهم           : ال تقول لإلنسان  
وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة بترك اإلنفاق يف سبيل اللّه،          : يف البخل وترك اإلنفاق، يقول    

أنفْق يف  : حذيفة واحلسن وقتادة وعكرمة وعطاء، وقال ابن عباس يف هذه اآلية          وهو قول   
إين ال أجد شـيئًا،     : سبيل اللّه وإنْ مل يكن لك إال سهم أو ِمْشقَص، وال يقولّن أحُدكم            

: أنفْق يف سبيل اللّه ولو عقالًا وال ُتلقوا بأيديكم إىل التهلكة، وال تقلْ            : وقال السدي فيها  
ملّا أمر اللّه تعاىل باإلنفاق قال      : ، وقال سعيد بن املسيب ومقاتل بن حيان       ليس عندي شيء  

أمرنا بالنفقة يف سبيل اللّه، ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل اللّه هـذه اآليـة،                : رجال

                                                 
 . ٤٠: سورة الشورى آية ) ١(
 . ١٩٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة الشورى آية ) ٦(
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كان رجال  : ال مينعكم من نفقة يف حق ِخيفةَ العيلة، وقال زيد بن أسلم           : وقال جماهد فيها  
لبعوث بغري نفقة، فإما أن ُيقطع هبم وإما أن يكونوا عيالًا، فأمرهم اللّه تعاىل              خيرجون يف ا  

باإلنفاق على أنفسهم يف سبيل اللّه، ومن مل يكن عنده شيء ينفقه، فال خيرج بغري نفقـة                 
أن يهلك من اجلوع والعطـش أو باملـشي،         : وال قوت فُيلقي بيده إىل التهلكة، فالتهلكة      

نزلت فينا معشر األنـصار،     : ترك اجلهاد، قال أبو أيوب األنصاري     نزلت اآلية يف    : وقيل
إنا قد تركنا أهلنا وأموالنا حـىت       : وذلك أن اللّه تعاىل ملّا أعّز ونصر رسوله، قلنا فيما بيننا          

فشا اإلسالم ونصر اللّه نبيَّه فلو رجعنا إىل أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا مـا ضـاع                 
ـ     θ#)  {: اىلمنها، فأنزل اللّه تع à)ÏΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )١( ،

اللّه حىت  فالتهلكة اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد، فما زال أبو أيوب جياهد يف سبيل               
كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية يف زمن معاوية، فتويف هناك وقال حممد بـن سـريين                

هـو  : اإللقاء إىل التهلكة هو القنوط من رمحة اللّه تعاىل، قال أبو قالبة           : وعبيدة السلماين 
الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس يل توبة، فييأس من رمحة اللّه وينـهمك يف                

çµ… {: هاهم اللّه تعاىل عن ذلك قال اللّـه تعـاىل         املعاصي، فن  ¯ΡÎ) Ÿω ß§t↔ ÷ƒ ($ tƒ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) 

ãΠöθ s)ø9$# tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∠∪ { )٢( ،}  (#þθ ãΖÅ¡ôm r&uρ ¡ ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٣(  

 .... قوله تعاىل َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه
 }  (#θ قوله] ١٩٦[ ‘ϑ Ï?r&uρ ¢k pt ø: $# nο t÷Κ ãè ø9$#uρ ¬! 4 { )اختلفوا يف إمتامها فقال )٤ 

 هو أن ُيتمَُّهَما مبَناِسِكهما وحدوِدمها وسننهما، وهو قول ابن عباس وعلقمة :بعضهم
اإلحرام، والوقوف بعرفة، وطواف : وإبراهيم النخعي وجماهد، وأركان احلج مخسة

                                                 
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٤(
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الزيارة، والسعي بني الصفا واملروة، وحلق الرأس أو التقصري، وقال سعيد بن جبري 
:  هبما ُمفرَدين مستأَنفَني من ُدَوْيِرية أهلك وقال قتادةمتام احلج والعمرة أن ُتحرم: وطاوس

متام الُعمرة أن تعمر يف غري أشهر احلج، فإن كانت يف أشهر احلج مث أقام حىت حج فهي 
متتعه، وعليه فيه اهلَدي إن وجَده أو الصيام إنْ مل ِجيد اهلَْدي، ومتام احلج أن ُيؤيت مبناسكه 

إمتامهما أن تكون :  دم بسبب ِقَراٍن وال مْتَعِة، وقال الضحاككلها حىت ال يلزمه عّما َترَك
إمتامهما أن خترج من أهلك : النفقة حاللًا وينتهي عما هنى اللّه عنه، وقال سفيان الثوري

*βÎ÷  {: وقوله تعاىل. هلما، وال خترج لتجارة وال حلاجة أخرى sù öΝè?÷ÅÇôm é& { )اختلف )١ 

العلماء يف اإلحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب مجاعة إىل أن كل مانع 
مينعه عن الوصول إىل البيت احلرام واملضي يف إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو 

 وبه قال ابن مسعود، وإبراهيم النخعي ذهاب نفقة أو ضالل راحلة ُيبيح له التحلل،
واحلسن وجماهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبري، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق، 

من كُسر  {  قال رسول اللّه: واحتجوا مبا روي عن احلجاج بن عمرو األنصاري قال

 وذهب مجاعة إىل أنه ال يباح له التحليل )٣( )٢( } رج فقد حلّ وعليه احلج من قابلأو ع

ال حصر إال حصر العدو، وإليه ذهب : إلَّا حببس العدو، وهو قول ابن عباس، وقال
مث احملصر يتحلل بذبح اهلدي وحلق الرأس، واهلدي بشاة وهو . الشافعي وأمحد وإسحاق

$  {: املراد من قوله تعاىل yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù;  وحمل ذحبه حيث أحصر عند )٤( } ) #$

 ذبح اهلدي عام احلديبية هبا، وذهب قوم إىل أن احملصر يقيم  أكثر أهل العلم، ألن النيب
                                                 

 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ١(
ك ابن ماجه املناس, )١٨٦٢(أبو داود املناسك , )٢٨٦٠(النسائي مناسك احلج , )٩٤٠(الترمذي احلج ) ٢(

 ). ١٨٩٤(الدارمي املناسك , )٣/٤٥٠(أمحد , )٣٠٧٨(
،  باب ما جاء يف الذي )٩٦(،  والترمذي يف كتب احلج ٢/٣٦٨رواه أبو داود يف املناسك باب اإلحصار ) ٣(

 . ٧/٢٨٨،  واملصنف يف شرح السنة ٣/٤٥٠ُيهل باحلج فيكسر أو يعرج،  وأمحد 
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٤(
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. ه إىل احلََرم وُيواعد من يذحبه هناك مث حيل، وهو قول أهل العراقعلى إحرامه ويبعث هبدي
فعليه ما تيسر من اهلدي، وحمله رفع، : فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْدِي، أي: ومعىن قوله تعاىل

فاهد ما استيسر، واهلدي مجع هدية وهي اسم لكل ما : يف حمل النصب، أي) َما( :وقيل
ًبا إليه، وما استيسر من اهلدي شاة، قاله علي بن أيب طالب وابن ُيهَدى إىل بيت اللّه تقر

 . عباس ألنه أقرب إىل اليسر، وقال احلسن وقتادة أعاله بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة

Ÿω  {: قوله تعاىل uρ (#θ à)Î= øt rB óΟä3y™ρ ââ‘ 4 ®L ym xè= ö7tƒ ß“ ô‰oλù; $# …ã&©#Ït xΧ 4 { )اختلفوا يف احملل )١ ،

هو ذحبه باملوضع الذي أحصر فيه سواء : الذَي حيل احملصر ببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم
حمل هدي : حيث حيل ذحبه فيه وقال بعضهم) حملَّه( كان يف احلل أو يف احلَرم، ومعىن

إن كان حاجا فمحله يوم النحر، وان كان معتمًرا فمحله يوم يبلغ هديه احلََرم، ف: احملصر
 . احلرم

uΚ  {: قوله تعاىل sù tβ%x. Νä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£∆ ÷ρ r& ÿÏµ Î/ “ ]Œr& ÏiΒ Ïµ Å™ ù&§‘ { )لقوا ، معناه ال حت)٢

رؤوسكـم يف حال اإلحرام إال أن تضطروا إىل حلقه ملرض أو ألذًى يف الرأس من هوام 
π×{أو ُصداع  tƒô‰Ïsù { )فحلق فعليه فدية ُيطعم فَْرقًا بني ستة : ، فيه إضمار، أي)٣

 . مساكني، أو يهدي شاة أو يصوم ثالثة أيام

π×{: قوله تعاىل tƒô‰Ïsù ÏiΒ BΘ$ uŠÏ¹ { )أي ثالثة أيام، )٤ ،}÷ρ r& >π s% y‰|¹ ÷ρ r& 77Ý¡èΣ 4{)٥( ،

أي ثالثة آصع على ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع، أَْو ُنُسٍك، واحدهتا نسيكة، 
ا شاَء ذبَح، فهذه الفدية على ذبيحة أعالها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيته: أي

                                                 
 . ١٩٦: رة آية سورة البق) ١(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٥(
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التخيري والتقدير، ويتخري بني أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم 
احملرم يكون مبكة ويتصدق به على مساكني احلرم، إال هدًيا يلزم احملصر فإنه يذحبه حيث 

*sŒÎ#!{: أحصر، وأما الصوم فله أن يصوم حيث يشاء، قوله تعاىل sù ÷ΛäΨ ÏΒr& { )من : ، أي)١

yϑ{خوفكم وبرأمت من مرضكم،  sù yì−G yϑ s? Íο t÷Κ ãè ø9$$ Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù uy£øŠtG ó™ $# zÏΒ Ä“ ô‰oλù; $# 

فمن أحصر حىت : ، اختلفوا يف هذه املتعة فذهب عبد اللّه بن الزبري إىل أن معناه)٢( }4

ة واستمتع بإحالله ذلك، فتلك فاته احلج ومل يتحلّل فقدم مكة خيرج من إحرام بعمل ُعمر
العمرة إىل السنة املقبلة مث حج، فيكون متمتًعا بذلك اإلحالل إىل إحرامه الثاين يف العام 

معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد اإلحصار، ومل تقضوا : القابل، وقال بعضهم
 مث حللتم فاستمتعتم عمرتكـم وأخرمت العمرة إىل السنة القابلة فاعتمرمت يف أشهر احلج

بإحاللكم إىل احلج مث أحرمتم باحلج، فعليكم ما استيسر من اهلدي، وهو قول علقمة 
هو الرجل يقدم معتمًرا : وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبري، وقال ابن عباس وعطاء ومجاعة

ج من أفق اآلفاق يف أشهر احلج، فقضى عمرته وأقام حاللًا مبكة حىت أنشأ منها احلج، فح
هو : من عامه ذلك فيكون مستمتًعا باإلحالل من العمرة إىل إحرامه باحلج، فمعىن التمتع
 . االستمتاع بعد اخلروج من العمرة مبا كان حمظوًرا عليه يف اإلحرام إىل إحرامه باحلج

}  yϑ sù öΝ©9 ô‰Ågs† { )اهلدي )٣ }  ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø:$# { )صوموا : ، أي)٤

حرم باحلج ثالثة أيام يصوم يوًما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو صام قبله بعدما أ
جاز، وال جيوز يوم النحر وال أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إىل جواز 
صوم الثالثة يف أيام التشريق، ُيروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبري، وهو قول 
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 خمتصر تفسري البغوي

١٧٦ 

π<  {: مالك واألوزاعي وأمحد وإسحاق، قوله تعاىل yèö7y™ uρ #sŒÎ) öΝçF÷è y_ u‘ 3 { )أي صوموا )١ ،

سبعة أيام إذا رجعتم إىل أهليكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إىل أهله ال جيوز، 
جيوز أن : وهو قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل

اغ من أعمال احلج، وهو املراد من الرجوع املذكور يف اآلية، قوله يصومها بعد الفر
y7  {: تعاىل ù=Ï? ×ο u|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 { )ذكرها على وجه التأكيد وهذا ألن العرب ما كانوا : )٢

فيه تقدمي : ب فكانوا حيتاجون إىل فضل شرح وزيادة بيان، وقيليهتدون إىل احلسا
فصيام عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة، : وتأخري، يعين

كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل اهلدي، : كاملة يف الثواب واألجر، وقيل: وقيل
فأكملوها وال :  ومعناه أمر، أيلفظه خرب: وقيل كاملة شروطها وحدودها، وقيل

y7  {تنقصوها،  Ï9≡sŒ { )هذا احلكم، :  أي)٣}  yϑ Ï9 öΝ©9 ôä3tƒ …ã&é#÷δ r& “ ÎÅÑ$ ym Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ#tpt ø: ، واختلفوا يف حاضري املسجد احلرام، فذهب قوم إىل أهنم أهل مكة، وهو )٤( } 4 #$

أهل عرفة والرجيع : قول مالك، وقيل هم أهل احلرم، وبه قال طاوس، وقال ابن ُجريج
ن مسافة القصر، فهو من وضجنان، وقال الشافعي كل من كان وطنه من مكة على أقل م

هم أهل امليقات فما : هم من دون امليقات، وقيل: حاضري املسجد احلرام، وقال عكرمة
دونه، وهو قول أصحاب الرأي، وَدُم الِقران كدم التمتع، واملكي إذا قََرن أو متتع فال هدي 

θ#){عليه  à)¨?$#uρ ©!$# {)يف أداء األوامر، : )٥} (#þθßϑ n= ôã $#uρ ¨β r& ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊇∉∪ { )١( ،

 . على ارتكاب املناهي
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١٧٧ 

 ..... ٌر َمْعلُوَماٌتقوله تعاىل الَْحجُّ أَْشُه
kpt  {: قوله تعاىل] ١٩٧[ ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθè= ÷è ¨Β 4 { )وقت احلج أشهر : ، أي)٢

حر، شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة إىل طلوع الفجر من يوم الن: معلومات، وهي
شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة، وكل واحد من اللفظني : وُيروى عن ابن عمر

عشر عّبر به عن الليايل، ومن قال تسع عّبر به عن : صحيح غري خمتلف فيه، فمن قال
بلفظ اجلمع وهي ) أَشُهر( :األيام، فإن آخر أيامها يوم عرفة وهو يوم التاسع، وإمنا قال

هنا وقت، والعرب تسمي الوقَت تاما بقليله وكثريه، فيقول أتيتك شهران وبعض الثالث أل
أراد باألشهر شوالًا وذا : يوم اخلميس، وإمنا أتاه يف ساعة منه وقال عروة بن الزبري وغريه

القعدة وذا احلجة كمالًا ألنه يبقى على احلاج أمور بعد عرفة جيب عليه فعلها مثل الرمي 
yϑ  {رة والبيتوتة مبىن، فكانت يف حكم احلج، والذبح واحللق وطواف الزيا sù uÚtsù 

 ∅ ÎγŠ Ïù ¢k ptø: Ÿξ  {فمن أوجب على نفسه احلج باإلحرام والتلبية : ، أي)٣( } #$ sù y]sùu‘ Ÿω uρ 

šXθ Ý¡èù { )هو اجلماع، :  اختلفوا يف الرفث، قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر)٤

وهو قول احلسن وجماهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي، وقال 
ء والتقبيل والغمز وأن يعرض هلا الرفث غشيان النسا: علي بن أيب طلحة عن ابن عباس
الرفث التعريض للنساء باجلماع وذكره بني أيديهن، : بالفحش من الكالم قال طاوس

الرفث : الرفث قول الرجل للمرأة يف حال اإلحرام إذا حللت أصبتك، وقيل: وقال عطاء
 هو املعاصي كلها، وهو قول: الفحش والقول القبيح، أما الفسوق فقد قال ابن عباس

هو ما : طاوس واحلسن وسعيد بن جبري وقتادة والزهري والربيع والقرظي، وقال ابن عمر
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 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨ 

هني عنه احملرم يف حال اإلحرام من قتل الصيد وتقليم األظفار وأخذ األشعار وما أشبههما، 
Ÿω  {هو السباب وقال الضحاك هو التنابز باأللقاب : وقال إبراهيم وعطاء وجماهد uρ 

tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )اجلدال أن مياري صاحبه وخياصمه : ، قال ابن مسعود وابن عباس)١

حىت يغضبه، وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبري وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة، 
احلج غًدا، وقال : احلج اليوَم ويقول بعضهم: قول بعضهموقال القاسم بن حممد هو أن ي

: حجنا أمتّ من حجكم، وقال هؤالء: كانت قريش إذا اجتمعت مبىن قال هؤالء: القرظي
 قال هلم يف َحّجة الوداع وقد أحرموا  هو أن النيب: حجنا أمتّ من حجكم، وقال مقاتل

كيف جنعله ُعمرة : ، قالوا} اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال َمْن قلّد اهلدي {: باحلج

كانوا يقفون مواقف خمتلفة كلهم يزعم أن : وقال ابن زيد. وقد مسينا احلج؟ فهذا جداهلم
هو ما كان عليه أهل اجلاهلية كان : موقفه موقف إبراهيم، فكانوا جيادلون فيه، وقيل

بعضهم يقف بعرفة وبعضهم باملزدلفة وكان بعضهم حيج يف ذي القعدة وكان بعضهم 
َولَا ِجَدالَ ِفي ( :ما فعلته فهو الصواب، فقال جلّ ذكره: حيج يف ذي احلجة، فكل يقول

 فال اختالف فيه من بعد ذلك  أي استقر أمر احلج على ما فعله رسول اللّه) الَْحجِّ
} $tΒ uρ (#θè= yè øs? ôÏΒ 9öyz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 { )ال خيفى عليه فيجازيكم به، قوله تعاىل: ، أي)٢ :

} (#ρ ßŠ¨ρ t“ s?uρ  χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 { )نزلت يف ناس من أهل اليمن كانوا خيرجون )٣ ،

حنن حنج بيت اللّه فال يطعمنا، فإذا : حنن متوكلون، ويقولون: إىل احلج بغري زاد ويقولون
قدموا مكة سألوا الناس، ورمبا ُيفضي هبم احلال إىل النهب والغصب، فقال اللّه جل 

الكعك . أهل التفسريما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم، قال : أي) َزوَُّدواَوَت( :ذكره
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 من السؤال والنهب، )١( }χÎ*sù uöyz ÏŠ#̈“9$# 3“uθø)−G9$# 4 {والزبيب والسويق والتمر وحنوها، 

}Èβθà)¨?$#uρ ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇∠∪{ )يا ذوي العقول: )٢ . 

=øŠs9 öΝà6ø‹n§{ {: قوله تعاىل] ١٩٨[ tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? Wξ ôÒ sù ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 { )٣( ،

*sŒÎ#!{التجارة يف مواسـم الـحـج : يعين sù ΟçFôÒ sùr& { )دفع : دفعتـم، واإلفاضة: )٤

، )٥( } ï∅ÏiΒ ;M≈sùttã {صّبه، : أفاض الرجل ماَءه، أي: بكثرة، وأصله من قول العرب

ثوب : هي مجع عرفة، ُجمعت عرفة مبا حوهلا وإن كانت بقعة واحدة، كقوهلم
ρ#) {أخالق  ãà2 øŒ$$ sù ©!$# { )بالـدعاء والتلبية، : )٦}y‰Ψ Ïã Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ({ )٧( ،

وهو ما بني جبلي املزدلفة من َمْرَمى عرفة إىل املُحسر، وليس املأزمان وال احملّسر من املشعر 
هي العالمة ألنه من معامل احلج، وأصل احلرام من احلرام، وُسمي مشعًرا من الشعار، و

املنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما مل ُيؤذن فيه، وُسمي املزدلفة مجًعا ألنه ُيجمع فيه بني 
صالة املغرب والعشاء، واإلفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس، ومن مجع قبل 

çνρãà2{طلوعها من يوم النحر  øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ { )واذكروه بالتوحيد : ، أي)٨

 βÎ)uρ ΟçFΖà2 ÏiΒ {والتعظيم، كما ذكركم باهلداية، فهداكم لدينه ومناسك حجـه، 
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Ï& Î#ö7s% zÏϑ s9 t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊇∇∪ { )وما كنتم من قبله إال من الضالني، : ، أي وقد كنتم، وقيل)١

β  {: كقوله تعاىل Î)uρ y7‘ΖÝà̄Ρ zÏϑ s9 tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ { )نظنك إال من الكاذبني، وما : ، أي)٢

 كـناية عن غري  راجعة إىل اهلُدى، وقيل إىل رسول اللّه) ِمن قَبِله( :واهلاء يف قوله
 . مذكور

ΟèO (#θ¢  {: قوله تعاىل] ١٩٩[ àÒ‹Ïùr& ôÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9$# { )قال أهل التفسري )٣ ،

حنن أهل : كانت قريش وحلفاؤها ومن َدانَ بدينها وهم احلُمس، يقعون باملزدلفة ويقولون
اللّه وقُطّان حرمه، فال خنلف احلرم وال خنرج منه ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب 

اض بعرفات، وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات أف
احلُمس من املزدلفة، فأمرهم اللّه أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إىل مجع مع سائر 

ρ#)  { وأخربهم أنه سنة إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم الناس، ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 

Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∪ { )٤( . 

*sŒÎ#{: قوله تعاىل] ٢٠٠[ sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β { )فرغتم من حجكم : ، أي)٥

نسك الرجل ينسك َنْسكًا إذا ذبح نسيكته، : ذبائحكم، يقال: وذحبتم َنَساِئكَكُم، أي
ρ#) {وذلك بعد رمي مجرة العقبة واالستقرار مبىن،  ãà2 øŒ$$ sù ©!$# { )بالتكبري والتحميد : )٦

ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2  {والثناء عليه،  u!$ t/# u { )فرغت من احلج ، وذلك أن العرب كانت إذا )٧
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 خمتصر تفسري البغوي

١٨١ 

فأنا ) فَاذْكُُروِني( :وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها، فأمرهم اللّه بذكره، وقال
معناه : الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم، قال ابن عباس وعطاء

 ما يتكلم يلهج بذكر فاذكروا اللّه كذكر الصبيان الصغار اآلباء، وذلك أن الصيب أول
ρ÷{فاذكروا اللّه ال غري، كذكر الصيب أباه، : يذكر غريه، فيقول اللّهأبيه ال  r& £‰ x© r& 

# \ ò2 ÏŒ 3 { )وسئل ابن عباس عن قوله)١ ، :} (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u!$ t/# u{)٢( 
ليس كذلك :  قد يأيت على الرجل اليوم ال يذكر فيه أباه، قال ابن عباس:فقيل

: ولكن أن تغضب للّه إذا ُعِصَي أشد من غضبك لوالديك إذا ُشِتَما، وقوله تعاىل
}÷ρ r& £‰ x© r& # \ ò2 ÏŒ 3{ )وأكرب ذكًرا، : بل أشد، أي: ، يعين)٣}  š∅Ïϑ sù Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ 

ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨ Ï?# u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )أراد به املشركني كانوا ال يسألون اللّه تعاىل يف احلج إال )٤ ،

$  {الدنيا  tΒ uρ …ã&s! † Îû Íο tÅz Fψ$# ôÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ { )من حظ ونصيب: )٥ . 

]٢٠١ [}  Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨÏ?# u ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ { )املؤمنني، واختلفوا يف معىن احلسنتني، قال علي بن أيب طالب: ، يعين)٦  

يف الدنيا : يف الدنيا حسنة امرأة صاحلة، ويف اآلخرة حسنة اجلنة واحلور العني، وقال احلسن
 . حسنة العلم والعبادة، ويف اآلخرة حسنة اجلنة والنظر

لدنيا حسنة رزقًا حاللًا وعملًا صاحلًا، ويف اآلخرة يف ا: وقال السدي وابن حيان
يف : يف الدنيا عافية ويف اآلخرة عافية، وقال عوف: حسنة املغفرة والثواب، وقال قتادة

                                                 
 . ٢٠٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٠٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٠١: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢ 

هذه اآلية من آتاه اللّه اإلسالم والقرآن وأهلًا ومالًا فقد أويت يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة 
 . حسنة

y7  {: قوله تعاىل] ٢٠٢[ Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ { )حظ : )١}  $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7|¡x. 4 { )٢( :

ª!$#uρ ßìƒ  {من اخلري والدعاء بالثواب واجلزاء،  Î|  É>$|¡Ït ø: إذا حاسب : ، يعين)٣( } ∪⊅⊂⊅∩ #$

عبده فحسابه سريع ال حيتاج إىل عقد يد، وال َوْعي صدوٍر وال إىل ُرؤيٍة وال فكر، قال 
معناه إتيان القيامة قريب ألن ما هو آت ال حمالة فهو : أسرع من ملح البصر، وقيل: احلسن
 . قريب

 ..... قوله تعاىل َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت
ρ#) *{: قوله تعاىل] ٢٠٣[ ãä.øŒ$#uρ ©!$# { )يعين التكبريات أدبار الصالة وعند )٤ ،

’þ  {اجلمرات، يكرب مع كل حـصاة وغريها من األوقات،  Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è̈Β 4 { )٥( 
األيام املعدودات هي أيام التشريق وهي أيام مىن ورمي اجلمار، مسيت معدودات لقلتهن، 

‘zΝÏδ≡u  {: كـقوله yŠ ;ο yŠρ ß‰÷è tΒ { )عشر ذي احلجة آخرهن يوم : م املعلومات، واأليا)٦

املعلومات يوم النحر، ويومان : النحر، هذا قول أكثر أهل العلم، وُروي عن ابن عباس
املعلومات يوم النحر وثالثة أيام بعده، : بعده واملعدودات أيام التشريق، وعن علي قال

لتشريق، وقال حممد بن املعلومات يوم عرفة، ويوم النحر وأيام ا: وقال عطاء عن ابن عباس
مها شيء واحد وهي أيام التشريق والتكبري أدبار الصالة مشروع يف هذه األيام يف : كعب

                                                 
 . ٢٠٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣ 

yϑ  {حق احلاج وغري احلاج عند عامة العلماء  sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµ ø‹n= tã { )١( ،

أراد من َنفِْر احلاج يف اليوم الثاين من أيام التشريق، فال إمث عليه، وذلك أنه على احلاج أن 
يبيت مبىن الليلة األوىل والثانية من أيام التشريق، ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى 

رعاة اإلبل وأهل وعشرين حصاة، عند كل مجرة بسبع حصيات، ورخص يف ترك البيتوتة ل
سقاية احلاج، مث كل من يرمي اليوم الثاين من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة 

فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْيِن فَلَا ِإثَْم ( :الليلة الثالثة، ورمي يومها فذلك له واسع، لقوله تعاىل
رمي اليوم الثالث مث ينفر، ومن مل ينفر حىت غربت الشمس فعليه أن يبيت حىت ي) َعلَْيِه
tΒ  {: وقوله uρ ẗz r's? Iξsù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã 4 { )ال إمث على من تعجل فنفر يف اليوم : ، يعين)٢

:  فال إمث عليه يف تأخريه، وقيل معناهالثاين يف تعجيله، ومن تأخر حىت ينفر يف اليوم الثالث
فمن تعّجل فقد ترّخص فال إمث عليه بالترخص، ومن تأخر فال إمث عليه بترك الترخـص، 

Çyϑ  {رجع مغفوًرا له ال ذنب عليه تعجل أو تأخر : وقيل معناه Ï9 4’ s+¨?$# 3 { )ملن : ، أي)٣

من حج فلم يرفث ومل  {: اتقى أن يصيب يف حجه شيئًا هناه اللّه عنها، كما قال

إمنا ُجعلت مغفرة الذنوب ملن اتقى اللّه تعاىل يف حجه، : ، قال ابن مسعود)٤( } يفسق

ملن اتقى الصيد، ال حيل له أن يقتل صيًدا حىت : اس معناهويف رواية الكليب عن ابن عب
θ#)  {ذهب أئمة أن اتقى فيما بقي من عمره، : تنقضي أيام التشريق، وقال أبو العالية à)¨?$#uρ 

©!$# (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ öΝà6¯Ρr& Ïµ øŠs9Î) tβρç|³øt éB ∩⊄⊃⊂∪ { )جتمعون يف اآلخرة جيزيكم بأعمالكم: )٥ . 
                                                 

 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٣(
ابن , )٢٦٢٧(النسائي مناسك احلج , )٨١١(الترمذي احلج , )١٣٥٠(مسلم احلج , )١٤٤٩(البخاري احلج ) ٤(

 ). ١٧٩٦(الدارمي املناسك , )٢/٢٢٩(أمحد , )٢٨٨٩(ماجه املناسك 
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤ 

zÏΒ  {: قوله تعاىل] ٢٠٤[ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ y7 ç6 Éf ÷èãƒ …ã& è!öθ s% ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )قال )١ ،

نزلت يف األخنس بن ُشريق الثقفي حليف بين زهرة، وامسه أُيب، : ليب ومقاتل وعطاءالك
  -ومسي األخنس ألنه خّنس يوم بدر بثالمثائة رجل من بين زهرة عن قتال رسول اللّه 

 فيجالسه وُيظهر   كان رجال حلو الكالم حلو املنظر، وكان يأيت رسول اللّه-
  ف باللّه على ذلك، وكان منافقًا فكان رسول اللّهاإلسالم، ويقول إين ألحبك وحيل

zÏΒ  {: يدين جملسه، فرتل قوله تعاىل uρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ y7 ç6Éf ÷è ãƒ …ã&è!öθ s% ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )٢( ،

أعجبين كذا، ويف الكراهية : م يف قلبك، وُيقال يف االستحسانتستحسنه ويعظ: أي
ß‰Îγô±ãƒ  {عجبُت من كذا، : واإلنكار uρ ©!$# 4’n?tã $ tΒ ’Îû Ïµ Î6 ù= s% { )قول األخنس : ، يعين)٣

uθ  {ؤمن ولك حمب واللّه إين بك م: املنافق èδuρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |ÁÏ‚ ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ { )شديد : ، أي)٤

لددَت يا هذا وأنت َتلّد لدًدا ولََدادةً، فإذا أردت أنه غلب على خصمه : اخلصومة، يقال
أنه يف أيِّ وجه أخذ من ميني أو مشال، يف أبواب اخلصومة : لهلّده يلّده لدا وتأوي: قلت

وهو : مصدر خاصمه خصاًما وخماصمةً، قاله أبو عبيدة، وقال الزجاج: غلب، واِخلصام
ألد : حبر وحبار وُبحور، قال احلسن: مثل: خصم وخصام وُخصوم: مجع خصم، يقال

ملعصية، جدل بالباطل يتكلم شديد القسوة يف ا: كاذب القول، قال قتادة: اخلصام، أي
 . باحلكمة، ويعمل باخلطيئة

                                                 
 . ٢٠٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٤: سورة البقرة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥ 

]٢٠٥ [}  #sŒÎ)uρ 4’ ¯< uθ s? { )أدبر وأعرض عنك، : ، أي)١}  4 të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )٢( ،

$ y‰Å¡øã‹Ï9  {سار فيها ومشى، : عمل فيها، وقيل: أي yγŠ Ïù { )قطع : ، قال ابن جريج)٣

=y7Î  {الرحم وسفك دماء املسلمني،  ôγ ãƒ uρ y^öys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 { )وذلك أن األخنس )٤ ،

: كان بينه وبني ثقيف خصومة فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم، والنسل
 ملك األمر وصار والًيا :َوِإذَا َتَولَّى، أي: نسل كل دابة، والناس منهم، وقال الضحاك

إذا ويل يعمل : قال) َوِإذَا َتَولَّى َسَعى ِفي الْأَْرِض(  سَعى يف األرض، قال جماهد يف قوله
!ª  {بالعدوان والظلم، فأمسك اللّه املطر وأهلك احلرث والنسل،  $# uρ Ÿω = Ït ä† yŠ$ |¡ x ø9 $# 

 . ال يرضى بالفساد: ، أي)٥( } ∪∋⊂⊅∩

 .... قوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُه اتَِّق اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ ِبالِْإثِْم
sŒÎ)uρ Ÿ≅Š#  {: قوله] ٢٠٦[ Ï% ã& s! È,̈?$# ©!$# { )َخف اللّه، : ، أي)٦}  çµ ø?x‹s{r& äο ¨“ Ïèø9$# 

ÉΟøO M}$$ Î/ 4 { )بالظلم والعزة : محلته العزة، محية اجلاهلية على الفعل باإلمث، أي: ، أي)٧

: أخذته العزة لِلإمث الذي يف قلبه، فأقام الباء مقام الالم، قوله: ة، وقيل معناهوالتكرب واملنع
}  …çµ ç7ó¡ys sù æΛ© yγ y_ 4 { )أي كافيه، )٨ ،}  }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∉∪ { )الفراش، قال : ، أي)٩

                                                 
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٠٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٠٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٠٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٠٦: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦ 

عليك : اتق اللّه فيقول: إن من أكرب الذنب عند اللّه أن يقال للعبد: عبد اللّه بن مسعود
 . بنفسك

∅š  {: قوله تعاىل] ٢٠٧[ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ “Ìô±o„ çµ |¡øtΡ u!$ tó ÏG ö/$# ÉV$ |Ê ós∆ «!$# 3 { )١( ،

ª!$#uρ 8∃ρ  {لطلب رضا اللّه تعاىل، : أي âu‘ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$$ Î/ ∩⊄⊃∠∪ { )٢(  

$  {: قوله تعاىل] ٢٠٨[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= äz ÷Š$# ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 { )نزلت )٣ 

أهنم كانوا هذه اآلية يف مؤمين أهل الكتاب، عبد اللّه بن سالم النضريي وأصحابه، وذلك 
يا رسول اللّه إن : يعظّمون السبت ويكرهون حلوم اإلبل وألباهنا بعد ما أسلموا وقالوا
$  {: التوراة كتاب اللّه فدعنا فَلَْنقُْم هبا يف صالتنا بالليل، فأنزل اللّه تعاىل yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è=äz ÷Š$# ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 { )يف أحكام أهل : يف اإلسالم، قال جماهد: ، أي)٤

ادخلوا يف اإلسالم إىل منتهى شرائعه كافّني عن : مجيًعا، وقيل: اإلسالم وأعماهلم كافة أي
للصلح سلم، قال : ولذلك قيلاجملاوزة إىل غريه، وأصل السلم من االستالم واالنقياد، 

اإلسالم مثانية أسهم فعّد الصالة والزكاة والصوم واحلج : حذيفة بن اليمان يف هذه اآلية
قد خاب من ال سهم له، : والعمرة واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقال

} ωuρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÅV≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 { )لكـم من حترمي السبت آثاره فيما زّين : ، أي)٥

çµ…  {وحلوم اإلبل وغريه،  ¯ΡÎ) öΝà6s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β ∩⊄⊃∇∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٢٠٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٨: ورة البقرة آية س) ٤(
 . ٢٠٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٠٨: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧ 

]٢٠٩ [}  β Î* sù ΟçFù= s9 y— { )زلت قدمه تزل زلًا وَزلَلًا : ِملتم، يقال: ، ضللتم، وقيل)١

قد علم اللّه أنه سيزل زالّون من : يعين الشرك، قال قتادة: إذا دحضت، قال ابن عباس
$ /ÏiΒ Ï‰÷èt.  {الناس، فتقدم يف ذلك وأوعد فيه ليكون لديه احلجة عليهم،  tΒ ãΝà6ø?u!% y` 

àM≈oΨ Éi t6 ø9$# { )الّدلَالَاِت الواضحات، : ، أي)٢}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù ¨β r& ©!$# î“ƒ Í•tã { )ه، يف نقمت: )٣

}  íΟŠ Å6ym ∩⊄⊃∪ { )هو الغالب الذي ال يفوته شيء، واحلكيم ذُو : يف أمره، فالعزيز: )٤

 . اإلصابة يف األمر

≅ö  {: قوله تعاىل] ٢١٠[ yδ tβρ ãÝàΨ tƒ { )هل ينتظرون، التاركون الدخولَ يف : ، أي)٥

السلم واملّتِبعون خطوات الشيطان، يقال نظرته وانتظرته مبعىن واحد، فإذا كان النظر 
HωÎ) β  {مقروًنا بذكر اللّه أو بذكر الوجه أو إىل، مل يكن إال مبعىن الرؤية،  r& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 

9≅ n= àß { )مجع ظُلة، )٦ ،}  zÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9$# { )ق ُسمي ، وهو السحاب األبيض الرقي)٧

هو غري السحاب، ومل يكن إال لبين إسرائيل يف : غماًما ألنه يغم، أي يستر، وقال جماهد
يف سترة من الغمام، فال ينظر : كهيئة الضبابة أبيض، قال احلسن: تيههم، وقال مقاتل

èπ  {: إليهم أهل األرض، قوله x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ { )قرأ أبو جعفر باخلفض عطفًا على )٨ 

مع العسكر، وقرأ : أقبل األمري يف العسكر، أي: الغمام، تقديره مع املالئكة، تقول العرب
                                                 

 . ٢٠٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٠٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٠٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٠: البقرة آية سورة ) ٧(
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨ 

الباقون الرفع على معىن إال أن يأتيهم اللّه واملالئكة يف ظُلل من الغمام، واألوىل يف هذه 
اكلها أن يؤمن اإلنسان بظاهرها ويكل علمها إىل اللّه تعاىل، أو يعتقد أن اآلية وفيما ش

اللّه عّز امسه مرته عن مسات احلدث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة، قال 
هذا من املكتوم الذي ال ُيفسر، وكان مكحول والزهري واألوزاعي ومالك وابن : الكليب

أمرها : سعد وأمحد وإسحاق، يقولون فيه ويف أمثالهاملبارك وسفيان الثوري والليث بن 
: كلما وصف اهللا به نفَسه يف كتابه فتفسريه: كما جاءت بال كيف، قال سفيان بن ُعيينة

: وقوله تعاىل. قراءُته والسكوُت عليه، ليس ألحد أن يفسره إال اللّه تعاىل ورسوله
} ÅÓè% uρ ãøΒ F{$# 4 { )احلساب، وذلك فصل اهللا القضاء وجب العذاب وفُرغ من: ، أي)١ 

>n’  {باحلق بني اخللق يوم القيامة،  Î)uρ «!$# ßìy_ öè? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊄⊇⊃∪ { )قرأ ابن عامر ومحزة )٢ ،

 . قون بضم التاء وفتح اجليموالكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر اجليم، وقرأ البا
 .... قوله تعاىل َسلْ َبِني ِإْسَراِئيلَ كَْم آَتْيَناُهم مِّْن آَيٍة بينة

≅ö {: قوله تعاىل] ٢١١[ y™ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) { )د املدينةسل يا حممد يهو: ، أي)٣ :

} Ν x. Ο ßγ≈ oΨ ÷ s?# u { )أعطينا آباءهم وأسالفهم، : )٤} ô Ï iΒ ¥π tƒ# u 7π uΖ É i t/ 3 { )َدلَالٍة )٥ 

ر وغريها، واضحة على نبوة موسى عليه السالم، مثل العصا واليد البيضاء وفلق البح
 }   معناه الدالالت اليت َآتاهم اللّه يف التوراة واإلجنيل على نبوة حممد: وقيل tΒ uρ 

                                                 
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١١: سورة البقرة آية ) ٥(
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öΑ Ï d‰ t7 ãƒ { )ُيغري : ، يعين)١}  sπyϑ÷èÏΡ «!$# { )من ُينكر :عهد اللّه، وقيل: كتاب اللّه، وقيل: )٢ 

$ / }.ÏΒ Ï‰÷èt الّداللة على نبوة حممد tΒ çµ ø?u!% y` ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄⊇⊇∪ { )٣( . 

]٢١٢ [}  t Éi ã— t Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )األكثرون على أن املَُزين هو اللّه )٤ ،

أنه خلق األشياء احلسنة واملناظر العجيبة، فنظر اخللق : تعاىل، والتزيني من اللّه تعاىل هو
نزلت : زين هلم الشيطان، قيل: تنوا هبا، وقال الزجاجبأكثر من قدرها فأعجبهم حسنها فَفُ

هذه اآلية يف مشركي العرب أيب جهل وأصحابه، كانوا يتنعمون مبا بسط اللّه هلم فـي 
‚tβρãy  {الدنيا من املال ويكذّبون باملعاد،  ó¡o„ uρ zÏΒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ¢ { )يستهزؤون : ، أي)٥

أراد بالذين آمنوا عبد اللّه بن مسعود وعمار بن يا : بالفقراء من املؤمنني، قال ابن عباس
نزلت يف املنافقني عبد اللّه بن أُيب : سر وصهيًبا وباللًا وخباًبا وأمثاهلم، وقال مقاتل

دنيا ويسخرون من ضعفاء املؤمنني وفقراء املهاجرين، وأصحابه كانوا يتنعمون يف ال
نزلت يف رؤساء : انظروا إىل هؤالء الذي يزعم حممد أنه يغلب هبم، وقال عطاء: ويقولون

اليهود من بين قريظة والنضري وبين قينقاع، سخروا من فقراء املهاجرين، فوعدهم اللّه أن 
سخرون من الذين آمنوا لفقرهم، يعطيهم أموال بين قريظة والنضري بغري قتال، وي

} zƒ É‹©9$#uρ (#öθ s)¨?$# { )هؤالء الفقراء، : ، يعين)٦}  óΟßγ s% öθ sù tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 { )ألهنم يف )٧ 

                                                 
 . ٢١١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١١: رة آية سورة البق) ٣(
 . ٢١٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٢: سورة البقرة آية ) ٧(
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—ª!$#uρ ä−ã  {أعلى عليني وهم يف أسفل السافلني  ötƒ tΒ â!$ t±o„ Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊄⊇⊄∪ { )يعين)١ ، :

كثًريا بغري مقدار، ألن كل ما دخل عليه احلساب فهو قليل، يريد يوسع على من يشاء 
من غري تبعة يرزقه يف الدنيا وال حياسبه : يعين: ال الضحاكويبسط ملن يشاء من عباده، وق

يقّتر على من يشاء ويبسط ملن يشاء، وال : هذا يرجع إىل اللّه، معناه: يف اآلخرة، وقيل
يعطي لكل أحد بقدر حاجته بل يعطي الكثري َمْن ال حيتاج إليه وال ُيعطي القليل َمْن حيتاج 

ِلَم أعطيت هذا وحرمت هذا، : ب فيما يرزق، وال ُيقالإليه، فال ُيعَترض عليه وال ُيحاَس
معناه ال خياف َنفَاذَ خزائنه، فيحتاج إىل : وملَ أعطيت هذا أكثر مما أعطيت ذاك، وقيل

 . حساب ما خيرج منها ألن احلساب من املعطي إمنا يكون مبا خياف من نفاذ خزائنه

%tβ  {: قوله تعاىل] ٢١٣[ x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ { )على دين واحد، قال جماهد: )٢ :

ُسمي الواحد بلفظ اجلمع، ألنه أصل النسل وأبو : أراد آدم وحده كان أمة واحدة، قال
شروا، وكانوا مسلمني إىل أن البشر، مث خلق اللّه تعاىل منه حواء ونشر منهما الناس فانت

y]yè  {قتل هابيل فاختلفوا،  t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# { )كان الناس من :  قال احلسن وعطاء)٣

لبهائم فبعث اللّه نوًحا وقت وفاة آدم إىل مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر أمثال ا
كان الناس من وقت آدم إىل مبعث نوح، وكان : وغريه من النبيني، وقال قتادة وعكرمة

بينهما عشرة قرون، كلهم على شريعة واحدة من احلق واهلدى، مث اختلفوا يف زمن نوح، 
هم أهل : فبعث اللّه إليهم نوًحا فكان أول نيب ُبعث، مث َبعث بعده النبيني، وقال الكليب

كان : سفينة نوح كانوا مؤمنني، مث اختلفوا بعد وفاة نوح، وُروي عن ابن عباس قال
الناس على عهد إبراهيم عليه السالم أمة واحدة كفاًرا كلهم فبعث اللّه إبراهيم وغريه من 

كان العرب على دين إبراهيم إىل أن غريه عمرو بن حلي لعنة اللّه عليه، : النبيني، وقيل

                                                 
 . ٢١٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٣(
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كان الناس حني ُعرضوا على آدم وأخرجوا : ن أيب العالية عن أيب بن كعب قالوُروي ع
من ظهره، وأقروا بالعبودية للّه تعاىل أمةً واحدة مسلمني كلهم، ومل يكونوا أمةً واحدة 

$  {، ]١٩آية[قط غري ذلك اليوم، مث اختلفوا بعد آدم، نظريه يف سورة يونس  tΒ uρ tβ% x. 

â¨$ ¨Ψ9$# Hω Î) Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ (#θàn= tF÷z $$ sù 4 Ÿω öθ s9uρ ×π yϑ Î=Ÿ2 ôM s)t7y™ { )١( }  š ÌÏe±u; ãΒ { )٢( :

t  {لثواب من َآمن وأطاع، با Í‘ É‹ΨãΒ uρ { )حمذرين بالعقاب من كفر وعصى، )٣ ،

} Αt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# { )وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب، : الكتب، تقديره: ، أي)٤

}  Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالعدل والصدق، : )٥}  zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# { )قرأ أبو )٦ ،

م الياء وفتح الكاف هاهنا، ويف أول آل عمران ويف النور موضعني، بض) ليحكم( جعفر
: ألن الكتاب ال حيكم يف احلقيقة إمنا ُيحكم به، وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف، أي

≈›x#  {: ليحكم الكتاب، ذكره على سعة الكالم، كقوله تعاىل yδ $ oΨç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ 

Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )وقيل معناه ليحكم كل نيب بكتابه، ]٢٩: اجلاثية [)٧ ،}  $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4 

$ tΒ uρ y#n= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù { )يف الكتاب : ، أي)٨}  ω Î) t Ï%©!$# çνθ è?ρ é& { )أعطوا الكتاب، : ، أي)٩

                                                 
 . ١٩: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة اجلاثية آية ) ٧(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٩(
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}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u!% y` àM≈oΨ Éit6 ø9$# { )أحكام التوراة واإلجنيل، قال الفراء: ، يعين)١ :

šχθ  {: أحدمها كفر بعضهم بكتاب بعض، قال اللّه تعاىل: والختالفهم معنيان ä9θ à)tƒ uρ 

ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷èt7Î/ { )حتريفهم كتاب اللّه قال : ، واآلخر]١٥٠: النساء [)٢

tβθ  {: اللّه èù Ì h pt ä† zΝ Î= s3 ø9 $#  tã  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β { )جعة إىل اآلية را: وقيل] ٤٦: النساء [)٣

. { وكتابه، اختلف فيه أهل الكتاب  حممد ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u !% y` àM≈ oΨ É i t6 ø9 $# { )٤( ،

$ { يف كتبهم،  صفة حممد JŠ øó t/ { )ظلًما وحسًدا )٥ }  óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ( “ y‰ yγ sù ª! $# 

š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u $ yϑ Ï9 (#θ à n= tF ÷z $# ÏµŠ Ïù { )إىل ما اختلفوا فيه، : ، أي)٦}  z ÏΒ È d, ys ø9 $# 

 Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 3 { )اختلفوا يف القبلة : ، بعلمه وإرادته فيهم، قال ابن زيد يف هذه اآلية)٧

ت فمنهم من يصلي إىل املشرق ومنهم من يصلي إىل املغرب، ومنهم من يصلي إىل بي
املقدس، فهدانا اللّه إىل الكعبة، واختلفوا يف الصيام فهدانا اللّه لشهر رمضان، 
واختلفوا يف األيام، فأخذت اليهود السبت، والنصارى األحد، فهدانا اللّه للجمعة، 

كان : كان يهوديا، وقالت النصارى: واختلفوا يف إبراهيم عليه السالم، فقالت اليهود
لّه للحق من ذلك، واختلفوا يف عيسى فجعلته اليهود الِفرية، نصرانيا، فهدانا ال

                                                 
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٧(
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!ª  {وجعلته النصارى إهلًا، وهدانا اللّه للحق فيه،  $# uρ “ Ï‰ ôγ tƒ  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

?Λ É) tG ó¡ •Β ∩⊄⊇⊂∪ { )١( . 

Π÷  {: قوله تعاىل] ٢١٤[ r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 ، قال قتادة )٢( } #$

نزلت هذه اآلية يف غزوة اخلندق حني أصاب املسلمني ما أصاهبم من اجلهد : والسدي
ÏM  {:  والربد وضيق العيش وأنواع األذى، كما قال اللّه تعاىلوشدة اخلوف tó n= t/ uρ 

ÛUθ è= à) ø9 $# t Å_$ oΨ ys ø9 : نزلت يف حرب أُحد، وقال عطاء: ، وقيل]١٠: األحزاب [)٣( } #$

أصحابه املدينة، اشتد عليهم الضر ألهنم خرجوا بال ماٍل وتركوا  و ملا دخل رسول اللّه
ديارهم وأمواهلم بأيدي املشركني، واَثروا رضا اللّه ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة 

، معناه )أم َحِسبُتم(  وأسّر قوم النفاق، فأنزل اللّه تعاىل تطييًبا لقلوهبم لرسول اللّه
أظننتم أيها : بل حسبتم، ومعىن اآلية: ، وقال الزجاجأحسبتم وامليم صلة قاله الفراء

$  {املؤمنون أن تدخلوا اجلنة،  £ϑ s9uρ Νä3Ï?ù'tƒ { )صلة ) ما(ومل يأتكم و: ، أي)٤}  ã≅ sẄΒ 

t Ï% ©!$# (#öθ n= yz { )شبه الذين مضوا، )٥ ،}  ÏΒ Νä3Î= ö6 s% ( { )من النبيني واملؤمنني، : )٦

} ãΝåκ÷J ¡¡¨Β â!$ y™ ù't7ø9$# { )الفقر والشدة والبالء، : )٧}  â!#§œØ9$#uρ { )املرض والزََّمانة، : )٨

                                                 
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٨(
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}  (#θ ä9Ì“ ø9ã— uρ { )ُحركوا بأنواع الباليا والرزايا وُخّوفوا، : ، أي)١}  4 ®L ym tΑθ à)tƒ ãΑθ ß™ §9$# 

t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµ yètΒ 4 tL tΒ çóÇnΣ «!$# 3 { )حىت استبطأوا النصر، قال اللّه ، ما زال البالء هبم)٢ 

Iω  {: تعاىل r& ¨β Î) uóÇnΣ «!$# Ò=ƒ Ìs% ∩⊄⊇⊆∪ { )بالرفع، معناه) حىت َيقُولَ الرَُّسولُ( ، قرأ نافع)٣ :

 . حىت قال الرسول

š  {: قوله تعاىل] ٢١٥[ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ( { )نزلت يف عمرو بن  { )٤

يا رسول اللّه مباذا نتصدق وعلى من ننفق؟ : ا كبًريا ذا مال فقالاجلموح وكان شيًخ
š  {: فأنزل اللّه تعاىل tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ( { )وجهان ) َماذَا( :، ويف قوله} )٥

، تقديره أي شيء )ُينِفقُونَ( :آن يكون حمله نصًبا بقوله: حدمهامن اإلعراب، أ
≅ö  {ما الذي ينفقون : ومعناه) َما( أن يكون رفًعا بـ: ينفقون، واآلخر è% !$ tΒ Ο çF ø) xΡ r& 

ô Ï iΒ 9 ö yz { )من مال، :  أي،)٦}  È ø y‰ Ï9≡ uθ ù= Î= sù t Î/ t ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È ø⌠ $# uρ 

È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 3 $ tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô ÏΒ 9 ö yz ¨β Î* sù ©! $#  Ïµ Î/ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∈∪ { )ُيجازيكم به قال أهل )٧ ،

 . كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة: التفسري

                                                 
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٥: ورة البقرة آية س) ٦(
 . ٢١٥: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥ 

 ..... قوله تعاىل كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم
ÏG=| {: قوله تعاىل] ٢١٦[ ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# { )فُرض عليكم اجلهاد، : ، أي)١

اجلهاُد تطوع، واملراد من اآلية : واختلف العلماء يف حكـم هذه اآلية فقال عطاء
 دون غريهم، وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إىل هذا بقوله  أصحاب رسول اللّه

≅Ÿ  {: تعاىل Òsù ª!$# t Ï‰Îγ≈ yf çRùQ$# óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’ n?tã t Ï‰Ïè≈ s)ø9$# Zπ y_ u‘ yŠ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 

4 o_ ó¡çt ø: ولو كان القاعد تاركًا فرًضا مل يكن بعده احلُسىن، وجرى ] ٩٥: النساء [)٢( } 4 #$

اجلهاد فرض على كافة املسلمني إىل قيام الساعة وقال قوم : ة وقالبعضهم على ظاهر اآلي
إن اجلهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني، مثل : وعليه اجلمهور

كتب اللّه اجلهاد على الناس غَُزوا أو : صالة اجلنازة وَردِّ السالم، قال الزهري واألوزاعي
ن قعد فهو عّدة إن اسُتعني به أعان وإن اسُتنفر َنفَر وإن قعدوا، فمن غزا فبها ونعمت، وم

uθ {: اسُتغين عنه قََعد، قوله تعاىل èδuρ ×ν öä. öΝä3©9 ( { )شاق عليكـم، قال بعض : ، أي)٣

فوُر الطبع عنه، ملا فيه من مؤنة املال ومشقة النفس هذا الكره من حيث ن: أهل املعاين
$ {: نسخها قوله تعاىل: وخطر الروح، ال أهنم كرهوا أمر اللّه تعاىل، وقال عكرمة uΖ÷èÏϑ y™ 

$ oΨ ÷èsÛr&uρ ( { )مسعنا وأطعنا، قال اللّه تعاىل: أهنم كرهوا مث أحبوه، فقالوا: ، يعين)٤ :

} # |¤ tã uρ β r& (#θ èδtõ3s? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz öΝà6©9 ( { )ألنّ يف الغزو إحدي احلُسنيني إّما )٥ ،

                                                 
 . ٢١٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢١٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٦: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦ 

#  {الظفر والغنيمة وإّما الشهادة واجلنة،  |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹x© { )القعود عن : ، يعين)١

uθèδ  {الغزو،  uρ @Ÿ° öΝä3©9 3 { )ملا فيه من فوات الغنيمة واألجر، : )٢}  ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω 

šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊇∉∪ { )٣( . 

y7{: قوله تعاىل] ٢١٧[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ìöκ¤¶9$# ÏΘ#tys ø9$# { )رجًبا، وُسمي بذلك : ؟ يعين)٤

$5Α {: لتحرمي القتال فيه، قوله تعاىل tFÏ% ÏµŠÏù ( { )عن قتال فيه: ، أي)٥ }ö≅ è%{ )يا )٦ ،

$Α×  {: حممد tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x. ( { )ابتدأ فقالعظيم، مت الكالم هاهنا مث: )٧  :} <‰ |¹ uρ 

 tã È≅‹ Î6 y™ «! 7  {، وصدكم املسلمني عن اإلسالم )٨( } #$ ø à2 uρ  Ïµ Î/ { )أي)٩ ، :

صدكم عن املسجد : باملسجد احلرام، وقيل: ، أي)١٠( } Ï‰Éfó¡yϑø9$#uρ ÏΘ#ty⇔ø9$#  {كفركم باهللا، 

أعظم وزًرا : )١٢( } &çµ÷ΨÏΒ çt9ø.r  {إخراج أهل املسجد : ، أي)١١( } &ßl#t÷zÎ)uρ Ï&Î#÷δr  {احلرام، 

                                                 
 . ٢١٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٦: لبقرة آية سورة ا) ٣(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ١١(
 . ٢١٧: ة آية سورة البقر) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧ 

}  y‰Ψ Ïã «!$# 4 èπ uΖ÷G Ïø9$#uρ { )الشرك الذي أنتم عليه، : ، أي)١}çt9 ò2 r& zÏΒ È≅÷Fs)ø9$# 3{)٢( ،

ω{أعظم من القتل يف الشهر احلرام : أي uρ tβθ ä9# t“ tƒ { )مشركي مكة : ، يعين)٣

}  öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ { )يا معشر املؤمنني، )٤ ،}4 ®L ym öΝä.ρ –Šãtƒ { )يصرفوكم، : )٥}  tã 

öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4  tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ  tã  Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

ôM sÜ Î7 ym { )بطلت : )٦}  óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& { )حسناهتم : )٧}  ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ 

Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪ { )٨( . 

]٢١٨ [}  ¨β Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u zƒ É‹ ©9 $# uρ (#ρ ã y_$ yδ { )فارقوا عشائرهم )٩ ،

ρ#)  {ومنازهلم وأمواهلم  ß‰ yγ≈ y_ uρ { )املشركني )١٠ ،}  ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!  طاعة )١١( } #$

y7  {اهللا  Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ ö tƒ |M yϑ ôm u‘ «! !ª  {، أخرب أهنم على رجاء الرمحة )١٢( } 4 #$ $# uρ 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊇∇∪ { )١٣( . 
                                                 

 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢١٧: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢١٨: ة سورة البقرة آي) ٩(
 . ٢١٨: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢١٨: سورة البقرة آية ) ١١(
 . ٢١٨: سورة البقرة آية ) ١٢(
 . ٢١٨: سورة البقرة آية ) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٨ 

y7 *  {: قوله تعاىل] ٢١٩[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ( { )اآلية نزلت يف )١ ،

يا رسول :  فقالوا  أتوا إىل رسول اللّهعمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل ونفر من األنصار
اللّه أفتنا يف اخلمر وامليسر فإهنما مذهبة للعقل َمْسلبة للمال، فأنزل اللّه هذه اآلية، ومجلة 

إن اللّه أنزل يف اخلمر أربع آيات نزلت مبكة : القول يف حترمي اخلمر على ما قاله املفسرون
ÏΒ {: وهي uρ ÏN≡tyϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$# É=≈ uΖôã F{$#uρ tβρä‹Ï‚ −G s? çµ ÷ΖÏΒ #\x6y™ $ »% ø—Í‘ uρ { )فكان )٢ 

املسلمون يشربوهنا وهي حالل يومئذ، مث نزلت هذه اآلية يف مسألة عمر ومعاذ بن جبل 
}  * y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ ø9$# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ ( ö≅è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 { )فتركها قوم لقوله )٣ 

} ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 { )وشرهبا أقوام لقوله)٤ ، :}  ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )مث أنزل اللّه تعاىل)٥  :

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr& uρ 3“ t≈ s3ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθä9θ à)s? { )٦( 
: ، فحّرم السكر يف أوقات الصالة، فلما نزلت هذه اآلية تركها قوم وقالوا]٤٣: النساء[

ال خري يف شيء حيول بيننا وبني الصالة، وتركها قوم يف أوقات الصالة وشربوها يف غري 
للّه تعاىل حترمي اخلمر يف اللهم بّين لنا يف اخلمر بياًنا شافًيا، فأنزل ا: حني الصالةَ فقال عمر

≅ö{: سورة املائدة إىل قوله تعاىل yγ sù ΛäΡ r& tβθåκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )فقال عمر)٧ ،  انتهينا يا 

آلية أنواع القمار كلها، قال طاوس القمار واملراد من ا: ، يعين)واملَيِسر( :قوله تعاىل. رب
كل شيء فيه قمار فهو من امليسر، حىت لُعب الصبيان باجلَوز والكعاب، : وعطاء وجماهد

                                                 
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٩ 

وزر عظيم ): قُلْ ِفيِهَما ِإثٌْم كَِبٌري(  يف النرد والشطرنج أهنما من امليسر، وُروي عن علي
فمنفعة اخلمر اللذة عند شرهبا ، )وَمَنافع للّناس( من املخاصمة واملشامتة وقول الفُحش

والفرح واْستمَراء الطعام، وما يصيبون من الربح بالتجارة فيها، ومنفعة امليسر إصابة املال 
من غري كَّد وال تعب، وارتفاق الفقراء به، واإلمث فيه أنه إذا ذهب ماله عن غري عوض 

$!  {ساءه ذلك فعادى صاحبه فقصده بالسوء،  yϑ ßγ ßϑ øOÎ)uρ çt9 ò2 r& ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø¯Ρ 3 { )قال )١ ،

إمثهما بعد التحرمي أكرب من نفعهما قبل التحرمي، هو ما حيصل به من : الضحاك وغريه
š  {: قوله تعاىل. العداوة والبغضاء tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ { )؟ وذلك أن رسول )٢

≅È  {: ماذا ُننفق؟ فقال:  حثّهم على الصدقة، فقالوا اللّه è% uθ ø yè ø9 ، قرأ أبو )٣( } 3 #$

الذي ينفقون هو : بالرفع، معناه أي) الَعفو( عمرو واحلسن وقتادة وابن أيب إسحاق
واختلفوا يف معىن العفو، فقال , أنفقوا العفو: قل: العفو، وقرأ اآلخرون بالنصب على معىن

ال هو ما فَُضلَ عن احلاجة، وكانت الصحابة يكتسبون امل: قتادة وعطاء والسدي
وميسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفَْضل حبكم هذه اآلية، مث ُنسخ بآية الزكاة، وقال 

: معناه التصدق عن ظهر غىن حىت ال يبقى كَلًّا على الناس، وقال عمرو بن دينار: جماهد
ما َيُسَر، والعفو الُيسر من كل شيء : الوسط من غري إسراف وال إقتار وقال طاوس

} š Ï9≡x‹x. ß Îit7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝà6¯= yè s9 tβρã©3xtFs? ∩⊄⊇∪ { )٤( . 

]٢٢٠ [}  ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 3 { )معناه يبني اللّه لكـم اآليات يف أمر : ، قيل)٥

تفكرون يف الدنيا واآلخرة، فتحسبون من أموالكم ما ُيصلحكم يف معاش النفقة لعلكـم ت

                                                 
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠ 

هكذا ُيبني اللّه : الدنيا، وتنفقون الباقي فيما ينفعكم يف الُعقَبى، وقال أكثر املفسرين معناها
معناه ُيبّين اللّه لكم اآليات يف : لكم اآليات يف أمر الدنيا واآلخرة لعلكم تتفكرون، وقيل

لكم تتفكرون يف زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، ويف إقبال اآلخرة وبقائها أمر النفقة لع
y7  {: قوله تعاىل. فترغبوا فيها tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝçλ°; ×öyz ( { )أي)١ ، :

اإلصالح ألمواهلم من غري أجرة وال أخذ ِعوض خري وأعظم أجًرا ملالكم يف ذلك من 
ُيوسع عليه من طعام : الثواب، وخري هلم ملا يف ذلك من توفر أمواهلم عليهم، قال جماهد

βÎ)uρ öΝèδθäÜÏ9$  {نفسه وال يوسع من طعام اليتيم،  sƒ éB { )هذه إباحة املخالطة، أي)٢ ، ::

إن تشاركوهم يف أمواهلم، وختلطوا بأمواهلم يف نفقاتكـم ومساكنكـم وخدمكم 
وَدَوابكم، فُتصيبوا من أمواهلم عوَضا عن قيامكـم بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون 

öΝä3çΡ≡uθ  {من أمواهلـم،  ÷z Î* sù 4 { )فهم إخوانكـم، واإلخوان ُيعني بعضهم : ، أي)٣

=ª!$#uρ ãΝn  {بعضا وُيصيب بعضهم من أموال بعض على وجه اإلصالح والرضا،  ÷è tƒ 

y‰Å¡øßϑ ø9$# { )ألمواهلم )٤ }  zÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9$# 4 { )الذي يقصد باملخالطة : هلا، يعين: )٥

öθ  {ل اليتيم وأكله بغري حق من الذي يقصد اإلصالح اخليانة وإفساد ما s9uρ u!$ x© ª!$# 

öΝä3tFuΖôã V{ 4 { )ولو : لضيق عليكم وما أباح لكـم خمالطتهم، وقال ابن عباس: ، أي)٦

الشدة واملشقة، : تم من أموال اليتامى موبقًا لكـم، وأصل العنتشاء اللّه جلعل ما أصب

                                                 
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١ 

β¨  {كلفكم يف كل شيء ما يشق عليكم، : ومعناه Î) ©!$# î“ƒ Í•tã { )عزيز يف : ، أي)١

ÒΟŠ  {ُسلطانه وقدرته على اإلعنات  Å3ym ∩⊄⊄⊃∪ { )فيما صنع من تدبريه وترك اإلعنات)٢  . 

 ..... قوله تعاىل َولَا َتْنِكُحوا الُْمْشِركَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ
Ÿω  {: قوله تعاىل] ٢٢١[ uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 { )اآلية :  قيل)٣

≈àM  {: منسوخة يف حق الكتابيات، لقوله تعاىل oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#  ÏΒ 

öΝ ä3 Î= ö6 s%{ )وخبرب رسول اللّه]٥: املائدة [)٤ ،  وبِإمجاع األمة، روى احلسن عن جابر 

نتزوج نساء أهل الكتاب  {  قال رسول اللّه:  قال- رضي اللّه عنهما -بن عبد اللّه 

كيف أطلقتم اسم الشرك على من مل ينكر إال نبوة :  فإن قيل} وال يتزوجون نساءنا

ألن من يقول القرآن كالم غري اللّه : حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ قال أبو احلسن بن فارس
ن أراد باملشركات الوثنيات، فإ: فقد أشرك مع اللّه غريه، وقال قتادة وسعيد بن جبري

عثمان تزوج نائلة بنت فََراِفَصةَ وكانت نصرانية فأسلمت حتته، وتزوج طلحة بن عبد اللّه 
π×  {نصرانية  tΒ V{uρ îπoΨ ÏΒ ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 7πx.Îô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6 yf ôã r& 3 { )جبماهلا وماهلا، : )٥}  Ÿω uρ 

(#θ ßs Å3Ζè? tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4 { )هذا إمجاع ال جيوز للمسلمة أن تنكح املشرك، )٦ ،

} Ó‰ö7yè s9uρ íÏΒ ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 78Îô³•Β öθ s9uρ öΝä3t6 yf ôã r& 3 y7Í×¯≈ s9'ρ é& { )يعين املشركني )٧ ،}  tβθ ããô‰tƒ 

                                                 
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢١: رة البقرة آية سو) ٦(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢ 

’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( { )إىل األعمال املوجبة للنار، : ، أي)١}  ª!$#uρ (#þθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9$# Íο tÏøó yϑ ø9$#uρ 

Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( { )بقضائه وقدره وإراداته، : ، أي)٢}  ß Îit7ãƒ uρ Ïµ ÏG≈tƒ#u Ä¨$̈Ψ=Ï9 { )أي)٣ ، :

öΝßγ  {أوامره ونواهيه،  ¯= yè s9 tβρã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪ { )يتعظون: )٤ . 

š  {: قوله تعاىل] ٢٢٢[ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 عن احليض، : ، أي)٥( } ) #$

وهو مصدر حاضت املرأة حتيض حيًضا وحميضا، كالسري واملسري، وأصل احليض 
≅ö  {: االنفجار والسيالن، وقوله è% uθ èδ “ ]Œ r& { )قذر، واألذى كل ما ُيكره : ، أي)٦

θ#)  {من كل شيء،  ä9 Í” tI ôã $$ sù u !$ |¡ Ï iΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9  أراد باالعتزال ترك الوطء، )٧( } ) #$

}  Ÿω uρ £ èδθ ç/ t ø) s? { )ال جتامعوهّن، أما املالمسة واملضاجعة معها فجائزة : ، أي)٨

}  4 ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( { )قرأ عاصم برواية أيب بكر ومحزة والكسائي بتشديد الطاء )٩ ،

حىت : واهلاء، حىت يغتسلن، وقرأ اآلخرون بسكون الطاء وضم اهلاء خمفف، ومعناه
#  {يطهرن مـن احليض وينقطـع دمهـن،  sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? { )اغتسلـن : ، يعين)١٠

                                                 
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٢٢: لبقرة آية سورة ا) ٨(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣ 

}   ∅ èδθ è? ù' sù { )فجامعوهن، : ، أي)١}  ô ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& ª! من : ، أي)٢( } 4 #$

حيث أمركـم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، قال جماهد وقتادة وعكرمة وقال ابن 
من حيث : اتقوا األدبار، وقيل: طؤوهّن يف الفرج وال تعدوه إىل غريه، أي: عباس

الوجه الذي أمركم فأتوهن من : مبعىن يف حيث أمركـم اللّه تعاىل وهو الفرج، وقيل
ال : اللّه أن تأتوهن وهو الطهر، وقال ابن احلنفية ِمْن قََبل احلالل دون الفجور، وقيل

β¨  {تأتوهن صائمات وال معتكفات وال حمرمات وأتوهن وغشياهنن لكم حالل  Î) 

©! $# = Ït ä† t Î/≡ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š Ì Î dγ sÜ tF ßϑ ø9 ، قال عطاء ومقاتل بن سليمان )٣( } ∪⊅⊅⊅∩ #$

حيب التوابني من الذنوب وحيب املتطهرين باملاء من األحداث والنجاسات، : والكليب
حيـب التوابني من الذنوب واملتطهرين من الشرك، وقال : وقال مقاتل بن حيان

التوابني من : لتوابني من الشرك واملتطهرين من الذنوب، وقال جماهدا: سعيد بن جبري
الذنوب ال يعودون فيها واملتطهرين منها مل يصيبوها، والتواب الذي كلما أذنب 

…  {: تاب، نظريه قوله تعاىل çµ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š Î/≡ ¨ρ F| Ï9 # Y‘θ à xî ∩⊄∈∪ { )٤( . 

öΝä.äτ  {: قوله تعاىل] ٢٢٣[ !$ |¡ÎΣ Ó^öym öΝä3©9 (#θ è?ù'sù öΝä3rO öym 4’ ¯Τr& ÷Λä ÷∞Ï© ( { )مقبالت )٥ 

: رف استفهام يكون سؤالًا عن احلال واحملل، معناهح) أَىن( ومدبرات ومستلقيات، و
إمنا هو : كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن يكون يف صمام واحد، وقال عكرمة أىن شئتم

مزرع لكم ومنبت الولد مبرتلة األرض اليت تزرع، وفيه دليل على : الفرج، ومثله لكم أي

                                                 
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٢٢٣: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤ 

θ#)  {حترمي األدبار، ألن حمل احلرث والزرع هو القُبل ال الدبر  ãΒÏd‰s% uρ ö/ä3Å¡àΡL{ 4 { )١( ،

إذا أتى أهله فليْدع : وقدموا ألنفسكم، يعين: التسمية عند اجلماع، قال جماهد: قال عطاء
ج بالعفائف ليكون الولد صاحلًا هو التزو: طلب الولد وقيل: قّدموا ألنفسكم، يعين: وقيل

اخلري والعمل الصاحل بدليل سياق اآلية : وقّدموا ألنفسكم، يعين: وقال الكليب والسدي
} (#θ à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n=ôã $#uρ Νà6¯Ρr& çνθ à)≈ n= •Β 3 { )صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم، : )٢} ÌÏe±o0 uρ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊂∪ { )٣( . 

Ÿω  {: عاىلقوله ت] ٢٢٤[ uρ (#θè= yè øgrB ©!$# Zπ |Êóãã öΝà6ÏΨ≈yϑ ÷ƒ X{ { )ال جتعلوا : ، أي)٤

احللف باللّه سبًبا مانًعا لكم من الربِّ والتقوى، ُيدعى أحدكـم إىل صلة رحم أو بٍر، 
χ  {اللّه أن ال أفعله فيعتل بيمينه يف ترك الرب، حلفُت ب: فيقول r& (#ρ •y9 s? { )معناه)٥ ، :

ß  {: أنْ ال تربوا، كقوله تعاىل Îit6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 β r& (#θ = ÅÒ s? 3 { )لئال تضلوا، :  أي)٦

} (#θ à)−G s?uρ (#θ ßs Î= óÁè?uρ š ÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄⊆∪ { )٧( . 

#}ω ãΝä.ä‹Ï  {: قوله تعاىل] ٢٢٥[ xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9$$ Î/ þ’Îû öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& { )اللغو كل ساقٍط )٨ 

ُمطََّرح من الكالم ال ُيعتد به، وأختلف أهل العلم يف لغو اليمني املذكورة يف اآلية، فقال 
هو ما يسبق إىل اللسان على عجلة لصلة الكالم من غري عقٍد وقصد، كقول القائل : قوم

                                                 
 . ٢٢٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٣: ة آية سورة البقر) ٢(
 . ٢٢٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٢٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥ 

ما كانت يف اهلزل واملراِء : ه وبلى واللّه وكلّا واللّه، وُيروى عن عائشة أميان اللغوال واللّ
هو أن حيلف عن شيء يرى : واخلُصومة، واحلديث الذي ال يعقد عليه القلب، وقال قوم

هو : الغضب، وقال سعيد بن جبري: أنه صادق فيه، مث يتبّين له خالف ذلك، وقال علّي
هو دعاء الرجل على :  يؤاخذه اللّه باحلنث فيها، وقال زيد بن أسلماليمني يف املعصية ال
أعمى اللّه بصري أن أفعل كذا، فهذا كله لغو ال يؤاخذه اللّه به، ولو : نفسه، كقول اإلنسان

، أي عزمتم )١( } Å3≈s9uρ Νä.ä‹Ï{#xσãƒ $oÿÏ3 ôMt6|¡x. öΝä3ç/θè=è% 3  {آخذهم به لعّجل هلم العقوبة 

، واعلم أن )٢( } ∪∋⊅⊅∩ ª!$#uρ î‘θàxî ×ΛÎ=ym  {العقد والنّية، : وقصدمت إىل اليمني، وكسب القلب

والذي : ني ال تنعقد إال باللّه أو باسم من أمسائه أو بصفة من صفاته فاليمني باللّه أن يقولاليم
واللّه : أعبده والذي أصلي له والذي نفسي بيده، وحنو ذلك، واليمني بأمسائه كقوله

وعزة اللّه وعظمة اللّه وجالل اللّه وقدرة اللّه : والرمحن وحنوه، واليمني بصفاته كقوله
، فإذا حلف بشيء منها على أمر يف املستقبل، فحنثَ جيب عليه الكفارة، وإذا وحنومها

حلف على أمر ماٍض أنه كان ومل يكن، أو على أنه مل يكن وقد كان، إنْ كان عاملًا به 
حالة ما حلف فهو اليمني الغموس وهو من الكبائر وإن كان جاهلًا فهو ميني اللغو 

 . عندهم
 .... ْؤلُونَ ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهٍرقوله تعاىل ِللَِّذيَن ُي

t  {: قوله تعاىل] ٢٢٦[ Ï%©#Ïj9 tβθä9÷σãƒ ÏΒ öΝÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ ßÈ š/ts? Ïπ yèt/ö‘ r& 9åκô− r& ( { )أي)٣  :

اليمني، واملراد من اآلية اليمني على ترك وطء املرأة قال سعيد بن : ليةحيلفون، واآل
كان ذلك من ضرار أهل اجلاهلية، وكان الرجل ال حيب امرأته وال يريد أن : املسيب

يتزوج هبا غريه، فيحلف أن ال يقرهبا أبًدا فيتركها ال أّيًما وال ذات بعل، وكانوا عليه يف 

                                                 
 . ٢٢٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٦: ة سورة البقرة آي) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦ 

ßÈ  {: ه له أجلًا يف اإلسالم قوله تعاىلابتداء اإلسالم، فضرب اللّ š/ts? Ïπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& ( { )؛ )١

*βÎ {التثبت والتوقف، : انتظار أربعة أشهر، والتربص: أي sù ρ â!$ sù { )رجعوا عن : )٢

*βÎ¨  {اليمني بالوطء،  sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm ، وإذا وطئ يف الفرج عن اإليالء، )٣( } ∪∌⊅⊅∩ ‘§

ال : مني عند أكثر أهل العلم، وقال احلسن وإبراهيم النخعي وقتادةوجتب عليه كفارة الي
β¨  {: كفارة عليه ألن اللّه تعاىل وعد باملغفرة، فقال Î* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ { )٤( ،

 .  سقوط العقوبة ال يف الكفارةوذلك عند األكثرين يف

]٢٢٧ [}  ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 β¨  {حققوه باإليقاع، : ، أي)٥( } #$ Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ 

ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪ { )بنياهتم، وفيه دليل على أهنا ال تطلق بعد مضي املدة : م، َعِليٌملقوهل: )٦

β¨{: ما مل يطلقها زوجها، ألّنه شرطَ فيه العزم، وقال Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄∠∪{)٧( ،

 . فدل على أنه يقضي مسموًعا، والقول هو الذي يسمع

=¯(àM≈s  {: قـوله تـعالـى] ٢٢٨[ sÜßϑ ø9$#uρ { )املخليات من حبال : ، أي)٨

∅š  {أزواجهن،  óÁ−/utItƒ { )ينتظرن : )٩}  £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &ÿρ ãè% 4 { )فال )١٠ ،

                                                 
 . ٢٢٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٢٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧ 

أقراء، واختلف : أقرؤ، واجلمع الكثري: مجع قَرء مثل قرع، ومجعه القليل: يتزوجن، والقروء
ود وابن أهل العلم يف القَرء فذهب مجاعة إىل أهنا احليض، وهو قول عمر وعلي وابن مسع

عباس، وبه قال احلسن وجماهد، وإليه ذهب األوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا 
، وإمنا تدع املرأة )١( } دعي الصالة أيام أقرائك {:  قال للمستحاضة بأن النيب

و قول زيد بن ثابت وعبد اللّه بن الصالة أيام حيضها، وذهب مجاعة إىل أّنها األطهار، وه
عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي، 

ُمْرُه  {:  لعمر  ملّا طلق امرأته وهي حائض قال النيب واحتجوا بأن ابن عمر

فلرياجعها حىت تطهر، مث إن شاء أمسك وان شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر 
Ÿω  { فأخرب أن زمان العدة هو الطهر )٣( )٢( } اللّه أن ُيطلق هلا النساء uρ ‘≅ Ït s† £çλm; β r& 

zôϑ çFõ3tƒ $ tΒ t,n= y{ ª!$# þ’Îû £Îγ ÏΒ% tnö‘ r& { )يعين احليض وهو أن يريد الرجل : ، قال عكرمة)٤

ال : يعين احلمل، ومعىن اآلية: مراجعتها، فتقول قد حضت الثالثة، وقال ابن عباس وقتادة
ن الرجعة حيل للمرأة كتمان ما خلق اللّه يف رمحها من احليض واحلمل لتبطل حق الزوج م

βÎ) £ä. £ÏΒ{. والولد ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 { )أن هذا من فعل املؤمنات، وإن : ، معناه)٥

: أَدِّ حقي إن كنَت مؤمًنا، يعين: كانت املؤمنة والكافرة يف هذا احلكم سواء، كما تقول
                                                 

النسائي احليض , )١٢٥(الترمذي الطهارة , )٣٣٣(مسلم احليض , )٣١٩(البخاري احليض ) ١(
, )٦/١٩٤(أمحد , )٦٢١(ابن ماجه الطهارة وسننها , )٢٨٢(أبو داود الطهارة , )٣٦٤(واالستحاضة 

 ). ٧٧٤(الدارمي الطهارة , )١٣٧(مالك الطهارة 
, )٣٣٩٠(النسائي الطالق , )١١٧٦(الترمذي الطالق , )١٤٧١(مسلم الطالق , )٤٩٥٤( الطالق البخاري) ٢(

الدارمي , )١٢٢٠(مالك الطالق , )٢/٤٣(أمحد , )٢٠١٩(ابن ماجه الطالق , )٢١٧٩(أبو داود الطالق 
 ). ٢٢٦٣(الطالق 

صنف يف شرح السنة وامل١٠٩٣ /٢) ١٤٧١( ومسلم يف الطالق رقم ٣٤٥٩رواه البخاري يف الطالق ) ٣(
٩/٢٠٢ . 

 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨ 

åκçJ£ {أداء احلقوق من فعل املؤمنني  s9θ ãèç/uρ { )أزواجهن مجع بعل، كالفحولة : ، يعين)١

مجع فحـل، ُسمى الزوج بعلًا لقيامـه بأمور زوجته، وأصل البعل السيد واملالك 
}  ‘, ym r& £ Ïδ Ï jŠ t Î/ { )أوىل برجعتهن إليهم، : )٢}  ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ { )يف حال : ، أي)٣

β÷  {العدة،  Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 { )إن أرادوا بالرجـعة الـصالح وُحسن : ، أي)٤

العشرة ال اإلضرار، كما كانوا يفعلونه يف اجلاهلية كالرجل يطلق امرأته، فِإذا قرب 
انقضاء عدهتا راجعها، مث تركها مدة مث طلقها، فإذا قَُرب انقضاء عدهتا راجعها، مث 

£  {قها يقصد بذلك تطويل العدة عليها، بعد مدة طل çλ m; uρ { )للنساء على : ، أي)٥

≅ã  {األزواج  ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £ Íκ ö n= tã { )لألزواج )٦ }  Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 { )قال ابن عباس )٧ ،

إين أحب أن أتزين المرأيت كما حتب امرأيت أن تتزين يل، ألن اللّه تعاىل : يف معناه
$ÉΑ  {) لُ الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِفَولَُهنَّ ِمثْ( :قال y_ Ì h= Ï9 uρ £ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 { )قال )٨ ،

: باجلهاد، وقيل: ملا ساق إليها من املهر وأنفق عليها من املال وقال قتادة: ابن عباس
بالطالق، ألن الطالق : بالدية، وقيل: باملرياث، وقيل: بالشهادة، وقيل: بالعقل، وقيل

باإلمارة، وقال : بالرجعة، وقال سفيان وزيد بن أسلم: بيد الرجال، وقيل

                                                 
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٢٨: رة البقرة آية سو) ٧(
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٩ 

!ª  {فضيلـة يف احلق، : معنـاه) َوِللرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ( :القتييب $# uρ î“ƒ Í• tã îΛ Å3 ym 

∩⊄⊄∇∪ { )١(  

≈,ß  {: قوله تعاىل] ٢٢٩[ n= ©Ü9$# Èβ$s?§s∆ ( { )كان : ، روي عن عروة بن الزبري قال)٢

اس يف االبتداء يطلقون من غري حصر وال عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت الن
: انقضاء عدهتا راجعها، مث طلقها كذلك مث راجعها، بقصد مضارهتا، فرتلت هذه اآلية

} ß,≈ n= ©Ü9$# Èβ$ s?§s∆ ( { )الطالق الذي ميلك الرجـعة عقيبة مرتان، فإذا طلق : ، يعين)٣

$88  {:  إال بعد نكـاح زوِج َآخر، قوله تعاىلثالثًا فال حتل له |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 { )٤( ،

إذا : أراد باإلمساك الرجعة بعد الثانية، والصحيح أن املراد منه بعد الرجعة، يعين: قيل
قة الثانية فعليه أن ميسكها باملعروف، واملعروف كل ما يعرف يف راجعها بعد الطل

ρ÷  {الشرع من أداِء حقوق النكاح وُحسن الصحبة،  r& 7xƒ Î ô£ s? 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )٥( ،

Ÿω  {نقضي عدهتا وهو أن يتركها بعد الطالق حىت ت uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρ ä‹ è{ ù' s? !$ £ϑ ÏΒ 

£ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u $ º↔ ø‹ x© { )أعطيتموهّن شيئًا من املهور وغريها، مث استثىن اخللع، فقال: )٦ :

}  Hω Î) β r& !$ sù$ sƒ s† ω r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρ ß‰ ãm «! نزلت يف مجيلة بنت عبد اللّه بن أيب : )٧( } ) #$

أوىف، ويقال يف حبيبة بنت سهل، كانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس، وكانت 

                                                 
 . ٢٢٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠ 

يا رسول اللّه ال . فشكت إليه زوجها وقالت  تبغضه وهو ُيحّبها أتت رسول اللّه
يا رسول اللّه قد :  إىل ثابت بن قيس، قال ثابت أنا وال هو، فأرسل رسول اللّه

تردين عليه حديقته : أعطيتها حديقة فقل هلا تردها علّي وأخلي سبيلها، فقال هلا
يا ثابُت ُخذْ منها ما أعطيتها،  {  نعم، فقال رسول اللّه: ومتلكني أمرك، قالت

يعلما أن ال يقيما : ، أي)ِإلَّا أَنْ َيَخافَا( : قوله تعاىل)٢(  ففعل)١( } وخلّ سبيلَها

يعلم ذلك منهما، : بضم الياء، أي) ِإلَّا أَن خيَافَا( حدود اللّه، قرأ أبو جعفر ومحزة ويعقوب
β÷  {:  القاضي والوايل ذلك من الزوجني، بدليل قوله تعاىليعلم: يعين Î* sù ÷Λä øÅz { )٣( ،

: بفتح الياء، أي) َيَخافَا( فإن خافا، وقرأ اآلخرون: فجعل اخلوف لغري الزوجني، ومل يقل
ان من أنفسهما أنْ ال ُيقيما حدود اللّه، ختاف املرأة أن تعصي اللّه يف أمر يعلم الزوج

زوجها، وخياف الزوج إذا مل تطعه امرأته أن يعتدي عليها فنهى اللّه الرجلَ أن يأخذ من 
ال أطيع لك أمًرا وال أطأ لك : امرأته شيئًا مما آتاها إال يكون النشوز من قبلها، فقالت

β÷  {: ال اللّه تعاىلمضجعا وحنو ذلك، ق Î* sù ÷Λä øÅz ω r& $ uΚ‹ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑ Íκö n=tã 

$ uΚ‹ Ïù ôNy‰tG øù$# Ïµ Î/ 3 { )راد أ: فيما افتدْت به املرأة نفسها منه، قال الفراء: ، أي)٤

 u‹Å¡nΣ$ {: الزوج دون املرأة، فذكرمها مجيًعا القتراهنما، كقوله تعاىل) َعلَْيِهَما( :بقوله

$yϑßγs?θãm{ )ا، ال أراد أنه ال جناح عليهما مجيًع:  وإمنا الناسي فىت موسى دون موسى، وقيل)٥

جناح على املرأة يف النشوز إذا خشيت اهلالك واملعصية، وال فيما افتدت به وأعطت به 
املال ألهنا ممنوعة من إتالف املال بغري حق، وعلى الزوج فيما أخذ منها من املال إذا 

                                                 
 ). ٣٤٩٧(ي الطالق النسائ) ١(
 . ٤/٥٥٤ وابن جرير يف التفسري ٦/١٨٦،  والنسائي يف الطالق ٣/١٤٣رواه خمتصًرا أبو داود يف الطالق ) ٢(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١١ 

أعطته طائعة، وذهب أكثر أهل العلم إىل أن اخللع جائز على أكثر مما أعطاها، وقال 
ال يأخذ منها مجيع : وز بأكثر ّمما أعطاها من املهر، وقال سعيد بن املسيبال جي: الزهري

ما أعطاها بل يترك شيئًا، وجيوز اخللع على غري حال النشوز، غري أنه ُيكره ملا فيه من قَطع 
y7  {: قوله تعاىل. الوصلة بال سبب ù=Ï? ßŠρ ß‰ãn «!$# { )هذه أوامر اللّه ونواهيه، : ، أي)١

Ÿξ  {وحدود اللّه ما منع الشرع من اجملاوزة عنه،  sù $ yδρß‰tG ÷è s? 4 { )فال جتاوزوها، )٢ ،}  
tΒ uρ £‰yè tG tƒ yŠρ ß‰ãn «!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄⊄∪ { )٣( . 

β  {: قوله تعاىل] ٢٣٠[ Î* sù $ yγ s)¯= sÛ { )الطلقة الثالثة، : ، يعين)٤}  Ÿξ sù ‘≅ Ït rB …ã& s! .ÏΒ 

ß‰÷è t/ { )من بعد الطلقة الثالثة، : ، أي)٥}  4 ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρ y— …çν uöxî 3 { )غري : ، أي)٦

β  {: املطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطء والعقد مجيًعا قوله تعاىل Î* sù $ yγ s)¯= sÛ Ÿξ sù 

yy$ uΖã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& !$ yè y_# utItƒ { )فإن طلقها الزوج الثاين بعدما جامعها فال ُجناح : ، يعين)٧

β  {بنكاح جديد : على املرأة وعلى الزوج األول أن يتراجعا، يعين: عليهما، يعين Î) 

!$ ¨Ζ sß { )رجوا، ألن أحًدا ال يعلم ما هو كائن إال اللّه: َعِلما، وقيل: ، أي)٨  }  β r& 

$ yϑŠ É)ãƒ yŠρ ß‰ãn «!$# 3 { )يكون بينهما الصالح وُحسن الصحبة، وقال جماهد: ، أي)٩ :
                                                 

 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٢ 

التحليل، وذهب مجاعة :  نكاحهما على غري دلسة، وأراد بالدلسةمعناه إن علما أن
إىل أنه إذا مل ُيشترط يف النكاح مع الثاين أنه يفارقها، فالنكاح صحيح وحيصل به 

y7  {التحليل، وهلا صداق مثلها غري أنه يكره إذا كان يف عزمها ذلك  ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 

$ pκ ß] Í hŠ u; ãƒ 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄⊂⊃∪ { )يعين يعلمون ما أمرهم اللّه تعاىل به)١ ، . 

قوله تعاىل َوِإذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ 
 .. ..ِبَمْعُروٍف

sŒÎ)uρ ãΛä#  {: قوله تعاىل] ٢٣١[ ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# zøó n= t6 sù £ßγ n= y_ r& { )أشرفَْن على أن : ، أي)٢

مل يكن للزوج تبني بانقضاء العدة، ومل يرد حقيقة انقضاء العدة ألن العدة إذا انقضت 
zøó  {: إمساكها، فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة، ويف قوله تعاىل بعد هذا n= t6 sù £ßγ n= y_ r& Ÿξ sù 

£èδθ è=àÒ ÷è s? { )بلغت املدينة إذا : ، حقيقة انقضاء العدة والبلوغ يتناول املعنيني، يقال)٣

∅   {قربت منها إذا دخلتها،  èδθä3Å¡øΒ r'sù { )راجعوهن، : ، أي)٤}  >∃ρ á÷è oÿ Ï3 { )٥( 
ρ÷  {املراجعة باملعروف أن يشهد على رجعتها وأن يراجعها بالقول ال بالوطء، : قيل r& 

£èδθ ãmÎh|  7∃ρ ã÷è oÿ Ï3 4 { )نفسهن، اتركوهن حىت تنقضي ِعدَّهتنَّ فيكن أملك أل: ، أي)٦

} ωuρ £èδθä3Å¡÷ΙäC #Y‘# uÅÑ (#ρ ß‰tF÷è tG Ïj9 4 { )ال تقصدوا بالرجعة املضارة بتطويل احلبس، : ، أي)٧

                                                 
 . ٢٣٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٢: رة البقرة آية سو) ٣(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٣ 

}  tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰s)sù zΟn= sß …çµ |¡øtΡ 4 { )نفسه مبخالفة أمر اللّه تعاىل، أضر ب: ، أي)١

}  Ÿω uρ (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? ÏM≈tƒ#u «!$# #Yρ â“èδ 4 { )يعين قوله تعاىل:  قال الكليب)٢ .}  88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 

÷ρ r& 7xƒÎô£s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ َآيات اللّه هزًوا، وقال )٣ ،

هو أن الرجل كان يطلق امرأته مث يقول كنُت لَاعًبا، ويعتق ويقول مثل ذلك، : أبو الدرداء
ρ#)  {وينكح ويقول مثل ذلك  ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ { )باإلميان : )٤} !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& Νä3ø‹n= tæ 

zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )القرآن، : ، يعين)٥} Ïπ yϑ õ3Ås ø9$#uρ { )مواعظ : السنة، وقيل: ، يعين)٦

ä3ÝàÏè/ {القرآن  tƒ Ïµ Î/ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ãΚ n= ôã $#uρ ¨β r& ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×Λ Î= tæ ∩⊄⊂⊇∪{)٧( . 

]٢٣٢ [}  #sŒÎ)uρ ãΛä ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# zøó n= t6 sù £ßγ n= y_ r& { )دهتن انقضت ع: ، أي)٨}  Ÿξ sù 

£èδθ è=àÒ ÷è s? β r& zós Å3Ζtƒ £ßγ y_≡uρ ø— r& { )املنع، : ال متنعوهن عن النكاح، والعضل: ، أي)٩

يه إذا نشب ولدها يف بطنها فضاق عل: عضلت املرأة: وأصله الضيق والشدة، يقال
sŒÎ) (#öθ#  {اخلروج، والداء العضال الذي ال ُيطاق عالجه  |Ê≡ts? Νæη uΖ÷ t/ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 3 { )١٠( ،

                                                 
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣١: لبقرة آية سورة ا) ٥(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٣١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٢١٤ 

àá  {الذي ذُكر من النهي : ، أي)١( } y7Ï9≡sŒ  {بعقد حالل ومهر جائز،  tãθ ãƒ  Ïµ Î/ 

 tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ وحًدا واخلطاب ، وإمنا قال ذلك م)٢( } 3 #$

/ö  {لألولياء، ألن األصل يف خماطبة اجلمع ذلكم  ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& ö/ ä3 s9 { )خري : ، أي)٣

ã  {لكم،  yγ ôÛ r& uρ 3 { )لقلوبكم من الريبة وذلك أنه كان يف نفس كل واحد منهما : )٤

عالقة حيث مل يؤمن أن يتجاوز ذلك إىل غري ما أحل اللّه هلما، ومل يؤمن من األولياء أن 
=ª!$#uρ ãΝn  {يسبق إىل قلوهبم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئني من ذلك فيأمثون،  ÷è tƒ ÷ΛäΡ r&uρ Ÿω 

tβθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄⊂⊄∪ { )يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما ال تعلمون أنتم: ، أي)٥ . 

$ßN≡t *  {: قوله تعاىل] ٢٣٣[ Î!≡uθ ø9$# uρ z÷è ÅÊ öãƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& { )املطلقات الاليت : ، أي)٦

خرب مبعىن األمر وهو أمر استحباب ال أمر إجياب، ألنه ) ُيْرِضْعَن( هلن أوالد من أزواجهن
: قال جيب عليهن اإلرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد، لقوله تعاىل يف سورة الطال

}  ÷βÎ* sù z÷è |Ê ö‘ r& ö/ä3s9 £èδθ è?$ t↔ sù £èδ u‘θã_ é& ( { )فإن رغبت األم يف اإلرضاع فهي أوىل من )٧ 

È  {غريها،  ÷,s!öθ ym È ÷n= ÏΒ% x. ( { )سنتني، وذكر الكمال للتأكيد، كقوله تعاىل: ، أي)٨ :

} y7ù= Ï? ×ο u|³tã ×' s#ÏΒ% x. 3 { )إمنا قال كاملني ألن العرب قد تسمي بعض احلول .  وقيل)٩
                                                 

 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٢: ة آية سورة البقر) ٤(
 . ٢٣٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٦: سورة الطالق آية ) ٧(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٥ 

k  {: حولًا وبعض الشهر شهًرا، كما قال اللّه تعاىل pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è̈Β 4 { )وإّنما )١ ،

yϑ  {: هي شهران وبعض الثالث، وقال sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïµø‹n= tã { )وإمنا )٢ ،

يتعجل يف يوم وبعض يوم ويقال أقام فالن مبوضع كذا حولني، وإمنا أقام به حولًا وبعض 
ôyϑ  {آخر، فبني اللّه تعاىل أهنما حوالن كامالن أربعة وعشرون شهًرا،  Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ ãƒ 

sπ tã$ |Ê§9$# 4 { )أي هذا منتهى الرضاعة، وليس فيها دون ذلك حّد حمدود، وإمنا هو )٣ ،

’ {. على مقدار صالح الصيب وما يعيش به n? tã uρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! { )األب، : ، يعين)٤

}  £ßγ è% ø—Í‘ { )طعامهن، : )٥}  £åκèEuθ ó¡Ï.uρ { )لباسهن، : )٦}  Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )أي)٧  :

=̄#Ÿω ß  {على قدر امليسرة،  s3è? ë§øtΡ ω Î) $ yγ yèó™ ãρ 4 { )طاقتها،: ، أي)٨ }  Ÿω §‘ !$ ŸÒè? 8ο t$ Î!≡uρ 

$ yδ Ï$ s!uθ Î/ { )فيرتع الولد منها إىل غريها بعد أن رضيت بإرضاعه، )٩ }  Ÿω uρ ×Šθä9öθ tΒ …çµ ©9 

Íν Ï$ s!uθ Î/ 4 { )معناه ال : ال تلقيه املرأة إىل أبيه بعدما ألفها ُتضاره بذلك، وقيل: ، أي)١٠

تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه، وقَِبلَ الصيب من غريها، ألن ذلك 
 جيب هلا إذا مل ليس بواجب عليها، وال مولود له بولده، فيحتمل أن يعطي األم أكثر مما

                                                 
 . ١٩٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٠٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦ 

يرتضع الولد من غريها وعلى هذه األقوال يرجع الضرار إىل الوالدين، يضار كل واحد 
ال يضار كل : منهما صاحبه بسبب الولد، وجيوز أن يكون الضرار راجًعا إىل الصيب، أي

واحد منهما الصيب، وال ُترضعه األم حىت ميوت، أو ال ُينفق األُب، أو ينتزعه من األم حىت 
ال تضار والدة ولَدها، وال أّب ولَده، : يضّر بالصيب، فعلى هذا تكون الباء زائدة، ومعناه

 . وكل هذه األقاويل مروية عن املفسرين

n?tã’  {: قوله تعاىل uρ Ï^Í‘# uθ ø9$# ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡sŒ 3 { )اختلفوا يف هذا الوارث، فقال قوم)١ ، :

وعلى وارث الصيب الذي لو مات الصيب وله مال ورثه مثل الذي : هو وارث الصيب، معناه
كان على أبيه يف حال حياته وذهب مجاعة إىل أن املراد بالوارث هو الصيب نفسه الذي هو 

 يكن له مال فعلى األم، وال وارث أبيه املتوىف، يكون أجرة رضاعه ونفقته يف ماله، فإن مل
هو الباقي : جيرب على نفقة الصيب إال الوالدان، وهو قول مالك والشافعي رمحهما اهللا، وقيل

مثل ما كان على األب من أجرة الرضاع والنفقة , بعد وفاة اآلخر عليه, من والدي املولود
وبه قال , املضارةليس املراد منه النفقة بل معناه وعلى الوارث ترك : وقيل, والكسوة

*βÎ÷  {الشعيب والزهري،  sù #yŠ# u‘ r& { )الوالدين: ، يعين)٢ ,}  »ω$ |Á Ïù { )فطاما قبل :)٣ 

#tã <Ú  {احلولني  ts? $ uΚ åκ÷]ÏiΒ { )اتفاق الوالدين: ، أي)٤ ,}  9‘ ãρ$ t±s?uρ { )أي)٥، :

واملشاورة , يشاورون أهل العلم به حىت خيربوا أن الفطام يف ذلك الوقت ال يضر بالوالد
Ÿξ  {, استخراج الرأي sù yy$ oΨã_ $ yϑ Íκö n= tã 3 { )ال حرج عليهما يف الفطام قبل : ، أي)٦

                                                 
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٧ 

βÎ)uρ öΝ›?Š÷  {, لنياحلو u‘ r& β r& (#þθãè ÅÊ ÷tIó¡n@ ö/ä.y‰≈ s9÷ρ r& { )ألوالدكم مراضع غري أمهاهتم : ، أي)١

Ÿξ  {, أو تعذر لعلة هبن أو انقطاع لنب أردن النكاح, إذا أبت أمهاهتم إرضاعهم sù yy$ uΖã_ 

ö/ä3ø‹n= tæ #sŒÎ) ΝçFôϑ ¯= y™ { )إىل أمهاهتم)٢ ، ,}  !$ ¨Β Λä ø‹s?# u { )ن من أجرة ، ما مسيتم هل)٣

Å∃ρ  {إذا سلمتم أجور املراضع إليهن، : الرضاع، بقدر ما أرضعن، وقيل ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 { )٤( ،

$!  {ويف الروم ) ما أتيتم( قرأ ابن كثري tΒ uρ ΟçF÷ s?# u ÏiΒ $ \/Íh‘ { )ما :  بقصر األلف، ومعناه)٥

أتيت مجيال إذا فعلته، فعلى هذه القراءة يكون التسليم مبعىن الطاعة واالنقياد، : فعلتم، يقال
إذا سلمتم : قيلال مبعىن تسليم األجرة، يعين إذا سلمتم ألمره وانقدمت حلكمه، و

θ#)  {لالسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار،  à)¨?$#uρ ©!$# (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# $ oÿ Ï3 tβθ è= uΚ÷è s? 

×ÅÁ t/ ∩⊄⊂⊂∪ { )٦( . 

t  {: قوله تعاىل] ٢٣٤[ Ï% ©!$#uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝä3ΖÏΒ { )ميوتون ويتوىف آجاهلم، : ، آي)٧

tβρ  {أخذ الشيء وافيا، : وتوىف واستوىف مبعىن واحد، ومعىن التويف â‘ x‹tƒ uρ % [`≡uρ ø— r& { )٨( :

zóÁ  {يتركون أزواجا،  −/utItƒ { )ينتظرن، : )٩}  £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& #Zô³tã uρ ( { )١٠( ،
                                                 

 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨ 

يعتدون بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه املدة، إال أن يكن : أي
: حوامل فعدهتن بوضع احلمل، وكانت عدة الوفاة يف االبتداء حوال كامال لقوله تعاىل

} t Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 

8l# t ÷z Î) 4 { )مث نسخت بأربعة أشهر وعشرا وإمنا قال عشرا بلفظ املؤنث ألنه )١ ،

أراد الليايل، ألن العرب إذا أهبمت العدد بني الليايل واأليام غلّبت عليها الليايل، 
إمنا أنث العشر ألنه :  عشرا، والصوم ال يكون إال بالنهار، وقال املربدفيقولون صمنا
عشر مدد، كل مدة يوم وليلة، وإذا كان املتوىف عنها زوجها حامال فعدهتا : أراد املدة، أي

بوضع احلمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وروي عن علي وابن عباس 
قوله . األجلني من وضع احلمل أو أربعة أشهر وعشراأهنا تنتظر آخر . رضي اهللا عنهم

*sŒÎ#  {: تعاىل sù zøó n= t/ £ßγ n= y_ r& { )انقضت عدهتن : ، أي)٢}  Ÿξ sù yy$ oΨã_ ö/ä3øŠn= tæ { )٣( ،

$  {خطاب لألولياء،  yϑŠ Ïù zù= yè sù þ’ Îû £Îγ Å¡àΡr& { )من اختيار األزواج دون العقد : ، أي)٤

فيما فعلن من التزين للرجال زينة ال ينكرها الشرع : قيلفإن العقد إىل الويل، و
} Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î6 yz ∩⊄⊂⊆∪ { )واإلحداد واجب على املرأة يف عدة )٥ ،

الوفاة، أما املعتدة عن الطالق ففيها نظر، فإن كانت رجعية ال إحداد عليها يف العدة، ألن 
لب الزوج إليها لرياجعها، ويف البائنة باخللع والطلقات الثالث هلا أن تضع ما يشوق ق

اإلحداد كاملتوىف عنها زوجها، وهو قول سعيد بن املسيب، وبه قال أبو : قوالن، أحدمها
 . ال إحداد عليها، وهو قول عطاء، وبه قال مالك: حنيفة، والثاين

                                                 
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٤: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩ 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٢٣٥[ uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçG ôÊ §tã Ïµ Î/ ôÏΒ Ïπ t7ôÜÅz Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )١( ،

هو التلويح بالشيء، والتعويض يف الكالم مبا يفهم : النساء املعتدات، وأصل التعريض: آي
رب : وهو أن يقول, طبة مباح يف العدةبه السامع مراده من غري تصريح والتعريض باخل

راغب فيك، من جيد مثلك، إنك جلميلة، وإنك لصاحلة، وإنك علي لكرمية، وإين فيك 
لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج، وإن مجع اهللا بيين وبينك باحلالل أعجبين، ولئن 
يبه تزوجتك ألحسنن إليك، وحنو ذلك من الكالم من غري أن يقول أنكحيين، واملرأة جت

مبثله إن رغبت فيه والتعريض باخلطبة جائز يف عدة الوفاة، آما املعتدة عن فرقة احلياة ينظر 
إن كانت ممن ال حيل ملن بانت من نكاحها كاملطلقة ثالثا، واملبانة باللعان والرضاع، فإنه 
جيوز خطبتها تعريضا، وإن كانت ممن حيل للزوج نكاحها كاملختلعة واملفسوخ نكاحها، 

: ز لزوجها خطبتها تعريضا وتصرحيا، وهل جيوز للغري تعريضا؟ فيه قوالن، أحدمهاجيو
جيوز كاملطلقة ثالثا، والثاين ال جيوز ألن املعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية ال جيوز 

التماس النكاح وهي مصدر ) ِمْن ِخطَْبِة النَِّساِء( :للغري تعريضا باخلطبة، وهو قوله تعاىل
اخلطبة الذكر واخلطبة التشهد، فيكون :  املرأة خيطب خطبة، وقال األخفشخطب الرجل

ρ÷  {معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن  r& óΟçF⊥ oΨ ò2 r& { )أضمرمت، : )٢}  þ’ Îû 

öΝä3Å¡àΡr& 4 { )أكننت : أكننت الشيء وكننته لغتان، وقال ثعلب: ، من نكاحهن، يقال)٣

هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن : أخفيته يف نفسي وكننُته سترُته، قال السدي: الشيء، أي
=zΝÎ  {شاء وال يتكلم بشيء،  tæ ª!$# öΝä3¯Ρr& £ßγ tΡρ ãä.õ‹tG y™ { )بقلوبكم، : )٤}  Å3≈ s9uρ ω 

                                                 
 . ٢٣٥: رة البقرة آية سو) ١(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠ 

£ èδρ ß‰ Ïã# uθ è? # … Å  { )هو الزنا، قال زيد بن : ، اختلفوا يف السر املنهي عنه، فقال قوم)١

هو قول : ال ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلّْت أظهر ذلك، وقال جماهد: أي: أسلم
ال يؤخذ ميثاقها أن : الرجل ال تفوتيين بنفسك فإين ناكحك، وقال الشعيب والسدي

السر هو :  يف العدة، قال الشافعيال ينكحها وال خيطبها: ال تنكح غريه، وقال عكرمة
آتيك األربعة : أي ال تصفوا أنفسكم هلن بكثرة اجلماع، فيقول: اجلماع، وقال الكليب

Hω  {: واخلمسة، وأشباه ذلك قوله تعاىل Î) β r& (#θ ä9θ à) s? Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β 4 { )هو ما )٢ ،

Ÿω  {: قوله تعاىل. ذكرنا من التعريض باخلطبة uρ (#θ ãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ ø) ãã Çy% x6 Ï iΖ9 $# 4 ®L ym x è= ö6 tƒ 

Ü=≈ tF Å3 ø9 $# … ã& s# y_ r& 4 { )م على عقد النكاح يف العدة حىت يبلغ ال حتققوا العز: ، أي)٣

كتابا، ألهنا فرض من اهللا، كقوله : حىت تنقضي العدة، ومساها اهللا: الكتاب أجله، أي
#)  {فرض عليكم : أي) كُِتَب َعلَْيكُُم( :تعاىل þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àΡ r& 

çνρ â‘ x‹ ÷n $$ sù 4 { )فخافوا اهللا : ، أي)٤}  (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# î‘θ à xî ÒΟŠ Î= ym ∩⊄⊂∈∪ { )ال )٥ 

 . يعجل بالعقوبة

                                                 
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٥: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١ 

ُجَناَح َعلَْيكُْم ِإن طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنُّ أَْو َتفِْرُضوا لَُهنَّ قوله تعاىل لَا 
 ..... فَِريَضةً

$ω yy  {: وقوله تعاىل] ٢٣٦[ uΖã_ ö/ä3ø‹n= tæ βÎ) ãΛä ø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ìøs? 

£ßγ s9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 { )ومل متسوهن ومل تفرضوا، نزلت يف رجل من األنصار تزوج : ، أي)١

أَْو ( امرأة من بين حنيفة ومل يسم هلا مهرا، مث طلقها قبل أن ميسَّها، فرتلت هذه اآلية
فما الوجه يف نفي اجلناح عن :  صداقا، فإن قيلتوجبوا هلن: أي) َتفِْرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً

أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل  {: الطالق قطع سبب الوصلة، وجاء يف احلديث: املطلق؟ قيل

 سبيل معناه ال: ، فنفي اجلناح عنه إذا كان الفراق أروح من اإلمساك، وقيل)٢( } الطالق

ال جناح : للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل املسيس، والفرض بصداق وال نفقة، وقيل
عليكم يف تطليقهن قبل املسيس يف أي وقت شئتم حائضا كانت املرأة أو طاهرا ألنه ال 
سنة وال بدعة يف طالقهن قبل الدخول هبا، خبالف املدخول هبا، فإنه ال جيوز تطليقها يف 

èδθ£  {حال احليض،  ãè ÏnFtΒ uρ { )أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، واملتعة : ، أي)٣

’  {ما ُيتبلَّغ به من الزاد، : واملتاع n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# { )على الغين، : ، أي)٤}  …çν â‘ y‰s% ’ n?tã uρ 

ÎÏIø)ßϑ ø9$# { )الفقري، : ، أي)٥}  …çν â‘ y‰s% { )ُنصب على ) متاعا( إمكانه وطاقته: ، أي)٦

                                                 
 . ٢٣٦: لبقرة آية سورة ا) ١(
 ). ٢٠١٨(ابن ماجه الطالق , )٢١٧٨(أبو داود الطالق ) ٢(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٢ 

≈Jè$  {متعوهن، : املصدر، أي tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( { )مبا أمركم اهللا به من غري ظلم، : ، أي)١

}  $ ˆ)ym ’n?tã tÏΖÅ¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪ { )٢( . 

β  {: وقوله تعاىل] ٢٣٧[ Î)uρ £èδθ ßϑ çFø)¯= sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s% uρ óΟçFôÊ tsù £çλm; ZπŸÒƒ Ìsù 

ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù { )هذا يف املطلقة بعد الفرض قبل املسيس، فلها نصف املفروض )٣ ،

: وإن مات أحدمها قبل املسيس فلها كمال املهر املفروض، واملراد باملس املذكور يف اآلية
مسيتم هلن مهرا فنصف ما فرضتم، : أي) ْضُتْم لَُهنَّ فَِريَضةًَوقَْد فََر( :اجلماع وقوله تعاىل

Hω  {هلا نصف املهر املسّمى، : أي Î) βr& šχθ à÷è tƒ { )إال أن تترك : النساء، أي: ، يعين)٤

ρ÷  {:  الصداق إىل الزوج، قوله تعاىلاملرأة نصيبها فيعود مجيع r& (#uθ à÷è tƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹Î/ äο y‰ø)ãã 

Çy% s3ÏiΖ9$# 4 { )إىل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل، : ، اختلفوا فيه فذهب بعضهم)٥

ال تعفو املرأة بترك نصيبها الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو أو يعفو وليها، أن : معناه
فيترك نصيبها إن كانت املرأة بكرا، أو غري جائزة العفو فيجوز عفو وليها، وذهب بعضهم 
إىل أنه إمنا جيوز عفو الويل إذا كانت املرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فال جيوز عفو وليها، 

ال جيوز لوليها ترك الشيء من : بيده عقدة النكاح هو الزوج وقالواالذي : وقال بعضهم
الصداق بكرا كانت أو ثيبا كما ال جيوز له ذلك قبل الطالق باالتفاق، كما ال جيوز له أن 

معىن اآلية أن ال تعفو املرأة بترك نصيبها فيعود مجيع الصداق : يهب شيئا من ماهلا، وقالوا
بترك نصيبه فيكون هلا مجيع الصداق، فعلى هذا التأويل وجه إىل الزوج، أو يعفو الزوج 

                                                 
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٧: ية سورة البقرة آ) ٣(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣ 

β  {الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه يف كل حال قبل الطالق أو بعده، : اآلية r&uρ 

(#þθ à÷è s? ÛUtø% r& 3” uθø)−G= Ï9 4 { )إىل التقوى، واخلطاب : والعفو أقرب للتقوى أي: ، أي)١

للرجال والنساء مجيعا، ألن املذكر واملؤنث إذا اجتمعا، كانت الغلبة للمذكر، معناه، 
Ÿω  {وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى  uρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ôÒ xø9$# öΝä3uΖ÷ t/ 4 { )إفضال : ، أي)٢

بعضكم على بعض بإعطاء الرجل متام الصداق أو ترك املرأة نصيبها، حثهما مجيعا على 
β¨  {اإلحسان،  Î) ©!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪ { )٣( . 

θ#) {: قوله تعاىل] ٢٣٨[ ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )واظبوا : ، أي)٤

من بينها وداوموا على الصلوات املكتوبات مبواقيتها وحدودها، وإمتام أركاهنا، مث خـص 
الصالة الوسطى باحملافظة عليها داللة على فضلها، ووسطى تأنيث األوسط، ووسط 

خريه وأعدله، واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم يف الصالة الوسطى فقال : الشيء
هي صالة الفجر وذهب قوم إىل أهنا صالة الظهر وذهب األكثرون إىل أهنا صالة : قوم

هي صالة املغرب ألهنا :  وقال قبيصة بن ذؤيب رسول اهللالعصر، رواه مجاعة من 
هي إحدى : إهنا صالة العشاء، وقال بعضهم: وسط ليس بأقلها وال أكثرها، وقال بعضهم

الصلوات اخلمس ال بعينها أهبمها اهللا تعاىل حتريضا للعباد على احملافظة على أداء مجيعها، 
جابة الدعوة يف يوم اجلمعة، وأخفى االسم كما أخفى ليلة القدر يف شهر رمضان وساعة إ

θãΒθ#)  {: قوله تعاىل. األعظم يف األمساء ليحافظوا على مجيعها è% uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ { )٥( ،

 ال جيوز التكلم به يف القنوت السكوت عما: الطاعة، وقيل: مطيعني، والقنوت: أي
                                                 

 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٣٨: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤ 

من القنوت طول الركوع، وغض البصر، والركود : خاشعني، وقال: الصالة وقال جماهد
معناه : داعني وقيل: قانتني أي: املراد من القنوت طول القيام وقيل: وخفض اجلناح وقيل

 . مصليني

β÷  {: قوله تعاىل] ٢٣٩[ Î* sù óΟçFøÅz »ω$ y_ Ìsù ÷ρ r& $ ZΡ$ t7ø.â‘ ( { )إن مل ميكنكـم : ، معناه)١

أن تصلوا قانتني موفني للصالة حقها خلوف، فصلوا مشاة على أرجلكـم أو ركبانا على 
راكبا ظهور دوابكم، وهذا يف حال املقاتلة واملسايفة يصلي حيث كان وجهه، راجال أو 

مستقبل القبلة، وغري مستقبلها، ويومئ بالركوع والسجود، وجيعل السجود أخفض من 
الركوع، وكذلك إذا قصده َسُبع أو غشيه سيل خياف منه على نفسه فعدا أمامه مصليا 
باإلمياء جيوز، والصالة يف حال اخلوف على أقسام، فهذه أحد أقسام شدة صالة اخلوف 

}  !#sŒÎ* sù ÷ΛäΨ ÏΒ r& (#ρãà2 øŒ$$ sù ©!$# { )فصلوا الصلوات اخلمس تامة حبقوقها، : ، أي)٢}  $ yϑ x. 

Νà6yϑ ¯= tæ $ ¨Β öΝs9 (#θ çΡθ ä3s? šχθ ãΚ n=÷è s? ∩⊄⊂∪ { )٣( . 

t  {: قوله تعاىل] ٢٤٠[ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ { )يا معشر الرجال، : )٤

} tβρ â‘ x‹ tƒ uρ { )يتركون : ، أي)٥}  % [`≡ uρ ø— r& { )زوجات، : ، أي)٦}  Zπ §‹ Ï¹ uρ 

Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ { )وا وصية، وقرأ فليوص: ، قرأ أهل البصرة َوِصيَّةً بالنصب على معىن)٧

                                                 
 . ٢٣٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٣٩ :سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥ 

$  {كتب عليكم الوصية : الباقون بالرفع، أي ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 ، متاعا نصب )١( } #$

نة نفقة س: جعل اهللا ذلك هلن متاعا، واملتاع: متعوهن متاعا، وقيل: على املصدر، أي
u  {لطعامها وكسوهتا وسكنها وما حتتاج إليه،  ö xî 8l# t ÷z Î) 4 { )نصب على )٢ ،

من غري إخراج وكانت عدة الوفاة يف : برتع حرف على الصفة، أي: احلال وقيل
 وكان حيرم على الوارث إخراجها من البيت قبل متام ابتداء اإلسالم حوال كامال

احلول، وكانت نفقتها وسكنها واجبة يف مال زوجها تلك السنة ما مل خترج، مل يكن 
هلا املرياث، فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها، وكان على الرجل أن 

ول بالربع يوصي هبا، فكان كذلك حىت نزلت آية املرياث، فنسخ اهللا تعاىل نفقة احل
β÷  {: قوله تعاىل. والثمن، ونسخ عدة احلول بأربعة أشهر وعشرا Î* sù z ô_ t yz { )٣( ،

Ÿξ  {مـن قبـل أنفسهـن قبـل احلـول مـن غري إخـراج الورثة، : يعين sù 

yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ { )يـا أوليـاء امليـت، )٤ }  ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r&  ÏΒ 

7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 { )ال : التزين للنكاح، ولرفع اجلناح عن الرجال وجهان، أحدمها:  يعين،)٥

ال جناح : جناح عليكم يف قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء احلول واآلخر
عليكم يف ترك منعهن من اخلروج، ألن مقامها يف بيت زوجها حوال غري واجب 

 والسكىن، وبني أن خترج فال عليها، خّيرها اهللا تعاىل بني أن تقيم حوال وهلا النفقة

                                                 
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦ 

!ª  {نفقـة وال سكىن، إىل أن نسخـه بأربعـة أشهـر وعشـرا،  $# uρ î“ƒ Í• tã 

×Λ Å6 ym ∩⊄⊆⊃∪ { )١( . 

 .... قًّا َعلَى الُْمتَِّقَنيقوله تعاىل َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاٌع ِبالَْمْعُروِف َح
]٢٤١ [}  ÏM≈s)¯= sÜßϑ ù= Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n?tã šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊄⊆⊇∪ { )إمنا أعاد )٢ ،

مسوسة، ويف هذه اآلية ذكر املتعة هاهنا لزيادة معىن وذلك أن يف غريها بيان حكم غري امل
èδθ£  {: إنه ملا نزل قوله تعاىل: بيان حكم مجيع املطلقات يف املتعة، وقيل ãè ÏnFtΒ uρ ’ n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# 

…çν â‘ y‰s% ’n?tã uρ ÎÏIø)ßϑ ø9$# …çν â‘ y‰s% { )قوله إىل )٣ :}  $̂)ym ’ n?tã tÏΖÅ¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪ { )قال رجل )٤ 

َوِللُْمطَلَّقَاِت ( :إن أحسنت فعلت وإن مل أر ذلك مل أفعل، فقال اهللا تعاىل: من املسلمني
املؤمنني املتقني : يعين) حقا على املتقني( :م التمليك، وقال، جعل املتعة هلن بال)َمَتاٌع
 . الشرك
]٢٤٢ [}  š Ï9≡x‹x. ß Îit7ãƒ ª!$# öΝà6s9 Ïµ ÏG≈tƒ#u öΝä3ª= yè s9 tβθè= É)÷è s? ∩⊄⊆⊄∪ { )٥( . 

’ ?öΝs9r& ts *  {: قوله تعاىل] ٢٤٣[ n<Î) t Ï% ©!$# (#θ ã_ tyz ÏΒ öΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ { )أمل : أي) أمل تر( )٦

هل رأيت : هو تعجيب يقول: تعلم بإعالمي إياك، وهو من رؤية القلب، وقال أهل املعاين
öΝèδ  {ن مثلهم كما تقول أمل تر إىل ما يصنع فال uρ î∃θ ä9é& { )مجع ألف، وقيل)٧ ، :

                                                 
 . ٢٤٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧ 

‘u  {أن املراد منه العدد، : مؤتلفة قلوهبم مجع أُلْف، مثل قاعد وقعود، والصحيح x‹tn 

ÏNöθ yϑ ø9$# { )خوف املوت، : ، أي)١}  tΑ$ s)sù ÞΟßγ s9 ª!$# (#θ è?θãΒ { )أمر حتويل، كقوله )٢ ،

θ#)  {: تعاىل çΡθ ä. ¸ο yŠtÏ% tÏ↔ Å¡≈ yz ∩∉∈∪ { )٣( ،}  §ΝèO óΟßγ≈ u‹ôm r& 4 { )بعد موهتم )٤ ،} χ Î) 

©!$# ρ ä% s! @≅ôÒ sù ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# { )هو على العموم يف حق الكافة، وقيل على ، قيل)٥ 

≈Å3£  {اخلصوص يف حق املؤمنني،  s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρ ãà6ô±o„ ∩⊄⊆⊂∪ { )أما )٦ ،

 . لشكرالكفار فلم يشكروا، وأما املؤمنون فلم يبلغوا غاية ا

]٢٤٤ [}  (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )يف طاعة اهللا أعداء اهللا : ، أي)٧}  (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ ¨β r& 

©!$# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊆⊆∪ { )هذا خطاب للذين أحيوا، أمروا : ، قال أكثر أهل التفسري)٨

بالقتال يف سبيل اهللا فخرجوا من ديارهم فرارا من اجلهاد فأماهتم اهللا مث أحياهم وأمرهم أن 
 . اخلطاب هلذه األمة أمرهم باجلهاد: جياهدوا، وقيل

%̈Β #sŒ “Ï  {: قوله تعاىل] ٢٤٥[ ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $·Ê ös% $ YΖ|¡ym { )اسم : ، القرض)٩

لكل ما يعطيه اإلنسان ليجاَزى عليه، فسّمى اهللا تعاىل عمل املؤمنني له على رجاء ما عد 
 القرض ما أسلفت من :هلم من الثواب قرضا، ألهنم يعملونه لطلب ثوابه، قال الكسائي

                                                 
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٤٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٤٥: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨ 

القطع، مسي به القرض ألنه يقطع به من ماله : عمل صاحل أو سيئ، وأصل القرض يف اللغة
من ذا الذي يقرض عباد اهللا : شيئا يعطيه لريجع إليه مثله، وقيل يف اآلية اختصار جمازه

ينفق يف طاعة اهللا قرضا حسنا، قال : أي) يقرض اهللا(  واحملتاجني من خلقه وقوله
من مال حالل، : قال ابن املبارك. حمتسبا طيبة به نفسه: احلسني بن علي الواقدي، يعين

çµ…  {وقال ال مين به وال يؤذي  xÏè≈ ŸÒãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yè ôÊ r& Zο uÏWŸ2 4 { )هذا :  قال السدي)١

ª!$#uρ âÙÎ6  { وقيل سبعمائة ضعف،  لتضعيف ال يعلمه إال اهللا ø)tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ { )٢( 
يقبض بقبول التوبة : يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتري، ويبسط بالتوسيع وقيل: قيل

هو اإلحياء واإلماتة فمن أماته فقد قبضه ومن :  باخللف والثواب، وقيلوالصدقة، ويبسط
مد له يف عمره فقد بسط له، وقيل هذا يف القلوب ملا أمرهم اهللا تعاىل بالصدقة أخرب أهنم 
ال ميكنهم ذلك إال بتوفيقه، قال يقبض بعض القلوب فال ينشط باخلري ويبسط بعضها 

Ïµ  {فيقدم لنفسه خريا  øŠs9Î)uρ šχθãè y_ öè? ∩⊄⊆∈∪ { )إىل اهللا تعودون فيجزيكم : ، أي)٣

من التراب : بأعمالكم، وقال قتادة، اهلاء راجعة إىل التراب كناية من غري مذكور أي
 . خلقهم واليه يعودون
 ِإلَى الَْملَِإ ِمن َبِني ِإْسَراِئيلَ ِمن َبْعِد ُموَسى ِإذْ قَالُوا ِلَنِبيٍّ لَُّهُم اْبَعثْ لََنا قوله تعاىل أَلَْم َتَر

 .... َمِلكًا
’ ?öΝs9r& ts  {: قوله تعاىل] ٢٤٦[ n< Î) Z∼ yϑ ø9$# .ÏΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) { )واملأل من القوم)٤ ، :

اجلماعة من الناس، وال واحد له من لفظه، كالقوم : وجوههم وأشرافهم، وأصل املأل

                                                 
 . ٢٤٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٥: رة البقرة آية سو) ٢(
 . ٢٤٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩ 

ÏΒ Ï‰÷èt/ #.  {والرهط واإلبل واخليل واجليش، ومجعه أمالء،  y›θ ãΒ { )من بعد : ، أي)١

øŒÎ) (#θ  {موت موسى،  ä9$ s% %c É<uΖÏ9 ãΝçλ°; { )هو يوشع : ، واختلفوا يف ذلك النيب، فقال قتادة)٢

ه مشعون، وقال سائر امس: بن نون بن أفرائيم بن يوسف عليه السالم، وقال السدي
بعث اهللا تعاىل أمشويل نبيا : املفسرين هو أمشويل وهو بالعربانية إمساعيل، قال وهب بن منبه

فلبثوا أربعني سنة بأحسن حال، مث كان من آمر جالوت والعمالقة ما كان، فقالوا 
ô]yè  {: ألمشويل ö/$# $ uΖs9 $ Z6Î= tΒ ö≅ÏF≈ s)œΡ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ( { )جزم على جواب األمر، فلما )٣ ،

$tΑ  {قالوا له ذلك،  s% ö≅ yδ óΟçFøŠ|¡tã { )لعلكـم: ، استفهام شك، يقول)٤ }  β Î) 

|=ÏG à2 { )فُرض : )٥}  ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 ω  {، من ذلك امللك، )٦( } #$ r& 

(#θ è= ÏG≈ s) è? ( { )أن ال تفوا مبا تقولون وال تقاتلوا معه، )٧ ،}  (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ !$ uΖ s9 ω r& 

Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! معناه وما لنا يف أن ال تقاتل؛ فحذف : ، قال الكسائي)٨( } #$

أن : وما مينعنا أن ال نقاتل يف سبيل اهللا، وقال األخفش: أي: يف، وقال الفراء
‰ô  {وما لنا ال نقاتل يف سبيل اهللا، : هاهنا زائدة معناه s% uρ $ oΨ ô_ Ì ÷z é&  ÏΒ $ tΡ Ì≈ tƒ ÏŠ 

$ uΖ Í← !$ oΨ ö/ r& uρ ( { )أخرج من غلب عليهم من ديارهم ظاهر الكالم العموم وباطنه : ، أي)٩
                                                 

 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٦: لبقرة آية سورة ا) ٧(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٩(
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ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا كانوا يف ديارهم : اخلصوص، ألن الذين قالوا لنبيهم
إمنا كنا نزهد : أهنم قالوا جميبني لنبيهم: نهم، ومعىن اآليةوأوطاهنم، وإمنا أخرج من أسر م

يف اجلهاد إذ كنا ممنوعني يف بالدنا ال يظهر علينا عدونا، فأما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا 
: )ϑn=sù |=ÏGä. ãΝÎγøŠn=tæ ãΑ$tFÉ)ø9$# (#öθ©9uθs? { )١£$  {: يف اجلهاد، ومننع نساءنا وأوالدنا، قال اهللا تعاىل

مع ، وهم الذين عربوا النهر )٢( } ωÎ) WξŠÎ=s% óΟßγ÷ΖÏiΒ 3  {أعرضوا عن اجلهاد وضيعوا أمر اهللا، 

ª!$#uρ 7ΟŠ  {طالوت واقتصروا على الغرفة، على ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل،  Î=tæ 

šÏϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩⊄⊆∉∪ { )٣( . 

]٢٤٧ [}  tΑ$ s% uρ óΟßγ s9 óΟßγ –ŠÎ; tΡ ¨β Î) ©!$# ô‰s% y]yè t/ öΝà6s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3Î= tΒ 4 { )وذلك أن )٤ ،

إن اهللا قد : أمشويل سأل اهللا تعاىل أن يبعث هلم ملكا فكان كذلك، مث قال لبين إسرائيل
þθ#)  {بعث لكم طالوت ملكا،  ä9$ s% 4’̄Τr& ãβθ ä3tƒ ã& s! Û ù= ßϑ ø9$# $ uΖøŠn= tã { )من أين يكون : ، أي)٥

ßøt  {له امللك علينا؟  wΥuρ ‘,ym r& { )أوىل: )٦ }  Å7 ù=ßϑ ø9$$ Î/ çµ ÷ΖÏΒ { )؟ إمنا قالوا ذلك ألنه )٧

كان يف بين إسرائيل سبطان، سبط النبوة وسبط اململكة ومل يكن طالوت من أحدمها، إمنا 
نبيهم ذلك، أنكروا عليه ألنه مل يكن من كان من سبط بنيامني بن يعقوب فلما قال هلم 

öΝs9uρ |N÷σãƒ Zπ  {هو فقري، : سبط اململكة، ومع ذلك قالوا yèy™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$ yϑ ø9$# 4 tΑ$ s% ¨βÎ) ©!$# 

                                                 
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٧: ة آية سورة البقر) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١ 

çµ8xsÜô¹ =öΝà6ø‹n  {اختاره : )١( } #$ tæ …çν yŠ# y— uρ Zπ sÜó¡o0 { )فضيلة وسعة : )٢}  ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# 

ÉΟó¡Éf ø9$#uρ ( { )إنه أتاه الوحي حني : كان أعلم بين إسرائيل يف وقته، وقيل، وذلك أنه )٣

فضيلة وسعة يف العلم باحلرب، ويف اجلسم ) َوَزاَدُه َبْسطَةً( :أويت امللك، وقال الكليب
اجلسم باجلمال، وكان طالوت أمجل رجل يف بين إسرائيل وأعلمهم، : بالطول، وقيل

} ª!$#uρ ’ ÎA÷σãƒ …çµ x6ù= ãΒ ∅ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊆∠∪ { )الواسع ذو السعة : ، قيل)٤

العامل مبا كان، والعليم مبا يكون، فقالوا : وهو الذي يعطي عن غىن، والعليم العامل، وقيل
 . إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت: فما آية ملكه فقال هلم نبيهم: له

$tΑ  {: فذلك قوله تعاىل] ٢٤٨[ s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u ÿ Ïµ Å6 ù= ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ 

ßNθ ç/$ −G9 ، وكانت قصة التابوت أن اهللا تعاىل أنزل تابوتا على آدم فيه صورة )٥( } #$

داولته أنبياء بين إسرائيل، وكان األنبياء عليهم السالم فكان عند آدم إىل أن مات مث ت
›Ïµ  {: فيه ما ذكر اهللا تعاىل Ïù ×π uΖŠ Å6 y™  Ï iΒ öΝ à6 Î n/ ، اختلفوا يف السكينة ما )٦( } ‘§

 كرأس اهلرة فكانوا إذا شيء يشبه اهلرة له رأس: فقيل هي ريح خجوج هفافة وقيلهي؟ 
هي روح من اهللا : هي طشت من ذهب من اجلنة وقيل: مسعوا صوته تيقنوا بالنصرة وقيل

هي ما يعرفون من اآليات : يتكلم إذا اختلفوا يف شيء خيربهم ببيان ما يريدون وقيل
طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه : فيسكنون إليها، وقيل

                                                 
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ٦(
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٢٣٢ 

$ π̈ŠÉ)t/uρ×  {ا، وسكنو £ϑ ÏiΒ x8ts? ãΑ#u 4† y›θ ãΒ ãΑ#uuρ tβρã≈ yδ { )موسى وهارون : ، يعين)١

نفسهما، كان فيه لوحان من التوراة ورضاض األلواح اليت تكسرت، وكان فيه عصا 
وعمامة هارون وعصاه، وقفري من املّن الذي كان يرتل على بين إسرائيل، موسى ونعاله، 

فكان التابوت عند بين إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا يف شيء تكلم وحكم بينهم، وإذا 
حضروا القتال قّدموه بني أيديهم فيستفتحون به على عدوهم، فلما عصوا وأفسدوا سلّط 

ã&é#Ïϑ  {بوت، اهللا عليهم العمالقة فغلبهم على التا øt rB èπ s3Í≥ ¯≈ n= uΚ ø9$# 4 { )تسوقه، وقال : ، أي)٢

جاءت املالئكة بالتابوت حتمله بني السماء واألرض وهم : ابن عباس رضي اهللا عنهما
كان التابوت مع املالئكة يف السماء : ال احلسنينظرون إليه حىت وضعته عند طالوت، وق

بل كان التابوت يف التيه : فلما ويل طالوت امللك محلته املالئكة ووضعته بينهم، وقال قتادة
’ (βÎ¨  {خلفه موسى فحملته املالئكة حىت وضعته يف دار طالوت فأقروا مبلكه،  Îû š Ï9≡sŒ 

Zπ tƒ Uψ { )لعربة، : )٣}  öΝà6©9 βÎ) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊆∇∪ { )قال ابن عباس رضي اهللا )٤ ،

 . ، وإهنما خيرجان قبل يوم القيامةإن التابوت وعصا موسى يف حبرية طربية: عنهما

$  {: قوله تعاىل] ٢٤٩[ £ϑ n= sù Ÿ≅ |Á sù ßNθ ä9$ sÛ ÏŠθ ãΖ àf ø9 $$ Î/ { )خرج هبم، : ، أي)٥

الوت من بيت القطع، يعين قطع مستقره شاخصا إىل غريه، فخرج ط: وأصل الفصل
مثانون ألفا وكان يف حر شديد : املقدس باجلنود وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل، وقيل

إن املياه قليلة ال حتملنا فادع اهللا أن جيري : فشكوا قلة املاء بينهم وبني عدوهم، فقالوا

                                                 
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٨: ة سورة البقرة آي) ٣(
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣ 

$tΑ {لنا هنرا،  s% { )طالوت)١  :}  χ Î) ©! $# Ν à6‹ Î= tF ö6 ãΒ 9 yγ oΨ Î/ { )خمتربكم لريى : )٢

َنَهٍر( طاعتكـم وهو أعلم، : هو هنر فلسطني، وقال قتادة: قال ابن عباس والسدي) ِب
  {هنر بني األردن وفلسطني عذب،  yϑ sù z> Î Ÿ° çµ ÷Ψ ÏΒ }§ øŠ n= sù  Í h_ ÏΒ { )من أهل : ، أي)٣

 {ديين وطاعيت،  tΒ uρ öΝ ©9 çµ ôϑ yè ôÜ tƒ { )مل يشربه : )٤}  … çµ ¯Ρ Î* sù û Í h_ ÏΒ ω Î) Ç tΒ t∃ u tI øî $# 

Oπ sù ö äî  Íν Ï‰ u‹ Î/ 4 { )الغرفة بالضـم الذي حيصل يف الكف مـن املاء إذا غـرف، )٥ 

θ#)  {االغتراف، فالضم اسم والفتح مصدر، : والغرفـة بالفتح ç/ Î |³ sù çµ ÷Ψ ÏΒ ω Î) WξŠ Î= s% 

öΝ ßγ ÷Ψ Ï iΒ 4 { )ملا وصلوا إىل النهر وقد ألقى اهللا عليهم العطش شرب منه الكل إال )٦ 

القليل، فمن اغترف غرفة كما أمر اهللا قوي قلبه وصح إميانه، وعرب النهر ساملا وكفته 
تلك الغرفة الواحدة لشربه ومحله ودوابه، والذين شربوا وخالفوا أمر اهللا اسودت 

$  {طش، فلم حيضر القتال إال الذين مل يشـربوا، شفاههـم وغلبهـم الع £ϑ n= sù 

… çν y— uρ% y`{ )النهـر : ، يعين)٧}  uθ èδ { )طالوت، : ، يعين)٨} š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u 

… çµ yè tΒ { )القليل، : ، يعين)٩}  (#θ ä9$ s% { )الذين شربوا وخالفوا أمر اهللا : ، يعين)١٠

                                                 
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤ 

Ÿω sπ{وكانوا أهل شك ونفاق،  s%$ sÛ $ uΖ s9 tΠ öθ u‹ ø9 $# |Nθ ä9$ yf Î/  Íν ÏŠθ ãΖ ã_ uρ 4{ )قال ابن )١ ،

$tΑ  {فاحنرفوا ومل جياوزوا، :  والسدي- رضي اهللا عنهما -عباس  s% š Ï% ©! $# 

šχθ ‘Ζ Ýà tƒ { )يستيقنون : )٢} Ν ßγ ¯Ρ r& (#θ à)≈ n= •Β «! ، وهم الذين ثبتوا مع طالوت )٣( } #$

}  Ν Ÿ2  Ï iΒ 7π t⁄ Ïù { )مجاعة، وهي مجع ال واحد له من لفظه، ومجعها فئات : )٤

'A  {وفؤن، يف الرفـع، وفئني يف اخلفض والنصـب،  s#Š Î= s% ôM t7 n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ 

«! !ª  {بقضائه وقدره وإرادته، : )٥( } 3 #$ $# uρ yì tΒ t Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊄⊆∪ { )بالنصر : )٦

 . واملعونة

]٢٥٠ [} $ £ϑ s9uρ (#ρ ã— tt/ { )املؤمنني، : طالوت وجنوده، يعين: ، يـعين)٧

} šVθ ä9$ y∨Ï9 Íν ÏŠθ ãΖã_ uρ { )صاروا بالرباز من األرض وهو ما :  املشركني، ومعىن برزوا)٨

θ#)  {ظهر واستوى منها،  ä9$ s% !$ oΨ−/u‘ ùøÌøùr& $ uΖøŠn= tã { )أنزل واصبب : )٩}  #Zö9 |¹ ôM Îm7rO uρ 

$ oΨ tΒ#y‰ø% r& { )قو قلوبنا، : )١٠}  $ tΡöÝÁΡ$#uρ ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊄∈⊃∪ { )١١( . 

                                                 
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٥(
  .٢٤٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٠: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٥٠: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٥٠: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٥٠: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥ 

 ..... قوله تعاىل فََهَزُموُهم ِبِإذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُوُد َجالُوَت
]٢٥١ [}  Νèδθ ãΒ t“ yγ sù Âχ øŒÎ* Î/ «!$# { )بعلم اهللا تعاىل، : ، أي)١}  Ÿ≅ tFs% uρ ßŠ…ãρ#yŠ 

šVθ ä9% y` { )بعد قتل طالوت سبع سنني ولـم ملك داود :  قال الكليب والضحاك)٢

#?çµ9s  {: فذلك قوله تعاىل. جيتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إال على داود uuρ ª!$# 

š ù= ßϑ ø9$# sπ yϑò6Ït ø: $#uρ { )بني امللك والنبوة، ومل يكن النبوة، مجع اهللا لداود: ، يعين)٣ 

العلم مع : امللك واحلكمة هو: كذلك من قبل كان امللك يف سبط والنبوة يف سبط، وقيل
çµ…  {: العمل، قوله تعاىل yϑ ¯= tãuρ $ £ϑ ÏΒ â!$ t±o„ 3 { )يعين صنعة الدروع، : كليب وغريه، قال ال)٤

منطق الطري وكالم اجلعل : وكان يصنعها ويبيعها وكان ال يأكل إال من عمل يده، وقيل
هو الصوت الطيب : هو الزبور، وقيل: والنمل والذر وما أشبهها مما ال صوت هلا، وقيل

Ÿω  {واألحلان  öθ s9uρ ßìøùyŠ «!$# }¨$ ¨Ψ9$# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ { )ولوال : ، قال ابن عباس وجماهد)٥

دفع اهللا الناس جبنود املسلمني لغلب املشركون على األرض فقتلوا املؤمنني وخّربوا املساجد 
ار عن الكفار والفجار هللكت لوال دفع اهللا باملؤمنني واألبر: والبالد، وقال سائر املفسرين

 . األرض مبن فيها ولكن اهللا يدفع باملؤمن عن الكافر، وبالصاحل عن الفاجر

]٢٥٢ [}  y7 ù=Ï? àM≈ tƒ#u «!$# $ yδθè= ÷FtΡ š ø‹n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ 4 y7 ¯ΡÎ)uρ zÏϑ s9 šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊄∈⊄∪ { )٦(  

                                                 
 . ٢٥١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٢: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦ 

]٢٥٣ [}  * y7ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù= Òsù öΝßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ¢ Νßγ ÷ΨÏiΒ ̈Β zΝ¯= x. ª!$# ( { )أي)١ ، :

‘yìsùu  {موسى عليه السالم، : كلمه اهللا تعاىل، يعين uρ óΟßγ ŸÒ ÷èt/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 { )يعين)٢ ، :

$  {  حممدا oΨ ÷ s?# uuρ  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΟtƒ ötΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# çµ≈tΡô‰−ƒ r&uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9$# 3 öθ s9uρ u!$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅ tG tG ø%$# 

t Ï% ©!$# .ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷èt/ { )من بعد الرسل، : ، أي)٣}  .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# ÇÅ3≈ s9uρ 

(#θ àn= tG ÷z $# Νåκ÷]Ïϑ sù ô̈Β ztΒ#u { )ثبت على إميانه بفضل اهللا، )٤ ،}  Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β txx. 4 { )٥( ،

öθ  {خبذالنه،  s9 uρ u !$ x© ª! $# $ tΒ (#θ è= tG tG ø% £  {، أعاده تأكيدا، )٦( } #$ Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè ø tƒ $ tΒ 

ß‰ƒ Ì ãƒ ∩⊄∈⊂∪ { )يشاء فضال وخيذل من يشاء عدال، يوفق من )٧ . 

$  {: قوله تعاىل] ٢٥٤[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ à)ÏΡr& $£ϑ ÏΒ Νä3≈ oΨ ø% y—u‘ { )قـال )٨ ،

أراد به صدقة التطوع والنفقة يف اخلري، : أراد به الزكاة املفروضة، وقال غريه: السدي
} ÏiΒ È≅ ö7s% β r& u’ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù { )ال فداء فيه، مسي بيعا ألن الفداء شراء : ، أي)٩

                                                 
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٤: رة البقرة آية سو) ٨(
 . ٢٥٤: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧ 

Ÿω {نفسه،  uρ ×' ©#äz { )قة ، وال صدا)١} Ÿω uρ ×π yè≈xx© 3 { )إال بإذن اهللا )٢ ،} tβρãÏ≈ s3ø9$#uρ 

ãΝèδ tβθ ãΚ Î=≈©à9$# ∩⊄∈⊆∪ { )ألهنم وضعوا العبادة يف غري موضعها)٣ ، . 

≈ }  ª!$# Iω tµ قوله] ٢٥٥[ s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 { )الباقي الدائم على اال )٤ 

القيوم القائم على كل : بد وهو من له احلياة، واحلياة صفة اهللا تعاىل القيوم قال جماهد
الذي : هو القائم باألمور، وقال أبو عبيدة: لالقائم على كل نفس، وقي: شيء، قال الكليب

Ÿω …çν  {ال يزول  ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 { )السنة النعاس، وهو النوم اخلفيف، الوسنان )٥ ،

الثقل املزيل للقوة :  وسنا وسنة، والنوم هوبني النائم واليقظان، يقال منه وسن يسن
والعقل نفى اهللا تعاىل عن نفسه النوم ألنه آفة وهو مرته عن اآلفات، وألنه ُتغري وال جيوز 

$ çµ©9…  {عليه التغري  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )ملكا وخلقا، )٦ ،}  tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# 

ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ωÎ) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )بأمره )٧ ،}  ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz ( { )٨( ،

ما بني أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر اآلخرة، وقال : قال جماهد وعطاء والسدي
اآلخرة ألهنم يقدمون عليها، وما خلفهم من الدنيا ألهنم : ما بني أيديهم، يعين: الكليب

: ما مضى أمامهم، وما خلفهم: ما بني أيديهم: هورهم، وقال ابن جريجخيلّفوهنا وراء ظ
ما : ما بني أيديهم ما كان قبل املالئكة وما خلفهم، أي: ما يكون بعدهم، وقال مقاتل

                                                 
 . ٢٥٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٥: لبقرة آية سورة ا) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨ 

ما قدموه من خري وشر، وما خلفهم ما هم : ما بني أيديهم أي: كان بعد خلقهم، وقيل
Ÿω  {فاعلوه  uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ & ó y´ Î/ ô Ï iΒ ÿ Ïµ Ïϑ ù= Ïã { )مـن علم اهللا : ، أي)١}  ω Î) $ yϑ Î/ 

u !$ x© 4 { )حييطون بشيء من علم الغيب إال مبا شاء مما ال: ، أن يطلعهم عليه، يعين)٢ 

Ÿξ  {: أخرب به الرسل، كما قال اهللا تعاىل sù ãÎγ ôàãƒ 4’n?tã ÿÏµ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) ÇtΒ 4 |Ós?ö‘ $# ÏΒ 

5Αθ ß™ ™yìÅ  {: ، ومعىن قوله)٣( } ‘§ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( { )سعته مثل : ، أي)٤

Ÿω  {سعة السماوات واألرض  uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ { )ال يثقله وال يشق عليه، يقال: ، أي)٥ :

${ الشيء أي أثقلين، آدين uΚ ßγÝàøÏm 4 { )حفظ السماوات واألرض، : ، أي)٦} uθ èδuρ 

’ Í?yèø9$# { )العلي بامللك :  وقيلالرفيع فوق خلقه، واملتعايل عن األشياء واألنداد،: )٧

ÞΟŠ  {والسلطنة،  Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪ { )الكبري الذي ال شيء أعظم منه: )٨ . 

 .... قوله تعاىل لَا ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ
Iω oν#tø.Î) ’Îû È  {: قوله تعاىل] ٢٥٦[ Ïe$!  ملا أجليت بنو النضري كان فيهم )٩( } ) #$

هم أبناؤنا وإخواننا، فرتلت : عدد من أوالد األنصار فأرادت األنصار استردادهم، وقالوا
خريوا أصحابكم فإن اختاروكم  {  ية لَا ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن، فقال رسول اهللاهذه اآل

                                                 
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة اجلن آية ) ٣(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٥٦: ية سورة البقرة آ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٩ 

كان ناس مسترضعني :  وقال جماهد)١( } فهم منكـم وان اختاروهم فأجلوهم معهم

 بإجالء بين النضري، قال الذين كانوا مسترضعني  أمر النيبيف اليهود من األوس فلما 
s% t‰  {لنذهنب معهم ولندينن بدينهم، فمنعهم أهلوهم، فرتلت اآلية : فيهم ¨t6 ¨? ß‰ô© ”9$# zÏΒ 

Äc xö ø9$# 4 { )اإلميان من الكفر واحلق من الباطل، : ، أي)٢}  yϑ sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈©Ü9$$ Î/ { )٣( ،

ما ُيطغي : كل ما عبد من دون اهللا تعاىل فهو طاغوت، وقيل: يعين بالشيطان، وقيل
حانوت وتابوت، : ان زيدت التاء فيه بدال من الم الفعل كقوهلماإلنسان فاعول، من الطغي

∅-  {فالتاء فيها مبدل من هاء التأنيث،  ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$# { )٤( ،

العروة : تأنيث األوثق، وقيل: متسك واعتصم بالعقد الوثيق احملكم يف الدين، والوثقى: أي
$Ÿω tΠ  {الوثقى السبب الذي يوصل إىل رضا اهللا تعاىل،  |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 { )ال انقطاع هلا : )٥

}  ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ { )لدعائك إياهم إىل اإلسالم، : )٦} îΛ Î= tæ ∩⊄∈∉∪ { )حبرصك على : )٧

 . مإمياهن

’ª!$#   {: قوله تعاىل] ٢٥٧[ Í< uρ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )ناصرهم ومعينهم، وقيل: )٨ :

ويل هدايتهم، : متويل أمورهـم ال يكلهم إىل غريه، وقال احلسن: حمبهم، وقيل

                                                 
 . ٩/١٨٦،  والبيهقي يف السنن ٥/٤٠٩أخرجه الطربي يف التفسري ) ١(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٦: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٧:  آية سورة البقرة) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠ 

} Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( { )كل : من الكفر إىل اإلميان، قال الواقدي: ، أي)١

: الكفر واإلميان غري اليت يف سورة األنعام: ما يف القرآن من الظلمات والنور فاملراد منه
} Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈uΗ ä>—à9$# u‘θ ‘Ζ9$#uρ ( { )اللتباس الليل والنهار، ُسمي الكفر ظلمة:  فاملراد منه)٢ 

، قال )šÏ%©!$#uρ (#ÿρãxx. ãΝèδäτ!$uŠÏ9÷ρr& ßNθäó≈©Ü9$# { )٣  {طريقه، ومسي اإلسالم نورا لوضوح طريقه، 

 ΝßγtΡθã_Ì÷‚ãƒ {كعب بن األشرف وحيي بن أخطب وسائر رؤوس الضاللة، : يعين: مقاتل

š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# 3 { )يدعوهنم من النور إىل الظلمات، والطاغوت يكون مذكرا )٤ ،

 . )šÍ×̄≈s9'ρé& Ü=≈ysô¹r& Í‘$̈Ψ9$# ( öΝèδ $pκÏù šχρà$Î#≈yz ∩⊄∈∠∪ { )٥  {ومؤنثا وواحدا ومجعا 

öΝ  {: قوله تعاىل] ٢٥٨[ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ Ïµ Î n/ u‘ { )معناه)٦ ، :

اصم وجادل، وهو منرود، هل انتهى إليك يا حممد خرب الذي حاج إبراهيم، أي خ
β÷  {وهو أول من وضع التاج على رأسه وجترب يف األرض وادعى الربوبية؟  r& çµ9 s?# u 

ª! $# š ù= ßϑ ø9 ن بطر كانت تلك احملاجة م: ألن آتاه اهللا امللك فطغى أي: ، أي)٧( } #$

ملا كسر إبراهيم األصنام سجنه : امللك وطغيانه واختلفوا يف وقت هذه املناظرة، قال مقاتل
َربَِّي الَِّذي ( :من ربك الذي تدعونا إليه؟ فقال: منرود، مث أخرجه ليحرقه بالنار، فقال له

ا على كان هذا بعد إلقائه يف النار وذلك أن الناس قحطو: ، وقال آخرون)ُيْحِيي َوُيِميُت

                                                 
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١ 

عهد منرود، وكان الناس ميتارون من عنده الطعام، فكان إذا أتاه الرجل يف طلب الطعام 
من : سأله من ربك؟ فإن قال أنت باع منه الطعام، فأتاه إبراهيم فيمن أتاه، فقال له منرود

: عاىلفاشتغل باحملاجة ومل يعطه شيئا قال اهللا ت) َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت( :ربك؟ قال
} øŒÎ) tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) }‘În/u‘ ” Ï%©!$# Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ { )وهذا جواب سؤال غري مذكور )١ ،

$tΑ  {َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت، : قال له من ربك؟ قال إبراهيم: تقديره s% { )منرود )٢ 

}  O$tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé&uρ ( { )دعا منرود برجلني فقتل أحدمها واستحيا :  قال أكثر املفسرين)٣

خرى ليعجزه، فإن اآلخر فجعل القتل إماتة، وترك القتل إحياء، فانتقل إبراهيم إىل حجة أ
حجته كانت الزمة ألنه أراد باإلحياء إحياء امليت فكان له أن يقول فأحيي من أمت إن 

$tΑ  {كنت صادقا، فانتقل إىل حجة أخرى أوضح من األوىل  s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χ Î* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ 

Ä§ôϑ ¤±9$$ Î/ zÏΒ É−Îô³yϑ ø9$# ÏNù'sù $ pκÍ5 zÏΒ É> Ìøó yϑ ø9$# |MÎγ ç6 sù “ Ï% ©!$# txx. 3 { )حتري ودهش : ، أي)٤

“ ª!$#uρ Ÿω  {وانقطعت حجته  Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ { )٥( . 

ρ÷  {: قوله تعاىل] ٢٥٩[ r& “ É‹©9$% x. §tΒ 4’ n?tã 7πtƒ ös% { )وهذه اآلية مسوقة على اآلية )٦ ،

ذي مر على قرية؟ أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه، وهل رأيت كال: األوىل، تقديره
هل رأيت كالذي حاج إبراهيم يف ربه، وهل رأيت كالذي مر على قرية؟ : تقديره: وقيل

هو عزير بن شرخيا، وقال وهب : واختلفوا يف ذلك املار، فقال قتادة وعكرمة والضحاك
هو كافر : هو أرميا بن حلقيا، وكان من سبط هارون وهو اخلضر، وقال جماهد: بن منبه

                                                 
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢ 

هي بيت : ث، واختلفوا يف تلك القرية فقال وهب وعكـرمة وقـتادةشك يف البع
هي األرض اليت أهلك اهللا فيها الذين : هي األرض املقدسة وقيل: املقدس، وقال الضحاك

هي قرية العنب وهي على فرسخني من بيت : خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقيل
Éδ‘{  {املقدس،  uρ îπ tƒÍρ% s{ { )خوي البيت بكسر الواو خيوي، خوى : ساقطة، يقال: )١

$ n?tã’4  {مقصورا إذا سقط وخوى البيت بالفتح خواء ممدودا إذا خال،  yγ Ï©ρ áãã { )٢( :

كل بناء عرش، ومعناه أن السقوف سقطت مث وقعت : سقوفها، واحدها عرش، وقيل
$tΑ  {احليطان عليها،  s% 4’ ¯Τr& Ç‘ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª!$# y‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( { )٣(، }  çµ s?$ tΒ r'sù ª!$# sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã 

§ΝèO …çµ sVyè t/ ( { )أحياه، : ، أي)٤}  tΑ$ s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7s9 ( { )ملا : كم مكثت؟ يقال: ، أي)٥

$tΑ  {كم لبثت : أحياه اهللا بعث إليه ملكا فسأله s% àM÷VÎ7s9 $ ·Β öθ tƒ { )وذلك أن اهللا تعاىل )٦ ،

 عام يف آخر النهار قبل غيبوبة الشمس، فقال أماته ضحى يف أول النهار وأحياه بعد مائة
لبثت يوما وهو يرى أن الشمس قد غربت، مث التفت فرأى بقية من : كم لبثت؟ قال
ρ÷  {: الشمس، فقال r& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( { )بل بعض يوم، )٧ ،}  tΑ$ s% { )له امللك)٨  :

} ≅t/ |M ÷VÎ7©9 sπ s($ ÏΒ 5Θ$ tã öÝàΡ$$ sù 4’n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ { )التني، : ، يعين)٩}  š Î/# uŸ° uρ { )١٠( ،
                                                 

 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣ 

مل يتغري، فكان التني كأنه قطف من ساعته، : ، أي)١( } ) öΝs9 ÷µ̈Ζ|¡tFtƒ  {يعين العصري، 

لَْم ( :أت عليه السنون، وإمنا قالكأنه مل ت: والعصري كأنه عصر من ساعته، قال الكسائي
ومل يثنه مع أنه أخرب عن شيئني ردا للمتغري إىل أقرب اللفظني به، وهو الشراب، ) َيَتَسنَّْه

#$öÝàΡ  {واكتفى بذكر أحد املذكورين، ألنه يف معىن اآلخر،  uρ 4’ n< Î) š‚Í‘$ yϑ Ïm { )فنظر )٢ ،

فإذا هو عظام بيض، فركب اهللا تعاىل العظام بعضها على بعض فكساه اللحم واجللد 
š {وأحياه وهو ينظر،  n= yè ôf uΖÏ9uρ Zπ tƒ#u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( { )عربة : ولنجعلك آية:  معناه)٣

إنه عاد إىل قريته : وداللة على البعث بعد املوت، قاله أكثر املفسرين، وقال الضحاك وغريه
: شابا وأوالده وأوالد أوالده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية، قوله تعاىل

} öÝàΡ$#uρ † n< Î) ÏΘ$ sàÏè ø9$# y#ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ { )بالراء، ) ننشرها( :ز والبصرة، قرأ أهل احلجا)٤

  {: أنشر اهللا امليت إنشـارا وأنشـره نشـورا، قال اهللا تعالـى: حنييها، يقال: معناه
§ΝèO #sŒÎ) u!$ x© …çν u|³Σ r& ∩⊄⊄∪ { )وقال يف الالزم )٥ ،}  Ïµ ø‹s9Î)uρ â‘θ à±–Ψ9$# ∩⊇∈∪ { )وقال )٦ ،

رفعه : اآلخرون بالزاي، أي نرفعها من األرض ونركب بعضها على بعض، وإنشاز الشيء
: رفعته فارتفع، واختلفوا يف معىن اآلية، فقال األكثرون: أنشزته فنشز، أي: وإزعاجه قال

$ ΝèO§  {أراد به عظام محاره  yδθ Ý¡õ3tΡ $ Vϑ ós s9 4 { )مث كسي العظام حلما فصار محارا )٧ ،

فأحيا : أراد به عظام هذا الرجل، ذلك أن اهللا تعاىل مل ميت محاره بل أماته هو: وقال قوم
                                                 

 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة عبس آية ) ٥(
 . ١٥: سورة امللك آية ) ٦(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤ 

انظر إىل محارك فنظر فرأى محاره قائما : جسده ميت، مث قالاهللا عينيه، ورأسه وسائر 
واقفا كهيئة يوم ربطه حيا مل يطعم ومل يشرب مائة عام، ونظر إىل الرمة يف عنقه جديدة 

$  {وانظر إىل محارك وانظر إىل عظامك كيف ننشزها : مل تتغري، وتقدير اآلية £ϑ n= sù 

š ¨t7s? …çµ s9 { )ذلك عيانا، )١ }  tΑ$ s% ãΝn= ôã r& { )قرأ محزة والكسائي جمزوما موصوال )٢ ،

بقطع األلف ورفع امليم ) أعلم( علم، وقرأ اآلخرونا: على األمر على معىن قال اهللا تعاىل له
β¨  {أعلم، : على اخلرب عن عزيز أنه قال ملا رأى ذلك r& ©!$# 4’n?tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% 

∩⊄∈∪ { )٣( . 

ــاىل] ٢٦٠[ ــه تع $øŒÎ)uρ tΑ  {: قول s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y#ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑ ø9$# ( { )٤( 
$tΑ  {ألعاين فأزداد يقينا فعاتبه اهللا تعاىل،        s% öΝs9uρ r& ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n?t/ { )يا رب علمـت     )٥ 

≈Å3  {وآمنت،   s9uρ £Í≥ yϑ ôÜuŠÏj9  É<ù= s% ( { )ليسكن قليب إىل املعاينة واملشاهدة، أراد أن       : ، أي )٦

$tΑ  {يصري له علم اليقني عني اليقني، ألن اخلرب لـيس كاملعاينـة              s% õ‹ã‚ sù Zπ yè t/ö‘ r& zÏiΒ Îö©Ü9$# 

£èδ ÷ÝÇsù y7 ø‹s9Î) { )قطعهـن  : صاد، أي بكسر ال ) فَُصْرُهنَّ ِإلَْيكَ ( ، قرأ أبو جعفر ومحزة    )٧

صار يصري صريا، إذا قطع، وانصار الشيء انـصيارا إذا انقطـع، وقـرأ              : ومزقهن، يقال 
امجعهن : أملهن إليك ووجههن وقال عطاء معناه     : بضم الصاد، ومعناه  ) فَُصْرُهنَّ( اآلخرون

                                                 
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٠: لبقرة آية سورة ا) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥ 

≅ΟèO ö¢  {واضممهن إليك    yè ô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ÷]ÏiΒ #[÷“ ã_ { )أراد بعض اجلبال، قـال      )١ 

أمر اهللا إبراهيم أن يذبح تلك الطيور، وينتف ريشها ويقطعها وخيلط ريـشها             : املفسرون
ودماءها وحلومها بعضها ببعض، ففعل مث أمره أن جيعل أجزاءها على اجلبال مث دعـاهن                

ΟèO £ßγ¢  {: تعالني بإذن اهللا فذلك قوله تعاىل     : فقال ãã ÷Š$# y7 oΨ Ï?ù'tƒ $ \Š÷è y™ 4 { )املراد : ، قيل )٢

ان، الطري: السعي مبعىن : املراد به املشي دون الطريان وقيل     : بالسعي اإلسراع والعدو، وقيل   
}  öΝn= ÷æ$#uρ ¨β r& ©!$# î“ƒ Í•tã ×Λ Å3ym ∩⊄∉⊃∪ { )٣( . 

 .... لَقوله تعاىل مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِب
≅ã  {: قوله تعاىل] ٢٦١[ sW¨Β t Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )فيه إضمار )٤ ،

≅È  {مثل صدقات الذين ينفقون أمواهلم، : تقديره sVyϑ x. { )زارع )٥ ،}  >π¬6 ym { )٦( 
;ôMtFu {مجيع أبواب اخلري، : اجلهاد، وقيل: وأراد بسبيل اهللا /Ρr& { )أخرجت، : )٧} yìö7y™ 

Ÿ≅ Î/$ uΖy™ { )سنبلة، : ، مجع)٨}  ’Îû Èe≅ä. 7's#ç7/Ψß™ èπs($ÏiΒ 7π¬6ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ŸÒãƒ yϑÏ9 â!$t±o„ 3 { )قيل)٩ ، :

                                                 
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٦١: ة آية سورة البقر) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦ 

معناه يضاعف على هذا ويزيد ملن : معناه يضاعف هذه املضاعفة ملن يشاء، وقيل
ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ  {يشاء  Î= tæ ∩⊄∉⊇∪ { )َعِليٌم بنية من ينفق ماله، غين يعطي عن سعة،)١  . 

t  {: قوله تعاىل] ٢٦٢[ Ï% ©!$# tβθà)ÏΖãƒ öΝßγ s9≡uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )يف طاعة اهللا : أي: )٢

} §ΝèO Ÿω tβθ ãèÎ7÷G ãƒ !$ tΒ (#θ à)xΡr& $ xΨ tΒ { )أعطيتك كذا، :  وهو أن مين عليه بعطائه، فيقول)٣

Iω  {ويعد نعمه عليه فيكدرها عليه  uρ “ ]Œr&   { )إىل كم تسأل : ، هو أن يعريه فيقول)٤

وهو أن يذكر إنفاقه عليه عند من ال حيّب وقوفه عليه، : من األذى: وكم تؤذيين؟ وقيل
$  {: وقال سفيان xΨtΒ Iω uρ “ ]Œr&   { )تك فما شكرت أن يقول قد أعطي: ، هو)٥}  öΝçλ°; 

öΝ èδ ã ô_ r& { )ثواهبم، : ، أي)٦}  y ‰Ψ Ïã öΝ Îγ Î n/ u ‘ Ÿ ω u ρ ì∃ öθ y z óΟ Îγ öŠ n = t æ Ÿ ω u ρ öΝ èδ 

š χθ çΡ t “ ós t ƒ ∩⊄∉⊄∪ { )٧(.  

]٢٦٣ [}  * ×Αöθ s% Ô∃ρ ã÷è ¨Β { )كالم حسن ورد على السائل مجيل، وقيل، : ، أي)٨

îο  {دعاء صاحل يدعو ألخيه بظهر الغيب : عدة حسنة، وقال الكليب tÏøó tΒ uρ { )أي)٩ ، :

: يتجاوز عن ظامله، وقيل: تستر عليه خلته وال هتتك عليه ستره، وقال الكليب والضحاك

                                                 
 . ٢٦١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٦٣: ة سورة البقرة آي) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧ 

öyz ÏiΒ 7π×  {يتجاوز عن الفقري إذا استطال عليه عند رده،  s% y‰|¹ { )يدفعها إليه، )١ 

} !$ yγ ãè t7÷Ktƒ “ ]Œr& 3 { )من وتعيري للسائل أو قول يؤذيه، : ، أي)٢}  ª!$#uρ ; Í_ xî { )أي )٣ ،

ÒΟŠ  { العباد مستغن عن صدقة Î= ym ∩⊄∉⊂∪ { )ال ُيعّجل بالعقوبة على من مين ويؤذي )٤ 

 . بالصدقة

$  {: ، قوله تعاىل]٢٦٤[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈s% y‰|¹ { )أجور : ، أي)٥

Çdyϑ  {صدقاتكم،  ø9$$ Î/ { )باملن على : ، على السائل، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٦

“3  {اهللا تعاىل،  sŒF{$#uρ { )لصاحبها مث ضرب لذلك مثال فقال)٧ ، :}  “ É‹©9$% x. ß,ÏΨ ãƒ 

…ã& s!$ tΒ { )كإبطال الذي ينفق ماله : ، أي)٨}  u!$ sÍ‘ Ä¨$̈Ζ9$# { )مراءاة ومسعة : ، أي)٩

Ÿω  {إنه كرمي سخي، : لريوا نفقته ويقولوا uρ ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )يريد أن )١٠ ،

الرياء يبطل الصدقة، وال تكون النفقة مع الرياء من فعل املؤمنني، وهذا للمنافقني ألن 
ã&é#sVyϑ…  {الكافر معلن بكفره غري مرائي،  sù { )مثل هذا املرائي، : ، أي)١١}  È≅ sVyϑ x. 

                                                 
 . ٢٦٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨ 

Aβ#uθ ø|¹ { )وهو احلجر األملس )١ ،}  Ïµ ø‹n= tã { )أي على الصفوان، )٢ ،}  Ò># tè? 

…çµ t/$ |¹ r'sù ×≅ Î/# uρ { )وهو املطر الشديد العظيم القطر، )٣ ،}  …çµŸ2 utIsù #V$ ù#|¹ ( { )أي)٤ ، :

احلجر الصلب األملس الذي ال شيء عليه، فهذا مثل ضربه اهللا تعاىل : أملس، والصلد
لنفقة املنافق واملرائي واملؤمن الذي مين بصدقته ويؤذي، ويري الناس يف الظاهر أن هلؤالء 

فإذا كان يوم القيامة بطل كله واضمحل ألنه أعماال كما يرى التراب على هذا الصفوان، 
 ω  {مل يكن هللا، كما أذهب الوابل ما على الصفوان من التراب فتركه صلدا، 

šχρ â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó x« $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç7|¡Ÿ2 3 { )اب شيء مما كسبوا وعملوا يف على ثو: ، أي)٥

“ ª!$#uρ Ÿω  {الدنيا  Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉⊆∪ { )٦( . 

≅ã  {: وقوله تعاىل] ٢٦٥[ sWtΒ uρ t Ï% ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ ãΝßγ s9≡uθ øΒ r& u!$ tó ÏG ö/$# ÅV$ |Ê ötΒ «!$# { )٧( ،

$  {طلب رضا اهللا تعاىل، : أي \GÎ7ø[s?uρ ôÏiΒ öΝÎγ Å¡àΡr& { )احتسابا، وقال :  قتادة، قال)٨

الشعيب والكليب تصديقا من أنفسهم، أي خيرجون الزكاة طيبة هبا أنفسهم على يقني 
على يقني : بالثواب، وتصديق بوعد اهللا، ويعلمون أنّ ما أخرجوا خري هلم مما تركوا، وقيل

≅È  {بإخالف اهللا عليهم  sVyϑ x. ¥π ¨Ψy_ { )بستان، : ، أي)٩}  >ο uθö/tÎ/ { )هي املكان )١ 

                                                 
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٤: سورة البقرة آية ) ٦(
  .٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩ 

لها بربوة املرتفع املستوي الذي جتري فيه األهنار فال يعلوه املاء وال يعلو عن املاء، وإمنا جع
$  {ألن النبات عليها أحسن وأزكى،  yγ t/$ |¹ r& ×≅ Î/# uρ { )مطر شديد كثري، )٢ }  ôMs?$ t↔ sù 

$ yγ n= à2 é& É÷x÷è ÅÊ { )محلت يف سنة من الريع ما : أضعفت يف احلمل، قال عطاء: ، أي)٣

β  {محلت يف السنة مرتني، : حيمل غريها يف سنتني، وقال عكرمة Î* sù öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁ ãƒ ×≅ Î/# uρ 

@≅ sÜ sù 3 { )هو : فطش وهو املطر الضعيف اخلفيف، ويكون دائما قال السدي: ، أي)٤

كما أن هذه اجلنة : الندى، وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل لعمل املؤمن املخلص، فيقول
تربع يف كل حال وال ختلف سواء قل املطر أو كثر، كذلك يضعف اهللا صدقة املؤمن 

 قلت نفقته أو كثرت، وذلك أن الطل إذا كان يدوم املخلص الذي ال مين وال يؤذي سواء
$ ª!$#uρ  {يعمل عمل الوابل الشديد،  yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? îÅÁ t/ ∩⊄∉∈∪ { )٥( . 

ةٌ مِّن نَِّخيٍل َوأَْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر لَُه قوله تعاىل أََيَودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّ
 .... ِفيَها ِمن كُلِّ الثََّمَراِت

]٢٦٦ [}  –Šuθ tƒ r& öΝà2 ß‰tnr& β r& šχθ ä3s? …çµ s9 ×π ¨Ψy_ ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôãr&uρ “ Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFóss? 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )بستان، من خنيل وأعناب جتري : أحيب أحدكم أن تكون له جنة أي: ، يعين)٦

çµ…  {من حتتها األهنار؟  s9 $ yγ‹ Ïù ÏΒ Èe≅à2 ÏN≡t yϑ ¨W9$# çµ t/$ |¹ r&uρ çy9 Å3ø9$# …ã& s!uρ ×π −ƒÍh‘ èŒ â!$ xyè àÊ { )٧( ،

                                                                                                                                            
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٦: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٠ 

$!  {أوالد صغار ضعاف عجزة،  yγ t/$ |¹ r'sù Ö‘$ |Áôã Î) { )وهو الريح العاصف اليت ترتفع )١ ،

›Ïµ  {أعاصري، إىل السماء كأهنا عمود ومجعه  Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% utIôm $$ sù 3 { )هذا مثل ضربه اهللا )٢ 

عمله يف حسنه كحسن اجلنة ينتفع به كما ينتفع صاحب : لعمل املنافق واملرائي، يقول
صار له أوالد ضعاف أصاب جنته إعصار فيه نار اجلنة باجلنة، فإذا كرب أو ضعف و

فاحترقت، فصار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصالحها لكربه وضعف أوالده عن 
إصالحها لصغرهم، ومل جيد هو ما يعود به على أوالده وال أوالده ما يعودون به عليه، 

املنافق واملرائي فبقوا مجيعا متحريين عجزة ال حيلة بأيديهم، كذلك يبطل اهللا عمل هذا 
š  {حني ال مغيث هلما وال توبة وال إقالة  Ï9≡x‹x. Ú Îit7ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝä3ª= yè s9 

šχρ ã©3xtG s? ∩⊄∉∉∪ { )٣( . 

]٢٦٧ [}  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u (#θ à) ÏΡ r&  ÏΒ ÏM≈ t6 Í hŠ sÛ { )من خيار : )٤}  $ tΒ 

óΟ çF ö; |¡ Ÿ2 { )اعة وفيه داللة على إباحة الكسب، وأنه ينقسم إىل ، بالتجارة والصن)٥

$! {طيب وخبيث  £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ô_ t ÷z r& Ν ä3 s9 z Ï iΒ ÇÚ ö‘ F{ هذا أمر بإخراج : ، قيل)٦( } ) #$

Ÿω  {العشور من الثمار واحلبوب  uρ (#θ ßϑ £ϑ u‹ s? { )ال تقصدوا، :  معناه)٧}  y]ŠÎ7y‚ ø9$# 

çµ ÷ΖÏΒ tβθà)ÏΨ è? { )كانوا يتصدقون بشرار مثارهم ورزالة : اك قال احلسن وجماهد والضح)٨
                                                 

 . ٢٦٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥١ 

Ÿω  {: أمواهلم ويعملون اجليد ناحية ألنفسهم، فأنزل اهللا تعاىل uρ (#θßϑ £ϑ u‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# { )١( 
çµ  {الرديء  ÷Ζ ÏΒ tβθ à) ÏΨ è?  Ν çG ó¡ s9 uρ Ïµƒ É‹ Ï{$ t↔ Î/ { )يعين اخلبيث، )٢ ،}  Hω Î) β r& 

(#θ àÒ Ïϑ øó è? Ïµ‹ Ïù 4 { )لو : التجويز واملساهلة، معناه: غض البصر، وأراد هاهنا:  اإلغماض)٣

كان ألحدكم على رجل حق فجاءه هبذا مل يأخذه إال وهو يرى أنه قد أغمض له عن 
خذمتوه بسعر اجليد، لو وجدمتوه يباع يف السوق ما أ: حقه وتركه، قال احلسن وقتادة

لو أهدي ذلك لكم ما أخذمتوه إال على استحياء من صاحبه وغيظ، : وروي عن الرباء قال
þθ#)  {فكيف ترضون يل ما ال ترضون ألنفسكم  ßϑ n=ôã $#uρ ¨β r& ©!$# ; Í_ xî { )عن صدقاتكم،  )٤

}  î‰ŠÏϑ ym ∩⊄∉∠∪ { )حممود يف أفعاله)٥ ، . 

]٢٦٨ [}  ß≈ sÜø‹¤±9$# ãΝä.ß‰Ïè tƒ tø)xø9$# { )أي خيوفكم بالفقر، والفقر سوء احلال )٦ ،

أمسك عليك : أن الشيطان خيوفكم بالفقر، ويقول للرجل: وقلة ذات اليد، ومعىن اآلية
Νà2  {مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت،  ããΒ ù'tƒ uρ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( { )بالبخل ومنع : ، أي)٧

ª!$#uρ Νä.ß‰Ïè  {كل الفحشاء يف القرآن فهو الزنا إال هذا، : الزكاة، وقال الكليب tƒ Zο tÏøó ¨Β 

                                                 
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٧: رة البقرة آية سو) ٢(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٦٧: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢ 

çµ ÷ΖÏiΒ { )لذنوبكم،: ، أي)١ }  WξôÒsùuρ 3 { )رزقا وخلفا، : ، أي)٢}  ª!$#uρ ììÅ™≡uρ { )غين )٣ ،

}  ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∉∇∪ { )٤( . 

’  {: قوله تعاىل] ٢٦٩[ ÎA÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# tΒ â!$ t±o„ 4 { )النبوة، هي: ، قال السدي)٥ 

علم القرآن ناسخه ومنسوخه وحمكمه :  وقتادة- رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباس 
القرآن والفهم فيه، : ومتشاهبه ومقدمه ومؤخره وحالله وحرامه وأمثاله، وقال الضحاك

معرفة معاين : اإلصابة يف القول والفعل، وقال إبراهيم النخعي: وروى ابن أيب جنيح عنه
tΒ  {األشياء وفهمها  uρ |N÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# { )الورع يف دين اهللا :  ُحكي عن احلسن قال)٦

}  ô‰s)sù u’ ÎAρ é& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 { )من أعطي القرآن فكأمنا أدرجت النبوة :  قال احلسن)٧

$  {. )٨( بني جنبيه إال أنه مل يوح إليه tΒ uρ ã 2 ¤‹ tƒ { )يتعظ : )٩} Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& 

É=≈ t6 ø9 F{  .  ذوو العقول)١٠( }  #$

                                                 
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٦٨: لبقرة آية سورة ا) ٤(
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ٧(
من قرأ القرآن فقد : "أن رسول اهللا قال: روى احلاكم يف املستدرك بإسناد صحيح عن عبد اهللا بن عمرو) ٨(

 . ،  احلديث"استدرج النبوة بني جنبيه غري أنه ال يوحى إليه 
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٢٥٣ 

 ρr& Νè?ö‘x‹tΡ÷  {هللا عليكم  فيما فرض ا)١( } tΒuρ ΟçFø)xΡr& ÏiΒ >πs)x̄Ρ$!  {: قوله تعاىل] ٢٧٠[

ÏiΒ 9‘õ‹̄Ρ { )ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم يف طاعة اهللا فوفيتم به : ، أي)٢}   χ Î* sù ©!$# 

…çµ ßϑ n= ÷ètƒ 3 { )حيفظه حىت جيازيكم )٣ }  $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 { )الواضعني الصدقة يف غري )٤ 

$‘ôÏΒ A  {موضعها بالرياء ويتصدقون من احلرام  |ÁΡr& ∩⊄∠⊃∪ { )من أعوان أن يدفعون )٥ 

 . عذاب اهللا عنهم، وهي مجع نصري، مثل شريف أشراف
 .... قوله تعاىل ِإن ُتْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي

β  {قوله تعاىل ] ٢٧١[ Î) (#ρ ß‰ ö6 è? ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $  {تظهروها : ، أي)٦( } #$ £ϑ Ïè ÏΖ sù 

}‘ Ïδ ({ )نعمت اخلصلة هي : ، أي)٧}β Î) uρ $ yδθ à ÷‚ è?{)تسروها)٨ ، ,}  $ yδθ è? ÷σ è? uρ 

u !# t s) à ø9 uθ  {تؤتوها الفقراء يف السّر : ، أي)٩( } #$ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ، وأفضل )١٠( } 4 9©

اآلية يف صدقة : وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل وقيل
التطوع، أما الزكاة املفروضة فاإلظهار فيها أفضل حىت يقتدي به الناس، كالصالة 

اآلية يف الزكاة املفروضة : املكتوبة يف اجلماعة أفضل، والنافلة يف البيت أفضل، وقيل
 أما يف زماننا فاإلظهار أفضل حىت ال   اإلخفاء فيها خريا على عهد رسول اهللاكان

                                                 
 . ٢٧٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٠: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧١:  سورة البقرة آية )٨(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤ 

ã  {قوله تعاىل . يساء به الظن Ï e s3 ãƒ uρ Ν à6Ζ tã  Ï iΒ öΝ à6 Ï?$ t↔ Í h‹ y™ 3 { )ويكفر اهللا :  أي)١

  {: وقوله Ï iΒ öΝ à6 Ï?$ t↔ Í h‹ y™ 3 { )قيل)٢  :}  ÏiΒ { )نكفر عنكم :  صلة، تقديره)٣

$ ª!$#uρ  {نكفر الصغائر من الذنوب : قيق والتبعيض، يعينهو للتح: سيئاتكم، وقيل yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ×Î6 yz ∩⊄∠⊇∪ { )٤( . 

]٢٧٢ [} * }§øŠ©9 š ø‹n= tã óΟßγ1 y‰èδ { )فتمنعهم الصدقة ليدخلوا يف اإلسالم )٥ 

≈Å6£  {حاجة منهم إليها  s9uρ ©!$# “ Ï‰ôγ tƒ ∅ tΒ â!$ t±o„ 3 { )وأراد به هداية التوفيق )٦ ،

} $tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ôÏΒ 9öyz { )مال : ، أي)٧}  öΝà6Å¡àΡL| sù 4 { )تنفقونه : ، أي)٨

$ {ألنفسكم  tΒ uρ šχθ à)ÏΖè? ω Î) u!$ tó ÏFö/$# Ïµ ô_ uρ «!$# 4 { )ال تنفقوا إال ابتعاء :  معناه هني، أي)٩

$  {وجـه اهللا  tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ôÏΒ 9öyz { )النون منهم ولذلك حذف , ، شرط كاألول)١٠

}  ¤∃uθ ãƒ öΝà6ö‹s9Î) { )يؤدي إليكم، ولذلك دخل فيه : ، أي يوفر لكم جزاؤه، ومعناه)١١

                                                 
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٧٢: ة البقرة آية سور) ٧(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٥ 

ΛäΡ÷  {, إىل r&uρ Ÿω šχθãΚ n= ôàè? ∩⊄∠⊄∪ { )ال تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا، وهذا يف )١ ،

صدقة التطوع أباح اهللا تعاىل أن توضع يف أهل اإلسالم وأهل الذمة، فأما الصدقة املفروضة 
 . فال جيوز وضعها إال يف املسلمني

Ï  {: قوله تعاىل] ٢٧٣[ !# t s) à ù= Ï9 š Ï% ©! $# (#ρ ã ÅÁ ôm é& † Îû È≅‹ Î6 y™ «!  اختلفوا )٢( } #$

: هـي مردودة علـى موضـع الالم مـن قولـه: يف موضـع هذه الالم، قيـل
}  öΝ à6 Å¡ àΡ L| sù 4 { )وما تنفقوا من خري فللفقراء، وإمنا تنفقون :  كأنه قال)٣

: خرب حمذوف تقديره: معناها الصدقات اليت سبق ذكرها، وقيل: ألنفسكم، وقيل
للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب وهم للفقراء املهاجرين، كانوا حنوا من 

 يكن هلم مساكن باملدينة وال عشائر، وكانوا يف املسجد يتعلمون أربعمائة رجل مل
 وهم أصحاب الصفة،  القرآن، وكانوا خيرجون يف كل سرية يبعثها رسول اهللا

š  {فحث اهللا تعاىل عليهم الناس فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى،  Ï% ©! $# 

(#ρ ã ÅÁ ôm é& † Îû È≅‹ Î6 y™ «! هم هؤالء حبسوا أنفسهم : ، فيه أقاويل، قال قتادة)٤( } #$

Ÿω šχθ {على اجلهاد يف سبيل اهللا،  ãè‹ ÏÜ tG ó¡ tƒ $ \/ ö |Ê † Îû Ä⇓ ö‘ F{ ، ال )٥( } #$

حبسوا : يتفرغون للتجارة وطلب املعاش، وهم أهل الصفة الذين ذكرناهم، وقيل
معناه حبسهم الفقر والعدم عن اجلهاد يف سبيل اهللا، : أنفسهم على طاعة اهللا، وقيل

 يف اجلهاد يف سبيل اهللا فصاروا  هؤالء قوم أصابتهم جراحات مع رسول اهللا: وقيل
من كثرة ما : ى أحصرهم املرض والزمانة عن الضرب يف سبيل اهللا للجهاد، وقيلَزْمَن

                                                 
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٣: بقرة آية سورة ال) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٦ 

جاهدوا صارت األرض كلها حربا هلم فال يستطيعون ضربا يف األرض من كثرة 
ÞΟ {أعدائهم،  ßγ ç7 |¡ øt s† ã≅ Ïδ$ yf ø9 u  {، حباهلم، )١( } #$ !$ u‹ ÏΖ øî r& š∅ ÏΒ É# ’ yè −G9 $# { )٢( ،

من تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من ال يعرف حاهلم أهنم أغنياء، والتعفف : أي
عف عن الشيء إذا كف عنه، وتعفف إذا تكلف : التفعل من العفة وهي الترك، يقال

Ν  {يف اإلمساك،  ßγ èù Ì ÷è s? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡ Î/ { )العالمة اليت : ، السيماء والسيمياء والسمة)٣

هي التخشع والتواضع، : يعرف هبا الشيء، واختلفوا يف معناها هاهنا، فقال جماهد
ة ألواهنم من اجلوع صفر: أثر اجلهد من احلاجة والفقر، وقال الضحاك: وقال السدي
Ÿω šχθ  {رثاثة ثياهبم، : والضر، وقيل è= t↔ ó¡ tƒ šZ$ ¨Ψ9 $# $ ]ù$ ys ø9 Î) 3 { )قال عطاء)٤ ، :

غداء، إذا كان عندهم غداء ال يسألون عشاء، وإذا كان عندهم عشاء ال يسألون 
∅š{: ال يسألون الناس إحلافا أصال، ألنه قال: معناه: وقيل ÏΒ É# ’ yè −G9 $# { )٥( 

Ν  {ترك السؤال، وألنه قال : والتعفف ßγ èù Ì ÷è s? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡ Î/ { )ولو كانت املسألة )٦ ،

ليس هلم سؤال فيقع : شأهنم ملا كانت إىل معرفتهم بالعالمـة حاجة، فمعىن اآليةمن 
$  {اإلحلاح واللجـاج : فيه إحلاف، واإلحلاف tΒ uρ (#θ à) ÏΖ è? ô ÏΒ 9 ö yz { )من مال )٧ ،

}   χ Î* sù ©! $#  Ïµ Î/ íΟŠ Î= tæ ∩⊄∠⊂∪ { )وعليه جماز)٨ ، . 

                                                 
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧٣: سورة البقرة آية ) ٨(
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٢٥٧ 

]٢٧٤ [}  š Ï% ©!$# šχθ à)ÏΨãƒ Οßγ s9≡uθ øΒ r& È≅øŠ©9$$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9$#uρ #vÅ™ Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ óΟßγ n= sù öΝèδ ãô_ r& y‰ΨÏã 

öΝÎγ În/u‘ { )وجواهبا ) من( جعل جواب اخلرب بالفاء، ألن الذين مبعىن: قال األخفش: )١

Ÿω  {من أنفق كذا فله أجره عند ربه، : بالفاء يف اخلرب، أو معىن اآلية uρ ê’öθ yz óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ 

öΝèδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊄∠⊆∪ { )٢( . 

š  {: قوله تعاىل] ٢٧٥[ Ï%©!$# tβθ è= à2 ù'tƒ (#4θ t/Ìh9$# { )الذين يعاملون به، وإمنا : ، أي)٣

Ÿω tβθ  {خص األكل ألنه معظم املقصود من املال  ãΒθà)tƒ { )يعين يوم القيامة من )٤ ،

ω  {قبورهم  Î) $ yϑ x. ãΠθ à)tƒ ” Ï% ©!$# çµ äÜ¬6 y‚ tFtƒ { )أي يصرعه )٥ ،}  ß≈ sÜø‹¤±9$# { )أصل )٦ 

طأ الناس ناقة خبوط لليت ت: الضرب والوطء، وهو ضرب على غري استواء، يقال: اخلبط
zÏΒ Äb§yϑ  {وتضرب األرض بقوائمه  ø9$# 4 { )مس الرجل فهو : اجلنون، يقال: ، أي)٧

y7 {أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل املصروع : ممسوس إذا كان جمنونا، ومعناه Ï9≡sŒ 

öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#þθ ä9$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) ßìø‹t7ø9$# ã≅ ÷WÏΒ (#4θ t/Ìh9$# 3 { )ذلك الذي نزل هبم لقوهلم هذا : ، أي)٨

واستحالهلم إياه وذلك أن أهل اجلاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غرميه فطالبه فيقول 
اء سو: زدين يف األجل حىت أزيدك يف املال، فيفعالن ذلك ويقولون: الغرمي لصاحب احلق

                                                 
 . ٢٧٤:  آية سورة البقرة) ١(
 . ٢٧٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٨(
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٢٥٨ 

: علينا الزيادة يف أول البيع بالربح أو عند احملل ألجل التأخري، فكذهبم اهللا تعاىل وقال
} ¨≅ ym r&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# tΠ§ym uρ (#4θ t/Ìh9$# 4 { )الزيادة، والربا نوعان: ، واعلم أن الربا يف اللغة)١ :

باع أحد النقدين جبنسه، ربا الفضل وربا النساء، فإذا باع مال الربا جبنسه مثال مبثل بأن 
أو باع مطعوما جبنسه، كاحلنطة باحلنطة وحنوها يثبت فيه كال نوعي الربا، حىت ال جيوز 
إال متساويني يف معيار الشرع، فإن كان موزونا كالدراهم والدنانري فيشترط املساواة يف 

يل ويشترط الوزن، وان كان مكيال كاحلنطة والشعري بيع جبنسه، فيشترط املساواة يف الك
التقابض يف جملس العقد، وإذا باع مال الربا بغري جنسه نظر إن باع مبا ال يوافقه يف وصف 

كما لو باعه بغري مال الربا، وإن باعه , إن باع مطعوما بأحد النقدين فال ربا فيه: الربا مثل
 باع مطعوما إن باع الدراهم بالدنانري أو باع احلنطة بالشعري أو: مبا يوافقه يف الوصف مثل

مبطعوم آخر من غري جنسه فال يثبت فيه ربا الفضل حىت جيوز متفاضال أو جزافا وثبت فيه 
yϑ {ربا النسأ حىت يشترط التقابض يف اجمللس  sù …çν u!% y` ×π sàÏã öθ tΒ ÏiΒ Ïµ În/§‘ { )تذكري : )٢

yγ‘4  {وختويف، وإمنا ذكر الفعل ردا إىل الوعظ،  tFΡ$$ sù { )عن أكل الربا)٣ ، ,}  …ã& s#sù $ tΒ 

y#n= y™ { )ما مضى من ذنبه، قبل النهي مغفور له: ، أي)٤ ,}  ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’ n< Î) «!$# ( { )٥( ،

أمره : قيلبعد النهي إن شاء عصمه حيث يثبت على االنتهاء، وإن شاء خذله حىت يعود، و
∅ï  {وليس إليه من أمر نفسه شئ , إىل اهللا فيما يأمره وينهاه وحيل له وحيرم عليه tΒ uρ 

                                                 
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٥ : سورة البقرة آية) ٢(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٥(
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٢٥٩ 

yŠ$ tã { )بعد التحرمي إىل أكل الربا مستحال له)١  ,}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù 

šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄∠∈∪ { )٢( . 

 .... قوله تعاىل َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدقَاِت
ß,ys  {: قوله تعاىل] ٢٧٦[ ôϑ tƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9$# { )أي ينقصه ويهلكه ويذهب بربكته، )٣ ،

ال يقبل منه صدقة : يعين. ميحق اهللا الربا: وقال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
Î/öãƒ‘  {, وال جهادا وال حجا وال صلة uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# 3 { )يثمرها ويبارك فيها يف : ، أي)٤

ª!$#uρ Ÿω =Ås  {الدنيا ويضاعف هبا األجر والثواب يف العقىب،  ãƒ ¨≅ ä. A‘$¤x. { )بتحرمي )٥ ،

Λ?  {ربا، ال ÏO r& ∩⊄∠∉∪ { )فاجر بأكله)٦ ، . 

]٢٧٧ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# óΟßγ s9 

öΝèδ ãô_ r& y‰ΖÏã öΝÎγ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ ós tƒ ∩⊄∠∠∪ { )٧( . 

]٢٧٨ [}  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z ÏΒ (# #θ t/ Ì h9 $# β Î) Ο çFΖ ä. 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٧٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧٨: سورة البقرة آية ) ٨(
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]٢٧٩ [}  βÎ* sù öΝ©9 (#θ è= yè øs? { )روا ما بقي من الرباإذا مل تذ: ، أي)١ ,}  (#θ çΡsŒù'sù 

5> öys Î/ zÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( { )باملد، على ) فآِذنوا( ، قرأ محزة وعاصم برواية أيب بكر)٢

وقعوا يف : هللا ورسوله، وأصله من األذن، أيفأعلموا غريكم أنكم حرب : وزن آمنوا، أي
θ#)  {: األذان وقرأ اآلخرون çΡsŒù'sù { )فاعلموا أنتم وأيقنوا :  مقصورا بفتح الذال، أي)٣

β  {حبرب من اهللا ورسوله  Î)uρ óΟçFö6 è? { )تركتم استحالل الربا ورجعتم عنه : ، أي)٤

} öΝ à6 n= sù â¨ρ â â‘ öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑ Î= ôà s? { )بطلب الزيادة )٥ ،}  Ÿω uρ 

šχθ ßϑ n= ôà è? ∩⊄∠∪ { )بالنقصان عن رأس املال)٦ ،.  

]٢٨٠ [}  β Î)uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο uô£ãã { )وإن كان الذي عليه الدين ُمعسًرا : ، يعين)٧

}  îο tÏàoΨ sù { )فعليه نظرة:  أمر يف صيغة اخلرب، تقديره)٨ ,}  4’n< Î) ;ο uy£÷ tΒ 4 { )قرأ )٩ 

بضم السني ) َميُسرة( بضم السني، وقرأ اآلخرون بفتحها، وقرأ جماهد) ميُسرة( نافع

                                                 
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٧٩: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٠: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٨٠: سورة البقرة آية ) ٩(
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٢٦١ 

β  {اليسار والسعة، : مضافا، ومعناه r&uρ (#θè% £‰|Á s? { )تتركوا رؤوس أموالكم إىل : ، أي)١

öyz óΟà6©9 ( β×  {املعسر،  Î) óΟçFΖä. šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊄∇⊃∪ { )٢(  

θ#)  {: قوله تعاىل] ٢٨١[ à)¨?$#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏµŠ Ïù ’ n<Î) «!$# ( { )قرأ أهل البصرة )٣ ،

ترّدون إىل اهللا : تصريون إىل اهللا، وقرأ اآلخرون بضم التاء وفتح اجليم، أي: بفتح التاء، أي
†ΝèO 4§  { تعاىل، ¯ûuθ è? ‘≅ ä. <§øtΡ $ ¨Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=ôàãƒ ∩⊄∇⊇∪ { )قال ابن عباس )٤ 

 .  هذه آخر آية نزلت على رسول اهللا: رضي اهللا عنهما
 ....  آَمُنوا ِإذَا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإلَى أََجٍل ُمَسمى فَاكُْتُبوُهقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن

$  {: قوله تعاىل] ٢٨٢[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? A ø y‰Î/ #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β 

çνθ ç7çFò2 $$ sù 4 { )ملّا حرم اهللا الربا أباح السَّلم، وقال : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٥

أشهد أن السَّلم املضمون إىل أجل مسمى قد أحله اهللا تعاىل يف كتابه وأذن فيه، مث قرأ هذه 
 . اآلية

داينته إذا عاملته بالدين : تعاملتم بالدين، يقال:  أي)٦( } ?sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s#  {: قوله

} #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β { )األجل مدة معلومة األول واآلخر، واألجل يلزم يف الثمن )٧ ،

لقرض ال يلزم األجل واملبيع يف السَّلم حىت ال يكون لصاحب احلق الطلب قبل حمله، ويف ا

                                                 
 . ٢٨٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨١: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢ 

çνθ  {عند أكثر أهل العلم،  ç7çFò2 $$ sù 4 { )اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو :  أي)١

ن على هي واجبة، واألكثرو: سلما أو قرضا، واختلفوا يف هذه الكتابة فقال بعضهم
#  {: أنه أمر استحباب، فإن ترك فال بأس كقوله تعاىل sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã Ï± tFΡ $$ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{  كانت كتابة الدين، واإلشهاد والرهن فرضا مث: ، وقال بعضهم)٢( } #$

β÷  {: نسخ الكل بقوله Î* sù z ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ Ï jŠ xσ ã‹ ù= sù “ Ï% ©! $# z Ïϑ è? øτ $# … çµ tF uΖ≈ tΒ r& { )٣( 
=  {: وهو قول الشعيب، مث بني كيفية الكتابة فقال جل ذكره çG õ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ 7= Ï?$ Ÿ2 

ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 { )ليكتب كتاب الدين بني الطالب واملطلوب كاتب بالعدل، : ، أي)٤

Ÿω  {باحلق من غري زيادة وال نقصان وال تقدمي أجل وال تأخري، : أي uρ z> ù'tƒ { )أي )٥ ،

%?ë=Ï  {ال ميتنع،  x. βr& |=çFõ3tƒ { )ل ، واختلفوا يف وجوب الكتابة على الكاتب وحتّم)٦

: الشهادة على الشاهد، فذهب قوم إىل وجوهبا إذا طولب، وهو قول جماهد، وقال احلسن
: هو على الندب واالستحباب، وقال الضحاك: جيب إذا مل يكن كاتب غريه، وقال قوم

Ÿω  {: كانت غرمية واجبة على الكاتب والشاهد، فنسخها قوله تعاىل uρ §‘ !$ ŸÒãƒ Ò=Ï?% x. Ÿω uρ 

Ó‰‹Îγ x© 4 { )٧( ،}  $ yϑ Ÿ2 çµ yϑ ¯= tã ª!$# 4 { )كما شرعه اهللا وأمره، : ، أي)٨}  ó=çG ò6u‹ù= sù 

                                                 
 . ٢٨٢:  سورة البقرة آية )١(
 . ١٠: سورة اجلمعة آية ) ٢(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣ 

È≅ Î=ôϑ ãŠø9uρ “ Ï% ©!$# Ïµ ø‹n= tã ‘,ys ø9$# { )املطلوب ُيقّر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه، : ، يعين)١

واإلمالء , واإلمالل واإلمالء لغتان فصيحتان معنامها واحد جاء هبما القرآن، فاإلمالل هنا
ÏSsù 4’n?ôϑ‘{  {: وله تعاىلق è? Ïµø‹n= tã Zο tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∈∪ { )٢( ،}  È,−G u‹ø9uρ ©!$# …çµ −/u‘ { )٣( ،

Ÿω  {يعين اململي،  uρ ó§y‚ ö7tƒ çµ ÷ΖÏΒ $\↔ ø‹x© 4 { )وال ينقص منه أي من احلق الذي :  وأي)٤

β  {عليه شيئا  Î* sù tβ% x. “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n= tã ‘,ys ø9$# $ ·γŠ Ïy™ { )جاهال باإلمالء، قاله جماهد، : ، أي)٥

املفسد ملا له أو يف : السفيه املبذر: طفال صغريا، وقال الشافعي: وقال الضحاك والسدي
ρ÷  {: دينه، قوله r& $ ¸‹Ïè |Ê { )هو ضعيف العقل لعته أو : شيخا كبريا، وقيل: ، أي)٦

ρ÷  {جنون  r& Ÿω ßì‹ÏÜtG ó¡o„ β r& ¨≅Ïϑ ãƒ uθ èδ { )حبس أو غيبة ال  خلرس أو عمى أو عجمة أو)٧ 

≅ö  {ميكنه حصول الكتابة أو جهل مبا له وعليه،  Î= ôϑãŠù= sù …çµ •‹Ï9uρ { )قّيمه، : أي: )٨

} ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )ومقاتل-ا  رضي اهللا عنهم-بالصدق واحلق، وقال ابن عباس : ، أي)٩  :

أراد بالويل صاحب احلق، يعين إن عجز من عليه احلق من اإلمالل فيملل ويل احلق 
ρ#)  {وصاحب الدين بالعدل ألنه أعلم باحلق  ß‰Îη ô±tFó™ $#uρ { )وأشـهـدوا، : ، أي)١٠

                                                 
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٥:  الفرقان آية سورة) ٢(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤ 

} È ø y‰‹Íκy− { )شـاهـديـن : ، أي)١}  ÏΒ öΝà6Ï9% y Í̀h‘ ( { )األحرار : ، يعين)٢

املسلمني دون العبيد والصبيان، وهو قول أكثر أهل العلم، وأجاز شريح وابن سريين 
*βÎ  {شهادة العبيد،  sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷n= ã_ u‘ { )لـم يكـن الشاهـدان رجلني، : ، أي)٣

}  ×≅ ã_ tsù Èβ$ s?r&zö∆ $#uρ { )فليشهد رجل وامرأتان، وأمجع الفقهاء على أن شهادة : ، أي)٤

النساء جائزة مع الرجال يف األموال، واختلفوا يف غري األموال، واتفقوا على أن شهادة 
£ϑ  {: قوله تعاىل. النساء غري جائزة يف العقوبات ÏΒ tβöθ |Ê ös? zÏΒ Ï!#y‰pκ’¶9$# { )يعين)٥ ، :

اإلسالم، واحلرية، والعقل، : من كان مرضيا يف ديانته وأمانته، وشرائط قبول الشهادة سبعة
 معىن اآلية )٦( } βr& ¨≅ÅÒs? $yϑßγ1y‰÷nÎ) tÅe2x‹çFsù  {والبلوغ، والعدالة، واملروءة، وانتفاء التهمة 

تنسى، يريد إذا : ، ومعىن تضل أي)٧( } yϑßγ1y‰÷nÎ) 3“t÷zW{$# 4$  {فرجل وامرأتان كي تذكر 

ألسنا حضرنا جملس كذا، ومسعنا : إحدامها شهادهتا فتذكرها األخرى، فتقولنسيت 
مبعىن واحد، ومها متعديان، من الذكر الذي هو ضد النسيان ) واذكر( و) وذكر( كذا،

}  Ÿω uρ z>ù'tƒ â!#y‰pκ’¶9$# #sŒÎ) $ tΒ (#θ ãã ßŠ 4 { )قيل أراد به ما دعوا لتحمل الشهادة، مساهم )٨ ،

جتب : شهداء على معىن أهنم يكونون شهداء، وهو أمر إجياب عند بعضهم، وقال قوم
: اإلجابة إذا مل يكن غريهم، فإن وجد غريهم فهم خمريون، وهو قول احلسن، وقال قوم

                                                 
 . ٢٨٢: رة آية سورة البق) ١(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥ 

هذا يف إقامة الشهادة وأدائها، : وقال بعضهمهو أمر ندب وهو خمري يف مجيع األحوال 
الشاهد : وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ألداء الشهادة اليت حتّملوها قال الشعيب: فمعىن اآلية

Ÿω  {باخليار ما مل يشهد  uρ (#þθ ßϑ t↔ ó¡s? { )وال متلّوا : ، أي)١}  βr& çνθç7çFõ3s? { )اهلاء )٢ ،

Éó·#  {راجعة إىل احلق،  ρ÷  { كان احلق، )٣( } ¹| r& #·Î7Ÿ2 { )قليال كان أو )٤ ،

’#  {كثريا،  n< Î)  Ï& Î# y_ r& 4 { )حمـل احلق، ، إىل)٥ }  öΝ ä3 Ï9≡ sŒ { )الكتاب، : ، أي)٦

}  äÝ |¡ ø% r& { )أعدل )٧ ،}  y‰Ζ Ïã «! ، ألنه أمر به، واتباع أمره أعدل من )٨( } #$

ãΠ  {تركه،  uθ ø% r& uρ Íο y‰≈ pκ ¤¶= Ï9 { )ة تذكر الشهود،  ألن الكتاب)٩}  #’ oΤ ÷Š r& uρ { )١٠( 

ω  {وأحرى وأقرب إىل،  r& (# þθ ç/$ s? ö s? ( { )ا يف الشهادة  تشكو)١١}  Hω Î) β r& šχθ ä3 s? 

¸ο t≈ yf Ï? Zο u ÅÑ% tn $ yγ tΡρ ãƒ Ï‰ è? öΝ à6 oΨ ÷ t/ { )إال أن تكون جتارة حاضرة دائرة :  تقديره)١٢

يد تديروهنا بينكم ليس فيها أجل إال أن تكون جتارة حاضرة يدا ب: بينكم، ومعىن اآلية

                                                 
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٢: ية سورة البقرة آ) ٢(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ٢٨٢ :سورة البقرة آية ) ١١(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٦ 

}  }§ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ ω r& $ yδθ ç7 çF õ3 s? 3 { )التجارة: ، يعين)١ .}  (# ÿρ ß‰ Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) 

óΟ çF ÷è tƒ$ t6 s? 4 { )هو عزم من اهللا تعاىل، واإلشهاد واجب يف صغري : ، قال الضحاك)٢

Ÿω  {: قوله تعاىل. هو أمر ندب: احلق وكبريه ونقده ونسئه وقال اآلخرون uρ §‘ !$ ŸÒ ãƒ 

Ò= Ï?% x. Ÿω uρ Ó‰‹ Îγ x© 4 { )يضارر، فأدغمت إحدى الرائني : ، هذا هني للغائب، وأصله)٣

: يف األخرى ونصبت، حلق التضعيف اللتقاء الساكنني، واختلفوا فيه، فمنهم من قال
 ال يضارر: أصله يضارر بكسر الراء األوىل، وجعل الفعل للكاتب والشهيد، معناه

الكاتب فيأىب أن يكتب وال الشهيد فيأىب أن يشهد، وال يضار الكاتب فيزيد أو 
ينقص أو حيرف ما أملي عليه وال الشهيد فيشهد مبا مل يستشهد عليه، وهذا قول 

أصله يضار بفتح الراء على الفعل اجملهول، وجعلوا : طاوس واحلسن وقتادة، وقال قوم
 يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد ومها على أن: الكاتب والشهيد مفعولني، ومعناه

شغل مهم فيقوالن حنن على شغل مهم فاطلب غرينا، فيقول الداعي إن اهللا أمركما 
أن جتيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهى عن ذلك، وأمر بطلب غريمها، 

} β Î) uρ ( #θ è= yè ø s?{)ما هنيتكم عنه من الضرار، )٤ } … çµ ¯Ρ Î* sù 8−θ Ý¡ èù öΝ à6 Î/ 3 { )أي)٥ ، :

θ#)  {معصية وخروج عـن األمـر،  à) ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝ à6 ßϑ Ï k= yè ãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ È e≅ à6 Î/ > ó x« 

ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧ 

]٢٨٣[ ،}  * βÎ)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9xy™ öΝs9uρ (#ρ ß‰Éf s? $ Y6 Ï?% x. Ö≈ yδ Ìsù ×π |Êθ ç7ø)¨Β ( { )أي)١ ، :

وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا اآلن فارهتنوا ممن تداينونه رهونا لتكون وثيقة 
*βÎ÷  { يتم إال بالقبض بأموالكم، واتفقوا على أن الرهن ال sù zÏΒ r& Νä3àÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/ { )٢( ،

فإن كان الذي عليه احلق أمينا عند صاحب احلق فلم يرهتن منه شيئا حلسن ظنه به : يعين
} ÏjŠxσã‹ù= sù “ Ï% ©!$# zÏϑ è?øτ $# …çµ tFuΖ≈ tΒ r& { )فليقضه على األمانة، : ، أي)٣} È,−G u‹ø9uρ ©!$# …çµ −/u‘ 3{ )٤( 
Ÿω  {: اء احلق، مث رجع إىل خطاب الشهود فقاليف أد uρ (#θßϑ çG õ3s? nο y‰≈ yγ ، إذا )٥( } 4 ¤±9$#

tΒ  {: دعيتم إىل إقامتها، هنى عن كتمان الشهادة وأوعد عليه فقال uρ $ yγ ôϑ çG ò6tƒ ÿ…çµ̄ΡÎ* sù 

ÖΝÏO# u …çµ ç6ù= s% 3 { )ما وعد على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة : فاجر قلبه، قيل: ، أي)٦

ÿ…çµ  {: قال ¯ΡÎ* sù ÖΝÏO# u …çµ ç6 ù= s% 3 { )وأراد به مسخ القلب نعوذ باهللا من ذلك، )٧ }  ª!$#uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è s? { )من بيان الشهادة وكتماهنا )٨ }  ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊂∪ { )٩( . 

]٢٨٤[ ،}  °! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )وهو  ملكا وأهلها له عبيد)١٠ 

β  {مالكهم،  Î)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρ r& çνθà÷‚ è? Νä3ö7Å™$ y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( ãÏøó u‹sù yϑ Ï9 â!$ t±o„ 

                                                 
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٢٨٣: سورة البقرة آية ) ٩(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨ 

Ü> Éj‹yèãƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪ { )اختلف العلماء يف هذه اآلية )١ ،

هي متصلة باآلية : هي خاصة مث اختلفوا يف وجه خصوصها، فقال بعضهم: فقال قوم
وإن تبدوا ما يف أنفسكم أيها الشهود من كتمان : األوىل نزلت يف كتمان الشهادة، معناه

: عيب وعكرمة، وقال بعضهمالشهادة أو ختفوا الكتمان حياسبكم به اهللا، وهو قول الش
وإن تعلنوا ما يف أنفسكم من والية : نزلت فيمن يتوىل الكافرين من دون املؤمنني، يعين

الكفار أو تسروه حياسبكم به اهللا، وذهب األكثرون إىل أن اآلية عامة مث اختلفوا فيها فقال 
 النسخ ال يرد اآلية غري منسوخة ألن: هي منسوخة باآلية اليت بعدها وقال بعضهم: قوم

$™Νä3ö7Å  {: على األخبار، إمنا يرد على األمر والنهي، وقوله y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( { )خرب ال يرد )٢ 

$ {: قلب كسبا فقالقد أثبت اهللا تعاىل لل: عليه النسخ، مت اختلفوا يف تأويلها فقال قوم oÿ Ï3 

ôM t6 |¡x. öΝä3ç/θ è= è% 3 { )فليس هللا عبدا أسّر عمال أو أعلنه من حركة من جوارحه أو مهّة )٣ 

: وقال اآلخرون. يف قلبه إال خيربه اهللا به وحياسبه عليه، مث يغفر ما يشاء ويعذب مبا يشاء
أو أخفوه ويعاقبهم عليه،  حياسب خلقه جبميع ما أبدوا من أعماهلم  معىن اآلية، إن اهللا

غري أن معاقبته على ما أخفوه مما مل يعملوه مبا حيدث هلم يف الدنيا من النوائب واملصائب، 
βÎ)uρ (#ρ  {: واألمور اليت حيزنون عليها وقال بعضهم ß‰ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àΡr& { )ما : ، يعين)٤

يف قلوبكم مما عزمتم عليه أو ختفوه حياسبكم به اهللا، وال تبدوه وأنتم عازمون عليه 
حياسبكـم به اهللا فأّما ما حدثت به أنفسكم مما مل تعزموا فإن ذلك مما ال يكلّف اهللا نفسا 

: تعريف، ومعىن اآليةاإلخبار وال: معىن احملاسبة: إال وسعها وال يؤاخذكـم به وقيل

                                                 
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٢٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩ 

} βÎ)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& { )فتعملوا به أو ختفوه مما أضمرمت ونويتم، حياسبكم به )١ 

اهللا وخيربكـم به ويعرفكم إياه، مث يغفر للمؤمنني إظهارا لفضله، ويعذب الكافرين إظهارا 
ãÏøó  {: لعدله قوله تعاىل u‹sù yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü> Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 3 { )فيغفر ملن يشاء الذنب )٢ 

 ª!$#uρ {العظيم، ويعذب من يشاء على الذنب الصغري ال يسأل عما يفعل وهم ُيسألون 

4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊄∇⊆∪ { )٣( . 

ztΒ#u ãΑθ  {: له تعاىلقو] ٢٨٥[ ß™ §9$# { )صدق : ، أي)٤}  !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ { )كل واحد منهم، ولذلك وحد الفعل، : ، يعين)٥

} ÏµÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™  فنؤمن ببعض ونكفر )٦( } 4 ‘•

 :نفرق، وقرأ يعقوبيقولون ال : ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، وفيه إضمار تقديره
: ال يفرق الكل، وإمنا قال: ال يفرق، بالياء فيكون خربا عن الرسول، أو معناه

}  š  ÷ t / 7‰ y m r ، ومل يقل بني آحاد، ألن األحد يكون للواحد واجلمع، )٧( } &

$  {:  تعاىلقال اهللا y ϑ s ù Ο ä3Ζ ÏΒ ô Ï iΒ >‰ t n r & çµ ÷Ζ t ã t  Ì“ Éf≈ y m ∩⊆∠∪ { )٨( ،}  ( #θ ä9$ s % u ρ 

$ u Ζ ÷è Ïϑ y $ {، قولك )٩( } ™ o Ψ ÷è s Û r & u ρ ( { )أمرك، روي عن حكيم عن جابر )١ - 
                                                 

 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢٨٥: ورة البقرة آية س) ٧(
 . ٤٧: سورة احلاقة آية ) ٨(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٠ 

 حني نزلت هذه   قال للنيب- عليه السالم - أن جربيل -رضى اهللا عنهما 
إن اهللا قد أثىن عليك وعلى أمتك، فسل تعطه، فسأل بتلقني اهللا تعاىل : اآلية
y  {: الفق 7 t Ρ# t  ø äî { )اغفر غفرانك، أو : ، وهو نصب على املصدر، أي)٢

$  {نسألك غفرانك : على املفعول به، أي o Ψ −/ u ‘ š ø‹ s 9 Î) u ρ ç ÅÁ y ϑ ø9 $ # ∩⊄∇∈∪ { )٣( . 

]٢٨٦[ ،}  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yèó™ ãρ 4 { )ظاهر اآلية قضاء حلاجة، وفيها )٤ 

ال يكلف اهللا نفسا إال : أي: قالوا ال تكلفنا إال وسعنا، وأجابو: إضمار السؤال كأنه قال
اسم ملا يسع اإلنسان وال يضيق عليه، واختلفوا يف تأويله، : طاقتها، والوسع: وسعها أي

 وعطاء وأكثر املفسرين إىل أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر يف  فذهب ابن عباس
β  {: قوله Î)uρ (#ρ ß‰ö7è? $ tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρ r& çνθà÷‚ è? { )كما ذكرنا، وروي عن ابن )٥ 

هم املؤمنون خاصة وسَّع عليهم أمر دينهم ومل :  أنه قال- رضي اهللا عنهما - عباس
ß‰ƒ  {: ىليكلفهم فيه إال ما يستطيعون، كما قال اهللا تعا Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9 $  {: ، وقال اهللا تعاىل)٦( } #$ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 { )٧( ،

= }  Ÿω ß#Ïk وسئل سفيان بن عيينة عن قوله s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 { )قال إال )٨ 

: قوله تعاىل. ها فوق طاقتها، وهذا قوله حسن، ألن الوسع، ما دون الطاقةيسرها ومل يكلف

                                                                                                                                            
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٢٨٤: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٨٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٧٨: حلج آية سورة ا) ٧(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧١ 

} $yγ s9 $ tΒ ôMt6 |¡x. { )للنفس ما عملت من اخلري هلا أجره وثوابه : ، أي)١}  $ pκö n= tã uρ $ tΒ 

ôM t6 |¡tFø.$# 3 { )من الشر وعليها وزره )٢ }  $ oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? { )ال تعاقبنا : ، أي)٣} βÎ) 

!$ uΖŠ Å¡®Σ { )جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو، أمر اهللا املؤمنني أن يسألوه ترك )٤ ،

θ#) {: هو من النسيان الذي هو الترك كقوله تعايل: هتـم بذلك، وقيلمؤاخذ Ý¡nΣ ©!$# 

öΝåκu Å¡t⊥ sù 3 { )قوله تعاىل)٥ ، :}  ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& 4 { )معناه القصد والعمد، يقال:  قيل)٦ :

β¨  {: ن إذا تعمد، قال اهللا تعاىلأخطأ فال Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz # Z Î6 x. ∩⊂⊇∪ { )٧( 
من : إن جهلنا أو تعمدنا، وجعله األكثرون: إن نسينا أو أخطأنا، يعين: قال عطاء

هل والسهو، ألن ما كان عمدا من الذنب فغري معفو عنه بل هو اخلطأ الذي هو اجل
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما  {  يف مشيئة اهللا، واخلطأ معفو عنه، قال النيب

$  {:  قوله تعاىل ".)٩( )٨( } استكرهوا عليه oΨ−/u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn= tã #\ô¹ Î) { )أي)١٠ ، :

$  {عهدا ثقيال وميثاقا وال نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركه،  yϑ x. …çµ tFù= yϑ ym ’n?tã 

                                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣١: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 ). ٢٠٤٣(ق ابن ماجه الطال) ٨(
 انظر إرواء ١٦،  احلديث كتاب الطالق "إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان . "ويف رواية البن ماجه بلفظ) ٩(

 ). ١/١٢٣(الغليل 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٢ 

š Ï%©!$# ÏΒ $ uΖÎ= ö6 s% 4 { )ال ُتشّدد : اليهود، فلم يقوموا به فعذبتهم، وقيل معناه: ، يعين)١

وال ُتغلظ األمر علينا كما شددت على من قبلنا من اليهود، وذلك أن اهللا فرض عليهم 
أصاب ثوبه جناسة قطعها، ومن مخسني صالة وأمرهم بأداء ربع أمواهلم من الزكاة، ومن 

أصاب ذنبا أصبح ذنبه مكتوبا على بابه، وحنوها من األثقال واألغالل يدل عليه قوله 
ßì  {: تعاىل ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ  ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ öŠ n= tæ 4 { )اإلصر : ، وقيل)٢

 . اعصمنا من مثله، واألصل فيه العقل واإلحكام: ذنب ال توبة له، معناه

$  {: قوله تعاىل uΖ−/u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨ s9 Ïµ Î/ ( { )ال تكلفنا من : ، أي)٣

: هو حديث النفس والوسوسة، حكي عن مكحول أنه قال: األعمال ما ال نطيقه، وقيل
هو احلب، وعن حممد بن عبد : شدة الشهوة، وعن إبراهيم قال: الغلمة: هو الغلمة، قيل
هو مشاتة : وهو مسخ القردة واخلنازير، وقيل: العشق، وقال ابن جريج: الوهاب قال

ß#ôã {: هو الفرقة والقطيعة نعوذ باهللا منها، قوله تعاىل: عداء، وقيلاأل $#uρ $ ¨Ψtã { )٤( ،

öÏøî  {جتاوز وامح عنا ذنوبنا، : أي $#uρ $ oΨ s9 { )استر علينا ذنوبنا وال تفضحنا، : ، أي)٥

}  !$ uΖôϑ ym ö‘ $#uρ 4 { )فإننا ال ننال العمل إال بطاعتك، وال نترك معصيتك إال برمحتك، )٦ 

                                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٢٨٦: لبقرة آية سورة ا) ٤(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣ 

}  |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ { )ناصرنا وحافظنا وولينا، )١ }  $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪ { )٢( . 

                                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٤ 

 سورة آل عمران ) ٣(
 ... قوله تعاىل امل اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم

Ο${: قوله تعاىل] ٢, ١[ ! 9# ∩⊇∪ ª ! $ # I ω t µ≈ s 9 Î)  ω Î) u θ èδ ‘ y ⇔ ø9 $ # ãΠθ •‹ s ) ø9 $ # ∩⊄∪{)١( .

ª {: قوله تعاىل ! $ ‘ { ابتداء وما بعده خربه، و )٢(}# y ⇔ ø9 $ # ãΠθ •‹ s ) ø9 $ # ∩⊄∪{)٣( 
 . نعت له

]٣ [}  tΑ̈“ tΡ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# { )الـقـرآن، : ، أي)٤}  Èd,ys ø9$$ Î/ { )٥( ،

$  {بالصدق،  ]% Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ { )ملا قبله من الكتب يف التوحيد والنبوة )٦ ،

&tΑt“Ρr  {واألخبار وبعض الشرائع،  uρ sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ { )٧( . 

]٤ [}  ÏΒ ã≅ ö7s% { )وإمنا قال)٨ ، :}  tΑt“Ρr&uρ sπ1 u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ ∩⊂∪ { )ألن )٩ 

“tΑ̈  { وقال يف القرآن التوراة واإلجنيل أنزال مجلة واحدة، tΡ { )ألنه نزل مفصال، )١٠ 

“  {للتكثري، : والترتيل W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 { )هاديا ملن تبعه، ومل يثّنه ألنه مصدر، )١١ ،

                                                 
 . ٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣: ران آية سورة آل عم) ٥(
 . ٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٣: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٣: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ٤: سورة آل عمران آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥ 

} tΑt“Ρr&uρ tβ$ s% öàø9$# 3 { )املفرق بني احلق والباطل )١ }  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# óΟßγ s9 

Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© 3 ª!$#uρ Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏFΡ$# ∩⊆∪ { )٢( . 

]٥ [}  ¨βÎ) ©!$# Ÿω 4‘xøƒ s† Ïµ ø‹n= tã Öó x« ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ∩∈∪ { )٣( . 

]٦ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# óΟà2 â‘ Èhθ |Áãƒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# y#ø‹x. â!$ t±o„ 4 { )من الصور املختلفة )٤ ،

Iω tµ≈s9Î) ω  {. ذكرا أو أنثى أبيض أو أسود حسنا أو قبيحا تاما أو ناقصا Î) uθ èδ â“ƒÍ•yè ø9$# 

ÞΟŠ Å3ys ø9$# ∩∉∪ { )وهذا رد على وفد جنران من النصارى حيث قالوا عيسى ولد اهللا، )٥ ،

 كيف يكون ولدا وقد صوره اهللا تعاىل يف الرحم؟ : وكأنه يقول

uθ  {: قوله تعاىل] ٧[ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ { )مبينات )٦ 

مفصالت مسيت حمكمات من اإلحكام كأنه أحكمها فمنع اخللق من التصرف فيها 
≈=èδ ‘Πé& É£  {لظهورها ووضوح معناها،  tG Å3ø9$# { )أصله الذي يعول عليه يف : ، أي)٧

≈=èδ ‘Πé& É£  {: األحكام، وإمنا قال tG Å3ø9$# { )ن اآليات أمهات الكتاب أل: ، ومل يقل)٨

كل آية : كلها يف تكاملها واجتماعها كاآلية الواحدة، وكالم اهللا تعاىل واحد، وقيل معناه
كل واحد منهما آية، : ، أي)وجعلنا ابن مرمي وأمه آية( :منهن أم الكتاب، كما قال

                                                 
 . ٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥: آية سورة آل عمران ) ٣(
 . ٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
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} ãyz é&uρ { )عمر وزفر، : ، مجع أخرى، ومل يصرفه ألنه معدول عن اآلخر مثل)١

} ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( { )كيف فرق هاهنا بني احملكـم واملتشابه وقد جعل اهللا : ، فإن قيل)٢

≈=!9# 4 ë  {: كل القرآن حمكما يف مواضع أخر فقال tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµçG≈ tƒ#u { )وجعل )٣ ،

“ª!$# tΑ̈  {: كله متشاهبا فقال tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $ Y6≈ tGÏ. $ Yγ Î6≈ t±tF•Β { )حيث جعل : ؟ قيل)٤

الكل حمكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث وال هزل، وحيث جعل الكل متشاهبا أراد 
 ويف احلسن، وجعل هاهنا بعضه حمكما وبعضه أن بعضه يشبه بعضا يف احلق والصدق

احملكمات هن اآليات : واختلف العلماء فيهما فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. متشاهبا
≅ö *  {: الثالث يف سورة األنعام è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( { )ونظريها )٥ ،

4 *  {: يف بين إسرائيل |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) { )وعنه أنه قال. ، اآليات)٦ :

احملكم ما فيه من : وقال جماهد وعكرمة. ئل السوراملتشاهبات حروف التهجي يف أوا
احلالل واحلرام، وما سوى ذلك متشابه يشبه بعضه بعضا يف احلق ويصدق بعضه بعضا، 

احملكـم الناسخ الذي ُيعمل به، واملتشابه املنسوخ الذي : وقال قتادة والضحاك والسدي
: ضي اهللا عنهما قالوروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ر. يؤمن به وال يعمل به

ناسخه، وحالله، وحرامه، وحدوده، وفرائضه، وما يؤمن به، ويعمل به : حمكمات القرآن
. منسوخه، ومقدِّمه، ومؤخره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به وال يعمل به: واملتشاهبات

لمه، وال احملكمات ما أوقف اهللا اخللق على معناه، واملتشابه ما استأثر اهللا تعاىل بع: وقيل

                                                 
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١: سورة هود آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
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سبيل ألحد إىل علمه، حنو اخلرب عن أشراط الساعة، وخروج الدجال ونزول عيسى عليه 
قال أمحد بن جعفر بن . السالم، وطلوع الشمس من مغرهبا، وقيام الساعة، وفناء الدنيا

: وقيل. احملكـم ما ال حيتمل من التأويل غري وجه واحد، واملتشابه ما حيتمل أوجها: الزبري
ما يعرف معناه وتكون حجته واضحة، ودالئله الئحة ال ُيشتبه، واملتشابه هو الذي احملكم 

احملكم ما : وقال بعضهم. يدرك علمه بالنظر، وال يعرف العوام تفصيل احلق فيه من الباطل
uθ  {. يستقل بنفسه يف املعىن، واملتشابه ما ال يستقل بنفسه إال برّده إىل غريه èδ ü“ Ï% ©! $# 

tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# 

’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô ÷ƒ y— { )شك: ميل عن احلق، وقيل: ، أي)١ ،}  tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ { )٢( ،

 يف عيسى عليه  هم وفد جنران خاصموا النيب: واختلفوا يف املعىن هبذه اآلية، قال الربيع
حسبنا ذلك، : بلى، قالوا: ة اهللا وروح منه؟ قالألست تزعم أنه كلم: السالم، وقالوا له

هم اليهود طلبوا علم أجل هذه األمة واستخراجه : وقال الكليب. فأنزل اهللا هذه اآلية
وكان قتادة . هم اخلوارج: وقال احلسن. هم املنافقون: وقال ابن جريج. حبساب اجلمل

$  {إذا قرأ هذه اآلية  ¨Β r'sù t Ï%©!$# ’Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— { )إن مل يكونوا احلرورية :  قال)٣

: )٤( } u!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$#  {: قوله تعاىل. هم مجيع املبتدعة: والسبئية فال أدري من هم؟ وقيل

ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا هبا : طلب الشرك، قاله الربيع والسدي، وقال جماهد
$!u  {جهاهلم،  tó ÏG ö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 { )تفسريه وعلمه، دليله قوله تعاىل: )٥ :}  y7 ã⁄Îm; tΡé'y™ 

                                                 
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
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È≅ƒÍρ ù'tG Î/ $ tΒ óΟs9 ìÏÜtG ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ #·ö9 ابتغاء عاقبته، وطلب أجل هذه األمة : ، وقيل)١( } ∪∇∠∩ ¹|

y7  {: مل، دليله قوله تعاىلمن حساب اجل Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )أي)٢ ، :

$  {: قوله تعاىل. عاقبة tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# { )اختلف )٣ ،

‚tβθã  {: العلماء يف نظم هذه اآلية فقال قوم الواو يف قوله Å™≡§9$#uρ { )واو العطف، )٤ 

tβθ  {: أن تأويل املتشابه يعلمه اهللا ويعلمه الراسخون يف العلم وهم مع علمهم: يعين ä9θ à)tƒ 

$ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ { )قوله، وهذا قول جماهد والربيع، وعلى هذا يكون)٥  :}  tβθä9θ à)tƒ { )٦( 
والراسخون يف العلم مع علمهم قائلني آمنا به، وذهب األكثرون إىل أن الواو : حاال معناه
tβθ  {: يف قوله ã‚ Å™≡§9$#uρ { )واو االستئناف ومت الكالم عند قوله)٧  :}  $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? 

ω Î) ª!$# 3 { )تأويل املتشابه إال اهللا، وجيوز أن يكون يف القرآن تأويل ال يعلم: ، وقالوا)٨ 

استأثر اهللا بعلمه ومل ُيطلع عليه أحدا من خلقه، كما استأثر بعلم الساعة، ووقت طلوع 
 . الشمس من مغرهبا، وخروج الدجال، ونزول عيسى عليه الصالة والسالم، وحنوها

كم باإلميان به والعمل، ومما يصدق ذلك واخللق متعبدون يف املتشابه باإلميان به، ويف احمل
، وقال )٩( } /tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u ÏµÎ  {قراءة عبد اهللا إن تأويله إال عند اهللا، 

                                                 
 . ٧٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧: ة آل عمران آية سور) ٣(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٩(
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آمنا : انتهى علم الراسخني يف العلم بتأويل القرآن إىل أن قالوا: يف هذه اآليةعمر بن عبد العزيز 
: قوله تعاىل. وهذا القول أقيس يف العربية وأشبه بظاهر اآلية. به كل من عند ربنا

} tβθã‚ Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïèø9$# { )الداخلون يف العلم هم الذين أتقنوا علمهم حبيث ال : ، أي)١

رسخ : تهم شك، وأصله من رسوخ الشيء يف الشيء وهو ثبوته، يقاليدخل يف معرف
الراسخون يف العلم مؤمنوا أهل : اإلميان يف قلب فالن، يرسخ رسخا ورسوخا، وقيل

≈ÇÅ3  {: الكتاب مثل عبد اهللا بن سالم وأصحابه، دليله قوله تعاىل ©9 tβθ ã‚ Å™≡§9$# ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# 

öΝåκ÷]ÏΒ { )الدارسون علم التوراة واإلجنيل، وسئل مالك بن أنس: ، يعين)٢  عن 

الراسخ يف العلم من : وقيل. العامل العامل مبا علم املتبع ملا علم: الراسخني يف العلم، قال
 اهللا، والتواضع بينه وبني اخللق، والزهد بينه التقوى بينه وبني: وجد يف علمه أربعة أشياء

 وجماهد - رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباس . وبني الدنيا، واجملاهدة بينه وبني نفسه
بقوهلم آمنا به ّمساهم اهللا تعاىل راسخني يف العلم، فرسوخهم يف العلم قوهلم آمنا : والسدي
≅@  {باملتشابه، : به، أي ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 { )احملكم واملتشابه والناسخ واملنسوخ، وما : )٣

$  {علمنا وما مل نعلم،  tΒ uρ ã©.¤‹tƒ { )ما يتعظ مبا يف القرآن : )٤} Hω Î) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# { )٥( ،

  .ذوو العقول

$  {: ، قوله تعاىل]٨[ oΨ −/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨ t/θ è= è% { )ويقول الراسخون ربنا ال تزغ : ، أي)٦

y‰÷è  {ال متلها عن احلق واهلدى كما أزغت قلوب الذين يف قلوهبم زيغ، : قلوبنا، أي t/ øŒÎ) 

                                                 
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧:  عمران آية سورة آل) ٣(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
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$ oΨ oK÷ƒ y‰yδ { )وفقتنا لدينك واإلميان باحملكم واملتشابه من كتابك، )١ ،}  ó=yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ 

y7Ρ à$ ºπ  {أعطنا من عندك، : )٢( } !© yϑ ôm u‘ 4 { )توثيقا وتثبيتا للذي حنن عليه من )٣ ،

y7  {جتاوزا ومغفرة، : وقال الضحاك. اإلميان واهلدى ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθ ø9$# ∩∇∪ { )٤( . 

$!  {:  قوله تعاىل]٩[ oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) ßìÏΒ$ y_ Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 { )النقضاء يوم، وقيل: أي: )٥ :

=| ω  {يف يوم، : الالم مبعىن ÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù 4 { )ال شك فيه، وهو يوم القيامة، : ، أي)٦

}  χ Î) ©!$# Ÿω ß#Î= ÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑø9$# ∩∪ { )وهو مفعال، من الوعد)٧ ، . 

β¨  {: قوله تعاىل] ١٠[ Î) š Ï% ©! $# (#ρ ã x x.  s9 š_ Í_ øó è? { )لن تنفع ولن : )٨

óΟßγ  {تدفع،  ÷Ψ tã óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ Οèδ ß‰≈ s9÷ρ r& zÏiΒ «!$# { )من عذاب اهللا، وقال : ، قال الكلىب)٩

$  {عند اهللا : من مبعىن عند، أي: أبو عبيدة \↔ ø‹x© ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ ßŠθ è% uρ Í‘$ ¨Ψ9$# ∩⊇⊃∪ { )١٠( . 

]١١ [}  É> ù&y‰Ÿ2 ÉΑ#u tβ öθ tã óÏù { )رضي اهللا عنهما -، قال ابن عباس )١١ - 

وقال عطاء والكسائي . كفعل آل فرعون وصنيعهم يف الكفر والتكذيب: وعكرمة وجماهد
                                                 

 . ٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٩: ان آية سورة آل عمر) ٦(
 . ٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٠: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٠: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ١١: سورة آل عمران آية ) ١١(
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وقال النضر بن . أمر آل فرعون وشأهنمك: وقال األخفش. كسنة آل فرعون: وأبو عبيدة
كعادة آل فرعون، يريد عادة هؤالء الكفار يف تكذيب الرسل وجحود احلق كعادة : مشيل

t  {آل فرعون،  Ï% ©!$#uρ ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% 4 { )املاضية مثل عاد ومثود وغريهم، كفار األمم: )١ 

}  (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ãΝèδ x‹s{r'sù ª!$# { )فعاقبهم اهللا، )٢ ،}  öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ 3 { )نظم :  وقيل)٣

إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم عند حلول النقمة والعقوبة، مثل : اآلية
آل فرعون وكفار األمم اخلالية، أخذناهم فلن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من عذاب 

ª!$#uρ ß‰ƒ  {اهللا شيئا،  Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

 .... قوله تعاىل قُل لِّلَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ ِإلَى َجَهنََّم َوِبئَْس الِْمَهاُد
≅  {: قوله تعاىل] ١٢[ è% š Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. šχθ ç7n= øó çG y™ šχρ ç|³ós è?uρ 4’n< Î) zΟ̈Ζyγ y_ 4 { )٥( 

أهنم يغلبون وحيشرون، وقرأ اآلخرون بالتاء فيهما : قرأ محزة والكسائي بالياء فيهما، أي
 مشركي مكة، أراد. قل هلم أنكم ستغلبون وحتشرون، قال مقاتل: على اخلطاب، أي

: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر، وحتشرون إىل جهنم يف اآلخرة، وقال بعضهم: معناه
šχθ  {املراد هبذه اآلية اليهود  ç7 n= øó çG y™ { )هتزمون يف الدنيا يف قتالكـم حممدا )٦ 

}šχρ ç|³ós è?uρ { )يف اآلخرة )٧ }4’n< Î) zΟ̈Ζyγ y_ 4{ )١( ،} }§ø♥ Î/uρ ßŠ$ yγ Ïϑ ø9$# ∩⊇⊄∪{)أي)٢ ، :

 . النار: بئس ما مهد هلم، يعين: الفراش، أي

                                                 
 . ١١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١: عمران آية سورة آل ) ٤(
 . ١٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
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$ô‰s% tβ  {: قوله تعاىل] ١٣[ Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u { )ومل يقل كانت، واآلية مؤنثة ألنه )٣ ،

إمنا ذكر ألنه حالت : قد كان بيان، فذهب إىل املعىن، وقال الفراء: ردها إىل البيان، أي
لنحو فهذا وجهه، الصفة بني الفعل واالسم املؤنث فذكر الفعل، وكل ما جاء من هذا ا

$ô‰s% tβ  {: فمعىن اآلية Ÿ2 öΝä3s9 ×π tƒ#u { )عربة وداللة على صدق ما أقول إنكم :  أي)٤

’  {ستغلبون،  Îû È ÷tG t⁄ Ïù { )فرقتني، وأصلها يفء احلرب، ألن بعضهم يفيء إىل بعض، : )٥

} $tG s)tG ø9$# ( { )يوم بدر، )٦ ،} ×π y∞Ïù ã≅ ÏG≈s)è? † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )طاعة اهللا، وهم رسول )٧ ،

 وأصحابه وهم كانوا ثالمثائة وثالثة عشر رجال، سبعة وسبعون رجال من  اهللا
“3 {: املهاجرين ومائتان وستة وثالثون رجال من األنصار، قوله تعاىل t ÷z é& uρ 

×ο t Ïù% Ÿ2 { )فرقة أخرى كافرة، وهم مشركو مكة وكانوا تسعمائة ومخسني : ، أي)٨

رجال من املقاتلة، يرأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد مشس وفيهم مائة فرس، وكانت حرب 
 }  Νßγ ده رسول اهللابدر أول مشهد شه tΡ÷ρ ttƒ óΟÎγ øŠn= ÷WÏiΒ { )قرأ أهل املدينة ويعقوب )٩ ،

ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثل عدد املسلمني، وذلك أن مجاعة من : بالتاء، يعين
 قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة فرأوا املشركني مثلي عدد اليهود كانوا حضروا

                                                                                                                                            
 . ١٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٣: ة آل عمران آية سور) ٦(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣ 

املسلمني ورأوا النصر مع ذلك للمسلمني، فكان ذلك معجزة وآية، وقرأ اآلخرون بالياء، 
يرى : واختلفوا يف وجهه، فجـعل بعضهم الرؤية للمسلمني، مث له تأويالن، أحدمها

óΟÎγ  {كيف قال : املسلمون املشركني مثليهم كما هم، فإن قيل øŠn= ÷WÏiΒ { )وهم كانوا )١ 

أنا أحتاج إىل مثلي هذا الدرهم، : هذا مثل قول الرجل وعنده درهم: ثالثة أمثال؟ قيل
كان املسلمون : يل الثاين وهو األصحوالتأو. إىل مثليه سواء، فيكون ثالثة دراهم: يعين

يرون املشركني مثلي عدد أنفسهم قللهم اهللا تعاىل يف أعينهم حىت رأوهم ستمائة وستة 
وعشرين، ثـم قللهم اهللا يف أعينهم يف حالة أخرى، حىت رأوهم مثل عدد أنفسهم، مث 

:  وقال بعضهمقللهم اهللا تعاىل أيضا يف أعينهم حىت رأوهم عددا يسريا أقل من أنفسهم،
يرى املشركون املسلمني مثليهم، قللهم اهللا قبل القتال : الرؤية راجـعة إىل املشركني، يعين

يف أعني املشركني ليجترئ املشركون عليهم، وال ينصرفوا، فلما أخذوا يف القتال كثرهم 
وإذا ( :يف أعني املشركني، ليجبنوا، وقللهم يف أعني املؤمنني ليجترؤوا، فذلك قوله تعاىل

”š  {: قوله تعاىل).  يف أعينكم قليال ويقللكم يف أعينهم- إذ التقيتم-يريكموهم  ù&u‘ 

È ÷yè ø9$# 4 { )يف رأي العني، نصب برتع حرف الصفة : ، أي)٢} ª!$#uρ ß‰Îiƒ xσãƒ Íν ÎóÇuΖÎ/ tΒ 

â!$ t±o„ 3 χÎ) ’ Îû šÏ9≡sŒ { )الـذي ذكـرت، )٣ ،} Zο uö9 Ïè s9 _ Í< 'ρ T[{ Ì≈ |Á ö/F{$# ∩⊇⊂∪ { )٤( ،

 . ملن أبصر اجلمعني: لذوي العقول وقيل

zÎiƒ  {: قوله تعاىل] ١٤[ ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 =ãm ÏN≡uθ yγ ، مجع شهوة، وهي ما تدعو )٥( } ¤±9$#

∅š  {النفس إليه،  ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )بدأ هبـن ألهنن حبائل الشيطان، )١ ،}  tÏΖt6 ø9$#uρ 

                                                 
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤ 

ÎÏÜ≈ oΨ s)ø9$#uρ { )القنطار املال الكثري : واختلفوا فيه، فقال الربيع بن أنس، مجع قنطار، )٢

 القنطار ألف ومائتا أوقية، لكل أوقية أربعون  بعضه على بعض، وقال معاذ بن جبل
ألف ومائتا مثقال، وقال أبو :  والضحاك- رضي اهللا عنهما -وقال ابن عباس . درمها
قنطرت الشيء إذا : حكام، يقالومسي قنطارا من اإل. ملء مسك ثور ذهبا أو فضة: نصرة

Íο  {: قوله تعاىل. أحكمته، ومنه مسيت القنطرة tsÜΖs)ßϑ ø9$# { )احملصنة : ، قال الضحاك)٣

. هي املدفونة: انوقال مي. هي الكثرية املنضدة بعضها فوق بعض: احملكمة، وقال قتادة
. املضعفة: وقال الفراء. هي املضروبة املنقوشة حىت صارت دراهم ودنانري: وقال السدي

∅š  {فالقناطري ثالثة، واملقنطرة تسعة،  ÏΒ É=yδ ©%! $# Ïπ Ò Ïø9$#uρ { )ي الذهب مس: ، قيل)٤

≅È  {تتفرق، : ذهبا ألنه يذهب وال يبقى، والفضة فضة ألهنا تنفض، أي ø‹ y‚ ø9 $# uρ 

Ïπ tΒ §θ |¡ ßϑ ø9 اخليل مجع ال واحد له من لفظه، واحدها فرس، كالقوم والنساء : )٥( } #$

Ïπ  {وحنومها، و  tΒ §θ |¡ßϑ ø9$# { )تسوميها : هي املطهمة احلسان، وقال عكرمة:  قال جماهد)٦

أسام اخليل وسومها، وقال احلسن وأبو : هي الراعية، يقال: حسنها، وقال سعيد بن جبري
سيماها الشبه واللون، وهو قول : السيماء العالمة، مث منهم من قالهي املعلمة من : عبيدة

≈ÉΟ  {الكي، : قتادة، وقيل yè ÷ΡF{$#uρ { )مجع النعم، وهي اإلبل والبقر والغنم، مجع ال )٧ ،

                                                                                                                                            
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥ 

Ï^öys  {واحد له من لفظه،  ø9$#uρ 3 { )الزرع، : ، يعين)١}  š Ï9≡sŒ { )الذي )٢ ،

≈ßì  {ذكرت،  tFtΒ Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )يشري إىل أهنا متاع يفىن، )٣ ،}  ª!$#uρ …çν y‰Ψ Ïã 

Ú∅ ó¡ãm É>$ t↔ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )رجع، فيه إشارة إىل التزهيد يف الدنيا والترغيب يف امل: ، أي)٤

 . اآلخرة

≅ö *  {: قوله تعاىل]١٥[ è% /ä3ã∞Îm; tΡäτ r& { )أخربكم : ، أي)٥}  9öy‚ Î/ ÏiΒ öΝà6Ï9≡sŒ 4 

t Ï% ©#Ï9 (#öθ s)¨?$# y‰ΖÏã óΟÎγ În/u‘ ×M≈̈Ψ y_ “ Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø— r&uρ ×ο t£γ sÜ•Β 

Òχ≡uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t7Ïè ø9$$ Î/ ∩⊇∈∪ { )٦( . 

]١٦ [}  š Ï%©!$# tβθä9θ à)tƒ { )إن شئت جعلت حمل )٧ ،}  š Ï%©!$# { )خفضا )٨ 

t  {: ردا على قوله Ï% ©#Ï9 (#öθ s)¨?$# { )وإن شئت جعلته رفعا على االبتداء، وحيتمل أن )٩ ،

$!  {: أعين الذين يقولون: يكون نصبا تقديره oΨ −/u‘ !$ oΨ̄ΡÎ) $̈Ψ tΒ#u { )صدقنا، )١٠ ،}  öÏøî $$ sù 

$ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ { )استرها علينا وجتاوز عنا، : )١١}  $ uΖÏ% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇∉∪ { )١( . 

                                                 
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٦: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٥: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٦: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ١٦ : سورة آل عمران آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٦ 

]١٧ [}  t ÎÉ9≈ ¢Á9$# šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ { )إن شئت نصبتها على املدح، وإن شئت )٢ ،

ين يف أداء األوامر، وعن ارتكاب النهي، وعن البأساء الصابر: خفضتها على النعت، يعين
هم قوم صدقت نياهتم واستقامت : والضراء وحني البأس والصادقني يف إمياهنم، قال قتادة

≈šÏFÏΖ  {قلوهبم وألسنتهم فصدقوا يف السر والعالنية،  s)ø9$#uρ { )املطيعني املصلني، : )٣

}šÉ)ÏΨ ßϑø9$#uρ { )أمواهلم يف طاعة اهللا، )٤ }  š ÌÏøó tG ó¡ßϑ ø9$#uρ Í‘$ ys ó™ F{$$ Î/ ∩⊇∠∪ { )٥( ،

هم الذين : ني باألسحار، وعن زيد بن أسلم أنه قاليعين املصل: قال جماهد وقتادة والكليب
مدوا الصالة : بالسحر لقربه من الصبح، وقال احلسن: يصلون الصبح يف اجلماعة، وقيل

   .إىل السحر، مث استغفروا

y‰Îγ  {: قوله تعاىل] ١٨[ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ { )نزلت هذه اآلية يف : ، قيل)٦

 فلما أبصر املدينة  قدم حربان من أحبار الشام على النيب: وقال الكليب. نصارى جنران
 الذي خيرج يف آخر  ما أشبه هذه املدينة بصفة مدينة النيب: قال أحدمها لصاحبه

وأنت : نعم، قاال له: أنت حممد؟ قال: صفة، فقاال لهالزمان، فلما دخال عليه عرفاه بال
فإنا نسألك عن شيء فإن أخربتنا به آمنا بك : أنا حممد وأمحد، قاال له: أمحد؟ قال

 فأنزل اهللا تعاىل  فأخربنا عن أعظم شهادة يف كتاب اهللا: نعم، قاال: وصدقناك، فقال
y‰Îγ  {: قوله. هذه اآلية، فأسلم الرجالن x© ª!$# { )أي بني اهللا، ألن الشهادة تبيني، )٧ 

                                                                                                                                            
 . ١٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٧ 

èπ  {: وقوله. علم اهللا أنه ال إله إال هو: حكم اهللا، وقيل: وقال جماهد s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ { )١( ،

اإلخبار واإلعالم، ومعىن شهادة املالئكة : معىن شهادة اهللا: وشهدت املالئكة، قيل: أي
θ#){واملؤمنني اإلقرار،  ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# { )األنبياء عليهم السالم، وقال ابن كيسان: ، يعين)٢ :

مؤمين أهل الكتاب، عبد اهللا بن سالم علماء : وقال مقاتل. يعين املهاجرين واألنصار
$  {. يعين مجيع علماء املؤمنني: قال السدي والكليب. وأصحابه Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )٣( ،

$  {: بالعدل، وقيل معىن قوله: أي Jϑ Í←!$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )قائما بتدبري اخللق، كما :  أي)٤

جماز : مدبر له ومتعهد ألسبابه، وفالن قائم حبق فالن أي: فالن قائم أمر فالن أي: يقال
 . )٥( } ∪∇⊆∩ Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$#  {له، فاهللا تعاىل مدبر ورازق وجماز باألعمال، 

]١٩ [}  ¨β Î) š Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 { )الدين املرضي الصحيح، كما :  يعين)٦

àMŠÅÊ  {: قال u‘ uρ ãΝä3s9 { )٧( }  zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 4 { )وقال)٨ ، :}  tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™M}$# 

$ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ { )وفتح الكسائي األلف من )٩ ،}  ¨β Î) š Ïe$!  ردا على أن )١٠( } #$

شهد اهللا أنه ال إله إال هو، وشهد أن الدين عند اهللا اإلسالم، أو شهد اهللا : األوىل، تقديره

                                                 
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨: ن آية سورة آل عمرا) ٢(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٨٥: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨ 

أن الدين عند اهللا اإلسالم بأنه ال إله إال هو، وكسر الباقون األلف على االبتداء، 
دخل يف : أسلم، أي: هو الدخول يف السِّلم، وهو االنقياد والطاعة، يقال: مواإلسال

β¨  {: السلم، واستسلم، قال قتادة يف قوله تعاىل Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 { )١( ،

ن ال إله إال اهللا واإلقرار مبا جاء من عند اهللا تعاىل، وهو دين اهللا الذي شرع شهادة أ: قال
: قوله تعاىل. لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، فال يقبل غريه، وال جيزي إال به

} $tΒ uρ y#n= tF÷z $# š Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )نزلت يف اليهود والنصارى حني :  قال الكليب)٢

 ` }  ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ãΝèδu!%y وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يف نبوة حممد: وا اإلسالم، أيترك

ÞΟù=Ïèø9$# { )لسالم ملا حضره إن موسى عليه ا: بيان نعته يف كتبهم، وقال الربيع بن أنس: ، يعين)٣

املوت دعا سبعني رجال من أحبار بين إسرائيل فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون، فلما 
مضى القرن األول والثاين والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك 

ا جاءهم العلم، يعين السبعني، حىت أهرقوا بينهم الدماء، ووقع الشر واالختالف وذلك من بعد م
طلبا للملك والرياسة فسلط اهللا عليهم اجلبابرة، : ، أي)٤( } J‹øót/ óΟßγoΨ÷t/ 3$ {بيان ما يف التوراة، 

وما اختلف الذين أوتوا : اهانزلت يف نصارى جنران ومعن: وقال حممد بن جعفر بن الزبري
اإلجنيل يف أمر عيسى عليه السالم، وفرقوا القول فيه، إال من بعد ما جاءهم : الكتاب، يعين

للمعاداة واملخالفة، : العلم بأن اهللا واحد، وأن عيسى عبده ورسولـه، بغيا بينهـم أي
}  tΒ uρ öàõ3tƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$#  χ Î* sù ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊇∪ { )٥( . 

                                                 
 . ١٩: ان آية سورة آل عمر) ١(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٩: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩ 

β÷  {: قوله تعاىل] ٢٠[ Î* sù x8θ •_ !% tn { )لك خاصموك يا حممد يف الدين، وذ: ، أي)١

ألسنا ما مسيتنا به يا حممد إمنا اليهودية والنصرانية نسب، : أن اليهود والنصارى قالوا
≅ö  {: والدين هو اإلسالم وحنن عليه؟ فقال اهللا تعاىل à)sù àM ÷Κ n= ó™ r& }‘Îγ ô_ uρ ¬! { )ي، أ)٢ :

انقدت هللا وحده بقليب ولساين ومجيع جوارحي، وإمنا خص الوجه ألنه أكرم اجلوارح 
: وقال الفراء. لإلنسان، وفيه هباؤه فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له مجيع جوارحه

ÇtΒ  {معناه أخلصت عملي هللا،  uρ Çyè t7¨?$# 3 { )ومن اتبعين فأسلم كما أسلمت : ، أي)٣

}  ≅ è% uρ t Ï% ©#Ïj9 (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# z↵Íh‹ÏiΒ W{$#uρ { )العرب : ، يعين)٤}  óΟçFôϑ n= ó™ r&u 4 { )لفظه )٥ ،

≅ö  {: وأسلموا، كما قال: استفهام ومعناه أمر أي yγ sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )تهوا، ان:  أي)٦

}  ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰s)sù (#ρ y‰tF÷δ :  هذه اآلية فقال أهل الكتاب  فقرأ رسول اهللا)٧( } ) #$

ون عزير معاذ اهللا أن يك: أتشهدون أن عزيرا عبده ورسوله؟ فقالوا: أسلمنا، فقال لليهود
 :أتشهدون أن عيسى كلمة اهللا وعبده ورسوله؟ قالوا: عليه السالم عبدا، وقال للنصارى

: ، أي) }  χÎ)̈ρ (#öθ©9uθs? $yϑ̄ΡÎ*sù šø‹n=tã à≈n=t6ø9$# 3 { )٨ معاذ اهللا أن يكون عيسى عبدا، فقال اهللا

  .، عامل مبن يؤمن ومبن ال يؤمن)٩( } ∪⊂⊅∩ /ª!$#uρ 7ÅÁt/ ÏŠ$t6Ïèø9$$Î  {تبليغ الرسالة، وليس عليك اهلداية، 

                                                 
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٠: ل عمران آية سورة آ) ٥(
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠ 

 ....  اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ ِبآَياِت
: ، جيحدون بآيات اهللا، يعين)١( } #$!» /βÎ) tÏ%©!$# šχρãàõ3tƒ ÏM≈tƒ$t↔Î¨  {: ، قوله تعاىل]٢١[

 #$!©%šχθè=çGø)tƒuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# ÎötóÎ/ 9aYym šχθè=çGø)tƒuρ šÏ  {د والنصارى، القرآن، وهم اليهو

šχρããΒù'tƒ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# { )٢( } عن أيب عبيدة بن اجلراح قلت لرسول :  قال

رجل قتل نبيا أو رجال أمر باملعروف وهنى عن :  أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال اهللا
  }  šχθè=çGø)tƒuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# ÎötóÎ/ 9aYym šχθè=çGø)tƒuρ šÏ%©!$# šχρããΒù'tƒ املنكر، مث قرأ رسول اهللا

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ š∅ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# Οèδ÷Åe³t7sù { )٣( { أخربهم ،}Οèδ÷Åe³t7sù A>#x‹yèÎ/ AΟŠÏ9r& ∩⊄⊇∪  { )٤( ،

 . وجيع

]٢٢ [}  š Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# ôMsÜÎ6 ym óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& † Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ $ tΒ uρ Οßγ s9 ∅ÏiΒ 

š ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ { )وبطالن العمل يف الدنيا أن ال يقبل، ويف اآلخرة أن ال جيازى )٥ ،

 . عليه

’ ?óΟs9r& ts  { :قوله تعاىل] ٢٣[ n< Î) š Ï%©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )يعين)٦ ، :

tβ  {اليهود،  öθ tãô‰ãƒ 4’n< Î) É=≈ tFÅ2 «!$# { )هم : ، اختلفوا يف هذا الكتاب، فقال قتادة)٧

 -هو التوراة، عن ابن عباس : اليهود دعوا إىل حكم القرآن فأعرضوا عنه، وقال اآلخرون

                                                 
 . ٢١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٢: رة آل عمران آية سو) ٥(
 . ٢٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١ 

هلموا هلموا إىل التوراة فهي :  قال لنعيم واحلارث  أن رسول اهللا-رضي اهللا عنهما 
zΝä3ós  {:  فأبيا عليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةبيننا وبينكم، uŠÏ9 óΟßγ oΨ ÷t/ ¢ΟèO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ìsù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ 

Νèδ uρ tβθ àÊ Ì÷è •Β ∩⊄⊂∪ { )١( . 

]٢٤ [}  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θä9$s% s9 $oΨ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β ( öΝèδ¡xîuρ ’Îû ΟÎγÏΨƒÏŠ { )٢( ،

: ، واالفتراء)Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρçtIøtƒ ∩⊄⊆∪ { )٣̈$  {هو اإلطماع فيما ال حيصل منه شيء، : والغرور

 . اختالق الكذب

≈y#ø‹s3sù #sŒÎ) óΟßγ  {: قوله تعاىل] ٢٥[ oΨ÷è yϑ y_ { )و كيف فكيف حاهلم أ: ، أي)٤

5Θöθ  {يصنعون إذا مجعناهم،  uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹Ïù { )وهو يوم القيامة )٥ ،}  ôM u‹Ïjùãρ uρ { )٦( ،

≅‘{وفرت  à2 <§øtΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 { )جزاء ما كسبت من خري أو شر : ، أي)٧} öΝèδ uρ 

Ÿω šχθ ßϑ n= ôàãƒ ∩⊄∈∪ { )ال ينقص من حسناهتم وال يزاد على سيئاهتم: ، أي)٨ . 

≅È  {: قوله تعاىل] ٢٦[ è% ¢Οßγ ¯=9$# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑ ø9$# { )٩( }  È≅ è% ¢Οßγ :  قيل)١٠( } 9$#=¯

للميم فيه معىن، : معناه يا اهللا، فلما حذف حرف النداء زيد امليم يف آخره، وقال قوم

                                                 
 . ٢٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢ 

هلم إلينا، كان : أقصدنا، حذف منه حرف النداء، كقوهلم: أمنا خبري، أيومعناها اللهم 
أصله هل أم إلينا، مث كثرت يف الكالم فحذفت اهلمزة استخفافا ورمبا خففوا أيضا فقالوا 

y7{: ال هم، قوله Î=≈tΒ Å7ù= ßϑ ø9$# { )مالك العباد وما ملكوا، : يا مالك امللك، أي: ، يعين)١

’  {ت واألرض، يا ملك السماوا: وقيل ÎA÷σè? š ù= ßϑ ø9$# tΒ â!$ t±n@ { )قال جماهد وسعيد )٢ ،

äí {تؤيت امللك من تشاء حممدا وأصحابه، : يعين ملك النبوة، وقال الكليب: بن جبري Í”∴s?uρ 

š ù= ßϑ ø9$# £ϑ ÏΒ â!$ t±n@ { )تؤيت امللك من تشاء: ، أيب جهل وصناديد قريش، وقيل)٣ :

تؤيت امللك من تشاء، أتى اهللا : فارس والروم، وقال السدي: العرب، وترتع امللك ممن تشاء
األنبياء عليهم السالم امللك وأمر العباد بطاعتهم، وترتع امللك ممن تشاء، نزعه من 

آدم وولده، وترتع امللك ممن : تؤيت امللك من تشاء:  وقيلاجلبارين، وأمر العباد خبالفهم،
“–  {: إبليس وجنوده، وقوله تعاىل: تشاء Ïè è?uρ tΒ â!$ t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ tΒ â!$ t±n@ ( { )قال عطاء)٤ ، :

: تعز من تشاء: فارس والروم، وقيل: اجرين واألنصار، وتذل من تشاءامله: تعز من تشاء
 وأصحابه، حىت دخلوا مكة يف عشرة آالف ظاهرين عليها، وتذل من تشاء أبا  حممدا

باإلميان : تعز من تشاء: جهل وأصحابه، حىت جزت رؤوسهم وألقوا يف القليب، وقيل
تعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء : بالكفر والضاللة، وقيل: وتذل من تشاء. واهلداية

تعز من تشاء بالغىن، : وتذل من تشاء بالقهر، وقيل, باملعصية، وقيل تعز من تشاء بالنصر
تعز من تشاء بالقناعة والرضى، وتذل من تشاء باحلرص : وتذل من تشاء بالفقر، وقيل

                                                 
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣ 

‚x8Ï‰uŠÎ/ çöy {والطمع،  ø9$# ( { )بيدك اخلري والشر فاكتفى بذكر أحدمها، : ، أي)١} y7̈Ρ Î) 

4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∉∪ { )٢( . 

ßkÏ9θ  {: قوله تعاىل] ٢٧[ è? Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# { )أي تدخل الليل يف النهار، حىت )٣ ،

ßkÏ9θ  {يكون النهار مخس عشرة ساعة، والليل تسع ساعات،  è?uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# ’ Îû È≅ øŠ©9$# ( { )٤( ،

ليل مخس عشرة ساعة، والنهار تسع ساعات، فما نقص من أحدمها زاد يف حىت يكون ال
ßl  {اآلخر،  Ì÷‚ è?uρ ¢‘y⇔ø9$# š∅ ÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl Ì÷‚ è?uρ |M Íh‹yϑ ø9$# zÏΒ Çc‘y⇔ø9$# ( { )قال ابن مسعود )٥ ،

معىن اآلية خيرج احليوان من النطفة وهي ميتة، وخيرج : سعيد بن جبري وجماهد وقتادةو
الفرخ من البيضة، : خترج احلي من امليت، أي: النطفة من احليوان، وقال عكرمة والكـليب
خيرج املؤمن من الكافر، وخيرج الكافر من : وخترج البيض من الطري، وقال احلسن وعطاء

خيرج النبات الغض الطري من احلب اليابس، وخيرج احلب اليابس : جاملؤمن، وقال الزجا
$!ä−ã—ös?uρ tΒ â  {من النبات احلي النامي،  t±n@ Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊄∠∪ { )من غري تضييق وال )٦ ،

 . تقتري

‚ }  ω É‹Ï هقول] ٢٨[ −G tƒ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( { )٧( ،

ن  كان احلجاج بن عمرو وابن أيب احلقيق وقيس بن زيد يبطنون بنفر م قال ابن عباس
األنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن املنذر وعبد اهللا بن جبري وسعيد بن خيثمة 

                                                 
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤ 

اجتنبوا هؤالء اليهود ال يفتنونكـم عن دينكم، فأىب أولئك النفر إال : ألولئك النفر
نزلت يف حاطب بن أيب بلتعة وغريه، : مباطنتهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وقال مقاتل

ون املودة لكفار مكة، وقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا وكانوا يظهر
عبد اهللا بن أيب وأصحابه كانوا يتولون اليهود واملشركني : نزلت يف املنافقني: عنهما

 فأنزل اهللا هذه اآلية  ويأتوهنم باألخبار، ويرجون أن يكون هلم الظفر على رسول اهللا
tΒ {: وله تعاىلوهنى املؤمنني عن مثل فعلهم، ق uρ ö≅ yèøtƒ š Ï9≡sŒ { )مواالة الكفار : ، أي)١

، أي )٢( } »øŠn=sù š∅ÏΒ «!$# ’Îû >óx§{  {يف نقل األخبار إليهم وإظهارهم على عورة املسلمني، 

إال أن : ، يعين)٣( } HωÎ) βr& (#θà)−Gs? óΟßγ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3  {: ليس من دين اهللا يف شيء، مث استثىن فقال

إن اهللا تعاىل هنى املؤمنني عن مواالة الكفار ومداهنتهم : هم خمافة، ومعىن اآليةختافوا من
ومباطنتهم، إال أن يكون الكفار غالبني ظاهرين أو يكون املؤمن يف قوم كفار خيافهم 
فيداريهم باللسان، وقلبه مطمئن باإلميان دفعا عن نفسه من غري أن يستحل دما حراما أو 

لكفار على عورة املسلمني، والتقية ال تكودن إال مع خوف القتل ماال حراما أو يظهر ا
ω  {: وسالمة النية، قال اهللا تعاىل Î) ôtΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ B È⌡yϑ ôÜãΒ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ { )مث هذا )٤ ،

ãΝà2  {و صرب حىت قتل فله أجر عظيم رخصـة، فل â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡øtΡ 3 { )على )٥ 

’  {مواالة الكفار وارتكاب املنهي وخمالفة املأمور،  n< Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٢٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٨: ة سورة آل عمران آي) ٣(
 . ١٠٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥ 

]٢٩ [}  ö≅ è% β Î) (#θà÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝà2 Í‘ρ ß‰ß¹ { )قلوبكم من مودة الكفار، )١ ،}  ÷ρ r& 

çνρ ß‰ö6 è? { )من مواالهتم، قوال وفعال، )٢ }  çµ ôϑ n= ÷ètƒ ª!$# 3 { )إن تسروا ما : ، قال الكليب)٣

 من التكذيب، أو تظهروه حبربه وقتاله، يعلمه اهللا وحيفظه  قلوبكـم لرسول اهللايف 
=ãΝn  {: عليكم حىت جيازيكـم به، مث قال ÷è tƒ uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )٤(، 

إذا كان ال خيفى عليه شيء يف السماوات وال يف األرض؟ فكيف خيفى عليه : يعين
’ª!$#uρ 4  {مواالتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب؟  n?tã Èe≅ à2 &ó_ x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄∪ { )٥( . 

tΠöθ  {: ه تعاىلقول] ٣٠[ tƒ ß‰Éf s? ‘≅ à2 <§øtΡ { )نصب )٦ ،}  tΠöθ tƒ { )برتع )٧ 

بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوم جتد كل نفس، : ، وقيليف يوم: حرف الصفة أي
} $̈Β ôMn= Ïϑ tã ôÏΒ 9öyz #\ŸÒ øt ’Χ { )مل يبخس منه شيء كما قال اهللا تعاىل)٨  :}  (#ρ ß‰y ùρ uρ 

$ tΒ (#θ è= Ïϑ tã #ZÅÑ% tn 3 { )٩( }  $ tΒ uρ ôM n= Ïϑ tã ÏΒ &þθ ß™ { )جعل بعضهم خريا يف موضع )١٠ ،

النصب، أي جتد حمضرا ما عملت من اخلري والشر، فتسر مبا عملت من اخلري، وجعل 
وما عملت ( : قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنهمابعضهم خريا مستأنفا، ودليل هذا التأويل

                                                 
 . ٢٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٣٠:  آية سورة آل عمران) ٦(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٦ 

Šuθ–  {: قوله تعاىل) من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا s? öθ s9 ¨βr& $ yγ oΨ ÷ t/ { )أي)١ ، :

ÿ…çµ  {بني النفس  uΖ÷ t/uρ { )يعين وبني السوء )٢ ،}  #J‰tΒ r& #Y‰‹Ïè t/ 3 { )قال السدي)٣  :

ق واملغرب واألمد األجل، والغاية اليت ينتهي كما بني املشر: مكانا بعيدا، وقال مقاتل
يود أنه مل يعمله : يسر أحدهم أال يلقى عمله أبدا، وقيل: إليها، وقال احلسن

} ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡øtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρ âu‘ ÏŠ$ t7Ïè ø9$$ Î/ ∩⊂⊃∪ { )٤( . 

]٣١ [}  ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )نزلت يف اليهود )٥ 

حنن أبناء اهللا وأحباؤه، حب املؤمنني هللا اتباعهم أمره وإيثار طاعته، : والنصارى حيث قالوا
 هلم وعفوه عنهم، فذلك قوله وابتغاء مرضاته، وحب اهللا للمؤمنني ثناؤه عليهم وثوابه

öÏøó  {: تعاىل tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm ملا نزلت هذه اآلية قال : ، قيل)٦( } ∪⊆⊃∩ ‘§

ل طاعته كطاعة اهللا ويأمرنا أن حنبه كما أحبت إن حممدا جيع: عبد اهللا بن أيب ألصحابه
 : النصارى عيسى ابن مرمي، فرتل قوله تعاىل

]٣٢ [}  ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# š^θß™ §9$#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? { )أعرضوا عن طاعتهما، : )٧

} ¨β Î* sù ©! $# Ÿω = Ït ä† t Í Ï≈ s3 ø9 :  قال  أن رسول اهللا  عن أيب هريرة)٨( } ∪⊅⊃∩ #$

                                                 
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣١: ان آية سورة آل عمر) ٥(
 . ٣١: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة آل عمران آية ) ٨(
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٢٩٧ 

من أطاعين دخل اجلنة، : "ومن يأىب؟ قال: ، قالوا"كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب {

  ". )٢( )١( } ين فقد أىبومن عصا

 .... قوله تعاىل ِإنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ ِإْبَراِهيَم َوآلَ عمران َعلَى الَْعالَِمَني
β¨ *  {: قوله تعاىل] ٣٣[ Î) ©!$# #’ s∀ sÜô¹ $# tΠyŠ# u % [nθ çΡuρ { )اآلية، قال ابن عباس )٣ 

قالت اليهود حنن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وحنن على دينهم، : رضي اهللا عنهما
إن اهللا اصطفى هؤالء باإلسالم، وأنتم على غري دين : فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، يعين

كل شيء، آدم أبا البشر اختار، افتعل من الصفوة، وهي اخلالص من : اصطفى. اإلسالم
tΑ#uuρ zΟŠ  {ونوحا،  Ïδ≡tö/Î) tΑ#uuρ tβ≡tôϑ Ïã { )أراد بآل إبراهيم وآل عمران، إبراهيم : ، قيل)٤

π×  {: عليـه السالم وعمران أنفسهما، كقوله تعاىل ¨ŠÉ)t/uρ $ £ϑ ÏiΒ x8ts? ãΑ#u 4† y›θãΒ ãΑ#uuρ 

tβρ ã≈ yδ { )إمساعيل وإسحاق : آل إبراهيم: موسى وهارون، وقال آخرون: ، يعين)٥

 عمران فقد قال  من آل إبراهيم عليه السالم، وأما آل ويعقوب واألسباط، وكان حممد
موسى : هو عمران بن يصهر بن فاهت بن الوي بن يعقوب عليه السالم، وآله: مقاتل

هو عمران بن أشهم بن عمون من ولد سليمان بن داود : وهارون، وقال احلسن ووهب
عمران بن ماثان، وإمنا خص هؤالء بالذكر : مرمي وعيسى، وقيل: عليهما السالم، وآله
’  { كلهم من نسلهم، ألن األنبياء والرسل n?tã tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊂⊂∪ { )٦( . 

                                                 
 ). ٢/٣٦١(أمحد , )٦٨٥١(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
 . ١/١٩٢،  واملصنف يف شرح السنة ١٣/٢٤٩أخرجه البخاري يف االعتصام ) ٢(
 . ٣٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٢٤٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
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٢٩٨ 

]٣٤ [}  Oπ −ƒ Íh‘ èŒ { )استخرجهم نه من الذر أل: ، اشتقاقها من ذرا مبعىن خلق، وقيل)١

 ذراهم، واآلباء ذرية من صلب آدم كالذر، ويسمى األوالد واآلباء ذرية، فاألوالد ذرية، ألنه
$ ;°πtƒ#uuρ öΝçλ× {: ألنه ذرا األبناء منهم، قال اهللا تعاىل ¯Ρr& $ uΖù= uΗ xq öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )آباءهم، :  أي،)٢

}  Oπ −ƒÍh‘ èŒ { )واصطفى ذرية :  نصب على معىن)٣}  $ pκÝÕ÷è t/ .ÏΒ <Ù ÷èt/ 3 { )أي)٤ ، :

بعضها على دين بعض، : قيلبعضها من بعض يف التناصر، و: بعضها من ولد بعض، وقيل
}  ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ íΟŠ Î= tæ ∩⊂⊆∪ { )٥( . 

]٣٥ [}  øŒÎ) ÏMs9$ s% ßNr&tøΒ $# tβ≡tôϑ Ïã { )ة بنت فاقوذا أم مرمي، وعمران، وهي حن)٦ :

هو عمران بن ماثان، وليس بعمران أيب موسى عليه السالم، ألن بينهما ألفا ومثامنائة سنة، 
وقيل كان بني إبراهيم وموسى عليهما السالم ألف سنة، وبني موسى وعيسى عليهما 

عمران : يلالسالم ألفا سنة، وكان بنو ماثان رؤوس بين إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، وق
جعلت لك : ، أي)٧( } Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) ßNö‘x‹tΡ šs9 $tΒ ’Îû Í_ôÜt/ #Y‘§ysãΒ  {: بن أشهم، قوله تعاىل

، والنذر )٨( } ∪∋⊃∩ ö≅¬7s)tGsù ûÍh_ÏΒ ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#  {الذي يف بطين حمررا نذرا مين لك، 

عتيقا خالصا هللا مفرغا لعبادة اهللا وخلدمة الكنيسة، ال : ما يوجبه اإلنسان على نفسه حمررا، أي

                                                 
 . ٣٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤١: سورة يس آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
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٢٩٩ 

حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من : رر، يقالأشغله بشيء من الدنيا، وكل ما أخلص فهو حم
 . الرق

]٣٦ [}  $ £ϑ n= sù $ pκ÷J yè |Ê uρ { )ولدهتا، إذا هي جارية، واهلاء يف قوله: ، أي)١ :

} $pκ÷J yè |Ê uρ { )ولذلك أنث، ) ام(  راجعة إىل النذيرة ال إىل)٢}  ôM s9$ s% { )حنة )٣ 

<Éb  {وكانت ترجو أن يكون غالما،  u‘ ’ÎoΤÎ) !$ pκçJ ÷è |Ê uρ 4 s\Ρé& { )اعتذارا إىل اهللا)٤   

} ª!$#uρ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ ôMyè |Ê uρ { )جبزم التاء إخبارا عن اهللا تعاىل)٥ ،  }  }§øŠs9uρ ãx.©%! $# 

4 s\ΡW{$% x. ( { )ين فيها للينها وضعفها وما يعتريها من  يف خدمة الكنيسة والعباد الذ)٦

$ ÎoΤÎ)uρ’  {, احليض والنفاس pκçJ ø‹£ϑ y™ zΟtƒ ötΒ { )وهي بلغتهم العابدة واخلادمة، وكانت )٧ ،

$ þ’ÎoΤÎ)uρ  {مرمي من أمجل النساء يف وقتها وأفضلهن،  yδ ä‹ŠÏã é& { )أمنعها وأجريها، )٨ 

} š Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒuρ { )أوالدها )٩ ،}  zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩⊂∉∪ { )والشيطان )١٠ ،

 . الطريد اللعني والرجيم املرمى بالشهب

                                                 
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٣٦: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٠ 

$  {: قوله] ٣٧[ yγ n= ¬6 s)tFsù $ yγ š/u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9|¡ym { )قبل اهللا مرمي من حنة، مكان : ، أي)١

مصدر قبل يقبل قبوال، مثل الولوغ والوزوغ، : قبل ورضي، والقبول:  وتقبل مبعىناحملرر،
$  {التكفل يف التربية والقيام بشأهنا، : ومل يأت غري هذه الثالثة، وقيل معىن التقبل yγ tFt7/Ρr& uρ 

$ ·?$ t6 tΡ $ YΖ|¡ym { )وأنبتها فنبتت نباتا حسنا، : ، معناه)٢}  $ yγ n= ¤x.uρ $ −ƒ Ìx.y— ( { )قال أهل )٣ ،

ا عند أخذت حنة مرمي حني ولدهتا، فلفتها يف خرقة ومحلتها إىل املسجد فوضعته: األخبار
األحبار أبناء هارون، وهم يومئذ يلون من بيت املقدس ما يلي احلجبة من الكعبة، فقالت 

دونكم هذه النذيرة، فتنافس فيها األحبار ألهنا كانت بنت أمامهم وصاحب قرباهنم، : هلم
أنا أحقكم هبا، عندي خالتها وكان رأس األحبار ونبيهم، فذلك قوله : فقال هلم زكريا

$  {: تعاىل yγ n= ¤x.uρ $−ƒ Ìx.y— ( { )بتشديد الفاء، ) وكفَّلها( ، قرأ محزة وعاصم والكسائي)٤

ضمنها اهللا وضمها إليه بالقرعة، وقرأ اآلخرون : فيكون زكريا يف حمل النصب أي
ضمها زكريا إىل نفسه وقام بأمرها، وهو :  يف حمل الرفع، أيبتخفيف فيكون زكريا

زكريا بن أذن بن مسلم بن صدوق من أوالد سليمان بن داود عليهما السالم، وقرأ محزة 
والكسائي وحفص عن عاصم زكريا مقصورا، واآلخرون ميدونه، فلما ضم زكريا مرمي 

حاق ضمها إىل خالتها أم حيىي حىت إىل نفسه بىن هلا بيتا واسترضع هلا، وقال حممد بن إس
إذا شبت وبلغت مبلغ النساء، بىن هلا حمرابا يف املسجد وجعل بابه يف وسطها ال يرقى إليها 
إال بالسلم مثل باب الكعبة ال يصعد إليها غريه، وكان يأتيها بطعامها وشراهبا ودهنها كل 

$  {يوم،  yϑ ¯= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγ øŠn= tã $ −ƒ Ìx.y— z># tós Ïϑ ø9$# { )وأراد باحملراب الغرفة، واحملراب أشرف )٥ ،

                                                 
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١ 

ال : اجملالس ومقدمها، وكذلك هو من املسجد، ويقال للمسجد أيضا حمراب، وقال املربد
كان زكريا إذا خرج يغلق : بيع بن أنسيكون احملراب إال أن ُيرتقى إليه بدرجة، وقال الر

y‰y  {عليها سبعة أبواب، فإذا دخل عليها فتحها،  ùρ $ yδ y‰ΖÏã $]% ø— Í‘ ( { )فاكهة يف : ، أي)١

$tΑ  {يف الصيف، غري حينها فاكهة الصيف يف الشتاء، وفاكهة الشتاء  s% ãΛuq öyϑ≈ tƒ 4’ ¯Τr& Å7 s9 

#x‹≈ yδ ( { )معناه من : من أين لك هذا، وأنكر بعضهم عليه وقال: ، قال أبو عبيدة معناه)٢

ôMs9$  {للسؤال عن املكان، ) ينوأ( للسؤال عن اجلهة،) أىن( أي جهة لك هذا ألن s% uθ èδ 

ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( { )إن مرمي من حني ولدت مل : من قطف اجلنة، وقال أبو احلسن: ، أي)٣

:  هلا زكريا أىن لك هذا؟ فتقولتلقم ثديهـا قط بل كان يأتيها رزقهـا من اجلنة، فيقول
} uθèδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( { )٤( ،تكلمت وهي صغرية ،}  ¨βÎ) ©!$# ä−ã— ötƒ tΒ â!$ t±o„ Îötó Î/ A>$ |¡Ïm 

إن الذي قدر على أن يأيت : ك زكريا قالفلما رأى ذل: ، قال أهل األخبار)٥( } ∪∠⊃∩

مرمي بالفاكهة يف غري حينها من غري سبب لقادر على أن يصلح زوجيت ويهب يل ولدا يف 
غري حينه على الكرب، فطمع يف الولد وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا، وكان زكريا 

 . قد شاخ وأيس من الولد

                                                 
 . ٣٧: ة سورة آل عمران آي) ١(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
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٣٠٢ 

، )٢( } ) ‘tãyŠ $−ƒÌŸ2y— …çµ−/u$  {. عند ذلك: ، أي)١( } šÏ9$uΖèδ  {: قال تعاىل] ٣٨[

، )٤( } >ó=yδ ’Í  {يا رب، : ، أي)٣( } ‘tΑ$s% Éb>u  {به فدخل احملراب وغلق األبواب وناجى ر

$ÏΒ šΡà {أعطين  Zπ  {من عندك، : ، أي)٥( } !© −ƒ Íh‘èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( { )ولدا مباركا : ، أي)٦

والذرية تكون واحدا أو مجعا ذكرا وأنثى، وهو هاهنا واحد تقيا صاحلا رضيا، 
طيبة لتأنيث لفظ الذرية، : وإمنا قال، )٧( } ∪∋∩  } ó=yγsù ’Í< ÏΒ šΡà$©! $wŠÏ9uρ بدليل قوله

}  š ¨ΡÎ) ßì‹Ïÿ xœ Ï!$ tã ‘$! †þ  {: جميبه، كقوله تعاىل: سامعه، وقيل: ، أي)٨( } ∪∇⊃∩ #$ ÎoΤÎ) 

àMΖtΒ#u öΝä3În/tÎ/ Èβθãèyϑó™$$sù ∩⊄∈∪ { )فأجيبوين:  أي)٩ . 

]٣٩ [}  çµ ø?yŠ$ oΨ sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )أراد باملالئكة هاهنا جربيل عليه السالم وحده، )١٠ 

ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  {. كقوله تعاىل يف سورة النحل s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )يعين جربيل بالروح والوحي، )١١ ،

مسعت هذا اخلرب من الناس وإمنا . وجيوز يف العربية أن خيرب عن الواحد بلفظ اجلمع، كقوهلم

                                                 
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٨: ان آية سورة آل عمر) ٥(
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة يس آية ) ٩(
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ٢: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣ 

t  {: مسع من واحد، نظريه قوله تعاىل Ï%©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# { )نعيم بن : ، يعين)١

β¨{مسعود،  Î) â¨$ ¨Ζ9$# { )إذا : أبا سفيان بن حرب، وقال املفضل بن سلمة: ، يعين)٢

 -كان القائل رئيسا جيوز اإلخبار عنه باجلمع، الجتماع أصحابه معه، وكان جربيل 
 رئيس املالئكة، وقل ما يبعث إال ومعه مجع، فجرى على ذلك، قوله -م  السالعليه
uθ  {: تعاىل èδ uρ ÖΝÍ← !$ s% ’Ìj?|Á ãƒ ’Îû É># tós Ïϑ ø9$# { )يف املسجد، وذلك أن زكريا كان : ، أي)٣

 يقرب القربان فيفتح باب املذبح، فال يدخلون حىت يأذن هلم يف احلرب الكبري الذي
يف املسجد عند املذبح يصلي والناس : الدخول، فبينما هو قائم يصلي يف احملراب، يعين

ينتظرون أن يأذن هلم يف الدخول، فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض تلمع ففزع منه، 
;βr& ©!$# x8çÅe³u¨  {يا زكريا : فناداه وهو جربيل عليه السالم ãƒ 4 zós u‹Î/ { )هو االسم ال )٤ 

جير ملعرفته، وللزائد يف أوله، واختلفوا يف أنه مل مسي حيىي، فقال ابن عباس رضي اهللا 
: ألن اهللا تعاىل أحيا به قلبه باإلميان، وقيل: دةألن اهللا أحيا به عقر أمه، قال قتا: عنهما

ألن اهللا تعاىل أحياه : معناه ميوت، وقيل: مسي حيىي ألنه أستشهد، والشهداء أحياء، وقيل
$  {بالطاعة حىت مل يعص ومل يهم مبعصية،  P% Ïd‰|Á ãΒ { )نصب على احلال، )٥ }  7π yϑ Î= s3Î/ 

zÏiΒ «!$# { )عيسى عليه السالم، مسي عيسى كلمة اهللا، ألن اهللا تعاىل قال له كن :  يعين)٦

 كلمة ألنه يهتدى به كما يهتدى مسي: من غري أب فكان، فوقع عليه اسم الكلمة، وقيل
هي بشارة اهللا تعاىل ملرمي بعيسى عليه السالم، بكالمه على لسان : بكالم اهللا تعاىل، وقيل

                                                 
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٩ :سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤ 

ألن اهللا تعاىل أخرب األنبياء بكالمه يف كتبه أنه خيلق نبيا بال : جربيل عليه السالم، وقيل
م أول من آمن بعيسى عليه أب، فسماه كلمة حلصوله بذلك الوعد، وكان حيىي عليه السال

السالم وصدقه، وكان حيىي عليه السالم أكرب من عيسى بستة أشهر وكانا ابين خالة، مث 
بكتاب : بكلمة من اهللا، أي: قتل حيىي قبل أن يرفع عيسى عليه السالم، وقال أبو عبيدة

 )١( } Y‰Íh‹y™uρ# {: قوله تعاىل: قصيدته: أنشدين كلمة فالن، أي: من اهللا وآياته، تقول العرب
أراد سيدا يف الدين، قال : هو فعيل من ساد يسود، وهو الرئيس الذي يتبع وينتهي إىل قوله، قال املفضل

 وقال  بهالسيد الذي يطيع ر: احلسن اخللق، قال سعيد بن جبري: السيد: الضحاك
: سيد يف العلم والعبادة والورع، وقيل: السيد الفقيه العامل، وقال قتادة: سعيد بن املسيب

السيد التقي قاله : الكرمي على اهللا تعاىل، وقيل: احلليم الذي ال يغضبه شيء، قال جماهد
الذي يفوق قومه يف مجيع خصال : الذي ال حيسد، وقيل: الضحاك، قال سفيان الثوري

Y‘θÝÁ#  {: هو السخي، قوله تعاىل: هو القانع مبا قسم اهللا له، وقيل: ، وقيلاخلري ym uρ $ wŠÎ; tΡuρ 

zÏiΒ tÅs Î=≈¢Á9$# ∩⊂∪ { )أصله من احلسر وهو احلبس، واحلصور يف قول ابن : ، واحلصور)٢

سعود وابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة رضي اهللا عنهم، وعطاء واحلسن الذي ال يأيت م
أنه حيصر نفسه عن : فعول مبعىن فاعل، يعين: النساء وال يقرهبن، وهو على هذا القول

الشهوات، وقال سعيد بن املسيب، هو العنني الذي ال ماء له فيكون احلصور مبعىن 
كان له مثل هدبة الثوب، وقد : لنساء، قال سعيد بن املسيباملمنوع من ا: احملصور، يعين

أن احلصور املمتنع من الوطء مع : تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره، وفيه قول آخر
القدرة عليه، واختار قوم هذا القول لوجهني أحدمها ألن الكالم خرج خمرج الثناء، وهذا 

 . اق اآلفة باألنبياءأقرب إىل استحقاق الثناء، والثاين أنه أبعد من إحل

                                                 
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٩: سورة آل عمران آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥ 

$tΑ  {: قوله تعاىل] ٤٠[ s% Éb> u‘ { )يا سيدي، قال جلربيل عليه السالم، هذا : ، أي)١

’  {أين يكون، : ، يعين)٢( }  }  4’̄Τr& ãβθä3tƒ قاله هللا: قول الكليب ومجاعة، وقيل Í< 

ÖΝ≈ n= äî { )أين : ، أي)٣}  ô‰s% uρ z Í_ tó n= t/ çy9 Å6ø9$# { )وقد بلغت : ، هذا من املقلوب، أي)٤

أنا يف اجلهد، وقيل معناه وقد نالين الكرب : بلغين اجلهد، أي: الكرب وشخت، كما تقول
كان زكريا يوم بشر بالولد ابن اثنتني وتسعني سنة، : وأدركين وأضعفين، قال الكليب

كان ابن : ابن تسع وتسعني سنة، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: لوقي
’  {: عشرين ومائة سنة، وكانت امرأته بنت مثان وتسعني سنة، فذلك قوله تعاىل ÎAr&tøΒ $#uρ 

ÖÏ%$ tã ( { )رجل عاقر وامرأة عاقر، وقد عقر بضم القاف : عقيم ال تلد، ويقال: أي، )٥

$tΑ  {يعقر عقرا وعقارة،  s% š Ï9≡x‹x. ª!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ â!$ t±o„ ∩⊆⊃∪ { )٦( . 

$tΑ  {: قوله تعاىل] ٤١[ s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ#u ( { )عالمة أعلم هبا وقت : ، أي)٧

$tΑ  {محل امرأيت فأزيد يف العبادة شكرا لك،  s% y7 çG tƒ#u ω r& zΟÏk= x6è? }¨$̈Ψ9$# { )أي)٨ ، :

sπ  {تكف عن الكالم،  sW≈ n= rO BΘ$−ƒ r& { )وتقبل بكليتك على عباديت ال أنه حيبس لسانه )٩ ،

ω  {، وهو صحيح سوي كما قال يف سورة مرمي عن الكالم، ولكنه هني عن الكالم r& 
                                                 

 . ٤٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٠: آية سورة آل عمران ) ٤(
 . ٤٠: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٤١: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤١: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٤١: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦ 

zΝÏk= s3è? šZ$̈Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$ uŠs9 $wƒ Èθ y™ ∩⊇⊃∪ { )يدل على قوله تعاىل)١  :} ôxÎm7y™ uρ Äc Å´ yè ø9$$ Î/ 

Ì≈ x6ö/M}$#uρ ∩⊆⊇∪ { )عقل : ، فأمره بالذكر وهناه عن كالم الناس، وقال أكثر املفسرين)٢

أمسك لسانه عن الكالم عقوبة لسؤاله اآلية، : لسانه عن الكالم مع الناس ثالثة أيام، وقال قتادة
:  أي)٣( } ωÎ) #Y“øΒu‘ 3  {: وقوله. قدر على الكالم ثالثة أيامبعد مشافهة املالئكة إياه، فلم ي

قد : إشارة واإلشارة قد تكون باللسان وبالعني واليد، وكانت إشارته باألصبع املسبحة، قال الفراء
أراد به صوم : من غري أن يبني، وهو الصوت اخلفي شبه اهلمس، وقال عطاءيكون الرمز باللسان 

 ä.øŒ$#uρ y7−/§‘ #ZÏWŸ2 ôxÎm7y™uρ  {ثالثة أيام ألهنم كانوا إذا صـاموا مل يتكلمـوا إال رمـزا، 

ÄcÅ ýèø9$$Î/ Ì≈x6ö/M}$#uρ ∩⊆⊇∪ { )الصالة والعشي ما بني زوال الشمس إىل : املراد بالتسبيح:  قيل)٤

غروب الشمس، ومنه مسيت صالة الظهر والعصر صاليت العشي، واإلبكار ما بني صالة الفجر 
 . إىل الضحى

øŒÎ)uρ ÏMs9$  {: قوله تعاىل] ٤٢[ s% èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )جربيل، : ، يعين)٥}  ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# 

Å79xsÜô¹ Ï8t£γ  {، اختارك )٦( } #$ sÛuρ { )من : من مسيس الرجال، وقيل: ، قيل)٧

Å79xsÜô¹  {من الذنوب، : كانت مرمي ال حتيض، وقيل: احليض والنفاس، قال السدي $#uρ 

4’ n?tã Ï!$ |¡ÎΣ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊆⊄∪ { )على مجيع نساء العاملني : على عاملي زماهنا، وقيل: ، قيل)٨
                                                 

 . ١٠: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٤١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤١:  آية سورة آل عمران) ٤(
 . ٤٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧ 

بالتحرير يف املسجد ومل حترر : يف أهنا ولدت بال أب ومل يكن ذلك ألحد من النساء وقيل
 . أنثى

ÞΟtƒ  {: قوله تعاىل] ٤٣[ öyϑ≈ tƒ  ÉL ãΨø% $# Å7În/tÏ9 { )قالت هلا املالئكة شفاها أي)١ ، :

القنوت : الطاعة، وقيل: أطيلي القيام يف الصالة لربك، والقنوت: أطيعي ربك وقال جماهد
ملا قالت هلا املالئكة ذلك قامت يف الصالة حىت ورمت قدماها : طول القيام، قال األوزاعي

“  {حا وسالت دما وقي Ï‰ß∨ó™ $#uρ  Éëx.ö‘ $#uρ { )إمنا قدم السجود على الركوع ألنه : ، قيل)٢

بل كان الركوع قبل السجود يف الشرائع كلها، وليس : كان كذلك يف شريعتهم، وقيل
yìtΒ šÏè  {الواو للترتيب بل للجمع،  Ï.≡§9$# ∩⊆⊂∪ { )ومل يقل مع الراكعات ليكون )٣ ،

 . معناه مع املصلني يف اجلماعة: أعم وأمشل، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل

y7  {: قوله تعاىل] ٤٤[ Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# ÏµŠÏmθ çΡ y7ø‹s9Î) 4 { )يقول حملمد)٤ ،  

ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا وحيىي ومرمي وعيسى، على نبينا وعليهم السالم، من 
$  {من أخبار الغيب نوحيه إليك رد الكناية إىل ذلك فلذلك ذكره، : أنباء الغيب، أي tΒ uρ 

|MΨä. { )يا حممد، )٥ ،}  óΟÎγ ÷ƒ t$ s! øŒÎ) šχθ à)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈ n=ø% r& { )لالقتراع  سهامهم يف املاء)٦ 

                                                 
 . ٤٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٤٤: عمران آية سورة آل ) ٥(
 . ٤٤: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٨ 

}  óΟ ßγ •ƒ r& ã≅ à õ3 tƒ zΝ tƒ ö tΒ { )حيضنها ويربيها، )١ ،} $ tΒ uρ |MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒ y‰ s9 øŒ Î) 

tβθ ßϑ ÅÁ tF ÷‚ tƒ ∩⊆⊆∪ { )يف كفالتها)٢ ، . 

قوله تعاىل ِإذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى 
 .... اْبُن َمْرَيَم

øŒÎ) ÏM  {: قوله تعاىل] ٤٥[ s9$ s% èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8çÅe³u; ãƒ 7π yϑ Î= s3Î/ çµ ÷ΖÏiΒ çµ ßϑ ó™$# 

ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ötΒ { )إمنا قال امسه، ورد الكناية إىل عيسى، واختلفوا يف أنه مل )٣ ،

أنه مسح من األقذار وطهر من : عىن املفعول، يعينهو فعيل مب: مسي مسيحا، فمنهم من قال
: ألنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل: إنه مسح بالربكة، وقيل: الذنوب، وقيل

ألنه كان مسيح القدم ال : مسحه جربيل جبناحه حىت مل يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل
، وقال بعضهم هو فعيل أمخص له، ومسي الدجال مسيحا ألنه كان ممسوح إحدى العينني
 عليه -مسي عيسى : مبعىن الفاعل، مثل عليم وعامل، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

مسي بذلك ألنه كان يسيح يف :  مسيحا ألنه ما مسح ذا عاهة إال برأ، وقيل- السالم
: املسيح الصديق، ويكون املسيح مبعىن: األرض وال يقيم يف مكان، وقال إبراهيم النخعي

$  {واحلرف من األضداد، . اب، وبه مسي الدجالالكذ YγŠ Å_ uρ { )أي شريفا رفيعا ذا )٤ ،

$ Îû’  {جاه وقدر،  u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ zÏΒ uρ tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩⊆∈∪ { )عند اهللا)٥ ، . 

                                                 
 . ٤٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩ 

]٤٦ [}  ãΝÏk=x6ãƒuρ }¨$̈Ψ9$# ’Îû Ï‰ôγyϑø9$# { )صغريا قبل أوان الكالم، )١ }  WξôγŸ2uρ { )٢( ،

وكهال بعد : يعين إذا اجتمعت قوته قبل أن يرفع إىل السماء، وقال احلسني بن الفضل: قال مقاتل
أخربها أنه يبقى حىت يكتهل، وكالمه بعد الكهولة إخبار عن األشياء : نزوله من السماء، وقيل

يه السالم، وكالمه يف املهد معجزة ويف الكهولة وكهال نبيا بشرها بنبوة عيسى عل: املعجزة، وقيل
حليما، والعرب متدح الكهولة، ألهنا احلالة الوسطى يف احتناك : وكهال أي: دعوة، وقال جماهد

هو من : ، أي)٣( } ∪∌⊇∩ zÏΒuρ šÅsÎ=≈¢Á9$#  {السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة، 

 . العباد الصاحلني

]٤٧ [}  ôMs9$s% Éb>u‘ { )تقول هللا:  يا سيدي، تقوله جلربيل، وقيل)٤  }  4’̄Τr& ãβθä3tƒ 

’Í< Ó$s!uρ óΟs9uρ Í_ó¡|¡ôϑtƒ ×|³o0 ( { )ومل يصبين رجل، قالت ذلك تعجبا إذ مل تكن جرت العادة )٥ 

، أراد كون )٦( } &tΑ$s% Å7Ï9≡x‹Ÿ2 ª!$# ß,è=÷‚tƒ $tΒ â!$t±o„ 4 #sŒÎ) #|Ós% #\øΒr  {بأن يولد ولد ال أب له، 

 . ، كما يريد)٧( } ∪∠⊇∩ yϑ̄ΡÎ*sù ãΑθà)tƒ …çµs9 ä. ãβθä3u‹sù$  {الشيء، 

]٤٨ [}  çµßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# { )الكتابة واخلط، : ، أي)٨}  sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ { )العلم )٩ ،

sπ1  {والفقه  u‘ öθ −G9$#uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ ∩⊆∇∪ { )علمه اهللا التوراة واإلجنيل)١  . 

                                                 
 . ٤٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٦: ة آل عمران آية سور) ٣(
 . ٤٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٠ 

]٤٩ [}  »ωθ ß™ u‘ uρ { )وجنعله رسوال : ، أي)٢} 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) { )قيل)٣ ، :

إمنا كان رسوال بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بين : كان رسوال يف حال الصبا، وقيل
’  {: إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السالم، فلما بعث قال ÎoΤr& { )قال )٤ ،

ô‰s% Νä3çG  {معناه بأين : الكسائي إمنا فتح ألنه أوقع الرسالة عليه، وقيل ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ { )٥( ،

، تصدق قويل، وإمنا قال بآية وقد أتى بآيات ألن الكل )٦( } ) ‘§/ÏiΒ öΝà6În  {عالمة، 

دل على شيء واحد وهو صدقه يف الرسالة، فلما قال ذلك عيسى عليه السالم لبين 
’þ  {: وما هي قال: إسرائيل قالوا ÎoΤr& ß,è= ÷z r& { )أصور وأقدر، : ، أي)٧}  Νà6s9 š∅ÏiΒ 

ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγ x. Îö©Ü9$# { )ويف املائدة، واهليئة الصورة ، هاهنا)كهيئة الطائر( ، قرأ أبو جعفر)٨ 

›ã‡àΡr'sù Ïµ  {هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته، : املهيأة من قوهلم Ïù { )يف الطري : ، أي)٩

}  ãβθä3u‹sù #MösÛ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# ( { )قراءة األكثرين باجلمع، ألنه خلق طريا كثريا، وقرأ )١٠ ،

على الواحد هاهنا ويف سورة املائدة، ذهبوا إىل نوع ) فيكون طائرا( أهل املدينة ويعقوب
 ألنه أكمل الطري خلقا؛ ألن واحد من الطري، ألنه مل خيلق غري اخلفاش، وإمنا خص اخلفاش

                                                                                                                                            
 . ٤٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١١ 

كان يطري ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب : له ثديا وأسنانا، وهي حتيض، قال وهب
 قوله  عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل اخللق من فعل اخلالق، وليعلم أن الكمال هللا

Û  {: تعاىل Ì̃ö/é&uρ tµ yϑ ò2 F{$# š⇑tö/F{$#uρ { )أشفيهما وأصححهما، واختلفوا : ، أي)١

هو الذي ولد أعمى، وقال :  وقتادة- رضي اهللا عنهما -يف األكمه، قال ابن عباس 
هو الذي يبصر : هو األعمش، وقال جماهد: هو األعمى، وقال عكرمة: احلسن والسدي
صر بالليل، واألبرص هو الذي به وضح، وإمنا خص هذين ألهنما داءان بالنهار وال يب

 الطب، فأراهم اهللا املعجزة من - عليه السالم -عياءان، وكان الغالب يف زمن عيسى 
Ä  {: جنس ذلك، قوله تعاىل ór é&uρ 4’ tAöθ uΚ ø9$# ÈβøŒÎ* Î/ «!$# ( { )قد أحيا أربعة : ، قال ابن عباس)٢

أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح، فأما عازر فكان صديقا له فأرسلت 
 أن أخاك عازر ميوت وكان بينه وبينه مسرية ثالثة أيام - عليه السالم -أخته إىل عيسى 

انطلقي بنا إىل قربه، : نذ ثالثة أيام، فقال ألختهفأتاه هو وأصحابه فوجدوه وقد مات م
فانطلقت معهم إىل قربه، فدعا اهللا تعاىل فقام عازر ودكه يقطر فخرج من قربه وبقي وولد 

 على سرير حيمل فدعا - عليه السالم -له، وأما ابن العجوز فإنه ُمّر به ميتا على عيسى 
ال ولبس ثيابه ومحل السرير على اهللا عيسى فجلس على سريره، ونزل عن أعناق الرج

عنقه ورجع إىل أهله فبقي وولد له، وأما ابنة العاشر فكان والدها رجال يأخذ العشور، 
 فأحياها، وبقيت وولدت، وأما سام بن نوح عليه  ماتت له بنت باألمس، فدعا اهللا

 من قربه،  جاء إىل قربه فدعا باسم اهللا األعظم فخرج- عليه السالم -السالم فإن عيسى 
وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة، ومل يكونوا يشيبون يف ذلك الزمان، فقال 

بشرط : مت، قال: ال ولكن دعوتك باسم اهللا األعظم، مث قال له: قد قامت القيامة؟ قال

                                                 
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٢ 

⁄Νä3ã  {: قوله تعاىل. أن يعيذين اهللا من سكرات املوت، فدعا اهللا ففعل Îm; tΡé&uρ { )١( ،

$  {أخربكم  yϑ Î/ tβθ è=ä.ù's? { )ممـا لـم أعاينـه، )٢ ،}  $ tΒ uρ tβρ ãÅz £‰s? { )٣( ،

Îû öΝà6Ï?θ’  {ترفعونـه،  ã‹ç/ 4 { )كان خيرب الرجل مبا أكل : ، حىت تأكلوه، وقيل)٤

β¨  {: قوله تعاىل. ا ادخره للعشاءالبارحة ومبا يأكل اليوم ومب Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )الذي )٥ ،

Zπ  {ذكرت،  tƒUψ öΝä3©9 β Î) ΟçFΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆∪ { )٦( . 

]٥٠ [}  $ ]% Ï d‰ |Á ãΒ uρ { )عطف على قوله )٧ }  »ωθ ß™ u‘ uρ { )٨( }  $ yϑ Ï j9 

š ÷ t/ £“ y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ¨≅ Ïm T{ uρ Ν à6 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tΠ Ì h ãm öΝ à6 ø‹ n= tæ 4 { )من )٩ ،

حرم كل الذي : أراد بالبعض الكل، يعين: اللحوم والشحوم، وقال أبو عبيدة
/  {: عليكم، وقد ذكر البعض ويراد به الكل، قوله تعاىل ä3 çG ø⁄ Å_ uρ 7π tƒ$ t↔ Î/  Ï iΒ 

öΝ à6 Î n/ ما ذكر من اآليات، وإمنا وحدها ألهنا كلها جنس واحـد : ، يعين)١٠( } ‘§

θ#)  {لـى رسالته، فـي الداللة ع à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ { )١١( . 

                                                 
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٤٩ : سورة آل عمران آية) ٨(
 . ٥٠: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٥٠: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ٥٠: سورة آل عمران آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٣ 

]٥١ [}  ¨β Î) ©! $# † Î n1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊇∪ { )١( . 

                                                 
 . ٥١: سورة آل عمران آية ) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٤ 

]٥٢ [}  * !$ £ϑ n= sù ¡§ ym r& 4† |¤Š Ïã { )وجد، قاله الفراء، وقال أبو : ، أي)١

ãΝ  {رأى، : عرف، وقال مقاتل: عبيدة åκ ÷] ÏΒ t ø ä3 ø9 ، وأرادوا قتله استنصر )٢( } #$

$tΑ  {عليهم،  s% ô tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! مع اهللا : جريج، قال السدي وابن )٣( } ) #$

: مع الذود، كما قال اهللا تعاىل: الذود إىل الذود إبل، أي: تعاىل، تقـول العرب
}  Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4 { )وقال احلسن وأبو مع أموالكم: ، أي)٤ ،

لَى( عبيدة يف ذات اهللا، وسبيله، : من أعواين يف اهللا، أي: مبعىن يف، أي) ِإ
لَى( :وقيل من يضم نصرته إىل نصرة اهللا يل، واختلفوا يف : يف موضعها معناه) ِإ

كانوا صيادين يصطادون السمك، مسوا حواريني : احلواريني، قال جماهد والسدي
كانوا قصارين، مسوا بذلك : نوا مالحني، وقال احلسنكا: لبياض ثياهبم، وقيل

مسوا حواريني لصفاء : يبيضوهنا، وقال الضحاك: ألهنم كانوا حيورون الثياب، أي
مسوا به ملا عليهم من أثر العبادة ونورها، وأصل احلور : قلوهبم، وقال ابن املبارك

يدة بياض شد: رجل أحور وامرأة حوراء أي: شدة البياض، يقال: عند العرب
احلواريون هم األصفياء، وهم كانوا أصفياء عيسى : الكليب وعكرمةالعني، وقال 

سألت قتادة عن : عليه السالم، وكانوا اثين عشر رجال، قال روح بن أيب القاسم
احلواريون هم : هم الذين تصلح هلم اخلالفة، وعنه أيضا أنه قال: احلواريني، قال

، واحلواري الناصر، واحلواري يف كالم ارون األنصاحلواري: الوزراء، وقال احلسن
$^š  {الرجل الذي يستعني به فيما ينويه : العرب خاصة s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß øt wΥ 

                                                 
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٥ 

â‘$ |ÁΡ r& «! $  {، أعوان دين اهللا ورسوله )١( } #$ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ô‰ yγ ô© $# uρ { )يا )٢ ،

$ {عيسى،  ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ { )٣( . 

]٥٣ [}  !$oΨ−/u‘ $̈ΨtΒ#u !$yϑÎ/ |Mø9t“Ρr& { )من كتابك، )٤ ،}  $oΨ÷èt7̈?$#uρ tΑθß™§9$# { )٥( ،

، الذين شهدوا ألنبيائك بالصدق، وقال )٦( } ∪⊃∋∩ oΨö;çFò2$$sù yìtΒ šÏ‰Îγ≈¤±9$#$  {عـيسـى، 

 وأمته،  مع حممد: عطاء مع النبيني ألن كل نيب شاهد أمته، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . ألهنم يشهدون للرسل بالبالغ

ρ#)  {: قوله تعاىل] ٥٤[ ãx6tΒ uρ { )كفار بين إسرائيل الذي أحس عيسى : ، يعين)٧

منهم الكفر، دبروا يف قتل عيسى عليه السالم، بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع 
احلواريني، وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك مكرهم، قال 

ρ#)  {: اهللا تعاىل ãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t ÌÅ3≈ yϑ ø9$# ∩∈⊆∪ { )فاملكر من املخلوقني )٨ ،

اخلبث واخلديعة واحليلة، واملكر من اهللا استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث ال يعلم، كما 
Νßγ  {: قال ã_ Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇⊄∪ { )ومكر اهللا تعاىل هبم يف هذه )٩ ،

 . اآلية هو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السالم، حىت قتل

                                                 
 . ٥٢: ية سورة آل عمران آ) ١(
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٨٢: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٦ 

يَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن قوله تعاىل ِإذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإلَ
 .... كَفَُروا

]٥٥ [}  øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# # |¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjùuθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’n< Î) { )اختلفوا يف بعض )١ ،

إين قابضك ورافعك يف الدنيا إيل من غري : ليب وابن جريجالتويف هاهنا، قال احلسن والك
$  {موت، يدل عليه قوله تعاىل  £ϑ n= sù  Í_ tG øŠ©ùuθ s? { )قبضتين إىل السماء وأنا حي:  أي)٢ ,

إين رافعك :  بعد موته، فعلى هذا للتويف تأويالن أحدمهاألن قومه إمنا تنصروا بعد رفعه ال
توفيت من كذا وكذا وأستوفيه إذا أخذته تاما، : إيل وافيا مل ينالوا منك شيئا، من قوهلم

: تسلمته، وقال الربيع بن أنس: إين متسلمك، من قوهلم توفيت منه كذا، أي: واآلخر
فعه اهللا نائما إىل السماء، معناه إين منيمك املراد بالتويف النوم، وكان عيسى قد نام فر

uθ  {: ورافعك إيل، كما قال اهللا تعاىل èδuρ “ Ï% ©!$# Νà69©ùuθ tG tƒ È≅ ø‹©9$$ Î/ { )ينيمكم :  أي)٣

، وروى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي اهللا املراد بالتويف املوت: بالليل، وقال بعضهم
ö≅è% Νä39©ùuθ *  {: إين مميتك يدل عليه قوله تعاىل: عنهما أن معناه tG tƒ à7n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )٤( ،

 عيسى ثالث ساعات من النهار مث توىف اهللا: فعلى هذا له تأويالن أحدمها ما قاله وهب
إن النصارى يزعمون أن اهللا تعاىل توفاه : أحياه مث رفعه اهللا إليه، وقال حممد بن إسحاق

إن يف : ما قاله الضحاك ومجاعة: سبع ساعات من النهار، مث أحياه ورفعه إليه، واآلخر
ن كفروا ومتوفيك بعد إين رافعك إيل ومطهرك من الذي: هذه اآلية تقدًميا وتأخًريا معناه

x8ãÎdγ  {: قوله تعاىل. إنزالك من السماء sÜãΒ uρ š∅ ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 { )خمرجك من :  أي)٥

                                                 
 . ٥٥: ران آية سورة آل عم) ١(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
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٣١٧ 

ã≅Ïã%y  {بينهم ومنجيك منهم  ùρ tÏ%©!$# x8θãèt7̈?$# s−öθsù šÏ%©!$# (#ÿρãxx. 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ( { )قال )١ ،

هم أهل اإلسالم الذين صدقوه واتبعوا دينه يف : قتادة والربيع والشعيب ومقاتل والكليب
الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة واملنعة واحلجة،  فهم فوق  التوحيد من أمة حممد

أراد هبم : هم أهل الروم، وقيل: يعين احلواريني فوق الذين كفروا، وقيل: وقال الضحاك
فهم فوق اليهود إىل يوم القيامة، فإن اليهود قد ذهب ملكهم، وملك : النصارى، أي

االتباع مبعىن االدعاء واحملبة، ال النصارى دائم إىل قريب من قيام الساعة، فعلى هذا يكون 
_ΟèO ¥’n<Î) öΝà6ãèÅ¢  {اتباع الـديـن،  ötΒ { )فـي اآلخـرة، )٢ ،}  ãΝà6ôm r'sù öΝä3oΨ ÷ t/ 

$ yϑŠ Ïù óΟçFΖä. Ïµ‹Ïù tβθàÎ= tF÷‚ s? ∩∈∈∪ { )من الدين وأمر عيسى)٣ ، . 

]٥٦ [}  $̈Βr'sù tÏ%©!$# (#ρãxx. öΝßγç/Éj‹tãé'sù $\/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# { )بالقتل والسيب واجلزية )٤ ،

 . )٦( } ∪∌∋∩ tΒuρ Οßγs9 ÏiΒ tÎÅÇ≈̄Ρ$  {ويف اآلخرة بالنار، :  أي)٥( } ÍοtÅzFψ$#uρ  {والذلة، 

]٥٧ [}  $ ¨Β r&uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟÎγ‹ Ïjùuθ ã‹sù öΝèδ u‘θã_ é& 3 { )أي)٧  :

ª!$#uρ Ÿω =Ås  {، يوفيهم أجور أعماهلم ãƒ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∠∪ { )ال يرحم الكافرين وال : ، أي)٨

 . يثين عليهم باجلميل

                                                 
 . ٥٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٥٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٥٦: عمران آية سورة آل ) ٥(
 . ٥٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
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٣١٨ 

]٥٨ [}  y7 Ï9≡sŒ { )هذا الذي ذكرته لك من اخلرب عن عيسى ومريـم :  أي)١

=çνθè  {واحلواريني  ÷G tΡ š ø‹n= tã { )خنربك به بتالوة جربيل عليك، : ، يعين)٢}  zÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

Ìø.Ïe%! $#uρ ÉΟ‹ Å3ys ø9$# ∩∈∇∪ { )الذكر : ، يعين القرآن والذكر ذي احلكمة، وقال مقاتل)٣

هو اللوح احملفوظ، وهو : الذكر احلكيم: احملكم املمنوع من الباطل، وقيل: احلكيم، أي
من اآليات أي من العالمات الدالة على نبوتك ألهنا : معلق بالعرش من درة بيضاء، وقيل

 .  يعلمها إال قارئ كتاب اهللا أو من يوحى إليه وأنت أمي ال تقرأأخبار ال

]٥٩ [}  χ Î) Ÿ≅sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( { )اآلية نزلت يف وفد جنران، )٤ 

تقول إنه : وما أقول؟ قالوا:  ما لك تشتم صاحبنا، قال  اهللاوذلك أهنم قالوا لرسول
، "أجل هو عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول : " عبد اهللا، قال
χ  {: هل رأيت إنساًنا قط من غري أب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: فغضبوا وقالوا Î) 

Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# { )يف كونه خلقه من غري أب )٥ }  È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( { )ألنه خلق )٦ 

çµ…  {من غري أب وأم،  s)n= yz ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 { )لعيسى عليه السالم، : ، يعين)٧

} ä. ãβθä3u‹sù ∩∈∪ { )ما معىن قوله: فكان، فإن قيل: ، يعين)٨ :}  …çµ s)n= yz ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO 

                                                 
 . ٥٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٥٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٥٩: ة آل عمران آية سور) ٦(
 . ٥٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٥٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
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tΑ$ s% …çµ s9 ä. ãβθä3u‹sù ∩∈∪ { )معناه خلقه مث أخربكم :  خلقًا، وال تكوين بعد اخللق، قيل)١

أين قلت له كن فكان من غري ترتيب يف اخللق كما يكون يف الوالدة، وهو مثل قول 
مث أخربك أين أعطيتك أمس : يتك أمس درمهًا أيأعطيتك اليوم درمهًا مث أعط: الرجل

درمهًا، وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس، ألن القياس هو رد فرع إىل أصل 
 . بنوع شبه، وقد رد اهللا تعاىل خلق عيسى إىل آدم عليهم السالم بنوع شبه

ys,‘  {: قوله تعاىل] ٦٠[ ø9$# ÏΒ y7Îi/¢‘ { )جاءك احلق من : هو احلق، وقيل:  أي)٢

Ÿξsù ä3s? zÏiΒ t  {ربك،  ÎtIôϑ ßϑ ø9$# ∩∉⊃∪ { )الشاكني، اخلطاب للنيب:  أي)٣ واملراد أمته  . 

 }  ôyϑ قوله] ٦١[ sù y7§_ !% tn Ïµ‹ Ïù { )جادلك يف أمر عيسى ويف احلق، :  أي)٤

}  . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u !% y` z ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 ≅ö  { بأن عيسـى عبد اهللا ورسوله، )٥( } #$ à) sù 

(# öθ s9$ yè s? { )أصله تعاليوا تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، )٦ ،

äí {  تعال كأنه يقول ارتفع،مبعىن: قال الفراء ô‰tΡ { )جزم جلواب األمر، وعالمة )٧ 

$  {اجلزم سقوط الواو،  tΡu!$ oΨ ö/r& ö/ä.u!$ oΨ ö/r&uρ $ tΡu!$ |¡ÎΣ uρ öΝä.u!$ |¡ÎΣ uρ $ oΨ |¡àΡr&uρ öΝä3|¡àΡr&uρ { )قيل)٨ ، :

 والعرب تسمي ابن  أبناءنا احلسن واحلسني، ونساءنا فاطمة وأنفسنا عىن نفسه وعليا

                                                 
 . ٥٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٦٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٨(
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Ÿω  {: عم الرجل نفسه، كما قال اهللا تعاىل uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& { )يريد إخوانكم، )١ 

≅ΟèO ö¢  {هو على العموم جلماعة أهل الدين، : وقيل ÍκtJ ö6 tΡ { )قال ابن عباس رضي اهللا )٢ ،

جنتهد ونبالغ يف الدعاء، وقال الكسائي وأبو : أي نتضرع يف الدعاء، وقال الكليب: نهماع
yè≅  {لعنته : َنْبَتِهلْ، واالبتهال االلتعان، يقال عليه هبلة اهللا، أي: عبيدة ôf uΖsù |M uΖ÷è ©9 «!$# ’n?tã 

šÎ/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪ { )منا ومنكم يف أمر عيسى)٣ ، . 

≈›βÎ) #x¨  {: قال اهللا تعاىل] ٦٢[ yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s)ø9$# ‘,ys ø9$# 4 { )النبأ احلق، )٤ }  $ tΒ uρ ôÏΒ 

>µ≈ s9 Î) ω Î) ª! χ  {وما إله إال اهللا، : صلة تقديره) ِمْن( و)٥( } 4 #$ Î) uρ ©! $# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 ys ø9 $# ∩∉⊄∪ { )٦( . 

]٦٣ [}  βÎ*sù (#öθ©9uθs? { )٧( أعرضوا عن اإلميان ،}  ¨βÎ*sù ©!$# 7ΟŠÎ=tæ tÏ‰Å¡øßϑø9$$Î/ ∩∉⊂∪ { )٨( ،

 . اهللا ويدعون الناس إىل عبادة غري اهللالذين يعبدون غري 
 .... قوله تعاىل قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى كَلََمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم

]٦٤ [}  ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 { )والعرب تسمي كل قصة هلا )٩ 

 مستوية )٢( } uΖoΨ÷t/ ö/ä3uΖ÷t/uρ$  { عدل )١( } ™!#uθy¥  {) كلمة( ومنه مسيت القصيدة) كلمة( شرح
                                                 

 . ١١: سورة احلجرات آية ) ١(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٦١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
  .٦٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٩(
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٣٢١ 

مستوية أي أمر مستو، يقال دعا فالن إىل السواء، أي إىل النصفة، وسواء كل شيء وسطه، ومنه 
للنصفة سواء؛ ألن أعدل األمور : إمنا قيل و)٣( } ∪∋∋∩ #$:çν#utsù ’Îû Ï!#uθy™ ÉΟŠÅspgø  {: قوله تعاىل

أفضلها وأوسطها، سواء نعت لكلمة إال أنه مصدر، واملصدر ال يثىن وال جيمع وال يؤنث فإذا 
 ™ZΡ%s3tΒ “Yθß$  {: فتحت السني مددت، وإذا كسرت أو ضمت قصرت، كقوله تعاىل

ω  {. ، مث فسر الكلمة فقال)٤( } ∪∇∋∩ r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# { )رفع على ) أن(  وحمل)٥

صلة، معناه حمله نصب برتع حرف ال: رفع باالبتداء، وقيل: ، وقال الزجاج)هي( إضمار
تعالوا إىل كلمة أن ال نعبد : حمله خفض بدلًا من الكلمة؛ أي: بأن ال نعبد إال اهللا، وقيل

Ÿω  {إال اهللا،  uρ x8Îô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚ −G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 { )كما )٦ 

ÿρ#)  {: فعلت اليهود والنصارى، قال اهللا تعاىل ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ 

معناه ال : ود بعضهم لبعض أي ال نسجد لغري اهللا وقيلهو سج: ، وقال عكرمة)٧( } #$!»

β  {نطيع أحدا يف معصية اهللا  Î* sù (#öθ ©9uθ s? (#θä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô©  أي فقولوا أنتم يا أمة )٨( } #$

Ρr'Î/ šχθ̄$ {اشهدوا :  هلم حممد ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ { )خملصون بالتوحيد)٩  . 

                                                                                                                                            
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية ) ٩(
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Ÿ≅÷δ  {: قوله تعاىل] ٦٥[ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# zΝÏ9 šχθ • !̀$ ys è? þ’ Îû tΛ Ïδ≡tö/Î) { )تزعمون أنه )١ 

والنصرانية وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة، كان على دينكم، وإمنا دينكم اليهودية 
$!  {والنصرانية بعد نزول اإلجنيل،  tΒ uρ ÏMs9Ì“Ρé& èπ1u‘ öθ −G9$# ã≅‹ÉfΡM}$#uρ ω Î) .ÏΒ ÿÍν Ï‰÷è t/ 4 { )٢( ،

طويل وكان بني إبراهيم وموسى ألف سنة وبني موسى وعيسى بعد إبراهيم بزمان : أي
=Ÿξsùr& šχθè  {ألفا سنة  É)÷è s? ∩∉∈∪ { )بطالن قولكم)٣  . 

ΛäΡ÷  {: قوله تعاىل] ٦٦[ r'̄≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδ óΟçFôf yf≈ ym { )أصله أوالء دخلت عليه هاء )٤ 

$  {يا هؤالء أنتم، : التنبيه، وهو موضع النداء يعين yϑŠ Ïù Νä3s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ zΝÎ= sù šχθ • !̀$ ys è? $ yϑŠ Ïù 

}§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ 4 ª!$#uρ { )يعين يف أمر موسى وعيسى، وادعيتم أنكم على دينهما، )٥ ،

وقد أنزلت التوراة واإلجنيل عليكم، فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم وليس يف كتابكم 
 ألهنم  يف أمر حممد: علم يعينحاججتم فيما لكم به : أنه كان يهوديا أو نصرانيا، وقيل

وجدوا نعته يف كتاهبم، فجادلوا فيه بالباطل، فلم حتاجون يف إبراهيم، وليس يف كتابكم 
=ãΝn  {وال علم لكم به،  ÷è tƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉∉∪ { )مث برأ اهللا تعاىل إبراهيم عما )٦ ،

 : قالوا، فقال

                                                 
 . ٦٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٦٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
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]٦٧ [}  $ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡tö/Î) $ wƒ ÏŠθåκu‰ Ÿω uρ $ |‹ÏΡ#uóÇnΣ Å3≈ s9uρ šχ% x. $Z‹ÏΖym $ Vϑ Î= ó¡•Β $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ 

tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩∉∠∪ { )احلنيف الذي : ، واحلنيف املائل عن األديان إىل الدين املستقيم، وقيل)١

 . يوحد وحيج ويضحي وخيتنت ويستقبل الكعبة وهو أسهل األديان وأحبها إىل اهللا عز وجل

χ  {: قوله تعاىل] ٦٨[ Î) ’n< ÷ρ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# zΝŠ Ïδ≡tö/Î* Î/ t Ï% ©#s9 çνθ ãèt7¨?$# { )أي من اتبعه يف )٢ 

≈›x#  {زمانه وملته بعده  yδ uρ É<¨Ζ9$# { )يعين حممًدا)٣   }  š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 3 { )٤( 
’ª!$#uρ   {من هذه األمة : يعين Í< uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉∇∪ { )٥( . 

 }  N̈Šuρ ×π قوله] ٦٩[ xÍ← !$©Û ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# { )نزلت يف معاذ بن جبل )٦ ،

 N̈Šuρ  {وحذيفة بن اليمان وعمـار بن يا سر حني دعاهم اليهود إىل دينهم، فرتلت 

×π xÍ← !$©Û { )متنت مجاعة من أهل الكتاب يعين اليهود، :  أي)٧}  öθ s9 ö/ä3tΡθ = ÅÒ ãƒ { )٨( 
$  {ونكم عن دينكم ويردونكم إىل الكفر، يستزيل tΒ uρ šχθ =ÅÒ ãƒ HωÎ) öΝßγ |¡àΡr& $ tΒ uρ 

šχρ âßêô±o„ ∩∉∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٦٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٦٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٦٩: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٤ 

]٧٠ [}  Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχρ ãàõ3s? ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# { )القرآن وبيان نعت :  يعين)١

 }  ÷ΛäΡ حممد r&uρ šχρ ß‰yγ ô±n@ ∩∠⊃∪ { )أن نعته يف التوراة واإلجنيل مذكور)٢  . 

]٧١ [}  Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨,ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t6ø9$$ Î/ { )ختلطون اإلسالم )٣ 

مل ختلطون اإلميان بعيسى عليه السالم وهو احلق، بالكفر : باليهودية والنصرانية، وقيل
ِلَم ختلطون التوراة اليت أنزلت على موسى بالباطل الذي : وقيل. اطل وهو الب مبحمد

tβθßϑ  {حرفتموه وكتبتموه بأيديكم،  çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡr& uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩∠⊇∪ { )أن حممًدا)٤   

 . ودينه حق
وله تعاىل َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب آِمُنوا ِبالَِّذي أُْنِزلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه ق

 .... النََّهاِر
]٧٢ [}  M s9$ s% uρ ×π xÍ←!$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΖÏΒ#u ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµ ô_ uρ 

Í‘$ yγ ¨Ψ9$# { )أوله، مسي وجًها ألنه أحسنه وأول ما يواجه الناظر فرياه، )٥ }  (#ÿρ ãàø.$#uρ 

…çν tÅz# u öΝßγ ¯= yès9 tβθãè Å_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )فيشكون ويرجعون عن دينهم)٦ ، . 

]٧٣ [}  Ÿω uρ (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? ω Î) yϑ Ï9 yìÎ7s? ö/ä3oΨƒ ÏŠ { )هذا متصل باألول من قول اليهود )٧ 

وافق ملتكم، والالم : وال تصدقوا ِإلَّا ِلَمْن َتِبَع ِديَنكُْم، أي: ِمُنوا أيبعضهم لبعض، َولَا ُتْؤ

                                                 
 . ٧٠ : سورة آل عمران آية) ١(
 . ٧٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٥ 

≅ö  {: ال تصدقوا إال ملن تبع دينكـم اليهودية، كقوله تعاىل: صلة أي) من( يف è% # |¤ tã 

β r& tβθä3tƒ t∃ÏŠu‘ Νä3s9 { )ردفكم:  أي)١ .}  ö≅ è% ¨β Î) 3“ y‰ßγ ø9$# “ y‰èδ «!$# { )هذا خرب )٢ ،

هذا كالم معترض بني كالمني : من اهللا تعاىل أن البيان بيانه، مث اختلفوا فيه فمنهم من قال
َولَا ُتْؤِمُنوا ِإلَّا ِلَمْن : إخبار عن قول اليهود لبعض، ومعناهوما بعده متصل بالكالم األول 

’# &βr  {َتِبَع ِديَنكُْم َولَا ُتْؤِمُنوا  tA÷σãƒ Ó‰tnr& Ÿ≅÷WÏiΒ !$ tΒ ÷Λä‹ Ï?ρ é& { )كمة  من العلم والكتاب واحل)٣

واآليات من املن والسلوى وفلق البحر وغريها من الكرامات، َولَا ُتْؤِمُنوا أن حياجوكـم 
إن اليهود قالت : عند ربكم ألنكم أصح ديًنا منهم، وهذا معىن قول جماهد، وقيل
ُتْم من العلم، أي لئال لسفلتهم، َولَا ُتْؤِمُنوا ِإلَّا ِلَمْن َتِبَع ِديَنكُْم، أَنْ ُيْؤَتى أََحٌد ِمثْلَ َما أُوِتي

ß  {: فيه مضمرة، كقوله تعاىل) ال(يؤتى أحد، و Îit6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 β r& (#θ = ÅÒ s? 3 { )أي)٤  :

ون لكم الفضل عليهم ال تصدقوهم لئال يعلمون مثل ما علمتم فيك: لئال تضلوا، يقولون
يف العلم، أو لئال حياجوكم عند ربكم فيقولوا عرفتم أن ديننا حق، وهذا معىن قول ابن 

بكسر األلف، فيكون قول اليهود تاما عند ) إن يؤتى( جريج، وقرأ احلسن واألعمش
ِإنَّ الُْهَدى ( قل يا حممد: ِإلَّا ِلَمْن َتِبَع ِديَنكُْم، وما بعده من قول اهللا تعاىل، يقول: قوله

  ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة حممد: اجلحد، أي: مبعىن) أن(  أن يؤتى)ُهَدى اللَِّه
}  ÷ρ r& ö/ä.θ •_ !$ ys ãƒ y‰ΖÏã öΝä3În/u‘ 3 { )حنن : د بالباطل فيقولواإال أن جيادلكم اليهو:  يعين)٥

عند فعل ربكم بكم، وهذا معىن قول سعيد : ، أي)عند ربكم(  أفضل منكم، فقوله
: مبعىن حىت كما يقال) أو( بن جبري واحلسن والكليب ومقاتل، وقال الفراء وجيوز أن يكون

                                                 
 . ٧٢: سورة النمل آية ) ١(
 . ٧٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٣: ية سورة آل عمران آ) ٣(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٦ 

ما أعطي أحد مثل ما أعطيتم يا أمة حممد من : تعلق به أو يعطيك حقك، ومعىن اآلية
باملد على ) آن يؤتى( وقرأ ابن كثري! ين واحلجة حىت حياجوكم عند ربكـمالد

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر اليهود : االستفهام، وحينئذ يكون فيه اختصار تقديره
هذا من قول : من الكتاب واحلكمة حتسدونه وال تؤمنون به، هذا قول قتادة والربيع، قاال

يا حممد إن اهلدى هدى اهللا بأن أنزل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا قل هلم : اهللا تعاىل، يقول
، )١( } ∪⊃∠∩ ö≅è% ¨βÎ) Ÿ≅ôÒxø9$# Ï‰uŠÎ/ «!$# ÏµŠÏ?÷σãƒ tΒ â!$t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ  {حسدمتوه وكفرمت به، 

) أن( مبعىن) أو( على هذه القراءة رجوع إىل خطاب املؤمنني، وتكون) أَْو ُيَحاجُّوكُْم( :قوله
وإن حياجوكـم يا معشر املؤمنني : ألهنما حرفا شرط وجزاء يوضع أحدمها موضع اآلخر، أي

عند ربكم، فقل يا حممد إن اهلدى هدى اهللا وحنن عليه، وجيوز أن يكون اجلميع خطابا 
إن : أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشر املؤمنني حسدوكم، فقل: نني، ويكون نظم اآليةللمؤم

وجيوز أن يكون اخلرب عن ) ِإنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه( :الفضل بيد اهللا، وإن حاجوكم، فقل
öΝßγ  {اليهود قد مت عند قوله  ¯= yès9 tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )من كالم ) َولَا ُتْؤِمُنوا( : وقوله تعاىل)٢

ال : اهللا يثبت به قلوب املؤمنني لئال يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم يف دينهم، ويقول
يتم من تصدقوا يا معشر املؤمنني إال ملن اتبع دينكم، وال تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوت
يقدروا : العلم والدين والفضل، وال تصدقوا أن حياجوكـم يف دينكـم عند ربكم أي

على ذلك، فإن اهلدى هدى اهللا، وإن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم، 
 . فتكون اآلية كلها خطاب اهللا للمؤمنني عند تلبيس اليهود لئال يرتابوا

È  {: قوله] ٧٤[ tG ÷‚ tƒ Ïµ ÏG yϑ ôm tÎ/ { )بنبوته :  أي)٣}  tΒ â!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9$# 

ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠⊆∪ { )١( . 

                                                 
 . ٧٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة آل عمران آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٧ 

ôÏΒ *  {: قوله تعاىل] ٧٥[ uρ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ôtΒ β Î) çµ ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿÍν ÏjŠxσãƒ y7ø‹s9Î) { )٢( 
اآلية، نزلت يف اليهود أخرب اهللا تعاىل أن فيهم أمانة وخيانة، والقنطار عبارة عن املال 

منهم من يؤدي األمانة وإن كثرت، ومنهم :  عن املال القليل، يقولالكثري، والدينار عبارة
َوِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َمْن ِإنْ َتأَْمْنُه ِبِقْنطَاٍر ُيَؤدِِّه ِإلَْيَك هم : من ال يؤديها وإن قلت، قال مقاتل

Οßγ  {مؤمنو أهل الكتاب، كعبد اهللا بن سالم، وأصحابه،  ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒ ù's? 9‘$ oΨƒ Ï‰Î/ ω 

ÿÍν ÏjŠxσãƒ y7 ø‹s9Î) { )كفار اليهود، ككعب بن األشرف وأصحابه، وقال جويرب عن :  يعين)٣

) ِقْنطَاٍر ُيَؤدِِّه ِإلَْيَكَوِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َمْن ِإنْ َتأَْمْنُه ِب(  الضحاك عن ابن عباس يف قوله
َوِمْنُهْم َمْن ( عبد اهللا بن سالم، أودعه رجل ألفًا ومائيت أوقية من ذهب فأداها إليه،: يعين

فنحاص بن عازوراء، استودعه رجل من قريش ديناًرا : يعين) ِإنْ َتأَْمْنُه ِبِديَناٍر لَا ُيَؤدِِّه ِإلَْيَك
ω  {فخانه،  Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹n= tã $ VϑÍ← !$ s% 3 { )ا، يريد يقوم عليه يطالبه )٤قال ابن عباس ملح ،

أراد أودعته مث : مواظًبا أي تواظب عليه باالقتضاء، وقيل: باإلحلاح، وقال الضحاك
تفارقه رده إليك، فإن فارقته وأخرته أنكره ومل يؤده، استرجعته وأنت قائم على رأسه ومل 

}  y7 Ï9≡sŒ { )ذلك االستحالل واخليانة، :  أي)٥}  óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ä9$ s% }§øŠs9 $ uΖøŠn= tã ’Îû z↵ÍhŠÏiΒ W{$# 

×≅‹ Î6 y™ { )يف مال العرب إمث وحرج، كقوله تعاىل:  أي)٦ :}  $ tΒ ’n?tã šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ÏΒ 

9≅Š Î6 y™ 4 { )أموال العرب حالل لنا، ألهنم ليسوا على ديننا وال : ك بأن اليهود قالوا، وذل)٧

                                                                                                                                            
 . ٧٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧٥: ان آية سورة آل عمر) ٤(
 . ٧٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٨ 

قالت : حرمة هلم يف كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم يف دينهم، وقال الكليب
اليهود إن األموال كلها كانت لنا فيما يف يد العرب منها فهو لنا، وإمنا ظلمونا وغصبونا 

بايع اليهود رجاال : ه منهم، وقال احلسن وابن جريج ومقاتلفال سبيل علينا يف أخذنا إيا
ليس لكم علينا حق، : من املسلمني يف اجلاهلية فلما أسلموا تقاضوهـم بقية أمواهلم فقالوا

وال عندنا قضاء ألنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيننا وبينكم، وادعوا أهنم وجدوا ذلك 
šχθä9θ  {: قائل وقال عز من  يف كتبهم، فكذهبم اهللا à)tƒ uρ ’n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# öΝèδuρ 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∈∪ { )ا عليهم)١مث قال رد ، : 

]٧٦ [}  4’ n?t/ { )ليس كما قالوا بل عليهم سبيل، مث ابتدأ فقال:  أي)٢ :}  ôtΒ 

4’ nû÷ρ r& { )ولكن من أوىف :  أي)٣}  Íν Ï‰ôγ yè Î/ { )عهد اهللا الذي عهد إليه يف ب:  أي)٤

اهلاء يف عهده راجعة إىل املويف :  والقرآن وأداء األمانة، وقيل التوراة من اإلميان مبحمد
}  4’ s+¨?$#uρ { )الكفر واخليانة ونقض العهد، )٥ }  ¨β Î* sù ©!$# =Ås ãƒ tÉ)−G ßϑ ø9$# ∩∠∉∪ { )٦( . 

β¨  {: قوله تعاىل] ٧٧[ Î) t Ï%©!$# tβρ çtIô±o„ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% { )قال )٧ 

  نزلت يف رؤوس اليهود كتموا ما عهد اهللا إليهم يف التوراة يف شأن حممد: عكرمة
وبدلوه وكتبوا بأيديهم غريه وحلفوا أنه من عند اهللا لئال يفوهتم املآكل والرشا اليت كانت 

ألمانة، َوأَْيَماِنِهْم يستبدلون بعهد اهللا، وأراد ا: أي) ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ( .هلم من أتباعهم

                                                 
 . ٧٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧٦: عمران آية سورة آل ) ٦(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٢٩ 

š {شيئا قليال من حطام الدنيا، : الكاذبة مثًنا قليال أي Í×¯≈ s9'ρ é& Ÿω t,≈ n= yz öΝßγ s9 { )ال )١ ،

’  {نصيب هلم  Îû Íο tÅz Fψ$# { )ونعيمها )٢ ،}  Ÿω uρ ãΝßγ ßϑÏk= x6ãƒ ª!$# { )كالًما ينفعهم )٣ 

ال أكلم فالنا إذا كان غضب إين : هو مبعىن الغضب، كما يقول الرجل: ويسرهم، وقيل
Ÿω  {عليه،  uρ ãÝàΖtƒ öΝÍκö s9Î) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )ال يرمحهم وال حيسن إليهم وال ينيلهم : ، أي)٤

Ÿω  {خًريا،  uρ óΟÎγ‹ Åe2 t“ ãƒ { )ال يثين عليهم باجلميل وال يطهرهم من الذنوب، : ، أي)٥

}  óΟßγ s9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩∠∠∪ { )٦( . 

βÎ)uρ óΟßγ¨  {: وله تعاىلق] ٧٨[ ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ìxs9 { )من أهل الكتاب لَفَِريقًا أي:  يعين)٧ :

طائفة، وهم كعب بن األشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وأبو يا سر وشعبة 
…tβ  {بن عمرو الشاعر،  âθù= tƒ Οßγ tF t⊥ Å¡ø9r& É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ { )يعطفون ألسنتهم بالتحريف :  أي)٨

لوى لسانه عن :  وآية الرجم وغري ذلك، يقال والتغيري، وهو ما غريوا من صفة النيب
çνθ  {غريه، : كذا أي ç7|¡ós tG Ï9 { )لتظنوا ما حرفوا :  أي)٩}  zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )١٠( ،

$  {الذي أنزله اهللا تعاىل،  tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# šχθ ä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# $ tΒ uρ uθ èδ ôÏΒ 

                                                 
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٧٨: ة آل عمران آية سور) ٨(
 . ٧٨: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ٧٨: سورة آل عمران آية ) ١٠(
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Ï‰Ψ Ïã «!$# tβθä9θ à)tƒ uρ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# { )عمًدا، )١ ،} öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∠∇∪ { )أهنم )٢ ،

إن اآلية نزلت يف اليهود والنصارى مجيًعا، وذلك : كاذبون، وقال الضحاك عن ابن عباس
 . أهنم حرفوا التوراة واإلجنيل وأحلقوا بكتاب اهللا ما ليس منه

أَن ُيْؤِتَيُه اللَُّه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاِس كُوُنوا قوله تعاىل َما كَانَ ِلَبَشٍر 
 .... ِعَباًدا لِّي ِمن ُدوِن اللَِّه

:  اآلية، قال مقاتل والضحاك)٣( } tΒ tβ%x. @t±u;Ï9 βr& çµuŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈tGÅ3ø9$#$  {: قوله تعاىل] ٧٩[

} $tΒ tβ% x. @t±u; Ï9 { )عيسى عليه السالم، وذلك أن نصارى جنران كانوا يقولون:  يعين)٤ :

عيسى : َما كَانَ ِلَبَشٍر يعين: ا فقال تعاىلإن عيسى أمرهم أن يتخذوه رب} βr& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# 

|=≈ tG Å3ø9$# { )أي اإلجنيل، وقال ابن عباس وعطاء)٥  :} $tΒ tβ%x. @t±u;Ï9 { )يعين حممدًا )٦ }  βr& 

çµuŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈tGÅ3ø9$# { )أي القرآن، وذلك أن أبا رافع القرظي من اليهود، والرئيس من نصارى )٧ 

هللا، وما معاذ اهللا أن آمر بعبادة غري ا: يا حممد تريد أن نعبدك ونتخذك ربا فقال: أهل جنران قاال
 أي ما )٨( } tΒ tβ%x. @t±u;Ï9$  {: بذلك أمرين اهللا، وما بذلك بعثين، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

:  أي ما ينبغي لنا، والبشر)٩( } Β ãβθä3tƒ !$uΖs9 βr& zΝ̄=x6tḠΡ #x‹≈pκÍ5̈$  {: ينبغي لبشر، كقوله تعاىل

                                                 
 . ٧٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٦: سورة النور آية ) ٩(
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مجيع بين آدم ال واحد له من لفظه، كالقوم واجليش، ويوضع موضع الواحد واجلمع، 
}β r& çµuŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈tGÅ3ø9$# zΝõ3ßsø9$#uρ { )إمضاء الـحكـم عن اهللا: لم، وقيل، الفهم والع)١  

}  nο§θç7–Ψ9$#uρ { )املرتلة الرفيعة باإلنباء، )٢ ،}  §ΝèO tΑθà)tƒ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (#θçΡθä. #YŠ$t6Ïã ’Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Å3≈s9uρ 

(#θçΡθä. { )ولكن يقول كونوا، : ي أ)٣}  z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ { )اختلفوا فيه، قال علي وابن )٤ ،

: حكماء وعلماء، وقال سعيد بن جبري: هاء علماء، وقال قتادةكونوا فق: عباس واحلسن
الرباين : فقهاء معلمني، وقيل: العامل الذي يعمل بعلمه، وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس
حكماء وعلماء ونصحاء هللا يف : الذي يريب الناس بصغار العلم قبل كباره، وقال عطاء

الرباين العامل باحلالل واحلرام واألمر والنهي : ولمسعت رجلًا عاملًا يق: خلقه، قال أبو عبيدة
الربانيون فوق األحبار، واألحبار فوق : العارف بأنباء األمة ما كان وما يكون، وقيل

كونوا : العلماء، والربانيون الذين مجعوا مع العلم البصائر بسياسة الناس، قال املؤرج
 ريب فأدخلت األلف للتفخيم، مث ربانيني تدينون لربكم، من الربوبية، كان يف األصل

هم أرباب العلم : صنعاين وهبراين، وقال املربد: أدخلت النون لسكون األلف، كما قيل
مسوا به ألهنم يربون العلم، ويقومون به ويربون املتعلمني بصغار العلوم قبل كبارها، وكل 

ربان وعطشان : ربان كما قالوا: من قام بإصالح الشيء وإمتامه فقد ربه يربه، واحدها
 أنه  احلياين ورقباين، وحكي عن علي: وشبعان، مث ضمت إليه يا ء النسبة، كما يقال

اليوم مات : هو الذي يريب علمه بعمله، قال حممد ابن احلنفية يوم مات ابن عباس: قال
$ {رباين هذه األمة،  yϑ Î/ óΟçFΖä. { )مبا أنتم كقوله تعاىل:  أي)٥ :}  tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ôγ yϑ ø9$# 

                                                 
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
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$ wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ { )من هو يف املهد : ، أي)١}  tβθßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3ø9$# { )قرأ ابن عامر وعاصم )٢ ،

بالتخفيف من العلم، ) تعلمون( والكسائي ُتَعلُِّمونَ بالتشديد من التعليم، وقرأ اآلخرون
$  {: كقوله yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθ ß™ â‘ô‰s? ∩∠∪ { )تقرؤون:  أي)٣ . 

Ÿω  {: قوله] ٨٠[ uρ öΝä.tãΒ ù'tƒ { )قرأ ابن عامر ومحزة ويعقوب بنصب الراء عطفا )٤ ،

على : وال يأمر ذلك البشر، وقيل: بشر، أي، فيكون مردودا على ال)مث يقول( :على قوله
: وال أن يأمركم ذلك البشر، وقرأ الباقون بالرفع على االستئناف، معناه: أي) أن( إضمار

βr& (#ρ  {وال يأمركم حممد، : وال يأمركم اهللا، وقال ابن جريج ومجاعة ä‹Ï‚ −G s? sπ s3Í×¯≈ n= pRùQ$# 

z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 { )املالئكة بنات اهللا واليهود : ، كفعل قريش والصابئني حيث قالوا)٥

Νä.ããΒ  {والنصارى حيث قالـوا يف املسيح وعزير ما قالوا،  ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ y‰÷è t/ øŒÎ) ΛäΡ r& 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩∇⊃∪ { )ال يقوله هذا: ، قالوا له على طريق التعجب واإلنكار، يعين)٦ . 

 )٧( }  }  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# !$yϑs9 Νà6çG÷s?#u ÏiΒ 5=≈tGÅ2 7πyϑõ3Ïmuρ قوله] ٨١[
قرأ محزة ملا بكسر الالم، وقرأ اآلخرون بفتحها، فمن كسر الالم فهي الم اإلضافة دخلت على 

أخذ ميثاق النبيني ألجل الذي آتاهم من : إن الذي يريد للذي آتيتكم، أي: ما املوصولة، ومعناه
للذي آتيتكم، مبعىن اخلرب، : أهنم أصحاب الشرائع، ومن فتح الالم فمعناهالكتاب واحلكمة و

) لَُتْؤِمُننَّ ِبِه( :مبعىن اجلزاء، آي لئن آتيتكم ومهما آتيتكم، وجواب اجلزاء، قوله: وقيل
                                                 

 . ٢٩: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٣٣ 

$  {: على التعظيم كما قال) آتيناكم( قرأ نافع وأهل املدينة) لََما آَتْيُتكُْم( قوله oΨ ÷ s?# uuρ 

yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θ ç/y— ∩⊇∉⊂∪ { )١( }  çµ≈ oΨ÷ s?# uuρ zΝõ3çt ø: $# $ wŠÎ6  وقرأ اآلخرون بالتاء ملوافقة )٢( } ∪⊅⊆∩ ¹|

واختلفوا يف املعىن هبذه اآلية فذهب قوم إىل أن اهللا تعاىل أخذ ) وإنا معكم( قوله،اخلط، ول
امليثاق على النبيني خاصة أن يبلغوا كتاب اهللا ورسالته إىل عباده، وأن يصدق بعضهم 
بعضا، وأخذ العهود على كل نيب أن يؤمن مبن يأيت بعده من األنبياء، وينصره إن أدركه، 

، فأخذ امليثاق من موسى أن يؤمن )أدركوه( أمر قومه بنصرته إنفإن مل يدركه أن ي
مبا أخذ اهللا امليثاق منهم يف أمر :  وقال اآلخرون بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن مبحمد

إمنا أخذ امليثاق على أهل الكتاب الذين أرسل :  فعلى هذا اختلفوا فمنهم من قال حممد
ΟèO öΝà2¢  {: أال ترى إىل قولهمنهم النبيني، وهذا قول جماهد والربيع،  u!% y` ×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰|Á •Β 

$ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £ãΨ ÏΒ÷σçG s9 Ïµ Î/ …çµ ¯ΡãÝÁΨ tG s9uρ 4 { )وإمنا كان حممد)٣ ،  مبعوثا إىل أهل الكتاب 

 #$!øŒÎ)uρ x‹s{r& ª  {ه أن يف قراءة عبد اهللا بن مسعود وأيب بن كعب دون النبيني يدل علي

t,≈ sVŠÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )وإمنـا القـراءة املعروفـة )٤ ،}  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# { )أن اهللا أخذ ميثاق النبيني أن يأخذوا امليثاق إىل أممهم أن يؤمنوا :  فأراد)٥

أراد أخذ اهللا امليثاق على :  ويصدقوه وينصروه، إن أدركوه، وقال بعضهم مبحمد
 فاكتفى بذكر األنبياء ألن العهد على املتبوع عهد  أممهم مجيعا يف أمر حممدالنبيني، و

مل يبعث اهللا نبيا آدم : على األتباع، وهذا معىن قول ابن عباس، وقال علي بن أيب طالب
فمن بعده إال أخذ عليه امليثاق والعهد يف أمر حممد، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به، 

                                                 
 . ١٦٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٥(
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: ، يعين)ثُمَّ َجاَءكُْم َرُسولٌ ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعكُْم( :نصرنه، قولهولئن بعث وهم أحياء لي
يقول اهللا تعاىل لألنبياء حني استخرج الذرية من : قال) لَُتْؤِمُننَّ ِبِه َولََتْنُصُرنَُّه(  حممًدا

صلب آدم عليه السالم واألنبياء فيهم كاملصابيح والسرج، وأخذ عليهم امليثاق يف أمر 
$ }  tΑ مـحـمـد s% óΟè?ö‘ tø% r& u ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “ Ìô¹ Î) ( { )قبلتم على : ، أي)١

þθ#)  {العهـد الثقيـل، : ذلكـم عهـدي، واإلصر ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% { )اهللا تعاىل )٢ ،

}  (#ρ ß‰pκô− $$ sù { )فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكـم، :  أي)٣}  O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ zÏiΒ 

t Ï‰Îγ≈ فاشهدوا، أي فاعلموا، وقال : ، عليكم وعليهم، وقال ابن عباس)٤( } ∪⊆∇∩ ¤±9$#

 . قال اهللا تعاىل للمالئكة فاشهدوا عليهم كناية عن غري مذكور: سعيد بن املسيب

]٨٢ [}   yϑ sù 4’ ¯< uθ s? y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ { )اإلقـرار، )٥ ،}  š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ à) Å¡≈ x ø9  . ، العاصون اخلارجون عن اإلميان)٦( } ∪⊅∇∩ #$

uötó  {: قـولـه عز وجـل] ٨٣[ sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ { )وذلك )٧ ،}  أن أهل

أنه على دين إبراهيم عليه السالم واختصموا إىل رسول الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد 
، فغضبوا "كال الفريقني بريء من دين إبراهيم عليه السالم  "   فقال النيب اهللا

u  {: ، فأنزل اهللا تعاىل} ال نرضى بقضائك وال نأخذ بدينك: وقالوا ö tó sù r& Çƒ ÏŠ «! $# 

                                                 
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٨١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
  .٨٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
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šχθ äó ö7 tƒ ÿ… ã& s! uρ zΝ n= ó™ r& { )خضع وانقاد، )١ ،}  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ 

$ \δ ö Ÿ2 uρ { )ما كان مبشقة وإباء من : بسهولة، والكرهاالنقياد واالتباع : ، فالطوع)٢

أسلم أهل السموات طوًعا وأسلم : قال احلسن) طوًعا وكرًها( :النفس، واختلفوا يف قوله
طوًعا : من يف األرض بعضهم طوًعا وبعضهم كرًها خوفًا من السيف والسيب، وقال جماهد

àMó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ  { هذا يوم امليثاق حني قال هلم: املؤمن، وكرًها ذلك الكافر، وقيل ä9$ s% 

4’ n?t/ ¡ { )املؤمن من أسلم طوًعا : كرًها، وقال قتادة: طوًعا وبعضهم: ، فقال بعضهم)٣

هو : فعه اإلسالم، وقال الشعيبفنفعه اإلميان، والكافر أسلم كرًها يف وقت اليأس فلم ين
*sŒÎ#  {: استعاذهتم به عند اضطرارهم، كما قال اهللا تعاىل sù (#θ ç7Å2 u‘ ’Îû Å7 ù=àø9$# (#âθ tãyŠ ©!$# 

tÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t Ïe$! ًعا الذي ولد يف اإلسالم، وكرًها الذين أجربوا طو:  وقال الكليب)٤( } #$

Ïµø‹s9Î)uρ šχθ {على اإلسالم ممن يسىب منهم فيجاء هبم يف السالسل،  ãèy_ öãƒ ∩∇⊂∪ { )ألن )٥ 

 . مرجح مجيع اخللق إىل اهللا عز وجل

≅ö  {: قوله تعاىل] ٨٤[ è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n?tã zΝŠ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ 

t,≈ ys ó™ Î)uρ šUθ à)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏã uρ šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#uρ ÏΒ öΝÎγ În/§‘ Ÿω ä−ÌhxçΡ t ÷t/ 7‰ym r& 

óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßós tΡuρ …çµ s9 tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩∇⊆∪ { )ذكر امللل واألديان واضطراب الناس فيها، مث أمر )٦ ،

 . آمنا باهللا اآلية:  أن يقول رسول اهللا

                                                 
 . ٨٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٨٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
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٣٣٦ 

 ...  فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَنقوله تعاىل َوَمن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَاِم ِديًنا
tΒ  {: قوله] ٨٥[ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ { )نزلت يف اثين عشر )١ ،

جال ارتدوا عن اإلسالم وخرجوا من املدينة وأتوا مكة كفارا، منهم احلارث بن سويد ر
tΒ  {األنصاري، فرتلت فيهم  uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ 

zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )٢( . 

]٨٦ [}  y#ø‹x. “ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $ YΒöθ s% (#ρ ãxŸ2 y‰÷è t/ öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î) { )لفظه استفهام ومعناه )٣ ،

كيف يهديهم اهللا يف اآلخرة إىل اجلنة والثواب : عناهال يهدي اهللا، وقيل م: جحد، أي
} (#ÿρ ß‰Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9$# A,ym ãΝèδu!% y ùρ àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ { )٤( . 

]٨٧ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝèδäτ !#t“ y_ ¨βr& öΝÎγ ö‹n= tæ sπ oΨ÷è s9 «!$# Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$̈Ψ9$#uρ tÏè yϑ ô_ r& ∩∇∠∪ { )٥( . 

]٨٨ [}  t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω ß#¤sƒ ä† ãΝßγ ÷Ζtã Ü># x‹yèø9$# Ÿω uρ öΝèδ tβρ ãsàΖãƒ ∩∇∇∪ { )وذلك أن )٦ ،

 هل يل من  احلارث بن سويد ملا حلق بالكفار ندم فأرسل إىل قومه أن سلوا رسول اهللا
 : توبة ففعلوا ذلك، فأنزل اهللا تعاىل

]٨٩ [}  ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî íΟŠ Ïm §‘ ∩∇∪ { )ملا )٧ ،

إنك واهللا فيما علمت : كان منه، فحملها إليه رجل من قومه وقرأها عليه فقال احلارث

                                                 
 . ٨٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٨٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
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٣٣٧ 

 ألصدق الثالثة، فرجع احلارث إىل   ألصدق منك وإن اهللا لصدوق وأن رسول اهللا
 . املدينة وأسلم وحسن إسالمه

 }  ¨β قوله] ٩٠[ Î) t Ï%©!$# (#ρ ãxx. y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΨ≈ yϑƒÎ) ¢ΟèO (#ρ ßŠ# yŠø— $# #\øä. { )قال قتادة )١ 

 مث نزلت يف اليهود كفروا بعيسى عليه السالم واإلجنيل بعد إمياهنم بأنبيائهم: واحلسن
نزلت يف اليهود والنصارى كفروا .  والقرآن، وقال أبو العالية ازدادوا كفًرا مبحمد

ذنوًبا يف :  ملا رأوه بعد إمياهنم بنعته وصفته يف كتبهم، مث ازدادوا كفرا، يعين مبحمد
نزلت يف مجيع الكفار أشركوا بعد إقرارهم بأن اهللا خالقهم، قم : حال كفرهم، قال جماهد

مث ازدادوا كفًرا كلما : أقاموا على كفرهم حىت هلكوا عليه، قال احلسن: كفرا أيازدادوا 
نتربص مبحمد ريب : مث ازدادوا كفًرا بقوهلم: نزلت آية كفروا هبا، فازدادوا كفًرا وقيل

نزلت يف أحد عشر من أصحاب احلارث بن سويد، ملا رجع احلارث : املنون، قال الكليب
لى الكفر مبكة وقالوا نقيم على الكفر ما بدا لنا فمىت أردنا الرجعة إىل اإلسالم أقاموا هم ع

 مكة فمن دخل منهم يف اإلسالم  نزل فينا ما نزل يف احلارث، فلما افتتح رسول اهللا
β¨ {قبلت توبته، ونزل فيمن مات منهم كافرا  Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θè?$ tΒ uρ öΝèδ uρ Ö‘$¤ä. { )٢( 

≅©9 Ÿ{: قد وعد اهللا قبول توبة من تاب، فما معىن قوله: اآلية، فإن قيل t6 ø)è? óΟßγ çG t/öθ s? 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ—9!$ Ò9$# ∩⊃∪ { )لن تقبل توبتهم إذا رجعوا يف حال املعاينة، كما : ، قيل)٣

ÏM|¡øŠs9uρ èπ  { :قال t/öθ −G9$# š Ï%©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# # ¨L ym #sŒÎ) u|Øym ãΝèδy‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) 

àM ö6è? z≈ t↔ ø9$# { )يد حيث أعرضوا عن اإلسالم، هذا يف أصحاب احلارث بن سو: ، وقيل)٤

                                                 
 . ٩٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٩١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٤(
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٣٣٨ 

، )لَْن ُتقَْبلَ َتْوَبُتُهْم( وقالوا نتربص مبحمد ريب املنون، فإن ساعده الزمان نرجع إىل دينه،
y7  {لن يقبل ذلك ألهنم متربصون غري حمققني،  Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ —9!$ Ò9$# ∩⊃∪ { )١( . 

 }  ¨βÎ) t قوله] ٩١[ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ Ö‘$ ¤ä. n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ ôÏΒ ΝÏδ Ï‰ym r& âö≅ ÏiΒ 

Ä⇓ö‘ F{$# { )األرض من شرقها إىل غرهبا، قدر ما ميأل: ، أي)٢ }  $ Y6 yδsŒ { )نصب )٣ ،

Èθ  {. عشرون درمها: على التفسري، كقوهلم s9uρ 3“ y‰tG øù$# ÿÏµ Î/ 3 { )معناه لو افتدى : ، قيل)٤

y7  {به، والواو زائدة مقحمة،  Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& $ tΒ uρ Νßγ s9 ÏiΒ t ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊇∪ { )٥( . 

s9 (#θ  {: ىلقوله تعا] ٩٢[ ä9$ oΨ s? §É9 ø9$# { )اجلنة، قاله ابن عباس وابن مسعود :  يعين)٦

لن : اخلري، وقال احلسن: الطاعة، وقيل: التقوى، وقيل: وجماهد، وقال مقاتل بن حيان
4  {تكونوا أبرارا،  ®L ym (#θ à)ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ ™6Ït éB 4 { )من أحب أموالكم إليكم، روى :  أي)٧

هذه اآلية نسختها : أن املراد منه أداء الزكاة، وقال جماهد والكليب: الضحاك عن ابن عباس
كل إنفاق يبتغي به املسلم وجه اهللا حىت الثمرة ينال به هذا الرب، : احلسنآية الزكاة، وقال 

. شرف الدين والتقوى حىت تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء: لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ أي: وقال عطاء
}  $ tΒ uρ (#θà)ÏΖè? ÏΒ &ó x« ¨β Î* sù ©!$# Ïµ Î/ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∪ { )يعلمه وجيازي به: ، أي)٨ . 

                                                 
 . ٩٠: ية سورة آل عمران آ) ١(
 . ٩١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٩١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٩١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٩١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة آل عمران آية ) ٨(
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 .... قوله تعاىل كُلُّ الطََّعاِم كَانَ ِحلًّا لَِّبِني ِإْسَراِئيلَ ِإلَّا َما َحرََّم ِإْسَراِئيلُ َعلَى َنفِْسِه
≅‘ *  {: قوله تعاىل] ٩٣[ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξÏm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) ω Î) $ tΒ tΠ§ym ã≅ƒ Ïℜ uó Î) 

4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ ÏΒ È≅ö6 s% β r& tΑ̈”t∴è? èπ1 u‘öθ −G9$# 3 { )سبب نزول هذه اآلية)١ ، :}  أن اليهود قالوا

 إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان إبراهيم ال يأكل حلوم اإلبل وألباهنا  لرسول اهللا
كان ذلك حالال إلبراهيم عليه  "  وأنت تأكلها، فلست على ملته، فقال رسول اهللا

 حراما على نوح وإبراهيم حىت انتهى كل ما حنرمه اليوم كان ذلك: ، فقالوا"السالم 
ليس األمر على ما قالوا من حرمة حلوم اإلبل : ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، يعين} إلينا

وألباهنا على إبراهيم، بل كان الكل حاللًا له ولبين إسرائيل، وإمنا حرمها إسرائيل على 
مل يكن شيء من : قال الضحاكليست يف التوراة حرمتها، و: نفسه قبل نزول التوراة، يعين

ذلك حراًما عليهم وال حرمه اهللا يف التوراة، وإمنا حرموه على أنفسهم اتباًعا ألبيهم، مث 
≅ö  {:  فقال أضافوا حترميه إىل اهللا، فكذهبم اهللا è% { )مد  يا حم)٢}  (#θ è?ù'sù Ïπ1u‘ öθ −G9$$ Î/ 

!$ yδθè= ø?$$ sù { )حىت يتبني لكم أنه كما قلت، )٣ ،}  β Î) öΝçGΖä. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪ { )فلم )٤ ،

 .  يأتوا، فقال اهللا

]٩٤ [}  Çyϑsù 3“utIøù$# ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈©à9$# ∩⊆∪ { )٥( . 

]٩٥ [}  ö≅ è% s−y‰|¹ ª!$# 3 (#θ ãè Î7¨?$$ sù s' ©#ÏΒ tΛ Ïδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖym $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Îô³çRùQ$# ∩∈∪ { )٦( ،

 .  وإمنا دعاهم إىل اتباع ملة إبراهيم ألن يف اتباع ملة إبراهيم اتباعه
                                                 

 . ٩٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٩٣: ران آية سورة آل عم) ٢(
 . ٩٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٠ 

β¨  {:  قوله تعاىل]٩٦[ Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ 

t Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩∉∪ { )بيت املقدس قبلتنا : ، سبب نزول هذه اآلية أن اليهود قالوا للمسلمني)١

فضل من الكعبة وأقدم وهو مهاجر األنبياء، وقال املسلمون الكعبة أفضل، فأنزل اهللا وهو أ
 . تعاىل هذه اآلية

]٩٧ [}  ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ#u ×M≈ uΖÉi t/ ãΠ$ s)¨Β zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yz yŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ#u 3 { )وليس شيء )٢ ،

β¨  {: من هذه الفضائل لبيت املقدس، واختلف العلماء يف قوله تعاىل Î) tΑ̈ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 “ Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ { )املاء عند خلق هو أول بيت ظهر على وجه : ، فقال بعضهم)٣

السماء واألرض، خلقه قبل األرض بألفي عام، وكان زبدة بيضاء على املاء، وقال 
أراد به أنه أول بيت : هو أول بيت بين يف األرض، ويروى عن ابن عباس أنه قال: بعضهم

هو أول بيت مبارك وضع هدى للناس يعبد اهللا فيه وحيج إليه، : بناه آدم يف األرض، وقيل
معناه أنه أول مسجد ومتعبد : أول بيت جعل قبلة للناس، وقال احلسن والكليبهو : وقيل

“ {: أول بيت وضع للناس يعبد اهللا فيه، قوله تعاىل: وضع للناس، وقيل Ï% ©#s9 sπ ©3t6 Î/ { )٤( 
بكة موضع البيت يف مكة، ومكة اسم البلد : قال اآلخرونهي مكة نفسها، و: قال مجاعة
ألن الناس يتباكون فيها، أي يزدمحون : بكة موضع البيت واملطاف، مسيت بكة: كله وقيل

% {يبك بعضهم بعضا ومير بعضهم بني يدي بعض،  Z.u‘$ t7ãΒ { )نصب على احلال أي)٥  :

على ) آية بينة( ذا بركة وهدى للعاملني، ألنه قبلة للمؤمنني فيه آيات بينات، قرأ ابن عباس
الواحد، وأراد مقام إبراهيم وحده، وقرأ اآلخرون آيات بينات، باجلمع، فذكر منها مقام 

                                                 
 . ٩٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٩٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٩٦: آل عمران آية سورة ) ٥(
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لك اآليات إبراهيم وهو احلجر الذي قام عليه إبراهيم، وكان أثر قدميه فيه، ومن ت
مقام إبراهيم مجيع : يف البيت احلجر األسود واحلطيم وزمزم واملشاعر كلها، وقيل

 }  tΒ احلرم، قوله uρ …ã& s#yz yŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u 3 { )من أن يهاج فيه، وذلك بدعاء )١ 

≅Éb>u‘ ö  {: م عليه السالم حيث قالإبراهي yèô_ $# #x‹≈ yδ t$ s#t6 ø9$# $ YΨ ÏΒ#u { )هو خرب : ، وقيل)٢

معناه ومن دخله معظما له متقربا إىل : ومن دخله فأمنوه، وقيل: مبعىن األمر تقديره
’  }  ¬!uρ قوله.  كان آمنا يوم القيامة من العذاب هللا n?tã Ä¨$̈Ζ9$# k Ïm ÏMø t7ø9$# ÇtΒ 

tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 { )وهللا فرض واجب على الناس حج البيت، واحلج أحد: ، أي)٣ 

أن : أن يكون قادرا مستطيعا بنفسه، واآلخر: أركان اإلسالم، واالستطاعة نوعان، أحدمها
يكون مستطيعا بغريه، أما االستطاعة بنفسه، فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد 
الزاد والراحلة، أما االستطاعة بالغري فهي أن يكون الرجل عاجزا بنفسه، بأن كان زمنا أو 

رجو الزوال، لكن له مال ميكنه أن يستأجر به من حيج عنه، جيب عليه أن به مرض غري م
يستأجر، أو مل يكن له مال بل بذل له ولده أو أجنيب الطاعة يف أن حيج عنه، يلزمه أن 

tΒ  {: يأمره إذا كان يعتمد صدقه، ألن وجوب احلج يتعلق باالستطاعة، قوله تعاىل uρ 

txx. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_ xî Çtã tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∠∪ { )جحد فرض : ، قال ابن عباس واحلسن وعطاء)٤

نزلت يف اليهود : من كفر باهللا واليوم اآلخر، وقال سعيد بن املسيب: احلج، وقال جماهد
هو من وجد ما حيج به مث مل حيج : ب، وقال السدياحلج إىل مكة غري واج: حيث قالوا

 . حىت مات فهو كفر به

                                                 
 . ٩٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة آل عمران آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٢ 

≅ö  {: قوله تعاىل] ٩٨[ è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 tβρ ãàõ3s? ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ª!$#uρ î‰‹Íκy− 4’ n?tã $ tΒ 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ { )١( . 

]٩٩ [}  ö≅è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχρ ‘‰ÝÁ s? tã È≅‹Î6 y™ «!$# { )مل تصرفون عن :  أي)٢

$ ôtΒ ztΒ#u  {دين اهللا،  pκtΞθ äóö6 s? { )تطلبوهنا، )٣ ،}  %[ ùθ Ïã { )مل :  زيغا وميال، يعين)٤

 يف الدين - بالكسر-العوج : ةتصدون عن سبيل اهللا باغني هلا عوجا؟ قال أبو عبيد
öΝçFΡr&uρ â!#y‰yγ  { يف اجلدار، وكل شخـص قائم، - بالفتح -والقول والعمل، والعوج  ä© 3 

$ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tóÎ/ $ £ϑ tã tβθ è= uΚ ÷ès? ∩∪ { )لتوراة مكتوبا نعت حممد، أن يف ا)٥  دين اهللا الذي 

 . ال يقبل غريه هو اإلسالم
قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنَوا ِإن ُتِطيُعوا فَِريقًا مَِّن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َيُردُّوكُم َبْعَد 

 .... ِإَمياِنكُْم كَاِفِريَن
]١٠٠ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u βÎ) (#θãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )يعين)٦  :

Νä.ρ  {مرشاًسا وأصحابه،  –Šãtƒ y‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪  { )فما رأيت قط :  قال جابر)٧

 : يوًما أقبح، أو ال أحسن من ذلك اليوم، مث قال اهللا تعاىل على وجه التعجب

                                                 
 . ٩٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٩٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٩٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٩٩: ورة آل عمران آية س) ٥(
 . ١٠٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٣ 

]١٠١ [}  y#ø‹x.uρ tβρãàõ3s? { )ومل تكفرون؟ :  يعين)١}  öΝçFΡr&uρ 4‘n= ÷Fè? öΝä3ø‹n= tæ àM≈tƒ#u 

öΝà6Š  {، القرآن )٢( } #$!» Ïùuρ …ã&è!θ ß™ u‘ 3 { )حممد)٣ ، يف هذه اآلية :  قال قتادة

كتاب اهللا ونيب اهللا، أما نيب اهللا فقد مضى، وأما كتاب اهللا فقد أبقاه بني : علمان بينان
tΒ  {أظهركم رمحة من اهللا ونعمة،  uρ ΝÅÁ tF÷è tƒ «!$$ Î/ { )ميتنع باهللا ويستمسك :  أي)٤

“ô‰s)sù y  {بدينه وطاعته،  Ï‰èδ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β ∩⊇⊃⊇∪ { )طريق واضح، وقال ابن )٥ ،

املنع، فكل مانع شيئا فهو عاصم : يؤمن باهللا، وأصل العصمة:  أيجريج ومن يعتصم باهللا
 . له

]١٠٢ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? { )قال مقاتل بن حيان. )٦ :

 إىل املدينة  بني األوس واخلزرج عداوة يف اجلاهلية وقتال حىت هاجر رسول اهللاكان 
فأصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجالن فغضبا وأنشدا األشعار وتفاخرا، فجاء األوس 

 فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وقال عبد اهللا بن  واخلزرج ومعهم السالح، فأتاهم النيب
أن جتاهدوا يف سبيل اهللا حق : يطاع فال يعصى، وقال جماهدهو أن : مسعود وابن عباس

جهاده وال تأخذكـم يف اهللا لومة الئم، وتقوموا هللا بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم 
يا رسول اهللا : ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك عليهم، فقالوا: وأبنائكم، قال أهل التفسري

$$?¨(θà#) {: ومن يقوى على هذا، فأنزل اهللا تعاىل sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷è sÜtFó™  فنسخت هذه )٧( } #$

                                                 
 . ١٠١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٤ 

Ÿω  {اآلية  uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )خملصون مفوضون :  أي مؤمنون، وقيل)١

 . حمسنون الظن باهللا:  وقال الفضيل أموركـم إىل اهللا

 }  (#θ قوله] ١٠٣[ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ { )السبب الذي : ، احلبل)٢

يتوصل به إىل البغية، ومسي اإلميان حبال ألنه سبب يتوصل به إىل زوال اخلوف، 
: معناه متسكوا بدين اهللا، وقال ابن مسعود: واختلفوا يف معناه ههنا، قال ابن عباس

عليكم باجلماعة فإهنا حبل اهللا الذي أمر به، وإن ما تكرهون يف : جلماعة، وقالهو ا
بعهد اهللا، وقال قتادة : وقال جماهد وعطاء. اجلماعة والطاعة خري مما حتبون يف الفرقة

Ÿω  {بأمر اهللا وطاعته، : حببل اهللا أي: هو القرآن، وقال مقاتل بن حيان: والسدي uρ 

(#θ è% § x s? 4 { )كما افترقت اليهود والنصارى، )٣ ،}  (#ρ ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) 

÷Λ äΖ ä. [ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% { )مجع اهللا أهل املدينة أوسها وخزرجها باإلسالم )٤ 

ِإذْ ( يا معشر األنصار) واذكروا نعمة اهللا عليكم(  وأصلح ذات بينهم بنبيه حممد
Λ  {باإلسـالم، ) فَأَلََّف َبْيَن قُلُوِبكُـْم( قبل اإلسالم) كُْنُتْم أَْعَداًء ä ós t7 ô¹ r' sù { )٥( 

ÿ{فصـرمت، : أي Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ { )برمحته وبدينه اإلسالم، )٦ }  $ ZΡ≡ uθ ÷z Î) { )يف )٧ 

Λ÷ {. والوالية بينكـمالدين  äΖ ä. uρ {)يا معشر األوس واخلزرج )٨ }  4’ n? tã $ x x© 

                                                 
 . ١٠٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٠٣: ل عمران آية سورة آ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٥ 

;ο t ø ãm z Ï iΒ Í‘$ ¨Ζ9 وكنتم على : ، أي على طرف حفرة مثل شفا البئر، معناه)١( } #$

طرف حفرة من النار ليس بينكم وبني الوقوع فيها إال أن متوتوا علـى كفركـم، 
}Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù { )اهللا )٢ }  $ pκ ÷] Ï iΒ 3{ )باإليـمـان، )٣ }  y7 Ï9≡ x‹ x. ß Î i t6 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE ∩⊇⊃⊂∪ { )٤( . 

]١٠٤ [}  ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π ¨Βé& { )صلة ليست للتبعيض، ) من( ولتكونوا أمة،: ، أي)٥

θ#)  {: كقوله تعاىل ç6 Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ô_ Íh9$# zÏΒ Ç≈ rO÷ρ F{$# { )مل يرد اجتناب بعض األوثان بل )٦ 

tβθ  {أراد فاجتنبوا األوثان، والالم يف قوله َولَْتكُْن الم األمر،  ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: ، إىل )٧( } #$

tβρããΒ {اإلسالم،  ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٨( . 

]١٠٥ [}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θè% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; 

ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ { )اليهود والنصارى، وقال بعضهمهم: ، قال أكثر املفسرين)٩  :

 . املبتدعة من هذه األمة

                                                 
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٦(
 . ١٠٤: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٠٥: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٦ 

]١٠٦ [}  tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )نصب على الظرف، أي) يوم( ،)١ :

تبيض وجوه املؤمنني وتسود وجوه : لتشبيه باملفعول، يريديف يوم، وانتصاب الظرف على ا
تبيض وجوه املخلصني وتسود وجوه املنافقني، وعن ابن عباس رضى اهللا : الكافرين، وقيل
$  {تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، : عنهما أنه قال ¨Β r'sù t Ï% ©!$# ôN̈Šuθ ó™ $# 

öΝßγ èδθã_ ãρ Λänöxx.r& y‰÷è t/ öΝä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) { )يقال هلم أكفرمت بعد إميانكم، : ، معناه)٢}  (#θ è%ρä‹sù 

z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρ ãàõ3s? ∩⊇⊃∉∪ { )فإن قيل كيف قال أكفرمت بعد إميانكم، وهم مل )٣ ،

: ألست بربكم؟ قالوا: أراد به اإلميان يوم امليثاق، حيز قال هلم رهبم: يكونوا مؤمنني؟ قيل
هم املنافقون تكلموا باإلميان بألسنتهم، وأنكروا بقلوهبم، وقال : وقال احلسن. بلى

 قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به،  م أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم ومبحمدإهن: عكرمة
 . هم أهل البدع: هم اخلوارج، وقال قتادة: هم من أهل قبلتنا، وقال أبو أمامة: وقال قوم

$ {قوله تعاىل ] ١٠٧[ ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# ôM Ò u‹ö/$# öΝßγ èδθã_ ãρ { )هؤالء أهل الطاعة، )٤ ،

} ’Å∀ sù Ïπ uΗ ÷qu‘ «!$# { )ففي جنة اهللا)٥ ، .}  öΝèδ $ pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃∠∪ { )٦( . 

]١٠٨ [} y 7 ù= Ï? àM≈ t ƒ# u  « ! $ # $ y δθ è= ÷G t Ρ y 7 ø‹ n = t ã È d, y s ø9 $ $ Î/ 3 $ t Β u ρ ª ! $ # ß‰ƒ Ì ãƒ $ Vϑ ù= àß 

t  ÏΗ s >≈ y è ù= Ï j9 ∩⊇ ⊃∇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ١٠٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٠٨: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٧ 

]١٠٩ [}  ¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ’n< Î)uρ «!$# ßìy_ öè? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊇⊃∪ { )١( . 

 .... قوله تعاىل كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس
]١١٠ [}  öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 { )نزلت يف ابن :  قال عكرمة ومقاتل)٢

مسعود وأىب بن كعب ومعاذ بن جبل وسامل موىل أيب حذيفة، رضي اهللا عنهم، وذلك أن 
حنن أفضل منكم وديننا خري مما : مالك بن الصيف ووهب بن يهود اليهوديني قاال هلم

روى سعيد بن جبري عن ابن عباس رضى اهللا تدعوننا إليه، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، و
öΝçGΖä. uöyz >π  {عنهما  ¨Βé& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 { )هم الذين هاجروا مع النيب)٣   ،إىل املدينة 

 خاصة الرواة والدعاة الذين أمر اهللا  دهم أصحاب حمم: وقال جويرب عن الضحاك
أنتم، : أي) كنتم( مجيع املؤمنني من هذه األمة، وقوله: املسلمني بطاعتهم وقال اآلخرون

ÿρ#)  {: كقوله تعاىل ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹ Î= s% { )وقال يف موضع آخر)٤ ، :} (#ÿρ ãà2 øŒ$# uρ 

øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹ Î= s% { )معناه كنتم خري أمة عند اهللا يف اللوح احملفوظ، وقال قوم: ، وقيل)٥ :

كنتم : قال أبو هريرة معناه. أنتم خري أمة للناس: أي) َخْيَر أُمٍَّة( :صلة قوله) للناس( قوله
للناس صلة :  السالسل فتدخلوهنم يف اإلسالم، وقيلخري الناس للناس، جتيئون هبم يف

: قوله تعاىل.  ما أخرج اهللا للناس أمـة خريا مـن أمة حممد: معناه) أُْخِرَجْت( قوله
}  tβρâß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u ã≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# 

tβ% s3s9 #Zöyz Νßγ ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝèδ çsYò2 r&uρ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊇⊇⊃∪ { )الكافرون:  أي)٦ . 
                                                 

 . ١٠٩:  آية سورة آل عمران) ١(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٨ 

s9 öΝà2ρ•ÛØtƒ Hω  {: قوله تعاىل] ١١١[ Î) ” ]Œr& ( { )إن رؤوس : ، قال مقاتل)١

اليهود عمدوا إىل من آمن منهم كعبد اهللا بن سالم وأصحابه، فآذوهم فأنزل اهللا تعاىل 
: هذه اآلية، لن يضركم أيها املؤمنون هؤالء اجلهود إال أذى باللسان وعيًدا وطغياًنا، وقيل

β  {كفر تتأذون هبا كلمة  Î)uρ öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ ãΝä.θ —9uθ ãƒ u‘$ t/÷ŠF{$# { )منهزمني، )٢ ،}  §ΝèO Ÿω 

šχρ ç|ÇΖãƒ ∩⊇⊇⊇∪ { )بل يكون لكم النصر)٣ ، . 

]١١٢ [}  ôM t/ÎàÑ ãΝÍκö n= tã èπ ©9Ïe%! $# t ø r& $ tΒ (#þθàÉ)èO { )حيث ما وجدوا )٤ ،}  ω Î) 9≅ ö6 pt ¿2 

zÏiΒ «!$# { )عهد من : أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا فال يأمنون إال حببل:  يعين)٥

≅9  {اهللا تعاىل بأن يسلموا،  ö6 ym uρ zÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# { )من املؤمنني ببذل جزية أو أمان، يعين)٦  :

ρ  {: إال أن يعصموا حببل اهللا فيأمنوا، قوله تعاىل â!$ t/uρ 5=ŸÒ tó Î/ zÏiΒ «!$# { )رجعوا به )٧ ،

}  ôM t/ÎàÑuρ ãΝÍκö n= tã èπ uΖs3ó¡yϑ ø9$# 4 š Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ çΡ% x. tβρãàõ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# tβθè= çG ø)tƒ uρ u!$ uŠÎ; /ΡF{$# Îötó Î/ 

9d,ym 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Átã (#θçΡ% x.¨ρ tβρß‰tG ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١١١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٢: ة آل عمران آية سور) ٤(
 . ١١٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١١٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١١٢: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٤٩ 

θÝ¡øŠs9 [!#uθ#) *  {: قوله تعاىل] ١١٣[ y™ 3 ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ×π̈Β é& ×π yϑÍ← !$ s% { )قال ابن )١ 

:  اليهودملا آمن عبد اهللا بن سالم وأصحابه، قالت أحبار: عباس رضي اهللا عنهما ومقاتل
 إال شرارنا ولوال ذلك ملا تركوا دين آبائهم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية،  ما آمن مبحمد

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة : فيه اختصار تقديره: واختلفوا يف وجهها فقال قوم
م متام الكال: وأخرى غري قائمة، فترك األخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقني، وقال اآلخرون

وهو وقف ألنه قد جرى ذكر الفريقني من أهل الكتاب يف قوله ) لَْيُسوا َسَواًء( عند قوله
ãΝßγ{: تعاىل ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ãΝèδçsYò2 r& uρ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊇⊇⊃∪ { )يعين) لَْيُسوا َسَواًء( : مث قال)٢ :

s9 öΝà2ρ{: املؤمنني والفاسقني، مث وصف الفاسقني، فقال •ÛØtƒ HωÎ) ” ]Œr& ( { )٣( 
ابتداء كالم آخر، ألن ) من أهل الكتاب( قوله: وقيل) أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ( ووصف املؤمنني بقوله

من أهل : ليس هذان الفريقان سواء، مث ابتدأ فقال: ذكر الفريقني قد جرى، مث قال
ة على  القائمة بأمر اهللا الثابت  ال يستوي اليهود وأمة حممد الكتاب، قال ابن مسعود

أي مهتدية قائمة على أمر اهللا مل : قال ابن عباس) أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ( :احلق املستقيمة، وقوله تعاىل
مطيعة قائمة على كتاب اهللا : وقال السدي. عادلة: وقال جماهد. يضيعوه ومل يتركوه

وو ذ: أي ذوو أمة، أي: ومعىن اآلية. األمة الطريقة: وقيل. وقيل قائمة يف الصالة. وحده
=tβθè  {. طريقة مستقيمة ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# { )يتبعون، : ، يقرؤون كتاب اهللا، وقال جماهد)٤

}  u!$ tΡ#u È≅ ø‹©9$# { )ساعاته، )٥ }  öΝèδ uρ tβρß‰àf ó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ { )يصلون، ألن التالوة ال :  أي)٦

                                                 
 . ١١٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٣ :سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٥٠ 

ود هي قيام الليل، وقال ابن مسع: واختلفوا يف معناها، فقال بعضهم! تكون يف السجود، 
 . صالة العتمة يصلوهنا وال يصليها من سواهم من أهل الكتاب

šχθ  {: قوله تعاىل] ١١٤[ ãΨ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ 

Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# šχθ ããÌ≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡uöy‚ ø9$# š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊆∪ { )١( . 

]١١٥ [}  $tΒuρ (#θè=yèøtƒ ôÏΒ 9öyz n=sù çνρãxò6ãƒ 3 { )الياء ، قرأ محزة والكسائي وحفص ب)٢

، )٣( } &öΝçGΖä. uöyz >π̈Βé  {فيهما إخبار عن، األمة القائمة، وقرأ اآلخرون بالتاء فيهما، لقوله 

فلن تعدموا ثوابه بل وما تفعلوا من خري : وأبو عمرو يرى القراءتني مجيًعا، ومعىن هذه اآلية
 . ، باملؤمنني)٤( } ∪∋⊆⊆∩ /ª!$#uρ 7ΟŠÎ=tæ šÉ)−Fßϑø9$$Î  {يشكر لكم وجتازون عليه، 

 .... اُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيئًاقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَن ُتْغِنَي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َولَا أَْولَ
]١١٦ [}  ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρãxx. s9 zÍ_øóè? öΝßγ÷Ψtã öΝßγä9≡uθøΒr& Iωuρ Νèδß‰≈s9÷ρr& zÏiΒ «!$# $\↔ø‹x© ( { )٥( ،

عذاب اهللا، وخصهما . من: دية وأوالدهم بالنصرة من اهللا شيئا، أيال تدفع أمواهلم بالف: أي
 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ  {بالذكر ألن اإلنسان يدفع عن، نفسه تارة بفداء املال وتارة باالستعانة باألوالد، 

Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ψ9$# 4 öΝèδ $pκÏù tβρà$Î#≈yz ∩⊇⊇∉∪ { )وإمنا جعلهم من أصحاهبا ألهنم أهلها ال خيرجون )٦ ،

 . منها وال يفارقوهنا، كصاحب الرجل ال يفارقه

                                                 
 . ١١٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١١٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة آل عمران آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٥١ 

]١١٧ [}  ã≅ sVtΒ $ tΒ tβθà)ÏΖãƒ ’ Îû Íν É‹≈ yδ Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )أراد نفقات أيب : ، قيل)١

أراد نفقة اليهود على :  وقال مقاتل سفيان وأصحابه ببدر وأحد على عداوة رسول اهللا
أراد إنفاق : يعين مجيع نفقات الكفار يف الدنيا وصدقاهتم، وقيل: علمائهم، قال جماهد

≅È  {املرائي الذي ال يبتغي به وجه اهللا تعاىل،  sVyϑ Ÿ2 8xƒ Í‘ $ pκ Ïù ;ÅÀ { )حكي عن ابن )٢ ،

صوت، وأكثر : أهنا السموم احلارة اليت تقتل، وقيل فيها صر أي: عباس رضي اهللا عنهما
ôM  {فيها برد شديد، : املفسرين قالوا t/$ |¹ r& y^öym 7Θöθ s% { )زرع قوم، )٣ }  (#þθßϑ n= sß 

öΝßγ |¡àΡr& { )بالكفر واملعصية ومنع حق اهللا تعاىل، )٤ ،}  çµ÷G x6n= ÷δ r'sù 4 { )فمعىن )٥ ،

مثل نفقات الكفار وذهاهبا وقت احلاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة : اآلية
$ { أو نار فأحرقته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء، فأهلكته tΒ uρ ãΝßγ yϑ n= sß ª!$# { )بذلك، )٦ ،

}  ôÅ3≈ s9uρ öΝßγ |¡àΡr& tβθ ßϑ Î= ôàtƒ ∩⊇⊇∠∪ { )بالكفر واملعصية)٧ ، . 

$  {: قوله تعاىل] ١١٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ { )اآلية، )٨ 

 بينهم من كان رجال من املسلمني يواصلون اليهود ملا: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
القرابة والصداقة واحللف واجلوار والرضاع، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ينهاهم عن 

نزلت يف قوم من املؤمنني كانوا يصافون : مباطنتهم خوف الفتنة عليهم، وقال جماهد

                                                 
 . ١١٧: آل عمران آية سورة ) ١(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١١٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٥٢ 

$  {: املنافقني فنهاهم اهللا تعاىل عن ذلك، فقال pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ 

öΝä3ÏΡρ ßŠ { )خاصته، تشبيها : أولياء أصفياء من غري أهل ملتكم، وبطانة الرجل:  أي)١

ه غريهم، مث ببطانة الثوب اليت تلي بطنه، ألهنم يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما ال يطلع علي
، أي ال )٢( } Ÿω öΝä3tΡθä9ù'tƒ Zω$t6yz  {: بني العلة يف النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره

الشر والفساد، : يقصرون وال يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، واخلبال
برتع : يتعدى إىل مفعولني، وقيل) يألو( على املفعول الثاين، ألن) خباال( بونص

ρ#)  {اخلافـض، أي باخلبال، كما يقال أوجعته ضربا  –Šuρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨtã { )أي يودون ما )٣ ،

$!ô‰s% ÏNy‰t/ â  {والشر واهلالك، والعنت املشقة، يشق عليكم من الضر  ŸÒ øó t7ø9$# { )أي)٤  :

ôÏΒ öΝÎγ  {البغض، معناه ظهرت أمـارة العـداوة،  Ïδ≡uθ øùr& { )بالشتيمـة والوقيعـة )٥ ،

$  {بإطالع املشركني علـى أسـرار املسلمني، : يف املسلمني، وقيـل tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? 

öΝèδ â‘ρß‰ß¹ { )من العداوة والغيظ،)٦ ، }  çt9 ø.r& 4 { )أعظم، )٧ ،}  ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# ( 

β Î) ÷ΛäΖä. tβθè= É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٥٣ 

]١١٩ [}  öΝçFΡr'̄≈ yδ ÏIω 'ρ é& { )تنبيـه وأنتم كناية للمخاطبني من الذكور، )١ 

} öΝåκtΞθ ™7Ït éB { )اسم للمشار إليه، يريد أنتم أيها املؤمنون، )٢ }  Ÿω uρ { )حتبون :  أي)٣

هؤالء اليهود الذين هنيتكم عن مباطنتهم لألسباب اليت بينكـم من القرابة والرضاع 
öΝä3tΡθ  {واملصاهرة،  ™6 Ït ä† tβθãΨ ÏΒ÷σè?uρ { )ملا بينكم من خمالفة الدين، وقال مقاتل هم )٤ ،

≈=É  {املنافقون حيبهم املؤمنون ملا أظهروا من اإلميان، وال يعلمون ما يف قلوهبم،  tG Å3ø9$$ Î/ 

Ï& Íj#ä. #sŒÎ)uρ { )يعين بالكتب كلها وهم ال يؤمنون بكتابكم، )٥ ،}  öΝä.θ à)s9 (#þθä9$ s% $ ¨Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ 

(#öθ n= yz (#θ ‘Ò tã { )وكان بعضهم مع بعض )٦ ،}  ãΝä3ø‹n= tæ Ÿ≅ÏΒ$ tΡF{$# zÏΒ Åáø‹tó ø9$# 4 ö≅è% { )٧( ،

أطراف األصابع واحدهتا أمنلة بضم امليم وفتحها، من الغيظ، ملا يرون من ائتالف : يعين
لغيظ وهذا من جماز األمثال، املؤمنني واجتماع كلمتهم، وعض األنامل عبارة عن شدة ا

θ#)  {وإن مل يكن مث عض،  è?θ ãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨β Î) { )ابقوا إىل املمات بغيظكم، : ، أي)٨

} ©!$# 7Λ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇∪ { )القلوب من خري وشرمبا يف: ، أي)٩  . 

                                                 
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١٩:  عمران آية سورة آل) ٢(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١١٩: سورة آل عمران آية ) ٩(
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٣٥٤ 

 )٢( } πuΖ|¡ym×  {تصبكم أيها املؤمنون :  أي)١( } βÎ) öΝä3ó¡|¡øÿsC  {: وقوله تعاىل] ١٢٠[
بظهوركـم على عدوكم وغنيمة تنالوهنا منهم، وتتابع الناس يف الدخول يف دينكـم، وخصب يف 

، مساءة بإخفاق سرية لكم أو )٤( } ™βÎ)uρ öΝä3ö7ÅÁè? ×πt⁄ÍhŠy  {، حتزهنم، )٣( } ?öΝèδ÷σÝ¡s  {معايشكـم 

، )θãmtøtƒ $yγÎ/ ( βÎ)uρ (#ρçÉ9óÁs? { )٥#)  {إصابة عدو منكم، واختالف يكون بينكم أو جدب أو نكبة، 

 .öΝèδß‰ø‹x {ال ينقصكـم، : ، أي)٧( } Ÿω öΝà2•ÛØtƒ  {، ختافوا ربكم )٦( } Gs?uρ−(θà#)  {على أذاهم 

$º↔ø‹x© 3 { )بكسر الضاد خفيفة، يقال) ال يضركم( ، قرأ ابن عامر وابن كثري ونافع وأهل البصرة)٨ :

ضار يضري ضريا، وهو جزم على جواب اجلزاء، وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء من 
أنه أراد اجلزم، وأصله يضرركم : أحدمها. رد ردا ويف رفعه وجهانضر يضر ضرا مثل رد ي

: فأدغمت الراء يف الراء، ونقلت ضمة الراء األوىل إىل الضاد وضمت الثانية اتباعا، والثاين
وإن تصربوا وتتقوا فليس يضركـم : أن تكون ال مبعىن ليس ويضمر فيه الفاء، تقديره

 . عامل: ، أي)٩( } ∪⊂⊅⊆∩ βÎ) ©!$# $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ¨  {كيدهم شيئا، 

                                                 
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٢٠: سورة آل عمران آية ) ٩(
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 .... قوله تعاىل َوِإذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمِنَني َمقَاِعَد ِللِْقَتاِل َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم
øŒÎ)uρ |N÷ρ {:  تعاىلقوله] ١٢١[ y‰xî ôÏΒ š Î= ÷δ r& ä—Èhθ t7è? tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# y‰Ïè≈s)tΒ ÉΑ$ tFÉ)ù= Ï9 3 { )١( ،

، هو يوم أحد: يوم األحزاب، وقال سائر املفسرين: هو يوم بدر، وقال مقاتل: قال احلسن
 من مرتل عائشة رضي اهللا عنها  غدا رسول اهللا {: وقال جماهد والكليب والواقدي

فكان من . } ميشي على رجليه إىل أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح

ترتل ) َوِإذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ( :فذلك قوله تعاىلحرب أحد ما كان، 
بوأت القوم إذا وطنتهم، : مواطن، ومواضع للقتال، يقال: أي) َمقَاِعَد ِللِْقَتاِل( املؤمنني

أَنْ ( :، وقال)َولَقَْد َبوَّأَْنا َبِني ِإْسَراِئيلَ ُمَبوَّأَ ِصْدٍق( :وتبوءوا هم إذا توطؤوا، قال اهللا تعاىل
ª!$#uρ ììŠÏÿ  {تتخذ معسكًرا، : وقيل) َتَبوَّآ ِلقَْوِمكَُما ِبِمْصَر ُبُيوًتا xœ îΛ Î= tæ ∩⊇⊄⊇∪ { )٢( . 

]١٢٢ [}  øŒÎ) M£ϑ yδ Èβ$ tG xÍ← !$ ©Û öΝà6Ψ ÏΒ β r& Ÿξ t±øs? { )جتبنا وتضعفا وتتخلفا، :  أي)٣

والطائفتان بنو سلمة من اخلزرج وبنو حارثة من األوس، وكانتا جناحي العسكر، وذلك 
 فلما يف تسعمائة ومخسني رجلًا،:  خرج إىل أحد يف ألف رجل، وقيل أن رسول اهللا

بلغوا الشوط اختذ عبد اهللا بن أيب بثلث الناس ورجع يف ثالمثائة وقال عالم نقتل أنفسنا 
أنشدكم باهللا يف نبيكم ويف أنفسكم، فقال عبد : وأوالدنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال

لو نعلم قتالًا التبعناكـم، ومهت بنو سلمة وبنو حارثة باالنصراف مع عبد : اهللا بن أيب
 }  øŒÎ) M  بن أيب، فعصمهم اهللا فلم ينصرفوا فذكرهم اهللا عظيم نعمته، فقالاهللا £ϑ yδ 

                                                 
 . ١٢١: مران آية سورة آل ع) ١(
 . ١٢١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٢٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
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٣٥٦ 

Èβ$ tG xÍ←!$ ©Û öΝà6Ψ ÏΒ β r& Ÿξ t±øs? ª!$#uρ $ uΚ åκ‘Ï9uρ 3 { )ناصرمها وحافظهما، )١ }  ’ n?tã uρ «!$# È≅©.uθ tG uŠù= sù 

tβθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊄∪ { )٢( . 

، وبدر موضع بني مكة واملدينة )٣( } /ô‰s)s9uρ ãΝä.u|ÇtΡ ª!$# 9‘ô‰t7Î  {: قوله تعاىل] ١٢٣[

كانت بدر بئًرا لرجل : اسم لبئر هناك، وقيل: وهو اسم ملوضع، وعليه األكثرون، وقيل
'× öΝçFΡr&uρ  {يقال له بدر،  ©!ÏŒr& ( { )ذليل، وأراد به قلة العدد فإهنم كانوا : عمج، )٤

θ#)  { ثالمثائة وثالثة عشر رجلًا فنصرهم اهللا مع قلة عددهم وعددهم، à)¨?$$ sù ©!$# öΝä3ª= yè s9 

tβρ ãä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪ { )٥( . 

]١٢٤ [}  øŒÎ) ãΑθà)s? šÏΨÏΒ÷σßϑù=Ï9 s9r& öΝä3uŠÏõ3tƒ βr& öΝä.£‰Ïϑãƒ Νä3š/u‘ { )اختلفوا يف هذه اآلية )٦ ،

 &z>$yftFó™$$sù öΝà6s9 ’ÎoΤr  {: كان يوم بدر أمدهم اهللا تعاىل بألف من املالئكة كما قال: فقال قتادة

Νä.‘‰ÏϑãΒ 7#ø9r'Î/ zÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# { )مث صاروا ثالثة آالف مث صاروا مخسة آالف ]٩: األنفال [)٧ ،

 . )٨( } ∪⊇⊅⊆∩ ÏπsW≈n=sWÎ/ 7#≈s9#u zÏiΒ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# tÏ9u”∴ãΒ  {كما ذكر هاهنا، 

                                                 
 . ١٢٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٢٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٢٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٢٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٩: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٢٤: سورة آل عمران آية ) ٨(
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٣٥٧ 

]١٢٥ [}  #’ n?t/ 4 β Î) (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Νä.θ è?ù'tƒ uρ ÏiΒ öΝÏδ Í‘öθ sù #x‹≈ yδ öΝä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ Νä3š/u‘ Ïπ |¡ôϑ sƒ ¿2 

7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tÏΒ Èhθ |¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ { )فصربوا يوم بدر واتقوا فأمدهم اهللا خبمسة آالف )١ 

وهؤالء اخلمسة آالف ردء املؤمنني إىل يوم القيامة، : من املالئكة كما وعد، قال احلسن
مل تقاتل املالئكة يف املعركة إال يوم بدر فيما سوى ذلك يشهدون : اس وجماهدقال ابن عب

إمنا وعد اهللا تعاىل املسلمني : القتال وال يقاتلون، وإمنا يكونون عددا ومددا، وقال اآلخرون
يوم بدر إن صربوا على طاعته واتقوا حمارمه أن ميدهم أيضا يف حروهبم كلها، فلم يصربوا 

كان : ب، فأمدهم حني حاصروا قريظة والنضري، وقال الضحاك وعكرمةإال يوم األحزا
βr& öΝä.£‰Ïϑ  {: قوله تعاىل. هذا يوم أحد وعدهم اهللا املدد إن صربوا فلم يصربوا فلم ميدوا ãƒ 

Νä3š/u‘ { )ما كان على جهة القوة واإلعانة، يقال فيه: إعانة اجليش، وقيل: اد اإلمد)٢ :

ãós {: مده مددا، منه قوله تعاىل: أمده إمدادا، وما كان على جهة الزيادة، ويقال فيه t7ø9$#uρ 

…çν ‘‰ßϑ tƒ { )املد يف الشر، واإلمداد يف اخلري، يدل عليه قوله تعاىل:  وقيل)٣ :} ÷Λèε‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû 

öΝÎγ ÏΨ≈uŠøó èÛ { )وقـال يف اخلري )٤ }  Νä3≈ tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ šÏΖt/uρ { )قولـه تعاىل. )٥ :

}  Ïπ sW≈ n= sWÎ/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tÏ9u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ { )قرأ ابن عامر تشديد الزاي على التكثري )٦ 

öθ *  {: لقوله تعاىل s9uρ $ oΨ̄Ρr& !$ uΖø9̈“ tΡ ãΝÍκö s9Î) sπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )وقرأ اآلخرون بالتخفيف دليله )٧ ،

                                                 
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٥: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٢٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٧(
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Iω  {: قوله تعاىل öθ s9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )وقوله. )١ :}  tΑt“Ρr&uρ #YŠθãΖã_ óΟ©9 $yδ÷ρts? { )مث )٢ ،

 خمالفـة نبيكـم )٥( } Gs?uρ−(θà#) { لعدوكـم )βÎ) (#ρçÉ9óÁs? {)٤ { مندكـم )٣( }n?t/ 4’#{قال 

}  Νä.θè?ù'tƒuρ { )يعين املشركني )٦ }  ÏiΒ öΝÏδÍ‘öθsù #x‹≈yδ { )قال ابن عباس رضي اهللا عنهما )٧ 

هم هذا من غضب: من وجههم هذا، وقال جماهد والضحاك: وقتادة واحلسن وأكثر املفسرين
öΝä.÷ŠÏ‰ôϑ  {ألهنم إمنا رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر،  ãƒ Νä3š/u‘ Ïπ |¡ôϑ sƒ ¿2 7#≈ s9#u 

zÏiΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )ف، بل أراد معهم،  مل يرد مخسة آالف سوى ما ذكر من ثالثة آال)٨

tÏΒ  {وقوله  Èhθ |¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ { )معلمني، واختلفوا يف تلك العالمة، فقال عروة بن :  أي)٩

 رضي اهللا كانت املالئكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر، وقال علي وابن عباس: الزبري
عليهم عمائم : عمائم بيض قد أرسلوها بني أكتافهم، وقال هشام بن عروة والكليب: عنهم

كانوا قد أعلموا بالعهن يف نواصي : صفر مرخاة على أكتافهم، وقال الضحاك وقتادة
 . اخليل وأذناهبا

                                                 
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٢٥: ة سورة آل عمران آي) ٩(
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 )٢( } ωÎ) 3“uô³ç0 öΝä3s9  { يعين هذا الوعد واملدد، )١( } #$!tΒuρ ã&s#yèy_ ª$  {: قوله تعاىل] ١٢٦[
 فال جتزعوا من كثرة )٤( } Νä3ç/θè=è% ÏµÎ/ 3  { ولتسكن )٣( } È⌡yϑôÜtGÏ9uρ¨  {بشارة لتستبشروا به : أي

ال حتيلوا بالنصر :  يعين)٥( } ∪∌⊅⊆∩ #$:tΒuρ çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# Í“ƒÍ•yèø9$# ÉΟ‹Å3ptø$  {عدوكم وقلة عددكم، 

 . على املالئكة واجلند، فإن النصر من اهللا تعاىل فاستعينوا به وتوكلوا عليه، ألن العز واحلكم له

$ yìsÜø)u‹Ï9  { :قوله تعاىل] ١٢٧[ ]ùtsÛ zÏiΒ t Ï%©!$# (#ÿρ ãxx. { )يقول لقد نصركم اهللا )٦ ،

معناه ليهدم ركنا من : لكي يهلك طائفة من الذين كفروا، وقال السدي: ليقطع طرفا أي
ρ÷  {أركان الشرك بالقتل واألسر،  r& öΝåκtJ Î6 õ3tƒ { )يهزمهم، وقال ميان:  قال الكليب)٧ :

حيزهنم، : يهلكهم، وقيل: يلعنهم، وقال أبو عبيدة: يصرعهم لوجوههم، قال السدي
كبادهم، والتاء والدال يصب احلزن والغيظ أ: يكبدهم أي: احلزين، وقيل: واملكبوت

θç6#)  {يكبتهم باخليبة، : يتعاقبان كما يقال سبت رأسه وسبده إذا حلقه، وقيل Î= s)Ψ uŠsù 

tÎ6 Í← !% s{ ∩⊇⊄∠∪ { )مل ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم)٨ ، . 

øŠs9 š§{  {: وله تعاىلق] ١٢٨[ s9 zÏΒ ÌøΒ F{$# íó x« { )ليس إليك، فالالم : ، أي)٩

$!  {: كقوله تعاىل) إىل( مبعىن oΨ−/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨãΒ “ ÏŠ$ oΨãƒ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 { )إىل : ، أي)١
                                                 

 . ١٢٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٢٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٢٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٢٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٢٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٢٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٢٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٢٨: رة آل عمران آية سو) ٩(
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ρ÷  {: اإلميان، وقوله تعاىل r& z>θ çG tƒ öΝÍκö n= tæ { )أو : معناه حىت يتوب عليهم: ، قال بعضهم)٢

$ yìsÜø)u‹Ï9  {: هو نسق على قوله: أن يتوب عليهم، وقيلإال  ]ùtsÛ { )لَْيَس ( :، وقوله)٣

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو : اعتراض بني الكالمني، ونظم اآلية) لََك ِمَن الْأَْمِر َشْيٌء
ρ÷  {توب عليهم يكبتهم أو ي r& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊄∇∪ { )ليس لك من األمر )٤ ،

 . شيء، بل األمر أمري يف ذلك كله

$ uρ!¬  {: مث قال] ١٢٩[ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ãÏøó tƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü> Éj‹yèãƒ uρ tΒ 

â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٥( . 

]١٣٠ [}  $yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θè=à2ù's? (##θt/Ìh9$# $Z≈yèôÊr& Zπxyè≈ŸÒ•Β ( { )أراد به ما كانوا )٦ ،

 يف أمر الربا فال )٧( } #$!© uρ#$?̈(θà#)  {يفعلونه عند طول أجل الدين من زيادة املال وتأخري الطلب، 

  .)٨( } ∪⊂⊃⊆∩ ?öΝä3ª=yès9 tβθßsÎ=øè  {تأكلوه، 

θ#)  {: مث خوفهم فقال] ١٣١[ à)¨?$#uρ u‘$ ¨Ζ9$# û ÉL ©9$# ôN£‰Ïã é& t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 ∩⊇⊂⊇∪ { )٩( . 

]١٣٢ [}  (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ öΝà6¯= yè s9 šχθßϑ ym öè? ∩⊇⊂⊄∪ { )لكي ترمحوا)١٠ ، . 
                                                                                                                                            

 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٢٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٣٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٣٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٣٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٣١: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٣٢: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦١ 

ْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت قوله تعاىل َوَساِرُعوا ِإلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُ
 .... ِللُْمتَِّقَني

]١٣٣ [}  * (#þθ ãã Í‘$y™ uρ 4’ n< Î) ;ο tÏøó tΒ ÏiΒ öΝà6În/§‘ { )ل ، بادروا وسابقوا إىل األعما)١

إىل التوبة، : إىل اإلسالم، وروي عنه: اليت توجب املغفرة، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
إىل :  إىل أداء الفرائض، وقال أبو العالية وبه قال عكرمة، وقال علي بن أيب طالب

وروي عن أنس . إىل األعمال الصاحلة: إىل اجلهاد، وقال مقاتل: اهلجرة، وقال الضحاك
π< {تكبرية األوىل، بن مالك أهنا ال ¨Ψy_ uρ { )أي وإىل جـنـة )٢ }  $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$#uρ { )عرضها كعرض السماوات واألرض، كما قال يف سورة احلديد:  أي)٣ :

} >π ¨Ψ y_ uρ $ pκÝÎ ötã ÇÚöyè x. Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )سعتها، وإمنا ذكر العرض على املبالغة :  أي)٤

ألن طول كل شيء يف األكثر واألغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها فكيف 
ا وصف عرضها فأما طوهلا فال يعلمه إال اهللا، وهذا على التمثيل ال إمن: طوهلا؟ قال الزهري

أهنا كالسماوات واألرض ال غري، معناه كعرض السماوات السبع واألرضني السبع عند 
ôN£‰Ïã  {ظنكم،  é& tÉ)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ { )٥( . 

]١٣٤ [}  t Ï%©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’ Îû Ï!#§œ£9$# Ï!#§œØ9$#uρ { )يف اليسر والعسر، فأول ما : ، أي)٦

tÏϑ  {ذكر من أخالقهم املوجبة للجنة ذكر السخاوة،  Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# { )أي)٧  :

                                                 
 . ١٣٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٣٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢١: سورة احلديد آية ) ٤(
 . ١٣٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٣٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٣٤:  عمران آية سورة آل) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٢ 

حبس الشيء عند امتالئه، وكظم الغيظ : اجلارعني الغيظ عند امتالء نفوسهم منه، والكظم
=ÏŒÎ) Ü>θè  {: ومنه قوله تعاىل. أن ميتلئ غيظا فريده يف جوفه وال يظهره à)ø9$# “ t$ s! ÌÅ_$ uΖpt ø: $# 

tÏϑ Ïà≈ x. 4 { )١( }  tÏù$ yè ø9$#uρ Çtã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 { )قـال الكـليب عن اململوكني سوء )٢ ،

ª!$#uρ =Ït  {عمن ظلمهم وأساء إليهم : األدب، وقال زيد بن أسلم ومقاتل ä† 

šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ { )ء، فإن اإلحسان إىل اإلحسان أن حتسن إىل املسي: ، عن الثوري)٣

 . احملسن جتارة

š {: قوله تعاىل] ١٣٥[ Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#θ è= yè sù ºπ t±Ås≈ sù { )قبيحة خارجة عما :  يعين)٤

الفاحشة :  احلد، قال جابرأذن اهللا تعاىل فيه، وأصل الفحش القبح واخلروج عن
ρ÷ {الزنا  r& (#þθ ßϑ n= sß öΝæη |¡àΡr& { )ما دون الزنا من القبلة واملعانقة والنظر واللمس، وقال )٥ ،

 ملسة أو نظرة فيما ال حيل، أو ظلموا الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو: مقاتل والكليب
فعلوا : وقيل. فعلوا فاحشة الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر: أنفسهم باملعصية، وقيل

ρ#)  {فاحشة فعال أو ظلموا أنفسهم قوال  ãx.sŒ ©!$# { )ذكروا وعيد اهللا، واهللا :  أي)٦

ρ#)  {ذكروا اهللا باللسان عند الذنوب، : سائلهم، وقال مقاتل بن حيان ãxøó tG ó™ $$ sù öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9 

tΒ uρ ãÏøó tƒ šUθ çΡ—%! $# ω Î) ª!$# { )أي وهل يغفر الذنوب إال اهللا، )٧ }  öΝs9uρ (#ρ •ÅÇãƒ 4’ n?tã $ tΒ 

                                                 
 . ١٨: سورة غافر آية ) ١(
 . ١٣٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٣ 

(#θ è= yè sù { )مل يقيموا ومل يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا، وأصل :  أي)١

وقال . إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حىت يتوب: شيء، قال احلسنالثبات على ال: اإلصرار
öΝèδuρ šχθ  {السكوت وترك االستغفار : اإلصرار: السدي ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ { )قال ابن )٢ ،

وهم يعلمون أن اإلصرار :  وهم يعلمون أهنا معصية، وقيل:عباس واحلسن ومقاتل والكليب
: وهم يعلمون أن اهللا ميلك مغفرة الذنوب، وقال احلسن بن الفضل: ضار، وقال الضحاك

وهم يعلمون أن اهللا ال يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن : أن هلم ربا يغفر الذنوب، وقيل
  .وهم يعلمون أهنم إن استغفروا غفر هلم: كثرت وقيل

]١٣٦ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Νèδ äτ!#t“ y_ ×ο tÏøó ¨Β ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×M≈ ¨Ψy_ uρ “ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# š Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ Ïù 4 zΝ÷è ÏΡuρ ãô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yè ø9$# ∩⊇⊂∉∪ { )٣( . 

ô‰s% ôM  {: قوله تعاىل] ١٣٧[ n= yz ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% × sß™ { )شرائع وقال : ، قال عطاء)٤

قد خلت : مضت لكل أمة سنة ومنهاج إذا اتبعوها رضي اهللا عنهم، وقال جماهد: الكليب
األمة، وقيل : أمم، والسنة: سنن أي: نن باهلالك فيمن كذب قبلكـم، وقيلمن قبلكم س

سن فالن سنة حسنة، : الطريقة املتبعة يف اخلري والشر، يقال: أهل السنن، والسنة: معناه
قد مضت وسلفت : وسنة سيئة إذا عمل عمال اقتدى به فيه من خري وشر، ومعىن اآلية

ملاضية الكافرة، بإمهايل واستدراجي إياهم حىت يبلغ مين سنن فيمن كان قبلكم من األمم ا
ρ#)  {الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته إلهالكهم، وإدالة أنبيائي عليهم  çÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

                                                 
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٣٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة آل عمران آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٤ 

(#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∠∪ { )آخرنا من املكذبني، وهذا يف حرب : ، أي)١

   فأنا أمهلهم وأستدرجهم حىت يبلغ أجلي الذي أجلته يف نصرة النيب أحد، يقول اهللا
 . وأوليائه وإهالك أعدائه

]١٣٨ [}  #x‹≈ yδ { )ـذا القرآن، ه:  أي)٢}  ×β$u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 { )عامة، )٣ ،

} “Y‰èδ uρ { )من الضاللة، )٤ ،}  ×π sàÏã öθ tΒ uρ šÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ { )خاصة)٥ ، . 

 على  ، هذا حث ألصحاب النيب)Ÿωuρ (#θãΖÎγs? Ÿωuρ (#θçΡt“øtrB { )٦  {: قوله تعاىل] ١٣٩[

ال : أي) وال هتنوا( :اجلهاد والصرب على ما أصاهبم من القتل واجلرح يوم أحد، يقول اهللا تعاىل
دائكم مبا نالكم من القتل واجلرح، وكان قد قتل يومئذ من تضعفوا وال جتبنوا عن جهاد أع

محزة بن عبد املطلب ومصعب بن عمري، وقتل من األنصار سبعون : املهاجرين مخسة منهم
 بأن يكون لكم )٨( } #$}ãΝçFΡr&uρ tβöθn=ôãF  {على ما فاتكم، :  أي)Ÿωuρ (#θçΡt“øtrB { )٧  {رجال، 

:  يعين إذا كنتم، أي)٩( } ∪βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊂  {العاقبة بالنصر والظفر على أعدائكـم، 

 يف  اهنزم أصحاب رسول اهللا {: ألنكم مؤمنون، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

  الشعب فأقبل خالد بن الوليد خبيل املشركني يريد أن يعلو عليهم اجلبل، فقال النيب

                                                 
 . ١٣٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٣٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٣٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٣٨: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٣٨: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٣٩: آية سورة آل عمران ) ٦(
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٥ 

اللهم ال يعلوه علينا، اللهم ال قوة لنا إال بك، وثاب نفر من املسلمني رماة فصعدوا اجلبل 
ãΝçFΡr&uρ tβ  {: ، فذلك قوله تعاىل} ورموا خيل املشركني حىت هزموها öθ n= ôãF{$# { )١( 

 أصحابه بطلب القوم بعدما  زلت هذه اآلية بعد يوم أحد حني أمر النيبن: وقال الكليب
: أصاهبم من احلرج، فاشتد ذلك على املسلمني فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، دليله قوله تعاىل

}  Ÿω uρ (#θãΖÎγ s? ’Îû Ï!$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s)ø9$# ( { )٢( . 

]١٤٠ [}  βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyös% { )بضم القاف حيث ) قرح(  قرأ محزة والكسائي وأبو بكر)٣

بالفتح اسم :  واحد كاجلهد واجلهد، وقال الفراءجاء، وقرأ اآلخرون بالفتح ومها لغتان معنامها
ضم اسم ألمل اجلراحة، هذا خطاب مع املسلمني حيث انصرفوا من أحد مع الكآبة  للجراحة، وباـل

، يوم )٤( } sù ¡§tΒ tΠöθs)ø9$# Óyös% …ã&é#÷VÏiΒ 4(ô‰s {يوم أحد، ) ِإنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح( :واحلزن، يقول اهللا تعاىل

y7ù=Ï?uρ ãΠ$−ƒF{$# $yγä9Íρ#y‰çΡ t÷t/ Ä  {بدر  $̈̈Ψ9$# { )فيوم هلم ويوم عليهم، أديل املسلمون من املشركني يوم )٥ ،

 يوم أحد حىت جرحوا منهم بدر حىت قتلوا منهم سبعني وأسروا سبعني، وأديل املشركون من املسلمني
إمنا كانت هذه املداولة .  يعين)zΝn=÷èu‹Ï9uρ ª!$# šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u { )٦  {. سبعني وقتلوا مخسا وسبعني

، يكرم )٧( } x‹Ï‚−Gtƒuρ öΝä3ΖÏΒ u!#y‰pκà− 3  {ؤمن من املنافق، لريى اهللا الذين آمنوا فيميز امل: ليعلم؛ أي

 . )٨( } ∪⊂⊇⊆∩ ª!$#uρ Ÿω =Ïtä† tÉΚÎ=≈©à9$#  {أقواما بالشهادة 

                                                 
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٠: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤٠: رة آل عمران آية سو) ٦(
 . ١٤٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٤٠: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٦ 

 .... قوله تعاىل َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفِريَن
]١٤١ [}  }È Åcs yϑ ãŠÏ9uρ ª!$# t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u { )لذنوب، يطهركم من ا:  أي)١} t,ys ôϑ tƒ uρ 

š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ { )أهنم إن قتلوكـم فهو تطهري لكم، وإن : ، يفنيهم ويهلكهم، معناه)٢

 . قتلتموهم فهو حمقهم واستئصاهلم

]١٤٢ [}  ôΘr& ÷Λäö7Å¡ym { )أحسبتم؟ :  أي)٣}  βr& (#θè=äzô‰s? sπ̈Ψyfø9$# $£ϑs9uρ ÉΟn=÷ètƒ ª!$# { )أي)٤  :

 . )tÏ%©!$# (#ρß‰yγ≈y_ öΝä3ΖÏΒ zΝn=÷ètƒuρ tÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇⊆⊄∪ { )٥  {ومل يعلم اهللا، 

]١٤٣ [}  ô‰s)s9uρ ÷ΛäΨ ä. tβ öθ̈Ψ yϑ s? |Nöθ yϑ ø9$# ÏΒ È≅ö6 s% β r& çν öθ s)ù= s? { )وذلك أن قوما من )٦ ،

َتَمنَّْونَ ( :سلمني متنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا فأراهم اهللا يوم أحد، وقولهامل
sù çνθßϑ(ô‰s  {سبب املوت وهو اجلهاد من قبل أن تلقوه، : أي) الَْمْوَت çG ÷ƒ r&u‘ { )يعين)٧  :

ΛäΡ÷  {أسبابه،  r&uρ tβρ ãÝàΖs? ∩⊇⊆⊂∪ { )بعد )وأنتم تنظرون( :ما معىن قوله: ، فإن قيل)٨ ،

وأنتم ( : فقالالرؤية قد تكون مبعىن العلم،: ذكره تأكيدا، وقيل: ؟ قيل)فَقَْد َرأَْيُتُموُه( :قوله
 .  معناه وأنتم تنظرون إىل حممد: ليعلم، أن املراد بالرؤية النظر، وقيل) تنظرون

                                                 
 . ١٤١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٢: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٤٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٤٣: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٧ 

$  {  قوله] ١٤٤[ tΒ uρ î‰£ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 { )حممد . )١

هو املستغرق جلميع احملامد، ألن احلمد ال يستوجبه إال الكامل، والتحميد فوق احلمد، فال 
يستحقه إال املستويل على األمر يف الكمال، وأكرم اهللا نبيه وصفيه بامسني مشتقني من امسه 

  {: ، قوله تعاىل)حممد وأمحد( جل جالله ' Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä ö6 n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& 4 { )٢( 
  {رجعتم إىل دينكم األول، : أي tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã { )ويرتد عن )٣ ،

=n { دينه، sù §ÛØtƒ ©!$# $ \↔ ø‹x© 3 { )بارتداده وإمنا ضر نفسه، )٤ ،}  “ Ì“ ôf u‹y™ uρ ª!$# 

t ÌÅ6≈ ¤±9$# ∩⊇⊆⊆∪ { )٥( . 

]١٤٥ [}  $ tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§øuΖÏ9 β r& |Nθ ßϑ s? { )لنفس( الالم يف: ، قال األخفش)٦ (

ωÎ) Èβ  {وما كان نفس لتموت، : منقولة من متوت تقديره øŒÎ* Î/ «!$# { )بقضائه )٧ ،

$  {بأمره، : بعلمه، وقيل: وقدره، وقيل Y7≈ tFÏ. Wξ§_ xσ•Β 3 { )كتب لكل نفس أجال :  أي)٨

كتب كتابا، : با على املصدر، أيال يقدر أحد على تغيريه وتأخريه، ونصب كتا
} ∅tΒ uρ ÷ŠÌãƒ z># uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ïµ Ï?÷σçΡ $ pκ÷]ÏΒ { )من يرد بطاعته الدنيا ويعمل هلا نؤته :  يعين)٩

 .̈Β tβ%x  {: منها ما يكون جزاء لعمله، يريد نؤته منها ما يشاء مما قدرناه له، كما قال
                                                 

 . ١٤٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٤٥:  آل عمران آية سورة) ٧(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٨ 

ß‰ƒ Ìãƒ s' s#Å_$ yèø9$# $ uΖù= ¤f tã …çµ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â!$ t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ { )نزلت يف الذين تركوا املركز يوم )١ ،

tΒ  {أحد طلبا للغنيمة،  uρ ÷ŠÌãƒ z># uθ rO Íο tÅz Fψ$# Ïµ Ï?÷σçΡ $ pκ÷]ÏΒ 4 { )أي أراد بعمله اآلخرة، )٢ ،

، )٣( } ∪∋⊇⊆∩ Ì“ôfuΖy™uρ tÌÅ3≈¤±9$#“  {أراد الذين ثبتوا مع أمريهم عبد اهللا بن جبري حىت قتلوا، : قيل

 . أي املؤمنني املطيعني

  {: قوله تعاىل] ١٤٦[ Éi r'x.uρ ÏiΒ %c É<¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµ yè tΒ tβθ •‹În/Í‘ ×ÏWx. { )وكم، :  معناه)٤

تفهامية، ومل يقع التنوين صورة يف اخلط إال يف هذا وهي كاف التشبيه ضمت إىل أي االس
قرأ ابن كثري ونافع وأهل البصرة بضم القاف، وقرأ ) قاتل( احلرف خاصة،

ويستحيل وصفهم بأهنم مل يهنوا ) فََما َوَهُنوا( :فلقوله) قاتل( فمن قرأ) قاتل( اآلخرون
أعم، قال ) قاتل( لقتال، وألنما مسعنا أن نبيا قتل يف ا: بعدما قتلوا، لقول سعيد بن جبري

إن اهللا تعاىل إذا محد من قاتل كان من قتل داخال فيه، وإذا محد من قتل مل : أبو عبيدة
أن يكون : فله ثالثة أوجه، أحدها) قتل( أعم، ومن قرأ) قاتل( يدخل فيه غريهم، فكان

يف اآلية إضمار ، ويكون )قتل( القتل راجعا إىل النيب وحده، فيكون متام الكالم عند قوله
: ومعه، والوجه الثاين: قتل فالن معه جيش كثري، أي: ومعه ربيون كثري، كما يقال: معناه

بعض من معه، تقول العرب : أن يكون القتل نال النيب ومن معه من الربيني، ويكون املراد
$  {: قتلنا بين فالن، وإمنا قتلوا بعضهم، ويكون قوله yϑ sù (#θ ãΖyδ uρ { )راجعا إىل الباقني، )٥ 

، قال ابن عباس )ِربِّيُّونَ كَِثٌري( :أن يكون القتل للربيني ال غري، وقوله: والوجه الثالث
لربية الربيون األلوف، وقال الكليب ا: مجوع كثرية، وقال ابن مسعود: وجماهد وقتادة

                                                 
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٦: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٦٩ 

فقهاء علماء : ألف، وقال احلسن: الربية الواحدة: عشرة آالف، وقال الضحاك: الواحدة
منسوب إىل الرب وهم : هم األتباع، والربانيون والربيون الوالة والرعية، وقيل: وقيل

 yϑsù (#θãΖyδuρ !$yϑÏ9 öΝåκu5$|¹r& ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $tΒuρ$  {فما جبنوا، : أي) فََما َوَهُنوا( الذين يعبدون الرب،

(#θàãè|Ê { )عن اجلهاد مبا ناهلم من أمل اجلراح، وقتل األصحاب)١ ، .}  $tΒuρ (#θçΡ%s3tGó™$# 3 { )٢( ،

وما : وما ذلوا، وقال عطاء: وما استسلموا وما خضعوا لعدوهم، وقال السدي: قال مقاتل
وما جبنوا ولكن صربوا على أمر رهبم وطاعة نبيهم وجهاد عدوهـم، : تضرعوا، وقال أبو العالية

}  ª!$#uρ =Ïtä† tÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪ { )٣( . 

$  {: قوله تعاىل] ١٤٧[ tΒ uρ tβ% x. óΟßγ s9öθ s% { )نصب على خرب كان، واالسم يف أن )٤ ،

Hω  {قوهلم عند قتل نبيهم، وما كان : قالوا، ومعناه Î) β r& (#θ ä9$ s% $ uΖ−/u‘ öÏøî$# $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ { )٥( 
$  {الصغائر، : أي oΨ sù# uó Î)uρ þ’ Îû $ tΡÌøΒ r& { )الكبائر، : ، أي)٦}  ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ#y‰ø% r& { )كي )٧ ،

$  {ال تزول،  tΡöÝÁΡ$#uρ ’n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊆∠∪ { )فهال فعلتم وقلتم مثل : ، فيقول)٨

 .  ذلك يا أصحاب حممد

                                                 
 . ١٤٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٤٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٤٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
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٣٧٠ 

]١٤٨ [}  ãΝßγ9s?$ t↔ sù ª!$# z># uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )النـصرة والغنيمة، )١ ،}  zó¡ãm uρ É># uθ rO 

Íο tÅz Fψ$# 3 { )أي األجر واجلنة، )٢ ،}  ª!$#uρ =Ït ä† tÏΖÅ¡ós çRùQ$# ∩⊇⊆∇∪ { )٣( . 

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا الَِّذيَن كَفَُروا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم فََتْنقَِلُبوا 
 .... َخاِسِريَن

$  {: قوله تعاىل] ١٤٩[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u βÎ) (#θ ãè‹ÏÜè? š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )يعين )٤ ،

: للمؤمنني عند اهلزمية:  يعين املنافقني يف قوهلم الـيـهود والنصارى، وقال علي
ôΜ  {ارجعوا إىل إخوانكـم وادخلوا يف دينهم،  à2ρ –Šãtƒ #’n?tã öΝä3Î7≈ s)ôã r& { )يرجعوكم )٥ ،

θç6#)  {إىل أول أمركم من الشرك باهللا،  Î= s)ΖtFsù t ÎÅ£≈ yz ∩⊇⊆∪ { )مغبونني)٦ ، . 

È≅t/ ª!$# öΝà68  {: مث قال] ١٥٠[ s9öθ tΒ ( { )ناصركم وحافظكم على دينكم )٧ ،

uθ  {اإلسالم،  èδuρ çöyz zƒ ÎÅÇ≈ ¨Ζ9$# ∩⊇∈⊃∪ { )٨( . 

]١٥١ [}  ‘É)ù= ãΖy™ ’ Îû É>θè= è% šÏ% ©!$# (#ρ ãxx. |=ôã ”9$# { )وذلك أن أبا سفيان )٩ 

الطريق، واملشركني ملا ارحتلوا يوم أحد متوجهني حنو مكة انطلقوا حىت إذا بلغوا بعض 
بئس ما صنعنا قتلناهم حىت إذا مل يبق منهم إال الشريد تركناهم، ارجعوا : ندموا وقالوا

                                                 
 . ١٤٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٤٨: عمران آية سورة آل ) ٢(
 . ١٤٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٤٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٤٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٤٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٥٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٥١: سورة آل عمران آية ) ٩(
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٣٧١ 

فاستأصلوهم، فلما عزموا على ذلك قذف اهللا يف قلوهبم الرعب، حىت رجعوا عما مهوا به، 
$!  {سنقذف يف قلوب الذين كفروا الرعب، اخلوف : أي) سنلقي( فذلك قوله تعاىل yϑ Î/ 

(#θ à2 uõ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ ( { )حجة وبـرهـانـا، )١ }  ãΝßγ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# 4 

}§ø♥ Î/uρ “ uθ ÷VtΒ šÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∈⊇∪ { )مقام الكافرين)٢ ، . 

%ô‰s)s9uρ ãΝà6s  {: قوله تعاىل] ١٥٢[ y‰|¹ ª!$# ÿ…çν y‰ôã uρ { )قال حممد بن كعب )٣ 

 وأصحابه إىل املدينة من أحد، قد أصاهبم ما أصاهبم، قال  ملا رجع رسول اهللا: القرظي
 ô‰s)s9uρ  {: من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا اهللا النصر، فأنزل اهللا تعاىل: ناس من أصحابه

ãΝà6s% y‰|¹ ª!$# ÿ…çν y‰ôã uρ { )وذلك أن الظفر كان للمسلمني يف االبتداء، )٤ ،}  øŒÎ) 

Νßγ tΡθ ¡ßs s? Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( { )أن رسول اهللا {، وذلك )٥  جعل أحدا خلف ظهره واستقبل 

املدينة وجعل عينني وهو جبل عن يساره وأقام عليه الرماة وأمر عليهم عبد اهللا بن جبري، 
امحوا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فال تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فال : وقال هلم

ماة يرشقون خيل املشركني بالنبل، تنصرونا، وأقبل املشركون فأخذوا يف القتال فجعل الر
ِإذْ َتُحسُّوَنُهْم ( : فذلك قوله تعاىل} واملسلمون يضربوهنم بالسيوف، حىت ولوا هاربني

االستئصال بالقتل ): احلس( :أي تقتلوهنم قتال ذريعا بقضاء اهللا، قال أبو عبيدة) ِبِإذِْنِه
} #_ ¨L ym #sŒÎ) óΟçFù= Ï±sù { )ناه فلما فشلتم، مع:  أي إن جبنتم، وقيل)٦}  öΝçFôã t“≈ oΨs?uρ ’Îû 

                                                 
  .١٥١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
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٣٧٢ 

ÌøΒ F{$# ΜçG øŠ|Á tã uρ { )فيه : إذا فشلتم تنازعتم، وقيل: يعين) َوَتَناَزْعُتْم( ، فالواو زائدة يف)١

يف األمر وعصيتم فشلتم، ومعىن التنازع حىت إذا تنازعتم : تقدمي وتأخري، تقديره
اهنزم : االختالف، وكان اختالفهم أن الرماة اختلفوا حني اهنزم املشركون، فقال بعضهم

 وثبت  ال جتاوزوا أمر رسول اهللا: القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا على الغنيمة، وقال بعضهم
ن الوليد وعكرمة بن أيب عبد اهللا بن جبري يف نفر يسري دون العشرة، فلما رأى خالد ب

جهل ذلك محلوا على الرماة فقتلوا عبد اهللا بن جبري وأصحابه، وأقبلوا على املسلمني 
وجاءت الريح فصارت دبورا بعد ما كانت صبا، وانقضت صفوف املسلمني واختلطوا 
فجعلوا يقتلون على غري شعار يضرب بعضهم بعضا ما يشعرون من الدهش، ونادى 

 )٢( } ΜçGøŠ|Átãuρ  {: ا قد قتل، فكان ذلك سبب هزمية املسلمني، قوله تعاىلإبليس أن حممًد
 يا )٤( } Β šχθ™6Åsè? 4̈$  {، اهللا )٣( } &ÏiΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ Νä31u‘r.  { وخالفتم أمره  الرسول: يعين

الذين تركوا املركز : ، يعين)٥( } Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$#  {معشر املسلمني من الظفر والغنيمة، 

Νà6Ψ  {وأقبلوا على النهب،  ÏΒ uρ ̈Β ß‰ƒ Ìãƒ nο tÅz Fψ$# 4 { )الذين ثبتوا مع عبد اهللا: ، يعين)٦ 

  ما شعرت أن أحدا من أصحاب النيب: بن جبري حىت قتلوا، قال عبد اهللا بن مسعود
، أي )٧( } ΝèO öΝà6sùt|¹ öΝåκ÷]tã§  {يريد الدنيا حىت كان يوم أحد، ونزلت هذه اآلية 

                                                 
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٢: ران آية سورة آل عم) ٤(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
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=öΝä3uŠÎ  {هلزمية، ردكـم عنهم با tFö; uŠÏ9 ( { )ليرتل البالء عليكم :  ليمتحنكم، وقيل)١

} ô‰s)s9uρ $ xtã öΝà6Ψ tã 3 { )فلم يستأصلكم بعد املعصية واملخالفة منكم ألمر نبيكم، )٢ 

}  ª!$#uρ ρ èŒ @≅ ôÒsù ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∈⊄∪ { )٣( . 

]١٥٣ [}  * øŒÎ) šχρ ß‰Ïè óÁè? { )إذ تصعدون هاربني ولقد عفا عنكم:  يعين)٤ 

االرتفاع على اجلبال والسطوح، قال : السري يف مستوى األرض، والـصعود: واإلصعاد
يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهك، وصعدت إذا ارتقيت يف جبل أو غريه، : أبو حامت

Ÿω  {أصعد إذا أبعد يف الـذهاب : وقال املربد uρ šχ… âθ ù= s? #’ n?tã 7‰ym r& { )ال :  أي)٥

™Û^θß  {تعرجون وال تقيمون على أحد، ال يلتفت بعضكم إىل بعض  §9$#uρ öΝà2θ ããô‰tƒ þ’Îû 

öΝä31 t÷z é& { )يف آخركم ومن ورائكم إيل عباد اهللا أنا رسول اهللا من يكر فله اجلنة، :  أي)٦

}  öΝà6t7≈ rO r'sù { )فجازاكـم، جعل اإلثابة مبعىن العقاب، وأصلها يف احلسنات ألنه )٧ ،

Οèδ  {:  كقوله تعاىلوضعها موضع الثواب، ÷Åe³t7sù A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩⊄⊇∪{ )جعل البشارة )٨ 

$  {جعل مكان الثواب الذين كنتم ترجون : يف العذاب، ومعناه Cϑ xî 5dΟtó Î/ { )وقيل)٩ ، :

ما فاهتم من : غما متصال بغم، فالغم األول: غما على غم، وقيل: الباء مبعىن على، أي
                                                 

 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٢١: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٤ 

الغم األول ما أصاهبم من : ما نالوا من القتل واهلزمية، وقيل: الظفر والغنيمة، والغم الثاين
:  قد قتل فأنساهم الغم األول، وقيل الغم األول أن حممدا: ينالقتل واجلراح، والغم الثا

حني أشرف عليهم أبو : إشراف خالد بن الوليد عليهم خبيل املشركني، والغم الثاين
سفيان، وأصحابه، حىت وقفوا بباب الشعب، فلما نظر املسلمون إليهم مههم ذلك وظنوا 

ليس هلم أن  {  هلم، فقال رسول اهللاأهنم مييلون عليهم فيقتلوهنم فأنساهم هذا ما نا

، مث ندب أصحابه فرموهم } يعلونا اللهم إن تقتل هذه العصابة ال تعبد يف األرض

م اهللا بذلك الغم إهنم غموا الرسول مبخالفة أمره، فجازاه: وقيل. باحلجارة حىت أنزلوهم
Ÿξ  {: غم القتل واهلزمية، قوله تعاىل øŠx6Ïj9 (#θ çΡt“ ós s? 4’n?tã $ tΒ öΝà6s?$ sù { )من الفتح )١ ،

Ÿω  {والغنيمة،  uρ !$ tΒ öΝ à6 t7≈ |¹ r& 3 { )وال على ما أصابكم من القتل :  أي)٢

ª!$#uρ 7Î6  {واهلزمية،  yz $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∈⊂∪ { )٣( . 

 .... لَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنَعاًسا َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْمقوله تعاىل ثُمَّ أَْنَز
]١٥٤ [}§ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹n= tæ { )يا معشر املسلمني، )٤ ،}.ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟtó ø9$# ZπuΖtΒ r& { )٥( 
األمن يكون مع زوال سبب اخلوف، : أمنا، واألمن واألمنة مبعىن واحد، وقيل: يعين

$  {واألمنة مع بقاء سبب اخلوف، وكان سبب اخلوف هنا قائما،  U™$ yè œΡ { )بدل من )٦ ،

4  {األمنة  y´ øó tƒ ZπxÍ← !$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( { )بالتاء ردا إىل األمنة، ) تغشى(  قرأ محزة والكسائي)٧
                                                 

 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٤:  آية سورة آل عمران) ٥(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٥ 

أمنهم يومئذ بنعاس : وقرأ اآلخرون بالياء ردا إىل النعاس، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
املؤمنني، : يعين) َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم( هم، هـامنا ينعس من يأمن، واخلائف ال يناميغشا

}  ×π xÍ← !$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J £ϑ yδ r& öΝåκß¦ àΡr& { )نافقني من املؤمنني، أراد متييز امل: قيل:  يعين املنافقني)١

فأوقع النعاس على املؤمنني حىت أمنوا، ومل يوقع على املنافقني، فبقوا يف اخلوف قد أمهتهم 
ال ينصر :  أي)٢( } šχθ‘ΖÝàtƒ «!$$Î/ uöxî Èd,ysø9$#  {أمر مهم : محلتهم على اهلم يقال: أنفسهم، أي

كظن أهل اجلاهلية :  أي)٣( } ) sß Ïπ§‹Î=Îγ≈yfø9$#£  { قد قتل،  ظنوا أن حممدا: حممدا، وقيل

šχθ  {والشرك،  ä9θ à)tƒ ≅ yδ $ oΨ  zÏΒ  {جحد، : ما لنا، لفظه استفهام ومعناه: )٤( } 9©

ÌøΒ F{$# ÏΒ &ó x« 3 { )النصر، :  يعين)٥}  ö≅ è% ¨β Î) tøΒ F{$# …ã& ©#ä. ¬! 3 { )قرأ أهل البصرة )٦ ،

على : وقرأ اآلخرون بالنصب على البدل، وقيل) هللا( برفع الالم على االبتداء وخربه يف
tβθàøƒ  {النعت،  ä† þ’ Îû ΝÍκÅ¦ àΡr& $ ¨Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š s9 ( tβθä9θ à)tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 zÏΒ ÌøΒ F{$# Öó x« $ ¨Β $ uΖù= ÏGè% 

$ oΨ ßγ≈yδ 3 { )لو كان لنا عقول مل خنرج مع : ، وذلك أن املنافقني، قال بعضهم لبعض)٧

لو كنا على احلق ما قتلنا ههنا، قال : ة ومل يقتل رؤساؤنا، وقيلحممد إىل قتال أهل مك
: يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية، يعين: الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

è% öθ≅  {، )لَْو كَانَ لََنا ِمَن الْأَْمِر َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا( :التكذيب بالقدر، وهو قوهلم ©9 ÷ΛäΨ ä. 

                                                 
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٤:  سورة آل عمران آية )٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٦ 

’ Îû öΝä3Ï?θ ã‹ç/ y— uy9 s9 t Ï% ©!$# |=ÏG ä. { )قضي، )١ ،}ãΝÎγ øŠn= tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’ n< Î) öΝÎγ Ïè Å_$ŸÒ tΒ ({)٢( 
;Í?tFö’{مصارعهم،  uŠÏ9 uρ ª!$# { )وليمتحن اهللا، )٣ ،}$ tΒ ’ Îû öΝà2 Í‘ρß‰ß¹ }È Åcs yϑ ã‹Ï9uρ { )٤( ،

$  {خيرج ويظهر  tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇∈⊆∪ { )مبا يف القلوب من )٥ ،

 . خري وشر

]١٥٥ [}  ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#öθ ©9uθ s? { )اهنزموا، )٦ ،}  öΝä3ΖÏΒ { )يا معشر املسلمني، )٧ ،

}  tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$yè ôϑ pgø: ، مجع املسلمني ومجع املشركني يوم أحد، وكان قد اهنزم )٨( } #$

وهم أبو بكر : ة عشر رجال ستة من املهاجرين إال ثالث أكثر املسلمني ومل يبق مع النيب
وعمر وعلي وطلحة وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم، قوله 

$  {: تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ãΝßγ ©9u”tIó™ $# ß≈ sÜø‹¤±9$# { )أستعجلت فالنا : ب زلتهم، كما يقالطل:  أي)٩

أزل واستزل مبعىن واحد، : محلهم الزلة وهي اخلطيئة، وقيل: إذا طلبت عجلته، وقيل
} ÇÙ ÷è t7Î/ $ tΒ (#θ ç7|¡x. ( { )بتركهم املركز، وقال : بشؤم ذنوهبم، قال بعضهم: ، أي)١٠

                                                 
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٥٥: ية سورة آل عمران آ) ٨(
 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٧ 

$ ô‰s)s9uρ  {ما كسبوا هو قبوهلم من الشيطان ما وسوس إليهم من اهلزمية، : احلسن xtã ª!$# 

öΝåκ÷]tã 3 ¨β Î) ©!$# î‘θ àxî ÒΟŠ Î= ym ∩⊇∈∈∪ { )١( . 

]١٥٦ [}  $pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#ρãxx. { )املنافقني عبد اهللا بن أيب : ، يعين)٢

 θç/uŸÑ ’Îû#) (sŒÎ# {لنسب، يف ا: ، يف النفاق والكفر، وقيل)٣( } {\θä9$s%uρ öΝÎγÏΡ≡uθ÷z#)  {وأصحابه، 

ÇÚö‘F{$# { )سافروا فيها لتجارة أو غريها، :  أي)٤}  ÷ρr& (#θçΡ%x. “x“äî { )غزاة مجع غاز :  أي)٥

öθ  {فقتلوا،  ©9 (#θ çΡ% x. $ tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ (#θ è?$ tΒ $ tΒ uρ (#θ è= ÏF è% Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 ª! $# y7 Ï9≡ sŒ { )يعين )٦ 

Zο{قوهلم وظنهم،  u  ô£ y m ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% 3 ª ! $ # u ρ  Ç‘ øt ä† àM‹ Ï ÿ ä‡ u ρ 3 ª ! $ # u ρ $ y ϑ Î/ t βθ è= y ϑ ÷è s ? 

× ÅÁ t بالياء، وقرأ اآلخرون ) يعملون( ومحزة والكسائي قرأ ابن كثري )٧( } ∪∌∋⊆∩ /

 . بالتاء

]١٥٧ [}   È⌡s9uρ óΟçFù= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ÷ρ r& óΟšFãΒ { )متم( ، قرأ نافع ومحزة والكسائي)٨ (

من قال : خرون بالضم، فمن ضمه فهو من مات ميوت، كقولكبكسر امليم، وقرأ اآل
: بضم القاف، ومن كسره فهو من مات ميات، كقولك من خاف خياف: يقول قلت

، من )١( } ∪∠∋⊆∩ †îπyϑômu‘uρ ×öyz $£ϑÏiΒ šχθãèyϑøgs  {، يف العاقبة، )٩( } #$!» οtÏøóyϑs9 zÏiΒ×  {خفت، 
                                                 

 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٥٦: ورة آل عمران آية س) ٧(
 . ١٥٧: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٥٧: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٨ 

بالياء، ) جيمعون( وقرأ حفص عن عاصم) وَلَِئْن قُِتلُْتْم( :بالتاء، لقوله) جتمعون( الغنائم، قراءة العامة
 . مما جيمع الناسخري : يعين

 .... قوله تعاىل َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُِتلُْتْم لَِإلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ
]١٥٨ [}   È⌡s9uρ öΝšF•Β ÷ρ r& öΝçFù= ÏFè% ’ n< Z} «!$# tβρç|³øt éB ∩⊇∈∇∪ { )يف العاقبة)٢ ، . 

$  { :قوله تعاىل] ١٥٩[ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# { )صلة، ) ما( فربمحة من اهللا، و:  أي)٣

MΖÏ9 öΝßγ|  {) فبما نقضهم( كقوله s9 ( { )سهلت هلم أخالقك، وكثرة احتمالك، :  أي)٤

öθ  {ومل تسرع إليهم بالغضب فيما كان منهم يوم أحد،  s9uρ |MΨ ä. $ ˆàsù { )جافيا :  يعين)٥

=xá‹Î  {مال، سيئ اخللق قليل االحت xî É=ù= s)ø9$# { )فظا يف القول غليظ : ، قال الكليب)٦

θ#)  {القلب يف الفعل،  ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7 Ï9öθ ym ( { )نفروا وتفرقوا عنك يقال: ، أي)٧ :

ß#ôã  {فرقتهم فتفرقوا : فضضتهم فانفضوا، أي $$ sù öΝåκ÷]tã { )جتاوز عنهم ما أتوا يوم )٨ ،

öÏøó  {أحد عاله  tG ó™ $#uρ öΝçλm; { )حىت أشفعك فيهم، )٩ }  öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( { )١٠( 

شرت الدابة، وشروهتا، إذا : اءهم واعلم ما عندهم، من قول العرباستخرج آر: أي

                                                                                                                                            
 . ١٥٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٥٩ : سورة آل عمران آية) ٦(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٧٩ 

استخرجت جريها، وشرت العسل وأشرته إذا أخذته من موضعه، واستخرجته، واختلفوا 
سه باملشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه ونزول !يف املعىن الذي ألجله أمر اهللا نبيه و

هو خاص : وا أو كرهوا، فقال بعضهمالوحي عليه، ووجوب طاعته على اخللق فيما أحب
يعين : وشاورهم فيما لبس عندك فيه من اهللا تعاىل عهد، وقال الكليب: يف املعىن، أي

أمر اهللا تعاىل : ناظرهم يف لقاء العدو ومكايد احلرب عند الغزو، وقال مقاتل وقتادة
 سادات مبشاورهتم تطييبا لقلوهبم، فإن ذلك أعطف هلم عليه وأذهب ألضغاهنم، فإن

 أنه  قد علم اهللا: العرب كانوا إذا مل يشاوروا يف األمر شق ذلك عليهم، وقال احلسن
*sŒÎ#  {ما به إىل مشاورهتم حاجة ولكنه أراد أن يسنت به من بعده،  sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθ tG sù ’n?tã 

β¨  {قم بأمر اهللا وثق به واستعنه، :  ال على مشاورهتم، أي)١( } 4 #$!» Î) ©!$# =Ït ä† 

t,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٢( . 

]١٦٠ [}  β Î) ãΝä.÷ÝÇΖtƒ ª!$# { )يعينكم اهللا ومينعكم من عدوكم، )٣ ،}  Ÿξ sù |=Ï9$ xî 

öΝä3s9 ( { )٤( ،مثل يوم بدر ،}  βÎ)uρ öΝä3ø9ä‹øƒ s† { )يترككم فلم ينصركم كما كان )٥ ،

yϑ  {القعود عن النصرة، واإلسالم للهلكة : بأحد، واخلذالن sù #sŒ “ Ï% ©!$# Νä.çÝÇΖtƒ .ÏiΒ 

Íν Ï‰÷è t/ 3 { )من بعد خذالنه، : ، أي)٦}  ’ n?tã uρ «!$# È≅©.uθ tG uŠù= sù tβθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ { )قيل)٧ ، :

                                                 
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٦٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٦٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٦٠: ة آل عمران آية سور) ٥(
 . ١٦٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦٠: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٠ 

طلب لنفسك ناصرا غري اهللا وال لرزقك أال ت: التوكل أال تعصي اهللا من أجل رزقك، وقيل
 . خازنا غريه وال لعملك شاهدا غريه

$  {  قوله] ١٦١[ tΒ uρ tβ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& ¨≅äó tƒ 4 { )قرأ ابن كثري وأهل البصرة )١ 

الالم فيه : وقيل: أن خيون، واملراد منه األمة: الياء وضم الغني، معناهبفتح ) َيُغلَّ( وعاصم
معناه ما كان يظن به ذلك وال يأيت به، وقرأ : ما كان النيب ليغل، وقيل: منقولة معناه

ما : أن تكون من الغلول أيضا، أي: اآلخرون بضم الياء وفتح الغني، وله وجهان، أحدمها
ما : أن يكون من األغالل، معناه: ختونه أمته، والوجه اآلخرأن : كان لنيب أن خيان، يعين

tΒ  {ينسب إىل اخليانة، : أن خيون، أي: كان لنيب أن يغل uρ ö≅ è= øó tƒ ÏNù'tƒ $ yϑ Î/ ¨≅ xî tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 { )انزل فخذه فيرتل : ميثل له ذلك الشيء يف النار مث يقال له: ل الكليب، قا)٢

فيحمله على ظهره فإذا بلغ موضعه وقع إىل النار، مث يكلف أن يرتل إليه، فيخرجه فيفعل 
’ΝèO 4§  {ذلك به  ¯ûuθ è? ‘≅à2 <§øtΡ $ ¨Β ôMt6 |¡x. öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôàãƒ ∩⊇∉⊇∪ { )٣( . 

]١٦٢ [}  Çyϑ sùr& yìt6 ©?$# tβ≡uθ ôÊ Í‘ «!$# { )فترك الغلـول، )٤ ،}  .yϑ x. u!$ t/ 7Ýy‚ |¡Î0 zÏiΒ 

çµ1  {، فعل، )٥( } #$!» uρ ù'tΒ uρ æΛ©yγ y_ 4 }§ø♥ Î/uρ çÅÁ pRùQ$# ∩⊇∉⊄∪ { )٦( . 

]١٦٣ [}  öΝèδ ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# 3 { )ذو درجات عند اهللا، قال ابن عباس :  يعين)٧

يعين من اتبع رضوان اهللا ومن باء بسخط من اهللا خمتلفو املنازل عند اهللا، : رضي اهللا عنهما
                                                 

 . ١٦١: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٦١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٦٢: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٦٢: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٦٢ :سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦٣: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨١ 

 ª!$#uρ  {. خط من اهللا العذاب األليمفلمن اتبع رضوان اهللا الثواب العظيم، وملن باء بس

7ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉⊂∪ { )١( . 

]١٦٤ [}  ô‰s)s9 £tΒ ª!$# ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& { )قيل)٢ ، :

أراد به العرب ألنه ليس حي من أحياء العرب إال وله فيهم من نسب إال بين تغلب، دليله 
uθ  {: قوله تعاىل èδ “ Ï%©!$# y]yè t/ ’ Îû z↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ { )أراد به مجيع :  وقال اآلخرون)٣

باإلميان والشفقة ال بالنسب، دليله قوله : أي) من أنفسهم( :املؤمنني ومعىن قوله تعاىل
ô‰s)s9 öΝà2 {: تعاىل u!% y` Ñ^θß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. { )وقد كانوا، )٤ ،}  ÏΒ ã≅ö6 s% { )من قبل بعثه :  أي)٥

}  ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )٦( . 

]١٦٥ [}  !$ £ϑ s9uρ r& { )حـيـن :  أي)٧}  Νä3÷G u;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β { )بأحد، )٨ ،} ô‰s% 

Λä ö6 |¹ r& $ pκö n= ÷VÏiΒ { )ببدر، وذلك أن املشركني قتلوا من املسلمني يوم أحد سبعني وقتل )٩ ،

Λä÷  { منهم ببدر سبعني وأسروا سبعني، املسلمون ù= è% 4’ ¯Τr& #x‹≈ yδ ( { )من أين لنا هذا )١٠ ،
                                                 

 . ١٦٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٢: سورة اجلمعة آية ) ٣(
 . ١٦٤: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٦٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٦٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٦٥: مران آية سورة آل ع) ٨(
 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٢ 

، روى )١( } ö≅è% uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡àΡr& 3  { فينا؟  القتل واهلزمية وحنن مسلمون ورسول اهللا

إن اهللا قد كره ما صنع :  فقال جاء جربيل إىل النيب {:  قال عبيدة السلماين عن علي

قومك يف أخذهم الفداء من األسارى، وقد أمرك أن ختريهم بني أن يقدموا فتضرب 
  أعناقهم، وبني أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدهتم، فذكر ذلك رسول اهللا

يا رسول اهللا عشائرنا وإخواننا، ال بل تأخذ منهم فداءهم، فنقوى به على : للناس فقالوا
، } م، فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد أسارى أهل بدرقتال عدونا ويستشهد منا عدهت

≅ö  {: فهذا معىن قوله تعاىل è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3Å¡àΡr& 3 { )أي بأخذكم الفداء )٢ ،

’βÎ) ©!$# 4¨  {واختياركم القتل،  n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∉∈∪ { )٣( . 

 .... قوله تعاىل َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَِبِإذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمِنَني
]١٦٦ [}  !$tΒuρ öΝä3t7≈|¹r& tΠöθtƒ ‘s)tGø9$# Èβ$yèôϑpgø:$# { )بأحد من القتل واجلرح واهلزمية، )٤ ،

} ÈβøŒÎ*Î6sù «!$# { )بقضاء اهللا وقـدره، : ، أي)٥}  zΝn=÷èu‹Ï9uρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∉∉∪ { )وليميز، : ، أي)٦

 . وقيل لريى

]١٦٧ [}  zΝn= ÷è u‹Ï9uρ t Ï% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ 4 Ÿ≅ŠÏ% uρ öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? (#θ è= ÏG≈ s% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )أي)٧ ، :

Íρ  {ألجل دين اهللا وطاعته،  r& (#θ ãèsù÷Š$# ( { )عن أهلكـم وحرميكم، وقال السدي)٨ ، :
                                                 

 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٦٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٦٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٦٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٦٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٣ 

θ#)  {ا للعدو، كثروا سواد املسلمني واربطوا إن مل تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقمع: أي ä9$ s% 

öθ s9 ãΝn= ÷è tΡ Zω$ tFÏ% öΝä3≈ oΨ÷è t7¨?^ω 3 { )وهو عبد اهللا بن أيب وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد )١ ،

=öΝèδ Ìøà6ù  {: وكانوا ثالمثائة، قال اهللا تعاىل Ï9 >‹Í≥ tΒ öθtƒ Ü> tø% r& { )إىل الكفر يومئذ :  أي)٢

≈öΝåκ÷]ÏΒ Ç {أقـرب  yϑƒ M∼ Ï9 4 { )إلـى اإلميان، : أي )٣}  šχθ ä9θ à)tƒ ΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ { )٤( ،

$  {كلمة اإلميان : يعين ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ær& $ oÿ Ï3 tβθ ßϑ çFõ3tƒ ∩⊇∉∠∪ { )٥( . 

]١٦٨ [}  t Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% öΝÍκÍΞ≡uθ ÷z ، يف النسب ال يف الدين وهم شهداء أحد )٦( } {\

}  (#ρ ß‰yè s% uρ { )قعد هؤالء القائلون عن اجلهاد :  يعين)٧}  öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛr& { )٨( ،

$  { يف بيوهتم  وقعدوا وانصرفوا عن حممد tΒ (#θ è= ÏFè% 3 ö≅ è% { )هلم يا حممد، )٩ ،

} (#ρ âu‘ ÷Š$$ sù { )فادفعوا، )١٠ ،}  ôtã ãΝà6Å¡àΡr& |Nöθ yϑ ø9$# β Î) ÷ΛäΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∉∇∪ { )١١( ،

 . أن احلذر يغين عن القدر

                                                 
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٦٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٦٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٦٨: ان آية سورة آل عمر) ٧(
 . ١٦٨: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٦٨: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٦٨: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ١٦٨: سورة آل عمران آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٤ 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ١٦٩[ uρ ¨ t|¡øt rB t Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 { )اآلية، قيل)١  :

نزلت يف شهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجال مثانية من األنصار وستة من املهاجرين، 
نزلت هذه اآلية : نزلت يف شهداء أحد وكانوا سبعني رجال، وقال قوم: وقال اآلخرون

إن أولياء الشهداء كانوا أصابتهم نعمة حتسروا على : حملي شهداء بئر معونة، وقيل
حنن يف النعمة وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا يف القبور، فأنزل اهللا تعاىل تنفيسا : لشهداء، وقالواا

قرأ ابن ) الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل اللَِّه( وال تظنن) وال حتسنب( :عنهم وإخبارا عن حال قتالهم
 يف سبيل اهللا كأموات من مل يقتل) أمواتا( بالتشديد، واآلخرون بالتخفيف) قتلوا( عامر

}  ö≅ t/ í!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ { )ألهنم : يف الذكر، وقيل: أحياء يف الدين، وقيل: ، قيل)٢

 كل ليلة ألن أرواحهم تركـع وتسجد: يرزقون ويأكلون ويتمتعون كاألحياء، وقيل
ألن الشهيد ال يبلى يف القرب، وال تأكله األرض، : حتت العرش إىل يوم القيامة، وقيل

} tβθè% y—öãƒ ∩⊇∉∪ { )من مثار اجلنة وحتفها)٣ ، . 

                                                 
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٥ 

]١٧٠ [}  tÏmÌsù !$yϑÎ/ ãΝßγ9s?#u ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒsù { )رزقه وثوابه، )١ ،}  tβρçÅ³ö;tGó¡o„uρ { )٢( ،

من إخواهنم الذين تركوهم أحياء يف ، )٣( } tÏ%©!$$Î/ öΝs9 (#θà)ysù=tƒ ΝÍκÍ5 ôÏiΒ öΝÎγÏù=yz  {ويفرحون، 

الدنيا على مناهج اإلميان واجلهاد لعلمهم أهنم إذا استشهدوا وحلقوا هبم ونالوا من الكرامة 
 . )٤( } ∪⊂∠⊆∩ ωr& ì∃öθyz öΝÍκön=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“óstƒ  { ما نالوا، فهم لذلك مستبشرون،

]١٧١ [}  * tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ ¨β r&uρ ©!$# { )اهللا، وقرأ وبأن :  أي)٥

Ÿω ßìŠÅÒ  {الكسائي بكسر األلف على االستئناف،  ãƒ tô_ r& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ { )٦( . 

) الذين(  أي أجابوا، وحمل)tÏ%©!$# (#θç/$yftGó™$# ¬! ÉΑθß™§9$#uρ { )٧  {: قوله تعاىل] ١٧٢[

إن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني املستجيبني الذين استجابوا هللا : خفض على صفة املؤمنني تقديره
ناهلم اجلرح يف أحد، ومت الكالم : أي، )٨( } ÏΒ Ï‰÷èt/ !$tΒ ãΝåκu5$|¹r& ßyös)ø9$# 4∅-  {والرسول، 

t  {: هاهنا مث ابتدأ فقال Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& öΝåκ÷]ÏΒ { )ة رسول اهللا بطاع)٩  وإجابته إىل 

 . )١١( } ∪⊅∠⊆∩ íô_r& îΛÏàtã  {، معصيته )١٠( } uρ#$?̈(öθs#) {، غزوال

                                                 
 . ١٧٠: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٠: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٧١: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٧٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٧٢: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٧٢: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٧٢:  آية سورة آل عمران) ١٠(
 . ١٧٢: سورة آل عمران آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٦ 

]١٧٣ [}  t Ï%©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9$# ¨β Î) }¨$̈Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 { )يعين أبا سفيان )١ 

öΝèδ  {وأصحابه،  öθ t±÷z $$ sù { )كم هبم، ، فخافوهم واحذروهم، فإنه ال طاقة ل)٢

} öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) { )تصديقا ويقينا وقوله)٣  :}  (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# { )كافينا :  أي)٤

zΝ÷è  {اهللا،  ÏΡuρ ã≅‹Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )املوكل إليه األمور، فعيل مبعىن مفعول: ، أي)٥ . 

 .... قوله تعاىل فَاْنقَلَُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضٍل لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء
]١٧٤ [}  (#θç7n=s)Ρ$$sù { )فانصرفوا، )٦ ،}  7πyϑ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# { )بعافية مل يلقوا عدوا )٧ 

} 9≅ôÒsùuρ { )جتارة وربح، )٨ }  öΝ©9 öΝæηó¡|¡ôϑtƒ Öþθß™ { )م يصبهم أذى وال مكروه، )٩  ـل

} (#θãèt7̈?$#uρ tβ≡uθôÊÍ‘ «!$# 3 { )هل يكون هذا غزو :  يف طاعة اهللا وطاعة رسوله، وذلك أهنم قالوا)١٠

 . )١١( } ∪⊇∠⊆∩ ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒsù AΟŠÏàtã  {فأعطاهم اهللا ثواب الغزو ورضي عنهم، 

                                                 
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٧٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٧٤: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٧٤:  سورة آل عمران آية )٨(
 . ١٧٤: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٧٤: سورة آل عمران آية ) ١٠(
 . ١٧٤: سورة آل عمران آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٧ 

$  {: قوله تعاىل] ١٧٥[ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 Ï9≡ sŒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 ذلك الذي قال : ين، يع)١( } #$

β¨ {: لكم Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδöθ t±÷z $$ sù { )من فعل الشيطان ألقي يف )٢ ،

ß∃Èhθ  {أفواههـم لترهبوهـم وجتبنوا عنهم،  sƒ ä† …çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )أي خيوفكـم بأوليائه، )٣ ،

: خيوف املؤمنني بالكافرين، قال السدي: وكذلك هو يف قراءة أيب بن كـعب يعين
خيوفكم ( أولياءه يف صدورهم ليخافوهم، يدل عليه قراءة عبد اهللا بن مسعوديعظم 
Ÿξ{، )أولياءه sù öΝèδθèù$ y‚ s? Èβθèù% s{uρ { )يف ترك أمري )٤ ،} βÎ) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ { )٥( ،

 . مصدقني بوعدي ألين متكفل لكم بالنصر والظفر

 }  Ÿω قوله] ١٧٦[ uρ y7Ρ â“ øt s† { )بضم الياء وكسر الزاي، ) حيزنك( ، قرأ نافع)٦

Ÿω ãΝßγ  {: وكذلك يف مجيع القرآن إال قوله çΡâ“ øt s† äí t“ xø9$# çy9 ò2 F{$# { )ضده أبو جعفر، )٧ ،

t  {حزن حيزن وأحزن حيزن، إال أن اللغة الغالبة حزن حيزن، : ومها لغتان Ï% ©!$# tβθ ãã Ì≈ |¡ç„ 

’ Îû Ìøä3ø9$# 4 { )املنافقون يسارعون يف : هم كفار قريش، وقال غريه: ك، قال الضحا)٨

öΝßγ  {. الكفر مبظاهرة الكفار ¯ΡÎ) s9 (#ρ •ÛØtƒ ©!$# $ \↔ øŠx© 3 { )مبسارعتهم يف الكفر، )٩ ،

                                                 
 . ١٧٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧٥: ية سورة آل عمران آ) ٥(
 . ١٧٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٧٦: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٧٦: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٨ 

} ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ω r& Ÿ≅ yè øgs† öΝßγ s9 $ yàym ’Îû Íο tÅz Fψ$# ( { )نصيبا يف ثواب اآلخرة، فلذلك خذهلم )١ ،

óΟßγ  {حىت سارعوا يف الكفر،  s9uρ ë># x‹tã îΛ Ïàtã ∩⊇∠∉∪ { )٢( . 

]١٧٧ [}  ¨βÎ) tÏ%©!$# (#ãρutIô©$# { )استبدلوا )٣ ،}  tøä3ø9$# Ç≈yϑƒM}$$Î/ s9 (#ρ”àÒtƒ ©!$# $\↔ø‹x© { )٤( ،

 . )٥( } ∪∠∠⊆∩ &óΟßγs9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠÏ9r  {لكفر وإمنا يضرون أنفسهم، مبسارعتهم يف ا

]١٧٨ [}  Ÿω uρ ¨ t|¡øt s† t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. { )قرأ محزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما، )٦ ،

ال حيسنب : يف حمل الرفع على الفاعل وتقديره) فالذين( وقرأ اآلخرون بالياء، فمن قرأ بالياء
وال حتسنب يا حممد الذين كفروا، وإمنا : الكفار إمالءنا هلم خريا، ومن قرأ بالتاء يعين

$  {ن الذين، نصب على البدل م yϑ̄Ρr& ’ Í?ôϑ çΡ öΝçλm; ×öyz öΝÍκÅ¦ àΡX{ 4 { )واإلمالء اإلمهال )٧ ،

حينا : أي) واهجرين مليا( :عشت طويال ومتليت حينا، ومنه قوله تعاىل: والتأخري، يقال
$  {: دأ فقالطويال، مث ابت yϑ ¯ΡÎ) ’Í?ôϑ çΡ öΝçλm; { )منهلهم )٨ ،}  (#ÿρ ßŠ# yŠ÷”zÏ9 $ Vϑ øO Î) 4 öΝçλm; uρ Ò># x‹tã 

×Îγ •Β ∩⊇∠∇∪ { )يف قريظة والنضري: نزلت يف مشركي مكة، وقال عطاء: ، قال مقاتل)٩ . 

                                                 
 . ١٧٦: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٦: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٧٧: ورة آل عمران آية س) ٥(
 . ١٧٨: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٧٨: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٧٨: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٧٨: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٨٩ 

$  {: قوله تعاىل] ١٧٩[ ¨Β tβ% x. ª!$# u‘ x‹uŠÏ9 tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4’ n?tã !$ tΒ öΝçFΡr& Ïµ ø‹n= tã 4 ®L ym u”Ïϑ tƒ y]ŠÎ7sƒ ø: $# 

zÏΒ É=Íh‹©Ü9$# 3 { )اختلفوا يف حكم اآلية ونظمها، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما )١ 

$  {: اخلطاب للكفار واملنافقني، يعين: والضحاك ومقاتل والكليب وأكثر املفسرين ¨Β tβ%x. 

ª!$# u‘ x‹uŠÏ9 tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4’ n?tã !$ tΒ öΝçFΡr& Ïµø‹n= tã { )يا معشر الكفار واملنافقني من الكفر والنفاق )٢ 

}  4 ®L ym u”Ïϑ tƒ y]ŠÎ7sƒ ø: $# zÏΒ É=Íh‹©Ü9$# 3 { )اخلطاب للمؤمنني الذين أخرب عنهم، : ، وقال قوم)٣

ما كان اهللا ليذركم يا معشر املؤمنني على ما أنتم عليه من التباس املؤمن باملنافق، : معناه
، وقرأ محزة والكسائي )حىت مييز اخلبيث من الطيب( فرجع من اخلرب إىل اخلطاب،

ماز : األنفال، وقرأ الباقون بالتخفيف، يقالويعقوب بضم الياء وتشديدها وكذلك اليت يف 
الشيء مييزه ميزا وميزه متييزا إذا فرقه فامتاز، هـامنا هو بنفسه، قال أبو معاذ إذا فرقت 

ميزهتا متييزا، وكذلك إذا جعلت : مزت ميزا فإذا كانت أشياء قلت: بني شيئني، قلت
: عر، فإن جعلته أشياء، قلتفرقت بالتخفيف، ومنه فرقت الش: الشيء الواحد شيئني قلت
حىت مييز املنافق من املخلص، فميز اهللا املؤمنني من املنافقني يوم : فرقته تفريقا، ومعىن اآلية

حىت مييز الكافر من :  وقال قتادة أحد حيث أظهروا النفاق فتخلفوا عن رسول اهللا
يف )  على ما أنتم عليهما كان اهللا ليذر املؤمنني( :املؤمن باهلجرة واجلهاد، وقال الضحاك

أصالب الرجال وأرحام النساء يا معشر املنافقني واملشركني حىت يفرق بينكم وبني من يف 
من ( وهو املذنب) حىت مييز اخلبيث( :أصالبكم وأرحام نسائكم من املؤمنني، وقيل

بة، حىت حتط األوزار عن املؤمن مبا يصيبه من نكبة وحمنة ومصي: وهو املؤمن، يعين) الطيب
}  $ tΒ uρ tβ%x. ª!$# öΝä3yè Î= ôÜãŠÏ9 ’ n?tã É=ø‹tó ø9$# { )ألنه ال يعلم الغيب أحد غري اهللا، )٤ ،}  £Å3≈ s9uρ 

                                                 
 . ١٧٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٧٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٧٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٧٩ : سورة آل عمران آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٠ 

©!$#  É<tG øgs† ÏΒ Ï& Î#ß™ •‘ tΒ â!$ t±o„ ( { )فيطلعه على بعض علم الغيب، نظريه قوله تعاىل)١  :

} ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ { )٢( } ω Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 

5Αθ ß™  على الغيب ولكن اهللا  معناه وما كان اهللا ليطلع حممدا: ، وقال السدي)٣( } ‘§

θ#)  {اجتباه،  ãΨÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ 4 β Î)uρ (#θ ãΨÏΒ ÷σè? (#θ à)−G s?uρ öΝä3n= sù íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∠∪ { )٤( . 

]١٨٠ [} Ÿω uρ ¨ t|¡øt s† t Ï% ©!$# tβθè= y‚ ö7tƒ !$ yϑ Î/ ãΝßγ9s?# u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù uθ èδ #Zöyz Νçλ°; ( { )٥( ،

≅ö  {سنب الباخلون البخل خريا هلم، وال حي: أي t/ uθ èδ { )البخل، : ، يعين)٦}  @Ÿ° öΝçλ°; ( 

tβθ è%§θ sÜã‹y™ { )سوف يطوقون، : ، أي)٧}  $ tΒ (#θ è= Ïƒ r2 Ïµ Î/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 { )جيعل : ، يعين)٨

ما منعه من الزكاة حية تطوق يف عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إىل قدمه، هذا قول ابن 
معىن اآلية جيعل يوم القيامة يف أعناقهم طوقا : عود وابن عباس، وقال إبراهيم النخعيمس

وروى عطية . يكلفون يوم القيامة أن يأتوا مبا خبلوا به يف الدنيا من أمواهلم: من النار، قال جماهد
د  ونبوته، وأرا أن هذه اآلية نزلت يف أحبار اليهود الذين كتموا صفة حممد: عن ابن عباس

 /tÏ%©!$# tβθè=y‚ö7tƒ tβρâß∆ù'tƒuρ šZ$̈Ψ9$# È≅÷‚ç7ø9$$Î  {بالبخل كتمان العلم كما قال يف سورة النساء 

šχθßϑçFò6tƒuρ !$tΒ ãΝßγ9s?#u ª!$# ÏΒ Ï&Î#ôÒsù 3 { )أي) سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة( ه ومعىن قول)٩ :
                                                 

 . ١٧٩: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٦: سورة اجلن آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة اجلن آية ) ٣(
 . ١٧٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٣٧: ية سورة النساء آ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩١ 

=tβθè {: حيملون وزره وإمثه، كقوله تعاىل Ïϑ øt s† öΝèδ u‘# y— ÷ρ r& 4’ n?tã öΝÏδ Í‘θßγ àß 4 { )١(  ،} ¬!uρ 

ß^≡uÏΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أمالكهم : ، يعين)٢

$  {: فيموتون ويرثهم، نظريه قوله تعاىل ¯ΡÎ) ßøt wΥ ß^ÌtΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $ pκö n= tæ { )٣( ،}  ª!$#uρ 

$ oÿ Ï3 tβθ è= yϑ ÷è s? ×Î6 yz ∩⊇∇⊃∪ { )قرأ أهل البصرة ومكة بالياء، وقرأ اآلخرون بالتاء)٤ ، . 

 .... لَ الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغِْنَياُءقوله تعاىل لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْو
، )٥( } ¢ &ô‰s)©9 yìÏϑy™ ª!$# tΑöθs% šÏ%©!$# (#þθä9$s% ¨βÎ) ©!$# ×É)sù ßøtwΥuρ â!$u‹ÏΖøîr  {: قوله تعاىل] ١٨١[

“ ̈Β #sŒ  {: ملا نزلت: قال احلسن وجماهد Ï% ©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym { )قالت )٦ 

Ü=çG  {إن اهللا فقري يستقرض منا وحنن أغنياء، : اليهود õ3oΨ y™ $ tΒ (#θ ä9$ s% { )من اإلفك )٧ ،

سنأمر احلفظة : سنحفظ عليهم، وقال الواقدي: والفرية على اهللا فنجازيهم به، وقال مقاتل
$  {: بالكتابة، نظريه قوله تعاىل ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 šχθç6 ÏF≈ Ÿ2 ∩⊆∪ { )٨( .}  ãΝßγ n= ÷Fs% uρ u!$ uŠÎ; /ΡF{$# Îötó Î/ 

9d,ym ãΑθ à)tΡuρ (#θ è%ρèŒ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩⊇∇⊇∪ { )وقتلهم( بضم الياء،) سيكتب(  قرأ محزة،)٩ (

النار، وهو مبعىن احملرق، كما : أي) ذُوقُوا َعذَاَب الَْحِريِق( بالياء، و) ويقول( برفع الالم
 . مؤمل: ، أي)هلم عذاب أليم( :يقال

                                                 
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١٨٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ٢٤٥: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٨١: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ١٨١: ن آية سورة آل عمرا) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٢ 

]١٨٢ [}  y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ¨β r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Θξ sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊇∇⊄∪ { )فيعذب )١ ،

 . بغري ذنب

نزلت يف : قال الكليب، اآلية، )٢( } (šÏ%©!$# (#þθä9$s% ¨βÎ) ©!$# y‰Îγtã !$uΖøŠs9Î  {: قوله تعاىل] ١٨٣[

كعب بن األشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت وفنحاص بن عازوراء 
يا حممد تزعم أن اهللا تعاىل بعثك إلينا رسوال وأنزل عليك :  فقالوا وحيي بن أخطب أتوا النيب

، يزعم أنه من عند )٣( } ωr& š∅ÏΒ÷σçΡ @Αθß™tÏ9  {الكتاب وأن اهللا تعاىل قد عهد إلينا يف التوراة 

الذين ( :، فإن جئتنا به صدقناك؟ فأنزل اهللا تعاىل)٤( } 4®Lym $oΨtÏ?ù'tƒ 5β$t/öà)Î/ ã&é#à2ù's? â‘$̈Ψ9$# 3  {اهللا، 

) ِإنَّ اللََّه َعِهَد إِلَيَْنا( خفض ردا على الذين األول،) الذين( مسع اهللا قول الذين قالوا، وحمل: أي) قالوا
ال نصدق رسوال يزعم أنه جاء من : أمرنا وأوصانا يف كتبه أن ال نؤمن برسول، أي: أي

نا بقربان تأكله النار أضار فيكون دليال على صدقه، والقربان، كل ما عند اهللا حىت يأتي
يتقرب به العبد إىل اهللا تعاىل من نسيكة وصدقة مأل وعمل صاحل، وهو فعالن من القربة، 
وكانت القرابني والغنائم ال حتل لبين إسرائيل، وكانوا إذا قربوا قربانا أو غنموا غنيمة 

 دخان هلا، وهلا دوي وحفيف، فتأكله وحترق ذلك القربان جاءت نار بيضاء من السماء ال
إن : وتلك الغنيمة فيكون ذلك عالمة القبول، وإذا مل يقبل بقيت على حاهلا، وقال السدي

اهللا تعاىل أمر بين إسرائيل من جاءكم يزعم أنه رسول اهللا فال تصدقوه حىت يأتيكم بقربان 
إذا أتياكم فآمنوا هبما، فإهنما يأتيان بغري قربان، تأكله النار حىت يأتيكم املسيح وحممد، ف

≅ö  {قال اهللا تعاىل إقامة للحجة عليهم،  è% { )يا حممد )٥ ،}  ô‰s% öΝä.u!% y` { )يا )١ ،

                                                 
 . ١٨٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٣ 

≅×  {معشر اليهود،  ß™ â‘ ÏiΒ ‘Î= ö7s% ÏM≈oΨ Éi t6 ø9$$ Î/ “ Ï% ©!$$ Î/uρ óΟçFù= è% { )من القربان )٢ ،}  zΟÎ= sù 

öΝèδθßϑ çFù= tFs% { )زكريا وحيىي وسائر من قتلوا من األنبياء، وأراد بذلك أسالفهم : ؟ يعين)٣

%βÎ) óΟçGΨä. tÏ  {فخاطبهم بذلك ألهنم رضوا بفعل أسالفهم  Ï‰≈ ، معناه )٤( } ∪⊃∇⊆∩ ¹|

تكذيبهم إياك مع علمهم بصدقك، كقتل آبائهم األنبياء، مع اإلتيان بالقربان واملعجزات، 
 .  مث قال معزيا لنبيه

]١٨٤ [}  β Î* sù x8θ ç/¤‹Ÿ2 ô‰s)sù z> Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ÏiΒ y7 Î=ö7s% ρ â!% y` ÏM≈oΨ Éi t6 ø9$$ Î/ Ìç/–“9$#uρ { )قرأ )٥ ،

رسول : املكتوبة، واحدها مـثل: بالكتب املزبورة، يعين: أي) وبالزبر( :ابن عامر
≈=É  {ورسـل،  tG Å3ø9$#uρ ÎÏΨ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊆∪ { )الواضح املضيء)٦ ، . 

èπ  {، منفوسة )٧( }  }  ‘≅ä. <§øtΡ قوله] ١٨٥[ s)Í←!#sŒ ÏNöθ pRùQ$# 3 $ yϑ ¯ΡÎ)uρ šχöθ ©ùuθ è? 

öΝà2 u‘θ ã_ é& { )توفون جزاء أعمالكم، )٨ ،}  tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ( { )إن خريا فخري وإن )٩ 

yϑ  {، شرا فشر sù yy Ì“ ôm ã— { )حني وأزيل، )١٠ ،}  Çtã Í‘$̈Ψ9$# Ÿ≅Åz ÷Šé&uρ sπ ¨Ψ yf ø9$# ô‰s)sù y—$ sù 3 $ tΒ uρ 

                                                                                                                                            
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٨٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٨٥: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٨٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٨٥: سورة آل عمران آية ) ٩(
 . ١٨٥: سورة آل عمران آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٤ 

äο 4θ uŠy⇔ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρ ãäó ø9$# ∩⊇∇∈∪ { )يعين منفعة ومتعة كالفأس والقدر والقصعة، مث )١ ،

هي : كخضرة النبات ولعب البنات ال حاصل له، قال قتادة: يزول وال يبقى، وقال احلسن
 ما استطعتم، متاع متروكة يوشك أن تضمحل بأهلها، فخذوا من هذا املتاع بطاعة اهللا

 . والغرور الباطل

]١٨٦ [}  * χ âθ n=ö7çFs9 þ’ Îû öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& öΝà6Å¡àΡr& uρ { )لتختربن، الالم ) لَُتْبلَُونَّ( )٢

باجلـوائح والعاهات ) ِفي أَْمَواِلكُْم( للتأكيد، وفيه معىن القسم، والنون لتأكيد القسم
هم : مبصائب األقارب والعشائر، قال عطاء: باألمراض، وقيل) وأنفسكـم( واخلسران

هو ما فرض عليهم : املهاجرون أخذ املشركون أمواهلم ورباعهم وعذبوهم، وقال احلسن
، من أمواهلم وأنفسهم من احلقوق، كالصالة والصيام واحلج واجلهاد والزكاة

}  ∅ ãè yϑ ó¡tFs9uρ zÏΒ zƒ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% { )اليهود والنصارى، :  يعين)٣

} zÏΒ uρ š Ï% ©!$# (#þθ ä.uõ° r& {)مشركي العرب،: ، يعين)٤ } ” ]Œr& #ZÏWx. 4 β Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s?{ )٥( ،

θ#)  {على أذاهم  à)−G s?uρ { )اهللا، )٦ ،}  ¨βÎ* sù š Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∇∉∪ { )من حق )٧ ،

 . من حقيقة اإلميان: األمور وخريها، وقال عطاء

                                                 
 . ١٨٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨٦: آية سورة آل عمران ) ٢(
 . ١٨٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٦: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٨٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٨٦: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٥ 

 .... قوله تعاىل َوِإذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِس َولَا َتكُْتُموَنُه
]١٨٧ [}  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sVŠÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s? { )قرأ ابن )١ ،

وقرأ اآلخرون ، )فََنَبذُوُه َوَراَء ظُُهوِرِهْم( :كثري وأهل البصرة وأبو بكر بالياء فيهما، لقوله تعاىل
çνρ  {بالتاء فيها علـى إضمـار القول،  ä‹t7uΖsù u!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß { )أي طرحوه )٢ ،

#)  {وضيعوه وتركـوا العمـل به،  ÷ρ u tI ô© $# uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS WξŠ Î= s% ( { )يعين املآكل )٣ ،

♥ø§{  {والرشا  Î7sù $ tΒ šχρ çtIô±o„ ∩⊇∇∠∪ { )اهللا تعاىل على هذا ميثاق أخذه : ، قال قتادة)٤

أهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكـم وكتمان العلم فإنه هلكة، وقال أبو هريرة 
لوال ما أخذ اهللا على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء، مث تال هذه : رضي اهللا تعاىل عنه

 . اآلية

]١٨٨ [}  Ÿω ¨ t|¡øt rB t Ï%©!$# tβθ ãm tøtƒ !$ yϑ Î/ (#θ s?r& { )قرأ عاصم ومحزة )٥ ،

ال حتسنب يا حممد الفارحني، وقرأ اآلخرون بالياء ال : بالتاء، أي) ال حتسنب( والكسائي
فال ( حتسنب الفارحون يف فرحهم منجيا هلم من العذاب، وقرأ ابن كثري وأبو عمرو

الياء وضم الياء خربا عن الفارحني، أي فال حيسنب أنفسهم، وقرأ اآلخرون ب) حيسبنهم
تأكيدا قال ) فَلَا َتْحَسَبنَُّهْم( فال حتسبنهم يا حممد، وأعاد قوله: بالتاء وفتح الباء، أي

نزلت يف فنحاص وأسيبع وغريمها من األحبار يفرحون بإضالهلم الناس بنسبة : عكرمة
هم اليهود فرحوا بإعجاب الناس : ليسوا بأهل العلم، وقال جماهدالناس إياهم إىل العلم و

هم اليهود فرحوا مبا أعطى : بتبديلهم الكتاب ومحدهم إياهم عليه، وقال سعيد بن جبري

                                                 
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٨: سورة آل عمران آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٦ 

:  فقالوا أتت يهود خيرب نيب اهللا: اهللا آل إبراهيم وهم برآء من ذلك، وقال قتادة ومقاتل
حنن لك ردء، وليس ذلك يف قلوهبم، فلما حنن نعرفك ونصدقك هـانا على رأيك و

: عرفناه وصدقناه، فقال هلم املسلمون: ما صنعتم؟ قالوا: خرجوا قال هلم املسلمون
يفرحون ( :أحسنتم هكذا فافعلوا، فحمدوهم ودعوا هلم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وقال

s9 ÏM(ô‰s  {: قال الفراء مبا فعلوا، كما قال اهللا تعاىل) مبا أتوا ÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© $wƒ Ìsù ∩⊄∠∪ { )أي)١  :

tβθ™6  {فعلت،  Ït ä† ¨ρ β r& (#ρ ß‰yϑ øt ä† $ oÿ Ï3 öΝs9 (#θ è= yè øtƒ Ÿξ sù Νåκ̈]u; |¡øt rB ;ο y—$ xyϑ Î/ { )مبناجاة )٢ }  zÏiΒ 

É># x‹yè ø9$# ( öΝßγ s9uρ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∇∇∪ { )٣( . 

]١٨٩ [}  ¬!uρ Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )يصرفها كيف يشاء، )٤ ،}  ª!$#uρ 

4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊇∇∪ { )٥( . 

]١٩٠ [}  χ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈tƒ Uψ ’ Í< 'ρT[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇⊃∪ { )ذوي العقول، مث وصفهم فقال)٦  : 

]١٩١ [}  t Ï% ©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ { )قال علي بن أيب )٧ ،

هذا يف الصالة يصلي قائما فإن مل : طالب وابن عباس رضي اهللا عنهم والنخعي وقتادة
ومة على الذكر يستطع قاعدا فإن مل يستطع فعلى جنب، وقال سائر املفسرين أراد به املدا

يف عموم األحوال ألن اإلنسان قلما خيلو من إحدى هذه احلاالت الثالث، نظريه يف سورة 
                                                 

 . ٢٧: سورة مرمي آية ) ١(
 . ١٨٨: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٨٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٨٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٨٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩٠: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٧ 

*sŒÎ# {النساء  sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝà6Î/θ ãΖã_ 4 { )١( ،

} tβρã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )وما أبدع فيهما ليدهلم ذلك على قدرة )٢ ،

الفكرة تذهب الغفلة وحتدث : اهللا ويعرفوا أن هلا صانعا قادرا مدبرا حكيما، قال ابن عون
يت القلوب مبثل األحزان، وال للقلب اخلشية كما حيدث املاء للزرع النماء، وما جل

$  {استنارت مبثل الفكرة،  uΖ−/u‘ { )ويقولون ربنا :  أي)٣}  $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ { )رده )٤ 

≈WξÏÜ  {إىل اخللق فلذلك مل يقل هذه،  t/ { )عظيم، عبثا وهزال بل خلقته ألمر : ، أي)٥

y7  {بالباطـل، : برتع اخلافـض، أي) باطال( وانتصب oΨ≈ ys ö6 ß™ $ oΨ É) sù z># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇⊇∪ { )٦( . 

]١٩٢ [}  !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) tΒ È≅Åz ô‰è? u‘$ ¨Ζ9$# ô‰s)sù …çµ tF÷ƒ t“ ÷z r& ( { )أهنته، وقيل:  أي)٧ :

Ÿω  {: فضحته، لقوله تعاىل: أهلكته، وقيل uρ Èβρâ“ øƒ éB ’Îû þ‘Ïø‹|Ê ( { )قد قال :  فإن قيل)٨

tΠöθ  {: اهللا تعاىل tƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢ É<¨Ζ9$# zƒ Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµ yètΒ ( { )ومن أهل اإلميان من )٩ ،

قال : ل، فكيف اجلمع؟ قي)َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه( :يدخل النار، وقد قال
إنك من ختلده يف النار فقد أخزيته، وقال سعيد بن املسيب هذه خاصة : أنس وقتادة معناه

                                                 
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩١: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٩٢: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة هود آية ) ٨(
 . ٨: ة سورة التحرمي آي) ٩(
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٣٩٨ 

إن اهللا يدخل قوما النار مث  {   عن النيب ملن ال خيرج منها، فقد روى أنس

$  {. } خيرجون منها tΒ uρ tÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩⊇⊄∪ { )١( . 

]١٩٣[ ،}  !$ oΨ −/§‘ $ oΨ̄ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑ y™ $ Zƒ ÏŠ$ oΨãΒ { )حممدا:  يعين)٢  قاله ابن مسعود وابن 

يعين القرآن، فليس كل واحد يلقى : عباس رضي اهللا عنهما، وأكثر الناس، وقال القرظي
“  {  النيب ÏŠ$ oΨãƒ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 { )إىل اإلميان، )٣ }  ÷βr& (#θ ãΨ ÏΒ#u öΝä3În/tÎ/ $ ¨Ψ tΒ$ t↔ sù 4 $ oΨ −/u‘ öÏøî $$ sù $ uΖs9 

$ oΨ t/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ $̈Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔ Íh‹y™ $ oΨ©ùuθ s?uρ yìtΒ Í‘# tö/F{$# ∩⊇⊂∪ { )يف مجلة األبرار:  أي)٤ . 

]١٩٤ [}  $ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u uρ $ tΒ $ oΨ ¨?‰ tã uρ 4’ n? tã y7 Î= ß™ â‘ { )على ألسنة رسلك، :  أي)٥

}  Ÿω uρ $ tΡÌ“ øƒ éB { )وال تعذبنا وال هتلكنا وال تفضحنا وال هتنا، )٦ ،}  tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 y7 ¨ΡÎ) 

Ÿω ß#Î= øƒ éB yŠ$ yèŠÎRùQ$# ∩⊇⊆∪ { )َنا َعلَى ُرُسِلَكَربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَت( :ما وجه قوهلم: ، فإن قيل)٧( ،

لتؤتينا ما وعدتنا : لفظه دعاء ومعناه خرب، أي: وقد علموا أن اهللا ال خيلف امليعاد؟ قيل
öÏøî  {: على رسلك، تقديره $$ sù $ uΖs9 $ oΨ t/θ çΡèŒ öÏeŸ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔ Íh‹y™ { )َولَا ُتْخِزَنا َيْوَم ( )٨

معناه ربنا واجلعنا ممن . ، لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرمحة، وقيل)الِْقَياَمِة
يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدهتم على ألسنة رسلك ألهنم مل يتيقنوا استحقاقهم لتلك 

إمنا سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر : الكرامة، فسألوه أن جيعلهم مستحقني هلا، وقيل
                                                 

 . ١٩٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٩٤: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩٤: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٩٤: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٩٣: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٣٩٩ 

قد علمنا أنك ال ختلف وعدك من النصر، ولكن ال صرب لنا على : على األعداء، وقالوا
 . حلمك فعجل خزيهم وانصرنا عليهم

ُضكُْم قوله تعاىل فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَا أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى َبْع
 .... ِمْن َبْعٍض

 ال )٢( } &Iω ßì‹ÅÊé  {: بأين:  أي)١( } &z>$yftFó™$$sù öΝßγs9 öΝßγš/u‘ ’ÎoΤr  {: ، قوله تعاىل]١٩٥[

:  قال جماهد)٤( } ) &ÏiΒ @x.sŒ ÷ρr& 4s\Ρé  {، أيها املؤمنون )٣( } Ÿ≅uΗxå 9≅Ïϑ≈tã Νä3ΨÏiΒ  {أحبط، 

قالت أم سلمة يا رسول اهللا إين أمسع اهللا يذكر الرجال يف اهلجرة وال يذكر النساء،  {

Νä3àÒ  {، )٥( } فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ ( { )يف الدين : ، قال الكليب)٦

رجالكم شكل نسائكم : كلكم من آدم وحواء، وقال الضحاك: والنصرة واملواالة، وقيل
tβθ  {: ونساؤكم شكل رجالكم يف الطاعة، كما قال ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$#uρ öΝßγ àÒ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù ÷èt/ 4 { )٧( ،}  t Ï% ©!$$ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θ ã_ Ì÷z é&uρ ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é&uρ ’Îû ’Í?‹ Î6 y™ { )يف : ، أي)٨

 قرأ ابن )θè=tG≈s%uρ (#θè=ÏFè%uρ { )٩#)  {طاعيت وديين، وهم املهاجرون الذين أخرجهم املشركون من مكة، 

يعين أهنم قطعوا يف املعركة، واآلخرون : بالتشديد، وقال احلسن) قتلوا( عامر وابن كثري

                                                 
 . ١٩٥:  آل عمران آية سورة) ١(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٤(
 ). ٣٠٢٣(الترمذي تفسري القرآن ) ٥(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٩٥ :سورة آل عمران آية ) ٩(
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يريد أهنم قاتلوا العدو مث أهنم قتلوا، وقرأ ) َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا( :بالتخفيف، وقرأ أكثر القراء
منهم، ومعىن معناه وقاتل من بقي : وله وجهان، أحدمها) قتلوا وقاتلوا( محزة والكسائي

قتل بعضهم، تقول العرب قتلنا بين فالن وإمنا قتلوا بعضهم، والوجه : أي) وقتلوا( قوله
β¨  {وقد قاتلوا، ) وقتلوا( اآلخر tÏex._{ öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ Íh‹y™ öΝßγ ¨Ψ n= Ï{÷Š_{uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# $ \/# uθ rO ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 { )مصدر، : ، نصب على القطع قاله الكسائي، وقال املربد)١

ª!$#uρ …çν  {ألثيبنهم ثوابا، : أي y‰Ψ Ïã ßó¡ãm É># uθ̈W9$# ∩⊇∈∪ { )٢( . 

 }  Ÿω y7 ، قوله]١٩٦[ ¯Ρ§äó tƒ Ü== s)s? t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ∩⊇∉∪ { )نزلت يف )٣ ،

 املشركني، وذلك أهنم كانوا يف رخاء ولني من العيش يتجرون ويتنعمون، فقال بعض
إن أعداء اهللا تعاىل فيما نرى من اخلري، وحنن يف اجلهد؟ فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية : املؤمنني

}  Ÿω y7 ¯Ρ§äó tƒ Ü== s)s? t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’Îû Ï‰≈n= Î6 ø9$# ∩⊇∉∪ { )وضرهبم يف األرض وتصرفهم يف )٤ ،

 .  واملراد منه غريه د للتجارات وأنواع املكاسب، فاخلطاب للنيبالبال

]١٩٧[ ،}  Óì≈ tFtΒ ×≅Š Î= s% { )هو متاع قليل، بلغة فانية ومتعة زائلة، : ، أي)٥}  ¢ΟèO 

öΝßγ1 uρ ù'tΒ { )مصريهم، )٦ ،}  ãΜ ¨Ζyγ y_ 4 }§ø♥ Î/uρ ßŠ$ yγ ÎRùQ$# ∩⊇∠∪ { )الفراش. )٧ . 

                                                 
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٩٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٩٦: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩٦: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٩٧: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩٧: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٩٧: سورة آل عمران آية ) ٧(
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]١٩٨ [}  ÇÅ3≈ s9 t Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# öΝßγ −/u‘ öΝçλm; ×M≈̈Ψy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ uη ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# šÏ$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 

Zω â“ çΡ { )جزاء وثوابا، )١ ،}  ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# 3 { )ل جع: ، نصب على التفسري، وقيل)٢

$  {ذلك نزال،  tΒ uρ y‰ΨÏã «!$# ×öyz Í‘# tö/F| Ïj9 ∩⊇∇∪ { )من متاع الدنيا)٣  . 

 }  ¨β ، قوله]١٩٩[ Î)uρ ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# yϑ s9 ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ { )هو اآلية، قال )٤ 

نزلت يف : نزلت يف النجاشي ملك احلبشة، وقال عطاء: ابن عباس وجابر وأنس وقتادة
أهل جنران أربعني رجال اثنان وثالثون من أرض احلبشة ومثانية من الروم، كانوا على دين 

نزلت يف عبد اهللا بن سالم :  وقال ابن جريج م، فآمنوا بالنيبعيسى عليه السال
β¨  {نزلت يف مؤمين أهل الكتاب كلهم، : وأصحابه، وقال جماهد Î)uρ ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# 

yϑ s9 ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝä3ö‹s9Î) { )القرآن، :  يعين)٥}  !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝÍκö s9Î) { )يعين)٦  :

tÏè  {التوراة واإلجنيل،  Ï±≈ yz ¬! { )خاضعني متواضعني هللا، )٧ }  Ÿω tβρçtIô±o„ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 

$ YΨ yϑ rO ¸ξŠ Î= s% 3 { )ال حيرفون كتبهم وال يكتمون صفة حممد:  يعين)٨  ألجل الرياسة 

š  {املآكلة، كفعل غريهم من رؤساء اليهود، و Í×¯≈ s9'ρ é& öΝßγ s9 öΝèδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ 3 χ Î) ©!$# 

ßìƒ Î|  É>$|¡Ås ø9$# ∩⊇∪ { )٩( . 
                                                 

 . ١٩٨: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١٩٨: آل عمران آية سورة ) ٢(
 . ١٩٨: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٥(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ١٩٩: سورة آل عمران آية ) ٩(
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]٢٠٠ [}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#ρ çÉ9 ô¹ $# (#ρãÎ/$ |¹ uρ (#θäÜÎ/# u‘ uρ { )قال احلسن)١ ، :

اصربوا على طاعة أدته، وقال : اصربوا على دينكم وال ندعوه لشدة وال رخاء، وقال قتادة
على أداء فرائض اهللا :  أمر اهللا، وقال مقاتل بن حيانعلى: الضحاك ومقاتل بن سليمان
على : على البالء، وصابروا يعين. على اجلهاد، وقال الكليب: تعاىل، وقال زيد بن أسلم

أي دافعوا واثبتوا، والربط الشد، : قتال الكفار، ورابطوا يعين املشركني، قال أبو عبيدة
ذلك لكم مقيم يف ثغر يدفع :  مث قيلوأصل الرباط أن يربط خيوهلم، وهؤالء خيوهلم،

رباط يوم يف سبيل اهللا خري  {  عمن وراءه، وإن مل يكن له مركب، قال رسول اهللا

ن الدنيا وما عليها، من الدنيا وما فيها وما عليها، وموضع سوط أحدكم من اجلنة خري م
، وقال أبو سلمة بن )٢( } ولروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها

 غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصالة بعد الصالة،  مل يكن يف زمان النيب: عبد الرمحن
أال أخربكـم مبا ميحو اهللا به اخلطايا  {:  قال ودليل هذا التأويل قول رسول اهللا

ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، 
=uρ ©!$# öΝä3ª#$?¨(θà#)  { )٣( }  الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباطوانتظار yè s9 

šχθ ßs Î=øè? ∩⊄⊃⊃∪ { )اصربوا على النعماء وصابروا على : ، قال بعض أرباب اللسان)٤

البأساء والضراء ورابطوا يف دار األعداء واتقوا إله األرض والسماء لعلكـم تفلحون يف 
  .دار البقاء

                                                 
 . ٢٠٠: سورة آل عمران آية ) ١(
النسائي اجلهاد , )١٦٤٨(الترمذي فضائل اجلهاد , )١٨٨١(مسلم اإلمارة , )٢٧٣٥(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 ). ٢٣٩٨(الدارمي اجلهاد , )٥/٣٣٩(أمحد , )٢٧٥٦(ابن ماجه اجلهاد , )٣١١٨(
, )٤٢٨(ارة وسننها ابن ماجه الطه, )١٤٣(النسائي الطهارة , )٥١(الترمذي الطهارة , )٢٥١(مسلم الطهارة ) ٣(

 ). ٣٨٦(مالك النداء للصالة , )٢/٣٠٣(أمحد 
 . ٢٠٠: سورة آل عمران آية ) ٤(
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 سورة النساء )٤(
قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفٍْس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها 

 .... َزْوَجَها
$  {: قوله تعاىل] ١ [ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï%©!$# /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ { )١( ،

=t,n  {آدم عليه السالم، : يعين yz uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— { )حواء، :  يعين)٢}  £]t/uρ $ uΚåκ÷]ÏΒ { )٣( ،

%Zω  {نشر وأظهر،  y Í̀‘ #ZÏWx. [!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9u!$ |¡ s? Ïµ Î/ { )تتساءلون :  أي)٤

%tΠ  {به  tnö‘ F{$#uρ 4 { )واتقوا األرحام أن تقطعوها، وقرأ : ، قراءة العامة بالنصب، أي)٥

رحام، والقراءة األوىل أفصح سألتك باهللا واأل: به وباألرحام كما يقال: محزة باخلفض، أي
مررت به : ألن العرب ال تكاد تنسق بظاهر على مكىن إال بعد أن تعيد اخلافض فتقول

β¨  {وبزيد، إال أنه جائز مع قلته،  Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ { )حافظا: ، أي)٦ . 

 خطاب لألولياء )٨( } θè?#uuρ#)  {: ، قوله)٧( } ) &θè?#uuρ #’yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæηs9≡uθøΒr#)  {: قوله تعاىل] ٢[

اسم لصغري ال أب له وال جد، وإمنا يدفع املال إليهم بعد : مجع يتيم، واليتيم: واألوصياء، واليتامى
Ÿω  {البلوغ، ومساهم يتامى هاهنا على معىن أهنم كانوا يتامى،  uρ (#θ ä9£‰t7oKs? { )ال )٩ ،

                                                 
 . ١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢: نساء آية سورة ال) ٧(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٩(
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ماهلم الذي هو حرام عليكم باحلالل من : ، أي)١( } ) /y]ŠÎ7sƒø:$# É=Íh‹©Ü9$$Î {تستبدلوا، 

:  هذا التبديل، قال سعيد بن املسيب والنخعي والزهري والسديأموالكم، واختلفوا يف
كان أولياء اليتامى يأخذون اجليد من مال اليتيم وجيعلون مكانه الرديء، فرمبا كان أحد 
يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم وجيعل مكاهنا املهزولة، ويأخذ الدرهم اجليد وجيعل 

كان أهل اجلاهلية ال يورثون : ا عن ذلك، وقيلدرهم بدرهم، فنهو: مكانه الزيف، ويقول
النساء والصبيان ويأخذ األكرب املرياث، فنصيبه من املرياث طيب، وهذا الذي يأخذه من 

Ÿω  {. ال تتعجل الرزق احلرام قبل أن يأتيك احلالل: نصيب غريه خبيث، وقال جماهد uρ 

(#þθ è= ä.ù's? öΝçλm;≡uθ øΒ r& #’ n<Î) öΝä3Ï9≡uθ øΒ r& 4 { )أي مـع أموالكم، كقوله تعاىل)٢ ، :}  ôtΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) 

çµ…  {مع اهللا، : )٣( } ) #$!» ¯ΡÎ) tβ% x. $ \/θ ãm #ZÎ6 x. ∩⊄∪ { )إمثا عظيما)٤ ، . 

β÷  {: وقوله تعاىل] ٣[ Î)uρ ÷ΛäøÅz ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# (#θßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( { )معناه إن خفتم يا : ، اختلفوا يف تأويلهم، فقال بعضهم)٥

أولياء اليتامى أال تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غريهن من الغرائب مثىن وثالث 
كان الرجل من أهل اجلاهلية تكون عنده األيتام وفيهن من حيل له : ورباع وقال احلسن

نكاحها فيتزوجها ألجل ماهلا وهي ال تعجبه كراهية أن يدخل غريب فيشاركه يف ماهلا، 
مث يسيء صحبتها ويتربص أن متوت ويرثها، فعاب اهللا تعاىل ذلك، وأنزل اهللا هذه اآلية، 

جل من قريش يتزوج العشر من النساء واألكثر فإذا صار معدما من كان الر: وقال عكرمة
ال تزيدوا على أربع حىت : مؤن نسائه مال إىل مال يتيمته اليت يف حجره فأنفقه، فقيل هلم

                                                 
 . ٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٥(
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ال حيوجكم إىل أخذ أموال اليتامى، وهذه رواية طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، 
يتامى ويترخصون يف النساء، فيتزوجون ما كانوا يتحرجون عن أموال ال: وقال بعضهم

θ#)  {شاءوا ورمبا عدلوا ورمبا مل يعدلوا فلما أنزل اهللا تعاىل يف أموال اليتامى  è?# uuρ #’ yϑ≈ tFu‹ø9$# 

öΝæη s9≡uθ øΒ r& ( { )اآلية  أنزل هذه)١ }  ÷β Î)uρ ÷Λä øÅz ω r& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ø9$# { )يقول كما )٢ ،

خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فكذلك خافوا يف النساء أال تعدلوا فيهن فال تتزوجوا أكثر مما 
القيام حبقوقهن، ألن النساء يف الضعف كاليتامى، وهذأ قول سعيد بن جبري وقتادة ميكنكم 

θ#)  {: والضحاك والسدي، مث رخـص يف نكاح أربع فقال ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ 

Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟçFøÅz ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? ¸ο y‰Ïn≡uθ sù { )معناه إن :  وقال جماهد)٣

حترجتم من والية اليتامى وأمواهلم إميانا فكذلك حترجوا من الزنا فانكحوا النساء احلالل 
وله نكاحا طيبا مث بني هلم عددا، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غري عدد، فرتل ق

كل ) ما( و) من( من طاب، والعرب تضع: أي) فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء( :تعاىل
حل لكم من النساء مثىن وثالث ورباع، معدوالت : واحدة موضع األخرى، وطاب أي

: عن اثنني وثالث وأربع، ولذلك ال يصرفن، وإن الواو مبعىن أو، للتخيري، كقوله تعاىل
} βr& (#θ ãΒθ à)s? ¬! 4 o_ ÷WtΒ 3“ yŠ≡tèùuρ { )وهذا إمجاع أن أحدا من األمة ال جيوز له أن يزيد )٤ 

، بني األزواج )أال تعدلوا( علمتم،: ، خشيتم، وقيل)فإن خفتم( على أربع نسوة
ρ÷  {بالرفع، ) فواحدة( وقرأ أبو جعفر. فانكحوا واحدة: أي) فََواِحَدةً( األربع، r& $ tΒ ôMs3n= tΒ 

öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 { )السراري ألنه ال يلزم فيهن من احلقوق ما يلزم يف احلرائر، وال : ، يعين)٥
                                                 

 . ٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٠٦ 

y7  {قسم هلن وال وقف يف عددهن،  Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& { )أقرب )١ ،}  ω r& (#θ ä9θ ãès? ∩⊂∪ { )٢( 
جائر مائل، هذا قول أكثر املفسرين، : ميزان عائل، أي: ال جتوروا وال متيلوا، يقال: أي
: أال جتاوزوا ما فرض اهللا عليكم، وأصل العول: أال تضلوا، وقال الفراء: ال جماهدوق

أال تكثر عيالكم، وما قاله أحد، : اجملاوزة، ومنه عول الفرائض، وقال الشافعي رمحه اهللا
 أعلم بلسان  كان الشافعي: وقال أبو حامت. أعال يعيل إعالة إذا كثر عياله: إمنا يقال

وهي ) أن ال تعيلوا( هي لغة محري، وقرأ طلحة بن مصرف: بلغة، ويقالالعرب منا فله 
 . حجة لقول الشافعي رضوان اهللا عليه

]٤ [} (#θ è?# uuρ u!$ |¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 { )هذا اخلطاب :  وجماهد قال الكليب)٣

لألولياء، وذلك أن ويل املرأة كان إذا تزوجها مل يعطها من مهرها قليال وال كثريا، وقال 
اخلطاب لألزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح، ألن اخلطاب فيما : اآلخرون

ل ابن فريضة، وقا: املهور، واحدها صدقة، حنلة قال قتادة: قبل مع الناكحني، والصدقات
: وال تكون النحلة إال مسماة معلومة، وقال الكليب: فريضة مسماة، قال أبو عبيدة: جريج

*βÎ  {تدينا، : عن طيب نفس، وقال الزجاج: عطية وهبة، وقال أبو عبيدة sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã 

&ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $ T¡øtΡ { )فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهنب منكم، : ، يعين)٤} çνθè= ä3sù 

$ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $\↔ ÿƒ Í£∆ ∩⊆∪ { )سائغا طيبا، يقال هنأين الطعام يهنئين بفتح النون يف املاضي )٥ ،

حملمود ا" الطيب املساغ الذي ال ينغصه شيء، واملريء : اهلينء: وكسرها يف الغابر، وقيل
 . العاقبة التام اهلضم الذي ال يضر

                                                 
 . ٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٤: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٠٧ 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٥[ uρ (#θ è?÷σè? u!$ yγ x¡9$# ãΝä3s9≡uθ øΒ r&  ÉL ©9$# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ% { )١( ،

النساء من أسفه : هم النساء، وقال الضحاك: فقال قوماختلفوا يف هؤالء السفهاء 
هنى الرجال أن يؤتوا النساء أمواهلم وهن سفهاء سواء كن أزواجا : السفهاء، وقال جماهد

يقول ال تعط ولدك السفيه : هم األوالد، قال الزهري: أو بنات أو أمهات، وقال اآلخرون
هم النساء والصبيان، وقال :  بعضهممالك الذي هو قيامك بعد اهللا تعاىل فيفسده، وقال

ال تعمد إىل مالك الذي : هي امرأتك السفيهة وابنتك السفيهة، وقال ابن عباس: احلسن
خولك اهللا وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك، مث 

م يف تنظر إىل ما يف أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليه
إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وأن ولده سفيه : رزقهم ومؤنتهم، قال الكليب

وقال سعيد بن جبري . مفسد فال ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسده
هو مال اليتيم يكون عندك، يقول ال تؤته إياه وأنفقه عليه حىت يبلغ، وإمنا : وعكرمة

ألهنم قوامها ومدبروها، والسفيه الذي ال جيوز لوليه ) أموالكم( :أضاف إىل األولياء فقال
أن يؤتيه ماله هو املستحق احلجر عليه، وهو أن يكون مبذرا يف ماله أو مفسدا يف دينه، 

أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعلَ اللَُّه ( اجلهال مبوضع احلق: ، أي)َولَا ُتْؤُتوا السُّفََهاَء( :فقال جل ذكره
قواما، فانقلبت الواو يا ء النكسار ما قبلها، وهو مالك األمر وما يقوم : ، أصله)َياًمالَكُْم ِق
به يقام احلج واجلهاد : قال الضحاك. وأراد هاهنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. به األمر

%öΝèδθè  {. وأعمال الرب وبه فكاك الرقاب من النار ã— ö‘$#uρ $ pκ Ïù { )أطعموهم، :  أي)٢

} öΝèδθ Ý¡ø.$#uρ { )منها، ألنه : ومل يقل) فيها( ، ملن جيب عليكم رزقه ومؤنته، وإمنا قال)٣

أراد أهنم جعلوا هلم فيها رزقا فإن الرزق من اهللا العطية من غري حد، ومن العباد أجر 

                                                 
 . ٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥: سورة النساء آية ) ٣(
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θ#)  {، موقت حمدود ä9θ è% uρ öΝçλm; Zω öθ s% $ ]ùρ â÷ê̈Β ∩∈∪ { )إذا رحبت :  عدة مجيلة، وقال عطاء)١

إن مل يكن ممن جيب : هو الدعاء، وقال ابن زيد: أعطيتك وإن غنمت فلك فيه حظ، وقيل
 . قوال تطيب به أنفسهم: عافانا اهللا وإياك بارك اهللا فيك، وقيل: فقل لهعليك نفقته، 

θ#) {: قوله تعاىل] ٦[ è= tG ö/$#uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$# { )اختربوهم يف عقوهلم وأدياهنم :  أي)٢

# {وحفظهم أمواهلم،  ¨L ym #sŒÎ) (#θ äó n= t/ yy% s3ÏiΖ9$# { )مبلغ الرجال والنساء، : ، أي)٣}  ÷βÎ* sù 

Λä ó¡nΣ#u { )أبصرمت، )٤ ،} öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘ (#þθ ãèsù÷Š$$ sù öΝÍκö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& ( { )فقال املفسرون يعين)٥ ، :

ن جبري وجماهد وقال سعيد ب. عقال وصالحا يف الدين وحفظا للمال وعلما مبا يصلحه
ال يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حىت يؤنس منه رشده، واالبتالء خيتلف : والشعيب

باختالف أحواهلم فإن كان ممن يتصرف يف السوق فيدفع الويل إليه شيئا يسريا من املال 
وينظر يف تصرفه وإن كان ممن ال يتصرف يف السوق فيختربه يف نفقة داره، واإلنفاق على 

أجرائه، وختترب املرأة يف أمر بيتها وحفظ متاعها، فإذا رأى حسن تدبري، وتصرف عبيده و
واعلم أن اهللا تعاىل علق زوال . يف األمور مرارا يغلب على القلب رشده، دفع املال إليه

بالبلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد : احلجر عن الصغري وجواز دفع املال إليه بشيئني
ترك فيهما الرجال والنساء، واثنان خمتصان بالنساء، أحـدمها السن، أشياء أربعة، اثنان يش

والثاين االحتالم، أما السن فإذا استكمل املولود مخس عشرة سنة حكم ببلوغه غالما كان 
أو جارية، وأما االحتالم فنعين به نزول املين سواء كان باالحتالم أو باجلماع، أو غريمها، 

تسع سنني من أيهما كان حكم ببلوغه، أما ما خيتص فإذا وجدت ذلك بعد استكمال 

                                                 
 . ٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٥(
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بالنساء فاحليض واحلبل، فإذا حاضت املرأة بعد استكمال تسع سنني حيكم ببلوغها، 
وأما الرشد . وكذلك إذا ولدت حيكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر ألهنا أقل مدة احلمل

 يكون جمتنبا عن الفواحش فهو أن يكون مصلحا يف دينه وماله، والصالح يف الدين هو أن
هو أن ينفق : واملعاصي اليت تسقط العدالة، والصالح يف املال هو أال يكون مبذرا، والتبذير

ماله فيما ال يكون فيه حممدة دنيوية وال مثوبة أخروية، أو ال حيسن التصرف فيها، فيغنب 
Ÿω  {: يف البيوع، قوله تعاىل uρ !$ yδθè= ä.ù's? { )يا معشر األولياء )١ ،}  $ ]ù# uó Î) { )بغري )٢ ،

#‘·#  {حق،  y‰Î/uρ { )مبادرة، :  أي)٣}  β r& (#ρ çy9 õ3tƒ 4 { )يف حمل النصب، ) أن(  و)٤

كم تسليمها إليهم، مث بني ما ال تبادروا كربهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزم: يعين
tΒ  {: حيل هلم ومن ماهلم فقال uρ tβ%x. $ |‹ÏΨ xî ô#Ï÷è tG ó¡uŠù= sù ( { )أي ليمتنع من مال اليتيم )٥ ،

tΒ  {ا ال حيل، فال يرزؤه قليال وال كثريا، والعفة االمتناع مم uρ tβ% x. #ZÉ)sù { )حمتاجا )٦ ،

≅ö  {إىل مال اليتيم وهو حيفظه ويتعهده،  ä.ù'uŠù= sù Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )واختلفوا يف أنه هل )٧ ،

فَلَْيأْكُلْ ( :يلزمه القضاء، فذهب بعضهم إىل أن يقضي إذا أيسر وهو املراد من قوله
يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر : ، فاملعروف القرض، أي)ِبالَْمْعُروِف

*sŒÎ#  {ال قضاء عليه، : قضاه، وقال قوم sù öΝçF÷è sùyŠ öΝÍκö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒ r& (#ρ ß‰Íκô− r'sù öΝÍκö n= tæ 4 { )هذا )٨ ،

                                                 
 . ٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٣(
  .٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٦: سورة النساء آية ) ٨(
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أمر وإرشاد، وليس بواجب، أمر الويل باإلشهاد على دفع املال إىل اليتيم بعدما بلغ لتزول 
$$!» xx.uρ‘4  {لتهمة وتنقطع اخلصومة عنه ا Î/ $ Y7ŠÅ¡ym ∩∉∪ { )حماسبا وجمازيا وشاهدا)١ ، . 

اِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك قوله تعاىل ِللرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّس
 .... الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ

ÉΑ%y  {: قوله تعاىل] ٧[ Ì̀h=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθø9$# tβθç/tø%F{$#uρ { )من للذكور :  يعين)٢

$  {حظ ) نصيب( أوالد امليت وأقربائه £ϑ ÏiΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# tβθ ç/tø% F{$#uρ { )من املرياث، )٣ 

} Ï!$|¡ÏiΨ=Ï9uρ { )ولإلناث منهم، )٤ ،} Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθø9$# šχθç/tø%F{$#uρ $£ϑÏΒ ¨≅s% çµ÷ΖÏΒ {)٥( 
: ، نصب على القطع، وقيل)٧( } ∪∠∩ Y7ŠÅÁtΡ $ZÊρãø̈Β$  { منه، )٦( } ρr& uèYx. 4÷  {أي من املال، 

 ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû  {: ك نصيبا فأثبت هلن املرياث، ومل يبني كم هو حىت أنزل اهللا تعاىلجعل ذل

öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( { )٨( . 

#  {: قولـه تعالـى] ٨[ sŒ Î) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡ É) ø9 قسمة املواريث، : ، يعين)٩( } #$

}(#θ ä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 ’4  {، الذين ال يرثون، )١٠( } #$ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ß Å6≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ Ν èδθ è% ã— ö‘ $$ sù 

                                                 
 . ٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٨: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٨: سورة النساء آية ) ١٠(
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çµ ÷Ψ Ï iΒ { )فارضخـوا هلم من املال قبل القسمة، : ، أي)١}  (#θ ä9θ è% uρ óΟ çλ m; Zω öθ s% 

$ ]ùρ ã ÷è ¨Β ∩∇∪ { )هي منسوخة، : ال قوم اختلف العلماء يف حكم هذه اآلية، فق)٢

كانت هذه قبل آية املرياث، فجعلت املواريث : وقال سعيد بن جبري والضحاك
هي حمكمة، وهو قول ابن عباس : وقال اآلخرون. ألهلها، ونسخت هذه اآلية

هي واجبة على أهل املرياث ما طابت به : والشعيب والنخعي والزهري، وقال جماهد
إن هذا على الندب واالستحباب، ال : ألقاويلوهو أوىل ا: أنفسهم، وقال بعضهم
 . على احلتم واإلجياب

‚÷·|  {: قوله تعاىل] ٩[ u‹ø9uρ š Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä.ts? ôÏΒ óΟÎγ Ïù= yz Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $̧≈ yè ÅÊ { )أوالدا )٣ ،

θ#)  {صغارا،  èù% s{ öΝÎγ öŠn= tæ { )الفقر، هذا يف الرجل حيضره املوت، فيقول من حبضرته، )٤ ،

انظر لنفسك فإن أوالدك وورثتك ال يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، اعتق وتصدق وأعط 
، حىت يأيت على عامة ماله، فنهاهم اهللا تعاىل عن ذلك، وأمرهم أن فالنا كذا وفالنا كذا

يأمروه أن ينظر لولده وال يزيد يف وصيته على الثلث، وال جيحف بورثته كما أنه لو كان 
هذا القائل هو املوصي لسره أن حيثه من حبضرته على حفظ ماله لولده، وال يدعهم عالة 

من كان يف حجره : اخلطاب لوالة اليتامى يقولهذا : وقال الكليب. مع ضعفهم وعجزهم
: يتيم فليحسن إليه وليأت يف حقه مـا جيـب أن يفعـل بذريته من بعده، قوله تعاىل

}  (#θ à)−G u‹ù= sù ©!$# (#θ ä9θ à)u‹ø9uρ Zω öθ s% #´‰ƒ Ï‰y™ ∩∪ { )العدل، والصواب : عدال، والسديد: ، أي)٥

 . من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق مبا دون الثلث وخيلف الباقي لورثته

                                                 
 . ٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩: سورة النساء آية ) ٥(
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β¨  {: قوله تعاىل] ١٠[ Î) t Ï% ©!$# tβθè= à2 ù'tƒ tΑ≡uθ øΒ r& 4’ yϑ≈tG uŠø9$# $ ¸ϑù= àß { )حراما بغري :  أي)١

$  {حق،  yϑ ¯ΡÎ) tβθ è=à2 ù'tƒ ’ Îû öΝÎγ ÏΡθ äÜç/ #Y‘$ tΡ ( { )أخرب عن ماله، أي عاقبته تكون كذلك، )٢ 

}  šχ öθ n= óÁ u‹y™ uρ #ZÏè y™ ∩⊇⊃∪ { )صلى : يدخلونه، يقال:  قراءة العامة بفتح الياء، أي)٣

ω  {: النار يصلوها صليا وصالء، قال اهللا تعاىل Î) ôtΒ uθ èδ ÉΑ$ |¹ ËΛ Ås pgø: ، وقرأ )٤( } ∪⊃∌⊆∩ #$

t∃öθ  {: يدخلون النار وحيرقون، نظريه قوله تعاىل: ابن عامر وأبو بكر بضم الياء، أي |¡sù 

ÏµŠ Î= óÁçΡ #Y‘$ tΡ 4 { )٥( }  Ïµ‹Î= ô¹ é'y™ ts)y™ ∩⊄∉∪ { )٦( . 

 اآلية، اعلم )ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4 { )٧  {: قوله تعاىل] ١١[

 فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل أن الوراثة كانت يف اجلاهلية بالذكورة والقوة
ÉΑ%y  {: اهللا ذلك بقوله Ì̀h=Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθø9$# tβθç/tø%F{$#uρ { )اآلية، وكانت أيضا يف )٨ 

t  {: لية وابتداء اإلسالم باحملالفة، قال اهللا تعاىلاجلاه Ï% ©! $# uρ ôN y‰ s) tã öΝ à6 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ è?$ t↔ sù 

öΝ åκ z: ÅÁ tΡ 4 { )مث صارت الوراثة باهلجرة، قال اهللا تعاىل)٩  :}  t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ 

                                                 
 . ١٠:  آية سورة النساء) ١(
 . ١٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٦٣: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة املدثر آية ) ٦(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٣ 

(#ρ ã Å_$ pκ ç‰ $ tΒ / ä3 s9  Ï iΒ Ν Íκ ÉJ u‹≈ s9 uρ  Ï iΒ > ó x« 4 ®L ym (#ρ ã Å_$ pκ ç‰ 4 { )فنسخ ذلك كله )١ 

 واملعين بالنسب وصارت الوراثة بأحد األمور الثالثة بالنسب والنكاح أو الوالء،
θ#)  {: أن القرابة يرث بعضهم من بعض، لقوله تعاىل ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù÷è t7Î/ 

’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )أن املعتق : جني يرث صاحبه، وبالوالءأن أحد الزو: ، واملعين بالنكاح)٢

يعهد إليكم ويفرض : أي) ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم(  وعصباته يرثون املعتق، قوله
β  {. يف أمر أوالدكم إذا متم، ِللذَّكَِر ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْيِن: عليكم يف أوالدكـم أي Î* sù 

£ ä. { )املتروكات من األوالد، :  يعين)٣}  [ !$ |¡ ÎΣ s− öθ sù È ÷ tG t⊥ øO اثنتني : ، أي)٤( } #$

θ#)  {: صلة، كقوله تعاىل) فوق( فصاعدا ç/ÎôÑ$$ sù s−öθ sù É−$ oΨ ôãF{$# { )٥( ،}  £ßγ n= sù $ sVè= èO $ tΒ 

x8ts? ( βÎ)uρ ôM tΡ% x. { )البنت، :  يعين)٦}  Zο y‰Ïm≡uρ { )قراءة العامة على خرب كان، رفعها )٧ 

$  {أهل املدينة على معىن إن وقعت واحدة،  yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïµ÷ƒ uθ t/L{uρ { )يعين ألبوي )٨ 

≅Èe  {امليت كنايـة عـن غري مذكـور،  ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ â¨ ß‰¡9$# $ £ϑ ÏΒ x8ts? β Î) tβ%x. …çµ s9 

Ó$ s!uρ 4 { )اد أن األب واألم يكون لكل واحد منهما سدس املرياث عند وجود الولد  أر)٩

                                                 
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٤ 

β  {أو ولد االبن، واألب يكون صاحب فرض  Î* sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµ rO Í‘ uρ uρ çν#uθ t/r& ÏµÏiΒ T| sù 

ß]è= ›W9$# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷z Î) { )اثنان أو أكثر ذكورا وإناثا )١ ،}  Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰¡9$# 4 { )٢( ،

والباقي يكون لألب إن كان معها أب، واإلخوة ال مرياث هلم مع األب، ولكنهم حيجبون 
ال حيجب اإلخوة األم من : األم من الثلث إىل السدس، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
فَِإنْ كَانَ لَُه ِإْخَوةٌ فَِلأُمِِّه ( :الثلث إىل السدس إال أن يكونوا ثالثة ألن اهللا تعاىل قال

 ، وال يقال لالثنني إخوة، فنقول اسم اجلمع قد يقع على التثنية ألن اجلمع ضم)السُُّدُس
، )٣( } ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π§‹Ï¹uρ Å»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& AøyŠ 3.  {: شيء إىل شيء فهو موجود يف االثنني، قوله تعاىل

، وكذلك الثانية ووافق فتح الصاد على ما مل يسم فاعله) يوصي( قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو بكر
: حفص يف الثانية، وقرأ اآلخرون بكسر الصاد ألنه جرى ذكر مليت من قبل، بدليل قوله تعاىل

} šÏ¹θ ãƒ { )و )٤ ،}  šχθ ß¹θ è? { )قال علي بن أيب طالب)٥  قرؤون  إنكم ت

 بالدين قبل الوصية، وهذا إمجاع أن الدين مقدم  الوصية قبل الدين، وبدأ رسول اهللا
ومعىن اآلية اجلمع ال الترتيب، وبيان أن املرياث مؤخر عن الدين والوصية . على الوصية

مجيعـا من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، واإلرث مؤخر عن كل واحد منهما، 
} öΝä.äτ !$ t/# u öΝä.äτ !$ oΨö/r&uρ { )الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم، : ، يعين)٦}  Ÿω tβρâ‘ ô‰s? öΝßγ •ƒ r& 

Ü> tø% r& ö/ä3s9 $ YèøtΡ 4 { )ال تعلمون أهنم أنفع لكم يف الدين والدنيا فمنكم من يظن أن :  أي)٧

                                                 
 . ١١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١١: لنساء آية سورة ا) ٢(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٥ 

األب أنفع له، فيكون االبن أنفع له، ومنكـم من يظن أن االبن أنفع له فيكون األب أنفع 
ZπŸÒƒ  {له، وأنا العامل مبن هو أنفع لكم، وقد دبر أمركم على ما فيه املصلحة فاتبعوه،  Ìsù 

š∅ ÏiΒ «!$# 3 { )ما قدر اهللا من املواريث، :  أي)١}  ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î= tã { )بأمور )٢ ،

$ {اد، العب VϑŠ Å3ym ∩⊇⊇∪ { )بنصب األحكام)٣ ، . 

 .... قوله تعاىل َولَكُْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم ِإنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد
öΝ *  {: قوله تعاىل] ١٢[ à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& β Î) óΟ ©9  ä3 tƒ £ ßγ ©9 

Ó$ s! uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγ s9 Ó$ s! uρ ãΝ à6 n= sù ßì ç/ ”9 $# $ £ϑ ÏΒ z ò2 t s? 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š Ï¹θ ãƒ 

!$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 4 { )ا مرياث األزواج،  هذ)٤}   ∅ ßγ s9 uρ ßì ç/ ”9 : ، يعين)٥( } #$

$  {الزوجات الربع  £ϑ ÏΒ óΟçFø.t s? β Î) öΝ©9 à6tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 β Î* sù tβ$Ÿ2 öΝà6s9 Ó$ s!uρ £ßγ n= sù ßßϑ ›V9$# 

$ £ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ šχθ ß¹θ è? !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 3 { )هذا مرياث الزوجات وإذا كان )٦ 

β  {: قوله تعاىل. للرجل أربع نسوة فهن يشتركن يف الربع والثمن Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r&tøΒ وإن كان رجل أو امرأة يورث كاللة :  تورث كاللة، ونظم اآلية)٧( } #$

وإن كان رجل : على خرب ما مل يسم فاعله، وتقديره: وهو نصب على املصدر، وقيل
ماله كاللة، واختلفوا يف الكاللة فذهب أكثر الصحابة إىل أن الكاللة من ال ولد له يورث 

                                                 
 . ١١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٦ 

وال والد له، وذهب طاوس إىل أن الكاللة من ال ولد له، وهو إحدى الروايتني عن ابن 
≅È  {: عباس رضي اهللا عنهما، واحتج من ذهب إىل هذا بقول اهللا تعاىل è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ 

’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ { )وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر )١ ،

 بن بن عبد اهللا، ألن اآلية نزلت فيه ومل يكن له يوم نزوهلا أب وال ابن، ألن أباه عبد اهللا
 فصار شأن جابر بيانا ملراد  حزام قتل يوم أحد، وآية الكاللة نزلت يف آخر عمر النيب

اسم للميت، وهو قول : اآلية لرتوهلا فيه، واختلفوا يف أن الكاللة اسم ملن؟ فمنهم من قال
علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما، ألنه مات عن ذهاب طرفيه، فكل عمود نسبه، ومنهم 

م للورثة، وهو قول سعيد بن جبري، ألهنم يتكللون امليت من جوانبه، وليس يف اس: من قال
عمود نسبه أحد، كاإلكليل حييط بالرأس ووسط الرأس منه خال، وعليه يدل حديث 

يرثين ورثة ليسوا بولد وال والد، وقال النضر : إمنا يرثين كاللة، أي:  حيث قال جابر
…ÿ  {: عاىلالكاللة اسم للمال قوله ت: بن مشيل ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& È e≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ Ï iΒ 

â¨ ß‰ ¡9 ، أراد به األخ واألخت من األم باالتفاق، قرأ سعد بن أيب )٢( } 4 #$

ما من ذكر الرجل واملرأة من قبل، على ومل يقل هل) وله أخ أو أخت من أم( وقاص
عادة العرب إذا ذكرت امسني مث أخربت عنهما، وكانا يف احلكم سواء رمبا أضافت 

β  {إىل أحدمها، ورمبا أضافت إليهما  Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sY ò2 r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â !% Ÿ2 u à° 

’ Îû Ï] è= ›W9  فيه إمجاع أن أبناء األم إذا كانوا اثنني فصاعدا يشتركون يف )٣( } 4 #$

.  {الثلث ذكرهم وأنثاهم،  ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4 |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ u ö xî 9 h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 { )٤( 

                                                 
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢: سورة النساء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٧ 

Zπ  {غري مدخل الضرر على الورثة مبجاوزة الثلث يف الوصية، : أي §‹ Ï¹ uρ z Ï iΒ «! $# 3 

ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊄∪ { )يف احلياة وعند املوت، كره اهللا الضرار:  قال قتادة)١ 

  .وهنى عنه وقدم فيه

]١٣[ ،}  š ù= Ï? ßŠρ ß‰ãm «!$# 4 { )ما ذكر من الفرائض احملدودة، :  يعين)٢} ∅ tΒ uρ 

ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ ” Ìôf s? ÏΒ $ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡sŒuρ ã— öθ xø9$# 

ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊂∪ { )٣( . 

]١٤[ ،}  ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰yètG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ 

ÑU#x‹tã ÑÎγ •Β ∩⊇⊆∪ { )ندخله جنات، وندخله نارا(  قرأ أهل املدينة وابن عامر)٤( ،

ويف سورة ) ندخله( و) نكفر( ويف سورة التغابن) ُنَعذُِّبُه( و) ندخله( ويف سورة الفتح
 . بالنون فيهن، وقرأ اآلخرون بالياء) ندخله( الطالق

 .... للَّاِتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن ِنَساِئكُْم فَاْسَتْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْمقوله تعاىل َوا
  {: ، قـولـه عـز وجـل]١٥[ ÉL≈©9$#uρ šÏ?ù'tƒ sπ t±Ås≈ xø9$# { )الزنا، : ين، يع)٥

}  ÏΒ öΝà6Í← !$ |¡ÎpΣ (#ρ ß‰Îη ô±tFó™ $$ sù £Îγ øŠn= tã Zπ yè t/ö‘ r& öΝà6ΖÏiΒ ( { )من املسلمني، وهذا : ، يعين)٦

ن الزنا ال يثبت إال فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود، فيه بيان أ: خطاب للحكام، أي

                                                 
 . ١٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣:  النساء آية سورة) ٣(
 . ١٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٥: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٨ 

*βÎ  {. بأربعة من الشهود sù (#ρ ß‰Íκy−  ∅ èδθä3Å¡øΒ r'sù { )فاحبسوهن، )١ ،}  ’ Îû ÏNθ ã‹ç6 ø9$# 

4 ®L ym £ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßNöθ yϑ ø9$# ÷ρ r& Ÿ≅ yèøgs† ª!$# £çλm; Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈∪ { )وهذا كان يف أول اإلسالم قبل )٢ ،

نزول احلدود، كانت املرأة إذا زنت حبست يف البيت حىت متوت، مث نسخ ذلك يف حق 
 . البكر باجللد والتغريب، ويف حق الثيب بالرجم

%Èβ#s  {:  تعاىل، قوله]١٦[ ©!$#uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠÏ?ù'tƒ öΝà6ΖÏΒ { )يعين الرجل واملرأة، واهلاء )٣ 

$  {راجعة إىل الفاحشة  yϑ èδρèŒ$ t↔ sù ( { )أما : يعين فعريومها باللسان:  قال عطاء وقتادة)٤

سبومها : خفت اهللا؟ أما استحييت من اهللا حيث زنيت؟ قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ذكر : هو باللسان واليد يؤذى بالتعيري وضرب النعال، فإن قيل: واشتمومها، قال ابن عباس

اآلية األوىل يف :  وذكر يف هذه اآلية اإليذاء، فكيف وجه اجلمع؟ قيلاحلبس يف اآلية األوىل
اآلية األوىل يف الثيب وهذه يف البكر، : النساء وهذه يف الرجال، وهو قول جماهد، وقيل

}  χ Î* sù $ t/$ s? { )الفاحشة ، من)٥ }  $ ys n= ô¹ r&uρ { )العمل فيما بعد، )٦ ،} (#θ àÊ Ìôã r'sù 

!$ yϑ ßγ ÷Ψtã 3 { )فال تؤذومها، )٧ ،}  ¨β Î) ©!$# tβ$ Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm  وهذا كله كان )٨( } ∪∌⊆∩ ‘§

èπ  {: قبل نزول احلدود، فنسخت باجللد والرجم، اجللد يف القرآن قال اهللا تعاىل u‹ÏΡ#¨“9$# 

                                                 
 . ١٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٦ :سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٦: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٦: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤١٩ 

’ ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( { )والرجم يف السنة ] ٢: سورة النور آية [)١

اهللا بيننا اقض يا رسول :  فقال أحدمها الرجلني اللذين اختصما إىل رسول اهللا {يف 

أجل يا رسول اهللا فاقض بيننا بكتاب اهللا، وائذن : بكتاب اهللا، وقال اآلخر وكان أفقههما
أجريا على هذا، فزىن بامرأته : إن ابين كان عسيفا، أي: تكلم، قال: يل أن أتكلم، قال

م فأخربوين أن على ابين الرجم، فافتديت منه مبائة شاة وجبارية يل، مث إين سألت أهل العل
فأخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام، وإمنا الرجم على امرأته، فقال رسول 

أما والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا، أما غنمك وجاريتك فرد  "  اهللا
عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 

 . )٢( } اعترفت، فرمجهافارمجها، فغدا عليها ف

$  {: ، قوله تعاىل]١٧[ yϑ ¯ΡÎ) èπt/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# { )يعين التوبة اليت :  قال احلسن)٣

š  {من اهللا، : يقبلها، فيكون على مبعىن عند، وقيل Ï% ©#Ï9 tβθ è= yϑ ÷ètƒ uþθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 { )٤( ،

أمجع أصحاب رسول اهللا مجيعهم على أن كل ما عصي به اهللا فهو جهالة عمدا : قال قتادة
العمد، قال : ملراد من اآليةا: وقال جماهد. كان أو مل يكن، وكل من عصى اهللا فهو جاهل

اختيارهم اللذة الفانية : معىن اجلهالة: مل جيهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته، وقيل: الكليب
ΟèO šχθ¢  {. على اللذة الباقية ç/θ çG tƒ ÏΒ 5=ƒ Ìs% { )معناه قبل أن حييط السوء : ل، قي)٥

                                                 
 . ٢: سورة النور آية ) ١(
النسائي آداب , )١٤٣٣(الترمذي احلدود , )١٦٩٨(مسلم احلدود , )٦٢٥٨(البخاري األميان والنذور ) ٢(

لك احلدود ما, )٤/١١٥(أمحد , )٢٥٤٩(ابن ماجه احلدود , )٤٤٤٥(أبو داود احلدود , )٥٤١٠(القضاة 
 ). ٢٣١٧(الدارمي احلدود , )١٥٥٦(

 . ١٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٧: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢٠ 

القريب أن يتوب يف صحته قبل مرض موته، : حبسناته فيحبطها، وقال السدي والكليب
y7  {قبل معاينة ملك املوت، قوله تعاىل : قبل املوت، وقال الضحاك: وقال عكرمة Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

Ü>θçG tƒ ª!$# öΝÍκö n= tã 3 šχ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6ym ∩⊇∠∪ { )١( . 

]١٨[ ،}  ÏM |¡øŠs9uρ èπ t/öθ −G9$# š Ï% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# { )صي ماله املعا:  يعين)٢

} # ¨L ym #sŒÎ) u|Øym ãΝèδ y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# { )ووقع الرتاع، )٣ }  tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) àMö6 è? z≈ t↔ ø9$# { )٤( 
 توبة، قال اهللا وهي حالة السوق حىت يساق بروحه، ال يقبل من كافر إميان وال من عاص

=óΟn  {. تعاىل sù à7 tƒ öΝßγ ãè xΖtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑ s9 (#÷ρ r&u‘ $ uΖy™ ù't/ ( { )ولذلك مل ينفع إميان فرعون )٥ ،

Ÿω  {. حني أدركه الغرق uρ t Ï%©!$# šχθ è?θ ßϑ tƒ öΝèδ uρ î‘$ ¤à2 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ tΡô‰tFôã r& { )أي)٦ ، :

#/öΝçλm; $¹  {هيأنا وأعتدنا،  x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∇∪ { )٧( . 

]١٩ [}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω ‘≅Ït s† öΝä3s9 β r& (#θèO Ìs? u!$ |¡ÏiΨ9$# $ \δöx. ( { )قال الفراء)٨  :

Ÿω  {بل نفسه من املشقة، الكره بالفتح ما أكره عليه، وبالضم ما كان من ق uρ £èδθ è= àÒ÷è s? 

(#θ ç7yδ õ‹tG Ï9 ÇÙ ÷è t7Î/ !$ tΒ £èδθßϑ çF÷ s?# u { )ال متنعوهن من األزواج ليضجرن فيفتدين ببعض :  أي)٩

 والصحيح أنه خطاب لألزواج، قال ابن عباس هذا خطاب ألولياء امليت،: ماهلن قيل
                                                 

 . ١٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة غافر آية ) ٥(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٨: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٩: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢١ 

هذا يف الرجل تكون له املرأة وهو كـاره لصحبتها وهلا عليه مهر . رضي اهللا عنهما
: فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من املهر، فنهى اهللا تعاىل عن ذلك، مث قال

} Hω Î) β r& tÏ?ù'tƒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éit6 •Β 4 { )حيل لكم إضرارهن ليفتدين منكم، واختلفوا  فحينئذ )١

هي : هي النشوز، وقال بعضهم وهو قول احلسن: يف الفاحشة، قال ابن مسعود وقتادة
كان : املرأة إذا نشزت، أو زنت حل للزوج أن يسأهلا اخللع، وقال عطاء: الزنا، يعين

ذلك يف الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ 
θ#) {: راجع إىل أول الكالم، يعين: ، قال احلسن)َوَعاِشُروُهنَّ ِبالَْمْعُروِف( احلدود، è?# uuρ 

u!$ |¡ÏiΨ9$# £ÍκÉJ≈ s% ß‰|¹ \' s#øt ÏΥ 4 { )٢( ،}  £èδρ çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )هي :  واملعاشرة باملعروف)٣

β  {هي أن يصنع هلا كما تصنع له، : اإلمجال يف القول واملبيت والنفقة، وقيل Î* sù 

£èδθ ßϑçF÷δ Ìx. # |¤ yè sù β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yè øgs† uρ ª!$# ÏµŠÏù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇∪ { )هو ولد :  قيل)٤

 . صاحل، أو يعطفه اهللا عليها
قوله تعاىل َوِإنْ أََرْدُتُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج َمكَانَ َزْوٍج َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه 

 .... َشْيئًا
]٢٠ [}  ÷β Î)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6¨Β 8l ÷ρ y— { )أراد بالزوج الزوجة إذا مل )٥ 

óΟçF÷  {يكن من قبلها نشوز وال فاحشة،  s?# uuρ £ßγ1 y‰÷nÎ) #Y‘$ sÜΖÏ% { )وهو املال الكثري )٦ 

                                                 
 . ١٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٠: ء آية سورة النسا) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢٢ 

Ÿξ  {صداقا،  sù (#ρ ä‹è{ù's? çµ÷ΖÏΒ { )من القنطار، )١ }  $ º↔ ø‹x© 4 …çµ tΡρ ä‹äz ù's?r& { )استفهام )٢ 

$  {مبعىن التوبيخ،  YΨ≈tG ôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ $ YΨÎ6 •Β ∩⊄⊃∪ { )انتصاهبما من وجهني أحدمها برتع )٣ 

 : تصيبون يف أخذه هبتانا وإمثا مث قال:  باإلضمار تقديرهاخلافض، والثاين

]٢١ [}  y#ø‹x.uρ …çµ tΡρ ä‹è{ù's? { )عـلـى طـريـق االستعظام، )٤ }  ô‰s% uρ 4 |Óøùr& 

öΝà6àÒ ÷èt/ 4’n< Î) <Ù÷è t/ { )أراد به اجملامعة، ولكن اهللا حيي يكين، وأصل اإلفضاء)٥  :

šχ  {الوصول إىل الشيء من غري واسطة،  õ‹yz r&uρ Νà6ΖÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î= xî ∩⊄⊇∪ { )قال )٦ ،

زوجتكها على ما أخذ : وهو قول الويل عند العقد. احلسن وابن سريين والضحاك وقتادة
: اهللا للنساء على الرجال من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، وقال الشعيب وعكرمة

اتقوا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا تعاىل  {:  أنه قال هو ما روي عن النيب

Ÿω  {   قوله)٨( )٧( } واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا تعاىل uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ 

Νà2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )كان أهل اجلاهلية ينكحون أزواج آبائهم، قال األشعث )٩ ،

إين : تويف أبو قيس وكان من صاحلي األنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: بن سوار

                                                 
 . ٢٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢١: سورة النساء آية ) ٦(
 ). ١٨٥٠(ملناسك الدارمي ا, )٣٠٧٤(ابن ماجه املناسك , )١٩٠٥(أبو داود املناسك , )١٢١٨(مسلم احلج ) ٧(
،  والدارمي يف ٨٤،  وابن ماجه يف املناسك ٥٦،  وأبو داود يف املناسك ١٤٧رواه مسلم يف كتاب احلج ) ٨(

 . ، . ٥/٧٣،  واإلمام أمحد يف مسنده ج٣٤املناسك 
 . ٢٢: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢٣ 

تته  أستأمره، فأ اختذتك ولدا وأنت من صاحلـي قومك، ولكين آيت رسول اهللا
 : فأخربته، فأنزل اهللا تعاىل

]٢٢[ ،}  Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζs? $ tΒ yx s3tΡ Νà2 äτ !$ t/# u š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ω Î) $ tΒ ô‰s% y#n= y™ 4 { )قيل)١  :

ما مضى يف اجلاهلية فهو معفو عنه، : معناه لكن ما سلف، أي: بعد ما سلف، وقيل
} …çµ ¯ΡÎ) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù { )أقبح ) الفاحشة( فيه صلة، و) وكان( إنه فاحشة،:  أي)٢

$  {املعاصي،  \F ø) tΒ uρ { )د البغض، أش. يورث مقت اهللا، واملقت:  أي)٣}  u !$ y™ uρ 

¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ { )وبئس ذلك طريقا وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة )٤ ،

 ). مقيت( أبيه

ôM  {: ، قوله تعاىل]٢٣[ tΒÌhãm öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Β é& { )اآلية، بني اهللا تعاىل يف هذه )٥ 

سبع : اآلية احملرمات بسبب الوصلة، ومجلة احملرمات يف كتاب اهللا تعاىل أربع عشرة
لصهرية بالنسب، وسبع بالسبب، فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع با

ôM  {: والسابعة احملصنات، وهن ذوات األزواج، وأما السبع بالنسب فقوله تعاىل tΒÌhãm 

öΝà6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& { )وهي مجع أم ويدخل فيه اجلدات وإن علون من قبل األم ومن)٦  

$?öΝä3è  {قبل األب،  oΨ t/uρ { )البنت، ويدخل فيهن بنات األوالد وإن سفلن، :  وهي مجع)٧

                                                 
 . ٢٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٢:  آية سورة النساء) ٣(
 . ٢٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢٤ 

}  öΝà6è?≡uθ yz r&uρ { )مجع األخت سواء كانت من قبل األب واألم أو من قبل أحدمها، )١ 

}  öΝä3çG≈£ϑ tã uρ { )مجع العمة، ويدخل فيهن مجيع أخوات آبائك وأجدادك وإن علوا، )٢ 

}  öΝä3çG≈ n=≈yz uρ { )مجع خالة، ويدخل فيهن أخوات أمهاتك وجداتك، )٣ }  ßN$ oΨ t/uρ 

ËˆF{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# { )ويدخل فيهن بنات أوالد األخ واألخت وإن سفلن، مجلته)٤ ، :

أنه حيرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أوله وأول الرجل أصوله وفصوله وفصول 
أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده، واألصول هي األمهات واجلدات، والفصول 

ت وبنات اإلخوة واألخوات، وأول البنات وبنات األوالد، وفصول أول أصوله هي األخوا
فصل من كل أصل بعده هن العمات واخلاالت وإن علون، وأما احملرمات بالرضاع فقوله 

ãΝ  {: تعاىل à6 çF≈ yγ ¨Β é& uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ Ï iΒ Ïπ yè≈ |Ê §9 :  ومجلته)٥( } #$

≈àM  {:  من والرضاعة ما حيرم من النسب، وأما احملرمات بالصهرية فقولهأنه حيرم yγ̈Β é&uρ 

öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ { )أة فتحرم على الناكح أمهات  ومجلته أن كل من عقد النكاح على امر)٦

ãΝà6ç6  {املنكوحة وجداهتا وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد،  Í×¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈©9$# ’Îû 

Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í← !$ |¡ÎpΣ  ÉL≈©9$# ΟçFù= yz yŠ £Îγ Î/ { )ربيبة، وهي بنت املرأة، :  الربائب مجع)٧

فالن يف حجر : يف تربيتكم، يقال: أي) ِفي ُحُجوِركُْم( :مسيت ربيبة لتربيته أياها، وقوله

                                                 
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٢٥ 

جامعتموهن، وحيرم عليه أيضا بنات املنكوحة : أي) َدَخلُْتْم ِبِهنَّ( فالن إذا كان يف تربيته،
ب بعد الدخول باملنكوحة، حىت لو فارق وبنات أوالدها، وإن سفلن من الرضاع والنس

املنكوحة قبل الدخول هبا أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، وال جيوز له أن ينكح أمها ألن 
β  {اهللا تعاىل أطلق حترمي األمهات وقال يف حترمي الربائب،  Î* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? ΟçFù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ 

Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tæ { )يف نكاح بناهتن إذا فارقتموهن أو منت، وقال علي:  يعين)١  أم املرأة 

ما : ، يعين)٢( } &ã≅Í×̄≈n=ymuρ ãΝà6Í←!$oΨö/r& tÉ‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈n=ô¹r  {ال حترم إال بالدخول بالبنت كالربيبة، 

حليلة، والذكر حليل، مسيا بذلك ألن كل واحد منها حالل : أزواج أبنائكم، واحدهتا
مسيا بذلك ألن كل واحد منهما حيل حيث حيل صاحبه من احللول وهو : لصاحبه، وقيل
أنه : هما حيل إزار صاحبه من احلل وهو ضد العقل، ومجلتهإن كل واحد من: الرتول، وقيل

حيرم على الرجل حالئل أبنائه وأبناء أوالده وإن سفلوا من الرضاع والنسب، بنفس العقد، 
ليعلم أن حليلة املتبين ال حترم على الرجل الذي تبناه، فإن ) ِمْن أَْصلَاِبكُْم( :إمنا قال
 .  وكان زيد قد تبناه رسول اهللا تزوج امرأة زيد بن حارثة،  النيب

ـنفس                 والرابع من احملرمات بالصهرية حليلة األب واجلد وإن عال، فيحرم على الولد وولد الولد ب
ـاىل                Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? $tΒ yxs3tΡ Νà2äτ!$t/#u  {العقد سواء كان األب من الرضاع أو من النسب، لقولـه تع

š∅ÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# { )ـالوطء يف ملـك                )٣ ، وقد سبق ذكره، وكل امرأة حترم عليك بعقد النكاح حترم ب

، ال جيوز للرجل أن جيمع بني األختني يف         )βr&uρ (#θãèyϑôfs? š÷t/ È÷tG÷zW{$# { )٤  {: اليمني، قوله تعاىل  

ـاح                   النكاح سواء كانت اإلخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، فإذا نكح امرأة مث طلقها بائنا جاز له نك
أختها، وكذلك لو ملك أختني مبلك اليمني مل جيز له أن جيمع بينهما يف الوطء، فإذا وطئ إحـدامها مل    

                                                 
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٤(
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٤٢٦ 

ل له وطء األخرى حىت حيرم األوىل على نفسه، وكذلك ال جيوز أن جيمع بني املرأة وعمتها وال بني                   حي
هنم كانوا يفعلونه قبل    لكن ما مضى فهو معفو عنه، أل      :  يعين )١( } ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n=y™ 3  {املرأة وخالتها   

إال ما كان من يعقوب عليه السالم فإنه جيمع بني ليا أم يهوذا وراحيل              : اإلسالم، وقال عطاء والسدي   
 . )٢( } ∪⊃⊅∩ ‘§χÎ) ©!$# tβ%x. #Y‘θàxî $VϑŠÏm  {أم يوسف، وكانتا أختني 

 .... قوله تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْم
àM≈oΨ *  {: ، قوله تعاىل]٢٤[ |Áós ßϑ ø9$#uρ zÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ωÎ) $ tΒ ôMs3n= tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( { )٣( 
ذوات األزواج، ال حيل للغري نكاحهن قبل مفارقة األزواج، وهذه السابعة من النساء : يعين

السبايا اللوايت سبني : ، يعين)ِإلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم( :الاليت حرمن بالسبب مث استثىن فقال
 فيحل ملالكهن وطؤهن بعد االسترباء، ألن بالسيب يرتفع النكاح وهلن أزواج يف دار احلرب

 يوم حنني جيشا إىل  بعث رسول اهللا {: بينها وبني زوجها، قال أبو سعيد اخلدري

، فأنزل اهللا تعاىل )٤( } واج من املشركني، فكرهوا غشياهننأوطاس فأصابوا سبايا هلن أز

أن تكون أمة يف نكاح عبده ) ِإلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم( أراد بقوله: هذه اآلية، وقال عطاء
أراد أن يبيع اجلارية املزوجة فتقع الفرقة بينهما : فيجوز أن يرتعها منه، وقال ابن مسعود

≈=|  {: ها طالقا فيحل للمشتري وطؤها، قوله تعاىلوبني زوجها، ويكون بيع tG Ï. «!$# 

öΝä3ø‹n= tæ 4 { )نصب على اإلغراء، : كتب اهللا عليكم، وقيل: ، نصب على املصدر، أي)٥

                                                 
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٣(
, )٢١٥٥(أبو داود النكاح , )٣٣٣٣(النسائي النكاح , )١١٣٢(الترمذي النكاح , )١٤٥٦(ع مسلم الرضا) ٤(

 ). ٣/٨٤(أمحد 
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٥(
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٤٢٧ 

: ، أي)١( } Ïmé&uρ Νä3s9 $̈Β u!#u‘uρ öΝà6Ï9≡sŒ≅¨  {هللا تعاىل، الزموا ما كتب اهللا عليكم، أي فرض ا: أي

، أن )٣( } /Νä3Ï9≡uθøΒr'Î  { تطلبوا )βr& (#θäótFö6s? { )٢  {ما سوى ذلكم الذي ذكرت من احملرمات، 

 uöxî  {متزوجني أو متعففني : ، أي)٤( } tÏΨÅÁøt’Χ  {تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن، 

šÅs Ï≈ |¡ãΒ 4 { )غري زانني، مأخوذ من سفح املاء وصبه وهو املين، : ، أي)٥}  $ yϑ sù 

Λä ÷ètG ôϑ tG ó™ $# Ïµ Î/ £åκ÷]ÏΒ { )أراد ما انتفعتم : ، اختلفوا يف معناه، فقال احلسن وجماهد)٦

$?èδθè£  {وتلذذمتم باجلماع من النساء بالنكاح الصحيح،  t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& { )أي)٧ ، :

هو نكاح املتعة وهو أن تنكح امرأة إىل مدة فإذا انقضت تلك : مهورهن، وقال آخرون
املدة بانت منه بال طالق، ويستربئ رمحها وليس بينهما مرياث، وكان ذلك مباحا يف 

يا أيها الناس إين كنت أذنت لكـم  {:  فقال ابتداء اإلسالم، مث هنى عنه رسول اهللا

يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا تعاىل قد حرم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده 
ا ذهب عامة أهل  وإىل هذ)٨( } منهن شيء فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يذهب إىل . العلم أن نكاح املتعة حرام، واآلية منسوخة
إن ابن عباس رضي اهللا عنهما رجع عن : أن اآلية حمكمة، وترخص يف نكاح املتعة وقيل

ذلك، وروى سامل عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن 
                                                 

 . ٢٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٧(
 ). ٢١٩٥(الدارمي النكاح , )١٩٦٢(ابن ماجه النكاح , )٣٣٦٨(النسائي النكاح , )١٤٠٦(مسلم النكاح ) ٨(
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 عنها، ال أجد  ما بال رجال ينكحون هذه املتعة؟ وقد هنى رسول اهللا: وقالعليه، 
Zπ {مهورهن، : فآتوهن أجورهن أي: رجال نكحها إال رمجته باحلجارة، قوله تعاىل ŸÒƒÌsù 4 

Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝä3ø‹n= tæ $ yϑŠ Ïù ΟçF÷ |Ê≡ts? Ïµ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïπ ŸÒƒÌxø9$# 4 { )نكاح  فمن حل ما قبله على )١

املتعة أرادوا أهنما إذا عقد إىل أجل مبال فإذا مت األجل فإن شاءت املرأة زادت يف األجل 
وزاد الرجل يف املال، وإن مل يتراضيا فارقها، ومن محل اآلية على االستمتاع بالنكاح 

راء عن املهر من اإلب) َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َتَراَضْيُتْم ِبِه( :قال املراد بقوله. الصحيح
%βÎ) ©!$# tβ¨  {. واالفـتـداء واالعتيـاض x. $̧ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊄⊆∪ { )٢( . 

tΒ  {: قوله تعاىل] ٢٥[ uρ öΝ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ω öθ sÛ { )فـضـال وسعـة، :  أي)٣

}  βr& yx Å6Ζtƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# { )احلرائر )٤ }  ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $̈Β ôMs3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ 

ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù { )إمائكم، )٥ }  ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# { )من مل يقدر على مهر احلرة املؤمنة:  أي)٦ ،

: فليتزوج األمة املؤمنة، وفيه دليل على أنه ال جيوز للحر نكاح األمة إال بشرطني، أحدمها
أال جيد مهر حرة، والثاين أن يكون خائفا على نفسه من العنت، وهو الزنا، لقوله تعاىل يف 

y7  {: آخر اآلية Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 { )ويف اآلية دليل على أنه ال جيوز )٧ 

، )فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن فََتَياِتكُُم الُْمْؤِمَناِت( :للمسلم نكاح األمة الكتابية ألنه قال
$ãΠ  {: جوز نكاح األمة بشرط أن تكون مؤمنة، وقال يف موضع آخر yè sÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& 

                                                 
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٧(
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|=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈oΨ |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# àM≈ oΨ|Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# { )احلرائر جوز نكاح الكتابية، بشرط أن تكون حرة، وجوز أصحاب :  أي)١

=ª!$#uρ ãΝn  {الرأي للمسلم نكاح األمة الكتابية، وباالتفاق جيوز وطؤها مبلك اليمني  ôãr& 

Νä3ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 { )ال تتعرضوا للباطن يف اإلميان وخذوا بالظاهر فإن اهللا أعلم : أي )٢

Νä3àÒ  {بإميانكم،  ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 { )كلكم من : بعضكم إخوة لبعض، وقيل:  قيل)٣

èδθßs£  {ماء، نفس واحدة فال تستنكفوا من نكاح اإل Å3Ρ $$ sù { )اإلماء : ، يعين)٤} Èβ øŒÎ* Î/ 

£Îγ Î= ÷δ r& { )مـواليهـن، : ، أي)٥}   ∅ èδθè?# uuρ £èδ u‘θ ã_ é& { )مهورهن، )٦ 

} Å∃ρ á÷è yϑ ø9$$ Î/ { )من غري مطل وضرار، )٧ }  BM≈oΨ |Á øtèΧ { )عفائف بالنكاح، )٨ ،

} uöxî ;M≈ys Ï≈ |¡ãΒ { )غيـر زانيات، : ، أي)٩}  Ÿω uρ ÅV≡x‹Ï‚ −G ãΒ 5β#y‰÷{r& 4 { )أي)١٠ ، :

املسافحة هي أن كل من دعاها تبعته، وذات : أحباب تزنون هبن يف السر، قال احلسن
لثانية، ختتص بواحد ال تزين إال معه، والعرب كانت حترم األوىل وجتوز ا: خدن أي

                                                 
 . ٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٥: ساء آية سورة الن) ٧(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ١٠(
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} !#sŒÎ* sù £ÅÁ ôm é& { )حفظن : ، قرأ محزة والكسائي وأبو بكر بفتح األلف والصاد، أي)١

بضم األلف وكسر الصاد، ) أحصن( :أسلمن، وقرأ اآلخرون: فروجهن، وقال ابن مسعود
β÷  {أي تزوجيهن،  Î* sù š ÷s?r& 7π t±Ås≈ xÎ/ { )الزنا، : ، يعين)٢}  £Íκö n= yè sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n?tã 

ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# { )ما على احلرائر األبكار إذا زنني، : ، أي)٣}  š∅ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# 4 { )٤( 
احلد فيجلد الرقيق إذا زىن مخسني جلدة، وهل يغرب؟ فيه قوالن، فإن قلنا يغرب : يعين

y7  {: فيغرب نصف سنة على القول األصح وال رجم على العبد قوله تعاىل Ï9≡sŒ { )٥( ،

ôyϑ  {نكاح األمة عند عدم الطول، : يعين Ï9 }‘Ï±yz |M uΖyè ø9$# öΝä3ΖÏΒ 4 { )الزنا، : ، يعين)٦

β  {لشهوة، يريد املشقة بغلبة ا r&uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? { )عن نكاح اإلماء متعففني، )٧ ،}  ×öyz 

öΝä3©9 3 { )لق الولد رقيقا ، لئال خي)٨}  ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄∈∪ { )٩( . 

ß‰ƒ  {: ، قوله تعاىل]٢٦[ Ìãƒ ª!$# t Îit7ãŠÏ9 öΝä3s9 { )أن يبني لكم، كقوله تعاىل: ، أي)١٠ :

}  ßNöÏΒ é&uρ tΑÏ‰ôã L{ ãΝä3uΖ÷ t/ ( { )يريد اهللا أن يبني لكم، أي: أن أعدل ومعىن اآلية:  أي)١١ :

                                                 
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٥(
  .٢٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ١٠(
 . ١٥: سورة الشورى آية ) ١١(
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يبني لكم ما يقربكم منه، قال : مصاحل أموركم، قال عطاءيوضح لكم شرائع دينكـم و
öΝà6tƒ  {يبني لكم أن الصرب عن نكاح اإلماء خري لكـم، : الكليب Ï‰öη tƒ uρ { )١( 

zoΨ  {ويرشدكم،  ß™ { )شرائع، )٢ ،}  zƒ Ï% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% { )فـي حترمي األمهات )٣ 

ويهديكـم امللة احلنيفية : قبلكم، وقيلوالبنات واألخوات، فإهنا كانت حمرمة على من 
z>θ  {وهي ملة إبراهيم عليه السالم،  çG tƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ 3 { )ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل )٤ ،

يوفقكم : نتم عليها إىل طاعته، وقيليرجع بكم من املعصية اليت ك: أن يبني لكم، وقيل
ª!$#uρ íΟŠ  {التوبة  Î= tæ { )مبصاحل عباده يف أمر دينهم ودنياهم، )٥ }  ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∉∪ { )٦( ،

 . فيما دبر من أمورهم
قوله تعاىل َواللَُّه ُيِريُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعونَ الشََّهَواِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا 

 ... َعِظيًما
]٢٧ [}  ª!$#uρ ß‰ƒ Ìãƒ βr& z>θçG tƒ öΝà6ø‹n= tæ { )إن وقع منكـم تقصري يف أمر )٧ ،

ß‰ƒ  {دينكـم  Ì ãƒ uρ š Ï% ©! $# tβθ ãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& (#θ è=Š Ïÿ sC { )عن احلق، )٨ }  ¸ξ øŠ tΒ 

$ VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ { )بإتيانكم ما حرم عليكم، واختلفوا يف املوصوفني باتباع الشهوات، )٩ 

                                                 
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٦: نساء آية سورة ال) ٥(
 . ٢٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٢ 

اح هم اجملوس ألهنم حيلون نك: هـم اليهود والنصارى، وقال بعضهم: فقال السدي
هم الزناة يريدون أن متيلوا عن احلق فتزنون : األخوات وبنات األخ واألخت، وقال جماهد

 . هم مجيع أهل الباطل: هم كما يزنون، وقيل: كما يزنون، وقيل

]٢٨[ ،}  ß‰ƒÌãƒ ª!$# βr& y#Ïesƒä† öΝä3Ψtã 4 { )يسهل عليكم يف أحكام الشرع، وقد سهل كما )١ 

بالدين احلنيفية السمحة بعثت  {   وقال النيب)٢( } (ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδuñÀÎ  {: قال جل ذكره

:  قال طاوس والكليب وغريمها يف أمر النساء)٤( } ∪∇⊅∩ t,Î=äzuρ ß≈|¡ΡM}$# $Z‹Ïè|Ê  {، )٣( } السهلة

هو : شهوته، وقال احلسنُخِلَق الِْإْنَسانُ َضعِيفًا يستميله هواه و: ال يصرب عنهن، وقال ابن كيسان
 . )٥( } ª!$# “Ï%©!$# Νä3s)n=s{ ÏiΒ 7#÷è|Ê *  {: أنه خلق من ماء مهني، بيانه قوله تعاىل

، )yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#þθè=à2ù's? Νä3s9≡uθøΒr& Μà6oΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ { )٦$  {: ، قوله تعاىل]٢٩[

 (HωÎ {هو العقود الفاسدة : بالربا والقمار والغصب والسرقة واخليانة وحنوها، وقيل: باحلرام، يعين

β r& šχθ ä3s? ¸ο t≈ pgÏB { )إال أن تكون : نصب على خرب كان، أي) جتارة( قرأ أهل الكوفة )٧

 أي بطيبة )٨( } tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4  {إال أن تقع جتارة : األموال جتارة، وقرأ اآلخرون بالرفع، أي

هو أن جييز كل واحد من املتبايعني صاحبه بعد البيع، فيلزم : وقيلنفس كل واحد منكم، 

                                                 
 . ٢٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 ). ٥/٢٦٦(أمحد ) ٣(
 . ٢٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٣ 

Ÿω  {وإال فلهما اخليار ما مل لتفرقا  uρ (#þθ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )أي ال :  قال أبو عبيدة)١

Ÿω  { :هتلكوها، كما قال uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ¡ { )ال تقتلوا أنفسكم : ، وقيل)٢

) كُْمَولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُس( :أراد به قتل املسلم نفسه، وقال احلسن: بأكل املال بالباطل، وقيل
%βÎ) ©!$# tβ¨  {ال يقتل بعضكم بعضا، : إخوانكم، أي: يعين x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪ { )٣( . 

]٣٠ [}  tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7 Ï9≡sŒ { )ما سبق ذكره من احملرمات، :  يعين)٤}  $ ZΡ≡uρ ô‰ãã 

$ Vϑ ù= àßuρ { )فالعدوان جماوزة احلد، والظلم وضع الشيء يف غري موضعه، )٥ ،}  t∃öθ |¡sù 

ÏµŠ Î= óÁçΡ { )ندخله يف اآلخرة، )٦ }  #Y‘$ tΡ 4 { )يصلى فيها، )٧ ،}  tβ% Ÿ2 uρ š Ï9≡sŒ ’n?tã 

«!$# #·Å¡o„ ∩⊂⊃∪ { )هينا)٨  . 

βÎ) (#θç6  {: قوله تعاىل] ٣١[ Ï⊥ tFøgrB tÍ← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ÷]è? çµ÷Ψ tã öÏes3çΡ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ { )٩( ،

:  قال اختلفوا يف الكبائر اليت جعل اهللا اجتناهبا تكفريا للصغائر، ففي حديث عن النيب
، )١٠( }  باهللا، وعقوق الوالدين، وقـتل النفس، واليمني الغموساإلشراك: الكبائر {

                                                 
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٩٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٠: آية سورة النساء ) ٧(
 . ٣٠: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٣١: سورة النساء آية ) ٩(
أمحد , )٤٠١١(النسائي حترمي الدم , )٣٠٢١(الترمذي تفسري القرآن , )٦٢٩٨(البخاري األميان والنذور ) ١٠(

 ). ٢٣٦٠(الدارمي الديات , )٢/٢٠١(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٤ 

اإلشراك : " بلى يا رسول اهللا، قال: قالوا" أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟  {ويف آخر 

أال وقول الزور، فما زال يكررها : ، وجلس وكان متكئا فقال وعقوق الوالدين باهللا
يا رسول : ، قالوا"اجتنبوا السبع املوبقات  {: ، ويف آخر قال)١( } حىت قلنا ليته سكت

 والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا الشرك باهللا: " اهللا وما هن؟ قال
وقال . )٢( } وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت

اإلشراك باهللا واألمن من مكر اهللا والقنوط من رمحة :  أكرب الكبائر عبد اهللا بن مسعود
أن رجال سأل ابن عباس رضي اهللا عنهما :  جبريوعن سعيد بن. اهللا واليأس من روح اهللا

هي إىل السبعمائة أقرب إال أنه ال كبرية مع االستغفار وال : أسبع هي؟ قال: عن الكبائر
كل شيء عصي اهللا به فهو كبرية، فمن عمل شيئا منها : صغرية مع اإلصرار، وقال

ن اإلسالم أو جاحدا فريضة فليستغفر فإن اهللا ال خيلد يف النار من هذه األمة إال راجعا ع
ما هنى اهللا تعاىل عنه يف هذه السورة إىل : وقال عبد اهللا بن مسعود. أو مكذبا بقدر

هي كل : وقال علي بن أيب طالب. ، فهو كبرية)ِإنْ َتْجَتِنُبوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه( :قوله
ما أوعد اهللا عليه حدا يف : وقال الضحاك. ذنب ختمه اهللا بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب

مـا مساه اهللا يف القرآن كبريا أو : وقال احلسن بن الفضـل. الدنيا أو عذابا يف اآلخرة
 .βÎ) öΝßγn=÷Fs% tβ%Ÿ2 $\↔ôÜÅz #ZÎ6x¨  {، )٣( } ∪⊅∩ .çµ̄ΡÎ) tβ%x. $\/θãm #ZÎ6x…  {: عظيما حنو قوله تعاىل

∩⊂⊇∪ { )٤( ،} χÎ) x8÷Åe³9$# íΟù=Ýàs9 ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊂∪ { )٥( ،}  ¨βÎ) £ä.y‰ø‹x. ×ΛÏàtã ∩⊄∇∪ { )٦( ،

                                                 
 ). ٥/٣٧(أمحد , )٣٠١٩( القرآن الترمذي تفسري, )٨٧(مسلم اإلميان , )٢٥١١(البخاري الشهادات ) ١(
 ). ٢٨٧٤(أبو داود الوصايا , )٣٦٧١(النسائي الوصايا , )٨٩(مسلم اإلميان , )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ٢(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٣: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٥ 

} y7oΨ≈ysö6ß™ #x‹≈yδ í≈tGöκæ5 ÒΟŠÏàtã ∩⊇∉∪ { )١( ،}  ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $̧ϑŠÏàtã ∩∈⊂∪ { )قال .)٢ 

الكبائر ما كان فيه املظامل بينك وبني عباد اهللا تعاىل، والصغائر ما كان : وريسفيان الث
الكبائر ذنوب أهل : بينك وبني اهللا تعاىل، ألن اهللا كرمي يعفو، وقال مالك بن مغول

الكبائر ذنوب العمد والسيئات اخلطأ والنسيان : البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة، وقيل
الكبائر ذنوب املستحلني : لنفس املرفوع عن هذه األمة، وقيلوما أكره عليه، وحديث ا

: مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب املستغفرين مثل ذنب آدم عليه السالم، وقال السدي
الكبائر ما هنى اهللا عنه من الذنوب الكبائر، والسيئات مقدماهتا وتوابعها مما جيمع فيه 

الكبائر ما يستحقره العباد، : ة وأشباهها، وقيلالصاحل والفاسق، مثل النظرة واللمسة والقبل
الكبائر الشرك، وما يؤدي إليه، وما دون : وقيل: والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {: الشرك فهو من السيئات، قـال اهللا تعاىل tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ 

y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )قوله تعاىل)٣ ، :}  Νà6ù=Åz ô‰çΡuρ Wξ yz ô‰•Β $Vϑƒ Ìx. ∩⊂⊇∪ { )أي)٤  :

بفتح امليم هاهنا ويف احلج، وهو موضع ) مدخال( أهل املدينةحسنا وهو اجلنة، قرأ 
 . الدخول، وقرأ الباقون بالضم على املصدر مبعىن اإلدخال

Ÿω  {: ، قوله تعاىل]٣٢[ uρ (#öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª!$# Ïµ Î/ öΝä3ŸÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷è t/ 4 { )اآلية، )٥ 

يا رسول اهللا إن الرجال يغزون وال نغزو وهلم ضعف ما لنا : قالت أم سلمة: قال جماهد
فرتلت . من املرياث، فلو كنا رجاال غزونا كما غزوا وأخذنا من املرياث مثل ما أخذوا

حنن : ملرياث، قالت النساء للذكر مثل حظ األنثيني يف ا ملا جعل اهللا: وقيل. هذه اآلية

                                                 
  .١٦: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٦ 

أحق وأحوج إىل الزيادة من الرجال، ألنا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب املعاش، 
، وقال قتادة والسدي ملا )َولَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه ِبِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعٍض( :فأنزل اهللا تعاىل
#%©.Ìx  {: أنزل اهللا قوله Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeáym È ÷u‹sVΡW{$# 4 { )قال الرجل إنا لنرجو أن نفضل على )١ 

النساء حبسناتنا يف اآلخرة فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء كما فضلنا عليهن يف 
%ÉΑ  {: املرياث فقال اهللا تعاىل y Ì̀h= Ïj9 Ò=ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ (#θ ç6 |¡oKò2 $!Ï  { من األجر )٢( } ) #$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ 

Ò=ŠÅÁ tΡ $®ÿ ÊeΕ t ÷|¡tG ø.$# 4 { )أن الرجال والنساء يف األجر يف اآلخرة سواء، وذلك أن :  معناه)٣

احلسنة تكون بعشرة أمثاهلا يستوي فيها الرجال والنساء، وإن فضل الرجال يف الدنيا على 
معناه للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر اجلهاد وللنساء نصيب مما اكتسنب : النساء، وقيل

θ#)  {: قوله تعاىل.  الفروجمن طاعة األزواج وحفظ è= t↔ ó™ uρ ©!$# ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 3 { )هنى اهللا )٤ 

تعاىل عن التمين ملا فيه من دواعي احلسد، واحلسد أن يتمىن الرجل زوال النعمة عن 
سه أم ال، وهو حرام، والغبطة أن يتمىن لنفسه مثل ما لصاحبه وهو صاحبه سواء متناها لنف

ال يتمىن الرجل مال أخيه وال امرأته وال خادمه، ولكن ليقل اللهم : قال الكليب. جائز
أي ) َواْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه( :وقوله. ارزقين مثله، وهو كذلك يف التوراة وذلك يف القرآن

من عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة، قال سفيان بن :  جبريمن رزقه، قال سعيد بن
%βÎ) ©!$# šχ¨  {. مل يأمر باملسألة إال ليعطي: عيينة Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ >ó_ x« $ VϑŠ Î= tã ∩⊂⊄∪ { )٥( . 

                                                 
 . ١١: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٧ 

]٣٣[ ،}  9e≅ à6Ï9uρ $ oΨù= yè y_ u’Í<≡uθ tΒ { )ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا :  أي)١

$  {عصبة يعطون : موايل، أي £ϑÏΒ x8ts? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9$# šχθ ç/tø% F{$#uρ 4 { )الوالدان واألقربون )٢ ،

من الذين تركوهم : ورثة مما ترك أي: معناه ولكل جعلنا موايل أي: هم املورثون، وقيل
’u  {، مث فسر )من( :مبعىن) ما( ويكون Í<≡uθ yϑ ø9$# { )هم : الوالدان واألقربون، أي:  فقال)٣

t  {الوالدان واألقربون، هم الوارثون، : الوالدان واألقربون، فعلى هذا القول Ï% ©!$#uρ 

ôNy‰s)tã öΝà6ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )عقدت هلم أميانكـم، : بال ألف، أي) عقدت( ، قرأ أهل الكوفة)٤

احملالفة واملعاهدة، واألميان مجع ميني من اليد : واملعاقدة) عاقدت أميانكـم( وقرأ اآلخرون
والقسم، وذلك أهنم كانوا عند احملالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء، والتمسك 

دمي دمك وثأري ثأرك : ن يف اجلاهلية يعاقد الرجل فيقولوحمالفتهم أن الرجل كا. بالعهد
وحريب حربك وسلمي سلمك وترثين وأرثك وتطلب يب وأطلب بك وتعقل عين وأعقل 

فيكون للحليف السدس من مال احلليف، وكان ذلك يف ابتداء اإلسالم فذلك قوله ( عنك
$?öΝèδθè  {: تعاىل t↔ sù öΝåκz: ÅÁ tΡ 4 { )أعطوهم حظهم من املرياث، مث نسخ ذلك بقوله :  أي)٥

θ#)  {: تعاىل ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )وقال إبراهيم وجماهد)٦ ، :

أراد فآتوهم نصيبهم من النصر والرفد وال مرياث هلم، وعلى هذا تكون هذه اآلية غري 
θ#)  {: منسوخة لقوله تعاىل èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 4 { )أنزلت : ، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٧

                                                 
 . ٣٣: لنساء آية سورة ا) ١(
 . ٣٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٨ 

 من املهاجرين واألنصار حني قدموا املدينة  هذه اآلية يف الذين آخى بينهم رسول اهللا
نسخت، مث ) َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي( وكانوا يتوارثون بتلك املؤاخاة دون الرحم، فلما نزلت

من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب ) ْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِصيَبُهْمَوالَِّذيَن َعقََدْت أَ( :قال
. كانوا يتوارثون بالتبين وهذه اآلية فيه مث نسخ: وقال سعيد بن املسيب. املرياث فيوصي له

}  ¨β Î) ©!$# tβ% Ÿ2 4’ n?tã Èe≅à2 &ó x« #´‰‹Îγ x© ∩⊂⊂∪ { )١( . 

قوله تعاىل الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء ِبَما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَْنفَقُوا ِمْن 
 .... أَْمَواِلِهْم

]٣٤ [}  ãΑ% y Ì̀h9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )اآلية نزلت يف سعد بن الربيع وكان )٢ ،

  من النقباء ويف امرأته وذلك أهنا نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إىل النيب
 أبيها فانصرفت مع" لتقتص من زوجها  "  أفرشته كرمييت فلطمها، فقال النيب: فقال

" ارجعوا هذا جربيل أتاين بشيء  "  لتقتص منه فجاء جربيل عليه السالم فقال النيب
، "أردنا أمرا وأراد اهللا أمرا، والذي أراد اهللا خري  "  فأنزل اهللا هذه اآلية، فقال النيب

ى تأديبهن، مسلطون عل: أي) الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء( : قوله تعاىل)٣( ورفع القصاص
$  {والقوام والقيم مبعىن واحد، والقوام أبلغ وهو القائم باملصاحل والتدبري والتأديب،  yϑ Î/ 

Ÿ≅ Òsù ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ { )زيادة العقل والدين فضل الرجال على النساء ب:  يعين)٤

β  {: بالشهادة لقوله تعاىل: والوالية، وقيل Î* sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ È ÷n= ã_ u‘ ×≅ã_ tsù Èβ$ s?r&zö∆ $#uρ { )٥( 
هو أن الرجل ينكح أربعا : ، وقيلبالعبادات من اجلمعة واجلماعة: باجلهاد، وقيل: وقيل

                                                 
 . ٣٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣٨،  ٥/٣٧رب اإلمام الطربي يف تفسريه روى قريًبا من هذا اخل) ٣(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٣٩ 

بالدية، : باملرياث، وقيل: بأن الطالق بيده، وقيل: وال حيل للمرأة إال زوج واحد، وقيل
$!  {بالنبوة، : وقيل yϑ Î/uρ (#θ à)xΡr& ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& 4 { )إعطاء املهر والنفقة، قوله تعاىل: ، يعين)١ :

}  àM≈ys Î=≈¢Á9$$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% { )مطيعات :  أي)٢}  ×M≈ sàÏ≈ ym É=ø‹tó ù= Ïj9 { )حافظات :  أي)٣

$  {حافظات لسرهم : للفروج يف غيبة األزواج، وقيل yϑ Î/ xáÏym ª!$# 4 { )قرأ أبو )٤ ،

هللا يف الطاعة، وقراءة العامة بالرفع، أي مبا حيفظن ا: بالنصب، أي) مبا حفظ اهللا( جعفر
حافظات للغيب : وقيل. حيفظن اهللا بإيصاء األزواج حبقهن وأمرهم بأداء املهر والنفقة

  {حبفظ اهللا  ÉL≈©9$#uρ tβθèù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θà±èΣ { )التكرب : ، عصياهنن وأصل النشوز)٥

∅   {واالرتفاع، ومنه النشز للموضع املرتفع،  èδθÝàÏè sù { )بالتخويف من اهللا )٦ ،

èδρ£  {والوعظ بالقول،  ãàf ÷δ $#uρ { )إن مل يرتعن عن ذلك بالقول فاهجروهن : ، يعين)٧

}  ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# { )وال يكلمها، وقال يوليها ظهره يف الفراش : ، قال ابن عباس)٨

إن مل يرتعن اهلجران :  يعين)٩( } ) èδθç/ÎôÑ$#uρ£  {يعتزل عنها إىل فراش آخر، : غريه

*βÎ÷  {ضربا بالسواك : فاضربوهن ضربا غري مربح وال شائن، وقال عطاء sù öΝà6uΖ÷è sÛr& Ÿξ sù 

                                                 
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٠ 

(#θ äóö7s? £Íκö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 { )ال تكلفوهن : ال جتنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عيينة: ، أي)١

%βÎ) ©!$# šχ¨  {. حمبتكم فإن القلب ليس بأيديهن x. $ wŠÎ= tã #ZÎ6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )متعاليا من )٢ ،

أن يكلف العباد ما ال يطيقونه، وظاهر اآلية يدل على أن الزوج جيمع عليها بني الوعظ 
 هذه إذا ظهر النشوز مجع بني: واهلجران والضرب، فذهب بعضهم إىل ظاهرها وقال

: ، على العلم كقوله تعاىل)َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ( :األفعال، ومحل اخلوف يف قوله
} ôyϑ sù t∃% s{ ÏΒ <Éθ •Β $ ¸uΖy_ { )علم، ومنهم من محل اخلوف على اخلشية ال :  أي)٣

$  {: على حقيقة العلم، كقوله تعاىل ¨Β Î)uρ  ∅ sù$ sƒ rB ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠÅz { )هذه ا : ، وقال)٤

ألفعال على ترتيب اجلرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من املخاشنة وسوء 
 . اخللق وعظها، فإن أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضرهبا

خالفا بني الزوجني، واخلوف : ، يعين)٥( } /t÷[βÎ)uρ óΟçFøÅz s−$s)Ï© $uΚÍκÈ÷  {: اىل، قوله تع]٣٥[

لزوجني إن ظننتم شقاق بينهما، ومجلته إنه إذا ظهر بني ا: هو مبعىن الظن يعين: مبعىن اليقني، وقيل
شقاق واشتبه حاهلما فلم يفعل الزوج الصفح وال الفرقة وال املرأة تأدية احلق وال الفدية وخرجا إىل 
ما ال حيل قوال وفعال بعث اإلمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها رجلني حرين عدلني 

و يف الفرقة مث ليستطلع كل واحد من احلكمني رأي من بعث إليه إن كانت رغبته يف الصلح أ
  }  (#θèWyèö/$$sù $Vϑs3ym ôÏiΒ جيتمع احلكمان فينفذان ما جيتمع عليه رأيهما من الصالح، فذلك قوله

Ï&Î#÷δr& $Vϑs3ymuρ ôÏiΒ !$yγÎ=÷δr& βÎ) !#y‰ƒÌãƒ $[s≈n=ô¹Î) { )احلكمني، : ، يعين)٦}  È,Ïjùuθãƒ ª!$# !$yϑåκs]øŠt/ 3 { )١( ،
                                                 

 . ٣٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٨٢: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤١ 

 اختلف القول يف )٢( } ∪∋⊃∩ βÎ) ©!$# tβ%x. $̧ϑŠÎ=tã #ZÎ7yz¨  {بني احلكمني، : بني الزوجني، وقيل: يعين

جواز بعث احلكمني من غري رضا الزوجني، وأصح القولني أنه ال جيوز إال برضامها، وليس حلكم 
 الرأي، الزوج أن يطلق إال بإذنه، وال حلكم املرأة أن خيلع على ما هلا إال بإذهنا، وهو قول أصحاب

جيوز بعث احلكمني دون رضامها، فيجوز حلكـم الزوج أدن يطلق دون رضاه : والقول الثاين
وحلكم املرأة أن خيتلع دون رضاها، إذا رأيا الصالح، كاحلاكم حيكـم بني اخلصمني وإن مل يكن 

 . على وفق مرادمها، وبه قال مالك

ρ#) *  {: ، قوله تعاىل]٣٦[ ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# { )وحدوه وأطيعوه، :  أي)٣}  Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ 

Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )عن معاذ بن جبل)٤  كنت رديف النيب {:  قال هل تدري :  فقال

حقه عليهم أن يعبدوه : اهللا ورسوله أعلم، قال: يا معاذ ما حق اهللا على الناس؟ قال قلت
اهللا : لوا ذلك؟ قلتوال يشركوا به شيئا، أتدري يا معاذ ما حق الناس على اهللا إذا فع

يا رسول اهللا أفال أبشر : فإن حق الناس على اهللا أال يعذهبم، قال قلت: ورسوله أعلم، قال
È  {: قوله تعاىل. )٥( } دعهم يعملون: الناس؟ قال ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) { )برا هبما )٦ 

’É‹Î/uρ 4“  {وعطفا عليهما،  n1öà)ø9$# { )أحسنوا بذي القرىب، :  أي)٧}  4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 

ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Í‘$ pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’ n1öà)ø9$# { )ذي القرابة، :  أي)٨}  Í‘$ pgø: $#uρ É=ãΨ àf ø9$# { )أي)١ ، :
                                                                                                                                            

 . ٣٥: نساء آية سورة ال) ١(
 . ٣٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٤(
, )٤٢٩٦(ابن ماجه الزهد , )٢٦٤٣(الترمذي اإلميان , )٣٠(مسلم اإلميان , )٢٧٠١(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(

 ). ٥/٢٣٨(أمحد 
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٦: ية سورة النساء آ) ٧(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٢ 

$É=Ïm  {البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة  ¢Á9$#uρ É=/Ζyf ø9$$ Î/ { )الرفيق يف السفر، :  يعين)٢

: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ومجاعة وعكرمة وقتادة، وقال علي وعبد اهللا والنخعي
و الذي يصحبك رجاء نفعك، ه: هو املرأة تكون معه إىل جنبه، وقال ابن جريج وابن زيد

}  È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 على أنه : هو املسافر ألنه مالزم السبيل، واألكثرون: ، قيل)٣( } 9$#¡¡

$  {الضيف،  tΒ uρ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 3 { )املماليك أحسنوا إليهم : ، أي)٤}  ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† 

tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tFøƒ èΧ #·‘θã‚ sù ∩⊂∉∪ { )الذي يفخر على الناس : والفخور املختال، املتكرب، )٥

 . بغري احلق تكربا، ذكر هذا بعدما ذكر من احلقوق، ألن املتكرب مينع احلق تكربا

]٣٧[  ،}  t Ï% ©!$# tβθ è= y‚ ö7tƒ { )ئل من فضل مـا     منع السا :  البخل يف كالم العرب    )٦

tβρ  {منع الواجـب،    : لديه، ويف الشرع   âß∆ ù'tƒ uρ šZ$ ¨Ψ9$# È≅ ÷‚ ç7ø9$$ Î/ { )قـرأ محـزة     )٧ ،

م الباء  بفتح الباء واخلاء، وكذلك يف سورة احلديد، وقرأ اآلخرون بض         ) بالبخل( والكسائي
 وكتموها، وقال سعيد بن جبري       وسكون اخلاء، نزلت يف اليهود خبلوا ببيان صفة حممد        

هذا يف كتمان العلم، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما وابن زيد نزلت يف كردم بن زيـد                  
وحيي بن أخطب ورفاعة بن التابوت و أسامة بن حبيب ونافع بن أيب نافع وحبر بن عمرو                 

اال من األنصار وخيالطوهنم فيقولون ال تنفقوا أموالكم فإنا خنشى علـيكم            كانوا يأتون رج  
šχθ  {. الفقر وال تدرون ما يكون فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية          ßϑ çFò6tƒ uρ !$ tΒ ãΝßγ9s?# u ª!$# ÏΒ 

                                                                                                                                            
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٣ 

 Ï& Î# ôÒ sù 3 { )يبخلون بالصدقة   : املال، وقيل : ، يعين )١}  $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t Ì Ï≈ x6 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã 

$ YΨ‹ Îγ •Β ∩⊂∠∪ { )٢( . 

 ....  َولَا ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َولَا ِبالَْيْوِم الْآِخِرقوله تعاىل َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس
]٣٨ [}  t Ï% ©! $# uρ šχθ à) ÏΨ ãƒ öΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& u !$ s Í‘ Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω uρ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ 

ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ مشركي مكة : يف املنافقني، وقيل:  نزلت يف اليهود، وقال السدي)٣( } 3 #$

 .}  tΒ املنفقني على عداوة الرسول uρ Çä3tƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# …çµ s9 $ YΨƒ Ìs% { )صاحبا وخليال )٤ 

}  u!$ |¡sù $ YΨƒÌs% ∩⊂∇∪ { )على : فبئس الشيطان قرينا وهو نصب على التفسري، وقيل:  أي)٥

 . نعم رجال عبد اهللا: القطع بإلغاء األلف والالم كما تقول

]٣٩ [} #sŒ$ tΒ uρ öΝÍκö n= tã { )ليهم وأي شيء عليهم؟ ما الذي ع:  أي)٦}  öθ s9 (#θ ãΖtΒ#u 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# (#θ à)xΡr&uρ $ £ϑÏΒ ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# 4 tβ% x.uρ ª!$# óΟÎγ Î/ $ ¸ϑŠÎ= tã ∩⊂∪ { )٧(  

]٤٠ [}  ¨β Î) ©!$# Ÿω ãΝÎ= ôàtƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ ( { )وماذا عليهم لو آمنوا باهللا : ، ونظمه)٨

ال يبخس وال ينقص أحدا من ثواب عمله : واليوم اآلخر وأنفقوا فإن اهللا ال يظلم أي
الذر أجزاء اهلباء يف الكون وكل : حلمراء الصغرية، وقيلهي النملة ا: مثقال ذرة، والذرة

جزء منها ذرة وال يكون هلا وزن، وهذا مثل يريد أن اهللا ال يظلم شيئا كما قاله يف آية 
                                                 

 . ٣٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٧:  سورة النساء آية )٢(
 . ٣٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٤ 

إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة للخصم على اخلصم : إن اهللا ال يظلم الناس شيئا، وقيل: أخرى
: ه بل يثيبه عليها ويضعفها له، فذاك قوله تعاىلبل أخذ له منه وال يظلم مثقال ذرة تبقى ل

}  β Î)uρ à7 s? Zπ uΖ|¡ym $ yγ øÏè≈ŸÒ ãƒ { )بالرفع، أي وإن توجد ) حسنة(  قرأ أهل احلجاز)١

جيعلها : ك زنة الذرة حسنة يضاعفها، أيوإن ت: حسنة، وقرأ اآلخرون بالنصب على معىن
ÅV÷σãƒ  {. أضعافا كثرية uρ ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©! #·ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊆⊃∪ { )قال أبو هريرة)٢ ،  إذا قال 

 . اهللا تعاىل أجرا عظيما فمن يقدر قدره؟

$ (y#ø‹s3sù #sŒÎ  {: ، قوله تعاىل]٤١[ uΖ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t±Î0 { )فكيف احلال : ، أي)٣

بنبيها يشهد عليهم مبا عملوا، : وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعين
} $uΖ÷∞Å_ uρ y7Î/ { )يا حممد، )٤ ،}  4’ n?tã ÏIω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )شاهدا يشهد على )٥ 

 . مجيع األمة على من رآه ومن مل يره

≤ }  7‹Í ، قوله]٤٢[ tΒ öθ tƒ { )يوم القيامة، )٦ ،}  –Šuθ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#âθ |Á tã uρ tΑθ ß™ §9$# 

öθ s9 3“ §θ |¡è? ãΝÍκÍ5 ÞÚö‘ F{$# { )بفتح التاء وتشديد السني ) تسوى( ر قرأ أهل املدينة وابن عام)٧

على معىن تتسوى، فأدغمت التاء الثانية يف السني، وقرأ محزة والكسائي بفتح التاء 
=¯Ÿω ãΝ  {: وختفيف السني علـى حـذف تاء التفعـل كقولـه تعاىل x6s? ë§øtΡ ω Î) 

                                                 
 . ٤٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤١: آية سورة النساء ) ٣(
 . ٤١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٤١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٥ 

Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )لو سويت هبم : ، وقرأ اآلخرون بضم التاء وختفيف السني على اجملهول، أي)١

يعين لو خترقت األرض : قال قتادة وأبو عبيدة. األرض وصاروا هم واألرض شيئا واحدا
: عليهم األرض، وقيل: فساخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا منها مث تسوى هبم، أي

وا ألهنم إمنا نقلوا من التراب، وكانت األرض مستوية عليهم، وقال ودوا لو أهنم مل يبعث
كونوا ترابا فتسوى هبم :  للبهائم والوحوش والطيور والسباع يقول اهللا: الكليب

ãΑθ  {: األرض، فعند ذلك يتمىن الكافر أن لو كان ترابا كما قال اهللا تعاىل à)tƒ uρ ãÏù% s3ø9$# 

 Í_ tFø‹n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡tè? ∩⊆⊃∪ { )٢( ،}  Ÿω uρ tβθßϑ çFõ3tƒ ©!$# $ ZVƒ Ï‰tn ∩⊆⊄∪ { )ودوا لو :  قال عطاء)٣

بل هو : وقال اآلخرون.  وال نعته ألرض وأهنم مل يكونوا كتموا أمر حممدتسوى هبم ا
وال يكتمون اهللا حديثا ألن ما عملوه ال خيفى على اهللا وال يقدرون : كالم مستأنف، يعين

ألن جوارحهم تشهد ) َولَا َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا( : وقال الكليب ومجاعة-على كتمانه
 . عليهم

$  {  قوله] ٤٣[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ç/tø)s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ 3“ t≈ s3ß™ { )اآلية، )٤ 

  السكر من اخلمر عند األكثرين، وذلك أن عبد الرمحن بن عوف: واملراد من السكر
 وأتاهم خبمر فشربوها قبل حترمي اخلمر  ع طعاما ودعا ناسا من أصحاب النيبصن

≅ö  {وسكروا فحضرت صالة املغرب فقدموا رجال ليصلي هبـم فقرأ  è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )فأنزل اهللا هكذا إىل آخر السورة، ) ال(  أعبد ما تعبدون، حبذف)٥

تعاىل هذه اآلية، وكانوا بعد نزول هذه اآلية جيتنبون السكر أوقات الصالة حىت نزل حترمي 
                                                 

 . ١٠٥: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٠: سورة النبأ آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١: سورة الكافرون آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٦ 

أراد به سكر النوم، هنى عن الصالة عند غلبة النوم، : وقال الضحاك بن مزاحـم. اخلمر
}  4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿω uρ $ ·7ãΨã_ { )وال تقربوا الصالة :  نصب على احلال، يعين)١

: رجل جنب وامرأة جنب، ورجال جنب ونساء جنب، وأصل اجلنب: جنب، يقال
. البعد، ومسي جنبا ألنه يتجنب موضع الصالة، أو جملانبته الناس وبعده منهم، حىت يغتسل

ω  {: قوله تعاىل Î) “ ÌÎ/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4 ®L ym (#θ è=Å¡tFøó s? 4 { )إال أن : ، واختلفوا يف معناه فقالوا)٢

تكونوا مسافرين وال جتدوا املاء فتيمموا، منع اجلنب من الصالة حىت يغتسل إال أن يكون 
ر وال جيد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد يف سف

: بل املراد من الصالة موضع الصالة، كقوله تعاىل: رضي اهللا عنهم، وقال اآلخرون
} Óìu‹Î/uρ ÔN≡uθ n= |¹ uρ { )ال تقربوا املسجد وأنتم جنب إال جمتازين فيه للخروج :  ومعناه)٣

ملسجد فيجنب أو يصيبه جنابة واملاء يف املسجد أو يكون طريقه منه، مثل أن ينام يف ا
عليه، فيمر به وال يقيم، وهذا قول عبد اهللا بن مسعود وسعيد بن املسيب والضحاك 
واحلسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك أن قوما من األنصار كانت أبواهبم يف املسجد 

 يف املسجد، فرخص هلم يف العبور، قوله فتصيبهم اجلنابة وال ماء عندهم وال ممر هلم إال
β  {: تعاىل Î)uρ ΛäΨ ä. # yÌó£∆ { )مجع مريض، وأراد به مرضا يضره إمساس املاء مثل )٤ ،

استعمال املاء فيها التلف أو اجلدري وحنوه، أو كان على موضع الطهارة جراحة خياف من 
زيادة الوجع، فإنه يصلي بالتيمم وإن كان املاء موجودا وإن كان بعض أعضاء طهارته 

ρ÷  {: صحيحا والبعض جرحيا غسل الصحيح منها وتيمم للجريح، قوله تعاىل r& 4’ n? tã 

                                                 
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٧ 

@ x y™ { )أراد أنه إذا كان يف سفر طويال كان أو قصريا، وعدم املاء فإنه يصلي )١ ،

إن الصعيد الطيب  {  قال النيب: بالتيمم وال إعادة عليه، ملا روي عن أيب ذر، قال

 )٣( )٢( } وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء فليمسه بشره فإن ذلك خري
أما إذا مل يكن الرجل مريضا وال يف سفر لكنه عدم املاء يف موضع ال يعدم فيه املاء غالبا 
بأن كان يف قرية انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم مث يعيد إذا قدر على رش املاء عند 

فعي، وعند مالك واألوزاعي ال إعادة عليه، وعند أيب حنيقة رضي اهللا عنهما يؤخر الشا
ρ÷  {: قوله تعاىل. الصالة حىت جيد املاء r& u!$ y_ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tó ø9$# { )ذا  أراد به إ)٤

أحدث، والغائط اسم للمطمئن من األرض، وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث 
ρ÷  {فكين عن احلدث بالغائط،  r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# { )ههنا ) ملستم(  قرأ محزة والكسائي)٥

: واختلفوا يف معىن اللمس واملالمسة، فقال قوم) المستم النساء( ملائدة، وقرأ الباقونويف ا
هو اجملامعة، وهو قول ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة، وكين باللمس عن اجلماع ألن 

مها التقاء البشرتني سواء كان جبماع أو غري : اجلماع ال حيصل إال باللمس، وقال قوم
مسعود وابن عمر والشعيب والنخعي، واختلف الفقهاء يف حكم هذه مجاع، وهو قول ابن 

اآلية، فذهب مجاعة إىل أنه إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إىل شيء من بدن املرأة وال 
حائل بينهما، ينتقض وضوؤمها، وهو قول ابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهما، وبه 

، وقال مالك والليث بن سعد وأمحد قال الزهري واألوزاعي والشافعي رضي اهللا عنهم

                                                 
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ١(
 ). ٥/١٥٥(أمحد , )٣٣٣(أبو داود الطهارة , )١٢٤(الترمذي الطهارة ) ٢(
،  واإلمام ٢٠٣،  والنسائي يف الطهارة ٩٢،  والترمذي يف الطهارة ١٢٣رواه أبو داود يف كتاب الطهارة ) ٣(

 . ، . وله شاهد من حديث أيب هريرة. ١٨٠،  ١٥٥،  ١٤٧،  ٥/١٤٦أمحد ج 
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٨ 

إن كان اللمس بشهوة نقض الطهر، وإن مل يكن بشهوة فال ينتقض، وقال : وإسحاق
ال ينتقض الوضوء باللمس حبال، وهو قول ابن عباس وبه قال احلسن والثوري، وقال : قوم

=öΝn  { ال ينتقض إال إذا حدث االنتشار،  أبو حنيفة sù (#ρ ß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù { )اعلم ، )١

  قال رسول اهللا:  قال أن التيمم من خصائص هذه األمة، روى حذيفة
جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت لنا األرض كلها : فضلنا على الناس بثالث {

اقصدوا، : ، أي)فتيمموا( )٣( )٢( } مسجدا وجعلـت تربتها لنا طهورا إذا مل جند املاء

}  #Y‰‹Ïè |¹ $ Y7ÍhŠsÛ { )ترابا طيبا طاهرا نظيفا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: ، أي)٤ :

الصعيد هو التراب، واختلف أهل العلم فيما جيوز به التيمم، فذهب الشافعي رمحه اهللا 
:  قال تعاىل إىل أنه خيتص مبا يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار، ألن النيب

 وجوز أصحـاب الرأي التيمم بالزرنيخ واجلص )٦( )٥( } وجعلت تربتها لنا طهوًرا {

لو ضرب يديه على صخرة ال غبار عليها : والنورة وغريها من طبقات األرض، حىت قالوا
أو على التراب مث نفخ فيه حىت زال التراب كله فمسح به وجهه ويديه صح تيممه، 

جعلت يل  {:  قال  أن النيب  وجه األرض، ملا روي عن جابرالصعيد: وقالوا

 وهذا جممل، وحديث حذيفة يف ختصيص التراب )١( )٧( } األرض مسجدا وطهورا

                                                 
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ١(
 ). ٥/٣٨٣(أمحد , )٥٢٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٢(
وابن أيب ... مسلم من حديث أيب مالك األشجعي ": " ١/١٤٨تلخيص احلبري ج " حجر يف قال احلافظ ابن ) ٣(

 . ، ... ". شيبة يف مسنده،  وابن خزمية،  وابن حبان يف صحيحيهما
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٤(
 ). ٥/٣٨٣(أمحد , )٥٢٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(
 . ، . تقدم ذكر من خرجه يف احلديث السابق) ٦(
 ). ٢/٢٤٠(أمحد , )٥٦٧(ابن ماجه الطهارة وسننها , )٥٢٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٤٩ 

مفسر واملفسر من احلديث يقضي على اجململ، وجوز بعضهم بكل ما هو متصل باألرض 
إن الصعيد اسم ملا تصاعد على وجه األرض، والقصد : ت، وحنومها وقالمن شجر ونبا

القصد، حىت لو : ، والتيمم)فتيمموا( :إىل التراب، شرط لصحة التيمم، ألن اهللا تعاىل قال
θ#)  {: قوله تعاىل. وقف يف مهب الريح فأصاب الغبار وجهه ونوى مل يصح ßs |¡øΒ $$ sù 

öΝä3Ïδθã_ âθ Î/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 3 ¨β Î) ©!$# tβ%x. #‚θ àtã #·‘θàxî ∩⊆⊂∪ { )اعلم أن مسح الوجه واليدين )٢ 

واجب يف التيمم، واختلفوا يف كيفيته فذهب أكثر أهل العلم إىل أنه ميسح الوجه واليدين 
ب كفيه على التراب فيمسح هبما مجيع وجهه، وال جيب إيصال مع املرفقني، بضربتني يضر

التراب إىل ما حتت الشعور، مث يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه إىل املرفقني، وذهب 
تيممنا إىل  {: الزهري إىل أنه ميسح اليدين إىل املنكبني، ملا روي عن عمار أنه قال

أجنبت  {:  كما روي أنه قال وذلك حكاية فعله مل ينقله عن النيب. )٣( } املناكب

وذهب مجاعة إىل . )٤( }  أمره بالوجه والكفني فتمكعت يف التراب، فلما سأل النيب

ني وهو قول علي وابن عباس رضي اهللا عنهم، وبه أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكف
 . قال الشعيب وعطاء بن أيب رباح ومكحول، وإليه ذهب األوزاعي وأمحد وإسحاق

> }  öΝs9r& ts? ’n ، قوله]٤٤[ Î) t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )يهود : ، يعين)٥

نزلت يف رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم، كانا : املدينة، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

                                                                                                                                            
 . ٢/٢٢٢رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
 . ٤٣: سورة النساء آية ) ٢(
 ). ٥٦٦(ابن ماجه الطهارة وسننها , )٣١٨،٣٢٠(أبو داود الطهارة ) ٣(
أبو داود , )٣١٤(النسائي الطهارة , )١٤٤(الترمذي الطهارة , )٣٦٨(يض مسلم احل, )٣٤٠(البخاري التيمم ) ٤(

 ). ٧٤٥(الدارمي الطهارة , )٤/٢٦٥(أمحد , )٥٦٩(ابن ماجه الطهارة وسننها , )٣٢١(الطهارة 
 . ٤٤: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٠ 

، )١( } „tβρçtIô±o  { لويا لساهنما وعاباه فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية،  إذا تكلم رسول اهللا

's  {يستبدلون،  s#≈ n= Ò9$# { )باهلدى، :  يعين)٢}  tβρ ß‰ƒÌãƒ uρ β r& (#θ = ÅÒs? Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# ∩⊆⊆∪ { )٣( 
 . عن السبيل يا معشر املؤمنني: أي

 ..... قوله تعاىل َواللَُّه أَْعلَُم ِبأَْعَداِئكُْم َوكَفَى ِباللَِّه َوِليا َوكَفَى ِباللَِّه َنِصًريا
]٤٥ [}  ª!$#uρ ãΝn= ôã r& öΝä3Í← !#y‰ôã r'Î/ 4 { )منكـم، فال تستنصحوهم فإهنم أعداؤكم، )٤ ،

}  4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ $ wŠÏ9uρ 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ #ZÅÁ tΡ ∩⊆∈∪ { )واكتفوا اكتفوا باهللا وليا : ، قال الزجاج)٥

 . باهللا نصريا

]٤٦[ ،}  zÏiΒ t Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ { )هي متصلة بقوله : ، قيل)٦}  öΝs9r& ts? ’ n< Î) t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

$ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )من الذين هادوا : هي مستأنفة، معناه: وقيل) ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا( )٧

$  {: من حيرفون، كقوله تعاىل tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ωÎ) …çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∉⊆∪ { )ممن له مرتلة :  أي)٨

tβθèùÌhpt  {معلومة، يريد فريق،  ä† zΝÎ= s3ø9$# { )يغريون الكلم )٩ ،}  tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β { )١٠( 

  كانت اليهود يأتون رسول اهللا:  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما صفة حممد: يعين

                                                 
 . ٤٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٦٤: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥١ 

ويسألونه عن األمر فيخربهم فريى أهنم يأخذون بقوله فإذا انصرفوا من عنده حرفوا 
tβθ  {كالمه،  ä9θ à)tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿ xœ { )قولك، )١ }  $ uΖøŠ|Á tã uρ { )أمرك، )٢ }  ôìoÿ ôœ $#uρ uöxî 

8ìyϑ ó¡ãΒ { )غري مقبول منك، وقيل: أي) غَْيَر ُمْسَمٍع( امسع منا وال نسمع منك،:  أي)٣ :

$  {ال مسعت، :  امسع، مث يقولون يف أنفسهم كانوا يقولون للنيب uΖÏã≡u‘ uρ { )أي)٤ : 

 )٦( } YΨ÷èsÛuρ$ { حتريفا، )٥( } /CŠs9 öΝÍκÉJt⊥Å¡ø9r'Î$  {ويقولون راعنا يريدون به النسبة إىل الرعونة، 
راعنا من املراعاة، وهم حيرفونه، يريدون به الرعونة، : ، ألن قوهلم)٧( } Îû ÈÏd‰9$# 4’  {قدحا 

}  öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿ xœ $ uΖ÷è sÛr&uρ ôìoÿ ôœ $#uρ $ tΡóÝàΡ$#uρ { )انظر إلينا مكان قوهلم راعنا، : ، أي)٨

}  tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; tΠuθ ø% r&uρ { )أي أعدل وأصوب، )٩ }  Å3≈ s9uρ ãΝåκs]yè ©9 ª!$# ÷Λ¿εÌøä3Î/ Ÿξ sù 

tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ωÎ) WξŠ Î= s% ∩⊆∉∪ { )إال نفرا قليال منهم وهو عبد اهللا بن سالم ومن أسلم معه )١٠ 

 . منهم

                                                 
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٦: لنساء آية سورة ا) ٣(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٤٦: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٢ 

$  {: ، قـوله عز وجـل]٤٧[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )خياطب اليهود، )١ ،

} (#θ ãΨ ÏΒ#u $ oÿ Ï3 $ uΖø9̈“ tΡ { )القرآن، :  يعين)٢}  $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 Νä3yè tΒ { )التوراة، : ، يعين)٣

يا  {:  كلم أحبار اليهود عبد اهللا بن صوريا وكعب بن األشرف، فقال وذلك أن النيب

ما : ، قالوا)٤( } لمون أن الذي جئتكم به حلقمعشر اليهود اتقوا اهللا وأسلموا فواهللا إنكم لتع

 قال )٥( } ÏiΒ È≅ö6s% βr& }§ÏϑôǕΡ $\δθã_ãρ  {نعرف ذلك، وأصروا على الكفر، وأنزلت هذه اآلية، 

نعميها، واملراد بالوجه العني، : تادة والضحاكجنعلها كخف البعري، وقال ق: ابن عباس
} $yδ ¨Šçt∴sù #’ n?tã !$ yδ Í‘$ t/÷Šr& { )جنعل الوجوه : نطمس الوجوه فنردها على القفا، وقيل:  أي)٦

ت شعور اآلدميني يف أدبارهم دون وجوههم، منابت الشعر كوجوه القردة، ألن مناب
: وقيل. معناه منحو آثارها وما فيها من أنف وعني وفم وحاجب وجنعلها كاألقفاء: وقيل

قد أوعدهم اهللا بالطمس إن مل يؤمنوا مث : جنعل عينيه على القفاء فيمشي قهقرى، فإن قيل
مس ومسخ يف اليهودية قبل هذا الوعيد باق، ويكون ط: مل يؤمنوا ومل يفعل هبم ذلك؟ قيل

هذا كان وعيد بشرط فلما أسلم عبد اهللا بن سالم وأصحابه دفع ذلك : قيام الساعة، وقيل
: أي) َنطِْمَس ُوُجوًها( :أراد به يف القيامة، وقال جماهد أراد بقوله: عن الباقني، وقيل

على أدبارها نتركهم يف الضاللة فيكون املراد طمس وجه القلب، والرد عن بصائر اهلدى 
منحو آثارهم : احملو واإلفساد والتحويل، وقال ابن زيد: يف الكفر والضاللة، وأصل الطمس

من وجوههم ونواصيهم اليت هم هبا فنردها على أدبارها حىت يعودوا إىل حيث جاؤوا منه 

                                                 
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ٣(
 ). ٣/٢١١(أمحد , )٣٦٩٩(البخاري املناقب ) ٤(
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٣ 

قد مضى ذلك وتأوله يف إجالء بين النضري إىل أذرعات وأرحياء من : وهو الشام، وقال
ρ÷  {الشام  r& öΝåκs]yè ù= tΡ $ yϑ x. !$̈Ψ yès9 |=≈ pt õ¾r& ÏM ö6¡¡9$# 4 { )فنجعلهم قردة وخنازير )١ ،}  tβ% x.uρ ãøΒ r& 

«!$# »ωθ ãèøtΒ ∩⊆∠∪ { )٢( . 

]٤٨[ ،}  ¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )قال )٣ 

بن حرب وأصحابه وذلك أنه ملا قتل محزة كان قد جعل له على نزلت يف وحشي : الكليب
قتله أن يعتق فلم يوف له بذلك، فلما قدم مكة ندم على صنيعه هو وأصحابه فكتبوا إىل 

 أنا قد ندمنا على الذي صنعنا وأنه ليس مينعنا عن اإلسالم إال أنا مسعناك  رسول اهللا
t  {تقول وأنت مبكة  Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u { )اآليات وقد دعونا )٤ ،

مع اهللا إهلا آخر وقتلنا النفس اليت حرم اهللا وزنينا، فلوال هذه اآليات التبعناك، فرتلت 
} ω Î) tΒ z>$ s? š∅ tΒ#uuρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈    اآليتني، فبعث هبما رسول اهللا)٥( } ¹|

β¨  {: إن هذا شرط شديد خناف أال نعمل صاحلا، فرتل: إليهم فلما قرؤوا كتبوا إليه Î) ©!$# 

Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )إنا : ، فبعث هبا إليهم فبعثوا إليه)٦

≅ö * {: خناف أال نكون من أهل املشيئة فرتلت è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω 

(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 { )فبعث هبا إليهم فدخلوا يف اإلسالم ورجعوا إىل النيب)٧ ،  

                                                 
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٤٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٧٠: ة سورة الفرقان آي) ٥(
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة الزمر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٤ 

وحيك : " أخربين كيف قتلت محزة؟ فلما أخربه، قال {: فقبل منهم، مث قال لوحشي

tΒ  {، فلحق وحشي بالشام فكان هبا إىل أن مات )١( } غيب وجهك عين uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ 

Ï‰s)sù #“ utIøù$# { )اختلق، )٢ ،}  $̧ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪ { )٣( . 

’ ?öΝs9r& ts  {: قوله تعاىل] ٤٩[ n< Î) t Ï% ©!$# tβθ ’.t“ ãƒ Νåκ|¦ àΡr& 4 { )اآلية، قال الكليب)٤  :

ود منهم حبري بن عمر والنعمان بن أوىف ومرحب بن زيد، أتوا نزلت يف رجال من اليه
وما حنن : ال، قالوا: يا حممد هل على هؤالء من ذنب؟ فقال:  فقالوا بأطفاهلم إىل النيب

إال كهيئتهم، ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل، وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار، فأنزل 
كانوا يقدمون أطفاهلم يف الصالة يزعمون أهنم : اهد وعكرمةوقال جم. اهللا تعاىل هذه اآلية

نزلت يف اليهود : ال ذنوب هلم فتلك التزكية، وقال احلسن والضحاك وقتادة ومقاتل
θ#)  {حنن أبناء اهللا وأحباؤه، : والنصارى حني قالوا ä9$ s% uρ s9 Ÿ≅äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# ω Î) tΒ tβ% x. #·Šθ èδ 

÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 { )وقال عبد اهللا بن مسعود)٥ ، هو تزكية بعضهم لبعض، قوله تعاىل  :

}  È≅ t/ ª!$# ’ Éj1t“ ãƒ { )يطهر ويربئ من الذنوب ويصلح، : أي)٦ }  tΒ â!$ t±o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôàãƒ 

¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ { )وهو اسم ملا يف شق النواة، والقطمري اسم للقشرة اليت على النواة، )٧ 

الفتيل من الفتل وهو ما جيعل بني األصبعني : هر النواة، وقيلوالنقري اسم للنقرة اليت على ظ
 . من الوسخ عند الفتل

                                                 
 ). ٣/٥٠١(أمحد , )٣٨٤٤(البخاري املغازي ) ١(
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٤٩:  آية سورة النساء) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٥ 

، )٢( } #$!» y#ø‹x. tβρçtIøtƒ ’n?tã  { يا حممد، )١( } #$öÝàΡ {: قوله تعاىل] ٥٠[

<z  {خيتلفون على اهللا،  É‹s3ø9$# ( { )4  { يف تغيريهم كتابه، )٣’s∀ x.uρ ÿÏµ Î/ { )بالكذب )٤ ،

}  $ Vϑ øOÎ) $·Ζ Î7•Β ∩∈⊃∪ { )٥( . 

’ ?öΝs9r& ts  {: ، قوله تعاىل]٥١[ n<Î) š Ï% ©!$# (#θè?ρ é& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tG Å6ø9$# tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ÏMö6 Éf ø9$$ Î/ 

ÏNθ äó≈©Ü9$#uρ { )مها صنمان كان املشركون يعبدوهنما من : ، اختلفوا فيهما فقال عكرمة)٦

Âχ  {: قال اهللا تعاىل. مها كل معبود يعبد من دون اهللا: دون اهللا، وقال أبو عبيدة r& 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )الشيطان: السحر، والطاغوت: اجلبت: ، وقال عمر)٧ .

ولكل . شياطني األوثان: األوثان، والطاغوت: اجلبت: وقيل. وهو قول الشعيب وجماهد
الكاهن، : اجلبت: وقال حممد بن سريين ومكحول. تر به الناسصنم شيطان، يعرب عنه، فيغ

الساحر بلسان : اجلبت: وقال سعيد بن جبري وأبو العالية. الساحر: والطاغوت
وقال . شيطان: اجلبت بلسان احلبشة: وروي عن عكرمة. الكـاهن:  والطاغوتاحلبشة،
 قوله دليله. حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن األشرف: اجلبت: الضحاك
tβρß‰ƒ {. تعاىل Ìãƒ βr& (#þθ ßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# { )اجلبت كل ما حرم اهللا، . ، وقيل)٨

tβθä9θ  {. والطاغوت كل ما يطغي اإلنسان à)tƒ uρ t Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxx. ÏIω àσ¯≈ yδ 3“ y‰÷δ r& zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u 

                                                 
 . ٥٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٥١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٦ 

¸ξ‹ Î6 y™ ∩∈⊇∪ { )خرج كعب بن األشرف يف سبعني راكبا من اليهود إىل : ، قال املفسرون)١

العهد الذي كان بينهم وبني  وينقضوا  مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول اهللا
إنكم أهل كتاب وحممد صاحب كتاب وال نأمن أن يكون :  فقال أهل مكة رسول اهللا

هذا مكرا منكم فإن أردمت أن خنرج معكم فاسجدوا هلذين الصنمني وآمنوا هبما ففعلوا 
إنك :  لكـعب، مث قال أبو سفيان)ُيْؤِمُنونَ ِبالِْجْبِت َوالطَّاغُوِت( :ذلك، فذلك قوله تعاىل

امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم وحنن أميون ال نعلم، فأينا أهدى طريقة، حنن أم حممد؟ فقال 
أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن ( :أنتم واهللا أهدى سبيال مما عليه حممد وأصحابه، فأنزل اهللا تعاىل. كعب

: ، يعين)الِْجْبِت َوالطَّاغُوِتُيْؤِمُنونَ ِب( كعبا وأصحابه: يعين) أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب
) َهُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا( أيب سفيان وأصحابه): َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَُروا( الصنمني
 .  وأصحابه رضي اهللا عنهم سبيال ودينا مبحمد

 .... لَْن َتِجَد لَُه َنِصًرياقوله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعِن اللَُّه فَ
]٥٢ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# ãΝåκs]yè s9 ª!$# ( tΒ uρ Çyèù= tƒ ª!$# n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ { )٢(  

]٥٣ [}  ÷Πr& öΝçλm; { )يعين أهلم وامليم صلـة )٣ }  Ò=ŠÅÁ tΡ { )حظ )٤ }  zÏiΒ 

Å7 ù=ßϑ ø9$# { )ليس هلم من امللك شيء، ولو كان هلم من :  وهذا على جهة اإلنكار، يعين)٥

*ŒÎ[#  {امللك شيء،  sù ω tβθè?÷σãƒ }¨$ ¨Ζ9$# #·É)tΡ ∩∈⊂∪ { )النقطة :  حلسدهم وخبلهم، النقري)٦

                                                 
 . ٥١: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٧ 

هو نقر الرجل الشيء : ها تنبت النخلة، وقال أبو العاليةاليت تكون يف ظهر النواة ومن
 : بطرف أصبعه كما ينقر الدرهم

]٥٤ [}  ôΘr& tβρ ß‰Ý¡øt s† }¨$ ¨Ζ9$# { )املراد : اليهود، وحيسدون الناس قال قتادة: ، يعين)١

أراد : وقيل.  ناس العرب حسدهم اليهود على النبوة، وما أكرمهم اهللا تعاىل مبحمدبال
  املراد بالناس رسول اهللا:  وأصحابه، وقال ابن عباس واحلسن وجماهد ومجاعة حممدا

ما له هم إال النكاح، وهو املراد . وحده، حسدوه على ما أحل اهللا له من النساء، وقالوا
’4  {: من قوله n?tã !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ( { )حسدوه على النبوة وهو املراد :  وقيل)٢

$! ô‰s)sù  {. من الفضل املذكور يف اآلية oΨ ÷s?# u tΑ#u tΛ Ïδ≡tö/Î) |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ { )أراد بآل )٣ 

Μ  {إبراهيم داود وسليمان وبالكتاب ما أنزل اهللا إليهم وباحلكمة النبوة  ßγ≈oΨ ÷ s?# uuρ % ¸3ù= •Β 

$ VϑŠ Ïàtã ∩∈⊆∪ { )فمن فسر الفضل بكثرة النساء فسر امللك العظيم يف حق داود )٤ 

وسليمان عليهما السالم بكثرة النساء، فإنه كان لسليمان ألف امرأة ثالمثائة حرة 
 إال تسع نسوة،  وسبعمائة سرية، وكان لداود مائة امرأة، ومل يكن يومئذ لرسول اهللا

 . ال هلم ذلك سكتوافلما ق

Ïϑ[÷Νåκ  {: قال اهللا تعاىل] ٥٥[ sù ô̈Β ztΒ#u Ïµ Î/ { )مبحمد:  يعين)٥  وهم عبد اهللا 

Νåκ÷]ÏΒ  {بن سالم وأصحابه  uρ ̈Β £‰|¹ çµ ÷Ψtã 4 { )أعرض عنه ومل يؤمن به، )٦ ،}  4’ s∀x.uρ 

                                                 
 . ٥٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٥:  آية سورة النساء) ٥(
 . ٥٥: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٨ 

tΛ© yγ pg¿2 #·Ïè y™ ∩∈∈∪ { )اهلاء يف : وقال السدي. ملك سليمان: امللك العظيم: ، وقودا، وقيل)١

راجعة إىل إبراهيم، وذلك أن إبراهيم زرع ذات سنة، وزرع ) وصد عنهمن آمن به ( :قوله
: الناس فهلك زرع الناس وزكا زرع إبراهيم عليه السالم، فاحتاج إليه الناس فكان يقول

 . من آمن يب أعطيته فمن آمن به أعطاه، ومن مل يؤمن به منعه

β¨  {: قوله تعاىل] ٥٦[ Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t∃ôθ y™ öΝÍκ Î= óÁ çΡ #Y‘$ tΡ { )ندخلهم )٢ ،

$  {نارا،  yϑ ¯= ä. ôM pg¾Ö mΩ { )احترقت، )٣ }  ΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ≈ uΖø9£‰t/ #·Šθ è= ã_ $ yδ uöxî { )غري )٤ 

يعاد اجللد : كيف تعذب جلود مل تكن يف الدنيا ومل تعصه؟ قيل: اجللود احملترقة، فإن قيل
Šθ·#  {: وإمنا قال. األول يف كل مرة è= ã_ $ yδ uöxî { )لتبديل صفتها، كما تقول صنعت )٥ 

: من خامتي خامتا غريه، فاخلامت الثاين هو األول إال أن الصناعة والصفة تبدلت، قوله تعاىل
}  (#θ è%ρä‹u‹Ï9 z># x‹yè ø9$# 3 χ Î) ©!$# tβ% x. #¹“ƒÍ•tã $ VϑŠ Å3ym ∩∈∉∪ { )٦( . 

]٥٧ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΨ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ è= Åz ô‰ãΖy™ ;M≈̈Ψy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# 

t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( öΝçλ°; !$ pκ Ïù Ól≡uρ ø— r& ×ο t£γ sÜ•Β ( öΝßγ è= Åz ô‰çΡuρ yξ Ïß ¸ξŠÎ= sß ∩∈∠∪ { )كنينا ال تنسخه )٧ ،

 . الشمس وال يؤذيهم حر وال برد

                                                 
 . ٥٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٥٩ 

β¨ *  {: قوله تعاىل] ٥٨[ Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’n< Î) $ yγ Î= ÷δr& { )نزلت يف )١ 

 مكة  عثمان بن طلحة احلجيب من بين عبد الدار، وكان سادن الكعبة، فلما دخل النيب
إنه :  املفتاح، فقيل البيت وصعد السطح فطلب رسول اهللايوم الفتح أغلق عثمان باب 

لو علمت أنه رسول اهللا مل أمنع املفتاح فلوى :  وقال مع عثمان فطلبه منه رسول اهللا
 البيت وصلى فيه   يده فأخذ منه املفتاح وفتح الباب فدخل رسول اهللا علي

ه بني السقاية والسدانة، فأنزل ركعتني، فلما خرج سأله العباس املفتاح أن يعطيه وجيمع ل
 أن يرد املفتاح إىل عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك  اهللا تعاىل هذه اآلية، فأمر رسول اهللا

لقد أنزل اهللا تعاىل : أكرهت وآذيت مث جئت ترفق، فقال علي:  فقال له عثمان علي
هللا وأشهد أن حممدا أشهد أن ال إله إال ا: يف شأنك قرآًنا وقرأ عليه اآلية، فقال عثمان

رسول اهللا، وكان املفتاح معه، فلما مات دفعه إىل أخيه شيبة، فاملفتاح والسدانة يف 
 sŒÎ)uρ#  {: املراد من اآلية مجيع األمانات، قوله تعاىل: وقيل. أوالدهم إىل يوم القيامة

ΟçFôϑ s3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 4 { )بالقسط، :  أي)٢}  ¨β Î) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ { )أي )٣ 

ä3ÝàÏè/  {نعم الشيء الذي  tƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨β Î) ©!$# tβ% x. $Jè‹Ïÿ xœ #ZÅÁ t/ ∩∈∇∪ { )٤( . 

 )٥( } ) pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ$  {: قوله تعاىل] ٥٩[
هم الفقهاء والعلماء الذين : ، قال ابن عباس وجابر رضي اهللا عنهم)أويل األمر( اختلفوا يف

öθ {: يعلمون الناس معامل دينهم، وهو قول احلسن والضحاك وجماهد، ودليله قوله تعاىل s9uρ 

                                                 
 . ٥٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٠ 

çνρ –Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í<'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµyϑ Î= yè s9 t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )وقال أبو )١ ،

حق على اإلمام أن . هم األمراء والوالة، وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عه. هريرة
سمعوا ويطيعوا، حيكـم مبا أنزل اهللا ويؤدي األمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن ي

أراد بأويل األمر أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، : املراد أمراء السرايا، وقال عكرمة: وقيل
: هم املهاجرون واألنصار والتابعون هلم بإحسان بدليل قوله تعاىل: وقال عطاء

} šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌÉf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ { )اآلية، قوله)٢   }  βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? { )٣( 
Îû &ó’  {اختلفتم، : أي x« { )اختالف اآلراء وأصله من :  من أمر دينكم، والتنازع)٤

çνρ  {الرتع فكان املتنازعان يتجاذبان ويتمانعان،  –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ { )إىل :  أي)٥

رد إىل الكتاب والسنة واجب كتاب اهللا وإىل رسوله ما دام حيا وبعد وفاته إىل سنته، وال
الرد إىل اهللا تعاىل والرسول أن يقول : وقيل. إن وجد فيهما، فإن مل يوجد فسبيله االجتهاد

β  {. اهللا ورسوله أعلم: ملا ال يعلم Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ { )أي)٦  :

öyz ß|¡ôm×  {الرد إىل اهللا والرسول،  r&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪ { )أحسن مآال وعاقبة:  أي)٧ . 

                                                 
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٥٩: اء آية سورة النس) ٦(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦١ 

 ....  َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَكقوله تعاىل أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن
’ ?öΝs9r& ts  {: قوله تعاىل] ٦٠[ n< Î) š Ï% ©!$# tβθ ßϑ ãã÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& 

ÏΒ y7 Î= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈©Ü9$# { )كان بني رجل من :  اآلية قال الشعيب)١

نتحاكم إىل حممد ألنه عرف أنه ال : اليهود ورجل من املنافقني خصومة فقال اليهودي
 نتحاكم إىل اليهود لعلمه أهنم يأخذون :يأخذ الرشوة وال مييل يف احلكم، وقال املنافق

الرشوة ومييلون يف احلكم، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا يف جهينة فيتحاكما إليه، فرتلت هذه 
%ô‰s  {اآلية،  uρ (#ÿρâÉ∆ é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ìãƒ uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& öΝßγ ¯=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê #Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ { )٢( . 

]٦١ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# |M ÷ƒ r&u‘ tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβρ ‘‰ÝÁtƒ 

šΖtã #YŠρ ß‰ß¹ ∩∉⊇∪ { )يعرضون عنك إعراضا:  أي)٣ . 

]٦٢ [}  y#ø‹s3sù !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& 8π t7ŠÅÁ•Β { )فكيف يصنعون إذا : ، هذا وعيد، أي)٤

$  {أصابتهم مصيبة،  yϑ Î/ ôMtΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& { )هي كل : عقوبة صدودهم، وقيل:  يعين)٥

مصيبة تصيب مجيع املنافقني يف الدنيا واآلخرة ومت الكالم هاهنا، مث عاد الكالم إىل ما 
ΝèO x8ρ§  {: سبق، خيرب عن فعلهم فقال â!% y` { )يتحاكمون إىل الطاغوت، : ، يعين)٦

} §ΝèO x8ρ â!% y` { )جييئونك حيلفون :  أي)٧}  tβθàÎ= øt s† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ÷Šu‘ r& { )ما أردنا )٨ ،
                                                 

 . ٦٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٢ 

Hω  {بالعدل عنه يف احملاكمة  Î) $ YΖ≈ |¡ôm Î) $ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ ∩∉⊄∪ { )إال إحسانا يف : ، قال الكليب)١

=àÎ£  {: حقًّا وعدلًا، نظريه:  كيسانصوابا، وقال ابن: القول، وتوفيقا ós uŠs9uρ ÷βÎ) !$ tΡ÷Šu‘ r& ω Î) 

4 o_ ó¡ßs ø9$# ( { )هو تقريب األمر من احلق، : هو إحسان بعضهم إىل بعض، وقيل: ، وقيل)٢

هو التأليف واجلمع بني : هو موافقة احلق، وقيل:  والتوفيقال القضاء على أمر احلكم،
 . اخلصمني

]٦٣ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& š É‹©9$# ãΝn= ÷è tƒ ª!$# $ tΒ ’ Îû óΟÎη Î/θ è= è% { )علم أن ما : ، من النفاق، أي)٣

óÚÌôã  {خالف ما يف ألسنتهم، يف قلوهبم  r'sù öΝåκ÷]tã { )هو : وقيل. عن عقوبتهم: ، أي)٤

القول البليغ أن يقول : أن يوعدهم بالقتل إن مل يتوبوا، قال احلسن: التخويف باهللا، وقيل
 ما يف قلوبكم من النفاق قتلتم ألنه يبلغ من نفوسكم كل مبلغ، وقال إن أظهرمت: هلم

óÚ  {: الضحاك Ì ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã öΝ ßγ ôà Ïã uρ { )يف املأل )٥ }  ≅ è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& Kω öθ s% 

$ ZóŠ Î= t/ ∩∉⊂∪ { )قيل هذا منسوخ بآية القتال:  يف السر واخلالء، وقال)٦ . 

$!  {  قوله] ٦٤[ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )بأمر : ، أي)٧

ليطاع بإذن اهللا ألن اهللا قد أذن فيه : اهللا ألن طاعة الرسول وجبت بأمر اهللا، قال الزجاج
: بعلم اهللا وقضائه، أي: ِإلَّا ِلُيطَاَع كالم تام كاف، ِبِإذِْن اللَِّه تعاىل أي: وأمر به، وقيل

                                                 
 . ٦٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٣ 

öθ  {ه يكون بإذن اهللا، وقوع طاعت s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡àΡr& { )لتحـاكـمهـم )١ ،

x8ρ  {إلـى الطاغوت  â !$ y_ (#ρ ã x øó tG ó™ $$ sù ©! $# t x øó tG ó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθ ß™ §9 $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩∉⊆∪ { )٢( . 

Ÿξ  {: قوله تعاىل] ٦٥[ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ { )ليس : أي) فال( )٣

َوَربَِّك لَا ( األمر كما يزعمون أهنم مؤمنون مث ال يرضون حبكمك، مث استأنف القسم
، حىت )فال أقسم( صلة، كما يف قوله) فال( يف قوله) ال( وجيوز أن يكون) ُيْؤِمُنونَ
$  {أي جيعلوك حكما، : حيكموك yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ { )اختلف واختلط من : ، أي)٤

 ΝèO Ÿω§  {أمورهم والتبس عليهم حكـمه، ومنه الشجر اللتفاف أغصانه بعضها ببعض، 

(#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& % [ t̀ym { )ضيقا، : شكـا، وقـال غريه:  قال جماهد)٥}  $ £ϑ Ï iΒ 

|M øŠ ŸÒ s% { )ا قضيت،يأمثون بإنكـارهم م: إمنا، أي: وقال الضحاك )٦ }(#θ ßϑ Ï k= |¡ ç„ uρ 

$ VϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∉∈∪ { )ينقادوا ألمرك انقيادا:  أي)٧.  

                                                 
 . ٦٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٥: نساء آية سورة ال) ٣(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٤ 

قوله تعاىل َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيِهْم أَِن اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِركُْم َما فََعلُوُه ِإلَّا 
 .... قَِليلٌ ِمْنُهْم

öθ  {: قوله تعاىل] ٦٦[ s9uρ $ ¯Ρr& $ oΨ ö; tFx. { )فرضنا وأوجبنا :  أي)١}  öΝÍκö n= tã Èβ r& (#þθ è= çFø% $# 

öΝä3|¡àΡr& { )كما أمرنا بين إسرائيل )٢ }  Íρ r& (#θã_ ã÷z $# ÏΒ Νä.Ì≈ tƒ ÏŠ { )كما أمرنا بين )٣ ،

Β çνθ̈$  {إسرائيل باخلروج من مصر،  è= yè sù { )ما كتبنا عليهم إال طاعة الرسول : ، معناه)٤

=ωÎ) ×≅ŠÎ  {والرضى حبكمه، ولو كتبنا عليهم القتل واخلروج عن الدور ما كان يفعله،  s% 

öΝåκ÷]ÏiΒ ( { )قال احلسن ومقاتل ملا . نزلت يف ثابت بن قيس وهو من القليل الذي استثىن اهللا، )٥

 وهم  نزلت هذه اآلية قال عمر وعمار بن يا سر وعبد اهللا بن مسعود وناس من أصحاب النيب
إن من أميت  {:  فقال القليل، واهللا لو أمرنا لفعلنا واحلمد هللا الذي عافانا، فبلغ ذلك النيب

إال ( ، قرأ ابن عامر وأهل الشام} لرجاال اإلميان يف قلوهبم أثبت من اجلبال الرواسي

فيه إضمار، : بالنصف على االستثناء، وكذلك هو يف مصحف أهل الشام، وقيل) قليال
يكون قليال منهم، وقرأ اآلخرون قليل بالرفع على الضمري الفاعل يف إال أن : تقديره
öθ  {إال نفر قليل فعلوه، : تقديره) فعلوا( :قوله s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è= yèsù $ tΒ tβθÝàtãθ ãƒ Ïµ Î/ { )٦( 

                                                 
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٥ 

%tβ  {ه من طاعة الرسول والرضى حبكمه، يؤمرون ب s3s9 #Zöyz öΝçλ°; £‰x© r&uρ $ \GÎ7÷Vs? ∩∉∉∪ { )١( 
 . حتقيقا أو تصديقا إلمياهنم

]٦٧ [}  #]ŒÎ)uρ Νßγ≈ oΨ ÷s?`ψ ÏiΒ !$ ¯Ρà$ ©! #·ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã ∩∉∠∪ { )ثوابا وافرا)٢  . 

]٦٨ [}  öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yγ s9uρ $WÛ≡uÅÀ $ Vϑ‹ É)tG ó¡•Β ∩∉∇∪ { )إىل الصراط املستقيم: ، أي)٣ . 

tΒ  {: قوله تعاىل] ٦٩[ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# { )فَأُولَِئَك َمَع ( يف السنن) والرسول( يف أداء الفرائض،) ومن يطع اهللا( : أي)٤

ال تفوهتم رؤية األنبياء وجمالستهم ألهنم يرفعون إىل : أي) يَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّنيالَِّذ
tÉ)ƒ  {درجة األنبياء،  Ïd‰Å_Á9$#uρ { )وهم أفاضل أصحاب النيب)٥ ،  والصديق املبالغ يف 

الذين : هم الذين استشهدوا يف يوم أحد، وقيل: ، قيل)٦( } Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ  {الصدق، 

كر،  والصديق أبو ب النبيون هاهنا حممد: استشهدوا يف سبيل اهللا، وقال عكرمة
tÅs  {والشهداء عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم،  Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 { )سائر الصحابة )٧ ،

zÝ¡ym  {رضي اهللا عنهم،  uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )رفقاء اجلنة، والعرب تضع :  يعين)٨

                                                 
 . ٦٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ٦٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٦ 

_ΝèO öΝä3ã§  {: الواحد موضع اجلمع، كقوله تعاىل Ìøƒ éΥ Wξ øÏÛ { )أطفاال :  أي)١} tβθ —9uθ ãƒ uρ 

tç/‘$!  . األدبار:  أي)٢( } ∪∋⊇∩ #$

]٧٠ [}  š Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ xø9$# š∅ ÏΒ «!$# 4 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ $ Vϑ‹ Î= tã ∩∠⊃∪ { )بثواب اآلخرة، :  أي)٣

 بطاعتهم، وإمنا من أطاع رسول اهللا وأحبه، وفيه بيان أهنم لن ينالوا تلك الدرجة: وقيل
 . نالوها بفضل اهللا عز وجل

$  {: قوله تعاىل] ٧١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#ρ ä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹Ïm { )من عدوكم، أي)٤ ، :

ذْر واحد كاملثل واملثل والشبه والشبه، من عدتكم وآلتكم من السالح، واحلَذَر واِحل
} (#ρ ãÏΡ$$ sù { )اخرجوا )٥ }  BN$ t6 èO { )سرايا متفرقني سرية بعد سرية، والثبات :  أي)٦

Íρ  {مجاعات يف تفرقة واحدهتا ثبة،  r& (#ρ ãÏΡ$# $ Yè‹Ïϑ y_ ∩∠⊇∪ { )أي جمتمعني كلكم مع )٧ 

 .  النيب

β¨  {: قوله تعاىل] ٧٢[ Î)uρ óΟä3ΖÏΒ yϑ s9 ¨ sÏeÜt7ã‹©9 { )نزلت فـي املنافقني، وإمنا )٨ ،

الجتماعهم مع أهل اإلميان يف اجلنسية والنسب وإظهار اإلسالم، ال يف ) منكـم( :قال
ليتأخرن، وليتثاقلن عن اجلهاد، وهو عبد اهللا بن أيب املنافق، : أي) لَُيَبطِّئَنَّ( حقيقة اإلميان،

ما : ما أبطأ بك؟ أي: التأخر عن األمر، يقال: طئةالم القسم، والتب) لَُيَبطِّئَنَّ( والالم يف

                                                 
 . ٥: حلج آية سورة ا) ١(
 . ٤٥: سورة القمر آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٧ 

قتل وهزمية، :  أي)١( } βÎ*sù /ä3÷Gt6≈|¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β÷  {. إبطاء وبطأ يبطئ تبطئة: أخرك عنا؟ ويقال

}  tΑ$s% ô‰s% zΝyè÷Ρr& ª!$# ¥’n?tã { )بالقعود، )٢ }  øŒÎ) óΟs9 ä.r& öΝßγyè̈Β #Y‰‹Íκy− ∩∠⊄∪ { )حاضرا يف : ، أي)٣

  .ة فيصيبين ما أصاهبمتلك الغزا

]٧٣ [}  ÷ È⌡s9uρ öΝä3t7≈ |¹ r& ×≅ ôÒsù zÏiΒ «!$# { )فتح وغنيية، )٤ ،}  £s9θ à)u‹s9 { )هذا )٥ 

β  {املنافق، وفيه تقدمي وتأخري، وقوله  r'x. öΝ©9 .ä3s? öΝä3oΨ ÷ t/ …çµ oΨ÷ t/uρ ×ο ¨Šuθ tΒ { )متصل بقوله )٦ 

}  ÷β Î* sù /ä3÷G t6≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β { )قد أنعم اهللا علي إذ مل : فإن أصابتكم مصيبة قال:  تقديره)٧

معرفة، قرأ ابن كثري وحفص : أي) كَأَنْ لَْم َتكُْن َبْيَنكُْم َوَبْيَنُه َمَودَّةٌ( أكن معهم شهيدا،
_Í {: ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن: بالتاء، والباقون بالياء، أي) تكن( ويعقوب tG øŠn=≈ tƒ 

àMΨä. öΝßγ yè tΒ { )يف تلك الغزاة، )٨ ،}  y—θ èùr'sù #·— öθ sù $ VϑŠ Ïàtã ∩∠⊂∪ { )آخذ نصيبا :  أي)٩

وددت أن : نصب على جواب التمين بالفاء، كما تقول) فَأَفُوَز( وافرا من الغنيمة، وقوله
 . أقوم فيتبعين الناس

                                                 
 . ٧٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٣: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٨ 

 )١( } ö≅ÏG≈s)ã‹ù=sù ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# zƒÏ%©!$# šχρçô³tƒ nο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$$Î/ 4 *  {: قوله تعاىل] ٧٤[
يشترون، يعين الذين خيتارون الدنيا على : نزلت يف املنافقني، ومعىن يشرون أي: قيل

نزلت يف املؤمنني املخلصني، معناه فليقاتل يف سبيل اهللا الذين : آمنوا مث قاتلوا، وقيل: اآلخرة، معناه
 )٢( } tΒuρ ö≅ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ö≅tFø)ã‹sù  {ا باآلخرة وخيتارون اآلخرة يبيعون احلياة الدني: يشرون أي

 &ô_r·#  {، يف كال الوجهني )٤( } t∃öθ|¡sù Ïµ‹Ï?÷σçΡ  {، يظفر )٣( } ρr& ó=Î=øótƒ÷  {يعين يستشهـد، 

$\Κ‹Ïàtã ∩∠⊆∪ { )٥( . 

قوله تعاىل َوَما لَكُْم لَا ُتقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء 
 .... َوالِْولَْداِن

، يف )٧( } #$!» ™Îû È≅‹Î6y’  { ال جتاهدون )٦( } ?tΒuρ ö/ä3s9 Ÿω tβθè=ÏG≈s)è$  {: قوله تعاىل] ٧٥[

جهاد،  عن املستضعفني، وقال :  أي)٨( } tÏyèôÒtFó¡ßϑø9$#uρ  {طاعة اهللا يعاتبهم على ترك اـل

يف ختليص املستضعفني، من أيدي : يف سبيل املستضعفني لتخليصهم، وقيل: ابن شهاب
∅š  {املشركني، وكان مبكة مجاعة،  ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï!$ |¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$#uρ { )يلقون من )٩ ،

                                                 
 . ٧٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٤: اء آية سورة النس) ٣(
 . ٧٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٦٩ 

t  {املشركني أذى كثريا،  Ï% tβθ  { يدعون و )١( } #$!© ä9θ à)tƒ !$ oΨ −/u‘ $ oΨô_ Ì÷z r& ôÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπtƒ ös)ø9$# 

ÉΟÏ9$ ©à9$# $ yγ è= ÷δ r& { )املشرك، أهلها يعين القرية اليت من صفتها أن : مكة، الظامل أي:  يعين)٢

 القرية صار ألنه نعت لألهل، فلما عاد األهل إىل) الظامل( أهلها مشركني، وإمنا خفض
≅  {. الفعل هلا، كما يقال مررت برجل حسنة عينه yèô_ $#uρ $ uΖ©9 ÏΒ šΡà$ ©! $ |‹Ï9uρ { )٣( ،

≅  {من يلي أمرنا لدنك، : أي yè ô_ $#uρ $ oΨ ©9 ÏΒ šΡà$ ©! #·ÅÁ tΡ ∩∠∈∪ { )من مينع العدو :  أي)٤

 مكة وىل عليهم عتاب بن أسيد  عنا، فاستجاب اهللا دعوهتم، فلما فتح رسول اهللا
 . وجعله اهللا هلم نصريا ينصف املؤمنني املظلومني من الظاملني

 tÏ%©!$#uρ  {يف طاعته، : ، أي)٥( } ) #$!» ™tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u tβθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y  {: ، قوله تعاىل]٧٦[

(#ρãxx. tβθè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ ÏNθäó≈©Ü9$# { )يف طاعة الشيطان، :  أي)٦}  (#þθè=ÏG≈s)sù { )أيها املؤمنون )٧ 

}  u!$u‹Ï9÷ρr& Ç≈sÜø‹¤±9$# ( { )٨(حزبه وجنوده الكـفـار، :  أي}  ¨βÎ) y‰øŠx. Ç≈sÜø‹¤±9$# { )مكره، )٩ ،

}  tβ%x. $̧ŠÏè|Ê ∩∠∉∪ { )كما فعل يوم بدر ملا رأى املالئكة خاف أن يأخذوه فهرب )١٠ ،

 . وخذهلم

                                                 
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٧٦: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٠ 

óΟ  {: ، قوله تعاىل]٧٧[ s9 r& t s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& { )اآلية، قال )١ 

نزلت يف مجاعة كانوا يلقون من املشركني مبكة أذى كثريا قبل أن يهاجروا، : الكليب
  يا رسول اهللا ائذن لنا يف قتاهلم فإهنم قد آذونا، فيقول هلم رسول اهللا: ويقولون

θ#)  {، } كفوا أيديكم فإين مل أؤمر بقتاهلم { ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¢•9 $# { )٢( ،

ضهم، قال اهللا فلما هاجروا إىل املدينة وأمرهم اهللا بقتال املشركني شق ذلك على بع
$ {: تعالـى ¬Η s> sù |= ÏG ä. { )فـرض، )٣ }  ãΝ Íκ ö n= tã ãΑ$ tF É) ø9 $# # sŒ Î) ×,ƒ Ì sù öΝ åκ ÷] Ï iΒ tβ öθ t± øƒ s† 

}¨$ ¨Ζ9 Ïπ { يعين خيشون مشركي مكة، )٤( } #$ u‹ ô± y‚ x. «! كخشيتهم من :  أي)٥(} #$

ρ÷{اهللا،  r& £‰ x© r& { )أكرب، )٦ }  Zπ u‹ ô± yz 4 { )معنـاه وأشد خشية، : ، وقيـل)٧

}  (#θ ä9$ s% uρ $ oΨ −/ u‘ zΟ Ï9 |M ö6 tG x. $ uΖ øŠ n= tã tΑ$ tF É) ø9 Iω {، الـجـهاد، )٨( }#$ öθ s9 { )هال، )٩ } 
!$ oΨ s? ö ¨z r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% 3 { )ال تركتنا حىت منوت بآجالنا؟ ه: املوت، أي: ، يعين)١٠

ِلَم ( :قاله قوم من املنافقني ألن قوله: واختلفوا يف هؤالء الذين قالوا ذلك، فقيل
قاله مجاعة من املؤمنني مل يكونوا : ، ال يليق باملؤمنني، وقيل)كََتْبَت َعلَْيَنا القتال

ان يتفاضلون يف راسخني يف العلم قالوه خوفا وجبنا ال اعتقادا مث تابوا، وأهل اإلمي
                                                 

 . ٧٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٧: ساء آية سورة الن) ٣(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧١ 

هم قوم كانوا مؤمنني فلما فرض عليهم القتال نافقوا من اجلنب وختلفوا : اإلميان، وقيل
≅ö  {عن اجلهاد،  è% { )يا حممد، )١ }  ßì≈ tF tΒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 منفعتها :  أي)٢( } #$

›≅×  {واالستمتاع هبا  Î= s% äο t Åz Fψ $# uρ { )أفضل، )٣ ،}  × ö yz Ç yϑ Ï j9 4’ s+ ¨? ، الشرك )٤( } #$

Ÿω  {ومعصية الرسول،  uρ tβθ ßϑ n= ôà è? ¸ξ‹ ÏG sù ∩∠∠∪ { )٥( . 

يرتل بكم املوت، نزلت يف :  أي) }  $yϑoΨ÷ƒr& (#θçΡθä3s? ãΝœ3.Í‘ô‰ãƒ ÝVöθyϑø9$# { )٦ قوله] ٧٨[

 &yϑoΨ÷ƒr$  {: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فرد اهللا عليهم بقوله: املنافقني الذين قالوا يف قتلى أحد

(#θçΡθä3s? ãΝœ3.Í‘ô‰ãƒ ÝVöθyϑø9$# { )٧( ،}  öθs9uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 8lρãç/ ;οy‰§‹t±•Β 3 { )احلصون :  والربوج)٨

βÎ)uρ öΝßγ  {املرفوعة املطولة، : والقالع، واملشيدة ö6 ÅÁè? ×π uΖ|¡ym { )نزلت يف اليهود )٩ ،

 ما زلنا نعرف النقص يف مثارنا : املدينة واملنافقني، وذلك أهنم قالوا ملا قدم رسول اهللا
: يعين) وإن تصبهم( :ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، قال اهللا تعاىل

θä9θ#)  {أي خصب ورخص يف السعر، ) حسنة( اليهود à)tƒ Íν É‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( { )١٠( 

                                                 
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ١(
  .٧٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٢ 

βÎ)uρ öΝßγ {لنا،  ö6 ÅÁè? ×π y∞ÍhŠy™ { )الـجدب وغالء األسعار :  يعين)١}  (#θ ä9θ à) tƒ  Íν É‹≈ yδ ô ÏΒ 

x8 Ï‰Ζ Ïã 4 { )سنة الظفر والغنيمة يوم املراد باحل: من شؤم حممد وأصحابه، وقيل:  أي)٢

أنت الذي محلتنا عليه يا : بدر، وبالسيئة القتل واهلزمية يوم أحد، يقولوا هذه من عندك أي
≅ö  {حممد، فعلى هذا يكون من قول املنافقني  è% { )هلم يا حممـد)٣  ،}  @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã 

$ÉΑ  {: احلسنة والسيئة كلها من عند اهللا، مث عريهم باجلهل فقال:  أي)٤( } ) #$!» yϑ sù 

ÏIω àσ¯≈ yδ ÏΘöθs)ø9$# { )املنافقني واليهود، :  يعين)٥}  Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγ s)øtƒ $ ZVƒ Ï‰tn ∩∠∇∪ { )٦( 
ال يفقهون معاين القرآن : احلديث ههنا هو القران أي: ال يفقهون قوال، وقيل: أي
كثرت يف الكالم هذه الكلمة حىت تومهوا أن الالم متصلة : قال الفراء) فََماِل َهُؤلَاِء( :قوله

هبا وأهنما حرف واحد، ففصلوا الالم مبا بعدها يف بعضه، ووصلوها يف بعضه، والقراءة 
 . االتصال، وال جيوز الوقف على الالم ألهنا الم خافضة

$!  {  ، قوله]٧٩[ ¨Β y7 t/$ |¹ r& ôÏΒ 7π uΖ|¡ym { )خري ونعمة )٧ }  zÏϑ sù «!$# ( !$ tΒ uρ 

y7 t/$ |¹ r& ÏΒ 7π y∞Íh‹y™ { )بلية أو أمر تكرهه، )٨ ،}  Ïϑ sù y7Å¡ø¯Ρ 4 { )بذنوبك، : ، أي)٩

$!  {:  املراد غريه، نظريه قوله تعاىل واخلطاب للنيب tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑ Î6 sù 

                                                 
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ٧٨: نساء آية سورة ال) ٢(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٣ 

ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )نفى اهللا تعاىل السيئة عن :  وتعلق أهل القدر بظاهر هذه اآلية، فقالوا)١

، وال متعلق هلم فيه، )َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك( :نفسه ونسبها إىل العبد، فقال
نه ليس املراد من اآلية حسنات الكسب وال سيئاته من الطاعات واملعاصي، بل املراد أل

منهم ما يصيبهم من النعم واحملن، وذلك ليس من فعلهم بدليل أنه نسبها إىل غريهم ومل 
أصبتها، : وال يقال يف الطاعة واملعصية أصابين، إمنا يقال) ما أصابك( :ينسبها إليهم، فقال

 sŒÎ*sù# {: أصابين، بدليل أنه مل يذكر عليه ثوابا وال عقابا، فهو كقوله تعاىل: نويقال يف احمل

ÞΟßγø?u!%y` èπuΖ|¡ptø:$# (#θä9$s% $uΖs9 ÍνÉ‹≈yδ ( βÎ)uρ öΝåκö:ÅÁè? ×πy∞ÍhŠy™ (#ρç̈©Ütƒ 4y›θßϑÎ/ tΒuρ ÿ…çµyè̈Β 3 { )فلما ذكر )٢ ،

%!tΒ u  {: الثواب والعقاب، فقالحسنات الكسب وسيئاته نسبها إليه، ووعد عليها  y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ 

…ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& ( tΒ uρ u!% y` Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿξsù #“ t“ øgä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ { )ما : ، وقيل معىن اآلية)٣

من فضل اهللا، وما أصابك من : ك من حسنة من النصر والظفر يوم بدر فمن اهللا أيأصاب
يعين فبذنوب أصحابك، وهو خمالفتهم : سيئة من القتل واهلزمية يوم أحد فمن نفسك، أي

 وبني )٤( } ) #$!» ö≅è% @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã  {كيف وجه اجلمع بني قوله : لك، فإن قيل

≅ö  {قوله : ؟ قيل)فَِمْن َنفِْسَك( قوله è% @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( { )اخلصب واجلدب :  أي)٥

Ïϑ  {:  عند اهللا، وقولهوالنصر واهلزمية كلها من sù y7 Å¡ø¯Ρ 4 { )وما أصابك من :  أي)٦

$!  {: سيئة من اهللا فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال اهللا تعاىل tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β 

                                                 
 . ٣٠: سورة الشورى آية ) ١(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٤ 

$ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )أنه :  يدل عليها ما روى جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)١

هذه الالم : وقال بعضهم). وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك( قرأ
ال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا، فم: متصلة مبا قبلها، والقول فيه مضمر تقديره

≅ö  {، )َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك( :يقولون è% @≅ ä. 

ô Ï iΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( { )٢( .}  y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& uρ { )يا حممد، )٣ }  Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 Zωθ ß™ u‘ 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ 

# Y‰‹ Íκ y− ∩∠∪ { )كفى باهللا شهيدا على أن احلسنة :  على إرسالك وصدقك، وقيل)٤

 . والسيئة كلها من اهللا تعاىل
 .... قوله تعاىل َمْن ُيِطِع الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيِهْم َحِفيظًا

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {: قوله تعاىل] ٨٠[ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )وذلك أن النيب)٥ ،  

: فقال بعض املنافقني" من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن أحبين فقد أحب اهللا : " كان يقول
ارى عيسى ابن مرمي ربا، فأنزل اهللا ما يريد هذا الرجل إال أن نتخذه ربا كما اختذت النص

̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {: تعاىل ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )من يطع الرسول فيما أمر به فقد :  أي)٦

tΒ  {أطاع اهللا  uρ 4’̄< uθ s? { )عن طاعته، )٧ }  !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& { )يا حممد، )٨ }  öΝÎγ öŠn= tæ 

                                                 
 . ٣٠: سورة الشورى آية ) ١(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨٠: رة النساء آية سو) ٦(
 . ٨٠: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٥ 

$ ZàŠÏym ∩∇⊃∪ { )نسخ اهللا: حافظا ورقيبا على كل أمورهم، وقيل: ، أي)١  هذا بآية 

 . السيف، وأمره بقتال من خالف اهللا ورسوله

]٨١ [}  šχθä9θà)tƒuρ ×πtã$sÛ { )املنافقني يقولون باللسان للرسول: ، يعين)٢  إنا آمنا بك 

 خرجوا، )sŒÎ*sù (#ρã—tt/ { )٣#  {أي أمرنا وشأننا أن نطيعك، : فمرنا فأمرك طاعة، قال النحويون

}  ôÏΒ x8Ï‰Ψ Ïã |M̈Št/ ×πxÍ← !$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ uö xî “ Ï% ©!$# ãΑθ à)s? ( { )غيَّر : بيَّت أي: ، قال قتادة والكليب)٤

: يدة والقتييب ويكون التبييت مبعىن التبديل، وقال أبو عب وبدل الذي عهد إليهم النيب
معناه قالوا وقدروا ليال غري ما أعطوك هنارا وكل ما قدر بليل فهو مبيت، وقال أبو احلسن 

 ª!$#uρ  {بيت، يشبهونه بتقدير بيوت الشعر، : تقول العرب للشيء إذا قدر: األخفش

Ü=çG õ3tƒ { )أي يثبت وحيفظ، )٥ }  $ tΒ tβθ çG ÍhŠu; ãƒ ( { )ما يزورون ويغريون ويقدرون، )٦ 

 يا حممد وال )٧( } óÚÍôãr'sù öΝåκ÷]tã  {يعين ما يسرون من النفاق، : وقال الضحاك عن ابن عباس

 ö≅©.uθs?uρ ’n?tã «!$# 4 { من اإلخبار بأمساء املنافقني،  ال خترب بأمسائهم، ُمنع الرسول: تعاقبهم، وقيل

4’s∀x.uρ «!$$Î/ ¸ξ‹Ï.uρ ∩∇⊇∪ { )اصرااختذه وكيال وكفى باهللا وكيال ون:  أي)٨ . 

                                                 
 . ٨٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٨١ : سورة النساء آية) ٧(
 . ٨١: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٦ 

Ÿξ  {: قوله تعاىل] ٨٢[ sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 { )يعين أفال يتفكرون يف القرآن، )١ ،

öθ  {. والتدبر هو النظر يف آخر األمر، ودبر كل شيء آخره s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# 

(#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { )أي تفاوتا وتناقضا كثريا، قاله ابن عباس، وقيل)٢  :

ا كثريا، أفال يتفكرون فيه يف اإلخبار عن الغيب مبا كان ومبا يكون اختالف: لوجدوا فيه أي
فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما خيرب أنه كالم اهللا تعاىل ألن ما ال يكون من عند اهللا 

 . ال خيلو عن تناقض واختالف

%!sŒÎ)uρ öΝèδu#  {: قوله تعاىل] ٨٣[ y` ÖøΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ ø9$# (#θ ãã# sŒr& Ïµ Î/ ( { )وذلك )٣ 

 كان يبعث السرايا فإذا غلبوا أو غُِلُبوا بادر املنافقون يستخربون عن حاهلم،  أن النيب
 فيضعفون به قلوب املؤمنني فأنزل اهللا  فيفشون وحيدثون به قبل أن حيدث به رسول اهللا

القتل ) أَِو الَْخْوِف( الفتح والغنيمة: أي) أَْمٌر ِمَن الْأَْمِن( املنافقني: يعين) اَءُهْمَوِإذَا َج( تعاىل
öθ  {أشاعوه وأفشوه، ) أَذَاُعوا ِبِه( واهلزمية s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# { )إىل رأيه ومل حيدثوا )٤ 

†#  { هو الذي حيدث به،  به حىت يكون النيب n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ { )ذوي : ، أي)٥

çµ  {الرأي من الصحابة مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم،  yϑ Î= yès9 t Ï% ©!$# 

…çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )علموا ما ينبغي أن يكتم وما : يستخرجونه وهم العلماء، أي:  أي)٦

: اء إذا استخرجه، وقال عكرمةاستنبط امل: االستخراج، يقال: ينبغي أن يفشى، واالستنباط

                                                 
 . ٨٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٧ 

يتبعونه، يريد الذين مسعوا تلك : حيرصون عليه ويسألون عنه، وقال الضحاك: يستنبطونه أي
 وإىل ذوي الرأي والعلم، لعلمه  األخبار من املؤمنني واملنافقني، لو ردوه إىل الرسول

Ÿω {حيبون أن يعلموه على حقيقته كما هو، : الذين يستنبطونه منهم، أي öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# 

öΝà6øŠn= tã …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟçF÷è t6 ¨?]ω z≈ sÜøŠ¤±9$# { )كلكم، )١ } ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇⊂∪ { )فإن قيل)٢  :

: هو راجع إىل ما قبله، قيل: كيف استثىن القليل ولوال فضله التبع الكل الشيطان؟ قيل
معناه أذاعوا به إال قليال مل يفشه، وعىن بالقليل املؤمنني، وهذا قول الكليب واختيار الفراء، 

ألن علم السر إذا ظهر علمه املستنبط وغريه، واإلذاعة قد تكون يف بعض دون : وقال
لَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َولَْو( :لعلمه الذين يستنبطونه منهم إال قليال، مث قوله: بعض، وقيل

: القرآن، يقول: اإلسالم، ورمحته: فضل اهللا: كالم تام، وقيل) َوَرْحَمُتُه لَاتََّبْعُتُم الشَّْيطَانَ
 ونزول  لوال ذلك التبعتم الشيطان إال قليال، وهم قوم اهتدوا قبل جميء الرسول

ة سوامها، ويف اآلية دليل على القرآن، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ومجاع
جواز القياس، فإن من العلم ما يدرك بالتالوة والرواية وهو النص، ومنه ما يدرك 

 . باالستنباط وهو القياس على املعاين املودعة يف النصوص

   وذلك أن النيب)٣( } ö≅ÏF≈s)sù ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿω ß#̄=s3è? ωÎ) y7|¡øtΡ 4  {: قوله تعاىل] ٨٤[

واعد أبا سفيان بعد حرب أُُحد موسم بدر الصغرى يف ذي القعدة فلما بلغ امليعاد دعا الناس إىل 
:  أي)٤( }  }  ö≅ÏF≈s)sù ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿω ß#̄=s3è? ωÎ) y7|¡øtΡ 4 اخلروج فكرهه بعضهم، فأنزل اهللا

ال تدع جهاد العدو واالستنصار للمستضعفني من املؤمنني ولو وحدك، فإن اهللا قد وعدك 
tΒ  {جواب عن قوله ) فَقَاِتلْ( :النصرة وعاقبهم على ترك القتال، والفاء يف قوله تعاىل uρ 

                                                 
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨٤: ورة النساء آية س) ٣(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٨ 

ö≅ ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ö≅ tFø)ã‹sù ÷ρ r& ó=Î= øó tƒ t∃öθ |¡sù Ïµ‹ Ï?÷σçΡ #·ô_ r& $ \Κ‹ Ïàtã ∩∠⊆∪ { )فَقَاِتلْ، )١ } ÇÚÌh ym uρ 

tÏΖÏΒ ÷σçRùQ$# (  |¤ tã ª!$# { )حضهم على اجلهاد ورغبهم يف الثواب، فخرج رسول :  أي)٢

{:  يف سبعني راكبا فكفاهم اهللا القتال، فقال جل ذكره اهللا | ¤ t ã ª ! $ :  أي)٣(}#

β {لعل اهللا،  r & £# ä3 t ƒ } ¨ ù' t / t  Ï% ©! $ # ( #ρ ã x  x قتال املشركني : ، أي)٤( } 4 .

ª  {من اهللا واجب، ) عسى( و ! $ # u ρ ‘‰ x © r & $ U™ ù' t وأعظم أشد صولة :  أي)٥( } /

‰‘  {سلطانا،  x © r & u ρ WξŠ Å3Ζ s   .عقوبة:  أي)٦( } ∪⊇∇∩ ?

 }  ̈Β ôìxô±o„ ºπ قوله] ٨٥[ yè≈xx© Zπ uΖ|¡ym ä3tƒ …ã& ©! Ò=ŠÅÁ tΡ $ pκ÷]ÏiΒ ( tΒ uρ ôìxô±o„ Zπ yè≈xx© 

Zπ y∞ÍhŠy™ ä3tƒ …ã& ©! ×≅ øÏ. $ yγ ÷ΨÏiΒ 3 { )أي نصيب منها، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٧  :

الشفاعة احلسنة هي اإلصالح بني الناس، والشفاعة السيئة هي املشي بالنميمة بني الناس، 
:  احلسنة هي حسن القول يف الناس ينال به الثواب واخلري، والسيئة هيالشفاعة: وقيل

من وزرها، وقال : أي) ِكفْلٌ ِمْنَها( الغيبة وإساءة القول يف الناس ينال به الشر، وقوله
على شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن مل يشفع قوله : جماهد
%tβ  {: تعاىل x.uρ ª!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« $ \F‹É)•Β ∩∇∈∪ { )قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٨  :

معناه على كل حيوان : حافظا، وقيل: شاهدا، وقال قتادة: مقتدرا أو جمازيا، وقال جماهد
                                                 

 . ٧٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٨٥: ة سورة النساء آي) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٧٩ 

كفى باملرء إمثا أن يضّيع من يقوت  { :اء يف احلديثيوصل القوت إليه، وج: مقيتا أي

 . )١( } ويقيت

sŒÎ)uρ ΛäŠ#  {: قوله تعاىل] ٨٦[ Íh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 3 { )التحية)٢ ،: 

إذا سلم عليكم ُمسلم فأجيبوا : دعاء بطول احلياة، واملراد بالتحية هنا السالم، يقول
وعليكم السالم ورمحة : السالم عليكم، فقل: بأحسن منها أو ُردُّوها كما سلّم، فإذا قال

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وإذا : السالم عليكم ورمحة اهللا، فقل: اهللا، وإذا قال
، معناه أي )فََحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها( :الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، فردَّ مثله، وقيلالس: قال

β¨  {: مبثلها إذا مل يكن مسلما، قوله تعاىل) أَْو ُردُّوَها( إذا كان الذي سلّم ُمْسِلًما، Î) ©!$# 

tβ% x. 4’ n?tã Èe≅ ä. >ó x« $ ·7ŠÅ¡ym ∩∇∉∪ { )على كل شيء من َردِّ السالم مبثله أو بأحسن :  أي)٣

حسيب : كافيا، يقال: حفيظا، وقال أبو عبيدة: حماسبا جمازيا، وقال جماهد: منه، حسيبا أي
 . هذا أي كفاين

كُْم ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه قوله تعاىل اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّ
 .... َحِديثًا

واهللا : م القسم تقديره الالم، ال)٤( } ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 4 öΝä3̈Ψyèyϑôfu‹s9  {: قوله تعاىل] ٨٧[

، ومسيت القيامة قيامة ألن الناس )٥( } n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#’4  {ليجمعنكـم يف املوت ويف القبور، 

                                                 
 . ١٩٥،  ١٩٣ ط ٢/١٦٠،  واإلمام أمحد يف مسنده ج٤٥رواه أبو داود يف سننه يف كتاب الزكاة ) ١(
 . ٨٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٠ 

tΠöθtƒ tβθã_ãøƒs† zÏΒ Ï  {: يقومون من قبورهم، قال اهللا تعاىل #̂y‰÷ F̀{$# %Yæ#uÅ  { )لقيامهم : وقيل )١

tΠöθ  {: إىل احلساب، قال اهللا تعاىل tƒ ãΠθ à)tƒ â¨$̈Ζ9$# Éb> tÏ9 tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉∪ { )٢( ،}  Ÿω |=÷ƒ u‘ 

ÏµŠ Ïù 3 ôtΒ uρ ä−y‰ô¹ r& zÏΒ «!$# $ ZVƒ Ï‰tn ∩∇∠∪ { )قوال ووعدا، وقرأ محزة :  أي)٣

 . ، وكل صاد ساكنة بعدها دال بإمشام الزاي)أصدق( والكسائي

]٨٨ [}  * $ yϑ sù ö/ä3s9 ’ Îû tÉ)Ï≈ oΨ çRùQ$# È ÷tFy∞Ïù { )اختلفوا يف سبب نزوهلا فقال قوم)٤  :

نزلت يف الذين ختلفوا يوم أُُحد من املنافقني، فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي اهللا 
اعف عنهم فإهنم تكلموا :  اقتلهم فإهنم منافقون، وقال بعضهم عنهم لرسول اهللا

نزلت يف ناس من قريش قدموا املدينة وأسلموا مث ندموا على : باإلسالم، وقال بعضهم
خنرج : ذلك، مث إهنم خرجوا يف جتارة هلم حنو الشام فبلغ ذلك املسلمني، فقال بعضهم

كيف تقتلون قوما : يننا، وقالت طائفةإليهم فنقتلهم ونأخذ ما معهم ألهنم رغبوا عن د
 وهو ساكت ال ينهى واحدا  على دينكم إن مل يذروا ديارهم، وكان هذا بعني النيب

هم قوم أسلموا مبكة مث مل يهاجروا وكانوا : من الفريقني، فرتلت هذه اآلية، وقال بعضهم
صرمت : أي) اِفِقَني ِفئََتْيِنِفي الُْمَن( يا معشر املؤمنني) فما لكم( :يظاهرون املشركني، فرتلت

¦|ª!$#uρ Νåκ  {فرقتني : فيهم فئتني أي x.ö‘ r& { )نكَّسهم وردَّهم إىل الكفر :  أي)٥}  $ yϑ Î/ 

(#þθ ç7|¡x. 4 { )بأعماهلم غري الزاكية )٦ }  tβρ ß‰ƒÌè?r& βr& (#ρ ß‰ôγ s? { )ترشدوا : ، أي)٧}  ôtΒ 

                                                 
 . ٤٣: سورة املعارج آية ) ١(
 . ٦: سورة املطففني آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨١ 

¨≅ |Ê r& ª!$# ( { )معناه أتقولون إن هؤالء مهتدون وقد أضلهم اهللا، :  وقيل)١}  tΒ uρ È≅Î= ôÒ ãƒ 

ª!$# { )وكما كفروا يضلل اهللا عن اهلدى، :  أي)٢}  n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 Wξ‹ Î6 y™ ∩∇∇∪ { )٣( 
 . طريقا إىل احلق: أي

ρ#)  {: قوله تعاىل] ٨٩[ –Šuρ { )وا، يعين أولئك الذين رجعوا عن الدين متنوا  متنَّ)٤

} öθ s9 tβρãàõ3s? $ yϑ x. (#ρ ãxx. tβθ çΡθ ä3tFsù [!#uθ y™ ( { )مل يرد به ) فََتكُوُنونَ(  يف الكفر، وقوله)٥

ودوا لو تكفرون : جواب التمين ألن جواب التمين بالفاء منصوب، إمنا أراد النسق، أي
ρ–Šuρ öθ#)  {: لهوودوا لو تكونون سواء، مثل قو s9 ßÏδ ô‰è? šχθ ãΖÏδ ô‰ãŠsù ∩∪ { )ودوا :  أي)٦

Ÿξsù (#ρ  {لو تدهن وودوا لو تدهنون،  ä‹Ï‚ −G s? öΝåκ÷]ÏΒ u!$ u‹Ï9÷ρ r& { )منع عن مواالهتم، )٧ ،

} 4 ®L ym (#ρ ãÅ_$ pκç‰ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 { )هي هجرة أخرى واهلجرة على :  معكم، قال عكرمة)٨

 )٩( } Ï!#ts)àù=Ï9 tÌÉf≈yγßϑø9$#  {وهي قوله تعاىل هجرة املؤمنني يف أول اإلسالم، : ثالثة أوجه
، وحنـومها من اآليات، وهجـرة )١٠( } tΒuρ ólãøƒs† .ÏΒ ÏµÏF÷t/ #·Å_$yγãΒ ’n<Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘uρ  {: وقوله

 صابرين حمتسبني، كما حكي   اهللا مع رسول اهللاوهي اخلروج يف سبيل: املؤمنني

                                                 
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٩: ة النساء آية سور) ٥(
 . ٩: سورة القلم آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٨: سورة احلشر آية ) ٩(
 . ١٠٠: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٢ 

هاهنا، ويف هذه اآلية منع مواالة املؤمنني من مواالة املنافقني حىت يهاجروا يف سبيل 
 ما املهاجر من هجر {   سائر املؤمنني ما هنى اهللا عنه، وهي ما قال النيباهللا، وهجرة

*βÎ  {: قوله تعاىل. )٢( )١( } هنى اهللا عنه sù (#öθ ©9uθ s? { )أعـرضوا عن الـتوحيد )٣ 

óΟèδθ { أي خذوهم أسارى، ومنه يقال لألسري أخيذ، )٤( } öΝèδρä‹ä⇐sù  {واهلجرة،  è=çFø% $#uρ 

ß] ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ ( { )يف احلل واحلـرم، )٥ }  Ÿω uρ (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ 

# · ÅÁ tΡ ∩∇∪ { )مث استثىن طائفة منهم فقال)٦ ، : 

]٩٠ [}  ω Î) t Ï%©!$# tβθè= ÅÁ tƒ 4’ n<Î) ¤Θöθ s% { )وهذا االستثناء يرجع إىل القتل ال إىل )٧ 

ينتسبون إليهم : أي) يصلون( قني ال جتوز حبال، ومعىناملواالة، ألن مواالة الكفار واملناف
ويتصلون هبم ويدخلون فيهم باِحللْف واجلوار، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما يريدون 

öΝä3oΨ  {ويلجأون إىل قوم،  ÷ t/ Νæη uΖ÷ t/uρ î,≈ sV‹ÏiΒ { )عهد، وهم األسلميون وذلك أن :  أي)٨

 وادع هالل بن عومير األسلمي قبل خروجه إىل مكة على أال يعينه وال يعني  رسول اهللا
عليه، ومن وصل إىل هالل من قومه وغريهم وجلأ إليه فلهم من اجلوار مثل ما هلالل، وقال 

بينهم ميثاق بين بكر بن زيد بن مناة أراد بالقوم الذين بينكم و: الضحاك عن ابن عباس

                                                 
 ). ٢/٢٠٥(أمحد , )٢٤٨١(أبو داود اجلهاد , )٤٩٩٦(النسائي اإلميان وشرائعه , )١٠(البخاري اإلميان ) ١(
 . ٤ه البخاري يف كتاب اإلميان روا) ٢(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٨٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٣ 

ρ÷  {: هم خزاعة، وقوله: كانوا يف الصلح واهلدنة، وقال مقاتل r& öΝä.ρ â!$ y_ { )أي)١  :

ôNuÅÇym öΝèδ {يتصلون بقوم جاؤوكم،  â‘ρß‰ß¹ { )ضاقـت صدورهم، قرأ :  أي)٢

ضيقة صدورهم، يعين القوم الذين جاءوكم : منصوبة منونة أي) حصرة( احلسن ويعقوب
وهم، وهم بنو مدجل، كانوا عاهدوا قريشا أال يقاتلوا املسلمني وعاهدوا قريشا أال يقاتل

β  {ضاقت صدورهم، : حصرت r& öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ { )عن قتالكم للعهد الذي بينكم، :  أي)٣

}  ÷ρ r& (#θè= ÏG≈ s)ãƒ öΝßγ tΒ öθ s% 4 { )من أمن منهم، وجيوز أن يكون معناه أهنم ال :  يعين)٤

يقاتلونكم مع قومهم وال يقاتلون قومهم معكم، يعين قريشا قد ضاقت صدورهم 
ْيَنُهْم ِميثَاٌق أَْو : أو مبعىن الواو، كأنه يقول: لذلك، وقال بعضهم ْيَنكُْم َوَب ِإلَى قَْوٍم َب

حصرت صدورهم عن قتاهلم والقتال معكم، وهم قوم :  َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم، أيوكُْمَجاُء
هالل األسلميون وبنو بكر، هنى اهللا سبحانه عن قتال هؤالء املرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد 

: قوله تعاىل. للمسلمني، ألن من انضم إىل قوم ذوي عهد فله حكمهم يف حقن الدماء
}  öθ s9uρ u!$ x© ª!$# öΝßγ sÜ¯= |¡s9 ö/ä3ø‹n= tæ öΝä.θ è= tG≈ s)n= sù 4 { )يذكر ِمنََّتُه على املسلمني بكف بأس . )٥

إن ضيق صدورهم عن قتالكم ملا ألقى اهللا يف قلوهبم من الرعب وكفهم : املعاهدين، يقول
Èβ  { قتالكم، ولو شاء اهللا لسلطهم عليكـم فلقاتلوكـم مـع قومهم، عن Î* s ù 

öΝ ä.θ ä9 u ” t I ôã $ öΝ  {اعتزلوا قتالكم، :  أي)٦( } # n = s ù öΝ ä.θ è= ÏF≈ s ) ãƒ { )ومن اتصل هبم، )٧ 

                                                 
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٠: لنساء آية سورة ا) ٣(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٤ 

öθ#)  {يوم فتح مكة يقاتلوكـم مع قومهم، : ويقال s)ø9r&uρ ãΝä3øŠs9Î) zΝn= الصلح :  أي)١( } 9$#¡¡

$  {ا واستسلموا فانقادو yϑ sù Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3s9 öΝÍκö n= tã Wξ‹ Î6 y™ ∩⊃∪ { )طريقا بالقتل :  أي)٢

 . والقتال

tβρ  {: قوله تعاىل] ٩١[ ß‰Éf tFy™ t Ìyz# u { )هم :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)٣

أسد وغطفان كانوا حاضري املدينة تكلموا باإلسالم رياء وهم غري مسلمني، وكان 
آمنت هبذا القرد وهبذا العقرب واخلنفساء : الرجل منهم يقول له قومه مباذا أسلمت؟ فيقول

إنا على دينكم، يريدون بذلك األمن يف الفريقني، :  قالوا قوا أصحاب النيبوإذا ل
tβρß‰ƒ  {هم بنو عبد الدار كـانوا هبذه الصفة : وقـال الضحاك عن ابن عباس Ìãƒ β r& 

öΝä.θ ãΖtΒ ù'tƒ { )فال تتعرضوا هلم، )٤ ،}  (#θãΖtΒ ù'tƒ uρ öΝßγ tΒ öθ s% { )فال يتعرضوا هلم، )٥ }  ¨≅ ä. $ tΒ 

(#ÿρ –Šâ‘ ’n< Î) { )دعوا إىل الشرك :  أي)٦}  Ïπ uΖ÷FÏø9$# (#θ Ý¡Ï.ö‘ é& { )رجعوا وعادوا إىل :  أي)٧

$  {الشرك،  pκ Ïù 4 βÎ* sù öΝ©9 { )فإن مل يكفوا عن قتالكم حىت تسريوا إىل مكة، :  أي)٨

} óΟä.θ ä9Í”tI÷è tƒ (#þθ à)ù=ãƒ uρ â/ä3ø‹s9Î) { )املفادة والصلح، :  أي)٩}  zΝn= ¡¡9$# (#þθ ’ä3tƒ uρ { )ومل )١٠ 

                                                 
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٥ 

óΟßγ {يقبضوا أيديهم عن قتالكم،  tƒ Ï‰÷ƒ r& { )أسراء، )١ ،} öΝèδρä‹ã‚sù öΝèδθè=çGø%$#uρ ß]øŠym { )٢( 
 öΝä3Í×̄≈s9'ρé&uρ $uΖù=yèy_ öΝä3s9 öΝÍκön=tã  {أهل هذه الصفة، :  أي)٣( } öΝèδθßϑçGøÉ)rO 4  {وجدمتوهم، : أي

$YΖ≈sÜù=ß™ { )حجة بينة ظاهرة بالقتل والقتال:  أي)٤.  

قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحِريُر َرقََبٍة 
 ... ٍة َوِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلِهُمْؤِمَن

$  {: قوله تعاىل] ٩٢[ tΒ uρ šχ% x. ?ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çFø)tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ ω Î) $ \↔ sÜyz 4 { )وهذا هني )٥ ،

$  {: عن قتل املؤمن كقوله تعاىل tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$# { )ِإلَّا ( ،)٦

tΒ  {لكن إن وقع خطأ، : استثناء منقطع معناه) َخطَأً uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ ÷σãΒ $ \↔ sÜyz ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ 

7π oΨÏΒ ÷σ•Β { )فعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة، :  أي)٧}  ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ ¯= |¡•Β { )كاملة، )٨ } #’ n< Î) 

ÿÏ& Î#÷δ r& { )إىل أهل القتيل الذين يرثونه، :  أي)٩}  Hω Î) β r& (#θ è%£‰¢Á tƒ 4 { )أي)١٠  :

β  {يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية،  Î* sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝä3©9 uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ 

                                                 
 . ٩١: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٢: النساء آية سورة ) ٥(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٩(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٦ 

ãƒ Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β ( { )أراد به إذا كان الرجل مسلما يف دار احلرب منفردا مع الكفار )١ 

 املقتول املراد منه إذا كان: فقتله من مل يعلم بإسالمه فال دية عليه، وعليه الكفارة، وقيل
مسلما يف دار اإلسالم وهو من نسب قوم كفار، وقرابته يف دار احلرب حرب للمسلمني 
ففيه الكفارة وال دية ألهله، وكان احلارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمني وكان 

: قوله تعاىل. فيه حترير رقبة ومل يكن فيه دية ألنه مل يكن بني قومه وبني املسلمني عهد
} βÎ)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ ¤Θöθs% öΝà6oΨ÷t/ ΟßγoΨ÷t/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰sù îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î) Ï&Î#÷δr& ãƒÌøtrBuρ 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ( { )٢( 

أراد به إذا كان املقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية والكفارة، والكفارة تكون 
دا رجال كان أو امرأة حرا كان أو بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان املقتول مسلما أو معاه

yϑ  {عبدا وتكون يف مال القاتل،  sù öΝ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø tôγ x© È ÷yè Î/$ tFtFãΒ { )والقاتل إن )٣ ،

جود مثنها فاضال عن نفقته ونفقة عياله كان واجدا للرقبة أو قادرا على حتصيلها بو
وحاجته من مسكن وحنوه فعليه اإلعتاق، وال جيوز أن ينتقل إىل الصوم فإن عجز عن 

Zπ  {حتصيلها فعليه صوم شهرين متتابعني،  t/öθ s? zÏiΒ «!$# 3 { )جعـل اهللا ذلك توبة :  أي)٤

%šχ  {القاتل اخلطأ  x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã { )مبن قتل خطأ )٥ }  $ VϑŠ Å6ym ∩⊄∪ { )فيما )٦ 

 . حكم به عليكـم

                                                 
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩٢ :سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٧ 

tΒ  {: قوله تعاىل] ٩٣[ uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β { )اآلية، نزلت يف مقيس بن )١ 

اه هشاما قتيال يف بين النجار صبابة الكندي، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد أخ
 معه رجال من بين فهر إىل بين   فذكر له ذلك فأرسل له رسول اهللا فأتى رسول اهللا

 يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إىل مقيس  النجار أن رسول اهللا
عا وطاعة هللا مس: فيقتص منه وإن مل تعلموا أن تدفعوا إليه ديته، فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا

ولرسوله، واهللا ما نعلم له قاتال ولكنا نؤدي ديته فأعطوه مائة من اإلبل، مث انصرفا راجعني 
تقبل دية أخيك فتكون عليك مسبة، : حنو املدينة فيأيت الشيطان مقيسا فوسوس إليه، فقال

اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية، فتغفل الفهري فرماه بصخرة 
tΒ  {: ه، مث ركب بعريا وساق بقيتها راجعا إىل مكة كافرا فرتل فيهفقتل uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ 

#Y‰Ïdϑ yè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù { )ستثناه النيب بكفره وارتداده، هو الذي ا)٢  يوم 

ÅÒ=|  {: فتح مكـة، عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، قوله تعاىل xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã 

…çµ uΖyè s9uρ { )طرده عن الرمحة، :  أي)٣}  £‰tã r&uρ …çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )٤( . 

$  {  قوله] ٩٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (#θ ãΖ̈Šu; tFsù { )عن )٥ 

  مر رجل من بين سليم على نفر من أصحاب النيب: ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
ما سلم عليكم إال ليتعوذ منكم فقاموا وقتلوه وأخذوا : ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا
$  { فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية  غنمه فأتوا هبا إىل رسول اهللا pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) 

                                                 
 . ٩٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٨ 

óΟçFö/uŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )اجلهاد، :  يعين إذا سافرمت يف سبيل اهللا، يعين)١}  (#θ ãΖ̈Šu; tFsù { )٢( 
: قرأ محزة والكسائي هاهنا يف موضعني ويف سورة احلجرات بالتاء والثاء من التثبت، أي

تبينت : قفوا حىت تعرفوا املؤمن من الكافر، وقرأ اآلخرون بالياء والنون من التبني، يقال
Ÿω  {األمر إذا تأملته،  uρ (#θä9θ à)s? ôyϑ Ï9 #’s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈ n=  هكذا قرأ أهل املدينة )٣( } 9$#¡¡

، وقرأ اآلخرون "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا " املعاذة وهو قول : وابن عامر ومحزة، أي
السلم والسالم : ية املسلمني ألنه كان قد سلم عليهم وقيلالسالم وهو السالم الذي هو حت

M| {: ال تقولوا ملن سلم عليكم لست مؤمنا، فذلك قوله تعاىل: واحد، أي ó¡s9 $ YΖÏΒ ÷σãΒ 

šχθ äótG ö; s? š⇓ttã Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )عرض احلياة ( تطلبون الغنم والغنيمة،:  يعين)٤

y‰ΖÏè  {منافعها ومتاعها ) الدنيا sù «!$# ÞΟÏΡ$ tó tΒ { )غنائم :  أي)٥} ×ο tŠÏVŸ2 4 { )وقيل)٦  :

š  {ثواب كثري ملن اتقى قتل املؤمن  Ï9≡x‹x. ΝçGΨ à2 ÏiΒ ã≅ ö6 s% { )قال سعيد بن جبري)٧  :

∅   { كـذلك كنتم تكتمون إميانكم من املشركني yϑ sù ª!$# öΝà6ø‹n= tã { )بإظهار )٨ 

كذلك : كنتم ضالال من قبل فمن اهللا عليكم باهلداية، وقيل معناه: اإلسالم، وقال قتادة
جرة فال ختيفوا من قاهلا فمن اهللا كنتم من قبل تأمنون يف قومكم بال إله إال اهللا قبل اهل

                                                 
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٤: ة النساء آية سور) ٣(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٨٩ 

θ#)  {عليكم باهلجرة،  ãΖ̈Šu; tFsù { )أن تقتلوا مؤمنا، )١ }  χ Î) ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? 

#ZÎ6 yz ∩⊆∪ { )إذا رأى الغزاة يف بلد أو قرية شعار اإلسالم فعليهم أن يكفوا عنهم، فإن )٢ 

 .  كان إذا غزا قوما فإن مسع أذانا كف عنهم، وإن مل يسمع أغار عليهم النيب
ْيُر أُوِلي الضََّرِر َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل قوله تعاىل لَا َيْسَتِوي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمِنَني غَ

 .... اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم
“ ω  {: قوله تعاىل] ٩٥[ Èθ tG ó¡o„ tβρß‰Ïè≈s)ø9$# zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )عن اجلهاد  )٣}  çöxî 

’ Í<'ρ é& Í‘ uœØ9$# { )إال أويل الضرر، :  قرأ أهل املدينة وابن عامر والكسائي بنصب الراء أي)٤

اعدون الذين هم غري ال يستوي الق: يريد) القاعدين( وقرأ اآلخرون برفع الراء على نعت
≈tβρß‰Îγ  {غري أويل الزمانة والضعف يف البدن والبصر، : أويل الضرر، أي yf çRùQ$#uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!$# óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr& uρ 4 { )لقاعدون عن اجلهاد من غري عذر ليس املؤمنون ا:  أي)٥

واملؤمنون واجملاهدون سواء، غري أويل الضرر فإهنم يساوون اجملاهدين، ألن العذر 
 )٦( } Ÿ≅Òsù ª!$# tÏ‰Îγ≈yfçRùQ$# óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ öΝÍκÅ¦àΡr&uρ ’n?tã tÏ‰Ïè≈s)ø9$# Zπy_u‘yŠ 4  {: أقعدهـم، قوله تعاىل

أراد بالقاعد هاهنا أويل الضرر، فضل اهللا اجملاهدين عليهم درجة ألن : فضيلة، وقيل: أي
اجملاهد باشر اجلهاد مع النية وأويل الضرر كانت هلم نية ولكنهم مل يباشروا، فرتلوا عنهم 

yξ  {بدرجة،  ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4 o_ó¡çt ø: يعين اجملاهد : اجلنة بإمياهنم، وقال مقاتل:  يعين)٧( } 4 #$
                                                 

 . ٩٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٠ 

Ÿ≅Ò  {والقاعد املعذور،  sùuρ ª!$# t Ï‰Îγ≈ yf ßϑ ø9$# ’ n?tã t Ï‰Ïè≈s)ø9$# #·ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã ∩∈∪ { )يعين)١  :

 . على القاعدين من غري عذر

]٩٦ [}  ;M≈y_ u‘ yŠ çµ ÷ΖÏiΒ Zο tÏøó tΒ uρ Zπ uΗ ÷qu‘ uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ ¸ϑ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ { )هي :  قيل)٢

الدرجات هي اإلسالم واجلهاد واهلجرة والشهادة فاز هبا : سبعون درجة متفاوتة، وقيل
 . اجملاهدون

βÎ) t¨  {: قوله تعاىل] ٩٧[ Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& { )اآلية نزلت )٣ 

يف ناس من أهل مكـة تكلموا باإلسالم ومل يهاجروا فلما خرج املشركون إىل بدر 
β¨  {: خرجوا معهم فقتلوا مع الكفار فقال اهللا تعاىل Î) t Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )أراد )٤ 

≅ö *  {: به ملك املوت وأعوانه أو أراد ملك املوت وحده، كما قال تعاىل è% Νä39©ùuθ tG tƒ 

à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅Ïj.ãρ öΝä3Î/ { )ب قد ختاطب الواحد بلفظ اجلمع ، والعر)٥}  þ‘Ïϑ Ï9$ sß 

öΝÍκÅ¦ àΡr& { )أي املقام يف : يف حال ظلمهم، قيل:  بالشرك، وهو نصب على احلال أي)٦

 إال باهلجرة، مث نسخ بعد  النيبدار الشرك ألن اهللا تعاىل مل يقبل اإلسالم بعد هجرة 
وهؤالء قتلوا يوم بدر وضربت  )٨( )٧( } ال هجرة بعد الفتح {  فتح مكة فقال النيب

                                                 
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٦(
الدارمي , )١/٢٢٦(أمحد , )١٥٩٠(الترمذي السري , )١٣٥٣(مسلم احلج , )٢٦٣١(بخاري اجلهاد والسري ال) ٧(

 ). ٢٥١٢(السري 
 . ، . متفق عليه) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩١ 

 )١( } ) .θä9$s% zΝŠÏù ÷ΛäΖä#)  {: فيما كنتم؟ فذلك قوله تعاىل: املالئكة وجوههم وأدبارهم، وقالوا هلم
يف ماذا كنتم أو يف أي الفريقني كنتم؟ أيف املسلمني؟ أم يف املشركني؟ سؤال توبيخ : أي

θ#)  {وتعيري فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك،  ä9$ s% $ ¨Ζä. tÏyè ôÒ tG ó¡ãΒ { )٢( 
‘Îû ÇÚö’  {عاجزين،  F{$# 4 { )يعين أرض مكة، )٣ }  (#þθ ä9$ s% öΝs9r& ôä3s? ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ 

(#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 { )؟ يعين إىل املدينة وخترجوا من مكة من بني أهل الشرك؟ فأكذهبم اهللا )٤

y7  {: تعاىل وأعلمنا بكذهبم، وقال Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ { )مرتهلم، )٥ }  æΛ© yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ 

#·ÅÁ tΒ ∩∠∪ { )بئس املصري إىل جهنم، مث استثىن أهل العذر منهم، فقال:  أي)٦ : 

]٩٨ [} ω Î) tÏyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï!$ |¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ \' s#‹Ïm { )٧( 
Ÿω  {ال يقدرون على حيلة وال على نفقة وال على قوة اخلروج منها،  uρ tβρ ß‰ tG öκ u‰ 

Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ { )ال يعرفون طريق : وقال جماهد. ال يعرفون طريقا إىل اخلروج:  أي)٨

 . املدينة

                                                 
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٩٨: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٢ 

≈¯×y7Í  {: قوله تعاىل] ٩٩[ s9'ρ é'sù  |¤ tã ª!$# β r& uθ à÷è tƒ öΝåκ÷]tã 4 { )يتجاوز عنهم، وعسى )١ 

%šχ  {من اهللا واجب، ألنه لإلطماع، واهللا تعاىل إذا أطمع عبدا وصله إليه،  x.uρ ª!$# #‚θ àtã 

#Y‘θ àxî ∩∪ { )كنت أنا وأمي ممن عذر اهللا، يعين : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٢

 .  يدعو هلؤالء املستضعفني يف الصالة املستضعفني، وكان رسول اهللا

 )٣( } tΒuρ öÅ_$pκç‰ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ô‰Ågs† ’Îû ÇÚö‘F{$# $Vϑxî≡tãΒ #ZÏWx. Zπyèy™uρ 4 *  {: قوله تعاىل] ١٠٠[
متزحزحا عما : متحوَّال يتحول إليه، وقال جماهد: أي) ُمرَاغًَما( :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

هاجر يراغم مسيت املهاجرة مراغمة ألن من ي: املهاجر، قيل: املراغم: يكره، وقال أبو عبيدة
tΒ  {سعة من الضاللة إىل اهلدى : يف الرزق، وقيل: قومه، وسعة أي uρ ól ãøƒ s† .ÏΒ Ïµ ÏF÷ t/ 

#·Å_$ yγ ãΒ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO çµø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ$# { )قبل بلوغه إىل مهاجره، :  أي)٤}  ô‰ s) sù 

yì s% uρ { )وجب :  أي)٥}  … çν ã ô_ r& ’ n? tã «! ابه على نفسه فضال منه،  بإجي)٦( } 3 #$

}  tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃⊃∪ { )٧( . 

 }  #sŒÎ)uρ ÷Λä قوله] ١٠١[ ö/uŸÑ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )سافرمت، :  أي)٨}  }§øŠn= sù ö/ä3ø‹n= tæ 

îy$ uΖã_ { )حرج وإمث :  أي)٩}  β r& (#ρ çÝÇø)s? zÏΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# { )يعين من أربعة ركـعات )١ 
                                                 

 . ٩٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ٩٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٠٠: ورة النساء آية س) ٧(
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٣ 

β÷  {ركـعات إىل ركعتني، وذلك يف صالة الظهر والعصر والعشاء،  Î) ÷Λä øÅz β r& 

ãΝä3uΖÏFøtƒ { )تالكـم ويقتلكم يغ:  أي)٢}  t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 4 { )يف الصالة )٣ }  ¨β Î) 

t ÍÏ≈ s3ø9$# (#θ çΡ% x. ö/ä3s9 #xρ ß‰tã $ YΖ Î7•Β ∩⊇⊃⊇∪ { )ظاهر العداوة:  أي)٤ . 

قوله تعاىل َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعَك َولَْيأُْخذُوا 
 .... أَْسِلَحَتُهْم

sŒÎ)uρ |MΖä. öΝÍκ#  {: قوله تعاىل] ١٠٢[ Ïù |M ôϑ s% r'sù ãΝßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9$# { )روى الكليب عن )٥ 

  أيب صاحل عن ابن عباس وجابر رضي اهللا عنهم أن املشركني ملا رأوا رسول اهللا
: بعضهم لبعضوأصحابه قاموا إىل الظهر يصلون مجيعا ندموا إال كانوا أكبوا عليهم، فقال 

دعوهم فإن هلم بعدها صالة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعين صالة العصر، فإذا 
قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم، فرتل جربيل عليه السالم فعلمه صالة اخلوف، ومجلته 
أن العدو إذا كانوا يف معسكرهم يف غري ناحية القبلة فيجعل اإلمام القوم فرقتني فتقف 

فة وجاه العدو حترسهم، ويشرع اإلمام مع طائفة يف الصالة، فإذا صلى هبم ركعة قام طائ
وثبت قائما حىت أمتوا صالهتم، وذهبوا إىل وجاه العدو مث أتت الطائفة الثانية فصلى هبم 
الركعة الثانية وثبت جالسا حىت أمتوا ألنفسهم الصالة، مث يسلم هبم، وهذه رواية سهل بن 

: أي) َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم( : صلى كذلك بذات الرقاع، قوله تعاىل  النيب أن أيب حثمة
=öΝà)tFù  {شهيدا معهم فأقمت هلم الصالة،  sù ×π xÍ← !$ sÛ Νåκ÷]ÏiΒ y7 tè ¨Β { )فلتقف :  أي)٦

                                                                                                                                            
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٤ 

} (#ÿρ ä‹äz ù'u‹ø9uρ öΝåκtJ ys Î= ó™ r& #sŒÎ* sù (#ρ ß‰y∨y™ { )صلوا، :  أي)١}  (#θ çΡθ ä3uŠù= sù ÏΒ öΝà6Í← !#u‘ uρ { )٢( 
ÏNù'tG  {يريد مكان الذين هم وجاه العدو،  ø9uρ îπ xÍ← !$ sÛ 2” t÷z é& óΟs9 (#θ= |Á ãƒ { )وهم )٣ ،

=θ#)  {الذين كانوا يف وجه العدو  |Á ã‹ù= sù y7 yè tΒ (#ρ ä‹è{ù'uŠø9uρ öΝèδ u‘ õ‹Ïn öΝåκtJ ys Î= ó™ r&uρ 3 { )قيل)٤  :

Šuρ zƒ¨  {هم الذين صلوا، : هؤالء الذين أتوا، وقيل Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )يتمىن الكفار، )٥ } öθ s9 

šχθ è=àøó s? { )وجدوكم غافلني، :  أي)٦}  ôtã öΝä3ÏFys Î= ó™ r& ö/ä3ÏG yè ÏG øΒ r&uρ tβθ è=‹Ïϑ uŠsù Νà6ø‹n= tæ 

\' s#ø‹¨Β Zο y‰Ïn≡uρ 4 { )فيقصدونكـم وحيملون عليكم محلة واحدة، )٧ }  Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝà6ø‹n= tã 

β Î) tβ% x. öΝä3Î/ “ ]Œr& ÏiΒ @sÜ¨Β ÷ρ r& ΝçFΖä. # yÌö̈Β β r& (#þθ ãè ŸÒ s? öΝä3tG ys Î= ó™ r& ( { )رخص يف وضع )٨ ،

ρ#) {السالح يف حال املطر واملرض، ألن السالح يثقل محله يف هاتني احلالتني،  ä‹è{uρ 

öΝä.u‘ õ‹Ïn 3 { )وا العدو كيال يتغفلوكم، واحلذر ما يتقى به من العدو، راقب:  أي)٩}  ¨βÎ) 

©!$# £‰tã r& t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨ‹ Îγ•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )اإلمث، من جنحت إذا :  يهانون فيه، واجلُناح)١٠

 . عدلت عن القصد

                                                 
 . ١٠٢: النساء آية سورة ) ١(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١٠٢: اء آية سورة النس) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٥ 

]١٠٣ [}  #sŒÎ* sù ÞΟçFøŠŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9$# { )يعين صالة اخلوف، أي فرغتم منها، )١ 

} (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# { )صلوا هللا :  أي)٢}  $Vϑ≈uŠÏ% { )يف حال الصحة، )٣ } #YŠθãèè%uρ { )يف )٤ 

اذكروا اهللا بالتسبيح :  عند اجلرح والزمانة، وقيل)٥( } n?tãuρ öΝà6Î/θãΖã_ 4’4  {حال املرض، 

سكنتم وآمنتم، :  أي)٦( } #$sŒÎ*sù öΝçGΨtΡù'yϑôÛ#  {والتحميد والتهليل والتمجيد على كل حال، 

} (#θ ßϑŠ Ï% r'sù nο 4θ n= ¢Á9$# 4 { )أمتوها أربعا بأركاهنا، :  أي)٧}  ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9$# ôM tΡ% x. ’n?tã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θ è% öθ ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )ع ركعات واجبا مفروضا مقدرا يف احلضر أرب:  قيل)٨

 . أي فرضا مؤقتا وقته اهللا عليهم: ويف السفر ركعتان، وقال جماهد

Ÿω  {: قوله تعاىل] ١٠٤[ uρ (#θ ãΖÎγ s? ’Îû Ï!$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s)ø9$# ( { )اآلية، سبب نزوهلا أن أبا )٩ 

 طائفة يف آثارهم فشكوا أمل   وأصحابه ملا رجعوا يوم أحد بعث رسول اهللا فيانس
Ÿω  {: اجلراحات، فقال اهللا تعاىل uρ (#θ ãΖÎγ s? ’ Îû Ï!$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s)ø9$# ( { )ابتغاء تضعفوا يف:  أي)١٠ 

β  {القوم يف طلب القوم أيب سفيان وأصحابه،  Î) (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ s9ù's? { )تتوجعون من )١١ 

                                                 
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٠٤: ية سورة النساء آ) ٩(
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ١٠(
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٦ 

óΟßγ  {اجلراح،  ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ s9ù'tƒ { )يتوجعون، يعين الكفار :  أي)١}  $ yϑ x. šχθßϑ s9ù's? ( 

tβθ ã_ös?uρ zÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ã_ ötƒ 3 { )ملون من األجر والثواب يف وأنتم مع ذلك تأ:  أي)٢

%tβ  {اآلخرة والنصر يف الدنيا ما ال يرجون،  x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠÎ= tã $ ¸ϑŠÅ3ym ∩⊇⊃⊆∪ { )٣( . 

 )٤( } ΡÎ) !$uΖø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) |=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ zΝä3óstGÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$oÿÏ3 y71u‘r& ª!$# 4̄$!  {: قوله تعاىل] ١٠٥[
نزلت هذه اآلية يف رجل من األنصار يقال له طعمة بن أبريق من بين : اآلية، عن ابن عباس قال
ق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان، وكانت الدرع يف جراب له فيه ظفر بن احلارث سر

دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق يف اجلراب حىت انتهى إىل الدار، مث خبأها عند رجل من اليهود 
يقال له زيد بن السمني، فالتمست الدرع عند طعمة فحلف باهللا ما أخذها وما له هبا من علم، 

لقد رأينا أثر الدقيق حىت دخل داره، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر : درعفقال أصحاب ال
الدقيق إىل مرتل اليهودي فأخذوه منه، فقال اليهودي دفعها إيل طعمة بن أبريق، فجاء بنو 

إنك إن :  وسألوه أن جيادل عن صاحبهم، وقالوا له ظفر وهم قوم طعمة إىل رسول اهللا
 أن يعاقب اليهودي فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية  ول اهللامل تفعل افتضح صاحبنا، فهم رس

$!  {: فقال ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ { )باألمر والنهي والفصل، )٥ }  zΝä3ós tG Ï9 t ÷t/ 

                                                 
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٧ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª!$# 4 { )مبا علمك اهللا وأوحى إليك، )١ }  Ÿω uρ ä3s? tÏΖÍ← !$ y‚ ù=Ïj9 { )٢( 
$  {طعمة،  Vϑ‹ ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ { )معينا مدافعا عنه)٣  . 

 .... قوله تعاىل َواْسَتْغِفِر اللََّه ِإنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما
]١٠٦ [}  ÌÏøó tG ó™$#uρ ©!$# ( { )مما مهمت به من معاقبة اليهودي، وقال مقاتل)٤  :

χ  {واستغفر اهللا من جدالك عن طعمة  Î) ©!$# tβ%x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊃∉∪ { )٥( . 

]١٠٧ [}  Ÿω uρ öΑÏ‰≈ pgéB { )ال ختاصم، )٦ }  Çtã š Ï% ©!$# tβθ çΡ$ tFøƒ s† öΝæη |¡àΡr& 4 { )٧( 
β¨  {يانة والسرقة، يظلمون أنفسهم باخل: أي Î) ©! $# Ÿω = Ït ä†  tΒ tβ% x. $ ºΡ# §θ yz { )٨( 

$  {خائنا،  VϑŠ ÏO r& ∩⊇⊃∠∪ { )إنه :  بسرقة الدرع، أثيما يف رميه اليهودي، قيل)٩

 واملراد به غريه، واالستغفار يف حق األنبياء بعد النبوة على  خطاب مع النيب
إما لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمته وقرابته، أو ملباح جاء : أحد الوجوه الثالثة

 . اه السمع والطاعة حلكم الشرعالشرع بتحرميه فيتركه باالستغفار، فاالستغفار يكون معن

                                                 
 . ١٠٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٥ :سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٠٧: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٨ 

]١٠٨ [}  tβθ à÷‚ tG ó¡o„ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# { )يستترون ويستحيون من الناس، يريد :  أي)١

Ÿω  {بين ظفر بن احلارث،  uρ tβθ à÷‚ tG ó¡o„ zÏΒ «!$# { )ال يستترون وال يستحيون من :  أي)٢

uθ  {اهللا،  èδ uρ öΝßγ yè tΒ øŒÎ) tβθ çG ÍhŠu; ãƒ { )تدبري الفعل ليال، : التبييت يتقولون ويؤلفون، و)٣} $ tΒ 

Ÿω 4 yÌötƒ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# 4 { )نرفع األمر إىل النيب:  وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم)٤  

فإنه يسمع قوله وميينه ألنه مسلم وال يسمع من اليهودي فإنه كافر، فلم يرض اهللا ذلك 
%tβ  {منهم،  x.uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ètƒ $ ¸ÜŠÏt èΧ ∩⊇⊃∇∪ { )مث يقول لقوم طعمة)٥  : 

]١٠٩ [}  óΟçFΡr'̄≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδ óΟçFø9y‰≈ y_ { )هؤالء، يا: ، أي)٦ }  öΝåκ÷]tã { )أي)٧  :

Íο  {عن طعمة، :  يعين)٨( } Îû’  {خاصمتم،  4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yϑ sù { )شدة :  واجلدال)٩

املخاصمة من اجلدل، وهو شدة القتل، فهو يريد قتل اخلصم عن مذهبه بطريق 
اجلدال من اجلدالة، وهي األرض، فكان كل واحد من اخلصمني : احلجاج، وقيل

≈‰ãΑÏ  { وصرعه على اجلدال، هر صاحبهيروم ق yf ãƒ ©!$# öΝåκ÷]tã uΘöθ tƒ { )عن : ، يعين)١٠

                                                 
 . ١٠٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٤٩٩ 

Ïπ  {طعمة،  y ϑ≈ u Š É) ø9 $ # Π r   { إذا أخذه اهللا بعذابه، )١( } & ¨Β ãβθ ä3 t ƒ öΝ Íκ ö n = t ã 

WξŠ Å2 u ρ ∩⊇⊃∪ { )من الذي يذب عنهم، ويتوىل أمرهم يوم القيامة، :  كفيال، أي)٢

 : مث استأنف فقال

]١١٠ [}   tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ # ¹ þθ ß™ { )يعين السرقة، )٣ }  ÷ρ r& öΝ Î= ôà tƒ … çµ |¡ ø tΡ { )٤( 
يعين إمثا دون : شركا أو يظلم نفسه: ومن يعمل سوءا أي: وقيلبرميه الربيء، 

Ο¢  {الشرك،  èO Ì Ï øó tG ó¡ o„ ©! ‰Ï  {يتب إليه ويستغفره، :  أي)٥( } #$ Éf tƒ ©! $# # Y‘θ à xî 

$ VϑŠ Ïm  .  يعرض التوبة على طعمة يف هذه اآلية)٦( } ∪⊂⊆⊆∩ ‘§

]١١١ [}  tΒ uρ ó=Å¡õ3tƒ $ Vϑ øO Î) { )ما سرقته إمنا :ميني طعمة بالباطل، أي:  يعين)٧ 

$  {سرقه اليهودي  yϑ ¯ΡÎ* sù …çµç7Å¡õ3tƒ 4’n?tã Ïµ Å¡øtΡ 4 { )فإمنا يضر به نفسه، )٨ }  tβ% x.uρ ª!$# 

$ ¸ϑŠ Î= tã { )بسارق الدرع )٩ }  $ VϑŠÅ3ym ∩⊇⊇⊇∪ { )حكم بالقطع على السارق)١٠  . 

]١١٢ [}  tΒ uρ ó=Å¡õ3tƒ ºπ t↔ ÿ‹ÏÜyz { )سـرقة الدرع، :  أي)١}  ÷ρ r& $ \ÿ ùSÎ) { )٢( 
ΟèO ÏΘötƒ Ïµ¢  {بيمينه الكاذبة،  Î/ { )يقذف مبا جىن :  أي)٣}  $ \↔ ÿƒ Ìt/ { )منه وهو )٤ 

                                                 
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١١١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١١١: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١١١: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٠ 

≅Ï‰s)sù Ÿ  {نسبة السرقة إىل اليهودي  yϑ tG ôm $# $ YΨ≈tFöκæ5 { )هو البهت، وهو الكذب :  البهتان)٥

$  {الذي يتحري يف عظمه،  Vϑ øO Î)uρ $ YΨÎ6 •Β ∩⊇⊇⊄∪ { )ومل ) ثُمَّ َيْرِم ِبِه( ذنبا بينا، وقوله: ، أي)٦

ل هبما بعد ذكر اخلطيئة واإلمث، رد الكناية إىل اإلمث أو جعل اخلطيئة واإلمث كالشيء يق
 . الواحد

Ÿωöθ  {: قوله تعاىل] ١١٣[ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# y7 ø‹n= tã …çµçG uΗ ÷qu‘ uρ { )يقول للنيب)٧   

} M£ϑ oλm; { )أضمرت، :  لقد مهت أي)٨}  ×π xÍ← !$©Û óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ { )قوم طعمة، :  يعين)٩

} χr& x8θ = ÅÒãƒ { )خيطئوك يف احلكم ويلبسوا عليك األمر حىت تدافع عن طعمة، )١٠ 

}  $ tΒ uρ šχθ = ÅÒãƒ Hω Î) öΝåκ|¦ àΡr& ( { )يعين يرجـع وباله عليها، )١١ }  $ tΒ uρ š tΡρ •ÛØo„ ÏΒ 

&ó x« 4 { )يريد أن ضرره يرجع إليهم، )١٢ }  tΑt“Ρr&uρ ª!$# š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# { )يعين)١٣  :

                                                                                                                                            
 . ١١٢: ورة النساء آية س) ١(
 . ١١٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١١٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١١٣: النساء آية سورة ) ١٠(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ١١(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ١٢(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠١ 

sπ  {القرآن،  yϑ õ3Ït ø:$#uρ { )القضاء بالوحي :  يعين)١}  š yϑ ©= tãuρ $ tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn= ÷è s? 4 { )٢( 
%šχ  {من علم الغيب : من األحكام، وقيل x.uρ ã≅ ôÒ sù «!$# y7ø‹n= tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇⊇⊂∪ { )٣( . 

قوله تعاىل لَا َخْيَر ِفي كَِثٍري ِمْن َنْجَواُهْم ِإلَّا َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصلَاٍح َبْيَن 
 .... النَّاِس

ω uö *  {: قوله تعاىل] ١١٤[ yz ’Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ { )قوم طعمة، :  يعين)٤

: هي اإلسرار يف التدبري، وقيل: اآلية عامة يف حق مجيع الناس، والنجوى: وقال جماهد
ال خري يف كثري مما يدبرونه :  اآليةالنجوى ما يتفرد بتدبريه قوم سرا كان أو جهرا، فمعىن

ω  {بينهم،  Î) ôtΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ { )إال يف جنوى من أمر بصدقة، فالنجوى تكون :  أي)٥

الرجال : بصدقة، وقيل النجوى هاهنالكن من أمر : هذا استثناء منقطع، يعين: فعال، وقيل
“# øŒÎ)uρ öΛèε  {: املتناجون، كما قال تعاىل uθ øgwΥ { )ِإلَّا َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة( ].٤٧: اإلسراء [)٦ (

ρ÷  {حث عليها، : أي r& >∃ρ ã÷è tΒ { )بطاعة اهللا وما يعرفه الشرع، وأعمال الرب :  أي)٧

ρ÷  {كلها معروف، ألن العقول تعرفها،  r& £x≈ n=ô¹ Î) š ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 { )فعن أم كلثوم )٨ 

ليس الكذاب من أصلح بني الناس فقال  {:  يقول مسعت رسول اهللا: بنت عقبة قالت

                                                 
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٤٧: راء آية سورة اإلس) ٦(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٢ 

tΒ  {: قوله تعاىل. )١( } خريا أو منى خريا uρ ö≅yè øtƒ š Ï9≡sŒ { )هذه األشياء اليت :  أي)٢

$!u  {ذكرها،  tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# { )اه، طلب رضـ:  أي)٣}  t∃öθ |¡sù ÏµŠ Ï?÷σçΡ { )٤( 
_ô·#  {فـي اآلخرة،  r& $ \Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )بالياء، يعين يؤتيه ) يؤتيه( مرو ومحزة، قرأ أبو ع)٥

 . اهللا، وقرأ اآلخرون بالنون

tΒ  {: قوله تعاىل] ١١٥[ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# { )نزلت يف طعمة بن أبريق وذلك )٦ 

 خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة، فهرب إىل مكة أنه ملا ظهرت عليه السرقة
tΒ  {: وارتد عن الدين، فقال تعاىل uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# { )خيالفه، :  أي)٧}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# { )من التوحيد واحلدود، )٨ }  ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )أي)٩  :

&Ï  {طريق املؤمنني، غري  Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? { )نكله يف اآلخرة إىل ما توىل يف الدنيا، :  أي)١٠

}  Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )١١( . 

                                                 
أبو داود , )١٩٣٨(الترمذي الرب والصلة , )٢٦٠٥(مسلم الرب والصلة واآلداب , )٢٥٤٦(البخاري الصلح ) ١(

 ). ٦/٤٠٣(أمحد , )٤٩٢١(األدب 
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ١٠(
 . ١١٥: سورة النساء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٣ 

]١١٦ [}  ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ š Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 tΒ uρ 

õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ { )ذهب عن الطريق وُحرم اخلري كله، :  أي)١

إن هذه اآلية نزلت يف شيخ من األعراب : وقال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
يا نيب اهللا إين شيخ منهمك يف الذنوب، إال أين مل أشرك باهللا :  فقال جاء إىل رسول اهللا

 عرفته وآمنت به، ومل أختذ من دونه وليا ومل أواقع املعاصي جرأة على اهللا، وما شيئا منذ
تومهت طرفة عني أين أعجز اهللا هربا وإين لنادم تائب مستغفر فماذا حايل؟ فأنزل اهللا تعاىل 

 . هذه اآلية

β  {: قوله تعاىل] ١١٧[ Î) šχθ ãã ô‰tƒ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) $ ZW≈ tΡÎ) { )نزلت يف أهل مكة، )٢ 

$tΑ  {: ما يعبدون، كقوله تعاىل: أي s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š$# { )اعبدوين، بدليل قوله :  أي)٣

β¨  {: ىلتعا Î) š Ï% ©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã { )من دون : أي) من دونه( :، قوله)٤

َناثًا( اهللا، لَّا ِإ : نأراد باإلناث األوثان ألهنم كانوا يسموهنا باسم اإلناث، فيقولو) ِإ
أنثى بين فالن فكان يف كل : الالت والعزى ومناة، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة

β  {:  يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، ولذلك قالواحدة منهن شيطان Î) uρ 

šχθ ãã ô‰ tƒ ω Î) $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© # Y‰ƒ Ì ¨Β ∩⊇⊇∠∪ { )هذا قول أكثر املفسرين يدل على صحة )٥ ،

مجع ) ِإنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه ِإلَّا أُثًُنا(  وأن املراد باإلناث األوثان قراءة ابن عباس: التأويل
مواتا ال روح فيه، ألن أصنامهم : إال إناثا أي: الوثن فصري الواو مهزة، وقال احلسن وقتادة

 إناثا ألنه خيرب عن املوات، كما خيرب عن اإلناث، وألن اإلناث كانت من اجلمادات مساها
                                                 

 . ١١٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١١٧:  النساء آية سورة) ٢(
 . ٦٠: سورة غافر آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة غافر آية ) ٤(
 . ١١٧: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٤ 

أراد باإلناث املالئكة : أدون اجلنسني كما أن املوات أرذل من احليوان، وقال الضحاك
=θè#)  {: املالئكة إناث، كما قال اهللا تعاىل: وكان بعضهم يعبدون املالئكة ويقولون yè y_ uρ 

sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# t Ï% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q§9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 { )وما : ، أي)َوِإنْ َيْدُعونَ ِإلَّا َشْيطَاًنا َمِريًدا( ،)١

ملارد، ا: يعبدون إال شيطانا مريدا ألهنم إذا عبدوا األصنام فقد أطاعوا الشيطان، واملريد
 . إبليس: وهو املتمرد العايت اخلارج عن الطاعة، وأراد

]١١٨ [}  çµ uΖyè ©9 ª!$# ¢ { )أبعده اهللا من رمحته، :  أي)٢}  š^$ s% uρ { )قال :  يعين)٣

β¨  {إبليس،  x‹Ïƒ ªBV{ ôÏΒ x8ÏŠ$ t6 Ïã $ Y7ŠÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø¨Β ∩⊇⊇∇∪ { )حقا معلوما، فما أطيع فيه :  أي)٤

القطع، ومنه الفرضة يف النهر وهي الثلمة : إبليس فهو مفروضه وأصل الفرض يف اللغة
للشق الذي يكون فيه الوتر واخليط الذي يشد به : كون فيه، وفرض القوس والشراكت

 . الشراك

]١١٩ [}  öΝßγ ¨Ψ̄= ÅÊ _{uρ { )ألغوينهم، يقوله إبليس، وأراد به : عن احلق، أي:  يعين)٥

uΖÎiƒ£{: ، وإال فليس إليه من اإلضالل شيء، كما قالالتزيني y— _{ öΝßγ s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )٦( 
}  öΝßγ ¨Ψt ÏiΨ tΒ_{uρ { )وال أمنينهم أن ال جنة وال نار : أمنينهم ركوب األهواء، وقيل: ، قيل)٧

öΝßγ  {أمنينهم إدراك اآلخرة مع ركوب املعاصي : بعث، وقيل ¯ΡtãΒ Uψuρ £à6ÏnG u; ã‹n= sù šχ#sŒ# u 

                                                 
 . ١٩: سورة الزخرف آية ) ١(
 . ١١٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١١٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٥ 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# öΝåκ̈Ξzß∆ Uψuρ χ çÉitó ãŠn= sù šYù= yz «!$# 4 { )واحلسن اس رضي اهللا عنهما ، قال ابن عب)١

: يعين دين اهللا، نظريه قولـه تعاىل: وجماهد وقتادة وسعيد بن املسيب والضحاك
}  Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 { )بتحليل احلرام لدين اهللا، يريد وضع اهللا يف الدين:  أي)٢ 

وحترمي احلالل، وقال عكرمة ومجاعة من املفسرين فليغرين خلق اهللا باخلصاء والوشم وقطع 
: اآلذان حىت حّرم بعضهم اخلصاء وجوزه بعضهم يف البهائم، ألن فيه غرضا ظاهرا، وقيل

تغيري خلق اهللا هو أن اهللا تعاىل خلق األنعام للركوب واألكل فحرموها، وخلق الشمس 
tΒ  {لقمر واألحجار ملنفعة العباد فعبدوها من دون اهللا، وا uρ É‹Ï‚ −Ftƒ z≈ sÜø‹¤±9$# $ wŠÏ9uρ ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!$# { )ربا يطيعه، :  أي)٣}  ô‰s)sù tÅ¡yz $ ZΡ#tó¡äz $ YΨ Î6•Β ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

]١٢٠ [}  öΝèδ ß‰Ïètƒ öΝÍκ ÏiΨ yϑ ãƒ uρ ( { )فوعده ومتنيته ما يوقعه يف قلب اإلنسان من )٥ 

الدنيا، وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من اإلنفاق وصلة الرحم كما طول العمر ونيل 
≈ß  {: قال اهللا تعاىل sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ t ø) x ø9  ومينيهم بأن ال بعث وال جنة )٦( } #$

$  {وال نار  tΒ uρ ãΝèδß‰Ïè tƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# ω Î) #·‘ρ áäî ∩⊇⊄⊃∪ { )باطال:  أي)٧ . 

]١٢١ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ1 uρ ù'tΒ ÞΟ̈Ψ yγ y_ Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† $ pκ÷]tã $ TÁŠÏt xΧ ∩⊇⊄⊇∪ { )مفرا :  أي)٨

 . ومعدال عنها
                                                 

 . ١١٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ٢(
 . ١١٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢٠: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٦٨: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٢١: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٦ 

قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر 
 ... َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا

š  {: قوله تعاىل] ١٢٢[ Ï%©!$#uρ (#θãΨ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ è= Åz ô‰ãΖy™ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB 

ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )من حتت الغرف واملساكن، :  أي)١}  t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( y‰ôã uρ «!$# 

$ y)ym 4 ôtΒ uρ ä−y‰ô¹ r& zÏΒ «!$# WξŠ Ï% ∩⊇⊄⊄∪ { )٢( . 

$øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ§{  {: قوله تعاىل] ١٢٣[ tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# 3 { )اآلية، قال )٣ 

أراد ليس أمانيكم أيها املسلمون وال أماين أهل الكتاب يعين : مسروق وقتادة والضحاك
نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل : اليهود والنصارى، وذلك أهنم افتخروا، فقال أهل الكتاب

بنا يقضي على نبينا خامت األنبياء وكتا: كتابكـم فنحن أوىل باهللا منكم، وقال املسلمون
أراد بقوله : وقال جماهد. الكتب، وقـد آمنا بكتابكم ومل تؤمنوا بكتابنا فنحن أوىل

}}§øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ$ tΒ r'Î/ { )ال بعث وال حساب، :  يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أهنم قالوا)٤

$ s9  {: وقال أهل الكتاب uΖ¡¡yϑ s? â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$−ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è̈Β 4 { )و )٥ ،}  s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# 

ω Î) tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 { )فأنزل اهللا تعاىل)٦ ، :}  }§øŠ©9 öΝä3Íh‹ÏΡ$ tΒ r'Î/ { )أي)٧  :

≅tΒ ö  {ليس األمر باألماين وإمنا األمر بالعمل الصاحل،  yϑ ÷ètƒ #[þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ { )قال ابن )٨ ،

                                                 
 . ١٢٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١١١: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ١٢٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٢٣: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٧ 

Ÿω  {اآلية عامة يف حق كل عامل : عباس وسعيد بن جبري ومجاعة uρ ô‰Ågs† …çµ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

$ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ { )١( . 

∅  {: قوله تعاىل] ١٢٤[ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδuρ ÖÏΒ ÷σãΒ 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù tβθè= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôàãƒ #ZÉ)tΡ ∩⊇⊄⊆∪ { )مقدار النقري، وهو النقرة اليت : ي أ)٢

 . تكون يف ظهر النواة

]١٢٥ [}  ôtΒ uρ ß|¡ôm r& $ YΨƒ ÏŠ { )أحكـم دينا )٣ }  ô£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! { )٤( 
uθ  {فوض أمره إىل اهللا، : أخلص عمله هللا، وقيل: أي èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ { )موحد، :  أي)٥

}  yìt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) { )دين إبراهيم عليه السالم، :  يعين)٦}  $ Z‹ÏΖym 3 { )أي)٧  :

ومن دين إبراهيم الصالة إىل الكعبة : باس رضي اهللا عنهمامسلما خملصا، قال ابن ع
والطواف هبا ومناسك احلج، وإمنا ُخـصَّ هبا إبراهيم ألنه كان مقبوال عند األمم أمجع، 

x‹sƒ  {. ألنـه ُبعـث علـى ملـة إبراهيـم وزيدت له أشياء: وقيل ªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 

WξŠ Î= yz ∩⊇⊄∈∪ { )معىن اخلليل الذي ليس يف : صفاء املودة، قال الزجاج:  صفيا، واخللة)٨

 . الصداقة، فسمي خليال ألن اهللا أحبه واصطفاه: حمبته خلل، واخللة

                                                 
 . ١٢٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٨ 

$  }  ¬!uρ قوله] ١٢٦[ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχ% Ÿ2 uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ &ó_ x« 

$ VÜŠÏt ’Χ ∩⊇⊄∉∪ { )أحاط علمه جبميع األشياء:  أي)١ . 

y7  {: قوله تعاىل] ١٢٧[ tΡθ çG øtG ó¡o„ uρ ’ Îû Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ( È≅è% ª!$# öΝà6‹ ÏG øãƒ £ÎγŠ Ïù { )اآلية، )٢ 

هي اليتيمة تكون يف حجر الرجل، وهو وليها فريغب يف : قالت عائشة رضي اهللا عنها
نكاحها إذا كانت ذات مجال ومال بأقل من سّنة صداقها، وإذا كانت مرغوبة عنها يف قلة 

جلمال تركها، ويف رواية هي اليتيمة تكون يف حجر الرجل قد شركته يف ماله املال وا
فريغب أن يتزوجها لدمامتها ويكره أن يزوجها غريه فيدخل عليه يف ماله فيحبسها حىت 

يستخربونك يف : أي) َوَيْسَتفُْتوَنَك(  متوت فريثها، فنهاهم اهللا عن ذلك، قوله
$  {، ) ِفيِهنَّقُِل اللَُّه ُيفِْتيكُْم( النساء، tΒ uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )معناه : ، قيل)٣

يريد اهللا أن يفتيكم فيهن وكتابه يفتيكـم فيهن، وهو : ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل
 }  (#θ قوله è?# uuρ #’ yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæη s9≡uθ øΒ r& ( { )قوله)٤ ، :}  ’Îû ‘yϑ≈ tG tƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )هذا )٥ 

  {إضافة الشيء إىل نفسه ألنه أراد باليتامى النساء،  ÉL≈©9$# Ÿω £ßγ tΡθ è?÷σè? { )ال :  أي)٦

$  {تعطوهنن،  tΒ |=ÏG ä. £ßγ s9 { )من صداقهن، )٧ }  tβθ ç6 xîös?uρ βr& £èδθ ßs Å3Ζs? { )أي)٨  :

ال تؤتوهنن أراد : يف نكاحهن ملاهلن ومجاهلن بأقل من صداقهن، وقال احلسن ومجاعة

                                                 
 . ١٢٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٧:  النساء آية سورة) ٣(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٠٩ 

: كانوا ال يورثون النساء، وترغبون أن تنكحوهن، أيحقهن من املرياث ألهنم 
tÏyè {عن نكاحهن لدمامتهن،  ôÒtFó¡ßϑ ø9$#uρ š∅ ÏΒ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$# { )ويفتيكم يف :  يريد)١

ستضعفني من الولدان وهم الصغار، أن تعطوهم حقوقهم ألهنم كانوا ال ُيورِّثون امل
θ#)  {الصغار، يريد ما يتلى عليكم يف باب اليتامى من قوله  è?# uuρ #’ yϑ≈tFu‹ø9$# öΝæη s9≡uθ øΒ r& ( { )٢( 

χ  {يعين بإعطاء حقوق الصغار،  r&uρ (#θ ãΒθà)s? 4’ yϑ≈ tFu‹ù= Ï9 ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )ويفتيكم يف :  أي)٣

$  {بالقسط بالعدل يف مهورهن ومواريثهن، أن تقوموا لليتامى  tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô ÏΒ 9 ö yz 

¨β Î* sù ©! $# tβ% x.  Ïµ Î/ $ VϑŠ Î= tã ∩⊇⊄∠∪ { )جيازيكم عليه)٤  . 

ْيِهَما أَنْ ُيْصِلَحا قوله تعاىل َوِإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو ِإْعَراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَ
 .... َبْيَنُهَما ُصلًْحا

]١٢٨ [}Èβ Î)uρ îο r&zö∆ $# ôM sù% s{ { )علمت : ، أي)٥}.ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ { )زوجها من :  أي)٦

}# ·—θ à± çΡ { )يعين ترك مضاجعتها: بغضا، قال الكليب:  أي)٧ ،}÷ρ r& $ ZÊ# { ôã Î){ )٨( 
Ÿξ  {بوجهه عنها وقلة جمالستها،  sù yy$ oΨã_ !$ yϑ Íκö n= tæ { )أَنْ ( على الزوج واملرأة،:  أي)٩

                                                 
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢٧: آية سورة النساء ) ٤(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٠ 

β  {أي يتصاحلا، وقرأ أهل الكوفة ) َيصَّالََحا r& $ ys Î= óÁ ãƒ { )من أصلح، )١ }  $ yϑæη uΖ÷ t/ 

$ [s ù= ß¹ 4 { )يف الِقْسم والنفقة، وهو أن يقول الزوج هلا، إنك قد دخلت يف : ، يعين)٢

 أوثرها عليك يف القسمة ليال وهنارا فإن السن وإين أريد أن أتزوج امرأة شابة مجيلة
رضيِت هبذا فأقيمي وإن كرهت خلّيُت سبيلك، فإن رضيْت كانت هي احملسنة وال ُتجرب 
على ذلك، وإن مل ترض بدون حقها كان على الزوج أن يوفّيها حقها من القسم والنفقة 

ل مقاتل بن أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهية فهو حمسن وقا
هو أن الرجل يكون حتته املرأة الكبرية فيتزوج عليها الشابة، فيقول : حيان يف هذه اآلية

أعطيتك من مايل نصيبا على أن أقسم هلذه الشابة أكثر مما أقسم لك فترضى مبا : للكبرية
 يف هذه  وعن علي. اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما يف القسم

تكون املرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كرب فتكره فرقته، فإن : ة قالاآلي
=ßxù  {أعطته من ماهلا فهو له حل وإن أعطته من أيامها فهو حل له،  Á9$#uρ ×öyz 3 { )٣( 

إقامتها بعد ختيريه إياها واملصاحلة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خري من : يعين
ÏNuÅØôm  {الفرقة  é&uρ Ú[àΡF{$# £x ، يريد شح كل واحد من الزوجني بنصيبه )٤( } 4 ±9$#’

βÎ)uρ (#θ{احلرص على منع اخلري، : أقبح البخل، وحقيقته: والشحمن اآلخر،  ãΖÅ¡ós è?{ )٥( ،

G−(θà#)  {تصلحوا : أي s?uρ { )حتسنوا : هذا خطاب مع األزواج، أي:  اجلور، وقيل)٦

                                                 
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١١ 

χ   {لكراهة وتتقوا ظلمها باإلقامة معها على ا Î* s ù © ! $ # š χ% x . $ y ϑ Î/ š χθ è= y ϑ ÷è s ? 

# Z Î6 y z ∩⊇⊄∇∪ { )فيجزيكم بأعمالكم)١  . 

s9uρ (#þθ  {: قوله تعاىل] ١٢٩[ ãè‹ÏÜtFó¡n@ βr& (#θ ä9Ï‰÷è s? t ÷t/ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )لن تقدروا :  أي)٢

öθ {أن تسووا بني النساء يف احلـب وميل القلب،  s9 uρ öΝ çF ô¹ t ym ( { )على )٣ 

Ÿξsù (#θè=ŠÏϑ  {العدل،  s? { )إىل اليت حتبوهنا، :  أي)٤}  ¨≅ à2 È≅ øŠyϑ ø9$# { )يف القسم )٥ 

$  {ال ُتتِبعوا أهواءكـم أفعالكم، : والنفقة، أي yδρâ‘ x‹tG sù Ïπ s)¯= yè ßϑ ø9$$ x. 4 { )فتدعوا : ، أي)٦

: وسة، ويف قراءة أيب بن كعبكاحملب: وقال قتادة. األخرى كاملعلقة ال أيًِّما وال ذات بعل
 كان يقسم بني نسائه فيعدل  وروي عن أيب قالبة أن النيب. كأهنا مسجونة

مي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك : " ويقول للهم هذا قَْس  )٧( "ا
} β Î) u ρ ( #θ ßs Î= óÁ è? ( #θ à)−G s?uρ { )اجلور، )٨ }   χ Î* sù ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١٢٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٦(
،  ٤٧،  وابن ماجه يف كتاب النكاح ٢،  والنسائي يف كتاب عشرة النساء ٣٨ب النكاح رواه أبو داود يف كتا) ٧(

 . ، . ،  وهو معل٢٥والدارمي يف كتاب النكاح 
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٢٩: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٢ 

]١٣٠ [}  β Î)uρ $ s% §xtG tƒ { )الزوج واملرأة بالطالق، :  يعين)١}  Çøóãƒ ª!$# yξ à2 ÏiΒ 

Ïµ ÏG yè y™ 4 { )املرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى، :  من رزقه، يعين)٢}  tβ%x.uρ ª!$# 

$ ·èÅ™≡uρ $ VϑŠ Å3ym ∩⊇⊂⊃∪ { )واسع الفضل والرمحة حكيما فيما أمر به وهنى عنه، ومجلة )٣ 

أن الرجل إذا كانت حتته امرأتان أو أكثر فإنه جيب عليه التسوية بينهن يف : ُحكـم اآلية
ن يف فعل القسم عصى اهللا تعاىل، وعليه القضاء للمظلومة القسم، فإن ترك التسوية بينه

 . والتسوية شرط يف البيتوتة، أما يف اجلماع فال، ألنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه

!¬  {: قوله تعاىل] ١٣١[ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  عبيدا )٤( } 3 #$

$ ô‰s)s9uρ  {وُملكا  uΖøŠ¢¹ uρ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% { )أهل التوراة :  يعين)٥

öΝ  { يف كتبهم، واإلجنيل وسائر األمم املتقدمة ä.$ −ƒ Î) uρ { )يا أهل القرآن يف )٦ 

Èβ  {القرآن،  r& (#θ à)®?$# ©!$# 4 { )وحدوا اهللا وأطيعوه، : أي )٧}  β Î)uρ (#ρ ãàõ3s? { )مبا )٨ 

*βÎ¨  {أوصاكم اهللا به  sù ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )فإن هللا مالئكة : ، قيل)٩

                                                 
 . ١٣٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٣ 

%tβ  {يف السماوات واألرض هي أطوع له منكم،  x.uρ ª!$# $ †‹ÏΖxî { )عن مجيع خلقه غري )١ 

Y‰ŠÏΗ#  {حمتاج إىل طاعتهم،  xq ∩⊇⊂⊇∪ { )حممودا على نعمه)٢  . 

]١٣٢ [}  ¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ ¸ξŠ Ï.uρ ∩⊇⊂⊄∪ { )قال )٣ ،

فأي : دافعا وُمجريا، فإن قيل: يعين شهيدا أن فيها عبيدا، وقيل: عكرمة عن ابن عباس
لكل واحد : ؟ قيل)َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض( :فائدة يف تكرار قوله تعاىل

وما يف األرض وهو يوصيكم بالتقوى فمعناه هللا ما يف السماوات : منهما وجه، أما األول
*βÎ¨  {: فاقبلوا وصيته، وأما الثاين فيقول sù ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 tβ% x.uρ ª!$# 

$ †‹ÏΖxî { )فاطلبوا منه ما تطلبون، وأما الثالث فيقولهو الغين وله امللك :  أي)٤ :}  ¬!uρ 

$ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ ¸ξŠ Ï.uρ ∩⊇⊂⊄∪ { )له امللك فاختذوه وكيال :  أي)٥

 . وال تتوكلوا على غريه

βÎ) ù't±o„ öΝà6ö7Ïδ  {: قوله تعاىل] ١٣٣[ õ‹ãƒ { )يهلككم )٦ }  $ pκš‰ r& â¨$̈Ζ9$# { )٧( 
ÏN  {ر، الكفا: يعين ù' tƒ uρ š Í t}$ t↔ Î/ 4 { )يقول بغريكـم خري منكم وأطوع، )٨ 

}  tβ% x.uρ ª!$# 4’n?tã y7 Ï9≡sŒ #\ƒ Ï‰s% ∩⊇⊂⊂∪ { )قادرا)٩  . 
                                                 

 . ١٣١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٣٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٣٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٣٣: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٣٣: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٤ 

]١٣٤ [}  ̈Β tβ%x. ß‰ƒ Ìãƒ z># uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# y‰ΖÏè sù «!$# Ü># uθ rO $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 { )يريد )١ 

 آتاه اهللا من َعَرض الدنيا أو دفع   وال يريد هبا اهللامن كان يريد بعمله َعَرضا من الدنيا
عنه فيها ما أراد اهللا، وليس له يف اآلخرة من ثواب، ومن أراد بعمله ثواب اآلخرة آتاه اهللا 

%tβ  {: قوله تعاىل. من الدنيا ما أحب وجزاه اجلنة يف اآلخـرة x. uρ ª! $# $ Jè‹ Ïϑ y™ 

# Z ÅÁ t/ ∩⊇⊂⊆∪ { )٢( . 

 .... قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آمنوا كُوُنوا قَوَّاِمَني ِبالِْقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّه
]١٣٥ [}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ çΡθ ä. tÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκà− ¬! { )كونوا :  يعين)٣

كونوا قوامني : بالعدل هللا، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما: قائمني بالشهادة بالقسط، أي
öθ  {بالعدل يف الشهادة على من كـانـت له،  s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& Íρ r& È ø y‰ Ï9≡ uθ ø9 $# 

t Î/ t ø% F{ $# uρ 4 { )قولوا احلق ولو على أنفسكـم باإلقرار أو الوالدين :  يف الرحم، أي)٤

ا لفقره، فذلك قوله واألقربني، فأقيموها عليهم هللا، وال ُتحابوا غنيا لغناه وال ترمحوا فقري
∅βÎ) ï  {: تعاىل ä3tƒ $ †‹ÏΨ xî ÷ρ r& #ZÉ)sù ª!$$ sù 4’n< ÷ρ r& $ yϑ ÍκÍ5 ( { )أقيموا على املشهود :  منكم، أي)٥

ِكلوا أمرمها :  أوىل هبما منكم، أيعليه وإن كان غنيا وللمشهود له وإن كان فقريا فاهللا
Ÿξ  {معناه اهللا أعلم هبما، : وقال احلسن. إىل اهللا sù (#θ ãèÎ7−Fs? #“ uθ oλù; $# β r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 { )أي)٦  :

لتكونوا : معناه ال تتبعوا اهلوى لتعدلوا، أي:  احلق، وقيلوال جتوروا ومتيلوا إىل الباطل من

                                                 
 . ١٣٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣٥:  سورة النساء آية )٤(
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٥ 

βÎ)uρ (#ÿ…âθ  {. ال تتبع اهلوى لترضي ربك: عادلني كما يقال ù= s? { )حترفوا الشهادة :  أي)١

ρ÷  {لتبطلوا احلق  r& (#θ àÊ Ì÷è è? { )تلووا أي تدافعوا :  عنها فتكتموها وال تقيموها، يقال)٢

هذا خطاب مع احلكام يف : لََوْيَته حقه إذا دفعَته وأبطلَته، وقيل: يف إقامة الشهادة، يقال
إن تلووا أي متيلوا إىل أحد اخلصمني أو تعرضوا عنه، قرأ ابن عامر و: ليِّهم األشداق، يقول

: معناه: أصله تلووا، فحذفت إحدى الواوين ختفيفا، وقيل: بضم الالم، قيل) َتلُوا( ومحزة
β¨  {وإن تلوا القيام بأداء الشهادة أو تعرضوا فتتركوا أداءها  Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? # Z Î6 yz ∩⊇⊂∈∪ { )٣( . 

$  {: قوله تعاىل] ١٣٦[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u (#θ ãΨ ÏΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ { )اآلية، عن ابن )٤ 

عبد اهللا بن سالم وأسد وأسيد بين كعب، وثعلبة بن قيس  {نزلت هذه اآلية يف : عباس

 فهؤالء مؤمنو أهل وسالم بن أخت عبد اهللا بن سالم، وسلمة ابن أخيه ويامني بن يا مني
إنا نؤمن بك وبكتابك ومبوسى والتوراة وعزير ونكفر :  فقالوا الكتاب أتوا رسول اهللا

 والقرآن  بل آمنوا باهللا ورسوله حممد "  مبا سواه من الكتب والرسل، فقال النيب
 والقرآن  مبحمد) يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا( ، فأنزل اهللا هذه اآلية} وبكل كتاب كان قبله

≈= }  É حممد) آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه( ومبوسى عليه السالم والتوراة tFÅ3ø9$#uρ “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ 4’ n?tã 

Ï& Î!θ ß™ u‘ { )يعين القرآن، )٥ }  É=≈ tFÅ6ø9$#uρ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )من التوراة )٦ 

                                                 
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٣٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٣٦: سورة النساء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥١٦ 

tΒ  {واإلجنيل والزبور وسائر الكتب،  uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

ÌÅz Fψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪ { )فإنا نؤمن باهللا : ، فلما نزلت هذه اآلية قالوا)١

ورسوله والقرآن وبكل رسول وكتاب كان قبل القرآن، واملالئكة واليوم اآلخر ال نفرق 
يا ( :أراد هبم اليهود والنصارى، وقيل:  له مسلمون، وقال الضحاكبني أحد منهم وحنن

أراد هبم املنافقني، : مبحمد والقرآن، وقال جماهد) آمنوا( مبوسى وعيسى) أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا
هذا خطاب : وقال أبو العالية ومجاعة. بالقلب) آمنوا( باللسان) يا أيها الذين آمنوا( :يقول

آمنوا أي أقيموا واثبتوا على اإلميان، كما يقال ) يا أيها الذين آمنوا( :للمؤمنني، يقول
يا أيها ( :املراد به أهل الشرك، يعين: قم حىت أرجع إليك، أي اثبت قائما، وقيل: للقائم

 . باهللا ورسوله) آمنوا( بالالت والعزى) الذين آمنوا

β¨  {: قوله تعاىل] ١٣٧[ Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u ¢Ο èO (#ρ ã x x. ¢Ο èO (#θ ãΖ tΒ# u ¢Ο èO (#ρ ã x x. ¢Ο èO 

(#ρ ßŠ# yŠ ø— $# # \ ø ä. { )هم اليهود آمنوا مبوسى مث كفروا من بعد بعبادهتم :  قال قتادة)٢

: وقيل.   السالم، مث ازدادوا كفرا مبحمدالعجل، مث آمنوا بالتوراة مث كفروا بعيسى عليه
هو يف مجيع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم مث كفروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه مث 

هذا يف قوم مرتدين :  وقيل كفروا به، وكفرهم به تركهم إياه مث ازدادوا كفرا مبحمد
مث ازدادوا كفرا أي : قال جماهدآمنوا مث ارتدوا مث آمنوا مث ارتدوا ثـم آمنوا مث ارتدوا، و

óΟ©9 Çä3tƒ ª!$# tÏøó  {ماتوا عليه،  u‹Ï9 öΝçλm; { )مـا أقاموا على ذلك، )٣ ،}  Ÿω uρ öΝåκu‰ Ï‰öκu Ï9 

Kξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊂∠∪ { )مل يكن اهللا ليغفر هلم( :ما معىن قوله:  أي طريقا إىل احلق، فإن قيل)٤( ،

معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام : ومعلوم أنه ال يغفر الشرك إن كان أول مرة؟ قيل
                                                 

 . ١٣٦: ة النساء آية سور) ١(
 . ١٣٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة النساء آية ) ٤(
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لم مث كفر ال يغفر له كفره السابق عليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم مث كفر مث أس
 . الذي كان، يغفر له لو أنه دام على اإلسالم

]١٣٨ [} ÎÅe³o0 tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# {)أخربهم يا حممد )١ }¨βr'Î/ öΝçλm; $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠ Ï9r& ∩⊇⊂∇∪{ )٢( ،

معناه : شرة الوجه سارا كان أو غري ساّر، وقال الزجاجكل خرب يتغري به ب: والبشارة
حتيتك الضرب وعتابك السيف، : اجعل يف موضع بشارتك هلم العذاب، كما تقول العرب

 : بدال لك من التحية، مث وصف املنافقني فقال: أي

]١٣٩ [}  t Ï% ©!$# tβρä‹Ï‚ −Ftƒ t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )يعين يتخذون اليهود أولياء وأنصارا )٣ 

ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ  {أو بطانة  ÷σßϑ ø9$# 4 šχθ äó tG ö; tƒ r& ãΝèδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9$# { )أي املعونة والظهور على )٤ ،

β¨  {أيطلبون عندهم القوة، :  وأصحابه، وقيل حممد Î* sù nο ¨“ Ïè ø9$# { )الغلبة والقوة :  أي)٥

$ !¬  {والقدرة،  YèŠÏΗ sd ∩⊇⊂∪ { )٦( . 

]١٤٠ [}  ô‰s% uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )بفتح ) نزل( ، قرأ عاصم ويعقوب)٧

عليكم يا : بضم النون وكسر الزاي، أي) نزل( نزل اهللا، وقرأ اآلخرون: الزاي، أيالنون و
βr& #sŒÎ) ÷Λä÷  {معشر املسلمني  ÷èÏÿ xœ ÏM≈tƒ#u «!$# { )يعين القرآن )٨ }  ãxõ3ãƒ $ pκÍ5 é&t“ öκtJ ó¡ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù 

                                                 
 . ١٣٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٣٨: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٣٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٣٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٣٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٣٩: نساء آية سورة ال) ٦(
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ٨(
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(#ρ ß‰ãèø)s? óΟßγ yè tΒ {)مع الذين يستهزؤون، :  يعين)١}4 ®L ym (#θ àÊθèƒ s† ’Îû B]ƒ Ï‰tn ÿÍν Îöxî 4{ )٢( ،

 والقرآن، وهذا إشارة إىل ما أنزل اهللا يف  يأخذوا يف حديث غري االستهزاء مبحمد: أي
sŒÎ)uρ |M#  {سورة األنعام  ÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u óÚÍôã r'sù öΝåκ÷]tã 4®L ym (#θàÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn 

Íν Îöxî 4 { )دخل يف هذه اآلية كل : ، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)٣

ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) óΟßγ  {حمدث يف الدين وكل مبتدع إىل يوم القيامة،  è= ÷VÏiΒ 3 { )إن قعدمت :  أي)٤

عندهم وهم خيوضون ويستهزءون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم، وإن خاضوا يف حديث 
ال جيوز القعود معهم وإن خاضوا : غريه فال بأس بالقعود معهم مع الكراهة، وقال احلسن

$  {: يف حديث غريه، لقوله تعاىل ¨Β Î)uρ y7̈ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 3“ tò2 Éj‹9$# yìtΒ 

ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∉∇∪ { )وآية األنعام مكية وهذه مدنية واملتأخر . ، واألكثرون على األول)٥

β¨  {: قوله. أوىل Î) ©!$# ßìÏΒ% y` tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# t ÌÏ≈ s3ø9$#uρ ’ Îû tΛ© yγ y_ $ ·èŠÏΗsd ∩⊇⊆⊃∪ { )٦( . 

 ....  قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْمقوله تعاىل الَِّذيَن َيَتَربَُّصونَ ِبكُْم فَِإنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه
]١٤١ [}t Ï% ©!$# tβθ ÝÁ−/utItƒ öΝä3Î/{ )املنافقني، :  ينتظرون بكم الدوائر، يعين)٧}  βÎ* sù 

tβ% x. öΝä3s9 Óx ÷Fsù zÏiΒ «!$# { )ر وغنيمة، ظف: ، يعين)٨}  (#þθä9$ s% { )لكم )٩ }  óΟs9r& ä3tΡ 

                                                 
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤١:  آية سورة النساء) ٧(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٩(
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öΝä3yè ¨Β { )فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة،  على دينكم يف اجلهاد كنا معكم)١ }  βÎ)uρ tβ% x. 

t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ { )يعين دولة وظهور على املسلمني، )٢ ،}  (#þθ ä9$ s% { )املنافقني :  يعين)٣

óΟs9r& øŒÈθ  {للكافرين،  ós tG ó¡tΡ öΝä3ø‹n= tæ { )هو االستيالء والغلبة، قال تعاىل:  واالستحواذ)٤ :

}  sŒ uθ ós tG ó™ $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 أمل خنربكـم بعورة : استوىل وغلب، يقول:  أي)٥( } #$

يقول املنافقون للكفار ألـم :  وأصحابه ونطلعكم على سرهم؟ قال املربد حممد
Ν {نغلبكـم علـى رأيكـم  ä3 ÷è uΖ ôϑ tΡ uρ { )ونصرفكـم، )٦ } z Ï iΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

كم بالنصرة لكم معناه أمل نستول علي: عن الدخول يف مجلتهم، وقيل: ، أي)٧( } 4

ومننعكم من املؤمنني، أي ندفع عنكـم صولة املؤمنني بتخذيلهم عنكـم ومراسلتنا 
إياكـم بأخبارهم وأمورهم، ومراد املنافقني هبذا الكالم إظهار املنة على الكافرين 

}  ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ à6 oΨ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9   {بني أهل اإلميان وأهل النفاق، :  يعين)٨( } 3 #$
 s9 uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# t Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊇∪ { )يف اآلخرة، وقال : ي، قال عل)٩

ظهورا على أصحاب : أي حجة، وقيل: عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهم
 .  النيب

                                                 
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٩: سورة اجملادلة آية ) ٥(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤١: ة سورة النساء آي) ٧(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٤١: سورة النساء آية ) ٩(
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]١٤٢ [}  ¨βÎ) tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# uθ èδ uρ öΝßγ ãã Ï‰≈yz { )عاملونه معاملة  أي ي)١

جمازيهم على خداعهم وذلك أهنم يعطون نورا يوم القيامة : املخادعني وهو خادعهم، أي
sŒÎ)uρ (#þθ#  {كما للمؤمنني فيمضي املؤمنني بنورهم على الصراط، ويطفأ نور املنافقني،  ãΒ$ s% 

’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# { )املنافقني :  يعين)٢}  (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ä. { )متثاقلني ال يريدون هبا اهللا :  أي)٣

tβρ  {فإن رآهم أحد صلوا وإال انصرفوا فال يصلون،  â!#tãƒ }¨$ ¨Ζ9$# { )يفعلون :  أي)٤

Ÿω  {ذلك مراءاة للناس ال اتباعا ألمر اهللا،  uρ šχρ ãä.õ‹tƒ ©!$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩⊇⊆⊄∪ { )قال ابن )٥ ،

إمنا قال ذلك ألهنم يفعلوهنا رياء ومسعة، ولو أرادوا بذلك : عباس رضي اهللا عنهما واحلسن
إمنا قَلَّ ذكر املنافقني ألن اهللا تعاىل مل يقبله : القليل وجه اهللا تعاىل لكان كثريا، وقال قتادة

 . وكل ما قبل اهللا فهو كثري

]١٤٣ [}  tÎ/x‹ö/x‹•Β t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ { )مترددين متحريين بني الكفر واإلميان، :  أي)٦

}  Iω 4’n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ 4 { )ليسوا من املؤمنني فيجب هلم ما جيب :  أي)٧

tΒ  {للمؤمنني، وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار،  uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# n= sù 

y‰ÅgrB …ã& s! Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇⊆⊂∪ { )طريقا إىل اهلدى: ، أي)٨ . 

                                                 
 . ١٤٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٤٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٤٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٤٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٤٣: سورة النساء آية ) ٨(
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$  {: قوله تعاىل] ١٤٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 { )ـهـى اهللا املؤمنني عن مواالة الكفار، وقال، ن)١ :}  tβρß‰ƒ Ìè?r& β r& (#θ è= yèøgrB 

¬! öΝà6ø‹n= tæ $YΖ≈ sÜù= ß™ $ ·ΨÎ6•Β ∩⊇⊆⊆∪ { )أي حجة بينة يف عذابكم، مث ذكر منازل املنافقني، )٢ 

 : ل ذكرهفقال ج

]١٤٥ [}  ¨βÎ) tÉ)Ï≈ oΨ çRùQ$# ’Îû Ï8ö‘ ¤$! $# È≅ xó™ F{$# zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# { )يف ( ، قرأ أهل الكوفة)٣

النَهر، قال ابن بسكون الراء والباقون بفتحها ومها لغتان كالظْعن والظَعن والنْهر و) الدَّْرك
’  {  مسعود Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{  يف توابيت من حديد مقفلة يف النار، )٤( } #$

 s9uρ y‰ÅgrB  {بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن حتتهم، :  هريرةوقال أبو

öΝßγ s9 #·ÅÁ tΡ ∩⊇⊆∈∪ { )مانعا من العذاب)٥  . 

]١٤٦ [}  ω Î) š Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? { )نوا  من النفاق وآم)٦}  (#θßs n= ô¹ r&uρ { )عملهم )٧ 

}  (#θ ßϑ |ÁtG ôã $#uρ «!$$ Î/ { )وثقوا باهللا )٨ }  (#θ ÝÁn= ÷z r&uρ óΟßγ oΨƒÏŠ ¬! { )أراد اإلخالص )٩ 

š  {بالقلب، ألن النفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخالص القلب،  Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ 

                                                 
 . ١٤٤: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٤٤: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٤٥: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ٧(
  .١٤٦: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ٩(
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šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( { )من املؤمنني :  قال الفراء)١}  t∃ôθ y™ uρ ÏN÷σãƒ ª!$# tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )يف )٢ 

_ô·#  {اآلخرة  r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇⊆∉∪ { )يف اخلط ) يؤت( اجلنة، وحذفت الياء من:  يعين)٣

 ). اهللا( لسقوطها يف اللفظ، وسقوطها يف اللفظ لسكون الالم يف

$  {: قوله تعاىل] ١٤٧[ ¨Β ã≅ yè øtƒ ª!$# öΝà6Î/# x‹yè Î/ β Î) óΟè?ös3x© { )إن شكرمت :  أي)٤

öΝçGΨ  {نعماءه  tΒ#uuρ 4 { )الشكر إن آمنتم وشكرمت، ألن:  به، فيه تقدمي وتأخري، تقديره)٥ 

ال ينفع مع عدم اإلميان، وهذا استفهام مبعىن التقرير معناه إنه ال يعذب املؤمن الشاكر، فإن 
تعذيبه عباده ال يزيد يف ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم ال ينقص من سلطانه، 

%tβ  {ضد الكفر والكفر ستر النعمة، والشكر إظهارها، : والشكر x. uρ ª! $# # · Å2$ x© 

$ VϑŠ Î= tã ∩⊇⊆∠∪ { )فالشكر من اهللا تعاىل هو الرضى بالقليل من عباده وإضعاف الثواب )٦ 

 . الثواب: عليه، والشكر من العبد الطاعة، ومن اهللا
 الْقَْوِل ِإلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا قوله تعاىل لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن
 .... َعِليًما

ω =Ït *  {: قوله] ١٤٨[ ä† ª!$# tôγ yf ø9$# Ïþθ ¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ω Î) tΒ zΟÎ= àß 4 { )يعين)٧  :

ب اهللا اجلهر بالقبح من القول إال من ظلم، فيجوز للمظلوم أن خيرب عن الظامل وأن ال حي
Ç  {: يدعو عليه، قال اهللا تعاىل yϑ s9 uρ t |Á tGΡ $# y‰ ÷è t/  Ïµ Ïϑ ù= àß y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù $ tΒ Ν Íκ ö n= tã  Ï iΒ 

                                                 
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٤٧: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٤٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤٨: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٣ 

@≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ { )اللهم أعين عليه اللهم استخرج : دعاؤه عليه أن يقول: ، قال احلسن)١

إن شتم جاز أن يشتم مبثله ال يزيد عليه وقرأ الضحاك بن مزاحم وزيد : حقي منه، وقيل
لكن الظامل اجهروا له بالسوء من : بفتح الظاء والالم، معناه) إال من ظلم( :بن أسلم

اجلهر بالسوء من القول لكن جيهره من ظلم، والقراءة هي ال حيب اهللا : القول، وقيل معناه
$ #$!tβ%x.uρ ª  {املعروفة،  ·è‹Ïÿ xœ { )لدعاء املظلوم، )٢ }  $ ¸ϑŠ Î= tã ∩⊇⊆∇∪ { )بعقاب الظامل)٣  . 

β  {: قوله تعاىل] ١٤٩[ Î) (#ρ ß‰ö6è? #·öyz { )حسنة فيعمل هبا كتبت له :  يعين)٤

ρ÷  {: سنة واحدة، وهو قولهعشرا، وإن همَّ هبا ومل يعملها كتبت له ح r& çνθ àøƒ éB { )٥( ،

إن تبدوا صدقة تعطوهنا جهرا أو ختفوها فتعطوها سرا، : املال، يريد: وقيل املراد من اخلري
} ÷ρ r& (#θà÷è s? tã &þθ ß™ { )عن مظلمة، :  أي)٦} ¨β Î* sù ©!$# tβ% x. #vθàtã #·ƒ Ï‰s% ∩⊇⊆∪ {)فهو )٧ 

 . امةأوىل بالتجاوز عنكم يوم القي

%:}  ¨βÎ) šÏ قوله] ١٥٠[ ©!$# tβρãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ { )اآلية، نزلت يف اليهود )٨ 

مد وذلك أهنم آمنوا مبوسى عليه السالم والتوراة وُعزير، وكـفروا بعيسى واإلجنيل ومبح
šχρ  {والقرآن،  ß‰ƒÌãƒ uρ β r& (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ «!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷èt7Î/ ãàò6tΡuρ 

                                                 
 . ٤١: سورة الشورى آية ) ١(
 . ١٤٨:  سورة النساء آية )٢(
 . ١٤٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤٩: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٤٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٤٩: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٤٩: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٥٠: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٤ 

<Ù ÷èt7Î/ tβρß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#ρä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ { )دينا بني اليهودية واإلسالم :  أي)١

 . ومذهبا يذهبون إليه

]١٥١ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# $ y)ym 4 { )حقق كفرهم ليعلم أن الكفر ببعضهم )٢ 

$  {كالكفر جبميعهم  tΡô‰tFôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨŠ Îγ •Β ∩⊇∈⊇∪ { )٣( . 

]١٥٢ [}  t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΨ tΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î# ß™ â‘ uρ { )كلهم )٤ }  óΟ s9 uρ (#θ è% Ì h x ãƒ t ÷ t/ 7‰ tn r& 

öΝ åκ ÷] Ï iΒ { )ال نفرق بني أحد من رسله، : بني الرسـل وهم املؤمنون، يقولون: ، يعين)٥

}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t∃ ôθ y™ öΝ Îγ‹ Ï? ÷σ ãƒ öΝ èδ u‘θ ã_ é& 3 { )بإمياهنم باهللا وكتبه ورسله، قرأ حفص )٦ ،

%tβ  {يؤتيهم اهللا، والباقون بالنون، : بالياء، أي) يؤتيهم( عن عاصم x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇∈⊄∪ { )٧( . 

š  {: قوله تعاىل] ١٥٣[ è= t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# { )اآلية، وذلك أن كعب بن )٨ 

 إن كنت نبيا فأتنا بكتاب  ازوراء من اليهود قاال لرسول اهللاألشرف وفنحاص بن ع
š  {: مجلة من السماء كما أتى به موسى عليه السالم، فأنزل اهللا عليه è= t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δr& 

                                                 
 . ١٥٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٥١: ة النساء آية سور) ٣(
 . ١٥٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٥٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٥٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٥٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٥ 

É=≈ tG Å3ø9$# βr& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö n= tã $ Y7≈ tFÏ. zÏiΒ Ï!$ yϑ ، وكان هذا السؤال منهم سؤال حتكـم )١( } 4 9$#¡¡

 ô‰s)sù  {: قوله. واقتراح، ال سؤال انقياد، واهللا تعاىل ال يرتل اآليات على اقتراح العباد

(#θ ä9r'y™ # y›θãΒ uy9 ø.r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ { )السبعني الذي خرج هبم : أعظم من ذلك، يعين:  أي)٢

þθ#)  {موسى عليه السالم إىل اجلبل،  ä9$ s)sù $ tΡÍ‘ r& ©!$# Zο tôγ y_ { )عيانا، قال أبو عبيدة:  أي)٣ :

ÞΟßγ  {معناه قالوا جهرة أرنا اهللا،  ø?x‹yz r'sù èπ s)Ïè≈¢Á9$# öΝÎγ Ïϑ ù= ÝàÎ/ 4 ¢ΟèO (#ρ ä‹sƒ ªB$# Ÿ≅ôf Ïè ø9$# { )يعين )٤ 

$ /ÏΒ Ï‰÷èt.  {إهلا،  tΒ ÞΟßγ ø?u!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# $ tΡöθ xyè sù tã y7 Ï9≡sŒ 4 { )هذا : ، ومل نستأصلهم، قيل)٥

أن أولئك الذين أجرموا تابوا فعفونا عنهم، فتوبوا أنتم حىت : استدعاء إىل التوبة، معناه
$ {نعفو عنكم،  oΨ ÷s?# uuρ 4 y›θãΒ $ YΖ≈ sÜù= ß™ $ YΖ Î7•Β ∩⊇∈⊂∪ { )حجة بينة من املعجزات، :  أي)٦

 . وهي اآليات التسع

]١٥٤ [}  $ uΖ÷è sùu‘ uρ ãΝßγ s% öθ sù u‘θ ’Ü9$# öΝÎγ É)≈ sV‹Ïϑ Î/ $ oΨ ù=è% uρ ãΝßγ s9 (#θ è= äz ÷Š$# z>$ t7ø9$# #Y‰¯gà $ oΨ ù= è% uρ öΝçλm; Ÿω 

(#ρ ß‰÷è s? ’ Îû ÏMö6  قرأ أهل املدينة بتشديد الدال وفتح العني نافع برواية ورش )٧( } 9$#¡¡

$  { ال تعتدوا وال تظلموا باصطياد احليتان فيه،: وجيزمها اآلخرون، ومعناه tΡõ‹s{r&uρ Νåκ÷]ÏΒ 

$ ¸)≈ sW‹ÏiΒ $Zà‹Î= xî ∩⊇∈⊆∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٥٣: نساء آية سورة ال) ٤(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٥٤: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٥٤: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٦ 

 َوقَْوِلِهْم قوله تعاىل فَِبَما َنقِْضِهْم ِميثَاقَُهْم َوكُفِْرِهْم ِبآَياِت اللَِّه َوقَْتِلِهُم الْأَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ
 .... قُلُوُبَنا غُلٌْف

$  {: قوله تعاىل] ١٥٥[ yϑÎ6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγ s)≈ sV‹ÏiΒ { )صلة ) ما( فبنقضهم، و:  أي)١

$  {: كقوله تعاىل yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# { )وحنوها، )٢ }  ΝÏδ Ìøä.uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ãΝÎγÎ= ÷Fs% uρ 

u!$ uŠÎ; /ΡF{$# Îötó Î/ 9d,ym óΟÎγ Ï9öθ s% uρ $ oΨ ç/θè= è% 7#ù= äî 4 ö≅ t/ yìt6 sÛ ª!$# $ uη ø‹n= tæ öΝÏδ Ìøä3Î/ { )ختم عليها، :  أي)٣

}  Ÿξ sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∈∈∪ {)ممن كذب الرسل ال ممن طبع على قلبه، ألن : ، يعين)٤

: عبد اهللا بن سالم وأصحابه، وقيل: من طبع اهللا على قلبه ال يؤمن أبدا، وأراد بالقليل
 . معناه ال يؤمنون قليال وال كثريا

]١٥٦ [}  öΝÏδ Ìøä3Î/uρ öΝÎγ Ï9öθ s% uρ 4’n?tã zΟtƒ ötΒ $ ·Ζ≈ tFöκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ { )حني رموها بالزنا)٥  . 

]١٥٧ [}  öΝÎγ Ï9öθ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= tG s% yx‹Å¡pRùQ$#  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ótΒ tΑθ ß™ u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθè= tFs% $ tΒ uρ çνθç7n= |¹ 

Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝçλm; 4 { )وذلك أن اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على الذي دل )٦ 

إهنم حبسوا عيسى عليه السالم يف بيت وجعلوا عليه رقيبا فألقى اهللا : اليهود عليه، وقيل
يب فقتلوه، وقيل غري ذلك، كما ذكرنا يف سورة تعاىل شبه عيسى عليه السالم على الرق

β¨  {: قوله تبارك وتعاىل. آل عمران Î)uρ t Ï% ©!$# (#θ àn= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù { )يف قتله، )٧ }  ’Å∀ s9 7e7x© 

                                                 
 . ١٥٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥٥: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٥٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٥٦: اء آية سورة النس) ٥(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٧ 

çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )حنن قتلناه، : اختالفهم فيه هو أن اليهود قالت: يف قتله، قال الكليب: ، أي)١

ما قتله هؤالء وال هؤالء بل : حنن قتلناه، وقالت طائفة منهم: وقالت طائفة من النصارى
إن كان : اختالفهم من حيث إهنم قالوا:  قال السديرفعه اهللا إىل السماء، وحنن ننظر إليه،

$  {: هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ قال اهللا تعاىل tΒ Μ çλm; 

Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ { )مل يقتل، ، من حقيقة أنه قتل أو )٢}  ω Î) tí$ t7Ïo?$# Çd©à9$# 4 { )لكنهم )٣ 

$  {: قال اهللا جل جالله. يتبعون الظن يف قتله tΒ uρ çνθè= tFs% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ { )ما قتلوا : ، أي)٤

 . عيسى يقينا

]١٥٨ [}  ≅ t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹s9Î) 4 { )قوله :  وقيل)٥}  $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ { )ترجع إىل ما )٦ 

$  {بعده وقوله  tΒ uρ çνθ è= tFs% { )ما ( بل رفعه اهللا إليه يقينا، واهلاء يف:  كالم تام تقديره)٧

معناه وما قتلوا الذين ظنوا أنه : وقال الفراء رمحه اهللاكناية عن عيسى عليه السالم، ) قتلوه
%tβ  {وما قتلوا ظنهم يقينا، : عيسى يقينا، وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما معناه x.uρ 

ª!$# #¹“ƒ Í•tã { )منيعا بالنقمة من اليهود، )٨ }  $ \ΚŠ Å3ym ∩⊇∈∇∪ { )حكم باللعنة والغضب )٩ 

 . عليهم

                                                 
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٥٨: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٥٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٥٧: ية سورة النساء آ) ٧(
 . ١٥٨: سورة النساء آية ) ٨(
 . ١٥٨: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٨ 

β  {: قوله تعاىل] ١٥٩[ Î)uρ ôÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ωÎ) ¨ sÏΒ ÷σã‹s9 Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïµ Ï?öθ tΒ ( { )أي)١ ، :

وما من أهل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى عليه السالم، هذا قول أكثر املفسرين وأهل العلم، 
≅Ÿ  {وقوله  ö6 s% Ïµ Ï?öθ tΒ ( { )ناية، فقال عكرمة وجماهد والضحاك  اختلفوا يف هذه الك)٢

وما من أهل الكتاب أحد إال ليؤمنن بعيسى عليه : إهنا كناية عن الكتايب، ومعناه: والسدي
السالم قبل موته، إذا وقع يف اليأس حني ال ينفعه إميانه سواء احترق أو غرق أو تردى يف 

ن ابن طلحة عن ابن بئر أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة، وهذه رواية ع
أرأيت أن من خر من : فقيل البن عباس رضي اهللا عنهما: قال. عباس رضي اهللا عنهم

: فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتكلم به يف اهلواء، قال: فوق بيت؟ قال
: كناية عن عيسى عليه السالم، معناه) موته( يتلجلج به لسانه، وذهب قوم إىل أن اهلاء يف

هل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه السالم، وذلك عند نزوله وإن من أ
. من السماء يف آخر الزمان فال يبقى أحد إال آمن به حىت تكون امللة واحدة، ملة اإلسالم

يوشك أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما  {:  قال  عن النيب وروينا عن أيب هريرة

عدال يكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد، 
ويهلك يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم، ويقتل الدجال فيمكث يف األرض أربعني سنة مث 

β  {: اقرؤوا إن شئتم: أبو هريرة وقال )٤( )٣( } يتوىف ويصلي عليه املسلمون Î)uρ ôÏiΒ 

È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# ω Î) ¨ sÏΒ ÷σã‹s9 Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïµ Ï?öθ tΒ ( { )قبل موت عيسى ابن مرمي، مث يعيدها أبو )٥ 

                                                 
 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ٢(
أبو داود املالحم , )٢٢٣٣(الترمذي الفنت , )١٥٥(مسلم اإلميان , )٣٢٦٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(

 ). ٢/٢٧٢(أمحد , )٤٠٧٨(ابن ماجه الفنت , )٤٣٢٤(
 .  متفق عليه) ٤(
 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٢٩ 

¨  {أن اهلاء يف قوله : ن عكرمةوروي ع. هريرة ثالث مرات sÏΒ ÷σã‹s9 Ïµ Î/ { )كناية عن )١ 

  هي راجعة إىل اهللا:  وقيل ال ميوت كتايب حىت يؤمن مبحمد:  يقول حممد
 قبل موته عند املعاينة حني ال ينفعه  وإن من أهل الكتاب إال ليؤمن باهللا: يقول

tΠöθ  {: قوله تعاىلإميانه،  tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãβθä3tƒ { )عيسى عليه السالم، : ، يعين)٢}  öΝÍκö n= tã 

#Y‰‹Íκy− ∩⊇∈∪ { )أنه قد بلغهم رسالة ربه، وأقر بالعبودية على نفسه، كـما قال تعاىل )٣ 

àMΖä.uρ öΝÍκö  {خمربا عنه  n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( { )وكل نيب شاهد على أمته قال اهللا )٤ 

$ (y#ø‹s3sù #sŒÎ  {: تعاىل uΖ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγ t±Î0 $ uΖ÷∞Å_ uρ y7Î/ 4’ n?tã ÏIω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )٥( . 

= } 5Οù قوله] ١٦٠[ ÝàÎ6 sù zÏiΒ š Ï%©!$# (#ρ ßŠ$ yδ { )وهو ما تقدم ذكره من )٦ 

$  {إنا قتلنا املسيح : نقضهم امليثاق وكفرهم بآيات اهللا وهبتاهنم على مرمي، وقوهلم oΨøΒ §ym 

öΝÍκö n= tã BM≈t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïm é& öΝçλm; { )وهي ما ذكر يف سورة األنعام، فقال)٧  :}  ’ n?tã uρ šÏ% ©!$# 

(#ρ ßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym ¨≅ à2 “ ÏŒ 9ààß ( { )فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرنا، : ، ونظم اآلية)٨

}  öΝÏδÏd‰|Á Î/uρ { )وبصرفهم أنفسهم وغريهم، )٩ } tã È≅‹Î6 y™ «!$# #ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ { )أي)١  :

 . عن دين اهللا صدا كثريا
                                                 

 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٥٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٦٠: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٦٠: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٤٦: ة األنعام آية سور) ٨(
 . ١٦٠: سورة النساء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٠ 

]١٦١ [}  ãΝÏδÉ‹÷{r&uρ (#4θ t/Ìh9$# ô‰s% uρ (#θ åκçΞ çµ ÷Ζtã { )يف التوراة )٢ }  öΝÎγ Î= ø.r&uρ tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ 4 { )من الرشا يف احلكم واملآكل اليت يصيبوهنا من عوامهم، عاقبناهم بأن )٣ 

ا ارتكبوا كبرية ُحرِّم عليهم شيء من الطيبات اليت حرمنا عليهم طيبات، وكانوا كلم
y7  {: كانت حالال هلم، قال اهللا تعاىل Ï9≡sŒ Οßγ≈ oΨ÷ƒ z•y_ öΝÍκÈ øó t7Î/ ( $ ¯ΡÎ)uρ tβθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩⊇⊆∉∪ { )٤( ،

}  $ tΡô‰tG ôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 öΝåκ÷]ÏΒ $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉⊇∪ { )٥( . 

]١٦٢ [}  Ç Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ { )ليس كل أهل الكتاب : ، يعين)٦

هبذه الصفة، لكن الراسخون املبالغون يف العلم منهم أولو البصائر، وأراد به الذين 
tβθ {أسلموا من علماء اليهود مثل عبد اهللا بن سالم وأصحابه،  ãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ { )يعين)٧  :

tβθãΖÏΒ  { واألنصار، املهاجرون ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) { )القرآن، :  يعين)٨}  !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ 

y7 Î= ö6 s% 4 { )سائر الكتب املرتلة، :  يعين)٩}  tÏϑŠ É)çRùQ$#uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 4 { )اختلفوا يف وجه )١٠ 

أعين املقيمني : نصب على إضمار فعل تقديره:  املدح، وقيلهو نصب على: انتصابه، فقيل
: موضعه خفض، واختلفوا يف وجهه، فقال بعضهم: الصالة وهم املؤتون الزكاة، وقيل

                                                                                                                                            
 . ١٦٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٦١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٦١: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٦٢: النساء آية سورة ) ٨(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣١ 

معناه يؤمنون مبا أنزل : معناه لكن الراسخون يف العلم منهم ومن املقيمني الصالة، وقيل
šχθè?÷σßϑ  {: إليك وإىل املقيمني الصالة، مث قوله ø9$#uρ nο 4θ Ÿ2  رجوع إىل النسق )١( } 9$#“¨

tβθãΖÏΒ  {األول،  ÷σçRùQ$#uρ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκ Ï?÷σãΨ y™ #·ô_ r& $·Κ‹ Ïàtã ∩⊇∉⊄∪ { )٢( . 

 .... قوله تعاىل ِإنَّا أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإلَى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن َبْعِدِه
$! *  {: قوله تعاىل] ١٦٣[ ¯ΡÎ) !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) { )هذا بناء على ما سبق من قوله)٣  :

}  š è= t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# β r& tΑÍi”t∴è? öΝÍκö n= tã $ Y7≈ tFÏ. zÏiΒ Ï!$ yϑ ، فلما ذكر اهللا عيوهبم )٤( } 4 9$#¡¡

ما أنزل اهللا على بشر من شيء، :  وقالوا وذنوهبم غضبوا وجحدوا كل ما أنزل اهللا
$  {: فرتل tΒ uρ (#ρâ‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% øŒÎ) (#θä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 9|³o0 ÏiΒ &ó x« 3 { )وأنزل)٥ ، :

}  * !$̄ΡÎ) !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) !$ yϑ x. !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθçΡ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 4 { )فذكر عدة من )٦ 

الرسل الذين أوحى إليهم، وبدأ بذكر نوح عليه السالم ألنه كان أبا البشر مثل آدم عليه 
$ {: السالم، قال اهللا تعاىل uΖù= yè y_ uρ …çµ tG −ƒ Íh‘èŒ ç/èφ tÏ%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ { )وألنه أول نيب من أنبياء )٧ 

الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردهم دعوته، وأهلك أهل 
األرض مجيعا بدعائه وكان أطول األنبياء عمرا وجعلت معجزته يف نفسه، ألنه عّمر ألف 

ه قوة، ومل يصرب نيب على أذى سنة فلم تسقط له سن ومل تشب له شعرة ومل ينتقص ل
$!  {: قوله تعاىل. قومه ما صرب هو على طول عمره uΖøŠym ÷ρ r& uρ #’ n<Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ 

                                                 
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٦٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٥٣: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٦٣: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٧٧: فات آية سورة الصا) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٢ 

z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{$#uρ { )والد يعقوب،  وهم أ)١}  4 |¤ŠÏã uρ z>θ •ƒ r&uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã≈ yδ uρ z≈ uΚ ø‹n= ß™ uρ 

4 $ oΨ ÷s?# uuρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θç/y— ∩⊇∉⊂∪ { )والزُّبور بضم الزاي حيث ) ُزُبورا( ، قرأ األعمش ومحزة)٢

مكتوبة، وقرأ اآلخرون : مجع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة، أي:  مبعىنكان،
بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل اهللا تعاىل على داود عليه السالم، وكان فيه 

 . التحميد والتمجيد والثناء على اهللا عز وجل

™Wξß  {: قوله تعاىل] ١٦٤[ â‘ uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨóÁ |Á s% š ø‹n= tã ÏΒ ã≅ ö6 s% { )وكما :  أي)٣

معناه وقصصنا : نصب برتع حرف الصفة، وقيل) رسال( أوحينا إىل نوح وإىل الرسل،
Wξ  {، )ورسل قد قصصناهم عليك من قبل( عليك رسال، ويف قراءة أيب ß™ â‘ uρ öΝ©9 

öΝßγ óÁ ÝÁø)tΡ š ø‹n= tã 4 zΝ¯= x.uρ ª!$# 4 y›θãΒ $ VϑŠÎ= ò6s? ∩⊇∉⊆∪ { )العرب تسمي ما :  قال الفراء)٤

ر مل يوصل إىل اإلنسان كالما بأي طريق وصل، ولكن ال حتققه باملصدر فإذا حقق باملصد
أراد : أراد فالن إرادة، يريد حقيقة اإلرادة، ويقال: يكن إال حقيقة الكالم كاإلرادة يقال

 . اجلدار، وال يقال أراد اجلدار إرادة ألنه جماز غري حقيقة

Wξ  {: قوله تعاىل] ١٦٥[ ß™ •‘ t ÎÅe³t6 •Β t Í‘ É‹ΨãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷è t/ 

È≅ ß™ ”9$# 4 { )ما أرسلت إلينا رسوال وما أنزلت إلينا كتابا، وفيه دليل على أن :  فيقولوا)٥

                                                 
 . ١٦٣: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٦٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦٤: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٦٤: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٦٥: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٣ 

$  {: اهللا تعاىل ال يعذب اخللق قبل بعثة الرسول، قال اهللا تعاىل tΒ uρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹yè ãΒ 4 ®L ym y]yè ö6 tΡ 

Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )١( ،}  tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊇∉∈∪ { )٢( . 

≈ÇÅ3  {:  قوله تعاىل]١٦٦[ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& š ø‹s9Î) ( { )قال ابن عباس رضي )٣ 

يا حممد سألنا عنك اليهود وعن :  فقالوا أن رؤساء مكة أتوا رسول اهللا {اهللا عنهما 

إين : صفتك يف كتاهبم فزعموا أهنم ال يعرفونك، ودخل عليه مجاعة من اليهود فقال هلم
  ما نعلم ذلك واهللا، فأنزل اهللا: واهللا أعلم أنكم لتعلمن أين رسول اهللا، فقالوا

}  ÇÅ3≈ ©9 ª!$# ß‰pκô¶ tƒ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& š ø‹s9Î) ( { )إن جحـدوك وكـذبوك، )٤ }  …ã& s!t“Ρr& 

Ïµ Ïϑ ù= ÏèÎ/ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβρß‰yγ ô±o„ 4 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ #´‰‹Íκy− ∩⊇∉∉∪ { )٥( { . 

]١٦٧ [}  ¨β Î) zƒ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. (#ρ ‘‰ |¹ uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «!    بكتمان نعت حممد)٦( } #$

}  ô‰s% (#θ= |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇∉∠∪ { )٧( . 

]١٦٨ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ßϑ n= sßuρ { )أتبع ظلمهم ) وظلموا( إمنا قال: ، قيل)٨

 #$!öΝs9 Çä3tƒ ª  { بكتمان نعته،  معناه كفروا باهللا وظلموا حممدا: بكفرهم تأكيدا، وقيل

tÏøó u‹Ï9 öΝßγ s9 Ÿω uρ öΝßγ tƒ Ï‰öκu Ï9 $̧)ƒ ÌsÛ ∩⊇∉∇∪ { )المدين اإلس:  يعين)١ . 

                                                 
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٦٦: ية سورة النساء آ) ٤(
 . ١٦٦: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٦٧: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٦٧: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٦٨: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٤ 

]١٦٩ [}  ω Î) t,ƒ ÌsÛ zΟ̈Ψ yγ y_ { )اليهودية :  يعين)٢}  t Ï$Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 tβ% x.uρ y7 Ï9≡sŒ 

’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊇∉∪ { )وهذا يف حق من سبق حكمه فيهم أهنم ال يؤمنون)٣ ، . 

]١٧٠ [}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% ãΝ ä. u !$ y_ ãΑθ ß™ §9 $# È d, ys ø9 $$ Î/  ÏΒ öΝ ä3 Î n/ §‘ (#θ ãΖ ÏΒ$ t↔ sù # Z ö yz 

öΝ ä3 βÎ)uρ (#ρ  {فآمنوا يكن اإلميان خريا لكـم، : ، تقديره)٤( } 4 9© ãàõ3s? ¨βÎ* sù ¬! $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $·Κ‹ Î= tã $VϑŠ Å3ym ∩⊇∠⊃∪ { )٥( . 

 .... قوله تعاىل َيا أَْهلَ الِْكَتاِب لَا َتْغلُوا ِفي ِديِنكُْم َولَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه ِإلَّا الَْحقَّ
]١٧١ [}  Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ { )نزلت يف النصارى وهم )٦ 

عيسى هو اهللا، : اليعقوبية وامللكانية والنسطورية واملرقسية، فقالت اليعقوبية: أصناف أربعة
عيسى هو ابن اهللا، وقالت املرقسية ثالث ثالثة، : وكذلك امللكانية، وقالت النسطورية

ابن :  اهللا، واليعقوبية يقولونعيسى هو: فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، ويقال امللكانية يقولون
ثالث ثالثة عليهم رجل من اليهود يقال له بولس، سيأيت يف : اهللا والنسطورية يقولون

وقال احلسن جيوز أن تكون نزلت يف اليهود والنصارى . سورة التوبة إن شاء اهللا تعاىل
 وأصل الغلو فإهنم مجيعا غلوا يف أمر عيسى، فاليهود بالتقصري، والنصارى جماوزة احلد،

ال تشددوا يف ) ال تغلوا يف دينكم( :جماوزة احلد، وهو يف الدين حرام، قال اهللا تعاىل
Ÿω  {دينكم فتفتروا على اهللا الكذب  uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 { )ال تقولوا أن له )٧ 

                                                                                                                                            
 . ١٦٨: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٦٩: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٧٠: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٧٠ :سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٥ 

$  {شريكا وولدا  yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµçFyϑ Î= Ÿ2 uρ { )وهي )١ 

$!  {فكان بشرا من غري أب، وقيل غريه، ) كن( قوله yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝtƒ ótΒ { )أي أعلمها )٢ 

Óyρ  {ألقيت إليك كلمة حسنة، : وأخربها هبا، كما يقال â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( { )هو روح : ، قيل)٣

الروح هو النفخ الذي : كسائر األرواح إال أن اهللا تعاىل أضافه إىل نفسه تشريفا، وقيل
نفخه جربيل عليه السالم يف درع مرمي فحملته بإذن اهللا تعاىل، مسي النفخ روحا ألنه ريح 

منه أي ورمحة، فكان روح : خيرج من الروح وأضافه إىل نفسه ألنه كان بأمره، وقيل
الروح الوحي أوحى إىل مرمي بالبشارة : عيسى عليه السالم رمحة ملن تبعه وآمن به، وقيل

ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  {: وإىل جربيل عليه السالم أن كن فكان كما قال اهللا تعاىل s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Çyρ”9$$ Î/ ôÏΒ 

Íν ÌøΒ r& { )أراد بالروح جربيل عليه السالم، معناه كلمته ألقاها : بالوحي، وقيل:  يعين)٤

∴ãΑ̈”t  {: إىل مرمي، وألقاها أيضا روح منه بأمره وهو جربيل عليه السالم، كما قال s? 

èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ { )جربيل فيها، وقال:  يعين)٥ :}  !$ oΨù= y™ ö‘ r'sù $ yγ øŠs9Î) $ oΨ ymρ â‘ { )يعين)٦ ، :

$θãΖÏΒ#)  {. جربيل t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 { )وال تقولوا هم بثالثة، :  أي)٧

θ#)  {وكانت النصارى تقول أب وابن وروح القدس،  ßγ tFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 { )تقديره)٨  :

                                                 
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٤: سورة القدر آية ) ٥(
 . ١٧: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٧١: رة النساء آية سو) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٦ 

$ {انتهوا يكن االنتهاء خريا لكم،  yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ β r& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ{ )١( 
&ã…  { ألن التبين إمنا جيوز ملن يتصور له ولد، ؛ جيوز هللا تعاىلواعلم أن التبين ال ©! $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊇∠⊇∪ { )٢( . 

  {: قوله تعاىل] ١٧٢[ ©9 y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ ö7 tã °! { )٣( 
يا حممد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد اهللا ورسوله، : لواأن وفد جنران قا {وذلك 

 ©9  {: ، فرتل"إنه ليس بعار لعيسى عليه السالم أن يكون عبد اهللا  "  فقال النيب

y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 التكرب مع األنفة، : ن يأنف ولن يتعظم، واالستنكاف ل} )٤( } #$

}  Ÿω uρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tβθ ç/§s)çRùQ$# 4 { )وهم محلة العرش، ال يأنفون أن يكونوا عبيدا هللا، )٥ 

ل بتفضيل املالئكة على البشر، ألن اهللا تعاىل ارتقى من عيسى ويستدل هبذه اآلية من يقو
ال يستنكف فالن من هذا وال عبده، إمنا : إىل املالئكة وال ُيرتقى إال إىل األعلى، ال يقال

فالن ال يستنكف من هذا وال مواله، وال حجة هلم فيه ألنه مل يقل ذلك رفعا : يقال
 الذين يقولون املالئكة آهلة، كما رد على النصارى ملقامهم على مقام البشر، بل ردا على

 . قوهلم املسيح ابن اهللا، وقال ردا على النصارى بزعمهم، فإهنم يقولون بتفضيل املالئكة

                                                 
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٧١: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٧٢: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٧٢: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٧٢: سورة النساء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٧ 

  {: قوله تـعالـى tΒ uρ ô# Å3Ζ tG ó¡ o„ ô tã  Ïµ Ï? yŠ$ t6 Ïã ÷ É9 ò6 tG ó¡ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ ós u‹ |¡ sù Ïµ ø‹ s9 Î) 

$ YèŠ ÏΗ sd ∩⊇∠⊄∪ { )االستنكاف هو التكرب مع األنفة، واالستكبار هو العلو والتكرب : ، قيل)١

 . من غري أنفة

]١٧٣ [}  $ ¨Β r'sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# öΝÎγŠ Ïjùuθ ãŠsù öΝèδ u‘θã_ é& Νèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ ÏiΒ 

 Ï& Î# ôÒ sù ( { )من تضعيف ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب )٢ 

$  {بشر،  ¨Β r&uρ š Ï% ©!$# (#θ às3ΖtFó™ $# (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ { )عن عبادته )٣ }  óΟßγ ç/Éj‹yè ãŠsù $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& 

Ÿω uρ tβρß‰Ågs† Νßγ s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇∠⊂∪ { )٤( . 

$  {  قوله] ١٧٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä.u!% y` Ö≈ yδ öç/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ { )حممدا:  يعين)٥  

$!  {احلجة، : هو القرآن، والربهان: هذا قول أكثر املفسرين، وقيل uΖ ø9 t“Ρ r& uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θ çΡ 

$ YΨ Î6 •Β ∩⊇∠⊆∪ { )بيًِّنا يعين القرآن)٦  . 

]١٧٥ [}  $ ¨Β r'sù š Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u «!$$ Î/ (#θßϑ |Á tFôã $#uρ Ïµ Î/ { )امتنعوا به من زيغ )٧ 

öΝßγ  {الشيطان،  è= Åz ô‰ã‹|¡sù ’ Îû 7π uΗ ÷qu‘ çµ ÷ΖÏiΒ 9≅ ôÒ sùuρ { )يعين اجلنة، )٨ }  öΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) $ WÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪ y7 tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) (#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§øŠs9 …çµ s9 Ó$ s!uρ ÿ…ã&s!uρ ×M ÷z é& 

                                                 
 . ١٧٢: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٧٣: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٧٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٧٣: لنساء آية سورة ا) ٤(
 . ١٧٤: سورة النساء آية ) ٥(
 . ١٧٤: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٧٥: سورة النساء آية ) ٧(
 . ١٧٥: سورة النساء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٨ 

$ yγ n= sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ìtƒ β Î) öΝ©9 ä3tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù $ tFtΡ% x. È ÷tFuΖøO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sVè= ›V9$# $ ®ÿ ÊΕ x8ts? 4 

β Î)uρ (#þθçΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y Í̀h‘ [!$ |¡ÎΣ uρ Ìx.©%# Î= sù ã≅ ÷WÏΒ Åeáym È ÷u‹s[ΡW{$# 3 ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 β r& (#θ = ÅÒ s? 3 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ 

>ó x« 7ΟŠ Î= tæ ∩⊇∠∉∪ { )١( . 

y7  {: قوله تعاىل] ١٧٦[ tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 { )نزلت يف )٢ 

 وأنا مريض ال أعقل، وتوضأ وصب علي  عادين رسول اهللا:  قال جابر بن عبد اهللا
يا رسـول اهللا ملـن املرياث إمنا يرثين كاللـة؟ فرتلـت :  فعقلُت فقلـتمن وضوئه،

}  y7 tΡθçFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 { )وقد ذكرنا معىن الكاللة وحكم اآلية )٣ ،

أول السورة، ويف هذه اآلية بيان حكم مرياث اإلخـوة لألب واألم ولألب، قولـه يف 
}  y7 tΡθ çFøtG ó¡o„ { )يستخربونك ويسألونك، :  أي)٤}  È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 Èβ Î) 

(#îτ âö∆$# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ { )يعين إذا )٥ 

β  {ماتت األخت فجميع مرياثها لألخ،  Î) öΝ ©9  ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 { )فإن كان هلا )٦ 

β  {ولدها أنثى فلألخ ما فضل عن فرض البنات،  ابن فال شيء لألخ، وإن كان Î* sù 

$ tF tΡ% x. È ÷ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 { )أراد اثنتني فصاعدا وهو أن من مات وله )٧ 

#) βÎ)uρ  {أخـوات فلهـن الثلثان،  þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Í h‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Å eá ym 

                                                 
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٤(
 . ١٧٦: ء آية سورة النسا) ٥(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٦(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٣٩ 

È ÷ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ß Î i t6 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 β r& (#θ = ÅÒ s? 3 { )قال الفراء رمحة اهللا عليه وأبو عبيدة)١ ، :

!ª  {كـم كراهة أن تضلوا، معناه يبني اهللا ل: معناه أن ال تضلوا، وقيل $# uρ È e≅ ä3 Î/ 

> ó x« 7ΟŠ Î= tæ ∩⊇∠∉∪ { )٢( . 

                                                 
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٤٠ 

 سورة املائدة ) ٥(
ةُ الْأَْنَعاِم ِإلَّا َما ُيْتلَى قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم َبِهيَم

 .... َعلَْيكُْم
$  {: قوله تعاىل] ١[بسم اهللا الرمحن الرحيم  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ èù ÷ρ r& 

ÏŠθ à) ãè ø9 $$ Î/ 4 { )عاقدُت فالنا : هي أوكد العهود، يقال:  قال الزجاجبالعهود،:  أي)١

ألزمُته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغريه ووصله به، كما : وعقدُت عليه أي
هذا خطاب ألهل : ُيعقد احلبل باحلبل إذا ُوصل، واختلفوا يف هذه العقود، قال ابن جريج

أوفوا بالعهود اليت عهدُتها إليكم يف يا أيها الذين آمنوا بالكتب املتقدمة : الكتاب، يعين
øŒ  {:  وهو قوله شأن حممد Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠ ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ Í hŠ u; çF s9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )أراد هبا احللف الذي تعاقدوا عليه يف : م، قال قتادةهو عا: ، وقال اآلخرون)٢

هي العقود اليت يتعاقدها :  هي عهود اإلميان والقرآن، وقيل اجلاهلية، قال ابن مسعود
=ôM̄  {الناس بينهم،  Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠ Íκu5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# { )هي األنعام كلها، : ، قال احلسن وقتادة)٣

. وهي اإلبل والبقر والغنم، وأراد حتليل ما حّرم أهل اجلاهلية على أنفسهم من األنعام
هبيمة األنعام هي األجّنة، ومثله عن : وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 بطون أمهاهتا إذا ذُحبت أو حنرت، فذهب أكثر هي األجّنة اليت توجد ميتة يف: الشعيب قال
. )٥( )٤( }ذكاة اجلنني ذكاة أمه {: قال أهل العلم إىل حتليله، فعن جابر عن رسول اهللا

                                                 
 . ١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١: سورة املائدة آية ) ٣(
 ). ٣/٣٩(أمحد , )٣١٩٩(ابن ماجه الذبائح , )٢٨٢٧(أبو داود الضحايا , )١٤٧٦(الترمذي األطعمة ) ٤(
،  والترمذي يف كتاب ٤/١١٩رواه أبو داود يف سننه يف كتاب األضاحي باب ما جاء يف ذكـاة اجلنني ) ٥(

،  ٤٥،  ٣٩،  ٣/٣١،  واإلمام أمحد ج١٧،  والدارمي يف األضاحي ١٥،  وابن ماجه يف الذبائح ١٠الصيد 



 خمتصر تفسري البغوي

٥٤١ 

ذكاة ما يف بطنها يف ذكاهتا إذا مت خلقُه ونبت : وشرط بعضهم اإلشعار، قال ابن عمر
 ال حيل أكل اجلنني إذا خرج ميتا  ثله عن سعيد بن املسيب، وعند أيب حنيفةشعُره، وم

هبيمة األنعام َوْحِشيُّها وهي الظباء وبقر الوحش وُحمر : وقال الكليب. بعد ذكاة األم
$ (ωÎ  {ألهنا ال نطق هلا، : الوحش، مسيت هبيمة ألهنا أُهبمت عن التمييز، وقيل tΒ 4‘n= ÷Fãƒ 

öΝä3ø‹n= tæ { )ما ذُكر يف قوله:  أي)١ :}  ôMtΒ Ìhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπtG øŠyϑ ø9$# { )إىل قوله)٢  :}  $ tΒ uρ 

yx Î/èŒ ’n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )٣( ،}  uö xî ’Ìj?Ït èΧ Ï‰øŠ¢Á9$# { )ال : ال، أي، وهو نصب على احل)٤

أُحلت لكم هبيمة األنعام كلها إال ما كان منها وحشيا فإنه : ُمحلّي الصيد، ومعىن اآلية
öΝçFΡr&uρ îΠããm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øt  {: صيد ال حيل لكم يف حال اإلحرام، فلذلك قال تعاىل s† $ tΒ 

ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∪ { )٥( . 

]٢ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ =Ït éB uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# { )قال ابن عباس رضي اهللا عنهما )٦ 

شركون حيجون ويهدون، فأراد املسلمون أن ُيِغريوا هي مناسك احلج، وكان امل: وجماهد
شعائر اهللا هي اهلدايا املُْشَعرة، واإلشعار من : وقال أبو عبيدة. عليهم فنهاهم اهللا عن ذلك

أن يطعن : أعالمها مبا ُيعرف أهنا َهْدي، واإلشعار هاهنا: الشعار، وهي العالمة، وأشعارها
الدم، فيكون ذلك عالمة أهنا هدي، وهي سنة يف يف صفحة سنام البعري حبديدة حىت يسيل 

ال حتلوا شعائر اهللا : اهلدايا إذا كانت من اإلبل، وقال عطية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
                                                                                                                                            

،  قال املنذري يف إسـناده عبد اهللا بن أيب زياد املكي القداح وفيه ١١/٢٢٩ة واملصنف يف شرح السن. ٥٣
 .  لشواهده٨/١٧٢فيه محاد بن شعيب وهو ضعيف،  وصححه األلباين يف إرواء الغليل : مقال،  وقال اهليثمي

 . ١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١: رة املائدة آية سو) ٤(
 . ١: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٤٢ 

=sŒÎ)uρ ÷Λäù#  {: هي أن تصيد وأنت حمرم، بدليل قوله تعاىل n= ym (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 { )وقال )١ ،

شعائر اهللا : املراد منه النهي عن القتل يف احلرم، وقال عطاء: أراد حرم اهللا، وقيل: السدي
Ÿω  {: حرمات اهللا واجتناب سخطه واتباع الطاعة، وقوله uρ töκ¤¶9$# tΠ#tpt ø: :  أي)٢( } #$

هو النسيء، وذلك أهنم كانوا ُيِحـلّونه عاما وُيحّرمونه عاما، : بالقتال فيه، وقال ابن زيد
}  Ÿω uρ y“ ô‰oλù; Ÿω  {ل ما ُيهدى إىل بيت اهللا من بعري أو بقرة أو شاة،  هو ك)٣( } #$ uρ 

y‰Í×¯≈ n= s)ø9$# { )أراد أصحاب القالئد، : اهلدايا املقلدة، يريد ذوات القالئد، وقال عطاء:  أي)٤

اهلية إذا أرادوا اخلروج من احلرم قلّدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من وذلك أهنم كانوا يف اجل
وقال مطرف . ِلحاء شجر احلرم كيال ُيتعّرض هلم، فنهى الشرع عن استحالل شيء منها

هي القالئد نفسها وذلك أن املشركني كانوا يأخذون من ِلحاء شجر مكة : بن الشخري
Iω {: قوله تعاىل. وُيتقلدوهنا فنهوا عن نزع شجرها uρ tÏiΒ !#u |M øŠt7ø9$# tΠ#t pt ø: :  أي)٥( } #$

WξôÒ  { يطلبون )٦( } tβθäótGö6tƒ  {الكـعبة فال تتعرضوا هلم، : قاصدين البيت احلرام، يعين sù 

ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ { )يعين الرزق بالتجارة، )٧ }  $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ 4 { )على زعمهم، ألن :  أي)٨

هو أن يصلح معايشهم يف الدنيا وال : الكافرين ال نصيب هلم يف الرضوان، وقال قتادة
يعجل هلم العقوبة فيها، وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنني واملشركني عامة، وابتغاء الرضوان 

                                                 
 . ٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢: ة سورة املائدة آي) ٧(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٨(
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٥٤٣ 

شركني كانوا حيجون، وهذه اآلية إىل هاهنا منسوخة للمؤمنني خاصة، ألن املسلمني وامل
θ#)  {: بقوله è= çGø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ { )وبقوله)١  :}  Ÿξ sù (#θç/tø)tƒ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

tΠ#tys ø9$# y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 4 { )فال جيوز أن حيج مشرك وال أن يأمن كافر باهلدي )٢ ،

= }  #sŒÎ)uρ ÷Λäù قوله. والقالئد n= ym { )من إحرامكم، :  أي)٣}  (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 { )أمر )٤ 

*sŒÎ#  {: إباحة، أباح للحالل أخذ الصيد، كقوله تعاىل sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# { )٥( ،}  Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Ìøgs† { )ال: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة)٦ 

ال : جرمين فالن على أن صنعت كذا، أي محلين، وقال الفراء: حيملنكم، يقال
ال : كاسبهم، وقيل: كسب، وفالن جرمية أهلـه، أي: جرم أي:  يقاليكسبنكم،
$ãβ  {يدعوّنكم،  t↔ oΨ x© BΘöθ s% { )بغضهم وعداوهتم وهو مصدر شنئت :  أي)٧}  β r& 

öΝà2ρ ‘‰|¹ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø: ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو بكسر األلف على )٨( } #$

وال حيملنكم : ألن صدوكم، ومعىن اآلية: االستئناف، وقرأ اآلخرون بفتح األلف، أي
ألن هذه السورة نزلت : وقال حممد بن جرير. عداوة قوم على االعتداء ألهنم صدوكـم

β  {بعد قضية احلديبية، وكان الصد قد تقدم،  r& (#ρ ß‰tG ÷è s?¢ { )عليهم بالقتل وأخذ )٩ 

                                                 
 . ٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠: سورة اجلمعة آية ) ٥(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٢: رة املائدة آية سو) ٩(
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$θçΡuρ#) {األموال،  yè s?uρ { )ليعْن بعضكم بعضا، :  أي)١}’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )قيل)٢  :

السّنـة، : اإلسـالم، والتقـوى: الرب: ـلالرب متابعة األمر، والتقوى جمانبة النهي، وقي
}  Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )الظلم، وقيل: الكفر، والعدوان: اإلمث: ، قيل)٣ :

الرب حسن اخللق، واإلمث ما حاك " :  لبدعة، قال رسول اهللا: املعصية، والعدوان: اإلمث
uρ ©!$# ( ¨β#$?¨(θà#){ )٤( "يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# 

∩⊄∪ { )٥( . 

 .... للَِّه ِبِهقوله تعاىل ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر ا
]٣ [}  ôM tΒ Ì h ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# Ïµ Î/ { )٦( 
èπ {  تعاىل،ما ذُكر على ذحبه اسم غري اسم اهللا: أي s)ÏΖy‚ ÷Ζßϑ ø9$#uρ { )وهي اليت ختنق فتموت،  )٧

äο {كان أهل اجلاهلية خينقون الشاة حىت إذا ماتت أكلوها، : قال ابن عباس sŒθ è% öθ yϑ ø9$#uρ { )هي  )٨

èπ{ كانوا يضربوهنا بالعصا فإذا ماتت أكلوها،: املقتولة باخلشب، قال قتادة tƒ ÏjŠutIßϑ ø9$#uρ { )٩( 

                                                 
 . ٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٣(
،  واملصنف يف شرح السنة ٤/١٩٨٠ ) ٢٥٥٣( أخرجه مسلم يف الرب والصلة باب تفسري الرب واإلمث رقم ) ٤(

١٣/٧٦ . ، . 
 . ٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣ : سورة املائدة آية) ٦(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٩(
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èπ  {هي اليت تتردى من مكـان عال أو يف بئر فتموت،  ys‹ÏÜ¨Ζ9$#uρ { )هي اليت )١ 

$!  {تنطحها أخرى فتموت  tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßìç7¡¡9$# { )يريد ما بقي مما أكل السبع، وكان أهل )٢ 

$ (ωÎ  {اجلاهلية يأكلونه،  tΒ ÷Λä øŠ©.sŒ { )شياء، ، يعين إال ما أدركتم ذكاته من هذه األ)٣

إمتام فري : ذكّيُت الناَر إذا أمتمُت اشتعاهلا، واملراد هنا: وأصل التذكية اإلمتام، يقال
ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل غري السن  {  األوداج وإهنار الدم، قال النيب

$  { )٥( )٤( } والظفر tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )النصب مجع، واحده نصاب، : ، قيل)٦

هو واحد ومجعه أنصاب مثل عنق وأعناق، وهو الشيء املنصوب، واختلفوا فيه، : وقيل
أهل اجلاهلية  كانت حول البيت ثالمثائة وستون حجرا منصوبة، كان :فقال جماهد وقتادة

يعبدوهنا وُيعظّموهنا ويذحبون هلا، وليست هي بأصنام إمنا األصنام هي املُصّورة 
وما ذبح على اسم : هـي األصنام املنصوبة، ومعناه: املنقوشة، وقـال اآلخرون

$ {: النُّصب، قال ابن زيد tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n?tã É=ÝÁ ‘Ζ9$# { )مها واحد، :  ما أهل لغري اهللا به)٧

β  {ومـا ذُبح ألجل النُّصب، : علـى مبعىن الالم أي: قال قطرب r&uρ (#θ ßϑ Å¡ø)tFó¡s? 

                                                 
 . ٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٣(
النسائي , )١٤٩١(الترمذي األحكام والفوائد , )١٩٦٨(مسلم األضاحي , )٥٢٢٤(البخاري الذبائح والصيد ) ٤(

 ). ٣/٤٦٣(أمحد , )٢٨٢١(أبو داود الضحايا , )٤٤١٠(الضحايا 
،  ومسلم يف األضاحي باب جواز الذبح بكل ما ٩/٦٣١أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد باب ما أهنر الدم ) ٥(

 . ، . ٣/١٥٥٨ ) ١٩٦٨( أهنر الدم رقـم 
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي
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ÉΟ≈ s9ø— F{$$ Î/ 4 { )وحّرم عليكم االستقسام باألزالم، واالستقسام هو طلب القسم :  أي)١

َزلْم، : القداح اليت ال ريش هلا وال َنْصل، واحدها: واحلكم من األزالم، واألزالم هي
األزالم حصى :  قال سعيد بن جبري)٢( } öΝä3Ï9≡sŒ î,ó¡Ïù 3  {وُزلْم، بفتح الزاي وضمها 

هي كعاب فارس والروم اليت يتقامرون هبا، وقال : بيض كانوا يضربون هبا، وقال جماهد
هي الشطرنج : بن وكيعاألزالم للعرب، والكعاب للعجم، وقال سفيان : الشعيب وغريه

}  tΠöθ u‹ø9$# }§Í≥ tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ { )أن ترجعوا إىل دينهم كفارا، وذلك أن :  يعين)٣

هم فلما قوي اإلسالم يئسوا، ويئس وأيس الكفار كانوا يطمعون يف َعْود املسلمني إىل دين
Ÿξ  {مبعىن واحد،  sù öΝèδ öθt±øƒ rB Èβöθ t±÷z $#uρ 4 tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ 

àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 { )نزلت هذه اآلية يوم اجلمعة يوم عرفة بعد العصر يف )٤ ،

من  واقف بعرفات على ناقته العضباء، فكادت عضد الناقة تندق  حجة الوداع، والنيب
.  وعاش بعدها إحدى ومثانني يوما ثقلها فربكت، وكانت هذه اآلية نعي النيب

 } tΠöθ قوله u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ { )يوم نزول هذه اآلية أكملت لكـم :  يعين)٥

دينكـم، يعين الفرائض والسنن واحلدود واجلهاد واألحكام واحلالل واحلرام، فلم يرتل 
 حرام، وال شيء من الفرائض والسنن واحلدود واألحكام هذا بعد هذه اآلية حالل وال

معىن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما، ويروى عنه أن آية الربا نزلت بعدها، وقال سعيد 
أظهرت دينكم : أكملت لكم دينكم فلم حيج معكم مشرك، وقيل: بن جبري وقتادة

                                                 
 . ٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٥(
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٥٤٧ 

 }  àMôϑ وأّمنتكـم من العدو، وقوله oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ { )وأجنزت وعدي : ، يعين)١

’  {: يف قوله ÎΤöθ t±÷z $#uρ §ΝÏ?T{uρ  ÉL yϑ ÷èÏΡ { )فكان من متام نعمته أن دخلوا مكة آمنني )٢ ،

àMŠÅÊ  {وعليها ظاهرين، وحجوا مطمئنني لـم خيـالطهم أحد من املشركني،  u‘ uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )قوله)٣ ،  }  Çyϑ sù §äÜôÊ $# ’ Îû >π |Á uΚøƒ xΧ { )أُجِهد يف جماعة، :  أي)٤

 uöxî  {رجل مخيص البطن إذا كان طاويا خاويا، : واملخمصة خلو البطن من الغذاء، يقال

7#ÏΡ$ yf tG ãΒ 5ΟøO \b}   { )غري : مائل إىل إمث، وهو أن يأكل فوق الشبع، وقال قتادة:  أي)٥

β¨  {متعرض ملعصية يف مقصده،  Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm فأَكَله : ، وفيه إضمار، أي)٦( } ∪⊃∩ ‘§

 . فإن اهللا غفور رحيم

y7  {: قوله] ٤[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ !#sŒ$ tΒ ¨≅Ïm é& öΝçλm; ( { )ه نزلت هذ:  اآلية، قال سعيد بن جبري)٧

اآلية يف عدي بن حامت وزيد بن املهلهل الطائيني وهو زيد اخليل الذي مساه رسول اهللا زيد 
يا رسول اهللا إنا قوم نصيد بالكالب والبزاة فماذا حيل لنا منها؟ فرتلت هذه : اخلري، قاال
نا يا رسول اهللا ماذا حيل ل:  ملا أمر بقتل الكالب قالوا سبب نزوهلا أن النيب: اآلية، وقيل

 يف اقتناء  من هذه األمة اليت أمرت بقتلها؟ فرتلت هذه اآلية، فلما نزلت أذن رسول اهللا
الكـالب اليت ينتفع هبا، وهنى عن إمساك ما ال نفع فيه منها واألول أصح يف سبب نزول 

                                                 
 . ٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣: ائدة آية سورة امل) ٥(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٧(
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≅ö  {: اآلية è% ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 ÍhŠ©Ü9$#   { )كل ما : الذبائح على اسم اهللا تعاىل، وقيل:  يعين)١

$  {تستطيبه العرب وتستلذه من غري أن يرد بتحرميه نص من كتاب أو سنة  tΒ uρ ΟçFôϑ ¯= tæ 

zÏiΒ Çy Í‘# uθ pgø:  يعين وأحل لكم صيد ما علمتم من اجلوارح، واختلفوا يف هذه )٢( } #$

هي الكالب دون غريها، وال حيل ما صاده غري الكلب : اجلوارح، فقال الضحاك والسدي
إال أن تدِرك ذكاَته، وهذا غري معمول به، بل عامة أهل العلم على أن املراد من اجلوارح 

هائم كالفهد والنمر والكلب، ومن سباع الطري كالبازي والُعقاب الكواسب من سباع الب
جلرحها ألرباهبا : والصقر وحنوها مما يقبل التعليم، فيحل صيُد مجيعها، مسيت جارحة

=tÎ7Ïk { كاسبهم،: فالن جارحة أهله، أي: كسبها، يقال: أقواهتم من الصيد، أي s3ãΒ { )٣( 
مكـلب، : واملكلب الذي يغري الكـالب على الصيد، ويقال للذي يعلمها أيضا

كالب، ونصب مكلبني على : صاحب الكالب، ويقال للصائد هبا أيضا: والكـلّاب
الكالب يف حال تكليبكم هذه اجلوارح أي إغرائكم إياها على الصيد، وذكر : احلال، أي

åκtΞθ£  {ألهنا أكثر وأعم، واملراد مجيع جوارح الصيد  çΗ Íj>yè è? { )تؤدبوهنن آداب أخذ )٤ ،

$ {الصيد،  ®ÿ ÊΕ ãΝä3yϑ ¯= tæ ª!$# ( { )أي كما : من العلم الذي علمكم اهللا، قال السدي:  أي)٥

θ#) {مبعىن الكاف، ) ِمن( علمكم اهللا، è= ä3sù !$ ®ÿ ÊΕ zõ3|¡øΒ r& öΝä3ø‹n= tæ (#ρ ãä.øŒ$#uρ tΛôœ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )٦( 
أراد أن اجلارحة املعلمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حالال، 

إذا أُشليْت استشلْت، وإذا ُزجرْت انزجرْت، وإذا : والتعليم هو أن يوجد فيها ثالثة أشياء
                                                 

 . ٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٤٩ 

 - مرات  وأقلها بثالث-أخذت الصيد أمسكت ومل تأكل، وإذا وجد ذلك منه مرارا 
θ#)  {كانت معلّمـة، حيل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها  à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ßìƒ Î|  

É>$ |¡Ït ø:$# ∩⊆∪ { )فيه بيان أن ذكر اسم اهللا)١  ويف  على الذبيحة شرط حالةَ ما ُيذبح ،

 . الصيد حالة ما يرسل اجلارحة أو السهم

 }  tΠöθ قوله] ٥[ u‹ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈t6 Íh‹©Ü9$# ( { )الذبائح على اسم اهللا: ، يعين)٢  

}  ãΠ$ yè sÛuρ t Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# @≅ Ïm ö/ä3©9 { )يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل يف )٣ 

$ }  öΝä3ãΒ دينهم من سائر األمم، قوله yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( { )كيف شرع : ، فإن قيل)٤

معناه حالل لكم أن : هلم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج
ألنه ذكر عقيبه حكم النساء، ومل : تطعموهم فيكون خطاب اِحلل مع املسلمني، وقيل

حرام عليكم أن حالل لكم أن تطعموهم، : يذكر حل املسلمات هلم فكأنه قال
≈ }  àM تزوجوهم، قوله oΨ|Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# àM≈ oΨ|Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ 

öΝä3Î= ö6 s% { )عن قوله، هذا راجع إىل األول منقطع )٥ :}  öΝä3ãΒ$ yè sÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( { )٦( 
اختلفوا يف معىن احملصنات فذهب أكثر العلماء إىل أن املراد منهن احلرائر، وأجازوا نكاح 

: فيفة، وهو قول جماهد، وقال هؤالءكل حرة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو ع
$  {: ال جيوز للمسلم نكاح األمة الكتابية لقوله تعاىل ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù 

                                                 
 . ٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥٠ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 { )ن تكون األمة مؤمنة وذهب قوم إىل أن املراد  جوز نكاح األمة بشرط أ)١

العفائف من الفريقني حرائر كن أو إماء وأجازوا نكاح األمة : من احملصنات يف اآلية
: الكتابية، وحّرموا البغايا من املؤمنات والكتابيات، وهو قول احلسن، وقال الشعيب

sŒÎ) £èδθßϑ#!  {إحصان الكتابية أن تستعف من الزنا وتغتسل من اجلنابة،  çF÷ s?# u £èδ u‘θ ã_ é& 

tÏΨ ÅÁ øt èΧ uö xî tÅs Ï≈ |¡ãΒ { )غري معالنني بالزنا، )٢ }  Ÿω uρ ü“ É‹Ï‚ −G ãΒ 5β#y‰÷{r& 3 { )أي)٣  :

حّرم اهللا اجلماع على جهة السفاح وعلى جهة : غري مسّرين تسروهنن بالزنا، قال الزجاج
tΒ  {اختاذ الصديقة، وأحله على جهة اإلحصان وهو التزوج  uρ öàõ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym 

…ã& é#yϑ tã uθ èδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: يقول ليس إحصان :  قال مقاتل بن حيان)٤( } ∪∋∩ #$

tΒ  {املسلمني إياهن بالذي خيرجهن من الكفر أو يغين عنهن شيئا وهي للناس عامة  uρ 

öàõ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã&é#yϑ tã uθ èδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø:  قال ابن عباس )٥( } ∪∋∩ #$

tΒ  {: وجماهد يف معىن قوله تعاىل uρ öàõ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ { )باهللا الذي جيب اإلميان به، :  أي)٦

مبا : بكلمة التوحيد وهي شهادة أن ال إله إال اهللا، وقال مقاتل: باإلميان أي: وقال الكليب
يستحل احلرام وحيرم : من يكفر باإلميان أي:  وهو القرآن، وقيل أُنزل على حممد

 . خسر الثواب: ه، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين، قال ابن عباساحلالل فقد حبط عمل

                                                 
 . ٢٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥: ملائدة آية سورة ا) ٥(
 . ٥: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥١ 

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا قُْمُتْم ِإلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم ِإلَى 
 .... الَْمَراِفِق

$  {  قوله] ٦[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# { )إذا أردمت :  أي)١

القيام إىل الصالة، وظاهر اآلية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إىل 
sŒÎ) óΟçFôϑ#  {: آلية أن املراد من ا الصالة، لكن علمنـا ببيان السنة وفعل النيب è% ’ n< Î) 

Íο 4θ n= ¢Á9$# { )وأنتم على غري طُهر، قال النيب)٢   } ذا ال يقبل اهللا صالة أحدكـم إ

 يوم اخلندق بني أربع صلوات بوضوء  وقد مجع النيب. )٤( )٣( } أحدث حىت يتوضأ

هو : معىن اآلية إذا قمتم إىل الصالة من النوم، وقال بعضهم: واحد، وقال زيد بن أسلم
أمر على طريق الندب، ندب من قام إىل الصالة أن جيدد هلا طهارته وإن كان على طهر، 

 }  (#θ قوله è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ { )وحّد الوجه من منابت شعر الرأس إىل منتهى )٥ 

öΝä3tƒ  {: الذقن طوال وما بني األذنني عرضا جيب غسل مجيعه يف الوضوء، قوله تعاىل Ï‰÷ƒ r&uρ 

’ n< Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# { )مع املرافق، كما قال اهللا تعاىل: أي، )٦ :}  Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& #’ n< Î) 

öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r& 4 { )مع أموالكم، وقال:  أي)٧ :}  ôtΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «!$# ( { )مع اهللا، :  أي)١

                                                 
 . ٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٢(
أمحد , )٦٠(أبو داود الطهارة , )٧٦(الترمذي الطهارة , )٢٢٥(مسلم الطهارة , )٦٥٥٤(البخاري احليل ) ٣(

)٢/٣١٨ .( 
  ومسلم يف الطهارة باب وجوب الطهارة للصالة ،١٢/٣٢٩رواه البخاري يف كتاب احليل باب يف الصالة ) ٤(

 . ١/٢٠٤ ) ٢٢٥( رقم 
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢: سورة النساء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥٢ 

θ#)  {: قوله تعاىل ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ âãÎ/ { )اختلف العلماء يف قدر الواجب من مسح )٢ 

جيب مسح مجيع الرأس كما جيب مسح مجيع الوجه يف التيمم، وقال : الرأس فقال مالك
جيب قدر ما يطلق عليه اسم : جيب مسح ربع الرأس، وعند الشافعي رمحه اهللا: أبو حنيفة

= }  öΝà6n املسح، قوله ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4 { )قرأ نافع وابن عامر والكسائي )٣ 

=öΝà6n  {ويعقوب وحفص  ã_ ö‘ r&uρ { )بنصب الالم، وقرأ اآلخرون َوأَْرُجِلكُْم باخلفض، )٤ 

θ#)  {فمن قرأ َوأَْرُجلَكُْم بالنصب فيكون عطفا على قوله  è=Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ { )٥( 
لوا أرجلكـم، ومن قرأ باخلفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إىل أنه ميسح واغس: أي

على الرجلني، وذهب مجاعة أهل العلم من الصحابة والتابعني وغريهم إىل وجوب غسل 
خفض الالم يف األرجل على جماورة اللفظ ال على موافقة احلكم، كما : الرجلني، وقالوا
#<z  {: قال تبارك وتعاىل x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ { )فاألليم صفة العذاب، ولكنه أخذ )٦ ،

جحر ضب خرب، فاخلراب نعت اجلحر، وأخذ : إعراب اليوم للمجاورة، وكقوهلم
قوله . نيأراد بقوله وأرجلكم املسح على اخلف: إعراب الضب للمجاورة، وقال بعضهم

>n’{: تعاىل Î) È ÷t6 ÷è s3ø9$# 4{)فالكعبان مها العظمان الناتئان من جانيب القدمني، ومها جممع )٧ 

  قوله. مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهمـا مع القدمني كما ذكرنا يف املرفقني

                                                                                                                                            
 . ٥٢: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦:  سورة املائدة آية )٥(
 . ٢٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥٣ 

} βÎ)uρ öΝçGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã£γ ©Û$$ sù 4{ )اغتسلوا، قوله تعاىل:  أي)١ :} βÎ)uρ ΝçGΨä. # yÌó£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 

@xy™ ÷ρ r& u!% y` Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9$# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9$# öΝn= sù (#ρß‰ÅgrB [!$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹tFsù #Y‰‹Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠsÛ 

(#θ ßs |¡øΒ $$ sù öΝà6Ïδθã_ âθ Î/ Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 { )فيه دليل على أنه جيب مسح الوجه واليدين )٢ 

$ {صعيد وهو التراب، بال tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôf uŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ { )مبا فرض عليكم من الوضوء )٣ 

ôÏiΒ 8l  {والغسل والتيمم،  tym { )ضيق، )٤ }  Å3≈ s9uρ ß‰ƒ Ìãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9 { )من )٥ 

ΝÏG§  {األحداث واجلنابات والذنوب،  ãŠÏ9uρ …çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝä3ø‹n= tæ öΝà6¯= yè s9 šχρ ãä3ô±n@ ∩∉∪ { )٦( 
: إمتام النعمة تكفري اخلطايـا بالوضـوء كما قال اهللا تعاىل: قال حممد بن كعب القرظي

}  tÏøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ÏΒ š Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ ẗz r's? { )فجعل متام نعمته غفران ذنوبه)٧ ، . 

ρ#) {: قوله تعاىل] ٧[ ãà2 øŒ$#uρ sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ { )نعم كلها، ال:  يعين)٨}  çµ s)≈ sV‹ÏΒ uρ 

“ Ï% ©!$# Νä3s)rO# uρ ÿÏµ Î/ { )عهده الذي عاهدكـم به أيها املؤمنون، )٩ }  øŒÎ) öΝçG ù= è% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ 

$ oΨ ÷èsÛr&uρ ( { )وذلك حني بايعوا رسول اهللا)١٠   على السمع والطاعة فيما أحبوا 

 يعين امليثاق الذي أخذ عليهم حني: وهو قول أكثر املفسرين، وقال جماهد ومقاتلوكرهوا، 

                                                 
 . ٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢: سورة الفتح آية ) ٧(
 . ٧: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٧: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٧: سورة املائدة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥٤ 

θ#) {أخرجهم من صلب آدم عليه السالم،  à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# 

 .  مبا يف القلوب من خري وشر)١( } ∪∠∩

$  {: قوله تعاىل] ٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. šÏΒ≡§θ s% ¬! u!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( { )٢( 
كونوا له قائمني بالعدل قّوالني بالصدق، أمرهم بالعدل والصدق يف أعـماهلـم : أي

 بغض قوم، )٤( } %ãβ$t↔oΨx© BΘöθs  { وال حيملنكم، )٣( } Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌôftƒ  {وأقـواهلـم، 

}  #’n?tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 { )على ترك العدل فيهم لعداوهتم، مث قال:  أي)٥ :} (#θ ä9Ï‰ôã $# { )٦( 
uθ {يف أوليائكم وأعدائكم، : يعين èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G=Ï9 ( { )إىل التقوى، : ، يعين)٧}  (#θ à)¨?$#uρ 

©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ { )٨( . 

]٩ [}  y‰tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$#   Μ çλm; ×ο tÏøó ¨Β íô_ r&uρ ÒΟŠ Ïàtã ∩∪ { )٩( ،

وقال : وهذا يف موضع النصب، ألن فعل الوعد واقع على املغفرة، ورفعها على تقدير أي
 . هلم مغفرة وأجر عظيم
  َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيِم قوله تعاىل

]١٠ [}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ !$ oΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ š Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟ‹ Ås pgø: $# ∩⊇⊃∪ { )١( . 
                                                 

 . ٧: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٨: ة املائدة آية سور) ٧(
 . ٨: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٩: سورة املائدة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٥٥ 

]١١ [} $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#ρ ã ä. øŒ $# |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ { )بالدفع عنكم، )٢ 

} øŒÎ) §Νyδ îΠöθ s% βr& (#þθäÜÝ¡ö6 tƒ öΝä3øŠs9Î) óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& { )بالقتل )٣ }  £#s3sù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝà6Ζtã ( (#θ à)¨?$# uρ 

©!$# 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅©.uθ tG uŠù= sù šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

]١٢ [} * ô‰s)s9uρ x‹yz r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) $ uΖ÷Wyè t/uρ ÞΟßγ ÷Ψ ÏΒ ó o_ øO $# u|³tã $ Y7‹É)tΡ ( { )٥( 
 وعد موسى عليه السالم أن يورثه وقومه األرض املقدسة وهي  وذلك أن اهللا

يل الدار مبصر الشام، وكان يسكنها الكنعانيون اجلبارون، فلما استقرت لبين إسرائ
$tΑ  { تعاىل بالسري إىل أرحياء من أرض الشام وهي األرض املقدسة أمرهم اهللا s% uρ ª!$# ’ ÎoΤÎ) 

öΝà6yè tΒ ({ )ناصركم على عدوكم، مث ابتدأ الكالم فقال)٦  :}÷ È⌡s9 ãΝçFôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# { )٧( 
ãΝçF÷  {يا معشر بين إسرائيل،  s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# ΝçGΨ tΒ#uuρ ’Í?ß™ ãÎ/ öΝèδθ ßϑ è?ö‘ ¨“ tãuρ { )نصرمتوهم، )٨ 

ãΝçG {وقّرمتوهم وعظمتموهم، : وقيل ôÊ tø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym { )هو إخراج : ، قيل)٩

β¨ {هو النفقة على األهل، : الزكاة، وقيل tÏeŸ2 c{ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ { )ألحمون عنكم )١٠ 

=öΝà6¨Ζn {سيئاتكم،  Åz ÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 4 yϑ sù txŸ2 y‰÷è t/ š Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ 

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١١: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٢: دة آية سورة املائ) ٧(
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ١٠(
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ô‰s)sù ¨≅ |Ê u!#uθ y™ È≅‹ Î6 أخطأ قصد السبيل، يريد طريق احلق، وسواء كل :  أي)١( } ∪⊅⊆∩ 9$#¡¡

 . وسطه: شيء

]١٣ [} $ yϑ Î6 sù ΝÍκÅÕø)tΡ { )صلة، ) ما( فبنقضهم، و:  أي)٢} öΝßγ s)≈ sV‹ÏiΒ { )قال )٣ ،

نقضوه من وجوه ألهنم كذبوا الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلوا أنبياء اهللا : قتادة
≈öΝßγ  {ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه،  ¨Ζyè s9 { )أبعدناهم من رمحتنا، قال :  قال عطاء)٤

$  {عذبناهم باملسخ، : احلسن ومقاتل oΨ ù= yè y_ uρ öΝßγ t/θ è= è% Zπ u‹Å¡≈ s% ( { )قرأ محزة والكسائي )٥ ،

يد الياء من غري ألف، ومها لغتان مثل الذاكية والذكية، وقال ابن عباس قسية بتشد
إن قلوهبم : غليظة ال تلني، وقيل معناه: يا بسة، وقيل: قاسية أي: رضي اهللا عنهما
 لإلميان بل إمياهنم مشوب بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي الردية ليست خبالصة

šχθ {املغشوشة  èùÌhpt ä† zΟÎ= x6ø9$# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β  { )هو تبديلهم نعت النيب:  قيل)٦  

θÝ¡nΣ#) {حتريفهم بسوء التأويل، : وقيل uρ $ yàym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÏj.èŒ Ïµ Î/ 4{ )وتركوا نصيب : أي )٧

Ÿω {  وبيان نعته، أنفسهم مما أمروا به من اإلميان مبحمد uρ ãΑ#t“ s? {)يا حممد، )٨ ،} ßìÎ= ©Üs? 

4’ n?tã 7π oΨ Í←!% s{ öΝåκ÷]ÏiΒ { )هو : على خيانة، فاعلة مبعىن املصدر كالكاذبة والالغية، وقيل:  أي)٩

                                                 
 . ١٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٣: ية سورة املائدة آ) ٦(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٩(
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على فرقة خائنة، : مبعىن الفاعل واهلاء للمبالغة مثل رّواية ونسابة وعلّامة وحّسابة، وقيل
على معصية، وكانت خيانتهم نقضهم : على خائنة أي: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

 ومههم بقتله ومسه، وحنومها من  شركني على حرب رسول اهللالعهد ومظاهرهتم امل
ω  {خياناهتم اليت ظهرت منهم،  Î) Wξ‹ Î= s% öΝåκ÷]ÏiΒ ( { )مل خيونوا ومل ينقضوا العهد وهم )١ 

ß#ôã {الذين أسلموا من أهل الكتاب،  $$ sù öΝåκ÷]tã ôx xô¹ $#uρ 4{ )أعرض عنهم وال :  أي)٢

β¨ {تتعرض هلم،  Î) ©!$# =Ït ä† šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )وهذا منسوخ بآية السيف)٣ ، . 

 .... قوله تعاىل َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه
∅ }  š قوله] ١٤[ ÏΒ uρ š Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ { )قيل)٤ ، :

أراد هبم اليهود والنصارى فاكتفى بذكر أحدمها، والصحيح أن اآلية يف النصارى خاصة 
فيه دليل على أهنم نصارى بتسميتهم ال بتسمية : ألنه قد تقدم ذكر اليهود، وقال احلسن

θ#) { أخذنا ميثاقهم يف التوحيد والنبوة، اهللا تعاىل، Ý¡oΨ sù $ yàym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÅe2 èŒ Ïµ Î/ $ oΨ ÷ƒ tøî r'sù 

ãΝßγ oΨ ÷t/ nο uρ#y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 { )هواء املختلفة واجلدال يف الدين، قال  باأل)٥

هم النصارى وحدهم صاروا فرقا : يعين بني اليهود والنصارى، وقال الربيع: جماهد وقتادة
ôθ’|  {منهم اليعقوبية والنسطورية وامللكانية وكل فرقة تكفّر األخرى،  y™ uρ ÞΟßγ ã⁄ Îm6 t⊥ãƒ ª!$# 

$ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩⊇⊆∪ { )يف اآلخرة)٦  . 

                                                 
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٤ :سورة املائدة آية ) ٦(
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≅ } Ÿ قوله] ١٥[ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# { )يا أهل الكتابني، :  يريد)١}  ô‰s% öΝà2 u!$ y_ 

$ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú Îit7ãƒ öΝä3s9 #ZÏWŸ2 $ £ϑ ÏiΒ öΝçFΨ à2 šχθ àøƒ éB zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )من التوراة : ، أي)٢

θà÷è#) { وآية الرجم وغري ذلك،  واإلجنيل مثل صفة حممد tƒ uρ ∅ tã 9ÏVŸ2 4{ )٣( ،

ô‰s% Νà2 {يعرض عن كثري مما أخفيتم فال يتعرض له وال يؤاخذكم به، : أي u!% y` š∅ ÏiΒ 

«!$# Ö‘θ çΡ { )حممدا:  يعين)٤ اإلسالم، :  وقيل} Ò=≈ tG Å2 uρ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∪ { )أي)٥  :

 . مبني وهو القرآن: بّين، وقيل

]١٦ [} “ Ï‰ôγ tƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ { )رضاه، )٦ } Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# { )٧( 
السالم : قيل وسبيله دينه الذي شرع لعباده، وبعث به رسله، و السالم هو اهللا: قيل

Νßγ  {هو السالمة، كاللذاذ واللذاذة مبعىن واحد، واملراد به طرق السالمة،  ã_ Ì÷‚ ãƒ uρ zÏiΒ 

ÏM≈yϑ è= —à9$# † n< Î) Í‘θ–Ψ9$# { )من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان، :  أي)٨}  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ { )٩( 
óΟÎγƒ  {بتوفيقه وهدايته،  Ï‰ôγ tƒ uρ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪ { )وهو اإلسالم )١٠ . 

                                                 
 . ١٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٦: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٦: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٦: سورة املائدة آية ) ٨(
  .١٦: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١٦: سورة املائدة آية ) ١٠(
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‰ô  {: قوله تبارك وتعاىل] ١٧[ s) ©9 t x Ÿ2 š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# 

zΝ tƒ ó tΒ 4 { )تعاىل، ، وهـم اليعقوبية من النصارى يقولون املسيح هو اهللا)١ }  ö≅ è% yϑ sù 

Û Î= ôϑ tƒ zÏΒ «!$# $ º↔ ø‹x© { )من يقدر أن يدفع من أمر اهللا شيئا إذا قضاه؟ :  أي)٢}  ïχ Î) 

yŠ# u‘ r& β r& š Î=ôγ ãƒ yx‹Å¡yϑ ø9$# š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ …çµ ¨Β é&uρ ∅ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗsd 3 ¬!uρ Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ 4 ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪ { )٣( . 

 ..... ِت الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُهقوله تعاىل َوقَالَ
]١٨ [}  ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ßøt wΥ (#àσ¯≈ oΨö/r& «!$# …çν àσ¯≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 { )أرادوا أن : ، قيل)٤

اهللا تعاىل لنا كاألب يف احلنو والعطف، وحنن كاألبناء له يف القرب واملرتلة، وقال 
إن اليهود وجدوا يف التوراة يا أبناء أحباري فبدلوا يا أبناء : إبراهيم النخغي

معناه حنن أبناء اهللا يعين أبناء رسل : حنن أبناء اهللا، وقيل: أبكاري فمن ذلك قالوا
≅ö  {:  قوله تعاىل.اهللا è% zΝ Î= sù Νä3ç/Éj‹yè ãƒ Νä3Î/θ çΡä‹Î/ ( { )يريد إن كان األمر كما زعمتم )٥ 

أنه أنكم أبناؤه وأحباؤه فإن األب ال يعذب ولده، واحلبيب ال يعذب حبيبه، وأنتم مقرون 
ِلَم عذب من قبلكم بذنوهبم فمسخهم قردة وخنازير؟ : فِلَم يعذبكم أي: معذبكم؟ وقيل

} ö≅ t/ ΟçFΡr& ×|³o0 ô£ϑ ÏiΒ t,n= y{ 4 { )كسائر بين آدم جمزيون باإلساءة واإلحسان، )٦ }  ãÏøó tƒ 

                                                 
 . ١٧: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٦(
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yϑ Ï9 â!$ t±o„ { )فضال، )١ }  Ü> Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 { )عدال، )٢ }  ¬!uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ( Ïµø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∇∪ { )٣( . 

]١٩ [} Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ô‰s% öΝä.u!% y` $ uΖä9θ ß™ u‘ { )حممد)٤   } ß Îit7ãƒ öΝä3s9 { )٥( 
’4 {أعالم اهلدى وشرائع الدين،  n?tã ;ο uøIsù zÏiΒ È≅ ß™ ”9$# { )أي انقطاع من الرسل، )٦ 

ستمائة :  قال أبو عثمان النهدي واختلفوا يف مدة الفترة بني عيسى عليه السالم وحممد
 وأربعون سنة، مخسمائة: مخسمائة وستون سنة، وقال معمر والكليب: سنة، وقال قتادة

 عيسى ومسيت فترة ألن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السالم من غري انقطاع إىل زمن
 } βr& (#θ عليه السالم، ومل يكن بعد عيسى عليه السالم سوى رسولنا ä9θ à)s? {)كيال )٧ 

$  {تقولوا،  tΒ $ tΡ u !% y` . ÏΒ 9 Ï± o0 Ÿω uρ 9ƒ É‹ tΡ ( ô‰ s) sù Ν ä. u !% y` × Ï± o0 Öƒ É‹ tΡ uρ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã È e≅ ä. & ó x« 

Öƒ Ï‰ s% ∩⊇∪ { )٨( . 

$ }  øŒÎ)uρ tΑ قوله] ٢٠[ s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ (#ρ ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ 

öΝä3Š Ïù u!$ uŠÎ; /Ρr& { )منكم أنبياء، : منكم أنبياء، أي: ، أي)٩}  Νä3n= yè y_ uρ % Z.θ è= •Β { )أي)١٠  :

                                                 
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٩: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٩: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٩: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٢٠: سورة املائدة آية ) ١٠(
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كانوا : فيكم ملوكا، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما، يعين أصحاب خدم وحشم، قال قتادة
وجعلكـم ملوكا أحرارا متلكون : أول من ملك اخلدم ومل يكن ملن قبلهم خدم، قال السدي

كانت منازهلم واسعة : أمر أنفسكـم بعدما كنتم يف أيدي القبط يستعبدونكم، وقال الضحاك
#?Νä39s  { فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعا وفيه هنر جار فهو ملك uuρ $ ¨Β öΝs9 ÏN÷σãƒ 

#Y‰tnr& zÏiΒ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊄⊃∪ { )يعين املن والسلوى واحلجر :  يعين عاملي زمانكم، قال جماهد)١

 . وتظليل الغمام

ÉΘöθ {: قوله تعاىل] ٢١[ s)≈ tƒ (#θ è= äz ÷Š$# uÚö‘ F{$# sπ y™ £‰s)ßϑ ø9$#  ÉL ©9$# |=tG x. ª!$# öΝä3s9 {)٢( 
إيليا وبيت : هي الطور وما حوله، وقال الضحاك: اختلفوا يف األرض املقدسة، قال جماهد

هي دمشق وفلسطني وبعض : هي أرحياء، وقال الكليب: املقدس، وقال عكرمة والسدي
املرتل أن الشام وجدت يف كتاب اهللا : هي الشام كلها، قال كعب: األردن، وقال قتادة

 }  |=tG كرت اهللا يف أرضه وهبا أكثر عباده، قوله x. ª!$# öΝä3s9 { )كتب يف :  يعين)٣

لها لكم، جع: وهـب اهللا لكم، وقيل: اللوح احملفوظ أهنا مساكن لكم، وقال ابن إسحاق
فرض : أمروا هبا كما أمروا بالصالة، أي: أمركم اهللا بدخوهلا، وقال قتادة: قال السدي
Ÿω  {. عليكـم uρ (#ρ‘‰s?ös? #’n?tã ö/ä.Í‘$ t/÷Šr& { )أعقابكم خبالف أمر اهللا،)٤  }  (#θ ç7Î= s)ΖtFsù 

t ÎÅ£≈ yz ∩⊄⊇∪ { )انظر فما : صعد إبراهيم عليه السالم جبل لبنان فقيل له:  قال الكليب)٥

 . أدركه بصرك فهو مقدس وهو مرياث لذريتك

                                                 
 . ٢٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢١: رة املائدة آية سو) ٢(
 . ٢١: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢١: سورة املائدة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٦٢ 

]٢٢ [}  (#θ ä9$ s% # y›θßϑ≈ tƒ ¨β Î) $ pκ Ïù $ YΒ öθ s% t Í‘$ ¬7y_ { )وذلك أن النقباء الذين خرجوا )١ ،

اكتموا شأهنم : يتجسسون األخبار ملا رجعوا إىل موسى وأخربوه مبا عاينوا، قال هلم موسى
 من أهل العسكر فيفشلوا، فأخرب كل رجل منهم قريبه وابن عمه إال وال ختربوا به أحدا

رجلني وفّيا مبا قال هلما موسى فعلمت مجاعة من بين إسرائيل ذلك ورفعوا أصواهتم 
بالبكاء وقالوا يا ليتنا يف أرض مصر، أو ليتنا منوت يف هذه الربية وال يدخلنا اهللا أرضهم 

تعال جنعل علينا : يمة هلم، وجعل الرجل يقول لصاحبهفتكون نساؤنا وأوالدنا وأثقالنا غن
θ#) {رأسا وننصرف إىل مصر، فذلك قوله تعاىل إخبارا عنهم  ä9$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ ¨βÎ) $ pκ Ïù $ YΒöθ s% 

t Í‘$ ¬7y_ $ ¯ΡÎ)uρ s9 $ yγ n= äz ô‰¯Ρ 4 ®L ym (#θ ã_ ãøƒ s† $ yγ ÷ΖÏΒ β Î* sù (#θ ã_ ãøƒ s† $ yγ ÷ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù šχθ è= Åz≡yŠ ∩⊄⊄∪ { )٢( ،

خنلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن : املتعظم املمتنع عن القهر، يقال: أصل اجلبار
وصول األيدي إليها، ومسي أولئك القوم جبارين المتناعهم بطوهلم وقوة أجسادهم، 

القة وبقية قوم عاد، فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا ومهوا باالنصراف إىل وكانوا من العم
مصر خر موسى وهارون ساجدين، وخرق يوشع وكالب ثياهبما ومها اللذان أخرب اهللا 

 : تعاىل عنهما يف قوله

]٢٣ [} tΑ$ s% Èβ Ÿξã_ u‘ zÏΒ t Ï% ©!$# šχθ èù$ sƒ s† { )خيافون اهللا تعاىل، قرأ سعيد بن : أي )٣

zΝyè  { الرجالن كانا من اجلبارين فأسلما واتبعا موسى،: بضم الياء، وقال) ُيخافون( جبري ÷Ρr& 

ª!$# $ yϑ Íκö n= tã { )بالتوفيق والعصمة قاال)٤  :}  (#θ è= äz ÷Š$# ãΝÍκö n= tã šU$ t6 ø9$# { )قرية :  يعين)٥

                                                 
 . ٢٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة املائدة آية ) ٥(
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٥٦٣ 

*sŒÎ#  {اجلبارين،  sù çνθ ßϑ çG ù= yz yŠ öΝä3¯ΡÎ* sù tβθ ç7Î=≈ xî 4 { )ألن اهللا منجز وعده، وإنا رأيناهم )١ ،

n?tã’  {فكانت أجسامهم عظيمة وقلوهبم ضعيفة، فال ختشوهم،  uρ «!$# (#þθ è= ©.uθ tG sù β Î) ΟçGΨ ä. 

tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )فأراد بنو إسرائيل أن يرمجومها باحلجارة وعصومها)٢ ، . 

قوله تعاىل قَالُوا َيا ُموَسى ِإنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتلَا ِإنَّا 
 .... َهاُهَنا قَاِعُدونَ

]٢٤ [}  (#θ ä9$ s% # y›θ ßϑ≈tƒ $ ¯ΡÎ) s9 !$ yγ n= äz ô‰¯Ρ #Y‰t/r& $ ¨Β (#θ ãΒ#yŠ $ yγŠ Ïù ( ó=yδ øŒ$$ sù |MΡr& š š/u‘ uρ Iξ ÏG≈ s)sù 

$ ¯ΡÎ) $ oΨßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈s% ∩⊄⊆∪ { )ن خمالفتهم أمر رهبم  فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت م)٣

 . غضب موسى عليه السالم ودعا عليهم

]٢٥ [}  tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒr& ω Î)  Å¤ øtΡ  Å r&uρ ( { )قيل معناه ال ميلك إال نفسه )٤ ،

$$ø−ãøù  { إال نفسي وأخي، وقيل معناه ال يطيعين sù { )فافصل، )٥ }  $ sΨ oΨ ÷t/ { )قيل)٦  :

š  {فاقض بيننا،  ÷t/uρ ÏΘöθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊄∈∪ { )العاصني)٧  . 

]٢٦ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل )٨ }  $ yγ ¯ΡÎ* sù îπ tΒ §pt èΧ öΝÍκö n= tã ¡ { )هاهنا مت الكالم : ، قيل)٩

معناه تلك البلد حمرمة عليهم أبدا مل يرد به حترمي تعبد، وإمنا أراد حترمي منع، فأوحى اهللا 
                                                 

 . ٢٣: ملائدة آية سورة ا) ١(
 . ٢٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٢٦: سورة املائدة آية ) ٩(
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٥٦٤ 

ليهم دخول األرض املقدسة غري عبدي يوشع وكالب، ألحرمن ع: تعاىل إىل موسى
zŠ  {وألتيهنهم يف هذه الربية  Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ ¡ { )مكان كل يوم من األيام اليت حتبسون )١ 

ا بنوهم الذين مل يعملوا الشر فيدخلوهنا، فيها سنة وأللقني جيفهم يف هذه القفار، وأم
$  {: فذلك قوله تعاىل yγ ¯ΡÎ* sù îπ tΒ §pt èΧ öΝÍκö n= tã ¡ zŠ Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ ¡ šχθ ßγ‹ ÏKtƒ { )يتحريون، )٢ }  ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# 4 Ÿξ sù }¨ ù's? ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊄∉∪ { )ال حتزن على مثل هؤالء القوم: ، أي)٣ . 

≅ã *  {: قوله تعاىل] ٢٧[ ø?$#uρ öΝÍκö n= tã r't6 tΡ ó o_ ö/$# tΠyŠ# u Èd,ys ø9$$ Î/ { )ومها هابيل وقابيل، )٤ 

$ (øŒÎ  {ويقال له قابني،  t/§s% $ ZΡ$ t/öè% Ÿ≅Îm6 à)çFsù ôÏΒ $ yϑ Ïδ Ï‰tnr& { )يعين هابيل)٥  }  öΝs9uρ ö≅¬6 s)tFãƒ 

zÏΒ Ìyz Fψ$# { )يعين قابيل فرتلوا على اجلبل وقد غضب قابيل لرد قربانه وكان يضمر )٦ 

 هابيل وهو يف احلسد يف نفسه إىل أن أتى آدم مكة لزيارة البيت، فلما غاب آدم أتى قابيل
$tΑ  {غنمه،  s% y7 ¨Ψ n= çFø% V{ ( { )ألن اهللا تعاىل قبل قربانك ورد قرباين، : ومل؟ قال: قال )٧

وتنكح أخيت احلسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خري مين ويفتخر 
$tΑ  {ولدك على ولدي،  s% { )وما ذنيب؟ :  هابيل)٨}  $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ 

t É) −F ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ { )٩( . 
                                                 

 . ٢٦: دة آية سورة املائ) ١(
 . ٢٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة املائدة آية ) ٩(
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٥٦٥ 

]٢٨ [}  . È⌡s9 |MÜ |¡o0 { )مددت، :  أي)١}  ¥’ n< Î) x8y‰tƒ  Í_ n= çFø)tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡr& 7ÝÅ™$ t6 Î/ y“ Ï‰tƒ 

y7 ø‹s9Î) y7 n= çFø% L{ ( þ’ÎoΤÎ) Ú’% s{r& ©!$# ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∇∪ { )وامي اهللا إن :  قال عبد اهللا بن عمر)٢

كان املقتول ألشد الرجلني ولكن منعه التحرج أن يبسط إىل أخيه يده، وهذا يف الشرع 
كتب :  قال جماهد ر كما فعل عثمانجائز ملن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا لألج

 . اهللا يف ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل أن ال ميتنع ويصرب

]٢٩ [}  þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& β r& r&þθ ç6 s? { )ترجع، وقيل حتمل )٣ }  ‘Ïϑ øO Î* Î/ y7 Ïÿ ùS Î)uρ { )أي)٤ ، :

وروى . إمث معاصيك اليت عملت من قبل، هذا قول أكثر املفسرين: بإمث قتلي إىل إمثك، أي
 عملتها أنا إذا معناه إين أريد أن يكون عليك خطيئيت اليت: ابن أيب جنيح عن جماهد قال

معناه أن ترجع بإمث قتلي وإمث معصيتك اليت : قتلتين وإمثك فتبوء خبطيئيت ودمي مجيعا، وقيل
كيف قال إين أريد أن تبوء بإمثي : مل يتقبل ألجلها قربانك، أو إمث حسدك، فإن قيل

م أنه يقتله ليس ذلك حبقيقة إرادة ولكنه ملا عل: وإمثك، وإرادة القتل واملعصية ال جتوز؟ قيل
ال حمالة وطّن نفسه على االستسالم طلبا للثواب فكأنه صار مريدا لقتله جمازا، وإن مل يكن 

معناه إين أريد أن تبوء بعقاب قتلي فيكون إرادة صحيحة ألهنا موافقة : مريدا حقيقة، وقيل
tβθ  { فال يكون هذا إرادة للقتل بل ملوجب القتل من اإلمث والعقاب،  حلكم اهللا ä3tFsù 

ôÏΒ É=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ (#äτℜ t“ y_ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊄∪ { )٥( . 

                                                 
 . ٢٨: ية سورة املائدة آ) ١(
 . ٢٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة املائدة آية ) ٥(
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٥٦٦ 

  :} ôM قوله] ٣٠[ tã §θ sÜ sù … çµ s9 … çµ Ý¡ ø tΡ { )طاوعته وشايعته :  أي)١

≅Ÿ {وعاونته،  ÷Fs% ÏµŠ Åz r& { )فزينت : فشجعته، وقال قتادة:  يف قتل أخيه، وقال جماهد)٢

صورت له نفسه أن قتل : هجعلته سهال، تقدير: سهلت له ذلك، أي: له نفسه، وقال ميان
اغتاله وهو يف النوم : قتل وهو مستسلم، وقيل: أخيه طوع له أي سهل عليه، فقتله، قيل
&ã…  {: فشدخ رأسه فقتله، وذلك قوله تعاىل s#tG s)sù yx t6ô¹ r'sù zÏΒ š ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩⊂⊃∪ { )٣( ،

وكان هلابيل يوم قُتل عشرون سنة فلما قتله تركه بالعراء ومل يدر ما يصنع به ألنه كان 
أول ميت على وجه األرض من بين آدم فبعث اهللا غرابني فاقتتال، فقتل أحدمها صاحبه مث 
حفر له مبنقاره وبرجله حىت مكن له مث ألقاه يف احلفرة، وواراه، وقابيل ينظر إليه، فذلك 

 :  تعاىلقوله

]٣١ [}  y]yè t7sù ª!$# $\/# {äî ß]ys ö7tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# …çµ tƒ ÎãÏ9 y#ø‹x. ”Í‘≡uθ ãƒ nο uöθ y™ Ïµ‹ Åz r& 4 { )٤( ،

$tΑ  {فلما رأى قابيل ذلك  s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ßN ÷“ yf tã r& ÷β r& tβθ ä. r& Ÿ≅ ÷W ÏΒ # x‹≈ yδ É># { äó ø9 $# y“ Í‘≡ uρ é' sù 

nο u öθ y™  Å r& ( { )عورته ألنه قد سلب ثيابه، : جيفته، وقيل:  أي)٥}  yx t7ô¹ r'sù zÏΒ 

tÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9$# ∩⊂⊇∪ { )ندم : على فراق أخيه، وقيل:  على محله على عاتقه ال على قتله، وقيل)٦

لقلة النفع بقتله فإنه أسخط والديه، وما انتفع بقتله شيئا ومل يكن ندمه على القتل 
 . وركوب الذنب

                                                 
 . ٣٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣١ :سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣١: سورة املائدة آية ) ٦(
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٥٦٧ 

أَْجِل ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبِني ِإْسَراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا ِبَغْيِر َنفٍْس أَْو فََساٍد قوله تعاىل ِمْن 
 .... ِفي الْأَْرِض فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا

≅ }  ôÏΒ È قوله] ٣٢[ ô_ r& y7 Ï9≡sŒ { )من جراء ذلك القاتل وجنايته، يقال:  أي)١ :

$  {أجل يأجل أجال، إذا جىن، مثل أخذ يأخذ أخذا  oΨ ö; tFŸ2 4’ n?tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) …çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% 

$ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ { )قتلها فيقاد منه، )٢ ،}  ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )يريد بغري نفس )٣ ،

$  {وبغري فساد يف األرض من كفر أو زنا أو قطع طريق، أو نـحو ذلك  yϑ ¯Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% 

}¨$ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ { )اختلفوا يف تأويله، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية عكرمة)٤  :

من قتل نبيا أو إمام عدل فكأمنا قتل الناس مجيعا، ومن شد عضد نيب أو إمام عدل فكأمنا 
من قتل نفسا حمرمة يصلى النار بقتلها، كما يصلى لو قتل : الناس مجيعا، قال جماهدأحيا 

: الناس مجيعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس مجيعا، قال قتادة
أعظم اهللا أجرها وعظّم وزرها، معناه من استحل قتل مسلم بغري حقه فكأمنا قتل الناس 

ôtΒ  { ال يسلمـون منـه مجيعا يف اإلمث ألهنـم uρ $ yδ$uŠôm r& { )وتورع عن قتلها، )٥ ،

}  !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠôm r& }¨$ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 4 { )فكأمنا :  يف الثواب لسالمتهم منه، قال احلسن)٦

قتل الناس مجيعا يعين أنه جيب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي جيب عليه لو قتل الناس 
مجيعا، ومن أحياها أي عفا عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأمنا أحيا الناس 

يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبين إسرائيل؟ : قلت للحسن: مجيعا، قال سليمان بن علي
                                                 

 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٦٨ 

 ô‰s)s9uρ  {إي والذي ال إله غريه ما كانت دماء بين إسرائيل أكرم على اهللا من دمائنا، : قال

óΟßγ ø?u!$ y_ $ uΖè= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ ¢ΟèO ¨β Î) #ZÏWx. Οßγ ÷Ψ ÏiΒ y‰÷è t/ š Ï9≡sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# šχθ èùÎô£ßϑ s9 ∩⊂⊄∪ { )١( . 

]٣٣ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yèó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù { )٢( 
βr& (#þθ  {: وعقوبة احملاربني ما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل è= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6̄= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& 

Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (#öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 { )فذهب قوم إىل أن اإلمام باخليار يف أمر )٣ ،

احملاربني بني القتل والقطع والصلب والنفي كما هو ظاهر اآلية، وذهب األكثرون إىل أن 
š  {هذه العقوبات على ترتيب اجلرائم ال على التخيري  Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت من )٤ 

óΟßγ {احلّد،  s9 Ó“ ÷“Åz { )عذاب وهوان وفضيحة )٥ }  ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟßγ s9uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ë>#x‹tã 

íΟŠ Ïàtã ∩⊂⊂∪ { )٦( . 

]٣٤ [} ω Î) š Ï% ©! $# (#θ ç/$ s?  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm إال الذين : ، فمن ذهب إىل أن اآلية نزلت يف الكفار، قال معناه)٧( }∪⊇⊃∩ ‘§

تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فال سبيل عليهم بشيء من احلدود وال تبعة 
عليهم فيما أصابوا يف حال الكفر من دم أو مال، وأما املسلمون احملاربون فمن تاب منهم 

                                                 
 . ٣٢: سورة املائدة آية ) ١(
  .٣٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة املائدة آية ) ٧(
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 تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا هللا، -و قبل أن يظفر به اإلمام  وه-قبل القدرة عليهم 
 . وال يسقط ما كان من حقوق العباد

]٣٥ [} $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (# þθ äó tG ö/ $# uρ {)اطلبوا )١ } Ïµ ø‹ s9 Î) 

s' s#‹ Å™ uθ ø9 تقرب إليه ومجعها : القربة، فعيلة من توسل إىل فالن بكذا، أي:  أي)٢( } #$

ρ#)  {وسائل،  ß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû Ï& Î#‹Î6 y™ öΝà6¯= yè s9 šχθßs Î= øè? ∩⊂∈∪ { )٣( . 

]٣٦ [}  ¨βÎ) zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 öθ s9 χ r& Οßγ s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd …ã& s#÷WÏΒ uρ …çµ yètΒ (#ρ ß‰tG øu‹Ï9 Ïµ Î/ 

ôÏΒ É># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ tΒ Ÿ≅ Îm6 à)è? óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )أخرب أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها )٤ ،

;öΝçλm  {معها مث فدى بذلك نفسه من العـذاب مل يقبـل منـه ذلك الفداء،  uρ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ï9r& ∩⊂∉∪ { )٥( . 

 ..... قوله تعاىل ُيِريُدونَ أَنْ َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبَخاِرِجَني ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم
]٣٧ [}  šχρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& (#θ ã_ ãøƒ s† zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νèδ šÅ_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ÷]ÏΒ ( { )فيه )٦ ،

كلما أرادوا ( :أهنم يقصدون ويطلبون املخرج منها، كما قال اهللا تعاىل: وجهان أحدمها
أهنم يتمنون ذلك بقلوهبم، كما قال اهللا تعاىل إخبارا : ، والثاين)أن خيرجوا منها

$!  {: عنهم oΨ −/u‘ $ oΨ ô_ Ì÷z r& $ pκ÷]ÏΒ { )٧( ،}  óΟßγ s9uρ Ò># x‹tã ×Λ É)•Β ∩⊂∠∪ { )٨( . 
                                                 

 . ٣٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة املائدة آية ) ٨(
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]٣٨ [} ä−Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& { )أراد به أمياهنما، وكذلك هو يف )١ 

مصحف عبد اهللا بن مسعود، ومجلة احلكم أن من سرق نصابا من املال من حرز ال شبهة 
“L!#t{له فيه تقطع يده اليمىن من الرسغ  y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. { )نصب على احلال والقطع، )٢ 

≈Wξ {: ومثله s3tΡ { )عقوبة، :  أي)٣} zÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )٤( . 

]٣٩ [}  yϑ sù z>$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïµ ÏΗ ø>àß { )سرقته، :  أي)٥}  yx n= ô¹ r&uρ { )العمل، )٦ 

}  χ Î* sù ©!$# ÛUθ çG tƒ Ïµ ø‹n= tã 3 ¨β Î) ©!$# Ö‘θàxî îΛ Ïm §‘ ∩⊂∪ { )هذا فيما بينهم وبني اهللا )٧ ،

قطع السارق توبته فإذا : تعاىل، فأما القطع فال يسقط عنه بالتوبة عند األكثرين، قال جماهد
“L!#t  {: اء على اجلناية، كما قالقطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجز y_ $ yϑ Î/ 

$ t7|¡x. { )فال بد من التوبة بعد، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه يف )٨ ،

ال عند أكثر أهل العلم، وقال املستقبل، وإذا قطع السارق جيب عليه غرم ما سرق من امل
ال غرم عليه، وباالتفاق إن كان املسروق قائما عنده : سفيان الثوري وأصحاب الرأي

يسترد، وتقطع يده ألن القطع حق اهللا تعاىل والغرم حق العبد، فال مينع أحدمها اآلخر، 
 . كاسترداد العني

                                                 
 . ٣٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٣٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة املائدة آية ) ٨(
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]٤٠ [} óΟs9r& öΝn= ÷è s? ¨β r& ©!$# …ã& s! Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )اخلطاب مع النيب)١   

معناه أمل تعلم أيها اإلنسان فيكون خطابا لكل واحد من : واملراد به اجلميع، وقيل
<Ü { الناس Éj‹yè ãƒ tΒ â!$ t±o„ ãÏøó tƒ uρ uΚ Ï9 â!$ t±o„ 3 { )يعذب من يشاء : ، قال السدي والكليب)٢

من مات على كفره ويغفر ملن يشاء من تاب من كفره، وقال ابن عباس رضي اهللا 
’ª!$#uρ 4  {ة  يعذب من يشاء على الصغرية ويغفر ملن يشاء على الكبري:عنهما n?tã Èe≅ à2 

&ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊆⊃∪ { )٣( . 

$ * {: قوله تعاىل] ٤١[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# Ÿω y7Ρ â“øt s† š Ï%©!$# tβθ ãã Ì≈ |¡ç„ ’Îû Ìøä3ø9$# { )٤( ،

z {يف مواالة الكفار فإهنم مل يعجزوا اهللا، : أي ÏΒ š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ 

óΟ s9 uρ  ÏΒ ÷σ è? öΝßγ ç/θ è= è% ¡{ )وهم املنافقون، ، )٥} š∅ ÏΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ ¡ { )يعين اليهود)٦ ، 

} šχθ ãè≈£ϑ y™ { )قوم مساعون، :  أي)٧} É> É‹x6ù= Ï9 { )قابلون للكذب، :  أي)٨

مساعون ألجل : معناه: قبل اهللا، وقيل: مسع اهللا ملن محده، أي: كقول املصلي
لك أهنم كانوا يسمعون من يسمعون منك ليكذبوا عليك، وذ: الكذب، أي

≈šχθãè { ويقولون مسعنا منه كذا ومل يسمعوا ذلك منه،  مث خيرجون الرسول £ϑ y™ 

                                                 
 . ٤٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤١:  املائدة آية سورة) ٧(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٨(
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BΘöθ s)Ï9 t Ìyz# u óΟs9 š‚θ è?ù'tƒ ({)آخرين هم بين قريظة لقوم:  أي هـم جواسيس، يعين)١ 

∅š {: أهل خيرب قوله ÏΒ uρ t Ï%©!$# (#ρ ßŠ$ yδ ¡ šχθ ãè≈£ϑ y™ É>É‹x6ù= Ï9 { )الالم مبعىن : ، قيل)٢

BΘöθ { يسمعون لكي يكذبوا عليك، والالم يف قوله: هي الم كي، أي: إىل، وقيل s)Ï9 { )٣( 
tβθ  {ألجل قوم آخرين مل يأتوك وهم أهل خيرب : أي èù Ì h pt ä† zΟ Î= s3 ø9  مجع )٤( } #$

ÏΒ Ï‰÷èt/ Ïµ.  { كلمة، Ïè ÅÊ# uθ tΒ ( { )من بعد وضعه مواضعه، وإمنا ذكر الكناية : ، أي)٥

tβθ {ردا على لفظ الكلم،  ä9θ à) tƒ ÷β Î) óΟ çF Ï?ρ é& # x‹≈ yδ çνρ ä‹ ã‚ sù { )إن أفتاكـم : ، أي)٦

β { باجللد والتحميم فاقبلوا،  حممد Î)uρ óΟ©9 çν öθ s?÷σè? (#ρ â‘ x‹÷n$$ sù 4 tΒ uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çµ tFt⊥ ÷FÏù{ )٧( 
 {عذابه، : هالكه، وقال قتادة: كفره وضاللته، قال الضحاك n= sù y7 Î= ôϑ s? … çµ s9 š∅ ÏΒ 

«! $# $ º↔ ø‹ x© 4 { )فلن تقدر على دفع أمر اهللا فيه )٨ } šÍ×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# óΟs9 ÏŠÌãƒ ª!$# βr& tÎdγsÜãƒ 

óΟßγt/θè=è% 4 { )وفيه رد على من ينكر القدر )٩ }  öΝçλm; ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( { )للمنافقني :  أي)١٠

واليهود، فخزي املنافقني الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم، وخزي اليهود اجلزية أو 

                                                 
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٤١: ائدة آية سورة امل) ٨(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ١٠(
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óΟßγ  { وأصحابه فيهم ما يكرهون،  القتل أو السيب أو النفي، ورؤيتهم من حممد s9uρ ’Îû 

Íο tÅz Fψ$# ëU#x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊆⊇∪ { )اخللود يف النار)١  . 

قوله تعاىل َسمَّاُعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَِإنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض 
 .... َعْنُهْم

]٤٢ [}  šχθ ãè≈£ϑ y™ É> É‹s3ù= Ï9 tβθ è=≈2 r& ÏM ós ¡= Ï9 4 { )قرأ ابن كثري وأبو جعفر )٢ ،

بضم احلاء، واآلخرون بسكوهنا، وهو احلرام، وأصله ) للسُُّحت( وأهل البصرة والكسائي
ä3tG/  {: اهلالك والشدة، وقال اهللا تعاىل Ås ó¡ãŠsù 5># x‹yè Î/ ( { )نزلت يف حكام اليهود )٣ ،

كان : كعب بن األشرف وأمثاله، كانوا يرتشون ويقضون ملن رشاهم، قال احلسن
احلاكـم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها يف كمه فرييها إياه ويتكلم حباجته فيسمع منه 

إمنا ذلك يف احلكم :  إىل خصمه، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة، وعنه أيضا قالوال ينظر
إذا رشوته ليحق لك باطال أو يبطل عنك حقك، فأما أن يعطي الرجل الوايل خياف ظلمه 
ليدرأ به عن نفسه فال بأس، فالسحت هو الرشوة يف احلكـم على قول احلسن ومقاتل 

من يشفع : الرشوة يف كل شيء، قال ابن مسعودهو : وقتادة والضحاك، وقال ابن مسعود
يا أبا عبد : شفاعة لريد هبا حقا أو يدفع هبا ظلما فأهدي له فقبل فهو سحت، فقيل له

األخذ على احلكم كفر، قال اهللا : الرمحن ما كنا نرى ذلك إال األخذ على احلكـم، فقال
tΒ  {: تعاىل uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )والسحت كل )٤ 

 }  β قوله. كسب ال حيل Î* sù x8ρ â!$ y_ Νä3÷n$$ sù öΝæη uΖ÷ t/ ÷ρ r& óÚÍôã r& öΝåκ÷]tã ( β Î)uρ óÚÌ÷è è? óΟßγ ÷Ψ tã 

                                                 
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦١: سورة طه آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٤(
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n= sù x8ρ •ÛØo„ $ \↔ ø‹x© ( { )خّير اهللا تعاىل رسوله)١ ،  يف احلكم بينهم إن شاء حكم وإن 

β÷  {: قوله. شاء ترك Î)uρ |M ôϑ s3ym Νä3÷n$$ sù Νæη uΖ÷ t/ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )أي بالعدل، )٢ ،}  ¨βÎ) ©!$# 

=Ït ä† tÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )العادلني:  أي)٣ . 

y#ø‹x.uρ y7  {: قوله تعاىل] ٤٣[ tΡθ ãΚ Åj3pt ä† ÞΟèδ y‰ΖÏã uρ èπ1u‘ öθ −G9$# { )هذا تعجيب للنيب)٤   

وكيف جيعلونك حكما بينهم فريضون حبكمك وعندهم التوراة؟ : وفيه اختصار، أي
} $ pκ Ïù ãΝõ3ãm «!$# { )وهو الرجـم، )٥ }  ¢ΟèO šχ öθ©9uθ tG tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆⊂∪ { )لكمبصدقني:  أي)٦  . 

$!  {  قوله] ٤٤[ ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘ öθ −G9$# $ pκ Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# t Ï%©!$# 

(#θ ßϑ n= ó™ r& { )أخرب عن إبراهيم عليه السالمأسلموا وانقادوا ألمر اهللا تعاىل، كما :  أي)٧ :

} øŒÎ) tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµš/u‘ öΝÎ= ó™ r& ( tΑ$ s% àMôϑ n= ó™ r& Éb> tÏ9 tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊂⊇∪ { )وكما قال)٨ ، :}  ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& 

tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθ sÛ $ \δ öŸ2 uρ { )وأراد هبم النبيني الذين بعثوا من بعد )٩ ،

موسى عليه السالم ليحكموا مبا يف التوراة، وقد أسلموا حلكم التوراة وحكموا هبا، فإن 

                                                 
 . ٤٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٣١: سورة البقرة آية ) ٨(
 . ٨٣: سورة آل عمران آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٧٥ 

t  {هم عيسى عليه السالم من النبيني من مل يؤمر حبكم التوراة من Ï% ©#Ï9 (#ρ ßŠ$ yδ { )قيل)١  :

فيه تقدمي وتأخري تقديره فيها هدى ونور للذين هادوا مث قال حيكم هبا النبيون الذين 
حيكم هبا النبيون الذين أسلموا على : ومعناههو على موضعه، : أسلموا والربانيون، وقيل
β÷  {: الذين هادوا، كما قال Î)uρ öΝè?ù'y™ r& $ yγ n= sù 4 { )فعليها، وكما قال:  أي)٢ :}  y7Í×¯≈ s9'ρ é& 

ãΝßγ s9 èπ oΨ÷è للذين هادوا وعلى الذين هادوا فحذف : فيه حذف كأنه قال: ، وقيل)٣( } 9$#=¯

≈tβθ–ŠÏΨ  {. أحدمها اختصارا −/§9$#uρ â‘$ t6 ôm F{$#uρ { )يعين العلماء، واحدها حرب وحرب بفتح )٤ 

هو : احلاء وكسرها، والكسر أفصح، وهو العامل احملكم للشيء، قال الكسائي وأبو عبيدة
هو من احلرب الذي هو مبعىن اجلمال بفتح احلاء : من احلرب الذي يكتب به، وقال قطرب

لعامل حربا ملا عليه من مجال العلم وهبائه، وكسرها ومنه التحبري وهو التحسني، فسمى ا
$ {  الربانيون هاهنا من النصارى، واألحبار من اليهود، قوله: وقيل yϑ Î/ (#θ ÝàÏós çG ó™ $# ÏΒ 

É=≈ tFÏ. «!$# { )اهللا، اسُتودعوا من كتاب: ، أي)٥ }  (#θ çΡ% Ÿ2 uρ Ïµ ø‹n= tã u!#y‰pκà− 4 { )أنه )٦ 

Ÿξ  {كذلك،  sù (#âθ t±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9$# Èβ öθ t±÷z $#uρ Ÿω uρ (#ρ çtIô±n@  ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $YΨ yϑ rO WξŠÎ= s% 4 tΒ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )نزلت هذه اآليات : ، قال قتادة والضحاك)٧

:  يف قوله روي عن الرباء بن عازب. الثالث يف اليهود دون من أساء من هذه األمة

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ٧(
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٥٧٦ 

}  tΒ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )والظاملون والفاسقون )١ 

ليس بكفر : هي على الناس كلهم، وقال ابن عباس وطاوس: كلها يف الكافرين، وقيل
: ينقل عن امللة، بل إذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر باهللا واليوم اآلخر، قال عطاء

ومن مل : معناه: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وقال عكرمة
وسئل . حيكم مبا أنزل اهللا جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق

إهنا تقع على مجيع ما أنزل اهللا ال على : حيىي الكناين عن هذه اآليات، فقالعبد العزيز بن 
بعضه، وكل من مل حيكم جبميع ما أنزل اهللا فهو كافر ظامل فاسق، فأما من حكم مبا أنزل 
اهللا من التوحيد وترك الشرك، مث مل حيكم ببعض ما أنزل اهللا من الشرائع مل يستوجب 

هذا إذا رد نص حكم اهللا عيانا عمدا، فأما من خفي : ماءحكم هذه اآليات، وقال العل
 . عليه أو أخطأ يف تأويل فال

$ {: قوله تعاىل] ٤٥[ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù {)أوجبنا على بين إسرائيل يف :  أي)٢

β¨ { التوراة، r& }§ø¨Ζ9$# Ä§ø¨Ζ9$$ Î/{ )من نفس القاتل بنفس املقتول وفاء يقتل به، :  يعين)٣

} š ÷yè ø9$#uρ È ÷yè ø9$$ Î/ { )ُتفقأ هبا )٤ }  y#Ρ F{$#uρ É#Ρ F{$$ Î/ { )ُيجدع به، )٥ }  šχ èŒW{$#uρ 

Èβ èŒW{$$Î/ { )أن النفس : أخرب اهللا تعاىل حبكمه يف التوراة وهو:  ُتقطع هبا، قال ابن عباس)٦

بالنفس واحدة بواحدة إىل آخرها، فما باهلم خيالفون فيقتلون بالنفس النفسني، ويفقؤون 

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٥:  سورة املائدة آية )٦(
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Åb¡9$#uρ ÇdÅb¡9$$£  {بالعني العينني  Î/ { )تقلع هبا وسائر اجلوارح قياس عليها يف القصاص، )١ 

}  yyρ ãàf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )فهذا تعميم بعد ختصيص، ألنه ذكر العني واألنف واألذن )٢ 

yyρãàf  {: السن، مث قالو ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 { )فيما ميكن االقتصاص منه كاليد :  أي)٣

والرجل واللسان وحنوها، وأما ما ال ميكن االقتصاص منه من كسر عظم أو جرح حلم 
 { قصاص فيه، ألنه ال ميكن الوقوف على هنايته كاجلائفة وحنوها فال yϑ sù 

šX £‰ |Á s?  Ïµ Î/ { )بالقصاص :  أي)٤}  uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤Ÿ2 …ã& اهلاء يف له : ، قيل)٥( } 4 !©

كفارة للمصدق وهو قول عبد اهللا بن عمرو بن : كناية عن اجملروح وويل القتيل، أي
  قال رسول اهللا:  قال العاص واحلسن والشعيب وقتادة، فعن عبادة بن الصامت

:  وقال مجاعة)٧( )٦( } من تصدق من جسده بشيء كفر اهللا عنه بقدره من ذنوبه {

هي كناية عن اجلارح والقاتل، يعين إذا عفا اجملين عليه عن اجلاين فعفوه كفارة لذنب 
  اجلاين ال يؤاخذ به يف اآلخرة، كما أن القصاص كفارة له، فأما أجر العايف فعلى اهللا

ôyϑ  { :قال اهللا تعاىل sù $ xtã yx n= ô¹ r&uρ …çν ãô_ r'sù ’ n?tã «!$# 4 { )روي ذلك عن ابن عباس )٨ ،

                                                 
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 ). ٥/٣٣٠(أمحد ) ٦(
،  ٢/٨٩٨ ) ٢٦٩٣ ( وقال غريب،  وابن ماجه يف الديات رقـم ٤/٦٥٠أخرجه الترمذي يف الديات ) ٧(

 رجاله رجال ٣/٣٠٥،  قال املنذري يف الترغيب والترهيب ٦/٤٤٨،  ٥/٣١٦واإلمام أمحد يف املسند 
 . ، . الصحيح

 . ٤٠: سورة الشورى آية ) ٨(
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tΒ  {رضي اهللا عنهما، وهو قول إبراهيم وجماهد وزيد بن أسلم،  uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& 

ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ∩⊆∈∪ { )١( . 

 .... قوله تعاىل َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة
]٤٦ [}$ uΖø‹¤s% uρ #’n?tã ΝÏδÌ≈ rO# u { )على آثار النبيني الذين أسلموا، :  أي)٢}  |¤ŠÏè Î/ 

È ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ $ ]% Ï d‰ |Á ãΒ $ yϑ Ï j9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ( çµ≈ oΨ ÷ s?# u uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù { )يف :  أي)٣

“ {اإلجنيل  W‰èδ Ö‘θ çΡuρ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ uρ { )يعين اإلجنيل، )٤ ،}  $ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 

“ Y‰èδ uρ Zπ sàÏã öθ tΒ uρ tÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∉∪ { )٥( . 

]٤٧ [}  ö/ä3ós u‹ø9uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 { )عمش ، قرأ األ)٦

لكي حيكم، وقرأ اآلخرون بسكون الالم : بكسر الالم ونصب امليم، أي) وِلَيْحكَُم( ومحزة
أمر اهللا الربانيني واألحبار أن حيكموا مبا أنزل : وجزم امليم على األمر، قال مقاتل بن حيان

عزير : اهللا يف التوراة، وأمر القسيسني والرهبان أن حيكموا مبا يف اإلجنيل، فكفروا وقالوا
tΒ  {ابـن اهللا واملسيـح ابـن اهللا،  uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∠∪ { )اخلارجون عن أمر اهللا عز وجل)٧  . 

                                                 
 . ٤٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة املائدة آية ) ٧(
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$!  {: عاىلقوله سبحانه وت] ٤٨[ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) { )يا حممد )١ }  |=≈ tG Å3ø9$# { )٢( 
Èd,ys  {القرآن،  ø9$$ Î/ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )من الكتب املرتلة :  أي)٣

$  {من قبل،  ·Ψ Ïϑø‹yγ ãΒ uρ Ïµø‹n= tã ( { )أي شاهدا عليه، وهو :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)٤

 : قول جماهد وقتادة والسدي والكسائي، قال حسان
ــا  إن  يعرفـــه ذوو األلبـــاب واحلـــق ــيمن لنبينـ ــاب مهـ  الكتـ

مؤمتنا : دالّا، وقال سعيد بن جبري وأبو عبيدة: شاهدا ومصدقا، وقال عكرمة: يريد
ُمبيطر من : أصله مؤمين مفيعل من أمني، كما قالوا: أمينا، وقيل: ليه، وقال احلسنع

. أرقت املاء وهرقته، وإيهات وهيهات، وحنوها: البيطار، فقلبت اهلمزة هاء كما قالوا
القرآن أمني على ما قبله من الكتب، فما أخرب أهل : ومعىن أمانة القرآن ما قال ابن جريج

فإن كان يف القرآن فصدقوا وإال فكذبوا، وقال سعيد بن املسيب الكتاب عن كتاهبم 
أن كل : رقيبا وحافظا، واملعاين متقاربة، ومعىن الكل: قاضيا، وقال اخلليل: والضحاك

$$Νà6÷n  {كتاب يشهد بصدق القرآن فهو كتاب اهللا تعاىل وإال فال  sù { )يا حممد )٥ 

}  Οßγ oΨ ÷ t/ { )بني أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك، )٦ }  !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ( { )تعاىل )٧ 

Ÿω  {بالقرآن،  uρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u!#uθ ÷δ r& $ £ϑ tã x8u!% y` zÏΒ Èd,ys ø9$# 4 { )ال تعرض عما جاءك :  أي)٨

                                                 
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٨(
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≅9e  {من احلق وال تتبع أهواءهم،  ä3Ï9 $ oΨù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 { )قال ابن عباس )١ ،

أي سبيال وسنة، فالشرعة واملنهاج الطريق الواضح، وكل ما شرعت فيه : واحلسن وجماهد
رائع اإلسالم لشروع أهلها فيها، وأراد هبذا أن الشرائع فهو شريعة وشرعة، ومنه ش

اخلطاب لألمم الثالث أمة موسى وأمة : خمتلفة، ولكل أهل ملة شريعة، قال قتادة
 وعليهم أمجعني، فالتوراة شريعة واإلجنيل شريعة والفرقان  عيسى وأمة حممد

öθ {.  وهو التوحيدشريعة، والدين واحد s9uρ u!$ x© ª!$# öΝà6n= yè yf s9 Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ { )أي)٢  :

≈Å3  {على ملة واحدة،  s9uρ öΝä.uθ è= ö7uŠÏj9 { )كـم،  ليخترب)٣}  ’ Îû !$ tΒ öΝä38 s?# u ( { )من )٤ 

θ#)  { الكتب وبني لكم من الشرائع فيتبني املطيع من العاصي واملوافق من املخالف، à)Î7tFó™ $$ sù 

ÏN≡uöy‚ ø9$# 4 { )فـبـادروا إلـى األعـمـال الصاحلة، )٥ }  ’ n< Î) «!$# öΝà6ãè Å_ ötΒ $ Yè‹Ïϑ y_ 

Νä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑ Î/ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù tβθ àÎ= tFøƒ rB ∩⊆∇∪ { )٦( . 

 }  Èβ قوله] ٤٩[ r&uρ Νä3ôm $# Νæη uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# { )إلـيـك )٧ }  Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? 

öΝèδ u!#uθ ÷δ r& öΝèδ ö‘ x‹÷n$#uρ β r& š‚θ ãΖÏFøtƒ .tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7ø‹s9Î) ( { )قال ابن عباس رضي )٨ ،

قال كعب بن أسيد وعبد اهللا بن صوريا وشاس بن قيس من رؤساء اليهود : اهللا عنهما
يا حممد قد عرفت أنا : ه عن دينه، فأتوه فقالوااذهبوا بنا إىل حممد لعلنا نفتن: بعضهم لبعض

                                                 
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٤٩:  املائدة آية سورة) ٨(
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أحبار اليهود وأشرافهم وإنا إن اتبعناك مل خيالفنا اليهود، وإن بيننا وبني الناس خصومات 
ومل يكن قصدهم اإلميان، وإمنا . فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك، ويتبعنا غرينا

*βÎ { اآلية  فأنزل اهللاكان قصدهم التلبيس ودعوته إىل امليل يف احلكم  sù (#öθ ©9uθ s? { )١( 
=öΝn  {أعرضوا عن اإلميان واحلكـم بالقرآن، : أي ÷æ$$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& Νåκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ÷è t7Î/ 

öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 { )فاعلم أن إعراضهم من أجل أن اهللا يريد أن يعجل هلم العقوبة يف الدنيا : أي، )٢

$¨βÎ)uρ #ZÏWx. zÏiΒ Ä¨  {ببعض ذنوهبم،  ¨Ζ9$# { )يعين اليهود )٣ } tβθ à)Å¡≈ xs9 ∩⊆∪ { )٤( . 

]٥٠ [}  zΝõ3ßs sùr& Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# tβθ äóö7tƒ 4 { )قرأ ابن عامر تبغون وقرأ اآلخرون بالياء، )٥ 

ôtΒ  {يطلبون، : أي uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٦( . 

يَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذ
 .... َبْعٍض

]٥١ [} * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& { )اختلفوا يف )٧ 

öΝåκÝÕ÷è {سبب نزول هذه اآلية وإن كان حكمها عاما جلميع املؤمنني  t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 { )٨( 

                                                 
 . ٤٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤٩: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٥١: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٥١: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٢ 

tΒ  {ى املسلمني يف العون والنصرة ويدهم واحدة عل uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ { )فيوافقهم )١ 

*çµ̄ΡÎ…  {ويعينهم،  sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈©à9$# ∩∈⊇∪ { )٢( . 

]٥٢ [} “ utIsù zƒ Ï% ©!$# ’Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚẗΒ { )نفاق يعين عبد اهللا بن أُيب :  أي)٣

šχθ  {الذين يوالون اليهود، وأصحابه من املنافقني  ããÌ≈ |¡ç„ öΝÍκ Ïù { )يف معونتهم )٤ 

tβθ  {ومواالهتم،  ä9θ à)tƒ # y´ øƒ wΥ βr& $ oΨ t7ÅÁ è? ×ο tÍ← !#yŠ 4 { )أن يدول الدهر دولته :  دولة، يعين)٥

خنشى أال يتم أمر حممد : معناه: فنحتاج إىل نصرهم إيانا، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
خنشى أن يدور الدهر علينا مبكروه من جدب وقحط فال يعطونا : فيدور األمر علينا، وقيل

  {، املرية والقرض |¤ yè sù ª!$# β r& u’ ÎAù'tƒ Ëx÷Fxø9$$ Î/ { )بالقضاء من نصر : ، قال قتادة ومقاتل)٦

فتح قرى : فتح مكة، وقال الضحاك:  على من خالفه، وقال الكليب والسدي حممد
ρ÷  { وفدك، اليهود مثل خيرب r& 9øΒ r& ôÏiΒ Íν Ï‰Ψ Ïã { )بإمتام أمر حممد: قيل، )٧ وقيل  :

$! n?tã’4  { يعين هؤالء املنافقون، )٨( } θßsÎ7óÁã‹sù#) {إجالء بين النضري، : عذاب هلم، وقيل tΒ 

(#ρ •| r& þ’Îû öΝÍκÅ¦ àΡr& { )من مواالة اليهود ودس األخبار إليهم )٩ } šÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٥١: ائدة آية سورة امل) ١(
 . ٥١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٥٢:  آية سورة املائدة) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٣ 

ãΑθ {: قرأ أهل الكـوفة) َيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا( حينئذ،) َو( ]٥٣[ à)tƒ uρ { )بالواو  )١

β { والرفـع على االستئناف، وقرأ أهل البصرة بالواو ونصب الالم عطفا على r& u’ÎAù'tƒ { )٢( 
هو يف وعسى أن يقول الذين آمنوا، وقرأ اآلخرون حبذف الواو ورفع الالم، وكذلك : أي

مصاحف أهل العالية، استغناء عن حرف العطف ملالبسة هذه اآلية مبا قبلها، يعين يقول 
ÏIω {الذين آمنوا يف وقت إظهار اهللا تعاىل نفاق املنافقني  àσ¯≈ yδ r& t Ï%©!$# (#θ ßϑ |¡ø% r& «!$$ Î/ { )٣( 

y‰ôγ{حلفوا باهللا،  y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&   { )حلفوا بأغلظ اإلميان :  أي)٤}  öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yè pRmQ 4 { )٥( 
قال اهللا .  بالباطلإهنم ملؤمنون، يريد أن املؤمنني حينئذ يتعجبون من كذهبم وحلفهم: أي
ôM{: تعاىل sÜÎ6 ym öΝßγ è=≈yϑ ôã r& {)بطل كل خري عملوه، )٦ } (#θßs t7ô¹ r'sù t ÎÅ£≈ yz ∩∈⊂∪ { )٧( 

 . خسروا الدنيا بافتضاحهم، واآلخرة بالعذاب وفوات الثواب

$  {  هقول] ٥٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tΒ £‰s?ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ 

öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ { )بدالني على إظهار التضعيف ) يرتدد(  قرأ أهل املدينة والشام)٨}  tã 

Ïµ ÏΖƒ ÏŠ { )علم اهللا تبارك وتعاىل أن قوما يرجعون عن :  فريجع إىل الكفر، قال احلسن)٩

 وحيبونه، واختلفوا يف أولئك  فأخرب أنه سيأيت بقوم حيبهم اهللا اإلسالم بعد موت نبيهم

                                                 
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٥٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٥٤ : سورة املائدة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٤ 

هم أبو بكر وأصحابه الذين :  واحلسن وقتادة القوم من هم؟ قال علي بن أيب طالب
t∃öθ {: املراد بقوله: قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة، وقال قوم |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† 

ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ { )هم األشعريون، روي عن عياض بن غنم األشعري قال)١  :}  ملا نزلت هذه

 وكانوا )٢( }  إىل أيب موسى األشعري، وأشار"هم قوم هذا  "  اآلية قال رسول اهللا

' }  A قوله. من اليمن ©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )أرقـاء رمحـاء، لقولـه:  يعين)٣  

}  ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# zÏΒ Ïπ yϑ ôm §9$# { )ومل يرد به اهلوان، بل أراد أن جانبهم )٤ ،

قال اهللا . هو الذل من قوهلم دابة ذلول، يعين أهنم متواضعون: وقيل. لني على املؤمنني
$ßŠ  {: تعالـى t7Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§9$# š Ï% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ { )٥( }  >ο ¨“ Ïã r& ’ n?tã 

t ÍÏ≈ s3ø9$# { )عزه أي : أشداء غالظ على الكفار يعادوهنم ويغالبوهنم، من قوهلم:  أي)٦

: كالولد لوالده والعبد لسيده، أعزة على الكافرين: أذلة على املؤمنني: قال عطاء. غلبه
â  {: كالسبع على فريسته، نظريه قوله تعاىل !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( { )٧( .

}  šχρ ß‰Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 { )م ال خيافون يف اهللا لو:  يعين)٨

الناس، وذلك أن املنافقني كانوا يراقبون الكفار وخيافون لومهم، وروينا عن عبادة بن 
                                                 

 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ١(
 وصححه على شرط مسلم،  والطرباين ورجاله رجال الصحيح كما يف ٢/٣١٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٢(

 . ، . ١٠/٤١٤،  والطربي يف التفسري ٧/١٦جممع الزوائد 
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٣ : سورة الفرقان آية) ٥(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة الفتح آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٥ 

 على السمع والطاعة وأن نقوم أو نقول باحلق حيث ما  بايعنا رسول اهللا: الصامت قال
y7  {. )١( كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «!$# ÏµŠ Ï?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 { )حمبتهم :  أي)٢

 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ  {هللا ولني جانبهم للمسلمني، وشدهتم على الكافرين، من فضل اهللا عليهم، 

íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ { )٣( . 

]٥٥ [}  $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u { )روي عن ابن عباس رضي اهللا )٤ 

بن أيب بن سلول حني تربأ عبادة من عنهما أهنا نزلت يف عبادة بن الصامت وعبد اهللا 
$ *  {: أتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا، فرتل فيهم من قوله: اليهود، وقال pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ { )إىل قوله)٥ ، :}  $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u { )يعين عبادة بن الصامت وأصحاب رسول اهللا)٦   . وقال جابر بن

يا رسول اهللا إن قومنا قريظة :  فقال جاء عبد اهللا بن سالم إىل النيب { :عبد اهللا

والنضري قد هجرونا وفارقونا وأقسموا أن ال جيالسونا، فرتلت هذه اآلية، فقرأها عليه 
، وعلى هذا } يا رسول اهللا رضينا باهللا وبرسوله وباملؤمنني أولياء: قال ف رسول اهللا

öΝèδ  {: التأويل أراد بقوله uρ tβθãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ { )صالة التطوع بالليل والنهار، قاله ابن )٧ 

t  {قوله : يعباس، وقال السد Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ 

                                                 
 . ٣/١٤٧٠ ) ١٧٠٩( ،  ومسلم يف اإلمارة برقم ١٣/١٩٣أخرجه البخاري يف األحكام ) ١(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥١: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٦ 

tβθ ãèÏ.≡u‘ ∩∈∈∪ { )علي بن أيب طالب:  أراد به)١ ملسجد  مر به سائل وهو راكـع يف ا

$  { وقال ُجويرب عن الضحاك يف قوله )٢( فأعطاه خامته uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u { )هم املؤمنون بعضهم أولياء بعض:  قال)٣ . 

]٥٦ [} tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u { )يتوىل القيام بطاعة اهللا : يعين )٤

β¨  { يريد املهاجرين واألنصار،: ونصرة رسوله واملؤمنني، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما Î* sù 

z> ÷“ Ïm «!$# { )يعين أنصار دين اهللا، )٥ }  ÞΟèδ tβθç7Î=≈ tóø9$# ∩∈∉∪ { )٦( . 

$ {  قوله] ٥٧[ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? t Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρ â“ èδ 

$ Y6 Ïè s9 uρ { )كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن احلارث قد :  اآلية، قال ابن عباس)٧

:  هذه اآلية م مث نافقا، وكان رجال من املسلمني يواّدوهنما فأنزل اهللاأظهرا اإلسال
} $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? t Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# óΟä3uΖƒ ÏŠ #Yρ â“èδ $ Y6 Ïè s9uρ { )بإظهار ذلك )٨ 

zÏiΒ š {بألسنتهم قوال وهم مستبطنون الكفر،  Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ óΟä3Î= ö6 s% { )٩( ،

                                                 
 . ٥٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ، . ١٠/٤٢٥أخرجه الطربي ) ٢(
 . ٥٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٥٧: رة املائدة آية سو) ٧(
 . ٥٧: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٥٧: سورة املائدة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٧ 

$‘u {اليهود : يعين ¤ä3ø9$#uρ { )قرأ أهل البصرة والكسائي َوالْكُفَّاِر خبفض الراء، يعين)١ ، :

$!u  {ال تتخذوا الكفار، : ومن الكفار، وقرأ اآلخرون بالنصب، أي u‹Ï9÷ρ r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# βÎ) 

ΛäΨä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∈∠∪ { )٢( . 

 .... قوله تعاىل َوِإذَا َناَدْيُتْم ِإلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ
]٥٨ [} # sŒ Î) uρ öΝ çG ÷ƒ yŠ$ tΡ ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# $ yδρ ä‹ sƒ ªB $# # Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ÓΘ öθ s% ω 

tβθ è= É) ÷è tƒ ∩∈∇∪ { )كان منادي رسول اهللا:  قال الكليب)٣  إذا نادى إىل الصالة وقام 

قاموا وصلوا ال صلوا، على طريق قد قاموا ال قاموا، : املسلمون إليها قالت اليهود
نزلت يف رجل من : وقال السدي.  هذه اآلية االستهزاء، وضحكوا، فأنزل اهللا

ُحرق : أشهد أن حممدا رسول اهللا، قال: النصارى باملدينة كان إذا مسع املؤذن يقول
 فتطايرت منها شرارة فاحترق - وهو وأهله نيام -الكاذب، فدخل خادمه ذات ليلة بنار 

إن الكفار ملا مسعوا األذان حسدوا املسلمني : وقال اآلخرون. لبيت واحترق هو وأهلها
يا حممد لقد أبدعت شيئا مل نسمع به فيما مضى من :  وقالوا فدخلوا على رسول اهللا

األمم فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت األنبياء قبلك، ولو كان فيه خري 
بياء، فمن أين لك صياح كصياح العري؟ فما أقبح من صوت وما لكان أوىل الناس به األن

ôtΒ {: أمسج من أمر، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# { )٤( 
 . اآلية

                                                 
 . ٥٧: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٥٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة فصلت آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٨ 

≅ } ö قوله] ٥٩[ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ö≅ yδ tβθ ßϑ É)Ζ s? !$ ¨Ζ ÏΒ { )قال ابن عباس)١  :

 نفر من اليهود، أبو يا سر بن أخطب ورافع بن أيب رافع وغريمها، فسألوه  لنيبأتى ا {

" أؤمن باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل" :عمن يؤمن به من الرسل، فقال
ßós {: إىل قوله tΡuρ …çµ s9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪ { )فلما ذكر عيسى عليه السالم جحدوا } )٢ ،

واهللا ما نعلم أهل دين أقل حظا يف الدنيا واآلخرة منكم، وال دينا شرا من : نبوته، وقالوا
≅ö  {: دينكم، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ö≅ yδ tβθ ßϑ É)Ζs? !$ ¨ΖÏΒ { )أي)٣  :

Hω  {تكرهون منا  Î) ÷β r& $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ oΨ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é&  ÏΒ ã≅ ö7 s% ¨β r& uρ ö/ ä. u sY ø. r& 

tβθ à) Å¡≈ sù ∩∈∪ { )إمنا كرهتم إمياننا : هل تكرهون منا إال إمياننا وفسقكم، أي:  أي)٤

وأنتم تعلمون أنا على حق، ألنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم حلب الرياسة وحب 
 : األموال، مث قال

]٦٠ [} ö≅è% { )يا حممد، )٥ } ö≅yδ Νä3ã⁄Îm;tΡé& { )أخربكم، )٦ } 9h|³Î0 ÏiΒ y7Ï9≡sŒ { )٧( 
مل نر أهل دين أقل حظا يف الدنيا واآلخرة منكم وال دينا شرا من : الذي ذكرمت، يعين قوهلم

;Νä3ã∞Îm  { :دينكم، فذكر اجلواب بلفظ االبتداء، وإن مل يكن االبتداء شرا لقوله تعاىل tΡé'sùr& 9ht±Î0 

ÏiΒ â/ä3Ï9≡sŒ 3 â‘$ ¨Ψ9$# { )٨( ،} ºπ t/θ èWtΒ { )ثوابا وجزاء، ُنصب على التفسري، )١ } y‰Ψ Ïã «!$# 4 

                                                 
 . ٥٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٤: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٥٩: ائدة آية سورة امل) ٣(
 . ٥٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٨٩ 

tΒ çµ uΖyè ©9 ª!$# { )هو من لعنه اهللا، : أي )٢} |=ÅÒxîuρ Ïµø‹n=tã { )اليهود،:  يعين)٣ }  Ÿ≅ yèy_ uρ 

ãΝåκ÷]ÏΒ nο yŠtÉ)ø9$# tƒ Î—$ uΖsƒ ø: $#uρ { )فالقردة أصحاب السبت، واخلنازير كفار مائدة عيسى عليه )٤ 

y‰t7tã  {السالم  uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# 4 { )أطاع : جعل منهم من عبد الطاغوت، أي:  أي)٥

y7  {الشيطان فيما سول له  Í×¯≈ s9'ρ é& @Ÿ° $ ZΡ% s3¨Β ‘≅ |Ê r&uρ tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6  عن طريق )٦( } ∪⊂∌∩ 9$#¡¡

 . احلق

]٦١ [}  #sŒÎ)uρ öΝä.ρ â!% y` (#þθ ä9$ s% { )هم الذين قالوا: هؤالء املنافقني، وقيل:  يعين)٧ :

}  (#θ ãΖÏΒ#u ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ …çν tÅz# u { )على ، دخلوا )٨

$ {:  وقالوا النيب ¨Ψ tΒ# u { )ون الكفر،  بك وصدقناك فيما قلت، وهم ُيسّر)٩

}  ‰s% uρ (#θ è= yz ¨Š Ìøä3ø9$$ Î/ öΝèδ uρ ô‰s% (#θã_ tyz Ïµ Î/ 4 { )دخلوا كافرين وخرجوا :  يعين)١٠

=ª!$#uρ ÞΟn  {كافرين  ÷ær& $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ßϑ çFõ3tƒ ∩∉⊇∪ { )١١( . 

                                                                                                                                            
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٠: ة سورة املائدة آي) ٤(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٦١: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة آل عمران آية ) ٨(
 . ٦١: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٦١: سورة املائدة آية ) ١٠(
 . ٦١: سورة املائدة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩٠ 

]٦٢ [}  3“ t s? uρ # Z ÏW x. öΝ åκ ÷] Ï iΒ { )من اليهود :  يعين)١}  tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÉΟ øO M} $# 

Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ { )اإلمث ما كتموا من التوراة، : اإلمث املعاصي والعدوان الظلم، وقيل: ، قيل)٢

ÞΟÎγ  {والعدوان ما زادوا فيها،  Î= ò2 r&uρ |Mós ¡9$# 4 { )الرشا، )٣ }  š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∉⊄∪ { )٤( . 

]٦٣ [}  Ÿω öθ s9 { )هـلّا، )٥ }  ãΝßγ8 pκ÷]tƒ šχθ –ŠÏΨ≈−/§9$# â‘$ t7ôm F{$#uρ { )العلماء، :  يعين)٦

;tã ÞΟÏλÎ  { الربانيون علماء النصارى واألحبار علماء اليهود،: قيل öθ s% zΟøO M}$# ÞΟÎγ Î= ø.r&uρ 

|M ós ¡9$# 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθãè oΨóÁ tƒ ∩∉⊂∪ { )٧( . 

]٦٤ [}  ÏM s9$ s% uρ ßŠθ åκu ø9$# ß‰tƒ «!$# î's!θ è= øó tΒ 4 { )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك )٨ ،

إن اهللا تعاىل كان قد بسط على اليهود حىت كانوا من أكثر الناس ماال وأخصبهم : وقتادة
سعة،  وكذبوا به كف اهللا عنهم ما بسط عليهم من ال ناحية فلما عصوا اهللا يف حممد

حمبوسة مقبوضة من الرزق نسبوه : يد اهللا مغلولة، أي: فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء
إمنا قال هذه املقالة فنحاص، فلما مل ينهه اآلخرون ورضوا بقوله أشركهم : إىل البخل، قيل

معناه يد اهللا مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إال ما يرب به قسمه : وقال احلسن. اهللا فيها

                                                 
 . ٦٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦٢ :سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩١ 

$!ß,ÏΨãƒ y#ø‹x. â  {: ر ما عبد آباؤنا العجل، واألول أوىل لقولهقد t±o„ 4 { )١( ،}  ôM̄= äî 

öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& { )أجاهبم اهللا تعاىل فقال: وقال الزجاج. أُمسكت أيديهم عن اخلريات:  أي)٢ :

هو من الغل يف النار يوم : وقيل. أنا اجلواد وهم البخالء وأيديهم هي املغلولة املمسكة
≈≅ÏŒÎ) ã  {: القيامة، لقوله تعاىل n= øñF{$# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r& ã≅Å¡≈ n= ¡¡9$#uρ { )٣( ،}  (#θ ãΨÏè ä9uρ { )٤( 

$  {ُعذّبوا  oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ { )فمن لعنهم أهنم ُمسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة )٥ ،

≅ö  {واملسكنة يف الدنيا ويف اآلخرة بالنار،  t/ çν#y‰tƒ Èβ$tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ { )ويد اهللا صفة من )٦ ،

$  {: فات ذاته كالسمع، والبصر، والوجه، وقال جل ذكرهص yϑ Ï9 àM ø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( { )٧( ،

ته، فعلى العباد فيها اإلميان  واهللا أعلم بصفا)٩( )٨( } كلتا يديه ميني {  وقال النيب

أمّروها كما جاءت بال : " وقال أئمة السلف من أهل السنة يف هذه الصفات. والتسليم
ß,ÏΨ  {، "كيف  ãƒ { )يرزق، )١٠ }  y#ø‹x. â!$ t±o„ 4 χ y‰ƒ Í”zs9 uρ #ZÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ #\øä.uρ 4 { )كلما أنزل آية كفروا هبا فازدادوا طغيانا وكفرا،:  أي)١١ }  $ uΖøŠs)ø9r&uρ 

                                                 
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧١: سورة غافر آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة ص آية ) ٧(
 ). ٢/١٦٠(أمحد , )٥٣٧٩(النسائي آداب القضاة , )١٨٢٧(مسلم اإلمارة ) ٨(
 . ، . ٣/١٤٥٨ ) ١٨٢٧( رواه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة رقم ) ٩(
 . ٦٤: ائدة آية سورة امل) ١٠(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩٢ 

ãΝæη uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ { )بني اليهود والنصارى، قاله احلسن وجماهد، وقيل بني :  يعين)١

’4  {طوائف اليهود جعلهم اهللا خمتلفني يف دينهم متباغضني  n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 !$ yϑ ¯= ä. (#ρ ß‰s% ÷ρ r& 

#Y‘$ tΡ É>öys ù= Ïj9 $ yδ r'xôÛr& ª!$# 4 { )اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة، فبعث اهللا :  يعين)٢

ا فسلط اهللا عليهم عليهم خبتنصر، مث أفسدوا فبعث اهللا عليهم طيطوس الرومي، مث أفسدو
كلما أمجعوا أمرهم ليفسدوا أمر : اجملوس، مث أفسدوا فبعث اهللا عليهم املسلمني، وقيل

 وأوقدوا نار احملاربة أطفأها اهللا، فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه، هذا معىن قول  حممد
ال وجدهتم هذا عام يف كل حرب طلبته اليهود فال تلقى اليهود يف بلد إ: احلسن، وقال قتادة
tβöθ { من أذل الناس، yè ó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #YŠ$ |¡sù 4 ª!$#uρ Ÿω =Ït ä† t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ { )٣( . 

لَكَفَّْرَنا َعْنُهْم َسيِّئَاِتِهْم َولَأَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت قوله تعاىل َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتاِب آَمُنوا َواتَّقَْوا 
 .... النَِّعيِم

]٦٥ [}  öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# (#θ ãΨ tΒ#u { )مبحمد)٤   }  (#öθ s)¨?$#uρ { )الكفر، )٥ 

}  $ tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨù= s{÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ { )٦( . 

]٦٦ [}  öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ { )أقاموا أحكامهما وحدودمها :  يعين)٧

$!  {وعملوا مبا فيهما،  tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ { )كتب أنبياء بين : القرآن، وقيل:  يعين)٨

                                                 
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٦٦: ة آية سورة املائد) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩٣ 

=θè#)  {إسرائيل،  Ÿ2 V{ ÏΒ óΟÎγ Ï% öθ sù ÏΒ uρ ÏMøt rB ΟÎγ Î= ã_ ö‘ r& 4 { )من فوقهم هو املطر، :  قيل)١

ألنزلت عليهم القطر : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. ومن حتت أرجلهم نبات األرض
أراد به التوسعة يف الرزق كما يقال فالن يف : قال الفراء. وأخرجت هلم من نبات األرض

öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β  {اخلري من قرنه إىل قدمه  é& ×ο y‰ÅÁ tFø)•Β ( { )مؤمين أهل الكتاب عبد اهللا :  يعين)٢

ومعىن االقتصاد يف . بن سالم وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غري غالية، وال مقصرة جافية
.ÏVx×  {االعتدال يف العمل من غري غلو وال تقصري، : اللغة uρ öΝåκ÷]ÏiΒ { )كعب بن )٣ 

$!u  {األشرف وأصحابه،  y™ $ tΒ tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∉∉∪ { )بئس شيئا عملهم،  بئس ما يعملون، )٤

 .  عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنيب: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

$ * {  قوله] ٦٧[ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( { )قالت )٥ 

:  كتم شيئا مما أنزل اهللا عليه فقد كذب، وهو يقول من حدثك أن حممدا: عائشة
}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( { )أن اهللا تعاىل ملا : ن روى احلس)٧( )٦

نزلت :  وقيل)٨( بعث رسوله ضاق ذرعا وعرف أن من الناس من يكذبه، فرتلت هذه اآلية
أسلمنا قبلك وجعلوا :  دعاهم إىل اإلسالم، فقالوا يف عيب اليهود، وذلك أن النيب

تريد أن نتخذك حنانا كما اختذت النصارى عيسى حنانا، فلما : يستهزؤون به، فيقولون له

                                                 
 . ٦٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٦٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ، . ١/١٥٩ ) ١٧٧( ،  ومسلم يف اإلميان رقم ٨/٢٧٥أخرجه البخاري يف التفسري ) ٧(
 . ،  ). ١١٧-٣/١١٦(،  الدر املنثور  )٢٣٣ - ٢٣٢( أسباب الرتول للواحدي ص ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٥٩٤ 

≅Ÿ  {:  ذلك سكت فرتلت هذه اآلية، وأمره أن يقول هلم أى النيبر ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ÷Λä ó¡s9 

4’ n?tã >ó x« { )بلّغ ما أُنزل إليك من الرجم والقصاص، نزلت يف قصة : وقيل.  اآلية)١

يف اجلهاد، وذلك أن : نزلت يف أمر زينب بنت جحش ونكاحها، وقيل: يهود، وقيلال
*sŒÎ#!  {: املنافقني كرهوه، كما قال اهللا تعاىل sù ôMs9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ ×π yϑ s3øt ’Χ tÏ.èŒuρ $ pκ Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9$#   |M ÷ƒ r&u‘ 

t Ï% ©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚẗΒ tβρ ãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsàtΡ Äc Å´ øóyϑ ø9$# Ïµ ø‹n= tã zÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ( { )كرهه بعض )٢ ،

óΟ {: املؤمنني قال اهللا تعاىل s9 r& t s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& { )اآلية)٣  .

 ميسك يف بعض األحايني عن احلث على اجلهاد ملا يعلم من كراهة  فكان النيب
β  {: قوله تعاىل. بعضهم، فأنزل اهللا هذه اآلية Î)uρ óΟ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |Møó ¯= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 { )قرأ )٤ 

أهل املدينة والشام وأبو بكر ويعقوب ِرَساالته على اجلمع والباقون رسالته على التوحيد، 
جرمك يف ترك تبليغ : إن مل تبلغ اجلميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا، أي: ومعىن اآلية

 :هـه، كقولـأظهر تبليغ: بلّغ ما أنزل إليك أي: بليغ الكل، وقيلكجرمك يف ترك تالبعض 
}  ÷í y‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè? { )وإن مل تفعل فإن مل تظهر تبليغه فما بلغت رسالته، أمره )٥ 

ن أخفيَت منه شيئا خلوف يلحقك بتبليغ ما أنزل إليه جماهرا حمتسبا صابرا، غري خائف، فإ
ª!$#uρ š  {فما بلغت رسالته،  ßϑ ÅÁ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 { )حيفظك ومينعك من الناس، فإن )٦ 

معناه : ذى؟ قيلأليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته وأوذي بضروب من األ: قيل

                                                 
 . ٦٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢٠: سورة حممد آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٦(
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٥٩٥ 

نزلت هذه اآلية بعد ما شج رأسه : وقيل. فال يصلون إىل قتلكيعصمك من القتل 
واهللا خيصك بالعصمة من بني : وقيل.  ما نزل من القرآنألن سورة املائدة من آخر

“ βÎ) ©!$# Ÿω¨  { معصوم،  الناس، ألن النيب Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ { )١( . 

≅ } ö قوله] ٦٨[ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ÷Λ ä ó¡ s9 4’ n? tã > ó x« 4 ®L ym (#θ ßϑŠ É) è? sπ1 u‘ öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3{ )تقيموا أحكامهما وما جيب عليكم : ، أي)٢

χ  {فيهما،  y‰ƒ Í”zs9 uρ #ZÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ #\øä.uρ ( Ÿξsù }¨ ù's? { )فال )٣ 

n?tã ÏΘöθ’  {حتزن،  s)ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∇∪ { )٤( . 

]٦٩ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u š Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθ ä↔ Î6≈¢Á9$#uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ { )إن ( : قوله)٥

∅ôtΒ š  {: وقوله. باللسان: أي) الذين آمنوا tΒ#u «!$$ Î/ { )الذين : بالقلب، وقيل:  أي)٦

ÏΘöθ  {ثبت على اإلميان، : ، أي)من آمن باهللا( آمنوا على حقيقة اإلميان u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ 

$ [s Î=≈ |¹ Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩∉∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٦٧:  آية سورة املائدة) ١(
 . ٦٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة املائدة آية ) ٧(
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٥٩٦ 

$!  { يف التوحيد والنبوة، )١( } (ô‰s)s9 $tΡõ‹s{r& t,≈sV‹ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜuó Î {: قوله تعاىل] ٧٠[ uΖù= y™ ö‘ r&uρ 

öΝÍκö s9Î) Wξ ß™â‘ ( $ uΗ ©>à2 öΝèδ u!% y` 7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθ ôγ s? öΝåκß¦ àΡr& $ Z)ƒ Ìsù (#θç/¤‹Ÿ2 { )عيسى )٢ 

$  {وحممدا صلوات اهللا وسالمه عليهما،  Z)ƒ Ìsùuρ tβθ è= çGø)tƒ ∩∠⊃∪ { )حيىي وزكريا)٣  . 

قوله تعاىل َوَحِسُبوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيِهْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا 
 .... كَِثٌري ِمْنُهْم

]٧١ [} (#þθ ç7Å¡ym uρ { )ظنوا، )٤ }  ω r& šχθä3s? ×πuΖ÷G Ïù { )عذاب وقتل، :  أي)٥

θ#)  {م اهللا، ظنوا أن ال ُيبتلوا وال ُيعذهب: ابتالء واختبار، أي: وقيل ßϑ yè sù { )عن احلق )٦ 

θ#)  {فلم يبصروه،  ‘ϑ |¹ uρ { )ين عموا وصموا بعد موسى صلوات  عنه فلم يسمعوه، يع)٧

$<ΟèO z¢  {اهللا وسالمه عليه،  s? ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ { )ببعث عيسى عليه السالم، )٨ }  §ΝèO (#θßϑ tã 

(#θ ‘ϑ |¹ uρ ×ÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 4 { )بالكفر مبحمد)٩   }  ª!$#uρ 7ÅÁ t/ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∠⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٧٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧٠ : سورة املائدة آية) ٣(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٧١: سورة املائدة آية ) ١٠(
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٥٩٧ 

]٧٢ [}  ô‰s)s9 txŸ2 š Ï%©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß ø⌠ $# zΟtƒ ótΒ ( { )وهم )١ 

$tΑ  {امللكانية واليعقوبية منهم،  s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# û Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ Î n1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( 

… çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô ÏΒ 

9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ { )٢( . 

]٧٣ [}  ô‰s)©9 txŸ2 t Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ { )املرقوسية، وفيه :  يعين)٣

اإلهلية مشتركة بني اهللا تعاىل ومرمي وعيسى، : ثالث ثالثة آهلة، ألهنم يقولون: إضمار معناه
=MΡr&u |Mù|  {:  للمسيح ؤالء إله فهم ثالثة آهلة، يبني هذا قولهوكل واحد من ه è% 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9Î) ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( { )؟ مث قال ردا عليهم)٤ :}  $ tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) 

×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à)tƒ £¡¡yϑ u‹s9 { )ليصينب، )٥ }  š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ 

ëU#x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∠⊂∪ { )خص الذين كفروا لعلمه أن بعضهم يؤمنون)٦  . 

]٧٤ [}  Ÿξ sùr& šχθ ç/θ çG tƒ † n< Î) «!$# …çµ tΡρ ãÏøó tG ó¡o„ uρ 4 { )لفظ هذا أمر ب:  قال الفراء)٧

ö≅yγ  {: االستفهام كقوله تعاىل sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )أن اهللا : انتهوا، واملعىن:  أي)٨

ª!$#uρ Ö‘θ  {يأمركم بالتوبة واالستغفار من هذا الذنب العظيم،  àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊆∪ { )١( . 

                                                 
 . ٧٢: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٧٤: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ٨(
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٥٩٨ 

]٧٥ [}  $ ¨Β ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# zΟtƒ ötΒ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz { )مضت، )٢ }  ÏΒ Ï&Î#ö7s% 

ã≅ ß™ ”9$# { )ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا مل يكونوا آهلة، :  أي)٣}  …çµ •Β é&uρ 

×π s)ƒ Ïd‰Ï¹ ( { )مسيت صديقـة ألهنا صدقت بآيات اهللا، : وقيل. كثرية الصـدق:  أي)٤

ôM  {:  يف وصفهـا كما قـال s% £‰|¹ uρ ÏM≈yϑ Î= s3Î/ $ pκÍh5u‘ { )٥( ،}  $ tΡ% Ÿ2 Èβ Ÿξà2 ù'tƒ 

tΠ$ yè ©Ü9$# 3 { )كانا يعيشان بالطعام والغذاء كسائر اآلدميني، فكيف يكون إهلا من :  أي)٦

وذلك أن من أكل وشرب ال بد . هذا كناية عن احلدث: وقيل! ال يقيمه إال أكل الطعام؟
öÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 Ú  {: بول والغائط، ومن هذه صفته كيف يكون إهلا؟ مث قالله من ال Îit6 çΡ 

ÞΟßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4† ¯Τr& šχθä3sù÷σãƒ ∩∠∈∪ { )أي يصرفون عن احلق)٧  . 

]٧٦ [}  ö≅ è% šχρ ß‰ç7÷è s?r& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑ tƒ öΝà6s9 #uŸÑ Ÿω uρ $ YèøtΡ 4 ª!$#uρ uθ èδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛ Î= yè ø9$# ∩∠∉∪ { )٨( . 

                                                                                                                                            
 . ٧٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٢: سورة التحرمي آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٧٦: سورة املائدة آية ) ٨(
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٥٩٩ 

 .... وا ِفي ِديِنكُْم غَْيَر الَْحقِّقوله تعاىل قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتاِب لَا َتْغلُ
]٧٧ [} ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è=øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ys ø9$# { )ال :  أي)١

 uöxî  {: هما مذموم يف الدين، وقولهتتجاوزوا احلد والغلو والتقصري كل واحد من

ÈdY ys ø9$# { )يف دينكم املخالف للحق، وذلك أهنم خالفوا احلق يف دينهم، مث غلوا :  أي)٢

Ÿω  {فيه باإلصرار عليه،  uρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? u!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% { )واألهواء مجع اهلوى وهو ما تدعو إليه )٣ 

ô‰s% (#θ  {شهوة النفس  = |Ê ÏΒ ã≅ö6 s% { )رؤساء الضاللة من فريقي اليهود :  يعين)٤

 هنوا عن اتباع أسالفهم فيما ابتدعوه  والنصارى، واخلطاب للذين كانوا يف عصر النيب
θ#)  {بأهوائهم،  = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 { )ن اتبعهم على أهوائهم، م: ، يعين)٥}  (#θ = |Ê uρ tã 

Ï!#uθ y™ È≅‹Î6 باإلضالل، فالضالل األول من الضاللة، :  عن قصد الطريق، أي)٦( } ∪∠∠∩ 9$#¡¡

 . والثاين بإضالل من اتبعهم

]٧٨ [}  š∅ Ïèä9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ { )يعين)٧ ، :

اللهم العنهم واجعلهم آية؛ : أهل أيلة ملا اعتدوا يف السبت، وقال داود عليه السالم
  {نازير، فمسخوا قردة وخ |¤ŠÏã uρ Çö/$# zΟtƒ ötΒ 4 { )على لسان عيسى عليه السالم :  أي)٨

                                                 
 . ٧٧: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٧٧:  سورة املائدة آية )٥(
 . ٧٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة املائدة آية ) ٨(
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٦٠٠ 

اللهم العنهم واجعلهم آية؛ فمسخوا : يعين كفار أصحاب املائدة، ملا مل يؤمنوا، قال عيسى
y7  {خنازير،  Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ { )١( . 

]٧٩ [}  (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ tã 9x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 { )ال ينهى بعضهم :  أي)٢

⁄š[ø  {بعضا  Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ ∩∠∪ { )٣( . 

“3  {: قوله تعاىل] ٨٠[ ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷ΨÏiΒ { )من اليهود كعب بن األشرف :  قيل)٤

šχ  {وأصحابه،  öθ ©9uθ tG tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4 { )مشركي مكة حني خرجوا إليهم جييشون )٥ 

منهم يعين من املنافقني يتولون اليهود، : ل ابن عباس وجماهد واحلسن وقا على النيب
} }§ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àΡ r& { )بئس ما قدموا من العمل ملعادهم يف اآلخرة؟ )٦ 

} β r& xÝÏ‚ y™ ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ {)غضب اهللا عليهم، )٧ } ’Îûuρ É>#x‹yè ø9$# öΝèδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪{ )٨( . 

]٨١ [}  öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ä c_ É< ¨Ψ9 $# uρ { )حممد)٩   } !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& 

Ïµ ø‹ s9 Î) { )يعين القرآن، )١٠ }  $ tΒ öΝèδρ ä‹sƒ ªB$# { )يعين الكفار، )١ }  u!$ uŠÏ9÷ρ r& £Å3≈ s9uρ #ZÏVŸ2 

öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊇∪ { )خارجون عن أمر اهللا سبحانه وتعاىل:  أي)٢ . 
                                                 

 . ٧٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٧٩: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٨٠: ة املائدة آية سور) ٦(
 . ٨٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٨١: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٨١: سورة املائدة آية ) ١٠(
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  :} * ¨β قوله] ٨٢[ y‰Éf tG s9 £‰x© r& Ä¨$̈Ψ9$# Zο uρ≡y‰tã t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΨtΒ#u yŠθ ßγ u‹ø9$# š Ï% ©!$#uρ 

(#θ ä.uõ° r& ( { )يعين مشركي العرب، )٣ }  χ y‰Éf tG s9uρ Οßγ t/tø% r& Zο ¨Šuθ ¨Β zƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# 

(#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) 3“ t≈ |Á tΡ 4 { )مل يرد به مجيع النصارى ألهنم يف عداوهتم املسلمني كاليهود يف )٤ 

فهم، ال وال قتلهم املسلمني وأسرهم وختريب بالدهم وهدم مساجدهم وإحراق مصاح
نزلت يف مجيع : كرامة هلم، بل اآلية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه، وقيل

اليهود ومجيع النصارى، ألن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألني قلبا منهم، وكانوا أقل 
š  {مظاهرة للمشركني من اليهود  Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ óΟßγ ÷Ψ ÏΒ šÅ¡‹Åb¡Ï% { )علماء، قال :  أي)٥

$ {القس والقسيس العامل بلغة الروم، : قطرب ZΡ$ t7÷δ â‘ uρ { )الرهبان العّباد أصحاب )٦ 

م راهب، مثل فارس وفرسان وراكب وركبان، وقد يكون واحدا ومجعه الصوامع واحده
óΟßγ  {رهابني، مثل قربان وقرابني،  ¯Ρr&uρ Ÿω tβρçÉ9 ò6tG ó¡tƒ ∩∇⊄∪ { )ال يتعظمون عن اإلميان )٧ 

 . واإلذعان للحق

                                                                                                                                            
 . ٨١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨٢: ائدة آية سورة امل) ٥(
 . ٨٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة املائدة آية ) ٧(
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تعاىل َوِإذَا َسِمُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَى الرَُّسوِل َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفُوا قوله 
 .... ِمَن الَْحقِّ

]٨٣ [}  # sŒ Î) uρ (#θ ãè Ïϑ y™ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 “# {   حممد)١( } #$ t s? óΟ ßγ uΖ ãŠ ôã r& 

âÙ‹ Ï s? { )تسيل، )٢ }  š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èùztä zÏΒ Èd,ys ø9$# ( { )قال ابن عباس رضي )٣ ،

يريد النجاشي وأصحابه قرأ عليهم جعفر باحلبشة كهيعص، : اهللا عنهما يف رواية عطاء
tβθ  {.  زالوا يبكون حىت فرغ جعفر من القراءةفما ä9θ à) tƒ !$ uΖ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u $ uΖ ö; çG ø. $$ sù yì tΒ 

t Ï‰ Îγ≈ ¤±9 θ#)  {:  دليله قوله تعاىل  يعين أمة حممد)٤( } ∪⊃∇∩ #$ çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’ n?tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# { )٥(.  

]٨٤ [}  $ tΒ uρ $ uΖs9 Ÿω ßÏΒ ÷σçΡ «!$$ Î/ $ tΒ uρ $ tΡu!% y` š∅ ÏΒ Èd,ys ø9$# { )وذلك أن اليهود )٦ 

ßìyϑ  {ِلَم آمنتم؟ فأجابوهم هبذا، : عّيروهم وقالوا هلم ôÜtΡuρ β r& $ uΖn= Åz ô‰ãƒ $ oΨ š/z’ yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∇⊆∪ { )يف أمة حممد:  أي)٧  بيانه } χ r& uÚö‘ F{$# $ yγ èO Ìtƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã 

šχθ ßs Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٨٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٨٤: ة آية سورة املائد) ٧(
 . ١٠٥: سورة األنبياء آية ) ٨(
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]٨٥ [}  ÞΟßγ t6≈ rO r'sù ª!$# { )أعطاهم اهللا، )١ }  $ yϑ Î/ (#θä9$ s% ;M≈ ¨Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4{ )وإمنا أجنح قوهلم وعلق الثواب بالقول القترانه بـاإلخـالص، )٢ ،

š  {: بـدليـل قوله Ï9≡sŒuρ â!#t“ y_ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇∈∪ { )املوحدين املؤمنني، :  يعين)٣

“#  {: وقوله ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ïs? š∅ ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èùztä zÏΒ Èd,ys ø9$# ( { )يدل على أن )٤ 

 . املعرفة بالقلب مع القول يكون إميانااإلخالص و

]٨٦ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρãxx. (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩∇∉∪ { )٥( . 

$  {: قوله تعاىل] ٨٧[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒ Ìhpt éB ÏM≈ t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# öΝä3s9 { )٦( 
اللذات اليت تشتهيها النفوس مما أحل اهللا لكم من املطاعم الطيبة واملشارب : يعين

Ÿω { اللذيذة، uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 { )وال جتاوزوا احلالل إىل احلرام، )٧ } χ Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† 

t Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∇∠∪ { )٨( . 

]٨٨ [}  (#θ è= ä.uρ $ £ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ 4 { )ما احلالل :  قال عبد اهللا بن املبارك)٩

ذي فمكروه إال أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأمنى، فأما اجلوامد كالطني والتراب وما ال يغ
داوي، ــت θ#) { على وجـه ال à)¨?$#uρ ©!$# ü“ Ï%©!$# ΟçFΡr& Ïµ Î/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∇∇∪ { )١( . 

                                                 
 . ٨٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٨٧: آية سورة املائدة ) ٨(
 . ٨٨: سورة املائدة آية ) ٩(
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#} }  Ÿω ãΝä.ä‹Ï قوله] ٨٩[ xσãƒ ª!$# Èθ øó̄=9$$ Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσãƒ $ yϑ Î/ ãΝ›?‰ ¤)tã 

z≈ yϑ ÷ƒ F{$# ({ )عاقدمت( بالتخفيف، وقرأ ابن عامر) َعقَْدُتُم(  قرأ محزة والكسائي وأبو بكر)٢ (

‰?‹ãΝ{باأللف، وقرأ اآلخرون  ¤)tã{ )وكّدمت، واملراد من اآلية قصدمت :  بالتشديد، أي)٣

≈ÿ…çµè?t {وتعمدمت  ¤s3sù{ )قدمت اإلميان إذا حنثتم، كفارة ما ع:  أي)٤} ãΠ$ yè ôÛÎ) Íο u|³tã 

tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ ÏèôÜè? öΝä3Š Î= ÷δ r& { )من خري قوت عيالكم، وقال عبيدة :  أي)٥

ألعلى اخلبز واللحم، واألدىن اخلبز البحت والكل ُمْجٍز، األوسط اخلبز واخلل، وا: السلماين
ρ÷ {: قوله تعاىل r& óΟßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ãƒ Ìøt rB 7π t6 s% u‘ ( { )كل من لزمته كفارة اليمني فهو فيها )٦ 

  قوله. عشرة من املساكني، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبةإن شاء أطعم : خمري
}  yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 { )إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمني عن الطعام )٧ 

ير الرقبة، جيب عليه صوم ثالثة أيام، والعجز أن ال يفضل من ماله عن قوته والكسوة وحتر
إذا : وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم ثالثة أيام، وقال بعضهم

:  أي)٨( } y7Ï9≡sŒ  {ملك ما ميكنه اإلطعام وإن مل يفضل عن كفايته فليس له الصيام 

äο  {ذلك الذي ذكرت،  t≈ ¤x. öΝä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒ r& #sŒÎ) óΟçFøn= ym 4 { )وحنثتم، فإن الكفارة ال جتب )٩ 
                                                                                                                                            

 . ٨٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٩(
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 }  (#þθ لهقو. إال بعد احلنث Ýàxôm $#uρ öΝä3oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )ال : أراد به ترك احللف، أي:  قيل)١

أراد به إذا حلفتم فال حتنثوا، فاملراد منه حفظ اليمني عن : - وهو األصح -حتلفوا، وقيل 
إذا مل يكن ميينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن حلف على فعل مكروه احلنث هذا 

y7  {أو ترك مندوب فاألفضل أن ُيحنث نفسه ويكفّر  Ï9≡x‹x. ß Îit7ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 

tβρ ãä3ô±n@ ∩∇∪ { )٢( . 

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزلَاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل 
 .... الشَّْيطَاِن

$ {  قوله] ٩٠[ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ { )أي)٣  :

األوثان، ومسيت بذلك ألهنم كانوا ينصبوهنا، واحدها : يـعين )٤( } Ü>$|ÁΡF{$#uρ {القـمار، 

≈ãΝ  { ب بفتح النون وسكون الصاد، ونصب بضم النون خمففا ومثقال،نص s9ø— F{$#uρ { )يعين)٥  :

 ôÏiΒ  { خبيث مستقذر، )٦( } ‘Ó§ô_Í  {الِقداح اليت يستقسمون هبا واحدها زمل وزمل، 

È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# { )من تزيينه، )٧ }çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù { )رد الكناية إىل الرجس، )٨ } öΝä3ª= yè s9 

tβθ ßsÎ= øè? ∩⊃∪ { )٩( . 
                                                 

 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٨٩: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٩٠: سورة املائدة آية ) ٩(
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]٩١ [} $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø: $# 

Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ { )أما العداوة يف اخلمر فإن الشاربني إذا سكروا عربدوا وتشاجروا، كما )١ 

فعل األنصاري الذي شج سعد بن أيب وقاص بلحي اجلمل، وأما العداوة يف امليسر، قال 
حزينا مسلوب األهل واملال مغتاظا كان الرجل يقامر على األهل واملال مث يبقى : قتادة

öΝä.£‰ÝÁ  {على حرفائه،  tƒ uρ tã Ìø.ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( { )وذلك أن من اشتغل بشرب )٢ 

يه صالته كما فعل بأضياف عبد الرمحن اخلمر والقمار أهلاه ذلك عن ذكر اهللا، وشوش عل
≅ö {بن عوف، وتقدم رجل ليصلي هبم صالة املغرب بعدما شربوا فقرأ  è% $ pκš‰ r'̄≈tƒ 

šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )أعبد ما تعبدون، حبذف ال، )٣ ،}  ö≅ yγ sù ΛäΡ r& tβθåκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )٤( 
≅ö  {: انتهوا، لفظه استفهام ومعناه أمر، كقوله تعاىل: أي yγ sù öΝçFΡr& tβρ ãÅ3≈ x© ∩∇⊃∪ { )؟ )٥ 

]٩٢ [}  (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# (#ρ â‘ x‹÷n$#uρ 4 { )احملارم واملناهي، )٦ }  β Î* sù 

öΝçG øŠ©9uθ s? (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )٧( . 

§{ {:   قوله] ٩٣[ øŠ s9 ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠ Ïù 

(# þθ ßϑ Ïè sÛ { )اآلية، سبب نزول هذه اآلية أن الصحابة رضوان اهللا عليهم قالوا ملا نزل )٨ 

                                                 
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١: سورة الكافرون آية ) ٣(
 . ٩١: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٠٧ 

يا رسول اهللا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون اخلمر ويأكلون من : حترمي اخلمر
’ øŠs9§{  {: مال امليسر؟ فأنزل اهللا تعاىل n?tã šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# Óy$ uΖã_ $ yϑŠ Ïù 

(#þθ ßϑ ÏèsÛ { )وشربوا من اخلمر وأكلوا من مال امليسر )١ }  #sŒÎ) $ tΒ (#θ s)¨?$# { )الشرك، )٢ 

}  (#θ ãΖtΒ#üρ { )وصّدقوا، )٣ } (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# §ΝèO (#θ s)¨?$# { )اخلمر وامليسر بعد )٤ 

θ#) {حترميهما،  ãΖtΒ#üρ §ΝèO (#θ s)¨?$# { )ما حرم اهللا عليهم أكله وشربه، )٥ } (#θ ãΖ|¡ôm r&¨ρ 3{ )٦( 
} ª!$#uρ =Ït ä† tÏΨ Å¡ós çRùQ$# ∩⊂∪ { )معىن األول إذ ما اتقوا الشرك، وآمنوا وصدقوا : ، وقيل)٧

وموا على ذلك التقوى، وآمنوا وازدادوا إميانا، مث اتقوا املعاصي كـلها دا: مث اتقوا، أي
 . اتقوا باإلحسـان وكـل حمسن متق، واهللا حيب احملسنني: أي: وأحسنوا، وقيل

$  {  قوله] ٩٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ãΝä3¯Ρuθ è= ö7uŠs9 ª!$# &ó y´ Î/ zÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9$# { )اآلية، )٨ 

نزلت عام احلديبية وكانوا حمرمني ابتالهم اهللا بالصيد، وكانت الوحوش تغشى رحاهلم من 
$ {: كثرهتا فهّموا بأخذها فرتلت pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u ãΝä3¯Ρuθ è= ö7uŠs9 ª!$# { )ليختربنكم اهللا، )٩ 

وفائدة البلوى إظهار املطيع من العاصي وإال فال حاجة له إىل البلوى بشيء من الصيد، 

                                                 
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٩(
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ó& {وإمنا بعَّض فقال  y´ Î/ { )ألنه ابتالهم بصيد الرب خاصة)١  .} ÿ…ã& è!$ oΨ s? öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )٢( 
öΝ {الفرخ والبيض وما ال يقدر أن يفر من صغار الصيد، : يعين ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ { )٣( 
=zΟn { الكبار من الصيد، :يعين ÷è u‹Ï9 ª!$# { )قد علمه،  لريى اهللا ألنه)٤ } tΒ …çµ èù$ sƒ s† 

Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 { )خياف اهللا ومل يره، كقوله تعاىل:  أي)٥ :}  t Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν æη −/ u‘ 

Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ { )خيافه فال يصطاد يف حال اإلحرام :  أي)٦}  Çyϑ sù 3“ y‰tG ôã $# y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ { )٧( 
&ã…  {صاد بعد حترميه، : أي s#sù ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ∩⊆∪ { )٨( . 

$ {  قوله] ٩٥[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θè= çG ø)s? y‰øŠ¢Á9$# öΝçFΡr&uρ ×Πããm 4 { )أي)٩  :

رجل حرام وامرأة حرام، وقد يكون من : حمرمون باحلج والعمرة، وهو مجع حرام، يقال
tΒ  {أحرم الرجل إذا عقد اإلحرام، وأحرم إذا دخل احلرم : دخول احلرم، يقال uρ …ã& s#tFs% 

Νä3ΖÏΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β { )هو العمد لقتل الصيد مع نسيان :  اختلفوا يف هذا العمد فقال قوم)١٠

اإلحرام، أما إذا قتله عمدا وهو ذاكر إلحرامه فال حكم عليه، وأمره إىل اهللا ألنه أعظم من 
رم قتل هو أن يعمد احمل: أن يكون له كفارة، هذا قول جماهد واحلسن، وقال اآلخرون

                                                 
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ٩٥: ة املائدة آية سور) ١٠(
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الصيد ذاكرا إلحرامه فعليه الكفارة، واختلفوا فيما لو قتله خطأ، فذهب أكثر الفقهاء إىل 
على املتعمد بالكتاب وعلى : أن العمد واخلطأ سواء يف لزوم الكفارة، وقال الزهري

ال جتب كفارة الصيد بقتل اخلطأ، بل خيتص : املخطئ بالسنة، وقال سعيد بن جبري
“ }  Ö!#t قوله. بالعمد yf sù ã≅ ÷WÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tFs% zÏΒ ÉΟyè ¨Ζ9$# { )معناه أنه جيب عليه مثل ذلك )١ 

الصيد من النعم، وأراد به ما يقرب من الصيد املقتول شبها من حيث اخللقة ال من حيث 
ãΝä3øt  {القيمة،  s† Ïµ Î/ #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ { )حيكم باجلزاء رجالن عدالن، وينبغي أن : أي )٢

$ { يكونا فقيهني ينظران إىل أشبه األشياء من النعم فيحكمان به Nƒô‰yδ xÎ=≈ t/ Ïπ t7÷è s3ø9$# { )٣( 
يهدي تلك الكفارة إىل الكعبة، فيذحبها مبكة ويتصدق بلحمها على مساكني احلرم، : أي
}  ÷ρ r& ×ο t≈ ¤x. ßΘ$ yè sÛ tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰tã y7Ï9≡sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹ { )الِعْدل : ، قال الفراء رمحه اهللا)٤

املثل من غري جنسه، وأراد به أنه يف جزاء الصيد : املثل من جنسه، والَعْدل بالفتح: بالكسر
م، وبني أن يقّوم املثل خمري بني أن يذبح املثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكني احلر

دراهم، والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على مساكني احلرم، أو يصوم عن كل ُمدٍّ من 
وقال مالك إن مل خيرج . الطعام يوما وله أن يصوم حيث شاء ألنه ال نفع فيه للمساكني

ال جيب   املثل يقّوم الصيد مث جيعل القيمة طعاما فيتصدق به، أو يصوم، وقال أبو حنيفة
املثل من النَّعم بل يقّوم الصيد، فإن شاء صرف تلك القيمة إىل شيء من النَّعم، وإن شاء 
إىل الطعام فيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غريه يوما، 

قوله . وقال الشعيب والنخعي جزاء الصيد على الترتيب، واآلية حجة ملن ذهب إىل التخيري

                                                 
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٤(
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s−ρ {: تعاىل ä‹u‹Ïj9 tΑ$ t/uρ Íν Íö∆ r& 3 { )جزاء معصيته، :  أي)١} $ xtã ª!$# $ £ϑ tã y#n= y™ 4 { )٢( 
ôtΒ  {عفا اهللا عما سلف يف اجلاهلية، : قبـل التحرمي ونزول اآلية، قال السدي: يعين uρ 

yŠ$ tã ãΝÉ)tFΖuŠsù ª!$# çµ ÷ΖÏΒ 3 { )يف اآلخرة)٣  .}  ª!$#uρ Ö“ƒ Í•tã ρ èŒ BΘ$ s)ÏGΡ$# ∩∈∪ { )وإذا تكرر )٤ ،

  .من احملرم قتل الصيد فيتعدد عليه اجلزاء عند عامة أهل العلم
قوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ 

 .... َما ُدْمُتْم ُحُرًما
≅¨ {  قوله] ٩٦[ Ïm é& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìós t7ø9$# …çµ ãΒ$ yè sÛuρ $ Yè≈tFtΒ öΝä3©9 Íο u‘$ §‹¡¡= Ï9uρ ( { )واملراد )٥ 

وعن ابن عباس ". صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به  "  بالبحر مجيع املياه، قال عمر
هو املاحل منه، وهو : وقال قوم. طعامه ما قذفه املاء إىل الساحل ميتا: وابن عمر وأيب هريرة

: صيده: ل سعيد بن جبري وعكرمة وسعيد بن املسيب وقتادة والنخعي، وقال جماهدقو
قوله تعاىل . املاّرة: منفعة لكم، وللسيارة يعين: ماحله، متاعا لكم أي: طرّيه، وطعامه

}  tΠÌhãm uρ öΝä3ø‹n= tæ ß‰ø‹|¹ Îhy9 ø9$# $ tΒ óΟçFøΒ ßŠ $ YΒ ããm 3 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ü”Ï% ©!$# Ïµ øŠs9Î) šχρ ç|³øt éB ∩∉∪ { )٦( ،

صيد البحر حالل للمحرم، كما هو حالل لغري احملرم، أما صيد الرب فحرام على احملرم ويف 
 حيرم بسبب احلرم، والصيد هو احليوان الوحشي الذي حيل أكله، أما ما ال حيل أكله فال

 . اإلحرام، وللمحرم أخذه وقتله

                                                 
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٦: ائدة آية سورة امل) ٥(
 . ٩٦: سورة املائدة آية ) ٦(
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≅ } * Ÿ قوله] ٩٧[ yè y_ ª!$# sπ t6 ÷è s3ø9$# |M øŠt7ø9$# tΠ#tys ø9$# { )مسيت : ، قال جماهد)١

مسيت كعبة النفرادها من : قال مقاتلكعبة لتربيعها والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة، 
مسيت كعبة الرتفاعها من األرض، وأصلها من اخلروج واالرتفاع، ومسي : البناء، وقيل

الكعب كعبا لنتوئه وخروجه من جانيب القدم، ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج 
إن اهللا  {  ال النيبق. تكعبت، ومسي البيت احلرام ألن اهللا تعاىل حرمه وعظم حرمته: ثديها

$ { )٣( )٢( } تعالـى حرم مكـة يوم خلق السماوات واألرض Vϑ≈uŠÏ% Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 { )٤( ،

قواما هلم يف أمر دينهم ودنياهم، : أيبال ألف واآلخرون قياما باأللف، ) قيما( بن عامرقرأ ا
أما الدين ألن به يقوم احلج واملناسك، وأما الدنيا فيما جيىب إليه من الثمرات، وكانوا يأمنون 

öΝs9uρ  { :فيه من النهب والغارة فال يتعرض هلم أحد يف احلرم، قال اهللا تعاىل r& (#÷ρ ttƒ $̄Ρr& $ uΖù= yè y_ 

$ ·Β tym $ YΖÏΒ#u ß#©Üy‚ tG ãƒ uρ â¨$ ¨Ζ9$# ôÏΒ öΝÎγ Ï9öθ ym 4 { )؟ )٥}  töκ¤¶9$#uρ tΠ#tys ø9$# { )أراد به )٦ 

األشهر احلرم، وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، أراد أنه جعل األشهر احلرم 
“y  {قياما للناس يأمنون فيها القتال،  ô‰oλù; $#uρ y‰Í×¯≈ n= s)ø9$#uρ 4 { )أراد أهنم كانوا يأمنون بتقليد )٧ 

y7  {اهلدي، فذلك القوام فيه،  Ï9≡sŒ (#þθßϑ n= ÷è tG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

                                                 
 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ١(
 ). ١/٢٥٣(أمحد , )٢٨٩٢(النسائي مناسك احلج , )١٣٥٣(مسلم احلج , )٤٠٥٩(البخاري املغازي ) ٢(
بنحوه يف احلج،  واملصنف يف شرح السنة  ) ١٣٥٣( ،  ومسلم ٨/٢٦رواه البخاري يف املغازي ) ٣(

٧/٢٩٤ . 
 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ٧(
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χ r&uρ ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« íΟŠ Î= tæ ∩∠∪ { )أراد : أي اتصال هلذا الكالم مبا قبله؟ قيل: ، فإن قيل)١

 جعل الكعبة قياما للناس ألن اهللا تعاىل يعلم صالح العباد كما يعلم ما يف  اهللا
قد سبق يف هذه السورة اإلخبار عن الغيوب : وما يف األرض، وقال الزجاجالسماوات 

šχθ {: والكشف عن األسرار، مثل قوله ãè≈£ϑ y™ É> É‹x6ù= Ï9 šχθ ãè≈£ϑ y™ BΘöθ s)Ï9 t Ìyz# u { )٢( 
y7Ï9≡sŒ (#þθ  {: ومثل إخباره بتحريفهم الكتب وحنو ذلك، فقوله ßϑ n= ÷ètG Ï9 ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )راجع إليه)٣  . 

]٩٨ [}  (#þθ ßϑ n= ôã$# χ r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ¨βr&uρ ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∇∪ { )٤( . 

]٩٩ [}  $ ¨Β ’ n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) à≈ n= t6 ø9$# 3 { )التبليغ، )٥ }  ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ tβρß‰ö7è? $ tΒ uρ 

tβθ ßϑçFõ3s? ∩∪ { )٦( . 

]١٠٠ [}  ≅ è% ω “ Èθ tG ó¡o„ ß]ŠÎ7sƒ ø: $# Ü=Íh‹©Ü9$#uρ { )احلالل واحلرام، :  أي)٧}  öθ s9uρ 

y7 t7yf ôã r& { )سرَّك، )٨ }  äο uøYx. Ï]ŠÎ7sƒ ø: $# 4 (#θ à)¨?$$ sù ©!$# { )وال تتعرضوا للحجاج وإن )٩ ،

>Í’  {كانوا مشركني  'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝä3ª= yè s9 šχθßs Î= øè? ∩⊇⊃⊃∪ { )١٠( . 
                                                 

 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٤١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٩٩:  سورة املائدة آية )٦(
 . ١٠٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٠٠: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١٠٠: سورة املائدة آية ) ١٠(
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]١٠١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= t↔ ó¡n@ ôtã u!$ u‹ô© r& β Î) y‰ö6 è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ { )أي)١  :

β  {إن أمرمت بالعمل هبا : إن تظهر لكم تسؤكم، أي Î)uρ (#θ è= t↔ ó¡n@ $ pκ÷]tã tÏm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ#uöà)ø9$# y‰ö7 è? 

öΝä3s9 { )معناه صربمت حىت يرتل القرآن حبكم من فرض أو هني أو حكم، وليس يف )٢ ،

ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبد لكم، 
}  $ xtã ª!$# $ pκ÷]tã 3 ª!$#uρ î‘θ àxî ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ { )٣( . 

]١٠٢ [}  ô‰s% $ yγ s9r'y™ ×Πöθ s% ÏiΒ öΝà6Î= ö6 s% { )كما سألت مثود صاحلا الناقة وسأل )٤ 

ΟèO (#θßs¢  {قوم عيسى املائدة،  t7ô¹ r& $ pκÍ5 š ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊄∪ { )فأُهلكوا، قال أبو ثعلبة )٥ 

إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وحد حدودا فال : اخلشين
 . تعتدوها، وعفا عن أشياء من غري نسيان فال تبحثوا عنها

]١٠٣ [}  $ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .ÏΒ ;ο uÏt r2 { )ما أنزل اهللا وال أمر به، :  أي)٦}  Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ 

Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   { )البحرية هي الناقة اليت كانت إذا ولدت مخسة :  قال ابن عباس)٧

شقوها وتركوا احلمل عليها ومل يركبوها، ومل جيّزوا وبرها، ومل : أبطن حبروا أذهنا، أي
لرجل من أهل السائبة البعري الذي يسيب، وذلك أن ا: مينعوها املاء والكأل، وقال أبو عبيدة

إن شفاين اهللا تعاىل أو ُشفي مريضي : اجلاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال
أو عاد غائيب فناقيت هذه سائبة، مث يسيبها فال حتبس عن رعي وال ماء وال يركبها أحد 

                                                 
 . ١٠١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٠١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٤ 

فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا : فكانت مبرتلة البحرية، وأما الوصيلة
ن كان السابع ذكرا ذحبوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها يف الغنم، فإ

وصلت أخاها فلم يذحبوه، : وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل األنثى، وقالوا
وكان لنب األنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء مجيعا، وأما 

ُحمي : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: حل إذا ُركب ولد ولده، ويقالفهو الف: احلام
ظهره فال يركب وال حيمل عليه وال مينع من كأل وال ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء 

}  £Å3≈ s9uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# ( { )يف قوهلم اهللا أمرنا هبا، )١ }  öΝèδ çsYø.r&uρ 

Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇⊃⊂∪ { )٢( . 

ا ِإلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوِإلَى الرَُّسوِل قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا قوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْو
 .... َعلَْيِه آَباَءَنا

]١٠٤ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟçλm; (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# ’ n< Î)uρ ÉΑθ ß™ §9$# { )يف حتليل احلرث )٣ 

θä9$#)  {واألنعام وبيان الشرائع واألحكام،  s% $ uΖç6 ó¡ym $ tΒ $ tΡô‰y ùρ Ïµø‹n= tã !$ tΡu!$ t/# u 4 { )من )٤ 

 . )٥( } أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َيْعلَُمونَ َشْيئًا َولَا َيْهَتُدونَ {: الدِّين، قال اهللا تعاىل

]١٠٥ [} $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $# 4{ )٦( 
$  {: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية:  أنه قال عن أيب بكر الصديق pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

                                                 
 . ١٠٣: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٥: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٥ 

(#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ ، وتضعوهنا يف غري موضعها )١( } 4 #$

إن الناس إذا رأوا منكرا فلم  {:  يقول وال تدرون ما هي، وإين مسعت رسول اهللا

لتأُمرنَّ باملعروف  {:  ويف رواية)٣( )٢( } يغريوه يوشك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه

راركـم فليسومونكم سوء ولتنهونّ عن املنكر أو ليسلطن اهللا سبحانه وتعاىل عليكم ش
:  قال أبو عبيدة)٥( )٤( }  خياُركم فال يستجاب لكـم العذاب، مث ليدعون اهللا

خاف الصّديق أن يتأول الناس اآلية غري متأوهلا فيدعوهم إىل ترك األمر باملعروف والنهي 
 عن املنكر، فأعلمهم أهنا ليست كذلك وأن الذي أذن يف اإلمساك عن تغيريه من املنكر
هو الشرك الذي ينطق به املعاهدون من أجل أهنم يتدينون به، وقد ُصوحلوا عليه، فأما 
: الفسوق والعصيان والريب من أهل اإلسالم فال يدخل فيه، وقال جماهد وسعيد بن جبري

عليكـم أنفسكـم ال يضركم من ضل من أهل الكتاب : اآلية يف اليهود والنصارى، يعين
مروا باملعروف واهنوا : كوهم، وعن ابن عباس قال يف هذه اآليةفخذوا منهم اجلزية واتر

’ {: عن املنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم، قوله عز وجـل n<Î) «!$# 

öΝä3ãè Å_ ótΒ $ YèŠÏΗ sd { )املهتدي،  الـضـال و)٦}  Νä3ã∞Îm; uΖãŠsù $ yϑÎ/ öΝçGΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇⊃∈∪ { )٧( . 

                                                 
 . ١٠٥: سورة املائدة آية ) ١(
 ). ١/٧(أمحد , )٤٠٠٥(ابن ماجه الفنت , )٤٣٣٨(أبو داود املالحم , )٢١٦٨(الترمذي الفنت ) ٢(
 وقال حسن صحيح،  واملصنف يف شرح ٦/٣٨٨،  والترمذي يف الفنت ٦/١٨٧أخرجه أبو داود يف املالحم ) ٣(

 . ، . ٤٥٥،  وصححه ابن حبان ص ١٤/٣٤٤السنة 
 ). ٢١٦٩(الترمذي الفنت ) ٤(
رواه البزار والطرباين يف األوسط عن أيب هريرة،  وأشار : ذكره احلافظ السيوطي يف اجلامع الصغري،  وقال) ٥(

 . ، . ١٣/٩٢حلسنه،  وأخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
 . ١٠٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٥: سورة املائدة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٦ 

$  {: قوله تعاىل] ١٠٦[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u äο y‰≈ pκy− öΝä3ÏΖ÷ t/ #sŒÎ) u|Øym ãΝä.y‰tn r& ßNöθ yϑ ø9$# tÏm 

Ïπ §‹Ï¹ uθ ø9$# Èβ$ uΖøO أن : إن معناه: ليشهد اثنان، لفظه خرب ومعناه أمر، وقيل:  أي)١( } #$

: ل قومالشهادة فيما بينكم على الوصية عند املوت اثنان، واختلفوا يف هذين االثنني، فقا
مها الوصيان وال يلزم : مها الشاهدان اللذان يشهدان على وصية املوصي، وقال اآلخرون

: الشاهد ميني، وجعل الوصي اثنني تأكيدا، فعلى هذا تكون الشهادة مبعىن احلضور كقولك
¶ô‰pκô {: شهدُت وصية فالن، مبعىن حضرت، قال اهللا تعاىل uŠø9uρ $ yϑ åκu5# x‹tã ×π xÍ← !$ sÛ zÏiΒ 

tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊄∪ { )يريد احلضور، )٢ } #uρsŒ 5Αô‰tã { )أمانة وعقل، :  أي)٣} öΝä3ΖÏiΒ { )٤( 
ρ÷  {من أهل دينكـم يا معشر املؤمنني، : أي r& Èβ#tyz# u ôÏΒ öΝä.Îöxî { )ري من غ:  أي)٥

دينكم وملتكم يف قول أكثر املفسرين مث اختلف هؤالء يف حكم اآلية، فقال النخعي 
هي منسوخة وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة يف االبتداء مث نسخت، وذهب : ومجاعة

من كان بأرض : إذا مل جند مسلمني فنشهد كافرين، وقال شريح: قوم إىل أهنا ثابتة، وقالوا
هده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كانا من دين أهل غربة ومل جيد مسلما ُيش

الكتاب أو عبدة األوثان، فشهادهتم جائزة، وال جتوز شهادة كافر على مسلم إال على 
uρ#  {قوله : وصية يف سفر، وقال آخرون sŒ 5Αô‰tã öΝä3ΖÏiΒ { )من حي املوصي أو :  أي)٦

ال جتوز : آخران من غري حّيكم وعشريتكم، وهو قول احلسن والزهري وعكرمة، وقالوا

                                                 
 . ١٠٦: ة سورة املائدة آي) ١(
 . ٢: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٧ 

β÷  {شهادة كافر يف شيء من األحكام،  Î) óΟçFΡr& ÷Λä ö/uŸÑ { )سرمت وسافرمت، )١ }  ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Νä3÷G t6≈ |¹ r'sù èπ t6ŠÅÁ •Β ÏNöθ yϑ ø9$# 4 { )فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاهتمتهما )٢ ،

$  {بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فاحلكم فيه أنْ  yϑßγ tΡθ Ý¡Î; øt rB { )أي)٣  :

ÏΒ Ï‰÷è.  {تستوقفوهنما،  t/ Íο 4θ n= ¢Á9$# { )صلة يريد بعد صالة ) من(بعد الصالة، و:  أي)٤

: العصر ألن مجيع أهل األديان يعظمون ذلك الوقت، وجيتنبون فيه احللف الكاذب، وقال السدي
$Èβ {من بعد صالة أهل دينهما وملتهما ألهنما ال يباليان بصالة العصر،  yϑ Å¡ø)ãŠsù { )حيلفان، )٥ 

}  «!$$ Î/ ÈβÎ) óΟçG ö6 s?ö‘ شككتم ووقعت لكم الريبة يف قول الشاهدين وصدقهما، :  أي)٦( } #$

 Ÿω  { عليهما، يف قول اللذين ليسا من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمني فال ميني: أي

“ ÎtIô±tΡ Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO { )ال حنلف باهللا كاذبني على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو :  أي)٧

öθ  {حق جنحده،  s9uρ tβ% x. #sŒ 4’ n1öè%   { )ولو كان املشهود له ذا قرابة منا، )٨ }  Ÿω uρ ÞΟçFõ3 tΡ 

nο y‰≈ pκy− «!$# { )ى عن كتماهنا، وقرأ  أضاف الشهادة إىل اهللا ألنه أمر بإقامتها وهن)٩

ممدود، وجعل االستفهام عوضا من حرف القسم، ) اللَّه( ، بتنوين،)َشَهاَدةً( يعقوب
بقطع األلف وكسر اهلاء من غري استفهام على ) اهللا( منونة) َشَهاَدةً( ويروى عن أيب جعفر

                                                 
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٦: ية سورة املائدة آ) ٤(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٨ 

ΡÎ) #]ŒÎ) zÏϑ̄$!  {واهللا، : ابتداء اليمني، أي ©9 tÏϑ ÏO Fψ$# ∩⊇⊃∉∪ { )إن كتمناها كنا من : ، أي)١

 . اآلمثني

]١٠٧ [}  ÷β Î* sù uÏYãã { )الوقوع على : وراطلع على خيانتهما، وأصل العث:  أي)٢

 )٥( } (VϑøOÎ$ { استوجبا، )٤( } #$™ystGó(¤$! {الوصيني :  يعين)٣( } &n?tã $yϑßγ̄Ρr’# {الشيء، 
 )٧( } Èβ$tΒθà)tƒ $yϑßγtΒ$s)tΒ { من أولياء امليت، )٦( }Èβ#tyz$t↔sù {خبيانتهما وبأمياهنما الكاذبة، 

∅š {مقام الوصيني، : يعين ÏΒ t Ï% ©!$# ¨,ys tG ó™ هول، هذا قراءة العامة، بضم التاء على اجمل )٨( } #$

ãΝÍκö { الذين استحق،: يعين n= tã { )فيهم وألجلهم اإلمث وهم ورثة امليت استحق :  أي)٩

’4 {: مبعىن يف، كما قال اهللا) على(احلالفان بسببهم اإلمث، و n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( { )١٠( ،

ys,¨  {وقرأ حفص  tG ó™ حق : ي واحلسن، أي بفتح التاء واحلاء، وهي قراءة عل)١١( } #$

≈Ç {حق واستحق مبعىن واحد، : ووجب عليهم اإلمث، يقال uŠs9÷ρ F{$# { )نـعـت )١٢ 

                                                 
 . ١٠٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٧: ئدة آية سورة املا) ٤(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ١٠(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ١١(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٦١٩ 

≈Ç  {فـآخـران األوليان، وإمنا جاز ذلك و : لـآلخـران، أي uŠs9÷ρ F{$# { )معرفة )١ 

صار كاملعرفة يف املعىن ) من الذين( واآلخران نكرة ألنه ملا وصف اآلخران فقال
تثنية اَألوىل، واَألوىل هو األقرب، وقرأ محزة وأبو بكر عن عاصم ) األوليان( و

فيكون بدال من الذين، واملراد منهم أيضا أولياء امليت، ومعىن باجلمع ) اَألْولَْيَن( ويعقوب
$Èβ  {إذا ظهرت خيانة احلالفني يقوم اثنان آخران من أقارب امليت، : اآلية yϑÅ¡ø)ãŠsù «!$$ Î/ 

!$ oΨ è?y‰≈ pκy¶ s9 Y ym r& ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?y‰≈ uη x© { )مييننا أحق من ميينهما، نظريه قوله تعاىل يف : ، يعين)٢

äο  {: اللعان y‰≈ yγ t±sù óΟÏδ Ï‰tnr& ßìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uη x© «!$$ Î/   { )واملراد هبا األميان، فهو كقول )٣ 

$  {أقسم باهللا، : أشهد باهللا، أي: قائلال tΒ uρ !$ oΨ ÷ƒ y‰tFôã  يف أمياننا وقولنا أن شهادتنا )٤( } #$

$!  {أحق من شهادهتما،  ¯ΡÎ) #]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∠∪ { )والوصي إذا أخذ شيئا من مال )٥ 

إنه أوصى يل به حلف الوارث إذا أنكر ذلك، وكذلك لو ادعى رجل سلعة : امليت وقال
 . يف يد رجل فاعترف مث ادعى أنه اشتراها من املدعي، حلف املدعي أنه مل يبعها منه

]١٠٨ [}  y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& (#θ è?ù'tƒ Íο y‰≈ pκ¤¶9$$ Î/ 4’ n?tã !$ yγ Îγ ô_ uρ { )ذلك الذي حكمنا به )٦ 

من رد اليمني أجدر وأحرى أن يأيت الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر الناس 
ρ÷ {  أقرب إىل اإلتيان بالشهادة على ما كانت،:أمثاهلم، أي r& (#þθ èù$ sƒ s† β r& ¨Štè? 7≈ oÿ ÷‡r& y‰÷è t/ 

                                                 
 . ١٠٧: املائدة آية سورة ) ١(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٦: سورة النور آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٠ 

öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 { )ا على أقرب إىل أن خيافوا رد اليمني بعد ميينهم على املدعي، فيحلفو:  أي)١

θ#)  {خيانتهم وكذهبم فيفتضحوا ويغرموا فال حيلفون كاذبني إذا خافوا هذا احلكم،  à)¨?$#uρ 

©! θ#)  { أن حتلفوا أميانا كاذبة أو ختونوا األمانة، )٢( } #$ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 { )املوعظة، )٣ 

}  ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٤( . 

 َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُِجْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعلَّاُم قوله تعاىل َيْوَم
 .... الُْغُيوِب

 )٦( } ãΑθà)uŠsù{ وهو يوم القيامة، ،)٥(} :}* tΠöθtƒ ßìyϑøgs† ª!$# Ÿ≅ß™”9$# قوله] ١٠٩[
$sŒ#! {هلم،  tΒ óΟçG ö6 Å_ é& ( { )متكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حني ما الذي أجابتكم أ: أي )٧

θ#) { دعومتوهم إىل توحيدي وطاعيت؟ ä9$ s% {)فيقولون، :  أي)٨} Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖs9 ({ )قال )٩ ،

ال علم لنا بوجه : ال علم لنا إال العلم الذي أنت أعلم به منا، وقيل: ابن عباس معناه
ال علم لنا بعاقبة : احلكمة عن سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا، وقال ابن جريج

                                                 
 . ١٠٨: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٠٨:  املائدة آية سورة) ٤(
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢١ 

y7  {: أمرهم ومبا أحدثوا من بعد، دليله أنه قال ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9$# ∩⊇⊃∪ { )أي)١  :

 . أنت الذي تعلم ما غاب وحنن ال نعلم إال ما نشاهد

$øŒÎ) tΑ  {: قوله تعاىل] ١١٠[ s% ª!$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ öà2 øŒ$# ÉL yϑ ÷èÏΡ y7 ø‹n= tã { )قال )٢ ،

نعمي، لفظه واحد ومعناه مجع، : أي) نعميت( ذكر النعمة شكرها، وأراد بقوله: احلسن
βÎ)uρ (#ρ {: كقوله تعاىل ‘‰ãè s? |M yϑ÷è ÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøt éB 3{ )٣( ،} 4’n?tã uρ y7Ï?t$ Î!≡uρ { )مرمي، )٤ 

øŒÎ) š  {: مث ذكر النعم فقال ›?‰ −ƒ r& { )قويتك، )٥ }  Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9$# { )يعين جربيل )٦ 

=ÞΟÏk  {عليه السالم،  s3è? }¨$ ¨Ψ9$# { )وتكلم الناس، :  يعين)٧}  ’ Îû Ï‰ôγ yϑ ø9$# { )صبيا، )٨ 

}  Wξ ôγ Ÿ2 uρ ( { )أرسله اهللا وهو ابن ثالثني سنة، فمكث يف :  نبيا، قال ابن عباس)٩

øŒÎ)uρ š  {رسالته ثالثني شهرا مث رفعه اهللا إليه،  çFôϑ ¯= tæ |=≈ tFÅ6ø9$# { )يعين اخلط، )١٠ }  
sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ { )العلم والفهم، :  يعين)١١}  sπ1u‘ öθ −G9$#uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ ( øŒÎ)uρ ß,è= øƒ rB { )جتعل )١٢ 

                                                 
 . ١٠٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ١٠(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ١١(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٢ 

zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ  {وتصور،  t↔ øŠyγ x. Îö©Ü9$# { )كصورة الطري، )١ } ’ ÎΤøŒÎ* Î/ ã‡àΖtFsù $ pκ Ïù ãβθ ä3tFsù 

#MösÛ { )ا يطري، )٢حي }  ’ÎΤøŒÎ* Î/ ( ä—Îö9 è?uρ { )وتصحح، )٣ }  tµ yϑ ò2 F{$# š⇑tö/F{$#uρ 

’ ÎΤøŒÎ* Î/ ( øŒÎ)uρ ßlÌøƒ éB 4’ tAöθ yϑ ø9$# { )من قبورهم أحياء، )٤ }  ’ÎΤøŒÎ* Î/ ( øŒÎ)uρ àMøxŸ2 { )منعت )٥ 

 (øŒÎ  {قتلك،  حني مهّوا ب)٧( } šΖtã { يعين اليهود، )٦( } (ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜuó Î {وصرفت، 

Οßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )بالدالالت الواضحات واملعجزات، وهي اليت ذكرنا، : ، يعين)٨

$tΑ  {ومسيت بالبينات ألهنا مما يعجز عنها سائر اخللق الذين ليسوا مبرسلني،  s)sù t Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. öΝåκ÷]ÏΒ ÷βÎ) !#x‹≈ yδ { )ما هذا، )٩ }  ω Î) Öós Å™ ÑÎ7•Β ∩⊇⊇⊃∪ { )ما جاءهم به :  يعين)١٠

هاهنا ويف سورة هود والصف، فيكون ) ساحر مبني( من البينات، قرأ محزة والكسائي
 .  راجعا إىل عيسى عليه السالم، ويف هود يكون راجعا إىل حممد

]١١١ [}  øŒÎ)uρ àM ø‹ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵Îiƒ Í‘# uθ ys ø9$# { )أهلمتهم وقذفت يف قلوهبم، وقال أبو )١١ 

β÷  {صلة، واحلواريون خواص أصحاب عيسى عليه السالم، ) إىل(يعين أمرت و: عبيدة r& 

                                                 
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٨(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ٩(
 . ١١٠: سورة املائدة آية ) ١٠(
 . ١١١: سورة املائدة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٣ 

(#θ ãΨÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™ tÎ/uρ { )عيسى، )١ }  (#þθ ä9$ s% { )حني وفقتهم )٢ }  $ ¨Ψ tΒ#u ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ 

tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ { )٣( . 

]١١٢ [} øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθ ys ø9$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠ $# zΟtƒ ötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘ { )قرأ )٤ ،

اءة علي وعائشة وابن عباس بنصب الباء وهو قر) ربَّك( بالتاء،) هل تستطيع( الكسائي
) ربُّك( بالياء و) يستطيع( هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك، وقرأ اآلخرون: وجماهد، أي

 ولكن معناه هل يرتّل ربك أم ال؟ كما يقول  برفع الباء، ومل يقولوه شاكني بقدرة اهللا
ل يفعل الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي؟ وهو يعلم أنه يستطيع، وإمنا يريد ه

أجاب : أطاع واستطاع مبعىن واحد، كقوله: يستطيع مبعىن يطيع، يقال: ذلك أم ال، وقيل
هل يعطيك ربك بإجابة سؤالك؟ ويف اآلثار من أطاع اهللا أطاعه اهللا، : واستجاب، معناه

غلط القوم، وقالوه قبل استحكام املعرفة وكانوا : وأجرى بعضهم على الظاهر، فقالوا
θ#)  {:  عيسى عليه السالم عند الغلط استعظاما لقوهلمبشرا، فقال هلم à)®?$# ©!$# βÎ) ΝçGΨ à2 

tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ { )ال تشكّوا يف قدرته، : ، أي)٥} β r& tΑÍi”t∴ãƒ $ oΨ øŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ( { )٦( 
ماَدُه مييده إذا أعطاه وأطعمه، كقوله : اخلوان الذي عليه الطعام، وهي فاعلة من: املائدة

 أيضا ماره ميريه، وامتار افتعل منه، واملائدة هي املطعمة لآلكلني الطعام، ومسي الطعام
مسيت مائدة ألهنا متيد : مائدة على اجلواز، ألنه يؤكل على املائدة، وقال أهل الكوفة

فاعلة مبعىن املفعولة، يعين ميد باآلكلني إليها، : متيل، وقال أهل البصرة: باآلكلني، أي

                                                 
 . ١١١: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١١: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١١١: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٢: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٢: سورة املائدة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٤ 

7πt±ŠÏã 7π  {: كقوله تعاىل u‹ÅÊ# $tΑ  {مرضية، :  أي)١( } ∪⊆⊅∩ ‘§ s% { )عيسى عليه )٢ 

θ#)  {: ": السالم جميبا هلم à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ { )فال تشكّوا يف قدرته، )٣ 

اتقوا اهللا أن تسألوه شيئا مل يسأله األمم قبلكـم، فنهاهم عن اقتراح اآليات بعد : وقيل
 . اإلميان

]١١٣ [}  (#θ ä9$ s% ß‰ƒ ÌçΡ { )ألنا ألنا نريد، إمنا س:  أي)٤}  β r& Ÿ≅ à2ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ { )٥( 
¨ {أكل تربك ال أكل حاجة فنستيقن قدرته،  È⌡uΚ ôÜs?uρ { )وتسكن، )٦ } $ oΨ ç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& 

ô‰s% $ uΖtFø% y‰|¹ { )إن عيسى عليه السالم : نزداد إميانا ويقينا، وقيل:  بأنك رسول اهللا، أي)٧

 فطروا ال يسألون اهللا شيئا إال أعطاهم، ففعلوا وسألوا أمرهم أن يصوموا ثالثني يوما فإذا
ونعلم أن قد صدقتنا يف قولك، إنا إذا صمنا ثالثني يوما ال نسأل اهللا تعاىل : املائدة، وقالوا

$ tβθä3tΡuρ {شيئا إال أعـطـانـا،  uηøŠn= tæ zÏΒ t Ï‰Îγ≈  هللا بالوحدانية والقدرة، )٨( } ∪⊃⊆⊆∩ ¤±9$#

 . ونكون من الشاهدين لك عند بين إسرائيل إذا رجعنا إليهم: ولك بالنبوة والرسالة، وقيل

                                                 
 . ٢١: ة سورة احلاقة آي) ١(
 . ١١٢: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٣: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١١٣: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١١٣: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٥ 

كُونُ لََنا ِعيًدا قوله تعاىل قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَْنِزلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َت
 .... ِلأَوَِّلَنا َوآِخِرَنا

]١١٤ [}  tΑ$ s%  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ { )عند ذلك، )١ }  ¢Οßγ ¯=9$# !$ oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ 

zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ãβθä3s? $ oΨ s9 #Y‰ŠÏã $ oΨÏ9̈ρ X{ $ tΡÌÅz# uuρ { )عائدة من اهللا علينا حجة وبرهانا، :  أي)٢

يوم السرور، مسي به للعود من الترح إىل الفرح، وهو اسم ملا اعتدته ويعود إليك، : والعيد
معناه نتخذ اليوم : م الفطر واألضحى عيدا ألهنما يعودان يف كل سنة، قال السديومسي يو

نصلي فيه، : نعظمه حنن ومن بعدنا، وقال سفيان: الذي أنزلت فيه عيدا ألولنا وآخرنا، أي
يأكل منها : ملن جييء بعدنا، وقال ابن عباس: ألهل زماننا، وآخرنا أي: أي) ألولنا( قوله

Zπ  { منها أوهلم، آخر الناس كما أكل tƒ#uuρ y7ΖÏiΒ ( { )داللة وحجة، )٣ }  $ oΨ ø%ã— ö‘ $#uρ |MΡr&uρ 

çöyz tÏ% Î—≡§9$# ∩⊇⊇⊆∪ { )٤( . 

]١١٥ [} tΑ$s% ª!$# { )تعاىل جميبا لعيسى عليه السالم، )٥ } ’ÎoΤÎ) $yγä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n=tæ ( { )٦( 
بالتشديد ألهنا نزلت مرات ) ُمَنزِّلَُها( يعين املائدة، وقرأ أهل املدينة وابن عامر وعاصم

والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد أخرى، وقرأ اآلخرون بالتخفيف لقوله أنزل علينا، 
} yϑ sù öàõ3tƒ ß‰÷è t/ öΝä3ΖÏΒ { )بعد نزول املائدة :  أي)٧} þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹tã é& $ \/# x‹tã { )أي)٨  :

                                                 
 . ١١٤: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١٤: ة آية سورة املائد) ٢(
 . ١١٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٥: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٥: سورة املائدة آية ) ٦(
 . ١١٥: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١١٥: سورة املائدة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٢٦ 

Hω ÿ…çµ {جنس عذاب،  ç/Éj‹tã é& #Y‰tnr& zÏiΒ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊇∈∪ { )عاملي زمانه، فجحد :  يعين)١

 . القوم وكفروا بعد نزول املائدة فُمسخوا قردة وخنازير

$ } øŒÎ)uρ tΑ قوله] ١١٦[ s% ª!$#  |¤ŠÏè≈tƒ t ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ |MΡr&u |M ù=è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé&uρ 

È ÷yγ≈ s9Î) ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( { )قال اهللا : ، واختلفوا يف أن هذا القول مىت يكون، فقال السدي)٢

يكون ) إذ( ألن حرفتعاىل هذا القول لعيسى عليه السالم حني رفعه إىل السماء 
إمنا يقول اهللا له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله : للماضي، وقال سائر املفسرين

tΠöθ *  { :من قبل tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ ß™ ”9$# { )وقال من بعد هذا)٣ ، :}  ãΠöθ tƒ ßìxΖtƒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# 

öΝßγ è% ô‰Ï¹ 4 { )وأراد هبما يوم القيامة، وقد جتيء إذ مبعىن إذا كقوله)٤ ،  }  öθ s9uρ #“ ts? 

øŒÎ) (#θ ããÌ“ sù { )إذا فزعوا يوم القيامة، والقيامة وإن مل تكن بعد ولكنها كالكائنة :  أي)٥

=MΡr&u |Mù|  {: ألهنا آتية ال حمالة، قوله è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9Î) ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( { )؟ )٦

 أن عيسى مل يقله؟ قيل هذا السؤال  فما وجه هذا السؤال عنه مع علم اهللا: فإن قيل
أفعلت كذا وكذا فيما : عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه املقالة، كما يقول القائل آلخر

 أن يقر  اما، وأيضا أراد اهللايعلم أنه مل يفعله إعالما واستعظاما ال استخبارا واستفه
عيسى عليه السالم عن نفسه بالعبودية، فيسمع قومه منه ويظهر كذهبم عليه أنه أمرهم 

وإذا مسع عيسى عليه السالم هذا اخلطاب أرعدت مفاصله مث يقول : بذلك، قال أبو روق

                                                 
 . ١١٥: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١٠٩: ملائدة آية سورة ا) ٣(
 . ١١٩: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٥١: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٦(
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$ }  tΑ جميبا هللا s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ { )ترتيها وتعظيما لك، )١ } $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ 

}§øŠs9 ’ Í< @d,ys Î/ 4 β Î) àMΖä. …çµ çFù= è% ô‰s)sù …çµ tG ôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû  Å¤ øtΡ Iω uρ ÞΟn= ôã r& $ tΒ ’Îû y7 Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) 

|MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹äóø9$# ∩⊇⊇∉∪ { )ما كان وما يكون)٢ ، . 

]١١٧ [}  $ tΒ àM ù= è% öΝçλm; ω Î) !$ tΒ  Í_s?ós∆ r& ÿÏµ Î/ Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3−/u‘ uρ 4 { )وّحدوه )٣ 

àMΖä.uρ öΝÍκö  {وال تشركوا به شيئا،  n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β àM øΒßŠ { )وأقمت، )٤ }  öΝÍκ Ïù ( $ £ϑ n= sù 

 Í_ tG øŠ©ùuθ s? { )قبضتين ورفعتين إليك، )٥ } |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9$# öΝÍκö n= tã 4 { )واحلفيظ عليهم )٦ 

≅MΡr&uρ 4’n?tã Èe|  {ظ أعماهلم، حتف ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ { )٧( . 

βÎ) öΝåκö5Éj‹yè  {: قوله تعاىل] ١١٨[ è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( βÎ)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9$# 

ÞΟŠ Å3pt ø: وإن تغفر : ، فإن قيل كيف طلب املغفرة هلم وهم كفار؟ وكيف قال)٨( } ∪∇⊆⊆∩ #$

أما األول فمعناه إن : هلم فإنك أنت العزيز احلكيم، وهذا ال يليق بسؤال املغفرة؟ قيل
 . امتهم على كفرهم وإن تغفر هلم بعد اإلميان وهذا يستقيم بعد اإلميانتعذهبم بإق
 . هذا يف الفريقني منهم معناه إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر ملن آمن منهم: وقيل
فإنك أنت الغفور : ليس هذا على وجه طلب املغفرة ولو كان كذلك لقال: وقيل

 . رادهالرحيم، ولكنه على تسليم األمر وتفويضه إىل م
                                                 

 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ١(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ١١٧: ملائدة آية سورة ا) ٦(
 . ١١٧: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ١١٨: سورة املائدة آية ) ٨(
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 يقرأ وإن تغفر هلم فإنك أنت الغفور الرحيم،  وأما السؤال الثاين فكان ابن مسعود
إن تغفر : وكذلك هو يف مصحفه، وأما على القراءة املعروفة قيل فيه تقدمي وتأخري تقديره

 . هلم فإهنم عبادك وإن تعذهبم فإنك أنت العزيز احلكيم
 تغفر هلم فإنك أنت العزيز يف امللك احلكيم يف معناه إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن: وقيل

القضاء ال ينقص من عزك شيء، وال خيرج من حكمك شيء، ويدخل يف حكمته 
 . ومغفرته وسعة رمحته ومغفرته الكفار، ولكنه أخرب أنه ال يغفر وهو ال خيـلف خربه

]١١٩ [} tΑ$ s% ª!$# #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ ßìxΖtƒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# öΝßγ è% ô‰Ï¹ 4 { )يوم( ، قرأ نافع)١ (

تكون هذه األشياء يف يوم، فحذف يف فانتصب، وقرأ اآلخرون بالرفع : بنصب امليم، يعين
 كذبوا ختم اهللا ينفع الصادقني يف الدنيا صدقهم يف اآلخرة، ولو: ، أي)هذا( على أنه خرب

أراد بالصادقني النبيني، وقال : على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا، وقيل
متكـلمان ال خيطئان يوم القيامة عيسى عليه : ينفع املؤمنني إمياهنم، قال قتادة: الكليب

$tΑ  {: السالم، وهو ما قـص اهللا، وعدو اهللا إبليس، وهو قوله s% uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# $ £ϑ s9 z ÅÓ è% 

ãøΒ F{$# { )فصدق عدو اهللا يومئذ، وكان قبل ذلك كاذبا فلم ينفعه صدقه، وأما .  اآلية)٢

ن هذا يوم م: عيسى عليه السالم فكان صادقا يف الدنيا واآلخرة، فنفعه صدقه، وقال عطاء
≈öΝçλm; ×M  {: أيام الدنيا ألن الدار اآلخرة دار جزاء ال دار عمل، مث بني ثواهبم فقال ¨Ψy_ 

“ Ì øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 z ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ 

ã— öθ x ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊇∪ { )٣( . 

                                                 
 . ١١٩: سورة املائدة آية ) ١(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١١٩: سورة املائدة آية ) ٣(
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à7 !¬  {: مث عظّم نفسه فقال] ١٢٠[ ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ £Íκ Ïù 4 uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. 

&ó x« 7ƒ Ï‰s% ∩⊇⊄⊃∪ { )١( . 

                                                 
 . ١٢٠: سورة املائدة آية ) ١(
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 سورة األنعام ) ٦(
 .... قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَر

ß‰ôϑ  {] ١[بسم اهللا الرمحن الرحيم  pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ { )قال )١ 

≅È  {: هذه اآلية أول آية يف التوراة، وآخر آية يف التوراة قوله: كعب األحبار è% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 

“ Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ { )افتتح اهللا اخللق :  اآلية، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٢

‰ß  {: باحلمد فقال ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ { )وختمه باحلمد )٣ ،

z  { :فقال ÅÓ è% uρ Ν æη uΖ ÷ t/ È d, pt ø: $$ Î/ { )بني اخلالئق، وقيل: ، أي)٤ :}  ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! É b> u‘ 

t ÏΗ s>≈ yè ø9 امحدوا اهللا الذي : محد اهللا نفسه تعليما لعباده، أي) احلمد هللا( :قوله. )٥( } ∪∋∠∩ #$

خلق السماوات واألرض، خصهما بالذكر ألهنما أعظم املخلوقات فيما يرى العباد وفيهما 
≅Ÿ {العرب واملنافع للعباد،  yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä>—à9$# u‘θ‘Ζ9$#uρ ( { )واجلعل مبعىن اخللق، وقال الواقدي)٦  :

كل ما يف القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر واإلميان إال يف هذه اآلية فإنه يريد هبما 
أراد : وجعل الظلمات والنور يعين الكفر واإلميان، وقيل: الليل والنهار، وقال احلسن

معناه خلق اهللا : يعين اجلنة والنار، وقيل: بالظلمات اجلهل والنور العلم، وقال قتادة
السماوات واألرض، وقد جعل الظلمات والنور، ألنه قد خلق الظلمة والنور قبل 

خلق اهللا السماوات قبل األرض، وخلق الظلمة قبل النور، : السماوات واألرض، قال قتادة

                                                 
 . ١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١:  األنعام آية سورة) ٣(
 . ٧٥: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ١: سورة األنعام آية ) ٦(
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ΟèO t¢  { واجلنة قبل النار، Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öΝÍκÍh5tÎ/ šχθä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∪ { )مث الذين كفروا بعد :  أي)١

يشركون، وأصله من مساواة الشيء بالشيء، ومنه العدل، : هذا البيان برهبم يعدلون، أي
عدلت هذا هبذا إذا ساويته، وبه قال النضر بن : دلون باهللا غري اهللا تعاىل، يقاليع: أي

 . مشيل، الباء مبعىن عن، أي عن رهبم، يعدلون أي مييلون وينحرفون من العدول

 }  uθ قوله] ٢[ èδ “ Ï% ©!$# Νä3s)n= yz ÏiΒ &ÏÛ { )يعين آدم عليه السالم، خاطبهم )٢ 

ΟèO #¢ {به إذ كانوا من ولده،  |Ós% Wξ y_ r& ( ×≅y_ r&uρ ‘‡Κ |¡•Β …çν y‰Ψ Ïã ( { )قال احلسن وقتادة )٣ ،

ول من الوالدة إىل املوت، واألجل الثاين من املوت إىل البعث، وهو األجل األ: والضحاك
لكل أحد أجالن أجل من الوالدة إىل املوت : الربزخ، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال

وأجل من املوت إىل البعث، فإن كان برا تقيا َوُصوال للرحم زيد له من أجل البعث يف 
قص من أجل العمر وزيد يف أجل البعث، وقال أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم ن

األجل األول أجل الدنيا، واألجل الثاين أجل اآلخرة، وقال عطاء : جماهد وسعيد بن جبري
ΟèO #¢  {عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  |Ós% Wξ y_ r& ( { )النوم تقبض فيه الروح مث :  يعين)٤

≅× {ترجع عند اليقظة،  y_ r&uρ ‘‡Κ |¡•Β …çν y‰Ψ Ïã ({ )مها واحد :  هو أجل املوت، وقيل)٥

: وأجل مسمى عنده يعينمث قضى أجال يعين جعل ألعماركم مدة تنتهون إليها، : معناه
ΟèO óΟçFΡr& tβρ¢  {وهو أجل مسمى عنده ال يعلمه غريه،  çtIôϑ s? ∩⊄∪ { )تشكون يف البعث)٦  . 

                                                 
 . ١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢: سورة األنعام آية ) ٦(
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  :} uθ قوله] ٣[ èδuρ ª!$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ( { )وهو إله :  يعين)١

uθ  {: السماوات واألرض، كقوله èδ uρ “ Ï% ©!$# ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î) 4 { )٢( ،

معناه وهو اهللا يف السماوات يعلم : هو املعبود يف السماوات، وقال حممد بن جرير: وقيل
=ãΝn  {وهو اهللا، : فيه تقدمي وتأخري وتقدير: سركم وجهركم يف األرض، وقال الزجاج ÷è tƒ 

öΝä.§Å™ öΝä.tôγ y_ uρ { )يف السماوات واألرض، )٣ }  ãΝn= ÷ètƒ uρ $ tΒ tβθ ç7Å¡õ3s? ∩⊂∪ { )تعملون )٤ 

 . من اخلري والشر

]٤ [} $ tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù' s? { )أهل مكة، :  يعين)٥} ô Ï iΒ 7π tƒ# u ô Ï iΒ ÏM≈ tƒ# u öΝ Íκ Í h5 u‘ { )٦( 
ω  {، يريد من آيات القرآن: مثل انشقاق القمر وغريه، وقال عطاء Î) (#θçΡ% x. $ pκ÷]tã 

tÅÊ Í÷è ãΒ ∩⊆∪ { )هلا تاركني هبا مكذبني)٧  . 

]٥ [} ô‰s)sù (#θ ç/¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ { )مبحمد:  بالقرآن، وقيل)٨  } $ £ϑ s9 öΝèδu!% y` ( t∃öθ |¡sù 

öΝÍκ Ï?ù'tƒ (#àσ¯≈ t6 /Ρr& $ tΒ (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρ âÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩∈∪ { )أخبار استهزائهم وجزاؤه، أي:  أي)٩ :

 . ون عاقبة استهزائهم إذا ُعذّبواسيعلم

                                                 
 . ٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨٤: سورة الزخرف آية ) ٢(
 . ٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٥: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٥: سورة األنعام آية ) ٩(
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 }  öΝs9r& (#÷ρ قوله] ٦[ ttƒ öΝx. $ uΖõ3n= ÷δ r& ÏΒ ΟÎγ Î= ö7s% ÏiΒ 5βös% { )األمم املاضية، : ، يعين)١

مثانون سنة، : القرن مدة من الزمان، يقال: قيلاجلماعة من الناس، ومجعه قرون، و: والقرن
مائة سنة، ملا روي أن : ثالثون سنة، ويقال: أربعون سنة، وقيل: ستون سنة، وقيل: وقيل
فعاش مائة سنة، فيكون . )٢( } إنك تعيش قرنا {:  قال لعبد اهللا بن بسر املازين النيب

≈öΝßγ {ألقاويل من أهل قرن، معناه على هذه ا ¨Ψ ©3¨Β ’Îû Ä⇓ö‘ F{$# $ tΒ óΟs9 Åj3yϑ çΡ ö/ä3©9 { )٣( 
أمهلناهم يف العمر مثل قوم نوح وعاد : أعطيناهم ما مل نعطكم، وقال ابن عباس: أي

$ {ومكنت له، مكنته : ومثود، يقال uΖù= y™ ö‘ r&uρ u!$ yϑ ¡¡9$# ΝÍκö n= tã #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ { )املطر، :  يعين)٤

$  {: متتابعا يف أوقات احلاجات، وقوله: مدرارا أي: مفعال من الدر، قال ابن عباس tΒ 

óΟs9 Åj3yϑ çΡ ö/ä3©9 { )إىل خطاب، ) أمل يروا( : من خطاب التلوين، رجع من اخلرب من قوله)٥

# {: كقوله ¨L ym #sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7 ù= àø9$# t ø ty_ uρ ΝÍκÍ5 { )أخرب عنهم : ، وقال أهل البصرة)٦

قلت لعبد :  وأصحابه، مث خاطبهم معهم، والعرب تقول وفيهم حممد) أمل يروا( بقوله
$ {اهللا ما أكرمه، وقلت لعبد اهللا ما أكرمك،  uΖù= yè y_ uρ t≈ yγ ÷ΡF{$# “ ÌøgrB ÏΒ öΝÍκÉJ øt rB Νßγ≈uΖõ3n= ÷δ r'sù 

öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ $ tΡù't±Σ r&uρ { )خلقنا وابتدأنا، )٧ }  .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ $ ºΡös% t Ìyz# u ∩∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٦: األنعام آية سورة ) ١(
 . ٣/١٢٥ وأسد الغابة ٤/٢٣،  وانظر اإلصابة ٩٣أخرجه البخاري يف التاريخ الصغري ص ) ٢(
 . ٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٦: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٦: سورة األنعام آية ) ٨(
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 }  öθ قوله] ٧[ s9uρ $ uΖø9̈“ tΡ y7ø‹n= tã $ Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛöÏ% { )اآلية، قال الكليب ومقاتل)١  :

يا حممد لن : الوانزلت يف النضر بن احلارث وعبد اهللا بن أيب أمية ونوفل بن خويلد، ق
نؤمن لك حىت تأتينا بكتاب من عند اهللا ومعه أربعة من املالئكة يشهدون عليه أنه من عند 

 }  öθ اهللا وأنك رسوله، فأنزل اهللا s9uρ $ uΖø9̈“ tΡ y7 ø‹n= tã $ Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛöÏ% { )مكتوبا من )٢ 

çνθ  {عنده،  Ý¡yϑ n= sù öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ { )عاينوه ومّسوه بأيديهم، وذكر اللمس ومل يذكر :  أي)٣

ر جيري على املرئي وال جيري املعاينة ألن اللمس أبلغ يف إيقاع العلم من املعاينة، فإن السح
$tΑ  {على امللموس،  s)s9 t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Öós Å™ ×Î7•Β ∩∠∪ { )أنه ال ينفع :  معناه)٤

 . معهم شيء ملا سبق فيهم من علمي

]٨ [}  (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã { )على حممد)٥   }  Ô7n= tΒ ( öθ s9uρ $ uΖø9t“Ρr& % Z3n= tΒ z ÅÓà)©9 

âö∆ F{$# { )لوجب العذاب، وفرغ من األمر، وهذا سنة اهللا يف الكفار أهنم مىت : ، أي)٦

ال :  أي)٧( } ∪∇∩ ΟèO Ÿω tβρãsàΖãƒ¢  {اقترحوا آية فأنزلت مث مل يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب، 

لو أنزلنا ملكا مث مل يؤمنوا لُعّجل هلم العذاب ومل يؤخروا : يؤجلون وال ميهلون، وقال قتادة
لو أتاهم ملك يف : لقضي األمر أي لقامت القيامة، وقال الضحاك: طرفة عني، وقال جماهد

 . صورته ملاتوا

                                                 
 . ٧: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٨: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٣٥ 

 .... لًا َولَلََبْسَنا َعلَْيِهْم َما َيلِْبُسونَقوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُج
]٩ [} öθ s9 uρ çµ≈ uΖ ù= yè y_ $ Z6 n= tΒ { )لو أرسلنا إليهم ملكـا، :  يعين)١}  çµ≈ oΨ ù= yè yf ©9 

Wξ ã_ u‘ { )يعين يف صورة رجل آدمي، ألهنم ال يستطيعون النظر إىل املالئكة، وكان )٢ 

 يف صورة دحية الكليب، وجاء امللكان إىل داود يف صورة  جربيل عليه السالم يأيت النيب
$  {  قوله. رجلني uΖó¡t6 n= s9uρ ΟÎγ øŠn= tæ $ ¨Β šχθÝ¡Î6 ù= tƒ ∩∪ { )خلطنا عليهم ما :  أي)٣

خيلطون وشبهنا عليهم فال يدرون أَملَك هو أو آدمي، وقيل معناه شبهوا على ضعفائهم 
هم أهل الكتاب فّرقوا دينهم وحّرفوا : فشبه عليهم، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

) َولَلَبَّْسَنا(  عن مواضعه، فلبس اهللا عليهم ما لبسوا على أنفسهم، وقرأ الزهريالكلم
 . بالتشديد على التكرير والتأكيد

]١٠ [}  Ï‰s)s9uρ x—Ì“ öκçJ ó™ $# 9≅ ß™ ãÎ/ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% { )يعّزي - كما استهزئ بك يا حممد )٤ 

$− }  s نبيه ys sù { )حل، وقال الضحاك: فرتل، وقال عطاء: ، قال الربيع بن أنس)٥ :

%šÏ {أحاط،  ©!$$ Î/ (#ρ ãÏ‚ y™ Οßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊇⊃∪ { )جزاء :  أي)٦

 . استهزائهم من العذاب والنقمة

]١١ [} ö≅ è% { )هلؤالء املكذبني املستهزئني،  يا حممد )٧}(#ρ çÅ™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )١( 
ΟèO (#ρ¢ {السري بالعقول والفكر، وحيتمل السري باألقدام، : معتربين، حيتمل هذا ãÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 

                                                 
 . ٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٩: األنعام آية سورة ) ٣(
 . ١٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٣٦ 

šχ% x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )جزاء أمرهم وكيف أورثهم الكفر والتكذيب :  أي)٢

 . اهلالك، حيذر كفار مكة عذاب األمم اخلالية

≅  {  قوله] ١٢[ è% yϑ Ïj9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )وإال فـ  فإن أجابوك )٣

}  ≅ è% { )أنت، )٤ }  °! يد  أمره باجلواب عقيب السؤال ليكون أبلغ يف التأك)٥( } 4

tG=|  {وآكد يف احلجة،  x. { )قضى، :  أي)٦}  4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ sπ yϑ ôm §9$# 4 { )ا  هذ)٧

استعطاف منه تعاىل للمتولني عنه إىل اإلقبال عليه وإخبار بأنه رحيم بالعباد ال يعجل 
öΝä3¨Ζyè {بالعقوبة، ويقبل اإلنابة والتوبة،  yϑ ôf u‹s9 { )ن  الالم فيه الم القسم والنون نو)٨

’4 {واهللا ليجمعّنكم، : التأكيد جمازه n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )يف يوم القيامة، وقيل:  أي)٩ :

Ÿω |=÷ƒ {معناه ليجمعنكم يف قبوركم إىل يوم القيامة،  u‘ ÏµŠ Ïù 4 š Ï%©!$# (#ÿρ çÅ£yz { )١٠( 

¦|öΝåκ {غبنوا  àΡr& óΟßγ sù Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∪ { )١١( . 

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢: ام آية سورة األنع) ٥(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ١٢: سورة األنعام آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٣٧ 

]١٣ [} * …ã& s!uρ $ tΒ zs3y™ ’Îû È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ 4 { )أراد ما سكن وما : استقر، قيل:  أي)١

›≅Ÿ  {: حترك، كقوله Î/≡u|  ãΝà6‹ É)s? §ys ø9$# { )إمنا خـص : احلر والربد، وقيل:  أي)٢

كل ما طلعت عليه الشمس : السكون بالذكر ألن النعمة فيه أكثر، وقال حممد بن جرير
وله : معناه: وغربت فهو من ساكن الليل والنهار، واملراد منه مجيع ما يف األرض وقيل

uθ {  مير عليه الليل والنهار،ما èδuρ ßìŠÏϑ ÞΟŠ {  ألصواهتم،)٣ (} 9$#¡¡ Î= yè ø9$# ∩⊇⊂∪{)٤( 
 . بأسرارهم

≅ö  {: قوله تعاىل] ١٤[ è% uöxî r& «!$# ä‹Ïƒ ªBr& $ |‹Ï9uρ { )وهذا حني دعي إىل دين آبائه، ؟ )٥

$ÌÏÛ { قل يا حممد أغري اهللا أختذ وليا، ربا ومعبودا وناصرا ومعينا؟،: فقال تعاىل sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ { )خالقهما ومبدعهما ومبتديهما، :  أي)٦} uθ èδuρ ãΝÏè ôÜãƒ Ÿω uρ ÞΟyè ôÜãƒ 3{ )٧( ،

$! {: وهو َيرزق وال ُيرزق، كما قال: أي tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ  Ï iΒ 5− ø— Í h‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& β r& 

Èβθ ßϑ Ïè ôÜ ãƒ ∩∈∠∪ { )٨( .}  ö≅ è% þ’ Î oΤ Î) ßN ó É∆ é& ÷β r& šχθ à2 r& tΑ ¨ρ r& ô tΒ zΟ n= ó™ r& ( { )يعين )٩ :

                                                 
 . ١٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٣ : سورة األنعام آية) ٣(
 . ١٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة الذاريات آية ) ٨(
 . ١٤: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٣٨ 

Ÿω { أسلم أخلص،:  هذه األمة، واإلسالم مبعىن االستسالم ألمر اهللا، وقيلمن uρ 

 sðθ à6s? { )وقيل يل وال تكونن، :  يعين)١}  zÏΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٢( . 

]١٥ [}  ö≅ è% þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ Î n1 u‘ { )فعبدت غريه، )٣ }  z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 

5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∪ { )يعين عذاب يوم القيامة)٤  . 

]١٦ [}  ̈Β ô∃uóÇãƒ çµ÷Ψ tã { )من ُيصرف العذاب عنه، قرأ محزة والكسائي :  يعين)٥

من يصرف اهللا عنه : الياء وكسر الراء، أيبفتح ) َيْصِرف( وأبو بكر عن عاصم ويعقوب
≤Í›7  {العذاب فقد رمحه، وقرأ اآلخرون بضم اليـاء وفتح الراء،  tΒ öθ tƒ { )يوم : ، يعين)٦

ô‰s)sù …çµ  {القيامة،  yϑ Ïm u‘ 4 y7Ï9≡sŒuρ ã—öθ xø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ { )النجاة البينة: ، أي)٧ . 

 }  β قوله] ١٧[ Î)uρ y7ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 { )ال رافع، )٨ }  ÿ…ã& s! ωÎ) 

uθ èδ ( βÎ)uρ y7ó¡|¡ôϑ tƒ 9ösƒ uθ  { عافية ونعمة، )٩( } 2¿ ßγ sù 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪ { )من )١٠ 

 بغلة، أهداها له كسرى فركبها حببل  أهدي للنيب {: عن ابن عباس قال. اخلري والضر

لبيك يا :  فقلتيا غالم،: من شعر، مث أردفين خلفه، مث سار يب مليا مث التفت إيلَّ فقال
                                                 

 . ١٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٦: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٧: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٧: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٧: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٣٩ 

احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، تعّرْف إىل اهللا يف الرخاء : " رسول اهللا، قال
يعرفْك يف الشدة، وإذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا، قد مضى القلم مبا 

 ولو هو كائن، فلو جهد اخلالئق أن ينفعوك مبا مل يقضه اهللا تعاىل لك مل يقدروا عليه،
جهدوا أن يضروك مبا مل يكتب اهللا تعاىل عليك، ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل 
بالصرب مع اليقني فافعل، فإن مل تستطع فاصرب فإن يف الصرب على ما تكره خريا كثريا، وإن 

 . )١( } الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا

uθ  {وهو ] ١٨[ èδ uρ ãÏδ$ s)ø9$# s−öθ sù Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 { )الـقـاهـر الغالب، ويف القهر )٢ ،

هو املنفرد بالتدبري جيرب : زيادة معىن على القدرة، وهي منع غريه عن بلوغ املراد، وقيل
uθ  {اخللق على مراده  èδ uρ ãΛÅ3pt ø: çÎ7sƒ  {، يف أمره، )٣( } #$ ø:  .  بأعمال عباده)٤( } ∪∇⊆∩ #$

 .... قوله تعاىل قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنكُْم
“‘ % }  ö≅è قوله] ١٩[ r& >ó x« çt9 ø.r& Zο y‰≈ pκy− ( { )أتى أهل مكة :  اآلية، قال الكليب)٥

أرنا من يشهد أنك رسول اهللا فإنا ال نرى أحدا يصدقك، ولقد :  فقالوا رسول اهللا
“‘ %ö≅è  {ارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر، فأنزل اهللا تعاىل سألنا عنك اليهود والنص r& 

>ó x« çt9 ø.r& Zο y‰≈ pκy− ( { )فإن أجابوك، وإال )٦ }  È≅è% ª!$# ( 7‰‹Íκy−  Í_ øŠt/ öΝä3oΨ ÷ t/uρ 4 { )على ما )٧ 

                                                 
 .  وقال حديث حسن صحيح٧/٢١٩يامة ،  والترمذي يف الق١/٣٠٧أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(
 . ١٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٠ 

z {أقول، ويشهد يل باحلق وعليكم بالباطل،  Çrρé&uρ ¥’ n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ Ïµ Î/{ )١( ،

tΒ. {ألخوفكم به يا أهل مكة،  uρ xn= t/ 4{ )ومن بلغه القرآن من العجم وغريهم من )٢ ،

 . األمم إىل يوم القيامة

بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين  {  قال رسول اهللا: عن عبد اهللا بن عمرو قال

قال . )٤( )٣( } إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

: حممد بن كعب القرظيومن بلغه القرآن من اجلن واإلنس فهو نذير له، وقال : مقاتل
öΝä3§Ψ { ومسع منه،   بلغه القرآن فكأمنا رأى حممدامن Î←r& tβρ ß‰pκô¶ tFs9 χ r& yìtΒ «!$# ºπ yγ Ï9# u 

3“ t÷z é& 4 { )كقوله ومل يقل أخر ألن اجلمع يلحقه التأنيث)٥ ،  }  ¬!uρ â!$ oÿ ôœF{$# 

4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ({ )وقال)٦ ، :} $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρãà)ø9$# 4’n<ρ W{$# ∩∈⊇∪ {)٧( ،} ö≅ è% { )يا )٨ ،

−Hω ß‰pκô  {حممد إن شهدمت أنتم، فـ  r& 4 { )ا ، أنا أن معه إهل)٩}  ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 

 Í_ ¯ΡÎ)uρ Öü“ Ìt/ $ ®ÿ ÊeΕ tβθ ä.Îô³è@ ∩⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 ). ٥٤٢(الدارمي املقدمة , )٢/١٥٩(أمحد , )٢٦٦٩(الترمذي العلم , )٣٢٧٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
 . ١/٢٤٣ واملصنف يف شرح السنة ٦/٤٩٦أخرجه البخاري يف األنبياء ) ٤(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥١: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٩: م آية سورة األنعا) ٨(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٩: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤١ 

t  {: ، قوله تعاىل]٢٠[ Ï% ©! $# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u |=≈ tG Å3 ø9 التوراة واإلجنيل، : ، يعين)١( } #$

} …çµ tΡθ èùÍ÷êtƒ { )حمـمدا:  يعين)٢  ،بنعته وصفته } $ yϑ x. šχθ èùÌ÷è tƒ ãΝèδ u!$ oΨ ö/r& ¢ { )٣( ،

t {. من بني الصبيان Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz { )غبنوا )٤ ،} öΝåκ|¦ àΡr& óΟßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ { )٥( 
وذلك أن اهللا جعل لكل آدمي مرتال يف اجلنة ومرتال يف النار، فإذا كان يوم القيامة جعل 

وألهل النار منازل أهل اجلنة يف النار، وذلك اهللا للمؤمنني منازل أهل النار يف اجلنة، 
 . اخلسران

ô {: ، قوله تعاىل]٢١[ tΒ uρ ÞΟ n= øß r& { )أكفر )٦ } Ç £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù ، اختلق )٧( } #$

} ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. { )فأشرك به غريه، )٨ ،} ÷ρ r& z> ¤‹x. ÿÏµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 { )القرآن، : ، يعين)٩

} …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ∩⊄⊇∪ { )الكافرون)١٠ ، . 

]٢٢[ ،} tΠöθ tƒ uρ öΝèδçà³øt wΥ $ YèŠÏΗ sd { )يوم القيامة، : العابدين واملعبودين، يعين: ، أي)١١

. هنا، ويف سبأ بالياء، ووافق حفص يف سبأ، وقرأ اآلخرون بالنون) حيشرهم( قرأ يعقوب

                                                 
 . ٢٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢١: ة سورة األنعام آي) ٧(
 . ٢١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٢١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٢١: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ٢٢: سورة األنعام آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٢ 

} §ΝèO ãΑθ à)tΡ t Ï%©#Ï9 (#þθ ä.uõ° r& t ø r& ãΝä.äτ!% x.uà° t Ï% ©!$# öΝçFΖä. tβθßϑ ãã÷“ s? ∩⊄⊄∪ { )أهنا تشفع لكم )١ ،

 . عند ربكم

]٢٣ [}  ¢ΟèO óΟs9 ä3s? öΝæη çFt⊥ ÷FÏù { )بالياء ألن ) يكن( ، قرأ محزة والكسائي ويعقوب)٢

الفتنة مبعىن االفتتان، فجاز تذكريه، وقرأ اآلخرون بالتاء لتأنيث الفتنة، وقرأ ابن كثري وابن 
بالرفع جعلوه اسم كان، وقرأ اآلخرون بالنصب، ) ِفْتَنُتُهْم( عامر وحفص عن عاصم

قوهلم وجواهبم، وقال : ، وفتنتهم اخلرب، ومعىن فتنتهم أي)أن قالوا( :ولهفجعلوا االسم ق
معذرهتم والفتنة التجربة، فلما كان سؤاهلم جتربة إلظهار ما يف قلوهبم : ابن عباس وقتادة

⊥ΟèO óΟs9 ä3s? öΝæηçFt¢  {فتنة، وقال الزجاج يف قوله : قيل له ÷FÏù { )معىن لطيف وذلك مثل )٣ 

مل تكن فتنيت إال : الرجل يفتنت مبحبوب مث يصيبه فيه حمنة فيتربأ من حمبوبه، فيقال
:   هذا، كذلك الكفار فتنوا مبحبة األصنام وملا رأوا العذاب تربأوا منها، يقول اهللا

} ¢ΟèO óΟs9  ä3 s? öΝ æη çF t⊥ ÷F Ïù { )يف حمبتهم لألصنام، )٤ }  Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% «! $# uρ $ oΨ Î n/ u‘ $ tΒ $ ¨Ζ ä. 

t Ï. Î ô³ ãΒ ∩⊄⊂∪ { )بالنصب على نداء املضاف، وقرأ ) ربنا( والكسائي، قرأ محزة )٥

إهنم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة اهللا تعاىل وجتاوزه : اآلخرون باخلفض على نعت واهللا، وقيل
تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل التوحيد، : عن أهل التوحيد، قالوا لبعضهم البعض

لى أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم واهللا ربنا ما كنا مشركني، فيختم ع: فيقولون
 . بالكفر

                                                 
 . ٢٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٥(
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٦٤٣ 

 } öÝàΡ$# y#ø‹x. (#θ ، فقال]٢٤[ ç/x‹x. #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& 4 { )باعتذارهم بالباطل )١ ،

≅¨  {وتربيهم عن الشرك،  |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβρçtIøtƒ ∩⊄⊆∪ { )زال وذهب عنهم : ، أي)٢

ما كانوا يفترون من األصنام، وذلك أهنم كانوا يرجون شفاعتها ونصرهتا، فبطل كله يف 
 . ذلك اليوم

ÏΒ[÷ }  Νåκ ، قوله]٢٥[ uρ ̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) ( { )وإىل كالمك )٣ } $ uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã 

öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& { )عنان، ، أغطية، مجع كنان، كاألعنة مجع)٤ }  β r& çνθ ßγ s)øtƒ { )أن )٥ ،

#þ’Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ  {كراهة أن يفقهوه، : معناه أن ال يفقهوه، وقيل: يعلموه، قيل u #\ø% uρ 4 { )٦( ،

صمما وثقال، وهذا دليل على أن اهللا تعاىل يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى، وجيعل 
βÎ)uρ (#÷ρ {بعضها يف أكنة فال تفقه كالم اهللا وال تؤمن،  ttƒ ¨≅ à2 7π tƒ#u { )من )٧ ،

ω (#θ  {املعجزات والدالالت،  ãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 4 # ¨L ym #sŒÎ) x8ρ â!% y` y7 tΡθ ä9Ï‰≈ pgä† ãΑθ à)tƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ÷β Î) 

!#x‹≈ yδ Hω Î) çÏÜ≈ y™ r& t,Î!¨ρ F{$# ∩⊄∈∪ { )يعين أحاديثهم وأقاصيصهم، واألساطري مجع)٨ ، :

: األساطري هي الترهات واألباطيل، وأصلها من سطرت، أي: أسطورة، وإسطارة، وقيل
 . كتبت

                                                 
 . ٢٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة األنعام آية ) ٨(
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٦٤٤ 

]٢٦[ ،} öΝèδuρ tβöθyγ÷Ψtƒ çµ÷Ψtã { )ينهون الناس عن اتباع حممد:  أي)١  }  šχ öθ t↔ ÷Ζtƒ uρ 

çµ ÷Ζtã ( { )يتباعدون عنه بأنفسهم، نزلت يف كفار مكة، قاله حممد ابن احلنفية : ، أي)٢

 ويتباعدون عنه،  عن القرآن وعن النيبينهون : والسدي والضحاك، وقال قتادة
  نزلت يف أيب طالب كان ينهى الناس عن أذى النيب: وقال ابن عباس ومقاتل

β {يبعد : ومينعهم وينأى عن اإلميان به، أي Î) uρ tβθ ä3 Î= ôγ ãƒ { )يهلكون، ما: ، أي)٣ 

} Hω Î) öΝåκ|¦ àΡr& { )ال يرجع وبال فعلهم إال إليهم، وأوزار الذين يصدوهنم :  أي)٤

$ {عليهم،  tΒ uρ tβρ ããè ô±o„ ∩⊄∉∪ { )٥( . 

 } öθ ، قوله]٢٧[ s9uρ #“ ts? øŒÎ) (#θàÏ% ãρ ’n?tã Í‘$̈Ζ9$# { )يف النار، كقوله تعاىل: يعين، )٦: 

} 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( { )لو( عرضوا على النار، وجواب: يف ملك سليمان، وقيل: أي )٧ (

θ#) { لو تراهم يف تلك احلالة لرأيت عجبا،: حمذوف معناه ä9$ s)sù $ uΖoKø‹n=≈ tƒ –ŠtçΡ { )إىل : ، يعين)٨

Ÿω {: الدنيا uρ z> Éj‹s3çΡ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/u‘ tβθä3tΡuρ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σçRùQ$# ∩⊄∠∪ { )قراءة العامة كلها )٩ ،

يا ليتنا نرد حنن وال نكذب ونكون من املؤمنني، وقرأ محزة وحفص . ىنبالرفع على مع

                                                 
 . ٢٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٥ 

Ÿω  {ويعقوب  uρ z>Éj‹s3çΡ { )ليت ردنا :  بنصب الباء والنون على جواب التمين، أي)١

تنصب جواب التمين بالواو كما تنصب بالفاء، وقع، وأن ال نكذب ونكون، والعرب 
بالنصب ألهنم متنوا أن يكونوا من املؤمنني، ) نكون(بالرفع و) نكذب( وقرأ ابن عامر

 . وأخربوا عن أنفسهم أهنم ال يكذبون بآيات رهبم إن ردوا إىل الدنيا
دُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوِإنَُّهْم قوله تعاىل َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ َولَْو ُر

 .... لَكَاِذُبونَ
]٢٨[ ،}  ö≅ t/ #y‰t/ Μçλm; { )ليس األمر على ما قالوا إهنم لو ردوا آلمنوا بل : ، أي)٢

$ {ظهر هلم، : بدا هلم ¨Β (#θ çΡ% x. tβθàøƒ ä† { )يسرون، )٣ ،} ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )يف الدنيا من )٤ ،

!» {ما كانوا خيفون وهو قوهلم : كفرهم ومعاصيهم، وقيل $# uρ $ oΨ Î n/ u‘ $ tΒ $ ¨Ζ ä. 

t Ï. Î ô³ ãΒ ∩⊄⊂∪ { )فأخفوا شركهم وكتموا حىت شهدت عليهم جوارحهم مبا كتموا )٥ ،

أن جتعل اآلية يف املنافقني، وقال وستروا، ألهنم كانوا ال خيفون كفرهم يف الدنيا، إال 
مث . بل بدا هلم بدا عنهم: بل بدا هلم جزاء ما كانوا خيفون، وقال النضر بن مشيل: املربد

öθ {قال،  s9uρ (#ρ –Šâ‘ {)إىل الدنيا )٦ } (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 {)يعين إىل ما، )٧ } (#θ åκçΞ çµ÷Ψ tã {)٨( ،

                                                 
 . ٢٧: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٨:  سورة األنعام آية )٢(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٦ 

öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ  {من الكفر  ç/É‹≈ s3s9 ∩⊄∇∪ { )لو رددنا إىل الدنيا مل نكذب بآيات : ، يف قوهلم)١

 . ربنا ونكون من املؤمنني

]٢٩[ ،} (#þθ ä9$ s% uρ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) $ oΨè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ uρ ßøt wΥ tÏOθ ãèö7yϑ Î/ ∩⊄∪ { )وهذا إخبار )٢ ،

 . عن إنكارهم البعث، وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، هذا من قوهلم لو ردوا لقالوه

“# öθs9uρ  {: ، قوله تعاىل]٣٠[ ts? øŒÎ) (#θ àÏ% ãρ 4’ n?tã öΝÍκÍh5u‘ 4 { )على حكمه : ، أي)٣

$tΑ  {عرضوا على رهبم، : وقضائه ومسألته، وقيل s% { )تقول هلم اخلزنة : ، هلم، وقيل)٤

≈›øŠs9r& #x§{ {: بأمر اهللا yδ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )أليس هذا البعث والعذاب باحلق؟ :  يعين)٥}  (#θ ä9$ s% 

4’ n?t/ $ uΖÎn/u‘ uρ 4 { )واهللا ربنا ما كنا : هذا يف موقف، وقوهلم: ، إنه حق، قال ابن عباس)٦

. مشركني يف موقف آخر، ويف القيامة مواقف، ففي موقف يقرون، ويف موقف ينكرون
}  tΑ$ s% (#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ öΝçFΖä. tβρ ãàõ3s? ∩⊂⊃∪ { )٧( . 

]٣١ [} ô‰s% uÅ£yz t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. Ï!$ s)Î= Î/ «!$# ( { )خسروا أنفسهم بتكذيبهم : ، أي)٨

# {املصري إىل اهللا والبعث بعد املوت،  ¨L ym # sŒ Î) ãΝ åκ øE u !% y` èπ tã$ ¡¡9 القيامة :  أي)٩( } #$

                                                 
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣٠: ة األنعام آية سور) ٣(
 . ٣٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٩(
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٦٤٧ 

} ZπtFøó t/ { )فجأة، : ، أي)١} (#θ ä9$ s% $ oΨ s?uô£ys≈ tƒ { )ندامتنا، ذكر على وجه النداء )٢ ،

’4 {أيتها احلسرة هذا أوانك، : كأنه يقول: للمبالغة، قال سيبويه n?tã $ tΒ $ uΖôÛ§sù { )٣( ،

$ {قصرنا : أي pκ Ïù { )تركنا يف الدنيا من عمل اآلخرة، وقال : يف الطاعة، وقيل: ، أي)٤

أنه ملا تبني هلم خسران صفقتهم ببيعهم اهلاء راجعة إىل الصفقة، وذلك : حممد بن جرير
يف الصفقة، فترك ذكر الصفقة : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي: اآلخرة بالدنيا قالوا
 يكون يف صفقة بيع، واحلسرة  ألن اخلسران إمنا)٥( } ô‰s% uÅ£yz {اكتفاء بذكر قوله 

öΝèδ  {شدة الندم، حىت يتحسر النادم، كما يتحسر الذي تقوم به دابته يف السفر البعيد،  uρ 

tβθ è=Ïϑ øt s† öΝèδu‘# y— ÷ρ r& { )أثقاهلم وآثامهم، )٦ ،} 4’ n?tã öΝÏδ Í‘θßγ àß 4 { )قال السدي وغريه، )٧ ،

هل تعرفين؟ : إن املؤمن إذ أخرج من قربه استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه رحيا فيقول
ك يف الدنيا، فذلك أنا عملك الصاحل فاركبين، فقد طاملا ركبت: ال، فيقول: فيقول
 } tΠöθ قوله tƒ çà³øt wΥ tÉ)−G ßϑ ø9$# ’ n< Î) Ç≈ uΗ÷q§9$# #Y‰øùuρ ∩∇∈∪ { )أي ركبانا، وأما الكافر )٨ 

أنا عملك اخلبيث : هل تعرفـين؟ فيقول: فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه رحيا، فيقول

                                                 
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣١: نعام آية سورة األ) ٣(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٨ 

öΝèδ  {: ركبتين يف الدنيا فأنا اليوم أركبك، فهذا معىن قولهطاملا  uρ tβθ è= Ïϑøt s† öΝèδ u‘# y—÷ρ r& 4’n?tã 

öΝÏδ Í‘θßγ àß 4  Ÿω r& u!$ y™ $ tΒ tβρ â‘ Ì“ tƒ ∩⊂⊇∪ { )أي بئس احلمل محلوا. ، حيملون قال ابن عباس)١ . 

]٣٢ [} $ tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ uŠ ÷Ρ ‘$! $# ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγ s9 uρ ({ )غرور ال بقاء هلا ، باطل و)٢

} â‘# ¤$# s9uρ äο tÅz Fψ$# { )مضافا أضاف الدار إىل اآلخرة، ) ولدار اآلخرة( ، قرأ ابن عامر)٣

 ربيع :، وقوهلم)وحب احلصيد( :ويضاف الشيء إىل نفسه عند اختالف اللفظني، كقوله
لدناءهتا، ومسيت اآلخرة ألهنا بعد : األول ومسجد اجلامع، مسيت الدنيا لدنوها، وقيل

öyz t×  {الدنيا،  Ï%©#Ïj9 tβθà)−G tƒ 3 { )الشرك، )٤ }  Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊂⊄∪ { )أن : ، أي)٥

بالتاء ها هنا ) أفال تعقلون( اآلخرة أفضل من الدنيا، قرأ أهل املدينة وابن عامر ويعقوب
ويف األعراف وسورة يوسف ويس، ووافق أبو بكر يف سورة يوسف، ووافق حفص إال 

 . رأ اآلخرون بالياء فيهنيف سورة يس، وق

=  :}  ô‰s% ãΝn قوله] ٣٣[ ÷è tΡ …çµ̄ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “ Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( { )قال السدي)٦ ، :

يا أبا احلكـم : هلالتقى األخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فقال األخنس أليب ج
؟ فإنه ليس ها هنا أحد يسمع "أخربين عن حممد بن عبد اهللا أصادق هو أم كاذب 

واهللا إن حممدا لصادق وما كذب حمـمد قط، ولكن إذا : كالمك غريي، قـال أبو جهل
ذهب بنو قصي باللواء والسقاية واحلجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش، فأنزل 

 ال نتهمك وال  قال أبو جهل للنيب: ه اآلية، وقال ناجية بن كـعب هذ اهللا

                                                 
 . ٣١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٣٢: ية سورة األنعام آ) ٤(
 . ٣٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة األنعام آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٤٩ 

=ô‰s% ãΝn {نكذبك ولكنا نكذب الذي جئت به، فأنزل اهللا تعاىل  ÷è tΡ …çµ̄ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “ Ï% ©!$# 

tβθ ä9θ à)tƒ ( { )بأنك كاذب، . )٢( )١}  öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ { )قرأ نافع والكسائي )٣ ،

بالتخفيف، وقرأ اآلخرون بالتشديد من التكذيب، والتكذيب هو أن تنسبه إىل الكذب، 
أجدبت األرض : ب هو أن جتده كاذبا، تقول العربكذبت، واإلكـذا: وتقول له

£  {وأخصبتها إذا وجدهتا جـدبة وخمـصـبـة،  Å3≈ s9 uρ t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# 

tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪ { )السر ألهنم عرفوا صدقك فيما مضى، وإمنا إهنم ال يكذبونك يف : يقول، )٤

ρ#)  { :يكذبون وْحيي وجيحدون آيايت، كـما قال ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& { )٥( . 

]٣٤[ ،}  ô‰ s) s9 uρ ôM t/ É j‹ ä. ×≅ ß™ â‘  Ï iΒ y7 Î= ö7 s% { )كذهبم قومهم كما كذبتك )٦ ،

ρ#)  {قريش،  ç y9 |Á sù 4’ n? tã $ tΒ (#θ ç/ É j‹ ä. (#ρ èŒρ é& uρ # ¨L ym öΝ ßγ9 s? r& $ tΡ ç óÇ tΡ 4 { )بتعذيب من )٧ ،

Ÿω  {كذهبم،  uρ tΑ Ï d‰ t7 ãΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ï9 «! ، ال ناقض ملا حكـم بـه، وقد )٨( } 4 #$

‰ô  {: ه عليهـم السالم، فقـالحكم يف كتابـه بنصـر أنبيائـ s) s9 uρ ôM s) t7 y™ 

$ oΨ çG uΗ Í> x. $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇∠⊇∪  öΝ åκ ¨Ξ Î) ãΝ ßγ s9 tβρ â‘θ ÝÁΨ yϑ ø9 $# ∩⊇∠⊄∪  ¨β Î) uρ $ tΡ y‰Ζ ã_ ãΝ ßγ s9 

                                                 
 . ٣٣: سورة األنعام آية ) ١(
 .  وقال صحيح على شرط الشيخني٢/٣١٥ واحلاكم يف املستدرك ٨/٤٣٧أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٢(
 . ٣٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤: ة سورة النمل آي) ٥(
 . ٣٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٠ 

tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 $  {. ، وقـال)١( } ∪⊃∠⊆∩ #$ ¯Ρ Î) ç ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n= ß™ â‘ { )وقال)٢  :}  |= tF Ÿ2 

ª! $#  t Î= øî V{ O$ tΡ r& þ’ Í? ß™ â‘ uρ 4 { )َدِته، : ، وقال احلسن بن الفضـل)٣ ِع ال خلـف ِل

}  ô‰ s) s9 uρ x8 u !% y`  ÏΒ &“ Î* t6 ¯Ρ š Î= y™ ö ßϑ ø9 : لة كما تقولص) من(، و)٤( } ∪⊇⊃∩ #$

 . أصابنا من مطر

]٣٥[ ،}  β Î)uρ tβ% x. uã9 x. y7 ø‹n= tã öΝåκÝÎ# {ôã Î) { )عظم عليك وشق أن أعرضوا :  أي)٥

ص، وكـانوا إذ  حيرص على إميان قومه أشد احلر عن اإلميان بك، وكان رسول اهللا
 }  Èβ سألوا آية أحب أن يريهم اهللا تعاىل ذلك طمعا يف إمياهنم، فقال اهللا Î* sù |M÷è sÜtG ó™ $# 

β r& z Èö tG ö; s? $ Z)xtΡ { )تطلب وتتخذ نفقا سربا )٦ ،} ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )ومنه نافقاء الريبوع )٧ 

، )٩( } Îû Ï!$yϑ¡¡9$#’ {درجا ومصعدا، : ، أي)٨( } ™ρr& $Vϑ̄=ß÷ {وهو أحد جحريه فتذهب فيه، 

Νåκu{فتصعد فيه،  Ï?ù'tFsù { )١٠( } 7πtƒ$ t↔ Î/ 4 { )فافعل )١١ } öθ s9uρ u!$ x© ª!$# öΝßγ yè yϑ yf s9 ’n?tã 

                                                 
 . ١٧٣ -١٧١: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٥١: سورة غافر آية ) ٢(
 . ٢١: سورة اجملادلة آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٥: ة سورة األنعام آي) ٦(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥١ 

3“ y‰ßγ ø9$# 4 { )فآمنوا كلهم، )١ ،}  Ÿξ sù ¨ sðθ ä3s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yf ø9$# ∩⊂∈∪ { )هبذا احلرف، : ، أي)٢

öθ  {: وهو قوله s9uρ u!$ x© ª!$# öΝßγ yè yϑ yf s9 ’ n?tã 3“ y‰ßγ ø9$# 4 { )وأن من يكفر لسابق علم اهللا )٣ ،

 . فيه
 ..... قوله تعاىل ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالَْمْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه ثُمَّ ِإلَْيِه ُيْرَجُعونَ

]٣٦[ ،}  * $ yϑ ¯ΡÎ) Ü=‹Éf tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ ãèyϑ ó¡o„ ¢ { )املؤمنني الذين يسمعون : ، يعين)٤

’4  {الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم اهللا على مسعه،  tAöθ yϑø9$#uρ { )يعين )٥ ،

ãΝåκçZ  {ـفار، الك yè ö7tƒ ª!$# §ΝèO Ïµø‹s9Î) tβθ ãèy_ öãƒ ∩⊂∉∪ { )فيخزيهم بأعماهلم)٦ ، . 

  :} (#θ قوله] ٣٧[ ä9$ s% uρ { )رؤساء قريش، : ، يعين)٧} Ÿω öθ s9 { )هال )٨ 

} tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4 ö≅ è% χ Î) ©!$# î‘ ÏŠ$ s% #’ n?tã βr& tΑÍi”t∴ãƒ Zπ tƒ#u £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊂∠∪ { )ما عليهم يف إنزاهلا)٩  . 

$  {  ، قوله]٣٨[ tΒ uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 9È∝ ¯≈ sÛ çÏÜtƒ Ïµ ø‹ym$ oΨ pg¿2 { )قيد )١٠ 

Hω {الطريان باجلناح تأكيدا كما يقال نظرت بعيين وأخذت بيدي  Î) íΝtΒ é& Νä3ä9$ sVøΒ r& 4{ )١( ،
                                                 

 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٣٧: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٢ 

صنفة تعرف بأمسائها، يريد أن كل جنس من احليوان أّمة، أصناف م: ، قال جماهد)١( }4

فالطري أّمة، واهلوام أمة، والذباب أّمة، والسباع أّمة، تعرف بأمسائها مثل بين آدم، يعرفون 
أمم : أمم أمثالكـم يفقه بعضهم عن بعض، وقيل: اإلنس والناس، وقيل: يقال, بأمسائهم

: ابن قتيبةأمم أمثالكـم يف التوحيد واملعرفة، قال : طاءأمثالكم يف اخللق واملوت والبعث، وقال ع
$ {أمٌم أمثالكـم يف الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي املهالك،  ¨Β $ uΖôÛ§sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )٢( ،

ÏΒ &ó {يف اللوح احملفوظ، : أي x« 4 ¢ΟèO 4’ n< Î) öΝÍκÍh5u‘ šχρ ç|³øt ä† ∩⊂∇∪ { )قال ابن عباس )٣ ،

حيشر اهللا اخللق كلهم يوم القيامة البهائم : حشرها موهتا، وقال أبو هريرة: والضحاك
كوين ترابا فحينئذ : يقتص للجّماء من القرناء، مث يقولوالدواب والطري، وكل شيء ف

لتردن  {:  قال عن أيب هريرة أن رسول اهللا. يتمىن الكافر ويقول يا ليتين كنت ترابا

 . )٥( )٤( } اد للشاة اجلماء من القرناءاحلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يق

 }  t قوله] ٣٩[ Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ @Οß¹ ÖΝõ3ç/uρ { )ال يسمعون اخلري وال )٦ ،

Îû ÏM≈yϑ’  {يتكلمون به،  è= —à9$# 3 { )يف ضالالت الكفر، )٧ ،}  tΒ Î* t±o„ ª!$# ã& ù#Î= ôÒãƒ tΒ uρ 

ù't±o„ çµ ù= yèøgs† 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ { )هو اإلسالم)٨ ، . 

                                                 
 . ٣٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 ). ٢/٢٣٥(أمحد , )٢٤٢٠(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع , )٢٥٨٢(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(
 ). ٢٥٨٢ رقم ٤/١٩٩٧(أخرجه مسلم يف الرب والصلة ) ٥(
 . ٣٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٣ 

≅ö  {. ، قوله تعاىل]٤٠[ è% öΝä3tF÷ƒ uu‘ r& { )هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد، وقال )١ ،

أرأيتك إن فعلت : ا يقولالعرب تقول أرأيتك، وهم يريدون أخربنا، كم: الفراء رمحه اهللا
بتليني اهلمزة ) أرايتكم، وأرايتم، وأرايت( أخربين، وقرأ أهل املدينة: كذا ماذا تفعل؟ أي

β÷ { قل يا حممد هلؤالء املشركني أرأيتكـم،: الثانية، والكسائي حبذفها، قال ابن عباس Î) 

öΝä38s?r& Ü>#x‹tã «!$# { )قبل املوت، )٢ ،}  ÷ρr& ãΝä3÷Gs?r& èπtã$¡¡9$# { )يوم القيامة، :  يعين)٣} u ö xî r& 

«! $# tβθ ãã ô‰ s?{ )يف صرف العذاب عنكم، )٤ ،} β Î) óΟ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊃∪ { )٥( ،

sŒÎ)uρ Νåκu#  {: عنهموأراد أن الكفار يدعون اهللا يف أحوال االضطرار كما أخرب اهللا  Ï±xî 

Ól öθ ¨Β È≅ n= —à9$$ x. (#âθ tã yŠ ©!$# tÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# { )٦( . 

≅ö {: ، مث قال]٤١[ t/ çν$ −ƒ Î) tβθ ãã ô‰ s? { )تدعون اهللا وال تدعون غريه، : ، أي)٧

} ß#Ï±õ3u‹sù $ tΒ tβθãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) β Î) u!$ x© { )قيد اإلجابة باملشيئة واألمور كلها مبشيئته، )٨ ،

} tβ öθ |¡Ψ s?uρ { )وتتركون، )٩ ،} $ tΒ tβθä.Îô³è? ∩⊆⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٤٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٤٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٤١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٤١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٤١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٤١: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٤ 

]٤٢ [} ô‰s)s9uρ !$ uΖù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5ΟtΒ é& ÏiΒ y7 Î= ö6 s% Οßγ≈ tΡõ‹s{r'sù Ï!$ y™ ù't7ø9$$ Î/ { )بالشدة واجلوع، )١ ،

} Ï!#§œØ9$#uρ { )املرض والـزمانة، )٢ ،}  öΝßγ ¯= yè s9 tβθãã §|ØtG tƒ ∩⊆⊄∪ { )أي)٣ ، :

 . السؤال بالتذلل: يـتـوبـون وخيضعون، والتضرع

]٤٣ [} Iω öθ n= sù {)فهال )٤ } øŒÎ) Νèδ u!% y` $ uΖß™ ù't/ {)عذابنا، )٥ }(#θ ãã §|Øs? { )٦( ،

 بلغوا من القسوة إىل أهنم أخذوا  أنه قد أرسل إىل قوم آمنوا فيكشف عنهم، أخرب اهللا
≈Å3  {: بالشدة يف أنفسهم وأمواهلم فلم خيضعوا ومل يتضرعوا، فذلك قوله s9uρ ôM|¡s% öΝåκæ5θ è= è% 

z−ƒ y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ { )من الكفر واملعاصي)٧ ، . 

]٤٤[ ،}$ £ϑ n= sù (#θÝ¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ Ïµ Î/ { )تركوا ما وعظوا وأمروا به، )٨ ،}  $ oΨós tF sù 

óΟÎγ öŠn= tæ z>≡uθ ö/r& Èe≅à2 >ó_ x« { )بالتشديد يف كل القرآن، وقرأ ) فتَّحنا(  جعفر، قرأ أبو)٩

وهذا فتح استدراج ومكر، . ابن عامر كذلك إذا كان عقيبه مجًعا، والباقون بالتخفيف
# {بدلنا مكان البالء والشدة الرخاء والصحة، : أي ¨L ym #sŒÎ) (#θ ãm Ìsù !$ yϑ Î/ (#þθ è?ρ é& { )١٠( ،

                                                 
 . ٤٢:  سورة األنعام آية )١(
 . ٤٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٤٤: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٤٤: ة األنعام آية سور) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٥ 

Νßγ≈tΡõ‹s{r& ZπtG {وهذا فرح بطر مثل فرح قارون مبا أصاب من الدنيا،  øó t/ { )فجأة آمن )١ ،

*sŒÎ# {ما كانوا وأعجب ما كانت الدنيا إليهم  sù Νèδ tβθÝ¡Î= ö7•Β ∩⊆⊆∪ { )آيسون من كل )٢ ،

األطراق من احلزن والندم، : املبلس النادم احلزين، وأصل اإلبالس: خري، وقال أبو عبيدة
إذا رأيت اهللا يعطي العبد ما حيب وهو  {:  قال روى عقبة بن عامر أن رسول اهللا

) فلما نسوا ما ذكروا به( مث تال. " )٤( )٣( } مقيم على معصيته، فإمنا ذلك استدراج

 . اآلية
 ..... ا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَنيقوله تعاىل فَقُِطَع َداِبُر الْقَْوِم الَِّذيَن ظَلَُمو

]٤٥[ ،}  yìÏÜà)sù ãÎ/# yŠ ÏΘöθ s)ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß 4 { )آخرهم الذين بدبرهم، يقال: ، أي)٥ :

ن آخرهم، ومعناه أهنم استؤصلوا بالعذاب فلم دبر فالن القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كا
ß‰ôϑ  {يبق منهم باقية،  pt ø: $#uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊆∈∪ { )محد اهللا نفسه على أن قطع )٦ ،

هلم وملن آمن هبم، أن حيمدوا اهللا على دابرهم ألنه نعمة على رسله، فذكر احلمد هللا تعليما 
 .  وأصحابه رهبم إذا أهلك املكذبني كفايته شر الظاملني، وليحمد حممد

≅ö  {: ، قـوله تعالـى]٤٦[ è% óΟçF÷ƒ uu‘ r& { )أيها املشركون، )٧ }  ÷β Î) x‹s{r& ª!$# 

öΝä3yè øÿ xœ { )حىت ال تسمعوا شيئا أصال )٨ ،}  öΝä.t≈ |Á ö/r&uρ { )ال تبصروا شيئا ، حىت)١ 

                                                 
 . ٤٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٤٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 ). ٤/١٤٥(أمحد ) ٣(
 ). ١٠/٢٤٥( وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وانظر جممع الزوائد ٤/١٤٥رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج ) ٤(
 . ٤٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٤٦: ة األنعام آية سور) ٧(
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٦ 

tΛs {أصال،  yz uρ 4’ n?tã Νä3Î/θ è= è% { )حىت ال تفقهوا شيئا وال تعرفوا من أمور الدنيا شيئا، )٢ ،

} ô̈Β îµ≈ s9Î) çöxî «!$# Νä3‹ Ï?ù'tƒ ÏµÎ/ 3 { )معناه يأتيكم : ، ومل يقل هبا مع أنه ذكر أشياء، قيل)٣

الكناية ترجع إىل السمع الذي ذكر أوال ويندرج غريه حتته، كقوله : مبا أخذ منكم، وقيل
ª!$#uρ ÿ…ã&è!θ {: تعاىل ß™ u‘ uρ Y ym r& β r& çνθ àÊ öãƒ { )فاهلاء راجعة إىل اهللا، وِرضا رسوله )٤ 

öÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈tƒ {يندرج يف رضا اهللا تعاىل،  Fψ$# { )نبني هلم العالمات : ، أي)٥

ΟèO öΝèδ tβθèùÏ‰óÁ¢ {الدالة على التوحيد والنبوة،  tƒ ∩⊆∉∪ { )يعرضون عنها مكذبني)٦ ، . 

]٤٧ [} ö≅ è% öΝä3tF÷ƒ u u‘ r& ÷β Î) öΝä39s?r& ÛU#x‹tã «!$# ºπ tG øó t/ { )فجأة، )٧ } ÷ρ r& ¸ο tôγ y_ { )٨( ،

≅ö {ليال أو هنارا، :  عباس واحلسنمعاينة ترونه عند نزوله، قال ابن yδ à7 n= ôγãƒ ω Î) ãΠöθ s)ø9$# 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∠∪ { )املشركون)٩ ، . 

$ {:   قوله] ٤٨[ tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ω Î) t Î Å e³ u; ãΒ zƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ uρ ( ô yϑ sù z tΒ# u 

yx n= ô¹ r& uρ { )العمل، )١ }  Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tã { )أهل النار، ، حني خياف)٢ }  Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ çΡt“ øt s† ∩⊆∇∪ { )إذا حزنوا)٣ ، . 

                                                                                                                                            
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٤٧: نعام آية سورة األ) ٨(
 . ٤٧: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٧ 

]٤٩ [} t Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ãΝåκ¦ yϑ tƒ { )يصيبهم، )٤ } Ü>#x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ à)Ý¡øtƒ ∩⊆∪ { )يكفرون)٥ ، . 

]٥٠ [} ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“ yz «!$# { )نزل حني اقترحوا اآليات فأمره )٦ ،

Hω ãΑθ  {: أن يقول هلم è% r& óΟä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“ yz «!$# { )خزائن رزقه فأعطيكم ما :  أي)٧

Iω {يدون، تر uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# { )فأخربكم مبا غاب مما مضى ومما سيكون، )٨ ،} Iω uρ 

ãΑθ è% r& öΝä3s9 ’ÎoΤÎ) î7 n= tΒ ( { )قال ذلك ألن امللك يقدر على ما ال يقدر عليه اآلدمي )٩ ،

ويشاهد ما ال يشاهده اآلدمي، يريد ال أقول لكـم شيئا من ذلك فتنكرون قويل 
βÎ) ßìÎ7¨?r& ω÷ {وجتحدون أمري،  Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) 4 { )ما آتيكم به فمن وحي اهللا : ، أي)١٠

≅ö {تعاىل، وذلك غري مستحيل يف العقل مع قيام الدليل واحلجج البالغة،  è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ 

                                                                                                                                            
 . ٤٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٤٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٥٠:  آية سورة األنعام) ٨(
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٨ 

4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ 4 { )الضال واملهتدي، وقيل: الكافر واملؤمن، وقال جماهد:  قال قتادة)١ :

Ÿξ  {اجلاهل والعامل،  sùr& tβρã©3xtG s? ∩∈⊃∪ { )أهنما ال يستويان: ، أي)٢ . 

‘ :} ö ، قوله]٥١[ É‹Ρr&uρ Ïµ Î/ { )بالقرآن، : ، خوف به أي)٣}  t Ï% ©!$# tβθ èù$ sƒ s† β r& 

(#ÿρ ãt±øt ä† { )معوا ويبعثوا، ، جي)٤} 4’n< Î) óΟÎγ În/u‘   { )يعلمون، ألن : خيافون أي: ، وقيل)٥

øŠs9 Οßγ§{ {خوفهم إمنا كان من علمهم،  s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ{)من دون اهللا، )٦ } @’Í< uρ { )٧( 
Ÿω {قريب ينفعهم، ماله  uρ Óì‹Ïx©{ )يشفع هلم )٨ ،}öΝßγ ¯= yè©9 tβθà)−G tƒ ∩∈⊇∪ { )فينتهون )٩ ،

 ألهنم ال - مع أن األنبياء واألولياء يشفعون-عما هنوا عنه، وإمنا نفَى الشفاعة لغريه
 . يشفعون إال بإذنه

]٥٢ [} Ÿω uρ ÏŠãôÜs? t Ï%©!$# tβθ ãã ô‰tƒ Οßγ −/u‘ Íο 4ρ y‰tóø9$$ Î/ Äc Å´ yè ø9$#uρ { )قرأ ابن )١٠ 

بضم الغني وسكون الدال وواو بعدها ها هنا ويف سورة الكهف، وقرأ ) بالُغْدوة( عامر
صالة الصبح وصالة : يعين) بالغداة والعشي( لغني والدال وألف بعدها،اآلخرون بفتح ا

ويروى أن املراد منه الصلوات اخلمس، وذلك أن أناسا من الفقراء كانوا مع . العصر
إذا صلينا فأخر هؤالء فليصلوا : النيب عليه الصالة والسالم، فقال ناس من األشراف

                                                 
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٥١ : سورة األنعام آية) ٧(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٥١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٥٩ 

:  وقيل املراد منهيعين يذكرون رهبم،: نخعيخلفنا، فرتلت هذه اآلية، وقال إبراهيم ال
tβρß‰ƒ {حقيقة الدعاء،  Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( { )قال ابن عباس . يريدون اهللا بطاعتهم: ، أي)١

$  {: يطلبون ثواب اهللا فقال: رضي اهللا عنهما tΒ š ø‹n= tã ôÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm ÏiΒ &ó x« $ tΒ uρ ôÏΒ 

y7 Î/$ |¡Ïm ΟÎγ øŠn= tæ ÏiΒ &ó x« { )ف أمرهم وال يتكلفون أمرك، وقيلـال تكل: أي، )٢ :

öΝèδ {م ـم عليك فتملهـليس رزقه yŠãôÜtG sù { )وال رزقـك عليهـم، قولـه )٣ ،

}  öΝèδ yŠãôÜtG sù { )لقوله، جواب )٤ :} $ tΒ š ø‹ n= tã ô ÏΒ Ν Îγ Î/$ |¡ Ïm  Ï iΒ & ó x« { )٥( 
tβθ  {: وقوله ä3 tF sù z ÏΒ š Ïϑ Î=≈ ©à9 أحدمها ) وال تطرد( ، جواب لقوله)٦( } ∪⊅∋∩ #$

 . جواب النفي واآلخر جواب النهي
 ..... قوله تعاىل َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض ِلَيقُولُوا أََهُؤلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيِهْم ِمْن َبْيِنَنا

]٥٣[ ،} š Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tG sù {)أي ابتلينا، )٧ ،} Νåκ|Õ÷è t/ { )٨( } <Ù ÷èt7Î/ { )٩( 
ين بالفقري والشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا نظر إىل الوضيع قد أراد ابتلى الغ

þθ#)  {: سبقه باإلميان امتنع من اإلسالم بسببه فكان فتنة له فذلك قوله ä9θ à)u‹Ïj9 ÏIω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ 

                                                 
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٠ 

ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3{)فقال اهللا تعالـى)١ ،: } }§øŠs9r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ t ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ ∩∈⊂∪{ )٢( ،

ÏIω {: فهو جواب لقوله àσ¯≈ yδr&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3{ )فهو استفهام مبعىن )٣ ،

 . اهللا أعلم مبن شكر اإلسالم إذ هداه اهللا عز وجل: التقرير، أي

]٥٤ [} #sŒÎ)uρ x8u!% y` š Ï%©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ö≅ à)sù íΝ≈ n= y™ öΝä3ø‹n= tæ ( { )قال عكرمة)٤ ، :

. )٥( بالسالم إذا رآهم بدأهم   نبيه عن طردهم، وكان النيب نزلت يف الذين هنى اهللا
 ومصعب نزلت يف أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وبالل وسامل وأيب عبيدة: وقال عطاء

 األرقم بن عمري ومحزة وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن يا سر واألرقم بن أيب
tG=|  {. وأيب سلمة بن عبد األسد رضـي اهللا عنهـم أمجعني x. öΝä3š/u‘ 4’n?tã Ïµ Å¡ ø tΡ 

sπ yϑ ôm §9 … {قضـى على نفسه الرمحة، : ، أي)٦( } ) #$ çµ ¯Ρ r& ô tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L þθ ß™ 

7' s#≈ yγ pg  جاهل :ال يعلم حالال من حرام فمن جهالته ركب الذنب، وقيل: قال جماهد، )٧( } 2¿

جهالته من حيث إنه آثر املعصية على الطاعة والعاجل القليل : ذلك الذنب، وقيلمبا يورثه 
$<ΟèO z¢  {على اآلجل الكثري،  s? .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ { )رجع عن ذنبه، )٨ ،}  yx n= ô¹ r&uρ { )٩( ،

                                                 
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١/٣٨٠ والطربي ٢٥٢انظر أسباب الرتول ص ) ٥(
 . ٥٤: نعام آية سورة األ) ٦(
 . ٥٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦١ 

çµ… {أخلص توبته، : عمله، وقيل ¯Ρr'sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm ، قرأ ابن عامر وعاصم )١( } ∪⊇∋∩ ‘§

: ، بفتح األلف فيهما بدال من الرمحة، أي)فأنه غفور رحيم( )ن عملأنه م( ويعقوب
ö/ä.ß‰Ïè  { :كتب على نفسه أنه من عمل منكم، مث جعل الثانية بدال عن األوىل، كقوله تعاىل tƒ r& 

ö/ä3¯Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $ \/# tè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ /ä3¯Ρr& šχθ ã_ tøƒ ’Χ ∩⊂∈∪ { )وفتح أهل املدينة األوىل )٢ 

 . منهما وكسر الثانية على االستئناف وكسرمها اآلخرون على االستئناف

]٥٥ [} y7 Ï9≡x‹x.uρ ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈ tƒFψ$# { )معناه وكما فصلنا لك : ا، وقيلوهكذ: ، أي)٣

منيز ونبني لك : يف هذه السورة دالئلنا وإعالمنا على املشركني كذلك نفصل اآليات، أي
›≅tÎ7oKó¡oKÏ9uρ ã  {حجتنا يف كل حق ينكره أهل الباطل،  Î6 y™ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )أي)٤ ، :

نصب على خطاب ) سبيل اجملرمني( بالتاء) ولتستبني( طريق اجملرمني، وقرأ أهل املدينة
استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته، : ولتعرف يا حممد سبيل اجملرمني، يقال:  أي النيب

) ولتستبني( بالرفع، وقرأ اآلخرون) سبيل( بالياء) وليستبني( وقرأ محزة والكسائي وأبو بكر
›≅ã  {ء بالتا Î6 y™ { )ليظهر وليتضح السبيل، يذكر ويؤنث، فدليل التذكري : أي:  رفع)٥

βÎ)uρ (#÷ρ  {: قوله تعاىل ttƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ô© ”9$# Ÿω çνρ ä‹Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ { )ودليل التأنيث قوله تعاىل)٦ ، :

}  zΝÏ9 šχρ ‘‰ÝÁ s? tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ôtΒ ztΒ#u $ pκtΞθ äó ö6 s? %[ ùθ Ïã { )٧( . 

                                                 
 . ٥٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣٥: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٦: اف آية سورة األعر) ٦(
 . ٩٩: سورة آل عمران آية ) ٧(
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٦٦٢ 

≅ }  ö ، قوله]٥٦[ è% ’ ÎoΤÎ) àMŠÍκçΞ ÷β r& y‰ç6 ôã r& šÏ% ©!$# tβθ ãã ô‰s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 ≅ è% Hω ßìÎ7¨?r& 

öΝà2 u!#uθ ÷δ r&   { )يف عبادة األوثان وطرد الفقراء، )١ }  ô‰s% àM ù= n= |Ê #]ŒÎ) !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ ÏΒ 

t Ï‰tFôγ ãΚ ø9$# ∩∈∉∪ { )إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل احلق وسلكت غري طريق : ، يعين)٢

 . ىاهلد

]٥٧ [}  ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) 4’n?tã 7π uΖÉi t/ { )على بيان وبصرية وبرهان : ، أي)٣}  ÏiΒ ’În1§‘ 

ΟçFö/¤‹Ÿ2 uρ Ïµ Î/ 4 { )ما جئت به، : ، أي)٤}  $ tΒ ” Ï‰ΖÏã $ tΒ šχθ è=É∨÷è tG ó¡n@ ÿÏµ Î/ 4 { )٥( ،

%βÎ) šχ  {: أراد به استعجاهلم بالعذاب، كانوا يقولون: قيل x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã 

öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm { )أراد به القيامة، قال اهللا.  اآلية، وقيل)٦ :}  ã≅ Éf ÷è tG ó¡o„ $ pκÍ5 š Ï%©!$# 

Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 ( { )٧( ،}  ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! ( È à)tƒ ¨,ys ø9$# ( { )وقرأ )٨ ،

حيكـم باحلق : ، من قضيت، أيبسكون القاف والضاد مكسورة) يقضي( اآلخرون
uθèδ  {: بدليل أنه قال uρ çöyz t,Î#ÅÁ≈xø9$# ∩∈∠∪ { )والفصل يكون يف القضاء، وإمنا حذفوا )٩ ،

وحنوها، ومل يقل باحلق ألن ) حيمصال اجل( :الياء الستثقال األلف والالم، كقوله تعاىل
 . يقضي القضاء احلق. احلق صفة املصدر، كـأنه قال
                                                 

 . ٥٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٨: سورة الشورى آية ) ٧(
 . ٥٧: آية سورة األنعام ) ٨(
 . ٥٧: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٣ 

]٥٨[ ،}  ≅è% öθ ©9 ¨βr& “ Ï‰ΖÏã { )وبيدي، )١ ،} $ tΒ tβθè= É∨÷è tG ó¡n@ Ïµ Î/ { )من )٢ ،

z  {العذاب،  ÅÓà)s9 ãøΒ F{$#  Í_ øŠt/ ôΜ à6oΨ÷ t/uρ 3 { )فرغ من العذاب وأهلكتم، أي: ، أي)٣ :

=ª!$#uρ ãΝn  { أختلص منكم، لعجلته حىت ôã r& šÏϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩∈∇∪ { )٤( . 

çν… *  {: ، قوله تعاىل]٥٩[ y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 { )مفاتح )٥ ،

مفاتح الغيب : "قال رسول اهللا. الغيب خزائنه، مجع مفتح، واختلفوا يف مفاتح الغيب
ال يعلم ما تغيض األرحام أحد إال اهللا تعاىل، وال يعلم ما يف الغد : مخس ال يعلمها إال اهللا

ىت يأيت املطر أحد إال اهللا، وال تدري نفس بأي أرض متوت، وال  وال يعلم م إال اهللا
مفاتح الغيب خزائن األرض، . وقال الضحاك ومقاتل". يعلم مىت تقوم الساعة أحد إال اهللا 
انقضاء : ما غاب عنكم من الثواب والعقاب، وقيل: وعلم نزول العذاب، وقال عطاء

هي ما مل : قاوة وخواتيم أعماهلم، وقيلأحوال العباد من السعادة والش: اآلجال، وقيل
يكن بعد أنه يكون أم ال يكون، وما يكون كيف يكون، وما ال يكون أن لو كان كيف 

=ÞΟn  {. أويت نبيكم علم كل شيء إال علم مفاتيح الغيب: يكون؟ وقال ابن مسعود ÷è tƒ uρ $ tΒ 

† Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 4 { )القرى واألمصار، ال : املفاوز والقفار، والبحر: الرب: ، قال جماهد)٦

$  {هو الرب والبحر املعروف، : حيدث فيهما شيء إال يعلمه، وقيل tΒ uρ äÝà)ó¡n@ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) 

$ yγ ßϑ n= ÷ètƒ { )يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى :  يريد ساقطة وثابتة، يعين)٧
                                                 

 . ٥٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٤ 

Ÿω  {يعلم كـم انقلبت ظهرا لبطن إىل أن سقطت على األرض : عليه، وقيل uρ 7π¬6 ym ’ Îû 

ÏM≈yϑ è= àß ÇÚö‘ F{$# { )هو حتت الصخرة : ، قيل هو احلب املعروف يف بطون األرض، وقيل)١

Ÿω  {اليت يف أسفل األرضني،  uρ 5=ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$ tƒ { )بن عباس رضي اهللا عنهما، قال ا)٢ :

وال حي وال : يريد ما ينبت وما ال ينبت، وقيل: الرطب املاء، واليابس البادية، وقال عطاء
ω  {هو عبارة عن كل شيء، : ميت، وقيل Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &Î7•Β ∩∈∪ { )يعين أن الكل )٣ ،

 . مكتوب يف اللوح احملفوظ
قوله تعاىل َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم ِباللَّْيِل َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى 

 .... أََجلٌ ُمَسمى
uθ  {: ، قوله تعاىل]٦٠[ èδ uρ “ Ï% ©! $# Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ { )يقبض : ، أي)٤

ãΝ  {أرواحكم إذا منتم بالليل،  n= ÷è tƒ uρ $ tΒ Ο çF ôm t y_ { )كسبتم، )٥ ،}  Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/ §Ν èO 

öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù { )يوقظكم يف النهار، : ، أي)٦} # |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( { )٧( ،

Ο¢ {أجـل احلياة إىل املمـات، يريد استيفاء العمر على التمام، : يعين èO Ïµ ø‹ s9 Î) 

                                                 
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٥ 

öΝ ä3 ãè Å_ ó tΒ { )يف اآلخـرة )١ ،} §Ν èO Ν ä3 ã⁄ Î m; oΨ ãƒ { )خيربكـم، )٢ ،}  $ yϑ Î/ ÷Λ äΖ ä. 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∉⊃∪ { )٣( . 

]٦١[ ،}  uθ èδ uρ ãÏδ$ s)ø9$# s−öθ sù Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ã≅Å™ öãƒ uρ öΝä3ø‹n= tæ ºπ sàxym { )املالئكة : ، يعين)٤

=βÎ)uρ öΝä3ø‹n¨{الذين حيفظون أعمال بين آدم، وهو مجع حافظ، نظريه  tæ tÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪ { )٥( 
} $ YΒ#tÏ. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ { )٦( ،} # ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ ÷F©ùuθ s? { )قرأ )٧ 

$  {بالياء وأماهلما، ) استهويه(و) توفيه( محزة uΖè= ß™ â‘ { )أعوان ملك املوت :  يعين)٨

ö≅è% Νä39©ùuθ * {: يقبضونه فيدفعونه إىل ملك املوت فيقبض روحه، كما قال tG tƒ à7 n= ¨Β 

ÏNöθ yϑ ø9$# { )فونه بأمر ملك املوت فكأن ملك املوت توفاه ألهنم األعوان يتو: وقيل )٩

، أراد بالرسل ملك املوت وحده، فذكر الواحد بلفظ اجلمع: يصدرون عن أمره، وقيل
} öΝèδ uρ Ÿω tβθèÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ { )ال يقصرون)١٠ ، . 

                                                 
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠: سورة االنفطار آية ) ٥(
 . ١١: سورة االنفطار آية ) ٦(
 . ٦١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٦١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ٦١: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٦ 

]٦٢[ ،} §ΝèO (#ÿρ –Šâ‘ ’n< Î) «!$# ãΝßγ9s9öθ tΒ Èd,ys ø9$# 4 { )يعين العباد : املالئكة، وقيل: ، يعين)١

ال يف يردون باملوت إىل اهللا موالهم احلق، فإن قيل اآلية يف املؤمنني والكفار مجيعا وقد ق
β¨ {: آية أخرى r&uρ t ÍÏ≈ s3ø9$# Ÿω 4’n< öθ tΒ öΝçλm; ∩⊇⊇∪ { )املوىل يف : ، فكيف وجه اجلمع؟ فقيل)٢

 أمورهم تلك اآلية مبعىن الناصر وال ناصر للكفار، واملوىل ها هنا مبعىن املالك الذي يتوىل
أراد هنا املؤمنني خاصة يردون إىل موالهم، :  مالك الكل ومتويل األمور، وقيل واهللا

Ÿω {والكفار فيه تبع،  r& ã& s! ãΝõ3çt ø: uθ  {القضاء دون خلقه، : ، أي)٣( } #$ èδ uρ äíuó r& 

tÎ7Å¡≈ pt ø: إذا حاسب فحسابه سريع ألنه ال حيتاج إىل فكرة وروية وعقد : ، أي)٤( } ∪⊅∌∩ #$

 . يد

≅ö  {: ، قوله تعاىل]٦٣[ è% tΒ /ä3Š Édf uΖãƒ { )قرأ يعقوب بالتخفيف، وقرأ العامة )٥ ،

ÏiΒ ÏM≈uΗ {بالتشديد،  ä>àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ { )ا إذا من شدائدمها وأهواهلما، كانو: ، أي)٦

سافروا يف الرب والبحر فضلوا الطريق وخافوا اهلالك، دعوا اهللا خملصني له الدين فينجيهم، 
çµ… {: فذلك قوله تعاىل tΡθ ããô‰s? % Yæ•|Øn@ Zπ uŠøäz uρ { )أبو بكر عن عالنية وسرا، قرأ: ، أي)٧ 

بكسر اخلاء هنا ويف األعراف، وقرأ اآلخرون بضمها ومها لغتان، ) وخيفة( عاصم
} ÷ È⌡ s9 $ uΖoKø‹pgΥr& { )لئن أجنانا اهللا، : يقولون لئن أجنيتنا، وقرأ أهل الكوفة: ، أي)٨}  ôÏΒ 

                                                 
 . ٦٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١: سورة حممد آية ) ٢(
 . ٦٢:  سورة األنعام آية )٣(
 . ٦٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٧ 

Íν É‹≈ yδ { )من هذه الظلمات، : ، يعين)١}  ¨ sðθ ä3uΖs9 zÏΒ t ÌÅ3≈ : ، والشكر)٢( } ∪⊃∌∩ ¤±9$#

 . هو معرفة النعمة مع القيام حبقها

]٦٤[ ،}  È≅ è% ª!$# Νä3‹ Édf uΖãƒ $ pκ÷]ÏiΒ { )ينجيكـم( ، قرأ أهل الكوفة وأبو جعفر)٣ (

ÏΒ  {لتخفيف، ، وقرأ اآلخرون هذا با)قل من ينجيكم( :بالتشديد، مثل قوله تعاىل uρ Èe≅ ä. 

5> öx. { )والكرب غاية الغم الذي يأخذ النفس، )٤ ،}  §ΝèO öΝçFΡr& tβθä.Îô³è? ∩∉⊆∪ { )٥( ،

قرون أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي ينجيهم مث يشركون معه األصنام يريد أهنم ي
 . اليت قد علموا أهنا ال تضر وال تنفع

  :} ö≅è% uθ قوله] ٦٥[ èδ â‘ÏŠ$ s)ø9$# #’ n?tã β r& y]yè ö7tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù{ )٦( 
نزلت اآلية يف أهل اإلميان، وقال قوم نزلت يف املشركني، : قال احلسن وقتادة، 

${وقوله  \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù { )والطوفان، كما فعل الصيحة واحلجارة والريح :  يعين)٧

ρ÷ {بعاد ومثود وقوم لوط وقوم نوح  r& ÏΒ ÏMøt rB öΝä3Î= ã_ ö‘ r& { )الرجفة واخلسف : ، يعين)٨

$ {: كما فعل بقوم شعيب وقارون، وعن ابن عباس وجماهد \/# x‹tã ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù { )٩( 
من فوقكم من قبل : السالطني الظلمة، ومن حتت أرجلكم العبيد السوء، وقال الضحاك

                                                 
 . ٦٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦٤: ألنعام آية سورة ا) ٤(
 . ٦٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٨ 

ρ÷ {كباركم أو من حتت أرجلكم أي من أسفل منكم،  r& öΝä3|¡Î6 ù= tƒ $ Yè u‹Ï© { )أي )١ ،

t,ƒ {خيلطكم فرقا ويبث فيكم األهواء املختلفة،  É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷è t/ }¨ ù't/ CÙ ÷è t/ 3 { )يعين )٢ ،

öÝàΡ$# y#ø‹x. ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈tƒ  {. يوف املختلفة، يقتل بعضكم بعضاالس Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 šχθßγ s)øtƒ 

∩∉∈∪ { )٣( . 

]٦٦ [}  z> ¤‹x.uρ Ïµ Î/ y7 ãΒöθ s% { )بالقرآن، وقيل بالعذاب، : ، أي)٤}  uθ èδ uρ ‘,ys ø9$# 4 

≅ è% àMó¡©9 Νä3ø‹n= tæ 9≅‹ Ï.uθ Î/ ∩∉∉∪ { )مبسلط ألزمكم اإلسالم شئتم أو أبيتم، : ، برقيب، وقيل)٥

 . وإمنا أنا رسول

]٦٧[ ،}  Èe≅ ä3Ïj9 :* t7tΡ { )خرب من أخبار القرون، )٦ ،}  @s)tG ó¡•Β 4 { )حقيقة )٧ ،

ومنتهى ينتهي إليه فيتبني صدقه من كذبه وحقه من باطله، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة 
}  t∃ôθ y™ uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩∉∠∪ { )لكل خرب خيربه اهللا وقت وقته ومكان يقع : ، وقال مقاتل)٨

لكل قول وفعل حقيقة، إما يف الدنيا وإما يف : فيه من غري خلف وال تأخري، وقال الكليب
نه وما كان يف اآلخرة فسوف يبدو اآلخرة وسوف تعلمون ما كان يف الدنيا فستعرفو

 . لكـم

                                                 
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦٦: ام آية سورة األنع) ٤(
 . ٦٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦٧: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٦٧: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٦٩ 

 }  #sŒÎ)uρ |M ، قوله]٦٨[ ÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# tβθàÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u { )يف القرآن : ، يعين)١

óÚÍôã  {باالستهزاء،  r'sù öΝåκ÷]tã { )فاتركهم وال جتالسهم، )٢ ،}  4 ®L ym (#θ àÊθèƒ s† ’ Îû 

B]ƒ Ï‰tn Íν Îöxî 4 $ ¨Β Î)uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ { )قرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد السني وقرأ )٣ ،

≈ß  {اآلخرون بسكون النون وختفيف السني،  sÜø‹¤±9$# { )َنْهَينا، )٤ ،}  Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 

3“ tò2 Éj‹9$# yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∉∇∪ { )إذا جلست معهم ناسيا فقم من عندهم : ، يعين)٥

 . بعدما تذكرت
 .... ُهْم َيتَّقُونَقوله تعاىل َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَّ

]٦٩ [}  $ tΒ uρ ’n?tã š Ï% ©!$# tβθà)−Ftƒ ôÏΒ ΟÎγ Î/$ |¡Ïm ÏiΒ &ó_ x« { )روي عن ابن )٦ 

#  {: ملا نزلت هذه اآلية: عباس أنه قال sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ t Ï% ©! $# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u óÚ Í ôã r' sù 

öΝ åκ ÷] tã { )كيف نقعد يف املسجد احلرام ونطوف بالبيت وهم خيوضون : ، قال املسلمون)٧

  وال ننهاهم، فأنزل اهللافإنا خناف اإلمث حني نتركهم : قال املسلمون: أبدا؟ ويف رواية
}  $ tΒ uρ ’ n?tã š Ï% ©!$# tβθà)−Ftƒ { )اخلوض)٨ ، ,}  ôÏΒ ΟÎγ Î/$ |¡Ïm { )من إثـم :  أي)٩

                                                 
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٦٨: ية سورة األنعام آ) ٥(
 . ٦٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٦٩: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٠ 

_ÏiΒ &ó  {اخلائضني  x« Å6≈ s9uρ 3“ tò2 ÏŒ { )ذكروهم وعظوهم بالقرآن، : ، أي)١

óΟßγ  {والذكر والذكرى واحد، يريد ذكروهم ذكرى، فيكون يف حمل النصب  ¯= yè s9 

šχθ à)−Ftƒ ∩∉∪ { )اخلوض إذا وعظتموهم فرخص يف جمالستهم على الوعظ لعلهم )٢ ،

 . لعلهم يستحيون: مينعهم من ذلك اخلوض، قيل

‘ }  Í ، قوله]٧٠[ sŒ uρ š Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 # Yθ ôγ s9 uρ { )يعين الكفار )٣ ،

إن اهللا تعاىل : الذين إذا مسعوا بآيات اهللا استهزءوا هبا وتالعبوا عند ذكرها، وقيل
 لعبا وهلوا وعيد املسلمني -عيدهم:  أي-جعل لكل قوم عيدا فاختذ كل قوم دينهم

ÞΟ{الصالة وتكبرياهتا وفعل اخلري مثل اجلمعة والفطر والنحر،  ßγ ø? § sï uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 4 

ö Å e2 sŒ uρ ÿ Ïµ Î/ { )وعظ بالقرآن، :  أي)٤} β r& Ÿ≅ |¡ ö6 è? { )ألن ال تبسل، : ، أي)٥

§6 {ال تسلم، : أي ø tΡ { )للهالك، )٦ } $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. { )قال جماهد وعكرمة )٧ ،

حترق، : أن حتبس، وقال الضحاك: هتلك، وقال قتادة:  قال ابن عباس-والسدي 
يؤمنوا كيال هتلك نفس مبا كسبت، وقال ذكرهم ألن . تؤخذ، ومعناه: وقال ابن زيد

ترهتن، وأصل اإلبسال التحرمي، : لفراءتفضح، وقال ا: تبسل جتازى، وقيل: األخفش
§{{ والبسل احلرام، مث جعل نعتا لكل شدة تتقى وتترك øŠ s9 $ oλ m; { )لتلك النفس، )٨ ،

                                                 
 . ٦٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٠ :سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧١ 

}  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# @’ Í< uρ { )قريب )١ ،} Ÿω uρ Óì‹ Ï x© { )يشفع يف اآلخرة )٢ ،}  
β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã { )تفد كل فداء، : ، أي)٣} ω õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ 3 { )هنا، )٤ 

} y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#θ è= Å¡ ÷0 é& { )أسلموا للهالك، )٥ ،}  $ yϑ Î/ (#θ ç7 |¡ x. ( óΟ ßγ s9 Ò># u Ÿ° ô Ï iΒ 

5ΟŠ ÏΗ xq ë># x‹ tã uρ 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ∩∠⊃∪ { )٦( . 

]٧١[ ،} ö≅ è% (#θ ãã ô‰ tΡ r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω $ oΨ ãè xΖ tƒ { )إن عبدناه، )٧ ،}  Ÿω uρ 

$ tΡ • ÛØ tƒ{)األصنام ليس إليها نفع وال ضر، : ، إن تركناه، يعين)٨} –ŠtçΡuρ #’n?tã $oΨÎ/$s)ôãr& {)٩( ،

y‰÷è  {إىل الشرك مرتدين،  t/ øŒÎ) $ uΖ1 y‰yδ ª!$# “ É‹©9$% x. çµø?uθ ôγ tFó™ $# ßÏÜ≈ u‹¤±9$# { )يكون : ، أي)١٠

‘Îû ÇÚö’  {أضلته، : مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطني، أي F{$# tβ#uöym { )قال ابن )١١ ،

املتردد يف : كالذي استهوته الغيالن يف املهامة فأضلوه فهو حائر بائر، واحلريان: عباس
&ÿ…ã {األمر ال يهتدي إىل خمرج منه،  s! Ò=≈ ys ô¹ r& ÿ…çµ tΡθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) “ y‰ßγ ø9$# $ oΨÏKø$# 3 { )هذا مثل )١٢ 

                                                 
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة األنعام آية ) ٥(
  .٧٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ١١(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٢ 

ضربه اهللا تعاىل ملن يدعو إىل اآلهلة وملن يدعو إىل اهللا تعاىل كمثل رجل يف رفقة ضل به 
ىل الطريق، ويدعوه الغول فيبقى الغول عن الطريق يدعوه أصحابه من أهل الرفقة هلم إ

حريان ال يدري أين يذهب، فإن أجاب الغول انطلق به حىت يلقيه إىل اهللكة، وإن أجاب 
≅ö  {من يدعوه إىل الطريق اهتدى،  è% χ Î) “ y‰èδ «!$# uθ èδ 3“ y‰ßγ ø9$# ( { )يزجر عن )١ ،

$  {ال تفعل ذلك فإن اهلدى هدى اهللا ال يهدي غريه، : عبادة األصنام، كأنه يقول tΡóÉ∆ é&uρ 

zΝÎ= ó¡ä⊥ Ï9 { )أن نسلم، : ، أي)٢} Éb> tÏ9 šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∠⊇∪ { )أمرتك : ، والعرب تقول)٣

 . لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل

]٧٢[ ،}  ÷β r&uρ (#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9$# çνθ à)¨?$#uρ 4 { )وأمرنا بإقـامة الصالة والتقوى، : ، أي)٤

}  uθ èδ uρ ü” Ï% ©!$# Ïµø‹s9Î) šχρ ç|³øt éB ∩∠⊄∪ { )جتمعون يف املوقف للحساب:  أي)٥ . 

]٧٣[ ،}  uθ èδuρ ”Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ Èd,ys ø9$$ Î/ ( { )الباء مبعىن : ، قيل)٦

tΠöθ  {إظهارا للحق ألنه جعل صنعه دليال على وحدانيته، : الالم، أي tƒ uρ ãΑθ à)tƒ à2 

ãβθà6u‹sù 4 { )القضاء : هو راجع إىل خلق السماوات واألرض، واخللق مبعىن: ، قيل)٧

يرجع إىل القيامة يدل : وقيل. كن فيكون: كل شيء قضاه وقدره قال له: والتقدير، أي
ويوم يقول للخلق موتوا فيموتون، وقوموا : على سرعة أمر البعث والساعة، كأنه قال

                                                 
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٣ 

&ã {فيقومون،  è!öθ s% ‘,ys ø9$# 4 { )الصدق الواقع ال حمالة، يريد أن ما وعده حق : ، أي)١

ã&s!uρ Û {كائن،  ù= ßϑ ø9$# tΠöθ tƒ ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θÁ9$# 4 { )يعين ملك امللوك يومئذ زائل، كقوله )٢ ،

} Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É Ïe$! ãøΒ  {: ، وكما قال)٣( } ∪⊇∩ #$ F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °! ∩⊇∪ { )واألمر )٤ ،

قرن ينفخ فيه، : هللا يف كل وقت، ولكن ال أمر يف ذلك اليوم ألحد مع أمر اهللا، والصور
الصور هو الصور : هو بلغة أهل اليمن، وقال أبو عبيدة: كهيئة البوق، وقيل: قال جماهد

 بن وهو مجع الصورة، وهو قول احلسن، واألول أصح، والدليل عليه ما ورد عن عبد اهللا
قرن ينفخ : "ما الصور؟ قال:  فقال جاء أعرايب إىل النيب {: عمرو بن العاص قال

ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó {: قوله تعاىل. )٦( )٥( } فيه ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ 4 { )يعلم ما غاب عن :  يعين)٧

uθ  {العباد وما يشاهدونه ال يغيب عن علمه شيء،  èδuρ ãΝ‹ Å6pt ø: $# çÎ6 y‚ ø9$# ∩∠⊂∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٧٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤: سورة الفاحتة آية ) ٣(
 . ١٩: سورة االنفطار آية ) ٤(
الدارمي الرقاق , )٢/١٦٢(أمحد , )٤٧٤٢(أبو داود السنة , )٢٤٣٠(الورع الترمذي صفة القيامة والرقائق و) ٥(

)٢٧٩٨ .( 
،  وصححه ٢/٣٢٥ وقال حديث حسن صحيح،  والدارمي يف الرقاق ٧/١١٧أخرجه الترمذي يف القيامة ) ٦(

 . ١٩٢،  ٢/١٦٢،  واإلمام أمحد يف املسند ٢/٥٠٦احلاكـم 
 . ٧٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٧٣: نعام آية سورة األ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٤ 

ىل َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم ِلأَِبيِه آَزَر أََتتَِّخذُ أَْصَناًما آِلَهةً ِإنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَاٍل قوله تعا
 .... ُمِبٍني

$ }  * øŒÎ)uρ tΑ ، قوله]٧٤[ s% ÞΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ u‘ y—# u { )بالرفع، ) آزر( ، قرأ يعقوب)١

، والقراءة املعروفة بالنصب، وهو اسم أعجمي ال ينصرف فينصب يف موضع )آزر( :يعين
آزر اسم أيب إبراهيم وهو تارخ أيضا، . اخلفض، قال حممد بن إسحاق والضحاك والكليب

: ، وقال سليمان التيميآزر لقب أليب إبراهيم، وامسه تارخ: وقال مقاتل بن حيان وغريه
معناه الشيخ اهلرم بالفارسية، : هو سب وعيب، ومعناه يف كالمهم املعوج، وقيل

آزر اسم صنم، فعلى هذا يكون يف حمل النصب تقديره :  سعيد بن املسيب وجماهدوقال
} ä‹Ï‚ −G s?r& { )آزر إهلا قوله )٢ } $ ·Β$ uΖô¹ r& ºπ yγ Ï9#u ( { )دون اهللا، )٣ ،} þ’ ÎoΤÎ) y71 u‘ r& y7 tΒ öθ s% uρ 

’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β ∩∠⊆∪ { )يف خطأ بني: ، أي)٤ . 

]٧٥[ ،}  š Ï9≡x‹x.uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) { )كما أريناه البصرية يف دينه، واحلق يف :  أي)٥

Nθ|  {خالف قومه كذلك نريه  ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )وامللكوت امللك زيدت )٦ ،

يعين خلق السماوات : قال ابن عباس, فيه التاء للمبالغة كاجلربوت والرمحوت والرهبوت
ات السماوات واألرض، وذلك أنه أقيم يعين آي: واألرض، وقال جماهد وسعيد بن جبري

على صخر وكشف له عن ملكوت السماوات واألرض حىت العرش وأسفل األرضني 

                                                 
 . ٧٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة األنعام آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٥ 

çµ≈oΨ {: ونظر إىل مكانه يف اجلنة، فذلك قوله تعاىل ÷s?# uuρ …çν tô_ r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )يعين)١  .

الشمس والقمر والنجوم، . ملكوت السماوات: أريناه مكانه يف اجلنة، وقال قتادة
tβθ {اجلبال والشجر والبحار، . وملكوت األرض ä3u‹Ï9uρ zÏΒ tÏΨ Ï%θßϑ ø9$# ∩∠∈∪ { )عطف )٢ ،

 . نريه ملكوت السماوات واألرض، ليستدل به وليكون من املوقنني: على املعىن، ومعناه

]٧٦[ ،} $£ϑ n= sù £y_ Ïµ ø‹n= tã ã≅ ø‹©9$# { )جن الليل وأجن الليل، : دخل الليل، يقال:  أي)٣

وجنه الليل، وأجن عليه الليل جين جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء، وجنون الليل 
$ ‘uu#  {سواده،  Y6 x.öθ x. ( tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ ( { )اختلفوا يف قوله ذلك فأجراه بعضهم على )٤ 

كان إبراهيم مسترشدا طالبا للتوحيد حىت وفقه اهللا وآتاه رشده فلم يضره : ظاهر، وقالواال
ذلك يف حال االستدالل، وأيضا كان ذلك يف حال طفولته قبل قيام احلجة عليه، فلم يكن 

ال جيوز أن يكون هللا رسول يأيت عليه وقت من : كفرا، وأنكر اآلخرون هذا القول، وقالوا
و هللا موحد وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء، وكيف يتوهم هذا األوقات إال وه

%!øŒÎ) u {: على من عصمه اهللا وطهره واتاه رشده من قبل وأخرب عنه فقال y` …çµ −/u‘ 5=ù= s)Î/ 

AΟŠ Î= y™ ∩∇⊆∪ { )وقال)٥ ، :} š Ï9≡x‹x.uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) |Nθ ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )٦( ،

فهذا ما ال يكون ! هذا ريب معتقدا؟: أفتراه أراه امللكوت ليوقن فلما أيقن رأى كوكبا قال
$!  {. أبدا £ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s% Iω =Ïm é& šÎ= ÏùFψ$# ∩∠∉∪ { )وما ال يدوم. )٧ . 

                                                 
 . ٢٧: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٧٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧٦: ام آية سورة األنع) ٣(
 . ٧٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة األنعام آية ) ٧(
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]٧٧[ ،} $ £ϑ n= sù #uu‘ tyϑ s)ø9$# $ Zî Î—$t/ { )طالعا، )١ ،}  tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅ sùr& tΑ$ s%  È⌡s9 

öΝ©9 ’ÎΤÏ‰öκu‰ ’În1u‘ { )لئن مل يثبتين ريب على اهلدى، ليس أنه مل يكن مهتديا، واألنبياء مل : وقيل، )٢

 { ت على اإلميانيزالوا يسألون اهللا تعاىل الثبا sðθ à2 V{ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t,Îk!!$ Ò9$# ∩∠∠∪{ )٣( 
 . عن اهلدى: أي

]٧٨[ ،} $ £ϑ n= sù # u u‘ }§ ôϑ ¤±9 $# Zπ xî Î—$ t/ { )طالعة، )٤ }  tΑ$ s% # x‹≈ yδ ’ Î n1 u‘ !# x‹≈ yδ 

ç t9 ò2 r& ( { )أكرب من الكوكب والقمر، ومل يقل هذه مع أن الشمس مؤنثة ألنه :  أي)٥

 أو رده إىل املعىن، وهو الضياء والنور، ألنه رآه أضوأ من النجوم والقمر، أراد هذا الطالع،
}  !$ £ϑ n= sù ôMn= sùr& { )غربت، )٦ ،}  tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) Öü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∠∇∪ { )٧( . 

]٧٩ [}  ’ÎoΤÎ) àM ôγ§_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “ Ï% ©#Ï9 tsÜsù ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ $ Z‹ÏΖym ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ ÏΒ 

šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩∠∪ { )٨( . 

]٨٠[ ،}  … çµ §_ !% tn uρ … çµ ãΒ öθ s% 4 { )خاصمـه وجادلـه قومـه يف :  أي)٩

$tΑ  {دينـه،  s% ’ Î oΤ þθ ’f ¯≈ pt éB r& ’ Îû «! ‰ô  {أجتادلونين يف توحيد اهللا :  يقول)١٠( } #$ s% uρ 

                                                 
 . ٧٧: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٧٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٨: ية سورة األنعام آ) ٥(
 . ٧٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٧ 

Ç1 y‰ yδ 4 { )للتوحيد واحلق )١ } Iω uρ ß∃% s{ r& $ tΒ šχθ ä. Î ô³ è@ ÿ Ïµ Î/ { )وذلك )٢ ،

احذر األصنام فإنا خناف أن متسك بسوء من خبل أو جنون لعيبك : أهنم قالوا له
Hω {وال أخاف ما تشركون به، : إياها، فقال هلم Î) β r& u !$ t± o„ ’ Î n1 u‘ $ \↔ ø‹ x© 3 { )٣( ،

وليس هذا باستثناء من األول بل هو استثناء منقطع، معناه لكن إن يشأ ريب شيئا 
yì  {أي سوء فيكون ما شاء،  Å™ uρ ’ Î n1 u‘ ¨≅ à2 > ó x« $ ¸ϑ ù= Ïã 3 { )أحاط : ، أي)٤

Ÿξ  {علمه بكل شيء  sù r& tβρ ã 2 x‹ tF s? ∩∇⊃∪ { )٥( . 

]٨١[ ،}  y#ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{r& !$ tΒ öΝçG ò2 uõ° r& { )يعين األصنام وهي ال تبصر وال )٦ ،

Ÿω  {تسمع وال تضر وال تنفع،  uρ šχθ èù$ sƒ rB öΝä3¯Ρr& ΟçG ø.uõ° r& «!$$ Î/ $ tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ öΝà6ø‹n= tæ 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ 4 { )حجة وبرهانا، وهو القاهر القادر على كل شيء، )٧ ،}  ‘“ r'sù È ÷s)ƒ Ìxø9$# 

‘, ym r& { )أوىل )٨ ،}  Ç øΒ F{ $$ Î/ ( { )أنا وأهل ديين أم أنتم، )٩ }  β Î) ÷Λ äΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? 

 :  فقال اهللا تعاىل قاضيا بينهما)١٠( } ∪⊆∇∩

                                                 
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٨٠ :سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٨١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٨١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٨١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٨١: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٨ 

]٨٢[ ،}  t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ { )مل خيلطوا إمياهنم بشرك، )١ 

}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδuρ tβρß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )٢(  

 ..... قوله تعاىل َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء
 } y7 ، قوله]٨٣[ ù= Ï?uρ !$ uΖçF¤f ãm !$ yγ≈ oΨøŠs?# u zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθ s% 4 { )حىت خصمهم )٣ ،

_ßìsùötΡ ;M≈y {وغلبهم باحلجة  u‘ yŠ ̈Β â!$ t±®Σ 3 { )الكوفة قرأ أهل . ، بالعلم)٤

نرفع درجات من نشاء بالعلم : بالتنوين ها هنا ويف سورة يوسف، أي) درجات( ويعقوب
والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حىت اهتدى وحاج قومه يف والفهم 

β¨  {التوحيد،  Î) š −/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ { )٥( . 

]٨٤[ ،}  $ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θà)÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ÷ƒ y‰yδ 4 { )ووفقنا وأرشدنا)٦ ، . 

}  $ ·mθ çΡuρ $ oΨ ÷ƒ y‰yδ ÏΒ ã≅ö6 s% ( { )من قبل إبراهيم، :  أي)٧}  ÏΒ uρ Ïµ ÏG −ƒ Íh‘èŒ { )٨( ،

براهيم، ألنه ذكر يف مجلتهم يونس من ذرية نوح عليه السالم، ومل يرد من ذرية إ: أي
ولوطا ومل يكونا من ذرية إبراهيم، َداُوَد، هو داود بن أيشا، َوُسلَْيَمانَ، يعين ابنه َوأَيُّوَب، 
وهو أيوب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم، َوُيوُسَف، هو 

ى، وهو موسى بن عمران يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم، َوُموَس

                                                 
 . ٨٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨٢: سورة األنعام آية ) ٢(
  .٨٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٨٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨٤: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٧٩ 

بن يصهر بن فاهث بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، َوَهاُرونَ، هو أخو 
.y7Ï9≡x‹x  {موسى أكرب منه بسنة،  uρ { )كما جزينا إبراهيم على توحيده بأن : ، أي)١

“  {رفعنا درجته ووهبنا له أوالدا أنبياء أتقياء كذلك  Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇⊆∪ { )على )٢ ،

 . إحساهنم، وليس ذكرهم على ترتيب أزماهنم
َيى، وهو ابنه، َوِعيَسى، وهو ابن مرمي بنت ، َوَزكَِريَّا، هو زكريا بن اذن، َوَيْح]٨٥[

هو إدريس وله امسان مثل يعقوب : عمران، َوِإلَْياَس، واختلفوا فيه، قال ابن مسعود
وإسرائيل، والصحيح أنه غريه ألن اهللا تعاىل ذكره يف ولد نوح، وإدريس جد أيب نوح، 

≅@  {وهو إلياس بن بشري ابن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران  ä. z Ï iΒ 

š Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ { )٣( . 

]٨٦[ ،}  Ÿ≅‹ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ { )وهـو ولـد إبـراهيـم، )٤ ،}  yì|¡uŠø9$#uρ { )وهو )٥ ،

بتشديد الالم وسكون الياء هنا ) واليسع( وقرأ محزة والكسائي. ابن أخطوب بن العجوز
çΡθ§{  {ويف ص  ãƒ uρ { )ن مىت،  وهو يونس ب)٦}  $ WÛθ ä9uρ 4 { )وهو لوط بن هاران )٧ ،

yξ  {بن أخي إبراهيم،  à2 uρ $ oΨù= Ò sù ’ n?tã tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∇∉∪ { )عاملي زماهنم: ، أي)٨ . 

                                                 
 . ٨٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٨٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٨٦: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨٦: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٠ 

]٨٧ [}  ôÏΒ uρ óΟÎγ Í←!$ t/# u { )من فيه للتبعيض، ألن آباء بعضهم كانوا مشركني، )١ ،

}  öΝÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ { )ومن ذرياهتم وأراد بعضهم، ألن عيسى وحيىي مل يكن هلما ولد، : ، أي)٢

öΝÍκÍΞ≡uθ  {وكان يف ذرية بعضهم من كان كافرا  ÷z Î)uρ ( ÷Λàι≈ uΖ÷ t7tG ô_ $#uρ { )اخترناهم )٣ ،

≈óΟßγ  {واصطفيناهم،  oΨ÷ƒ y‰yδ uρ { )أرشدناهم، )٤ ،}  4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∇∠∪ { )٥(  

]٨٨[ ،} y7 Ï9≡ sŒ “ y‰ èδ «! “  {، دين اهللا، )٦( } #$ Ï‰ öκ u‰  Ïµ Î/ { )يرشد به، )٧ ،

} tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& { )هؤالء الذين مسيناهم، : ، أي)٨} xÝÎ6 ys s9{ )٩( ،

Οßγ {لبطل وذهب،  ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )١٠( . 

]٨٩[ ،} y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u |=≈ tG Å3 ø9  عليهم، -الكتب املرتلة: ، أي)١١( } #$

} u/õ3çt ø: $#uρ { )العلم والفقه، :  يعين)١٢}  nο §θ ç7‘Ζ9$#uρ 4 β Î* sù öàõ3tƒ $ pκÍ5 ÏIω àσ¯≈ yδ { )يعين)١٣ ، :

                                                 
 . ٨٧: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٨٨: رة األنعام آية سو) ٦(
 . ٨٨: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٨٨: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٨٨: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ٨٩: سورة األنعام آية ) ١١(
 . ٨٩: سورة األنعام آية ) ١٢(
 . ٨٩: سورة األنعام آية ) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨١ 

$ ô‰s)sù  {أهل مكة،  uΖù= ©.uρ $ pκÍ5 $ YΒ öθ s% (#θ Ý¡øŠ©9 $ pκÍ5 š ÌÏ≈ s3Î/ ∩∇∪ { )األنصار وأهل :  يعين)١

فإن يكفر هبا هؤالء الكفار فقد وكلنا هبا قوما : املدينة قاله ابن عباس وجماهد، وقال قتادة
األنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم اهللا ها هنا، وقال أبو رجاء : ليسوا هبا بكافرين، يعين

ا أهل السماء وهم املالئكة قوما فإن يكفر هبا أهل األرض فقد وكلنا هب: معناه: العطاردي
 . ليسوا هبا بكافرين

]٩٠[ ،}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# “ y‰yδ ª!$# ( { )هداهم اهللا، : ، أي)٢}  ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù { )٣( ،

ν÷  {فبسنتهم وسريهتم،  Ï‰tFø% ، اهلاء فيها هاء الوقف، وحذف محزة والكسائي )٤( } 3 #$

بإشباع ) اقتده( :صال ووقفا، وقرأ ابن عامرويعقوب اهلاء يف الوصل، والباقون بإثباهتا و
≅  {اهلاء كسرا  è% Hω öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ( ÷β Î) uθ èδ { )ما هو، )٥ ،}  ω Î) 3“ tø.ÏŒ { )٦( ،

šÏϑ  {تذكـرة وموعظة، : أي n=≈ yè ù=Ï9 ∩⊃∪ { )٧( . 

 ....  اللَُّه َعلَى َبَشٍر ِمْن َشْيٍءقوله تعاىل َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدِرِه ِإذْ قَالُوا َما أَْنَزلَ
]٩١[ ،}  $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% { )ما : ما عظموه حق عظمته، وقيل: ، أي)٨

øŒÎ) (#θ  {وصفوه حق وصفه،  ä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 9|³o0 ÏiΒ &ó x« 3 { )قال ابن عباس )٩ ،

                                                 
 . ٨٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩٠: ألنعام آية سورة ا) ٢(
 . ٩٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٢ 

واهللا : نعم، قالوا: مد أنزل اهللا عليك كتابا، قاليا حم: قالت اليهود {: رضي اهللا عنهما

$  {: ما أنزل اهللا من السماء كتابا، فأنزل اهللا tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿÍν Í‘ ô‰s% øŒÎ) (#θ ä9$ s% !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 

4’ n?tã 9|³o0 ÏiΒ &ó x« 3 { )قال اهللا تعاىل)١ ، :}  ö≅è% { )هلم، )٢ ،}  ôtΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# 

“ Ï% ©!$# u!% y` Ïµ Î/ 4 y›θ ãΒ #Y‘θçΡ “ Y‰èδuρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( { )يعين التوراة، )٣ ،}  …çµ tΡθ è= yè øgrB }§ŠÏÛ# t s% 

$ pκtΞρ ß‰ö6 è? tβθàøƒ éBuρ #ZÏWx. ( { )وكتبا مقطعة تكتبون عنه دفاتر : ، أي)٤}  $ pκtΞρ ß‰ö6 è? { )٥( ،

ΟçFôϑ  { وآية الرجم  تبدون ما حتبون وختفون كثريا من نعت حممد: أي Ïk= ãæuρ $ ¨Β óΟs9 

(#þθ çΗ s>÷è s? { )علمتم على لسان حممد: ، األكثرون على أهنا خطاب لليهود، يقول)٦  ما مل 

óΟçFΡr& Iω  {تعلموا  uρ öΝä.äτ !$ t/# u ( { )عل هلم علم ما جاء به حممدج: ، قال احلسن)٧  

هذا خطاب للمسلمني يذكرهم النعمة فيما علمهم : فضيعوه ومل ينتفعوا به، وقال جماهد
≅ } È على لسان حممد è% ª!$# ( { )هذا راجع إىل قوله )٨ ،}  ö≅ è% ôtΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# 

                                                 
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩١: ام آية سورة األنع) ٢(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٣ 

“ Ï% ©! $# u !% y`  Ïµ Î/ 4 y›θ ãΒ { )قل أنزله اهللا، : ، أي)اهللا( .، فإن أجابوك وإال فقل أنت)١

}  ¢ΟèO öΝèδö‘ sŒ ’Îû öΝÍκÅÎ öθ yz tβθç7yè ù= tƒ ∩⊇∪ { )٢( . 

]٩٢[ ،} # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ { )القرآن كتاب مبارك أنزلناه : ، أي)٣

} ä−Ïd‰|Á •Β “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ u‘ É‹ΖçFÏ9 uρ { )ولينذر( ، يا حممد، قرأ أبو بكر عن عاصم)٤ (

“Πé& 3¨  {ولينذر الكتاب، : بالياء أي tà)ø9$# { )مكة مسيت أم القرى ألن األرض : ، يعين)٥

ôtΒ  { دحيت من حتتها، فهي أصل األرض كلها كاألم أصل النسل، وأراد أهل أم القرى uρ 

$ oλ m; öθ ym 4 { )أهل األرض كلها شرقا وغربا، : ، أي)٦} t Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïµ Î/ ( { )بالكتاب، )٧ ،} öΝèδ uρ 4’n?tã öΝÍκÍEŸξ الصلوات اخلمس، : ، يعين)٨( } ¹|

} tβθ ÝàÏù$ pt ä† ∩⊄∪ { )يداومون، يعين املؤمنني)٩ ، . 

 } ô قوله ]٩٣[ tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù ’{، اختلق )١٠(}#$ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x.{ )١١( ،

ρ÷ {فزعم أن اهللا تعاىل بعثه نبيا،  r& tΑ$ s% z Çrρ é& ¥’ n<Î) öΝs9uρ yyθ ãƒ Ïµø‹s9Î) Öó x« { )قال قتادة)١ ، :
                                                 

 . ٩١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٩٢: ية سورة األنعام آ) ٣(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٤ 

نزلت يف مسيلمة الكذاب، وكان يسجع ويتكهن، فادعى النبوة وزعم أن اهللا أوحى إليه، 
أتشهدان أن مسيلمة نيب؟  {:  هلما لني، فقال النيب رسو وكان قد أرسل إىل رسول اهللا

 tΒuρ {. )٣( )٢( }  لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما نعـم، فقـال النيب: قاال

tΑ$s% ãΑÌ“Ρé'y™ Ÿ≅÷WÏΒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 { )نزلت يف عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وكان قد : ، قيل)٤

: وإذا قال,  وكان إذا أملى عليه مسيعا بصريا كتب عليما حكيما أسلم وكان يكتب للنيب
 ô‰s)s9uρ $oΨø)n=yz z≈|¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈n=ß™ ÏiΒ {: فلما نزلت, عليمـا حكيمـا كتب غفـورا رحيما

&ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )أمالها عليه رسول اهللا] ١٢آية : املؤمنون [)٥  فعجب عبد اهللا من تفصيل 

اكتبها فهكذا نزلت، فشك عبد   فقال النيب, تبارك اهللا أحسن اخلالقني: خلق اإلنسان، فقال
فارتد عن اإلسالم وحلق , لئن كان حممد صادقا فقد أوحي إيل كما أوحي إليه: اهللا، وقال

وقال .  مبر الظهران باملشركني، مث رجـع عبد اهللا إىل اإلسالم قبل فتح مكـة إذ نزل النيب
، يريد املستهزئني وهو جواب )٦( } tΒuρ tΑ$s% ãΑÌ“Ρé'y™ Ÿ≅÷WÏΒ !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 3 { قوله .ابن عباس

 (ÏŒÎ  {، يا حممد )٨( } ?öθs9uρ #“ts  {  قوله. )٧( }   öθs9 â!$t±nΣ $oΨù=à)s9 Ÿ≅÷WÏΒ !#x‹≈yδ {: لقوهلم

                                                                                                                                            
 . ٩٣ :سورة األنعام آية ) ١(
 ). ٣/٤٨٨(أمحد , )٢٧٦١(أبو داود اجلهاد ) ٢(
واملصنف , ٤/١٧٨١) ٢٢٧٤(ومسلم يف الرؤيا رقم , ٨/٨٩أخرجه البخاري يف املغازي باب وفد بين حنيفة ) ٣(

 . ١٢/٢٥٢يف شرح السنة 
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٣١: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٥ 

šχθßϑÎ=≈©à9$# ’Îû ÏN≡tyϑxî ÏNöθpRùQ$# { )سكراته وهي مجع غمرة وغمرة كل شيء معظمه وأصله )١ 

 èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ  { واملكاره، -الشيء الذي يغمر األشياء فيغطيها، مث وضعت يف موضع الشدائد

(#þθäÜÅ™$t/ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& { )بقبض . ، بالعذاب والضرب يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل)٢

أرواحكم : ، أي)٤( } ) &ãΝà6|¡àΡr  {يقولون أخرجوا : ، أي)٣( } &þθã_Ì÷zr#)  {األرواح، 

كرها ألن نفس املؤمن تنشط للقاء ربه، واجلواب حمذوف، يعين لو تراهم يف هذه احلال لرأيت 
 yϑÎ/ öΝçFΖä. tβθä9θà)s? ’n?tã «!$# uöxî$  {اهلوان، : ، أي)٥( } tΠöθu‹ø9$# šχ÷ρt“øgéB z>#x‹tã Èβθßγø9$#  {عجبا، 

Èd,ptø:$# öΝçGΨä.uρ ôtã ÏµÏG≈tƒ#u tβρçÉ9õ3tFó¡n@ ∩⊂∪ { )قونه، تتعظمون عن اإلميان بالقرآن وال تصد)٦ . 

]٩٤[ ،} ô‰s)s9uρ $ tΡθ ßϑçG ÷∞Å_ 3“ yŠ≡tèù { )هذا خرب من اهللا أنه يقول للكفار يوم )٧ ،

ولقد جئتمونا فرادى وحدانا، ال مال معكم وال ولد وال خدم، وفرادى جـمع : القيامة
 مثل سكران وسكارى، وكسالن وكساىل، وقرأ األعرج فردى بغري ألف مثل فردان،

$ {سكارى،  yϑ x. öΝä3≈ oΨø)n= yz tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ { )عراة حفاة غرال)٨ ، ,} ΝçFø.ts?uρ { )٩( ،

 { أعطينايهم من األموال واألوالد واخلدم،، )١٠( } Β öΝä3≈oΨø9§θyz̈$  {وخـلـفـتـم 
                                                 

 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩٤:  األنعام آية سورة) ٨(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٦ 

u!#u‘ uρ öΝà2 Í‘θßγ àß ( { )يف الدنيا، )١ ،} $ tΒ uρ 3“ ttΡ öΝä3yè tΒ ãΝä.u!$ yè xä© t Ï% ©!$# öΝçGôϑ tã y— öΝåκ̈Ξr& öΝä3Š Ïù 

(#àσ¯≈ x.uà° 4 { )وذلك أن املشركني زعموا أهنم يعبدون األصنام ألهنم شركاء اهللا )٢ ،

s)s9 yì©Üs)¨? öΝä3oΨ‰ {وشفعاؤهم عنده،  ÷t/ { )قرأ أهل املدينة والكسائي وحفص عن )٣ ،

ون على معىن لقد تقطع ما بينكم من الوصل، أو تقطع األمر بينكم برفع عاصم بنصب الن
ôM {: لقد تقطع وصلكم وذلك مثل قوله: النون، أي yè©Üs)s?uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$t7ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ { )٤( ،

≅¨  {,  األضداد وصال ويكون هجراالوصالت والبني من: أي |Ê uρ Νà6Ψ tã $ ¨Β öΝçGΨä. 

tβθ ßϑãã ÷“ s? ∩⊆∪ { )٥( . 

ِرُج الَْميِِّت ِمَن قوله تعاىل ِإنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخ
 .... الَْحيِّ

 }  * ¨β قوله] ٩٥[ Î) ©!$# ß,Ï9$ sù Éb=pt ø: $# 2” uθ ¨Ζ9$#uρ ( { )قال احلسن , ، الفلق الشق)٦

ة عن النخلة فيخرجها منها، واحلب معناه يشق احلبة عن السنبلة والنوا: وقتادة والسدي
مجع احلبة، وهي اسم جلميع البذور واحلبوب من الرب والشعري والذرة، وكل ما مل يكن له 

وقال , يشق احلبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منهما ورقا أخضر: نوى، وقال الزجاج
منه ويشق النوى يشق احلب عن النبات وخيرجه : أي, يعين الشقني اللذين فيهما: جماهد

والنوى مجع النواة وهي كل ما مل يكن له حب، كالتمر , عن النخل وخيرجها منه
, خالق احلب والنوى: فالق احلب والنوى يعين: وقال الضحاك, واملشمش واخلوخ وحنوها

                                                 
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٦٦: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة األنعام آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٧ 

} ßl Ìøƒ ä†  ¢‘pt ø: $# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ èΧuρ ÏMÍh‹yϑ ø9$# zÏΒ Çc‘y⇔ø9$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ( 4’ ¯Τr'sù tβθä3sù÷σè? ∩∈∪ { )١( 
 . تصرفون عن احلق

]٩٦ [} ß,Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M}$# { )شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه، وقال )٢ 

خالق النهار، واإلصباح مصدر كاإلقبال واإلدبار وهو اإلضاءة وأراد به الصبح : الضحاك
≅Ÿ {حه، وهو أول ما يبدو من النهار، يريد ومبدي الصبح وموض yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™{ )٣( ،

 للمصحف، ، نصب اتباعا)الليل( على املاضي،) وجعل( :وقرأ أهل الكوفة. يسكن فيه خلقه
≅Ÿ {، )فلق اإلصباح( وقرأ إبراهيم النخعي yèy_ uρ Ÿ≅ øŠ©9$# $ YΖs3y™{ )٤( ،}  }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ 

$ ZΡ$ t7ó¡ãm 4 { )والقمر حبساب معلوم ال جياوزانه حىت ينتهيا إىل جعل الشمس : ، أي)٥

y7  {مجع حساب، : أقصى منازهلما، واحلسبان مصدر كالسحاب، وقيل Ï9≡sŒ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9$# 

ÉΟŠ Î= yè ø9$# ∩∉∪ { )٦( . 

  :} uθ قوله] ٩٧[ èδ uρ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 tΠθ àf ‘Ζ9 خلقها لكم، :  أي)٧( } #$

} (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 3 { )هذا : ، واهللا تعاىل خلق النجوم لفوائد، أحدها)٨

أهنا : وهو أن راكب السفينة والسائر يف القفار يهتدي هبا يف الليايل إىل مقاصده، والثاين

                                                 
 . ٩٥: نعام آية سورة األ) ١(
 . ٩٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٧: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩٧: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٨ 

$ ô‰s)s9uρ {زينة للسماء كما قال  ¨Ζ−ƒ y— u!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ { )ومنها رمي )١ ،

$  {: الشيطان، كما قال yγ≈oΨ ù= yè y_ uρ $ YΒθ ã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( { )٢( ،}  ô‰s% $ uΖù= ¢Á sù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∠∪ { )٣( . 

]٩٨[ ،} uθ èδuρ ü“ Ï% ©!$# Νä.r't±Ρr&{ )خلقكم وابتدأكم )٤ ،} ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ { )٥( ،

s)tG@  {آدم عليه السالم، : يعين ó¡ßϑ sù ×í yŠöθ tFó¡ãΒ uρ 3 { )قرأ ابن كثري وأهل )٦ ،

فمنكـم مستقر ومنكم مستودع، وقرأ اآلخرون : بكسر القاف، يعين) فمستقر( البصرة
فلكم مستقر ومستودع، واختلفوا يف املستقر واملستودع فقال عبد اهللا : بفتح القاف، أي

مستودع يف القرب إىل أن يبعث، وقال سعيد فمستقر يف الرحم إىل أن يولد، و: بن مسعود
فمستقر يف أرحام األمهات ومستودع يف أصالب اآلباء، وهو رواية : بن جبري وعطاء

ال، : هل تزوجت؟ قلت: قال يل ابن عباس: عكرمة عن ابن عباس، قال سعيد بن جبري
: نه قالوروي عن أيب أ. أما إنه ما كان مستودعا يف ظهرك فسيخرجه اهللا عز وجل: قال

مستقر يف الرحم : مستقر يف أصالب اآلباء، ومستودع يف أرحام األمهات، وقيل
’ É)çΡuρ” {: ومستودع فوق األرض، قال اهللا تعاىل Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# $ tΒ â!$ t±nΣ { )وقال جماهد)٧  :

: قر على ظهر األرض يف الدنيا ومستودع عند اهللا يف اآلخرة، ويدل عليه قوله تعاىلمست

                                                 
 . ٥: سورة امللك آية ) ١(
 . ٥: سورة امللك آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٨٩ 

}  ö/ä3s9uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# @s)tG ó¡ãΒ ìì≈ tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊂∉∪ { )قرب املستقر يف ال: ، وقال احلسن)١

يا ابن آدم أنت وديعة يف أهلك ويوشك أن تلحق : واملستودع يف الدنيا، وكان يقول
:  يف صفة أهل اجلنة املستودع القرب واملستقر اجلنة والنار، لقوله: بصاحبك، وقيل

} ôM oΨ Ý¡ym #vs)tG ó¡ãΒ $ YΒ$ s)ãΒ uρ ∩∠∉∪ { )يف صفة أهـل النـار، و)٢ :}  ôNu!$ y™ #vs)tG ó¡ãΒ 

$ YΒ$ s)ãΒ uρ ∩∉∉∪ { )٣( }  ô‰s% $ uΖù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθ ßγ s)øtƒ ∩∇∪ { )٤( . 

]٩٩[ ،} uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù  Ïµ Î/ { )باملاء، : ، أي)٥

} |N$ t7tΡ Èe≅ ä. &ó x« $ oΨ ô_ t÷z r'sù çµ÷Ψ ÏΒ { )من النبات، : ، من املاء، وقيل)٦} #ZÅØyz { )٧( ،

لقمح والشعري ما كان رطبا أخضر مما ينبت من ا: أخضر، مثل العور واألعور، يعين: يعين
ßl {وحنومها،  Ìøƒ Υ çµ ÷Ψ ÏΒ $ {6 ym $ Y6 Å2#utI•Β { )متراكبا بعضه على بعض، مثل سنابل : ، أي)٨

zÏΒ {الرب والشعري واألرز وسائر احلبوب،  uρ È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# ÏΒ $ yγ Ïè ù= sÛ { )والطلع أول ما )٩ ،

β#uθ× {خيرج من مثر النخل،  ÷ΖÏ% { )ن وال ، مجع قنو وهو العذق، مثل صنو وصنوا)١٠

                                                 
 . ٣٦: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٦: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٩٩:  سورة األنعام آية )٥(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ١٠(
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٦٩٠ 

π× {نظري هلما يف الكالم،  uŠÏΡ#yŠ { )قريبة املتناول يناهلا القائم والقاعد، وقال : ، أي)١

 ومن النخل ما: قصار ملتزمة باألرض، وفيه اختصار معناه: متدلية، وقال الضحاك: جماهد
قنواهنا دانية ومنها ما هي بعيدة، فاكتفي بذكر القريبة عن البعيدة لسبقه إىل األفهام، 

›≅Ÿ {: كقوله تعاىل Î/≡u|  ãΝà6‹ É)s? §ys ø9$# { )احلر والربد فاكتفي بذكر أحدمها،:  يعين)٢ 

} ;M≈̈Ψ y_ uρ ôÏiΒ 5>$oΨ ôã r& { )وأخرجنا منه جنات، وقرأ األعمش عن : ، أي)٣

 وعامـة القراء علـى خالفـه، )٤( } %β#uθ÷ΖÏ×{ :بالرفع نسقا على قوله) وجنات( عاصم

}  tβθçG ÷ƒ ¨“9$#uρ tβ$̈Β ”9$#uρ { )وشجر الزيتون وشجر الرمان، : ، يعين)٥} $Yγ Î6 oKô±ãΒ uö xî uρ 

>µ Î7≈ t±tFãΒ 3{ )معناه مشتبها ورقها خمتلفا مثرها، ألن ورق الزيتون يشبه ورق : ، قال قتادة)٦

ÿρ#) {مشتبه يف املنظر خمتلف يف الطعم، : الرمان، وقيل ãÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿÍν Ìyϑ rO { )قرأ محزة )٧ ،

والكسائي بضم الثاء وامليم، هذا وما بعده ويف يس على مجع الثمار، وقرأ اآلخرون 
sŒÎ) tyϑ#! {بفتحهما على مجع الثمرة مثل بقرة وبقر،  øO r& ÿÏµ Ïè ÷Ζtƒ uρ 4 { )ونضجه وإدراكه، )٨ ،

}  ¨β Î) ’Îû öΝä3Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩٩: األنعام آية سورة ) ٤(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ٩٩: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٩١ 

 }  (#θ ، قوله]١٠٠[ è= yèy_ uρ ¬! u!% x.uà° £Ågø: الكافرين جعلوا هللا اجلن :  يعين)١( } #$

öΝßγ  {شركاء،  s)n= yz uρ ( { )نزلت يف الزنادقة : وهو خلق اجلن، قال الكليب: يعين، )٢

اهللا خالق النور والناس والدواب واألنعام، : أثبتوا الشركة إلبليس يف اخللق، فقالوا
=θè#)  {: ، وهذا كقولهوإبليس خالق الظلمة والسباع واحليات والعقارب yè y_ uρ …çµ uΖ÷ t/ t ÷t/uρ 

Ïπ ¨ΨÅgø: $# $ Y7|¡nΣ 4 { )وإبليس من اجلن، )٣ ،}  (#θ è% tyz uρ { )بتشديد الراء على التكثري، وقرأ )٤ 

çµ…  {ختلقوا ا: اآلخرون بالتخفيف، أي s9 tÏΖt/ ¤M≈oΨ t/uρ Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 4 { )وذلك مثل قول )٥ ،

اليهود عزير ابن اهللا، وقول النصارى املسيح ابن اهللا، وقول كفار مكة املالئكة بنات اهللا، 
çµ… {:  فقالمث نزه نفسه oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ àÅÁ tƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٦( ، 

]١٠١ [}ßìƒ Ï‰t/ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ({ )مبدعهما ال على مثال سبق، :  أي)٧} 4’ ¯Τr& 

ãβθä3tƒ …çµ s9 Ó$ s!uρ { )كيف يكون له ولد؟ :  أي)٨}  óΟs9uρ ä3s? …ã& ©! ×π t6 Ås≈ ، زوجة، )٩( } ) ¹|

}  t,n= yz uρ ¨≅ ä. &ó x« ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×Λ Î= tæ ∩⊇⊃⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٠٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٠٠: ألنعام آية سورة ا) ٤(
 . ١٠٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٠١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٠١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٠١: سورة األنعام آية ) ١٠(
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٦٩٢ 

ْم لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قوله تعاىل ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُ
 .... َوِكيلٌ

]١٠٢[ ،}  ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó_ x« çνρ ß‰ç6 ôã$$ sù 4 { )١( ،

uθ  {فأطيعوه،  èδuρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ { )باحلفظ له والتدبري)٢  . 

]١٠٣ [}  ω çµ à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ( { )يتمسك أهل االعتزال )٣ ،

   عيانا، ومذهب أهل السنة إثبات رؤية اهللا بظاهر هذه اآلية يف نفي رؤية اهللا
νθ×  {: قال اهللا تعاىل: عيانا ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ { )٤( .}  4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )٥( ،

Hξ  {: وقال x. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR°Q ∩⊇∈∪ { )قال مالك)٦  ؤمنون  لو مل ير امل

 }  * t رهبم يوم القيامة مل يعري اهللا الكفار باحلجاب؟ وقرأ النيب Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ôm r& 4 o_ ó¡ çt ø: $# 

×ο yŠ$ tƒ Î— uρ ( { )قال :بد اهللا قالوعن جرير بن ع. ، وفسره بالنظر إىل وجه اهللا عز وجل)٧ 

ω çµ  {:  وأما قوله)٩( )٨( } إنكـم ستـرون ربكـم عيانا {  النيب à2 Í‘ô‰è? 

                                                 
 . ١٠٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٠٣: ورة األنعام آية س) ٣(
 . ٢٢: سورة القيامة آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة القيامة آية ) ٥(
 . ١٥: سورة املطففني آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ٧(
أبو داود , )٢٥٥١(الترمذي صفة اجلنة , )٦٣٣(مسلم املساجد ومواضع الصالة , )٦٩٩٨(البخاري التوحيد ) ٨(

 ). ٤/٣٦٠(أمحد , )١٧٧(قدمة ابن ماجه امل, )٤٧٢٩(السنة 
 واملصنف يف ١/٤٣٩) ٦٣٣( ويف التوحيد،  ومسلم يف املساجد رقم ٨/٥٩٧أخرجه البخاري يف التفسري ) ٩(

 . ٢/٢٢٤شرح السنة 
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٦٩٣ 

ã≈ |Á ö/F{$# { )اإلدراك هو الوقوف على كنه الشيء ، فاعلم أن اإلدراك غري الرؤية ألن)١ 

املعاينة، وقد تكون الرؤية بال إدراك، قال اهللا تعاىل يف قصة : واالحاطة به، والرؤية
$ {:  عليه السالمموسى £ϑ n= sù #uℜ ts? Èβ$ yèôϑ yf ø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& # y›θ ãΒ $ ¯ΡÎ) tβθä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ { )٢( .

} tΑ$ s% Hξ x. ( { )وقال. )٣ :}  ω ß#≈ sƒ rB % Z.u‘ yŠ Ÿω uρ 4 y´ øƒ rB ∩∠∠∪ { )فنفي اإلدراك مع)٤ ، 

 جيوز أن يرى من غري إدراك وإحاطة كما يعرف يف الدنيا وال  إثبات الرؤية، فاهللا
Ÿω {: حياط به، قال اهللا تعاىل uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )فنفي اإلحاطة مع ثبوت )٥ ،

كلت أبصار املخلوقني عن : ال حتيط به األبصار، وقال عطاء:  املسيبالعلم، قال سعيد بن
ال تدركه األبصار يف الدنيا، وهو يرى يف اآلخرة، : اإلحاطة به، وقال ابن عباس ومقاتل

uθ {: قوله èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ( { )ال خيفي على اهللا شيء وال يفوته، : ، أي)٦}  uθ èδ uρ 

ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ6 sƒ ø: اللطيف بأوليائه اخلبري هبم، : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٧( } ∪⊃⊂⊆∩ #$

اللطيف املوصل الشيء باللني والرفق، : ه، وقيلالرفيق بعباد) اللطيف( وقال الزهري معىن
 . اللطيف الذي ينسي العباد ذنوهبم لئال خيجلوا، وأصل اللطف دقة النظر يف األشياء: وقيل

‰ } ô ، قـولـه]١٠٤[ s% Ν ä. u !% y` ã Í← !$ |Á t/  ÏΒ öΝ ä3 Î n/ :  يعين)٨( } ) ‘§

ô {احلجـج البينة اليت تبصرون هبا اهلدي من الضاللة واحلق من الباطل،  yϑ sù 

                                                 
 . ١٠٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٦١: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة طه آية ) ٤(
 . ١١٠: طه آية سورة ) ٥(
 . ١٠٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة األنعام آية ) ٨(
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٦٩٤ 

u |Ç ö/ r& { )فمن عرفها وآمن هبا :  أي)١}   Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ( { )عمله ونفعه له، )٢ ،

}  ô tΒ uρ }‘ Ïϑ tã $ yγ øŠ n= yè sù 4 { )من عمي عنها فلم يعرفها ومل يصدقها : ، أي)٣

$!  {بنفسـه ضـر، ووبال الـعمـى عليه، :  أيفعليهـا، tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 

7á‹ Ï pt ، برقيب أحصي عليكـم أعمالكم، وإمنا أنا رسول أبلغكم )٤( } ∪⊇⊂⊆∩ 2¿

 . في عليه شيء من أفعالكمرساالت ريب وهو احلفيظ عليكم الذي ال خي

]١٠٥ [} š Ï9≡ x‹ x. uρ ß∃ Î h |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ ، نفصلها ونبينها يف كل وجه، )٥( } #$

} (#θ ä9θ à)u‹Ï9uρ { )معناه لئال يقولوا : ، قيل)٦}  |M ó™ u‘ yŠ { )الالم الم العاقبة : ، وقيل)٧

قرأت كتب أهل : درست، أي قرأت على غريك، وقيل: عاقبة أمرهم أن يقولوا: أي
ÿ…çµ {: الكتاب، كقوله تعاىل sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u šχ öθ tã öÏù tβθà6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã $ ºΡt“ ym uρ 3{ )٨( ،

ومعلوم أهنم مل يلتقطوه لذلك، ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا هلم، قال ابن 
تعلمت من يسار : أي) َدَرْسَت( مكة حني تقرأ عليهم القرآنأهل : يعين) وليقولوا( :عباس

وجرب كانا عبدين من سيب الروم، مث قرأت علينا تزعم أنه من عند اهللا، من قوهلم درست 
يقولون تعلمت من اليهود، وقرأ ابن : الكتاب أدرس درسا ودراسة، وقال الفراء رمحه اهللا

هذه األخبار اليت : سني وسكون التاء، أي، باأللف، بفتح ال)دارست( :كثري وأبو عمرو

                                                 
 . ١٠٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٠٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠٥: األنعام آية سورة ) ٦(
 . ١٠٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٨: سورة القصص آية ) ٨(
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çµ…  {. تتلوها علينا قدمية، قد درست وامنحت، من قوهلم درس األثر يدرس دروسا uΖÍhŠu; ãΨÏ9uρ 

5Θöθ s)Ï9 šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃∈∪ { )يات لقوم يعلمون، قال ابن نصرف اآل: القرآن، وقيل:  أي)١

يعين أن تصريف اآليات ليشقى : يريد أولياءه الذين هداهم إىل سبيل الرشاد، وقيل: عباس
 . هبا قوم ويسعد هبا قوم آخرون، فمن قال درست فهو شقي ومن تبني له احلق فهو سعيد

]١٠٦[ ،} ôìÎ7¨?$# !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ÏΒ š Îi/¢‘ ( { )القرآن اعمل به، : ، يعين)٢}  Iω 

tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( óÚÌôã r&uρ Çtã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∉∪ { )فال جتادهلم)٣ ، . 

]١٠٧[ ،}  öθ s9uρ u!$ x© ª!$# !$ tΒ (#θ ä.uõ° r& 3 { )ولو شاء جلعلهم مؤمنني، :  أي)٤}  $ tΒ uρ 

y7≈ oΨù= yè y_ öΝÎγ öŠn= tæ $ ZàŠÏym ( { )مل : وما جعلناك حفيظا متنعهم مين، أي: ، رقيبا قال عطاء)٥

$! {تبعث لتحفظ املشركني من العذاب إمنا بعثت مبلغا  tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅‹ Ï.uθ Î/ ∩⊇⊃∠∪ { )٦( . 

 .... قوله تعاىل َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعلٍْم
]١٠٨ [}  Ÿω uρ (#θ ™7Ý¡n@ š Ï%©!$# tβθãã ô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )ملا :  اآلية، قال ابن عباس)٧

$ (öΝà6¯ΡÎ  {: نزلت tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ { )يا :  قال املشركون)٨

جون ربك، فنهاهم اهللا تعاىل أن يسبوا أوثاهنم، وقال حممد لتنتهني عن سبب آهلتنا أو لنه
 عن ذلك، لئال يسبوا اهللا فإهنم  كان املسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم اهللا: قتادة

                                                 
 . ١٠٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٠٨:  األنعام آية سورة) ٧(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ٨(
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Ÿω {قوم جهلة  uρ (#θ™7Ý¡n@ š Ï%©!$# tβθ ããô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# { )األوثان، : ، يعين)١}  (#θ ™7Ý¡uŠsù 

©!$# #Jρ ô‰tã { )اعتداء وظلما، : ، أي)٢} Îötó Î/ 5Οù= Ïæ 3 { )بضم ) عدوا( ، قرأ يعقوب)٣

ال   {: ألصحابه العني والدال وتشديد الواو، فلما نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا

وظاهر اآلية وإن كان هنيا عن سب . ، فأمسك املسلمون عن سب آهلتهم} تسبوا ربكم

y7 {نه سبب لذلك، األصنام فحقيقته النهي عن سب اهللا تعاىل، أل Ï9≡x‹x. $ ¨Ψ−ƒ y— Èe≅ä3Ï9 >π̈Β é& 

óΟßγ n= uΗ xå { )كما زينا هلؤالء املشركني عبادة األصنام وطاعة الشيطان باحلرمان : ، أي)٤

 ΝèO§  {اخلري والشر والطاعة والـمعـصية، واخلذالن، كذلك زينا لكل أمة عملهم من 

4’ n< Î) ΝÍκÍh5u‘ óΟßγ ãè Å_ ó£∆ Οßγ ã∞Îm7t⊥ ã‹sù { )وجيازيهم )٥ ،} $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊃∇∪ { )٦( . 

 } (#θ قوله] ١٠٩[ ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& {)حلفوا باهللا جهد :  أي)٧

يعين أوكد ما قدروا عليه من اإلميان وأشدها، قال الكليب جبهد أمياهنم، : أمياهنم، أي
 {إذا حلف الرجل باهللا فهو جهد ميينه، : وجماهد È⌡ s9 öΝ åκ øE u !% y` ×π tƒ# u { )كما )٨ ،

¨ {جاءت من قبلهم من األمم،  ä ÏΒ ÷σ ãŠ ©9 $ pκ Í5 4 ö≅ è% {)يا حممد، )٩ ،} $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# 

                                                 
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٠٩:  سورة األنعام آية )٨(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٩٧ 

y‰Ζ Ïã «! $  { قادر على إنزاهلا، ، واهللا)١( }) #$ tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ { )وما يدريكم، )٢ ،

$  {واختلفوا يف املخاطبني بقوله  tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ { )اخلطاب : ، فقال بعضهم)٣

$!  {: اخلطاب للمؤمنني، وقوله تعاىل: للمشركني الذي أقسموا، وقال بعضهم yγ ¯Ρ r& 

# sŒ Î) ôN u !% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊃∪ { )قرأ ابن كثري وأهل البصرة وأبو بكر عن )٤ ،

$ {مت الكالم عند قوله : بكسر األلف على االبتداء، وقالوا) إهنا( عاصـم tΒ uρ 

öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ { )وما يشعركم أيها : عناه، مث من جعل اخلطاب للمشركني قال م)٥

وما يشعركم : املشركون أهنا لو جاءت آمنتم؟ ومن جعل اخلطاب للمؤمنني قال معناه
 أن  أيها املؤمنون أهنا لو جاءت آمنوا؟ ألن املسلمني كانوا يسألون رسول اهللا

$  {: يدعو اهللا حىت يريهم ما اقترحوا حىت يؤمنوا فخاطبهم بقوله tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ { )٦( 
$! {: مث ابتدأ فقال جل ذكره yγ ¯Ρ r& # sŒ Î) ôN u !% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊃∪ { )ذا يف قوم ، وه)٧

خمصوصني حكم اهللا عليهم بأهنم ال يؤمنون، وقرأ اآلخرون أهنا بفتح األلف وجعلوا 
صلة، ومعىن ) ال( :، فقال الكسائي)ال يؤمنون( :اخلطاب للمؤمنني، واختلفوا يف قوله

≡îΠ  {: وما يشعركم أيها املؤمنون إذا جاءت أن املشركني يؤمنون؟ كقوله: اآلية t ym uρ 

                                                 
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة األنعام آية ) ٦(
  .١٠٩: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٩٨ 

4’ n? tã >π tƒ ö s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& öΝ ßγ ¯Ρ r& Ÿω šχθ ãè Å_ ö tƒ ∩∈∪ { )إهنا مبعىن : يرجعون وقيل:  أي)١

اذهب إىل السوق أنك تشتري شيئا، : لعل، وكذلك هو يف قراءة أيب، تقول العرب
ـم أهنا إذا جاءت يؤمنون أو ال وما يشعرك: فيه حذف وتقديره: لعلك وقيل: أي

، بالتاء على اخلطاب للكفار واعتربوا )ال يؤمنون( يؤمنون؟ وقرأ ابن عامر ومحزة
إذا جاءتكـم ال تؤمنون، وقرأ اآلخرون بالياء على اخلرب، ودليلها قراءة : بقراءة أيب
 . أهنا إذا جاءهتم ال يؤمنون: األعمش

]١١٠[ ،} Ü=Ïk= s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔ øùr& öΝèδt≈ |Á ö/r&uρ $ yϑ x. óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §s∆ { )قال ابن )٢ ،

يعين وحنول بينهم وبني اإلميان، فلو جئناهم باآليات اليت سألوا ما آمنوا هبا كما مل : عباس
كما مل يؤمنوا مبا قبلها من اآليات من انشقاق القمر وغريه، :  به أول مرة، أييؤمنوا
معجزات موسى وغريه من األنبياء عليهم السالم، : كما مل يؤمنوا به أول مرة، يعين: وقيل

öΝs9uρ {: كقوله تعاىل r& (#ρ ãàò6tƒ !$ yϑ Î/ u’ ÎAρ é& 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )ويف اآلية حمذوف تقديره )٣ ،

املرة األوىل : فال يؤمنون كما مل يؤمنوا به أول مرة، وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس
دار الدنيا، يعين لو ردوا من اآلخرة إىل الدنيا نقلب أفئدهتم وأبصارهم عن اإلميان كما مل 

öθ {: يؤمنوا يف الدنيا قبل مماهتم، كما قال s9 uρ (#ρ –Š â‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θ åκ çΞ çµ ÷Ψ tã { )٤( .

} öΝèδ â‘ x‹tΡuρ ’Îû óΟÎγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊃∪ { )خنذهلم وندعهم يف ضاللتهم :  قال عطاء)٥

 . يتمادون

                                                 
 . ٩٥: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١١٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة األنعام آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٦٩٩ 

كَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا قوله تعاىل َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا ِإلَْيِهُم الَْملَاِئ
 .... َما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِإلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه

]١١١ [}  * öθ s9uρ $ oΨ̄Ρr& !$ uΖø9̈“ tΡ ãΝÍκö s9Î) sπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )فرأوهم عيانـا )١ ،}  ÞΟßγ yϑ ¯= x.uρ 

4’ tAöθ pRùQ$# { )بإحيائنا إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا، )٢ }  $ tΡ÷|³ym uρ { )ومجعنا، )٣ ،

} öΝÍκö n= tã ¨≅ä. &ó x« Wξ ç6 è% { )بكسر القاف وفتح الباء، ) قبال( ، قرأ أهل املدينة وابن عامر)٤

هو مجع قبيل، وهو الكفيل، مثل : اينة، وقرأ اآلخرون بضم القاف والباء، قيلمع: أي
هو مجع قبيل وهو القبيلة، : ضمناء وكفالء، وقيل: رغيف ورغف، وقضيب وقضب، أي

أتيتك قبال ال دبرا إذا أتاه من : هو مبعىن املقابلة واملواجهة، من قوهلم: فوجا، وقيل: أي
$ {. قبل وجهه ¨Β (#θ çΡ% x. (#þθ ãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª!$# { )ذلك، )٥ ،}  £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& 

tβθ è= yγøgs† ∩⊇⊇⊇∪ { )٦( . 

]١١٢ [} y7 Ï9≡x‹x.uρ $ oΨù= yè y_ Èe≅ä3Ï9 @c É<tΡ #xρ ß‰tã { )فيه تعزية للنيب. أعداء: ، أي)٧  

: سرها فقاليعين كما ابتليناك هبؤالء القوم، فكذلك جعلنا لكل نيب قبلك أعداء، مث ف
} tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# ÇdÉf ø9$#uρ { )معناه شياطني : ، قال عكرمة والضحاك والسدي والكليب)٨

 اإلنس اليت مع اإلنس، وشياطني اجلن اليت مع اجلن، وليس لإلنس شياطني، وذلك أن

                                                 
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١٢: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١١٢: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٠ 

إبليس جعل جنده فريقني فبعث فريقا منهم إىل اإلنس وفريقا منهم إىل اجلن، وكال 
 وألوليائه، وهم يلتقون يف كل حني، فيقول شيطان اإلنس  الفريقني أعداء للنيب

أضللت صاحيب بكذا فأضل صاحبك مبثله، ويقول شياطني اجلن لشياطني : لشيطان اجلن
إن من اإلنس : عض، قال قتادة وجماهد واحلسناإلنس كذلك، فذلك وحي بعضهم إىل ب

إن : العايت املتمرد من كل شيء، قالوا: شياطني كما أن من اجلن شياطني، والشيطان
الشيطان إذا أعياه املؤمن وعجز من إغوائه ذهب إىل متمرد من اإلنس وهو شيطان اإلنس 

د علّي من شياطني اجلن، إن شياطني اإلنس أش: فأغراه باملؤمن ليفتنه وقال مالك بن دينار
وذلك أين إذا تعوذت باهللا ذهب عين شياطني اجلن، وشيطان اإلنس جييئين فيجرين إىل 

 {: قوله تعاىل. املعاصي عيانا Çrθ ãƒ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷èt/ { )يلقي، : ، أي)١} t∃ã÷z ã— 

ÉΑöθ s)ø9$# { )وهو قول مموه مزين مزخرف بالباطل ال معىن حتته، )٢ ،} #·‘ρ áäî ∩⊇⊄⊃∪ { )٣( ،

: هلؤالء الشياطني يزينون األعمال القبيحة لبين آدم، ويغروهنم غرورا، والغرور: يعين
öθ { الباطل، القول s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ({ )ما ألقوه من الوسوسة يف القلوب، : ، أي)٤

} öΝèδ ö‘ x‹sù $ tΒ uρ šχρçtIøtƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )٥( . 

]١١٣ [}  # xö óÁ tGÏ9uρ Ïµ øŠs9Î) äο y‰Ï↔ øùr& t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ { )متيل إليه، : ، أي)٦

صغى يصغي صغا وصغى : ميله، والفعل منه: صغو فالن معك، أي: امليل، يقال: والصغو

                                                 
 . ١١٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٢ :سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة األنعام آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠١ 

çν {ويصغى، ويصغو صغوا، واهلاء راجعة إىل زخرف القول،  öθ |Ê ÷zÏ9uρ (#θ èùÎtIø)u‹Ï9uρ{)١( 
$ {ليكتسبوا،  tΒ Νèδ šχθ èùÎtIø)•Β ∩⊇⊇⊂∪ { )اقترف فالن ماال إذا اكتسبه، وقال : ، يقال)٢

tΒ {: تعاىل uρ ô∃ÎtIø)tƒ Zπ uΖ|¡ym { )ليعملوا من الذنوب ما هم : أي: ، وقال الزجاج)٣

 . عاملون

  :} uötó قوله] ١١٤[ sùr& «!$# { )قل هلم يا حممد أفغري اهللا، : ، فيه إضمار أي)٤

}  Èö tG ö/r& { )أطلب )٥ ،} $ Vϑ s3ym { )قاضيا بيين وبينكم، وذلك أهنم كانوا يقولون )٦ 

uθ  { اجعل بيننا وبينك حكما فأجاهبم به،  للنيب èδ uρ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& ãΝà6øŠs9Î) |=≈ tG Å3ø9$# 

Wξ ¢ÁxãΒ 4 { )مفصال أي مخسا مخسا وعشرا : القرآن، وقيل: ، مبينا فيه أمره وهنيه، يعين)٧

M|  {: عشرا، كما قـال Îm7s[ãΖÏ9 Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù ( { )٨( ،}  t Ï% ©!$#uρ ÞΟßγ≈ oΨ ÷s?# u |=≈ tG Å3ø9$# { )٩( ،

هم مؤمنو أهل : علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة واإلجنيل، وقيل: يعين
 واملراد من الكتاب هو القرآن،  النيبهم رءوس أصحاب : الكتاب، وقال عطاء

}tβθßϑ n= ôè tƒ …çµ ¯Ρr& ×Α̈”t∴ãΒ { )بالتشديد من )مرتل( :القرآن، قرأ ابن عامر وحفص: ، يعين)١٠ ،

                                                 
 . ١١٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة الشورى آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ٣٢: ة سورة الفرقان آي) ٨(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٢ 

: الترتيل ألنه انزل جنوما متفرقة، وقرأ اآلخرون بالتخفيف من اإلنزال، لقوله تعاىل
} uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# { )١( ،}  Ï iΒ y7 Î i/ ¢‘ È d, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

t Î tI ôϑ ßϑ ø9  . كني أهنم يعلمون ذلك من الشا)٢( } ∪⊇⊆⊆∩ #$

  :} ôM قوله] ١١٥[ £ϑ s?uρ àM yϑ Î= x. y7 În/u‘ { )كلمة( ، قرأ أهل الكوفة ويعقوب)٣ (

باجلمع، وأراد بالكلمات أمره وهنيه ووعده ) كلمات( على التوحيد، وقرأ اآلخرون
$ {وعيده، و ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4{ )صدقا يف الوعد والوعيد، وعدال يف األمر والنهي، : ، أي)٤

ω tΑÏd‰t6 {. صادقا فيما وعد وعدال فيما حكم: قال قتادة ومقاتل ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 4 { )٥( ،

uθ  {ال راد لقضائه وال مغري حلكمه وال خلف لوعده، : قال ابن عباس èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yè ø9 أراد بالكلمات القرآن ال مبدل له، يريد ال يزيد فيه املفترون وال : ، قيل)٦( } ∪∋⊆⊆∩ #$

 . ينقصون

]١١٦ [}  β Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 { )عن دين )٧ ،

أراد أهنم جادلوا رسول : اهللا، وذلك أن أكثر أهل األرض كانوا على الضاللة، وقيل
أتأكلون ما تقتلون وال تأكلون ما قتله اهللا :  واملؤمنني يف أكل امليتة، وقالوا اهللا

βÎ)uρ ôìÏÜè? usYò2 {:  فقالعز وجل؟ r& tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# { )وإن تطعهم يف أكل : ، أي)٨
                                                 

 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١١٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١٦: م آية سورة األنعا) ٧(
 . ١١٦: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٣ 

x8θ {امليتة  = ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £©à9$# { )يريد أن دينهم الذي هم عليه )١ ،

β÷  {ظن وهوى مل يأخذوه عن بصرية،  Î)uρ öΝèδ ω Î) tβθß¹ ãøƒ s† ∩⊇⊇∉∪ { )يكذبون)٢ ، . 

]١١٧ [} ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ãΝn= ôã r& tΒ ‘≅ÅÒ tƒ tã Ï& Î#‹Î7y™ ( { )نصب ) من( موضع: ، قيل)٣

موضعه رفع باالبتداء، ولفظها لفظ : مبن يضل، وقال الزجاج: برتع حرف الصفة، أي
uθ  {علم أي الناس من يضل عن سبيله، إن ربك هو أ: االستفهام، واملعىن èδ uρ ãΝn= ôã r& 

š Ï‰tG ôγ ßϑø9$$ Î/ ∩⊇⊇∠∪ { )أخرب أنه أعلم بالفريقني الضالني واملهتدين فيجازي كال مبا )٤ ،

 . يستحقون

θ#)  {: قوله تعاىل] ١١٨[ è= ä3sù $ £ϑÏΒ tÏ.èŒ ãΛôœ$# «!$# Ïµ ø‹n= tã { )كلوا مما ذبح على : ، أي)٥

β  {اسم اهللا،  Î) ΛäΨ ä. Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊇∇∪ { )وذلك أهنم كانوا حيرمون أصنافا من )٦ ،

 . أحلوا ما أحل اهللا وحرموا ما حرم اهللا: النعم وحيلون األموات، فقيل هلم
قوله تعاىل َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم 

 ....  ِإلَْيِهِإلَّا َما اْضطُِرْرُتْم
$  {: مث قـال] ١١٩[ tΒ uρ öΝ ä3 s9 { )أي شيء لكـم، :  يعين)٧}  ω r& 

(#θ è= à2 ù' s? { )ومـا مينعكـم مـن أن تأكـلـوا )٨ ،}  $ £ϑ ÏΒ t Ï. èŒ ÞΟ ó™ $# «! $# 

                                                 
 . ١١٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١١٩: ألنعام آية سورة ا) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٤ 

Ïµ ø‹ n= tã { )من الذبائح، )١ ،}  ô‰ s% uρ Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 $ ¨Β tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n= tæ { )قرأ أهل )٢ ،

بالفتح فيهما أي فصل اهللا ما حرمه ) حرم(، و)فصل( املدينة ويعقوب وحفص
وقرأ ابن كثري وابن عامر ويعقوب وأبو عمرو بضم الفاء ) اسم اهللا( عليكم، لقوله

وقرأ محزة ) ذكر( مية الفاعل، لقولهواحلاء وكسر الصاد والراء على غري تس
بالضـم، وأراد بتفصيل احملرمات ما ) حرم(، و)فصل( والكسائي وأبو بكر بالفتح

ôM {: ذكرت يف قوله تعاىل tΒ Ì h ãm  ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ { )٣( ،}  ω Î) $ tΒ 

óΟ è? ö‘ Ì äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 3{ )لكم عند االضطرار،  من هذه األشياء فإنه حالل)٤ } ¨β Î) uρ 

# Z ÏW x. tβθ = ÅÒ ã‹ يف سورة ) ليضلوا( قرأ أهل الكوفة بضم الياء وكذلك قوله، )٥( } 9©

x8θ  { :يونس، لقوله تعاىل = ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «!  أراد به عمرو بن :، وقيل)٦( } 4 #$

حلي فمن دونه من املشركني الذين اختذوا البحائر والسوائب، وقرأ اآلخرون بالفتح 
Ο { ،)من يضل( :لقوله Îγ Í← !# uθ ÷δ r' Î/ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïæ 3 { )أكل ما ، حني امتنعوا مـن )٧

β¨  {ذكر اسـم اهللا عليـه ودعـوا إىل أكـل امليتـة،  Î) š −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

t Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊇∪ { )الذين جياوزون احلالل إىل احلرام)٨ ، . 

                                                 
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١١٩: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٥ 

]١٢٠ [} (#ρ â‘ sŒuρ tÎγ≈ sß ÉΟøO M}$# ÿ…çµ oΨ ÏÛ$ t/uρ 4{ )الذنوب كـلها ألهنا ال ختلو من : ، يعين)١

ظاهره ما يعمله اإلنسان باجلوارح : عالنيته وسره، وقال جماهد: هذين الوجهني، قال قتادة
: ا ينويه ويقصده بقلبه كاملصر على الذنب القاصد له، قال الكـليبمن الذنوب، وباطنه م

ظاهره الزنا وباطنه املخالفة، وأكثر املفسرين على أن ظاهر اإلمث اإلعالن بالزنا، وهم 
أصحاب الروايات، وباطنه االستمرار به، وذلك أن العرب كانوا حيبون الزنا وكان 

 وقال   يبايل به فيظهره، فحرمهما اهللالشريف منهم يتشرف فيسره، وغري الشريف ال
إن ظاهر اإلمث التجرد : ظاهر اإلمث نكاح احملارم وباطنه الزنا، وقال ابن زيد: سعيد بن جبري

ظاهر اإلمث طواف : من الثياب والتعري يف الطواف والباطن الزنا، وروى حيان عن الكليب
β¨ {ل عراة، الرجال بالبيت هنارا عراة، وباطنه طواف النساء باللي Î) š Ï%©!$# tβθç7Å¡õ3tƒ 

zΟøO M}$# tβ ÷ρ t“ ôf ã‹y™ { )يف اآلخرة، )٢ ،} $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ èùÎtIø)tƒ ∩⊇⊄⊃∪ { )يكتسبون يف الدنيا)٣ ، . 

  :} Ÿω قوله] ١٢١[ uρ (#θè= à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟs9 Ìx.õ‹ãƒ ÞΟó™ $# «!$# Ïµ ø‹n= tã { )قال ابن )٤ 

وقال .  يف حترمي امليتات وما يف معناها من املنخنقة وغريهااآلية: عباس رضي اهللا عنهما
 çµ̄ΡÎ)uρ… {اآلية يف حتريـم الذبائـح اليت كانـوا يذحبوهنا على اسم األصنام : عطـاء

×,ó¡Ïs9 3 { )ر اسم غري اهللا كما قال يف آخر السورة ، والفسق يف ذك)٥} Hω ß‰É r̀& ’Îû !$ tΒ 

z Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 5ΟÏã$ sÛ { )إىل قوله )٦ } ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ 4 { )٧( ،} ¨βÎ)uρ 

                                                 
 . ١٢٠: ة األنعام آية سور) ١(
 . ١٢٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٦ 

šÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθ ã‹s9 #’ n< Î) óΟÎγ Í← !$ u‹Ï9÷ρ r& öΝä.θ ä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( { )الشياطني ليوسوسون إىل ، أراد أن )١

يا حممد أخربنا عن الشاة : أوليائهم من املشركني ليجادلوكـم، وذلك أن املشركني قالوا
اهللا قتلها، قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حالل، وما : إذا ماتت من قتلها؟ فقال

β÷  {ة، قتله الكلب والصقر والفهد حالل، وما قتله اهللا حرام؟ فأنزل اهللا هذه اآلي Î)uρ 

öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& { )يف أكل امليتة، )٢ ،} öΝä3¯ΡÎ) tβθ ä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )وفيه دليل : ، قال الزجاج)٣

 . على أن من أحل شيئا مما حرم اهللا أو حرم ما أحل اهللا فهو مشرك

tΒ  {: قوله] ١٢٢[ uρ r& tβ% x. $ \G øŠtΒ çµ≈oΨ ÷uŠôm r'sù { )لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا(و) ميتا( ، قرأ نافع)٤ (

كان : أي) فأحييناه( بالتشديد فيهن، وقرأ اآلخرون بالتخفيف) الْأَْرُض الَْمْيَتةُ أَْحَيْيَناَها(و
$  {ضاال فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه باإلميان،  oΨ ù= yèy_ uρ …çµ s9 #Y‘θçΡ { )يستضيء )٥ ،

  {به،  Å´ ôϑ tƒ Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# { )النور هو اإلسالم، لقوله : ، على قصد السبيل، قيل)٦

Οßγ  {تعاىل  ã_ Ì÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ( { )هو كتاب اهللا بينة من اهللا : ، وقال قتادة)٧

yϑ  {مع املؤمن، هبا يعمل وهبا يأخذ وإليها ينتهي،؟  x. …ã& é#sW¨Β ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# { )املثل )٨ ،

§{ {صلة، أي كمن هو يف الظلمات،  øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷] Ï iΒ 4 { )من ظلمة الكفر :  يعين)٩
                                                 

 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٧ 

} š Ï9≡x‹x. zÎiƒ ã— t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊄⊄∪ { )قال ابن . ، من الكفر واملعصية)١

 . يريد زين هلم الشيطان عبادة األصنام: عباس

  :} y7 قوله] ١٢٣[ Ï9≡x‹x.uρ $ uΖù= yè y_ ’Îû Èe≅ä. >π tƒ ös% uÉ9≈ Ÿ2 r& $ yγŠ ÏΒ Ìôf ãΒ { )كما : ، أي)٢

عظماءها، مجع أكرب، : أن فساق مكة أكابرها، كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها، أي
 جعل يف كل قرية أتباع مثل أفضل وأفاضل، وأسود وأساود، وذلك سنة اهللا تعاىل أنه
ß  {: الرسل ضعفاءهم، كما قال يف قصة نوح عليه السالم ÏΒ ÷σ çΡ r& y7 s9 y7 yè t7 ¨? $# uρ 

tβθ ä9 sŒ ö‘ F{ ρ#)  {، وجعل فساقهم أكابرهم، )٣( } ∪⊆⊆⊆∩ #$ ãà6ôϑ u‹Ï9 $ yγŠ Ïù ( { )وذلك أهنم )٤ ،

  أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن اإلميان مبحمد
$  {إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب، : يقولون لكل من يقدم tΒ uρ tβρãà6ôϑ tƒ ω Î) 

öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ { )ألن وبال مكرهم يعود عليهم، )٥ ،} $ tΒ uρ tβρ áãèô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )أنه كذلك)٦ ، . 

#  {: قوله تعاىل] ١٢٤[ sŒ Î) uρ öΝ ßγ ø? u !% y` ×π tƒ# u (#θ ä9$ s%  s9 z ÏΒ ÷σ œΡ 4 ®L ym 4’ tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷V ÏΒ !$ tΒ 

u’ ÎAρ é& ã≅ ß™ â‘ «!$# ¢ { )مثل ما أويت رسل اهللا من النبوة، وذلك أن الوليد بن املغرية : ، يعين)٧

 كانت النبوة حقا لكنت أوىل هبا منك، ألين أكرب منك سنا وأكثر منك ماال لو: قال
زامحنا بنو : نزلت يف أيب جهل، وذلك أنه قال: وقال مقاتل. فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

منا نيب يوحى إليه، واهللا ال : عبد مناف يف الشرف حىت إنا صرنا كفرسي رهان، قالوا
                                                 

 . ١٢٢: سورة األنعام آية ) ١(
  .١٢٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١١١: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٢٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٢٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٨ 

#  {:   أن يأتينا وحي كما يأتيه، فأنزل اهللانؤمن به وال نتبعه أبدا إال  sŒ Î) uρ 

öΝ ßγ ø? u !% y` ×π tƒ# u { )حجة على صدق حممد)١ ، يعين أبا جهل، :  قالوا}  s9 z ÏΒ ÷σ œΡ 

4 ®L ym 4’ tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷V ÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρ é& ã≅ ß™ â‘ «! !ª  {: مث قال اهللا تعاىل.  ، يعين حممدا)٢( }¢ #$ $# 

ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ 3 { )على التوحيد، ) رسالته( قرأ ابن كثري وحفص، )٣

Ü=Š { .باجلمع، يعين اهللا أعلم مبن هو أحق بالرسالة) رساالته( وقرأ اآلخرون ÅÁ ã y™ 

t Ï% ©! $# (#θ ãΒ t ô_ r& î‘$ tó y‰Ψ { وهـوان، )٤( } ¹| Ïã «! مـن عنـد اهللا، : ، أي)٥( } #$

} Ò># x‹ tã uρ 7‰ƒ Ï‰ x© $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβρ ã ä3 ôϑ tƒ ∩⊇⊄⊆∪ { )صغار يف الدنيا وعذاب : ، قيل)٦

 . شديد يف اآلخرة
 .... قوله تعاىل فََمْن ُيِرِد اللَُّه أَنْ َيهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِللِْإْسلَاِم

 :} yϑ قوله] ١٢٥[ sù ÏŠÌãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( { )أي)٧ ، :

tΒ {يفتح قلبه وينوره حىت يقبل اإلسالم  uρ ÷ŠÌãƒ β r& …ã& ©#ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê { )٨( ،

: ، بالتخفيف ها هنا ويف الفرقان، والباقون بالتشديد، ومها لغتان مثل)ضيقا( قرأ ابن كثري
% {هني وهني ولني ولني،  [ t̀ym { )قرأ أهل املدينة وأبو بكر بكسر الراء والباقون )٩ ،

                                                 
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٢٤ :سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٢٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٢٥: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٠٩ 

الدنف والدنف، واملصدر كالطلب ومعناه ذا حرج، : حها، ومها لغتان أيضا مثلبفت
وقال . وبالكسر االسم وهو أشد الضيق، يعىن جيعل قلبه ضيقا حىت ال يدخله اإلميان

إذا مسع ذكر اهللا امشأز قلبه، وإذا ذكر شيء : قال ابن عباس. ليس للخري فيه منفذ: الكليب
$ { ذلك من عبادة األصنام ارتاح إىل yϑ ¯Ρr'Ÿ2 ß‰¨è¢Á tƒ ’ Îû Ï!$ yϑ ، وقرأ ابن )١( } 4 9$#¡¡

باأللف، أي ) يصاعد( بالتخفيف وسكون الصاد، وقرأ أبو بكر عن عاصم) يصعد( :كثري
يشق عليه : يتصعد، يعين: د والعني، أيبتشديد الصا) يصعد( يتصاعد، وقرأ اآلخرون

çµ…  { :وأصل الصعود املشقة، ومنه قوله تعاىل. اإلميان كما يشق عليه صعود السماء à)Ïδö‘ é'y™ 

#·Šθ ãè š {. عقبة شاقة:  أي)٢( } ∪∠⊆∩ ¹| Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yèøgs† ª!$# }§ô_ Íh9$# ’ n?tã š Ï%©!$# Ÿω 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊄∈∪ { )وقال يسلط عليه، : الرجس هو الشيطان، أي:  قال ابن عباس)٣

 الرجس العذاب: وقال عطاء. الرجس ما ال خري فيه:  جماهدهو املأمث، وقال: الكليب
:  كان إذا دخل اخلالء قال روي أن رسول اهللا. هو النجس: وقيل. مثل الرجز

الرجس اللعنة يف : وقال الزجاج. )٥( )٤( } اللهم إين أعوذ بك من الرجس والنجس {

 . دنيا والعذاب يف اآلخرةال

                                                 
 . ١٢٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٧: سورة املدثر آية ) ٢(
 . ١٢٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 ). ٢٩٩(ة وسننها ابن ماجه الطهار) ٤(
 وقال يف الزوائد إسناده ضعيف والذي يف الصحيحني ١/١٠٩) ٢٩٩(أخرجه ابن ماجه يف الطهارة رقم ) ٥(

 ). اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث(
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≈› } #x قوله] ١٢٦[ yδ uρ äÞ≡uÅÀ y7 În/u‘ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ 3 { )وقيل. هذا الذي بينا:  أي)١ :

فيه هذا الذي أنت عليه يا حممد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه مستقيما ال عوج 
$ %ô‰s {. وهو اإلسالم uΖù= ¢Á sù ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβρ ã©.¤‹tƒ ∩⊇⊄∉∪ { )٢( . 

]١٢٧ [} * öΝçλm; â‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ( { )قال أكثر املفسرين. اجلنة: يعين، )٣ :

هلم دار السالمة من اآلفات، وهي : السالم هو السالمة، أي: السالم هو اهللا وداره اجلنة وقيل
مسيت بذلك ألن : ومسيت دار السالم ألن كل من دخلها سلم من الباليا والرزايا، وقيل. اجلنة

$  {: ، فقال يف االبتداءمجيع حاالهتا مقرونة بالسالم yδθè= äz ÷Š$# AΟ≈ n= |¡Î0 tÏΖÏΒ#u ∩⊆∉∪ { )٤( ،

èπ {: وقال s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθè= äz ô‰tƒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪  íΝ≈ n= y™ /ä3ø‹n= tæ { )وقال)٥ ، :}  Ÿω 

tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκ Ïù #Yθ øó s9 Ÿω uρ $ ¸ϑ‹ ÏO ù's? ∩⊄∈∪  ω Î) WξŠ Ï% $ Vϑ≈n= y™ $ Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪ { )وقال)٦ ، :}  öΝåκçJ̈ŠÏt rB $ pκ Ïù 

íΝ≈ n= y™ ∩⊄⊂∪ { )وقال)٧ ، :}  ÖΝ≈ n= y™ Zω öθ s% ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠ Ïm §‘ ∩∈∇∪ { )٨( .}  uθ èδuρ Οßγ •‹Ï9uρ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄∠∪ { )يتوالهم يف الدنيا بالتوفيق ويف اآلخرة : ، قال احلسني بن الفضل)٩

 . باجلزاء

                                                 
 . ١٢٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٤٦ :سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة الواقعة آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة يس آية ) ٨(
 . ١٢٧: سورة األنعام آية ) ٩(
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  :} tΠ قوله] ١٢٨[ öθ tƒ uρ óΟ èδ ç à³ øt s† { )بالياء )حيشرهم( :، قرأ حفص)١ ،

} $ YèŠÏΗsd { )وليعين اجلن واإلنس جيمعهم يف موقف القيامة فيق، )٢ :} u|³÷è yϑ≈ tƒ 

ÇdÅgø: Ï‰s% Οè?÷sYõ3tG {الشياطني، : ، واملراد باجلن)٣( } #$ ó™ $# zÏiΒ Ä§ΡM}$# ( { )استكثرمت :  أي)٤

$tΑ {أضللتـم كثريا، : مـن اإلنس باإلضالل واإلغـواء أي s% uρ Ν èδ äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& z Ï iΒ 

Ä§Ρ M} $  {نس، أولياء الشياطني الذين أطاعوهـم من اإل:  يعين)٥( } #$ oΨ −/u‘ yìtFôϑ tG ó™ $# 

$ uΖàÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7Î/ { )استمتاع اإلنس باجلن هو أن الرجل كان إذا سافر : ، قال الكليب)٦

ادي من سفهاء أعوذ بسيد هذا الو: ونزل بأرض قفر وخاف على نفسه من اجلن قال
هو أهنم قالوا قد سدنا اإلنس مع : قومه، فيبيت يف جوارهم، وأما استمتاع اجلن باإلنس

: فيزدادون شرفا يف قومهم وعظما يف أنفسهم، وهذا كقوله تعاىل  .اجلن، حىت عاذوا بنا
}  …çµ ¯Ρr&uρ tβ% x. ×Α% y Í̀‘ zÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α% y Ì̀Î/ zÏiΒ ÇdÅgø: $# öΝèδρßŠ# t“ sù $ Z)yδ u‘ ∩∉∪ { )وقيل)٧  :

استمتاع اإلنس باجلن ما كانوا يلقون إليهم من األراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم هلم 
طاعة اإلنس هلم األمور اليت يهووهنا، حىت يسهل فعلها عليهم، واستمتاع اجلن باإلنس 

هو طاعة بعضهم بعضا : قال حممد بن كعب. فيما يزينون هلم من الضاللة واملعاصي
$!  {وموافقة بعضهم لبعض،  oΨ øón= t/uρ $ uΖn= y_ r& ü“ Ï% ©!$# |M ù= §_ r& $ uΖs9 4 { )القيامة والبعث، : ، يعين)٨

                                                 
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٦: سورة اجلن آية ) ٧(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٨(
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}tΑ$ s% { )اهللا تعاىل)١  :}  â‘$̈Ψ9$# öΝä31 uθ ÷WtΒ { )مقامكم، )٢ ،}  t Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù ω Î) $ tΒ u!$ x© 

ª!$# 3 { )اختلفوا يف هذا االستثناء كما اختلفوا يف قوله)٣ ، :}  š Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ#yŠ 

ÝV≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ω Î) $ tΒ u!$ x© y7 •/u‘ 4 { )أراد إال قدر مدة ما بني بعثهم إىل : ، قيل)٤

االستثناء يرجع إىل العذاب، : خالدون يف النار إال هذا املقدار، وقيل: دخوهلم جهنم، يعين
$‘â {: وهو قوله ¨Ψ9$# öΝä31 uθ ÷WtΒ { )خالدين يف النار سوى ما شاء اهللا من أنواع : أي، )٥

 االستثناء يرجع إىل قوم سبق فيهم علم اهللا أهنم يسلمون فيخرجون: العذاب، وقال ابن عباس
β¨{على هذا التأويل، ) من( مبعىن) ما(من النار و Î) y7 −/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇⊄∇∪{ )قيل)٦ ، :

 . حكـيم مبن استثىن عليم مبا يف قلوهبم من الرب والتقوى

]١٢٩ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ ’Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ tÏΗ Í>≈ ©à9$# $KÒ ÷è t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩⊇⊄∪ { )قيل)٧  :

كما خذلنا عصاة اجلن واإلنس حىت استمتع بعضهم ببعض نويل بعض الظاملني بعضا، : أي
من أعان : " نسلط بعض الظاملني على بعض، فنأخذ من الظامل بالظامل، كما جاء: أي

ن أين جنعل بعضهم أولياء بعض، فاملؤمن ويل املؤم:  وقال قتادة)٨( "ظاملا سلطه اهللا عليه 
نتبع بعضهم بعضا يف : وروي عن معمر عن قتادة. كان، والكافر ويل الكافر حيث كان

معناه نويل ظلمة اإلنس ظلمة اجلن، ونويل ظلمة اجلن ظلمة : وقيل. النار، من املواالة
                                                 

 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٢٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٢٩: سورة األنعام آية ) ٧(
قال يف املقاصد احلسنة رواه ابن عساكر يف تارخيه وفيه ابن زكريا العدوي متهم بالوضع وأورده الديلمي يف ) ٨(

 . ١٧٧متييز الطيب من اخلبيث ص, ٦/٧٢فيض القدير , ٢/٢٩٧انظر كشف اخلفاء . الفردوس بال إسناد
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&Ï  {: نكل بعضهم إىل بعض، كقوله تعاىل: اإلنس، أي Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? { )وروى )١ ،

الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسريها هو أن اهللا تعاىل إذا أراد 
 . بقوم خريا وىل أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا وىل أمرهم شرارهم

 }  u|³÷è قوله] ١٣٠[ yϑ≈tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ { )اختلفوا )٢ ،

بلى أمل تسمع اهللا : يف أن اجلن هل أرسل إليهم منهم رسول، فسئل الضحاك عنه، فقال
: ين بذلك رسال من اإلنس ورسال من اجلن قال جماهد، يع)أمل يأتكم رسل منكم( يقول

öθ#)  {الرسل من اإلنس والنذر من اجلن، مث قرأ  ©9uρ 4’n< Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ •Β ∩⊄∪ { )وهم )٣ ،

ون اجلن ما مسعوا، وليس للجن رسل، فعلى هذا قوم يسمعون كالم الرسل فيبلغ
ßl  {: ينصرف إىل أحد الصنفني وهم اإلنس، كما قال) رسل منكم( قوله ãøƒ s† $ uΚ åκ÷]ÏΒ 

àσä9÷σ=9$# Üχ% y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩⊄⊄∪ { )وإمنا خيرج مـن امللـح دون العذب )٤ ،}  tβθ Áà)tƒ 

öΝà6ø‹n= tæ { )يقرءون عليكم، : ، أي)٥}  ÉL≈ tƒ#u { )كتيب )٦ ،}  ö/ä3tΡρ â‘ É‹Ψ ãƒ uρ u!$ s)Ï9 

öΝä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ 4 { )وهو يوم القيامة،  )٧} (#θä9$s% $tΡô‰Íκy− #’n?tã $uΖÅ¡àΡr& ( { )أهنم قد بلغوا، )٨ ،

  } ÞΟßγø?§sïuρ قال اهللا. وذلك حني شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر: قال مقاتل

                                                 
 . ١١٥: نساء آية سورة ال) ١(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة الرمحن آية ) ٤(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧١٤ 

äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# { )حىت مل يـؤمـنـوا، )١ ،}  (#ρ ß‰Íκy− uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& óΟßγ ¯Ρr& (#θ çΡ% x. 

š ÌÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊂⊃∪ { )٢( . 

]١٣١ [}  š Ï9≡sŒ β r& öΝ©9 ä3tƒ y7 š/§‘ y7 Î=ôγ ãΒ 3“ tà)ø9$# 5Οù= ÝàÎ/ { )ذلك الذي : ، أي)٣

ن كذهبم ألنه مل يكن ربك مهلك القرى بظلم، قصصنا عليك من أمر الرسل وعذاب م
$  {بشرك من أشرك، : مل يكن مهلكهم بظلم، أي: أي yγ è= ÷δ r&uρ tβθ è= Ï≈xî ∩⊇⊂⊇∪ { )مل )٤ ،

نوهبم من قبل أن مل يهلكهم بذ: وقال الكليب. ينذروا حىت نبعث إليهم رسال ينذروهنم
معناه مل يكن ليهلكهم دون التنبيه والتذكري بالرسل فيكون قد : وقيل. يأتيهم الرسل

ظلمهم، وذلك أن اهللا تعاىل أجرى السنة أن ال يأخذ أحدا إال بعد وجود الذنب، وإمنا 
 . يكون مذنبا إذا أمر فلم يأمتر أو هني فلم ينته، وذلك يكون بعد إنذار الرسل

 ....  َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَملُونَقوله تعاىل
]١٣٢ [}  9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã 4 { )يعين يف الثواب والعقاب على قدر )٥ ،

$  {، فمنهم هو أشد عذابا ومنهم من هو أجزل ثوابا، أعماهلم يف الدنيا tΒ uρ š •/u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/ 

$ £ϑ tã šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊂⊄∪ { )بالتاء والباقون بالياء) تعملون( ، قرأ ابن عامر)٦ . 

]١٣٣ [}  š š/u‘ uρ  Í_tó ø9$# { )عن خلقه، )١ ،} ρ èŒ Ïπ yϑôm §9$# 4 { )قال ابن عباس)٢  :

βÎ) ù't±o„ öΝà6ö7Ïδ {ذو التجاوز، خبلقه، : بأوليائه وأهل طاعته، وقال احلليب õ‹ãƒ{ )٣( ،

                                                 
 . ١٣٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٠: ألنعام آية سورة ا) ٢(
 . ١٣١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٢: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٢: سورة األنعام آية ) ٦(
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=ô#Î  {وعيد ألهل مكـة، : يهلكـكـم ÷‚ tG ó¡o„ uρ { )وخيلف وينشئ، )٤ ،}  .ÏΒ 

Νà2 Ï‰÷è t/ $ ¨Β â!$ t±o„ { )خلقا غريكـم أمثل وأطوع)٥ ، .}  !$ yϑ x. Νà2 r't±Ρr& ÏiΒ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ BΘöθs% 

š Ìyz# u ∩⊇⊂⊂∪ { )من نسل آبائهم املاضني قرنا بعد قرن: ، أي)٦ . 

]١٣٤ [}  χ Î) $ tΒ šχρ ß‰tãθè? { )ما توعدون من جميء الساعة واحلشر، :  أي)٧

}  ;NUψ ( { )كائن، )٨ ،}  !$ tΒ uρ ΟçFΡr& šÌ“ Éf ÷è ßϑÎ/ ∩⊇⊂⊆∪ { )بفائتني، يعين: ، أي)٩ :

 . يدرككم املوت حيث ما كـنتم

]١٣٥ [}  ö≅ è% { )يا حمـمد )١٠ }  ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θ è= yϑ ôã $# 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ { )قرأ )١١ ،

على : كنكـم، قال عطاءعلى مت: باجلمع حيث كان أي) مكاناتكم( أبو بكر عن عاصم
يقال للرجل إذا أمر . اعملوا على ما أنتم عليه: قال الزجاج. حاالتكـم اليت أنتم عليها

اثبت على ما أنت عليه، وهذا أمر : على مكانتك يا فالن، أي. أن يثبت على حالة
 (ÎoΤÎ’  { قل هلم اعملوا على ما أنتم عاملون،   على املبالغة يقول اهللا تعاىل لنبيهوعيد

                                                                                                                                            
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٣: ورة األنعام آية س) ٥(
 . ١٣٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٣٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٣٤: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٣٤: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٣٥: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ١٣٥: سورة األنعام آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٧١٦ 

×≅ ÏΒ$ tã ( { )ما أمرين به ريب)١ ،  }  t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n= ÷è s?  tΒ Üχθ ä3 s? … çµ s9 èπ t7 É)≈ tã 

Í‘# ¤$! بالياء هنا ويف القصص، وقرأ ) يكون( :اجلنة، قرأ محزة والكسائي: ، أي)٢( } 3 #$

çµ…  {اآلخرون بالتاء لتأنيث العاقبة،  ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊂∈∪ { )قال ابن عباس)٣ ، :

 . ال يفوز: قال الضحاك. معناه ال يسعد من كفر يب وأشرك

 }  (#θ قوله] ١٣٦[ è= yè y_ uρ ¬! $£ϑ ÏΒ r&u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^öys ø9$# ÉΟ≈ yè÷ΡF{$#uρ $Y7ŠÅÁ tΡ { )اآلية، )٤ 

ان املشركون جيعلون هللا من حروثهم وأنعامهم ومثارهم وسائر أمواهلم نصيبا، ولألوثان ك
نصيبا، فما جعلوه هللا صرفوه إىل الضيفان واملساكني، وما جعلوه لألصنام أنفقوه على 

إن : األصنام وخدمها، فإن سقط شيء مما جعلوه هللا تعاىل يف نصيب األوثان تركوه وقالوا
 وإن سقط شيء من نصيب األصنام فيما جعلوه هللا ردوه إىل األوثان، اهللا غين عن هذا،

إهنا حمتاجة، وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه هللا مل يبالوا به، وإذا هلك : وقالوا
θ#)  {: أو انتقص شيء مما جعلوا لألصنام جربوه مبا جعلوه هللا، فذلك قوله تعاىل è= yè y_ uρ ¬! 

$ £ϑ ÏΒ r&u‘ sŒ { )خلق )٥ }  š∅ ÏΒ Ï^öys ø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ Y7ŠÅÁ tΡ { )وفيه اختصار جمازة)٦ ، :

θä9$#)  {.  ولشركائهم نصيباوجعلوا هللا نصيبا s)sù #x‹≈ yδ ¬! óΟÎγ Ïϑ ôã t“ Î/ { )قرأ الكسائـي )٧ ،

≈›x#  {بزعمهم بضم الزاي، والباقون بفتحها، ومها لغتان، وهو القول من غري حقيقة،  yδ uρ 

                                                 
 . ١٣٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٣٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٧(
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٧١٧ 

$ oΨ Í←!% x.uà³Ï9 ( { )األوثان، : ، يـعين)١}  $ yϑ sù šχ% Ÿ2 öΝÎγ Í←!% Ÿ2 uà³Ï9 Ÿξ sù ã≅ ÅÁ tƒ † n< Î) «!$# ( $ tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ¬! uθ ßγ sù ã≅ ÅÁ tƒ 4† n< Î) óΟÎγ Í← !%Ÿ2 uà° 3 { )ما قلنا أهنم كانوا يتمون ما : ، ومعناه)٢

: وقال قتادة. جعلوه لألوثان مما جعلوه هللا، وال يتمون ما جعلوه هللا مما جعلوه لألوثان
كائهم ومل كانوا إذا أصابتهم سنة استعانوا مبا جزءوا هللا وأكلوا منه فوفروا ما جزءوا لشر

$!u {يأكلوا منه  y™ $ tΒ šχθ ßϑà6ós tƒ ∩⊇⊂∉∪ { )بئس ما يقضون:  أي)٣ . 

]١٣٧ [} šÏ9≡x‹Ÿ2uρ š̈y— 9ÏWx6Ï9 š∅ÏiΒ šÅ2Îô³ßϑø9$# { )هلم كما زين: ، أي)٤ 

≅Ÿ { حترمي احلرث واألنعام كذلك زين لكثري من املشركني، ÷Fs% öΝÏδ Ï‰≈s9÷ρ r& öΝèδäτ !$ Ÿ2 tä© { )٥( ،

شياطينهم زينوا أو حسنوا هلم وأد البنات خيفة العيلة، مسيت : شركاؤهم أي: ال جماهدق
. الشياطني شركاء ألهنم أطاعوهم يف معصية اهللا وأضيف الشركاء إليهم ألهنم اختذوها

شركاؤهم سدنة آهلتهم الذين كانوا يزينون للكفار قتل األوالد، وكان : وقال احلليب
د له كذا غالما لينحرن أحدهم كما حلف عبد املطلب على ابنه الرجل منهم حيلف لئن ول
) أوالدهم( رفع) قتل( بضـم الزاي وكسر الياء،) زين( :عبد اهللا وقرأ ابن عامر

باخلفض على التقدمي فأضيف الفعل وهو القتل إىل الشركاء وإن مل ) شركائهم( نصب،
  قوله. أهنم فعلوهيتـولوا ذلك، ألهنم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه، فك

} öΝèδρ ßŠ÷ãÏ9 {)ليهلكـوهـم)٦ ، ,}  (#θ Ý¡Î6 ù= u‹Ï9uρ óΟÎγ ö‹n= tæ { )ليخـلطـوا عليهـم )٧ 

                                                 
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٧(
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٧١٨ 

}  öΝßγ uΖƒ ÏŠ ( { )ليدخلوا عليهم الشك يف دينهم وكانوا على دين : ، قال ابن عباس)١

öθ  {. إمساعيل فرجعوا عنه بلبس الشياطني s9uρ u!$ x© ª!$# $ tΒ çνθ è= yè sù ( { )لوشاء اهللا : ، أي)٢

öΝ  {من حترمي احلرث واألنعام وقتل األوالد، لعصمهم حىت ما فعلوا ذلك  èδ ö‘ x‹ sù { )٣( 
$  {يا حممد،  tΒ uρ šχρ ç tI ø tƒ ∩⊇⊂∠∪ { )خيتلقون من الكذب، فإن اهللا تعاىل هلم )٤ ،

 . باملرصاد
 .... ا َيطَْعُمَها ِإلَّا َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْمقوله تعاىل َوقَالُوا َهِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجٌر لَ

]١٣٨ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )املشركني:  يعين)٥ ,}  ÿÍν É‹≈ yδ ÒΟ≈ yè ÷Ρr& î^öym uρ Öôf Ïm { )٦( ،

وقال . ما جعلوا هللا وآلهلتهم من احلرث واألنعام على ما مضى ذكره: حرام، يعين: أي
$! ω  {يعين األنعام البحرية والسائبة والوصيلة واحلام، : جماهـد yγ ßϑ yè ôÜtƒ ω Î) tΒ â!$ t±®Σ 

öΝÎγ Ïϑ ôã t“Î/ { )يعنون الرجال دون النساء، )٧ ،}  íΟ≈ yè ÷Ρr&uρ ôM tΒ Ìhãm $ yδ â‘θßγ àß { )يعين)٨  :

≈ÒΟ  {احلوامي كانوا ال يركبوهنا،  yè ÷Ρr&uρ ω tβρ ãä.õ‹tƒ zΟó™ $# «!$# $ yγ øŠn= tæ { )يذحبوهنا : ، أي)٩

معناه ال حيجون عليها وال يركبوهنا لفعل : باسم األصنام ال باسم اهللا، وقال أبو وائل
 بذكر اسم اهللا على فعل اخلري عرب بذكر اهللا تعاىل عن فعل  ألنه ملا جرت العادةاخلري،

                                                 
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٨: ة سورة األنعام آي) ٦(
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧١٩ 

¹!#uÏIøù$# Ïµ {. اخلري ø‹n= tã 4 { )أهنم يفعلون ذلك ويزعمون أن اهللا أمرهم به افتراء : ، يعين)١

ΟÎγƒ {عليه  Ì“ ôf u‹y™ $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šχρçtIøtƒ ∩⊇⊂∇∪ { )٢( . 

]١٣٩ [} (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ † Îû Èβθ äÜ ç/ Íν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡ Í‘θ à2 ä% Î k! îΠ § pt èΧ uρ #’ n? tã 

$ uΖ Å_≡ uρ ø— r& ({ )أراد أجنة البحائر والسوائب : قال ابن عباس وقتادة والشعيب. نسائنا: ، أي)٣

فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء 
نسابة وعالمة، وقال : اصة والعامة، كقوهلمللتأكيد كاخل) اخلالصة( وأدخل اهلاء يف. مجيعا

خالص وخالصة واحد، مثل وعظ : وقال الكسائي. أدخلت اهلاء لتأنيثها: الفراء رمحه اهللا
βÎ)uρ ä3tƒ Zπ {وموعظة،  tG ø‹¨Β { )رفع، ) ميتة( بالتاء) تكن( :بو جعفر، قرأ ابن عامر وأ)٤

) تكن( وقرأ أبو بكر عن عاصم. ذكر الفعل بعالمة التأنيث، ألن امليتة يف اللفظ مؤنثة
) ميتة( بالياء) وإن يكن( :وإن تكن األجنة ميتة، وقرأ ابن كثري: نصب، أي) ميتة( بالتاء
وإن ( ا، وقرأ اآلخرونوان يقع ما يف البطون ميت: ألن املراد بامليتة امليت، أي. رفع
وان يكن ما يف البطون ميتة، يدل عليه أنه : أي) ما( نصب، رده إىل) ميتة(  بالياء)يكن
óΟßγ {: قال sù Ïµ‹ Ïù â!% Ÿ2 uà° 4 { )والنساء فيه شركاءفيها، وأراد أن الرجال : ، ومل يقل)٥ .

}öΝÎγƒÌ“ ôf uŠy™ öΝßγ xô¹ uρ 4 { )بوصفهم، أو على وصفهم الكذب على اهللا، : ، أي)٦}  …çµ ¯ΡÎ) 

íΝŠ Å6ym ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇⊂∪ { )٧( . 
                                                 

 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٣٩: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٣٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٣٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٣٩: ام آية سورة األنع) ٦(
 . ١٣٩: سورة األنعام آية ) ٧(
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٧٢٠ 

]١٤٠ [}  ô‰s% uÅ£yz t Ï% ©!$# (#þθ è= tG s% öΝèδ y‰≈ s9÷ρ r& { )قتلوا( ، قرأ ابن عامر وابن كثري)١ (

$  {. بتشديد التاء على التكثري، وقرأ اآلخرون بالتخفيف Jγ xy™ { )جهال)٢ ، .}  Îötó Î/ 

5Οù= Ïæ { )نزلت يف ربيعة ومضر وبعض العرب من غريهم، كانوا يدفنون البنات أحياء )٣ ،

θãΒ#)  {. لون ذلكخمافة السيب والفقر، وكان بنو كنانة ال يفع §ym uρ $ tΒ ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# { )٤( ،

’ #$¹!#uÏIøù  {البحرية والسائبة والوصيلة واحلام، : يعين n?tã «!$# 4 { )إن اهللا : ، حيث قالوا)٥

=ô‰s% (#θ  {أمرهم هبا،  |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 š Ï‰tG ôγ ãΒ ∩⊇⊆⊃∪ { )٦( . 

uθ * {: قوله تعاىل] ١٤١[ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# r't±Σ r& ;M≈̈Ψ y_ { )بسـاتيـن، )٧ ،}  ;M≈x©ρ á÷è ¨Β 

uöxî uρ ;M≈x©ρ â÷êtΒ { )وقال ابن عباس. مرفوعاتمسموكات مرفوعات وغري : ، أي)٨ :

الكرم والقرع : ما انبسط على وجه األرض، وانتشر مما يعرش، مثل: معروشات
ما قام على ساق وبسق، مثل النخل والزرع : والبطيخ وغريها، وغري معروشات

. كالمها الكرم خاصة منها ما عرش ومنها ما مل يعرش:  وقال الضحاك.وسائر األشجار
} Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ tí ö‘ ¨“9$#uρ { )وانشأ النخل والزرع، : ، أي)٩}  $̧Î= tFøƒ èΧ …ã&é#à2 é& { )مثره )١٠ ،

                                                 
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٤١: األنعام آية سورة ) ٨(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ١٠(
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٧٢١ 

šχθ  {حلامض واجليد والرديء، وطعمه منه احللو وا çG ÷ƒ ¨“9$#uρ šχ$ ¨Β ”9$#uρ $ \κÈ:≈ t±tFãΒ { )١( ،

uöxî {يف النظر،  uρ 7µ Î7≈ t±tFãΒ 4 { )يف املطعم مثل الرمانتني لوهنما واحد وطعمهما )٢ ،

θ#) {خمتلف،  è= à2 ÏΒ ÿÍν Ìyϑ rO !#sŒÎ) tyϑ øO r& { )هذا أمر إباحة)٣ ، .}  (#θ è?# uuρ …çµ ¤)ym uΘöθ tƒ 

Íν ÏŠ$ |Á ym ( { )بفتح احلاء، وقرأ اآلخرون ) حصاده(  قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم)٤

بكسرها، ومعنامها واحد، كالصرام والصرام واجلزاز واجلزاز، واختلفوا يف هذا احلق فقال 
إهنا الزكاة املفروضة من : حلسن وجابر بن زيد وسعيد بن املسيبابن عباس وطاوس وا

حق يف املال : العشر ونصف العشر، وقال علي بن احلسني وعطاء وجماهد ومحاد واحلكم
. هو الضغث: قال إبراهيم. سوى الزكاة أمر بإتيانه ألن اآلية مكية وفرضت الزكاة باملدينة

كان هذا حقا يؤمر بإتيانه يف ابتداء : ن جبريوقال سعيد ب. لقاط السنبل: وقال الربيع
نسخت الزكاة كل نفقة : قال مقسم عن ابن عباس. اإلسالم فصار منسوخا بإجياب العشر

Ÿω  {. يف القرآن uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† šÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ { )أراد باإلسراف : ، قيل)٥

: قال الزجاج. ال تسرفوا أي ال تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء: قال السدي. إعطاء الكل
على هذا إذا أعطى اإلنس كل ماله ومل يوصل إىل عياله شيئا فقد أسرف، ألنه جاء يف 

. معناه ال متنعوا الصدقة:  وقال سعيد بن املسيب)٧( )٦( } .عولابدأ مبن ت {: اخلرب

                                                 
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤١: سورة األنعام آية ) ٥(
 ). ٢/١٥٢(أمحد ) ٦(
 ومسلم يف الزكاة باب بيان أفضل الصدقة ٣/٢٩٤اري يف الزكاة باب ال صدقة إال عن ظهر غىن أخرجه البخ) ٧(

 . ، . ٥/١٧٨ واملصنف يف شرح السنة ٢/٧١٧) ١٠٣٤(رقـم 



 خمتصر تفسري البغوي

٧٢٢ 

ال تتجاوز احلد يف البخل واإلمساك حىت متنعوا الواجب من : فتأويل هذه اآلية على هذا
ال تنفقوا يف : وقال الزهري. ال تشركوا األصنام يف احلرث واألنعام: وقال مقاتل. الصدقة
لو كان أبو قبيس :  وقال صرت به عن حق اهللاإلسراف ما ق: وقال جماهد. املعصية

ذهبا لرجل فأنفقه يف طاعة اهللا مل يكن مسرفا ولو أنفق درمها أو مدا يف معصية اهللا كان 
وروى ابن . ما جاوزت به أمر اهللا فهو سرف وإسراف: وقال إياس بن معاوية. مسرفا

 . حقكمال تأخذوا فوق : وهب عن أيب زيد، قال اخلطاب للسالطني، يقول
قوله تعاىل َوِمَن الْأَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َولَا َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت 

 .... الشَّْيطَاِن
∅ } š قوله] ١٤٢[ ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# {) وأنشأ من األنعام، :  أي)١}\' s!θ ßϑ ym {)٢( ،

$  {وهي كل ما حيمل عليها من اإلبل،  V© ósùuρ 4 { )وهي الصغار من اإلبل اليت حتمل )٣ ،

}  (#θ è= à2 $ £ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 { )ال تسلكوا طريقة وآثاره )٤ ،

çµ̄ΡÎ) öΝä3s9 Aρ…  {, يف حترمي احلرث واألنعام ß‰tã ×Î7•Β ∩⊇⊆⊄∪ { )مث بني احلمولة والفرش . )٥

 : فقال

]١٤٣ [}  sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρ ø— r& ( { )أي, ، نصبها على البدل من احلمولة والفرش)٦ :

∅š  {, وأنشأ من األنعام مثانية أزواج أصناف ÏiΒ Èβù'Ò9$# È ÷uΖøO ، أي الذكر )٧( } #$

                                                 
 . ١٤٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٢: ورة األنعام آية س) ٥(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٢٣ 

ب تسمي الواحد زوجا إذا كان ال ينفك والعر, واألنثى، فالذكر زوج واألنثى زوج
والواحد ضأن واألنثى , والضأن النعاج، وهي ذوات الصوف من الغنم, عن اآلخرة

∅š  {, والواحد ضأن واألنثى ضائنة، واجلمع ضوائن,  واجلمع ضوائن,ضائنة ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑ ø9$# 

È ÷uΖøO والباقون , بفتح العني) ومن املعز(  قرأ ابن كثري وابن عامر وأهل البصرة)١( } 3 #$

واملعز واملعزى مجع ال واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، ومجع , بسكوهنا
≅ö  {املاعز معيز، ومجع املاعزة مواعز،  è% { )يا حممد )٢ }  È ø tŸ2 ©%! !#u tΠ§ym { )اهللا ، )٣

ÏΘ  {عليكم، يعين ذكر الضأن واملعز،  r& È ÷ uŠ s[Ρ W{ ، يعين أنثى الضأن واملعز، )٤( } #$

}  $ ¨Βr& ôM n= yϑ tG ô© $# Ïµ ø‹n= tã ãΠ% tnö‘ r& È ÷uŠs[ΡW{$# ( { )تشتمل إال على ذكر وأنثى، ، منهما فإهنا ال )٥

}  ’ÎΤθ ä↔ Îm7tΡ { )وأخربوين، )٦ }  AΟù= Ïè Î/ { )روا ما حرمتم بعلم، فس: ، قال الزجـاج)٧

}  β Î) óΟçGΖà2 tÏ% Ï‰≈  .  أن اهللا تعاىل حرم هذا)٨( } ∪⊃⊇⊆∩ ¹|

]١٤٤ [}  zÏΒ uρ È≅ Î/M}$# È ÷uΖøO $# š∅ ÏΒ uρ Ìs)t7ø9$# È ÷uΖøO $# 3 ö≅ è% È ø tŸ2 ©%! !#u tΠ§ym ÏΘr& È ÷u‹sVΡW{$# $ ¨Β r& 

ôM n= yϑ tG ô© $# Ïµø‹n= tã ãΠ% tnö‘ r& È÷u‹sVΡW{$# ({ )وذلك أهنم كانوا يقولون)٩ ، :}  ÿÍν É‹≈ yδ ÒΟ≈ yè÷Ρr& î^öym uρ 

                                                 
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٤٣: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٤٤: سورة األنعام آية ) ٩(
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Öôf Ïm { )١( ،}  (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ † Îû ÈβθäÜç/ Íν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡÍ‘θ à2 ä%Îk! îΠ§pt èΧuρ #’ n?tã $ uΖÅ_≡uρ ø— r& 

، وحرموا البحرية والسائبة والوصيلة واحلام، وكانوا حيرمون بعضها على الرجال )٢( } )

والنساء وبعضها على النساء دون الرجال، فلما قام اإلسالم وثبتت األحكام جادلوا 
Πr& óΟçGΨ÷  { يف ذلك  النيب à2 u!#y‰pκà− øŒÎ) ãΝà68 ¢¹ uρ ª!$# #x‹≈ yγ Î/ 4 ôyϑ sù ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã 

«!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒã‹Ïj9 }¨$ ¨Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ 3 { )من جاء بعده على أراد عمرو بن حلي و: ، قيل)٣

β¨  {طريقته،  Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# šÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊇⊆⊆∪ { )مث بني أن التحرمي والتحليل . )٤

 : يكون بالوحي والترتيل، فقال

]١٤٥ [}  ≅ è% Hω ß‰É r̀& ’Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §pt èΧ { )وروي أهنم . شيئا حمرما:  أي)٥

≅  {، :فما احملرم إذا فرتل: قالوا è% { )يا حممد )٦ }  Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’n< Î) $ ·Β §pt èΧ 4’ n?tã 

5ΟÏã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜtƒ { )آكل يأكله، )٧ ،}  HωÎ) β r& šχθ ä3tƒ ºπ tG øŠtΒ { )قرأ ابن عامر وأبو )٨ 

إال أن تقع ميتة، وقرأ ابن كثري ومحزة تكون : ميتة رفع أي, جعفر تكون بالتاء
إال أن تكون النفس، أو اجلثة ميتة، وقرأ : نصب على تقدير اسم مؤنث، أي) ميتة( بالتاء

ρ÷  {نصب، يعين إال أن يكون املطعوم ميتة، ) يتـةم( الباقون يكون باليـاء r& $ YΒ yŠ 

                                                 
 . ١٣٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٣٩: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٤: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٨(
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% ·nθ àó¡¨Β { )يريد ما خرج من احليوان وهن أحياء : مهراقا سائال، قال ابن عباس:  أي)١

وداج عند الذبح، وال يدخل فيه الكبد والطحال، وما خرج من األرواح وما خيرج من األ
وقد جاء الشرع بإباحتهما، وال ما اختلط باللحم من الدم، ألنه غري . جامدانألهنما 
ρ÷ {سائل  r& zΝós s9 9ƒ Í”∴Åz …çµ ¯ΡÎ* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ 4 { )وهو ما ذبح )٢ ،

. فذهب بعض أهل العلم إىل أن التحرمي مقصور على هذه األشياء. على غري اسم اهللا تعاىل
وما ذكر , ويدخل يف امليتة املنخنقة واملوقوذة: ويروى ذلك عن عائشة وابن عباس، قالوا
ن التحرمي ال خيتص هبذه األشياء بل احملرم بنص يف أول سورة املائدة وأكثر العلماء على أ

≅  {: ذلك معىن قوله تعاىل, الكتاب ما ذكر هنا è% Hω ß‰É r̀& ’ Îû !$ tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) $ ·Β§pt èΧ { )٣( 
 هبا، ومنها كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب وقد حرمت السنة أشياء جيب القول

Çyϑ  {من الطري  sù §äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨βÎ* sù š −/u‘ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm ، أباح اهللا )٤( } ∪∋⊇⊆∩ ‘§

 . الضطرار يف غري العدوانأكل هذه احملرمات عند ا

 }  ’n?tã قوله] ١٤٦[ uρ š Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨ øΒ§ym { )يعين اليهود، )٥ ،}  ¨≅à2 

“ ÏŒ 9ààß ( { )وهو ما مل يكن مشقوق األصابع من البهائم والطري مثل البعري والنعامة )٦ ،

هو كل ذي خملب من الطري وكل ذي حافر من الدواب : واألوز والبط، قال القتييب
∅š  {مسي احلافر ظفرا على االستعارة، : وحكاه عن بعض املفسرين، وقال ÏΒ uρ Ìs)t7ø9$# 

                                                 
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٦(
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ÉΟ oΨ tó ø9 $# uρ $ oΨ øΒ § ym öΝ Îγ ö‹ n= tæ !$ yϑ ßγ tΒθ ßs ä© { )يعين شحوم اجلوف، وهي الثروب، وشحـم )١ 

إال ما علق بالظهر واجلنب من داخل : ، أي)٢( } ωÎ) $tΒ ôMn=yϑym !$yϑèδâ‘θßγàß  {الكليتني، 

يا من ، وهي املباعر واحدهتا حاوية وحوية أي ما محلته احلوا)٣( } Íρr& !$tƒ#uθysø9$# {بطوهنما، 

شحم اآللية هذا كله داخـل يف االستثناء، :  يعين)٤( } ρr& $tΒ xÝn=tG÷z$# 5ΟôàyèÎ/ 4÷ {. الشحم

ذلك التحرمي : ، أي)٥( } _y7Ï9≡sŒ Οßγ≈oΨ÷ƒz•y  {والتحرمي خمتـص بالثرب وشحـم الكليـة 

أخذهم بظلمهم من قتلهم األنبياء وصدهم عن سبيل اهللا و: ، أي)٦( } ) /öΝÍκÈøót7Î {عقوبة هلم 

 يف اإلخبار عما )٧( } ∪∌⊇⊆∩ ΡÎ)uρ tβθè%Ï‰≈|Ás9̄$  {الربا واستحـالل أموال الناس بـالباطل، 

 . حرمنا عليهم وعن بغيهم
َمٍة َواِسَعٍة َولَا ُيَردُّ َبأُْسُه َعِن الْقَْوِم قوله تعاىل فَِإنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْح
 .... الُْمْجِرِمَني

]١٤٧ [}  βÎ*sù x8θç/¤‹Ÿ2 ≅à)sù öΝà6š/§‘ ρèŒ 7πuΗ÷qu‘ 7πyèÅ™≡uρ { )بتأخري العذاب عنكـم، )٨ ،

}  Ÿωuρ –Štãƒ …çµß™ù't/ { )عذابه )٩ ،}  Çtã ÏΘöθs)ø9$# šÏΒÌôfßϑø9$# ∩⊇⊆∠∪ { )وقته، إذا جاء)١٠  . 

                                                 
 . ١٤٦: ة سورة األنعام آي) ١(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٤٧: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٤٧: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٤٧: ام آية سورة األنع) ١٠(
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]١٤٨ [}  ãΑθ à)u‹y™ t Ï% ©!$# (#θ ä.uõ° r& { )ملا لزمتهـم احلجة وتيقنوا بطالن ما كانوا )١ ،

$!öθs9 u  {عليه من الشرك باهللا وحترمي ما مل حيرمه اهللا قالوا  x© ª!$# !$ tΒ  $ oΨ ò2 uõ° r& { )حنن، )٢ 

}  Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u { )من قبل، )٣ ،}  Ÿω uρ $ uΖøΒ §ym ÏΒ &ó x« 4 { )من البحائر والسوائب )٤ ،

، حجة هلم على إقامتهم على )َنالَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركْ( :وغريمها، أرادوا أن جيعلوا قوله
الشرك، وقالوا إن اهللا تعاىل قادر على أن حيول بيننا وبني ما حنن عليه حىت ال نفعله، فلوال 
أنه رضي مبا حنن عليه وأراده منا وآمرنا به حلال بيننا وبني ذلك، فقال اهللا تعاىل تكذيبا 

š{هلم،  Ï9≡x‹Ÿ2 z> ¤‹x. š Ï%©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% { )من كـفار األمم اخلالية، )٥ ،}  4 ®L ym 

(#θ è%#sŒ $ uΖy™ ù't/ 3 { )لَْو َشاَء ( إهنم ملا قالوا: ويستدل أهل القدر هبذه اآلية، يقولون. ، عذابنا)٦

. ، قلنا)كذلك كذب الذين من قبلهم( : ورد عليهم، فقالكذهبم اهللا) اللَُّه َما أَْشَركَْنا
: ، بل ذلك القول صدق، ولكن يف قوهلم)لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا( التكذيب ليس يف قوهلم

 sŒÎ)uρ#  {: إن اهللا تعاىل أمرنا هبا ورضي مبا حنن عليه كما أخرب عنهم يف سورة األعراف

(#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 { )فالرد عليهم يف هذا كما قال )٧ ،

≅ö  {: تعاىل è% χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( { )والدليل على أن التكذيب ورد فيما )٨ 

، )كذلك كذب الذين من قبلهم( :، قوله)لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا( :قلنا ال يف قوهلم
                                                 

 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٢٨ 

، )ُه َما أَْشَركَْنالَْو َشاَء اللَّ( : عن كذهبم يف قوهلم بالتشديد، ولو كان ذلك خربا من اهللا
لقال كذلك كذب الذين مع قبلهم بالتخفيف فكان ينسبهم إىل الكذب ال إىل 

  التكـذيب، وقال احلسن بن الفضل لو ذكروا هذه املقالة، تعظيما وإجالال هللا
öθ  {: ومعرفة منهم به ملا عاهبم بذلك، ألن اهللا تعاىل قال s9uρ u!$ x© ª!$# !$ tΒ (#θ ä.uõ° r& 3 { )١( 

$  {: وقال ¨Β (#θ çΡ% x. (#þθãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# { )لون ذلك، ولكنهم قالوه ، واملؤمنون يقو)٢

 }  (#θ تكذيبا وخترصا وجدال من غري معرفة باهللا ومبا يقولون، نظريه قوله ä9$ s% uρ öθ s9 u!$ x© 

ß≈ oΗ ÷q§9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã 3 { )قال اهللا تعاىل)٣ ، :}  $ ¨Β Νßγ s9 š Ï9≡x‹Î/ ôÏΒ AΟù= Ïã ( ÷βÎ) öΝèδ ωÎ) 

tβθ ß¹ãøƒ s† ∩⊄⊃∪ { )إهنم كانوا يقولون احلق هبذه الكلمة إال أهنم : ، وقيل يف معىن اآلية)٤

نفسهم يف ترك اإلميان، ورد عليهم يف هذا كانوا يعدونه عذرا ألنفسهم وجيعلونه حجة أل
ألن أمر اهللا مبعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد جلميع الكائنات غري أمر جبميع ما 
يريد، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق مبشيئته، فإن مشيئته ال تكون عذرا 

≅ö { .ألحد è% ö≅ yδ Νà2 y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Οù= Ïæ { )كتاب وحجة من اهللا، : ، أي)٥} çνθã_ Ì÷‚ çG sù 

!$ uΖs9 ({ )رمي ما حرمتموه، ، حىت يظهر ما تدعون على اهللا تعاىل من الشرك وحت)٦}  β Î) 

                                                 
 . ١٠٧: نعام آية سورة األ) ١(
 . ١١١: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة الزخرف آية ) ٤(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٦(
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šχθ ãèÎ7−G s? { )ما تتبعون فيما أنتم عليه، )١ }  ω Î) £©à9$# { )من غري علم ويقني، ، )٢

}  ÷β Î)uρ óΟçFΡr& ωÎ) tβθß¹ ãøƒ rB ∩⊇⊆∇∪ { )تكذبون)٣ ، . 

]١٤٩ [}  ö≅è% ¬T sù èπ¤f çt ø: $# èπ tó Î=≈ t6ø9$# ( { )التامة على خلقه بالكتاب والرسول )٤ ،

öθ  {والبيان،  n= sù u!$ x© öΝä31 y‰yγ s9 tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊆∪ { )فهذا يدل على أنه مل يشأ إميان الكافر )٥ ،

 . ولو شاء هلداه

]١٥٠ [} ö≅ è% §Νè= yδ { )يقال للواحد واالثنني واجلمع، )٦ ،}  ãΝä.u!#y‰uη ä© t Ï%©!$# 

šχρ ß‰yγ ô±o„ { )ا بشهدائكم الذين يشهدون، ائتو: ، أي)٧}  ¨β r& ©!$# tΠ§ym #x‹≈ yδ ( { )٨( ،

هذا راجع إىل ما تقدم من حترميهم األشياء على أنفسهم ودعواهم أن اهللا أمرهم به، 
} βÎ* sù (#ρ ß‰Íκy− { )وهم كاذبون، )٩ ،} Ÿξ sù ô‰yγ ô±n@ { )أنت، )١٠ ،}óΟßγ yè tΒ 4 Ÿω uρ ôìÎ6 −Fs? 

u !# uθ ÷δ r& š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ š Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ Ν èδ uρ óΟ Îγ Î n/ t Î/ 

šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ ∩⊇∈⊃∪ { )يشركون: ، أي)١١ . 

                                                 
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٤٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٤٩: ألنعام آية سورة ا) ٤(
 . ١٤٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ١٥٠: سورة األنعام آية ) ١١(
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≅ }  * ö قول] ١٥١[ è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n= tæ ( ω r& (#θ ä. Î ô³ è@  Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹ x© ( { )أي شيء الذي حرم اهللا تعاىل؟ : ، وذلك أن املشركني سألوا وقالوا)١

 } * ö≅è% (#öθ فقال s9$ yè s? ã≅ ø?r& { )أقرأ ما حرم ربكـم عليكم حقا يقينا ال ظنا وال )٢ 

=tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn {: ما معىن قوله: كذبا كما تزعمون، فإن قيل tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© ( { )رفع معناه هو أن ال ) أن( موضع: ، واحملرم هو الشرك ال ترك الشرك؟ قيل)٣

معناه حرم عليكم أن تشركوا : حمله نصب واختلفوا يف وجه انتصابه، قيل: تشركوا، وقيل
مت : يلوق. منعك أن تسجد: أي) ما منعك أن ال تسجد( صلة كقوله تعاىل) ال( به و

عليكم أن ال تشركوا به شيئا على وجه :  مث قال)٤( } ‘tΠ§ym öΝà6š/u  {الكالم عند قوله 

أتل عليكم حترمي : جيوز أن يكون هذا حمموال على املعىن، أي: قال الزجاج. اإلغراء
È  {أوصيكم أال تشركوا به شيئا : ، وجائز أن يكون على معىنالشرك ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) ( 

Ÿω uρ (#þθè= çFø)s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( { )فقر، )٥ ،}  ßós ¯Ρ öΝà6è% ã—ötΡ öΝèδ$−ƒ Î)uρ ( { )أي)٦ ، :

Ÿω  {ال تئدوا بناتكم خشية العيلة فإين رازقكم وإياهم،  uρ (#θ ç/tø)s? |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒ uρ š∅ sÜt/ ( { )ما ظهر يعين العالنية وما بطن يعين السر، وكان أهل اجلاهلية )٧ ،

يستقبحون الزنا يف العالنية وال يرون به بأسا يف السر فحرم اهللا تعاىل الزنا يف العالنية 

                                                 
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٥١: ورة األنعام آية س) ٢(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٧(
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Ÿω  {. الزنا: ما ظهر اخلمر وما بطن: وقال الضحاك. والسر uρ (#θè= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ§ym 

ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )حرم اهللا تعاىل قتل املؤمن واملعاهد إال باحلق، إال مبا يبيح قتله من )١ ،

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد  {  ول اهللاردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم قال رس

الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك : أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث
Νä38¢¹  { الذي ذكرت، )٤( } ö/ä3Ï9≡sŒ { )٣( )٢(}لدينه املفارق للجماعة uρ Ïµ Î/ { )٥( ،

=ä3ª/÷  {أمركم به،  yè s9 tβθ è= É)÷ès? ∩⊇∈⊇∪ { )٦( . 

 .... قوله تعاىل َولَا َتقَْرُبوا َمالَ الَْيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه
]١٥٢ [}  Ÿω uρ (#θç/tø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏKuŠø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )مبا فيه صالحه : ، يعين)٧

هو أن يبتغـي له فيه وال يأخذ من : وقال الضحاك. هو التجارة فيه: وقال جماهد. وتثمريه
4  {رحبه شيئا،  ®L ym xè= ö7tƒ …çν £‰ä© r& ( { )احللم، حىت يكتب : األشد: ، قال الشعيب ومالك)٨

: وقال الكليب. حىت يعقل وجتتمع قوته: قال أبو العالية. له احلسنات وتكتب عليه السيئات
إىل ستني : وقيل. أربعني سنةإىل : وقيل. األشد ما بني الثمانية عشرة سنة إىل ثالثني سنة

                                                 
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ١(
الترمذي الديات , )١٦٧٦( والديات مسلم القسامة واحملاربني والقصاص, )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٢(

أمحد , )٢٥٣٤(ابن ماجه احلدود , )٤٣٥٢(أبو داود احلدود , )٤٠١٦(النسائي حترمي الدم , )١٤٠٢(
 ). ٢٢٩٨(الدارمي احلدود , )١/٤٤٤(

 واملصنف يف شرح السنة ٣/١٣٠٢) ١٦٧٦( ومسلم يف القسامة رقم ١٢/٢٠١أخرجه البخاري يف الديات ) ٣(
١٠/١٤٧ ، . 

 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٨(
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: وقال جماهد. ثالثون سنة: وقال السدي. عشرون سنة: وقال الضحاك. سنة
واألشد مجع شد، مثل قد وأقد، وهو استحكام قوة . األشد ثالث وثالثون سنة

بلوغ األشد أن يؤنس رشده : وقيل. شبابه وسنه، ومنه شد النهار وهو ارتفاعه
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن على األبد : بعد البلوغ، وتقدير اآلية

θ#)  {حىت يبلغ أشده، فادفعوا إليه ماله إن كان رشيدا،  èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u” Ïϑ ø9 $# uρ 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( { )بالعدل، )١ }  Ÿω ß# Ï k= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ( { )طاقتها يف : ، أي)٢

إيفاء الكيل وامليزان، أي مل يكلف املعطى أكثر مما وجب عليه ومل يكلف صاحب 
 أمر كل واحد منهما مبا احلق الرضا بأقل من حقه حىت ال تضيق نفسه عنه، بل

# {يسعه مما ال حرج عليه فيه،  sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% (#θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù { )فاصدقـوا يف )٣ ،

öθ  {احلكـم والشهـادة،  s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö è% ( { )أي ولو كان احملكـوم )٤ ،

‰Ï  {واملشهـود عليـه ذا قرابة،  ôγ yè Î/ uρ «! $# (#θ èù ÷ρ r& 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 

šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ { )تتعظون، قرأ محزة والكسائي وحفص تذكرون خفيفة )٥ ،

هذه اآليات حمكمات يف : الذال، كل القرآن، واآلخرون بتشديدها قال ابن عباس
مجيع الكتب، مل ينسخهن شيء وهن حمرمات على بين آدم كلهم، وهن أم الكتاب 

 . من عمل هبن دخل اجلنة، ومن تركهن دخل النار

                                                 
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٢: سورة األنعام آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٣٣ 

]١٥٣ [}  ¨β r& uρ # x‹≈ yδ { )هـذا الـذي وصيتكــم بـه يف : ، أي)١

‘{هاتني اآليتني،  ÏÛ≡ u ÅÀ {)طريقي وديين، )٢ ،} $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ {)مستويا )٣ ،

çνθ{قوميا،  ãè Î7 ¨? $$ sù ( {)بكسر األلف على ) وإن( ، قرأ محزة والكسائي،)٤

واملعىن وأتل عليكم أن هذا : االستئناف وقرأ اآلخرون بفتح األلف، قال الفراء
Ÿω  {. صراطـي مستقيمـا وقرأ ابن عامر ويعقوب بسكون النون uρ (#θ ãè Î7 −F s? 

Ÿ≅ ç6 ¡9 نصرانية الطرق املختلفة اليت عدا هذا الطريق، مثل اليهودية وال: ، أي)٥( } #$

−s  {األهواء والبدع، : وسائر امللل، وقيل § x tG sù { )فتميل، )٦ ،}  öΝ ä3 Î/ { )٧( ،

  {وتشتت،  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )عن طريقه ودينه الذي ارتضى، وبه أوصى، )٨ ،

}  öΝ ä3 Ï9≡ sŒ { )الذي ذكرت، )٩ ،}  Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪ { )١٠( .

هذا سبيل : " خطا مث قال خط لنا رسول اهللا {: عن أيب وائل عن عبد اهللا قال

هذه سبل على كل سبيل منها : اهللا، مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشاله، وقال

                                                 
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٥٣ : سورة األنعام آية) ٨(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ١٠(
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β¨  {: مث قرأ" شيطان يدعو إليه  r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( { )١( { ،

 . )٢( اآلية

$  }  ¢ΟèO قوله] ١٥٤[ oΨ ÷s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3ø9$# { )مل قال: ، فإن قيل)٣ :}  ¢ΟèO 

$ oΨ ÷s?# u { )للتعقيب وإيتاء موسى الكتاب كان قبل جميء القرآن؟ قيل) مث(  وحرف)٤ :

. معناه مث أخربكم أنا آتينا موسى الكتاب، فأدخل مث لتأخري اخلرب ال لتأخري الرتول
} $ ·Β$ yϑ s? ’n?tã ü” Ï%©!$# z|¡ôm r& { )متاما على احملسنني من قومه، : ، اختلفوا فيه، قيل)٥

على من أحسن من قومه، وكان بينهم حمسن ومسيء، يدل : فتكون الذي مبعىن من، أي
معناه على كل من أحسن، : ال أبو عبيدة، وق)على الذين أحسنوا( :عليه قراءة ابن مسعود

أظهرنا فضله عليها، واحملسنون هم : أمتمنا فضيلة موسى بالكتاب على احملسنني، يعين: أي
على ما أحسن : الذي أحسن هو موسى، والذي مبعىن من، أي: األنبياء واملؤمنون، وقيل

حسانه يف الطاعة والعبادة موسى، تقديره آتيناه الكتاب يعين التوراة إمتاما عليه للنعمة إل
اإلحسان مبعىن العلم، وأحسن مبعىن علم، ومعناه متاما : وقيل. وتبليغ الرسالة وأداء األمر

: وقيل. على الذي أحسن موسى من العلم واحلكمة، أي آتيناه الكتاب زيادة على ذلك
Wξ‹ÅÁ {. معناه متاما مين على إحساين إىل موسى øs?uρ { )بيانا )٦ ،} Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« { )٧( 

                                                 
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ١(
 ووافقه الذهيب وأخرجه ٣/٣١٨ والطربي يف تفسريه وصححه احلاكم ١/٦٧أخرجه الدارمي يف املقدمة ) ٢(

 . ١/١٩٦ واملصنف يف شرح السنة ١٠اآلجري يف الشريعة ص
 . ١٥٤: آية سورة األنعام ) ٣(
 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ٧(
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“  {حيتاج إليه من شرائع الدين،  Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷qu‘ uρ { )هذا يف صفة التوراة، )١ ،}  Νßγ ¯= yè ©9 

Ï!$ s)Î= Î/ óΟÎγ În/u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈⊆∪ { )عث ويصدقوا بالثواب كي يؤمنوا بالب: ، قال ابن عباس)٢

 . والعقاب

]١٥٥ [}#x‹≈ yδ uρ { )القرآن، : ، يعين)٣} ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& { )إليك، )٤ ،}  Ô8u‘$ t6 ãΒ 

çνθ ãèÎ7¨?$$ sù {)فاعملوا مبا فيه، )٥ ،} (#θà)¨?$#uρ {)وأطيعوا، )٦ ،}öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊇∈∈∪ { )٧( . 

]١٥٦ [}  βr& (#þθ ä9θ à)s? { )لئال تقولوا، كقوله تعاىل: ، يعين)٨ :}  ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝà6s9 

β r& (#θ = ÅÒ s? 3 { )معناه أنزلناه كراهة : لئال تضلوا وقيل: ، أي)٩}  β r& (#þθä9θ à)s? { )ل ، قا)١٠

$! {معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكة، : الكسائي yϑ ¯Ρ Î) tΑ Ì“Ρ é& Ü=≈ tG Å3 ø9 $# 4’ n? tã È ÷ tG x Í← !$ sÛ 

 ÏΒ $ uΖ Î= ö7 s% { )اليهود والنصارى، : ، يعين)١١}  β Î)uρ $ ¨Ζä. { )وقد كنا، )١٢ ،}  tã 

öΝÍκÉJ y™# u‘ ÏŠ { )قراءهتم، )١٣ ،}  šÎ= Ï≈ tó s9 ∩⊇∈∉∪ { )ال نعلم ما هي، معناه أنزلنا عليكم )١ ،
                                                 

 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٥٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٥: نعام آية سورة األ) ٥(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٥: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٥٦: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٧٦: سورة النساء آية ) ٩(
 . ١٥٦: سورة األنعام آية ) ١٠(
 . ١٥٦: سورة األنعام آية ) ١١(
 . ١٥٦: سورة األنعام آية ) ١٢(
 . ١٥٦: سورة األنعام آية ) ١٣(
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عليكم القرآن لئال تقولوا إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلساهنم ولغتهم فلم نعرف ما فيه 
 . وغفلنا عن دراسته، فتجعلونه عذرا ألنفسكم

]١٥٧ [}  ÷ρ r& (#θ ä9θ à)s? öθ s9 !$ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã Ü=≈ tFÅ3ø9$# !$ ¨Ζä3s9 3“ y‰÷δ r& öΝåκ÷]ÏΒ 4 { )وقد كان )٢ ،

مجاعة من الكفار قالوا ذلك لو أنا أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خريا 
ô‰s)sù Νà2  {: منهم، قال اهللا تعاىل u!% y` ×πoΨ Íh‹t/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ { )حجة واضحة بلغة )٣ ،

“  {تعرفوهنا،  Y‰èδ uρ { )بيان )٤ ،}  ×π yϑ ôm u‘ uρ 4 { )ونعمة ملن اتبعه، )٥ ،}  ôyϑ sù ÞΟn= øßr& 

£ϑ ÏΒ z> ¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# t∃y‰|¹ uρ { )أعرض، )٦ ،}  $ pκ÷]tã 3 “ Ì“ ôf uΖy™ t Ï%©!$# tβθ èùÏ‰óÁ tƒ ôtã 

$ uΖÏG≈ tƒ#u uþθ ß™ É># x‹yè ø9$# { )شدة العذاب، )٧ ،}  $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ èùÏ‰óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪ { )يعرضون)٨ ، . 

قوله تعاىل َهلْ َيْنظُُرونَ ِإلَّا أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْملَاِئكَةُ أَْو َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت 
 ..... َربَِّك

≅ö  {. قوله تعاىل] ١٥٨[ yδ tβρ ãÝàΖtƒ { )هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل : ، أي)٩

Hω  {وإنكارهم القرآن،  Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 : ، لقبض أرواحهم، وقيل)١٠( } #$

                                                                                                                                            
 . ١٥٦:  األنعام آية سورة) ١(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٥٧: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٩(
 . ١٥٨:  سورة األنعام آية )١٠(
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 {بالعذاب، قرأ محزة والكسائي يأتيهم بالياء ها هنا ويف النحل، والباقون بالتاء، 
÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7 •/ u‘ { )بال كيف لفصل القضاء بني خلقه يف موقف القيامة، )١ ،}  ÷ρ r& 

š† ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 Î n/ u‘ 3 { )يعين طلوع الشمس من مغرهبا، عليه أكثر )٢ ،

tΠ  {. دري مرفوعااملفسرين ورواه أبو سعيد اخل öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 Î n/ u‘ Ÿω 

ßì xΖ tƒ $ ²¡ ø tΡ $ pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 ô ä3 s? ôM uΖ tΒ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% { )ال ينفعهم اإلميان عند : ، أي)٣

ρ÷  {م إىل اإلميان، ظهور اآلية اليت تضطره r& ôM t6 |¡ x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) # Z ö yz 3 { )٤( ،

≅È  {ال يقبـل إميان كافر وال توبة فاسق : يريد è% (# ÿρ ã Ïà tGΡ ، يا أهل مكة، )٥( } #$

}  $ ¯Ρ Î) tβρ ã Ïà tFΨ ãΒ ∩⊇∈∇∪ { )بكم العذاب قال رسول اهللا)٦   }  ال تقوم الساعة

أمجعني، وذلك حني ال حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
 وعن )٨( )٧( } ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

ثالث إذا خرجن ال ينفع  {  قال رسول اهللا: أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال

                                                 
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٨: سورة األنعام آية ) ٦(
, )٤٠٦٨(ابن ماجه الفنت , )٤٣١٢(املالحم أبو داود , )١٥٧(مسلم اإلميان , )٦١٤١(البخاري الرقاق ) ٧(

 ). ٢/٣٩٨(أمحد 
 . ١/١٣٧) ١٥٧( ومسلم يف اإلميان رقم ٨/٣٩٧أخرجه البخاري يف التفسري ) ٨(
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الدجال، والدابة، : نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل آو كسبت يف إمياهنا خريا
 . )٢( )١( } وطلوع الشمس من مغرهبا

  :} ¨β قوله] ١٥٩[ Î) t Ï% ©! $# (#θ è% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ { )قرأ محزة والكسائي)٣ ، :

:  اآلخرونخرجوا من دينهم وتركوه وقرأ: فارقوا، باأللف ها هنا ويف سورة الروم، أي
}(#θ è% § sù { )جعلوا دين اهللا وهو واحد دين إبراهيم عليه السالم احلنيفية، :  مشددا، أي)٤

 }  (#θ أديانا خمتلفة فتهود قوم وتنصر قوم، يدل عليه قوله çΡ% x.uρ $ Yèu‹Ï© { )أي)٥ ، :

هم : صاروا فرقا خمتلفة وهم اليهود والنصارى يف قول جماهد وقتادة والسدي وقيل
  أن رسول {وروي عن عمر بن اخلطاب . أصحاب البدع والشبهات من هده األمة

يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات : قال لعائشة
 الصبح  صلى بنا رسول اهللا {: وعن العرباض بن سارية قال. )٦( } من هذه األمة

يا رسول اهللا : نا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، وقال قائلفوعظ
أوصيكـم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن كان ( :فقال: كأهنا موعظة مودع فأوصنا

عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء 
بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة الراشدين املهديني، عضوا عليها 

                                                 
 ). ٢/٤٤٦(أمحد , )٣٠٧٢(الترمذي تفسري القرآن , )١٥٨(مسلم اإلميان ) ١(
 . ١/١٣٨) ١٥٨(أخرجه مسلم يف اإلميان رقم ) ٢(
 . ١٥٩ : سورة األنعام آية) ٣(
 . ١٥٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٥٩: سورة األنعام آية ) ٥(
والظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق : مث قال) هو غريب وال يصح رفعه: (عزاه ابن كثري البن مردويه وقال) ٦(

 . ٢/١٩٧دين اهللا وكان خمالفا له انظر تفسري ابن كثري 
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إن بين إسرائيل  {  قال رسول اهللا: وعن عبد اهللا بن عمر قال. )٢( )١( } ضاللة

 ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار إال تفرقت على اثنني وسبعني فرقة، وتفرقت أميت على
 Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ|  { )٤( )٣( } ما أنا عليه وأصحايب: من هي يا رسول اهللا؟ قال: واحدة، قالوا

’ Îû >ó x« 4 { )سختها آية القتال، وهذا على قول من لست من قتاهلم يف شيء ن: ، قيل)٥

املراد من : أراد باآلية أهل األهواء قال: املراد يف اآلية اليهود والنصارى، ومن قال: يقول
إن فعلت . قوله لست منهم يف شيء أي أنت منهم بريء وهم منك براء، تقول العرب

$!  {كل واحد منا برئ من صاحبه، : كذا فلست مين ولست منك أي yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ á øΒ r& 

’ n< Î) «! Ν§  {فـي الـجـزاء واملكافآت، : ، يـعين)٦( } #$ èO Ν åκ ã♦ Î m6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yè ø tƒ ∩⊇∈∪ { )إذا وردوا للقيامة)٧ ، . 

%!tΒ u  {: قوله تعاىل] ١٦٠[ y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ …ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& ( { )له عشر : ، أي)٨

tΒ  {. بالرفع) أمثاهلا( منون،) عشر( أ يعقوبحسنات أمثاهلا، وقر uρ u!% y` Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù 

                                                 
 ). ٩٥( املقدمة الدارمي, )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
حديث حسن :  وقال٤٤٢-٧/٤٣٧ والترمذي يف العلم ٧/١١أخرجه أبو داود يف السنة،  باب لزوم السنة ) ٢(

 ). ١/٢٠٥(واملصنف يف شرح السنة ) ٤٣،  ٤٢(صحيح،  وابن ماجه يف املقدمة رقم 
 ). ٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٣(
 والترمذي يف اإلميان ٤-٧/٣قد أخرجه أبو داود يف السنة روي هذا احلديث بطرق كثرية بألفاظ خمتلفة ف) ٤(

 ٢/٢٤١ والدارمي يف السري ٢/١٣٢١) ٣٩٩١(وابن ماجه يف الفنت رقم ) حسن صحيح: ( وقال٧/٣٩٧
 . ، . من املوارد وصححه احلاكـم على شرط مسلم) ١٨٣٤(وابن حبان برقـم 

 . ١٥٩: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٥٩: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٥٩: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٦٠: سورة األنعام آية ) ٨(
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#“ t“ øgä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôàãƒ ∩⊇∉⊃∪ { )قال رسول اهللا)١   .}  إذا أحسن أحدكـم

إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها 
  قال رسول اهللا:  قال  وعن أيب ذر)٣( )٢( }  تكتب له مبثلها حىت يلقى اهللا

من جـاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد، ومن جاء بالسيئة : يقول اهللا تبارك وتعاىل {

فجزاء سيئة مبثلها أو أغفر، ومن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مين ذراعا 
شي أتيته هرولة ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يشرك يب تقربت منه باعا، ومن أتاين مي

اآلية يف غري الصدقات من احلسنات، فأما : قال ابن عمر. )٤( } شيئا لقيته مبثلها مغفرة

 . الصدقات تضاعف سبعمائة ضعف

≅ }  ö قوله] ١٦١[ è%  Í_ ¯ΡÎ)  Í_1y‰yδ þ’ În1u‘ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% { )قرأ )٥ ،

$  {أهل الكوفة والشام  Vϑ uŠÏ% { )بكسر القاف وفتح الياء خفيفة، وقرأ اآلخرون بفتح )٦ 

القاف وكسر الياء مشددا ومعنامها واحد وهو القومي املستقيم، وانتصابه على معىن هداين 
's  {دينا قيما،  ©#ÏiΒ tΛ Ïδ≡tö/Î) $ ZŠÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ%x. zÏΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ { )٧(.  

                                                 
 . ١٦٠: سورة األنعام آية ) ١(
 ). ٢/٣١٧(أمحد , )١٢٩(مسلم اإلميان , )٤٢(البخاري اإلميان ) ٢(
 ومسلم يف اإلميان باب إذا هم العبد حبسنة كتبت ١/١٠٠٠أخرجه البخاري يف اإلميان باب حسن إسالم املرء ) ٣(

 . ، . ١٤/٣٣٨ واملصنف يف شرح السنة ١/١٨)١٢٩(قـم ر
الدارمي , )٥/١٥٣(أمحد , )٣٨٢١(ابن ماجه األدب , )٢٦٨٧(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٤(

 ). ٢٧٨٨(الرقاق 
 . ١٦١: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٦١: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٦١: سورة األنعام آية ) ٧(
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]١٦٢ [}  ö≅è% ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ { )أراد بالنسك الذبيحة يف احلج : ، قيل)١

$“y  {ديين، : حجي، وقيل: نسكي: والعمرة، وقال مقاتل u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ { )أي)٢ ، :

<Éb !¬  {حيايت ووفايت،  u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )حمياي : هو حيييين ومييتين، وقيل: ، أي)٣

طاعيت يف حيايت هللا :  وقيلبالعمل الصاحل وممايت إذا مت على اإلميان هللا رب العاملني،
وحمياي بسكون الياء وممايت : قرأ أهل املدينة. وجزائي بعد ممايت من اهللا رب العاملني

$“y  {بفتحها، وقراءة العامة  u‹øt xΧuρ { )بفتح الياء لئال جيتمع ساكنان)٤  . 

Ÿω y7ƒÎŸ° …çµ  {: قوله تعاىل] ١٦٣[ s9 ( y7Ï9≡x‹Î/uρ ßNöÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& tÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ { )٥( ،

 . وأنا أول املسلمني من هذه األمة: قال قتادة

]١٦٤ [}  ö≅ è% uöxî r& «!$#  Èö ö/r& $ |/u‘ { )سيدا وإهلا : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٦

}  uθ èδ uρ > u‘ Èe≅ ä. &ó x« 4 { )كانوا يقولون للنيب، وذلك أن الكفار )٧ ارجع إىل ديننا  .

اتبعوا سبيلي أمحل عنكم أوزاركم، فقال اهللا : كان الوليد بن املغرية يقول: قال ابن عباس
Ÿω  {: تعاىل uρ Ü=Å¡õ3s? ‘≅ à2 C§øtΡ ω Î) $ pκö n= tæ 4 { )ال جتين كل نفس إال ما كان من إمثه )٨ ،

Ÿω  {على اجلاين،  uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 4 { )أيال حتمل نفس محل أخرى، : ، أي)٩ :
                                                 

 . ١٦٢: ألنعام آية سورة ا) ١(
 . ١٦٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٦٢: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٦٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٦٣: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٦٤: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ١٦٤: سورة األنعام آية ) ٧(
 . ١٦٤: سورة األنعام آية ) ٨(
 . ١٦٤: سورة األنعام آية ) ٩(
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Ν§  {ال يؤاخذ أحد بذنب غريه،  èO 4’ n< Î) / ä3 Î n/ u‘ ö/ ä3 ãè Å_ ó £∆ / ä3 ã∞ Î m7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù 

tβθ à Î= tG øƒ rB ∩⊇∉⊆∪ { )١( . 

]١٦٥ [}  uθ èδuρ “ Ï% ©!$# öΝà6n= yè y_ y#Í×¯≈ n= yz ÇÚö‘ F{$# { )أهلك أهل القرون : ، يعين)٢

 من بعدهم، فجعلكـم خالئف منهم فيها  املاضية وأورثكم األرض يا أمة حممد
ختلفوهنم فيها وتعمروهنا بعدهم، واخلالئف مجع خليفة كالوصائف مجع وصيفة، وكل من 

‘yìsùu  {. ه خيلفهجاء بعد من مضى فهو خليفة، ألن uρ öΝä3ŸÒ÷è t/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ { )٣( ،

خالف بني أحوالكم فجعل بعضكـم فوق بعض يف اخللق والرزق واملعاش والقوة : أي
öΝä.uθ  {والفضل،  è= ö7uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ä38 s?# u 3 { )يبتلي الغين : ، ليختربكم فيما رزقكم، يعين)٤

والفقري والشريف والوضيع واحلر والعبد، ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب، 
}  ¨β Î) y7 −/u‘ ßìƒ Î|  É>$s)Ïè ø9$# { )هو اهلالك يف : ، ألن ما هو آت فهو سريع قريب، قيل)٥

çµ…  {الدنيا،  ¯ΡÎ)uρ Ö‘θ àtó s9 7Λ Ïm سريع العقاب ألعدائه غفور ألوليائه : ، قال عطاء)٦( } ∪∋∌⊆∩ ‘§

 . رحيم هبم

                                                 
 . ١٦٤: ورة األنعام آية س) ١(
 . ١٦٥: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ١٦٥: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ١٦٥: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١٦٥: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ١٦٥: سورة األنعام آية ) ٦(
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 سورة األعراف ) ٧(
قوله تعاىل املص ِكَتاٌب أُْنِزلَ ِإلَْيَك فَلَا َيكُْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذكَْرى 

 .... ِللُْمْؤِمِنَني
] ٢, ١ [} üÈ ýϑ!9# ∩⊇∪  ë=≈ tG Ï. { )هذا كتاب، :  أي)١}  tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) { )وهو )٢ ،

Ÿξ  {القرآن  sù  ä3 tƒ ’ Îû x8 Í‘ ô‰ |¹ Ól t ym çµ ÷Ζ Ï iΒ { )شك، فاخلطاب : ، قال جماهد)٣

حرج أي ضيق، معناه ال يضيق صدرك : وقال أبو العالية.  واملراد به األمة للرسول
‘u{باإلبالغ وتأدية ما أرسلت به،  É‹Ζ çF Ï9  Ïµ Î/ { )كتاب أنزل إليك لتنذر به، : ، أي)٤

}  3“ tø.ÏŒuρ šÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊄∪ { )عظة هلم وهو رفع مردود على الكتاب: ، أي)٥ . 

]٣ [}  (#θ ãèÎ7®?$# { )أي وقل هلم اتبعوا)٦ ، :}  !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? 

 ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 { )ال تتخذوا غريه أولياء تطيعوهنم يف معصية اهللا تعاىل، :  أي)٧

} Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρã©.x‹s? ∩⊂∪ { )بالياء والتاء)تذكرون( :، تتعظون، وقرأ ابن عامر)٨ ، . 

]٤ [}  Νx.uρ ÏiΒ >π tƒös% $ yγ≈ uΖõ3n= ÷δ r& { )للتقليل، ) رب(للتكثري و) وكم( ، بالعذاب،)٩

} $ yδ u!$ y∨sù $ uΖß™ ù't/ { )عذابنا، )١ ،} $ ¹G≈ u‹t/ { )ليال )٢ ،}  ÷ρ r& öΝèδ šχθ è= Í←!$ s% ∩⊆∪ { )٣( ،
                                                 

 . ٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢: رة األعراف آية سو) ٤(
 . ٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٤: سورة األعراف آية ) ٩(
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وهم قائلون أو فجاءها بأسنا ليال وهم نائمون أو هنارا : ، من القيلولة، تقديره)٣( } ∪⊇∩

: ومعىن اآلية. االستراحة نصف النهار، وإن مل يكن معها نوم: نائمون ظهرية، والقيلولة
لتصريف ) أو(و: قال الزجاج. أهنم جاءهم بأسنا وهم غري متوقعني له إما ليال أو هنارا

معناه من أهل القرى من أهلكناهم ليال، ومنهم من : وقيل. العذاب، مرة ليال ومرة هنارا
ما معىن أهلكناها فجاءها بأسنا؟ فكيف يكون جميء البأس بعد : أهلكناهم هنارا، فإن قيل

فجاءها بأسنا هو بيان : وقيل. حكمنا بإهالكها فجاءها بأسنا) أهلكنا( معىن: اهلالك؟ قيل
$ {قوله  yγ≈uΖõ3n= ÷δ r& { )أعطيتين فأحسنت إيل ال فرق بينه وبني قوله:  مثل قول القائل)٤ :

 . أحسنت إيل فأعطيتين، فيكون أحدمها بدال من اآلخر

]٥ [}  $ yϑ sù tβ% x. óΟßγ1 uθ ôãyŠ { )عهم، والدعوى تكون قوهلم ودعاؤهم وتضر: ، أي)٥

تقول العرب اللهم أشركنا يف صاحل دعوى : مبعىن االدعاء ومبعىن الدعاء، قال سيبويه
%!øŒÎ) Νèδu  {املسلمني أي يف دعائهم،  y` !$ uΖß™ ù't/ { )عذابنا، )٦ ،}  HωÎ) β r& (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. 

tÏΗ Í>≈ sß ∩∈∪ { )معناه مل يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل آمرهم االعتراف )٧ ،

 . باجلناية حني ال ينفع االعتراف

                                                                                                                                            
 . ٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤: ة سورة األعراف آي) ٤(
 . ٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥: سورة األعراف آية ) ٧(
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]٦ [}  £n= t↔ ó¡oΨ n= sù š Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟÎγ ø‹s9Î) { )األمم عن إجابتهم الرسل، وهذا : يعين، )١

∅   {، لنسأهلم عما عملوا فيما بلغتهـم الرسل: سؤال توبيخ ال سؤال استعالم، يعين n= t↔ó¡oΨ s9uρ 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∪ { )عن اإلبالغ)٢ ، . 

]٧ [}  £¢Á à)uΖn= sù ΝÍκö n= tã 5Οù= ÏèÎ/ ( { )قال ابن عباس رضي . لنخربهنم عن علم:  أي)٣

#  {: ينطق عليهم كتاب أعماهلم، كقوله تعاىل: اهللا عنهما x‹≈ yδ $ oΨ ç6≈ tF Ï. ß, ÏÜΖ tƒ Ν ä3 ø‹ n= tæ 

È d, ys ø9 $$ Î/ 4 { )٤( .}  $ tΒ uρ $ ¨Ζä. šÎ7Í← !$ xî ∩∠∪ { )عن الرسل فيما بلغوا، وعن األمم )٥ ،

 . فيما أجابوا

—ãβø  {: قوله تعاىل] ٨[ uθ ø9$#uρ >‹Í×tΒ öθ tƒ ‘,ys ø9$# 4 { )قال جماهد. يوم السؤال: ، يعين)٦ :

أراد به وزن األعمال بامليزان، وذلك أن اهللا : وقال األكثرون. معناه والقضاء يومئذ العدل
ينصب ميزانا له لسان وكفتان كل كفة بقدر ما بني املشرق واملغرب، واختلفوا يف تعاىل 

أن رجال ينشر عليه  {: وروينا. توزن صحائف األعمال: كيفية الوزن، فقال بعضهم

سجل مد البصر فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن ال إله إال اهللا تسعة وتسعون سجال، كل 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة فـي كفة، فطاشت 

 أنه  توزن األشخاص، وروينا عن رسول اهللا:  وقيل)١( )٧( }السجالت وثقلت البطاقة

                                                 
 . ٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة اجلاثية آية ) ٤(
 . ٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 ). ٤٣٠٠(ابن ماجه الزهد , )٢٦٣٩(الترمذي اإلميان ) ٧(
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 )٣( )٢( } ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة {: قال
توزن األعمال، روي ذلك عن ابن عباس، فيؤتى باألعمال احلسنة على صورة : وقيل

يف وزن األعمال حسنة وباألعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع يف امليزان، واحلكمة 
yϑ  {امتحان اهللا عباده باإلميان يف الدنيا وإقامة احلجة عليهم يف الـعقىب،  sù ôM n= à)rO 

…çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ { )حسناته، : ، قال جماهد)٤}  š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∇∪ { )٥( . 

]٩ [}  ô tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΨƒ Î—≡ uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t Ï% ©! $# (# ÿρ ã Å¡ yz Ν åκ |¦ àΡ r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβθ ßϑ Î= ôà tƒ ∩∪ { )جيحدون، قال أبو بكر الصديق)٦   حني حضره املوت يف وصيته 

 إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم احلق يف  لعمر بن اخلطاب
ت موازين وثقله عليهم، وحق مليزان يوضع فيه احلق غدا أن يكون ثقيال، وإمنا خف, الدنيا

من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل يف الدنيا، وخفته عليهم وحق مليزان يوضع 
ذكر بلفظ ) فمن ثقلت موازينه( :قد قال: فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا، فإن قيل

$  {جيوز أن يكون لفظه مجعا ومعناه واحد كقوله : اجلمع، وامليزان واحد، قيل pκš‰ r'̄≈ tƒ 

ã≅ ß™ ”9$# { )األصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه : لكل عبد ميزان وقيل:  وقيل)٧

                                                                                                                                            
) ٤٣٠٠( وقال حديث حسن غريب،  وابن ماجه يف الزهد رقم ٧/٣٩٥أخرجه الترمذي يف اإلميان ) ١(

،  ٢/٢١٣،  وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ح ٦٢٥،  وابن حبان ص ١/٦،  وصححه احلاكـم ٢/١٤٣٧
 . ١٥/١٣٤واملصنف من شرح السنة 

 ). ٢٧٨٥(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار , )٤٤٥٢(خاري تفسري القرآن الب) ٢(
،  ومسلم يف صحيحه يف كتاب املنافقني رقم ٨/٤٢٦رواه اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري ) ٣(

 . ١٥/١٤٣،  واملصنف يف شرح السنة ٤/٢١٤٧) ٢٧٨٥(
 . ٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥١: سورة املؤمنون آية ) ٧(
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مجعه ألن امليزان يشتمل على الكفتني والشاهدين واللسان، وال يتم : ميزان معلق به، وقيل
 . الوزن إال باجتماعها

‘ô‰s)s9uρ öΝà6≈̈Ζ©3tΒ ’Îû ÇÚö  {: قوله تعاىل] ١٠[ F{$# { )مكناهم واملراد من : ، أي)١

$  {التمكني التمليك والقدرة،  uΖù= yè y_ uρ öΝä3s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yè tΒ 3 { )أسبابا تعيشون هبا : أي، )٢

›Wξ  {أيام حياتكـم من التجارات واملكاسب واملآكل واملشارب واملعايش مجع املعيشة،  Î= s% 

$ ¨Β tβρ ãä3ô±s? ∩⊇⊃∪ { )فيما صنعت إليكم)٣ ، . 

≈ }  ô‰s)s9uρ öΝà6 قوله] ١١[ oΨ ø)n= yz §ΝèO öΝä3≈ tΡö‘ §θ خلقناكم، :  قال ابن عباس)٤( } ¹|

وقال قتادة والضحاك . تكمأصولكم وآباءكـم مث صورناكـم فـي أرحام أمها: أي
آدم مث : وقال جماهد يف خلقناكم. أما خلقناكـم فآدم، وأما صورناكم فذريته: والسدي

صورناكم يف ظهر آدم بلفظ اجلمع ألنه أبو البشر ففي خلقه خلق من خيرج من صلبه، 
وقال . خلقناكم يف ظهر آدم مث صورناكم يوم امليثاق حني أخرجكـم كالذر: وقيل
خلق : وقال ميان. خلقناكـم يف أصالب الرجال مث صورناكـم يف أرحام النساء: عكرمة

الكل آدم خلقه وصوره : وقيل. اإلنسان يف الرحـم مث صوره وشق مسعه وبصره وأصابعه
$ ΝèO§ {ومث مبعىن الواو،  uΖù= è% Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ { )األمر بسجود : ، فإن قيل)٥

$ ΝèO§  {: املالئكة كان قبل خلق بين آدم، فما وجه قوله uΖù= è% { )ومث للترتيب والتراخي؟ )٦ 

من يصرف اخللق والتصوير إىل آدم وحده يستقيم هذا الكالم أما على قول على قول : قيل
                                                 

 . ١٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١١: سورة األعراف آية ) ٦(
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وقلنا للمالئكة، فال تكون : أحدها مث مبعىن الواو، أي. من يصرفه إىل الذرية فعنه أجوبة
فيه تقدمي : أراد مث أخربكـم أنا قلنا للمالئكة اسجدوا، وقيل: للترتيب والتعقيب، وقيل

. آدم مث قلنا للمالئكة اسجـدوا آلدم صورناكم: ـم، يعينوتأخري تقديره ولقد خلقتاك
ÿρ#)  {: قوله تعالـى ß‰yf |¡sù { )يعين املالئكة، )١ ،}  Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) óΟs9 ä3tƒ zÏiΒ 

š Ï‰Éf≈¡¡9$# ∩⊇⊇∪ { )آلدم)٢   . 

قوله تعاىل قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد ِإذْ أََمْرُتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتِني ِمْن َناٍر َوَخلَقَْتُه 
 ..... ِمْن ِطٍني

]١٢ [} tΑ$ s% {)يا إبليس: ، اهللا تعاىل)٣ :} $ tΒ y7 yèuΖtΒ ω r& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è?ós∆ r& ({ )٤( ،

≡îΠ  {:  تسجد وال زائدة كقوله تعاىلوما منعك أن: أي t ym uρ 4’ n? tã >π tƒ ö s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& öΝ ßγ ¯Ρ r& 

Ÿω šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩∈∪ { )٥( .}  tΑ$ s% { )إبليس جميبا )٦ }  O$ tΡr& ×öyz çµ ÷ΖÏiΒ { )ألنك )٧ ،

} Í_ tFø)n= yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tG ø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )والنار خري وأنور من الطني قال ابن )٨ ،

أول من قاس إبليس فأخطأ القياس فمن قـاس الدين بشيء من رأيه قرنه اهللا مع : عباس
ظن اخلبيث : قال حممد بن جرير. ما عبدت الشمس إال بالقياس: قال ابن سريين. إبليس

ومل يعلم أن الفضل ملن جعل اهللا له الفضل، وقد فضل اهللا الطني أن النار خري من الطني 

                                                 
 . ١١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٢: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٤٩ 

للطني فضل على النار من وجوه منها أن من جوهر الطني : وقالت احلكماء. على النار
الرزانة والوقار واحللم الصرب وهو الداعي آلدم بعد السعادة اليت سبق له إىل التوبة والتواضع 

 واهلداية، ومن جوهر النار اخلفة والطيش واحلدة والتضرع فأورثه االجتباء والتوبة
واالرتفاع وهو الداعي إلبليس بعد الشقاوة اليت سبقت له إىل االستكبار واإلصرار، 
فأورثه اللعنة والشقاوة، وألن الطني سبب مجع األشياء والنار سبب تفرقها وألن التراب 

 . اهلالكسبب احلياة، فإن حياة األشجار والنبات به، والنار سبب 

$tΑ  {: قوله تعاىل] ١٣[ s% ñÝÎ7÷δ $$ sù $ pκ÷]ÏΒ { )من السماء إىل : من اجلنة، وقيل: ، أي)١

األرض وكان له ملك األرض فأخرجه منها إىل جزائر البحر وعرشه يف البحر األخضر، 
 يدخل األرض إال خائفا على هيئة السارق مثل شيخ عليه أطمار يروع فيها حىت خيرج فال
$  {: قال تعاىل. منها yϑ sù ãβθä3tƒ y7 s9 β r& t¬6 s3tFs? { )مبخالفة األمر، )٢ ،}  $ pκ Ïù { )أي)٣ ، :

ólã÷z  {يف اجلنة، فال ينبغي أن يسكن يف اجلنة وال السماء متكرب خمالف ألمر اهللا،  $$ sù y7 ¨ΡÎ) 

zÏΒ t ÌÉó≈¢Á9$# ∩⊇⊂∪ { )الذل واملهانة: ، من األذالء، والصغار)٤ . 

]١٤ [} tΑ$ s% { )إبليس عند ذلك، )٥ ،}  þ’ÎΤöÏàΡr& { )أخرجين وأمهلين فال )٦ ،

’4 {متتين،  n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩⊇⊆∪ { )من قبورهم وهو النفخة األخرية عند قيام الساعة، )٧ ،

 . أراد اخلبيث أن ال يذوق املوت

                                                 
 . ١٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣:  سورة األعراف آية )٣(
 . ١٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٠ 

]١٥ [} tΑ$ s% { )اهللا تعاىل، )١ ،}  y7 ¨ΡÎ) zÏΒ t ÌsàΖßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )املؤخرين، وبني )٢ ،

>n’4  {: مدة النظر واملهلة يف موضع آخر فقال Î) ÏΘöθ tƒ ÏMø% uθ ø9$# ÏΘθ è= ÷èyϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )وهو )٣ ،

 . النفخة األوىل حني ميوت اخللق كلهم

]١٦ [} tΑ$ s% !$ yϑ Î6 sù ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øîr& { )هو استفهام يعين فبأي شيء : ، اختلفوا يف ما قيل)٤

β¨  {: أغويتين؟ مث ابتدأ فقال y‰ãèø% V{ öΝçλm; { )ألجل أنك أغويتين : ما اجلزاء، أي:  وقيل)٥

فبإغوائك إياي ألقعدن هلم، : هي ما املصدرية موضع القسم تقديره: وقيل. ألقعدن هلم
$ {: كقوله yϑ Î/ txxî ’ Í< ’ În1u‘ { )يعين لغفران ريب، واملعىن بقدرتك علي ونفاذ )٦ ،

 . طانك يفسل
أي فيما أوقعت يف قليب من الغي الذي كان سبب هبوطي من : وقال ابن األنباري

βy‰ãè¨  {خيبتين، : وقيل. أهلكتين: وقيل. أضللتين عن اهلدى: السماء أغويتين ø% V{ öΝçλm; 

y7 sÛ≡uÅÀ tΛÉ)tFó¡ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ { )ألجلسن لبين آدم على طريقك القومي وهو اإلسالم: ، أي)٧ . 

]١٧ [}  §ΝèO Οßγ ¨Ψ u‹Ï?Uψ .ÏiΒ È ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& { )قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس)٨ ، :

ôÏΒ  {قبل اآلخرة فأشككهم فيها، من بني أيديهم أي من  uρ öΝÎγ Ïù= yz { )أرغبهم يف )٩ ،
                                                 

 . ١٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ١٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦: األعراف آية سورة ) ٥(
 . ٢٧: سورة يس آية ) ٦(
 . ١٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥١ 

ôtã  {دنياهم،  uρ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& { )أشبه عليهم أمر دينهم)١ ، .}  tã uρ öΝÎγ Î=Í← !$ oÿ w¬ ( { )٢( ،

ÏiΒ È. { :وروى عطية عن ابن عباس. أشهي هلم املعاصي ÷t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& { )من قبل دنياهم، )٣ 

ôÏΒ {يعين أزينها يف قلوهبم،  uρ öΝÎγ Ïù= yz { )ال بعث وال نشور : ، من قبل اآلخرة فأقول)٤

ôtã {، وال جنة وال نار uρ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& { )من قبل حسناهتم، )٥ }  tã uρ öΝÎγ Î= Í←!$ oÿ w¬ ( { )من )٦ 

من : من قبل الدنيا يزينها هلم، ومن خلفهم: من بني أيديهم: وقال احلكم. ئاهتمقبل سي
من قبل : من قبل احلق يصدهم عنه، وعن مشائلهم: قبل اآلخرة يثبطهم عنها، وعن أمياهنم

أتاهم من بني أيديهم فأخربهم أنه ال بعث وال جنة وال نار، : وقال قتادة. الباطل يزينه هلم
من قبل حسناهتم : ور الدنيا يزينها هلم ويدعوهم إليها، وعن أمياهنممن أم: ومن خلفهم

زين هلم السيئات واملعاصي ودعاهم إليها، أتاك يا ابن آدم من : بطأهم عنها، وعن مشائلهم
: وقال جماهد. كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك مل يستطع أن حيول بينك وبني رمحة اهللا

 حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن مشائلهم من حيث ال من بني أيديهم وعن أمياهنم من
معىن قوله حيث ال يبصرون أي ال خيطئون وحيث ال يبصرون : وقال ابن جريج. يبصرون

Ÿω  {. أي ال يعلمون أهنم خيطئون uρ ß‰ÅgrB öΝèδtsVø.r& š ÌÅ3≈ x© ∩⊇∠∪ { )مؤمنني، فإن )٧ ،

                                                 
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧: ية سورة األعراف آ) ٥(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٢ 

 ô‰s)s9uρ s−£‰|¹  {: قال اهللا تعاىل. قاله ظنا فأصاب: كيف علم اخلبيث ذلك؟ قيل: قيل

öΝÍκö n= tã ß§ŠÎ= ö/Î) …çµ ¨Ψsß { )١( . 

]١٨ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل إلبليس، )٢ ،}  ól ã÷z $# $ pκ÷]ÏΒ $ YΒρ âõ‹tΒ #Y‘θãm ô‰¨Β ( { )٣( ،

ذأمه يذأمه ذأما فهو مذءوم وذامه يذميه ذاما :  والذأم أشد العيب، يقالمعيبا، والذمي: أي
يدحره دحرا إذا أبعده : املبعد املطرود، يقال: واملدحور. فهو مذمي، مثل سار يسري سريا

لعينا : مذءوما مدحورا أي: مذءوما أي ممقوتا، وقال قتادة: قال ابن عباس. وطرده
yϑ  {. ما مدحورا مقصيا من اجلنة ومن كل خريمذءوما ملو: وقال الكليب. منفيا ©9 

y7 yèÎ7s? öΝåκ÷]ÏΒ { )من بين آدم، )٤ ،}  ¨β V| øΒV{ tΛ© yγ y_ { )الالم الم القسم، )٥ ،}  öΝä3ΖÏΒ 

tÏè uΗ ød r& ∩⊇∇∪ { )منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أمجعني: ، أي)٦ . 

]١٩ [}  ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ôä3ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yfø9$# Ÿξä3sù ôÏΒ ß]ø‹ym $ yϑ çFø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/tø)s? Íν É‹≈ yδ 

nο tyf ¤±9$# $ tΡθ ä3tFsù zÏΒ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇∪ { )٧( . 

]٢٠ [}  }¨ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλm; ß≈ sÜø‹¤±9$# { )حديث يلقيه : إليهما، والوسوسة: ، أي)٨

“y  {الشيطان يف قلب اإلنسان  Ï‰ö7ãŠÏ9 $ yϑ çλm; $ tΒ y“ Í‘…ãρ $ yϑ åκ÷]tã ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡uöθ y™ { )أي)٩ ، :
                                                 

 . ٢٠: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٦(
  .١٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٣ 

الالم فيه الم العاقبة وذلك أن : أظهر هلما ما غطي وستر عنهما من عوراهتما، قيل
:  مل يوسوس هلذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك، وهو ظهور عورهتما، كقوله تعاىلإبليس

}  ÿ…çµ sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u šχ öθ tã öÏù tβθà6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã $ ºΡt“ ym uρ 3 { )مث بني الوسوسة فقال)١ ، :

} tΑ$ s% uρ { )يعين إبليس آلدم وحواء، )٢ ،}  $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3š/u‘ ôtã Íν É‹≈ yδ Íο tyf ¤±9$# Hω Î) β r& 

$ tΡθ ä3s? È÷s3n= tΒ { )يعين لئال تكونا كراهية أن تكونا ملكني من املالئكة يعلمان اخلري )٣ ،

ρ÷  {والشر،  r& $ tΡθ ä3s? zÏΒ t Ï$Î#≈ sƒ ø: ، من الباقني الذين ال ميوتون كما قال يف )٤( } ∪⊂⊅∩ #$

≅ö  {: موضع آخر yδ y7 —9ßŠr& 4’ n?tã Íο tyf x© Ï$ù#èƒ ø: $# 77 ù=ãΒ uρ ω 4’ n?ö7tƒ ∩⊇⊄⊃∪ { )٥( . 

]٢١ [}  !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ ’ ÎoΤÎ) $ yϑ ä3s9 zÏϑ s9 šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ { )وأقسم وحلف : ، أي)٦

 حلف هلما باهللا حىت خدعهما، وقد :هلما وهذا من املفاعلة اليت ختتص بالواحد، قال قتادة
إين خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاين أرشدكما، وإبليس : خيدع املؤمن باهللا، فقال

 . أول من حلف باهللا كاذبا فلما حلف ظن آدم أن أحدا ال حيلف باهللا إال كاذبا فاغتر به

]٢٢ [}  $ yϑ ßγ9©9y‰sù 9‘ρ áäóÎ/ 4 { )ما زال فالن يديل لفالن : خدعهما، يقال: ، أي)٧

حطهما من مرتلة : وقيل. ما زال خيدعه ويكلمه بزخرف باطل من القول: بغرور، يعين
لو يف الطاعة إىل حال املعصية، وال يكون التديل إال من علو إىل أسفل والتدلية إرسال الد

أصله تدلية العطشان البئر لريوي من : تدىل بنفسه ودىل غريه، قال األزهري: البئر، يقال
                                                 

 . ٨: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٢٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ٢١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٤ 

$  {. إظهار النصح مع إبطان الغش: املاء وال جيد املاء فيكون مدىل بغرور، والغرور £ϑ n= sù 

$ s%#sŒ nο tyf ¤±9$# ôNy‰t/ $ yϑ çλm; $ yϑ åκèE≡uöθ y™ { )وروي عن ابن . فلما أكال منها: ، قال الكليب)١

 أخذهتما العقوبة، والعقوبة أن )٢( قبل أن ازدردا: عباس رضي اهللا عنهما أنه قال
 ظهرت هلما سوآهتما عوراهتما، وهتافت عنهما لباسهما حىت أبصر كل واحد منهما بدت

$  {نه من عـورة صاحبه، وكانا ال يريان ذلك ما ووري ع s)ÏsÛuρ { )فأقبال وجعال )٣ 

} Èβ$ xÅÁ øƒ s† { )رقعان ويلزقان ويصالن، ، ي)٤} $ yϑ Íκö n= tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgø:$# ( { )وهو )٥ ،

جيعالن ورقة على ورقة ليسترا سوآهتما : قال الزجاج. ورق التني حىت صار كهيئة الثوب
} $ yϑßγ1 yŠ$ tΡuρ !$ yϑ åκ›5u‘ óΟs9r& $ yϑ ä3pκ÷Ξr& tã $ yϑ ä3ù= Ï? Íο tyf ≅  {األكل منها، : ، يعين)٦( } ¤±9$# è% r&uρ 

!$ yϑ ä3©9 ¨β Î) z≈ sÜø‹¤±9$# $ yϑ ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β ∩⊄⊄∪ { )بني العداوة: ، أي)٧ . 

 .... قوله تعاىل قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوِإنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسِريَن
]٢٣ [} Ÿω$ s% $ uΖ−/u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡àΡr& { )ضررنـاهـا باملعصية، )٨ ،} βÎ)uρ óΟ©9 öÏøó s? $ uΖs9 

$ oΨ ôϑ ym ös?uρ ¨ sðθ ä3uΖs9 zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊄⊂∪ { )اهلالكني)٩ ، . 

                                                 
 . ٢٢: األعراف آية سورة ) ١(
 . ٢٧٠انظر خمتار الصحاح ص . ازدردا من زرد اللقمة بلعها) ٢(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٢٣: عراف آية سورة األ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٥ 

]٢٤ [}  tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’ n< Î) 

& Ïm ∩⊄⊆∪ { )١( . 

]٢٥ [}  tΑ$ s% $ pκ Ïù tβöθ u‹øt rB { )يعين يف األرض تعيشون، )٢ ،}  $ yγ‹ Ïùuρ tβθ è?θ ßϑ s? $ pκ÷]ÏΒ uρ 

tβθ ã_ tøƒ éB ∩⊄∈∪ { )قرأ ابن عامر ومحزة من األرض خترجون من قبوركـم للبعث، :  أي)٣

بفتح التاء ها هنا ويف الزخـرف، وافق يعقوب ها هنا وزاد محزة ) خترجون( :والكسائي
 . ، يف أول الروم، والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن)وكذلك خترجون( :والكسائي

]٢٦ [} û Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u ô‰s% $ uΖø9t“Ρ r& ö/ä3ø‹n= tæ { )أي خلقنا لكم )٤ ،}  $ U™$ t7Ï9 { )٥( ،

$ {: إمنا قال: وقيل uΖø9t“Ρr& { )ألن اللباس يكون من نبات األرض، والنبات يكون مبا )٦ 

$  {: يرتل من السماء، فمعىن قوله uΖø9t“Ρr& { )ت كل بركا: وقيل. أنزلنا أسبابه:  أي)٧

$  {: األرض منسوبة إىل بركات السماء كما قال تعاىل uΖø9t“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰pt ø:  وإمنا )٨( } #$

وسبب نزول هذه اآلية أهنم كانوا يف اجلاهلية يطوفون . يستخرج احلديد من األرض
ال نطوف يف ثياب عصينا اهللا فيها، فكان الرجال يطوفون بالنهار : يقولونبالبيت عراة و

كانت املرأة تطوف وتضع يدها على فرجها فأمر اهللا : وقال قتادة. والنساء بالليل عراة

                                                 
 . ٢٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة احلديد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٦ 

$ %ô‰s  {: سبحانه بالستر فقال uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡uöθ y™ { )يستر عوراتكم، )١ ،

$ {واحدهتا سوأة مسيت هبا ألنه يسوء صاحبها انكشافها فال تطوفوا عراة،  W±„ Í‘ uρ ({ )٢( ،

تريش الرجل إذا متول، : اال يف قول ابن عباس وجماهد والضحاك والسدي، يقالم: يعين
$¨â  {هو اللباس : ما يتجملون به من الثياب، وقيل: الريش اجلمال، أي: وقيل t7Ï9uρ 

3“ uθ ø)−G9$# y7 Ï9≡sŒ ×öyz 4 { )بنصب السني ) َوِلَباُس( ، قرأ أهل املدينة وابن عامر والكسائي)٣

$ {عطفا على قوله  U™$ t7Ï9{ )وقرأ اآلخرون بالرفع على االبتداء وخربه )٤ } ×öyz 4{ )٥( 
$¨â  {وجعلوا ذلك صلة يف الكالم، ولذلك قرأ ابن مسعود وأيب بن كعب  t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$# 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz 4 { )لباس التقوى هو : قال قتادة والسدي) ِلَباُس التَّقَْوى(  واختلفوا يف)٦

هو : وقال عطية عن ابن عباس. هو احلياء ألنه يبعث على التقوى: وقال احلسن. اإلميان
لباس : وقال عروة بن الزبري. السمت احلسن: وعن عثمان بن عفان أنه قال. العمل الصاحل

لباس التقوى خري لصاحبه إذا أخذ به : واملعىن. هو العفاف: يبالتقوى خشية اهللا وقال الكل
لباس التقوى هو اللباس األول وإمنا : وقال ابن األنباري. مما خلق له من اللباس للتجمل

لباس التقوى : وقال زيد بن علي. أعاده إخبارا أن ستر العورة خري من التعري يف الطواف
لباس التقوى : وقيل. ع واملغفر والساعد والساقنياآلالت اليت يتقى هبا يف احلرب كالدر

                                                 
 . ٢٦:  آية سورة األعراف) ١(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٧ 

š  {هو الصوف والثياب اخلشنة اليت يلبسها أهل الورع،  Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# óΟßγ ¯= yè s9 

tβρ ã©.¤‹tƒ ∩⊄∉∪ { )١( . 

]٢٧ [} û Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u Ÿω ãΝà6¨Ψ t⊥ÏFøtƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# { )ال يضلنكم الشيطان، )٢ }  !$ yϑ x. 

yl t÷z r& Νä3÷ƒ uθ t/r& { )كما فنت أبويكـم آدم وحواء فأخرجهما، : ، أي)٣}  zÏiΒ Ïπ̈Ζyf ø9$# äí Í”∴tƒ 

$ yϑ åκ÷]tã $ yϑ åκy$ t7Ï9 $ yϑ ßγ tƒ ÎãÏ9 !$ yϑ ÍκÌE≡uöθ y™ 3 { )اآلخر، لريى كل واحد سوأة)٤  .}  …çµ ¯ΡÎ) 

öΝä31 ttƒ { )يعين أن الشيطان يراكم يا بين آدم، )٥ ،}  uθ èδ …çµ è=‹Î6 s% uρ { )وجنوده، قال )٦ ،

ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρ {قبيلة اجلن والشياطني، : وقال قتادة. هو وولده. ابن عباس ts? 3{ )٧( ،

ومة واملؤنة إال من عصم إن عدوا يراك وال تراه لشديد اخلص: قال مالك بن دينـار
$  {اهللا،  ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u!$ u‹Ï9÷ρ r& { )قرناء وأعوانا، )٨ }  t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ 

$!  {. سلطناهم عليهم يزيدون يف غيهم كما قال: ، وقال الزجاج)٩( } ∪∠⊅∩ ¯Ρr& $ uΖù= y™ ö‘ r& 

tÏÜ≈ uŠ¤±9$# ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# öΝèδ –— àσs? #x— r& ∩∇⊂∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٧ : سورة األعراف آية) ٤(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٨٣: سورة مرمي آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٨ 

]٢٨ [}  #sŒÎ)uρ (#θ è= yèsù Zπ t±Ås≈ sù { )هي طوافهم بالبيت : ، قال ابن عباس وجماهد)١

θ#)  {. اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية يف القبح: الشرك والفاحشة: وقال عطاء. عراة ä9$ s% 

$ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu!$ t/# u { )وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا : ، وفيه إضمار معناه)٢

$ ª!$#uρ  {ومن أين أخذ آباؤكم قالوا، : قيل. عليها آباءنا tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ 

Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ { )٣( . 

]٢٩ [}  ö≅ è% zs∆ r& ’ În1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( { )وقال . بال إله إال اهللا: ، قال ابن عباس)٤

θ#)  {. بالعدل: وقال جماهد والسدي. بالتوحيد: الضحاك ßϑŠ Ï% r&uρ öΝä3yδθ ã_ ãρ y‰ΖÏã Èe≅ à2 

7‰Éf ó¡tΒ { )يعين وجهوا وجوهكم حيثما كنتم يف الصالة إىل :  قال جماهد والسدي)٥

إذا حضرت الصالة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه وال يقولن أحدكـم : وقال الضحاك. الكعبة
دوه،)٦( } çνθãã÷Š$#uρ {. معناه اجعلوا سجودكـم هللا خالصا: وقيل. أصلي يف مسجدي ــب  ، واع

} šÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t Ïe$! $  {، الطاعة والعبادة، )٧( } 4 #$ yϑ x. öΝä.r&y‰t/ tβρßŠθ ãè s? ∩⊄∪ { )قال )٨ ،

uθ  {: كما قال. إن اهللا تعاىل بدأ خلق بين آدم مؤمنا وكافرا: ابن عباس èδ “ Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ 

                                                 
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٥٩ 

ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 { )مث يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا قال )١ 

يف كـما بدأكـم فخلقكـم : يبعثون على ما ماتوا عليه، وقال احلسن وجماهد: جماهد
: الدنيا ولـم تكـونوا شيئا، كذلك تعودون أحياء يوم القيامة كما قال اهللا تعاىل

} $ yϑ x. !$ tΡù&y‰t/ tΑ̈ρ r& 9,ù= yz …çν ß‰‹Ïè œΡ 4 { )بدأهم من التراب وإىل التراب : قال قتادة. )٢

$ *  {: يعودون، نظريه قوله تعاىل pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $ pκ Ïùuρ öΝä.ß‰‹ÏèçΡ { )٣( . 

$ {  قوله] ٣٠[ ¸)ƒ Ìsù 3“ y‰yδ {)هـداهـم اهللا، : ، أي)٤} $ ¸)ƒ Ìsùuρ ¨,ym { )٥( ،

ãΝÍκö {وجـب  n= tã ä's#≈ n= Ò9$# 3 { )باإلرادة السابقة، : ، أي)٦}  ÞΟßγ ¯ΡÎ) (#ρ ä‹sƒ ªB$# tÏÜ≈ uŠ¤±9$# 

u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ «!$# šχθ ç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& šχρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂⊃∪ { )فيه دليل على أن الكافر الذي )٧ ،

 . يظن أنه يف دينه على احلق واجلاحد واملعاند سواء
 .... كُلِّ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشَرُبوا َولَا ُتْسِرفُواقوله تعاىل َيا َبِني آَدَم ُخذُوا ِزيَنَتكُْم ِعْنَد 

û * {: قوله تعاىل] ٣١[ Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u (#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )قال أهل )٨ ،

 }  * û امر يطوفون بالبيت عراة، فأنزل اهللاكانت بنو ع: التفسري Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u (#ρä‹è{ 

ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )ما يواري عورتك ولو عباءة: قال جماهد. ، يعين الثياب)٩ .
                                                 

 . ٢: سورة التغابن آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٠: ة األعراف آية سور) ٥(
 . ٣٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٠ 

θ#)  {. زينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صالةال: قال الكليب è= à2 uρ 

(#θ ç/uõ° $#uρ { )كانت بنو عامر ال يأكلون يف أيام حجهم من الطعام إال قوتا : ، قال الكليب)١

 رسول حنن أحق أن نفعل ذلك يا:  بذلك حجهم، فقال املسلمونوال يأكلون دمسا يعظمون
Ÿω { وكلوا يعين اللحم والدسم واشربوا اللنب،  اهللا، فأنزل اهللا uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 { )٢( ،

دسـم،بتحرمي ما أحل اهللا لكـم من اـل çµ̄ΡÎ) Ÿω =Ït… { لحـم واـل ä† tÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ { )٣( ،

كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان : قال ابن عباس. الذين يفعلون ذلك
: قد مجع اهللا الطب كله يف نصف آية فقال: قال علي بن احلسني بن واقد. سرف وخميلة

}  (#θ è= à2 uρ (#θ ç/uõ° $#uρ Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 { )٤( . 

 } ö≅è% ôtΒ tΠ§ym sπ قوله] ٣٢[ oΨƒÎ— «!$# û ÉL ©9$# yl t÷z r& Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 { )يعين لبس الثياب )٥ ،

≈ÏM {يف الطواف،  t6 Í h‹ ©Ü9 $# uρ z ÏΒ É− ø— Ì h9 وعن .  يف أيام احلج، يعين اللحم والدسم)٦( } 4 #$

. والطيبات من الرزق ما حرم أهل اجلـاهلية من البحـائر والسوائب.  عباس وقتادةابن
} ö≅ è% }‘Ïδ t Ï% ©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 { )فيه حذف تقديره)٧ ، :

هي للذين آمنوا وللمشركني يف احلياة الدنيا، فإن أهل الشرك يشاركون املؤمنني يف طيبات 
هي خالصة يوم : وقيل. الدنيا، وهي يف اآلخرة خالصة للمؤمنني ال حظ للمشركني فيها
قرأ . ع التنغيص والغمالقيامة من التنغيص والغم للمؤمنني، فإهنا هلم يف الدنيا م

                                                 
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٢: عراف آية سورة األ) ٥(
 . ٣٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦١ 

قل هي للذين آمنوا مشتركني يف الدنيا وهي يف اآلخرة : رفع، أي) خالصة( نافع
y7  {وقرأ اآلخرون بالنصب على القطع، .  القيامةخالصة يوم Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å _Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 

5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗ s> ôè tƒ ∩⊂⊄∪ { )١( . 

]٣٣ [}  ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ { )الطواف : ، يعين)٢

$  {عراة  tΒ tyγ sß { )طواف الرجال بالنهار )٣ }  $ tΒ uρ zsÜt/ { )طواف النساء بالليل)٤  .

zΝøO {هو الزنا سرا وعالنية : وقيل M}$#uρ { )وقال الضحاك. الذنب واملعصية: ، يعين)٥ :

 : قال الشاعر. اخلمر: اإلمث: قال احلسن. الذنب الذي ال حد فيه
تـذهـب بـالـعـقـول  اإلثـم كـذاك  اإلثـم حىت ضل عقـلي شربت

} z øö t7ø9$#uρ { )الظلم والكرب، )٦ ،}  Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ 

$ YΖ≈ sÜù= ß™ { )حجة وبرهانا، )٧ ،}  β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )يف حترمي )٨ ،

رمي القول يف الدين من غري هو عام يف حت: وقال غريه. احلرث واألنعام، يف قول مقاتل
 . يقني

                                                 
 . ٣٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٣: ف آية سورة األعرا) ٧(
 . ٣٣: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٢ 

]٣٤ [} È e≅ ä3 Ï9 uρ >π ¨Β é& ×≅ y_ r& ( { )وقال ابن عباس وعطاء . ، مدة وأكل وشرب)١

*sŒÎ#  { يعين وقتا لرتول العذاب هبم،: واحلسـن sù u!% y` öΝßγ è= y_ r& { )وانقطع أكلهم، )٢ ،

} Ÿω tβρãÅz ù'tG ó¡o„ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ø)tG ó¡o„ ∩⊂⊆∪ { )وذلك حني .ال يتقدمون: ، أي)٣ 

 . سألوا العذاب فأنزل اهللا هذه اآلية

û  {: قوله تعاىل] ٣٥[ Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u $ ¨ΒÎ) öΝä3¨Ζt Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ { )أن يأتيكم: ، أي)٤ .

û  {أراد بقوله : قاتلوقال م. أراد مجيع الرسل: قيل Í_ t6≈tƒ tΠyŠ# u { )مشركي العرب )٥ 

tβθ  { وحده،  وبالرسل حممدا Á à)tƒ ö/ä3ø‹n= tæ  ÉL≈ tƒ#u   { )فرائضي : ، قال ابن عباس)٦

Çyϑ {وأحكامي،  sù 4’s+¨?$# yx n= ô¹ r&uρ { )أخلص : وقيل. اتقى الشرك وأصلح عمله: ، أي)٧

Ÿξ  {ما بينه وبني ربه  sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tã { )إذا خاف الناس، )٨ ،}  Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† 

 . إذا حزنوا: ، أي)٩( } ∪∋⊃∩

                                                 
 . ٣٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٣٥: ة سورة األعراف آي) ٨(
 . ٣٥: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٣ 

]٣٦ [}  š Ï%©!$#uρ (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ !$ pκ÷]tã { )تكربوا عن اإلميان هبا، وإمنا )١ ،

öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ  {: قال اهللا تعاىل. ذكر االستكبار ألن كل مكذب وكافـر متكرب çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% 

öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ∩⊂∈∪ { )٢( .}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊂∉∪ { )٣( . 

ôyϑ  {: قوله تعاىل] ٣٧[ sù ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $¹/É‹x. { )جعل له شريكا، )٤ ،

}  ÷ρ r& z>¤‹x. ÿÏµ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 4 { )بالقرآن )٥ ،}  y7Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλé;$ oΨ tƒ Νåκâ: ÅÁtΡ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# ( { )٦( ،

ما كتب : واختلفوا فيه، قال احلسن والسدي. حظهم مما كتب هلم يف اللوح احملفوظ: أي
: قال عطية عن ابن عباس. هلم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة العيون

tΠöθ  {: كتب ملن يفتري على اهللا أن وجهه مسود، قال اهللا تعاىل tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# “ ts? š Ï% ©!$# 

(#θ ç/x‹x. ’ n?tã «!$# Νßγ èδθã_ ãρ îο ¨Šuθ ó¡•Β 4 { )ما سبق هلم من :  وقال سعيد ابن جبري وجماهد)٧

يعين أعماهلم اليت عملوها وكتب : الشقاوة والسعادة وقال ابن عباس وقتادة والضحاك
ما كتب هلم من األرزاق : وقال حممد بن كعب القرظي. ليهم من خري وشر جيزي عليهاع

%!öΝåκøEu  {واآلجال واألعمار واألعمال فإذا فنيت،  y` $ uΖè= ß™ â‘ öΝåκtΞöθ ©ùuθ tG tƒ { )يقبضون)٨ ، 

                                                 
 . ٣٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣٥: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٤ 

þθ#)  {أرواحهم يعين ملك املوت وأعوانه،  ä9$ s% { )يعين يقول الرسل للكفار، )١ ،}  t ø r& 

$ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθ ãã ô‰ s? { )تعبدون، )٢ ،}   ÏΒ Âχρ ßŠ «! ، سؤال تبكيت وتقريع، )٣( } ) #$

} (#θä9$ s% (#θ = |Ê $ ¨Ζtã { )بطلوا وذهبوا عنا، )٤ ،}  (#ρ ß‰Íκy− uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& { )اعترفوا )٥ ،

öΝåκ̈Ξr& (#θ  {عند معاينة املوت،  çΡ% x. t ÌÏ≈ x. ∩⊂∠∪ { )٦( . 

 ..... قوله تعاىل قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الِْجنِّ َوالِْإْنِس ِفي النَّاِر
]٣٨ [}  tΑ$ s% (#θ è= äz ÷Š$# þ’ Îû 5ΟtΒ é& { )يقول اهللا هلم يوم القيامة ادخلوا يف أمم، : ، يعين)٧

ô‰s% ôM {مع مجاعات، : أي n= yz ÏΒ Νà6Î= ö6 s% zÏiΒ ÇdÉf ø9$# Ä§ΡM}$#uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ( { )يعين كفار )٨ ،

$  {األمم اخلالية،  yϑ̄= ä. ôMn= yz yŠ ×π ¨Β é& ôMuΖyè ©9 $ pκtJ ÷z é& ( { )يريد أختها يف الدين ال يف )٩ ،

النسب، فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى، وكل فرقة تلعن أختها ويلعن األتباع 
#  {القادة، ومل يقل أخاها ألنه عىن األمة واجلماعة،  ¨L ym #sŒÎ) (#θ à2 u‘# ¨Š$# $ pκ Ïù { )أي)١٠ ، :

$  {تداركوا وتالحقوا واجتمعوا يف النار،  YèŠÏΗ sd ôM s9$ s% óΟßγ1 t÷z é& { )يعين : ، قال مقاتل)١١

                                                 
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٥ 

öΝßγ9s9ρ {هم األتباع، أخراهم دخوال النار و T{ { )ألوالهم دخوال وهم القادة، : ، أي)١

: وقال السدي. يعين آخر كل أمة ألوالها: وقال ابن عباس. ألن القادة يدخلون النار أوال
$  { شرعوا هلم ذلك الدين، أهل آخر الزمان ألوالهم الذين oΨ −/u‘ ÏIω àσ¯≈ yδ { )الذين، )٢ ،

}  $ tΡθ = |Ê r& { )عين القادة  عن اهلدى ي)٣}  öΝÍκÌE$ t↔ sù $ \/# x‹tã $ Z÷è ÅÊ zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ( { )أي)٤ ، :

$tΑ  {ضعف عليهم العذاب،  s% { )اهللا تعاىل)٥ ، ,}  9e≅ä3Ï9 ×#÷è ÅÊ { )يعين للقادة )٦ ،

≈Å3 {واألتباع ضعف من العذاب،  s9uρ ω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊂∇∪ { )ما لكل فريق منكـم من )٧ 

≈Å3  {: قرأ اجلمهور. العذاب s9uρ ω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊂∇∪ { )بالياء، ) ال يعلمون(  وقرأ أبو بكر)٨

 . ما للقادة وال القادة ما لألتباعال يعلم األتباع : أي

]٣٩ [} ôM s9$ s% uρ óΟßγ9s9ρ é& { )يـعـنـي الـقـادة، )٩ ،} óΟßγ1 t÷z T{ { )١٠( ،

$ {لألتباع،  yϑ sù šχ% x. ö/ä3s9 $ uΖøŠn= tã ÏΒ 9≅ôÒ sù { )ألنكم كفرمت كما كفرنا فنحن )١١ ،

                                                 
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٣٨: ورة األعراف آية س) ٨(
 . ٣٩: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٣٩: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ٣٩: سورة األعراف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٦ 

)  {وأنتم يف الكفر سواء ويف العذاب سواء،  #θ è%ρ ä‹ s ù z ># x ‹ y è ø9 $ # $ y ϑ Î/ óΟ çGΨ ä. 

t βθ ç7 Å¡ õ3 s ? ∩⊂∪ { )١( . 

]٤٠ [}  ¨β Î) š É‹ ©9 $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã Ÿω ßx −G x è? { )بالتاء، )٢ ،

öΝçλm; Ü>≡uθ  { أبو عمرو، وبالياء، خفف محزة والكسائي، والباقون بالتاء مشددة، خفف ö/r& 

Ï!$ uΚ ألرواحهم ألهنا خبيثة ال يصعد هبا : وقال ابن عباس. هلم ألدعيتهم وال ألعما)٣( } 9$#¡¡

بل يهوى هبا إىل سجني، إمنا تفتح أبواب السماء ألرواح املؤمنني وأدعيتهم وأعماهلم، 
} Ÿω uρ tβθ è= äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 ®L ym yk Î= tƒ ã≅yϑ pgø: $# ’ Îû ÉdΟy™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø: حىت يدخل البعري يف : ، أي)٤( } 4 #$

اإلبرة واملراد منه أهنم ال يدخلون اجلنة أبدا ألن : ثقب اإلبرة، واخلياط واملخيط واحد وهو
ال أفعل كذا حىت : الشيء إذا علق مبا يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد املنع، كما يقال

š{ ض القار، يريد ال أفعله أبدا،يشيب الغراب أو يبي Ï9≡x‹Ÿ2 uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪ { )٥( . 

]٤١ [} Μçλm; ÏiΒ tΛ© yγ y_ ×Š$ yγ ÏΒ { )فراش، : ، أي)٦} ÏΒ uρ óΟÎγ Ï% öθ sù :\#uθ xî 4 { )٧( ،

وهي مجع غاشية، يعين ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار هبم من كل . حلف: أي

                                                 
 . ٣٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٤١: األعراف آية سورة ) ٦(
 . ٤١: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٧ 

Μ  {: جانب، كما قال اهللا çλ m;  Ï iΒ öΝ Îγ Ï% öθ sù ×≅ n= àß z Ï iΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  ÏΒ uρ öΝ Íκ ÉJ øt rB ×≅ n= àß 4 { )١( 
}  y7 Ï9≡x‹x.uρ “ Ì“ øgwΥ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊇∪ { )٢( . 

]٤٢ [}  š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω ß# Ï k= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ yγ yè ó™ ãρ { )٣( ،

š  {طاقتها وما ال حترج فيه وال تضيق عليه، : أي Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζ pg ø: $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊆⊄∪ { )٤( . 

]٤٣ [}  $ uΖôã t“ tΡuρ { )وأخرجنا، )٥ ،}  $ tΒ ’Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ 9e≅ Ïî { )من غش )٦ ،

وعداوة كانت بينهم يف الدنيا فجعلناهم إخوانا على سرر متقابلني ال حيسد بعضهم بعضا 
“  {. على شيء خص اهللا به بعضهم ÌøgrB ÏΒ ãΝÍκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( (#θ ä9$ s% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# $ uΖ1 y‰yδ 

#x‹≈ yγ Ï9 { )معناه هدانا لعمل هذا : وقال سفيان الثوري. أي إىل هذا، يعين طريق اجلنة. )٧

$  {ثوابه،  tΒ uρ $ ¨Ζä. { )بال واو، ) ما كنا( :، قرأ ابن عامر)٨}  y“ Ï‰tFöκs]Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰yδ 

ª!$# ( ô‰s)s9 ôNu!% y` ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,pt ø: $$ Î/ ( { )هذا قول أهل اجلنة حني رأوا ما وعدهم الرسل )٩ ،

                                                 
 . ١٦: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٤١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٤٣: ف آية سورة األعرا) ٨(
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٨ 

#)  {عيانا،  ÿρ ßŠθ çΡ uρ β r& ãΝ ä3 ù= Ï? èπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )قيل)١ ، .

هذا النداء يكون يف : هدا النداء إذا رأوا اجلنة من بعيد نودوا أن تلكـم اجلنة، وقيل
إن لكم أن تصحوا فال تسقموا : ينادي مناد: اجلنة، عن أيب سعيد وعن أيب هريرة قاال

أبدا، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا، وإن لكـم أن تشبوا فال هترموا أبدا، وإن 
#)  {تنعموا فال تيأسوا أبدا، لكم أن  ÿρ ßŠθ çΡ uρ β r& ãΝ ä3 ù= Ï? èπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )هذا حديث صحيح أخرجه مسلم)٢ ، . 

 .... الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّاقوله تعاىل َوَناَدى أَْصَحاُب 
“#  {: قوله تعاىل] ٤٤[ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# β r& ô‰ s% $ tΡ ô‰ y` uρ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ 

$ uΖ š/ u‘ { )مـن الثـواب، )٣ ،}  $ y) ym { )صدقا، : ، أي)٤}  ö≅ yγ sù Ν ›?‰ y` uρ $ ¨Β 

y‰ tã uρ öΝ ä3 š/ u‘ { )من العذاب، )٥ ،}  $ y) ym ( (#θ ä9$ s% óΟ yè tΡ 4 { )قرأ الكسائي بكسر )٦ ،

tβ  {العني حيث كان، والباقون بفتحها ومها لغتان،  ©Œ r' sù 8β Ï iŒ xσ ãΒ öΝ æη uΖ ÷ t/ { )أي)٧ ، :

χ  {نادى منـاد أسـمـع الفريقني،  r& èπ uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã t Ïϑ Î=≈ ©à9 ، قرأ )٨( } ∪⊇⊇∩ #$

                                                 
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٤٤: ة سورة األعراف آي) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٦٩ 

èπ  {خفيف، ) أن( :أهل املدينة والبصرة وعاصم uΖ ÷è ، رفع، وقرأ اآلخرون )١( } 9©

 . الكافرين: نصب على الظاملني، أي) لعنة اهللا( بالتشديد،

]٤٥ [}  t Ï% ©!$# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ { )يصرفون الناس، : ، أي)٢}  tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )٣( ،

$  {طاعة اهللا،  pκtΞθ äó ö7tƒ uρ % [ ùθ Ïã { )يبطلون سبيل اهللا : يطلبوهنا زيغا وميال، أي: ، أي)٤

والعوج . يصلون لغري اهللا، ويعظمون ما مل يعظمه اهللا: قال ابن عباس. جائرين عن القصد
وبالفتح يف كل ما كان قائما بكسر العني يف الدين واألمر واألرض وكل ما مل يكن قائما، 

Νèδ  {. كاحلائط والرمح وحنومها uρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊆∈∪ { )٥( . 

]٤٦ [}  $ yϑ åκs]÷ t/uρ Ò>$pgÉo 4 { )بني أهل اجلنة وبني . وقيل. بني اجلنة والنار: ، يعين)٦

z>ÎÛØsù Νæη  {: أهل النار حجاب، وهو السور الذي ذكر اهللا تعاىل يف قوله uΖ÷ t/ 9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 

7>$ t/ { )قوله تعاىل)٧ ، :}  ’ n?tã uρ Å∃#z÷ä F{$# ×Α% y Í̀‘ { )واألعراف هي ذلك السور )٨ ،

الذي بني اجلنة والنار، وهي مجع عرف وهو اسم للمكان املرتفع، ومنه عرف الديك 
مسي ذلك السور أعرافا ألن أصحابه : وقال السدي. الرتفاعه عما سواه من جسده

واختلفوا يف الرجال الذين أخرب اهللا عنهم أهنم على األعراف، فقال حذيفة . يعرفون الناس
هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم فقصرت هبم سيئاهتم عن اجلنة وجتاوزت : وابن عباس

                                                 
 . ٤٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣: سورة احلديد آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ٨(
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وا هناك حىت يقضي اهللا فيهم ما يشاء، مث يدخلهما اجلنة هبم حسناهتم عن النار، فوقف
هم الذين : وقال عبد العزيز بن حيىي الكناين. بفضل رمحته، وهم آخر من يدخل اجلنة

هم أهل : وقال احلسن. هم أطفال املشركني. وقيل. ماتوا يف الفترة ومل يبدلوا دينهم
هل اجلنة وأهل النار مجيعا، الفضل من املؤمنني علوا على األعراف فيطلعون على أ

tβθ  {: قوله تعاىل. ويطالعون أحوال الفريقني èùÍ÷êtƒ Dξ ä. öΝà‰8yϑ‹ Å¡Î0 4 { )يعرفون : ، أي)١

ρ÷#)  {أهل اجلنة ببياض وجوههم وأهل النار بسواد وجوههم  yŠ$ tΡuρ |=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# βr& íΝ≈ n= y™ 

öΝä3ø‹n= tæ 4 { )إذا رأوا أهل اجلنة قالوا سالم علـيكم، :  أي)٢}  óΟs9 $ yδθè= äz ô‰tƒ { )٣( 
öΝèδ  {أصحاب األعراف مل يدخلوا اجلنة : َوُهْم َيطَْمُعونَ يعين uρ tβθãè yϑ ôÜtƒ ∩⊆∉∪ { )يف )٤ ،

: قال احلسن. الطمع فيهم إال كرامة يريدها هبمما جعل اهللا ذلك : دخوهلا قال أبو العالية
 . الذي جعل الطمع يف قلوهبم يوصلهم إىل ما يطمعون

]٤٧ [} * #sŒÎ)uρ ôMsùÎÝÀ öΝèδ ã≈ |Á ö/r& u!$ s)ù= Ï? É=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# { )تعوذوا باهللا، ، )٥}  (#θ ä9$ s% 

$ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊆∠∪ { )يعين الكافرين يف النار)٦ ، . 

]٤٨ [}  #“ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ pt õ¾r& Å∃#{ôã F{$# Zω% y Í̀‘ { )كانوا عظماء يف الدنيا من أهل )٧ ،

ΝåκtΞθ  {النار،  èùÍ÷è tƒ ÷Λàι9yϑ‹ Å¡Î0 (#θ ä9$ s% !$ tΒ 4 o_ øîr& öΝä3Ζtã ö/ä3ãè ôϑ y_ { )والولد، ، يف الدنيا من املال )٨

                                                 
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة األعراف آية ) ٨(
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}  $tΒuρ öΝçGΨä. tβρçÉ9õ3tGó¡n@ ∩⊆∇∪ { )يا وليد بن : ينادون وهم على السور: قال الكليب. ، عن اإلميان)١

جهل ابن هشام ويا فالن، مث ينظرون إىل اجلنة فريون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا املغرية ويا أبا 
يستهزءون هبم، مثل سلمان وصهيب وخباب وبالل وأشباههم فيقول أصحاب األعراف ألولئك 

 : الكفار

]٤٩ [}  ÏIωàσ̄≈yδr& tÏ%©!$# óΟçFôϑ|¡ø%r& { )حلفتم، )٢ ،}  Ÿω ãΝßγä9$oΨtƒ ª!$# >πyϑômtÎ/ 4 { )أي)٣ ، :

 &θè=äz÷Š$# sπ̈Ψpgø:$# Ÿω ì∃öθyz ö/ä3ø‹n=tæ Iωuρ óΟçFΡr#)  {مث يقال ألهل األعراف، . حلفتم أهنم ال يدخلون اجلنة

šχθçΡt“øtrB ∩⊆∪ { )أن أصحاب األعراف إذا قالوا ألهل النار ما قالوا قال هلم : ، وفيه قول آخر)٤

 فيعريوهنم بذلك ويقسمون أهنم يدخلون النار، إن دخل أولئك اجلنة وأنتم مل تدخلوها: أهل النار
أهؤالء يعين أصحاب . فتقول املالئكة الذين حبسوا أصحاب األعراف على الصراط ألهل النار

األعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أهنم ال يناهلم اهللا برمحة، مث قالت املالئكة ألصحاب 
 . ، فيدخلون اجلنة)٥( } ∪θè=äz÷Š$# sπ̈Ψpgø:$# Ÿω ì∃öθyz ö/ä3ø‹n=tæ Iωuρ óΟçFΡr& šχθçΡt“øtrB ∩⊆#)  {: األعراف

“#  {: قوله تعاىل] ٥١, ٥٠[ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# |=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# ÷βr& (#θ àÒŠÏùr& { )٦( ،

$  {أي صبوا،  uΖøŠn= tã zÏΒ Ï!$ yϑ ø9$# ÷ρ r& $ £ϑ ÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# 4 { )أوسعوا علينا مما : ، أي)٧

ملا صار أصحاب األعراف إىل : قال عطاء عن ابن عباس.  من طعام اجلنةرزقكـم اهللا
يا رب إن لنا قرابات من أهل اجلنة، فأذن لنا حىت نراهـم : اجلنة طمع أهل النار يف الفرج، وقالوا

                                                 
 . ٤٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٤٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٧٢ 

ونكلمهم، فينظروا إىل قرابتهم يف اجلنة وما هم فيه من النعيم فيعرفوهنم ومل يعرفهم أهل اجلنة لسواد 
وههم فينادي أصحاب النار أصحاب اجلنة بأمسائهم، وأخربوهم بقراباهتم أن أفيضوا علينا من وج

املاء : ، يعين)١( } ∪⊂∋∩ yϑßγtΒ§ym ’n?tã šÍÏ≈s3ø9$#$ #$!© (þθä9$s% χÎ#)  {املاء أو مما رزقكـم اهللا، 

 وهو ما زين هلم الشيطان من حترمي البحرية )šÏ%©!$# (#ρä‹sƒªB$# öΝßγuΖƒÏŠ #Yθôγs9 $Y7Ïès9uρ { )٢  {والطعام، 

. صال الذميمة اليت كانوا يفعلوهنا يف اجلاهليةوأخواهتا واملكاء والتصدية حول البيت، وسائر اخل
، نتركهم يف النار، )٣( } ãΝßγø?§xîuρ äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# 4 tΠöθu‹ø9$$sù óΟßγ8|¡⊥tΡ {دينهـم أي عيدهم، : وقيل

}  $yϑŸ2 (#θÝ¡nΣ u!$s)Ï9 óΟÎγÏΒöθtƒ #x‹≈yδ { )كـمـا تركوا العمل للقاء يومهم هذا، : ، أي)٤}  $tΒuρ 

(#θçΡ$Ÿ2 $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ šχρß‰ysøgs† ∩∈⊇∪ { )٥( . 

 .... قوله تعاىل َولَقَْد ِجئَْناُهْم ِبِكَتاٍب فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلٍْم ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم ُيْؤِمُنونَ
]٥٢ [}ô‰s)s9uρ Νßγ≈uΖ÷∞Å_ 5=≈tGÅ3Î/ {)يعـين القـرآن )٦ ،}çµ≈oΨù=¢Ásù { )ـاه، )٧  n?tã’4  {، بين

AΟù=Ïæ { )منا ملا يصلحهـم)٨  ،}  “W‰èδ ZπuΗ÷qu‘uρ { )ـا وذا رمحة، :  أي)٩ ـا القرآن هادي جعلن

}  5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٥٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٥١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة األعراف آية ) ١٠(
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]٥٣ [}  ö≅ yδ tβρ ãÝàΖtƒ { )هل ينتظرون، : ، أي)١}  ω Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 { )قال )٢ ،

هل ينتظرون إال ما يئول إليه أمرهم يف : ومعناه. عاقبته: وقال السدي. ءهجزا: جماهد
tΠöθ  {. العذاب ومصريهم إىل النار tƒ ’ÎAù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? { )جزاؤه وما يئول إليه : ، أي)٣

ãΑθ  {أمرهم،  à)tƒ š Ï% ©!$# çνθ Ý¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôNu!% y` ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ys ø9$$ Î/ { )اعترفوا به )٤ ،

≅  {حني ال ينفعهم االعتراف،  yγ sù $ uΖ   {، اليوم، )٥( } 9© ÏΒ u !$ yè x ä© (#θ ãè x ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& 

–Š t çΡ { )إىل الدنيا، )٦ ،}Ÿ≅ yϑ÷è uΖsù uö xî “ Ï% ©!$# $ ¨Ζä. ã≅yϑ ÷è tΡ 4 ô‰s% (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& { )٧( ،

≅¨ {أهلكوها بالعذاب،  |Ê uρ { )وبطل، )٨ ،}Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρçtIøtƒ ∩∈⊂∪ { )٩( . 

χ  {: قوله تعاىل] ٥٤[ Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 

5Θ$ −ƒ r& { )من لدن طلوع الشمس إىل غروهبا، ، أراد به يف مقدار ستة أيام ألن اليوم)١٠ 

ستة أيام كأيام اآلخرة، وكل يوم كألف : ومل يكن يومئذ يوم وال مشس وال مساء، قيل
 قادرا على خلق السموات  كان اهللا: قال سعيد بن جبري. كأيام الدنيا: وقيل. سنة

وقد . األمورواألرض يف حملة وحلظة، فخلقهن يف ستة أيام تعليما خللقه التثبت والتأين يف 

                                                 
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥٣:  األعراف آية سورة) ٤(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٥٣: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ١٠(
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“ΝèO 3§  { )٢( )١( } التأين من اهللا والعجلة من الشيطان {: جاء يف احلديث uθ tG ó™ $# ’n?tã 

Ä¸ óyêø9$# { )٤( صعد، وأولت املعتزلة: وقال أبو عبيدة. استقر: ال الكليب ومقاتل، ق)٣( 

االستواء على العرش صفة اهللا تعاىل بال : االستواء باالستيالء، فأما أهل السنة يقولون
وسأل رجل مالك . كيف، جيب على الرجل اإلميان به ويكل العلم فيه إىل اهللا عز وجل

≈ß  {: بن أنس عن قوله oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ ، ]٥آية : سورة طه [)٥( } ∪∋∩ #$

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، : كـيف استوى؟ قال
والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إال ضاال، مث أمر به فأخرج، وروي عن سفيان الثوري 

 والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد اهللا بن املبارك وغريهم من علماء السنة واألوزاعي
أمروها كما جاءت بال كيف، والعرش : يف هذه اآليات اليت جاءت يف الصفات املتشاهبة

. العرش امللك: وقيل. هو ما عال فأظل، ومنه عرش الكروم: وقيل. هو السرير: يف اللغة
}   Å´ øóãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# { )بالتشديد ) يغشي( ، قرأ محزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب)٦

يأيت الليل على النهار فيغطيه، وفيه : ها هنا ويف سورة الرعد، والباقون بالتخفيف، أي

                                                 
 ). ٢٠١٢(الترمذي الرب والصلة ) ١(
رواه ابن أيب شيبة وأبو يعلى،  وابن منيع واحلارث بن أيب أسامة يف  "١/٣٥٠قال العجلوين يف كشف اخلفاء ج) ٢(

: حسن غريب،  بلفظ: مسانيدهم عن أنس رفعه وأخرجه البيهقي عنه أيضا وله شواهد عند الترمذي وقال
 .١٣/١٧٦وأخرجه املصنف يف شرح السنة ". األناة من اهللا والعجلة من الشيطان "

 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٣(
فرقة كالمية،  ظهرت يف أخريات القرن األول اهلجري،  وبلغت شأوها يف العصر العباسي األول،  : املعتزلة) ٤(

وهذه الفرقة شديدة التأثر بالفلسفة . جملس احلسن البصري" واصل بن عطاء"يرجع امسها إىل اعتزال إمامها 
 ما خالف العقل عندهم يأولونه ويطوعونه حسب اليونانية،  وهي تعتمد يف إدراك الغيبيات على العقل،  وكل

مفاهيمهم الكالمية،  ولقد جعلوا العقل أساسا لفهم القرآن الكرمي ال القرآن أساسا للعقل ففسروا آيات 
 . الصفات على حسب ما تدركه عقوهلم من الفهم وحكموا العقل يف كل ما يتعلق باالعتقاد واإلميان

 . ٥: سورة طه آية ) ٥(
 . ٥٤: ة األعراف آية سور) ٦(
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: مل يذكره لداللة الكالم عليه وذكر يف آية أخرى فقالويغشي النهار الليل، و: حذف أي
}  â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ n?tã Í‘$ pκ̈]9$# â‘Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# † n?tã È≅ øŠ©9$# ( { )١( .}  …çµ ç7è=ôÜtƒ $ ZW ÏWym { )٢( ،

ôϑ§{  {. سريعا، وذلك أنه إذا كان يعقب أحدهم اآلخر وخيلفه، فكأنه يطلبه: أي ¤±9$#uρ 

t yϑ s) ø9 $# uρ tΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ ¤N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ { )مذلالت : خلق هذه األشياء مسخرات، أي:  أي)٣

} ÿÍν Íö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 { )ا ، له اخللق ألنه خلقهم وله األمر يأمر يف خلقه مب)٤

. فرق اهللا بني اخللق واألمر فمن مجع بينهما فقد كفر: يشاء، قال سفيان بن عيينة
}  x8u‘$ t6 s? ª!$# { )تبارك : وقيل. واملبارك املرتفع. ارتفع: وقيل. تعاىل اهللا وتعظم: ، أي)٥

وعن ابن عباس . الربكة تكتسب وتنال بذكره: أي. عل من الربكة وهي النماء والزيادةتفا
والقدس . تبارك تقدس. جتيء الربكة من قبله وقيل: وقال احلسن. جاء بكل بركة: قال

معىن هذه الصفة . وقال احملققون. تبارك اهللا أي بامسه يتربك يف كل شيء: وقيل. الطهارة
متبارك . تبارك اهللا، وال يقال: ويقال. ال يزال وأصل الربكة الثبوتثبت ودام مبا مل يزل و

<  {. وال مبارك، ألنه مل يرد به التوقيف u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ { )٦( . 

]٥٥ [}  (#θ ãã ÷Š$# öΝä3−/u‘ %Yæ•|Øn@ { )تذلال واستكانة، )٧ ،}  ºπ uŠøäz uρ 4 { )سرا:  أي)٨ .

دون بني دعوة السر ودعوة العالنية سبعون ضعفا، ولقد كان املسلمون جيته: قال احلسن

                                                 
 . ٥: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٥٥: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٧٦ 

يف الدعاء وما يسمع هلم صوت، وإن كان إال مهسا بينهم وبني رهبم، ذلك أن اهللا سبحانه 
θ#)  {: يقـول ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ % Yæ•|Øn@ ºπ uŠøäz uρ 4 { )وإن اهللا ذكـر عبـدا صاحلـا )١ ،

”øŒÎ) 2  {: ورضـي فعلـه فقـال yŠ$ tΡ …çµ −/u‘ ¹!#y‰ÏΡ $ wŠÏyz ∩⊂∪ { )٢( .}  …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† 

š Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )سألون منازل هم الذين ي: وقال أبو جملز. املعتدين يف الدعاء: ، قيل)٣

من االعتداء : أراد به االعتداء باجلهر والصياح، قال ابن جريج: األنبياء عليهم السالم وقيل
  ملا غزا رسول اهللا: وروينا عن أيب موسى قال. رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح

اربعوا على  {  خيرب أشرف الناس على واد فرفعوا أصواهتم بالتكبري، فقال رسول اهللا

: وقال عطية. )٥( )٤( } أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنكم تدعون مسيعا قريبا

 . اللهم اخزهم اللهم العنهم: هم الذين يدعون على املؤمنني فيما ال حيل، فيقولون

]٥٦ [}  Ÿω uρ (#ρ ß‰Å¡øè? † Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n=ô¹ Î) { )ال تفسدوا فيها : ، أي)٦

باملعاصي والدعاء إىل غري طاعة اهللا بعد إصالح اهللا إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة، 
وقال . طاعة اهللا، وهذا معىن قول احلسن والسدي والضحاك والكليبوالدعاء إىل 

فعلى هذا معىن .  تعصوا يف األرض فيمسك اهللا املطر ويهلك احلرث مبعاصيكمال: عطية
y‰÷è {: قوله t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) { )بعد إصالح اهللا إياها باملطر واخلصب: ي أ)٧ .}  çνθ ãã÷Š$#uρ 

                                                 
 . ٥٥: اف آية سورة األعر) ١(
 . ٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة األعراف آية ) ٣(
, )١٥٢٦(أبو داود الصالة , )٢٧٠٤(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار , )٣٩٦٨(البخاري املغازي ) ٤(

 ). ٤/٤١٨(أمحد 
 . ٥/٦٦شرح السنة  واملصنف يف ٤/٢٠٧٦) ٢٧٠٤( ومسلم يف الذكر رقم ٧/٤٧٠رواه البخاري يف اجلهاد ) ٥(
 . ٥٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة األعراف آية ) ٧(
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٧٧٧ 

$ ]ùöθ yz $ ·è yϑ sÛuρ 4 { )خوفا منه ومن عذابه وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوابه: ، أي)١ .

β¨  {. لخوف العدل وطمع الفض: وقال ابن جريج Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Ì s% š∅ Ï iΒ 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 الرمحة ها هنا الثواب فرجع : ، ومل يقل قريبة، قال سعيد بن جبري)٢( } ∪∌∋∩ #$

sŒÎ)uρ u|Ø# {: النعت إىل املعىن دون اللفظ كقوله ym sπ yϑ ó¡É)ø9$# (#θ ä9'ρ é& 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ 

ßÅ6≈ |¡yϑ ø9$#uρ Νèδθè% ã— ö‘$$ sù çµ ÷ΨÏiΒ { )وقال اخلليل بن . ، ومل يقل منها ألنه أراد املرياث واملال)٣

قال أبو . يب والبعيد يستوي فيهما يف اللغة املذكر واملؤنث والواحد واجلمعالقر: أمحد
هذه : القريب يف اللغة يكون مبعىن القرب ومبعىن املسافة، تقول العرب: عمرو بن العالء

 . امرأة قريبة منك إذا كانت مبعىن القرابة، وقريب منك إذا كانت مبعىن املسافة

uθ  {: قوله تعاىل] ٥٧[ èδ uρ ” Ï%©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈ tƒ Ìh9$# #Mô³ç0 { )بالباء ) بشرا( ، قرأ عاصم)٤

أهنا تبشر باملطر بدليل : وضمها وسكون الشني ها هنا ويف الفرقان وسورة النمل، ويعين
$yy  {: قوله تعاىل tƒ Ìh9$# ;N≡uÅe³t6 ãΒ { )وقرأ محزة والكسائي نشرا بالنون وفتحها، وهي )٥ ،

≈ÏN≡uÅ³ {: الريح الطيبة اللينة، قال اهللا تعاىل ¨Ζ9$#uρ #Zô³nΣ ∩⊂∪ { )وقرأ ابن عامر بضم النون )٦ 

وسكون الشني، وقرأ اآلخرون بضم النون والشني، مجع نشور، مثل صبور وصرب ورسول 
š{. متفرقة وهي الرياح اليت هتب من كل ناحية: ورسل، أي ÷t/ ô“ y‰tƒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ ({ )٧( ،

                                                 
 . ٥٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٨: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٣: سورة املرسالت آية ) ٦(
 . ٥٧: ة سورة األعراف آي) ٧(
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٧٧٨ 

#  {قدام املطر : أي ¨L ym !#sŒÎ) ôM̄= s% r& { )محلت الرياح، )١ ،} $ \/$ ys y™ Zω$ s)ÏO { )باملطر، )٢ 

}  çµ≈ oΨø)ß™ { )ورد الكناية إىل السحاب، )٣ ،}  7$ s#t6 Ï9 ;M Íh‹¨Β { )إىل بلد ميت حمتاج . )٤

$ {معناه إلحياء بلد ميت ال نبات فيه : وقيل. إىل املاء uΖø9t“Ρr'sù Ïµ Î/ { )بالسحاب: ، أي)٥ .

$!u {بذلك البلد امليت، : وقيل yϑ ø9$# { )املطر، : ، يعين)٦}  $ oΨ ô_ t÷z r'sù Ïµ Î/ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ ¨V9$# 

4 š Ï9≡x‹x. ßl Ìøƒ éΥ 4’tAöθ yϑ ø9$# { )استدل بإحيـاء األرض بعـد موهتـا على إحياء املوتى )٧ ،

}  öΝä3ª= yè s9 šχρ ã2 x‹s? ∩∈∠∪ { )إذا مات الناس كلهم يف : ، قال أبو هريرة وابن عباس)٨

النفخة األوىل أرسل اهللا عليهم مطرا كمين الرجال من ماء حتت العرش يدعى ماء احليوان، 
ىت إذا استكـملت أجسادهم نفخ فيهم الروح، مث يلقي فينبتون يف قبورهم نبات الزرع ح

عليهم النوم فينامون يف قبورهـم، مث حيشرون بالنفخة الثانية وهم جيدون طعم النوم يف 
$  {: رءوسهم وأعينهم، فعند ذلك يقولون uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ .tΒ $ uΖsVyè t/ ÏΒ $ tΡÏ‰s% ö̈Β 2 3 { )٩( . 

                                                 
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة يس آية ) ٩(
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 .... قوله تعاىل َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخُبثَ لَا َيْخُرُج ِإلَّا َنِكًدا
$à  {: قوله تعاىل] ٥٨[ s#t7ø9$#uρ Ü=Íh‹©Ü9$# ßl ãøƒ s† …çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒÎ*Î/ Ïµ În/u‘ ( { )هذا مثل ضربه )١ ،

 للمؤمن والكافر، فمثل املؤمن مثل البلد الطيب يصيبه املطر فيخرج نباته بإذن  اهللا
“  {ربـه،  Ï% ©!$#uρ y]ç7yz { )يريد األرض السبخة اليت، )٢ ،}  Ÿω ßlãøƒ s† { )نباهتا، )٣ ،

}  ωÎ) #Y‰Å3tΡ 4 { )عسرا : ، قرأ أبو جعفر بفتح الكاف، وقرأ اآلخرون بكسرها، أي)٤

فاألول مثل املؤمن الذي إذا مسع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، . قليال بعناء ومشقة
ثر والثاين مثل الكافر الذي يسمع القرآن فال يؤثر فيه، كالبلد اخلبيث الذي ال يتبني أ

y7Ï9≡x‹Ÿ2 ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈tƒ { املطر فيه Fψ$# { )نبينها، )٥ }  5Θöθ s)Ï9 tβρáä3ô±o„ ∩∈∇∪ { )عن )٦ 

مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث  {:  قال  عن النيب أيب موسى

ري، الكثري أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكث
وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب 
منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف دين 
اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا 

 . )٨( )٧( } الذي أرسلت به
                                                 

 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 ). ٤/٣٩٩(أمحد , )٢٢٨٢(مسلم الفضائل , )٧٩(البخاري العلم ) ٧(
 واملصنف يف شرح السنة ٢/١٧٨٧) ٢٢٨٢( ومسلم يف الفضائل رقم ١/١٧٥أخرجه البخاري يف العلم ) ٨(

١/٢٨٧ . 
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٧٨٠ 

$ ô‰s)s9  {: قوله تعاىل] ٥٩[ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’n< Î) Ïµ ÏΒ öθ s% { )وهو نوح بن ملك بن )١ ،

ÉΘöθ  {متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس، وهو أول نيب بعث بعد إدريس فقال، لقومه،  s)≈tƒ 

(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )قرأ أبو جعفر والكسائي من إله غريه بكسر الراء )٢ ،

≅ö  {: حيث كان على نعت اإلله، وافق محزة يف سورة فاطر yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$# { )٣( ،

’þ  {مالكم غريه من إله، : وقرأ اآلخرون برفع الراء على التقدمي، تقديره Î oΤ Î) ß∃% s{ r& 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ { )إن مل تؤمنوا)٤ ، ,}  z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩∈∪ { )٥( . 

]٦٠ [}  tΑ$ s% _| yϑ ø9$# ÏΒ ÿÏµ ÏΒ öθ s% $ ¯ΡÎ) y71 ut∴s9 ’Îû 9≅≈n= |Ê { )خطأ وزوال عن احلق، )٦ ،

} &Î7•Β ∩∉⊃∪ { )َبيَّن)٧  . 

]٦١ [}  tΑ$ s% { )نوح)٨ ، ،}  ÉΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9 ’Î1 ×' s#≈ n= |Ê { )ألن ، ومل يقل ليست، )٩

  {معىن الضاللـة الضالل أو علـى تقدمي الفعل،  Í h_ Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘  Ï iΒ É b> §‘ 

š ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∉⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٥٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٣: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٦١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٦١: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٦١: سورة األعراف آية ) ١٠(
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]٦٢ [}  öΝä3äó Ïk= t/é& { )بالتخفيف حيث كان من ) أبلغكـم( :، قرأ أبو عمرو)١

≈=ÏM≈n {، )لقد أبلغتكم( :لقوله. اإلبالغ y™ Í‘ ’În1u‘ { )ليعلم أن قد أبلغوا رساالت )٢ ،

=õÏk {: رهبم، وقرأ اآلخرون بالتشديد من التبليغ، لقوله تعاىل t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) { )٣( ،

والنصح أن يريد لغريه . نصحته ونصحت له: ، يقال)٤( } ßx|ÁΡr&uρ ö/ä3s9 {رساالت ريب، 

=ÞΟn  {من اخلري ما يريد لنفسه،  ÷ær&uρ š∅ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∉⊄∪ { )أن عقابه ال يرد )٥ ،

 . عن القوم اجملرمني

]٦٣ [}  óΟçFö6 Éf tã uρ r& { )و العطف، ، ألف استفهام دخلت على وا)٦}  β r& óΟä.u!% y` 

Öø.ÏŒ ÏiΒ óΟä3În/§‘{ )رسالة. وقيل. بيان: وقيل. موعظة. ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٧ .

} 4’ n?tã 9≅ã_ u‘ óΟä3ΖÏiΒ öΝä.u‘ É‹ΖãŠÏ9 { )عذاب اهللا إن مل تؤمنوا، )٨ ،} (#θà)−G tFÏ9uρ { )أي)٩ ، :

=¯ö/ä3  {لكي تتقوا اهللا،  yè s9uρ tβθ çΗxqöè? ∩∉⊂∪ { )لكي ترمحوا)١٠ ، . 

                                                 
 . ٦٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٦٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٦٣: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٦٣: سورة األعراف آية ) ١٠(
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]٦٤ [} çνθ ç/¤‹s3sù { )كـذبوا نوحـا، :  يعين)١}  çµ≈ uΖøŠyfΡr'sù { )من )٢ ،

t {الطوفان،  Ï% ©!$#uρ …çµ yè tΒ ’ Îû Å7ù= àø9$# { )يف السفينة، )٣ ،}  $ oΨ ø% {øî r&uρ t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 !$ oΨÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

4 öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 $·Β öθ s% šÏϑ tã ∩∉⊆∪ { )عميت قلوهبم عن : قال ابن عباس. كفارا: ، أي)٤

رجل عم عن احلق وأعمى يف :  واإلميان، يقالعموا عن احلق: قال الزجاج. معرفة اهللا
عموا عن نزول العذاب : قال مقاتل. العمى واألعمى كـاخلضر واألخضر: وقيل. البصر

 . وهو الغرق

’4 *  {: قوله تعاىل] ٦٥[ n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& #YŠθ èδ 3 { )وأرسلنا إىل عاد، وهو : ، أي)٥

عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السالم، وهي عاد األوىل أخاهم يف النسب ال 
وقال . وهو هود بن عبد اهللا بن رباح بن اجللود بن عاد بن عوص) هودا( فـي الدين،
$tΑ  {هود بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح، : ابن إسحاق s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ 

/ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν çöxî 4 Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩∉∈∪ { )أفال ختافون نقمته؟ )٦ ، 

]٦٦ [}  tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# š Ï% ©! $# (#ρ ã x x.  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯Ρ Î) š1 u t∴ s9 { )يا هود، )٧ ،

}  ’ Îû 7π yδ$ x y™ { )تدعو إىل : هماقال ابن عباس رضي اهللا عن. ، يف محق وجهالة)٨

                                                 
 . ٦٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٦٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٦٥:  سورة األعراف آية )٦(
 . ٦٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٦٦: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٣ 

$  {دين ال نعرفه،  ¯Ρ Î) uρ y7 ‘Ζ Ýà uΖ s9 š∅ ÏΒ š Î/ É‹≈ s3 ø9 ، أنك رسول اهللا )١( } ∪∌∌∩ #$

 . إلينا

]٦٧ [} tΑ$ s% { )هود )٢ ،} ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9 ’ Î1 ×π yδ$ x y™  Í h_ Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘  Ï iΒ É b> §‘ 

t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∉∠∪ { )٣( . 

 .... ِمٌنيقوله تعاىل أَُبلُِّغكُْم ِرَسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُْم َناِصٌح أَ
]٦٨ [}  öΝà6äó Ïk= t/é& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ ’ În1u‘ O$ tΡr&uρ ö/ä3s9 ëw ¾¾$ tΡ îÏΒ r& ∩∉∇∪ { )ناصح أدعوكم إىل )٤ ،

 . كنت فيكم قبل اليوم أمينا. قال الكليب. التوبة أمني على الرسالة

]٦٩ [}  óΟçFö6 Éf tã uρ r& β r& öΝä.u!% y` Öò2 ÏŒ ÏiΒ öΝä3În/§‘ 4’n?tã 9≅ ã_ u‘ öΝä3ΖÏiΒ { )يعين نفسه، )٥ ،

}  öΝà2 u‘ É‹ΖãŠÏ9 4 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u!$ xn= äz { )يعين يف األرض، )٦ ،}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 

8yθ çΡ { )من بعد إهالكهم، :  أي)٧}  öΝä.yŠ# y— uρ ’ Îû È,ù= y⇐ø9$# Zπ sÜ)Á t/ ( { )طوال وقوة : ، أي)٨

}  (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù uIω#u «!$# { )وقفا معى وأمعاء،:  نعم اهللا، واحدها إىل وآالء، مثل)٩ 

=ä3ª/÷  {، واحدها أنا وآناء، )آناء الليل( :وأقفاء ونظريها yè s9 tβθ ßs Î= øè? ∩∉∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٦٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٦٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٦٩: ة األعراف آية سور) ٧(
 . ٦٩: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٦٩: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٦٩: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٤ 

]٧٠ [}  (#þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# …çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ%Ÿ2 ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u ( { )من )١ ،

$ {األصنام،  oΨÏ?ù'sù $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? { )من العذاب، )٢ ،}  β Î) |MΨä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠⊃∪ { )٣( . 

]٧١ [}  tΑ$ s% { )هود )٤ ،}  ô‰s% yìs% uρ { )وجب ونزل، )٥ ،}  Νà6ø‹n= tæ ÏiΒ 

öΝä3În/§‘ Ó§ô_ Í‘ { )عذاب، والسني مبدلة من الزاي، :  أي)٦}  ë=ŸÒ xî uρ ( { )أي)٧ ، :

  {سخط،  Í_ tΡθ ä9 Ï‰≈ pg éB r& þ_ Îû & !$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ £ϑ y™ { )عتموها، ، وض)٨}  óΟ çFΡ r& 

Ν ä. äτ !$ t/# u uρ { )كانت هلم أصنام يعبدوهنا مسوها أمساء خمتلفة، : ، قال أهل التفسري)٩}  $ ¨Β 

tΑ̈“ tΡ ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ 9≈ sÜù= ß™ 4 { )حجة وبرهان، )١٠ ،}  (#ÿρ ãÏàtFΡ$$ sù { )نزول العذاب، )١١ ،

}  ’ÎoΤÎ) Νà6yè tΒ zÏiΒ š ÌÏàtGΨ ßϑ ø9$# ∩∠⊇∪ { )١٢( . 

                                                 
 . ٧٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٧١: عراف آية سورة األ) ٦(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ١١(
 . ٧١: سورة األعراف آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٥ 

]٧٢ [}  çµ≈ uΖø‹pgΥr' sù { )يعين هودا عند نزول العذاب، )١ ،}  š Ï%©!$#uρ …çµ yètΒ 7πuΗ ÷qt Î/ 

$ ¨ΨÏiΒ $ oΨ÷è sÜs% uρ tÎ/# yŠ t Ï% ©!$# (#θç/¤‹Ÿ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ( { )استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم، : ، أي)٢

}  $ tΒ uρ (#θçΡ% x. šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠⊄∪ { )٣( . 

’4  {: قوله تعاىل] ٧٣[ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈|¹ 3 { )وهو مثود بن عابر بن أرم )٤ ،

مسيت مثود لقلة مائها، : قال أبو عمرو بن العالء. القبيلةبن سام بن نوح، وأراد ها هنا 
املاء القليل، وكانت مساكنهم احلجر بني احلجاز والشام إىل وادي : والثمد
أي أرسلنا إىل مثود أخاهم يف النسب ال يف الدين صاحلا، وهو ) أخاهم صاحلا( القرى،

$tΑ  {صاحل بن عبيد بن آسف بن ماشيح بن عبيد بن خادر بن مثود،  s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# 

$ tΒ Νà6s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî ( ô‰ s% Ν à6 ø? u !$ y_ ×π uΖ Í h‹ t/  Ï iΒ öΝ ä3 Î n/ ، حجة من ربكم على )٥( } ) ‘§

Íν {صدقي  É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «!$# { )أضافها إليه على التفضيل والتخصيص، كما يقال)٦ ، :

$  { احلال  نصب على)٧( } ) öΝà6s9 Zπtƒ#u {بيت اهللا  yδρâ‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? { )العشب، )٨ 

                                                 
 . ٧٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧٢: ف آية سورة األعرا) ٣(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٦ 

}  þ’Îû ÇÚ ö‘ r& «! $# ( Ÿω uρ $ yδθ ¡ yϑ s? & þθ Ý¡ Î0 { )ال تصيبوها بعقر، )١ ،} öΝ ä. x‹ äz ù' u‹ sù 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ { )٢( . 

ِخذُونَ ِمْن قوله تعاىل َواذْكُُروا ِإذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرِض َتتَّ
 .... ُسُهوِلَها قُُصوًرا

]٧٤ [} (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ u!$ xn= äz .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã öΝà2 r&§θ t/uρ { )أسكـنكـم )٣ ،

‘Îû ÇÚö’ {وأنزلكـم،  F{$# šχρ ä‹Ï‚ −G s? ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θ ÝÁè% tβθ çGÅs ÷Ζs?uρ tΑ$ t6 Éf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ ( { )٤( ،

كانوا ينقبون يف اجلبال البيوت ففي الصيف يسكنون بيوت الطني، ويف الشتاء بيوت 
حتون البيوت يف اجلبل ألن بيوت الطني ما كانت تبقى مدة كانوا ين: وقيل. اجلبال

#) {أعمارهم لطول أعمارهم،  ÿρ ã à2 øŒ $$ sù u Iω# u «! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

š Ï‰ Å¡ ø ãΒ ∩∠⊆∪ { )الفسادأشد:  والعيث)٥  . 

]٧٥ [}  tΑ$ s% _| yϑø9$# { )وقَالَ الَْملَأُ بالواو، :  قرأ ابن عامر)٦}  t Ï% ©!$# (#ρ çy9 ò6tFó™ $# 

∅ ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% { )يعين األشراف والقادة الذين تعظموا عن اإلميان بصاحل، )٧ }  t Ï% ©#Ï9 

(#θ àÏèôÒ çG ó™ ôyϑ  {، يعين األتباع، )٨( } #$ Ï9 ztΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ { )قال الكفار للمؤمنني، : ، يعين)٩
                                                 

 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٧٤: ة سورة األعراف آي) ٤(
 . ٧٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٧ 

}  šχθ ßϑ n= ÷è s?r& χ r& $ [s Î=≈ |¹ ×≅ y™ ó‘∆ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4 { )إليكم)١ ، ،}  (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ Ÿ≅Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∠∈∪ { )٢( . 

]٧٦ [} tΑ$ s% š Ï% ©!$# (#ÿρ çy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) ü“ Ï% ©!$$ Î/ ΝçGΖtΒ#u Ïµ Î/ šχρ ãÏ≈ x. ∩∠∉∪ { )٣( ،

 . جاحدون

]٧٧ [} (#ρ ãs)yè sù sπ s%$ ¨Ψ9$# { )العقر هو قطع عرقوب البعري، مث جعل : ، قال األزهري)٤

öθ#)  {. ري يعقره مث ينحرهالنحر عقرا ألن ناحر البع tG tã uρ ôtã Íö∆r& óΟÎγ În/u‘ { )والعتو الغلو )٥ ،

عصوا اهللا وتركوا أمره يف الناقة : عتا يعتو عتوا إذا استكربوا، واملعىن: يف الباطل، يقال
θ#) {. وكذبوا نبيهم ä9$ s% uρ ßx Î=≈|Á≈ tƒ $ oΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? { )من العذاب، : ، أي)٦}  βÎ) |MΨä. 

zÏΒ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ { )٧( . 

]٧٨ [}  ÞΟßγ ø?x‹s{r'sù èπ xô_ §9$# { )وهي زلزلة األرض وحركتها وأهلكوا بالصيحة )٨ ،

θßs#)  {والرجفة،  t7ô¹ r'sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ { )أراد يف أرضهم : وقيل. أراد الديار: ، قيل)٩

                                                 
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٨ 

tÏϑ {وبلدهتم، ولذلك وحد الدار،  ÏW≈ y_ ∩∠∇∪ { )سقطوا على : قيل. ، خامدين ميتني)١

 . وجوههم موتى عن آخرهم

]٧٩ [} 4’ ¯< uθ tFsù { )أعرض صاحل، )٢ ،} öΝåκ÷]tã tΑ$ s% uρ ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& s' s!$ y™ Í‘ ’ În1u‘ 

àM ós |Á tΡuρ öΝä3s9 Å3≈ s9uρ ω tβθ™7Ït éB šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩∠∪ { )كيف خاطبهم بقوله : ، فإن قيل)٣

  كما خاطب النيب: لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم بعدما أهلكوا بالرجفة؟ قيل
: الكفار من قتلى بدر حني ألقاهم يف القليب، فجعل يناديهم بأمسائهم وأمساء آبائهم

أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدمت ما  {

-يا رسول اهللا ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا؟ فقال النيب: وعد ربكم حقا؟ فقال عمر
يده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، ولكن ال والذي نفس حممد ب: "صلى اهللا عليه وسلم

يف اآلية تقدمي وتأخري : وقيل. خاطبهم ليكون عربة ملن خلفهم: وقيل. )٥( )٤( } جييبون

 . يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب فأخذهتم الرجفة: فتوىل عنهم، وقال: تقديرها

$  {: قوله تعاىل] ٨٠[ »Ûθ ä9uρ { )معناه واذكر لوطا: وقيل. وأرسلنا لوطا: ، أي)٦ .

$øŒÎ) tΑ  {وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم،  s% ÿÏµ ÏΒ öθ s)Ï9 { )وهم أهل )٧ ،

سدوم وذلك أن لوطا شخص من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السالم مؤمنا 

                                                 
 . ٧٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة األعراف آية ) ٣(
أمحد , )٢٠٧٤(النسائي اجلنائز , )٢٨٧٥( مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ,)٣٧٥٧(البخاري املغازي ) ٤(

)٣/١٤٥ .( 
 . ٣٠١, ٧/٣٠٠قطعة من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري يف املغازي باب قتل أيب جهل ) ٥(
 . ٨٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٨٩ 

 إىل أهل  مهاجرا معه إىل الشام، فرتل إبراهيم فلسطني وأنزل لوطا األردن، فأرسله اهللا
tβθè?ù's?r& sπ {: سدوم فقال هلم t±Ås≈ xø9$# { )إتيان الذكران، : ، يعين)١}  $ tΒ Νä3s)t7y™ $ pκÍ5 ôÏΒ 

7‰tnr& š∅ ÏiΒ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∇⊃∪ { )ذكر على ذكر يف الدنيا إال ما نزا : ، قال عمرو بن دينار)٢

 . كان من قوم لوط

]٨١ [} öΝà6¯ΡÎ) { )قرأ أهل املدينة وحفص إنكم بكسر األلف على اخلرب، )٣ ،

tβθè?ù'tG {. وقرأ اآلخرون على االستئناف s9 tΑ$ y_ Ìh9$# { )يف أدبارهم، )٤ ،}  Zο uθ öκy− ÏiΒ 

Âχρ ßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 { )ن فروج ، فسر تلك الفاحشة يعىن أدبار الرجال أشهى عندكم م)٥

≅ö {النساء،  t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% šχθ èùÌó¡•Β ∩∇⊇∪ { )قال حممد بن .  جماوزون احلالل إىل احلرام)٦

كانت هلم مثار وقرى مل يكن يف األرض مثلها فقصدهم الناس لينالوا من مثارهم : إسحاق
 . فآذوهم

]٨٢ [}  $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% { )قال بعضهم لبعض، )٧ ،

} Νèδθã_ Ì÷z r& { )لوطـا وأهـل دينه، : ، يعين)٨}  ÏiΒ öΝà6ÏG tƒ ös% ( öΝßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡé& 

tβρ ã£γ sÜtG tƒ ∩∇⊄∪ { )يترتهون عن أدبار الرجال)٩ ، . 
                                                 

 . ٨٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٠: عراف آية سورة األ) ٢(
 . ٨١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٨١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٨٢: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٨٢: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٠ 

]٨٣ [}  çµ≈ oΨø‹yfΡr'sù { )لوطا، : ، يعين)١}  ÿ…ã& s#÷δ r&uρ { )أهله : وقيل, ، املؤمنني)٢

ω  {ابنتاه،  Î) …çµ s?r&zö∆ $# ôM tΡ% x. š∅ÏΒ t ÎÉ9≈ tóø9$# ∩∇⊂∪ { )وقيل. ، يعين الباقني يف العذاب)٣ :

معناه كانت من الباقني املعمرين قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك من قوم 
∅š  {: لوط، وإمنا قال ÏΒ t ÎÉ9≈ tóø9$# ∩∇⊂∪ { )ألنه أراد ممن بقى من الرجال فلما ضم )٤ ،

 . ذكرها إىل ذكر الرجال قال من الغابرين

]٨٤ [} $ tΡösÜøΒ r&uρ ΝÎγ øŠn= tæ #\sÜ¨Β ( { )الكربيت :يعين حجارة من سجيل قال وهب. )٥ 

$$öÝàΡ {والنار،  sù y#ø‹Ÿ2 šχ% x. èπ t7É)≈ tã šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩∇⊆∪ { )يقال يف : ، قال أبو عبيدة)٦

 . العذاب أمطر ويف الرمحة مطر
 .... قوله تعاىل َوِإلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا

>n’4  {: قوله تعاىل] ٨٥[ Î)uρ š t ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© 3 { )وأرسلنا إىل ولد مدين : )٧

وهو مدين بن إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم، وهم أصحاب األيكة أخاهم شعيبا يف 
وقال ابن . هو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم: قال عطاء. يف الدينالنسب ال 
. هو شعيب بن ميكائيل بن يزجر بن مدين بن إبراهيم وأم ميكائيل بنت لوط: إسحاق
هو شعيب بن يثرون بن مدين، وكان شعيب أعمى وكان يقال له خطيب األنبياء : وقيل

$tΑ  {لمكيال وامليزان، حلسن مراجعته قومه، وكان قومه أهل كفر وخبس ل s% ÉΘöθ s)≈ tƒ 

                                                 
 . ٨٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٣: ف آية سورة األعرا) ٢(
 . ٨٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩١ 

(#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν çöxî ( ô‰s% Νà6ø?u!$ y_ ×π oΨÉi t/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( { )ما : ، فإن قيل)١

$!ô‰s% Νà6ø?u  {: معىن قوله تعاىل y_ ×π oΨÉi t/ ÏiΒ öΝà6În/§‘ ( { )ومل تكن هلم آية مذكورة؟ )٢ 

قد كانت هلم هذه اآلية إال أهنا مل تذكر، وليست كل اآليات مذكورة يف القرآن، . قيل
θ#)  {جميء شعيب، أراد بالبينة : وقيل èù÷ρ r'sù Ÿ≅ø‹x6ø9$# { )أمتوا الكيل، )٣ ،}  šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ 

Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ψ9 $# öΝ èδ u !$ u‹ ô© r& { )ال تظلموا الناس حقوقهم وال تنقصوهم إياها، )٤ ،

} Ÿω uρ (#ρ ß‰Å¡øè? † Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 { )ببعث الرسل واألمر بالعدل، : ، أي)٥

 الذي ذكرت لكـم )٦( } öΝà6Ï9≡sŒ {نيب بعث إىل قوم فهو صالحهم، وكل 

öΝà6Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 šÏΖÏΒ {وأمرتكـم به،  ÷σ•Β ∩∇∈∪ { )مصدقني مبا )٧ ،

 . أقول

]٨٦ [} Ÿω uρ (#ρ ß‰ãèø)s? Èe≅ à6Î/ :Þ≡uÅÀ {)على كل طريق، : ، أي)٨} tβρ ß‰Ïãθè? {)٩( 
šχρ {هتددون  ‘‰ÝÁ s?uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )دين اهللا، )١٠ ،}  ôtΒ š∅ tΒ#u Ïµ Î/ $ yγ tΡθ äóö6 s?uρ 

                                                 
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨٥: ة سورة األعراف آي) ٤(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٢ 

$ [_ uθ Ïã 4 { )تطلبون االعوجاج يف الدين والعدول عن القصد، وذلك أهنم : ، زيغا، وقيل)١

إن شعيب كذاب فال : كانوا جيلسون على الطريق فيقولون ملن يريد اإلميان بشعيب
. كانوا عشرين: وقال السدي. ؤمنني بالقتل وخيوفوهنميفتننك عن دينك ويتوعدون امل

} (#ÿρãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΖà2 Wξ‹ Î= s% öΝà2 u©Ys3sù ( { )فكثر عددهم، )٢ ،}  (#ρãÝàΡ$# uρ y#ø‹x. šχ%x. 

èπ t6 É)≈ tã t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇∉∪ { )آخر أمر قوم لوط: ، أي)٣ . 

]٨٧ [} βÎ)uρ tβ% x. ×π xÍ← !$ sÛ öΝà6ΖÏiΒ (#θ ãΖtΒ#u ü“ Ï% ©!$$ Î/ àM ù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ ×π xÍ← !$ sÛuρ óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ { )٤( ،

ρ#)  {إن اختلفتم يف رساليت فصرمت فرقتني مكـذبني ومصدقني، : أي çÉ9 ô¹ $$ sù 4 ®L ym zΝä3øt s† 

ª!$# $ uΖoΨ ÷ t/ 4{)بتعذيب املكذبني وإجناء املصدقني، )٥ ،} uθ èδ uρ çöyz šÏϑ Å3≈ pt ø: $# ∩∇∠∪ { )٦( . 

 َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك قوله تعاىل قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنْخِرَجنََّك
 .... ِمْن قَْرَيِتَنا

]٨٨ [}  * tΑ$ s% _| yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρ çy9 õ3tFó™ $# ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% { )يعين الرؤساء الذين تعظموا )٧ ،

y7  {، عن اإلميان به ¨Ζ y_ Ì ÷‚ ãΖ s9 Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u y7 yè tΒ  ÏΒ !$ oΨ ÏK tƒ ö s% ÷ρ r& ¨β ßŠθ ãè tG s9 ’ Îû 

                                                 
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٣ 

$ uΖ ÏG ¯= ÏΒ 4 { )لترجعن إىل ديننا الذي حنن عليه )١ ،} * tΑ$ s% { )شعيب )٢ } أََولَْو كُنَّا

 وإن كنا كارهنب لذلك فتجربوننا عليه؟ : لو كنا أي: ، يعين)٣( } كَاِرِهَني

]٨٩ [} Ï‰s% $ oΨ÷ƒ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. ÷βÎ) $ tΡô‰ãã ’Îû Νà6ÏG ¯= ÏΒ y‰÷è t/ øŒÎ) $ uΖ8 ¤f tΡ ª!$# $ pκ÷]ÏΒ 4 $ tΒ uρ 

ãβθä3tƒ !$ uΖs9 β r& yŠθ ãè ¯Ρ !$ pκ Ïù { )نها، ، بعد إذ أنقذنا اهللا م)٤}  Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# $ uΖš/u‘ 4 { )٥( 
يقول إال أن يكون قد سبق لنا يف علم اهللا ومشيئته أنا نعود فيها فحينئذ ميضي قضاء اهللا 

ρ÷  {:  قولهما معىن: فإن قيل. فينا وينفذ حكمه علينا r& ¨β ßŠθ ãètG s9 ’ Îû $ uΖÏG ¯= ÏΒ 4 { )٦( ،}  $ tΒ uρ 

ãβθä3tƒ !$ uΖs9 β r& yŠθ ãè̄Ρ !$ pκ Ïù { )ومل يكن شعيب قط على ملتهم حىت يصح قوهلم ترجع إىل )٧ 

معناه إن : وقيل. وما كان لنا أن ندخل فيها: معناه أو لتدخلن يف ملتنا، فقال: ملتنا؟ قيل
أراد به قوم شعيب ألهنم كانوا كفارا فآمنوا : صار، وقيل) عاد( صرنا يف ملتكم، ومعىن

™yìÅ  {: فأجاب شعيب عنهم، قوله uρ $ uΖš/u‘ ¨≅ ä. >ó x« $ ¸ϑ ù=Ïæ 4 { )أحاط علمه بكل شيء )٨ ،

}  ’ n?tã «!$# $ uΖù= ©.uθ s? 4 { )مث عاد شعيب بعد ما أيس من فالحهم . ، فيما توعدوننا به)٩

                                                 
 . ٨٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٤ 

$  {: فقال uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $ uΖoΨ ÷ t/ t ÷t/uρ $ uΖÏΒ öθ s% { )اقـض بيننا، : ، أي)١}  Èd,ys ø9$$ Î/ { )٢( ،

MΡr&uρ çöyz tÅs|  {القاضي، : والفتاح ÏG≈ xø9$# ∩∇∪ { )احلاكمني:  أي)٣ . 

]٩٠ [}  tΑ$ s% uρ _| pRùQ$# t Ï%©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% È È⌡s9 öΝçF÷è t7¨?$# $ ·6 ø‹yè ä© { )وتركتم دينكم، )٤ ،

}  ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ çÅ£≈ y‚ ©9 ∩⊃∪ { )جاهلون، قال الضحاك: ، مغبونون وقـال عطاء)٥ :

 . عجزة

]٩١ [}  ãΝåκøEx‹s{r' sù èπ xô_ §9$# { )وقال ابن عباس رضي . الزلزلة: ، قـال الكـليب)٦

فتح اهللا عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فآخذ بأنفاسهم : هاهللا عنهما وغري
ومل ينفعهم ظل وال ماء فكانوا يدخلون األسراب ليتربدوا فيها فإذا دخلوها وجدوها أشد 
حرا من الظاهر، فخرجوا هربا إىل الربية فـبعـث اهللا سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم، 

سيما فنادى بعضهم بعضا حىت اجتمعوا حتت السحابة، وهي الظلة، فوجدوا هلا بردا ون
رجاهلم ونساؤهم وصبياهنم أهلبها اهللا عليهم نارا ورجفت هبم األرض فاحترقوا كـما 

θ#)  {حيترق اجلراد املقلى، وصاورا رمـادا  ßs t7ô¹ r'sù ’Îû öΝÏδ Í‘# yŠ šÏϑ ÏW≈ y_ ∩⊇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٩١:  سورة األعراف آية )٦(
 . ٩١: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٥ 

t  {: وقوله تعاىل] ٩٢[ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ Y6 ø‹yè ä© β r( x. öΝ©9 (#öθuΖøó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 { )مل يقيموا : ، أي)١

، واملغاين املنازل واحدها مغىن، غنيت باملكان إذا قمت به: وملا يرتلوا فيها، من قوهلم
 . كأن مل يتنعموا فيها: وقيل

}  t Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© β r( x. öΝ ©9 (# öθ uΖ øó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© (#θ çΡ% x. ãΝ èδ 

š Î Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊄∪ { )ال املؤمنني كما زعموا)٢ ، . 

]٩٣ [}  4’ ¯< uθ tG sù { )أعرض )٣ ،}  öΝßγ÷Ψ tã { )شـعيـب شاخصا من بني )٤ 

$tΑ  {أظهرهم حني أتاهم العذاب  s% uρ ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝà6çG øó n= ö/r& ÏM≈n=≈ y™ Í‘ ’ În1u‘ àMós |Á tΡuρ öΝä3s9 ( 

y#ø‹s3sù 4† y›#u { )أحزن)٥ ، ,}  4’ n?tã 7Θöθ s% š ÌÏ≈ x. ∩⊂∪ { )احلزن: ، واألسى)٦ :

 . الصرب: واألسى

$!  {: قوله تعاىل] ٩٤[ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒös% ÏiΒ @c É<¯Ρ { )فيه إضمـار، يعين)٧ ، :

Hω {فكذبوه،  Î) !$ tΡõ‹s{r& {)عاقبنـا )٨ } $ yγ n= ÷δ r&{ )حني لـم يؤمنـوا، )٩ ،} Ï!$ y™ ù't7ø9$$ Î/ 

Ï!#§œØ9$#uρ{ )املرض، وهذا معىن قول من قال : الفقر والضراء: البأساء: ، قال ابن مسعود)١٠

                                                 
 . ٩٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٩٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٩٤: ة األعراف آية سور) ٨(
 . ٩٤: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٩٤: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٦ 

البأساء البؤس وضيق العيش، والضراء والضر : وقيل. ساء يف املال والضراء يف النفسالبأ
óΟßγ  {البأساء يف احلرب والضراء اجلدب، : وقيل. سوء احلال ¯= yè s9 tβθ ãã §œØo„ ∩⊆∪ { )١( ،

 . ضرعوا فيتوبوالكي يت

]٩٥ [}  §Ν èO $ uΖ ø9 £‰ t/ tβ% s3 tΒ Ïπ y∞ Í hŠ ¡¡9 $# sπ oΨ |¡ pt ø: مكان البأساء والضراء : ، يعين)٢( } #$

4  {احلسنة، يعين النعمة والسعة واخلصب والصحة،  ®L ym (#θ x tã { )كثروا : ، أي)٣

وكثرت أمواهلم : قال جماهد. عفا الشعر إذا كثر: وازدادوا، وكثرت أمواهلم، يقال
θ#)  {وأوالدهم،  ä9$ s% ¨ρ { )من غرهتم وغفلتهم بعد ما صاروا إىل الرخاء، )٤ ،}  ô‰ s% 

¡§ tΒ $ tΡ u !$ t/# u â !# § œØ9 $# â !# § œ£9 $# uρ { )بائنا هكذا كانت عادة الدهر قدميا لنا وآل: ، أي)٥

ومل يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من اهللا، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان 
Μ  {: آباؤكم فإهنم مل يتركوا دينهم ملا أصاهبم من الضراء، قال اهللا تعاىل ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù 

Zπ tG øó t/ { )فجأة آمن ما كانوا )٦ ،}  öΝ èδ uρ Ÿω tβρ á ãè ô± o„ ∩∈∪ { )برتول العذاب)٧ ، . 

                                                 
 . ٩٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٩٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٩٥: عراف آية سورة األ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٧ 

 ِمَن السََّماِء قوله تعاىل َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيِهْم َبَركَاٍت
 .... َوالْأَْرِض

]٩٦ [}  öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u (# öθ s) ¨? $# uρ $ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n= tã ;M≈ x. t t/ z Ï iΒ 

Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ { )املطر من السماء والنبات من األرض، وأصل : يعين)١ 

تابعنا عليهم املطر والنبات ورفعنا عنهم القحط : املواظبة على الشيء، أي: الربكة
  {واجلدب،  Å3≈ s9 uρ (#θ ç/ ¤‹ x. Μ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∉∪  { )من )٢ ،

 . األعمال اخلبيثة

]٩٧ [} z ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 أهل مكة وما :  الذين كفروا وكذبوا، يعين)٣(} #$

β {حوهلا،  r& Ν åκ u Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ { )عذابنا )٤ ،} $ \G≈ uŠ t/ { )ليال، )٥ ،}  öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑ Í← !$ tΡ ∩∠∪ { )٦( . 

]٩٨ [}  z ÏΒ r& uρ r& { )بسكون الواو، ) أو أمن( :، قرأ أهل احلجاز والشام)٧

z  {والباقون بفتحها،  ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# β r& Ν ßγ u‹ Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/  Y∏ àÊ { )أي)٨ ، :

                                                 
 . ٩٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٩٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٩٨: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٨ 

öΝ  {ـدر النهـار، ووقت انبسـاط الشمس، ص: والضحـى: هنـارا èδ uρ 

tβθ ç7 yè ù= tƒ ∩∇∪ { )ساهون الهون)١ ، . 

]٩٩ [} ( #θ ãΖ ÏΒ r ' s ù r & t  ò6 t Β « ! $ # 4 Ÿ ξ s ù ß t Β ù' t ƒ t  ò6 t Β « ! $ #  ω Î) ãΠ öθ s ) ø9 $ # t βρ ç Å£≈ y ‚ ø9 $ # 

∩∪ { )وقال عطية.  ومكر اهللا استدراجه إياهم مبا أنعم عليهم يف دنياهم)٢ :

 . يعين أخذه وعذابه

]١٠٠ [} óΟs9uρ r& Ï‰ôγ tƒ { )هند بالنون على التعظيم، والباقون : ، قرأ قتادة ويعقوب)٣

zƒ  {بالياء على التفريد، يعين أومل نبني،  Ï% ©# Ï9 šχθ èO Ì tƒ uÚ ö‘ F{ $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ { )هالك )٤ ،

}!$ yγ Î= ÷δ r& { )الذين كانوا فيها قبلهم )٥ ،}βr& öθ ©9 â!$ t±nΣ Νßγ≈uΖö7|¹ r& {)أي)٦ ، :

óΟÎγ {اهـم وعاقبناهم، أخـذنـ Î/θ çΡä‹Î/ 4{ )كما عاقبنا من قبلهم، )٧ }ßìt7ôÜtΡuρ{)٨( ،

’4 {م، خنت n?tã öΝÎη Î/θ è= è% óΟßγ sù Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡o„ ∩⊇⊃⊃∪ { )اإلميان وال يقبلون املوعظة، قال )٩ ،

                                                 
 . ٩٨: ف آية سورة األعرا) ١(
 . ٩٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٠٠: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٧٩٩ 

≈Νßγ  {منقطع عما قبله ألن قوله ) َنطَْبُع َعلَى قُلُوِبِهْم( قوله: الزجاج uΖö7|¹ r& { )ماض، )١ 

 .  مستقبل)٢( } ßìt7ôÜtΡ {و 

]١٠١ [} y7 ù=Ï? 3“ tà)ø9$# { )هذه القرى اليت ذكرت لك أمرها وأمر أهلها : ، أي)٣

È{. يعين قرى قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط وشعيب à)tΡ y7 ø‹n= tã ôÏΒ $ yγ Í←!$ t6 /Ρr& 4 { )٤( ،

%!ô‰s)s9uρ öΝåκøEu {أخبارها ملا فيها من االعتبار،  y` Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )باآليات )٥ ،

$  {واملعجزات والعجائب،  yϑ sù (#θ çΡ$ Ÿ2 (#θãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 $ yϑ Î/ (#θç/¤‹Ÿ2 ∅ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )فما : ، أي)٦

كانوا ليؤمنوا بعـد رؤية املعجزات والعجـائب مبا كذبوا من قبل رؤيتهم تلك 
‰ }  ô العجائب، نظريه قولـه s% $ yγ s9 r' y™ ×Π öθ s%  Ï iΒ öΝ à6 Î= ö6 s% ¢Ο èO (#θ ßs t7 ô¹ r& $ pκ Í5 

š Ì Ï≈ x. ∩⊇⊃⊄∪ { )يعين فما كان هؤالء الكفار الذين . قال ابن عباس والسدي. )٧

أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل مبا كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حني أخرجهم من 
اهم معناه فما كانوا لو أحيين: وقال جماهد. ظهر آدم، فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب

 }  öθ بعد إهالكهم ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل هالكهم، كقوله s9uρ (#ρ –Šâ‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 

(#θ åκçΞ çµ ÷Ψtã { )اب هذا على معىن أن كل نيب أنذر قومه بالعذ: قال ميان بن رباب. )٨

                                                 
 . ١٠٠: عراف آية سورة األ) ١(
 . ٧٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٠ 

ما كانوا ليؤمنوا مبا كذب به أوائلهم من األمم اخلالية، بل كذبوا مبا : فكذبوه، يقول
 }  y7 كذب أوائلهم، نظريه قوله Ï9≡x‹x. !$ tΒ ’ tAr& t Ï% ©!$# ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θä9$ s% 

íÏm$ y™ ÷ρ r& îβθ ãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ { )١( .}  š Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ ª!$# 4’ n?tã É>θè= è% t ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊃⊇∪ { )٢( ،

ع اهللا على قلوب الكفار كما طبع اهللا على قلوب األمم اخلالية اليت أهلكها كذلك يطب: أي
 . الذين كتب عليهم أن ال يؤمنوا من قومك

]١٠٢ [} $ tΒ uρ $ tΡô‰y ùρ ΝÏδ ÎsYò2 L{ ôÏiΒ 7‰ôγ tã ( { )وفاء بالعهد الذي عاهدهم : ، أي)٣

β  {يوم امليثاق، حني أخرجهم من صلب آدم  Î)uρ !$ tΡô‰y ùρ óΟèδ usYò2 r& tÉ)Å¡≈ xs9 ∩⊇⊃⊄∪ { )٤( ،

 . ما وجدنا أكثرهم إال فاسقني ناقضني للعهد: أي

$ ΝèO§  {: قوله تعاىل] ١٠٣[ oΨ÷Wyè t/ .ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷èt/ { )من بعد نوح وهود وصاحل : ، أي)٥

4  {وشعيب،  y›θ•Β !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ { )بأدلتنا، )٦ ،}  4’ n< Î) tβ öθ tãöÏù Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 ( { )٧( ،

وضع الشيء يف غري موضعه، فظلمهم وضع الكفر موضع اإلميان، : فجحدوا هبا، والظلم
}  öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊂∪ { )وكيف فعلنا هبم)٨ ، . 

                                                 
 . ٥٢: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ١٠١: عراف آية سورة األ) ٢(
 . ١٠٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٠٣: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠١ 

 .... قوله تعاىل َوقَالَ ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ ِإنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني
]١٠٤ [}  tΑ$ s% uρ 4† y›θ ãΒ { )ملا دخل على فرعون )١ }  ãβ öθ tã ö Ï≈ tƒ ’ Î oΤ Î) 

×Αθ ß™ u‘  Ï iΒ É b> §‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9  : كذبت، فقال موسى:  إليك، فقال فرعون)٢( } ∪⊇⊂⊆∩ #$

]١٠٥ [} î,‹ É) y m # ’ n ? t ã β r & H ω t Αθ è% r & ’ n ? t ã « ! $ #  ω Î) ¨, y s ø9 $ أنا : ، أي)٣( } 4 #

رميت : خليق بأال أقول على اهللا إال احلق، فتكون على مبعىن الباء كما يقال
بالقوس ورميت على القوس، وجئت على حال حسنة وحبال حسنة، يدل عليه 

: ، وقال أبو عبيدة)حقيق بأن ال أقول على اهللا إال احلق(  واألعمشقراءة أيب
بتشديد الياء أي ) علي( معناه حريص على أال أقول على اهللا إال احلق، وقرأ نافع

‰ô {. حق واجب علي أال أقول علـى اهللا إال احلـق s % Ν à6 çG ø⁄ Å_ 7π u Ζ É i t 7 Î/  Ï iΒ 

öΝ ä3 Î n/ ≅ö  {، يعين العصا، )٤( } ‘§ Å™ ö‘ r ' s ù z  Éë t Β û Í_ t / Ÿ ≅ƒ Ïℜ u  ó  Î) ∩⊇⊃ : ، أي)٥( } ∪∋

 فرعون قد استخدمهم إىل األرض املقدسة، وكان. أطلق عنهم وخلهم يرجعون
يف األعمال الشاقة من ضرب اللنب ونقـل التراب وحنومها، فقال فرعون جميبا 

 . ملوسى
]١٠٦ [}  tΑ$ s% βÎ) |MΨä. |M ÷∞Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ÏNù'sù !$ pκÍ5 βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∉∪ { )٦( . 

                                                 
 . ١٠٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٠٥: ة األعراف آية سور) ٣(
 . ١٠٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة األعراف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٢ 

]١٠٧ [}  4† s+ø9r'sù { )موسى )١ }  çν$ |Á tã { )من يده )٢ }  #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$t7÷è èO 

×Î7•Β ∩⊇⊃∠∪ { )أليس قد قال يف موضع . الذكر العظيم من احليات، فإن قيل:  والثعبان)٣

$  {آخر  pκ̈Ξr( x. Aβ !% y` { )إهنا كانت كاجلان يف احلركة : ، واجلان احلية الصغرية؟ قيل)٤

إنه ملا ألقى العصا صارت : قال ابن عباس والسدي. ا حية عظيمةواخلفة، وهي يف جثته
حية عظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها ما بني حلييها مثانون ذراعا وارتفعت من األرض 
بقدر ميل، وقامت له على ذنبها واضعة حليها األسفل يف األرض واألعلى على سور 

فاهنزموا وصاحوا ودخل فرعون القصر، وتوجهت حنو فرعون لتأخذه، ومحلت على الناس 
البيت وصاح يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بين 

هل معك آية أخرى؟ : إسرائيل، فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت مث قال فرعون
 . نعم: قال

]١٠٨ [}  tí t“ tΡuρ …çν y‰tƒ #sŒÎ* sù }‘Ïδ â!$ ŸÒ ø‹t/ t ÌÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊇⊃∇∪ { )فأدخل يده يف جيبه مث )٥ ،

أخرجها من حتت إبطه فإذا هي بيضاء هلا شعاع غلب نور الشمس، وكان : نزعها، وقيل
 . موسى آدم، مث أدخلها جيبه فصارت كـما كانت

]١٠٩ [}  tΑ$ s% _| yϑø9$# ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tãöÏù χ Î) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ×Λ Î= tæ ∩⊇⊃∪ { )يعنون إنه )٦ ،

ليأخذ بأعني الناس حىت خييل إليهم العصا حية واآلدم أبيض، ويري الشيء خبالف ما هو 
 . به

                                                 
 . ١٠٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٠٩: ورة األعراف آية س) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٣ 

]١١٠ [}  ß‰ƒ Ìãƒ β r& /ä3y_ Ìøƒ ä† { )يا معشر القبط، )١ ،}  ôÏiΒ öΝä3ÅÊ ö‘ r& ( { )٢( ،

$sŒ#  {مصر،  yϑ sù tβρâß∆ ù's? ∩⊇⊇⊃∪ { )وإن مل يذكره، تشريون إليه، هذا يقوله فرعون: ، أي)٣ 

 . هذا من قول املأل لفرعون وخاصته: وقيل

]١١١ [}  (#þθ ä9$ s% { )يعين املأل، )٤ ،}  ÷µ Å_ ö‘ r& { )رة  قرأ ابن كثري وأهل البص)٥

وابن عامر باهلمزة وضم اهلاء، وقرأ اآلخرون بال مهز، مث نافع رواية ورش والكسائي 
: يشبعان اهلاء كسرا، ويسكنها عاصم ومحزة، وخيتلسها أبو جعفر وقالون، قال عطاء

%çν  {احبسه، : وقيل. معناه أخره s{r&uρ { )معناه أشاروا عليه بتأخري أمره وترك )٦ ،

≅ö  {التعرض له بالقتل،  Å™ ö‘r&uρ ’Îû È É!#y‰yϑ ø9$# t ÎÅ³≈ ym ∩⊇⊇⊇∪ { )يعين الشرط يف املدائن، )٧ ،

دائن رجاال حيشرون إليك أرسل إىل هذه امل: وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر، قالوا
من فيها من السحرة، وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبهم موسى 

 . صدقناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر

≅š‚θè?ù'tƒ Èe  {: فذلك قوله] ١١٢[ ä3Î/ @Ås≈ y™ 8Λ Î= tæ ∩⊇⊇⊄∪ { )قرأ محزة، )٨ ،

: ها هنا ويف سورة يونس ومل خيتلفوا يف الشعراء أنه سحار، قيل) سحار( والكسائي
الساحر من يكون : وقيل. الساحر الذي يعلم السحر وال يعلم، والسحار الذي يعلم

                                                 
 . ١١٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١١٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١١١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١١١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١١١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١١١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١١٢: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٤ 

قال ابن عباس وابن إسحاق . سحره يف وقت دون وقت، والسحار من يدمي السحر
إنا ال نغالب إال مبن هو : ما رأىقال فرعون ملا رأى من سلطان اهللا يف العصا : والسدي

منه، فاختذ غلمانا من بين إسرائيل فبعث هبم إىل قرية يقال هلا الفرحاء يعلموهنم السحر، 
فعلموهم سحرا كثريا وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إىل السحرة فجاءوا ومعلمهم 

رض إال أن قد علمتهم سحرا ال يطيقه سحرة أهل األ: ماذا صنعت؟ قال: معهم، فقال له
يكون أمرا من السماء فإنه ال طاقة هلم به، مث بعث فرعون يف مملكته فلم يترك يف سلطانه 

كانوا اثنني وسبعني، اثنان من القبط : ساحرا إال أتى به، واختلفوا يف عددهم فقال مقاتل
كان الذين يعلموهنم رجلني : وقال الكليب. ومها رأسا القوم وسبعون من بين إسرائيل

. كانوا اثين عشر ألفا: وقال كعب. سيني من أهل نينوى، وكانوا سبعني غري رئيسهمجمو
وقال حممد بن . كانوا سبعني ألفا: وقال عكرمة. كانوا بضعة وثالثني ألفا: وقال السدي

: وقال ابن جريج. كان رئيس السحرة مشعون: وقال مقاتل. كانوا مثانني ألفا: املنكدر
 . كان رئيس السحرة يوحنا

]١١٣ [}  u!% y ùρ äο tys ¡¡9$# šχ öθ tã öÏù { )واجتمعوا، )١ }  (#þθ ä9$ s% { )لفرعون )٢ ،

}  χ Î) $ uΖs9 #·ô_ V{ { )جعال وماال : ، أي)٣}  β Î) $ ¨Ζà2 ßøt wΥ tÎ7Î=≈ tó ø9$# ∩⊇⊇⊂∪ { )قرأ )٤ ،

χ  {أهل احلجاز وحفص  Î) $ uΖs9 { )على اخلرب، وقرأ الباقون باالستفهام، ومل خيتلفوا )٥ 

 . يف الشعراء أنه مستفهم

                                                 
 . ١١٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١١٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١١٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١١٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة األعراف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٥ 

]١١٤ [}  tΑ$ s% { )فرعون )١ }  öΝyè tΡ öΝä3¯ΡÎ)uρ zÏϑ s9 tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ { )يف املرتلة )٢ ،

 . يعين أول من يدخل وآخر من خيرج: الرفيعة عندي مع األجر، قال الكليب

]١١٥ [} (#θ ä9$ s% { )يعين السحرة )٣ } # y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) β r& u’ Å+ ù= è? { )عصاك )٤ 

}  !$ ¨Β Î)uρ β r& tβθä3¯Ρ ßøt wΥ tÉ)ù= ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∈∪ { )لعصينا وحبالنا)٥ ، . 

]١١٦ [}  tΑ$ s% { )موسى بل )٦ ،}  (#θà)ø9r& ( { )أنتم، )٧ }  !$ £ϑ n= sù (#öθ s)ø9r& (#ÿρ ãys y™ 

š ãôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# { )عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه . صرفوا أعينهم: ، أي)٨

öΝ {والتخييل، وهذا هو السحر،  èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ {)أرهبوهم وأفزعوهم، : ، أي)٩

} ρâ!% y ùρ @ós Å¡Î/ 5Ο‹ Ïà tã ∩⊇⊇∉∪ { )وذلك أهنم ألقوا حباال غالظا وخشبا طواال فإذا )١٠ ،

ويف القصة أن األرض . حيات كأمثال اجلبال قد مألت الوادي يركب بعضها بعضاهي 
 . كانت ميال يف ميل صارت حيات وأفاعي يف أعني الناس

                                                 
 . ١١٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١١٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١١٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١١٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١١٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١١٦: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١١٦: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١١٦: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٦ 

]١١٧ [}* !$ uΖøŠym ÷ρ r& uρ 4’ n<Î) # y›θãΒ ÷βr& È,ø9r& š‚$ |Á tã ({)فألقاها فصارت حية عظيمة)١ ، .

*sŒÎ# {كان اجتماعهم باإلسكندرية : قال ابن زيد. حىت سدت األفق sù }‘Ïδ ß#s)ù= s? { )٢( 
 ساكنة الالم خفيفة حيث كان، وقرأ اآلخرون بفتح الالم وتشديد) تلقف( قرأ حفص
$ {تبتلع، : القاف، أي tΒ tβθ ä3Ïùù'tƒ ∩⊇⊇∠∪ { )يزورون على : ، يكذبون من التخاييل وقيل)٣

فكانت تلتقم حباهلم وعصيهم واحدا واحدا حىت ابتلعت الكل وقصدت القوم . الناس
عليهم فهلك منهم يف الزحام مخسة وعشرون ألفا مث أخذها الذين حضروا فوقع الزحام 

 . موسى فصارت عصا كما كانت

]١١٨ [} yìs% uθ sù ‘,pt ø: ≅Ÿ  {ظهر احلق، : ، قال احلسن وجماهد)٤( } #$ sÜt/uρ $ tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇∇∪ { )لو كان ما يصنع موسى سحرا : ، من السحر، وذلك أن السحرة قالوا)٥

 . لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر اهللا

]١١٩ [}  (#θ ç7Î= äósù y7 Ï9$ uΖèδ (#θç7n= s)Ρ $#uρ t ÌÉó≈|¹ ∩⊇⊇∪ { )ذليلني مقهورين)٦ ، . 

 ..... قوله تعاىل َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن قَالُوا آَمنَّا ِبَربِّ الَْعالَِمَني
]١٢٠ [}  u’ Å+ø9é&uρ äο tys ¡¡9$# t Ï‰Éf≈ y™ ∩⊇⊄⊃∪ { )ألقاهم اهللا: قال مقاتل.  هللا تعاىل)٧ .

 . من سرعة ما سجدوا كأهنم ألقوا: قال األخفش. أهلمهم اهللا أن يسجدوا فسجدوا: لوقي

                                                 
 . ١١٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١١٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١١٧: ة سورة األعراف آي) ٣(
 . ١١٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١١٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٧ 

]١٢٢, ١٢١ [}  (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb>tÎ/ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄⊇∪ { )إياي تعنون : ، فقال فرعون)١

<Éb  {: فقالوا u‘ 4 y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ { )تؤمن : قال موسى لكبري السحرة: ، قال مقاتل)٢

 . آلتني بسحر ال يغلبه سحر، ولئن غلبتين ألومنن بك، وفرعون ينظر: يب إن غلبتك؟ فقال

]١٢٣ [} tΑ$ s% { )هلم )٣ } ãβ öθ tãöÏù { )حني آمنوا )٤ }  ΛäΨtΒ#u Ïµ Î/ { )قرأ )٥ ،

 على اخلرب هاهنا ويف طه والشعراء، وقرأ اآلخرون باالستفهام )٦( } ΛäΨtΒ#u {حفص 

≅Ÿ  {أأمنتم به،  ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u ö/ä3s9 ( { )أصدقتم موسى من غري أمري إياكـم، )٧ ،}  ¨β Î) 

#x‹≈ yδ Öõ3yϑ s9 çνθ ßϑ è?ös3¨Β { )صنيع صنعتموه أنتم وموسى: ، أي)٨ :}  ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )يف )٩ 

θ#)  {مصر قبل خروجكم إىل هذا املوضع لتستولوا على مصر،  ã_ Ì÷‚ çG Ï9 !$ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= ÷δ r& ( t∃öθ |¡sù 

tβθ çΗs>÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ { )ما أفعل بكم)١٠  . 

                                                 
 . ١٢١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٢٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٢٣: اف آية سورة األعر) ٥(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٢٣: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٨ 

]١٢٤ [}  £ yè Ï eÜ s% _{ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô Ï iΒ 7#≈ n= Åz { )وهو أن يقطع من كل )١ ،

Ν§  {م اليسرى، ألقطعن أيديكم اليمىن وأرجلك: قال الكليب. شق طرفا èO öΝ ä3 ¨Ζ t7 Ï k= |¹ _{ 

š Ïè uΚ ô_ r& ∩⊇⊄⊆∪ { )على شاطئ هنر مصر)٢ ، . 

]١٢٥ [} (#þθ ä9$ s% {)يعين السحرة لفرعون، )٣ ،} !$̄ΡÎ) 4’n< Î) $ oΨ În/u‘ tβθç7Î= s)ΖãΒ ∩⊇⊄∈∪ { )٤( ،

 . راجعون يف اآلخرة

]١٢٦ [}  $ tΒ uρ ãΝÉ)Ζs? !$ ¨ΖÏΒ { )وما : هوقال الضحاك وغري. ما تكره منا: ، أي)٥

Hω  {ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه، : وقال عطاء. تطعن علينا Î) ïχ r& $ ¨ΖtΒ#u ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ 

$ uΖ Î n/ u‘ $ £ϑ s9 $ uΖ ø? u !% y` 4{ )مث فزعوا إىل اهللا)٦  فقالوا  :} !$ uΖ −/ u‘ ùø Ì øù r& { )اصبب )٧ ،

} $ oΨ ø‹n= tã #Zö9 |¹ $ uΖ©ùuθ s?uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊄∉∪ { )فرعون قطع أيديهم وأرجلهم أن: ، ذكر الكليب)٨ 

=Ÿξsù tβθè  {: أنه مل يقدر عليهم لقوله تعاىل: وصلبهم وذكر غريه ÅÁ tƒ $ yϑ ä3ø‹s9Î) 4 !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ $ yϑ çGΡr& 

ÇtΒ uρ $ yϑ ä3yè t7¨?$# tβθç7Î=≈ tó ø9$# ∩⊂∈∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١٢٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٢٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٢٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٢٥: األعراف آية سورة ) ٤(
 . ١٢٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٢٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٢٦: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٠٩ 

]١٢٧ [}  tΑ$ s% uρ _| pRùQ$# ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθtã öÏù { )له )١ }  â‘ x‹s?r& 4 y›θ ãΒ …çµ tΒöθ s% uρ (#ρ ß‰Å¡øã‹Ï9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# { )وأرادوا باإلفساد يف األرض دعاءهم الناس إىل خمالفة فرعون يف عبادته، )٢ ،

} x8u‘ x‹tƒ uρ { )وليذرك، : ، أي)٣} š tFyγ Ï9#u uρ 4 { )قال ابن . ، فال يعبدك وال يعبدها)٤

كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها، فلذلك : عباس
قال كان قد علق على عنقه صليبا يعبده، و: وقال احلسن. أخرج السامري هلم عجال

هذه آهلتكم وأنا : كان فرعون قد اختذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادهتا، وقال لقومه: السدي
$O  {: رهبا وربكم، فذلك قوله tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’ n?ôãF{$# ∩⊄⊆∪ { )وقرأ ابن مسعود وابن عباس )٥ ،

‘x8u  {: والشعيب والضحاك x‹tƒ uρ š tFyγ Ï9#u uρ 4 { )عبادتك فال : ، بكسر األلف، أي)٦

 . وكانوا يعبدوهنا. أراد باآلهلة الشمس: يعبدك، ألن فرعون كان يعبد وال يعبد وقيل

} tΑ$ s% { )فرعون )٧ } ã≅ÏnG s)ãΖy™ öΝèδ u!$ uΖö/r& { )سنقتل( :، قرأ أهل حلجاز)٨ (

Ä  {تكثري، بالتخفيف من القتل، وقرأ اآلخرون بالتشديد من التقتيل على ال ÷∏ tG ó¡nΣ uρ 

öΝèδ u!$ |¡ÏΡ { )نتركهن أحياء، )٩ }  $ ¯ΡÎ)uρ óΟßγ s% öθ sù šχρ ãÎγ≈ s% ∩⊇⊄∠∪ { )قال ابن .  غالبون)١٠

                                                 
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٢٧: ة األعراف آية سور) ٤(
 . ٢٤: سورة النازعات آية ) ٥(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٢٧: سورة األعراف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨١٠ 

كان فرعون يقتل أبناء بين إسرائيل يف العام الذي قيل له أنه يولد مولود يذهب : عباس
مبلكك، فلم يزل يقتلهم حىت أتاهم موسى بالرسالة، وكان، من أمره ما كان، فقال 

 . أعيدوا عليهم القتل، فأعادوا عليهم القتل، فشكت ذلك بنو إسرائيل: فرعون

]١٢٨ [}  tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# «! $$ Î/ (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ ( χ Î) uÚ ö‘ F{ $# ¬! { )١( ،

$ {يعين أرض مصر،  yγ èO Í‘θ ãƒ { )يعطيها )٢ ،}   tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( èπ t7 É)≈ yè ø9 $# uρ 

š É) −F ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪ { )اجلنة: وقيل. السعادة والشهادة: وقيل.  بالنصر والظفر)٣ . 

]١٢٩ [}  (# þθ ä9$ s% $ oΨƒ ÏŒρ é& { )ملا آمنت السحرة اتبع موسى : ، قال ابن عباس)٤

  { إنا أوذينا، - يعين قوم موسى -ستمائة ألف من بين إسرائيل، فقالوا  ÏΒ È≅ ö7 s% β r& 

$ uΖ u‹ Ï? ù' s? { )بالرسالة بقتل األبناء، )٥ ،}  . ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ $ oΨ oK ø⁄ Å_ 4 { )بإعادة القتل )٦ ،

فاملراد منه أن فرعون كان يستسخرهم قبل جميء موسى إىل نصف : وقيل. علينا
وذكر الكليب أهنم كانوا . موسى استسخرهم مجيع النهار بال أجرالنهار، فلما جاء 

ا جاء موسى أجربهم أن يضربوه بتنب من ـيضربون له اللنب بتنب فرعون، فلم
$tΑ { .عندهم s% { )موسـى )٧ }4 |¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ β r& š Î= ôγ ãƒ öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã { )٨( ،

                                                 
 . ١٢٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨١١ 

öΝ {فرعون،  à6 x Î= ÷‚ tG ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ يسكنكم أرض مصر من بعدهم، : ، أي)١( } #$

} t ÝàΖ u‹ sù y# ø‹ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊄∪ { )خالفهم ، فحقق اهللا ذلك بإغراق فرعون واست)٢

 . يف ديارهم وأمواهلم فعبدوا العجل

$!  }  ô‰s)s9uρ قوله] ١٣٠[ tΡõ‹s{r& tΑ#u tβöθ tã öÏù tÏΖÅb¡9$$ Î/ { )باجلدب : ، أي)٣

أراد بالسنني : وقيل. السنةجدب السنة وشدة : مستهم السنة، أي: تقول العرب. والقحط
È>  {القحط سنة بعد سنة،  ø)tΡuρ zÏiΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# { )وقال . ، والغالت باآلفات والعاهات)٤

óΟßγ  { أما السنني فألهل البوادي، وأما نقص الثمرات فألهل األمصار،: قتادة ¯= yè s9 

tβρ ã2 ¤‹tƒ ∩⊇⊂⊃∪ { )يتعظون وذلك ألن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند اهللا : ، أي)٥

 . عز وجل
 ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن قوله تعاىل فَِإذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوِإنْ

 .... َمَعُه
]١٣١ [}  #sŒÎ* sù ÞΟßγ ø?u!% y` èπ uΖ|¡pt ø: θ#)  {، يعين اخلصب والسعة والعافية، )٦( } #$ ä9$ s% $ uΖs9 

Íν É‹≈ yδ ( { )حنن أهلها ومستحقوها على العادة اليت جرت لنا يف سعة أرزاقنا ومل : ، أي)٧

β{ فيشكروا عليها،  يروها تفضال من اهللا Î)uρ öΝåκö: ÅÁ è? ×π y∞ÍhŠy™ { )جدب وبالء ورأوا )٨ ،
                                                 

 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٢٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٣٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٨(
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ρ#) {ما يكرهون،  ç̈©Ütƒ { )يتشاءموا، )١ ،} 4 y›θßϑ Î/ tΒ uρ ÿ…çµ yè̈Β 3 { )ما : ، وقالوا)٢

Iω  {: قال اهللا تعاىل. يناهم، فهذا من شؤم موسى وقومهأصابنا بالء حىت رأ r& $ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ çÈ∝ ¯≈ sÛ 

y‰Ψ Ïã «!$# { )وقال ابن . أنصباؤهم من اخلصب واجلدب واخلري والشر كله من اهللا: ، أي)٣

شؤمهم عند اهللا ومن قبل : ويف رواية عنه. قضى اهللا عليهم وقدر هلمطائرهم ما . عباس
معناه الشؤم العظيم الذي هلم عند اهللا من : وقيل. إمنا جاءهم الشؤم بكفرهم باهللا: اهللا أي

≈Å3£  {عذاب النار،  s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊂⊇∪ { )أن الذي أصاهبم من اهللا)٤ ، . 

]١٣٢ [} (#θ ä9$ s% uρ { )القبط ملوسى، : ، يعين)٥} $ yϑ ôγ tΒ { )كلمة ) ما( ، مىت)٦

$ {تستعمل للشرط واجلزاء،  uΖ Ï? ù' s?  Ïµ Î/ ô ÏΒ 7π tƒ# u { )من عالمة، )٧ ،} $ tΡ t ys ó¡ tF Ï j9 

$ pκ Í5 { )لتنقلنا عما حنن عليه من الدين، )٨ ،}  $ yϑ sù ßøt wΥ y7 s9 šÏΖÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩⊇⊂⊄∪ { )٩( ،

 . مبصدقني

]١٣٣ [}  $ uΖù= y™ ö‘ r'sù ãΝÍκö n= tã tβ$sùθ ’Ü9$# { )قال ابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة )١٠ ،

دخل كالم بعضهم يف بعض ملا آمنت السحرة، ورجع فرعون مغلوبا : وحممد بن إسحاق

                                                 
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٣٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٣٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٣٢: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٣٢: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٣٣: سورة األعراف آية ) ١٠(
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لشر فتابع اهللا عليهم اآليات وأخذهم أيب هو وقومه إال اإلقامة على الكفر والتمادي يف ا
العصا واليد والسنني : بالسنني ونقص مع الثمرات، فلما عاجل منهم باآليات األربع

يا رب إن عبدك فرعون عال يف : ونقـص الثمار، فأبوأ أن يؤمنوا فدعا عليهم، فقال
األرض وبغى وعتا وإن قومه نقضوا عهدك، رب فخذهم بعقوبة جتـعلها هلم نقمة 

 أرسل اهللا -وهو املاء-ولقومي عظة وملن بعدهم آية وعربة، فبعث اهللا عليهم الطوفان 
فامتألت بيوت القبط حىت , عليهم املاء وبيوت بين إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة خمتلطة

قاموا يف املاء إىل تراقيهما ومن جلس منهم غرق ومل يدخل بيوت بين إسرائيل من املاء 
على أرضهم ال يقدرون أن حيرثوا وال يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم قطرة، وركد املاء 

. وقال وهب. الطوفان املوت: وقال جماهد وعطاء. سبعة أيام من السبت إىل السبت
الطوفان اجلدري، وهم أول من عذبوا به : وقال أبو قالبة. الطوفان الطاعون بلغة اليمن

أدع لنا : طغى فوق حروثهم، فقال ملوسىالطوفان املاء : وقال مقاتل. فبقي يف األرض
ربك يكشف عنا املطر فنؤمن بك ونرسل معك بين إسرائيل، فدعا ربه فرفع عنهم 
الطوفان، فأنبت اهللا هلم يف تلك السنة شيئا مل ينبته هلم قبل ذلك من الكأل والزرع والثمر 

لم يؤمنوا وأقاموا ما كان هذا املاء إال نعمة علينا وخصبا، ف: وأخـصبت بالدهم، فقالوا
شهرا يف عافية، فبعث اهللا عليهم اجلراد فأكل عامة زروعهم ومثارهم وأوراق الشجر حىت 
كانت تأكل األبواب وسقوف البيوت واخلشب والثياب واألمتعة ومسامري األبواب من 
احلديد حىت تقع دورهم، وابتلي اجلراد باجلوع، فكان ال يشبع ومل يصب بين إسرائيل 

يا موسى ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز : ذلك فعجوا وضجوا، وقالواشيء من 
لنؤمنن لك وأعطوه عهد اهللا وميثاقه، فدعا موسى عليه السالم فكشف اهللا عنهم اجلراد 
بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إىل السبت وكانت قد بقيت من زروعهم وغالهتم 

نا فما حنن بتاركي ديننا، فلم يفوا مبا عاهدوا وعادوا قد بقي لنا ما هو كافي: بقية، فقالوا
: واختلفوا فيه فقيل. ألعماهلم السوء فأقاموا شهرا يف عافية، مث بعث اهللا عليهم القمل

القمل الديب : القمل السوس الذي خيرج من احلنطة، وقال جماهد والسدي وقتادة والكليب
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وهو : ار اليت ال أجنحة هلـها وقال أبو عبيدةواجلراد الطيارة اليت هلا أجنحة، والديب الصغ
وبه قرأ أبو . هو القمل: وقال عطاء اخلراساين. احلمنان وهو ضرب من القراد

بفتح القاف وسكون امليم فتتبع ما بقي من حروثهم وأشجارهـم ) القمل( احلسن
ء، ونباهتـم فأكله فصرخوا وصاحوا إىل موسى أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البال

فدعا موسى عليه السالم اهللا فرفع اهللا القمل عنهم بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت 
وعزة فرعون ال نتبعه أبدا وال : إىل السبت، فنكثوا وعادوا إىل أخبث أعماهلم وقالوا

نصدقه، فأقاموا شهرا يف عافية فأرسل اهللا عليهم الضفادع فامتألت منها بيوهتم وأفنيتهم 
هم وآنيتهم، فال يكشف أحد إناء وال طعاما إال وجد فيه الضفادع فلقوا منها أذى وأطعمت

هذه املرة نتوب، وال نعود : شديدا فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إىل موسى، وقالوا
فأخذ عهودهم ومواثيقهم، مث دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام سبعا من السبت 

 عافية، مث نقضوا العهد، وعادوا لكفرهم، فدعا عليهم موسى إىل السبت، فأقاموا شهرا يف
فسال النيل عليهم دما، وصارت مياههم دما، وما يستقون من , فأرسل اهللا عليهم الدم

. اآلبار واألهنار إال وجدوه دما عبيطا أمحر، فمكثوا يف ذلك سبعة أيام ال يشربون إال الدم
يا موسى : كان الرعاف، فأتوا موسى، وقالواالدم الذي سلط عليهم : وقال زيد بن أسلم

  ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك، ونرسل معك بين إسرائيل، فدعا ربه
$  {  فكشف عنهم، فلم يؤمنوا فذلك قوله uΖù= y™ ö‘ r'sù ãΝÍκö n= tã tβ$sùθ ’Ü9$# yŠ# tpgø: $#uρ Ÿ≅£ϑ à)ø9$#uρ 

tí ÏŠ$ xÒ9$#uρ tΠ¤$! $#uρ ;M≈ tƒ#u ;M≈n= ¢Á x•Β { )يتبع بعضها بعضا، وتفصيلها أن كل عذاب كان )١ ،

ρ#)  {ميتد أسبوعا، وبني كل عذابني شهرا  çy9 ò6tG ó™ $$ sù (#θ çΡ% x.uρ $YΒ öθ s% šÏΒ Í÷g’Χ ∩⊇⊂⊂∪ { )٢( . 

                                                 
 . ١٣٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٣٣: سورة األعراف آية ) ٢(
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]١٣٤ [}  $ £ϑ s9uρ yìs% uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ â“ ô_ Ìh9$# { )نزل هبم العذب وهو ما ذكر اهللا:  أي)١  

الرجز الطاعون، وهو العذاب السادس بعد اآليات : وقال سعيد بن جبري.. ..من الطوفان وغريه
θä9$#)  {اخلمس، حىت منهم سبعون ألفا يف يوم أحد فأمسوا وهم ال يتدافنون،  s% { )٢( 

  {: ملوسى y›θßϑ≈ tƒ äí ÷Š$# $ uΖs9 y7 −/u‘ $ yϑ Î/ y‰Îγ tã x8y‰ΖÏã ( { )وقال عطاء. مبا أوصاك: أي. )٣ :

∅  {مبا عهد عندك من إجابة دعوتك : وقيل. مبا نبـأك Í×s9 |M øt±x. $ ¨Ψ tã t“ ô_ Ìh9$# { )٤( ،

¨  {وهو الطاعون،  sÏΒ ÷σãΖs9 y7 s9 £n= Å™ ÷ã∴s9 uρ š yètΒ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ∩⊇⊂⊆∪ { )٥( . 

$  {: لقوله وج] ١٣٥[ £ϑ n= sù $ oΨøt±Ÿ2 ãΝåκ÷]tã t“ ô_ Ìh9$# #’ n< Î) @≅ y_ r& Νèδ çνθ äóÎ=≈ t/ { )يعين )٦ ،

sŒÎ) öΝèδ tβθ#  {إىل الغرق يف اليم،  èVä3Ζtƒ ∩⊇⊂∈∪ { )ينقضون العهد)٧ ، . 

]١٣٦ [} $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ öΝßγ≈oΨ ø% tøî r'sù ’ Îû ÉdΟuŠø9$# { )يعين البحر)٨ ، ,}  öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ ç/¤‹x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ pκ÷]tã šÎ= Ï≈ xî ∩⊇⊂∉∪ { )وقيل. عن النقمة قبل حلوهلا غافلني: ، أي)٩ :

 . معناه عن آياتنا معرضني

                                                 
 . ١٣٤:  آية سورة األعراف) ١(
 . ١٣٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٣٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٣٥: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٣٦: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٣٦: سورة األعراف آية ) ٩(
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]١٣٧ [} $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& uρ tΠ öθ s) ø9 $# š Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. šχθ à yè ôÒ tF ó¡ ç„ { )يقهرون، )١ ،

šX  {ويستذلون بذبح األبناء واستخدام النساء واالستعباد وهم بنو إسرائيل،  Í≈ t± tΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ yγ t/ Ì≈ tó tΒ uρ { )يعين مصر والشام، )٢ ،}   ÉL ©9 $# $ uΖ ø. t≈ t/ $ pκ Ïù ( { )باملاء )٣ ،

ôM  {واألشجار والثمار واخلـصب والسـعـة،  £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. š Î n/ u‘ 4 o_ ó¡ ßs ø9 $# 4’ n? tã 

û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) { )وفَّت كلمة اهللا، وهي وعده إياهم بالنصر والتمكني يف : يعين، )٤

ß‰ƒ  { :ه تعاىلـاألرض، وذلك قول Ì çΡ uρ β r& £ ßϑ ¯Ρ ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# † Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $ { اآلية )٥( } #$ yϑ Î/ (#ρ ç y9 ، علـى دينهـم وعلى عذاب فرعون، )٦( } ) ¹|

}  $ tΡ ö ¨Β yŠ uρ { )أهلكنا )٧ ،}  $ tΒ šχ% x. ßì uΖ óÁ tƒ Üχ öθ tã ö Ïù … çµ ãΒ öθ s% uρ { )يف أرض )٨ 

$  {ت، مصر من العمارا tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ä© Ì ÷è tƒ ∩⊇⊂∠∪ { )يبنون من : ، قال جماهد)٩

يعرشون من األشجار والثمار واألعناب، وقرأ ابن : وقال احلسن. البيوت والقصور
 . اء ها هنا ويف النحل، وقرأ اآلخرون بكسرهابضم الر) َيْعُرُشونَ( عامر وأبو بكر

                                                 
 . ١٣٧: عراف آية سورة األ) ١(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٣٧: سورة األعراف آية ) ٩(
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 .... قوله تعاىل َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيلَ الَْبْحَر فَأََتْوا َعلَى قَْوٍم َيْعكُفُونَ على أصنام هلم
$ {: قوله تعاىل] ١٣٨[ tΡø— uθ≈ y_ uρ û Í_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) tós t7ø9$# { )عرب هبم : ، قال الكليب)١

  موسى البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا هللا
} ( # öθ s ? r ' s ù { )فمروا )٢ ،} 4’ n?tã 7Θöθ s% tβθ àä3÷è tƒ { )يقيمون، قرأ محزة )٣ 

 n?tã’#  {بكسـر الكاف، وقرأ اآلخرون بضمها ومها لغتان، ) َيْعِكفُونَ( والكسائـي

5Θ$ oΨ ô¹ r& { )أوثان )٤ ،}  öΝçλ°; 4 { )كانت : قال ابن جريج. ، يعبدوهنا من دون اهللا)٥

م، وكانوا نزوال كان أولئك القوم من حل. قال قتادة. متاثيل بقر، وذلك أول شأن العجل
θ#)  {بالرقة، فقالت بنو إسرائيل ملا رأوا ذلك،  ä9$ s%  y›θ ßϑ≈tƒ ≅ yè ô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) { )أي )٦ 

$  {مثاال نعبده  yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u 4 { )ومل يكن ذلك شكا من بين إسرائيل يف وحدانية )٧ ،

 وظنوا أن ذلك ال  اهللا، وإمنا معناه اجعل لنا شيئا نعظمه، ونتقرب بتعظيمه إىل اهللا
$tΑ  {. يضر الديانـة، وكان ذلك لشـدة جهلهـم s% { )موسى )٨ } öΝä3¯ΡÎ) ×Πöθ s% 

tβθ è= yγøgrB ∩⊇⊂∇∪ { )عظمة اهللا)٩ ، . 

                                                 
 . ١٣٨: ألعراف آية سورة ا) ١(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٣٨: سورة األعراف آية ) ٩(
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]١٣٩ [} ¨β Î) Ï Iω àσ ¯≈ yδ × £9 tG ãΒ { )مهلـك، )١ ،}  $ ¨Β öΝ èδ ÏµŠ Ïù { )٢( ،

≅× {والتتبري اإلهـالك،  ÏÜ≈ t/ uρ { )مضمحـل وزائـل، )٣ ،}  $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊂∪ { )٤( . 

]١٤٠ [} tΑ$ s% { )يعين موسى )٥ }  uöxî r& «!$# öΝà6‹ Éó ö/r& { )أبغي لكم : ، أي)٦

$  {وأطلب،  Yγ≈s9Î) uθ èδuρ öΝà6n= Ò sù ’n?tã šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊆⊃∪ { )انكمعلى عاملي زم: ، أي)٧ . 

≈ }  øŒÎ)uρ Νà6 قوله] ١٤١[ uΖøŠpgΥr& { )يف وكذلك هو ) أجناكم( ، قرأ ابن عامر)٨

ô  {مصاحف أهل الشام،  Ï iΒ ÉΑ# u šχ öθ tã ö Ïù öΝ à6 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ( tβθ è= Ï nG s) ãƒ 

öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& { )خفيفة التاء من القتل، وقرأ اآلخرون بالتشديد على ) َيقُْتلُونَ( ، قرأ نافع)٩

šχθ {التكثري من التقتيل،  ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/  Ï iΒ öΝ à6 Î n/ §‘ 

ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊆⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٣٩: ورة األعراف آية س) ١(
 . ١٣٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٣٩: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٣٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٤١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٤١: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٤١: سورة األعراف آية ) ١٠(
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٨١٩ 

]١٤٢ [} * $ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ 4 y›θ ãΒ š ÏW≈ n= rO \' s# ø‹ s9 { )ذا القعدة)١ ، ,}  $ yγ≈ uΖ ôϑ yϑ ø? r& uρ 

9 ô³ yè Î/ { )من ذي احلجة )٢ ،}  §ΝtG sù àM≈s)‹ ÏΒ ÿÏµ În/u‘ š∅ŠÏè t/ö‘ r& \' s#ø‹s9 4 tΑ$ s% uρ 4 y›θãΒ { )عند )٣ 

ÏµŠÅz  {انطالقه إىل اجلبل للمناجاة  L{ šχρ ã≈ yδ  Í_ øè= ÷z  Îû’  {، كن خـليفيت، )٤( } #$

’ ÍΓöθ s% ôx Î= ô¹ r&uρ { )يريد : أصلحهم حبملك إياهم على طاعة اهللا وقال ابن عباس: ، أي)٥

Ÿω  {الرفق هبم، واإلحسان إليهم  uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊄∪ { )ال تطع من : ، أي)٦

عصى اهللا، وال توافقه على أمره، وذلك أن موسى عليه السالم وعد بين إسرائيل وهم 
فلما فعل اهللا ! مبصر أن اهللا إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون، وما يذرون

 أن يصوم ثالثني يوما فلما متت ثالثون  مره اهللاذلك هبم سأل موسى ربه الكتاب، فأ
أكل من حلاء شجرة، فقالت له : أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خروب، وقال أبو العالية

املالئكة كنا نشم من فيك رائحة املسك، فأفسدته بالسواك، فأمره اهللا تعاىل أن يصوم 
م أطيب عندي من ريح أما علمت أن خلوف فم الصائ: عشرة أيام من ذي احلجة، وقال

 . املسك، وكانت فتنتهم يف العشر اليت زادها

$ {  قوله] ١٤٣[ £ϑ s9uρ u!% y` 4 y›θ ãΒ $ uΖÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 …çµ yϑ ¯= x.uρ …çµ š/u‘ { )للوقت الذي : ، أي)٧

إن موسى عليه السالم تطهر، وطهر ثيابه مليعاد : قال أهل التفسري. فيهضربنا له أن نكلمه 
ربه، فلما أتى طور سيناء، وكلمه اهللا، وناجاه حىت أمسعه، وكان جربيل عليه السالم معه 

                                                 
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٧(
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٨٢٠ 

فلم يسمع ما كلمه ربه، وأدناه حىت مسع صرير القلم فاستحلى موسى عليه السالم كالم 
$tΑ  {ربه، واشتاق إىل رؤيته  s% Éb> u‘ þ’ ÎΤÍ‘ r& öÝàΡ r& š ø‹s9Î) 4 { )فيه اختصار : ، قال الزجاج)١

 . أرين نفسك أنظر إليك: تقديره
كيف سأل الرؤية، وقد علم أن اهللا تعاىل : أعطين أنظر إليك فإن قيل: قال ابن عباس

سأل الرؤية ظنا منه : وقيل. هاج به الشوق، فسأل الرؤية:  يرى يف الدنيا؟ قال احلسنال
$tΑ  {أنه جيوز أن ُيَرى يف الدنيا  s% { )اهللا تعاىل )٢ }  s9  Í_1 ts? { )وليس لبشر أن )٣ 

إهلي مسعت كالمك، فاشتقت : يطيق النظر إيل يف الدنيا من نظر إيل يف الدنيا مات فقال
إىل النظر إليك، وألن أنظر إليك، مث أموت أحب إيل من أن أعيش، وال أراك فقال 

 }  s9  اهللا Í_1 ts? ÇÅ3≈ s9uρ öÝàΡ$# ’n< Î) È≅ t6 yf ø9$# { )وهو أعظم جبل، وتعلقت نفاة الرؤية )٤ 

s9   {: قال اهللا تعاىل: بظاهر هذه اآلية، وقالوا Í_1 ts? ÇÅ3≈ s9uρ öÝàΡ$# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9$# { )ولن )٥ ،

لن تراين يف الدنيا أو يف احلال، ألنه كان : تكون للتأبيد، وال حجة هلم فيها، ومعىن اآلية
 ال إين: يسأل الرؤية يف احلال، والدليل عليه أنه مل ينسبه إىل اجلهل بسؤال الرؤية، ومل يقل

أرى حىت يكون هلم حجة، بل علق الرؤية على استقرار اجلبل، واستقرار اجلبل عند 
التجلي غري مستحيل إذا جعل اهللا تعاىل له تلك القوة، واملعلق مبا ال يستحيل ال يكون 

≈ÇÅ3  {: قال اهللا تعاىل. حماال s9uρ öÝàΡ$# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9$# ÈβÎ* sù §s)tG ó™ $# …çµ tΡ$ x6tΒ t∃öθ |¡sù  Í_1ts? 4 $ £ϑ n= sù 

4’ ©?pgrB …çµš/u‘ È≅ t7yf ù= Ï9 …ã& s#yè y_ $ y2 yŠ { )ظهر نور ربه للجبل جبل زبري: ، قال ابن عباس)٦ .

                                                 
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٦(
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٨٢١ 

 اهللا بن سالم وكعب وقال عبد. أظهر اهللا من نور احلجب مثل منخر ثور: وقال الضحاك
: وقال السدي. ما جتلى من عظمة اهللا للجبل إال مثل سم اخلياط حىت صار دكا: األحبار

ذه اآلية،  قرأ ه أن النيب {ما جتلى إال قدر اخلنصر، يدل عليه ما روى ثابت عن أنس 

 . )٢( )١( } وقال هكذا، ووضـع اإلهبام على املفصل األعلى من اخلنصر، فساخ اجلبل

وُحِكَي عن سهل بن سعد الساعدي أن اهللا تعاىل أظهر سبعني ألف حجاب نورا قدر 
ممدودا غري ) دكاء( قرأ محزة والكسائي. مستويا باألرض: الدرهم، فجعل اجلبل دكا، أي

مقصورا ) دكا( سورة الكهف، وافق عاصم يف الكهف، وقرأ اآلخرونمنون ها هنا ويف، 
: معناه دكه اهللا دكا أي: والدك والدق واحد، وقيل: منونا فمن قصر فمعناه جعله مدقوقا

Hξ  {: فتته كما قال x. #sŒÎ) ÏM ©.ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# % y.yŠ %y.yŠ ∩⊄⊇∪ { )جعله : ن قرأ باملد أي، وم)٣

معناه جعله مثل دكاء، وهي الناقة اليت ال سنام هلا قال ابن : وقيل. مستويا أرضا دكاء
ساخ اجلبل يف األرض حىت وقع يف البحر فهو يذهب : وقال سفيان. جعله ترابا: عباس
كسرا جباال : جعله دكا أي: وقال الكليب. صار رمال هائال: وقال عطية العويف. فيه
 }  §yz را قولهصغا uρ 4 y›θ ãΒ $ Z)Ïè . مغشيا عليه: ، قال ابن عباس واحلسن)٤( } 4 ¹|

خر موسى صعقا يوم اخلميس يوم عرفة، وأعطي التوراة : وقال الكليب. ميتا: وقال قتادة
$!  {لنحر يوم اجلمعة يوم ا £ϑ n= sù s−$ sùr& { )موسى من صعقته، وثاب إليه عقله عرف أنه )٥ ،

$tΑ  {قد سأل أمرا ال ينبغي له،  s% š oΨ≈ ys ö6ß™ àM ö6 è? š ø‹s9Î) { )عـن سؤال الـرؤيـة )٦ ،

                                                 
 ). ٣/١٢٥(أمحد , )٣٠٧٤(الترمذي تفسري القرآن ) ١(
 . ٢/٣٢٠واحلاكم يف املستدرك . بحديث حسن صحيح غري:  وقال٨/٤٥١أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٢(
 . ٢١: سورة الفجر آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ٦(
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٨٢٢ 

}  O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ { )وأنا : وقال جماهد والسدي. ، بأنك ال ترى يف الدنيا)١

 . بك من بين إسرائيلأول من آمن 
 .... قوله تعاىل قَالَ َيا ُموَسى ِإنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى النَّاِس ِبِرَسالَاِتي َوِبكَلَاِمي

]١٤٤ [} tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈tƒ ’ ÎoΤÎ) y7 çG øŠxsÜô¹ $# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# { )اخترتك على الناس، قرأ )٢ ،

، )٤( } /ÉL≈n=≈y™ÍÎ {، )أخي اشدد(  بفتح الياء وكـذلك)٣(} (ÎoΤÎ’ {ابن كثري وأبو عمرو 

‘ {قرأ أهل احلجاز برساليت على التوحيد، واآلخرون باجلمع،  Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ õ‹ ä⇐ sù !$ tΒ 

y7 çG ÷ s?# u { )أعطيتك، )٥ ،}  ä.uρ š∅ ÏiΒ t ÌÅ3≈ : ، هللا على نعمه، فإن قيل)٦( } ∪⊇⊇⊆∩ ¤±9$#

y7  {: فما معىن قوله çG øŠxsÜô¹ $# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$#  ÉL≈n=≈ y™ ÍÎ/ { )وقد أعطى غريه الرسالة؟ قيل)٧ ، :

اصطفيتك على الناس، : ملا مل تكن الرسالة على العموم يف حق الناس كافة استقام قوله
خصصتك مبشوريت وإن شاور غريه إذا مل تكن : وإن شاركه فيه غريه، كما يقول للرجل

 . املشورة على العموم يكون مستقيما

$  {  قوله] ١٤٥[ oΨ ö; tFŸ2 uρ …çµ s9 { )يعين ملوسى، )٨ ،}  ’ Îû Çy# uθ ø9F{$# { )قال )٩ ،

كانت : قال الكليب. كانت األلواح من خشب: قال احلسنيريد ألواح التوراة : ابن عباس

                                                 
 . ١٤٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤٤: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٩(
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٨٢٣ 

: وقال الربيع بن أنس. كانت من يا قوت أمحر: وقال سعيد بن جبري. من زبرجدة خضراء
≅ÏΒ Èe  { كانت من زمرد: وقال ابن جريج. كانت األلواح من برد à2 &ó x« { )مما )١ ،

Zπ {أمروا به، وهنوا عنه،  sàÏã öθ ¨Β { )التذكري :  هنيا عن اجلهل، وحقيقة املوعظة)٢

›Wξ {والتحذير مبا خياف عاقبته،  ÅÁ øs?uρ Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« { )تبيينا لكل شيء من األمر : ، أي)٣

$  {. والنهي واحلالل واحلرام واحلدود واألحكام yδ õ‹ä⇐sù ;ο §θ à)Î/ { )جبد واجتهاد: ، أي)٤ .

öãΒ  {بقوة القلب وصحة العزمية، ألنه إذا أخذه بضعف النية أداه إىل الفتور، : وقيل ù&uρ 

y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹è{ù'tƒ $ pκÈ]|¡ôm r'Î/ 4 { )حيلوا حالهلا، : ء عن ابن أنس رضي اهللا عنهما، قال عطا)٥

وكان موسى . وحيرموا حرامها، ويتدبروا أمثاهلا، ويعملوا مبحكمها، ويقفوا عند متشاهبها
حبسنها : بأحسنها أي: قال قطرب. عليه السالم أشد عبادة من قومه، فأمر مبا مل يؤمروا به

يستحق عليها الثواب، وما دوهنا املباح؛ أحسنها الفرائض والنوافل، وهي ما : وقل. وكلها حسن
 أحسن من بأحسنها بأحسن األمرين يف كل شيء كالعفو: وقيل. ألنه ال يستحق عليه الثواب

ö/ä3ƒ {. القصاص والـصرب أحسن مـن االنتصار Í‘ 'ρ é'y™ u‘# yŠ tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊇⊆∈∪ { )قال )٦ ،

. يعين جهنم، حيذركـم أن تكونوا مثلهم. مصريها يف اآلخرة قال احلسن وعطاء: جماهد
سأدخلكم الشام فأريكـم منازل القرون املاضية الذين خالفوا أمر اهللا : وقال قتادة وغريه

يدل عليه قراءة قسامة أراد دار فرعون وقومه وهي مصر، : قال عطية العويف. لتعتربوا هبا

                                                 
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٥ : سورة األعراف آية) ٤(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة األعراف آية ) ٦(
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٨٢٤ 

وقال . دار الفاسقني مصارع الكفار: ، وقال السدي)سأورثكم دار الفاسقني( :بن زهري
 . ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد ومثود والقرون الذين أهلكوا: الكليب

∃ß {: قوله تعاىل] ١٤٦[ Î ñÀ r' y™ ô tã z ÉL≈ tƒ# u t Ï% ©! $# šχρ ã ¬6 s3 tG tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ 

È d, ys ø9 يريد الذين يتجربون على عبادي، وحياربون أوليائي حىت ال : ، قال ابن عباس)١( } #$

ادهم يؤمنوا يب، يعين سأصرفهم عن قبول آيايت والتصديق هبا، عوقبوا حبرمان اهلداية لعن
$  {: للحق، كقوله £ϑ n= sù (#þθ äî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è=è% 4 { )سأمنعهم : قال سفيان بن عيينة. )٢

هم سأصرف: يعين عن خلق السموات واألرض وما فيهما، أي: قال ابن جريج. فهم القرآن
حكـم اآلية ألهل مصر خاصة، وأراد باآليات : وقيل. أن يتنكروا فيها ويعتربوا هبا

واألكثرون على أن اآلية عامة . اآليات التسع اليت أعطاها اهللا تعاىل موسى عليه السالم
} βÎ)uρ (#÷ρ ttƒ ¨≅ à2 7π tƒ#u ω (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 β Î)uρ (#÷ρ ttƒ { )يعين هؤالء املتكربين )٣ ،}  Ÿ≅‹ Î6 y™ 

Ï‰ô© ”9$#{ )م الراء بفتح الراء والشني، واآلخرون بض) الرََّشِد( ، قرأ محزة والكسائي)٤

وكان أبو . وسكون الشني ومها لغتان كالسُّقِْم َوالسَّقَم والُْبْخل والَْبَخل والُْحْزن والَْحَزن
. الرشد بالضم الصالح يف األمر وبالفتح االستقامة يف الدين: عمرو يفرق بينهما، فيقول

Ÿω çνρ  {وإن يروا طريق اهلدى والسداد، : معىن اآلية ä‹Ï‚ −G tƒ { )ألنفسهم )٥ }  Wξ‹ Î6 y™ 

                                                 
 . ١٤٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥: سورة الصف آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٦: سورة األعراف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٢٥ 

β Î)uρ (#÷ρ ttƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äc xö ø9$# { )طريق الضالل :  أي)١}  çνρ ä‹Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ ç/¤‹x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% x.uρ $ pκ÷]tã t,Î#Ï≈ xî ∩⊇⊆∉∪ { )عن التفكر فيها واالتعاظ هبا غافلني ساهني)٢ ، . 

]١٤٧ [}  š Ï%©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ï!$ s)Ï9uρ Íο tÅz Fψ$# { )ولقاء الدار اآلخرة :  أي)٣

ôM  {اليت هي موعد الثواب والعقاب،  sÜÎ6 ym öΝßγ è=≈ yϑ ôã r& 4 { )بطلت، وصارت كأن مل )٤ ،

≅ö  {تكن،  yδ šχ ÷ρ t“ øgä† { )يف العقىب، )٥ }  ω Î) $ tΒ (#θçΡ% x. { )إال جزاء ما كانوا : ، أي)٦

}  šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆∠∪ { )يف الدنيا)٧ ، . 

› } x قوله] ١٤٨[ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4 y›θ ãΒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ { )من بعد : ، أي)٨

ô{انطالقه إىل اجلبل  ÏΒ óΟ Îγ Í hŠ Î= ãm { )قرأ محزة .  اليت استعاروها من قوم فرعون)٩

يِِّهْم( والكسائي بكسر احلاء، وقرأ يعقوب بفتح احلاء وسكون الالم، ) من ِحِل
Wξ {واختذ السامري  ôf Ïã { )وألقى يف فمه من تراب أثر فرس جربيل عليه )١٠ ،

# {السـالم، فتحـول عجـال،  Y‰ |¡ y_ { )حيـا حلمـا ودما )١١ ،}  … ã& ©! 

                                                 
 . ١٤٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٦ : سورة األعراف آية) ٢(
 . ١٤٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ١٤٨: ف آية سورة األعرا) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٢٦ 

î‘# uθ äz 4 { )ادة ومجاعة ، وهو صوت البقر، وهذا قول ابن عباس واحلسن وقت)١

كان جسدا جمسدا من ذهب ال روح فيه، كان يسمع منه : وقيل. أهل التفسري
كان يسمع صوت حفيف الريح يدخل يف جوفه وخيرج، واألول : وقيل. صوت
كان خيور كثريا كلما خار : وقيل. إنه ما خار إال مرة واحدة: وقيل. أصح

منه اخلوار وهو كان يسمع : وقال وهب. سجدوا، وإذا سكـت رفعوا رؤوسهم
óΟ {كان خيور وميشي، : وقال السدي. ال يتحرك s9 r& (# ÷ρ t tƒ { )الذين : ، يعين)٢

…  {عبدوا العجل  çµ ¯Ρ r& Ÿω öΝ ßγ ßϑ Ï k= s3 ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰ Ï‰ öη tƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢ { )قال اهللا عز . )٣

çνρ  {: وجـل ä‹ sƒ ªB $# (#θ çΡ% Ÿ2 uρ š Ïϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∇∪ { )اختذوه إهلا وكانوا : ، أي)٤

 . نكافري

]١٤٩ [}  $®RmQuρ xÝÉ)ß™ þ_ Îû öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& { )ندموا على عبادة العجل، تقول : ، أي)٥

ρ÷#)  {قد سقط يف يديه، : العرب لكل نادم على أمر r&u‘ uρ öΝßγ ¯Ρr& ô‰s% (#θ = |Ê (#θ ä9$ s%  È⌡s9 öΝ©9 $ oΨ ôϑ ym ötƒ 

$ oΨ š/z’ { )يتب علينا ربنا، )٦ ،}  öÏøó tƒ uρ $ uΖs9 { )يتجاوز عنا)٧ ، ،}  ¨ sðθ à6uΖs9 š∅ ÏΒ 

š ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )َربََّنا( بالتاء فيهما،) ترمحنا وتغفر لنا( :، قرأ محزة والكسائي)٨ (

 . يهموكان هذا الندم واالستغفار منهم بعد رجوع موسى إل. بنصب الباء
                                                 

 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٤٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٤٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٤٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٤٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٤٩: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٢٧ 

 .... قوله تعاىل َولَمَّا َرَجَع ُموَسى ِإلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ ِبئَْسَما َخلَفُْتُموِني ِمْن َبْعِدي
$  {  قوله] ١٥٠[ £ϑ s9uρ yìy_ u‘ # y›θãΒ 4’ n<Î) Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7ôÒ xî $ ZÅ™ r& { )قال أبو )١ ،

واألسف . حزينا: أسفا أي: وقال ابن عباس والسدي. شديد الغضب: األسف: الدرداء
$tΑ  {. أشد احلزن s% $ yϑ |¡ø⁄ Î/ ’ÎΤθ ãΚ çFøn= yz .ÏΒ ü“ Ï‰÷è t/ ( {)بئس ما عملتم بعد : ي، أ)٢

خلفه خبري أو بشر إذا أواله يف أهله بعد شخوصه عنه خريا أو شرا، : يقال، ذهايب
} óΟ çF ù= Éf tã r& { )أسبقتم )٣ ،}  zö∆ r& öΝä3În/u‘ ( { )وعد ربكم الذي : ، قال احلسن)٤

أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكـم أمر : وقال الكليب. وعدكـم من األربعني ليلة
’  {. ربكم s+ø9r&uρ yy# uθ ø9F{$# { )وألقاها على األرض , ، اليت فيها التوراة، وكان حامال هلا)٥

كانت التوراة سبعة أسباع، فلما ألقى األلواح تكسرت، : قالت الرواة. من شدة الغضب
فرفعت ستة أسباعها وبقي سبع، فرفع ما كان من أخبار الغيب، وبقي ما فيه املوعظة 

›x  {حلرام، واألحكام واحلالل وا s{ r& uρ Ä¨ ù& t Î/ Ïµ‹ Åz r& { )بذوائبه وحليته )٦ ،}  ÿ… çν ” èg s† 

Ïµ ø‹ s9 Î) 4 { )ان هارون أكرب من موسى بثالث سنني، وأحـب إىل بين إسرائيل من ، وك)٧

$tΑ  {. موسى؛ ألنه كان لني الغضب s% { )هارون عند ذلك، )٨ }  t ø⌠ $# ¨Πé& { )قرأ )٩ 

                                                 
 . ١٥٠: ألعراف آية سورة ا) ١(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٢٨ 

أهل الكوفة والشام هاهنا ويف طه بكسر امليم، يريد يا ابن أمي، فحذف يا ء اإلضافة، 
$ÏŠ  {: وأبقيت الكسرة لتدل على اإلضافة كقوله t7Ïè≈ tƒ { )وقرأ أهل احلجاز والبصرة )١ 

جعله امسا واحدا، وبناه على الفتح، : وقيل. وحفص بفتح امليم على معىن يا أبن أماه
ابن أم، وكان هارون أخاه ألبيه : حضر موت ومخسة عشر وحنومها، وإمنا قال: كقوهلم

βÎ) tΠöθ¨{كان أخاه ألمه دون أبيه، : وقيل. وأمه لريققه ويستعطفه s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒoKó™ $# { )٢( ،

ρ#) {يعين عبدة العجل،  ßŠ% x.uρ  Í_tΡθ è= çG ø)tƒ { )مهوا وقاربوا أن يقتلوين، )٣ ،}  Ÿξ sù ôMÏϑ ô±è@ 

š† Î1 u!#y‰ôã F{$# Ÿω uρ  Í_ù= yè øgrB { )يف مؤاخذتك علي )٤ } yìtΒ ÏΘöθs)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∈⊃∪ { )٥( ،

 . يعين عبدة العجل

]١٥١ [}  tΑ$ s% { )موسى ملا تبني له عذر أخيه، )٦ }  Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< { )ما )٧ ،

  {صنعت إىل أخي  Å L{uρ { )إن كان منه تقصري يف اإلنكار على عبدة العجل، )٨ ،

}  $ oΨ ù=Åz ÷Šr&uρ { )مجيعا )٩ }  † Îû y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& šÏΗ ¿q≡§9$# ∩⊇∈⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٦: ورة الزمر آية س) ١(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥١: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٥١:  سورة األعراف آية )١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٢٩ 

βÎ) t¨{: قوله تعاىل] ١٥٢[ Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# Ÿ≅ ôf Ïè ø9$# { )اختذوه إهلا : ، أي)١}  öΝçλé;$ uΖt y™ 

Ò=ŸÒ xî ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ { )يف اآلخرة )٢ }  ×' ©!ÏŒuρ ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 { )هو : ، قال أبو العالية)٣

β¨  {:  العويفوقال عطية. ما أمروا به من قتل أنفسهم Î) t Ï%©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# Ÿ≅ôf Ïè ø9$# { )أراد )٤ 

$;öΝçλé  { عريهم بصنيع آبائهم، فنسبه إليهم  اليهود الذين كانوا يف عصر النيب uΖty™ 

Ò= ŸÒ xî  Ï iΒ öΝ Îγ Î n/ §‘ ×' ©! ÏŒ uρ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9  أراد ما أصاب بين قريظة والنضري من )٥( } 4 #$

y7  {هو اجلزية : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. القتل واجلالء Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ 

t Î tI ø ßϑ ø9 هو واهللا جزاء كل مفتر إىل يوم القيامة : ، الكاذبني، قال أبو قالبة)٦( } ∪⊅∋⊆∩ #$

 . هذا يف كل مبتدع إىل يوم القيامة: قال سفيان بن عيينة. أن يذله اهللا

 }  t قوله] ١٥٣[ Ï% ©!$#uρ (#θ è= ÏΗ xå ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# ¢ΟèO (#θç/$ s? .ÏΒ $ yδ Ï‰÷èt/ (#þθ ãΖtΒ#uuρ ¨β Î) y7 −/u‘ . ÏΒ 

$ yδ Ï‰÷èt/ Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∈⊂∪ { )٧( . 

$  {: قوله تبارك وتعاىل] ١٥٤[ £ϑ s9uρ |M s3y™ { )سكن، : ، أي)٨}  tã  y›θ •Β 

Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& yy# uθ ø9 F{ ’  {تة أسباعها، ، اليت كان ألقاها، وقد ذهبت س)٩( } ) #$ Îû uρ 

                                                 
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥٣: سورة األعراف آية ) ٧(
  .١٥٤: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٣٠ 

$ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ { )إن موسى : أراد هبا األلواح؛ ألهنا نسخت من اللوح احملفوظ، وقيل: ، قيل)١

’ {: ملا ألقى األلواح تكسرت، فنسخ منها نسخة أخرى فهو املراد من قوله Îû uρ 

$ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ { )وقال ابن عباس . فيما بقي منها: وقال عطاء. أراد وفيما نسخ منها:  وقيل)٢

ملا ألقى موسى األلواح فكسرت صام أربعني يوما فردت عليه يف لوحني : وعمرو بن دينار
“  { فيه، فكان W‰èδ ×π uΗ ÷qu‘ uρ { )هدى من الضاللة ورمحة من العذاب، : ، أي)٣} t Ï% ©#Ïj9 

öΝèδ öΝÍκÍh5tÏ9 tβθç7yδ ötƒ ∩⊇∈⊆∪ { )زيادة توكيد، ) لرهبم( للخائفني من رهبم، والالم يف: ، أي)٤

: ملا تقدمت قبل الفعل حسنت، كقوله: ، وقال الكسائي)٥( } t∃ÏŠu‘ Νä3s9  {: كقولـه

} $ tƒ ö”= Ï9 šχρ çã9 ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )أراد راهبون: وقيل. أراد من رهبم يرهبون: ، وقال قطرب)٦ .

 . أراد راهبون لرهبم: وقيل

$‘u  {: قوله تعاىل] ١٥٥[ tG ÷z $#uρ 4 y›θ ãΒ …çµ tΒ öθ s% { )من قومه فانتصب لرتع : ، أي)٧

tÏè  {. حرف الصفة ö7y™ Wξ ã_ u‘ $ oΨ ÏG≈ s)‹ Ïϑ Ïj9 ( { )وفيه دليل على أن كلهم مل يعبدوا )٨ ،

أمر اهللا تعاىل موسى أن يأتيه يف ناس من بين إسرائيل يعتذرون إليه : قال السدي. العجل
$!  {من عبادة العجل، فاختار موسى من قومه سبعني رجال،  £ϑ n= sù { )أتوا ذلك املكان )٩ 

                                                 
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٣١ 

. وقال ابن إسحاق. لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة فماتوالن نؤمن : قالوا
اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا، ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم من قومهم، فهذا 

 &ãΝåκøEx‹s{r  {: قال قتادة وابن جريج وحممد بن كعب. يدل على أن كلهم عبدوا العجل

èπ xô_ §9$# { )ألهنم مل يزايلوا قومهم حني عبدوا العجل، ومل يأمروهم باملعروف، ومل )١ 

s9 zÏΒ  {. إن السبعني الذين قالوا: وقال ابن عباس. ينهوهم عن املنكر ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “ ttΡ 

©!$# Zο tôγ y_ ãΝä3ø?x‹yz r'sù èπs)Ïè≈ ¢Á9$# { )كانوا قبل السبعني رجال الذين أخذهتم الرجفة، وإمنا )٢ 

أمر اهللا سبحانه وتعاىل موسى عليه السالم أن خيتار من قومه سبعني رجال، فاختارهم، 
اللهم أعطنا ما مل تعطه أحدا قبلنا، وال : يما دعوا أن قالواوبرز هبم ليدعوا رهبم، فكان ف

مل تكن : قال وهب. تعطه أحدا بعدنا، فكره اهللا ذلك من دعائهم، فأخذهتم الرجفة
الرجفة صوتا، ولكن القوم ملا رأوا تلك اهليبة أخذهتم الرعدة، وقلقوا، ورجفوا، حىت 

، وخاف عليهم املوت، فاشتد كادت أن تبني مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك رمحهم
عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على اخلري سامعني مطيعني، فعند ذلك دعا، وبكى، وناشد 

:   ربه فكشف اهللا عنهم تلك الرجفة، فاطمأنوا، ومسعوا كالم رهبم، فذلك قوله
} tΑ$ s% { )يعين موسى )٣ ،}  Éb> u‘ öθ s9 |Mø⁄ Ï© Οßγ tFõ3n= ÷δ r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% { )يعين عن عبادة )٤ 

≈‘{  {العجل،  −ƒ Î)uρ ( { )بقتل القبطي)٥  .}  $ uΖä3Î= öκèEr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù â!$ yγ x¡9$# !$ ¨ΖÏΒ ( { )يعين )٦ ،

ا على طريق السؤال عبدة العجل، وظن موسى أهنم عوقبوا باختاذهم العجل، وقال هذ

                                                 
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٥: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٦(
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٨٣٢ 

$ {قوله : أهتلكنا بفعل السفهاء؟ وقال املربد. يسأل uΖä3Î= öκèEr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù â!$ yγ x¡9$# !$ ¨ΖÏΒ ( { )١( 
السالم أن اهللا تعاىل أعدل من أن ال هتلكنا، وقد علم موسى عليه . استفهام استعطاف، أي
β÷ {: قوله تعاىل. يأخذ جبريرة اجلاين غريه Î) }‘Ïδ ω Î) y7 çG t⊥ ÷G Ïù { )اليت وقع فيها : ، أي)٢

، فافتتنوا، وهديت قوما، فعصمتهم السفهاء مل تكن إال اختبارك وابتالءك أضللت هبا قوما
≅‘ {: فذلك معىن قوله, حىت ثبتوا على دينك ÅÒè? $ pκÍ5 tΒ â!$ t±n@ ” Ï‰öκsEuρ tΒ â!$ t±n@ ( |MΡr& 

$ oΨ •‹Ï9uρ { )ناصرنا وحافظنا)٣ ، ,}  öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ uΖ÷Η xqö‘ $#uρ ( |MΡr&uρ çöyz t ÌÏ≈ tó ø9$# ∩⊇∈∈∪ { )٤( . 

 .... قوله تعاىل َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإلَْيَك
]١٥٦ [} * ó= çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 { )أوجـب لنــا )٥ }  ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Zπ uΖ |¡ ym { )النعمـة والعافيـة،)٦  ,} ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ ويف اآلخـرة :  أي)٧( } #$

}  Zπ uΖ |¡ ym { )ة واجلنة، املغفر)٨ ,} $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 { )تبنا إليك: ، أي)٩ ,

} tΑ$ s% { )اهللا تعاىل)١٠  :}  þ’ Î1# x‹ tã Ü=Š Ï¹ é&  Ïµ Î/ ô tΒ â !$ x© r& ( { )من خلقي)١١ ، ,

                                                 
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٣٣ 

}   ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ { )عمت :  أي)١}  ¨≅ ä. & ó x« 4 { )قال احلسن وقتادة)٢ ، :

وقال عطية , وهي يوم القيامة للمتقني خاصة, وسعت رمحته يف الدنيا الرب والفاجر
وذلك أن الكافر يرزق، , تقونوسعت كل شيء ولكن ال جتب إال للذين ي: العويف

ويدفع عنه باملؤمنني لسعة رمحة اهللا للمؤمنني، فيعيش فيها فإذا صار إىل اآلخرة 
. وجبت للمؤمنني خاصة كاملستضيء بنار غريه إذا ذهب صاحب السراج بسراجه

  {: ملا نزلت: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما وقتادة وابن جريج ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ 

¨≅ ä. & ó x« 4 { )أنا مـن ذلك الشيء، فقـال اهللا سبحانه :  قال إبليس)٣

$ {: وتعـاىل pκ â: çG ø. r' |¡ sù t Ï% ©# Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# t Ï% ©! $# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ { )حنن نتقي ونؤيت الزكاة، : ، فتمناها اليهود والنصارى، وقالوا)٤

 : ونؤمن، فجعلها اهللا هلذه األمة فقال

]١٥٧ [}  t Ï%©!$# šχθ ãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# { )وهو حممد)٥   . قال ابن

وقال . هو نبيكـم كان أميا ال يكتب، وال يقرأ، وال حيسب: عباس رضي اهللا عنهما
هو :  وهو منسوب إىل األم أي)٧( )٦( } وال حنسبإنا أمة أمية ال نكتب،  {  النيب

هو منسوب إىل أمته، أصله أميت فسقطت التاء يف النسبة كما : وقيل. على ما ولدته أمه
                                                 

 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٥(
, )٢٣١٩(أبو داود الصوم , )٢١٤١(النسائي الصيام , )١٠٨٠(مسلم الصيام , )١٨١٤(البخاري الصوم ) ٦(

 . )٢/٤٣(أمحد 
 واملصنف يف شرح ٢/٧٦١) ١٠٨٠(،  ومسلم يف كتاب الصيام رقـم ٤/١٢٦رواه البخاري يف الصوم ) ٧(

 . ، . ٦/٢٢٨السنة 
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“  { .هو منسوب إىل أم القرى وهي مكة: وقيل. سقطت يف املكي واملدين Ï% ©!$# 

… çµ tΡρ ß‰ Åg s† { )جيدون صفته ونعته ونبوته، :  أي)١}  $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ { )عن عطاء بن يسار قال)٢  :} لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فقلت :

أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض : قال:  يف التوراة أخربين عن صفة رسول اهللا
ا ونذيرا وحرزا لألميني أنت عبدي يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشر: صفته يف القرآن

ورسويل مسيتك املتوكل، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق، وال يدفع بالسيئة 
ال إله إال : السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء، بأن يقولوا

:  قال  وعن كعب)٤( .)٣( } اهللا، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا

حممد رسول اهللا ال فظ وال غليظ، وال سخاب يف : إين أجد يف التوراة مكتوبا {

األسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته احلمادون حيمدون اهللا يف 
كل مرتلة، ويكربونه على كل جند، يأتزرون على أنصافهم، ويوضؤون أطرافهم، صفهم 
يف الصالة وصفهم يف القتال سواء، مناديهم ينادي يف جو السماء، هلم يف جوف الليل 

: قوله تعاىل. )٦( )٥( } دوي كدوي النحل، مولده مبكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام

} Νèδ ããΒ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ { )باإلميان، :  أي)٧}  öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Çtã Ìx6Ψ ßϑ ø9$# { )عن :  أي)١

                                                 
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 ). ٢/١٧٤(أمحد , )٢٠١٨(البخاري البيوع ) ٣(
 . ٨/٥٨٥ة الفتح  ويف تفسري سور٤/٣٤٢أخرجه البخاري يف البيوع ) ٤(
 ). ٢/١٧٤(أمحد , )٢٠١٨(البخاري البيوع ) ٥(
 وانظر مشكاه ٤/٣٦ والبغوي يف املصابيح ١/٣٦٠ وابن سعد يف الطبقات ١/٥أخرجه الدارمي يف املقدمة ) ٦(

 . ٣/١٦٠٧املصابيح 
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٧(
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٨٣٥ 

وقال . املعروف الشريعة والسنة، واملنكر ما ال يعرف يف شريعة وال سنة. لالشرك وقي
خبلع األنداد ومكارم األخالق وصلة األرحام، وينهاهم عن : يأمرهم باملعروف: عطاء
≅‘  {عن عبادة األوثان وقطع األرحام، : املنكر Ït ä†uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# { )ما كانوا : ، يعين)٢

ãΠ  {حيرمونه يف اجلاهلية من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام،  Ì h pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 

y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ßìŸÒ  {امليتة والدم وحلم اخلرتير والزنا وغريها من احملرمات، : ، يعين)٣( } #$ tƒ uρ 

öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) { )كل ما يثقل على : باجلمع، واإلصر) آصارهم( ، قرأ ابن عامر)٤

يعين العهد : قال ابن عباس واحلسن والضحاك والسدي وجماهد. ن من قول أو فعلاإلنسا
يعين التشديد الذي : وقال قتادة. الثقيل كان أخذ على بين إسرائيل بالعمل مبا يف التوراة

=Ÿ≅≈n  {كان عليهم يف الدين،  øñF{$#uρ { )يعين األثقال )٥ ،}   ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ öŠn= tæ 4 { )٦( ،

وذلك مثل قتل األنفس يف التوبة، وقطع األعضاء اخلاطئة، وقرض النجاسة عن الثوب 
، وتعيني القصاص يف القتل، وحترمي أخذ الدية، وترك العمل يف السبت، وأن باملقراض

صالهتم ال جتوز إال يف الكنائس وغري ذلك من الشدائد، وشبهت باألغالل اليت جتمع اليد 
%šÏ  {. إىل العنق ©!$$ sù (#θãΖtΒ#u Ïµ Î/ { )مبحمد: ، أي)٧  }  çνρ â‘̈“ tã uρ { )وقروه، )٨ ،

                                                                                                                                            
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٨(
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٨٣٦ 

} çνρã|Á tΡuρ { )على األعداء، )١ ،} (#θãè t7¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yè tΒ   { )يعين)٢ ، :

y7  {القرآن،  Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ { )٣( . 

≅ö  {: قوله تعاىل] ١٥٨[ è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗsd “ Ï%©!$# …çµ s9 

Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( (#θ ãΨ ÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc É<¨Ψ9$# Çc’ ÍhΓW{$# 

” Ï%©!$# Ú∅ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ïµ ÏG≈ yϑ Î=Ÿ2 uρ { )وقال جماهد والسدي. آياته وهي القرآن: ، أي)٤ :

çνθ  {). كـلمته( ويقرأ. يعين عيسى ابن مريـم ãè Î7¨?$#uρ öΝà6¯= yè s9 šχρ ß‰tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪ { )٥( . 

 }  ÏΒ قوله] ١٥٩[ uρ ÏΘöθ s% # y›θãΒ { )إسرائيل، بين : ، يعين)٦}  ×π̈Β é& { )٧( 
šχρ  {مجاعة، : أي ß‰öκu‰ Èd,pt ø: $$ Î/ { )معناه . وقيل. يرشدون، ويدعون إىل احلق:  أي)٨

Ïµ  {يهتدون، ويستقيمون عليه،  Î/uρ tβθä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∈∪ { )باحلق حيكمون وبالعدل :  أي)٩

 . يقومون

                                                 
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٥٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٥٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٥٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٥٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٥٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٥٩: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٥٩: سورة األعراف آية ) ٩(
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٨٣٧ 

 .... قوله تعاىل َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما
≈ }  ãΝßγ قوله] ١٦٠[ oΨ÷è ©Üs% uρ { )فرقناهم، يعين بين إسرائيل : ، أي)١}  ó tL oΨ øO $# 

nο uô³tã $ »Û$ t7ó™ r& $ Vϑ tΒ é& 4 { )إمنا قال : ، قال الفراء)٢}  ó tL oΨ øO $# nο uô³tã { )والسبط مذكر )٣ ،

$  {: ألنه قال Vϑ tΒ é& 4 { )وقطعناهم : املعىن: وقال الزجاج. إىل األمـم فرجع التأنيث )٤

$  {: اثنيت عشرة أمما، وإمنا قال »Û$ t7ó™ r& $ Vϑ tΒ é& 4 { )باجلمع وما فوق العشرة ال يفسر )٥ ،

 ألن األسباط يف احلقيقة نعت املفسر أتاين اثنا عشر رجاال؛: باجلمع، فال يقال
فيه تقدمي وتأخري :  وقيل.وقطعناهم اثنيت عشرة فرقة أمما: احملذوف وهو الفرقة، أي

: قوله تعاىل. وقطعناهم أسباطا أمما اثنيت عشرة، واألسباط القبائل واحدها سبط. تقديره
} !$ uΖø‹ym ÷ρ r& uρ 4’n< Î) # y›θ ãΒ ÏŒÎ) çµ8 s)ó¡oKó™ $# ÿ…çµ ãΒ öθs% { )يف التيه، )٦ ،}  Âχ r& > ÎôÑ$# š‚$|Á yèÎn/ 

tyf y⇔ø9$# ( ôM |¡yf t7/Ρ$$ sù { )عرقت وهو االنبجاس، : وقال أبو عمرو بن العالء. ت انفجر)٧

çµ {ثـم انفجرت،  ÷ΨÏΒ $ tFt⊥ øO $# nο uô³tã $ YΖøŠtã ( { )لكل سبط عني، )٨ ،}  ô‰s% zΝÎ= tæ ‘≅ à2 

<¨$ tΡé& { )كل سبط، )٩ ،}  öΝßγ t/uô³¨Β 4 { )قوله تعاىل. ، وكل سبط بنو أب واحد)١٠ :

                                                 
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٠:  آية سورة األعراف) ٣(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ١٠(
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٨٣٨ 

}  $ uΖù= ¯= sßuρ ãΝÎγ øŠn= tæ zΝ≈ yϑ tó ø9$# { )يف التيه تقيهم حر الشمس، )١ }  $ uΖø9t“Ρr&uρ ãΝÎγ ø‹n= tæ  ∅ yϑ ø9$# 

3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ( (#θ è= à2  ÏΒ ÏM≈ t6 Í hŠ sÛ $ tΒ óΟ à6≈ oΨ ø% y— u‘ 4 $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ åκ |¦ àΡ r& 

šχθ ßϑ Î= ôà tƒ ∩⊇∉⊃∪ { )٢( . 

]١٦١ [}  øŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θ ãΖä3ó™ $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ös)ø9$# (#θ è= à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ß]ø‹ym óΟçG ø⁄ Ï© (#θ ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm 

(#θ è= äz÷Š$#uρ z>$ t7ø9$# #Y‰¤f ß™ öÏøó ¯Ρ öΝä3s9 { )بالتاء ) تغفر( :، قرأ أهل املدينة وابن عامر ويعقوب)٣

≈öΝà6ÏG {وقرأ اآلخرون بالنون وفتحها وكسر الفاء، . وضمها وفتح الفاء t↔ ÿŠÏÜyz 4 { )٤( ،

، وقرأ )خطاياكم( :على التوحيد ورفع التاء، وقرأ أبو عمرو) خطيئتكـم( قرأ ابن عامر
. باجلمع ورفع التاء، وقرأ اآلخرون باجلمع وكسر التاء) خطيئاتكم( :أهل املدينة ويعقوب

} ß‰ƒ Í”t∴y™ šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ { )٥( . 

]١٦٢ [}  tΑ £‰ t6 sù š Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß öΝ åκ ÷] ÏΒ »ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï% óΟ ßγ s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Îγ öŠ n= tæ 

# Y“ ô_ Í‘ { )عذابا )٦،}  š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑÎ= ôàtƒ ∩⊇∉⊄∪ { )٧( . 

öΝßγ  {: قوله تعاىل] ١٦٣[ ù= t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ös)ø9$#  ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Ìós t7ø9$# { )قيل)٨  :

سل يا حممد هؤالء اليهود الذين هم جريانك سؤال توبيخ وتقريع عن : هي مدين، أي
هلا إيلة بني : هي قرية يقال: قال ابن عباس. بقربه: القرية اليت كانت حاضرة البحر، أي

                                                 
 . ١٦٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٠: عراف آية سورة األ) ٢(
 . ١٦١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٦١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٦٢: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٦٣: سورة األعراف آية ) ٨(
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٨٣٩ 

øŒ  {. هي طربية الشام. وقال الزهري. مدين والطور على شاطئ البحر Î) šχρ ß‰ ÷è tƒ 

’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 øŒ  { يظلمون فيه، وجياوزون أمر اهللا تعاىل بصيد السمك،: ، أي)١( } #$ Î) 

óΟ ÎγŠ Ï? ù' s? öΝ ßγ çΡ$ tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝ Îγ ÏF ö; y™ $ Yã § ä© { )ظاهرة على املاء كثرية، مجع شارع: ، أي)٢ .

 أهنا كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش: ويف القصة. متتابعة: وقال الضحاك
tΠ  {. السمان البيض öθ tƒ uρ Ÿω šχθ çF Î6 ó¡ o„   Ÿω óΟ Îγ‹ Ï? ù' s? 4 { )كإتياهنم يوم السبت، قرأ )٣ ،

ال يدخلون يف السبت، والقراءة املعروفة : بضم الياء أي) ال يسبتون( :احلسن
y7 {، ومعناه ال يعظمون السبت، بنـصب الياء Ï9≡ x‹ Ÿ2 Ν èδθ è= ö6 tΡ {)٤( 

$ { نـخـتبـرهـم، yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ ∩⊇∉⊂∪ { )فوسوس إليهم الشيطان، )٥ ،

: إن اهللا مل ينهكـم عن االصطياد، وإمنا هناكم عن األكل، فاصطادوا أو قيل: وقال
وسوس إليهم أنكم إمنا هنيتم عن األخذ، فاختذوا حياضا على شاطئ البحر، تسوقون 

 جترؤوا على احليتان إليها يوم السبت، مث تأخذوهنا يوم األحد، ففعلوا ذلك زمانا، مث
ما نرى السبت إال قد أحل لنا فأخذوا، وأكلوا، وباعوا، فصار أهل : السبت، وقالوا

: القرية أثالثا، وكانوا حنوا من سبعني ألفا، ثلث هنوا، وثلث مل ينهوا، وسكتوا وقالوا
: مل تعظون قوما اهللا مهلكهم، وثلث هم أصحاب اخلطيئة، فلما مل ينتهوا قال الناهون

للمسلمني باب، وللمعتدين باب، : كم يف قرية واحدة، فقسموا القرية جبدارال نساكن
ولعنهم داود عليه السالم، فأصبح الناهون ذات يوم، ومل خيرج من املعتدين أحد، 

إن هلم شأنا لعل اخلمر غلبتهم فعلوا على اجلدار، فإذا هم قردة فعرفت القرود : فقالوا
                                                 

 . ١٦٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٣: رة األعراف آية سو) ٣(
 . ١٦٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٣: سورة األعراف آية ) ٥(
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٨٤٠ 

أنساهبا من القرود، فجعلت القرود تأيت نسيبها أنساهبا من اإلنس، ومل تعرف اإلنس 
نعم، فما جنا إال : أمل ننهكم، فتقول برأسها: من اإلنس، فتشم ثيابه، وتبكي فيقول

 . الذين هنوا وهلك سائرهم
اًبا قوله تعاىل َوِإذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَ

 .... َشِديًدا
øŒÎ)uρ ôM {: قوله تعاىل] ١٦٤[ s9$ s% ×π ¨Βé& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ ÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγãΒ { )١( ،

انتهوا :  اهلالكة، وذلك أهنم ملا قيل هلمكانوا من الفرقة: اختلفوا يف الذين قالوا هذا، قيل
مل عن هذا العمل السيئ، قبل أن يرتل بكـم العذاب، وأنا نعلم أن اهللا مرتل بكم بأسه إن 

öΝåκæ5Éj‹yè  { علمتم أنه )٢( } &ρr÷ {مل تعظون قوما اهللا مهلكهم، : تنتهوا أجابوا، وقالوا ãΒ $ \/# x‹tã 

#Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% { )قال الناهون :  أي)٣}  ¸ο u‘ É‹÷è tΒ { )موعظتنا معذرة :  أي)٤}  4’ n< Î) 

óΟä3În/u‘ { )قرأ حفص)٥ ، :}  ¸ο u‘ É‹÷ètΒ { )نفعل ذلك معذرة إىل ربكم:  بالنصب أي)٦ .

مل تعظون قوما اهللا مهلكهم، قالوا معذرة : واألصح أهنا من قول الفرقة الساكتة، قالوا
 ربكم، ومعناه أن األمر باملعروف واجب علينا فعلينا موعظة هؤالء عذرا إىل اهللا، إىل
}  óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθà)−G tƒ ∩⊇∉⊆∪ { )يتقوا اهللا، ويتركوا املعصية، ولو كان اخلطاب مع : ، أي)٧

 . ولعلكم تتقون: املعتدين لكان يقول

                                                 
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٦٤: سورة األعراف آية ) ٧(
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٨٤١ 

]١٦٥ [}  $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿÏµ Î/ { )تركوا ما وعظوا به، :  أي)١}  $ uΖøŠpgΥr& 

t Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã Ïþθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß { )عين الفرقة العاصية، ، ي)٢}  ¥># x‹yè Î/ 

¤§ŠÏ↔ t/ { )قرأ أهل : واختلف القراء فيه. شديد وجيع، من البأس وهو الشدة: ، أي)٣

↔ŠÏ§¤  {املدينة وابن عامر  t/ { )بكسر الياء على وزن فعل، إال أن ابن عامر يهمزه، )٤ 

وأبو جعفر ونافع ال يهمزان، وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر بفتح الباء وسكون الياء 
وفتح اهلمزة على وزن فيعل مثل صيقل، وقرأ اآلخرون على وزن فعيل مثل بعري 

$ { ،وصغري yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪ { )أمسع اهللا : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٥

$ {يقول  uΖøŠpgΥr& t Ï%©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã Ïþθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š Ï%©!$# (#θßϑ n= sß ¥># x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ { )فال )٦ ،

جعلين اهللا فداك أال تراهم قد : قلت له: أدري ما فعل بالفرقة الساكتة؟ قال عكرمة
يقل اهللا مل تعظون قوما اهللا مهلكهم، وإن مل : أنكروا، وكرهوا ما هم عليه، وقالوا

: أهلكتهم، فأعجبه قويل فرضي، وأمر يل بربدين، فكسانيهما، وقال: أجنيتهم، فلم يقل
مل تعظون قوما، : جنت الطائفتان الذين قالوا: وقال ميان بن رباب. جنت الفرقة الساكتة

. معذرة إىل ربكـم، وأهلك اهللا الذين أخذوا احليتان، وهذا قول احلسن: والذين قالوا
 . جنت الناهية، وهلكت الفرقتان، وهذه أشد آية يف ترك النهي عن املنكر: زيدوقال ابن 

                                                 
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٥: سورة األعراف آية ) ٦(
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٨٤٢ 

$  {: قوله تعاىل] ١٦٦[ £ϑ n= sù (#öθ tG tã tã $ ¨Β (#θ åκçΞ çµ÷Ζtã { )أبوا أن : ، قال ابن عباس)١

$  {يرجعوا عن املعصية  uΖù= è% öΝçλm; (#θçΡθ ä. ¸ο yŠtÏ% šÏ↔ Å¡≈ yz ∩⊇∉∉∪ { )مبعدين، فمكثوا ثالثة )٢ ،

 . أيام ينظر إليهم الناس، مث هلكوا

]١٦٧ [} øŒÎ)uρ šχ ©Œr's? y7 •/u‘ { )تأذن وآذن مثل : آذن وأعلم ربك، يقال: ، أي)٣

: وقال عطاء. أمر ربك: وقال جماهد. تأذن ربك قال ربك: وقال ابن عباس. توعد وأوعد
¨ {. حكم ربك myè ö6 u‹s9 öΝÎγ öŠn= tæ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )على اليهود، : ، أي)٤}  ∅ tΒ 

öΝßγ ãΒθÝ¡o„ uþθ ß™ É># x‹yè ø9$# 3 { )بعث اهللا عليهم حممدا)٥ ، سلموا، أو  وأمته يقاتلوهنم حىت ي

βÎ) š¨ {يعطوا اجلزية،  −/u‘ ßìƒ Ì|¡s9 ÅU$ s)Ïè ø9$# ( …çµ̄ΡÎ)uρ Ö‘θ àtó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∉∠∪ { )٦( . 

]١٦٨ [} ÷Λàι≈ oΨ ÷è©Üs% uρ { )وفرقناهم )٧ ،}  † Îû ÇÚö‘ F{$# $ Vϑ tΒ é& ( { )فرقا فرقهم )٨ ،

ÞΟßγ  {اهللا، فتشتت أمرهم فلم جتتمع هلم كلمة  ÷Ψ ÏiΒ šχθ ßs Î=≈¢Á9$# { )قال ابن عباس )٩ ،

öΝåκ÷]ÏΒ  { وآمنوا به،  يريد الذين أدركوا رسول اهللا: وجماهد uρ tβρßŠ š Ï9≡sŒ ( { )١٠( ،

                                                 
 . ١٦٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٦٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ١٠(
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٨٤٣ 

Ν {يعين الذين بقوا على الكفر  ßγ≈ tΡ öθ n= t/ uρ ÏM≈ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ { )باخلصب والـعافيـة، )١ ،

} ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$#uρ { )الـجدب والشدة، )٢ ،} öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊇∉∇∪ { )لكي يرجعوا )٣ ،

 . إىل طاعة رهبم ويتوبوا

= } y#n قوله] ١٦٩[ y⇐sù .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ { )جاء من بعد هؤالء الذين : ، أي)٤

=ù#× {وصفناهم  yz { )اخللف : قال أبو حامت. القرن الذي جييء بعد قرن: لف، واخل)٥

البدل سواء كان : بسكون الالم األوالد، الواحد، واجلمع فيه سواء، واخللَف بفتح الالم
وقال النضر بن . الطاحل: الصاحل، وباجلزم: اخللَف بالفتح: وقال ابن األعرايب. ولدا أو غريبا

لْقَْرن السوء واحد، وأما يف الْقَْرن الصاحل اخللف بتحريك الالم وإسكاهنا يف ا: مشيل
أكثر ما جاء يف املدح بفتح الالم، ويف الذم : وقال حممد ابن جرير. فبتحريك الالم ال غري

θ#)  {. بتسكينها، وقد حيرك يف الذم، ويسكن يف املدح èO Í‘ uρ |=≈ tG Å3ø9$# { )انتقل : ، أي)٦

tβρä‹è{ù'tƒ uÚz  {إليهم الكتاب من آبائهم وهو التوراة،  tä #x‹≈ yδ 4’ oΤ÷ŠF{$# { )فالعرض )٧ ،

ألموال سوى الدراهم والدنانري، وأراد متاع الدنيا، والعْرض بسكون الراء ما كان من ا
باألدىن العامل، وهو هذه الدار الفانية فهو تذكري الدنيا، وهؤالء اليهود ورثوا التوراة 
فقرؤوها، وضيعوا العمل هبا مبا فيها، وخالفوا حكمها يرتشون يف حكـم اهللا وتبديل 

                                                 
 . ١٦٨ : سورة األعراف آية) ١(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٧(
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tβθä9θ  {كلماتـه،  à)tƒ uρ ãxøó ã‹y™ $ uΖs9 { )ذنوبنا يتمنون على اهللا األباطيل)١ ، .}  βÎ)uρ öΝÍκÌEù'tƒ 

ÖÚ{tã …ã& é#÷WÏiΒ çνρ ä‹è{ù'tƒ 4 { )عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على ، هذا إخبار )٢

إذا أشرف هلم شيء من الدنيا أخذوه حالال كان أو حراما، ويتمنون : الذنوب، يقول
كانت بنو إسرائيل ال . وقال السدي. على اهللا املغفرة، وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه
ر يل، سيغف: مالك ترتشي؟ فيقول: يستقضون قاضيا إال ارتشى يف احلكـم، فيقال له

فيطعن عليه اآلخرون، فإذا مات، أو نزع، وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه 
óΟs9r& õ‹s{÷σãƒ ΝÍκö  {. وإن يأت اآلخرين عرض مثله يأخذوه: فريتشي أيضا، يقول n= tã ß,≈ sV‹ÏiΒ 

É=≈ tG Å3ø9$# β r& ω (#θ ä9θ à)tƒ ’n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# { )أخذ عليهم العهد يف التوراة أال يقولوا : ، أي)٣

على اهللا الباطل، وهي متين املغفرة مع اإلصرار، وليس يف التوراة ميعاد املغفرة مع اإلصرار، 
}  (#θß™ u‘ yŠuρ $ tΒ ÏµŠ Ïù 3 { )قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك، ولو عقلوه لعملوا للدار )٤ ،

!$¤#‘â  {اآلخرة، ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى،  $#uρ äο tÅz Fψ$# ×öyz šÏ% ©#Ïj9 

tβθ à)−G tƒ 3 Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è s? ∩⊇∉∪ { )٥( . 

]١٧٠ [} t Ï% ©!$#uρ šχθä3Åb¡yϑ ãƒ É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ { )ُيْمِسكُونَ( .، قرأ أبو بكر عن عاصم)٦ (

أمسكت : مسكت بالشيء، وال يقال: بالتشديد ألنه يقالبالتخفيف وقراءة العامة 
، على )َوالَِّذيَن َتَمسَّكُوا ِبالِْكَتاِب( .أمسكته، وقرأ أيب بن كعب: بالشيء، إمنا يقال

                                                 
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٦٩: ف آية سورة األعرا) ٣(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٧٠: سورة األعراف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٤٥ 

θ#)  {: املاضي، وهو جيد لقوله تعاىل ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )إذ قل ما يعطف ماض على )١ 

هم املؤمنون من : مستقبل إال فـي املعىن، وأراد الذين يعملون مبا يف الكتاب، قال جماهد
أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم وأصحابه متسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى، فلم 

$ .}  (#θãΒ  أمة حممدهم: وقال عطاء. حيرفوه، ومل يكتموه، ومل يتخذوه مأكلة s% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# $̄ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_ r& tÏ⇔Ï= óÁ èRùQ$# ∩⊇∠⊃∪ { )٢( . 

 .... نَُّه َواِقٌع ِبِهْمقوله تعاىل َوِإذْ َنَتقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَ
$ øŒÎ)uρ * {: قوله تعاىل] ١٧١[ uΖø)tG tΡ Ÿ≅ t6 pgø: $# ôΜ ßγ s% öθ sù { )وقيل. فلقنا اجلبل: ، أي)٣ :

)çµ̄Ρr…{رفعناه  x. ×' ©#àß { )كل ما أظلك، : والظلة. سقيفة: ، قال عطاء)٤} (#þθ ‘Ζsßuρ {)٥( ،

çµ… {علموا  ¯Ρr& 7ìÏ%#uρ öΝÍκÍ5 (#ρ ä‹è{ { )وقلنا هلم خذوا، : ، أي)٦} !$ tΒ Νä3≈ oΨ ÷s?# u ;ο §θ à)Î/ { )٧( ،

ρ#) {جبد واجتهاد،  ãä.øŒ$#uρ $ tΒ ÏµŠÏù { )واعملوا به )٨ ،}  ÷/ä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∠⊇∪ { )وذلك )٩ ،

فلما نظروا : قال احلسن. ا أن يقبلوا أحكام التوراة، فرفع اهللا على رؤوسهم جبالحني أبو
إىل اجلبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه األيسر ينظر بعينه اليمىن إىل اجلبل فرقا 

 . من أن يسقط عليه، ولذلك ال جتد يهوديا إال ويكون سجوده على حاجبه األيسر

                                                 
 . ١٧٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٧١: ألعراف آية سورة ا) ٦(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٧١: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٤٦ 

øŒÎ)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .ÏΒ û  {: قوله تعاىل] ١٧٢[ Í_ t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )اآلية )١ ،

 سئل عن هذه اآلية فقال عمر بن  عن مسلم بن يسار اجلهين أن عمر بن اخلطاب
 خلق آدم،  إن اهللا {   نسأل عنها، فقال رسول اهللا مسعت رسول اهللا: اخلطاب

خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة : مث مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال
خـلقت هؤالء للنار وبعمل أهل : ة فقاليعملون، ثـم مسح ظهره فاستخرج منه ذري

 إذا   إن اهللا ففيم العمل يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا: النار يعملون، فقال رجل
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة، حىت ميوت على عمل من أعمال أهل اجلنة، 

ىت ميوت على عمل من فيدخله به اجلنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، ح
 øŒÎ)uρ  {هذا حديث حسن :  وقال أبو عيسى)٣( )٢( } أعمال أهل النار فيدخله به النار

x‹s{r& y7 •/u‘ .ÏΒ û Í_ t/ tΠyŠ# u ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß { )آدم ذريتهم، قرأ أهل املدينة من ظهور بين :  أي)٤

öΝåκtJ  {باجلمع وكسر التاء، وقرأ اآلخرون ) ذُرِّيَّاِتِهْم( .وأبو عمرو وابن عامر −ƒ Íh‘èŒ { )٥( 
øŒÎ)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .ÏΒ û  {ما معىن قوله : على التوحيد، ونصب التاء، فإن قيل Í_ t/ tΠyŠ# u ÏΒ 

óΟÏδ Í‘θßγ àß { )إن اهللا أخرج ذرية آدم بعضهم من :  وإمنا أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل)٦

ء يف الترتيب، فاستغىن عن ذكر ظهر ظهور بعض على حنو ما يتولد أسد األبناء من اآلبا

                                                 
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ١(
 ). ١٦٦١(مالك اجلامع , )١/٤٥(أمحد , )٤٧٠٣(أبو داود السنة , )٣٠٧٥(الترمذي تفسري القرآن ) ٢(
:  وقال٤٥٥ - ٨/٤٥٢ والترمذي يف تفسري سورة األعراف ٧/٧١ يف القدر أخرجه أبو داود يف السنة باب) ٣(

 واملصنف يف شرح السنة ٤٥،  ١/٤٤ وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ١/٢٧وصححه احلاكم . حديث حسن
 . ، . ١٧٠ واآلجري يف الشريعة ص ١/١٣٩

 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٧٢: األعراف آية سورة ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٤٧ 

öΝèδ  {: قوله تعاىل. آدم ملا علم أهنم كلهم بنوه، وأخرجوا من ظهره y‰pκô− r&uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& 

àM ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ { )قوله. أشهد بعضهم على بعض: ، أي)١ :}  !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& 

(#θ ä9θ à)s? { )أَنْ َيقُولُوا ويقولوا بالياء فيهما، وقرأ اآلخرون بالتاء فيهما، : ، قرأ أبو عمرو)٢

$! {: واختلفوا يف قوله tΡô‰Îγ x© ¡ { )هو خرب من اهللا عن نفسه ومالئكته :  قال السدي)٣

هو خرب عن قول بين آدم حني أشهد اهللا : وقال بعضهم. أهنم شهدوا على إقرار بين آدم
ذلك من قول املالئكة، وفيه حذف : وقال الكليب. بلى شهدنا: بعضهم على بعض، فقالوا

أن يقولوا : شهدنا، وقوله: اشهدوا، قالوا. بلى، قال اهللا للمالئكة: ملا قالت الذرية: تقديره
لئال يقولوا أو كراهية أن يقولوا، ومن قرأ : وأشهدهم على أنفسهم أن يقولوا، أي: يعين

tΠöθ  {ئال تقولوا، أخاطبكم ألست بربكم ل: بالتاء فتقدير الكالم tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ôtã 

#x‹≈ yδ t,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ { )كيف تلزم احلجة على : عن هذا امليثاق واإلقرار، فإن قيل: ، أي)٤

وضح اهللا الدالئل على وحدانيته، وصدق رسله فيما قد أ: أحد ال يذكر امليثاق؟ قيل
أخربوا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد، ولزمته احلجة، وبنسياهنم وعدم حفظهم ال 

 . يسقط االحتجاج بعد إخبار املخرب الصادق صاحب املعجزة

ρ÷  {: قوله تعاىل] ١٧٣[ r& (# þθ ä9θ à) s? !$ oÿ ©ς Î) x8 s õ° r& $ tΡ äτ !$ t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ ¨Ζ à2 uρ Zπ −ƒ Í h‘ èŒ . Ï iΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ( { )إمنا أشرك آباؤنا : ، يقول إمنا أخذ امليثاق عليكم لئال تقولوا أيها املشركون)٥

ا هلم، فاقتدينا هبم، فتجعلوا كنا أتباع: من قبل، ونقضوا العهد وكنا ذرية مع بعدهم، أي

                                                 
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧٣: سورة األعراف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٤٨ 

$ {هذا عذرا ألنفسكم وتقولوا،  uΖä3Î= öκçJ sùr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθè= ÏÜö7ßϑ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )أفتعذبنا جبناية )١ ،

هذا الكالم بعد تذكري اهللا تعاىل بأخذ امليثاق على آبائنا املبطلني فال ميكنهم أن حيتجوا مبثل 
 . التوحيد

]١٧٤ [} y7 Ï9≡x‹x.uρ ã≅ Å_ÁxçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# {)نبني اآليات ليتدبرها العباد،: أي )٢ }  öΝßγ ¯= yès9uρ 

šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊇∠⊆∪ { )من الكفر إىل التوحيد)٣ ، . 

≅ã {: لقوله تعاىل] ١٧٥[ ø?$#uρ öΝÎγ öŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈oΨ ø‹s?# u $ oΨ ÏF≈ tƒ#u y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ{ )اآلية، )٤ 

بلعام بن باعر، وقال عطية : وقال جماهد. هو بلعم بن باعوراء: يه، قال ابن عباساختلفوا ف
 أنه كان من  كان من بين إسرائيل، وروي عن علي بن أيب طلحة: عن ابن عباس

إن ملك البلقاء : هو من مدينة بلقا، قال مقاتل: وقال مقاتل. الكنعانيني من مدينة اجلبارين
إنه من أهل ديين ال أدعو عليه، فنحت خشبة : موسى، فقالادع اهللا على : قال لبلعام

ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه، فلما عاين عسكرهم قامت به 
مل تضربين؟ إين مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتين أن : األتان، ووقفت فضرهبا، فقالت
نك، فدعا على موسى باالسم لتدعون عليه، أو ألصلب: أمشي فرجع، وأخرب امللك، فقال

أال يدخل املدينة، فاستجيب له، ووقع موسى وبنو إسرائيل يف التيه بدعائه، فقال : األعظم
فكما مسعت دعاءه : بدعاء بلعام، قال: يا رب بأي ذنب وقعنا يف التيه؟ فقال: موسى

إلميان، علي، فامسع دعائي عليه، فدعا موسى عليه السالم أن يرتع عنه االسم األعظم وا
فرتع اهللا عنه املعرفة، وسلخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك 

                                                 
 . ١٧٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٤: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧٥: سورة األعراف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٤٩ 

=y‡n {: قوله |¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ { )وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص وسعيد بن املسيب )١ ،

أنه كان قد : ت هذه اآلية يف أمية بن أيب الصلت الثقفي، وكانت قصتهنزل: وزيد بن أسلم
قرأ الكتب، وعلم أن اهللا مرسل رسوال فرجا أن يكون هو ذلك الرسول، فلما 

نزلت يف منافقي أهل : وقال احلسن وابن كيسان.  حسده، وكفر به أرسل حممد
هذا مثل : قال قتادةو.  كما يعرفون أبناءهم الكتاب الذين كانوا يعرفون النيب

≅ã  { ملن عرض عليه اهلدى فأىب أن يقبله، فذلك قوله  ضربه اهللا ø?$#uρ öΝÎγ öŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# 

çµ≈ oΨø‹s?# u $ oΨ ÏF≈ tƒ#u { )كان ال : قال ابن زيد.  األعظماسم اهللا: قال ابن عباس والسدي. )٢

أويت كتابا من كتب اهللا : وقال ابن عباس يف رواية أخرى. يسأل اهللا شيئا إال أعطاه
çµyè  {. خرج منها كما تنسلخ احلية من جلدها: فانسلخ، أي t7ø?r'sù ß≈ sÜø‹¤±9$# { )أي)٣ ، :

$tβ%s3sù zÏΒ šÍρ  {حلقه وأدركه،  tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ { )٤( . 

]١٧٦ [}  öθ s9uρ $ oΨø⁄ Ï© çµ≈ uΖ÷è sùts9 $ pκÍ5 { )رفعنا درجته ومرتلته بتلك اآليات: ، أي)٥ .

لرفعنا عنه الكفر، : وقال جماهد وعطاء. لرفعناه بعلمه هبا: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ÿ…çµ  {. وعصمناه باآليات ¨ΖÅ3≈ s9uρ t$ s#÷z r& † n<Î) ÇÚö‘ F{$# { )سكن إىل الدنيا، ومال : ، أي)٦

أخلد : خلد، وأخلد واحد، وأصله من اخللود وهو الدوام واملقام، يقال: قال الزجاج. إليها
فالن باملكان، إذا أقام به، واألرض هاهنا عبارة عن الدنيا؛ ألن ما فيها من القفار والرباع 

                                                 
 . ١٧٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٧٦: سورة األعراف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٠ 

yìt7¨?$#uρ çµ1  {رض وسائر متاعها مستخرج من األرض كلها أ uθ yδ 4 { )انقاد ملا دعاه )١ ،

أراد الدنيا، وأطاع شيطانه : قال عطاء. كان هواه مع القوم: قال ابن زيد. إليه اهلوى
على العلماء، وذلك أن اهللا أخرب أنه آتاه آياته من امسه األعظم وهذه أشد آية 

 املستجابة والعلم واحلكمة، فاستوجب بالسكون إىل الدنيا واتباع اهلوى تغيري والدعوات
النعمة عليه واالنسالخ عنها، ومن الذي يسلم من هاتني اخللتني إال من عصمه اهللا؟ قوله 

ã&é#sVyϑ… {: تعاىل sù È≅ sVyϑ x. É=ù= x6ø9$# β Î) ö≅ Ïϑøt rB Ïµ ø‹n= tã ô]yγ ù= tƒ ÷ρ r& çµò2 çøIs? ]yγ ù= tƒ 4 { )يقال)٢ ، :

هو مثل الذي يقرأ الكتاب، وال يعمل : قال جماهد. هلث الكلب يلهث هلثا إذا أدلع لسانه
إن هذا الكافر إن زجرته مل يرتجر، وإن تركته مل يهتد، فاحلالتان عنده سواء : واملعىن. به

إن طرد ومحل عليه بالطرد كان الهثا، وإن ترك وربض كان الهثا، قال : كحاليت الكلب
كل شيء يلهث إمنا يلهث من إعياء أو عطش إال الكلب فإنه يلهث يف حال : القتييب

إن : العطش، فضربه اهللا مثال ملن كذب بآياته فقالالكالل ويف حالة الراحة ويف حال 
وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته هلث، وإن تركته على حاله 

βÎ)uρ öΝèδθãã {: هلث، نظريه قوله تعاىل ô‰s? ’ n< Î) 3“ y‰çλù; $# Ÿω öΝà2θ ãèÎ6 −G tƒ 4 í!#uθ y™ ö/ä3ø‹n= tæ 

öΝèδθßϑ è?öθ tã yŠr& ÷Πr& óΟçFΡr& šχθ çFÏϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪ { )مث عم هبذا التمثيل مجيع من يكذب بآيات )٣ ،

y7 {: اهللا فقال Ï9≡ ©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s) ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβρ ã ©3 x tF tƒ ∩⊇∠∉∪ { )هذا مثل لكفار مكـة، وذلك أهنم كانوا يتمنون هاديا : ، وقيل)٤

يهديهم، ويدعوهم إىل طاعة اهللا، فلما جاءهم نيب ال يشكون يف صدقه كذبوه فلم يهتدوا 
 . ُتركوا أو ُدُعوا

                                                 
 . ١٧٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٩٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧٦: سورة األعراف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥١ 

]١٧٧ [} u!$ y™ ¸ξsWtΒ ãΠöθ s)ø9$# zƒ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ { )بئس مثل القوم الذين : ، أي)١

ساء مثال مثل القوم، فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرفع، : كذبوا بآياتنا، وتقديره
} öΝåκ|¦ àΡr& uρ (#θ çΡ% x. tβθãΚ Î= ôàtƒ ∩⊇∠∠∪ { )٢( . 

]١٧٨ [} tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθßγsù “Ï‰tGôγßϑø9$# ( tΒuρ ö≅Î=ôÒãƒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρçÅ£≈sƒø:$# ∩⊇∠∇∪ { )٣( . 

 .... قوله تعاىل َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثًريا ِمَن الِْجنِّ َوالِْإْنِس لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ ِبَها
]١٧٩ [}  ô‰s)s9uρ $ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$# uρ ( { )أخرب اهللا تعاىل )٤ ،

أنه خلق كثريا من اجلن واإلنس للنار، وهم الذين حقت عليهم الكلمة األزلية بالشقاوة، 
zΟ̈Ψ  {الالم يف قوله : ومن خلقه اهللا جلهنم فال حيلة له يف اخلالص منها وقيل yγ yf Ï9 { )٥( 

ÿ…çµ  {: ذرأناهم، وعاقبة أمرهم جهنم، كقوله تعاىل: الم العاقبة، أي sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u šχöθ tã öÏù 

tβθ à6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã $ºΡt“ ym uρ 3{)مث وصفهم فقال)٦ ، :}öΝçλm; Ò>θè= è% ω šχθßγ s)øtƒ $ pκÍ5 { )٧( ،

;öΝçλm  {ال يعلمون هبا اخلري واهلدى، : أي uρ ×ãôã r& ω tβρçÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 { )وطريق احلق وسبيل )٨ 

;öΝçλm  {الرشاد،  uρ ×β#sŒ# u ω tβθãè uΚ ó¡o„ !$ pκÍ5 4 { )مواعظ القرآن فيتفكرون فيها، ويعتربون )٩ 

y7 {: هبا، مث ضرب هلم مثال يف اجلهل واالقتصار على األكل والشرب، فقال Í×¯≈ s9'ρ é& 
                                                 

 . ١٧٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٧٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٨: سورة القصص آية ) ٦(
  .١٧٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٢ 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 { )يف أن مهتهم يف األكل والشرب كاألنعام : أي، )١

والتمتع بالشهوات، بل هم أضل ألن األنعام متيز بني املضار واملنافع، فال تقدم 
≈¯×y7Í { وهؤالء يقدمون على النار معاندة مع العلم باهلالك، على املضار، s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθ è=Ï≈ tó ø9$# ∩⊇∠∪ { )٢( . 

$!uρ â!¬  {: قوله تعاىل] ١٨٠[ oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )وذلك أن : ، قال مقاتل)٣

 وأصحابه  إن حممدا: رمحن فقال بعض مشركي مكةرجال دعا اهللا يف صالته، ودعا ال
$! }  ¬!uρ â يدعون أهنم يعبدون ربا واحدا فما بال هذا يدعو اثنني، فأنزل اهللا oÿ ôœ F{$# 

4 o_ ó¡çt ø: $# çνθ ãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )عن . واحلسىن تأنيث األحسن كالكربى والصغرى، فادعوه هبا. )٤

إن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من  {:  قال أيب هريرة عن النيب

ρ#)  {. )٦( )٥( } أحصاها دخل اجلنة، إنه وتر حيب الوتر â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

 Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 { )بفتح الياء واحلاء حيث كان وافقه الكسائي ) َيلَْحُدونَ( ، قرأ محزة)٧

: هو امليل عن املقصد، يقال: ء، ومعىن اإلحلاديف النحل والباقون بضم الياء وكسر احلا
اإلحلاد هو : قال يعقوب بن السكيت. أحلد ُيلحد إحلادا، وحلد يلحد حلودا إذا مال

                                                 
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ٤(
ي الترمذ, )٢٦٧٧(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار , )٦٠٤٧(البخاري الدعوات ) ٥(

 ). ٢/٢٦٧(أمحد , )٣٨٦١(ابن ماجه الدعاء , )٣٥٠٧(الدعوات 
) ٢٦٧٧( ويف الشروط ويف التوحيد ومسلم يف الذكر والدعاء رقم ١١/٢١٤أخرجه البخاري يف الدعوات ) ٦(

 . ٥/٣٠ واملصنف يف شرح السنة ٤/٢٠٦٢
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٣ 

ρ#) {العـدول عن احلـق وإدخال ما ليس منه فيه  â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

 Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 { )هم املشركون عدلوا بأمساء اهللا تعاىل عما هي عليه، فسموا هبا : )١

أوثاهنم، فزادوا، ونقصوا فاشتقوا الالت من اهللا والعزى من العزيز ومناة من املنان، 
: ابن عباسوروي عن . هو تسميتهم األصنام آهلة: وقيل. هذا قول ابن عباس وجماهد

اإلحلاد يف أمساء اهللا تسميته مبا مل : وقال أهل املعاين. يكذبون: يلحدون يف أمسائه أي
 ومجلته أن أمساء اهللا تعاىل على  يسم به، ومل ينطق به كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا

التوقيف فإنه يسمى جواد، وال يسمى سخيا، وإن كان يف معىن اجلواد، ويسمى 
tβ {مى رفيقا، ويسمى عاملا، وال يسمى عاقال رحيما، وال يس ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )يف اآلخرة)٢  . 

ô£ϑ {: قوله تعاىل] ١٨١[ ÏΒ uρ !$ oΨø)n= yz ×π ¨Βé& { )عصابة، : ، أي)٣}  tβρ ß‰öκu‰ Èd,ys ø9$$ Î/ Ïµ Î/uρ 

šχθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩⊇∇⊇∪ { )يريد أمة حممد. ، قال عطاء عن ابن عباس)٤  وهم املهاجرون 

 كان إذا قرأ هذه اآلية  بلغنا أن النيب: وقال قتادة. واألنصار والتابعون هلم بإحسان
هذه لكـم وقد أعطي القوم بني أيديكم مثلها ومع قوم موسى أمة يهدون باحلق  {: قال

 . } وبه يعدلون

]١٨٢ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγ ã_ Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇⊄∪ { )قال ، )٥

 #$!ãΝßγ9s?r'sù ª  { :نأتيهم من مأمنهم، كما قال. وقيل. سنمكر هبم من حيث ال يعلمون: عطاء

                                                 
 . ١٨٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٨٠: راف آية سورة األع) ٢(
 . ١٨١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨١: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٢: سورة األعراف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٤ 

ôÏΒ ß]ø‹ym óΟs9 (#θç7Å¡tG øt s† ( { )وقال الضحاك. يزين هلم أعماهلم، ويهلكهم: ، قال الكليب)١ :

نسبغ عليهم النعمة، وننسيهم : قال سفيان الثوري. كلما جددوا معصية جددنا هلم نعمة
االستدراج أن يتدرج إىل الشيء يف خفية قليال قليال فال يباغت، :  املعاينقال أهل. الشكر

وال جياهر، ومنه درج الصيب إذا قارب بني خطاه يف املشي، ومنه درج الكتاب إذا طواه 
 . شيئا بعد شيء

]١٨٣ [} ’Í?øΒ é&uρ öΝßγ s9 4 { )طيل هلم مدة عمرهم ليتمادوا يف أمهلهم، وأ: ، أي)٢

χ {املعاصي،  Î) “ Ï‰ø‹x. îÏG tΒ ∩⊇∇⊂∪ { )إن أخذي قوي شديد، قال ابن عباس: ، أي)٣ :

 . نزلت يف املستهزئني، فقتلهم اهللا يف ليلة واحدة: قيل. إن مكري شديد

öΝs9uρ  {: قوله تعاىل] ١٨٤[ r& (#ρ ã©3xtG tƒ 3 $ tΒ ΝÍκÈ: Ïm$ |Á Î/ ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 { )ذكر : ، قال قتادة)٤

  قام على الصفا ليال فجعل يدعو قريشا فخـذا فخذا يا بين فالن يا لنا أن النيب
إن صاحبكم هذا جملنون بات ُيَصوُِّت إىل : همبين فالن حيذرهم بأس اهللا ووقائعه، فقال قائل

öΝs9uρ  {: الصباح، فأنـزل اهللا تعاىل r& (#ρ ã©3xtG tƒ 3 $ tΒ ΝÍκÈ: Ïm$ |Á Î/ { )حممد)٥ ،  }  ÏiΒ 

>π ¨ΖÅ_ 4 { )جنون)٦  .}  ÷β Î) uθ èδ { )ما هو، )٧ ،}  ω Î) Öƒ É‹tΡ îÎ7•Β ∩⊇∇⊆∪ { )حثهم ، مث)٨ 

 : على النظر املؤدي إىل العلم فقال

                                                 
 . ٢: سورة احلشر آية ) ١(
 . ١٨٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨٤: عراف آية سورة األ) ٦(
 . ١٨٤: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٨٤: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٥ 

]١٨٥ [}  óΟs9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ t,n= y{ ª!$# { )فيهما، )١ ،

} ÏΒ &ó x« { )وينظروا إىل ما خلق اهللا من شيء ليستدلوا هبا على وحدانيته : ، أي)٢

} ÷β r&uρ # |¤ tã β r& tβθ ä3tƒ Ï‰s% z> utIø% $# öΝßγ è= y_ r& ( { )لعل أن يكون قد اقترب أجلهم :  أي)٣

“Äd {فيموتوا قبل أن يؤمنوا، ويصريوا إىل العذاب،  r'Î7sù ¤]ƒ Ï‰tn …çν y‰÷è t/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∇∈∪ { )٤( ،

 يصدقون، وليس بعده  بأي كتاب غري ما جاء به حممد: بعد القرآن يؤمنون، يقول: أي
 : نيب وال كتاب، مث ذكر علة إعراضهم عن اإلميان فقال

]١٨٦ [} tΒ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ …çµ s9 4 öΝèδ â‘ x‹tƒ uρ { )اصم ، قرأ أهل البصرة وع)٥

بالياء ورفع الراء، وقرأ محزة والكسائي بالياء وجزم الراء، ألن ذكر اهللا قد مر قبله، 
وقرأ، اآلخرون بالنون ورفع الراء على أنه كالم ) يضلل(  الراء مردود علىوجزم

≈[Îû öΝÍκÈ’  {. مستأنف uŠøó èÛ tβθà‰ yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇∉∪ { )يترددون متحريين)٦ ، . 

y7  {: قوله تعاىل] ١٨٧[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$−ƒ r& $ yγ8 y™ óß∆ ( { )قالت : ، قال قتادة)٧

:  قرابة فَأَِسرَّ إلينا مىت الساعة؟ فأنزل اهللا تعاىل إن بيننا وبينك قريش لرسول اهللا
} y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$#{ )القيامة، : ، يعين)٨} tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ óß∆ ({ )قال ابن عباس )٩ 

                                                 
 . ١٨٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٨٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٥: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٨٧: ة األعراف آية سور) ٧(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٦ 

مىت مثبتها؟ : قيامها وأصله الثبات، أي. وقال قتادة. منتهاهـا: رضي اهللا عنهمـا
}ö≅ è%{)يا حممد )١ }  $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Î n1 u‘ ( { )استأثر بعلمها، وال يعلمها إال )٢ ،

$ Ÿω  {هو،  pκ Ï k= pg ä† { )ال يأيت هبا، : وقال جماهـد.  وال يظهرهـا، ال يكشفها،)٣

}  !$ pκ ÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 4 ôM n= à) rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 { )ثقل علمها وخفي : ، يعين)٤

يقول إذا جاء : قال احلسن. ي ثقيلأمرها على أهل السماوات واألرض، وكل خف
/Ÿω ö {ثقلت وعظمت على أهل السموات واألرض،  ä3‹ Ï? ù' s? ω Î) Zπ tG øó t/ 3 { )فجأة )٥ ،

y7  {على غفلة  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym $ pκ ÷] tã ( { )عامل هبا من قوهلم أحفيت يف :  أي)٦

≅ö  {كأنك بالغت يف السؤال عنها حىت علمتها، : بالغت فيها، معناه: املسألة، أي è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# £ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∇∠∪ { )أن علمها عند اهللا )٧ ،

 . حىت سألوا حممدا عنها
 ..... قوله تعاىل قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه

]١٨٨ [}  ≅è% Hω à7Î= øΒ r&  Å¤ øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )قال ابن عباس )٨ ،

يا حممد، أال خيربك ربك بالسعر الرخيص قبل أن . إن أهل مكـة قالوا: رضي اهللا عنهما
بح فيه عند الغالء؟ وباألرض اليت يريد أن جتدب فترحتل منها إىل ما قد يغلو فتشتريه، وتر

                                                 
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٨٧: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٧ 

≅  {: أخصبت؟ فأنزل اهللا تعاىل è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ { )ال أقدر :  أي)١

نفع بأن أربح، وال ضرا، أي دفع ضر بأن أرحتل من اجتالب : لنفسي نفعا، أي
öθ  {أرض تريد أن جتدب إال مـا شاء اهللا أن أملكه،  s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# 

ßN ÷ sY ò6 tG ó™ ]ω z ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡ tΒ â þθ ¡9 لو كنت أعلم اخلصب :  أي)٢( } 4 #$

ِر( واجلدب َي السُّوُء( من املال لسنة القحط: أي) لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْي ا َمسَِّن َم ، )َو
≅  {: وقال ابن جريج. الضر والفقر واجلوع: أي è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ 

# … ŸÑ { )يعين اهلدى والضاللة )٣ }  öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 مىت : ، أي)٤( } #$

قال ابن . احل، وما مسين السوءمن العمل الص: أموت الستكثرت من اخلري، يعين
: معناه ولو كنت أعلم الغيب أي: وقيل. واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته: زيد

وما مسين . وقيل. مىت الساعة ألخربتكم حىت تؤمنوا، وما مسين السوء بتكذيبكم
β÷  {ما مسين اجلنون؛ ألهنم كانوا ينسبونه إىل اجلنون : السوء ابتداء يريد Î) O$ tΡ r& ω Î) 

Öƒ É‹ tΡ { )ملن ال يصدق مبا جئت به، )٥ ،}  × Ï± o0 uρ { )باجلنة، )٦ ،}  5Θ öθ s) Ï j9 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪ { )يصدقون)٧ ، . 

                                                 
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٨٨: سورة األعراف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٨ 

uθ *  {: قوله تعاىل] ١٨٩[ èδ “ Ï%©!$# Νä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ { )يعين من آدم، )١ ،

} Ÿ≅ yèy_ uρ { )وخلق )٢ ،} $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— { )حواء : ، يعين)٣}  zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ( { )٤( ،

$ {ليأنس هبا ويأوي إليها،  £ϑ n= sù $ yγ8 ¤±tó s? { )واقعها وجامعها : ، أي)٥}  ôM n= yϑ ym ¸ξ ôϑ ym 

$ Z‹ Ï yz { )وهو أول ما حتمل املرأة من النطفة يكون خفيفا عليها، )٦ ،}  ôN § yϑ sù 

 Ïµ Î/ ( { )استمرت به، وقامت، وقعدت به، ومل يثقلها، : ، أي)٧} !$ £ϑ n= sù M n= s)øO r& { )٨( ،

# {نها، وصارت ذات ثقل حبملها، ودنت والدهتا، كرب الولد يف بط: أي uθ tã ¨Š ©! $# 

$ yϑ ßγ −/ u‘ { )يعين آدم وحواء، )٩ ،} ÷ È⌡s9 $ oΨ tG øŠs?# u { )يا ربنا )١٠ ،} $ [s Î=≈|¹ { )أي)١١  :

¨  {بشرا سويا مثلنا،  sðθä3uΖ©9 zÏΒ š ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩⊇∇∪ { )١٢( . 

                                                 
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ١٠(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ١١(
 . ١٨٩: سورة األعراف آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٥٩ 

]١٩٠ [}  !$£ϑ n= sù $ yϑ ßγ9s?# u $ [s Î=≈ Ÿξ  {، بشرا سويا )١( } ¹| yè y_ …çµ s9 u!% x.uà° !$ yϑŠ Ïù 

$ yϑ ßγ9s?# u 4 { )شركة، : بكسر الشني والتنوين، أي) شركا( ، قرأ أهل املدينة وأبو بكر)٢

بضم الشني ممدودا على مجع ) ُشَركَاُء( حظا ونصيبا، وقرأ اآلخرون: أي: قال أبو عبيدة
جعال له شريكا إذ مسياه عبد : احد بلفظ اجلمع، أيشريك يعين إبليس، أخرب عن الو

احلارث، ومل يكن هذا إشراكا يف العبادة، وال أن احلارث رهبما فإن آدم كان نبيا معصوما 
من الشرك، ولكن قصد إىل أن احلارث كان سبب جناة الولد وسالمة أمه، وقد يطلق اسم 

لرب على من ال يراد به أنه معبود العبد على من ال يراد به أنه مملوك، كما يطلق اسم ا
هذا، كالرجل إذا نزل به ضيف يسمي نفسه عبد الضيف على وجه اخلضوع ال على أن 

إنه ريب، ومل يرد به أنه : أنا عبدك، وقال يوسف لعزيز مصر. الضيف ربه، ويقول للغري
’  {: وقوله. معبوده كل ذلك هذا n?≈ yè tG sù ª!$# $ £ϑ tã tβθä.Îô³ç„ ∩⊇⊃∪ { )هذا ابتداء : ، قيل)٣

كالم، وأراد به إشراك أهل مكة، ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان األوىل 
و أنه راجع إىل ه: هبما أن ال يفعال ما آتيا به من اإلشراك يف االسم، ويف اآلية قول آخر

جعل أوالدمها شركاء : مجيع املشركني من ذرية آدم، وهو قول احلسن وعكرمة، ومعناه
فحذف األوالد، وأقامهما مقامهم كما أضاف فعل اآلباء إىل األبناء يف تعيريهم بفعل 

ΝèO ãΝè?õ‹sƒ§  {: اآلباء، فقال ªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9$# { )٤( ،} øŒÎ)uρ óΟçFù= tFs% $ T¡øtΡ { )خاطب به اليهود )٥ 

هم اليهود والنصارى، : وقيل.  وكان ذلك الفعل من آبائهم الذين كانوا يف عهد النيب
هم الكفار مسوا أوالدهم عبد : وقال ابن كيسان. رزقهم اهللا أوالدا، فهودوا، ونصروا

                                                 
 . ١٩٠: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٩٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٩٠: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٥١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٦٠ 

: خاطب كل واحد من اخللق بقوله: وقال عكرمة. العزى وعبد اهللا وعبد مناة وحنوه
جعل من جنسها : خلق كل واحد من أبيه، وجعل منها زوجها، أي: خلقكم أي

عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما زوجها، وهذا قول حسن لوال قول السلف مثل 
قال اهللا . )١( وجماهد وسعيد بن املسيب ومجاعة املفسرين أنه يف آدم وحواء

 ). فََتَعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشِركُونَ( :تعاىل

tβθ {: قوله تعاىل] ١٩١[ ä. Î ô³ ç„ r& $ tΒ Ÿω ß, è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© { )إبليس واألصنام، : ، يعين)٢

}  öΝ èδ uρ tβθ à) n= øƒ ä† ∩⊇⊇∪ { )هم خملوقون: ، أي)٣ . 

]١٩٢ [} Ÿω uρ tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ çλ m; # Z óÇ tΡ { )األصنام، ال تنصر من أطاعها، : أي )٤

} Iω uρ öΝ åκ |¦ àΡ r& šχρ ç ÝÇΨ tƒ ∩⊇⊄∪ { )ال يدفعون عن أنفسهم مكروه : ، قال احلسن)٥

 : من أراد هبم بكسر أو حنوه، مث خاطب املؤمنني فقال

]١٩٣ [}  β Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλ ù; ، وإن تدعوا املشركني إىل اإلسالم، )٦( } #$

} Ÿω öΝ à2θ ãè Î6 −G tƒ 4 { )يف ) يتبعهم الغاوون( :فيف، وكذلك، قرأ نافع بالتخ)٧

تبعـه تبعـا، : يقال. الشعراء، وقرأ اآلخـرون بالتشديـد فيهما ومها لغتـان
í  {. وأتبعه اتباعا !# uθ y™ ö/ ä3 ø‹ n= tæ öΝ èδθ ßϑ è? öθ tã yŠ r& { )ن، ، إىل الدي)٨}  ÷Π r& óΟ çFΡ r& 

                                                 
 . لك األقوالملاذا ذكرت ت: أي) ١(
 . ١٩١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٩١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٩٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٩٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٩٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٩٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٩٣: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٦١ 

šχθ çF Ïϑ≈ |¹ ∩⊇⊂∪ { )عن دعائهم ال يؤمنون، كما قال)١ ، :}  í !# uθ y™ óΟ Îγ öŠ n= tæ 

öΝ ßγ s? ö‘ x‹Ρ r& u ÷Π r& öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζ è? Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ { )َوِإنْ َتْدُعوُهْم ِإلَى الُْهَدى( : وقيل)٢ (

 . يعين األصنام ال يتبعوكم ألهنا غري عاقلة

]١٩٤ [} ¨β Î) t Ï%©!$# šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )يعين األصنام، )٣ ،}  îŠ$ t6 Ïã 

öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( { )أهنم : أمثالكم يف التسخري، أي: وقيل. ، يريد أهنا مملوكة أمثالكم)٤

$îŠ  {: قوله:  مقاتلقال. مسخرون مذللون ملا أريد منهم t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( { )أراد به )٥ 

öΝèδθ  {. املالئكة، واخلطاب مع قوم كانوا يعبدون املالئكة، واألول أصح ãã÷Š$$ sù 

(#θ ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù óΟà6s9 β Î) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆∪ { )فاعبدوهم هل : قال ابن عباس. ، أهنا آهلة)٦

 : مث بني عجزهم فقال. يثيبونكم، أو جيازونكم إن كنتم صادقني أن لكم عندها منفعة

]١٩٥ [}  öΝßγ s9r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθà±ôϑ tƒ !$ pκÍ5 ( ôΘr& öΝçλm; 7‰÷ƒ r& tβθà±ÏÜö7tƒ !$ pκÍ5 ( { )قرأ أبو جعفر )٧ ،

ôΘr& óΟßγ  {بضم الطاء هنا ويف القصص والدخان، وقرأ اآلخرون بكسر الطاء  s9 ×ãôã r& 

šχρ çÅÇö7ãƒ !$ pκÍ5 ( ÷Πr& óΟßγ s9 Òχ#sŒ# u tβθ ãèyϑ ó¡o„ $ pκÍ5 3 { )أراد أن قدرة املخلوقني تكون هبذه )٨ ،

اجلوارح واآلالت، وليست لألصنام هذه اآلالت، فأنتم مفضلون عليهم باألرجل املاشية 

                                                 
 . ١٩٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٦: بقرة آية سورة ال) ٢(
 . ١٩٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ١٩٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٩٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٩٤: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٩٥: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٩٥: سورة األعراف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٦٢ 

األعني الباصرة واألذن السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر واأليدي الباطشة و
≅È  {منهم؟  è% (#θãã ÷Š$# öΝä.u!% x.uà° { )يا معشر املشركني )١ ،}  §ΝèO Èβρß‰‹Ï. { )أنتم )٢ 

Ÿξ  {وهم،  sù ÈβρãÏàΖè? ∩⊇∈∪ { )ال متهلوين، واعجلوا يف كيدي: ، أي)٣ . 

 ....  َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َيَتَولَّى الصَّاِلِحَنيقوله تعاىل ِإنَّ َوِليَِّي اللَُّه الَِّذي
β¨  {: قوله] ١٩٦[ Î) }‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tG Å3ø9$# ( { )أنه : ، يعين القرآن، أي)٤

uθ  {ب، يتوالين وينصرين كما أيدين بإنزال الكتا èδuρ ’̄< uθ tG tƒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇∉∪ { )قال )٥ ،

يريد الذين ال يعدلون باهللا شيئا فاهللا يتوالهم بنصره فال : ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . يضرهم عداوة من عاداهم

]١٩٧ [} zƒ Ï% ©!$#uρ tβθ ãã ô‰s? ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ öΝà2 uóÇtΡ Iω uρ öΝåκ|¦ àΡr& 

šχρ çÝÇΨ tƒ ∩⊇∠∪ { )٦( . 

]١٩٨ [} β Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλ ù; $# Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡ o„ ({ )يعنـي األصنــام، )٧ ،

} öΝ ßγ1 t s? uρ { )يا حممد )٨ }  tβρ ã ÝàΖ tƒ y7 ø‹ s9 Î) { )يعين األصنام، )٩ ،}  öΝ èδ uρ Ÿω 

                                                 
 . ١٩٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٩٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٩٥: األعراف آية سورة ) ٣(
 . ١٩٦: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٩٦: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ١٩٧: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٩٨: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ١٩٨: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ١٩٨: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٦٣ 

tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ ∩⊇∇∪ { )وليس املراد من النظر حقيقة النظر إمنا املراد منه املقابلة، تقول )١ ،

كأهنم : وتراهم ينظرون إليك أي: وقيل. تقابلها: داري تنظر إىل دارك أي: العرب
“  {: ينظرون إليك، كقوله تعاىل t s? uρ }¨$ ¨Ζ9 $# 3“ t≈ s3 ß™ { )كأهنم سكارى : ، أي)٢

β  {:  احلسنوقال. هذا قول أكثر املفسرين Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλ ù;  يعين )٣( } #$

املشركني ال يسمعوا، وال يفعلون ذلك بقلوهبم، وتراهم ينظرون إليك بأعينهم، وهم 
 . ال يبصرون بقلوهبم

É‹è{ uθ  {: قوله تعاىل] ١٩٩[ øyè ø9$# { )أمر اهللا نبيه عليه : ، قال عبد اهللا بن الزبري)٤

خذ العفو يعين العفو من : وقال جماهد. الصالة والسالم أن يأخذ العفو من أخالق الناس
 االعتذار، والعفو واملساهلة أخالف الناس وأعماهلم من غري جتسس، وذلك مثل قبول

وترك البحث عن األشياء وحنو ذلك وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما والسدي والضحاك 
: يعين خذ ما عفا لك من األموال وهو الفضل عن العيال، وذلك معىن قوله: والكليب

} š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ #sŒ$ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ È≅ è% uθ øyè ø9$# 3 { )مث نسخت هذه بالصدقات املفروضات)٥ ، .

óß∆ù&uρ Å∃óãè  {: وقوله تعاىل ø9$$ Î/ { )وقال . باملعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع: ، أي)٦

óÚÌôã  {. ر بالعرف يعين بال إله إال اهللاوأم: عطاء r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪ { )أيب )٧ ،

إذا تسفه عليك اجلاهل فال تتقابله بالسفه، : نسختها آية السيف، وقيل, جهل وأصحابه
                                                 

 . ١٩٨: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٩٨: األعراف آية سورة ) ٣(
 . ١٩٩: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢١٩: سورة البقرة آية ) ٥(
 . ١٩٩: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ١٩٩: سورة األعراف آية ) ٧(
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sŒÎ)uρ ãΝßγ#  {. وذلك مثل قوله t6 sÛ% s{ šχθ è=Îγ≈ yf ø9$# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈n= y™ ∩∉⊂∪ { )وذلك سالم )١ ،

 مبكارم األخالق، وليس يف القرآن آية  أمر اهللا نبيه: قال جعفر الصادق. املتاركـة
 . أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية

Β̈$  {: قوله تعاىل] ٢٠٠[ Î)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ { )يصيبنك :  أي)٢

وقال . والرتغ من الشيطان الوسوسة. ويعتريك، ويعرض لك من الشيطان نزغ خنسة
وقال عبد . من اآلدمي، ومن الشيطان أدىن وسوسةالرتغ أدىن حركة تكون : الزجاج

É‹è{ uθ  {ملا نزلت هذه اآلية : الرمحن بن زيد øyè ø9$# { )قال النيب)٣ ،  }  كيف يا رب

$  {: ، فرتل} والغضب ¨Β Î)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 { )أي)٤ ، :

çµ…  {استجر باهللا  ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ∩⊄⊃⊃∪ { )٥( . 

]٢٠١ [}  χ Î) š Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? #  {، يعين املؤمنني، )٦( } #$ sŒ Î) öΝ åκ ¡¦ tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ 

z Ï iΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 ، وقرأ اآلخرون )طيف( :، قرأ ابن كثري وأهل البصرة والكسائي)٧( } #$

} ×#Í×¯≈ sÛ { )وفرق. الشيء يلم بك:  باملد واهلمز ومها لغتان كامليت واملائت ومعنامها)٨ 

. اللمة والوسوسة. الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف: قوم بينهما، فقال أبو عمرو

                                                 
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٠٠: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ١٩٩: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠٠: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٠٠: رة األعراف آية سو) ٥(
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ٨(
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، )١( } ?ρã2x‹s#) {. الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان، والطيف اللمم واملس: وقيل

. هو الرجل يغضب الغضبة، فيذكر اهللا تعاىل فيكظما الغيظ. يد بن جبريعرفوا، قال سع
*sŒÎ# {. والرجل يهم بالذنب فيذكر اهللا فيدعه: وقال جماهد sù Νèδ tβρ çÅÇö7•Β ∩⊄⊃⊇∪ { )٢( ،

: وقال مقاتل. إذا زلوا تابوا: وقال السدي. اهم بالتذكر والتفكريبصرون مواقع خطاي: أي
إن املتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر، وعرف أنه معصية، فأبصر، فرتغ عن خمالفة 

 . اهللا

öΝßγ {: قوله] ٢٠٢[ çΡ≡uθ ÷z Î)uρ öΝåκtΞρ ‘‰ßϑ tƒ { )يعين إخوان الشياطني من املشركني ،)٣ 

Îû Äc’ { .لكل كافر أخ من الشياطني: قال الكليب. ميدهم الشيطان: ميدوهنم، أي xö ø9$# { )٤( ،

يزيدوهنم يف الضاللة، وقرأ أهل : وقيل. يطلبون هم اإلغواء حىت يستمروا عليه: أي
بضم الياء وكسر امليم من اإلمداد واآلخرون بفتح الياء وضم امليم ومها ) ميدوهنم( :املدينة

ΟèO Ÿω tβρ¢ {لغتان مبعىن واحد،  çÅÇø)ãƒ ∩⊄⊃⊄∪ { )ال يكفون، قال ابن عباس رضي : ، أي)٥

 عما يعملون من السيئات، وال الشياطني ميسكون عنهم، ال اإلنس يقصرون: اهللا عنهما
ΟèO Ÿω tβρ¢ {: فعلى هذا قوله çÅÇø)ãƒ ∩⊄⊃⊄∪ { )قال .  من فعل املشركني والشياطني مجيعا)٦

ا، خبالف ما قال يعين املشركني ال يقصرون عن الضاللة، وال يبصروهن: الضحاك ومقاتل
ρ#) {: يف املؤمنني ã2 x‹s? #sŒÎ* sù Νèδ tβρ çÅÇö7•Β ∩⊄⊃⊇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٠٢: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠٢: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٠٢: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٠٢: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٠١: سورة األعراف آية ) ٧(
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]٢٠٣ [} #sŒÎ)uρ öΝs9 ΝÎγ Ï?ù's? 7π tƒ$ t↔ Î/ { )إذا مل تأت املشركني بآية، . ، يعين)١} (#θ ä9$ s% 

Ÿω öθ s9 $ yγ tFø‹u; tG ô_ : ب، هال افتعلتها، وأنشأهتا من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العر)٢( } 4 #$

 اآليات تعنتا فإذا  كان أهل مكة يسألون النيب. قال الكليب. اجتبيت الكالم إذا اختلقته
≅ö { هال أحدثتها، وأنشأهتا من عندك؟: تأخرت اهتموه وقالوا، لوال اجتبيتها؟ أي è% { )٣( 

$! {هلم يا حممد  yϑ ¯ΡÎ) ßìÎ7¨?r& $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) ÏΒ ’ În1§‘ 4 { )مث قال)٤ ، :}  #x‹≈ yδ { )يعين )٥ ،

←ãÍ  {القرآن  !$ |Á t/ { )حجج وبيان وبرهان )٦ ،}  ÏΒ öΝà6În/§‘ { )دهتا بصرية،  واح)٧

هذا دالئل : وأصلها ظهور الشيء واستحكامه حىت يبصره اإلنسان، فيهتدي به يقول
“  {. تقودكـم إىل احلق Y‰èδuρ ×π uΗ÷qu‘ uρ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃⊂∪ { )٨( . 

#  {:  عر وجلقوله] ٢٠٤[ sŒ Î) uρ ˜ Ì è% ãβ# u ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ çΗ xq ö è? ∩⊄⊃⊆∪ { )اختلفوا يف سبب نزول هذه اآلية فذهب مجاعة إىل أهنا يف القراءة )٩ ،

ي عن أيب هريرة أهنم كانوا يتكلمون يف الصالة حبوائجهم، فأمروا رو. يف الصالة
نزلت يف ترك اجلهر بالقراءة خلف : وقال قوم. بالسكوت واالستماع إىل قراءة القرآن

نزلت هذه اآلية يف رفع : وُرِوَي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب هريرة قال. اإلمام

                                                 
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٠٣: سورة األعراف آية ) ٨(
 . ٢٠٤: سورة األعراف آية ) ٩(
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كانوا يرفعون أصواهتم يف : وقال الكليب,  يف الصالة األصوات وهم خلف رسول اهللا
 أنه مسع ناسا يقرؤون مع  وعن ابن مسعود. الصالة حني يسمعون ذكر اجلنة والنار

أما آن لكـم أن تفقهوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له : اإلمام، فلما انصرف قال
لقراءة يف أن اآلية يف ا: وأنصتوا كما أمركم اهللا؟ وهذا قول احلسن والزهري والنخعي

أن اآلية يف اخلطبة، أمروا باإلنصات خلطبة : وقال سعيد بن جبري وعطاء وجماهد. الصالة
هذا يف اإلنصات يوم األضحى والفطر ويوم : وقال سعيد بن جبري. اإلمام يوم اجلمعة

. جيب اإلنصات لقول كل واعظ: وقال عمر بن عبد العزيز. اجلمعة، وفيما جيهر به اإلمام
. الها، وهو أهنا يف القراءة يف الصالة؛ ألن اآلية مكية واجلمعة وجبت باملدينةواألول أو

 . واتفقوا على أنه مأمور باإلنصات حالة ما خيطب اإلمام

ä.øŒ$#uρ š  {: قوله تعاىل] ٢٠٥[ −/§‘ ’ Îû š Å¡øtΡ { )قال ابن عباس يعين بالذكر)١ ، :

%  {القراءة يف الصالة، يريد يقرأ سرا يف نفسه،  Yæ•|Øn@ Zπ x‹Åz uρ { )تتضرع : ، خوفا، أي)٢

tβρßŠuρ Ìôγ  {: وقوله. إيل وختاف مين هذا يف صالة السر yf ø9$# zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# { )أراد يف )٣ ،

وقال جماهد . صالة اجلهر ال جتهر جهرا شديدا بل يف خفض وسكون، يسمع من خلفك
ه يف الدعاء واالستكانة، دون رفع أمر أن يذكروه يف الصدور بالتضرع إلي: وابن جريج

Íiρ  {. الصوت والصياح بالدعاء ß‰äóø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ Ÿω uρ ä3s? zÏiΒ t,Î#Ï≈ tó ø9$# ∩⊄⊃∈∪ { )أي)٤ ، :

 .  ميني وأميان، وهو ما بني العصر واملغربأصيل، مثل: بالبكر والعشيات، واحد آصال

                                                 
 . ٢٠٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٠٥: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٠٥: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠٥: سورة األعراف آية ) ٤(
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]٢٠٦ [}¨β Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š În/u‘{)يعين املالئكة املقربني، )١ ،}Ÿω tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ { )٢( ،

ôtã Ïµ  {ال يتكربون  Ï?yŠ$ t7Ïã …çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ç„ uρ { )سبحان : ، ويرتهونه، ويذكرونه، فيقولون)٣

&ã…  {. اهللا s!uρ šχρß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊃∉∪ { )قال رسول اهللا)٤   }  ما من عبد يسجد هللا

 . )٦( )٥( } سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة، وحط عنه هبا سيئة

                                                 
 . ٢٠٦: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٢٠٦: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٢٠٦ : سورة األعراف آية) ٣(
 . ٢٠٦: سورة األعراف آية ) ٤(
ابن ماجه إقامة الصالة والسنة , )١١٣٩(النسائي التطبيق , )٣٨٨(الترمذي الصالة , )٤٨٨(مسلم الصالة ) ٥(

 ). ٥/٢٧٦(أمحد , )١٤٢٣(فيها 
الة ،  روى حنوه مسلم يف الص٢٨٠, ٥/٢٧٦ واإلمام أمحد يف املسند ١/٤٥٧) ١٤٢٣(أخرجه ابن ماجه رقم ) ٦(

 ). ٤٨٨(برقم 
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 سورة األنفال  )٨(
قوله تعاىل َيْسأَلُوَنَك َعِن الْأَْنفَاِل قُِل الْأَْنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسوِل فَاتَّقُوا اللََّه َوأَْصِلُحوا ذَاَت 

 .... َبْيِنكُْم
y7  {: قوله] ١[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( { )عن حكم األنفال وعلمها، وهو :  أي)١

: وقوله. قاله الضحاك وعكرمة. هو سؤال طلب: وقيل. سؤال استخبار ال سؤال طلب
} Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( { )يسألونك : عن صلة أي: وقيل. من األنفال، عن مبعىن من:  أي)٢

الغنائم، واحدها نفل، وأصله : واألنفال. األنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود حبذف عن
مسيت الغنائم أنفاال؛ ألهنا زيادة من اهللا تعاىل زدتك، : نفلتك وأنفلتك أي: الزيادة، يقال

هي : وقال عطاء. وأكثر املفسرين على أن اآلية يف غنائم بدر. هلذه األمة على اخلصوص
 يصنع به  ما شذ من املشركني إىل املسلمني بغري قتال من عبد أو أمة ومتاع فهو للنيب

≅È  {: قوله تعاىل. ما شاء è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ ( { )يقسماهنا كما شاءا، واختلفوا )٣ 

 }  * (#þθßϑ هذه اآلية منسوخة بقوله: فيه، فقال جماهد وعكرمة والسدي n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& 

ΝçG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &ó x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ { )كانت الغنائم يومئذ للنيب.  اآلية)٤  

هي ثابتة غري منسوخة، : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم.  باخلمس فنسخها اهللا
: ة وللرسول يضعها حيث أمره اهللا تعاىل، أيقل األنفال هللا مع الدنيا واآلخر: ومعىن اآلية

 }  * (#þθ احلكم فيها هللا ولرسوله، وقد بني اهللا مصارفها يف قوله ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî  Ï iΒ 

                                                 
 . ١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٤(
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& ó x« ¨β r' sù ¬! … çµ |¡ çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9 uρ { )اآليـة، )١ }  (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# (#θ ßs Î= ô¹ r& uρ |N# sŒ 

öΝ à6 ÏΖ ÷ t/ ( { )اتقوا اهللا بطاعته وأصلحوا احلال بينكم بترك املنازعة واملخالفة، : ، أي)٢

 .}  (#θ ىل اهللا والرسولوتسليم أمر الغنيمة إ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ β Î) Ο çFΖ ä. 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∪ { )٣( . 

]٢ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )ليس املؤمن الذي خيالف اهللا ورسوله إمنا : ، يقول)٤

t  {املؤمنون الصادقون يف إمياهنم  Ï%©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% { )وفرقت ، خافت،)٥ 

sŒÎ)uρ ôM#  {إذا خوفوا باهللا انقادوا خوفا من عقابه : وقيل. قلوهبم u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) { )إن لإلميان زيادة : حبة، تصديقا ويقينا، وقال عمري بن حبيب وكانت له ص)٦

 ومحدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا،  إذا ذكرنا اهللا: فما زيادته؟ قال: ونقصانا، وقيل
إن لإلميان فرائض : وغفلنا فذلك نقصانه، وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن عدي

وشرائط وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل اإلميان، ومن مل يستكملها لـم 
’4  {. يستكمل اإلميان n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è=©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ { )يفوضون إليه أمورهم، ويثقون : ، أي)٧

 . به، وال يرجون غريه، وال خيافون سواه

                                                 
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٢: سورة األنفال آية ) ٧(
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]٣ [}  š Ï%©!$# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ { )١( . 

]٤ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $y)ym 4 { )برؤوا من : ابن عباسقال . يقينا: ، يعين)٢

وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف . حقا ال شك يف إمياهنم: قال مقاتل. الكفر
نفسه بكونه مؤمنا حقا ألن اهللا تعاىل إمنا وصف بذلك قوما خمصوصني على 

≈öΝçλ°; ìM  { خمصوصة، وكل أحد ال يتحقق وجود تلك األوصاف فيه أوصاف y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã 

óΟÎγ În/u‘ { )وقال الربيع بن أنس. يعين درجات اجلنة يرتقوهنا بأعماهلم: ، قال عطاء)٣ :

ο×  {. سبعون درجة ما بني كل درجتني حضر الفرس املضمر سبعني سنة tÏøó tΒ uρ { )٤( ،

—ø−×  {لذنوهبم  Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊆∪ { )حسن يعين ما أعد هلم يف اجلنة)٥ ، . 

$!  {: قوله تعاىل] ٥[ yϑ x. y7 y_ t÷z r& y7 •/u‘ .ÏΒ y7ÏG ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ { )اختلفوا يف اجلالب )٦ ،

$!  {هلذه الكاف اليت يف قوله  yϑ x. y7 y_ t÷z r& y7 •/u‘ { )تقديره األنفال هللا :  املربد قال)٧

تقديره : وقيل. والرسول، وإن كرهوا كما أخرجك ربك من بيتك باحلق، وإن كرهوا
امض ألمر اهللا يف األنفال، وإن كرهوا كما مضيت ألمر اهللا يف اخلروج من البيت لطلب 

 معناه فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خري: وقال عكرمة. العري وهم كارهون
وقال .  من بيته باحلق خري لكم، وإن كرهه فريق منكم لكم كما أن إخراج حممد

معناه كما أخرجك ربك من بيتك باحلق على كره فريق منهم، كذلك يكرهون : جماهد
                                                 

 . ٣: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٥: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٥: سورة األنفال آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٢ 

_öΝçλ°; ìM≈y {: هو راجع إىل قوله: وقيل. القتال، وجيادلون فيه u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ { )١( ،

 كما أخرجك ربك من بيتك باحلق،  وعد اهللا الدرجات هلم حق ينجزه اهللا: تقديره
امض على الذي أخرجك : الكاف مبعىن على، تقديره: وقيل. فأجنز الوعد بالنصر والظفر

يف موضع ) ما(  أخرجك، ألنوالذي: هي مبعىن القسم جمازها: وقال أبو عبيدة. ربك
y7  {الذي، وجوابه  tΡθ ä9Ï‰≈ pgä† { )جيادلونك واهللا الذي : ، وعليه يقع القسم، تقديره)٢

. رجك ربكواذكر إذ أخ: الكاف مبعىن إذ تقديره: وقيل. أخرجك ربك من بيتك باحلق
املراد هبذا اإلخراج هو إخراجه من مكة إىل املدينة، واألكثرون على أن املراد : قيل

ْيِتَك( كما أمرك ربك باخلروج: منه إخراجه من املدينة إىل بدر، أي إىل ) ِمْن َب
الَْحقِّ( املدينة $ uρ(βÎ¨ {بالوحي لطلب املشركني :  قيل)ِب Z)ƒ Ìsù zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )منهم، )٣ ،

} tβθ èδÌ≈ s3s9 ∩∈∪ { )٤( . 

]٦ [}  y7 tΡθ ä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû Èd,ys ø9$# { )يف القتال: ، أي)٥ :}  y‰÷è t/ $ tΒ { )وذلك أن )٦ ،

العدو فنستعد لقتاهلم، مل تعلمنا أنا نلقى : املؤمنني ملا أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك، وقالوا
وإمنا خرجنا للعري، فذلك جداهلم بعدما تبني هلم أنك ال تصنع إال ما أمرك، وتبني صدقك 

t  {يف الوعد،  ¨ t7 s? $ yϑ ¯Ρ r( x. tβθ è%$ |¡ ç„ ’ n< Î) { )القتال،  لشدة كراهيتهم )٧}  ÅV öθ yϑ ø9 $# 

                                                 
 . ٤: ة األنفال آية سور) ١(
 . ٦: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦: سورة األنفال آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٣ 

öΝ èδ uρ { )كأمنا يساقون : وإن فريقا من املؤمنني لكارهون: ، فيه تقدمي وتأخري، تقديره)١

ء املشركون هؤال: قال ابن زيد. إىل املوت وهم ينظرون جيادلونك يف احلق بعد ما تبني
جادلوه يف احلق كأمنا يساقون إىل املوت حني يدعون إىل اإلسالم لكراهيتهم إياه وهم 

 . ينظرون

øŒÎ)uρ ãΝä.ß‰Ïè {: قوله تعاىل] ٧[ tƒ ª!$# “ y‰÷nÎ) È ÷tG xÍ← !$ ©Ü9$# $ pκ̈Ξr& öΝä3s9 { )الفريقني :  أي)٢

šχρ  {أبو جهل مـع النفري، : أبو سفيان مع العري واألخرى: إحدامها –Šuθ s?uρ { )٣( ،

#βr& uöxî ÏN¨ {تريدون : أي sŒ Ïπ Ÿ2öθ ¤±9$# Üχθ ä3s? ö/ä3s9 { )يعين العري اليت ليس فيها )٤ ،

ß‰ƒÌãƒ  {. ويقال السالح. الشدة والقوة: والشوكة. قتال uρ ª!$# β r& ¨,Ït ä† ¨,ys ø9$# { )أي)٥ ، :

Ïµ {يظهره ويعليه،  ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ { )بعداته اليت سبقت من : وقيل. ، بأمره إياكم بالقتال)٦

(yìsÜø {إظهاره الدين وإعزازه،  tƒ uρ tÎ/# yŠ t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠∪ { )يستأصلهم حىت ال يبقى : ، أي)٧

 . منهم أحد، يعين كفار العرب

]٨ [} ¨,Ås ãŠÏ9 ¨,ys ø9$# { )سالم، ، ليثبت اإل)٨}  Ÿ≅ ÏÜö7ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# { )يفين : ، أي)١

öθ {: الكفر s9uρ oν Ìx. šχθ ãΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )وكانت وقعة بدر يوم اجلمعة . ، املشركون)٢

 . صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان
                                                 

 . ٦: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٧: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٧ : سورة األنفال آية) ٣(
 . ٧: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٧: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٧: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٧: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٨: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٤ 

قوله تعاىل ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم ِبأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة 
 .... ُمْرِدِفَني

øŒÎ) tβθèW‹Éó {: قوله تعالـى] ٩[ tG ó¡n@ öΝä3−/u‘ { )تستجريون به من عدوكم، )٣ ،

$<z {وتطلبون منه الغوث والنصر  yf tFó™ $$ sù öΝà6s9 ’ÎoΤr& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ { )مرسل إليكم مددا )٤ ،

ø9r'Î/ zÏiΒ Ïπ#7 {وردءا لكم،  s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šÏùÏŠóß∆ ∩∪ { )قرأ أهل املدينة )٥ ،

أردف اهللا املسلمني، وجاء هبم مددا، وقرأ اآلخرون : بفتح الدال، أي) ُمْرَدِفَني( ويعقوب
 . أردفته وردفته مبعىن تبعته: ني بعضهم يف إثر بعض، يقالمتتابع: بكسر الدال أي

$ {: قوله تعاىل] ١٠[ tΒ uρ ã& s# yè y_ ª! ω {اإلمداد باملالئكة، : ، يعين)٦( } #$ Î) 

3“ t ô± ç/ { )بشارة : ، أي)٧}  ¨ È⌡yϑ ôÜtFÏ9uρ Ïµ Î/ öΝä3ç/θ è=è% 4 $ tΒ uρ çóÇ̈Ζ9$# ω Î) ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# 4 χ Î) ©!$# 

î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3ym ∩⊇⊃∪ { )٨( . 

]١١ [}  øŒÎ) ãΝä3Š Ïe±tó ãƒ }¨$ yè‘Ζ9$# { )بفتح ) َيْغَشاكُْم( :، قرأ ابن كثري وأبو عمرو)٩

Zπ  {رفع على أن الفعل له، كقوله تعاىل يف سورة آل عمران ) النَُّعاُس( الياء uΖtΒ r& $U™$ yè œΡ 

                                                                                                                                            
 . ٨: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٨: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٩: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٩: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٩: رة األنفال آية سو) ٥(
 . ١٠: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٠: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٠: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٥ 

4 y´ øó tƒ Zπ xÍ←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( { )بضم الياء وكسر الشني خمففا، ) ُيْغِشيكُـُم( :، قرأ أهل املدينة)١

} }¨$ yè ‘Ζ9 $!{:  نصب كقوله تعاىل)٢( }#$ yϑ ¯Ρ r( x. ôM uŠ Ï± øî é&  óΟ ßγ èδθ ã_ ãρ { )وقرأ )٣ ،

$¨{ {اآلخرون بضم الياء وكسر الشني مشددا،  yè ‘Ζ9  نصب على أن الفعل )٤( } #$

$ {:  كقوله تعاىل هللا yγ9 ¤± tó sù $ tΒ 4 ¤´ xî ∩∈⊆∪ { )النوم اخلفيف. ، والنعـاس)٥ .

}  Zπ uΖ tΒ r& { )أمنا )٦ } çµ ÷Ψ Ï iΒ { )قال عبد اهللا بن . ت أمنا وأمنة وأمانا، مصدر أمن)٧

النعاس يف القتال أمنة من اهللا ويف الصالة وسوسة من : مسعود رصي اهللا عنه
ãΑ  {. الشيطان Í i” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ Ν ä. t Î dγ sÜ ã‹ Ï j9  Ïµ Î/ { )وذلك أن )٨ ،

املسلمني نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر تسوخ فيه األقدام وحوافر الدواب، وسبقهم 
املشركون إىل ماء بـدر، وأصبح املسلمون بعضهم حمدثني وبعضهم جمنبني، وأصاهبم 

تزعمون أنكـم على احلق وفيكم نيب اهللا : الظمأ، ووسوس إليهم الشيطان، وقال
م أولياء اهللا، وقد غلبكم املشركون على املاء، وأنتم تصلون حمدثني وجمنبني، وأنك

 عليهم مطرا سال منه الوادي،  فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ فأرسل اهللا
فشرب املؤمنون، واغتسلوا، وتوضؤوا، وسقوا الركاب، وملؤوا األسقية، وأطفأ 

الت عنهم وسوسة الشيطان، وطابت الغبار، ولبد األرض حىت ثبتت عليها األقدام، وز

                                                 
 . ١٥٤: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٥٤: جم آية سورة الن) ٥(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٦ 

ãΑ  {: أنفسهم، فذلك قوله تعاىل Í i” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ Ν ä. t Î dγ sÜ ã‹ Ï j9  Ïµ Î/ { )١( 
=|  {مـن األحداث واجلنابــة،  Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# { )٢( ،

xÝ {وسوستـه،  Î/ ÷ z Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6 Î/θ è= è% { )قيـن والصـرب، ، بالي)٣}  |M Î m7 sW ãƒ uρ 

Ïµ Î/ tΠ# y‰ ø% F{ يثبت به : ، حىت ال تسوخ يف الرمل بتلبيد األرض، وقيل)٤( } ∪⊆⊆∩ #$

 . األقدام بالصرب وقوة القلب

]١٢ [}  øŒ Î)  Çrθ ãƒ y7 •/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 ’  {، الذين أمد هبم املؤمنني، )٥( } #$ ÎoΤr& 

öΝä3yè tΒ { )بالعون والنصر )٦ ،}  (#θ çG Îm; sWsù šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 { )قيل. قووا قلوهبم: ، أي)٧ :

. ثبتوهم بقتالكم معهم املشركني: ذلك التثبيت حـضورهم معهم القتال ومعونتهم، أي
 امللك ميشي أمام الصف يف صورة الرجل بشروهم بالنصر، وكان. أي: وقال مقاتل

’  {. أبشروا فإن اهللا ناصركم: ويقول Å+ø9é'y™ ’ Îû É>θ è= è% š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. |=ôã ”9$# { )قال )٨ ،

θ#)  {يريد اخلوف من أوليائي، : عطاء ç/ÎôÑ$$ sù s−öθ sù É−$ oΨ ôã F{$# { )هذا خطاب مع : ، قيل)٩

θ#)  {هذا خطاب مجع املالئكـة، وهو متصل بقوله . وقيل. املؤمنني çG Î m; sW sù š Ï% ©! $# 

                                                 
 . ١١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١٢: ية سورة األنفال آ) ٦(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٧ 

(#θ ãΖ tΒ# u 4 { )وقوله)١  :}  s−öθ sù É−$ oΨ ôãF{$# { )يعين الرؤوس ألهنا فوق :  قال عكرمة)٢

*sŒÎ#  {: فوق صلة كما قال تعاىلمعناه فاضربوا األعناق، و: وقال الضحاك. األعناق sù 

ÞΟçF‹É)s9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. z> ÷|Øsù É>$s% Ìh9$# { )معناه فاضربوا على األعناق، فوق مبعىن : ، وقيل)٣

θ#)  {. على ç/ÎôÑ$#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ ∩⊇⊄∪ { )وقال ابن . يعين كل مفصل: ، قال عطية)٤

يعين األطراف، والبنان مجع بنانة، وهي أطراف أصابع : عباس وابن جريج والضحاك
 . اليدين والرجلني

]١٣ [}  š Ï9≡sŒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ —%!$ x© ©!$# { )خالفوا اهللا، )٥ ،}  …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ  χ Î* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊇⊂∪ { )٦( . 

]١٤ [} öΝà6Ï9≡sŒ { )هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكـم أيها الكفار :  أي)٧

çνθ {ببدر  è%ρ ä‹sù { )عاجال، )٨ ،}  χ r&uρ zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 { )واعلموا، وأيقنوا أن : ، أي)٩

#<z  {للكافرين أجال يف املعاد،  x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊇⊆∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤: سورة حممد آية ) ٣(
 . ١٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ١٣: سورة األنفال آية ) ٥(
  .١٣: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٤: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٤: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ١٤: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ١٤: سورة األنفال آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٨ 

$  {  قوله] ١٥[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçGŠÉ)s9 t Ï%©!$# (#ρ ãxx. $ Zôm y— { )أي)١ ، :

والزحف مصدر : التداين يف القتال: جمتمعني متزاحفني بعضكم إىل بعض، والتزاحف
الزحف مجاعة يزحفون إلـى عدو : قال الليث. قوم عدل ورضا: ، كقوهلملذلك مل جيمع

Ÿξ  {هلم مبرة، فهم الزحف، واجلمع الزحوف،  sù ãΝèδθ—9uθ è? u‘$ t/÷ŠF{$# ∩⊇∈∪ { )فال :  يقول)٢

 . ال تنهزموا فإن املنهزم يويل دبره: تولوهم ظهوركم أي

]١٦ [}  tΒ uρ öΝÎγ Ïj9uθ ãƒ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ÿ…çν tç/ßŠ { )ظهره، )٣ ،}  ω Î) $ ]ùÌhys tG ãΒ @Α$ tG É)Ïj9 { )٤( ،

ρ÷  {منعطفا يرى من نفسه االهنزام، وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة، : أي r& #¸”Éiys tG ãΒ 

4† n< Î) 7π t⁄ Ïù { )ومعىن . إىل مجاعة من املؤمنني يريد العود إىل القتالمنضما صائرا :  أي)٥

اآلية النهي عن االهنزام من الكفار والتويل عنهم، إال على نية التحرف للقتال واالنضمام 
إىل مجاعة من املسلمني ليستعني هبم، ويعود إىل القتال، فمن وىل ظهره ال على هذه النية 

‰ô  {. حلقه الوعيد، كما قال تعاىل s) sù u !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ Ï iΒ «! $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_ ( š[ ø♥ Î/ uρ 

ç ÅÁ pR ùQ هذا يف أهل : ، واختلف العلماء يف هذه اآلية، فقال أبو سعيد اخلدري)٦( } ∪∌⊆∩ #$

 كان معهم، ومل يكن ليهم فئة  االهنزام ألن النيببدر خاصة، ما كان جيوز هلم 
 ولو احنازوا الحنازوا إىل املشركني، فأما بعد ذلك فإن  يتحيزون إليها دون النيب

املسلمني بعضهم فئة لبعض، فيكون الفار متحيزا إىل فئة فال يكون فراره كبرية، وهو قول 
 اهللا النار ملن فر يوم بدر، فلما أوجب. احلسن وقتادة والضحاك، قال يزيد بن أيب حبيب

                                                 
 . ١٥: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١٦: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٦: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ١٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١٦: سورة األنفال آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٧٩ 

$  {: كان يوم أحد بعد ذلك قال yϑ ¯ΡÎ) ãΝßγ ©9u”tIó™ $# ß≈ sÜø‹¤±9$# ÇÙ ÷èt7Î/ $ tΒ (#θç7|¡x. ( ô‰s)s9uρ $ xtã ª!$# 

öΝåκ÷]tã 3 { )حنني بعده فقال، مث كان يوم )١ :} §ΝèO ΝçG øŠ©9uρ š ÌÎ/ô‰•Β ∩⊄∈∪ { )٢( .}  ¢ΟèO 

Ü>θçG tƒ ª!$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡sŒ 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 3 { )وقال عبد اهللا بن عمر)٣ ، :}  كنا يف جيش

يا رسول اهللا حنن الفرارون؟ :  فحاص الناس حيصة، فاهنزمنا، فقلنا بعثنا رسول اهللا
ملا قتل أبو : وقال حممد بن سريين. )٥( )٤( } ا فئة املسلمنيبل أنتم الكرارون، أن: "قال

وقال . لو احناز إيل كنت له فئة فأنا فئة كل مسلم: عبيدة جاء اخلرب إىل عمر فقال
من الكبائر الفرار : "جاء يف احلديث. حكم اآلية عام يف حق كل من وىل منهزما: بعضهم

≈ }  z آلية منسوخة بقولههذه ا:  وقال عطاء بن أيب رباح)٦( "من الزحف t↔ ø9$# y#¤yz 

ª!$# öΝä3Ψ tã { )فليس لقوم أن يفروا من مثلهم فنسخت تلك إال يف هذه العدة، وعلى )٧ ،

 عدوهم ال جيوز هلم أن يفروا أو هذا أكثر أهل العلم أن املسلمني إذا كانوا على الشطر من
يولوا ظهورهم إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة، وإن كانوا أقل من ذلك جاز هلم أن 

من فر من ثالثة فلم يفر، ومن فر من : يولوا ظهورهم، وينحازوا عنهم، قال ابن عباس
 . اثنني فقد فر

                                                 
 . ١٥٥: سورة آل عمران آية ) ١(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 ). ٢٦٤٧(أبو داود اجلهاد , )١٧١٦(الترمذي اجلهاد ) ٤(
،  وسعيد بن ٣/٤٣٨حديث حسن غريب،  وأبو داود يف اجلهاد :  وقال٥/٣٧٨أخرجه الترمذي يف اجلهاد ) ٥(

 . ٢/١١٦،  والشافعي يف املسند ٢١٠،  ٢/٢٠٩نصور يف السنن م
 . جاء يف أحاديث يف أن الفرار من الزحف كبرية) ٦(
 . ٦٦: سورة األنفال آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٠ 

 .... َتلَُهْم َوَما َرَمْيَت ِإذْ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمىقوله تعاىل فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قَ
=öΝn  {: قوله تعاىل] ١٧[ sù öΝèδθ è= çFø)s?  ∅ Å3≈ s9uρ ©!$# óΟßγ n= tG s% 4 { )سبب . ، قال جماهد)١

أنا قتلت فالنا، ويقول : ية أهنم ملا انصرفوا عن القتال كان الرجل يقولنزول هذه اآل
فلم تقتلوهم أنتم بقوتكـم، ولكن اهللا قتلهم بنصرته : ومعناه. اآلخر مثله، فرتلت اآلية
$  {. لكن اهللا قتلهم بإمداد املالئكة: وقيل. إياكـم وتقويته لكـم tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |Mø‹tΒ u‘ 

 ∅ Å3≈ s9uρ ©!$# 4’ tΓu‘ 4 { )فلما أقبلت قريش يوم بدر، ورآها رسول اهللا)٢  اللهم :  قال

هذه قريش قد أقبلت خبيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي 
خذ قبضة من تراب فارمهم هبا، فلما التقى : م، وقال لهوعدتين، فأتاه جربيل عليه السال

شاهت : اجلمعان تناول كفا من حصى عليه تراب، فرمى به يف وجوه القوم، وقال
الوجوه، فلم يبق منهم مشرك إال دخل يف عينيه وفمه ومنخريه منها شيء، فاهنزموا 

$  {: وردفهم املؤمنون يقتلوهنم، ويأسروهنم فذلك قوله تعاىل tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9uρ 

©!$# 4’ tΓu‘ 4 { )إذ ليس يف وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من احلصا إىل وجوه )٣ ،

وما بلغت إذ رميت، :  اآليةمعىن: وقيل. جيش، فال يبقى فيهم عني إال، ويصيبها منه شيء
وما رميت بالرعب يف قلوهبم إذ رمشا باحلصباء، ولكن اهللا رمى : وقيل. ولكن اهللا بلغ

u’Í?ö7ãŠÏ9uρ šÏΖÏΒ  {بالرعب يف قلوهبم حىت اهنزموا،  ÷σßϑ ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ¹Iξ t/ $ ·Ζ|¡ym 4 { )أي)٤ ، :

                                                 
 . ١٧: سورة األنفال آية ) ١(
 . ١٧: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١٧: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٧: سورة األنفال آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨١ 

χ  {ولينعم على املؤمنني نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة،  Î) ©!$# ìì‹Ïϑ y™ { )لدعائكم، )١ 

}  ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇∠∪ { )بنايتكم)٢  . 

]١٨ [}  öΝä3Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت من القتل والرمي والبالء احلسن، )٣ ،}  χ r&uρ 

 .Ï‰ø‹x  {، مضعف، )٥( } ßÏδθãΒ  {واعلموا أن اهللا : فيه إضمار، أي: ، قيل)٤( } #$!©

t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊇∇∪ { )شديد بالت) ُمَوهٌِّن( :، قرأ ابن كثري ونافع وأهل البصرة)٦

بالتخفيف والتنوين إال حفصا، فإنه يضيفه " ُموِهٌن"نصب، وقرأ اآلخرون ) كيَد( والتنوين،
 . )٧( } .Ï‰ø‹x  {فال ينون وخيفض ماله 

β  {: قوله تعاىل] ١٩[ Î) (#θ ßs ÏG øtG ó¡n@ ô‰s)sù ãΝà2 u!% y` ßx÷G xø9$# ( { )وذلك أن أبا )٨ ،

اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا مبا مل نعرف، :  قال يوم بدر ملا التقى الناس-لعنه اهللا-جهل 
حني كان املشركون : فأحنه الغداة، فكان هو املستفتح على نفسه، وقال السدي والكليب

اللهم انصر أعلى اجلندين، :  من مكة أخذوا بأستار الكعبة، وقالوا خرجوا إىل النيب
β  {: وأهدى الفئتني، وأكرم احلزبني، وأفضل الدينني ففيه نزلت Î) (#θ ßs ÏG øtG ó¡n@ ô‰s)sù 

ãΝà2 u!% y` ßx ÷G xø9$# ( { )قال : وقال عكرمة. إن تستنصروا فقد جاءكم النصر: ، أي)٩
                                                 

 . ١٧: فال آية سورة األن) ١(
 . ١٧: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٢ 

 }  β واهللا ال نعرف ما جاء به حممد فافتح بيننا وبينه باحلق فأنزل اهللا: املشركون Î) 

(#θ ßs ÏG øtG ó¡n@ ô‰s)sù ãΝà2 u!% y` ßx ÷G xø9$# ( { )وقال أيب .  أي إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء)١

 إن : قـال اهللا تعـالـى للمسلمني هذا خطاب ألصـحـاب رسول اهللا: بن كـعب
β  {: إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر قوله: تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي Î)uρ 

(#θ åκtJΨ s? { )إن تنتهوا عن الكفر باهللا وقتال نبيه: ، يقول للكفار)٢  }  uθßγ sù ×öyz öΝä3©9 ( 

β Î)uρ (#ρ ßŠθ ãè s? {)حلربه وقتاله، ، )٣} ô‰ãè tΡ{ )مبثل الواقعة اليت وقعت بكم يوم بدر)٤  .

 }   وإن تعودوا إىل الدعاء واالستفتاح نعد للفتح حملمد: وقيل s9 uρ z Í_ øó è? ö/ ä3Ζ tã 

öΝ ä3 çG t⁄ Ïù { )مجاعتكم، )٥ ،}  $ \↔ ø‹x© öθ s9uρ ôNuèYx. ¨βr&uρ ©!$# yìtΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )قرأ أهل )٦ ،

وألن اهللا مع املؤمنني، :  بفتح اهلمزة، أي)٧( } #$!© βr&uρ¨  {ابن عامر وحفص املدينة و

s9uρ z  {كذلك  Í_øó è? ö/ä3Ζtã öΝä3çG t⁄ Ïù $ \↔ ø‹x© { )هو عطف على قوله: ، وقيل)٨ :}  öΝä3Ï9≡ sŒ 

χ r&uρ ©!$# ßÏδθãΒ Ï‰ø‹x. t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊇∇∪ { )بكسر األلف على ) وإن اهللا( :، وقرأ اآلخرون)٩

 . االبتداء

                                                 
 . ١٩: آية سورة األنفال ) ١(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٩: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ١٨: سورة األنفال آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٣ 

$  {: قوله تعاىل] ٢٠[ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#öθ©9uθ s? çµ ÷Ψtã { )١( ،

&óΟçFΡr  {ال تعرضوا عنه، : أي uρ tβθ ãèyϑ ó¡n@ ∩⊄⊃∪ { )القرآن ومواعظه)٢ ، . 

]٢١ [}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š É‹©9$% x. (#θ ä9$ s% $ uΖ÷è Ïϑ y™ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊄⊇∪ { )أي)٣ ، :

ال يتعظون، وال ينتفعون بسماعهم : مسعنا بآذاننا، وهم ال يسمعون، أييقولون بألسنتهم 
 . فكأهنم مل يسمعوا

β¨ * {: قوله تعاىل] ٢٢[ Î) §Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# { )شر من دب على وجه : ، أي)٤

Μ•  {األرض من خلق اهللا،  Á9 $# ãΝ õ3 ç6 ø9 ، عن احلق فال يسمعونه، وال يقولونه، )٥( } #$

}  š Ï% ©!$# Ÿω tβθ è=É)÷è tƒ ∩⊄⊄∪ { )٦(أمر اهللا  هم مسا )لقلة انتفاعهم بعقوهلم، ) دواب

y7  {: كما قال تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 { )هم نفر من : ، قال ابن عباس)٧

 عمي عما جاء به حممد، فقتلوا حنن صم بكم: بىن عبد الدار بن قصي، كانوا يقولون
مجيعا بأحد، وكانوا أصحاب اللواء مل يسلم منهم إال رجالن مصعب بن عمري وسويبط 

 . بن حرملة

]٢٣ [} öθ s9uρ zΝÎ= tæ ª!$# öΝÍκ Ïù #Zöyz öΝßγ yè yϑ ó™ ألمسعهم مساع التفهم :  أي)٨( } ) }`

öθs9uρ öΝßγ {والقبول،  yè yϑ ó™ r& { )بعد أن علم أن ال خري فيهم ما انتفعوا بذلك،)١ ، }  (#θ ©9uθ tG s9 

                                                 
 . ٢٠: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٢٠: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٢١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٤ 

Νèδ ¨ρ šχθ àÊ Ì÷è •Β ∩⊄⊂∪ { )إهنم كانوا : وقيل. ، لعنادهم وجحودهم احلق بعد ظهوره)٢

 أحيي لنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا حىت يشهد لك بالنبوة  يقولون للنيب
  :} öθs9uρ öΝßγ  فقال اهللافنؤمن بك، yè yϑ ó™ r& { )كالم قصي )٣ } (#θ ©9uθ tG s9 Νèδ ¨ρ 

šχθ àÊÌ÷è •Β ∩⊄⊂∪ { )٤( . 

$ {: قوله تعاىل] ٢٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ { )يقول )٥ ،

$.sŒÎ) öΝä# {أجيبومها بالطاعة،  tã yŠ { )الرسول)٦ ،  } $ yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøt ä† ( { )إىل : ، أي)٧

هو : وقال قتادة. هو اإلميان، ألن الكافر ميت فيحيا باإلميان: قال السدي. ما حيييكم
وقال ابن . هو احلق: وقال جماهد. القرآن فيه احلياة وبه النجاة والعصمة يف الدارين

بل الشهادة قال اهللا تعاىل : وقال القتييب. اجلهاد أعزكم اهللا به بعد الذلهو : إسحاق
$!ö≅t/ í {: يف الشهداء uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y— öãƒ ∩⊇∉∪ { )٨( .} وروينا أن النيب  مر على 

اه، فعجل أيب يف صالته، مث جاء فقال ـي، فدعـ وهو يصل بـكعأيب بن 
: كنـت يف الصالة، قال: قال" منعك أن جتيبين إذ دعوتـك؟  ما " رسول اهللا
$ {  ول اهللاال أليس يق pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٢٣: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٥ 

öΝà6‹ ÍŠøt ä† ( { )جرم يا رسول اهللا ال تدعوين إال أجبت، وإن كنت ال : فقال؟ )١

þθ#)  { :قوله تعاىل. )٢( }صليام ßϑ n= ôã$#uρ χ r& ©!$# ãΑθ çt s† š ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Î7ù= s% uρ { )قال )٣ ،

: اكوقال الضح. حيول بني املؤمن والكفر وبني الكافر واإلميان: سعيد بن جبري وعطاء
حيول بني املرء وقلبه : وقال جماهد. حيول بني الكافر والطاعة، وحيول بني املؤمن واملعصية

حيول بني اإلنسان وقلبه، فال تستطيع أن : وقال السدي. فال يعقل، وال يدري ما يعمل
هو أن القوم ملا دعوا إىل القتال يف حالة الضعف : وقيل. يؤمن، وال أن يكفر إال بإذنه

قاتلوا يف سبيل اهللا، واعلموا أن اهللا : صدورهم فقيل هلمهنم، واختلجت ساءت ظنو
ÿ…çµ  {.  أمنا واجلنب جرأةحيول بني املرء وقلبه فيبدل اخلوف ¯Ρr&uρ Ïµ øŠs9Î) šχρ ç|³øt éB 

  كان رسول اهللا:  قال عن أنس بن مالك. أعمالكـم، فيجزيكم ب)٤( } ∪⊇⊅∩

يا رسول اهللا، آمنا :  قالوا)٥( }يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك {. يكثر أن يقول

القلوب بني أصبعني من أصابع اهللا يقلبها  {: بك ومبا جئت به فهل ختاف علينا؟ قال

 . )٧( )٦( } كيف شاء

                                                 
 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ١(
:  وقال١٨٠ - ٨/١٧٨ي يف فضائل األعمال  وأخرجه بنحوه الترمذ١٣/٤٦٧أخرجه الطربي يف التفسري ) ٢(

،  وأخرجه البخاري بغري هذا السياق يف ٤١٣, ٢/٤١٢حديث حسن صحيح،  واإلمام أمحد يف املسند 
 . ٨/١٥٦التفسري 

 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 ). ٣٨٣٤(ابن ماجه الدعاء , )٢١٤٠(الترمذي القدر ) ٥(
 ). ٣/١١٢(أمحد , )٣٨٣٤(ابن ماجه الدعاء , )٢١٤٠(ي القدر الترمذ) ٦(
،  وأخرجه مسلم من رواية عبد ٦/٣٤٩ والترمذي يف القدر ٢٥٧, ٣/١١٢أخرجه اإلمام أمحد فـي املسند ) ٧(

 . ١/١٤١ وذكره البغوي يف مصابيح السنة ٤/٢٠٤٥) ٣٦٥٤(اهللا بن عمرو يف القدر رقم 



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٦ 

]٢٥ [} (#θ à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù { )اختبارا وبالء )١ ،}  ω ¨ t‹ ÅÁ è? { )قوله)٢ ، :}  ω 

¨ t‹ ÅÁ è? { )ليس جبزاء حمـض، ولو كان جزاء مل تدخل فيه النون، لكنه نفي، وفيه )٣ 

$  {:  من اجلزاء كقوله تعاىلطرف yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è= äz÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3¨Ζyϑ ÏÜøt s† ß≈ yϑ øŠn= ß™ 

…çν ßŠθ ãΖã_ uρ { )انزل : هو كقول القائلواتقوا فتنة إن مل تتقوها أصابتكم، ف: ، وتقديره)٤

على الدابة ال تطرحك، وال تطرحنك، فهذا جواب اآلمر بلفظ النفي، معناه إن ترتل ال 
اتقوا فتنة :  ومعناه نزلت هذه اآلية يف أصحاب رسول اهللا: قال املفسرون. تطرحك

نزلت يف علي وعمار وطلحة والزبري رضي اهللا : قال احلسن. تصيب الظامل وغري الظالـم
لقد قرأنا هذه اآلية زمانا، وما أرانا من أهلها، فإذا حنن املعنيون هبا، : قال الزبري. معنه

هذا يف قوم : وقال السدي، ومقاتل والضحاك وقتادة. يعين ما كان يوم اجلمل
أمر : وقال ابن عباس.  أصابتهم الفتنة يوم اجلمل خمـصوصني من أصحاب رسول اهللا

ملنكر بني أظهرهم، فيعمهما اهللا بعذاب يصيب الظامل وغري  املؤمنني أال يقروا ا اهللا
إن اهللا ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حىت يروا املنكر بني  {  قال رسول اهللا. الظامل

ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فال ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب اهللا العامة 
قال . فتراق الكلمة وخمالفة بعضهم بعضاأراد بالفتنة ا: وقال ابن زيد. )٥( } واخلاصة

ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي،  {.  رسول اهللا

فه، فمن وجـد ملجأ أو معاذا واملاشي فيها خري من الساعي، من تشرف هلا تستشر
                                                 

 . ٢٥: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٢٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٤(
 وعبد اهللا بن املبارك يف الزهد رقم ٢/٦٦ والطحاوي يف مشكل اآلثار ٤/١٩٢أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٥(

 . ١٤/٣٤٦ واملصنف يف شرح السنة ٤٧٦ ص١٣٥٢



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٧ 

ω ¨ {:  قوله)٢( )١( }  بهفليعذ t‹ ÅÁ è? t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹ !% s{ ( { )يعين العذاب، )٣ 

}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ χ r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊄∈∪ { )٤( . 

قوله تعاىل َواذْكُُروا ِإذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرِض َتَخافُونَ أَنْ َيَتَخطَّفَكُُم 
 .... النَّاُس

ÿρ#)  {: قوله تعاىل] ٢٦[ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹ Î= s% tβθ àyè ôÒtG ó¡•Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )يقول)٥ ، :

اذكروا يا معاشر املهاجرين إذ أنتم قليل يف العدد مستضعفون يف أرض مكة يف ابتداء 
šχθ {اإلسالم  èù$ sƒ rB β r& ãΝä3x©Üy‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9$# { )كفار مكة: يعين, ، يذهب بكم الناس)٦ .

öΝä31 {فارس والروم، : وقال وهـب. كفار العرب: وقال عكرمة uρ$ t↔ sù { )إىل )٧ ،

Νä.y‰−ƒ {املدينة،  r&uρ Íν ÎóÇuΖÎ/ { )قواكم : وقال الكليب. قواكـم يوم بدر باألنصار: ، أي)٨

Λäl  {يوم بدر باملالئكة،  s% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# { )الغنائم أحلها لكم، ومل حيلها : ، يعين)٩

=¯öΝà6  {ألحد قبلكم،  yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊄∉∪ { )١٠( . 

                                                 
 ). ٢/٢٨٢(أمحد , )٢٨٨٦(نت وأشراط الساعة مسلم الف, )٦٦٧٠(البخاري الفنت ) ١(
 واملصنف ٤/٢٢١٢) ٢٨٨٦( ويف األنبياء ويف املناقب ومسلم يف الفنت رقم ١٣/٢٩أخرجه البخاري يف الفنت ) ٢(

 . ١٥/٢٢يف شرح السنة 
 . ٢٥: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٢٦: نفال آية سورة األ) ٦(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٨ 

]٢٧ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ { )كانوا : ، قال السدي)١

: وقال الزهري والكليب.  فيفشونه، حىت يبلغ املشركني يسمعون الشيء من رسول اهللا
نزلت اآلية يف أيب لبابة هارون بن عبد املنذر األنصاري من بين عوف بن مالك، وذلك أن 

ة بن عبد املنذر، أرسل إلينا أبا لباب: ملا حاصر يهود بين قريظة قالوا {  رسول اهللا

 وآتاهم  وكان مناصحا هلم ألن ماله وولده وعياله كانت عندهم، فبعثه رسول اهللا
يا أبا لبابة ما ترى أنرتل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إىل : فقالوا له

 واهللا ما زالت قدماي من مكاهنما حىت عرفت: حلقه أنه الذبح فال تفعلوا، قال أبو لبابة
 وشد نفسه على  أين قد خنت اهللا ورسوله، مث انطلق على وجهه ومل يأت رسول اهللا

واهللا ال أبرح، وال أذوق طعاما وال شرابا حىت أموت، : سارية من سواري املسجد وقال
أما لو جاءين الستغفرت له فأما :  خربه، قـال أو يتوب اهللا علي، فلما بلغ رسول اهللا

 أطلقه حىت يتوب اهللا عليه، فمكث سبعة أيام ال يذوق طـعاما، إذ فعل ما فعل فإين ال
يا أبا لبابة قد تيب عليك، : وال شرابا حىت خر مغشيا عليه، مث تاب اهللا عليه، فقيل له

 هو الذي حيلين بيده، فجاءه فحله  ال واهللا ال أحل نفسي حىت يكون رسول اهللا: فقال
 إن من متام توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت يا رسول اهللا": بيده، مث قال أبو لبابة 

، )٢( } جيزيك الثلث فتصدق به " فيها الذنب، وأن أخنلع من مايل كله، قال النيب

Ÿω (#θçΡθ {فرتلت فـيه  èƒ rB ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ (#þθçΡθ èƒ rBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈tΒ r& { )وال ختونوا أماناتكم، :  أي)٣

} öΝçFΡr&uρ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊄∠∪ { )وأنتم تعلمون أن ما فعلتم من اإلشارة إىل : وقيل. ، أهنا أمانة)٤

ال : وقال ابن عباس. إذا خانوا اهللا والرسول فقد خانوا أماناهتم: قال السدي. احللق خيانة
                                                 

 . ٢٧: سورة األنفال آية ) ١(
 ). ٦/١٤٢(أمحد , )١٧٦٩(مسلم اجلهاد والسري ) ٢(
 . ٢٧: سورة األنفال آية ) ٣(
  .٢٧: سورة األنفال آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٨٩ 

هي ما : قال ابن عباس. ختونوا اهللا بترك فرائضه والرسول بترك سنته، وختونوا أماناتكـم
: قال قتادة.  فرائض اهللا، واألعمال اليت ائتمت اهللا العباد عليهاخيـفى عن أعني الناس من

 ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن  اعلموا أن دين اهللا أمانة، فأدوا إىل اهللا
 . كانت عليه أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها

]٢٨ [}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ !$ yϑ ¯Ρr& öΝà6ä9≡uθ øΒ r& öΝä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù { )هذا أيضا يف أيب لبابة، : ، قيل)١

هذا يف : وقيل. وذلك أن أمواله وأوالده كانوا يف بين قريظة، فقال ما قال خوفا عليهم
χ  {مجيع الناس  r&uρ ©!$# ÿ…çν y‰Ψ Ïã íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄∇∪ { )ملن نصح هللا ولرسوله وأدى )٢ ،

 . أمانته

]٢٩[  } $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) (#θ à) −G s? ©! ، بطاعته وترك معصيته، )٣( } #$

} ≅ yèøgs† öΝä3©9 $ZΡ$ s% öèù { )وقال مقاتل بن حيان. خمرجا يف الدنيا واآلخرة: ، قال جماهد)٤ :

. جناة أي يفرق بينكـم وبني ما ختافون: مةخمرجا يف الدين من الشبهات، وقال عكر
فصال بني احلق والباطل يظهر اهللا به حقكم، : وقال ابن إسحاق. بيانا. وقال الضحاك

öÏes3ãƒ  {ويطفئ باطل من خالفكـم، والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان،  uρ öΝà6Ζtã 

öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ { )ميح عنكـم ما سلف من ذنوبكـم، )٥ ،}  öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xø9$# 

ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٢٨: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٢٨: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة األنفال آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٠ 

øŒÎ)uρ ãä3ôϑ  {: قوله تعاىل] ٣٠[ tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρãxx. { )هذه اآلية معطوفة على )١ ،

ÿρ#)  {: قوله ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹ Î= s% { )واذكر إذ ميكر بك الذين كفروا )٢ }  øŒÎ)uρ (#θ ä9$ s% 

¢Οßγ  ألن هذه السورة مدنية وهذا املكر والقول إمنا كانا مبكة، ولكن اهللا ذكرهم )٣( } 9$#=¯

ω  {: املدينة كقوله تعاىلب Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν t|Á tΡ ª!$# { )وكان هذا املكر على ما ذكره )٤ 

 أن قريشا فرقوا ملا أسلمت األنصار أن يتفاقم أمر: ابن عباس وغريه من أهل التفسري
   فاجتمع نفر من كبارهم يف دار الندوة ليتشاوروا يف أمر رسول اهللا رسول اهللا

أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، مث يعطى : فقال أبو جهل
كل فىت منهم سيفا صارما، مث يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه يف القبائل 

 من بين هاشم يقوون على حرب قريش كلها، وأهنم إذا رأوا كلها، وال أظن هذا احلي
 وأخربه بذلك، وأمره أن ال  ذلك قبلوا العقل، فتؤدي قريش ديته، فأتى جربيل النيب

يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأذن اهللا له عند ذلك باخلروج إىل املدينة، فأمر 
اتشح بربديت هذه فإنه لن :  وقال له علي بن أيب طالب أن ينام يف مضجعه، رسول اهللا

 فأخذ قبضة من تراب، فأخذ اهللا أبصارهم  خيلص إليك منهم أمر تكرهه، مث خرج النيب
$ {: عنه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم، وهو يقرأ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’ Îû öΝÎγ É)≈ oΨ ôã r& Wξ≈n= øî r& { )٥( 

ôΜ {: إىل قوله ßγ sù Ÿω tβρ çÅÇö7ãƒ ∩∪ { )ومضى إىل الغار من ثور هو وأبو بكر، وخلَّف )٦ ،

  لودائع تودع عندهعليا مبكة حىت يؤدي عنه الودائع اليت كانت عنده، وكانت ا

                                                 
 . ٣٠: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٢٦: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٨: سورة يس آية ) ٥(
 . ٩: سورة يس آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩١ 

 حيسبون أنه  لصدقه وأمانته، وبات املشركون حيرسون عليا يف فراش رسول اهللا
ال أدري، : أين صاحبك؟ قال:  فقالوا  أصبحوا ثاروا إليه، فرأوا عليا فلما النيب

لو : فاقتصوا أثره، وأرسلوا يف طلبه، فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا
دخله مل يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثالثا، مث قدم املدينة، فذلك قوله 

øŒÎ)uρ ãä3ôϑ  {: تعاىل tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx.  x8θ çG Î6 ø[ãŠÏ9 { )ليحبسوك، ويسجنوك، ويوثقوك، )١ ،

} ÷ρ r& x8θ è= çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ìøƒ ä† 4 tβρ ãä3ôϑ tƒ uρ ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( { )يصنعون، ويصنع : ، قال الضحاك)٢

 ª!$#uρ çöyz  {جيازيهم جزاء املكر : وقيل. اهللا، واملكر التدبري وهو من اهللا التدبري باحلق

t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )٣( . 

]٣١ [}  #sŒÎ)uρ 4‘n= ÷G è? óΟÎγ ö‹n= tæ $ oΨçF≈ tƒ#u (#θä9$ s% { )يعين النضر بن احلارث، )٤ ،}  ô‰s% 

$ oΨ ÷èÏϑ y™ öθ s9 â!$ t±nΣ $ oΨ ù=à)s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !#x‹≈ yδ   { )وذلك أنه كان خيتلف تاجرا إىل فارس واحلرية )٥ ،

فيسمع أخبار رستم وإسفنديار، وأحاديث العجم، ومير باليهود والنصارى فرياهم يقرؤون 
 يصلي،  التوراة واإلجنيل، ويركعون، ويسجدون، فجاء إىل مكة فوجد رسول اهللا

ïχ  {قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، : ضرويقرأ القرآن فقال الن Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) çÏÜ≈ y™ r& 

tÏ9̈ρ F{$# ∩⊂⊇∪ { )أخبار األمم املاضية وأمساؤهم، وما سطر األولون يف كتبهم، )٦ ،

 . كتبت: سطرت أي: هي املكتوبة، من قوهلممجع أسطورة، و: واألساطري

                                                 
 . ٣٠: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٣٠: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٣١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣١: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٣١: سورة األنفال آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٢ 

øŒÎ)uρ (#θ  {: قوله تعاىل] ٣٢[ ä9$ s% ¢Οßγ ¯=9$# βÎ) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã { )١( ،

اللهم إن كان هذا الذي : بد الدار قالاآلية نزلت يف النضر بن احلارث من بين ع
öÏÜøΒ  {: نصب خبرب كان، وهو عماد وصلة) واحلقَّ(  حممد هو احلق من عندك،يقول r'sù 

$ uΖ øŠ n= tã Zο u‘$ yf Ïm z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 Íρ {لى قوم لوط، ، كما أمطرهتا ع)٢( } #$ r& $ oΨ ÏK ø $# A># x‹ yè Î/ 

5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊄∪ { )ببعض ما عذبت به األمم، وفيه نزل: أي، )٣: }  tΑr'y™ 7≅ Í←!$ y™ 5># x‹yè Î/ 

8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ { )لقد نزل يف النضر بن احلارث بضع عشرة آية، فحاق به ما : ، وقال عطاء)٤

 .  أن الذي قاله أبو جهل لعنه اهللا سأل من العذاب يوم بدر، وروى أنس

$  {: قوله تعاىل] ٣٣[ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 { )اختلفوا يف معىن )٥ ،

هذا حكاية عن املشركني أهنم قالوها، وهي متصلة : هذه اآلية، فقال حممد بن إسحاق
إن اهللا ال يعذبنا وحنن نستغفره، وال يعذب أمة : باآلية األوىل، وذلك أهنم كانوا يقولون

 يذكر جهالتهم وغرهتم واستفتاحهم عمى أنفسهم  يهونبيها معها، فقال اهللا تعاىل لنب
}  øŒÎ)uρ (#θä9$ s% ¢Οßγ ¯=9$# β Î) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã { )وما كان اهللا :  اآلية، وقالوا)٦

$  {ليعذهبم وأنت فيهم  tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )مث قال ردا )٧ ،

$  {: عليهم tΒ uρ óΟßγ s9 ω r& ãΝåκu5Éj‹yè ãƒ ª!$# { )وإن كنت بني أظهرهم وإن كانوا يستغفرون، )٨ 
                                                 

 . ٣٢: ة سورة األنفال آي) ١(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١: سورة املعارج آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٣٣: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٣ 

  هذا كالم مستأنف يقول اهللا: وقال اآلخرون. وهم يصدون عن املسجد احلرام
$  {: إخبارا عن نفسه tΒ uρ óΟßγ s9 ω r& ãΝåκu5Éj‹yè ãƒ ª!$# { )واختلفوا يف تأويلها، فقال الضحاك )١ ،

أنزلت هذه : وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم مقيم بني أظهرهم، قالوا: تأويلها: ومجاعة
 املسلمني  وهو مقيم مبكة، مث خرج من بني أظهرهم، وبقيت هبا بقية من اآلية على رسول اهللا
$  {:  اهللا تعاىليستغفرون، فأنزل tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδuρ tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )مث )٢ ،

خرج أولئك من بينهم فعذبوا وأذن، اهللا يف فتح مكة، فهو العذاب الذي وعدهم، وقال 
كان فيكم أمانان، وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا : األشعريأبو موسى 

 .  فقد مضى واالستغفار كائن فيكم إىل يوم القيامة معذهبم وهم يستغفرون، فأما النيب
كَاُنوا قوله تعاىل َوَما لَُهْم أَلَّا ُيَعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما 

 .... أَْوِلَياَءُه
$  {: قوله تعاىل] ٣٤[ tΒ uρ óΟßγ s9 ω r& ãΝåκu5Éj‹yè ãƒ ª!$# { )وما مينعهم من أن يعذبوا، :  أي)٣

öΝèδ  {يريد بعد خروجك من بينهم،  uρ šχρ‘‰ÝÁ tƒ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# { )أي)٤ ، :

أراد بالعذاب األول عذاب االستئصال، : وقيل. مينعون املؤمنني من الطواف بالبيت
أراد باألول عذاب :  وقيل.بالسيف: أي) َوَما لَُهْم أَلَّا ُيَعذَِّبُهُم اللَُّه( :وأراد بقوله
$  {: اآلية األوىل وهي قوله: وقال احلسن.  اآلية عذاب اآلخرةالدنيا، وهبذه tΒ uρ šχ% Ÿ2 

ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 { )ا ُيَعذَِّبُهُم اللَُّهَوَما لَُهْم أَلَّ( . منسوخة بقوله تعاىل)٥( ،}  $ tΒ uρ (#þθçΡ% Ÿ2 

                                                 
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٣٣: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة األنفال آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٤ 

ÿ…çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& 4 { )حنن أولياء املسجد احلرام، فرد اهللا عليهم : كان املشركون يقولون: قال احلسن )١

$  {: بقوله tΒ uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ÿ…çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& 4 { )أولياء البيت، :  أي)٢}  ÷β Î) ÿ…çν äτ !$ u‹Ï9÷ρ r& { )ليس . أي )٣

ω{ أولياء البيت، Î) tβθà)−G ßϑ ø9$# { )املؤمنني الذين يتقون الشرك،: يعين، )٤ }  £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& 

Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊆∪ { )قـولـه تعاىل)٥  :}  $ tΒ uρ tβ%x. öΝåκèEŸξ |¹ y‰ΨÏã ÏMø t7ø9$# ω Î) [!% x6ãΒ 

Zπ tƒ Ï‰óÁ s?uρ 4 { )الصفري، وهي يف اللغة اسم طائر أبيض : املكاء: ، قال ابن عباس واحلسن)٦

: اسقال ابن عب. إال صوت مكاء، والتصدية التصفيق: يكون باحلجاز له صفري، كأنه قال
جعل األصابع يف : كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون، ويصفقون، فاملكاء

قال سعيد بن . الصفري، ومنه الصدى الذي يسمعه املصوت يف اجلبل: الشدق، والتصدية
التصدية صدهم املؤمنني عن املسجد احلرام وعن الدين، والصالة وهي على هذا : جبري
تظنيت من الظن، قال ابن : بت إحدى الدالني يا ء كما يقالالتصددة بدالني، فقل: التأويل

الصفري، وهي يف اللغة اسم طائر أبيض يكون باحلجاز له صفري، : املكاء: عباس واحلسن
كانت قريش تطوف : قال ابن عباس. إال صوت مكاء، والتصدية التصفيق: كأنه قال

:  يف الشدق، والتصديةجعل األصابع: بالبيت وهم عراة يصفرون، ويصفقون، فاملكاء
التصدية : قال سعيد بن جبري. الصفري، ومنه الصدى الذي يسمعه املصوت يف اجلبل

التصددة : صدهم املؤمنني عن املسجد احلرام وعن الدين، والصالة وهي على هذا التأويل
 تظنيت من الظن : بدالني، فقلبت إحدى الدالني يا ء كما يقال

                                                 
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة األنفال آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٥ 

زي كسر  البازي إذا الباوتقضَّى  
إمنا مساه صالة ألهنم أمروا بالصالة يف املسجد : قال ابن األنباري.  تقضض البازيأي

θ#)  {احلرام، فجعلوا ذلك صالهتم  è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχρ ãàõ3s? ∩⊂∈∪ { )١( . 

β¨ {: قوله تعاىل] ٣٦[ Î) š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& (#ρ ‘‰ ÝÁ u‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ 

«! ني يوم بدر، نزلت يف املطعم: قال الكليب ومقاتل. ليصرفوا عن دين اهللا: ، أي)٢( } 4 #$

. وكانوا اثين عشر رجال من قريش، وكان يطعم كل وأحد منهم كل يوم عشر جزر
قال . نزلت يف أيب سفيان أنفق على املشركني يوم أحد أربعني أوقية. وقال احلكم بن عيينة

$ {: اهللا تعاىل yγ tΡθ à)ÏΖãŠ|¡sù §ΝèO Üχθä3s? óΟÎγ ö‹n= tæ Zο tó¡ym { )يريد ما أنفقوا يف الدنيا يصري )٣ ،

=ΝèO šχθç7n§ {حسرة عليهم يف اآلخرة،  øó ãƒ 3{ )وال يظفرون )٤ ،} zƒ Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxx. { )٥( ،

>n’4 {منهم،  Î) zΟ̈Ψ yγ y_ šχρ ç|³øt ä† ∩⊂∉∪ { )خص الكفار ألن منهم من أسلم)٦ ، . 

]٣٧ [} u”Ïϑu‹Ï9 ª!$# y]ŠÎ6y‚ø9$# { )فـي سـبـيـل الشيطان، )٧ ،} zÏΒ É=Íh‹©Ü9$# { )٨( ،

العمل اخلبيث من : وقال الكليب. يعين الكافر من املؤمن فيرتل املؤمن اجلنان والكافر النريان
العمل الصاحل الطيب، فيثيب على األعمال الصاحلة اجلنة، وعلى األعمال اخلبيثة النار، 

≅Ÿ  {. يعين اإلنفاق اخلبيث يف سبيل الشيطان من اإلنفاق الطيب يف سبيل اهللا: وقيل yèøgs† uρ 

                                                 
 . ٣٥: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٣٦: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٦ 

y]ŠÎ6 y‚ ø9$# …çµ ŸÒ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷è t/ { )فـوق بـعـض، : ، أي)١}  …çµ yϑ à2 ÷zsù $ YèŠÏΗ sd { )٢( ،

š  { ومنه السحاب املركوم، وهو اجملتمع الكثيف، فيجـعله فـي جهنم. جيمعه: أي Í×¯≈ s9'ρ é& 

ãΝèδ šχρ çÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊂∠∪ { )عذاب ، الذين خسرت جتارهتم، ألهنم اشتروا بأمواهلما)٣ 

 . اآلخرة

]٣٨ [}  ≅ è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 βÎ) (#θ ßγ tG⊥ tƒ { )عـن الشرك )٤ ،}  öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% 

y#n= y™ { )ما مضى من ذنوهبم قبل اإلسالم، : ، أي)٥}  β Î)uρ (#ρ ßŠθ ãètƒ ô‰s)sù ôM ŸÒ tΒ àM ¨Ψß™ 

šÏ9̈ρ F{$# ∩⊂∇∪ { )حيىي بن معاذ الرازيقال . ، يف نصر اهللا أنبياءه وإهالك أعدائه)٦ :

 . توحيد مل يعجز عن هدم ما قبله من كفر أرجو أال يعجز عن هدم ما بعده من ذنب

]٣٩ [}  öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθä3s? ×π uΖ÷G Ïù { )ال حىت: قال الربيع. شرك:  أي)٧ 

tβθà6tƒ  {يفنت مؤمن عن دينه  uρ ßƒ Ïe$! $# …ã& —#à2 ¬! 4 { )ويكون الدين خالصا هللا : ، أي)٨

Âχ  {ال شرك فيه،  Î* sù (#öθ yγ tGΡ$# { )عـن الكفـر، )٩ ،}   χ Î* sù ©!$# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 

×ÅÁ t/ ∩⊂∪ { )بالتاء، وقرأ اآلخرون بالياء) تعملون( ، قرأ يعقوب)١٠ . 
                                                 

 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٣٩: سورة األنفال آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٨٩٧ 

]٤٠ [}  β Î)uρ (#öθ ©9uθ s? { )عن اإلميان، وعادوا إىل قتال أهله، )١ ،}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù ¨β r& ©!$# 

öΝä39s9öθ tΒ 4 { )ومعينكم ، ناصركم)٢ }  zΝ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑø9$# zΝ÷è ÏΡuρ çÅÁ ¨Ζ9$# ∩⊆⊃∪ { )أي)٣ ، :

 . الناصر
 .... قوله تعاىل َواْعلَُموا أَنََّما غَِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل

þθ#) *  {: قوله تعاىل] ٤١[ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑ ÏΨ xî ÏiΒ &ó x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ { )اآلية، )٤ ،

إىل أهنما الغنيمة والفيء امسان ملال يصيبه املسلمون من أموال الكفار، فذهب مجاعة 
ما أصابه املسلمون منهم عنوة بقتال، : وذهب قوم على أهنما خمتلفان، فالغنيمة. واحد

:  يف هذه اآلية حكـم الغنيمة فقال والفيء ما كان عن صلح بغري قتال، فذكر اهللا
} ¨β r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ { )هللا( :، فذهب أكثر املفسرين والفقهاء إىل أن قوله)٥ (

افتتاح كالم على سبيل التربك، وإضافة هذا املال إىل نفسه لشرفه، وليس املراد منه أن 
وهو قول احلسن . سهما من الغنيمة هللا مفردا، فإن الدنيا واآلخرة كلها هللا عز وبر

والغنيمة تقسم . سهم اهللا وسهم الرسول واحد: ء وإبراهيم والشعيب، قالواوقتادة وعطا
   أمخاس، أربعة أمخاسها ملن قاتل عليها، واخلمس خلمسة أصناف كما ذكر اهللامخسة

} ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Ç∅ ö/$#uρ È≅‹ Î6 يقسم : ، قال بعضهم)٦( } 9$#¡¡

واألول أصح . فيصرف إىل الكعبة: اخلمس على ستة أسهم، وهو قول أيب العالية، سهم هللا
 يف حياته واليوم هو  أن مخس الغنيمة يقسم على مخسة أسهم، سهم كان لرسول اهللا

                                                 
 . ٤٠:  األنفال آية سورة) ١(
 . ٤٠: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٦(
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ني وما فيه قوة اإلسالم، وهو قول الشافعي رمحه اهللا، وروى األعمش عن ملصاحل املسلم
 يف الكراع  كان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما جيعالن سهم النيب: إبراهيم قال
 مردود يف  سهم رسول اهللا: وقال بعضهم. هو للخليفة بعده: وقال قتادة. والسالح

“ {: قوله. اخلمس واخلمس ألربعة أصناف Ï%Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# { )أراد أن سهما من اخلمس )١ 

هم : وقال قوم. مجيع قريش:  واختلفوا فيهم فقال قوم لذوي القرىب وهم أقارب النيب
: وقال الشافعي. هم بنو هاشم: سنيوقال جماهد وعلي بن احل. الذين ال حتل هلم الصدقة

هم بنو هاشم وبنو املطلب وليس لبين عبد مشس وال لبين نوفل منه شيء، وإن كانوا 
  م رسول اهللاقس {: إخوة، والدليل عليه ما ورد عن جبري بن مطعم عن أبيه قال

سهما ذوي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب، ومل يعط منه أحدا من بين عبد مشس وال 
 واختلف أهل العلم يف سهم ذوي القرىب هل هو ثابت اليوم؟ )٣( )٢( } بين نوفل شيئا

فذهب أكثرهم إىل أنه ثابت، وهو قول مالك والشافعي، وذهب أصحاب الرأي إىل أنه 
 وسهم ذوي القرىب مردودان يف اخلمس ومخس  سهم رسول اهللا: لواغري ثابت، وقا

يعطى للفقراء منهم : وقال بعضهم. اليتامى واملساكني وابن السبيل: الغنيمة لثالثة أصناف
 كانوا يعطونه،  دون األغنياء، والكتاب والسنة يدالن على ثبوته، واخللفاء بعد الرسول

 واخللفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد املطلب  وال يفضل فقري على غين؛ ألن النيب
مع كثرة ماله، فأحلقه الشافعي باملرياث الذي يستحق باسم القرابة، غري أنه يعطي القريب 

. يفضل الذكر على األنثى فيعطى الرجل سهمني واألنثى سهما واحدا: وقال. والبعيد

                                                 
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ١(
ابن , )٢٩٨٠(ج واإلمارة والفيء أبو داود اخلرا, )٤١٣٦(النسائي قسم الفيء , )٣٩٨٩(البخاري املغازي ) ٢(

 ). ٤/٨٥(أمحد , )٢٨٨١(ماجه اجلهاد 
 . ١١/١٢٦ واملصنف يف شرح السنة ٢/١١٢أخرجه الشافعي يف املسند ) ٣(
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’4  {: قوله yϑ≈ tG uŠø9$#uρ { )وهو مجع اليتيم، واليتيم الذي له سهم يف اخلمس هو الصغري )١ 

≈ÈÅ3  {املسلم الذي ال أب له إذا كان فقريا،  |¡yϑ ø9$#uρ { )هم أهل الفاقة واحلاجة من )٢ 

∅Ç  {املسلمني،  ö/$#uρ È≅‹ Î6  هو املسافر البعيد عن ماله، فهذا مصرف مخس )٣( } 9$#¡¡

لغامنني الذين شهدوا الوقعة، للفارس منهم ثالثة الغنيمة، ويقسم أربعة أمخاس الغنيمة بني ا
أسهم لرجل ولفرسه  {  عن ابن عمر أن رسول اهللا. أسهم، وللراجل سهم واحد

ليه ذهب  وهذا قول أكثر أهل العلم، وإ)٥( )٤( } ثالثة أسهم، سهما له وسهمني لفرسه

  الثوري واألوزاعي ومالك وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق، وقال أبو حنيفة
للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد، ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا 

يتخري اإلمام : وعند أيب حنيفة. القتال، ويقسم العقار الذي استوىل عليه املسلمون كاملنقول
وظاهر اآلية ال يفرق بني .  أن يقسمه بينهم وبني أن جيعله وقفا على املصاحليف العقار بني

العقار واملنقول، ومن قتل مشركا يف القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة، ملا روي عن 
 )٧( )٦( }  له عليه بينة فله سلبهمن قتل قتيال {:  قال يوم حنني أيب قتادة أن النيب

                                                 
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٣(
أبو داود اجلهاد , )١٥٥٤(الترمذي السري , )١٧٦٢(ري مسلم اجلهاد والس, )٣٩٨٨(البخاري املغازي ) ٤(

 ). ٢٤٧٢(الدارمي السري , )٢/٨٠(أمحد , )٢٨٥٤(ابن ماجه اجلهاد , )٢٧٣٣(
 واملصنف يف شرح السنة ٣/١٣٨٢) ١٧٦٢( ومسلم يف اجلهاد والسري رقم ٦/٦٧أخرجه البخاري يف اجلهاد ) ٥(

١١/١٠١ . 
أبو داود , )١٥٦٢(الترمذي السري , )١٧٥١(اجلهاد والسري مسلم , )٢٩٧٣(البخاري فرض اخلمس ) ٦(

 ). ٩٩٠(مالك اجلهاد , )٥/٢٩٥(أمحد , )٢٧١٧(اجلهاد 
 واملصنف يف ٣/١٣٧٠) ١٧٥١( واجلهاد ومسلم يف اجلهاد والسري رقم ٣٥، ٨/٣٤رواه البخاري يف املغازي ) ٧(

 . ١١/١٠٥شرح السنة 
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كل ما يكون على املقتول من ملبوس وسالح وفرسه الذي هو راكبه، وجيوز : والسلب
لإلمام أن ينقل بعض اجليش من الغنيمة لزيادة عناء وبالء يكون منهم يف احلرب خيصهم به 

رضي اهللا عن ابن عمر . من بني سائر اجليش، وجيعله أسوة اجلماعة يف سهمان الغنيمة
كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة سوف  {  عنهما أن رسول اهللا

من مخس :  واختلفوا يف أن النفل من أين يعطى؟ فقال قوم)٢( )١( } قسم عامة اجليش

 وهو قول سعيد بن املسيب، وبه قال الشافعي، وهذا معىن قول  اخلمس سهم النيب
 وقال )٤( )٣( } ما يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود فيكم {  النيب

كسهام الغزاة، وهو قول أمحد وإسحاق، هو من األربعة األمخاس بعد إفراز اخلمس : قوم
وأما الفيء . وذهب بعضهم إىل أن النفل من رأس الغنيمة قبل اخلمس كالسلب للقاتل

وهو ما أصابه املسلمون من أموال الكفار بغري إجياف خيل وال ركاب، بأن صاحلهم على 
جارة أو ميوت مال يؤدونه ومال اجلزية وما يؤخذ من أمواهلم إذا دخلوا دار اإلسالم للت

واحد منهم يف دار اإلسالم وال وارث له، فهذا كله يفء، ومال الفيء كان خالصا 
 يف هذا الفيء   إن اهللا قد خص رسول اهللا قال عمر.  يف حياته لرسول اهللا
$! {:  يعطه أحدا غريه، مث قرأبشيء مل tΒ uρ u !$ sù r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏΒ { )إىل )٥ 

Öƒ {: قوله Ï‰s% ∩∉∪ { )وكانت هذه خالصة لرسول اهللا)٦ ،  كان ينفق على أهله 

                                                 
أمحد , )٢٧٤٦(أبو داود اجلهاد , )١٧٥٠(هاد والسري مسلم اجل, )٢٩٦٦(البخاري فرض اخلمس ) ١(

)٢/١٤٠ .( 
 واملصنف يف ٣/١٣٦٩) ١٧٣(. ومسلم يف اجلهاد والسري رقم ٦/٢٣٧أخرجه البخاري يف فرض اخلمس ) ٢(

 . ١١/١١٢شرح السنة 
 ). ٩٩٤(مالك اجلهاد , )٢٦٩٤(أبو داود اجلهاد , )٣٦٨٨(النسائي اهلبة ) ٣(
 . ٤/١٢٨،  اإلمام أمحد يف مسنده ج ٧/١٣١ والنسائي يف كتاب الفيء ٤/٦٢ كتاب اجلهاد رواه أبو داود يف) ٤(
 . ٦: سورة احلشر آية ) ٥(
 . ٦: سورة احلشر آية ) ٦(
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 واختلف أهل   املال، مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللاوعياله نفقة سنتهم من هذا
وللشافعي فيه . هو لألئمة بعده:  فقال قوم العلم يف مصرف الفيء بعد رسول اهللا

للمقاتلة الذين أثبتت أساميهم يف ديوان اجلهاد ألهنم القائمون مقام : قوالن، أحدمها
صاحل املسلمني ويبدأ باملقاتلة فيعطون منه أنه مل: والقول الثاين.  يف إرهاب العدو النيب

واختلف أهل العلم يف ختميس الفيء، فذهب . كفايتهم، مث باألهم فاألهم من املصاحل
الشافعي إىل أنه خيمس فخمسه ألهل الغنيمة على مخسة أسهم وأربعة أمخاسه للمقاتلة 

حد، وجلميع وذهب األكثرون إىل أن الفيء ال خيمس بل مصرف مجيعه وا. وللمصاحل
β{: املسلمني فيه حق قوله تعاىل Î) óΟçGΨä. ΝçGΨ tΒ#u «!$$ Î/ { )أراد اعلموا أمنا : قيل، )١

غنمتم من شئ فأن هللا مخسة وللرسول، يأمر فيه مبا يريد، فاقبلوه إن كنتم آمنتم 
$! { باهللا tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö6 tã { )إن كنتم آمنتم باهللا ومبا أنزلنا على عبدنا، يعين: أي، )٢ :

y7  { قوله tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( { )٣( ،}  tΠöθ tƒ Èβ$ s% öàø9$# { )يعين يوم بدر، فرق اهللا )٤ ،

tΠöθ {بني احلق والباطل، وهو  tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$yè ôϑ yf ø9$# 3{ )حزب اهللا وحزب الشيطان، وكان ، )٥

’ª!$#uρ 4{ يوم اجلمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، n?tã Èe≅ à2 &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊆⊇∪ { )على )٦ 

 . نصركم مع قلتكم وكثرهتم

                                                 
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤١: ل آية سورة األنفا) ٥(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٦(
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]٤٢ [} øŒ Î) Ν çFΡ r& { )إذ أنتم نزول يا معشر املسلمني، : ، أي)١} Íο uρ ô‰ ãè ø9 $$ Î/ 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9  تأنيـث األدىن،. بشفري الـوادي األدىن إىل املدينـة، والدنيـا: ، أي)٢( }#$

} Ν èδ uρ{)يعين عدوكم من املشركني، )٣ ،} Íο uρ ô‰ ãè ø9 $$ Î/ 3“ uθ óÁ à) ø9  بشفري )٤( } #$

ى تأنيث األقصـى قـرأ ابن كثري وأهـل الوادي األقصى من املدينـة، والقصو
: ا لغتانـا، ومهـوالباقون بضمهمبكسـر العني فيهما ) ِبالِْعْدَوِة( البصـرة

=Ü { .كالِكْسَوِة والْكُْسَوة والرِّْشَوة والرُّْشَوة ò2 §9 $# uρ { )العري يريد أبا : ، يعين)٥

≅Ÿ{سفيان وأصحابه،  x ó™ r& öΝ à6Ζ ÏΒ 4{)إىل ساحل يف موضع أسفل منكم : ، أي)٦

öθ { البحر، على ثالثة أميال من بدر، s9 uρ óΟ ›?‰ tã# uθ s? óΟ çG ø n= tG ÷z ]ω ’ Îû Ï‰≈ yèŠ Ïϑ ø9 $#   { )٧( ،

وذلك أن املسلمني خرجوا ليأخذوا العري، وخرج الكفار ليمنعوها، فالتقوا على غري 
öθ  {: ميعاد، فقال تعاىل s9 uρ óΟ ›?‰ tã# uθ s? óΟ çG ø n= tG ÷z ]ω ’ Îû Ï‰≈ yèŠ Ïϑ ø9 ، لقلتكم وكثرة )٨( }  #$

 {عدوكم،  Å3≈ s9 uρ { )مجعكم على غري ميعاد، )٩ }  z ÅÓ ø) u‹ Ï j9 ª! $# # X ö∆ r& šχ% Ÿ2 

Zωθ ãè ø tΒ { )من نصر أوليائه وإعزاز دينه وإهالك أعدائه، )١٠ ،}  š Î= ôγ uŠ Ï j9 ô tΒ š n= yδ 

                                                 
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٤٢: ة سورة األنفال آي) ٨(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ١٠(
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. tã 7π oΨ Í h‹ t/ { )ليموت من ميوت على بينة رآها وعربة عاينها، وحجة قامت : ، أي)١

4  {. عليه z ós tƒ uρ ô tΒ  † yr . tã 7π oΨ Í h‹ t/ 3 { )ويعيش من يعيش على بينة لوعده)٢ ، :

}  $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ É j‹ yè ãΒ 4 ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )معناه : وقال حممد بن إسحاق. )٣

ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه، ويؤمن من آمن على مثل ذلك، فاهلالك هو 
ليضل من ضل عن بينة، ويهدي من اهتدى : وقال قتادة.  هي اإلميانالكفر واحلياة
وقرأ ) َخِشَي( بيائني مثل) َحِيَي( قرأ أهل احلجاز وأبو بكر ويعقوب. على بينة

χ { .ددة؛ ألنه مكتوب بياء واحدةـدة مشـاء واحـرون بيـاآلخ Î) uρ ©! $# 

ìì‹ Ïϑ |¡ s9 { )لدعائكم، )٤ ،} íΟŠ Î= tæ ∩⊆⊄∪ { )بنياتكم)٥  . 

øŒ {: قـولـه تعالـى] ٤٣[ Î) ãΝ ßγ s3ƒ Ì ãƒ ª!  يريك يا حممـد املشركني، )٦( } #$

}  ’ Îû š ÏΒ$ oΨ tΒ { )يف عينك، : يف منامك أي: وقـال احلسن. نومـك: ، أي)٧

WξŠ  {ألن العني موضـع النـوم  Î= s% ( öθ s9 uρ öΝ ßγ s31 u‘ r& # Z ÏW Ÿ2 óΟ çF ù= Ï± x ، جلبنتم )٨( } 9©

}  óΟ çF ôã t“≈ uΖ tG s9 uρ { )اختلفتم : ، أي)٩} † Îû Ì øΒ F{ يف اإلحجام : ، أي)١٠( } #$

                                                 
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ١٠(
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£  {واإلقدام،  Å6≈ s9 uρ ©! $# zΝ ¯= y™ 3 { )سلمكم من املخالفة والفشل، : ، أي)١}  … çµ ¯Ρ Î) 

7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ Á9 علم ما يف صدوركم من احلب هللا :  قال ابن عباس)٢( } ∪⊃⊇∩ #$

 . عز وجل

]٤٤ [}  øŒÎ)uρ öΝèδθßϑ ä3ƒ Ìãƒ ÏŒÎ) öΝçG øŠs)tG ø9$# þ’ Îû öΝä3ÏΖã‹ôã r& WξŠ Î= s% { )وذلك أن : ، قال مقاتل)٣

 رأى يف املنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو، وأخرب أصحابه مبا رأى، فلما التقوا  النيب
 لقد قللوا يف أعيننا حىت قلت  قال ابن مسعود. هللا املشركني يف أعني املؤمننيببدر قلل ا

. ألفا: كم كنتم؟ قال: أراهم مائة، فأسرنا رجال فقلنا: لرجل إىل جنيب أتراهم سبعني؟ قال
}  óΟà6è= Ïk= s)ãƒ uρ { )يا معشر املؤمنني )٤ ،}  þ’Îû öΝÎγ ÏΖãŠôã r& { )قال ناس : ، قال، السدي)٥

 . إن العري قد انصرفت: من املشركني
رجعوا حىت اآلن إذ برز لكم حممد وأصحابه؟ فال ت: فارجعوا، فقال أبو جهل

يقوله من . تستأصلوهم، إمنا حممد وأصحابه أكلة جزور، فال تقتلوهم، واربطوهم باحلبال
استقل بعضهم بعضا ليجترئوا على القتال، فقلل . قال الكليب. القدرة اليت يف نفسه

املشركني يف أعني املؤمنني لكي ال جيبنوا، وقلل املؤمنني يف أعني املشركني لكي ال 
z { يهربوا، ÅÓø)u‹Ï9 ª!$# #\øΒ r& { )من إعالء اإلسالم إعزاز أهله وإذالل الشرك وأهله)٦ ، .

}  šχ% Ÿ2 Zωθãè øtΒ 3 { )كائنا، )٧ }  † n< Î)uρ «!$# ßìy_ öè? â‘θãΒ W{$# ∩⊆⊆∪ { )١( . 

                                                 
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٣: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ٧(
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٩٠٥ 

$  {: قوله تعاىل] ٤٥[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù { )مجاعة كافرة :  أي)٢

} (#θ çFç6 øO $$ sù { )لقتاهلم، )٣ ،} (#ρãà2 øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWŸ2 { )ادعوا اهللا بالنصر : ، أي)٤

=¯öΝä3  {والظفر هبم،  yè ©9 šχθ ßs Î=øè? ∩⊆∈∪ { )فالحكونوا على رجاء ال: ، أي)٥ . 

 .... قوله تعاىل َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َولَا َتَناَزُعوا فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب ِرُحيكُْم
θ#) {: قوله تعاىل] ٤٦[ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? { )ال ختتلفوا، )٦ ،

} (#θ è= t±øtG sù { )جتبنوا وتضعفوا، : ، أي)٧}  |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )قال جماهد)٨ ، :

وقال النضر . حدتكم: وقال مقاتل بن حيان. جراءتكم وجدكم: وقال السدي. نصرتكم
والريح هاهنا كناية عن نفاذ األمر وجريانه . دولتكم: وقال األخفش. قوتكم: بن مشيل

: قال قتادة بن زيد. هبت ريح فالن إذا أقبل أمره على ما يريد: على املراد، تقول العرب
ومنه قول .  تضرب وجوه العدو  ريح النصر مل يكن نصر قط إال بريح يبعثها اهللاهو
 وعن النعمان بن مقرن )١٠( )٩( } نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور {  النيب

 فكان إذا مل يقاتل أول النهار انتظر حىت تزول  شهدت مع رسول اهللا {: قال

                                                                                                                                            
 . ٤٤: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة األنفال آية ) ٨(
 ). ١/٣٤١(أمحد , )٩٠٠(مسلم صالة االستسقاء , )٩٨٨( البخاري اجلمعة )٩(
 ورواه اإلمام ٢/٦١٧) ٩٠٠( واملغازي،  ومسلم يف االستسقاء رقم ٢/٥٢٠رواه البخاري يف االستسقاء ) ١٠(

 . ٤/٣٨٧ واملصنف يف شرح السنة ٢٢٨،  ١/٢٢٣أمحد يف مسنده ج 
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٩٠٦ 

#)  {:    قوله)٢( )١( } وهتب الرياح، ويرتل النصرالشمس،  ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ 

š Î É9≈ ¢Á9 يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا  {   قال رسول اهللا)٣( } ∪∌⊇∩ #$

 . )٥( )٤( }  السيوفاهللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل

Ÿω {: يقوله تعاىل] ٤٧[ uρ (#θçΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θã_ tyz ÏΒ ΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ #\sÜt/ { )فخرا )٦ ،

$!u {وأشرا،  sÍ‘ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# { )البطر الطغيان يف النعمة وترك شكرها، : ، قال الزجاج)٧

šχρ {إظهار اجلميل لريى وإبطان القبيح، : الرياء ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è tƒ 

ÔÝ‹Ït èΧ ∩⊆∠∪ { )نزلت يف املشركني حني أقبلوا إىل بدر، وهلم بغي وفخر، فقال رسول )٨ ،

 وتكذب رسولك، اللهم اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها وفخرها جتادلك، {  اهللا

ملا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عريه أرسل إىل قريش : ، قالوا} فنصرك الذي وعدتين

واهللا ال نرجع : إنكم إمنا خرجتم لتمنعوا عريكم فقد جناها اهللا، فارجعوا، فقال أبو جهل
  فنقيم- وكان بدر مومسا من مواسم العرب جيتمع هلم هبا سوق كل عام-حىت نرد بدرا،

هبا ثالثا فننحر اجلزور، ونطعم الطعام، ونسقي اخلمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا 

                                                 
 ). ٥/٤٤٥(أمحد , )٢٦٥٥(اد أبو داود اجله, )١٦١٣(الترمذي السري ) ١(
 ٢/١١٦حديث حسن صحيح،  واحلاكم :  وقال٥/٢٣٨ والترمذي يف السري ٤/٧أخرجه أبو داود يف اجلهاد ) ٢(

 . ٤٤٥, ٥/٤٤٤وصححه على شرط مسلم،  ووافقه الذهيب واإلمام أمحد يف املسند 
 . ٤٦: سورة األنفال آية ) ٣(
 ). ٢٦٣١(أبو داود اجلهاد , )١٧٤٢( اجلهاد والسري مسلم, )٢٨٠٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(
 واملصنف يف شرح السنة ٣/١٣٦٢) ١٧٤٢( ومسلم يف اجلهاد والسري رقم ٦/١٣٠رواه البخاري يف اجلهاد ) ٥(

٣٩, ١١/٣٨ . 
 . ٤٧: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة األنفال آية ) ٨(
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العرب فال يزالون يهابوننا أبدا، فوافوها فسقوا كؤوس املنايا مكان اخلمر، وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان، فنهى اهللا عباده املؤمنني أن يكونوا مثلهم، وأمرهم بإخالص النية 

 .  يف نصر دينه ومؤازرة نبيهواحلسبة 

øŒÎ)uρ z−ƒ  {: قـوله تعاىل] ٤٨[ y— ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& { )وكان تزيينه أن )١ ،

ر من احلرب، فكاد ذلك أن قريشا ملا اجتمعت للسري ذكرت الذي بينها وبني بين بك
يثنيهم، فجاء إبليس يف جند من الشياطني معه رايته، فتبدى هلم يف صورة سراقة بن مالك 

$tΑ  {بن جعشم،  s% uρ { )هلم )٢ ،}  Ÿω |=Ï9$ xî ãΝà6s9 tΠöθ u‹ø9$# š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# † ÎoΤÎ)uρ Ö‘% y` 

öΝà6©9 ( { )جمري لكم من كنانة: ، أي)٣ ,}  $ £ϑ n= sù ÏNu!#ts? Èβ$ tG t⁄ Ïø9$# { )التقى : ، أي)٤

È{  {اجلمعان رأي إبليس أثر املالئكة، نزلوا من السماء، وعلم أنه ال طاقة له هبم،  s3tΡ 

4’ n?tã Ïµ ø‹t7É)tã { )رجع القهقرى على :  النضر بن مشيلوقال. وىل مدبرا:  قال الضحاك)٥

ملا التقوا كان إبليس يف صف املشركني على صورة سراقة آخذ : قال الكليب. قفاه هاربا
أفرارا عن غري قتال؟ فجعل : فقال له احلارث, بيد احلارث بن هشام، فنكص على عقبيه

 الناس سراقة، هزم: ميسكه، فدفع يف صدره، وانطلق، واهنزم الناس، فلما قدموا مكة قالوا
فواهللا ما شعرت مبسريكم , بلغين أنكم تقولون إين هزمت الناس: فبلغ ذلك سراقة، فقال
أما أتيتنا يف يوم كذا؟ فحلف هلم، فلما أسلموا علموا أن : فقالوا, حىت بلغتين هزميتكم
$tΑ  {: قال احلسن يف قوله. ذلك كان الشيطان s% uρ ’ Î oΤ Î) Ö ü“ Ì t/ öΝ à6Ζ Ï iΒ þ’ Î oΤ Î) 3“ u‘ r& $ tΒ Ÿω 

                                                 
 . ٤٨: آية سورة األنفال ) ١(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٥(
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٩٠٨ 

tβ ÷ρ t s? { )رأى إبليس جربيل معتجرا بربد ميشي بني يدي النيب: ، قال)١  ويف يده 

إين أرى ما ال ترون : كان إبليس يقول: وقال قتادة. اللجام يقود الفرس ما ركب بعد
%’þ’ÎoΤÎ) Ú {: وقال. دقوص s{r& ©!$# 4 { )ولكن علم أنه ال ,  وكذب واهللا ما به خمافة اهللا)٢

وذلك عادة عدو اهللا ملن أطاعه إذا التقى احلق , قوة به وال منعة، فأوردهم وأسلمهم
 . إين أخاف اهللا أن يهلكين فيمن يهلك: قال عطاء. ل أسلمهم، وتربأ منهموالباط

: قيل. خاف أم يأخذه جربيل عليه السالم، ويعرف حالة فال يطيعوه: وقال الكليب
 ª!$#uρ  {. أعلم صدق وعده ألوليائه ألنه كان على ثقة من أمره: معناه إين أخاف اهللا أي

ß‰ƒ Ï‰x© ÅU$ s)Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ { )إين أخاف اهللا عليكم واهللا شديد العقاب، وقيل: معناه: قيل. )٣ :

 . واهللا شديد العقاب: أخاف اهللا، مث يقول اهللا: انقطع الكالم عند قوله

øŒÎ) ãΑθ  {: قوله تعايل] ٤٩[ à)tƒ tβθà)Ï≈ oΨ ßϑø9$# š Ï% ©!$#uρ ’ Îû ΝÎγ Î/θ è= è% íÚẗΒ { )شك )٤ 

xî ÏIω§{ونفاق،  àσ¯≈ yδ óΟßγ ãΨƒ ÏŠ 3 { )غر املؤمنني دينهم هؤالء قوم كانوا : ، يعين)٥

مستضعفني مبكة قد أسلموا، وحبسهم أقرباؤهم من اهلجرة، فلما خرجت قريش إيل بدر 
غر هؤالء : وقالوا, فلما نظروا إيل قلة املسلمني ارتابوا، وارتدوا, أخرجهم كرها

 {:  فقتلوا مجيعا قال اهللا تعايلدينهم، tΒ uρ ö≅ 2 uθ tG tƒ ’ n? tã «! ومن : ، أي)٦( } #$

                                                 
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة األنفال آية ) ٦(
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٩٠٩ 

χ  {يسلم أمره إيل اهللا، ويثق به،  Î* sù ©! $# î“ƒ Í• tã { )ل بأعدائه ما يشاء، ، قوي يفع)١

} ÒΟ‹ Å6ym ∩⊆∪ { )ال يستوي بني وليه وعدوه)٢  . 

]٥٠ [} öθ s9uρ #“ ts? { )يا حممد، )٣ ،}  øŒ Î) ’ ®û uθ tG tƒ t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2   èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 

šχθ ç/ Î ôØ o„ { )هذا عند املوت تضرب : قيل, اختلفوا فيه. يقبضون أرواحهم: ، أي)٤

أراد الذين قتلوا من املشركني ببدر : وقيل. هم بسياط الناراملالئكة وجوه الكفار وأدبار
öΝßγ {كانت املالئكة يضربون  yδθã_ ãρ öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ { )يريد : ، وقال سعيد بن جبري وجماهد)٥

كان املشركون إذا أقبلوا بوجوههم :  ابن عباسقال. أستاههم لكن اهللا حيي كين
يريد ما أقبل : وقال ابن جريج. وإذا ولوا أدركتهم املالئكة، فضربوا أدبارهم, بالسيوف

θè%ρ#)  {. يضربون أجسادهم كلها، واملراد بالتويف القتل: أي, منهم، وما أدبر èŒuρ šU#x‹tã 

È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪ { )فتلتهب , وتقول هلم املالئكة مقامع من حديد يضربون هبا الكفار:  أي)٦

θ#)  {: فذلك قوله تعايل, النار يف جراحاهتم è%ρ èŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪ { )وقال . )٧

وقال ابن عباس . ذوقوا عذاب احلريق: هذا يوم القيامة تقول هلم خزنة جهنم: احلسن
 . يقولون هلم ذلك بعد املوت: رضي اهللا عنهما

                                                 
 . ٤٩: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٩: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة األنفال آية ) ٧(
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]٥١ [}  š Ï9≡sŒ { )ب الذي وقع بكم، ذلك الضر: ، أي)١}  $ yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% 

öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r χ  {مبا كسبت أيديكم، : ، أي)٢( } & r & u ρ © ! $ # } § øŠ s 9 5Ο≈ ¯= s à Î/ 

Ï‰Š Î6 y è ù= Ï j9 ∩∈ ⊇∪ { )٣( . 

]٥٢ [}  É> ù&y‰x. ÉΑ#u šχ öθ tãöÏù   { )كفعل آل فرعون)٤  . 

قال ابن . أن عادة هؤالء يف كفرهم كعادة آل فرعون: وصنيعهم وعادهتم، معناه
ن موسى نيب من اهللا فكذبوه، كذلك هؤالء جاءهم هو أن آل فرعون أيقنوا أ: عباس
t  {.  بالصدق فكذبوه، فأنزل اهللا هبم عقوبة كما أنزل بآل فرعون حممد Ï% ©!$#uρ ÏΒ 

öΝÎγ Î= ö7s% 4 { )أي)٥ ، :}  (#ρ ãxx. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ãΝèδ x‹s{r'sù ª!$# óΟÎγ Î/θ çΡä‹Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# A“ Èθ s% ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s)Ïèø9$# ∩∈⊄∪ { )٦( . 

ا َعلَى قَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما قوله تعاىل ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمةً أَْنَعَمَه
 ..... ِبأَْنفُِسِهْم

]٥٣ [}  y7 Ï9≡ sŒ  χ r' Î/ ©! $# öΝ s9 à7 tƒ # Z É i tó ãΒ ºπ yϑ ÷è Ï oΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρ r& 4’ n? tã BΘ öθ s% 4 ®L ym (#ρ ç É i tó ãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/   { )أراد أن اهللا تعاىل ال يغري ما أنعم على قوم حىت يغريوا هم ما هبم )٧ ،

: وقال السدي. بالكفران وترك الشكر، فإذا فعلوا ذلك غري اهللا ما هبم، فسلبهم النعمة

                                                 
 . ٥١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٥١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة األنفال آية ) ٧(
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٩١١ 

 أنعم اهللا به على قريش وأهل مكة، فكذبوه، وكفروا به، فنقله اهللا إىل  نعمة اهللا حممد
χ  {ار، األنص r&uρ ©!$# ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ∩∈⊂∪ { )١( . 

]٥٤ [}  É> ù& y‰ Ÿ2 ÉΑ# u šχ öθ tã ö Ïù   { )كصنع آل فرعون)٢، ,}  t Ï% ©! $# uρ  ÏΒ 

óΟ Îγ Ï= ö7 s% 4{ )من كفار األمم)٣ ، ,} (#θç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ öΝÍκÍh5u‘ Νßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r'sù óΟÎγ Î/θ çΡä‹Î/ { )أهلكنا )٤ ،

بعضهم بالرجفة، وبعضهم باخلسف، وبعضهم باملسخ، وبعضهم بالريح، وبعضهم بالغرق، 
$!  {فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف ملا كذبوا بآيات رهبم،  oΨ ø% {øî r&uρ tΑ#u šχöθ tã öÏù 4 @≅ ä.uρ 

(#θ çΡ% x. šÏϑ Î=≈ sß ∩∈⊆∪ { )يعين األولني واآلخرين)٥ ، . 

]٥٥ [} ¨β Î) §Ÿ° Éb> !#uρ £‰9$# y‰Ψ Ïã «!$# t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∈∪ { )قال الكليب )٦ ،

 . يعين يهود بين قريظة منهم كعب بن األشرف وأصحابه: ومقاتل

]٥٦ [} š Ï%©!$# £N‰ yγ≈ tã öΝåκ÷]ÏΒ { )عاهدت معهم: أي: ، يعين عاهدهتم، وقيل)٧. 

Ν§  {أدخل من ألن معناه أخذت منهم العهد، : وقيل èO šχθ àÒ à)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ ôγ tã ’ Îû È e≅ à2 

;ο § s∆ { )وهم بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول اهللا)٨ ،   وأعانوا

فعاهدهم  نسينا وأخطأنا،:  وأصحابه، مث قالوا على قتال النيباملشركني بالسالح 
 كعب  يوم اخلندق، وركب ومالؤوا الكفار على رسول اهللا, الثانية، فنقضوا العهد

                                                 
 . ٥٣: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٥٤: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة األنفال آية ) ٨(
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 }  öΝ بن األشرف إىل مكة، فوافقهم على خمالفة النيب èδ uρ Ÿω šχθ à) −F tƒ ∩∈∉∪ { )١( ،

 . ال خيافون اهللا تعاىل يف نقض العهد

]٥٧ [}  $ ¨Β Î* sù öΝåκ̈]xs)÷W s? { )جتدهنم، )٢ ،}  ’ Îû É> öys ø9$# { )إن : ، قال مقاتل)٣

ŠÎh|³sù ΟÎγ÷  {أدركتهم يف احلرب وأسرهتم،  Î/ ô̈Β öΝßγ xù= yz { )فنكل هبم : ، قال ابن عباس)٤

التفريق والتبديد، : وأصل التشريد. خلفهمأنذر هبم من : وقال سعيد بن جبري. من وراءهم
افعل هبؤالء الذين نقضوا عهدك، وجاؤوا حلربك فعال : معناه فرق هبم مجع كل ناقض، أي

óΟßγ  {من القتل والتنكيل، يفرق منك، وخيافك من خلفهم من أهل مكـة واليمن،  ¯= yè s9 

šχρ ã2 ¤‹tƒ ∩∈∠∪ { )يتذكرون، ويعتربون فال ينقضون العهد)٥ ، . 

]٥٨ [}  $ ¨Β Î)uρ  ∅ sù$ sƒ rB { )تعلمن يا حممد، :  أي)٦}  ÏΒ BΘöθ s% { )معاهدين، )٧ ،

}  Zπ tΡ$ uŠÅz { )قريظة "، نقض عهد مبا يظهر لكم منهم من آثار الغدر كما ظهر من )٨

$$õ‹Î7/Ρ  {، والنضري sù óΟÎγ ø‹s9Î) { )فاطرح إليهم عهدهم، )٩ ،}  4’ n?tã >!#uθ y™ 4 { )يقول)١٠ ، :

أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حىت تكون أنت وهم يف 

                                                 
 . ٥٦: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٥٧: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٥٧: ورة األنفال آية س) ٥(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ١٠(
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β¨  {العلم بنقض العهد سواء، فال يتهموا أنك نقضت العهد بنصب احلرب معهم،  Î) ©!$# 

Ÿω =Ït ä† tÏΨ Í← !$ sƒ ø: $# ∩∈∇∪ { )١(  

Ÿω  {: ، قوله تعاىل]٥٩[ uρ ¨ t|¡øt s† t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#þθà)t7y™ 4 { )قرأ أبو جعفر وابن )٢ ،

¨  {عامر ومحزة وحفص  t|¡øt s† { )بالياء، وقرأ اآلخرون بالتاء، )٣ }  (#þθ à)t7y™ 4 { )٤( 
Ÿω  {فاتوا، نزلت يف الذين اهنزموا يوم بدر من املشركني، فمن قرأ بالياء يقول : أي uρ 

¨ t|¡øt s† t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )أنفسهم سابقني فائتني من عذابنا، ومن قرأ بالتاء فعلى )٥ ،

ألهنم ال يعجزون، وال : بفتح األلف، أي) أَنَُّهْم لَا ُيْعِجُزونَ( :قرأ ابن عامر. اخلطاب
 .  االبتداءيفوتونين، وقرأ اآلخرون بكسر األلف على

ρ#)  {: قوله تعاىل] ٦٠[ ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% { )اختاذ الشيء : ، اإلعداد)٦

ÏiΒ ;ο  {. لوقت احلاجة §θ è% { )من اآلالت اليت تكون لكم قوة عليهم من اخليل :  أي)٧

  مسعت رسول اهللا: عن أيب علي مثامة بن شفي أنه مسع عقبة بن عامر يقول. والسالح
َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَْعُتْم من قوة أال إن القوة الرمي أال إن  {: يقول وهو على املنرب

:  يقول مسعت رسول اهللا:  وهبذا اإلسناد قال)١( )٨( } الرمي أال إن القوة الرميالقوة 
                                                 

 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٥٩: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٥٩: األنفال آية سورة ) ٤(
 . ٥٩: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ٧(
ابن ماجه اجلهاد , )٢٥١٤(أبو داود اجلهاد , )٣٠٨٣(الترمذي تفسري القرآن , )١٩١٧(مسلم اإلمارة ) ٨(

 ). ٢٤٠٤(الدارمي اجلهاد , )٤/١٥٧(أمحد , )٢٨١٣(
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 )٣( )٢( }  فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ستفتح عليكم الروم، ويكفيكم اهللا {
∅  {: قوله ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ø9$# { )لقوة ا: وقال عكرمة. ربطها واقتناءها للغزو: ، يعين)٤

وروي عن خالد بن الوليد أنه كان ال يركب يف . احلصون، ومن رباط اخليل اإلناث
كان الصحابة رضي اهللا عنهم : وعن أيب حمرييز قال. القتال إال اإلناث لقلة صهيلها

يستحبون ذكور اخليل عند الصفوف وإناث اخليل عند البيات والغارات، عن عامر حدثنا 
اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، واألجر  {: قال  عروة البارقي أن النيب

من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا باهللا وتصديقا  {  وقال النيب .)٦( )٥( } واملغنم

šχθ { )٨( )٧( }بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة ç7 Ïδ ö è? 

 Ïµ Î/ { )ختوفون )٩ ،}  ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ t Ìyz# uuρ { )وترهبون آخرين، : ، أي)١٠

} ÏΒ óΟÎγ ÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝßγ tΡθ ßϑ n= ÷è s? ª!$# öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ 4 { )هم بنو : ، قال جماهد ومقاتل وقتادة)١١

هم املنافقون، ال تعلموهنم : وقال احلسن وابن زيد. هم أهل فارس: وقال السدي. قريظة

                                                                                                                                            
 . ٣/١٥٢٢) ١٩١٧(م يف اإلمارة رقم أخرجه مسل) ١(
 ). ٤/١٥٧(أمحد , )١٩١٨(مسلم اإلمارة ) ٢(
 . أخرجه مسلم يف املوضع السابق) ٣(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ٤(
, )٤/٣٧٦(أمحد , )٣٥٧٥(النسائي اخليل , )١٨٧٣(مسلم اإلمارة , )٢٦٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(

 ). ٢٤٢٦(الدارمي اجلهاد 
 . ١٤٩٣) ١٨٧٢( مسلم يف اإلمارة ٦/٥٦رجه البخاري يف اجلهاد أخ) ٦(
 ). ٢/٣٧٤(أمحد , )٣٥٨٢(النسائي اخليل , )٢٦٩٨(البخاري اجلهاد والسري ) ٧(
 . ١٠/٣٨٨ املصنف يف شرح السنة ٦/٥٧أخرجه البخاري يف اجلهاد ) ٨(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ٩(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ١٠(
 . ٦٠: ألنفال آية سورة ا) ١١(
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$  {. هم كفار اجلن: وقيل. ال إله إال اهللا: ألهنم معكم يقولون tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ÏΒ &ó x« †Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# ¤∃uθ ãƒ öΝä3ö‹s9Î) { )يوف لكم أجره، )١ ،}  óΟçFΡr&uρ Ÿω šχθ ßϑ n=ôàè? ∩∉⊃∪ { )ال )٢ ،

 . تنقص أجوركم

β *  {: ه تعاىلقول] ٦١[ Î) uρ (#θ ßs uΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 { )مالوا إىل الصلح، : ، أي)٣} 
ôx uΖô_ $$ sù $ oλm; { )أن هذه اآلية : روي عن قتادة واحلسن. مل إليها، وصاحلهم: ، أي)٤

ö≅©.uθ  {، )اقُْتلُـوا الُْمْشِرِكَني َحْيـثُ َوَجْدُتُموُهْم( :منسوخـة بقولـه تعالـى s?uρ ’ n?tã 

çµ̄ΡÎ) uθ…  {, ق باهللاث ! )٥( } 4 #$!» èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ãΛ Î= yèø9$# ∩∉⊇∪ { )٦( . 

قوله تعاىل َوِإنْ ُيِريُدوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك ِبَنْصِرِه 
 .... ْؤِمِنَنيَوِبالُْم

]٦٢ [}  β Î)uρ (#ÿρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& š‚θãã y‰øƒ s† { )يعين : قال جماهد. ، يغدروا، وميكروا بك)٧

χ   {. بين قريظة Î* sù y7 t7ó¡ym ª!$# 4 { )كافيك اهللا، )٨ ،}  uθ èδ ü“ Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ { )باألنصار: ، أي)٩ . 

                                                 
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٦٠: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٦١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٦١: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٦١: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦١: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٦٢: ال آية سورة األنف) ٩(
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]٦٣ [}  y#©9r&uρ š ÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 { )أي بني األوس واخلزرج كانت بينهم إحن )١ ،

öθ  {وثارات يف اجلاهلية فصريهم اهللا إخوانا بعد أن كانوا أعداء،  s9 |Mø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ̄ΡÎ) î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٢( . 

$  {: قوله تعاىل] ٦٤[ p κ š‰ r ' ¯ ≈ t ƒ  É< ¨Ζ9 $ # š ç7 ó¡ y m ª ! $ # Ç t Β u ρ y 7 y è t 7 ¨? $ # z  ÏΒ 

š  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $  ثالثة وثالثون  أسلم مع رسول اهللا: ، قال سعيد بن جبري)٣( } ∪⊇∌∩ #

رجال وست نسوة، مث أسلم عمر بن اخلطاب فتم به األربعون، فرتلت هذه اآلية، واختلفوا 
š  {. ثر املفسرين حمله خفض، عطفا على الكاف يف قولهفقال أك) َمْن( يف حمل ç7ó¡ym 

ª!$# { )حسبك : هو رفع عطفا على اسم اهللا معناه:  وحسب من اتبعك، وقال بعضهم)٤

 . اهللا ومتبعوك من املؤمنني

$  {: قوله تعاىل] ٦٥[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# ÇÚÌh ym šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9$# 4 { )حثهم : ، أي)٥

β  {. على القتال Î) ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρçô³Ïã { )رجال)٦ ، ,}  tβρçÉ9≈ , ، حمتسبون)٧( } ¹|

}  (#θ ç7Î= øótƒ È ÷tG s($ ÏΒ 4 { )من عدوهم يقهروهم، )٨ }  β Î)uρ ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×π s($ ÏiΒ { )٩( ،

                                                 
 . ٦٣: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٦٣: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٦٥: ية سورة األنفال آ) ٩(
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þθ#)  {صابرة حمتسبة،  ç7Î= øó tƒ $ Zø9r& zÏiΒ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )ذلك )١ ،}  óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω 

šχθ ßγ s)øtƒ ∩∉∈∪ { )إن املشركني يقاتلون على غري احتساب، وال طلب ثواب، : ، أي)٢

ا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا، وهذا خرب مبعىن األمر، وكان هذا يوم وال يثبتون إذ
بدر فرض اهللا على الرجل الواحد من املؤمنني قتال عشرة من الكافرين، فثقلت على 

 : املؤمنني، فخفف اهللا عنهم، فرتل

]٦٦ [}  z≈ t↔ ø9$# y#¤yz ª!$# öΝä3Ψ tã zΝÎ= tæuρ χ r& öΝä3Š Ïù $ Z÷è |Ê 4 { )ضعفا يف الواحد عن )٣ 

على ُضَعفَاُء بفتح العني واملد : قتال العشرة ويف املائة عن قتال األلف ط، وقرأ أبو جعفر
β  {اجلمع وقرأ اآلخرون بسكون العني،  Î* sù  ä3 tƒ Ν à6Ζ Ï iΒ ×π s ($ Ï iΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ 

È ÷ tG s ($ ÏΒ 4 { )من الكفار، )٤ ،}  βÎ)uρ ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ ×#ø9r& (#þθç7Î= øó tƒ È ÷xø9r& ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ 

t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩∉∉∪ { )فرد من العشرة إىل االثنني فإن كان املسلمون على الشطر من )٥ ،

وأرى األمر باملعروف والنهي : وقال سفيان قال ابن شربمة. عدوهم ال جيوز هلم أن يفروا
 . عن املنكر مثل هذا

$ {: وقوله تعاىل] ٦٧[ tΒ šχ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& tβθä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ uó r& { )قرأ أبو جعفر )٦ ،

، )أساَرى( :تكون بالتاء والباقون بالياء، وقرأ أبو جعفر. وأهل البصرة
ملا كان يوم بدر وجيء  {:  قال ، عن عبد اهللا بن مسعود)أْسَرى( .واآلخرون

                                                 
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٦٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٦(
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يا رسول اهللا . فقال أبو بكر" ما تقولون يف هؤالء؟  "  باألسرى، فقال رسول اهللا
ون لنا قومك وأهلك فاستبقهم، واستأن هبم لعل اهللا أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تك

 يا رسول اهللا كذبوك، وأخرجوك قَدِّْمُهْم نضرب  قوة على الكفار، وقال عمر
يا رسول اهللا انظر واديا كثري احلطب، فأدخلهم فيه، مث : أعناقهم، وقال عبد اهللا بن رواحة

أنتم اليوم عالة : "  فلم جيبهم، مث قال رسول اهللا أضرم عليهم نارا، فسكت رسول اهللا
: قال عمر بن اخلطاب: قال ابن عباس". نهم أحد إال بفداء أو ضرب عنق فال يفلنت م

 ما قال أبو بكر ومل َيْهَو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا  فهوي رسول اهللا
يا رسول اهللا أخربين من أي شيء تبكي :  وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت رسول اهللا

 أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي  "  رسول اهللا

:  وأنزل اهللا تعاىل-  قريبة من رسول اهللا لشجرة -عذاهبم أدىن من هذه الشجرة 
}  $ tΒ šχ% x. @ c É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“ u ó  r& 4 ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 { )٢( } )١( .

“3  {: قوله u ó  r& { )قوله.  مجع أسري مثل قتلى وقتيل)٣ :} 4 ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ šχρ {يبالغ يف قتال املشركني وأسرهم، :  أي)٤( } 4 #$ ß‰ƒ Ì è? { )أيها )٥ ،

uÚ  {منون املؤ t tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 !ª { بأخذكم الفداء، )٦( } #$ $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 { )٧( ،

                                                 
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ١(
 .   وله شواهد كثريةكتاب اجلهاد والسري،) ١٧٦٣/٥٨(أخرجه مسلم . صحيح) ٢(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ٧(
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! }  ª يد لكم ثواب اآلخرة بقهركم املشركني ونصركم دين اهللاير $# uρ î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3 ym ∩∉∠∪ { )قال . ، وكان الفداء لكل أسري أربعني أوقية، واألوقية أربعون درمها)١

كان هذا يوم بدر واملسلمـون يومئذ قليل، فلما كثروا، . عنهماابن عباس رضي اهللا 
$  {: واشتد سلطاهنم أنزل اهللا يف األسارى ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹ !# y‰ Ïù { )فجعل )٢ ،

 يف أمر األسارى باخليار إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا  واملؤمنني  نبيه اهللا
 . أعتقوهم، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٦٨[ öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. zÏiΒ «!$# t,t7y™ { )كانت الغنائم: ، قال ابن عباس)٣ 

حراما على األنبياء واألمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان، فكانت ترتل 
نار من السماء فتأكله، فلما كان يوم بدر أسرع املؤمنون يف الغنائم، وأخذوا الفداء، 

 }  Ÿω فأنزل اهللا öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. zÏiΒ «!$# t,t7y™ { )يعين لوال قضاء من اهللا سبق يف اللوح )٤ ،

لوال كتاب من اهللا : وقال احلسن وجماهد وسعيد بن جبري. احملفوظ بأنه حيل لكم الغنائم
لوال كتاب من اهللا : وقال ابن جريج.  سبق أنه ال يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع النيب

 إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون، وأنه ال يأخذ قوما فعلوا سبق أنه ال يضل قوما بعد
öΝä3¡¡yϑ  {. أشياء جبهالة s9 { )لنالكم وأصابكم، )٥ }  !$ yϑ‹ Ïù öΝè?õ‹s{r& { )من الفداء )٦ ،

ë>#x‹tã ×Λ  {قبل أن تؤمروا به  Ïàtã ∩∉∇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٦٧: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤: سورة حممد آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٦٨:  آية سورة األنفال) ٤(
 . ٦٨: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة األنفال آية ) ٧(
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]٦٩ [}  ( #θ è= ä3 s ù $ £ϑ ÏΒ öΝ çF ôϑ ÏΨ x î Wξ≈ n = y m $ Y7 Í h‹ s Û 4 ( #θ à) ¨? $ # u ρ © ! $ # 4 χ Î) © ! $ # Ö‘θ à x î 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ { )روى أنه ملا نزلت اآلية األوىل كف أصحاب رسول اهللا)١ ،  أيديهم 

θ#)  {: عما أخذوا من الفداء فرتل è= ä3sù $ £ϑ ÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî { )وروينا عن جابر)٢   أن 

 . )٣( } أحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي {.  قال النيب

ُه ِفي قُلُوِبكُْم َخْيًرا قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيِديكُْم ِمَن الْأَْسَرى ِإنْ َيْعلَِم اللَّ
 .... ُيْؤِتكُْم َخْيًرا ِممَّا أُِخذَ ِمْنكُْم

$  {: قولة تعاىل] ٧٠[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# ≅ è% yϑ Ïj9 þ’ Îû Νä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ tó™ F{$# { )بو ، قرأ أ)٤

باأللف والباقون بال ألف، نزلت يف العباس بن عبد ) من األسارى( :عمرو وأبو جعفر
 وكان أسر يوم بدر، وكان قد خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعم هبا  املطلب

الناحر، فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا، وبقيت العشرون أوقية معه، فأخذت منه يف 
أَمَّا شيٌء  {: سب العشرين أوقية من فدائه فأىب، وقال أن حيت احلرب، فكلم النيب

، وكلف فداء ابين أخيه عقيل ابن أيب طالب } خرْجَت تستعُني به علينا فال أتركه لك

ت؟ فقال رسول يا حممد تركتين أتكفف قريشا ما بقي: ونوفل بن احلارث، فقال العباس
إين : فأين الذهب الذي دفعته إىل أم الفضل وقت خروجك من مكة، وقلت هلا {  اهللا

ال أدري ما يصيبين يف وجهي هذا، فإن حدث يب حدث فهو لك ولعبد اهللا ولعبيد اهللا 
  أخربين به ريب: وما يدريك؟ قال: ، يعين بنيه األربعة، فقال له العباس"ضل وقثم وللف

                                                 
 . ٦٩: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٦٩: سورة األنفال آية ) ٢(
الدارمي الصالة , )٣/٣٠٤(أمحد , )٥٢١(مسلم املساجد ومواضع الصالة , )٣٢٨(البخاري التيمم ) ٣(

)١٣٨٩ .( 
 . ٧٠: رة األنفال آية سو) ٤(
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أشهد أنك صادق وأن ال إله إال اهللا وأنك عبده ورسوله، ومل يطلع عليه أحد : قال العباس
$  {:  فذلك قوله تعاىل}  إال اهللا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑ Ï j9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ Ï iΒ 

#“ t ó™ F{ =βÎ) ÄΝn  { الذين أخذمت منهم الفداء )١( } #$ ÷è tƒ ª!$# ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% #Zöyz { )أي)٢ ،: 

$! öΝä3Ï?÷σãƒ #Zöyz  {إميانا،  £ϑ ÏiΒ x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ { )من الفداء، )٣ ،}  öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 3 { )٤( ،

›ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ  {ذنوبكم  Ïm  فأبدلين اهللا عنها عشرين عبدا  ، قال العباس)٥( } ∪⊂∠∩ ‘§

 كلهم تاجر يضرب مبال كثري وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية،
وأعطاين زمزم وما أحب أن يل هبا مجيع أموال أهل مكة، وأنا أنتظر املغفرة من ريب عز 

 . وجل

 }  β قوله] ٧١[ Î)uρ (#ρ ß‰ƒ Ìãƒ y7 tG tΡ$ u‹Åz { )يعين األسارى، )٦ ،}  ô‰s)sù (#θ çΡ$ yz ©! $# 

ÏΒ ã≅ ö6 s% zs3øΒ r'sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )ببدر، )٧ ،}  ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ íΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪ { )ابن جريج، قال)٨  :

إن كفروا بك، فقد كفروا باهللا من قبل، فأمكن منهم املؤمنني : أراد باخليانة الكفر، أي
 . ببدر حىت قتلوهم، وأسروهم، وهذا هتديد هلم إن عادوا إىل قتال املؤمنني ومعاداهتم

                                                 
 . ٧٠: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٧٠: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٧١: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٧١: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٧١: سورة األنفال آية ) ٨(
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β¨ {: قوله تعاىل] ٧٢[ Î) zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ { )هجروا قومهم وديارهم، : ، أي)١

ρ#)  {يعين املهاجرين من مكة،  ß‰yγ≈y_ uρ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©!$#uρ (#ρ uρ#u { )٢( 
ÿρ#){أسكنوهم منازهلم :  واملهاجرين معه، أي رسول اهللا ç|ÇtΡ¨ρ { )ونصروهم :  أي)٣

y7 {على أعدائهم، وهم األنصار رضي اهللا عنهم،  Í×¯≈ s9'ρ é& öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ u‹Ï9÷ρ r& { )دون )٤ ،

يف املرياث، وكانوا : وقال ابن عباس. يف العون والنصرة: قيل. أقربائهم من الكفار
يتوارثون باهلجرة، فكان املهاجرون واألنصار يتوارثون دون ذوي األرحام، وكان من 
ا آمن، ومل يهاجر ال يرث من قريبه املهاجر حىت كان فتح مكة، وانقطعت اهلجرة، وتوارثو

 }  (#θ باألرحام حيث ما كانوا، وصار ذلك منسوخا بقوله ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& 

<Ù ÷è t7 Î/ ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 3 { )٥( ،}  t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u öΝ s9 uρ (#ρ ã Å_$ pκ ç‰ $ tΒ / ä3 s9  Ï iΒ Ν Íκ ÉJ u‹≈ s9 uρ  Ï iΒ 

> ó x« { )يعين املرياث، )٦ ،}  4 ®L ym (#ρ ãÅ_$ pκç‰ 4 { )بكسر الواو ) واليتهم( ، قرأ محزة)٧

Èβ {. والباقون بالفتح، ومها واحد كالداللة والداللة Î)uρ öΝä.ρ ç|ÇΖoKó™ $# ’ Îû È Ïd‰9$# { )أي)٨ ، :

=ãΝà6ø‹n {استنصركم املؤمنون الذين مل يهاجروا،  yè sù çóÇ̈Ζ9$# ω Î) 4’ n?tã ¤Θöθ s% öΝä3oΨ ÷ t/ Νæη uΖ÷ t/uρ 

×,≈ sVŠÏiΒ 3 { )عهد فال تنصروهم عليهم، )٩ ،} ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩∠⊄∪ { )١( . 
                                                 

 . ٧٢: ألنفال آية سورة ا) ١(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٨(
 . ٧٢: سورة األنفال آية ) ٩(
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]٧٣ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& CÙ ÷èt/ 4 { )يف املرياث، أي:  وقال ابن عباس)٢ :

ω  {شركون بعضهم من بعض يرث امل Î) çνθè= yè øs? ä3s? ×π uΖ÷G Ïù †Îû ÇÚö‘ F{$# { )قال ابن )٣ ،

وقال . إال تعاونوا وتناصروا: وقال ابن جريج. إال تأخذوا يف املرياث مبا أمرتكم به: عباس
جعل اهللا املهاجرين واألنصار أهل والية يف الدين دون من سواهم، وجعل : ن إسحاقاب

ω  {: الكافرين بعضهم أولياء بعض، مث قال Î) çνθ è=yè øs? { )وهو أن يتوىل املؤمن )٤ ،

$Š×  {ؤمن الكافر دون امل |¡sùuρ ×Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪ { )فالفتنة يف األرض قوة الكفر، والفساد )٥ ،

 . الكبري ضعف اإلسالم

]٧٤ [}  š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t É‹©9$#uρ (#ρ uρ#u (#ÿρ ç|ÇtΡ¨ρ 

š Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 { )حققوا إمياهنم باهلجرة : قيل.  وال ريب يف إمياهنم)٦

Νçλ°; ×ο  {واجلهاد وبذل املال يف الدين،  tÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ×Λq Ìx. ∩∠⊆∪ { )أي : فإن قيل.  يف اجلنة)٧

املهاجرون كانوا على طبقات فكان بعضهم أهل اهلجرة : معىن يف تكرار هذه اآلية؟ قيل
م أهل اهلجرة الثانية وهم الذين هاجروا األوىل وهم الذين هاجروا قبل احلديبية، وبعضه

هجرة احلبشة واهلجرة إىل : بعد صلح احلديبية قبل فتت مكة، وكان بعضهم ذا هجرتني
 . ومن الثانية اهلجرة الثانية. املدينة، فاملراد من اآلية األوىل اهلجرة األوىل

                                                                                                                                            
 . ٧٢: ال آية سورة األنف) ١(
 . ٧٣: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة األنفال آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة األنفال آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٧٤: سورة األنفال آية ) ٧(
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ــه ] ٧٥[ t  {قول Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u -∅ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#ρ ã y_$ yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝ ä3 yè tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

óΟ ä3Ζ ÏΒ 4 { )معكم، يريد أنتم منهم وهو منكـم،       :  أي )١}  (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& 

<Ù ÷è t7Î/ { )قوله. ، وهذا نسخ التوارث باهلجرة، ورد املرياث إىل ذوي األرحام         )٢ :}  ’ Îû 

É=≈ tFÏ. «!$# 3 { )أراد بكتاب اهللا القـرآن، يعـين      : وقيل.  اهللا عز وجل   يف حكم : ، أي )٣ :

β¨  {القسمة اليت بينها يف سورة النساء  Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« 7Λ Î= tæ ∩∠∈∪ { )٤( . 

                                                 
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ٧٥: ية سورة األنفال آ) ٣(
 . ٧٥: سورة األنفال آية ) ٤(
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 سورة التوبة  )٩(
 .... ةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشِرِكَنيقوله تعاىل َبَراَء

: قال سعيد بن جبري. هذه السورة مدنية كلها إال آيتني من آخر السورة: قال مقاتل
هي الفاضحة ما زالت ترتل فيهم حىت ظنوا أهنا مل تبق : قلت البن عباس سورة التوبة؟ قال

: قلت: تلك سورة بدر، قال: سورة األنفال؟ قال: قلت.  فيها، قالأحدا منهم إال ذكر
 . قل سورة بين النضري: سورة احلشر؟قال

ο×  {: قوله تعاىل] ١[ u!#tt/ zÏiΒ «!$# ÿÏ& Î!θ ß™ u‘ uρ { )وهي. هذه براءة من اهللا: ، أي)١ 

 . مصدر كالنشاءة والدناءة
 إىل تبوك كان املنافقون يرجفون األراجيف،  ملا خرج رسول اهللا: قال املفسرون

$  {   فأمر اهللا وجعل املشركون ينقضون عهودا كانت بينهم وبني رسول اهللا ¨Β Î)uρ 

 ∅ sù$ sƒ rB ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠÅz { )قد برئ اهللا ورسوله من : براءة أي: قال الزجاج.  اآلية)٢

>n’  {إعطائهم العهود والوفاء هلم هبا إذا نكثوا،  Î) t Ï% ©!$# Ν›?‰ yγ≈ tã zÏiΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )٣( ،

 هو الذي عاهدهم وعاقدهم؛ ألنه   وإن كان النيب اخلطاب مع أصحاب النيب
 وأصحابه راضون بذلك، فكأهنم عاقدوا، وعاهدوا 

]٢ [}  (#θ ßs‹Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )قل هلم : جع من اخلرب إىل واخلطاب، أي، ر)٤

سريوا يف األرض مقبلني ومدبرين آمنني غيـر خائفني أحدا من املسلمني، : سيحوا أي
}  sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r& (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ ö/ä3¯Ρr& çöxî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «!$#   { )غري فائتني وال سابقني : ، أي)٥}  ¨β r&uρ 

                                                 
 . ١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥٨: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢: سورة التوبة آية ) ٥(
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©!$# “ Ì“ øƒ èΧ t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∪ { )واختلف . مذهلم بالقتل يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة: ، أي)١

يف هؤالء الذي برئ اهللا ورسوله إليهم من العهود اليت، وكانت العلماء يف هذا التأجيل و
هذا تأجيل من اهللا تعاىل للمشركني، فمن كانت :  فقال مجاعة بينهم وبني رسول اهللا

مدة، عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إىل أربعة أشهر، ومن كانت مدته أكثر من أربعة 
غري أجل حمدود حده بأربعة أشهر، مث أشهر حطه إىل أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده ب

هو حرب بعد ذلك هللا ورسوله، فيقتل حيث يدرك ويؤسر، إال أن يتوب، وابتداء هذا 
األجل يوم احلج األكرب وانقضاؤه إىل عشر من شهر ربيع اآلخر، فأما من مل يكن له عهد 

 األربعة األشهر: وقال الزهري. فإمنا أجله انسالخ األشهر احلرم، وذلك مخسون يوما
شوال وذو القعدة وذي احلجة واحملرم، ألن هذه اآلية نزلت يف شوال، واألول هو 

 . األصوب وعليه األكثرون

]٣ [}  ×β≡sŒr&uρ { )عطف على قوله)٢  :}  ×ο u!#tt/ { )ومنه األذان . إعالم:  أي)٣

∅š  {أوقعته يف أذنه، : وأصله من األذن أي. أذنته فأذن أي أعلمته: بالصالة، يقال ÏiΒ 

«!$# ÿÏ& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$̈Ζ9$# tΠöθ tƒ Ædk pt ø: $# Îy9 ò2 F{$# { )اختلفوا يف يوم احلج األكرب، وروى )٤ ،

وقال . وروى ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن الزبري. أنه يوم عرفة. عكرمة عن ابن عباس
يوم احلج األكرب حني احلج أيام مىن : وروى ابن جريج عن جماهد. هو يوم النحر: مجاعة
يوم احلج األكرب أيام مىن كلها، مثل يوم صفني ويوم . وكان سفيان الثوري يقول. كلها

وقال عبد . اجلمل ويوم بعاث يراد به احلني والزمان؛ ألن هذه احلروب دامت أياما كثرية
 وهو قول ابن  يوم احلج األكرب الذي حج فيه رسول اهللا: اهللا بن احلارث بن نوفل

                                                 
 . ٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣:  التوبة آية سورة) ٤(
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 املسلمني وعيد اليهود والنصارى واملشركني، ومل جيتمع قبله سريين؛ ألنه اجتمع فيه حج
احلج األكرب القرآن، واحلج األصغر إفراد : وال بعده، واختلفوا يف احلج األكرب، فقال جماهد

قيل هلا . احلج األكرب احلج، واحلج األصغر العمرة: وقال الزهري والشعيب وعطاء. احلج
“βr& ©!$# Öü¨  {: قوله تعاىل. األصغر لنقصان أعماهلا Ìt/ zÏiΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$#   …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 { )١( ،

إن اهللا ورسوله : وقرأ يعقوب بنصب الالم أي. ورسوله أيضا بريء من املشركني: أي
*βÎ  {. برئ sù öΝçFö6 è? { )رجعتم من كفركم، وأخلصتم التوحيد، )٢ }  uθ ßγ sù ×öyz öΝà6©9 ( 

β Î)uρ öΝçG øŠ©9uθ s? { )عرضتم عن اإلميان، ، أ)٣}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù öΝä3¯Ρr& çöxî “ Ì“ Éf ÷èãΒ «!$# 3 ÎÅe³o0 uρ t Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. >U#x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩⊂∪ { )٤ (. 

]٤ [}  ω Î) š Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z Ï iΒ t Ï. Î ô³ ßϑ ø9 : ، هذا استثناء من قـولـه)٥( } #$

}  ×ο u !# t t/ z Ï iΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z Ï iΒ t Ï. Î ô³ ßϑ ø9  إال من عهد )٦( } ∪⊆∩ #$

  الذين عاهدمت من املشركني، وهم بنو ضمرة حي من كنانة، أمر اهللا تعاىل رسوله
بإمتام عهدهم إىل مدهتم، وكان قد بقي من مدهتم تسعة أشهر، وكان السبب فيه أهنم 

Ν§  {: مل ينقضوا العهد، وهذا معىن قوله تعاىل èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© { )من )٧ 

öΝ  {عهدهم الذي عاهدمتوهم عليه،  s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ { )مل يعاونوا، )٨ ،}  öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

                                                 
 . ٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٨(
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#Y‰tnr& { )بالضـاد ) مل ينقضوكم( :وقـرأ عطـاء بن يسـار. ، مـن عدوكـم)١

þθ#)  {املعجمــة مـن نقض العهـد،  ‘ϑ Ï?r'sù öΝÎγ øŠs9Î) óΟèδ y‰ôγ tã { )فأوفـوا هلم )٢ ،

>n’4  {بعهدهـم،  Î) öΝÍκÌE£‰ãΒ 4 { )ـه، ، إىل أجلهـم الذي عاهدمتوهـم علي)٣}  ¨β Î) ©!$# 

=Ït ä† tÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )٤ (. 

ى] ٥[ ه تعاـل ، )٦( } #$:ãåκô−F{$# ãΠãçtø  {، انقضـى ومضـى )٥( } #$sŒÎ*sù y‡n=|¡Σ#  {: قوـل

هي : وقال جماهد وابن إسحاق. هي األشهر األربعة رجب وذو القعـدة وذو احلجة واحملرم: قيل
عة أشهر، ومن ال عهد له فأجله إىل انقضاء احملرم شهور العهد فمن كان له عهده فعهده أرب

فإن . وقيل هلا حرم ألن اهللا تعاىل حرم فيها على املؤمنني دماء املشركني والتعرض هلم. مخسون يوما
؟ )٧( } #$:sŒÎ*sù y‡n=|¡Σ$# ãåκô−F{$# ãΠãçtø#  {: ولـرم واهللا تعاىل يقـهذا القدر بعض األشهر احل: قيل

اه: قيل مضـت : ملا كان هذا القدر متصال مبا مضى أطلق عليه اسـم اجلمــع، ومعـن
 θè=çGø%$$sù#)  {: هـقول.رمـاملــدة املضروبة اليت يكـون معهـا انسـالخ األشهـر احل

tÏ.Îô³ßϑø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ›?‰y ùρ { )رم، ـل احلــ، يف احل)٨}  óΟèδρä‹äzuρ { )وأسروهم، )٩ ،

                                                 
 . ٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٩(
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}  öΝèδρçÝÇôm$#uρ { )قال ابن عباس. احبسهم: ، أي)١ يريد إن حتصنوا فاحصروهم، أي  :

 ρß‰ãèø%$#uρ öΝßγs9#)  {. امنعوهم من دخول مكة والتصرف يف بالد اإلسالم. وقيل. امنعوهم من اخلروج

¨≅à2 7‰|¹ós∆ 4 { )على كل طريق، واملرصد املوضع الذي يرقب فيه العدو من رصدت : ، أي)٢

أقعدوا هلم : وقيل. الشيء أرصده إذا ترقبته، يريد كونوا هلم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا
 θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ#)  {، من الشرك، )βÎ*sù (#θç/$s? { )٣  {بطريق مكة حىت ال يدخلوها، 

nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 { )٤( ،يقول دعوهم فليتصرفوا يف أمصارهم، ويدخلوا مكة ،}  ¨βÎ) ©!$# 

Ö‘θàxî { )ملن تاب، )٥ ،}  ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪ { )هذه اآلية نسخت كل : وقال احلسني بن الفضل. )٦

 . آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب على أذى األعداء

βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Îô³ßϑ÷  {: قوله تعاىل] ٦[ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ وإن استجارك : ، أي)٧( } #$

استأمنك بعد انسالخ األشهر احلرم : أحد من املشركني الذين أمرتك بقتاهلم وقتلهم، أي
çν  {. ليسمع كالم اهللا öÅ_ r'sù { )وآمنه، ، فأعذه )٨}  4 ®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# { )فيما )٩ ،

ΟèO çµ¢  {له وعليه من الثواب العقاب،  øóÎ= ö/r& …çµ uΖtΒ ù'tΒ 4 { )إن مل يسلم أبلغه مأمنه، : ، أي)١٠

                                                 
 . ٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٦: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٦: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٦: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٦: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٣٠ 

املوضـع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله، : أي
}  y7Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∉∪ { )ال يعلمون دين اهللا وتوحيده فهم : ، أي)١

 . هذه اآلية حمكمة إىل يوم القيامة: قال احلسن. حمتاجون إىل مساع كالم اهللا
قوله تعاىل كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشِرِكَني َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلِه ِإلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد 

 .... َحَراِمالَْمْسِجِد الْ
#y  {: ىـه تعالـقول] ٧[ ø‹ Ÿ2 ãβθ ä3 tƒ t Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 î‰ ôγ tã y‰Ψ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ 

ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ { )ال يكون هلم عهد : ، هذا على وجه التعجب، ومعناه جحد، أي)٢

وال عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد، مث استثىن فقال جل وعال عند اهللا 
}  ω Î) š Ï% ©! $# óΟ ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: هم : ، قال ابن عباس)٣( } ) #$

 يوم   أهل مكة الذين عاهدهم رسول اهللاهـم: وقـال قتـادة. قريش
$  {: ىـال اهللا تعالـق. احلديبية yϑ sù (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# öΝ ä3 s9 { )علـى العهـد، :  أي)٤

}  (#θ ßϑŠ É) tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 { )فلم يستقيموا، ونقضوا العهد، وأعانوا بين بكر على )٥ ،

 بعد الفتح أربعة أشهر خيتارون من أمرهم إما أن  خزاعة، فضرب هلم رسول اهللا
قال . يسلموا، وإما أن يلحقوا بأي بالد شاؤوا، فأسلموا قبل األربعة األشهر

هم قبائل من بكر بنو خزمية وبنو مدجل وبنو ضمرة : السدي والكليب وابن إسحاق
وبنو الديل، وهم الذين كانوا قد دخلوا يف عهد قريش يوم احلديبية، فلم يكن 
نقض العهد إال قريش وبنو الديل من بين بكر، فأمر بإمتام العهد ملن مل ينقض وهم 

                                                 
 . ٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٧: سورة التوبة آية ) ٥(
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واب ألن هذه اآليات نزلت بعد نقض قريش وهذا القول أقرب إىل الص. بنو ضمرة
$  {: العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء قد مضى yϑ sù (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# öΝ ä3 s9 

(#θ ßϑŠ É) tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; 4 { )وإمنا هم الذين قال)١   }  ω Î) š Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z Ï iΒ 

t Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© { )كما نقصكم قريش، ومل يظاهروا عليكم )٢ 

 }  ¨β أحدا كما ظاهرت قريش بين بكر على خزاعة حلفاء رسول اهللا Î) ©! $# 

= Ït ä† š É) −G ßϑ ø9 $# ∩∠∪ { )٣( . 

#y  {: قوله تعاىل]٨[ ø‹ Ÿ2 β Î) uρ (#ρ ã yγ ôà tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ { )هذا مردود على اآلية )٤ ،

Ÿω (#θ  { اهللا وإن يظهروا عليكم، -كيف يكون هلم عهد عند: األوىل تقديره ç7 è% ö tƒ 

öΝ ä3‹ Ïù ~ω Î) Ÿω uρ Zπ ¨Β ÏŒ 4 { )تقتلوهنم، وهم إن يظهروا عليكم، كيف ال:  قال األخفش)٥ 

ال : وقال قطرب. ال ينتظروا: وقال الضحاك. ال حيفظوا: يظفروا بكم، ال يرقبوا: أي
: وقال قتادة اإلل. رمحا: قرابة وقال ميان: قال ابن عباس والضحاك. يراعوا فيكم إال

وقال . وكذلك الذمة إال أنه كرر الختالف اللفظني. هو العهد: وقال السدي. احللف
ال يرقبون (  والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة اإلل هو اهللا: أبو جملز وجماهد
وال ذمـة . مثل جربائيل وميكائيـل. بالياء، يعين اهللا عـز وجـل) يف مؤمن إيال

Ν  {. عهـدا: أي ä3 tΡθ àÊ ö ãƒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ { )يطيعونكم بألسنتهـم خالف : ، أي)٦

                                                 
 . ٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٦(
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٩٣٢ 

4  {م، ـمـا يف قلوهب ’ n 1 ù' s ? u ρ óΟ ßγ ç/θ è= è% { )اإلميـان )١ ،}  öΝ èδ ç s Y ò2 r & u ρ 

š χθ à) Å¡≈ s ù ∩∇∪ { )هذا يف املشركني وكلهم فاسقون فكيف قال: ، فإن قيل)٢ :

}  öΝ èδ ç s Y ò2 r & u ρ š χθ à) Å¡≈ s ù ∩∇∪ { )أراد بالفسق نقض العهد هاهنا، : قيل؟ )٣

öΝ  {: وكان يف املشركني من وىف بعهده وأكثرهم نقضوا فلهذا قال èδ ç s Y ò2 r & u ρ 

š χθ à) Å¡≈ s ù ∩∇∪ { )٤( . 

]٩ [}  (# ÷ρ u tI ô© $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% { )وذلك أهنم نقضوا العهد الذي )٥ ،

أطعم أبو : قال جماهد.  بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان بينهم وبني رسول اهللا
ρ#)  {سفيان حلفاءه،  ‘‰ |Á sù  tã ÿ Ï& Î#‹ Î6 y™ 4 { )فمنعوا الناس من الدخول يف دين )٦ ،

 إن أهل الطائف أمدوهم باألموال ليقووهم على حرب  وقال ابن عباس. اهللا
 .}  öΝ رسول اهللا åκ ¨Ξ Î) u !$ y™ { )بئس )٧ }  $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∪ { )٨ (. 

]١٠ [}  Ÿω tβθç7è% ötƒ ’Îû ?ÏΒ ÷σãΒ ~ω Î) Ÿω uρ Zπ ¨Β ÏŒ 4 { )ال تبقوا عليهم أيها املؤمنون :  يقول)٩

š  {كما ال يبقون عليكم لو ظهروا  Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχρß‰tG ÷è ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )بنقض العهد)١٠  . 
                                                 

 . ٨: ة سورة التوبة آي) ١(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٩: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٠: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ١٠: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٣٣ 

]١١ [}  š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχρß‰tG ÷è ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )من الشرك، )١ ،}  (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù { )فهم إخوانكم، )٢ ،}  ’Îû Çƒ Ïe$! ، هلم ما لكم )٣( } 3 #$

≅ã  {وعليهم ما عليكم،  Å_ÁxçΡuρ ÏM≈tƒ Fψ$# { )نبني اآليات )٤ ،}  5Θöθ s)Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊇∪ { )٥( 
أمرمت بالصالة والزكاة : قال ابن مسعود. حرمت هذه اآلية دماء أهل القبلة: قال ابن عباس
 .  فال صالة لهفمن مل يزك

β  {: قوله تعاىل] ١٢[ Î) uρ (# þθ èW s3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )نقضوا عهودهم، )٦ ،}  . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ 

öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã { )عقدهم يعين مشركي قريش، )٧ ،}  (#θ ãΖ yè sÛ uρ { )قدحوا )٨ ،}  ’ Îû 

ôΜ à6 ÏΖƒ ÏŠ { )فهذا دليل على أن الذمي إذا طعن يف دين اإلسالم ظاهرا . ، وعابوه)٩

#)  {د، ـه عهـال يبقى ل þθ è= ÏG≈ s) sù sπ £ϑ Í← r& Ì ø à6 ø9 ة ـل الكوفـ، قرأ أه)١٠( }   #$

sπ  {: امـوالش £ϑ Í← r& { )هبمزتني حيث كان، وقرأ الباقون بتليني اهلمزة الثانية)١١  .

نزلت يف أيب : قال ابن عباس. رؤوس املشركني وقادهتم من أهل مكة: وأئمة الكفر

                                                 
 . ١٠: وبة آية سورة الت) ١(
 . ١١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ٩(
  .١٢: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ١١(
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٩٣٤ 

وأيب جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أيب جهل وسائر سفيان بن حرب 
وقال . رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد، وهم الذين مهوا بإخراج الرسول

 : جماهد
ما قوتل أهل هذه اآلية، ومل يأت : وقال حذيفة بن اليمان. هم أهل فارس والروم

öΝßγ  {أهلها بعد،  ¯ΡÎ) Iω z≈ yϑ ÷ƒ r& óΟßγ s9 { )ال : قال قطرب. ال عهود هلم، مجع ميني: ، أي)١

ال تصديق هلم وال دين : بكسر األلف، أي) ال إميان هلم( :وقرأ ابن عامر. وفاء هلم بالعهد
öΝßγ  {وهم حيث وجدمتوهم، هو من األمان أي ال تؤمنوهم، واقتل. وقيل. هلم ¯= yè s9 

šχθ ßγ tG⊥tƒ ∩⊇⊄∪ { )عن : وقيل. لكي ينتهوا عن الطعن يف دينكم واملظاهرة عليكم. ، أي)٢

 . الكفر

Ÿω  {: مث حض املسلمني على القتال فقال جل ذكره] ١٣[ r& šχθ è= ÏG≈ s) è? $ YΒ öθ s% 

(# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )نقضوا عهدهم، وهم الذين نقضوا عهد الصلح باحلديبية، )٣ ،

θ#)  {. وأعانوا بين بكر على خزاعة ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9 ، من مكة حني )٤( } #$

Ν  {اجتمعوا يف دار الندوة،  èδ uρ öΝ à2ρ â y‰ t/ { )بالقتال، )٥ ،}  š^ ¨ρ r& Bο § tΒ 4{ )٦( ،

ال ننصرف حىت نستأصل حممدا : يوم بدر، وذلك أهنم قالوا حني سلم العري: يعين
أراد أهنم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول : وقال مجاعة من املفسرين. وأصحابه

                                                 
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ٦(
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٩٣٥ 

 }  óΟ اهللا ßγ tΡ öθ t± øƒ rB r& 4 { )أختافوهنم فتتركون قتالـهم، )١ ،}  ª! $$ sù ‘, ym r& β r& 

çν öθ t± øƒ rB{ )قتاهلم،  يف ترك )٢}  β Î) Ο çFΖ ä. š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ { )٣ (. 

                                                 
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٣: توبة آية سورة ال) ٣(
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٩٣٦ 

قوله تعاىل قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبأَْيِديكُْم َوُيْخِزِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْوٍم 
 .... ْؤِمِنَنيُم

]١٤ [}  öΝ èδθ è= ÏF≈ s % ÞΟ ßγ ö/ É j‹ y è ãƒ ª ! $ # öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r ' Î/ { )م، ـ، يقتلهم اهللا بأيديك)١

}  öΝ Ïδ Ì“ øƒ ä† u ρ { )ويذهلم باألسر والقهر )٢ ،}  öΝ ä. ÷ ÝÇΖ t ƒ u ρ óΟ Îγ öŠ n = t æ É# ô± o „ u ρ u ‘ρ ß‰ ß¹ 

7Θ öθ s š  {، ويربئ داء قوم، )٣( } %  ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ { )مما كانوا ينالونه من )٤ ،

  أراد صدور خزاعة حلفاء رسول اهللا: وقال جماهد والسدي. األذى منهم
حيث أعانت قريش بين بكر عليهم، حىت نكأوا فيهم، فشفى اهللا صدورهم من 

 .  وباملؤمنني بين بكر بالنيب

]١٥ [}  ó=Ïδ õ‹ãƒ uρ xáø‹xî óΟÎγ Î/θ è= è% 3 { )كرهبا ووجدها مبعونة قريش بين بكر )٥ ،

Ü>θçFtƒ  {عليهم، مث قال مستأنفا  uρ ª!$# 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 3 { )فيهديه إىل اإلسالم كما فعل )٦ ،

ª!$#uρ îΛ  {بأيب سفيان وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو،  Î= tæ íΟŠ Å3ym ∩⊇∈∪ { )٧ (. 

ôΘ  {: يقوله تعاىل] ١٦[ r& óΟ çF ö6 Å¡ ym { )أظننتم )٨ ،}  β r& (#θ ä. u øI è? { )قيل)٩ ، :

أم حسبتم أن : الذين شق عليهم القتال، فقالللمؤمنني : وقيل. هذا خطاب للمنافقني

                                                 
 . ١٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٥: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٦: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٦: سورة التوبة آية ) ٩(
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٩٣٧ 

$  {تتركوا، فال تؤمروا باجلهاد، وال متتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب،  £ϑ s9 uρ ÄΝ n= ÷è tƒ 

ª! t  {، ومل ير اهللا )١( } #$ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ óΟ s9 uρ (#ρ ä‹ Ï‚ −G tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω uρ  Ï& Î!θ ß™ u‘ 

Ÿω uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Zπ yf‹ Ï9 uρ 4 { )وقال . ، بطانة وأولياء يوالوهنم، ويفشون إليهم أسرارهم)٢

: وقال أبو عبيدة. أولياء: وقال عطاء. خديعة: ال الضحاكوق. وليجة خيانة: قتادة
. كل شيء أدخلته يف شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون يف القوم وليس منهم

م وليجيت ـهو وليجيت، وه: من خيتص بدخيلة أمره دون الناس، يقال: فوليجة الرجل
!ª  {. عـللواحد واجلم $# uρ 7 Î7 yz $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇∉∪ { )٣ (. 

$  {: قوله تعاىل] ١٧[ tΒ tβ% x. tÏ.Îô³ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# { )اآلية، قال ابن )٤ 

ملا أسر العباس يوم بدر عريه املسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، : عباس رضي اهللا عنهما
مالكم تذكرون مساوينا، وال تذكرون حماسننا؟ :  القول، فقال العباس وأغلظ علي
إنا لنعمر املسجد احلرام، وحنجب الكعبة، :  ألكم حماسن؟ فقال نعم فقال له علي
َما كَانَ ِللُْمْشِرِكَني أَنْ َيْعُمُروا َمَساِجَد ( : ردا على العباس ، فأنزل اهللاونسقي احلاج

ما ينبغي للمشركني أن يعمرا مساجد اهللا، وأوجب على املسلمني منعهم من : ، أي)اللَِّه
ذلك، ألن املساجد إمنا تعمر لعبادة اهللا وحده، فمن كان كافرا باهللا فليس من شأنه أن 

ب مجاعة إىل أن املراد منه العمارة املعروفة من بناء املسجد ومرمته عند يعمرها فذه
ومحل بعضهم العمارة هاهنا على . اخلراب، فيمنع منه الكافر حىت لو أوصى به ال ميتثل

ما كان للمشركني أن يتركوا فيكونوا أهل : قال احلسن. دخول املسجد والقعود فيه
على التوحيد، وأراد به املسجد ) مسجد اهللا( لبصرةقرأ ابن كثري وأهل ا. املسجد احلرام

                                                 
 . ١٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٦: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٧: سورة التوبة آية ) ٤(
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٩٣٨ 

nο  {. احلرام، لقوله تعاىل u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø: Ÿξsù (#θ  {: ، ولقوله تعاىل)١( } #$ ç/tø)tƒ 

y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# { )باجلمع، واملراد منه أيضا املسجد ) مساجد اهللا( :، وقرأ اآلخرون)٢

رمبا ذهبت : قال الفراء. إمنا قال مساجد ألنه قبلة املساجد كـلها: قال احلسن. احلرام
: اجلمع إىل الواحد، أال ترى أن الرجل يركب الربذون فيقولالعرب بالواحد إىل اجلمع وب

. فالن كثري الدرهم والدينار، يريد الدراهم والدنانري: أخذت يف ركوب الرباذين، ويقال
zƒ  {: وقوله تعاىل Ï‰Îγ≈ x© #’ n?tã ΝÎγ Å¡àΡr& Ìøä3ø9$$ Î/ 4 { )أراد وهم شاهدون، فلما )٣ ،

حنن كفار ولكن كالمهم بالكفر شاهد : مل يقولوا: نصبت، قال احلسن) وهم( طرحت
شهادهتم على أنفسهم بالكفر سجودهم : وقال الضحاك عن ابن عباس. عليهم بالكفر

رام عند القواعد، لألصنام، وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت احل
وكانوا يطوفون بالبيت عراة، كلما طافوا شوطا سجدوا ألصنامهم، ومل يزدادوا بذلك من 

شهادهتم على أنفسهم بالكفر وهو أن النصراين يسأل : وقال السدي. اهللا تعاىل إال بعدا
أنا يهودي، ويقال للمشرك ما دينك؟ : أنا نصراين، واليهودي يقول: من أنت؟ فيقول

y7  {قال اهللا تعاىل . مشرك: لفيقو Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& { )لغري اهللا)٤   }  
’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊇∠∪ { )٥ (. 

$  {: قال تعاىل] ١٨[ yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô tΒ š∅ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 

tΠ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©!  ومل خيف يف الدين غري اهللا مل )٦( } ) #$
                                                 

 . ١٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٨: لتوبة آية سورة ا) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٣٩ 

†#  {يترك أمر اهللا خلشية غريه،  |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z ÏΒ š Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $# 

فأولئك هم املهتدون، واملهتدون هم :  من اهللا واجب، أي)وعسى( ،)١( } ∪∇⊆∩

قال : عن أيب سعيد اخلدري قال.  اليت تؤدي إىل اجلنة املتمسكون بطاعة اهللا
: فإن اهللا قال" د فاشهدوا له باإلميان إذا رأيتم الرجل يتعاهد املسج {  رسول اهللا

}  $ yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô tΒ š∅ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# { )٣( } )٢( . 

=Λäù÷ *  {: قوله] ١٩[ yè y_ r& sπ tƒ$ s)Å™ Ædl !$ pt ø: قال :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٤( } #$

لئن كنتم سبقتمونا باإلسالم واهلجرة واجلهاد، لقد كنا نعمر : العباس حني أسر يوم بدر
 هذه اآلية، وأخرب أن عمارهتم املسجد املسجد احلرام، ونسقي احلاج، فأنزل اهللا تعاىل

  احلرام وقيامهم على السقاية ال تنفعهم مع الشرك باهللا، واإلميان باهللا واجلهاد مع النيب
sπ  {خري مما هـم عيه  tƒ$ s)Å™ { )قوله. حلماية مصدر كالرعاية وا)٥ :}  nο u‘$ yϑ Ïã uρ 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tpt ø: $# ôyϑ x. ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# { )احلاج وعمارة : ، فيه اختصار تقديره)٦

السقاية : اد من جاهد يف سبيل اهللا؟ وقيلاملسجد احلرام كإميان من آمن باهللا وجه
أجعلتم ساقي احلاج وعامر املسجد احلرام كمن : والعمارة مبعىن الساقي العامر، وتقديره

èπ  {: آمن باهللا واليوم اآلخر، وجاهد يف سبيل اهللا؟ وهذا كقوله تعاىل t6 É)≈ yèø9$#uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9 

                                                 
 . ١٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 / ١) ٨٠٢(حديث حسن غريب، وابن ماجه يف املساجد رقم :  وقال٣٦٦ / ٧أخرجه الترمذي يف اإلميان ) ٣(

 / ١ من موارد الظمآن، واحلاكم ٩٩، وصححه ابن حبان ص ٢٢٢ / ١، والدارمي يف الصالة ٢٦٣
 . ٧٦، ٦٨ / ٣م أمحد يف املسند ،واإلما٢١٢

 . ١٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٩: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٠ 

أجعلتم ُسقَاةَ ( للمتقني، يدل عليه قراءة عبد اهللا بن الزبري وأيب بن كعب:  أي)١( } ∪⊅⊃⊆∩

≈y‰yγ  {، على مجع الساقي والعامر، )احلاج وِعمَرةَ املسجد احلرام y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 Ÿω 

tβ… âθ tFó¡tƒ y‰ΖÏã «!$# 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇∪ { )٢ (. 

t  {: قوله تعاىل] ٢٠[ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ôΜ ÏλÎ;≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ 

ãΝsàôã r& ºπ y_ u‘ yŠ { )فضيلة )٣،}  y‰ΨÏã «!$# 4 { )من الذين افتخروا بسقاية احلاج وعمارة )٤ 

y7  {املسجد احلرام  Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ç/èφ tβρâ“ Í← !$ xø9$# ∩⊄⊃∪ { )الناجون من النار)٥  . 

]٢١ [}  öΝèδ çÅe³t6 ãƒ Οßγ š/u‘ 7π yϑ ôm tÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ 5β≡uθ ôÊ Í‘ uρ ;M≈ ¨Ζy_ uρ öΝçλ°; $ pκ Ïù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É)•Β ∩⊄⊇∪ { )٦ (. 

]٢٢ [}  š Ï$Î#≈ yz !$ pκ Ïù #´‰t/r& 4 ¨β Î) ©!$# ÿ…çν y‰ΨÏã íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊄⊄∪ { )٧ (. 

]٢٣ [}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u !$ t/# u öΝ ä3 tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& { )٨( 
  {بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم وتؤثر املقام معهم على اهلجرة واجلهاد، 

Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ t  {، اختاروا )٩( } #$ ø à6 ø9 $# ’ n? tã Ç≈ yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ Ï iΒ { )١٠( ،

                                                 
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ١(
 . ١٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٢١: بة آية سورة التو) ٦(
 . ٢٢: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٢٣: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤١ 

y7  {لعهم على عورة املسلمني ويؤثر املقام معهم على اهلجرة واجلهاد فيط Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 ، وكان يف ذلك الوقت ال يقبل اإلميان إال، من مهاجر، فهذا )١( } ∪⊃⊅∩ #$

 ). فأولئك هم الظاملون( :معىن قوله

≅ö  {: مث قال تعاىل] ٢٤[ è% { )يا حممد هلؤالء املتخلفني عن اهلجرة، )٢ }  βÎ) tβ% x. 

öΝä.äτ !$ t/# u { )إن حنن : ، وذلك ملا نزلت اآلية األوىل قال الذين أسلموا ومل يهاجروا)٣

≅ö  {هاجرنا ضاعت أموالنا، وذهبت جتاراتنا، وُخّربْت دوُرَنا، وقطعنا أرحامنا، فرتل  è% 

β Î) tβ%x. öΝä.äτ !$ t/# u öΝà2 äτ !$ oΨö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ± tã uρ { )قرأ أبو بكر عن )٤ ،

باأللف على اجلمع، واآلخرون بال ألف على التوحيد ألن ) عشرياتكم( :عاصم
ال تكاد : قراءة أن أبا احلسن األخفش قالالعشرية واقعة على اجلمع، ويقوي هذه ال

≡îΑ  {العرب جتمع العشرية على العشريات، إمنا جتمعها على العشائر  uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çG øù u tI ø% $# 

×ο t≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß Å3≈ |¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ |Ê ö s? { )تستطيبوهنا يعين القصور : ، أي)٥

=¡  {واملنازل،  ym r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ Ï iΒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/ u tI sù { )٦( ،

4  {تظروا، فان ®L ym š† ÎA ù' tƒ ª! $#  Íν Í ö∆ r' Î/ 3 { )وقال جماهد . بقضائه: ، قال عطاء)٧

                                                 
 . ٢٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٢ 

!ª  {د، ـر هتديـبفتح مكة، وهذا أم: ومقاتل $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ { )ق وال ـ، ال يوف)١

tΠ  {د ـيرش öθ s) ø9 $# š É) Å¡≈ x ø9  .  اخلارجون عن الطاعة)٢( } ∪⊇⊅∩ #$

‰ô  {: ىـعاله تـقول]٢٥[ s) s9 ãΝ à2 u |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z ÏÛ# uθ tΒ { )د، ـمشاه: ، أي)٣

}  ;ο u ÏW Ÿ2   tΠ öθ tƒ uρ A ÷ uΖ ãm   øŒ Î) öΝ à6 ÷G t6 yf ôã r& öΝ à6 è? u øY x. { )لن نغلب اليوم :  حىت قلتم)٤

öΝ  {من قلة  n= sù Ç øó è? öΝ à6Ζ tã { )كثرتكم، )٥ ،}  $ \↔ ø‹ x© { )يعين إن الظفر ال )٦ ،

ôM  {يكون بالكثرة،  s%$ |Ê uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ { )برحبها : ، أي)٧

Ν§  {ا، ـوسعته èO Ν çG øŠ ©9 uρ š Ì Î/ ô‰ •Β ∩⊄∈∪ { )منهزمني)٨  . 

]٢٦ [}  §Ν èO tΑ t“Ρ r& ª! …  {، بعد اهلزمية، )٩( } #$ çµ tG t⊥‹ Å3 y™ { )يعين)١٠ ، :

’4  {األمنة والطمأنينة، وهي فعيلة من السكون  n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n? tã uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

tΑ t“Ρ r& uρ # YŠθ ãΖ ã_ óΟ ©9 $ yδ ÷ρ t s? { )ال للقتال، ولكن لتجبني : وقيل. املالئكة. ، يعين)١١

  {الكفار، وتشجيع املسلمني، ألنه يروى أن املالئكة مل يقاتلوا إال يوم بدر، 
                                                 

 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٢٥: وبة آية سورة الت) ٨(
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٣ 

z> ¤‹ tã uρ š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 4 { )بالقتل واألسر وسيب العيال وسلب األموال، )١ ،}  
š Ï9≡ sŒ uρ â !# t“ y_ t Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∉∪ { )٢ (. 

]٢٧ [}  ¢Ο èO Ü>θ çG tƒ ª! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ 3 { )فيهديه إىل )٣ 

!ª  {اإلسالم،  $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄∠∪ { )٤ (. 

ىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الُْمْشِركُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْرُبوا الَْمْسِجَد الَْحَراَم َبْعَد قوله تعا
 ..... َعاِمِهْم َهذَا

$  {: قوله تعاىل] ٢٨[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ { )اآلية، )٥ 

وهو مصدر يستوي فيه الذكر . خبيث: وقيل. جنس قذر: قال الضحاك وأبو عبيدة
واألنثى والتثنية واجلمع، فأما النجس بكسر النون وسكون اجليم فال يقال على االنفراد، 

نون، وكسر اجليم، وأراد به جناسة جنس بفتح ال: رجس جنس، فإذا أفرد قيل: إمنا يقال
مساهم جنسا؛ ألهنم جينبون فال : وقال قتادة. احلكم ال جناسة العني، مسوا جنسا على الذم

Ÿξ  {: وقوله تعاىل. يغتسلون، وحيدثون فال يتوضؤون sù (#θ ç/tø)tƒ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# { )٦( ،

أراد منعهم من دخول احلرم ألهنم إذا دخلوا احلرم فقد قربوا من املسجد احلرام، وأراد به 
≈z  {: احلرم، وهذا كما قال اهللا تعاىل ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ#tys ø9$# { )قوله. ، وأراد به احلرم ألنه أسرى به من بيت أم هانئ)٧ :}  y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΒ$ tã 

                                                 
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٥(
  .٢٨: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٤ 

#x‹≈ yδ 4 { )فيه أبو بكر، يعين العام الذي حج )١  بالناس، ونادى علي كرم اهللا وجهه 

β÷  {: هـقول. رةـبرباءة، وهو سنة تسع من اهلج Î)uρ óΟçFøÅz \'s#øŠtã { )وذلك أن أهل )٢ ،

ن يأتون مكة بالطعام، ويتجرون، فلما مكة كانت معايشهم من التجارات وكان املشركو
 فأنزل اهللا  وذكروا لرسول اهللامنعوا من دخول احلرم خافوا الفقر، وضيق العيش، 

β÷  {: تعاىل Î) uρ óΟ çF ø Åz \' s# øŠ tã { )يعيل عيلة إذا افتقر، عال:  فقرا وفاقة، يقال)٣ }  
t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $#  ÏΒ ÿ Ï& Î# ôÒ sù β Î) u !$ x© 4 χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å6 ym ∩⊄∇∪ { )قال )٤ ،

: وقال مقاتل. كثر خريهم بأن أنزل عليهم املطر مدرارا، ف فأغناهم اهللا: عكرمة
أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن، وجلبوا املرية الكثرية إىل مكة فكفاهم اهللا 

 . عوضهم اهللا منها اجلزية فأغناهم هبا: وقال الضحاك وقتادة. ما كانوا خيافون

=θè#)  {: قوله تعاىل] ٢٩[ ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ { )نزلت : ، قال جماهد)٥

: وقال الكليب.  بقتال الروم، فغزا بعد نزوهلا غزوة تبوك هذه اآلية حني أمر رسول اهللا
نزلت يف قريظة والنضري من اليهود، فصاحلهم وكانت أول جزية أصاهبا أهل اإلسالم، 

θ#)  {: قال اهللا تعاىل:  أصاب أهل الكتاب بأيدي املسلمنيوأول ذل è=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ÿω 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# { )أهل الكتاب مؤمنون باهللا واليوم : ، فإن قيل)٦

عزير ابن اهللا واملسيح ابن اهللا، ال : ال يؤمنون كإميان املؤمنني، فإهنم إذا قالوا: خر؟ قيلاآل

                                                 
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٥ 

Ÿω  {. يكون ذلك إميانا باهللا uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ 

Èd,ys ø9$# { )احلق هو : وقال قتادة. ال يدينون الدين احلق، أضاف االسم إىل الصفة: ، أي)١

معناه وال يطيعون اهللا تعاىل : وقال أبو عبيدة. ال يدينون دين اهللا ودينه اإلسالم: اهللا، أي
z  {. طاعة أهل احلق ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 اليهود والنصارى : ، يعين)٢( } #$

}  4 ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9   {، وهي اخلراج املضروب على رقاهبم، )٣( } #$ tã 

7‰ tƒ { )يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غري : قال أبو عبيدة. ، عن قهر وذل)٤

يعطوهنا بأيديهم، وال يرسلون هبا على يد : وقال ابن عباس. طيب نفس أعطاه عن يد
عن إقرار بإنعام املسلمني عليهم : وقيل. نقد وال نسيئة:  أيعن يد: وقيل. غريهم

öΝ  {بقبول اجلزية منهم،  èδ uρ šχρ ã Éó≈ |¹ ∩⊄∪ { )أذالء مقهورون)٥ ، . 

ÏMs9$  {: قوله تعاىل] ٣٠[ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «!$# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( 

š Ï9≡sŒ Οßγ ä9öθ s% óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ( { )مل يذكر : قال أهل املعاين. ، يقولون بألسنتهم من غري علم)٦

šχθ  {. ال مقرونا باألفواه واأللسن إال كان ذلك زورااهللا تعاىل قو ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ { )قرأ )٧ ،

ضاهيته : عاصم بكسر اهلاء مهموزا، واآلخرون بضم اهلاء مهموزا، ومها لغتان يقال
: وقال جماهد. واملضاهاة املشاهبة.  يشاهبون  ابن عباسقال. وضاهأته، ومعنامها واحد

                                                 
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٢٩: توبة آية سورة ال) ٣(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٦ 

tΑöθ  {يوافقون، : وقال احلسن. يواطئون s% t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 { )قال قتادة )١ ،

املسيح ابن اهللا كما قالت اليهود :  من قبل، فقالواضاهت النصارى قول اليهود: والسدي
: يضاهئون قول املشركني من قبل الذين كانوا يقولون: وقال جماهد. من قبل عزير ابن اهللا

شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من األمم : وقال احلسن. الالت والعزى ومناة بنات اهللا
š  {: الكافرة كما قال يف مشركي العرب Ï9≡x‹x. tΑ$ s% š Ï% ©!$# ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% Ÿ≅ ÷WÏiΒ óΟÎγ Ï9öθ s% ¢ 

ôM yγ t7≈ t±n@ óΟßγ ç/θ è= è% 3 { )يريد أن من كان يف عصر النيب: وقال القتييب. )٢  من اليهود 

ÞΟßγ  {م ـوالنصارى يقولون ما قال أولوه n= tG≈ s% ª!$# 4 { )لعنهم اهللا: ، قال ابن عباس)٣ .

ليس هو على حتقيق املقاتلة ولكنه مبعىن العجب، : وقيل. قتلهم اهللا: أي: وقال ابن جريج
}  4’̄Τr& šχθ à6sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪ { )يصرفون عن احلق بعد قيام األدلة عليه: ، أي)٤ . 

]٣١ [}  (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ { )علماءهم وقراءهم، واألحبار : أي، )٥

العلماء واحدها ِحرب وَحرب، بكسر احلاء وفتحها، والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع 
$  {واحدها راهب، كصاحب وصحبان،  \/$ t/ö‘ r& { )مل يعبدوا األحبار إهنم: ، فإن قيل)٦ 

معناه أهنم أطاعوهم يف معصية اهللا، واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما : والرهبان؟ قلنا
 وهو  أتيت رسول اهللا:  قال عن عدي بن حامت {. حرموا، فاختذوهم كاألرباب

                                                 
 . ٣٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١٨: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٧ 

ÿρ#)  {: يقرأ ä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# { )إنا :  حىت فرغ منها، قلت)١

أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتستحلونه؟ : لسنا نعبدهم، فقال
yx‹Å¡yϑ  {. )٢( } فتلك عبادهتم: بلى، قال: قلت: قال ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ { )أي)٣ ، :

$!  {اختذوه إهلا،  tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã 

šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )٤ (. 

قوله تعاىل ُيِريُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َوَيأَْبى اللَُّه ِإلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه 
 .... الْكَاِفُرونَ

]٣٢ [}  šχρ ß‰ƒ Ìãƒ βr& (#θ ä↔ ÏôÜãƒ u‘θ çΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ { )يبطلوا دين اهللا : ، أي)٥

يريدون أن يردوا القرآن : النور القرآن، أي: وقال الكليب. بألسنتهم وتكذيبهم إياه
†  {بألسنتهم تكذيبا،  p1ù'tƒ uρ ª!$# Hω Î) β r& ¢ΟÏFãƒ …çν u‘θ çΡ { )يعلي دينه، ويظهر، ويتم :  أي)٦

 }  öθ احلق الذي بعث به حممد s9uρ oν ÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٧ (. 

]٣٣ [}  uθ èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ { )الذي يأىب إال إمتام دينه هو : ، يعين)٨

“ }  3 الذي أرسل رسوله حممدا y‰ ßγ ø9 $$ Î/ { )ان ـببي: وقيل. ل القرآنـ، قي)١

                                                 
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ١(
 ٤٩٤-٤٩٢ / ٤ / ٨، ورواه خمتصرا الترمذي يف تفسري سورة براءة ٢١٥ / ١٤أخرجه الطربي يف التفسري ) ٢(

 . حديث غريب: وقال
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٨ 

È  {الفرائض،  ÏŠ uρ È d, ys ø9 …  {، وهـو اإلسالم، )٢( } #$ çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 { )ه، ـ، ليعلي)٣

’  {ره، ـوينص n? tã Çƒ Ï e$! $#  Ï& Í j# à2 { )ا، ـر األديان كلهـ، على سائ)٤}  öθ s9 uρ 

oν Ì Ÿ2 šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 اهلاء : ، واختلفوا يف معىن هذه اآلية، قال ابن عباس)٥( } ∪⊃⊃∩ #$

 ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حىت ال خيفى عليه  عائدة إىل رسول اهللا
هلاء راجعة إىل دين احلق، وظهوره على األديان هو أن ال ا: وقال اآلخرون. منها شيء

وذلك عند نزول عيسى ابن مرمي ال : وقال أبو هريرة والضحاك. يدان اهللا تعاىل إال به
معىن اآلية ليظهره على : قال احلسني بن الفضل. يبقى أهل دين إال دخل يف اإلسالم

.  فيغلبها ان اليت حول النيبليظهره على األدي: وقيل. الدين كله باحلجج الواضحة
 على األديان كلها بأن أبان لكل من  فقد أظهر اهللا رسوله: قال الشافعي رمحه اهللا

وأظهره على الشرك دين أهل . مسعه أنه احلق، وما خالفه من األديان باطل، وقال
  األميني حىت دانوا باإلسالم طوعا وكرها، الكتاب ودين األميني، فقهر رسول اهللا

وقتل أهل الكتاب وسىب، حىت دان بعضهم باإلسالم، وأعطى بعضهم اجلزية 
 . صاغرين، وجرى عليهم حكمه، فهذا ظهوره على الدين كله، واهللا أعلم

$ *  {: ىـول تعالـيق] ٣٤[ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u ¨β Î) # Z ÏW Ÿ2 š∅ Ï iΒ Í‘$ t6 ôm F{ $# 

Èβ$ t7 ÷δ ”9 $# uρ { )العلماء والقراء من أهل الكتاب، : ، يعين)٦}  tβθ è= ä. ù' u‹ s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

                                                                                                                                            
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٤٩ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ { )ون الرشا يف أحكامهم، وحيرفون كتاب اهللا، ويكتبون ، يريد ليأخذ)١

بأيديهم كتبا يقولون هذه من عند اهللا، ويأخذون هبا مثنا قليال من سفلتهم، وهي 
 خيافون لو صدقوه لذهبت عنهم  املأكل اليت يصيبوهنا منهم على تغيري نعت النيب

šχρ  {تلك املآكل،  ‘‰ ÝÁ tƒ uρ { )ويصرفون الناس، )٢ ،}   tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 3 { )٣( ،

 }  š ن اهللاـدي Ï% ©! $# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ï ø9 $# uρ Ÿω uρ $ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! كل مال تؤدى زكاته فليس بكرت، وإن . ، قال ابن عمر رضي اهللا عنهما)٤( } #$

ومثله عن . كان مدفونا وكل مال ال تؤدي زكاته فهو كرت، وإن إن مل يكن مدفونا
كل مال زاد على أربعة آالف :  أنه قال وروي عن علي بن أيب طالب. عباسابن 

ما فضل عن : وقيل. درهم فهو كرت، أديت منه الزكاة أو مل تؤد، وما دوهنا نفقة
. احلاجة فهو كرت والقول األول أصح أن اآلية يف منع الزكاة ال يف مجع املال احلالل

Ÿω  {  ، قوله )٦( )٥( } نعم املال الصاحل للرجل الصاحل {  قال النيب uρ 

$ pκ tΞθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ينفقوهنما، وال : ، ومل يقل)َولَا ُيْنِفقُوَنَها( :مل قال: ، قيل)٧( } #$

رد : وقيل. أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة: وقد ذكر الذهب والفضة مجيعا؟ قيل
θ#)  {: الـا قـم، كمـة ألهنا أعـة إىل الفضـالكناي ãΖŠ Ïè tF ó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 

                                                 
 . ٣٤: ية سورة التوبة آ) ١(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 ). ٤/١٩٧(أمحد ) ٥(
 . رواه أمحد وابن منيع عن عمرو بن العاص: "٤٢٤ ص ٢قال العالمة العجلوين يف كتابة كشف اخلفاء ج) ٦(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٥٠ 

$ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9 { )رد الكناية إىل الصالة ألهنا أعم )١ ،}  Ν èδ ÷ Å e³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& 

 . أنذرهم: أي. )٢( } ∪⊇⊃∩

]٣٥ [}  tΠöθ tƒ 4‘yϑ øt ä† $ yγ øŠn= tæ ’Îû Í‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ { )تدخل النار، فيوقد عليها أي: ، أي)٣ :

”2  {على الكنوز، حمالة  uθ õ3çG sù $ pκÍ5 { )هبا، ، فتحرق)٤ }  öΝßγ èδ$t6 Å_ { )تدخل : ، أي)٥

öΝåκæ5θ  {: النار فيوقد عليها أي ãΖã_ uρ öΝèδâ‘θ ßγ àßuρ ( { )مل خص :  سئل أبو بكر الوراق)٦

ألن الغين صاحب الكرت إذا رأى الفقري قبض : اجلباه واجلنوب والظهور بالكي؟ قال
≈›x#  {: قوله تعاىل. جبهته، وزوى ما بني عينيه، وواله ظهره، وأعرض عنه بكشحه yδ $ tΒ 

öΝè?÷”t∴Ÿ2 { )يقال هلم هذا ما كرتمت، : ، أي)٧}  ö/ä3Å¡àΡL{ (#θ è%ρä‹sù $ tΒ ÷ΛäΖä. šχρ â“ ÏΨ õ3s? 

هذه اآلية يف : ال بعض الصحابةوق. متنعون حقوق اهللا تعاىل يف أموالكم: ، أي)٨( } ∪∋⊃∩

هي عامة يف أهل الكتاب واملسلمني، وبه قال أبو ذر رضي . وقال األكثرون. أهل الكتاب
 . اهللا عنه

β¨  {: قوله تعاىل] ٣٦[ Î) nο £‰Ïã Í‘θ åκ’¶9$# { )عدد الشهور، :  أي،)٩}  y‰ΖÏã «!$# $ oΨ øO$# 

u|³tã #\öκy− ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$# { )وهي احملرم وصفر وربيع األول وربيع الثاين ومجادى )١ ،
                                                 

 . ٤٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٥١ 

: وقوله. وال وذو القعدة وذو احلجةاألوىل ومجادى اآلخرة ورجب وشعبان ورمضان وش
}  ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$# { )يف اللوح احملفوظ : وقيل. يف حكم اهللا:  أي)٢}  tΠöθ tƒ t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ { )واملراد منه الشهور اهلاللية، وهي الشهور اليت يعتد هبا )٣ ،

املسلمون يف صيامهم وحجهم وأعيادهم وسائر أمورهم، الشمسية تكون السنة ثلثمائة 
.  يوما بنقصان األهلةومخسة وستني يوما وربع يوم، واهلاللية تنقص عن ثالث مائة وستني

$!  {والغالب أهنا تكون ثالمثائة يوم وأربعة ومخسني يوما،  pκ÷]ÏΒ îπ yèt/ö‘ r& ×Πããm 4 { )من )٤ ،

م، واحد فرد وثالثة سرد رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملر: الشهور أربعة حرم وهي
}  š Ï9≡sŒ ß Ïe$! $# ãΝÍhŠs)ø9$# 4 { )احلساب املستقيم، : ، أي)٥}  Ÿξ sù (#θ ßϑ Î=ôàs? £Íκ Ïù öΝà6|¡àΡr& 

فال تظلموا فيهن أنفسكم : ينصرف إىل مجيع شهور السنة، أي) ِفيِهنَّ( :قوله: ،قيل)٦( } 4

العمل : قال قتادة. يف األشهر احلرم: أي) ِفيِهنَّ( :وقيل. بفعل املعصية، وترك الطاعة
 أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الصاحل أعظم أجرا يف األشهر احلرم والظلم فيهن

فال تظلموا فيهن أنفسكم يريد استحالل : وقال ابن عباس. الظلم على كل حال عظيما
ال جتعلوا حالهلا حراما وال حرامها : قال حممد بن إسحاق بن يسار. احلرام والغارة فيهن

θ#)  {و النسيء، ـل الشرك وهـل أهـحالال كفع è= ÏG≈s% uρ šÅ2 Îô³ßϑ ø9$# Zπ ©ù!% x. { )٧( ،

                                                                                                                                            
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣٦: لتوبة آية سورة ا) ٢(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٥٢ 

$  {مجيعا عامة،  yϑ Ÿ2 öΝä3tΡθ è= ÏG≈ s)ãƒ Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 (#þθßϑ n= ÷æ$#uρ ¨β r& ©!$# yìtΒ tÉ)−G ãΚ ø9$# ∩⊂∉∪ { )١( ،

كان كبريا، مث نسخ : فقال قوم. واختلف العلماء يف حترمي القتال يف األشهر احلرم
وهو قول قتادة وعطاء . كأنه يقول فيهن ويف غريهن) َوقَاِتلُوا الُْمْشِرِكَني كَافَّةً( :بقوله

 غزا هوازن حبنني وثقيفا  النيبإن : اخلراساين والزهري وسفيان الثوري، وقالوا
إنه غري منسوخ؛ قال : وقال اآلخرون. بالطائف، وحاصرهم يف شوال وبعض ذي القعدة

ما حيل للناس أن يغزوا يف احلرم وال يف األشهر : حلف باهللا عطاء بن أيب رباح: ابن جريج
 . احلرم إال أن يقاتلوا فيها، وما نسخت
 ....  ِزَياَدةٌ ِفي الْكُفِْر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن كَفَُرواقوله تعاىل ِإنََّما النَِّسيُء

$  {: قوله تعاىل] ٣٧[ yϑ ¯ΡÎ) âû Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ìøà6ø9$# ( { )هو مصدر : ، قيل)٢

ومنه النسيئة يف . هو مفعول كاجلريح والقتيل، وهو من التأخري: يلوق. كالسعري واحلريق
: هو من النسيان على معىن املنسي أي: أخر، وقيل: أنسأ اهللا يف أجله أي: البيع، يقال
ومعىن النسيء هو تأخري حترمي شهر إىل شهر آخر، وذلك أن العرب كانت تعتقد . املتروك

سكت به من ملة إبراهيم عليه السالم، وكانت تعظيم األشهر احلرم، وكان ذلك مما مت
عامة معايشهم من الصيد والغارة فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثالثة أشهر على 
 -التوايل، ورمبا وقعت هلم حرب يف بعض األشهر احلرم، فيكرهون تأخري حرهبم فنسؤوا

 إىل صفر،  حترمي ذلك الشهر إىل شهر آخر، وكانوا يؤخرون حترمي احملرم-أخروا: أي
فيحرمون صفر، ويستحلون احملرم، فإذا احتاجوا إىل تأخري حترمي صفر أخروه إىل ربيع 

كانوا حيجون يف : قال جماهد. هكذا شهرا بعد شهر حىت استدار التحرمي على السنة كلها
كل شهر عامني، فحجوا يف شهر ذي احلجة عامني، مث حجوا يف احملرم عامني، مث حجوا 

 قبل حجة الوداع السنة   وكذلك يف الشهور، فوافقت حجة أيب بكريف صفر عامني،

                                                 
 . ٣٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٢(
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 يف العام القابل حجة الوداع، فوافق حجه شهر  الثانية من ذي القعدة، مث حج النيب
احلج املشروع وهو ذو احلجة، فوقف بعرفة اليوم التاسع، وخطب اليوم العاشر مبىن، 

الزمان، وعاد األمر إىل ما وضع اهللا عليه وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة 
حساب األشهر احلرم يوم خلق السماوات واألرض، وأمرهم باحملافظة عليه لئال يتبدل يف 

$  {: مستأنف األيام فهذا الذي ذكرنا هو النسيء الذي ذكره اهللا تعاىل فقال yϑ ¯ΡÎ) âû Å¤ ¨Ψ9$# 

×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ìøà6ø9$# ( { )يريد زيادة كفر على كفرهم، )١ ،}  ‘≅ ŸÒ ãƒ ÏµÎ/ š Ï%©!$# (#ρ ãxx. 

…çµ tΡθ = Ït ä† { )يعين النسيء )٢ ،}  $ YΒ%tæ …çµ tΡθ ãΒ Ìhpt ä† uρ $ YΒ%tæ (#θä↔ ÏÛ# uθ ã‹Ïj9 { )ليوافقوا، : ، أي)٣

nο  {واملواطأة املوافقة،  £‰Ïã $ tΒ tΠ§ym ª!$# { )يريد أهنم مل حيلوا شهرا من احلرام إال )٤ 

حرموا مكانه شهرا من احلالل، ومل حيرموا شهرا من احلالل إال أحلوا مكانه شهرا من 
احلرام، لئال يكون احلرم أكثر من أربعة أشهر كما حرم اهللا فيكون املوافقة يف العـدد، 

}  (#θ = Ås ã‹sù $ tΒ tΠ§ym ª!$# 4 š∅ Îiƒ ã— óΟßγ s9 âþθ ß™ óΟÎγ Î=≈ yϑ ôã r& 3 { )يريد زين هلم : ، قال ابن عباس)٥

“ ª!$#uρ Ÿω  {الشيطان،  Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# š ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊂∠∪ { )٦ (. 

$  {: قوله] ٣٨[ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ $# ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{  اآلية، نزلت يف احلث على غزوة تبوك، وذلك أن )٧( } 4 #$

 ملا رجع من الطائف أمر باجلهاد لغزوة الروم، وكان ذلك يف زمان عسرة من  النيب
                                                 

 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة التوبة آية ) ٧(
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الناس وشدة من احلر حني طابت الثمار والظالل فشق عليهم اخلروج وتثاقلوا 
$  {: ىـلزل اهللا تعاـفأن yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 { )قال :  أي)١

 }  (#ρ م رسول اهللاـلك ã ÏΡ ’  { اخرجوا يف سبيل اهللا )٢( } #$ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ Ο  {لزمتـم أرضكم ومساكنكم، :  أي)٣( } 4 #$ çF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# š∅ ÏΒ Íο t Åz Fψ $  {خبفض الدنيا ودعتها من نعيم اآلخرة، : ، أي)٤( } 4 #$ yϑ sù 

ßì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ω Î) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪ { )٥ (. 

ω  {: مث أوعدهم على ترك اجلهاد، فقال تعاىل] ٣٩[ Î) (#ρ ã ÏΖ s? öΝ à6 ö/ É j‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã 

$ VϑŠ Ï9 r& { )هو احتباس املطر عنهم يف الدنيا : وقيل.  يف اآلخرة)٦}  öΑ Ï‰ ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Β öθ s% 

öΝ à2 u ö xî { )خريا منكم وأطوع )٧ }  Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? $ \↔ ø‹ x© 3 { )م النفريـ، بتركك)٨ .

}  ª! $# uρ 4’ n? tã È e≅ à2 & ó_ x« íƒ Ï‰ s% ∩⊂∪ { )٩ (. 

ω  {: قوله تعاىل] ٤٠[ Î) çνρ ã ÝÁΖ s? ô‰ s) sù çν t |Á tΡ ª! ، هذا إعالم من )١٠( } #$

 أنه املتكفل بنصر رسوله وإعزاز دينه، أعانوه أو مل يعينوه، وأنه قد نصره عند  اهللا
                                                 

 . ٣٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٣٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٣٨: التوبة آية سورة ) ٥(
 . ٣٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي
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øŒÎ) çµ  { من الَْعَدِد َوالُْعَدِد قلة األولياء وكثرة األعداء، فكيف به اليوم وهو يف كثرة y_ t÷z r& 

t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 { )ه، ـه وأرادوا تبييته ومهوا بقتلـ، من مكة حني مكروا ب)١}  š† ÎΤ$ rO 

È ÷oΨ øO  واآلخر أبو بكر  أحدمها رسول اهللا: هو أحد االثنني، واالثنان:  أي)٢( } #$

$ ( }  øŒÎ الصديق yϑ èδ † Îû Í‘$ tóø9$# { )وهو نقب يف جبل ثور مبكة، ،)٣ }  øŒÎ) ãΑθ à)tƒ 

Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( { )عاتب اهللا: ، قال الشعيب)٤  أهل األرض مجيعا 

 يكن حزن أيب بكر جبنا منه، وإمنا كان إشفاقا  ومل يف هذه اآلية غري أيب بكر الصديق
 }  tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ على رسول اهللا tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã { )على النيب: ، قيل)٥  . وقال ابن

çν…  {ل، ـه السكينة من قبـت علي وكان  فإن النيب رـعلى أيب بك: عباس y‰−ƒ r&uρ 

7Šθ ãΨàf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? { )وهم املالئكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، )٦ ،

أعانه باملالئكة يوم : وقال جماهد والكليب. ألقوا الرعب يف قلوب الكفار حىت رجعوا: وقيل
بدر، أخرب أنه صـرف عنه كيـد األعداء يف الغار، مث أظهر نصره باملالئكة يوم بدر، 

}  Ÿ≅yè y_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 šÏ% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 { )وكلمتهم الشرك وهي السفلي إىل )٧ ،

èπ  {يوم القيامة،  yϑÎ= Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 { )هي قول : قال ابن عباس.  إىل يوم القيامة)٨

                                                 
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ٨(
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روا ما قدروا بينهم يف الكيد به ليقتلوه، وكلمة اهللا كلمة الذين كف: وقيل. ال إله إال اهللا
ª!$#uρ î“ƒÍ•tã íΟŠ  {وعد اهللا أنه ناصره  Å3ym ∩⊆⊃∪ { )١ (. 

 .... ِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ِفي َسِبيِل اللَِّهقوله تعاىل اْنِفُروا ِخفَافًا َوِثقَالًا َوَجاِهُدوا ِبأَْمَوا
ρ#)  {: قوله تعاىل] ٤١[ ã ÏΡ $# $ ]ù$ x Åz Zω$ s) ÏO uρ { )قال احلسن والضحاك )٢ ،

وقال . نشاطا وغري نشاط: وعن ابن عباس. شبانا وشيوخا: وجماهد وقتادة وعكرمة
: فقراء، وثقاال أي: خفافا من املال أي: وقال أبو صاحل. ركبانا ومشاة: عطية العويف

الثقيل الذي له الضيعة، فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته، : وقال ابن زيد. أغنياء
خفافا أهل امليسرة من املال : ويروى عن ابن عباس قال. واخلفيف الذي ال ضيعة له

مستكثرين : مقلني منه، وثقاال أي: خفافا من السالح، أي: وقيل. أهل العسرةوثقاال 
. عزابا ومتأهلني: وقال ميان بن رباب. أصحاء ومرضى: منه، وقال مرة اهلمداين

خفافا مسرعني : وقيل. خفافا من حاشيتكم وأتباعكم، وثقاال مستكثرين هبم: وقيل
ρ#)  {ي فيه واالستعداد له خارجني ساعة مساع النفري، وثقاال بعد الترو ß‰ Îγ≈ y_ uρ 

öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊆⊇∪ { )٣( 
$ *  {: نسخت هذه اآلية بقوله: اسقال عطاء اخلراساين عن ابن عب tΒ uρ šχ% x. 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ملا نزلت هذه اآلية اشتد شأهنا على الناس فنسخها : ، قال السدي)٤( } #$

                                                 
 . ٤٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ٤(
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§{  {: اهللا تعاىل، وأنزل øŠ ©9 ’ n? tã Ï !$ x yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4 yÌ ö yϑ ø9 مث نزل يف .  اآلية)١( } #$

 : املنافقني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك

]٤٢ [}  öθ s9 tβ% x. $ ZÊ { tã $ Y7ƒ Ì s% { )لو كان ما : ، واسم كان مضمر، أي)٢

#  {غنيمة قريبة املتناول، : تدعوهم إليه عرضا قريبا، أي \ x y™ uρ # Y‰ Ï¹$ s% { )أي)٣ ، :

x8θ  {نـا، قريبا ه ãè t7 ¨? ^ω { )خلرجـوا معـك، )٤ ،}  . Å3≈ s9 uρ ôN y‰ ãè t/ ãΝ Íκ ö n= tã 

èπ ¤) ’±9 : وقيل. املسافة، والشقة السفر البعيد ألنه يشق على اإلنسان:  أي)٥( } 4 #$

šχθ  {الشقة الغاية اليت يقصدوهنا،  à Î= ós u‹ y™ uρ «! $$ Î/ Èθ s9 $ oΨ ÷è sÜ tF ó™ $# $ uΖ ô_ t sƒ m: öΝ ä3 yè tΒ tβθ ä3 Î= öκ ç‰ 

öΝ åκ |¦ àΡ r& { )يعين باليمني الكاذبة، )٦ ،}  ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊆⊄∪ { )يف )٧ ،

 . أمياهنم ألهنم كانوا مستطيعني

]٤٣ [}  $ xtã ª!$# šΖtã { )اثنان فعلهما رسول اهللا: ، قال عمرو بن ميمون)٨  

قال . إذنه للمنافقني وأخذه الفدية من أسارى بدر، فعاتبه اهللا كما تسمعون: ومل يؤمر هبما
  إن اهللا: قيل.  اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعريه بالذنبانظروا إىل هذا: سفيان بن عيينة

وقره، ورفع حمله بافتتاح الكالم بالدعاء له، كما يقول الرجل ملن خياطبه إذا كان كرميا 

                                                 
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٢: ة التوبة آية سور) ٢(
 . ٤٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة التوبة آية ) ٨(
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أدام : وقيل معناه. عفا اهللا عنك ما صنعت يف حاجيت، ورضي اهللا عنك أال زرتين: عنده
 . اهللا لك العفو

}  zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 { )يف التخلف عنك : ، أي)١}  4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š s9 

š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ zΜ  {رهم، ، يف أعذا)٢( } ¹| n= ÷è s? uρ š Î/ É‹≈ s3 ø9  فيها )٣( } ∪⊃⊇∩ #$

  مل يكن رسول اهللا. قال ابن عباس رضي اهللا عنه. تعلم من ال عذر له: أي
 . يعرف املنافقني يومئذ

]٤٤ [}  Ÿω š çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t Ï% ©! $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# β r& (#ρ ß‰ Îγ≈ yf ãƒ 

óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ 3 { )ال يستأذنك يف التخلف، : ، أي)٤}  ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ 

t É) −G ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊆⊆∪ { )٥ (. 

]٤٥ [}  $ yϑ ¯Ρ Î) š çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ôM t/$ s? ö‘ $# uρ 

óΟ ßγ ç/θ è= è% { )شكت ونافقت، :  أي)٦}  óΟ ßγ sù ’ Îû óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρ ßŠ ¨Š u tI tƒ ∩⊆∈∪ { )٧( ،

 . يتحريون

                                                 
 . ٤٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة التوبة آية ) ٧(
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٩٥٩ 

]٤٦ [}  * öθ s9 uρ (#ρ ßŠ# u‘ r& ylρ ã ã‚ ø9 ρ#)  { إىل الغزو، )١( } #$ ‘‰ tã V{ … ã& s! { )٢( ،

Zο  {: أي £‰ ãã { )راع، ـ، أهبة وقـوة من السالح والك)٣}   Å3≈ s9 uρ oν Ì Ÿ2 ª! $# 

öΝ ßγ rO$ yè Î7 /Ρ öΝ  {، خـروجهـم، )٤( } #$ ßγ sÜ ¬7 sV sù { )منعـهـم وحبسهـم )٥ ،

Ÿ≅Š  {روج، ـعـن اخل Ï% uρ (#ρ ß‰ ãè ø% yì  {، يف بيوتكــم، )٦( } #$ tΒ š Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# 

. مع النسوان والصبيان: وقيل. مع املرضى والزمين: ، يعين)٧( } ∪∌⊇∩

يلَ(  وقوله ِق أوحى إىل قلوهبم : وقيل. اقعدوا: قال بعضهم لبعض: أي) َو
 . وأهلموا أسباب اخلذالن

]٤٧ [}  öθ s9 (#θ ã_ tyz /ä3‹ Ïù { )وذلك أن رسول اهللا)٨ ،  أمرهم باجلهاد لغزوة 

 عسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد اهللا بن أيب على ذي  تبوك، فضرب رسول اهللا
 ختلف عنه  سار رسول اهللاُجدَّة أسفل من ثنية الوداع، ومل يكن بأقل العسكرين، فلما 

  عبد اهللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني وأهـل الريب، فأنزل اهللا تعاىل يعزي نبيه
}  öθ s9 (#θ ã_ tyz { )يعين املنافقون )٩ }  /ä3‹ Ïù { )معكم، :  أي)١٠}  $ ¨Β öΝä.ρ ßŠ# y— ω Î) 

                                                 
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٤٦: رة التوبة آية سو) ٦(
 . ٤٦: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٦٠ 

Zω$ t6 yz { )فشل بني املؤمنني بتهويل إيقاع اجلنب وال. فسادا وشرا، ومعىن الفساد: ، أي)١

θ#)  {األمر،  ãè|Ê ÷ρ V{uρ { )أسرعوا، )٢ }  öΝä3n=≈ n= Ï{ { )يف وسطكم بإيقاع العداوة ، )٣

θ#)  {: وقيل. احلديث من البعض إىل البعضوالبغضاء بينكم بالنميمة ونقل  ãè |Ê ÷ρ V{ uρ 

öΝ ä3 n=≈ n= Ï{ { )أسرعوا فيما خيل بكم:  أي)٤ .}  ãΝ à6 tΡθ äó ö7 tƒ sπ uΖ ÷F Ï ø9 : ، أي)٥( } #$

لقد مجع لكم كذا وكذا وإنكم مهزومون، : يطلبون لكم ما تفتنون به، يقولون
 )٦( العنت: يبغونكم الفتنة يعين: وقال الكليب. وسيظهر عليكم عدوكما وحنو ذلك

ه بغيا إذا ـر واخلري أبغيـبغيته الش: الفتنة الشرك، ويقال: ل الضحاكوقا. والشر
óΟ  {. هـبغيت ل: ه، يعينـالتمسته ل ä3‹ Ïù uρ tβθ ãè≈ £ϑ y™ öΝ çλ m; 3 { )قال جماهد)٧ ، :

وقال . ؤدون إليهم ما يسمعون منكـم، وهم اجلواسيسمعناه وفيكم خمربون هلم ي
!ª  {. يستمعون كالمهم ويطيعوهنم: معناه وفيكم مطيعون هلم، أي: قتادة $# uρ 

7ΟŠ Î= tæ t Ïϑ Î=≈ ©à9 $$ Î/ ∩⊆∠∪ { )٨(.  

                                                 
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٧ : سورة التوبة آية) ٥(
 ). العيب: (يف نسخة) ٦(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة التوبة آية ) ٨(
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٩٦١ 

ِد اْبَتَغُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لََك الْأُُموَر َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه قوله تعاىل لَقَ
 .... َوُهْم كَاِرُهونَ

]٤٨ [}  Ï‰s)s9 (#âθ tó tFö/$# sπ uΖ÷FÏø9$# ÏΒ ã≅ ö6 s% { )طلبوا صد أصحابك عن الدين :  أي)١

وردهم إىل الكفر، وختذيل الناس عنك قبل هذا اليوم، كفعل عبد اهللا ابن أيب يوم أحد 
=¯θç7#)  {. حني انصرف عنك بأصحابه s% uρ š s9 u‘θãΒ W{$# { )أجالوا فيك ويف إبطال )٢ ،

4  {دينك الرأي، بالتخذيل عنك وتشتيت أمرك،  ®L ym u!$ y_ ‘,ys ø9$# { )النصر والظفر، )٣ ،

}  tyγ sßuρ âö∆r& «!$# { )دين اهللا، )٤ ،}  öΝèδuρ šχθ èδÌ≈ Ÿ2 ∩⊆∇∪ { )٥ (. 

Νßγ÷ΖÏΒ  {: قوله تعاىل]٤٩[ uρ ̈Β ãΑθ à)tƒ β x‹ø$# ’Ík< Ÿω uρ û Íh_ ÏG øs? 4 { )نزلت يف جد بن )٦ ،

يا أبا وهب هل لك يف  {:  ملا جتهز لغزوة تبوك قال قيس املنافق، وذلك أن النيب

يا رسول اهللا لقد : جالد بين األصفر؟ يعين الروم، تتخذ منهم سراري ووصفاء، فقال جد
عرف قومي أين رجل مغرم بالنساء، وإين أخشى إن رأيت بنات بين األصفر أن ال أصرب 

اعتل جد  {: قال ابن عباس. } عنهن، ائذن يل يف القعود وال تفتين هبن وأعينك مبايل

  أذنت لك فأنزل اهللا:  فقال بن قيس ومل تكن له علة إال النفاق، فأعرض عنه النيب
}  Νßγ ÷ΖÏΒ uρ { )يعين من املنافقني )٧ }  ̈Β ãΑθ à)tƒ β x‹ø$# ’Ík< { )يف التخلف )٨ }  Ÿω uρ 

                                                 
 . ٤٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤٩: التوبة آية سورة ) ٧(
 . ٤٩: سورة التوبة آية ) ٨(
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٩٦٢ 

û Íh_ ÏGøs? 4 { ){. وال تؤمثنـي: قال قتـادة. }  ببنـات األصفـر)١  Ÿω r& ’ Îû Ïπ uΖ÷G Ïø9$# 

(#θ äÜs)y™ 3 { )يف الشـرك واإلمث وقعـوا بنفاقهم وخالفهـم أمر اهللا ورسوله، : ، أي)٢

}  χ Î)uρ zΟ̈Ψ yγ y_ 8π sÜŠÅs ßϑ s9 šÍÏ≈ x6ø9$$ Î/ ∩⊆∪ { )مطيفة عليهم وجامعة هلم فيها)٣  . 

]٥٠ [}  β Î) š ö7ÅÁ è? ×π uΖ|¡ym { )نصرة وغنيمة، )٤ ،}  öΝèδ ÷σÝ¡s? ( { )حتزهنم، )٥ ،

βÎ)uρ šö7ÅÁ  {املنافقني، : يعين è? ×π t6ŠÅÁ ãΒ { )قتل وهزميـة، )٦ ،}  (#θ ä9θ à)tƒ ô‰s% !$ tΡõ‹s{r& 

$ tΡtøΒ r& { )أخذنا باحلزم يف القعود عن الغزو، : ، حذرنا، أي)٧}  ÏΒ ã≅ö6 s% { )أي)٨ ، :

θ#)  {من قبل هذه املصيبة،  ©9uθ tG tƒ uρ { )ويدبروا )٩ ،}  öΝèδ ¨ρ šχθ ãm Ìsù ∩∈⊃∪ { )١٠( ،

 . مسرورون مبا نالك من املصيبة

]٥١ [}  ≅ è% { )هلم يا حممد )١١ }  ©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 { )أي)١ ، :

uθ  {علينا يف اللوح احملفوظ،  èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 { )هو أوىل :  الكليبوقال. ، ناصرنا وحافظنا)٢

’  {بنا من أنفسنا يف املوت واحلياة،  n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )٣ (. 

                                                 
 . ٤٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٥٠: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ٥١: سورة التوبة آية ) ١١(
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٩٦٣ 

]٥٢ [}  ö≅ è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/ t s? !$ uΖ Î/ { )تنتظرون بنا أيها املنافقون، )٤ ،}  Hω Î) 

“ y‰ ÷n Î) È ÷ uŠ t⊥ ó¡ ßs ø9 فرة، وروينا عن أيب ، إما النصر والغنيمة أو الشهادة واملغ)٥( } ) #$

تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد  {:  قال هريرة عن النيب

ج منه مع ما يف سبيله وتصديق كلمته أن يدخله اجلنة، أو يرجعه إىل مسكنه الذي خر
ß  {. )٧( )٦( } نال من أجـر أو غنيمـة øt wΥ uρ ßÈ −/ u tI tΡ öΝ ä3 Î/ { )دى ـ، إح)٨

β  {السوأتني إما  r& â/ ä3 t7Š ÅÁ ãƒ ª! $# 5># x‹ yè Î/ ï∅ Ï iΒ ÿ Íν Ï‰Ζ Ïã { )فيهلككم كما )٩ ،

ρ÷  {أهلك األمم اخلالية  r& $ oΨƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ( { )أو بأيدي املؤمنني إن أظهرمت ما يف )١٠ ،

#)  {لوبكم، ق þθ ÝÁ −/ u tI sù $ ¯Ρ Î) Ν à6 yè tΒ šχθ ÝÁ Î n/ u tI •Β ∩∈⊄∪ { )قال احلسن)١١ ، :

فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد اهللا من إظهار دينه واستئصال من 
 . خالفه

                                                                                                                                            
 . ٥١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ٥(
، ابن ماجه اجلهاد )٣١٢٣(، النسائي اجلهاد )١٨٧٦(اإلمارة ، مسلم )٢٩٥٥(البخاري فرض اخلمس ) ٦(

 ). ٢٣٩١(، الدارمي اجلهاد )٩٧٤(، مالك اجلهاد )٢/٢٣١(، أمحد )٢٧٥٣(
 . ١٤٩٦ / ٣) ١٦ / ٣) ١٨٧٦( ومسلم يف اإلمارة رقم ٢٢٠ / ١أخرجه البخاري يف ال) ٧(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ٥٢: سورة التوبة آية ) ١١(
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]٥٣ [}  ö≅ è% (#θ à)ÏΡr& %·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δöx. { )إن أنفقتم : ، أمر مبعىن الشرط واجلزاء، أي)١

: طوعا أو كرها، نزلت يف جد بن قيس حني استأذن يف القعود، قال أعينكم مبايل، يقول
©9 Ÿ≅¬6  {رها إن أنفقتم طوعا أو ك s)tG ãƒ öΝä3ΖÏΒ ( öΝä3¯ΡÎ) { )ألنكم، : ، أي)٢}  óΟçFΖà2 

$ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩∈⊂∪ { )٣ (. 

]٥٤ [}  $ tΒ uρ óΟßγ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟßγ çG≈ s)xtΡ { )صدقاهتم، )٤ ،}  Hω Î) óΟßγ ¯Ρr& (#ρ ãxŸ2 

«!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ tÎ/uρ { )املانع من قبول نفقاهتم كفرهم، :  أي)٥}  Ÿω uρ tβθè?ù'tƒ nο 4θ n= ¢Á9$# ω Î) öΝèδ uρ 

4’ n<$ |¡à2 { )ى أدائها ثوابا، وال خيافون على تركها ، متثاقلون ألهنم ال يرجون عل)٦

الذم واقع على : كيف ذم الكسل يف الصالة وال صالة هلم أصال؟ قيل: عقابا، فإن قيل
Ÿω  {ل واإلميان منشط، ـر مكسـل، فإن الكفـالكفر الذي يبعث على الكس uρ 

tβθ à)ÏΖãƒ ωÎ) öΝèδ uρ tβθ èδÌ≈ x. ∩∈⊆∪ { )ألهنم يعدوهنا مغرما ومنعها مغنما)٧ ، . 

قوله تعاىل فَلَا ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َولَا أَْولَاُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم ِبَها ِفي الَْحَياِة 
 .... الدُّْنَيا

]٥٥ [}  Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷è è? óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝèδ ß‰≈s9÷ρ r& 4 { )واإلعجاب هو السرور مبا )٨ ،

ال تستحسن ما أنعمنا عليهم من األموال واألوالد ألن العبد إذا كان : يتعجب منه، يقول
                                                 

 . ٥٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٥٥: ية سورة التوبة آ) ٨(
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$  { اهللا مالـه وولـده، من اهللا يف استدراج كثر yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Νåκu5Éj‹yè ã‹Ï9 $ pκÍ5 ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# { )قيلأي تعذيب يف املال والولد وهم يتنعمون هبا يف احلياة الدنيا؟ : ، فإن قيل)١ :

فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف : يف اآلية تقدمي وتأخري، تقديره: قال جماهد وقتادة
التعذيب باملصائب الواقعة يف املال : وقيل. احلياة الدنيا إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف اآلخرة

: وقيل. يعذهبم هبا يف الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة يف سبيل اهللا: وقال احلسن. والولد
يعذهبم بالتعب يف مجعه والوجل يف حفظه والكره يف إنفاقه، واحلسرة على ختليفه عند من 

 . ال حيمده، مث يقدم على ملك ال يعذره

}  t,yδ ÷“ s?uρ öΝåκß¦ àΡr& { )خترج: ، أي)٢ ،}  öΝèδ uρ tβρ ãÏ≈ x. ∩∈∈∪ { )ميوتون : ، أي)٣

 . على الكفر

]٥٦ [}  šχθ àÎ= øt s†uρ «!$$ Î/ öΝåκ̈ΞÎ) öΝà6ΖÏϑ s9 { )على دينكم، : ، أي)٤}  $ tΒ uρ Νèδ 

óΟä3ΖÏiΒ öΝßγ ¨ΖÅ3≈ s9uρ ×Πöθ s% šχθ è% tøtƒ ∩∈∉∪ { )خيافوا أن يظهروا ما هم عليه)٥ ، . 

]٥٧ [}  öθ s9 šχρ ß‰ Åg s† $ ·↔ yf ù= tΒ { )وقال عطاء. ، حرزا أو حصنا أو معقال)٦ :

ρ÷  {. قوما يأمنون فيهم: وقيل. مهربا r& BN≡ t≈ tó tΒ { )هو  يف اجلبال مجع مغارة و)٧

ρ÷  {. سراديب: وقال عطاء. املوضع الذي تغور فيه، أي تستتر r& Wξ yz £‰ ãΒ { )٨( ،

                                                 
 . ٥٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة التوبة آية ) ٨(
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٩٦٦ 

مدختل مفتعل، من دخل يدخل : موضع دخول فيه، وهو من أدخل ُيدخل، وأصله
. نفقا يف األرض كنفق الريبوع: وقال الكليب. سربا: وقال قتادة. حمرزا: قال جماهد

) َمْدخال( وقرأ يعقوب.  وجها يدخلونه على خالف رسول اهللا: وقال احلسن
#)  {بفتح امليم وختفيف الدال، وهو أيضا موضع الدخول،  öθ ©9 uθ ©9 Ïµ ø‹ s9 Î) { )ألدبروا )١ ،

öΝ  {إليه هربا منكم،  èδ uρ tβθ ßs yϑ øg s† ∩∈∠∪ { )يسرعون يف إباء ونفور ال يرد )٢ 

 . أهنم لو جيدون خملصا منكم ومهربا لفارقوكم: ومعىن اآلية. وجوههم شيء

ÏΒ[÷Νåκ  {: قوله تعاىل] ٥٨[ uρ ̈Β x8â“ Ïϑ ù= tƒ ’Îû ÏM≈ s% y‰¢Á9$# { )نزلت يف ذي . ، اآلية)٣

“x8â  {اخلويصرة التميمي، وامسه حرقوص بن زهري أصل اخلوارج  Ïϑ ù= tƒ ’ Îû ÏM≈ s% y‰¢Á9$# { )٤( 
عابه، يعين أن : ملزه ومهزه، أي: يقال. يعيبك يف أمرها وتفريقها، ويطعن عليك فيها: أي

وكذلك ) يلمزك( وقرأ يعقوب. إن حممدا ال يعطي إال من أحب: املنافقني كانوا يقولون
كل ذلك بضـم امليـم فيهن، وقرأ الباقون بكسر امليم ) وال تلمزوا( يلمزون يف احلجرات

: وقـال جماهـد. فيهن ومها لغتان يلُمُز ويلِمز مثل حيُسر وحيِسر ويعِكف ويعكُف
*βÎ÷  {. يروزك يعين خيتربك: يلمـزك أي sù (#θ äÜôã é& $ pκ÷]ÏΒ (#θ àÊ u‘ β Î)uρ öΝ©9 (#öθ sÜ÷è ãƒ !$ pκ÷]ÏΒ #sŒÎ) öΝèδ 

šχθ äÜy‚ ó¡tƒ ∩∈∇∪ { )إن أعطوا كثريا فرحوا، وإن أعطوا قليال سخطوا: ، قيل)٥ . 

                                                 
 . ٥٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥٧:  سورة التوبة آية )٢(
 . ٥٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة التوبة آية ) ٥(
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]٥٩ [}  öθ s9 uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?# u ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ { )قنعوا مبا قسم : ، أي)١

θ#)  {هلم اهللا ورسوله  ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ ym ª! $  {، كافينا اهللا، )٢( } #$ oΨŠ Ï? ÷σ ã‹ y™ ª! $#  ÏΒ 

 Ï& Î# ôÒ sù ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ { )ما حنتاج إليه )٣ ،}  !$ ¯Ρ Î) ’ n< Î) «! $# šχθ ç6 Ïî≡ u‘ ∩∈∪ { )يف أن )٤ ،

) لو( وجواب. نا عن الصدقة وغريها من أموال الناسيوسع علينا من فضله، فيغني
 . لكان خريا هلم وأعود عليهم: حمذوف أي

$ *  {: قوله تعاىل] ٦٠[ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t s) à ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ { )َبيََّن  اآلية،)٥ 

  اهللا تعاىل يف هذه اآلية أهل الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف، قال رسول اهللا
م فيها هو فجزأها ـم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكـإن اهللا مل يرض حبك {

Ï  {:  قوله)٧( )٦( } مثانية أجزاء !# t s) à ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ { )فأحد أصناف الصدقة)٨  :

واختلف العلماء يف صفة الفقري واملسكني، فقال ابن عباس : املساكني: الفقراء، والثاين
الفقري الذي ال يسأل واملسكني الذي : حلسن وجماهد وقتادة وعكرمة والزهريوا

ليس بفقري من مجع الدرهم إىل الدرهم والتمرة إىل التمرة، : وقال ابن عمر. يسأل
ولكن من أنقى نفسه وثيابه ال يقدر على شيء حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، 

 الزمن، واملسكني الصحيح احملتاج، وروي عن الفقري احملتاج: وقال قتادة. فذلك الفقري
                                                 

 . ٥٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٥٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 ). ١٦٣٠(كاة أبو داود الز) ٦(
 / ٤يف السنن ١ / ٤ والبيهقي يف السنن ١٣٧ / ٢ والدارقطين يف الزكاة ٢٣١، ٢٣٠ / ٢أخرجه أبو داود يف) ٧(

 . يف إسناده عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي، وقد تكلم فيه غري واحد: ، وقال املنذري١٧٤
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٨(
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. وقال الشافعي. الفقراء من املسلمني واملساكني من أهل الكتاب: عكرمة أنه قال
الفقري من ال مال له، وال حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غري زمن، واملسكني من 

ده أحسن حاال فاملسكني عن. كان له مال أو حرفة وال يغنيه، سائال كان أو غري سائل
$  {: من الفقري ألن اهللا تعاىل قال ¨Β r& èπ oΨ‹ Ï ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù t Å3≈ |¡ yϑ Ï9 { )أثبت ملهم )١ 

قال و. ملكا مع اسم املسكنة، وعند أصحاب الرأي الفقري أحسن حاال من املسكني
الفقري من : وقيل. الفقري الذي له البلغة من العيش، واملسكني الذي ال شيء له: القتيب

الفقراء هم : إبراهيم النخعيوقال . له املسكن واخلادم، واملسكني من ال ملك له
ويف اجلملة الفقر واملسكنة . املهاجرون، واملساكني من مل يهاجروا من املسلمني

احلال، فالفقري احملتاج الذي كسرت احلاجة فقار عبارتان عن احلاجة وضعف 
قوله . ظهره، واملسكني الذي ضعفت نفسه، وسكنت عن احلركة يف طلب القوت

,t  {: تعاىل Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ { )يتولون قبض الصدقات من وهم السعاة الذين . )٢

أهلها ووضعها يف حقها، فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء، 
. هلم الثمن من الصدقة: وقال الضحاك وجماهد. فيعطـون مثل أجـر عملهـم

}  Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% { )فالصنف الرابع من املستحقني للصدقة هم املؤلفة )٣ ،

قسم مسلمون وقسم كفار، فأما املسلمون فقسمان قسم : قلوهبم، وهم قسمان
 يعطيهم تألفا كما أعطى  دخلوا يف اإلسالم ونيتهم ضعيفة فيه، فكان النيب

أو أسلموا ونيتهم . عيينة بن بدر واألقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي
قوية يف اإلسالم وهم شرفاء يف قومهم مثل عدي بن حامت والزبرقان بن بدر، فكان 
يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا ألمثاهلم يف اإلسالم، فهؤالء جيوز لإلمام أن يعطيهم 

                                                 
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٦٠: التوبة آية سورة ) ٢(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٣(
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 يعطيهم من ذلك،   وكان النيب من مخِس مخس الغنيمة، والفيء سهم النيب
والقسم الثاين من مؤلفة املسلمني أن يكون قوم من . اتوال يعطيهم من الصدق

ناٍء ال تبلغهم جيوش املسلمني إال مبؤنة  َت املسلمني بإزاء قوم كفار من موضع ُم
كثرية وهم ال جياهدون، إما لضعف نيتهم أو لضعف حاهلم، فيجوز لإلمام أن 

م قوم بإزاء ومنه. من سهم املؤلفة: وقيل. يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة
مجاعة من مانعي الزكاة يأخذون منهم الزكاة حيملوهنا إىل اإلمام فيعطيهم اإلمام 

روي أن عدي بن حامت . من سهم سبيل اهللا: وقيل. من سهم املؤلفة من الصدقات
جاء إىل أيب بكر الصديق بثالمثائة من اإلبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها 

فار من املؤلفة فهو من خيشى شره منهم أو يرجى إسالمه، وأما الك. ثالثني بعريا
فرييد اإلمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا به يف اإلسالم، فقد 

 يعطيهم من مخس اخلمس، كما أعطى صفوان بن أمية ملا كان يرى  كان النيب
†  {: ىـه تعالـمن ميله إىل اإلسالم قول Îû uρ É>$ s% Ì h9 ، والصنف اخلامس )١( } #$

هم الرقاب وهم املكاتبون هلم سهم من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال 
يشتري : وقال مجاعة. سعيد بن جبري والنخعي والزهري والليث بن سعد والشافعي

. وهذا قول احلسن، وبه قال مالك وأمحد وإسحاق. بيدا فيعتقونبسهم الرقاب ع
t  {: قوله تعاىل ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ { )والصنف السادس هم الغارمون وهم قسمان)٢ ، :

يعطون من الصدقة إذا مل يكن هلم من قسم أدانوا ألنفسهم يف غري معصيته فإهنم 
املال ما يفي بديوهنم، فإن كان عندهم وفاء فال يعطون، وقسم أدانوا يف املعروف 
وإصالح ذات البني فإهنم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديوهنم، وإن كانوا 

                                                 
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٢(
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†  {: وقوله تعاىل. أغنياء Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! ، أراد هبا الغزاة فلهم سهم من )١( } #$

الصدقة، يعطون إذا أرادوا اخلروج إىل الغزو، وما يستعينون به على أمر الغزو 
È  {: قوله تعاىل. مـن النفقة والكسوة والسالح واحلمولة، وإن كانوا أغنياء ø⌠ $# uρ 

È≅‹ Î6 ¡¡9 ، والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا، ومل )٢( } ) #$

يكن له ما يقطع به املسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك املسافة سواء 
. ابن السبيل هو الضيف: وقال قتادة.  مل يكنكان له يف البلد املتنقل إليه مال أو

: قولـه تعالــى. ابن السبيـل احلـاج املنقطـع: وقال فقهـاء العــراق
}  Zπ ŸÒƒ Ì sù { )واجبة :  أي)٣}  š∅ Ï iΒ «! ، وهو نصب على القطع، )٤( } 3 #$

!ª  {فرض اهللا هـذه األشيـاء فريضـة، : على املصدر، أي: وقيل $# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪ { )٥ (. 

]٦١ [}  ãΝåκ÷]ÏΒ uρ š Ï%©!$# tβρèŒ÷σãƒ ¢ É<¨Ζ9$# šχθä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé& 4 { )نزلت يف مجاعة )٦ ،

ال تفعلوا فإنا : هم ويقولون ما ال ينبغي، فقال بعض من املنافقني كانوا يؤذون النيب
بل نقول ما شئنا، مث نأتيه : خناف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا فقال اجلالس بن سويد منهم
فالن أذن : أذن سامعة، يقال. فننكر ما قلنا، وحنلف فيصدقنا مبا نقول، فإمنا حممد أذن، أي

ن أذن يأذن وأصله م. سامعة وأذنة على وزن فعلة، إذا كان يسمع كل ما قيل له ويقبله
: ذو أذن سامعة، وقال حممد ابن إسحاق بن يسار: وهو أذن أي: وقيل. أذنا إذا استمع

                                                 
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٦(
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إمنا حممد أذن فمن حدثه شيئا : نزلت يف رجل من املنافقني يقال له نبتل بن احلارث قال
. ما شئنا، مث نأتيه، وحنلف باهللا فيصدقنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآليةصدقه، فنقول 

≅ö  {: ىـعاله تـقول è% ãβ èŒ é& 9 ö yz öΝ à6 : ، قرأ العامة باإلضافة، أي)١( } 9©

وقرأ األعشى والربمجي عن أيب . مستمع خري وصالح لكم، ال مستمع شر وفساد
، يعين أن يسمع منكم ويصدقكم خري لكم مرفوعني منونني) أذنٌ خٌري لكم( :بكر

ß  {: من أن يكذبكم، وال يقبل قولكم، مث كذهبم فقال ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ { )ال : ، أي)٢

ß  {بل يؤمن باهللا،  ÏΒ ÷σ ãƒ uρ š ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 { )يصدق املؤمنني، ويقبل منهم : ، أي)٣

π×  {. أمنته، وأمنت له مبعىن صدقته: يقال. ال من املنافقني uΗ ÷q u‘ uρ { )قرأ )٤ ،

باخلفض على معىن أذن خري لكم وأذن رمحة، وقرأ ) ورمحة( :محزة
zƒ  {هـو أذن خري وهو رمحة : بالرفع، أي) ورمحة( .اآلخرون Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u 

öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 { )ألنه كان سبب إميان املؤمنني، )٥ .}  t Ï% ©! $# uρ tβρ èŒ ÷σ ãƒ tΑθ ß™ u‘ «! $# öΝ çλ m; 

ë># x‹ tã ×Λ Ï9 r& ∩∉⊇∪ { )٦ (. 

                                                 
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٦١: سورة التوبة آية ) ٦(
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ُسولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرُضوُه ِإنْ كَاُنوا قوله تعاىل َيْحِلفُونَ ِباللَِّه لَكُْم ِلُيْرُضوكُْم َواللَُّه َوَر
 .... ُمْؤِمِنَني

]٦٢ [}  šχθ àÎ= øt s† «!$$ Î/ öΝä3s9 öΝà2θ àÊ ÷ãÏ9 { )اجتمع ناس : ، قال قتادة والسدي)١

إن كان :  وقالوا س بن سويد ووديعة بن ثابت فوقعوا يف النيبمن املنافقني فيهم اجلال
عامر : ما يقول حممد حقا فنحن شر من احلمري، وكان عندهم غالم من األنصار يقال له

واهللا إن ما يقول حممد حق، : بن قيس فحقروه، وقالوا هذه املقالة، فغضب الغالم وقال
 فحلفوا أن   فدعاهم، وسأهلم رسول اهللا فأخربه، وأنتم شر من احلمري، مث أتى النيب

:  فجعل عامر يدعو، ويقول عامرا كذاب، وحلف عامر أهنما كذبة، فصدقهم النيب
: وقال مقاتل والكليب. اللهم صدق الصادق، وكذب الكاذب، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

أتوه يعتذرون   نزلت يف رهط من املنافقني ختلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول اهللا
=šχθàÎ  {: إليه، وحيلفون، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية øt s† «!$$ Î/ öΝä3s9 öΝà2θ àÊ÷ãÏ9 { )٢( ،

}  ª!$#uρ ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ Yym r& β r& çνθàÊ öãƒ β Î) (#θçΡ$ Ÿ2 šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∉⊄∪ { )٣( . 

]٦٣ [}  öΝ s9 r& (# þθ ßϑ n= ÷è tƒ … çµ ¯Ρ r&  tΒ ÏŠ ÏŠ$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )خيالف اهللا ورسوله أن )٤ 

χ  {يكونوا يف جانب واحد من اهللا ورسوله،  r' sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

š Ï9≡ sŒ ß“ ÷“ Ï‚ ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9  . العظيمةالفضيحة : ، أي)٥( } ∪⊃∌∩ #$

                                                 
 . ٦٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٣:  التوبة آية سورة) ٤(
 . ٦٣: سورة التوبة آية ) ٥(
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]٦٤ [}  â‘ x‹ øt s† šχθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 β  {ون، ـى املنافقـخيش: ، أي)١( } #$ r& tΑ ¨” t∴ è? 

óΟ Îγ öŠ n= tæ { )ترتل على املؤمنني، : ، أي)٢}  ×ο u‘θ ß™ Ν ßγ ã∞ Î m; uΖ è? $ yϑ Î/ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% 4 { )٣( ،

لون فيما بينهم، مبا يف قلوب املنافقني من احلسد والعداوة للمؤمنني، كانوا يقو: أي
هذه السورة تسمى : قال قتادة. ويسرون، وخيافون الفضيحة برتول القرآن يف شأهنم

≅È  {الفاضحـة واملبعثرة واملثرية أثارت خمازيهم ومثالبهم  è% (# ÿρ â Ì“ öκ tJ ó™ $# χ Î) ©! $# 

Ól Í øƒ èΧ { )مظهر )٤ ،}  $ ¨Β šχρ â‘ x‹ øt rB ∩∉⊆∪ { )نزلت هذه : ، قال ابن كيسان)٥

 على العقبة ملا رجع من  اآلية يف اثىن عشر رجال من املنافقني، وقفوا لرسول اهللا
بوك ليفتكوا به إذا عالها ومعهم رجل مسلم خيفيهم شأنه، وتنكروا له يف ليلة غزوة ت

 مبا قدروا، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب  مظلمة، فأخرب جربيل رسول اهللا
 . )٦( وجوه رواحلهم

  {: قوله تعاىل] ٦٥[ È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 { )اآلية، )٧ 

 كان يسري يف غزوة  أن النيب: وسبب نزول هذه اآلية على ما قال الكليب ومقاتل وقتادة
. تبوك وبني يديه ثالثة نفر من املنافقني اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول، والثالث يضحك

. إن حممدا يزعم أنه يغلب الروم، ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك: كانوا يقولون: يلق
إن حممدا يزعم أنه نزل يف أصحابنا املقيمني باملدينة قرآن، وإمنا هو : كانوا يقولون: وقيل

                                                 
 . ٦٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٣٢٠ / ٤يف مسنده ج ٣ / ٤، ورواه اإلمام أح)٢٧٧٩(رواه اإلمام مسلم يف صحيحه يف كتاب املنافقني ) ٦(
 . ٦٥: سورة التوبة آية ) ٧(
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٩٧٤ 

احبسوا علي الركب، فدعاهم وقال :  على ذلك فقال وكالمه، فأطلع اهللا نبيهقوله 
إمنا كنا خنوض ونلعب، أي كنا نتحدث وخنوض يف : ذا، فقالواقلتم كذا وك: هلم

فلقد رأيت عبد : قال عمر. الكالم كما يفعل الركب لقطع الطريق باحلديث واللعب
 واحلجارة تنكبه وهو يقول إمنا كنا خنوض  اهللا بن أيب يشتد قدام رسول اهللا

ما " َرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهِزئُونَ أَِباللَِّه َوآَياِتِه َو: "  يقول له ونلعب، ورسول اهللا
≅ö  {: قوله. يلتفت إليه وال يزيده عليه è% { )د للمنافقني، ـا حممـقل ي: ، أي)١

}  «! $$ Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ { )ه، ـ، كتاب)٢}   Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ { )٣( . 

]٦٦ [}  Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )قَْد ( :كيف قال: ، فإن قيل)٤

معناه أظهرمت الكفر بعد ما أظهرمت : وهم مل يكونوا مؤمنني؟ قيل) كَفَْرُتْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم
β  {. اإلميان Î) ß#÷è ¯Ρ tã 7π xÍ← !$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ { )نتْب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة : ، أي)٥

<ó  {واحدا،  Éj‹yèçΡ Oπ xÍ← !$ sÛ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šÏΒ ÌøgèΧ ∩∉∉∪ { )باالستهزاء، وقرأ )٦ ،

ó>Éj‹yè  {بالنون وفتحها وضم الفاء، ) نعف( :عاصم çΡ { )بالنون وكسر الذال، طآئفة )٧ 

بالتاء وفتح الذال، ) ُتَعذَّْب( الياء وضمها وفتح الفاء،ب) يعف( :وقرأ اآلخرون. نصب
الذي عفي عنه رجل واحد وهو : وقال حممد بن إسحاق. طائفة على غري تسمية الفاعل
هو الذي كان يضحك، وال خيوض، وكان ميشي جمانبا : خمشي بن محري األشجعي، يقال

                                                 
 . ٦٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة التوبة آية ) ٧(
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٩٧٥ 

اللهم إين ال أزال : قه، وقالهلم، وينكر بعض ما يسمع، فلما نزلت هذه اآلية تاب من نفا
أمسع آية تقرأ عين هبا تقشعر اجللود منها، وجتب منها القلوب، اللهم اجعل وفايت قتال يف 
سبيلك ال يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من 

 . املسلمني إال عرف مصرعه غريه

tβθ  {: قوله تعاىل] ٦٧[ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ Ο ßγ àÒ ÷è t/ . Ï iΒ <Ù ÷è t/ 4 { )أي)١ ، :

šχρ  {اق، ـأمرهم واحد باالجتماع على النف: وقيل. هم على دين واحد ã ãΒ ù' tƒ 

Ì x6Ζ ßϑ ø9 $$ Î/ { )بالشرك واملعصية، )٢ ،}  šχ öθ pκ ÷] tƒ uρ Ç tã Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 ، أي عن )٣( } #$

šχθ  {اإلميان والطاعة،  àÒ Î6 ø) tƒ uρ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& 4 { )ميسكوهنا عن الصدقة واإلنفاق :  أي)٤

θ#)  {يف سبيل اهللا وال يبسطوهنا خبري،  Ý¡ nΣ ©! $# öΝ åκ u Å¡ t⊥ sù 3 { )تركوا طاعة اهللا )٥ ،

  {فتركهم من توفيقه وهدايته يف الدنيا ومن رمحته يف اآلخرة وتركهم يف عذابه، 
χ Î) t É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩∉∠∪ { )٦ (. 

]٦٨ [}  y‰ tã uρ ª! $# š É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u‘$ tΡ tΛ © yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

}‘ Ïδ óΟ ßγ ç6 ó¡ ym 4 { )كافيهم جزاء على كفرهم، )٧ ،}  ÞΟ ßγ uΖ yè s9 uρ ª! ، أبعدهم )١( } ) #$

óΟ  {اهللا من رمحته،  ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ É) •Β ∩∉∇∪ { )دائم،)٢  . 

                                                 
 . ٦٧: ة سورة التوبة آي) ١(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة التوبة آية ) ٧(
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٩٧٦ 

 .... قوله تعاىل كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَْمَوالًا َوأَْولَاًدا
]٦٩ [}  š Ï% ©! $% x.  ÏΒ ôΜ ä3 Î= ö6 s% { )تم كفعل الذين من قبلكم فعل: ، أي)٣

#)  {وا ـبالعدول من أمر اهللا، فلعنتم كما لعن þθ çΡ% Ÿ2 £‰ x© r& öΝ ä3Ζ ÏΒ Zο §θ è% { )٤( ،

t  {ة، ـا ومنعـبطش sW ø. r& uρ Zω≡ uθ øΒ r& # Y‰≈ s9 ÷ρ r& uρ (#θ ãè tF ôϑ tG ó™ $$ sù óΟ Îγ É)≈ n= sƒ ، فتمتعوا أو )٥( } 2¿

انتفعوا خبالقهم بنصيبهـم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا به عوضا عن اآلخرة، 
}  Λ ä ÷è tG ôϑ tG ó™ $$ sù ö/ ä3 É)≈ n= sƒ $  {ون، ـ، أيها الكفار واملنافق)٦( } 2¿ yϑ Ÿ2 yì tF ôϑ tF ó™ $# 

š Ï% ©! $#  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% óΟ Îγ É)≈ n= sƒ Λ÷  { سبيلهم، ، وسلكتم)٧( } 2¿ ä ôÒ äz uρ { )يف الباطل )٨ 

“  {تعاىل وتكذيـب رسله وباالستهزاء باملؤمنني، والكذب على اهللا  É‹ ©9 $% x. 

(# þθ àÊ$ yz 4 { )كالذي يعين كالذين خاضوا، وذلك أن : وقيل. كما خاضوا: ، أي)٩

يعرب به عن الواحـد واجلمـع، نظريه ) من( و) ما( الذي اسم ناقص، مثل
≅È  {: ىـه تعالـقـول sV yϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ { )مث قـال)١٠  :}  |= yδ sŒ 

                                                                                                                                            
 . ٦٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ١٧: سورة البقرة آية ) ١٠(
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٩٧٧ 

ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/ { )١( ،}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ y‚ ø9 $# ∩∉∪  { )كما حبطت أعماهلم وخسروا كذلك حبطت : ، أي)٢

لتتبعن سنن  {:  قال  عن النيب عن أيب سعيد اخلدري. أعمالكم وخسرمت

من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب 
 . )٤( )٣( } التبعتموهم

óΟ  {: ىـقوله تعال] ٧٠[ s9 r& öΝ Íκ ÌE ù' tƒ { )يعين املنافقني، )٥ ،}  é' t6 tΡ { )خرب، )٦ ،

}  š Ï% ©! $#  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6 s% { )حني عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم ،)٧ 

ÏΘ  {: الـم، فقـوأهلكناهم مث ذكره öθ s % 8yθ çΡ { )ان، ـوا بالطوفـ، أُهلك)٨

}  7Š$ t ã u ρ { )أُهلكوا بالريح )٩ ،}  y Šθ ßϑ r O u ρ { )ة، ـ، بالرجف)١٠}  ÏΘ öθ s % u ρ 

t Λ Ïδ≡ t  ö/ Î) { )بسلب النعمة وهالك منروذ، )١١ ،}  É=≈ y s ô¹ r & u ρ š  t  ô‰ t Β { )١٢( ،
                                                 

 . ١٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 ). ٣/٨٤(، أمحد )٢٦٦٩(، مسلم العلم )٦٨٨٩(صام بالكتاب والسنة البخاري االعت) ٣(
نف يف ٣ / ١٤ واملصنف يف شرح السنة ٢٠٥٤ / ٤) ٢٦٦٩(العلم رقم = ومسلم يف٣٠٠ / ٣أخرجه البخا) ٤(

 . ٣٩٢ / ١٤شرح السنة 
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٧٠:  سورة التوبة آية )٨(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ١١(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٧٨ 

≈ÏM  {يعين قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة،  x 6 Ï s ? ÷σ ßϑ ø9 $ # u ρ 4 { )١( 
öΝ  {م، ـوط وقُراهـا وهي قوم لـاملنقلبات اليت جعلنا عاليها سافله ßγ ÷G s ? r & 

Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ u Ζ É i t 7 ø9 $ $ Î/ ( { )ار ـر الكفـوعَصْوهم كما فعلتم يا معش، فكذبوهم )٢

$  {ة، ـل النِّقمـذروا تعجيـفاح y ϑ s ù t β% Ÿ 2 ª ! $ # öΝ ßγ y ϑ Î= ôà u ‹ Ï9  Å3≈ s 9 u ρ ( # þθ çΡ% x . 

öΝ åκ | ¦ àΡ r & t βθ ãΚ Î= ôà t ƒ ∩∠⊃∪ { )٣( . 

]٧١ [}  tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 { )يف الدِّين )٤ 

šχρ  {. واجتماع الكلمة والعون والنصرة â ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ { )باإلميان )٥ ،

tβ  {ة واخلري، ــوالطاع öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 ، عــن الشـرك )٦( } #$

šχθ  { رع،ــرف يف الشــة ومـا ال ُيعــواملعصي ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# { )٧( ،

šχθ  {املفروضة  è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª! $# 3 ¨β Î) 

©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩∠⊇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٧١: آية سورة التوبة ) ٥(
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٧١: سورة التوبة آية ) ٨(
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٩٧٩ 

]٧٢ [}  y‰tã uρ ª!$# šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏG øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 

zÅ3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6ÍhŠsÛ { )منازل طيبة، )١ ،}  †Îû ÏM≈ ¨Ζy_ 5β ô‰tã 4 { )بساتني خلد : ، أي)٢

β≡uθ×  {عدن باملكان إذا أقام به : وإقامة، يقال ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# çt9 ò2 r& 4 { )رضا : أي. )٣

y7  {اهللا عنهم أكرب من ذلك النعيم الذي هم فيه،  Ï9≡sŒ uθ èδ ã—öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠⊄∪ { )٤( .

 ألهل اجلنة يا أهل  يقول اهللا {:  قال  أن النيب روينا عن أيب سعيد اخلدري

يتنا ما مل تعطه أحًدا من ربنا وما لنا ال نرضى وقد أعط: اجلنة هل رضيتم؟ فيقولون
ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ : أفال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: خلقك، فيقول

 . )٦( )٥( } أِحلُّ عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبداً: فيقول

 َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيِهْم
 .... الَْمِصُري

]٧٣ [}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$ ¤ à6 ø9 $# t É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ { )ل، ـف والقتـبالسي: )٧

}  t É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ { )بيده : ، واختلفوا يف صفة جهاد املنافقني، قال ابن مسعود)٨

                                                 
 . ٧٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة التوبة آية ) ٤(
، أمحد )٢٥٥٥(، الترمذي صفة اجلنة )٢٨٢٩ (، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها)٦١٨٣(البخاري الرقاق ) ٥(

)٣/٨٨ .( 
 ٢ / ١٥، واملصنف يف شرح السنة ٢١٧٦ / ٤) ٢٨٢٩( ومسلم يف اجلنة وصفة نعيمها رقم ٤٨٧ / ٣أخرج) ٦(

 . ٢٣١ / ١٥واملصنف يف شرح السنة 
 . ٧٣: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٠ 

ال تلق املنافقني إال بوجه : فـإن مل يستطع فبلسانه وإن مل يستطع فبقلبه، وقال
. بتغليظ الكالم: لضحاكوقال ا. باللسان وترك الرفق: وقال ابن عباس. مكفهـر

õá  {. بإقامة احلدود عليهم: وقال احلسـن وقتادة è= øñ $# uρ öΝ Íκ ö n= tã 4 öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ uρ { )يف )١ 

ÞΟ  {اآلخـرة  ¨Ψ yγ y_ ( }§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑ ø9 نسخت هذه اآلية كل : قال عطاء. )٢( } ∪⊃∠∩ #$

 . شيء من العفو والصفح

šχθ  {: قوله تعاىل] ٧٤[ àÎ= øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θ ä9$ s% { )قال ابن عباس)٣ ، :}  كان

إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيين شيطان، :"  جالسا يف ظل حجرة فقال رسول اهللا
عالم : "  فقال ول اهللافلم يلبسوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رس"فإذا جاء فال تكلموه 

؟ فانطلق الرجل، وجاء بأصحابه فحلفوا باهللا ما قالوا، فأنزل "تشتمين أنت وأصحابك 
أن رسول  {نزلت يف اجلالس بن سويد، وذلك :  وقال الكليب)٤( }  هذه اآلية، اهللا

لئن :  خطب ذات يوم بتبوك فذكر املنافقني ومساهم رجسا وعاهبم، فقال جالس اهللا
أجل إن حممدا : كان حممد صادقا لنحن شر من احلمري، فسمعه عامر بن قيس، فقال

 إىل املدينة أتاه عامر بن قيس  لصادق، وأنتم شر من احلمري، فلما انصرف رسول اهللا
  كذب علي يا رسول اهللا، وأمرمها رسول اهللا: الس، فقال اجلالسفأخربه مبا قال اجل

أن حيلفا عند املنرب، فقام اجلالس عند املنرب بعد العصر، فحلف باهللا الذي ال إله إال هو ما 
قاله، ولقد كذب علي عامر، مث قام عامر فحلف باهللا الذي ال إله إال هو لقد قال وما 

اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا، : سماء وقالكذبت عليه، مث رفع يديه إىل ال
آمني، فرتل جربيل عليه السالم من السماء قبل أن يتفرقوا :  واملؤمنون فقال رسول اهللا

                                                 
 . ٧٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 ). ١/٢٦٧(أمحد ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨١ 

β  {: هبذه اآلية، حىت بلغ Î* sù (#θ ç/θçG tƒ à7 tƒ #Zöyz öΝçλ°; ( { )يا رسول : ، فقام اجلالس فقال)١

 قد عرض علي التوبة، صدق عامر بن قيس فيما قاله، لقد قلته، وأنا  اهللا أمسُع اهللا
 ô‰s)s9uρ  {. }  ذلك منه، وحسنت توبته أستغفر اهللا، وأتوب إليه، فقبل رسول اهللا

(#θ ä9$ s% sπ yϑ Î= x. Ìøä3ø9$# (#ρ ãxŸ2 uρ y‰÷è t/ ö/ÏSÏϑ≈ n= ó™ Î) { )أظهروا الكفر بعد إظهار اإلميان : ، أي)٢

لئن كان حممد صادقًا :  وقيل كلمة الكفر قول اجلالس هي سب النيب: واإلسالم، وقيل
$! È⌡s9  {:  قوهلملنحن شر من احلمري، وقيل كلمة الكفر oΨ÷è y_ §‘ ’ n< Î) Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$#  ∅ y_ Ì÷‚ ã‹s9 

–“ tã F{$# $ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 { )وستأيت القصة يف موضعها يف سورة املنافقني، )٣ }  (#θ ‘ϑ yδ uρ $ yϑ Î/ óΟs9 

(#θ ä9$ oΨ tƒ 4 { )لنحن شر من : همَّ املنافقون بقتل املسلم الذي مسع قوهلم: ، قال جماهد)٤

هم اثنا عشر رجلًا من املنافقني، وقفوا على العقبة يف طريق : احلمري، لكي ال يفشيه، وقيل
 فجاء جربيل عليه السالم، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب   برسول اهللاتبوك ليفتكوا

عقدنا على قالوا إذا قدمنا املدينة : وجوه رواحلهم، فأرسل حذيفة لذلك، وقال السدي
$  {. رأس عبد اهللا بن أيب تاجا، فلم يصلوا إليه tΒ uρ (# þθ ßϑ s) tΡ { )وما كرهوا وما )٥ ،

Hω  {أنكروا منهم،  Î) ÷β r& ãΝ ßγ9 uΖ øî r& ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 4 { )وذلك أن موىل )٦ ،

:  بديته اثين عشر ألف درهم فاستغىن، وقال الكليب اجلالس قتل فأمر رسول اهللا
   يف ضنك مـن العيش، فلما قدم عليهم النيب كانوا قبـل قـدوم النيب

                                                 
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٨: سورة املنافقون آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٢ 

β  {استغنوا بالغنائـم  Î* sù (#θ ç/θ çG tƒ { )كفرهـم  مـن نفاقهـم و)١}  à7 tƒ # Z ö yz 

öΝ çλ °; ( β Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG tƒ { )ان، ـن اإلميـوا عـ، يعرض)٢}  ãΝ åκ ö5 É j‹ yè ãƒ ª! $# $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 Íο  {زي، ـ، باخل)٣( } #$ t Åz Fψ $# uρ 4 { )ويف اآلخرة بالنار، : ، أي)٤}  $ tΒ uρ 

öΝ çλ m; ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{ $#  ÏΒ < c’ Í< uρ Ÿω uρ 9 ÅÁ tΡ ∩∠⊆∪ { )٥ (. 

ÏΒ[÷Νåκ *  {: قوله تعاىل] ٧٥[ uρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï È⌡s9 $ oΨ9s?# u ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù £s% £‰¢Á oΨ s9 { )٦( 
اآلية نزلت يف ثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشري، ومها من بين عمرو بن عوف، خرجا 

 خبال به،  واهللا لئن رزقنا اهللا ماال لنصدقن، فلما رزقهما اهللا: على مأل قعود وقاال
 }  * Νåκ÷]ÏΒ فقوله uρ { )املنافقني :  يعين)٧}  * Νåκ÷]ÏΒ uρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï È⌡s9 $ oΨ9s?# u ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù £s% £‰¢Á oΨ s9 { )ولنؤدين حق اهللا منه )٨ }  £tΡθ ä3uΖs9uρ zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪ { )٩( ،

 . نعمل بعمل أهل الصالح فيه من صلة الرحم والنفقة يف اخلري

]٧٦ [}  !$ £ϑ n= sù Οßγ9s?# u ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2 Ïµ Î/ (#θ ©9uθ s?uρ Νèδ ¨ρ šχθ àÊ Ì÷è •Β ∩∠∉∪ { )١٠ (. 

]٧٧ [}  öΝåκz: s)ôã r'sù { )فأخلفهم، )١ ،}  $ ]%$ xÏΡ ’Îû öΝÍκÍ5θ è= è% { )٢ (. 

                                                 
 . ٧٤ :سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٧٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٧٦: سورة التوبة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٣ 

أعقب فالنا ندامة إذا صري عاقبة أمره : صري عاقبة أمرهم النفاق، يقال: أي
’4  {د، ـعاقبته وأعقبته مبعىن واح: عاقبهم بنفاق قلوهبم، يقال: ذلك، وقيل n< Î) 

ÏΘ öθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ { )يريد حرمهم التوبة إىل يوم القيامة، )٣ ،}  !$ yϑ Î/ (#θ à n= ÷z r& ©! $# $ tΒ 

çνρ ß‰ tã uρ $ yϑ Î/ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç/ É‹ õ3 tƒ ∩∠∠∪ { )٤( . 

إذا حدث كذب، : آية املنافق ثالث {:  قال عن أيب هريرة أن رسول اهللا

 . )٦( )٥( } وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان

]٧٨ [}  óΟ s 9 r & ( # þθ çΗ s > ÷è t ƒ χ r & © ! $ # ãΝ n = ÷è t ƒ óΟ èδ § Å  óΟ ßγ1 u θ ôf t Ρ u ρ { )ما : ، يعين)٧

χ  {أضمـروا يف قلوهبـم ومـا تناجـوا بـه بينهم،  r & u ρ © ! $ # ÞΟ≈ ¯= t ã 

É>θ ã‹ äó ø9 $ # ∩∠∇∪ { )٨ (. 

]٧٩ [}  š Ï% ©! $# šχρ â“ Ïϑ ù= tƒ š Ïã È hθ ©Ü ßϑ ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# † Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# { )٩( 
؛ فجاء عبد الرمحن بن  على الصدقة حث رسول اهللا: اآلية، قال أهل التفسري

يا رسول اهللا مايل مثانية آالف جئتك بأربعة آالف، : عوف بأربعة آالف درهم، وقال

                                                                                                                                            
 . ٧٧: ة التوبة آية سور) ١(
 . ٧٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة التوبة آية ) ٤(
، )٥٠٢١(، النسائي اإلميان وشرائعه )٢٦٣١(، الترمذي اإلميان )٥٩(، مسلم اإلميان )٣٣(البخاري اإلميان ) ٥(

 ). ٢/٣٥٧(أمحد 
 . ٧٢ / ١ واملصنف يف شرح السنة ٧٨ / ١) ٥٩(لم يف اإلميان رقم  ومس٨٩ / ١أخرجه البخاري يف اإلميان ) ٦(
 . ٧٨: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٤ 

بارك اهللا  {  فاجعلها يف سبيل اهللا، وأمسكت أربعة آالف لعيايل، فقال رسول اهللا

، فبارك اهللا يف ماله، حىت أنه خلّف امرأتني يوم } كتلك فيما أعطيت، وفيما أمس

مات فبلغ مثن ماله هلما مائة وستني ألف درهم، وتصدق يومئذ عاصم بن عدي 
العجالين مبائة وسق من متر، وجاء أبو عقيل األنصاري، وامسه احلبحاب بصاع من 

 من متر، يا رسول اهللا بت ليليت أجر باجلرير املاء حىت نلت صاعني: متر، وقال
 أن ينثره يف الصدقة،  فأمسكت أحدمها ألهلي، وأتيتك باآلخر، فأمر رسول اهللا

ما أعطى عبد الرمحن وعاصم إال رياًء، وإن كان اهللا : فلمزهم املنافقون، وقالوا
ورسـولـه لغنيـان عـن صـاع أيب عقيل، ولكنـه أراد أن يذكر فيمـن 

 }  š أعطـى الصدقـة، فأنـزل اهللا Ï% ©! $# šχρ â“ Ïϑ ù= tƒ { )يعيبـون :  أي)١

}  š Ïã È hθ ©Ü ßϑ ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# † Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 عبـد الرمحـن بن :  يعين)٢( } #$

š  {. وف وعاصًماـعـ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβρ ß‰ Åg s† ω Î) óΟ èδ y‰ ôγ ã_ { )طاقتهم، : ، أي)٣

عرج الطاقة، بالضم لغة قريش وأهل احلجاز، وقرأ األ: أبا عقيل، واجلهد: يعين
tβρ  {اجلهـد بالضـم الطاقـة وبالفتح املشقة، : بالفتـح، قال القتييب ã y‚ ó¡ t sù 

öΝ åκ ÷] ÏΒ   { )يستهزئون منهم، )٤ ،}  t Ï‚ y™ ª! $# öΝ åκ ÷] ÏΒ { )جازاهم اهللا على : أي. )٥

öΝ  {السخرية،  çλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ Ï9 r& ∩∠∪ { )٦ (. 

                                                 
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٧٩: ة التوبة آية سور) ٥(
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٥ 

 لَُهْم ِإنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه قوله تعاىل اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو لَا َتْسَتْغِفْر
 .... لَُهْم

]٨٠ [}  ö Ï øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; { )ديره، لفظ أمر معناه اخلرب، تق)١ :

β  {. أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم Î) ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m; t Ïè ö7 y™ Zο § s∆  n= sù 

t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4 { )ن طمع املغفرة، ، وذكر السبعني يف العدد للمبالغة يف اليأس ع)٢

إن اهللا قد رخص يل  {  ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا: قال الضحاك

í  {   فأنزل اهللا على رسوله} فسأزيدن على السبعني لعل اهللا أن يغفر هلم، !# uθ y™ 

óΟ Îγ öŠ n= tæ |N ö x øó tG ó™ r& óΟ ßγ s9 ÷Π r& öΝ s9 ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλ m;  s9 t Ï øó tƒ ª! $# öΝ çλ m; 4 { )٣( . 

}  y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∇⊃∪ { )٤ (. 

]٨١ [}  yy Ìsù šχθ à¯= y‚ ßϑ ø9$# { )روك ـف املتـوك، واملخلـ هو عن غزوة تب)٥

}  öΝÏδÏ‰yè ø)yϑ Î/ { )بقعودهم :  أي)٦}  y#≈ n= Åz ÉΑθ ß™ u‘ «!$# { )أي: ، قال أبو عبيدة)٧ :

þθ#)  { حني سار وأقاموا،  خمالفة لرسول اهللا: وقيل.  بعد رسول اهللا èδ Ìx.uρ β r& 

(#ρ ß‰Îγ≈ pgä† óΟÏλÎ;≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θ ä9$ s% uρ Ÿω (#ρ ãÏΖs? ’Îû Ìhpt ø: $# 3 ö≅ è% â‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ ‘‰x© r& #vym 4 öθ©9 

                                                 
 . ٨٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٨٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٦: سورة املنافقون آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٨١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٨١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٨١: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٦ 

(#θ çΡ% x. tβθ ßγ s)øtƒ ∩∇⊇∪ { )وكانت غزوة تبوك يف شدة احلر، )١ ،}  ö≅ è% â‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ ‘‰x© r& #vym 4 

öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßγ s)øtƒ ∩∇⊇∪ { )يعلمون، وكذلك هو يف مصحف عبد اهللا بن مسعود)٢ ، . 

]٨٢ [}  (#θ ä3ys ôÒ u‹ù= sù Wξ‹ Î= s% { )يف الدنيا، )٣ ،}  (#θ ä3ö7uŠø9uρ #ZÏVx. { )يف اآلخرة، )٤ ،

“L!#t  {فليضحكوا قليال وسيبكون كثريا، : تقديره y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪ { )عن )٥ 

ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا  {  قال رسول اهللا:  قال موسى بن أنس

 . )٧( )٦( } ولبكيتم كثًريا

]٨٣ [}  β Î* sù š yè y_ §‘ ª! ’4  {ة تبوك، ردك يا حممد من غزو:  أي)٨( } #$ n< Î) 

7π x Í← !$ sÛ öΝ åκ ÷] Ï iΒ { )من املخلفني، إمنا قال طائفة منهم ألنه ليس كل من ختلف : ، يعين)٩

x8θ  {من غزوة تبوك كان منافقا،  çΡ x‹ ø↔ tG ó™ $$ sù Ælρ ã ã‚ ù= Ï9 { )معك يف غزوة أخرى، )١٠ ،

}  ≅ à) sù { )هلم )١١ ،}   ©9 (#θ ã_ ã øƒ rB z Éë tΒ # Y‰ t/ r& { )يف سفر، )١٢ }   s9 uρ (#θ è= ÏF≈ s) è? 
                                                 

 . ٨١: ة سورة التوبة آي) ١(
 . ٨١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة التوبة آية ) ٥(
 / ١٤) ٢٣٥٩( ومسلم يف الفضائل رقم ٢٨٠ / ٢٣٥٨(، مسلم الفضائل )٤٣٤٥(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

 . ٣٦٨ / ١٤صنف يف شرح السنة وامل١٨٣٢ / ١٤) ٣٥٩ / ١٤ واملصنف يف شرح السنة١٨٣٢
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ١٠(
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ١١(
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٨٧ 

z Éë tΒ # ‡ρ ß‰ tã ( ö/ ä3 ¯Ρ Î) Ο çF ÅÊ u‘ ÏŠθ ãè à) ø9 $$ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ { )يف غزاة أخرى )١ ،}  (#ρ ß‰ ãè ø% $$ sù yì tΒ 

t Ï Î=≈ sƒ ø: مع النساء والصبيان، وقيل مع الزمَنى واملرضى، وقال ابن : ، أي)٢( } ∪⊃∇∩ #$

يقال صاحب : فني، قال الفراءمع اخلال: مع الذين ختلفوا بغري عذر، وقيل: عباس
Ÿω  {خالف إذا كان خمالفًا،  uρ È e≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] Ï iΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& { )عن عمر بن )٣ 

  ملا مات عبد اهللا بن أيب ابن سلول ُدعي له رسول اهللا {:  أنه قال اخلطاب

يا رسول اهللا أتصلي على ابن :  وثبت إليه فقلت ليصلي عليه، فلما قام رسول اهللا
 أيب ابن سلول، وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعّدد عليه قوله، فتبسم رسول

إين خريت فاخترت لو : " فلما أكثرت عليه قال" أخر عين يا عمر : "  وقال اهللا
فصلى عليه رسول : ، قال"أعلم أين إن زدت على السبعني يغفر له لزدت عليها 

Ÿω  {:  مث انصرف فلم يلبث إال يسًريا حىت نزلت اآليتان من براءة اهللا uρ È e≅ |Á è? 

#’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] Ï iΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ Íν Î ö9 s% ( { )إىل قوله)٤ ، :}  öΝ èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù 

 يومئذ، واهللا ورسوله  فعجبت بعد من جرأيت على رسول اهللا:  قال،)٥( } ∪⊇∇∩

 . )٦( } أعلم

                                                 
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٨٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨٤: وبة آية سورة الت) ٤(
 . ٨٤ : ٢ / ٣سورة التوبة ) ٥(
 . ٢٢٨ / ٣أخرجه البخاري يف اجلنائز ) ٦(
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٩٨٨ 

Ÿω  {قوله ] ٨٤[ uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ( { )ال )١ ،

öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ  {. قام فالن بأمر فالن إذا كفاه أمره: تقف عليه، وال تتول دفنه، من قوهلم ãxx. 

«!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ { )يب، فما صلى الن)٢  ،بعدها على منافق 

 . وال قام على قربه حىت قُِبَض

]٨٥ [}  Ÿω uρ y7 ö7Éf ÷è è? öΝçλé;≡uθ øΒ r& öΝèδß‰≈ s9÷ρ r&uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ª!$# β r& Νåκu5Éj‹yè ãƒ $ pκÍ5 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# t,yδ ÷“ s? uρ 

öΝåκß¦ àΡr& öΝèδuρ tβρãÏ≈ Ÿ2 ∩∇∈∪ { )٣( . 

]٨٦ [} !# sŒ Î) uρ ôM s9 Ì“Ρ é& îο u‘θ ß™ ÷β r& (#θ ãΖ ÏΒ# u «! $$ Î/ (#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ yì tΒ Ï& Î!θ ß™ u‘ y7 tΡ x‹ ø↔ tG ó™ $# (#θ ä9 'ρ é& 

ÉΑ öθ ©Ü9 $# óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ { )ذوو الغىن والسعة منهم يف القعود والتخلف، )٤،}  (#θ ä9$ s% uρ $ tΡ ö‘ sŒ 

 ä3 tΡ yì ¨Β t Ï‰ Ïè≈ s) ø9  . ، يف رحاهلم)٥( } ∪∌∇∩ #$

 .... ِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَقوله تعاىل َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَوا
]٨٧ [}  (#θ àÊ u‘ β r' Î/ (#θ çΡθ ä3 tƒ yì tΒ É# Ï9# uθ y‚ ø9 مع أدنياء : النساء، وقيل:  يعين)٦( } #$

yì  {ة قومه إذا كان دوهنم، فالن خالف: الناس وسفلتهم، يقال Î7 èÛ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù 

Ÿω šχθ ßγ s) ø tƒ ∩∇∠∪ { )٧ (. 

                                                 
 . ٨٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٨٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٨٧: توبة آية سورة ال) ٧(
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٩٨٩ 

]٨٨ [}  ÇÅ3≈ s9 ãΑθ ß™ §9$# šÏ% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ (#ρ ß‰yγ≈ y_ óΟÏλÎ;≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ 4 š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ 

ãΝßγ s9 ÝV≡uö y⇐ø9$# ( { )١ (. 

£  {: اجلواري احلسان يف اجلنة، قال اهللا تعاىل: يعين احلسنات، وقيل Íκ Ïù ìN≡ u ö yz 

×β$ |¡ Ïm ∩∠⊃∪ { )مجع خرية )٢ ،}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪ { )٣ (. 

]٨٩ [}  £‰ tã r& ª! $# öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# 

ãΛ Ïà yè ø9 $# ∩∇∪ { )٤ (. 

%!u  {: قوله تعاىل] ٩٠[ y ùρ tβρ â‘ Éj‹yè ßϑø9$# š∅ ÏΒ É># {ôã F{$# tβ sŒ÷σã‹Ï9 öΝçλm; { )قرأ يعقوب )٥ ،

لقد أُعذر من "بالتخفيف وهم املبالغون يف العذر، يقال يف املثل ) املعذرون( :وجماهد
بالتشديد، أي ) الُْمَعذُِّرونَ( بالغ يف العذر من قدم النذارة، وقرأ اآلخرون: ، أي"أنذر

املعذرون املعتذرون، أدغمت التاء يف : الفراءقصر، وقال : عذر، أي: املقصرون، يقال
املعذرون هم رهط عامر بن الطفيل : الذال، ونقلت حركة التاء إىل العني، وقال الضحاك

يا نيب اهللا إن حنن غزونا معك تغري أعراب :  دفاعا عن أنفسهم فقالوا جاءوا رسول اهللا
قد أنبأين اهللا من " {  طيء على حالئلنا وأوالدنا ومواشينا، فقال هلم رسول اهللا

هم الذين ختلفوا بعذر بإذن رسول : ، وقال ابن عباس} أخباركم وسيغين اهللا عنكم

 }  y‰yè اهللا s% uρ t Ï% ©!$# (#θ ç/x‹x. ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 { )يعين املنافقني، قال أبو عمر بن العالء)٦ ، :

                                                 
 . ٨٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٧٠: سورة الرمحن آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة التوبة آية ) ٦(
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٩٩٠ 

كال الفريقني كان مسيئا قوم تكلفوا عذرا بالباطل، وهم الذين عناهم اهللا تعاىل 
عاىل، ، وقوم ختلفوا عن غري تكلف عذر، فقعدوا جرأة على اهللا ت)َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ( بقوله

Ü=ŠÅÁ  {: وهـم املنافقـون، فأوعـدهـم اهللا بقولـه ã y™ t Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 öΝåκ÷]ÏΒ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ï9r& ∩⊃∪ { )مث ذكر أهل العذر)١ ، . 

’ øŠ©9§{  {: فقال جل ذكره] ٩١[ n?tã Ï!$ xyè ‘Ò9$# { )يعين الزمىن : ، قال ابن عباس)٢

Ÿω  {النسوان، : هم الصبيان وقيل: واملشايخ والعجزة، وقيل uρ ’ n?tã 4 yÌöyϑ ø9$# Ÿω uρ ’n?tã 

š Ï%©!$# Ÿω šχρ ß‰Ågs† $ tΒ šχθ à)ÏΨãƒ { )يعين الفقراء )٣ ،}  ël tym { )مأمث، وقيل)٤ ، :

sŒÎ) (#θ#  {ضيق يف القعود عن الغزو،  ßs |Á tΡ ¬! Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 { )يف مغيبهم وأخلصوا )٥ ،

$  {اإلميان والعمل هللا، وبايعوا الرسول  tΒ ’n?tã šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ÏΒ 9≅ŠÎ6 y™ 4 { )من : ، أي)٦

›ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ  {طريق بالعقوبة،  Ïm §‘ ∩⊇∪ { )نزلت يف زيد بن عمر : ، قال قتادة)٧

 . د اهللا بن أم مكتوم وكان ضرير البصرنزلت يف عب: وأصحابه، وقال الضحاك

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٩٢[ uρ ’ n? tã š Ï% ©! $# # sŒ Î) !$ tΒ x8 öθ s? r& óΟ ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 { )معناه)٨ ، :

: ين أتوك وهم سبعة نفر ُسموا البكائنيأنه ال سبيل على األولني، وال على هؤالء الذ
معقل بن يسار، وصخر بن خنساء، وعبد اهللا بن كعب األنصاري، وعبلة بن زيد 

                                                 
 . ٩٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩١: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة التوبة آية ) ٨(
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٩٩١ 

األنصاري، وسامل بن عمري، وثعلبة بن غنمة، وعبد اهللا بن مغفل املزين، أتوا رسول 
لفوا يف يا رسول اهللا إن اهللا قد ندبنا إىل اخلروج معك فامحلنا، واخت:  فقالوا اهللا

óΟ  {قوله  ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 { )سألوه أن حيملهم على الدواب، وقيل:  قال ابن عباس)١ :

سألوه أن حيملهم على اخلفاف املرفوعة والنعال املخصوفة، ليغزوا معه، فأجاهبم 
M|  {: ـا أخرب اهللا عنه يف قولة تعاىل كم النيب ù= è% Iω ß‰ Å_ r& !$ tΒ öΝ à6 è= ÏΗ ÷q r& Ïµ ø‹ n= tã 

(#θ ©9 uθ s? { )وهم يبكون، فذلك قوله تعاىل)٢ ، :}  (#θ ©9 uθ s? óΟ ßγ ãΖ ã‹ ôã r& ¨ρ âÙ‹ Ï s? z ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# 

$ ºΡ t“ ym ω r& (#ρ ß‰ Åg s† $ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊄∪ { )٣( . 

]٩٣ [}  * $ y ϑ ¯Ρ Î) ã≅Š Î6 ¡¡9 $ ’  {، بالعقوبـة، )٤( } # n ? t ã š  Ï% ©! $ # 

š t Ρθ çΡ É‹ ø↔ t F ó¡ o öΝ  {، يف التخلف )٥( } „ èδ u ρ â ! $ u ‹ ÏΖ øî r & 4 ( #θ àÊ u ‘ β r ' Î/ ( #θ çΡθ ä3 t ƒ y ì t Β 

É# Ï9# u θ y ‚ ø9 $ y  {مع النساء والصبيـان، . )٦( } # ì t 7 s Û u ρ ª ! $ # 4 ’ n ? t ã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ s ù Ÿ ω 

t βθ ßϑ n = ôè t ƒ ∩⊂∪ { )٧ (. 

                                                 
 . ٩٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٩٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩٣: لتوبة آية سورة ا) ٥(
 . ٩٣: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة التوبة آية ) ٧(
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٩٩٢ 

 ِإلَْيكُْم ِإذَا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهْم قُلْ لَا َتْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَْد َنبَّأََنا اللَُّه قوله تعاىل َيْعَتِذُرونَ
 .... ِمْن أَْخَباِركُْم

]٩٤ [}  šχρ â‘ É‹tF÷è tƒ öΝä3ö‹s9Î) #sŒÎ) óΟçF÷è y_ u‘ öΝÍκö s9Î) 4 { )يروى أن املنافقني الذين )١ ،

 جاءوا يعتذرون  ختلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة ومثانني نفًرا، فلما رجع رسول اهللا
≅  {: بالباطل، قـال اهللا تعاىل è% ω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ öΝà6s9 { )لن نصدقكم، )٢ ،

}  ô‰s% $ tΡr'¬6 tΡ ª!$# ôÏΒ öΝà2 Í‘$ t6 ÷z r& 4 { )فيمـا سلـف، )٣ ،}  “ uzy™ uρ ª!$# öΝä3n= yϑ tã 

…ã& è!θ ß™ u‘ uρ { )يف املستأنف، أتتوبون من نفاقكم، أم تقيمون عليه؟ )٤ ،}  §ΝèO šχρ –Štè? 4’ n< Î) 

ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ Νä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊆∪ { )٥ (. 

]٩٥ [}  tβθ à Î= ós u‹ y™ «! $$ Î/ öΝ à6 s9 # sŒ Î) óΟ çF ö6 n= s)Ρ $# öΝ Íκ ö s9 Î) { )إذا انصرفتم إليهم )٦ 

θ#)  {، من غزوكم àÊ Ì ÷è çF Ï9 öΝ åκ ÷] tã ( { )لتصفحـوا عنهـم وال تؤنبوهـم، )٧ ،

}  (#θ àÊ Ì ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã ( { )فدعوهم، وما اختاروا ألنفسهم من النفاق، )٨ ،}  öΝ åκ ¨Ξ Î) 

Ó§ ô_ Í‘ ( { )إن عملهم قبيح، :  جنس أي)٩}  óΟ ßγ1 uρ ù' tΒ uρ { )يف اآلخـرة، )١٠ ،

                                                 
 . ٩٤: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٤: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ٩(
 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ١٠(
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٩٩٣ 

}  ÞΟ ¨Ψ yγ y_ L !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∈∪ { )قال ابن عباس)١ ، :}  نزلت

مثانني رجلًا من املنافقني، يف جد بن قيس، ومعتب بن قشري وأصحاهبما، وكانوا 
:  وقال مقاتل} ال جتالسوهم وال تكلموهم: " حني قدم املدينة فقال النيب

لف عنه  باهللا الذي ال إله إال هو ال يتخ نزلت يف عبد اهللا بن أُّيب حلف للنيب {

 :  هذه اآلية  أن يرضى عنه، فأنزل اهللا بعدها، وطلب من النيب

]٩٦[ }  tβθ àÎ= øt s† öΝà6s9 (#öθ |Ê ÷tIÏ9 öΝåκ÷]tã ( β Î* sù (#öθ |Ê ös? öΝåκ÷]tã  χ Î* sù ©!$# Ÿω 4 yÌötƒ Çtã ÏΘöθ s)ø9$# 

šÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∉∪ { )٢( {  

]٩٧ [}  Ü># {ôãF{$# { )أهل البدو، : ، أي)٣}  ‘‰x© r& #\øà2 $ ]%$ xÏΡuρ { )من )٤ ،

‘â  {أهل احلضر،  y‰ô_ r&uρ { )أخلق وأحرى، : ، أي)٥}  ω r& (#θ ßϑ n= ÷ètƒ yŠρ ß‰ãn !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 

4’ n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ 3 { )وذلك لبعدهـم عـن سـماع القرآن ومعرفة السنن، )٦ ،}  ª!$#uρ 

íΟŠ Î= tæ { )مبا يف قلوب خلقه، )٧ ،}  ×Λ Å3ym ∩∠∪ { )فيما فرض من فرائضه)٨ ، . 

]٩٨ [}  z ÏΒ uρ É># { ôã F{ $#  tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ $ YΒ t øó tΒ { )ال يرجون : ، قال عطاء)٩

على إعطائه ثواًبا وال خيافون على إمساكه عقاًبا إمنا ينفق خوفًا ورياء، واملغرم التزام 
                                                 

 . ٩٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩٧: التوبة آية سورة ) ٧(
 . ٩٧: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ٩٨: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٤ 

ßÈ  {ما ال يلزم  −/ u tI tƒ uρ { )وينتظر، )١ ،}  â/ ä3 Î/ t Í← !# uρ ¤$! صروف : ، يعين)٢( } 4 #$

يعين ينقلب الزمان : الزمان اليت تأيت مرة باخلري ومرة بالشر، وقال ميان بن رباب
óΟ  {عليكم فيموت الرسول ويظهر املشركون،  Îγ öŠ n= tæ äο t Í← !# yŠ Ï öθ ¡¡9 ، عليهم )٣( } 3 #$

يدور البالء واحلزن، وال يرون يف حممد ودينه إال ما يكرهون وما يسوؤهم، وقرأ ابن 
 الضر :هاهنا، ويف سورة الفتح بضم السني، معناه) دائرة السوء( :كثري وأبو عمرو

الردة : بالفتح: والبالء واملكروه، وقرأ اآلخرون بفتح السني على املصدر، وقيل
!ª  {والفساد، وبالضم الضر واملكروه،  $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ∩∇∪ { )نزلت يف أعراب )٤ ،

 : فان ومتيم، مث استثىن فقالأسد وغط

]٩٩ [}  š∅ ÏΒ uρ É># t ôã F{ $#  tΒ Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ : ، قال جماهد)٥( } #$

›ä  {أسلم وغفار وجهينة : هم بنو مقرن من مزينة، وقال الكليب Ï‚ −G tƒ uρ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ 

BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «! يطلب القربة إىل اهللا تعاىل، : ، القربات مجـع القربـة، أي)٦( } #$

}  ÏN≡ uθ n= |¹ uρ ÉΑθ ß™ §9 يرغبون يف دعاء : دعاءه واستغفاره، قال عطاء: ، أي)٧( } 4 #$

 .}  Iω النيب r& $ pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ بضم الراء، ، قرأ نافع برواية ورش قربة )٨( } 4 ;°

                                                 
 . ٩٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٥ 

ÞΟ  {والباقون بسكوهنا،  ßγ è= Åz ô‰ ã‹ y™ ª! $# ’ Îû ÿ Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘ 3 { )يف جنته، )١ ،}  ¨β Î) ©! $# 

Ö‘θ à xî ×Λ Ïm §‘ ∩∪ { )٢ (. 

قوله تعاىل َوالسَّاِبقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاِجِريَن َوالْأَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي 
 .... اللَُّه َعْنُهْم

]١٠٠ [}  š χθ à) Î6 ≈ ¡¡9 $ # u ρ t βθ ä9 ¨ρ F { $ # z  ÏΒ t  Ì Éf ≈ y γ ßϑ ø9 $ # Í‘$ | ÁΡ F { $ # u ρ { )٣( 
š  {: اآلية، قرأ يعقوب بالرفع، عطفًا على قوله χθ à) Î6 ≈ ¡¡9 $ # u ρ { )٤( ،

هم : بقني، قال سعيد بن املسيب وقتادة وابن سريين ومجاعةواختلفوا يف السا
هم أهل بدر، وقال : الذين صلوا إىل القبلتني، وقال عطاء بن أيب رباح

 }  š هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، قوله: الشعيب χθ à) Î6 ≈ ¡¡9 $ # u ρ 

t βθ ä9 ¨ρ F { $ # z  ÏΒ t  Ì Éf ≈ y γ ßϑ ø9 $ ، الذين هاجروا قومهم وعشريهتم وفارقوا )٥( } #

$‘Í  {أوطاهنم  | ÁΡ F { $ # u ρ { )ومن األنصار وهم الذين نصروا رسول :  أي)٦

t  {ه، ـ أهل املدينة، وآووا أصحاب على أعدائه من اهللا  Ï% ©! $ # u ρ Ν èδθ ãè t 7 ¨? $ # 

9≈ | ¡ ôm Î* Î/ { )بقية املهاجرين واألنصار سوى السابقني األولني، وقيل:  قيل)٧ :

أو النصرة إىل يوم القيامة، وقال هم الذين سلكوا سبيلهم يف اإلميان واهلجرة 

                                                 
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٦ 

هم الذين يذكرون املهاجرين واألنصار بالترحم والدعاء، مث مجعهم : عطاء
†š  {:  يف الثواب فقال اهللا ÅÌ §‘ ª ! $ # öΝ å κ ÷] t ã ( #θ àÊ u ‘ u ρ çµ ÷Ζ t ã £‰ t ã r & u ρ öΝ çλ m ; 

;M ≈ ¨Ζ y _ “ Ì ôf s ? $ y γ t F øt r B ã ≈ y γ ÷Ρ F { $ اُر( :، قرأ ابن كثري)١( } # َه ْن لْأَ ا ا َه ِت ْح ْن َت ، )ِم

t  {وكذلك هو يف مصاحف أهل مكة،   Ï$ Î# ≈ y z ! $ p κ Ïù # Y‰ t / r & 4 y 7 Ï9 ≡ s Œ ã— öθ x  ø9 $ # 

ã Λ Ïà y è ø9 $ # ∩⊇ ⊃ ⊃∪ { )٢(. 

]١٠١ [}  ô £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ Ï iΒ É># t ôã F{ $# tβθ à) Ï≈ oΨ ãΒ ( { )وهم من مزينة )٣ 

األعراب من هؤالء : وجهينة وأشجع وأسلم وغفار كانت منازهلم حول املدينة، يقول
ô  {منافقون،  ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ومن أهل املدينة من األوس واخلزرج : ، أي)٤( } ) #$

ρ#)  {قوم منافقون،  ßŠ t tΒ ’ n? tã É−$ x Ï iΖ9 مترد فالن : مرنوا على النفاق، يقال: ، أي)٥( } #$

املريد : مرن، وثبت عليها واعتادها، ومنه: عتا، ومرد على معصيته أي: على ربه أي
أقاموا عليه ومل : دـال ابن زيـجلوا فيه وأبوا غريه، وق: اقـواملارد، قال ابن إسح

/Ÿω ö  {، يتوبـوا àS ßϑ n= ÷è s? ( { )أنت يا حممـد، )٦ ،}  ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 Ν åκ æ5 É j‹ yè ãΖ y™ 

È ÷ s? § ¨Β { )األول القتل والسيب، والثاين : ، اختلفوا يف هذين العذابني، قال جماهد)٧

األوىل : الدبيلة يف الدنيا وعذاب القرب، وقال ابن زيد: عذاب القرب، وقال قتادة

                                                 
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٠٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٧ 

: املصائب يف األموال واألوالد يف الدنيا، واألخرى عذاب اآلخرة، وعن ابن عباس
هو ما يدخل : واألخرى عذاب القرب، وقال ابن إسحاقاألوىل إقامة احلدود عليهم، 

أحدمها : عليهم من غيظ اإلسالم، ودخوهلم فيه من غري حسبة مث عذاب القرب، وقيل
: ضرب املالئكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم، واآلخر عذاب القرب، وقيل

Ν§  {األوىل إحراق مسجد الضرار، واألخرى إحراقهم بنار جهنم،  èO šχρ –Š t ãƒ 4’ n< Î) 

A># x‹ tã 8Λ Ïà tã ∩⊇⊃⊇∪ { )عذاب جهنم خيلدون فيه: ، أي)١ . 

]١٠٢ [}  tβρ ã yz# u uρ { )ومن أهـل املدينة أو مـن األعراب : ، أي)٢

θ#)  {آخرون، وال يرجع هذا إىل املنافقني،  èù u tI ôã öΝ  {، أقـروا، )٣( } #$ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ 

(#θ äÜ n= yz Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ t  {، وهـو إقرارهـم بذنوهبـم وتوبتهـم، )٤( } ¹| yz# u uρ 

$ ·⁄ Í hŠ y™ { )خلطت املاء : ، كما يقالبعمل آخر سيئ، وضع الواو موضع الباء: ، أي)٥

 والعمل الصاحل هو  اهللا باللنب، والعمل السيئ هو ختلفهم عن رسول: واللنب، أي
 }   غزواهتم مع النيب: ندامتهم وربطهم أنفسهم بالسواري، وقيل |¤ tã ª! $# β r& 

z>θ çG tƒ öΝ Íκ ö n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî îΛ Ïm ، نزلت هذه اآلية يف قوم ختلفوا عن )٦( } ∪⊅⊂⊆∩ ‘§

نكون يف الظالل مع :  يف غزوة تبوك، مث ندموا على ذلك، وقالوا رسول اهللا
 من   وأصحابه يف اجلهاد واللَّأواء، فلما قرب رسول اهللا النساء، ورسول اهللا

                                                 
 . ١٠١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٢: رة التوبة آية سو) ٤(
 . ١٠٢: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٨ 

 هو   لنوثقن أنفسنا بالسواري، فال نطلقها حىت يكون رسول اهللاواهللا: املدينة قالوا
 مر  الذي يطلقنا ويعذرنا، فأوثقوا أنفسهم بسواري املسجد فلما رجع رسول اهللا

 أن ال  هؤالء الذين ختلفوا عنك فعاهدوا اهللا: من هؤالء؟ فقالوا: هبم فرآهم فقال
 وأنا  هم، فقال رسول اهللايطلقوا أنفسهم حىت تكون أنت تطلقهم، وترضى عن

أقسم باهللا ال أطلقهم، وال أعذرهم حىت أومر بإطالقهم؛ ألهنم رغبوا عين وختلفوا عن 
 فأطلقهم  الغزو مع املسلمني، فأنزل اهللا هذه اآلية فأرسل إليهم رسول اهللا

يا رسول اهللا هذه أموالنا اليت خلفتنا عنك فتصدق هبا : وعذرهم، فلما أطلقوا قالوا
، "ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا " طهرنا واستغفر لنا، فقال رسول اهللاو

›õ  {: فأنزل اهللا تعاىل è{ ô ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰  .  اآلية)١( } ¹|

]١٠٣ [}  õ‹ è{ ô ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ u θ øΒ r & Zπ s % y ‰ | ¹ öΝ èδ ã Î dγ s Ü è? { )هبـا مـن ذنوهبـم، )٢ ،

}  Ν Íκ Ï j. t “ è? u ρ $ p κ Í5 { )ازل املنافقني إىل منازل املخلصني، ترفعهم من من: ، أي)٣

È  {تنمي أمواهلم : وقيل e≅ | ¹ u ρ öΝ Îγ ö‹ n = t æ ( { )ادع هلم واستغفر هلم، : ، أي)٤

يت، آجرك اهللا فيما أعط: هو قول الساعي للمصدق إذا أخذ الصدقة منه: وقيل
β¨  {الدعاء، : وبارك لك فيما أبقيت، والصالة يف اللغة Î) y 7 s ? 4 θ n = |  قرأ )٥( } ¹

على التوحيد ونصب التاء هاهنا، ويف سورة ) صالتك( :محزة والكسائي
َك( هود ْم( ننيويف سورة املؤم) أََصلَاُت ِه لَاِت لَى َص كلهن على التوحيد، ) َع

وافقهما حفص هاهنا ويف سورة هود، وقرأ اآلخرون باجلمـع فيهـن، 

                                                 
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٩٩٩ 

: وكسـر التاء هاهنـا ويف سورة املؤمنني، وال خـالف يف اليت يف األنعـام
}  öΝ èδ u ρ 4 ’ n ? t ã öΝ Íκ ÍE Ÿ ξ | ¹ t βθ Ýà Ïù$ p t ä† ∩⊄∪ { )واليت يف املعـارج)١  :}  öΝ èδ 4 ’ n ? t ã 

öΝ Íκ ÍE Ÿ ξ | ¹ t βθ ßϑ Í← ! # y Š ∩⊄⊂∪ { )ا على التوحيد، )٢ Ö  { إهنما مجيًع s 3 y ™ öΝ çλ °; 3 { )٣( ،

طمأنينة هلم وسكون هلـم أن : إن دعاءك رمحة هلم، قاله ابن عباس، وقيل: أي
ª  {تثبيت لقلوهبم، :  قد قبـل منهـم، وقال أبو عبيدة اهللا ! $ # u ρ ìì‹ Ïϑ y ™ 

íΟŠ Î= t æ ∩⊇⊃⊂∪ { )واختلفوا يف وجوب الدعاء على اإلمام عند أخذ الصدقة، )٤ ،

جيب يف صدقة : يستحب، وقال بعضهم: وقال بعضهم: جيب: قال بعضهم
جيب على اإلمام ويستحب للفقري : الفرض، ويستحب يف صدقة التطوع، وقيل

 . أن يدعو للمعطي

]١٠٤ [}  óΟs9r& (#þθãΚ n= ÷è tƒ ¨β r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ôtã Íν ÏŠ$ t7Ïã ä‹è{ù'tƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# { )٥( ،

χ  {يقبلها، : أي r&uρ ©!$# uθ èδ Ü># §θ−G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )مسعت أبا :  عن أيب هريرة قال)٦

والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة مع كسب طيب، وال  {:  يقول القاسم

 فريبيها  طيبا وال يصعد إىل السماء إال طيب إال كأمنا يضعها يف يد الرمحنيقبل اهللا إال 
ل العظيم، مث ـله كما يريب أحدكم فلوه، حىت إن اللقمة لتأيت يوم القيامة وإهنا ملثل اجلب

β¨  {: رأـق r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ôtã Íν ÏŠ$ t7Ïã ä‹è{ù'tƒ uρ ÏM≈s% y‰¢Á9$# { )١( } )٧( . 
                                                 

 . ٩٢: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٢٣: ملعارج آية سورة ا) ٢(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٠٤: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٠٤: سورة التوبة آية ) ٧(
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١٠٠٠ 

≅È  {: قوله تعاىل] ١٠٥[ è% uρ (#θ è= yϑ ôã$# “ uz|¡sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå …ã&è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ( 

šχρ –ŠuäIy™ uρ 4’ n< Î) ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ pκ¤¶9$#uρ /ä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇⊃∈∪ { )قال جماهد)٢ ، :

 بإعالم اهللا تعاىل إياه، ورؤية املؤمنني بإيقاع احملبة يف  رؤية للنيب: هذا وعيد هلم، وقيل
  .قلوهبم ألهل الصالح، والبغض ألهل الفساد

šχρ  {: قوله تعاىل] ١٠٦[ ãyz# uuρ tβ öθ y_öãΒ Íö∆ L{ «!$# $̈Β Î) öΝåκæ5Éj‹yè ãƒ $ ¨Β Î)uρ Ü>θ çG tƒ öΝÍκö n= tã 3 

ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊇⊃∉∪ { )بغري مهز، ) مرجون( : بكر، قرأ أهل املدينة والكوفة غري أيب)٣

 فيهم،  حلكم اهللا: مؤخرون ألمر اهللا: التأخري، مرجون: واآلخرون باهلمز، واإلرجاء
كعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع، : وهم الثالثة الذين تأيت قصتهم من بعد

 مخسني  هللامل يبالغوا يف التوبة واالعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، فوقفهم رسول ا
ليلة، وهنى الناس عن مكاملتهم وخمالطتهم، حىت شقهم القلق وضاقت عليهم األرض مبا 

عسى اهللا أن : هلكوا، وآخرون يقولون: رحبت، وكانوا من أهل بدر فجعل أناس يقولون
يغفر هلم، فصاروا مرجئني ألمر اهللا ال يدرون أيعذهبم أم يرمحهم، حىت نزلت توبتهم بعد 

  .ةمخسني ليل
قوله تعاىل َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوكُفًْرا َوَتفِْريقًا َبْيَن الُْمْؤِمِنَني َوِإْرَصاًدا ِلَمْن 

 .... َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه
š  {: قوله تعاىل] ١٠٧[ Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# #Y‰Éf ó¡tΒ #Y‘# uÅÑ { )نزلت هذه اآلية يف )٤ ،

ارة ـراًرا يعين مضـد قباء ضـمجاعة من املنافقني بنوا مسجًدا يضارون به مسج

                                                                                                                                            
 وصححه احلاكم على ١٣١ / ٦ واملصنف يف شرح السنة ٢٢٠ / ١أخرجه الشافعي بإسناد حسن يف املسند ) ١(

 .  وأصل معىن احلديث ثابت يف الصحيحني٣٣٥ / ٢لشيخني شرط ا
 . ١٠٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠١ 

øà2\#  {للمؤمنني،  uρ { )ورسوله،  باهللا)١ }  $ K)ƒ Ìøs?uρ š ÷t/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )؛ )٢

ألهنم كانوا مجيعا يصلون يف مسجـد قبـاء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم 
$YŠ#  {فيؤدي ذلك إىل االختالف وافتـراق الكلمـة،  |¹ ö‘ Î)uρ ôyϑ Ïj9 šUu‘% tn ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )أرصدت له إذا : انتظاًرا وإعداًدا ملن حارب اهللا ورسوله يقال: ، أي)٣

قني أن استعدوا مبا استطعتم من قوة ومن أعددت له، وهو أبو عامر الفاسق أرسل إىل املناف
سالح، وابنوا يل مسجًدا فإين ذاهب إىل قيصر ملك الروم فآت جبند من الروم، فأخرج 
حممًدا وأصحابه من املدينة، فبنوا مسجد الضرار إىل جنـب مسجـد قبـاء، فذلـك 

$YŠ#  {: قولـه تعاىل |¹ ö‘ Î)uρ ôyϑ Ïj9 šUu‘% tn ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )وهو أبو عامر )٤ ،

≅ÏΒ ã  {: الفاسق ليصلـي فيـه إذا رجـع مـن الشام، قوله ö6 s% 4 { )يرجع إىل أيب )٥ 

=àÎ£  {من قبل بناء مسجد الضرار، : عامر يعين حارب اهللا ورسوله من قبل أي ós uŠs9uρ ÷βÎ) 

!$ tΡ÷Šu‘ r& { )ما أردنا ببنائه، )٦ ،}  ω Î) 4 o_ó¡ßs ø9$# ( { )إال الفعلة احلسىن وهو الرفق )٧ ،

  باملسلمني والتوسعة على أهل الضعف والعجـز عـن السري إىل مسجد رسول اهللا
}  ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝåκ̈ΞÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ { )يف قوهلم وحلفهم)٨ ، . 

                                                 
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠٧: التوبة آية سورة ) ٥(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٢ 

›Ÿω óΟà)s? Ïµ  {: قوله تعاىل] ١٠٨[ Ïù #Y‰t/r& 4 { )منع " ال تصل فيه : "، قال ابن عباس)١

î‰Éf  { أن يصلي يف مسجد الضرار،  بيهاهللا تعاىل ن ó¡yϑ ©9 }§Åc™ é& ’n?tã 3“ uθ ø)−G9$# { )٢( 
بين أصله على : الم القسم، تقديره، واهللا ملسجد أسس أي: الالم الم االبتداء، وقيل

ôÏΒ ÉΑ̈ρ  {التقوى،  r& BΘöθ tƒ { )من أول يوم بين ووضع أساسه، : ، أي)٣}  ‘,ym r& β r& tΠθ à)s? 

Ïµ‹ Ïù 4 { )مصلًيا، واختلفوا يف املسجد الذي أسس على التقوى، فقال ابن عمر وزيد )٤ ،

 والدليل عليه قول  هو مسجد املدينة مسجد الرسول: بن ثابت وأبو سعيد اخلدري
 من رياض اجلنة، ومنربي على ما بني بييت ومنربي روضة {:  قال الرسول

 وذهب قوم إىل أنه مسجد قباء وهو رواية عطية عن ابن عباس وهو )٦( )٥( } حوضي

›Ïµ  {قول عروة بن الزبري، وسعيد بن جبري وقتادة،  Ïù ×Α% y Í̀‘ šχθ ™7Ït ä† β r& (#ρ ã£γ sÜtG tƒ 4 { )٧( ،

كانوا يستنجون باملاء وال ينامون : وقـال عطاء: من األحداث واجلنابات والنجاسات
ª!$#uρ =Ït  {بالليل على اجلنابة  ä† š ÌÎdγ ©Üßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )ملتطهرين، أي ا)٨ . 

                                                 
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ٤(
، مالك النداء )٢/٥٣٤(، أمحد )٣٩١٥(، الترمذي املناقب )١٣٩١(، مسلم احلج )١١٣٨(البخاري اجلمعة ) ٥(

 ). ٤٦٢(للصالة 
 / ٢) ١٣٩١( ومسلم يف احلج ش قم ٧٠ / ٣أخرجه البخاري يف فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ) ٦(

 . ٣٣٨ / ٢ واملصنف يف شرح السنة ١٠١١
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٠٨: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٣ 

]١٠٩ [}  ôyϑ sùr& š[¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ { )بضم اهلمزة ) أسس(  يقرأ نافع وابن عامر)١

برفع النون فيها مجيعا على غري تسمية الفاعل، وقرأ ) بنيانه( وكسر السني،
çµ…  {فتح اهلمزة والسني ) َسأُسِّ( اآلخرون uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ { )بنصب النون على تسمية الفاعل، )٢ 

}  4’ n?tã 3“ uθ ø)s? š∅ ÏΒ «!$# Aβ≡uθ ôÊÍ‘ uρ îöyz { )على طلب التقوى ورضا اهللا تعاىل : ، أي)٣

™¢§{ Πr& ô̈Β  {خري  r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’n?tã $ xx© { )أي على شفري، )٤،}  >∃ãã_ { )قرأ أبو )٥ 

ساكنة الراء، وقرأ الباقون بضم الراء ومها لغتان، وهي ) جرف( عمرو ومحزة وأبو بكر
هو اهلوة، وما جيرفه السيل من األودية فيتجرف باملاء : البئر اليت مل تطو، قال أبو عبيدة

$‘9  {فيبقى واهًيا،  yδ { )هار يهور فهو هائر، مث يقلب : هائر وهو الساقط يقال: ، أي)٦

هو من هار هبا إذا اهندم، ومعناه الساقط : هار مثل شاك وشائك وعاق عائق، وقيل: فيقال
$‘u  {ا ينهار الرمل والشيء الرخو، الذي يتداعى بعضه يف إثر بعض كم pκ÷Ξ$$ sù Ïµ Î/ { )٧( ،

“ ª!$#uρ Ÿω  {يريد صريهم النفاق إىل النار، : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: أي Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# šÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊇⊃∪ { )٨ (. 

                                                 
 . ١٠٩: ورة التوبة آية س) ١(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٠٩: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٤ 

]١١٠ [}  Ÿω ãΑ#t“ tƒ ÞΟßγ ãΖ≈ uŠø⊥ ç/ “ Ï% ©!$# (#öθ uΖt/ Zπ t7ƒ Í‘ { )أي)١ ، :}  óΟÎγ Î/θ è= è% { )٢( ،

حيسبون أهنم كانوا يف بنائه حمسنني كما حبب العجل إىل قوم موسى، قاله ابن عباس 
ال : حسرة وندامة؛ ألهنم ندموا على بنائه، وقال السدي: رضي اهللا عنهما، وقال الكليب

Hω  { هدم بنياهنم ريبة وحزازة، وغيظا يف قلوهبم، يزال Î) β r& yì©Üs)s? óΟßγ ç/θ è= è% 3 { )أي)٣ ، :

: بفتح التاء أي) تقطع( تتصدع قلوهبم فيموتوا، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر وحفص ومحزة
بضم التاء من التقطيع، وقرأ ) تقطع( تقطع، فحذفت إحدى التاءين ختفيفا، وقرأ اآلخرونت

Hω  {بتخفيف الالم على الغاية، وقرأ الباقون ) إىل أن( يعقوب وحده Î) β r& { )٤ (. 

: م على االستثناء، ويدل على قراءة يعقوب تفسري الضحاك وقتادةبتشديد الال
!ª  {ال يزالون يف شك منه وندامة إىل أن ميوتوا فحينئذ يستيقنون،  $# uρ íΟŠ Î= tæ 

íΟŠ Å3 ym ∩⊇⊇⊃∪ { )٥ (. 

β¨ *  {: ىـ تعالهـولـق] ١١١[ Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& 

Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ { )ملا بايعت األنصار رسول اهللا: ، قال حممد بن كعب القرظي)٦  ليلة 

يا رسول اهللا اشترط لربك :  نفسا، قال عبد اهللا بن رواحةالعقبة مبكة، وهم سبعون
 أن تعبدوه، وال تشركوا به شيئًا، وأشترط  أشترط لريب: ولنفسك ما شئت، فقال

فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ : لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا

                                                 
 . ١١٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١٠: التوبة آية سورة ) ٢(
 . ١١٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٥ 

β¨ *  {: رتلتربح البيع ال نقيل وال نستقيل ف: اجلنة، قالوا: قال Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 ) ةـباجلن( شـ، وقرأ األعم)١( } 4 #$

}  šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( { )وقرأ محزة )٢ ،

بفتح الياء وضم التاء على ) ويقتلون( بضم الياء وفتح التاء) فيقتلون( :والكسائي
م ويقتل الباقون، وقرأ يقتل بعضه: تقدمي فعل املفعول على فعل الفاعل، يعين

بضم الياء وفتح التاء على تقدمي ) ويقتلون( بفتح الياء وضم التاء) فيقتلون( الباقون
فعل الفاعل على ما فعل املفعول، والوجه أهنم يقتلون الكفار أولًا مث يستشهـدون، 

#  {ر، ـه أكثـراءة بـهـذا الوجـه أظهر، والق ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym { )أي)٣  :

†  {ثواب اجلنة هلم وعد وحق  Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u ö à) ø9 $# uρ 4 { )يعين أن)٤ ، 

 وعدهم هذا الوعد وبينه يف هذه الكتب، وفيه دليل على أن أهل امللل كلهم  اهللا
ô  {: الـم فقـأمروا باجلهاد على ثواب اجلنة، مث هنأه tΒ uρ 4† nû ÷ρ r&  Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ 

«! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù { )فافرحوا )٥ ،}  ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# Λ ä ÷è tƒ$ t/  Ïµ Î/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# 

ÞΟŠ Ïà yè ø9  بايعك وجعل الصفقتني لك، وقال   إن اهللا ، قال عمر)٦( } ∪⊆⊆⊆∩ #$

اسعوا إىل بيعة ربيحة بايع اهللا هبا كل :  فأغلى هلم، وقال احلسن ثامنهم اهللا: قتادة
 : إن اهللا أعطاك الدنيا فاشتر اجلنة ببعضها، مث وصفهم فقال: مؤمن، وعنه أنه قال

                                                 
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١١: بة آية سورة التو) ٥(
 . ١١١: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٦ 

آِمُرونَ قوله تعاىل التَّاِئُبونَ الَْعاِبُدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاِجُدونَ الْ
 .... ِبالَْمْعُروِف

]١١٢ [}  šχθ ç6 Í≥ ¯≈ −F9 استؤنفت بالرفع لتمام اآلية، : ، قال الفراء)١( } #$

 التائبون التائبون رفع باالبتداء، وخربه مضمر، واملعىن: وانقطاع الكالم، وقال الزجاج
من مل جياهد غري معاند وال قاصد لترك اجلهاد، ألن : إىل آخر اآلية هلم اجلنة أيضا، أي

بعض املسلمني جيزي عن بعض يف اجلهاد، فمن كانت هذه صفته فله اجلنة أيضا، 
yξ  {: وهذا أحسـن، فكأنه وعد اجلنة جلميع املؤمنني، كما قال ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 

4 o_ ó¡ çt ø: ، فمن جعله تابعا لألول فلهم الوعد باجلنة أيضا، وإن كان الوعد )٢( } 4 #$

šχθ  {: باجلنة للمجاهدين املوصوفني هبذه الصفات، قوله ç6 Í≥ ¯≈ −F9 الذين :  أي)٣( } #$

šχρ  {تابوا من الشرك وبرؤوا من النفاق  ß‰ Î7≈ yè ø9  املطيعون الذين أخلصوا )٤( } #$

 }  šχρ العبادة هللا ß‰ Ïϑ≈ pt ø: ، الذين حيمدون اهللا على كل حال يف السراء )٥( } #$

šχθ  {والضراء  ßs Í× ¯≈ ¡¡9 هم : باس رضي اهللا عنهما، قال ابن مسعود وابن ع)٦( } #$

: السائحون الغزاة اجملاهدون يف سبيل اهللا، وقال عكرمة: الصائمون، وقال عطاء
šχθ  {السائحون هم طلبة العلم،  ãè Å2≡ §9 $# šχρ ß‰ Éf≈ ¡¡9 ، يعين املصلني، )٧( } #$

                                                 
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٩٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٧ 

}  tβρ ã ÏΒ Fψ $# Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ { )باإلميان، )١ ،}  šχθ èδ$ ¨Ψ9 $# uρ Ç tã Ì x6Ψ ßϑ ø9  عن )٢( } #$

tβθ  {املعروف السنة واملنكر البدعة، : الشرك، وقيل Ýà Ï≈ ys ø9 $# uρ ÏŠρ ß‰ çt Î: «! $# 3 { )٣( ،

Î  {ة اهللا، ـأهل الوفاء ببيع: نـون بأوامر اهللا، وقـال احلسـالقائم Å e³ o0 uρ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊄∪ { )٤( . 

]١١٣ [}  $ tΒ šχ% x. ÄcÉ<¨Ζ= Ï9 šÏ% ©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 { )٥( ،

ملا حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول  {: اختلفوا يف سبب نزول هذه اآلية، قال قوم

 أي عم قل ال إله إال : " فوجد عنده أبا جهل، وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية فقال اهللا
أترغب : ، فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية"اهللا كلمة أحاج لك هبا عند اهللا 

 يعرضها عليه ويعودان لتلك املقالة حىت قال  فلم يزل رسول اهللا: عن ملة عبد املطلب
إال اهللا، فقال ال إله : أنا على ملة عبد املطلب؟ وأىب أن يقول: أبو طالب آخر ما كلمهم

 )٦( } ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية،"واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك  "  رسول اهللا
قف عليه حىت  مكة أتى قرب أمه آمنة فو ملا قدم رسول اهللا {: وقال أبو هريرة وبريدة

$  {: محيت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر هلا فرتلت tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 š Ï%©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u 

β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 { )ل النيبقا:  قال قتادة)١(  اآلية} )٧  }  ،ألستغفرن أليب

                                                 
 . ١١٢: ة سورة التوبة آي) ١(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة التوبة آية ) ٥(
 ). ٥/٤٣٣(، أمحد )٢٠٣٥(، النسائي اجلنائز )٢٤(، مسلم اإلميان )٤٤٩٤(البخاري تفسري القرآن ) ٦(
 . ١١٣: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٨ 

وقال علي بن أيب . )٣( )٢( } فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية" كما استغفر إبراهيم ألبيه 

تستغفر هلما ومها : مسعت رجلًا يستغفر لوالديه ومها مشركان، فقلت له {  طالب

 فذكرت ذلك لـه،  ت النيبـه؟ فأتيـأومل يستغفر إبراهيم ألبي: مشركان؟ فقال
 }  ô‰s% ôM فأنزل اهللا tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) { )إىل قوله)٤ ، :}  ω Î) tΑöθ s% 

tΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ¨β tÏøó tG ó™ V{ y7 s9 { )٦( } )٥( . 

$  {: قولـه تعاىل] ١١٤[ tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ ω Î) tã ;ο y‰Ïã öθ̈Β !$ yδ y‰tã uρ 

çν$ −ƒ Î) { )عد كان من اهلاء يف إياه عائدة إىل إبراهيم عليه السالم، والو: ، قال بعضهم)٧

أبيه، وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم، فقال له إبراهيم سأستغفر لك ريب يعين إذا 
اهلاء راجعة إىل األب، وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له : أسلمت، وقال بعضهم
ãÏøó  {: رجاء إسالمه، وهو قوله tG ó™ r'y™ y7 s9 þ’În1u‘ ( { )وعدها ( :، يدل عليه قراءة احلسن)٨

، بالباء املوحدة، والدليل على أن الوعد من إبراهيم وكان االستغفار يف حال شرك )أباه
%ô‰s% ôMtΡ  {: األب قوله تعاىل x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) { )إىل أن قال)٩ ، :}  ω Î) 

                                                                                                                                            
 . ٣٥٩ / ٥ واإلمام أمحد يف املسند ٥١٢ / ١٤ي أخرجه الطرب) ١(
 ). ١/١٣١(، أمحد )٢٠٣٦(، النسائي اجلنائز )٣١٠١(الترمذي تفسري القرآن ) ٢(
 . ٥١٣ / ١٤أخرجه الطربي مطولًا ) ٣(
 . ٤: سورة املمتحنة آية ) ٤(
 . ٤: سورة املمتحنة آية ) ٥(
، وأخرجه أمحد ٣٣٥ / ٢ن، وصححه احلاكم  وقال حديث حس٥٠٥ / ٨أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٦(

 . ٥٠٥ / ٨، وحتفة األحوذي ٨٢ انظر الكايف الشايف ص -والنسائي، وابن أيب شيبة وأبو يعلى والبزار
 . ١١٤: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٤: سورة املمتحنة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٠٩ 

tΑöθ s% tΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ¨β tÏøó tG ó™ V{ y7 s9 { )ستغفار، ، فصرح أن إبراهيم ليس بقدوة يف هذا اال)١

$  {وإمنا استغفر له وهـو مشـرك ملكان الوعد رجاء أن يسلم،  £ϑ n= sù t ¨t7s? ÿ…ã&s! …çµ ¯Ρr& Aρ ß‰tã 

r&§y9  {، ملوته على الكفر، )٢( } !° s? çµ ÷ΖÏΒ 4 { )رة أنه ـفلما تبني له يف اآلخ: ، وقيل)٣

βÎ) zΟŠ¨  {: ه تعاىلـه، قولـيتربأ من: ه أيـعدو هللا تربأ من Ïδ≡tö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ { )٤( ،

، وقال عبد اهللا "إن األواه اخلاشع املتضرع : "اء يف احلديثـاختلفوا يف معىن األواه، ج
: هو املؤمن التواب، وقال احلسن وقتادة: األواه الدعاء، وعن ابن عباس قال: بن مسعود

هو املستيقن بلغة : رمةاألواه املوقن، وقال عك: األواه الرحيم بعباد اهللا، وقال جماهد
 . احلبشة

: هو الذي يكثر التأوه، وكان إبراهيم عليه السالم يكثر أن يقول: وقال كعب األحبار
: هو الذي يتأوه من الذنوب، وقال عقبة بن عامر: أوه من النار، قبل أال ينفع أوه، وقيل

: األواه: بح، وروي عنهاملس: األواه: األواه الكثري الذكر هللا تعاىل، وعن سعيد بن جبري قال
هو الراجع عن كل ما يكره اهللا، وقال : هو الفقيه، وقال عطاء: املعلم للخري، وقال النخعي

هو املتأوه شفقًا وفرقًا املتضرع يقيًنا، يريد أن : هو اخلائف من النار، وقال أبو عبيدة: أيضا
ظم يف قول أيب عبيدة قد انت: يكون تضرعه على يقني اإلجابة ولزوم الطاعة، قال الزجاج

أكثر ما قيل يف األواه، وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء، 
والفعل منه أوه وتأوه، واحلليم الصفوح عمن سبه أو ناله باملكروه، كما قال ألبيه عند 

 . احلليم السيد: وعيده، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

                                                 
 . ٤: سورة املمتحنة آية ) ١(
 . ١١٤: ة سورة التوبة آي) ٢(
 . ١١٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة التوبة آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٠ 

$  {: قوله تعاىل] ١١٥[ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ ÅÒã‹Ï9 $ JΒ öθ s% y‰÷è t/ øŒÎ) öΝßγ1 y‰yδ { )معناه)١ ، :

4  {ما كان اهللا ليحكم عليكم بالضاللة بترك األوامر باستغفاركم للمشركني،  ®L ym 

š Îit7ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β šχθ à)−G tƒ 4 { )يريد حىت يتقدم إليكم بالنهي، فإذا بني ومل تأخذوا به )٢ ،

هذا يف املنسوخ، وذلك أن قوًما : فعند ذلك تستحقون الضالل، وقال مقاتل والكليب
كن اخلمر حراًما وال القبلة مصروفة إىل الكعبة،  فأسلموا، ومل ت قدموا على النيب

فرجعوا إىل قومهم، وهم على ذلك مث حرمت اخلمر وصرفت القبلة، وال علم هلم بذلك، 
يا رسول : مث قدموا بعد ذلك املدينة فوجدوا اخلمر قد حرمت والقبلة قد صرفت، فقالوا

$  {:  تعاىلاهللا قد كنت على دين وحنن على غريه فنحن ضالل؟ فأنزل اهللا tΒ uρ šχ% Ÿ2 

ª!$# ¨≅ ÅÒã‹Ï9 $ JΒ öθ s% y‰÷è t/ øŒÎ) öΝßγ1 y‰yδ { )يعين ما كان اهللا ليبطل عمل قوم قد علموا )٣ ،

β¨  {باملنسوخ حىت يبني هلم الناسخ،  Î) ©!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∈∪ { )مث عظم نفسه )٤ ،

 : فقال

]١١٦ [}  ¨β Î) ©!$# …çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )حيكم مبا يشاء، )٥ ،}  Ç‘øt ä† 

àM‹Ïϑ ãƒ uρ 4 $ tΒ uρ Νà6s9 ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ ∩⊇⊇∉∪ { )٦ (. 

                                                 
 . ١١٥: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١٥: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١١٥: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة التوبة آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١١ 

$ }  ‰s)©9 šU قوله] ١١٧[ ¨? ª!$# ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# { )جتاوز : ، اآلية، تاب اهللا أي)١

افتتح الكالم به؛ :  بإذنه للمنافقني بالتخلف عنه، وقيل وصفح، ومعىن توبته على النيب
β¨  {: ألنه كان سبب توبتهم، فذكره معهم، كقوله تعاىل r'sù ¬! …çµ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ { )٢( ،

š  {وحنوه،  ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Í‘$|ÁΡF{$#uρ š Ï%©!$# çνθ ãè t7¨?$# ’ Îû Ïπ tã$ y™ Íο tó¡ãè ø9$# { )يف : ، أي)٣

وقت العسرة، ومل يرد ساعة بعينها، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة، واجليش 
يسمى جيش العسرة، والعسرة الشدة، وكانت عليهم عسرة يف الظهر والزاد واملاء، قال 

ب الرجل ساعة مث يرتل كان العشرة منهم خيرجون على بعري واحد يتعقبونه يرك: احلسن
ÏΒ Ï‰÷è.  {فريكب صاحبه كذلك، وكان زادهم التمر املسوس والشعري املتغري  t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 

àƒ Ì“ tƒ { )ت، وقرأ اآلخرون ومل يقل، كاد) كاد( بالياء لقوله) يزيغ( : قرأ محزة وحفص)٤

=Ü>θè  {من بعد كادت متيل، : امليل، أي: بالتاء، والزيغ è% 9,ƒ Ìsù óΟßγ ÷ΨÏiΒ { )قلوب : ، أي)٥

للشدة اليت عليهم، بعضهم، ومل يرد امليل عن الدين بل أراد امليل إىل التخلف واالنصراف 
$<ΟèO z¢  {. هم ناس بالتخلف مث حلقوه: قال الكليب s? óΟÎγ öŠn= tæ 4 { )كيف : ، فإن قيل)٦

$s)©9 šU‰  {أعاد ذكر التوبة، وقد قال يف أول اآلية  ¨? ª!$# ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# { )ذكر : ؟ قيل)٧

 فلما ذكر الذنب أعاد  التوبة يف أول اآلية قبل ذكر الذنب، وهو حمض الفضل من اهللا

                                                 
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٢ 

çµ̄ΡÎ) óΟÎγ…  {ذكر التوبة، واملراد منه قبوهلا،  Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm من : ، قال ابن عباس)١( } ∪∠⊆⊆∩ ‘§

 . تاب اهللا عليه مل يعذبه أبدا
 .... قوله تعاىل َوَعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى ِإذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم الْأَْرُض ِبَما َرُحَبْت

’  {  قوله] ١١٨[ n? tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š Ï% ©! $# (#θ à Ï k= äz { )خلفوا من غزوة :  أي)٢

θ#)  {: تبوك، وقيل à Ï k= äz { )أرجئ أمرهم عن توبة أيب لبابة وأصحابه، :  أي)٣

م كعب بن مالك الشاعر ومرارة ابن الربيع وهالل بن أمية كلهم ـوهؤالء الثالثة ه
#  {: من األنصار، قوله تعاىل ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝ Íκ ö n= tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ { )أي)٤ ، :

ôM  {اتسعت،  s%$ |Ê uρ óΟ Îγ öŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡ àΡ r& { )ا ومهًّا )٥غم }  (# þθ ‘Ζ sß uρ { )أي)٦  :

β  {تيقنـوا،  r& ω r' yf ù= tΒ z ÏΒ «! Hω  {زع من اهللا، ـ، ال مف)٧( } #$ Î) Ïµ ø‹ s9 Î) ¢Ο èO z>$ s? 

óΟ Îγ öŠ n= tæ (# þθ ç/θ çF u‹ Ï9 4 { )ليستقيموا على التوبة، فإن توبتهم قد سبقت، : ، أي)٨}  ¨β Î) 

©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇⊇∇∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١١٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٢(
  .١١٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١١٨: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٣ 

]١١٩ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )قال )١ ،

مع أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وقال : مع حممد وأصحابه، وقال سعيد بن جبري: نافع
=Ï!#ts)àù  {: مـع املهاجـرين، لقولـه تعاىل: ابن جريـج Ï9 t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# { )إىل قوله )٢ 

}  š Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈¢Á9$# ∩∇∪ { )مع الذين : ، وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما)٣

 إىل تبوك بإخالص  صدقت نياهتم واستقامت قلوهبم وأعماهلم، وخرجوا مع رسول اهللا
 يعتذروا باألعذار الكاذبة، وكان مع الذين صدقوا يف االعتراف بالذنب، ومل: نية، وقيل

θ#)  {: ابن مسعود يقرأ çΡθ ä.uρ yìtΒ šÏ% Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇⊇∪ { )إن الكذب ال :  وقال ابن مسعود)٤

رؤوا إن شئتم يصلح يف جد وال هزل، وال أن يعد أحدكم صبيه شيئا مث ال ينجز له، اق
 . هذه اآلية

$  {: قوله تعاىل] ١٢٠[ tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δL{ Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )ظاهره خرب معناه هني، )٥ 

$  {: ىـالـكقوله تع tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$# { )٦( ،}  ôtΒ uρ Οçλm; öθ ym 

zÏiΒ É># {ôãF{$# { )سلم وغفار، ، سكان البوادي مزينة وجهينة وأشجع وأ)٧}  β r& 

(#θ à¯= y‚ tG tƒ tã ÉΑθ ß™ Ÿω  {، إذا غزا، )٨( } #$!» ‘§ uρ (#θ ç7xî ötƒ { )وال أن يرغبـوا، : ، أي)٩

                                                 
 . ١١٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٨: سورة احلشر آية ) ٢(
 . ٨: سورة احلشر آية ) ٣(
 . ١١٩:  التوبة آية سورة) ٤(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٤ 

}  öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ tã Ïµ Å¡ø¯Ρ 4 { )ال : ، يف مصاحبته ومعاونته واجلهاد معه، قال احلسن)١

 يف  الدعة، ورسول اهللايرغبوا بأنفسهم عن أن يصيبهم من الشدائد فيختاروا اخلفض و
š  {. مشقـة السفـر، ومقاساة التعب Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ Ÿω óΟßγ ç6ÅÁ ãƒ { )يف سفرهم، )٢ ،

}  Ø'yϑ sß { )عطش، )٣ ،}  Ÿω uρ Ò=|Á tΡ { )تعب، )٤ ،}  Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ { )٥( ،

’  {ة، ـجماع Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ šχθä↔ sÜtƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ { )أرضا، )٦ ،}  àá‹Éó tƒ 

u‘$ ¤à6ø9$# { )وطؤهم إياه )٧ ،}  Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖtƒ ôÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξø‹¯Ρ { )ال يصيبون : ، أي)٨

ω  {من عدوهم قتلًا أو أسًرا أو غنيمة أو هزمية،  Î) |=ÏG ä. Οßγ s9 Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈ |¹ 4 χ Î) ©!$# 

Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_ r& tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ { )كان رسول اهللا)٩  يقول  :} ت قدماه يف من اغرب

:  واختلفوا يف حكم هذه اآلية، قال قتادة)١١( )١٠( } سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار

 إذا غزا بنفسه مل يكن ألحد أن يتخلف عنه إال بعذر، فأما  هذه خاصة لرسول اهللا
غريه من األئمة والوالة فيجوز ملن شاء من املسلمني أن يتخلف عنه إذا مل يكن باملسلمني 

                                                 
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢٠: وبة آية سورة الت) ٤(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٢٠: سورة التوبة آية ) ٩(
 ). ٣/٤٧٩(، أمحد )٣١١٦(، النسائي اجلهاد )١٦٣٢(، الترمذي فضائل اجلهاد )٨٦٥(البخاري اجلمعة ) ١٠(
 . ٣٥٣ / ١٠ واملصنف يف شرح السنة ٣٩٠ / ٢جه البخاري يف اجلمعة أخر) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٥ 

هذا حني : إهنا ألول هذه األمة وآخرها، وقال ابن زيد: ضرورة، وقيل يف هذه اآليةإليه 
كان أهل اإلسالم قليال، فلما كثروا نسخهـا اهللا تعاىل، وأباح التخلـف ملن يشاء، 

$ *  {: فقال tΒ uρ šχ% x. tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 { )١( . 

]١٢١ [}  Ÿω uρ šχθ à) ÏΨ ãƒ Zπ s) x tΡ { )يف سبيـل اهللا، : ، أي)٢}  Zο u Éó |¹ Ÿω uρ 

Zο u Î7 Ÿ2 { )ولو عالقة سوط )٣ ،}  Ÿω uρ šχθ ãè sÜ ø) tƒ $ ºƒ ÏŠ# uρ { )ال جياوزون )٤ ،

ω  {واديا يف مسريهم مقبلني أو مدبرين،  Î) |= ÏG à2 öΝ çλ m; { )م ـآثاره: ، يعين)٥

ÞΟ  {وخطاهم،  ßγ tƒ Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# z |¡ ôm r& $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄⊇∪ { )٦ (. 

$ *  {  قوله] ١٢٢[ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρãÏΨ uŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 { )قال ابن عباس )٧ ،

 يبعث   عيوب املنافقني يف غزوة تبوك كان النيب ملا أنزل اهللا: يف رواية الكليب
   وحده، فأنزل اهللا السرايا فكان املسلمون ينفرون مجيعا إىل الغزو، ويتركون النيب

Ÿω  {: قوله تعاىل. هـذه اآلية، وهذا نفي مبعىن النهي öθ n= sù t x tΡ  ÏΒ È e≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷] Ï iΒ 

×π x Í← !$ sÛ { )رج إىل الغزو من كل قبيلة مجاعة، ويبقى مع رسول ـفهال خ: ، أي)٨

θ#)  { مجاعة،  اهللا ßγ ¤) x tG uŠ Ï j9 ’ Îû Çƒ Ï e$! فرقة القاعدين يتعلمون القرآن : ، يعين)٩( } #$
                                                 

 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢١: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢١: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢١: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٢١: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٢١: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠١٦ 

 والفرائض واألحكام، فإذا رجعت السرايا أخربوهم مبا أنزل بعدهم فتمكث والسنن
ρ#)  {: السرايا يتعلمـون ما نزل بعدهم وتبعث سرايا أخر، فذلك قوله â‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ 

óΟ ßγ tΒ öθ s% { )لقرآن وخيوفوهم به، ، وليعلموهم با)١}  # sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ ¯= yè s9 

šχρ â‘ x‹ øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )هذا التفقه : ، أن جيهلوا فال يعملون خبالفه، وقال احلسن)٢

لينصروا مبا : هال نفر فرقة ليتفقهوا، أي: معناهواإلنذار راجع إىل الفرقة النافرة، و
يريهم اهللا من الظهور على املشركني ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا 

 واملؤمنني لعلهم حيذرون أن  رجعوا إليهم من اجلهاد فيخربوهم بنصر اهللا ورسوله
 .  فيرتل هبم ما نزل بأصحاهبم من الكفار يعادوا النيب
مل يكن هلم أن ينفروا كافة، ولكن من كل قبيلة : هلا وجه آخر أي: الكليبوقال 

 . طائفة ليتفقهوا يف الدين
 .... قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةً

$  {  قـولـه] ١٢٣[ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏG≈ s% š Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ Ï iΒ 

Í‘$ ¤ à6 ø9 ، اآلية، أمروا بقتال األقرب فاألقرب إليهم يف الدار والنسب، قال )٣( } #$

أراد هبم : النضري وخيرب وحنوها، وقيلمثل بين قريظة و: ابن عباس رضي اهللا عنهما
الروم؛ ألهنـم كانـوا سكـان الشام، وكان الشام أقرب إىل املدينة من العراق، 

                                                 
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة التوبة آية ) ٣(
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١٠١٧ 

}  (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù Zπ sà ù= Ïñ 4 { )صربا على جهادكم، :، شدة ومحية، قال احلسن)١ 

}  (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ š É) −G ßϑ ø9  . ، بالعون والنصرة)٢( } ∪⊃⊅⊆∩ #$

$! sŒÎ)uρ#  {: قوله تعاىل] ١٢٤[ tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒ r& çµ ø?yŠ# y— ÿÍν É‹≈ yδ 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 { )يقيًنا، كان املنافقون يقولون هذا استهزاء، قال اهللا تعاىل)٣ ، :}  $ ¨Β r'sù 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝßγ ø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) { )يقيًنا وتصديقًا، )٤ }  óΟèδ uρ tβρãÏ±ö; tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪ { )٥( ،

 . يفرحون برتول القرآن

]١٢٥ [}  $ ¨Β r&uρ š Ï%©!$# ’ Îû ΟÎγ Î/θ è=è% Ð⇓ẗΒ { )شك ونفاق، )٦ ،}  öΝåκøEyŠ# t“ sù 

$ ²¡ô_ Í‘ 4’ n< Î) óΟÎγ Å¡ô_ Í‘ { )كفرهم، فعند نزول كل سورة ينكروهنا يزداد كفرهم : ، أي)٧

يأخذ بيد الرجل : هذه اآلية إشارة إىل اإلميان يزيد وينقص، وكان عمر: هبا، قال جماهد
إن اإلميان : تعالوا حىت نزداد إمياًنا، وقال علي بن أيب طالب: والرجلني من أصحابه فيقول

 يف القلب، فكلما ازداد اإلميان عظًما ازداد ذلك البياض حىت يبيض القلب يبدو ملعة بيضاء
كله، وإن النفاق يبدو ملعـة سـوداء يف القلـب فكلمـا ازداد النفاق ازداد السواد 

θ#)  {. حىت يسود القلب كله è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ { )٨ (. 

                                                 
 . ١٢٣: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٣: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٤: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢٤: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٢٤:  سورة التوبة آية )٥(
 . ١٢٥: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة التوبة آية ) ٨(
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١٠١٨ 

Ÿω  {: قوله] ١٢٦[ uρ r& tβ ÷ρ ttƒ { )بالتاء على ) ترون( :، قرأ حـمزة ويعقوب)١

óΟßγ  {ني املذكورين خطاب النيب واملؤمنني، وقرأ اآلخرون بالياء خرب عن املنافق ¯Ρr& 

šχθ ãΖtFøãƒ { )ويبتلون )٢ ،}  ’Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο §̈Β ÷ρ r& É ÷s?§tΒ { )باألمراض )٣ ،

بالغزو واجلهاد، وقال مقاتل بن : بالقحط والشدة، وقال قتادة: والشدائد، وقال جماهد
: ينافقون مث يؤمنون مث ينافقون، وقال ميان: يفضحون بإظهار نفاقهم، وقال عكرمة: حيان

ΝèO Ÿω šχθç/θ§  {ينقضون عهدهم يف السنة مرة أو مرتني،  çG tƒ { )من نقض العهد، )٤ ،

Ÿω  {وال يرجعون إىل اهللا من النفاق،  uρ öΝèδ šχρ ã2 ¤‹tƒ ∩⊇⊄∉∪ { )ال يتعظون مبا : ، أي)٥

 . يرون من تصديق وعد اهللا بالنصر والظفر للمسلمني

]١٢٧ [}  #sŒÎ)uρ !$ tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ { )فيها عيب املنافقني وتوبيخهم، )٦ }  tsà̄Ρ 

óΟßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷èt/ { )يريدون اهلرب، يقول بعضهم لبعض إشارة )٧ ،}  ö≅ yδ Νà61 ttƒ 

ï∅ ÏiΒ 7‰tnr& { )إن قمتم، فإن مل يرهم أحد خرجوا من أحد من املؤمنني: ، أي)٨ 

ΝèO (#θ§  {املسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم أقاموا وثبتوا،  èùt|ÁΡ$# 4 { )عن اإلميان )٩ ،

š’u|À ª!$# Νåκu5θ  {انصرفوا عن مواضعهم اليت يسمعون فيها، : هبا، وقيل è= è% { )عن )١ ،
                                                 

 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٢٦: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٢٧: ة التوبة آية سور) ٦(
 . ١٢٧: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٧: سورة التوبة آية ) ٨(
 . ١٢٧: سورة التوبة آية ) ٩(
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١٠١٩ 

š’u|À ª!$# Νåκu5θ  {انصرفوا عن مواضعهم اليت يسمعون فيها، : وقيل è= è% { )عن )١ ،

öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ  {أضلهم اهللا جمازاة على فعلهم ذلك، : اإلميان، وقال أبو إسحاق الزجاج s% ω 

tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊇⊄∠∪ { )عن اهللا دينه)٢ ، . 

ô‰s)s9 öΝà2  {: قوله تعاىل] ١٢٩ - ١٢٨[ u!% y` Ñ^θ ß™ u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& { )٣( 
ليس من : من العرب من بين إمساعيل، قال ابن عباس: به، قال السديتعرفون نسبه وحس

مل :  وله فيهم نسب، وقال جعفر بن حممد الصادق العرب قبيلة إال وقد ولدت النيب
يصبه شيء من والدة اجلاهلية من زمان آدم عليه السالم، وقرأ ابن عباس والزهري وابن 

î“ƒ  {فكم وأفضلكم، من أشر: بفتح الفاء، أي) من أنفسكم( حميصن Í•tã Ïµ ø‹n= tã { )٤( ،

$  {شديد عليه،  tΒ óΟšG ÏΨ tã { )عنتكم، وهو دخول املشقة : ة أيصل) ما( :، قيل)٥

ما : ما أعنتكم وضركم، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما: واملضرة عليكم، وقال القتييب
ëÈƒ  {ما أمتمتم، : ضللتم، وقال الضحاك والكليب Ìym Νà6ø‹n= tæ { )علـى : ، أي)٦

م أن يهديه ـم أي علـى ضالكـحريـص عليك: م، وقال قتـادةـإميانكم وصالحك
šÏΖÏΒ  {اهللا،  ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm ، رؤوف باملطيعني رحيم باملذنبني: لـ، قي)٧( } ∪∇⊅⊆∩ ‘§

}  βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? { )إن أعرضوا عن اإلميان وناصبوك، )٨ ،}  ö≅ à)sù š_ É<ó¡ym ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) 

                                                 
 . ١٢٧: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٥(
 . ١٢٨: توبة آية سورة ال) ٦(
 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٧(
 . ١٢٩: سورة التوبة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٢٠ 

uθ èδ ( Ïµ ø‹n= tã àMù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä ö̧yè ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊄∪ { )روي عـن أيب بـن كعب )١ ،

ô‰s)s9 öΝà2  {رآن هاتان اآليتان ـن القـآخـر مـا نزل م: قال u!% y` Ñ^θ ß™ u‘ ôÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& { )٣( مها أحدث اآليات باهللا عهدا:  مث إىل آخر السورة، وقال)٢( . 

                                                 
 . ١٢٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١٢٨: سورة التوبة آية ) ٢(
 / ٧، قال اهلثيمي يف اجملمع ١١٧ / ٥، واإلمام عبد اهللا بن أمحد يف زوائد املسند ٣٣٨ / ٢أخرجه احلاكم ) ٣(

 . ن، وهو ضعيف سيئ احلفظ، وبقية رجاله ثقات فيه علي بن زيد بن جدعا٣٦
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١٠٢١ 

 سورة يونس ) ١٠(
 .... قوله تعاىل الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الَْحِكيِم

*βÎ  {: سورة يونس عليه الصالة والسالم مكية إال ثالث آيات من قوله sù |MΖä. ’Îû 

7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& š ø‹s9Î) { )إىل آخرها)١  . 

]١ [}   قرأ أهل احلجاز والشام وحفص بفتح الراء، وقرأ ) واملر( )٢( } 4 9#!

  {: الـة، وقال ابن عبـاس والضحاكاآلخرون باإلم  أنا اهللا أرى، و )٣( } 4 9#!

}   ýϑ ) ن( و) حم( و) رال( : أنا اهللا أعلم وأرى، وقال سعيد بن جبري)٤( } 4 9#!

y7  {حروف اسم الرمحن، وقد سبق الكالم يف حروف التهجي،  ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3 ø9 $# 

ÉΟ‹ Å3 pt ø: هذا، وأراد بالكتاب احلكيم القرآن، وقيل، أراد هبا اآليات : ، أي)٥( } ∪⊆∩ #$

وتلك إشارة إىل غائب مؤنث، واحلكيم ) تلك( :قالاليت أنزهلا من قبل ذلك، ولذلك 
≈=ë  {: احملكم باحلالل واحلرام واحلدود واألحكام، فعيل مبعىن مفعل بدليل قوله tG Ï. 

ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u { )فاعل دليله قولههو مبعىن احلاكم، فعيل مبعىن : ، وقيل)٦  

}  tΑ t“Ρ r& uρ ãΝ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós uŠ Ï9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 هو مبعىن احملكوم، : ، وقيل)٧( } #$

                                                 
 . ٩٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ١: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١: سورة هود آية ) ٦(
 . ٢١٣: سورة البقرة آية ) ٧(
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حسان وإيتاء ذي القرىب، حكم فيه بالعدل واإل: قال احلسن. فعيل مبعىن املفعول
 . وبالنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي، وحكم فيه باجلنة ملن أطاعه، وبالنار ملن عصاه

%tβ  {: قوله تعاىل] ٢[ x.r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ ·6 yf tã { )ي اإلنسان من رؤية ، العجب حالة تعتر)١

 رسولًا، قال   ملا بعث حممًدا شيء على خالف العادة، وسبب نزول اآلية أن اهللا
%tβ  {: اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فقال تعاىل: املشركون x.r& Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )٢( 

$  {أهل مكة، األلف فيه للتوبيخ، : يعين ·6 yf tã ÷β r& !$ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 9≅ ã_ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ { )يعين )٣ ،

 }  ÷β حممدا r& Í‘É‹Ρr& }¨$ ¨Ζ9$# { )أي أعلمهم مع التخويف، )٤ ،}  ÎÅe³o0 uρ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 

¨β r& óΟßγ s9 tΠy‰s% A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã öΝÍκÍh5u‘ 3 { )أجًرا حسًنا مبا قدموا : وا فيه، قال ابن عباس، واختلف)٥

عمل صاحل أسلفوه يقدمون عليه، : من أعماهلم، قال أعماهلم ثواب صدق، وقال احلسن
هو السعادة يف الذكر األول، وقال زيد : وروى علي بن أيب طلحة عن ابن عباس أنه قال

: ؤس فيه، وقيلمقام صدق ال زوال وال ب:  وقال عطاء بن أسلم هو شفاعة الرسول
مرتلة رفيعة، وأضيف القدم إىل الصدق وهو نعته، كقوهلم مسجد اجلامع، وحب احلصيد، 

كل سابق يف خري أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفالن قدم يف : وقال أبو عبيدة
ة، ـقـدم صاحل: الـو يؤنث فيقـاإلسالم، وله عندي قدم صدق وقدم سـوء، وه

}  tΑ$ s% tβρ ãÏ≈ x6ø9$# χ Î) #x‹≈ yδ ÖÅs≈ |¡s9 îÎ7•Β ∩⊄∪ { )قرأ نافع وأهل البصرة )٦ ،

                                                 
 . ٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢ : سورة يونس آية) ٢(
 . ٢: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢: سورة يونس آية ) ٦(
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١٠٢٣ 

باأللف ) لساحر( :بغري ألف يعنون القرآن، وقرأ ابن كثري وأهل الكوفة) لسحر( :والشام
 .  يعنون حممدا

 }  ¨β قوله] ٣[ Î) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 

3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# ( ã Î n/ y‰ ãƒ t øΒ F{ $  {، يقضيه وحده )١( } ) #$ tΒ  ÏΒ ?ì‹ Ï x© ω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

 Ïµ ÏΡ øŒ Î) 4 { )معناه أن الشفعاء ال يشفعون إال بإذنه، وهذا رد على النضر بن )٢ ،

: قوله تعاىل. إذا كان يوم القيامة تشفعين الالت والعزى: احلارث فإنه كـان يقول
}  ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ à6 š/ u‘ { )الذي فعل هذه األشياء ربكم ال رب لكم : ، يعين)٣

çνρ  {سواه،  ß‰ ç6 ôã $$ sù 4 Ÿξ sù r& šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊂∪ { )تتعظون)٤ ، . 

]٤ [}  Ïµ ø‹s9Î) öΝä3ãè Å_ ötΒ $ YèŠÏΗ sd ( y‰ôã uρ «!$# $ ˆ)ym 4 { )صدقًا ال خلف فيه، نصب على )٥ ،

çµ…  { وعدكم وعًدا حقًّا: املصدر، أي ¯ΡÎ) (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïèãƒ { )حيييهم : ، أي)٦

بكسر األلف على االستئناف، وقرأ أبو ) إنه( :ابتداء مث مييتهم مث حيييهم، قراءة العامة
“y  {عىن بأنه أو ألنه بالفتح على م) أنه( جعفر Ì“ ôf u‹Ï9 t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )بالعدل، )٧ ،}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxŸ2 óΟßγ s9 Ò># uŸ° ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq { )ماء حار )١ ،

#<ë  {انتهى حره،  x‹tã uρ 7ΟŠ Ï9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχρãàõ3tƒ ∩⊆∪ { )٢ (. 

                                                 
 . ٣: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٤: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٤: يونس آية سورة ) ٧(
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]٥ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ š[ôϑ ¤±9$# [!$ u‹ÅÊ { )بالنهار )٣ ،}  tyϑ s)ø9$# uρ #Y‘θçΡ { )٤( 
çν…  {جعل الشمس ذات ضياء، والقمر ذا نور، : يلبالليل، وق u‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ { )أي)٥  :

تقدير املنازل : قدر له يعين هيأ له منازل ال جياوزها وال يقصر دوهنا، ومل يقاد قدرمها، قيل
&ª!$#uρ ÿ…ã  {: ليهما غري أنه اكتفى بذكر أحدمها، كما قالينصرف إ è!θ ß™ u‘ uρ Y ym r& βr& 

çνθ àÊ öãƒ { )هو ينصرف إىل القمر خاصة؛ ألن القمر يعرف به انقضاء الشهور : ، وقيل)٦

بالشمس، ومنازل القمر مثانية وعشرون مرتال، وهذه املنازل مقسومة على والسنني ال 
الربوج، وهي اثنا عشر برجا، فلكل برج مرتالن وثلث مرتل، فيرتل القمر كل ليلة مرتال 
منها، ويستتر ليلتني إن كان الشهر ثالثني، وإن كان تسًعا وعشرين فليلة واحدة، فيكون 

 يف كل مرتلة ثالثة عشر يوًما وثلث يوم، فيكون تلك املنازل، ويكون مقام الشمس
θ#)  {: انقضاء السنة مع انقضائها، قوله تعاىل ßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# { )قدر املنازل : ، أي)٧

}  (#θ ßϑ n= ÷è tFÏ9 yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# { )دخوهلا وانقضاءها، )٨ }  z>$ |¡Ås ø9$#uρ 4 { )يعين)٩ ، :

$  {. ام والساعاتحساب الشهور واألي tΒ t,n= y{ ª!$# š Ï9≡sŒ { )رده إىل اخللق )١٠ ،

                                                                                                                                            
 . ٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٩(
  .٥: سورة يونس آية ) ١٠(
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ωÎ) Èd,ys  {والتقدير ولوال رده إىل األعيان املذكورة لقال تلك،  ø9$$ Î/ 4 { )مل خيلقه : ، أي)١

ã≅Å_Á  {باطلًا بل إظهاًرا لصنعه، وداللة على قدرته،  xãƒ ÏM≈ tƒFψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∈∪ { )٢( ،

وقرأ ) َما َخلََق( :بالياء، لقوله) ُيفَصِّلُ( :قرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص ويعقوب
 . بالنون على التعظيم) نفصل( :الباقون

]٦ [}  ¨β Î) ’ Îû É#≈ n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹©9$# Í‘$pκ̈]9$# uρ $ tΒ uρ t,n= yz ª!$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχθ à)−G tƒ ∩∉∪ { )يؤمنون)٣  . 

 .... قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرُضوا ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا َواطَْمأَنُّوا ِبَها
]٧ [}  ¨β Î) š Ï%©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 { )ال خيافون عقابنا وال يرجون : ، أي)٤

θ#)  {ثوابنا، والرجاء يكون مبعىن اخلوف والطمع،  àÊ u‘ uρ Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )٥( ،

θ#)  {فاختاروها وعملوا هلا،  œΡr'yϑ ôÛ$#uρ $ pκÍ5 { )سكنوا إليها، )٦ ،}  š Ï% ©!$#uρ öΝèδ ôtã 

$ uΖÏF≈ tƒ#u tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪ { )عن أدلتنا غافلون ال يعتربون، وقال ابن عباس رضي اهللا : ، أي)٧

 .  والقرآن غافلون معرضون عن حممد: عن آياتنا: عنهما

]٨ [}  š Í×¯≈ s9'ρ é& ÞΟßγ1 uρ ù'tΒ â‘$̈Ψ9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇∪ { )من الكفر )٨ ،

 . والتكذيب
                                                 

 . ٥: سورة يونس آية ) ١(
 . ٥: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٧: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٨: سورة يونس آية ) ٨(
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β¨  {: قـوله تعاىل] ٩[ Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ Îγƒ Ï‰ öκ u‰ Ν åκ ›5 u‘ 

öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ ( { )يرشدهم رهبم بإمياهنم إىل جنة، : ، فيه إضمار، أي)١}  ” Ì ôf s?  ÏΒ 

ãΝ Íκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{  هلم نوًرا يهديهم على الصراط إىل اجلنة جيعل: ، قال جماهد)٢( } #$

معناه بإمياهنم يهديهم رهبم : يهديهم معناه يثيبهم وجيزيهم، وقيل: ميشون به، وقيل
  بني أيديهم، كقوله: بتصديقهم هداهم، جتري من حتتهم األهنار أي: لدينه، أي

}  ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î  مل يرد به أنه حتتها وهي قاعدة عليه، بل )٣( } ∪⊇⊅∩  |

’  {بأمرهم : جتري من حتتهم أي: أراد بني يديها، وقيل Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∪ { )٤( . 

]١٠ [}  öΝßγ1 uθ ôãyŠ { )دعاؤهم، : قوهلم وكالمهم، وقيل: ، أي)٥}  $ pκ Ïù 

š oΨ≈ ys ö6ß™ §Νßγ أن أهل  {: ة ترتيه، ترته اهللا من كل سوء، وروينا، وهي كلم)٦( } 9$#=¯

هذه :  قال أهل التفسري)٨( )٧( } اجلنة يلهمون احلمد والتسبيح، كما يلهمون النفس

š  {: طعام قالواالكلمة عالمة بني أهل اجلنة واخلدم يف الطعام فإذا أرادوا ال oΨ≈ys ö6 ß™ 

§Νßγ ، فأتوهم يف الوقت مبا يشتهون على املوائد، كل مائدة ميل يف ميل، على كل )٩( } 9$#=¯

ها بعضا، فإذا مائدة سبعون ألف صحفة، ويف كل صحفة لون من الطعام ال يشبه بعض
                                                 

 . ٩: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٤: آية سورة مرمي ) ٣(
 . ٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٠: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٠: سورة يونس آية ) ٦(
 ). ٢٨٢٧(، الدارمي الرقاق )٣/٣٤٩(، أمحد )٢٨٣٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٧(
 .. ٢١٨٠ / ٤) ٢٨٣٥(رواه مسلم يف اجلنة، وصفة نعيمها رقم ) ٨(
 . ١٠: سورة يونس آية ) ٩(
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#ãÅz  {: فرغوا من الطعام محدوا اهللا، فذلك قوله تعاىل uuρ óΟßγ1 uθ ôãyŠ Èβ r& ß‰ôϑ pt ø:$# ¬! Éb> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪ { )قوله تعاىل)١ ، :}  öΝåκçJ §‹Ït rBuρ $ pκ Ïù ÖΝ≈ n= y™ 4 { )حييي بعضهم بعًضا :  أي)٢

تأتيهم املالئكة من عند رهبم بالسالم، : حتية املالئكة هلم بالسالم، وقيل: بالسالم، وقيل
}  ãÅz# uuρ óΟßγ1 uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪ { )يريد يفتتحون كالمهم )٣ ،

 . بالتسبيح وخيتمونه بالتحميد

 }  * öθ قوله] ١١[ s9uρ ã≅ Édf yèãƒ ª!$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 §¤±9$# Οßγ s9$ yf ÷è ÏG ó™ $# Îöy‚ ø9$$ Î/ { )قال ابن )٤ ،

لعنكم اهللا، وال بارك اهللا فيكم، قال : هذا يف قول الرجل عند الغضب ألهله وولده: عباس
 لو يعجل اهللا: هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله مبا يكره أن يستجاب، معناه: قتادة

كما حيبون استعجاهلم : الناس إجابة دعائهم يف الشر واملكروه استعجاهلم باخلري، أي
z  {باخلري،  ÅÓà)s9 öΝÍκö s9Î) öΝßγ è= y_ r& ( { )بفتح القاف ) لقضى( :، قرأ ابن عامر ويعقوب)٥

) لقضي( :ألهلك من دعي عليه وأماته، وقال اآلخرون: نصب، أي) أجلهم( الضاد،و
إهنا : لفرغ من هالكهم وماتوا مجيًعا، وقيل: رفع، أي) أجلهم( بضم القاف وكسر الضاد

اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا : نزلت يف النضر بن احلارث حني قال
‘ }  â لهحجارة من السماء، يدل عليه قو x‹oΨ sù zƒ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 { )ال )٦ ،

≈[Îû öΝÍκÈ’  {خيافون البعث واحلساب،  uŠøó èÛ šχθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ١٠: ة يونس آية سور) ١(
 . ١٠: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٠: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١١: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١١: سورة يونس آية ) ٧(
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]١٢ [}  # sŒ Î) uρ ¡§ tΒ z≈ |¡Ρ M} $# • ‘Ø9 $  {دة، ـد والشـ، اجله)١( } #$ tΡ% tæ yŠ 

ÿ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9 { )على جنبه مضطجًعا، : ، أي)٢}  ÷ρ r& # ´‰ Ïã$ s% ÷ρ r& $ Vϑ Í← !$ s% { )يريد يف )٣ ،

$  {مجيع حاالته؛ ألن اإلنسان ال يعدو إحدى هذه احلاالت،  £ϑ n= sù $ uΖ ø t± x. { )٤( 
çµ  {دفعنا،  ÷Ζ tã … çν § àÑ § tΒ β r( Ÿ2 óΟ ©9 !$ oΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9 h àÑ … çµ ¡¡ ¨Β 4 { )أي استمر على )٥ 

طريقته األوىل قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من اجلهد والبالء، كأنه مل 
y7  {مل يطلب منا كشف ضر مسه، : يدعنا إىل ضر مسه أي Ï9≡ x‹ x. z Î iƒ ã— 

t Ïù Î ô£ ßϑ ù= Ï9 { )اجملاوزين احلد يف الكفر واملعصية )٦ ،}  $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ 

y7  {:  من العصيـان، قال ابن جريج)٧( } ∪⊅⊆∩ Ï9≡ x‹ x. z Î iƒ ã— { )٨( }  t Ïù Î ô£ ßϑ ù= Ï9 $ tΒ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊄∪ { )من الدعاء عند البالء وترك الشكر عند الرخاء، وقيل)٩  :

 . لكم أعمالكم، كذلك زين للمسرفني الذين كانوا من قبلكم أعماهلممعناه كما زين 

]١٣ [}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& tβρ ã à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3 Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   { )أشركـوا، )١٠ 

}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& tβρ ã à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3 Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   öΝ åκ øE u !% y` uρ Ο ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ É i t7 ø9 $$ Î/ $ tΒ uρ 

                                                 
 . ١٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٢:  آية سورة يونس) ٤(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٢: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٣: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٢٩ 

(#θ çΡ% x. (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 4 y7 Ï9≡ x‹ x. { )كما أهلكناهم بكفرهم، :  أي)١}  “ Ì“ øg wΥ { )٢( ،

tΠ  {ب وهنلك، ـنعاق öθ s) ø9 $# t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9   ، الكافرين بتكذيبهم حممدا)٣( } ∪⊃⊆∩ #$

 . فار مكة بعذاب األمم اخلالية املكذبةخيوف ك

]١٤ [}  §Ν èO öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz { )خلفاء، :  أي)٤}  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# . ÏΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ { )مـن بعـد القـرون اليت أهلكناهم، : ، أي)٥}  t ÝàΖ oΨ Ï9 y# ø‹ x. 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊆∪ { )وهو أعلم هبم، وروينا عن أيب سعيد اخلدري عن النيب)٦ ،  أنه 

أال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها، فناظر كيف  {: قال

 . )٨( )٧( } تعملون

 ِبقُْرآٍن غَْيِر قوله تعاىل َوِإذَا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ائِْت
 .... َهذَا أَْو َبدِّلُْه

’ }  #sŒÎ)uρ 4 قوله] ١٥[ n?÷G è? óΟÎγ öŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u ;M≈oΨ Éi t/   { )يعين مشركي : ، قال قتادة)٩

عبد اهللا بن أميه املخزومي، والوليد بن املغرية ومكرز : هم مخسة نفر: مكة، وقال مقاتل

                                                 
 . ١٣: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٣: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٤ :سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٤: سورة يونس آية ) ٦(
، )٤٠٠٠(ه الفنت ـ، ابن ماج)٢١٩١(، الترمذي الفنت )٢٧٤٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٧(

 ). ٦١/ ٣(د ـأمح
 . ١٢ / ٩ واملصنف يف شرح السنة ٢٠٩٨ / ٤) ٢٧٤٢(رواه مسلم يف الرقاق رقم ) ٨(
 . ١٥: آية سورة يونس ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٠ 

$tΑ  {بن حفص وعمرو بن عبيد اهللا بن أيب قيس العامري والعاص بن عامر بن هشام،  s% 

š Ï%©!$# Ÿω tβθã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 { )هم السابق ذكرهم قالوا للنيب)١ ،  إن كنت تريد أن 

≈›ÏMø$# Aβ#uöà)Î/ Îöxî !#x  {نؤمن بك  yδ { )ليس فيه ترك عبادة الالت والعزى ومناة )٢ ،

ρ÷  { فقل أنت من عند نفسك، وليس فيه عيبها، وإن مل يرتهلا اهللا r& ã& ø!Ïd‰t/ 4 { )فاجعل )٣ ،

 )٤( } %ö≅è  {مكان آية عذاب آية رمحة، أو مكان حرام حالال أو مكان حالل حراما، 
$  {هلم يا حممد،  tΒ Üχθ ä3tƒ þ’ Í< ÷β r& …ã&s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç› !$ s)ù= Ï? ûÅ¤ øtΡ ( { )مـن قبـل نفسي )٥ ،

}  ÷βÎ) ßìÎ7¨?r& ωÎ) $ tΒ # yrθãƒ  † n< Î) ( { )ما أتبع إال ما يوحي إيل فيما آمركم به : ، أي)٦

’þ  {وأهناكم عنه،  ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷β Î) àMøŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5Ο‹ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )٧( . 

]١٦ [}  ≅ è% öθ ©9 u!$ x© ª!$# $ tΒ …çµ è?öθ n= s? öΝà6ø‹n= tæ { )لو شاء اهللا ما أنزل القرآن : ، يعين)٨

Iω  {. ليع uρ Νä31 u‘ ÷Šr& Ïµ Î/ ( { )وال أعلمكم اهللا، قرأ البزي عن ابن : ، أي)٩

بالقصر به على اإلجياب، يريد وال علمكم به من غري قراءيت عليكم، ) وألدراكم به( :كثري

                                                 
 . ١٥: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٦: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٦: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣١ 

sù àM÷VÎ7s9 öΝà6Š(ô‰s  {، من اإلنذار، )وال أنذرتكم به( :وقرأ ابن عباس Ïù #\ßϑ ãã { )حينا، )١ 

&ÏiΒ ÿÏ  {وهو أربعون سنة،  Î#ö6 s% 4 { )من قبل نزول القرآن ومل آتكم بشيء، )٢ ،}  Ÿξ sùr& 

šχθ è=É)÷è s? ∩⊇∉∪ { )أنه ليس من قبلي، ولبث النيب)٣ ،  ،فيهم قبل الوحي أربعني سنة 

إليه فأقام مبكة بعد الوحي ثالث عشرة سنة مث هاجر فأقام باملدينة عشر مث أوحى اهللا 
 . سنني، وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة

ôyϑ  {: قوله تعاىل] ١٧[ sù ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 2” utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 { )فزعم أن له )٤ ،

ρ÷  {شريكا أو ولدا  r& šU¤‹x. ÿÏµ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 4 { )مبحمد)٥ ،  ،وبالقرآن }  …çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î= øãƒ 

šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$# ∩⊇∠∪ { )ال ينجو املشركون)٦ ، . 

]١٨ [}  šχρ ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ { )دته،  إن عصوه وتركوا عبا)٧

}  Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ { )األصنام، : ، إن عبدوه، يعين)٨}  šχθä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã 

«!$# 4 ö≅è% šχθ ä↔ Îm6 uΖè?r& ©!$# { )أختربون اهللا، )٩ ،}  $ yϑ Î/ Ÿω ãΝn= ÷è tƒ { )اهللا صحته، ومعىن )١٠ 

! ه، وال يعلم اهللا لنفسه شريكا؟أختربون اهللا أن له شريكا وعنده شفيعا بغري إذن: اآليـة

                                                 
 . ١٦: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٦: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٧: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٨: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٨: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٨: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٢ 

}  ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪ { )قرأ محزة )١ ،

يف سورة النحل موضعني، ويف سورة الروم، وقرأ بالتاء ها هنا و) تشركون( :والكسائي
 . اآلخرون كلها بالياء

$  {: قوله تعاىل] ١٩[ tΒ uρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9$# Hω Î) Zπ̈Β é& Zο y‰Ïm≡uρ { )على اإلسالم، وقد : ، أي)٢

θ#)  { فيه يف سورة البقرة، ذكرنا االختالف àn= tF÷z $$ sù 4 { )وتفرقوا إىل مؤمن وكافر، )٣ ،

}  Ÿω öθ s9uρ ×π yϑ Î= Ÿ2 ôMs)t7y™ ÏΒ š Îi/¢‘ { )ي ـه: ، بأن جعل لكل أمة أجال، وقال الكليب)٤

z  {م بالعذاب يف الدنيا، ـة، وأنه ال يهلكهـإمهال هذه األم ÅÓà)s9 óΟßγ oΨ ÷ t/ { )٥( ،

$  {م، ـك فصلًا بينهـاب تعجيل العقوبة للمكذبني، وكان ذلبرتول العذ yϑŠ Ïù ÏµŠ Ïù 

šχθ àÎ= tFøƒ s† ∩⊇∪ { )ولوال كلمة سبقت من ربك مضت يف حكمه أنه : ، وقال احلسن)٦

 بالثواب والعقاب دون القيامة، لقضي بينهم يف الدنيا فأدخل ال يقضي بينهم فيما اختلفوا
 . املؤمن اجلنة والكافر النار، ولكنه سبق من اهللا األجل فجعل موعدهم يوم القيامة

]٢٠ [}  šχθ ä9θ à)tƒ uρ { )مكة، أهل : ، يعين)٧}  Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã { )أي)٨ ، :

 }  ×π علـى حممـد tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ ( { )٩( ، ،علـى مـا نقترحه}  ö≅à)sù $ yϑ ¯ΡÎ) Ü=ø‹tó ø9$# 

                                                 
 . ١٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٩: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٩: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٩: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٣ 

قل إمنا سألتموين الغيب وإمنا الغيب هللا، ال يعلم أحد ِلَم لَْم يفعل ذلك، : ، يعين)١( } !¬

اآلية ال يعلـم مىت يرتل أحـد غريه، الغيـب نزول : وال يعلمـه إال هـو، وقيـل
}  (#ÿρãÏàtGΡ$$ sù { )نزوهلا )٢ }  ’ÎoΤÎ) Νä3yè tΒ š∅ ÏiΒ t ÌÏàtFΨ ßϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ { )فانتظروا :  وقيل)٣

 . قضاء اهللا بيننا باحلق بإظهار احملق على املبطل

$  }  !#sŒÎ)uρ قوله] ٢١[ oΨ ø% sŒr& }¨$ ¨Ζ9$# { )ِد َضرَّاَء، الكفار، َرْحَمةً ِمْن َبْع: ، يعين)٤

أصابتهم، : القطر بعد القحط، أي: راحة ورخـاء مـن بعـد شدة وبالء، وقيل: أي
}  öΝåκ÷J ¡¡tΒ { )أصابتهم، :  أي)٥}  #sŒÎ) Οßγ s9 Öõ3¨Β þ’ Îû $ uΖÏ?$ tƒ#u 4 { )تكذيب :  قال جماهد)٦

نا ـال يقولون هذا من رزق اهللا إمنا يقولون سقي: واستهزاء، وقال مقاتل بن حيان
tβθ  {: هـوء كذا، وهو قولــبن è= yè øgrBuρ öΝä3s% ø— Í‘ öΝä3¯Ρr& tβθç/Éj‹s3è? ∩∇⊄∪ { )٧( ،}  È≅è% ª!$# 

äí uó r& #·õ3tΒ 4 { )أعجل عقوبة وأشد أخذًا وأقدر على اجلزاء، يريد عذابه يف إهالككم )٨ ،

β¨  {دفع احلق، أسرع إليكم مما يأيت منكم يف  Î) $ oΨ n=ß™ â‘ { )حفظتنا، )٩ ،}  tβθ ç7çFõ3tƒ $ tΒ 

šχρ ãä3ôϑ s? ∩⊄⊇∪ { )بالياء) ميكرون( :روح عن يعقوب، قرأ )١٠ . 

                                                 
 . ٢٠: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢٠: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٠: ة يونس آية سور) ٣(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة الواقعة آية ) ٧(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٢١: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٤ 

uθ  {: قوله تعاىل] ٢٢[ èδ “ Ï% ©!$# ö/ä.çÉi|¡ç„ { )جيزيكم وحيملكم، وقرأ جعفر وابن )١ ،

 ). ينشركم( :عامر

Îû Îhy9’  { بالنون والشني من النشر وهو البسط والبث، ø9$# { )على ظهور )٢ ،

#  {، على الفلك، )الَْبْحِر( يف) َو( الدواب، ¨L ym #sŒÎ) óΟçFΖä. † Îû Å7 ù= àø9$# { )يف : ، أي)٣

t  {السفـن، تكون واحدا ومجعا،  ø ty_ uρ ΝÍκÍ5 { )جرت السفن بالناس، رجع : ، يعين)٤

8xƒÌÎ/ 7π  {من اخلطاب إىل الغيبة،  t6 ÍhŠsÛ { )لينة، )٥ ،}  (#θ ãm Ìsùuρ $ pκÍ5 { )بالريح، : ، أي)٦

}  $ pκøEu!% y` ìxƒÍ‘ { )جاءت الفلك ريح، : ، أي)٧}  ×#Ï¹$ tã { )شديدة اهلبوب، )٨ ،

كر ويؤنث، الريح يذ: ومل يقـل ريح عاصفـة، الختصاص الريـح بالعصوف، وقيل
}  ãΝèδu!% y ùρ { )ركبان السفينة، : ، يعين)٩}  ßlöθ yϑ ø9$# { )وهو حركة املاء )١٠ ،

≅ÏΒ Èe  {واختالطه،  ä. 5β% s3tΒ (#þθ ‘Ζsßuρ { )أيقنوا )١١ ،}  öΝåκ̈Ξr& xÝ‹Ïm é& óΟÎγ Î/   { )دنوا )١٢ ،

                                                 
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٢: ونس آية سورة ي) ٣(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ١١(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٥ 

âθ#)  {أحاط هبم اهلالك، : من اهللكة، أي tã yŠ ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! أخلصوا يف : ، أي)١( } #$

÷  {: الدعاء هللا، ومل يدعوا أحًدا سوى اهللا، وقالوا È⌡s9 $ uΖoKø‹pgΥr& { )٢ (. 

ôÏΒ Íν  {ا ربنـا، ـي É‹≈ yδ { )ف، ـح العاصــ، الري)٣}   sðθ ä3uΖs9 zÏΒ 

t ÌÅ3≈  . ، لك باإلميان والطاعة)٤( } ∪⊅⊅∩ ¤±9$#

]٢٣ [}  !$ £ϑ n= sù öΝßγ8 pgΥr& #sŒÎ) öΝèδ tβθäó ö7tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )يظلمون ويتجاوزون إىل غري )٥ ،

Îötó  { يف األرض،  أمر اهللا Î/ Èd,ys ø9$# 3 { )بالفساد، : ، أي)٦}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ yϑ ¯ΡÎ) 

öΝä3ãŠøó t/ #’ n?tã Νä3Å¡àΡr& ( { )؛ ألن وباله راجع عليها، مث ابتدأ فقال)٧ :}  yì≈ tG ¨Β Íο 4θ u‹ys ø9$# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )ذا متاع احلياة الدنيا، خرب ابتداء مضمر، كقولهه: ، أي)٨ :}  óΟs9 (#þθèVt7ù= tƒ ω Î) 

Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 { )هو كالم متصل، والبغي ابتداء ومتاع : هذا بالغ، وقيل:  أي)٩

إمنا بغيكم متاع احلياة الدنيا ال يصلح زاد ملعاد؛ ألنكم تستوجبون به :  ومعناهخربه،

                                                 
 . ٢٢: ة سورة يونس آي) ١(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٦ 

$ ΟèO¢  {بالنصب، أي تتمتعون متاع احلياة الدنيا، ) متاع( غضب اهللا، وقرأ حفص uΖø‹s9Î) 

öΝä3ãè Å_ ótΒ Νä3ã⁄ Îm7t⊥ãΖsù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθè= yϑ ÷è s? ∩⊄⊂∪ { )١( . 

]٢٤ [}  $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 <  {، يف فنائها وزواهلا، )٢( } #$ !$ yϑ x. çµ≈ uΖ ø9 t“Ρ r& 

z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$ sù  Ïµ Î/ { )باملطر، : ، أي)٣}  ßN$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ ، قال ابن )٤( } #$

$  {ون، ـ للـن كـاء مـنبت بامل: عباس £ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9 ، من احلبوب )٥( } #$

≈ÞΟ  {والثمـار،  yè ÷Ρ F{ $# uρ { )شيش، ، مـن احل)٦}  # ¨L ym !# sŒ Î) ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# 

$ yγ sù ã ÷z ã— { )حسنها وهبجتها وظهر الزهر أخضر )٧ ،}  ôM oΨ −ƒ ¨— $# uρ { )أي)٨ ، :

∅   {. تزينت: تزينت، وكذلك هي يف قراءة ابن مسعود sß uρ !$ yγ è= ÷δ r& öΝ åκ ¨Ξ r& šχρ â‘ Ï‰≈ s% 

!$ pκ ö n= tæ { )واملراد، على جذاذها وقطافها وحصادها، رد الكناية إىل األرض)٩ ، :

$!  {. إىل الزينـة: وقيـل. ردها إىل الغلـة: النبات إذ كان مفهوما، وقيل yγ9 s? r& 

$ tΡ â ö∆ r& { )قضاؤنا بإهالكها، )١٠ ،}  ¸ξ ø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκ tΞ $ yγ≈ uΖ ù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym { )أي)١١ ، :
                                                 

 . ٢٣: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢٤ :سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٧ 

β  {حمصودة مقطوعة،  r( x. öΝ ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒ F{ $$ Î/ 4 { )كأن مل تكن باألمس، وأصله )١ ،

معناه إن املتشبث بالدنيا يأتيه أمر اهللا وعذابه : غين باملكان إذا أقام به، وقال قتادةمن 
y7  {ل ما يكون ـأغف Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å _Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβρ ã ¤6 x tG tƒ ∩⊄⊆∪ { )٢ (. 

 ..... اىل َواللَُّه َيْدُعو ِإلَى َداِر السَّلَاِم َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍمقوله تع
ª!$#uρ (#þθãã  {: قوله تعاىل] ٢٥[ ô‰tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=  السالم هو اهللا، :، قال قتادة)٣( } 9$#¡¡

السالم مبعىن السالمة، مسيت اجلنة دار السالم؛ ألن من دخلها سلم من : وداره اجلنة، وقيل
املراد بالسالم التحية مسيت اجلنة دار السالم؛ ألن أهلها حييي بعضهم بعضا : اآلفات؛ وقيل

èπ  {: ال اهللا تعاىلـم، قـم عليهـبالسالم واملالئكة تسل s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ è= äzô‰tƒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 

5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ /ä3ø‹n= tæ { )٤( ،}  “ Ï‰öκu‰ uρ tΒ â!$ t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 8Λ É)tFó¡•Β ∩⊄∈∪ { )فالصراط )٥ 

 . املستقيم هو اإلسالم عم بالدعوة إلظهار احلجة، وخص باهلدية استغناء عن اخللق

]٢٦ [}  * t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ôm r& 4 o_ ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ ( { )للذين أحسنوا العمل يف : ، أي)٦

الدنيا احلسىن، وهي اجلنة، وزيادة وهي النظر إىل وجه اهللا الكرمي، هذا قول مجاعة من 
امت الصحابة منهم، وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الص

رضي اهللا عنهم، وهو قول احلسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي، وروي 
أن احلسنة مبثلها، والزيادة هي التضعيف عشر أمثاهلا إىل : أن احلسىن هي: عن ابن عباس

حسنة مثل حسنة، والزيادة املغفرة والرضوان، : احلسىن: سبعمائة ضعف، وقال جماهـد

                                                 
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٤ - ٢٣:سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٨ 

}  Ÿω uρ ß,yδ ötƒ { )ال يغشى )١ ،}  öΝßγ yδθã_ ãρ ×tIs% { )غبار مجع قترة، قال ابن عباس )٢ 

öΝßγ  {سواد الوجه، : وقتادة yδθã_ ãρ ×tIs% { )ال ابن أيب ـكآبة، ق: ، هوان، قال قتادة)٣

y7  {هذا بعد نظرهم إىل رهبم، : ليلى Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψ pgø: $# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∉∪ { )٤ (. 

]٢٧ [}  zƒ Ï% ©!$#uρ (#θ ç7|¡x. ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# â!#t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγ Î= ÷WÏϑ Î/ { )الهلم مثلها، كما ق:  أي)٥ :

}  tΒ uρ u!% y` Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù #“ t“ øgä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ { )٦( ،}  öΝßγ à)yδ ös?uρ ×' ©!ÏŒ ( $ ¨Β Μ çλm; zÏiΒ «!$# ôÏΒ 

5ΟÏ¹% tæ ( { )م، ـن اهللا عاصـم مــما هل: صلـة، أي) مــن(، و)٧}  !$ yϑ ¯Ρr( x. 

ôM uŠÏ±øîé& { )ألبست، )٨ ،}  óΟßγ èδθ ã_ ãρ $ YèsÜÏ% { )ة، ـ، مجـع قطعـ)٩}  zÏiΒ È≅ ø‹©9$# 

$ ¸ϑ Î= ôàãΒ 4 { )قطعا : مظلمة، تقديره:  يقل، نصبت على احلال دون النعت، ولذلك مل)١٠

من الليل يف حال ظلمته أو قطعا من الليل املظلم، وقرأ ابن كثري والكسائي 

                                                 
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ١(
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٦٠: سورة األنعام آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٣٩ 

8ì  {: ساكنة الطاء، أي بعضا، كقوله) قطعا( :ويعقوب ôÜ É) Î/ z Ï iΒ È≅ ø‹ ©9 $# { )١( .

}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∠∪ { )٢ (. 

]٢٨ [}  tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt wΥ $ YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à) tΡ t Ï% ©# Ï9 (#θ ä. u õ° r& öΝ ä3 tΡ% s3 tΒ { )أي)٣ ، :

óΟ  {الزموا مكانكم،  çFΡ r& ö/ ä. äτ !% x. u à° uρ 4 { )قول للذين األوثان، معناه، مث ن: ، يعين)٤

$  {أشركوا الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم، وال تربحوا،  uΖ ù= −ƒ t“ sù { )ميزنا )٥ ،

öΝ  {وفرقنا  æη uΖ ÷ t/ ( { )بني املشركني وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من : ، أي)٦

$tΑ  {التواصل يف الدنيا وذلك حني يتربأ كل معبود من دون اهللا ممن عبده،  s% uρ 

Ν èδ äτ !% x. u à° { )األصنام، : ، يعين)٧}  $ ¨Β ÷Λ äΨ ä. $ tΡ$ −ƒ Î) tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∇∪ { )بطلبتنا )٨ ،

 : فيقولون بلى كنا نعبدكم فتقول األصنام

]٢٩ [}  4’ s∀ s3sù «!$$ Î/ #J‰‹Íκy− $ uΖoΨ ÷ t/ öΝä3uΖ÷ t/uρ βÎ) $ ¨Ζä. ôtã öΝä3Ï?yŠ$ t6 Ïã šÎ= Ï≈ tó s9 ∩⊄∪ { )٩( 
 . ما كنا عن عبادتكم إيانا إال غافلني، ما كنا نسمع وال نبصر وال نعقل: أي

                                                 
 . ٨١: سورة هود آية ) ١(
 . ٢٧: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٠ 

y7  {: قال اهللا تعاىل] ٣٠[ Ï9$ uΖ èδ (#θ è= ö7 s? { )معناه تعلم : ختترب، وقيل: ، أي)١

≅‘  {بتاءين أي تقرأ، ) تتلو( :وتقف عليه، وقرأ محزة والكسائي ويعقوب ä. 

<§ ø tΡ { )معناه تتبع كل نفس، : ، صحيفتها، وقيل)٢}  !$ ¨Β ôM x n= ó™ r& 4 { )ما )٣ ،

#)  {معناه تعاين، : قدمت من خري أو شر، وقيل ÿρ –Š â‘ uρ ’ n< Î) «! ، إىل )٤( } #$

ÞΟ  {ه فيتفرد فيهم باحلكم، ـحكم ßγ9 s9 öθ tΒ È d, ys ø9 ، الذي يتوىل وميلك )٥( } ) #$

β¨  {: أليس قد قال: لفإن قي: أمرهم r& uρ t Í Ï≈ s3 ø9 $# Ÿω 4’ n< öθ tΒ öΝ çλ m; ∩⊇⊇∪ { )قيل. )٦ :

≅¨  {ر، وههنا مبعىن املالك، ـاملوىل هناك هو الناص |Ê uρ Ν åκ ÷] tã { )زال عنهم )٧ ،

≅¨  {وبطل،  |Ê uρ Ν åκ ÷] tã { )يف الدنيا من التكذيب)٨ ، . 

≅ö  {: قوله تعاىل] ٣١[ è% tΒ Νä3è% ã—ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )من السماء :  أي)٩

̈Β  {باملطر ومن األرض بالنبات،  r& à7Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ { )من إعطائكم : ، أي)١٠

tΒ  {السمع واألبصار،  uρ ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# { )١١( ،
                                                 

 . ٣٠: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣٠: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١١: سورة حممد آية ) ٦(
 . ٣٠: ونس آية سورة ي) ٧(
 . ٣٠: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٣١: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٣١: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٣١: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤١ 

  {ي، خيرج احلي من النطفة والنطفة من احل tΒ uρ ã Î n/ y‰ ãƒ z ö∆ F{ يقضي : ، أي)١( } 4 #$

tβθ  {ر، ـاألم ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! ≅ö  { هو الذي يفعل هذه األشياء، ،)٢( } 4 #$ à) sù Ÿξ sù r& 

tβθ à) −G s? ∩⊂⊇∪ { )أفال تتقون الشرك مع : ، أفال ختافون عقابه يف شرككم، وقيل)٣

 . هذا اإلقرار

]٣٢ [}  â/ä3Ï9≡x‹sù ª!$# ÞΟä3š/u‘ { )الذي يفعل هذه األشياء هو ربكم، )٤ ،}  ‘,pt ø: $# ( 

#sŒ$ yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( 4’̄Τr'sù šχθ èùuóÇè? ∩⊂⊄∪ { )فأين تصرفون عن عبادته : ، أي)٥

 . وأنتم مقرون به

]٣٣ [}  y7 Ï9≡ x‹ x. { )هكذا، : ، قال الكليب)٦}  ôM ¤) ym { )وجبت، )٧ ،

}  àM yϑ Î= x. y7 Î n/ u‘ { )ق، ـ، حكمه الساب)٨}  ’ n? tã š Ï% ©! $# (# þθ à) |¡ sù { )٩( ،

öΝ  {روا، ـكف åκ ¨Ξ r& Ÿω tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ { )قرأ أبو جعفر ونافع وابن )١٠ ،

 . باجلمع ههنا موضعني ويف املؤمن، واآلخرون على التوحيد) كلمات ربك( عامر

                                                 
 . ٣١: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣١: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٣٣: ة سورة يونس آي) ٦(
 . ٣٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٣٣: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٢ 

َق ثُمَّ ُيِعيُدُه قُِل اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ قوله تعاىل قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْبَدأُ الَْخلْ
 .... ُيِعيُدُه

≅ö  {: قوله] ٣٤[ è% ö≅yδ ÏΒ /ä3Í← !% x.uà° { )أوثانكم )١ ،}  ̈Β (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# { )٢( ،

ΝèO …çν§  {ينشئ اخللق من غري أصل وال مثال،  ß‰‹Ïè ãƒ 4 { )مث حيييه من املوت كهيئته، )٣ ،

≅ö  { وإال فـ وكـفإن أجاب è% { )أنـت، )٤ }  ª!$# (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# §ΝèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ ( 4’ ¯Τr'sù 

tβθ ä3sù÷σè? ∩⊂⊆∪ { )تصرفون عن قصد السبيل: ، أي)٥ . 

]٣٥ [}  ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ /ä3Í← !% x.uà° ̈Β ü“ Ï‰öκu‰ { )يرشد، )٦ ،}  ’ n< Î) Èd,ys ø9$# 4 { )فإذا )٧ ،

≅È  {قالوا ال، وال بد هلم من ذلك،  è% ª!$# “ Ï‰öκu‰ Èd,ys ù= Ï9 3 { )إىل احلق، : ، أي)٨}  yϑ sùr& 

ü“ Ï‰öκu‰ ’n< Î) Èd,ys ø9$# ‘,ym r& χ r& yìt6 −G ãƒ ̈Β r& ω ü“ Ïd‰Íκu‰ Hω Î) β r& 3“ y‰öκç‰ ( { )قرأ محزة والكسائي )٩ ،

بسكون : ساكنة اهلاء، خفيفة الدال، وقرأ اآلخرون بتشديد الدال، مث قرأ أبو جعفر وقالون
بفتح الياء وكسر الياء، : يروم اهلاء بني الفتح والسكون، وقرأ حفص: أبو عمرواهلاء، و
يهتدي يف مجيعها، فمن خالف الدال : بفتحهما، ومعناه: بكسرمها، والباقون: وأبو بكر

اهتدى، ومن شدد الدال أدغم التاء يف الدال، مث أبو عمرو : يقال هديته فهدي، أي: قال

                                                 
 . ٣٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٣ 

لتخفيف، ومن سكن اهلاء تركها على حالتها كما فعل يروم على مذهبه يف إيثار ا
، ومن فتح اهلاء نقل فتحة اهلاء املدغمة إىل اهلاء، ومن )خصمون( و) تعدو( يف

اجلزم حيرك إىل الكسر، ومن كسر الياء مع : كسر اهلاء فاللتقاء الساكنني، وقال
Hω  {: اهلاء أتبع الكسر إىل الكسرة، قوله تعاىل Î) β r& 3“ y‰ öκ ç‰ ( { )معىن اآلية)١ ، :

اهللا الذي يهدي إىل احلق أحق باالتباع أم الصنم الذي ال يهتدي إال أن يهدى، 
Hω  {: كيف قال: فإن قيل Î) β r& 3“ y‰ öκ ç‰ ( { )والصنم ال يتصور أن يهتدي، وال )٢ ،

أهنا ال تنتقل من مكان : معىن اهلداية يف حق األصنام االنتقال، أي: أن يهدى؟ قيل
أن ذكر : إىل مكان إال أن حتمل وتنقل، بني به عجز األصنام، وجواب آخر وهو

ك أن املشركني ملا اختذوا األصنام آهلة، وأنزلوها مرتلة اهلداية على وجه اجملاز، وذل
. من يسمع ويعقل عرب عنهما مبا يعرب عمن يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل

}  $ yϑ sù ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. šχθ ßϑ ä3 øt rB ∩⊂∈∪ { )تقضون حني زعمتم أن اهللا ، كيف)٣ 

 . شريكًا

$  {: قوله تعاىل] ٣٦[ tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ óΟèδ çsYø.r& ω Î) $ ‡Ζsß 4 { )إن األصنام : ، منهم يقولون)٤

د به كتاب وال رسول، وأراد باألكثر مجيع آهلة، وإهنا تشفع هلم يف اآلخرة ظنا منهم، مل ير
_βÎ) £©à9$# Ÿω Í¨  {من يقول ذلك،  øó ãƒ zÏΒ Èd,pt ø: $# $ º↔ ø‹x© 4 { )ال يدفع عنهم من : ، أي)٥

βÎ) ©!$# 7Λ¨  {يقوم مقام العلم، : عذاب اهللا شيئًا، وقيل Î= tæ $ yϑ Î/ tβθè= yè øtƒ ∩⊂∉∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة يونس آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٤ 

$  {: قوله تعاىل] ٣٧[ tΒ uρ tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# β r& 3“ utIøãƒ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# { )قال )١ ،

$  {: وما ينبغي ملثل هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا، كقوله تعاىل: معناه: الفراء tΒ uρ 

tβ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& ¨≅ äótƒ 4 { )وما كان هذا القرآن ليفترى من : مبعىن الالم، أي) أن( :، وقيل)٢

 . دون اهللا

  {: قوله Å3≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ { )بني يدي القرآن من : ، أي)٣

تصديـق الذي بني يدي القرآن من القيامة والبعث، : ، وقيـلالتـوراة واإلجنيل
}  Ÿ≅Š ÅÁ ø s? uρ É=≈ tG Å3 ø9 ، تبيني ما يف الكتاب من احلالل واحلرام والفرائض )٤( } #$

=| Ÿω  {واألحكام،  ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù  ÏΒ É b> §‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊂∠∪ { )٥ (. 

]٣٨ [}  ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ { )ويقولون، : ىن الواو، أيمبع) أم( :دةـ، قال أبو عبي)٦

}  çµ1 u tI øù ≅ö  {ل نفسه، ـق حممد القرآن من قبـ، اختل)٧( } ) #$ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ 

 Ï& Î# ÷V Ï iΒ { )شبه القرآن )٨ ،}  (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™   {، ممن تعبدون، )٩( } #$ Ï iΒ 

                                                 
 . ٣٧: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٦١:  سورة آل عمران آية )٢(
 . ٣٧: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٥ 

Èβρ ßŠ «! β  { ليعينوكم على ذلك، )١( } #$ Î) ÷Λ äΨ ä. t Ï% Ï‰≈ ، أن حممدا )٢( } ∪∇⊃∩ ¹|

 : افتراه، مث قال

]٣٩ [}  ö≅ t/ (#θ ç/¤‹x. $ yϑ Î/ óΟs9 (#θäÜŠÏt ä† Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ { )القرآن، كذبوا به، ومل : ، يعين)٣

$  {حييطوا بعلمه،  £ϑ s9uρ öΝÍκÌEù'tƒ …ã& é#ƒ Íρ ù's? 4 { )عاقبة ما وعد اهللا يف القرآن، أنه يؤول : ، أي)٤

y7  {. مـإليه أمرهم من العقوبة، يريد أهنم مل يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمره Ï9≡x‹x. z> ¤‹x. 

t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% ( { )كما كذب هؤالء الكفار بالقرآن كذلك كذب الذين من :، أي)٥ 

$$öÝàΡ  {قبلهم من كفار األمم اخلالية،  sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã šÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊂∪ { )آخر )٦ ،

 . أمر املشركني باهلالك

]٤٠ [}  Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ß ÏΒ ÷σ ãƒ  Ïµ Î/ { )من قومك من يؤمن بالقرآن، : ، أي)٧

}  Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β ω Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ  Ïµ Î/ 4 { )لعلم اهللا السابق فيهم، )٨ ،}  y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n= ÷æ r& 

t Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊆⊃∪ { )الذين ال يؤمنون)٩ ، . 

                                                 
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٦ 

]٤١ [}  β Î) uρ x8θ ç/ ¤‹ x. { )يا حممد، )١ ،}  ≅ à) sù ’ Í k< ’ Í? yϑ tã { )وجزاؤه، )٢ ،

}  öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è= yϑ tã ( { )وجزاؤه، )٣ ،}  Ο çFΡ r& tβθ ä↔ ÿƒ Ì t/ !$ £ϑ ÏΒ ã≅ yϑ ôã r& O$ tΡ r& uρ Ö ü“ Ì t/ $ £ϑ Ï iΒ 

tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊆⊇∪ { )هـذا كقوله تعاىل)٤ ، :}  !$ uΖ s9 $ oΨ è=≈ uΗ ùå r& öΝ ä3 s9 uρ ö/ ä3 è=≈ uΗ ùå r& { )٥( 
}  ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ∩∉∪ { )هذه اآلية منسوخة بآية : ، قال الكليب ومقاتل)٦

 . لتوفيق لإلميان به ال بغريهاجلهاد، مث أخرب أن ا

Ν  {: فقال]٤٢[ åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β tβθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î) 4 { )بأمساعهم الظاهرة فال )٧ 

MΡ|  {ينفعهم،  r' sù r& ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ Á9 öθ  {، يريد صمم القلب )٨( } #$ s9 uρ (#θ çΡ% x. Ÿω 

šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆⊄∪ { )٩ (. 

 .... ِدي الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا لَا ُيْبِصُرونَقوله تعاىل َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُُر ِإلَْيَك أَفَأَْنَت َتْه
]٤٣ [}  Ν åκ ÷] ÏΒ u ρ  ¨Β ã ÝàΖ t ƒ š ø‹ s 9 Î) 4 { )بأبصارهم الظاهرة، )١٠ ،}  | MΡ r ' s ù r & 

” Ï‰ öκ s E } ‘ ôϑ ãè ø9 $ öθ  {، يريــد عمـى القلـب، )١١( } # s 9 u ρ ( #θ çΡ% x . Ÿ ω 

                                                 
 . ٤١: سورة يونس آية ) ١(
 . ٤١: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٤١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٤١: ونس آية سورة ي) ٤(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٦: سورة الكافرون آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٤٢: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٤٣: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٤٣: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٧ 

š χρ ç ÅÇ ö7 ãƒ ∩⊆⊂∪ { )وهذا تسلية من اهللا)١ ، لنبيه  إنك ال تقدر :  يقول

بته السمع وال أن هتدي من سلبته البصر وال أن توفق لإلميان من أن تسمع من سل
 . حكمت عليه أال يؤمن

]٤٤ [}  ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î= ôà tƒ }¨$ ¨Ψ9 $# $ \↔ ø‹ x© { )ألنه يف مجيع أفعاله متفضل )٢ ،

£  {عادل،  Å3≈ s9 uρ }¨$ ¨Ζ9 $# öΝ åκ |¦ àΡ r& tβθ ãΚ Î= ôà tƒ ∩⊆⊆∪ { )بالكفر واملعصية، قرأ محزة )٣ ،

ولكن ( ، وقرأ الباقون)الناس( ورفع) لكن( بتخفيف نون) ولكن الناس( :والكسائي
 ). الناس( ونصب) لكن( بتشديد نون) الناس

tΠ  {: قوله تعاىل] ٤٥[ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt s† { )قرأ حفص بالياء واآلخرون بالنون، )٤ ،

}  β r( x. óΟ ©9 (# þθ èV t6 ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ z Ï iΒ Í‘$ pκ ¨]9 كأن مل يلبثوا يف الدنيا : ، قال الضحاك)٥( } #$

كأن مل يلبثوا يف قبورهم إال قدر ساعة من : اسـإال ساعة من النهار، وقال ابن عب
tβθ  {النهار،  èù u‘$ yè tG tƒ öΝ æη uΖ ÷ t/ 4 { )يعرف بعضهم بعًضا حني بعثوا من القبور )٦ ،

أن : كمعرفتهم يف الدنيا، مث تنقطع املعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة، ويف بعض اآلثار
‰ô  {اإلنسان يعرف يوم القيامة من جبنبه وال يكلمه هيبة وخشية،  s% u Å£ yz t Ï% ©! $# 

(#θ ç/ ¤‹ x. Ï !$ s) Î= Î/ «! $# $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t Ï‰ tG ôγ ãΒ ∩⊆∈∪ { )خسران النفس، : ، واملراد من اخلسران)٧

 . وال شيء أعظم منه
                                                 

 . ٤٣: سورة يونس آية ) ١(
 . ٤٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٤٤: س آية سورة يون) ٣(
 . ٤٥: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة يونس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٨ 

$  {: قوله تعاىل] ٤٦[ ¨Β Î)uρ y7 ¨Ζtƒ ÌçΡ uÙ ÷è t/ “ Ï%©!$# öΝèδß‰Ïè tΡ { )يا حممد يف حياتك من )١ ،

ρ÷  {العذاب،  r& y7 ¨Ψ u‹©ùuθ tG tΡ { )قبل تعذيبهم، )٢ ،}  $ uΖøŠs9Î* sù óΟßγ ãè Å_ ós∆ { )يف اآلخرة، )٣ ،

}  §ΝèO ª!$# î‰‹Íκy− 4’ n?tã $ tΒ šχθè= yè øtƒ ∩⊆∉∪ { )مبعىن الواو، تقديره) مث( ، فيجزيهم به،)٤ :

فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر، وسائر أنواع العذاب بعد : واهللا شهيد، قال جماهد
 . موهتم

≅ }  Èe قوله]٤٧[ à6Ï9uρ 7π̈Β é& { )خلت، )٥ ،}  ×Αθ ß™ §‘ ( #sŒÎ* sù u!$ y_ óΟßγ ä9θ ß™ u‘ { )٦( 
z  {وكذبوه،  ÅÓè% Οßγ oΨ ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ { )عذبوا يف الدنيا وأهلكوا بالعذاب، يعين ، أي)٧ 

فإذا جاء رسوهلم الذي : قبل جميء الرسول، ال ثواب وال عقاب، وقال جماهد ومقاتل
öΝèδ  {أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينه وبينهم بالقسط،  uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôàãƒ ∩⊆∠∪ { )ال )٨ ،

يعذبون بغري ذنب، وال يؤاخذون بغري حجة وال ينقص من حسناهتم، وال يزاد على 
 . سيئاهتم

                                                 
 . ٤٦: سورة يونس آية ) ١(
 . ٤٦: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة يونس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٤٩ 

]٤٨ [}  tβθ ä9θ à)tƒ uρ { )املشركون، : ، أي)١}  4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôãuθ ø9$# { )الذي تعدنا )٢ 

4  {قيام الساعة، : يا حممد من العذاب، وقيل tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθø9$# { )أنت يا حممد )٣ ،

 . وأتباعك

]٤٩ [}  ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ ø uΖ Ï9 { )ى شيء، ـا علـ، ال أقدر هل)٤}  # u ŸÑ Ÿω uρ 

$ ·è ø tΡ { )ع، ـر وال جلب نفـ، أي دفع ض)٥}  ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! ، أن )٦( } 3 #$

È  {أملكه،  e≅ ä3 Ï9 >π ¨Β é& î≅ y_ r& 4 { )مدة مضروبة، )٧ ،}  # sŒ Î) u !% y` óΟ ßγ è= y_ r& { )وقت )٨ ،

Ÿξ  {فناء أعمارهم،  sù tβρ ã Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ ø) tF ó¡ o„ ∩⊆∪ { )أي يتأخرون، )٩ ،

 . وال يتقدمون

ö≅è% óΟçF÷ƒ  {: قوله تعاىل]٥٠[ uu‘ r& ÷β Î) öΝä38 s?r& …çµ ç/# x‹tã $ ¹G≈ uŠt/ { )ليلًا، )١٠ ،}  ÷ρ r& #Y‘$ pκtΞ 

#sŒ$ ¨Β ã≅Éf ÷è tG ó¡o„ çµ÷ΖÏΒ tβθ ãΒÌôf ãΚ ø9$# ∩∈⊃∪ { )ماذا يستعجل من اهللا املشركون، وقيل: ، أي)١١ :

أهنم كانوا يستعجلون : ماذا يستعجل من العذاب اجملرمون، وقد وقعوا فيه، وحقيقة املعىن

                                                 
 . ٤٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ٤٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٥٠: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٥٠: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٠ 

Οßγ¢  {: العذاب، فيقولون ¯=9$# βÎ) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm zÏiΒ 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# Íρ r& $ oΨÏKø$# A>#x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊄∪ { )فيقول اهللا تعاىل)١ ، :}  #sŒ$ ¨Β ã≅ Éf ÷ètG ó¡o„ { )يعين)٢  :

ماذا : ليس يعلم اجملرمون ماذا يستعجلون ويطلبون، كالرجل يقول لغريه وقد فعل قبيًحا
 جنيت على نفسك؟ 

]٥١ [}  ¢Ο èO r& # sŒ Î) $ tΒ yì s% uρ { )معناه أهنالك، وحينئذ، وليس حبرف : ، قيل)٣

#  {عطف،  sŒ Î) $ tΒ yì s% uρ { )نزل العذاب، )٤ }  Λ äΖ tΒ# u ÿ Ïµ Î/ 4 { )أي باهللا يف )٥ ،

≈z  {آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله، : وقت اليأس، وقيل t↔ ø9 !# u { )فيه )٦ ،

‰ô  {ع العذاب؟ اآلن تؤمنون حني وق: يقال لكم: إضمـار، أي s% uρ Λ äΨ ä.  Ïµ Î/ 

tβθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ∩∈⊇∪ { )حبذف اهلمزة ) آالن( ، تكذيًبا واستهزاًء، قرأ ورش عن نافع)٧

 وزن عاالن، اليت بعد الالم الساكنة وإلقاء حركتها على الالم، وميد اهلمزة األوىل على
على مثل عالن بغري مد وال ) االن( وكذلك احلرف اآلخر، وروى زمعة بن صاحل

هبمزة ممدود يف األول، وإثبات مهزة بعد الالم، ) آآلن( مهزة بعد الالم، وقرأ الباقون
 . وكذلك قالون وإمساعيل عن نافع

                                                 
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٥٠: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٥١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٥١: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٥١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٥١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٥١: سورة يونس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥١ 

]٥٢ [}  §ΝèO Ÿ≅ŠÏ% t Ï% ©#Ï9 (#θ ßϑ n= sß { )أشركوا، )١ ،}  (#θ è%ρ èŒ z># x‹tã Ï$ ù#èƒ ø: $# ö≅yδ tβ ÷ρ t“ øgéB 

ω Î) $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθç7Å¡õ3s? ∩∈⊄∪ { )الدنيا، يف )٢ . 

]٥٣ [}  * š tΡθ ä↔ Î6 .⊥tFó¡tƒ uρ { )يستخربونك يا حممد، : ، أي)٣}  <,ym r& uθèδ ( { )٤( ،

“ %ö≅è  {ن العذاب وقيام الساعة، أي ما تعدنا م Î) þ’În1u‘ uρ { )نعم وريب، : ، أي)٥}  …çµ ¯ΡÎ) 

A,ys s9 ( { )ال شك فيه، )٦ ،}  !$ tΒ uρ ΟçFΡr& š Ì“Éf ÷è ßϑÎ/ ∩∈⊂∪ { )بفائتني من : ، أي)٧

 . العذاب؛ ألن من عجز عن شيء فقد فاته
رُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا قوله تعاىل َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفٍْس ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرِض لَافَْتَدْت ِبِه َوأََس

 .... الَْعذَاَب
]٥٤ [}  öθ s9uρ ¨βr& Èe≅ä3Ï9 <§øtΡ ôM yϑ n= sß { )أشركت، : ، أي)٨}  $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

ôNy‰tFøù]ω Ïµ Î/ 3 { )و به من العذاب، ـبذل ما ينج: اـة، واالفتداء ههنـ، يوم القيام)٩

}  (#ρ •| r&uρ sπ tΒ#y‰¨Ψ9$# { )معناه أظهروا الندامة؛ ألنه ليس ذلك اليوم :، قال أبو عبيدة)١٠ 

أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفًا من : معناه أخفوا، أي: يوم تصرب وتصنع، وقيل

                                                 
 . ٥٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٥٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٥٤: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٢ 

$  {مالمتهم وتعيريهم،  £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ z># x‹yè ø9$# ( š† ÅÓè% uρ Οßγ oΨ ÷ t/ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )فرغ من )١ ،

öΝèδ  {عذاهبم،  uρ Ÿω tβθßϑ n= ôàãƒ ∩∈⊆∪ { )٢( . 

]٥٥ [}  Iω r& ¨β Î) ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 Iω r& ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym £Å3≈ s9uρ öΝèδusYø. r& Ÿω 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∈∈∪ { )٣ (. 

]٥٦ [}  uθ èδ Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ Ïµ øŠs9Î)uρ šχθ ãèy_ öè? ∩∈∉∪ { )٤ (. 

$  {:  قوله تعاىل]٥٧[ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u!$ y_ ×π sàÏã öθ̈Β { )تذكرة، )٥ ،}  ÏiΒ 

öΝà6În/§‘ Õ!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# { )ملا : دواء ملا يف الصدور من داء اجلهل، وقيل: ، أي)٦

يف الصدور أي شفاء لعمى القلوب، والصدر موضع القلب، وهو أعز موضع يف اإلنسان 
“  {جلوار القلب،  Y‰èδuρ { )من الضاللة )٧ ،}  ×π uΗ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ { )والرمحة )٨ ،

هي النعمة على احملتاج؛ فإنه لو أهدى ملك إىل ملك شيئا ال يقال قد رمحه، وإن كان 
 . ة؛ فإنه مل يضعها يف حمتاجذلك نعم

≅ö  {: قوله تعاىل] ٥٨[ è% È≅ ôÒ xÎ/ «!$# Ïµ ÏFuΗ ÷qtÎ/uρ { )فضل اهللا: ، قال جماهد وقتادة)٩ :

 ورمحته أن جعلنا من فضل اهللا القرآن،: القرآن، وقال أبو سعيد اخلدري: اإلميان، ورمحته
                                                 

 . ٥٤:  يونس آية سورة) ١(
 . ٥٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٣ 

تزيينه يف القلب، وقال خالد : اإلسالم، رمحته: فضل اهللا: أهله، وقال ابن عمر
اإلميان، : فضل اهللا: السنن، وقيل: اإلسالم، ورمحته: فضل اهللا: بن معدان
y  {. اجلنة: ورمحته 7 Ï9≡ x ‹ Î7 s ù ( #θ ãm t  ø u ‹ ù= s ù { )ليفرح املؤمنون أن جعلهم : ، أي)١

u  {اهللا من أهله،  θ èδ × ö y z $ £ϑ Ï iΒ t βθ ãè y ϑ øg s ، أي مما جيمعه الكفار من )٢( } ∪∇∋∩ †

عن املؤمنني، وقرأ أبو جعفر وابن :  وقيلكالمها خرب عن الكفار،: األموال، وقيل
)  {: عامر #θ ãm t  ø u ‹ ù= s ù { )بالياء وجتمعون بالتاء، وقرأ يعقوب كالمها بالتاء، )٣ 

جيمعونه من فبذلك فليفرح املؤمنون فهو خري مما : ووجه هذه القراءة أن املراد
 . األموال خمتلف عنه خطابا للمؤمنني

]٥٩ [}  ö≅ è% { )د لكفار مكة، ـ يا حمم)٤}  Ο çF ÷ƒ u u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# Ν ä3 s9 

∅ Ï iΒ 5− ø— Í h‘ { )عرب عن اخللق باإلنزال؛ ألن ما يف األرض من خري، فمما أنزل )٥ 

Ο  {اهللا من رزق، من زرع وضرع،  çF ù= yè yf sù çµ ÷Ζ Ï iΒ $ YΒ# t ym Wξ≈ n= ym uρ { )هو ما )٦ ،

: حرموا من احلرث ومن األنعام كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلام، قال الضحاك
θ#)  {: هو قوله تعاىل è= yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö ys ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ Y7Š ÅÁ tΡ { )٧( ،

                                                 
 . ٥٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ٥٨: آية سورة يونس ) ٢(
 . ٥٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٣٦: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٤ 

}  ö≅ è% ª! !# u šχ ÏŒ r& öΝ ä3 s9 ( { )يف هذا التحرمي والتحليل، )١ ،}  ôΘ r& { )بل،)٢ ، 

}  ’ n? tã «! $# šχρ ç tI ø s? ∩∈∪ { )هو قوهلم)٣ ، :}  ª! $# uρ $ tΡ z s∆ r& $ pκ Í5 3 { )٤( . 

]٦٠ [}  $ tΒ uρ sß š Ï%©!$# šχρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹x6ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 { )٥( ،

χ  {أحيسبون أن اهللا ال يؤاخذهم به وال يعاقبهم عليه،  Î) ©!$# ρ ä% s! @≅ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 

£Å3≈ s9uρ öΝèδ usYø.r& Ÿω tβρ ãä3ô±o„ ∩∉⊃∪ { )٦ (. 

$  {  قوله] ٦١[ tΒ uρ ãβθ ä3s? { )يا حممد، )٧ ،}  ’Îû 5β ù'x© { )عمل من )٨ ،

$  {األعمال، ومجعه شؤون،  tΒ uρ (#θ è= ÷G s? çµ ÷ΖÏΒ { )من اهللا، )٩ ،}  ÏΒ 5β#uöè% { )وقيل)١٠  :

Ÿω  {: منه أي من الشأن من قرآن، نزل فيه مث خاطبه وأمته فقال uρ tβθè= yϑ ÷è s? ôÏΒ @≅yϑ tã ω Î) 

$ ¨Ζà2 ö/ä3ø‹n= tæ #·Šθ åκà− øŒÎ) tβθ àÒ‹Ïè? Ïµ‹Ïù 4 { )تدخلون وختوضون فيه، اهلاء عائدة إىل : ، أي)١١

تكثرون، : تندفعون فيه، وقيل: الدخول يف العمل، وقال ابن األنباري: العمل، واإلفاضة

                                                 
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ١(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ٦٠:  آية سورة يونس) ٥(
 . ٦٠: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٥ 

$  {الدفع بكثرة، : واإلفاضة tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ  tã y7 Î i/ ، يغيب عن ربك، وقرأ )١( } ‘¢

بكسر الزاي، وكذلك يف سورة سبأ، وقرأ اآلخرون بضمها ومها ) يعزب( الكسائي
  {لغتان  ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W Ï iΒ ;ο §‘ sŒ { )صلة ) من( مثقال ذرة، و: ، مثقال ذرة، أي)٢

†  {. والذرة هي النملة احلمراء الصغرية Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Iω uρ t tó ô¹ r&  ÏΒ 

y7 Ï9≡ sŒ { )من الذرة، : ، أي)٣}  Iω uρ u y9 ø. r& { )قرأ محزة ويعقوب برفع الراء )٤ 

، وقرأ اآلخرون بنصبهما، أراد )من( فيهما عطفا على موضع املثقال قبل دخول
ω  {. ر عطفا على الذرة يف الكسرللكس Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A Î7 •Β ∩∉⊇∪ { )وهو اللوح )٥ 

 . احملفوظ
 ..... قوله تعاىل أَلَا ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ

Iω  {: ىـه تعالـولـق] ٦٢[ r& χ Î) u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ öŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθ çΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ { )هم الذين : ، اختلفوا فيمن يستحق هذا االسم، قال بعضهم)٦

 : ذكرهم اهللا، فقال

]٦٣ [}  š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ { )هم املتحابون : ، وقال قوم)٧

 . يف اهللا

                                                 
 . ٦١: سورة يونس آية ) ١(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٦١ :سورة يونس آية ) ٤(
 . ٦١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة يونس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٦ 

]٦٤ [}  ÞΟ ßγ s9 3“ t ô± ç6 ø9 $# ’ Îû Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο t Åz Fψ ، اختلفوا يف )١( } 4 #$

 عن  سألت رسول اهللا: ادة بن الصامت قالـرى، روي عن عبـهذه البش
ÞΟ  {: قوله تعاىل ßγ s9 3“ t ô± ç6 ø9 $# ’ Îû Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 هي الرؤيا  {: ، قال)٢( } #$

:  يقول مسعت رسول اهللا:  وقال)٤( )٣( } الصاحلة يراها املسلم أو ترى له

الرؤيا : "وما املبشرات؟ قال: ، قالوا"مل يبَق من النبوة إال املبشرات  {

اجلنة، : البشرى يف الدنيا هي الثناء احلسن، ويف اآلخرة:  وقيل)٦( )٥( } الصاحلة

 اهللا تعاىل عند املوت، قال اهللا نهي نزول املالئكة بالبشارة م: وقال الزهري وقتادة
ãΑ  {: تعاىل ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/  ÉL ©9 $# 

óΟ çFΖ ä. šχρ ß‰ tãθ è? ∩⊂⊃∪ { )البشرى يف الدنيا عند : ، وقال عطاء عن ابن عباس)٧

أتيهم املالئكة بالبشارة، ويف اآلخرة عند خروج نفس املؤمن من يعرج هبا املوت ت
هي ما بشر اهللا املؤمنني يف كتابه من : إىل اهللا، ويبشر برضوان اهللا، وقال احلسن

Î  {: جنته وكرمي ثوابه، كقوله Å e³ o0 uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# { )٨( ،

                                                 
 . ٦٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٦٤: سورة يونس آية ) ٢(
 ). ١٧٨٣(، مالك اجلامع )٢٢٧٣(الترمذي الرؤيا ) ٣(
ححه احلاكم ووافقه  وص١٢٨٣ / ٢ -٣٨٩٨ وابن ماجه يف الرؤيا رقم ٥٥٤ / ٦أخرجه الترمذي يف الرؤيا ) ٤(

 . ٣١٥ / ٥ واإلمام أمحد يف املسند ١٢٣ / ٢ والدارمي يف الرؤيا ٣٩١ / ٤ و ٣٤٠ / ٢الذهيب 
، ابن ماجه تعبري الرؤيا )٥٠١٧(، أبو داود األدب )٢٢٧٠(، الترمذي الرؤيا )٦٥٨٩(البخاري التعبري ) ٥(

 ). ١٧٨٢(، مالك اجلامع )٢/٣٢٥(، أمحد )٣٩١٧، ٣٨٩٤(
 . ٢٠٢ / ١٢ واملصنف يف شرح السنة ٣٧٥ / ١٢ه البخاري يف التعبري أخرج) ٦(
 . ٣٠: سورة فصلت آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة البقرة آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٧ 

}  Ì Ï e± o0 uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊂∪ { )١( }  (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ { )بشرهم يف : ، وقيل)٢

الدنيا بالكتاب والرسول أهنما أولياء اهللا، ويبشرهم يف القبور ويف كتب أعماهلم 
Ÿω Ÿ≅ƒ  {باجلنة،  Ï‰ ö7 s? ÏM≈ uΗ Í> x6 Ï9 «! ده، ـول، وال خلف لوعـ، ال تغري لق)٣( } 4 #$

}  š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩∉⊆∪ { )٤ (. 

]٦٥ [}  Ÿω uρ šΡâ“ øt s† óΟßγ ä9öθ s% ¢ { )وال حيزنك( قول املشركني، قرأ نافع: ، يعين)٥ (

بفتح الياء وضم الزاي، وهم لغتان، ) حيزنك( بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ اآلخرون
βÎ) nο¨  {: حزنه الشيء حيزنه وأحزنه، مت الكالم ههنا مث ابتدأ، فقال: يقال ¨“ Ïèø9$# ¬! { )٦( ،

$  {الغلبة والقدرة هللا : يعين ·èŠÏϑ y_ 4 { )هو ناصرك وناصر دينك واملنتقم منهم، قال )٧ 

:  العزة هللا مجيعا يعين أن اهللا يعز من يشاء، كما قال يف آية أخرىسعيد بن املسيب، إن
}  ¬!uρ äο ¨“ Ïèø9$# Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ { )وعزة الرسول واملؤمنني باهللا فهي كلها هللا، )٨ 

}  uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∉∈∪ { )٩ (. 

                                                 
 . ٢٢٣: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٠: سورة فصلت آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٦٥: آية سورة يونس ) ٦(
 . ٦٥: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٨: سورة املنافقون آية ) ٨(
 . ٦٥: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٨ 

]٦٦ [}  Iω r& χÎ) ¬! tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# 3 $ tΒ uρ ßìÎ7−G tƒ š Ï% ©!$# 

šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u!% Ÿ2 uà° 4 { )وأي شيء يتبع الذين :  هو إما استفهام معناه)١

وما يتبعون حقيقة؛ ألهنم يعبدوهنا على ظن أهنم : يدعون من دون اهللا شركاء؟ وقيل
β  {. شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون Î) šχθãè Î7−Ftƒ ω Î) £©à9$# { )يظنون أهنا )٢ ،

β÷  {تقرهبم إىل اهللا،  Î)uρ öΝèδ ω Î) šχθ ß¹ ãøƒ s† ∩∉∉∪ { )يكذبون )٣ . 

]٦٧ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9$# (#θãΖà6ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ #·ÅÁ ö6 ãΒ 4 { )مضيئا )٤،

ليل وأضاء أظلم ال: تقول العرب: ليل نائم، وعيشة راضية، قال قطرب: يبصر فيه، كقوهلم
β¨  {صار ذا ظلمة وضياء وبصر، : النهـار وأبصر، أي Î) †Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχθ ãèyϑ ó¡o„ ∩∉∠∪ { )مسع االعتبار أنه مما ال يقدر عليه إال عامل قادر)٥ ، . 

]٦٨ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين املشركني )٦ ،}  x‹y‚ ¨?$# ª!$# #Y‰s9uρ 3 { )وهو قوهلم )٧ ،

çµ…  {اهللا املالئكة بنات  oΨ≈ys ö7ß™ ( uθ èδ  Í_ tó ø9$# ( { )عن خلقه، )٨ ،}  …çµ s9 $ tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )عبيدا وملكا )٩ ،}  ÷β Î) Νà2 y‰ΖÏã { )ما عندكم، )١٠ ،}  ÏiΒ 

                                                 
 . ٦٦: سورة يونس آية ) ١(
 . ٦٦: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٦٨: ة سورة يونس آي) ٧(
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٥٩ 

¤≈ sÜù= ß™ { )صلة تقديره ما عندكم سلطان، ) من(، حجة وبرهان، و)١}  !#x‹≈ pκÍ5 4 

šχθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩∉∇∪ { )٢ (. 

]٦٩ [}  ö≅ è% χ Î) t Ï% ©!$# šχρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω šχθ ßs Î=øãƒ ∩∉∪ { )ال )٣ 

 : ال يبقون يف الدنيا ولكن: ينجون، وقيل

]٧٠ [}  Óì≈ tFtΒ { )يل يتمتعون به وبالغ ينتفعون به إىل انقضاء آجاهلم ، قل)٤

$ Îû’  {هو متاع، : رفع بإضمار، أي) متاع( و u‹÷Ρ‘‰9$# ¢ΟèO $ uΖø‹s9Î) öΝßγ ãèÅ_ ós∆ ¢ΟèO ÞΟßγ à)ƒ É‹çΡ 

z># x‹yè ø9$# y‰ƒ Ï‰¤±9$# $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβρ ãàõ3tƒ ∩∠⊃∪ { )٥ (. 

قوله تعاىل َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ ُنوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْوِم ِإنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي 
 .... َوَتذِْكِريي ِبآَياِت اللَِّه

≅ã *  {قوله تعاىل ] ٧١[ ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã r' t6 tΡ ?yθ çΡ { )اقرأ يا حممد على : ، أي)٦

øŒ  {أهل مكة خرب نوح  Î) tΑ$ s%  Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 { )وهم ولد قابيل، )٧ ،}  ÉΘ öθ s)≈ tƒ β Î) 

tβ% x. u ã9 x. / ä3 ø‹ n= tæ { )عظم وثقل عليكم، )٨ ،}  ’ ÍΓ$ s) ¨Β { )طول عمري ومكثي )٩ 

                                                 
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ٦٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٠ 

“  {فيكم  Î Ï. õ‹ s? uρ { )ووعظي إياكم )١ ،}  ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! ، حبججه )٢( } #$

’  {وبيناته فعزمتم على قتلي وطردي  n? yè sù «! $# àM ù= 2 uθ s? (# þθ ãè ÏΗ ød r' sù öΝ ä. { øΒ r& { )٣( ،

öΝ  {أحكموا أمركم واعزموا عليه، : أي ä. u !% x. u à° uρ { )وادعوا : ، أي)٤

معناه فأمجعوا : آهلتكم؛ فاستعينوا هبا لتجتمع معكم، وقال الزجاج: شركاءكم، أي
) وشركاؤكم( :انتصب، وقرأ يعقوب) مـع( أمركم مع شركائكم، فلما ترك

) فامجعوا( فأمجعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، وقرأ رويس عن يعقوب: رفع، أي
ح امليم، والوجه من مجع جيمع، واملراد فامجعوا ذوي أمركم، بوصل األلف وفت

Ο¢  {امجعوا رؤساءكم، : فحذف املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، واملعىن èO Ÿω 

ô ä3 tƒ öΝ ä. á øΒ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ Zπ £ϑ äî { )غم اهلالل على : خفيا مبهما، من قوهلم: ي، أ)٥

Ο¢  {أشكل عليهم وخفي، : الناس، أي èO (# þθ àÒ ø% $# ¥’ n< Î) Ÿω uρ Èβρ ã ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ { )٦( ،

ا مات ومضى، وقضى قضى فالن إذ: امضوا ما يف أنفسكم وافرغوا منه، يقال: أي
فاقضوا ما أنتم : معناه توجهوا إيل بالقتل واملكروه وقيل: دينه إذا فرغ منه، وقيل

ÇÙ  {: قاضون، وهذا مثل قول السحرة لفرعون ø% $$ sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% ( { )أي )٧ ،

Ÿω  {عمل ما أنت عامل، ا uρ Èβρ ã ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ { )وال تؤخرون، وهذا على طريق )٨ ،

                                                 
 . ٧١: سورة يونس آية ) ١(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ٧(
 . ٧١: سورة يونس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦١ 

التعجيز، أخرب اهللا عن نوح أنه كان واثقا بنصر اهللا تعاىل غري خائف من كيد قومه، 
 .  ليس إليهم نفع وال ضر إال أن يشاء اهللاعلما منه بأهنم وآهلتهم

]٧٢ [}  β Î* sù öΝ çF øŠ ©9 uθ s? { )م عن قويل وقبول نصحي، ـ، أعرضت)١}  $ yϑ sù 

/ ä3 çG ø9 r' y™ { )على تبليغ الرسالة والدعوة، )٢ ،}  ô Ï iΒ @ ô_ r& ( { )من جعل )٣ ،

β÷  {وعوض،  Î) y“ Ì ô_ r& { )ما أجري وثوايب)٤ ، .}  ω Î) ’ n? tã «! $# ( ßN ö ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& 

š∅ ÏΒ t ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9  . ستسلمني ألمر اهللامن امل: من املؤمنني، وقيل: ، أي)٥( } ∪⊅∠∩ #$

]٧٣ [}  çνθ ç/ ¤‹ s 3 s ù { )يعين )٦ ،}  çµ≈ u Ζ ø‹ ¤f u Ζ s ù  t Β u ρ … çµ y è ¨Β ’ Îû Å7 ù= à ø9 $ # 

óΟ ßγ≈ u Ζ ù= y è y _ u ρ y # Í× ¯ ≈ n = y z { )ه يف الفلك سكان األرض ـجعلنا الذين مع: ، أي)٧

$  {. اء عن اهلالكنيـخلف o Ψ ø% {  øî r & u ρ t  Ï% ©! $ # ( #θ ç/ ¤‹ x . $ u Ζ ÏG≈ t ƒ$ t ↔ Î/ ( ö ÝàΡ $ $ s ù y # ø‹ x . t β% x . 

èπ t 7 É)≈ t ã t  Í‘ x ‹Ψ çR ùQ $  . أخر أمر الذين أنذرهتم الرسل فلم يؤمنوا: ، أي)٨( } ∪⊃∠∩ #

]٧٤ [}  §ΝèO $ oΨ ÷Wyè t/ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ ¸ξ ß™ â‘ { )من بعد نوح رسال: ، أي)٩ .}  4’ n< Î) óΟÎγ ÏΒ öθ s% 

Λèερ â!$ yf sù ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )بالدالالت الواضحات، )١٠ ،}  $ yϑ sù (#θçΡ% x. (#θãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 $ yϑÎ/ (#θç/¤‹x. Ïµ Î/ 

                                                 
 . ٧٢: ورة يونس آية س) ١(
 . ٧٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٧٤: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٧٤: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٢ 

ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )مبا كذب به قوم نوح من قبل، : ، أي)١}  y7 Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtΡ { )أي)٢ ، :

’4  {. مـخنت n?tã É>θ è=è% t Ï‰tG ÷è ßϑø9$# ∩∠⊆∪ { )٣ (. 

]٧٥ [}  ¢ΟèO $ oΨ ÷Wyè t/ .ÏΒ ΝÏδ Ï‰÷è t/ 4 y›θ •Β šχρ ã≈ yδuρ 4’ n< Î) tβöθ tã öÏù Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ { )يعين)٤ ، :

$  {أشراف قومه،  uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ çy9 õ3tG ó™ $$ sù (#θ çΡ% x.uρ $ YΒ öθ s% tÏΒ Í÷g’Χ ∩∠∈∪ { )٥ (. 

]٧٦ [}  $ £ϑ n= sù ãΝèδ u!% y` { )جاء فرعون وقومه، : ، يعين)٦}  ‘,ys ø9$# ôÏΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã (#þθ ä9$ s% 

¨β Î) #x‹≈ yδ Öós Å¡s9 ×Î7•Β ∩∠∉∪ { )٧ (. 

]٧٧ [}  tΑ$ s% # y›θ ãΒ tβθ ä9θ à)s?r& Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝà2 u!% y` ( íós Å™ r& #x‹≈ yδ { )تقدير الكالم )٨ ،

أتقولون للحق ملا جاءكم سحر أسحر هذا؟ فحذف السحر األول اكتفاء بداللة الكالم 
 . عليه

}  Ÿω uρ ßxÎ= øãƒ tβρãÅs≈ ¡¡9$# ∩∠∠∪ { )٩( . 

]٧٨ [}  (#þθ ä9$ s% { )فرعون وقومه ملوسى، : ، يعين)١٠}  $ uΖoK÷∞Å_ r& $ oΨ tG Ïù= tG Ï9 { )١( ،

$  {لتلوينا، : لتصرفنا، وقال قتادة ¬Η xå $ tΡô‰y ùρ Ïµø‹n= tã $ tΡu!$ t/# u tβθä3s?uρ $ yϑ ä3s9 â!$ tƒ Îö9 Å3ø9$# { )٢( ،
                                                 

 . ٧٤: نس آية سورة يو) ١(
 . ٧٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٧٧: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٧٧: سورة يونس آية ) ٩(
 . ٧٨: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٣ 

’  {امللك والسلطان،  Îû ÇÚ ö‘ F{ بالياء ) ويكون( :، أرض مصر وقرأ أبو بكر)٣( } #$

}  $ tΒ uρ ß øt wΥ $ yϑ ä3 s9 t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∠∇∪ { )مبصدقني)٤ ، . 

 .... قوله تعاىل َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتوِني ِبكُلِّ َساِحٍر َعِليٍم
]٧٩ [}  tΑ$ s% uρ ãβöθ tã öÏù ’ÎΤθ çG ø$# Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 5ΟŠ Î= tæ ∩∠∪ { )٥( . 

]٨٠ [}  $ £ϑ n= sù u!% y` äο tys ¡¡9$# tΑ$ s% Οßγ s9 # y›θ•Β (#θ à)ø9r& !$ tΒ ΟçFΡ r& šχθ à)ù= •Β ∩∇⊃∪ { )٦ (. 

]٨١ [}  !$ £ϑ n= sù (#öθ s)ø9r& tΑ$ s% 4 y›θãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ ÏµÎ/ ãós Åb¡9$# ( { )قرأ أبو عمرو وأبو )٧ 

يف هذه القراءة لالستفهام، ) ما( بقطع األلف واملد على االستفهام، و) آلسحر( :جعفر
 أي شيء جئتم به؟ :خربها، واملعىن) ِجئُْتْم ِبِه( وليست مبوصولة، وهي مبتدأة و

بوصل األلف من غري مد، ) َما ِجئُْتْم ِبِه السِّْحُر( :بدل عنها، وقرأ الباقون) السحر( وقوله
صلتها، وهي مع الصلة يف موضع ) ِجئُْتْم ِبِه(يف هذه القراءة موصولة مبعىن الذي و) ما(و

 هذه القراءة الذي جئتم به السحر، وتقوي: خربه أي) السحر( الرفع باالبتداء، وقوله
ÿ…ã&é#ÏÜö6 #$!© (βÎ¨  {. بغري األلف والالم) ما جئتم به سحر( قراءة ابن مسعود ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω 

ßx Î=óÁ ãƒ Ÿ≅uΗ xå t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ { )٨ (. 

                                                                                                                                            
 . ٧٨ : سورة يونس آية) ١(
 . ٧٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٧٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٨١: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٨١: سورة يونس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٤ 

]٨٢ [}  ‘,Ït ä† uρ ª!$# ¨,ys ø9$# Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ öθ s9uρ oν ÌŸ2 tβθ ãΒ Ìôf ãΚ ø9$# ∩∇⊄∪ { )بآياته، )١ ،}  öθ s9uρ 

oν ÌŸ2 tβθ ãΒÌôf ãΚ ø9$# ∩∇⊄∪ { )٢ (. 

]٨٤ [}  !$ yϑ sù z tΒ# u # y›θ ßϑ Ï9 { )ن ـه مـ مل يصدق موسى مع ما آتاهم ب)٣

ω  {اآليات،  Î) ×π −ƒ Í h‘ èŒ  Ï iΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% { )هي : ، قيل)قومه( ، اختلفوا يف اهلاء اليت يف)٤

راجعة إىل موسى، وأراد هبم مؤمين بين إسرائيل الذين كانوا مبصر وخرجوا معه، قال 
كانوا أوالد الذين أرسل إليهم موسى من بين إسرائيل هلك اآلباء، وبقي : جماهد

رعون، وروى عطية عن ابن عباس رضي اهللا األبناء، وقال اآلخرون، اهلاء راجعة إىل ف
هم ناس يسري من قوم فرعون آمنوا، منهم امرأة فرعون، ومؤمن آل : عنهما قال

: فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه، وماشطة ابنته، وعن ابن عباس رواية أخرى
أهنم كانوا سبعني ألف بيت من القبط من آل فرعون، وأمهاهتم من بين إسرائيل فجعل 

هم قوم جنوا من قتل فرعون، وذلك أن فرعون ملا أمر : الرجل يتبع أمه وأخواله، وقيل
بقتل أبناء بين إسرائيل كانت املرأة من بين إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته لقبطية خوفا 

†4  {من القتل، فنشئوا عند القبط، وأسلموا يف اليوم الذي غلبت السحرة،  n? tã 

7∃ öθ yz  Ï iΒ šχ öθ tã ö Ïù óΟ Îγ 'ƒ Z∼ tΒ uρ { )على خوف : أراد بفرعون آل فرعون، أي: ، قيل)٥

≅È  {: من آل فرعون وملئهم، كما قال t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9 : أهل القرية، وقيل:  أي)٦( } #$

                                                 
 . ٨٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٨٢: سورة يونس آية ) ٢(
  .٨٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٥ 

óΟ  {: إمنا قال Îγ 'ƒ Z∼ tΒ uρ { )وفرعون واحد؛ ألن امللك إذا ذكر يفهم منه هو )١ 

أراد مأل الفرية، فإن : ومن معه، وقيلقدم اخلليفة يراد هو : وأصحابه، كما يقال
β  {. مألهم كانوا من قوم فرعون r& óΟ ßγ oΨ ÏG ø tƒ 4 { )يصرفهم عن دينهم، ومل : أي. )٢

ـل ما كـان يقـل يفتنوهم؛ ألنه أخرب عن فرعـون، وكـان قومـه علـى مث
β¨  {عليه فرعون،  Î) uρ šχ öθ tã ö Ïù 5Α$ yè s9 { )ملتكرب، )٣ ،}  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# … çµ ¯Ρ Î) uρ z Ïϑ s9 

t Ïù Î ô£ ßϑ ø9  . ، اجملاوزين احلد؛ ألنه كان عبدا فادعى الربوبية)٤( } ∪⊃∇∩ #$

]٨٤ [}  tΑ$ s% uρ 4 y›θ ãΒ { )ملؤمين قومه، )٥ ،}  ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) ÷ΛäΨä. ΛäΨtΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ø‹n= yè sù (#þθ è= ©.uθ s? 

β Î) ΛäΨä. tÏϑ Î= ó¡•Β ∩∇⊆∪ { )٦ (. 

]٨٥ [}  (#θ ä9$ s)sù ’ n?tã «!$# $ uΖù= ©.uθ s? { )اعتمدنا، مث دعوا فقالوا، )٧ ،}  $ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB 

Zπ uΖ÷FÏù ÏΘöθ s)ù=Ïj9 šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∈∪ { )ال تظهرهم علينا، وال هتلكنا بأيديهم، فيظنوا أنا : ، أي)٨

ال تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول قوم : كن على احلق فيزدادوا طغيانا، وقال جماهدمل ن
 . لو كانوا على احلق ملا عذبوا، ويظنوا أهنم خري منا فيفتنوا: فرعون
]٨٦ [}  $ oΨ ÅngwΥuρ š ÏG oΗ ôqtÎ/ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∇∉∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ١(
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة يونس آية ) ٨(
 . ٨٦: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٦ 

$!  {: قوله تعاىل] ٨٧[ uΖø‹ym ÷ρ r&uρ 4’ n<Î) 4 y›θ ãΒ Ïµ‹ Åz r&uρ { )هارون، )١ }  β r& #u§θ t7s? 

$ yϑ ä3ÏΒ öθ s)Ï9 uóÇÏϑ Î/ $ Y?θ ã‹ç/ { )بوأ فالن لنفسه بيًتا ومضجًعا إذا اختذه، وبوأته أنا إذا :  يقال)٢

θ#)  {اختذته له،  è= yèô_ $#uρ öΝà6s?θ ã‹ç/ \' s#ö6 Ï% { )كانت بنو إسرائيل ال : ، قال أكثر املفسرين)٣

يصلون إال يف كنائسهم وبيعهم، وكانت ظاهرة، فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها، 
ومنعهم من الصالة فأمروا أن يتخذوا مساجد يف بيوهتم، ويصلوا فيها خوفًا من فرعون، 

 ومن معه من فرعون خاف موسى: هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس، وقال جماهد
أن يصلوا يف الكنائس اجلامعة، فأمروا بأن جيعلوا يف بيوهتم مساجد مستقبلة الكعبة، 

واجعلوا وجوه بيوتكم إىل القبلة، وروى ابن جريج عن ابن : يصلون فيها سرا، معناه
θ#)  {ة قبلة موسى ومن معه، ـكانت الكعب: ا قالـاس رضي اهللا عنهمـعب ßϑŠÏ% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# 3 ÎÅe³o0 uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∠∪ { )يا حممد)٤ ، . 

]٨٨ [}  š^$ s% uρ 4 y›θãΒ !$ uΖ−/u‘ š ¨ΡÎ) |M øŠs?# u šχ öθ tãöÏù …çν V| tΒ uρ Zπ oΨƒ Î— { )من متاع )٥ 

Zω≡uθ  {الدنيا،  øΒ r&uρ ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uΖ−/u‘ (#θ = ÅÒ ã‹Ï9 tã y7 Î=‹Î6 y™ ( { )هذه ، اختلفوا يف)٦ 

آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا عن سبيلك، كقوله : هي الم كي، معناه: الالم، قيل
}  ¹!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ { )٧( }  ÷ΛàιoΨ ÏG øuΖÏj9 ÏµŠÏù 4 { )ليضلوا : هي الم العاقبة يعين: ، وقيل)٨

                                                 
 . ٨٧: سورة يونس آية ) ١(
 . ٨٧: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٦: سورة اجلن آية ) ٧(
 . ١٧: سورة اجلن آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٧ 

ÿ…çµ  {: فيكون عاقبة أمرهم الضالل، كقوله sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u šχ öθ tãöÏù tβθà6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã 

$ ºΡt“ ym uρ 3 { )قوله. )١ :}  $ uΖ−/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& { )أهلكها، : ، قال جماهد)٢

صارت أمواهلم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم كلها : احملو، وقال قتادة: والطمس
جعل صورهم حجارة، وكان الرجل مع أهله يف فراشه : بحجارة، وقال حممد بن كع

 بلغنا أن الدراهم  فصارا حجرين، واملرأة قائمة ختبز فصارت حجًرا، قال ابن عباس
والدنانري صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاًحا وأنصافًا وأثالثًا، ودعا عمر بن العزيز 

يضة منقوشة، واجلوزة مشقوقة وإهنا خبريطة فيها أشياء من بقايا آل فرعون فأخرج منها الب
مسخ اهللا أمواهلم حجارة والنخيل والثمار والدقيق واألطعمة، فكانت : حلجر، قال السدي

©Šß‰ô÷  {إحدى اآليات التسع  $#uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è= è% { )أقسها واطبع عليها حىت ال : ، أي)٣

Ÿξsù (#θ  {تلني، وال تنشرح لإلميان،  ãΖÏΒ ÷σãƒ { )هو نصب جبواب الدعاء بالفاء، : ، قيل)٤

هو دعاء حمله : منوا، وقال الفراءليضلوا فال يؤ: أي) ِلُيِضلُّوا( هو عطف على قوله: وقيل
4  {اللهم فال يؤمنوا، : جزم، فكأنه قال ®L ym (#ãρ ttƒ z># x‹yè ø9$# tΛ Ï9F{$# ∩∇∇∪ { )وهو الغرق، )٥ ،

 . معناه أمتهم على الكفر: قال السدي

                                                 
 . ٨: لقصص آية سورة ا) ١(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٨ 

 ....  تعاىل قَالَ قَْد أُِجيَبْت َدْعَوُتكَُما فَاْسَتِقيَما َولَا َتتَِّبَعانِّ َسِبيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَقوله
]٨٩ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل ملوسى وهارون، )١ }  ô‰s% Mt6‹Å_ é& $ yϑ à6è?uθ ôã ¨Š { )٢( ،

إمنا نسب إليهما والدعاء كان من موسى؛ ألنه روى أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، 
$  {والتأمني دعاء  yϑŠ É)tG ó™ $$ sù { )على الرسالة والدعوة، وامضيا ألمري إىل أن يأتيهم )٣ ،

Ÿω  {العذاب  uρ Èeβ!$ yè Î7−Fs? { )الواحد ال تتبعن ، هني بالنون الثقيلة، وحمله جزم، يقال يف )٤

بفتح النون اللتقاء الساكنني، وبكسر النون يف التثنية هلذه العلة، وقرأ ابن عامر بتخفيف 
النون، وقد اختلفت الروايات عنه فيه فبعضهم روى عنه َولَا َتتَِّبَعانِّ بتخفيف التاء الثانية 

ثانية وكسر الباء بتشديد التاء ال) تتبعان( وفتح الباء وتشديد النون، وبعضهم روى عنه
وختفيف النون، وبعضهم روى عنه كقراء اجلماعة، والوجه يف ختفيف النون، إن نون 

›≅Ÿ  {التأكيد تثقل وختفف،  Î6 y™ š Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩∇∪ { )ا سبيل وال تسلك: ، يعين)٥

 . الذين جيهلون حقيقة وعدي، فإن وعدي ال خلف فيه، ووعيدي نازل بفرعون وقومه

]٩٠ [}  * $ tΡø— uθ≈ y_ uρ û Í_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) tós t7ø9$# { )عربنا هبم )٦ ،}  óΟßγ yè t7ø?r'sù { )٧( ،

ãβöθ  {حلقهم وأدركهم،  tãöÏù …çν ßŠθ ãΨ ã_ uρ { )واتبعه أتبعه وتبعه إذا أدركه وحلقه: ، يقال)٨ ،

                                                 
 . ٨٩: سورة يونس آية ) ١(
 . ٨٩: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٩٠: ة سورة يونس آي) ٦(
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٦٩ 

$  {. مها واحد: بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به، وقيل \‹øó t/ #·ρ ô‰tã uρ ( { )ظلما : ، أي)١

ه، فلما بغيا يف القول وعدوا يف الفعل، وكان البحر قد انفلق ملوسى وقوم: واعتداء، وقيل
. دخل آخرهم وهم أوهلم أن خيرج انطبق عليهم املاء. وصل فرعون جبنوده إىل البحر فلما

#  {: وقوله تعاىل ¨L ym !#sŒÎ) çµ Ÿ2 u‘÷Šr& ä−ttó ø9$# { )غمره املاء وقرب هالكه: ، أي)٢ ،}  tΑ$ s% 

àMΖtΒ#u …çµ ¯Ρr& { )إنه، وقرأ : آمنت، وقلت: بكسر األلف أي) إنه( ، قرأ محزة والكسائي)٣

آمنت بأنه، : بالفتح على وقوع آمنت عليها، وإضمار حرف اجلر، أي) أنه( اآلخرون
≈Iω tµ  {. ذف الباء، وأوصل الفعل بنفسه، فهو يف موضع النصبفح s9Î) ω Î) ü“ Ï% ©!$# ôM uΖtΒ#u 

Ïµ Î/ (#þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) O$ tΡr&uρ zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊃∪ { )من محأة البحر، فدس جربيل يف فيه)٤  . 

≈z  {: وقال] ٩١[ t↔ ø9!#u ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä.uρ zÏΒ t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )فلما أخرب )٥ 

موسى قومه هبالك فرعون وقومه قالت بنو إسرائيل ما مات فرعون، فأمر اهللا البحر فألقى 
 : ون على الساحل فرآه بنو إسرائيل فذلك قولهفرع

]٩٢ [}  tΠöθ u‹ø9$$ sù y7Š Édf uΖçΡ { )نلقيك على جنوة من األرض، وهي املكان : ، أي)٦

y7  {بالتخفيف، ) ننجيك( املرتفع، وقرأ يعقوب ÏΡy‰t7Î/ { )جبسدك ال روح فيه، )٧ ،

بدرعك، وكان له درع مشهور مرصع باجلواهر، فرأوه يف درعه فصدقوا : ببدنك: وقيل

                                                 
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٩١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة يونس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٠ 

šχθ  {. موسى ä3tG Ï9 ôyϑ Ï9 y7 xù= yz Zπ tƒ#u 4 { )عربة وعظة، )١ ،}  ¨β Î)uρ #ZÏVx. zÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ôtã 

$ uΖÏG≈ tƒ#u šχθ è= Ï≈ tó s9 ∩⊄∪ { )٢( . 

]٩٣ [}  ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ù& §θ t/ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) { )أنزلنا بين إسرائيل بعد هالك فرعون، )٣ 

}  r& §θ t7 ãΒ 5− ô‰ Ï¹ { )األردن وفلسطني، وهي : مصر، وقيل. ، مرتل صدق، يعين)٤

مصر : هي: األرض املقدسة اليت كتب اهللا مرياثا إلبراهيم وذريته، قال الضحـاك
Ο  {والشام،  ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ z Ï iΒ ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $  {، احلالالت، )٥( } #$ yϑ sù (#θ à n= tG ÷z $# { )٦( ،

4  { يف تصديقه، وأنه نيب،  يعين اليهود الذين كانوا يف عهد النيب ®L ym ãΝ èδ u !% y` 

ÞΟ ù= Ïè ø9 حىت : ، يعين، القرآن والبيان بأنه رسول اهللا صدق ودينه حق، وقيل)٧( } 4 #$

جاءهم معلومهم وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألهنم كانوا يعلمونه قبل خروجه، 
#  {: لق، قال اهللا تعاىلخ: فالعلم مبعىن املعلوم كما يقال للمخلوق x ‹≈ y δ ß, ù= y z 

« ! $ β¨  {. مضروبه. هذا الدرهم ضرب األمري، أي: ، ويقال)٨( } # Î) y 7 −/ u ‘ 

 ÅÓ ø) t ƒ öΝ æη u Ζ ÷ t / t Π öθ t ƒ Ïπ y ϑ≈ u Š É) ø9 $ # $ y ϑŠ Ïù ( #θ çΡ% x . ÏµŠ Ïù t βθ à Î= t G øƒ s † ∩⊂∪ { )من الدين)٩ ، . 

                                                 
 . ٩٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩٢: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١١: سورة لقمان آية ) ٨(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧١ 

β  {. قوله تعاىل] ٩٤[ Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7 e7 x© !$ £ϑ Ï iΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) { )القرآن :  يعين)١

}  È≅ t↔ ó¡ sù š Ï% ©! $# tβρ â t ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $#  ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4 { )فيخربونك أنك مكتوب )٢ ،

د به غريه على عادة العرب  واملرا هذا خطاب للرسول: عندهم يف التوراة، قيل
$  {: فإهنم خياطبـون الرجل ويريدون به غريه، كقوله تعاىل p κ š‰ r ' ¯ ≈ t ƒ  É< ¨Ζ9 $ # È, ¨? $ # 

© ! $ χ  {:  واملراد به املؤمنون بدليل أنـه قـال ، خطاب للنيب)٣( } # Î) 

© ! $ # t β% x . $ y ϑ Î/ t βθ è= y ϑ ÷è s ? # Z Î7 y z ∩⊄∪ { )الــل، وقـل مبا تعمـم يقـ، ول)٤ :

}  $ p κ š‰ r ' ¯ ≈ t ƒ  É< ¨Ζ9 $ # # s Œ Î) ÞΟ çF ø) ¯= s Û u  ! $ | ¡ Ï iΨ9 $ كان الناس على عهد : ، وقيل)٥( } #

إن :  بني مصدق ومكذب وشاك، فهذا اخلطاب مع أهل الشك معناه النيب
كنت أيها اإلنسان يف شك مما أنزلنا إليك من اهلدى على لسان رسولنا حممد، 

يعىن : وجماهد والضحاكفاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال ابن عباس 
من آمن من أهل الكتاب كعبد اهللا بن سالم وأصحابه فسيشهدون على صدق 

علم اهللا سبحانه وتعاىل أن رسوله غري :  وخيربونك بنبوته، قال الفراء حممد
إن كنت عبدي : شاك، لكنه ذكره على عادة العرب يقول الواحد منهم لعبده

ا إن كنت ابين، وال يكـون بذلـك افعل كذا وكذ: فأطعين، ويقول لولده

                                                 
 . ٩٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١: سورة الطالق آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٢ 

‰ô  {. علـى وجه الشك s ) s 9 š‚ u  ! % y ` ‘, y s ø9 $ #  ÏΒ š Î i/ ¢‘ Ÿ ξ s ù £ t Ρθ ä3 s ? z  ÏΒ 

t  Î t I ôϑ ßϑ ø9 $ # ∩⊆∪ { )من الشاكني)١ ، . 

]٩٥ [}  Ÿ ω u ρ £ t Ρθ ä3 s ? z  ÏΒ š  Ï% ©! $ # ( #θ ç/ ¤‹ x . ÏM≈ t ƒ$ t ↔ Î/ « ! $ # š χθ ä3 t G s ù z  ÏΒ 

z ƒ Î Å£≈ y ‚ ø9 $ # ∩∈∪ { )وهذا كله خطاب مع النيب)٢ ، واملراد منه غريه  . 

%βÎ) šÏ¨  {: قوله تعاىل] ٩٦[ ©!$# ôM¤)ym öΝÍκö n= tã { )وجبت عليهم، )٣ ،}  àM yϑÎ= Ÿ2 

y7 În/u‘ { )هؤالء يف النار وال : الكلمة هي قوله: سخطه، وقيل: لعنته، وقال قتادة: ، قيل)٤

Ÿω tβθãΖÏΒ  {. أبايل ÷σãƒ ∩∉∪ { )٥( . 

]٩٧ [}  öθ s9 uρ öΝ åκ øE u !% y` ‘≅ à2 >π tƒ# u { )ة، ـ، دالل)٦}  4 ®L ym (# ãρ t tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

zΟŠ Ï9 F{ $# ∩∠∪ { )أنث فعل كل؛ ألنه مضاف إىل املؤنث، وهي : ، قال األخفش)٧

 . آية، ولفظ كل للمذكر واملؤنث سواء: قوله
 ..... قوله تعاىل فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها ِإَمياُنَها ِإلَّا قَْوَم ُيوُنَس

Ÿω  { :قوله تعاىل] ٩٨[ öθ n= sù ôM tΡ% x. { )فهال كانت، )٨ ،}  îπ tƒ ö s% { )٩( ،

ل قرية، ـأه: د، أيـن يف االستفهام ضربا من اجلحن قرية؛ ألـفلم تك: اهـومعن
                                                 

 . ٩٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩٥: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٩٧: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٩٨:  سورة يونس آية )٨(
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٣ 

}  ôM uΖ tΒ# u { )عند معاينة العذاب، )١ ،}  !$ yγ yè x uΖ sù !$ pκ ß]≈ yϑƒ Î) { )يف حال اليأس، )٢ ،

}  ω Î) tΠ öθ s% }§ çΡθ ãƒ { )نصب على ) وقوم( ، فإهنم نفعهم إمياهنم يف ذلك الوقت،)٣

$!  {، ولكن قوم يونس: االستثناء املنقطع، تقديره £ϑ s9 (#θ ãΖ tΒ# u $ uΖ ø t± x. öΝ åκ ÷] tã z># x‹ tã 

Ä“ ÷“ Ï‚ ø9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ÷Λ àι≈ oΨ ÷è −G tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩∇∪ { )وهو وقت انقضاء آجاهلم، )٤ ،

رأوا دليل العذاب؟ : هل رأوا العذاب عيانا أم ال؟ فقال بعضهمواختلفوا يف أهنم 
$  {: واألكثرون على أهنم رأوا العذاب عياًنا بدليل قوله uΖ ø t± x. öΝ åκ ÷] tã z># x‹ tã Ä“ ÷“ Ï‚ ø9 $# 

’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ÷Λ àι≈ oΨ ÷è −G tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩∇∪ { )والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا )٥ ،

 ). ١٤٨( قرب أو سيأيت مثل ذلك يف سورة الصافات آية

öθ  {: قوله تعاىل] ٩٩[ s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ { )يا حممد، ،)٦ }  ztΒ Uψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

öΝßγ = à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }¨$ ¨Ζ9$# 4 ®L ym (#θ çΡθ ä3tƒ šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∪ { )هذه تسلية للنيب)٧ ،  

أنه ال يؤمن إال : من مجيع الناس، فأخربه اهللا جل ذكرهوذلك أنه كان حريًصا على أن يؤ
 . من سبق له السعادة، وال يضل إال من سبق له من اهللا الشقاوة

                                                 
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ١(
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ٤(
 . ٩٨: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة يونس آية ) ٦(
 . ٩٩: سورة يونس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٤ 

]١٠٠ [}  $ tΒ uρ šχ% x. C§ ø uΖ Ï9 { )ما كانت نفس، : ، وما ينبغي لنفس، وقيل)١

}  β r& š∅ ÏΒ ÷σ è? ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! مبشيئة : بأمر اهللا، وقال عطاء: ، قال ابن عباس)٢( } 4 #$

≅ã  {. بعلم اهللا: اهللا، وقيل yè øg s† uρ š[ ô_ Í h9 بالنون، ) وجنعل( :، قرأ أبو بكر)٣( } #$

’  {العذاب وهو الرجز، : وجيعل اهللا الرجس أي: والباقون بالياء، أي n? tã š Ï% ©! $# Ÿω 

tβθ è= É) ÷è tƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )عن اهللا أمره وهنيه)٤ ، . 

]١٠١ [}  È≅ è% (#ρãÝàΡ$# { )انظروا، : قل للمشركني الذين يسألونك اآليات: ، أي)٥

}  #sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )من اآليات والدالئل والعرب، ففي السموات )٦ ،

الشمس والقمر والنجوم وغريها، ويف األرض اجلبال والبحار واألهنار واألشجار وغريها، 
}  $ tΒ uρ Í_ øó è? àM≈ tƒFψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ { )الرسل، )٧ ،}  tã 7Θöθ s% ω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )وهذا يف )٨ ،

 . هنم ال يؤمنونقوم علم اهللا أ

]١٠٢ [}  ö≅yγ sù šχρ ãÏàtG⊥ tƒ { )مشركي مكة، : ، يعين)٩}  ωÎ) Ÿ≅ ÷WÏΒ ÏΘ$−ƒ r& šÏ% ©!$# 

(#öθ n= yz { )مضوا، )١٠ ،}  ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% 4 { )يعين وقائع : ، من مكذيب األمم، قال قتادة)١
                                                 

 . ١٠٠: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٠٠:  يونس آية سورة) ٢(
 . ١٠٠: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٠١: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٠٢: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٥ 

  {: اهللا يف قوم نوح وعاد ومثود، والعرب تسمي العذاب أياًما والنعم أياًما، كقوله
Νèδ öÅe2 sŒuρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «!$# 4 { )وكل ما مضى عليك من خري وشر فهو أيام، )٢ ،}  ö≅ è% 

(#ÿρ ãÏàtGΡ$$ sù ’ÎoΤÎ) Νä3yè tΒ š∅ÏiΒ š ÌÏàtGΖßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )٣( . 

]١٠٣ [}  ¢Ο èO  É df uΖ çΡ $ oΨ n= ß™ â‘ { )ف ـف خمتلـخفي) ننجي( ، قرأ يعقوب)٤

š  {عنه،  Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u 4 { )جنينا مستقبل : ، معهم عند نزول العذاب، معناه)٥

y7  {مبعىن املاضي،  Ï9≡ x‹ x. { )كما جنيناهم )٦ ،}  $ ˆ) ym { )واجًبا، )٧ ،}  $ uΖ øŠ n= tã 

ÆkΨ çΡ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 بالتخفيف ) ننجي( ، قرأ الكسائي وحفص ويعقوب)٨( } ∪⊃⊂⊆∩ #$

 . شديد، وجنا وأجنى مبعىن واحدواآلخرون بالت

≅ö  {: قوله تعاىل] ١٠٤[ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# β Î) ÷ΛäΖä. ’Îû 7e7 x© ÏiΒ  Í_ƒ ÏŠ { )الذي )٩ ،

β  {: كيف قال: أدعوكم إليه، فإن قيل Î) ÷ΛäΖä. ’Îû 7e7 x© { )وهم كانوا يعتقدون )١٠ 

كان فيهم شاكون فهم املراد باآلية، أو أهنم ملا رأوا اآليات : بطالن ما جاء به؟ قيل
 }  Iξ  قوله اضطربوا وشكوا يف أمرهم وأمر النيب sù ß‰ç6 ôã r& t Ï%©!$# tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ 

                                                                                                                                            
 . ١٠٢: سورة يونس آية ) ١(
 . ٥: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٠٣: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٠٤: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٠٤: سورة يونس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٦ 

≈ôÅ3  {، من األوثان، )١( } #$!» s9uρ ß‰ç6 ôã r& ©!$# “ Ï% ©!$# öΝä38©ùuθ tG tƒ ( { )مييتكم ويقبض )٢ ،

ÝVöÏΒ  {أرواحكم،  é&uρ ÷β r& tβθä.r& zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٣( . 

β÷  {: قوله] ١٠٥[ r&uρ óΟÏ% r& y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym { )عملك، : ، قال ابن عباس)٤

Ÿω  {استقم على الدين حنيفا، : وقيل uρ ¨ sðθä3s? š∅ ÏΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )٥( . 

]١٠٦ [}  Ÿω uρ äí ô‰ s? { )وال تعبد، )٦ ،}   ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ { )٧( ،

Ÿω  {إن أطعته،  uρ x8 • ÛØ tƒ ( { )إن عصيته، )٨ ،}  β Î* sù |M ù= yè sù { )دت غري ـ، فعب)٩

y7  {اهللا،  ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) z Ï iΒ t Ïϑ Î=≈ ©à9 ، الضارين ألنفسهم الواضعني العبادة يف )١٠( } ∪∌⊂⊆∩ #$

 . غري موضعها
 .... قوله تعاىل َوِإنْ َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه ِإلَّا ُهَو

]١٠٧ [}  β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9 h ÛØ Î/ { )يصبك بشدة وبالء، :  أي)١١}  Ÿξ sù 

y# Ï©% Ÿ2 { )فال دافـع له، )١ ،}  ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î) uρ x8 ÷Š Ì ãƒ 9 ö sƒ ، رخاء )٢( } 2¿

                                                 
 . ١٠٤: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٠٦: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٠٦: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٠٦: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٠٦: سورة يونس آية ) ١٠(
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٧ 

Ÿξ  {رخاء ونعمة وسعة،  sù ¨Š !# u‘  Ï& Î# ôÒ x Ï9 4 { )فال مانع لرزقه، )٣ ،}  Ü=Š ÅÁ ãƒ 

 Ïµ Î/ { )بكل واحد من الضر واخلري، )٤ ،}   tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# 

ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇⊃∠∪ { )٥( . 

]١٠٨ [}  ö≅ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% ãΝà2 u!% y` ‘,ys ø9$# ÏΒ öΝä3În/§‘ ( { )عين القرآن ، ي)٦

Çyϑ  {واإلسالم،  sù 3“ y‰tF÷δ $# $ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ pκö n= tæ ( { )٧( ،

$!  {على نفسه وباله عليه، : أي tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 9≅‹ Å2 uθ Î/ ∩⊇⊃∇∪ { )بكفيل أحفظ )٨ ،

 . نسختها آية القتال: أعمالكم، قال ابن عباس

]١٠٩ [}  ôìÎ7¨?$#uρ $ tΒ # yrθ ãƒ y7 ø‹s9Î) ÷É9 ô¹ $#uρ 4 ®L ym zΝä3øt s† ª!$# 4 { )بنصرك وقهر عدوك )٩ ،

uθ  {وإظهار دينه  èδuρ çöyz tÏϑ Å3≈ pt ø: $# ∩⊇⊃∪ { )فحكم بقتال املشركني وباجلزية على )١٠ ،

 . أهل الكتاب يعطوهنا عن يد وهم صاغرون

                                                                                                                                            
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ٢(
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة يونس آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٠٨: سورة يونس آية ) ٧(
 . ١٠٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٠٩: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٠٩ : سورة يونس آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٨ 

 سورة هود ) ١١(
 .... قوله تعاىل الر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيٍم َخِبٍري

%ÉΟÏ  {: مكية إال قوله r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9$# { )وهي مائة وثالث وعشرون آية)١ ، . 

]١ [}  !9# 4 ë=≈ tG Ï. { )هذا كتاب، : ، أي)٢}  ôM yϑ Å3ôm é& …çµçG≈ tƒ#u { )قال ابن )٣ ،

ΝèO ôM§  {مل ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به : عباس n= Å_Á èù { )بينت )٤ ،

أحكمت باألمر والنهي، مث فصلت بالوعد : باألحكام واحلالل واحلرام، وقال احلسن
: أحكمت أحكمها اهللا فليس فيها اختالف وال تناقض، وقال جماهد: ، قال قتادةوالوعيد

ÏΒ ÷β  {أنزلت شيئًا فشيئًا فشيئًا، : فصلت أي: فسرت، وقيل: فصلت أي à$ ©! AΟŠ Å3ym 

AÎ7yz ∩⊇∪ { )٥( . 

]٢ [}  ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? ω Î) ©! يف ذلك الكتاب أال تعبدوا إال اهللا، : ، أي)٦( } 4 #$

  {بأن ال تعبدوا إال اهللا، : حمله خفض تقديره: وقيل. رفًعا) أن( ويكون حمل Í_ ¯Ρ Î) 

/ ä3 s9 çµ ÷Ζ Ï iΒ { )من اهللا : ، أي)٧}  Öƒ É‹ tΡ { )للعاصني )٨ ،}  × Ï± o0 uρ ∩⊄∪ { )٩( 
 . للمطيعني

                                                 
 . ١١٤: سورة هود آية ) ١(
 . ١: سورة هود آية ) ٢(
 . ١: سورة هود آية ) ٣(
 . ١: سورة هود آية ) ٤(
 . ١: سورة هود آية ) ٥(
 . ٢: سورة هود آية ) ٦(
 . ٢: سورة هود آية ) ٧(
 . ٢: سورة هود آية ) ٨(
 . ٢: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٧٩ 

]٣ [}  Èβ r& uρ { )عطـف علــى األول، )١ ،}  (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘ §Ν èO (# þθ ç/θ è? 

Ïµ ø‹ s9 Î) { )وتوبوا : هنا مبعىن الواو، أي) مث( :رجعوا إليه بالطاعة، قال الفراءا: ، أي)٢

أن استغفروا إليه يف : إليه، ألن االستغفار هو التوبة والتوبة هي االستغفار، وقيل
املستأنف مينعكم منعا حسنا، يعيشكم عيشا حسنا يف خفض ودعة وأمن وسعة، قال 

’#  {. رب على املقدورالعيش احلسن هو الرضى بامليسـور والص: بعضهم n< Î) 9≅ y_ r& 

‘ wΚ |¡ •Β { )إىل حني املوت، )٣ }  ÏN ÷σ ãƒ uρ ¨≅ ä. “ ÏŒ 9≅ ôÒ sù … ã& s# ôÒ sù ( { )ويؤت : ، أي)٤

يؤت كل ذي فضل : وقيل. كل ذي عمل صاحل يف الدنيا أجره وثوابه يف اآلخرة
β  {.  وفقه اهللا فيمـا يستقبـل علـى طاعتـه من عمل هللا: فضله يعين Î) uρ 

(# öθ ©9 uθ s? { )أعرضوا، )٥ ،}  þ’ Î oΤ Î* sù ß∃% s{ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ A Î6 x. ∩⊂∪ { )وهو يوم )٦ ،

 . القيامة

]٤ [}  ’ n<Î) «!$# ö/ä3ãè Å_ ótΒ ( uθ èδuρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊆∪ { )٧( . 

Iω  {: قوله تعاىل] ٥[ r& öΝåκ̈ΞÎ) tβθãΖø[tƒ óΟèδ u‘ρ ß‰ß¹ { )نزلت يف : ، قال ابن عباس)٨

 مبا حيب  ان رجال حلو الكالم حلو املنظر، يلقى رسول اهللاألخس بن شريق، وك

                                                 
 . ٣: سورة هود آية ) ١(
 . ٣: ة سورة هود آي) ٢(
 . ٣: سورة هود آية ) ٣(
 . ٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٣: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤: سورة هود آية ) ٧(
 . ٥: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٠ 

tβθ  {: قوله. وينطوي بقلبه على ما يكره ãΖø[tƒ óΟèδ u‘ρß‰ß¹ { )خيفون ما يف صدورهم : )١

نزلت هذه اآلية يف بعض املنافقني كان إذا :  بن شدادمن الشحناء والعداوة، وقال عبد اهللا
 ثىن صدره وحىن ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه؛ كي ال يراه  مر برسول اهللا

كانوا حينون صدورهم كـي ال يسمعوا كتاب اهللا تعاىل وال ذكره، :  وقال قتادة النيب
ه، ويتغشى بثوبه، كان الرجل من الكفار يدخل بيته، ويرخي ستره، وحيين ظهر: وقيل
: يعرضون بقلوهبم، من قوهلم: يثنون أي: هل يعلم اهللا ما يف قليب، وقال السدي: ويقول

θ#)  {يعطفون، ومنه ثىن الثوب، : وقيل. ثنيت عناين à÷‚ tFó¡u‹Ï9 çµ ÷ΖÏΒ 4 { )من : ، أي)٢

Ÿω  {ليستخفوا من اهللا إن استطاعوا، : وقـال جماهد. رسـول اهللا r& tÏm tβθ à±øótG ó¡o„ 

óΟßγ t/$ uŠÏO { )يغطون رؤوسهم بثياهبم، )٣ ،}  ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ•Å£ãƒ $ tΒ uρ tβθãΨ Î=÷è ãƒ 4 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩∈∪ { )إن الذين : معىن اآلية من أوهلا إىل آخرها: ، قال األزهري)٤

 .  ال خيفى علينا حاهلم أضمروا عداوة رسول اهللا
 ..... ْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرِض ِإلَّا َعلَى اللَِّه ِرْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَهاقوله تعاىل َوَما ِم

$ *  {: قوله تعاىل] ٦[ tΒ uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )صلة، ) من( ليس دابة،: ، أي)٥

ω  {: كل حيوان يدب على وجه األرض، وقوله: والدابة Î) ’n?tã «!$# $ yγ è% ø—Í‘ { )أي )٦ ،

على : قيلهو املتكفل بذلك فضلًا، وهو إىل مشيئته إن شاء رزق، وإن شاء مل يرزق، و
 ورمبا مل  ما جاءها من رزق فمن اهللا: من اهللا رزقها، وقال جماهد: مبعىن من أي

                                                 
 . ٥: سورة هود آية ) ١(
 . ٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ٥: سورة هود آية ) ٣(
 . ٥: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦ :سورة هود آية ) ٥(
 . ٦: سورة هود آية ) ٦(
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١٠٨١ 

=ÞΟn  {. يرزقها حىت متوت جوعا ÷è tƒ uρ $ yδ §s)tFó¡ãΒ $ yγ tã yŠöθ tFó¡ãΒ uρ 4 { )قسم ، قال ابن م)١- 

مستقرها املكان الذي تأوي إليه، وتستقر فيه ليال وهنارا، : -ويروى ذلك عن ابن عباس 
:  املستقر املوضع الذي تدفن فيه إذا ماتت، وقال عبد اهللا بن مسعود: ومستودعها

املستقر أرحام األمهات : أرحام األمهات واملستودع املكان الذي متوت فيه، وقال عطاء
 اآلباء، ورواه سعيد بن جبري وعلي بن طلحة وعكرمة عن ابن عباس، واملستودع أصالب

ôM  {: املستقر اجلنة أو النار واملستودع القرب، لقوله تعاىل يف صفة اجلنة والنار: وقيل oΨÝ¡ym 

#vs)tG ó¡ãΒ $ YΒ$s)ãΒ uρ ∩∠∉∪ { )٢( .}  @≅ ä. ’Îû 5=≈ tG Å2 &Î7•Β ∩∉∪ { )كل مثبت يف اللوح : ، أي)٣

 . احملفوظ قبل أن خلقها

uθèδ  {: قوله تعاىل] ٧[ uρ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ …çµ ä© ötã 

’ n?tã Ï!$ yϑ ø9$# { )قبل أن خلق السماء واألرض )٤ ،}  öΝà2 uθ è= ö7uŠÏ9 { )ليختربكم وهو )٥ ،

öΝä3•ƒ  {أعلم،  r& ß|¡ôm r& Wξ yϑ tã 3 { )ن حمارم اهللا ـل بطاعة اهللا، وأورع عـ، عم)٦

È⌡s9  {. ىـتعال uρ |M ù= è% { )يا حممد، )٧ ،}  Νä3¯ΡÎ) šχθèOθ ãè ö6 ¨Β .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏNöθ yϑ ø9$# £s9θ à)u‹s9 

t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Öós Å™ ×Î7•Β ∩∠∪ { )يعنون القرآن، وقرأ محزة )٨ ،

 .  يعنون حممدا) ساحر( :لكسائيوا
                                                 

 . ٦: سورة هود آية ) ١(
 . ٧٦: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦: سورة هود آية ) ٣(
 . ٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ٧: سورة هود آية ) ٥(
 . ٧: سورة هود آية ) ٦(
 . ٧: سورة هود آية ) ٧(
 . ٧: سورة هود آية ) ٨(
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١٠٨٢ 

]٨ [}  ÷ È⌡ s9 uρ $ tΡ ö ¨z r& ãΝ åκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# #’ n< Î) 7π ¨Β é& ;ο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β { )إىل أجل حمدود، )١ ،

∅   {جميء أمة أخرى إىل انقراض أمة و: وأصل األمة اجلماعة، فكأنه قال ä9θ à) uŠ ©9 $ tΒ 

ÿ… çµ Ý¡ Î6 øt s† 3 { )أي شيء حيبسه؟ يقولونه استعجاال للعذاب واستهزاء، يعنون : ، أي)٢

Ÿω  {: أنه ليس بشيء، قال اهللا تعاىل r& tΠ öθ tƒ óΟ ÎγŠ Ï? ù' tƒ { )يعين العذاب، )٣ ،}  
š[ ø‹ s9 $ ¸ùρ ç óÇ tΒ öΝ åκ ÷] tã { )ال يكون مصروفا عنهم، )٤ ،}  šX% tn uρ Ν Íκ Í5 { )نزل )٥ ،

$  {هبم،  ¨Β (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ∩∇∪ { )وبال استهزائهم: ، أي)٦ . 

÷  {: قوله تعاىل] ٩[ È⌡ s9 uρ $ oΨ ø% sŒ r& z≈ |¡Σ M} $# $ ¨Ψ ÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ { )نعمة وسعة، )٧ }  §Ν èO 

$ yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çµ ÷Ψ ÏΒ { )سلبناها منه، : ، أي)٨}  … çµ ¯Ρ Î) Ó¨θ ä↔ uŠ s9 { )دة، ـوط يف الشـ، قن)٩

}  Ö‘θ à Ÿ2 ∩∪ { )النعمة)١٠  . 

]١٠ [}  ÷ È⌡s9uρ çµ≈ oΨø% sŒr& u!$ yϑ ÷è tΡ y‰÷è t/ u!#§|Ê çµ ÷G¡¡tΒ { )بعد بالء أصابه، )١١ ،}  £s9θ à)u‹s9 

|=yδ sŒ ßN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# û Íh_ tã 4 { )زالت الشدائد عين، )١ ،}  …çµ ¯ΡÎ) Óy Ìxs9 î‘θ ã‚ sù ∩⊇⊃∪ { )أشر )٢ ،
                                                 

 . ٨: سورة هود آية ) ١(
 . ٨ : سورة هود آية) ٢(
 . ٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ٩: سورة هود آية ) ٧(
 . ٩: سورة هود آية ) ٨(
 . ٩: سورة هود آية ) ٩(
 . ٩: سورة هود آية ) ١٠(
 . ١٠: سورة هود آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٣ 

ر هو التطاول على الناس بتعديد املناقب، بطر، والفرح لذة يف القلب بنيل املشتهى، والفخ
 . وذلك منهي عنه

]١١ [}  ω Î) t Ï% ©!$# (#ρ çy9 لكن الذين : هذا استثناء منقطع معناه: ، قال الفراء)٣( } ¹|

θ#)  {صربوا  è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# { )فإهنم إن نالتهم شدة صربوا، وإن نالوا نعمة )٤ ،

≈¯×y7Í  {شكروا،  s9'ρ é& Οßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β { )نوهبم ، لذ)٥}  Öô_ r&uρ ×Î7Ÿ2 ∩⊇⊇∪ { )وهو اجلنة)٦ ، . 

]١٢ [}  y7 ¯= yèn= sù { )يا حممد، )٧ ،}  88Í‘$ s? uÙ ÷èt/ $ tΒ #† yrθãƒ š ø‹s9Î) { )فال )٨ ،

≈›ÏMø$# Aβ#uöà)Î/ Îöxî !#x  {. تبلغه إياهم، وذلك أن كفار مكة ملا قالوا yδ { )ليس فيه سب )٩ 

y7  {:  أن يدع آهلتهم ظاهرا، فأنزل اهللا تعاىل آهلتنا هم النيب ¯= yè n= sù 88Í‘$ s? uÙ ÷èt/ $ tΒ 

#† yrθãƒ š ø‹s9Î) { )هلة، سب اآل:  يعين)١٠}  7,Í← !$ |Ê uρ Ïµ Î/ x8â‘ ô‰|¹ { )فلعلك : ، أي)١١

β  {يضيق صدرك  r& (#θ ä9θ à)tƒ { )ألن يقولوا، :، أي)١٢ }  Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã î”∴x. { )١٣( 

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة هود آية ) ١(
 . ١٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ١١: سورة هود آية ) ٣(
 . ١١: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٢: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٢: سورة هود آية ) ٨(
 . ١٥: سورة يونس آية ) ٩(
 . ١٢: سورة هود آية ) ١٠(
 . ١٢: سورة هود آية ) ١١(
 . ١٢: سورة هود آية ) ١٢(
 . ١٢:  هود آية سورة) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٤ 

ρ÷  {ينفقه  r& u!$ y_ …çµ yè tΒ î7 n= tΒ 4 { )يصدقه، قاله عبد اهللا بن أمية املخزومي، قال اهللا )١ 

$!  {: تعاىل yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& Öƒ É‹tΡ 4 { )الغ، ـك إال البـس عليـ لي)٢}  ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« 

î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ { )حافظ)٣ ، . 

 .... قوله تعاىل أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ فَأُْتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت
]١٣ [}  ÷Π r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù ≅ö  {، بل يقولون اختلقه، )٤( } ) #$ è% (#θ è? ù' sù Î ô³ yè Î/ 

9‘ uθ ß™  Ï& Î# ÷V Ï iΒ ;M≈ tƒ u tI ø ãΒ { )سقد قال يف سورة يون: ، فإن قيل)٥ :}  (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ 

 Ï& Î# ÷V Ï iΒ { )وقد عجزوا عنه فكيف قال)٦ ، :}  (#θ è? ù' sù Î ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ { )فهو كرجل )٧ ،

قد قيل : أعطين عشرة دراهم؟ اجلواب: أعطين درمها فيعجز، فيقول: يقول آلخر
سورة هود نزلت أوال، وأنكر املربد هذا، وقال بل نزلت سورة يونس أولًا، وقال 

θ#)  {: معىن قولـه يف سـورة يونس è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  Ï& Î# ÷V Ï iΒ { )مثله يف اخلري : ، أي)٨

إن عجزمت : عن الغيب واألحكام والوعد والوعيد، فعجزوا فقال هلم يف سورة هود
عن اإلتيان بسورة مثله يف األخبار واألحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور مثله 

)  {يد، وإمنا هي جمرد البالغة، غري خرب وال وعد وال وعمن  #θ ãã ÷Š $ # u ρ Ç t Β 

                                                 
 . ١٢: سورة هود آية ) ١(
 . ١٢: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٦(
 . ١٣: سورة هود آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة يونس آية ) ٨(
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١٠٨٥ 

Ο çF ÷è s Ü t G ó™ $   {، واستعينـوا مبن استطعتم، )١( } # Ï iΒ Èβρ ßŠ « ! $ # β Î) óΟ çFΖ ä. 

t  Ï% Ï‰≈ | ¹ ∩⊇⊂∪ { )٢( . 

]١٤ [}  óΟ©9Î* sù (#θ ç7ŠÉf tFó¡o„ öΝä3s9 (#þθ ßϑ n=÷æ$$ sù { )لفظه مجع، : ، يا أصحاب حممد، وقيل)٣

$!  {.  وحده ولواملراد به الرس yϑ ¯Ρr& { )مع : هذا خطاب مع املؤمنني، وقيل: ، قيل)٤

=tΑÌ“Ρé& ÄΝù  {املشركني،  ÏèÎ/ «!$# β r&uρ { )أنزله، وفيه علمه، : القرآن، وقيل: ، يعين)٥}  Hω 

tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù { )فاعلموا أن ال إله إال هو، : ، أي)٦}  ΟçFΡr& šχθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊆∪ { )٧( ،

 . أسلموا: لفظه استفهام ومعناه أمر، أي

  {: قوله تعاىل] ١٥[ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 من كان يريد : ، أي)٨( } #$

$  {بعمله احلياة الدنيا  uη tF t⊥ƒ Î— uρ { )نزلت يف كل من عمل عملًا يريد به غري )٩ ،

 }  Å اهللا e∃ uθ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& $ pκ Ïù { )نوف هلم أجور أعماهلم يف الدنيا : ، أي)١٠

                                                 
 . ١٣: سورة هود آية ) ١(
  .١٣: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٤: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٤: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٤: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٥: سورة هود آية ) ٨(
 . ١٥: سورة هود آية ) ٩(
 . ١٥: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٦ 

óΟ  {. بسعة الرزق ودفع املكاره وما أشبهها èδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡ y‚ ö7 ãƒ ∩⊇∈∪ { )أي)١ ، :

 . يف الدنيا ال ينقص حظهم

]١٦ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ym uρ $ tΒ (#θ ãè uΖ|¹ $ pκ Ïù { )٢( ،

≈ÏÜ≅×  { يف الدنيا،: أي t/uρ { )ماحق، )٣ ،}  $̈Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )اختلفوا يف )٤ ،

إن أخوف ما  {:  قال أهل الرياء، وروينا أن النيب:  هبذه اآلية، فقال جماهداملعىن

: يا رسول اهللا وما الشرك األصغر؟ قال: ، قالوا"أخاف عليكم الشرك األصغر
 . )٦( )٥( } الرياء"

هذا يف الكفار، وأما املؤمن فرييد الدنيا واآلخرة، وإرادته اآلخرة غالبة فيجازى : وقيل
 . حبسناته يف الدنيا ويثاب عليها يف اآلخرة

yϑ  {: قوله تعاىل] ١٧[ sùr& tβ% x. 4’ n?tã 7πoΨ Éi t/ { )بيان، )٧ ،}  ÏiΒ Ïµ În/§‘ { )قيل)٨ ، :

أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها، أو من : يف اآلية حذف ومعناه
ة واجلهالة، واملراد بالذي هو على بينة من ربه كان على بينة من ربه كمن هو يف الضالل

 }  çνθ النيب è= ÷G tƒ uρ Ó‰Ïδ$ x© çµ ÷ΨÏiΒ { )يتبعه من يشهد له بصدقه، واختلفوا يف هذا : ، أي)٩
                                                 

 . ١٥: سورة هود آية ) ١(
 . ١٦: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٦: ية سورة هود آ) ٣(
 . ١٦: سورة هود آية ) ٤(
 ). ٥/٤٢٨(أمحد ) ٥(
 وابن ماجه يف ٩ويف رواية عند الترمذي يف كتاب النذور . ٤٢٩، ٤٢٨ / ٥رواه اإلمام أمحد يف مسنده ج) ٦(

 . ٣٢٤ / ١٤ورواه املصنف يف شرح السنة ". الرياء شرك: " بلفظ١٦الفنت 
 . ١٧: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٧ : سورة هود آية) ٨(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٧ 

: هيم وجماهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسريالشاهد، فقال ابن عباس وعلقمة وإبرا
 وروى ابن جريج  هو لسان رسول اهللا: إنه جربيل عليه السالم، وقال احلسن وقتادة

هو القرآن ونظمه : هو ملك حيفظه ويسدده، وقال احلسني بن الفضل: عن جماهد قال
ÏΒ  {. شاهد منه هو اإلجنيل: وإعجازه، وقيل uρ Ï& Î#ö7s% { )ومن قبل جميء : ، أي)١

≈=Ü  {. من قبل نزول القرآن:  وقيل حممد tFÏ. # y›θãΒ { )ن كتاب موسى، كا: ، أي)٢

}  $ YΒ$ tΒÎ) ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 { )ملن اتبعها، يعين التوراة، وهي مصدقة للقرآن شاهدة للنيب)٣ ،  

}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ 4 { )يعين أصحاب حممد)٤ ، أراد الذين أسلموا من :  وقيل

tΒ  {أهل الكتاب،  uρ öàõ3tƒ Ïµ Î/ { )مبحمد:  أي)٥  .بالقرآن، : وقيل}  zÏΒ 

É># t“ ôm F{$# { )ن الكفار أهـل امللل كلها، ـ، م)٦}  â‘$ ¨Ψ9$$ sù …çν ß‰Ïãöθ tΒ 4 { )قال )٧ ،

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة وال يهودي وال  {  رسول اهللا

 . )٩( )٨( } نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

                                                 
 . ١٧: سورة هود آية ) ١(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٧(
 ). ٢/٣٥٠(، أمحد )١٥٣(مسلم اإلميان ) ٨(
 . ١٠٤ / ١ واملصنف يف شرح السنة ١٣٤ / ١) ١٥٣( كتاب اإلميان رقم أخرجه مسلم يف) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٨ 

Ÿξ  {: قوله تعاىل sù à7 s? ’Îû 7π tƒóÉ∆ çµ÷ΖÏiΒ 4 { )يف شك منه، . ، أي)١}  çµ ¯ΡÎ) ‘,ys ø9$# ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ ∩⊇∠∪ { )٢( . 

]١٨ [}  ôtΒ uρ ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 4 { )فزعم أن له ولًدا أو )٣ ،

š  {ال أحد أظلم منه، : ا، أيشريكً Í×¯≈ s9'ρ é& { )الكـاذبني والـمكذبني، : ، يـعين)٤

}  šχθàÊ t÷è ãƒ 4’ n?tã öΝÎγ În/u‘ { )فيسأهلم عن أعماهلم، )٥ ،}  ãΑθ à)tƒ uρ ß‰≈ yγ ô© F{$# { )٦( ،

: املالئكة الذين كانوا حيفظون أعماهلم، قاله جماهد، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما: يعين
اخلـالئـق : والرسل عليهم الصالة والسالم، وهو قول الضحاك، وقال قتادةإهنم األنبياء 
ÏIω  {كـلهـم،  àσ¯≈ yδ š Ï%©!$# (#θ ç/x‹x. 4’n?tã óΟÎγ În/u‘ 4 Ÿω r& èπ uΖ÷è s9 «!$# ’ n?tã tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∇∪ { )٧( . 

]١٩ [}  š Ï%©!$# tβρ‘‰ÝÁ tƒ tã È≅‹Î6 y™ «!$# { )مينعون عن دين اهللا، )٨ ،}  $ pκtΞθ äó ö7tƒ uρ 

% [ ùθ Ïã Νèδ uρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊆∈∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١٧: سورة هود آية ) ١(
 . ١٧: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٨: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٩: سورة هود آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٨٩ 

قوله تعاىل أُولَِئَك لَْم َيكُوُنوا ُمْعِجِزيَن ِفي الْأَْرِض َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء 
 .... ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب

]٢٠ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝs9 (#θçΡθ ä3tƒ šÌ“ Éf ÷è ãΒ { )سابقني، قال قتادة: ، قال ابن عباس)١ :

‘Îû ÇÚö’  {. فائتني: هاربني، وقال مقاتل F{$# $ tΒ uρ tβ% x. Οçλm; ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ôÏΒ u!$ uŠÏ9÷ρ r& ¢ { )٢( ،

ß#yè≈ŸÒ  {يعين أنصارا وأعوانا حيفظوهنم من عذابنا،  ãƒ ãΝßγ s9 Ü># x‹yè ø9$# 4 { )يزاد يف : ، أي)٣

 العذاب عليهم إلضالهلم الغري، واقتداء األتباع هبم، قرأ ابن كثري يضاعف: عذاهبم، قيل
باأللف ) يضاعف( :مشددة العني بغري ألف، وقرأ الباقون) يضعف( :وابن عامر ويعقوب

$  {. خمففة العني tΒ (#θçΡ% x. tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ yìôϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ (#θçΡ$ Ÿ2 tβρ çÅÇö7ãƒ ∩⊄⊃∪ { )اهلدى، قال )٤ ،

قتادة، صم عن مساع احلق فال يسمعونه، وما كانوا يبصرون اهلدى، قال ابن عباس رضي 
 أنه حال بني أهل الشرك وبني طاعته يف الدنيا واآلخرة، أما يف  أخرب اهللا: اهللا عنهما
$  {: الدنيا قال tΒ (#θ çΡ% x. tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ yìôϑ Ÿξ  {:  وهو طاعته، ويف اآلخرة قال)٥( } 9$#¡¡ sù 

tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡tƒ ∩⊆⊄∪ { )٦( }  ºπ yèÏ±≈ yz öΝèδ ã≈ |Á ö/r& { )٧( . 

]٢١ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& { )نفسهم، ، غبنوا أ)٨}  ¨≅ |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ çtIøtƒ ∩⊄⊇∪ { )يزعمون من شفاعة املالئكة واألصنام)١ ، . 

                                                 
 . ٢٠: سورة هود آية ) ١(
 . ٢٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة القلم آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة القلم آية ) ٧(
 . ٢١: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٩٠ 

]٢٢ [}  Ÿω tΠty_ { )ال حمالة، : بلى، وقال الفراء: ا، وقيلحقًّ: ، أي)٢}  öΝåκ̈Ξr& ’ Îû 

Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρ çy£÷z F{$# ∩⊄⊄∪ { )من غريهم، وإن كان الكل يف اخلسار: ، يعين)٣ . 

]٢٣ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# (#þθçFt6 ÷z r&uρ { )خافوا: ، قال ابن عباس)٤ .

: ، أي)٥( } ‘öΝÍκÍh5u  {: وقوله. خشعوا: وقيل. اطمأنوا: وقال جماهد. أنابوا: وقال قتادة

y7  {. لرهبم Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩⊄⊂∪ { )٦ (. 

]٢٤ [}  * ã≅sWtΒ È ÷s)ƒ Ìxø9$# { )املؤمن والكـافر، )٧ ،}  4‘yϑ ôã F{$% Ÿ2 ÉdΟ|¹ F{$#uρ 

ÎÅÁ t7ø9$#uρ ÆìŠÏϑ ¡¡9$#uρ 4 ö≅ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 { )قال الفراء، مل يقل هل يستوون؛ ألن )٨ ،

األعمى واألصم يف حيز كأهنما واحد؛ ألهنما من وصف الكافر، والبصري والسميع يف حيز 
Ÿξsùr& tβρ  {كأهنما واحد؛ ألهنما من وصف املؤمن،  ã©.x‹s? ∩⊄⊆∪ { )تتعظون: ، أي)٩ . 

‰ô  {: قولـه تعاىل] ٢٥[ s ) s 9 u ρ $ u Ζ ù= y ™ ö‘ r & % ·nθ çΡ 4 ’ n < Î) ÿ Ïµ ÏΒ öθ s % ’ Î oΤ Î) öΝ ä3 s 9 Öƒ É‹ t Ρ 

ê Î7 •Β ∩⊄∈∪ { )بفتح ) أين( ب، قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ويعقو)١٠

                                                                                                                                            
 . ٢١: سورة هود آية ) ١(
 . ٢٢: هود آية سورة ) ٢(
 . ٢٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة هود آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة هود آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة هود آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة هود آية ) ٩(
 . ٢٥: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٩١ 

فقال إين؛ ألن يف اإلرسال معىن : بأين، وقرأ الباقون بكسرها، أي: اهلمزة أي
ٌني: القول ِب يٌر ُم ِذ نِّي لَكُْم َن  . ِإ

]٢٦ [}  β r& ω (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∉∪ { )أي)١ ، :

=y]Î7n  {مؤمل  sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) šÅ¡÷Η s~ $ YΒ% tæ { )فلبث فيهم داعًيا:  أي)٢ . 

]٢٧ [}  tΑ$ s) sù _| yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#ρ ã x x.  ÏΒ  Ïµ ÏΒ öθ s% { )واملأل هم األشراف : )٣

$  {. والرؤساء tΒ š1 t tΡ { )ح، ، يا نو)٤}  ω Î) # \ t± o0 $ oΨ n= ÷V Ï iΒ { )ا، )٥آدمي ،}  
$ tΒ uρ š1 t tΡ š yè t7 ¨? $# ω Î) š Ï% ©! $# öΝ èδ $ oΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& { )الدون من كل : ، سفلتنا، والرذل)٦

شيء، واجلمع أرذل، مث جيمع على أراذل، مثل كلب وأكـلب وأكالب، وقال يف 
y7  {. سورة الشعراء yè t7 ¨? $# uρ tβθ ä9 sŒ ö‘ F{ : السفلة، وقال عكرمة:  يعين)٧( } ∪⊆⊆⊆∩ #$

“y  {احلاكة واألساكفة،  ÏŠ$ t/ Ä“ ù& §9 أول : باهلمز، أي) بادئ( ، قرأ أبو عمرو)٨( } #$

الرأي، يريدون أهنم اتبعوك يف أول الرأي من غري روية وتفكر، ولو تفكروا مل 
بدا الشيء إذا ظهر معناه : ون بغري مهز، أي ظاهر الرأي من قوهلميتبعوك، وقرأ اآلخر

                                                 
 . ٢٦: سورة هود آية ) ١(
 . ١٤: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٦(
 . ١١١: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٩٢ 

$  {رأي العني، : اتبعوك ظاهًرا من غري أن يتدبروا ويتفكروا باطًنا، قال جماهد tΒ uρ 

3“ t tΡ öΝ ä3 s9 $ uΖ øŠ n= tã  ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ { )١( . 

]٢٨ [}  tΑ$ s% { )نوح )٢ ،}  ÉΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λ ä ÷ƒ u u‘ r& β Î) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ É i t/ { )٣( ،

  {بيان،  Ï iΒ ’ Î n1 §‘  Í_9 s?# u uρ Zπ tΗ ôq y‘ { )هدى ومعرفة، :  أي)٤}  ô Ï iΒ  Íν Ï‰Ζ Ïã 

ôM uŠ Ï dϑ ãè sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ { )خفيت والتبست عليكـم، وقرأ محزة والكسائي : ، أي)٥

شبهت ولبست : عليكـم بضم العني وتشديد امليم، أي) فعميت( وحفص
$  {. عليكـم yδθ ßϑ ä3 ãΒ Ì“ ù= çΡ r& { )أنلزمكم البينة والرمحة، : ، أي)٦}  óΟ çFΡ r& uρ $ oλ m; 

tβθ èδ Ì≈ x. ∩⊄∇∪ { )ة لو قدر األنبياء عليهم الصال: ، ال تريدوهنا، قال قتادة)٧

 . والسالم أن يلزموا قومهم أللزموا، ولكن مل يقدروا
 ..... قوله تعاىل َوَيا قَْوِم لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا ِإنْ أَْجِرَي ِإلَّا َعلَى اللَِّه

ÏΘöθ  {: قوله] ٢٩[ s)≈ tƒ uρ Iω öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã »ω$ tΒ ( ÷βÎ) { )على الوحي وتبليغ : ، أي)٨

“y  {الرسالة، كناية عن غري مذكور،  Ìô_ r& ω Î) { )ما ثوايب، )٩ ،}  ’ n?tã «!$# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& 

                                                 
 . ٢٧: سورة هود آية ) ١(
 . ٢٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ٢٨: ة هود آية سور) ٥(
 . ٢٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة هود آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة هود آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٠٩٣ 

ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 4 Νßγ ¯ΡÎ) { )هذا دليل على أهنم طلبوا منه طرد املؤمنني، )١ ،}  Νåκ̈Ξr& 

(#θ à)≈ n= •Β öΝÍκÍh5u‘ { )صائـرون إىل رهبـم يف املعاد فيجزي من طردهم، : ، أي)٢}  ö/ä31 u‘ r& 

$ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB ∩⊄∪ { )٣( . 

]٣٠ [}  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ tΒ ’ÎΤãÝÁΖtƒ zÏΒ «!$# βÎ) { )من مينعين مـن عــذاب اهللا، )٤ ،

}  öΝåκ–EŠ {sÛ 4 Ÿξ sùr& tβρ ã2 x‹s? ∩⊂⊃∪ { )تتعظون)٥ ، . 

]٣١ [}  Iω uρ ãΑθ è% r& öΝä3s9 “ Ï‰Ψ Ïã ß É!#t“ yz «!$# { )فآيت منها ما تطلبون، )٦ ،}  Iω uρ 

ãΝn= ÷ær& |=ø‹tó ø9$# { )إهنم ملا قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إمنا : ، وقيل، فأخربكم مبا تريدون)٧

ال أقول لكم عندي خزائن غيوب اهللا : اتبعوك يف ظاهر ما ترى منهم، قال نوح جميًبا هلم
اليت يعلم منها ما يضمر الناس، وال أعلم الغيب فأعلم ما يسرونه يف نفوسهم، فسبيلي 

Iω  {قبول ما ظهر من إمياهنم،  uρ ãΑθ è% r& ’ ÎoΤÎ) Ò n= tΒ { )هذا جواب قوهلم)٨ ، :}  $ tΒ 

š1 ttΡ ω Î) #\t±o0 $ oΨn= ÷VÏiΒ { )٩( .}  Iω uρ ãΑθ è% r& š Ï%©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ÷“ s? öΝä3ãΖã‹ôã r& { )أي)١٠ ، :

 s9  {هم أراذلنا، :  املؤمنني، وذلك أهنـم قالوا-حتتقرهم وتستصغرهم أعينكـم، يعين 

                                                 
 . ٢٩: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٦: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة هود آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة هود آية ) ٥(
 . ٣١: سورة هود آية ) ٦(
 . ٣١: سورة هود آية ) ٧(
 . ٣١: سورة هود آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة هود آية ) ٩(
 . ٣١: سورة هود آية ) ١٠(
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١٠٩٤ 

ãΝåκu Ï?÷σãƒ ª!$# #·öyz ( { )توفيـقًا وإمياًنا وأجًرا، :  أي)١}  ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝÎγ Å¡àΡr& ( { )٢( ،

þ’ÎoΤÎ) #]ŒÎ) zÏϑ  {من اخلري والشر مين،  ©9 tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪ { )لو قلت هذا)٣ ، . 

]٣٢ [}  (#θ ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰s% $ oΨ tFø9y‰≈ y_ { )خاصمتنا، )٤ ،}  |N÷sYò2 r'sù $ oΨ s9≡y‰Å_ $ oΨ Ï?ù'sù $ yϑÎ/ 

!$ tΡß‰Ïè s? { )من العذاب )٥ ،}  β Î) |MΨà2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊂⊄∪ { )٦( . 

]٣٣[ ،}  tΑ$ s% $ yϑ ¯ΡÎ) Νä3Š Ï?ù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# β Î) u!$ x© { )بالعذاب، : ، يعين)٧}  !$ tΒ uρ ΟçFΡr& 

t Ì“ Éf ÷èßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ { )٨( . 

]٣٤ [}  Ÿω uρ ö/ä3ãè xΖtƒ û Å∏ óÁ çΡ { )نصيحيت، : ، أي)٩}  ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡr& öΝä3s9 β Î) 

tβ% x. ª!$# ß‰ƒÌãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øó ãƒ 4 { )يضلكـم، )١٠ ،}  uθ èδ öΝä3š/u‘ { )لـه احلكــم )١١ ،

Ïµ  {واألمر  ø‹s9Î)uρ šχθãè y_ öè? ∩⊂⊆∪ { )فيجزيكـم بأعمالكم)١٢ ، . 

                                                 
 . ٣١: سورة هود آية ) ١(
 . ٣١: سورة هود آية ) ٢(
 . ٣١: سورة هود آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة هود آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة هود آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة هود آية ) ٦(
 . ٣٣:  آية سورة هود) ٧(
 . ٣٣: سورة هود آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة هود آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة هود آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة هود آية ) ١١(
 . ٣٤: سورة هود آية ) ١٢(
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١٠٩٥ 

]٣٥ [}  ôΘr& šχθä9θ à)tƒ çµ1 utIøù$# ( { )قال ابن عباس)١ ،  ،يعين نوًحا عليه السالم 

 .}  ö≅è% Èβ يعين حممًدا: وقال مقاتل Î) …çµçG ÷ƒ utIøù$# ¥’ n?yè sù ’ ÍΓ#tô_ Î) { )إمثي ووبال : ، أي)٢

$O  {. كسب الذنب: جرمي، واإلجرام tΡr&uρ Öü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ ÌøgéB ∩⊂∈∪ { )ال أؤاخذ )٣ ،

 . بذنوبكـم

†š  {: قوله تعاىل] ٣٦[ Çpρ é& uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çµ ¯Ρ r&  s9 š∅ ÏΒ ÷σ ãƒ  ÏΒ y7 ÏΒ öθ s% ω Î)  tΒ ô‰ s% 

z tΒ# u Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? { )فال حتزن، )٤ ،}  $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ ∩⊂∉∪ { )فإين )٥ 

É  {فقال : منقذ منهما، فحينئذ دعا نوح عليهممهلكهم، وال  b> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n? tã 

ÇÚ ö‘ F{ $# z ÏΒ t Í Ï≈ s3 ø9 $# # ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ { )فأوحى اهللا تعاىل إليه)٦  : 

]٣٧ [}  ÆìoΨ ô¹ $#uρ y7ù= àø9$# $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ $ oΨ ÍŠôm uρ uρ { )بأمرنا: ، أي)٧ .}  Ÿω uρ  Í_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’Îû 

t Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß 4 Νåκ̈ΞÎ) tβθ è% tøó •Β ∩⊂∠∪ { )بالطوفان، قيل معناه ال ختاطبين يف إمهال الكفار، )٨ ،

ال ختاطبين يف ابنك كنعان، وامرأتك واعلة؛ فإهنما هالكان : فإين حكمت بإغراقهم، وقيل
 . مع القوم

                                                 
 . ٣٥: سورة هود آية ) ١(
 . ٣٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة هود آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة هود آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة هود آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة نوح آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة هود آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة هود آية ) ٨(
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 .... قوله تعاىل َوَيْصَنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه
ßìuΖóÁ  {: قوله تعاىل] ٣٨[ tƒ uρ š ù=àø9$# { )فلما أمره اهللا تعاىل أن يصنع الفلك )١ ،

أقبل نوح عليه السالم على عمل الفلك، وهلا عن قومه، وجعل يقطع اخلشب، ويضرب 
 -وهو يف عمله-هيئ عدة الفلك من القار وغريه، وجـعل قومه ميرون به احلديد، وي

$  {: يا نوح قد صرت جنارا بعد النبوة، قوله تعاىل: ويسخرون منه، ويقولون yϑ ¯= à2 uρ §tΒ 

Ïµ ø‹n= tã d| tΒ ÏiΒ Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρ ãÏ‚ y™ çµ÷ΖÏΒ 4 { )إن هذا الذي يزعم أنه : ، وذلك أهنم كانوا يقولون)٢

يا نوح ماذا تصنع؟ فيقول أصنـع بيتـا : نيب قد صار جنارا، وروي أهنم كانوا يقولون له
$tΑ  {ميشي على املاء، فيضحكون منه،  s% β Î) (#ρ ãy‚ ó¡s? $ ¨ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù ãy‚ ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ { )إذا )٣ ،

$  {عاينتم عذاب اهللا،  yϑ x. tβρãy‚ ó¡n@ ∩⊂∇∪ { )كيف جتوز السخرية من النيب؟ : ، فإن قيل)٤

ا على ازدواج الكالم، يعين إن تستجهلوين فإين أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم، هذ: قيل
 . معناه إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكـم: وقيل

]٣٩ [}  t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n= ÷è s?  tΒ Ïµ‹ Ï? ù' tƒ Ò># x‹ tã Ïµƒ Ì“ øƒ ä† { )يهينـه، )٥ ،}  ‘≅ Ït s† uρ 

Ïµ ø‹ n= tã { )جيب عليه، )٦ ،}  ÑU# x‹ tã íΟŠ É) •Β ∩⊂∪ { )دائم)٧ ، . 

                                                 
 . ٣٨: سورة هود آية ) ١(
 . ٣٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة هود آية ) ٧(
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]٤٠ [}  # ¨L ym #sŒÎ) u!% y` $ tΡâö∆ r& { )عذابنا، )١ ،}  u‘$ sùuρ â‘θ ‘Ζ−F9$# { )اخـتلفوا )٢ ،

إذا رأيت : هو وجه األرض، وذلك أنه قيل لنوح: ل عكـرمة والزهريفـي التنور، قا
: فار التنور أي:  أنه قال املاء فار على وجه األرض فاركب السفينة، وروي عن علي
إنه التنور الذي خيبز فيه، وهو : طلع الفجر ونور الصبح، وقال احلسن وجماهد والشعيب

$  {: له تعاىلقو. الغليان: قول أكثر املفسرين، والفوران oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q$# $ pκ Ïù { )يف : ، أي)٣

≅ÏΒ 9e  {السفينة،  à2 È ÷y ÷̀ρ y— È ÷uΖøO كل اثنني ال يستغين أحدمها عن : ، الزوجان)٤( } #$

: زوج خف وزوج نعل، واملراد بالزوجني هنا: اآلخر، يقال لكل واحد منهما زوج، يقال
من كل : ِمْن كُلٍّ بالتنوين أي: الذكر واألنثى، قرأ حفص ههنا ويف سورة املؤمنني

š  {. صنـف زوجني اثنني، ذكـره تأكـيًدا n= ÷δ r&uρ { )وامحل أهلك، أي: ، أي)٥ :

ω  {ولدك وعيالك،  Î) tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# { )الك يعين امرأته واعلة، وابنه ، باهل)٦

ôtΒ  {كنعان،  uρ ztΒ#u 4 { )وامحل من آمن بك، كما قال اهللا تعاىل:  يعين)٧ :}  !$ tΒ uρ 

ztΒ#u ÿ…çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Î= s% ∩⊆⊃∪ { )واختلفوا يف عددهم، قال قتادة وابن جريج وحممد بن )٨ ،

مل يكن يف السفينة إال مثانية، نوح وامرأته وثالثة بنني له سام وحام : كعب القرظي
ثالث كنائن له، نوح وثالثة بنني له و: كانوا سبعة: وقال األعمش: ويافث، ونساؤهم

                                                 
 . ٤٠: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة هود آية ) ٨(
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١٠٩٨ 

كانوا عشرة سوى نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس : وقال ابن إسحاق
كانوا اثنني وسبعني نفًرا رجلًا وامرأة : ممن كان آمن به وأزواجهم مجيعا، وقال مقاتل

 . وبنيه الثالثة ونساءهم، فجميعهم مثانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء

]٤١ [}  * tΑ$ s% uρ (#θ ç7 Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù { )قال هلم نوح اركبوا فيها، أي : ، أي)١

ÉΟ  {يف السفينة،  ó¡ Î0 «! $# $ yγ1 1 øg xΧ !$ yγ8 y™ ö ãΒ uρ 4 { )قرأ محزة والكسائي )٢ ،

جمراها ( بضمها، وقرأ حممد بن حميصن) ومرساها( بفتح امليم) جمراها( :وحفص
بسم اهللا جريها ورسوها، ومها : بفتح امليمني من جرت ورست، أي) ومرساها

بضم امليمني من أجريت وأرسيت، ) جمراها ومرساها( :مصدران وقرأ اآلخرون
  {: هللا إجراؤها وإرساؤها ومها أيًضا مصدران، كقولهبسم ا: أي Í_ ø9 Ì“Ρ r& Zω u”∴ ãΒ 

% Z. u‘$ t7 •Β { )٣( ،}   Í_ ù= Åz ÷Š r& Ÿ≅ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹  Í_ ô_ Ì ÷z r& uρ yl t øƒ èΧ 5− ô‰ Ï¹ { )واملراد )٤ ،

β¨  {. منها اإلنزال واإلدخال واإلخراج Î) ’ Î n1 u‘ Ö‘θ à tó s9 ×Λ Ïm §‘ ∩⊆⊇∪ { )٥ (. 

]٤٢ [}  }‘ Éδ uρ “ Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 8l öθ tΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $$ x. { )واملوج ما ارتفع من املاء )٦ ،

“3  {. إذا اشتدت عليه الريح، شبهه باجلبال يف عظمه وارتفاعه على املاء yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ 

… çµ oΨ ö/ %šχ  {سام وكان كافًرا، : ، كنعان، وقال عبيد بن عمري)٧( } #$ Ÿ2 uρ ’ Îû 

                                                 
 . ٤١: سورة هود آية ) ١(
 . ٤١: سورة هود آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٨٠: ة اإلسراء آية سور) ٤(
 . ٤١: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة هود آية ) ٧(
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5Α Ì“ ÷è tΒ { )عنه مل يركب السفينة، )١ ،}  ¢ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β { )قرأ نافع وابن )٢ ،

بإظهار ) اركب( :عامر ومحزة والبزي عن ابن كثري، وأبو بكر عن عاصم ويعقوب
Ÿω  {الباء، واآلخرون يدغموهنا يف امليم،  uρ  ä3 s? yì ¨Β t Í Ï≈ s3 ø9  . ، فتهلك)٣( } ∪⊅⊇∩ #$

]٤٣ [}  tΑ$ s% { )له ابنه )٤ }  ü“ Íρ$ t↔ y™ { )سأصري وألتجئ، )٥ ،}  4’ n< Î) 9≅t6 y_ 

 Í_ ßϑÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ø9$# 4 { )مينعين من الغرق، )٦ ،}  tΑ$ s% { )له نوح )٧ }  Ÿω tΛÄŒ$ tã 

tΠöθ u‹ø9$# ôÏΒ ÌøΒ r& «!$# { )من عذاب اهللا، : ، أي)٨}  ω Î) tΒ zΟÏm يف ) من( :، قيل)٩( } 4 ‘§

يف حمل النصب، معناه ال ) من( :حمل رفع، أي ال مانع من عذاب اهللا إال اهللا الرحيم، وقيل
’  {: معصوم إال من رمحه اهللا كقوله Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ÅÊ# %tΑ  {مرضية، :  أي)١٠( } ∪⊆⊅∩ ‘§ tnuρ 

$ yϑ åκs]÷ t/ ßl öθ yϑ ø9$# šχ% s3sù { )فصار، )١١ ،}  zÏΒ šÏ% tøó ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )ويروى أن املاء )١٢ ،

 . مخسة عشر ذراًعا: عال على رؤوس اجلبال قدر أربعني ذراًعا، وقيل

                                                 
 . ٤٢: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٢: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٨(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ٩(
 . ٢١: سورة احلاقة آية ) ١٠(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ١١(
 . ٤٣: سورة هود آية ) ١٢(
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]٤٤ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ { )فان، يعين بعدما تناهى أمر الطو)١ .}  ÞÚö‘ r'̄≈ tƒ  Éën= ö/$# { )٢( ،

$!Ï8u  {اشريب،  tΒ â!$ yϑ |¡≈ tƒ uρ  Éë Î= ø% r& uÙ‹Ïî uρ { )أمسكي، )٣ }  â!$ yϑ ø9$# z ÅÓè% uρ { )نقص )٤ ،

ãøΒ  {غاض املاء يغيض غيًضا إذا نقـص، وغاضـه اهللا أي أنقصـه، : ونضب، يقال F{$# 

ôNuθ tFó™ $#uρ { )وفرغ من األمر وهالك القوم )٥ }  ’ n?tã { )يعين السفينة استقرت، )٦ ،

}  Äd“ ÏŠθ ègø: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ { )وهو جبل باجلزيرة بقرب املوصل، )٧ ،}  #Y‰÷è ç/ ÏΘöθ s)ù= Ïj9 { )٨( ،

tÏϑ  {هالكا،  Î=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ { )٩ (. 

“3  {: قوله تعاىل] ٤٥[ yŠ$ tΡuρ Óyθ çΡ …çµ −/§‘ tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨βÎ)  Í_ö/$# ôÏΒ ’ Í?÷δ r& { )وقد )١٠ 

β¨  {وعدتين أن تنجيين وأهلـي؟  Î)uρ x8y‰ôã uρ ‘,ys ø9$# { )ال خلف فيـه، )١١ ،}  |MΡr&uρ 

ãΝs3ôm r& tÏϑ Å3≈ pt ø:  . ، حكمت على قوم بالنجاة وعلى قوم باهلالك)١٢( } ∪∋⊇∩ #$

                                                 
 . ٤٤: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٤:  هود آية سورة) ٦(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٨(
 . ٤٤: سورة هود آية ) ٩(
 . ٤٥: سورة هود آية ) ١٠(
 . ٤٥: سورة هود آية ) ١١(
 . ٤٥: سورة هود آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠١ 

]٤٦ [}  tΑ$ s% { )اهللا)١   }  ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç ö xî 

8x Î=≈ بنصب ) غري( بكسر امليم وفتح الالم) عمل( :، قرأ الكسائي ويعقوب)٢( } ) ¹|

عمل الشرك والتكذيب، وقرأ اآلخرون بفتح امليم، ورفع الالم : الراء على الفعل، أي
Ÿξ  {أن سؤالك إياي أن أجنيه عمل غري صاحل، : فع الراء معناهبر) غري( تنوينه، sù 

Ç ù= t↔ ó¡ n@ { )يا نوح، )٣ ،}  $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù= Ïæ ( { )قرأ أهل احلجاز )٤ ،

بفتح الالم وتشديد النون، ويكسرون النون غري ابن كثري فإنه ) فال تسألين( والشام
يفتحها، وقرأ اآلخرون جبزم الالم وكسر النون خفيفة، ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو 

’þ  {ني، وورش الياء يف الوصل دون الوقف، وأثبتها يعقوب يف احلال Î oΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& 

tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9 كان : ، واختلفوا يف هذا االبن، قال جماهد واحلسن)٥( } ∪∌⊇∩ #$

$  {: ولد حدث من غري نوح، ومل يعلم بذلك نوح، ولذلك قال tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ 

íΝ ù= Ïæ ( { )كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح، ولذلك : ر الباقـرـ وقال أبو جعف)٦

ô  {قال  ÏΒ ’ Í? ÷δ r& { )ومل يقل مين، وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبري )٧ 

ما : إنه كان ابن نوح عليه السالم من صلبه، وقال ابن عباس: والضحاك واألكثرون

                                                 
 . ٤٦: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٢ 

…  {بغت امرأة نيب قط وقوله  çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š Î= ÷δ r& ( { )من أهل الدين :  أي)١

’þ  {: وقوله Î oΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9 تدعو هبالك الكفار : ، يعين)٢( } ∪∌⊇∩ #$

 . مث تسأل جناة كافر
عاىل قَالَ َيا ُنوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَملٌ غَْيُر َصاِلٍح فَلَا َتْسأَلِْني َما لَْيَس لََك قوله ت

 ..... ِبِه ِعلٌْم
]٤٧ [}  tΑ$ s% { )نوح )٣ }  Éb> u‘ þ’ ÎoΤÎ) èŒθ ããr& š Î/ ÷βr& š n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã ( 

ω Î)uρ öÏøó s? ’ Í< û Í_ ôϑ ym ös?uρ à2 r& zÏiΒ zƒ ÎÅ£≈ y‚ ø9$# ∩⊆∠∪  { )٤( . 

]٤٨ [}  Ÿ≅‹ Ï% ßyθ ãΖ≈ tƒ ñÝÎ7÷δ ≈5Ο  {، انزل من السفينة، )٥( } #$ n= |¡Î0 $ ¨ΖÏiΒ { )أي )٦ 

≈BM  {بأمن وسالمة منا،  x.tt/uρ y7ø‹n= tã { )الربكة هي ثبوت اخلري، ومنه بروك البعري، )٧ ،

n?tã’#  {الربكة ههنا هي أن اهللا تعاىل جعل ذريته هم الباقني إىل يوم القيامة، : وقيل uρ 5ΟtΒ é& 

£ϑ ÏiΒ š tè ¨Β 4 { )على ذرية أمم ممن كان معك يف السفينة، يعين على قرون جتيء : ، أي)٨

من ولدك وهم املؤمنون، قال حممد بن كعب : بعدك من ذرية من معك يف السفينة، يعين
ÖΝtΒ  {. ن إىل يوم القيامةدخل فيه كل مؤم: القرظي é&uρ öΝßγ ãè ÏnFyϑ ãΨ y™ { )هذا ابتداء، أي)٩ ، :

                                                 
 . ٤٦: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٦: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة هود آية ) ٧(
 . ٤٨ : سورة هود آية) ٨(
 . ٤٨: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٣ 

ΝèO Οßγ§  {أمم سنمتعهم يف الدنيا،  ¡yϑ tƒ $ ¨ΖÏiΒ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊆∇∪ { )وهم الكافرون وأهل )١ ،

 . الشقاوة

]٤٩ [}  š ù= Ï? ô ÏΒ Ï !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $!  {، من أخبار الغيب، )٢( } #$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( 

$ tΒ |MΖ ä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s%  ÏΒ È≅ ö6 s% # x‹≈ yδ ( { )مـن قبل نـزول القرآن، )٣ ،

}  ÷ É9 ô¹ $$ sù ( { )على القيام بأمر اهللا، وتبليغ الرسالة، وما تلقى من أذى الكفار )٤ ،

β¨  {كمـا صرب نـوح،  Î) sπ t6 É)≈ yè ø9  آخـر األمـر بالسعـادة والنصـرة )٥( } #$

}  š É) −F ßϑ ù= Ï9 ∩⊆∪ { )ألهل التقوى)٦ ، . 

’4  {قوله تعاىل ] ٥٠[ n< Î) uρ >Š% tæ { )عاد، وأرسلنا إىل: ، أي)٧ }  öΝ èδ% s{ r& 

# YŠθ èδ 4 { )يف النسب ال يف الدين، )٨ ،}  tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! ، وحدوا )٩( } #$

$  {اهللا  tΒ Ν à6 s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî ( ÷β Î) óΟ çFΡ r& ω Î) šχρ ç tI ø ãΒ ∩∈⊃∪ { )ما أنتم يف )١٠ ،

 . إشراككـم إال كاذبون

                                                 
 . ٤٨: سورة هود آية ) ١(
 . ٤٩: سورة هود آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة هود آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة هود آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة هود آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة هود آية ) ٨(
 . ٥٠: سورة هود آية ) ٩(
 . ٥٠:  هود آية سورة) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٤ 

]٥١ [}  ÉΘ öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã { )علـى تبليـغ الـرسالـة، : ، أي)١

}  # · ô_ r& ( { )جـعال، )٢ ،}  ÷β Î) š” Ì ô_ r& { )ما ثوايب، )٣ ،}  ω Î) ’ n? tã “ Ï% ©! $# 

þ’ ÎΤ t sÜ sù 4 { )خلقين، )٤ ،}  Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∈⊇∪ { )٥( . 

]٥٢ [}  ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ (#ρ ã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ ¢Ο èO { )الستغفار ههنا آمنوا به، فا: ، أي)٦

#)  {مبعىن اإلميان،  þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ { )من عبـادة غريه، ومـن سالـف )٧ 

u  {ذنوبكـم،  !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ Ï iΒ öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ { )يرسل املطر عليكم : ، أي)٨

ο¸  {متتابًعا مرة بعد أخرى يف أوقات احلاجة،  §θ è% 4’ n< Î) öΝ ä3 Ï? §θ è% Ÿω uρ { )شدة: ، أي)٩ 

 حبس عنهم املطر ثالث سنني وأعقم أرحام نسائهم  مع شدتكم، وذلك أن اهللا
إن آمنتم أرسل اهللا عليكم املطر فتزدادون مالًا : فلم يلدن، فقال هلم هود عليه السالم

: ويعيد أرحام األمهات إىل ما كانت فيلدن، فتزدادون قوة باألموال واألوالد، وقيل
#)  {. ة يف البدنتزدادون قوة يف الدين إىل قو öθ ©9 uθ tG s? š ÏΒ Ì øg èΧ ∩∈⊄∪ { )ال : ، أي)١٠

 . تدبروا مشركني

                                                 
 . ٥١: سورة هود آية ) ١(
 . ٥١: سورة هود آية ) ٢(
 . ٥١: سورة هود آية ) ٣(
 . ٥١: سورة هود آية ) ٤(
 . ٥١: سورة هود آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة هود آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة هود آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة هود آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٥ 

]٥٣ [}  ( #θ ä9$ s % ßŠθ à‰≈ t ƒ $ t Β $ o Ψ o K ø⁄ Å_ 7π u Ζ É i t 7 Î/ { )ببيان وحجـة : ، أي)١

$  {واضحـة على ما تقول،  t Β u ρ ß øt w Υ þ’ É1 Í‘$ t F Î/ $ o Ψ ÏG y γ Ï9# u   t ã š Î9 öθ s : ، أي)٢( } %

$  {بقولك،  t Β u ρ ß øt w Υ y 7 s 9 š  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩∈⊂∪ { )مبصدقني)٣ ، . 

قوله تعاىل ِإنْ َنقُولُ ِإلَّا اْعَترَاَك َبْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوٍء قَالَ إِنِّي أُْشِهُد اللََّه وَاْشَهُدوا أَنِّي َبِريٌء ِممَّا 
 .... نَُتْشِركُو

]٥٤ [}  β Î) ãΑθ à) ¯Ρ  ω Î) y 71 u  t I ôã $ # âÙ ÷è t / $ u Ζ ÏF y γ Ï9# u  & þθ Ý¡ Î0 3 { )لست : ، يعين)٤

أصابك : تتعاطى ما تتعاطاه من خمالفتنا وسب آهلتنا إال أن بعض آهلتنا اعتراك أي
خببل وجنـون، وذلك أنك سببـت آهلتنا فانتقمـوا منـك بالتخبيـل، بسوء 

t  {ى هـذا، ـال حنمل أمـرك إال عل Α$ s ’þ  {، هلم هود، )٥( } % Î oΤ Î) ß‰ Íκ ô− é& 

© ! $ )  {، علـى نفسـي، )٦( } # # ÿρ ß‰ p κ ô− $ # u ρ { )يـا قـوم، )٧ ،}  ’ Î oΤ r & Ö ü“ Ì t / 

$ £ϑ Ï iΒ t βθ ä. Î ô³ è@ ∩∈⊆∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٥٣: سورة هود آية ) ١(
 . ٥٣: سورة هود آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة هود آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة هود آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٦ 

]٥٥ [}  ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ( { )يعين األوثان، )١ ،}  ’ÎΤρ ß‰‹Å3sù $ YèŠÏΗ sd { )لوا ، فـاحتا)٢

ΟèO Ÿω Èβρ¢  {فـي مكركم وضري أنتـم وأوثانكم،  ãÏàΖè? ∩∈∈∪ { )ال تؤخرون وال )٣ ،

 . متهلون

]٥٦ [}  ’ÎoΤÎ) àM ù=©.uθ s? { )اعتمدت، : ، أي)٤}  ’ n?tã «!$# ’În1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) 

uθ èδ 8‹Ï{# u !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 { )مالكها والقادر : حمييها ومميتها، قال الفراء:  قال الضحاك)٥

: آخذ بناصيتها ال تتوجه إال حيث يلهمها، وقال القتييب: يها، وقال بعض العلماءعل
يقهرها؛ ألن من أخذت بناصيته فقد قهرته، وقيل إمنا خص الناصية بالذكر؛ ألن العرب 

ناصية فالن بيد فالن، وكانوا إذا أسروا : تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة، فتقول
املن عليه جزوا ناصته ليعتدوا بذلك فخرا عليه، فخاطبهم اهللا مبا إنسانا وأرادوا إطالقه و

β¨  {. يعرفون Î) ’ În1u‘ 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tG ó¡•Β ∩∈∉∪ { )إن ريب وإن كان قادرا عليهم : ، يعين)٦

وال يعمل إال باإلحسان والعدل، فيجازي احملسن بإحسانه واملسيء فإنه ال يظلمهم 
إن ريب حيثكم : شبه إضمار، أي: معناه إن دين ريب صراط مستقيم، وقيل: بعصيانه، وقيل

 . وحيملكـم على صراط مستقيم

]٥٧ [}  β Î* s ù ( # öθ ©9 u θ s تعرضـوا عمـا : تتولـوا، يعين: ، أي)٧( } ?

‰ô  {دعوتكم إليه،  s ) s ù / ä3 çG øó n = ö/ r & ! $ ¨Β àM ù= Å™ ö‘ é& ÿ Ïµ Î/ óΟ ä3 ö‹ s 9 Î) 4 ß# Î= ÷‚ t G ó¡ o „ u ρ ’ Î n1 u ‘ $ ·Β öθ s % 

                                                 
 . ٥٥: سورة هود آية ) ١(
 . ٥٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ٥٥ : سورة هود آية) ٣(
 . ٥٦: سورة هود آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة هود آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٧ 

ö/ ä. u  ö x î { )إن أعرضتم يهلككم اهللا: ، أي)١  ويستبدل قوما غريكـم أطوع 

Ÿ  {منكم يوحدونه ويعبـدونه،  ω u ρ … çµ t Ρρ • ÛØ s ? $ º↔ ø‹ x ، بتوليكم )٢( } 4 ©

تنقصونه شيئا إذا ال : وإعراضكـم إمنـا تضـرون أنفسكـم، وقيـل
β¨  {أهلككم؛ ألن وجـودكـم وعدمكم عنده سواء،  Î) ’ Î n1 u ‘ 4 ’ n ? t ã È e≅ ä. > ó x « 

Ôá‹ Ï y m ∩∈∠∪ { )لكل شيء حـافظ، حيفظين من أن تنالوين بسوء: ، أي)٣ . 

$  {: قوله تعاىل] ٥٨[ £ϑ s9uρ u!% y` $ tΡâö∆ r& { )عذابنا، )٤ ،}  $ oΨøŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 

…çµ yè tΒ { )وكانوا أربعة آالف)٥ ، .}  7π yϑ ôm tÎ/ { )بنعمة )٦ }  $ ¨ΖÏiΒ Λèι≈ oΨ ÷Š¯gwΥuρ ôÏiΒ A># x‹tã 

7áŠÎ= xî ∩∈∇∪ { )عذاب يوم : العذاب الغليظ: ، وهو الريح اليت أهلك هبا عادا، وقيل)٧

 . كما جنيناهم يف الدنيا من العذاب كذلك جنيناهم يف اآلخرة: القيامة، أي

]٥٩ [}  y7 ù= Ï? uρ ×Š% tæ ( { )رده إىل القبيلة، )٨ ،}  (#ρ ß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Í h5 u‘ (# öθ |Á tã uρ 

… ã& s# ß™ â‘ { )هوًدا وحده، ذكره بلفظ اجلمع؛ ألن من كذب رسولًا واحًدا : ، يعين)٩

#)  {الرسل، كان كمن كذب مجيع  þθ ãè t7 ¨? $# uρ z ö∆ r& È e≅ ä. A‘$ ¬7 y_ 7‰Š ÏΖ tã ∩∈∪ { )واتبع . )١٠
                                                 

 . ٥٧: سورة هود آية ) ١(
 . ٥٧: سورة هود آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة هود آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٨:  هود آية سورة) ٧(
 . ٥٩: سورة هود آية ) ٨(
 . ٥٩: سورة هود آية ) ٩(
 . ٥٩: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٨ 

الذي ال يقبل احلق، : املتكرب، والعنيد: السفلة والسقاط أهل التكرب والعناد، واجلبار
:  عنوًدا إذا أىب أن يقبل الشيء وإن عرفه، وقال أبو عبيدةعند الرجل يعند: يقال

 . املعارض لك باخلالف: العنيد والعاند والعنود واملعاند

]٦٠ [}  (#θ ãèÎ7ø?é&uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ÷è s9 { )أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف  أي)١ 

tΠöθ  {هي اإلبعاد والطرد عن الرمحة، : معهم، واللعنة tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 { )أي ويف يوم )٢ 

Iω  {القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا يف الدنيا واآلخرة،  r& ¨βÎ) #YŠ% tæ (#ρ ãxx. öΝåκ®5u‘ 3 { )أي )٣ 

. شكره وشكرت له، ونصحته، ونصحت له: برهبم، يقال كفرته، وكفرت به كما يقال
}  Ÿω r& #Y‰÷èç/ 7Š$ yè Ïj9 ÏΘöθ s% 7Šθ èδ ∩∉⊃∪ { )منه بعد : هالكًا: ، قيل بعًدا من رمحة اهللا، وقيل)٤

 . منه بعد يبعد بعًدا: مبعىن اهلالك، يقال: يبعد بعًدا، واآلخر

’4 *  {: قوله تعاىل] ٦١[ n< Î)uρ yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ وأرسلنا إىل مثود : ، أي)٥( } 4 ¹|

$tΑ  {أخاهم صاحلًا يف النسب ال يف الدين،  s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã   ، وحدوا اهللا)٦( } #$!© #$

}  $ tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) …çν çöxî ( uθ èδ Νä.r't±Ρr& { )ابتـدأ خلقكـم، )٧ }  zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# { )٨( ،

óΟä.tyϑ  {وذلك أهنـم مـن آدم، وآدم خلـق مـن األرض،  ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù { )أي)٩ ، :

                                                 
 . ٦٠: سورة هود آية ) ١(
 . ٦٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٥(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٦(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٧(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٨(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٠٩ 

واحد منهم أطال عمركم فيها حىت كان ال: جعلكم عمارها وسكاهنا، وقال الضحاك
: أعمركم من العمر، أي: يعيش ثالمثائة سنة إىل ألف سنة، وكذلك قوم عاد، وقال جماهد

çνρãÏøó  {. أسكنكم فيها: جعلها لكم ما عشتم، وقال قتادة tFó™ $$ sù ¢ΟèO (#þθ ç/θè? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨βÎ) ’În1u‘ 

Ò=ƒ Ìs% { )من املؤمنني، )١ ،}  Ò=‹Åg’Χ ∩∉⊇∪ { )لدعائهم)٢  . 

]٦٢ [}  ( #θ ä9$ s ا، )٣( } % ßx  {، يعـين ثـموًد Î=≈ | Á≈ t ƒ ô‰ s % | MΨ ä. $ u ΖŠ Ïù # vθ ã_ ö t Β 

Ÿ ≅ ö6 s % ! # x ‹≈ y δ ( { )ا فينا: ، القول أي)٤ كنا نرجو : وقيل. كنا نرجو أن تكون سيًد

لك أهنم كانوا يرجون رجوعه إىل دين عشريته، فلما أظهر أن تعود إىل ديننا، وذ
:  وترك األصنام زعمـوا أن رجاءهم انقطع عنه، فقالوا دعـاءهم إىل اهللا

}  ! $ u Ζ9 y γ ÷Ψ s ? r & β r & y ‰ ç7 ÷è ¯Ρ $ t Β ß‰ ç7 ÷è t ƒ $ t Ρ äτ ! $ t /# u  { )مـن اآلهلة )٥ ،}  $ u Ζ ¯Ρ Î) u ρ ’ Å∀ s 9 7 e7 x © 

$ £ϑ Ï iΒ ! $ t Ρθ ãã ô‰ s ? Ïµ ø‹ s 9 Î) 5=ƒ Í ß∆ ∩∉⊄∪ { )أربته إرابة إذا : ، موقع للريبة والتهمة، يقال)٦

 . فعلت به فعلًا يوجب له الريبة
 .... ه تعاىل قَالَ َيا قَْوِم أََرأَْيُتْم ِإنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمةًقول

]٦٣ [}  t Α$ s % ÉΘ öθ s )≈ t ƒ óΟ çF ÷ƒ u  u ‘ r & β Î) àMΖ à2 4 ’ n ? t ã 7π o Ψ É i t /  Ï iΒ ’ Î n1 §‘  Í_8 s ?# u  u ρ çµ ÷Ζ ÏΒ 

Zπ t Η ôq y   {، نبوة وحكمة، )٧( } ‘ y ϑ s ù ’ ÎΤ ã ÝÁΖ t ƒ š ∅ ÏΒ « ! $ مـن : ، أي)٨( } #

                                                 
 . ٦١: سورة هود آية ) ١(
 . ٦١: سورة هود آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة هود آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة هود آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة هود آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٠ 

β÷  {مينعين من عذاب اهللا،  Î) … çµ çF øŠ | Á t ã ( $ y ϑ s ù  Í_ t Ρρ ß‰ƒ Ì“ s ? u  ö x î 9 Å¡ øƒ r B ∩∉⊂∪ { )١( ،

معناه ما تزيدونين غري بصارة يف خسارتكم، قال احلسني بن : قال ابن عباس
سري، فما تزيدونين غري خت: مل يكن صاحل عليه السالم يف خسارة حىت قال: الفضل

وإمنا املعىن ما تزيدونين مبا تقولون من الفحش إال نسبيت إياكم إىل اخلسارة، 
النسبة إىل الفسق والفجور، وكذلك التخسري : والتفسيق والتفجري يف اللغة هو

 . النسبة إىل اخلسران: هو

]٦٤ [}  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Íν É‹≈ yδ èπ s%$tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u $ yδρâ‘ x‹sù { )نصب على احلال )٢ ،

والقطع، وذلك أن قوًما طلبوا منه أن خيرج ناقة عشراء من هذه الصخرة، وأشاروا إىل 
صخرة فدعا صاحل عليه السالم فخرجـت منهـا ناقـة وولدت يف احلال ولدا مثلها، 

èπ  {: يف سورة األعراف، فهذا معىن قـولـهوقد بيناه  s%$ tΡ «!$# öΝà6s9 Zπ tƒ#u $ yδρ â‘ x‹sù 

ö≅ à2ù's? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿω uρ { )مـن العشـب والنبـات فليسـت عليكـم )٣ ،

$  {مؤنتهـا،  yδθ ¡yϑ s? &þθ Ý¡Î0 ö/ä.x‹è{ù'u‹sù { )وال تصيبوها بعقـر، )٤ ،}  Ò># x‹tã { )٥( ،

Ò=ƒ  {إن قتلتموهـا،  Ìs% ∩∉⊆∪ { )٦( . 

]٦٥ [}  $ yδρ ã s) yè sù tΑ$ s) sù { )لـهـم صـالـح، )٧ }  (#θ ãè −G yϑ s? { )١( ،

’  {عيشوا،  Îû öΝ à2 Í‘# yŠ { )يف ديـاركـم، : ، أي)٢}  sπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ( { )مث )٣ ،
                                                 

 . ٦٣ : سورة هود آية) ١(
 . ٦٤: سورة هود آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة هود آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة هود آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١١ 

š  {هتلكـون،  Ï9≡ sŒ î‰ ôã uρ ç ö xî 5>ρ ä‹ õ3 tΒ ∩∉∈∪ { )غري كذب، روي أنه قال : ، أي)٤

أيام فتصبحون اليوم األول ووجوهكـم مصفرة، يأتيكـم العذاب بعد ثالثة : هلم
ويف اليوم الثاين حممرة، ويف اليوم الثالث مسودة، فكان كما قال، وأتاهم العذاب 

 . اليوم الرابع

$  {: قوله تعاىل] ٦٦[ £ϑ n= sù u !$ y_ $ tΡ â ö∆ r& $ uΖ ø‹ ¯g wΥ $ [s Î=≈ |¹ š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 

7π yϑ ôm t Î/ $ ¨Ψ Ï iΒ { )بنعمة منا، )٥ ،}  ô ÏΒ uρ Ä“ ÷“ Åz >‹ Í≥ ÏΒ öθ tƒ 3 { )من عذابه، وهو : ، أي)٦

وقرأ . ائي خزي يومئذ، وعذاب يومئذ بفتح امليمأنه قرأ أبو جعفر ونافع والكس
β¨  {. الباقون بالكسر Î) š −/ u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s) ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# ∩∉∉∪ { )٧( . 

]٦٧ [}  x ‹ s { r & u ρ š  Ï% ©! $ # ( #θ ßϑ n = s ß èπ y s øŠ ¢Á9 $ ، وذلك أن جربيل عليه )٨( } #

ا، وقيل أتتهم صيحة من السماء : السالم صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا مجيًع
فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء يف األرض، فتقطعت قلوهبم يف 

. ألن الصيحة مبعىن الصياحأخـذ والصيحة مؤنثة؛ : صدورهـم، وإمنا قـال
}  ( #θ ßs t 7 ô¹ r ' s ù ’ Îû öΝ Ïδ Ì≈ t ƒ ÏŠ š  Ïϑ ÏW≈ y  . ، صرعى هلكى)٩( } ∪∠∌∩ _

                                                                                                                                            
 . ٦٥: سورة هود آية ) ١(
 . ٦٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة هود آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦٦:  هود آية سورة) ٥(
 . ٦٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة هود آية ) ٧(
 . ٦٧: سورة هود آية ) ٨(
 . ٦٧: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٢ 

]٦٨ [}  βr( x. öΝ©9 (#öθ uΖøó tƒ !$ pκ Ïù 3 { )يقيموا ويكونوا، )١ ،}  Iω r& ¨β Î) (#yŠθ ßϑ rO (#ρ ãxŸ2 öΝåκ®5u‘ 

3 Ÿω r& #Y‰÷èç/ yŠθ ßϑ sVÏj9 ∩∉∇∪ { )غري منون، وكذلك يف ) مثود( :، قرأ محزة وحفص ويعقوب)٢

 الفرقان والعنكبوت والنجم، وافق أبو بكر يف النجم، وقرأ الباقون بالتنوين، وقرأ سورة
لثمود خبفض الدال والتنوين، والباقون بنصب الدال، فمن جره فألنه اسم : الكسائي

 . مذكر، ومن مل جيره جعله اًمسا للقبيلة

%!ô‰s)s9uρ ôNu  {: قوله تعاىل] ٦٩[ y` !$ uΖè= ß™ â‘ tΛ Ïδ≡tö/Î) 2” uô³ç6 ø9$$ Î/ { )أراد بالرسل )٣ ،

بإهالك قوم لـوط، : املالئكة عليهم السالم بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب، وقيل
}  (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( { )سلموا سالًما، : ، أي)٤}  tΑ$ s% { )إبراهيم )٥ }  ÖΝ≈n= y™ ( { )٦( ،

θ#)  {: هو رفع على احلكاية، كقوله تعاىل: وقيل: عليكـم سالم: أي ä9θ è% uρ ×π ©ÜÏm { )٧( ،

هو مبعىن : وقرأ محزة والكسائي سلم ههنا ويف سورة الذاريات بكسر السني بال ألف، قيل
حنن سلم أي : هو مبعىن الصلح، أي: حل وحالل وحرم وحرام، وقيل: السالم، كما يقال

$  {. صلح لكم غري حرب yϑ sù y]Î7s9 β r& u!% y` @≅ôf Ïè Î/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ { )ذ وهو ، واحلنيذ احملنو)٨

                                                 
 . ٦٨: سورة هود آية ) ١(
 . ٦٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة هود آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٣ 

املشوي على احلجارة يف خد من األرض، وكان مسينا يسيل دمسا، كمـا قال يف موضـع 
$!u  {: آخر y∨sù 9≅ ôf ÏèÎ/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ { )كان عامة مال إبراهيم البقر: قال قتادة: )١ . 

]٧٠ [}  $¬Ηs>sù !#uu‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒr& Ÿω ã≅ÅÁs? Ïµø‹s9Î) { )إىل العجل، : ، أي)٢}  öΝèδtÅ6tΡ { )٣( ،

وقع يف : ، خوفا، قال مقاتل)٥( } öΝåκ÷]ÏΒ Zπx‹Åz 4  {، أضمر، )٤( } y_÷ρr&uρ§{  {أنكرهم، 

وذلك أهنم كانوا إذا : ن اخلوف دخل قلبه، وقال قتادةالدخول، كا: قلبه، وأصل الوجوس
 θä9$s% Ÿω#)  {. نزل هبم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه مل يأت خبري، وإمنا جاء بشر

ô#y‚s? { )يا إبراهيم، )٦ ،}  !$̄ΡÎ) { )مالئكة اهللا )٧ }  !$uΖù=Å™ö‘é& 4’n<Î) ÏΘöθs% 7Þθä9 ∩∠⊃∪ { )٨( . 

]٧١ [}  …çµ è?r&zö∆ $#uρ { )سارة بنت هارون بـن أحور وهي ابنة عـم إبراهيم)٩  .

}  ×π yϑ Í← !$ s% { )كانت قائمة ختدم الرسل : قيل من وراء الستر تسمع كالمهم، و)١٠

ôM  {. وإبراهيم جالس معهم s3Ås ŸÒ sù { )ضحكت أي: ، قال جماهد وعكرمة)١١ :

حاضت، واألكثرون على أن : ضحكت األرنب، أي: حاضت يف الوقت، تقول العرب

                                                 
 . ٢٦: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٦(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة هود آية ) ٨(
 . ٧١:  هود آية سورة) ٩(
 . ٧١: سورة هود آية ) ١٠(
 . ٧١: سورة هود آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٤ 

ضحكت لزوال اخلوف :  املعروف، واختلفوا يف سبب ضحكها، فقيلاملراد منه الضحك
ملا قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم : عنها وعن إبراهيم حني قالوا ال ختف، وقال السدي

إنا ال نأكل طعاًما إال : أال تأكلون؟ قالوا: يأكلوا خاف إبراهيم، وظنهم لصوًصا فقال هلم
لوا وما مثنه؟ قال تذكرون اسم اهللا على أوله وحتمدونه فإن له مثًنا، قا: بثمن، قال إبراهيم

حق هلذا أن يتخذه : على آخره، فنظر جربيل إىل ميكائيل عليهم الصالة والسالم، وقال
يا : ربه خليلًا، فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم ال تصل إليه ضحكت سارة، وقالت

:  يأكلون طعامنا، وقال قتادةعجًبا ألضيافنا إنا خندمهم بأنفسنا تكرمة هلم، وهم ال
ضحكت من : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم، وقال مقاتل والكليب
ضحكت سروًرا : خوف إبراهيم من ثالثة يف بيته وهو فيما بني خدمه وحشمه، وقيل

ضحكت تعجبا من أن يكون هلا ولد على كرب سنها : بالبشارة، وقال ابن عباس ووهب
وامرأته قائمة : هذا القول تكون اآلية على التقدمي والتأخري، تقديرهوسن زوجها، وعلى 

يا ويليت أألد وأنا : فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فضحكت، وقالت
$  {: عجوز؟ قوله تعاىل yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/ ÏΒ uρ Ï!#u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) { )من بعد إسحاق، : ، أي)١

}  z>θ à)÷è tƒ ∩∠⊇∪ { )أراد به والًدا لولد فبشرت أهنا تعيش حىت ترى ولد ولدها، قرأ )٢ ،

: من وراء إسحاق يعقوب، وقيل:  أيابن عامر ومحزة وحفص يعقوب بنصب الباء،
ووهبنا له يعقوب، وقرأ الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة، : بإضمار فعل، أي

ومن بعد إسحاق حيدث يعقوب، فلما بشرت بالولد ضحكت فصكت وجهها، : وقيل
 . ضربت وجهها تعجًبا: أي

                                                 
 . ٧١: سورة هود آية ) ١(
 . ٧١: سورة هود آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٥ 

 ..... ذَا َبْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهذَا لََشْيٌء َعِجيٌبقوله تعاىل قَالَْت َيا َوْيلََتا أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَه
]٧٢ [}  ôMs9$s% #tLn=÷ƒuθ≈tƒ { )نداء ندبة وهي كلمة يقوهلا اإلنسان عند رؤية ما )١ ،

، وكانت ابنة )٢( } à$Î!r&u O$tΡr&uρ ×—θàftã  {. لتاهيا عجًبا، واألصل يا وي: يتعجب منه، أي

، )٣( } /x‹≈yδuρ ’Í?÷èt#  {. تسًعا وتسعني سنة: تسعني سنة يف قول ابن إسحاق، وقال جماهد

، نصب على احلال، وكان سن )٤( } ) ©ø‹x‚̧$  {زوجي، مسي بذلك؛ ألنه قيم أمرها، : أي

مائة سنة، وكان بني البشارة : إبراهيم مائة وعشرين سنة يف قول ابن إسحاق، وقال جماهد
χÎ) #x‹≈yδ íóy  {والوالدة سنة،  ś9 Ò=‹Éftã ∩∠⊄∪ { )٥( . 

]٧٣ [}  (#þθ ä9$ s% { )يعين املالئكة، )٦ ،}  tÎ7yf ÷è s?r& ôÏΒ ÌøΒ r& «!$# ( { )ال : ، معناه)٧

àM  {.  إذا أراد شيئًا كان تعجيب من أمر اهللا، فإن اهللا uΗ÷qu‘ «!$# …çµ çF≈ x.tt/uρ ö/ä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM øt7ø9$# 4 { )هذا على معىن الدعاء معىن اخلري : بيت إبراهيم عليه السالم، قيل: ، أي)٨

ى أن األزواج من والرمحة والنعمة، والربكات مجع الربكة، وهي ثبوت اخلري، وفيه دليل عل
çµ…  {. أهل البيت ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ ∩∠⊂∪ { )الكرمي، : احملمود يف أفعاله، واجمليد: ، فاحلميد)٩

 . وأصل اجملد الرفعة
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١١١٦ 

]٧٤ [}  $ £ϑ n= sù |= yδ sŒ ô tã tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) äí ÷ρ §9 çµ  {، اخلـوف، )١( } #$ ø? u !% y` uρ 

3“ u ô³ ç6 ø9 $  {، بإسحاق ويعقوب، )٢( } #$ uΖ ä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû ÏΘ öθ s% >Þθ ä9 ∩∠⊆∪ { )فيه )٣ ،

معناه يكلمنا؛ ألن إبراهيم عليه السالم ال : أخذ وظل جيادلنا، قيل: إضمار، أي
معناه جيادل :  إمنا يسأله ويطلب إليه، وقال عامة أهل التفسري جيادل ربه

أرأيتم لو كان يف مدائن لوط مخسون من : لنا، وكانت جمادلته أنه قال للمالئكةرس
: أو ثالثون؟ قالوا: ال، قال: أو أربعون؟ قالوا: ال، قال: املؤمنني أهتلكوهنم؟ قالوا

أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم : ال، قال: ال، حىت بلغ مخسة، قالوا
إن فيها لوطًا، قالوا، حنن أعلم مبن : يم عند ذلكال، قال هلم إبراه: أهتلكوهنا؟ قالوا

فيها، لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين، فذلك قول إخبار عن إبراهيم 
$  {: عليه السالم uΖ ä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû ÏΘ öθ s% >Þθ ä9 ∩∠⊆∪ { )٤( . 

]٧٥ [}  ¨β Î) tΛ Ïδ≡tö/Î) îΛ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β ∩∠∈∪ { )وكان يف قرى قوم : ، قال ابن جريج)٥

 لوط أربعة آالف ألف فقالت الرسل عند ذلك إلبراهيم 

]٧٦ [}  ãΛ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ôtã !#x‹≈ yδ ( { )أعرض عن هذا املقال ودع عنك : ، أي)٦

çµ…  {اجلـدال،  ¯ΡÎ) ô‰s% u!% y` âö∆ r& y7În/u‘ ( { )٧(ب ربك وحكـم ربك، عذا: ، أي}  öΝåκ̈ΞÎ)uρ 

öΝÍκ Ï?# u { )نازل هبم، )١ ،}  ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆ ∩∠∉∪ { )أي غري مصروف عنهم)٢ ، . 
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$  {: قولـه تعالـى] ٧٧[ £ϑ s9 uρ ôN u !% y` $ uΖ è= ß™ â‘ { )هـؤالء : ، يعين)٣

$  {املالئكـة،  WÛθ ä9 { )على صورة غلمان مرد حسان الوجوه، )٤ ،}  u û Å› 

öΝ Íκ Í5 { )سررتـه : سؤته فسيء، كما يقـال: حزن لوط مبجيئهم، يقال: ، أي)٥

$−s  {. فسر |Ê uρ öΝ Íκ Í5 % Yæ ö‘ sŒ { )ا، يقال:  أي)٦ ضاق ذرع فالن بكذا إذا وقع : قلًب

يف مكروه ال يطيق اخلروج منه، وذلك أن لوطًا عليه السالم ملا نظر إىل حسن 
الفاحشة، وعلم وجوههم وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم ب

$tΑ  {. أنه سيحتاج إىل املدافعة عنهم s% uρ # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ Ò=Š ÅÁ tã ∩∠∠∪ { )أي)٧ ، :

خرجت املالئكة : شد، قال قتادة والسدي: شديد كأنه عصب به الشر والبالء، أي
اهيم عليه السالم حنو قرية قوم لوط فأتوا لوطًا نصف النهار، وهو يف من عند إبر

ال : إنه كان حيتطب، وقد قال اهللا تعاىل للمالئكة: أرض له يعمل فيها، وقيل
هتلكوهم حىت يشهد عليهم لوط أربـع شهادات، فاستضافوه فانطلق هبم، فلما 

وما أمرهم قال، أشهد : اقالو: بلغكم أمر أهل هذه القرية: مشى هبم ساعة قال هلم
باهللا إهنا لشر قرية يف األرض عما يقول ذلك أربع مرات، فدخلوا معه مرتله، 
وروي أنه محل احلطب وتبعته املالئكة فمر على مجاعة من قومه فغمزوا فيما 

فغمزوا فقال : إن قومي شر خلق اهللا، مث مر على قوم آخرين: بينهم، فقال لوط
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 . ٧٧: سورة هود آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١١٨ 

فقال مثله، مث مر بقوم آخرين، فقال مثله، فكان كلما لوط مثله، ثـم مر بقوم 
أن : اشهدوا حىت أتى مرتله، وروي: قال لوط هذا القوال قال جربيل للمالئكة

املالئكة جاؤوا إىل بيت لوط فوجدوه يف داره ومل يعلم بذلك أحد إال أهل بيت 
أيت إن يف بيت لوط رجالًا ما ر: لوط، فخرجت امرأته فأخربت قومها، وقالت

 . مثل وجوههم قط

]٧٨ [}  … çν u  ! % y ` u ρ … çµ ãΒ öθ s % t βθ ãã t  öκ ç‰ Ïµ ø‹ s 9 Î) { )قال ابن عباس وقتادة)١ ، :

مشى بني مشيتني، قال مشر : يهرولون وقال احلسن: يسرعون إليه، وقال جماهد
  {. بني اهلرولة واجلمز: يةبن عط ÏΒ u ρ ã≅ ö7 s من قبل جميئهم إىل : ، أي)٢( } %

)  {لوط،  #θ çΡ% x . t βθ è= y ϑ ÷è t ƒ ÏN$ t ↔ Í hŠ ¡¡9 $ .  كانـوا يأتون الرجال يف أدبارهم)٣( } 4 #

}  t Α$ s ÉΘ  {، هلم لوط حني قصدوا أضيافه، وظنوا أهنم غلمان، )٤( } % öθ s )≈ t ƒ 

Ï I ω àσ ¯ ≈ y δ ’ ÎA$ u Ζ t / £ èδ ã y γ ôÛ r & öΝ ä3 s بالتزويج، ويف أضيافه ببناته، وكان : ، يعين)٥( } ) 9

ا كما زوج النيب  ابنته من  يف ذلك الوقت، تزويج املسلمة من الكافر جائًز
نا كافرين، وقال احلسني عتبة بن أيب هلب وأيب العاص بن الربيع قبل الوحي، وكا

قوله : عرض بناته عليهم بشرط اإلسالم، وقال جماهد وسعيد بن جبري: بن الفضل
}  ’ ÎA$ u Ζ t / £ èδ ã y γ ôÛ r & öΝ ä3 s  ، أراد نساءهم وأضاف إىل نفسه؛ ألن كل نيب)٦( } ) 9

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه ( :أبو أمته، ويف قراءة أيب بن كعب
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١١١٩ 

ذكر ذلك على سبيل الدفع ال على التحقيق، فلم : ، وقيل)أمهاهتم هو أب هلم
)  {. يرضوا هذا القول #θ à) ¨? $ $ s ù © ! $ # Ÿ ω u ρ Èβρ â“ øƒ éB ’ Îû þ‘ Ï ø‹ | Ê ( { )خافوا : ، أي)١

{  {. ال تسوؤين وال تفضحوين يف أضيايف: اهللا وال ختزون يف ضيفي، أي § øŠ s 9 r & 

óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_ u ‘ Ó‰‹ Ï© رجل يقول ال إله : وقال عكرمة، صاحل سديد، )٢( } ∪∇∠∩ ‘§

 . رجل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر: إال اهللا، وقال ابن إسحاق

]٧٩ [}  (#θä9$s% ô‰s)s9 |M÷ΗÍ>tã { )يـا لـوط، )٣ }  $tΒ $uΖs9 ’Îû y7Ï?$uΖt/ ôÏΒ 9d,ym { )أي)٤ ، :

 y7̄ΡÎ)uρ  {. معناه ما لنا فيهن من حاجة وشهوة: لسن أزواًجا لنا فنستحقهـن بالنكاح، وقيل

ÞΟn=÷ètGs9 $tΒ ß‰ƒÌçΡ ∩∠∪ { )من إتيان الرجال)٥ ، . 

]٨٠ [}  tΑ$ s% { )هلم لوط عند ذلك )٦ ،}  öθ s9 ¨β r& ’Í< öΝä3Î/ ¸ο §θ è% { )أراد قوة )٧ ،

ρ÷  {بدن والقوة باألتباع، ال r& ü“ Íρ#u 4’ n< Î) 9ø.â‘ 7‰ƒ Ï‰x© ∩∇⊃∪ { )أنضم إىل عشرية : ، أي)٨

ما بعث : لقتلناكم وحلنا بينكم وبينهم، قال أبو هريرة: مضمر أي" لو"مانعة، وجواب 
أغلق لوط بابه :  من عشريته، قال ابن عباس وأهل التفسرياهللا بعده نبيا إال يف منعة

واملالئكة معه يف الدار، وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب، وهم يعاجلون تسور 
 . اجلدار، فلما رأت املالئكة ما يلقى لوط بسببهم
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١١٢٠ 

]٨١ [}  (#θ ä9$ s% äÞθ è=≈ tƒ { )إن ركنك لشديد، )١ ،}  $ ¯Ρ Î) ã≅ ß™ â‘ y7 Î n/ u‘  s9 (# þθ è= ÅÁ tƒ 

y7 ø‹ s9 Î) ( { )فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جربيل )٢ ،

 يف عقوبتهم، فأذن له، فقام، فضرب جبناحه وجوههم فطمس أعينهم،  ربه
وأعمى أبصارهم، فصاروا ال يعرفون الطريق، وال يهتدون إىل بيوهتم فانصرفوا وهم 

النجاء النجاء، فإن يف بيت لوط أسحر قوم يف األرض سحرونا، وجعلوا : يقولون
غًدا؛ يوعدونه، فقالت يا لوط كما أنت حىت تصبح فسترى ما تلقى منا : يقولون
مىت موعد إهالكهم؟ : ال ختف إنا أرسلنا إلهالكهم، فقال لوط للمالئكة: املالئكة
أريـد أسـرع مـن ذلك فلـو أهلكتموهم اآلن، : الصبـح، قال: فقالـوا
§{  {: فقالوا øŠ s9 r& ßx ö6 Á9 $# 5=ƒ Ì s) Î/ ∩∇⊇∪ { )مث قالوا، )٣ ،}  Î ó  r' sù { )يا لوط، )٤ ،

}  š Ï= ÷δ r' Î/ { )بوصل األلف حيث وقع ) أن اسر( و) فاسر( ، قرأ أهل احلجاز)٥

يف القرآن من سرى يسري، وقرأ الباقون بقطع األلف من أسرى يسري، ومعنامها 
8ì  {. واحد وهو املسري بالليل ôÜ É) Î/ z Ï iΒ È≅ ø‹ ©9 بطائفة من : ، قال ابن عباس)٦( } #$

. إنه السحر األول: بعد مضي أوله، وقيل: ببقية، وقال قتادة: الليل، وقال الضحاك
}  Ÿω uρ ôM Ï tG ù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& ω Î) y7 s? r& z ö∆ ، )امرأتك(  قرأ ابن كثري وأبو عمرو)٧( } ) #$

ال يلتفت منكم أحد إال امرأتك فإهنا : برفع التاء على االستثناء من االلتفات، أي
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١١٢١ 

تلتفت فتهلك، وكان لوط قد أخرجها معه، وهنى من معه ممن أسرى هبم أن يلتفت 
حجر يا قوماه، فأدركها : سوى زوجته، فإهنا ملا مسعت هدة العذاب التفتت، وقالت

فأسر بأهلك إال : فقتلها، وقرأ اآلخرون بنصب التاء على االستثناء من اإلسراء أي
امرأتك فال تسر هبا، وخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم، وتصديقه قراءة ابن مسعود 

…  {فأسر بأهلك بقطع من الليل إال امرأتك وال يلتفت منكم أحد،  çµ ¯Ρ Î) $ pκ â: ÅÁ ãΒ !$ tΒ 

öΝ åκ u5$ |¹ r& 4 { )من العذاب، )١ ،}  ¨β Î) ãΝ èδ y‰ Ïã öθ tΒ ßx ö6 Á9 موعد هالكهم : ، أي)٢( } 4 #$

§{  {: أريد أسـرع مـن ذلك، فقالوا: ل لـوطوقت الصبـح، فقا øŠ s9 r& ßx ö6 Á9 $# 

5=ƒ Ì s) Î/ ∩∇⊇∪ { )٣( . 

 ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيٍل قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها
 ..... َمْنُضوٍد

$  {: قوله] ٨٢[ £ϑ n= sù u!$ y_ $ tΡâö∆ r& { )عذابنا، )٤ ،}  $ oΨù= yè y_ $ yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡösÜøΒ r& uρ 

$ yγ øŠn= tã { )بعدما قلبها أمطر عليها، : وقيل. ، أي على شذاذها ومسافريها)٥}  Zο u‘$ yf Ïm 

ÏiΒ 9≅ŠÉdf Å™ { )٧( )سنك وكل( اس رضي اهللا عنهما وسعيد بن جبري، قال ابن عب)٦( . 
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 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٢ 

™ }  Ÿ≅Å الطني، دليله قوله: السجيل: فارسي معرب، وقال قتادة وعكرمة ÷ã∴Ï9 

öΝÍκö n= tã Zο u‘$ y∨Ïm ÏiΒ &ÏÛ ∩⊂⊂∪ { )أوهلا حجر وآخرها طني، وقال احلسن: ، قال جماهد)١ :

السجيل اسم : يعين اآلجر، وقيل: كان أصل احلجارة طينا فشددت، وقال الضحاك
ãΑÍi”t∴ãƒ  {: هو جبال يف السماء، قال اهللا تعاىل: السماء الدنيا، وقيل uρ zÏΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# ÏΒ 5Α$ t7Å_ 

$ pκ Ïù .ÏΒ 7Štt/ { )قوله تعاىل. )٢ :}  7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ { )قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٣ ، :

 . متتابع يتبع بعضها بعضا مفعول من النضد، وهو وضع الشيء بعضه فوق بعض

]٨٣ [}  ºπ tΒ §θ |¡ •Β { )من نعت احلجارة وهي نصب على احلال، ومعناها )٤ ،

عليها سيما ال تشاكل كل حجارة األرض، وقال قتادة : قال ابن جريج: معلمة
كانت خمتومة : عليها خطوط محر على هيئة اجلزع، وقال احلسن والسدي: وعكرمة

y‰Ζ  {. مكتوب على كل حجر اسم من رمى به: ها أمثال اخلواتيم، وقيلعلي Ïã 

š Î n/ u‘ ( $ tΒ uρ }‘ Ïδ { )تلك احلجارة، : ، يعين)٥}  z ÏΒ š Ïϑ Î=≈ ©à9 من : ، أي)٦( } #$

›‰7  {مشركي مكـة،  Ïè t7 Î/ ∩∇⊂∪ { )يعين ظاملي هذه األمة : ، وقال قتادة وعكرمة)٧

ما من ظامل إال وهو بعرض : "واهللا ما أجار اهللا منهما ظاملا بعد، ويف بعض اآلثار
 ". ةحجر يسقط عليه من ساعة إىل ساع

                                                 
 . ٣٣: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٨٣: ورة هود آية س) ٦(
 . ٨٣: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٣ 

’ }  * 4 قولـه] ٨٤[ n< Î) uρ t t ô‰ tΒ { )وأرسلنـا إىل ولـد مديـن، : ، أي)١

}  óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî ( Ÿω uρ (#θ ÝÁ à)Ζ s? 

tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# tβ# u” Ïϑ ø9 $# uρ 4 { )أي ال تبخسـوا، وهم كانوا يطففون مع شركهم، )٢ ،

}  þ’ Î oΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9 ö sƒ يف : موسرين يف نعمة، وقال جماهد: ، قال ابن عباس)٣( } 2¿

. خصب وسعة، فحذرهم زوال النعمة وغالء السعـر وحلول النقمة، إن مل يتوبوا
}  þ’ Î oΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n= tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ 7Ý‹ Ït ’Χ ∩∇⊆∪ { )حييط بكم فيهلككم)٤ ، . 

]٨٥ [}  ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù ÷ρ r& tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# šχ# u” Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( { )أمتـومهـا، )٥ ،

}  Ÿω uρ { )بتقومي لسان امليزان، : ، بالعدل، وقيل)٦}  (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ζ9 ، ال )٧( } #$

öΝ  {تنقصوا؛  èδ u !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t Ï‰ Å¡ ø ãΒ ∩∇∈∪ { )٨( . 

]٨٦ [}  àM §‹É)t/ «!$# ×öyz öΝä3©9 β Î) ΟçFΖà2 tÏΖÏΒ ÷σ•Β 4 { )قال ابن عباس رضي اهللا )٩ ،

يعين ما أبقى اهللا لكم من احلالل بعد إيفاء الكيل والوزن خري مما تأخذونه : عنهما
طاعة اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني أن ما عندكم : بقيت اهللا أي: بالتطفيف، وقال جماهد

                                                 
 . ٨٤: سورة هود آية ) ١(
 . ٨٤: سورة هود آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة هود آية ) ٣(
 . ٨٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة هود آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة هود آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة هود آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة هود آية ) ٨(
 . ٨٦: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٤ 

$!  {. من رزق اهللا وعطائه tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt إمنا قال ذلك؛ : ، بوكيل، وقيل)١( } ∪∌∇∩ 2¿

 . ألنه مل يؤمر بقتاهلم

]٨٧ [}  (#θ ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ š è?4θ n= |¹ r& š‚ âæ∆ù's? βr& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u { )من )٢ ،

كان شعيب عليه السالم كثري الصالة، لذلك : األوثان، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . يعين أقراءتك: قالوا هذا، وقال األعمش

}  ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yè ø¯Ρ þ’Îû $ oΨ Ï9≡uθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ ( { )أو أن نترك أن نفعل يف أموالنا ما نشاء )٣ ،

š  {. من الزيادة والنقصان ¨ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠ Î= y⇔ø9$# ß‰ŠÏ© §9$# ∩∇∠∪ { )قال ابن عباس رضي )٤ ،

للديغ سليم : أرادوا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول: اهللا عنهما
معناه احلليم الرشيد بزعمك، : قالوه على وجه االستهزاء، وقيل: وللفالة مفازة، وقيل

مل بك شق عصا قومك إنك يا شعيب فينا حليم رشيد ال جي: هو على الصحة أي: وقيل
ô‰s% |MΨ  {: وخمالفـة دينهم، وهذا كما قال قوم صاحل عليه السالم ä. $ uΖŠ Ïù #vθ ã_ ötΒ Ÿ≅ ö6 s% 

!#x‹≈ yδ ( { )٥( . 

]٨٨ [}  tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ óΟ çF ÷ƒ u u‘ r& β Î) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ É i t/ { )بصرية وبيان، )٦ ،}   Ï iΒ 

’ Î n1 §‘  Í_ s% y— u‘ uρ çµ ÷Ζ ÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ ym 4 { )كثًريا، وكان شعيب عليه السالم : ، حاللًا، وقيل)٧

                                                 
 . ٨٦: سورة هود آية ) ١(
 . ٨٧: سورة هود آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة هود آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة هود آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة هود آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة هود آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٥ 

$!  {. العلم واملعرفة: الرزق احلسن: كثري املال، وقيل tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ 

öΝ à69 yγ ÷Ρ r& çµ ÷Ζ tã 4 { )ما أريـد أن أهناكـم عن شيء مث أرتكبه: ي، أ)١ .}  ÷β Î) 

ß‰ƒ Í‘ é& { )ما أريد فيما آمركـم به وأهناكـم عنـه، )٢ ،}  ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ 

àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 { )تسهيـل سبيـل اخلري والطاعة: ، والتوفيق)٣ .

}  Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? { )اعتمدت، )٤ ،}  Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é& ∩∇∇∪ { )أرجع يف ما يرتل )٥ ،

 . يب من النوائب
قوله تعاىل َوَيا قَْوِم لَا َيْجِرَمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوٍح أَْو قَْوَم 

 .... ُهوٍد
]٨٩ [}  ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝ ä3 ¨Ψ tΒ Ì øg s† þ’ Í∋$ s) Ï© { )ال حيملنكم، )٦ ،}  β r& { )٧( ،

Ν  {يف خال à6 t7Š ÅÁ ãƒ ã≅ ÷W Ï iΒ { )على فعل ما أهناكـم عنه، : ، أي)٨}  !$ tΒ z>$ |¹ r& 

tΠ öθ s% ?yθ çΡ ÷ρ r& { )من الغرق، )٩ ،}  tΠ öθ s% >Šθ èδ ÷ρ r& { )من الريح، )١٠ ،}  tΠ öθ s% 8x Î=≈ |¹ 4 

                                                 
 . ٨٨: سورة هود آية ) ١(
 . ٨٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ٨٨: آية سورة هود ) ٤(
 . ٨٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٧(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٨(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٩(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٦ 

$ tΒ uρ { )من الصيحة، )١ ،}  ãΠ öθ s% 7Þθ ä9 Ν à6Ζ Ï iΒ 7‰‹ Ïè t7 Î/ ∩∇∪ { )وذلك أهنم كانوا )٢ ،

معناه وما دار قوم لوط منكـم ببعيد، وذلك : حديثي عهد هبالك قوم لوط، وقيل
 . أهنم كانوا جريان قوم لوط

]٩٠ [}  (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ öΝà6−/u‘ §ΝèO (#þθç/θ è? Ïµ ø‹s9Î) 4 ¨βÎ) † În1u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ×Šρ ßŠuρ ∩⊃∪ { )٣( ،

هو مبعىن الودود أي حمبوب : أنه حمب للمؤمنني، وقيل: والودود له معنيان، أحدمها
 . إن شعيبا عليه السالم كان خطيب األنبياء عليهم السالم: جاء يف اخلربللمؤمنني، و

]٩١ [}  (#θ ä9$ s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ $ tΒ çµ s) ø tΡ { )ما نفهم، )٤ }  # Z ÏV x. $ £ϑ Ï iΒ ãΑθ à) s? $ ¯Ρ Î) uρ 

y71 u t∴ s9 $ uΖŠ Ïù $ Z‹ Ïè |Ê ( Ÿω öθ s9 uρ y7 äÜ ÷δ u‘ { )عشريتك وكان يف منعـة مـن قومـه، )٥ ،

}  y7≈ oΨ ÷Η sd t s9 ( { )أقبح القتل: ، لقتلناك، والرجم)٦ .}  !$ tΒ uρ |MΡ r& $ uΖ øŠ n= tã { )٧( ،

ƒ“9  {عندنا،  Ì“ yè Î/ ∩⊇∪ { )٨( . 

]٩٢ [}  tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ þ‘ ÏÜ ÷δ u‘ r& –“ tã r& Ν à6 ø‹ n= tæ z Ï iΒ «!  أم كان رهطي أهيب )٩( } #$

ظوين يف إن تركتـم قتلي ملكان رهطـي فاألوىل أن حتف: عندكـم مـن اهللا، أي

                                                 
 . ٨٩: سورة هود آية ) ١(
 . ٨٩: سورة هود آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ٩١: سورة هود آية ) ٤(
 . ٩١: ورة هود آية س) ٥(
 . ٩١: سورة هود آية ) ٦(
 . ٩١: سورة هود آية ) ٧(
 . ٩١: سورة هود آية ) ٨(
 . ٩٢: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٧ 

çνθ  {. اهللا ßϑ è? õ‹ sƒ ªB $# uρ öΝ ä. u !# u‘ uρ $ ‡ƒ Ì ôγ Ïß ( { )نبذمت أمر اهللا وراء ظهوركـم : ، أي)١

χ  {وتركتموه،  Î) ’ Î n1 u‘ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ÔÝ‹ Ït èΧ ∩⊄∪ { )٢( . 

]٩٣ [}  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θè= yϑ ôã $# 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÎoΤÎ) { )على تؤدتكم ومتكنكم، : ، أي)٣

≅×  {. فالن يعمل على مكانته إذا عمل على تؤدة ومتكن: يقال Ïϑ≈tã ( t∃ôθ y™ { )على )٤ ،

šχθ  {متكين،  ßϑ n=÷è s? tΒ { )أينا اجلاين على نفسه واملخطئ يف فعله، فذلك قوله)٥ ، :

}  Ïµ‹ Ï?ù'tƒ Ò># x‹tã Ïµƒ Ì“ øƒ ä† ï∅ tΒ uρ uθ èδ Ò> É‹≈x. ( (#þθ ç7É)s?ö‘ $#uρ { )يف حمل النصب، ) من( :، قيل)٦

ومن هو كاذب يعلم كذبه : حمله رفع، تقديره: ف تعلمون الكاذب، وقيلفسو: أي
’  {ويذوق وبال أمره،  ÎoΤÎ) { )وانتظروا العذاب )٧ ،}  öΝà6yè tΒ Ò=ŠÏ% u‘ ∩⊂∪ { )٨( ،

 . منتظر

]٩٤ [}  $ £ϑ s9 uρ u !$ y_ $ tΡ ã øΒ r& $ uΖ øŠ ¯g wΥ $ Y6 ø‹ yè ä© t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q t Î/ $ ¨Ζ Ï iΒ ÏN x‹ yz r& uρ 

t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß èπ ys øŠ ¢Á9 إن جربيل عليه السالم صاح هبم صيحة فخرجت : ، قيل)٩( } #$

                                                 
 . ٩٢: سورة هود آية ) ١(
 . ٩٢: سورة هود آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة هود آية ) ٨(
 . ٩٤: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٨ 

θ#)  {. أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم: أرواحهم، وقيل ßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ 

š Ïϑ ÏW≈ y_ ∩⊆∪ { )ميتني)١ ، . 

]٩٥ [}  β r( x. óΟ ©9 (# öθ uΖ øó tƒ { )كأن مل يقيمـوا ومل يكونوا : ، أي)٢}  !$ pκ Ïù 3 Ÿω r& 

# Y‰ ÷è ç/ { )هالكا، )٣ ،}  t t ô‰ yϑ Ï j9 $ yϑ x. ôN y‰ Ïè t/ { )هلكت )٤ ،}  ßŠθ ßϑ rO ∩∈∪ { )٥( . 

‰ }  ô قوله] ٩٦[ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4 y›θ ãΒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9≈ sÜ ù= ß™ uρ A Î7 •Β ∩∉∪ { )حجة )٦ ،

 . بينة

]٩٧ [}  4’ n< Î) šχ öθ tã ö Ïù  Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (# þθ ãè t7 ¨? $$ sù z ö∆ r& tβ öθ tã ö Ïù ( !$ tΒ uρ â ö∆ r& šχ öθ tã ö Ïù 

7‰Š Ï© t Î/ ∩∠∪ { )بسديد)٧ ، . 

]٩٨ [}  ãΠß‰ø)tƒ …çµ tΒ öθ s% { )يتقدمهم )٨ ،}  tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãΝèδ yŠu‘ ÷ρ r'sù { )فأدخلهم )٩ ،

}  u‘$ ¨Ζ9$# ( }§ø♥ Î/uρ ßŠö‘ Èθ ø9$# ßŠρ â‘ öθ yϑø9$# ∩∇∪ { )بئس املدخل، واملدخول فيه: ، آي)١٠ . 

                                                 
 . ٩٤: سورة هود آية ) ١(
 . ٩٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة هود آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة هود آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة هود آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ٩٧: سورة هود آية ) ٧(
 . ٩٨: آية سورة هود ) ٨(
 . ٩٨: سورة هود آية ) ٩(
 . ٩٨: سورة هود آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٢٩ 

]٩٩ [}  (#θ ãèÎ7ø?é&uρ ’Îû Íν É‹≈ yδ { )يف هذه الدنيا، : ، أي)١}  Zπ uΖ÷è s9 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 }§ø♥ Î/ 

ß‰øùÌh9$# ßŠθ èùöyϑ ø9$# ∩∪ { )العطاء املعطى، وذلك أهنم ترادفت : العون املعان، وقيل: ، أي)٢

 . عليهم اللعنتان، لعنة يف الدنيا، ولعنة يف اآلخرة
 .... قوله تعاىل ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد

]١٠٠ [}  y7 Ï9≡ sŒ ô ÏΒ Ï !$ t6 /Ρ r& 3“ t à) ø9 $# … çµ Á à) tΡ š ø‹ n= tã ( $ pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í← !$ s% { )٣( ،

›‰Ó  {عـامـر،  ÅÁ ym uρ ∩⊇⊃⊃∪ { )منها قائم بقيت احليطان :  خراب، وقيل)٤

قائم يرى له أثر، وحصيد ال : حى أثره، وقال مقاتلوسقطت السقوف، وحصيد امن
 . يرى له أثر، وحصيد مبعىن حمصود

]١٠١ [}  $ tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß { )بالعذاب واهلالك، )٥ ،}   Å3≈ s9 uρ (# þθ ßϑ n= sß 

öΝ åκ |¦ àΡ r& ( { )بالكفر واملعصية)٦ ، .}  !$ yϑ sù ôM uΖ øî r& öΝ åκ ÷] tã ãΝ åκ çJ yγ Ï9# u  ÉL ©9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $#  ÏΒ & ó x« $ £ϑ ©9 u !% y` â ö∆ r& y7 Î n/ u‘ ( { )عذاب ربك، )٧ ،}  $ tΒ uρ öΝ èδρ ßŠ# y— u ö xî 

5=Š Î7 ÷G s? ∩⊇⊃⊇∪ { )تدمري: غري ختسري، وقيل: ، أي)٨ . 

                                                 
 . ٩٩: سورة هود آية ) ١(
 . ٩٩: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٠١: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة هود آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣٠ 

]١٠٢ [}  š Ï9≡x‹x.uρ { )وهكذا، )١ ،}  ä‹÷{r& y7În/u‘ !#sŒÎ) x‹s{r& 3“ tà)ø9$# }‘Éδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß 4 ¨β Î) 

ÿ…çν x‹÷{r& ÒΟŠ Ï9r& î‰ƒ Ï‰x© ∩⊇⊃⊄∪ { )قال رسول :  عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنهم قال)٢

š  {مث قرأ : ، قال"إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته {  اهللا Ï9≡x‹x.uρ ä‹÷{r& 

y7 În/u‘ !#sŒÎ) x‹s{r& 3“ tà)ø9$# }‘Éδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß 4 { )٤(  اآلية} )٣( . 

’ ( }  ¨βÎ قوله] ١٠٣[ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ { )لعربة، )٥ ،}  ôyϑ Ïj9 t∃% s{ z># x‹tã Íο tÅz Fψ$# 4 

y7 Ï9≡sŒ ×Πöθ tƒ ×íθßϑ øg¤Χ çµ ©9 â¨$ ¨Ψ9$# { )يوم القيامة، :  يعين)٦}  y7Ï9≡sŒuρ ×Πöθ tƒ ×Šθ ßγ ô±¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )٧( ،

 . يشهده أهل السماء واألرض: أي

]١٠٤ [}  $ tΒ uρ ÿ…çν ã½jz xσçΡ { )وما نؤخر ذلك اليوم، فال نقيم عليكم القيامة، : ، أي)٨

≅ωÎ) 9  {وقرأ يعقوب، وما يؤخره بالياء،  y_L{ 7Šρ ß‰÷è ¨Β ∩⊇⊃⊆∪ { )معلوم عند اهللا)٩ ، . 

]١٠٥ [}  tΠöθ tƒ ÏNù'tƒ { )بإثبات الياء وحذفها، )١ ،}  Ÿω ãΝ¯= x6s? { )ال : ، أي)٢

ë§øtΡ ω  {تتكلم  Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 óΟßγ ÷ΨÏϑ sù @’ Å+x© Ó‰‹Ïè y™ uρ ∩⊇⊃∈∪ { )فمنهم من سبقت له : ، أي)٣

 . الشقاوة، ومنهم من سبقت له السعادة
                                                 

 . ١٠٢: سورة هود آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة هود آية ) ٣(
 واملصنف يف شرح ١٩٩٧ / ٤) ٢٥٨٣( ومسلم يف الرب والصلة رقم ٣٥٤ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٤(

 . ٣٥٨ / ١٤السنة 
 . ١٠٣: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة هود آية ) ٨(
 . ١٠٤: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣١ 

$  {: قوله] ١٠٦[ ¨Β r'sù t Ï% ©!$# (#θ à)x© ’Å∀ sù Í‘$̈Ζ9$# öΝçλm; $ pκ Ïù ×Ïùy— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ { )قال ابن )٤ ،

الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف، وقال : الزفري: عباس رضي اهللا عنهما
آخره إذا ردده يف جوفه، وقال أبو : الزفري أول هنيق احلمار، والشهيق: ومقاتلالضحاك 
 . الزفري يف احللق، والشهيق يف الصدر: العالية

]١٠٧ [}  š Ï$Î#≈ yz $ pκ Ïù { )البثني مقيمني فيها، )٥ ،}  $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$#uρ { )ما دامت مسوات اجلنة والنار وأرضها، وكل ما عالك : ، قال الضحاك)٦

 هذا عبارة :وأظلك فهو مساء، وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض، وقال أهل املعاين
ال آتيك ما دامت السموات واألرض، وال يكون : عن التأبيد على عادة العرب، يقولون

ω  {: كذا ما اختلف الليل والنهار، يعنون أبدا قوله Î) $ tΒ u!$ x© y7 •/u‘ 4 { )وا يف ، اختلف)٧

االستثناء يف أهل الشقاء يرجع إىل قوم من املؤمنني : هذين االستثنائني، فقال بعضهم
يدخلهم اهللا النار بذنوب اقترفوها، مث خيرجهم منها فيكون ذلك استثناء من غري اجلنس؛ 
ألن الذين أخرجوا من النار سعداء، استثناهم اهللا من مجلة األشقياء، وأما االستثناء يف أهل 

إال ما شاء ربك من : عادة فريجع إىل مدة لبثهم يف النار قبل دخول اجلنة، وقيلالس
الفريقني من تعمريهم يف الدنيا واحتباسهم يف الربزخ ما بني املوت والبعث، قبل مصريهم 

معىن إال ما شاء : إىل اجلنة أو النار يعين هم خالدون يف اجلنة أو النار إال هذا املقدار، وقيل
خالدين فيها ما دامت السموات واألرض سوى ما شاء : ما شاء ربك، معناهسوى : ربك

                                                                                                                                            
 . ١٠٥: سورة هود آية ) ١(
 . ١٠٥: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ٧(
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١١٣٢ 

: اهللا من الزيادة على قدر مدة بقاء السموات واألرض، وذلك هو اخللود فيها، كما تقول
. إال مبعىن الواو، أي: سوى األلفني اللتني تقدمتا، وقيل: لفالن علي ألف إال األلفني، أي
لئال يكون للناس عليكم : النار، وهؤالء يف اجلنة، كقولهوقد شاء ربك خلود هؤالء يف 

معناه ولو شاء ربك ألخرجهم منها، : وال الذين ظلموا، وقيل: حجة إال الذين ظلموا، أي
هذا استثناء استثناه اهللا وال يفعله، : ولكنه ال يشاء؛ ألنه حكم هلم باخللود، وقال الفراء

βÎ) y7¨  {. لك وعزميتك أن تضربهواهللا ألضربنك إال أن أرى غري ذ: كقولك −/u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 

ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇⊃∠∪ { )١( . 

]١٠٨ [}  * $ ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#ρ ß‰Ïèß™ { )بضم ) سعدوا( ، قرأ محزة والكسائي وحفص)٢

أسعد مبعىن واحد، وقرأ اآلخرون بفتح : رزقوا السعادة، وسعدوا: السني وكسر العني، أي
θ#)  {السني قياسا على  à)x© { )٣( .}  ’ Å∀sù Ïπ ¨Ψ pgø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$#uρ ω Î) $ tΒ u!$ x© y7 •/u‘ ( { )إال ما مكثوا يف النار حىت أدخلوا اجلنة، : ، قال الضحاك)٤

$!¹  {. ثنياهاهللا أعلم ب: قال قتادة sÜtã uöxî 7Œρ ä‹øgxΧ ∩⊇⊃∇∪ { )غري مقطوع، قال ابن : ، أي)٥

$!¹  {: أخربنا اهللا تعاىل بالذي يشاء ألهل اجلنة، فقال: زيد sÜtã uöxî 7Œρ ä‹øgxΧ ∩⊇⊃∇∪ { )مل )٦ ،

 . خيربنا بالذي يشاء ألهل النار

                                                 
 . ١٠٧: سورة هود آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة هود آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣٣ 

 ..... قوله تعاىل فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد َهُؤلَاِء
]١٠٩ [}  Ÿξ sù à7 s? ’Îû 7π tƒ öÏΒ { )يف شك، )١ ،}  $ £ϑ ÏiΒ ß‰ç7÷ètƒ ÏIω àσ¯≈ yδ 4 { )؛ أهنم )٢

$  {ضـالل،  tΒ šχρ ß‰ç6 ÷ètƒ ω Î) $ yϑ x. ß‰ç7÷è tƒ { )كما كان يعبد، : ، فيه إضمـار، أي)٣

}  Νèδäτ !$ t/# u ÏiΒ ã≅ö7s% 4 $ ¯ΡÎ)uρ öΝèδθ—ùuθ ßϑ s9 öΝåκz: ÅÁ tΡ { )اجلزاء هو حظهم من)٤  .}  uöxî 

<Éθ à)ΖtΒ ∩⊇⊃∪ { )٥( . 

]١١٠ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9$# { )التوراة، )٦ ،}  y#Î= çG ÷z $$ sù ÏµŠ Ïù 4 { )٧( ،

 }  Ÿω فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن، يعزي نبيه öθ s9uρ ×π yϑ Î= x. ôM s)t7y™ 

ÏΒ y7 Îi/¢‘ { )يف تأخري العذاب عنهم، )٨ }  z ÅÓà)s9 öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )لعذبوا يف احلال : ، أي)٩

’ öΝåκ̈ΞÎ)uρ  {وفرغ من عذاهبم وإهالكهم،  Å∀ s9 7e7x© çµ÷ΖÏiΒ 5=ƒ ÌãΒ ∩⊇⊇⊃∪ { )موقع يف الريبة )١٠ ،

 . والتهمة

                                                 
 . ١٠٩: سورة هود آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة هود آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٠: ة هود آية سور) ٦(
 . ١١٠: سورة هود آية ) ٧(
 . ١١٠: سورة هود آية ) ٨(
 . ١١٠: سورة هود آية ) ٩(
 . ١١٠: سورة هود آية ) ١٠(
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١١٣٤ 

]١١١ [}  ¨β Î)uρ yξä. { )ساكنة النون )وإن كال( : كثري ونافع وأبو بكر، قرأ ابن)١ ،

$  {على ختفيف إن الثقيلة، والباقون بتشديدها،  £ϑ©9 { )شددها هنا ويف يس )٢ 

 الزخرف، والطارق، ابن عامر وعاصم ومحزة، وافق أبو جعفر ههنا، ويف الطارق ويف
ملن ) وإن كال( األصل فيه: بالتشديد عاصم ومحزة، والباقون بالتخفيف، فمن شدد قال

ما، فوصلت من اجلارة مبا، فانقلبت النون ميما لإلدغام، فاجتمعت ثالث ميمات فحذفت 
ههنا مبعىن من هو اسم جلماعة من الناس كما قال ) ما( إحداهن، فبقيت ملا بالتشديد، و

θ#)  {: تعاىل ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 { )وإن كال ملن : من طاب لكم، واملعىن: ، أي)٣

صلة زيدت بني الالمني ليفصل بينهما ) ما( :مجاعة ليوفينهم، ومن قرأ بالتخفيف قال
ملن ليوفينهم، : مبعىن من، تقدير) ما( وإن كال ليوفينهم، وقيل: عىنكراهة اجتماعهما، وامل

الم التأكيد اليت تدخل على خرب إن، ويف ليوفينهم الم القسم، والقسم ) ملا( والالم يف
öΝåκ̈]uŠÏjùuθ  {مضمر تقديره واهللا،  ã‹s9 y7 •/u‘ óΟßγ n=≈ yϑ ôãr& 4 { )جزاء أعماهلم، : ، أي)٤}  …çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ×Î6 yz ∩⊇⊇⊇∪ { )٥( . 

 }  öΝ قوله] ١١٢[ É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é& { )استقم على دين ربك : ، أي)٦

  {والعمل به والدعاء إليه كما أمرت،  tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ { )من آمن : ، أي)٧

 االستقامة أن تستقيم على األمر  ابمعك فليستقيموا، قال عمر بن اخلط
                                                 

 . ١١١: سورة هود آية ) ١(
 . ١١١: سورة هود آية ) ٢(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ١١١: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١١: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٢:  آية سورة هود) ٦(
 . ١١٢: سورة هود آية ) ٧(
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١١٣٥ 

قلت،  {: والنهي، وال تروغ روغان الثعلب، وعن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال

آمنت : قل: "يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك، قال
Ÿω  {. )٢( )١( } باهللا مث استقم uρ (# öθ tó ôÜ s? 4 { )ال جتاوزوا أمري وال تعصوين، )٣ 

…  {. وال تغلوا فتزيدوا على ما أمرت وهنيت: معناه: وقيل çµ ¯Ρ Î) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

× ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪ { )ال خيفى عليه من أعمالكم شيء، قال ابن عباس رضي اهللا )٤ ،

:  آية هي أشد عليه من هذه اآلية، ولذلك قال ما نزلت على رسول اهللا: عنهما
إن  {:  قال  عن النيب ريرةوعن أيب ه. )٥( } شيبتين هود وأخواهتا {

الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، 
 . )٧( )٦( } واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة

 }  Ÿω قوله] ١١٣[ uρ (# þθ ãΖ x. ö s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß { )قال ابن عباس )٨ ،

: هو احملبة وامليل بالقلب، وقال أبو العالية: وال متيلوا، والركون: رضي اهللا عنهما
ال تطيعوهم، :  ال تداهنوا الظلمة، وعن عكرمة:ال ترضوا بأعماهلم، قال السدي

                                                 
، الدارمي )٤/٣٨٥(، أمحد )٣٩٧٢(، ابن ماجه الفنت )٢٤١٠(، الترمذي الزهد )٣٨(مسلم اإلميان ) ١(

 ). ٢٧١٠(الرقاق 
 . ٣١ / ١ واملصنف يف شرح السنة ٦٥ / ١) ٣٨(أخرجه مسلم يف اإلميان رقم ) ٢(
 . ١١٢: سورة هود آية ) ٣(
 . ١١٢: ة سورة هود آي) ٤(
 .  رواه ابن مردويه يف تفسريه٢٠ / ٢قال يف كشف اخلفاء ج ) ٥(
 ). ٥٠٣٤(، النسائي اإلميان وشرائعه )٣٩(البخاري اإلميان ) ٦(
 / ٤ واملصنف يف شرح السنة ٩٣ / ١هو السري بالليل، واحلديث أخرجه البخاري يف االميان : الدجلة) ٤(

٥٠، ٤٩ . 
 . ١١٣: سورة هود آية ) ٨(
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١١٣٦ 

ãΝ  {. ال تسكنوا إىل الذين ظلموا: وقيل ä3 ¡¡ yϑ tG sù { )فتصيبكم، )١ ،}  â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ 

Ν à6 s9  Ï iΒ Èβρ ßŠ «! $# ô ÏΒ u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& { )أعوان مينعونكم من عذابه، : ، أي)٢}  ¢Ο èO Ÿω 

šχρ ç |ÇΖ è? ∩⊇⊇⊂∪ { )٣( . 

 }  ÉΟ قوله] ١١٤[ Ï% r & u ρ n ο 4 θ n = ¢Á9 $ # Ç’ n û t  s Û Í‘$ p κ ¨]9 $ الغداة : ، أي)٤( } #

$  {. طرفا النهار صالة الصبح والظهر والعصر: والعشي، قال جماهد Z s 9 ã— u ρ z  Ï iΒ 

È≅ øŠ ©9 $ صالة الفجر والظهر طرف، : ، صالة املغرب والعشاء، وقال مقاتل)٥( } 4 #

: وصالة العصر واملغرب طرف، وزلفا من الليل يعين صالة العشاء، وقال احلسن
س طرفا النهار الصبح والعصر، وزلفا من الليل املغرب والعشاء، وقال ابن عبا

طرفا النهار الغداة والعشـي، يعين صالة الصبـح واملغـرب، : رضي اهللا عنهما
$  {: قولـه Z s 9 ã— u ρ z  Ï iΒ È≅ øŠ ©9 $ زلفة وقرأ أبو جعفر : ، أي ساعته، واحدهتا)٦( } 4 #

β¨  {. زلفا بضم الالم Î) ÏM≈ u Ζ | ¡ p t ø: $ # t  ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t ↔ Í hŠ ¡¡9 $ ، يعين إن الصلوات )٧( } 4 #

أن رجال أصاب من امرأة  {  اخلمس يذهنب اخلطيئات، عن ابن مسعود

ÉΟ  { فأخربه، فأنزل اهللا تعاىل  قبلـة فأتـى النيب Ï% r & u ρ n ο 4 θ n = ¢Á9 $ # Ç’ n û t  s Û Í‘$ p κ ¨]9 $ # 

                                                 
 . ١١٣: سورة هود آية ) ١(
 . ١١٣: سورة هود آية ) ٢(
 . ١١٣: سورة هود آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٦(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣٧ 

$ Z s 9 ã— u ρ z  Ï iΒ È≅ øŠ ©9 $ # 4 ¨β Î) ÏM≈ u Ζ | ¡ p t ø: $ # t  ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t ↔ Í hŠ ¡¡9 $  قال أيب هريرة أن } )١( } 4 #

الصلـوات اخلمـس واجلمعـة إىل اجلمعة  {:  كان يقول رسول اهللا

. )٣( )٢( } جتنبـت الكبائـرورمضان إىل رمضـان مكفرات ملا بينهـن إذا ا

}  y 7 Ï9≡ s Œ { )هـو إشارة إىل القرآن، : ذلك الذي ذكرنـا، وقيـل: ، أي)٤

}  3 “ t  ø. ÏŒ { )عظة )٥ ،}  š  Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ∩⊇⊇  . ، أي ملن ذكره)٦( } ∪⊇

]١١٥ [}  ÷ É9 ô¹ $# uρ { )على الصالة، : ما تلقى من األذى، وقيل يا حممد على )٧

ö  {نظريه  ãΒ ù& uρ y7 n= ÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ ( { )٨( .}  ¨β Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9  . املصلني: يعين: ، يف أعماهلم، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٩( } ∪∋⊆⊆∩ #$

 }  Ÿω قوله] ١١٦[ öθ n= sù { )فهال، )١٠ }  tβ% x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# { )اليت )١١ ،

=ÏΒ ôΜä3Î  {أهلكناهم،  ö6 s% { )اآلية للتوبيخ )١٢ ،} (#θ ä9'ρ é& 7π̈ŠÉ)t/ { )أي أولوا متييز، )١ ،

                                                 
 . ١١٤: سورة هود آية ) ١(
 ). ٢١٤(، الترمذي الصالة )٢٣٣(مسلم الطهارة ) ٢(
 . ١٧٧ / ٢ واملصنف يف شرح السنة ٢٠٩ / ١) ٢٣٣( مسلم يف الطهارة رقم أخرجه) ٣(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٤: سورة هود آية ) ٦(
 . ١١٥: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٨(
 . ١١٥: سورة هود آية ) ٩(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ١٠(
 . ١١٦ : سورة هود آية) ١١(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣٨ 

فالن ذو بقية إذا كان فيه خري، معناه فهال كان : وقيل أولوا طاعة، وقيل أولوا خري، يقال
معناه أولوا بقية من : من القرون من قبلكم من فيه خري ينهي عن الفساد يف األرض؟ وقيل

šχ  {. فالن على بقية مـن اخلري إذا كان على خصلة حممودة: خري، يقال öθ pκ÷]tƒ Çtã 

ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )مل يكن :  أي، أي يقومون بالنهي عن الفساد، ومعناه جحدا،)٢

ω  {. بقيـةفيهم أولوا  Î) WξŠ Î= s% { )لكن قليال، : ، هذا استثناء منقطع معناه)٣}  
ô £ϑ Ï iΒ $ uΖ øŠ pgΥ r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ 3 { )وهم أتباع األنبياء كانوا ينهون عـن الفسـاد يف )٤ ،

yì  {. األرض t7 ¨? $# uρ š Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß !$ tΒ (#θ èù Ì ø? é& { )نعموا، )٥ ،}  Ïµ‹ Ïù { )٦( 
عودوا من النعيم : خولوا، وقال الفراء: املنعم، وقال مقاتل بن حيان: واملترف

واتبــع الذين ظلموا مـا عـودوا من النعيم واللذات : واللذات وإيثار الدنيا أي
θ#)  {. اآلخرةوإيثار الدنيا على  çΡ% x. uρ š ÏΒ Ì øg èΧ ∩⊇⊇∉∪ { )كافرين)٧ ، . 

]١١٧ [}  $ tΒ uρ tβ% Ÿ2 š •/u‘ š Ï= ôγ ãŠÏ9 3“ tà)ø9$# 8Νù= ÝàÎ/ { )ال يهلكهم : ، أي)٨

$  {بشركهم،  yγ è= ÷δr&uρ šχθ ßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ { )فيما بينهم يتعاطون اإلنصاف وال يظلم )٩ ،

                                                                                                                                            
 . ١١٦: سورة هود آية ) ١(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٢(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٣(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٦(
 . ١١٦: سورة هود آية ) ٧(
 . ١١٧: سورة هود آية ) ٨(
 . ١١٧: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٣٩ 

ال يهلكهم بظلم منه وهم مصلحون يف : بعضهم بعضا، وإمنا يهلكهم إذا تظاملوا، وقيل
 . ماهلم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوهبم السيئاتأع

 .... قوله تعاىل فَلَمَّا ذََهُبوا ِبِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِة الُْجبِّ
 }  öθ قولـه] ١١٨[ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yè pg m: }¨$ ¨Ζ9 Zπ  {. ، كلهـم)١( } #$ ¨Β é& 

Zο y‰ Ïn≡ uρ ( { )على دين واحد)٢ ، .}  Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ š Ï Î= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ { )على أديان )٣ 

 . شىت من بني يهودي ونصراين وجموسي ومشرك

]١١٩ [}  ω Î) tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ 4 { )لكن من رحم ربك فهداهم إىل احلق، : ، معناه)٤

y7  {فهم ال خيتلفون،  Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz 3 { )ولالختالف خلقهم، : ، قال احلسن وعطاء)٥

خلقهم ليكون فريق يف اجلنة وفريق يف : سألت مالكا عن هذه اآلية، فقال: وقال أشهب
فريقا لرمحته وفريقا لعذابه، خلق : الذي أختاره فقول من قال: السعري، وقال أبو عبيدة

وللرمحة خلقهم، يعين الذين رمحهم، وقال : وقال ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك
خلق أهل الرمحة للرمحة، وأهل االختالف لالختالف، وحمصول اآلية أن أهل : الفراء

. فالباطل خمتلفون وأهل احلق متفقون فخلق اهللا أهل احلق لالتفاق، وأهل الباطل لالختال
}  ôM £ϑ s?uρ èπ yϑ Î= x. y7În/u‘ { )ومت حكم ربك، )٦ ،}  ¨βV| øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ 

tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ١١٨: سورة هود آية ) ١(
 . ١١٨: سورة هود آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة هود آية ) ٣(
 . ١١٩: سورة هود آية ) ٤(
 . ١١٩: سورة هود آية ) ٥(
 . ١١٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة هود آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٠ 

]١٢٠ [}  yξ ä.uρ È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 { )معناه)١ ، :

من أخبارهم وأخبار أممهم نقصها عليك : لرسل، أيوكل الذي حتتاج إليه من أنباء ا
 إذا مسعها كان يف ذلك  لنثبت به فؤادك، لرتيدك يقينا ونقوي قلبك، وذلك أن النيب

%!x8u  {. تقوية لقلبه على الصرب ألذى قومه y ùρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ‘,ys ø9$# { )قال احلسن وقتادة)٢ ، :

يف هذه السورة، وهذا قول األكثرين، خص هذه السورة : يف هذه الدنيا، وقال غريمها
π×  {. تشريفا، وإن كان قد جاءه احلق يف مجيع السور sàÏã öθ tΒ uρ { )وجاءتك : ، أي)٣

“3  {موعظة،  tø.ÏŒuρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄⊃∪ { )٤( . 

]١٢١ [}  ≅ è% uρ t Ï%©#Ïj9 Ÿω tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ (#θ è= yϑ ôã$# 4’ n?tã öΝä3ÏG tΡ% s3tΒ { )أمر هتديد ووعيد، )٥ ،

}  $ ¯ΡÎ) tβθ è=Ïϑ≈ tã ∩⊇⊄⊇∪ { )٦( . 

]١٢٢ [}  (#ÿρ ãÏàtGΡ$#uρ { )ما حيل بنا من رمحة اهللا، ، )٧}  $ ¯ΡÎ) tβρãÏàtFΖãΒ ∩⊇⊄⊄∪ { )٨( ،

 . ما حيل بكم من نقمة اهللا

]١٢٣ [}  ¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ { )ما غاب عن العباد : ، أي)٩

Ïµ  {فيهما،  ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö ãƒ ã øΒ F{ $# … ã& —# ä. { )يف املعاد، قرأ نافع وحفص يرجع بضم )١ ،
                                                 

 . ١٢٠: سورة هود آية ) ١(
 . ١٢٠: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٢٠:  سورة هود آية )٤(
 . ١٢١: سورة هود آية ) ٥(
 . ١٢١: سورة هود آية ) ٦(
 . ١٢٢: سورة هود آية ) ٧(
 . ١٢٢: سورة هود آية ) ٨(
 . ١٢٣: سورة هود آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤١ 

كسر اجليم، أي يعود وقرأ اآلخرون بفتح الياء و. يرد: أي: بضم الياء وفتح اجليم
çν  {. األمر كله إليه حىت ال يكون للخلق أمر ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 { )وثق )٢ ،

$  {به،  tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ { )قرأ أهل املدينة والشام وحفص )٣ ،

بالتاء ههنا ويف آخر سورة النمل، وقرأ اآلخرون بالياء فيهما، ) تعملون( :ويعقوب
 . خامتة التوراة خامتة سورة هود: قال كعب

                                                                                                                                            
 . ١٢٣: سورة هود آية ) ١(
 . ١٢٣: سورة هود آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة هود آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٢ 

 سورة ُيوُسُف ) ١٢(
 .... الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الُْمِبِنيقوله تعاىل 

 . سورة يوسف عليه السالم مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية

]١ [}  !9# 4 y7ù= Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )البني حالله وحرامه : ، أي)١

 . ظهر: مبني واهللا بركته وهداه ورشده، فهذا من بان أي: ادةوحدوده وأحكامه، قال قت
 . مبني احلق من الباطل واحلالل من احلرام، فهذا من أبان مبعىن أظهر: وقال الزجاج

]٢ [}  ! $ ¯Ρ Î) çµ≈ o Ψ ø9 t “Ρ r $  {، يعين الكتاب، )٢( } & ºΡ≡ u  ö è% $ wŠ Î/ t  t ã öΝ ä3 ¯= y è ©9 

š χθ è= É) ÷è s  . أنزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه: ، أي)٣( } ∪⊅∩ ?

]٣ [}  ßøt wΥ È à)tΡ y7 ø‹n= tã { )أي نقرأ، )٤ ،}  z|¡ôm r& ÄÈ |Á s)ø9$# { )والقاص )٥ ،

نبني لك أخبار األمم السالفة : هو الذي يتبع اآلثار، ويأيت باخلرب على وجهه، معناه
املراد منه قصة يوسف عليه السالم خاصة، مساها : قيلوالقرون املاضية أحسن البيان، و

أحسن القصص ملا فيها من العرب واحلكم والنكت والفوائد اليت تصلح للدين والدنيا، من 
سري امللوك واملماليك والعلماء ومكر النساء والصرب على أذى األعداء، وحسن التجاوز 

$!  {. عنهم بعد االلتقاء وغري ذلك من الفوائد yϑ Î/ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) { )املصدر، أي) ما( )٦ :

≈›x#  {بإحيائنا إليك،  yδ tβ#uöà)ø9$# βÎ)uρ |MΨà2 { )وقد كنت، )٧ ،}  ÏΒ Ï& Î#ö7s% { )١( ،

                                                 
 . ١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢: وسف آية سورة ي) ٢(
 . ٢: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٣ 

zÏϑ  {من قبل وحينا، : أي s9 šÎ= Ï≈ tóø9$# ∩⊂∪ { )ملن الساهني عن هذه القصة ال )٢ ،

 . تعلمها

 }  øŒ قوله] ٤[ Î) tΑ$ s% ß# ß™θ ãƒ Ïµ‹ Î/ L{ { )اذكر إذا قال يوسف ألبيه، : ، أي)٣

و عريب، سئل أبو احلسن اسم عربي، ولذلك ال جيري عليه الصرف، وقيل ه: ويوسف
العبد، واجتمعا يف : احلزن، واألسيف: األسف يف اللغة: األقطع عن يوسف؟ فقال

ÏM  {. يوسف عليه السالم فسمي به t/ r' ¯≈ tƒ { )يا ( ، قرأ أبو جعفر وابن عامر)٤

يا أبتاه، والوجه أن أصله يا أبتا : بفتح التاء يف مجيع القرآن على تقدير، )أبت
باأللف، وهي بدل عن يا ء اإلضافة، فحذفت األلف كما حتذف التاء فبقيت الفتحة 
تدل على األلف كما تبقى الكسرة تدل على الياء عند حذف الياء، وقرأ 

 يا أبيت، فحذفت )٥( أن أصلهبكسر التاء يف كل القرآن، والوجه ) يا أبت( اآلخرون
$ÏŠ  {: الياء ختفيفا واكتفاء بالكسرة؛ ألن باب النداء حذف يدل على ذلك قوله t7 Ïè≈ tƒ 

Èβθ à) ¨? $$ sù ∩⊇∉∪ { )٦( ،}  ’ Î oΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $ Y6 x. öθ x. { )جنمـا من جنـوم : ، أي)٧

§{  {السمـاء ونصب الكواكب على التفسري،  ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ ÷ƒ r& u‘ ’ Í< 

š Ï‰ Éf≈ y™ ∩⊆∪ { )ومل يقل رأيتها إيل ساجدات، واهلاء وامليم والياء والنون من )٨ ،

                                                                                                                                            
 . ٣: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 ) :. يا أبت، واجلزم حيرك إىل كسر: لهألن أص: (يف ط دار طيبة) ٥(
 . ١٦: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٤: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٤ 

كنايات من يعقل؛ ألنه ملا أخرب عنها بفعل من يعقل عرب عنها بكناية من يعقل كقوله 
$  {: تعاىل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# (#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ { )وكان النجوم يف التأويل أخواته، )١ 

كانوا أحد عشر رجال يستضاء هبم كما يستضاء بالنجوم، والشمس أبوه والقمر أمه، 
رآها ليلة : وكان يوسف عليه السالم ابن اثنيت عشرة سنة حني رأى هذه الرؤيا، وقيل

 : ة ليلة القدر فلما قصها على أبيهاجلمع
 ..... قوله تعاىل قَالَ َيا ُبَنيَّ لَا َتقُْصْص ُرْؤَياَك َعلَى ِإْخَوِتَك فََيِكيُدوا لََك كَْيًدا

]٥ [}  tΑ$ s% ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁ ø) s? x8$ tƒ ö â‘ #’ n? tã y7 Ï? uθ ÷z Î) { )وذلك أن رؤيا )٢ ،

األنبياء عليهـم السالم وحي فعلم يعقوب أن إخوته إذا مسعوهـا حسـدوه 
ρ#)  {فأمره بالكتمان،  ß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 # ´‰ øŠ x. ( { )إهالكك؛ ألهنم ال ، فيحتالوا يف)٣ 

y7  {يعلمون تأويلها فيحسدونك والالم يف قولـه  s9 { )صلـة، كقولـه )٤ 

öΝ  {: تعاىل Íκ Í h5 t Ï9 tβθ ç7 yδ ö tƒ ∩⊇∈⊆∪ { )هو مثل قوهلم نصحتك ونصحت : ، وقيل)٥

β¨  {. لك وشكرتك وشكرت لك Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρ ß‰ tã Ñ Î7 •Β ∩∈∪ { )٦( ،

 . ملهم على الكيد لعداوته القدميةيزين هلم الشيطان وحي: أي

 }  y7 قوله] ٦[ Ï9≡x‹x.uρ šŠÎ; tFøgs† y7•/u‘ { )يصطفيك بقوله يعقوب ليوسف )٧ ،

y7  {ك، كما رفع مرتلتك هبذه الرؤيا، فكذلك يصطفيك رب: عليهما السالم، أي ßϑ Ïk= yèãƒ uρ 

                                                 
 . ١٨: سورة النمل آية ) ١(
 . ٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٥: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٦: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٥ 

ÏΒ È≅ƒÍρ ù's? Ï]ƒ ÏŠ% tnF{$# { )يريد تعبري الرؤيا، مسي تأويال؛ ألنه يؤول أمره إىل ما رأى يف )١ ،

ΟÏFãƒ  {منامه، والتأويل ما يؤول إليه عاقبة األمر،  uρ …çµ tFyϑ ÷è ÏΡ š ø‹n= tã { )بالنبوة، : ، يعين)٢

}  #’n?tã uρ ÉΑ#u z>θà)÷è tƒ { )ه، فإن أوالده كلهـم كانـوا أنبياء، علـى أوالد: ، أي)٣

}  !$ yϑ x. $ yγ £ϑ n@ r& #’ n?tã y7 ÷ƒ uθ t/r& ÏΒ ã≅ ö6 s% tΛ Ïδ≡tö/Î) t,≈ pt ô Î)uρ 4 { )فجعلهما نبيني، )٤ ،}  ¨β Î) y7−/u‘ 

íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩∉∪ { )إجناؤه من : املراد من إمتام النعمة على إبراهيم اخللة، وقيل: ، وقيل)٥

كان : بإخراج يعقوب واألسباط من صلبه، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: الذبح، وقيل
ها مبصري أبويه وإخوته إليه أربعون سنة، وهو قول أكثر بني رؤيا يوسف هذه وبني حتقيق
كان بينهما مثانون سنة، فلما بلغت هذه الرؤيا إخوة : أهل التفسري، وقال احلسن البصري

ما رضي أن تسجد له إخوته حىت يسجد له أبواه فبغوه : يوسف حسدوه وقالوا
 . وحسدوه

%ô‰s)©9 tβ *  {: يقول اهللا تعاىل] ٧[ x. ’ Îû y#ß™θ ãƒ ÿÏµ Ï?uθ ÷z Î)uρ { )يف خربه وخرب : ، أي)٦

عجب، : على التوحيد أي عظة وعربة، وقيل) آية( ، قرأ ابن كثري)٧( } M≈tƒ#u×  {إخوته 

←t,Î#Í  {. على اجلمع) ياتآ( :وقرأ اآلخرون !$ ¡¡= Ïj9 ∩∠∪ { )وذلك أن اليهود سألوا )٨ ،

سألوه عن سبب انتقال ولد يعقوب :  عن قصة يوسف عليه السالم، وقيل رسول اهللا
                                                 

 . ٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٧: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٧: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٧: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٦ 

ة ملا يف من كنعان إىل مصر، فذكر هلم قصة يوسف مجيعها، فوجـدوها موافق
≈M×  {: التوراة فتعجبوا منها، فهذا معىن قوله tƒ# u t, Î# Í← !$ ¡¡= Ï j9 ∩∠∪ { )داللة : ، أي)١

]  {: آيات للسائلني وملن مل يسأل، كقوله:  وقيل على نبوة رسول اهللا !# uθ y™ 

t, Î# Í← !$ ¡¡= Ï j9 ∩⊇⊃∪ { )٢ (. 

معناه عربة للمعتربين، فإهنا تشتمل على حسد إخوة يوسف : ، وقيل]١٠: فصلت[
وما آل إليه أمرهم يف احلسد وتشتمل على رؤياه، وما حقق اهللا منها، وتشتمل على صرب 

اء الشهوة وعلى الرق وعلى اللبث يف السجن، وما آل إليه يوسف عليه السالم عن قض
أمره من امللك، وتشتمل على حزن يعقوب وصربه على فراق يوسف، وما آل إليه أمره 

 . من الوصول إىل املراد، وغري ذلك من اآليات

]٨ [}  øŒÎ) (#θ ä9$ s% ß#ß™θã‹s9 { )واهللا ليوسف، : ، الالم فيه جواب القسـم تقديره)٣

}  çνθ äz r&uρ { )بنيامني، )٤ ،}  =ym r& #’ n< Î) $ oΨŠ Î/r& $ ¨ΨÏΒ { )كان يوسف وأخوه بنيامني )٥ ،

من أم واحدة، وكان يعقوب عليه السالم شديد احلب ليوسف عليه السالم، وكان إخوته 
ßøt  {يرون منه من امليل إليه ما ال يرونه مع أنفسهم فقالوا هذه املقالة،  wΥuρ îπt7óÁ ãã { )٦( ،

العصبة ما بني : العصبة هي العشرة فما زاد، وقيل: مجاعة وكانوا عشرة، وقال الفراء: أي
ما بني العشرة إىل مخسة : ما بني الثالثة إىل العشرة، وقال جماهد: الواحد إىل العشرة، وقيل

مجاعة يتعصب بعضها لبعض ال واحد هلا : ا بني العشرة إىل األربعني، وقيلم: عشر، وقيل

                                                 
 . ٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠: صلت آية سورة ف) ٢(
 . ٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٧ 

β¨  {. من لفظهـا كالنفـر والرهـط Î) $ tΡ$ t/r& ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩∇∪ { )أي خطأ بني )١ ،

أخاه علينا، وليس املراد من هذا الضالل، الضالل عن الدين ولو أرادوه أمر إيثاره يوسف و
لكفروا به، بل املراد منه اخلطأ يف تدبري أمر الدنيا يقولون حنن أنفع يف أمر الدنيا وإصالح 
أمر معاشه ورعي مواشيه من يوسف، فنحن أوىل باحملبة منه فهو خمطئ يف صرف حمبته 

 . إليه

]٩ [}  ( #θ è= çG ø% $ # y # ß™θ ãƒ Íρ r & çνθ ãm t  ôÛ $ # $ ZÊ ö‘ r إىل أرض تبعد عن : ، أي)٢( } &

≅ã  {يف أرض تأكله السباع، : أبيـه، وقيل øƒ s † öΝ ä3 s ، خيلص لكم، )٣( } 9

çµ  {ويصف لكم  ô_ u ρ öΝ ä3‹ Î/ r )  {، عن شغله بيوسف، )٤( } & #θ çΡθ ä3 s ? u ρ .  ÏΒ 

 Íν Ï‰ ÷è t $  {، من بعد قتل يوسف، )٥( } / YΒ öθ s % t  Ås Î=≈ | ¹ ∩∪ { )تائبني أي)٦ ، :

صاحلني يصلح أمركم فيما : توبوا بعدما فعلتم هذا يعف اهللا عنكم، وقال مقاتل
 .  أبيكمبينكم وبني

]١٠ [}  tΑ$ s% ×≅ Í← !$ s% öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω (#θ è=çG ø)s? y#ß™θ ãƒ { )القتل كبرية :  هناهم عن قتله وقال)٧

çνθ  {. عظيمة à)ø9r&uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb=àf ø9$# { )٨ (. 

                                                 
 . ٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٩: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٩: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٩: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٩: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٠: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٠: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٨ 

كل موضـع ستر عنك الشيء : يف أسفـل اجلب وظلمته، والغيابـة: أي
çµ  {قطع ومل يطو : البئر غري املطوية؛ ألنه جب، أي: وغيبه، واجلب ôÜ É) tG ù= tƒ { )١( ،

âÙ  {يأخذه، وااللتقاط أخـذ الشيء مـن حيث ال حيتسبـه اإلنسـان،  ÷è t/ 

Íο u‘$ §‹ ¡¡9 نه، بعض املسافرين فيذهـب به إىل ناحية أخرى فتسترحيوا م: ، أي)٢( } #$

}  β Î) óΟ çGΨ ä. t, Î# Ïè≈ sù ∩⊇⊃∪ { )إن عزمتم على فعلكم، قال حممد بن إسحاق: ، أي)٣ :

اشتمل فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وقلة الرأفة بالصغري 
 والغدر باألمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم، وعفا اهللا عنهم الذي ال ذنب له،

إهنما عزموا على : ذلك كله حىت ال ييأس أحد من رمحة اهللا، وقال بعض أهل العلم
قتله وعصمهم اهللا رمحة هلم، ولو فعلوا هللكوا أمجعون، وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم 

كان : وهم أنبياء؟ قال) نلعب( واكيف قال: اهللا تعاىل، وسئل أبو عمرو بن العالء
ذلك قبل أن نبأهم اهللا تعاىل، فلما أمجعوا على التفريق بينه وبني والده بضروب من 

 : احليل

]١١ [}  (#þθ ä9$ s% { )ليعقوب، )٤ ،}  $ tΡ$ t/r'̄≈ tƒ $ tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ0Β ù's? 4’ n?tã y#ß™θ ãƒ { )قال )٥ ،

بإمشام الضمة يف النون ) تأمنا( :بإمشام، وهو رواية عن نافع؟ وقرأ الباقون) تأمنا( :جعفر
 تأمننا بنونني على األوىل املدغمة، وهو إشارة إىل الضمة غري إحماض؛ ليعلم أن أصله ال

تفعلنا، فأدغمت النون األوىل يف الثانية، بدؤوا باإلنكار عليه يف ترك إرساله معهم، كأهنم 

                                                 
 . ١٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١١: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ١١: سورة يوسف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٤٩ 

$  {إنك ال ترسله معنا أختافنا عليه؟ : قالوا ¯ΡÎ)uρ …ã& s! tβθ ßs ÅÁ≈oΨ s9 ∩⊇⊇∪ { )يف :  قال مقاتل)١

™ã&ù#Å  {: الكالم تقدمي وتأخري، وذلك أهنم قالوا ألبيهم ö‘ r& $ oΨyè tΒ { )إين :  فقال أبوهم)٢

$  {: ليحزنين أن تذهبوا به، فحينئذ قالوا tΡ$ t/r'̄≈ tƒ $ tΒ y7 s9 Ÿω $ ¨Ζ0Β ù's? 4’n?tã y#ß™θ ãƒ $ ¯ΡÎ)uρ …ã& s! 

tβθ ßsÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪ { )الرب والعطف، إنا عاطفون : ، النصح ههنا هو القيام باملصلحة، وقيل)٣

 . عليه قائمون مبصلحته حنفظه حىت نرده إليك

]١٢ [}  ã& ù#Å™ ö‘ r& $ oΨ yè tΒ #Y‰xî { )إىل الصحراء، )٤ ،}  ôìs?ötƒ ó=yè ù= tƒ uρ { )قرأ أبو )٥ ،

) نرتع( :، وقرأ يعقوب)نرتع( عمرو وابن عامر بالنون فيهما وجزم العني يف
يعين يوسف، ) يرتع( بالياء، وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العني يف) ويلعب( ،بالنون

رتع : بالياء، والرتع هو االتساع يف املالذ؛ يقال) ويلعب( بالنون) نرتع( وقرأ اآلخرون
فالن يف ماله إذا أنفقه يف شهواته، يريد ونتنعم ونأكل ونشرب ونلهو وننشط، وقرأ أهل 

: بكسر العني، وهو يفتعل من الرعي، مث ابن كثري قرأ بالنون فيهما أي) يرتع( :احلجاز
يرعى : نتحارس وحيفظ بعضنا بعضا، وقرأ أبو جعفر ونافع بالياء إخبارا عن يوسف، أي

$  {. املاشية كما نرعى حنن ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ ys s9 ∩⊇⊄∪ { )٦( . 

                                                 
 . ١١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٢: ورة يوسف آية س) ٤(
 . ١٢: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٢: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٥٠ 

]١٣ [}  tΑ$ s% { )هلم يعقوب، )١ }  ’ÎoΤÎ) û Í_ çΡâ“ ós u‹s9 βr& (#θ ç7yδ õ‹s? Ïµ Î/ { )أي)٢ ، .

%∃ß  {أمل القلب بفراق احملبوب، : حيزنين ذهابكم به، واحلزن ههنا s{r&uρ β r& ã& s#à2 ù'tƒ Ü=øÏe%! $# 

óΟçFΡr& uρ çµ÷Ψ tã šχθ è=Ï≈ xî ∩⊇⊂∪ { )قوب كان رأى يف املنام أن ذئبا شد على ، وذلك أن يع)٣

أخاف أن يأكله الذئب، قرأ ابن كثري : يوسف، فكان خياف من ذلك، فمن مث قال
باهلمزة، وكذلك أبو عمرو إذا مل ) الذئب( :إمساعيل وقالون عن نافع وعاصم وابن عامر

، ومحزة يدرج، ومحزة إذا مل يقف، وقرأ الكسائي وورش عن نافع، وأبو عمرو ويف الدرج
تذابت الريح إذا : بترك اهلمزة يف اهلمز، أنه هو األصل؛ ألنه من قوهلم) الذيب( يف الوقف،

جاءت من كل وجه، وجيمع الذئب أذؤبا وذئابا باهلمزة، والوجه يف ترك اهلمز أن اهلمزة 
 . خففت فقلبت يا ء لسكوهنا وانكسار ما قبلها

]١٤ [}  (#θ ä9$ s% ÷ È⌡ s9 ã& s# Ÿ2 r& Ü= ø Ï e%! $# ß ós tΡ uρ îπ t7 óÁ ãã { )عشرة، )٤ ،}  !$ ¯Ρ Î) # ]Œ Î) 

tβρ ç Å£≈ y‚  . ، عجزة ضعفاء)٥( } ∪⊇⊆∩ 9©

]١٥ [}  $ £ϑ n= sù (#θç7yδ sŒ Ïµ Î/ (#þθ ãè uΗ ød r&uρ { )عزموا، : ، أي)٦}  β r& çνθ è= yèøgs† { )يلقوه، )٧ ،

}  ’Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb=ègø: $# 4 !$ uΖøŠym ÷ρ r&uρ Ïµ øŠs9Î) { )٨ (. 

                                                 
 . ١٣: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٤: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٥: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٥: سف آية سورة يو) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٥١ 

$!  {: أوحينا إليـه، كقولـه تعاىل: هذه الواو زائدة تقديره £ϑ n= sù $ yϑ n= ó™ r& … ã& ©# s? uρ 

È Î7 yf ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ { )ناديناه، :  أي)١}  Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Î m6 t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Ì øΒ r' Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ á ãè ô± o„ 

لتصدقن رؤياك ولتخربن إخوتك : أوحينا إىل يوسف عليه السالم: ، أي)٢( } ∪∋⊆∩

: بصنيعهم هذا، وهم ال يشعرون، بوحي اهللا وإعالمه إياه ذلك، قال جماهد، وقيل
معناه وهم ال يشعرون يوم ختربهم أنك يوسف، وذلك حني دخلوا عليه فعرفهم وهم 

حى إليه هبذا، وبعث إليه جربيل عليه السالم منكرون، واألكثرون على أن اهللا تعاىل أو
يؤنسه، ويبشره باخلروج، وخيربه أنه ينبئهم مبا فعلوه وجيازيهم عليه وهم ال يشعرون، 

مث إهنم ذحبوا أسخلة، وجعلوا دمها على قميص : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . يوسف علية السالم

 .... كُونَقوله تعاىل َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْب
]١٦ [}  ÿρ â!% y ùρ öΝèδ$t/r& [!$ t±Ïã šχθä3ö7tƒ ∩⊇∉∪ { )جاؤوا يف ظلمة : ، قال أهل املعاين)٣

العشاء ليكونوا أجرأ على االعتذار بالكذب، وروي أن يعقوب عليه السالم مسع صياحهم 
فما : ال قال:  هل أصابكم يف غنمكم شيء؟ قالواما لكم يا بين: وعويلهم فخرج وقال

 أصابكم وأين يوسف؟؟ 

]١٧ [}  ( #θ ä9$ s % ! $ t Ρ$ t / r ' ¯ ≈ t ƒ $ ¯Ρ Î) $ o Ψ ö7 y δ s Œ ß, Î7 o K ó¡ n Σ { )نترامى وننتضل، قال : ، أي)٤

$  {. قدامنانشتد على أ: السدي u Ζ ò2 t  s ? u ρ y # ß™θ ãƒ y ‰Ζ Ïã $ o Ψ Ïè≈ t G t Β { )عند : ، أي)٥

                                                 
 . ١٤ -١٣:سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٧: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٧: سورة يوسف آية ) ٥(
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١١٥٢ 

&ã  {. ثيابنا وأقمشتنا s# Ÿ 2 r ' s ù Ü= ø Ï e%! $ # ( ! $ t Β u ρ | MΡ r & 9 ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ u Ζ  مبصدق لنا )١( } 9©

}  öθ s 9 u ρ $ ¨Ζ à2 { )وإن كنا )٢ }  t  Ï% Ï‰≈ | كيف قالوا : ، فإن قيل)٣( } ∪⊃⊆∩ ¹

ليعقوب أنت ال تصدق الصادق؟ قيل معناه إنك تتهمنا يف هذا األمر؛ ألنك 
معناه ال تصدقنا؛ ألنه ال دليل : خفتنا عليه يف االبتداء، واهتمتنا يف حقه، وقيل

 . على صدقنا وإن كنا صادقني عند اهللا

]١٨ [}  ρ â!% y ùρ 4’n?tã Ïµ ÅÁŠÏϑ s% 5Θy‰Î/ 5> É‹x. 4 { )بدم كذب؛ ألنه مل يكن دم : ، أي)٤

إهنم لطخوا : بدم مكذوب فيه، فوضع املصدر موضع االسم، ويف القصة: يوسف، وقيل
كيف أكله الذئب ومل يشق قميصه : ل يعقوب عليه السالمالقميص بالدم ومل يشقوه، فقا

$tΑ  {فاهتمهم،  s% ö≅ t/ ôM s9§θ y™ { )زينت، )٥ }  öΝä3s9 öΝä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( ×ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗ sd ( { )٦( ،

فصرب مجيل أختاره، والصرب اجلميل : فأمري صرب مجيل، أو فعلي صرب مجيل، وقيل: معناه
$ª!$#uρ ãβ  {. الذي ال شكوى فيه وال جرع yè tGó¡ßϑ ø9$# 4’ n?tã $ tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪ { )أي)٧ ، :

 . أستعني باهللا على الصرب، على ما تكذبون

]١٩ [}  ôNu!% y` uρ ×ο u‘$ §‹y™ { )هنم يسريون ، وهم القوم املسافرون مسوا سيارة؛ أل)٨

يف األرض كانت رفقة من مدين تريد مصر، فأخطأوا الطريق فرتلوا قريبا من اجلب، وكان 

                                                 
 . ١٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٣: سورة هود آية ) ٣(
 . ١٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٨: ف آية سورة يوس) ٥(
 . ١٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٨: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٨(
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اجلب يف قفر بعيد من العمران للرعاة واملارة، وكان ماؤه ماحلا فعذب حني ألقي يوسف 
عليه السالم فيه، فلما نزلوا أرسلوا رجال من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر، لطلب 

θ#)  {. لك قوله عز وجلاملاء، فذ è= y™ ö‘ r'sù öΝèδ yŠÍ‘# uρ { )الذي يتقدم الرفقة إىل :  والوارد)١

>n’4  {املاء فيهيئ األرشية والدالء  ÷Šr'sù …çν uθ ø9yŠ ( { )أدليت : أرسلها يف البئر، يقال: ، أي)٢

الدلو إذا أرسلتها يف البئر، ودلوهتا إذا أخرجتها، فتعلق يوسف باحلبل فلما خرج إذا هو 
$tΑ  {بغالم أحسن ما يكون  s% 3“ uô³ç6≈ tƒ { )قرأ األكثرون هكذا باأللف وفتح الياء، )٣ ،

أن بشراي مضافة إىل يا ء املتكلم وهو منادى مضاف فموضعه نصب، وقرأ : والوجه
بغري يا ء اإلضافة على فعل، وأمال الراء محزة والكسائي وفتحها ) يا بشرى( :الكوفيون

≈›x#  {أبشروا، . املستقي أصحابه يقولبشر : عاصم وقيل yδ ÖΝ≈ n= äî 4 çνρ •| r&uρ { )أي )٤ ،

Zπ  {أخفوه،  yè≈ŸÒ Î/ 4 { )أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين : ، قال جماهد)٥

معهم، وقالوا هذا بضاعة استبضعها بعض أهل املاء إىل مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه 
أراد أن إخوة يوسف أسروا شأن يوسف، وقالوا هذا عبد لنا أبق منا، : املشاركة، وقيل
ª!$#uρ 7ΟŠ  {: قال اهللا تعاىل Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∪ { )فأتى يهوذا يوسف بالطعام فلم )٦ ،

جيده يف البئر فأخرب بذلك إخوته فطلبوه فإذا هم مبالك وأصحابه نزول فأتوهم فإذا هم 
إهنم هددوا يوسف حىت مل يعرف حاله، وقال :  ويقالبيوسف، فقالوا هذا عبد أبق منا،
   مثل قوهلم، مث باعوه، فذلك قوله

                                                 
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٩: سورة يوسف آية ) ٦(
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]٢٠ [}  çν ÷ρ uŸ° uρ { )باعوه، :  أي)١}  ¤∅ yϑ sVÎ/ <§øƒ r2 { )قال الضحاك )٢ ،

حرام؛ ألن مثن احلر حرام، ومسي احلرام خبسا؛ ألنه مبخوس الربكة، : ومقاتل والسدي
. بثمن قليل: خبس أي زيوف، وقال عكرمة والشعيب: وعن ابن عباس وابن مسعود

}  zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ { )بدل من الثمن، )٣ ،}  ;ο yŠρ ß‰ ÷è tΒ { )ذكر العدد عبارة عن قلتها، )٤ ،

إمنا قال معدودة؛ ألهنم كانوا يف ذلك الزمان ال يزنون ما كان أقل من أربعني : وقيل
θ#)  {عدوهنا عدا فإذا بلغت أوقية وزنوها، درمها، إمنا كانوا ي çΡ% Ÿ2 uρ { )يعين)٥ ، :

ÏµŠ  {إخوة يوسف،  Ïù { )يف يوسف : ، أي)٦}  z ÏΒ š Ï‰ Ïδ≡ ¨“9 $# ∩⊄⊃∪ { )٧( ،

كانوا يف الثمن من الزاهدين؛ ألهنم مل يكن : ألهنم مل يعلموا مرتلته عند اهللا، وقيل
قصدهم حتصيل الثمن إمنا كان قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه، مث انطلق مالك بن ذعر 

 بيوسف فذهبوا به حىت قدموا مصر، وعرضه مالك على البيع فاشتراه وأصحابه
 : صاحب أمر امللك، وكان على خزائن مصر يسمى العزيز فذلك قوله تعاىل

]٢١ [}  tΑ$ s% uρ “ Ï% ©! $# çµ1 u tI ô© $#  ÏΒ u óÇ Ï iΒ ÿ Ïµ Ï? r& t øΒ eω { )وامسها راعيل، وقيل)٨ ، :

’  {زليخا  ÍΓ Ì ò2 r& çµ1 uθ ÷W tΒ { )موضع اإلقامة، وقيل: مرتله ومقامه، واملثوى: ، أي)٩ :

                                                 
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٩(
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#  {. مرتلته: ن جريجأكرميـه يف املطعم وامللبس واملقام، وقال قتادة واب |¤ tã β r& 

!$ oΨ yè xΨ tƒ { )نبيعه بالربح إن أردنا البيع أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا، : ، أي)١}  ÷ρ r& 

… çν x‹ Ï‚ −G tΡ # V$ s! uρ 4 { )نتبناه: ، أي)٢ .}  y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ ©3 tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# { )٣( ،

 من اجلب، كذلك كما أنقذنا يوسف من القتل وأخرجناه. يف أرض مصر، أي: أي
…  {. مكنا له يف األرض فجعلناه على خزائنها çµ yϑ Ï k= yè ãΨ Ï9 uρ  ÏΒ È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ$ ym F{ $# 4 { )٤( 

. ؤيامكنا لـه يف األرض كي نعلمه من تأويل األحاديث، وهي عبارة عن الر: أي
}  ª! $# uρ ë= Ï9% yñ #’ n? tã  Íν Ì øΒ r& { )يفعل ما يشاء ال يغلبه شيء وال يرد عليه حكم )٥ 

إن اهللا مسئول على أمر : هي راجعة إىل يوسف عليـه السالم معنـاه: راد، وقيل
.  واإلحاطـة، ال يكله إىل أحد حىت يبلغـه منتهـى علمـه فيـهيوسف بالتدبري

}  £ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄⊇∪ { )٦ (. 

]٢٢ [}  $£ϑ s9uρ xn= t/ ÿ…çν £‰ä© r& { )منتهى شبابه وشدته وقوته ومعرفته )٧ ،}  çµ≈ oΨ÷ s?# u 

$ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïãuρ 4 { )يعين إصابة حكما : الفقه يف الدين، وقيل: النبوة، والعلم: ، فاحلكم)٨

أن العامل هو الذي يعلم : الفرق بني احلكيم والعامل: يف القول، وعلما بتأويل الرؤيا، وقيل

                                                 
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة يوسف آية ) ٨(
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١١٥٦ 

y7  {. األشياء واحلكيم الذي يعمل مبا يوجبه العلم Ï9≡x‹x.uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊄⊄∪ { )١( ،

الصابرين : املهتدين، وقال الضحاك: املؤمنني، وعنه أيضا: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . على النوائب كما صرب يوسف عليه السالم

قوله تعاىل َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَالَ 
 ..... اللَِّهَمَعاذَ 

]٢٣ [}  çµ ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷ t/  tã  Ïµ Å¡ ø ¯Ρ { )امرأة العزيز، : ، يعين)٢

ÏM  {طلب الفعل، واملراد ههنا أهنا دعته إىل نفسها ليواقعها، : واملـراودة s) ¯= yñ uρ 

šU≡ uθ ö/ F{ ôM  {أطبقتها، وكانت سبعة، : ، أي)٣( } #$ s9$ s% uρ |M ø‹ yδ š s9 4 { )٤( ،

بفتح اهلاء والتاء مجيعا، ) هيت لك( :هلم وأقبل، قرأ أهل الكوفة والبصرة: أي
) هيت( :بكسر اهلاء وفتح التاء، وقرأ ابن كثري) هيت( :وقرأ أهل املدينة والشام

بفتح اهلاء، وضم التاء، والوجه أن يف هذه الكلمة ثالث لغات هيت وهيت 
بكسر اهلاء، وضم ) هيت لك( :تادةوهيت، والكل مبعىن هلم، وقرأ السلمي وق

التاء مهموزا على مثال جئت، يعين هتيأت لك، وأنكره أبو عمرو والكسائي، 
مل حيك هذا عن العرب، واألول هـو املعروف عند العرب، قال ابن : وقاال
 }  |M  أقرأين النيب مسعود ø‹ yδ š s9 4 { )قال أبو عبيدة كان )٦( )٥ 

هي لغة ألهل حوران، وقعت إىل احلجاز معناها تعال، وقال : الكسائي يقول

                                                 
 . ٢٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٣: ورة يوسف آية س) ٥(
 . ،.  وصححه على شرط الشيخني٣٤٦ / ٢أخره احلاكم يف املستدرك ) ٦(
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هي لغة عربية، وهي كلمة : هي أيضا باحلورانية هلم، وقال جماهد وغريه: عكرمة
وال جتمع، ) يته( إن العرب ال تثين: قال أبو عبيدة: حث وإقبال على الشيء

$tΑ  {. وتؤنث، وإهنا صورة واحـدة يف كـل حال s% { )يوسف هلا عند )١ 

$sŒ  {ذلك،  yè tΒ «! أعـوذ باهللا وأعتصـم باهللا مما دعوتين إليـه، : ، أي)٢( } ) #$

}  … çµ ¯Ρ Î) þ’ Î n1 u‘ { )يريد أن زوجك قطفري سيدي )٣ }  z |¡ ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( { )٤( ،

اهلاء راجعة إىل اهللا تعاىل يريد أن : أكرم مرتيل، هذا قول أكثر املفسرين، وقيل: أي
…  {. آواين، ومن بالء اجلب عافاين: اهللا تعاىل ريب أحسن مثواي، أي çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ 

šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 إن فعل هذا فخنته يف أهله بعد ما أكرم مثواي فأنا : ، يعين)٥( } ∪⊃⊅∩ #$

 . ال يفلح الظاملون أي ال يسعد الزناة: ظامل، وال يفلح الظاملون، وقيل

]٢٤ [}  ô‰s)s9uρ ôM£ϑ yδ Ïµ Î/ ( §Νyδ uρ $ pκÍ5 { )واهلم هو املقاربة من الفعل من غري )٦ ،

مت : أن هذا ال يليق حبال األنبياء عليهم السالم، وقال: دخول فيه، وزعم بعض املتأخرين
ô‰s)s9uρ ôM£ϑ  {الكالم عند قوله  yδ Ïµ Î/ ( { )مث ابتدأ اخلرب عن يوسف عليه السالم فقال)٧  :

}  §Νyδ uρ $ pκÍ5 Iω öθ s9 β r& #u§‘ z≈ yδ öç/ Ïµ În/u‘ 4 { )لوال أن رأى : ، على التقدمي والتأخري، أي)٨

إن العرب ال : برهان ربه هلم هبا، ولكنه رأى الربهان فلم يهم،وأنكره النحاة، وقال
                                                 

 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ٦(
  .٢٤: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ٨(
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: لقد قمت لوال زيد، وهو يريد لوال زيد لقمت، وقيل: عن الفعل، فال تقول) لوال( تؤخر
له زوجة، وهذا التأويل متىن أن تكون : مهت بيوسف أن يفترشها، وهم هبا يوسف أي

وأمثاله غري مرضية؛ ملخالفتها أقاويل القدماء من العلماء الذين أخذ عنهم الدين والعلم، 
إن القدر الذي فعله يوسف عليه السالم كان من الصغائر، والصغائر جتوز : وقال بعضهم

 إذا كان هم ثابت، وهو: اهلم مهان: على األنبياء عليهم السالم، وقال بعض أهل احلقائق
معه عزم وعقد ورضى، مثل هم امرأة العزيز، والعبد مأخوذ به، وهم عارض، وهو اخلطرة 
وحديث النفس من غري اختيار وال عزم، مثل هم يوسف عليه السالم، والعبد غري مأخوذ 

Iω  {. به ما مل يتكلم أو يعمل öθ s9 β r& #u§‘ z≈ yδöç/ Ïµ În/u‘ 4 { )اختلفوا يف ذلك الربهان، )١ ،

إنه رأى صورة يعقوب، وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل : قال قتادة وأكثر املفسرين
يا يوسف تواقعها إمنا مثلك ما : نودي: السفهاء، وأنت مكتوب يف األنبياء، وقال السدي

ل الطري يف جوف السماء ال يطاق، ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع يف مل تواقعها مث
يف الربهان أنه رأى مثال : األرض ال يستطيع أن يدفع نفسه، وروى عطية عن ابن عباس

الربهان النبوة اليت أودعها اهللا يف : امللك، وقال جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنهما
كان يف البيت صنم :  وعن علي بن احلسني قال  اهللاصدره حالت بينه وبني ما يسخط

استحييت منه أن : مل فعلت هذا؟ فقالت: فقامت املرأة وسترته بثوب، فقال هلا يوسف
أتستحني مما ال يسمع وال يبصر وال يفقه؟ فأنا أحق أن : يراين على املعصية، فقال يوسف
 }  Iω أستحي مـن رىب وهرب، قوله öθ s9 β r& #u§‘ z≈ yδ öç/ Ïµ În/u‘ 4 { )جواب لوال )٢ 

 . لوال أن رأى برهان ربه لواقع املعصية: حمذوف تقديره

                                                 
 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٥٩ 

}  y7 Ï9≡x‹Ÿ2 t∃ÎóÇ uΖÏ9 çµ÷Ζtã uþθ ¡9$# u!$ t±ós xø9$#uρ 4 { )السوء : ، فالسوء اإلمث، وقيل)١

$ çµ̄ΡÎ) ôÏΒ…  {. الزنا: القبيح، والفحشاء tΡÏŠ$ t6 Ïã šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ { )أ أهل املدينة ، قر)٢

بفتح الالم حيث كان إذا مل يكن بعده ذكر الدين، زاد ) املخلصني( :والكوفة
املختارين ) املخلصني( يف سورة مرمي عليها السالم ففتحوا، ومعىن) خملصا( الكوفيون

$!  {: للنبوة، دليله ¯ΡÎ) Νßγ≈ oΨ óÁn= ÷z r& 7π |Á Ï9$ sƒ ¿2 “ tò2 ÏŒ Í‘# ¤$! ، وقرأ اآلخرون بكسر )٣( } ∪∌⊇∩ #$

 . املخلصني هللا الطاعة والعبادة: الالم، أي

]٢٥ [}  $ s)t6 tG ó™ $#uρ z>$ t7ø9$# { )بادرا إىل ، وذلك أن يوسف ملا رأى الربهان قام م)٤

باب البيت هاربا، وتبعته املرأة لتمسك الباب حىت ال خيرج يوسف، فسبق يوسف 
%ôN£‰s  {. وأدركتـه املرأة فتعلقـت بقميصـه خلفـه فجذبته إليها حىت ال خيرج uρ 

…çµ |ÁŠÏϑ s% { )فشقته :  أي)٥}  ÏΒ 9ç/ßŠ { )من خلف، فلما خرجا لقيا العزيز، : ، أي)٦

$  {: وهو قوله uŠxø9r&uρ $ yδ y‰Íh‹y™ #t$ s! É>$ t7ø9$# 4 { )وجدا زوج املرأة قطفري عند الباب : ، أي)٧

ôM  {جالسا مع ابن عم لراعيل فلما رأته هابته و  s9$ s% { )سابقـة بالقـول )٨ 

$  {لزوجهـا  tΒ â!#t“ y_ ôtΒ yŠ# u‘ r& y7Ï= ÷δ r'Î/ #¹þθ ß™ { )الزنا، مث خافـت عليـه أن : ، يعين)٩
                                                 

 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٤: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٢٥: ة يوسف آية سور) ٨(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٠ 

Hω  {يقتلـه فقالـت  Î) β r& zyf ó¡ç„ { )حيبس، : ، أي)١}  ÷ρ r& ëU#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄∈∪ { )٢( ،

 . ضرب بالسياط، فلما مسع يوسف مقالتها: أي

]٢٦ [}  t Α$ s % } ‘ Ïδ  Í_ ø? y Š u ρ≡ u ‘  t ã  Å¤ ø ¯Ρ 4 { )طلبت مين الفاحشة : ، يعين)٣

ما كان يريد يوسف أن يذكرهـا، فلمـا قالت : فأبيت وفررت منها، وقيل
{  {: املرأة ما جـزاء مـن أراد بأهلك سـوءا ذكـره، فقـال ‘ Ïδ  Í_ ø? y Š u ρ≡ u ‘ 

 t ã  Å¤ ø ¯Ρ 4 { )٤( .}  y ‰ Îγ x © u ρ Ó‰ Ïδ$ x ô  {، وحكـم حاكـم، )٥( } © Ï iΒ 

! $ y γ Î= ÷δ r كان : ، اختلفوا يف ذلك الشاهد، فقال سعيد بن جبري والضحاك)٦( } &

 وهو رواية العويف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  صبيا يف املهد أنطقه اهللا
ابن ماشطة ابنة : تكلم يف املهد أربعة وهم صغار {:  أنه قال عن النيب

فرعون، وشاهد يوسف، وصاحـب جريج، وعيسى ابن مرمي عليه 
وقال احلسن وعكرمة . املرأة كان ذلك الصيب ابن خال: وقيل )٨( )٧( } السالم،

هو : قال السدي. ا ذا رأيمل يكن صبيا ولكنه كان رجلًا حكيًم: وقتادة وجماهد

                                                 
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ٦(
 ). ١/٣١٠(أمحد ) ٧(
 من ٤٠ ومل يرفعه وابن حبان يف صحيحه ص٣٠٧ / ٢سند  واإلمام أمحد يف امل٥٥ / ١٦رواه ابن جرير ) ٨(

حديث صحيح اإلسناد ومل :  وقال٤٩٧ / ٢موارد الظمآن، وأخرجه احلاكـم يف املستدرك عن أيب هريرة 
 . خيرجاه، وصححه حممود شاكر يف تعليقه على الطربي



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦١ 

β  {: ابن عم راعيل فحكم فقال Î) š χ% x . … çµ ÝÁŠ Ïϑ s % £‰ è%  ÏΒ 9≅ ç6 è% { )من :  أي)١

ام،  ôM  {قّد s % y ‰ | Á s ù u θ èδ u ρ z  ÏΒ t  Î/ É‹≈ s 3 ø9 $ # ∩⊄∉∪ { )٢( . 

]٢٧[ ،}  β Î)uρ tβ% x. …çµ ÝÁŠÏϑ s% £‰è% ÏΒ 9ç/ßŠ ôMt/x‹s3sù uθ èδ uρ zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ { )٣( . 

]٢٨ [}  $ £ϑ n= sù #uu‘ { )قطفري، )٤ ،}  …çµ |ÁŠÏϑ s% £‰è% ÏΒ 9ç/ßŠ { )عرف خيانة )٥ 

$tΑ  {امرأته وبراءة يوسف عليه السالم،  s% { )هلا )٦ }  …çµ ¯ΡÎ) { )إن هذا : ، أي)٧

ÏΒ £ä.Ï‰ø‹Ÿ2 ( ¨β  {الصنيع،  Î) £ä.y‰ø‹x. ×Λ Ïàtã ∩⊄∇∪ { )إن هذا من قول الشاهد، : ، وقيل)٨

 : مث أقبل قطفري على يوسف فقال

]٢٩ [}  ß#ß™θ ãƒ { )يا يوسف، : ، أي)٩}  óÚÌôã r& ôtã #x‹≈ yδ 4 { )عن :  أي)١٠

معناه ال تكترث به فقد بان عذرك : وقيل. هذا احلديث فال تذكره ألحد حىت ال يشيع
“  {وبراءتك، مث قال المرأته،  ÌÏøó tG ó™ $#uρ Å7Î7/Ρx‹Ï9 ( { )تويب إىل اهللا، : ، أي)١١}  Å7 ¯ΡÎ) 

                                                 
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٢٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٢٧ :سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٢٩: سورة يوسف آية ) ١٠(
 . ٢٩: سورة يوسف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٢ 

ÏMΖà2 zÏΒ tÏ↔ ÏÛ$ sƒ ø: $# ∩⊄∪ { )إن هذا من قول الشاهد ليوسف : وقيل. ، من املذنبني)١

سلي زوجك أن ال يعاقبك ويصفح عنك، : راد بقوله واستغفري لذنبك، أيولراعيل، وأ
إنك كنت من اخلاطئني، من املذنبني حىت راودت شابا عن نفسه وخنت زوجك، فلما 

من اخلاطئات؛ ألنه مل يقصد به : من اخلاطئني ومل يقل: استعصم كذبت عليه، وإمنا قال
من القوم اخلاطئني، كقوله :  ذلك، تقديرهاخلرب عن النساء بل قصد به اخلرب عمن يفعل

ôM  {: تعاىل tΡ% x. uρ z ÏΒ t ÏF ÏΖ≈ s) ø9 $  {:  بيانه قوله تعاىل)٢( } ∪⊅⊆∩ #$ pκ ¨Ξ Î) ôM tΡ% x.  ÏΒ 7Θ öθ s% 

t Ì Ï≈ x. ∩⊆⊂∪ { )٣( . 

$ }  * tΑ قوله] ٣٠[ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 ، اآلية، يقول شاع أمر )٤( } #$

مدينة عني الشمس، وحتدثت النساء : وقيل.  مدينة مصريوسف واملرأة يف املدينة
ßN  {: بذلك وقلن r& t øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t è? $ yγ9 tG sù { )عبدها الكنعاين، : ، أي)٥}   tã 

 Ïµ Å¡ ø ¯Ρ ( { )تطلب من عبدها الفاحشة، : ، أي)٦}  ô‰ s% $ yγ x tó x© $ ‰7 ãm ( { )أي)٧ ، :

أحبته حىت : وقيل. ها حىت ال تعقل سواهحجب حبُّه قلب: قال الكليب. علقها حبا
الشغاف جلدة رقيقة على : قال السدي. داخل قلبها: دخلها حبه شغاف قلبها، أي

) شعفها( :وقرأ الشعيب واألعرج. القلب، يقول دخل احلب اجللد حىت أصاب القلب
ومنه شعف اجلبال وهو . ذهب احلب هبا كل مذهب: بالعني غري املعجمة، معناه

                                                 
 . ٢٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٢: سورة التحرمي آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٣ 

$  { .رءوسها ¯Ρ Î) $ yγ1 u t∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β ∩⊂⊃∪ { )إهنا : وقيل. خطأ ظاهر: ، أي)١

 . تركت ما يكون على أمثاهلا من العفاف والستر
ْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة قوله تعاىل فَلَمَّا َسِمَعْت ِبَمكِْرِهنَّ أَْرَسلَ

 .... ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا
]٣١ [}  $ ¬Η s> sù ôM yè Ïϑ y™ { )راعيل )٢ ،}  £ Ïδ Ì õ3 yϑ Î/ { )بقوهلن وحديثهن، )٣ 

ا هبا لتريهن يوسف، : وقال ابن إسحاق. قاله قتادة والسدي إمنا قلن ذلك مكًر
ا : وقيل. وكان وصف هلن حسنه ومجاله إهنا أفشت إليهن ذلك، فلذلك مساه مكًر

}  ôM n= y™ ö‘ r& £ Íκ ö s9 Î) { )اختذت مأدبة ودعت أربعني امرأة منهن : ، قال وهب)٤

ôN  {. هؤالء الاليت عّيرهنا y‰ tG ôã r& uρ { )أي أعدت )٥ ،}  £ çλ m; $ \↔ s3 −G ãΒ { )أي)٦  :

: متكأ أي: وقال ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة وجماهد. ما يتكأ عليه
ا مساه متكأ؛ ألن أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على  الوسائد، فسمى الطعام طعاًم

ما : املتكأ: ويقال. طعمنا: اتكأنا عند فالن أي: يقال. متكأ على االستعارة
ôM  {اتكأت عليه للشراب أو احلديث أو الطعام،  s?# u uρ { )أعطت، )٧ ،}  ¨≅ ä. 

;ο y‰ Ïn≡ uρ £ åκ ÷] Ï iΒ $ YΖŠ Å j3 Å™ { )ا بالسكني)٨  . ، فكن يأكلن اللحم حًز

                                                 
 . ٣٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٤ 

}  ÏM s9$ s% uρ { )ف، ، ليوس)١}  ól ã÷z $# £Íκö n= tã ( { )وذلك أهنا كانت أجلسته يف )٢ ،

كان فضل يوسف على سائر الناس يف : قال عكرمة. مكان آخر؛ فخرج عليهن يوسف
قال : وروي عن أيب سعيد اخلدري قال. ماحلسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجو

 . )٣( } رأيت ليلة أسري يب إىل السماء يوسف كالقمر ليلة البدر {  رسول اهللا

}  $ ¬Η s> sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ ÷ y9 ø. r& { )هاهلن أمره وهبنت: ، أعظمنه، قال أبو العالية)٤ .

z  {. وال يصح. حضن ألجله من مجاله: أكربنه أي: وقيل ÷è ©Ü s% uρ { )أي)٥ ، :

£  {حززن بالسكاكني اليت معهن،  åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& { )وهن حيسنب أهنن يقطعن األترج، )٦ ،

: وقال قتادة. فما أحسسن إال بالدم: قال جماهد. ومل جيدن األمل لشغل قلوهبن بيوسف
z  {واألصح كان قطًعا بال إبانة، . يهن حىت ألقينهاإهنن اَبنَّ أيد ù= è% uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ 

# x‹≈ yδ # · |³ o0 { )معاذ اهللا أن يكون هذا بشًرا، :  أي)٧}  $ tΒ # x‹≈ yδ # · |³ o0 { )نصب )٨ 

                                                 
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٢(
رواه الثعليب وأخرجه احلاكـم والبيهقي يف الدالئل وابن مردويه، : ٨٩قال ابن حجر يف الشايف الكايف ص) ٣(

 ". فإذا أنا بيوسف إذا هو أُعطي شطر احلسن : "اءواملروي يف صحيح مسلم يف حديث اإلسر
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٥ 

β÷  {ببشـر، : برتع حـرف الصفـة، أي Î) !# x‹≈ yδ { )ما هذا، :  أي)١}  ω Î) 

Ô7 n= tΒ { )من املالئكة، )٢ ،}  ÒΟƒ Ì x. ∩⊂⊇∪ { )على اهللا)٣ ، . 

]٣٢ [}  ôM s9$ s% { )يعين راعيل، )٤ ،}  £ä3Ï9≡x‹sù “ Ï%©!$#  Í_ ¨ΖçFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( { )يف : ، أي)٥

ô‰s)s9uρ …çµ›?Š  {: حبـه، مث صرحت مبا فعلت، فقالت uρ≡u‘ tã Ïµ Å¡ø¯Ρ zΝ|Á ÷ètFó™ $$ sù ( { )٦( ،

امتنع، وإمنا صرحت به ألهنا علمت أن ال مالمة عليها منهن وقد أصاهبن ما أصاهبا : أي
  {: فقالت راعيل. أطع موالتك: من رؤيته، فقلن له È⌡s9uρ öΝ©9 ö≅ yè øtƒ !$ tΒ …çν ããΒ#u { )٧( ،

uΖyf£  {ولئن مل يطاوعين فيما دعوته إليه،  ó¡ãŠ s9 { )ليعاقنب باحلبس، :  أي)٨}  $ZΡθ ä3u‹s9 uρ 

zÏiΒ t ÌÉó≈¢Á9$# ∩⊂⊄∪ { )ونون التوكيد تثقل وختفف، والوقف على قوله. ، من األذالء)٩ :

}  £uΖyf ó¡ãŠs9 { )باأللف ألهنا خمففة، وهي ) ِلَيكُوَنا(  بالنون ألهنا مشددة، وعلى قوله)١٠

رأيت رجلًا باأللف، : رأيت رجلًا، وإذا وقفت: شبيهة نون اإلعراب يف األمساء، كقوله

                                                 
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣٢: يوسف آية سورة ) ٤(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٣٢: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٦ 

$  {: ومثله Jè xó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/ ∩⊇∈∪ { )فاختار يوسف عليه السالم السجن على املعصية . )١

 . حني توعدته املرأة

]٣٣ [}  tΑ$ s% É b> u‘ { )يـا رب، : ، أي)٢}  ß ôf Å b¡9 $# = ym r& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û Í_ tΡθ ãã ô‰ tƒ 

Ïµ ø‹ s9 Î) ( { )كان الدعاء منها خاصة، ولكنه أضاف إليهن خروًجا من : ، قيل)٣

بفتح : حدهقرأ يعقوب و. إهنن مجيًعا دعونه إىل أنفسهن: وقيل. التصريح إىل التعريض
≅Ÿ  {: واتفقوا على كسر السني يف قوله. وقرأ اآلخرون بكسرها. السني yz yŠ uρ çµ yè tΒ 

z ôf Å b¡9 لو مل يقل السجن أحبُّ إيلَّ مل يبتل بالسجن، واألوىل باملرء : وقيل. )٤( } #$

ω  {: قوله تعاىل. ن يسأل اهللا العافيةأ Î) uρ ô∃ Î óÇ s?  Í h_ tã £ èδ y‰ ø‹ x. Ü= ô¹ r& £ Íκ ö s9 Î) { )٥( ،

صبا فالن إىل كذا يصبوا صبًوا وصبوا وصبوة إذا مال : أمل إليهن وأتابعهن، يقال
  {. تاق إليهواش ä. r& uρ z Ï iΒ t Î= Îγ≈ pg ø: ، فيه دليل على أن املؤمن إذا ارتكب )٦( } ∪⊃⊃∩ #$

 . ذنًبا يرتكبه عن جهالة

]٣٤ [}  z >$ y f t F ó™ $ $ s ù … çµ s 9 … çµ š/ u ‘ t ∃ u  | Ç s ù çµ ÷Ζ t ã £ èδ y ‰ ø‹ x . 4 … çµ ¯Ρ Î) u θ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $ # 

ÞΟŠ Î= y è ø9 $  . ، السميع لدعائه العليم مبكرهن)٧( } ∪⊇⊃∩ #

                                                 
 . ١٥: سورة العلق آية ) ١(
 . ٣٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣٦: آية سورة يوسف ) ٤(
 . ٣٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٧ 

]٣٥ [}  ¢ΟèO #y‰t/ Μçλm; { )عين للعزيز وأصحابه يف الرأي وذلك أهنم أرادوا أن ، ي)١

ÏiΒ Ï‰÷è.  {. يقتصروا من أمر يوسف على األمر باإلعراض، مث بدا له بأن حيبسوه t/ $ tΒ (#ãρ r&u‘ 

ÏM≈tƒ Fψ$# { )القميص وكالم الطفل وقطع النساء ، الدالة على براءة يوسف من قدِّ )٢

çµ̈ΖãΨ…  {. أيديهن وذهاب عقوهلن àf ó¡uŠs9 4 ®L ym &Ïm ∩⊂∈∪ { )إىل مدة يرون فيه رأيهم)٣  .

مخس : يبوقال الكل. سبع سنني: قال عكرمة. إىل أن تنقطع مقالة الناس: وقال عطاء
إن هذا العبد العرباين قد فضحين يف : وذلك أن املرأة قالت لزوجها: قال السدي. سنني

الناس خيربهم أين راودته عن نفسه، فإما أن تأذن يل أن أخرج فأعتذر إىل الناس، وإما أن 
حتبسه، فحبسه، وذُكر أن اهللا تعاىل جعل ذلك احلبس تطهًريا ليوسف عليه السالم من مهه 

 . أةباملر

≅Ÿ  {: قوله تعاىل] ٣٦[ yz yŠ uρ çµ yè tΒ z ôf Å b¡9 $# Èβ$ u‹ tF sù ( { )ومها غالمان كانا )٤ 

للريان بن الوليد بن شروان العمليق ملك مصر األكرب، أحدمها خبازه وصاحب 
وكان السبب . يه وصاحب شرابه، غضب امللك عليهما فحبسهماطعامه واآلخر ساق

فيه أن مجاعة من أهل مصر أرادوا املكر بامللك واغتياله فضمنوا هلذين مالًا ليسما 
امللك يف طعامه وشرابه، فأجاباهم، مث إن الساقي نكل عنه، وقبل اخلباز الرشوة فسم 

 تأكل أيها امللك فإن الطعام ال: الطعام، فلما أحضر الطعام والشراب، قال الساقي
اشرب : مسموم، وقال اخلباز ال تشرب فإن الشراب مسموم، فقال امللك للساقي

كل من طعام، فأىب فجرب ذلك الطعام على دابة : فشربه فلم يضره، وقال للخباز
فأكلته فهلكت، فأمر امللك حببسهما، وكان يوسف حني دخل السجن جعل ينشر 

                                                 
 . ٣٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٨ 

هلم فلنجرب هذا :  األحالم، فقال أحد الفتيني لصاحبهإين أعرب: علمه ويقول
ما رأيا شيئًا : العرباين، فتراءيا له فسأاله من غري أن يكونا رأيا شيئًا، قال ابن مسعود

بل كانا رأيا حقيقة، فرآمها يوسف ومها : وإمنا حتاملا ليجربا يوسف، وقال قوم
لك وقد حبسهما، وقد رأيا مهمومان فسأهلما عن شأهنما، فذكر أهنما غالمان للم

$tΑ  {قصا علي ما رأيتما، فقصا عليه : رؤيا قـد غمتهمـا، فقال يوسف s% 

!$ yϑ èδ ß‰ tn r& { )وهو صاحب الشراب، )١ ،}  þ’ Î oΤ Î) û Í_1 u‘ r& ç ÅÇ ôã r& # \ ôϑ yz ( { )أي)٢ ، :

يطبخ : فالن يطبخ اآلجر أي: عنًبا مسى العنب مخًرا باسم ما يئول إليه، كما يقال
إين رأيت كأين يف : اخلمر العنب بلغة عمان، وذلك أنه قال: وقيل. اللنب لآلجر

بأصل حبلة عليها ثالث عناقيـد مـن عنب فجنيتها وكان كأس بستان، فإذا أنا 
$tΑ  {. امللك بيدي فعصرهتا فيه وسقيت امللك فشربـه s% uρ ã yz Fψ ، وهو )٣( } #$

’þ  {اخلباز  Î oΤ Î) û Í_1 u‘ r& ã≅ Ïϑ ôm r& s− öθ sù  Å› ù& u‘ # Z” ö9 äz ã≅ ä. ù' s? ç ö ©Ü9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ( { )وذلك أنه قال)٤ ، :

إين رأيت كأن فوق رأسي ثالث سالل فيها اخلبز واأللوان مـن األطعمة وسباع 
$  {. الطري ينهشن وينهنب منه uΖ ø⁄ Î m; tΡ ÿ Ï& Î#ƒ Íρ ù' tG Î/ ( { )أخربنا بتفسريه وتعبريه وما )٥ ،

$  {. يئول إليه أمـر هـذه الرؤيا ¯Ρ Î) š1 t tΡ z ÏΒ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 : ، أي)٦( } ∪∌⊃∩ #$

وروي أن الضحاك بن مزاحم سئل عن . العاملني بعبارة الرؤيا، واإلحسان مبعىن العلم
كان إذا مرض إنسان يف السجن : ، ما كان إحسانه؟ قال)إنا نراك من احملسنني( :قوله

                                                 
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٦٩ 

إىل شيء مجع له شيئًا، عاده وقام عليه، وإذا ضاق عليه اجمللس وسع له وإذا احتاج 
إنه ملا دخل السجن : وقيل. وكان مع هذا جيتهد يف العبادة، ويقوم الليل كله للصالة

وجد فيه قوًما قد اشتد بالؤهم وانقطع رجاؤهم وطال حزهنم، فجعل يسليهم وجعل 
أبشروا واصربوا تؤجروا، فيقولون بارك اهللا فيك يا فىت ما أحسن وجهك : يقول

 لقد بورك لنا يف جوارك فلما قصا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعرب وخلقك وحديثك،
هلما ما سأاله ملا علم يف ذلك من املكروه على أحدمها فأعرض عن سؤاهلما وأخذ يف 

 . غريه يف إظهار املعجزة والدعاء إىل التوحيد

]٣٧ [}  tΑ$ s% Ÿω $ yϑ ä3‹ Ï?ù'tƒ ×Π$ yè sÛ ÿÏµ ÏΡ$ s% y— öè? { )أراد به يف النوم يقول ال : ، قيل)١

ω  {يأتيكما طعام ترزقانه يف نومكما  Î) $ yϑ ä3è?ù'¬6 tΡ Ï& Î#ƒ Íρ ù'tG Î/ { )أراد : ، يف اليقظة، وقيل)٢

به يف اليقظة يقول ال يأتيكما طعام من منازلكما ترزقانه، تطعمانه وتأكالنه إال نبأتكما 
≅Ÿ  {بتأويله بقدره ولونه والوقت الذي يصل فيه إليكما،  ö6 s% β r& $ yϑ ä3u‹Ï?ù'tƒ 4 { )قبل أن )٣ ،

يصل إليكما، وأي طعام أكلتم وكـم أكلتم ومىت أكلتم، فهذا مثل معجزة عيسى عليه 
⁄Νä3ã  {: السالم حيث قال Îm; tΡé&uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ãÅz £‰s? ’ Îû öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4 { )هذا : ، فقاال)٤

ما أنا بكاهن وإنَّما : مـن فعـل العرافني والكهنـة، فمـن أين لك هذا العلم؟ فقال
}  $ yϑ ä3Ï9≡sŒ { )العلم، )٥ ،}  $ £ϑ ÏΒ  Í_ yϑ ¯= tæ þ’În1u‘ 4 ’ ÎoΤÎ) àMø.ts? s' ©#ÏΒ 7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Νèδ uρ 

Íο tÅz Fψ$$ Î/ öΝèδ tβρãÏ≈ x. ∩⊂∠∪ { )على التأكيد) هم( ، وتكرار)٦ . 

                                                 
 . ٣٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٠ 

ِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشِرَك ِباللَِّه ِمْن قوله تعاىل َواتََّبْعُت ِملَّةَ آَباِئي ِإْبَرا
 .... َشْيٍء

]٣٨ [}  àM ÷èt7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ ü“ Ï!$ t/# u zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ 4 { )أظهر أنه من أوالد )١ ،

$  {األنبياء  tΒ šχ% x. !$ uΖs9 { )ما ينبغي لنا )٢ ،}  β r& x8Îô³Σ «!$$ Î/ ÏΒ &ó x« 4 { )معناه)٣ ، :

š  {أن اهللا قـد عصمنـا مـن الشـرك  Ï9≡sŒ { )التوحيـد والعلم، )٤ ،}  ÏΒ 

È≅ ôÒsù «!$# $ uΖøŠn= tã ’ n?tã uρ Ä¨$̈Ζ9$# { )ما بني هلم من اهلدى، )٥ ،}  £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 

tβρ ãä3ô±o„ ∩⊂∇∪ { )مث دعامها إىل اإلسالم فقال)٦ ،:  

]٣٩ [}  Ä t<Ås9|Á≈ tƒ Çôf Åb¡9$# { )جعلهمـا صاحيب السجـن لكوهنما فيه، )٧ 

$<Ò  {كـما يقال لسكان اجلنة أصحاب اجلنة ولسكان النار أصحاب النار  t/ö‘ r&u 

šχθ è%ÌhxtG •Β { )آهلة شىت هذا من ذهب وهذا من فضة، وهذأ من حديد وهذا : ، أي)٨

îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθ  {أعلـى وهـذا أوسط وهدأ أدىن، متباينون ال تضر وال تنفع،  ø9$# 

                                                 
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧١ 

â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂∪ { )الغالب على الكل، مث بني عجز األصنام : ، الذي ال ثاين له، القهار)١

$  {] ٤٠: [فقال tΒ tβρß‰ç7÷è s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ { )٢ (. 

ون اهللا، وإمنا ذكر بلفظ اجلمع وقد ابتدأ اخلطاب لالثنني ألنه أراد مجيع من د: أي
Hω  {أهل السجن، وكل من هو على مثل حاهلما من أهل الشرك،  Î) [ !$ yϑ ó™ r& 

!$ yδθ ßϑ çG øŠ £ϑ y™ { )ا خالية عن املعىن ال حقيقة لتلك األمساء  آهلة وأرباًب)٣}  óΟ çFΡ r& 

Ν à2 äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 { )حجة وبرهان، )٤ }  Èβ Î) 

ãΝ õ3 ß⇔ ø9 ω  {، ما القضـاء واألمـر والنهـي، )٥( } #$ Î) ¬! 4 t tΒ r& ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 

y7 Ï9≡ sŒ ß Ï e$! $# ãΝ Í h‹ s) ø9 £  {املستقيم، : ، أي)٦( } #$ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ 

 : ، مث فسَّر رؤيامها فقال)٧( } ∪⊂⊇∩
]٤١ [}  Ä t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç ôf Å b¡9 $# !$ ¨Β r& $ yϑ ä. ß‰ tn r& { )وهـو صاحـب الشـراب، )٨ ،

}  ’ Å+ ó¡ uŠ sù … çµ −/ u‘ { )يعين امللك )٩ ،}  # \ ôϑ yz ( { )والعناقيد الثالثة أيام يبقى )١٠ ،

$  {يف السجن مث يدعوه امللك بعد الثالثة أيام، ويرد إىل مرتلته اليت كان عليها،  ¨Β r& uρ 

                                                 
 . ٣٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٤٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٠:  سورة يوسف آية )٤(
 . ٤٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٢ 

ã yz Fψ صاحب الطعام فيدعوه امللك بعد ثالثة أيام، والسالل الثالث : ، يعين)١( } #$

=Ü  {الثالثة أيام يبقى يف السجن، مث خيرجه فيأمر به،  n= óÁ ãŠ sù ã≅ à2 ù' tF sù ç ö ©Ü9 $#  ÏΒ 

 Ïµ Å™ ù& ما رأينا شيئًا إمنا كنا : ملا مسعـا قول يوسف قاال: ، قال ابن مسعود)٢( } 4 ‘§

z  {: نلعب، قال يوسف ÅÓ è% ã øΒ F{ $# “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù Èβ$ u‹ ÏG ø tG ó¡ n@ ∩⊆⊇∪ { )فرغ من :  أي)٣

مر الذي عنه تسأالن، ووجب حكم اهللا عليكما الذي أخربتكما به، رأيتما أو مل األ
 . تريا

]٤٢ [}  tΑ$ s% uρ { )يوسف عند ذلك، :  يعين)٤}  “ Ï% ©# Ï9 £ sß { )علم )٥ ،

}  … çµ ¯Ρ r& 8l$ tΡ $ yϑ ßγ ÷Ψ Ï iΒ { )وهو الساقي، )٦ }  ’ ÎΤ ö à2 øŒ $# y‰Ψ Ïã š Î n/ u‘ { )يعين)٧ ، :

çµ9  {إن يف السجن غالًما حمبوًسا ظلًما طال حبسه : سيدك امللك، وقـل له |¡Σ r' sù 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t ò2 ÏŒ  Ïµ Î n/ u‘ { )الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك أنسى: ، قيل)٨ 

أنسى الشيطان : وقال ابن عباس وعليه األكثرون. فأنساه الشيطان ذكره لربه: تقديره

                                                 
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٢: يوسف آية سورة ) ٤(
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٣ 

يوسف ذكر ربه حني ابتغى الفرج من غريه واستعان مبخلوق، وتلك غفلة عرضت 
 . )١( ليوسف من الشيطان

}  y]Î7n= sù { )فمكث، )٢ }  ’Îû Çôf Åb¡9$# yìôÒ Î/ tÏΖÅ™ ∩⊆⊄∪ { )واختلفوا يف معىن )٣ 

وقال . لثالث إىل التسعما بني ا: وقال قتادة. ما بني الثالث إىل السبع: البضع، فقال جماهد
وأكثر املفسرين على أن البضع يف هذه اآلية سبع سنني، وكان . ابن عباس ما دون العشرة

 . قد لبث قبله مخس سنني فجملته اثنتا عشر سنة

]٤٣ [}  tΑ$ s% uρ à7Î= yϑ ø9$# þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& yìö7y™ ;N≡ts)t/ 5β$ yϑ Å™ £ßγ è= à2 ù'tƒ ììö7y™ Ô∃$ yf Ïã yìö7y™ uρ 

BM≈n= ç7/Ψ ß™ 9ôØäz tyz é&uρ ;M≈|¡Î0$ tƒ ( { )فقال هلم)٤ ، :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9$# ’ ÎΤθ çFøùr& ’ Îû }‘≈ tƒ öâ‘ β Î) óΟçGΨä. 

$ tƒ ö”= Ï9 šχρ çã9 ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٥( . 

 ..... قوله تعاىل قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحلَاٍم َوَما َنْحُن ِبَتأِْويِل الْأَْحلَاِم ِبَعاِلِمَني
]٤٤ [}  (#þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& 5Ο≈ n= ôm r& ( { )أخالط أحالم مشتبهة أهاويل واحدها )٦ 

ضغث، وأصله احلزمة من أنواع احلشيش، واألحالم مجع احللم، وهو الرؤيا، والفعل منه 
$  {. حلمت أحلم بفتح الالم يف املاضي وضمها يف الغابر ُحلًُما وُحلًْما، مثقلًا وخمففًا tΒ uρ 

ßøt wΥ È≅ƒ Íρ ù'tG Î/ ÄΝ≈ n= ôm F{$# tÏϑ Î=≈ yè Î/ ∩⊆⊆∪ { )٧( . 
                                                 

 هذا الوجه يف إعادة ٣١١ / ٥ج" البحر احمليط " لقد رد اإلمام اللغوي املفسر أبو حيان األندلسي يف تفسريه ) ١(
 الضمري يف أنساه عائد على يوسف، ورتبوا على ذلك أخباًرا ال تليق :وقيل: " ضمري فأنساه على يوسف، فقال

 ". نسبتها إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم 
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة يوسف آية ) ٦(
  .٤٤: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٤ 

]٤٥ [}  t Α$ s % u ρ “ Ï% ©! $ # $ p g w Υ { )من القتل، )١ ،}  $ y ϑ åκ ÷] ÏΒ { )من الفتيني )٢ ،

t  {وهـو الساقي،   x . ¨Š $ # u ρ { )تذكر قول يوسف اذكرين عند ربك، :  أي)٣

}  y ‰ ÷è t / >π ¨Β é& { )بعـد حني وهو سبع سنني: ، أي)٤ .}  O $ t Ρ r & Ν à6 ã⁄ Î m; t Ρ é& 

 Ï& Î#ƒ Íρ ù' t G Î/ { )إن يف السجن : ي امللك، وقال، وذلك أن الغالم جثا بني يد)٥

Èβθ  {رجلًا يعرب الرؤيا،  è= Å™ ö‘ r ' s ù ∩⊆∈∪ { )فأرسلين أيها : ، وفيه اختصار تقديره)٦

 . دينةولـم يكن السجن يف امل: قال ابن عباس. امللك إليه، فأرسله فأتى السجن

ß#ß™θ  {: فقال] ٤٦[ ãƒ { )يا يوسف، :  يعين)٧}  $ pκš‰ r& ß,ƒ Ïd‰Å_Á9$# { )والصديق )٨ ،

$  {الكثري الصدق،  uΖÏFøùr& ’ Îû Æìö7y™ ;N≡ts)t/ 5β$yϑ Å™ £ßγ è= à2 ù'tƒ ììö7y™ Ô∃$ yf Ïã Æìö7y™ uρ BM≈ n= ç7/Ψß™ 9ôØäz 

tyz é&uρ ;M≈|¡Î0$ tƒ { )فإن امللك رأى هذه الرؤيا، )٩ ،}  þ’Ìj?yè ©9 ßìÅ_ ö‘ r& ’ n<Î) Ä¨$ ¨Ζ9$# { )أهل )١٠ ،

óΟßγ  {مصر،  ¯= yè s9 tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊆∉∪ { )لعلهم يعلمون مرتلتك يف : وقيل. لرؤيا، تأويل ا)١١

العلم، فقال هلم يوسف معًربا ومعلًما، أما البقرات السمان والسنبالت اخلضر فسبع سنني 

                                                 
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٤٦: سورة يوسف آية ) ١٠(
 . ٤٦: سورة يوسف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٥ 

خمـاصيب، والبقرات العجـاف والسنبالت، فالسنون اجملدبة، فذلك قوله تعاىل إخباًرا 
 : عن يوسف

]٤٧ [}  tΑ$ s% tβθ ããu‘ ÷“ s? yìö7y™ tÏΖÅ™ $ \/r&yŠ { )ازرعوا : ، هذا خرب مبعىن األمر، يعين)١

وقرأ عاصم . جبد واجتهاد: وقيل. العادة: سبع سنني على عادتكـم يف الزراعة، والدأب
دأبت شي األمر أدأب ودأًبا إذا : بفتح اهلمزة، ومها لغتان، يقال) َدأًَبا( :برواية حفص
$  {. اجتهدت فيه yϑ sù ôΜ ›?‰ |Á ym çνρ â‘ x‹sù ’Îû ÿÏ& Î#ç7.⊥ ß™ { )أمرهم بترك احلنطة يف السنبلة )٢ ،

ω  {لتكون أبقى على الزمان وال تفسد،  Î) Wξ‹ Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä.ù's? ∩⊆∠∪ { )تدرسون : ، أي)٣

 . قليلًا لألكل، أمرهم حبفظ األكثر واألكل بقدر احلاجة

]٤٨ [}  §ΝèO ’ ÎAù'tƒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ Óìö7y™ ×Š# y‰Ï© { )مسى السنني اجملدبة شداًدا لشدهتا . )٤

=zù  {على الناس،  ä.ù'tƒ { )يفنني ويهلكن، : ، أي)٥}  $ tΒ ÷ΛäøΒ £‰s% £çλm; { )يؤكل : ، أي)٦

ω  {فيهن ما أعددمت هلن من الطعام، أضاف األكل إىل السنني على طريق التوسع  Î) Wξ‹ Î= s% 

$ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΨÅÁ øt éB ∩⊆∇∪ { )حترزون وتدخرون للبذر)٧  . 

]٤٩ [}  §Ν èO ’ ÎA ù' tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠ Ïù ß^$ tó ãƒ â¨$ ¨Ζ9 ميطرون من : ، أي)٨( } #$

ÏµŠ  {استغثت فالًنا فأغاثين، : ، من قول العربينقذون: وقيل. الغث، وهو املطر Ïù uρ 

                                                 
 . ٤٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٤٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٦ 

tβρ ç ÅÇ ÷è tƒ ∩⊆∪ { )بالتاء ألن )تعصرون( :، قـرأ حـمـزة والكـسـائـي)١ ،

يعصرون : هالكالم كله على اخلطاب، وقرأ اآلخرون بالياء ردا إىل الناس، ومعنا
وقال أبو . العنب مخًرا والزيتون زيًتا والسمسم دهًنا وأراد به كثرة النعيم واخلري

 . يعصرون أي ينجون من الكروب واجلدب والعصر والعصرة النجا وامللجأ: عبيدة

]٥٠ [}  tΑ$ s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθ çG ø $#  Ïµ Î/ ( { )وذلك أن الساقي ملا رجع إىل امللك )٢ ،

وأخربه مبا أفتاه به يوسف من تأويل رؤياه، وعرف امللك أن الذي قاله كائن، قال 
$  {ائتوين به،  £ϑ n= sù çν u !% y` ãΑθ ß™ §9 أجب امللك، أىب أن خيرج مع : ، وقال له)٣( } #$

$tΑ  {الرسول حىت تظهر براءته مث،  s% { )للرسول، )٤ ،}  ôì Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) š Î n/ u‘ { )٥( 
&ã  {سيدك امللك، : يعين ù# t↔ ó¡ sù $ tΒ ãΑ$ t/ Íο uθ ó¡ Ï iΨ9 $#  ÉL≈ ©9 $# z ÷è ©Ü s% £ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& 4 { )ومل يصرح )٦ ،

β¨  {ز أدًبا واحتراًما بذكر امرأة العزي Î) ’ Î n1 u‘ £ Ïδ Ï‰ øŠ s3 Î/ ×Λ Î= tæ ∩∈⊃∪ { )إن اهللا :  أي)٧

بصنيعهن عامل، وإمنا أراد يوسف بذكرهن، بعد طول املدة حىت ال ينظر إليه امللك 
 ويصري إليه بعد زوال الشك عن أمره، فرجع الرسول إىل امللك بعني التهمة واخليانة،

 . من عند يوسف برسالته، فدعا امللك النسوة وامرأة العزيز

                                                 
 . ٤٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٠: وسف آية سورة ي) ٢(
 . ٥٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٧ 

]٥١ [}  tΑ$ s% { )هلن، )١ ،}  $ tΒ £ ä3 ç7 ôÜ yz { )ما شأنكن وأمركن، )٢ ،

}  øŒ Î) ¨ —∫Š uρ≡ u‘ y# ß™θ ãƒ  tã  Ïµ Å¡ ø ¯Ρ 4 { )إن : ، خاطبهن واملراد امرأة العزيز، وقيل)٣

ا  امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرته بطاعتها فلذلك خاطبهن مجيًع
}  š∅ ù= è% |·≈ ym ¬! { )معاذ اهللا، )٤ ،}  $ tΒ $ uΖ ôϑ Î= tæ Ïµ ø‹ n= tã  ÏΒ & þθ ß™ 4 { )٥( ،

ÏM  {خيانة،  s 9$ s % ßN r & t  øΒ $ # Í“ƒ Í• y è ø9 $ # z ≈ t ↔ ø9 $ # } È y s óÁ y m ‘, y s ø9 $ .  ظهر وتبني)٦( } #

خافت أن : ة أقبلن على امرأة العزيز فقررهنا فأقرت، وقيلإن النسو: وقيل
O  {: يشهدن عليها فأقرت وقالت $ t Ρ r & … çµ ›?Š u ρ≡ u ‘  t ã  Ïµ Å¡ ø ¯Ρ … çµ ¯Ρ Î) u ρ z  Ïϑ s 9 

š  Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $ دتين عن نفسي، فلما مسع ذلك هي راو: ، يف قوله)٧( } ∪⊆∋∩ #

 : يوسف قال

]٥٢ [}  y 7 Ï9≡ s Œ { )ذلك الذي فعلـت مـن رّدي رسـول امللك :  أي)٨

z  {إليـه،  Ν n = ÷è u ‹ Ï9 { )العـزيـز، )٩ ،}  ’ Î oΤ r & öΝ s 9 çµ ÷Ζ äz r ، يف زوجته، )١٠( } &

                                                 
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٥١: ة سورة يوسف آي) ٥(
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٥١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٨ 

}  Í= ø‹ t ó ø9 $ $ Î/ { )يف حـال غيبتـه، : ، أي)١}  ¨β r & u ρ © ! $ # Ÿ ω “ Ï‰ öκ u ‰ y ‰ øŠ x . 

t  ÏΖ Í← ! $ s ƒ ø: $ # ∩∈⊄∪ { )٣( )٢( . 

ا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي غَفُوٌر قوله تعاىل َوَما أَُبرُِّئ َنفِْسي ِإنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ ِبالسُّوِء ِإلَّ
 .... َرِحيٌم

]٥٣ [}  * ! $ t Β u ρ ä— Ì h t / é& û Å¤ ø t Ρ 4 { )من اخلطأ والزلل فأزكيها، )٤ ،}  ¨β Î) 

} § ø ¨Ζ9 $ # 8 ο u ‘$ ¨Β V { Ï þθ ¡9 $ $ Î/ { )باملعصية )٥ ،}   ω Î) $ t Β z Ο Ïm u ‘ þ’ Î n1 u إال :  أي)٦( } 4 ‘

)  {:  كقوله تعاىلمبعىن من،) ما( من رحم ريب فعصمه، و #θ ßs Å3Ρ $ $ s ù $ t Β z >$ s Û 

Ν ä3 s  فلم يركب فيهم  من طاب لكم، وهم املالئكة عصمهم اهللا:  أي)٧( } 9

. لربهانإال ما رحم ريب إشـارة إىل حالة العصمة عند رؤية ا: وقيل. الشهوة
}  ¨β Î) ’ Î n1 u ‘ Ö‘θ à x î ×Λ Ïm ، فلما تبني للملك عذر يوسف عليه السالم )٨( } ∪⊃∋∩ ‘§

ا عنه  : وعرف أمانته وعلمه اشتاق لرؤيته وكالمه، وذلك معىن قوله تعاىل إخباًر

                                                 
 . ٥٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٢: سورة يوسف آية ) ٢(
إمنا اعترفت هبذا على : تقولوذكر بعضهم أن األليق واألنسب بسياق القصة أن ذلك من قول امرأة العزيز ) ٣(

 -نفسي ليعلم زوجي أين مل أخنه بالغيب وال وقع احملذور وإمنا راودته فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أين بريئة 
  .٣١٣ / ١٢ وتفسري املنار ٢٧٣ / ٢ ودقائق التفسري ٤٨٢ / ٢انظر ابن كثري 

 . ٥٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٥٣: رة يوسف آية سو) ٦(
 . ٣: سورة النساء آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٧٩ 

]٥٤ [}  tΑ$ s% uρ à7 Î= yϑ ø9 $# ’ ÎΤθ çG ø $# ÿ Ïµ Î/ çµ óÁ Î= ÷‚ tG ó™ r&  Å¤ ø uΖ Ï9 ( { )أجعله خالًصا :  أي)١

$  {لنفسي،  £ϑ n= sù … çµ yϑ ¯= x. { )فجاء الرسول يوسف فقال له: ، فيه اختصار تقديره)٢ :

$tΑ  {أجب امللك اآلن، أعجب امللك ما رأى منه مع حداثة سنه فأجلسه و  s% y7 ¨Ρ Î) 

tΠ öθ u‹ ø9 $# $ uΖ ÷ƒ t$ s! î Å3 tΒ { )املكانة يف اجلاه، )٣ ،}  × ÏΒ r& ∩∈⊆∪ { )صادق: ، أي)٤ . 

$tΑ  {فـ ] ٥٥[ s% { )يوسف، )٥ ،}   Í_ ù= yèô_ $# 4’ n?tã È É!#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( { )اخلزائن )٦ ،

على . خزائن أرضك: مجع خزانة وأراد خزائن الطعام واألموال، واألرض أرض مصر، أي
’  {خراج مصر ودخله،  ÎoΤÎ) îáŠÏym ÒΟŠ Î= tæ ∩∈∈∪ { )حفيظ للخزائن عليم بوجوه : ، أي)٧

حفيظ ملا استودعتين عليم مبا : وقيل. كاتب حاسب: حفيظ عليم، أي: وقيل. مصاحلها
حفيظ : وقال الكليب. حفيظ للحساب عليم باأللسن أعلم لغة من يأتيين: وقيل. وليتين

ومن أحق به : دبة عليم بوقت اجلوع حني يقع، فقال له امللكبتقديره يف السنني اجمل
 . ِإنََّك الَْيْوَم لََدْيَنا َمِكٌني، ذو مكانة ومرتلة، أمني على اخلزائن: فواله ذلك، وقال له! منك؟

]٥٦ [}  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ ¨Ψ ©3 tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ أرض مصـر ملكناه، : ، يعين)٨( } #$

}  é& §θ t6 tG tƒ { )يرتل، : ، أي)٩}  $ pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â !$ t± o„ 4 { )قرأ . ، ويصنع فيها ما يشاء)١

                                                 
 . ٥٤: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٤: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٥٦: سف آية سورة يو) ٨(
 . ٥٦: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٠ 

وقرأ اآلخرون بالياء ردا ) مكنا( :بالنون ردا على قوله) نشاء( :قرأ ابن كثري وحده
Ü=Š  {). يتبّوأ( على قوله ÅÁ çΡ $ uΖ ÏF uΗ ÷q t Î/ { )بنعمتنا، : ، أي)٢}   tΒ â !$ t± ®Σ ( Ÿω uρ ßì‹ ÅÒ çΡ 

t ô_ r& t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 قال جماهد . يعين الصابرين: ، قال ابن عباس ووهب)٣( } ∪∌∋∩ #$

 يدعو امللك إىل اإلسالم ويتلطف به حىت أسلم فلم يزل يوسف عليه السالم: وغريه
 . امللك وكثري من الناس، فهذا يف أمر الدنيا

]٥٧ [}  ã ô_ V{ uρ Íο t Åz Fψ ×  {، ثواب اآلخرة، )٤( } #$ ö yz t Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u (#θ çΡ% x. uρ 

tβθ à) −G tƒ ∩∈∠∪ { )فلما اطمأن يوسف يف ملكه دبر يف جـمع الطعام بأحسن )٥ ،

التدبري، وبىن احلصون والبيوت الكثرية، ومجع فيها الطعام للسنني اجملدبة، وأنفق 
يعهد الناس باملعروف حىت خلت السنون املخصبة ودخلت السنون اجملدبة هبول مل 

مبثله، وقصد الناس مصر من كل النواحي ميتارون الطعام فجعل يوسف ال ميكن أحًدا 
منهم، وإن كان عظيًما أكثر من محل بعري تقسيطًا بني الناس، وتزاحـم الناس عليه 
فأصاب أرض كنعان وبالد الشام ما أصاب الناس يف سائر البالد من القحط والشدة، 

الناس فأرسل بنيه إىل مصر للمرية وأمسك بنيامني أخا يوسف ونزل بيعقوب ما نزل ب
 . ألمه

u  {: فذلك قوله تعاىل] ٥٨[ !$ y_ uρ äο uθ ÷z Î) y# ß™θ ãƒ { )وكانوا عشرة، وكان )٦ 

ل بادية وإبل وشاة، فدعاهم مرتهلم بالقرب من أرض فلسطني، بغور الشام، وكانوا أه

                                                                                                                                            
 . ٥٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨١ 

يا بين بلغين أن مبصر ملكًا صاحلًا يبيع الطعام، فتجهزوا له : يعقوب عليه السالم وقال
θ#)  {فاذهبوا لتشتروا منه الطعام، فأرسلهم فقدموا مصر،  è= yz y‰ sù Ïµ ø‹ n= tã { )على ، )١

óΟ  {يوسف،  ßγ sù t yè sù { )وعرفهم : قال ابن عباس وجماهد.  يوسف عليه السالم)٢

öΝ  {مل يعرفهم حىت تعرفوا إليه، : وقال احلسن. بأول مـا نظـر إليهم èδ uρ … çµ s9 

tβρ ã Å3Ζ ãΒ ∩∈∇∪ { )فلما نظر إليهم يوسف وكـلموه بالعربانية، . مل يعرفوه: ، أي)٣

حنن قوم من أهل : أخربوين من أنتم وما أمركم فإين أنكرت شأنكم؟ قالوا: قال هلم
: الدي، قالوالعلكم جئتم تنظرون عورة ب: الشام رعاة أصابنا اجلهد فجئنا منتار، فقال

ال واهللا ما حنن جبواسيس إمنا حنن إخوة بنو أب واحد، وهو شيخ صّديق يقال له 
كنا اثين عشر فذهب أخ لنا معنا : وكم أنتم؟ قالوا: يعقوب نيب من أنبياء اهللا، فقال

: عشرة، قال: فكم أنتم هاهنا؟ قالوا: إىل الربية فهلك فيها وكان أحبنا إىل أبينا، قال
: عند أبينا ألنه أخو الذي هلك من أمه، فأبونا يتسلى به، فقال: ر؟ قالواوأين اآلخ

أيها امللك إنا ببالد ال يعرفنا فيها أحد : فمن يعلم أن الذي تقولون حق وصدق؟ قالوا
فأتوين بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقني، وأنا : من أهلها، فقال هلم يوسف

فدعوا بعضكم : على فراقه وسنراود عنه أباه، قالفإن أبانا حيزن : أرضى بذلك، قالوا
عندي رهينة حىت تأتوين بأخيكم الذي من أبيكـم، فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة 

   فذلك قوله. مشعون وكان أحسنهم رأًيا يف يوسف، فخلّفوه عنده

]٥٩ [}  $ £ϑ s9uρ Νèδ t“ £γ y_ öΝÏδ Î—$ yγ pg¿2 { )محل لكل واحد بعًريا بعدهتم، : ، أي)٤}  
tΑ$ s% ’ ÎΤθ çGø$# 8ˆr'Î/ Νä3©9 ôÏiΒ öΝä3‹ Î/r& 4 { )يعين بنيامني، )١ ،}  Ÿω r& šχ ÷ρ ts? þ’ ÎoΤr& ’Îûρ é& 

Ÿ≅ ø‹s3ø9$# { )أمته وال أخبس الناس شيئًا فأزيدكم محل بعري ألجل أخيكم وأكرم : أي. )٢                                                 
 . ٥٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥٨ : سورة يوسف آية) ٣(
 . ٥٩: سورة يوسف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٢ 

أمته وال أخبس الناس شيئًا فأزيدكم محل بعري ألجل أخيكم وأكرم مرتلتكم وأحسن : أي
$O  {إليكـم،  tΡr&uρ çöyz t,Î!Í”∴ßϑ ø9$# ∩∈∪ { )وكان قد . خري املضيفني: أي: ، قال جماهد)٣

 . أحسن ضيافتهم

]٦٠ [}  β Î* sù óΟ©9 ’ÎΤθ è?ù's? Ïµ Î/ Ÿξ sù Ÿ≅ø‹x. öΝä3s9 “ Ï‰ΖÏã { )ليس لكـم عندي : ، أي)٤

Ÿω  {طعام أكيله،  uρ Èβθç/tø)s? ∩∉⊃∪ { )ال تقربوا داري وبالدي بعد ذلك وهو : ، أي)٥

 . جزم على النهي

]٦١ [}  (#θ ä9$ s% ßŠÍρ≡uã∴y™ çµ ÷Ψ tã çν$ t/r& { )نطلبه ونسأله أن يرسله معنا، : ، أي)٦}  $ ¯ΡÎ)uρ 

tβθ è=Ïè≈ xs9 ∩∉⊇∪ { )ما أمرتنا به)٧ ، . 

]٦٢ [}  tΑ$ s% uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 { )يريد لغلمانه )٨ }  (#θ è= yè ô_ $# öΝ åκ tJ yè≈ ŸÒ Î/ { )مثن )٩ ،

: وقيل. دمكانت النعال واأل: وقال الضحاك عن ابن عباس. طعامهم وكانت دراهم
’  {واألول أصح . كانت مثانية جرب من سويق املقل Îû öΝ Ïλ Î;% tn Í‘ { )أوعيتهم، )١٠ ،

                                                                                                                                            
 . ٥٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٦١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة يوسف آية ) ٨(
  .٦٢: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٦٢: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٣ 

óΟ  {وهي مجع رحل،  ßγ ¯= yè s9 !$ pκ tΞθ èù Ì ÷è tƒ # sŒ Î) (# þθ ç7 n= s)Ρ ’#  {، انصرفوا، )١( } #$ n< Î) óΟ Îγ Î= ÷δ r& 

óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ ãè Å_ ö tƒ ∩∉⊄∪ { )ف من أجله، قيل، واختلفوا يف السبب الذي فعله يوس)٢ :

أراد أن يريهم كرمه يف رد البضاعة وتقدمي الضمان يف الرب واإلحسان ليكون أدعى 
رأى لؤًما أخذ الطعام من أبيه : وقيل. هلم إىل العود لعلهم يعرفوهنا أي كرامتهم علينا

: وقال الكليب. وإخوته مع حاجتهم إليه فرده عليهم من حيث ال يعلمون تكرًما
فعل ذلك ألنه : وقيل. ن عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرىختوف أال يكو

 . علم أن ديانتهم حتملهم على رد البضاعة نفًيا للغلط وال يستحلون إمساكها

]٦٣ [}  $ £ϑ n= sù (#þθ ãèy_ u‘ #’ n< Î) óΟÎγ‹ Î/r& (#θ ä9$ s% $ tΡ$ t/r'̄≈ tƒ { )إنا قدمنا على خري رجل أنزلنا )٣ ،

إذا : وأكرمنا كرامة لو كان رجلًا من أوالد يعقوب ما أكرمنا كرامته، فقال هلم يعقوب
إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك مبا : أتيتم ملك مصر فأقرئوه مين السالم، وقولوا له

ومل : ارهتنه ملك مصر وأخربوه بالقصة، فقال هلم: أين مشعون؟ قالوا: أوليتنا، مث قال
إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمناه بلسان العربانية، وقصوا عليه : أخربمتوه؟ قالوا
$ yìÏΖãΒ  {يا أبانا : القصة، وقالوا ¨ΖÏΒ ã≅ øŠs3ø9$# { )معناه مينع منا الكيل إن مل : ، قال احلسن)٤

معناه أعطى باسـم كـل واحد منا محلًا ومينع منا الكيل : وقيل. حتمل أخانا معنا
≅ö  {لبنيامني، واملراد بالكيل الطعـام ألنه كـان يكـال،  Å™ ö‘r'sù !$ oΨ yè tΒ $ tΡ$ yz r& { )٥( ،

ö≅tG  {بنيامني،  ò6tΡ { )يكيل لنفسه كما : بالياء، يعين) يكتل( . قرأ محزة والكسائي)٦

                                                 
 . ٦٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٤ 

نكتل له، : وقيل. نكتل حنن وهو الطعام: يعين: نونبال) نكتل( :حنن نكتال، وقرأ اآلخرون
}  $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ ys s9 ∩∉⊂∪ { )١( . 

 ....  ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًاقوله تعاىل قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه ِإلَّا كََما أَِمْنُتكُْم َعلَى أَِخيِه
]٦٤ [}  tΑ$ s% ö≅ yδ öΝ ä3 ãΨ tΒ# u Ïµ ø‹ n= tã ω Î) !$ yϑ Ÿ2 öΝ ä3 çGΨ ÏΒ r& #’ n? tã Ïµ‹ Åz r& { )يوسـف )٢ ،

}   ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ : ، أي)٣}  ª! $$ sù 

î ö y z $ Zà Ï≈ y m ( { )باأللف على ) حافظًا( :ئي وحفص قرأ محزة والكسا)٤

بغري ألف على ) حفظًا( :هو خري رجلًا، وقرأ اآلخرون: التفسري، كما يقال
u  {. حفظه خري من حفظكـم: خريكـم حفظًا، يقول: املصدر، يعين θ èδ u ρ 

ãΝ y m ö‘ r & t  ÏΗ ¿q ≡ §9 $ # ∩∉⊆∪ { )٥( . 

]٦٥ [}  $ £ϑ s 9 u ρ ( #θ ßs t G s ù óΟ ßγ y è≈ t F t Β { )الذي محلوه من مصر، )٦ ،}  ( #ρ ß‰ y ` u ρ 

óΟ ßγ t F y è≈ Ÿ Ò Î/ { )مث الطعام، )٧ }  ôN ¨Š â‘ öΝ Íκ ö s 9 Î) ( ( #θ ä9$ s % $ t Ρ$ t / r ' ¯ ≈ t ƒ $ t Β  Èö ö7 t Ρ ( { )٨( ،

السالم ماذا نبغي وأي شيء نطلب؟ وذلك أهنم ذكروا ليعقوب عليه : أي
إحسان امللك إليهم وحثوه على إرسال بنيامني معهم، فلما فتحوا املتاع ووجدوا 

                                                 
 . ٦٣: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٤: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٥ 

  {يا أبانا ما نبغي، : البضاعة، قالوا Íν É‹≈ y δ $ o Ψ çG y è≈ Ÿ Ò Î/ ôN ¨Š â‘ $ o Ψ øŠ s 9 Î) ( { )أي )١ ،

 نطلب بالكالم فهذا هو العيان من اإلحسان واإلكرام، أوىف لنا الكيل وردَّ شيء
ç  {علينا الثمن، أرادوا تطييب نفس أبيهـم،  Ïϑ t Ρ u ρ $ u Ζ n = ÷δ r نشتري : ، أي)٢( } &

ا إذا محل إليهم الطعام من بلد : يقال. مهلم الطعام فنحمله إليه مار أهله ميري مًري
ا. آخر àá  {. ومثله امتار ميتـار امتياًر x  øt w Υ u ρ $ t Ρ% s { r مما :  بنيامني، أي)٣( } &

#ßŠ  {. ختاف عليه y Š ÷“ t Ρ u ρ { )على أمحالنا، )٤ ،}  Ÿ ≅ ø‹ x . 9 Ïè t محل : ، أي)٥( } ) /

y  {سم كل رجل محل بعري، بعري يكال لنا من أجله؛ ألنه كان يعطي با 7 Ï9≡ s Œ 

×≅ ø‹ Ÿ 2 × Å¡ o معناه نزداد : وقيل. ما محلناه قليل ال يفينا وأهلنا: ، أي)٦( } ∪∋∌∩ „

 . كيل بعري ذلك كيل يسري ال مؤنة فيه وال مشقة

]٦٦ [}  tΑ$ s% { )هلم يعقوب، )٧ }  ôs9 …ã& s#Å™ ö‘ é& öΝà6yè tΒ 4 ®L ym Èβθè?÷σè? { )٨( ،

$  {تعطون  Z)ÏO öθ tΒ { )ميثاقًا وعهًدا، : ، أي)٩}  š∅ ÏiΒ «!$# { )والعهد املوثق)١٠ ، :

                                                 
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦٥: وسف آية سورة ي) ٦(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٦ 

  {املؤكد بإشهاد اهللا على نفسه : قيلو. املؤكد بالقسم Í_ ¨Ψè?ù'tFs9 ÿÏµ Î/ { )وأدخل الالم )١ ،

HωÎ) β  {فيه ألن معىن الكالم اليمني،  r& xÞ$ pt ä† öΝä3Î/ ( { )إال أن هتلكوا : ، قال جماهد)٢

أن األخوة ضاق األمر : ويف القصة. إال أن تغلبوا حىت ال تطيقوا ذلك: وقال قتادة. مجيًعا
$!  {. عليهم وجهدوا أشد اجلهد، فلم جيد يعقوب بًدا من إرسال بنيامني معهم £ϑ n= sù çν öθ s?# u 

óΟßγ s)ÏO öθ tΒ { )أعطوه عهودهم، )٣ ،}  tΑ$ s% { )يعقوب، : ، يعين)٤}  ª!$# 4’n?tã $ tΒ ãΑθ à)tΡ 

×≅‹ Ï.uρ ∩∉∉∪ { )ملا قال يعقـوب : قال كعـب. حافظ: وقيـل. ، شاهـد)٥}  ª! $$ sù 

î ö yz $ Zà Ï≈ ym ( uθ èδ uρ ãΝ ym ö‘ r& t ÏΗ ¿q≡ §9 وعزيت ألردن عليك  {  ، قال اهللا)٦( } ∪⊇∌∩ #$

 .} كليهما بعدما توكلت عليَّ
]٦٧ [}  tΑ$ s% uρ { )هلم يعقوب ملا أرادوا اخلروج من عنده، )٧ ،}  ¢ Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θ è= äz ô‰s? 

.ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè= äz ÷Š$#uρ ôÏΒ 5>≡uθ ö/r& 7π s%ÌhxtG •Β ( { )م العني ألهنم كانوا  وذلك أنه خاف عليه)٨

أعطوا مجالًا وقوة وامتداد قامة، وكانوا ولد رجل واحد، فأمرهم أن يتفرقوا يف دخوهلم 

                                                 
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦٤: ة سورة يوسف آي) ٦(
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٨٧ 

إن العني تدخل الرجل القرب واجلمل  {: لئال يصابوا بالعني، فإن العني حق، وجاء يف األثر

 . )١( } القدر

. ذلك ألنه كان يرجو أن يروا يوسف يف التفرق: وعن إبراهيم النخعي أنه قال
$!  {: مث قال. واألول أصح tΒ uρ  Í_ øîé& Νä3Ζtã š∅ ÏiΒ «!$# ÏΒ >ó x« ( { )إن كان اهللا : ، معناه)٢

كم قضاء فيصيبكم جمتمعني كنتم أو متفرقني، فإن املقدور كائن واحلذر ال ينفع قضى في
Èβ  {عن القدر،  Î) ãΝõ3çt ø: ω  {، ما احلكم، )٣( } #$ Î) ¬! ( { )هذا تفويض يعقوب )٤ ،

Ïµ  {أموره إىل اهللا،  ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? ( { )اعتمدت، )٥ }  Ïµ ø‹ n= tæ uρ È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

tβθ è= Å e2 uθ tF ßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ { )٦( . 

]٦٨ [}  $ £ϑ s 9 u ρ ( #θ è= y z y Š ô ÏΒ ß] ø‹ y m öΝ èδ t  t Β r & Ν èδθ ç/ r من األبواب :  أي)٧( } &

كانت املدينة مدينة الفرماء وهلا أربعة أبواب، فدخلوها من : وقيل. ةاملتفرق
$  {أبواهبا،  ¨Β š χ% Ÿ 2  Í_ øó ãƒ { )يدفع )٨ ،}  Ο ßγ ÷Ζ t ã z  Ï iΒ « ! $ #  ÏΒ > ó x « { )٩( 

                                                 
إن العني : (، بلفظ٤٤٧ / ٣رواه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب العني، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ج ) ١(

 ). حق
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٧: ة سورة يوسف آي) ٥(
 . ٦٧: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٩(
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  {صّدق اهللا تعاىل يعقوب فيما قال،  ω Î) Zπ y _% t n { )ا، )١ ’  {، مراًد Îû Ä§ ø t Ρ 

z >θ à) ÷è t ƒ $ y γ9 Ÿ Ò s ، أشفق عليهم إشفاق اآلباء على أبنائهم وجرى األمر )٢( } 4 %

…  {عليه،  çµ ¯Ρ Î) u ρ { )يعقوب عليه السالم، :  يعين)٣}  ρ ä% s! 5Ο ù= Ïæ { )يعين)٤ ، :

$  {كـان يعمل ما يعمل عن علم ال عن جهل،  y ϑ Ï j9 çµ≈ o Ψ ôϑ ¯= t æ { )ي، أ)٥ :

من ال يعمل مبا يعلم ال : قال سفيان. إنه لعامل مبا علم: وقيل. لتعليمنا إياه
£  {إنه لذو حفظ ملا علمناه، : وقيل. يكون عاملًا Å3≈ s 9 u ρ u  s Y ò2 r & Ä¨$ ¨Ζ9 $ # Ÿ ω 

š χθ ßϑ n = ôè t ƒ ∩∉∇∪ { )ما يعلم يعقوب ألهنم مل يسلكوا طريق إصابة العلم)٦ ، .

 . ال يعلم املشركون ما أهلم اهللا أولياءه: وقال ابن عباس

]٦٩ [}  $ £ϑ s9 uρ (#θ è= yz yŠ 4’ n? tã y# ß™θ ãƒ { )لذي أمرتنا أن هذا أخونا ا: ، قالوا)٧

أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندي، مث : نأتيك به قد جئناك به، فقال
أنزهلم فأكرم مرتلتهم، مث أضافهم وأجلس كل اثنني منهم على مائدة فبقي بنيامني 

ا فبكى وقال لقد : لو كان أخي يوسف حيا ألجلسين معه، فقال يوسف: وحيًد
ا فأجلسه مع ه على مائدته فجعل ُيواكله فلّما كان الليل بقي أحدكم هذا وحيًد

أمر هلم مبثل، وقال لينم كل أخوين منكم على مثال، فبقي بنيامني وحده، فقال 
هذا ينام معي على فراشي، فنام معه فجعل يوسف يضمه إليه ويشم رحيه : يوسف

                                                 
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة يوسف آية ) ٧(
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إين أرى : ما رأينا مثل هذا، فلما أصبح، قال هلم: حىت أصبح، وجعل روبني يقول
هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمه إيلّ فيكون مرتله معي، مث أنزهلم مرتلًا وأجرى 

”#  {: عليهم الطعام، وأنزل أخاه ألمه، فذلك قوله تعاىل uρ# u Ïµ ø‹ s9 Î) çν$ yz r& ( { )١( 
$tΑ  {:  فلما خال به قالضم إليه أخاه: أي s% þ’ Î oΤ Î) O$ tΡ r& x8θ äz r& Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? { )٢( ،

$  {ال حتزن، : أي yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∉∪ { )بشيء فعلوه بنا فيما )٣ ،

مضى، فإن اهللا تعاىل قد أحسن إلينا، وال تعلمهم شيئًا مما أعلمتك، مث أوىف يوسف 
ا بامسه، مث أمر بسقاية امللك  إلخوته الكيل ومحل هلم بعًريا بعًريا ولبنيامني بعًري

 . فجعلت يف رحل بنيامني
 .... َجهََّزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحِل أَِخيِهقوله تعاىل فَلَمَّا 

$  {: فذلك قولـه تعالـى] ٧٠[ £ϑ n= sù Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 Ÿ≅ yè y_ sπ tƒ$ s) Å b¡9 $# ’ Îû È≅ ôm u‘ 

Ïµ‹ Åz r& { )كانت من : قال ابن عباس. ، وهي املشربة اليت كان امللك يشرب منها)٤

كانت : من ذهب، وقال عكرمة: وقيل. كانت من فضة: وقال ابن إسحاق. زبرجد
مشربة من فضة مرصعة باجلواهر، جعلها يوسف مكيالًا لئال يكال بغريها، وكان 

مني، مث ارحتلوا والسقاية والصواع واحد، جعلت يف وعاء طعام بنيا. يشرب منها
خرجوا من العمارة، مث بعث من : وقيل. وأمهلهم يوسف حىت انطلقوا وذهبوا مرتلًا

Ν§  {. خلفهم من استوقفهم وحبسهم èO tβ ©Œ r& îβ Ï iŒ xσ ãΒ { )نادى مناٍد، )٥ ،}  $ yγ çF −ƒ r& 

                                                 
 . ٦٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٦٩: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة يوسف آية ) ٥(
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ç Ïè ø9 öΝ  { وهي القافلة اليت فيها األمحال )١( } #$ ä3 ¯Ρ Î) tβθ è% Ì≈ |¡ s9 ∩∠⊃∪ { )قفوا. )٢ .

قالوه : وقيل. قالوه بأمره، وكان هفوة منه: وقيل.  قالوه من غري أمر يوسف:قيل
أمل : على تأويل أهنم سرقوا يوسف من أبيه، فـلما انتهى إليهم الرسول، قال هلم

نكرم ضيافتكم وحنسن مرتلتكم ونوفكم كيلكم ونفعل بكم ما مل نفعل بغريكم؟ 
 . لك فقدناها، وال نتهم عليها غريكمسقاية امل: وما ذاك؟ قالوا: بلى، قالوا: قالوا

 }  (#θ فذلك قوله] ٧١[ ä9$ s% (#θ è= t6 ø% r&uρ ΟÎγ øŠn= tæ { )عطفـوا على املؤذن )٣ ،

$sŒ#  {وأصحابه،  ¨Β šχρ ß‰É)øs? ∩∠⊇∪ { )ضد : والفقدان. ، ما الذي ضل عنكم)٤

 . الوجدان

]٧٢ [}  (#θ ä9$ s% ß‰É)øtΡ tí#uθ ß¹ Å7 Î= yϑ ø9$# yϑ Ï9uρ u!% y` Ïµ Î/ ã≅ ÷Η¿q 9Ïè t/ { )مـن الطعـام، )٥ ،

}  O$ tΡr&uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— ∩∠⊄∪ { )كفيل، يقوله املؤذن)٦ ، . 

]٧٣ [}  (#θ ä9$ s% { )إخوة يوسف، : ، يعين)٧}  «! $$ s? { )واهللا، :  أي)٨

. وخصت هذه الكلمة بأن أبدلت الواو فيها بالتاء يف اليمني دون سائر أمساء اهللا تعاىل
}  ô‰ s) s9 Ο çF ôϑ Î= tæ $ ¨Β $ uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡ ø ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ : ، لنسرق يف أرض مصر، فإن قيل)٩( } #$

                                                 
 . ٧٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٢:  سورة يوسف آية )٥(
 . ٧٢: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٧٣: سورة يوسف آية ) ٩(
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قالوا قد علمتم ما جئنا لنفسد : كيف قالوا لقد علمتم؟ ومن أين علموا ذلك؟ قيل
يف األرض، فإنا منذ قطعنا هذا الطريق مل نرزأ أحًدا شيئًا فاسألوا عنَّا َمن مررنا به، 

فلو كنا : هنم ردوا البضاعة اليت جعلت يف رحاهلم، قالواأل: وقيل. هل ضررنا أحًدا
قالوا بذلك ألهنم كانوا معروفني بأهنم ال يتناولون ما ليس : وقيل. سارقني ما رددناها

هلم، وكانوا إذا دخلوا مصر كمموا أفواه دواهبم كيال تتناول شيئًا من حروث الناس، 
}  $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Ï% Ì≈ y™ ∩∠⊂∪ { )١( . 

]٧٤ [}  (#θ ä9$ s% { )املنادي وأصحابه : ، يعين)٢}  $ yϑ sù ÿ…çν äτℜ t“ y_ { )ما : عين، ي)٣

≈›βÎ) óΟçGΖä. tÎ/É  {جزاء السارق،  Ÿ2 ∩∠⊆∪ { )يف قولكم وما كنا سارقني)٤  . 

]٧٥ [}  (#θ ä9$ s% { )إخوة يوسف، : ، يعين)٥}  … çν äτℜ t“ y_  tΒ y‰ É` ãρ ’ Îû  Ï& Î# ôm u‘ 

uθ ßγ sù … çν äτℜ t“ y_ 4 { )فالسارق جزاؤه أن يسلم السارق بسرقته إىل املسروق منه : ، أي)٦

حكـم ملك فيسترقّه َسنة، وكان ذلك ُسّنة آل يعقوب يف حكم السارق، وكان 
مصر أن يضرب السارق ويغرم ضعفي قيمة املسروق، فأراد يوسف أن حيبس أخاه 

y7  {. عنده، فرد احلكـم إليهم ليتمكـن من حبسه عنده على حكـمهم Ï9≡ x‹ x. 

“ Ì“ øg wΥ š Ïϑ Î=≈ ©à9  الفاعلني ما ليس هلم فعله من سرقة مال الغري، فقال ،)٧( } ∪∋∠∩ #$

                                                 
 . ٧٣: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٤: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٧٥: يوسف آية سورة ) ٦(
 . ٧٥: سورة يوسف آية ) ٧(
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وروي أنه ردهم إىل . ال بد من تفتيش أمتعتكم، فأخذ يف تفتيشها: الرسول عند ذلك
 . يوسف فأمر بتفتيش أوعيتهم بني يديه

]٧٦ [}  r& y‰ t6 sù óΟ Îγ ÏG u‹ Ïã ÷ρ r' Î/ { )إلزالة التهمة، )١ ،}  Ÿ≅ ö6 s% Ï !% tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& { )٢( ،

Ν§  {فكان يفتش أوعيتهم واحًدا واحًدا  èO $ yγ y_ t ÷‚ tG ó™ $#  ÏΒ Ï !% tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& 4 { )إمنا )٣ ،

  {: أّنث الكنايـة يف قولـه استخرجها، والصواع مذكر، بدليل قوله yϑ Ï9 uρ u !% y` 

 Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9 Ïè t/ { )الصواع يذكر : وقيل.  ألنه رد الكناية هاهنا إىل السقاية)٤

ويؤنث، فلما أخرج الصواع من رحل بنيامني نكس إخوته رءوسهم من احلياء، 
ما الذي صنعت فضحتنا وسودت وجوهنا يا بين راحيل؟ : وأقبلوا على بنيامني وقالوا

بل بنو راحيل ال يزال : منيما يزال لنا منكم البالء مىت أخذت هذا الصواع، فقال بنيا
هلم منكم بالء ذهبتم بأخـي فأهلكتموه يف الربية، واهللا قد َوضع هذا الصواع 

š  {يف رحلي الذي وضع البضاعة يف رحالكم، فأخذوا بنيامني رقيقًا،  Ï9≡ x ‹ x . 

$ t Ρ ô‰ Ï. y # ß™θ ã‹ Ï9 ( { )كما فعلوا يف االبتداء : ، والكيد هاهنا جزاء الكيد، يعين)٥

: وقـد قال يعقوب عليه السالم ليوسف. بيوسف مـن الكيد فعلنـا هبـم
}  ( #ρ ß‰‹ Å3 u Š s ù y 7 s 9 # ´‰ øŠ x : والكيد من اخللق. ، فكدنا ليوسف يف أمرهم)٦( } ) .

. أردنا: وقـل. دبرنا: وقيل. أهلمنا: كدنا: وقيل. التدبري باحلق: احليلة، ومن اهللا

                                                 
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٥: سورة يوسف آية ) ٦(
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$  {. صنعنا ليوسف حىت ضم أخاه إىل نفسه، وحال بينه وبني إخوته: ومعناه t Β 

t β% x . x ‹ è{ ù' u Š Ï9 çν$ y z r ’  { فيضمه إىل نفسه، )١( } & Îû È ÏŠ Å7 Î= y ϑ ø9 $ يف : ، أي)٢( } #

H  {. يف سلطانه: وقال ابن عباس. قاله قتادة. حكمه ω Î) β r & u  ! $ t ± o „ ª ! $ # 4 { )٣( 
إن يوسف مل يكن يتمكن من حبس أخيه يف حكم امللك لوال ما كدنا له : يعين

بلطفنا حىت وجد السبيل إىل ذلك، وهو ما أجري على ألسنة اإلخوة أن جزاء 
ßì  {مراد يوسف مبشيئة اهللا تعاىل السارق االسترقاق، فحصل  s ù ö t Ρ ;M≈ y _ u ‘ y Š  ¨Β 

â ! $ t ± ®Σ 3 { )يرفع( وقرأ يعقوب. ، بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته)٤ (

والوجه أن . يف هذه السورة) من( بالياء فيهما، وإضافة درجات إىل) يشاء(و
) إال أن يشاء اهللا( :الفعل فيهما مسند إىل اهللا تعاىل، وقد تقدم ذكره يف قوله

وقرأ الباقون بالنون فيهما، إال أن الكوفيني . يرفع اهللا درجات من يشاء: أي
نرفع به حنن، : بالـتنوين، ومن سواهـم باإلضافة، أي) درجـات( :قـرءوا

s  {: هللا تعاىلوالواقع أيًضا هو ا − öθ s ù u ρ È e≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù= Ïæ ÒΟŠ Î= t æ ∩∠∉∪ { )قال ابن )٥ 

فوق كل عامل عامل إىل أن ينتهي العلم إىل اهللا تعاىل، فإن اهللا تعاىل فوق : عباس
 . كل عامل

]٧٧ [}  * (#þθä9$ s% β Î) ø−Ìó¡o„ ô‰s)sù s−ty™ Óˆr& …ã&©! ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )يريدون أًخا له من أمه )٦ ،

: يعنون به يوسف، واختلفوا يف السرقة اليت وصفوا هبا يوسف، فقال سعيد بن جبري وقتادة
                                                 

 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٦: ة سورة يوسف آي) ٣(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة يوسف آية ) ٦(
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وقال . ه أيب أمه صنم يعبده فأخذه سرا أو كسره وألقاه يف الطريق لئال يعبدكان جلد
وقال سفيان ابن . إن يوسف جاءه سائل يوًما فأخذ بيضة من البيت فناوهلا السائل: جماهد
: وقال وهب. أخذ دجاجة من الطري اليت كانت يف بيت يعقوب فأعطاها سائلًا: عيينة

$  {للفقراء، كان خيبأ الطعام من املائدة  yδ §y™ r'sù { )أضمرها )١ }  ß#ß™θ ãƒ ’Îû Ïµ Å¡øtΡ öΝs9uρ 

$ yδ Ï‰ö6ãƒ óΟßγ s9 4 { )وإمنا أنث الكناية ألنه عني هبا الكـلمة وهي قوله)٢  :}  tΑ$ s% óΟçFΡr& @x© 

$ ZΡ% x6¨Β ( { )ا يف نفسه ومل يصرح هبا، يريد أنتم شر مكاًنا أي)٣مرتلًا عند : ، ذكرها سر

 ممن رميتموه بالسرقة يف صنيعكم بيوسف؛ ألنه مل يكن من يوسف سرقة حقيقية اهللا
=ª!$#uρ ãΝn  {وخيانتكم حقيقة،  ôã r& $ yϑ Î/ šχθ àÅÁ s? ∩∠∠∪ { )تقولون)٤ ، . 

]٧٨ [}  (#θ ä9$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â“ƒÍ“ yè ø9$# ¨βÎ) ÿ…ã& s! $ \/r& $ V‚ ø‹x© #ZÎ6 x. { )حيبه)٥  .}  õ‹ã‚ sù $ tΡy‰tnr& 

ÿ…çµ tΡ% x6tΒ ( { )بدلًا منه، )٦ ،}  $ ¯ΡÎ) y71ttΡ zÏΒ šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∠∇∪ { )يف أفعالك)٧ ، .

يعنون إن : وقيل. من احملسنني إلينا يف توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة: وقيل
 . ت من احملسننيفعلت ذلك كن

                                                 
 . ٧٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩٥ 

 ... قوله تعاىل قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ ِإلَّا َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإذًا لَظَاِلُمون
]٧٩ [}  tΑ$ s% { )يوسف، )١ }  sŒ$ yè tΒ «! β  { أعوذ باهللا، )٢( } #$ r& x‹ è{ ù' ¯Ρ 

ω Î)  tΒ $ tΡ ô‰ y` uρ $ oΨ yè≈ tF tΒ ÿ… çν y‰Ψ Ïã { )يقل إال من سرق حترًزا من الكذب،  ومل )٣}  !$ ¯Ρ Î) 

# ]Œ Î) šχθ ßϑ Î=≈ sà ©9 ∩∠∪ { )إن أخذنا بريئًا مبجرم)٤  . 

]٨٠ [}  $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡ t↔ øŠ tF ó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ { )أيسوا من يوسف أن جييبهم إىل ما : ، أي)٥

θ#)  {. استيأسوا استيقنوا أن األخ ال ُيرد إليهم: وقـال أبو عبيدة. سألـوه ÝÁ n= yz 

$ wŠ Åg wΥ ( { )خال بعضهم ببعـض يتناجون ويتشاورون ال خيالطهم غريهم: ، أي)٦ .

≈çµ  {: والنجي يصلح للجماعـة كمـا قال هاهنا، ويصلح للواحد كقوله uΖ ö/ § s% uρ 

$ |‹ Åg wΥ ∩∈⊄∪ { )مصدر جعل نعًتا كالعدل والزور، ، وإمنا جاز للواحد واجلمع ألنه )٧

øŒ  {: ومثله النجوى يكون اًمسا ومصدًرا،، قال اهللا تعاىل Î) uρ öΛ èε #“ uθ øg wΥ { )أي)٨ ، :

$  {: وقال. متناجون tΒ Üχθ à6 tƒ  ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO { )وقـال يف املصـدر)٩ ، :

                                                 
 . ٧٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٧٩: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٧: سورة اجملادلة آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩٦ 

}  $ yϑ ¯Ρ Î) 3“ uθ ôf ¨Ζ9 $# z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# { )١( .}  tΑ$ s% öΝ èδ ç Î7 Ÿ2 { )يف العقل : ، يعين)٢

هو : وقال جماهد. هو يهوذا وهو أعقلهم: قال ابن عباس والكليب. والعلم ال يف السن
روبيل، هو : وقال قتادة والسدي والضحاك. مشعون، وكانت له الرئاسة على إخوته

öΝ  {. وكان أكربهم يف السن، وهو الذي هنى عن قتل يوسف s9 r& (# þθ ßϑ n= ÷è s? χ r& öΝ ä.$ t/ r& 

ô‰ s% x‹ yz r& Ν ä3 ø‹ n= tæ $ Z) ÏO öθ ¨Β { )عهًدا)٣ ، .}  z Ï iΒ «! $#  ÏΒ uρ ã≅ ö6 s% $ tΒ óΟ çFÛ § sù { )قصرمت )٤ ،

}  ’ Îû y# ß™θ ãƒ ( { )عليه، يعينهو نصب بإيقاع العلم: قيل) ما(  واختلفوا يف حمل)٥  :

وهو يف حمل الرفع على االبتداء ومت : وقيل. أنتم تعلموا من قبل تفريطكم يف يوسف
) ما( :وقيل. هذا تفريطكـم يف يوسف) ومن قبل( مث قال) من اهللا( الكالم عند قوله

ô  {ومن قبل هذا فرطتم يف يوسف : صلة أي n= sù yy t ö/ r& uÚ ö‘ F{ ، اليت أنا هبا )٦( } #$

4  {وهي مصـر  ®L ym tβ sŒ ù' tƒ þ’ Í< þ’ Î1 r& { )باخلروج منها يدعوين، )٧ ،}  ÷ρ r& zΝ ä3 øt s† ª! $# 

’ Í< ( { )أو حيكم اهللا يل بالسيف : وقيل. ، برد أخي إيلّ أو خبروجي وترك أخي)٨

uθ  {فأقاتلهم وأسترد أخي،  èδ uρ ç ö yz t Ïϑ Å3≈ pt ø: ، أعدل من فصل بني )٩( } ∪⊂∇∩ #$

 . الناس

                                                 
 . ١٠: سورة اجملادلة آية ) ١(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٨٠: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩٧ 

]٨١ [}  (#þθ ãèÅ_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝä3‹ Î/r& { )ارجعوا : ، يـقـول األخ احملتبس مبصر إلخوته)١

θ#)  {إىل أبيكـم،  ä9θ à)sù !$ tΡ$ t/r'̄≈ tƒ χ Î) y7 uΖö/$# { )بنيامني، )٢ ،}  s−ty™ { )وقرأ ابن )٣ 

ُنسب إىل السرق، : ك بـضم السني وكسر الراء وتشديدها، يعينعباس والـضـحـا
$  {كما يقال خونته أي نسبته إىل اخليانة،  tΒ uρ !$ tΡô‰Íκy− ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖôϑ Î= tæ { )ما قلنا : ، يعين)٤

معناه وما شهدنا إال مبا علمنا : وقيل. فإنا رأينا إخراج الصواع من متاعههذا إال مبا علمنا 
أي ما كانت منها شهادة يف عمرنا على شيء إال مبا علمنا، وليست هذه شهادة منا إمنا 

ما يدري هذا : قال هلم يعقوب عليه السالم: وقيل. هو خرب عن صنيع ابنك بزعمهم
ما شهدنا عند يوسف بأن السارق : ولكـم، فقالواالرجل أن السارق يؤخذ بسرقته إال بق

$  {. يسترق إال مبا علمنـا، وكان احلكم ذلك عند يعقوب وبنيه tΒ uρ $ ¨Ζà2 É=ø‹tó ù= Ï9 

tÏàÏ≈ ym ∩∇⊇∪ { )علم أن ابنك سيسرق ويصري أمرنا إىل ما كنا ن. ، قال جماهد وقتادة)٥

ما كنا لليله وهناره : وعن ابن عباس. هذا، وإمنا قلنا وحنفظ أخانا مما لنا حفظه منه سبيل
 . وجميئه وذهابه حافظني

 . وما كنا للغيب حافظني فلعلها دست بالليل يف رحله: وقال عكرمة

]٦٢ [}  È≅ t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζ à2 $ pκ Ïù { )أهل القريـة وهي مصـر : ، أي)٦

}  u Ïè ø9 $# uρ û ÉL ©9 $# $ uΖ ù= t6 ø% r& $ pκ Ïù ( { )وكان صحبهم قوم من . القافلة اليت كنا فيها: ، أي)٧

                                                 
 . ٨١: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩٨ 

عرف األخ احملتبس مبصر أن إخوته أهل : قال ابن إسحاق. كنعان من جريان يعقوب
. هتمه عند أبيهم ملا كانوا صنعوا يف أمر يوسف فأمرهم أن يقولوا هذه املقالة ألبيهم

}  $ ¯Ρ Î) uρ šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩∇⊄∪ { )كيف استجاز يوسف أن يعمل مثل هذا : ، فإن قيل)١

: بأبيه ومل خيربه مبكانه وحبس أخاه مع علمه بشدة وجد أبيه عليه؟ وقيل معىن العقوق
 قد أكثر الناس فيه، والصحيح أنه عمل ذلك بأمر اهللا: قطيعة الرحم وقلة الشفقة؟ قيل

سبحانه وتعاىل، أمره به ليزيد يف بالء يعقوب فيضاعف له األجر ويلحقه يف الدرجة 
إنه مل يظهر نفسه إلخوته ألنه مل يأمن أن يدبروا يف أمره تدبًريا : وقيل. بآبائه املاضني

 . واألول أصح. فيكتموه عن أبيه

]٨٣ [}  tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 { )زينت، )٢ ،}  öΝ ä3 Ý¡ àΡ r& # X ö∆ r& ( { )٣( ،

فرجعوا إىل أبيهم وذكروا ألبيهم ما قال كبريهم، فقال : وفيه اختصار معناه
محل أخيكم إىل مصر لطلب نفع :  بل سولت لكم أنفسكم أمًرا، أي:يعقوب

×  {عاجل،  ö9 |Á sù î≅Š ÏΗ sd (  |¤ tã ª! $# β r&  Í_ u‹ Ï? ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $ ·èŠ ÏΗ sd 4 { )يوسف : ، يعين)٤

…  {صـر، وبنيامني وأخاهم املقيم مب çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ÞΟŠ Î= yè ø9 ، حبـزنـي )٥( } #$

ÞΟŠ  {ووجـدي عـلـى فقـدهـم،  Å6 ys ø9  . ، يف تدبري خلقه)٦( } ∪⊃∇∩ #$

                                                 
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨٣: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٣: ورة يوسف آية س) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١١٩٩ 

4  {: قوله تعاىل] ٨٤[ ’ ¯< u θ s ? u ρ öΝ åκ ÷] t ã { )وذلك أن يعقوب عليه السالم ملا )١ ،

بلغه خرب بنيامني تناهى حزنه وبلغ جهده، وهيج حزنه على يوسف فأعرض 
t  {عنهم،  Α$ s % u ρ 4 ’ s ∀ y ™ r ' ¯ ≈ t ƒ { )يا حزنا، )٢ ،}  4 ’ n ? t ã y # ß™θ ãƒ { )واألسف )٣ 

ôM  {أشد احلزن،   Ò u ‹ ö/ $ # u ρ çν$ u Ζ øŠ t ã š ∅ ÏΒ Èβ ÷“ ßs ø9 $ قال . عمي بصـره: ، يعين)٤( } #

u  {مل بصر هبما ست سنني، : مقاتل θ ßγ s ù ÒΟŠ Ïà x مكظوم مملوء : ، أي)٥( } ∪⊇∇∩ .

تردد حزنه يف جوفه ومل يقل إال : وقال قتادة. من احلزن ممسك عليه ال يبثه
ا كان بني خروج يوسف من حجر أبيه إىل يوم التقى معه : قال احلسن. خًري

ا ال جتف عينا يعقوب وما على وجه األرض أكرم على اهللا من  مثانون عاًم
 . يعقوب

]٨٥ [}  ( #θ ä9$ s »  {أوالد يعقـوب، : ، يعـين)٦( } % ! $ $ s ? ( # àσ t G ø s ? ã à2 õ‹ s ? 

y # ß™θ ãƒ { )ما فىتء يفعل : ال تزال تذكر يوسف، ال تفتر من حبه، يقال: ، أي)٧

ما فىتء يفعل كذا : يقال) تفتؤا( حمذوفة من قوله) ال(ما زال يفعل، و: كذا أي
4  {ما زال، : أي  ®L y m š χθ ä3 s ? $ ·Ê t  y m { )ا: قال ابن عباس، )٨ وقال . دفًن

ا من املوت: احلرض ما دون املوت، يعين: جماهد ا : وقال ابن إسحاق. قريًب فاسًد

                                                 
 . ٨٤: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨٤: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٤: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٠ 

ا من اهلم: وقيل. الذي فسد جسمه وعقله: ال عقل لك، واحلرض ومعىن . ذائًب
الفساد يف اجلسم، : وأصل احلرض. حىت تكون دنف اجلسم خمبول العقل: اآلية

رجل حرض وامرأة حرض، : م، أو العشق أو اهلم، يقالوالعقل من احلزن واهلر
ورجالن وامرأتان حرض، ورجال ونساء كذلك، يستوي فيه الواحد واالثنان 

ρ÷  {. واجلمع واملذكر واملؤنث؛ ألنه مصدر وضع موضع االسم r & t βθ ä3 s ? š ∅ ÏΒ 

š  Å3 Î=≈ y γ ø9 $  . من امليتني: ، أي)١( } ∪∋∇∩ #

]٨٦ [}  tΑ$ s% { )يعقوب عليه السالم عند ذلك ملا رأى غلظتهم )٢ }  !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô© r& 

 Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãm uρ ’n< Î) «!$# { )والبث أشد احلزن، مسي بذلك ألن صاحبه ال يصرب عليه حىت )٣ 

وروى أنه دخل على يعقوب جار له . حاجيت: بثي أي: يظهره، قال احلسن: يبثه أي
يت ومل تبلغ من السن ما يا يعقوب ما الذي غري حالك مايل أراك قد هتشمت وفن: وقال

يا : هشمين وأفناين ما ابتالين اهللا به من هم يوسف، فأوحى اهللا إليه: بلغ أبوك؟ قال
قد : يا رب خطيئة أخطأهتا فاغفرها يل، فقال: يعقوب أتشكوين إىل خلقي؟ فقال

قولـه . إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا: غفرهتا لك، فكان بعد ذلك إذا سئل قال
ãΝ  {: تعالـى n= ôã r& uρ š∅ ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇∉∪ { )يعين أعلم من حياة )٤ ،

 . يوسف ما ال تعلمون

                                                 
 . ٨٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨٦: سف آية سورة يو) ٢(
 . ٨٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة يوسف آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠١ 

 ..... ا ِمْن َرْوِح اللَِّهقوله تعاىل َيا َبِني اذَْهُبوا فََتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َولَا َتْيأَُسو
]٨٧ [}  ¢ Í_ t7≈ tƒ (#θ ç7 yδ øŒ $# (#θ Ý¡ ¡¡ ys tF sù { )ختربوا واطلبوا اخلري، )١ ،}   ÏΒ 

y# ß™θ ãƒ ÏµŠ Åz r& uρ { )والتحسس باحلاء واجليم ال يبعد أحدمها من اآلخر، إال إن )٢ ،

. التحسس باحلاء يف اخلري وباجليم يف الشر، والتحسس هو طلب الشيء باحلاسة
Ÿω  {معناه التمسوا : قال ابن عباس uρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ ($ s? { )وال تقنطوا )٣ ،}   ÏΒ Çy ÷ρ §‘ 

«! …  {. مـن فـرج اهللا: وقيـل: من الرمحة:  أي)٤( } ) #$ çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ  ÏΒ 

Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∠∪ { )٥( . 

]٨٨ [}  $ £ϑ n= sù (#θ è= yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã { )فخرجوا راجعني إىل : ضمار تقديره، وفيه إ)٦

θ#)  {مصر حىت وصلوا إليها فدخلوا عليه،  ä9$ s% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9 $# $ uΖ ¡¡ tΒ $ uΖ n= ÷δ r& uρ • ‘Ø9 $# { )٧( 
$  {الشدة واجلوع، : أي uΖ ÷∞ Å_ uρ 7π yè≈ ŸÒ Î7 Î/ 7π8 y_ ÷“ •Β { )قليلة رديئة كاسدة : ، أي)٨

ال تنفق يف مثن الطعام إال بتجوز من البائع فيها وأصل اإلزجاء السوق والدفع 
∃Å  {لى دفع من أخذها، للبضاعة مزجاة ألهنا غري نافعة، وإمنا جتوز ع: وقيل ÷ρ r' sù 

$ uΖ s9 Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 −ø  {أعطنا ما كنت تعطينا قبل الثمن اجليد الوايف : ، أي)٩( } #$ £‰ |Á s? uρ 
                                                 

 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٨٨ : سورة يوسف آية) ٨(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٢ 

!$ uΖ øŠ n= tã ( { )هذا . ، أي تفضل علينا مبا بني الثمنني اجليد والرديء وال تنقصنا)١

وتصـدق علينـا بـرد : قول أكثر املفسرين وقال ابن جريج والضحـاك
β¨  {. أخينـا إلينا Î) ©! $# “ Ì“ øg s† { )يثيب، )٢ ،}  š Ï% Ï d‰ |Á tF ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪ { )٣( ،

وسئل سفيان بن . مل يقولوا إن اهللا جيزيك ألهنم مل يعلموا أنه مؤمن: وقال الضحاك
 هل حرمت الصدقة على أحد من األنبياء سوى نبينا عليه الصالة والسالم؟ :عيينة

−ø  {: أمل تسمع قوله تعاىل: فقال سفيان £‰ |Á s? uρ !$ uΖ øŠ n= tã ( ¨β Î) ©! $# “ Ì“ øg s† 

š Ï% Ï d‰ |Á tF ßϑ ø9  . ، يريد أن الصدقة كانت حاللًا هلم)٤( } ∪∇∇∩ #$

إن اهللا ال يتصدق وإمنا : اللهم تصدق عليَّ، فقال: وروي أن احلسن مسع رجلًا يقول
 . اللهم أعطين أو تفضل عليَّ: يتصدق من يبغي الثواب، قل

]٨٩ [}  tΑ$ s% ö≅ yδ Λäôϑ Î= tæ $̈Β Λä ù= yè sù y#ß™θ ã‹Î/ Ïµ‹ Åz r&uρ øŒÎ) óΟçFΡ r& šχθ è=Îγ≈ y_ ∩∇∪ { )٥( ،

ذكر يل أهنم ملا : اختلفوا يف السبب الذي محل يوسف على هذا القول، قال ابن إسحاق
قاله حني : كلموه هبذا الكالم أدركته الرقة فارفض دمعه فباح بالذي كان يكتمه، وقيل

هل علمتم ما فعلتم بيوسف : ذي كتب إليه فلم يتمالك البكاء، فقالقرأ كتاب أبيه ال
وأخيه إذا فرقتم بينهما، وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون مبا يئول إليه أمر يوسف؟ 

: فإن قيل. إذ أنتم شبان ومعكم جهل الشباب: وقال احلسن. مذنبون وعاصون: وقيل
ىل أخيه شيء وهم مل يسعوا يف حبسه؟ كيف قال ما فعلتم بيوسف وأخيه وما كان منهم إ

                                                 
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة يوسف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٣ 

ملا كانا من أم واحدة : ما رأينا منكم يا بين راحيل خًريا وقيل: قد قالوا له يف الصاع: قيل
 . كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف

]٩٠ [}  (# þθ ä9$ s% y7 ¯Ρ Ï r& |MΡ V{ ß# ß™θ ãƒ ( { )إنك( :، قرأ ابن كثري وأبو جعفر)١ (

$tΑ  {على اخلرب، وقرأ اآلخرون على االستفهام،  s% O$ tΡ r& ß# ß™θ ãƒ !# x‹≈ yδ uρ  Å r& ( { )٢( ،

‰ô  {بنيامني،  s%  ∅ tΒ ª! $# !$ uΖ øŠ n= tã ( { )أنعم اهللا علينا بأن مجع بيننا )٣ ،}  … çµ ¯Ρ Î)  tΒ 

È, −G tƒ { )داء الفرائض واجتناب املعاصي، ، بأ)٤}  ÷ É9 óÁ tƒ uρ { )عما حرم اهللا)٥ ،  

يتقي املعصية ويصرب : وقال جماهد. يتقي الزنا ويصرب عن العزوبة: قال ابن عباس. عليه
χ   {على السجن،  Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊃∪ { )٦( . 

]٩١ [}  (#θ ä9$ s% { )معتذرين، )٧ }  «!$$ s? ô‰s)s9 x8trO# u ª!$# $ uΖøŠn= tã { )اختارك :  أي)٨

$ βÎ)uρ  {اهللا وفضلك علينا،  ¨Ζà2 šÏ↔ ÏÜ≈ y‚ s9 ∩⊇∪ { )إال وما كنا يف صنيعنا بك: ، أي)٩ 

 . خطئ خطأ إذا تعمد، وأخطأ إذا كان غري متعمد: يقال. خمطئني مذنبني

]٩٢ [}  t Α$ s ا، )١( } % Ÿ  {، يوسـف وكـان حليًم ω | =ƒ Î øY s ? ãΝ ä3 ø‹ n = t æ 

t Π öθ u ‹ ø9 $ ã  { ال تعيري وال أذكـر لكـم ذنبكم بعد اليوم، )٢( } ) # Ï øó t ƒ ª ! $ # öΝ ä3 s 9 ( 

                                                 
 . ٩٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٩٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة يوسف آية ) ٣(
  .٩٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٩١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٩١: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٩١: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٤ 

( u θ èδ u ρ ãΝ y m ö‘ r & š  Ïϑ Ïm ≡ §9 $ # ∩⊄∪ { )وسف نفسه سأهلم عن أبيه، ، فلما عرفهم ي)٣

ذهبت عيناه من البكاء فأعطاهم قميصه، مث : ما فعل أيب بعدي؟ قالوا: فقال
 : قال

]٩٣ [}  (#θ ç7yδ øŒ$#  ÅÂ‹Ïϑ s)Î/ #x‹≈ yδ çνθ à)ø9r'sù 4’n?tã Ïµ ô_ uρ ’Î1r& ÏNù'tƒ #ZÅÁ t/ { )يعد : ، أي)٤

مل يعلم أنه يعود بصًريا إال بعد . قال احلسن. يأتيين بصًريا ألنه كان قد دعاه: وقيل. مبصًرا
عن جماهد . كان ذلك القميص من نسج اجلنة: وقال الضحاك. أن أعلمه اهللا عز وجل

ألقوه : قالأمره جربيل أن يرسل إليه قميصه، فدفع يوسف ذلك القميص إىل إخوته و: قال
†  {على وجه أيب يأت بصًريا،  ÎΤθ è?ù&uρ öΝà6Î=÷δ r'Î/ šÏè yϑ ô_ r& ∩⊂∪ { )٥ (. 

]٩٤ [}  $£ϑ s9uρ ÏM n= |Á sù çÏè ø9$# { )أي خرجت من عريش مصر متوجهة إىل كنعان )٦ ،

}  š^$ s% öΝèδθç/r& { )قال يعقوب لولد ولده، :  أي)٧}  ’ÎoΤÎ) ß‰Å_ V{ yxƒ Í‘ y#ß™θ ãƒ ( Iω öθ s9 β r& 

Èβρß‰ÏiΖxè? ∩⊆∪ { )هترموين : وقال الضحاك. جتهلوين: ، تسفهوين، وعن ابن عباس)٨

. تضللوين: وقال أبو عبيدة. تضعفوين: وقيل. فتقولون شيخ كبري قد خرف وذهب عقله
 . وأصل الفند الفساد

                                                                                                                                            
 . ٩٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٩٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٩٢: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٩٤: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة يوسف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٥ 

]٩٥ [}  (#θ ä9$ s% { )أوالد أوالده، : ، يعين)١}  «! $$ s? y7 ¨Ρ Î) ’ Å∀ s9 š Î=≈ n= |Ê 

ÉΟƒ Ï‰ s) ø9 $# ∩∈∪ { )لفي خطئك السابق من ذكر يوسف ال تنساه، والضالل هو )٢ 

طريق الصواب، فإن عندهم إن يوسف قد مات ويرون يعقوب قد الذهاب عن ال
 . هلج بذكره

 ..... قوله تعاىل فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري أَلْقَاُه َعلَى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصًريا
]٩٦ [}  !$ £ϑ n= sù β r& u !% y` ç Ï± t6 ø9 : ، وهو املبشر عن يوسف، قال ابن مسعود)٣( } #$

أنا ذهبت بالقميص ملطًخا : هو يهوذا قال: قال ابن عباس. جاء البشري بني يدي العري
بالدم إىل يعقوب فأخربته أن يوسف أكله الذئب فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص 

محله يهوذا وخرج حافًيا : ل ابن عباسقا. فأخربه أن ولده حي فأفرحه كما أحزنته
حاسًرا يعدو ومعه سبعة أرغفة مل يستوف أكلها حىت أتى أباه، وكانت املسافة مثانني 

çµ9  {. البشري مالك بن ذعر: وقيل. فرسًخا s) ø9 r& 4’ n? tã  Ïµ Îγ ô_ uρ { )ألقى : ، يعين)٤

‰£  {البشري قميص يوسف على وجه يعقوب،  s? ö‘ $$ sù # Z ÅÁ t/ ( { )ا بعد )٥  فعاد بصًري

 .ما كان أعمى وعادت إليه قوته بعد الضعف وشبابه بعد اهلرم وسروره بعد احلزن
}  tΑ$ s% { )يعقوب عليه السالم، : ، يعين)٦}  öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ à6 ©9 þ’ Î oΤ Î) ãΝ n= ÷æ r& z ÏΒ «! $# 

$ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉∪ { )وروى أنه قال . ، من حياة يوسف أن اهللا جيـمع بيننا)٧

                                                 
 . ٩٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٩٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٦ 

ما أصنع بامللك؟ : إنه ملك مصر، فقال يعقوب: كيف تركت يوسف؟ قال: للبشري
 . اآلن متت النعمة: على أي دين تركته؟ قال على دين اإلسالم، قال

]٩٧ [}  (#θ ä9$ s% $ tΡ$ t/r'̄≈ tƒ öÏøó tG ó™$# $ uΖs9 !$ uΖt/θ çΡèŒ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. tÏ↔ ÏÜ≈ yz ∩∠∪ { )مذنبني. )١ . 

]٩٨ [}  tΑ$ s% š’ôθ y™ ãÏøó tG ó™ r& öΝä3s9 þ’ În1u‘ ( { )أّخر الدعاء إىل . كثر املفسرين، قال أ)٢

 . )٣( )هل من داع فأستجيب له( :السحر وهو الوقت الذي يقول اهللا تعاىل
سوف أستغفر لكـم ريب يعين ليلة : وعن عكرمة عن ابن عباس رضى اهللا عنهما

أسأل يوسف إن عفا عنكـم : سوف أستغفر لكـم ريب، قال: وعن الشعيب قال. اجلمعة
çµ̄ΡÎ) uθ…  {أستغفر لكم ريب  èδ â‘θ àtóø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∇∪ { )٤( . 

]٩٩ [}  $ £ϑ n= sù (#θ è= yz yŠ 4’ n? tã y# ß™θ ãƒ #“ uρ# u Ïµ ø‹ s9 Î) { )ضـم إليــه، : ، أي)٥

}  Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& { )هو أبوه وخالته ليا؟ وكانت أمه راحيل قد : ، قال أكثر املفسرين)٦

$tΑ  {هو أبوه وأمه وكانت حية : وقيل. ماتت يف نفاس بنيامني s% uρ (#θ è= äz ÷Š $# u óÇ ÏΒ 

β Î) u !$ x© ª! $# t ÏΖ ÏΒ# u ∩∪ { )فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى : ، فإن قيل)٧

إليه أبويه فكيف قال ادخلوا مصر بعد ما أخرب أهنم دخلوها؟ وما وجه هذا 
إن يوسف إمنا قال هلم هذا القول حني تلقاهم :  حصل الدخول؟ قيلاالستثناء وقد

                                                 
 . ٩٧: وسف آية سورة ي) ١(
 . ٩٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 ومسلم يف صالة املسافرين رقم ٢٩ / ٣يشري إىل احلديث الصحيح يف ذلك أخرجه البخاري يف التهجد ) ٣(

)٥٢١ / ١) ٧٥٨ . 
 . ٩٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ٩٩: سورة يوسف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٧ 

قبل دخوهلم مصر ويف اآلية تقدمي وتأخري، واالستثناء يرجع إىل االستغفار وهو من 
االستثناء يرجع إىل : وقيل. سوف أستغفر لكم ريب إن شاء اهللا: قول يعقوب لبنيه

:  إال جبواز من ملوكهم، يقولاألمن من اجلواز ألهنم كانوا ال يدخلون مصر قبله
£  {: آمنني من اجلواز إن شاء اهللا، كما قال è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u !$ x© 

ª! $# š ÏΖ ÏΒ# u { )ريد إذ شاء اهللا، كقوله تعاىلها هنا مبعىن إذ، ي) إن( :، وقيل)١ :

}  ãΝ çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ { )إذ كنتم مؤمنني: ، أي)٢ . 

]١٠٠ [}  yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒ uθ t/r& ’ n?tã Ä ö̧yè ø9$# { )والرفع هو . على السرير، أجلسمها: ، أي)٣

 . النقل إىل العلو

}  (#ρ ” yz uρ … çµ s9 # Y‰ £∨ ß™ ( { )إخوانه وكانت حتية الناس يعقوب وخالته و: ، يعين)٤

يومئذ السجود، ومل يرد بالسجود وضع اجلباه على األرض، وإمنا هو االحنناء 
وضعوا اجلباه على األرض وكان ذلك على طريق التحية والتعظيم، : وقيل. والتواضع

. وكان ذلك جائًزا يف األمم السالفة فنسخ يف هذه الشريعة. ال على طريق العبادة
 سجـًدا بني يـدي  معنـاه خـروا هللا: باس أنـه قـالوروي عن ابن ع

$tΑ  {. واألول أصـح. يوسـف s% uρ { )يوسـف عنـد ذلـك،؟ )٥ ،}  ÏM t/ r' ¯≈ tƒ 

# x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρ ù' s? }‘≈ tƒ ö â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ô‰ s% $ yγ n= yè y_ ’ Î n1 u‘ $ y) ym ( { )وهـو قولـه)٦ ، :}  ’ Î oΤ Î) 

                                                 
 . ٢٧: ة الفتح آية سور) ١(
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٨ 

àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $ Y6 x. öθ x. }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ ÷ƒ r& u‘ ’ Í< š Ï‰ Éf≈ y™ ∩⊆∪ { )١( .}  ô‰ s% uρ 

z |¡ ôm r& þ’ Î1 { )أنعم عليَّ، : ، ريب، أي)٢}  øŒ Î)  Í_ y_ t ÷z r& z ÏΒ Ç ôf Å b¡9 ، ومل يقل )٣( } #$

من اجلب مع كونه أشد بالء من السجن استعمالًا للكرم لكيـال خيجل إخوته بعد ما 
Ÿω |=ƒ  {: قال هلم Î øY s? ãΝ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ u‹ ø9 ، وألن نعمة اهللا عليه يف إخراجه من )٤( } ) #$

السجن أعظم، ألنه بعد اخلروج من اجلب صار إىل العبودية والرق، وبعد اخلروج من 
السجن صار إىل امللك، وألن وقوعه يف البئر كان حلسد إخوته ويف السجـن كان 

u  {. مكافأة مـن اهللا تعاىل لزلة كانت منه !% y` uρ Ν ä3 Î/ z Ï iΒ Íρ ô‰ t7 ø9 ، والبدو )٥( } #$

بسيط من األرض يسكنه أهل املواشي مباشيتهم، وكانوا أهل بادية ومواشي، يقال بدا 
.  {. يبدو إذا صار إىل البادية ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& sø t“ ¯Ρ { )أفسـد، )٦ ،}  ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Í_ ø‹ t/ 

t ÷ t/ uρ þ† ÎA uθ ÷z Î) 4 { )باحلسد والبغض، )٧ ،}  ¨β Î) ’ Î n1 u‘ ×#‹ ÏÜ s9 { )ذو لطف، : ، أي)٨

}  $ yϑ Ï j9 â !$ t± o„ 4 { )وحقيقة اللطيف الذي يوصـل . معناه ملن يشاء:  وقيل)٩

                                                 
 . ٤: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ٩٢: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٠٩ 

…  {حسان إىل غريه بالرفق اإل çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ãΛ Å3 pt ø: ، فلما مجع اهللا تعاىل )١( } ∪⊂⊂⊆∩ #$

 : ليوسف مشله على أن نعيم الدنيا ال يدوم سأل اهللا تعاىل حسن العاقبة فقال

]١٠١ [}  * É b> u‘ ô‰ s%  Í_ tF ÷ s?# u z ÏΒ Å7 ù= ßϑ ø9 : ، يعين ملك مصر، وامللك)٢( } #$

  {. اتساع املقدور ملن له السياسة والتدبري Í_ tF ôϑ ¯= tã uρ  ÏΒ È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# 4 { )٣( ،

t  {. تعبري الرؤيا: يعين ÏÛ$ sù { )يا فاطر، : ، أي)٤}  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ { )٥( 
MΡ|  {خالقهما : أي r&  Ç c’ Í< uρ { )معيين ومتـويل أمري، : ، أي)٦}  ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Íο t Åz Fψ $# uρ (  Í_ ©ù uθ s? $ Vϑ Î= ó¡ ãΒ { )يقـول اقبضين إليك مسلًما، )٧ ،}   Í_ ø) Ås ø9 r& uρ 

t Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ ∩⊇⊃⊇∪ { )يريد بآبائي النبيني،)٨  . 

]١٠٢ [}  y 7 Ï9≡ s Œ { )الذي ذكـرت )٩ ،}  ô ÏΒ Ï ! $ t 6 / Ρ r & É= ø‹ t ó ø9 $ # Ïµ‹ Ïmθ çΡ 

y 7 ø‹ s 9 Î) ( $ t Β u ρ | MΨ ä. öΝ Íκ ö‰ y ‰ s   {ما كنت يا حممد عند أوالد يعقوب، :  أي)١٠( } 9

                                                 
 . ١٠٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٤(
  .١٠١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ١٠٢: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٠ 

øŒ Î) ( # þθ ãè u Η ød r & öΝ èδ {  øΒ r öΝ  {عزموا على إلقاء يوسف يف اجلب، : ، أي)١( } & èδ u ρ 

t βρ ã ä3 øÿ s ‡ ∩⊇⊃ ⊄∪ { )٢( . 

]١٠٣ [}  ! $ t Β u ρ ç s Y ò2 r & Ä¨$ ¨Ψ9 $ öθ  {، يا حممـد، )٣( } # s 9 u ρ | M ô¹ t  y m 

t  ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ { )ا سألوا رسول . ، على إمياهنم)٤ وروي أن اليهود وقريًش

 عن قصة يوسف، فلما أخربهم على موافقة التوراة مل يسلموا، فحزن  اهللا
 . إهنم ال يؤمنون وإن حرصت على إمياهنم:  لذلك، فقيل له النيب

 .... ُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر ِإنْ ُهَو ِإلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَِمَنيقوله تعاىل َوَما َتْسأَلُ
]١٠٤ [}  $ t Β u ρ óΟ ßγ è= t ↔ ó¡ n @ Ïµ ø‹ n = t ã { )على تبليغ الرسالة والدعاء إىل : ، أي)٥

ô  {اهللا تعاىل،  ÏΒ @ ô_ r β÷  {، جعـل وجزاء، )٦( } 4 & Î) u θ èδ { )ما هو يعين )٧ ،

  {القرآن،  ω Î) Ö ò2 ÏŒ { )عظة وتذكري )٨ ،}  t  ÏΗ s >≈ y è ù= Ï j9 ∩⊇⊃ ⊆∪ { )٩( . 

]١٠٥ [}   Éi r( Ÿ2 uρ { )وكم، )١ ،}  ôÏiΒ 7π tƒ#u { )عربة وداللة، )٢ ،}  ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ šχρ ”ßϑ tƒ $ pκö n= tæ öΝèδ uρ $ pκ÷]tã tβθàÊ Ì÷è ãΒ ∩⊇⊃∈∪ { )ال يتفكرون فيها وال )٣ ،

 . يعتربون هبا
                                                 

 . ١٠٢: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٠٤: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٠٤: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١٠٤: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١١ 

]١٠٦ [}  $ tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$ Î/ ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î ô³ •Β ∩⊇⊃∉∪ { )فكان من )٤ ،

من يرتل :  قيل هلماهللا، وإذا: من خلق السماوات واألرض؟ قالوا: إمياهنم إذا سئلوا
: وعن ابن عباس أنه قال. اهللا، مث مع ذلك يعبدون األصنام ويشركون: القطر؟ قالوا

لبيك اللهم لبيك : إهنا نزلت يف تلبية املشركني من العرب كانوا يقولون يف تلبيتهم
هذا يف الدعاء : وقال عطاء. لبيك ال شريك لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك

ر نسوا رهبم يف الرخاء، فإذا أصاهبم البالء أخلصوا يف الدعاء، كما وذلك أن الكفا
)  {: قال اهللا تعاىل # þθ ‘Ζ s ß u ρ öΝ åκ ¨Ξ r & x Ý‹ Ïm é& óΟ Îγ Î/   ( # âθ t ã y Š { )٥( }  © ! $ # t  ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! 

t  Ï e$! $ #  {:  اآلية، وقوله)٦( } # s Œ Î* s ù ( #θ ç7 Å2 u ‘ ’ Îû Å7 ù= à ø9 $ # ( # âθ t ã y Š © ! $ # t  ÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s 9 

t  Ï e$! $ # $ £ϑ n = s ù öΝ ßγ9 ¯g w Υ ’ n < Î) Î h y 9 ø9 $ # # s Œ Î) öΝ èδ t βθ ä. Î ô³ ç„ ∩∉∈∪ { )وغري ذلك من اآليات)٧ ، . 

]١٠٧ [}  ( # þθ ãΖ ÏΒ r ' s ù r & β r & öΝ åκ u  Ï? ù' s ? ×π u ‹ Ï±≈ x î ô Ï iΒ É># x ‹ t ã « ! $ عقوبة : ، أي)٨( } #

t  {: عذاب يغشاهم، نظريه قوله تعاىل: قال جماهد. جمللـة Π öθ t ƒ ãΝ ßγ9 t ± øó t ƒ 

Ü># x ‹ y è ø9 $ #  ÏΒ öΝ Îγ Ï% öθ s ù { )يعين : وقال الضحاك. وقيعة: قال قتادة.  اآلية)٩

                                                                                                                                            
 . ١٠٥: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠٥: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٢٢ : سورة يونس آية) ٦(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ٥٥: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٢ 

ρ÷  { .الصواعق والقوارع r & ãΝ åκ u  Ï? ù' s ? èπ t ã$ ¡¡9 $ # Zπ t F øó t öΝ  {، فجأة، )١( } / èδ u ρ Ÿ ω 

š χρ â ßê ô± o  . هتيج بالناس وهم يف أسواقهم: قال ابن عباس. ، بقيامها)٢( } ∪∠⊂⊆∩ „

]١٠٨ [}  ö≅ è% { )يا حممد، )٣ ،}   Íν É‹≈ yδ { )الدعوة اليت أدعو إليها )٤ ،

’þ  {والطريقة اليت أنا عليها،  Í?Š Î6 y™ { )ديين، : وقال مقاتل. ، سنيت ومنهاجي)٥

äí  {: نظريه قوله ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ { )إىل دينه:  أي)٦ .}  (# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! $# 4 

4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ { )املعرفـة اليت مييز هبـا بني احلق هي: والبصرية. ، على يقني)٧ 

$O  {والباطل،  tΡ r& Ç tΒ uρ  Í_ yè t6 ¨? ومن آمن يب وصدقين أيضا يدعو إىل : ، أي)٨( } ) #$

 يدعو إىل ما دعا إليه، حق على من اتبعه أن: قال. هذا قول الكليب وابن زيد. اهللا
#)  {: مت الكالم عند قوله: وقيل. يذكرون بالقرآن þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «!  مث )٩( } 4 #$

’4  {: استأنف n? tã >ο u ÅÁ t/ O$ tΡ r& Ç tΒ uρ  Í_ yè t6 ¨? إين على بصرية من ريب : ، يقول)١٠( } ) #$

 كانوا على أحسن طريقة  يعين أصحاب حممد: قال ابن عباس. وكل من اتبعين
: قال عبد اهللا بن مسعود. وأقصد هداية، معدن العلم وكرت اإلميان وجند الرمحن

                                                 
 . ١٠٧: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٢٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٠٨: ة يوسف آية سور) ٧(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٣ 

نا فليسنت مبن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك من كان مست
 كانوا أفضل هذه األمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها  أصحاب حممد

تكلفا، اختارهم اهللا لصحبة نبيه، إلقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم على 
نوا على اهلدى آثارهم ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم وسريهم، فإهنم كا

≈z  {: قوله تعاىل. املستقيم ys ö6 ß™ uρ «! وقل سبحان اهللا ترتيها له عما : ، أي)١( } #$

$!  {. أشركوا به tΒ uρ O$ tΡ r& z ÏΒ š Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∇∪ { )٢( . 

]١٠٩ [}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% { )يا حممد، )٣ ،}  ωÎ) Zω% y Í̀‘ { )ال )٤ ،

û  {مالئكة،  ÇrθœΡ ΝÍκö s9Î) { )بالنون وكسر احلاء، ) نوحي( :، قرأ أبو جعفر وحفص)٥

ôÏiΒ È≅÷δ  {. اء وفتح احلاءوقرأ اآلخرون بالي r& #“ tà)ø9$# 3 { )من أهل األمصار : ، يعين)٦

=óΟn  {. دون أهل البوادي ألن أهل األمصار أعقل من أهل البوادي لغلظهم وجفائهم sùr& 

(#ρ çÅ¡o„ † Îû ÇÚö‘ F{$# { )هؤالء املشركني املكذبني، : ، يـعـنـي)٧}  (#ρ ãÝàΖuŠsù y#ø‹x. 

šχ% x. èπ t7É)≈ tã { )آخر أمر، )٨ ،}  t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 3 { )األمم املكذبة : ، يعين)٩

                                                 
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١٠٩:  سورة يوسف آية )٧(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٤ 

#‘â  {فيعتربوا،  t$ s!uρ Íο tÅz Fψ$# ×öyz š Ï%©#Ïj9 (#öθ s)¨?$# 3 { )هذا فعلنا بأهل :  يقول جل ذكره)١

واليتنا وطاعتنا أن ننجيهم عند نزول العذاب، وما يف الدار اآلخرة خري هلم، فترك ما 
معناه ولدار احلال اآلخرة : ، قيل)ولدار اآلخرة( قوله. ذكرنا اكتفاء بداللة الكالم عليه

β¨  {: هو إضافة الشيء إىل نفسه، كقوله: وقيل. ريخ Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; ‘,ym ÈÉ)u‹ø9$# ∩∈∪ { )٢( ،

Ÿξ  {يـوم اخلـميس وربيـع اآلخـر : وكـقوهلـم sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊇⊃∪ { )فتؤمنون)٣  . 

]١١٠ [}  # ¨L ym #sŒÎ) }§t↔ ø‹tFó™ $# ã≅ ß™ ”9$# (#þθ ‘Ζsßuρ öΝåκ̈Ξr& ô‰s% (#θ ç/É‹à2 ôΜ èδ u!$ y_ $ tΡçóÇtΡ { )٤( ،

بالتخفيف، ) كذبوا( :فقرأ أهل الكوفة وأبو جعفر) كذبوا( :هاختلف القراء يف قول
معناه حىت إذا : وقرأ اآلخرون بالتشديد، فمن شدده قال. وكانت عائشة تنكر هذه القراءة

 أن األمم قد كـذبوهم - يعين الرسل-استيأس الرسل من إميان قومهم وظنوا أي أيقنوا
معناه : وقال بعضهم. وهذا معىن قول قتادة. قنيتكذيبا ال يرجى بعد إميانه، والظن ملعىن الي

حىت إذا استيأس الرسل ممن كذهبم من قومه أن يصدقوهم، وظنوا أن من آمن هبم من 
ومن قرأ . قومهم قد كذبوهم وارتدوا عن دينهم لشدة احملنة والبالء عليهم استبطاء النصر

ظن قومهم أن : وظنوا أيمعناه حىت إذا استيأس الرسل من إميان قومهم : بالتخفيف قال
: يعين. أن معناه ضعف قلوهبم. وروي عن ابن عباس. الرسل قد كذبتهم يف وعيد العقاب

وظنت الرسل أهنم قد كذبوا فيمـا وعدوا من النصر، وكـانوا بشرا فضعفوا ويئسوا 
4  {: وظنوا أهنـم قـد أخلفـوا، مث تال ®L ym tΑθ à)tƒ ãΑθ ß™ §9$# t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµ yè tΒ 4 tL tΒ çóÇ nΣ 

z  {. جاء الرسل نصرنا: أي) جاءهم( )٥( } 3 #$!» Édf ãΖsù tΒ â!$ t±®Σ ( { )قرأ العامة )١ ،
                                                 

 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ١(
 . ٩٥: سورة الواقعة آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٥ 

وقرأ ابن عامر ومحزة وعاصم ويعقوب بنون واحدة . حنن ننجي من نشاء: بنونني، أي
مضمومة وتشديد اجليم وفتح الياء على ما مل يسم فاعله، ألهنا مكتوبة يف املصحف بنون 

رفعا على هذه القراءة، وعلى القراءة األوىل يكون ) من( واحدة مضمومة، فيكون حمل
Ÿω  {. صبا، فنجي من نشاء عند نزول العـذاب، وهـم املؤمنـون املطيعونن uρ –Štãƒ 

$ uΖß™ ù't/ { )عذابنا، )٢ ،}  Çtã ÏΘöθ s)ø9$# tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊃∪ { )املشركني: ، أي)٣ . 

]١١١ [}  ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% { )يف خبـر يوسـف : ، أي)٤

ο×  {وإخوتـه،  u ö9 Ïã { )عظة، )٥ }  ’ Í< 'ρ T [{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. { )القرآن، :  يعين)٦

}  $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u tI ø ãƒ { )أي خيتلق، )٧ ،}   Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! ، أي )٨( } #$

t  {ولكن كان تصديق الذي،  ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ { )من التوراة واإلجنيل، )٩ ،}  Ÿ≅‹ ÅÁ ø s? uρ 

È e≅ à2 & ó x« { )العباد إليه من احلالل واحلـرام واألمـر والنهـي، ، مما حيتاج )١٠

}  “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ { )بيانا ونعمة، )١١ ،}  5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ { )١٢( . 
                                                                                                                                            

 . ١١٠: سورة يوسف آية ) ١(
 . ١١٠: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة يوسف آية ) ٣(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٤(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٥(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٦(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٧(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٨(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ٩(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ١٠(
 . ١١١: سورة يوسف آية ) ١١(
 . ١١١ : سورة يوسف آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٦ 

 سورة الرعد  )١٣(
قوله تعاىل املر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب َوالَِّذي أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس 

 ..... لَا ُيْؤِمُنونَ
] ١ [}   ýϑ y7  {معناه أنا اهللا أعلم وأرى، :  قال ابن عباس)١( } 4 9#! ù= Ï? àM≈ tƒ# u 

É=≈ tG Å3 ø9 ليك آيات التوراة واإلجنيل تلك األخبار اليت قصصتها ع: ، يعين)٢( } 3 #$

“ü  {والكتاب املتقدمة،  Ï% ©! $# uρ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) { )وهذا القرآن الذي أنزل : ، يعين)٣

  {إليك  ÏΒ y7 Î i/ ¢‘ ‘, ys ø9 هو احلق فاعتصم به، فيكون حمل الذي رفعا :  أي)٤( } #$

حمله خفض يعين تلك آيات الكتاب وآيات الذي : على االبتداء واحلق خربه، وقيل
أراد بالكتاب القرآن، مث : أنزل إليك، مث ابتدأ احلق يعين ذلك احلق وقال ابن عباس

£  {وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو احلق، : لقا Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∪ { )إن حممدا يتولد : نزلت يف مشركي مكة حني قالوا: ، قال مقاتل)٥

 : ه، فرد قوهلم مث بني دالئل ربوبيته، فقال عز من قائلمن تلقاء نفس

]٢ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# Îötó Î/ 7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? ( { )السواري واحدها :  يعين)٦

مد أيضا مجعه مثل رسول ورسل، معناه نفي العمد أصال هو عمود مثل أدمي وأدم وع
“ΝèO 3§  {األصح يعين ليس من دوهنا دعامة تدعمها وال فوقها عالقة متسكها  uθ tG ó™$# ’ n?tã 

                                                 
 . ١: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٧ 

Ä¸ ö yè ø9 t  {، عال عليه، )١( } ) #$ ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ ( { )ذللها ملنافع خلقه )٢ ،

≅@  {فهما مقهوران،  ä. “ Ì øg s† { )جيريان على ما يريد اهللا: ، أي)٣  }  9≅ y_ L{ 

‘ wΚ |¡ •Β 4 { )أراد باألجل . وقال ابن عباس. إىل وقت معلوم وهو فناء الدنيا: ، أي)٤

ã  {وزاهنا، املسمى درجاهتما ومنازهلما ينتهيان إليها وال جيا Î n/ y‰ ãƒ t øΒ F{ $# { )٥( ،

≅ã  {يقضيه وحده،  Å _Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ Ν  {الت، ، يبني الدال)٦( } #$ ä3 ¯= yè s9 Ï !$ s) Î= Î/ öΝ ä3 Î n/ u‘ 

tβθ ãΖ Ï%θ è? ∩⊄∪ { )لكي توقنوا بوعده وتصدقوه)٧ ، . 

]٣ [}  u θ èδ u ρ “ Ï% ©! $ # £‰ t Β u Ú ö‘ F { $ u  {، بسطهـا، )٨( } # θ èδ u ρ “ Ï% ©! $ # £‰ t Β 

u Ú ö‘ F { $ #  {راسية : ، جباال ثابتة، واحدهتا)٩( } # \≈ p κ ÷Ξ r & u ρ ( { )وجعل :  أي)١٠

  {. فيها أهنارا ÏΒ u ρ È e≅ ä. ÏN ≡ t  y ϑ ¨V9 $ # Ÿ ≅ y è y _ $ p κ Ïù È ÷ y ` ÷ρ y — È ÷ u Ζ øO $ : ، أي)١١( } ) #

  {وا وحامضا، صنفني اثنني أمحر وأصفر وحل Å´ øó ãƒ Ÿ ≅ øŠ ©9 $ # u ‘$ p κ ¨]9 $ # 4 { )١٢( ،

                                                 
 . ٢: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٢: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٣: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٣: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ٣: سورة الرعد آية ) ١٠(
 . ٣: سورة الرعد آية ) ١١(
 . ٣: سورة الرعد آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٨ 

β¨  {يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليـل بضـوء النهـار : أي Î) ’ Îû y 7 Ï9≡ s Œ 

;M≈ t ƒ U ψ 5Θ öθ s ) Ï j9 t βρ ã ©3 x  t G t ƒ ∩⊂∪ { )فيستدلون، والتفكر تصرف القلب يف طلب )١ ،

 . معاين األشياء

]٤ [}  ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN≡ u‘ Èθ≈ yf tG •Β { )متقاربات يقرب بعضها من بعض )٢ ،

وهي خمتلفة هذه طيبة تنبت وهذه سبخة ال تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثرية 
≈M×  {الريع،  ¨Ζ y_ uρ { )بساتني : ، أي)٣}  ô Ï iΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ { )٤( 

ç  {الصنوان مجع صنو وهو النخالت جيمعهن أصل واحد،  ö xî uρ 5β# uθ ÷Ζ Ï¹ { )هي )٥ 

صنوان جمتمع وغري صنوان متفرق نظريه : وقال أهل التفسري. النخلة املنفردة بأصلها
’4  {من الكالم قنوان مجع قنو  s+ ó¡ ç„ & !$ yϑ Î/ 7‰ Ïn≡ uρ { )ن عامر وعاصم  قرأ اب)٦

يسقى ذلك كله مباء واحد وقرأ اآلخرون بالتاء لقوله : ويعقوب ماله يسقي بالياء أي
≈M×  {: تعاىل ¨Ζ y_ uρ { )ولقوله تعالـى مـن بعد )٧ }  ã≅ Å eÒ x çΡ uρ $ pκ |Õ ÷è t/ 4† n? tã 

<Ù ÷è t/ ’ Îû { )ومل يقل بعضه، واملاء جسـم رقيـق مائع به حيـاة كـل نـام، )٨ 

}  ã≅ Å eÒ x çΡ uρ $ pκ |Õ ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû È≅ à2 W{ ، يف الثمر والطعم، قرأ محزة )٩( } 4 #$
                                                 

 . ٣: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٤:  سورة الرعد آية )٣(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢١٩ 

ã  {: بالياء، لقوله تعاىل) ويفصل( والكسائي Î n/ y‰ ãƒ t øΒ F{ $# ã≅ Å _Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ وقرأ . )١( } #$

وحنن نفضل بعضها على بعض يف األكل، وجاء يف . آلخرون بالنون على معىنا
≅ã  {: احلديث Å eÒ x çΡ uρ $ pκ |Õ ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû È≅ à2 W{ كجيد : قال الفارسي. )٢( } 4 #$

كمثل بين آدم صاحلهم وخبيثهم وأبوهم : قال جماهد. لو واحلامضالتمر والدقل واحل
هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لقلوب بين آدم، كانت األرض طينة : قال احلسن. واحد

 فسطحها فصارت قطعا متجاورة فيرتل عليها املطر من  واحدة يف يد الرمحن
بخها وملحها السماء فتخرج هذه زهرهتا وشجرها ومثرها ونباهتا وخترج هذه س

وخبيثها، وكل يسقى مباء واحد، كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السالم فيرتل من 
β¨  {السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع، وتقسو قلوب فتلهو،  Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ { )٣( 

≈M;  {رت الـذي ذكـ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ï j9 šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆∪ { )٤( . 

]٥ [}  * β Î) uρ ó= yf ÷è s? Ò= yf yè sù öΝ çλ é; öθ s% { )العجب تغري النفس برؤية املستبعد )٥ 

 ومعناه إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة اآلخرة  يف العادة واخلطاب لرسول اهللا
مع إقرارهم بابتداء اخللق فعجب أمرهم، وكان املشركون ينكرون البعث مع إقرارهم 

أهون من االبتداء، فهذا بابتداء اخللق من اهللا تعاىل، وقد تقرر يف القلوب أن اإلعادة 
معناه وإن تعجب من تكذيب املشركني واختاذهم ما ال يضر : موضع العجب، وقيل

وال ينفع آهلة يعبدوهنا وهم قد رأوا من قدرة اهللا تعاىل ما ضرب هلم به األمثال 

                                                 
 . ٢: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٤: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٤: الرعد آية سورة ) ٤(
 . ٥: سورة الرعد آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٠ 

#  {فتعجب أيضا من قوهلم، : فعجب قوهلم، أي sŒ Ï r& $ ¨Ζ ä. $ ¹/≡ t è? { )بعد املوت، )١ ،

}  $ ¯Ρ Ï r& ’ Å∀ s9 9, ù= yz >‰ƒ Ï‰ y` 3 { )نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل املوت قال : ، أي)٢

y7  {: اىلاهللا تع Í× ¯≈ s9 'ρ é& š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. öΝ Íκ Í h5 t Î/ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ã≅≈ n= øñ F{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$ uΖ ôã r& ( { )٣( 
y7  {يوم القيامة  Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∈∪ { )٤( . 

y7  {: قوله] ٦[ tΡθ è= Éf ÷è tG ó¡ o„ uρ Ïπ y∞ Í hŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ |¡ ys ø9 ، االستعجال طلب )٥( } #$

تعجيل األمر قبل جميء وقته، والسيئة هاهنا هي العقوبة واحلسنة العافية، وذلك أن 
اللهم إن : مشركي مكة كانوا يطلبون العقوبة بدال من العافية استهزاء منهم يقولون

. كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليـم
}  ô‰ s% uρ ôM n= yz  ÏΒ ÞΟ Îγ Î= ö6 s% àM≈ n= èV yϑ ø9 مضت من قبلهم يف األمم اليت : ، أي)٦( } 3 #$

عصت رهبا وكذبت رسلهـا العقوبـات، واملثالت مجـع املثلـة بفتـح امليم 
β¨  {. وصـدقاتوضم الثاء مثل صدقة  Î) uρ y7 −/ u‘ ρ ä% s! ;ο t Ï øó tΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 4’ n? tã óΟ Îγ ÏΗ ø> àß ( ¨β Î) uρ 

š −/ u‘ ß‰ƒ Ï‰ t± s9 É>$ s) Ïè ø9 $# ∩∉∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٥: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٥: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٥: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٥: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٦: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٦: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٦: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢١ 

]٧ [}  ãΑθ à)tƒ uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã { )على حممد: ، أي)١  }  ×π tƒ#u ÏiΒ 

ÿÏµ În/§‘ 3 { )ته، قال اهللا تعاىلعالمة وحجة على نبو:  أي)٢ :}  !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( { )٣( ،

≅Èe  {خموف،  ä3Ï9uρ BΘöθ s% >Š$ yδ ∩∠∪ { )لكل قوم نيب يدعوهم إىل اهللا تعاىل، وقال : ، أي)٤

 يقول إمنا  اهلادي حممد: وقال عكرمه. داع يدعوهم إىل احلق أو إىل الضاللة: الكليب
 . اهلادي هو اهللا تعاىل: أنت منذر وأنت هاد لكل قوم أي داع، وقال سعيد بن جبري

!ª  {: قوله تعاىل] ٨[ $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4 s\Ρ é& { )من ذكر أو أنثى )٥ ،

$  {سوي اخللق أو ناقص اخللق واحدا أو اثنني أو أكثر  tΒ uρ âÙ‹ Éó s? ãΠ$ ym ö‘ F{ $# { )٦( ،

$  {ما تنقص : أي tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“ s? ( { )غيض األرحام احليض على : ، قال أهل التفسري)٧

يف احلمل، فإذا حاضت احلامل كان نقصانا يف الولد، ألن دم احليض غذاء الولد 
الرحم فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينتقص الولد، وإذا مل حتض يزداد الولد ويتم 

: وقيل. فالنقصان نقصان خلقة الولد خبروج الدم والزيادة متام خلقته باستمساك الدم
إذا حاضت ينتقص الغذاء وتزداد مدة احلمل حىت تستكمل تسعة أشهر طاهرا فإن 

 أشهر ومخسة أيام فالنقصان يف الغذاء والزيادة يف رأت مخسة أيام دما وضعت لتسعة
. غيضها نقصاهنا من تسعة أشهر والزيادة زيادهتا على تسعة أشهر: وقال احلسن. املدة
النقصان السقط، والزيادة متـام اخللـق، وأقل مدة احلمل ستة أشهر، فقد : وقيل

                                                 
 . ٧: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٧: آية سورة الرعد ) ٢(
 . ٧: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٧: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٨: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٨: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٨: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٢ 

≅‘  {يولد املولود هلذه املدة ويعيش  à2 uρ > ó x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) Ïϑ Î/ ∩∇∪ { )أي)١ ، :

 . بتقدير وحد ال جياوزه وال يقصر عنه

]٩ [}  ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ ç Î7 x6 ø9 ، الذي كـل شـيء دونـه )٢( } #$

}  ÉΑ$ yè tF ßϑ ø9 $# ∩∪ { )على كل شيء)٣  . 

Ö!#uθ  {: قوله تعاىل] ١٠[ y™ Οä3ΖÏiΒ ô̈Β §| r& tΑöθ s)ø9$# tΒ uρ tyγ y_ Ïµ Î/ { )يستوي : ، أي)٤

ôtΒ  {يف علم اهللا املسر بالقول واجلاهر به،  uρ uθ èδ ¥#÷‚ tG ó¡ãΒ È≅ øŠ©9$$ Î/ { )مستتر : ، أي)٥

$‘Í<7  {بظلمة الليل،  y™ uρ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ { )ذاهب يف سربه ظاهر، والسرب بفتح : ، أي)٦

سارب بالنهار أي متصرف يف حوائجه، قال ابن : السني وسكون الراء الطريق، قال القتييب
ليل فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من اإلمث، هو صاحب ريبة مستخف بال: عباس
مستخف بالليل أي ظاهر من قوهلم خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته، : وقيل

 . متوار داخل يف سرب: وسارب بالنهار أي

]١١ [}  … çµ s9 ×M≈ t7 É e) yè ãΒ { )هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون فيكـم بالليل : ، أي)٧

والنهار صعدت مالئكة الليل جاء يف عقبها مالئكة النهار وإذا صعدت مالئكة النهار 
العود بعد البدء وإمنا ذكر بلفظ التأنيث ألن : جاء يف عقبها مالئكة الليل، والتعقيب
ع اجلمع معقبات كما قيل أبناوات سعد واحدها معقب، ومجعه معقبة، مث مج

                                                 
 . ٨: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٩: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٩: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٠: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٠ :سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٠: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٣ 

.  {ورجاالت بكر  Ï iΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ï ù= yz { )من قدام هذا املستخفي : ، يعين)١

…  {، بالليـل والسارب بالنهـار، ومـن خلفـه من وراء ظهره çµ tΡθ Ýà x øt s† ô ÏΒ Ì øΒ r& 

«! حيفظونه بإذن اهللا ما مل جيىء القدر، فإذا جاء القدر : بأمر اهللا، أي: ، يعين)٢( } 3 #$

ما : قال جماهد. من احلفظ عنهحيفظونه من أمر اهللا أي مما أمر اهللا به : وقيل. خلوا عنه
من عبد إال وله ملك موكل به حيفظه يف نومه ويقظته من اجلن واإلنس واهلوام، فما 

χ  {وراءك إال شيء يأذن اهللا فيه فيصيبه : منهم شيء يأتيه يريده إال قال Î) ©! $# Ÿω 

ç É i tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ { )من العافية والنعمة، )٣ ،}  4 ®L ym (#ρ ç É i tó ãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/ 3 { )من )٤ ،

#!  {احلال اجلميلة فيعصوا رهبم،  sŒ Î) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θ öθ s) Î/ # [ þθ ß™ { )عذابا وهالكا : ، أي)٥

}  Ÿξ sù ¨Š t tΒ … çµ s9 4 { )ال راد له، :  أي)٦}  $ tΒ uρ Ο ßγ s9  Ï iΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ @Α# uρ ∩⊇⊇∪ { )٧( ،

 . واٍل يلي أمرهم ومينع العذاب عنهم: ملجأ يلجئون إليه، وقيل: أي

uθ  {: قوله] ١٢[ èδ “ Ï% ©!$# ãΝà6ƒ Ìãƒ šX ÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛuρ { )خوفا من : ، قيل)٨

اخلوف للمسافر خياف منه األذى أو املشقة والطمع : الصاعقة طمعا يف نفع املطر، وقيل
اخلوف من املطر يف غري مكانه وأبانه والطمع إذا : للمقيم يرجو منه الربكة واملنفعة، وقيل

⋅à  {. يف مكانه وأبانه ومن البلدان ما إذا مطروا قحطوا وإذ مل ميطروا أخصبواكان  Å´Ψ ãƒ uρ 

                                                 
 . ١١: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١١: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ١٢: ية سورة الرعد آ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٤ 

šU$ ys ¡¡9$# tΑ$ s)ÏoW9$# ∩⊇⊄∪ { )أنشأ اهللا السحابة فنشأت أي أبداها فبدت، : يقال. ، باملطر)١

 . حدهتا سحابةوالسحب مجع وا

]١٣ [}  ßx Î m7 |¡ ç„ uρ ß‰ ôã §9 $#  Íν Ï‰ ôϑ pt من مسع صوت : ، قـال ابن عباس)٢( } 2¿

سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وهو على كل : الرعد فقال
أنه كان إذا مسع : ابته صاعقة فعلى ديته، وعن عبد اهللا بن الزبريشيء قدير فإن أص

سبحان من يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته : صوت الرعد ترك احلديث وقال
}  èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ ô ÏΒ  Ïµ ÏG x‹ Åz { )تسبح املالئكة من خيفة اهللا: ، أي)٣  وخشيته 

}  ã≅ Å™ ö ãƒ uρ t, Ïã≡ uθ ¢Á9 ، مجع صاعقـة وهـي العـذاب املهلك يرتل مـن )٤( } #$

Ü=Š  {الربق فيحرق من يصيبه،  ÅÁ ãŠ sù $ pκ Í5  tΒ â !$ t± o„ öΝ èδ uρ šχθ ä9 Ï‰≈ pg ä† { )٥( ،

’  {خياصمون،  Îû «!  مم   نزلت يف شأن أربد بن ربيعة حيث قال للنيب)٦( } #$

ربك آمن ُدّر أم من يا قوت أم من ذهب؟ فرتلت صاعقة من السمـاء فأحرقتـه 
}  uθ èδ uρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÉΑ$ ys ÎR ùQ : وقال ابن عباس.  شديد األخذ ، قال علي)٧( } ∪⊃⊆∩ #$

: وقيل. شديد العقوبة: وقال أبو عبيدة. شديد القوة: هدشديد احلول، وقال جما
 . واحملال واملماحلة املماكرة واملغالبة. شديد املكر

                                                 
 . ١٢: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١٣: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٥ 

 .... قوله تعاىل لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه لَا َيْسَتِجيُبونَ لَُهْم ِبَشْيٍء
]١٤ [}  … çµ s9 äο uθ ôã yŠ È d, pt ø:  دعوة  قال علي. هللا دعوة الصدق: ، أي)١( } ) #$

الدعاء باإلخالص : وقيل. شهادة أن ال إله إال اهللا: وقال ابن عباس. احلق التوحيد
t  {. والدعاء اخلالص ال يكون إال هللا عز وجل Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ { )٢( ،

Ÿω tβθ  {. يعبدون األصنام من دون اهللا تعاىل: أي ç7‹ Éf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 > ó y´ Î/ { )أي)٣ ، :

ω  {. ال جييبوهنم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر Î) ÅÝ Å¡≈ t6 x. Ïµ ø‹ ¤ x. ’ n< Î) Ï !$ yϑ ø9 $# x è= ö6 u‹ Ï9 

çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ  Ïµ Éó Î=≈ t7 Î/ 4 { )كباسط كفيه ليقبض على املاء والقابض على إال : ، أي)٤

املاء ال يكون يف يده شيء وال يبلغ إىل فيه منه شيء، كذلك الذين يدعون األصنام 
معناه كالرجل العطشان اجلالس : وقيل. وهي ال تضر وال تنفع ال يكون بيده شيء

فع إليه املاء فال على شفري البئر ميد يده إىل البئر فال يبلغ قعر البئر إىل املاء وال يرت
ينفعه بسط الكف إىل املاء ودعاؤه له، وال هو يبلغ فاه كذلك الذين يدعون األصنام 

كالعطشان إذا : ال ينفعهم نداؤها ودعاؤها، وهي ال تقدر على شيء، وعن ابن عباس
بسط كفيه إىل املاء ال ينفعه ذلك ما مل يغرف هبما املاء وال يبلغ املاء فاه ما دام باسطا 

$  {. فيه، مثل ضربه اهللا خليبة الكفارك tΒ uρ â !% tæ ßŠ t Í Ï≈ s3 ø9 ω  {، أصنامهم، )٥( } #$ Î) 

’ Îû 9≅≈ n= |Ê ∩⊇⊆∪ { )يضل عنهـم إذا احتاجوا إليه كما قال)٦ ، :}  ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β 

                                                 
 . ١٤: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٤: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٤: عد آية سورة الر) ٣(
 . ١٤: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٤: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٤: سورة الرعد آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٦ 

(#θ çΡ% x. tβρ ç tI ø tƒ ∩⊄⊆∪ { )١( ،}  ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ ãã ô‰ tƒ { )وقال الضحاك عن )٢ 

 . وما دعاء الكافرين رهبم إال يف ضالل ألن أصواهتم حمجوبة عن اهللا تعاىل: ابن عباس

]١٥ [}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ Yãöθ sÛ { )املالئكـة : ، يعين)٣

$  {واملؤمنني،  \δöx.uρ { )املنافقني والكافرين الذين أكرهوا على السجود : ، يعين)٤

Νßγ  {. بالسيف è=≈n= Ïßuρ { )ظالل الساجدين طوعا وكرها تسجد هللا:  يعين)٥ طوعا  .

. ظل املؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره: قال جماهد
}  Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ ) ∩⊇∈∪ { )يعين إذا سجد بالغدو والعشي يسجد معه ظله، )٦ ،

: وقيل. مجع األصل واألصل مجع األصيل وهو ما بني العصر إىل غروب الشمس: واآلصال
سجود الظل تذليله ملا : وقيل. ياأشخاصهم بالغدو واآلصال بالبكر والعشا: ظالهلم أي
 . أريد له

≅ö  {: قوله تعاىل] ١٦[ è%  t Β > §‘ ÏN ≡ u θ≈ y ϑ ¡¡9 $ # ÇÚ ö‘ F { $ # u ρ { )أي)٧ ، :

الق السماوات خالقهما ومدبرمها فسيقولون اهللا، إهنم يقرون بأن اهللا خالقهم وخ
وروي أنه ملا قال هذا . اهللا: واألرض إذا أجابوك، فقل أنت أيضا يا حممد

≅ö  {:  فقال أجب أنت، فأمره اهللا: للمشركني عطفوا عليه فقالوا è% { )٨( ،

                                                 
 . ٢٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٤٨: سورة فصلت آية ) ٢(
 . ١٥: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٥: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٥: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٥: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١٦: ة الرعد آية سور) ٧(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٧ 

ª  {أنت يا حممد،  ! $ ≅ö  {: ، مث قال اهللا هلم إلزاما للحجة)١( } 4 # è% Μ è? õ‹ s ƒ ªB $ $ s ù r & 

 Ï iΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u  ! $ u Š Ï9 ÷ρ r إنكم مع إقراركم بأن اهللا خالق السماوات : ، معنـاه)٢( } &

: واألرض اختذمت مـن دونـه أوليـاء فعبدمتـوها مـن دون اهللا، يعين
Ÿ  {األصنام، وهـم  ω t βθ ä3 Î= ôϑ t ƒ öΝ Îγ Å¡ àΡ L { $ Yè ø t Ρ Ÿ ω u ρ # u Ÿ Ñ 4 { )فكيف ميلكون )٣ 

≅ö  {: لكــم؟ مث ضـرب هلـم مثال فقـال è% ö≅ y δ “ Èθ t G ó¡ o „ 4 ‘ y ϑ ôã F { $ # 

ç ÅÁ t 7 ø9 $ # u ρ { )كـذلك ال يستـوي الكافر واملؤمن، )٤ ،}  ÷Π r & ö≅ y δ “ Èθ t G ó¡ n @ 

àM≈ u Η ä> —à9 $ # â‘θ ‘Ζ9 $ # u ρ 3 { )كمـا ال يستـوي الظلمـات والنـور ال :  أي)٥

Π÷  {. يستـوي الكفـر واإلميـان r & ( #θ è= y è y ¬  {جعلوا، : ، أي)٦( } _ ! u  ! % x . u  à° 

( #θ à) n = y z  Ïµ É) ù= y ⇐ x . t µ t 6≈ t ± t F s ù ß, ù= s ƒ ø: $ # öΝ Íκ ö n = t ã 4 { )اشتبه ما خلقوه مبا خلقه اهللا : ، أي)٧

≅È  {درون ما خلق اهللا وما خلق آهلتهم تعاىل فال ي è% ª ! $ # ß, Î=≈ y z È e≅ ä. & ó x « u θ èδ u ρ 

ß‰ Ïn ≡ u θ ø9 $ # ã≈ £γ s ) ø9 $ # ∩⊇∉∪ { )٨( . 

 . مث ضرب اهللا تعاىل مثلني للحق والباطل

                                                 
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ١٦: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٨ 

∅š  {   يعين اهللا)١( } & }  tΑt“Ρr فقال] ١٧[ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ { )يعين )٢ ،

ôM  {املطر،  s9$ |¡sù { )من ذلك املاء )٣ ،}  8π tƒ ÏŠ÷ρ r& $ yδ Í‘ y‰s)Î/ { )يف الصغر : ، أي)٤

≅Ÿ  {والكرب،  yϑ tG ôm $$ sù ã≅ ø‹¡¡9$# { )الذي حدث من ذلك املاء، )٥ ،}  #Y‰t/y— $ \ŠÎ/# §‘ 4 { )٦( ،

ء، رابيا أي عاليا مرتفعا فوق املاء الصايف الباقي هو الزبد اخلبث الذي يظهر على وجه املا
قوله : وقيل. والذاهب الزائل الذي يتعلق باألشجار وجوانب األودية هو الباطل. احلق

أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن واألودية مثل للقلوب يريد يرتل القرآن، فتحتمل منه 
 فهذا أحد املثلني واملثل اآلخر القلوب على قدر اليقني والعقل والشك واجلهـل،

$  {  قوله £ϑ ÏΒuρ tβρ ß‰Ï%θãƒ Ïµø‹n= tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# { )قـرأ حـمزة والكسائي وحفص ، )٧

}  tβρ ß‰ Ï%θ ãƒ { )بالياء لقوله تعاىل)٨  :}  $ tΒ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 ، وال خماطبة ها )٩( } #$

نار، واإليقاد ومن الذي توقدون عليه ال: هنا، قرأ اآلخرون بالتاء ومما توقدون، أي
u  {جعل النار حتت الشيء ليذوب،  !$ tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù= Ïm { )لطلب زينة، وأراد : ، أي)١٠

ρ÷  {الذهب والفضة ألن احللية تطلب منهما،  r& 8ì≈ tF tΒ { )طلب متاع وهو :  أي)١١
                                                 

 . ١٧:  سورة الرعد آية )١(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ١٠(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٢٩ 

ما ينتفع به، وذلك مثل احلديد والنحاس والرصاص، والصفر تذاب فيتخذ منها 
‰Ó  {األواين وغريها مما ينتفع هبا،  t/ y— … ã& é# ÷W Ï iΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª! $# ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 

إذا أذيب فله أيضا زبد مثل زبد املاء، فالباقي الصايف من هذه اجلواهر :  أي)١( } 4

$  {مثل احلق، والزبد الذي ال ينتفع به مثـل الباطـل،  ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 ، الذي )٢( } #$

=Ü  {عال السيل  yδ õ‹ uŠ sù [ !$ x ã_ ( { )ضائعا باطال، واجلفاء ما رمى به الوادي :  أي)٣

جفا الوادي وأجفأ إذا ألقى غثاءه، وأجفأت : يقالمن الزبد والقدر إىل جنباته، 
إن : القدر وجفأت إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت مل يبق فيها شيء معناه

جفأت الريح : يقال. متفرقا: جفاء أي: وقيل. الباطل وإن عال يف وقت فإنه يضمحل
$  {الغيم إذا فرقته وذهبت به،  ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 املاء والذهب : ، يعين)٤( } #$

[ß  {والفضة والصفر والنحاس،  ä3 ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ذهب، يبقى وال ي: ، أي)٥( } 4 #$

}  y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{ ، جعل اهللا هذا مثاال للحق والباطل، يعين )٦( } ∪∠⊆∩ #$

هذا تسلية : وقيل. أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع واحلق كاملاء يبقى يف القلوب
أن أمر املشركني كالزبد يرى يف الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر : ني، يعينللمؤمن

 . املؤمنني كاملاء املستقر يف مكانه له البقاء والثبات

                                                 
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٧: سورة الرعد آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٠ 

t  {: قوله تعالـى] ١٨[ Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ yf tG ó™ ãΝ  { أجابوا، )١( } #$ Íκ Í h5 t Ï9 { )٢( ،

4  {فأطاعوه،  o_ ó¡ ßs ø9 š  { اجلنة، )٣( } 4 #$ Ï% ©! $# uρ öΝ s9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ … çµ s9 öθ s9 χ r& Ν ßγ s9 

$ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd … ã& s# ÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ (# ÷ρ y‰ tF øù ]ω ÿ Ïµ Î/ 4 { )لبذلوا ذلك يوم القيامة : ، أي)٤

y7  {افتداء من النار،  Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; â þθ ß™ É>$ |¡ Ït ø: سوء :  قال إبراهيم النخعي)٥( } #$

öΝ  {احلساب أن حياسب الرجل بذنبه كله ال يغفر له منه شيء،  ßγ1 uρ ù' tΒ uρ { )يف )٦ 

æΛ  {اآلخرة  © yγ y_ ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ$ yγ ÎR ùQ  . بئس ما مهد هلم: ، الفراش، أي)٧( } ∪∇⊆∩ #$

ا أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى ِإنََّما َيَتذَكَُّر أُولُو قوله تعاىل أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّم
 .... الْأَلَْباِب

yϑ *  {. قوله تعاىل] ١٩[ sùr& ÞΟn= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘,pt ø: ، فيؤمن به )٨( } #$

ôyϑ  {ويعمل مبا فيه،  x. uθ èδ #‘yϑ ôã r& 4 { )نزلت يف : ، عنه ال يعلمه وال يعمل به، قيل)٩

ول محزة أو عمار والثاين أبو جهل، وهو يف عمار وأيب جهل، فاأل: محزة وأيب جهل، وقيل

                                                 
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ١٨: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ١٩: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ١٩: سورة الرعد آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣١ 

$  {. ال يستوي من يبصر احلق ويتبعه ومن ال يبصره وال يتبعه: األعمى، أي oÿ ©ς Î) 

ã ©. x‹ tG tƒ { )يتعظ، )١ } (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  .  ذوو العقول)٢( } #$

]٢٠ [}  t Ï% ©!$# tβθ èùθ ãƒ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# { )مبا أمرهم اهللا تعاىل به وفرضه عليهم فال )٣ 

Ÿω  {. خيالفونه uρ tβθàÒ à)Ζtƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ { )أراد العهد الذي أخذه على ذرية : ، وقيل)٤

 . آدم عليه السالم حني أخرجهم من صلبه

]٢١ [}  t Ï% ©! $# uρ tβθ è= ÅÁ tƒ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ Ïµ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θ ãƒ { )أراد به اإلميان : ، قيل)٥

جبميـع الكتب والرسل وال يفرقون بينهما، واألكثرون على أنه أراد به صلة الرحم 
}  šχ öθ t± øƒ s† uρ öΝ åκ ®5 u‘ tβθ èù$ sƒ s† uρ u þθ ß™ É>$ |¡ Ït ø: $# ∩⊄⊇∪ { )٦( . 

]٢٢ [}  t Ï% ©! $# uρ (#ρ ç y9 على أمر : ، على طاعة اهللا، وقال ابن عباس)٧( } ¹|

عن : وقيل. عن الشهوات: وقيل. على املصائب والنوائب:  وقال عطاء اهللا
u  {. املعاصي !$ tó ÏG ö/ $# Ïµ ô_ uρ öΝ Íκ Í h5 u‘ { )طلب تعظيمـه أن خيالفوه، )٨ ،}  u !$ tó ÏG ö/ $# Ïµ ô_ uρ 

öΝ Íκ Í h5 u‘ { )يعين يؤدون الزكاة، )٩ ،}  šχρ â u‘ ô‰ tƒ uρ Ïπ oΨ |¡ pt ø: $$ Î/ sπ y∞ Í hŠ ¡¡9 ، روي )١٠( } #$

                                                 
 . ١٩: سورة الرعد آية ) ١(
 . ١٩: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٢٠: ة سورة الرعد آي) ٤(
 . ٢١: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢١: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة الرعد آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٢ 

يدفعون بالصاحل من العمل السيئ من العمل، :  عنهما أنه قالعن ابن عباس رضي اهللا
β¨  {: وهو معىن قوله Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ Í hŠ ¡¡9 ، وجاء يف احلديث أن )١( } 4 #$

ملت سيئة فاعمل جبنبها حسنة متحها، السر بالسر إذا ع {:  قال رسول اهللا

 . )٢( } والعالنية بالعالنية

ال يكافئون الشر بالشر : وقيل. معىن اآلية يدفعون الذنب بالتوبة: وقال ابن كيسان
 . ولكن يدفعون الشر باخلري

وقال . احلسنة: السيئة، واحللم: معناه إذا سفه عليهم حلموا، فالسفه: وقال القتييب
#  {: ردوا عليهم معروفا نطريه قوله تعاىل: ادةقت sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% 

$ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ { )إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا : ، وقال احلسن)٣

y7  {وصلوا  Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m;  t< ø) ãã Í‘# ¤$! . عاقبتهم دار الثواب: ، يعين اجلنة، أي)٤( } ∪⊅⊅∩ #$

 : مث بني ذلك فقال

]٢٣ [}  àM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã { )بساتني إقامة، )٥ ،}  $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÍκÉ″!$ t/# u 

öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈ −ƒÍh‘ èŒuρ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθè= äz ô‰tƒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ { )من أبواب : ، قيل)٦

 . من أبواب القصور: وقيل. اجلنة

                                                 
 . ١١٤: سورة هود آية ) ١(
وأشار احلافظ السيوطي يف "  حسنة متحهاإذا عملت سيئة فأتبعها: " بلفظ١٦٩ / ٥رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٢(

السر : إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة: "جامعه الصغري إىل تصحيح هذه الرواية، وذكر أخرى بلفظ
 . رواها اإلمام أمحد عن عطاء مرسال" بالسر، والعالنية بالعالنية

 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٢٣: د آية سورة الرع) ٥(
 . ٢٣: سورة الرعد آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٣ 

]٢٤ [}  íΝ≈ n= y™ /ä3ø‹n= tæ { )يقولون سلمكم اهللا : وقيل. يقولون سالم عليكم: ، أي)١

يدخلون عليهم يف مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا : ال مقاتلق. من اآلفات اليت ختافون منها
$  { يقولون سالم عليكم  ثالث كرات معهم اهلدايا والتحف من اهللا yϑ Î/ ÷Λän ÷y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨsù 

 t<ø)ãã Í‘#¤$! $# ∩⊄⊆∪ { )٢( . 

]٢٥ [}  t Ï% ©! $# uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/  Ïµ É)≈ sV‹ ÏΒ { )هذا يف الكفـار)٣ ، .

}  šχθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ Ïµ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θ ãƒ { )يؤمنون ببعض األنبياء : ، أي)٤

tβρ  {يقطعون الرحم، : وقيل. ويكفرون ببعض ß‰ Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ : ، أي)٥( }   #$

y7  {يعملون باملعاصي،  Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ ÷è ¯=9 $# öΝ çλ m; uρ â þθ ß™ Í‘# ¤$! النار، : ، يعين)٦( } ∪∋⊅∩ #$

 . سوء املنقلب ألن منقلب الناس دورهم: وقيل

ª!$# äÝÝ¡ö6  {: قوله تعاىل] ٢٦[ tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø)tƒ uρ 4 { )يوسع على من : ، أي)٧

θ#)  {يشاء ويضيق على من يشاء،  ãm Ìsùuρ Íο 4θ u‹ys ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )مشركي مكة : ، يعين)٨

$  {أشروا وبطروا، والفرح لذة يف القلب بنيل املشتهى،  tΒ uρ äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû Íο tÅz Fψ$# ωÎ) 

                                                 
 . ٢٤: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٢٤: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٤ 

Óì≈ tFtΒ ∩⊄∉∪ { )كمثل القصعة والقدح والقدر ينتفع هبا مث : قال الكليب. هبقليل ذا:  أي)١

 . تذهب

]٢٧ [}  ãΑθ à)tƒ uρ t Ï% ©!$# (#ρãxx. { )من أهل مكة )٢ ،}  Iωöθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×π tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ 

3 ö≅è% χ Î) ©!$# ‘≅ ÅÒ ãƒ tΒ â!$ t±o„ ü“ Ï‰öκu‰ uρ Ïµø‹s9Î) ôtΒ z>$ tΡr& ∩⊄∠∪ { )يهدي إليه من يشاء :  أي)٣

 . يرشد إىل دينه من يرجع إليه بقلبه: وقيل. باإلنابة

]٢٨ [}  t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u { )يف حمل النصـب بـدل من قوله)٤ ، :}  ô tΒ 

z>$ tΡ r& ∩⊄∠∪ { )٥( ،}  ’ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ { )تسكن، )٦ ،}  Ο ßγ ç/θ è= è% Ì ø. É‹ Î/ «! $# 3 { )٧( 
Ÿω  {ضطراب يكون بالشك، بالقرآن، والسكون يكون باليقني، واال: قال مقاتل r& 

Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9 ، تسكن قلوب املؤمنني ويستقر فيها )٨( } ∪∇⊅∩ #$

ى شيء إذا حلف املسلم باهللا عل: هذا يف احللف، يقول: اليقني، قال ابن عباس
$  {: أليس قد قال اهللا تعاىل: تسكن قلوب املؤمنني إليه، فإن قيل yϑ ¯Ρ Î) 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% { )فكيف تكون الطمأنينة )٩ ،

الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب والطمأنينة عند : يف حالة واحدة؟ قيلوالوجل 
                                                 

 . ٢٦: الرعد آية سورة ) ١(
 . ٢٧: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٢: سورة األنفال آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٥ 

ذكر الوعد والثواب، فالقلوب توجل إذا ذكرت وعيد اهللا وشدة حسابه، وتطمئن 
 . إذا ذكرت فضل اهللا وكرمه

 .... قوله تعاىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب
]٢٩ [}  š  Ï% ©! $ # ( #θ ãΖ t Β# u  ( #θ è= Ïϑ t ã u ρ ÏM≈ y s Î=≈ ¢Á9 $ : ، ابتداء، وقولـه)١( } #

}  4 ’ n 1θ èÛ óΟ ßγ s 4  { خربه، واختلفوا يف تفسري )٢( } 9 ’ n 1θ èÛ { )روي عن ابن )٣ 

وقال . نعم ماهلم: وقال عكرمة. فرح هلم وقرة عني: عباس رضي اهللا عنهما
هذه كلمة عربية يقول الرجل للرجل : وقال معمر، عن قتادة. حسىن هلم: قتادة

أصله من : قال الفراء. خري هلم وكرامة: براهيموقال إ. طوىب لك أي أصبت خريا
طوباك وطوىب لك أي : الطيب والواو فيه لضمة الطاء وفيه لغتان، تقول العرب

ß  {. هلم الطيب ó¡ ãm u ρ 5>$ t ↔ t Β ∩⊄∪ { )وقال سعيد بن . حسن املنقلب:  أي)٤

هو البستان بلغة : وقال الربيع. طوىب اسم اجلنة باحلبشية:  عن ابن عباسجبري
طوىب شجرة يف اجلنة : وروي عن أيب أمامة وأيب هريرة وأيب الدرداء قال. اهلند

 . )٥( تظل اجلنان كلها

y7Ï9≡x‹x. y7≈oΨ  {: قـولـه تعاىل] ٣٠[ ù= y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Β é& { )كمـا أرسلنا األنبياء :  أي)٦

ô‰s% ôM  {إىل األمـم أرسلنـاك إىل هـذه األمـة،  n= yz { )مضت، )٧ ،}  ÏΒ !$ yγ Î= ö6 s% 

                                                 
 . ٢٩: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٢٩: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة الرعد آية ) ٤(
 . كتاب صفة اجلنة) ٢٨٢٨-٢٨٢٦(كتاب الرقاق، ومسلم ) ٦٥٥٣، ٦٥٥٢(انظر صحيح البخاري ) ٥(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٦ 

ÖΝ t Β é& ( # u θ è= ÷G t F Ï j9 { )لتقرأ، )١ ،}  ãΝ Íκ ö n = t ã ü“ Ï% ©! $ # ! $ u Ζ ø‹ y m ÷ρ r & y 7 ø‹ s 9 Î) öΝ èδ u ρ t βρ ã à õ3 t ƒ 

Ç≈ u Η ÷q §9 $ $ Î/ 4 { )اآلية مدنية نزلت يف صلح : ، قال قتادة ومقاتل وابن جريج)٢

 واتفقوا على أن يكتبوا  احلديبية، وذلك أن سهيل بن عمرو ملا جاء إىل النيب
رمحن اكتب بسم اهللا ال {:  لعلي كتاب الصلح فقال رسول اهللا

ال نعرف الرمحن إال صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة : ، قالوا)٣( } الرحيم

: الكذاب، اكتب كـما كنت تكتب بامسك اللهم، فـهذا معنـى قـولـه
}  öΝ èδ u ρ t βρ ã à õ3 t ƒ Ç≈ u Η ÷q §9 $ $ Î/ 4 { )أن : ، واملعروف أن اآلية مكية وسبب نزوهلا)٤

يا اهللا يا رمحن، فرجع إىل املشركني :  وهو يف احلجر يدعو أبا جهل مسع النيب
إن حممدا يدعو إليهن يدعو اهللا ويدعو إهلا آخر يسمى الرمحن، وال نعرف : فقال

≅È  {: الرمحن إال رمحان اليمامة فرتلت هذه اآلية ونزل قوله تعاىل è% ( #θ ãã ÷Š $ # © ! $ # 

Íρ r & ( #θ ãã ÷Š $ # z ≈ u Η ÷q §9 $ # ( $ wƒ r & $ ¨Β ( #θ ãã ô‰ s ? ã& s# s ù â ! $ y ϑ ó™ F { $ # 4  o _ ó¡ çt ø: $ ، وروى الضحاك )٥( } 4 #

 اسجدوا هللا  يبأهنا نزلت يف كفار قريش حني قال هلم الن: عن ابن عباس
≅ö  {. للرمحن قالوا وما الرمحن؟ قـال اهللا تعاىل è% { )هلم يا حممد إن )٦ ،

                                                 
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٢(
 ). ٣/٢٦٨(، أمحد )١٧٨٤(مسلم اجلهاد والسري ) ٣(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة إبراهيم آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٧ 

u  {الرمحن الذي أنكرمت معرفته  θ èδ ’ Î n1 u ‘ I ω t µ≈ s 9 Î)  ω Î) u θ èδ Ïµ ø‹ n = t ã àM ù=  2 u θ s ? { )١( ،

Ïµ  {اعتمدت  ø‹ s 9 Î) u ρ É>$ t G t Β ∩⊂⊃∪ { )توبيت ومرجعي:  أي)٢ . 

öθ  {: قـولـه] ٣١[ s9uρ ¨β r& $ ZΡ#uöè% ôNuÉiß™ Ïµ Î/ ãΑ$ t6 Éf ø9$# { )فأذهبت عن وجه )٣ 

ρ÷  {األرض،  r& ôM yèÏeÜè% ÏµÎ/ ÞÚö‘ F{$# { )شققت فجـعلت أهنارا وعيونا :  أي)٤}  ÷ρ r& tΛÍj>ä. 

Ïµ Î/ 4’ tAöθ yϑ ø9$# 3  ≅ t/ °! ãøΒ F{$# $ ·èŠÏΗ sd 3 { )يف هذه األشياء إن شاء فعل وإن شاء مل : ، أي)٥

=öΝn  {يفعل،  sùr& Ä§t↔ ÷ƒ ($ tƒ š Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u { )قال . معناه أفلم يعلم: ، قال أكثر املفسرين)٦

أفلم يتبني ( :هي لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس: وقيل. هي لغة النخع: كليبال
، وأنكر الفراء أن يكون ذلك مبعىن العلم وزعم أنه مل يسمع أحدا من العرب )الذين آمنوا

يئست مبعىن علمت، ولكن معىن العلم فيه مضمر، وذلـك أن أصحاب رسول : يقول
: ركني طمعـوا يف أن يفعـل اهللا مـا سألوا فيؤمنوا فرتل ملا مسعوا هذا من املش اهللا

}  öΝn= sùr& Ä§t↔ ÷ƒ ($ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u { )الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني من إميان :  يعين)٧

أمل ييئسهم العلم، : كل من علم شيئا يئس من خالفه، يقولهؤالء أي مل ييأسوا علما و
}  β r& öθ ©9 â!$ t±o„ ª!$# “ y‰yγ s9 }¨$ ¨Ζ9$# $ YèŠÏΗ sd 3 Ÿω uρ ãΑ#t“ tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Νåκâ: ÅÁ è? $ yϑ Î/ (#θ ãèoΨ |¹ { )٨( 

                                                 
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣١ : سورة الرعد آية) ٥(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٨ 

îπ  {من كفرهم وأعماهلم اخلبيثة  tãÍ‘$ s% { )نازلة وداهية تقرعهم من أنواع البالء :  أي)١

ρ÷  {أحيانا باجلدب وأحيانا بالسلب وأحيانا بالقتل واألسر  r& ‘≅çt rB { )القارعة، : ، يعين)٢

}  $ Y7ƒÌs% ÏiΒ öΝÏδ Í‘# yŠ { )أو حتل أي ترتل أنت يا حممد بنفسك قريبا من : ، وقيل)٣

4  {ديارهم،  ®L ym u’ ÎAù'tƒ ß‰ôã uρ «!$# 4 { )الفتح والنصر وظهور : وقيل. يوم القيامة: ، قيل)٤

β¨  {.  ودينه رسول اهللا Î) ©!$# Ÿω ß#Î= øƒ ä† yŠ$ yè‹ÎRùQ$# ∩⊂⊇∪ { )وكان الكفار يسألون هذه )٥ ،

   األشياء على سبيل االستهزاء فأنزل اهللا تسلية لنبيه

]٣٢ [}  Ï‰ s) s9 uρ x— Ì“ öκ çJ ó™ $# 9≅ ß™ ã Î/  Ï iΒ y7 Î= ö6 s% { )كـمـا استهـزءوا بك، )٦ ،

}  àM ø‹ n= øΒ r' sù t Ï% ©# Ï9 (#ρ ã x x. { )أمهلتهم وأطلت هلم املدة ومنه امللوان ومها الليل )٧ ،

Ν§  {والنهار،  èO öΝ åκ èE õ‹ s{ r& ( { )عاقبتهم يف الدنيا بالقتـل ويف اآلخـرة بالنـار، )٨ 

}  y# ø‹ s3 sù tβ% Ÿ2 É>$ s) Ïã ∩⊂⊄∪ { )عقايب هلم: أي، )٩ . 

]٣٣ [}  ôyϑ sùr& uθ èδ íΟÍ← !$ s% 4’ n?tã Èe≅ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. 3 { )حافظها ورازقها :  أي)١٠

بل عاجز عن كمن ليس بقائم : وعامل هبا وجمازيها مبا عملت، وجوابه حمذوف تقديره
                                                 

 . ٣١: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣٢:  آية سورة الرعد) ٧(
 . ٣٢: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٣٩ 

θ#)  {نفسه،  è= yè y_ uρ ¬! u !% x. u à° ö≅ è% öΝ èδθ ‘ϑ y™ 4 { )بينوا أمساءهم وقيل صفوهم مث )١ 

Π÷  {انظروا هل هي أهل ألن تعبد  r& … çµ tΡθ ä↔ Î m6 t⊥ è? { )ختربون اهللا :  أي)٢}  $ yϑ Î/ Ÿω 

ãΝ n= ÷è tƒ † Îû ÇÚ ö‘ F{   { فإنه ال يعلم لنفسه شريكا وال يف األرض إهلا غريه )٣( } #$
Π r& 9 Îγ≈ sà Î/ { )أم تتعلقون بظاهر، :  يعين)٤}  z Ï iΒ ÉΑ öθ s) ø9 ، مسموع وهو )٥( } 3 #$

≅ö  {بزائل من القول : وقيل.  باطل ال أصل لهيف احلقيقة t/ z Î iƒ ã— t Ï% ©# Ï9 (#ρ ã x x. 

öΝ èδ ã õ3 tΒ { )شركهم وكذهبم على اهللا، : وقال جماهد. كيدهـم. )٦}  (#ρ ‘‰ ß¹ uρ 

Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9   {صرفوا عن الدين :  أي)٧( } 3 #$ tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! خبذالنه . )٨( } #$

$  {إياه،  yϑ sù … çµ s9 ô ÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪ { )٩ (. 

]٣٤ [}  öΝçλ°; Ò>#x‹tã ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )بالقتل واألسر، )١٠ ،}  Ü># x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# 

‘,x© r& ( { )أشد )١١ ،}  $ tΒ uρ Μçλm; zÏiΒ «!$# ÏΒ 5X#uρ ∩⊂⊆∪ { )مانع مينعهم من العذاب)١٢  . 

                                                 
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣٣: لرعد آية سورة ا) ٧(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة الرعد آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة الرعد آية ) ١١(
 . ٣٤: سورة الرعد آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٠ 

قوله تعاىل َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر أُكُلَُها َداِئٌم 
 ..... َوِظلَُّها

≅ }  * ã قوله] ٣٥[ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ yf ø9 $#  ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à) −G ßϑ ø9  صفة اجلنة، )١( } ) #$

!¬  {: كقوله تعاىل uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ “  {الصفـة العليـا، :  أي)٢( } 4 #$ Ì øg rB 

 ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ صفة اجلنة اليت وعد املتقون أن األهنار جتري من :  أي)٣( } ) #$

. مثل صلـة جمازها اجلنـة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار: وقيل. حتتها
}  $ yγ è= à2 é& ÒΟ Í← !# yŠ { )ال ينقطع مثرها ونعيمها، :  أي)٤}  $ yγ = Ïß uρ 4 { )أي)٥  :

y7  {. همية حيث قالوا إن نعيم اجلنة يفىنظلها ظليل ال يزول وهو رد على اجل ù= Ï? 

 t< ø) ãã { )أي عاقبة )٦ }  š Ï% ©! $# (#θ s) ¨? _  { يعين اجلنة، )٧( } ) #$ q< ø) ãã ¨ρ 

t Í Ï≈ s3 ø9 $# â‘$ ¨Ψ9 $# ∩⊂∈∪ { )٨ (. 

t  {: قوله تعاىل] ٣٦[ Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u |=≈ tG Å3 ø9 القرآن وهم :  يعين)٩( } #$

 }  šχθ أصحاب حممد ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( { )من القرآن، )١٠ }  z ÏΒ uρ 

                                                 
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٦٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣٥: رة الرعد آية سو) ٥(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٩(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤١ 

É># t“ ôm F{  وهم اليهود  الكفار الذين حتزبوا على رسول اهللا:  يعين)١( } #$

  {والنصارى،  tΒ ã Å3Ζ ãƒ … çµ ŸÒ ÷è t/ 4 { )وقال اآلخرون. ، هذا قول جماهد وقتادة)٢ :

كان ذكر الرمحن قليال يف القرآن يف االبتداء فلما أسلم عبد اهللا بن سالم وأصحابه 
ساءهم قلة ذكره يف القرآن مع كثرة ذكره يف التوراة، فلما كرر اهللا ذكره يف 

t  {: القرآن فرحوا به فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $# 

šχθ ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( z ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $#  tΒ ã Å3Ζ ãƒ … çµ ŸÒ ÷è t/ 4 { )يعين)٣  :

 الرمحن الرحيم،  يف كتاب الصلح بسم اهللا مشركي مكة حني كتب رسول اهللا
  ما نعرف الرمحن إال رمحن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل اهللا: قالوا

}  Ν èδ uρ Ì ò2 É‹ Î/ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# öΝ èδ šχρ ã Ï≈ Ÿ2 ∩⊂∉∪ { )٤( ،}  öΝ èδ uρ tβρ ã à õ3 tƒ 

Ç≈ uΗ ÷q §9 $$ Î/ 4 { )وإمنا قال)٥ ، :}  … çµ ŸÒ ÷è t/ 4 { )ألهنـم كانـوا ال ينكـرون )٦ 

≅ö  {.  وينكـرون ذكر الرمحنذكـر اهللا è% { )يا حممد، )٧ ،}  !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó É∆ é& 

÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î õ° é& ÿ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ∩⊂∉∪ { )مرجعي:  أي)٨ . 

                                                 
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٢ 

]٣٧ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ çµ≈oΨ ø9t“Ρr& $̧ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4 { )ب يا كما أنزلنا إليك الكتا: ، يقول)١

حممد فأنكره األحزاب كذلك أنزلنا إليك احلكـم والدين عربيا، نسب إىل العرب ألنه 
نظم اآلية كما أنزل الكتب على الرسل بلغاهتم : وقيل. نزل بلغتهم فكذب به األحزاب

È  {. فكذلك أنزلنا عليك الكتاب حكما عربيا È⌡s9uρ |M ÷èt7¨?$# Νèδ u!#uθ ÷δ r& { )يف : وقيل. )٢

Νèδ  {القبلة،  u!#uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷è t/ x8u!% y` zÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# $ tΒ y7 s9 zÏΒ «!$# ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 5X#uρ ∩⊂∠∪ { )٣( 
 . من ناصر وال حافظ: يعين

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٣٨[ uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ÏiΒ y7 Î= ö6 s% { )روي أن اليهود، وقيل)٤ ، :

 ô‰s)s9uρ  {: له مهة إال يف النساء فأنزل اهللا تعاىلإن هذا الرجل ليست : إن املشركني قالوا

$ uΖù= y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; % [`≡uρ ø— r& Zπ −ƒÍh‘ èŒuρ 4 { )وما جعلناهم مالئكة ال يأكلون )٥ ،

$  {ون وال ينكحون، وال يشرب tΒ uρ tβ%x. @Αθ ß™ tÏ9 βr& u’ ÎAù'tƒ >π tƒ$t↔ Î/ ωÎ) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 Èe≅ä3Ï9 9≅ y_ r& 

Ò>$ tGÅ2 ∩⊂∇∪ { )قدمي فيه ت: وقيل. لكل أمر قضاه اهللا كتاب قد كتبه فيه: ، يقول)٦

الكتب املرتلة لكل واحد منها وقت يرتل : لكل كتاب أجل ومدة أي: وتأخري تقديره أي
 . فيه

                                                 
 . ٣٧: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٧: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة الرعد آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٣ 

]٣٩ [}  (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( { )قرأ ابن كثري وأبو عمر وعاصم )١ ،

àM  {ويعقوب  Î6 ÷V ãƒ uρ ( { )واختلفوا يف معىن .  بالتخفيف وقرأ اآلخرون بالتشديد)٢

ميحو اهللا ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه : اآلية فقال سعيد بن جبري وقتادة
 ما يشاء ويثبت إال ميحو اهللا: وقال ابن عباس. ويبدله ويثبت ما يشاء منها فال ينسخه
معىن اآلية إن احلفظة يكتبون مجيع أعمال : الرزق واألجل والسعادة والشقاوة وقيل

بين آدم وأقواهلم فيمحو اهللا من ديوان احلفظة ما ليس فيه ثواب وال عقاب، مثل 
أكلت، شربت، دخلت، خرجت، وحنوها من كالم هو صادق فيه، ويثبت ما : قوله

يكتب القول كله حىت : وقال الكليب. قول الضحاك والكليبفيه ثواب وعقاب، هذا 
إذا كان يوم اخلميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب وال عقاب، وقال عطية عن 

 مث يعود ملعصية اهللا فيموت على ضاللة  هو الرجل يعمل بطاعة اهللا: ابن عباس
  طاعة اهللافهو الذي ميحو، والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة اهللا فيموت وهو يف 

θ#)  {: وقال احلسن. فهـو الذي يثبت ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ { )أي من جاء أجله )٣ 

: وعن سعيد ابن جبري قال. يذهـب بـه ويثبت من مل جيىء أجلـه إىل يوم أجله
}  (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ { )من ذنوب العباد فيغفرها ويثبت ما يشاء فال يغفرها)٤  .

θ#)  {: وقال عكرمة ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ { )لذنوب  من الذنوب بالتوبة ويثبت بدل ا)٥

š  {: حسنات، كما قال اهللا تعاىل Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ï d‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Í h‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 { )٦( .

                                                 
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٤ 

θ#)  {: وقال السدي ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ { )يعين القمر )١ }  àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( { )يعين )٢ 

$!  {: الشمس بيانه قوله تعاىل tΡ öθ ys yϑ sù sπ tƒ# u È≅ ø‹ ©9 $# !$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ# u Í‘$ pκ ¨]9 $# Zο u ÅÇ ö7 ãΒ { )٣( 
هذا يف األرواح يقبضها اهللا عند النوم فمـن أراد موتـه حماه فأمسكه : وقال الربيع

! }  ª ومن أراد بقاءه أثبته ورده إىل صاحبه، بيانه قوله $# ’ ®û uθ tG tƒ }§ àΡ F{ $# t Ïm 

$ yγ Ï? öθ tΒ { )اآلية)٤  .}  ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 $# ∩⊂∪ { )أصل الكتاب وهو : ، أي)٥

:  عن ابن عباس رضي اهللا عنهماوقال عكرمة. اللوح احملفوظ الذي ال يبدل وال يغري
كتاب سوى أم الكتاب ميحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي ال : مها كتابان

إن هللا تعاىل لوحا حمفوظا مسرية : وعن عطاء عن ابن عباس قال. يغري منه شيء
مخسمائة عام من درة بيضاء هلا دفتان من يا قوت هللا يف كل يوم فيه ثالمثائة وستون 

θ#)  { حلظة ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 $# ∩⊂∪ { )وسأل ابن . )٦

 . علم اهللا ما هو خالق وما خلقه عاملون: عباس كعبا عن أم الكتاب فقال

]٤٠ [}  $ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ tƒ Ì çΡ uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰ Ïè tΡ { )مـن العذاب قبل وفاتك، )٧ ،

}  ÷ρ r& y7 ¨Ζ uŠ ©ù uθ tG tΡ { )ك، ، قبل ذل)٨}  $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9 ، ليس عليك إال )١( } #$

$  {ذلك،  uΖ øŠ n= tæ uρ Ü>$ |¡ Ït ø:  . ، اجلزاء يوم القيامة)٢( } ∪⊂⊇∩ #$

                                                 
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ١٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٤٢: ر آية سورة الزم) ٤(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة الرعد آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٥ 

öΝs9uρ  {: قوله تعاىل] ٤١[ r& (#÷ρ ttƒ { )أهل مكة الذين يسألون حممدا:  يعين)٣  

$  {اآليات،  ¯Ρr& ’ ÎAù'tΡ uÚö‘ F{$# $ pκÛÄ à)Ψ tΡ ôÏΒ $ yγ Ïù# tôÛr& 4 { )أكثر املفسرين على أن املراد منه )٤ ،

öΝs9uρ  {: فتح ديار الشرك، فإن ما زاد يف ديار اإلسالم فقد نقصر مع ديار الشرك، يقول r& 

(#÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& ’ÎAù'tΡ uÚö‘ F{$# $ pκÛÄ à)Ψ tΡ ôÏΒ $ yγ Ïù# tôÛr& 4 { )فنفتحها حملمد أرضا بعد أرض حوايل )٥ 

هو خراب األرض : وقال قوم. أرضهم، أفال يعتربون؟ هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاعة
هبا وهنلك أهلها أفال خيافون أن نفعل هبم ذلك؟ وقال معناه أو مل يروا أنا نأيت األرض فنخر

وعن الشعيب . قبض الناس: وعن عكرمة قال. هو خراب األرض وقبض أهلها: جماهد
  نقصاهنا موت العلماء، وذهاب الفقهاء قال رسول اهللا: وقال عطاء ومجاعة. مثله
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت  {

 . )٧( )٦( } إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

}  ª!$#uρ ãΝä3øt s† Ÿω |=Ée)yè ãΒ Ïµ Ïϑ õ3ßs Ï9 4 { )الراد لقضائه وال ناقض حلكمه، )٨ ،}  uθ èδ uρ 

ßìƒ Ìy™ É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊆⊇∪ { )٩( . 

                                                                                                                                            
 . ٤٠: سورة الرعد آية ) ١(
 . ٤٠: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٤١: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٤١: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٤١: سورة الرعد آية ) ٥(
، أمحد )٥٢(، ابن ماجه املقدمة )٢٦٥٢(، الترمذي العلم )٢٦٧٣(، مسلم العلم )١٠٠(ي العلم البخار) ٦(

 ). ٢٣٩(، الدارمي املقدمة )٢/١٦٢(
 . ٢٠٥٨ / ٤) ٢٦٧٣( ومسلم يف العلم رقم ١٩٤ / ١أخرجه البخاري يف العلم ) ٧(
 . ٤١: سورة الرعد آية ) ٨(
 . ٤١: سورة الرعد آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٦ 

]٤٢ [}  ô‰s% uρ ts3tΒ t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% { )من قبل مشركي مكة، واملكر: ، يعين)١ :

T¬  {إيصال املكروه إىل اإلنسان من حيث ال يشعر،  sù ãõ3yϑ ø9$# $ YèŠÏΗ sd ( { )عند : ، أي)٢

إن اهللا خالق مكرهم مجيعا بيده اخلري والشر وإليه النفع والضر، : وقيل. اهللا جزاء مكرهم
=ÞΟn  {فال يضر أحد أحدا إال بإذنه،  ÷è tƒ $ tΒ Ü=Å¡õ3s? ‘≅ä. <§øtΡ 3 ÞΟn= ÷è u‹y™ uρ ã≈ ¤ä3ø9$# ôyϑ Ï9  t<ø)ãã 

Í‘# ¤$!  . عاقبة الدار اآلخرة حني يدخلون النار ويدخل املؤمنون اجلنة:  أي)٣( } ∪⊅⊇∩ #$

}  ãΑθ à)tƒ uρ š Ï%©!$# (#ρ ãxx. |Mó¡s9 Wξ y™öãΒ 4 ö≅è% 4’ s∀Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγ x©  Í_ø‹t/ öΝà6uΖ÷ t/uρ ôtΒ uρ 

…çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$# ∩⊆⊂∪ { )٤ (. 

]٤٣ [}  ãΑθ à) tƒ uρ š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. |M ó¡ s9 Wξ y™ ö ãΒ 4 ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «! $$ Î/ # J‰‹ Îγ x©  Í_ ø‹ t/ 

öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ { )إين رسول إليكم )٥ ،}  ô tΒ uρ … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ É=≈ tG Å3 ø9 ، يريد )٦( } ∪⊃⊇∩ #$

. هو عبد اهللا بن سالم: قال قتادة.  الكتاب يشهدون أيضا على ذلكمؤمين أهل
السورة مكية، وعبد اهللا بن سالم أسلم باملدينة، وقال أبو : وأنكر الشعيب هذا وقال

ô  {قلت لسعيد بن جبري : بشر tΒ uρ … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ É=≈ tG Å3 ø9  أهو عبد اهللا بن )٧( } ∪⊃⊇∩ #$

وكيف يكون عبد اهللا بن سالم وهذه السورة مكية؟ وقال احلسن : سالم؟ فقال
 يدل عليه قراءة عبد اهللا بن عباس، َوِمْن  ومن عنده علم الكتاب هو اهللا: وجماهد

                                                 
 . ٤٢: آية سورة الرعد ) ١(
 . ٤٢: سورة الرعد آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة الرعد آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة الرعد آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة الرعد آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٧ 

ُه بكسر امليم والدال أي ِد ْن  احلسن وسعيد بن جبري وقرأ. من عند اهللا عز وجل: ِع
ِلـم الكتـاب على الفعل اجملهول، دليل هذه  ُه بكسر امليم والدال ُع َد ْن ْن ِع َم َو

≈çµ  {: القراءة o Ψ ÷Κ ¯= t æ u ρ  ÏΒ $ ¯Ρ à$ ©! $ Vϑ ù= Ïã ∩∉∈∪ { )وقوله)١  :}  ß≈ o Η ÷q §9 $ # ∩⊇∪ z Ν ¯= t æ 

t β# u  ö à) ø9 $ # ∩⊄∪ { )٢( . 

                                                 
 . ٦٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢ - ١:سورة الرمحن آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٨ 

 سورة إبراهيم ) ١٤(
 ..... قوله تعاىل الر ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ِإلَْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم

] ١ [}  !9# 4 ë=≈ tG Å2 { )هذا كتاب :  أي)١}  çµ≈oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) { )يا حممد يعين )٢ ،

yl  {، القرآن Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# zÏΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# { )لتدعوهم من ظلمات :  أي)٣

Èβ  {الضاللة إىل نور اإلميان،  øŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ { )بعلم رهبم، : وقيل. ، بأمر رهبم)٤}  4’ n< Î) 

ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø:  . ميد املستحق باحلمدإىل دينه والعزيز هو الغالب واحل:  أي)٥( } ∪⊆∩ #$

]٢ [}  «!  قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر اهللا بالرفع على االستئناف )٦( } #$

وخربه فيما بعده، وقرأ اآلخرون باخلفض نعتا للعزيز احلميـد، وكان يعقوب إذا 
اخلفض علـى التقدمي والتأخري تقديـره إىل صراط : فض وقال أبو عمرووصل خ

“  {اهللا العزيز احلميد،  Ï% ©! $# … ã& s! $ tΒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒ uρ uρ 

š Ì Ï≈ s3 ù= Ï j9 ô ÏΒ 5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x© ∩⊄∪ { )٧( . 

]٣ [}  t Ï% ©!$# tβθ™7Ås tFó¡o„ { )خيتارون، )٨ ،}  nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã Íο tÅz Fψ$# šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ 

tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )مينعون الناس عن قبول دين اهللا، : ، أي)٩}  $ pκtΞθ äó ö7tƒ uρ % ¹ ùθ Ïã 4 { )١( ،
                                                 

 . ١: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١: ة إبراهيم آية سور) ٢(
 . ١: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ١: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ١: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٢: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٢: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٣: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٣: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٤٩ 

اهلاء راجعة إىل : وقيل.  يريد يطلبون سبيل اهللا جائرين عن القصديطلبوهنا زيغا وميال
y7  {. الدنيا ومعناه يطلبون الدنيا على طريق امليل عن احلق، أي جبهة احلرام Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû 

¤≅≈ n= |Ê 7‰‹ Ïè t/ ∩⊂∪ { )٢( . 

$!  {: قوله تعاىل] ٤[ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ Ïµ ÏΒ öθ s% š Îit7ãŠÏ9 öΝçλm; ( { )٣( ،

بعث من : ة اخللق؟ قيل إىل كاف كيف هذا وقد بعث النيب: بلغتهم ليفهموا عنه فإن قيل
 ويترمجون  العرب بلساهنم والناس تبع هلم مث بث الرسل إىل األطراف يدعوهنم إىل اهللا

ÅÒ≅‘  {هلم بألسنتهم،  ãŠsù ª!$# tΒ â!$ t±o„ “ Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩⊆∪ { )٤ (. 

]٥ [}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4† y›θ ãΒ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ïχ r& ól Ì ÷z r& y7 tΒ öθ s% š∅ ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) 

Í‘θ –Ψ9 Ν  { اإلميان بالدعوة، من الكفر إىل:  أي)٥( } #$ èδ ö Å e2 sŒ uρ ÄΝ9 −ƒ r' Î/ «! $# 4 { )٦( ،

بوقائع اهللا يف : وقال مقاتل. بنعم اهللا: قال ابن عباس وأيب بن كعب وجماهد وقتادة
يام العرب أي بوقائعهم، وإمنا أراد مبا كان يف أيام يقال فالن عامل بأ. األمم السالفة

χ  {اهللا من النعمة واحملنة فاجتزأ بذكر األيام عنها ألهنا كانت معلومة عندهم،  Î) 

’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ È e≅ ä3 Ï j9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θ ä3 x© ∩∈∪ { )الكثري الصرب، والشكور: ، الصبار)٧ :

 . الكثري الشكر، وأراد لكل مؤمن ألن الصرب والشكر من خصال املؤمنني

                                                                                                                                            
 . ٣: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٣ : سورة إبراهيم آية) ٢(
 . ٤: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٤: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٥: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٥: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٥: سورة إبراهيم آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٠ 

قوله تعاىل َوِإذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا ِنْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم ِإذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آِل 
 ..... ِفْرَعْونَ

]٦ [}  øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#ρ ã à2 øŒ $# sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ øŒ Î) Ν ä39 pgΥ r& ô Ï iΒ 

ÉΑ# u šχ öθ tã ö Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# šχθ çt ¿ o2 x‹ ãƒ uρ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& { )فراء، قال ال)١ :

العلة اجلالبة هلذه الواو أن اهللا تعاىل أخربهم أن آل فرعون كانوا يعذبوهنم بأنواع 
العذاب غري التذبيح، وبالتذبيح وحيث طرح الواو يف يذحبون ويقتلون أراد تفسري 

šχθ  {العذاب الذي كانوا يسوموهنم،  ãŠ ós tG ó¡ tƒ uρ öΝ à2 u !$ |¡ ÎΣ 4 { )يتركوهن )٢ ،

’  {أحياء  Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/  Ï iΒ öΝ à6 Î n/ §‘ ÒΟŠ Ïà tã ∩∉∪ { )٣( . 

]٧ [}  øŒÎ)uρ šχ ©Œr's? öΝä3š/u‘ { )أذن وتأذن مبعىن واحد، مثل : أعلم، يقال: ، أي)٤

  {أوعد وتوعد،  È⌡s9 óΟè?öx6x© { )عتم  نعميت فآمنتم وأط)٥}  öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ ( { )يف )٦ 

لئن شكرمت بالطاعة ألزيدنكـم : وقيل. الشكر قيد املوجود وصيد املفقود: وقيل. النعمة
 . يف الثواب

}   È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 { )نعـميت فجحدمتوها ولـم تشكروها، )٧ ،}  ¨β Î) ’ Î1# x‹tã 

Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٦: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٦: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٦: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٧: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٧: رة إبراهيم آية سو) ٥(
 . ٧: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٧: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٧: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥١ 

]٨ [}  tΑ$ s% uρ # y›θ ãΒ β Î) (# ÿρ ã à õ3 s? ÷Λ äΡ r&  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd  χ Î* sù ©! $# ; Í_ tó s9 

î‰Š ÏΗ xq ∩∇∪ { )غين عن خلقه محيد حممود يف أفعاله ألنه فيها متفضل :  أي)١

 . وعادل

]٩ [}  óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ (#àσt6 tΡ š Ï%©!$# { )خرب الذين )٢ ،}  ÏΒ ôΜ à6Î= ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tã uρ 

yŠθ ßϑ rO uρ ¡ š Ï% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ¡ Ÿω öΝßγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) ª!$# 4 { )من كان بعد قوم نوح : ، يعين)٣

öΝßγ  {وعاد ومثود  ø?u!% y` Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )بالدالالت الواضحات، )٤ }  (#ÿρ–Štsù óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 

þ’ Îû óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr& { )عضوا عليكـم : عضوا على أيديهم غيظا كما قال: ، قال ابن مسعود)٥

ملا مسعوا كتاب اهللا عجبوا ورجعوا بأيديهم إىل : قال ابن عباس. األنامل من الغيظ
رددت قول فالن يف : كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به، يقال: قال جماهد وقتادة. ههمأفوا

يعين أن األمم ردوا أيديهم يف أفواههم أي يف أفواه أنفسهم : وقال الكليب. فيه أي كذبته
فردوا أيديهم : وقال مقاتل. أي وضعوا األيدي على األفواه إشارة إىل الرسل أن اسكتوا

ردوا ما لو قبلوا . إن األيدي مبعىن النعم معناه: وقيل. يسكتوهنم بذلكعلى أفواه الرسل 
þθ#)  {. بألسنتهم: بأفواههم يعين: كانت أيادي ونعما يف أفواههم أي ä9$ s% uρ $ ¯ΡÎ) $ tΡöx x. !$ yϑ Î/ 

ΟçFù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ $ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7x© $ £ϑ ÏiΒ !$ oΨ tΡθ ããô‰s? Ïµ ø‹s9Î) 5=ƒ ÌãΒ ∩∪ { )موجب للريبة موقع للتهمة)٦ ، . 

                                                 
 . ٨: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٩: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٩: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٩: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٩: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٩: ة سورة إبراهيم آي) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٢ 

]١٠ [}  * ôM s 9$ s % óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îû r & « ! $ # A 7 x نفي ما ، هذا استفهام مبعىن )١( } ©

Ì  {اعتقدوه،  ÏÛ$ s ù ÏN ≡ u θ≈ y ϑ ¡¡9 $ # ÇÚ ö‘ F { $ # u ρ ( { )خالقهما، )٢ ،}  öΝ ä.θ ãã ô‰ t ƒ t  Ï øó u ‹ Ï9 

Ν à6 s 9  Ï iΒ öΝ ä3 Î/θ çΡ èŒ { )ذنـوبـكــم، و : ، أي)٣}   Ï iΒ { )٤( 
öΝ  {صـلــة،  à2 t  ½ jz x σ ãƒ u ρ #† n < Î) 9≅ y _ r & ‘ wΚ | ¡ •Β 4 { )إىل حني استيفاء )٥ ،

)  {آجالكم فال يعاجلكم بالعذاب،  # þθ ä9$ s β÷  {، للرسل، )٦( } % Î) óΟ çFΡ r & { )٧( ،

  {ما أنتم،  ω Î) × | ³ o 0 $ u Ζ è= ÷W Ï iΒ { )يف الصورة واجلسم ولستم مالئكـة وإمنا )٨ ،

}  t βρ ß‰ƒ Ì è? { )بقولكــم، )٩ ،}  β r & $ t Ρρ ‘‰ ÝÁ s ? $ £ϑ t ã š χ% x . ß‰ ç7 ÷è t ƒ $ t Ρ äτ ! $ t /# u  

$ t Ρθ è? ù' s ù 9≈ s Ü ù= Ý¡ Î0 & Î7 •Β ∩⊇⊃∪ { )حجة بينة على صحة دعواكم)١٠ ، . 

                                                 
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ٩(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٣ 

وله تعاىل قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم ِإنْ َنْحُن ِإلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ق
 .... ِعَباِدِه

]١١ [}  ôM s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘ β Î) ßøt ªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £Å3≈ s9uρ ©!$# ßϑ tƒ 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ 

Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( { )بالنبوة واحلكمة، )١ ،}  $ tΒ uρ šχ% x. !$ uΖs9 β r& Νä3uŠÏ?ù'̄Ρ ?≈ sÜù= Ý¡Î0 ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 4 

’ n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٢( . 

]١٢ [}  $ tΒ uρ !$ oΨ s9 ω r& Ÿ≅ 2 uθ tG tΡ ’ n? tã «!  وقد عرفنا أن ال ننال شيئا إال )٣( } #$

‰ô  {ره، بقضائـه وقد s% uρ $ uΖ1 y‰ yδ $ oΨ n= ç7 ß™ 4 { )بني لنا الرشد وبصرنا طريق )٤ ،

χ  {. النجاة u É9 óÁ uΖ s9 uρ { )الالم الم القسـم جمازا، واهللا لنصربن )٥ ،}  4’ n? tã !$ tΒ 

$ tΡθ ßϑ çF ÷ƒ sŒ# u 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθ è= Ï j. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪ { )٦( . 

]١٣ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 öΝ Îγ Î= ß™ ã Ï9 Ν à6 ¨Ψ y_ Ì ÷‚ ãΖ s9 ô Ï iΒ !$ uΖ ÅÊ ö‘ r& ÷ρ r& χ ßŠθ ãè tF s9 ’ Îû 

$ uΖ ÏG ¯= ÏΒ ( { )يعنون إال أن ترجعوا أو حىت ترجعوا إىل ديننا، )٧ ،}  # yr ÷ρ r' sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ åκ ›5 u‘ 

£ s3 Î= öκ ß] s9 š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊂∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١١: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١١: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١٢: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ١٢: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ١٢: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ١٢: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٣: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ١٣: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٤ 

]١٤ [}  ãΝä3¨Ψ oΨÅ6ó¡ä⊥ s9uρ uÚö‘ F{$# .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 { )بعد هالكهم، :  أي)١}  š Ï9≡sŒ 

ôyϑ Ï9 š’% s{ ’ ÍΓ$ s)tΒ { )خاف قيامه بني يدي كما قال:  أي)٢ :}  ôyϑ Ï9uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ 

Èβ$ tF̈Ζy_ ∩⊆∉∪ { )ندمت على ضربك أي على : ، فأضاف قيام العبد إىل نفسه، كما تقول)٣

%∃t  {ضريب إياك،  s{uρ Ï‰‹Ïã uρ ∩⊇⊆∪ { )أي عقايب)٤  . 

θ#)  {: قوله] ١٥[ ßs tG ø tG ó™ $# uρ { )يعين : قال ابن عباس ومقاتل. استنصروا:  أي)٥

: اللهم إن كان هؤالء الرسل صادقني فعذبنا، نظريه قوله تعاىل: األمم وذلك أهنم قالوا
}  øŒ Î) uρ (#θ ä9$ s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# β Î) šχ% x. # x‹≈ yδ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒ r' sù $ uΖ øŠ n= tã Zο u‘$ yf Ïm z Ï iΒ 

Ï !$ yϑ ¡¡9 واستفتحوا يعين الرسل وذلك أهنم ملا يئسوا من : ، وقال جماهد وقتادة)٦( } #$

É  {: إميان قومهم استنصروا اهللا ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح b> §‘ Ÿω 

ö‘ x‹ s? ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# z ÏΒ t Í Ï≈ s3 ø9 $# # ·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ { )وقال موسى)٧  :}  $ uΖ −/ u‘ ó§ Ïϑ ôÛ $# #’ n? tã 

óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& ÷Š ß‰ ô© $# uρ 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è= è% { )اآلية)٨ ، :}  z>% s{ uρ { )هلك، : وقيل. ، خسر)٩

                                                 
 . ١٤: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١٤: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة الرمحن آية ) ٣(
 . ١٤: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ١٥: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة نوح آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة يونس آية ) ٨(
 . ١٥: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٥ 

}  ‘≅ à2 A‘$ ¬7 y_ 7‰Š ÏΨ tã ∩⊇∈∪ { )طلب : واجلربية. الذي ال يرى فوقه أحدا:  واجلبار)١

الذي : اجلبار: وقيل. وهذا الوصف ال يكون إال هللا عز وجل. العلو مبا ال غاية وراءه
هو : قاله جماهد، وعن ابن عباس. املعاند للحق وجمانبه: جيرب اخللق على مراده، والعنيد

ال : العنيد الذي أىب أن يقول: وقال قتادة. هو املتكرب: وقال مقاتل. املعرض عن احلق
 . إله إال اهللا

]١٦ [}   Ï iΒ  Ïµ Í← !# u‘ uρ æΛ © yγ y_ { )أمامه كقوله تعاىل:  أي)٢ :}  tβ% x. uρ Ν èδ u !# u‘ uρ 

Ô7 Î= ¨Β { )هو كما : وقال األخفش. هو من األضداد: بو عبيدةقال أ.  أي أمامهم)٣

. هذا األمر من ورائك يريد أنه سيأتيك، وأنا من وراء فالن يعين أصل إليه: يقال
’4  {. من ورائه جهنم أي بعده: وقال مقاتل s+ ó¡ ãƒ uρ  ÏΒ & !$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰ :  أي)٤( } ∪∌⊆∩ ¹|

وقال حممد بن . من ماء هو صديد وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم
 . ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر: كعب

]١٧ [}  … çµ ãã § yf tF tƒ { )ة بل جرعة جرعة يتحساه ويشربه ال مبرة واحد:  أي)٥

Ÿω  {ملرارته وحرارته،  uρ ßŠ% x6 tƒ … çµ äóŠ Å¡ ç„ { )يكاد صلة أي ال يسيغه، كقوله )٦ ،

óΟ  {: تعاىل s9 ô‰ s3 tƒ $ yγ1 t tƒ 3 { )وقيل. ال جييزه: مل يرها، قال ابن عباس:  أي)٧ :

 }  (#θ يكاد ال يسيغه ويسيغه فيغلي يف جوفه يقول اهللا: معناه à) ß™ uρ ¹ !$ tΒ $ VϑŠ ÏΗ xq 

                                                 
 . ١٥: اهيم آية سورة إبر) ١(
 . ١٦: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٦: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٦ 

yì ©Ü s) sù óΟ èδ u !$ yè øΒ r& ∩⊇∈∪ { )ويقول)١ ، :}  Ïµ‹ Ï? ù' tƒ uρ ßN öθ yϑ ø9 $#  ÏΒ È e≅ à2 5β% s3 tΒ { )يعين )٢ ،

حىت من حتت كل : جيدهم املوت وأمله من كل مكان من أعضائه، قال إبراهيم التيمي
يأتيه املوت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن حتته وعن : وقيل. ة من جسدهشعر

$  {ميينه وعن مشاله،  tΒ uρ uθ èδ ;M Í h‹ yϑ Î/ ( { )تعلق بنفسه : ، فيستريح، قال ابن جريج)٣

. من فيه فيموت وال ترجع إىل مكاهنا من جوفه فتنفعه احلياةعند حنجرته وال خترج 
Ÿω ßNθ  {نظريها  ßϑ tƒ $ pκ Ïù Ÿω uρ 4 z øt s† ∩∠⊆∪ { )٤( ،}  ∅ ÏΒ uρ  Ïµ Í← !# u‘ uρ { )أمامه، )٥ ،

}  ë># x‹ tã ÔáŠ Î= yñ ∩⊇∠∪ { )اخللود يف النار: العذاب الغليظ: ، شديد، وقيل)٦ . 

]١٨ [}  ã≅ sW¨Β šÏ% ©!$# (#ρ ãxx. óΟÎγ În/tÎ/ ( óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& { )٧ (. 

tΠ  {: مثل أعمال الذين كفروا برهبم كقوله تعاىل: يعين öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# “ t s? 

š Ï% ©! $# (#θ ç/ x‹ x. ’ n? tã «! $# Ν ßγ èδθ ã_ ãρ îο ¨Š uθ ó¡ •Β 4 { )ترى وجوه الذين كذبوا على :  أي)٨

$Š<  {اهللا مسودة  tΒ t x. ôN £‰ tF ô© $# Ïµ Î/ ßw† Ì h9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹% tæ ( { )وصف اليوم )٩ ،

يوم حار، : بالعصوف، والعصوف من صفة الريح ألن الريح تكون فيه، كما يقال
معناه يف يوم عاصف الريح فحذف الريح ألهنا : وقيل. ويوم بارد ألن احلر والربد فيه

                                                 
 . ١٥: سورة حممد آية ) ١(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ١٧: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٨: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ١٨: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٧ 

قد ذكـرت من قبل، وهذا مثل ضربه اهللا ألعمال الكفار يريد أهنم ال ينتفعون 
ها يف الدنيا؛ ألهنم أشركوا فيها غري اهللا كالرماد الذي ذرته الريح بأعماهلم اليت عملو

ω tβρ  {: ال ينتفع به، فذلك قوله تعاىل â‘ Ï‰ ø) tƒ { )الكفار : ، يعين)١}  $ £ϑ ÏΒ 

(#θ ç7 |¡ Ÿ2 { )يف الدنيا، )٢ ،}  4’ n? tã & ó x« 4 { )يف اآلخرة، )٣ ،}  š Ï9≡ sŒ uθ èδ 

ã≅≈ n= Ò9 $# ß‰‹ Ïè t7 ø9 $# ∩⊇∇∪ { )٤( . 

 ...... قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِبالَْحقِّ
]١٩ [}  óΟs9r& ts? χ r& ©!$# šY n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ { )قرأ محزة والكسائي )٥ ،

) خلق( مضافا، وقرأ اآلخرون) خالق كل دابة( خاَلَق السََّماَواِت َوالْأَْرِض ويف سورة النور
Èd,pt  {على املاضي َوالْأَْرض وكل بالنصب،  ø: $$ Î/ 4 { )مل خيلقهما باطال وإمنا :  أي)٦

β  {خلقهما ألمر عظيم،  Î) ù't±o„ öΝä3ö7Ïδ õ‹ãƒ ÏNù'tƒ uρ 9,ù= sƒ ¿2 7‰ƒ Ï‰y` ∩⊇∪ { )سواكم أطوع هللا )٧ ،

 . منكم

]٢٠ [}  $ tΒ uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# 9“ƒ Ì“ yè Î/ ∩⊄⊃∪ { )منيع شديد، يعين أن األشياء تسهل يف )٨ 

 . القدرة ال يصعب على اهللا شيء وإن جل وعظم

                                                 
 . ١٨: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١٨: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ١٨: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ١٨: رة إبراهيم آية سو) ٤(
 . ١٩: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ١٩: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٩: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٨ 

ρ#)  {: قوله تعاىل] ٢١[ ã— tt/uρ ¬! $ YèŠÏΗ sd { )خرجوا من قبورهم إىل اهللا :  أي)١

$tΑ  {وظهروا مجيعا،  s)sù (#àσ¯≈ xyè‘Ò9$# { )يعين األتباع، )٢ ،}  t Ï% ©#Ï9 (#ÿρ çy9 õ3tG ó™ $# { )٣( ،

$  {تكربوا على الناس وهم القادة والرؤساء، : أي ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3s9 $ Yè t7s? { )مجع تابع )٤ 

≅ö  {مثل حرس وحارس،  yγ sù ΟçFΡr& tβθ ãΖøó •Β { )دافعون، )٥ ،}  $ ¨Ψtã ôÏΒ ÅU#x‹tã «!$# ÏΒ 

&ó x« 4 (#θ ä9$ s% { )يعين القادة للمتبوعني، )٦ ،}  öθ s9 $ uΖ1 y‰yδ ª!$# öΝà6≈ uΖ÷ƒ y‰oλm; ( { )لو :  أي)٧

í!#uθ  {وناكم إىل الضاللة، هدانا اهللا لدعوناكم إىل اهلدى، فلما أضلنا دع y™ !$ uΖøŠn= tã !$ oΨ ôãÌ“ y_ r& 

÷Πr& $ tΡ÷y9 |¹ $ tΒ $ uΖs9 ÏΒ <ÈŠÅs ¨Β ∩⊄⊇∪ { )مهرب وال منجا)٨ ، . 

]٢٢ [}  tΑ$ s% uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# { )إبليس، : ، يعين)٩}  $ £ϑ s9 z ÅÓè% ãøΒ F{$# { )أي )١٠ ،

يوضع له منرب يف النار فريقاه : قال مقاتلفرغ منه فأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، و
χÎ) ©!$# öΝà2  {فيجتمع عليه الكفار باألئمة فيقول هلم،  y‰tã uρ y‰ôã uρ Èd,pt ø: ، فوىف )١١( } #$

                                                 
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٢١: براهيم آية سورة إ) ٥(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٢١: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ١٠(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٥٩ 

/ö  {لكم به،  ä3 ›?‰ tã uρ uρ öΝ à6 çF ø n= ÷z r' sù ( { )ال بعث : قلت لكم: يقول هلم: ، وقيل)١

$  {. وال جنة وال نار tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3 ø‹ n= tæ  Ï iΒ ?≈ sÜ ù= ß™ { )مل آتكم : وقيل.  والية)٢

Hω  {حبجة فيما دعوتكم إليه،  Î) β r& ÷Λ äl è? öθ tã yŠ { )ولكن : ، هذا استثناء منقطع معناه)٣

}  ÷Λ äl è? öθ tã yŠ óΟ çG ö6 yf tG ó™ $$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθ ãΒθ è= s? (# þθ ãΒθ ä9 uρ Ν à6 |¡ àΡ r& ( { )بإجابيت ومتابعيت )٤ ،

$!  {من غري سلطان وال برهان،  ¨Β O$ tΡ r& öΝ à6 Åz Î óÇ ßϑ Î/ { )مبغيثكم )٥ ،}  !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& 

 † Å Î óÇ ßϑ Î/ ( { )مبغيثي )٦ }  ’ Î oΤ Î) ßN ö x Ÿ2 !$ yϑ Î/ Èβθ ßϑ çG ò2 u õ° r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 { )أي)٧  :

β¨  {كفرت جبعلكم إياي شريكا يف عبادته وتربأت من ذلك،  Î) š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# { )٨( ،

öΝ  {الكافرين،  ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊄∪ { )٩( . 

≅Ÿ  {: قوله تعاىل] ٢٣[ Åz ÷Šé&uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ 

$ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ÈβøŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ ( öΝåκçJ ¨ŠÏt rB $ pκ Ïù íΝ≈ n= y™ ∩⊄⊂∪ { )يسلم بعضهم على بعض )١٠ ،

 . احمليي بالسالم هو اهللا عز وجل: وقيل. وتسلم املالئكة عليهم

                                                 
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٢٢: يم آية سورة إبراه) ٣(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة إبراهيم آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة إبراهيم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٠ 

öΝ  {:  تعاىلوقوله] ٢٤[ s9 r& t s? y# ø‹ x. z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ { )أمل تعلم، واملثل )١ ،

Zπ  {قول سائر لتشبيه شيء بشيء  yϑ Î= x. Zπ t6 Í hŠ sÛ { )ال إله إال اهللا، : ، وهي قول)٢

}  ;ο t yf t± x. Bπ t7 Í h‹ sÛ { )وهي النخلة يريد كشجرة طيبة الثمرة، وقال أبو ظبيان )٣ ،

$  {ي الـجنـة هي شجرة فـ: عن ابن عباس yγ è= ô¹ r& ×M Î/$ rO { )يف األرض )٤ ،

}  $ yγ ãã ö sù uρ { )أعالهـا، )٥ ،}  ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 ، كذلك أصل هذه )٦( } ∪⊇⊅∩ #$

الكلمة راسخ يف قلب املؤمن باملعرفة والتصديق فإذا تكلم هبا عرجت فال حتجب 
Ïµ  {: قال اهللا تعاىل. حىت تنتهي إىل اهللا عز وجل ø‹ s9 Î) ß‰ yè óÁ tƒ ÞΟ Î= s3 ø9 $# Ü= Í h‹ ©Ü9 $# 

ã≅ yϑ yè ø9 $# uρ ßx Î=≈ ¢Á9 $# … çµ ãè sù ö tƒ 4 { )٧( . 

َعلَُّهْم قوله تعاىل ُتْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحٍني ِبِإذِْن َربَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاِس لَ
 ..... َيَتذَكَُّرونَ

]٢٥ [}  þ’ ÎA÷σè? $ yγ n= à2 é& { )تغطي مثرها، )٨ ،}  ¨≅ä. ¤Ïm Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘ 3 { )٩( ،

واحلني يف اللغة هو الوقت، كذلك عمل املؤمن يصعد أول النهار وآخره وبركة إميانه ال 
تنقطع أبدا، بل تصل إليه يف كل وقت، واحلكمة يف متثيل اإلميان بالشجرة هي أن الشجرة 

                                                 
 . ٢٤: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٢٤: ية سورة إبراهيم آ) ٢(
 . ٢٤: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦١ 

 عال كذلك اإلميان ال عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع: ال تكون شجرة إال بثالثة أشياء
„ÛUÎôØo  {. يتم إال بثالثة أشياء تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل باألبدان uρ ª!$# 

tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρ ã2 x‹tG tƒ ∩⊄∈∪ { )١( . 

]٢٦ [}  ã≅ sVtΒ uρ >π yϑ Î= x. 7π sW Î7yz { )وهي الشرك، . )٢}  >ο tyf t±x. >π sVÎ6 yz { )وهي )٣ 

 . )٤( الكـشوت: وقيل. هي الثوم:  وقيل.احلنظل

}  ôM̈VçG ô_ ÏΒ É−öθ  {، يعين انقلعت، )٥( } #$ sù ÇÚö‘ F{$# $ tΒ $ yγ s9 ÏΒ 9‘# ts% ∩⊄∉∪ { )٦( ،

ثبات، معناه وليس هلا أصل ثابت يف األرض، وال فرع صاعد إىل السماء، كذلك الكافر 
 . ال خري فيه وال يصعد له قول طيب وال عمل صاحل

àM  {: قوله تعاىل] ٢٧[ Î m6 sV ãƒ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 ، كلمة )٧( } #$

’  {التوحيـد وهـي قول ال إله إال اهللا  Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 ، يعين قبل املوت، )٨( } #$

}  † Îû uρ Íο t Åz Fψ ، يعين يف القرب هذا قول أكثر املفسرين وقيل يف احلياة الدنيا )٩( } ) #$

≅‘  {عند البعث، واألول أصح : عند السؤال يف القرب، ويف اآلخرة ÅÒ ãƒ uρ ª! $# 

                                                 
 . ٢٥: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٢٦: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة إبراهيم آية ) ٣(
نبات جمتث مقطوع األصل، وقيل ال أصل له، وهو أصفر " الكشوث واألكشوث "١٨١ / ٢يف لسان العرب ) ٤(

 . نبت يتعلق بأغصان الشجر من غري أن يضرب بعرق يف األرض: يتعلق بأطراف الشوك وغريه وقال اجلوهري
 . ٢٦: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٢٦: اهيم آية سورة إبر) ٦(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٢ 

š Ïϑ Î=≈ ©à9 ال يهـدي املشركني إىل اجلـواب بالصـواب يف القـرب :  أي)١( } 4 #$

}  ã≅ yè ø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â !$ t± tƒ ∩⊄∠∪ { )من التوفيق واخلذالن والتثبيت وترك التثبت)٢ ، . 

öΝ *  {: قوله تعاىل] ٢٨[ s 9 r & t  s ? ’ n < Î) t  Ï% ©! $ # ( #θ ä9 £‰ t / | M y ϑ ÷è ÏΡ « ! $ # # \ ø ä. { )٣( 
  هم قريش، وحممد: وقال عمـر. ر قريشهـم كفـا: عـن ابن عباس

)  {نعمة اهللا  #θ = y m r & u ρ öΝ ßγ t Β öθ s % u ‘# y Š Í‘# u θ t 7 ø9 $ : البوار يوم بدر، قوله: ، قال)٤( } ∪∇⊅∩ #

}  ( #θ ä9 £‰ t / | M y ϑ ÷è ÏΡ « ! $  حيث  غريوا نعمة اهللا عليهم يف حممد:  أي)٥( } #

ابتعثه اهللا منهم كفرا كفروا به فأحلوا أي أنزلوا قومهم ممن تابعهم على كفرهم 
 : دار البوار اهلالك، مث بني دار البوار فقال

]٢٩ [}  tΛ© yγ y_ $ yγ tΡöθ n= óÁ tƒ ( { )يدخلوهنا )٦ ،}  š[ø♥ Î/uρ â‘# ts)ø9$# ∩⊄∪ { )٧( ،

 . املستقر

]٣٠ [}  (#θ è= yèy_ uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& { )أمثاال وليس هللا تعاىل ند، )٨ ،}  (#θ = ÅÒã‹Ïj9 { )٩( ،

وقرأ ) ليضل( قرأ ابن كثري وأبو عمرو بفتح الياء وكذلك يف احلج وسورة لقمان والزمر

                                                 
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٢٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٢٩:  آية سورة إبراهيم) ٦(
 . ٢٩: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٣٠: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٣٠: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٣ 

&tã Ï  {ليضلوا الناس، : م الياء على معىناآلخرون بض Î#‹Î7y™ 3 ö≅ è% (#θ ãè−G yϑ s? { )عيشوا )١ ،

β¨  {يف الدنيا،  Î* sù öΝà2 uÅÁ tΒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊂⊃∪ { )٢( . 

]٣١ [}  ≅ è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè Ï j9 t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 هذا جزم :  قال الفراء)٣( } #$

θ#)  {على اجلزاء،  à) ÏΖ ãƒ uρ $ £ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # v Å™ Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ  Ï iΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù 

Ÿω uρ î≅≈ n= Åz ∩⊂⊇∪ { )خماللة وصداقة)٤  . 

]٣٢ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ tΑt“Ρr&uρ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ yl t÷z r'sù Ïµ Î/ zÏΒ 

ÏN≡tyϑ ¨V9$# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 š ù=àø9$# y“ Ìôf tG Ï9 ’Îû Ìós t7ø9$# Íν ÌøΒ r'Î/ ( { )بإذنه)٥  .}  t¤‚ y™ uρ 

ãΝä3s9 t≈ yγ ÷ΡF{$# ∩⊂⊄∪ { )ذللها لكم جتروهنا حيث شئتم)٦  . 

]٣٣ [}  t ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ È ÷ t7 Í← !# yŠ ( { )جيريان فيما يعود إىل )٧ 

 }  t دؤوهبما يف طاعة اهللا: مصاحل العباد وال يفتران، قال ابن عباس ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 

Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ ∩⊂⊂∪ { )يتعاقبان يف الضياء والظلمة والنقصان والزيادة)٨ ، . 

                                                 
 . ٣٠: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٣٠: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٣١: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٣١: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٣٢ : سورة إبراهيم آية) ٦(
 . ٣٣: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٤ 

 ..... قوله تعاىل َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوِإنْ َتُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها
]٣٤ [}  Ν ä39 s?# u uρ  Ï iΒ È e≅ à2 $ tΒ çνθ ßϑ çG ø9 r' y™ 4 { )آتاكم من كل شيء : ، يعين)١

هو : سألتموه شيئا، فحذف الشيء الثاين اكتفاء بداللة الكالم على التبغيض، وقيل
فالن يعلم كل شيء، وآتاه كل الناس، وأنت تريد بعضهم : على التكثري حنو قولك

$  {: نظريه قوله تعاىل oΨ ós tF sù óΟ Îγ öŠ n= tæ z>≡ uθ ö/ r& È e≅ à2 > ó_ x« { )ْن )٢ ، وقرأ احلسن ِم

أعطاكم أشياء ما : كُلٍّ بالتنوين ما على النفي يعين من كل ما مل تسألوه، يعين
β  {طلبتموها وال سألتموها،  Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «!  Ÿω  {نعم اهللا، : ، أي)٣( } #$

!$ yδθ ÝÁ øt éB 3 { )لقيام بشكرها، ال تطيقوا عدها وال ا: ، أي)٤}  χ Î) z≈ |¡Σ M} $# 

×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 ∩⊂⊆∪ { )أي ظامل لنفسه باملعصية كافر بربه يف نعمته وقيل)٥ ، :

 . الظلوم الذي يشكر غري من أنعم عليه والكافر من جيحد منعمه

øŒ  {: قوله تعاىل] ٣٥[ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t ö/ Î) É b> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 : ، يعين)٦( } #$

$  {احلرم،  YΨ ÏΒ# u { )ذا أمن يؤمن فـيـه، )٧ }   Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ { )٨( 
¢  {أبـعـدنـي،  Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{ جنبت الشيء : ، يقال)٩( } ∪∋⊃∩ #$

                                                 
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٤: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٥ 

قد كان إبراهيم : وأجنبته جنبا وجنبته جتنيبا واجتنبته اجتنابا مبعىن واحد، فإن قيل
معصوما من عبادة بنيه األصنام فكيف يستقيم السؤال وقد عبد كثري من بنيه 

لدعاء يف حق إبراهيم لزيادة العصمة والتثبيت وأما ا: األصنام فأين اإلجابة؟ قيل
إن دعاءه ملن : وقيل. دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه ومل يعبد منهم أحد الصنم

 . كان مؤمنا من بنيه

]٣٦ [}  É b> u‘ £ åκ ¨Ξ Î) z ù= n= ôÊ r& # Z ÏV x. z Ï iΒ Ä¨$ ¨Ζ9 ضل هبن كثري من :  يعين)١( } ) #$

$  {: الناس عن طريق اهلدى حىت عبدوهن، وهذا من املقلوب نظريه قوله تعاىل yϑ ¯Ρ Î) 

ãΝ ä3 Ï9≡ sŒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ß∃ È hθ sƒ ä† … çν u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& { )نسب اإلضالل : خيوفهم بأوليائه، وقيل: ، أي)٢

فتنتين الدنيا، نسب الفتنة إىل الدنيا : إىل األصنام ألهنن سبب فيه كما يقول القائل
  {. ألهنا سبب الفتنـة yϑ sù  Í_ yè Î6 s? … çµ ¯Ρ Î* sù  Í h_ ÏΒ ( { )من أهل ديين ومليت، : ، أي)٣

}  ô tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯Ρ Î* sù Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm ومن عصاين : " معناه: ، قال السدي)٤( } ∪∌⊃∩ ‘§

قال ذلك قبل : وقيل. ن عصاين فيما دون الشركوم: وقال مقاتل بن حيان" مث تاب 
 . أن يعلمه اهللا أنه ال يغفر الشرك

$!  {: قوله تعاىل] ٣٧[ uΖ−/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖs3ó™ r& ÏΒ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒ { )أدخل من للتبعيض، وجماز )٥ ،

#Š<  { أسكنت من ذرييت ولدا، :اآلية uθ Î/ Îöxî “ ÏŒ ?í ö‘ y— { )وهو مكة ألن مكة واد بني )٦ ،

                                                 
 . ٣٦: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ١٧٥: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٦ 

y‰Ψ  {جبلني،  Ïã y7 ÏF ÷ t/ ÇΠ § ys ßϑ ø9  مساه حمرما ألنه حيرم عنده ما ال حيرم عند )١( } #$

$  {غريه  uΖ −/ u‘ (#θ ßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n= ¢Á9 $# ö≅ yè ô_ $$ sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ Ï iΒ Ä¨$ ¨Ζ9  األفئدة مجع )٢( } #$

“ü  {ؤاد الف Èθ öκ sE öΝ Íκ ö s9 Î) { )أمل : معناه: قال السدي. ، تشتاق وحتن إليهن)٣

لو قال أفئدة الناس لزامحتكم فارس والروم : قلوهبم إىل هذا املوضع، قال جماهد
: حلجت اليهود والنصارى واجملوس ولكنه قال: ن جبريوقال سعيد ب. والترك واهلند

Ν  {. أفئدة من الناس وهم املسلمون ßγ ø% ã— ö‘ $# uρ z Ï iΒ ÏN≡ t yϑ ¨W9 ، ما رزقت )٤( } #$

óΟ  {سكان القرى ذوات املاء،  ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± o„ ∩⊂∠∪ { )٥( . 

]٣٨ [}  !$ oΨ −/u‘ y7̈ΡÎ) ÞΟn= ÷è s? $ tΒ ’ Å∀øƒ éΥ $ tΒuρ ßÎ= ÷è çΡ 3 { )وقال ابن عباس . أمورنا، من )٦

$  {. من الوجد بإمساعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غري ذي زرع: ومقاتل tΒ uρ 4‘xøƒ s† ’ n?tã 

«!$# ÏΒ &ó x« ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’Îû Ï!$ yϑ هذا كله قول إبراهيم متصل مبا : ل قي)٧( } ∪∇⊃∩ 9$#¡¡

$  {  يقول اهللا: وقال األكثرون. قبله tΒ uρ 4‘xøƒ s† ’n?tã «!$# ÏΒ &ó x« ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ ’ Îû 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ∩⊂∇∪ { )٨( . 

                                                 
  .٣٧: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٧ 

]٣٩ [}  ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î y9 Å3 ø9 ، أعطاين على كرب السن، )١( } #$

}  Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ 4 ¨β Î) ’ Î n1 u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 Ï !$ tã ‘$! $# ∩⊂∪ { )ولد : ، قال ابن عباس)٢

إمساعيل إلبراهيم وهو ابن تسع وتسعني سنة، وولد إسحاق وهو ابن مائة واثنيت 
بشر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع عشرة : وقال سعيد بن جبري. عشرة سنة

 . سنة

]٤٠ [}  Éb> u‘  Í_ ù= yèô_ $# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9$# { )ممن يقيم الصالة بأركاهنا وحيافظ : ، يعين)٣

ÏΒ  {عليها،  uρ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒ 4 { )يت من يقيمون الصالةاجعل من ذري:  يعين)٤ .}  $ oΨ −/u‘ ö≅ ¬6 s)s?uρ 

Ï!$ tã ßŠ ∩⊆⊃∪ { )معناه استجب دعائي: عملي وعباديت، مسى العبادة دعاء وقيل: ، أي)٥ . 

]٤١ [}  $ oΨ −/ u‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“ t$ Î!≡ uθ Ï9 uρ { )كيف استغفر لوالديه ومها : ، فإن قيل)٦

قال : أراد إن أسلما وتابا، وقيل: إن أمه أسلمت، وقيل: قد قيل: غري مؤمنني؟ قيل
ذلك قبل أن يتبني له أمر أبيه وقد بني اهللا عذر خليله يف استغفاره ألبيه يف سورة 

t  {. التوبـة ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ { )اغفر للمؤمنني كلهم، : ، أي)٧}  tΠ öθ tƒ ãΠθ à) tƒ 

Ü>$ |¡ Ås ø9 احلساب يوم يقوم الناس أراد يوم : وقيل. ، أي يبدو ويظهر)٨( } ∪⊆⊇∩ #$

 . للحساب، فاكتفى بذكر احلساب لكونه مفهوما
                                                 

 . ٣٩: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٣٩: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٤١: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٤١: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٤١: سورة إبراهيم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٨ 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٤٢[ uρ  t|¡ós s? ©!$# ¸ξÏ≈ xî $ £ϑ tã ã≅ yϑ ÷ètƒ šχθ ßϑ Î=≈©à9$# 4 { )الغفلة )١ 

 من الوقوف على حقيقة األمور، واآلية لتسلية املظلوم وهتديد للظامل، معىن مينع اإلنسان
}  $ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδã½jz xσãƒ 5Θöθ uŠÏ9 ßÈ y‚ ô±n@ ÏµŠ Ïù ã≈ |Á ö/F{$# ∩⊆⊄∪ { )ال تغمض من هول ما ترى :  أي)٢

 . ترتفع وتزول عن أماكنها: وم، وقيليف ذلك الي
 ..... قوله تعاىل ُمْهِطِعَني ُمقِْنِعي ُرُءوِسِهْم لَا َيْرَتدُّ ِإلَْيِهْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواٌء

]٤٣ [}  š Ïè ÏÜ ôγ ãΒ { )قال سعيد بن جبري. مسرعني: دة، قال قتا)٣ :

مدميي النظر، ومعىن اإلهطاع أهنم ال : االهطاع النسالن كعدو الذئب، وقال جماهد
  {يلتفتون ميينا وال مشاال، وال يعرفون مواطن أقدامهم،  Éë ÏΨ ø) ãΒ öΝ Îη Å™ρ â â‘ { )أي )٤ ،

. املقنع الذي يرفع رأسه ويقبل بصره على ما بني يديه: رافعي رءوسهم، قال القتييب
‰‘ Ÿω  {وجوه الناس يومئذ إىل املاء ال ينظر أحد إىل أحد، : وقال احلسن s? ö tƒ öΝ Íκ ö s9 Î) 

óΟ ßγ èù ö sÛ ( { )ال ترجع إليهم أبصارهم مع شدة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم )٥ ،

öΝ  {. ما بني أيديهم åκ èE y‰ Ï↔ øù r& uρ Ö !# uθ yδ ∩⊆⊂∪ { )خرجت قلوهبم : قال قتادة. ، أي خالية)٦

م، ال خترج من أفواههم وال تعود إىل مكاهنا، عن صدورهم فصارت يف حناجره
: فأفئدهتم هواء ال شيء فيها ومنه مسي ما بني السماء واألرض هواء خللوه، وقيل

والعرب . جوفا ال عقول هلا: وقال األخفش. خالية ال تعي شيئا وال تعقل من اخلوف
ة متور يف متردد: وأفئدهتم هواء أي: قال سعيد بن جبري. تسمي كل أجوف خلو هواء

                                                 
 . ٤٢: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٢: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٤٣: رة إبراهيم آية سو) ٤(
 . ٤٣: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة إبراهيم آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٦٩ 

أن القلوب زائلة عن أماكنها : أجوافهم ليس هلا مكان تستقر فيه، وحقيقة املعىن
 . واألبصار شاخصة من هول ذلك اليوم

]٤٤ [}  Í‘ É‹Ρ r& uρ }¨$ ¨Ψ9 tΠ  {، خوفهــم، )١( } #$ öθ tƒ { )بيــوم : ، أي)٢

}  ãΝ Íκ Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 ãΑθ  {هو يوم القيامة . )٣( } #$ à) uŠ sù t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß { )٤( ،

$!  {أشركوا،  oΨ −/ u‘ !$ tΡ ö ½ jz r& { )أمهلنا )٥ ،}  #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% { )هذا سؤاهلم )٦ ،

=ó  {ارجعنا : الرد إىل الدنيـا، أي Åg Υ y7 s? uθ ôã yŠ Æì Î7 ®K tΡ uρ Ÿ≅ ß™ ”9 : ، فيجابون)٧( } 3 #$

}  öΝ s9 uρ r& (# þθ çΡθ à6 s? Ν çF ôϑ |¡ ø% r&  Ï iΒ ã≅ ö6 s% { )حلفتم يف دار الدنيا، )٨ ،}  $ tΒ Ν à6 s9 

 Ï iΒ 5Α# uρ y— ∩⊆⊆∪ { )وهو قوله تعاىل. ال تبعثون: ، عنها أي)٩ :}  (#θ ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ 

y‰ ôγ y_ öΝ Îγ ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω ß] yè ö7 tƒ ª! $#  tΒ ßNθ ßϑ tƒ 4 { )١٠( . 

]٤٥ [}  öΝ çGΨ s 3 y ™ u ρ { )يف الدنيا، )١١ ،}  ’ Îû Ç Å6≈ | ¡ t Β t  Ï% ©! $ # ( # þθ ßϑ n = s ß 

óΟ ßγ | ¡ àΡ r . ، بالكفـر والعصيـان، يعين قوم نـوح وعاد ومثود وغريهم)١( } &

                                                 
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٤٤: براهيم آية سورة إ) ٧(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٤٤: سورة إبراهيم آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ٤٥: سورة إبراهيم آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧٠ 

}  š  ¨ t 6 s ? u ρ öΝ à6 s 9 y # ø‹ x . $ u Ζ ù= y è s ù óΟ Îγ Î/ { )عرفتـم عقوبتنـا إياهم، : ، أي)٢

}  $ o Ψ ö/ u  Ÿ Ñ u ρ ãΝ ä3 s 9 t Α$ s V øΒ F { $  . ، أي بيـنا مثلكـم كمثلهم)٣( } ∪∋⊇∩ #

]٤٦ [}  ô‰ s % u ρ ( #ρ ã s 3 t Β öΝ èδ t  ò6 t Β y ‰Ζ Ïã u ρ « ! $ # öΝ èδ ã ò6 t Β { )جزاء : ، أي)٤

β  {مكرهم،  Î) u ρ š χ% x . öΝ èδ ã ò6 t Β { )وإن كاد ( :، قرأ علي وابن مسعود)٥

t  {. بالدال، وقرأ العامة بالنون) مكرهم Αρ ã” t I Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t 6 Åg ø: $ ، قرأ )٦( } ∪∌⊇∩ #

. وما كان مكرهم لتزول: العامة لتزول بكسر الالم األوىل ونصب الثانية، معناه
معناه إن : وقيل. إن كان مكرهم ألضعف من أن تزول منه اجلبال: قال احلسن

وقرأ ابن جريج .  الذي هو ثابت كثبوت اجلبال مدمكرهم ال يزيل أمر حم
ُزولُ بفتح الالم األوىل ورفع الثانية، معناه: والكسائي إن مكرهم وإن عظم : لََت

: معناه: وقال قتادة. حىت بلغ حمال يزيل اجلبال مل يقدروا على إزالة أمر حممد
”  {. وإن كان مكرهم شركهم لتزول منه اجلبال وهـو قولـه تعاىل Ïƒ r B u ρ 

ãΑ$ t 6 Åg ø: $ # # ƒ‰ y δ ∩⊃∪ β r & ( # öθ t ã y Š Ç≈ u Η ÷q §= Ï9 # V$ s! u ρ ∩⊇∪ { )٧( . 

                                                                                                                                            
 . ٤٥: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٥: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٤٦:  آية سورة إبراهيم) ٥(
 . ٤٦: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٩١ - ٩٠:سورة مرمي آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧١ 

]٤٧ [}  Ÿξ sù ¨ t |¡ øt rB ©! $# y# Î= øƒ èΧ  Íν Ï‰ ôã uρ ÿ… ã& s# ß™ â‘ 3 { )بالنصر ألوليائه وهالك )١ ،

β¨  {وال حتسنب اهللا خملف رسله وعده، : أعدائه، وفيه تقدمي وتأخري، تقديره Î) ©! $# 

Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ 5Θ$ s) ÏFΡ $# ∩⊆∠∪ { )٢( . 

tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٤٨[ tƒ ãΑ£‰t7è? ÞÚö‘ F{$# uö xî ÇÚö‘ F{$# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ ( { )قال رسول )٣ 

حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم  {  اهللا

 . )٥( )٤( } ألحد

تبدل األرض بأرض كفضة بيضاء نقية مل يسفك : وعن ابن مسعود يف هذه اآلية قال
يل جعل السماوات جنانا وجعل األرض معىن التبد: فيها دم ومل تعمل فيها خطيئة وقيل

تبديل األرض تغيريها من هيئة إىل هيئة، وهي تسيري جباهلا وهلم أهنارها : وقيل. نريانا
وتسوية أوديتها وقلع أشجارها وجعلها قاعا صفصفا، وتبديل السماوات تغيريها عن حاهلا 

عن .  ومرة كاملهلبتكوير مشسها، وخسوف قمرها وانتثار جنومها، وكوهنا مرة كالدهان،
 }  tΠöθ  عن قوله سألت رسول اهللا {: عائشة قالت tƒ ãΑ£‰t7è? ÞÚö‘ F{$# uöxî ÇÚö‘ F{$# 

ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ ( { )٧( } على الصراط: فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اهللا؟ فقال )٦( . 

                                                 
 . ٤٧: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٧: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة إبراهيم آية ) ٣(
 ). ٢٧٩٠(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار )٦١٥٦(البخاري الرقاق ) ٤(
 واملصنف يف ٢١٥٠ / ٤) ٢٧٩٠( ومسلم يف صفات املنافقني رقم ٣٧٢ / ١١أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٥(

 . ١١٢ / ٥شرح السنة 
 . ٤٨: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ١٠٧ / ١٥ واملصنف يف شرح السنة ٢١٥٠ / ٤) ٢٧٩١(أخرجه مسلم يف صفات املنافقني رقم ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧٢ 

}  (#ρ ã— tt/uρ { )خرجوا من قبورهم، )١ ،}  ¬! Ï‰Ïn≡uθ ø9$# Í‘$£γ s)ø9$# ∩⊆∇∪ { )الذي يفعل )٢ 

 . ما يشاء وحيكم ما يريد

]٤٩ [}  “ ts?uρ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 7‹Í≥ tΒöθ tƒ tÏΡ§s)•Β { )ببعض، ، مشدودين بعضهم )٣}  ’ Îû 

ÏŠ$ xô¹ F{$# ∩⊆∪ { )صفد، وكل من شددته شدا وثيقا فقد : ، يف القيود واألغالل واحدها)٤

ρ#) *  {: يقرن كل كافر مع شيطانه يف سلسلة، بيانه قوله تعاىل: صفدته وقيل çà³ôm $# t Ï% ©!$# 

(#θ çΗ s>sß öΝßγ y_≡uρ ø— r&uρ { )معناه مقرنة أيديهم وأرجلهم : قرناءهم من الشياطني وقيل: ، يعين)٥

 . قرن: إىل رقاهبم باألصفاد والقيود، ومنه قيل للجبل

]٥٠ [}  Ο ßγ è=‹ Î/# t  y   {. سربال: قمصهـم، واحدهـا: ، أي)٦( } ™ Ï iΒ 

5β# t  ÏÜ s ٍر آٍن على )٧( } % ْن قَِط  هو ما هتنأ به اإلبل، وقرأ عكرمة ويعقوب ِم

نتهى حـره، كلمتني منونتني، والقطر النحاس والصفر املـذاب، واآلن الذي ا
t  {: قال اهللا تعاىل βθ èùθ äÜ t ƒ $ p κ s ] øŠ t / t  ÷ t / u ρ AΟŠ ÏΗ x q 5β# u  ∩⊆⊆∪ { )٨( .}  4  y ´ øó s ? u ρ 

ãΝ ßγ y δθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $  . تعلو: ، أي)٩( } ∪⊂∋∩ #

                                                 
 . ٤٨: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٤٨: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٤٩: راهيم آية سورة إب) ٣(
 . ٤٩: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة إبراهيم آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة الرمحن آية ) ٨(
 . ٥٠: سورة إبراهيم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧٣ 

]٥١ [}  y“ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# ¨≅ ä. <§øtΡ $ ¨Β ôM t6 |¡x. 4 { )من خري وشر، )١ ،}  ¨βÎ) ©!$# ßìƒ Ìy™ 

É>$ |¡Ås ø9$# ∩∈⊇∪ { )٢( . 

]٥٢ [}  # x‹≈ yδ { )هذا القرآن، : ، أي)٣}  Ô≈ n= t/ { )أي تبليغ وعظة، )٤ ،

}  Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 (#ρ â‘ x‹Ζ ãŠ Ï9 uρ { )٥( . 

Ïµ  {وليخوفوا،  Î/ (#þθ ßϑ n= ÷è u‹Ï9uρ $ yϑ ¯Ρr& uθ èδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ { )ليستدلوا هبذه اآليات على ، أي)٦ 

t©.¤‹uŠÏ9uρ (#θ {وحدانية اهللا،  ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# { )ليتعظ أولو العقول: ، أي)٧ . 

                                                 
 . ٥١: سورة إبراهيم آية ) ١(
 . ٥١: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٥٢:  آية سورة إبراهيم) ٣(
 . ٥٢: سورة إبراهيم آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة إبراهيم آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة إبراهيم آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة إبراهيم آية ) ٧(
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١٢٧٤ 

 سورة احلجر ) ١٥(
 .... ْرآٍن ُمِبٍنيقوله تعاىل الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب َوقُ

] ١ [}  !9# 4 { )معناه أنا اهللا أرى، )١ }  y7 ù= Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å6ø9$# { )هذه : ، أي)٢

%5β#uöè  {آيات الكتاب،  uρ { )وآيات قرآن، :  أي)٣}  &Î7•Β ∩⊇∪ { )بّين : ، أي)٤

%5β#uöè  {: ملا ذكر الكتاب ثـم قال: احلالل من احلرام واحلق مـن الباطل، فإن قيل uρ 

&Î7•Β ∩⊇∪ { )قد قيل كل وأحد منهما يفيد فائدة أخرى فإن :  وكالمها واحد؟ قلنا)٥

املراد بالكتاب التوراة واإلجنيل : وقيل. الكتاب ما يكتب والقرآن ما جيمع بعضه إىل بعض
 . وبالقرآن هذا الكتاب

]٢ [}  $ yϑ t/ ، قرأ أبو جعفر ونافـع وعاصم بتحفيف الباء والباقون )٦( } ‘•

بتشديدمها ومها لغتان، ورب للتقليل وكـم للتكثري، ورب تدخل على االسم ورمبا 
رب رجل جاءين ورمبا جاءين رجل، وأدخل ما هاهنا للفعل : على الفعل، يقال

Š–  {. بعدها uθ tƒ { )يتمىن، )٧ }  t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 öθ s9 (#θ çΡ% x. t Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ∩⊄∪ { )٨( ،

: وقيل. حالة املعاينة: واختلف يف احلالة اليت يتمىن الكافر فيها اإلسالم، قال الضحاك
 . واملشهور أنه حني خيرج اهللا املؤمنني من النار. مةيوم القيا

                                                 
 . ١: سورة احلجر آية ) ١(
 . ١: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ١: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ١: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ١: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٢: ة احلجر آية سور) ٦(
 . ٢: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٢: سورة احلجر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٧٥ 

]٣ [}  öΝèδö‘ sŒ { )يا حممد يعين الذين كفروا، )١ ،}  (#θ è=à2 ù'tƒ { )الدنيا،  يف)٢ 

}  (#θãè −G yϑ tG tƒ uρ { )من لذاهتم )٣ ،}  ãΛÏιÎγ ù= ãƒ uρ { )يشغلهم، )٤ ،}  ã≅ tΒF{$# ( { )عن )٥ ،

t∃öθ  {األخذ حبظهم من اإلميان والطاعة،  |¡sù tβθ çΗ s>ôè tƒ ∩⊂∪ { )إذا وردوا القيامة وذاقوا )٦ ،

فسوف : ذرهم هتديد وقوله: وقال بعض أهل العلم. وبال ما صنعوا، وهذا هتديد ووعيد
 . واآلية نسختها آية القتال. يعلمون، هتديد آخر، فمىت يهنأ العيش بني هتديدين

]٤ [}  !$ tΒ uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r&  ÏΒ >π tƒ ö s% { )من أهل قرية، : ، أي)٧}  ω Î) $ oλ m; uρ Ò>$ tG Ï. 

×Πθ è= ÷è ¨Β ∩⊆∪ { )أي أجل مضروب ال يتقدم عليه وال يأتيهم العذاب حىت يبلغوه )٨ ،

 . وال يتأخر عنهم

]٥ [}  $ ¨Β ß,Î7ó¡n@ ôÏΒ >π ¨Β é& $ yγ n= y_ r& { )ما تسبق أمة أجلها : أي، من صلة )٩}  $ tΒ uρ 

tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡tƒ ∩∈∪ { )األجل : وقيل. العذاب: املوت ال يتقدم وال يتأخر، وقيل: ، أي)١٠

 . املضروب

                                                 
 . ٣: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٣: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٣: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٣: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٣: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٣: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٤: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٤: ر آية سورة احلج) ٨(
 . ٥: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ٥: سورة احلجر آية ) ١٠(
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١٢٧٦ 

]٦ [}  (#θä9$ s% uρ { )مشركي مكة، :  يعين)١}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ãø.Ïe%! $# { )٢( ،

 }  y7 القرآن وأرادوا به حممدا: أي ¨ΡÎ) ×βθ ãΖôf yϑ s9 ∩∉∪ { )وذكروا ترتيل الذكر على )٣ ،

 . سبيل االستهزاء

]٧ [}  öθ ©9 $ tΒ { )هال )٤ }  $ oΨÏ?ù's? Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$$ Î/ { )شاهدين لك بالصدق على ما )٥ ،

%βÎ) |MΖä. zÏΒ tÏ  {تقول إن اهللا أرسلك،  Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∠∪ { )إنك نيب)٦ ، . 

]٨ [}  $ tΒ ãΑÍi”t∴çΡ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )قرأ أهل الكوفة غري أيب بكر بنونني الَْملَاِئكَةَ )٧ ،

نصب، وقرأ أبو بكر بالتاء وضمها وفتح الزاي املالئكة رفع وقرأ الباقون بالتاء وفتحها 
ω  {. وفتح الزاي الَْملَاِئكَةُ رفع Î) Èd,pt ø: $$ Î/ { )بالعذاب ولو نزلت يعين املالئكة :  أي)٨

$  {لعجلوا بالعذاب،  tΒ uρ (#þθ çΡ% x. #]ŒÎ) t ÌsàΖ•Β ∩∇∪ { )مؤخرين، وقد كان الكفار :  أي)٩

ومعناه أهنم لو نزلوا أعيانا لزال عن . تعاىل هبذايطلبون إنزال املالئكة عيانا فأجاهبم اهللا 
 . الكفار اإلمهال وعذبوا يف احلال

                                                 
 . ٦: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٦: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٦: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٧: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٧: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٧: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٨: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٨: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٨: سورة احلجر آية ) ٩(
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١٢٧٧ 

]٩ [}  $ ¯Ρ Î) ß øt w Υ $ u Ζ ø9 ¨“ t Ρ t  ø. Ï e%! $ $  {، يعين القـرآن، )١( } # ¯Ρ Î) u ρ … çµ s 9 

t βθ Ýà Ï≈ p t m : ∩∪ { )حنفظ القرآن من الشياطني أن يزيدوا فيه أو ينقصوا : ، أي)٢

  {: منه أو يبدلوا بغريه، قال اهللا تعاىل ω Ïµ‹ Ï? ù' t ƒ ã≅ ÏÜ≈ t 7 ø9 $ # .  ÏΒ È ÷ t / Ïµ ÷ƒ y ‰ t ƒ Ÿ ω u ρ ô ÏΒ 

 Ïµ Ï ù= y z ( { )هو إبليس ال يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه وال أن :  والباطل)٣

إنا حملمد :  أي راجعة إىل حممد) له( اهلاء يف: وقيل. ينقص منه ما هو منه
ª  {: حلافظون ممن أراده بسوء كما قال جـل ذكـره ! $ # u ρ š ßϑ ÅÁ ÷è t ƒ z  ÏΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $ # 3 { )٤( . 

‰ô  {: قوله تعاىل] ١٠[ s ) s 9 u ρ $ u Ζ ù= y ™ ö‘ r &  ÏΒ y 7 Î= ö6 s ’  {، أي رسال، )٥( } % Îû 

Æì u ‹ Ï© t , Î! ¨ρ F { $ هم القوم : يف األمم والقرون املاضية، والشيعة: ، أي)٦( } ∪⊂⊆∩ #

 . اجملتمعة املتفقة كلمتهم على رأي واحد

]١١ [}  $ tΒ uρ ΝÍκÏ?ù'tƒ ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊇⊇∪ { )كما فعلوا بك، )٧ ،

 .  ذكره تسلية للنيب

]١٢ [}  y7 Ï9≡ x‹ x. … çµ ä3 è= ó¡ nΣ { )كما سلكنا الكفر والتكذيب : ، أي)١

’  {ندخله، : واالستهزاء بالرسل يف قلوب شيع األولني كـذلك نسلكـه Îû 

                                                 
 . ٩: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٩: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة فصلت آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ١٠: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ١٠: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ١١: سورة احلجر آية ) ٧(
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١٢٧٨ 

É>θ è= è% t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9  . )٣( ، يعين مشركي مكة قومك، وفيه رد على القدرية)٢( } ∪⊅⊆∩ #$

]١٣ [}  Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ ( { )ال يؤمنون مبحمد: ، يعين)٤  ،وبالقرآن }  ô‰s% uρ 

ôM n= yz { )مضت، )٥ ،}  èπ̈Ζß™ t,Î!¨ρ F{$# ∩⊇⊂∪ { )وقائع اهللا تعاىل اإلهالك فيمن : ، أي)٦

 . كذب الرسل من األمم اخلالية خيوف أهل مكة

]١٤ [}  öθ s9uρ $ oΨ ós tFsù ΝÍκö n= tã { )على الذين يقولون لو ما تأتينا باملالئكة، : ، يعين)٧

}  $ \/$ t/ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# (#θ= sàsù ÏµŠ Ïù tβθ ã_ ã÷è tƒ ∩⊇⊆∪ { )فظلت املالئكة يعرجون فيه وهم )٨ ،

: معناه فظل هؤالء الكفار يعرجون فيه أي: وقال احلسن. يروهنا عيانا، هذا قول األكثرين
 . واألول أصح. يصعدون

]١٥ [}  (#þθ ä9$ s)s9 $ yϑ ¯ΡÎ) ôNtÅj3ß™ { )ت، ، سد)٩}  $ tΡã≈ |Á ö/r& { )قاله ابن عباس)١٠ ، .

وقرأ ابن كثري سكرت . عميت: أخذت، وقال الكليب: سحرت، وقال قتادة: وقال احلسن

                                                                                                                                            
 . ١٢: سورة احلجر آية ) ١(
 . ١٢ : سورة احلجر آية) ٢(
. القدرية هم الذين ينكرون القدر ويزعمون أن كل عبد خالق لفعله ليخرجوا بذلك فعل اإلنسان عن قدرة اهللا) ٣(

 ). ٥( تعليق ٥٧انظر الوصية الكربى البن تيمية ص 
 . ١٣: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ١٣: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ١٣: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ١٤: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ١٤: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ١٥: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ١٥: سورة احلجر آية ) ١٠(
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ö≅t/ ßøt  {حبست ومنعت النظر كما يسكر النهر حلبس املاء، : بالتخفيف، أي wΥ ×Πöθ s% 

tβρ â‘θßs ó¡¨Β ∩⊇∈∪ { )عمل فينا السحر فسحرنا حممد: ، أي)١ . 

 ..... قوله تعاىل َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن
$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ١٦[ uΖù= yè y_ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# % [`ρ ãç/ { )والربوج هي النجوم )٢ ،

ظهرت، وأراد هبا املنازل اليت ترتهلا : تربجت املرأة أي: الكبار مأخوذة من الظهور، يقال
الثور واجلوزاء احلمل و: الشمس والقمر والكواكب السيارة، وهي اثنا عشر برجا

وقال . والسرطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس واجلدي والدلو واحلوت
$  {هي قصور يف السماء عليها احلرس : عطية yγ≈̈Ψ −ƒ y— uρ { )أي السماء بالشمس )٣ ،

š  {. والقمر والنجوم ÌÏà≈ ¨Ψ=Ï9 ∩⊇∉∪ { )٤( . 

]١٧ [}  $ yγ≈ uΖôàÏym uρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹x© AΟŠ Å_ ملعون قال : وقيل. ، مرجوم)٥( } ∪∠⊆∩ ‘§

 السماوات وكانوا يدخلوهنا، ويأتون بأخبارها كانت الشياطني ال حيجبون عن: ابن عباس
فيلقون على الكهنة ما مسعوا، فلما ولد عيسى عليه السالم منعوا من ثالث مساوات، فلما 

 منعوا من السماوات أمجع، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إال رمي  .ولد حممد
لقد حدث يف األرض : لبشهاب، فلما منعوا من تلك املقاعد ذكروا ذلك إلبليس، فقا

 . هذا واهللا حدث:  يتلو القرآن فقالوا فبعثهم فوجدوا رسول اهللا: حادث، قال

                                                 
 . ١٥: سورة احلجر آية ) ١(
 . ١٦: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ١٦: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ١٦: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ١٧: سورة احلجر آية ) ٥(
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]١٨ [}  ω Î) ÇtΒ s−utIó™ $# yìôϑ çµ…  {، لكن من استرق السمع، )١( } 9$#¡¡ yèt7ø?r'sù Ò>$ pκÅ− 

×Î7•Β ∩⊇∇∪ { )والشهاب الشعلة من النار)٢ ، . 

uÚ  {: قوله تعاىل] ١٩[ ö‘ F{ $# uρ $ yγ≈ tΡ ÷Š y‰ tΒ { )بسطناها )٣ ،}  $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ $ yγŠ Ïù 

z Å›≡ uρ u‘ { )جباال ثوابت، وقد كانت األرض متيـد إىل أن أرساها اهللا باجلبال، )٤ ،

}  $ uΖ ÷F u; /Ρ r& uρ $ pκ Ïù { )يف األرض، : ، أي)٥}   ÏΒ È e≅ ä. & ó x« 5βρ ã— öθ ¨Β ∩⊇∪ { )بقدر )٦ ،

يعين يف اجلبال وهي جواهر من الذهب والفضة واحلديد والنحاس : معلوم، وقيل
 . وغريها

]٢٠ [}  $ uΖ ù= yè y_ uρ ö/ ä3 s9 $ pκ Ïù |· ÍŠ≈ yè tΒ { )أراد هبا املطاعم : ، مجع معيشة، قيل)٧

  {ما يعيش به اآلدمي يف الدنيا، : وقيل. واملشارب واملالبس tΒ uρ ÷Λ ä ó¡ ©9 … çµ s9 

t Ï% Î—≡ t Î/ ∩⊄⊃∪ { )جعلنا فيها معايش من لستم له برازقني من الدواب : ، أي)٨

يف اآلية مبعىن ما، كقوله ) من( جعلنا لكم وكفيناكـم رزقها و: واألنعام، أي
Ν  {: تعاىل åκ ÷] Ïϑ sù  ¨Β  Å´ ôϑ tƒ 4’ n? tã  Ïµ ÏΖ ôÜ t/ { )من يف موضعها ألنه أراد : ، وقيل)٩

 . من يف حمل اخلفض عطفا على الكاف وامليم يف لكم: وقيل. املماليك مع الدواب
                                                 

 . ١٨: سورة احلجر آية ) ١(
 . ١٨: ة سورة احلجر آي) ٢(
 . ١٩: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ١٩: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ١٩: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ١٩: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨١ 

]٢١ [}  β Î)uρ ÏiΒ >ó x« { )وما من شيء، : وما من شيء، أي: ، أي)١}  ω Î) 

$ tΡy‰Ψ Ïã …çµ ãΨÍ← !#t“ yz { )أراد به املطر، : وقيل. ، أي مفاتيح خزائنه)٢}  $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi”t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 

5Θθ è= ÷è̈Β ∩⊄⊇∪ { )لكل أرض حد مقدر)٣ ، . 

]٢٢ [}  $ uΖ ù= y™ ö‘ r& uρ yx≈ tƒ Ì h9 $# yx Ï%≡ uθ s9 { )حوامل ألهنا حتمل املاء إىل :  أي)٤

: قال ابن مسعود. ناقة القحة إذا محلت الولد: وهو مجع القحة، يقالالسحاب، 
وقال . يرسل اهللا الريح فتحمل املاء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة مث متطر

قال عبيد بن . أراد باللواقح املالقح واحدهتا ملقحه، ألهنا تلقح األشجار: أبو عبيدة
ألرض قما مث يبعث اهللا املثرية فتثري السحاب يبعث اهللا الريح املبشرة فتقم ا: عمري

مث يبعث اهللا املؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إىل بعض فتجعله ركاما، مث يبعث 
ال تقطر قطرة من السحاب إال : وقال أبو بكر بن عياش. اللواقح فتلقح الشجر

بعد أن تعمل الرياح األربع فيه، فالصبا هتيجه والشمال جتمعه واجلنوب تذره 
$  {دبور تفرقه، وال uΖ ø9 t“Ρ r' sù z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ çνθ ßϑ ä3≈ oΨ øŠ s) ó™ r' sù { )جعلنا املطر :  أي)٥

سقيت الرجل ماء ولبنا إذا : وتقول العرب. لكم سقيا وسقاه إذا أعطاه ما يشرب
$!  {. أسقيته: لسقيه، فإذا جعلوا له ماء لشرب أرضه ودوابه تقول العربكان  tΒ uρ 

óΟ çFΡ r& … çµ s9 t ÏΡ Ì“≈ sƒ : وقال سفيان. ، يعين املطر يف خزائننا ال يف خزائنكم)٦( } ∪⊅⊅∩ 2¿

 . مبانعني
                                                 

 . ٢١: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٢١: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٢١: ر آية سورة احلج) ٣(
 . ٢٢: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة احلجر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٢ 

]٢٣ [}  $ ¯ΡÎ)uρ ßós uΖs9 Ä ôv éΥ àM‹Ïϑ çΡuρ ßøt wΥuρ tβθèO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊄⊂∪ { )منيت مجيع اخلالئق، فال )١ 

 . يبقى حي سوانا

]٢٤ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷Η Í>tã tÏΒ Ï‰ø)tG ó¡ßϑ ø9$# öΝä3Ψ ÏΒ ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã t ÌÏ‚ ø↔ tG ó¡çRùQ$# ∩⊄⊆∪ { )قال ابن )٢ 

. األولني واآلخرين: قال الشعيب. أراد باملستقدمني األموات وباملستأخرين األحياء: عباس
 :قال جماهد. املستقدمون من خلق اهللا واملستأخرون من مل خيلق اهللا: وقال عكرمة

املستقدمون يف الطاعة :  وقال احلسن الستقدمون القرون األوىل واملستأخرون أمة حممد
املستقدمون يف الصفوف يف الصالة : وقيل. واخلري، واملستأخرون املبطئون عنها

 . واملستأخرون فيها
أراد : وقال مقاتل. أراد املصلني يف أول الوقت واملؤخرين إىل آخره. وقال األوزاعي

 . أراد من يسلم ومن ال يسلم: وقال ابن عيينة. قدمني واملستأخرين يف صف القتالباملست

]٢٥ [}  ¨β Î)uρ y7 −/u‘ uθ èδ öΝèδ çà³øt s† 4 …çµ ¯ΡÎ) îΛ Å3ym ×ΛÎ= tã ∩⊄∈∪ { )على ما علم منهم)٣  .

من مات على شيء  {  قال النيب. واآلخرينميلك الكل مث حيشرهم األولني : وقيل

 . )٥( )٤( } بعثه اهللا عليه

                                                 
 . ٢٣: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٢٤: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة احلجر آية ) ٣(
 ). ٣/٣١٤(، أمحد )٢٨٧٨(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٤(
وأخرجه اإلمام .  وقال حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه٣١٣ / ٤أخرجه احلاكـم يف املستدرك ) ٥(

 ١) ٢٨٣( وصححه األلباين يف الصحيحة رقم ٤٠١ / ١٤ واملصنف يف شرح السنة ٣١٣ / ٣أمحد يف املسند 
 يبعث كل عبد على ما (٢٢٠٤ / ٤) ٢٨٧٨( وأخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها برقم ٥١٠/ 

 ). مات عليه



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٣ 

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٢٦[ oΨ ø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# { )م، مسي آدم عليه السال: ، يعين)١

 ÏΒ  {. من النسيان ألنه عهد إليه فنسي: وقيل. إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه

9≅≈|Á ù= قال ابن . صوتا:  وهو الطني اليابس الذي إذا نقرته مسعت له صلصلة، أي)٢( } ¹|

وقال . الطيب الذي إذا نضب عنه املاء تشقق فإذا حرك تقعقعهو الطني احلر : عباس
 ôÏiΒ  {هو من صل اللحم إذا أننت، : واختاره الكسائي، وقال. هو الطني املننت: جماهد

:* yϑ ym { )الطني املننت األسود،: ، واحلمأ)٣ }  5βθãΖó¡¨Β ∩⊄∉∪ { )قال . متغري: ، أي)٤

سننت املاء : تقول العرب. هو املصبوب: وقال أبو عبيدة. هو املننت املتغري: جماهد وقتادة
 . هو التراب املبتل املننت جعل صلصاال كالفخار: قال ابن عباس. أي صببته

]٢٧ [}  ¨β !$ pgø: $#uρ çµ≈ uΖø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% { )هو أبو اجلن كما أن آدم : ، قال ابن عباس)٥

اجلان أبو اجلن وإبليس أبو : ويقال. هو إبليس خلق قبل آدم: وقال قتادة. أبو البشر
وحييون وميوتون، وأما الشياطني فليس منهم الشيطان، ويف اجلن مسلمون وكافرون، 

إن من اجلن من يولد هلم ويأكلون : وذكر وهب. مسلمون وميوتون إذا مات إبليس
ويشربون مبرتلة اآلدميني، ومن اجلن من هم مبرتلة الريح ال يأكـلون وال يشربون وال 

$‘ÏΒ Í  {. يتوالدون ¯Ρ ÏΘθ ßϑ ، والسموم ريح حارة تدخل مسام اإلنسان )٦( } ∪∠⊅∩ 9$#¡¡

من نار : وقيل. نار السموم هلب النار: وقيل. السموم بالنهار واحلرور بالليل: يقال. فتقتله
كان إبليس من حي من : وعن الضحاك عن ابن عباس قال. من نار جهنم: السموم أي

                                                 
 . ٢٦: رة احلجر آية سو) ١(
 . ٣٣: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة احلجر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٤ 

ا من نار السموم وخلقت اجلن الذين ذكروا يف القرآن من اجلن خلقو: املالئكة يقال هلم
 . مارج من نار، فأما املالئكة فإهنم خلقوا من النور

$øŒÎ)uρ tΑ  {: قوله تعاىل] ٢٨[ s% y7•/u‘ Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #\t±o0 { )سأخلق : ، أي)١

≈≅ÏiΒ 9  {بشرا،  |Á ù= |¹ ôÏiΒ :* yϑ ym 5βθãΖó¡¨Β ∩⊄∇∪ { )٢( . 

]٢٩ [}  #sŒÎ* sù …çµçF÷ƒ §θ y™ { )وعدلت صورته، وأمتمت خلقه، )٣ ،}  àM ÷‚ xtΡuρ ÏµŠ Ïù ÏΒ 

 Çrρ•‘ { )فصار بشرا حيا والروح جسم لطيف حييا به اإلنسان وأضافه إىل نفسه )٤ ،

θ#)  {تشريفا،  ãè s)sù …çµ s9 t Ï‰Éf≈ y™ ∩⊄∪ { )سجود حتية ال سجود عبادة)٥ ، . 

]٣٠ [}  y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )الـذيـن أمـروا بالسجود، )٦ ،}  öΝßγ = à2 

tβθ ãèuΗ ød r& ∩⊂⊃∪ { )فسجد : وقد حصل املقصود بقوله) كلهم أمجعون( مل قال: ، فإن قيل)٧

فسجد ( زعم اخلليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا وذكر املربد أن قوله: املالئكة؟ قلنا
كان من احملتمل أنه سجد بعضهم فذكر كلهم ليزول هذا اإلشكـال، مث كان ) املالئكة

 ). أمجعون( :وقـات خمتلفة فزال ذلك اإلشكال بقولهحيتمل أهنم سجدوا يف أ

]٣١ [}  Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) #’ n1r& βr& tβθ ä3tƒ yìtΒ šÏ‰Éf≈ ¡¡9$# ∩⊂⊇∪ { )٨ (. 

                                                 
 . ٢٨: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٢٨: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٣١: سورة احلجر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٥ 

 .... قوله تعاىل قَالَ َيا ِإْبِليُس َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاِجِديَن
]٣٢ [}  tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈tƒ $ tΒ y7 s9 ω r& tβθ ä3s? yìtΒ t Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩⊂⊄∪ { )١( . 

]٣٣ [}  tΑ$ s% öΝs9 ä.r& y‰àf ó™ X{ @t±u; Ï9 …çµ tFø)n= yz ÏΒ 9≅≈|Á ù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖó¡¨Β ∩⊂⊂∪ { )٢( ،

 . إين أفضل منه ألنه طيين، وأنا ناري والنار تأكل الطني: أراد

]٣٤ [}  tΑ$ s% ólã÷z $$ sù $ pκ÷]ÏΒ { )من اجلنة :  أي)٣}  y7 ¯ΡÎ* sù ÒΟŠ Å_ u‘ ∩⊂⊆∪ { )طريد)٤ ، . 

]٣٥ [}  ¨β Î)uρ š ø‹n= tã sπ oΨ÷è ¯=9$# 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ È Ïe$! إن أهل السماوات : ، قيل)٥( } ∪∋⊃∩ #$

 . يلعنون إبليس كما يلعنه أهل األرض فهو ملعون يف السماء واألرض

]٣٦ [}  tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ÎΤöÏàΡr'sù 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ ∩⊂∉∪ { )أراد اخلبيث أن ال ميوت)٦ ، . 

]٣٧ [}  tΑ$ s% y7̄ΡÎ* sù zÏΒ t ÌsàΖßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ { )٧( . 

]٣٨ [}  4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏM ø% uθ ø9$# ÏΘθè= ÷è yϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )الوقت الذي ميوت فيه اخلالئق : ، أي)٨

 . وهو النفخة األوىل

                                                 
 . ٣٢: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٣٣: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة احلجر آية ) ٥(
  .٣٦: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة احلجر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٦ 

]٣٩ [}  t Α$ s % É b> u ‘ ! $ o ÿ Ï3 ‘ ÏΖ o K ÷ƒ u θ øî r خيبتين من : وقيل. ، أضللتين)١( } &

£  {رمحتك،  u Ζ Î iƒ y — _ { öΝ ßγ s 9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F { $  حـب الدنيـا ومـعاصيـك، )٢( } #

}  öΝ åκ ¨] t ƒ Èθ øî _ { u ρ { )ألضلنهم، : ، أي)٣}  t  Ïè u Η ød r & ∩⊂∪ { )٤( . 

]٤٠ [}  ω Î) š‚yŠ$ t6 Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪ { )ملؤمنني الذين أخلصوا لك ، ا)٥

 . بالطاعة والتوحيد، ومن فتح الالم أي من أخلصته بتوحيدك فهديته واصطفيته

]٤١ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل )٦ ،}  #x‹≈ yδ îÞ≡uÅÀ ¥’ n?tã íΟŠ É)tG ó¡ãΒ ∩⊆⊇∪ { )قال )٧ ،

احلق يرجع إىل اهللا تعاىل وعليه طريقه وال يعوج : قال جماهد. معناه صراط مستقيم: احلسن
هذا : قال الكسائي. يعين على الداللة على الصراط املستقيم: وقال األخفش. عليه شيء

ال تفلت مين، كما : على التهديد والوعيد كما يقول الرجل ملن خياصمه طريقك، أي
$ }  ¨βÎ) y7−/u‘ ÏŠ قال |¹ öÏϑ ø9$$ Î7s9 ∩⊇⊆∪ { )معناه على استقامته بالبيان والربهان : وقيل. )٨

 . والتوفيق واهلداية

                                                 
 . ٣٩: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٣٩: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٤١: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٤١: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ١٤ :سورة الفجر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٧ 

]٤٢ [}  ¨β Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í≈ sÜù= ß™ { )يعين : قال أهل املعاين. قوة: ، أي)١

معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم يف ذنب يضيق عنه عفوي، وهؤالء ثنية . على قلوهبم
ωÎ) ÇtΒ y7  {. اهللا الذين هداهم واجتباهم yèt7¨?$# zÏΒ t Íρ$ tóø9$# ∩⊆⊄∪ { )٢( . 

]٤٣ [}  ¨β Î)uρ tΛ© yγ y_ öΝèδ ß‰Ïã öθyϑ s9 tÏè uΗ ød r& ∩⊆⊂∪ { )يعين موعد إبليس ومن تبعه)٣ ، . 

]٤٤ [}  $ oλ m; èπ yè ö7 y™ 5>≡ uθ ö/ r& { )تدرون : قال علي كرم اهللا وجهه. ، أطباق)٤

سبهة أبواب بعضها : كيف أبواب النار هكذا ووضع إحدى يديه على األخرى، أي
قال . فوق بعض وإن اهللا وضع اجلنان على العرض ووضع النريان بعضها فوق بعض

 النار سبع دركات أوهلا جهنم مث لظى مث احلطمة مث السعري مث سقر مث: ابن جريج
È  {. اجلحيم مث اهلاوية e≅ ä3 Ï j9 5>$ t/ öΝ åκ ÷] Ï iΒ Ö ÷“ ã_ ìΘθ Ý¡ ø) ¨Β ∩⊆⊆∪ { )لكل دركة قوم :  أي)٥

يف الدركة األوىل أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون : وقال الضحاك. يسكنوهنا
 الثانية النصارى، ويف الثالثة اليهود، ويف الرابعة بقدر ذنوهبم مث خيرجون، ويف

الصابئون، يف اخلامسة اجملوس، ويف السادسة أهل الشرك، ويف السابعة املنافقون، 
β¨  {: فذلك قوله تعاىل Î) t É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# { )٦( . 

χ  {: قوله تعاىل] ٤٥[ Î) tÉ)−G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ AβθãŠãã uρ ∩⊆∈∪ { )يف بساتني : ، أي)٧

 . وأهنار
                                                 

 . ٤٢: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٤٢: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ١٤٥: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة احلجر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٨ 

]٤٦ [}  $ yδθè= äz ÷Š$# { )ادخلوا اجلنة، : ميقال هل:  أي)١}  AΟ≈ n= |¡Î0 { )أي)٢ ، :

 . ، من املوت واخلروج واآلفات)٣( } ∪∌⊇∩ tÏΖÏΒ#u  {بسالمة 

]٤٧ [}  $ oΨôã t“ tΡuρ { )أخرجنا، )٤ ،}  $ tΒ ’Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅Ïî { )هو الشحناء )٥ ،

$  {والعداوة واحلقد واحلسد،  ºΡ≡uθ ÷z Î) { )نصب على احلال، )٦ ،}  4’ n?tã 9‘ ãß™ { )٧( ،

≈t,Î#Î7  {مجع سرير  s)tG •Β ∩⊆∠∪ { )ينظر أحد منهم إىل قفا  يقابل بعضهم بعضا ال )٨

 . صاحبه

]٤٨ [}  Ÿω öΝ ßγ ¡ yϑ tƒ { )ال يصيبهم، )٩ ،}  $ yγ‹ Ïù Ò= |Á tΡ { )تعب، :  أي)١٠

}  $ tΒ uρ Ν èδ $ pκ ÷] Ï iΒ t Å_ t ÷‚ ßϑ Î/ ∩⊆∇∪ { )هذه أنص آية يف القرآن على اخللود)١١ ، . 

⋅ø *  {: قوله تعاىل] ٤٩[ Ém<tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ÎoΤr& $ tΡr& â‘θàtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊆∪ { )قال ابن )١٢ ،

 . يعين ملن تاب منهم: عباس

                                                 
 . ٤٦: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٤٦: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٤٦:  آية سورة احلجر) ٣(
 . ٤٧: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ٤٨: سورة احلجر آية ) ١٠(
 . ٤٨: سورة احلجر آية ) ١١(
 . ٤٩: سورة احلجر آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٨٩ 

]٥٠ [}  ¨β r & u ρ ’ Î1# x ‹ t ã u θ èδ Ü># x ‹ y è ø9 $ # ÞΟŠ Ï9 F { $ # ∩∈ :  عن أيب هريرة قال)١( } ∪⊂

إن اهللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة فأمسك  {:  يقول مسعت النيب

عنده تسعا وتسعني رمحة وأرسل يف خلقه كلهم رمحة واحدة، فلو يعلم الكافر 
بكل الذي عند اهللا من الرمحة مل ييأس من اجلنة، ولو يعلم املؤمن بكل الذي 

 . )٣( )٢( } عند اهللا من العذاب مل يأمن من النار

öΝ  { :قوله تعاىل] ٥١[ ßγ ø⁄ Î m; t Ρ u ρ  t ã É# øŠ | Ê t Λ Ïδ≡ t  ö/ Î) ∩∈ عن :  أي)٤( } ∪⊆

الضيافة، والضيف اسم يقع على الواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث، 
وهم املالئكة الذين أرسلهم اهللا تعاىل ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم 

 . لوط
 ..... اىل ِإذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ ِإنَّا ِمْنكُْم َوِجلُونَقوله تع

]٥٢ [}  øŒ Î) ( #θ è= y z y Š Ïµ ø‹ n = t ã ( #θ ä9$ s ) s ù $ Vϑ≈ n = y ™ t Α$ s $  {، إبراهيم، )٥( } % ¯Ρ Î) 

öΝ ä3Ζ ÏΒ t βθ è= Å_ u ρ ∩∈⊄∪ { )خائفون ألهنم مل يأكلوا طعامه)٦  . 

                                                 
 . ٥٠: حلجر آية سورة ا) ١(
، )٤٢٩٣(، ابن ماجه الزهد )٣٥٤١(، الترمذي الدعوات )٢٧٥٢(، مسلم التوبة )٦١٠٤(البخاري الرقاق ) ٢(

 ). ٢٧٨٥(، الدارمي الرقاق )٢/٥١٤(أمحد 
 . ٣٧٨ / ١٤ واملصنف يف شرخ السنة ٣٠١ / ١١أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٣(
 . ٥١: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٥٢: ر آية سورة احلج) ٥(
 . ٥٢: سورة احلجر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٠ 

]٥٣ [}  (#θ ä9$ s% Ÿω ö≅ y_ öθ s? { )ال ختف، )١ }  $ ¯ΡÎ) x8çÅe³u; çΡ AΟ≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ ∩∈⊂∪ { )٢( ،

غالم يف صغره عليم يف كربه يعين إسحاق، فتعجب إبراهيم عليه السالم من كربه : أي
 . وكرب امرأته

]٥٤ [}  tΑ$ s% ’ ÎΤθ ßϑ è? ö ¤± o0 r& { )لد بالو:  أي)٣}  #’ n? tã β r& z Í_ ¡¡ ¨Β ç y9 Å6 ø9 $# { )٤( ،

zΟ  {على حال الكرب قاله على طريق التعجب، : أي Î6 sù tβρ ã Ï e± t6 è? ∩∈⊆∪ { )فبأي )٥ 

 .  تبشرونشيء

]٥٥ [}  ( #θ ä9$ s % y 7≈ t Ρ ö ¤± o 0 È d, y s ø9 $ $ Î/ { )أي بالصدق، )٦ }  Ÿ ξ s ù  ä3 s ? z  Ï iΒ 

š  ÏÜ ÏΖ≈ s ) ø9 $ # ∩∈∈∪ { )٧( . 

]٥٦ [}  t Α$ s %  t Β u ρ äÝ u Ζ ø) t ƒ { )من ييأس، :  قنط يقنط أي)٨}   ÏΒ Ïπ y ϑ ôm §‘ 

ÿ Ïµ Î n/ u ‘  ω Î) š χθ —9 ! $  Ò9 $ اخلاسرون، والقنوط من رمحة اهللا كبرية : ، أي)٩( } ∪∌∋∩ #

 .  من مكرهكاألمن

                                                 
 . ٥٣: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٥٣: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٥٦: احلجر آية سورة ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩١ 

]٥٧ [}  tΑ$ s% { )إبراهيم هلم، )١ }  $ yϑ sù öΝä3ç6 ôÜyz { )ما شأنكم، )٢ ،}  $ pκš‰ r& 

tβθ è= y™ößϑ ø9$# ∩∈∠∪ { )٣( . 

]٥٨ [}  (#þθ ä9$ s% !$ ¯ΡÎ) !$ oΨ ù=Å™ ö‘ é& 4’n< Î) 7Θöθ s% šÏΒ Í÷g’Χ ∩∈∇∪ { )مشركني)٤ ، . 

]٥٩ [}  Hω Î) tΑ# u >Þθ ä9 { )أتباعه وأهل دينه، )٥ ،}  $ ¯Ρ Î) öΝ èδθ ’f oΨ ßϑ s9 

š Ïè yϑ ô_ r& ∩∈∪ { )خفف اجليم محزة والكسائي وشدده الباقون)٦  . 

]٦٠ .[}  ω Î) … çµ s? r& t øΒ $!  {امـرأة لـوط، : ، أي)٧( } #$ tΡ ö‘ £‰ s%   { )٨( ،

$  {قضينا،  pκ ¨Ξ Î) z Ïϑ s9 š Î É9≈ tó ø9  الباقني يف العذاب، واالستثناء من )٩( } ∪⊂∌∩ #$

لناجني فكانت ملحقة النفي إثبات، ومن اإلثبات نفي، فاستثىن امرأة لوط من ا
والباقون . هاهنا ويف سورة النمل بتخفيف الدال) قدرنا( باهلالكني، قرأ أبو بكر

 . بتشديدها

]٦١ [}  $ £ϑ n= sù u!% y` tΑ#u >Þθ ä9 tβθè= y™ ößϑ ø9$# ∩∉⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٥٧: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٥٧: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٦٠: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ٦١: ورة احلجر آية س) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٢ 

]٦٢ [}  tΑ$ s% { )لوط هلم )١ }  öΝä3¯ΡÎ) ×Πöθ s% tβρãx6Ζ•Β ∩∉⊄∪ { )أنا ال :  أي)٢

 . أعرفكم

]٦٣ [}  (#θ ä9$ s% ö≅ t/ y7≈ oΨ÷∞Å_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù šχρ çtIôϑ tƒ ∩∉⊂∪ { )يشكون يف أنه : ، أي)٣

 . نازل هبم وهو العذاب ألنه كان يوعدهم بالعذاب وال يصدقونه

]٦٤ [}  y7≈ oΨ ÷ s? r& uρ È d, ys ø9 $$ Î/ { )بالعذاب، : وقيل. ، باليقني)٤}  $ ¯Ρ Î) uρ 

šχθ è% Ï‰≈ |Á s9 ∩∉⊆∪ { )٥( . 

]٦٥ [}  Îó r'sù y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ ø‹©9$# ôìÎ7¨?$#uρ öΝèδ t≈ t/÷Šr& { )خلفهم، :  أي)٦}  Ÿω uρ 

ôM ÏtG ù= tƒ óΟä3ΖÏΒ Ó‰tnr& { )جعل اهللا : وقيل. ، حىت ال يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم)٧

θ#)  {ذلك عالمة ملن ينجو من آل لوط،  àÒ øΒ$#uρ ß]ø‹ym tβρ ãtΒ ÷σè? ∩∉∈∪  { )قال ابن )٨ ،

 . األردن: وقيل. يعين زغر: وقال مقاتل. يعين الشام: عباس

]٦٦ [}  !$ oΨ ø‹ŸÒ s% uρ Ïµø‹s9Î) y7 Ï9≡sŒ tøΒ F{$# { )أي ، أي وقضينا إىل آل لوط ذلك األمر)٩ 

χ  {أحكمنا األمر الذي أمرنا يف قوم لوط، وأخربناه  r& tÎ/# yŠ ÏIω àσ¯≈ yδ { )يدل عليه )١٠ ،

                                                 
 . ٦٢: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٦٢: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٦٦: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة احلجر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٣ 

íθ×  {قراءة عبد اهللا وقلنا له إن دابر هؤالء يعين أصلهـم،  äÜø)tΒ { )مستأصـل، )١ ،

}  tÅs Î6 óÁ •Β ∩∉∉∪ { )إذا دخلوا يف الصبح)٢ ، . 

]٦٧ [}  u!% y ùρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$# { )يعين سدوم، )٣ ،}  tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ ∩∉∠∪ { )٤( ،

 . يبشر بعضهم بعضا طمعا يف ركوب الفاحشة منهم: بأضياف لوط أي

]٦٨ [}  tΑ$ s% { )لوط لقومه، )٥ ،}  ¨βÎ) ÏIω àσ¯≈ yδ ’Å∀ øŠ|Ê { )وحق على الرجل )٦ ،

Ÿξ  {إكرام ضيفه،  sù Èβθßs ŸÒ øs? ∩∉∇∪ { )فيهم)٧ ، . 

]٦٩ [}  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# Ÿω uρ Èβρâ“ øƒ éB ∩∉∪ { )وال ختجلون)٨ ، . 

]٧٠ [}  ( # þθ ä9$ s % öΝ s 9 u ρ r & y 7 y γ ÷Ψ t Ρ Ç t ã š  Ïϑ n =≈ y è ø9 $ أمل ننهك عن : ، أي)٩( } ∪⊂∠∩ #

أمل ننهك أن تدخل الغرباء املدينة فإنا نركب : وقيل. أن تضيف أحدا من العاملني
  .منهم الفاحشة

                                                 
 . ٦٦: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٦٦: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٧٠: سورة احلجر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٤ 

 ..... قوله تعاىل قَالَ َهُؤلَاِء َبَناِتي ِإنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني لََعْمُرَك ِإنَُّهْم لَِفي َسكَْرِتِهْم َيْعَمُهونَ
]٧١ [}  tΑ$ s% ÏIω àσ¯≈ yδ þ’ ÎA$ uΖt/ { )أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا احلالل ودعوا )١ 

β  {احلرام،  Î) óΟçFΖä. t,Î#Ïè≈ sù ∩∠⊇∪ { )أراد بالبنات نساء قومه ألن : وقيل. ، ما آمركم به)٢

 . النيب كالوالد ألمته

x  {: قال اهللا تعاىل] ٧٢[ 8 ã ôϑ y è s öΝ  {، يا حممد أي وحياتك، )٣( } 9 åκ ¨Ξ Î) 

’ Å∀ s 9 öΝ Íκ ÌE t  õ3 y t  {، حريهتم وضاللتهم )٤( } ™ βθ ßγ y ϑ ÷è t ƒ ∩∠⊄∪ { )يترددون، قال )٥ ،

ما خلق اهللا نفسا : عباس أنه قالروي عن أيب اجلوزاء عن ابن . يلعبون: قتادة
 . )٦(  وما أقسم اهللا تعاىل حبياة أحد إال حبياته أكرم عليه من حممد

]٧٣ [}  ãΝåκøEx‹s{r'sù èπ ys øŠ¢Á9$# tÏ% Îô³ãΒ ∩∠⊂∪ { )حني أضاءت الشمس فكان : ، أي)٧

 .  حني أشرقواابتداء العذاب حني أصبحوا ومتامه

]٧٤ [}  $ oΨ ù= yè yf sù $ pκu Î=≈tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡösÜøΒ r&uρ öΝÍκö n= tã Zο u‘$ y∨Ïm ÏiΒ @≅Š Édf Å™ ∩∠⊆∪ { )٨ (. 

]٧٥ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ tÏÿ ¿dœ uθ tG çΗ ø>Ïj9 ∩∠∈∪ { )وقال . للناظرين: ، قال ابن عباس)٩

 . للمتفكرين: وقال مقاتل. للمعتربين: وقال قتادة. للمتفرسني: جماهد
                                                 

 . ٧١: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٧١: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة احلجر آية ) ٥(
 واحلارث بن أيب أسامة يف مسنده وأبو يعلى وابن املنذر وابن أيب حامت ٤٤ / ١٤أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٦(

 . ٣٤٧ / ٣ واملطالب العالية ٨٩ / ٥ املنثور انظر الدر. وابن مردوية
 . ٧٣: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٧٤: سورة احلجر آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة احلجر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٥ 

]٧٦ [}  $ pκ̈ΞÎ)uρ { )يعين قرى قوم لوط، )١ ،}  9≅‹ Î6 |¡Î6 s9 AΟŠ É)•Β ∩∠∉∪ { )أي)٢ ، :

 . بطريق معلم ليس خبفي وال زائل: بطريق واضح، وقال جماهد

]٧٧ [}  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∠∠∪ { )٣( . 

]٧٨ [}  β Î) u ρ t β% x ≈=Ü  {، وقـد كـان )٤( } . p t õ¾ r & Ïπ s 3 ÷ƒ F { $ # { )٥( 
t  {الغيضة،   Ïϑ Î=≈ s à s  لكافرين والالم للتأكيد وهم قوم شعيب عليه )٦( } ∪∇∠∩ 9

حاب غياض وشجر ملتف، وكانت عامة شجرهم الدوم وهو السالم كانوا أص
 . املقل

]٧٩ [}  $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ { )بالعذاب وذلك أن اهللا سلط عليهم احلر سبعة أيام )٧ ،

ا فأحرقتهما، فذلك مث بعث سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الروح، فبعث عليهم منها نار
öΝèδ  {: قوله تعاىل x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï'©#—à9$# 4 { )٨( }  $ yϑ åκ̈ΞÎ)uρ { )يعين مدينيت قوم )٩ 

$8Π  {يكة لوط وأصحاب األ tΒ Î* Î7s9 &Î7•Β ∩∠∪ { )لبطريق واضح مستبني)١٠ ، . 

                                                 
 . ٧٦: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٧٦: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٧٨: ورة احلجر آية س) ٦(
 . ٧٩: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ١٨٩: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٧٩: سورة احلجر آية ) ٩(
 . ٧٩: سورة احلجر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٦ 

≈=ô‰s)s9uρ z>¤‹x. Ü  {: قوله تعاىل] ٨٠[ pt õ¾r& Ìôf Ït ø: ، وهي مدينة مثود قوم صاحل )١( } #$

=tÎ  { بني املدينة والشام، وهي y™ ößϑ ø9$# ∩∇⊃∪ { )أراد صاحلا وحده، وإمنا ذكر بلفظ )٢ ،

 . اجلمع ألن من كذب رسوال فقد كذب الرسل كلهم

]٨١ [}  öΝ ßγ≈ o Ψ ÷ s ?# u  u ρ $ u Ζ ÏF≈ t ƒ# u  { )الناقة وولدها والبئر واآلية يف :  يعين)٣

)  {الناقة خروجها من الصخرة وكربها وقرب والدها وغزارة لبنها،  #θ çΡ% s 3 s ù 

$ p κ ÷] t ã t  ÅÊ Ì ÷è ãΒ ∩∇⊇∪ { )٤( . 

]٨٢ [}  (#θ çΡ% x.uρ tβθ çG Ås ÷Ζtƒ zÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ ·?θ ã‹ç/ šÏΖÏΒ#u ∩∇⊄∪ { )من اخلراب ووقوع )٥ ،

 . اجلبل عليهم

]٨٣ [}  ãΝ å κ øE x ‹ s { r ' s ù èπ y s øŠ ¢Á9 $ صيحـة العـذاب، : ، يعنــي)٦( } #

}  t  Ï⇔ Î6 óÁ ãΒ ∩∇⊂∪ { )داخلني يف وقت الصبح: ، أي)٧ . 

$!  {: قوله تعاىل] ٨٤[ yϑ sù 4 o_ øîr& Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊆∪ { )من الشرك )٨ ،

 . واألعمال اخلبيثة

                                                 
 . ٨٠: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٨٠: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٨١: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٨١: سورة احلجر آية ) ٤(
  .٨٢: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٨٣: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٨٤: سورة احلجر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٧ 

$  {: قوله تعاىل] ٨٥[ tΒ uρ $ oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 χÎ)uρ 

sπ tã$¡¡9$# { )القيامة : ، يعين)١}  ×π u‹Ï?Uψ ( { )جيازي احملسن بإحسانه واملسيئ بإساءته )٢ ،

}  Ëx xô¹ $$ sù yx ø¢Á9$# Ÿ≅Š Ïϑ pgø: ها آية نسخت. ، فأعرض عنهم واعف عفوا حسنا)٣( } ∪∋∇∩ #$

 . القتال

]٨٦ [}  ¨β Î) š −/u‘ uθ èδ ß,≈ ¯= sƒ ø:$# ãΛ Î= yèø9$# ∩∇∉∪ { )خبلقه)٤  . 

 ..... قوله تعاىل َولَقَْد آَتْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَاِني َوالْقُْرآنَ الَْعِظيَم
ô‰s)s9uρ y7≈oΨ  {: قوله تعاىل] ٨٧[ ÷s?# u $ Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$ sVyϑ ø9$# tβ#uöà)ø9$# uρ tΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∠∪ { )٥( ،

وهو قول قتادة وعطاء واحلسن وسعيد بن جبري عن أيب . فاحتة الكتاب: قال عمر وعلي
 . )٧( )٦( } أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم {  قال رسول اهللا: هريرة قال

السبع املثاين هي فاحتة الكتاب والقرآن العظيم سائر القرآن، :  وعن ابن مسعود قال
 ألهنا تثىن يف: واختلفوا يف أن الفاحتة مل مسيت مثاين؟ فقال ابن عباس واحلسن وقتادة

ألهنا مقسومة بني اهللا وبني العبد بنصفني نصفها ثناء : وقيل. الصالة فتقرأ يف كل ركعة

                                                 
 . ٨٥: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٨٥: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة احلجر آية ) ٥(
، مالك النداء )١٤٥٧(، أبو داود الصالة )٣١٢٥( القرآن ، الترمذي تفسري)٤٤٢٧(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

 ). ٣٣٧٣(، الدارمي فضائل القرآن )١٨٧(للصالة 
 . ٣٨١ / ٨أخرجه البخاري يف تفسري سورة احلجر ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٨ 

قسمت الصالة : "يقول اهللا {.  قال ونصفها دعاء، كما روينا عن أيب هريرة عن النيب

  .)٢( )١( } بيين وبني عبدي نصفني

. مسيت مثاين ألهنا نزلت مرتني مرة مبكة ومرة باملدينة: ، وقال احلسني بن الفضل
. مسيت مثاين ألن اهللا تعاىل استثناها وادخرها هلذه األمة فما أعطاها غريهم: وقال جماهد

مسيت مثاين ألهنا تثين أهل الشر عن الفسق من قول العرب ثنيت : وقال أبو زيد البلخي
إن السبع املثاين هي : وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس. ن أوهلا ثناءأل: وقيل. عناين

سورة يونس : وقال بعضهم. السبع الطوال أوهلا سورة البقرة وآخرها األنفال مع التوبة
إن اهللا تعاىل أعطاين السبع الطوال  {.  قال بدل األنفال، عن ثوبان أن رسول اهللا

مكان التوراة، وأعطاين املئني مكان اإلجنيل، وأعطاين مكان الزبور املثاين، وفضلين ريب 
“ª!$# tΑ̈  {: القرآن كله مثاين قال اهللا تعايل: وقال طاووس. } باملفصل tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# 

$ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$ sW¨Β { )ومسي القرآن مثاين ألن األنباء والقصـص ثنيت فيه، وعلى . )٣

 . هذا القول املراد بالسبع سبعة أسباع القرآن، فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم

Ÿω ¨β  {: قوله تعاىل] ٨٨[ £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã { )يا حممد، )٤ ،}  4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è −G tΒ ÿ Ïµ Î/ 

$ [_≡ uρ ø— r& { )افا، ، أصن)٥}  óΟ ßγ ÷Ψ Ï iΒ { )من الكفار متمنيا هلا، هنى اهللا تعاىل :  أي)٦

Ÿω  { عن الرغبة يف الدنيا ومزامحة أهلها عليها،  رسوله uρ ÷β t“ øt rB öΝ Íκ ö n= tã { )٧( ،
                                                 

 ). ١٨٩(، مالك النداء للصالة )٢/٢٨٦(، أمحد )٢٩٥٣(، الترمذي تفسري القرآن )٣٩٥(مسلم الصالة ) ١(
 . ٤٧ / ٣ واملصنف يف شرح السنة ٣٩٦ / ١) ٣٩٥(لصالة رقم أخرجه مسلم يف ا) ٢(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٢٩٩ 

هذه اآلية متصلة مبا قبلها : ال تغتم على ما فاتك من مشاركتهم يف الدنيا وقيل: أي
ôÙ  {، :وذلك أنه ملا من اهللا تعاىل عليه بالقرآن هناه عن الرغبة يف الدنيا Ï ÷z $# uρ 

y7 yn$ uΖ y_ { )لني جانبك )١ ،}  t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 ∩∇∇∪ { )وارفق هبم واجلناحان من )٢ ،

 . ابن آدم جانباه

]٨٩ [}  ö≅ è% uρ þ†ÎoΤÎ) $ tΡr& ãƒ É‹¨Ζ9$# ÚÎ6 ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )٣( . 

]٩٠ [}  !$ yϑ x. $ uΖø9t“Ρr& ’ n?tã tÏϑ Å¡oKø)ßϑ ø9$# ∩⊃∪ { )جمازة أنذركم عذابا :  قال الفراء)٤

 . هم اليهود والنصارى:  أنه قالكعذاب املقتسمني، حكي عن ابن عباس

]٩١ [}  t Ï% ©!$# (#θè= yè y_ tβ#uöà)ø9$# tÅÒ Ïã ∩⊇∪ { )جّزؤوه فجعلوه أعضاء فآمنوا )٥ ،

. هم اليهود والنصارى قسموا كتاهبم ففرقوه وبدلوه: وقال جماهد. ببعضه وكفروا ببعضه
وقال . شعر: وقال بعضهم. سحر: مون قوم اقتسموا القرآن، فقال بعضهماملقتس: وقيل

االقتسام هو أهنم فرقوا القول يف : وقيل. أساطري األولني: وقال بعضهم. كذب: بعضهم
كانوا ستة عشر رجال بعثهم : ساحر كاهن شاعر، وقال مقاتل:  فقالوا رسول اهللا

ب مكة وطرفها، وقعدوا على نقاهبا فيقولون ملن الوليد بن املغرية أيام املوسم فاقتسموا عقا
: ال تغتروا هبذا الرجل اخلارج الذي يدعي النبوة منا، وتقول طائفة منهم: جاء من احلجاج

إنه جمنون وطائفة إنه كاهن وطائفة إنه شاعر، والوليد قاعد على باب املسجد نصبوه 
tÅÒ  {: لهوقو. صدق أولئك يعين املقتسمني: حكما فإذا سئل عنه قال Ïã ∩⊇∪ { )٦( 

                                                 
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٨٨: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٨٩ :سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٩١: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٩١: سورة احلجر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٠٠ 

هو مجع عضو مأخوذ من قوهلم عضيت الشيء تعضية، إذا فرقته ومعناه أهنم جعلوا : قيل
أساطري : وقال بعضهم. كهانة: وقال بعضهم. سحر: القرآن أعضاء، فقال بعضهم

ضني مثل برة وبرين وعزة وعزين، وأصلها عضة وع: يقال. هو مجع عضة: وقيل. األولني
عضهة ذهبت هاؤها األصلية كما نقصوا من الشفة وأصلها شفهة بدليل أنك تقول يف 

املراد بالعضني العضة وهو السحر : وقيل. التصغري شفيهة، واملراد بالعضة الكذب والبهتان
 . يريد أهنم مسوا القرآن سحرا

]٩٢ [}  š În/u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡oΨ s9 tÏè uΗ ød r& ∩⊄∪ { )يوم القيامة)١ ، . 

]٩٣ [}  $ ¬Η xå (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊂∪ { )قال عدة من :  يف الدنيا قال حممد بن إمساعيل)٢

: ف اجلمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىلكي: أهل العلم عن قوله ال إله إال اهللا، فإن قيل
}  7‹Í×tΒ öθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ tã ÿÏµ Î7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿω uρ Aβ !$ y_ ∩⊂∪ { )ال يسأهلم : قال ابن عباس:  قيل)٣

: عتمده قطرب فقالمل عملتم كذا وكذا؟ وا: هل عملتم ألنه أعلم هبم منهم ولكن يقول
Í×tΒ›7  {: سؤال استعالم وسؤال توبيخ، فقوله تعاىل: السؤال ضربان öθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ tã ÿÏµ Î7/ΡsŒ 

Ó§ΡÎ) Ÿω uρ Aβ !$ y_ ∩⊂∪ { )وقوله. استعالما: ، يعين)٤ :}  óΟßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡oΨ s9 tÏè uΗ ød r& ∩⊄∪ { )يعين)٥  :

إن يوم القيامة يوم طويل فيه : وقال عكرمة عن ابن عباس يف اآليتني. توبيخا وتقريعا
مواقف خمتلفة يسألون يف بعض املواقف وال يسألون يف بعضها، نظري ذلك قولـه 

                                                 
 . ٩٢: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٩٣: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة الرمحن آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة الرمحن آية ) ٤(
 . ٩٢: سورة احلجر آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٠١ 

≈›x#  {: تعالـى yδ ãΠöθ tƒ Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ { )وقال يف آية أخرى)١ ، :}  ¢ΟèO öΝä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# y‰ΖÏã öΝä3În/u‘ šχθ ßϑÅÁ tG øƒ rB ∩⊂⊇∪ { )٢( . 

í÷  {: قوله تعاىل] ٩٤[ y‰ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ ÷σè? { )ويروى عنه. أظهره: ، قال ابن عباس)٣ :

. أفرق بالقرآن بني احلق والباطل: أفرق، أي: وقال األخفش. أعلم: وقال الضحاك. أمضه
 يف هذه اآلية  اقض مبا تؤمر، وأصل الصدع الفصل والفرق، أمر النيب: وقال سيبويه
كان مستخفيا حىت نزلت هذه اآلية : ي عن عبد اهللا بن عبيدة قالورو. بإظهار الدعوة

óÚÌôã  {فخرج هو وأصحابه  r&uρ Çtã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )نسختها آية القتال)٤ ، . 

]٩٥ [}  $ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ø‹xx. š ÏÌ“ öκtJ ó¡ßϑ ø9$# ∩∈∪ { )يقول اهللا تعاىل لنبيه)٥ ،  فاصدع 

 فإن اهللا كافيك من عاداك كما كفاك املستهزئني،  بأمر اهللا وال ختف أحدا غري اهللا
 والعاص - وكان رأسهم-الوليد بن املغرية املخزومي : وهم مخسة نفر من رؤساء قريش
 املطلب بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن زمعة، بن وائل السهمي، واألسود بن عبد

واألسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، واحلارث بن قيس بن 
 . الطالطلة

]٩٦ [}  š Ï%©!$# tβθ è= yè øgs† yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u 4 t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∉∪ { )وقيل)٦  :

استهزاؤهم واقتسامهم هو أن اهللا ملا أنزل يف القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة 

                                                 
 . ٣٥: سورة املرسالت آية ) ١(
 . ٣١: زمر آية سورة ال) ٢(
 . ٩٤: سورة احلجر آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة احلجر آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة احلجر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٠٢ 

النمل وسورة العنكبوت، كانوا جيتمعون ويقولون استهزاء يقول هذا يف سورة البقرة 
 . ويقول هذا يف سورة النحل ويقول هذا يف سورة العنكبوت

=ô‰s)s9uρ ÞΟn  {: ىلفأنزل اهللا تعا] ٩٧[ ÷è tΡ y7̄Ρr& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰|¹ $ yϑÎ/ tβθä9θ à)tƒ ∩∠∪ { )١ (. 

]٩٨ [}  ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ { )فصل بأمر ربك، : ، قال ابن عباس)٢}  ä.uρ z ÏiΒ 

t Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩∇∪ { )فسبح حبمد ربك قل : ، من املصلني املتواضعني، وقال الضحاك)٣

  أن رسول اهللا {وروي . من املصلني: سبحان اهللا وحبمده، وكن من الساجدين، يعين

 . )٥( )٤( } كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة

]٩٩ [}  ô‰ç6 ôã$#uρ y7 −/u‘ 4 ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )أي املوت املوقن به، وهذا )٦ ،

  {. معىن ما ذكر يف سورة مرمي Í_≈|¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9$#uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٩٧: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٩٨: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة احلجر آية ) ٣(
 ). ١/٢٠٦(أمحد ) ٤(
 ١٥٥ / ٤ واملصنف يف شرح السنة ٣٨٨ / ٥مام أمحد يف املسند  واإل٩٤ / ٢أخرجه أبو داود يف الصالة ) ٥(

 . ٤١٦ / ١وضعفه األلباين يف تعليقه على املشكاة 
 . ٩٩: سورة احلجر آية ) ٦(
 . ٣١: سورة مرمي آية ) ٧(
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 سورة النحل ) ١٦(
 .... .قوله تعاىل أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعِجلُوُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونَ

] ١ [}  #’tAr& { )جاء ودنا وقرب، :  أي)١}  ãøΒ r& «!$# { )تقول : ، قال ابن عرفة)٢

Ÿξ  {. أتى أمر اهللا وعده: وقع بعد، أيأتاك األمر وهو مت: العـرب sù çνθ è= Éf ÷è tG ó¡n@ 4 { )٣( ،

ملا نزل قوله  {: قال ابن عباس. املراد منه القيامة: قال الكليب وغريه) أمر اهللا( وقوعا،

ÏM  {: تعاىل t/utIø% $# èπ tã$¡¡9$# { )إن هذا يزعم أن القيامة قد :  قال الكفار بعضهم لبعض)٤

يرتل شيء قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حىت تنظروا ما هو كائن، فلما مل 
<z  {: ما نرى شيئا فرتل قوله: قالوا utIø% $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγ ç/$ |¡Ïm { )فأشفقوا فلما امتدت )٥ ،

فوثب ) أََتى أَْمُر اللَِّه( :يا حممد ما نرى شيئا مما ختوفنا به فأنزل اهللا تعاىل: األيام قالوا
) فَلَا َتْسَتْعِجلُوُه(  ورفع الناس رءوسهم وظنوا أهنا قد أتت حقيقة فرتلت يبالن

 . )٦( } فاطمأنوا

بعثت أنا  {  طلب الشيء قبل حينه، وملا نزلت هذه اآلية قال النيب: واالستعجال

املراد باألمر هاهنا :  وقال قوم)٧( } تني وأشار بأصبعيه وإن كادت لتسبقينوالساعة كها

اللهم إن كان  {: عقوبة املكذوبني والعذاب بالسيف، وذلك أن النضر بن احلارث قال
                                                 

 . ١: سورة النحل آية ) ١(
 . ١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١: سورة القمر آية ) ٤(
 . ١: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٧٥ / ١٤ بدون إسناد ومبعناه أخرجه الطربي ٣٢١أخرجه الواحدي يف أسباب الرتول ص ) ٦(
، الدارمي )٣/٢٣٧(، أمحد )٢٩٥١(، مسلم الفنت وأشراط الساعة )٦١٣٩(البخاري الرقاق ) ٧(

 ). ٢٧٥٩(الرقاق 
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دك فأمطـر علينـا حجارة من السماء فاستعجل العذاب فرتلت هذا هو احلق مـن عنـ
 . )٢( )١( } هذه اآلية

çµ…  {. وقتل النضر يوم بدر صربا oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∪ { )معناه )٣ ،

 . دة عما يصفه به املشركونتعاظم باألوصاف احلمي

]٢ [}  ãΑÍi”t∴ãƒ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )املالئكة( ، قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاي، و)٤ (

ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  { رفع،) املالئكة( وقرأ يعقوب بالتاء وفتحها وفتح الزاي و. نصب s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

Çyρ ”9$$ Î/ { )وقال . بالنبوة: قال عطاء.  بالوحي مساه روحا ألنه حييي به القلوب واحلق)٥

ôÏΒ Íν  {.  جربائيلبالروح يعين مع الروح وهو: قال أبو عبيدة. بالرمحة: قتادة ÌøΒ r& 4’n?tã 

tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (#ÿρ â‘ É‹Ρr& { )اعلموا )٦ ،}  …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθà)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )٧( 
: وقوله. معناه مروهم بقول ال إله إال اهللا منذرين خموفني بالقرآن إن مل يقولوا: وقيل

 . فخافون: فاتقون أي

]٣ [}  t,n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ö‘ F{$#uρ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 4’ n?≈ yè s? $£ϑ tã šχθ ä.Ìô±ç„ ∩⊂∪ { )أي)٨ ، :

 . ارتفع عما يشركون

                                                 
 ). ٢٧٩٦(واجلنة والنار ، مسلم صفة القيامة )٤٣٧١(البخاري تفسري القرآن ) ١(
أخرجه أمحد والطربي وسنده حسن وأصل :  قال ابن حجر يف الفتح٥٠ / ٢أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(

 . ٢٢٦٨ / ٤ ويف مسلم يف كتاب الفنت ٣٤٧ / ١١احلديث يف البخاري كتاب الرقاق 
 . ١: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢: آية سورة النحل ) ٥(
 . ٢: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٢: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٣: سورة النحل آية ) ٨(
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]٤ [}  šY n= y{ z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ 7π x õÜ œΡ # sŒ Î* sù uθ èδ { )١( }  ÒΟ‹ ÅÁ yz { )جدل )٢ ،

×  {بالباطل،  Î7 •Β ∩⊆∪ { )نزلت يف أيب بن خلف اجلمحي وكان ينكر البعث )٣ ،

أتقول إن اهللا تعاىل حييي هذا بعد ما قد رم؟ كما قال جل . جاء بعظم رميم فقال
<z  {ذكره  u ŸÑ uρ $ oΨ s9 Wξ sW tΒ z Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( { )والصحيح أن اآلية .  نزلت فيه أيضا)٤

عامة، وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه، من جحود نعم اهللا مع ظهورها 
 . عليهم

≈zΟ  {: قوله تعالـى] ٥[ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ yγ s) n= yz 3 { )يعين اإلبل والبقر والغنم، )٥ ،

}  öΝ à6 s9 $ yγŠ Ïù Ö ô∃ ÏŠ { )حلفا من أوبارها وأشعارها وأصوافها مالبس و:  يعين)٦

ßì  {تستدفئون هبا،  Ï≈ oΨ tΒ uρ { )بالنسـل والدر والركوب واحلمل وغريها، )٧ ،

}  $ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è= à2 ù' s? ∩∈∪ { )حلومها، يعين)٨  . 

]٦ [}  öΝ ä3 s 9 u ρ $ y γŠ Ïù îΑ$ u Η s d { )زينة، )٩ ،}  š  Ïm t βθ çt† Ì è? { )أي)١٠  :

t  {يها، حني تردوهنا بالعشي من مراعيها إىل مباركها اليت تأوي إل  Ïn u ρ 

                                                 
 . ٤: سورة النحل آية ) ١(
 . ٤: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة يس آية ) ٤(
 . ٥: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٥: سورة النحل آية ) ٦(
  .٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٥: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٦: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٦: سورة النحل آية ) ١٠(
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t βθ ãm u  ô£ n خترجوهنا بالغداة من مراحها إىل مسارحها، وقدم : ، أي)١( } ∪∌∩ @

 . الرواح ألن املنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب هبا إذا راحت
 ....  ِإلَى َبلٍَد لَْم َتكُوُنوا َباِلِغيِه ِإلَّا ِبِشقِّ الْأَْنفُِسقوله تعاىل َوَتْحِملُ أَثْقَالَكُْم

]٧ [}  ã≅ Ïϑ øt rBuρ öΝà6s9$ s)øO r& { )أمحالكم، )٢ ،}  4’ n< Î) 7$ s#t/ { )آخر غري بلدكـم)٣  .

}  óΟ©9 (#θ çΡθä3s? ÏµŠ Éó Î=≈t/ ω Î) Èd,Ï±Î0 Ä§àΡF{$# 4 { )النصف : والشق. باملشقة واجلهد: ، أي)٤

) بشق( وقرأ أبو جعفر. مل تكونوا بالغيه إال بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها: أيضا أي
χ  {. بفتح الشني ومها لغتان مثل َرطل وِرطل Î) öΝä3−/u‘ Ô∃ρ âts9 ÒΟ‹ Ïm ، خبلقه )٥( } ∪∠∩ ‘§

 .  هذه املنافعحيث جعل لكـم

]٨ [}  Ÿ≅ø‹sƒ ø: $#uρ { )وخلق اخليل وهي اسم جنس ال واحد له من لفظه : ، يعين)٦

$tΑ  {. كاإلبل والنساء والسماء tó Î7ø9$#uρ uÏϑ ys ø9$#uρ $ yδθç6 Ÿ2 ÷tIÏ9 ZπuΖƒ Î— uρ 4 { )يعين وجعلها )٧ ،

=ß,è  {زينة لكم مع املنافع اليت فيها،  øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩∇∪ { )تقال  من وسائل االن)٨

يعين ما أعد اهللا يف اجلنة ألهلها ويف النار ألهلها مما مل تره عني وال : وأسباب الزينة، وقيل
 . مسعته أذن وال خطر عدى قلب بشر

                                                 
 . ٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٨: سورة النحل آية ) ٨(
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’  {: قوله تعاىل] ٩[ n ? t ã u ρ « ! $ # ß‰ óÁ s % È≅‹ Î6 ¡¡9 $ بيان طريق اهلدى :  يعين)١( } #

. الصراط املستقيم: بيان احلق باآليات والرباهني، والقصد: وقيل. من الضاللة
}  $ y γ ÷Ψ ÏΒ u ρ Ö Í← ! $ y ومن السبيل جائر عن االستقامة معوج، فالقصد :  يعين)٢( } 4 _

يل دين اإلسالم، واجلائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل من السب
وقال عبد . قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض: قال جابر بن عبد اهللا. الكفر

األهواء : ومنها جائر. قصد السبيل السنة. اهللا بن املبارك وسهل بن عبد اهللا
β¨  {: والبدع، دليله قوله تعاىل r & u ρ # x ‹≈ y δ ‘ ÏÛ ≡ u  ÅÀ $ VϑŠ É) t G ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $ $ s ù ( Ÿ ω u ρ ( #θ ãè Î7 −F s ? 

Ÿ ≅ ç6 ¡9 $ # { )٣( .}  öθ s 9 u ρ u  ! $ x © öΝ à61 y ‰ o λ m ; š  Ïè u Η ød r & ∩∪ { )نظريه قوله تعاىل)٤ ، :

}  öθ s 9 u ρ $ o Ψ ø⁄ Ï© $ o Ψ ÷ s ? U ψ ¨≅ ä. C§ ø t Ρ $ y γ1 y ‰ èδ { )٥( . 

uθ  {. قوله] ١٠[ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ ( /ä3©9 çµ÷ΖÏiΒ Ò># tx© { )تشربونه، )٦ ،

}  çµ÷ΖÏΒ uρ Öyf x© { )من ذلك املاء شراب أشجاركم حياة نباتكم،: ، أي)٧ }  ÏµŠ Ïù { )٨( 
šχθ  {يف الشجر، : يعين ßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ { )ترعون مواشيكم)٩ ، . 

                                                 
 . ٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٩: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٣: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ١٠: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٠: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٠: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١٠: سورة النحل آية ) ٩(
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]١١ [}  àM Î6/Ζãƒ /ä3s9 Ïµ Î/ { )ينبت اهللا لكم به يعين املاء الذي أنزل وقرأ أبو :  أي)١

tí  {. بالنون) ننبت( بكر عن عاصم ö‘̈“9$# šχθ çG ÷ƒ̈“9$#uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$#uρ |=≈ uΖôã F{$#uρ ÏΒ uρ Èe≅ à2 

ÏN≡tyϑ ¨V9$# 3 ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã¤6xtG tƒ ∩⊇⊇∪ { )٢( . 

]١٢ [}  t¤‚ y™ uρ ãΝà6s9 { )ذلل لكم )٣ ،}  Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ ( 

ãΠθ àf ‘Ζ9$#uρ 7N≡t¤‚ |¡ãΒ { )مـذلـالت، )٤ ،}  ÿÍν ÌøΒ r'Î/ 3 { )بإذنه وقرأ حفـص :  أي)٥

χ  {. بالرفع على االبتداء) والنجوم مسخرات( عن عاصم Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊇⊄∪ { )٦( . 

]١٣ [}  $ tΒ uρ r& u‘ sŒ { )خلق، )٧ ،}  öΝ à6 s9 { )وسخر : أي: ، ألجلكم)٨

†  {ما خلق ألجلكم،  Îû ÇÚ ö‘ F{ ، من الدواب واألشجار والثمار )٩( } #$

$  {وغريها،  ¸ Î= tF øƒ èΧ { )نصب على احلال، )١٠ }  ÿ… çµ çΡ≡ uθ ø9 r& 3 χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

5Θ öθ s) Ï j9 šχρ ã 2 ¤‹ tƒ ∩⊇⊂∪ { )يعتربون)١١ ، . 
                                                 

 . ١١: سورة النحل آية ) ١(
 . ١١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٢: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٣: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٣: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١٣: سورة النحل آية ) ٩(
 . ١٣: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ١٣: سورة النحل آية ) ١١(
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]١٤ [}  uθ èδ uρ ” Ï% ©!$# t¤‚ y™ tós t7ø9$# (#θ è= à2ù'tG Ï9 çµ÷ΖÏΒ $Vϑ ós s9 $ wƒ ÌsÛ { )السمك، :  يعين)١

}  (#θ ã_ Ì÷‚ tG ó¡n@ uρ çµ ÷ΨÏΒ Zπ uŠù= Ïm $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? { )جـان، اللـؤلـؤ واملر:  يعين)٢}  ” ts?uρ 

š ù= àø9$# tÅz# uθ tΒ ÏµŠÏù { )مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفينتني : قال قتادة. ، جواري فيه)٣

وقال . خر أي مملوءةموا: وقال احلسن. إحدامها تقبل واألخرى تدبر جتريان بريح واحدة
. متخر السفن الرياح: قال جماهد. مواخر شواق تشق املاء جيؤجؤها: الفراء واألخفش
إذا أراد أحدكـم البول فليستمخر  {: الرفع والشق، ويف احلديث: وأصل املخر

: وقال أبو عبيدة. اها وهبوهبا حىت ال يرث عليه البوللينظر من أين جمر: أي. )٤( } الريح

θ#)  {صوت هبوب الريح عند شدهتا، : واملخر. صوائخ äó tFö7tFÏ9 uρ ∅ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù { )٥( 
=¯öΝà6  {الـتجـارة، : يـعـين yè s9uρ šχρ ãä3ô±s? ∩⊇⊆∪ { )إذ رأيتم صنع اهللا فيما )٦ ،

 . سخر لكـم
 .... ونَقوله تعاىل َوأَلْقَى ِفي الْأَْرِض َرَواِسَي أَنْ َتِميَد ِبكُْم َوأَْنَهاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتْهَتُد

]١٥ [}  4’ s+ø9r&uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# † Å›≡uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ { )أي لئال متيد بكـم أي )٧ 

: هو االضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر: تتحرك ومتيل، وامليد
إن هذه غري مقرة أحدا : ملا خلق اهللا األرض جعلت متور فقالت املالئكة: ميد قال وهب

                                                 
 . ١٤: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٤: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٤: سورة النحل آية ) ٣(
 / ٤ وابن األثري يف النهاية ٣٠٥ / ٣ وذكره الزخمشري يف الفائق ١٠٨ / ٣أخرجه ابن حبان يف اجملروحني ) ٤(

 . ١٠٣ / ٢ والزيلعي يف نصب الراية ٣٠٥
 . ١٤: نحل آية سورة ال) ٥(
 . ١٤: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٥: سورة النحل آية ) ٧(
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١٣١٠ 

≈\#  {على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت باجلبال فلم تدر املالئكة مم خلقت اجلبال،  pκ÷Ξr&uρ 

Wξ ç7ß™ uρ { )وجعل فيها أهنارا وطرقا خمتلفة :  أي)١}  öΝà6¯= yè ©9 tβρß‰tG öη s? ∩⊇∈∪ { )إىل ما )٢ ،

 . تريدون فال تضلون

]١٦ [}  ;M≈yϑ≈ n= tæuρ 4 { )ها هنا مت الكالم مث : قال بعضهم. معامل الطرق:  يعين)٣

ÄΝôf  {ابتدأ،  ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )أراد بالعالمات : ، قال حممد بن كعب والكليب)٤

أراد بالكل : اهدوقال جم. اجلبال واجلبال تكون عالمات النهار والنجوم عالمات الليل
 . النجوم منها ما يكون عالمات ومنها ما يهتدون به

]١٧ [}  yϑ sùr& ß,è= øƒ s† { )اهللا تعاىل، : ، يعين)٥}  yϑ x. ω ß,è= øƒ s† 3 { )عين، ي)٦ :

Ÿξsùr& šχρã2  {األصنام،  x‹s? ∩⊇∠∪ { )٧( . 

]١٨ [}  β Î)uρ (#ρ‘‰ãè s? sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øt éB 3 χ Î) ©!$# Ö‘θàtó s9 { )تقصريكم يف  ل)٨

›ÒΟ  {شكر نعمه  Ïm  بكم حيث وسع عليكم النعم ومل يقطعها عنكم )٩( } ∪∇⊆∩ ‘§

 . بالتقصري واملعاصي

]١٩ [}  ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡è@ $ tΒ uρ šχθãΖÎ= ÷è è? ∩⊇∪ { )١ (. 

                                                 
 . ١٥: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٥: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٧: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٧: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٨: ة النحل آية سور) ٨(
 . ١٨: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١١ 

]٢٠ [}  š Ï% ©!$#uρ tβθãã ô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# { )األصنام، وقرأ عاصم :  يعين)٢

=è(Ÿω tβθà  {. بالياء) يدعون( ويعقوب øƒ s† $ \↔ ø‹x© öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ { )٣( . 

]٢١ [}  ìN≡uθ øΒ r& { )األصنام :  أي)٤}  çöxî &!$ uŠôm r& ( $ tΒ uρ šχρ ããè ô±o„ { )يعين )٥ ،

tβ$−ƒ  {األصنام  r& { )مىت )٦ }  šχθ èWyè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪ { )والقرآن يدل على أن األصنام )٧ ،

ما يدري الكفار عبدة األصنام مىت : ياة فتتربأ من عابديها وقيلتبعث وجتعل فيها احل
 . يبعثون

óΟ  {: قوله تعاىل] ٢٢[ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 š Ï% ©! $$ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ Ν åκ æ5θ è= è% 

×ο t Å3Ζ •Β { )جـاحدة، )٨ ،}  Ν èδ uρ tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ •Β ∩⊄⊄∪ { )متعظمون)٩ ، . 

]٢٣ [}  Ÿω tΠty_ { )حقا )١٠ ،}  χ r& ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ”Å¡ç„ $ tΒ uρ šχθ ãΨ Î=÷è ãƒ 4 …çµ̄ΡÎ) 

Ÿω =Ït ä† šÎÉ9 õ3tG ó¡ßϑ ø9$# ∩⊄⊂∪ { )عن عبد اهللا عن النيب)١١  قال  :}  ال يدخل اجلنة من

، فقال "كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، وال يدخل النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان

                                                                                                                                            
 . ١٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ٢٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٢١: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢١: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٢١: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٢١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٢٢:  سورة النحل آية )٩(
 . ٢٣: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ٢٣: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٢ 

إن اهللا مجيل : "يا رسول اهللا إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: رجل
 . )٢( )١( } ل، الكرب بطر احلق وغمط الناسحيب اجلما

]٢٤ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% Μ çλm; { )هلؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة وهم مشركو : ، يعين)٣

$sŒ#!  {مكة الذين اقتسموا عقاهبا إذا سأل منهم احلاج،  ¨Β tΑt“Ρr& ö/ä3š/u‘   (#þθ ä9$ s% çÏÜ≈ y™ r& 

šÏ9̈ρ F{$# ∩⊄⊆∪ { )أحاديثهم وأباطيلهم)٤ ، . 

]٢٥ [}  (# þθ è= Ïϑ ós u‹ Ï9 { )ليجعلوا، :  أي)٥}  öΝ èδ u‘# y— ÷ρ r& { )ذنوب أنفسهم، )٦ ،

}  \' s# ÏΒ$ x. { )مال ألن الباليا اليت تلحقهم يف الدنيا وما يفعلون ، وإمنا ذكر الك)٧

tΠ  {فيها من احلسنات ال تكفر عنهم شيئا،  öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#   ô ÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρ r& š Ï% ©! $# 

Ο ßγ tΡθ = ÅÒ ãƒ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïã 3 { )بغري حجة فيصدوهنم عن اإلميان، )٨ ،}  Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ 

šχρ â‘ Ì“ tƒ ∩⊄∈∪ { )عن أيب هريرة أن رسول اهللا. ، ما حيملون)٩ قال  :}  من دعا

إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، 

                                                 
، أمحد )٥٩(، ابن ماجه املقدمة )٤٠٩١(، أبو داود اللباس )١٩٩٩(، الترمذي الرب والصلة )٩١(مسلم اإلميان ) ١(

)١/٤١٦ .( 
 . ١٦٥ / ١٣ واملصنف يف شرح السنة ٥٣ / ١) ٩١(أخرجه مسلم يف اإلميان رقم ) ٢(
 . ٢٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٣ 

ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم 
 . )٢( )١( } شيئا

ô‰s% tx6tΒ š  {: قوله تعاىل] ٢٦[ Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% { )وهو منرود بن كنعان، )٣ ،

كان طول الصرح يف السماء : قال ابن عباس ووهب. بىن الصرح ببابل ليصعد السماء
سه يف كان طوله فرسخني فهبت ريح وألقت رأ: وقال كعب ومقاتل. مخسة آالف ذراع

†  {: البحر وخر عليهم الباقي وهم حتته، فذلك قوله تعاىن tAr'sù ª!$# Οßγ uΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ 

Ï‰Ïã# uθ s)ø9$# { )قصـد ختريب بنيانـهم من أصوهلا، :  أي)٤}  §y‚ sù ãΝÍκö n= tã ß#ø)¡¡9$# { )٥( 
ÏΒ óΟÎγ  {يعين أعلى البيوت  Ï% öθ sù ÞΟßγ9s?r&uρ Ü># x‹yèø9$# ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω tβρããè ô±o„ ∩⊄∉∪ { )من )٦ ،

 . مأمنهم
 ..... قوله تعاىل ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيْخِزيِهْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيِهْم

]٢٧ [}  ¢ΟèO tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# óΟÎγƒ Ì“ øƒ ä† { )يهينهم بالعذاب، )٧ ،}  ãΑθ à)tƒ uρ t ø r& 

š” Ï!$ Ÿ2 uà° t Ï%©!$# óΟçGΨ ä. šχθ’)¯≈ t±è@ öΝÍκ Ïù 4 { )ختالفون، املؤمنون فيهم ما هلم ال )٨ ،

على اإلضافة، ) تشاقون( ون عنكم العذاب، وكسر نافع النون منحيضرونكم فيدفع

                                                 
، الدارمي املقدمة )٢/٣٩٧(أمحد ، )٤٦٠٩(، أبو داود السنة )٢٦٧٤(، الترمذي العلم )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ١(

)٥١٣ .( 
 . ٢٣٢ / ١ واملصنف يف شرح السنة ٢٠٦٠ / ٤) ٢٦٧٤(أخرجه مسلم يف العلم رقم ) ٢(
 . ٢٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٢٧: ل آية سورة النح) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٤ 

$tΑ  {. واآلخرون بفتحها s% š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 β¨  {، وهم املؤمنون، )١( } #$ Î) 

y“ ÷“ Ï‚ ø9 tΠ  {، اهلوان، )٢( } #$ öθ u‹ ø9 $# u þθ ¡9 $# uρ { )العذاب، : ، أي)٣}  ’ n? tã 

t Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∠∪ { )٤( . 

]٢٨ [}  t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9  يقبض أرواحهم ملك املوت )٥( } #$

‘þ  {بالياء وكذا ما بعده، ) يتوفاهم( وأعوانه، قرأ محزة Ïϑ Ï9$ sß öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ( { )٦( ،

#)  {يف حال كفرهم، : بالكفر ونصب على احلال أي âθ s) ø9 r' sù zΟ n= ¡¡9 :  أي)٧( } #$

$  {استسلموا وانقادوا وقالوا،  tΒ $ ¨Ζ à2 ã≅ yϑ ÷è tΡ  ÏΒ ¥ þθ ß™ 4 { )شرك فقال هلم )٨ ،

’#  {املالئكة،  n? t/ ¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î= tæ $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊄∇∪ { )عىن : قال عكرمة. )٩

 . بذلك من قتل من الكفار ببدر

]٢٩ [}  (#þθ è= äz÷Š$$ sù { )قال هلم ادخلوا :  أي)١٠}  z>≡uθ ö/r& tΛ© yγ y_ šÏ$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( 

}§ø⁄ Î7n= sù “ uθ÷WtΒ š ÎÉi9 s3tG ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )وذلك أن أحياء ) َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا( ، عن اإلميان،)١١

                                                 
 . ٢٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ٢٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٢٨: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٢٩: النحل آية سورة ) ١٠(
 . ٢٩: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٥ 

 فإذا جاء يسأل الذين قعدوا على  أيام املوسم من يأتيهم خبرب النيبالعرب كانوا يبعثون 
: ساحر كاهن شاعر كذاب جمنون، ولو مل تلقه خري، فيقول السائل: الطرق عنه فيقولون

إنا شر وفد إن رجعـت إىل قومي دون أن أدخل مكة فألقاه فيدخل مكة فريى أصحاب 
 .  فيخربونه بصدقه وأنه نيب، مبعوث النيب

Ÿ *  {: فذلك قـولـه] ٣٠[ ≅Š Ï% u ρ t  Ï% ©# Ï9 ( # öθ s ) ¨? $ # ! # s Œ$ t Β t Α t “Ρ r & öΝ ä3 š/ u ‘ 4 ( #θ ä9$ s % 

# Z ö y z 3 { )أنزل خريا، مث ابتدأ فقال:  يعين)١ :}  š  Ï% ©# Ï j9 ( #θ ãΖ | ¡ ôm r & ’ Îû Íν É‹≈ y δ 

$ u ‹ ÷Ρ ‘‰9 $ # ×π u Ζ | ¡ y m 4 { )هي تضعيف األجر إىل : قال ابن عباس. ، كرامة من اهللا)٢

هي الرزق احلسن : وقال جماهد. هـي النصر والفتح: وقال الضحـاك. العشر
}  â‘# t$ s! u ρ Íο t  Åz F ψ $ ×  {، أي ولدار احلال اآلخرة، )٣( } # ö y z 4 z Ν ÷è ÏΖ s 9 u ρ â‘# y Š 

t  É) −G ßϑ ø9 $ هي الدنيا ألن أهل التقوى يتزودون فيها : سن، قال احل)٤( } ∪⊂⊃∩ #

 . هي اجلنة، مث فسرها: وقال أكثر املفسرين. لآلخرة

≈àM  {: فقال] ٣١[ ¨Ζy_ 5β ô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# ( öΝçλm; $ pκ Ïù $ tΒ šχρ â!$ t±o„ 4 

y7 Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgs† ª!$# šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ { )٥( . 

]٣٢ [}  t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Î6 Í h‹ sÛ   { )مؤمنني طاهرين من )٦ ،

معناه إن وفاهتم تقع طيبة : وقيل. زاكية أفعاهلم وأقواهلم: قال جماهد. شركال

                                                 
 . ٣٠: سورة النحل آية ) ١(
 . ٣٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٣١: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة النحل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٦ 

šχθ  {. سهلة ä9θ à) tƒ { )املالئكة هلم، :  يعين)١}  íΟ≈ n= y™ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ { )وقيل)٢  :

θ#)  {معناه يبلغوهنم سالم اهللا،  è= äz ÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊂⊄∪ { )٣( . 

ö≅yδ tβρ  {: قوله] ٣٣[ ãÝàΖtƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ?ù's? èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )لقبض أرواحهـم، )٤ ،

}  ÷ρ r& u’ ÎAù'tƒ ãøΒ r& š În/u‘ 4 { )العذاب: يوم القيامة، وقيل: ، يعين)٥ .}  y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅ yè sù t Ï%©!$# 

ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% 4 { )كفروا كما كفر الذين من قبلهم، : ، أي)٦}  $ tΒ uρ â/àSyϑ n= sß ª!$# { )٧( 
≈Å3  {بتعذيبـه إياهم،  s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝßγ |¡àΡr& šχθ ßϑ Î= ôàtƒ ∩⊂⊂∪ { )٨ (. 

]٣٤ [}  óΟ ßγ t/$ |¹ r' sù ßN$ t↔ Í h‹ y™ $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã { )عقوبات كفرهم وأعماهلم )٩ ،

%−s  {اخلبيثة،  tn uρ Ν Îγ Î/ { )نزل هبم، )١٠ ،}  $ ¨Β (#θ çΡ% x.  Ïµ Î/ šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ∩⊂⊆∪ { )١١ (

. 

                                                 
 . ٣٢: سورة النحل آية ) ١(
 . ٣٢: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٣٢: ورة النحل آية س) ٣(
 . ٣٣: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٣٣: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٧ 

قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا 
 .... آَباُؤَنا

]٣٥ [}  tΑ$ s% uρ šÏ% ©!$# (#θ ä.uõ° r& öθ s9 u!$ x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &ó x« ßøt ªΥ Iω uρ 

$ tΡäτ !$ t/# u Ÿω uρ $ oΨ øΒ §ym ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ { )١( }  &ó x« { )يعين يف البحرية والسائبة والوصيلة )٢ 

y7  {واحلام، فلوال أن اهللا رضيها لنا لغري ذلك وهدانا إىل غريها،  Ï9≡x‹x. Ÿ≅ yè sù š Ï% ©!$# ÏΒ 

óΟÎγ Î= ö6 s% 4 ö≅ yγ sù ’ n?tã È≅ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ { )ليس إليهم اهلداية إمنا إليهم : ، أي)٣

 . التبليغ

]٣٦ [}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû È e≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ كـما بعثنا فيكـم، :  أي)٤( } ‘§

}  Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 ، وهـو معبـود مـن دون اهللا، )٥( } ) #$

}  Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô ¨Β “ y‰ yδ ª! Ν  {هداه اهللا إىل دينه، : ، أي)٦( } #$ ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤) ym 

Ïµ ø‹ n= tã ä' s#≈ n= Ò9 ρ#)  {بالقضاء السابق حىت مات على كفره، :  أي وجبت)٧( } 4 #$ ç Å¡ sù 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρ ã ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã t Î/ É j‹ s3 ßϑ ø9 م وهو مال أمره: ، أي)٨( } ∪∠⊃⊆∩ #$

 . خراب منازهلم بالعذاب واهلالك

                                                 
 . ٣٥: سورة النحل آية ) ١(
 . ٣٥: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٣٧: سورة آل عمران آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٨ 

]٣٧ [}  β Î) óÉ Ì øt rB 4’ n? tã öΝ ßγ1 y‰ èδ { )يا حممد، )١ ،}  ¨β Î* sù ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰  tΒ 

‘≅ ÅÒ ãƒ ( { )ال يهدي اهللا من : بفتح الياء وكسر الدال أي) يهدي( ، قرأ أهل الكوفة)٢

معناه ال يهتدي من أضله اهللا، وقرأ اآلخرون بضم الياء وفتح الدال يعين : وقيل. أضله
  {: مـن أضله اهللا فال هادي له كما قال tΒ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 { )٣( ،

}  $ tΒ uρ Ο ßγ s9  Ï iΒ š Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂∠∪ { )مانعني من العذاب:  أي)٤ . 

θßϑ#)  {: قوله تعاىل] ٣٨[ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÎγ ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω ß]yè ö7tƒ ª!$# tΒ ßNθ ßϑ tƒ 4 { )٥( ،

’4  {: وهم منكرو البعث قال اهللا تعاىل ردا عليهم n?t/ #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)ym £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊂∇∪ { )٦( . 

]٣٩ [}  t Î i t7 ãŠ Ï9 ãΝ ßγ s9 “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tF øƒ s† { )ليظهر هلم احلق فيما خيتلفون، :  أي)٧

}  ÏµŠ Ïù zΟ n= ÷è u‹ Ï9 uρ š Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ çΡ% x. t Î/ É‹≈ Ÿ2 ∩⊂∪ { )٨( . 

]٤٠ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) $ uΖä9öθ s% >ó y´ Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Šu‘ r& βr& tΑθ à)¯Ρ …çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪ { )يقول اهللا )٩ ،

إذا أردنا أن نبعث املوتى فال تعب علينا يف إحيائهم وال يف شيء مما حيدث إمنا نقول : تعاىل
 . كن فيكون: له

                                                 
 . ٣٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ٣٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٨٦: ة سورة األعراف آي) ٣(
 . ٣٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣١٩ 

t  {: قوله تعاىل] ٤١[ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’ Îû «!$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θ çΗ Í>àß { )عذبوا وأوذوا )١ ،

 ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حىت  هم أصحاب النيب: يف اهللا، قال قتادة
هللا هلم املدينة بعد ذلك فجعلها هلم دار هجرة، وجعل هلم حلق منهم طائفة باحلبشة مث بوأ ا

öΝßγ  {. أنصارا من املؤمنني ¨ΖsÈhθ t7ãΨ s9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ( { )وقيل. ، وهو أنه أنزهلم املدينة)٢ :

_ãô  {. احلسنة يف الدنيا التوفيق واهلداية: وقيل. يهم يف الدنيامعناه لنحسنن إل V{uρ Íο tÅz Fψ$# 

çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊇∪ { )ن ينصرف إىل املشركني أل) لو كانوا يعلمون( :وقوله. )٣

 . املؤمنني كانوا يعلمونه

]٤٢ [}  t Ï% ©! $# (#ρ ç y9 ’4  {، يف اهللا على ما ناهلم، )٤( } ¹| n? tã uρ óΟ Îγ Î n/ u‘ 

tβθ è= 2 uθ tG tƒ ∩⊆⊄∪ { )٥( . 

َسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِإلَّا ِرَجالًا ُنوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُْنُتْم لَا قوله تعاىل َوَما أَْر
 .... َتْعلَُمونَ

]٤٣ [}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ∅ ÏΒ y7Î= ö6 s% ω Î) Zω% y Í̀‘ û ÇrθœΡ öΝÍκö s9Î) 4 { )نزلت يف مشركي )٦ ،

اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهل بعث :  وقالوا مكة حيث أنكروا نبوة حممد

                                                 
 . ٤١: سورة النحل آية ) ١(
 . ٤١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٤١: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٤٢: حل آية سورة الن) ٤(
 . ٤٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة النحل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٠ 

#)  {إلينا ملكا،  þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ï e%! β  { مؤمين أهل الكتاب، ، يعين)١( } #$ Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω 

tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٢( . 

]٤٤ [}  ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ Ìç/–“9$#uρ 3 { )قيل) بالبينات( ، واختلفوا يف اجلالب للباء يف قوله)٣ :

وما أرسلنا من قبلك بالبينات : ، وإال مبعىن غري، جماز)َوَما أَْرَسلَْنا( :هي راجعة إىل قوله
تأويله وما أرسلنا من قبلك إال : وقيل. والزبر غري رجال يوحى إليهم ومل نبعث مالئكة

$!  {. م أرسلناهم بالبينات والزبررجاال يوحى إليه uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) { )أراد بالذكر الوحي وكان النيب)٤ ، تاب يطلب  مبينا للوحي وبيان الك

öΝßγ  {من السنة  ¯= yè s9uρ šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊆⊆∪ { )٥( . 

]٤٥ [}  zÏΒ r'sùr& t Ï% ©!$# (#ρ ãs3tΒ { )عـمـلـوا )٦ ،}  ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# { )من قبل يعين )٧ 

β  {منرود بن كنعان وغريه الكفار،  r& y#Å¡øƒ s† ª!$# ãΝÍκÍ5 uÚö‘ F{$# ÷ρ r& ÞΟßγ u‹Ï?ù'tƒ Ü># x‹yè ø9$# ôÏΒ ß]ø‹ym 

Ÿω tβρ ããè ô±o„ ∩⊆∈∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٤٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ٤٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٤٥:  النحل آية سورة) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢١ 

]٤٦ [}  ÷ρ r& öΝèδx‹äz ù'tƒ { )بالعذاب، )١ ،}  ’Îû óΟÎγ Î6 = s)s? { )تصرفهم يف )٢ ،

$  {يف إقباهلم وإدبارهم، : وقال ابن جريج. يف اختالفهم: وقال ابن عباس. األسفار yϑ sù 

Νèδ t Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ∩⊆∉∪ { )السابقني اهللا)٣ ، . 

]٤٧ [}  ÷ρ r& óΟèδ x‹äz ù'tƒ 4’ n?tã 7∃•θ sƒ rB { )ينقص من : النقص، أي: ، والتخوف)٤

ختوفه الدهر وختونه إذا نقصه : أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حىت يهلك مجيعهم، يقال
هو من اخلوف، : اك والكليبوقال الضح. هذا لغة بين هذيل: وأخذ ماله وحشمه، ويقال

β¨  {. أن يعذب طائفة ليتخوف اآلخرون أن يصيبهم مثل ما أصاهبم: أي Î* sù öΝä3−/u‘ Ô∃ρ âts9 

íΟ‹ Ïm  . ، حني مل يعجل بالعقوبة)٥( } ∪∠⊇∩ ‘§

óΟs9uρ  {: قوله] ٤٨[ r& (#÷ρ ttƒ 4’ n<Î) $ tΒ t,n= y{ ª!$# ÏΒ &ó x« { )قرأ محزة والكسائي بالتاء )٦ ،

على اخلطاب وكذلك يف سورة العنكبوت، واآلخرون بالياء خربا عن الذين مكروا 
، قرأ أبو عمر، )٧( } àσ¨ŠxtFtƒ#)  {له ظل، السيئات إىل ما خلق اهللا من شيء من جسم قائم 

&ã…  {. ويعقوب بالتاء واآلخرون بالياء é#≈ n= Ïß { )متيل وتدور من جانب إىل : ، أي)٨

جانب فهي يف أول النهار على حال مث تتقلص مث تعود يف آخر النهار إىل حال أخرى، 
يفء ألنه فاء أي : ويقال للظل بالعشي. سجدا هللا فميالهنا ودوراهنا سجودها هللا عز وجل

                                                 
 . ٤٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٤٦: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٢ 

جدت النخلة إذا س: يقال. رجع من املغرب إىل املشرق، فالفيء الرجوع، والسجود امليل
 . مالت

 }  Ç قوله t ã È Ïϑ u ‹ ø9 $ # È≅ Í← ! $ y ϑ ¤±9 $ # u ρ # Y‰ £∨ ß™ ° ، قول قتادة )١( } !

. أما اليمني فأول النهار والشمال آخر النهار، تسجد الظالل هللا: والضحاك
مل وحد اليمني ومجع : راد من الظالل سجود األشخاص فإذا قيلامل: وقيل

من شأن العرب يف اجتماع العالمتني االكتفاء بواحدة، كقوله : الشمائل؟ قيل
z  {: تعاىل Ν t F y z ª ! $ # 4 ’ n ? t ã öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ’ n ? t ã u ρ öΝ Îγ Ïè ôϑ y Ο  {: ، وقوله)٢( } ) ™ ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ 

z  Ï iΒ ÏM≈ y ϑ è= —à9 $ # ’ n < Î) Í‘θ –Ψ9 $ ) وما خلق اهللا( :اليمني يرجع إىل قوله: ، وقيل)٣( } ) #

óΟ  {. عىنواحد والشمائل مجع يرجع إىل امل) ما( ولفظ èδ u ρ t βρ ã Åz ≡ y Š ∩⊆∇∪ { )٤( ،

 . صاغرون

]٤٩ [}  ¬!uρ ß‰àf ó¡o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# { )لغلبة ) ما(  إمنا أخرب بـ)٥

 ÏΒ  {ما ال يعقل على من يعقل يف العدد، واحلكم لألغلب كتغليب املذكر على املؤنث، 

7π −/!#yŠ { )السجود الطاعة واألشياء كلها مطيعة : ويقال. ، أراد من كل حيوان يدب)٦

$!  {:  من حيوان ومجاد، قال اهللا تعاىل هللا tG s9$ s% $ oΨ ÷s?r& tÏè Í←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ { )سجود : ، وقيل)٧

سجود اجلمادات وما ال يعقل : وقيل. ه وسخرت لهاألشياء تذللها وتسخرها ملا أريدت ل
                                                 

 . ٤٨: سورة النحل آية ) ١(
 . ٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١١: سورة فصلت آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٣ 

ظهور أثر الصنع فيه على معىن أنه يدعو الغافلني إىل السجود عند التأمل والتدبر 
óΟ  {: فيه، قال اهللا تعاىل Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# { )١( .}  èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ { )٢( ،

خص املالئكة بالذكر مع كوهنم من مجلة ما يف السماوات واألرض تشريفا ورفعا 
: وقيل.  يطريون هباخلروجهم من املوصوفني بالدبيب إذ هلم أجنحة: وقيل. لشأهنم

أراد وهللا يسجد ما يف السماوات من املالئكة وما يف األرض من دابة، وتسجد 
öΝ  {. املالئكة èδ uρ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ∩⊆∪ { )٣( . 

]٥٠ [}  tβθ èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘  Ï iΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù { )كقوله)٤  :}  uθ èδ uρ ã Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù 

 Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 { )٥( .}  tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ ã tΒ ÷σ ãƒ ) ∩∈⊃∪ { )٦ (. 

$tΑ *  {: قوله تعاىل] ٥١[ s% uρ ª!$# Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚ −G s? È ÷yγ≈ s9Î) È ÷uΖøO $# ( $ yϑ ¯ΡÎ) uθ èδ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( }‘≈ −ƒ Î* sù 

Èβθç6 yδ ö‘ $$ sù ∩∈⊇∪ { )٧( . 

]٥٢ [}  … ã& s! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ã& s! uρ ß Ï e$! ، الطاعة واإلخالص )٨( } #$

}  $ ·6 Ï¹# uρ 4 { )ليس من أحد يدان له ويطاع إال انقطع ذلك : ، دائما ثابتا، معناه)٩

                                                 
 . ٥٣: سورة فصلت آية ) ١(
 . ٤٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٥١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٤ 

u  {.  فإن الطاعة تدوم له وال تنقطع عنه بزوال أو هالك غري اهللا ö tó sù r& «! $# 

tβθ à) −G s? ∩∈⊄∪ { )ختافون، استفهام على طريق اإلنكار: ، أي)١ . 

$  {: قوله تعاىل] ٥٣[ tΒ uρ Νä3Î/ ÏiΒ 7π yϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «!$# ( { )وما يكن من نعمة : ، أي)٢

Ïµ  {، القحط واملرض، )٣( } ΟèO #sŒÎ) ãΝä3¡¡tΒ •‘Ø9$#¢  {فمن اهللا،  ø‹s9Î* sù tβρãt↔ øgrB ∩∈⊂∪ { )٤( ،

 . تضجون وتصيحون بالدعاء واالستغاثة

]٥٤ [}  ¢ΟèO #sŒÎ) y#t±x. §‘Ø9$# óΟä3Ζtã #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù /ä3ΖÏiΒ öΝÍκÍh5tÎ/ tβθ ä.Îô³ç„ ∩∈⊆∪ { )٥( . 

 .... قوله تعاىل ِلَيكْفُُروا ِبَما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ
]٥٥ [}  (#ρ ã à õ3 u‹ Ï9 { )ليجحدوا، )٦ ،}  !$ yϑ Î/ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u 4 { )وهذه الالم )٧ ،

م من النعماء حاصل أمرهم هو كفرهم مبا آتيناهم أعطيناه: تسمى الم العاقبة، أي
θ#)  {وكشف الضراء والبالء،  ãè −G yϑ tF sù ( { )عيشوا يف الدنيا املدة اليت ضربتها : ، أي)٨

∃t  {لكم،  öθ |¡ sù tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∈∈∪ { )عاقبة أمركم، هذا وعيد هلم)٩  . 

                                                 
 . ٥٢: سورة النحل آية ) ١(
 . ٥٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٥٤ :سورة النحل آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٥٥: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٥٥: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٥ 

]٥٦ [}  tβθè= yè øgs† uρ $ yϑ Ï9 Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ { )األصنام، : ، له حقا أي)١}  $ Y7ŠÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ 

óΟßγ≈ oΨ ø% y—u‘ 3 { )هذا : ، من األموال وهو ما جعلوا لألوثان من حروثهم وأنعامهم، فقالوا)٢

$$!»  {: هللا بزعمهم وهذا لشركائنا، مث رجع من اخلرب إىل اخلطاب فقال s? £è= t↔ ó¡çFs9 { )٣( ،

$  {يوم القيامة،  £ϑ tã óΟçFΖä. tβρçtIøs? ∩∈∉∪ { )يف الدنيا)٤ ، . 

]٥٧ [}  tβθ è= yèøgs† uρ ¬! ÏM≈oΨ t7ø9$# { )املالئكة بنات اهللا : ، وهـم خزاعة وكنانة، قالوا)٥

çµ…  {: تعاىل oΨ≈ys ö7ß™   Νßγ s9uρ $ ¨Β šχθåκtJ ô±tƒ ∩∈∠∪ { )وجيعلون ألنفسهم البنني الذين : ، أي)٦

يف حمل ) ما(  حمل النصب، وجيوز أن يكون على االبتداء فيكونيف) ما( يشتهوهنم فيكون
 . الرفع

]٥٨ [}  #sŒÎ)uρ tÏe±ç0 Νèδ ß‰ym r& 4 s\ΡW{$$ Î/ ¨≅ sß …çµ ßγô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ { )متغريا من الغم )٧ ،

uθ  {والكراهية،  èδ uρ ×Λ Ïàx. ∩∈∇∪ { )ميسكه : ، وهو ممتلئ حزنا وغيظا فهو يكظمه، أي)٨

 . وال يظهره

]٥٩ [}  3“ u‘≡ uθ tG tƒ { )خيتـفـي: ، أي)٩ ،}  z ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $#  ÏΒ Ï þθ ß™ $ tΒ u Å e³ ç0 

ÿ Ïµ Î/ 4 { )من احلزن والعار مث يتفكر . )١}  … çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& { )ذكر الكناية ردا )٢ ،
                                                 

 . ٥٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٥٦: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٥٧: ية سورة النحل آ) ٦(
 . ٥٨: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٦ 

’4  {) ما( على n? tã Aχθ èδ { )هوان، :  أي)٣}  ôΘ r& … çµ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû É># u —I9 $# 3 { )٤( ،

خيفيه فيئده، وذلك أن مضر وخزاعة ومتيما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا : أي
من الفقر عليهم وطمع غري األكفاء فيهن، وكان الرجل من العرب إذا ولدت له 
بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له اإلبل 

ألمها زينيها : والغنم يف البادية وإذا أراد أن يقتلها تركها حىت صارت سداسية قال
: حىت أذهب هبا إىل أمحائها، وقد حفر هلا بئرا يف الصحراء فإذا بلغ هبا البئر قال هلا

انظري إىل هذه البئر، فيدفعها من خلفها يف البئر مث يهيل على رأسها التراب حىت 
ُدسُُّه ِفي التَُّراِب(  فذلك قولهيستوي البئر باألرض،  ْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َي ) أَُي

}  Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† ∩∈∪ { )بئس مـا يقضــون هللا البنـات )٥ ،

ãΝ  {: وألنفسهـم البنني، نظـريه ä3 s9 r& ã x. ©%! $# ã& s! uρ 4 s\Ρ W{ $# ∩⊄⊇∪ y7 ù= Ï? # ]Œ Î) ×π yϑ ó¡ Ï% 

#“ u” ÅÊ ∩⊄⊄∪ { )بئس حكمهم وأد البنات: ، وقيل)٦ . 

]٦٠ [}  t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ { )هلؤالء الذين يصفون هللا البنات : ، يعين)٧

ã≅sWtΒ Ïöθ  {وألنفسهم البنني  حتياج إىل الولد وكراهية ، صفة السوء من اال)٨( } ) 9$#¡¡

                                                                                                                                            
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٢٢ - ٢١:سورة النجم آية ) ٦(
 . ٦٠:  النحل آية سورة) ٧(
 . ٦٠: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٧ 

≅uρ ã!¬  {اإلناث وقتلهن خوف الفقر،  sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{$# 4 { )الصفة العليا وهي التوحيد )١ 

والقدرة والبقاء وغريها مجيع صفات اجلالل والكمال من العلم : وقيل. وأنه ال إله إال هو
. مثـل السـوء النار واملثل األعلى شهادة أن ال إله إال اهللا: قال ابن عباس. من الصفات

}  uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩∉⊃∪ { )٢( . 

]٦١ [}  öθ s9uρ ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# }¨$̈Ζ9$# /ÏSÏϑ ù= ÝàÎ/ { )فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم )٣ ،

$ ?Β x8ts̈$  {وعصياهنم،  pκö n= tæ { )على األرض، كناية عن غري مذكور، : ، أي)٤}  ÏΒ 

7π −/!#yŠ { )قد فعل اهللا ذلك من زمن نوح فأهلك من على األرض : ، قال قتادة يف اآلية)٥

إن معىن اآلية لو يؤاخذ اهللا آباء الظاملني : وقيل. مإال من كان يف سفينة نوح عليه السال
≈Å3  {. بظلمهم انقطع النسل ومل توجد األبناء فلم يبق يف األرض أحد s9uρ öΝèδã½jz xσãƒ #’ n< Î) 

9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( { )لمه إىل أجل، ، ميهلهم حب)٦}  ‘wΚ |¡•Β ( { )إىل منتهى آجاهلم )٧ ،

 . وانقطاع أعمارهم

}  #sŒÎ* sù u!% y` óΟßγ è= y_ r& Ÿω šχρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡tƒ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ tβθãΒ Ï‰ø)tG ó¡o„ ∩∉⊇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٦٠: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٦١: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٨ 

šχθ  {: قـوله عز وجـل] ٦٢[ è= yèøgs† uρ ¬! $ tΒ šχθèδ tõ3tƒ { )ألنفسهم يعين )١ ،

ß#ÅÁ  {البنات،  s?uρ { )تقول: ، أي)٢ :}  ÞΟßγ çFoΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# χ r& ÞΟßγ s9 4 o_ ó¡çt ø: $# ( { )٣( ،

اجلنة يف املعاد : يعين باحلسىن: نصب بدل عن الكذب، قال ميان) نإ( يعين البنني حمل
. ، حقا)٤( } _Ÿω tΠty  {. يقولون حنن يف اجلنة إن كان حممد صادقا بالوعد يف البعث

β¨  {بلى، : قال ابن عباس r& ãΝßγ s9 u‘$̈Ζ9$# { )يف اآلخرة، )٥ ،}  Νåκ̈Ξr&uρ tβθèÛtø•Β ∩∉⊄∪ { )٦( ،

مضيعون أمر اهللا، وقرأ اآلخرون بفتح الراء وختفيفها : ها أيقرأ نافع بكسر الراء وكسر
: مبعدون، وقال مقاتل: منسيون يف النار، قاله ابن عباس، وقال سعيد بن جبري: أي

  مقدمون على النار، ومنه قوله: قال الفراء. معجلون إىل النار: قال قتادة. متروكون
 . متقدمكم:  أي)٨( )٧( } نا فرطكم على احلوضأ {

]٦٣ [}  «!$$ s? ô‰s)s9 !$ oΨ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5ΟtΒ é& ÏiΒ y7 Î=ö6 s% { )كما أرسـلنا إلـى هـذه )٩ 

z−ƒ  {األمة،  t“ sù ãΝßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# óΟßγ n=≈ uΗ ùår& { )اخلبيثة، )١٠ ،}  uθ ßγ sù ãΝåκ‘ Ï9uρ { )ناصرهم، )١١ ،

                                                 
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة النحل آية ) ٦(
 ). ٥/٣٩٣(، أمحد )٣٠٥٧(، ابن ماجه املناسك )٢٢٩٧(، مسلم الفضائل )٦٢٠٥(البخاري الرقاق ) ٧(
 . ٢١٨ / ١) ٢٤٩( ومسلم يف الطهارة رقم ٤٦٣ / ١١ أخرجه البخاري يف الرقاق قطعة من حديث) ٨(
 . ٦٣: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٦٣: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ٦٣: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٢٩ 

}  t Π öθ u ‹ ø9 $ öΝ  {، وقـرينهـم مساه وليا هلم لطاعتهم إياه، )١( } # çλ m ; u ρ ë># x ‹ t ã 

ÒΟŠ Ï9 r  . ، يف اآلخرة)٢( } ∪⊃∌∩ &

]٦٤ [}  !$ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& y7ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# ω Î) t Îit7çFÏ9 ÞΟçλm; “ Ï% ©!$# (#θ àn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù   { )من الدين )٣ ،

“  {واألحكام،  Y‰èδuρ Zπ uΗ ÷qu‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉⊆∪ { )ما أنزلنا عليك الكتاب : ، أي)٤

 ). لتبني( إال بيانا وهدى ورمحة فاهلدى والرمحة عطف على قوله
 ....  َبْعَد َمْوِتَهاقوله تعاىل َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا ِبِه الْأَْرَض

]٦٥ [}  ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ { )يعين املطر، )٥ ،}  $ u‹ ôm r' sù Ïµ Î/ 

uÚ ö‘ F{ ‰y  {، بالنبات، )٦( } #$ ÷è t/ !$ pκ ÌE öθ tΒ 4 { )يبوستها، )٧ }  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ∩∉∈∪ { )مسع القلوب ال مسع اآلذان)٨ ، . 

]٦٦ [}  ¨β Î) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# Zο u ö9 Ïè s9 ( { )لعظة، )٩ ،}  / ä3‹ É) ó¡ Σ $ ®ÿ Ê eΕ ’ Îû 

 Ïµ ÏΡθ äÜ ç/ { )رد الكناية إىل النعم، والنعم واألنعام واحد، ولفظ : ، قال الفراء)١٠

النعم يذكر ويؤنث فمن أنث فاملعىن اجلمع : النعم مذكر قال أبو عبيدة واألخفش

                                                 
 . ٦٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٦٥:  سورة النحل آية )٥(
 . ٦٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٦٦: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة النحل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٣٠ 

رده إىل ما يعين يف بطون ما ذكرنا، : قال الكسائي. فلحكم اللفظومن ذكر 
الكناية مردودة إىل البعض واجلزء كأنه قال نسقيكم مما يف بطونه : وقال املؤرج

.  {اللنب إذا ليس لكلها لنب واللنب فيه مضمر،   ÏΒ È ÷ t / 7^ ö s ù { )وهو ما يف )١ ،

5Θ  {الكرش من الثقـل فإذا خرج منه ال يسمى فرثا،  y Š u ρ $ ·Ψ t 7 ©9 $ TÁ Ï9% s { { )٢( ،

$  { مـن الدم والفرث ليس عليه لـون دم وال رائحـة فـرث، Zó Í← ! $ y ™ 

t  Î/ Ì≈ ¤±= Ï j9 ∩∉∉∪ { )هنيئا جيري على السهولة يف احللق)٣ ، . 

]٦٧ [}  ÏΒ uρ ÏN≡tyϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$# É=≈ uΖôã F{$#uρ { )ولكم أيضا عربة فيما نسقيكم :  يعين)٤

tβρ  {ونرزقكم من مثرات النخيل واألعناب،  ä‹Ï‚ −G s? çµ÷ΖÏΒ { )عائدة ) منه(  والكناية يف)٥

$ ™x6y\#  {ما تتخذون منه، : حمذوفة أي) ما( إىل »%ø— Í‘ uρ $ ·Ζ|¡ym 3 { )السكر: ، قال قوم)٦ :

وهذا قبل حترمي اخلمر، وإىل : اخلمر، والرزق احلسن اخلل والزبيب والتمر والرُّّب، قالوا
السكر : ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد، وقال الشعيبهذا ذهب 

أن السكر هو اخلل : وروى العويف عن ابن عباس. ما أكلت: ما شربت، والرزق احلسن
السكر النبيذ املسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد : بلغة احلبشة، وقال بعضهم

لنخعي، ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرم واملطبوخ من العصري، وهو قول الضحاك وا
) تتخذون منه سكرا( :املراد من اآلية اإلخبار ال اإلحالل وأوىل األقاويل أن قوله: يقول

وقال . السكر ما حرم من مثرها والرزق احلسن ما أحل: منسوخ، روي عن ابن عباس قال
                                                 

 . ٦٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٦: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة النحل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٣١ 

β¨  {طعم، : هذا سكر لك أي: السكر الطعم يقال: أبو عبيدة Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ è=É)÷è tƒ ∩∉∠∪ { )١ (. 

]٦٨ [}  4‘ym ÷ρ r&uρ y7 •/u‘ ’n< Î) È≅ øt ª[“$# { )أهلمها وقذف يف أنفسها ففهمته، : ، أي)٢

“ &Èβr  {. والنحل زنابري العسل واحدهتا حنلة É‹Ïƒ ªB$# zÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ç/ zÏΒ uρ Ìyf ¤±9$# $ £ϑ ÏΒuρ 

tβθ ä© Ì÷è tƒ ∩∉∇∪ { )يبنون، وقد جرت العادة أن أهلها يبنون هلا األماكن فهي تأوي )٣ ،

 . هي الكروم: إليها، قال ابن زيد

]٦٩ [}  §Ν èO ’ Í? ä.  ÏΒ È e≅ ä. ÏN ≡ t  y ϑ ¨W9 $ ، ليس معىن الكـل العمـوم، )٤( } #

ôM  {: كقوله تعاىلوهو  u Š Ï?ρ é& u ρ  ÏΒ È e≅ à2 & ó x « { )٥( }  ’ Å5 è= ó™ $ $ s ù Ÿ ≅ ç7 ß™ Å7 Î n/ u ‘ 

Wξ ä9 èŒ 4 { )هي مذللة للنحل سهلة املسالك: هي نعت الطرق، يقول: قيل. )٦ .

الذلل نعت النحـل، : وقال آخرون. ال يتوعر عليها مكان سلكته: قال جماهد
إن أرباهبـا ينقلوهنا من مكان إىل : يقـال. مطيعة منقادة بالتسخري: أي

ßl  {مكـان وهلا يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت،  ã øƒ s † .  ÏΒ $ y γ ÏΡθ äÜ ç/ 

Ò># u  Ÿ #ì  {العسل : ، يعين)٧( } ° Î= t F øƒ ’Χ … çµ çΡ≡ u θ ø9 r . ، أبيض وأمحر وأصفر)٨( } &

                                                 
 . ٦٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٨: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ٨(
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}  ÏµŠ Ïù Ö ! $ x  Ï© Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 3 { )أي يف القرآن : يف العسل وقال جماهد: ، أي)١

β¨  {واألول أوىل،  Î) ’ Îû y 7 Ï9≡ s Œ Zπ t ƒ U ψ 5Θ öθ s ) Ï j9 t βρ ã ©3 x  t G t ƒ ∩∉∪  { )فيعتربون)٢ ، . 

]٧٠ [}  ª!$#uρ ö/ä3s)n= s{ ¢ΟèO öΝä39©ùuθ tG tƒ 4 { )صبيانا أو شبانا أو )٣ ،}  Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β –Štãƒ 

#’ n< Î) ÉΑsŒö‘ r& Ìßϑ ãè ø9$# { )تسعون سنة : أرذل العمر: قال قتادة. يعين اهلرم. ، أردئه قال مقاتل)٤

’ö  {. مثانون سنة: وقيل. مخس وسبعون: أرذل العمر: روي عن علي قال s5Ï9 Ÿω zΟn= ÷è tƒ y‰÷è t/ 

5Οù= Ïæ $ º↔ ø‹x© 4 { )لكيال يعقل بعد عقله األول شيئا، )٥ ،}  ¨βÎ) ©!$# ÒΟŠ Î= tæ Öƒ Ï‰s% ∩∠⊃∪ { )٦( . 

]٧١ [}  ª!$#uρ Ÿ≅Ò sù ö/ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø— Ìh9$# 4 { )بسط عن واحد وضيق )٧ ،

$  {. علـى اآلخـر وقلل وكثر yϑ sù š Ï%©!$# (#θ è=ÅeÒ èù “ ÏjŠ!#tÎ/ óΟÎγ Ï% ø— Í‘ 4’n?tã $ tΒ ôM x6n= tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& { )من العبيد، )٨ ،}  óΟßγ sù ÏµŠÏù í!#uθ y™ 4 { )ووا هم وعبيدهم يف حىت يست: ، أي)٩

ال يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم اهللا سواء وقد : ذلك، يقول اهللا تعاىل
هذا : قال قتادة. جعلوا عبيدي شركائي يف ملكي وسلطاين يلزم به احلجة على املشركني

                                                 
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ٦٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٧١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٧١: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٧١: سورة النحل آية ) ٩(
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 فهل منكم أحد يشركه مملوكه يف زوجته وفراشه وماله أفتعدلون باهللا  مثل ضربه اهللا
Ïπyϑ  {. قه وعبادهخل ÷è ÏΖÎ6 sùr& «!$# šχρ ß‰ys øgs† ∩∠⊇∪ { )باإلشراك به. )١ . 

≅ª!$#uρ Ÿ  {: قوله تعاىل] ٧٢[ yè y_ Νä3s9 ôÏiΒ ö/ä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& { )النساء خلق : يعين. )٢

≅Ÿ  {من جنسكم أزواجا، : من أنفسكم أي: من آدم وزوجته حواء، وقيل yè y_ uρ Νä3s9 ôÏiΒ 

Νà6Å_≡uρ ø— r& tÏΖt/ Zο y‰xym uρ { )احلفدة أختان الرجل على : قال ابن مسعود والنخعي. )٣

وجعل لكم : بناته، وعن ابن مسعود أيضا أهنم األصهار، فيكون معىن اآلية على هذا القول
وقال عكرمة . من أزواجكم بنني وبنات تزوجوهنم فيحصل بسببهم األختان واألصهار

وقال . هم األعوان من أعانك فقد حفدك: قال جماهد. هم اخلدم: واحلسن والضحاك
مهنة متتهنوهنم وخيدمونكم : وقال قتادة. هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه وخيدمونه: عطاء

البنني الصغار واحلفدة كبار األوالد الذين يعينونه : قال الكليب ومقاتل. من أوالدكـم
وروى العويف . لد الولدأهنم و: وروى جماهد وسعيد بن جبري عن ابن عباس. على عمله

%Νä3s  {أهنم بنو امرأة الرجل ليسوا منه : عنه y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 { )من النعم احلالل، )٤ ،

}  È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î6 sùr& { )يعين األصنام، )٥ ،}  tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM yϑ ÷èÏΖÎ/uρ «!$# öΝèδ tβρ ãàõ3tƒ ∩∠⊄∪ { )٦( ،

طان أمرهم بتحرمي البحرية والسائبة، وبنعمة اهللا الباطل الشي: يعين التوحيد واإلسالم، وقيل
 . أي مبا أحل اهللا هلم يكفرون جيحدون حتليله

                                                 
 . ٧١: ة سورة النحل آي) ١(
 . ٧٢: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة النحل آية ) ٦(
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قوله تعاىل َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم ِرْزقًا ِمَن السََّماَواِت َوالْأَْرِض َشْيئًا َولَا 
 .... َيْسَتِطيُعونَ

]٧٣ [}  tβρß‰ç6 ÷è tƒ uρ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω à7Î= ôϑ tƒ óΟßγ s9 $ ]%ø— Í‘ zÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ، يعين )١( } 9$#¡¡

‘ÇÚö  {املطر،  F{$#uρ { )يعين النبات، )٢ ،}  $ \↔ ø‹x© { )هو بدل من :  قال األخفش)٣

نصب شيئا : وقال الفراء. الرزق معناه أهنم ال ميلكون من أمر الرزق شيئا قليال وال كثريا
Ÿω  {ي ال يرزق شيئا، بوقوع الرزق عليه أ uρ tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ ∩∠⊂∪ { )وال يقدرون على )٤ ،

 . شيء بذكر عجز األصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر

]٧٤ [}  Ÿξ sù (#θ ç/ÎôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4 { )يعين األشباه فتشبهونه خبلقه وجتعلون له )٥ ،

β¨  {شريكا فإنه واحد ال مثل له،  Î) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩∠⊆∪ { )خطأ ما )٦ ،

 . تضربون من األمثال، مث ضرب مثال للمؤمن والكافر، فقال جل ذكره

]٧٥ [}  * z>uŸÑ ª!$# ¸ξ sVtΒ #Y‰ö6 tã % Z.θ è= ôϑ̈Β ω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó x« { )هذا مثل الكافر  )٧

tΒ  {  اهللا ماال فلم يقدم فيه خريارزقه uρ çµ≈oΨ ø% y— §‘ $ ¨ΖÏΒ $ »% ø—Í‘ $ YΖ|¡ym uθ ßγ sù ß,ÏΖãƒ çµ÷Ψ ÏΒ #uÅ  

#·ôγ y_ uρ ( { )فقه يف رضاء اهللا ، هذا مثل املؤمن أعطاه اهللا ماال فعمل فيه بطاعة اهللا وأن)٨

                                                 
 . ٧٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ٧٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٤: ل آية سورة النح) ٥(
 . ٧٤: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة النحل آية ) ٨(
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≅ö  {. سرا وجهرا فأثابه اهللا عليه اجلنة yδ šχ… âθ tG ó¡o„ 4 { )ومل يقل هل يستويان )١ ،

) ال يستطيعون( وهو اسم يصلح للواحد واالثنني واجلمع، وكذلك قوله) من( ملكان
هل يستوي هذا الفقري البخيل والغين السخي كذلك ال يستوي : اجلمع ألجل من، معناهب

ß‰ôϑ  {. الكافر العامي واملؤمن املطيع pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ çsYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ { )ل ، يقو)٢

ليس األمر كما يقولون ما لألوثان عندهم من يد وال معروف فتحمد عليه إمنا احلمد 
 ألنه املنعم واخلالق والرازق، ولكن أكثر الكفار ال يعلمون، مث ضرب مثال  الكامل هللا

 : لألصنام فقال

]٧٦ [}  z> uŸÑuρ ª!$# Wξ sWtΒ È ÷,s#ã_ §‘ !$ yϑ èδß‰tnr& ãΝx6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó_ x« uθ èδ uρ <≅Ÿ2 

4’ n?tã çµ9s9öθ tΒ { )كَلٌّ ثقـل ووبال علـى مواله ابن عمـه وأهل واليته، )٣ ،}  $ yϑ uΖ÷ƒr& 

–µγ Åh_ uθãƒ { )يرسله، )٤ ،}  Ÿω ÏNù'tƒ Aösƒ ، ألنه ال يفهم ما يقال له وال يفهم عنه، )٥( } ) 2¿

عابده حيتاج إىل أن ) كَلٌّ َعلَى َمْولَاُهَوُهَو ( هذا مثل األصنام ال تسمع وال تنطق وال تعقل،
≅ö  {حيمله ويضعه وخيدمه،  yδ “ Èθ tG ó¡o„ uθ èδ tΒ uρ ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/   { )اهللا فإنه قادر : ، يعين)٦

uθèδ  {متكلم يأمر بالتوحيد،  uρ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β ∩∠∉∪ { )يعين يدلكم : ، قال الكليب)٧

.  يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو رسول اهللا: وقيل. على صراط مستقيم
األبكم أيب بن : ر، يرويه عطية عن ابن عباس قال عطاءكال املثلني للمؤمن والكاف: وقيل

                                                 
 . ٧٥: سورة النحل آية ) ١(
 . ٧٥: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٧٦: النحل آية سورة ) ٧(
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نزلت : وقال مقاتل. محزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون: خلف، ومن يأمر بالعدل
  يف هاشم بن عمرو بن احلرث بن ربيعة القرشي، وكان قليل اخلري يعادي رسول اهللا

ه وكان مواله يكره نزلت يف عثمان بن عفان ومواله، كان عثمان ينفق علي: وقيل
 . اإلسالم

]٧٧ [}  ¬!uρ Ü=ø‹xî ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 !$ tΒ uρ ãøΒ r& Ïπ tã$ ، يف قرب كوهنا، )١( } 9$#¡¡

}  ω Î) Ëx ôϑ n= x. Ì |Á t6 ø9 ρ÷  {، إذا قال له كن فيكون، )٢( } #$ r& uθ èδ Ü> t ø% r& 4 { )بل )٣ ،

χ  {هو أقرب،  Î) ©! $# 4’ n? tã È e≅ à2 & ó x« Öƒ Ï‰ s% ∩∠∠∪ { )نزلت يف الكفار الذين )٤ ،

 . يستعجلون القيامة استهزاء

]٧٨ [}  ª!$#uρ Νä3y_ t÷z r& .ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? $ \↔ ø‹x© { )مت الكالم مث )٥ 

≅Ÿ  {ابتدأ فقال جل وعال،  yè y_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ   { )ألن اهللا تعاىل)٦ ، 

جعل هذه األشياء هلم قبل اخلروج من بطون األمهات وإمنا أعطاهم العلم بعد اخلروج، 
}  öΝä3ª= yè s9 šχρ ãä3ô±s? ∩∠∇∪ { )نعمة كون السمع واألبصار واألفئدة قبل اخلروج إذ )٧ ،

مع الطفل ويبصر وال يعلم، وهذه اجلوارح من غري هذه الصفات كاملعدوم، كما قال يس

                                                 
 . ٧٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ٧٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة النحل آية ) ٧(
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BΛ  {: فيمن ال يسمع احلق وال يبصر العرب وال يعقل الثواب à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù Ÿω 

tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩⊇∇∪ { )ال يشكرون نعمه)١  . 

]٧٩ [}  óΟs9r& (#÷ρ ttƒ { )قرأ ابن عامر ومحزة ويعقوب بالتاء والباقون بالياء )٢ ،

’  {). ويعبدون( :لقوله n< Î) ÌøŠ©Ü9$# ;N≡t¤‚ |¡ãΒ { )مذلالت، )٣ ،}  † Îû Èhθ y_ Ï!$ yϑ ¡¡9$# { )٤( 
وهو اهلدف بني السماء واألرض، روى كعب األحبار أن الطري ترفع اثين عشر ميال وال 

$  {ك السماء ترفع فوق هذا وفوق اجلو السكا tΒ £ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ { )يف اهلواء )٥ }  ω Î) ª!$# 3 

¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ∩∠∪ { )٦( . 

 .... قوله تعاىل َواللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعاِم ُبُيوًتا
]٨٠ [}  ª ! $ # u ρ Ÿ ≅ y è y _ / ä3 s 9 .  Ï iΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ { )اليت هي مـن احلجر )٧ 

$  {واملدر،  YΖ s 3 y Ÿ  {مسكنا تسكنونـه، :  أي)٨( } ™ ≅ y è y _ u ρ / ä3 s 9  Ï iΒ ÏŠθ è= ã_ 

ÉΟ≈ y è ÷Ρ F { $ # $ Y?θ ã‹ ç/ { )يعين اخليام والقباب واألخبيـة والفساطيط من )٩ ،

$  {األنطـاع واألدم،  y γ t Ρθ ’ Ï‚ t G ó¡ n t  {خيف عليكم محلها، : أي )١٠( } @ Π öθ t ƒ 

                                                 
 . ١٨: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٧٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ١٠(
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öΝ ä3 ÏΨ ÷è s ß { )رحلتكـم يف سفركم، )١ ،}  t Π öθ t ƒ u ρ öΝ à6 ÏG t Β$ s % Î)   { )يف )٢ ،

ô  {بلـدكـم ال تثقـل عليكـم يف احلالني،  ÏΒ u ρ $ y γ Ïù# u θ ô¹ r & $ y δ Í‘$ t / ÷ρ r & u ρ 

! $ y δ Í‘$ y è ô© r & u ρ { )ملعز، والكناية ، يعين أصواف الضأن وأوبار اإلبل أشعار ا)٣

$  {راجعة إىل األنعام،  ZW≈ r O r . متاعا: قال جماهد. ماال:  قال ابن عباس)٤( } &

 هو متاع: األثاث املال مجيعه من اإلبل والغنم واملتاع، وقال غريه: قال القتييب
$  {البيت من الفرش واألكسية،  ·è≈ t G t Β u ρ { )بالغـا ينتفعـون هبـا، )٥ ،}  

4 ’ n < Î) & Ïm ∩∇⊃∪ { )إىل حني تبلى: وقيل.  يعين إىل حني املوت)٦ . 

]٨١ [}  ª!$#uρ Ÿ≅ yè y_ /ä3s9 $ £ϑ ÏiΒ šY n= y{ Wξ≈n= Ïß { )تستظلون هبا من شدة احلر وهي )٧ 

≅Ÿ  {ظالل األبنية واألشجار،  yè y_ uρ /ä3s9 zÏiΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# $ YΨ≈oΨ ò2 r& { )األسراب : ، يعين)٨

Ÿ≅yè  {والغريان واحدها كن  y_ uρ öΝä3s9 Ÿ≅‹ Î/≡u|  { )قمصا من الكتان والقز والقطن )٩ 

›ãΝà6  {والصوف،  É)s? { )متنعكم، )١٠ ،}  §ys ø9$# { )أراد احلر : ، قال أهل املعاين)١١

                                                 
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ١٠(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٣٩ 

›≅Ÿ  {. والربد اكتفاء بذكر أحدمها لداللة الكالم عليه Î/≡ty™ uρ Οä3Š É)s? öΝà6y™ ù't/ 4 { )١( ،

y7  {ب، يعين تقيكم يف بأسكم السالح أن يصيبكم احلر: الدروع، والبأس: يعين Ï9≡x‹x. 

ΟÏFãƒ …çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝà6ø‹n= tæ öΝä3ª= yès9 šχθßϑ Î= ó¡è@ ∩∇⊇∪ { )ختلصون له الطاعة)٢ ، . 

]٨٢ [}  β Î* sù (#öθ ©9uθ s? { )فإن أعرضوا فال يلحق يف ذلك عتيب وال مسة تقصري، )٣ ،

}  $ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹n= tã à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩∇⊄∪ { )٤( . 

]٨٣ [}  tβθ èù Ì ÷è tƒ |M yϑ ÷è ÏΡ «! Ο¢  {  حممدا: ، قال السدي يعين)٥( } #$ èO 

$ pκ tΞρ ã Å6Ζ ãƒ { )يعين : وقال جماهد وقتادة. هي اإلسالم: وقال قوم. ، يكذبون به)٦

تصدقوا : من النعم يف هذه السورة يقرون أهنا من اهللا، مث قيل هلمما ُعّد هلم 
هو أنه ملا : وقال الكليب. وامتثلوا ألمر اهللا فيها ينكروهنا فيقولون ورثتها من آبائنا

وقال . نعم هذه كلها من اهللا ولكنها بشفاعة آهلتنا: ذكر هلم هذه النعمة قالوا
الن لكان كذا وكذا ولوال فالن ملا هو قول الرجـل لوال ف: عوف بن عبد اهللا

ãΝ  {كان كذا،  èδ ç sY ò2 r& uρ šχρ ã Ï≈ s3 ø9  . ، اجلاحدون)٧( } ∪⊃∇∩ #$

                                                 
 . ٨١: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨٣: سورة النحل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٠ 

 }  tΠöθ قوله] ٨٤[ tƒ uρ ß]yè ö7tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π ¨Β é& #Y‰‹Îγ x© { )يعين رسوال )١ ،}  ¢ΟèO Ÿω 

Üχ sŒ÷σãƒ t Ï% ©#Ï9 (#ρ ãxŸ2 { )يف الكالم أصال، : ، يف االعتذار، وقيل)٢}  Ÿω uρ öΝèδ 

tβθ ç7tG ÷ètG ó¡ç„ ∩∇⊆∪ { )ال يكلفون أن يرضوا رهبم ألن اآلخرة ليست : ، يسترضون، يعين)٣

بدار تكليف وال يرجعون إىل الدنيا فيتوبون، وحقيقة املعىن يف االستعتاب أنه التعرض 
 .  وهذا الباب منسد يف اآلخرة على الكفارلطلب الرضا

]٨٥ [}  #sŒÎ)uρ #uu‘ t Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß { )كـفـروا، )٤ ،}  z># x‹yèø9$# { )يعين )٥ 

Ÿξ  {جهنم،  sù ß#¤sƒ ä† öΝåκ÷]tã Ÿω uρ öΛèε šχρ ãsàΨ ãƒ ∩∇∈∪ { )٦( . 

]٨٦ [}  #sŒÎ)uρ #uu‘ š Ï% ©!$# (#θä.uõ° r& { )يوم القيامة، )٧ ،}  öΝèδ u!$ Ÿ2 uà° { )٨( ،

θ#)  {أوثاهنم،  ä9$ s% $ oΨ−/u‘ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡäτ !% Ÿ2 uà° t Ï% ©!$# $ ¨Ζä. (#θ ããô‰tΡ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ( { )أربابا )٩ ،

                                                 
 . ٨٤: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨٤: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨٥ : سورة النحل آية) ٤(
 . ٨٥: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤١ 

#)  {ونعبدهم،  öθ s) ø9 r' sù { )يعين األوثان، )١ ،}  ÞΟ Îγ øŠ s9 Î) tΑ öθ s) ø9 قالوا هلم، : ، أي)٢( } #$

}  öΝ ä3 ¯Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈ x6 s9 ∩∇∉∪ { )يف تسميتنا آهلة ما دعوناكم إىل عبادتنا)٣ ، . 

]٨٧ [}  (#öθ s)ø9r&uρ { )يعين املشركني )٤ ،}  ’ n< Î) «!$# >‹Í≥ tΒ öθ tƒ zΟn= ، استسلموا )٥( } ) 9$#¡¡

≅¨  {مه فيهم، ومل تغن عنهم آهلتهم شيئا، وانقادوا حلك |Ê uρ { )وزال، )٦ ،}  Νßγ ÷Ψtã $ ¨Β 

(#θ çΡ% x. tβρçtIøtƒ ∩∇∠∪ { )أهنا تشفع هلم، من)٧  . 

قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِزْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَاِب ِبَما كَاُنوا 
 .... ُيفِْسُدونَ

]٨٨ [}  š Ï%©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )منعوا الناس عن طريق احلق )٨ ،

}  öΝßγ≈ tΡ÷ŠÎ— $ \/# x‹tã s−öθ sù É># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ß‰Å¡øãƒ ∩∇∇∪ { )يف الدنيا بالكفر )٩ ،

 . ناس عن اإلميانوصد ال

]٨٩ [}  t Π öθ t ƒ u ρ ß] y è ö7 t Ρ ’ Îû È e≅ ä. 7π ¨Β é& # ´‰‹ Îγ x © Ο Îγ øŠ n = t æ ô Ï iΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r & ( { )١٠( ،

$  {. يعين نبيهـا ألن األنبياء كانــت تبعـث إىل األمـم منهـا u Ζ ø⁄ Å_ u ρ 

                                                 
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٨٧:  آية سورة النحل) ٥(
 . ٨٧: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٨٨: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٢ 

š Î/ { )يا حممـد )١ ،}  # ´‰‹ Íκ y − 4 ’ n ? t ã Ï I ω àσ ¯ ≈ y δ 4 { )الذين بعثت إليهم )٢ ،

}  $ u Ζ ø9 ¨“ t Ρ u ρ š ø‹ n = t ã | =≈ t G Å3 ø9 $ # $ YΖ≈ u ‹ ö; Ï? { )بيانا، )٣ }  È e≅ ä3 Ï j9 & ó x ، حيتاج )٤( } »

“  {والنهي واحلالل واحلرام واحلدود واألحكام، إليه من األمر  Y‰ èδ u ρ { )٥( ،

Zπ  {من الضاللة  y ϑ ôm u ‘ u ρ 3 “ u  ô³ ç0 u ρ { )بشارة )٦ ،}  t  Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩∇∪ { )٧( . 

]٩٠ [}  * ¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ { )باإلنصاف، )٨ ،}  Ç≈ |¡ôm M}$#uρ { )إىل )٩ ،

: اإلحسان: وعنه أيضا. أداء الفرائض: التوحيد واإلحسان: العدل: الناس وعن ابن عباس
اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك  {  اإلخالص يف التوحيد، وذلك معىن قول النيب

 . )١١( )١٠( } تراه

                                                 
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٨٩: لنحل آية سورة ا) ٥(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٨٩: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٩(
، ابن ماجه املقدمة )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه )١٠(، مسلم اإلميان )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن ) ١٠(

 ). ٢/٤٢٦(، أمحد )٦٤(
 / ١) ٨( ومسلم يف اإلميان برقم ١١٤ / ١ديث الصحيح الذي أخرجه البخاري يف اإلميان قطعة من احل) ١١(

٣٦ . 



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٣ 

‹Ç  {العفو عن الناس، : العـدل التوحيد، واإلحسان: وقـال مقاتل !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 

4† n1 ö à) ø9 ‘4  {، صلة الرحم، )١( } #$ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï !$ t± ós x ø9 ، ما قبح من القول )٢( } #$

Ì  {الزنا، : وقال ابن عباس. والفعل x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ { )ما ال يعرف يف شريعة وال )٣ ،

Ä  {سنة،  øö t7 ø9 $# uρ 4 { )العدل استواء السر : وقال ابن عيينة. ، الكرب والظلم)٤

 يكون سريرته أحسن من عالنيته، والفحشاء واملنكر أن أن: والعالنية، واإلحسان
öΝ  {تكون عالنيته أحسن من سريرته،  ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã ©. x‹ s? ∩⊃∪ { )٥( ،

وقال أيوب عن . رآن هذه اآليةأمجع آية يف الق: قال ابن مسعود. لعلكم تتعظون
يا : إىل آخر اآلية فقال له) ِإنَّ اللََّه َيأُْمُر ِبالَْعْدِل( : قرأ على الوليد إن النيب: عكرمة

إن له واهللا حلالوة وإن عليه لطالوة وان أعاله ملثمر : ابن أخي أعد فعاد عليه، فقال
 . وإن أسفله ملغدق، وما هو بقول البشر

)  {: ىلقولـه تعا] ٩١[ #θ èù ÷ρ r & u ρ Ï‰ ôγ y è Î/ « ! $ # # s Œ Î) óΟ ›?‰ y γ≈ t ã { )والعهد )٦ ،

Ÿ  {العهد ميني وكفارته كفارة اليمني، : هاهنا هو اليمني، قال الشعيب ω u ρ 

( #θ àÒ à)Ζ s ? z ≈ y ϑ ÷ƒ F { $ # y ‰ ÷è t / $ y δ Ï‰‹ Å2 öθ s ‰ô  {، تشديدها فتحنثوا فيها، )٧( } ? s % u ρ 

ÞΟ çF ù= y è y _ © ! $ # öΝ à6 ø‹ n = t æ ¸ξŠ Ï x β¨  {شهيدا بالوفاء، ، )٨( } 4 . Î) © ! $ # ÞΟ n = ÷è t ƒ $ t Β 

                                                 
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ١(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٩١: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٩١: آية سورة النحل ) ٧(
 . ٩١: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٤ 

š χθ è= y è ø s ? ∩⊇∪ { )واختلفوا فيمن نزلت هذه اآلية وإن كان حكمها عاما، )١ ،

وقال جمـاهد . ا أمرهم اهللا بالوفاء هب نزلت يف الذين بايعوا رسول اهللا: قيل
 . مث ضرب اهللا مثال لنقض العهد. نزلت يف حلف أهل اجلاهلية: وقتادة

Ÿω  {: فقال] ٩٢[ uρ (#θ çΡθ ä3 s?  ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒ s) tΡ $ yγ s9 ÷“ xî . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ >ο §θ è% { )أي)٢ ، :

أهنا مل تكف عن العمل وال حني عملت كفت عن : د غزله وإحكامه معناهمن بع
النقض، فكذلك أنتم إذا أنقضتم العهد، ال كففتم عن العهد وال حني عاهدمت 

$  {وفيتم به،  ZW≈ x6Ρ r& { )واحدهتا نكث وهو ما نقض بعد الفتل ، يعين أنقاضا )٣

šχρ  {. غزال كان أو حبال ä‹ Ï‚ −F s? óΟ ä3 uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξ yz yŠ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ { )دخال : ، أي)٤

دغل أن الدخل وال: ما يدخل يف شيء للفساد، وقيل: وخيانة وخديعة والدخل
β  {. يظهر الوفاء ويبطن النقض r& šχθ ä3 s? { )ألن تكون، :  أي)٥}  îπ ¨Β é& }‘ Ïδ 

4’ n1 ö‘ r& { )أكثر وأعلى، : ، أي)٦}  ô ÏΒ >π ¨Β é& 4 { )وذلك أهنم كانوا :  قال جماهد)٧

حيالفون احللفاء فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤالء وحالفوا 
 العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة فنهاهم اهللا طلبتم العز بنقض: األكثر، فمعناه

$  {. عن ذلك yϑ ¯Ρ Î) ÞΟ à2θ è= ö7 tƒ ª! $#  Ïµ Î/ 4 { )خيتربكـم اهللا بأمره إياكـم )٨ ،

                                                 
 . ٩١: سورة النحل آية ) ١(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٥ 

¨  {بالوفاء بالعهد،  s Í h‹ u; ã‹ s9 uρ ö/ ä3 s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ tΒ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à Î= tG øƒ rB ∩⊄∪ { )١( ،

 . يف الدنيا

]٩٣ [}  öθ s9uρ u!$ x© ª!$# öΝà6n= yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ { )على ملة واحدة وهي اإلسالم، )٢ ،

}  Å3≈ s9uρ ‘≅ÅÒ ãƒ tΒ â!$ t±o„ { )خبذالنه إياهم عدال منه، )٣ ،}  “ Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 { )٤( ،

=è£  {بتوفيقه إياهم فضال منه،  t↔ ó¡çFs9uρ $ £ϑ tã óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊂∪ { )يوم القيامة)٥ ، . 

 .... تَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبْيَنكُْم فََتِزلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوِتَهاَولَا َت
]٩٤ [}  Ÿω uρ (# ÿρ ä‹ Ï‚ −G s? öΝ ä3 uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξ yz yŠ { )خـديـعــة وفسـادا، )٦ ،

}  öΝ à6 oΨ ÷ t/ { )فتغرون هبا الناس فيسكنون إىل أميانكم ويأمنون مث تنقضوهنا، )٧ ،

}  ¤Α Í” tI sù 7Π y‰ s% y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEθ ç6 èO { )فتهلكوا بعد ما كنتم آمنني والعرب تقول لكل )٨ ،

θ#)  {مبتلى بعد عافية أو ساقط يف ورطة بعد سالمة زلت قدمه،  è%ρ ä‹ s? uρ u þθ ¡9 $# 

$ yϑ Î/ óΟ ›?Š y‰ |¹  tã È≅‹ Î6 y™ «! معناه سهلتم طريق نقض العهد على : ، قيل)٩( } ) #$

/ö  {الناس بنقضكم العهد،  ä3 s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊆∪ { )١٠( . 
                                                 

 . ٩٢: نحل آية سورة ال) ١(
 . ٩٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٩٤: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٩٤: سورة النحل آية ) ٩(
 . ٩٤: سورة النحل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٦ 

]٩٥ [}  Ÿω uρ (#ρ çtIô±n@ Ï‰ôγ yè Î/ «!$# $ YΨ yϑ rO ¸ξŠÎ= s% 4 { )يعين ال تنقضوا عهودكم تطلبون )١ ،

$  {. بنقضها عرضا قليال من الدنيا، ولكن أوفوا هبا yϑ ¯ΡÎ) y‰Ψ Ïã «!$# uθ èδ { )من الثواب )٢ ،

öyz ö/ä3©9 β×  {لكم على الوفاء بالعهد،  Î) óΟçFΖà2 šχθßϑ n= ÷è s? ∩∈∪ { )فضل ما بني )٣ ،

 . العوضني مث بني ذلك

$  {: فقال] ٩٦[ tΒ óΟ ä. y‰Ψ Ïã ß‰ xΖ tƒ ( { )الدنيا وما فيها يفىن، : ، أي)٤}  $ tΒ uρ 

y‰Ζ Ïã «! $# 5−$ t/ 3  t Ì“ ôf uΖ s9 uρ { )قرأ أبو جعفر وابن كثري وعاصم بالنون والباقون )٥ ،

t  {بالياء،  Ï% ©! $# (# ÿρ ç y9 Ο  {، على الوفاء يف السراء والضراء، )٦( } ¹| èδ t ô_ r& Ç |¡ ôm r' Î/ 

$ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∉∪ { )٧( . 

ôtΒ Ÿ≅Ïϑ  {: قوله تعاىل] ٩٧[ tã $ [s Î=≈ |¹ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& { )٨( }  4 s\Ρé& uθ èδuρ ÖÏΒ ÷σãΒ 

…çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( { )قال احلسن. هي الرزق احلالل:  قال سعيد بن جبري وعطاء)٩ :

هي : قال أبو بكر الوراق. يعين العيش يف الطاعة: وقال مقاتل بن حيان. هي القناعة

                                                 
 . ٩٥: ة النحل آية سور) ١(
 . ٩٥: سورة النحل آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة النحل آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة النحل آية ) ٧(
 . ٩٧: سورة النحل آية ) ٨(
 . ٩٧: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٧ 

ال تطيب : وقال. ورواه عوف عن احلسن. هي اجلنة: وقال جماهد وقتادة. حالوة الطاعة
óΟßγ  {. احلياة ألحد إال يف اجلنة ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∠∪ { )١( . 

]٩٨ [}  #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#uöà)ø9$# { )إذا أردت قراءة القرآن : ، أي)٢}  õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 

zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$# ∩∇∪ { )كقوله تعاىل)٣ ، :}  #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θè= Å¡øî $$ sù { )٤( ،

وقال أبو . على أن االستعاذة قبل القراءةواالستعاذة سنة عند قراءة القرآن، وأكثر العلماء 
واالستعاذة باهللا هي . أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: بعدها ولفظه أن يقول: هريرة

 . االعتصام به

]٩٩ [}  …çµ ¯ΡÎ) }§øŠs9 …çµ s9 í≈ sÜù= ß™ { )ية، ، حجة ووال)٥}  ’ n?tã š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u 4’ n?tã uρ 

óΟÎγ În/u‘ tβθè= 2 uθ tG tƒ ∩∪ { )ليس له سلطان على أن حيملهم على ذنب ال : ، قال سفيان)٦

 . يغفر

]١٠٠ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) …çµãΖ≈ sÜù= ß™ ’n?tã š Ï%©!$# …çµ tΡöθ ©9uθ tG tƒ { )يطيعونه ويدخلون يف )٧ ،

š  {واليته،  Ï%©!$#uρ Νèδ Ïµ Î/ šχθä.Îô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ { )الكناية : وقيل. باهللا مشركون: ، أي)٨

 . راجعة إىل الشيطان، وجمازه الذين هم من أجله مشركون باهللا

                                                 
 . ٩٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ٩٨:  سورة النحل آية )٢(
 . ٩٨: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٦: سورة املائدة آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة النحل آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٨ 

]١٠١ [}  #sŒÎ)uρ !$ oΨø9£‰t/ Zπ tƒ#u šχ% x6¨Β 7π tƒ#u   { )يعين وإذا نسخنا حكم آية )١ ،

=ª!$#uρ ÞΟn  {ه حكما آخر، فأبدلنا مكان ôã r& $ yϑ Î/ ãΑÍi”t∴ãƒ { )أعلم مبا هو أصلح خللقه فيما )٢ ،

þθ#)  {يغري ويبدل من أحكامه،  ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& { )يا حممد، )٣ ،}  ¤tIøãΒ 4 { )خمتلق )٤ ،

إن حممدا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا : وذلك أن املشركني قالوا
ö≅t/ óΟèδ  {:  هو إال مفتر يتقوله من تلقاء نفسه، قال اهللاما çsYø.r& Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )٥( ،

 . حقيقة القرآن، وبيان الناسخ واملنسوخ

]١٠٢ [}  ö≅ è% … çµ s 9 ¨“ t Ρ { )يعين القـرآن، )٦ ،}  ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $ # { )٧( ،

  {جربيـل،  ÏΒ š Î i/ ¢‘ È d, p t ø: $ $ Î/ { )بالصـدق، )٨ }  | M Î m7 s [ ã‹ Ï9 š  Ï% ©! $ # 

( #θ ãΖ t Β# u  { )زدادوا إميانا ويقينا، ليثبت قلوب املؤمنني لي: ، أي)٩}  “ Y‰ èδ u ρ 

2 ” t  ô± ç0 u ρ t  Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩⊇ ⊃ ⊄∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١٠١: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٠١: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٠١ :سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٠١: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ٩(
 . ١٠٢: سورة النحل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٤٩ 

 .... قوله تعاىل َولَقَْد َنْعلَُم أَنَُّهْم َيقُولُونَ ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر
]١٠٣ [}  ô‰s)s9uρ ãΝn= ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ßϑÏk= yè ãƒ Öt±o0 3 { )آدمي وما هو من )١ ،

امسه بلعام وكان نصرانيا أعجمي : عند اهللا، واختلفوا يف هذا البشر، قال ابن عباس
إمنا :  يدخل عليه وخيرج، فكانوا يقولون فكان املشركون يرون رسول اهللا {سان، الل

 يقرئ غالما لبين املغرية يقال له  كان النيب {: وقال عكرمة. )٢( } يعلمه بلعام

قال : وقال الفراء. } إمنا يعلمه بشر، يعيش: قرأ الكتب، فقالت قريشيعيش، وكان ي

املشركون إمنا يتعلم من عايش مملوك كان حلويطب بن عبد العزى، وكان قد أسلم 
 فيما بلغين  كان رسول اهللا: وقال ابن إسحاق. وحسن إسالمه، وكان أعجمي اللسان

 عبد لبعض بين احلضرمي، يقال له جرب، كثريا ما جيلس عند املروة إىل غالم رومي نصراين
كان لنا عبدان من أهل عني النمر : وكان يقرأ الكتب، وقال عبد اهللا بن مسلم احلضرمي

 ومها  وكانا يصنعان السيوف مبكة، وكان يقرآن التوراة واإلجنيل فرمبا مر هبما النيب
ه الكفار يقعد إليهما  إذا آذا وكان النيب: قال الضحاك. يقرآن التوراة، فيقف ويستمع

إمنا يتعلم حممد منهما، فرتلت هذه اآلية قال اهللا : ويستريح بكالمهما، فقال املشركون
$Üχ  {: تعاىل تكذيبا هلم |¡Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù=ãƒ ÏµøŠs9Î) { )مييلون ويشريون إليه، ، أي)٣ 

}  @‘Ïϑ yf ôã r& { )األعجمي الذي ال يفصح وإن كان يرتل بالبادية، والعجمي منسوب )٤ ،

وإن مل يكن إىل العجم، وإن كان فصيحا، واألعرايب البدوي، والعريب منسوب إىل العرب، 

                                                 
 . ١٠٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٧٧ / ١٤أخرجه ابن جرير ) ٢(
 . ١٠٣:  سورة النحل آية )٣(
 . ١٠٣: سورة النحل آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٠ 

≈›x#  {فصيحا،  yδuρ îβ$|¡Ï9 ?† Î1ttã êÎ7•Β ∩⊇⊃⊂∪ { )فصيح وأراد باللسان القرآن، )١ ،

 . اللغة لسان: والعرب تقول

]١٠٤ [}  ¨βÎ) t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# Ÿω ãΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ ª!$# { )ال يرشدهم اهللا، )٢ ،

}  óΟßγ s9uρ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩⊇⊃⊆∪ { )خرب اهللا تعاىل أن الكفار هم املفترون، مث أ)٣ . 

$  {: فقال] ١٠٥[ yϑ ¯ΡÎ) “ ÎtIøtƒ z> É‹s3ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ç/É‹≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )ال حممد)٤ ، قد قال إمنا يفتري الكذب الذين ال :  فإن قيل

إمنا يفتري الكذب أخبار عن فعلهم : ، قيل)َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ( :يؤمنون فما معىن قوله
وهم الكاذبون نعت الزم هلم كقول الرجل لغريه كذبت وأنت كاذب أي كذبت يف هذا 

 . القول، ومن عادتك الكذب

]١٠٦ [}  tΒ txŸ2 «!$$ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ôtΒ oν Ìò2 é& { )قال ابن عباس)٥  :

نزلت هذه اآلية يف عمار وذلك أن املشركني أخذوه وأباه يا سرا وأمه مسية وصهيبا وبالال 
وساملا فعذبوهم، فأما مسية فإهنا ربطت بني بعريين ووجئ قُُبلها حبربة فقتلت وقتل وخبابا 

زوجها يا سر ومها أول قتيلني قتال يف اإلسالم، وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
: ما وراءك؟ قال {   وهو يبكي، فقال رسول اهللا مكرها، فأتى عمار رسول اهللا

مطمئنا : كيف وجدت قلبك؟ قال: شر يا رسول اهللا نلت منهم وذكرت آهلتهم خبري، قال
إن عادوا لك فعد هلم مبا قلت، فرتلت هذه :  ميسح عينيه وقال باإلميان فجعل النيب

                                                 
 . ١٠٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٠٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة النحل آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥١ 

مـوىل عامـر بن احلضرمي أكرهه نزلت يف جرب :  وقال مقاتل)١( } اآلية

…  {سيده على الكفر فكفر مكرها،  çµ ç6 ù= s % u ρ B  È⌡ y ϑ ôÜ ãΒ Ç≈ y ϑƒ M } $ $ Î/ { )مث أسلم )٢ ،

  {موىل عامر بن احلضرمي وحسن إسالمه وهاجر جرب مع سيده،  Å3≈ s 9 u ρ  ¨Β 

y y u  Ÿ ° Ì ø ä3 ø9 $ $ Î/ # Y‘ ô‰ | فتح صـدره بالكفـر بالقبـول فاختـاره، :  أي)٣( } ¹

}  óΟ Îγ øŠ n = y è s ù Ò= Ÿ Ò x î š ∅ Ï iΒ « ! $ # óΟ ßγ s 9 u ρ ëU# x ‹ t ã ÒΟŠ Ïà t ã ∩⊇⊃ وأمجع العلماء . )٤( } ∪∌

على أن من أكره على كلمة الكفر، جيوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه 
 . غري معتقد ال يكون كفرا وإن أىب أن يقول حىت يقتل كان أفضل

]١٠٧ [}  š Ï9≡ s Œ ÞΟ ßγ ¯Ρ r ' Î/ ( #θ ™6 y s t F ó™ $ n  {، آثـروا، )٥( } # ο 4 θ u Š y s ø9 $ # $ u ‹ ÷Ρ ‘‰9 $ # 

’ n ? t ã Íο t  Åz F ψ $ # χ r & u ρ © ! $ # Ÿ ω “ Ï‰ ôγ t ƒ t Π öθ s ) ø9 $ # t  Í Ï≈ x 6 ø9 $ # ∩⊇ ⊃ ، ال )٦( } ∪∠

 . يرشدهم

]١٠٨ [}  š Í× ¯ ≈ s 9 ' ρ é& š  Ï% ©! $ # y ì t 7 s Û ª ! $ # 4 ’ n ? t ã óΟ Îγ Î/θ è= è% óΟ Îγ Ïè ôϑ y ™ u ρ 

öΝ Ïδ Ì≈ | Á ö/ r & u ρ ( š Í× ¯ ≈ s 9 ' ρ é& u ρ ãΝ èδ š χθ è= Ï≈ t ó ø9 $ # ∩⊇ ⊃  . ، عما يراد هبم)٧( } ∪∇

                                                 
 . ١٧٢ / ٥ وعبد بن محيد واحلاكم انظر الدر املنثور ١٨١ / ١٤أخرجه الطربي ) ١(
 . ١٠٦: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٠٧: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٠٨: سورة النحل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٢ 

]١٠٩ [}  Ÿ ω t Π t  y óΟ  {، أي حقا، )١( } _ ßγ ¯Ρ r & † Îû Íο t  Åz F ψ $ # ãΝ èδ 

š χρ ã Å¡≈ y ‚ ø9 $ # ∩⊇⊃ ∪ { )ون، أي املغبون)٢ . 

]١١٠ [}  ¢Ο èO χ Î) š −/ u‘ š Ï% ©# Ï9 (#ρ ã y_$ yδ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ãΖ ÏF èù { )عذبوا )٣ ،

Ο¢  {ومنعوا من اإلسالم فتنهم املشركون  èO (#ρ ß‰ yγ≈ y_ (# ÿρ ç y9 |¹ uρ { )على اإلميان )٤ 

χ  {واهلجرة واجلهاد،  Î) š −/ u‘ . ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ { )من بعد تلك الفتنة والغفلة )٥ ،

}  Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊇⊃∪ { )٦( . 

قوله تعاىل َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفٍْس ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفٍْس َما َعِملَْت َوُهْم لَا 
 ..... ُيظْلَُمونَ

]١١١ [}  * tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ ãΑ Ï‰≈ pg éB { )ختاصم وحتتج، )٧ ،}   tã 

$ pκ Å¦ ø ¯Ρ { )أسلفت من خري وشر مشتغال هبا ال تتفرغ إىل غريها،  مبا )٨}  4’ ®û uθ è? uρ 

‘≅ à2 <§ ø tΡ $ ¨Β ôM n= Ïϑ tã öΝ èδ uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ôà ãƒ ∩⊇⊇⊇∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١٠٩: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١١٠:  النحل آية سورة) ٤(
 . ١١٠: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١١١: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١١١: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١١١: سورة النحل آية ) ٩(
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١٣٥٣ 

<z  {: قوله تعاىل] ١١٢[ u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ# u { )مكة . ، يعين)١

Zπ  {كانت آمنة ال يهاج أهلها وال يغار عليها،  ¨Ζ Í≥ yϑ ôÜ •Β { )قارة بأهلها ال )٢ ،

$  {حيتاجون إىل االنتقال لالنتجاع كما حيتاج إليه سائر العرب،  yγ‹ Ï? ù' tƒ $ yγ è% ø— Í‘ # Y‰ xî u‘ 

 Ï iΒ È e≅ ä. 5β% s3 tΒ { )حيمل إليها من الرب والبحر، نظريه)٣ ،: }  # t< øg ä† Ïµ ø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑ rO È e≅ ä. 

& ó x« { )٤( .}  ôN t x x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρ r' Î/ «! مجع نعماء مثل : مجع النعمة، وقيل، )٥( } #$

$  {بأساء وأبؤس،  yγ s%≡ sŒ r' sù ª! $# }¨$ t6 Ï9 Æíθ àf ø9  ابتالهم اهللا باجلوع سبع سنني )٦( } #$

وا العظام احملرقة،  حىت جهدوا وأكل وقطعت العرب عنهم املرية بأمر رسول اهللا
ما هذا؟ :  وقالوا واجليف والكالب امليتة، مث إن رؤساء مكة كلموا رسول اهللا

 للناس حبمل  هبك عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول اهللا
الطعام إليهم وهم بعد مشركون، وذكر اللباس ألن ما أصاهبم من اهلزال والشحوب 

∃Å  {ا عليه من قبل كاللباس هلم، وتغري ظاهرهم عما كانو öθ y‚ ø9 $# uρ { )يعين)٧ ، :

$  { وسرايـاه اليت كانـت تطيـف هبـم  بعـوث النيب yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãè uΖ óÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ١(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١١٢: سورة النحل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٤ 

]١١٣ [}  ô‰s)s9uρ öΝèδu!% y` ×Αθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ { )حممد)١ ،  }  çνθç/¤‹s3sù ãΝèδ x‹s{r'sù 

Ü># x‹yè ø9$# öΝèδuρ šχθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊇⊂∪ { )٢( . 

]١١٤ [}  (#θ è= ä3sù $ £ϑÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ (#ρ ãà6ô© $#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# β Î) óΟçFΖä. çν$ −ƒ Î) 

tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊇⊇⊆∪ { )٣( . 

]١١٥ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9$# tΠ¤$! $#uρ zΝós s9uρ Ìƒ Í”∴Ï‚ ø9$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ ( Çyϑ sù 

§äÜôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ { )٤( }  7Š$ tã  χ Î* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊇∈∪ { )٥( . 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ١١٦[ uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# { )ال : ، أي)٦

أنكم حتلون وحترمون ألجل : تقولوا لوصف ألسنتكم أو ألجل وصفكـم الكذب أي
≈›x#  {الكذب ال لغريه،  yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym { )يعين البحرية والسائبة، )٧ ،}  (#ρ çtIøtG Ïj9 

’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# 4 { )فتقولـون إن اهللا أمرنا هبذا، )٨ ،}  ¨β Î) t Ï% ©!$# tβρçtIøtƒ ’ n?tã «!$# 

z> É‹s3ø9$# Ÿω tβθ ßs Î= øãƒ ∩⊇⊇∉∪ { )ال ينجون من عذاب اهللا)٩ ، . 

                                                 
 . ١١٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ١١٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١١٥: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١١٦:  النحل آية سورة) ٦(
 . ١١٦: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١١٦: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١١٦: سورة النحل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٥ 

]١١٧ [}  Óì≈ tFtΒ ×≅ŠÎ= s% { )هلم متاع قليل يف الذي هم فيه متاع قليل أو:  يعين)١ 

;öΝçλm  {. الدنيا uρ ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ∩⊇⊇∠∪ { )يف اآلخرة)٢ ، . 

]١١٨ [}  ’ n?tã uρ t Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ uΖøΒ §ym $ tΒ $ oΨ óÁ|Á s% y7 ø‹n= tã ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )يعين يف سورة )٣ 

’  {: وقوله تعاىل. األنعام n?tã uρ š Ï% ©!$# (#ρ ßŠ$ yδ $ oΨ øΒ §ym ¨≅ à2 “ ÏŒ 9ààß ( { )اآلية )٤ }  $ tΒ uρ 

öΝßγ≈ oΨôϑ n= sß { )بتحرمي ذلك عليهم، )٥ }  Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝåκ|¦ àΡr& tβθ ßϑ Î=ôàtƒ ∩⊇⊇∇∪ { )فحرمنا )٦ 

 . يهمعليهم ببغ

]١١٩ [}  ¢ΟèO ¨β Î) š −/u‘ šÏ% ©#Ï9 (#θ è=Ïϑ tã uþθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 §ΝèO (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

(#þθ ßs n= ô¹ r&uρ { )باإلصالح واالستقامة على التوبة، :  يعين)٧}  ¨βÎ) y7 −/u‘ .ÏΒ $ yδÏ‰÷è t/ { )٨( ،

Ö‘θ  {من بعد اجلهالة، : أي àtó s9 îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊇∪ { )٩( . 

 .... وله تعاىل ِإنَّ ِإْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَاِنًتا ِللَِّه َحِنيفًا َولَْم َيُك ِمَن الُْمْشِرِكَنيق
β¨  {. قوله تعاىل] ١٢٠[ Î) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) šχ% x. Zπ̈Β é& { )مة معلم األ:  قال ابن مسعود)١٠

كان معلم اخلري، يأمت به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من اخلصال احلميدة ما : اخلري أي

                                                 
 . ١١٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ١١٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٤٦: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ١١٨: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١١٨: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١١٩: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١١٩: سورة النحل آية ) ٨(
 . ١١٩: سورة النحل آية ) ٩(
 . ١٢٠: سورة النحل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٦ 

ليس : قال قتادة. كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار: اجتمع يف أمة، قال جماهد
$  {من أهل دين إال يتولونه ويرضونه  \F ÏΡ$ s% °! { )قائما بأوامر اهللا . وقيل.  مطيعا)١

$  {تعاىل،  ZŠ ÏΖ ym { )خملصا: وقيل.  مستقيما على دين اإلسالم)٢ .}  óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ 

t Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ { )٣( . 

]١٢١ [}  # \ Å2$ x© Ïµ Ïϑ ãè ÷Ρ X{ 4 çµ9 u; tG ô_ çµ1  {، اختاره، )٤( } #$ y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

8Λ É) tG ó¡ •Β ∩⊇⊄⊇∪ { )إىل دين احلق: ، أي)٥ . 

]١٢٢ [}  çµ≈ oΨ ÷ s?# u uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ( { )لسان : وقيل. ، يعين الرسالة واخللة)٦

: يعين الصالة عليه يف قول هذه األمة. ال مقاتل بن حيانوق. الصدق والثناء احلسن
: وقيل. اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم

…  {. القبول العام يف مجيع األمم: وقيل. أوالدا أبرارا على الكرب çµ ¯Ρ Î) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z Ïϑ s9 

t Ås Î=≈ ¢Á9 : ويف اآلية تقدمي وتأخري جمازه. ، مع آبائه الصاحلني يف اجلنة)٧( } ∪⊅⊅⊆∩ #$

 . وآتيناه يف الدنيا واآلخرة حسنة، وإنه ملن الصاحلني

                                                 
 . ١٢٠: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٢٠: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٢٠: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٢١: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٢١: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٢٢: ورة النحل آية س) ٦(
 . ١٢٢: سورة النحل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٧ 

]١٢٣ [}  §Ν èO !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) { )يا حممد )١ ،}  Èβ r& ôì Î7 ¨? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 

$ Z‹ ÏΖ ym ( { )حاجا مسلما، )٢ ،}  $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Å2 Î ô³ ßϑ ø9 ، وقال )٣( } ∪⊃⊅⊆∩ #$

 مأمورا بشريعة إبراهيم إال ما نسخ يف شريعته، وما مل  كان النيب: أهل األصول
 . ينسخ صار شرعا

$  {: قوله تعاىل] ١٢٤[ y ϑ ¯Ρ Î) Ÿ ≅ Ïè ã_ àM ö6 ¡¡9 $ # ’ n ? t ã { )٤( }  š  Ï% ©! $ # 

( #θ à n = t G ÷z $ # ÏµŠ Ïù 4 { )معناه إمنا جعل السبت لعنة على : قيل. خالفوا فيه:  أي)٥

 ما فرض اهللا تعظيم السبت وحترميه إال على الذين معناه: وقيل. الذين اختلفوا فيه
الذين اختلفوا فيه هم اليهود استحله : اختلفوا فيه، يعين اليهود، قال قتادة

β¨  {. بعضهم وحرمه بعضهم Î) u ρ y 7 −/ u ‘ ÞΟ ä3 ós u ‹ s 9 öΝ æη u Ζ ÷ t / t Π öθ t ƒ Ïπ y ϑ≈ u Š É) ø9 $ # $ y ϑŠ Ïù ( #θ çΡ$ Ÿ 2 

Ïµ‹ Ïù t βθ à Î= t F øƒ s † ∩⊇⊄⊆∪ { )٦( . 

 .... قوله تعاىل اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة
]١٢٥ [}  äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ { )بالقرآن، )٧ ،}  Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ 

Ïπ uΖ |¡ pt ø: املوعظة احلسنة هي الدعاء إىل اهللا : وقيل. ، يعين مواعظ القرآن)٨( } ) #$

هو قـول اللني الرقيـق مـن غري تغليظ وال تعنيف، : وقيل. رهيببالترغيب والت
                                                 

 . ١٢٣: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٢٣: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٢٣: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٢٤: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٢٤: سورة النحل آية ) ٥(
 . ١٢٤: سورة النحل آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة النحل آية ) ٧(
 . ١٢٥ : سورة النحل آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٨ 

}  Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 { )وخاصمهم وناظرهم باخلصومة اليت هي )١ ،

يف تبليغ الرسالة والدعاء إىل احلق، نسختها أحسن أي أعرض عن أذاهم وال تقصر 
β¨  {. آيـة القتـال Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& 

t Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ { )٢( . 

]١٢٦ [}  ÷β Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θ ãã Ïµ Î/ ( { )هذه اآليات نزلت )٣ ،

باملدينة يف شهداء أحد وذلك أن املسلمني ملا رأوا ما فعل املشركون بقتالهم يوم أحد من 
قري البطون واملثلة السيئة حىت مل يبق أحد من قتلى املسلمني إال مثل به غري حنظلة بن تب

الراهب فإن أباه أبا عمر الراهب كان مع أيب سفيان فتركوا حنظلة لذلك، فقال املسلمون 
لئن أظهرنا اهللا عليهم لرتيدن على صنيعهم ولنمثلن هبم مثلة مل يفعلها : حني رأوا ذلك
 على عمه محزة بن عبد املطلب وقد جدعوا   بأحد، فوقف رسول اهللاأحد من العرب

لئن أظفرين اهللا هبم ألمثلن بسبعني منهم  {: أنفه وأذنه وقطعوا مذاكريه وبقروا بطنه فقال

  {. اآلية) ْم فََعاِقُبواَوِإنْ َعاقَْبُت( :، فأنزل اهللا تعاىل} مكانك È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz 

š ÎÉ9≈ ¢Á=Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ { )ولئن عفومت هلو خري للعافني فقال النيب: ، أي)٤  }  ،بل نصري

كان هذا قبل نزول براءة : ، قال ابن عباس والضحاك} وأمسك عما أراد وكفر عن ميينه

 بقتال من قاتله ومنع من االبتداء بالقتال، فلما أعز اإلسالم وأهله نزلت  حني أمر النيب
اآلية : د وابن سريينبراءة، وأمروا باجلهاد ونسخت هذه اآلية، قال النخعي والثوري وجماه

                                                 
 . ١٢٥: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٢٥: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٢٦: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٢٦: سورة النحل آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٥٩ 

حمكمة نزلت فيمن ظلم بظالمة فال حيل له أن ينال من ظامله أكثر مما نال الظامل منه، أمر 
 .  باجلزاء والعفو ومنع من االعتداء، مث قال لنبيه

]١٢٧ [}  ÷ É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 { )مبعـونة اهللا وتوفيقه، : ، أي)١

}  Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ öŠ n= tæ { )يف إعراضهم عنك، )٢ ،}  Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑ Ï iΒ 

šχρ ã à6 ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ { )الضيق : مما فعلوا من األفاعيل، وقال أبو عبيدة: ، أي)٣

بالكسر يف قلة املعاش ويف املساكن، فأما ما كان يف القلب والصدر فإنه بفتح 
 وهني، ولني ولني، فعلى هذا الضيق ختفيف ضيق مثل هني: وقال ابن قتيبة. الضاد

 . وال تكن يف أمر ضيق من مكرهم: هو صفة كأنه قال

]١٢٨ [}  ¨β Î) ©! $# yì tΒ t Ï% ©! $# (#θ s) ¨? t  {، املناهي، )٤( } #$ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ 

šχθ ãΖ Å¡ øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )بالعون والنصرة)٥  . 

                                                 
 . ١٢٧: سورة النحل آية ) ١(
 . ١٢٧: سورة النحل آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة النحل آية ) ٤(
 . ١٢٨: سورة النحل آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٠ 

 سورة اإلسراء  )١٧(
قوله تعاىل ُسْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى الَْمْسِجِد الْأَقَْصى 

 .... الَِّذي َباَركَْنا َحْولَُه
] ١ [}  z≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó r& Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 { )سبحان اهللا ترته اهللا تعاىل من كل )١ ،

سوء ووصف بالرباءة من كل نقص على طريق املبالغة وتكون سبحان مبعىن التعجب 
∅ }  š حممد: العبد هوسريه، وكذلك سرى به، و: أسرى بعبده، أي ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

ÏΘ#tys ø9$# { )روى قتادة عن أنس عن مالك بن . كان اإلسراء من مسجد مكة: ، قيل)٢

بينا أنا يف املسجد احلرام يف احلجر بني النائم واليقظان إذ  {:  قال صعصعة أن رسول

عرج به من دار أم هانئ : ، فذكر حديث املعراج وقال قوم)٣( } أتاين جربيل بالرباق

كانت ليلة : قال مقاتل. من احلرم: يأ) ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم( :بنت أيب طالب ومعىن قوله
’  {. كان يف رمضان: وقيل. كان يف رجب: ويقال. اإلسراء قبل اهلجرة بسنة n< Î) 

Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$# { )د املساجد اليت تزاربيت املقدس، ومسي أقصى ألنه أبع: ، يعين)٤ .

“  {. لبعده من املسجد احلرام: وقيل Ï%©!$# $ oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym { )باألهنار واألشجار )٥ ،

 والوحي، وفيه الصخرة مساه مباركا ألنه مقر األنبياء ومهبط املالئكة: وقال جماهد. والثمار

                                                 
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
، النسائي الصالة )٣٣٤٦(، الترمذي تفسري القرآن )١٦٤(، مسلم اإلميان )٣٠٣٥(البخاري بدء اخللق ) ٣(

 ). ٤/٢٠٨(، أمحد )٤٤٨(
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦١ 

çµ…  {. ومنه حيشر الناس يوم القيامة tƒ Îã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 { )من عجائب قدرتنا، وقد رأى )١ 

çµ…  {هناك األنبياء واآليات الكربى،  ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇∪ { )ذكر السميع لينبه )٢ ،

وروي عن . على أنه اجمليب لدعائه، وذكر البصري لينبه على أنه احلافظ له يف ظلمة الليل
 ولكن اهللا أسرى  ما فقد جسد النيب {: عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تقول

واألكثرون على أنه أسري جبسده يف اليقظة وتواترت األخبار الصحيحة على . } بروحه

 . ذلك

$  {  قوله] ٢[ oΨ ÷ s?# uuρ  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# çµ≈ oΨù= yè y_ uρ “ W‰èδ û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) ω r& { )بأال، )٣ ،

}  (#ρ ä‹Ï‚ −G s? ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ Wξ‹ Å2 uρ ∩⊄∪ { )بالياء ) تخذواال ي( :، ربا كفيال، قرأ أبو عمرو)٤

 . ألنه خرب عنهم واآلخرون بالتاء، يعين قلنا هلم ال تتخذوا

]٣ [}  sπ −ƒ Í h‘ èŒ ô tΒ $ oΨ ù= yϑ ym { )يا ذرية من محلنا، : هذا نداء يعين: ، قال جماهد)٥

}  yì tΒ ?yθ çΡ 4 { )يف السفينة فأجنيناهم من الطوفان، )٦ ،}  … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã 

# Y‘θ ä3 x© ∩⊂∪ { )كان نوح عليه السالم إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس )٧ ،

 . كثري الشكر:  فسمي عبدا شكورا، أياحلمد هللا،: ثوبا قال

                                                 
 . ١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١: اإلسراء آية سورة ) ٢(
 . ٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٣: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٢ 

$!  {  قوله] ٤[ oΨø‹ŸÒ s% uρ 4’n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )أعلمناهم :  أي)١

يكون أمرا : لقضاء على وجوهوأخربناهم فيما آتيناهم من الكتاب أهنم سيفسدون، وا
4 *  {: كقوله  | Ó s % u ρ y 7 •/ u β¨  {: ، ويكون حكما كقوله)٢( } ‘ Î) y 7 −/ u ‘  ÅÓ ø) t ƒ 

öΝ æη u Ζ ÷ t £  {كقوله :  ويكون خلقا)٣( } / ßγ9 Ÿ Ò s ) s ù y ì ö7 y ™ ;N# u θ≈ y ϑ y ، وقال )٤( } ™

يعين وقضينا عليهم، فإىل مبعىن على، واملراد بالكتاب اللوح : ابن عباس وقتادة
β¨  {فوظ، احمل ß‰ Å¡ ø çG s ’  {واهللا لتفسدن، : ، الم القسـم جمازه)٥( } 9 Îû 

ÇÚ ö‘ F { $ # È ÷ s ? § t Β { )باملعـاصـي، واملـراد باألرض أرض الشـام وبيـت )٦ ،

£  {املقـدس،  è= ÷è t G s 9 u ρ { )ولتستكربن ولتظلمـن النـاس، )٧ ،}  # vθ è= ãæ 

# Z Î6 Ÿ 2 ∩⊆∪ { )٨( . 

]٥ [}  #sŒÎ* sù u!% y` ß‰ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& { )إفسادهم يف املرة : ، يعين أوىل مرتني، قال قتادة)٩

إفسادهم يف : وقال حممد بن إسحاق. توراة وركبوا احملارماألوىل ما خالفوا من أحكام ال
$  {. قتل شعياء وارتكاهبم املعاصي: املرة األوىل oΨ÷Wyè t/ öΝà6ø‹n= tæ #YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ©9 { )قال )١٠ ،

                                                 
 . ٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة يونس آية ) ٣(
  .١٢: سورة فصلت آية ) ٤(
 . ٤: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٤: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٣ 

يعين : وقال سعيد بن جبري.  وجنوده، وهو الذي قتله داوديعين جالوت اخلزري: قتادة
خبتنصر البابلي وأصحابه، وهو : وقـال ابـن إسحـاق. سنجاريب من أهل نينـوى

’  {. األظهر Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ { )ذوي بطش، )١ ،}  7‰ƒ Ï‰ x© { )فـي احلرب، )٢ ،

}  (#θ ß™$ y∨ sù { )فطافوا وداروا، : ، أي)٣}  Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$ tƒ Ï e$! ، وسطها )٤( } 4 #$

جاسوا قتلوكـم : قال الفراء. طلب الشيء باالستقصاء: يطلبونكـم، واجلوس
%šχ  {بيوتكـم، بني  x. uρ # Y‰ ôã uρ Zωθ ãè ø ¨Β ∩∈∪ { )قضاء كائنا ال خلف فيه)٥ ، . 

]٦ [}  ¢ΟèO $ tΡ÷ŠyŠu‘ ãΝä3s9 nο §x6ø9$# { )الرجعة والدولة، : ، يعين)٦}  öΝÍκö n= tã Νä3≈ tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 

5Α≡uθ øΒ r'Î/ šÏΖt/uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ usYò2 r& #·ÏtΡ ∩∉∪ { )م وعاد البلد من ينفر معه: ، عددا، أي)٧

 . أحسن مما كان

]٧ [}  ÷β Î) óΟ çFΨ |¡ ôm r& óΟ çFΨ |¡ ôm r& ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ ( { )هلا ثواهبا، : ، أي)٨}  ÷β Î) uρ öΝ è? ù' y™ r& 

$ yγ n= sù 4 { )فعليها، كقوله تعاىل: ، أي)٩ :}  ÒΟ≈ n= |¡ sù y7 : وقيل. عليك:  أي)١٠( } 9©

                                                 
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٥: سراء آية سورة اإل) ٤(
 . ٥: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٦: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٩١: سورة الواقعة آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٤ 

#  {فلها اجلزاء والعقاب،  sŒ Î* sù u !% y` ß‰ ôã uρ Íο t Åz Fψ املرة األخرية من :  أي)١( } #$

إفسادكم وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السالم حني رفع وقتلهم حيىي بن زكريا 
عليهما السالم، فسلط اهللا عليهم الفرس والروم حىت قتلوهم وسبوهم ونفوهم 

)  {: عن ديارهم، فذلك قوله تعاىل #θ ä↔ ÿ Ý¡ u Š Ï9 öΝ à6 y δθ ã_ ãρ { )حتزن : ، أي)٢

) لنسوء( :قرأ الكسائي ويعقوب. وجوهكم وسوء الوجه بإدخال الغم واحلزن
وقرأ ابن عامر ) بعثنا( و) وقضينا( بالنون وفتح اهلمزة على التعظيم، كقوله

ومحزة وأبو بكر بالياء وفتح اهلمزة على التوحيد، أي ليسوء اهللا وجوهكم، 
ليسوء الوعد وجوهكـم، وقرأ الباقون بالياء وضم اهلمزة على اجلمع، : وقيل

)  {أي ليسوء العباد أولوا البأس الشديد  #θ è= äz ô‰ u ‹ Ï9 u ρ y ‰ Éf ó¡ y ϑ ø9 $ : ، يعين)٣( } #

$  {بيت املقدس ونواحيه،  y ϑ Ÿ 2 çνθ è= y z y Š t Α ¨ρ r & ;ο § t Β ( #ρ ç É i9 t F ãŠ Ï9 u ρ { )وليهلكوا، )٤ ،

}  $ t Β ( # öθ n = t ã { )ما غلبوا عليه من بالدكم :  أي)٥}  # · Î6 ÷K s ? ∩∠∪ { )٦( . 

]٨ [}  4 |¤ tã ö/ä3š/u‘ { )يا بين إسرائيل، )٧ ،}  β r& ö/ä3uΗ xqötƒ 4 { )بعد انتقامه )٨ ،

β÷  {منكم فريد الدولة إليكم،  Î)uρ öΝ›?‰ ãã $ tΡô‰ãã ¢ { )إن عدمت إىل املعصية عدنا إىل : ، أي)٩

                                                 
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٧: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٨: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٨: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٨: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٥ 

 فهم يعطون اجلزية عن يد وهم  فعادوا فبعـث اهللا عليهم حممدا: قـال قتادة. العقوبة
$  {صاغرون،  uΖù= yè y_ uρ tΛ© yγ y_ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 #·ÅÁ ym ∩∇∪ { )سجنا وحمبسا من احلصر وهو )١ ،

 . وذهب إىل احلصري الذي يبسط ويفرش. فراشا: حصريا أي: قال احلسن. احلبس
 ....  ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُمقوله تعاىل ِإنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي

]٩ [}  ¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# “ Ï‰öκu‰  ÉL ¯= Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø% r& { )إىل الطريقة اليت هي : ، أي)٢

;çÅe³u  {ن ال إله إال اهللا، الكلمة اليت هي أعدل وهي شهادة أ: وقيل. أصوب ãƒ uρ { )٣( ،

tÏΖÏΒ  {القرآن، : يعين ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# tβθ è= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; { )بأن هلم، )٤ }  #\ô_ r& 

#ZÎ6 x. ∩∪ { )وهو اجلنة)٥ ، . 

]١٠ [}  ¨β r&uρ t Ï%©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ $ tΡô‰tG ôã r& öΝçλm; $¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇⊃∪ { )وهو )٦ ،

 . النار

äí  {: وقوله تعاىل] ١١[ ô‰tƒ uρ ß≈ |¡ΡM}$# { )ظا الستقالل الالم ، حذف الواو لف)٧

äíô‰uΖy™ sπ  {: الساكنة كقوله u‹ÏΡ$ t/¨“9$# ∩⊇∇∪ { )وحذف يف اخلط أيضا وهي غري حمذوفة )٨ ،

Îh¤³9$$  {ويدعو اإلنسان على ماله وولده ونفسه، : يف املعىن، ومعناه Î/ { )فيقول عند )٩ ،
                                                 

 . ٨: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٩: اإلسراء آية سورة ) ٤(
 . ٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٨: سورة العلق آية ) ٨(
 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٦ 

çν…  {اللهم العنه وأهلكه وحنومها، : الغضب u!% tæßŠ Îösƒ ø: $$ Î/ ( { )كدعائه ربه باخلري : ، أي)١

لى نفسه هللك، ولكن اهللا ال يستجيب أن يهب له النعمة والعافية لو استجاب اهللا دعاءه ع
%tβ  {بفضله،  x.uρ ß≈ |¡ΡM}$# Zωθàf tã ∩⊇⊇∪ { )بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه)٢  .

 . اء والضراءضجرا ال صرب له على السر: قال مجاعة من أهل التفسري، وقال ابن عباس

$  {  قوله] ١٢[ uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ È ÷tG tƒ#u ( { )عالمتني دالتني على : ، أي)٣

$!  {وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا،  tΡöθ ys yϑ sù sπ tƒ#u È≅ ø‹©9$# { )جعل اهللا نور : ، قال ابن عباس)٤

الشمس سبعني جزءا ونور القمر كذلك فمحا من نور القمر تسعة وستني جزءا فجعلها 
$!  {مع نور الشمس،  uΖù= yè y_ uρ sπ tƒ#u Í‘$ pκ̈]9$# Zο uÅÇö7ãΒ { )قال . ، منرية مضيئة، يعين يبصر هبا)٥

θ#)  {أبصر النهار إذا أضاءت حبيث يبصر هبا، : تقول العرب: الكسائي äótG ö; tG Ïj9 WξôÒ sù ÏiΒ 

óΟä3În/§‘ (#θ ßϑ n= ÷ètG Ï9uρ yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ït ø: $#uρ 4 { )لو ترك اهللا الشمس والقمر كما : ، أي)٦

خلقهما مل يعرف الليل من النهار ومل يدر الصائم مىت يفطر ومل يدر وقت احلج وال وقت 
≅¨  {. حلول اآلجال وال وقت السكون والراحة à2 uρ &ó x« çµ≈ oΨ ù=¢Á sù WξŠ ÅÁøs? ∩⊇⊄∪ { )٧( . 

≅¨  {  قوله] ١٣[ ä.uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈oΨ øΒ t“ ø9r& …çν uÈ∝ ¯≈ sÛ ’Îû Ïµ É)ãΖãã ( { )قال ابن عباس)٨ ، :

خريه وشره معه ال : وقال الكليب ومقاتل. عمله وما قدر عليه فهو مالزمه أينما كان
                                                 

 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٢: آية سورة اإلسراء ) ٤(
 . ١٢: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٢: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٢: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٧ 

ما من مولود إال يف عنقه : وعن جماهد. مينه وشؤمه: وقال احلسن. يفارقه حىت حياسبه به
الطائر ما قضى اهللا عليه أنه أراد ب: وقال أهل املعاين. ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد

عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة مسي طائرا على عادة العرب فيما كانت 
أراد بالطائر حظه : وقال أبو عبيدة والقتييب. تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطري وبوارحها

ئر األعضاء من اخلري والشر من قوهلم طار سهم فالن بكذا وكذا، وخص العنق من بني سا
ألنه موضع القالئد واألطواق وغريمها ممـا يزين أو يشني، فجـرى كالم العـرب 

ßlÌøƒ  {بتشبيـه األشياء الالزمة إىل األعناق،  éΥuρ …çµ s9 { )رج وحنن خن:  يقول اهللا تعاىل)١

tΠöθ  {له،  tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈ tFÅ2 { )بفتح الياء ) وخيرج له( :، وقرأ احلسن وجماهد ويعقوب)٢

الياء ب) خيرج( وقرأ أبو جعفر. وخيرج له الطائر يوم القيامة كتابا: وضم الراء، معناه
=çµ9s)ù  {وضمها وفتح الراء،  tƒ { )بضم الياء وفتح ) يلقاه( ، قرأ ابن عامر وأبو جعفر)٣

وقرأ الباقون بفتح . يؤتاه: يلقى اإلنسان ذلك الكتاب، أي: الالم وتشديد القاف، يعين
θ‘·#  {الياء خفيفة أي يراه  à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ { )أن اهللا تعاىل يأمر امللك بطي : ، ويف اآلثار)٤

 . الصحيفة إذا مت عمر العبد فال تنشر إال يف يوم القيامة

]١٤ [}  ù&tø% $# y7 t6≈tG Ï. { )اقرأ كتابك، قوله تعاىل: يقال له: ، أي)٥ :}  4’ s∀ x. 

y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7 ø‹n= tã $Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ { )جعلك لقد عدل عليك من: قال احلسن. ، حماسبا)٦ 

 . سيقرأ يومئذ من مل يكن قارئا يف الدنيا: قال قتادة. حسيب نفسك

                                                 
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٤: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٤: سورة اإلسراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٨ 

]١٥ [}  Ç̈Β 3“ y‰tF÷δ $# $ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( { )هلا ثوابه، )١ ،}  tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯ΡÎ* sù 

‘≅ ÅÒtƒ $ pκö n= tæ 4 { )ألن عليها عقابه، )٢ ،}  Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é& 3 { )ال حتمل : ، أي)٣

Ÿω  {. ال يؤخذ أحد بذنب أحد: حاملة حـمل أخرى من اآلثام، أي uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t÷z é& 3 { )السمع ال  إقامة للحجة وقطعا لعذر، وفيه دليل على أن ما وجب وجب ب)٤

 . بالعقل

]١٦ [}  !#sŒÎ)uρ !$ tΡ÷Šu‘ r& β r& y7 Î=öκ–Ξ ºπ tƒ ös% $ tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ { )بالتشديد ) أمرنا( :، قرأ جماهد)٥

وقرأ . أكثرنا: باملد، أي) أمرنا( يعقوبسلطنا شرارها فعصوا، وقرأ احلسن وقتادة و: أي
الباقون بالقصر خمتلفا، أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، وحيتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء 

أمرهم اهللا أي كثرهم اهللا واختار أبو عبيدة قراءة : وحيتمل أن تكون مبعىن أكثرنا، يقال
منعميها ) مترفيها( .مر واإلمارة والكثرةألن املعاين الثالثة جتتمع فيها يعين األ: العامة وقال
θ#)  {وأغنياءها  à)|¡xsù $ pκ Ïù ¨,y⇔sù $ pκö n= tæ ãΑöθ s)ø9$# { )وجب عليها العذاب، )٦ ،}  $ yγ≈ tΡö̈Β y‰sù 

#ZÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ { )خربناها وأهلكنا من فيها: ، أي)٧ . 

öΝ  {: قوله] ١٧[ x . u ρ $ u Ζ õ3 n = ÷δ r & š ∅ ÏΒ Èβρ ã à) ø9 $ .  {املكذبة، : ، أي)٨( } #  ÏΒ 

Ï‰ ÷è t / 8yθ çΡ 3 { )خيوف كفار مكة، )١ ،}  4 ’ s ∀ x . u ρ y 7 Î n/ t  Î/ É>θ çΡ ä‹ Î/  Íν ÏŠ$ t 6 Ïã # M Î7 y z 

                                                 
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٥: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٦: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٧: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٦٩ 

# Z ÅÁ t مائة وعشرون سنة، فبعث : القرن. ، قال عبد اهللا بن أيب أوىف)٢( } ∪∠⊆∩ /

. مائة سنة: وقيل.  يف أول قرن، وكان يف آخره يزيد بن معاوية رسول اهللا
 وضع  وروي عن حممد بن القاسم عن عبد اهللا بن بشر املازين أن رسول اهللا

 قال حممد بن القاسم )٣( } سيعيش هذا الغالم قرنا {:  وقاليده على رأسه

. مثانون سنة: القرن: قال الكليب. فما زلنا نعد له حىت مت له مائة سنة، مث مات
 . أربعون سنة: وقيل

 ..... ا َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُدقوله تعاىل َمْن كَانَ ُيِريُد الَْعاِجلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَه
]١٨ [}  ̈Β tβ% x. ß‰ƒ Ìãƒ s' s#Å_$ yè ø9$# { )يعين الدنيا أي الدار العاجلة، )٤ ،}  $ uΖù= ¤f tã …çµ s9 

$ yγŠ Ïù $ tΒ â!$ t±nΣ { )من البسط والتقتري، )٥ ،}  yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ { )أن نفعل به ذلك أو )٦ ،

$ ΟèO¢  {إهالكه،  oΨù= yè y_ …çµ s9 { )يف اآلخرة، )٧ }  tΛ© yγ y_ $ yγ8 n=óÁ tƒ { )يدخل نارها، )٨ ،

}  $ YΒθãΒ õ‹tΒ #Y‘θ ãm ô‰¨Β ∩⊇∇∪ { )مطرودا مبعدا)٩ ، . 

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
وأخرجه أبو نعيم كما يف  ) ٣٩(  وذكره البخاري يف التاريخ الصغري ص ٥٨ / ١٥أخرجه ابن جرير ) ٣(

 . ،. ١٣٩ / ٥التهذيب 
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ١٨: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٧٠ 

]١٩ [}  ôtΒ uρ yŠ# u‘ r& nο tÅz Fψ$# 4 të y™ uρ $ oλm; $ yγ uŠ÷è y™ { )لها، ، عمل عم)١}  uθ èδuρ ÖÏΒ ÷σãΒ 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù tβ% Ÿ2 Οßγ ã‹÷è y™ #Y‘θ ä3ô±¨Β ∩⊇∪ { )مقبوال)٢ ، . 

]٢٠ [}  yξ ä. ‘‰Ïϑ œΡ ÏIω àσ¯≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδuρ { )مند كال الفريقني من يريد الدنيا : ، أي)٣

$!ôÏΒ Ï  {ومن يريد اآلخرة،  sÜtã y7În/u‘ 4 { )يرزقهما مجيعا مث خيلف هبما احلال : ، أي)٤

$  { يف املآل، tΒ uρ tβ%x. â!$ sÜtã š În/u‘ { )رزق ربك، )٥ ،}  #·‘θ Ýàøt xΧ ∩⊄⊃∪ { )ممنوعا )٦ ،

 . ن العطاء العطاء يف الدنيا وإال فال حظ للكفار يف اآلخرةعن عباده فاملراد م

]٢١ [}  öÝàΡ$# { )يا حممد، )٧ ،}  y#ø‹x. $ oΨ ù= Ò sù öΝåκ|Õ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 { )يف )٨ ،

äο  {طالب العاجلة وطالب اآلخرة، : الرزق والعمل الصاحل، يعين tÅz Eζ s9uρ çt9 ø.r& ;M≈y_ u‘ yŠ 

çy9 ø.r&uρ Wξ‹ ÅÒ øs? ∩⊄⊇∪ { )٩( . 

]٢٢ [}  ω ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u { )اخلطاب مع النيب)١ ،  واملراد 

‰y  {معناه ال جتعل أيها اإلنسان مع اهللا إهلا آخر، : وقيل. غريه ãè ø) tG sù $ YΒθ ãΒ õ‹ tΒ 

Zωρ ä‹ øƒ ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )مذموما من غري محد خمذوال من غري نصر)٢ ، . 

                                                 
 . ١٩: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٢١: ورة اإلسراء آية س) ٧(
 . ٢١: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٢١: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٧١ 

 }  * 4 قوله] ٢٣[ |Ó s% uρ y7 •/ u‘ { )وأمر ربك، قال ابن عباس وقتادة )٣ ،

ω  {وأوصى ربك، : قال جماهد. وأوجب ربك: قال الربيع بن أنس: حلسنوا r& 

(# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 { )وأمر بالوالدين إحسانا برا هبما :  أي)٤

$  {ليهما، وعطفا ع ¨Β Î) £ tó è= ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9 Å6 ø9  قرأ محزة والكسائي باأللف )٥( } #$

$!  {: على التثنية فعلى هذا قوله yϑ èδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï. { )كالم مستأنف، )٦ ،

Ν§  {: كقوله تعاىل èO (#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹ uρ × ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] Ï iΒ 4 { )وقوله)٧  :}  (#ρ • |  r& uρ 

“ uθ ôf ¨Ζ9 $# t Ï% ©! $# (#θ çΗ s> sß { )لَُغنَّ( ابتداء وقرأ الباقون) الذين ظلموا( : وقوله)٨ ْب ) َي

Ÿξ  {على التوحيد،  sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7 e∃ é& { )كلمة كراهية، قال أبو عبيدة أصل )٩ 

األف ما يكون يف املغابن من : وقيل. التف واألف الوسخ على األصابع إذا فتلتها
األف وسخ األنف والتف وسخ : وقيل. الوسخ، والتف ما يكون يف األصابع

يدك من األرض من األف وسـخ الظفر والتف مـا رفعته ب. وقيل. األظفـار
Ÿω  {شيء حقري،  uρ $ yϑ èδ ö pκ ÷] s? { )وال تزجرمهـا، )١٠ ،}  ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% 

                                                                                                                                            
 . ٢٢: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٢: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٧١: املائدة آية سورة ) ٧(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٧٢ 

$ Vϑƒ Ì Ÿ2 ∩⊄⊂∪ { )كقول العبد املذنب للسيد : ، حسنا مجيال لينا قال ابن املسيب)١

وقال . ال تسميهما وال تكنيهما وقل هلما يا أبتاه يا أماه: وقال جماهد. الفظ
يف هذه اآلية أيضا إذا بلغا عندك من الكرب ما يبوالن فال تتقذرمها وال تقل : جماهد

 . خلالء والبول كما كانا مييطانه عنك صغرياهلما أف حني متيط عنهما ا

]٢٤ [}  ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! . ألن جانبك هلما واخضع هلما: ، أي)٢( } #$

zÏΒ Ïπ  {ء أحباه ألن هلما حىت ال متتنع عن شي: قال عروة بن الزبري yϑ ôm §9$# { )من )٣ ،

≅  {الشفقة،  è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó قال . ، أراد إذا كانا مسلمني)٤( } ∪⊇⊅∩ ¹|

$  {: هذا منسوخ بقوله: ابن عباس tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 { )عبد اهللا بن عمرو عن النيب عن )٥ قال  :}  رضا اهللا يف رضا الوالد

  قال رسول اهللا: وعن أيب سعيد اخلدري قال. )٦( } وسخط اهللا يف سخط الوالد

 . )٨( )٧( } ال يدخل اجلنة منان وال عاق وال مدمن مخر {

                                                 
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة التوبة آية ) ٥(
أصح، وأخرجه ابن حبان برقم :  مرفوعا وموقوفا وقال يف املوقوف٢٥ / ٦رمذي يف الرب أخرجه الت) ٦(

 واملصنف يف شرح السنة ١٥٢ / ٤من موارد الظمآن وصححه احلاكم  ) ٤٩٦( ص  ) ٢٠٢٦( 
١٢ / ١٣ . 

 ). ٢٠٩٣(، الدارمي األشربة )٢/٢٠٣(، أمحد )٥٦٧٢(النسائي األشربة ) ٧(
 وفيه يزيد بن أيب زياد وهو ١٧ / ١٣، واملصنف يف شرح السنة ٤٤ و ٢٨ / ٣ املسند أخرجه اإلمام أمحد يف) ٨(

 . ٢٨٥ / ٢ضعيف وللحديث شواهد كثريا وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٧٣ 

]٢٥ [}  ö/ ä3 š/ §‘ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ’ Îû ö/ ä3 Å™θ à çΡ 4 { )مـن بر الوالدين وعقوقهما، )١ ،

}  β Î) (#θ çΡθ ä3 s? t Ås Î=≈ ، أبرارا مطيعني بعد تقصري كان منكم يف القيام مبا )٢( } ¹|

…  {لزمكم من حق الوالدين وغري ذلك،  çµ ¯Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 š Î/≡ ¨ρ F| Ï9 { )بعد املعصية )٣ ،

}  # Y‘θ à xî ∩⊄∈∪ { )هو الرجل يكون منه : ، قال سعيد بن جبري يف هذه اآلية)٤

األواب : قال سعيد بن املسيب.  يؤاخذ بهالبادرة إىل أبويه ال يريد به إال اخلري فإنه ال
وعن . الرجاع إىل اخلري: قال سعيد بن جبري. الذي يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب

وعن سعيد بن جبري عن ابن . هو الرجاع إىل اهللا فيما حيزنه وينوبه: ابن عباس قال
$ãΑ  {: هم املسبحون، دليله قوله: عباس قال t7 Éf≈ tƒ ’ Î1 Í iρ r& … çµ yè tΒ { )هم : قال قتادة. )٥

 . هم الذين يصلون صالة الضحى: املصلون، قال عون العقيلي

#ÏN  {: قوله تعاىل] ٢٦[ uuρ #sŒ 4’n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym { )يعين صلة الرحم، وأراد به قرابة )٦ ،

 }  tÅ3ó¡Ïϑ أراد به قرابة الرسول: اإلنسان وعليه األكثرون وعن علي بن احلسني ø9$#uρ 

t ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ∩⊄∉∪ { )لو : وقال جماهد. ال تنفق مالك يف املعصية: ، أي)٧

وسئل ابن مسعود . أنفق اإلنسان ماله كله كان تبذيرا ولو أنفق مدا يف باطل كان تبذيرا
 . إنفاق املال يف غري حقه: عن التبذير فقال

                                                 
 . ٢٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٥: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢٥ : سورة اإلسراء آية) ٤(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٧٤ 

]٢٧ [}  ¨β Î) t Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#þθ çΡ% x. tβ≡uθ÷z Î) ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# ( { )أولياءهم، والعرب تقول : ، أي)١

%tβ  {. لكل مالزم سنة قوم هو أخوهم x.uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# Ïµ În/tÏ9 #Y‘θ àx. ∩⊄∠∪ { )جحودا )٢ ،

 . لنعمه

]٢٨ [}  $ ¨Β Î)uρ £|Ê Ì÷è è? ãΝåκ÷]tã { )نزلت يف مهجع وبالل وصهيب وسامل وخباب )٣ ،

جيد فيعرض عنهم حياء منهم  يف األحايني ما حيتاجون إليه وال  كانوا يسألون النيب
، وإن تعرض عن هؤالء الذين أمرتك أن )َوِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم( وميسك عن القول، فرتل

$!u  {تؤتيهم،  tó ÏG ö/$# 7π uΗ ÷qu‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ $ yδθ ã_ ös? { )انتظار رزق من اهللا ترجوه أن يأتيك، )٤ ،

}  ≅ à)sù öΝçλ°; Zωöθ s% #Y‘θÝ¡øŠ¨Β ∩⊄∇∪ { )وقيل. عدهم وعدا مجيال:  لينا وهي العدة، أي)٥ :

 . رزقنا اهللا وإياك: القول امليسور أن تقول
تعاىل َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً ِإلَى ُعُنِقَك َولَا َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما قوله 

 .... َمْحُسوًرا
]٢٩ [}  Ÿω uρ ö≅ yè øgrB x8y‰tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’ n<Î) y7 É)ãΖãã { )وال متسك يدك عن النفقة :  يعين)٦

Ÿω  {يف احلق كاملغلولة يده ال يقدر على مدها،  uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? { )بالعطاء، )٧ ،}  ¨≅ ä. 

ÅÝó¡t6 ø9$# { )فتعطي مجيع ما عندك، )٨ ،}  y‰ãè ø)tFsù $ YΒθ è= tΒ { )يلومك سائلـوك )١ ،

                                                 
 . ٢٧: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ٨(
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أو يلوم غريه، باإلمسـاك إذا مل تعطهـم، وامللـوم الذي أتى مبا يلوم نفسه 
}  # ·‘θ Ý¡ øt ¤Χ ∩⊄∪ { )حسرته باملسألة إذا : يقال.  منقطعا ال شيء عندك تنفقه)٢

نادما ) حمسورا( :قاد قتادة. أحلفت عليه ودابة حسرية إذا كانت كالة رازحة
 . على ما فرط منك

]٣٠ [}  ¨β Î) y7 −/u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ { )يوسع )٣ ،}  s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 { )أي)٤  :

çµ…  {يقتر ويضيق،  ¯ΡÎ) tβ% x. Íν ÏŠ$ t6 Ïè Î/ #MÎ7yz #ZÅÁ t/ ∩⊂⊃∪ { )٥( . 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٣١[ uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( { )فقر، )٦ ،}  ß øt ªΥ 

öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 { )وذلك أن أهل اجلاهلية كانوا يئدون بناهتم خشية الفاقة فنهوا )٧ ،

β¨  {وأخربوا أن رزقهم ورزق أوالدهم على اهللا تعاىل، عنه،  Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

# Z Î6 x. ∩⊂⊇∪ { )إمثا كبريا: أي) خطأ( ، قرأ ابن عامر وأبو جعفر)٨ . 

]٣٢ [}  Ÿω uρ (#θç/tø)s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ { )٩( . 

                                                                                                                                            
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣١: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٣١: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٣١: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة اإلسراء آية ) ٩(
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]٣٣ [}  Ÿω uρ (#θ è= çFø)s? }§ø¨Ζ9$#  ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 { )ما روينا أن : ، وحقها)١

ال حيل دم أمرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إميانه أو زىن  {:  قال النيب

 . )٣( )٢( } فس فيقتل هبابعد إحصانه أو قتل نفسا بغري ن

}  tΒ uρ Ÿ≅ ÏFè% $ YΒθè= ôàtΒ ô‰s)sù $ uΖù= yè y_ Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ { )قوة والية على القاتل : ، أي)٤

نه يتخري فإن شاء استفاد منه وإن شاء سلطانه هو أ: بالقتل، قاله جماهد، وقال الضحاك
Ÿξ  {. أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه sù ’Ìó¡ç„ ’Îpû È≅ ÷Fs)ø9$# ( { )قرأ محزة )٥ ،

: رون بالياء على الغائب أيبالتاء خياطب ويل القتيل، وقرأ اآلخ) فال تسرف( :والكسائي
ال يسرف الويل يف القتل، واختلفوا يف هذا اإلسراف الذي منع منه ويل القتيل، فقال ابن 

معناه ال يقتل غري القاتل وذلك أهنم كانوا يف اجلاهلية إذا قتل منهم : عباس وأكثر املفسرين
إذا كان القاتل : وقال سعيد بن جبري. قتيل ال يرضون بقتل قاتله حىت يقتل أشرف منه

واحـدا فال يقتل مجاعة بدل واحد، وكان أهل اجلاهلية إذا كان املقتول شريفا ال يرضون 
. معناه ال ميثل بالقاتل: وقال قتادة. بقتل القاتل وحده حىت يقتلوا معه مجاعة من أقربائه

}  …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. #Y‘θÝÁΖtΒ ∩⊂⊂∪ { )َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما( :، فاهلاء راجعة إىل املقتول يف قوله)٦ (

أن املقتول منصور يف الدنيا بإجياب القول على قاتله، ويف اآلخرة بتكفري خطاياه : يعين
إىل ويل املقتول معناه أنه اهلاء راجعة : وإجياب النار لقاتله، هذا قول جماهد، وقال قتادة

                                                 
 . ٣٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
، ابن ماجه )٤٥٠٢(، أبو داود الديات )٤٠١٩(، النسائي حترمي الدم )٢١٥٨(الترمذي الفنت ) ٢(

 ). ٢٢٩٧(، الدارمي احلدود )١/٦٢(، أمحد )٢٥٣٣(احلدود 
، ٨٤٧ / ٢، وابن ماجه يف احلدود ٣٧٣ / ٣والترمذي يف الفنت ، ٣٠١ / ٦أخرجه أبو داود يف الديات ) ٣(

 .  وأخرجه الشيخان عن ابن مسعود حنوه١٤٨ / ١واملصنف يف شرح السنة 
 . ٣٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
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) فَلَا ُيْسِرْف ِفي الْقَْتِل( :وقيل يف قوله. منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية
ال يعتدي بالقتل بغري احلق شأنه إن فعل ذلك قويل : أنه أراد به القاتل املعتدي، يقول

 . املقتول منصور عليه باستيفاء القصاص منه

]٣٤ [}  Ÿω uρ (#θ ç/ t ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ®L ym x è= ö7 tƒ … çν £‰ ä© r& 4 (#θ èù ÷ρ r& uρ 

Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( { )أراد بالعهد : لوقي. ، باإلتيان مبا أمر اهللا به واالنتهاء عما هنى اهللا عنه)١

β¨  {ما يلتزمه اإلنسان على نفسه،  Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪ { )وقال )٢ ،

فيما نقضت : العهد يسأل عن صاحب العهد، فيقال: وقيل. كان مطلوبا: السدي
 . سأل فيم قتلتكاملوءودة ت

]٣٥ [}  (#θ èù÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹s3ø9$# #sŒÎ) ÷Λä ù=Ï. (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡É)ø9$$ Î/ { )قرأ محزة والكسائي )٣ ،

 امليزان صغريا كان أو بكسر القاف والباقون بضمه، ومها لغتان وهو) بالقسطاس( وحفص
هو : وقال غريه. هو رومي:  قال جماهد-هو القبان: وقال احلسن. مبيزان العدل: كبريا أي

ËΛ  {. زنوا بالعدل: عريب مأخوذ من القسط وهو العدل، أي É)tFó¡ßϑ ø9$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ 

WξƒÍρ ù's? ∩⊂∈∪ { )عاقبة: ، أي)٤ . 

]٣٦ [}  Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 { )ال تقل رأيت ومل تره . ، قال قتادة)٥

قال . ال ترم أحدا مبا ليس لك به علم: وقال جماهد. ت ومل تعلمهومسعت ومل تسمعه وعلم
قفوت فالنا أقفوه وقفيته : وهو يف اللغة اتباع األثر، يقال. ال تتبعه باحلدس والظن: القتييب

                                                 
 . ٣٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٣٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
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هو مأخوذ من : قال القتييب. وأقفيته إذا اتبعت أثره، وبه مسيت القافية لتتبعهم اآلثار
ال : وحقيقة املعىن. يكون يف إقفائها يتبعها ويتعرفها: القفو كأنه يقفو األمور، أي

β¨  {. تتكلم أيها اإلنسان باحلدس والظن Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. 

çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ { )وقيل. معناه يسأل املرء عن مسعه وبصره وفؤاده: ، قيل)١ .

أي حل هذه ) كُلُّ أُولَِئَك( وقوله. يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله املرء
 . اجلوارح واألعضاء، وعلى القول األول يرجع أولئك إىل أرباهبا

]٣٧ [}  Ÿω uρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·m ttΒ ( { )أي بطرا وكربا وخيالء وهو تفسري )٢ ،

y7  {املشي فلذلك أخرجه على املصدر،  ¨ΡÎ) s9 s−Ìøƒ rB uÚö‘ F{$# { )لن تقطعها :  أي)٣

∅  {بكربك حىت تبلغ آخرها،  s9uρ xè= ö6 s? tΑ$ t6 Ågø: $# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ { )ال تقدر أن تطال :  أي)٤

 خرق اجلبال وتساويها بكربك، معناه أن اإلنسان ال ينال بكربه وبطره شيئا كمن يريد
ذكر ذلك ألن من مشى خمتاال ميشي : وقيل. األرض ومطاولة اجلبال ال حيصل على شيء

إنك لن تنقب األرض إن مشيت على : مرة على عقبه ومرة على صدور قدميه، فقيل له
 . عقبيك، ولن تبلغ اجلبال طوال إن مشيت على صدور قدميك

]٣٨ [}  ‘≅ ä. y7 Ï9≡ sŒ tβ% x. … çµ ã∞ Í hŠ y™ y‰Ζ Ïã y7 Î n/ u‘ $ \δρ ã õ3 tΒ ∩⊂∇∪ { )قرأ ابن عامر )٥ ،

وأهل الكوفة برفع اهلمزة وضم اهلاء على اإلضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله 
}  * 4 |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) { )سيئ ما عددنا عليك : أي) كَانَ َسيِّئُُه( )٦

                                                 
 . ٣٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٣٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
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#ÏN  {: عند ربك مكروها ألن فيما عددنا أمـورا حسنة كـقوله u uρ # sŒ 4’ n1 ö à) ø9 $# 

… çµ ¤) ym { )١( }  ôÙ Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ É eΑ —%!  وغري ذلك، وقرأ )٢( } #$

Ÿω  {: كل الذي ذكرنا من قوله: منصوبة منونة يعين) َسيِّئَةً( اآلخرون uρ (#θ è= çF ø) s? 

}§ ø ¨Ζ9  إىل هذا املوضع سيئة ال حسنة فيه، إذ الكل يرجع إىل املنهي عنه دون )٣( } #$

. غريه، ومل يقل مكروهة ألن فيه تقدميا وتأخريا تقديره كل ذلك كان مكروها سيئه
لصفة جمازه كل ذلك كان سيئه وكان على التكرير ال على ا) َمكُْروًها( وقوله

 . مكروها، راجع إىل املعىن دون اللفظ، ألن السيئة الذنب وهو مذكر
 .... قوله تعاىل ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك َربَُّك ِمَن الِْحكَْمِة

]٣٩ [}  y 7 Ï9≡ s Œ { )الذي ذكرناه، )٤ ،}  ! $ £ϑ ÏΒ #  y r ÷ρ r & y 7 ø‹ s 9 Î) y 7 •/ u ‘ z  ÏΒ 

Ïπ y ϑ õ3 Ït ø: $ Ÿ  {. ، وكل ما أمر اهللا به أو هنى اهللا عنه فهو حكمة)٥( } 3 # ω u ρ ö≅ y è øg r B 

y ì t Β « ! $ # $ ·γ≈ s 9 Î) t  y z# u  { )خاطب النيب)٦ ،  ،يف هذه اآليات واملراد منه األمة 

}  4 ’ s + ù= çF s ù ’ Îû t Λ © y γ y _ $ YΒθ è= t Β # ·‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊂∪ { )مطرودا مبعدا من كل خري)٧ ، . 

                                                 
 . ٢٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
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 }  ö/ä38 قوله] ٤٠[ xô¹ r'sùr& Νà6š/u‘ { )اختاركم فجعل لكم الصفوة : ، أي)١

tÏΨ  { ولنفسه ما ليس بصفوة، يعين اختاركم، t7ø9$$ Î/ x‹sƒ ªB$#uρ zÏΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 { )ألهنم )٢ 

ö/ä3¯ΡÎ) tβθ  {كانوا يقولون املالئكة بنات اهللا،  ä9θ à)tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïàtã ∩⊆⊃∪ { )خياطب )٣ ،

 . مشركي مكة

]٤١ [}  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øù § |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö à) ø9 ، يعين الصرب واحلكم واألمثال )٤( } #$

ρ#)  {حكام واحلجج واإلعالم والتشديد للتكثري والتكرير، واأل ã ©. ¤‹ u‹ Ï9 { )أي)٥  :

ليتذكروا ويتعظوا، وقرأ محزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك يف 
$  {. الفـرقان tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ { )تصريفنـا وتذكرينـا وتكريرنا، )٦ ،}  ω Î) 

# Y‘θ à çΡ ∩⊆⊇∪ { )ذهابا وتباعدا عن احلق)٧ ، . 

]٤٢ [}  ≅ è% { )يا حممد هلـؤالء املـشركني،        )٨ ،}  öθ ©9 tβ% x. ÿ… çµ yè tΒ ×π oλ Î;# u $ yϑ x. 

tβθ ä9θ à) tƒ { )بالياء وقرأ اآلخرون بالتاء،     ) َيقُولُونَ( كثري، قرأ حفص وابن     )٩}  # ]Œ Î) 

(# öθ tó tG ö/ ^ω { )لطلبوا يعين اآلهلة     )١٠ ،}  4’ n< Î) “ ÏŒ Ä¸ ó yê ø9 $# Wξ‹ Î7 y™ ∩⊆⊄∪ { )باملبالغـة   )١ ،
                                                 

 . ٤٠: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٤٠: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٤١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٤١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤١: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤١: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٤٢: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٤٢: سورة اإلسراء آية ) ١٠(
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معناه لطلبـوا إىل ذي     : وقيل. والقهر ليزيلوا ملكه، كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض       
. لعرفوا اهللا بفضله وابتغوا مـا يقـرهبم إليـه         : قال قتادة . العرش سبيال بالتقرب إليه   
 .واألول أصح، مث نزه نفسه

çµ…  {: فقال عز من قائل oΨ≈ys ö7ß™ 4’n?≈ yè s?uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à)tƒ { )قرأ محزة )٢ ،

=vθè#  {بالتاء واآلخرون بالياء، ) تقولون( والكسائي ãæ #ZÎ7x. ∩⊆⊂∪ { )٣( . 

]٤٤ [}  ßx Îm6 |¡è@ ã& s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ tΒ uρ £Íκ Ïù 4 { )قرأ أبو عمرو ومحزة )٤ ،

بالتاء وقرأ اآلخرون بالياء للحائل بني الفعل ) ُتَسبُِّح( والكسائي وحفص ويعقوب
β  {التأنيث، و Î)uρ ÏiΒ >ó x« ω Î) ßxÎm7|¡ç„ Íν Ï‰÷Κ pt وإن : ، روي عن ابن عباس أنه قال)٥( } 2¿

وقال بعض أهل . يعين احليوانات والناميات: وقال قتادة. من شيء حي إال يسبح حبمده
تسبح السموات واألرض واجلمادات وسائر احليوانات سوى العقالء ما دامت تدل : املعاين

واألول هو . بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصري ذلك مبرتلة التسبيح منها
املنقول عن السلف واعلم أن هللا تعـاىل علما يف اجلمـادات ال يقـف عليه غريه فينبغي 

≈Å3  {. أن يوكل علمه إليه s9uρ ω tβθ ßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 { )أي ال تعلمون تسبيح ما )٦ ،

çµ…  {عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم،  ¯ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî ∩⊆⊆∪ { )٧( . 

                                                                                                                                            
 . ٤٢: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٤٣:  اإلسراء آية سورة) ٢(
 . ٤٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٢ 

]٤٥ [}  #sŒÎ)uρ šVù&ts% tβ#uöà)ø9$# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ÷ t/ t ÷t/uρ t Ï% ©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ $ \/$ pgÉo 

#Y‘θ çGó¡¨Β ∩⊆∈∪ { )وهو األكنة، : قال قتادة. ، حيجب قلوهبم عن فهمه واالنتفاع به)١

tβ%x. …çν  {: واملستور مبعىن الساتر كقوله ß‰ôã uρ $ |‹Ï?ù'tΒ ∩∉⊇∪ { )قيلو.  مفعول مبعىن فاعل)٢ :

الظاهر كما روي . وفسره بعضهم باحلجاب عن األعني. مستور عن أعني الناس فال يرونه
’ ôM¬7s? !#y‰tƒ  {: عن سعيد بن جبري أنه ملا نزلت Î1r& 5=yγ s9 { )جاءت امرأة أيب هلب )٣ 

أين صاحبك لقد بلغين أنه :  بكر مع أيب بكر فلم تره، فقالت أليب ومعها حجر والنيب
: واهللا ما ينطق عن اهلوى وال ينطق بالشعر وال يقوله، فرجعت وهي تقول: هجاين؟ فقال

ال : ما رأتك يا رسول اهللا؟ قال: قد كنت جئت هبذا احلجر ألرضخ برأسه، فقال أبو بكر
 . )٤( مل يزل ملك بيين وبينها يسترين

]٤٦ [}  $ uΖù= yè y_ uρ 4’n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& { )أغطية، )٥ ،}  β r& çνθ ßγ s)øtƒ { )كراهية أن )٦ ،

’þ  {قهوه، لئال يف: وقيل. يفقهوه Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u #\ø% uρ 4 { )ثقال لئال يسمعوه)٧ ، .}  #sŒÎ)uρ 

|Nöx.sŒ y7 −/u‘ ’ Îû Èβ#uöà)ø9$# …çν y‰÷nuρ { )ال إله إال اهللا يف القرآن وأنت تتلوه، : ، يعين إذا قلت)٨

                                                 
 . ٤٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١: سورة املسد آية ) ٣(
 .  وجممع الزوائد٥٦٥ / ٤ و ٤٤ / ٣انظر تفسري ابن كثري .  وابن أيب حامتأخرجه أبو يعلى) ٤(
 . ٤٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٣ 

}  (#öθ©9uρ #’n?tã óΟÏδÌ≈t/÷Šr& #Y‘θàçΡ ∩⊆∉∪ { )س وجلوس، أي ، مجع نافر مثل قاعد وقعود وجال)١

 . نافرين

]٤٧ [}  ßøtªΥ ÞΟn=÷ær& $yϑÎ/ tβθãèÏϑtFó¡o„ ÿÏµÎ/ { )يطلبون مسعـه، : بـه صلـة أي: ، قيل)٢

}  øŒÎ) tβθãèÏϑtGó¡o„ y7ø‹s9Î) { )وأنت تقرأ القرآن، )٣ ،}  øŒÎ)uρ öΛèε #“uθøgwΥ { )يتناجون يف أمرك)٤ ، .

ساحر، : كاهن، وبعضهم يقول:  هو جمنون، وبعضهم يقول:ذو جنوى، فبعضهم يقول: وقيل
 (βÎ  {، يعين الوليد بن املغرية وأصحابه، )٥( } øŒÎ) ãΑθà)tƒ tβθçΗÍ>≈©à9$#  {. شاعر: وبعضهم يقول

tβθãèÎ6−Gs? ωÎ) Wξã_u‘ #·‘θßsó¡̈Β ∩⊆∠∪ { )مصروفا عن احلق: وقيل. خمدوعا: وقال جماهد. ، مطبوبا)٦ .

: أي رجال له سحر، والسحر: ما سحرك عن كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وقال أبو عبيدة: يقال
 .  بشر مثلكم تغذى معلال بالطعام والشراب يأكل ويشربإنه: الرئة أي

]٤٨ [}  öÝàΡ$# { )يا حممد، )٧ ،}  y#ø‹x. (#θç/uŸÑ y7s9 tΑ$sWøΒF{$# { )األشباه، قالوا)٨ ، :

 „Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtGó¡o  {، فحاروا وحـادوا، )٩( } θ=ŸÒsù#)  {شاعر وساحر وكاهن وجمنون، 

Wξ‹Î7y™ ∩⊆∇∪ { )وصوال إىل طريق احلق:  أي)١٠ . 

                                                 
 . ٤٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٤٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٤٧: ة سورة اإلسراء آي) ٣(
 . ٤٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٤٨: سورة اإلسراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٤ 

]٤٩ [}  (#þθ ä9$ s% uρ #sŒÏr& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈sàÏã $ ¹G≈ sùâ‘ uρ { )وقيل. ترابا: قال جماهد.  بعد املوت)١ :

$  {.  شيء كالفتات واحلطامكل ما يكسر ويبلى من كل: والرفات. حطاما ¯ΡÏr& 

tβθ èOθãè ö7yϑ s9 $ Z)ù= yz #Y‰ƒÏ‰y` ∩⊆∪ { )٢( . 

 ..... قوله تعاىل قُلْ كُوُنوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا
]٥٠ [}  * ö≅ è% { )هلم يا حممد )٣ ،}  (#θçΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& #´‰ƒ Ï‰tn ∩∈⊃∪ { )يف )٤ ،

استشعروا يف قلوبكم أنكم : الشدة والقوة، وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز، أي
 . حجارة أو حديد يف القوة

]٥١ [}  ÷ρ r& $ Z) ù= yz $ £ϑ Ï iΒ ç ã9 ò6 tƒ † Îû ö/ ä. Í‘ρ ß‰ ß¹ 4 { )السماء واألرض : ، قيل)٥

إنه املوت، فإنه ليس يف نفس ابن : وقال جماهد وعكرمة وأكثر املفسرين. واجلبـال
ملوت بعينه ألميتنكم ولـو كنتـم ا: آدم شيء أكرب مـن املـوت، أي

tβθ  {وألبعثنكم،  ä9θ à) uŠ |¡ sù  tΒ $ tΡ ß‰‹ Ïè ãƒ ( { )مـن يبعثنا بعد املوت، )٦ ،}  È≅ è% 

“ Ï% ©! $# öΝ ä. t sÜ sù { )خلقكم، )٧ ،}  tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ 4 { )ومن قدر على اإلنشاء قدر )٨ ،

tβθ  {على اإلعادة،  àÒ Éó ÷Ζ ã |¡ sù y7 ø‹ s9 Î) öΝ åκ yρ â â‘ { )حيركوهنا إذا قلت هلم : ، أي)٩

                                                 
 . ٤٩: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٤٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٥ 

šχθ  {ذلك مستهزئني هبـا،  ä9θ à) tƒ uρ 4 tL tΒ uθ èδ ( { )مـة، البعث والقيا: ، أي)١

}  ö≅ è% # |¤ tã β r& šχθ ä3 tƒ $ Y6ƒ Ì s% ∩∈⊇∪ { )هو قريـب، ألن عسى من اهللا :  أي)٢

$  {: واجب، نظريه قوله تعاىل tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9 $# ãβθ ä3 s? $ ·6ƒ Ì s% ∩∉⊂∪ { )٣( . 

]٥٢ [}  tΠöθ tƒ öΝä.θ ããô‰tƒ { )من قبوركم إىل موقف القيامة، )٤ }  šχθç7‹Éf tG ó¡tFsù 

Íν Ï‰ôϑ pt مقرين بأنه خالقهم : وقيل. بطاعته. وقال قتادة. بأمره: ، قال ابن عباس)٥( } 2¿

هذا خطاب مع املؤمنني فإهنم يبعثون : قيل. وباعثهم وحيمدونه حىت ال ينفعهم احلمد
tβθ  {. حامدين ‘ΖÝàs?uρ β Î) óΟçFø[Î6 ω  {، يف الدنيا أو يف القبور، )٦( } 9© Î) Wξ‹ Î= s% ∩∈⊄∪ { )٧( ،

 أو يف القبور عد ذلك قليال يف مدة القيامة ألن اإلنسان لو مكث ألوفا من السنني يف الدنيا
 . يستحقرون مدة الدنيا يف جنب القيامة: قال قتادة. واخللود

≅  {: قـولـه تعاىل] ٥٣[ è% uρ “ ÏŠ$ t7Ïè Ïj9 (#θ ä9θ à)tƒ { )للكافـرين )٨ ،}   ÉL ©9$# }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& 4 { )وكان هذا قبل . يقول له يهديك اهللا: قال احلسن.  وال يكافئوهم بسفههم)٩

: حسن أيأمر اهللا املؤمنني بأن يقولوا ويفعلوا اليت هي أ: وقيل. اإلذن يف اجلهاد والقتال
β¨  {. كلمة اإلخالص ال إله إال اهللا: األحسن: وقيل. اخللـة اليت هي أحسن Î) z≈ sÜø‹¤±9$# 

                                                 
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٥١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٥٣: سورة اإلسراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٦ 

éøu”∴tƒ öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )يفسد ويلقي العداوة بينهم، : ، أي)١}  ¨βÎ) z≈ sÜø‹¤±9$# šχ% x. Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 

#xρ ß‰tã $ YΖ Î7•Β ∩∈⊂∪ { )ظاهر العداوة)٢ ، . 

]٥٤ [}  ö/ä3š/§‘ ÞΟn= ôã r& ö/ä3Î/ ( βÎ) ù't±o„ ö/ä3ôϑ ym ötƒ { )يوفقكم فتؤمنوا، )٣ ،}  ÷ρ r& β Î) ù't±o„ 

öΝä3ö/Éj‹yè ãƒ 4 { )إن يشأ : وقال الكليب. ، مييتكم على الشرك فتعذبوا، قاله ابن جريج)٤

$!  {جيكـم من أهل مكة، وإن يشأ يعذبكـم فيسلطهم عليكـم، يرحـمكم فين tΒ uρ 

y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã Wξ‹ Å2 uρ ∩∈⊆∪ { )نسختها آية القتال: قيل.  حفيظا وكفيال)٥ . 

]٥٥ [}  y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 { )ربك العالـم : ، أي)٦

مبن يف السموات واألرض فجعلهم خمتلفني فـي صورهم وأخالقهم وأحواهلم 
‰ô  {وملكهما،  s) s9 uρ $ uΖ ù= Ò sù uÙ ÷è t/ z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ( { )جعل أهل : ، قيل)٧

يف هذه : قال قتادة. السموات واألرض خمتلفني كما فضل بعض النبيني على بعض
 كن فيكون، وآتى اآلية اختذ اهللا إبراهيم خليال وكلم اهللا موسى تكليما وقال لعيسى

$  {: سليمان ملكا عظيما ال ينبغي ألحد من بعده، وآتى داود زبورا كما قال oΨ ÷ s?# u uρ 

yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θ ç/ y— ∩∈∈∪ { )ومخسني ، والزبور كتاب علمه اهللا داود يشتمل على مائة )٨

                                                 
 . ٥٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٥٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥٤:  سورة اإلسراء آية )٣(
 . ٥٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٥: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٧ 

 وليس فيها حرام وال حالل وال فرائض  سورة كلها دعاء ومتجيد وثناء على اهللا
  إنكم مل تنكروا تفضيل النبيني فكيف تنكرون فضل النيب: وال حدود، معناه

وإعطاءه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل األنبياء عليهم السالم من أهل 
 . الكتاب وغريهم

 }  È≅è% (#θ قوله] ٥٦[ ãã ÷Š$# t Ï% ©!$# ΟçFôϑ tã y— ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ { )وذلك أن املشركني )١ ،

 ليدعو هلم، قال اهللا  أصاهبم قحط شديد حىت أكلوا الكالب واجليف فاستغاثوا بالنيب
≅È  {: تعاىل è% { )للمشركني )٢ }  (#θ ãã÷Š$# t Ï%©!$# ΟçFôϑ tã y— { )أهنا آهلة )٣ }  ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

Ÿξ sù šχθ ä3Î= ôϑ tƒ y#ô±x. Îh‘Ø9$# { )القحط واجلوع، )٤ ،}  öΝä3Ψtã Ÿω uρ ¸ξƒ Èθøt rB ∩∈∉∪ { )ىل ، إ)٥

 . غريكم أو حتويل احلال من العسر إىل اليسر

]٥٧ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )يعين الذين )٦ ،

وهم عيسى وأمه وعزير : قال ابن عباس وجماهد. هلة يعبدوهنميدعوهنم املشركون أهنم آ
šχθäó  {واملالئكة، والشمس والقمر والنجوم،  tG ö6 tƒ { )أي يطلبون )٧ }  4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ 

s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )الوسيلة الدرجة أي يتضرعون إىل اهللا يف طلب الدرجة : وقيل. ، أي القربة)٨

                                                 
 . ٥٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٥٦: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٥٦: ة اإلسراء آية سور) ٤(
 . ٥٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٨ 

öΝßγ•ƒ  {وقوله . الوسيلة كل ما يتقرب به إىل اهللا تعاىل: وقيل. العليا r& Ü> tø% r& { )معناه )١ ،

أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إىل اهللا : وقال الزجاج. ينظرون أيهم أقرب إىل اهللا فيتوسلون به
tβθ  {تعاىل ويتقرب إليه بالعمل الصاحل،  ã_ ötƒ uρ …çµ tG yϑ ôm u‘ { )جنته، )٢ ،}  šχθ èù$ sƒ s† uρ 

ÿ…çµ t/# x‹tã 4 ¨βÎ) z># x‹tã y7În/u‘ tβ% x. #Y‘ρä‹øt xΧ ∩∈∠∪ { )وقال عبد اهللا بن . ، أي يطلب منه احلذر)٣

نزلت اآلية يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من اجلن فأسلم اجلنيون ومل يعلم : دمسعو
اإلنس الذين كانوا يعبدوهنم بإسالمهم، فتمسكوا بعبادهتم فعريهم اهللا وأنزل هذه اآلية، 

 . بالتاء) الذين تدعون( وقرأ ابن مسعود

]٥٨ [}  β Î) u ρ  Ï iΒ >π t ƒ ö s   { وما من قرية )٤( } % ω Î) ß øt w Υ $ y δθ à6 Î= ôγ ãΒ Ÿ ≅ ö6 s % 

ÏΘ öθ t ƒ Ïπ y ϑ≈ u Š É) ø9 $ ρ÷  {خمربوها ومهلكوا أهلها، : ، أي)٥( } # r & $ y δθ ç/ É j‹ y è ãΒ $ \/# x ‹ t ã 

# Y‰ƒ Ï‰ x : وقال مقاتل وغريه. ، بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا)٦( } 4 ©

قال . مهلكوها يف حق املؤمنني باإلماتة ومعذبوها يف حق الكفار بأنواع العذاب
. إذا ظهـر الزنا والربا يف قريـة أذن اهللا يف إهالكهـا: ـودعبد اهللا بن مسع

}  t β% x . y 7 Ï9≡ s Œ ’ Îû É=≈ t G Å3 ø9 $ #  {، يف اللوح احملفوظ، )٧( } # Y‘θ äÜ ó¡ t Β ∩∈∇∪ { )٨( ،

إن أول ما خلق  {:  يقول مسعت رسول اهللا: قال عبادة بن الصامت. مكتوبا

                                                 
 . ١١: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٥٨: سراء آية سورة اإل) ٥(
 . ٥٨: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٨٩ 

ما كان وما هو كائن القدر، و: ما أكتب؟ قال: اكتب، فقال: اهللا القلم فقال
 . )٢( )١( } إىل األبد

 .... قوله تعاىل َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ ِبالْآَياِت ِإلَّا أَنْ كَذََّب ِبَها الْأَوَّلُونَ
$  {: قوله] ٥٩[ tΒ uρ !$ oΨ yè uΖtΒ β r& Ÿ≅Å™ öœΡ ÏM≈tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9̈ρ F{$# 4 { )قال )٣ ،

 أن جيعل هلم الصفا ذهبا وأن ينحي اجلبال  سأل أهل مكة رسول اهللا {: ابن عباس

 إن شئت أن أستأين هبم فعلت، وإن شئت  اىل إىل رسولهعنهم فيزرعوا فأوحى اهللا تع
أن أوتيهم ما سألوا فعلت، فإن مل يؤمنوا أهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم، فقال 

اليت ) َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ ِبالْآَياِت(   فأنزل اهللا)٥( )٤( } ال بل تستأين هبم "  النيب

فأهلكناهم، فإن مل يؤمن قومك بعد إرسال ) ذََّب ِبَها الْأَوَّلُونَِإلَّا أَنْ كَ( سأهلا كفار قريش
اآليات أهلكناهم، ألن من شأننا يف األمم إذا سألوا اآليات مث مل يؤمنوا بعد إتياهنا أن 
: هنلكهم وال منهلهم، وقـد حكمنـا بإمهال هذه األمـة يف العذاب، فقال جل ذكره

}  È≅ t/ èπ tã$¡¡9$# öΝèδß‰Ïã öθ tΒ èπ tã$¡¡9$#uρ 4‘yδ ÷Šr& ”tΒ r&uρ ∩⊆∉∪ { )مث قاـل)٦ ، :}  $ oΨ ÷ s?# uuρ yŠθ ßϑ rO 

sπ s%$ ¨Ζ9$# Zο uÅÇö7ãΒ { )مضيئة بينة، )٧ ،}  (#θ ßϑ n= sàsù $ pκÍ5 4 { )جحدوا هبا أهنا من عند : ، أي)٨

                                                 
 ). ٢١٥٥(الترمذي القدر ) ١(
 والطيالسي ٣١٧ / ٥ واإلمام أمحد يف املسند ٣٦٨ / ٦ والترمذي يف القدر ٦٩ / ٧أخرجه أبو داود يف السنة ) ٢(

 . ٣٤ / ١ يف تعليقه على املشكاة  وصححه األلباين٧٩يف مسنده ص 
 . ٥٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 ). ١/٢٥٨(أمحد ) ٤(
. رجاله رجال الصحيح:  قال اهليثمي٣٦٢ / ٢ واحلاكم يف املستدرك ٢٥٨ / ١أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٥(

، . 
 . ٤٦: سورة القمر آية ) ٦(
 . ٥٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٩: ية سورة اإلسراء آ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٠ 

$  {: اهللا كما قال yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ßϑ Î=ôàtƒ ∩∪ { )ظلموا : جيحدون وقيل: ، أي)١

$  {أنفسهم بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبـة،  tΒ uρ ã≅ Å™ öçΡ ÏM≈tƒ Fψ$$ Î/ { )العـرب :  أي)٢

$ (ωÎ  {والدالالت،  Zƒ Èθ øƒ rB ∩∈∪ { )إن اهللا تعاىل خيوف : قال قتادة. ، للعباد ليؤمنوا)٣

 . الناس مبا شاء من آياته لعلهم يرجعون

 }  øŒ قوله] ٦٠[ Î) uρ $ uΖ ù= è% š s9 ¨β Î) š −/ u‘ xÞ% tn r& Ä¨$ ¨Ζ9 $$ Î/ 4 { )هم يف : ، أي)٤

قبضته ال يقدرون على اخلروج عن مشيئته فهو حافظك ومانعك منهم فال هتبهم 
!ª  {: وامض إىل مـا أمر اهللا به من تبليغ الرسالة، كما قال $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 { )٥( ،}  $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ $ tƒ ö ”9 $# û ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ζ= Ï j9 { )٦( ،

قال .  ليلة املعراج من العجائب واآليات فاألكثرون على أن املراد منه ما رأى النيب
 وهو قول سعيد بن جبري واحلسن ومسروق  هي رؤيا عني أريها النيب: ابن عباس

رأيت بعيين رؤية :  والعرب تقول)٧( وقتادة وجماهد وعكرمة وابن جريج واألكثرون
 للناس أنكر بعضهم ذلك، وكذبوا وكان فتنة  ورؤيا، فلما ذكرها رسول اهللا

كان له معراجان رؤية : وقال بعضهم. أسري بروحه دون بدنه: وقال قوم. للناس
 عام احلديبية أنه  أراد هبذه الرؤيا ما رأى: بالعني ومعراج رؤيا بالقلب، وقال قوم

رجع إىل دخل مكة هو وأصحابه فجعل السري إىل مكة قبل األجل فصده املشركون، ف

                                                 
 . ٩: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة املائدة آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ،. ٣٩٨ / ٨أخرجه البخاري يف تفسري سورة اإلسراء ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩١ 

املدينة وكان رجوعه يف ذلك العام بعد ما أخرب أنه يدخلها فكان رجوعه فتنة 
‰ô  {: لبعضهم، حىت دخلها يف العام املقبل، فأنزل اهللا تعاىل s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ 

$ tƒ ö ”9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ ( { )١( ،}  nο t yf ¤±9 $# uρ sπ tΡθ ãè ù= yϑ ø9 $# ’ Îû Èβ# u ö à) ø9 ، يعين شجرة )٢( } 4 #$

: هالزقوم، جمازه والشجرة امللعونة املذكورة يف القرآن، والعرب تقول لكل طعام كري
وما : معناه امللعون أكلها، ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، أي: وقيل. طعام ملعون

جعلنا الرؤيا اليت أريناك والشجرة امللعونة إال فتنة للناس، فكانت الفتنة يف الرؤيا ما 
إن ابن أيب : أن أبا جهل قال: أحدمها: ذكرنا، والفتنة يف الشجرة امللعونة من وجهني

ار حترق احلجارة مث يزعم أنه ينبت فيها شجرة، وتعلمون أن النار كبشة يوعدكم بن
إن حممدا خيوفنا بالزقوم وال : أن عبد اهللا بن الزبعري قال: حترق الشجرة، والثاين

يا جارية تعايل فزقمينا فأتت بالتمر : نعرف الزقوم إال الزبد والتمر، وقال أبو جهل
 خيوفكم به حممد، فوصفها اهللا تعاىل يف يا قوم تزقموا فإن هذا ما: والزبد، فقال

الشجـرة امللعونـة هي اليت تلتوي علـى الشجـر فتخنقـه، : وقيل. الصافات
öΝ  {يعين الكشـوث،  ßγ èù È hθ sƒ éΥ uρ $ yϑ sù öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ { )ف، ، التخويـ)٣}  ω Î) $ YΖ≈ u‹ øó èÛ 

# Z Î7 x. ∩∉⊃∪ { )متردا وعتوا عظيما:  أي)٤ . 

$  }  øŒÎ)uρ قوله] ٦١[ uΖù= è% Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# tΠyŠKψ (#ÿρ ß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) tΑ$ s% ß‰ß∨ó™ r&u 

ôyϑ Ï9 |M ø)n= yz $ YΖŠ ÏÛ ∩∉⊇∪ { )خلقته من طني: ، أي)٥ . 

                                                 
 . ٢٧: سورة الفتح آية ) ١(
 . ٦٠: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦١: سورة اإلسراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٢ 

]٦٢ [}  t Α$ s y  {يس، ، يعين إبل)١( } % 7 t G ÷ƒ u  u ‘ r  أي أخربين )٢( } &

#  {والكـاف لتأكيد املخاطبة،  x ‹≈ y δ “ Ï% ©! $ # | M øΒ § Ÿ 2 ¥’ n ? t ã { )فضلته :  أي)٣

÷  {: علـي È⌡ s 9 È s ∫ ö ¨z r 4  { أمهلتين )٤( } & ’ n < Î) ÏΘ öθ t ƒ Ïπ y ϑ≈ u Š É) ø9 $ #  ∅ s 3 ÏΨ t F ôm V { 

ÿ… çµ t G −ƒ Í h‘ èŒ { )احتنك اجلراد الزرع إذا أكله : ألستأصلنهم باإلضالل، يقال:  أي)٥

هو من قول العرب حنك الدابة حينك إذا شد يف حنكها األسفل : وقيل. كله
ألستولني عليهم : وقيل. حبـال يقودهـا، أي ألقودهنـم كيف شئت

  {باإلغـواء،  ω Î) WξŠ Î= s   ، يعين املعصومني الذين استثناهم اهللا)٦( } ∪⊅∌∩ %

β¨  {: يف قوله Î) “ ÏŠ$ t 6 Ïã } § øŠ s 9 š s 9 óΟ Îγ öŠ n = t æ Ö≈ s Ü ù= ß™ 4 { )٧( . 

]٦٣ [}  tΑ$ s% { )اهللا )٨ }  ó=yδ øŒ$# yϑ sù y7yè Î7s? óΟßγ ÷Ψ ÏΒ  χÎ* sù zΟ̈Ψ yγ y_ ö/ä.äτ !#t“ y_ { )٩( 
“!#t]  {اءك وجزاء أتباعك، جز: أي y_ #Y‘θèùöθ ¨Β ∩∉⊂∪ { )وفرته : ، وافرا مكمال، يقال)١٠

 . أوفره وفرا

                                                 
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٦٣: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٦٣: سورة اإلسراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٣ 

—ø  {: وقولـه] ٦٤[ Ì“ ø tF ó™ $# uρ { )واستخفف واستجهد، )١ ،}  Ç tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# 

Ν åκ ÷] ÏΒ { )من ذرية آدم، : ، أي)٢}  y7 Ï? öθ |Á Î/ { )قال ابن عباس وقتادة)٣ ، :

: قال األزهري. بدعائك إىل معصية اهللا، وكل داع إىل معصية اهللا فهو من جند إبليس
بالغناء : وقال جماهد. تستخفهم: معناه ادعهم دعاء تستفزهـم به إىل جانبك، أي

=ó  {واملزامري،  Î= ô_ r& uρ Ν Íκ ö n= tã y7 Î= ø‹ sƒ ¿2 š Î= Å` u‘ uρ { )امجع عليهم مكايدك : ، قيل)٤

صح خبيلك ورجلك وحثهم عليه : اجلبوا وجلبوا إذا صاحوا، يقول: وخيلك، ويقال
الركبان، : استعن عليهم بركبان جندك ومشاهتم، واخليل: باإلغواء، قال مقاتل

كل راكب وماش يف معاصي اهللا فهو من جند : قال أهل التفسري. املشاة: جلوالر
إن له خيال ورجال من اجلن واإلنس وهو كل ما يقاتل يف : وقال جماهد وقتادة. إبليس

راجل ورجل مثل تاجر وجتر : املعصية، والرجل والرجالة والراجلة واحد، يقال
óΟ  { لغتان، وراكب وركب، وقرأ حفص ورجلك بكسر اجليم ومها ßγ ø. Í‘$ x© uρ ’ Îû 

ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ï‰≈ s9 ÷ρ F{ $# uρ { )فاملشاركة يف األموال كل ما أصيب من حرام أو أنفق يف )٥ ،

:  وقال قتادةهو الربا: حرام، هذا قول جماهد واحلسن وسعيد بن جبري، وقال عطاء
وقال . هو ما كان املشركون حيرمونه من األنعام كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلام

هو ما كانوا يذحبونه آلهلتهم، وأما الشركة يف األوالد، روي عن ابن : الضحاك
هو : وقال احلسن وقتادة. هم أوالد الزنا: وقال جماهد والضحاك. أهنا املوءودة: عباس

وروي عن جعفر بن حممد أن الشيطان . دهم ونصروهم وجمسوهمأهنم هودوا أوال

                                                 
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٤:  اإلسراء آية سورة) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٤ 

يقعد على ذكر الرجل فإذا مل يقل بسم اهللا أصاب معه امرأته وأنزل يف فرجها كما 
öΝ  {. يرتل الرجل èδ ô‰ Ïã uρ 4 { )قل : وقيل. م اجلميل يف طاعتكخذ منه: ، أي)١

$  {. ال جنـة وال نار وال بعث: هلـم tΒ uρ ãΝ èδ ß‰ Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ω Î) # ·‘ρ ã äî ∩∉⊆∪ { )٢( ،

 هذه األشياء وهو كيف ذكر اهللا: والغرور تزيني الباطل مبا يظن أنه حق، فإن قيل
χ  {: يقول Î) ©! $# Ÿω â ß∆ ù' tƒ Ï !$ t± ós x ø9 $$ Î/ ( { )هذا على طريق التهديد، : ؟ قيل)٣

θ#)  {: كقوله تعاىل è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( { )افعل ما شئت فسترى: ، وكقول القائل)٤ . 

β¨  {: قوله] ٦٥[ Î) “ ÏŠ$ t 6 Ïã } § øŠ s 9 š s 9 óΟ Îγ öŠ n = t æ Ö≈ s Ü ù= ß™ 4 4† s ∀ x . u ρ y 7 Î n/ t  Î/ 

Wξ‹ Å2 u ρ ∩∉∈∪ { )أي حافظا ومن يوكل األمر إليه)٥ ، . 

“ ‘§/ }  ãΝä3š قوله] ٦٦[ Ï% ©!$#  Åe÷“ ãƒ ãΝà6s9 š ù= àø9$# { )يسوق وجيري لكم :  أي)٦

’  {الفلك،  Îû Ìós t7ø9$# (#θ äótG ö; tG Ï9 ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 { )لتطلبوا من رزقه، )٧ ،}  …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. öΝä3Î/ 

$ VϑŠ Ïm u‘ ∩∉∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة فصلت آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٦٦: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٥ 

 .... ذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعونَ ِإلَّا ِإيَّاُهقوله تعاىل َوِإ
]٦٧ [}  # s Œ Î) u ρ ãΝ ä3 ¡¡ t Β • ‘Ø9 $ ’  {، الشدة وخوف الغرق، )١( } # Îû Ì ós t 7 ø9 $ # 

¨≅ | Ê { )بطـل وسقط، : ، أي)٢}   t Β t βθ ãã ô‰ s H  {، من اآلهلة، )٣( } ? ω Î) 

çν$ −ƒ Î) ( { )إال اهللا فلم جتدوا مغيثا سواه، )٤ ،}  $ ¬Η s > s ù ö/ ä39 ¯g w Υ { )أجاب )٥ ،

’  {خرجكم، دعاءكـم وأجناكم من هول البحر وأ n < Î) Î h y 9 ø9 $ # ÷Λ ä ôÊ z  ÷ä r & 4 { )٦( ،

t  {عن اإلميان واإلخالص والطاعـة كفـرا منكـم لنعمه،  β% x . u ρ ß≈ | ¡Ρ M } $ # 

# ·‘θ à x . ∩∉∠∪ { )٧( . 

]٦٨ [}  óΟçFΨ ÏΒ r'sùr& { )بعـد ذلك، )٨ ،}  β r& y#Å¡øƒ s† öΝä3Î/ { )يغـور بكـم، )٩ ،

}  |=ÏΡ% y` Îhy9 ø9$# { )ناحية الرب وهي األرض، )١٠ ،}  ÷ρ r& Ÿ≅Å™ öãƒ öΝà6ø‹n= tæ $ Y6 Ï¹% tn { )١١( ،

: وقال أبو عبيدة والقتييب. ميطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط: أي

                                                 
 . ٦٧: ء آية سورة اإلسرا) ١(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٦٧: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٦٨: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٦٨: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٦٨: ة سورة اإلسراء آي) ١٠(
 . ٦٨: سورة اإلسراء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٦ 

ΟèO Ÿω (#ρ¢  {احلاصب الريح اليت ترمي باحلصباء، وهي احلصـا الصغـار،  ß‰ÅgrB ö/ä3s9 

¸ξ‹ Å2 uρ ∩∉∇∪ { )مانعا: ، قال قتادة)١ . 

]٦٩ [}  ôΘr& óΟçGΖÏΒ r& β r& öΝä.y‰‹Ïè ãƒ ÏµŠ Ïù { )يعين يف البحـر، )٢ ،}  ¸ο u‘$ s? { )٣( 
“3  {مـرة،  t÷z é& Ÿ≅ Å™ ÷ãsù öΝä3ø‹n= tæ $ ZÏ¹$ s% zÏiΒ ËxƒÌh9$# { )عاصفا : أي: ، قال ابن عباس)٤

هي الريح اليت تقصف كل شيء، أي تدقه : وقال أبو عبيدة. وهي الريح الشديدة
%Νä3s  {هي اليت تقصف الشجر، أي تكسره، : وقال القتييب. وحتطمه Ìøó ã‹sù $ yϑ Î/ ÷Λänöxx.   §ΝèO 

Ÿω (#ρ ß‰ÅgrB ö/ä3s9 $ uΖø‹n= tã Ïµ Î/ $ Yè‹Î; s? ∩∉∪ { )ناصرا وال ثائرا، وتبيع مبعىن تابع أي تابعا أي )٥ ،

أن خنسف، ونرسل، ( قرأ ابن كثري وأبو عمرو. من يتبعنا باإلنكار. وقيل. مطالبا بالثأر
إال ( :ن بالياء لقولهوقرأ اآلخرو) علينا( ، بالنون فيهن، لقوله)ونعيدكم، فنرسل، فنغرقكم

 . بالتاء يعين الريح) فتغرقكـم( وقرأ أبو جعفر ويعقوب) إياه

$  }  * ô‰s)s9uρ قوله] ٧٠[ oΨ øΒ §x. û Í_ t/ tΠyŠ# u { )هو : ، روي عن ابن عباس أنه قال)٦

. بالعقل: وروي عنه أنه قال. كلون باأليدي وغري اآلدمي يأكل بفيه من األرضأهنم يأ
بتعديل القامة وامتدادها، والدواب منكبة على : وقال عطاء. بالنطق: وقال الضحاك

بأن : وقيل. الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقيل. حبسن الصورة: وقيل. وجوهها
≈öΝßγ  {. م خري أمة أخرجت للناسبأن منه: وقيل. سخر هلم سائر األشياء oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# 

                                                 
 . ٦٨: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦٩: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٧ 

Ìós t7ø9$#uρ { )محلناهـم يف الرب على الدواب ويف البحر على السفن، : ، أي)١}  Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ 

š∅ ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# { )السمن والزبد والتمر : قال مقاتل. لذيذ املطاعم واملشارب: ، يعين)٢

≈óΟßγ  {. واحللوى، وجعل رزق غريهم ما ال خيفـى uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz 

WξŠ ÅÒøs? ∩∠⊃∪ { )وقال . ، وظاهر اآلية أنه فضلهم على كثري ممن خلقهم ال على الكل)٣

فضلوا على اخلالئق كلهم إال : وقال الكليب. فضلوا على مجيع اخللق إال على املالئكة: قوم
 .  وميكائيل وإسرافيل وملك املوت، وأشباههمجربيل. على طائفة من املالئكة

tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٧١[ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒÎ* Î/ ( { )قال جماهد وقتادة)٤ ، :

: وقال احلسن وأبو العالية. لذي أنزل عليهمبكتاهبم ا: وقال أبو صاحل والضحاك. بنبيهم
ôyϑ  {بكتاهبم الذي فيه أعماهلم، بدليل سياق اآلية، : وقال قتادة أيضا. بأعماهلم sù u’ ÎAρ é& 

…çµ t7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ { )إماما كما قال ويسمى الكتاب )٥  }  ¨≅ ä.uρ >ó x« çµ≈ uΖøŠ|Á ôm r& þ’ Îû 

5Θ$ tΒ Î) &Î7•Β ∩⊇⊄∪ { )بإمام زماهنم : وعن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. )٦

=öΝßγ≈uΖù  {: دى، قال اهللا تعاىلالذي دعاهم يف الدنيا إىل ضاللة أو ه yè y_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρ ß‰öκu‰ 

$ tΡÌøΒ r'Î/ { )وعن سعيد بن . مبعبودهم: ، وقيل)َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ ِإلَى النَّاِر( :، وقال)٧

وقال حممد بن . كل قوم جيتمعون إىل رئيسهم يف اخلري والشر: يب قالاملس

                                                 
 . ٧٠: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧٠: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٢: سورة يس آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٨ 

ألجل عيسى : يعين بأمهاهتم، وفيه ثالثة أوجه من احلكمة أحدها: ، قيل)ِبِإَماِمِهْم( :كعب
ôyϑ  {. لئال يفتضح أوالد الزنا: لشرف احلسن واحلسني، والثالث: عليه السالم، والثاين sù 

u’ ÎAρ é& …çµ t7≈ tFÅ2 Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù tβρ âtø)tƒ óΟßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôàãƒ Wξ‹ ÏFsù ∩∠⊇∪ { )ال :  أي)١

 . ينقص من حقهم قدر فتيل

]٧٢ [}   tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿ Íν É‹≈ yδ 4‘ yϑ ôã r& { )اختلفوا يف هذه اإلشارة فقال )٢ ،

ãΝ  {: هي راجعة إىل النعم اليت عددها اهللا تعاىل يف هذه اآليات من قوله: قوم ä3 š/ §‘ 

“ Ï% ©! $#  Åe ÷“ ãƒ ãΝ à6 s9 š ù= à ø9 ومن كان منكم يف هذه : يقول) تفضيال(  إىل قوله)٣( } #$

uθ  {النعم اليت قد عاين أعمـى،  ßγ sù ’ Îû { )أمر، )٤ ،}  Íο t Åz Fψ ، اليت مل )٥( } #$

‘4  {يعاين ومل ير،  yϑ ôã r& ‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩∠⊄∪ { )يروى هذا عن ابن عباس، وقال )٦ ،

ا أعمى القلب عن رؤية هي راجعة إىل الدنيا يقول من كان يف هذه الدني: اآلخرون
قدرة اهللا وآياته ورؤية احلق، فهو يف اآلخرة أعمى أي أشد عمى وأضل سبيال أي 

من كان يف هذه الدنيا أعمى عن االعتبار فهو يف اآلخرة أعمى . وقيل. أخطأ طريقا
من كان يف هذه الدنيا ضاال كافرا فهو يف اآلخرة أعمى : وقال احلسن. عن االعتذار

ألنه يف الدنيا تقبل توبته ويف اآلخرة ال تقبل توبته، وأمال بعض القراء وأضل سبيال 
هذين احلرفني وفتحهما بعضهم، وكان أبو عمرو يكسر األول ويفتح الثاين فهو يف 

 ). وأضل سبيال( .اآلخرة أشد عمى لقوله
                                                 

 . ٧١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧٢: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧٢:  سورة اإلسراء آية )٥(
 . ٧٢: سورة اإلسراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٣٩٩ 

 }  β قوله] ٧٣[ Î)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖÏFøu‹s9 { )ليصرفونك )١ }  Çtã ü“ Ï% ©!$# !$ uΖøŠym ÷ρ r& 

š ø‹s9Î) { )من القرآن )٢ }  y“ ÎtIøtFÏ9 { )لتختلق، )٣ ،}  $ uΖøŠn= tã …çν uö xî ( #]ŒÎ)uρ { )لو )٤ ،

x8ρ  {فعلت ما دعوك إلـيه  ä‹sƒ ªB^ω WξŠÎ= yz ∩∠⊂∪ { )والوك وصافوك:  أي)٥ . 

]٧٤ [}  Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO { )على احلق بعصمتنا، )٦ ،}  ô‰ s) s9 £N‰ Ï. 

ß Ÿ2 ö s? { )متيل، :  أي)٧}  óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ { )أي قريبا من الفعل)٨  . 

]٧٥ [}  #]ŒÎ) š≈oΨ ø% sŒ`{ y#÷è ÅÊ Íο 4θ uŠys ø9$# y#÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9$# { )لو فعلت ذلك : ، أي)٩

ألذقناك ضعف عذاب احلياة وضعف عذاب املمات، يعين أضعفنا لك العذاب يف الدنيا 
ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7§  {. الضعف هو العذاب مسي ضعفا لتضاعف األمل فيه: وقيل. واآلخرة s9 

$ uΖøŠn= tã #ZÅÁ tΡ ∩∠∈∪ { )ناصرا مينعك من عذابنا: ، أي)١٠ . 

β  {: قوله تعاىل] ٧٦[ Î)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 š tΡρ –“ ÏtFó¡t s9 zÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θ ã_ Ì÷‚ ã‹Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )١١( ،

  ملا قدم رسول اهللا: قال الكليب. هذه اآلية مدنية: اختلفوا يف معىن اآلية فقال بعضهم

                                                 
 . ٧٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٧٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٧٤: ة اإلسراء آية سور) ٨(
 . ٧٥: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٧٥: سورة اإلسراء آية ) ١٠(
 . ٧٦: سورة اإلسراء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٠ 

يا أبا القاسم لقد علمت ما : املدينة كره اليهود مقامه باملدينة حسدا منهم، فأتوه وقالوا
اء فإن أرض األنبياء الشام، وهي األرض املقدسة، فإن كنت نبيا مثلهم هذه بأرض األنبي

إىل ذي احلليفة حىت : ويف رواية.  على ثالثة أميال من املدينة فأت الشام، فعسكر النيب
وقال جماهد . جيتمع إليه أصحابه وخيرج، فأنزل اهللا هذه اآلية واألرض هاهنا هي املدينة

ية مكية، هم املشركون أن خيرجوه منها فكفهم اهللا عنه األرض أرض مكة، واآل: وقتادة
وهذا أليق باآلية ألن ما قبلها خرب عن أهل مكة . حىت أمره باهلجرة، فخرج بنفسه

هم الكفار كلهم أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم : والسورة مكية وقيل
ملوا، واالستفزاز هو اإلزعاج  ومل ينالوا منه ما أ  رسوله وتظاهرهم عليه، فمنع اهللا

ŒÎ)uρ ω šχθ[#  {بسرعة،  èWt7ù= tƒ y7 x≈ n= Åz { )بعدك :  أي)١}  ω Î) WξŠÎ= s% ∩∠∉∪ { )ال :  أي)٢

يلبثون بعدك إال قليال حىت يهلكوا، فعلى هذا القول األول مدة حياهتم، وعلى الثاين ما بني 
 .  إىل املدينة إىل أن قتلوا ببدر خروج النيب

 }  sπ قوله] ٧٧[ ¨Ζ ß™  tΒ ô‰ s% $ uΖ ù= y™ ö‘ r& š n= ö6 s%  ÏΒ $ oΨ Î= ß™ :  أي)٣( } ) ‘•

كسنتنا، فانتصب حبذف الكاف، وسنة اهللا يف الرسل إذا كذبتهم األمم أال يعذهبم 
Ÿω  {. ما دام نبيهم بني أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بني أظهرهم عذهبم uρ ß‰ Åg rB 

$ oΨ ÏK ¨Ψ Ý¡ Ï9 ¸ξƒ Èθ øt rB ∩∠∠∪ { )أي تبديال)٤ ، . 

                                                 
 . ٧٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧٦: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠١ 

قوله تعاىل أَِقِم الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإلَى غََسِق اللَّْيِل َوقُْرآنَ الْفَْجِر ِإنَّ قُْرآنَ الْفَْجِر 
 .... كَانَ َمْشُهوًدا

%ÉΟÏ  {: قولـه] ٧٨[ r& nο 4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ، اختلفوا يف الدلوك، روي عن )١( } ¤±9$#

هو : الدلوك هو الغروب، وقال ابن عباس وابن عمر وجابر: عبد اهللا بن مسعود أنه قال
والشمس متيل إذا زالت زوال الشمس ومعىن اللفظ جيمعهما ألن أصل الدلوك امليل 

وغربت، واحلمل على الزوال أوىل القولني لكثرة القائلني به، وألنا إذا محلناه عليه كانت 
اآلية جامعة ملواقيت الصالة كلها، فدلوك الشمس يتناول صالة الظهر والعصر وإىل غسق 

> }  4’n الليل يتناول املغرب والعشاء، وقرآن الفجـر هو صالة الصبح، قوله Î) È,|¡xî 

È≅ ø‹©9$# { )وقت صالة : وقال قتادة. بدو الليل: ظهور ظلمته، وقال ابن عباس: ، أي)٢

%tβ#uöè  {غروب الشمس، : وقال جماهد. املغرب uρ Ìôf xø9$# ( { )يعين صالة الفجر، )٣ ،

مسي صالة الفجر قرآنا ألهنا ال جتوز إال بقرآن، وانتصاب القرآن من وجهني أحدمها أنه 
على اإلغراء : وأقم قرآن الفجر، قاله الفراء، وقال أهل البصرة: عطف على الصالة، أي

β¨  {آن الفجر، وعليك قر: أي Î) tβ#uöè% Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )يشهده : ، أي)٤

 . مالئكة الليل ومالئكة النهار

zÏΒ  {: قوله تعاىل] ٧٩[ uρ È≅ø‹©9$# ô‰¤f yγ tFsù Ïµ Î/ { )قم بعد نومك، والتهجد ال :  أي)٥

قيام : هتجد إذا قام بعد ما نام، وهجد إذا نام، واملراد من اآلية: يكون إال بعد النوم، يقال
 األمة، لقوله  يف االبتداء، وعلى الليل للصالة، وكانت صالة الليل فريضة على النيب

                                                 
 . ٧٨: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٧٨: سراء آية سورة اإل) ٢(
 . ٧٨: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٢ 

$  {: تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9$# ω Î) Wξ‹Î= s% ∩⊄∪ { )مث نزل التخفيف فصار )١ ،

: تعاىلقال اهللا : الوجـوب منسوخـا يف حق األمة بالصلوات اخلمس، وبقي االستحباب
}  (#ρ âtø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? çµ÷ΖÏΒ 4 { )وبقي الوجـوب يف حـق النيب)٢ ، قوله   }  \' s#Ïù$ tΡ 

y7 . زيادة لك، يريد فضيلة زائدة، على سائر الفرائض، فرضها اهللا عليك:  أي)٣( } 9©

وذهب قوم إىل أن الوجوب صار منسوخا يف حقه كما يف حق األمة، فصارت نافلة، وهو 
 }  # ومل يقل عليك، قوله) َناِفلَةً لََك( :قول جماهد وقتادة، ألن اهللا تعاىل قال |¤ tã βr& 

y7 sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )عسى من اهللا تعاىل واجب ألنه ال يدع أن يعطي )٤ 

عباده أو يفعل هبم ما أطمعهم فيه، واملقام احملمود هو مقام الشفاعة ألمته ألنه حيمده فيه 
ون واآلخرون، واألخبار يف الشفاعة متواترة كثرية وأول من أنكرها عمرو بن عبيد األول

 . وهو مبتدع باتفاق أهل السنة

≅  {  قوله] ٨٠[ è% uρ Éb>§‘  Í_ ù= Åz÷Šr& Ÿ≅ yz ô‰ãΒ 5−ô‰Ï¹  Í_ ô_Ì÷z r&uρ yl tøƒ èΧ 5−ô‰Ï¹ { )٥( ،

املراد من املدخل واملخرج اإلدخال واإلخراج، واختلف أهل التفسري فيه، فقال ابن عباس 
أدخلين مدخل صدق املدينة، وأخرجين خمرج صدق من مكة، نزلت حني : واحلسن وقتادة

وأخرجين خمرج صدق من مكة آمنا من املشركني، : وقال الضحاك.  باهلجرة أمر النيب
أدخلين يف أمرك الذي : وقال جماهد. وأدخلين مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح

أرسلتين به من النبوة مدخل صدق، وأخرجين من الدنيا وقد قمت مبا وجب علي من 
أدخلين مدخل صدق اجلنة وأخرجين خمرج : وعن احلسن أنه قال. حقها خمرج صدق

                                                 
 . ٢ - ١: سورة املزمل آية ) ١(
 . ٢٠: سورة املزمل آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة اإلسراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٣ 

معناه أدخلين : ن املناهي وقيلأدخلين يف طاعتك وأخرجين م: صدق من مكة وقيل
ال جتعلين ممن يدخل بوجه : حيث ما أدخلتين بالصدق، وأخرجين بالصدق، أي

ووصف اإلدخال . وخيرج بوجه، فإن ذا الوجهني ال يكون أمينا ووجيها عند اهللا
واإلخراج بالصدق ملا يئول إليه اخلروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما 

β¨  {: لصدق فقالوصف القدم با r& óΟ ßγ s9 tΠ y‰ s% A− ô‰ Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝ Íκ Í h5 u‘ 3 { )١( .}  ≅ yè ô_ $# uρ 

’ Í k<  ÏΒ y7Ρ à$ ©! $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ # Z ÅÁ ¯Ρ ∩∇⊃∪ { )ملكا : وقال احلسن. حجة بينة: ، قال جماهد)٢

قويا تنصرين به على من ناوأين وعزا ظاهرا أقيم به دينك، فوعده اهللا ليرتعن ملك 
 أال طاقة له هبذا األمر إال  علم نيب اهللا: قال قتادة. فارس والروم وغريمها فيجعله له

 .  سلطانا نصريا كتاب اهللا وحدوده وإقامة دينهبسلطان نصري، فسأل

% }  ö≅è قوله] ٨١[ uρ u!% y` ‘,ys ø9$# { )يعين القرآن، )٣ ،}  t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 { )٤( ،

احلق عبادة : وقيل. احلق اإلسالم، والباطل الشرك: أي الشيطان، قال قتادة، وقال السدي
≅βÎ) Ÿ¨  {. اهللا، والباطل عبادة األصنام ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδy— ∩∇⊇∪ { )زهقت :  ذاهبا، يقال)٥

 مكة يوم الفتح  دخل النيب {: عـن أيب معمر عن عبد اهللا، قال.  أي خرجتنفسه

َجاَء : " وحول البيت ستون وثالمثائة صنـم، فجعل يطعنهـا بعود يف يده ويقـول
%!u  {لُ، الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِط y` ‘,pt ø: $# $ tΒ uρ ä—Ï‰ö7ãƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9$# $ tΒ uρ ß‰‹Ïèãƒ ∩⊆∪ { )٧( } )٦( . 

                                                 
 . ٢: آية سورة يونس ) ١(
 . ٨٠: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٨١: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٨١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٨١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٤٠٠ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٤ 

$  }  ãΑÍi”t∴çΡuρ zÏΒ Èβ#uöà)ø9$# قوله] ٨٢[ tΒ uθ èδ Ö!$ xÏ© ×π uΗ ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   { )١( ،

بيان من : ونرتل من القرآن ما هو كله شفاء، أي: ليس للتبعيض، ومعناه) من( :قيل
الضاللة واجلهالة يتبني به املختلف ويتضح به املشكل ويستشفى به من الشبهة ويهتدى به 

Ÿω  {. وال اجلهل عنها ورمحة للمؤمننيمن احلرية، وهو شفاء القلوب بز uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# 

ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩∇⊄∪ { )ألن الظامل ال ينتفع به واملؤمن من ينتفع به فيكون رمحة له، وقيل)٢ ، :

 من حيث أن كل آية ترتل يتجدد منهم تكذيب ويزداد هلم خسارة، زيادة اخلسارة للظامل
مل جيالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان، قضى اهللا الذي قضى : قال قتادة

 . شفاء ورمحة للمؤمنني، وال يزيد الظاملني إال خسارا

$ sŒÎ)uρ#!  {: قولـه تعاىل] ٨٣[ oΨôϑ yè ÷Ρr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# uÚ{ôã r& { )عن ذكرنا ودعائنا، )٣ ،

}  $ t↔ tΡuρ Ïµ Î7ÏΡ$ pg¿2 ( { )وقال . ترك التقرب إىل اهللا بالدعاء، أي تباعد منا بنفسه، أي )٤

تعظم وتكرب، ويكسر النون واهلمزة محزة والكسائي، ويفتح النون ويكسر اهلمزة : عطاء
ناء من النوء : هو مبعىن نأى، وقيل: مثل جاء قيل) وناء( أبو بكر وقرأ ابن عامر وأبو جعفر

sŒÎ)uρ çµ#  {. وهو النهوض والقيام ¡¡tΒ •¤³9$# { )الشدة والضر، )٥ ،}  tβ%x. $U™θä↔tƒ ∩∇⊂∪ { )٦( ،

لضر والشدة، فإذا تأخرت اإلجابة وقيل معناه أنه يتضرع ويدعو عند ا. أي آيسا قنوطا
 . يئس وال ينبغي للمؤمن أن ييأس من اإلجابة، وإن تأخرت فيدع الدعاء

                                                 
 . ٨٢: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٨٢: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٨٣: ء آية سورة اإلسرا) ٣(
 . ٨٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٥ 

≅@ % }  ö≅è قوله] ٨٤[ à2 ã≅ yϑ÷è tƒ 4’n?tã Ïµ ÏFn= Ï.$ x© { )على : ، قال ابن عباس)١

: وقال القتييب. على طريقته اليت جبل عليها: قال الفراء. على خليقته: قال مقاتلو. ناحيته
: على السبيل الذي اختاره لنفسه، وهو من الشكل، يقال: وقيل. على طبيعته وجبلته

طريق ذو شواكل إذا : لست على شكلي وال شاكليت، وكلها لغات متقاربة، تقول العرب
كل امرئ : كل يعمل على ما يشبهه كما يقال يف املثل: تشعبت منه الطرق، وجماز اآلية

=öΝä3š/tsù ãΝn  {. يشبهه فعله ÷ær& ôyϑ Î/ uθ èδ 3“ y‰÷δ r& Wξ‹ Î6 y™ ∩∇⊆∪ { )أوضح طريقا)٢ ، . 

š  {: قوله تعاىل] ٨٥[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ { )واختلفوا )٣ ،

إنه جربيل، وهو قول احلسن : يف الروح الذي وقع السؤال عنه، فروى عن ابن عباس
جه لكل وجه سبعون ألف لسان ملك له سبعون ألف و: وقتادة، روي عن علي أنه قال

خلق على صور بين آدم هلم أيد وأرجل ورءوس : وقال جماهد. يسبح اهللا تعاىل بكلها
مل خيلق اهللا تعاىل خلقا : وليسوا مبالئكة وال ناس يأكلون الطعام، وقال سعيد بن جبري

 املراد منه عيسى عليه: وقيل. الروح هو القرآن: وقيل. أعظم من الروح غري العرش
السالم، فإنه روح اهللا وكلمته، ومعناه أنه ليس كما يقول اليهود وال كما يقول النصارى، 

وتكلم فيه . هو الروح املركب يف اخللق الذي حييل به اإلنسان، وهو األصح: وقال قوم
وقال . هو الدم أال ترى أن احليوان إذا مات ال يفوت منه شيء إال الدم: قوم فقال بعضهم

: وقال قوم. هو عرض. وقال قوم. احليوان بدليل أنه ميوت باحتباس النفسهو نفس : قوم
الروح معىن اجتمع فيه النور والطيب والعلو والعلم : وقال بعضهم. هو جسم لطيف

والبقاء، أال ترى أنه إذا كان موجودا يكون اإلنسان موصوفا جبميع هذه الصفات، فإذا 
قال .  وهو قول أهل السنة علمه إىل اهللاأن يوكل : خرج ذهب الكل، وأوىل األقاويل

                                                 
 . ٨٤: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٨٤: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٦ 

  إن اهللا مل يطلع على الروح ملكا مقربا وال نبيا مرسال وقولـه: عبد اهللا بن بريدة
}  È≅ è% ßyρ”9$# ôÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ { )م ريب، مـن علـ:  قيل)١}  !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& zÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) 

WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )هذا خطاب للرسول: يف جنب علم اهللا قيل:  أي)٢  .خطاب : وقيل

 يعلم  كان النيب: وقيل. علم الكثريأوتينا التوراة وفيها ال: لليهود ألهنم كانوا يقولون
واألول أصح ألن . معىن الروح ولكن مل خيرب به أحدا ألن ترك إخباره به كان علما لنبوته

 .  استأثر بعلمه اهللا

  {: قوله تعاىل] ٨٦[ È⌡s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© ¨ tyδ õ‹uΖs9 ü“ Ï% ©!$$ Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) { )يعين القرآن، )٣ ،

إنا كما منعنا علم الروح عنك وعن غريك، لو شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك يعين : معناه
ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7§  {القرآن،  s9 Ïµ Î/ $ uΖøŠn= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ { )من يتوكل برد القرآن : ، أي)٤

 . إليك

]٨٧ [}  ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ ÏiΒ š Îi/¢‘ 4 { )ولكن ال نشاء : ، هذا استثناء منقطع معناه)٥

β¨  {. ذلك رمحة من ربك Î) …ã& s#ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹n= tã #ZÎ7Ÿ2 ∩∇∠∪ { )فإن قيل كيف )٦ ،

املراد منه حموه من املصاحف وإذهاب ما يف : ؟ قيل يذهب القرآن وهو كالم اهللا
عة حىت اقرءوا القرآن قبل أن يرفع فإنه ال تقوم السا. وقال عبد اهللا بن مسعود. الصدور
يسري عليه ليال فريفع : هذه املصاحف ترفع فكيف مبا يف صدور الناس؟ قال: قيل. يرفع

 . ما يف صدورهم فيصبحون ال حيفظون شيئا وال جيدون يف املصاحف شيئا

                                                 
 . ٨٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٨٥: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٨٦: ة سورة اإلسراء آي) ٣(
 . ٨٦: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة اإلسراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٧ 

أُْتونَ قوله تعاىل قُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت الِْإْنُس َوالِْجنُّ َعلَى أَنْ َيأُْتوا ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن لَا َي
 .... ِبِمثِْلِه

≅  {: قوله جل وعال] ٨٨[ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $#  Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ 

È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ { )ال يقـدرون على ذلك، )١ ،}  öθ s9 uρ 

šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ { )عونا ومظاهرا، نزلت حني قال الكفار)٢ ، :

النظم والتأليف لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذهبم اهللا تعاىل، فالقرآن معجز يف 
واإلخبار عن الغيوب، وهو كالم يف أعلى طبقات املبالغة ال يشبه كالم اخللق، ألنه 

 . غري خملوق ولو كان خملوقا ألتوا مبثله

‰ }  ô قوله] ٨٩[ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö à) ø9 $#  ÏΒ È e≅ ä. 9≅ sW tΒ { )٣( ،

’#  {من كل وجه من العرب واألحكام والوعد والوعيد وغريها،  n1 r' sù ç sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ω Î) 

# Y‘θ à à2 ∩∇∪ { )جحودا)٤ ، . 

]٩٠ [}  (#θ ä9$ s% uρ  s9 š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 { )لن نصدقك، )٥ ،}  4 ®L ym t àf ø s? $ uΖ s9 z ÏΒ 

ÇÚ ö‘ F{ %  {أرض مكة .  يعين)٦( } #$ ·æθ ç7 .⊥ tƒ ∩⊃∪ { )عيونا:  أي)٧ . 

                                                 
 . ٨٨: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٨٨: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٨ 

]٩١ [}  ÷ρ r& tβθ ä3s? š s9 ×π ¨Ψy_ { )بستان، )١ ،}  ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5=uΖÏã uρ tÉdf xçG sù t≈ yγ ÷ΡF{$# 

$ yγ n=≈ n= Åz #·Éf øs? ∩⊇∪ { )تشقيقا)٢ ، . 

]٩٢ [}  ÷ρ r& xÝÉ)ó¡è@ u!$ yϑ ¡¡9$# $ yϑ x. |M ôϑ tãy— $ uΖøŠn= tã $ ¸|¡Ï. { )قرأ نافع وابن عامر )٣ ،

قطعا وهي مجع كسفة، وهي القطعة واجلانب مثل كسرة : وعاصم بفتح السني، أي
: وكسر، وقرأ اآلخرون بسكون السني على التوحيد، ومجعه أكساف وكسوف، أي

مجع معناه أيضا القطع، وهي : وقيل. أراد جانبها علينا: وقيل. تسقطها طبقا واحدا
بالفتح، حفص، ويف الروم ساكنة أبو ) كسفا( التكسري مثل سدرة وسدر يف الشعراء وسبأ

ρ÷  {. جعفر، وابن عامر r& u’ ÎAù's? «!$$ Î/ Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩⊄∪ { )كفيال : عباس، قال ابن )٤

بأصناف : هو مجع القبيلة أي: وقال جماهد. ضامنا: وقال الضحاك. أي يكفلون مبا تقول
هو من : وقال الفراء. عيانا أي نراهم مقابلة أي معاينة: وقال قتادة. املالئكة قبيلة قبيلة

 . معاينة: قول العرب لقيت فالنا قبيال، وقبيال أي

]٩٣ [}  ÷ρ r & t βθ ä3 t ƒ y 7 s 9 ×M øŠ t /  Ï iΒ >∃ ã ÷z ã— { )من ذهـب، وأصلـه :  أي)٥

ρ÷  {الزينة،  r & 4 ’ n ∋ ö s ’  {، تصعد، )٦( } ? Îû Ï ! $ y ϑ ¡¡9 $ ، هذا قول عبد اهللا )٧( } #

  {بن أيب أميـة،  s 9 u ρ š ∅ ÏΒ ÷σ œΡ y 7 Í hŠ Ï% ã Ï9 { )لصعودك، )٨ ،}  4  ®L y m t Α Í i” t ∴ è? 

                                                 
 . ٩١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٩١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٩٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٩٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٠٩ 

$ u Ζ øŠ n = t ã $ Y7≈ t F Ï. … çν äτ t  ø) ¯Ρ 3 { )أمرنا فيه باتباعك، )١ ،}  ö≅ è% t β$ y s ö7 ß™ ’ Î n1 u ‘ { )٢( ،

: يعين حممدا، وقرأ اآلخرون علـى األمـر، أي) قال( وقرأ ابن كثري وابن عامر
≅ö  {قـل يا حممـد،  y δ àMΖ ä.  ω Î) # Z | ³ o 0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊂∪ { )أمره بترتيهه )٣ ،

ومتجيده، على معىن أنه لو أراد أن يرتل ما طلبوا لفعل، ولكن اهللا ال يرتل اآليات 
على ما يقترحه البشر، وما أنا إال بشر وليس ما سألتم يف طوق البشر، واعلم أن 

 من اآليات واملعجزات ما يغين عن هذا كله، مثل  اهللا تعاىل قد أعطى النيب
قمر وتفجري العيون من بني األصابع وما أشبهها، والقوم القرآن وانشقاق ال

عامتهم كانوا متعنتني مل يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا، فرد اهللا عليهم 
 . سؤاهلم

$  {  قوله] ٩٤[ tΒ uρ yìuΖtΒ }¨$̈Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) æΛèεu!% y` #“ y‰ßγ ø9$# Hω Î) β r& (#þθ ä9$ s% { )٤( ،

y]yè  {جهال منهم،  t/r& ª!$# #Z|³o0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊆∪ { )لن : ، أراد أن الكفار كانوا يقولون)٥

 :  بعث اهللا إلينا ملكا فأجاهبم اهللا تعاىلنؤمن لك ألنك بشر، وهال

]٩٥ [}  ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# ×π x6Í×¯≈ n= tΒ šχθ à±ôϑ tƒ tÏiΨ Í≥yϑ ôÜãΒ { )مستوطنني )٦ ،

$  {مقيمني،  uΖø9̈”t∴ s9 ΟÎγ øŠn= tæ š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# $ Z6n= tΒ Zωθ ß™ §‘ ∩∈∪ { )من جنسهم ألن القلب )٧ ،

 . إىل اجلنس أميل منه إىل غري اجلنس

                                                 
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٩٥: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١٠ 

]٩٦ [}  ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Íκy−  Í_ øŠt/ öΝà6uΖ÷ t/uρ 4 { )أين رسوله إليكم، )١ ،}  …çµ ¯ΡÎ) 

tβ% x. Íν ÏŠ$ t7Ïè Î/ #MÎ7yz #ZÅÁ t/ ∩∉∪ { )٢( . 

 ....  فَُهَو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتِجَد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِنِهقوله تعاىل َوَمْن َيْهِد اللَُّه
]٩٧ [}   t Β u ρ Ï‰ öκ u ‰ ª ! $ # u θ ßγ s ù Ï‰ t G ôγ ßϑ ø9 $ # (  t Β u ρ ö≅ Î= ôÒ ãƒ  n = s ù y ‰ Åg r B öΝ çλ m ; u  ! $ u Š Ï9 ÷ρ r &  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ ( { )يهدوهنم، )٣ ،}  öΝ èδ ç à³ øt w Υ u ρ t Π öθ t ƒ Ïπ y ϑ≈ u Š É) ø9 $ # 4 ’ n ? t ã öΝ Îγ Ïδθ ã_ ãρ { )عن )٤ 

؟ قال يا رسول اهللا كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة: أنس أن رجال قال
إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن ميشيه على  {  النيب

$  { )٦( )٥( } وجهه \Š ôϑ ãã $ Vϑ õ3 ç/ u ρ $ tϑ ß¹ u ρ ( { )فإن قيل كيف وصفهم بأهنم )٧ ،

#  {: وقد قـال. عمـي وبكـم وصـم u  u ‘ u ρ t βθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 $ # u ‘$ ¨Ζ9 $ # { )٨( ،

)  {: وقـال # öθ t ã y Š š Ï9$ u Ζ èδ # Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊂∪ { )وقال)٩  :}  ( #θ ãè Ïÿ x œ $ o λ m ; $ Zà •‹ t ó s ? 

# Z Ïù y — u ρ ∩⊇⊄∪ { )حيشرون على ما : ، أثبت الرؤية والكالم والسمع؟ قيل)١٠

عميا ال : قال ابن عباس: ألشياء، وجواب آخروصفهم اهللا مث تعاد إليهم هذه ا

                                                 
 . ٩٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٩٦: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٩٧:  سورة اإلسراء آية )٣(
 . ٩٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 ). ٣/٢٢٩(، أمحد )٢٨٠٦(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار )٤٤٨٢(البخاري تفسري القرآن ) ٥(
 . ٢١٦١ / ٤ ومسلم يف املنافقني ٤٩٢ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٦(
 . ٩٧: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٣: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ١٢: سورة الفرقان آية ) ١٠(
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١٤١١ 

وقال . يرون ما يسرهم بكما ال ينطقون حبجة صما ال يسمعون شيئا يسرهم
هذا : وقال مقاتل. هذا حني يساقون إىل املوقف إىل أن يدخلوا النار: احلسن

)  {: حني يقال هلم #θ ä↔ | ¡ ÷z $ # $ p κ Ïù Ÿ ω u ρ Èβθ ßϑ Ï k= s 3 è? ∩⊇⊃∇∪ { )يصريون بأمجعهم )١ 

öΝ  {. عميا وبكما وصما ال يرون وال ينطقون وال يسمعون ßγ1 u ρ ù' ¨Β æΛ © y γ y _ ( 

$ y ϑ ¯= à2 ôM t 7 y z { )وقال . كن هليبهاس: كلما سكنت، أي: ، قال ابن عباس)٢

هو اهلدو من غري أن يوجـد نقصان : ضعفت وقيل: طفئت وقال قتادة: جماهد
Ÿ  {: يف أمل الكفار، ألن اهللا تعاىل قال ω ç ©I x  ãƒ óΟ ßγ ÷Ζ t ã { )كلما خبت : ، وقيل)٣

óΟ  {أي أرادت أن ختبو،  ßγ≈ t Ρ ÷Š Î— # Z Ïè y ™ ∩∠∪ { )املراد : وقودا، وقيل: ، أي)٤

$  {: من قوله y ϑ ¯= à2 ôM t 7 y z { )عيدوا فيها نضجت جلودهم واحترقت أ:  أي)٥

 . إىل ما كانوا عليه وزيد يف تسعري النار لتحرقهم

]٩٨ [}  y7 Ï9≡sŒ Νèδäτ !#t“ y_ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#ρ ãxx. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#þθ ä9$ s% uρ #sŒÏr& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈sàÏã $ ¹G≈ sùâ‘ uρ $ ¯ΡÏr& 

tβθ èOθãè ö7yϑ s9 $ Z)ù= yz #´‰ƒÏ‰y` ∩∇∪ { )فأجاهبم اهللا تعاىل)٦ ، . 

öΝs9uρ *  {: فقال] ٩٩[ r& (#÷ρ ttƒ ¨β r& ©!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ { )ا ، يف عظمته)٧

‘î  {وشدهتا،  ÏŠ$ s% #’ n?tã β r& t,è= øƒ s† óΟßγ n= ÷VÏΒ { )يف صغرهـم وضعفهـم، نظريه قوله )١ ،

                                                 
 . ١٠٨: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٩٧: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٩٨: سورة اإلسراء آية ) ٦(
  .٩٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
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١٤١٢ 

,ß  {: تعاىل ù= y⇐ s9 ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ç t9 ò2 r& ô ÏΒ È, ù= yz Ä¨$ ¨Ψ9 $# { )٢( .}  Ÿ≅ yè y_ uρ óΟ ßγ s9 

Wξ y_ r& { )وقتا لعذاهبم، : ، أي)٣}  ω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù { )هو : ، أنه يأتيهم، قيل)٤

’  {هو يوم القيامة، : املوت، وقيل n1 r' sù tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ω Î) # Y‘θ à ä. ∩∪ { )جحودا : ، أي)٥

 . وعنادا

]١٠٠ [}  ≅ è% öθ ©9 öΝ çFΡ r& tβθ ä3 Î= ôϑ s? t É !# t“ yz Ïπ yϑ ôm u‘ þ’ Î n1 u‘ { )وقيل. نعمة ريب:  أي)٦ :

#  {رزق ريب،  ]Œ Î) ÷Λ ä õ3 |¡ øΒ sπ  {، لبخلتم وحبستم، )٧( } }` u‹ ô± yz É−$ xΡ M} $# 4 { )٨( ،

نفق الرجل أي أملق وذهب أ: خشية النفاد، يقال: خشية الفاقة، قاله قتادة، وقيل: أي
%tβ  {ألمسكتم عن اإلنفاق خشية الفقر، : ذهب، وقيل: ماله ونفق الشيء، أي x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# # Y‘θ çG s% ∩⊇⊃⊃∪ { )خبيال ممسكا عن اإلنفاق: ، أي)٩ . 

$  }  ô‰s)s9uρ قوله] ١٠١[ oΨ ÷s?# u 4 y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ#u ;M≈ oΨÉi t/ ( { )دالالت : ، أي)١٠

هي العصا واليد البيضاء والعقدة : واضحات، فهي اآليات التسع، قال ابن عباس والضحاك
وقال . ه فحلها وفلق البحر والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدماليت كانت بلسان

                                                                                                                                            
 . ٩٩: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٥٧: سورة غافر آية ) ٢(
 . ٩٩: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ١٠٠: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ١٠١: سورة اإلسراء آية ) ١٠(
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١٤١٣ 

هي الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد : عكرمة وقتادة وجماهد وعطاء
 . والسنون ونقص الثمرات

. الطمس والبحر بدل السنني ونقص من الثمرات: وذكر حممد بن كعب القرظي
≅ö  {كتاب هن آيات ال: وقال بعضهم t↔ ó¡ sù { )يا حممد، )١ ،}  û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) øŒ Î) 

öΝ èδ u !% y` { )ز أن يكون اخلطاب معه واملراد غريه، وجيوز أن يكون ، موسى، جيو)٢

$tΑ  {. خاطبه عليه السالم وأمره بالسؤال ليتبني كذهبم مع قومهم s) sù … çµ s9 ãβ öθ tã ö Ïù ’ Î oΤ Î) 

š ‘Ζ àß V{ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ # Y‘θ ßs ó¡ tΒ ∩⊇⊃⊇∪ { )مطبوبا سحروك، قاله الكليب، وقال ابن : ، أي)٣

ساحرا فوضع : وقال الفراء وأبو عبيدة. مصروفا عن احلق: وقيل. خمدوعا: عباس
معطى علم السحر، فهذه العجائب اليت : وقال حممد بن جرير. املفعول موضع الفاعل
 . تفعلها من سحرك

]١٠٢ [}  tΑ$ s% { )موسى )٤ ،}  ô‰ s) s9 |M ÷Η Í> tã { )قرأ العامة بفتح التاء )٥ ،

مل يعلم : خطابا لفرعون، وقرأ الكسائي بضم التاء، ويروى ذلك عن علي، وقال
اخلبيث أن موسى على احلق، ولو علم آلمن ولكن موسى هو الذي علم، قال ابن 

ρ#)  {: علمه فرعون ولكنه عاند، قال اهللا تعاىل: عباس ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ 

öΝ åκ ß¦ àΡ r& $ Vϑ ù= àß # vθ è= ãæ uρ 4 { )وهذه القراءة وهي نصب التاء أصح يف املعىن وعليه )٦ ،

أكثر القراء، ألن موسى ال حيتج عليه بعلم نفسه، وال يثبت عن علي رفع التاء ألنه 
                                                 

 . ١٠١: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٠١: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٠١: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٤: سورة النمل آية ) ٦(
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١٤١٤ 

روي عن رجل من مراد عن علي، وذلك الرجل جمهول ومل يتمسك هبا أحد من 
$!  {القراء غري الكسائي،  tΒ tΑ t“Ρ r& Ï Iω àσ ¯≈ yδ { )هذه اآليات التسع، )١ ،}  ω Î) > u‘ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ t Í← !$ |Á t/ { )مجع بصرية أي يبصر هبا، )٢ ،}  ’ Î oΤ Î) uρ y7 ‘Ζ àß V{ 

Üχ öθ tã ö Ï≈ tƒ # Y‘θ ç7 ÷V tΒ ∩⊇⊃⊄∪ { )وقال . هالكا: وقال جماهد. ملعونا: ، قال ابن عباس)٣

ما ثربك عن هذا األمر : نوعا عن اخلري يقالأي مصروفا مم: وقال الفراء. مهلكا: قتادة
 . أي ما منعك وصرفك عنه

]١٠٣ [}  yŠ# u‘ r'sù β r& Νèδ ¨“ÏtG ó¡o„ { )أراد فرعون أن يستفزهم موسى وبين : ، أي)٤

‘zÏiΒ ÇÚö  {إسرائيل أي خيرجهم،  F{$# { )يعين أرض مصر، )٥ ،}  çµ≈oΨ ø% tøî r'sù tΒ uρ …çµ yè ¨Β 

$ YèŠÏΗ sd ∩⊇⊃⊂∪ { )وجنينا موسى وقومه)٦ ، . 

]١٠٤ [}  $ oΨ ù= è% uρ .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ { )أي من بعد هالك فرعون، )٧ ،}  û Í_ t6 Ï9 Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 

(#θ ãΖä3ó™ $# uÚö‘ F{$# { )يعين أرض مصر والشام، )٨ ،}  #sŒÎ* sù u!% y` ß‰ôã uρ Íο tÅz Fψ$# { )يعين )٩ ،

$  {يوم القيامة،  uΖ÷∞Å_ ö/ä3Î/ $ Z‹Ïs9 ∩⊇⊃⊆∪ { )واللفيف. مجيعا إىل موقف القيامة:  أي)١٠ :

                                                 
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٠٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ١٠٤: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ١٠٤: سورة اإلسراء آية ) ١٠(
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١٤١٥ 

لفت اجليوش إذا اختلطوا ومجع : اجلمع الكثري إذا كانوا خمتلطني من كل نوع، يقال
فإذا جاء وعد اآلخرة يعين : وقال الكليب. القيامة كذلك فيهم املؤمن والكافر والرب والفاجر

 . الرتاع من كل قوم من هنا وهنا لفوا مجيعا:  السماء جئنا بكم لفيفا أيجميء عيسى من
 .... قوله تعاىل َوِبالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوِبالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

]١٠٥ [}  Èd,pt ø: $$ Î/uρ çµ≈ oΨø9t“Ρr& Èd,pt ø: $$ Î/uρ tΑt“ tΡ 3 { )يعين القرآن، )١ ،}  !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) 

#ZÅe³u; ãΒ { )للمطيعني، )٢ ،}  #\ƒ É‹tΡuρ ∩⊇⊃∈∪ { )للعاصني)٣ ، . 

]١٠٦ [}  $ ZΡ#uöè% uρ çµ≈oΨ ø% tsù { )أنزلناه جنوما مل يرتل مرة واحدة، بدليل قراءة : ، قيل)٤

. بيناه: وقيل. فصلناه: بالتشديد، وقراءة العامة بالتخفيف، أي) ا فََرقَْناُهَوقُْرآًن( :ابن عباس
çν…  {. معناه فرقنا به بني احلق والباطل: وقال احلسن r&tø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’n?tã ;]õ3ãΒ { )٥( 

≈çµ  {دة وترسل يف ثالث وعشرين سنة، على تؤ: أي oΨø9̈“ tΡuρ Wξƒ Í”∴s? ∩⊇⊃∉∪ { )٦( . 

]١٠٧ [}  ö≅ è% (#θãΖÏΒ#u ÿÏµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (#þθ ãΖÏΒ ÷σè? 4 { )هذا على طريق الوعيد والتهديد، )٧ ،

}  ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# ÏΒ ÿÏ& Î#ö6 s% { )هم مؤمنو أهل الكتاب وهم الذين كانوا : ، قيل)٨

 مث أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمر بن نفيل  الدين قبل مبعث رسول اهللايطلبون 

                                                 
 . ١٠٥: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٠٥: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة اإلسراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١٦ 

#  {. وسلمان الفارسي وأيب ذر وغريهم s Œ Î) 4 ‘ n = ÷F ãƒ öΝ Íκ ö n = t ã { )يعين القرآن )١ ،

}  t βρ ” Ïƒ s † Èβ$ s % øŒ F | Ï9 { )أراد هبا : يسقطون على األذقان، قال ابن عباس:  أي)٢

#  {الوجوه،  Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ { )٣( . 

]١٠٨ [}  tβθ ä9θ à)tƒ uρ z≈ ys ö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôã uρ $ uΖÎn/u‘ Zωθ ãèøyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ { )كائنا : ، أي)٤

 . واقعا

]١٠٩ [}  tβρ ” Ïƒ s† uρ Èβ$ s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ { )يقعون على الوجوه : ، أي)٥

óΟ  {يبكون، البكاء مستحب عند قراءة القرآن،  èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ { )نزول القرآن، )٦ ،

}  % Yæθ à± äz ) ∩⊇⊃∪ { )خضوعا لرهبم، نظريه قوله تعاىل)٧ ، :}  # sŒ Î) 4’ n? ÷G è? ÷Λ Ïι ö‹ n= tæ 

àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ ÷q §9 $# (#ρ ” yz # Y‰ £∨ ß™ $ |‹ Å3 ç/ uρ ) ∩∈∇∪ { )٨( . 

]١١٠ [}  È≅è% (#θ ãã÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( { )سجد رسول : ، قال ابن عباس)٩

إن : يا اهللا يا رمحن، فقال أبو جهل:  مبكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول يف سجوده اهللا
ومعناه أهنما امسان . )١٠(  تعاىل هذه اآليةحممدا ينهانا عن آهلتنا وهو يدعو إهلني، فأنزل اهللا

                                                 
 . ١٠٧: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١٠٧: ية سورة اإلسراء آ) ٢(
 . ١٠٧: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ١٠٨: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ٩(
 . ٣٤٨ / ٥ والدر املنثور ٣٤١اب الرتول للواحدي ص وانظر أسب١٨٢ / ١٥أخرجه الطربي يف التفسري ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١٧ 

$  {لواحد  wƒ r& $̈Β (#θãã ô‰s? { )صلة معناه أيا ما تدعوا من هذين االمسني ومن مجيع ) ما( ،)١

&ã  {أمسائه،  s#sù â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# 4 Ÿω uρ öyγ øgrB y7 Ï?Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôMÏù$ sƒ éB $ pκÍ5 { )نزلت ورسول )٢ 

 خمتف مبكة إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا مسعه املشركون سبوا القرآن  اهللا
أي بقراءتك فيسمع ) َولَا َتْجَهْر ِبَصلَاِتَك(  ل اهللا تعاىل لنبيهومن أنزله ومن جاء به، فقا

ÆtFö/$#uρ t  {املشركون فيسبوا القرآن، وال ختافت هبا عن أصحابك فال تسـمعهـم  ÷t/ 

y7 Ï9≡sŒ Wξ‹Î6 y™ ∩⊇⊇⊃∪ { )نزلت : وقال قوم.  أمسعهم وال جتهر حىت يأخذوا عنك القرآن)٤( )٣

 . أنزل ذلك يف الدعاء: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. اآلية يف الدعاء

]١١١ [}  È≅ è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ { )أمر اهللا نبيه)٥ ،  بأن 

حيمد على وحدانيته، ومعىن احلمد هللا هو الثناء عليه مبا هو أهله، قال احلسني بن 
óΟ  {معناه احلمد هللا الذي عرفين أنـه مل يتخـذ ولدا، : الفضل s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î Ÿ° 

’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z Ï iΒ É eΑ —%! مل يذل حىت حيتاج إىل ويل : ، قال جماهد)٦( } ) #$

çν  {يتعزز به  ÷ É i9 x. uρ # M Î7 õ3 s? ∩⊇⊇⊇∪ { )وعظمه عن أن يكون له شريك أو ويل: ، أي)٧ . 

                                                 
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ٣(
 . ،. ٣٢٩ / ١ ومسلم يف الصالة ٤٠٤ / ٨أخرجه البخاري يف تفسري سورة اإلسراء ) ٤(
 . ١١١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ١١١:  آية سورة اإلسراء) ٦(
 . ١١١: سورة اإلسراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١٨ 

 سورة الكهف ) ١٨(
 ..... قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب َولَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوَجا

] ١ [}  ß‰÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 4’n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈ tG Å3ø9$# { )أثىن اهللا على نفسه بإنعامه )١ 

 بالذكر، ألن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على  على خلقه، وخص رسول
≅ óΟs9uρ  {. اخلصوص وعلى سائر الناس على العموم yèøgs† …ã&©! % y ùθ Ïã 2 ∩⊇∪ { )٢( . 

]٢ [}  $ VϑÍhŠs% { )فيه تقدمي وتأخري معناه أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل )٣ ،

قيما على الكتب كلها : وقال الفراء. عدال:  عباسقال ابن. أي مستقيما) قيما( له عوجا
أنزل : ليس على التقدمي والتأخري بل معناه: وقال قتادة. مصدقا هلا ناسخا لشرائعها: أي

≅  }  óΟs9uρ قوله. على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، ولكن جعله قيما yèøgs† …ã& ©! 

% y ùθ Ïã 2 ∩⊇∪ { )خمتلفا، على ما قال اهللا تعاىل:  أي)٤ :}  öθ s9uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰y ùθ s9 

ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { )وروي عن ابن عباس يف قوله . معناه مل جيعله خملوقا: وقيل )٥

}  $ ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã { )غري خملوق:  أي)٦ .}  u‘ É‹ΖãŠÏj9 $ U™ ù't/ #Y‰ƒ Ï‰x© { )٧( ،

                                                 
 . ١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٢: سورة الكهف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤١٩ 

ÏiΒ çµ  {أي لينذر ببأس شديد،  ÷Ρà$ ;tÏe±u  {، أي من عنده، )١( } !© ãƒ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# zƒ Ï% ©!$# 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ¨β r& öΝßγ s9 #·ô_ r& $ YΖ|¡ym ∩⊄∪ { )أي اجلنة. )٢ . 

]٣ [}  šÏVÅ3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù #Y‰t/r& ∩⊂∪ { )مقيمني فيه:  أي)٣ . 

]٤ [}  u‘ É‹Ζãƒ uρ š Ï%©!$# (#θ ä9$ s% x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ ∩⊆∪ { )٤( . 

 ..... قوله تعاىل َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َولَا ِلآَباِئِهْم
]٥ [}  $ ¨Β Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ 5Ο ù= Ïæ Ÿω uρ óΟ Îγ Í← !$ t/ Kψ 4 { )أي قالوه عن جهل ال عن )٥ ،

ôN  {علم،  u ã9 x. { )أي عظمت، )٦ ،}  Zπ yϑ Î= Ÿ2 { )نصب على التمييز، يقال)٧ ، :

ßl  {فانتصب، ) من( من كلمة، فحذف: وقيل. تقديره كربت الكلمة كـلمة ã øƒ rB 

ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& 4 { )تظهر من أفواههم، :  أي)٨}  β Î) šχθ ä9θ à) tƒ { )ما يقولون، )٩ ،

}  ω Î) $ \/ É‹ x. ∩∈∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٢: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢: كهف آية سورة ال) ٢(
 . ٣: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٥: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٢٠ 

]٦ [}  y7 ¯= yè n= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø¯Ρ #’ n?tã öΝÏδ Ì≈ rO# u { )من بعدهم، )١ ،}  β Î) óΟ©9 (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 

#x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰y⇔ø9$# { )القرآن، :  أي)٢}  $ ¸y™ r& ∩∉∪ { )غضبا: ، أي حزنا وقيل)٣ . 

]٧ [}  $ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ oΨƒ Î— $ oλ أي زينة يف احليات : ، فإن قيل)٤( } ;°

. فيها زينة على معىن أهنا تدل على وحدانية اهللا تعاىل: والعقارب والشياطني؟ قيل
أراد هبم العلماء : وقيل. أراد به الرجال خاصة هم زينة األرض: وقال جماهد
#  {. هنار، كما قالالزينة بالنبات واألشجار واأل: وقيل. والصلحاء ¨L ym !# sŒ Î) ÏN x‹ s{ r& 

ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sù ã ÷z ã— ôM oΨ −ƒ ¨— $# uρ { )٥( .}  óΟ èδ uθ è= ö7 oΨ Ï9 { )لنختربهم، )٦ ،}  öΝ åκ š‰ r& ß |¡ ôm r& 

Wξ yϑ tã ∩∠∪ { )أيهم أترك للدنيا. وقيل. ، أي أصلح عمال)٧ . 

]٨ [}  $ ¯ΡÎ)uρ tβθ è= Ïè≈yf s9 $ tΒ $ pκö n= tæ #Y‰‹Ïè |¹ #·— ãã_ ∩∇∪ { )فالصعيد وجه األرض، وقيل )٨ ،

 . جزرت األرض إذا أكل نباهتا: يقال. هو التراب، جرزا يا بسا أملس ال ينبت شيئا

ôΘ  {: قوله تعاىل] ٩[ r& |M ö6 Å¡ ym ¨β r& |=≈ ys ô¹ r& É# ôγ s3 ø9 $# ÉΟŠ Ï% §9 $# uρ (#θ çΡ% x. ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 

$ ·6 pg xå ∩∪ { )يعين أظننت يا حممد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا )٩ ،

معناه إهنم ليسوا بأعجب من آياتنا فإن ما : وقيل. عجبا أي هم عجب من آياتنا
                                                 

 . ٦: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٦: ة سورة الكهف آي) ٢(
 . ٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٥(
 . ٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٧: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٨: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٩: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٢١ 

هو : م، والكهفخلقت من السموات واألرض وما فيهن من العجائب أعجب منه
هو لوح كتب فيه أمساء : الغار يف اجلبل، واختلفوا يف الرقيم، قال سعيد بن جبري

أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر األقاويل، مث وضعوه على باب الكهف وكان 
: اللوح من رصاص، وقيل، من حجار، فعلى هذا يكون الرقيم مبعىن املرقوم، أي

هو اسم للوادي الذي فيه :  عن ابن عباس أنه قالوحكي. الكتابة: املكتوب، والرقم
: أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي وهو جانبه، وقال كعب األحبار

اسم للجبل الذي فيه : هو اسم للقرية اليت خرج منها أصحاب الكهف، وقيل
 . الكهف، مث ذكر اهللا قصة أصحاب الكهف

“ (øŒÎ  {: فقال] ١٠[ uρ r& èπ u‹÷FÏø9$# ’ n<Î) É#ôγ s3ø9$# { )أوى فالن : ، أي صاروا إليه، يقال)١

’  {اختذه مرتال : إىل موضع كذا أي n< Î) É#ôγ s3ø9$# { )وهو غار يف جبل خملوس واسم )٢ ،

θ#)  {. خريم: الكهف ä9$ s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?# u ÏΒ y7Ρà$ ©! Zπ tΗôqy‘ { )ومعىن الرمحة اهلداية يف . )٣

⋅ø  {الرزق، : وقيل. الدين Ähyδ uρ $ oΨ s9 { )يسر لنا، )٤ ،}  ôÏΒ $ tΡÌøΒ r& #Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪ { )أي)٥ ، :

خمرجا من الغار يف : رشدا أي: ك وما فيه رشدنا، وقال ابن عباسما نلتمس من خري رضا
 . سالمة

]١١ [}  $ oΨ ö/u|Øsù #’ n?tã öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u { )معناه : وقيل. ، أي أمنناهم وألقينا عليهم النوم)٦

’  {ئم إذا مسع الصوت ينتبه، منعنا نفوذ األصوات إىل مسامعهم، فإن النا Îû É#ôγ s3ø9$# 

                                                 
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١١: سورة الكهف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٢٢ 

šÏΖÅ™ #YŠy‰tã ∩⊇⊇∪ { )أمنناهم سنني معدودة وذكر العدد على سبيل التأكيد: ، أي)١ .

 . ذكره يدل على الكثرة فإن القليل ال يعد يف العادة: وقيل

]١٢ [}  ¢Ο èO öΝ ßγ≈ u Ζ ÷V y è t z  {، يعين من نومهم، )٢( } / Ο n = ÷è u Ζ Ï9 { )أي)٣  :

“‘  {علم املشاهدة  r & È ÷ t / ÷“ Ït ø: $ 4  {الطائفتني، : ، أي)٤( } #  | Â ôm r & $ y ϑ Ï9 ( # þθ èW Î6 s 9 

# Y‰ t Β r وذلك أن أهل القرية تنازعوا يف مدة لبثهم يف الكهف . )٥( } ∪⊅⊆∩ &

4  {واختلفوا يف قوله   | Â ôm r & $ y ϑ Ï9 ( # þθ èW Î6 s  حفظ ملا مكثوا يف كهفهم نياما )٦( } 9

 . عددا ونصبه على التفسري: وقال جماهد. غاية: أمدا أي

]١٣ [}  ß øt ªΥ È à) t Ρ y 7 ø‹ n = t ã { )نقرأ عليك )٧ }  Ν èδ r ' t 7 t Ρ { )خرب )٨ ،

È  {. أصحاب الكهف d, y s ø9 $ $ Î/ 4 { )بالصدق )٩ ،}  öΝ åκ ¨Ξ Î) îπ u ‹ ÷F Ïù { )شبان، )١٠ ،

}  ( #θ ãΖ t Β# u  óΟ Îγ Î n/ t  Î/ óΟ ßγ≈ t Ρ ÷Š Î— u ρ “ W‰ èδ ∩⊇⊂∪ { )إميانا وبصرية)١١ ، . 

                                                 
 . ١١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٢: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ١٣: ة سورة الكهف آي) ٧(
 . ١٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٣: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ١٣: سورة الكهف آية ) ١٠(
 . ١٣: سورة الكهف آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي
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]١٤ [}  $ oΨ ôÜt/u‘ uρ { )شددنا، )١ }  4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% { )بالصرب والتثبيت وقويناهم ،)٢ 

بنور اإلميان حىت صربوا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش 
$øŒÎ) (#θãΒ  {وفروا بدينهم إىل الكهف،  s% { )بهم على ترك ، بني يدي دقيانوس حني عات)٣

θ#)  {عبادة الصنم،  ä9$ s)sù $ uΖš/u‘ > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ s9 (#uθ ãã ô‰¯Ρ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈ s9Î) ( { )٤( ،

$! ô‰s)©9  {قالوا ذلك ألن قومهم كانوا يعبدون األوثان،  oΨ ù= è% #]ŒÎ) $ ¸ÜsÜx© ∩⊇⊆∪ { )يعين إن )٥ ،

وأصل . كذبا: وقال قتادة. جورا: دعونا غري اهللا لقد قلنا إذا شططا، قال ابن عباس
 . الشطط واإلشطاط جماوزة القدر واإلفراط

]١٥ [}  Ï I ω àσ ¯ ≈ y δ $ o Ψ ãΒ öθ s )  {، يعين أهـل بلدهـم، )٦( } % #ρ ä‹ s ƒ ªB $ #  ÏΒ 

ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ { )اهللا، ، أي من دون)٧ }  Zπ y γ Ï9# u  ( { )يعين األصنـام يعبدوهنا، )٨ ،

}  Ÿ ω öθ š  {، أي هال، )٩( } 9© χθ è? ù' t ƒ Ο Îγ øŠ n = t æ { )أي علـى عبادهتم، )١٠ ،

                                                 
 . ١٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٤: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٤: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٤: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٥: ف آية سورة الكه) ٦(
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ١٠(
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}  ¤ ≈ s Ü ù= Ý¡ Î0 & Î i t ô  {، حبجة واضحة، )١( } ) / y ϑ s ù ãΝ n = øß r & Ç £ϑ ÏΒ 3 “ u  t I øù $ # ’ n ? t ã « ! $ # 

$ \/ É‹ x  . ، وزعم أن له شريكا أو ولدا)٢( } ∪∋⊆∩ .

 .... قوله تعاىل َوِإِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِإلَّا اللََّه
ÏŒÎ)uρ öΝèδθßϑ  {:  مث قال بعضهم لبعض]١٦[ çG ø9u”tIôã $  {، يعين قومكم، )٣( } #$ tΒ uρ 

šχρ ß‰ç6 ÷ètƒ ω Î) ©!$# { )قرأ ابن مسعود َوَما َيْعُبُدونَ من دون اللََّه، وأما القراءة املعروفة )٤ ،

إذا اعتزلتموهم ومجيع ما : فمعناها أهنم كانوا يعبدون اهللا ويعبدون معه األوثان يقول
ÿ…ãρ#)  {يعبدون إال اهللا فإنكم مل تعتزلوا،  ù'sù ’n< Î) É#ôγ s3ø9$# { )فاجلأوا إليـه، )٥ ،}  ÷à³⊥ tƒ 

ö/ä3s9 { )يبسط لكم، )٦ ،}  Νä3š/u‘ ÏiΒ Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ ø⋅ Ähyγ ãƒ uρ /ä3s9 { )يسهل لكم، )٧ ،}  ôÏiΒ 

/ä.ÌøΒ r& $ Z)sùöÏiΒ ∩⊇∉∪ { )قرأ أبو جعفر ونافع وابن . رفقكمما يعود إليه يسركم و:  أي)٨

بفتح امليم وكسر الفاء، وقرأ اآلخرون بكسر امليم وفتح الفاء، ومعنامها ) مرفقا( عامر
 . واحد، وهو ما يرتفق به اإلنسان

“ *  {: قوله تعاىل] ١٧[ ts? uρ }§ôϑ ¤±9$# #sŒÎ) M yè n= sÛ â‘ uρ≡t“ ، قرأ ابن عامر )٩( } ?¨

بسكون الزاي وتشديد الراء على وزن حتمر، وقرأ أهل الكوفة بفتح الزاي : ويعقوب

                                                 
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٦: الكهف آية سورة ) ٦(
 . ١٦: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ١٦: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٩(
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متيل وتعدل، : خفيفة وألف بعدها، وقرأ اآلخرون بتشديد الزاي، وكلها مبعىن واحد، أي
}  tã óΟÎγ Ïôγ x. šV#sŒ ÈÏϑ u‹ø9$# { )جانب اليمني، :  أي)١}  #sŒÎ)uρ M t/{xî öΝåκÝÎ Ìø)¨? { )٢( ،

#N|  {تتركهم وتعدل عنهم، : أي sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$# { )أصل القرض القطع، )٣ ،}  öΝèδ uρ ’ Îû 

;ο uθ ôf sù çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )كان كهفهم : ومجعها فجوات، قال ابن قتيبةمتسع من الكهف :  أي)٤

مستقبل بنات نعش، ال تقع فيه الشمس عند الطلوع وال عند الغروب وفيما بني ذلك، 
اختار اهللا هلم مضطجعا يف مقناة ال تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم حبرها وتغري : قال

وقال . وغمومهألواهنم وهم يف متسع يناهلم برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 
هذا القول خطأ وهو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش فكانت الشمس ال تقع : بعضهم

: عليهم ولكـن اهللا صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم، أال ترى أنه قال
}  y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# 3 { )مـن عجائب صنـع اهللا ودالالت قدرتـه اليت يعترب )٥ ،

tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ  {هبا،  ßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ { )من يضلله اهللا ومل يرشده، : ، أي)٦

}  n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 $ |‹Ï9uρ { )معينا، )٧ ،}  #Y‰Ï© ó‘∆ ∩⊇∠∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ١٧: ورة الكهف آية س) ٧(
 . ١٧: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٢٦ 

öΝ  {: قولـه تعاىل] ١٨[ åκ â: | ¡ øt r B u ρ $ Wß$ s ) ÷ƒ r يقظ، : منتبهني مجع:  أي)١( } &

}  öΝ èδ u ρ ×Šθ è% â‘ 4 { )ع راقد مثل قاعد وقعود وإمنا اشتبه حاهلم ألهنم ، نيام مج)٢

öΝ  {كانوا مفتحة أعينهم يتنفسون وال يتكلمون،  ßγ ç6 Ï k= s ) çΡ u ρ | N# s Œ È Ïϑ u ‹ ø9 $ # | N# s Œ u ρ 

ÉΑ$ y ϑ Ï e±9 $ : قال ابن عباس. ة للجنب األيسر، مرة للجنب األمين ومـر)٣( } ) #

: وقيل. كانوا يقلبون يف السنة مرة من جنب إىل جنب لئال تأكل األرض حلومهم
كان هلم يف كل سنة تقلبان، : وقال أبو هريرة. كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم

}  Ο ßγ ç6 ù= x . u ρ ÔÝ Å¡≈ t / Ïµ øŠ t ã# u ‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ u θ ø9 $ $ Î/ 4 { )أكثر أهل التفسري على أنه كان )٤ ،

أنه كان أسد أو مسي األسد كلبا فإن : وروي عن ابن جريج. من جنس الكالب
 كلبا من اللهم سلط عليه {:  دعا على عتبة بن أيب هلب فقال النيب

Ï‰Š  { فافترسه أسد، واألول املعروف قوله )٥( } كالبك Ï¹ u θ ø9 $ $ Î/ 4 { )قال )٦ 

: وقال السدي. عتبة الباب: وقال عطاء. والوصيد فناء الكهف: جماهد والضحاك
مل يكن للكهف باب : اية عكرمة عن ابن عباس، فإن قيلوهو رو. الوصيد الباب
معناه موضع الباب والعتبة كان الكلب قد بسط ذراعيه وجعل : وال عتبة؟ قيل
كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب : قال السدي. وجهه عليهم

 معهم وإذا انقلبوا إىل اليمني كسر الكلب أذنه اليمىن ورقد عليها، وإذا انقلبوا

                                                 
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣٩ / ٤ ووافقه الذهيب وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ٥٣٩ / ٢صححه احلاكم يف املستدرك ) ٥(
 . ١٨: كهف آية سورة ال) ٦(
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Èθ  {. ورقد عليها. إىل الشمال كسر أذنه اليسرى s 9 | M ÷è n = ©Û $ # öΝ Íκ ö n = t ã { )يا )١ ،

|  {حممد،  M ø‹ ©9 u θ s 9 óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ # Y‘# t  Ïù { )ملا ألبسهم اهللا من اهليبة حىت ال يصل )٢ ،

|  {إليهم أحد حىت يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم اهللا تعاىل من رقدهتم،  M ø⁄ Î= ßϑ s 9 u ρ 

öΝ åκ ÷] ÏΒ $ Y6 ôã â‘ ∩⊇∇∪ { )خوفا قرأ أهل احلجاز بتشديد الالم واآلخرون بتخفيفها )٣ ،

ألن : وقال الكليب. من وحشة املكان: واختلفوا يف أن الرعب كان ملاذا؟ قيل
أعينهم كانت مفتحة كاملستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام وقيل لكثرة 

 تعاىل إن اهللا: وقيل. شعورهم وطول أظفارهم ولتقلبهم من غري حس وال شعور
 . منعهم بالرعب لئال يراهم أحد

y7Ï9≡x‹Ÿ2  {: قوله تعاىل] ١٩[ uρ óΟßγ≈ oΨ÷Wyè t/ { )أي كما أمنناهم يف الكهف )٤ ،

النومة اليت تشبه املوت، وحفظنا أجسادهم من البلى على طول الزمان فكذلك بعثناهم من 
}  (#θ ä9u!$ |¡tG uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )ليسأل بعضهم بعضا والالم فيه الم العاقبة ألهنم مل يبعثوا )٥ 

$tΑ  {للسؤال،  s% ×≅ Í←!$ s% öΝåκ÷]ÏiΒ { )وهو رئيسهـم مكسلمينا، )٦ ،}  öΝŸ2 óΟçFø[Î6 s9 ( { )٧( ،

إهنم راعهم ما فاهتم من الصالة : قالوي. يف نومكم وذلك أهنم استنكروا طول نومهم
θ#)  {فقالوا ذلك،  ä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ { )وذلك أهنم دخلوا الكهف غدوة فقالوا فانتبهوا )٨ ،

                                                 
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٨: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٨(
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ρ÷  {: وا وقد بقيت من الشمس بقية، فقالوالبثنا يوما مث نظر: حني انتبهـوا عشية فقالوا r& 

uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ 4 { )فلما نظروا إىل شعورهـم وأظفارهم علموا أهنم لبثوا أكثر من يوم، )١ ،

}  (#θ ä9$ s% öΝä3š/u‘ ÞΟn= ôã r& $ yϑ Î/ óΟçFø[Î6 s9 { )إن رئيسهم مكسلمينا ملا مسع االختالف : ، وقيل)٢

þθ#)  {دعوا االختالف ربكـم أعلم مبا لبثتـم، . بينهم قال èWyè ö/$$ sù Νà2 y‰ym r& öΝä3Ï% Í‘ uθ Î/ 

ÿÍν É‹≈ yδ { )يعين متليخا، قرأ أبو عمرو ومحزة وأبو بكر بورقكم ساكنة الراء والباقون )٣ ،

>n’  {. بكسرمها ومعنامها واحد وهي الفضة مضروبـة كانت أو غري مضروبـة Î) 

Ïπ oΨƒÏ‰yϑ ø9$# { )هي طرسوس وكان امسهـا يف اجلاهلية أفسوس فسموها يف : ، قيل)٤

=öÝàΖuŠù  {اإلسالم طرسوس،  sù !$ pκš‰ r& 4‘x.ø— r& $ YΒ$ yè sÛ { )أحل طعاما حىت ال يكون من :  أي)٥

أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن وال يكون من ذبيحة من : غصب أو سبب حرام، وقيل
وقال . أطيب طعاما: وقال الضحاك. يذبح لغري اهللا وكـان فيهم مؤمنون خيفون إمياهنم

أرخص : قيلو. أكثر، وأصل الزكاة الزيادة: وقال عكرمة. أجود طعاما: مقاتل بن حيان
=Νà6Ï?ù'uŠù  {. طعاما sù 5−ø— ÌÎ/ çµ÷Ψ ÏiΒ { )أي قوت وطعام تأكلونه، )٦ ،}  ô#©Ün= tG uŠø9uρ { )٧( ،

                                                 
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٩: ة الكهف آية سور) ٢(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٧(
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Ÿω  {وليترفق يف الطريق ويف املدينـة وليكـن يف ستر وكتمان،  uρ ¨β tÏèô±ç„ { )وال )١ ،

öΝà6Î/ #´‰ym  {يعلمن  r& ∩⊇∪ { )من الناس)٢ ، . 

]٢٠ [}  öΝåκ̈ΞÎ) β Î) (#ρ ãyγ ôàtƒ ö/ä3ø‹n= tæ { )يعلموا مبكانكم، : ، أي)٣}  óΟä.θ ßϑ ã_ ötƒ { )٤( 
كان من عادهتم : يقتلوكم، وقيل: وقيل. يشتموكم ويؤذوكم بالقول: قال ابن جريج

ρ÷  {يضربوكم، : وقيل. القتل باحلجارة وهو أخبث القتل r& öΝà2ρ ß‰‹Ïèãƒ ’ Îû öΝÎγ ÏF̄= ÏΒ { )٥( 
s9uρ (#þθ  {إىل الكفر، : أي ßs Î= øè? #¸ŒÎ) #Y‰t/r& ∩⊄⊃∪ { )إن عدمت إليه)٦ ، . 

 .... ْرَنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا َرْيَب ِفيَهاقوله تعاىل َوكَذَِلَك أَْعثَ
 }  y7 قوله] ٢١[ Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ tΡ÷sYôã r& { )أطلعنا، :  أي)٧}  öΝÍκö n= tã { )يقال)٨ ، :

þθ#)  {عثرت على الشيء إذا اطلعت عليه وأعثرت غريي أي أطلعته،  ßϑ n= ÷è u‹Ï9 χ r& y‰ôã uρ «!$# 

A,ym { )يعين أصحاب بيدروس احلاكـم حني بعثوا الذين أنكروا البعث، )٩ ،}  ¨β r&uρ 

sπ tã$¡¡9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ !$ yγŠ Ïù øŒÎ) tβθ ãã t“≈oΨ oKtƒ öΝæη uΖ÷ t/ öΝèδtøΒ r& ( { )يتنازعون يف . ، قال ابن عباس)١٠

نبين عليهم مسجدا يصلي فيه الناس ألهنم على ديننا، وقال : البنيان، فقال املسلمون

                                                 
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٩: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٠:  سورة الكهف آية )٥(
 . ٢٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ١٠(
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١٤٣٠ 

تنازعوا يف البعث، فقال : وقال عكرمة. نبين عليهم بنيانا ألهنم من أهل ديننا: املشركون
فبعثهم اهللا تعاىل البعث لألجساد واألرواح، وقال قوم لألرواح دون األجساد، : املسلمون

 . وأراهم أن البعث لألجساد واألرواح

θ#)  {. يف عددهم: وقيل. تنازعوا يف مدة لبثهم: وقيل ä9$ s) sù (#θ ãΖ ö/ $# Ν Íκ ö n= tã $ YΖ≈ u‹ ÷Ζ ç/ ( 

öΝ ßγ š/ §‘ ãΜ n= ôã r& óΟ Îγ Î/ 4 tΑ$ s% š Ï% ©! $# (#θ ç7 n= yñ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì øΒ r& { )بيدروس امللك وأصحـابه، )١ ،

}  χ x‹ Ï‚ −G oΨ s9 Ν Íκ ö n= tã # Y‰ Éf ó¡ ¨Β ∩⊄⊇∪ { )٢( . 

]٢٢ [}  tβθ ä9θ à) u‹ y™ ×π sW≈ n= rO óΟ ßγ ãè Î/# §‘ óΟ ßγ ç6 ù= x. šχθ ä9θ à) tƒ uρ ×π |¡ ÷Η s~ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ öΝ åκ â: ù= x. $ RΗ ød u‘ 

Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ ( { )ي ظنا وحدسا مع غري يقني، ومل يقل هذا يف حق السبعة، فقال، أ)٣ :

}  šχθ ä9θ à) tƒ uρ { )املسلمـني، :  يعنـي)٤}  ×π yè ö7 y™ öΝ åκ ß] ÏΒ$ rO uρ öΝ åκ â: ù= Ÿ2 4 { )٥( ،

öΝ  {: اختلفوا يف الواو يف قوله åκ ß] ÏΒ$ rO uρ { )هي : وقيل. تركها وذكرها سواء.  وقيل)٦

اختالفهم، ومت الكالم عند قوله ويقولون سبعة مث واو احلكم والتحقيق كأنه حكى 
öΝ  {: حقق هذا القول بقوله åκ ß] ÏΒ$ rO uρ öΝ åκ â: ù= Ÿ2 4 { )والثامن ال يكون إال بعد )٧ 

واحد اثنان ثالثة أربعة : رب تعد فتقولهذه واو الثمانية، وذلك أن الع: وقيل. السابع
مخسة ستة سبعة ومثانية، ألن العقد كان عندهم سبعة كما هو اليوم عندنا عشرة، 

                                                 
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٧(
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šχθ  {: نظريه قوله تعالـى ç6 Í≥ ¯≈ −F9 $# šχρ ß‰ Î7≈ yè ø9 $# šχρ ß‰ Ïϑ≈ pt ø: :  إىل قولـه)١( } #$

}  šχθ èδ$ ¨Ψ9 $# uρ Ç tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 4  {  ، وقال يف أزواج النيب)٢( } #$ |¤ tã ÿ… çµ š/ u‘ β Î) 

£ ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡ uρ ø— r& # Z ö yz £ ä3Ψ Ï iΒ ;M≈ uΗ Í> ó¡ ãΒ ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ •Β ;M≈ tF ÏΖ≈ s% BM≈ t6 Í× ¯≈ s? ;N≡ y‰ Î7≈ tã 

;M≈ ys Í× ¯≈ y™ ;M≈ t6 Í hŠ rO # Y‘% s3 ö/ r& uρ ∩∈∪ { )٣( .}  ≅ è% þ’ Î n1 §‘ ãΝ n= ÷æ r& Ν Íκ ÌE £‰ Ïè Î/ { )أي)٤ ، :

$  {بعددهـم  ¨Β öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) ×≅‹ Î= s% 3 { )قال ابن عباس. إال قليل من الناس: ، أي)٥ :

Ÿξ  {كانـوا مثانية : وقال حممد بن إسحـاق. إنا من القليل كانوا سبعة sù Í‘$ yϑ è? 

öΝ Íκ Ïù { )ال جتادل وال تقل يف عددهم وشأهنم، : ، أي)٦}  ω Î) [ !# z É∆ # \ Îγ≈ sß { )٧( ،

حبسبك ما قصصت عليك فال تزد عليه وقف : إال بظاهر ما قصصنا عليك، يقول
Ÿω  {عنده،  uρ ÏM ø tG ó¡ n@ Ο ÎγŠ Ïù óΟ ßγ ÷Ψ Ï iΒ { )ن أهل الكتاب، ، م)٨}  # Y‰ ym r& ∩⊄⊄∪ { )٩( 
 . ال ترجع إىل قوهلم بعد أن أخربناك: أي

]٢٣ [}  Ÿω uρ £s9θ à)s? >ô“ ($ t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã$ sù š Ï9≡sŒ #´‰xî ∩⊄⊂∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ١(
 . ١١٢: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ٥: سورة التحرمي آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٢: ية سورة الكهف آ) ٧(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة الكهف آية ) ١٠(
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]٢٤ [}  Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فال تقل : ، يعين)١

عن الروح وعن أصحاب أفعل غدا حىت تقول إن شاء اهللا، وذلك أن أهل مكة سألوه 
إن شاء اهللا، فلبث الوحي أياما : أخربكم غدا ومل يقل: الكهف وعن ذي القرنني، فقال

ä.øŒ$#uρ š  {مث نزلت هذه اآلية،  −/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ { )جماهد واحلسن، قال ابن عباس و)٢ :

معناه إذا نسيت االستثناء مث ذكرت فاستثن، وجوز ابن عباس االستثناء املنقطع وإن كان 
إىل سنة وجوزه احلسن ما دام يف اجمللس، وجوزه بعضهم إذا قرب الزمان، فإن بعد فال 

معىن اآلية : وقال عكرمة. يصح، ومل جيوزه مجاعة حىت يكون الكالم متصال بالكالم
مكتوب يف اإلجنيل ابن آدم اذكرين حني تغضب : وقال وهب. ك إذا غضبتواذكر رب

قال : هذا يف الصالة، عن أنس قال: وقال الضحاك والسدي. أذكرك حني أغضب
≅ö  {. )٤( )٣( } من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها {  النيب è% uρ # |¤ tã β r& Çtƒ Ï‰ôγ tƒ ’În1u‘ 

z> tø% L{ ôÏΒ #x‹≈ yδ #Y‰x© u‘ ∩⊄⊆∪ { )أمر : وقيل. ، أي يثبتين على طريق هو أقرب إليه وأرشد)٥

: ويقال. كر ما نسيهاهللا نبيه أن يذكره إذا نسي شيئا ويسأله أن يهديه ملا هو خري له من ذ
 أن خيربهم  هو أن القوم ملا سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره اهللا

أن اهللا سيؤتيه من احلجج على صحة نبوته ما هو أدل هلم من قصة أصحاب الكهف وقد 
فعل حيث أتاه من علم الغيب حال املرسلني ما كان أوضح هلم يف احلجة وأقرب إىل 

هذا شيء أمر أن يقوله مع قوله إن شاء : رب أصحاب الكهف، وقال بعضهمالرشد من خ
                                                 

 . ٢٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٤: سورة الكهف آية ) ٢(
، النسائي )١٧٨(، الترمذي الصالة )٦٨٤(، مسلم املساجد ومواضع الصالة )٥٧٢(البخاري مواقيت الصالة ) ٣(

 ). ٣/٢٦٩(، أمحد )٦٩٦(، ابن ماجه الصالة )٤٤٢( داود الصالة ، أبو)٦١٣(املواقيت 
 واملصنف يف شرح السنة ٢٤١ / ٢ ) ٥٩٧(  ومسلم يف املساجد رقم ٧٠ / ٢أخرجه البخاري يف املواقيت ) ٤(

٢٤١ / ٢ . 
 . ٢٤: سورة الكهف آية ) ٥(
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اهللا إذا ذكر االستثناء بعد النسيان وإذا نسي اإلنسان إن شاء اهللا فتوبته من ذلك أن 
 ). عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا( :يقول

 }  (#θèWÎ6 قوله] ٢٥[ s9uρ ’ Îû óΟÎγ Ïôγ x. { )قال بعضهم. ، يعين أصحاب الكهف)١ :

 عن قدر لبثهم مل  هذا خرب عن أهل الكتاب أهنم قالوا ذلك، ولو كان خربا من اهللا
≅È  {: يكن لقوله è% ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ (#θ èVÎ6 s9 ( { )وجه، وهذا قول قتادة، ويدل عليه قراءة )٢ 

=È≅è% ª!$# ãΝn  {: مث رد اهللا تعاىل عليهم فقال) وقالوا لبثوا يف كهفهم( :ابن مسعود ÷ær& $ yϑ Î/ 

(#θ èVÎ6 s9 ( { )هذا إخبار من اهللا تعاىل عن قدر لبثهم يف الكهف، وهو .  وقال اآلخرون)٣

=È≅è% ª!$# ãΝn  {األصح، وأما قوله  ÷ær& $ yϑ Î/ (#θ èVÎ6 s9 ( { )كما  فمعناه أن األمر من مدة لبثهم )٤

هو أعلم منكم، وقد أخربنا : وقل اهللا أعلم مبا لبثوا، أي: ذكرنا فإن نازعوك فيها فأجبهم
إن هذه املدة من لدن دخلوا الكهف إىل يومنا : إن أهل الكتاب قالوا: وقيل. مبدة لبثهم

قل اهللا أعلم مبا لبثوا يعين بعد قبض : هذا ثالمثائة وتسع سنني فرد اهللا عليهم وقال
≈[y  {: قوله تعاىل.  إىل يومنا هذا ال يعلمه إال اهللاأرواحهم n= rO 7π s($ ÏΒ šÏΖÅ™ { )قرأ )٥ 

مل قال : بالتنوين، فإن قيل: بال تنوين، وقرأ اآلخرون) ثالث مائة( :محزة والكسائي
θ#)  {: نزل قوله: يلثالمثائة سنني ومل يقل سنة؟ ق èWÎ6 s9uρ ’Îû óΟÎγ Ïôγ x. y]≈ n= rO 7πs($ ÏΒ { )٦( ،

ومن العرب من : قال الفراء، )٧( } ™šÏΖÅ  {أياما أو شهورا أو سنني؟ فرتلت : فقالوا
                                                 

 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢٦: آية سورة الكهف ) ٣(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ٧(
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. معنـاه ولبثـوا يف كهفهـم سنني ثالمثائة: وقيل. يضع سنني يف موضـع سنـة
}  (#ρ ßŠ# yŠ ø— $# uρ $ Yè ó¡ Î@ ∩⊄∈∪ { )أما ثالمثائة فقد : قالت نصارى جنران: ، قال الكليب)١

 .  التسع فال علم لنا هبا فرتلتعرفنا وأما

]٢٦ [}  È≅ è% ª ! $ # ãΝ n = ÷æ r & $ y ϑ Î/ ( #θ èV Î6 s  روي عن علي أنه قال عند أهل )٢( } ) 9

 والتفاوت بني الكتاب أهنم لبثوا ثالمثائة مشسية واهللا تعاىل ذكر ثالمثائة قمرية
الشمسية والقمرية يف كل مائة سنة ثالث سنني، فيكون يف ثالمثائة تسع سنني 

)  {: فلذلك قال #ρ ßŠ# y Š ø— $ # u ρ $ Yè ó¡ Î@ ∩⊄∈∪ { )٣( .}  … çµ s 9 Ü= ø‹ x î ÅV ≡ u θ≈ y ϑ ¡¡9 $ # 

ÇÚ ö‘ F { $ # u ρ ( { )فالغيب ما يغيب عن إدراكك واهللا)٤ ،  ال يغيب عن إدراكه 

÷  {. شيء ÅÇ ö/ r &  Ïµ Î/ ôì Ïϑ ó™ r & u ρ 4 { )ما أبصـر اهللا بكـل موجود وأمسعه  أي)٥ 

$  {لكل مسموع، أي ال يغيب عن مسعه وبصره شيء،  t Β Ο ßγ s ما :  أي)٦( } 9

  {ألهـل السموات واألرض،  Ï iΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ { )من دون اهللا، :  أي)٧}   ÏΒ 

< c’ Í< u ρ { )ناصر، )٨ ،}  Ÿ ω u ρ Û‚ Î ô³ ç„ ’ Îû ÿ Ïµ Ïϑ õ3 ãm # Y‰ y m r ، قرأ ابن )٩( } ∪∌⊅∩ &

وال تشرك بالتاء على املخاطبة والنهي، وقرأ اآلخرون بالياء أي : عامر ويعقوب

                                                 
 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٦: كهف آية سورة ال) ٦(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٢٦: سورة الكهف آية ) ٩(
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احلكم هنا علم الغيب ال يشرك يف علم غيبه : وقيل. ال يشرك اهللا يف حكمه أحدا
 . أحدا

$!  {واقرأ يا حممد، :  أي)١( }  }  ã≅ø?$#uρ قوله] ٢٧[ tΒ z Çrρé& y7ø‹s9Î) ÏΒ É>$ tG Å2 

š În/u‘ ( { )بع ما فيه، ، يعين القرآن، وات)٢}  Ÿω tΑÏd‰t7ãΒ Ïµ ÏG≈yϑ Î= s3Ï9 { )ال : ، قال الكليب)٣

، )٤( } s9uρ y‰ÅgrB  {ال مغـري ملا أوعد بكلماته أهل معاصيـه، : وقيل. مغري للقرآن

ÏΒ Ïµ  {أنت،  ÏΡρ ßŠ { )إن مل تتبع القرآن، )٥ ،}  #Y‰ys tG ù= ãΒ ∩⊄∠∪ { )قال ابن عباس )٦ ،

: وقيل. معدال: وقيل. ملجأ: وقال جماهد. مدخال: وقال احلسن. حرزا: رضي اهللا عنهما
 . وأصله من امليل. مهربا

 .... َوْجَهُهقوله تعاىل َواْصِبْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم ِبالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيِريُدونَ 
 }  ÷É9 قوله] ٢٨[ ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ { )اآلية، نزلت يف عيينة بن حصن الفزاري )٧ 

 قبل أن يسلم وعنده مجاعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه مشلة قد عرق فيها  أتى النيب
 أما يؤذيك ريح هؤالء وحنن سادات  بيده خوصة يشقها مث ينسجها، فقال عيينة للنيبو

مضر وأشرافها، فإن أسلمنا أسلم الناس وما مينعنا من اتباعك إال هؤالء فنحهم عنك حىت 
 }  ÷É9 نتبعك أو اجعل لنا جملسا وهلم جملسا، فأنزل اهللا ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ { )أي)٨ ، :

                                                 
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٨: ة الكهف آية سور) ٧(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٨(
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yìtΒ t  {احبس يا حممد نفسك،  Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc Å´ yè ø9$#uρ { )طريف النهار )١ ،

}  tβρ ß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( { )نزلت يف أصحاب : قال قتادة.  ال يريدون به عرضا من الدنيا)٢

 ال يرجعون إىل جتارة وال إىل  الصفة وكانوا سبعمائة رجل فقراء يف مسجد رسول اهللا
  رع يصلون صـالة وينتظرون أخرى، فلما نزلت هذه اآلية قال النيبزرع وال ضـ

Ÿω  {. )٣( } احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرت أن أصرب نفسـي معهـم { uρ 

ß‰÷è s? { )ال تصرف وال تتجاوز، :  أي)٤}  x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã { )إىل غريهم، )٥ ،}  ß‰ƒÌè? 

sπ oΨƒÎ— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )أي طلب جمالسة األغنياء واألشراف وصحبـة أهل الدنيا، )٦ ،

}  Ÿω uρ ôìÏÜè? ôtΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7ù= s% tã $ tΡÌø.ÏŒ { )أي جعلنا قلبه غافال عن ذكرنا يعين عيينة )٧ ،

yìt7¨?$#uρ çµ1  {أمية بن خلف، : وقيل. بن حصن uθ yδ { )أي مراده يف طلب الشهوات، )٨ ،

}  šχ%x.uρ …çν ãøΒ r& $ WÛãèù ∩⊄∇∪ { )معناه ضيع أمره : وقيل. ضياعا: ، قال قتادة وجماهد)٩

: وقيل. متروكا: وقال الفراء. سرفا: وقال مقاتل ابن حيان. ندما: وقيل. وعطل أيامه
معىن التجاوز يف احلد، هو : قيل. للحدجماوز : وقال األخفش. خمالفا للحق: وقيل. باطال

 . إن أسلمنا أسلم الناس وهذا إفراط عظيم: قول عيينة

                                                 
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 ). ٣/٦٣(، أمحد )٣٦٦٦(أبو داود العلم ) ٣(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٢٨:  آية سورة الكهف) ٨(
 . ٢٨: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٣٧ 

]٢٩ [}  È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 Î n/ : ، أي ما ذكر من اإلميان والقرآن، معناه)١( } ) ‘§

أيها الناس احلق من ربكم وإليه : قل يا حممد هلؤالء الذين أغفلنا قلوهبم عن ذكرنا
  {. التوفيق واخلذالن وبيده اهلدى والضالل، لـيس إيلّ مـن ذلك شيء yϑ sù u !$ x© 

 ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö à õ3 u‹ ù= sù 4 { )هذا علـى طريق التهديـد والوعيد كقوله)٢ ، :

}  (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( { )وقل احلق من ربكم ولست بطارد : معىن اآلية: ، وقيل)٣

م، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإن كفرمت فقد أعد لكم ربكم املؤمنني هلواك
وروي عن .  ألهل طاعته نارا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم فلكم ما وصف اهللا

من شاء اهللا له اإلميان آمن ومن شاء له : ابن عباس رضي اهللا عنهما يف معىن اآلية
$  {: الكفـر، كفـر وهو قوله tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# 4 { )٤( .}  !$ ¯Ρ Î) 

$ tΡ ô‰ tG ôã r& { )أعددنا وهيأنا من العتاد وهو العدة،)٥ ، }  t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 { )للكافرين، )٦ 

}  # ·‘$ tΡ xÞ% tn r& öΝ Íκ Í5 $ yγ è% ÏŠ# u ß  4 { )السرادق احلجزة اليت تطيف بالفساطيط، عن ،)٧ 

سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار  {:  أنه قال أيب سعيد اخلدري عن النيب

: لكليبوقال ا. هو حائط من نار: قال ابن عباس. )١( )٨( } مثل مسرية أربعني سنة

                                                 
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة فصلت آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة اإلنسان آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 ). ٩٩٩٨(الترمذي صفة جهنم ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٣٨ 

هـو دخـان : وقيل. هو عنق خيـرج مـن النـار فيحيط بالكفار كاحلظرية
)  {: حييـط بالكفـار وهـو الذي ذكـره اهللا تعاىل # þθ à) Î= s ÜΡ $ # 4 ’ n < Î) 9 e≅ Ïß “ ÏŒ 

Ï]≈ n = r O 5= y è ä© ∩⊂⊃∪ { )٢( .}  β Î) u ρ ( #θ èVŠ Éó t G ó¡ o )  { من شدة العطش، )٣( } „ #θ èO$ t ó ãƒ 

& ! $ y ϑ Î/ È≅ ôγ ßϑ ø9 $ % x &  { {:  قال يب عن الن  عن أيب سعيد اخلدري)٤( } . ! $ y ϑ Î/ 

È≅ ôγ ßϑ ø9 $ % x ه قال كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجه )٥( } .

هو : وقال جماهد. هو ماء غليظ مثل دردي الزيت: وقال ابن عباس. )٦( } فيه

القيح والدم، وسئل ابن مسعود عن املهل؟ فدعا بذهب وفضة فأوقد عليهما 
“  {هـذا أشبه شيء باملهل، : النار حىت ذابـا، مث قال Èθ ô± o „ o νθ ã_ âθ ø9 $ # 4 { )٧( ،

]š  {ينضـج الوجـوه مـن حـره،  ø♥ Î/ Ü># u  ¤³9 $ # ôN u  ! $ y ™ u ρ { )النـار، )٨ 

}  $ ¸) x  s ? ö ãΒ ∩⊄∪ { )وقال . جمتمعا: وقال جماهد. مرتال: ، قال ابن عباس)٩

 . وأصل املرتفق املتكأ. جملسا: وقال القتييب. مقرا: عطاء

                                                                                                                                            
هذا حديث إمنا نعرفه من حديث رشدين ويف رشدين بن :  وقال٣٠٦ / ٧خرجه الترمذي يف صفة جهنم أ) ١(

 واملصنف يف ٢٣٩ / ١٥ والطربي ٦٠١ / ٤ واحلاكم ٢٩ / ٣سعد مقال، وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند 
 . ٢٤٥ / ١٥شرح السنة 

 . ٣٠: سورة املرسالت آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 واملصنف يف شرح ٦٠٤ / ٤ واحلاكم ٧٠ / ٣ وأمحد يف املسند ٣٠٥ / ٧أخرجه الترمذي يف املوضع السابق ) ٦(

 .  بنفس اإلسناد، وهو ضعيف٢٤٥ / ١٥السنة 
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٣٩ 

β¨  {: قوله تعاىل] ٣٠[ Î) š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# $ ¯ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_ r& ôtΒ 

z|¡ôm r& ¸ξ yϑ tã ∩⊂⊃∪ { )أين جواب قوله: ، فإن قيل)١ :}  ¨β Î) š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )جوابه قوله: ؟ قيل)٢ :}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã “ ÌøgrB { )وأما )٣ ،

ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ̄$  {: قوله çΡ tô_ r& { )إن الذين : فيه إضمار معناه: وقيل.  فكالم معترض)٤

 . آمنوا وعملوا الصاحلات فإنا ال نضيع أجرهم بل جنازيهم، مث ذكر اجلزاء

y7  {: فقال] ٣١[ Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; àM≈ ¨Ζy_ 5β ô‰tã { )عدن فالن : إقامة، يقال: ، أي)٥

“  {باملكان إذا أقام به، مسيت عدنا خللود املؤمنني فيها،  ÌøgrB ÏΒ ãΝÍκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# tβ öθ ¯= pt ä† $ pκ Ïù 

ôÏΒ u‘Íρ$ y™ r& ÏΒ 5=yδ sŒ { )حيـلى كل واحد منهم ثالثة أساور: ، قال سعيد بن جبري)٦ :

tβθ  {واحد من ذهب، وواحد من فضة، وواحد من لؤلؤ ويواقيت،  Ý¡t6 ù= tƒ uρ $ ¹/$ u‹ÏO #ZôØäz 

ÏiΒ < ß̈‰Ζß™ { )وهو مارق من الديباج، )٧ ،}  5−uö9 tG ó™ Î)uρ { )وهو ما غلظ منه، )٨ ،

السندس هو الديباج : وعن أيب عمران اجلوين قال. ومعىن الغلظ يف ثياب اجلنة إحكامه
↔tÏ  {ـب، املنسوج بالذه Å3−G •Β $ pκ Ïù { )يف اجلنان، )٩ ،}  ’n?tã Å7 Í← !#u‘ F{$# 4 { )وهي )١٠ ،

                                                 
 . ٣٠: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٣١: آية سورة الكهف ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٠ 

z  {جال واحدهتا أريكـة، السـرر يف احل Ν ÷è ÏΡ Ü># u θ ¨W9 $  أي نعم اجلزاء، )١( } #

}  ôM o Ψ Ý¡ y m u ρ { )اجلنان )٢ }  $ Z) x  s ? ö ãΒ ∩⊂⊇∪ { )جملسا ومقرا:  أي)٣ . 

]٣٢ [}  * ñUÎôÑ$#uρ Μ çλm; WξsW¨Β È ÷n= ã_ $  { اذكر هلم خرب رجلني، )٤( } ‘§ uΖù= yè y_ 

$ yϑ ÏδÏ‰tnL{ È ÷tF̈Ζy_ { )بستانني، )٥ ،}  ôÏΒ 5=≈ uΖôã r& % m„à…≈ oΨøxym uρ 9≅ ÷‚ uΖÎ/ { )أطفنامها : ، أي)٦

حف به القوم أي طافوا : من جوانبهما بنخل، واحلفاف اجلانب، ومجعه أحفة، يقال
$  {جبوانبه،  uΖù= yè y_ uρ $ yϑåκs]÷ t/ % Yæö‘ y— ∩⊂⊄∪ { )أي جعلنا حول األعناب النخيل ووسط )٧ ،

بينهما أي بني اجلنتني زرعا يعين مل يكن بني اجلنتني موضوع : وقيل. األعناب الزرع
 . خراب

]٣٣ [}  $ tG ù= Ï. È ÷ tF ¨Ζ yf ø9 $# ôM s?# u { )أي أعطـت كل واحدة من اجلنتني، )٨ ،

}  $ yγ n= ä. é& { )مثرها تاما، )٩ ،}  óΟ s9 uρ Ο Î= ôà s? { )مل تنقص، ، )١٠}  çµ ÷Ζ Ï iΒ $ \↔ ø‹ x© 4 

                                                 
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٣٣: كهف آية سورة ال) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤١ 

$ tΡ ö ¤f sù uρ { )قرأ العامة بالتشديد، وقرأ يعقوب بتخفيف اجليم، )١ ،}  $ yϑ ßγ n=≈ n= Åz 

# \ pκ tΞ ∩⊂⊂∪ { )يعين شققنا وأخرجنا وسطهما هنرا)٢  . 

]٣٤ [}  šχ% x.uρ …çµ s9 { )لصاحب البستان، )٣ ،}  Öyϑ rO { )قرأ عاصم وأبو )٤ 

جعفر ويعقوب مثر بفتح الثاء وامليم، وكذلك بثمرة، وقرأ أبو عمرو بضم الثاء ساكنة 
امليم، وقرأ اآلخرون بضمهما، فمن قرأ بالفتح هو مجع مثرة وهو ما خترجه الشجرة من 

. الكثرية املثمرة من كل صنف، مجع مثارالثمار املأكولة، ومن قرأ بالضم فهي األموال 
الثمرة جتمع على مثر، : قال األزهري. مجيع الثمرات: وقيل. ذهب وفضة: وقال جماهد

$tΑ  {. وجيمع الثمر على مثـار، مث جتمـع الثمـار علـى مثـر s)sù { )يعين )٥ ،

Ïµ  {صاحـب البستان،  Î7Ås≈ |ÁÏ9 { )املؤمن، )٦ ،}  uθ èδ uρ ÿ…çν â‘ Íρ$ pt ä† { )خياطبه )٧ ،

$O  {وجياوبه،  tΡr& çsYø.r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r&uρ #\xtΡ ∩⊂⊆∪ { )وقال قتادة. عشرية ورهطا:  أي)٨ :

βÎ) Èβ  {: ولدا، تصديقه قوله تعاىل: وقال مقاتل. خدما وحشما ts? O$ tΡr& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ 

#V$ s!uρ uρ ∩⊂∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٣٣: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٣٣: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة الكهف آية ) ٩(
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١٤٤٢ 

 ..... قوله تعاىل َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتِبيَد َهِذِه أََبًدا
]٣٥ [}  Ÿ≅ yz yŠuρ …çµ tG ¨Ψy_ { )يعين الكافر، أخذ بيد أخيه املسلم يطوف به فيها )١ ،

uθ  {ويريه أمثارها،  èδ uρ ÖΝÏ9$ sß Ïµ Å¡øuΖÏj9 { )بكفره، )٢ ،}  tΑ$ s% !$ tΒ àßr& β r& y‰ŠÎ6 s? { )٣( ،

ÿÍν  {هتلك،  É‹≈ yδ #Y‰t/r& ∩⊂∈∪ { )راقه حسنها وغرته زهرهتا فتوهم أهنا : اين، قال أهل املع)٤

 . ال تفىن أبدا وأنكر البعث

$!  {: فقال] ٣٦[ tΒ uρ àßr& sπ tã$¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s% { )كائنة، )٥ ،}   È⌡s9uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n< Î) ’ În1u‘ 

¨β y‰É V̀{ #Zöyz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ { )قرأ أهل احلجاز والشام هكذا على التثنية، يعين من )٦ ،

  {من اجلنة اليت دخلهـا، : اجلنتني، وكذلك هو يف مصاحفهم، وقرأ اآلخرون منها أي
$ Y6 n= s)ΖãΒ ∩⊂∉∪ { )كيف قال : مرجعا إن قيل:  أي)٧}   È⌡s9uρ ‘NŠ ÏŠ•‘ 4’ n< Î) ’În1u‘ { )وهو )٨ ،

معناه ولئن رددت إىل ريب على ما تزعم أنت يعطيين هنالك خريا منها : لبعث؟ قيلمنكر ا
 . فإنه مل يعطين هذه اجلنة يف الدنيا إال ليعطيين يف اآلخرة أفضل منها

                                                 
 . ٣٥: ة الكهف آية سور) ١(
 . ٣٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٣ 

]٣٧ [}  tΑ$ s% …çµ s9 …çµç7Ïm$ uθ  {، املسلم، )١( } ¹| èδuρ ÿ…çν â‘ Íρ$pt ä† |Nöxx.r& “ Ï% ©!$$ Î/ y7 s)n= yz 

ÏΒ 5># tè? { )أي خلق أصلك من تراب، )٢ ،}  §ΝèO { )خلقك، )٣ ،}  ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO 

y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪ { )عدلك بشرا سويا ذكرا:  أي)٤ . 

]٣٨ [}  O$ ¨Ψ Å3≈©9 uθ èδ ª!$# ’ În1u‘ { )قرأ ابن عامر ويعقوب لكنا باأللف يف الوصل، )٥ ،

فحذفت " لكن أنا " وقرأ الباقون بال ألف واتفقوا على إثبات األلف يف الوقف، وأصله 
اهلمزة طلبا للتخفيف لكثرة استعماهلا مث أدغمت إحدى النونني يف األخرى، قال 

Iω  {لكن اهللا هو ريب : وتأخري جمازهفيه تقدمي : الكسائي uρ à8Îõ° é& þ’ În1tÎ/ #Y‰tnr& ∩⊂∇∪ { )٦( . 

]٣٩ [}  Iω öθ s9uρ øŒÎ) |M ù= yz yŠ y7 tF̈Ζy_ { )أي هال إذ دخلت جنتك، )٧ ،}  |M ù= è% $ tΒ u!$ x© 

ª!$# { )جوابه مضمر أي ما شاء اهللا كان، وقوله: وقيل. األمر ما شاء اهللا:  أي)٨ :}  Ÿω 

nο §θ è% ω Î) «!$$ Î/ 4 { )أي ال أقدر على حفظ مايل أو دفع شيء عنه إال باهللا، وروي عن )٩ ،

هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى من مالـه شيئا يعجبه أو دخل حائطا من 
β  {: مث قـال. مـا شـاء اهللا ال قـوة إال باهللا: قال. حيطانه Î) Èβ ts? O$ tΡr& ¨≅s% r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ 

                                                 
 . ٣٧: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٣٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣٧:  سورة الكهف آية )٣(
 . ٣٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٤ 

#V$ s!uρ uρ ∩⊂∪ { )إن ترين أقل منك ماال وولدا :  ولذلك نصب أقل معناه)٢( عماد) أنا( )١

 . فتكربت وتعظمت علي

]٤٠ [}  4 |¤ yè sù þ’ În1u‘ { )فلعل ريب، )٣ ،}  β r& È yÏ?÷σãƒ { )يعطيين يف اآلخـرة، )٤ ،

}  #Zöyz ÏiΒ y7ÏF̈Ζy_ Ÿ≅ Å™ öãƒ uρ $ pκö n= tæ { )أي عـلـى جنتـك، )٥ ،}  $ZΡ$ t7ó¡ãm { )٦( ،

$!zÏiΒ Ï  {. مرامي: وقال القتييب.  نارا  عباسوقال ابن. عذابا: قال قتادة yϑ ¡¡9$# { )٧( ،

yx  {وهي مثل صاعقة أو شيء يهلكهـا، واحدهتا حسبانـة،  Î6 óÁ çF sù # Y‰‹ Ïè |¹ 

$ ¸) s9 y— ∩⊆⊃∪ { )تزلق فيها األقدام: وقيل. ، أي أرضا جرداء ملساء ال نبات فيها)٨ .

 . رمال هائال: وقال جماهد

]٤١ [}  ÷ρ r& yx Î6 óÁ ãƒ $ yδ äτ !$ tΒ # Y‘ öθ xî { )ائرا منقطعا ذاهبا ال تناله غ: ، أي)٩

  {األيدي، وال الدالء، والغور مصدر وضع موضع االسم، مثل زور وعدل،  n= sù 

yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ … çµ s9 $ Y6 n= sÛ ∩⊆⊇∪ { )إن طلبته مل جتده: ، يعين)١٠ . 

                                                 
 . ٣٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . يح ، هـ وكذا يف طبعة النمر وهو صح١٣٤٣وهكذا يف طبعة ) ٢(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٤١: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٤١: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٥ 

]٤٢ [}  xÝ‹ Ïm é& uρ  Íν Ì yϑ sW Î/ { )أي أحاط العذاب بثمر جنته، وذلك أن اهللا )١ ،

yx  {تعاىل أرسـل عليها نارا فأهلكتها وغار ماؤها،  t7 ô¹ r' sù { )صاحبها الكافر )٢ ،

}  Ü= Ï k= s) ãƒ Ïµ øŠ ¤ x. { )أي يصفـق بيده على األخرى ويقلب كفيه ظهرا لبطن )٣ ،

’4  {تأسفا وتلهفا،  n? tã !$ tΒ t, xΡ r& $ pκ Ïù }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ { )أي ساقطة، )٤ ،}  4’ n? tã 

$ pκ Å−ρ ã ãã { )سقوفها، )٥ ،}  ãΑθ à) tƒ uρ  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8 Î õ° é& þ’ Î n1 t Î/ # Y‰ tn r& ∩⊆⊄∪ { )٦( . 

öΝ  {: قال اهللا تعاىل] ٤٣[ s9 uρ  ä3 s? … ã& ©! ×π t⁄ Ïù { )مجاعة، )٧ ،}  … çµ tΡρ ç ÝÇΖ tƒ  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $  {، مينعونه من عذاب اهللا )٨( } #$ tΒ uρ tβ% x. # · ÅÇ tFΖ ãΒ ∩⊆⊂∪ { )عا منتقما ، ممتن)٩

 . ال يقدر على رد ما ذهب عنه: وقيل. ال يقدر على االنتصار لنفسه

]٤٤ [}  y7 Ï9$ uΖèδ èπ u‹≈ s9uθ ø9$# ¬! Èd,pt ø: ، يعين يف القيامة، قرأ محزة )١٠( } 4 #$

السلطان، وقرأ اآلخرون بفتح الواو من املواالة بكسر الواو، يعين ) الِوالية( والكسائي
>ª!$# ’Í  {: والنصر، كقوله تعاىل uρ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )يريد أهنم يتلونه : ، قال القتييب)١١

                                                 
 . ٤٢: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٤٢: آية سورة الكهف ) ٢(
 . ٤٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٤٣: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٤٤: سورة الكهف آية ) ١٠(
 . ٢٥٧: سورة البقرة آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٦ 

بالفتح الربوبية وبالكسر اإلمارة، : وقيـل. يومئـذ ويتربءون مما كانوا يعبدون
}  È d, pt ø:  برفع القاف أبو عمرو والكسائي على نعت الوالية، وتصديقه )١( } 4 #$

 ، وقرأ اآلخرون باجلر على صفة اهللا كقوله)هنالك الوالية احلق هللا( :قراءة أيب
Ν§  {: تعاىل èO (# ÿρ –Š â‘ ’ n< Î) «! $# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ È d, ys ø9 $# 4 { )٢( }  uθ èδ × ö yz $ \/# uθ rO { )٣( ،

î  {هل طاعته لو كان غريه يثيب، أفضل جزاء أل ö yz uρ $ Y6 ø) ãã ∩⊆⊆∪ { )أي )٤ ،

طاعة، قرأ محزة : عاقبة طاعته خري من عاقبة طاعة غريه، فهو خري إثابة، وعاقبة
 . ساكنة القاف، وقرأ اآلخرون بضمها) عقبا( وعاصم

<ó  {: قوله تعاىل] ٤٥[ ÎôÑ$#uρ Μ çλm; { )يا حممد أي لقومك)٥ ، :}  Ÿ≅ sV¨Β Íο 4θ uŠpt ø: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# >!$ yϑ x. çµ≈ oΨø9t“Ρr& zÏΒ Ï!$ yϑ =xÝn  {، يعين املطر، )٦( } 9$#¡¡ tG ÷z $$ sù Ïµ Î/ ßN$ t6 tΡ ÇÚö‘ F{$# { )٧( ،

yx  {خرج منه كل لون وزهرة،  t7ô¹ r'sù { )عن قريب )٨ ،}  $Vϑ‹ Ï±yδ { )يا بسا)٩ ، .

ما يبس وتفتت من النباتات فأصبح : واهلشيم. كسريا: قال ابن عباس وقال الضحاك

                                                 
 . ٤٤: الكهف آية سورة ) ١(
 . ٦٢: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة يونس آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٧ 

çνρ  {هشيما،  â‘ õ‹s? ßx≈ tƒÌh9$# 3 { )وقال أبو عبيدة مثله. تفرقه الرياح: ، قال ابن عبـاس)١ .

%tβ  {تنسفه، : وقال القتييب x.uρ ª!$# 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« #·‘Ï‰tG ø)•Β ∩⊆∈∪ { )قادرا)٢ ، . 

قوله تعاىل الَْمالُ َوالَْبُنونَ ِزيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنَيا َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواًبا 
 .... َوَخْيٌر أََملًا

]٤٦ [}  ãΑ$ yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ { )اليت يفتخر هبا عتبة وأصحابه األغنياء، )٣ ،}  èπ uΖƒ Î— 

Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )ليست من زاد اآلخرة، قال علي بن أيب طالب،)٤   املال والبنون 

≈àM  {. حرث الدنيا واألعمال الصاحلة حرث اآلخرة، وقد جيمعها اهللا ألقوام uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ 

àM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )هي قول سبحان اهللا : يها، فقال ابن عباس وعكرمة وجماهد، اختلفوا ف)٥

أفضل الكالم أربع  {:  قال وقد روينا أن النيب. واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب

وقال سعيد بن جبري . )٧( )٦( } هللا وال إله إال اهللا واهللا أكربسبحان اهللا واحلمد : كلمات

ويروى هذا عن ابن عباس، . الباقيات الصاحلات هي الصلوات اخلمس: ومسروق وإبراهيم
 ‘îöyz y‰ΖÏã y7În/u  {: قوله تعاىل. وعنه رواية أخرى أهنا األعمال الصاحلة، وهو قول قتادة

$ \/# uθ rO { )أي جزاء، املراد )٨ ،}  îöyz uρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪ { )أي ما يأمله اإلنسان)١  . 
                                                 

 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٤٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 ). ٥/١١(، أمحد )٢١٣٧(مسلم اآلداب ) ٦(
 ١٦٧٥ / ٣ ومسلم من حديث مسرة بن جندب ٥٦٦ / ١١أخرجه البخاري تعليقا يف األميان والنذور ) ٧(

 . ٥٦٧ / ١١الباري انظر فتح . والنسائي وابن حبان
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٨ 

]٤٧ [}  tΠ öθ tƒ uρ ç É i |¡ èΣ tΑ$ t6 Åg ø: قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن . )٢( } #$

#  {: دليله قوله تعاىل") رفع " اجلبال " بالتاء وفتح الياء " تسري ( عامر sŒ Î) uρ 

ãΑ$ t7 Åg ø: $# ôN u É i ß™ ∩⊂∪ { )وقرأ اآلخرون بالنون وكسر الياء، اجلبال نصب، وسري )٣ ،

“  {اجلبال نقلها من مكان إىل مكان،  t s? uρ uÚ ö‘ F{ $# Zο y— Í‘$ t/ { )أي ظاهرة )٤ ،

$  {: بات، كما قالليس عليها شجر وال جبل وال ن yδ â‘ x‹ uŠ sù % Yæ$ s% $ Z |Á ø |¹ ∩⊇⊃∉∪  

ω 3“ t s? $ pκ Ïù % [` uθ Ïã Iω uρ $ \F øΒ r& ∩⊇⊃∠∪ { )هو بروز ما يف باطنها من : ، قال عطاء)٥

öΝ  {ض ظاهـرا، املوتى وغريهـم، فتـرى باطـن األر ßγ≈ tΡ ÷ |³ ym uρ { )٦( ،

öΝ  {مجيعـا إىل املوقــف واحلسـاب،  n= sù ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ { )أي نترك منهم، )٧ ،

}  # Y‰ tn r& ∩⊆∠∪ { )٨( . 

]٤٨ [}  (#θ àÊ Ì ãã uρ 4’ n? tã y7 Î n/ u‘ $ y ، أي صفا صفا فوجا فوجا، ال أهنم )٩( } ¹|

‰ô  {: قياما، مث يقال هلم يعين الكفار: وقيل. صف واحد s) ©9 $ tΡθ ßϑ çF ÷∞ Å_ $ yϑ x. ö/ ä3≈ oΨ ø) n= yz 

                                                                                                                                            
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٤٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٣: سورة التكوير آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٠٧ - ١٠٦:سورة طه آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٤٩ 

tΑ ¨ρ r& ¥ο § tΒ 4 { )غرال: وقيل. فرادى كما ذكر يف سورة األنعام: ل، يعين أحياء، وقي)١ .

}  ö≅ t/ óΟ çF ÷Η xå y—  ©9 r& Ÿ≅ yè øg ªΥ / ä3 s9 # Y‰ Ïã öθ ¨Β ∩⊆∇∪ { )يوم القيامة، يقوله ملنكري البعث)٢ ، . 

yì  {: قوله تعاىل] ٤٩[ ÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tG Å3 ø9 ، يعين كتاب أعمال العباد يوضع )٣( } #$

“  {. معناه يوضع بني يدي اهللا تعاىل: يف أيدي الناس يف أمياهنم ومشائلهم وقيل u tI sù 

t ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# t É) Ï ô± ãΒ { )خائفني، )٤ ،}  $ £ϑ ÏΒ ÏµŠ Ïù { )مـن األعمال السيئة، )٥ ،

}  tβθ ä9θ à) tƒ uρ { )إذا رأوها، )٦ ،}  $ oΨ tG n= ÷ƒ uθ≈ tƒ { )يا هالكنا، والويل والويلة )٧ ،

$ÉΑ  {نبيه املخاطبني، اهللكة، وكان من وقع يف هلكة دعا بالويل، ومعىن النداء ت tΒ 

# x‹≈ yδ É=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ Zο u Éó |¹ Ÿω uρ ¸ο u Î7 x. { )قال ابن عباس. ، من ذنوبنا)٨ :

اللمم واللمس : ريةالصغ: وقال سعيد بن جبري. القهقهة: التبسم، والكبرية: الصغرية
Hω  {. الزنا: والقبلة، والكبرية Î) $ yγ8 |Á ôm r& 4 { )كتبها : ، عددها، قال السدي)٩

ρ#)  {حفظها : قال مقاتل بن حيان. أثبتها ß‰ y` uρ uρ $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã # Z ÅÑ% tn 3 { )مكتوبا )١٠ ،

                                                 
 . ٤٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٤٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٠ 

Ÿω  {مثبتا يف كتاهبم،  uρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& ∩⊆∪ { )عمل ، أي ال ينقص ثواب أحد)١ 

يعرض : وقال عبد اهللا بن قيس. ال يؤاخذ أحدا جبرم مل يعمله: وقال الضحاك. خريا
الناس يوم القيامة ثالث عرضات، فأما العرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة 

ورفعه بعضهم عن . فعند ذلك تطري الصحف يف األيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله
 . أيب موسى

øŒ  {: قوله تعاىل] ٥٠[ Î) u ρ $ u Ζ ù= è% Ïπ s 3 Í× ¯ ≈ n = y ϑ ù= Ï9 ( #ρ ß‰ ß∨ ó™ $ # t Π y Š K ψ { )يقول)٢ ، :

)  {واذكر يا حممد إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم  # ÿρ ß‰ y f | ¡ s ù H ω Î) } §Š Î= ö/ Î) t β% x . z  ÏΒ 

Ç d Éf ø9 $ كان من حي من املالئكة يقال هلم اجلن خلقوا : ، قال ابن عباس)٣( } #

كان مـن اجلن ومل يكن من املالئكة، فهو : وقال احلسـن. من نار السموم
t  {أصل اجلن كمـا أن آدم أصـل اإلنس،  , | ¡ x  s ù { )أي خرج، )٤ ،}  ô t ã 

Ì øΒ r & ÿ Ïµ Î n/ u …  {، عن طاعة ربه، )٥( } 3 ‘ çµ t Ρρ ä‹ Ï‚ −G t F s ù r ، يعين يـا بين آدم )٦( } &

}  ÿ… çµ t F −ƒ Í h‘ èŒ u ρ u  ! $ u Š Ï9 ÷ρ r &  ÏΒ ’ ÎΤρ ßŠ öΝ èδ u ρ öΝ ä3 s 9 B ρ ß‰ t ã 4 { )أي أعداء عن جابر بن )٧ ،

 )٨( } إن إبليس يضع {  قال رسول اهللا: عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال
ناس، فأدناهم منه مرتلة أعظمهم عرشه على املاء مث يبعث سراياه يفتنون ال {

                                                 
 . ٤٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 ). ٣/٣١٥(محد ، أ)٢٨١٣(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥١ 

: ما صنعت شيئا، قال: فعلت كـذا وكذا، فيقول. فتنة، جييء أحدهم فيقول
فيدنيه منه : ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته، قال: مث جييء أحدهم فيقول

: قوله تعاىل. )٢( فيلتزمه: أراه قال: قـال األعمش. )١( } نعم أنت: ويقول

}  } § ø♥ Î/ t  Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 Zω y ‰ t بئس ما استبدلوا طاعة إبليس : ، قال قتادة)٣( } ∪⊂∋∩ /

 . وذريته بعبادة رهبم

]٥١ [}  * !$ ¨Β öΝ åκ –E‰ uη ô© r& { )ما أشهدناهم( ، ما أحضرهتم، وقرأ أبو جعفر)٤ (

الكفار، وقال : وقيل. بالنون واأللف على التعظيم، أي أحضرناهم يعين إبليس وذريته
,t  {يعين املالئكة، : الكليب ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Íκ Å¦ àΡ r& { )يقول ما )٥ ،

$  {أشهدهتم خلقا فأستعني هبم على خلقها وأشاورهم فيها،  tΒ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −G ãΒ 

t, Í j# ÅÒ ßϑ ø9 $# # Y‰ àÒ tã ∩∈⊇∪ { )أنصارا : ، أي الشياطني الذين يضلون الناس عضدا أي)٦

 . وأعوانا

tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٥٢[ tƒ uρ ãΑθ à)tƒ { )يقول :  قرأ محزة بالنون واآلخرون بالياء أي)٧

ρ#)  { هلم يوم القيامة، اهللا ßŠ$ tΡ y“ Ï!$ Ÿ2 uà° { )يعين األوثان )٨ ،}  t Ï%©!$# öΝçG ôϑ tã y— { )٩( ،

                                                 
 ). ٣/٣١٥(، أمحد )٢٨١٣(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ١(
  ). ٤١٠ / ١٤( واملصنف يف شرح السنة  ) ٢١٦ / ٤ ) ( ٢٨١٣( أخرجه مسلم يف صفات املنافقني برقم ) ٢(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٥١: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥١: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥١: كهف آية سورة ال) ٦(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٢ 

öΝèδ  {أهنم شركائي،  öθ tã y‰sù { )فاستغاثوا هبم، )١ ،}  óΟn= sù (#θç7ŠÉf tFó¡o„ öΝçλm; { )أي مل )٢ ،

$  {جييبوهم ومل ينصروهم  uΖù= yè y_ uρ Νæη uΖ÷ t/ { )بني أهل : ، يعين بني األوثان وعبدهتا وقيل)٣

$  {اهلدى وأهل الضالل،  Z)Î/öθ̈Β ∩∈⊄∪ { )وقال ابن عباس.  مهلكا قاله عطاء والضحاك)٤ :

هو هنر يف النار يسيل نارا على : وقال عكرمة. واد يف جهنم: وقال جماهد. هو واد يف النار
ز بني شيئني فهو موبق، وكل حاج: قال ابن األعرايب. حافته حيات مثل البغال الدهم

وجعلنا تواصلهم يف الدنيا مهلكا هلم يف : أوبقه أي أهلكه، قال الفراء: وأصله اهلالك يقال
على قراءة من ) لقد تقطع بينكم( :اآلخرة، والبني على هذا القول التواصل كقوله تعاىل

 . قرأ بالرفع

]٥٣ [}  # u u‘ uρ tβθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 $# u‘$ ¨Ζ9 #)  {، أي املشركون، )٥( } #$ þθ ‘Ζ sà sù { )٦( ،

Ν  {أيقنوا،  åκ ¨Ξ r& $ yδθ ãè Ï%# uθ •Β { )داخلوها وواقعون فيها، )٧ ،}  öΝ s9 uρ (#ρ ß‰ Åg s† $ pκ ÷] tã 

$ ]ù Î óÇ tΒ ∩∈⊂∪ { )معدال ألهنا أحاطت هبم من كل جانب)٨ ، . 

                                                 
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥٣: ة الكهف آية سور) ٧(
 . ٥٣: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٣ 

َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن كُلِّ َمثٍَل َوكَانَ الِْإْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء قوله تعاىل 
 .... َجَدلًا

‰ô  {: قوله تعاىل] ٥٤[ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À { )بينا، )١ ،}  ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö à) ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ÏΒ 

È e≅ à2 9≅ sW tΒ 4 { )أي ليتذكـروا ويتـعظـوا، )٢ ،}  tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M} $# u sY ò2 r& & ó x« 

Zω y‰ y` ∩∈⊆∪ { )أراد النضر بن احلارث : قال ابن عباس. ، خصومة يف الباطل)٣

املراد من اآلية : وقيل. أراد به أيب بن خلف اجلمحي: قال الكليب. وجداله يف القرآن
ãΑ  {: الكفار، لقوله تعاىل Ï‰≈ pg ä† uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ { )هي على : ، وقيل)٤

 . العموم، وهذا أصح

$  {  قوله] ٥٥[ tΒ uρ yìuΖtΒ }¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ãΖÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) ãΝèδ u!% y` 3“ y‰ßγ ø9$# { )القرآن )٥ ،

 .}  (#ρ إنه الرسول: وقيل. واإلسالم والبيان من اهللا عز وجل ãÏøó tG ó¡o„ uρ öΝßγ−/u‘ Hω Î) β r& 

öΝåκu Ï?ù's? èπ ¨Ζß™ t,Î!¨ρ F{$# { )إال طلب أن تأتيهم : وقيل. ، يعين سنتنا يف إهالكهم إن مل يؤمنوا)٦

Οßγ¢  {: سنة األولني من معاينة العذاب، كما قالوا ¯=9$# β Î) šχ% x. #x‹≈ yδ uθ èδ ¨,ys ø9$# ôÏΒ x8Ï‰ΖÏã 

öÏÜøΒ r'sù $ uΖøŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# Íρ r& $ oΨÏKø$# A>#x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊄∪ { )٧( ،}  ÷ρ r& ãΝåκu Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# 

                                                 
 . ٥٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٤: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة األنفال آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٤ 

Wξ ç6è% ∩∈∈∪ { )فجأة، وقرأ أبو : جماهدوقال . عيانا من املقابلة: أي: ، قال ابن عباس)١

Wξ  {جعفر وأهل الكوفة  ç6è% ∩∈∈∪ { )أصناف :  بضم القاف والباء، مجع قبيل أي)٢

 . العذاب نوعا نوعا

]٥٦ [}  $ tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ω Î) t Î Å e³ u; ãΒ t Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ 4 ãΑ Ï‰≈ pg ä† uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ { )وجمادلتهم قوهلـم)٣ ، :}  y] yè t/ r& ª! $# # Z |³ o0 Zωθ ß™ §‘ ∩⊆∪ { )٤( 
Ÿω  {: وقوله öθ s9 tΑ Ì h“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z Ï iΒ È ÷ tG tƒ ö s) ø9 $# ?Λ Ïà tã ∩⊂⊇∪ { )وما )٥ 

θ#)  {. أشبهه àÒ Ïm ô‰ ã‹ Ï9 { )ليبطلوا، )٦ ،}  Ïµ Î/ ¨, pt ø: ، وأصل الدحض )٧( } ) #$

#)  {الزلق يريد ليزيلوا به احلق،  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ  ÉL≈ tƒ# u !$ tΒ uρ (#ρ â‘ É‹Ρ é& # Yρ â“ èδ ∩∈∉∪ { )فيه )٨ ،

 . إضمار يعين وما أنذروا به وهو القرآن، هزوا أي استهزأ

]٥٧ [}  ô t Β u ρ ÞΟ n = øß r &  £ϑ ÏΒ t  Ï j. èŒ { )وعظ، )٩ ،}  ÏM≈ t ƒ$ t ↔ Î/  Ïµ Î n/ u ‘ u Ú t  ôã r ' s ù 

$ p κ ÷] t ã { )توىل عنهـا وتركهـا ومل يؤمـن هبا، )١٠ ،}  z  Å¤ t Ρ u ρ $ t Β ôM t Β £‰ s % 

                                                 
 . ٥٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الزخرف آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٥ 

çν# y ‰ t ƒ 4 { )أي ما عمل من املعاصي من قبل، )١ ،}  $ ¯Ρ Î) $ o Ψ ù= y è y _ 4 ’ n ? t ã öΝ Îγ Î/θ è= è% 

ºπ ¨Ζ Å2 r β  {، أغطية، )٢( } & r & çνθ ßγ s ) ø t ƒ { )أي يفهموه يريد لئال يفهموه، )٣ ،

}  þ’ Îû u ρ öΝ Íκ ÍΞ# s Œ# u  # \ ø% u ρ ( { )أي صمما وثقال، )٤ ،}  β Î) u ρ óΟ ßγ ãã ô‰ s ، يا )٥( } ?

’  {حممد  n < Î) 3 “ y ‰ ßγ ø9 $   {، إىل الدين، )٦( } # n = s ù ( # ÿρ ß‰ t F öκ u ‰ # ¸Œ Î) # Y‰ t / r & ∩∈∠∪ { )٧( ،

 . وهذا يف أقوام علم اهللا منهم أهنم ال يؤمنون

]٥٨ [}  y7 š/u‘ uρ â‘θ àtó ø9$# ρ èŒ Ïπyϑ ôm §9$# ( { )ذو النعمة )٨ ،}  öθ s9 Νèδä‹Åz# xσãƒ { )٩( ،

$  {يعاقب الكفار،  yϑ Î/ (#θ ç7|¡Ÿ2 { )من الذنوب )١٠ ،}  Ÿ≅ ¤f yè s9 ãΝßγ s9 z># x‹yè ø9$# 4 { )١١( ،

t/ Οßγ≅  {يف الدنيـا،  ©9 Ó‰Ïã öθ ¨Β { )يعين البعـث واحلساب، )١٢ ،}  ©9 (#ρ ß‰Ågs† ÏΒ 

Ïµ ÏΡρ ßŠ Wξ Í←öθ tΒ ∩∈∇∪ { )ملجأ)١٣ ، . 

                                                 
 . ٥٧ :سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٥٨: سورة الكهف آية ) ١٠(
 . ٥٨: ية سورة الكهف آ) ١١(
 . ٥٨: سورة الكهف آية ) ١٢(
 . ٥٨: سورة الكهف آية ) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٦ 

]٥٩ [}  š ù= Ï?uρ #”tà)ø9$# öΝßγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& { )يعين قوم نوح وعاد ومثود وقوم لوط )١ ،

$  {وغريهم،  £ϑ s9 (#θ çΗ s>sß { )كفروا، )٢ ،}  $ uΖù= yè y_ uρ ΝÎγ Å3Î= ôγ yϑ Ï9 #Y‰Ïãöθ ¨Β ∩∈∪ { )أي )٣ ،

بفتح امليم والالم، وقرأ حفص بفتح امليم وكسر الالم، ) ملهلكهم( أجال، قرأ أبو بكر
y7  {وكذلك يف النمل  Î= ôγ tΒ { )أي لوقت هالكهم، وقرأ اآلخرون بضم امليم وفتح )٤ 

 . إلهالكهم: الالم أي

øŒ  {: قوله تعاىل] ٦٠[ Î) uρ š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9 tF x Ï9 Iω ßy t ö/ r& #_ ¨L ym x è= ö/ r& yì yϑ ôf tΒ 

Ç ÷ƒ t ós t7 ø9 هو : وقال بعضهم. إنه موسى بن عمران: ، عامة أهل العلم قالوا)٥( } #$

øŒ  {واألول أصح . موسى بن ميشا من أوالد يوسف Î) uρ š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9 tF x Ï9 { )٦( ،

Iω ßy  {يوشع بن نون،  t ö/ r& { )أي ال أزال أسري )٧ ،}  #_ ¨L ym x è= ö/ r& yì yϑ ôf tΒ 

Ç ÷ƒ t ós t7 ø9 $# ÷ρ r& z ÅÓ øΒ r& $ Y7 à) ãm ∩∉⊃∪ { )أي وإن كان حقبا أي دهرا طويال وزمانا، )٨ ،

واحلقب مثانون سنة، : قال عبد اهللا بن عمر. مجع احلقب: ومجعه أحقاب، واحلقب
 . د جممع البحرين ليالفحمال خبزا ومسكة ماحلة حىت انتهيا إىل الصخرة اليت عن

                                                 
 . ٥٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٩: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٦٠: هف آية سورة الك) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٧ 

$  {: فذلك قوله] ٦١[ £ϑ n= sù $ tó n= t/ { )يعين موسى وفتاه، )١ ،}  yì yϑ øg xΧ 

$ yϑ Îγ ÏΖ ÷ t/ { )بني الفريقني، :  أي)٢}  $ u‹ Å¡ nΣ { )تركا، )٣ ،}  $ yϑ ßγ s?θ ãm { )٤( ،

ت مع يوشع، وهو الذي نسيه وأضاف النسيان إليهما ألهنما مجيعا وإمنا كان احلو
خرج القوم إىل موضع كذا ومحلوا من الزاد كذا وإمنا : تزوداه لسفرمها، كما يقال

›x  {محله واحد منهم،  sƒ ªB $$ sù { )حلوت، ، أي ا)٥}  … ã& s#‹ Î6 y™ ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# { )٦( ،

جعل احلوت ال ميس شيئا من البحر إال يبس حىت صار : أي مسلكا قال ابن عباس
 . صخرة

 .... اَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَِرَنا َهذَا َنَصًباقوله تعاىل فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُه آِتَنا غََد
$  {: قوله تعاىل] ٦٢[ £ϑ n= sù # y— uρ% y` { )يعين ذلك املوضع وهو جممع )٧ ،

$tΑ  {البحرين،  s% { )موسى )٨ ،}  çµ9 tF x Ï9 $ oΨ Ï?# u $ tΡ u !# y‰ xî { )أي طعامنا، )٩ ،

‰ô  {والغداء ما يعد لألكل غدوة، والعشاء ما يعد لألكل عشية،  s) s9 $ uΖŠ É) s9  ÏΒ 

$ tΡ Ì x y™ # x‹≈ yδ $ Y7 |Á tΡ ∩∉⊄∪ { )أي تعبا وشدة وذلك أنه ألقي على موسى اجلوع )١٠ ،

 . بعد جماوزة الصخرة، ليتذكر احلوت ويرجع إىل مطلبه
                                                 

 . ٦١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٦١: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٦٢: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٦٢:  الكهف آية سورة) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٨ 

]٦٣ [}  tΑ$ s% { )له فتاه يذكر )١ }  |M ÷ƒ uu‘ r& øŒÎ) !$ uΖ÷ƒ uρ r& ’ n< Î) Íο t÷‚ ¢Á9$# { )وهي )٢ ،

’  {د صخرة كانت باملوضع املوعو ÎoΤÎ* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθ çt ø: ، أي تركته وفقدته، وذلك )٣( } #$

أن يوشع حني رأى ذلك من احلوت قام ليدرك موسى فيخربه، فنسي أن خيربه فمكثا 
نسيت أن أذكر لك أمر : آلية إضمار معناهيف ا: قيل. يومهما حىت صليا الظهر من الغد

$!  {: احلوت، مث قال tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9|¡Σ r& ω Î) ß≈ sÜø‹¤±9$# ÷βr& …çν tä.øŒr& 4 { )أي وما أنساين أن أذكر )٤ ،

x‹sƒ  {معناه أنسانيه لئال أذكره، : لك أمر احلوت إال الشيطان، وقيل ªB$#uρ …ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû Ìós t7ø9$# 

$ Y7pgx” ∩∉⊂∪ { )هذا من قول يوشع، ويقول طفر احلوت إىل البحر فاختذ فيه : ، قيل)٥

كان للحوت سربا وملوسى وفتاه : نا يف اخلربوروي. مسلكا فعجبت من ذلك عجبا
 . )٦( عجبا

]٦٤ [}  tΑ$ s% { )موسـى )٧ }  y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ $ ¨Ζ ä. Æ ö7 tΡ 4 { )أي نطلب، )٨ ،

}  # £‰ s? ö‘ $$ sù #’ n? tã $ yϑ Ïδ Í‘$ rO# u $ TÁ |Á s% ∩∉⊆∪ { )رجعا يقصان األثر الذي جاءا :  أي)٩

كان ملكا من املالئكة، والصحيح الذي : منه يبتغيانه، فوجدا عبدا من عبادنا، قيل

                                                 
 . ٦٣: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٦٣: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة الكهف آية ) ٥(
 ). فكان لفتاه عجبا وللحوت سربا : ( يف رواية البخاري يف كتاب التفسري) ٦(
 . ٦٤: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٦٤: لكهف آية سورة ا) ٨(
 . ٦٤: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٥٩ 

 وامسه بليا بن ملكان، )١( } أنه اخلضر {  جاء يف التواريخ، وثبت عن النيب

كان من أبناء امللوك الذين تزهدوا يف : وقيل. كان من نسل بين إسرائيل: قيل
 . الدنيا، واخلضر لقب له

y‰y#  {: فذلك قوله تعاىل] ٦٥[ ùθ sù #Y‰ö6 tã ôÏiΒ !$ tΡÏŠ$ t6 Ïã çµ≈ oΨ÷ s?# u Zπ yϑ ôm u‘ { )أي نعمة، )٢ ،

}  ôÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã çµ≈ oΨ÷Κ ¯= tæuρ ÏΒ $̄Ρà$ ©! $ Vϑ ù= Ïã ∩∉∈∪ { )اخلضر نبيا عند أكثر ، أي إهلاما ومل يكن)٣ 

 . جئت ألتبعك: أهل العلم، يقول

]٦٦ [}  t Α$ s % … çµ s 9 4  y ›θ ãΒ ö≅ y δ y 7 ãè Î7 ¨? r #  {، وأصحبك، )٤( } & ’ n ? t ã β r & 

Ç y ϑ Ï k= y è è? $ £ϑ ÏΒ | M ôϑ Ï k= ãã # Y‰ ô© â‘ ∩∉∉∪ { )بفتح ) رشدا( : قرأ أبو عمرو ويعقوب)٥

علما : وقيل. الراء والشني، وقرأ اآلخرون بضم الراء وسكون الشني، أي صوابا
كفى : ويف بعض األخبار أنه ملا قال له موسى هذا قال له اخلضر. ترشدين به

 . إن اهللا أمرين هبذا فحينئذ: غال، فقال له موسىبالتوراة علما وبين إسرائيل ش

]٦٧ [}  tΑ$ s% { )له اخلضر، )٦ ،}  y7 ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ # Z ö9 |¹ ∩∉∠∪ { )٧( ،

ى أمورا منكرة، وال جيوز لألنبياء أن يصربوا على وإمنا قال ذلك ألنه علم أنه ير
 . املنكرات، مث بني عذره يف ترك الصرب

                                                 
 . ، ). ٤٣١ / ٦( انظر صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب حديث اخلضر مع موسى ) ١(
 . ٦٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٦٧: سورة الكهف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٠ 

y  {: فقال له] ٦٨[ # ø‹ x . u ρ ç É9 óÁ s ? 4 ’ n ? t ã $ t Β óΟ s 9 ñÝ Ït éB  Ïµ Î/ # Z ö9 äz ∩∉∇∪ { )١( .

 . أي علما

]٦٩ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٢ ،}  þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# #\Î/$ ، إمنا استثىن )٣( } ¹|

Iω  {ألنه مل يثق من نفسه بالصرب  uρ  ÅÂôã r& y7s9 #\øΒ r& ∩∉∪ { )أي ال أخالفك فيما )٤ ،

 . تأمرين

]٧٠ [}  tΑ$ s% { )اخلضر، )٥ }  Èβ Î* sù  Í_tF÷è t7¨?$# { )فإن صحبتين ومل يقل اتبعين )٦ ،

Ÿξ  {ولكن جعل االختيار إليه إال أنه شرط عليه شرطا فقال،  sù  Í_ ù= t↔ó¡s? { )قرأ أبو )٧ ،

ابن عامر بفتح الالم وتشديد النون، واآلخرون بسكون الالم وختفيف النون، جعفر ونافع و
}  tã >ó x« { )أعمله فيما تنكره وتعترض عليه، عن شيء، حىت ابتدأ لك بذكره )٨ 

 . فأبني لك شأنه

]٧١ [}  $ s)n= sÜΡ$$ sù { )ميشيان على الساحل يطلبان سفينة يركباهنا فوجدا سفينة )٩ 

مرت هبم سفينة فكلموهم أن  {:  قال فركباها، وروينا عن أيب بن كعب عن النيب

حيملوهم فعرفوا اخلضر فحملوهم بغري نول، فلما جلجوا البحر أخذ اخلضر فأسا فخرق 

                                                 
 . ٦٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٦٩: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٧٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٧١: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦١ 

#  {:  فذلك قوله)١( } لوحا من السفينة  ¨L y m # s Œ Î) $ t 6 Ï. u ‘ ’ Îû Ïπ u ΖŠ Ï ¡¡9 $ # $ y γ s % t  y z ( 

t Α$ s $  {، له موسى، )٢( } % p κ t J ø% t  y z r & s − Ì øó çF Ï9 $ y γ n = ÷δ r : ، قرأ محزة والكسائي)٣( } &

تاء ورفعها وكسر الراء أهلها ليغرق بالياء وفتحها وفتح الراء وقرأ اآلخرون بال
‰ô  {النصب على أن الفعل للخضر،  s ) s 9 | M ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x © # \ øΒ Î) ∩∠⊇∪ { )أي منكرا، )٤ 

لقوم إمر ا: واإلمر يف كالم العرب الداهية، وأصله كل شيء شديد كثري، يقال
#  {: وقال القتييب. إذا كثروا واشتد أمرهم \ øΒ Î) ∩∠⊇∪ { )أي عجبا)٥  . 

]٧٢ [}  tΑ$ s% { )العامل وهو اخلضر، )٦ ،}  óΟ s9 r& ö≅ è% r& š ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ 

z Éë tΒ # Z ö9 |¹ ∩∠⊄∪ { )٧( . 

]٧٣ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٨ ،}  Ÿω ’ ÎΤõ‹Åz# xσè? $ yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ { )قال ابن عباس)٩ ، :

معناه مبا تركت من : وقيل. إنه مل ينس ولكنه من معاريض الكالم، فكأنه نسي شيئا آخر
كانت األوىل من موسى  {  وقال أيب بن كعب عن النيب. عهدك والنسيان الترك

                                                 
، أمحد )٣١٤٩(، الترمذي تفسري القرآن )٢٣٨٠(، مسلم الفضائل )٤٤٤٨(البخاري تفسري القرآن ) ١(

)٥/١١٨ .( 
 . ٧١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٧١: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧١: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧١: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٧٣: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٢ 

Ÿω  { )٢( )١( } نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا uρ  Í_ ø) Ïδ ö è? { )وال )٣ ،

ô  {تغشين،  ÏΒ “ Ì øΒ r& # Z ô£ ãã ∩∠⊂∪ { )أرهقته : ال تكلفين مشقة، يقال: ، وقيل)٤

عسرا أي كلفته ذلك، يقول ال تضيق على أمري وعاملين باليسر وال تعاملين 
 . بالعسر

]٧٤ [}  $ s)n= sÜΡ$$ sù # ¨L ym #sŒÎ) $ u‹É)s9 $Vϑ≈ n= äñ …ã& s#tG s)sù { )يف القصة أهنما خرجا من البحر )٥ ،

ميشيان فمرا بغلمان يلعبون فأخذ اخلضر غالما ظريفا وضيء الوجه فأضجعه مث ذحبه 
: كان غالما يعمل بالفساد وتأذى منه أبواه، عن أيب بن كعب قال: بالسكني قال الضحاك

إن الغالم الذي قتله اخلضر طبع كافرا ولو عاش ألرهق أبويه طغيانا  {  قال رسول اهللا

$tΑ  {. )٧( )٦( } وكفرا s% { )موسى، )٨ }  |M ù= tG s% r& $ T¡øtΡ Oπ §‹Ï.y— { )قرأ ابن كثري )٩ ،

َزِكيَّةً، قال الكسائي : باأللف، وقرأ اآلخرون) زاكية( :ونافع وأبو جعفر وأبو عمرو
الزاكية اليت مل : القاسية والقسية، وقال أبو عمرو بن العالء: حد، مثلمعنامها وا: والفراء

Îötó  {تذنب قط، والزكية اليت أذنبت مث تابت،  Î/ <§øtΡ { )أي مل تقتل نفسا بشيء )١٠ ،

                                                 
 ). ٥/١١٨(، أمحد )٣١٤٩(، الترمذي تفسري القرآن )٢٣٨٠(، مسلم الفضائل )٢٥٧٨(البخاري الشروط ) ١(
 . ،. ١٨٤٧ / ٤ ومسلم ٣٢٦ / ٥انظر صحيح البخاري ) ٢(
 . ٧٣: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٤: الكهف آية سورة ) ٥(
، أبو داود السنة )٣١٤٩(، الترمذي تفسري القرآن )٢٦٦١(، مسلم القدر )٤٤٤٩(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

 ). ٥/١١٩(، أمحد )٤٧٠٥(
 . ٢٠٥٠ / ٤ ) ٢٦٦١( أخرجه مسلم يف القدر برقم ) ٧(
 . ٧٤: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٧٤: سورة الكهف آية ) ٩(
 . ٧٤: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٣ 

ô‰s)©9 |M  {وجب به عليها القتل،  ÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© #[õ3œΡ ∩∠⊆∪ { )النكر : قال قتادة. ، أي منكرا)١

األمر : أعظم من اإلمر ألنه حقيقة اهلالك، ويف خرق السفينة كان خوف اهلالك، وقيل
قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر هاهنا نكرا . ع كثريأعظم ألنه كان فيه تغريق مج

 . ويف سورة الطالق بضم الكاف، واآلخرون بسكوهنا

]٧٥ [}  * tΑ$ s% { )يعين اخلضر )٢ ،}  óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ 

# Z ö9 زاد هنا ألنه نقض العهد مرتني، ويف القصة أن يوشع كان : ، قيل)٣( } ∪∋∠∩ ¹|

 . يقول ملوسى يا نيب اهللا اذكر العهد الذي أنت عليه

]٧٦ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٤ ،}  βÎ) y7 çG ø9r'y™ tã ¥ó x« $ yδ y‰÷è t/ { )بعد هذه )٥ ،

Ÿξ  {املرة،  sù  Í_ ö6Ås≈ |Á è? ( { )فَلَا تصحبِني بغري ألف من : ، وفارقين، وقرأ يعقوب)٦

ô‰s% |Møó  {. الصحبة n= t/ ÏΒ ’ÎoΤß‰©9 #Y‘ õ‹ãã ∩∠∉∪ { )قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر من لدين )٧ ،

. أي قد أعذرت فيما بيين وبينك: أ اآلخرون، بتشديدها، قال ابن عباسخفيفة النون وقر
عن أيب . اتضح لك العذر يف مفارقيت: وقيل. قد حذرتين أين ال أستطيع معك صربا: وقيل

لينـا وعلى موسى لوال أنه عجل رمحـة اهللا ع {  قال رسول اهللا: بن كعب قال

                                                 
 . ٧٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٧٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة الكهف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٤ 

β  { )٢( )١( } لرأى العجب Î) y7 çG ø9r'y™ tã ¥ó x« $ yδ y‰÷è t/ Ÿξ sù  Í_ ö6 Ås≈ |Áè? ( ô‰s% |M øón= t/ ÏΒ ’ÎoΤß‰©9 

#Y‘ õ‹ãã ∩∠∉∪ { )فلو صرب لرأى العجـب)٣  . 

 ..... قوله تعاىل فَاْنطَلَقَا َحتَّى ِإذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما
$  {: قوله تعاىل] ٧٧[ s)n= sÜΡ$$ sù # ¨L ym !#sŒÎ) !$ u‹s?r& Ÿ≅÷δ r& >π tƒ ös% { )يعين : ، قال ابن عباس)٤

وعن أيب . برقة: وقيل. هي األيلة وهي أبعد األرض من السماء. وقال ابن سريين. أنطاكيه
$!  {. بلدة باألندلس: هريرة yϑ yè ôÜtG ó™ $# $ yγ n= ÷δ r& (#öθ t/r'sù βr& $ yϑ èδθ àÍh‹ŸÒ ãƒ { )قال أيب بن )٥ ،

حىت إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا يف اجملالس فاستطعما أهلها  {  كـعب عن النيب

وروي أهنما طافا يف القرية فاستطعما أهلها فأبوا أن . )٧( )٦( } فأبوا أن يضيفومها

وروي أهنما طافـا يف القوم فاستطعماهم فلم يطعمومها واستضافوهم فلم . يضيفومها
y‰y#  {: قوله تعاىل. شر القرى اليت ال تضيف الضيف: قال قتادة. يضيفومها ùθ sù $ pκ Ïù 

#Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ β r& Ù s)Ζtƒ { )أي يسقط، وهذا من جماز كالم العرب، ألن اجلدار ال )٨ ،

داري تنظر إىل دار فالن : إرادة له وإمنا معناه قرب ودنا من السقوط، كما تقول العرب

                                                 
، أبو داود )٣١٤٩( القرآن ، الترمذي تفسري)٢٣٨٠(، مسلم الفضائل )٤٤٤٩(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 ). ٥/١٢١(، أمحد )٣٩٨٤(احلروف والقراءات 
 . ١٨٥١ / ١٤ ) ٢٣٨٠( أخرجه مسلم يف الفضائل برقم ) ٢(
 . ٧٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٥(
، أبو داود )٣١٤٩( تفسري القرآن ، الترمذي)٢٣٨٠(، مسلم الفضائل )٤٤٤٩(البخاري تفسري القرآن ) ٦(

 ). ٥/١١٩(، أمحد )٣٩٨٤(احلروف والقراءات 
 . قطعة من احلديث السابق) ٧(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٥ 

çµ…  {. إذا كانت تقابلها tΒ$ s% r'sù ( { )أي سواه )١ ،}  tΑ$ s% { )موسى )٢ }  öθ s9 |Mø⁄ Ï© 

|Nõ‹y‚ −G s9 Ïµ ø‹n= tã #\ô_ r& ∩∠∠∪ { )قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب لََتِخذَْت بتخفيف التاء )٣ ،

وكسر اخلاء، وقرأ اآلخرون لتخذت بتشديد التاء وفتح اخلاء، ومها لغتان مثل اتبع وتبع 
_ô\#  {عليه يعين على إصالح اجلدار،  r& ∩∠∠∪ { )إنك قد علمت :  يعين جعال، معناه)٤

 . وإننا جياع وإن أهل القرية مل يطعمونا فلو أخذت على عملك أجرا

#  {قال اخلضر، ] ٧٨[ x‹≈ yδ ä−# t Ïù  Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ 4 { )يعين هذا وقت فراق بيين )٥ ،

معناه هذا : وقال الزجاج. هذا اإلنكار على ترك األجر هو املفرق بيننا: وقيل. وبينك
y7  {فراق بيننا أي فراق اتصالنا وكرر بني تأكيدا  ã⁄ Î m; tΡ é' y™ { )أي سوف أخربك )٦ ،

}  È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tG ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # · ö9 ، ويف بعض التفاسري أن موسى أخذ )٧( } ∪∇∠∩ ¹|

 . مبعىن ما عملت قبل أن تفارقينأخربين . بثوبه، فقال

Β̈$  {: فقال] ٧٩[ r& èπ oΨ‹ Ï¡¡9$# ôMtΡ% s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ ’ Îû Ìós t7ø9$# { )أي)٨ ، :

NŠ‘  {يؤاجرون ويكتسبون هبا،  u‘ r'sù ÷βr& $ pκz:‹Ïã r& { )أجعلها ذات عيب، )٩ ،}  tβ% x.uρ 

                                                 
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٦ 

Νèδ u!#u‘ uρ { )ملك، كقوله٣٦٠، أي أمامهم، )١  :}  ÏiΒ Ïµ Í← !#u‘ uρ æΛ© yγ y_ { )وقيل)٢ ، :

وراءهم خلفهم، وكان رجوعهم يف طريقهم عليه، واألول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس 
Ô7  {وكان أمامهم  Î= ¨Β { )٣( ،}  ä‹è{ù'tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ïy™ $ Y7óÁ xî ∩∠∪ { )كل سفينة : ، أي)٤

صاحلة غصبا وكان ابن عباس يقرأ كذلك فخرقها وعيبها اخلضر حىت ال يأخذها امللك 
 . الغاصب

$  {: قوله تعاىل] ٨٠[ ¨Β r& uρ ÞΟ≈ n= äó ø9 $# tβ% s3 sù çν# uθ t/ r& È ÷ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ !$ uΖŠ Ï± y‚ sù { )أي )٥ ،

وأما الغالم فكان كافرا وكان أبواه مؤمنني فخشينا، أي : فعلمنا، ويف قراءة ابن عباس
β  {نا، فعلم r& $ yϑ ßγ s) Ïδ ö ãƒ { )يكلفهما، : ، يغشيهما، وقال الكليب)٦}  $ YΖ≈ u‹ øó èÛ 

# \ ø à2 uρ ∩∇⊃∪ { )فخشينا أن حيملهما حبه على أن يتابعاه : ، قال سعيد بن جبري)٧

 . على دينه

]٨١ [}  !$ tΡ÷Šu‘ r'sù β r& $ yϑßγ s9Ï‰ö7ãƒ { )قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمر بالتشديد هاهنا )٨ ،

:  وقرأ اآلخرون بالتخفيف، ومها لغتان وفرق بعضهم فقالويف سورة التحرمي والقلم،
التبديل تغيري الشيء أو تغيري حاله وعني الشيء قاصم واإلبدال رفع الشيء ووضع شيء 

                                                 
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٦: سورة إبراهيم آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٨١: سورة الكهف آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٧ 

$  {آخر مكانه،  yϑ åκ ›5 u‘ # Z ö yz çµ ÷Ζ Ï iΒ Zο 4θ x. y— { )أي صالحا وتقوى، ، )١}  z> t ø% r& uρ 

$ YΗ ÷q â‘ ∩∇⊇∪ { )قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم احلاء والباقون جبزمها )٢ ،

أي أوصل للرحم : هو من الرحم والقرابة، قال قتادة: وقيل. عطفا من الرمحة: أي
ولو بقي . شرح به أبواه حني ولد وحزنا عليه حني قتل: الديه، قال مطرفوأبر بو

لكان فيه هالكهما، فلريض امرؤ بقضاء اهللا تعاىل، فإن قضاء اهللا للمؤمن فيما 
 . يكره خري له من قضائه فيما حيب

$  {: قوله تعاىل] ٨٢[ ¨Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø: $# tβ% s3 sù È ÷ yϑ≈ n= äó Ï9 È ÷ yϑŠ ÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# { )٣( ،

%šχ  {وكان امسهما أصرم وصرمي،  x. uρ … çµ tF øt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ  ذلك ، اختلفوا يف)٤( } 9©

وقال . )٥( } كان ذهبا وفضة {:  أنه قال الكرت، روي عن أيب الدرداء عن النيب

%tβ  {كان الكرت صحفا فيها علم : وعن سعيد بن جبري. كان ماال: عكرمة x. uρ 

$ yϑ èδθ ç/ r& $ [s Î=≈ : قال ابن عباس. كان امسه كاشح وكان من األتقياء: ، قيل)٦( } ¹|

كان بينهما وبني األب الصاحل سبعة آباء، قال حممد بن : حفظا بصالح أبيهما، وقيل
إن اهللا حيفظ بصالح العبد ولده وولد ولده، وعترته وعشريته وأهل دويرات : املنكدر

إين ألصلي فأذكر : قال سعيد بن املسيب. ون يف حفظ اهللا ما دام فيهمحوله، فما يزال

                                                 
 . ٨١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٨١: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 والبخاري يف تارخيه ٣٦٩ / ٢ واحلاكـم يف املستدرك ٦٠٠ / ٨أخرجه الترمذي يف تفسري سورة الكهف ) ٥(

 . ٦٠١ / ٨انظر حتفة األحوذي . الطرباينو
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٨ 

 }  y قوله. ولدي فأزيد يف صاليت Š# u ‘ r ' s ù y 7 •/ u ‘ β r & ! $ t ó è= ö7 t ƒ $ y ϑ èδ £‰ ä© r & { )١( ،

مثـان : وقيل. يدركـا شدهتمـا وقوهتمـاأن : وقيـل. أي يبلغا ويعقال
%  {عشرة سنة،  y ` Ì ÷‚ t G ó¡ t ƒ u ρ { )حينئذ )٢ }  $ y ϑ èδ u ”∴ x . Zπ y ϑ ôm u ، نعمة، )٣( } ‘

}   Ï iΒ y 7 Î i/ ¢‘ 4 $ t Β u ρ … çµ çG ù= y è s ù ô t ã “ Ì øΒ r ، أي باختياري ورأيي، بل فعلته )٤( } 4 &

y  {بأمر اهللا وإهلامه،  7 Ï9≡ s Œ ã≅ƒ Íρ ù' s ? $ t Β óΟ s 9 ì ÏÜ ó¡ n @ Ïµ øŠ n = ¨æ # Z ö9 | ، أي )٥( } ∪⊅∇∩ ¹

 . مل تطق عليه صربا، واستطاع واسطاع مبعىن واحد

š  {: قوله تعاىل] ٨٣[ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ  tã “ ÏŒ È ÷ tΡ ö s) ø9 $# ( ö≅ è% (#θ è= ø? r' y™ Ν ä3 øŠ n= tæ çµ ÷Ζ Ï iΒ 

# · ò2 ÏŒ ∩∇⊂∪ { )خربا، واختلفوا يف نبوته واألكثرون على أنه كان ملكا عادال )٦ ،

 . صاحلا
 .... قوله تعاىل ِإنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرِض َوآَتْيَناُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسَبًبا

$  {  قوله] ٨٤[ ¯ΡÎ) $̈Ψ ©3tΒ …çµ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )متهيد : ، أوطأنا، والتمكني)٧

سخر له السحاب فحمله عليها، ومد له يف األسباب وبسط له النور : وقال علي. األسباب
رض، وهو أنه سهل عليه السري فيها فكان الليل والنهار عليه سواء، فهذا معىن متكنه يف األ

çµ≈oΨ  {. وذلل له طرقها ÷s?# uuρ ÏΒ Èe≅ ä. &ó x« { )من كل شيء حيتاج إليه اخللق:  أي)٨ .

                                                 
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٨٤: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٨٤: لكهف آية سورة ا) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٦٩ 

$  {من كل ما يستعني به امللوك على فتح املدن وحماربة األعداء، : وقيل Y7t6 y™ ∩∇⊆∪ { )١( ،

ما يوصل به : علما يتسبب به إىل كل ما يريد، ويسري به يف أقطار األرض، والسبب: أي
 . قربنا إليه أقطار األرض: وقيل. بالغا إىل حيث أراد: وقال احلسن. إىل الشيء

]٨٥ [}  yìt7ø?r'sù $ ·7t6 y™ ∩∇∈∪ { )سلك وسار طريقا، قرأ أهل احلجاز : ، أي)٢

: وقيل: فاتبع مث اتبع موصوال مشددا، قرأ اآلخرون بقطع األلف وجزم التاء: والبصرة
معنامها واحد، والصحيح الفرق بينهما فمن قطع األلف فمعناه أدرك وحلق، ومن قرأ 

. ما زلت أسري خلفه حىت حلقته: ما زلت أتبعه حىت اتبعته أي:  يقالبالتشديد فمعناه سار،
 . مرتال: وقال ابن عباس. سببا أي طريقا: وقوله

]٨٦ [}  # ¨L ym #sŒÎ) xn= t/ z> Ìøó tΒ Ä§ôϑ ¤±9$# $ yδ y‰y ùρ Ü>ãøó s? ’Îû B÷tã 7π t⁄Ïϑ ym { )قرأ أبو )٣ ،

باأللف غري مهموزة، أي حارة، ) حامية( جعفر وأبو عامر ومحزة والكسائي وأبو بكر
7π  {وقرأ اآلخرون  t⁄ Ïϑ ym { )وهي الطينة السوداء،  مهموزا بغري األلف أي ذات محاة، )٤

جند يف التوراة أهنا : كيف جتد يف التوراة أن تغرب الشمس؟ قال: وسأل معاوية كعبا
Îû B÷tã 7π’  {: جيوز أن يكون معىن قوله: قال القتييب. تغرب يف ماء وطني t⁄Ïϑ ym { )٥( 

y‰y  {. أي عندها عني محئة أو يف رأي العني ùρ uρ $ yδ y‰ΖÏã $YΒ öθ s% 3 { )أي عند العني أمة )٦ ،

}  $ uΖù= è% #x‹≈ tƒ È ÷tΡös)ø9$# { )يستدل هبذا من زعم أنه كان نبيا فإن اهللا تعاىل خاطبه، )٧ ،

                                                 
 . ٨٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٨٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٠ 

$!  {واألصح أنه مل يكن نبيا واملراد منه اإلهلام،  ¨Β Î) β r& z> Éj‹yè è? { )يعين إما أن تقتلهم )١ ،

$!  {إن مل يدخلوا يف اإلسالم،  ¨Β Î)uρ β r& x‹Ï‚ −G s? öΝÍκ Ïù $ YΖó¡ãm ∩∇∉∪ { )يعين تعفو وتصفح)٢ ، .

 . تأسرهم فتعلمهم اهلدى، خريه اهللا بني األمرين: وقيل

]٨٧[ }  tΑ$ s% $ ¨Β r& tΒ zΟn= sß { )كفر، )٣ ،}  t∃öθ |¡sù …çµ ç/Éj‹yè çΡ { )نقتله، : ، أي)٤

}  ¢ΟèO –Štãƒ 4’ n< Î) Ïµ În/u‘ { )يف اآلخرة )٥ ،}  …çµ ç/Éj‹yèãŠsù $ \/# x‹tã #[õ3œΡ ∩∇∠∪ { )منكرا :  أي)٦

 . النار، والنار أنكر من القتليعين ب

]٨٨ [}  $ ¨Β r&uρ ôtΒ ztΒ#u Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $ [s Î=≈ |¹ …ã& s#sù ¹!#t“ y_ 4 o_ ó¡çt ø: ، قرأ محزة والكسائي )٧( } ) #$

“¹!#t  {وأبو جعفر ويعقوب  y_ { )فله احلسىن جزاء نصب على :  منصوبا منونا أي)٨

: املصدر، وقرأ اآلخرون بالرفع على اإلضافة، واحلسىن اجلنة وإضافة احلسن إليها كما قال
}  â‘# ¤$! $#uρ äο tÅz Fψ$# ×öyz { )املراد باحلسىن على هذه القراءة : وقيل. ، والدار هي اآلخرة)٩

ãΑθ  {. األعمال الصاحلة à)uΖy™ uρ …çµ s9 ôÏΒ $ tΡÌøΒ r& #Zô£ç„ ∩∇∇∪ { )أي نلني له القول ونعامله )١٠ ،

 . يسرا أي معروفا: وقال جماهد. باليسر من أمرنا

                                                 
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٨٦: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٨٧: رة الكهف آية سو) ٣(
 . ٨٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٦٩: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٨٨: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧١ 

]٨٩ [}  §ΝèO yìt7ø? r& $ ·7t6 y™ ∩∇∪ { )أي سلك طرقا ومنازل)١ ، . 

]٩٠ [}  #̈L ym #sŒÎ) xn= t/ yìÎ= ôÜtΒ Ä§ôϑ $  {، أي موضع طلوعها، )٢( } ¤±9$# yδy‰y ùρ ßìè= ôÜs? 

4’ n?tã 7Θöθ s% óΟ©9 ≅ yèøgwΥ Οßγ ©9 ÏiΒ $ pκÍΞρ ßŠ #ZøIÅ™ ∩⊃∪ { )مل يكن بينهم وبني : ، قال قتادة واحلسن)٣

الشمس ستر، وذلك أهنم كانوا يف مكان ال يستقر عليه بناء، فكانوا يكونون يف أسراب 
 . هلم حىت إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إىل معايشهم وحروثهم

معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ : ، قيل)٤( } . }  y7Ï9≡x‹x قوله] ٩١[

مطلعها، والصحيح أن معناه كما حكم يف القوم الذين هم عند غروب الشمس كذلك 
%ô‰s  {حكم يف الذين هم عند طلوع الشمس،  uρ $ uΖôÜym r& $ yϑ Î/ Ïµ ÷ƒ y‰s9 #Zö9 äz ∩⊇∪ { )يعين)٥ ، 

 . مبا عنده ومعه من اجلند والعدة واآلالت خربا أي علما
]٩٢ [}  §ΝèO yìt6 ø?r& $ ·7t6 y™ ∩⊄∪ { )٦( . 

]٩٣ [}  #̈L ym #sŒÎ) xn= t/ t ÷t/ È ø  مها هنا جبالن سدد، والقرنني ما بينهما )٧( } 9$#¡¡‰£

y‰y  {. حاجزا بني يأجوج ومأجوج ومن ورائهم ùρ ∅ ÏΒ $ yϑ Îγ ÏΡρ ßŠ $ YΒ öθ s% { )أمام :  يعين)٨

ω tβρ  {. السدين ßŠ% s3tƒ tβθßγ s)øtƒ Zω öθ s% ∩⊂∪ { )بضم ) يفقهون( ، قرأ محزة والكسائي)٩
                                                 

 . ٨٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٩٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٩٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩١: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٩١: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٩٣: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٩٣: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٩٣: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٢ 

الياء وكسر القاف على معىن ال يفهمون غريهم قوال، وقرأ اآلخرون بفتح الياء والقاف، 
ال يفهمون كالم أحد وال يفهم الناس : أي ال يفهمون كالم غريهم، قال ابن عباس

 . كالمهم

]٩٤ [}  (#θ ä9$ s% #x‹≈ tƒ È ÷tΡös)ø9$# { )كيف قالوا ذلك وهم ال يفهمون؟ :  فإن قيل)١

 يكادون يفقهون قوال قال الذين من ال: كلم عنهم مترجم، دليله قراءة ابن مسعود: قيل
β¨  {. دوهنم يا ذا القرنني Î) ylθ ã_ ù'tƒ ylθ ã_ ù'tΒ uρ { )قرأمها عاصم مهموزين، واآلخرون )٢ ،

ا وشررها، شبهوا به لكثرهتم بغري مهز، ومها لغتان أصلهما من أجيج النار، وهو ضوؤه
باهلمز من أجيج النار وبترك اهلمز امسان أعجميان، مثل هاروت وماروت : وشدهتم، وقيل

tβρ  {: قوله تعاىل ß‰Å¡øãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )أهنم كانوا خيرجون أيام فسادهم : ، قال الكليب)٣

الربيع إىل أرضهم فال يدعون فيها شيئا أخضر إال أكلوه وال يا بسا إال احتملوه، وأدخلوه 
. فسادهم أهنم كانوا يأكلون الناس: وقيل. أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتال

≅ö  {. معناه أهنم سيفسدون يف األرض عند خروجهم: وقيل yγ sù ã≅ yèøgwΥ y7 s9 % ¹ ö̀yz { )٤( ،

باأللف، وقرأ اآلخرون خرجا بغري ألف ومها لغتان مبعىن ) خراجا( قرأ محزة والكسائي
اخلرج ما تربعت به، واخلراج ما : وقال أبو عمرو. واحد، أي جعال وأجرا من أموالنا

أد خرج رأسك : يقال. اخلراج على األرض واخلرج على الرقاب: وقيل. أداؤهلزمك 
’#  {. وخراج مدينتك n?tã β r& Ÿ≅ yèøgrB $ oΨuΖ÷ t/ öΝßγ oΨ ÷t/uρ #t‰y™ ∩⊆∪ { )أي حاجزا فال يصلون )٥ ،

 . إلينا

                                                 
 . ٩٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٩٤: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة الكهف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٣ 

]٩٥ [}  tΑ$ s% { )هلم ذو القرنني)١ ، :}  $ tΒ  Íh_ ©3tΒ ÏµŠ Ïù { )قرأ ابن )٢ ،

وقرأ اآلخرون بنون واحدة مشددة على اإلدغام، أي ما .  ظاهرينبنونني) مكنين( كثري
’  {قواين عليه،  În1u‘ ×öyz { )من جعلكم، )٣ ،}  ’ÎΤθ ãΨ‹ Ïã r'sù >ο §θ à)Î/ { )معناه إين ال )٤ ،

≅ö  {أريد املال بل أعينوين بأبدانكم وقوتكم،  yè ô_ r& ö/ä3oΨ ÷ t/ öΝæη uΖ÷ t/uρ $·Β ÷Šu‘ ∩∈∪ { )أي )٥ ،

قالوا وما . فعلة وصناع حيسنون البناء والعمل، واآللة: لك القوة؟ قالوما ت: سدا، قالوا
 : تلك اآللة؟ قال

]٩٦ [}  ’ ÎΤθ è?# u { )أعطوين وقرأ أبو بكر ائتوين أي جيئوين، )٦ ،}  t t/ ã— 

Ï‰ƒ Ï‰ pt ø: ، أي قطع احلديد واحدهتا زبرة، فأتوه هبا وباحلطب وجعل بعضها )٧( } ) #$

#  {على بعض فلم يزل جيعل احلديد على احلطب واحلطب على احلديد،  ¨L ym # sŒ Î) 

3“ uρ$ y™ t ÷ t/ È ÷ sù y‰ ¢Á9 ، قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بضم )٨( } #$

الصاد والدال، وجزم أبو بكر الدال، وقرأ اآلخرون بفتحها، ومها اجلبالن، ساوى 
$tΑ  {. سوى بني طريف اجلبلني: أي s% (#θ ã‚ àΡ ، ويف القصة أنه جعل الفحم )٩( } ) #$

#  {واحلطـب يف خالل زبـر احلديد مث قال انفخوا يعين يف النار،  ¨L ym # sŒ Î) … ã& s# yè y_ 

                                                 
 . ٩٥: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٩٥: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩٥: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٩٦: ة سورة الكهف آي) ٨(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٤ 

# Y‘$ tΡ { )أي صار احلديد نارا، )١ ،}  tΑ$ s% þ’ ÎΤθ è?# u { )قرأ محزة وأبو بكر )٢ ،

ùø  {. وصال، وقرأ اآلخرون بقطع األلف Ì øù é& Ïµ ø‹ n= tã # \ ôÜ Ï% ∩∉∪ { )أي آتوين قطرا )٣ ،

أفرغ عليه، واإلفراغ الصب والقطر هو النحاس املذاب، فجعلت النار تأكل احلطب 
هو كالرب والبحر : قال قتادة. ويصري النحاس مكان احلطب حىت لزم احلديد النحاس

يف القصة أن عرضه كان مخسني ذراعا وارتفاعه مائيت طريقة سوداء وطريقة محراء، و
 . ذراع وطوله فرسخ

]٩٧ [}  $ yϑ sù (# þθ ãè≈ sÜ ó™ $# β r& çνρ ã yγ ôà tƒ { )أن يعلوه من فوقه لطوله ومالسته، )٤ ،

}  $ tΒ uρ (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# … çµ s9 $ Y6 ø) tΡ ∩∠∪ { )وقرأ محزة . ، من أسفله لشـدته ولصالبته)٥

}  $ yϑ sù (# þθ ãè≈ sÜ ó™  .  بتشديد الطاء أدغم تاء االفتعال يف الطاء)٦( } #$

لَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي قوله تعاىل قَا
 ..... َحقًّا

]٩٨ [}  tΑ$ s% { )يعنـي ذا القرنيــن، )٧ }  # x‹≈ yδ { )أي السـد، )٨ ،

}  ×π uΗ ÷q u‘ { )نعمة، )٩ ،}   Ï iΒ ’ Î n1 §‘ ( # sŒ Î* sù u !% y` ß‰ ôã uρ ’ Î n1 u‘ { )القيامة: ، قيل)١٠ .
                                                 

 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ٩٨: ف آية سورة الكه) ٩(
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٥ 

…  {. وقت خروجهم: وقيل ã& s# yè y_ u !% ©. yŠ ( { )قرأ أهل الكوفة )١ ،}  u !% ©. yŠ ( { )٢( 
جعله مدكوكا مستويا مع : باملد واهلمز، أي أرضا ملساء، وقرا اآلخرون بال مد أي

%tβ  {وجه األرض،  x. uρ ß‰ ôã uρ ’ Î n1 u‘ $ y) ym ∩∇∪ { )٣( . 

$ *  {: قوله تعاىل] ٩٩[ uΖø.ts? uρ öΝåκ|Õ÷è t/ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ßlθ ßϑ tƒ ’Îû <Ù÷è t/ ( { )هذا عند : ، قيل)٤

جوج ومأجوج ميوج أي يدخل بعضهم على بعـض، كموج تركنا يأ: فتح السد، يقول
هذا عند قيام الساعة يدخل اخللق بعضهم يف : املاء وخيتلط بعضهم ببعض لكثرهتم، وقيل
’ y‡ÏçΡuρ  {بعض، وخيتلط إنسيهم جبنيهم حيارى،  Îû Í‘θ Á9$# { )ألن خروج يأجوج )٥ ،

≈öΝßγ  {ومأجوج من عالمات قرب الساعة،  uΖ÷è yϑ pgm $ Yè ÷Ηsd ∩∪ { )يف صعيد واحد)٦ ، . 

]١٠٠ [}  $ oΨ ôÊ ttã uρ { )أبرزنا، )٧ ،}  tΛ© yγ y_ 7‹Í×tΒ öθ tƒ t ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 $ ·Êötã ∩⊇⊃⊃∪ { )٨( ،

 . حىت يشاهدوها عيانا

]١٠١ [}  t Ï%©!$# ôM tΡ% x. öΝåκß]ã‹ôã r& ’ Îû >!$ sÜÏî { )أي غشاء والغطاء ما يغطى به )٩ ،

“ tã  {الشيء ويستره،  Ìø.ÏŒ { )وعن اهلدى والبيان. ، يعين عن اإلميان والقرآن)١٠ .

                                                 
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٩٩: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ١٠٠: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٠١: ة الكهف آية سور) ٩(
 . ١٠١: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٦ 

%θçΡ#)  {. عن رؤية الدالئل. وقيل x.uρ Ÿω šχθ ãè‹ÏÜtFó¡o„ $ ·èøÿ xœ ∩⊇⊃⊇∪ { )أي مسع القبول، )١ ،

كانوا ال يستطيعون أي ال يقدرون : ال يعقلون وقيل: وقيل. واإلميان لغلبة الشقاوة عليهم
ال أستطيع أن : ه عليهم لشدة عداوهتم، كقول الرجل ما يتلو أن يسمعوا من رسول اهللا
 . أمسع من فالن شيئا لعداوته

]١٠٢ [}  |=Å¡ys sùr& { )أفظن، )٢ ،}  t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ “ ÏŠ$ t6 Ïã ∅ ÏΒ þ’ÎΤρ ßŠ 

u!$ u‹Ï9÷ρ r& 4 { )أربابا يريد بالعباد عيسى واملالئكة، كال بل هم هلم أعداء ويتربءون منهم)٣ ، .

دا، األصنام مساها عبا: وقال مقاتل. يعين الشياطني أطاعوهم من دون اهللا: قال ابن عباس
β¨  {: كما قال Î) t Ï% ©!$# šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6 Ïã öΝà6ä9$ sWøΒ r& ( { )وجواب هذا )٤ ،

أن يريد إين ألغضب لنفسي، يقول أفظن الذين كفروا : قال ابن عباس. االستفهام حمذوف
أفظنوا أهنم ينفعهم أن : وقيل! يتخذوا غريي أولياء وإين ال أغضب لنفسي وال أعاقبهم؟ 

$!  {. يتخذوا عبادي من دوين أولياء ¯ΡÎ) $ tΡô‰tG ôã r& tΛ© yγ y_ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Zω â“ çΡ ∩⊇⊃⊄∪ { )أي)٥ ، :

الرتل ما يهيأ للضيف، يريد هي معدة هلم عندنا : وقيل. هي مثواهم: مرتال، قال ابن عباس
 . كالرتل للضيف

]١٠٣ [}  ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7t⊥ çΡ t Îy£÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùår& ∩⊇⊃⊂∪ { )يعين الذين اتبعوا أنفسهم)٦ ، 

يف عمل يرجون به فضال ونواال فنالوا هالكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو عليها رحبا 

                                                 
 . ١٠١: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٩٤: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة الكهف آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٧ 

هم اليهود : فخسر وخاب سعيه، واختلفوا فيهم، قال ابن عباس وسعد بن أيب وقاص
 . هم الرهبان: وقيل. والنصارى

]١٠٤ [}  t Ï% وقال علي بن أيب .  حـبسـوا أنفسهـم فـي الصوامع)١( } #$!©

≅¨  {. هم أهل حروراء: طالب |Ê öΝåκß ÷èy™ { )بطل عملهم واجتهادهم، )٢ ،}  ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ tβθ ç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξr& tβθ ãΖÅ¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ { )أي عمال)٣ ، . 

]١٠٥ [}  y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Îγ Î n/ u‘  Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ ôM sÜ Î7 pt m { )٤( ،

öΝ  {بطلت،  ßγ è=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪ { )هلم ، أي ال جنعل )٥

ما لفالن عندي وزن أي قدر خلسته، عن أيب هريرة : خطرا وقدرا، تقول العرب
ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا  {:  أنه قال عن النيب

Ÿξ  {: وقال )٧( )٦( } جناح بعوضة sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪ { )٨( ،

يأيت أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم يف العظم كجبال : قال أبو سعيد اخلدري
Ÿξ  {: يئـا، فذلك قولـه تعاىلهتامة، فإذا وزنوها مل تزن ش sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ ∩⊇⊃∈∪ { )٩( . 
                                                 

 . ١٠٤: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠٤ : سورة الكهف آية) ٢(
 . ١٠٤: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة الكهف آية ) ٥(
 ). ٢٧٨٥(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار )٤٤٥٢(البخاري تفسري القرآن ) ٦(
 . ٢١٤٧ / ٤ ) ٢٧٨٥(  ومسلم يف صفات املنافقني برقم ٤٢٦ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٧(
 . ١٠٥: ة الكهف آية سور) ٨(
 . ١٠٥: سورة الكهف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٨ 

]١٠٦ [}  y7 Ï9≡ sŒ { )الذي ذكرت من حبوط أعماهلم وخسة أقـدارهم، )١ 

ôΜ  {: مث ابتـدأ فقـال èδ äτ !# t“ y_ æΛ © yγ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ã x x. (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ  ÉL≈ tƒ# u { )يعين )٢ ،

’  {القـرآن،  Í? ß™ â‘ uρ # ·ρ â“ èδ ∩⊇⊃∉∪ { )أي سخرية ومهزوءا هبم)٣ ، . 

β¨  {: قوله تعاىل] ١٠٧[ Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλ m; àM≈ ¨Ζ y_ 

Ä¨ ÷ρ yŠ ö Ï ø9 إذا سألتم  {:  قال  عن رسول اهللا ، روينا عن أيب هريرة)٤( } #$

ومنه اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرمحن، 
ليس يف اجلنان جنة أعلى من جنة : قال كعب. )٦( )٥( } تفجر أهنار اجلنة

الفردوس ربوة : وقال قتادة. الفردوس فيها اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر
الفردوس هو البستان الذي فيه : قال كعب. اجلنة وأوسطها وأقصاها وأرفعها

هي اجلنة بلسان :  وقال عكرمة.هو البستان بالرومية. وقال جماهد. األعناب
هي : هو بالرومية منقول إىل لفظ العربية، وقال الضحاك: قال الزجاج. احلبش

هي اليت تنبت ضروبا . وقيل. هي الروضة املستحسنة: وقيل. اجلنة امللتفة األشجار
ω«  {من النبات، ومجعه فراديس،  â“ çΡ ∩⊇⊃∠∪ { )ما يهيأ : وقيل. ، قيل أي مرتال)٧

للنازل على معىن كانت هلم مثار جنات الفردوس ونعيمها نزال، ومعىن كانت هلم 
 . أي يف علم اهللا قبل أن خيلقوا
                                                 

 . ١٠٦: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠٦: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٠٧: سورة الكهف آية ) ٤(
 ). ٢/٣٣٥(، أمحد )٢٦٣٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(
 . ٤٠٤ / ١٣قطعة من حديث أخرجه البخاري يف التوحيد ) ٦(
 . ١٠٧: سورة الكهف آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٧٩ 

]١٠٨ [}  t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω tβθ äóö7tƒ { )ال يطلبون، )١ ،}  $ pκ÷]tã Zω uθ Ïm ∩⊇⊃∇∪ { )٢( ،

ال يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار : قال ابن عباس. أي حتوال إىل غريها
 . إىل دار إذا توافقه إىل دار أخرى

]١٠٩ [}  ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ï j9 ’ Î n1 u‘ { )قالت : ، قال ابن عباس)٣

  {اليهود يا حممد تزعم أنا قد أوتينا احلكمة، ويف كتابك  tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù 

u’ ÎAρ é& # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 3 { )مث نقول)٤ ، :}  !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )؟ )٥

$!  {: وقيل ملا نزلت.  اهللا هذه اآليةفأنزل tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z Ï iΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ { )٦( ،

≅  {: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فأنزل اهللا: قالت اليهود è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# 

# YŠ# y‰ ÏΒ { )مسي املداد مدادا إلمداد الكتاب، وأصله من الزيادة وجميء الشيء بعد )٧ 

‰y  {لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب، : قال جماهد. الشيء Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# { )٨( 
≅Ÿ  {أي ماؤه،  ö7 s% β r& y‰ xΖ s? { )قرأ محزة والكسائي ينفد بالياء لتقدم الفعل، )٩ ،

≈àM  { بالتاء، والباقـون yϑ Î= x. ’ Î n1 u‘ { )أي علمه وحكمه، )١٠ ،}  öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ 

                                                 
 . ١٠٨: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ٢٦٩: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ١٠٩: سورة الكهف آية ) ٧(
 . ١٠٩: سورة الكهف آية ) ٨(
 . ١٠٩: الكهف آية سورة ) ٩(
 . ١٠٩: سورة الكهف آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٠ 

# YŠ y‰ tΒ ∩⊇⊃∪ { )معناه لو كان اخلالئق يكتبون والبحر ميدهم لنفد البحر ومل تنفد )١ ،

كلمات اهللا، ولو جئنا مبثله مددا مبثل ماء البحر يف كثرته مدادا وزيادة، نظريه قوله 
öθ  {: تعاىل s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çt ø2 r& 

$ ¨Β ôN y‰ Ï tΡ àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 { )٢( . 

]١١٠ [}  ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W Ï iΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( { )٣( ،

: قال ابن عباس علم اهللا رسوله التواضع لئال يزهو على خلقه، فأمره اهللا أن يقر فيقول
أنا آدمي مثلكـم إال إين خصصت بالوحي وأكرمين اهللا به، يوحى إيل أمنا إهلكم إله 

  {واحد ال شريك له،  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u !$ s) Ï9  Ïµ Î n/ u‘ { )أي خياف املصري إليه)٤ ، .

يأمل رؤية ربه، فالرجاء يكون مبعىن اخلوف واألمل مجيعا فجمع به : وقيل
≅ö  {املعنيني،  y ϑ ÷è u ‹ ù= s ù Wξ u Κ t ã $ [s Î=≈ | ¹ Ÿ ω u ρ õ8 Î ô³ ç„ Íο y Š$ t 7 Ïè Î/ ÿ Ïµ Î n/ u ‘ # J‰ t n r & ∩⊇⊇ ⊃∪ { )٥( ،

 اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا من مسع مسع {  أي ال يرائي بعمله، قال النيب

إن أخوف ما أخاف عليكم  {:  أنه قال  وروينا عن النيب)٧( )٦( } به

                                                 
 . ١٠٩: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة الكهف آية ) ٥(
 ). ٤/٣١٣( أمحد ،)٤٢٠٧(، ابن ماجه الزهد )٢٩٨٧(، مسلم الزهد والرقائق )٦١٣٤(البخاري الرقاق ) ٦(
 واملصنف يف ٢٠٣٤ / ٤ ) ٢٦٤٢(  ومسلم يف الرب والصلة برقم ٢٣٥ / ١١أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٧(

 . ٣٢٣ / ١٤شرح السنة 



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨١ 

: " يا رسول اهللا وما الشرك األصغر؟ قال: ، قالوا"الشرك األصغر 
 . )٢( )١( } الرياء

                                                 
 ). ٥/٤٢٨(أمحد ) ١(
 قال ٣٢٤ / ١٤ واملصنف يف شرح السنة ٤٢٨،٤٢٩ ص٥أخرج هذه الرواية اإلمام أمحد يف مسنده ج) ٢(

 ". إسناده جيد : " وقال املسند) ل الصحيح رجاله رجا: ( اهليثمي



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٢ 

 سورة مرمي ) ١٩(
 ..... قوله تعاىل كهيعص ِذكُْر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَِريَّا

 }  üÈ قوله] ١ [ ÿè‹γ!2 ∩⊇∪ { )قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء وفتح الياء )١ ،

قال ابن عباس . وضده ابن عامر ومحزة وبكسرمها الكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما
. هو اسم من أمساء القرآن: وقال قتادة. هو اسم من أمساء اهللا تعاىل: رضي اهللا عنهما

وروي عن سعيد بن جبري عن ابن . هـو قسم أقسم اهللا به: وقيل. اسم للسـورة: وقيل
üÈ  {عباس يف قوله  ÿè‹γ ، واهلاء من هاد، الكاف من كرمي وكبري:  قال)٢( } ∪⊆∩ 2!

معناه كاف : وقال الكليب. والياء من رحيم، والعني من عليم، وعظيم، والصاد من صادق
 . خللقه، هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عامل بربيته، صادق يف وعده

]٢ [}  ã ø. ÏŒ { )يك ذكر ، رفع باملضمر أي هذا الذي نتلوه عل)٣}  ÏM uΗ ÷q u‘ 

y7 Î n/ u‘ { )ذكر ربك، : ، وفيه تقدمي وتأخري معناه)٤}  … çν y‰ ö7 tã !$ −ƒ Ì Ÿ2 y— ∩⊄∪ { )٥( ،

 . برمحته

]٣ [}  øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ { )دعـا )٦ ،}  … çµ −/ u‘ { )يف حمرابـه، )٧ ،}  ¹ !# y‰ ÏΡ 

$ wŠ Ï yz ∩⊂∪ { )دعا سرا من قومه يف جوف الليل)٨ ، . 

                                                 
 . ١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٣: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٣: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٣: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٣ 

]٤ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) zyδ uρ { )ضعف ورق، )١ ،}  ãΝôàyè ø9$#  Íh_ ÏΒ { )من الكرب)٢ ، .

≅Ÿ  {اشتكى سقوط األضراس، : قال قتادة yè tG ô© $#uρ â¨ ù&§9$# { )أي أبيض شعر الرأس، )٣ ،

}  $ Y6 øŠx© { )مشطا، )٤ ،}  öΝs9uρ .à2 r& š Í← !% tæß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ)x© ∩⊆∪ { )يقول عودتين )٥ ،

معناه ملا دعوتين إىل اإلميان آمنت ومل أشق بترك : وقيل. اإلجابة فيما مضى ومل ختيبين
 . اإلميان

]٥ [}  ’ ÎoΤÎ)uρ àMøÅz u’ Í<≡uθ yϑ ø9$# { )وقال أبو . العصبة: قال جماهد. بنو العم: ، واملواىل)٦

“ ÏΒ  {. الورثة: وقال الكليب. الكاللة: صاحل Ï!#u‘ uρ { )من بعد مويت، قرأ ابن كثري )٧ ،

}  ÏΒ “ Ï!#u‘ uρ { )بفتح الياء، واآلخرون بإسكاهنا)٨  .}  ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ { )٩( ،

ó=yγ  {ال تلـد،  sù ’ Í< ÏΒ šΡà$ $  {، أعطين مـن عندك )١٠( } !© wŠÏ9uρ ∩∈∪ { )١١( . 

]٦ [}   Í_ èOÌtƒ ß^Ìtƒ uρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θ à)÷ètƒ ( { )قرأ أبو عمرو والكسائي جبزم الثاء )١٢ ،

ا وارثا، فيهما على جواب الدعاء، وقرأ اآلخرون بالرفع على احلال والصفة، يعين ولي
                                                 

 . ٤: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٤: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٤: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٤: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٤: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ١٠(
 . ٥: سورة مرمي آية ) ١١(
 . ٦: ية سورة مرمي آ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٤ 

معناه يرث مايل ويرث من آل يعقوب النبوة : واختلفوا يف هذا اإلرث، قال احلسن
أراد إرث احلبورة، ألن زكريا كان رأس : وقيل. أراد مرياث النبوة والعلم: وقيل. واحلبورة
واألوىل أن حيمل على مرياث غري املال ألنه يبعد أن يشفق زكريا : وقال الزجاج. األحبار

أنه خاف تضييع بين عمه دين اهللا : من األنبياء أن يرثه بنو عمه ماله، واملعىنوهو نيب 
وتغيري أحكامه على ما كان شاهده من بين إسرائيل من تبديل الدين وقتل األنبياء، فسأل 

وهـذا معىن قول . ربه ولدا صاحلا يأمنه على أمته، ويرث نبـوته وعمله لئال يضيع الدين
&ã  {. ي اهللا عنهماعطـاء عن ابن عباس رض ù#yè ô_ $#uρ Éb>u‘ $ |‹ÅÊ u‘ ∩∉∪ { )أي برا تقيا )١ ،

 . مرضيا

$!  {  قوله] ٧[ −ƒ Ì Ÿ2 t“≈ tƒ $ ¯Ρ Î) x8 ç Å e³ u; çΡ { )وفيه اختصار، معناه )٢ ،

َبشُِّرَك، : فاستجاب اهللا دعاءه، فقال نَّا ُن يَّا ِإ ≈AΟ  {يا َزكَِر n= äó Î/ { )بولد ذكر، )٣ 

}  … çµ ßϑ ó™ $# 4 z øt s† öΝ s9 ≅ yè øg wΥ … ã& ©!  ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠ Ïϑ y™ ∩∠∪ { )مل : ، قال قتادة والكليب)٤

مل جنعل له شبها ومثال، كما قال : وقال سعيد بن جبري وعطاء. يسم أحد قبله حيىي
≅ö  {: اهللا تعاىل yδ ÞΟ n= ÷è s? … çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™ ∩∉∈∪ { )أنه مل يكن له : ، أي مثال، واملعىن)٥

مل يكن له ميل يف أمر النساء، ألنه : وقيل. مثل ألنه مل يعص ومل يهم مبعصية قط
أي : وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. كان سيدا وحصورا

مل يرد اهللا به اجتماع الفضائل كلها ليحىي إمنا أراد : وقيل. قر مثله ولدامل تلد العوا
 . بعضها ألن اخلليل والكليم كانا قبله ومها أفضل منه

                                                 
 . ٦: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٧: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٧: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة مرمي آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٥ 

]٨ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ 4’̄Τr& { )من أين، )١ ،}  Üχθ ä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎAr&tøΒ $# #\Ï%% tæ 

ô‰s% uρ àM øó n= t/ zÏΒ Îy9 Å6ø9$# $ |‹ÏFÏã ∩∇∪ { )يريد حتول العظم، يقال: ، أي يبسا، وقال قتادة)٢ :

 سنه وكرب، وشيخ عات وعاس إذا صار إىل حالة عتا الشيخ يعتو عتيا وعسيا، إذا انتهى
عتيا وبكيا وصليا وجثيا بكسر أوائلهن، والباقون : وقرأ محزة والكسائي. اليبس واجلفاف

 . برفعها، ومها لغتان

]٩ [}  tΑ$ s% š Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% š •/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã × Î i yδ { )يسري، )٣ ،}  ô‰ s% uρ 

š çG ø) n= yz { )بالنون واأللف على التعظيم، ) خلقناك( ، قرأ محزة، والكسائي)٤

}   ÏΒ ã≅ ö6 s% { )أي من قبل حيىي، )٥ ،}  óΟ s9 uρ Û s? $ \↔ ø‹ x© ∩∪ { )٦( . 

]١٠ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’Ík< Zπ tƒ#u 4 { )داللة على محل امرأيت، )٧ ،}  tΑ$ s% y7 çG tƒ#u 

ω r& zΝÏk= s3è? šZ$ ¨Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$ uŠs9 $ wƒ Èθ y™ ∩⊇⊃∪ { )أي صحيحا سليما من غري ما بأس وال )٨ ،

ثالث ليال سويا أي متتابعا، : وقيل. أي ال مينعك من الكالم مرض: قال جماهد. رسخ
أنه مل يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر اهللا تعاىل : ويف القصة. واألول أصح
 . انطلق لسانه

                                                 
 . ٨: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٨: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٩: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٩: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٩: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٩: رة مرمي آية سو) ٦(
 . ١٠: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ١٠: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٦ 

yl  {: قوله تعاىل] ١١[ t sƒ m 4’ n? tã  Ïµ ÏΒ öθ s% z ÏΒ É># t ós Ïϑ ø9 ، وكان الناس من )١( } #$

وراء احملراب ينتظرونه أن يفتح هلم الباب فيدخلون ويصلون إذ خرج عليهم زكريا 
#  {مالك يا زكريا؟ : متغريا لونه فأنكروه، فقالوا yr ÷ρ r' sù öΝ Íκ ö s9 Î) { )قال جماهد)٢ ، :

β  {كتب هلم باألرض،  r& (#θ ßs Î m7 y™ { )أي صلوا هللا )٣ ،}  Zο t õ3 ç/ { )غدوة، )٤ ،

}  $ |‹ Ï± tã uρ ∩⊇⊇∪ { )أنه كان خيرج على قومه بكرة وعشيا فيأمرهم بالصالة، فلما )٥ ،

 . شارةكان وقت محل امرأته ومنع الكالم خرج إليهم فأمرهم بالصالة إ
 .... قوله تعاىل َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب ِبقُوٍَّة َوآَتْيَناُه الُْحكَْم َصِبيا

 }  4 قوله] ١٢[  z  ós u ‹≈ t ƒ { )وهبنا له حيىي : فيه حذف معناه: ، قيل)٦

›É  {يا حيىي، : وقلنا له è{ | =≈ t F Å6 ø9 $ ο;  {، يعين التوراة، )٧( } # §θ à) Î/ ( { )٨( ،

≈çµ  {جبـد،  o Ψ ÷ s ?# u  u ρ z Ν õ3 çt ø: $ النبوة، : ، قـال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٩( } #

}  $ wŠ Î6 | أراد باحلكـم فهم : وقيل. ، وهو ابن ثالث سنني)١٠( } ∪⊅⊆∩ ¹

                                                 
 . ١١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ١١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١١: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١١: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ١١: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ١٢:  آية سورة مرمي) ٨(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٧ 

من قرأ القرآن قبل أن . وعن بعض السلف قال. الكتاب، فقرأ التوراة وهو صغري
 . )١( يبلغ فهو ممن أويت احلكـم صبيا

]١٣ [}  $ZΡ$ oΨ ym uρ ÏiΒ $ ¯Ρà$ Zο  {، رمحة من عندنا )٢( } !© 4θ x.y— uρ ( { )قال ابن عباس )٣ ،

 هي العمل الصاحل،  وقال قتادة. ة الطاعة واإلخالصيعين بالزكا: رضي اهللا عنهما
وهو قول الضحاك ومعىن اآلية وآتيناه رمحة من عندنا وحتننا على العباد، ليدعوهم إىل 

يعين صدقة تصدق اهللا هبا على : وقال الكليب. طاعة رهبم ويعمل عمال صاحلا يف إخالص
%šχ  {أبويه،  x.uρ $ wŠÉ)s? ∩⊇⊂∪ { )مسلما وخملصا مطيعا، وكان من تقواه أنه مل يعمل )٤ ،

 . خطيئة وال هم هبا

]١٤ [}  #Ct/uρ Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ { )أي بارا لطيفا هبما حمسنا إليهما)٥ ، .}  óΟs9uρ ä3tƒ #·‘$ ¬6 y_ 

$ |‹ÅÁ tã ∩⊇⊆∪ { )اجلبار الذي يضرب، ويقتل على الغضب، : ، اجلبار املتكرب، وقيل)٦

 . والعصي العاصي

]١٥ [}  íΝ≈ n= y™ uρ Ïµ ø‹n= tã { )سالم له، : ، أي)٧}  tΠöθ tƒ t$ Î!ãρ tΠöθ tƒ uρ ßNθ ßϑ tƒ tΠöθ tƒ uρ ß]yè ö7 ãƒ 

$ wŠym ∩⊇∈∪ { )أوحش ما يكون اإلنسان يف هذه األحوال يوم ولد : ، قال سفيان بن عيينة)٨

                                                 
أخرجه ابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن عباس مرفوعا، وأخرجـه ابن أيب حامت والديلمي موقوفا ) ١(

 . ٨٦ / ٢ كشف اخلفا للعجلوين ٤٨٥ / ٥انظر الدر املنثور . على ابن عباس
 . ١٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١٣: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١٣: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ١٤: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ١٤: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ١٥: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ١٥: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٨٨ 

يبعث حيا فريى نفسه فيخرج مما كان فيه، ويوم ميوت فريى قوما مل يكن عاينهم، ويوم 
 . يف حمشر مل ير مثله، فخصر حيىي بالسالمة فـي هذه املواطن

 }  ö قوله] ١٦[ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 zΝ  {، يف القرآن، )١( } #$ tƒ ö tΒ ÏŒ Î) 

ôN x‹ t7 oKΡ ô  {، تنحت واعتزلت، )٢( } #$ ÏΒ $ yγ Î= ÷δ r& { )من قومها، )٣ ،}  $ ZΡ% s3 tΒ 

$ wŠ Ï% ÷ Ÿ° ∩⊇∉∪ { )أي مكانا يف الدار مما يلي املشرق، وكان يوما شاتيا شديد )٤ ،

كانت طهرت من احليض، فذهبت : وقيل. الربد فجلست يف مشرقة تفلي رأسها
 . ومن مث اختذت النصارى املشرق قبلة: قال احلسن. لتغتسل

]١٧ [}  ôNx‹sƒ ªB$$ sù { )فضربت، )٥ ،}  ÏΒ öΝÎγ ÏΡρ ßŠ $ \/$ pgÉo { )قال ابن عباس )٦ ،

وقال . وراء جبل: جلست وراء جدار، وقال مقاتل: وقيل. سترا: رضي اهللا عنهما
إن مريـم كانت تكون يف املسجد فإذا حاضت حتولت إىل بيت خالتها حىت إذا : عكرمة

طهرت عادت إىل املسجد، فبينما هي تغتسل من احليض قد جتردت إذ عرض هلا جربيل 
$!  {. يف صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي اخللق، فذلك قوله oΨù= y™ ö‘ r'sù 

$ yγ øŠs9Î) $ oΨymρ â‘ { )يعين جربيل عليه السالم، )٧ ،}  Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $ yγ s9 #Z|³o0 $ wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ { )٨( ،

                                                 
 . ١٦: سورة مرمي آية ) ١(
 . ١٦: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١٦: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١٦: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ١٧: ورة مرمي آية س) ٥(
 . ١٧: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ١٧: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ١٧: سورة مرمي آية ) ٨(
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األول أصح فلما . ملراد بالروح عيسى عليه السالم، جاء يف صورة بشر فحملت بها: وقيل
 . رأت مرمي جربيل يقصد حنوها نادته من بعيد

ôM  {و ] ١٨[ s9$ s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθ ããr& Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ y7ΖÏΒ β Î) |MΖä. $ |‹É)s? ∩⊇∇∪ { )مؤمنا مطيعا، )١ ،

: إمنا يستعاذ من الفاجر فكيف قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا؟ قيل: فإن قيل
إن كنت مؤمنا فال تظلمين أي ينبغي أن يكون إميانك مانعا من الظلم، : هذا كقول القائل

 . وينبغي أن يكون تقواك مانعا لك من الفجور: وكذلك هاهنا معناه

]١٩ [}  tΑ$ s% { )هلا جربيل، )٢ ،}  !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθ ß™ u‘ Å7 Î n/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 { )٣( ،

=|  {: أي هليب لكربك، وقرأ اآلخـرون) هليب لك( :قرأ نافع وأهل البصرة yδ L{ 

Å7 s9 { )أسند الفعـل إىل الرسول، وإن كانت اهلبة من اهللا تعاىل، ألنه أرسل به، )٤ 

}  $ Vϑ≈ n= äñ $ |‹ Å2 y— ∩⊇∪ { )را من الذنوب، ولدا صاحلا طاه)٥ . 

]٢٠ [}  ôM s9$ s% { )مرمي )٦ ،}  4’ ¯Τr& { )من أين، )٧ ،}  ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9uρ 

 Í_ ó¡|¡ôϑ tƒ ×|³o0 { )مل يقربين زوج، )٨ ،}  öΝs9uρ à8r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ { )فاجرة، تريد أن الولد )٩ 

 .  واحد منهماإمنا يكون من نكاح أو سفاح، ومل يكن هنا

                                                 
 . ١٨: سورة مرمي آية ) ١(
 . ١٩: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ١٩: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١٩: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ١٩: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٢٠: مي آية سورة مر) ٧(
 . ٢٠: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة مرمي آية ) ٩(
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١٤٩٠ 

]٢١ [}  tΑ$ s% { )جربيل، )١ ،}  Å7Ï9≡x‹x. { )معنا، كما قلت يا مرمي : ، قيل)٢

$tΑ  {ـن، ولك s% Å7š/u‘ { )هكذا قال ربك : ، وقيل)٣}  uθ èδ ¥’ n?tã × Îiyδ ( { )أي خلق )٤ 

ÿ…ã&s#yè  {أب ولد بال  ôf uΖÏ9uρ Zπ tƒ#u { )عالمـة )٥ }  Ä¨$̈Ζ= Ïj9 { )داللـة على قدرتنا، )٦ 

}  Zπ uΗ ÷qu‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 { )ونعمة ملن تبعه على ديـنه، )٧ ،}  šχ% x.uρ { )ذلك، )٨ }  #\øΒ r& 

$ |‹ÅÒ ø)¨Β ∩⊄⊇∪ { )حمكوما مفروغا عنه ال يرد وال يبدل)٩ ، . 

 }  * çµ قوله] ٢٢[ ÷G n= yϑ ys sù { )إن جربيل رفع عنها درعها فنفخ يف : ، قيل)١٠

: وقيل. مد جيب درعها بأصبعه مث نفخ يف اجليب: وقيل.  فحملت حني أصبحتجيبها
نفخ جربيل عليه السالم نفخا من بعيد فوصل . وقيل. يف فيها: وقيل. نفخ يف كم قميصها

$$ñVx‹t7oKΡ  {الريح إليها فحملت بعيسى يف احلال،  sù Ïµ Î/ { )أي تنحت باحلمل فلما )١١ ،

$  {محلته انتبذت به أي وانفردت،  ZΡ% s3tΒ $ |‹ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ { )قال ابن . ، أي بعيدا من أهلها)١٢

أقصى الوادي، وهو وادي بيت حلم، فرارا من قومها أن يعريوها : عباس رضي اهللا عنهما
                                                 

 . ٢١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٢١ : سورة مرمي آية) ٨(
 . ٢١: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة مرمي آية ) ١٠(
 . ٢٢: سورة مرمي آية ) ١١(
 . ٢٢: سورة مرمي آية ) ١٢(
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وج، واختلفوا يف مدة محلها ووقت وضعها، فقال ابن عباس رضي اهللا بوالدهتا من غري ز
كان مدة محلها تسعة أشهر كحمل . وقيل. كان احلمل والوالدة يف ساعة واحدة: عنهما

كان مدة مثانية أشهر، وكان ذلك آية أخرى ألنه ليال يعيش ولد يولد : وقيل. سائر النساء
وقال مقاتل بن . ولدت لستة أشهر. وقيل. اشلثمانية أشهر، وولد عيسى هلذه املدة وع

محلته مرمي يف ساعة وصور يف ساعة ووضعته حني زالت الشمس من يومها، . سليمان
 . وهي بنت عشر سنني، وكانت قد حاضت حيضتني قبل أن حتمل بعيسى

]٢٣ [}  $ yδ u !% y` r' sù { )أي أجلأها وجاء هبا، )١ ،}  ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 ، وهو )٢( } #$

’4  {وجع الوالدة،  n< Î) Æí õ‹ É` Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9  وكانت خنلة يا بسة يف الصحراء، يف شدة )٣( } #$

التجأت إليها لتستند إليها وتتمسك هبا على وجع : الشتاء، مل يكن هلا سعف، وقيل
ôM  {الوالدة،  s9$ s%  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ { )متنت املوت استحياء من الناس )٤ ،

àMΖ  {وخوف الفضيحة،  à2 uρ $ \‹ ó¡ nΣ { )بفتح النون، ) نسيا( ، قرأ محزة وحفص)٥

الوتر والوتر واجلسر واجلسر، وهو الشيء املنسي، والباقون بكسرها، ومها لغتان، مثل 
$  {والنسي يف اللغة كل ما ألقي ونسي ومل يذكر حلقارته،  wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )أي )٦ ،

جيفة : مة والضحاك وجماهدقال عكر. شيء ال يعرف وال يذكر: قال قتادة. متروكا
 . تعين مل أخلق: وقيل. ملقاة

                                                 
 . ٢٣: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٢٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة مرمي آية ) ٥(
  .٢٣: سورة مرمي آية ) ٦(
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]٢٤ [}  $ yγ1 yŠ$ oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øt rB { )قرأ أبو جعفر ونافع ومحزة والكسائي وحفص )١ ،

نت مرمي على أكمة وجربيل وراء من حتتها بكسر امليم والتاء يعين جربيل عليه السالم، وكا
األكمة حتتها فناداها، وقرأ اآلخرون بفتح امليم والتاء وأراد جربيل عليه السالم أيضا ناداها 

ω  {هو عيسى ملا خرج من بطن أمه ناداها، : وقيل. من سفح اجلبل r& ’ ÎΤt“ øt rB { )٢( ،

وهو قول جماهد واحلسن، واألول قول ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما، والسدي وقتادة 
والضحاك ومجاعة أن املنادي كان جربيل ملا مسع كالمها وعرف جزعها ناداها أال حتزين، 

}  ô‰s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/u‘ Å7 tG øt rB $wƒ Î|  ∩⊄⊆∪ { )حتتك أي جعله : وقيل. النهر الصغري: ، والسري)٣

قال ابن عباس . اهللا حتت أمرك إن أمرتيه أن جيري جرى وإن أمرتيه باإلمساك أمسك
ضرب عيسى عليه الصالة : ويقال. ضرب جربيل عليه السالم: رضي اهللا تعاىل عنهما

كان هناك هنر يا بس : وقيل. عذب وجرىوالسالم برجله األرض فظهرت عني ماء 
. أجرى اهللا سبحانه وتعاىل فيه املاء وحييت النخلة اليابسة، فأورقت وأمثرت وأرطبت

 . حتتك سريا يعين عيسى وكان واهللا عبدا سريا يعين رفيعا: وقال احلسن

]٢٥ [}  ü“ Ì h“ èδ u ρ Å7 ø‹ s 9 Î) { )حركـي : ، يعين قيـل ملرمي)٤}  Æí õ‹ Åg ¿2 

Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $ هزه وهز به، كما يقول حز رأسه وحز برأسه، : ، تقول العرب)٥( } #

ñÝ  {وأمدد اجلبل وأمدد به،  É)≈ | ¡ è@ Å7 ø‹ n = t æ { )القراءة املعروفة بفتح التاء )٦ ،

والقاف وتشديد السني، يعين تتساقط، فأدغمت إحدى التاءين يف السني يعين 

                                                 
 . ٢٤: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٢٤: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة مرمي آية ) ٦(
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تسقط عليك النخلة رطبا، وخفف محزة السني وحذف التاء اليت أدغمها غريه، 
 تفاعل وتساقط مبعىن وقرأ حفص بضم التاء وكسر القاف خفيف على وزن

بالياء مشددة رده ) يساقط( أسقط، والتأنيث ألجـل النخلـة، وقـرأ يعقوب
$  {إىل اجلذع،  Y7 s Û â‘ $ wŠ ÏΖ y اجلين هو الذي بلغ الغاية، : وقيل. ، جمنيا)١( } ∪∋⊅∩ _

ما للنفساء عندي خري من الرطب، وال : لربيع بن خثيمقال ا. وجاء أوان اجتنائه
 . للمريض خري من العسل

 .... قوله تعاىل فَكُِلي َواْشَرِبي َوقَرِّي َعْيًنا
’ Í?ä3sù’  {: قوله سبحانه وتعاىل] ٢٦[ Î1uõ° $#uρ { )يعين فكلي يا مرمي من الرطب )٢ ،

“  {واشريب من ماء النهر،  Ìhs% uρ $ YΖøŠtã ( { )قري عينك بولدك : ، يعين طييب نفسا وقيل)٣

. عينك من النظر إليهأقر اهللا عينك يعين صادف فؤادك ما يرضيك، فتقر : يقال. عيسى
إن العني إذا بكت من : وقيل. قر يقر إذا سكن: أقر اهللا عينه يعين أنامها، يقال: وقيل

أقر اهللا عينه : السرور فالدمع بارد وإذا بكت من احلزن فالدمع يكون حارا، فمن هذا قيل
$  {وأسخن اهللا عينه،  ¨Β Î* sù ¨ É ts? zÏΒ Î|³u; ø9$# #Y‰tnr& { )يعين ترين، فدخل عليه نون )٤ ،

فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن : التأكيد فكسرت الياء اللتقاء الساكنني، معناه
þ’Í<θ  {ولدك  à)sù ’ÎoΤÎ) ßNö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 $ YΒ öθ صمتا، وكذلك كان يقرأ ابن : ، يعين)٥( } ¹|

كان : قال السدي. اإلمساك عن الطعام والشراب والكالم:  والصوم يف اللغة مسعود
يف بين إسرائيل من إذا أراد أن جيتهد صام عن الكالم كما يصوم عن الطعام فال يتكلم 

                                                 
 . ٢٥: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ٥(
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أمرها أن تقول هذا : وقيل. إن اهللا تعاىل أمرها أن تقـول هـذا إشارة: وقيل.  ميسيحىت
=ôn  {القدر نطقا مث متسك عن الكالم بعده،  sù zΝÏk= Ÿ2 é& uΘöθ u‹ø9$# $ |‹Å¡Σ Î) ∩⊄∉∪ { )يقال )١ ،

 . ت تكلم املالئكة وال تكلم اإلنسكان

]٢٧ [}  ôM s?r'sù Ïµ Î/ $ yγ tΒ öθ s% …ã&é#Ïϑ øt rB ( { )إنه ولدته مث محلته يف احلال إىل : ، وقيل)٢

ا عيسى صلوات اهللا على محل يوسف النجار مرمي عليها السالم وابنه: وقال الكليب. قومها
نبينا وعليه إىل غار ومكث أربعني يوما حىت طهرت من نفاسها، مث محلته مرمي عليها 

يا أماه أبشري فإين عبد : فكلمها عيسى عليه السالم يف الطريق فقال. السالم إىل قومها
اهللا ومسيحه، فلما دخلت على أهلها ومعها الصيب بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت 

θ#)  {ني، صاحل ä9$ s% ÞΟtƒ öyϑ≈ tƒ ô‰s)s9 ÏM ÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© $wƒ Ìsù ∩⊄∠∪ { )عظيما منكرا، قال أبو عبيدة)٣ ، :

فلم أر عبقريا يفري  {:  يف عمر كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو فري، قال النيب

 .  يعين عمله)٥( )٤( } فريه

]٢٨ [}  |M ÷zé'̄≈ tƒ tβρ ã≈ yδ { )كان : ، يريد يا شبيهة هارون، قال قتادة وغريه)٦

نه اتبع جنازته يوم مات أربعون ألفا وروي أ. هارون رجال صاحلا عابدا يف بين إسرائيل
كلهم يسمى هارون من بين إسرائيل سوى سائر الناس، شبهوها على معىن إنا ظننا أنك 

βÎ) t¨  {: مثله يف الصالح، وليس املراد منه األخوة يف النسب كما قال اهللا تعاىل Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# 

                                                 
 . ٢٦: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٢٧: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة مرمي آية ) ٣(
 ). ٢/١٠٧(، أمحد )٢٢٨٩(، الترمذي الرؤيا )٢٣٩٣(، مسلم فضائل الصحابة )٣٤٣٤(البخاري املناقب ) ٤(
 . ١٨٦٢ / ٤ ) ٢٣٩٣(  ومسلم يف فضائل الصحابة برقم ٦٢٩ / ٦أخرجه البخاري يف املناقب ) ٥(
 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩٥ 

(#þθ çΡ% x. tβ≡uθ ÷z Î) ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# ( { )كان هارون أخا مرمي من أبيها، : وقال الكليب.  أي أشباههم)١

إمنا عنوا به هارون أخا موسى ألهنا : وقال السدي. وكان أمثل رجل يف بين إسرائيل
 رجال فاسقا يف بين كان هارون: وقيل. كانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا متيم

 . إسرائيل عظيم الفسق فشبهوها به

}  $ tΒ tβ%x. Ï8θ ç/r& { )عمران، )٢ }  r&tøΒ $# &öθ y™ { )ال ابن عباس رضي اهللا ، ق)٣

$  {زانيا، : عنهما tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& { )حنة، )٤ ،}  $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ { )أي زانية فمن أين )٥ ،

 ك هذا الولد؟ ل

]٢٩ [}  ôNu‘$ x© r'sù { )مرمي )٦ }  Ïµ ø‹s9Î) ( { )أي إىل عيسى عليه السالم أن )٧ ،

ملا مل تكن هلا حجة أشارت إليه ليكون كالمه . هللا عنهماقال ابن عباس رضي ا. كلموه
ملا أشارت إليه غضب القوم، وقالوا مع ما فعلت أتسخرين بنا؟ مث، : حجة هلا، وىف القصة

}  (#θ ä9$ s% y#ø‹x. ãΝÏk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’Îû Ï‰ôγ yϑ ø9$# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ { )من هو يف املهد، وهو :  أي)٨

%šχ  {هو املهد بعينه، : وقيل. حجرها x. { )كان صلة :  مبعىن هو، وقال أبو عبيدة)٩

: له كقولهأي كيف نكلم صبيا يف املهـد، وقـد جييء كان حشوا يف الكالم ال معىن 

                                                 
 . ٢٧: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٢٩: رمي آية سورة م) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩٦ 

}  ö≅ yδ àMΖä. ω Î) #Z|³o0 Zωθ ß™§‘ ∩⊂∪ { )فلما مسع عيسى : هل أنا؟ قال السدي:  أي)١

، ملا أشارت إليه ترك الثدي واتكأ على يساره: وقيل. كالمهم ترك الرضاع وأقبل عليهم
 . وأقبل عليهم وجعل يشري بيمينه

]٣٠ [}  tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# { )أتاها زكريا عند مناظرهتا اليهود : ، وقال وهب)٢

انطق حبجتك إن كنت أمرت هبا، فقال عند ذلك عيسى عليه السالم وهو : فقال لعيسى
إين عبد اهللا، أقر على نفسه بالعبودية : بل هو يوم ولد: وقال مقاتل. أربعني يوماابن 
z  { أول ما تكلم لئال يتخذ إهلا،  هللا Í_9s?# u |=≈ tG Å3ø9$#  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ { )قيل)٣ ، :

هذا إخبار عما كتب يف اللوح احملفوظ، كما : وقيل. ب وجيعلين نبيامعناه سيؤتيين الكتا
. )٥( )٤( } كنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد {:  مىت كنت نبيا؟ قال قيل للنيب

 احلسن أنه وعن. أويت اإلجنيل وهو صغري طفل، وكان يعقل عقل الرجال: وقال األكثرون
 . أهلم التوراة وهو يف بطن أمه: قال

]٣١ [}   Í_ n= yè y_ uρ % º.u‘$ t7ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖà2 { )وقال . ، أي نفاعا حيث ما توجهت)٦

مباركا على : وقيل. وإىل توحيده وعبادتهأدعو إىل اهللا : وقال عطاء. معلما للخري: جماهد
  {: من تبعين Í_≈|¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ { )مل يكن : ، أي أمرين هبما، فإن قيل)٧

                                                 
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٣٠: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة مرمي آية ) ٣(
 ). ٣٦٠٩(الترمذي املناقب ) ٤(
 / ٧ والبخاري يف تارخيه ٣٧٩ / ٥ وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند ٦٠٩ / ٢صححه احلاكم يف املستدرك ) ٥(

٣٧٤ . 
 . ٣١: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٣١: ة مرمي آية سور) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩٧ 

: وقيل. كاة لو كان يل مالمعناه بالز: لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل
. باالستكثار من اخلري: وقيل. أوصاين بالزكـاة أي أمرين أن أوصيكـم بالزكاة

}  $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ { )١( . 

]٣٢ [}  # C t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ { )أي وجعلين برا بوالديت، )٢ }  öΝ s9 uρ  Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ 

$ |‹ É) x© ∩⊂⊄∪ { )الشقي الذي يذنب وال يتوب: وقيل. ، أي عاصيا لربه)٣ . 

]٣٣ [}  ãΝ≈ n= ¡¡9$#uρ ¥’ n?tã tΠöθ tƒ ‘N$ Î!ãρ { )أي السالم عند الوالدة من طعن الشيطان)٤ ، .

}  tΠöθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& { )أي عند املوت من الشرك، )٥ ،}  tΠöθ tƒ uρ ß]yè ö/é& $ |‹ym ∩⊂⊂∪ { )من )٦ ،

األهوال، فلما كلمهم عيسى هبذا علموا براءة مرمي مث سكت عيسى عليه السالم فلم 
 . يتكلم بعد ذلك حىت بلغ املدة اليت يتكلم فيها الصبيان

]٣٤ [}  y7 Ï9≡sŒ  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ötΒ 4 { )إين عبد : أي ذلك الذي قال: ، قال الزجاج)٧

^š  {اهللا عيسى ابن مرمي،  öθ s% Èd,ys ø9$# { )قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب)٨ ، :}  š ö̂θ s% 

Èd,ys ø9$# { )قول احلق، : قال:  بنصب الالم وهو نصب على املصدر أي)٩}  “ Ï% ©!$# ÏµŠÏù 

                                                 
 . ٣١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٣٢: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة مرمي آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩٨ 

tβρ çtIôϑ tƒ ∩⊂⊆∪ { )هو اهللا، وقائل : هو ابن اهللا، وقائل يقول: ول، خيتلفون، فقائل يق)١

هو ساحر كذاب، وقرأ اآلخرون برفع الالم يعين هو قول احلق، أي هذا الكالم هو : يقول
هو نعت : حق اليقني، ووعد الصدق، وقيل: قول احلق، أضاف القول إىل احلق، كما قال

اهللا الذي فيه ميترون لعيسى ابن مرمي، يعين ذلك عيسى ابن مرمي كلمة اهللا احلق هو 
 : ويشكون وخيتلفون ويقولون غري احلق، مث نفى عن نفسه الولد، مث عظم نفسه فقال

]٣٥ [}  $ tΒ tβ%x. ¬! βr& x‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ 7$ s!uρ ( { )ذ الولد، أي ما كان من صفته اختا)٢ .

ÿ…çµ  {الالم منقولة أي ما كان اهللا أن يتخذ من ولد، : وقيل oΨ≈ ys ö7ß™ 4 #sŒÎ) # |Ós% #\øΒ r& { )٣( ،

$  {إذا أراد أن حيدث أمرا،  yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …çµs9 ä. ãβθ ä3u‹sù ∩⊂∈∪ { )٤( . 

]٣٦ [}  ¨βÎ)uρ ©!$# ’În1u‘ óΟä3š/u‘ uρ { )قرأ أهل احلجاز وأبو عمرو أن اهللا بفتح األلف )٥ ،

  {:  قولهيرجع إىل Í_≈|¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ { )وبأن اهللا ريب وربكـم، وقرأ أهل )٦ 

çνρß‰ç7ôã  {الشام والكوفة ويعقوب بكسـر األلف علـى االستئنـاف،  $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡uÅÀ 

ÒΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊂∉∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٣٤:  آية سورة مرمي) ١(
 . ٣٥: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٣١: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة مرمي آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٤٩٩ 

=y#n  {: قوله] ٣٧[ tG ÷z $$ sù Ü># t“ôm F{$# .ÏΒ öΝÎη ÏΖ÷ t/ ( { )يعين النصارى مسوا أحزابا )١ ،

≅×  {. هنم حتزبوا ثالث فرق يف أمر عيسى، النسطورية وامللكانية واليعقوبيةأل ÷ƒ uθ sù t Ï% ©#Ïj9 

(#ρ ãxx. ÏΒ Ï‰pκô¶ ¨Β BΘöθ tƒ ?ΛÏàtã ∩⊂∠∪ { )يعين يوم القيامة)٢ ، . 

]٣٨ [}  ôìÏÿ ôœ r& öΝÍκÍ5 ÷ÅÇö/r&uρ { )أي ما أمسعهم وأبصرهم يوم القيامة حني ال )٣ ،

ينفعهم السمع والبصر، أخرب أهنم يسمعون ويبصرون يف اآلخرة ما مل يسمعوا ومل يبصروا 
م القيامة أمسع منهم وال أبصر حني يقول اهللا تعاىل ال أحد يو: قال الكليب. يف الدنيا
MΡr&u |M|  {: لعيسى ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )اآلية)٤  .}  tΠöθ tƒ $ oΨtΡθ è?ù'tƒ ( ÇÅ3≈ s9 tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# tΠöθ u‹ø9$# ’ Îû 9≅≈n= |Ê 

&Î7•Β ∩⊂∇∪ { )يف خطأ بني: ، أي)٥ . 

 قوله تعاىل َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة ِإذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 
]٣٩ [}  óΟèδ ö‘ É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Íο uô£pt ø: $# øŒÎ) z ÅÓè% ãøΒ F{$# { )فرغ من احلساب وأدخل أهل )٦ ،

  قال رسول اهللا: عن أيب سعيد اخلدري قال. اجلنة اجلنة، وأهل النار النار، وذبح املوت
يا أهل اجلنة فيشرفون وينظرون، : يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح فينادي مناد {

يا : نعم هذا املوت، وكلهم قد رآه، مث ينادي: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: فيقول
نعم هذا املوت، : ولونهل تعرفون هذا فيق: أهل النار فيشرقون وينظرون، فيقول

يا أهل اجلنة خلود فال موت، ويا أهل النار خلود : وكلهم قد رآه فيذبح، مث يقول

                                                 
 . ٣٧: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٣٧: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ١١٦: ة سورة املائدة آي) ٤(
 . ٣٨: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة مرمي آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٠ 

óΟ  {:  مث قرأ)٢( )١( } فال موت èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Íο u ô£ pt ø: $# øŒ Î) z ÅÓ è% ã øΒ F{ $# öΝ èδ uρ ’ Îû 

7' s# ø xî öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂∪ { )٣( .}  öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s# ø xî { )أي عما يفعل هبم . )٤

öΝ  {يف اآلخرة،  èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂∪ { )ال يصدقون)٥ ، . 

$  {  قوله] ٤٠[ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ß^ÌtΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $ pκö n= tæ { )أي منيت سكان األرض )٦ 

$  {وهنلكهم مجيعا، ويبقى الرب وحده فريثهم،  oΨ ø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öãƒ ∩⊆⊃∪ { )فنجزيهم )٧ ،

 . بأعماهلم

]٤١ [}  öä.øŒ$#uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $ †‹Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ { )الصديق الكثري )٨ ،

من صدق اهللا يف وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق : وقيل. الصدق القائم عليه
والنيب العايل يف الرتبة بإرسال اهللا تعاىل . بالبعث، وقام باألوامر فعمل هبا، فهو الصديق

 . إياه

                                                 
، )٢٥٥٨(، الترمذي صفة اجلنة )٢٨٤٩(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )٤٤٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 ). ٣/٩(أمحد 
 . ٢١٨٨ / ٤ ) ٢٨٤٩(  ومسلم يف اجلنة وصفة نعيمها برقم ٤٢٨ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٢(
 . ٣٩: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٤١: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠١ 

$øŒÎ) tΑ  {: قوله تـعالـى] ٤٢[ s% { )إبراهيم، )١ ،}  Ïµ‹ Î/L{ { )آزر وهو )٢ ،

ÏM  {يعبد األصنام،  t/r'̄≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷è s? $ tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ { )صوتا، )٣ ،}  Ÿω uρ çÅÇö7ãƒ { )٤( ،

Ÿω  {شيئا،  uρ Í_ øó ãƒ y7Ψ tã { )أي ال يكفيك، )٥ ،}  $ \↔ ø‹x© ∩⊆⊄∪ { )٦( . 

]٤٣ [}  ÏM t/r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ô‰s% ’ ÎΤu!% y` š∅ ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9$# { )باهللا واملعرفة، )٧ ،}  $ tΒ öΝs9 y7 Ï?ù'tƒ 

û Í_ ÷èÎ7¨?$$ sù { )على ديين، )٨ ،}  x8Ï‰÷δ r& $ WÛ≡uÅÀ $wƒ Èθ y™ ∩⊆⊂∪ { )مستقيما)٩ ، . 

]٤٤ [}  ÏM t/r'̄≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7÷è s? z≈ sÜø‹¤±9$# ( { )لك من الكفر ، ال تطعه فيما يزين)١٠ 

≈βÎ) z¨  {والشرك،  sÜø‹¤±9$# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 $ wŠÅÁ tã ∩⊆⊆∪ { )عاصيا، كان مبعىن احلال، أي )١١ ،

 . هو كذلك

]٤٥ [}  ÏM t/ r' ¯≈ tƒ þ’ Î oΤ Î) ß∃% s{ r& { )أي أعلم، )١ ،}  β r& y7 ¡¡ yϑ tƒ { )٢( ،

#<Ò  {يصيبك،  x‹ tã z Ï iΒ Ç≈ uΗ ÷q §9 tβθ  {، إن أقمت على الكفر، )٣( } #$ ä3 tG sù 

Ç≈ sÜ øŠ ¤±= Ï9 $ wŠ Ï9 uρ ∩⊆∈∪ { )قرينا يف النار)٤ ، . 

                                                 
 . ٤٢: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٤٢: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٤٢:  سورة مرمي آية )٥(
 . ٤٢: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٤٣: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ٤٤: سورة مرمي آية ) ١٠(
 . ٤٤: سورة مرمي آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٢ 

]٤٦ [}  tΑ$ s% { )أبوه جميبا له، )٥ }  ë= Ïî# u‘ r& |MΡ r& ô tã  ÉL yγ Ï9# u ãΛ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ( 

 È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ s? { )ها، ، لئن مل تسكـت وترجـع عن عيبـك آهلتنا وشتمك إيا)٦

}  y7 ¨Ζ uΗ äd ö‘ V{ ( { )ألشتمنك وألبعدنك عين : ، قال الكليب ومقاتل والضحاك)٧

. ألقتلنك باحلجـارة: وقـال احلسن. ألضربنك: قال ابن عبـاس. بالقول القبيح
}  ’ ÎΤ ö àf ÷δ $# uρ $ |‹ Î= tΒ ∩⊆∉∪ { )وقال جماهد وعكرمة. اجتنبين طويال: ، قال الكليب)٨ :

: متليت حينا، وامللوان: أصله املكث، ومنه يقال. دهرا: وقال سعيد بن جبري. حينا
اعتزلين ساملا ال تصيبك : قال ابن عباسو. ساملا: وقال قتادة وعطاء. الليل والنهار

 . فالن ملي بأمر كذا إذا كان كافيا: مين معرة، يقال

]٤٧ [}  tΑ$ s% { )إبراهيم، )٩ }  íΝ≈ n= y™ y7 ø‹ n= tã ( { )أي سلمت مين ال )١٠ ،

هذا سالم هجران : وقيل. أصيبك مبكروه، وذلك أنه مل يؤمر بقتاله على كفره
قال اهللا . سالم بر ولطـف، هـو جواب احلليـم للسفيـه: وقيل. ومفارقة
#  {: تعاىل sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 $# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ { )١١( .}  ã Ï øó tG ó™ r' y™ 

                                                                                                                                            
 . ٤٥: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٤٥: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٤٥: مرمي آية سورة ) ٤(
 . ٤٦: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ٤٧: سورة مرمي آية ) ١٠(
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٣ 

y7 s9 þ’ Î n1 u‘ ( { )إنه ملا أعياه أمره ووعـده أن يراجع اهللا فيـه، فيسألـه . ، قيل)١

. فر له، معناه سأسأل اهللا تعاىل لك توبة تنال هبـا املغفرةأن يرزقه التوحيد ويغ
}  … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. ’ Î1 $ |‹ Ï ym ∩⊆∠∪ { )عاملا يستجيب يل : قال الكليب. ، برا لطيفا)٢

 . عودين اإلجابة لدعائي: قال جماهد. إذا دعوته

]٤٨ [}  öΝä3ä9Í”tIôã r&uρ $ tΒ uρ šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )أعتزل ما تعبدون من : ، أي)٣

كان اعتزاله إياهـم أنـه فارقهم من كوثى، فهاجر منها إىل : قال مقاتل. دون اهللا
θ#)  {األرض املقدسة،  ãã÷Šr&uρ ’În1u‘ { )أي أعبـد ريب، )٤ ،}  # |¤ tã Hω r& tβθä.r& Ï!% tæß‰Î/ ’În1u‘ 

$ |‹É)x© ∩⊆∇∪ { )أي عسى أال أشقى بدعائه وعبادته، كما أنتم تشقون بعبادة األصنام)٥ ، .

 . عسى أن جييبين إذا دعوته وال خييبين: وقيل

]٤٩ [}  $ £ϑ n= sù öΝçλm; u”tIôã $# $ tΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# { )فذهب مهاجرا)٦ ، . 

]٥٠ [}  $ oΨ ö7yδ uρ uρ Μ çλm; ÏiΒ $ uΖÏFuΗ ÷q§‘ { )املال والولد، وهو : قال الكليب. نعمتنا:  أي)٧

الكتاب والنبوة، : قيلو. ما بسط هلم يف الدنيا من سعة الرزق: قول األكثرين، قالوا معناه
}  $ uΖù= yè y_ uρ öΝçλm; tβ$|¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $ wŠÎ= tã ∩∈⊃∪ { )يعين ثناء حسنا رفيعا يف كل أهل األديان، )٨ ،

 . فكلهم يتولوهنم ويثنون عليهم
                                                 

 . ٤٧: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٤٧: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٤٨:  آية سورة مرمي) ٣(
 . ٤٨: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة مرمي آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٤ 

 .... ى ِإنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرُسولًا َنِبياقوله تعاىل َواذْكُْر ِفي الِْكَتاِب ُموَس
’  }  öä.øŒ$#uρ قوله] ٥١[ Îû É=≈ tG Å3ø9$# # y›θ ãΒ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ TÁ n=øƒ èΧ { )غري مراء أخلص )١ ،

رأ أهل الكوفة ميم خملصا بفتح الالم أي خمتارا اختاره اهللا وق. العبادة والطاعة هللا عز وجل
%tβ  {أخلصه اهللا من الدنس : وقيل. عز وجل x.uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹Î; ¯Ρ ∩∈⊇∪ { )٢( . 

]٥٢ [}  çµ≈ uΖ÷ƒ y‰≈ tΡuρ ÏΒ É=ÏΡ$ y_ Í‘θ’Ü9$# Çyϑ ÷ƒ F{$# { )جبل : ، يعين ميني موسى، والطور)٣

β  {ويقال امسه الزبري، وذلك حني أقبل من مدين ورأى النار . بني مصر ومدين r& 

# y›θßϑ≈ tƒ þ†ÎoΤÎ) $ tΡr& ª!$# Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊂⊃∪ { )٤( .}  çµ≈ uΖö/§s% uρ $ |‹ÅgwΥ ∩∈⊄∪ { )أي)٥ ، :

معناه قربه فكلمه، : قال ابن عباس. جليس وندمي: مناجيا، فالنجي املناجي، كما يقال
 . رفعه على احلجب حىت مسع صرير القلم: وقيل.  التقريب إمساعه كالمهومعىن

]٥٣ [}  $ oΨ ö7yδ uρ uρ …çµ s9 ÏΒ !$ uΖÏFuΗ ÷q§‘ çν% s{r& tβρã≈ yδ $ wŠÎ; tΡ ∩∈⊂∪ { )وذلك حني دعا موسى )٦ ،

≅  {: فقال yè ô_ $#uρ ’ Ík< #\ƒ Î— uρ ôÏiΒ ’Í?÷δ r& ∩⊄∪ { )٧( }  tβρ ã≈ yδ  Å r& ∩⊂⊃∪ { )فأجاب اهللا )٨ ،

 . دعاءه وأرسل إىل هارون، ولذلك مساه هبة له

                                                 
 . ٥١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٥١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٥٢ : سورة مرمي آية) ٥(
 . ٥٣: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة طه آية ) ٧(
 . ٣٠: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٥ 

]٥٤ [}  ö ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) 4 { )وهو إمساعيل بن إبراهيم جد )١ ،

…  {  النيب çµ ¯Ρ Î) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ ôã uθ ø9 مل يعد شيئا إال وىف به : دـ، قال جماه)٢( } #$

}  tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ { )إىل جرهم، )٣ ،}  $ |‹ Î; ¯Ρ ∩∈⊆∪ { )خمربا عن اهللا عز وجل)٤ ، . 

]٥٥ [}  tβ% x.uρ ããΒ ù'tƒ …ã& s#÷δ r& { )أهله ومجيع أمته، : وقيل. قومه:  أي)٥}  Íο 4θ n= ¢Á9$$Î/ 

Íο 4θ x.¨“9$#uρ { )د اليت افترضها اهللا تعاىل عليهم، وهي احلنيفية اليت يري: ، قال ابن عباس)٦

%tβ  {افترضت علينا،  x.uρ y‰ΖÏã Ïµ În/u‘ $ wŠÅÊ ötΒ ∩∈∈∪ { )رضيه : وقيل. ، قائما هللا بطاعته)٧

 .  لنبوته ورسالته اهللا

ö  {: قوله] ٥٦[ ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4 { )هو جد أيب نوح، وامسه)٨ ، :

وكان خياطا وهو أول من خط بالقلم، . أخنوخ، مسي إدريس لكثرة درسه الكتب
اجللود، وأول وأول من خاط الثياب، ولبس الثياب املخيطة، وكانوا من قبله يلبسون 

…  {من اختذ السالح، وقاتل الكفار، وأول من نظر يف علم النجوم واحلساب،  çµ ¯Ρ Î) 

tβ% x. $ Z)ƒ Ï d‰ Ï¹ $ |‹ Î; ¯Ρ ∩∈∉∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٥٤: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٥٤: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٥٦: سورة مرمي آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٦ 

]٥٧ [}  çµ≈ oΨ÷è sùu‘ uρ $ ºΡ% s3tΒ $ †‹Î= tæ ∩∈∠∪ { )هي الرفعة بعلو : وقيل. هي اجلنة: ، قيل)١

 . إنه رفع إىل السماء الرابعة: وقيل. الرتبة يف الدنيا

]٥٨ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& zƒ Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ tΠyŠ# u { )أي إدريس )٢ ،

ô£ϑ  {ونوحا،  ÏΒ uρ $ oΨ ù= yϑ ym yìtΒ 8yθçΡ { )أي ومن ذرية من محلنا مع نوح يف السفينة، )٣ ،

ÏΒ  {يريد إبراهيم ألنه ولد سام بن نوح،  uρ Ïπ−ƒ Íh‘ èŒ tΛ Ïδ≡tö/Î) { )يريد إمساعيل وإسحاق )٤ ،

Ÿ≅ƒ  {: ويعقوب، قوله Ïℜ uó Î)uρ { )أي ومن ذرية إسرائيل وهم موسى وهارون )٥ ،

ô£ϑ  {وزكريا وحيىي،  ÏΒ uρ $ uΖ÷ƒ y‰yδ !$ oΨø‹u; tG ô_ $#uρ 4 { )هؤالء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا، )٦ ،

}  #sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷ΛÏιö‹n= tæ àM≈ tƒ#u Ç≈ uΗ ÷q§9$# (#ρ”yz #Y‰£∨ß™ $ |‹Å3ç/uρ ) ∩∈∇∪ { )سجدا مجع ساجد )٧ ،

 . وبكيا مجع باك، أخرب اهللا أن األنبياء كانوا إذا مسعوا بآيات اهللا سجدوا وبكوا

#y *  {: قوله تعاىل] ٥٩[ n= sƒ m . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz { )من بعد النبيني : ، أي)٨

: املذكورين خلف وهم قوم سوء واخللف بالفتح الصاحل وباجلزم الطاحل قال السدي
هم قوم يف هذه األمة، : وقتادةوقال جماهد . أراد هبـم اليهـود ومـن حلق هبم

}  (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 : وقال ابن مسعود وإبراهيم. ، تركوا الصالة املفروضة)٩( } #$
                                                 

 . ٥٧: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٥٩: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٥٩:  مرمي آية سورة) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٧ 

أيت العصر هو أن ال يصلي الظهر حىت ي: أخروها عن وقتها وقال سعيد بن املسيب
θ#)  {وال العـصر حىت تغرب الشمس،  ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 ، أي املعاصي )١( } ) #$

هؤالء قوم : وقال جماهد. وشرب اخلمر، أي آثروا شهوات أنفسهم على طاعة اهللا
∃t  {. الزمان يرتوا بعضهم على بعض يف األسواق واألزقةيظهرون يف آخر  öθ |¡ sù 

tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈∪ { )الغي هنر يف جهنم بعيد قعره خبيث : ، قال ابن وهب)٢

وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره الغي واد يف جهنم، : وقال ابن عباس. طعمه
أعد للزاين املصر عليه، ولشارب اخلمر املدمن عليها، وآلكل الربا الذي ال يرتع 
عنه، وألهل العقوق ولشاهد الزور، وال مرأة أدخلت على زوجها ولدا، وقال 

هو واد يف جهنم أبعدها : وقال كعب. الغي واد يف جهنم يسيل قيحا ودما: عطاء
 حرا فيه بئر تسمى اهليم، كلما خبت جهنم فتح اهللا تلك البئر قعرا، وأشدها

: وقوله. عذابا: وقيل. هالكا: وقيل. غيا وخسرانا: فيسعر هبا جهنم وقال الضحاك
}  t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ∩∈∪ { )ليس مراده يرون فقط بل معناه االجتماع  )٣

 . واملالبسة مع الروية

]٦٠ [}  ω Î)  tΒ z>$ s? z tΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ |¹ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ 

$ \↔ ø‹ x© ∩∉⊃∪ { )٤( . 

]٦١ [}  ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã  ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß≈ oΗ ÷q §9 $# … çν yŠ$ t7 Ïã Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 { )ومل يروها، )١ ،

}  … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. … çν ß‰ ôã uρ $ |‹ Ï? ù' tΒ ∩∉⊇∪ { )مل يقل : وقيل. ، يعين أتيا مفعول مبعىن فاعل)٢

                                                 
 . ٥٩: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٥٩: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة مرمي آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٨ 

أتيا ألن كل من أتاك فقد أتته، والعرب ال تفرق بني قول القائل أتت علي مخسون 
وصل إيل اخلري ووصلت إىل اخلري، : سنة وبني قوله أتيت على مخسني سنة، ويقول

 . وعده أي موعوده، وهو اجلنة مأتيا يأتيه أولياؤه وأهل طاعته: رقال ابن جري

]٦٢ [}  ω tβθ ãè yϑó¡o„ $ pκ Ïù { )يف اجلنـة )٣ ،}  #·θ øó s9 { )باطـال وفحشـا )٤ ،

ω  {هو اليمني الكاذبة، : وقـال مقاتـل. وفضـوال مـن الكالم Î) $ Vϑ≈ n= y™ ( { )٥( ،

ون منه، والسالم اسم استثناء من غري جنسه يعين بل يسمعون فيها سالما أي قوال يسلم
جامع للخري ألنه يتضمن السالمة، معناه إن أهل اجلنة ال يسمعون ما يؤمثهم، إمنا يسمعون 

هو تسليم : وقيل. هو تسليم بعضهم على بعض وتسليم املالئكة عليهم: وقيل. ما يسلمهم
;öΝçλm  {اهللا عليهم،  uρ öΝßγè% ø—Í‘ $ pκ Ïù Zο tõ3ç/ $ |‹Ï±tã uρ ∩∉⊄∪ { )ليس يف اجلنة : ، قال أهل التفسري)٦

ليل يعرف به البكرة والعشي، بل هم يف نور أبدا ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار 
. حلجبإهنم يعرفون وقت النهار برفع احلجب، ووقت الليل بإرخاء ا: وقيل. طريف النهار

: املراد منه رفاهية العيش وسعة الرزق من غري تضييق، وكان احلسن البصري يقول: وقيل
 أهل  كانت العرب ال تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة والعشي، فوصف اهللا

 . جنته بذلك

                                                                                                                                            
 . ٦١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٦١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٦٢: آية سورة مرمي ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٠٩ 

]٦٣ [}  y7 ù=Ï? èπ ¨Ζpgø: $#  ÉL ©9$# ß^Í‘θçΡ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã { )يورث : وقيل. نعطي ونرتل:  أي)١

%tΒ tβ  {عباده املؤمنني املساكـن اليت كانـت ألهل النار لو آمنوا،  x. $ |‹É)s? ∩∉⊂∪ { )٢( ،

 . أي املتقني من عباده

]٦٤ [}  $ tΒ uρ ãΑ̈”t∴ tG tΡ ω Î) ÌøΒ r'Î/ y7 În/u‘ ( { )عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن )٣ 

$  { فرتلـت )٤( } ن تزورنا أكثر مما تزورنا؟يا جربيل ما مينعك أ {:  قال النيب tΒ uρ 

ãΑ̈”t∴tG tΡ ωÎ) ÌøΒ r'Î/ y7În/u‘ ( …çµ s9 $ tΒ t ÷t/ $ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ $ oΨxù= yz { )كان هذا اجلواب : قال:  اآلية)٥

احتبس جربيل عن  {: وقال عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكليب. )٦(  حملمد

أخربكم :  حني سأله قومه عن أصحاب الكهف وذي القرنني والروح، فقال النيب
 مت نزل بعـد أيام فقال له  على النيبغدا ومل يقل إن شاء اهللا، حىت شق ذلك 

إين : ، فقال له جربيل"أبطأت علي حىت ساء ظين واشتقت إليك  "  رسول اهللا
كنت أشوق، ولكين عبد مأمـور إذا بعثت نزلـت وإذا حبسـت احتبست، فأنزل 

$  {اهللا  tΒ uρ ãΑ ¨” t∴ tG tΡ ω Î) Ì øΒ r' Î/ y7 Î n/ u‘ ( { )4  {:  وأنزل)٧ y∏ ‘Ò9 $# uρ ∩⊇∪ È≅ ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) 4 y√ y™ 

∩⊄∪ $ tΒ y7 tã ¨Š uρ y7 •/ u‘ $ tΒ uρ 4’ n? s% ∩⊂∪ { )٨( . }  … çµ s9 $ tΒ t ÷ t/ $ uΖƒ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ $ oΨ x ù= yz $ tΒ uρ š ÷ t/ 

                                                 
 . ٦٣: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٦٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة مرمي آية ) ٣(
 ). ١/٣٥٧(، أمحد )٣١٥٨(، الترمذي تفسري القرآن )٧٠١٧(البخاري التوحيد ) ٤(
 . ٦٤: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٣٢٥ / ١٣السنة  واملصنف يف شرح ٤٤٠ / ١٣ ويف التوحيد ٤٢٨ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٦(
 . ٦٤: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٣ - ١:سورة الضحى آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٠ 

y7 Ï9≡ sŒ 4 { )أي له علم ما بني أيدينا، واختلفوا فيه فقال سعيد بن جبري وقتادة )١ ،

 مضى من ما بني أيدينا من أمر اآلخرة والثواب والعقاب، وما خلفنا ما: ومقاتل
ما بني أيدينا من : الدنيا وما بني ذلك ما يكون هذا من الوقت إىل قيام الساعة، وقيل

أمر اآلخرة وما خلفنا من أمر الدنيا وما بني ذلك أي ما بني النفختني وبينهما أربعون 
ما بني أيدينا ما بقي من الدنيا وما خلفنا ما مضى منها، وما بني ذلك : وقيل. سنة

ما بني أيدينا بعد أن منوت وما خلفنا قبل أن خنلق وما بني ذلك : وقيل. مدة حياتنا
ما بني أيدينا من األرض إذا أردنا الرتول إليها وما خلفنا السماء : وقيل. مدة احلياة

 فال نقدر علـى شيء  إذا نزلنا منها، وما بني ذلك اهلواء يريد أن ذلك كله هللا
$  {. إال بأمـره tΒ uρ tβ% x. y7 •/ u‘ $ |‹ Å¡ nΣ ∩∉⊆∪ { )ما نسيك ربك : ، أي ناسيا، يقول)٢

 . أي ما تركك، والناسي التارك

]٦٥ [}  > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ çν ô‰ç7ôã $$ sù ÷É9 sÜô¹ $#uρ Ïµ Ï?y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 { )أي )٣ 

≅ö  {اصرب على أمره وهنيه،  yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $ wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ { )اس رضي اهللا ، قال ابن عب)٤

 . هل تعلم أحدا يسمى اهللا غريه. وقال الكليب. عدال: وقال سعيد بن جبري. مثال: عنهما
 .... قوله تعاىل َوَيقُولُ الِْإْنَسانُ أَِئذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحيا

]٦٦ [}  ãΑθ à)tƒ uρ ß≈ |¡ΡM}$# { )يعين أيب بن خلف اجلمحي كان منكرا للبعث، )٥ ،

$ &sŒÏr#  {: قال tΒ ‘M ÏΒ t∃öθ |¡s9 ßl t÷z é& $ †‹ym ∩∉∉∪ { )من القرب، قاله استهزاء وتكذيبا )١ ،

 . للبعث
                                                 

 . ٦٤: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٦٤: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة مرمي آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١١ 

 }  Ÿω قال اهللا] ٦٧[ uρ r& ãà2 õ‹tƒ { )أي يتذكر ويتفكر، وقرأ نافع وابن عامر )٢ ،

≈ß  {وعاصم ويعقوب يذكر خفيف،  |¡ΡM}$# { )يعين أيب بن خلف )٣ ،}  $ ¯Ρr& çµ≈oΨ ø)n= yz 

ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟs9uρ à7 tƒ $\↔ ø‹x© ∩∉∠∪ { )أي ال يتفكر هذا اجلاحد يف بدء خلقه فيستدل به على )٤ ،

 : اإلعادة، مث أقسم بنفسه، فقال

]٦٨ [}  š În/u‘ uθ sù öΝßγ ¯Ρuà³ós oΨ s9 { )أي لنجمعنهم يف املعاد يعين املشركني املنكرين )٥ 

≈tÏÜ  {للبعث،  u‹¤±9$#uρ { )مع الشياطني، وذلك أنه حيشر كل كافر مع شيطانه يف )٦ ،

ΟèO óΟßγ¢  {، سلسلة ¯ΡuÅØós ãΖs9 tΑöθ ym tΛ© yγ y_ { )يف جهنم، : ، قيل)٧}  $ wŠÏWÅ_ ∩∉∇∪ { )٨( ،

مجع جاث أي جاثني : ع جثوة، وقال احلسن والضحاك مجاعات، مج قال ابن عباس
 . قائمني على الركب لضيق املكان: قال السدي. على الركب

]٦٩ [}  §ΝèO  ∅ tã Í”∴oΨ s9 { )لنخرجن، )٩ ،}  ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹Ï© { )أي من كل )١٠ ،

‰öΝåκš  {. أمة وأهل دين من الكفار r& ‘‰x© r& ’ n?tã Ç≈ uΗ ÷q§9$# $ |‹ÏG Ïã ∩∉∪ { )عتوا قال ابن )١١ ،

                                                                                                                                            
 . ٦٦: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٦٧: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٦٧: مي آية سورة مر) ٣(
 . ٦٧: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٦٨: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٦٩: سورة مرمي آية ) ٩(
 . ٦٩: سورة مرمي آية ) ١٠(
 . ٦٩: سورة مرمي آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٢ 

وقال . فجورا يريد األعىت فاألعىت: دوقال جماه. يعين جرأة: عباس رضي اهللا عنهما
قائدهم ورأسهم يف الشر يريد أنه يقدم يف إدخال النار من هو أكرب جرما وأشد : الكليب
ويف بعض اآلثار أهنم حيضرون مجيعا حول جهنم مسلمني مغلولني، مث يقدم األكفر . كفرا

وقيل على .  عتياأيهم أشد على الرمحن: فاألكفر ورفع أيهم على معىن الذي، يقال هلم
 . االستئناف، مث لنرتعن يعمل يف موضع من كل شيعة

]٧٠ [}  §ΝèO ßós uΖs9 ãΝn= ÷ær& t Ï% ©!$$ Î/ öΝèδ 4’ n< ÷ρ r& $ pκÍ5 $ |‹Î= Ï¹ ∩∠⊃∪ { )أي أحق بدخول النار، )١ ،

 لقيا، صلى يصلي صليا مثل مضى ميضي مضيا إذا صلي يصلى صليا مثل لقي يلقى: يقال
 . دخل النار وقاسى حرها

]٧١ [}  βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠÍ‘# uρ 4 { )القسم يف : ، أي وما منكم إال واردها، وقيل)٢

، والورود هو موافاة املكان، واختلفوا يف مضمر أي واهللا ما منكم من أحد إال واردها
$  {: الورود هاهنا وفيما تنصرف إليه الكناية يف قوله yδßŠÍ‘# uρ 4 { )قال ابن عباس)٣   

النار : ار، وقالواوهو قول األكثرين معىن الورود هاهنا هو الدخول، والكناية راجعة إىل الن
يدخلها الرب والفاجر، مث ينجي اهللا املتقني، فيخرجهم منهـا، والدليـل على أن الورود 

ãΠß‰ø)tƒ …çµ  {:  حكاية عن فرعون هو الدخـول قول اهللا tΒ öθ s% tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãΝèδ yŠu‘ ÷ρ r'sù 

u‘$ ¨Ζ9$# ( { )النار ال يدخلها مؤمن : ليس املراد من الورود الدخول، وقالوا:  وقال قوم)٤

β¨  {: أبدا، لقوله تعاىل Î) š Ï% ©! $# ôM s) t7 y™ Ν ßγ s9 $ ¨Ψ Ï iΒ # o_ ó¡ ßs ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ pκ ÷] tã tβρ ß‰ yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ 

                                                 
 . ٧٠: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧١ : سورة مرمي آية) ٢(
 . ٧١: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٩٨: سورة هود آية ) ٤(
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١٥١٣ 

Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡ o„ $ yγ |¡Š Å¡ ym ( { )كل من دخلها ال خيرج منها، واملـراد : ، وقالوا)١

β  {: مـن قوله Î) uρ óΟ ä3Ζ Ï iΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 { )احلضور والرؤية، ال الدخول، كما )٢ ،

$  {: قال تعاىل £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u !$ tΒ š t ô‰ tΒ { )وروي عن ابن .  أراد به احلضور)٣

ال واردها يعين القيامة والكناية راجعة إليها، واألول وإن منكم إ:  أنه قال مسعود
 منها أهل اإلميان،  أصح، وعليه أهل السنة أهنم مجيعا يدخلون النار مث خيرج اهللا

Ν§  {: بدليل قوله تعاىل èO  É df uΖ çΡ t Ï% ©! $# (#θ s) ¨? .  أي اتقوا الشرك، وهم املؤمنون،)٤( } #$

والنجاة إمنا تكون مما دخلت فيه ال ما وردت والدليل على هذا ما ورد عن أيب هريرة 
 ال ميوت ملسلم ثالثة من الولد فيلج النار إال حتلة {  قال رسول اهللا: قال

β  {:  وأراد بالقسم قوله)٦( )٥( } القسم Î) uρ óΟ ä3Ζ Ï iΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 { )عن أنس . )٧

خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من  {:  قال عن النيب

وخيرج من النار . خري وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري
من "  وقال أبان عن قتادة )٩( )٨( } من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة من خري

                                                 
 . ١٠٢ - ١٠١:سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 ماجه ما جاء ، ابن)١٨٧٦(، النسائي اجلنائز )٢٦٣٤(، مسلم الرب والصلة واآلداب )١١٩٣(البخاري اجلنائز ) ٥(

 ). ٣/٣٤(، أمحد )١٦٠٣(يف اجلنائز 
 . ٢٠٢٨ / ٤ ) ٢٦٣٢(  ومسلم يف الرب والصلة برقم ٥٤١ / ١١أخرجه البخاري يف األميان والنذور ) ٦(
 . ٧١: سورة مرمي آية ) ٧(
 ،)٤٣١٢(، ابن ماجه الزهد )٢٥٩٣(، الترمذي صفة جهنم )١٩٣(، مسلم اإلميان )٤٤(البخاري اإلميان ) ٨(

 ). ٣/١١٦(أمحد 
 . ،. ١٨٢ / ١ ) ١٩٢(  ومسلم يف اإلميان رقم ١٠٣ / ١أخرجه البخاري يف اإلميان ) ٩(
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١٥١٤ 

 }  Ÿω šχθ وأما قوله" خري " مكان " إميان  ãè yϑ ó¡ o„ $ yγ |¡Š Å¡ ym ( { )إن :  قيل)١

 أخرب عن وقت كوهنم يف اجلنة أهنم ال يسمعون حسيسها فيجوز أن يكون قد  اهللا
معـوا مسعوا ذلك قبل دخوهلم اجلنة، ألنه مل يقل مل يسمعوا حسيسها وجيوز أال يس

%tβ  {.  جيعلهـا عليهـم بردا وسالمـا حسيسها عند دخوهلم إياها، ألن اهللا x. 

4’ n? tã y7 Î n/ u‘ $ Vϑ ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ { )أي كان ورودكم جهنم حتما الزما مقضيا )٢ ،

 . قضاه اهللا عليكم

]٧٢ [}  §ΝèO  Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# { )ننجي( ، أي اتقوا الشرك، وقرأ الكسائي)٣ (

‘â  {بالتخفيف، والباقون بالتشديد  x‹tΡ¨ρ šÏϑ Î=≈ ©à9$# $ pκÏù $ wŠÏWÅ_ ∩∠⊄∪ { )وقيل. ، مجيعا)٤ :

جاثني على الركب، وفيه دليل على أن الكل دخلوها مث أخرج اهللا منها املتقني، وترك فيها 
 . الظاملني، وهم املشركون

]٧٣ [}  # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ öŠ n= tæ $ uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨ É i t/ { )واضحات، )٥ ،}  tΑ$ s% t Ï% ©! $# 

(#ρ ã x x. { )يعين النضر بن احلارث وذويه من قريش، )٦ ،}  t Ï% ©# Ï9 (# þθ ãΖ tΒ# u { )٧( ،

 وكانت فيهم قشافة ويف عيشهم خشونة ويف ثياهبم  يعين فقراء أصحاب النيب
رثاثة، وكان املشركون يرجلون أشعارهم ويدهنون رءوسهم ويلبسون ثياهبم، فقالوا 

                                                 
 . ١٠٢: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٧٣: رة مرمي آية سو) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٥ 

“‘  {: للمؤمنني r& È ÷ s)ƒ Ì x ø9 $# × ö yz $ YΒ$ s) ¨Β { )مرتال ومسكنا، وهو موضع اإلقامة، )١ ،

ß  {بضم امليم أي إقامة، ) مقاما( :وقرأ ابن كثري |¡ ôm r& uρ $ wƒ Ï‰ tΡ ∩∠⊂∪ { )أي )٢ ،

 : جملسا، ومثله النادي، فأجاهبم اهللا تعاىل فقال

]٧٤ [}  ö/x.uρ $ uΖõ3n= ÷δ r& Νßγ n= ö6 s% ÏiΒ Aβös% öΝèδ ß|¡ôm r& $ ZW≈ rO r& { )وقال . ي متاعا وأمواال، أ)٣

$  {لباسا وثيابا، : مقاتل Zƒ öÍ‘ uρ ∩∠⊆∪ { )قرأ أكثر القراء باهلمز أي منظرا من الرؤية، )٤ ،

و ه: وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع غري ورش ريا مشددا بغري مهز، وله تفسريان، أحدمها
األول بطرح اهلمز والثاين من الري الذي هو ضد العطش، ومعناه االرتواء من النعمة، فإن 

 . املتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة، والفقري يظهر عليه ذيول الفقر

]٧٥ [}  ö≅ è%  tΒ tβ% x. ’ Îû Ï' s#≈ n= Ò9 $# ÷Š ß‰ ôϑ u‹ ù= sù ã& s! ß≈ oΗ ÷q §9 $# # ƒ‰ tΒ 4 { )هذا أمر مبعىن )٥ ،

#  {اخلرب، معناه يدعه يف طغيانه وميهله يف كفره،  ¨L ym # sŒ Î) (# ÷ρ r& u‘ $ tΒ tβρ ß‰ tãθ ãƒ $ ¨Β Î) 

z># x‹ yè ø9 $  {، وهو األسر والقتل يف الدنيا، )٦( } #$ ¨Β Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 ، يعين القيامة )٧( } #$

šχθ  {فيدخلون النار،  ßϑ n= ÷è u‹ |¡ sù { )عند ذلك )٨ ،}  ô tΒ uθ èδ @ Ÿ° $ ZΡ% s3 ¨Β { )٩( ،

                                                 
 . ٧٣: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة مرمي آية ) ٩(
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١٥١٦ 

#ß  {مرتال،  yè ôÊ r& uρ # Y‰Ζ ã_ ∩∠∈∪ { )أقل ناصرا أهم أم املؤمنون؟ ألهنم يف النار )١ ،

“‘  {: وهذا رد عليهم يف قوله. واملؤمنون يف اجلنة r& È ÷ s)ƒ Ì x ø9 $# × ö yz $ YΒ$ s) ¨Β { )٢( . 

]٧٦ [}  ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª!$# š Ï%©!$# (#÷ρ y‰tG ÷δ$# “ W‰èδ 3 { )أي إميانا وإيقانا على يقينهم، )٣ ،

}  àM≈ uŠÉ)≈ t7ø9$#uρ àM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )األذكار واألعمال الصاحلة اليت تبقى لصاحبها، )٤ ،}  îöyz 

y‰ΖÏã y7În/u‘ $ \/# uθ rO ×öyz uρ #‡ŠẗΒ ∩∠∉∪ { )عا عاقبة ومرج)٥ . 

 .... قوله تعاىل أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر ِبآَياِتَنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا َوَولًَدا
M|  {: قـولــه] ٧٧[ ÷ƒ u t sù r& “ Ï% ©! $# t x Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tΑ$ s% uρ  y s?ρ _{ Zω$ tΒ 

# µ$ s! uρ uρ ∩∠∠∪ { )كنت قينا فعملت للعاص بن :  عن مسروق حدثنا خباب قال)٦

ال واهللا ال أقضيك حىت تكفر : وائل فاجتمع مايل عنده فأتيته أتقاضاه، فقال
: وإين مليت مث مبعوث؟ قلت: أما واهللا حىت متوت مث تبعث، قال: مبحمد، فقلت

 }  |M هللاإنه سيكون يل مث مال وولد فأقضيك، فأنزل ا: نعم، قال ÷ƒ u t sù r& “ Ï% ©! $# 

t x Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tΑ$ s% uρ  y s?ρ _{ Zω$ tΒ # µ$ s! uρ uρ ∩∠∠∪ { )٨( )٧( . 

                                                 
 . ٧٥:  آية سورة مرمي) ١(
 . ٧٣: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٤٣٠ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٧ 

]٧٨ [}  yì n= ©Û r& |= ø‹ tó ø9 أنظر يف اللوح احملفوظ؟ وقال : ، قال ابن عباس)١( } #$

yì  {أعلم الغيب حىت يعلم يف اجلنة هو أم ال؟ : جماهد n= ©Û r& |= ø‹ tó ø9 $# ÏΘ r& x‹ sƒ ªB $# y‰Ζ Ïã 

Ç≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ ôγ tã ∩∠∇∪ { )يعين أعمل عمال :  قتادةوقال. ال إله إال اهللا: ، يعين قال)٢

 . أعهد إليه أن يدخل اجلنة: صاحلا قدمه؟ وقال الكليب

]٧٩ [}  ξ Ÿ2 4 { )رد عليه يعين مل يفعل ذلك، )٣ ،}  Ü=çG õ3oΨ y™ { )سنحفظ )٤ ،

$  {عليه،  tΒ ãΑθ à)tƒ { )نأمر املالئكة حىت يكتبوا ما : وقيل. ، فنجازيه به يف اآلخرة)٥

ßϑ‰‘  {. يقول tΡuρ …çµ s9 zÏΒ É># x‹yè ø9$# #t‰tΒ ∩∠∪ { )وقيل. ، أي نزيده عذابا فوق العذاب)٦ :

 . نطيل مدة عذابه

]٨٠ [}  …çµ èOÌtΡuρ $ tΒ ãΑθ à)tƒ { )أي ما عنده من املال والولد بإهالكنا إياه وإبطال )٧ ،

 اآلخرة، أي ال نعطيه ونعطي غريه ملكه وقوله ما يقول ألنه زعم أن له ماال وولدا يف
çµ…  {: معىن قوله: وقيل. فيكون اإلرث راجعا إىل ما حتت القول ال إىل نفس القول èO ÌtΡuρ 

$ tΒ ãΑθ à)tƒ { )حنفظ ما يقول حىت جنازيه به، :  أي)٨}  $ uΖ Ï?ù'tƒ uρ #YŠösù ∩∇⊃∪ { )يوم )٩ ،

 . القيامة ال مال وال ولد
                                                 

 . ٧٨: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧٨: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٧٩:  سورة مرمي آية )٣(
 . ٧٩: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٧٩: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٨٠: سورة مرمي آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٨ 

]٨١ [}  (#ρ ä‹sƒ ªB$#uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u { )يعين مشركي قريش اختذوا األصنام )١ 

θ#)  {آهلة يعبدوهنا،  çΡθ ä3u‹Ïj9 öΝçλm; #x“ Ïã ∩∇⊇∪ { )أي منعة، يعين يكونون هلم شفعاء مينعوهنم )٢ ،

 . من العذاب

]٨٢ [}  ξ x. 4 { )أي ليس األمر كما زعموا، )٣ ،}  tβρãàõ3u‹y™ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ { )٤( ،

أي جيحد األصنام واآلهلة اليت كانوا يعبدوهنا عبادة املشركني ويتربءون منهم، كما أخرب 
$!  {: اهللا تعاىل tΡù&§y9 s? š ø‹s9Î) ( $ tΒ (#þθ çΡ% x. $ tΡ$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )٥( ،}  tβθçΡθ ä3tƒ uρ öΝÍκö n= tã 

#ƒ‰ÅÊ ∩∇⊄∪ { )أعوانا عليهم يكذبوهنم : وقيل.  أي أعداء هلم، وكانوا أولياءهم يف الدنيا)٦

 . نوهنمويلع

]٨٣ [}  óΟs9r& ts? !$ ¯Ρr& $ uΖù= y™ ö‘ r& tÏÜ≈ uŠ¤±9$# ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# { )أي سلطناهم عليهم )٧ ،

“ø—Ì  {: وذلك حني قال إلبليس øtFó™ $#uρ ÇtΒ |M÷è sÜtG ó™ $# Νåκ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ |Á Î/ { )اآلية )٨ ،}  öΝèδ –—àσs? 

#x— r& ∩∇⊂∪ { )ركهم ، تزعجهم إزعاجا من الطاعة إىل املعصية، واألز واهلز التحريك أي حت)٩

 . وحتثهم على املعاصي

                                                 
 . ٨١: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٨١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٨٢: مرمي آية سورة ) ٤(
 . ٦٣: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٨٣: سورة مرمي آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة اإلسراء آية ) ٨(
 . ٨٣: سورة مرمي آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥١٩ 

]٨٤ [}  Ÿξ sù ö≅ yf ÷è s? öΝ Îγ ö‹ n= tæ ( { )أي ال تطلب عقوبتهم، )١ ،}  $ yϑ ¯Ρ Î) ‘‰ ãè tΡ öΝ ßγ s9 

# t‰ tã ∩∇⊆∪ { )األنفاس : وقيل. لليايل واأليام والشهور واألعواميعين ا: ، قال الكليب)٢

 . اليت يتنفسون هبا يف الدنيا إىل األجل الذي أجل لعذاهبم

tΠöθ  {: قوله] ٨٥[ tƒ çà³øt wΥ tÉ)−G ßϑ ø9$# ’ n<Î) Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰øùuρ ∩∇∈∪ { )مد  أي اذكر هلم يا حم)٣

’  {اليوم الذي جيتمع فيه من اتقى اهللا يف الدنيا بطاعته  n< Î) Ç≈ uΗ ÷q§9$# { )أي إىل جنته )٤ 

: وقال ابن عباس. وصاحب وصحب. وفدا أي مجاعات مجع وافد، مثل راكب وركب
ما حيشرون واهللا على : لي بن أيب طالبوقال ع. على اإلبل: وقال أبو هريرة. ركبانا

أرجلهم ولكن على نوق رحاهلا الذهب وجنائب سرجها يواقيت إن مهوا هبا سارت وإن 
 . مهوا هبا طارت

]٨٦ [}  ä−θ Ý¡ n Σ u ρ t  ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $ 4  {، الكافرين الكاذبني، )٥( } # ’ n < Î) t Λ © y γ y _ 

# YŠ ö‘ Íρ ∩∇∉∪ { )عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش: وقيل. ، أي مشاة)٦ .

 . والورد مجاعة يردون املاء وال يرد أحد املاء إال بعد عطش

]٨٧ [}  ω tβθ ä3Î= ôϑ tƒ sπ yè≈x¤±9$# ω Î) ÇtΒ x‹sƒ ªB$# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ ÷q§9$# #Y‰ôγ tã ∩∇∠∪ { )يعين ال )٧ ،

معناه ال يشفع الشافعون إال ملن اختذ عند الرمحن عهدا يعين املؤمنني، : وقيل. إله إال اهللا

                                                 
 . ٨٤: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٨٤: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٨٥: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٨٦: مي آية سورة مر) ٥(
 . ٨٦: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة مرمي آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٠ 

Ÿω  {: كقوله uρ šχθ ãè xô±o„ ωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# Νèδ uρ ôÏiΒ { )ال يشفع إال من شهد : ، وقيل)١

 . أن ال إله إال اهللا أي ال يشفع إال املؤمن
 .... قوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا

]٨٨ [}  (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ ∩∇∇∪ { )يعين اليهود والنصارى، ومن زعم أن )٢ ،

بضم الواو وسكون الالم هاهنا ويف ) ولدا( املالئكة بنات اهللا، وقرأ محزة والكسائي
الزخرف وسورة نوح، ووافق ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب يف سورة نوح، والباقون بفتح 

 . العجم والعجمالواو هاهنا، ومها لغتان مثل العرب والعرب 

]٨٩ [}  ô‰s)©9 ÷Λä ÷∞Å_ $ º↔ ø‹x© #tŠÎ) ∩∇∪ { )وقال قتادة . منكرا: ، قال ابن عباس)٣

واإلد يف كالم العرب أعظم . لقد قلتم قوال عظيما: وقال مقاتل. عظيما: وجماهد
 . الدواهي

]٩٠ [}  ßŠ% x 6 s ? ßN ≡ u θ≈ y ϑ ¡¡9 $ ، قـرأ نافـع والكسائي يكـاد )٤( } #

باليـاء هاهنا ويف محعسق لتقدم الفعل، وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث السماوات، 
}  t β ö ©Ü x  t G t ƒ çµ ÷Ζ ÏΒ { )ها هنا ويف محعسق بالنون من االنفطار، أبو عمرو )٥ ،

#  {: وأبو بكر ويعقوب وافق ابن عامر ومحزة هاهنا لقوله تعاىل s Œ Î) â ! $ y ϑ ¡¡9 $ # 

ôN t  s Ü x Ρ $ â  { و )٦( } ∪⊆∩ # ! $ y ϑ ¡¡9 $ # 7  ÏÜ x Ζ ãΒ { )وقرأ الباقون بالتاء من )٧ ،

                                                 
 . ٢٨: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٨: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ١: سورة االنفطار آية ) ٦(
 . ١٨: سورة املزمل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢١ 

,‘  {انفطر الشيء وتفطر أي تشقق، : التفطري ومعنامها واحد، يقال t ±Ψ s ? u ρ 

ÞÚ ö‘ F { $ # ” Ïƒ r B u ρ ãΑ$ t 6 Åg ø: $ # # ƒ‰ y δ ∩⊃∪ { )تنشق األرض : وقيل. كسر كسراتن: ، أي)١

أي تنخسف هبم، واالنفطار يف السماء أن تسقط عليهم وختر اجلبال هدا أي 
 . تنطبق عليهم

]٩١ [}  β r& (#öθ tã yŠ { )أي من أجل أن جعلوا)٢ ، . 

 ]}  Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 #V$ s!uρ ∩⊇∪ { )فزعت السماوات واألرض : ، قال ابن عباس وكعب ])٣

واجلبال ومجيع اخلالئق إال الثقلني، وكادت أن تزول وغضبت املالئكة واستعرت جهنم 
 : اختذ اهللا ولدا، مث نفى اهللا عن نفسه الولد فقال: حني قالوا

]٩٢ [}  $ tΒ uρ  Èö t7.⊥ tƒ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 β r& x‹Ï‚ −G tƒ #µ$ s!uρ ∩⊄∪ { )أي ما يليق به اختاذ الولد وال )٤ ،

 . يوصف به

]٩٣ [}  β Î) ‘≅à2 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q§9$# { )أي إال آتيه ، )٥

 .  ذليال خاضعا يعين اخللق كلهم عبيده)٦( } ∪⊃Y‰ö7tã ∩#  {يوم القيامة، 

]٩٤ [}  ô‰s)©9 ÷Λàι9|Á ôm r& öΝèδ £‰tã uρ #t‰tã ∩⊆∪ { )نفاسهم وأيامهم وآثارهم،  أي عد أ)٧

 . فال خيفى عليه شيء

                                                 
 . ٩٠:  مرمي آية سورة) ١(
 . ٩١: سورة مرمي آية ) ٢(
 . ٩١: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٩٢: سورة مرمي آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة مرمي آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٢ 

]٩٥ [}  öΝßγ = ä.uρ Ïµ‹ Ï?# u tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# #·Šösù ∩∈∪ { )وحيدا ليس معه من الدنيا شيء)١  . 

]٩٦ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ã≅ yè ôf u‹y™ ãΝßγ s9 ß≈ oΗ ÷q§9$# #tŠãρ ∩∉∪ { )٢( 
عن أيب هريرة عن رسول . حيبهم اهللا وحيببهم إىل عباده املؤمنني: قال جماهد. حمبة: أي
قد أحببت فالنا فأحبُّه، فيحبه : إذا أحب اهللا العبد قال جلربائيل {:  أنه قال اهللا

 قد أحب فالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء،  إن اهللا: جربائيل، مث ينادي يف أهل السماء
ال أحسبه إال قال يف : قال مالك )٣( } مث يوضع له القبول يف األرض، وإذا أبغض العبد

 . )٤( البغض مثل ذلك

]٩٧ [}  $ yϑ ¯Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö ¡¡ o„ š ÏΡ$ |¡ Î= Î/ { )أي سهلنا القرآن بلسانك يا حممد، )٥ ،

}  t Ï e± t6 çF Ï9 Ïµ Î/ š É) −G ßϑ ø9 ‘u  {، يعين املؤمنني، )٦( } #$ É‹Ζ è? uρ  Ïµ Î/ $ YΒ öθ s% # t‰ —9 ∩∠∪ { )٧( 
األلد الظامل : هدصما عن احلق، قال جما: وقال احلسن. شدادا يف اخلصومة، مجع األلد

 . األلد الذي ال يقبل احلق ويدعي الباطل: قال أبو عبيدة. الذي ال يستقيم

                                                 
 . ٩٥: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٩٦: سورة مرمي آية ) ٢(
، أمحد )٣١٦١(، الترمذي تفسري القرآن )٢٦٣٧(الصلة واآلداب ، مسلم الرب و)٧٠٤٧(البخاري التوحيد ) ٣(

 ). ١٧٧٨(، مالك اجلامع )٢/٣٤١(
 / ٤) ٢٦٣٧( ومسلم يف الرب والصلة رقم ٤٦١ / ١٠ والبخاري يف األدب ٩٥٣ / ٢أخرجه مالك يف املوطأ ) ٤(

٢٠٣٠ . 
 . ٩٧: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة مرمي آية ) ٦(
 . ٩٧ : سورة مرمي آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٣ 

]٩٨ [}  öΝx.uρ $ oΨ õ3n= ÷δ r& Οßγ n= ö6 s% ÏiΒ Aβös% ö≅ yδ §Ït éB { )هل جتد: ، هل ترى، وقيل)١ }  
Νåκ÷]ÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& ÷ρ r& ßìyϑ ó¡n@ öΝßγ s9 #K“ ø.Í‘ ∩∇∪ { )الصوت اخلفي، قال : ، أي صوتا، والركز)٢

 . أي بادوا مجيعا فلم يبق منهم عني وال أثر: احلسن

                                                 
 . ٩٨: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٩٨: سورة مرمي آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٤ 

 سورة طه ) ٢٠(
 .... طه َما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ ِلَتْشقَىقوله تعاىل 

] ١ [}  µÛ ∩⊇∪ { )قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر اهلاء، وبكسرمها محزة )١ ،

. اسم من أمساء اهللا تعاىل: وقيل. هو قسم: والكسائي وأبو بكر، والباقون بفتحهما، قيل
هو يا رجل : وقال قتادة. معناه يا رجل: الضحاكوقال جماهد واحلسن وعطاء و

معناه طأ األرض بقدميك : وقال مقاتل. هو يا إنسان بلغة عك: وقال الكليب. بالسريانية
.  بطوله وهدايته هو قسم أقسم اهللا: وقال حممد بن كعب القرظي. يريد يف التهجد

ملا نزل : ه هاد، قال الكليبالطاء افتتاح امسه طاهر واهلاء افتتاح امس: قال سعيد بن جبري
 الوحي مبكة اجتهد يف العبادة حىت كان يراوح بني قدميه يف الصالة  على رسول اهللا

 : لطول قيامه وكان يصلي الليل كله فأنزل اهللا هذه اآلية، وأمره أن خيفف على نفسه فقال

]٢ [}  !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& y7ø‹n= tã tβ#uöà)ø9$# #’ s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪ { )ملا رأى املشركون اجتهاده : ، وقيل)٢

$!  {ما أنزل عليك القرآن يا حممد إال لشقائك، فرتلت : يف العبادة قالوا tΒ $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã 

tβ#uöà)ø9$# #’s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪ { )أي لتعين وتتعب، وأصل الشقاء يف اللغة العناء)٣  . 

]٣ [}  ω Î) Zο tÅ2 õ‹s? yϑ Ïj9 4 y´ øƒ s† ∩⊂∪ { )وقيل. ، أي لكن أنزلناه عظة ملن خيشى)٤ :

 . تقديره ما أنزل عليك القرآن لتشقى ما أنزلناه إال تذكرة ملن خيشى

                                                 
 . ١: سورة طه آية ) ١(
 . ٢: سورة طه آية ) ٢(
 . ٢: سورة طه آية ) ٣(
 . ٣: سورة طه آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٥ 

]٤ [}  WξƒÍ”∴s? { )بدل من قوله تذكرة، )١ ،}  ô£ϑ ÏiΒ t,n= y{ uÚö‘ F{$# { )أي من )٢ 

≈ÏN≡uθ  {اهللا الذي خلق األرض،  uΚ ¡¡9$#uρ ’ n?ãè ø9$# ∩⊆∪ { )يعين العالية الرفيعة وهي مجع )٣ ،

 . العليا كقوهلم كربى وصغرى وصغر

]٥ [}  ß≈ oΗ ÷q§9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ { )٤ (. 

]٦ [}  …çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ { )يعين اهلواء، )٥ ،}  $ tΒ uρ 

|M øt rB 3“ u©Y9$# ∩∉∪ { )والثرى هو التراب الندي)٦ ،.  

]٧ [}  β Î) u ρ ö y γ øg r B ÉΑ öθ s ) ø9 $ $ Î/ { )أي تعلن به )٧ ،}  … çµ ¯Ρ Î* s ù ãΝ n = ÷è t ƒ § Å c£9 $ # 

’ s ∀ ÷z r & u ρ ∩∠∪ { )غريه، وأخفى من ذلك السر ما أسره الرجل إىل: ، قال احلسن)٨ 

السر ما تسر يف نفسك : وعن ابن عباس وسعيد بن جبري. ما أسر من نفسه
 يف قلبك من بعد وال تعلم أنك ستحدث به  وأخفى من السر ما يلقيه اهللا

نفسك ألنك تعلم ما تسر به اليوم وما تعلم ما تسر به غدا، واهللا يعلم ما 
السر ما أسر : أيب طلحة عن ابن عباسقال ابن . أسررت اليوم وما تسر به غدا

 . ابن آدم يف نفسه، واخلفي ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله

                                                 
 . ٤: سورة طه آية ) ١(
 . ٤: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦: سورة طه آية ) ٥(
 . ٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٧: سورة طه آية ) ٧(
 . ٧: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٦ 

السر هو : وقيل. الوسوسة: العمل الذي تسره من الناس، وأخفى: السر: وقال جماهد
يعلم السر وأخفى : وقال زيد بن أسلم. العزمية وأخفى ما خيطر على القلب ومل يعزم عليه

 : يعلم أسرار العباد، وأخفى سره من عباده فال يعلمه أحد، مث وحد نفسه، فقالأي 

]٨ [}  ª!$# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( ã&s! â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# ∩∇∪ { )١( . 

]٩ [}  ö≅ yδuρ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym # y›θãΒ ∩∪ { )أي قد أتاك استفهام مبعىن التقرير)٢ ، . 

]١٠ [}  øŒÎ) #uu‘ #Y‘$ tΡ { )وذلك أن موسى استأذن شعيبا يف الرجوع من مدين )٣ ،

الدته وأخته، فأذن له فخرج بأهله وماله، وكانت أيام الشتاء فسار يف إىل مصر لزيارة و
الربية غري عارف بطرقها، فأجلأه املسري إىل جانب الطور الغريب األمين يف ليلة مظلمة مثلجة 

$tΑ  {شديدة الربد فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور  s)sù Ï&Î#÷δ L{ 

(#þθ èWä3øΒ ’þ  {، أقيموا، قرأ محزة بضم اهلاء ههنا ويف القصص، )٤( } #$ ÎoΤÎ) àMó¡nΣ#u { )أي )٥ ،

$‘Y#  {أبصرت،  tΡ þ’ Ìj?yè ©9 /ä3‹ Ï?# u $ pκ÷]ÏiΒ C§t6 s)Î/ { )قطعة من نار، والقبس قطعة من نار )٦ ،

ρ÷  {يأخذها يف طرف عمود  r& ß‰É r̀& ’n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# “ W‰èδ ∩⊇⊃∪ { )أي أجد عند النار من )٧ ،

 . يدلين على الطريق

                                                 
 . ٨: سورة طه آية ) ١(
 . ٩: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٠: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٠: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٧ 

]١١ [}  !$ £ϑ n= sù $ yγ8s?r& { )مل يكن الذي رآه موسى ناًرا بل كان :  قال أهل التفسري)١

 وقال  إنه نور الرب: وقال أكثر املفسرين. سى حسبه نارانوًرا ذكر بلفظ النار ألن مو
هي النار بعينها وهي إحدى حجب اهللا تعاىل، يدل عليه ما روينا عن أيب : سعيد بن جبري

حجابه النار لو كشفها اهللا ألحرقت سبحات  {:  أنه قال موسى األشعري عن النيب

“y  { )٣( )٢( } وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ÏŠθ çΡ # y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

]١٢ [}  þ’ ÎoΤÎ) O$ tΡr& y7 •/u‘ { )بفتح " أين" ، قرأ أبو جعفر وابن كثري وأبو عمرو، )٥

إين أنا ربك : نودي بأين، وقرأ اآلخرون بكسر األلف أي نودي، فقيل: األلف على معىن
}  ôìn= ÷z $$ sù y7 ø‹n= ÷ètΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ Ä £̈‰s)ßϑ ø9$# { )أي املطهر، )٦ ،}  “ Yθ èÛ ∩⊇⊄∪ { )٧( ،

 . طوى واد مستدير عميق مثل الطوى يف استدارته: وطوى اسم الوادي وقال الضحاك
 .... قوله تعاىل َوأََنا اْخَتْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى

]١٣ [}  $ tΡr&uρ y7è?÷tI÷z ، اصطفيتك برسااليت، قرأ محزة وأّنا مشددة النون، )٨( } #$

ôìÏϑ  {اخترناك على التعظيم  tG ó™ $$ sù $ yϑÏ9 # yrθãƒ ∩⊇⊂∪ { )إليك)٩ ، . 

                                                 
 . ١١: سورة طه آية ) ١(
 ). ٤/٤٠٥(، أمحد )١٧٩( اإلميان مسلم) ٢(
 . ١٦١ / ١) ١٧٩(أخرجه مسلم يف االميان برقم ) ٣(
 . ١١: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٢: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٢: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٣: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٣: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٨ 

]١٤ [}  û Í_ ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6 ôã $$ sù { )وال تعبد غريي، )١ ،}  ÉΟÏ% r&uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# ü“ Ìò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪ { )إذا : أقم الصالة لتذكرين هبا، وقال مقاتل: ، قال جماهد)٢

 . تركت صالة مث ذكرهتا، فأقمها

]١٥ [}  ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠ Ï?# u ßŠ% x. r& $ pκ Ï ÷z é& { )معناه إن الساعة آتية : ، قيل)٣

معناه أكاد أخفيها من نفسي وذكر : فيها وأكاد صلة وأكثر املفسرين قالواأخ
كتمت سرك من نفسي : ذلك على عادة العرب إذا بالغوا يف كتمان الشيء يقولون

أكاد أي أريد، : أي أخفيته غاية اإلخفاء واهللا تعاىل ال خيفى عليه شيء، وقال
عىن يف إخفائها التهويل والتخويف إن الساعة آتية أريد أخفيها، وامل: ومعىن اآلية

ألهنم إذا مل يعلموا مىت تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت، وقرأ احلسن 
خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته، : بفتح األلف أي أظهرها، يقال

“3  {: وقوله تعاىل t“ ôf çG Ï9 ‘≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ 4 të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ { )أي تعمل من خري )٤ ،

 . وشر

]١٦ [}  Ÿξ sù y7 ¯Ρ£‰ÝÁ tƒ $ pκ÷]tã { )فال يصرفنك عن اإلميان بالساعة، )٥ ،}  tΒ ω 

ßÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 yìt7¨?$#uρ çµ1uθ yδ { )مراده خالف أمر اهللا )٦ ،}  3“ yŠ÷tIsù ∩⊇∉∪ { )أي فتهلك)٧ ، . 

                                                 
 . ١٤: سورة طه آية ) ١(
 . ١٤ :سورة طه آية ) ٢(
 . ١٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٦: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٦: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٢٩ 

$  {  قوله] ١٧[ tΒ uρ š ù= Ï? y7 ÎΨŠ Ïϑ uŠÎ/ 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ { )سؤال تقرير واحلكمة يف )١ ،

هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أهنا عصا حىت إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة، وهذا 
هل تعرف هذا؟ وهو ال يشك أنه يعرفه، ويريد أن : على عادة العرب يقول الرجل لغريه

 .  معرفته بقلبهينضم إقراره بلسانه إىل

]١٨ [}  tΑ$ s% }‘Ïδ y“$ |Á tã { )وكانت هلا شعبتان ويف أسفلها سنان وهلا : ، قيل)٢

àσ2#)  {حمجن  uθ s?r& $ pκö n= tæ { )أعتمـد عليهـا إذا مشيت وإذا عييـت وعنـد )٣ ،

·èδ  {الوثبة،  r&uρ $ pκÍ5 4’ n?tã ‘Ïϑ uΖxî { )أضرب هبا الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه )٤ ،

بالسني غري املعجمة، أي أزجر هبا الغنم، واهلس زجر الغنم، ) وأهس( م، وقرأ عكرمةالغن
}  u’Í< uρ $ pκ Ïù Ü> Í‘$t↔ tΒ 3“ t÷z é& ∩⊇∇∪ { )حاجات ومنافع أخرى، مجع مأربة بفتح الراء، ومل )٥ ،

لرؤوس اآلي، وأراد باملأرب ما يستعمل فيه العصا يف السفر، فكان حيمل هبا ) أخر( يقل
الزاد ويشد هبا احلبل فيستقي املاء من البئر، ويقتل هبا احليات وحيارب هبا السباع، 

 . ويستظل هبا إذا قعد وغري ذلك

]١٩ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل،)٦ ، }  $ yγ É)ø9r& 4 y›θ ßϑ≈tƒ ∩⊇∪ { )انبذها، قال وهب)٧ ، :

 . ظن موسى أنه يقول ارفضها

                                                 
 . ١٧: سورة طه آية ) ١(
 . ١٨: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٨: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٨: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٨: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٩: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٩: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣٠ 

]٢٠ [}  $ yγ8 s) ø9 r' sù { )على وجه الرفض مث حانت منه نظرة، )١ ،}  # sŒ Î* sù }‘ Ïδ 

×π ¨Š ym { )صفراء من أعظم ما يكون من احليات، )٢ ،}  4 të ó¡ n@ ∩⊄⊃∪ { )متشي )٣ 

$  {: بسرعة على بطنها وقال يف موضع آخر pκ ¨Ξ r( x. Aβ !% y` { )وهي احلية الصغرية )٤ 

$β×  {: اخلفيفة اجلسم، وقال يف موضع t7 ÷è èO { )وهو أكرب ما يكون من احليات، )٥ ،

 ابتداء اجلان عبارة عن: فأما احلية فإهنا جتمع الصغري والكبري والذكر واألنثى، وقيل
حاهلا فإهنا كانت حية على قدر العصا مث كانت تتورم وتنتفخ حىت صارت ثعبان، 

قال . إهنا كانت يف عظم الثعبان وسرعة اجلان: والثعبان عبارة عن انتهاء حاهلا، وقيل
نظر موسى فإذا العصا حية من أعظم ما يكون من احليات فلما : حممد بن إسحاق

رب، مث ذكر ربه فوقف استحياء منه، مث نودي أن يا عاين ذلك موسى وىل مدبرا وه
 . موسى أقبل وارجع حيث كنت، فرجع وهو شديد اخلوف

]٢١ [}  tΑ$ s% $ yδ õ‹ è{ { )بيمينك، )٦ ،}  Ÿω uρ ô# y‚ s? ( $ yδ ß‰‹ Ïè ãΨ y™ $ yγ s? u Å™ 

4’ n<ρ W{ أراد : ، هيئتها األوىل أي نردها عصا كما كانت، قال املفسرون)٧( } ∪⊆⊅∩ #$

 أن يري موسى ما أعطاه من اآلية اليت ال يقدر عليها خملوق لئال يفزع  اهللا
 . منها إذا ألقاها عند فرعون

                                                 
 . ٢٠: سورة طه آية ) ١(
 . ٢٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة األعراف آية ) ٥(
 . ٢١: سورة طه آية ) ٦(
 . ٢١: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣١ 

 .... قوله تعاىل َواْضُمْم َيَدَك ِإلَى َجَناِحَك
öΝ  {: قولـه تعاىل] ٢٢[ ßϑ ôÊ $ # u ρ x 8 y ‰ t ƒ 4 ’ n < Î) y 7 Ïm$ u Ζ y ، يعين إبطك، )١( } _

ól  {حتت عضدك، وجناح اإلنسان عضده إىل أصل إبطه، : قال جماهد ã øƒ r B 

u  ! $ Ÿ Ò ø‹ t ô  {، نرية مشرقة، )٢( } / ÏΒ Î ö x î > þθ ß™ { )من غري عيب، والسوء )٣ ،

كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار : قال ابن عباس. ههنا مبعىن الربص
ºπ  {ضوء الشمس والقمر، ك t ƒ# u  3 “ t  ÷z é& ∩⊄⊄∪ { )يعين داللة أخرى على )٤ ،

 . صدقك سوى العصا

]٢٣ [}  y7 tƒ Îã∴Ï9 ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u “ uö9 ä3ø9$# ∩⊄⊂∪ { )ومل يقل الكرب لرؤوس اآلي وقيل)٥ ، :

كانت يد موسى أكرب : فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الكربى، دليله قول ابن عباس
 . آياته

ó=yδ  {: قوله تعاىل] ٢٤[ øŒ$# 4’ n< Î) tβ öθ tãöÏù …çµ ¯ΡÎ) 4 xö sÛ ∩⊄⊆∪ { )يف ، يعين جاوز احلد)٦ 

 . العصيان والتمرد، فادعه إىل عباديت

]٢٥ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٧ ،}  Éb> u‘ ÷y uõ° $# ’ Í< “ Í‘ô‰|¹ ∩⊄∈∪ { )وسعه للحق، )٨ ،

خياف فرعون خوفا يريد حىت ال أخاف غريك، وذلك أن موسى كان : قال ابن عباس

                                                 
 . ٢٢: سورة طه آية ) ١(
 . ٢٢: سورة طه آية ) ٢(
 . ٢٢: ة سورة طه آي) ٣(
 . ٢٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة طه آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة طه آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣٢ 

شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، وكان يضيق صدًرا مبا كلف من مقاومة فرعون 
وجنده فسأل اهللا أن يوسع قلبه للحق حىت يعلم أن أحدا ال يقدر على مضرته إال بإذن اهللا 

 . وإذا علم ذلك مل خيف من فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده

]٢٦ [}  ÷Åc£o„ uρ þ’Í< “ ÌøΒ r& ∩⊄∉∪ { )يعين سهل علي ما أمرتين به من تبليغ الرسالة )١ ،

 . إىل فرعون

]٢٨، ٢٧ [}  ö≅ è=ôm $#uρ Zο y‰ø)ãã ÏiΒ ’ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θ ßγ s)øtƒ ’Í< öθ s% ∩⊄∇∪ { )احلل :  يقول،)٢

 . العقدة كي يفقهوا كالمي

]٢٩ [}  ≅ yèô_ $#uρ ’ Ík< #\ƒ Î— uρ { )معيًنا وظهًريا، )٣ ،}  ôÏiΒ ’Í?÷δ r& ∩⊄∪ { )والوزير )٤ 

 : ، مث بني من هو فقالمن يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك

]٣٠ [}  tβρã≈ yδ  Å r& ∩⊂⊃∪ { )وكان هارون أكرب من موسى بأربع سنني وكان )٥ ،

 . أفصح منه لساًنا وأمجل وأوسم، أبيض اللون، وكان موسى آدم أقىن أجعد

]٣١ [}  ÷Šß‰ô© $# ÿÏµ Î/ “ Í‘ø— r& ∩⊂⊇∪ { )قوِّ به ظهري)٦ ، . 

]٣٢ [}  çµ ø.Îõ° r&uρ þ’Îû “ ÌøΒ r& ∩⊂⊄∪ { )يعين يف النبوة وتبليغ الرسالة، وقرأ ابن )٧ ،

بضمها على اجلواب حكاية عن موسى يعين أفعل ) َوأُْشِركُْه( بفتح األلف) أَْشُدْد( عامر

                                                 
 . ٢٦: سورة طه آية ) ١(
 . ٢٨ - ٢٧:سورة طه آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة طه آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة طه آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ٣١: ية سورة طه آ) ٦(
 . ٣٢: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣٣ 

<Éb  {: لى الدعاء، واملسألة عطفا على ما تقدم من قولهذلك، وقرأ اآلخرون ع u‘ ÷y uõ° $# ’Í< 

“ Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷Åc£o„ uρ þ’Í< “ ÌøΒ r& ∩⊄∉∪ { )١( . 

]٣٣ [}  ö’ s1 y7 ys Îm7|¡èΣ #ZÏVx. ∩⊂⊂∪ { )نصلي لك كثريا: ، قال الكليب)٢ . 

]٣٤ [}  x 8 t  ä. õ‹ t Ρ u ρ # · ÏW x ، حنمدك ونثين عليك مبا أوليتنا من )٣( } ∪⊇⊃∩ .

 . نعمك
]٣٥ [}  y7 ¨ΡÎ) |MΖä. $ uΖÎ/ #ZÅÁ t/ ∩⊂∈∪ { )ليًما، خبًريا ع)٤ . 

 .... قوله تعاىل قَالَ قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى
]٣٦ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل )٥ ،}  ô‰s% |MŠÏ?ρ é& { )أعطيت، )٦ ،}  

y7 s9÷σß™ { )مجيع ما سألته، )٧ ،}  4 y›θ ßϑ≈tƒ ∩⊂∉∪ { )٨( . 

]٣٧ [}  ô‰s)s9uρ $ ¨Ψ uΖtΒ y7 ø‹n= tã { )أنعمنا عليك، )٩ ،}  ¸ο §tΒ #“ t÷z é& ∩⊂∠∪ { )يعين )١٠ ،

 . قبل هذه املرة وهي

                                                 
 . ٢٦ -٢٥: سورة طه آية ) ١(
 . ٣٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة طه آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة طه آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة طه آية ) ٨(
 . ٣٧: سورة طه آية ) ٩(
 . ٣٧: آية سورة طه ) ١٠(
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١٥٣٤ 

]٣٨ [}  øŒÎ) !$ uΖøŠym ÷ρ r& #’ n< Î) y7 ÏiΒé& { )وحي إهلام، )١ ،}  $ tΒ # yrθãƒ ∩⊂∇∪ { )ما )٢ ،

 : ذلك اإلهلام وعدد نعمه عليك فقالمث فسر . يلهم

]٣٩ [}  Èβ r& ÏµŠ Ïù É‹ ø% $# ’ Îû ÏNθ ç/$ −G9 ، يعين أهلمناها أن اجعليه يف التابوت، )٣( } #$

}  Ïµ‹ Ïù É‹ ø% $$ sù ’ Îû É dΟ u‹ ø9 Ïµ  {، يعين هنر النيل، )٤( } #$ É) ù= ã‹ ù= sù Ο u‹ ø9 $# È≅ Ïm$ ¡¡9 $$ Î/ { )يعين )٥ ،

çν  {ه حىت يلقيه اليم بالساحل، شاطئ النهر، لفظه أمر ومعناه خرب، وجماز õ‹ è{ ù' tƒ Aρ ß‰ tã 

’ Í k< Aρ ß‰ tã uρ … ã& ، يعين فرعون، فاختذت تابوًتا ووضعت فيه موسى مث ألقته يف )٦( } 4 !©

، فبينما فرعون جالس على رأس النيل، وكان يشرع منه هنر كبري يف دار فرعون
الربكة مع امرأته آسية إذ تابوت جييء به املاء فأمر الغلمان واجلواري بإخراجه، 
فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صيب من أصبح الناس وجًها، فلما رآه فرعون أحبه حبيث 

àM  {: مل يتمالك؛ فذلك قوله تعاىل ø‹ s) ø9 r& uρ y7 ø‹ n= tã Zπ ¬6 pt xΧ  Í h_ Ï iΒ { )قال ابن عباس)٧ ، :

مالحة كانت يف : قال قتادة. ما رآه أحد إال أحبه: قال عكرمة. أحبه وحببه إىل خلقه
yì  {عيين موسى، ما رآه أحد إال عشقه  oΨ óÁ çG Ï9 uρ 4’ n? tã û Í_ ø‹ tã ∩⊂∪ { )يعين لترىب )٨ ،

 . مبرآي وخمطر مين، قرأ أبو جعفر َوِلُتْصَنَع باجلزم

                                                 
 . ٣٨: سورة طه آية ) ١(
 . ٣٨: سورة طه آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة طه آية ) ٨(
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١٥٣٥ 

]٤٠ [}  øŒ Î) û Å´ ôϑ s? š çG ÷z é& { )وامسها مرمي متعرفة خربه، )١ ،}  ãΑθ à) tG sù ö≅ yδ 

ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã  tΒ … ã& é# à õ3 tƒ ( { )يعين على امرأة، ترضعه وتضمه إليها، وذلك أنه كان )٢ ،

نعم، فجاءت باألم فقبل ثديها، :  ذلك هلم أخته، قالواال يقبل ثدي امرأة، فلما قالت
≈y7  {: فذلك قوله تعاىل uΖ ÷è y_ t sù #’ n< Î) y7 Ï iΒ é& ö’ s1 § s) s? $ pκ ß] ø‹ tã { )بلقائك، )٣ ،}  Ÿω uρ 

tβ t“ øt rB 4 { )أي ليذهب عنها احلزن، )٤ ،}  |M ù= tG s% uρ $ T¡ ø tΡ { )قال ابن عباس )٥ ،

كان إذْ ذاك ابن اثنيت : قال كعب األحبار.  كافًراكان قتل قبطيا: رضي اهللا عنهما
≈y7  {عشرة سنة،  uΖ øŠ ¤f uΖ sù z ÏΒ É dΟ tó ø9 ≈y7  {، أي من غم القتل وكربه، )٦( } #$ ¨Ψ tG sù uρ 

$ ZΡθ çF èù 4 { )وقال الضحاك . اختربناك اختباًرا. ، قال ابن عباس رضي اهللا عنه)٧

 . أخلصناك إخالصا: وقال جماهد. ابتليناك ابتالًء: ومقاتل
 أن الفتون وقوعه يف حمنة بعد حمنة خلصه اهللا: وعن ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري

منها، أوهلا أن أمه محلته يف السنة اليت كان فرعون يذبح فيها األطفال، مث إلقاؤه يف البحر 
يف التابوت، مث منعه الرضاع إال من ثدي أمه، مث أخذ بلحية فرعون حىت هم بقتله، مث 
تناوله اجلمرة بدل الدرة، مث قتله القبطي، وخروجه إىل مدين خائفًا، فكان ابن عباس 

خلصناك من تلك احملن كما يفنت :  على سعيد بن جبري، فعلى هذا معىن فتناكيقص القصة

                                                 
 . ٤٠: سورة طه آية ) ١(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤٠ : سورة طه آية) ٣(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٣٦ 

=M÷VÎ7n|  {الذهب من النار فيخلص من كل خبث فيه، والفتون مصدر  sù { )فمكثت )١ ،

≅tÏΖÅ™ þ’Îû È  {ين فلبثت، أي فخرجت من أرض مصر إىل مد ÷δr& t t ô‰tΒ { )يعين ترعى )٢ ،

األغنام عشر سنني، ومدين بلدة شعيب عليه السالم على مثان مراحل من مصر، هرب 
ΝèO |M§  {إليها موسى  ÷∞Å_ 4’n?tã 9‘ y‰s% 4 y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆⊃∪ { )على موعد ومل يكن : ، قال مقاتل)٣

جئت على : هذا املوعد مع موسى وإمنا كان موعًدا يف تقدير اهللا، قال حممد بن كعب
على رأس أربعني : بد الرمحن بن كيسانوقال ع. القدر الذي قدرت لك أنك جتيء إيل فيه

سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه إىل األنبياء، وهذا معىن قول أكثر املفسرين، أي على 
 . املوعد الذي وعده اهللا وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة، وهو أربعون سنة

 }  y7 قوله] ٤١[ çG ÷è uΖsÜô¹ $#uρ  Å¤ øuΖÏ9 ∩⊆⊇∪ { )أي اخترتك واصطفيتك لوحيي )٤ ،

ورساليت، يعين لتتصرف على إراديت وحمبيت وذلك أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على 
اخترتك ألمري وجعلتك القائم حبجيت واملخاطب بيين وبني : إرادة اهللا وحمبته، قال الزجاج

 . خلقي، كأين الذي أقمت بك عليهم احلجة وخاطبتهم

]٤٢ [}  ó=yδ øŒ$# |MΡr& x8θ äz r&uρ  ÉL≈tƒ$ t↔ Î/ { )يعين اآليات : ، بدالاليت، وقال ابن عباس)٥

Ÿω  {التسع اليت بعث هبا موسى  uρ $ u‹Ï⊥ s? { )وقال . ال تفترا: ا، وقال السدي، وال تضعف)٦

“ Îû’  {ال تقصرا، : حممد بن كعب Ìø.ÏŒ ∩⊆⊄∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٤٠: سورة طه آية ) ١(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ٤١: سورة طه آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة طه آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة طه آية ) ٧(
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]٤٤، ٤٣ [}  !$ t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ö Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4 xö sÛ ∩⊆⊂∪  Ÿωθ à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Í h‹ ©9 { )١( ،

 ال تعنفا يف قولكما، وقال السدي  يقول دارياه وارفقا به، قال ابن عباس
أمرمها باللطافة يف : يا أبا الوليد وقيل: كنياه فقوال يا أبا العباس، وقيل: وعكرمة

التربية وكان هارون يومئذ مبصر، فأمر اهللا موسى أن يأيت القول ملا له من حق 
هارون وأوحى إىل هارون وهو مبصر أن يتلقى موسى فتلقاه إىل مرحله وأخربه مبا 

…  {أوحى إليه،  ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4 y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ { )خياف ويسلم، فإن ، أي يتعظ و)٢

…  {كيف قال : قيل ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ { )وقد سبق يف علمه أنه ال يتذكر وال )٣ 

وقال . معناه اذهبا على رجاء منكما وطمع وقضاء اهللا وراء أمركما: يسلم؟ قيل
 فرعون جمازه لعله يتذكر وخيشى خاش إذا هو ينصرف إىل غري: احلسني بن الفضل

 . رأى بري وألطايف مبن خلقته وأنعمت عليه مث ادعى الربوبية

]٤٥ [}  Ÿω$ s% { )يعين موسى وهارون، )٤ ،}  !$ oΨ −/ u‘ $ uΖ ¯Ρ Î) ß∃$ sƒ wΥ β r& xÞ ã ø tƒ 

!$ oΨ øŠ n= tã { )يعجل علينا بالقتل والعقوبة، يقال: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٥ :

ρ÷  {فـرط عليـه فالن إذا عجل مبكروه، وفرط منه أمر أي بدر وسبق،  r& β r& 

4 xö ôÜ tƒ ∩⊆∈∪ { )أي جياوز احلد يف اإلساءة إلينا)٦ ، . 

                                                 
 . ٤٤ - ٤٣:سورة طه آية ) ١(
 . ٤٤: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة طه آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة طه آية ) ٦(
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]٤٦ [}  tΑ$ s% Ÿω !$ sù$ sƒ rB ( Í_ ¯ΡÎ) !$ yϑ à6yè tΒ ßìyϑ ó™ r& 2” u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ { )قال ابن عباس)١ ، :

 . ه لست بغافل عنكما فال هتتماأمسع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنع

]٤٧ [}  çν$ uŠ Ï? ù' sù Iωθ à) sù $ ¯Ρ Î) Ÿωθ ß™ u‘ š Î n/ u‘ { )أرسلنا إليك، )٢ ،}  ö≅ Å™ ö‘ r' sù $ uΖ yè tΒ 

û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) { )أي خلِّ عنهم وأطلقهم من أعمالك، )٣ ،}  Ÿω uρ öΝ åκ ö5 É j‹ yè è? ( { )٤( ،

‰ô  {اقة، ال تتعبهم يف العمل، وكان فرعون يستعملهم يف األعمال الش s% y7≈ oΨ ÷∞ Å_ 

7π tƒ$ t↔ Î/  Ï iΒ y7 Î i/ وما هي؟ فأخرج يده هلا شعاع كشعاع : ، قال فرعون)٥( } ) ‘¢

≈ãΝ  {الشمس،  n= ¡¡9 $# uρ 4’ n? tã Ç tΒ yì t7 ©? $# #“ y‰ çλ ù; ، ليس املراد منه التحية إمنا )٦( } ∪∠⊇∩ #$

 . معناه يسلم من عذاب اهللا من أسلم

]٤٨ [}  $ ¯ΡÎ) ô‰s% z Çrρé& !$ uΖøŠs9Î) ¨β r& z># x‹yè ø9$# 4’ n?tã tΒ šU¤‹Ÿ2 4’ ¯< uθ s?uρ ∩⊆∇∪ { )أي إمنا )٧ ،

 . يعذب اهللا من كذب مبا جئنا به وأعرض عنه
]٤٩ [}  tΑ$ s% yϑ sù $ yϑ ä3š/§‘ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊆∪ { )من إهلكما الذي أرسلكما)٨ ، . 

]٥٠ [}  tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“ Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪ { )قال احلسن )٩ ،

أعطى كل شيء صورته : وقال جماهد. أعطى كل شيء صالحه وهداه ملا يصلحه: وقتادة
                                                 

 . ٤٦: سورة طه آية ) ١(
 . ٤٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة طه آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة طه آية ) ٤(
 . ٤٧ :سورة طه آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة طه آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة طه آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة طه آية ) ٨(
 . ٥٠: سورة طه آية ) ٩(
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١٥٣٩ 

 منافعه مل جيعل خلق اإلنسان كخلق البهائم، وال خلق البهائم كخلق اإلنسان مث هداه إىل
أعطى كل شيء خلقه يعين اليد للبطش : وقال الضحاك. من املطعم واملشرب واملنكح

 . والرجل للمشي واللسان للنطق والعني للنظر واألذن للسمع
 .... قوله تعاىل قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى

]٥١ [}  tΑ$ s% { )فرعون، )١ }  $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρãà)ø9$# 4’ n<ρ W{$# ∩∈⊇∪ { )ومعىن البال )٢ ،

احلال، أي ما حال القرون املاضية واألمم اخلالية مثل قوم نوح وعاد ومثود فيما تدعونين 
 . إليه فإهنا كانت تعبد األوثان وتنكر البعث

]٥٢ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٣ ،}  $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ Î n1 u‘ { )أي أعماهلم )٤ ،

نه مل يعلم ذلك، إمنا رد موسى علم ذلك إىل اهللا أل: وقيل. حمفوظة عند اهللا جيازي هبا
’  {. فإن التوراة أنزلت إليه بعد هالك فرعون وقومه Îû 5=≈ tG Ï. ( { )يعين يف اللوح )٥ ،

≅‘ ω  {احملفوظ،  ÅÒ tƒ ’ Î n1 u‘ { )ال يغيب عنه شيء وال يغيب : وقيل. ، أي ال خيطئ)٦

Ÿω  {عن شيء،  uρ  |¤Ψ tƒ ∩∈⊄∪ { )ما كان من أمرهم حىت جيازيهم بأعماهلم )٧ ،

 . ؤمنال ينسى أي ال يترك االنتقام فينتقم من الكفار وجيازي امل: وقيل

                                                 
 . ٥١: سورة طه آية ) ١(
 . ٥١: سورة طه آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة طه آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة طه آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٠ 

]٥٣ [}  “ Ï% ©! $ # Ÿ ≅ y è y _ ãΝ ä3 s 9 u Ú ö‘ F { $ # # Y‰ ôγ t Β { )قرأ أهل )١ ،

ا( :الكوفة ًد ْه ا أي فرشا، وقرأ )َم ، ههنا ويف الزخرف فيكون مصدًر
ادا( :اآلخرون َه óΟ  {: ، كقوله تعاىل)ِم s 9 r & È≅ y è øg w Υ u Ú ö‘ F { $ # # Y‰≈ y γ ÏΒ ∩∉∪ { )أي )٢ 

y  {فراشـا وهو اسـم يفرش كالبسـاط اسم ملا يبسط،  7 n = y ™ u ρ öΝ ä3 s 9 $ p κ Ïù 

Wξ ç7 ß™ { )أدخل يف األرض ألجلكم :  إدخال الشيء يف الشيء واملعىن السلك)٣

t  {سلك لكم فيها طرقًا تسلكوهنا، : قال ابن عباس. طرقًا تسلكوهنا Α t “Ρ r & u ρ z  ÏΒ 

Ï ! $ y ϑ ¡¡9 $ # [ ! $ t Β { )مث أخرب اهللا عن نفسه . خبار عن موسى، يعين املطر، مت اإل)٤

$  {. بقوله o Ψ ô_ t  ÷z r ' s ù ÿ Ïµ Î/ { )بذلك الـماء )٥ ،}  % [` ≡ u ρ ø— r ، أصنافا، )٦( } &

}   Ï iΒ ;N$ t 7 ¯Ρ 4  ®L x ، خمتلف األلوان والطعوم واملنافع من أبيض وأمحر )٧( } ∪⊃∋∩ ©

 . وأخضر وأصفر، فكل صنف منها زوج، فمنها للناس ومنها للدواب

]٥٤ [}  (#θ è= ä. (# öθ tã ö‘ $# uρ { )أي وارتعوا، )٨ }  öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 { )تقول العرب)٩ ، :

β¨  {، رعيت الغنـم فرعت أي أسيمـوا أنعامكم ترعى Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ { )١٠( ،
                                                 

 . ٥٣: سورة طه آية ) ١(
 . ٦: سورة النبأ آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة طه آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة طه آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة طه آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة طه آية ) ٩(
 . ٥٤: سورة طه آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤١ 

’  {الذي ذكرت،  Í< 'ρ T [{ 4‘ sS ‘Ζ9 ، لذوي العقول، واحدهتا هنية مسيت هنية )١( } ∪⊇∋∩ #$

ألويل النهى الذي ينتهون : قال الضحاك. ألهنا تنهى صاحبها عن القبائح واملعاصي
 . لذوي الورع: عما حرم اهللا عليهم، قال قتادة

]٥٥ [}  * $ pκ ÷] ÏΒ { )أي من األرض، )٢ }  öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz { )يعين أباكم آدم )٣ ،

}  $ pκ Ïù uρ öΝ ä. ß‰‹ Ïè çΡ { )أي عنـد املوت والدفـن، )٤ ،}  $ pκ ÷] ÏΒ uρ öΝ ä3 ã_ Ì øƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 

3“ t ÷z é& ∩∈∈∪ { )يوم البعث)٥ ، . 

‰ô  {: قـولـه تعاىل] ٥٦[ s) s9 uρ çµ≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& { )يعين فرعون، )٦ ،}  $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 

$ yγ ¯= ä. { )يعين اآليات التسع اليت أعطاها اهللا موسى، )٧ ،}  z> ¤‹ s3 sù { )هبا )٨ ،

’4  {وزعم أهنا سحر،  n1 r& uρ ∩∈∉∪ { )أن يسلم)٩ ، . 

                                                 
  .٥٤: سورة طه آية ) ١(
 . ٥٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة طه آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة طه آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة طه آية ) ٨(
 . ٥٦: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٢ 

]٥٧ [}  tΑ$s% { )يعين فرعون )١ ،}  $uΖoK÷∞Å_r& $oΨy_Ì÷‚çGÏ9 ôÏΒ $uΖÅÊö‘r& { )يعين أرض )٢ ،

، أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك امللك وخترجنا )٣( } ∪∠∋∩ x8ÌósÅ¡Î0 4y›θßϑ≈tƒ  {مصر، 

 . منها

]٥٨ [}  š ¨Ζt Ï?ù'uΖn= sù 9ós Å¡Î0 Ï& Î#÷VÏiΒ ö≅ yèô_ $$ sù $ uΖoΨ ÷ t/ y7 uΖ÷ t/uρ #Y‰Ïã öθ tΒ { )أي فاضرب )٤ ،

ω …çµ  {بينا وبينك أجال وميقاتا،  àÎ= øƒ éΥ { )قرأ أبو جعفر )٥ ،}  ω …çµ àÎ= øƒ éΥ { )جزًما )٦ 

ßøt  {ال جناوزه،  wΥ Iω uρ |MΡr& $ ZΡ% s3tΒ “ Yθ ß™ ∩∈∇∪ { )قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة )٧ ،

 اآلخرون بكسرها ومها لغتان مثل ُعًدى وِعًدى بضم السني، وقرأ) سوى( :ويعقوب
َنَصفًا، : وعن ابن عباس. مكاًنا عدال بيننا وبينك: وطًُوى وِطًوى، قال مقاتل وقتادة
قال . وسطًا بني الفريقني: قال أبو عبيدة والقتييب. ومعناه تستوي مسافة الفريقني إليه

 . يعين سوى هذا املكان: وقال الكليب. منصفا: جماهد

]٥٩ [}  tΑ$ s% öΝä.ß‰Ïã öθ tΒ ãΠöθ tƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9$# { )كان : ، قال جماهد وقتادة ومقاتل والسدي)٨

وقال ابن عباس . هو يوم النريوز: وقيل. يوم عيد هلم يتزينون فيه وجيتمعون يف كل سنة

                                                 
 . ٥٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٥٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة طه آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة طه آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة طه آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة طه آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة طه آية ) ٧(
 . ٥٩: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٣ 

βr&uρ u|³øt  {ء، يوم عاشورا: وسعيد بن جبري ä† â¨$̈Ζ9$#  Y∏ àÊ ∩∈∪ { )أي وقت )١ ،

 . الضحوة هناًرا جهاًرا ليكون أبعد من الريبة

]٦٠ [}  4’̄< uθ tG sù ãβ öθ tãöÏù yìyϑ yf sù …çν y‰ø‹Ÿ2 { )مكـره وحيلتـه وسحرته، )٢ ،}  §ΝèO 

4’ tAr& ∩∉⊃∪ { )أي امليعاد)٣ ، . 

]٦١ [}  tΑ$ s% Ο ßγ s9 4 y›θ •Β { )ن مجعهم فرعون وكانوا ، يعين للسحرة الذي)٤

: وقال كعب. كانوا أربعمائة: وقيل. اثنني وسبعني ساحرا مع كل واحد حبل وعصا
öΝ  {أكثر من ذلك، : وقيل. كانوا اثين عشر ألفا ä3 n= ÷ƒ uρ Ÿω (#ρ ç tI ø s? ’ n? tã «! $# $ \/ É‹ Ÿ2 

/ ä3 tG Ås ó¡ ãŠ sù 5># x‹ yè Î/ ( { )قرأ محزة والكسائي وحفص)٥ ، :}  / ä3 tG Ås ó¡ ãŠ sù { )بضم )٦ 

: قال مقاتل والكليب. الياء وكسر احلاء، وقرأ الباقون بفتح الياء واحلاء ومها لغتان
‰ô  {فيستأصلكم، . وقال قتادة. لككمفيه s% uρ z>% s{ Ç tΒ 3“ u tI øù $# ∩∉⊇∪ { )٧( . 

]٦٢ [}  (#þθ ããt“≈ oΨ tG sù Νèδ tøΒ r& óΟßγ oΨ ÷ t/ { )أي تناظروا وتشاوروا، يعين السحرة يف أمر )٨ ،

وقال حممد بن . إن غلبنا موسى اتبعناه: قالوا سرا: قال الكليب. موسى سرا من فرعون

                                                 
 . ٥٩: سورة طه آية ) ١(
 . ٦٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ٦١: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦١: سورة طه آية ) ٥(
 . ٦١: سورة طه آية ) ٦(
 . ٦١: سورة طه آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٤ 

ما هذا بقول : لَا َتفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذًبا، قال بعضهم لبعض: ملا قال هلم موسى: إسحاق
ρ#)  {. السحر •| r&uρ 3“ uθ ôf ¨Ζ9$# ∩∉⊄∪ { )أي املناجاة يكون مصدرا وامسا)١ ، . 

#)  {مث ] ٦٣[ þθ ä9$ s% { )وأسر بعضهم إىل بعض يتناجون، )٢ ،}  ÷β Î) Èβ≡ x‹≈ yδ 

Èβ≡ t Ås≈ |¡ s9 { )بتخفيف ) إن( :، يعين موسى وهارون، وقرأ ابن كثري وحفص)٣

≡Èβ  {النون  x‹≈ yδ { )أي ما هذان إال ساحران، كقوله)٤  :}  β Î) uρ y7 ‘Ζ Ýà ¯Ρ z Ïϑ s9 

t Î/ É‹≈ s3 ø9 ، أي ما نظنك إال من الكاذبني، وشدد ابن كثري النون من )٥( } ∪∌∇⊆∩ #$

ء على األصل، وقرأ باليا) هذين( بتشديد النون) إن( :هذان، وقرأ أبو عمرو
هو لغة : إن بتشديد النون َهذَاِن باأللف واختلفوا فيه وقال قوم: اآلخرون

بلحارث ابن كعب وخثعم وكنانة فإهنم جيعلون االثنني يف موضع الرفع والنصب 
أتاين الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، فال : واخلفض باأللف، يقولون

فًا، يتركون ألف التثنية يف شيء،  وكذلك جيعلون كل يا ء ساكنة انفتح ما قبلها أِل
قال . كسرت يداه وركبت عاله، يعين يديه وعليه: كما يف التثنية، يقولون

 : شاعرهم
ــه ــيم  دعت ــراب عق ــايب الت ــزود إىل ه ــربةت ــاه ض ــني أدن ــين ب  م

                                                 
 . ٦٢: سورة طه آية ) ١(
 . ٦٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٨٦: سورة الشعراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٥ 

) إنّ( ، فحذف اهلاء، وذهب مجاعة إىل أن حرف)إنه هذان( تقدير اآلية. وقيل
#Èβ  {. )١(  مبعىن نعم، أي نعم هذانههنا y‰ƒ Ì ãƒ β r& Ο ä.% y` Ì øƒ ä† ô Ï iΒ Ν ä3 ÅÊ ö‘ r& { )٢( ،

$  {مصر،  yϑ Ïδ Ì ós Å¡ Î0 $ t7 yδ õ‹ tƒ uρ ãΝ ä3 ÏG s)ƒ Ì sÜ Î/ 4’ n? ÷W ßϑ ø9 يعين : ، قال ابن عباس)٣( } ∪⊃∌∩ #$

بسراة قومكم وأشرافكم، يقال هؤالء طريقة قومهم أي أشرافهم، واملثلى تأنيث 
. يصرفان وجوه الناس إليهما: األمثل، وهو األفضل، حديث الشعيب عن علي، قال

لى كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عدًدا وأمواال، فقال طريقتهم املث: قال قتادة
بطريقتكم املثلى أن بسنتكم ودينكم : وقيل. يريد أن يذهبا هبم ألنفسهم: عدو اهللا

فالن على الطريقة املثلى، يعين : الذي أنتم عليه، واملثلى نعت الطريق، تقول العرب
 . على الصراط املستقيم

]٦٤ [}  (#θ ãèÏΗ ød r'sù öΝä.y‰ø‹Ÿ2 { )بوصل األلف وفتح ) فامجعوا( ، قرأ أبو عمرو)٤

امليم، من اجلمع أي ال تدعوا أشياء من كيدهم إال جئتم به والصحيح أن معناه العزم 
ΝèO (#θ§  {تلفوا فيختل أمركم، واإلحكام، أي اعزموا كلكم على كيده جمتمعني له ال خت çG ø$# 

$ y|¹ 4 { )أي مصطفني جمتمعني ليكون أشد :  أي مجيعا، قاله مقاتل والكليب، وقال قوم)٥

                                                 
يف " منع"مبعىن " إن"صحة وثبوت االستعمال : -٢٥٥ ص ٦ذكر اإلمام أبو حيان يف تفسريه البحر احمليط ج ) ١(

. مبتدأ وخرب" هذان لساحران"، وثبت ذلك يف اللغة، فتحمل اآلية عليه، و"نعم"مبعىن " إن: "اللغة العربية فقال
وقد ساق أوجًها صحيحة يف اللغة إلثبات صحة القراءة املتواترة الثابتة يف املصحف الشريف، فارجع إليه إن 

 . ٣٧٣ ص ٣ه فيض القدير ج وانظر ما ذكر اإلمام الشوكاين يف ذلك يف تفسري. شئت
 . ٦٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة طه آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٦ 

ائتوا املكان املوعد الصف اجملتمع، ويسمى املصلى صفا معناه مث : هليبتكم، وقال أبو عبدة
%ô‰s  {صفًّا،  uρ yx n=øùr& tΠöθ u‹ø9$# ÇtΒ 4’ n?÷è tG ó™  . ، أي فاز من غلب)١( } ∪⊇∌∩ #$

 .....  َمْن أَلْقَىقوله تعاىل قَالُوا َيا ُموَسى ِإمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوِإمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ
]٦٥ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين السحرة، )٢ ،}  # y›θßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) βr& u’ Å+ù=è? !$ ¨Β Î)uρ βr& tβθ ä3¯Ρ tΑ̈ρ r& ôtΒ 

4’ s+ø9r& ∩∉∈∪ { )ِعِصيََّنا)٣  . 

]٦٦ [}  tΑ$ s% { )موسى، )٤ ،}  ö≅ t/ (#θ à) ø9 r& ( { )أنتم أوال، )٥ ،}  # sŒ Î* sù 

öΝ çλ é;$ t7 Ïm { )وفيه إضمار، أي فألقوا فإذا حباهلم، )٦ ،}  öΝ ßγ –Š ÅÁ Ïã uρ { )مجع )٧ ،

≅ã  {العصا،  §‹ sƒ ä† Ïµ ø‹ s9 Î) { )قرأ ابن عامر ويعقوب ختيل بالتاء رد إىل احلبال )٨ ،

  {والعصـي، وقرأ اآلخرون بالياء ردوه إىل الكيد والسحر،  ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì ós Å™ $ pκ ¨Ξ r& 

4 të ó¡ n@ ∩∉∉∪ { )حىت تظن أهنا تسعى أي متشي وذلك أهنم كانوا لطخوا حباهلم )٩ ،

وعصيهم بالزئبق، فلما أصابه حر الشمس اهنمست واهتازت فظن موسى أهنا 
حلبال والعصي أخذوا أعني الناس فرأى موسى تقصده ويف القصة أهنم ملا ألقوا ا

                                                 
 . ٦٤: سورة طه آية ) ١(
 . ٦٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٧(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٨(
 . ٦٦: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٧ 

والقوم كأن األرض امتألت حيات، وكانت قد أخذت ميال من كل جانب ورأوا 
 . أهنا تسعى

]٦٧ [}  }§y_ ÷ρ r'sù ’ Îû Ïµ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 4 y›θ •Β ∩∉∠∪ { )أضمر يف . ، أي وجد، وقيل)١

: ، واختلفوا يف خوفه طبع البشرية وذلك أنه ظن أهنا تقصده، وقال مقاتلنفسه خوفًا
 . خاف على القوم أن يلتبس عليهم األمر فيشكوا يف أمره فال يتبعونه

]٦٨ [}  $ uΖù= è% { )ملوسى، )٢ ،}  Ÿω ô#y‚ s? š ¨ΡÎ) |MΡr& 4’ n?ôã F{$# ∩∉∇∪ { )أي )٣ ،

 . الغالب، يعين لك الغلبة والظفر

]٦٩ [}  È, ø9 r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠ Ïϑ tƒ { )يعين العصا، )٤ ،}  ô# s) ù= s? { )تلتقم )٥ ،

$  {وتبتلع،  tΒ (# þθ ãè uΖ ، قرا ابن عامر تلقف برفع الفاء ههنا، وقرأ )٦( } ) ¹|

$  {اجلزم على جواب األمر، اآلخرون ب yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãè oΨ  أي الذي )٧( } ¹|

ُد ِسْحٍر( صنعوا، ، أي حيلة سحر هكذا قرأ محزة والكسائي بكسر السني بال )كَْي
9  {ألف وقرأ اآلخرون،  Ås≈ y™ ( { )ألن إضافة الكيد إىل الفاعل أوىل من )٨ 

Ÿω  {إضافته إىل الفعل، وإن كان ذلك ال ميتنع يف العربية،  uρ ßx Î= ø ãƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# ß] ø‹ ym 

                                                 
 . ٦٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٦٨: سورة طه آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة طه آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة طه آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة طه آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة طه آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة طه آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٨ 

4’ tA r& ∩∉∪ { )معناه : وقيل. ال يسعد حيث كان: ، من األرض، قال ابن عباس)١

 . حيث احتال

]٧١، ٧٠ [}  u’Å+ø9é'sù äο tys ¡¡9$# #Y‰¯gà (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb> tÎ/ tβρã≈ yδ 4 y›θ ãΒ uρ ∩∠⊃∪ tΑ$ s% ÷ΛäΖtΒ#u …çµ s9 

Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u öΝä3s9 ( …çµ ¯ΡÎ) ãΝä.çÎ6 s3s9 { )لرئيسكم ومعلمكم، )٢ ،}  “ Ï% ©!$# ãΝä3yϑ ¯= tæ tós Åb¡9$# ( 

 ∅ yè ÏeÜs% _| sù öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& /ä3n= ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝä3¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ ’Îû Æíρ ä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# { )يعين على )٣ ،

ßϑ£  {جذوع النخل،  n= ÷è tG s9uρ !$ oΨ •ƒ r& ‘‰x© r& $ \/# x‹tã { )يعين على إميانكم به أنا أو رب )٤ ،

 . م، يعين أدو)٥( } ∪⊆∠∩ s+ö/r&uρ’4  {موسى على ترك اإلميان به، 

]٧٢ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين السحرة، )٦ ،}  s9 x8tÏO ÷σœΡ { )لن خنتارك، )٧ ،}  4’ n?tã 

$ tΒ $ tΡu!% y` š∅ ÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$# { )يعين اليد البيضاء والعصا: ، يعين الدالالت، قال مقاتل)٨ . 

من : وقيل. كان استدالهلم أهنم قالوا لو كان هذا سحًرا فأين حبالنا وعصينا: وقيل
“  {بينات يعين من اليقني والعلم ال Ï% ©!$#uρ $ tΡtsÜ sù ( { )يعين لن نؤثرك على اهللا الذي )٩ ،

ÇÙ  {هو قسم، : فطرنا، وقيل ø% $$ sù !$ tΒ |MΡr& CÚ$ s% ( { )يعين فاصنع ما أنت صانع، )١٠ ،
                                                 

 . ٦٩:  سورة طه آية )١(
 . ٧١- ٧٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٧١: سورة طه آية ) ٣(
 . ٧١: سورة طه آية ) ٤(
 . ٧١: سورة طه آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ٨(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ٩(
 . ٧٢: سورة طه آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٤٩ 

}  $ yϑ ¯ΡÎ)  ÅÓø)s? Íν É‹≈ yδ nο 4θ uŠpt ø: $# !$ u‹÷Ρ‘$! يا وسيزول ، يعين أمرك وسلطانك يف الدن)١( } ∪⊅∠∩ #$

 . عن قريب

]٧٣ [}  !$̄ΡÎ) $ ¨ΖtΒ#u $ uΖÎn/tÎ/ tÏøó u‹Ï9 $ uΖs9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$ tΒ uρ $ oΨ tG ÷δ tø.r& Ïµø‹n= tã zÏΒ Ìós Åb¡9$# 3 { )فإن )٢ ،

روي عن : قيل.  خمتارين حيلفون بعزة فرعون أن هلم الغلبةقيل كيف قالوا هذا وقد جاءوا
كان فرعون يكره قوًما على تعلم السحر لكيال يذهب أصله وقد كان : احلسن أنه قال

كانت السحرة اثنني وسبعني، اثنان من القبط، وسبعون : وقال مقاتل. أكرههم يف االبتداء
هم من بين إسرائيل على تعلم السحر، من بين إسرائيل، كان عدو اهللا فرعون أكره الذين 

$!  {: فذلك قوله tΒ uρ $ oΨtG ÷δ tø.r& Ïµ ø‹n= tã zÏΒ Ìós Åb¡9$# 3 { )قالت : ، قال عبد العزيز بن أبان)٣

: هم موسى نائما وعصاه حترسه، فقالوا لفرعونأرنا موسى إذا نام، فأرا: السحرة لفرعون
إن هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام بطل سحره، فأىب عليهم إال أن يتعلموا، فذلك 

$!  {: قوله تعاىل tΒ uρ $ oΨtG ÷δ tø.r& Ïµ ø‹n= tã zÏΒ Ìós Åb¡9$# 3 { )٤( ،}  ª!$#uρ ×öyz #’s+ö/r&uρ ∩∠⊂∪ { )قال )٥ ،

خري منك ثواًبا إن : خري منك ثواًبا وأبقى عذاًبا، وقال حممد بن كعب: حممد بن إسحاق
ßϑ£  {: صي وهذا جواب لقولهأطيع وأبقى منـك عذاًبا إن ع n= ÷è tG s9uρ !$ oΨ •ƒ r& ‘‰x© r& $ \/# x‹tã 

4’ s+ö/r&uρ ∩∠⊇∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٧٢: سورة طه آية ) ١(
 . ٧٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ٧١: سورة طه آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٠ 

]٧٤ [}  …çµ ¯ΡÎ) tΒ ÏNù'tƒ …çµ −/u‘ $ YΒ ÌøgèΧ { )هذا ابتداء كالم من اهللا تعاىل، وقيل: ، قيل)١ :

β¨  {من متام قول السحرة جمرما أي مشركًا يعين من مات على الشرك،  Î* sù …çµ s9 tΛ© yγ y_ Ÿω 

ßNθ ßϑ tƒ $ pκ Ïù { )فيستريح، )٢ ،}  Ÿω uρ 4 zøt s† ∩∠⊆∪ { )حياة ينتفع هبا)٣ ، . 

]٧٥ [}  tΒ uρ Ïµ Ï?ù'tƒ { )أ أبو عمرو ساكنة اهلاء، وخيتلسها أبو جعفر، وقالون ، قر)٤

$  {ويعقوب، وقرأ اآلخرون باإلشباع،  YΨ ÏΒ÷σãΒ { )من مات على اإلميان، : ، أي)٥}  ô‰s% 

Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝçλm; àM≈y_ u‘ ¤$! $# 4’ n?ãè ø9$# ∩∠∈∪ { )أي الرفيعة، والُعلى مجع والعليا )٦ ،

 . تأنيث األعلى

]٧٦ [}  àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Ì øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ â !# t“ y_  tΒ 

4’ ª1 t“ s? ∩∠∉∪ { )يعين تطهر من الذنوب)٧ ، . 

قوله تعاىل َولَقَْد أَْوَحْيَنا ِإلَى ُموَسى أَنْ أَْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب لَُهْم طَِريقًا ِفي الَْبْحِر 
 .... َيَبًسا

$!  }  ô‰s)s9uρ قوله] ٧٧[ uΖø‹ym ÷ρ r& 4’ n< Î) # y›θãΒ ÷βr& Îó r& “ ÏŠ$ t7Ïè Î/ { )يعين أسر هبم )٨ ،

$$ó>ÎôÑ  {ليال من أرض مصر،  sù öΝçλm; $ Z)ƒ ÌsÛ ’Îû Ìós t7ø9$# { )يعين اجعل هلم طريقًا يف )٩ ،
                                                 

 . ٧٤: سورة طه آية ) ١(
 . ٧٤: سورة طه آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة طه آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة طه آية ) ٦(
 . ٧٦: ورة طه آية س) ٧(
 . ٧٧: سورة طه آية ) ٨(
 . ٧٧: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥١ 

T¡t6$  {البحر بالضرب بالعصا،  tƒ { )بس هلم ، ليس فيه ماء وال طني، وذلك أن اهللا أي)١

≈#ω ß  {الطريق يف البحر،  sƒ rB %Z.u‘ yŠ { )قرأ محزة لَا َتَخْف باجلزم على النهي، )٢ ،

Ÿω  {: والباقون باأللف والرفع على النفي، لقوله تعاىل uρ 4 y´ øƒ rB ∩∠∠∪ { )ال : ، قيل)٣

 . ختاف أن يدركك فرعون من ورائك وال ختشى أن يغرقك البحر أمامك

]٧٨ [}  öΝ åκ y é t 7 ø? r ' s ù { )فلحقهم، )٤ ،}  ãβ öθ t ã ö Ïù  Íν ÏŠθ ãΨ èg : ، وقيل)٥( } 2¿

معناه أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى وقومه، والباء فيه زائدة وكان هو 
Ν  {فيهم،  åκ u  Ï± t ó s ù { )أصاهبم، )٦ ،}  z  Ï iΒ Ë oΛ t  ø9 $ # $ t Β öΝ åκ u  Ï± x î ∩∠∇∪ { )وهو )٧ ،

غشيهم عالهم وسترهم من اليم ما غشيهم يريد غشيهم بعض ماء : وقيل. الغرق
فغرقهم وجنا موسى غشيهم من اليم ما غشيهم قوم موسى : وقيل. اليم ال كله

 . وقومه

]٧٩ [}  ¨≅ |Ê r&uρ ãβöθ tã öÏù …çµ tΒ öθ s% $ tΒ uρ 3“ y‰yδ ∩∠∪ { )يعين ما أرشدهم وهذا تكذيب )٨ ،

$!  {: لفرعون يف قوله tΒ uρ ö/ä3ƒ Ï‰÷δ r& ω Î) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9$# ∩⊄∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٧٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٧٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة طه آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة طه آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة طه آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة طه آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة طه آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة طه آية ) ٨(
 . ٢٩:  غافر آية سورة) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٢ 

û  {: قولـه] ٨٠[ Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) ô‰ s% Ο ä3≈ oΨ ø‹ pgΥ r& ô Ï iΒ óΟ ä. Í iρ ß‰ tã { )فرعـون )١ ،

}  ö/ ä3≈ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ |= ÏΡ% y` Í‘θ ’Ü9 $# z yϑ ÷ƒ F{ $# $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ∩∇⊃∪ { )٢( . 

]٨١ [}  (#θ è= ä. ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨø% y— u‘ { )قرأ محزة والكسائي أجنيتكم وواعدتكم )٣ ،

ورزقتكم بالتاء على التوحيد، وقرأ اآلخرون بالنون واأللف على التعظيم، ومل خيتلفوا يف 
Ÿω  {ونزلنا ألنه مكتوب باأللف،  uρ (#öθ tó ôÜs? ÏµŠ Ïù { )وقال . ال تظلموا: ، قال ابن عباس)٤

ال : وقيل. ال تنفقوا يف معصييت: وقيل. ال تكفروا النعمة فتكونوا ظاملني طاغني: الكليب
≅¨  {ال تدخروا فادخروا فتدود، : وقيل. تتقووا بنعميت على معاصي Ås u‹sù { )قرأ )٥ ،

األعمش والكسائي فيحل بضم احلاء، ومن حيلل بضم الالم، يعين يرتل، وقرأ اآلخرون 
=ö/ä3ø‹n  {بكسرها يعين جيب،  tæ  É<ŸÒ xî ( tΒ uρ ö≅ Î=øt s† Ïµø‹n= tã  É<ŸÒ xî ô‰s)sù 3“ uθ yδ ∩∇⊇∪ { )٦( ،

 . هلك وتردى يف النار

]٨٢ [}  ’ Î oΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ tó s9  yϑ Ï j9 z>$ s? { )تاب من : ، قـال ابن عبـاس)٧

z  {الشرك،  tΒ# u uρ { )ووحد اهللا وصدقه، )٨ ،}  Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈ ، أدى )٩( } ¹|

                                                 
 . ٨٠: سورة طه آية ) ١(
 . ٨٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ٨١: سورة طه آية ) ٣(
 . ٨١: سورة طه آية ) ٤(
 . ٨١: سورة طه آية ) ٥(
 . ٨١: سورة طه آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة طه آية ) ٧(
 . ٨٢: سورة طه آية ) ٨(
 . ٨٢: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٣ 

Ν§  {الفرائض،  èO 3“ y‰ tF ÷δ علم أن ذلك : ، قال عطاء عن ابن عباس)١( } ∪⊅∇∩ #$

قال . يعين لزم اإلسالم حىت مات عليه: وقال قتادة وسفيان الثوري. توفيق من اهللا
تعلم العلم : وقال زيد بن أسلم. علم أن ذلك ثوابا: الشعيب ومقاتل والكليب
أقام على :  وقال سعيد بن جبري.استقام: قال الضحاك. ليهتدي به كيف يعمل

 . السنة واجلماعة

]٨٣ [}  * !$ tΒ uρ š n= yf ôã r& { )يعين وما محلك علـى العجلة، )٢ ،}   tã 

y7 ÏΒ öθ s% { )رجال حىت يذهبوا معه إىل ، وذلك أن موسى اختار من قومه سبعني )٣

 وخلف  اجلبل ليأخذوا التوراة فسار هبم مث عجل موسى من بينهم شوقا إىل ربه
$! *  {: السبعني وأمرهم أن يتبعوه إىل اجلبل فقال اهللا تعاىل tΒ uρ š n= yf ôã r&  tã y7 ÏΒ öθ s% 

4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ { )٤( . 

]٨٤ [}  tΑ$ s% { )جميبا لربه تعاىل)٥ ، :}  öΝèδ ÏIω 'ρ é& #’ n?tã “ ÌrO r& { )يعين هم )٦ ،

=àMù  {بالقرب مين يأتون من بعدي  Éf tã uρ y7 ø‹s9Î) Éb>u‘ 4 yÌ÷tIÏ9 ∩∇⊆∪ { )لتزداد رًضا)٧ ، . 

]٨٥ [}  tΑ$ s% $ ¯ΡÎ* sù ô‰s% $ ¨ΖtFsù y7 tΒöθ s% .ÏΒ x8Ï‰÷è t/ { )خلفتهم مع ، أي ابتلينا الذين )٨

أي من بعد : هارون وكانوا ستمائة ألف فافتتنوا بالعجل غري اثين عشر ألفًا، من بعدك
                                                 

 . ٨٢: سورة طه آية ) ١(
 . ٨٣: طه آية سورة ) ٢(
 . ٨٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة طه آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة طه آية ) ٦(
 . ٨٤: سورة طه آية ) ٧(
 . ٨٥: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٤ 

=ãΛàῑ  {انطالقك إىل اجلبل،  |Ê r&uρ ‘“ ÌÏΒ$ ، أي دعاهم وصرفهم إىل عبادة )١( } ∪∋∇∩ 9$#¡¡

 . ىل السامري ألهنم ضلوا بسببهالعجل، وأضافه إ

]٨٦ [}  yì y_ t sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Z Å™ r& 4 { )حزينا)٢ ، .}  tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ 

öΝ s9 r& öΝ ä. ô‰ Ïè tƒ öΝ ä3 š/ u‘ # ´‰ ôã uρ $ ·Ζ |¡ ym 4 { )صدقـا أنـه يعطيكـم التوراة، )٣ ،}  tΑ$ sÜ sù r& 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ ôγ yè ø9 Π÷  {رقيت إياكم، ، مدة مفا)٤( } #$ r& öΝ ›?Š u‘ r& β r& ¨≅ Ït s† öΝ ä3 ø‹ n= tæ Ò= ŸÒ xî  Ï iΒ 

öΝ ä3 Î n/ Λ  { أي أردمت أن تفعلوا فعال جيب عليكم به الغضب من ربكم )٥( } ‘§ ä ø n= ÷z r' sù 

“ Ï‰ Ïã öθ ¨Β ∩∇∉∪ { )٦( . 

]٨٧ [}  (#θ ä9$ s% !$ tΒ $ oΨ ø n= ÷z r& x8 y‰ Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3 ù= yϑ Î/ { )قرأ نافـع وأبو جعفـر )٧ ،

$  {: عاصـمو uΖ Å3 ù= yϑ Î/ { )بفتح امليم وقرأ محزة والكسائي بضمها، وقرأ )٨ 

باختيارنا، ومن قرأ بالضم فمعناه : وقيل. وحنن منلك أمرنا: اآلخرون بكسرها، أي
$  {رء إذا وقع يف البلية والفتنة مل ميلك نفسه، بقدرتنا وسلطاننا، وذلك أن امل ¨Ζ Å3≈ s9 uρ 

!$ uΖ ù= Ï iΗ äq { )قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب محلنا بفتح احلاء، )٩ ،

اء وتشديد امليم أي جعلونا حنملها وكلفنا وختفيف امليم، وقرأ اآلخرون بضم احل
                                                 

 . ٨٥: سورة طه آية ) ١(
 . ٨٦: سورة طه آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة طه آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة طه آية ) ٤(
 . ٨٦: آية سورة طه ) ٥(
 . ٨٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٧(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٨(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٥ 

#  {محلها،  Y‘# y— ÷ρ r&  Ï iΒ Ïπ uΖƒ Î— ÏΘ öθ s) ø9 ، من ُحلي قوم فرعون، مساها أوزاًرا ألهنم )١( } #$

بين إسرائيل كانوا قد استعاروا حليا أخذوها على وجه العارية فلم يردها، وذلك أن 
إن اهللا تعاىل ملا أغرق : وقيل. من القبط وكان ذلك معهم حني خرجوا من مصر

فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت غنيمة وملا تكن الغنيمة حالال هلم يف ذلك 
$  {الزمان، فسماها أوزاًرا لذلك،  yγ≈ oΨ øù x‹ s) sù { )إن السامري قال هلم : ، قيل)٢

إن تلك : قال هلم هارون: أحفروا حفرية فألقوها فيها حىت يرجع موسى، قال السدي
غنيمة ال حتل فاحفروا حفرية فألقوها فيها حىت يرجع موسى، فريى رأيه فيهـا، 

$  {: قوله. ففعلـوا yγ≈ oΨ øù x‹ s) sù { )أي طرحناها يف احلفرة، )٣ }  y7 Ï9≡ x‹ s3 sù ’ s+ ø9 r& 

‘“ Í É∆$ ¡¡9 معه من احللي فيها، وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس ، ما )٤( } ∪∠∇∩ #$

اقذفوا فيها ما معكم، فألقوه فيها مث ألقى : أوقد هارون ناًرا وقال: رضي اهللا عنهما
كان صر قبضة من ذلك : قال قتادة. السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جربيل

 . التراب يف عمامته
 .... ا َجَسًدا لَُه ُخَواٌر فَقَالُوا َهذَا ِإلَُهكُْم َوِإلَُه ُموَسى فََنِسَيقوله تعاىل فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجلً

]٨٨ [}  yl t ÷z r' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θ ä9$ s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4 y›θ ãΒ 

z Å¤ oΨ sù ∩∇∇∪ { )أخطأ الطريق وضل: وقيل. ، أي تركه موسى ههنا وذهب يطلبه)٥ . 

                                                 
 . ٨٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة طه آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة طه آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٦ 

Ÿξ  {: قال اهللا تعاىل] ٨٩[ sùr& tβ ÷ρ ttƒ ω r& ßìÅ_ ötƒ óΟÎγ ø‹s9Î) Zω öθ s% { )ال يرون أن : ، أي)١

Ÿω  {لعجل ال يكلمهم وال جييبهم إذا دعوه، ا uρ à7 Î=ôϑ tƒ öΝçλm; #uŸÑ Ÿω uρ $ Yè øtΡ ∩∇∪ { )٢( ،

أصنع ما : ما هذا؟ قال: إن هارون مر على السامري وهو يصوغ العجل فقال له: وقيل
اللهم أعطه ما سألك على ما يف نفسه، فألقى : فادع يل، فقال هارونينفع وال يضر 

كن عجال خيور فكان ذلك بدعوة هارون، واحلقيقة أن ذلك : التراب يف فم العجل وقال
 . كان فتنة ابتلى اهللا هبا بين إسرائيل

]٩٠ [}  ô‰ s) s9 uρ tΑ$ s% öΝ çλ m; ãβρ ã≈ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% { )أي من قبل رجوع موسى، )٣ ،

}  ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) Ο çF⊥ ÏF èù  Ïµ Î/ ( { )ابتليتم بالعجل، )٤ ،}  ¨β Î) uρ ãΝ ä3 −/ u‘ ß≈ oΗ ÷q §9 $# 

‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù { )على ديين يف عبادة اهللا، )٥ ،}  (# þθ ãè‹ ÏÛ r& uρ “ Ì øΒ r& ∩⊃∪ { )يف ترك)٦ ، 

 . عبادة العجل

]٩١ [}  (#θ ä9$ s%  s9 yy u ö9 ¯Ρ { )أي لن نزال، )٧ ،}  Ïµ ø‹ n= tã { )على )٨ ،

t  {عبادته،  Ï Å3≈ tã { )مقيمني، )٩ ،}  4 ®L ym yì Å_ ö tƒ $ uΖ ø‹ s9 Î) 4 y›θ ãΒ ∩⊇∪ { )١٠( ،

ى فاعتزهلم هارون يف اثين عشر ألفا وهم الذين مل يعبدوا العجل، فلما رجع موس
                                                 

 . ٨٩: سورة طه آية ) ١(
 . ٨٩ : سورة طه آية) ٢(
 . ٩٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ٩٠: سورة طه آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ٩١: سورة طه آية ) ٧(
 . ٩١: سورة طه آية ) ٨(
 . ٩١: سورة طه آية ) ٩(
 . ٩١: سورة طه آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٧ 

: ومسع الصياح واجللبة وكانوا يرقصون حول العجل، قال للسبعني الذين كانوا معه
 . هذا صوت الفتنة، فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه وحليته بشماله

$tΑ  {و ] ٩٢[ s% { )له )١ ،}  ãβρã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yèuΖtΒ øŒÎ) öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ (#þθ = |Ê ∩⊄∪ { )٢( ،

 . أشركوا

]٩٣ [}  ω r& Ç∅ yèÎ7®Ks? ( { )صلة أي تتبع أمري ووصييت، ) ال( أن تتبعين و: ، أي)٣

 . و كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهمهال قاتلتهم وقد علمت أين ل: يعين
ما منعك من اللحوق يب وإخباري بضاللتهم، فتكون : أن ال تتبعين، أي: وقيل

M|  {مفارقتك إياهم تقريًعا وزجًرا هلم عما أتوه،  øŠ|Á yèsùr& “ ÌøΒ r& ∩⊂∪ { )أي خالفت )٤ ،

 . أمري

]٩٤ [}  tΑ$ s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù's?  ÉL u‹ós Î= Î/ Ÿω uρ û Å› ù&tÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) { )أي بشعر رأسي وكان )٥ ،

، لو أنكرت عليهم لصاروا حزبني يقتل بعضهم )٦( } &àMŠÏ±yz βr  {قد أخذ ذوائبه، 

tΑθ  {بعضا،  à)s? |Mø% §sù t ÷t/ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ tó™ Î) öΝs9uρ { )أي خشيت إن فارقتهم واتبعتك )٧ ،

%ó=è  {ا أحزاًبا يتقاتلون، فتقول أنت فرقت بني بين إسرائيل، صارو ös? ’ Í< öθ s% ∩⊆∪ { )٨( ،

                                                 
 . ٩٢: سورة طه آية ) ١(
 . ٩٢: سورة طه آية ) ٢(
 . ٩٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ٩٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ٩٤: سورة طه آية ) ٥(
 . ٩٤: سورة طه آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة طه آية ) ٧(
 . ٩٤: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٨ 

اخلفين يف قومي، وأصلح أي ارفق هبم، مث أقبل موسى : ومل حتفظ وصييت حني قلت لك
  .على السامري

]٩٥ [}  t Α$ s % $ y ϑ s ù š ç7 ôÜ y ، أي ما أمرك وشأنك؟ وما الذي محلك )١( } }

“‘  {على ما صنعت؟  Ì Ïϑ≈ | ¡≈ t ƒ ∩∈∪ { )٢( . 

]٩٦ [}  t Α$ s % ßN ÷ ÝÇ o 0 $ y ϑ Î/ öΝ s 9 ( #ρ ç ÝÇ ö7 t ƒ  Ïµ Î/ { )رأيت ما مل يروا )٣ ،

وعرفت ما مل يعرفوا، قرأ محزة والكسائي ما مل تبصروا بالتاء على اخلطاب، 
àM  {وقرأ اآلخرون بالياء على اخلرب،  ôÒ t 6 s ) s ù Zπ Ÿ Ò ö6 s % ô Ï iΒ Ì r O r & ÉΑθ ß™ §9 $ ، أي )٤( } #

$  {من تراب أثر فرس جربيل،  y γ è? õ‹ t 7 o Ψ s ù { )أي ألقيتها يف فم العجل، وقال )٥ 

 إمنا خار هلذا ألن التراب كان مأخوذًا من حتت حافر فرس جربيل، فإن :بعضهم
ألن أمه ملا ولدته يف : كيف عرفه ورأى جربيل من بني سائر الناس؟ قيل: قيل

ا عليه فبعث اهللا جربيل لريبيه  السنة اليت يقتل فيها البنون وضعته يف الكهف حذًر
š  {. ملا قضـى علـى يديه من الفتنة Ï9≡ x ‹ Ÿ 2 u ρ ôM s 9 §θ y ، أي زينت، )٦( } ™

}  ’ Í<  Å¤ ø t Ρ ∩∉∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٩٥: سورة طه آية ) ١(
 . ٩٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة طه آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة طه آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة طه آية ) ٥(
  .٩٦: سورة طه آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٥٩ 

]٩٧ [}  tΑ$ s% ó= yδ øŒ $$ sù  χ Î* sù y7 s9 ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 β  {، أي ما دمت حيا، )١( } #$ r& 

tΑθ à) s? Ÿω }¨$ |¡ ÏΒ ( { )ي ال ختالط أحًدا وال خيالطك أحد وأمر موسى بين ، أ)٢

ال مساس لك ولولدك، واملساس : قال ابن عباس. إسرائيل أن ال خيالطوه وال يقربوه
من املماسة معناه ال ميس بعضنا بعًضا، فصار السامري يهيم يف الربية مع الوحوش 

ال : ا لقي أحًدا يقولوالسباع ال ميس أحًدا وال ميسه أحد، فعاقبه اهللا بذلك، وكان إذ
كان إذا مس أحًدا أو مسه أحد محا مجيًعا : مساس، أي ال تقربين وال متسين، وقيل

حىت أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك، وإذا مس أحد من غريهم أحًدا منهم محا مجيًعا 
β¨  {يف الوقت،  Î) uρ y7 s9 { )يا سامري، )٣ }  # Y‰ Ïã öθ tΒ { )لعذابك، )٤ ،}   ©9 

… çµ x n= øƒ éB ( { )لَْن ُتْخِلفَُه بكسر الالم أي لن : ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب)٥

تغيب عنه وال مذهب لك عنه بل توافيه يوم القيامة، وقرأ اآلخرون بفتح الالم أي لن 
ö  {تكذبه ولن خيلفك اهللا، ومعناه أن اهللا تعاىل يكافئك على فعلك وال تفوته،  ÝàΡ $# uρ 

#’ n< Î) y7 Îγ≈ s9 Î) { )بزعمك، )٦ ،}  “ Ï% ©! $# |M ù= sß Ïµ ø‹ n= tã $ Z Ï.% tæ ( { )أي ظلت ودمت )٧ ،

ظلت أفعل كذا مبعىن ظللت ومسُت مبعىن : تعبده، والعرب تقولعليه مقيًما 
Ο¢  {مسسـُت، وقـرأ أبو جعفـر بالتخفيـف من اإلحراق،  èO … çµ ¨Ψ x Å¡Ψ uΖ s9 { )٨( ،

                                                 
 . ٩٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٦(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٧(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٠ 

’  {لنذرينه،  Îû É dΟ uŠ ø9 $  {، يف البحر، )١( } #$ ¸ ó¡ nΣ ∩∠∪ { )روي أن موسى أخذ )٢ ،

حلًما ودًما مث حرقه بالنار، مث ذراه يف العجل فذحبه فسال منه دم ألنه كان قد صار 
لََنْحُرقَنَُّه بفتح النون وضم الراء لنربدنه باملربد، ومنه قيل للمربد : اليم، قرأ ابن حميصن

 . أخذ موسى العجل فذحبه مث حرقه باملربد مث ذاره يف اليم. وقال السدي. احملرق

]٩٨ [}  !$ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä3ßγ≈ s9Î) ª!$# “ Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 yìÅ™ uρ ¨≅ à2 >ó x« $Vϑ ù= Ïã ∩∇∪ { )٣( ،

 . وسع علمه كل شيء
 .... قوله تعاىل كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ِذكًْرا

]٩٩ [}  y7 Ï9≡x‹x. È à)tΡ y7ø‹n= tã ôÏΒ Ï!$ t7/Ρr& $ tΒ ô‰s% t,t7y™ 4 { )من األمور، )٤ ،}  ô‰s% uρ 

y7≈ oΨ÷ s?# u ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! #\ò2 ÏŒ ∩∪ { )يعين القرآن)٥ ، . 

]١٠٠ [}  ô̈Β uÚtôã r& çµ ÷Ζtã { )أي عن القرآن فلم يؤمن به ومل يعمل مبا فيه، )٦ ،

}  …çµ ¯ΡÎ* sù ã≅Ïϑ øt s† tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# #·‘ ø—Íρ ∩⊇⊃⊃∪ { )محال ثقيال من اإلمث)٧ ، . 

]١٠١ [}  t Ï$Î#≈ yz ÏµŠÏù ( { )مقيمني يف عذاب الوزر، )٨ ،}  u!$ y™ uρ öΝçλm; tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

Wξ ÷Η¿q ∩⊇⊃⊇∪ { )أي بئس ما محلوا على أنفسهم من اإلمث كفًرا بالقرآن)٩ ، . 

                                                 
 . ٩٧: سورة طه آية ) ١(
 . ٩٧: سورة طه آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة طه آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة طه آية ) ٤(
 . ٩٩: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٠٠: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٠١: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦١ 

]١٠٢ [}  tΠöθ tƒ ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θ Á9$# 4 { )وضم ، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها)١ 

çà³øt  {: الفاء لقوله wΥuρ { )وقرأ اآلخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غري تسمية )٢ 

çà³øt  {الفاعل،  wΥuρ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# { )املشركني، )٣ ،}  7‹Í×tΒ öθ tƒ $ ]% ö‘ ã— ∩⊇⊃⊄∪ { )والزرقة هي )٤ ،

: وقيل. زرقًا أي عمًيا: وقيل. اخلضرة يف سواد العني فيحشرون زرق العيون سود الوجوه
 . عطاًشا

]١٠٣ [}  šχθ çG x≈ y‚ tG tƒ öΝ æη uΖ ÷ t/ { )أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية، )٥ ،

}  β Î) öΝ çF ø[ Î6 ω  {، أي ما مكثتم يف الدنيا، )٦( } 9© Î) # Z ô³ tã ∩⊇⊃⊂∪ { )أي عشر )٧ ،

بني النفختني، وهو أربعون سنة، ألن العذاب يرفع عنهم بني : يف القبور: وقيل. ليال
 . النفختني استقصروا مدة لبثهم هلول ما عاينوا

ß  {: قال اهللا تعاىل] ١٠٤[ øt ªΥ ãΝ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à) tƒ { )أي يتشاورون بينهم، )٨ ،

}  øŒ Î) ãΑθ à) tƒ öΝ ßγ è= sW øΒ r& ºπ s)ƒ Ì sÛ { )أوفاهم عقال وأعدهلم قوال، )٩ ،}  β Î) óΟ çF ø[ Î6 ©9 ω Î) 

                                                 
 . ١٠٢: سورة طه آية ) ١(
 . ١٠٢: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٠٣: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٠٤: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٠٤: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٢ 

$ YΒ öθ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ { )قصر ذلك يف أعينهم يف جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة)١ ، .

 . نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دمههم: وقيل

y7  {: قوله] ١٠٥[ tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$ t7Ågø: $# ö≅à)sù $ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’În1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ { )قال ابن )٢ ،

كيف تكون اجلبال يوم القيامة؟ فأنزل :  فقال سأل رجل من ثقيف رسول اهللا: عباس
 . اهللا هذه اآلية، والنسف هو القلع يعين يقلعها من أصلها وجيعلها هباء منثورا

]١٠٦ [}  $ yδ â‘ x‹ uŠ sù { )يعين فيدع أماكن اجلبال من األرض، )٣ ،}  % Yæ$ s% 

$ Z |Á ø  يعين أرضا ملساء مستوية ال نبات فيها، والقاع ما انبسط من )٤( } ∪∌⊂⊆∩ ¹|

 . األرض والصفصف األملس

]١٠٧ [}  ω 3“ ts? $ pκ Ïù % [ ùθ Ïã Iω uρ $\FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪ { )اخنفاًضا وارتفاًعا: ، قال جماهد)٥ .

العوج ما اخنفض من األرض، واألمت ما نشز من الروايب، يعين ال ترى : وقال احلسن
 . ال ترى فيها صدعا وال أكمة: قال قتادة. وادًيا وال رابية

]١٠٨ [}  7‹Í×tΒ öθ tƒ šχθ ãèÎ7−Ftƒ z Åç# ¤$! ، أي صوت الداعي الذي يدعوهم إىل )٦( } #$

أيتها العظام البالية : موقف القيامة، وهو إسرافيل، وذلك أنه يضع الصور يف فيه، ويقول
Ÿω yl  {املتفرقة هلموا إىل عرض الرمحن، واجللود املتمزقة واللحوم  uθ Ïã …ã& s! ( { )يعين )٧ ،

لدعائه، وهو من املقلوب يعين ال عوج هلم من دعاء الداعي ال يزيغون عنه مييًنا وال مشاال 
                                                 

 . ١٠٤: سورة طه آية ) ١(
 . ١٠٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٠٨: آية سورة طه ) ٦(
 . ١٠٨: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٣ 

ÏM  {عونه سراًعا، وال يقدرون عليه بل يتب yè t± yz uρ ßN# uθ ô¹ F{ $# Ç≈ uΗ ÷q §= Ï9 { )يعين )١ ،

Ÿξ  {سكتت وذلت وخضعت، وصف األصوات باخلشوع واملراد أهلها،  sù ßì yϑ ó¡ n@ 

ω Î) $ T¡ ôϑ yδ ∩⊇⊃∇∪ { )يعين صوت وطء األقدام إىل احملشر، واهلمس الصوت اخلفي )٢ ،

. هو ختافت الكالم وخفض الصوت: وقال جماهد. كصوت أخفاف اإلبل يف املشي
 . حتريك الشفاه من غري منطق: وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

]١٠٩ [}  7‹ Í× t Β öθ t ƒ  ω ßì x Ζ s ? èπ y è≈ x  ¤±9 $ ا )٣( } # ، يعين ال تنفع الشفاعة أحًد

  {من الناس،  ω Î) ô t Β t β ÏŒ r & ã& s! ß≈ o Η ÷q §9 $ ، يعين إال من أذن اهللا له أن )٤( } #

z  {يشفع،   ÅÌ u ‘ u ρ … çµ s 9 Zω öθ s % ∩⊇⊃ ∪ { )يعين :  يعين ورضي قوله، قال ابن عباس)٥

 . ع غري املؤمنال إله إال اهللا، وهذا يدل على أنه ال يشف: قال

]١١٠ [}  ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz { )الكناية راجعة إىل الذين يتبعون )٦ ،

ما بني : وقيل. الداعي، أي يعلم اهللا ما بني أيديهم وما خلفهم وما خلفوا من أمر الدنيا
Ÿω  {أيديهم من اآلخرة وما خلفهم من األعمال،  uρ šχθäÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )٧( ،

. هو يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم، وهم ال يعلمونه: أي) ما( الكناية ترجع إىل: قيل
 . ألن عباده ال حييطون به علًما) اهللا( اجعة إىلالكناية ر: وقيل

                                                 
 . ١٠٨: سورة طه آية ) ١(
 . ١٠٨: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٠٩: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٠٩: سورة طه آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ١١٠: سورة طه آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٤ 

]١١١ [}  * ÏM uΖtã uρ çνθ ã_ âθ ø9$# Äc y∏ ù=Ï9 ÏΘθ –Šs)ø9$# ( { )أي ذلت وخضعت، ومنه قيل )١ ،

%ô‰s  {لقيوم، هو السجود على اجلبهة للحي ا: عان، وقال طلق بن حبيب: لألسري uρ 

šU% s{ ôtΒ Ÿ≅ uΗ xq $ Vϑ ù=àß ∩⊇⊇⊇∪ { )خسر من أشرك باهللا، والظلم هو : ، قال ابن عباس)٢

 . الشرك

]١١٢ [}  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σãΒ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† { )قرأ ابن كثري )٣ ،

) فال خياُف( ، وقرأ اآلخرون)ومن يعمل( :جمزوًما على النهي جواًبا لقوله تعاىل" فال خيف"
$  {مرفوعا على اخلرب،  YΗ ø>àß Ÿω uρ $ Vϑ ôÒ yδ ∩⊇⊇⊄∪ { )ال خياف أن يزداد : ، قال ابن عباس)٤

ال ينقص من ثواب حسناته وال حيمل : وقال احلسن. على سيئاته ال أن ينقص من حسناته
ال يؤخذ بذنب مل يعمله وتبطل حسنة عملها، وأصل : وقال الضحاك. عليه ذنب مسيء

 . اهلضم النقص والكسر، ومنه هضم الطعام

]١١٣ [}  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ { )أي كما بينا يف هذه السورة، )٥ ،}  çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& { )٦( ،

$  {نا هـذا الكتـاب، يعين أنزل ºΡ# u ö è% $ |‹ Î/ t tã { )يعنـي بلسـان العـرب، )٧ ،

}  $ oΨ øù § |À uρ { )يعين بينا  )٨}  Ïµ‹ Ïù z ÏΒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9 ، أي صرفنا القول فيه بذكر )٩( } #$

                                                 
 . ١١١: سورة طه آية ) ١(
 . ١١١: سورة طه آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة طه آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٦(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٧(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٨(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٥ 

öΝ  {الوعيـد،  ßγ ¯= yè s9 tβθ à) −G tƒ { )أي جيتنبـون الشــرك، )١ ،}  ÷ρ r& ß^ Ï‰ øt ä† öΝ çλ m; 

# [ ø. ÏŒ ∩⊇⊇⊂∪ { )أي جيدد هلم القرآن عربة وعظة فيعتربوا ويتعظوا بذكر عتاب اهللا )٢ ،

 . لألمم اخلالية
 .... َتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّقوله تعاىل فَ

]١١٤ [}  ’ n?≈ yè tG sù ª!$# à7 Î= yϑø9$# ‘,ys ø9$# 3 { )جل اهللا عن إحلاد امللحدين وعما يقوله )٣ ،

Ÿω  {املشركون،  uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ#uöà)ø9$$ Î/ { )أراد النيب)٤ ،  كان إذا نزل عليه جربيل 

بالقرآن يبدر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جربيل مما يريد من التالوة، وخمافة االنفالت 
Ÿω  {: والنسيان، فنهاه اهللا عن ذلك، وقال uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ#uöà)ø9$$ Î/ { )أي ال تعجل )٥ ،

≅ÏΒ È  {بقراءته،  ö6 s% β r& # |Óø)ãƒ š ø‹s9Î) …çµã‹ôm uρ ( { )أي من قبل أن يفرغ جربيل من )٦ ،

Ÿω õ8Ìhpt  {: اإلبالغ، نظريه قوله تعاىل éB Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡Ï9 { )بالنون ) نقضي( : وقرأ يعقوب)٧

ه ال تقرئه معنا: بالنصب، وقال جماهد وقتادة) وحيه( :وفتحها وكسر الضاد، وفتح الياء
≅  {أصحابك وال متله عليهم حىت يتبني لك معانيه،  è% uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )يعين )٨ ،

اللهم : اآلية قالوكان ابن مسعود إذا قرأ هذه . وقيل علما إىل ما علمت. بالقرآن ومعانيه
 . زدين إمياًنا ويقيًنا

                                                 
 . ١١٣: سورة طه آية ) ١(
 . ١١٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ١١٤: سورة طه آية ) ٤(
 . ١١٤: سورة طه آية ) ٥(
 . ١١٤: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٦: سورة القيامة آية ) ٧(
 . ١١٤: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٦ 

$! ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ١١٥[ tΡô‰Îγ tã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6 s% { )يعين أمرناه وأوحينا إليه )١ 

تركوا اإلميان يب، وهم الذين أال يأكل من الشجرة من قبل هؤالء الذين نقضوا عهدك و
z  {، )لعلهم يتقون( :ذكرهم اهللا يف قوله تعاىل Å¤ oΨ sù { )فترك األمر، واملعىن أهنم )٢ ،

öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ  {نقضوا العهد فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي،  s9 $ YΒ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ { )قال )٣ ،

 . حفظًا ملا أمر به: مل جند له صًربا عما ُنهي عنه وقال عطية العويف: احلسن
رأًيا معزوًما حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأىب أن يسجد له، : وقال قتيبة

لو وزن حلم آدم حبلم : نفس على الفعل، قال أبو أمامة الباهليوالعزم يف اللغة هو توطني ال
öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çµ  {: مجيع ولده لرجح حلمه، وقد قال اهللا s9 $ YΒ÷“ tã ∩⊇⊇∈∪ { )فإن قيل)٤ ، :

جيوز أن يكون نسي : ل من الشجرة؟ قيلأتقولون إن آدم كان ناسًيا ألمر اهللا حني أك
أمره، ومل يكن النسيان يف ذلك الوقت مرفوًعا عن اإلنسان بل كان مؤاخذًا به، وإمنا رفع 

 . نسي عقوبة اهللا وظن أنه هناه ترتيها: عنا، وقيل

øŒ  {: قوله تعاىل] ١١٦[ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) š[Š Î= ö/ Î) 

4’ n1 r& ∩⊇⊇∉∪ { )أن يسجد)٥ ، . 

]١١٧ [}  $ uΖù= à)sù ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ¨β Î) #x‹≈ yδ Aρ ß‰tã y7 ©9 š Å_ ÷ρ t“ Ï9uρ { )حواء، )٦ ،}  Ÿξ sù 

% m„äl ¨Ψ y_ Ì÷‚ ãƒ zÏΒ Ïπ ¨Ψ yf ø9$# #’s+ô±tFsù ∩⊇⊇∠∪ { )يعين تتعب وتنصب، ويكون عيشك من كد )٧ ،
                                                 

 . ١١٥: سورة طه آية ) ١(
 . ١١٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ١١٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ١١٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ١١٦: سورة طه آية ) ٥(
 . ١١٧: سورة طه آية ) ٦(
 . ١١٧:  طه آية سورة) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٧ 

وعن . لطحن واخلبزيعين احلرث والزرع واحلصيد وا: قال السدي. ميينك بعرق جبينك
قال أهبط إىل آدم ثوًرا أمحر فكان حيرث عليه وميسح العرق عن جبينه، : سعيد بن جبري

فتشقيا رجوًعا به إىل آدم ألن تعبه أكثر فإن الرجل هو الساعي : فذلك شقاؤه، ومل يقل
 . ألجل رءوس اآلي: وقيل. على زوجته

]١١٨ [}  ¨β Î) y7 s9 ω r& tíθ ègrB $ pκ Ïù { )أي يف اجلنة )١ ،}  Ÿω uρ 3“ t÷è s? ∩⊇⊇∇∪ { )٢( . 

]١١٩ [}  y7 ¯Ρr&uρ { )اف، وقرأ ، قرأ نافع وأبو بكر بكسر األلف على االستئن)٣

ω  {: اآلخرون بالفتح نسقًا على قوله r& tíθ ègrB $ pκ Ïù { )٤( }  Ÿω (#àσyϑ ôàs? { )ال )٥ 

$  {تعطش،  pκ Ïù Ÿω uρ 4 ys ôÒ s? ∩⊇⊇∪ { )وقال عرمة.  يعين ال تربز للشمس فيؤذيك حرها)٦ :

 . ال تصيبك الشمس وأذاها، ألنه ليس يف اجلنة مشس، وأهلها يف ظل ممدود

]١٢٠ [}  šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠs9Î) ß≈ sÜø‹¤±9$# tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠr& 4’n?tã Íο tyf x© Ï$ ù#èƒ ø: $# { )٧( ،

يعين على شجرة إن أكلت منها بقيت خملًدا، يعين على شجرة إن أكلت منها بقيت خملًدا، 
}  77 ù=ãΒ uρ ω 4’n?ö7tƒ ∩⊇⊄⊃∪ { )ال يبيد وال يفىن)٨ ، . 

                                                 
 . ١١٨: سورة طه آية ) ١(
 . ١١٨: سورة طه آية ) ٢(
 . ١١٩: سورة طه آية ) ٣(
 . ١١٨: سورة طه آية ) ٤(
 . ١١٩: سورة طه آية ) ٥(
 . ١١٩: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٢٠: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٢٠: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٨ 

]١٢١ [}  Ÿξ Ÿ2 r'sù { )يعين آدم وحواء عليهما السالم، )١ ،}  $ pκ÷]ÏΒ ôNy‰t7sù $ yϑ çλm; 

$ yϑ ßγ è?≡uöθ y™ $ s)ÏsÛuρ Èβ$ xÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκö n= tã ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψpgø: $# 4 # |Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ −/u‘ { )بأكل الشجرة، )٢ ،

}  3“ uθ tó sù ∩⊇⊄⊇∪ { )أخطأ طريق احلق وضل حيث : وقيل. ، يعين فعل ما مل يكن له فعله)٣

أي فسد : وقال ابن األعرايب. طلب اخللد بأكل ما هني عنه أكله، فخاب ومل مل ينل مراده
جيوز أن يقال : قال ابن قتيبة. عليه عيشه وصار من العز إىل الذل، ومن الراحة إىل التعب

ص ألنه إمنا يقال عاص ملن اعتاد فعل املعصية، عصى آدم وال جيوز أن يقال آدم عا
 . كالرجل خييط ثوبه يقال خاط ثوبه وال يقال هو خياط حىت يعاود ذلك ويعتاده

]١٢٢ [}  §ΝèO çµ≈t6 tG ô_ $# …çµ š/u‘ { )اختاره واصطفاه، )٤ ،}  z>$ tG sù Ïµø‹n= tã { )٥( ،

“3  {بالعفو،  y‰yδ uρ ∩⊇⊄⊄∪ { )هداه إىل التوبة حىت قاال ربنا ظلمنا أنفسنا)٦ ، . 

]١٢٣ [}  tΑ$ s% $ sÜÎ7÷δ$# $ yγ ÷ΨÏΒ $ Jè‹ÏΗ sd ( öΝä3àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã ( $ ¨ΒÎ* sù Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ 

Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ { )يعين الكتاب والرسول، )٧ ،}  Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )٨( ،

من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه اهللا يف الدنيا من : روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
Çyϑ  {: الضاللة، ووقاه اهللا يوم القيامة سوء احلساب، وذلك بأن اهللا يقول sù yìt7©?$# y“#y‰èδ 

                                                 
 . ١٢١: سورة طه آية ) ١(
 . ١٢١: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٢١: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٢٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٢٢: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٢٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٢٣: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٢٣: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٦٩ 

Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )أجار اهللا تعاىل تابع القرآن : وقال الشعيب عن ابن عباس. )١

 . من أن يضل يف الدنيا ويشقى يف اآلخرة، وقرأ هذه اآلية

]١٢٤ [}  ôtΒ uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ { )يعين القرآن فلم يؤمن به ومل يتبعه، )٢ ،

}  ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê { )هو الزقوم : هو عذاب القرب وقال احلسن: ، ضيقًا قيل)٣

هو الكسب : وقال الضحاك. هو احلرام: وقال عكرمة. سلني يف الناروالضريع والغ
كل ما أعطي العبد قل أم . وُروي عنه أنه قال. الشقاء: قال: وعن ابن عباس. اخلبيث

كثر فلم يتق فيه فال خري فيه، وهو الضنك يف املعيشة، وإن أقواًما أعرضوا عن احلق وكانوا 
يشتهم ضنكًا، وذلك أهنم يرون اهللا ليس مبختلف أويل سعة من الدنيا مكثرين فكانت مع

يسلبه القناعة حىت : هلم فاشتدت عليهم معايشهم من سوء ظنهم باهللا، قال سعيد بن جبري
çν…  {ال يشبع،  ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ { )وقال . أعمى البصر. ، قال ابن عباس)٤

 . أعمى عن احلجة: جماهد
 .... قوله تعاىل قَالَ َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمى َوقَْد كُْنُت َبِصًريا

]١٢٥ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ zΟÏ9 û Í_ s?÷|³ym 4‘yϑ ôã r& ô‰s% uρ àMΖä. #ZÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ { )بالعني أو بصريا )٥ ،

 . باحلجة

                                                 
 . ١٢٣: سورة طه آية ) ١(
 . ١٢٤: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٢٤: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٢٤: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٢٥: سورة طه آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٠ 

]١٢٦ [}  tΑ$ s% y7Ï9≡x‹x. { )أي كما )١ ،}  y7 ÷G s?r& $ uΖçF≈ tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( { )فتركتها )٢ ،

y7  {وأعرضت عنها،  Ï9≡x‹x.uρ tΠöθ u‹ø9$# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ { )نُسوا من : قال قتادة.  تترك يف النار)٣

 . اخلري ومل ينسوا من العذاب

]١٢٧ [}  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ { )أي وكما جزينا من أعرض عن القرآن كذلك، )٤ ،

}  “ Ì“ øg wΥ ô tΒ t∃ u ó  r& { )أشرك، )٥ ،}  öΝ s9 uρ . ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/  Ïµ Î n/ u‘ 4 Ü># x‹ yè s9 uρ Íο t Åz Fψ $# 

‘‰ x© r& { )مما يعذهبم به يف الدنيا والقرب، )٦ ،}  #’ s+ ö/ r& uρ ∩⊇⊄∠∪ { )وأدوم)٧ ، . 

]١٢٨ [}  öΝn= sùr& Ï‰öκu‰ öΝçλm; { )يبني هلم القرآن يعين كفار مكة، )٨ ،}  öΝx. $ uΖõ3n= ÷δ r& 

Νßγ n= ö7s% zÏiΒ Èβρ ãà)ø9$# tβθà±øÿ s‡ ’Îû öΝÍκÈ]Å3≈ |¡tΒ 3 { )ديارهم ومنازهلم إذا سافروا، واخلطاب )٩ ،

لقريش كانوا يسافرون إىل الشام فريون ديار املهلكني من أصحاب احلجر ومثود وقريات 
β¨  {قوم لوط،  Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’Í< 'ρ T[{ 4‘sS‘Ζ9$# ∩⊇⊄∇∪ { )لذوي العقول)١٠ ، . 

                                                 
 . ١٢٦: سورة طه آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٢٦: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٢٧: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٢٧: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٢٧: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٢٧: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٢٨: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٢٨: سورة طه آية ) ٩(
 . ١٢٨: سورة طه آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧١ 

]١٢٩ [}  Ÿω öθ s9uρ ×πyϑ Î= x. ôM s)t7y™ ÏΒ y7 Îi/¢‘ tβ% s3s9 $ YΒ#t“ Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘wΚ |¡•Β ∩⊇⊄∪ { )فيه )١ 

ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاًما وأجال مسمى، والكلمة : تقدمي وتأخري، تقديره
احلكم بتأخري العذاب عنهم، أي ولوال حكم سبق بتأخري العذاب عنهم وأجل مسمى وهو 

  .القيامة لكان لزاًما، أي لكان العذاب الزًما هلم كما لزم القرون املاضية الكافرة

]١٣٠ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù 4† n?tã $ tΒ tβθ ä9θ à)tƒ { )نسختها آية القتال، )٢ ،}  ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 

y7 În/u‘ { )صلِّ هللا باحلمدلة والثناء عليه، : وقيل. ، أي صل بأمر ربك)٣}  Ÿ≅ ö6 s% Æíθè= èÛ 

Ä§ôϑ ≅Ÿ  {، يعين صالة الصبح، )٤( } ¤±9$# ö6 s% uρ $ pκÍ5ρ ãäî ( { )صالة العصر، )٥ ،}  ôÏΒ uρ 

Ç› !$ tΡ#u È≅ ø‹©9$# { )ساعاهتا واحدها أىن، )٦ ،}  ôx Îm7|¡sù { )يعين صالة املغرب والعشاء)٧ ، .

$‘t∃#tôÛr&uρ Í  {يريد أول الليل، : قال ابن عباس pκ̈]9$# { )يعين صالة الظهر، ومسي وقت )٨ ،

ظهر أطراف النهار ألن وقته عند الزوال، وهو النصف األول انتهاء وطرف النصف ال
املراد من آناء الليل صالة العشاء ومن أطراف النهار صالة الظهر : اآلخر ابتداء، وقيل

واملغرب، ألن الظهر يف آخر الطرف األول من النهار، ويف أول الطرف اآلخر من النهار، 
y7  { الثالث غروب الشمس، وعند ذلك يصلي املغرب، فهو يف طرفني منه والطرف ¯= yè s9 

                                                 
 . ١٢٩:  طه آية سورة) ١(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٣٠: سورة طه آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٢ 

4 yÌös? ∩⊇⊂⊃∪ { )ُترضي : ، أي ترضى ثوابه يف املعاد، وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم)١

%tβ  {: أي يرضاك اهللا تعاىل، كما قالترضى : وقيل. بضم التاء أي تعطي ثوابه x.uρ y‰ΖÏã 

Ïµ În/u‘ $ wŠÅÊötΒ ∩∈∈∪ { )معىن اآلية لعلك ترضى بالشفاعة، كما قال: ، وقيل)٢ :}  t∃öθ |¡s9uρ 

y‹ÏÜ÷è ãƒ y7•/u‘ # yÌ÷tIsù ∩∈∪ { )٣( . 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ١٣١[ uρ ¨β £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã { )قال أبو رافع)٤ ، :}  نزل

إن رسول اهللا يقول لك : قل له: " ضيف فبعثين إىل يهودي فقال يل برسول اهللا
: فأتيته فقلت له ذلك فقال" يعين كذا وكذا من الدقيق وأسلفين إىل هالل رجب
واهللا لئن :  فأخربته، فقال واهللا ال أبيعه وال أسلفه إال برهن، فأتيت رسول اهللا

فين لقضيته وإين ألمني يف السماء وأمني يف األرض، اذهب بدرعي باعين وأسل
Ÿω  {: فرتلت هذه اآلية. )٥( } احلديد إليه uρ ¨β £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã { )ال تنظر، )٦ ،

}  4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è −G tΒ ÿ Ïµ Î/ { )أعطينا، )٧ ،}  % [`≡ uρ ø— r& { )أصنافا، )٨ ،}  öΝ åκ ÷] Ï iΒ 

nο t ÷δ y— Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9  أي زينتها وهبجتها، وقرأ يعقوب زهرة بفتح اهلاء وقرأ )٩( } #$
                                                 

 . ١٣٠: سورة طه آية ) ١(
 . ٥٥: سورة مرمي آية ) ٢(
  .٥: سورة الضحى آية ) ٣(
 . ١٣١: سورة طه آية ) ٤(
أخرجه إسحاق وابن أيب شيبة وأبو يعلى والبزار والطربي والطرباين وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ) ٥(

 وأيد القرطيب بطالن هذه ٣٥٢ وأسباب الرتول للواحدي ص ١٠٩متروك انظر الكايف الشايف ص 
 . ٢٦٣ / ١١الرواية 

 . ١٣١: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٣١: طه آية سورة ) ٧(
 . ١٣١: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٣١: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٣ 

ôΜ  {العامة جبزمها،  åκ s] ÏG ø uΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 4 { )أي لنجعل ذلك فتنة هلم بأن أزيد هلم )١ ،

ا،  ا وطغياًن −ä  {النعمة فيزيـدوا كفًر ø— Í‘ uρ y7 Î n/ u‘ { )يف املعاد يعين يف اجلنة، )٢ ،

}  × ö yz 4’ s+ ö/ r& uρ ∩⊇⊂⊇∪ { )من مل يستعز بعز اهللا تقطعت : ، قال أيب ابن كعب)٣

نفسه حسرات، ومن يتبع بصره فيما يف أيدي الناس بطل حزنه، ومن ظن أن نعمة 
 . اهللا يف مطعمه ومشربه وملبسه فقد قل عمله وحضر عذابه

]١٣٢ [}  öãΒ ù&uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ { )من كان على دينك، : وقيل. ، أي قومك)٤

tβ%x.uρ ããΒ  {: كقوله تعاىل ù'tƒ …ã& s#÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9$$ Î/ { )٥( ،}  ÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( { )أي اصرب )٦ ،

 . على الصالة، فإهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر

}  Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]% ø— Í‘ ( { )ال نكلفك أن ترزق أحدا من خلقنا، وال أن ترزق )٧ ،

ß  {نفسك وإمنا نكلفك عمال،  øt ªΥ y7 è% ã— ö tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9 $# uρ { )اخلامتة اجلميلة )٨ ،

“3  {احملمودة،  uθ ø) −G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ { )يعين الذين : قال ابن عباس. ، أي ألهل التقوى)٩

كان إذا أصاب أهله  {  ويف بعض املسانيد أن النيب. صدقوك واتبعوك واتقوين

 . } ضر أمرهم بالصالة وتال هذه اآلية
                                                 

 . ١٣١: سورة طه آية ) ١(
 . ١٣١: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٣١: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٣٢: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٤ 

θ#)  {: قوله تعاىل] ١٣٣[ ä9$ s% uρ { )يعين املشركني، )١ ،}  Ÿω öθ s9 $ oΨ Ï? ù' tƒ 7π tƒ$ t↔ Î/  Ï iΒ 

ÿ Ïµ Î n/ öΝ  {، أي اآلية املقترحة فإنه كان قد أتاهم بآيات كثرية، )٢( } 4 ‘§ s9 uρ r& Ν Íκ ÌE ù' s? 

èπ uΖ É i t/ { )قرأ أهل املدينة والبصرة وحفص عن عاصم )٣ ،}  Ν Íκ ÌE ù' s? { )لتأنيث )٤ 

$  { هي البيان فرد إىل املعىن، البينة، وقرأ اآلخرون بالياء لتقدم الفعل، ألن البينة tΒ ’ Îû 

É# ßs Á9 $# 4’ n<ρ W{ . ، يعين بيان ما فيها، وهو القرآن أقوى داللة وأوضح آية)٥( } ∪⊃⊃⊆∩ #$

اإلجنيل وغريمها من أنباء األمم أهنم أو مل يأهتم ما يف الصحف األوىل التوراة و: وقيل
اقترحوا اآليات، فلما أتتهم ومل يؤمنوا هبا، كيف عجلنا هلم العذاب واهلالك، فما 

 . يؤمنهم إن أتتهم اآلية أن يكون حاهلم كحال أولئك

]١٣٤ [}  öθ s9uρ !$ ¯Ρr& Νßγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& 5># x‹yè Î/ ÏiΒ Ï& Î#ö7s% { )يعين من قبل إرسال الرسول )٦ ،

θ#)  {وإنزال القرآن،  ä9$ s)s9 $ uΖ−/u‘ Iω öθ s9 { )هال )٧ ،}  |Mù= y™ ö‘ r& $ uΖø‹s9Î) Zωθß™ u‘ { )يدعونا، )٨ ،

yìÎ7®KuΖsù y7  {أي لقالوا يوم القيامة،  ÏG≈tƒ#u ÏΒ È≅ ö7s% β r& ¤ΑÉ‹¯Ρ 2” t“øƒ wΥuρ ∩⊇⊂⊆∪ { )بالعذاب )٩ ،

 . والذل واهلوان واخلزي واالفتضاح

                                                 
 . ١٣٣: سورة طه آية ) ١(
 . ١٣٣: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٣٣: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٣٣: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٣٣: سورة طه آية ) ٥(
 . ١٣٤: سورة طه آية ) ٦(
 . ١٣٤: سورة طه آية ) ٧(
 . ١٣٤: سورة طه آية ) ٨(
 . ١٣٤: سورة طه آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٥ 

]١٣٥ [}  ö≅ è% @≅ à2 ÖÈÎn/utI•Β { )منتظر دوائر الزمان، وذلك أن املشركني قالوا)١ ، :

θ#)  {: الدهر، فإذا مات ختلصنا، قال اهللا تعاىلنتربص مبحمد حوادث  ÝÁ −/utIsù ( { )٢( ،

tβθßϑ  {فانتظروا،  n= ÷è tG |¡sù { )إذا جاء أمر اهللا وقامت القيامة، )٣ ،}  ôtΒ Ü=≈ ys ô¹ r& 

ÅÞ≡uÅ_Ç9$# Äd“ Èθ¡¡9$# { )املستقيم، )٤ ،}  ÇtΒ uρ 3“ y‰tF÷δ ، من الضاللة حنن أم )٥( } ∪∋⊃⊆∩ #$

 . أنتم؟

                                                 
 . ١٣٥: سورة طه آية ) ١(
 . ١٣٥: سورة طه آية ) ٢(
 . ١٣٥: سورة طه آية ) ٣(
 . ١٣٥: سورة طه آية ) ٤(
 . ١٣٥: سورة طه آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٦ 

 سورة األنبياء ) ٢١(
 ..... قوله تعاىل اقَْتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعِرُضونَ

] ١ [}  z> u tI ø% $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 { )الالم مبعىن مـن، يعين اقترب من الناس : ، قيل)١

}  öΝ ßγ ç/$ |¡ Ïm { )يعين وقت حماسبة اهللا إياهم على أعماهلم، يعين يوم القيامة، )٢ ،

öΝ  {نزلت يف منكري البعث،  èδ uρ ’ Îû 7' s# ø xî tβθ àÊ Ì ÷è •Β ∩⊇∪ { )عن التأهب له)٣ ، . 

]٢ [}  $ tΒ ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ ÏiΒ 9ò2 ÏŒ ÏiΒ ΝÎγ În/§‘ B^y‰øt ’Χ { )يعين ما حيدث اهللا من ترتيل )٤ ،

: وقيل. حيدث اهللا األمر بعد األمر: قال مقاتل. رهم ويعظهم بهشيء من القرآن يذك
 وبينه من السنن واملواعظ سوى القرآن، وأضافه إىل  الذكر احملدث ما قاله النيب

ω  { ألنه قال بأمر الرب،  الرب Î) çνθ ãèyϑ tG ó™ $# öΝèδ uρ tβθ ç7yè ù= tƒ ∩⊄∪ { )يعين استمعوه )٥ ،

 . العبني ال يعتربون وال يتعظون

]٣ [}  ZπuŠÏδ Ÿω { )ساهية غافلة، )٦ ،}  öΝßγ ç/θ è= è% 3 { )معرضة عن ذكر اهللا، )٧ ،

Zπ  {: وقوله uŠÏδ Ÿω { )نعت تقدم االسم، ومن حق النعت أن يتبع االسم يف اإلعراب، )٨ 

: فصل ووصل، فحالته يف الفصل النصب كقوله تعاىل: النعت االسم فله حالتانوإذا تقدم 

                                                 
 . ١: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٢: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٢: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٣: نبياء آية سورة األ) ٦(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٧ 

}  $ ·è¤±äz óΟèδ ã≈ |Á ö/r& { )ويف الوصل حالة ما قبله من اإلعراب كقوله)١  :}  !$ oΨ−/u‘ 

$ oΨ ô_ Ì÷z r& ôÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös)ø9$# ÉΟÏ9$ ©à9$# $ yγ è= ÷δr& { )٢( .}  (#ρ •| r&uρ “ uθ ôf ¨Ζ9$# t Ï% ©!$# (#θ çΗ s>sß { )٣(، 
ρ#)  {: يعين أشركـوا، قوله •| r&uρ { )فعل تقدم اجلمع وكان حقه وأسر، قال )٤ 

حمل الذين رفع على : وقيل. الذين ظلموا أسروا النجوى: فيه تقدمي وتأخري، أراد: الكسائي
إن الذين يف الدار انطلقوا بنو عبد اهللا، على البدل مما يف : هذا كقولك: ال املربدق. أسروا
 . انطلقوا

≅ö  {: مث بني سرهم الذي تناجوا به فقال yδ !#x‹≈ yδ ωÎ) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ ( { )أنكروا )٥ ،

šχθ  {إرسال البشر وطلبوا إرسال املالئكة،  è?ù'tFsùr& tós Åb¡9$# { )يعين حتضرون السحر )٦ ،

óΟçFΡr&uρ šχρ  {وتقبلونه،  çÅÇö7è? ∩⊂∪ { )تعلمون أنه سحر)٧ ، . 

]٤ [}  tΑ$ s% { )هلم حممد، )٨ ،}  ’ În1u‘ ãΝn= ÷ètƒ tΑöθ s)ø9$# ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )قرأ )٩ ،

$tΑ  {: محزة والكسائي وحفص s% ’În1u‘ { )على اخلرب عن حممد)١٠ ،  }  ãΝn= ÷ètƒ tΑöθ s)ø9$# 

                                                 
 . ٧: سورة القمر آية ) ١(
 . ٧٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٣: ة سورة األنبياء آي) ٧(
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٨ 

’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )أي ال خيفى عليه شيء، )١ }  uθ èδ uρ ßì‹Ïϑ ، ألقواهلم، )٢( } 9$#¡¡

}  ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊆∪ { )بأفعاهلم)٣ ، . 

]٥ [}  ö≅ t/ (#þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& { )نوم، ، أباطيلها وأقاويلها وأهاويلها رآها يف ال)٤

}  È≅ t/ çµ1 utIøù$# { )أختلقه، )٥ ،}  ö≅ t/ uθ èδ ÖÏã$ x© { )قتسموا القول ، يعين أن املشركني ا)٦

: وقال بعضهم. بل هو فرية: وقال بعضهم. أضغاث أحالم: فيه وفيما يقوله، قال بعضهم
$  {. بل حممد شاعر وما جاءكم به شعر uΖÏ?ù'uŠù= sù { )حممد، )٧ }  7π tƒ$t↔ Î/ { )إن كان )٨ ،

$!  {صادقًا ماله  yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9̈ρ F{$# ∩∈∪ { )من الرسل باآليات)٩ ، . 

$!  {:  اهللا تعاىل جميًبا هلمقال] ٦[ tΒ ôM uΖtΒ#u Νßγ n= ö6 s% { )أي قبل مشركي مكة، )١٠ ،

}  ÏiΒ >π tƒös% { )أي من أهل قرية آتتهم اآليات)١١ ، ،}  !$ yγ≈oΨ õ3n= ÷δ r& ( { )أهلكناهم )١٢ ،

                                                 
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٥: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٦: سورة األنبياء آية ) ١٠(
 . ٦: سورة األنبياء آية ) ١١(
 . ٦: سورة األنبياء آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٧٩ 

öΝßγ  {بالتكذيب،  sùr& šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ { )أولئك مل يؤمنوا : ، إن جاءهتم آية، معناه)١

 . ت ملا أتتهم أفيؤمن هؤالءباآليا

]٧ [}  !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& š n= ö6 s% ω Î) Zω% y` Í‘ û Çrθ œΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ( { )هذا جواب لقوهلم)٢ ، :

}  ö≅ yδ !# x‹≈ yδ ω Î) Ö t± o0 öΝ à6 è= ÷V Ï iΒ ( { )يعين إنا مل نرسل املالئكة إىل األولني إمنا )٣ 

#)  {أرسلنا رجاال نوحي إليهم،  þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ò2 Ï e%! ، يعين أهل التوراة )٤( } #$

واإلجنيل يريد علماء أهل الكتاب فإهنم ال ينكرون أن الرسل كانوا بشًرا، وإن أنكروا 
 أقرب   وأمر املشركني مبسألتهم ألهنم إىل تصديق من مل يؤمن بالنيب نبوة حممد

سألوا املؤمنني أراد بالذكر القرآن فا: وقال ابن زيد. منهم إىل تصديق من آمن به
β  {العاملني من أهل القرآن،  Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠∪ { )٥( . 

]٨ [}  $ tΒ uρ öΝßγ≈ oΨù= yè y_ { )أي الرسل، )٦ ،}  #Y‰|¡y_ { )ومل يقل أجساًدا ألنه )٧ ،

ω tβθ  {اسم اجلنس،  è= à2 ù'tƒ tΠ$ yè©Ü9$# { )ذا رد لقوهلم، ه)٨ :}  ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9$# 

                                                 
 . ٦: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٧: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٨: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٨: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٨: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٠ 

ã≅ à2ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9$# { )مل جنعل الرسل مالئكة بل جعلناهم بشرا يأكلون الطعام، : ، يقول)١

}  $ tΒ uρ (#θçΡ% x. t Ï$Î#≈ yz ∩∇∪ { )يف الدنيا)٢ ، . 

]٩ [}  §Ν èO ÞΟ ßγ≈ oΨ ø% y‰ |¹ y‰ ôã uθ ø9 ، الذي وعدناهـم بإهـالك أعدائهـم، )٣( } #$

}  öΝ ßγ≈ uΖ øŠ pgΥ r' sù  tΒ uρ â !$ t± ®Σ { )يعين أجنينا املؤمنني الذين صدقوهم، )٤ ،}  $ uΖ ò6 n= ÷δ r& uρ 

t Ïù Î ô£ ßϑ ø9 $# ∩∪ { )كذبني، وكل مشرك مسرف على نفسه، يعين املشركني امل)٥ . 

]١٠ [}  ô‰ s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) $ Y6≈ tG Å2 { )يا معشـر قريش، )٦ ،}  ÏµŠ Ïù 

öΝ ä. ã ø. ÏŒ ( { )يعين شرفكم، كما قال)٧ ، :}  … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( { )٨( ،

فيه ذكركم أي : وقال احلسن. فيه حديثكم: وهو شرف ملن آمن به، وقال جماهد
Ÿξ  {ذكر ما حتتاجون إليه من أمر دينكم،  sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩⊇⊃∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٧: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٨: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٩: ورة األنبياء آية س) ٥(
 . ١٠: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٠: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية ) ٨(
 . ١٠: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨١ 

 .... قوله تعاىل َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما آَخِريَن
]١١ [}  öΝ x. uρ $ oΨ ôϑ |Á s% { )أهلكنا، والقصم الكسر، )١ ،}   ÏΒ 7π tƒ ö s% ôM tΡ% x. 

Zπ yϑ Ï9$ sß { )أي كافرة، يعين أهلها، )٢ ،}  $ tΡ ù' t±Σ r& uρ $ yδ y‰ ÷è t/ { )أحدثنا بعد : ، يعين)٣

$  {هالك أهلها،  ·Β öθ s% š Ì yz# u ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

]١٢ [}  !$ £ϑ n= sù (#θ ¡ym r& !$ uΖy™ ù't/ { )يعين رأوا عذابنا حباسة البصر، )٥ ،}  #sŒÎ) Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ 

tβθ àÒä.ötƒ ∩⊇⊄∪ { )يعين يسرعون هاربني)٦ ، . 

]١٣ [}  Ÿω (#θ àÒ ä. ö s? { )يعين قيل هلم ال تركضوا ال هتربوا ال تذهبوا، )٧ ،

}  (# þθ ãè Å_ ö‘ $# uρ 4’ n< Î) !$ tΒ ÷Λ ä øù Ì ø? é& Ïµ‹ Ïù { )يعىن نعمتم به، )٨ ،}  öΝ ä3 ÏΖ Å3≈ |¡ tΒ uρ öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ è= t↔ ó¡ è? ∩⊇⊂∪ { )من دنياكم شيئا: عن قتل نبيكم وقيل: ، قال ابن عباس)٩ . 

]١٤ [}  (#θ ä9$ s% !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. tÏϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١١: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١١: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١١: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٢:  سورة األنبياء آية )٥(
 . ١٢: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٣: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٣: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ١٣: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ١٤: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٢ 

]١٥ [}  $ yϑ sù M s9# y— š ù= Ï o? öΝ ßγ1 uθ ôã yŠ { )أي تلك الكلمة وهي قوهلم يا )١ ،

4  {ويلنا، دعاؤهم يدعون هبا ويرددوهنا؟  ®L ym öΝ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ # ´‰‹ ÅÁ ym { )كما حيصد )٢ 

t  {الزرع،  Ï‰ Ïϑ≈ yz ∩⊇∈∪ { )ميتني)٣ ، . 

]١٦ [}  $ tΒ uρ $ oΨ ø)n= yz u!$ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷ t/ tÎ7Ïè≈s9 ∩⊇∉∪ { )أي عبثا وباطال)٤ ، . 

]١٧ [}  öθ s 9 ! $ t Ρ ÷Š u ‘ r & β r & x ‹ Ï‚ −G ¯Ρ # Yθ øλ m ، اختلفوا يف اللهو، قال ابن عباس )٥( } ;

املرأة، وهو قول احلسن وقتادة، وقال يف رواية اللهو ههنا : يف رواية عطاء
ا . الكليب اللهو الولد وهو قول السدي، وهو يف املرأة أظهر ألن الوطء يسمى هلًو

≈çµ  {يف اللغة، واملرآة حمل الوطء  t Ρ õ‹ s ƒ ªB ^ ω  ÏΒ ! $ ¯Ρ à$ ، يعين من عندنا من )٦( } !©

ا ذلك يف : وقيل. حور العني ال من عندكم من أهل األرض معناه لو كان جائًز
صفته مل يتخذه حبيث يظهر هلم بل يستر ذلك حىت ال يطلعوا عليه، وتأويل اآلية 
: أن النصـارى ملا قالـوا يف املسيـح وأمه ما قالوا رد اهللا عليهم هبذا وقال

}  çµ≈ t Ρ õ‹ s ƒ ªB ^ ω  ÏΒ ! $ ¯Ρ à$  ألنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان )٧( } !©

β  {عنده، ال عند غريه،  Î) $ ¨Ζ à2 t , Î# Ïè≈ s ù ∩⊇∠∪ { )قـال قتادة ومقاتـل ،)٨ 

β  {: وقيـل. ما كنـا فاعلني: للنفـي، معناه) إن( :وابن جريـج Î) $ ¨Ζ à2 

                                                 
 . ١٥: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١٥: سورة األنبياء آية ) ٢(
  .١٥: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١٦: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٧: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٧: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٣ 

t , Î# Ïè≈ s ù ∩⊇∠∪ { )للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك الختذناه من لدنا، ولكنا مل )١ 

 . يق بالربوبيةنفعله ألنه ال يل

]١٨ [}  ö≅ t ، يعين دع ذلـك الذي قالـوا فإنـه كذب )٢( } /

∃ß  {وباطـل،  É‹ ø) t Ρ { )نرمي ونسلط، )٣ ،}  È d, p t ø: $ $ Î/ { )باإلميـان، )٤ ،

}  ’ n ? t ã È≅ ÏÜ≈ t 7 ø9 $ احلق قول اهللا، فإنه ال ولد له، . ، على الكفر، وقيل)٥( } #

…  {والباطل قوهلم أختذ اهللا ولدا،  çµ äó t Β ô‰ u Š s ù { )يعين يهلكه، وأصل الدمغ )٦ ،

#  {شج الرأس حىت يبلغ الدماغ،  s Œ Î* s ù u θ èδ ×, Ïδ# y أنا : ، ذاهب، واملعىن)٧( } 4 —

نبطل كذهبم مبا تبني مـن احلـق حىت يضمحـل ويذهـب، مث أوعدهـم 
ãΝ  {: علـى كذهبم فقال ä3 s 9 u ρ ã≅ ÷ƒ u θ ø9 $ $  {. ، يا معشر الكفار)٨( } # £ϑ ÏΒ 

t βθ à ÅÁ s مما . وقال جماهد. ، اهللا مبا ال يليق به من الصاحبة والولد)٩( } ∪∇⊆∩ ?

 . ذبونتك

                                                 
 . ١٧: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٤ 

]١٩ [}  … ã& s! u ρ  t Β ’ Îû ÏN ≡ u θ≈ y ϑ ¡¡9 $ # ÇÚ ö‘ F { $ # u ρ 4 { )عبيدا وملكا، )١ ،}  ô t Β u ρ 

… çν y ‰Ζ Ïã { )يعين املالئكة)٢ ، .}  Ÿ ω t βρ ç É9 õ3 t G ó¡ o „ ô t ã  Ïµ Ï? y Š$ t 7 Ïã { )وال )٣ ،

Ÿ  {يأنفون عن عبادته وال يتعظمون عنها،  ω u ρ t βρ ç Å£ ós t G ó¡ t ƒ ∩⊇∪ { )ال )٤ ،

ال ينقطعون عن : وقال السدي. حسر واستحسر إذا تعب وأعيا: يعيون، يقال
 . العبادة

]٢٠ [}  tβθßs Îm7|¡ç„ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ Ÿω tβρçäIøtƒ ∩⊄⊃∪ { )ال يضعفون، قال كعب )٥ ،

 . التسبيح هلم كالنفس لبين آدم: األحبار

]٢١ [}  ÏΘ r & ( # ÿρ ä‹ s ƒ ªB $ # Zπ y γ Ï9# u  { )استفهـام مبعنـى اجلحـد أي لـم )٦ 

z  {يتخذوا،   Ï iΒ ÇÚ ö‘ F { $ ، يعين األصنـام مـن اخلشـب واحلجـارة )٧( } #

öΝ  {ومهـا من األرض،  èδ t βρ ç Å³Ψ ãƒ ∩⊄⊇∪ { )حييون األمـوات، وال )٨ ،

يستحـق اإلهلية إال من يقدر على اإلحياء واإلجياد من العدم واإلنعام بأبلغ 
 . عموجوه الن

                                                 
 . ١٩: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١٩: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١٩:  آية سورة األنبياء) ٤(
 . ٢٠: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٢١: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٢١: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٢١: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٥ 

]٢٢ [}  öθ s9 tβ%x. !$ yϑ Íκ Ïù { )يعين يف السماء واألرض، )١ ،}  îπ oλÎ;#u ω Î) ª!$# { )٢( ،

$  {يعين غري اهللا،  s?y‰|¡xs9 4 { )خلربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع بني اآلهلة ألن )٣ ،

≈z  {: كل أمر صدر عن اثنني فأكثر مل جير على النظام، مث نزه نفسه فقال ys ö6 Ý¡sù «!$# Éb> u‘ 

Ä¸ öyè ø9$# $ £ϑ tã tβθàÅÁ tƒ ∩⊄⊄∪ { )يعين يصمه به املشركون من الشريك والولد)٤ ، . 

]٢٣ [}  Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yè øtƒ { )وحيكم على خلقه ألنه الرب )٥ ،}  öΝèδuρ 

šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪ { )عن أفعاهلم وأعماهلم ألهنم عبيد)٦ ، . 

]٢٤ [}  ÏΘr& (#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλÎ;#u ( { )استفهام إنكار وتوبيخ، )٧ ،}  ö≅ è% (#θ è?$ yδ 

ö/ä3uΖ≈ yδ öç/ ( { )يعين حجتكم على ذلك، مث قال مستأنفا، )٨ ،}  #x‹≈ yδ { )يعين )٩ ،

ãø.ÏŒ tΒ z  {. القرآن Éë ¨Β { )فيه خرب من معي على ديين ومن تبعين إىل يوم القيامة )١٠ ،

 tΒ  {، خرب، )١١( } ãø.ÏŒuρ  {. من الثواب على الطاعة والعقاب على املعصيةمبا هلم 

                                                 
 . ٢٢: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٢٢: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٢٣: نبياء آية سورة األ) ٥(
 . ٢٣: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ١٠(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٦ 

‘Î= ö7s% 3 { )وعن ابن . ، من األمم السالفة ما فعل هبم يف الدنيا وما يفعل هبم يف اآلخرة)١

: التوراة واإلجنيل، ومعناه: القرآن، وذكر من قبلي: ذكر من معي: عباس يف رواية عطاء
≅ö  {راجعوا القرآن والتوراة واإلجنيل وسائر الكتب هل جتدون فيها أن اهللا اختذ ولدا،  t/ 

óΟèδ çsYø.r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ¨,pt ø: $# ( Νßγ sù tβθàÊ Ì÷è •Β ∩⊄⊆∪ { )٢( . 

 ..... ِنقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدو
]٢٥ [}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î=ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ ، قرأ محزة والكسائي وحفص عن )٣( } ‘§

 وقرأ اآلخرون َوَما أَْرَسلَْناَك،: عاصم نوحي إليه بالنون وكسر احلاء على التعظيم، لقوله
≈çµ̄Ρr& Iω tµ…  {بالياء وفتح احلاء على الفعل اجملهول،  s9Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ { )٤( ،

 . وحدون

]٢٦ [}  (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ 3 { )املالئكة : ، نزلت يف خزاعة حيث قال)٥

çµ…  {بنات اهللا  oΨ≈ ys ö7ß™ 4 { )نزه نفسه عما قالوا، )٦ ،}  ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã { )أي هم عباد، )٧ ،

šχθ  {يعين املالئكة،  ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٢٤: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٢٥: ة األنبياء آية سور) ٣(
 . ٢٥: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٧ 

]٢٧ [}  Ÿω … çµ tΡθ à) Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ { )ال يقدمونه بالقول وال يتكلمون إال مبا )١ ،

Ν  {يأمرهم به،  èδ uρ  Íν Ì øΒ r' Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )معناه أهنم ال خيالفونه قوال وال )٢ ،

 . عمال

]٢٨ [}  ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ t ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz { )أي ما عملوا وما هم )٣ ،

Ÿω  {ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم، : وقيل. عاملون uρ šχθ ãè x ô± o„ ω Î) 

Ç yϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘ أي : ال إله إال اهللا، وقال جماهد: أي إال ملن قال: ، قال ابن عباس)٤( } #$

Ν  {ملن رضي عنه،  èδ uρ ô Ï iΒ  Ïµ ÏG uŠ ô± yz tβθ à) Ï ô± ãΒ ∩⊄∇∪ { )خائفون ال يأمنون )٥ ،

 . مكره

]٢٩ [}  * tΒ uρ ö≅à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ þ† ÎoΤÎ) ×µ≈ s9Î) ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ { )عىن به إبليس : ، قال مقاتل)٦

أحدا من املالئكة مل يقل إين إله من دون حني دعا إىل عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه، فإن 
y7  {اهللا،  Ï9≡x‹sù Ïµƒ Ì“ øgwΥ zΟ̈Ψ yγ y_ 4 š Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∪ { )الواضعني اإلهلية )٧ ،

 . والعبادة يف غري موضعها

                                                 
 . ٢٧: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٢٧: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة األنبياء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٨ 

]٣٠ [}  óΟ s9 uρ r& t tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. { )قرأ العامة بالواو وقرأ ابن كثري أمل ير )١ ،

β¨  {أمل يعلم الذين كفروا، : بغري واو، وكذلك هو يف مصاحفهم معناه r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ { )قال ابن عباس رضي اهللا عنهما والضحاك وعطاء )٢ ،

$  {كانتا شيئا واحدا ملتزقتني، : وقتادة yϑ ßγ≈ oΨ ø) tF x sù ( { )فصلنا بينهما باهلواء )٣ ،

خلق اهللا السماوات واألرض بعضها : والرتق يف اللغة السد، والفتق الشق، قال كعب
كانت : قال جماهد والسدي. على بعض، مث خلق رحيا فوسطها ففتحهما هبا

 سبع مساوات، وكذلك األرض كانت السماوات مرتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها
كانت السماء : قال عكرمة وعطية. مرتقة طبقة واحدة ففتحها فجعلها سبع أرضني

: رتقا ال متطر واألرض رتقا ال تنبت، ففتق السماء باملطر واألرض بالنبات، وإمنا قال
}  $ Z) ø? u‘ { )على التوحيد وهو من نعت السماوات واألرض ألنه مصدر وضع )٤ 

$  {موضع االسم، مثل الزور والصوم وحنومها،  oΨ ù= yè y_ uρ { )وخلقنا، )٥ ،}  z ÏΒ 

Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« @ c yr ( { )أي أحيينا باملاء الذي يرتل من السماء كل شيء حي )٦ ،

 . أي من احليوان ويدخل فيه النبات والشجر، يعين أنه سبب حلياة كل شيء

                                                 
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٨٩ 

 ª!$#uρ  {: لقوله تعاىل.  كل شيء حي فهو خملوق من املاءيعين أن: واملفسرون يقولون

t,n= y{ ¨≅ä. 7π −/!#yŠ ÏiΒ &!$ ¨Β ( { )قد خلق اهللا بعض ما : يعين النطفة، فإن قيل: ، قال أبو العالية)١

هذا على وجه التكثري، يعين أن أكثر األحياء يف األرض خملوق :  قيلهو حي من غري املاء؟
Ÿξ  {من املاء أو بقاؤه باملاء،  sùr& tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ { )٢( . 

]٣١ [}  $ u Ζ ù= y è y _ u ρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F { $ # z  Å› ≡ u ρ u β  {، أي جباال ثوابت، )٣( } ‘ r & 

y ‰Š Ïϑ s ? öΝ Îγ Î/ { )لئال متيـد هبـم، )٤ ،}  $ u Ζ ù= y è y _ u ρ $ p κ Ïù { )يف الرواسـي، )٥ ،

}  % [`$ y ∨ Ïù { )ي جعلنا ، طرقا ومسالك، والفج الطريق الواسع بني اجلبلني، أ)٦

Wξ  {بني اجلبال طرقا كي يهتدوا إىل مقاصدهم،  ç7 ß™ { )تفسري للفجاج، )٧ ،

}  öΝ ßγ ¯= y è ©9 t βρ ß‰ t G öκ u ‰ ∩⊂⊇∪ { )٨( . 

]٣٢ [}  $ uΖù= yè y_ uρ u!$ yϑ ¡¡9$# $ Zø)y™ $Wßθ àøt ¤Χ ( { )من أن تسقط، دليله قوله تعاىل)٩ ، :

}  à7 Å¡ôϑ ãƒ uρ u!$ yϑ ¡¡9$# β r& yìs)s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# ω Î) ÿÏµ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 { )حمفوظا من الشياطني : ، وقيل)١٠

                                                 
 . ٤٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٠: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٣١: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٠ 

$  {: بالشهب، دليله قوله تعاىل y γ≈ u Ζ ôà Ï y m u ρ  ÏΒ È e≅ ä. 9≈ s Ü ø‹ x © AΟŠ Å_ §‘ ∩⊇∠∪ { )١( ،

}  öΝ èδ u ρ { )يعين الكفار، )٢ ،}  ô t ã $ p κ ÉJ≈ t ƒ# u  { )أي عن ما خلق اهللا فيها )٣ ،

t  {من الشمس والقمر والنجوم وغريها،  βθ àÊ Ì ÷è ãΒ ∩⊂⊄∪ { )ال يتفكرون )٤ ،

 . فيها وال يعتربون هبا

]٣٣ [}  u θ èδ u ρ “ Ï% ©! $ # t , n = y { Ÿ ≅ ø‹ ©9 $ # u ‘$ p κ ¨]9 $ # u ρ } § ôϑ ¤±9 $ # u ρ t  y ϑ s ) ø9 $ # u ρ ( @ ≅ ä. ’ Îû ;7 n = s ù 

t βθ ßs t 7 ó¡ o : ، جيرون ويسريون بسرعة كالسابح يف املاء، وإمنا قال)٥( } ∪⊃⊃∩ „

يسبحون، ومل يقل تسبح على ما يقال ملا ال يعقل ألنه ذكر عنها فعل العقالء من 
اجلري والسبح، فذكر على ما يعقل، والفلك مدار النجوم الذي يضمها، والفلك 

:  العرب كل شيء مستدير ومجعه أفالك، ومنه فلكة املغزل، وقال احلسنيف كالم
الفلك طاحونة كهيئة فلكة املغزل، يريد أن الذي جيري فيه النجوم مستدير 

: قال جماهد. فلكها جمراها وسرعة سريها: قال الضحاك. كاستدارة الطاحونة
 . كهيئة حديد الرحى

 الكوكب، فكل كوكب جيري يف السماء الفلك السماء الذي فيه ذلك: وقال بعضهم
: وقال آخرون. الفلك استدارة السماء: الذي قدر فيه، وهو معىن قول قتادة وقال الكليب

 . الفلك موج مكفوف دون السماء جتري فيه الشمس والقمر والنجوم

                                                 
 . ١٧: سورة احلجر آية ) ١(
 . ٣٢: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة األنبياء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩١ 

$  {  قوله] ٣٤[ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù#ã‚ ø9$# ( { )دوام البقاء يف الدنيا، )١ ،

}   ' Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø: نزلت هذه اآلية : ، أي أفهم اخلالدون إن مت، قيل)٢( } ∪⊇⊃∩ #$

 . نتربص مبحمد ريب املنون: قالواحني 

]٣٥ [}  ‘≅ ä. <§ ø t Ρ èπ s ) Í← ! # s Œ ÏN öθ y ϑ ø9 $ # 3 Ν ä.θ è= ö7 t Ρ u ρ { )خنتربكم )٣ ،}  Î h ¤³9 $ $ Î/ 

Î ö s ƒ ø: $ # u ρ { )مبا حتبون : ، بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغىن والفقر، وقيل)٤

Zπ  {وما تكرهون،  u Ζ ÷F Ïù ( { )ابتالء لننظر كيف شكرمت فيما حتبون، )٥ ،

$  { فيما تكرهون، وصربكم u Ζ øŠ s 9 Î) u ρ t βθ ãè y _ ö è? ∩⊂∈∪ { )٦( . 

]٣٦ [}  #sŒÎ)uρ x8#uu‘ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 χ Î) y7 tΡρ ä‹Ï‚ −G tƒ { )ما يتخذونك، )٧ ،}  ω Î) 

#·ρ â“ èδ { )نزلت يف أيب جهل مر به النيب: ، سخريا، قال السدي)٨ فضحك، وقال  :

≈›x#  {هذا نيب بين عبد مناف،  yδ r& ” Ï%©!$# { )أهذا الذي، : ، أي يقول بعضهم لبعض)٩

}  ãà2 õ‹tƒ öΝä3tG yγ Ï9#u { )ن يذكر فالنا أي يعيبه، وفالن يذكر فال: ، أي يعيبها، يقال)١٠

                                                 
 . ٣٤: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٣٤: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٢ 

Νèδ  {اهللا أي يعظمه ويبجله،  uρ Ìò2 É‹Î/ Ç≈ uΗ ÷q§9$# öΝèδ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊂∉∪ { )وذلك أهنم )١ ،

 .  الثانية صلة)٢( } öΝèδ  {كانوا يقولون ال نعرف الرمحن إال مسيلمة، و 

 قوله تعاىل ُخِلَق الِْإْنَسانُ ِمْن َعَجٍل َسأُِريكُْم آَياِتي فَلَا َتْسَتْعِجلُوِن 
]٣٧ [}  t,Î= äz ß≈ |¡ΡM}$# ôÏΒ 9≅yf tã 4 { )معناه أن بنيته . ، اختلفوا فيه، فقال قوم)٣

%tβ  {: وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال اهللا تعاىل x.uρ ß≈ |¡ΡM}$# Zωθ àf tã ∩⊇⊇∪ { )٤( 
: د باإلنسان آدم، وأورث أوالده العجلة، والعرب تقول للذي يكثر منه الشيءواملرا

خلقت من تعب وخلقت من غضب، تريد املبالغة يف وصفه : خلقت منه، كما يقول
%tβ  {: بذلك، يدل على هذا قوله تعاىل x.uρ ß≈ |¡ΡM}$# Zωθ àf tã ∩⊇⊇∪ { )معناه : ، وقال قوم)٥

خلق اإلنسان يعين آدم من تعجيل يف خلق اهللا إياه، ألن خلقه كان بعد خلق كل شيء يف 
öΝä3ƒ  {آخر النهار يوم اجلمعة، فأسرع يف خلقه قبل مغيب الشمس  Í‘ 'ρ é'y™  ÉL≈tƒ#u Ÿξ sù 

Âχθ è=Éf ÷è tG ó¡n@ ∩⊂∠∪ { )هذا خطاب للمشركني، نزل هذا يف املشركني كانوا )٦ ،

نزلت يف النضر بن : وقيل: يستعجلون بالعذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء
öΝä3ƒ  {: احلارث، فقال تعاىل Í‘ 'ρ é'y™  ÉL≈ tƒ#u { )أي مواعيدي فال تستعجلون، أي فال )٧ 

 . كانوا يستعجلون القيامة: تطلبوا العذاب من وقته، فأراهم يوم بدر، وقيل

                                                 
 . ٣٦ : سورة األنبياء آية) ١(
 . ٣٦: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ٤(
 . ١١: سورة اإلسراء آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة األنبياء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٣ 

]٣٩، ٣٨ [}  šχθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθ ø9$# βÎ) óΟçFΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ { )١( ،

öθ  {: فقال تعاىل s9 ãΝn= ÷è tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. tÏm Ÿω šχθ ’ä3tƒ { )ال يدفعون )٢ ،}  tã 

ãΝÎγ Ïδθã_ ãρ u‘$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ tã óΟÏδ Í‘θßγ àß { )وال عن ظهورهم السياط، : ، قيل)٣}  Ÿω uρ öΝèδ 

šχρ ç|ÇΖãƒ ∩⊂∪ { )مينعون مـن العذاب، وجـواب لـو يف قولـه)٤ ، :}  öθ s9 ãΝn= ÷è tƒ 

t Ï% ولو علموا ملا أقاموا على كفرهم، وملا استعجلوا، وال قالوا :  حمذوف معناه)٥( } #$!©

 . مىت هذا الوعد

]٤٠ [}  ö≅ t/ Ν Îγ‹ Ï? ù' s? { )يعنـي الساعـة )٦ ،}  Zπ tF øó t/ { )فجـأة، )٧ ،

}  öΝ åκ çJ yγ ö7 tF sù { )فالن مبهوت آي متحري، : ، أي حتريهم، يقال)٨}  Ÿξ sù 

šχθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ o„ $ yδ ¨Š u‘ Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã sàΖ ãƒ ∩⊆⊃∪ { )ميهلون)٩ ، . 

]٤١ [}  Ï‰s)s9uρ x—Ì“ öκçJ ó™ $# 9≅ß™ ãÎ/ ÏiΒ š Î= ö6 s% s−$ y⇔sù { )نزل )١٠ }  š Ï% ©!$$ Î/ (#ρ ãÏ‚ y™ 

Νåκ÷]ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ šχρ âÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊆⊇∪ { )أي جزاء استهزائهم)١١  . 

                                                 
 . ٣٨: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٣٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٣٩: آية سورة األنبياء ) ٣(
 . ٣٩: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٤١: سورة األنبياء آية ) ١٠(
 . ٤١: سورة األنبياء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٤ 

]٤٢ [}  ö≅ è%  tΒ Ν à2 àσ n= õ3 tƒ { )حيفظكـم، )١ ،}  È≅ øŠ ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ z ÏΒ 

Ç≈ uΗ ÷q §9 مـن مينعكم مـن : ، إن أنزل بكم عذابه، وقال ابن عباس)٢( } 3 #$

≅ö  {عـذاب الرمحن،  t/ öΝ èδ  tã Ì ò2 ÏŒ Ο Îγ Î n/ u‘ { )عـن القرآن ومواعـظ)٣ ، 

šχθ  {اهللا،  àÊ Ì ÷è •Β ∩⊆⊄∪ { )٤( . 

]٤٣ [}  ôΘ r& öΝ çλ m; { )صلة فيه، ويف أمثاله : ، أي)٥}  ×π yγ Ï9# u Ν ßγ ãè oΨ ôϑ s?  Ï iΒ 

$ uΖ ÏΡρ ßŠ 4 { )أم هلم آهلة من دوننا متنعهم، مث وصف : ، فيه تقدمي وتأخري، تقديره)٦

Ÿω šχθ  {: اآلهلة بالضعف، فقال تعاىل ãè‹ ÏÜ tF ó¡ o„ t óÁ tΡ öΝ Îγ Å¡ àΡ r& { )منع )٧ ،

Ÿω  {أنفسهم، فكيف ينصرون عابديهم،  uρ Ν èδ $ ¨Ζ Ï iΒ šχθ ç7 ys óÁ ãƒ ∩⊆⊂∪ { )قال )٨ ،

 . مينعون: ن عباساب
أنا لك جار وصاحب من فالن، : عنه جيارون، تقول العرب: وقـال عطية

ال يصبحون من اهللا : وقال قتادة. ينصرون وحيفظون: وقال جماهد. أي جمري منه
 . خبري

                                                 
 . ٤٢: بياء آية سورة األن) ١(
 . ٤٢: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٥ 

]٤٤ [}  ö≅ t/ $ uΖ÷è−G tΒ ÏIω àσ¯≈ yδ { )الكفار، )١ ،}  öΝèδ u!$ t/# uuρ { )يف الدنيا أي )٢ ،

4  {أعطيناهم النعمة، : وقيل. أمهلناهم ®Lym tΑ$ sÛ ãΝÎγ øŠn= tæ ãßϑ ãè ø9$# 3 { )أي امتد هبم )٣ ،

Ÿξ  {الزمان فاغتروا،  sùr& šχ ÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& ’ ÎAù'tΡ š⇓ö‘ F{$# $ yγ ÝÁà)Ψ tΡ ôÏΒ !$ yγ Ïù# tôÛr& 4 { )ما ، أي)٤ 

 وفتحه ديار  ننقص من أطراف املشركني ونزيد يف أطراف املؤمنني، يريد ظهور النيب
ãΝßγ  {الشرك أرضا فأرضا،  sùr& šχθ ç6 Î=≈tó ø9$# ∩⊆⊆∪ { )أم حنن)٥ ، . 

 ..... ْنِذُركُْم ِبالَْوْحِي َولَا َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعاَء ِإذَا َما ُيْنذَُرونَقوله تعاىل قُلْ ِإنََّما أُ
]٤٥ [}  ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) Νà2 â‘ É‹Ρé& Ä ór uθ ø9$$ Î/ 4 { )أي أخوفكم بالقرآن، )٦ ،}  Ÿω uρ ßìyϑ ó¡tƒ 

ΟÁ9$# u!% tæ‘$! ) الصم( ، قرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما بالتاء وضمها وكسر امليم،)٧( } #$

 (sŒÎ#  { وقرأ اآلخرون بالياء وفتحها وفتح امليم، الصُّمُّ رفع،  نصبا، جعل اخلطاب للنيب

$ tΒ šχρ â‘ x‹Ζãƒ ∩⊆∈∪ { )خيوفون)٨ ، . 

]٤٦ [}   È⌡s9uρ óΟßγ ÷G ¡¡¨Β { )أصابتهم )٩ ،}  ×π ys øtΡ { )قال ابن عباس رضي )١٠ ،

نصيب، من قوهلم نفح فالن لفالن من . وقال ابن جريج. قليل: وقيل. اهللا عنهما طرف

                                                 
 . ٤٤: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٤٤:  األنبياء آية سورة) ٢(
 . ٤٤: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٤٦: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٦ 

ضربة من قوهلم نفحت الدابة برجلها إذا ضربت : وقيل. ماله أي أعطاه حظا ونصيبا منه
#<ôÏiΒ É  {هبا،  x‹tã y7 În/u‘  ∅ ä9θ à)u‹s9 !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $̈Ζà2 šÏϑ Î=≈ sß ∩⊆∉∪ { )أي بإهالكنا )١ ،

 . إنا كنا مشركني، دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالشرك

]٤٧ [}  ßì ŸÒ tΡ uρ t Î—≡ uθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡ É) ø9 العدل، : ، أي ذوات القسط والقسط)٢( } #$

}  ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξ sù ãΝ n= ôà è? Ó§ ø tΡ $ \↔ ø‹ x© ( { )ال تنقص من ثواب حسناهتا : ، أي)٣

β  {وال يزاد على سيئاهتا  Î) uρ šχ% Ÿ2 { )الشيء، )٤ ،}  tΑ$ s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym { )أي )٥ ،

ô  {. زنة مثقال حبة Ï iΒ @Α yŠ ö yz { )برفع الالم هاهنا ويف ) مثقال( ، قرأ أهل املدينة)٦

ال حبة من خردل ونصبها اآلخرون على معىن وإن وإن وقع مثق: سورة لقمان يعين
$  {كان ذلك الشيء مثقال حبة من خردل،  oΨ ÷ s? r& $ pκ Í5 3 { )أحضرناها لنجازي هبا، )٧ 

}  4’ s∀ x. uρ $ oΨ Î/ š Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ { )العد، : حمصني، واحلسب معناه: ، قال السدي)٨

 . عاملني حافظني، ألن من حسب شيئا علمه وحفظه: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما

]٤٨ [}  ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u 4 y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% ö à ø9 ، يعين الكتاب املفرق بني )٩( } #$

الفرقان النصر على األعداء، كما قال اهللا : وقال ابن زيد. احلق والباطل، وهو التوراة

                                                 
 . ٤٦:  سورة األنبياء آية )١(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة األنبياء آية ) ٨(
  .٤٨: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٧ 

!  {: تعاىل $ t Β u ρ $ u Ζ ø9 t “Ρ r & 4 ’ n ? t ã $ t Ρ Ï‰ ö6 t ã t Π öθ t ƒ Èβ$ s % ö à ø9 $ ، يعين يوم بدر ألنه قال )١( } #

}  [ ! $ u ‹ ÅÊ u ρ { )أدخل الواو فيه أي آتينا موسى النصر والضياء، وهو )٢ ،

: الـواو يف قولـه: املـراد بالفرقان التـوراة، قـال: ومـن قال. اةالتـور
}  [ ! $ u ‹ ÅÊ u ρ { )هو : آتيناه التـوراة ضيـاء، وقيـل: ، زائدة مقحمة، معناه)٣

#  {صفة أخرى للتوراة،  [ ø. ÏŒ u ρ { )تذكريا، )٤ ،}  š  É) −F ãΚ ù= Ï j9 ∩⊆∇∪ { )٥( . 

]٤٩ [}  t Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒ s† Νæη −/u‘ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ { )أي خيافونه ومل يروه، )٦ ،}  Νèδ uρ 

š∅ ÏiΒ Ïπ tã$¡¡9$# šχθà)Ïô±ãΒ ∩⊆∪ { )خائفون)٧ ، . 

]٥٠ [}  # x‹≈ yδ uρ Ö ø. ÏŒ î8 u‘$ t6 •Β { )يعين القرآن وهو ذكر ملن تذكر به، مبارك )٨ ،

≈çµ  {ملن يتربك به ويطلب منه اخلري،  oΨ ø9 t“Ρ r& 4 ÷Λ äΡ r' sù r& { )يا أهل مكة، )٩ ،}  … çµ s9 

tβρ ã Å3Ζ ãΒ ∩∈⊃∪ { )جاحدون، هذا استفهام توبيخ وتعبري)١٠ ، . 

                                                 
 . ٤١: سورة األنفال آية ) ١(
 . ٤٨: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٥٠ :سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٥٠: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٨ 

$!  }  * ô‰s)s9uρ قوله] ٥١[ oΨ ÷s?# u tΛ Ïδ≡tö/Î) …çν y‰ô© â‘ { )أي صالحه، : ، قال القرطيب)١

}  ÏΒ ã≅ö6 s% { )رشده من قبل، أي : ، يعين من قبل موسى وهارون، وقال املفسرون)٢

هداه من قبل البلوغ، وهو حني خرج من السرب وهو صغري، يريد هدينـاه صغيـرا 
çµ≈oΨ  {: كما قـال تعالـى ليحىي عليه السالم ÷ s?# uuρ zΝõ3çt ø: $# $ wŠÎ6 |¹ ∩⊇⊄∪ { )٣( }  $̈Ζä.uρ Ïµ Î/ 

tÏϑ Î=≈ tã ∩∈⊇∪ { )أنه أهل للهداية والنبوة)٤ ، . 

]٥٢ [}  øŒÎ) tΑ$ s% ÏµŠÎ/L{ Ïµ ÏΒ öθ s% uρ $ tΒ Íν É‹≈ yδ ã≅Š ÏO$ yϑ −G9$# { )أي الصور، يعين األصنام )٥ ،

}  û ÉL ©9$# óΟçFΡr& $ oλm; tβθàÅ3≈ tã ∩∈⊄∪ { )يعين على عبادهتا مقيمون)٦ ، . 

]٥٣ [}  (#θ ä9$ s% !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u $ oλm; š Ï‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪ { )فاقتدينا هبم)٧ ، . 

]٥٤ [}  tΑ$ s% { )اهيم، ، إبر)٨}  ô‰ s) s9 óΟ çFΖ ä. óΟ çFΡ r& öΝ à2 äτ !$ t/# u uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

& Î7 •Β ∩∈⊆∪ { )خطأ بني بعبادتكم إياها)٩ ، . 

]٥٥ [}  (#þθ ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& Èd,pt ø: $$ Î/ ôΘr& |MΡr& zÏΒ tÎ7Ïè≈ ، يعنون أجاد أنت فيما )١٠( } ∪∋∋∩ 9$#=¯

 . تقول أم العب؟
                                                 

 . ٥١: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٥١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١٢: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٥١: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٥٥: سورة األنبياء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٥٩٩ 

]٥٦ [}  tΑ$ s% ≅ t/ ö/ ä3 š/ §‘ > u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ “ Ï% ©! $#  ∅ èδ t sÜ sù { )١( ،

$O  {خلقهن،  tΡ r& uρ 4’ n? tã / ä3 Ï9≡ sŒ z Ï iΒ š Ï‰ Îγ≈ ¤±9 ، يعين على أنه اإلله الذي ال )٢( } ∪∌∋∩ #$

 . من الشاهدين على أنه خالق السماوات واألرض: وقيل. يستحق العبادة غريه

]٥٧ [}  «! $$ s? uρ ¨β y‰‹ Å2 V{ / ä3 yϑ≈ uΖ ô¹ r& { )ألمكرن هبا، )٣ ،}  y‰ ÷è t/ β r& (#θ —9 uθ è? 

t Ì Î/ ô‰ ãΒ ∩∈∠∪ { )قني إىل عيدكم، يعين بعد أن تدبروا منطل)٤ . 

 ..... قوله تعاىل فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا ِإلَّا كَِبًريا لَُهْم لََعلَُّهْم ِإلَْيِه َيْرِجُعونَ
]٥٨ [}  óΟßγ n= yè yf sù #¸Œ≡x‹ã` { )بكسر اجليم أي كسرا " جذاذا"، قرأ الكسائي )٥

عا مجع جذيذ، وهو اهلشم مثل خفيف وخفاف، وقرأ اآلخرون بضمها، مثل احلطام وقط
ω  {والرفات،  Î) #ZÎ7Ÿ2 öΝçλ°; { )ربطه : ، فإنه مل يكسره ووضع الفأس يف عنقه، وقيل)٦

من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من حديد بيده وكانت اثنني وسبعني صنما بعضها 
وبعضها من رصاص وشبة وخشب وحجر، وكان الصنم الكبري من الذهب مكلال 

óΟßγ  {: قوله تعاىل. باجلواهر يف عينيه يا قوتتان تتقدان ¯= yè s9 Ïµ ø‹s9Î) šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩∈∇∪ { )٧( ،

معناه لعلهم يرجعون إىل دينه وإىل ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف اآلهلة وعجزها، : قيل
لعلهم إليه يرجعون فيسألونه، فلما رجع القوم من عيدهم إىل بيت آهلتهم ورأوا : وقيل

 . أصنامهم جذاذا
                                                 

 . ٥٦: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٥٦: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٥٨:  آية سورة األنبياء) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٠ 

]٥٩ [}  (#θ ä9$ s% tΒ Ÿ≅ yè sù #x‹≈ yδ !$ oΨÏG yγ Ï9$ t↔ Î/ …çµ ¯ΡÎ) zÏϑ s9 šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∈∪ { )يعين من )١ ،

 . اجملرمني

]٦٠ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين الذين مسعوا قول إبراهيم وتاهللا ألكيدن )٢ 

$  {أصنامكم،  oΨ ÷è Ïϑ y™  \L sù öΝ èδ ã ä. õ‹ tƒ { )يعيبهم ويسبهم، )٣ ،}  ãΑ$ s) ãƒ ÿ… ã& s! 

ãΛ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉⊃∪ { )وهو الذي نظن أنه صنع هذا، فبلغ ذلك منرود اجلبار وأشراف )٤ ،

  .قومه

]٦١ [}  (#θ ä9$ s% (#θ è? ù' sù  Ïµ Î/ #’ n? tã È ã ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 جيئوا : ، قاله منرود يقول)٥( } #$

öΝ  {به ظاهرا مبرأى من الناس،  ßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ yγ ô± o„ ∩∉⊇∪ { )عليه أنه الذي )٦ ،

فعله، كرهوا أن يأخذوه بغري بينة، قاله احلسن وقتادة والسدي، وقال حممد ابن 
öΝ  {: إسحاق ßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ yγ ô± o„ ∩∉⊇∪ { )أي حيضرون عقابه وما يصنع به فلما )٧ 

 . ا بهأتو
]٦٢ [}  (#þθ ä9$ s% { )له )٨ ،}  |MΡr&u |M ù= yèsù #x‹≈ yδ $ uΖÏG oλÎ;$ t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٥٩: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٦٠: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٦١: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٦١: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٦١: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٦٢: نبياء آية سورة األ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠١ 

]٦٣ [}  tΑ$ s% { )إبراهيم، )١ ،}  ö≅t/ …ã& s#yè sù öΝèδ çÎ7Ÿ2 #x‹≈ yδ { )غضب من أن )٢ ،

جة عليهم، فذلك يعبد معه الصغار وهو أكرب منها فكسرهن، وأراد بذلك إبراهيم إقامة احل
=öΝèδθè  {: قوله t↔ ó¡sù β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθà)ÏÜΖtƒ ∩∉⊂∪ { )قال . ، حىت خيربوا من فعل ذلك هبم)٣

معناه بل فعله كبريهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرط فجعل النطق شرطا : القتييب
ل أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل، فأراهم عجزهم عن النطق، ويف ضمريه للفع

 . أنا فعلت

]٦٤ [}  (# þθ ãè y_ t sù #’ n< Î) óΟ Îγ Å¡ àΡ r& { )أي تفكروا بقلوهبم ورجعوا إىل عقوهلم، )٤ ،

}  (# þθ ä9$ s) sù { )ما نراه إال كما قال، )٥ ،}  öΝ ä3 ¯Ρ Î) ÞΟ çFΡ r& tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 ، يعين )٦( } ∪⊇∌∩ #$

الكم إياه وهذه آهلتكم أنتم الظاملون هذا الرجل سؤ: وقيل. بعبادتكم من ال يتكلم
 . حاضرة فاسألوها

]٦٥ [}  §Ν èO (#θ Ý¡ Å3 çΡ 4’ n? tã óΟ Îγ Å™ρ â â‘ { )أجرى اهللا احلق : ، قال أهل التفسري)٧

Ν§  {: على لساهنم يف القول األول مث أدركتهم الشقاوة، فهو معىن قوله èO (#θ Ý¡ Å3 çΡ 4’ n? tã 

óΟ Îγ Å™ρ â â‘ { )نكس :  أي ردوا إىل الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم، يقال)٨

‰ô  {: املريض إذا رجع إىل حالته األوىل، وقالوا s ) s 9 | M ôϑ Î= t ã $ t Β Ï I ω àσ ¯ ≈ y δ 

                                                 
 . ٦٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٦٣: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة األنبياء آية ) ٨(
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١٦٠٢ 

š χθ à) ÏÜΖ t ƒ ∩∉∈∪ { )فكيف نسأهلم؟ فلما اجتهت احلجة إلبراهيم عليه )١ ،

 . السالم

]٦٦ [}  t Α$ s š  {، هلم، )٢( } % χρ ß‰ ç7 ÷è t G s ù r &  ÏΒ Âχρ ßŠ « ! $ # $ t Β Ÿ ω 

öΝ à6 ãè x Ζ t ƒ $ \↔ ø‹ x Ÿ  {، إن عبدمتوه، )٣( } © ω u ρ öΝ ä. • ÛØ t ƒ ∩∉∉∪ { )إن تركتم )٤ ،

 . عبادته

]٦٧ [}  7e∃é& ö/ä3©9 { )يعين تبا وقذرا لكم، )٥ ،}  $ yϑ Ï9uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( 

Ÿξ sùr& šχθè= É)÷è s? ∩∉∠∪ { )ن به هذا، فلما لزمتهم احلجة ، يعين أليس لكم عقل تعرفو)٦

 . وعجزوا عن اجلواب

]٦٨ [}  (#θ ä9$ s% çνθ è% Ìhym (#ÿρ çÝÇΡ$#uρ öΝä3tG yγ Ï9#u β Î) ÷ΛäΖà2 šÎ= Ïè≈ sù ∩∉∇∪ { )يعين إن )٧ ،

 . كنتم ناصرين هلا

$  {: قال اهللا تعاىل] ٦٩[ uΖ ù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθ ä. # YŠ ö t/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n? tã zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉∪ { )٨( ،

 . قال ابن عباس لو مل يقل سالما ملات إبراهيم من بردها

                                                 
 . ٦٥: ة األنبياء آية سور) ١(
 . ٦٦: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٦٩: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٣ 

ρ#)  {: قوله] ٧٠[ ßŠ# u‘ r&uρ Ïµ Î/ #Y‰øŠx. ãΝßγ≈oΨ ù= yèyf sù šÎy£÷z F{$# ∩∠⊃∪ { )معناه أهنم : ، قيل)١

 أرسل على منرود  معناه إن اهللا: خسروا السعي والنفقة ومل حيصل هلم مرادهم، وقيل
 . وأهله البعوض فأكلت حلومهم وشربت دماءهم ودخلت واحدة يف دماغه فأهلكته

≈çµ  {: قوله] ٧١[ oΨø‹¯gwΥ uρ $ »Ûθ ä9uρ { )من منرود وقومه من أرض العراق، )٢ ،}  ’n< Î) 

ÇÚö‘ F{$#  ÉL ©9$# $ uΖø.t≈ t/ $ pκ Ïù šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 ∩∠⊇∪ { )يعين الشام بارك اهللا فيها باخلصب وكثرة )٣ ،

خرج من كوثى من أرض العراق . األشجار والثمار واألهنار، ومنها بعث أكثر األنبياء
$ztΒ *  {: مهاجًرا إىل ربه، ومعه لوط وسارة، كما قال اهللا تعاىل t↔ sù …çµ s9 ÔÞθ ä9 ¢ tΑ$ s% uρ ’ ÎoΤÎ) 

íÅ_$ yγ ãΒ 4’n< Î) þ’ În1u‘ ( { )فخرج يلتمس الفرار بدينه واألمان على عبادة ربه)٤  . 

]٧٢ [}  $ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θà)÷è tƒ uρ \' s#Ïù$ tΡ ( { )معىن النافلة: قال جماهد وعطاء، )٥ :

وعن ابن . فضال. العطية ومها مجيعا من عطاء اهللا نافعة يعين عطاء، قال احلسن والضحاك
  النافلة هو يعقوب ألن اهللا: عباس وأيب بن كعب وأيب زيد وقتادة رضي اهللا عنهم

ó=yδ ’Í< zÏΒ tÅs  {: أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )وزاد يعقوب )٦ ،

$ yξä.uρ  {وهو ولد الولد، والنافلة الزيادة،  uΖù= yè y_ šÅs Î=≈|¹ ∩∠⊄∪ { )يعين إبراهيم )٧ ،

 . وإسحاق ويعقوب

                                                 
 . ٧٠: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٧١: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة األنبياء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٤ 

 ....  أَِئمَّةً َيْهُدونَ ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْيَنا ِإلَْيِهْم ِفْعلَ الَْخْيَراِتقوله تعاىل َوَجَعلَْناُهْم
]٧٣ [}  öΝßγ≈ uΖù= yè y_ uρ Zπ£ϑ Í← r& šχρß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ { )ون ، يقتدى هبم يف اخلريات يهد)١

$!  {بأمرنا يدعون الناس إىل ديننا،  uΖøŠym ÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î) Ÿ≅÷è Ïù ÏN≡uöy‚ ø9$# { )يعين العمل )٢ ،

$uΘ  {بالشرائع،  s% Î)uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# { )يعين احملافظة عليها، )٣ ،}  u!$ tFƒ Î)uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$# ( { )٤( ،

θ#)  {إعطاءها،  çΡ% x.uρ $ oΨ s9 t Ï‰Î7≈ tã ∩∠⊂∪ { )موحدين)٥ ، . 

]٧٤ [}  $ »Ûθ ä9 uρ çµ≈ oΨ ÷ s?# u { )تيناه، واذكر لوطا آ: ، يعين وآتينا لوطا، وقيل)٦

}  $ Vϑ õ3 ãm { )يعين الفصل بني اخلصوم باحلق، )٧ ،}  $ Vϑ ù= Ïã uρ { )٨( ،}  çµ≈ oΨ ø‹ ¯g wΥ uρ 

š∅ ÏΒ Ïπ tƒ ö s) ø9 $#  ÉL ©9 $# M tΡ% x. ã≅ yϑ ÷è ¨? y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ، يعين سدوما وكان أهلها يأتون )٩( } 3 #$

من الذكران يف أدبارهم ويتضارطون يف أنديتهم مع أشياء أخر، كانوا يعملوهنا 
óΟ  {املنكرات،  ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ% x. uΘ öθ s% & öθ y™ t É) Å¡≈ sù ∩∠⊆∪ { )١٠ (. 

]٧٥ [}  çµ≈ oΨ ù= yz÷Šr&uρ ’Îû !$ uΖÏFuΗ ÷qu‘ ( …çµ̄ΡÎ) zÏΒ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪ { )١١( . 

                                                 
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٧٤: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٧٤: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٧٤: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٧٤: سورة األنبياء آية ) ١٠(
 . ٧٥: سورة األنبياء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٥ 

]٧٦ [}  % ·nθ çΡuρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ { )دعا، )١ ،}  ÏΒ ã≅ ö7s% { )يعين من قبل إبراهيم )٢ ،

$  {ولوط،  uΖö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈ uΖø‹¤f uΖsù …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> öx6ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠∉∪ { )قال ابن )٣ ،

ألنه كان أطول األنبياء عمرا وأشدهم بالء : لوقي. من الغرق وتكذيب قومه: عباس
 . والكرب أشد الغم

]٧٧ [}  çµ≈tΡ÷|ÇtΡuρ { )منعناه، )٤ ،}  zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. !$ oΨÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 { )أن )٥ ،

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ  {يعين على القوم، : وقال أبو عبيدة. يصلوا إليه بسوء çΡ$ Ÿ2 tΠöθ s% &öθ y™ öΝßγ≈ oΨ ø% tøî r'sù 

tÏè uΗ ød r& ∩∠∠∪ { )٦( . 

≈yŠ…ãρ#yŠuρ z  {: قوله تعاىل] ٧٨[ yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’ Îû Ï^öpt ø: ، اختلفوا يف )٧( } #$

كان احلرث كرما : ي اهللا عنهم وأكثر املفسريناحلرث، قال ابن مسعود وابن عباس رض
øŒÎ) ôMt±xtΡ ÏµŠ  {كان زرعا، : وقال قتادة. قد تدلت عناقيده Ïù ãΝoΨ xî ÏΘöθ s)ø9$# { )يعين )٨ ،

$  {الليل واهلمل بالنهار ومها الرعي بال راع، رعته ليال فأفسدته، والنفش الرعي ب ¨Ζà2 uρ 

öΝÎγ Ïϑ õ3çt Î: š Ï‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ { )يعين كان ذلك بعلمنا ومبرأى منا ال خيفى علينا علمه، )٩ ،

وذلك أن رجلني دخال على داود أحدمها صاحب زرع : قال ابن عباس وقتادة والزهري
                                                 

 . ٧٦ : سورة األنبياء آية) ١(
 . ٧٦: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٦ 

واآلخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع إن هذا انفلتت غنمه ليال ووقعت يف حرثي 
فأفسدته فلم يبق منه شيء، فأعطاه داود رقاب الغنم باحلرث، فخرجا فمرا على سليمان 

ت بغري هذا لو وليت أمرمها لقضي: كيف قضى بينكما؟ فأخرباه، فقال سليمان: فقال
أدفع الغنم إىل صاحب احلرث ينتفع : كيف تقضي؟ قال: فأخرب بذلك داود فدعاه فقال

بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاحب الغنم لصاحب احلرث مثل حرثه، فإذا 
القضاء : صار احلرث كهيئة يوم أكل دفع إىل أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود

 . ما قضيت وحكم بذلك

$  {: قوله تعاىل] ٧٩[ yγ≈ oΨôϑ £γ xsù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 { )أي علمناه القضية وأهلمناها )١ ،

ξà2ˆ  {سليمان،  uρ { )يعين داود وسليمان، )٢ ،}  $ oΨ ÷ s?# u $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù=Ïã uρ 4 { )قال )٣ ،

 لوال هذه اآلية لرأيت احلكام قد أهلكوا ولكن اهللا محد هذا بصوابه وأثىن على. احلسن
كانت امرأتان معهما  {:  يقول هذا باجتهاده، عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا

إمنا ذهب بابنك؟ وقالت : ابنامها فجاء الذئب فذهب بابن إحدامها فقالت صاحبتها
 بابنك فتحاكمتا إىل داود فقضى به للكربى، فخرجتا على سليمان إمنا ذهب: األخرى

ال تفعل يرمحك اهللا فهو : ائتوين بالسكني أشقه بينهما، ففالت الصغرى: وأخربتاه فقال
$  {: قوله تعاىل. )٥( )٤( } ابنها فقضى به للصغرى tΡö¤‚ y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$ t7Éf ø9$# zós Îm7|¡ç„ 

uö©Ü9$# uρ 4 { )أي وسخرنا اجلبال والطري يسبحن مع داود إذا سبح، قال ابن عباس)٦ ، :
                                                 

 . ٧٩: ء آية سورة األنبيا) ١(
 . ٧٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة األنبياء آية ) ٣(
، أمحد )٥٤٠٢(، النسائي آداب القضاة )١٧٢٠(، مسلم األقضية )٣٢٤٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(

)٢/٣٢٢ .( 
 . ١٣٤٣ / ٣) ١٧٢٠( ومسلم يف األقضية رقم ٤٥٨ / ٦أخرجه البخاري يف األنبياء ) ٥(
 . ٧٩:  األنبياء آية سورة) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٧ 

كانت اجلبال جتاوبه بالتسبيح وكذلك : وقال وهب. كان يفهم تسبيح احلجر والشجر
كان داود إذ فتر يسمعـه اهللا : وقيل. معه إذا صلىيسبحن أي يصلني . وقال قتادة. الطري

$  {. تسبيـح اجلبال والطري لينشط يف التسبيح ويشتاق إليه ¨Ζà2 uρ šÎ= Ïè≈sù ∩∠∪ { )١( ،

 . ريما ذكر من التفهيم وإيتاء احلكم والتسخ

]٨٠ [}  çµ≈ oΨ÷Κ ¯= tæuρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7s9 öΝà6©9 { )املراد باللبوس هنا الدروع ألهنا تلبس )٢ ،

وهو يف اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل يف األسلحة كلها، وهو مبعىن امللبوس كاجللوس 
أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكانت من قبل : وب، قال قتادةوالرك

Νä3oΨ  {صفائح والدرع جيمع اخلفة واحلصانة،  ÅÁ ós çG Ï9 { )لتحرزكم ومتنعكم، )٣ }  .ÏiΒ 

öΝä3Å™ ù't/ ( { )من وقع السالح فيكم وقيل:  أي من حرب عدوكم، قال السدي)٤ :

≅ö  {ليحصنكم اهللا  yγ sù öΝçFΡr& tβρãÅ3≈ x© ∩∇⊃∪ { )يقول : وقيل.  وأهل بيته، يقول لداود)٥

 . فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول. ألهل مكة

]٨١ [}  z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ tw†Ìh9$# Zπ xÏ¹% tæ { )أي وسخرنا لسليمان الريح وهي هواء )٦ ،

 ميتنع بلطفه من القبض عليه، ويظهر للحس حبركته، والريح متحرك وهم جسم لطيف
قد قال يف موضع آخر جتري بأمره رخاء : يذكر ويؤنث، عاصفة شديدة اهلبوب، فإن قيل

كانت الريح حتت أمره إن أراد أن تشتد اشتدت، وإن أراد أن تلني : والرخاء اللني؟ قيل

                                                 
 . ٧٩: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٠: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٨١: سورة األنبياء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٨ 

“  {النت،  ÌøgrB ÿÍν ÌøΒ r'Î/ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$#  ÉL ©9$# $ uΖø.t≈ t/ $ pκ Ïù 4 { )يعين الشام وذلك إهنا كانت )١ ،

$  {جتري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان مث يعود إىل مرتله بالشام  ¨Ζà2 uρ Èe≅ä3Î/ 

>ó x« { )علمناه، )٢ ،}  tÏϑ Î=≈ tã ∩∇⊇∪ { )بصحة التدبري فيه أي علمنا أن ما يعطى )٣ ،

 . ه إىل اخلضوع لربه عز وجلسليمان من تسخري الريح وغريه يدعو

∅š  {: قوله تعاىل] ٨٢[ ÏΒ uρ È ÏÜ≈ u‹ ¤±9 ، يعين وسخرنا له من الشياطني، )٤( } #$

}   tΒ šχθ ß¹θ äó tƒ … çµ s9 { )يعين يدخلون حتت املاء فيخرجون له من قعر البحر )٥ ،

šχθ  {اجلواهر،  è= yϑ ÷è tƒ uρ Wξ yϑ tã tβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ ( { )ر ، يعين دون الغوص وهو ما ذك)٦

 }  tβθ اهللا è= yϑ ÷è tƒ … çµ s9 $ tΒ â !$ t± o„  ÏΒ |=ƒ Ì≈ pt ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ { )اآلية)٧  .}  $ ¨Ζ ä. uρ öΝ ßγ s9 

š Ïà Ï≈ ym ∩∇⊄∪ { )معناه حفظناهم من : وقال الزجاج. ، حىت ال خيرجوا من أمره)٨

 . أن يفسدوا ما عملوا
 ..... قوله تعاىل َوأَيُّوَب ِإذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني

šUθ•ƒ *  {: قوله تعاىل] ٨٣[ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ { )يعين دعا ربه، واختلفوا يف )٩ ،

أين مسين الضر ويف مدة بالئه، فروى ابن شهاب : وقت ندائه والسبب الذي قال ألجله
                                                 

 . ٨١: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٨١:  سورة األنبياء آية )٣(
 . ٨٢: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٨٢: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٨٣: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٠٩ 

لبث أيوب يف البالء : وقال وهب. عن أنس يرفعه أن أيوب لبث يف بالئه مثاين عشرة سنة
 . ثالث سنني مل يزد يوما

وقار . كان أيوب يف البالء سبع سنني وسبعة أشهر وسبع أيام: وقال كعب
مكث أيوب مطروحا على كناسة يف مزبلة لبين إسرائيل سبع سنني وأشهرا : احلسن

ختتلف فيه الدواب ال يقربه أحد غري امرأته رمحة صربت معه بصدق وتأتيه بطعام 
د اهللا معه إذا محد، وأيوب مع ذلك ال يفتر عن ذكر اهللا والصرب على ما ابتاله به وحتم

رب : فلما نظر أيوب وليس عنده طعام وال شراب وال صديق خر ساجدا هللا وقال
}  ’ Î oΤ r& z Í_ ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ ym ö‘ r& š ÏΗ ¿q≡ §9 ارفع رأسك فقد : ، فقيل له)١( } ∪⊃∇∩ #$

استجيب لك اركض برجلك فركض برجله فنبعت عني فاغتسل منها فلم يبق عليه 
مث ركض برجله . من دائه شيء ظاهر إال سقط وعاد إليه شبابه ومجاله أحسن ما كان

رج فقام ركضة أخرى فنبعت عني أخرى فشرب منها فلم يبق يف جوفه داء إال خ
فجعل يلتفت فال يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إال : صحيحا وكسي حلة قال
: إن اهللا مساه صابرا وقد أظهر الشكوى واجلزع، بقوله: وقـد ضاعفه اهللا فإن قيل

}  ’ Î oΤ r& z Í_ ¡¡ tΒ • ‘Ø9 ’  { و )٢( } #$ Î oΤ r& z Í_ ¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 5= óÁ ãΖ Î/ { )ليس هذا : ، قيل)٣

$  {: شكاية إمنا هو دعاء بدليل قوله تعاىل uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 { )على أن اجلزع إمنا )٤ ،

 فال يكون جزعا وال ترك صربا  هو يف الشكوى إىل اخللق فأما الشكوى إىل اهللا
$!  {: كما قال يعقوب yϑ ¯Ρ Î) (#θ ä3 ô© r&  É o\ t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «! : قال سفيان بن عيينة. )٥( } #$

                                                 
 . ٨٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٣: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤١:  سورة ص آية )٣(
 . ٨٤: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة يوسف آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٠ 

وكذلك من أظهر الشكوى إىل الناس وهو راض بقضاء اهللا ال يكون ذلك جزعا كما 
أجدين : كيف جتدك؟ قال: فقال يف مرضه  أن جربيل دخل على النيب {روي 

بل أنا : قال {: وقال لعائشة حني قالت وارأساه. )١( } مغموما وأجدين مكروبا

 . )٣( )٢( } وارأساه

$  {: قوله] ٨٤[ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ oΨ ø t± s3 sù $ tΒ  Ïµ Î/  ÏΒ 9 h àÊ ( çµ≈ oΨ ÷ s?# u uρ … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ 

óΟ ßγ yè ¨Β { )واختلفوا يف ذلك فقال ابن مسعود وقتادة وابن عباس واحلسن وأكثر )٤ ،

 إليه أهله وأوالده بأعياهنم أحياهم اهللا وأعطاه مثلهم معهم،  رد اهللا: املفسرين
آتاه اهللا املثل من نسل ماله الذي رد اهللا إليه وأهله، : قال احلسن: القرآنوهو ظاهر 

 رد إىل املرأة شباهبا  أن اهللا: يدل عليه ما روي عن الضحاك عن ابن عباس
إن أهلك لك يف اآلخرة فإن : قيل أليوب: قال عكرمة. فولدت له ستة وعشرين ذكرا

 يف اآلخرة، وآتيناك مثلهم يف الدنيا شئت عجلناهم لك يف الدنيا وإن شئت كانوا لك
: يكونون يل يف اآلخرة، وأوتى مثلهم يف الدنيا، فعلى هذا يكون معىن اآلية: فقال

Zπ  {وآتيناه أهله يف اآلخرة ومثلهم معهم يف الدنيا وأراد باألهل األوالد،  tΗ ôq y‘ ô Ï iΒ 

$ tΡ Ï‰Ψ Ïã { )أي نعمة من عندنا، )٥ ،}  3“ t ò2 ÏŒ uρ t Ï‰ Î7≈ yè ù= Ï9 ∩∇⊆∪ { )أي عظة )٦ ،

 . وعربة هلم

                                                 
فيه عبد اهللا :  قال اهليثمي يف جممع الزوائد١٣٩ / ٣قطعة من حديث طويل أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(

 . بن ميمون القداح وهو ذاهب احلديث
 ). ٦٧٩١(البخاري األحكام ) ٢(
 . ١٢٣ / ١٠ي يف املرضى أخرجه البخار) ٣(
 . ٨٤: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة األنبياء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١١ 

Ÿ≅Š  {: قوله] ٨٥[ Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ { )يعين ابن إبراهيم، )١ ،}  }§ƒ Í‘ ÷ŠÎ)uρ { )وهو )٢ ،

≅sŒuρ È#  {أخنوخ،  øÅ3ø9$# ( @≅à2 zÏiΒ t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩∇∈∪ { )على أمر اهللا، واختلفوا يف ذا )٣ ،

إن نبيا من أنبياء بين إسرائيل أوحى اهللا إليه إين أريد قبض روحك : الكفل، فقال عطاء
فاعرض ملكك على بين إسرائيل فمن تكفل لك أن يصلي بالليل وال يفتر ويصوم بالنهار 

: ه ففعل ذلك، فقام شاب فقالوال يفطر، ويقضي بني الناس وال يغضب، فادفع ملكك إلي
إن ذا : أنا أتكفل لك هبذا فتكفل، ووىف به فشكر اهللا له ونبأه فسمي ذا الكفل وقيل

الكفل رجل كفل أن يصلي كل ليلة مائة ركعة إىل أن يقبضه اهللا فوىف به، واختلفوا يف أنه 
مل : و موسىوقال أب. زكريا: وقيل. هو إلياس: وقيل. كان نبيا: كان نبيا، فقال بعضهم

 . يكن نبيا ولكن كان عبدا صاحلا

]٨٦ [}  öΝßγ≈ oΨù= s{÷Šr&uρ † Îû !$ uΖÏFuΗ ÷qu‘ ( { )يعين ما أنعم به عليهم يف الدنيا من النبوة )٤ ،

Νßγ  {وصريهم إليه يف اجلنة من الثواب،  ¯ΡÎ) š∅ ÏiΒ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∇∉∪ { )٥( . 

 ...... قوله تعاىل َوذَا النُّوِن ِإذْ ذََهَب ُمَغاِضًبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه
]٨٧ [}  #sŒuρ Èβθ‘Ζ9$# { )أي اذكر صاحب احلوت وهو يونس بن مىت، )٦ ،}  ŒÎ) 

|=yδ ©Œ $ Y6 ÅÒ≈tó ãΒ { )واملغاضبة ههنا من املفاعلة اليت تكون من واحد، كاملسافر واملعاقبة، )٧ 

 من أجل أنه أمره  إمنا غاضب ربه: وقال احلسن. غضبانفمعىن قوله مغاضبا أي 

                                                 
 . ٨٥: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٥: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٨٦: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٨٦: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٢ 

باملسري إىل قومه لينذرهم بأسه ويدعوهم إليه فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص 
إليهم، فقيل له إن األمر أسرع من ذلك حىت سأل أن ينظر إىل أن يأخذ نعال يلبسها فلم 

: أتى جربيل يونس فقال: قالوعن ابن عباس، . ينظر، وكان يف خلقه ضيق فذهب مغاضبا
األمر أعجل من ذلك فغضب : ألتمس دابة، قال: انطلق إىل أهل نينوى فأنذرهم، فقال

sàsù β£  {فانطلق إىل السفينة  r& ©9 u‘ Ï‰ø)¯Ρ Ïµ ø‹n= tã { )عليه العقوبة، قاله ، أي لن نقضي )١

قدر اهللا الشيء : جماهد وقتادة والضحاك والكليب، وهو رواية العويف عن ابن عباس يقال
ßøt  {: تقديرا وقدر يقدر قدرا مبعىن واحد، ومنه قوله wΥ $ tΡö‘ £‰s% â/ä3uΖ÷ t/ |Nöθ yϑ ø9$# { )يف )٢ 

sàsù β£  {: راءة من خففها دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز والزهريق r& ©9 

u‘ Ï‰ø)¯Ρ Ïµ ø‹n= tã { )معناه فظن أن لن نضيق عليه :  بالتشديد، وقال عطاء وكثري من العلماء)٣

ª!$# äÝÝ¡ö6  {: س، كقوله تعاىلاحلب tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø)tƒ uρ 4 { )وقال ابن . ، أي يضيق)٤

 الياء وقرأ يعقوب يقدر بضم. هو استفهام معناه فظن أنه يعجز ربه، فال يقدر عليه: زيد
“3  {على اجملهول خفيف  yŠ$ oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& Hω tµ≈ s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ 

šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪ { )احلوت، وروي عن ، يعين ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن )٥

أوحى اهللا إىل احلوت أن خذه وال ختدش له حلما وال تكسر له عظما : أيب هريرة مرفوعا
فأخذه مث هوى به إىل مسكنه يف البحر، فلما انتهى به إىل أسفل البحر مسع يونس حسا 

فسبح وهو يف : ما هذا؟ فأوحى اهللا إليه أن هذا تسبيح دواب البحر، قال: فقال يف نفسه
. يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة: فقالوا. احلوت فسمعت املالئكة تسبيحهبطن 

                                                 
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٦٠: سورة الواقعة آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٣ 

ذاك عبدي يونس عصاين فحبسته يف : صوتا معروفا من مكان جمهول، فقال: ويف رواية
العبد الصاحل الذي كان يصعد إليك منه يف كل يوم وليلة عمل : بطن احلوت، فقالوا

فأمر احلوت فقذفه إىل الساحل، كما قال اهللا نعم فشفعوا له، عند ذلك : صاحل؟ قال
çµ≈tΡõ‹t6 *  {: تعاىل uΖsù Ï!#tyè ø9$$ Î/ uθ èδ uρ ÒΟŠ É)y™ ∩⊇⊆∈∪ { )١( . 

$  {  فذلك قوله] ٨٨[ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 { )أي أجبناه، )٢ ،}  çµ≈ oΨ ø‹ ¯g wΥ uρ z ÏΒ 

É dΟ tó ø9 š  {، من تلك الظلمات )٣( } 4 #$ Ï9≡ x‹ x. uρ  Å√G çΡ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، من كل )٤( } ∪∇∇∩ #$

كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا واختلفوا يف أن رسالة يونس بن مىت مىت كانت؟ فروى 
أهنا كانت بعد أن أخرجه اهللا من بطن احلوت، بدليل : سعيد بن جبري عن ابن عباس

≈çµ *  { ذكره يف سورة الصافات،  أن اهللا tΡ õ‹ t6 uΖ sù Ï !# t yè ø9 $$ Î/ { )مث ذكر بعده)٥ ، :

}  çµ≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& uρ 4’ n< Î) Ïπ s ($ ÏΒ A# ø9 r& ÷ρ r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ ∩⊇⊆∠∪ { )إهنا كانت من . ، وقال اآلخرون)٦

β¨  {: قبل بدليل قوله تعاىل Î) uρ }§ çΡθ ãƒ z Ïϑ s9 t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒ Î) t, t/ r& ’ n< Î) Å7 ù= à ø9 $# 

Èβθ ßs ô± yϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊃∪ { )٧( . 

                                                 
 . ١٤٥: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٨٨: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٨٨: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٨٨: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٤٥: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٤٧: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٤٠ - ١٣٩:سورة الصافات آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٤ 

$!  {  قوله] ٨٩[ −ƒ ÌŸ2 y— uρ øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ …çµ −/u‘ { )أي دعا ربه، )١ ،}  Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘ x‹s? 

#YŠösù { )وحيدا ال ولد يل وارزقين وارثا، )٢ ،}  |MΡr&uρ çöyz šÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∇∪ { )أثىن )٣ ،

 . على اهللا بأنه الباقي بعد فناء اخللق وأنه أفضل من بقي حيا

]٩٠ [}  $ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ uΖ ö6 yδ uρ uρ … çµ s9 4 z ós tƒ { )ولدا )٤ ،}  $ oΨ ós n= ô¹ r& uρ … çµ s9 

ÿ… çµ y_ ÷ρ y— 4 { )أي جعلناهـا ولودا بعد ما كانت عقيما، قاله أكثر املفسرين، )٥ 

. ن اخللقكانت سيئة اخللق فأصلحهـا اهللا لـه بأن رزقهـا حس: وقال بعضهم
}  öΝ ßγ ¯Ρ Î) { )األنبياء، يعين األنبياء الذين مساهم يف هذه السورة )٦ }  (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ { )طمعا )٧ ،}  $ Y6 yδ u‘ uρ ( { )خوفا، )٨ ،

θ#)  {رغبا يف رمحة اهللا، ورهبا من عذاب اهللا،  çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š Ïè Ï±≈ yz ∩⊃∪ { )٩( ،

اخلشوع هو اخلوف الالزم يف : قال جماهد. ذلال ألمر اهللا: أي متواضعني، قال قتادة
 . القلب

                                                 
 . ٨٩: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٨٩: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٠: ية سورة األنبياء آ) ٤(
 . ٩٠: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٩٠: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٩٠: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٥ 

َها َواْبَنَها آَيةً قوله تعاىل َوالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْنا
 ..... ِللَْعالَِمَني

]٩١ [}  û ÉL ©9 $# uρ ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö sù { )حفظت من احلرام وأراد مرمي بنت )١ ،

$  {عمران،  sΨ ÷‚ x oΨ sù $ yγŠ Ïù  ÏΒ $ oΨ Ïmρ ، أي أمرنا جربائيل حىت نفخ يف جيب )٢( } ‘•

درعها، وأحدثنا بذلك النفخ املسيح يف بطنها، وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى 
$  {عليه السالم،  yγ≈ oΨ ù= yè y_ uρ !$ yγ oΨ ö/ $# uρ Zπ tƒ# u š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï j9 ∩⊇∪ { )أي داللة على كمال )٣ ،

قدرتنا على خلق ولد من غري أب ومل يقل آيتني ومها آيتان ألن معىن الكالم وجعلنا 
 . هنا أتت به من غري فحلشأهنما وأمرمها آية وألن اآلية كانت فيهما واحدة، وهي أ

β¨  {: قوله] ٩٢[ Î) ÿ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& { )أي ملتكم ودينكم، )٤ ،}  Zπ ¨Β é& 

Zο y‰ Ïm≡ uρ { )اإلسالم، فأبطل ما سوى اإلسالم من األديان، ، أي دينا واحدا وهو)٥ 

وأصل األمة اجلماعة اليت هي على مقصد واحد فجعلت الشريعة أمة واحدة 
$O  {. الجتماع أهلها على مقصد واحد ونصب أمة على القطع tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ 

Âχρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ∩⊄∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٩١: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٩١: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩١: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٢: ياء آية سورة األنب) ٤(
 . ٩٢: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٢: سورة األنبياء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٦ 

]٩٣ [}  (#þθ ãè©Üs)s?uρ Νèδ tøΒ r& öΝßγ oΨ ÷ t/ ( { )أي اختلفوا يف الدين فصاروا فرقا وأحزابا، )١ ،

فرقوا دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضا ويتربأ بعضهم من بعض، والتقطع ههنا : قال الكليب
$ à2≅>  {مبعىن التقطيع،  oΨ ø‹s9Î) šχθ ãè Å_≡u‘ ∩⊂∪ { )فنجزيهم بأعماهلم)٢ ، . 

]٩٤ [}  yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ š∅ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# uθ èδuρ ÖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù tβ#tøà2 Ïµ ÍŠ÷è |¡Ï9 { )ال )٣ ،

$  {جيحد وال يبطل عمله سعيه بل يشكر ويثاب عليه،  ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 šχθ ç6 ÏF≈ Ÿ2 ∩⊆∪ { )٤( ،

 . ىن الكفران ترك اجملازاةمعىن الشكر من اهللا اجملازاة، ومع: لعمله حافظون، وقيل

]٩٥ [}  îΠ≡tym uρ 4’ n?tã >π tƒ ös% { )معىن اآلية وحرام على قرية أي : ، قال ابن عباس)٥

$!  {أهل قرية،  yγ≈ oΨ õ3n= ÷δr& { )صلة، وقال ) ال(  أن يرجعوا بعد اهلالك، فعلى هذا تكون)٦

ثابتة معناه واجب على أهل قرية ) ال( احلرام مبعىن الواجب، فعلى هذا تكون: آخرون
öΝßγ̄Ρr& Ÿω šχθ  {أهلكناهم  ãèÅ_ ötƒ ∩∈∪ { )معناه حرام على :  وقال الزجاج، إىل الدنيا،)٧

أهل قرية أهلكناهم أي حكمنا هبالكهم أن يتقبل أعماهلم ألهنم ال يرجعون أي ال يتوبون، 
yϑ  {: والدليل على هذا املعىن أنه قال اآلية اليت قبلها sù ö≅ yϑ ÷è tƒ š∅ ÏΒ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# uθ èδ uρ 

ÖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù tβ#tøà2 Ïµ ÍŠ÷è |¡Ï9 { )أي يتقبل عمله مث ذكر هذه اآلية عقيبه وبني أن الكافر )٨ 

 . ال يتقبل عمله
                                                 

 . ٩٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٩٣: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٩٥: األنبياء آية سورة ) ٧(
 . ٩٤: سورة األنبياء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٧ 

_#  {: قوله تعاىل] ٩٦[ ¨L y m # s Œ Î) ôM y s ÏG èù { )قرأ ابن عامر وأبو جعفر ،)١ 

بالتشديـد علـى التكثري، وقـرأ اآلخرون بالتخفيف، ) فتحـت( :ويعقوب
}  ßlθ ã_ ù' t ƒ ßlθ ã_ ù' t Β u ρ { )يريد فتـح السـد عن يأجوج، )٢ ،}  Ν èδ u ρ  Ï iΒ 

È e≅ à2 5> y ‰ t n š χθ è= Å¡Ψ t ƒ ∩∉∪ { )أي نشز وتل، واحلـدب املكان املرتفع، )٣ ،

}  š χθ è= Å¡Ψ t ƒ ∩∉∪ { )يسرعون الرتول من اآلكام والتالل كنسالن الذئب، )٤ ،

عىن هبا يأجوج ومأجوج : سرعة مشيه، واختلفوا يف هذه الكناية، فقال قوموهو 
 . أراد مجيع اخللق يعين أهنم خيرجون من قبورهم: وقال قوم

<z  {: قوله تعاىل] ٩٧[ u tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9  يعين القيامة، قال الفراء )٥( } #$

الواو يف قوله وأقترب مقحمة فمعناه حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب : ومجاعة
ال جيوز طرح الواو، وجعلوا جواب حىت إذا فتحت يف قوله يا : الوعد احلق وقال قوم

ا حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد احلق، قالو: ويلنا، فيكون جماز اآلية
#  {: قوله. يا ويلنـا قد كنـا يف غفلة من هذا sŒ Î* sù š† Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t Ï% ©! $# 

(#ρ ã x x. { )أهنا كناية عن األبصار، مث أظهر : ، ويف قوله هي ثالثة أوجه أحدها)٦

أن هي تكون : والثاين. فإذا األبصار شاخصة أبصار الذين كفروا: بيانا معناهاألبصار 
$  {: عمدا كقوله pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/ F{ أن يكون متام الكالم عند : ، والثالث)٧( } #$

                                                 
 . ٩٦: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٩٦: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩٦: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٨ 

†š  {: قوله Ïφ { )على معىن فإذا هي بارزة يعين مـن قرهبـا كأهنا حاضرة، )١ ،

îπ  {: مث ابتدأ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. { )على تقدمي اخلرب على االبتداء، )٢ ،

قال الكليب شخصت أبصار الكفار فال تكـاد . أبصار الذين كفروا شاخصة: جمازها
$  {: تطرف من شـدة ذلك اليـوم وهوله، يقولون uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% $ ¨Ζ à2 ’ Îû 7' s# ø xî ô Ï iΒ 

# x‹≈ yδ { )اليـوم، )٣ ،}  ö≅ t/ $ ¨Ζ à2 š Ïϑ Î=≈ sß ∩∠∪ { )بوضعنا العبادة يف غري )٤ ،

 . موضعها

]٩٨ [}  öΝ à6 ¯Ρ Î) { )أيهـا املشركـون )٥ }  $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Âχρ ßŠ 

«! =Ü  {، يعين األصنام، )٦( } #$ |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ { )وقال جماهد . ، يعين وقودها)٧

هذا احلطب : وقال عكرمة. حطبها، واحلصب يف لغة أهل اليمن احلطب: وقتادة
وأصل . يعين يرمون هبم يف النار كما يرمى باحلصب: قال الضحاك. بلغة احلبشة

$  {  احلصب املرمي، قال اهللا uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö n= tã $ ·7 Ï¹% tn { )أي رحيا ترميهم )٨ 

óΟ  {حطـب جهنـم، : حبجارة، وقرأ علـي بـن أيب طـالب çFΡ r& $ yγ s9 

šχρ ßŠ Í‘≡ uρ ∩∇∪ { )أي فيها داخلون)٩ ، . 
                                                 

 . ٩٧:  األنبياء آية سورة) ١(
 . ٩٧: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٧: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة القمر آية ) ٨(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦١٩ 

]٩٩ [}  öθ s9 šχ% x. ÏIω àσ¯≈ yδ { )يعين األصنام، )١ ،}  Zπ yγÏ9#u { )على احلقيقة، )٢ 

}  $ ¨Β $ yδρßŠu‘ uρ ( { )أي ما دخل عابدوها النار، )٣ ،}  @≅ à2 uρ $ pκ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩∪ { )٤( ،

 . يعين العابد واملعبودين

]١٠١، ١٠٠ [}  öΝßγ s9 $ yγŠ Ïù ×Ïùy— öΝèδ uρ $ yγŠ Ïù Ÿω šχθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊇⊃⊃∪ ¨βÎ) š Ï% ©!$# ôM s)t7y™ Νßγ s9 

$ ¨ΨÏiΒ # o_ ó¡ßs ø9$# { )إال الذين سبقت هلم : عناهإن ههنا مبعىن إال م: ، قال بعض أهل العلم)٥

y7  {منا احلسىن، يعين السعادة والعدة اجلميلة باجلنة،  Í×¯≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρ ß‰yè ö6ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ { )٦( ،

عىن بذلك : رينوقال أكثر املفس. اآلية عامة يف كل من سبقت هلم من اهللا السعادة: قيل
 . كل من عبد من دون اهللا وهو هللا طائع ولعبادة من يعبده كاره

]١٠٢ [}  Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡ o„ $ yγ |¡Š Å¡ ym ( { )يعين صوهتا وحركة تلهبها إذا )٧ ،

öΝ  { اخلفي، نزلوا منازهلم يف اجلنة، واحلس واحلسيس الصوت èδ uρ ’ Îû $ tΒ ôM yγ tG ô© $# 

óΟ ßγ Ý¡ àΡ r& tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊄∪ { )مقيمون كما قال)٨ ، :}  $ yγŠ Ïù uρ $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô± n@ ß§ àΡ F{ $# —% s# s? uρ 

Ú ã ôã F{ $# ( { )٩( . 

                                                 
 . ٩٩: رة األنبياء آية سو) ١(
 . ٩٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٩٩: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٠١ - ١٠٠:سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٠٢: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٠٢: سورة األنبياء آية ) ٨(
 . ٧١ :سورة الزخرف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٢٠ 

]١٠٣ [}  Ÿω ãΝßγ çΡâ“ øt s† äí t“ xø9$# çy9 ò2 F{$# { )الفزع األكرب النفخة : ، قال ابن عباس)١

’  }  ã‡xΖãƒ األخرية بدليل قوله Îû Í‘θ Á9$# tí Ì“ xsù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )٢( ،

يا أهل : حني يذبح املوت وتنادي: قال ابن جريج. حني يؤمر بالعبد إىل النار: قال احلسن
هو : وقال سعيد بن جبري والضحاك. ، ويا أهل النار خلود فال موتاجلنة خلود فال موت

=ÞΟßγ9¤)n  {. أن تطبق عليهم جهنم وذلك بعد أن خيرج اهللا منها من يريد أن خيرجه tG s?uρ 

èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )بلهم املالئكة على أبواب اجلنة يهنئوهنم، ويقولون، أي تستق)٣ :}  #x‹≈ yδ 

ãΝä3ãΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# óΟçGΨ à2 šχρ ß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ { )٤( . 

 ..... ِبقوله تعاىل َيْوَم َنطِْوي السََّماَء كَطَيِّ السِِّجلِّ ِللْكُُت
]١٠٤ [}  tΠ öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u !$ yϑ ¡¡9 $# Ç c‘ sÜ Ÿ2 È e≅ Éf Å b¡9 $# É= çG à6 ù= Ï9 4 { )اختلفوا يف )٥ 

السجل، فقال السدي، السجل ملك يكتب أعمال العباد، والالم زائدة، أي كطي 
∃t  {: تب كقولهالسجل الك ÏŠ u‘ Ν ä3 s9 { )الالم فيه زائدة، وقال ابن عباس )٦ ،

كطي : السجل الصحيفة للكتب أي ألجل ما كتب، معناه: وجماهد واألكثرون
لطي الصحيفة على مكتوهبا، والسجل اسم مشتق من املساجلة وهي املكاتبة، وا

$  {الدرج الذي هو ضد النشر،  yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 { )أي كما )٧ ،

                                                 
 . ١٠٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١٠٣: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٠٤: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة النمل آية ) ٦(
 . ١٠٤: سورة األنبياء آية ) ٧(
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بدأناهم يف بطون أمهاهتم حفاة عراة غرال كذلك نعيدهم يوم القيامة، نظريه قوله 
‰ô  {: تعاىل s) s9 uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ≡ t èù $ yϑ x. öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ { )١( . 

]١٠٥ [}  ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ö; tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θ ç/ ¨“9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Ì ø. Ï e%!  قال سعيد بن جبري )٢( } #$

الزبور مجيع الكتب املرتلة، والذكر أم الكتاب الذي عنده، واملعىن من بعد ما : وجماهد
الزبور التوراة والذكر : وقال ابن عباس والضحاك. كتب ذكره يف اللوح احملفوظ
الزبور كتاب داود، والذكر التوراة، : وقال الشعيب. الكتب املرتلة من بعد التوراة

%tβ  {: الزبور زبور داود والذكر القرآن، وبعد مبعىن قبل، كقوله تعاىل: وقيل x. uρ 

Ν èδ u !# u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β { )أي أمـامهـم : )٣}  χ r& uÚ ö‘ F{  يعين أرض اجلنـة، )٤( } #$

}  $ yγ èO Ì tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã šχθ ßs Î=≈ ¢Á9  دليله  يعين أمة حممد:  جماهد، قال)٥( } ∪∋⊂⊆∩ #$

θ#)  {: قوله تعاىل ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# $ oΨ s% y‰ |¹ … çν y‰ ôã uρ $ uΖ rO u‘ ÷ρ r& uρ uÚ ö‘ F{ ، وقال )٦( } #$

سلمون وهذا حكم من اهللا بإظهار الدين أراد أن أراضي الكفار يفتحها امل: ابن عباس
 . أراد باألرض األرض املقدسة: وقيل. وإعزاز املسلمني

]١٠٦ [}  ¨β Î) † Îû #x‹≈ yδ { )أي يف هذا القرآن، )٧ ،}  $ Zó≈n= t7s9 { )وصوال إىل )٨ ،

بالغا أي : وقيل. البغية أي من اتبع القرآن وعمل به وصل إىل ما يرجوه من الثواب

                                                 
 . ٩٤: سورة األنعام آية ) ١(
 . ١٠٥: ة سورة األنبياء آي) ٢(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١٠٥: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ١٠٦: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٠٦: سورة األنبياء آية ) ٨(
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يقال يف هذا الشيء بالغ وبلغة أي كفاية، والقرآن زاد اجلنة كبالغ املسافر، . كفاية
}  BΘ öθ s) Ï j9 š Ï‰ Î7≈ tã ∩⊇⊃∉∪ { )ي املؤمنني الذين يعبدون اهللا، وقال ابن عباس، أ)١ :

 أهل الصلوات اخلمس وصوم شهر  هم أمة حممد: عاملني وقال كعب األحبار
 . رمضان

]١٠٧ [}  !$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )يعين رمحة : ، قال ابن زيد)٢

هو عام يف حق من أمن ومن مل يؤمن، : وقال ابن عباس. للمؤمنني خاصة فهو رمحة هلم
فمن آمن رمحة له يف الدنيا واألخرة؟ ومن مل يؤمن فهو رمحة له يف الدنيا بتأخري العذاب 

إمنا أنا رمحة  {  عنهم ورفع املسخ واخلسف واالستئصال عنهم، وقد قال النيب

 . )٤( )٣( } مهداة

]١٠٨ [}  ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) # yrθ ãƒ  † n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïm≡ uρ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& 

šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃∇∪ { )أي أسلموا. )٥ . 

]١٠٩ [}  β Î* sù (#öθ ©9uθ s? ö≅ à)sù öΝà6çGΡsŒ# u { )أي أعلمتكم باحلرب وأن ال صلح )٦ ،

’4  {بيننا،  n?tã &!#uθ y™ ( { )يعين إنذارا بينا نستوي يف علمه ال استيذانا به دونكم )٧ ،

لتستووا : لتتأهبوا ملا يراد بكم، يعين أذنتكم على وجه نستوي حنن وأنتم يف العلم به، وقيل
                                                 

 . ١٠٦: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١٠٧: سورة األنبياء آية ) ٢(
 ). ١٥(قدمة الدارمي امل) ٣(
قال .  وصححه على شرط الشيخني٣٥ / ١ ووصله احلاكم ٩ / ١أخرجه الدارمي عن أيب صاحل مرسال ) ٤(

 ). رواه البزار والطرباين يف الصغري، ورجال البزار رجال الصحيح: (٢٥٧ / ٨اهليثمي يف اجملمع 
 . ١٠٨: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١٠٩: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٠٩: ورة األنبياء آية س) ٧(
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β÷  {يف اإلميان به  Î) uρ ü” Í‘ ÷Š r& { )يعين وما أعلم)١ ، .}  ë=ƒ Ì s% r& Θ r& Ó‰‹ Ïè t/ $ ¨Β 

šχρ ß‰ tãθ è? ∩⊇⊃∪ { )يعين القيامة)٢ ، . 

]١١٠ [}  …çµ ¯ΡÎ) ãΝn= ÷è tƒ tôγ yf ø9$# š∅ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθßϑ çFò6s? ∩⊇⊇⊃∪ { )٣( . 

]١١١ [}  ÷β Î) uρ ” Í‘ ÷Š r& … ã& ©# yè s9 { )يعين لعل تأخري العذاب عنكم كناية عن )٤ ،

π×  {غري مذكور،  uΖ ÷G Ïù { )اختبار، )٥ }  ö/ ä3 ، لريى كيف صنيعكم وهو )٦( } 9©

≈ìì  {أعلم،  tF tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩⊇⊇⊇∪ { )يعين تتمتعون إىل انقضاء آجالكم)٧ ، . 

]١١٢ [}  Ÿ≅≈ s% É b> u‘ / ä3 ÷n $# È d, pt ø: $$ Î/ 3 { )قرأ حفص عن عاصم)٨  :}  Ÿ≅≈ s% É b> u‘ 

/ ä3 ÷n قُل َربِّ اْحكُم يعين افصل بيين وبني من كذبين باحلق، : ، وقرأ اآلخرون)٩( } #$

احلق ههنا مبعىن العذاب ألنه استعجل : احكم باحلق؟ قيل: كيف قال: فإن قيل
$  {: العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر، نظريه قوله تعاىل uΖ −/ u‘ ôx tF øù $# $ uΖ oΨ ÷ t/ t ÷ t/ uρ $ uΖ ÏΒ öθ s% 

È d, ys ø9 $$ Î/ { )معناه رب احكم حبكمك احلق فحذف احلكم : ، قال أهل املعاين)١٠

وأقيم احلق مقامه واهللا تعاىل حيكم باحلق طلب منه أو مل يطلب، ومعىن الطلب ظهور 
                                                 

 . ١٠٩: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ١٠٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١١٠: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ١١١: سورة األنبياء آية ) ٤(
 . ١١١: سورة األنبياء آية ) ٥(
 . ١١١: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١١١: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١١٢ : سورة األنبياء آية) ٨(
 . ١١٢: سورة األنبياء آية ) ٩(
 . ٨٩: سورة األعراف آية ) ١٠(
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١٦٢٤ 

$  {ب يف حكمه من احلق، الرغبة من الطال uΖ š/ u‘ uρ ß≈ oΗ ÷q §9 $# ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ 

tβθ à ÅÁ s? ∩⊇⊇⊄∪ { )من الكذب والباطل)١ ، . 

                                                 
 . ١١٢: سورة األنبياء آية ) ١(
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 سورة احلج ) ٢٢(
 ....  ِإنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌمقوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم

] ١ [}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝà6−/u‘ 4 { )احذروا عقابه بطاعته، : ، أي)١}  χ Î) 

s' s!t“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# íó x« ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∪ { )والزلزلة والزلزال شدة احلركة على احلالة اهلائلة، )٢ ،

. قيام الساعة: وقيل. هي من أشراط الساعة: واختلفوا يف هذه الزلزلة فقال علقمة والشعيب
 . هده الزلزلة تكون يوم القيامة: وقال احلسن والسدي

 . زلزلة الساعة قيامها فتكون معها: ال ابن عباسوق

]٢ [}  tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t s? { )الزلزلة، : ، يعين الساعة، وقيل)٣}  ã≅ yδ õ‹ s? { )ابن )٤ 

تنسى، يقال ذهلت عن كذا إذا تركته واشتغلت بغريه عنه : تشغل، وقيل: عبـاس
}  ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& { )د ترضعه، يقالكل امرأة معها ول: ، أي)٥ :

امرأة مرضع بال هاء إذا أريد به الصفة مثل حائض وحامل، فإذا أرادوا الفعل أدخلوا 
ßì  {. اهلاء ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq { )تسقط ولدها من هول ذلك : ، أي)٦

تذهل املرضعة عن ولدها بغري فطام وتضع احلامل ما يف بطنها بغري : اليوم قال احلسن
. متام، وهذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون يف الدنيا ألن بعد البعث ال يكون محل

هذا على وجه تعظيم األمر ال على حقيقته كقوهلم : تكون يف القيامة قال. ومن قال
“  {. يريد به شدتهأصابين أمر يشيب منه الوليد  t s? uρ }¨$ ¨Ζ9 $# 3“ t≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 

                                                 
 . ١: سورة احلج آية ) ١(
 . ١: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٦(
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3“ t≈ s3 Ý¡ Î0 { )معناه وترى الناس سكارى من اخلوف وما هم بسكارى .  قال احلسن)١

£  {رى معناه وترى الناس كأهنم سكا: وقيل. مـن الشراب Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# 

Ó‰ƒ Ï‰ x© ∩⊄∪ { )٢( . 

zÏΒ  {: قوله] ٣[ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïã { )نزلت يف النضر بن )٣ 

املالئكة بنات اهللا، والقرآن أساطري األولني، : احلارث، وكان كثري اجلدل وكان يقول
ßìÎ6  {: قوله تعاىل. وكان ينكر البعث وإحياء من صار ترابا ®Ktƒ uρ { )يتبع يف جداله :  أي)٤

≅¨  {يف اهللا بغري علم،  à2 9≈ sÜø‹x© 7‰ƒ Ì̈Β ∩⊂∪ { )واملريد املتمرد الغايل العايت املستمر )٥ ،

 . يف الشر

]٤ [}  |=ÏG ä. Ïµ ø‹n= tã { )قضي على الشيطان، )٦ ،}  …çµ ¯Ρr& tΒ çν ω uθ s? { )اتبعه )٧ ،

}  …çµ ¯Ρr'sù { )يعين الشيطان )٨ ،}  …ã& —#ÅÒ ãƒ { )يضل من تواله، : ، أي)٩}  Ïµƒ Ï‰öκu‰ uρ 4’ n< Î) 

É># x‹tã ÎÏè  . ، مث ألزم احلجة، منكري البعث)١٠( } ∪⊇∩ 9$#¡¡

                                                 
 . ٢: ية سورة احلج آ) ١(
 . ٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٤: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٤: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٤: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٤: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٤: سورة احلج آية ) ١٠(
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$  {: فقال] ٥[ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) óΟ çFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ { )يف شك، : ، يعين)١}  z Ï iΒ 

Ï] ÷è t7 ø9 $# $ ¯Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø) n= yz { )أباكم أدم الذي هو أصل النسل، :  يعين)٢}   Ï iΒ 5># t è? §Ν èO 

 ÏΒ 7π x õÜ œΡ { )ته والنطفة هي املين وأصلها املاء القليـل ومجعها نطاف،  يعين ذري)٣

}  §Ν èO ô ÏΒ 7π s) n= tæ { )وهي الدم الغليظ املتجمد الطري، ومجعها علق وذلك أن )٤ ،

Ο¢  {النطفة تصري دما غليظا مث تصري حلما،  èO  ÏΒ 7π tó ôÒ •Β { )وهي حلمة قليلة )٥ ،

7π  {قدر ما ميضغ،  s) ¯= sƒ ’Χ Î ö xî uρ 7π s) ¯= sƒ èΧ { )خملقة أي تامة : قال ابن عباس وقتادة، )٦

مصورة وغري مصورة يعين : وقال جماهد. وغري خملقة غري تامة أي ناقصة اخللق
. املخلقة الولـد الذي تأيت به املرأة لوقتـه، وغري املخلقة السقـط: وقيل. السقط

}  t Î i t7 ãΨ Ï j9 öΝ ä3 s9 4 { )كما قدرتنا وحكمتنا يف تصريف أطوار خلقكم ولتستدلوا )٧ ،

لنبني لكم ما تأتون وما . وقيل. بقدرته يف ابتداء اخللق على قدرته على اإلعادة
”  {تذرون وما حتتاجون إليه يف العبادة،  É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# $ tΒ â !$ t± nΣ { )فال متجه )٨ ،

’#  {وال تسقطه،  n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β { )إىل وقت خروجها من الرحم تامة اخللق )٩ ،

                                                 
 . ٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥: ة احلج آية سور) ٢(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٩(
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Ν§  {. واملدة èO öΝ ä3 ã_ Ì øƒ éΥ { )من بطون أمهاتكم )١ }  Wξ ø ÏÛ { )صغاًرا ومل :  أي)٢

تشبيها باملصدر مثل عدل . وقيل. كر اجلمع باسم الواحديقل أطفاال ألن العرب تذ
 . وزور

}  ¢Ο èO (# þθ äó è= ö7 tF Ï9 öΝ à2 £‰ ä© r& ( { )الكمـال والقـوة، :  يعنـي)٣}  Ν à6Ζ ÏΒ uρ  ¨Β 

4† ¯û uθ tG ãƒ { )من قبل بلوغ الكرب، )٤ ،}  Ν à6Ζ ÏΒ uρ  ¨Β –Š t ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì ßϑ ãè ø9 $# { )٥( ،

Ÿξ  {اهلرم واخلرف، : أي ø‹ x6 Ï9 zΝ n= ÷è tƒ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8Ν ù= Ïæ $ \↔ ø‹ x© 4 { )يبلغ من السن : ، أي)٦

“  {: ما يتغري عقله فال يعقل شيئا مث ذكر دليال أخر على البعث فقال t s? uρ š⇓ ö‘ F{ $# 

Zο y‰ ÏΒ$ yδ { )أي يا بسة ال نبات فيها، )٧ ،}  !# sŒ Î* sù $ uΖ ø9 t“Ρ r& $ yγ øŠ n= tæ u !$ yϑ ø9 ، املطر، )٨( } #$

}  ôN ¨” tI ÷δ ، حتركت بالنبات وذلك أن األرض ترتفع بالنبات فذلك حتركها، )٩( } #$

}  ôM t/ u‘ uρ { )باهلمزة، ) ورأبت( :أبو جعفرارتفعت وزادت، وقرأ : ، أي)١٠

أراد اهتز وربا نباهتا : ارتفعت وعلت، قال املربد: وكذلك يف حم السجدة أي
طال وإمنا أنث : اهتز النبات أي. فحذف املضاف، واالهتزاز يف النبات أظهر، يقال

                                                 
 . ٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٥: سورة احلج آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٢٩ 

ôM  {ربت واهتزت، : فيه تقدمي وتأخري معناه. وقيل. لذكر األرض tF t6 /Ρ r& uρ  ÏΒ È e≅ à2 

£l ÷ρ y— 8kŠ Îγ t/ ∩∈∪ { )يسر، فهذا دليل آخر : صنف حسن يبهج به من رآه أي: ، أي)١

 . على البعث

]٦ [}  y7Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,pt ø: çµ…  {لتعلموا أن اهللا هو احلق، : ، أي)٢( } #$ ¯Ρr&uρ Ç‘øt ä† 

4’ tAöθ uΚø9$# …çµ ¯Ρr&uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩∉∪ { )٣( . 

]٧ [}  ¨β r&uρ sπ tã$¡¡9$# ×π uŠÏ?# u ω |=÷ƒ u‘ $ pκ Ïù χ r&uρ ©!$# ß]yè ö7tƒ tΒ ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9$# ∩∠∪ { )٤( . 

 ...... قوله تعاىل َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعلٍْم َولَا ُهًدى َولَا ِكَتاٍب ُمِنٍري
]٨ [}  z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ { )النضر بن احلارث، :  يعين)٥

}  Ÿω uρ “ W‰ èδ { )بيان )٦ ،}  Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9 ÏΖ •Β ∩∇∪ { )٧( . 

]٩ [}  u’ ÎΤ$ rO Ïµ ÏôÜÏã { )أي الوي عنقه: جماهد وقتادة. وقال. ، متبخترا لتكربه)٨ .

يعرض عن احلق : وقال ابن جريج. معرضا عما يدعى إليه تكربا: قال عطية وابن زيد
جانباه عن ميني ومشال وهو املوضع الذي يعطفه : اجلانب، وعطفا الرجل: والعطف. تكربا

’sŒÎ)uρ 4#  {: ريه قوله تعاىلاإلنسان أي يلويه ومييله عند اإلعراض عن الشيء، نظ n?÷G è? Ïµø‹n= tã 

                                                 
 . ٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٦: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧: ية سورة احلج آ) ٤(
 . ٨: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٨: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٨: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٩: سورة احلج آية ) ٨(
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١٦٣٠ 

$ oΨ çG≈tƒ#u 4’ ¯< uρ #ZÉ9 ò6tG ó¡ãΒ { )وقال تعاىل)١ ، :}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? öÏøó tG ó¡o„ öΝä3s9 ãΑθ ß™ u‘ «!$# 

(#÷ρ §θ s9 ÷Λàιy™ρ ââ‘ { )٢( .}  ¨≅ ÅÒã‹Ï9 tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ( { )عن دين اهللا، )٣ ،}  …çµ s9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Ó“ ÷“ Åz ( { )عذاب وهوان هو القتل ببدر، فقتل النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط )٤ ،

çµà)ƒ…  {. يوم بدر صربا É‹çΡuρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# z># x‹tã È,ƒ Ípt ø: $# ∩∪ { )٥( . 

y7  {: ويقال له] ١٠[ Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% x8#y‰tƒ ¨β r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∪ { )٦( ،

هبم بغري ذنب وهو جل ذكره على أي وجه شاء تصرف يف عبده فحكمه عدل وهو فيعذ
 . غري ظامل

zÏΒ  {: قوله تعاىل] ١١[ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ß‰ç7÷è tƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃öym ( { )اآلية نزلت يف )٧ ،

وم من األعراب كانوا يقدمون املدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدهم إذا قدم املدينة ق
هذا دين : فصح هبا جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته ذكرا وكثر ماله قال

حسن وقد أصبت فيه خريا واطمأن إليه، وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية 
ت منذ دخلت يف هذا الدين إال شرا فينقلب عن ما أصب: وأجهضت فرسه وقل ماله قال

zÏΒ  {. دينه، وذلك الفتنة فأنزل اهللا عز وجل uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ß‰ç7÷è tƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃öym ( { )٨( ،

ه من حرف الشيء وهو طرفه حنو حرف اجلبل أكثر املفسرين قالوا على شك وأصل

                                                 
 . ٧: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٥: سورة املنافقون آية ) ٢(
 . ٩: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٩: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٩: سورة احلج آية ) ٥(
 . ١٠: سورة احلج آية ) ٦(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٧(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٨(
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١٦٣١ 

واحلائط الذي كالقائم عليه غري مستقر، فقيل للشاك يف الدين أنه يعبد اهللا على 
حرف ألنه على طرف وجانب من الدين مل يدخل فيه على الثبات والتمكن 
كالقائم على حرف اجلبل مضطرب غري مستقر يعرض أن يقع يف أحد جانيب 

 ولو عبدوا اهللا يف الشكر على السراء والصرب على الضراء الطرف لضعف قيامه،
. هو املنافق يعبده بلسانه دون قلبه: مل يكونـوا على حـرف، قال احلسـن

}  ÷β Î* s ù … çµ t /$ | ¹ r & î ö y z { )عة يف معيشته، ، صحة يف جسمه وس)١}  ¨β r ' y ϑ ôÛ $ # 

 Ïµ Î/ ( { )رضي به وسكن إليه، : ، أي)٢}  ÷β Î) u ρ çµ ÷F t /$ | ¹ r & îπ u Ζ ÷F Ïù { )بالء يف )٣ ،

|  {جسده وضيق يف معيشته،  = n = s )Ρ $ # 4 ’ n ? t ã  Ïµ Îγ ô_ u ρ { )ارتـد ورجع على )٤ ،

u  {عقبه إىل الوجه الذي كان عليه من الكفر،   Å£ y z $ u ‹ ÷Ρ ‘‰9 $ ، يعين هذا )٥( } #

n  {الشاك خسر الدنيا بفوات ما كان يؤمله،  ο t  Åz F ψ $ # u ρ 4 { )بذهاب الدين )٦ ،

y  {لود يف النار واخل 7 Ï9≡ s Œ u θ èδ ãβ# u  ô£ ã‚ ø9 $ # ß Î7 ßϑ ø9 $  .  الظاهر)٧( } ∪⊆⊆∩ #

] ١٢ [}  (#θããô‰tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω …çν”àÒtƒ { )إن عصـاه لــم يعبــده، )٨ ،

}  $tΒuρ Ÿω …çµãèxΖtƒ 4 { )إن أطاعــه وعبـده )١ ،}  y7Ï9≡sŒ uθèδ ã≅≈n=Ò9$# ß‰‹Ïèt7ø9$# ∩⊇⊄∪ { )٢( ،

 . عن احلق والرشد
                                                 

 . ١١: سورة احلج آية ) ١(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٣(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٤(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٥(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٦(
 . ١١: سورة احلج آية ) ٧(
 . ١٢: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٢ 

]١٣ [}  (#θ ãã ô‰ tƒ  yϑ s9 ÿ… çν • ŸÑ Ü> t ø% r&  ÏΒ  Ïµ Ïè ø ¯Ρ 4 { )ضر عبادته، فإن :  أي)٣

هذا :  قد قال ملن ضره أقرب من نفعه وال نفع يف عبادة الصنم أصال؟ قيل:قيل
y7  {: على عـادة العـرب فإهنم يقولون ملا ال يكون أصال بعيد، كقوله Ï9≡ sŒ 

7ì ô_ u‘ Ó‰Š Ïè t/ ∩⊂∪ { )دا على معىن أنه ال رجع أصال فلما كان نفع الصنم بعي:  أي)٤

§{  {. ضره أقرب من نفعه ألنه كائن: ال نفع فيه أصال قيل ø⁄ Î6 s9 4’ n< öθ yϑ ø9 $# { )٥( :

§{  {. املعبود: وقيل. الناصر: أي ø⁄ Î6 s9 uρ ç Ï± yè ø9 الصاحب : ، أي)٦( } ∪⊃⊆∩ #$

 . واملخالط يعين الوثن، والعرب تسمي الزوج العشري ألجل املخالطة

]١٤ [}  ¨βÎ) ©!$# ã≅ Åz ô‰ãƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 4 

¨β Î) ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇⊆∪ { )٧( . 

]١٥ [}  tΒ šχ% x. Ýàtƒ β r& ©9 çν uÝÇΖtƒ ª!$# { )يعين نبيه حممدا، )٨  }  ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Íο tÅz Fψ$#uρ ÷Šß‰ôϑ u‹ù= sù A=t6 |¡Î0 { )حببل : ، أي)٩}  ’ n< Î) Ï!$ yϑ  أراد بالسماء سقف )١٠( } 9$#¡¡

 ΝèO§  {ليشدد حبال يف سقف بيته فليختنق به حىت ميوت، : البيت على قول األكثرين أي

                                                                                                                                            
 . ١٢: رة احلج آية سو) ١(
 . ١٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٣: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣: سورة ق آية ) ٤(
 . ١٣: سورة احلج آية ) ٥(
 . ١٣: سورة احلج آية ) ٦(
 . ١٤: سورة احلج آية ) ٧(
 . ١٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ١٥: سورة احلج آية ) ٩(
 . ١٥: سورة احلج آية ) ١٠(
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١٦٣٣ 

ôì sÜ ø) u‹ ø9 { )ي ليمد احلبل حىت ينقطع مث ليقطع أ: وقيل.  احلبل بعد االختناق)١

ö  {فيمـوت خمتنقـا،  ÝàΖ uŠ ù= sù ö≅ yδ ¨ t Ïδ õ‹ ãƒ … çν ß‰ ø‹ x. { )صنعـه وحيلته، )٢ ،}  $ tΒ 

àá‹ Éó tƒ ∩⊇∈∪ { )هل يذهنب كيده وحيلته غيظه معناه فليختنق : مبعىن املصدر أي) ما( )٣

غيظا حىت ميوت، وليس هذا على سبيل احلتم أن يفعله ألنه ال ميكنه القطع والنظر بعد 
. إن مل ترض هذا فاختنق ومت غيظا: االختناق واملوت، ولكنه كما يقال للحاسد

من كان يظن أن لن : املراد من السماء السماء املعروفة ومعىن اآلية: ن زيدوقال اب
ينصر اهللا نبيه ويكيد يف أمره ليقطعه عنه فليقطعه من أصله فإن أصله من السماء 

 الوحي الذي يأتيه من السماء فلينظر  فليمدد بسبب إىل السماء مث ليقطع عن النيب
  .هل يقدر على إذهاب غيظه هبذا الفعل

]١٦ [}  y7 Ï9≡x‹Ÿ2 uρ { )أي مثل ذلك يعين ما تقـدم مـن آيات القـرآن، )٤ 

}  çµ≈oΨ ø9t“Ρr& { )يعين القرآن )٥ ،}  ¤M≈tƒ#u ;M≈ oΨÉi t/ ¨β r&uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∉∪ { )٦( . 

]١٧ [}  ¨β Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u t Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ t Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ }¨θ àf yϑ ø9 $# uρ 

t Ï% ©! $# uρ (# þθ à2 u õ° r& { )عبدة األوثان، : ، يعين)٧}  ¨β Î) ©! $# ã≅ ÅÁ ø tƒ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ { )٨( ،

tΠ  {حيكم بينهم،  öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã È e≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− ∩⊇∠∪ { )١( . 

                                                 
 . ١٥: ة سورة احلج آي) ١(
 . ١٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ١٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ١٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ١٦: سورة احلج آية ) ٦(
 . ١٧: سورة احلج آية ) ٧(
 . ١٧: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٤ 

ُر قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرِض َوالشَّْمُس َوالْقََم
 ..... َوالنُُّجوُم

]١٨ [}  óΟs9r& { )أمل : ، أمل تعلم، وقيل)٢}  ts? { )بقلبك )٣ }  χ r& ©!$# 

ß‰àf ó¡o„ …çµ s9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ ãΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ãΑ$ t7Ågø: $#uρ ãyf ¤±9$#uρ 

> !#uρ ¤$! $#uρ { )ا حتول ظالهلاسجوده: ، قال جماهد)٤ . 

ما يف السماء جنم وال مشس وال قمر إال يقع ساجدا حني يغيب : وقال أبو العالية
: وقيل. مث ال ينصرف حىت يؤذن له، فيأخذ ذات اليمني حىت يرجع إىل مطلعه

سجودها مبعىن الطاعة فإنه ما من مجاد إال وهو مطيع هللا خاشع هللا مسبح له كما 
$!  {ماوات واألرض أخربنا اهللا تعاىل عن الس tG s9$ s% $ oΨ ÷ s? r& t Ïè Í← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ { )وقال يف )٥ ،

β¨  {وصف احلجارة  Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6 öκ u‰ ô ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! β  {: ، وقال تعاىل)٦( } 3 #$ Î) uρ 

 Ï iΒ > ó x« ω Î) ßx Î m7 |¡ ç„  Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2  Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡ n@ 3 { )هب حسن ، وهذا مذ)٧

×  {: قوله. موافق ألهل السنة ÏV Ÿ2 uρ z Ï iΒ Ä¨$ ¨Ζ9 من هذه األشياء كلها : ، أي)٨( } ) #$

î  {.  وكثري من الناس يعين املسلمني تسبح اهللا ÏW x. uρ ¨, ym Ïµ ø‹ n= tã Ü># x‹ yè ø9 $# 3 { )٩( ،

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٣(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٤(
 . ١١: سورة فصلت آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٨(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٥ 

 والواو  وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجود وهم مع كفرهم تسجد ظالهلم هللا
î  {: يف قوله ÏW x . u ρ ¨, y m Ïµ ø‹ n = t ã Ü># x ‹ y è ø9 $   {. ، واو االستئناف)١( } 3 # t Β u ρ Ç Íκ ç‰ 

ª ! $ $  {يهنه اهللا :  أي)٢( } # y ϑ s ù … çµ s 9  ÏΒ BΘ Ì õ3 •Β 4 { )من يذله اهللا فال :  أي)٣

β¨  {يكرمه أحد،  Î) © ! $ # ã≅ y è ø t ƒ $ t Β â ! $ t ± o يكرم ويهني : ، أي)٤( } ∪∇⊆∩ ( „

 . لشقاوة بإرادته ومشيئتهفالسعادة وا

≈›Èβ#x *  {: قوله تعاىل] ١٩[ yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ |Á tG ÷z $# ’ Îû öΝÍκÍh5u‘ ( { )جادلوا يف :  أي)٥

θ#)  {: دينه وأمره واخلصم اسم شبيه باملصدر، فلذلك قال ßϑ |Á tG ÷z  بلفظ اجلمع )٦( } #$

≅ö *  {: كقوله yδuρ y79s?r& (#àσt7tΡ ÄΝóÁ y‚ ø9$# øŒÎ) (#ρ â‘ §θ |¡n@ z># tós Ïϑ ø9$# ∩⊄⊇∪ { )تلفوا يف هذين ، واخ)٧

هم الذين بارزوا يوم بدر علي ومحزة وعبيدة وشيبة ابن ربيعة وعتبة بن : فقيل. اخلصمني
نزلت اآلية يف املسلمني وأهل الكتاب فقال : وقال ابن عباس وقتادة. ربيعة والوليد بن عتبة

: ؤمنونحنن أوىل باهللا منكم وأقدم منكم كتابا، ونبينا قبل نبيكم، وقال امل: أهل الكتاب
 ونبيكم ومبا أنزل اهللا من كتاب وأنتم تعرفون نبينا  حنن أحق باهللا آمنا بنبينا حممد

وقال جماهد وعطاء بن أيب رباح . وكتابنا وكفرمت به حسدا، فهذه خصومتهم يف رهبم
وقال بعضهم جعل األديان ستة . هم املؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا: والكليب

                                                 
 . ١٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٨: سورة احلج آية ) ٣(
  .١٨: سورة احلج آية ) ٤(
 . ١٩: سورة احلج آية ) ٥(
 . ١٩: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٢١: سورة ص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٦ 

β¨  {: يف قوله تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u š Ï%©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ { )اآلية فجعل مخسة للنار وواحدا )١ 

#Èβ *  {: فقوله تعاىل. للجنة x‹≈ yδ Èβ$ yϑ óÁ yz (#θ ßϑ |Á tG ÷z $# ’ Îû öΝ Íκ Í h5 u‘ ( { )ينصرف إليهم )٢ 

t  {:  ما للخصمني فقال فاملؤمنون خصم وسائر اخلمسة خصم مث بني اهللا Ï% ©! $$ sù 

(#ρ ã x Ÿ2 ôM yè Ï eÜ è% öΝ çλ m; Ò>$ uŠ ÏO  Ï iΒ 9‘$ ¯Ρ { )ثياب من حناس مذاب :  قال سعيد بن جبري)٣

وليس من اآلنية شيء إذا محى أشد حرا منه ومسي باسم الثياب ألهنا حتيط هبم 
=  {يلبس أهل النار مقطعات من النار، : وقال بعضهم. كإحاطة الثياب |Á ãƒ  ÏΒ 

É− öθ sù ãΝ Íκ Åρ â â‘ ãΝ‹ Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ { )هو املاء احلار الذي انتهت حرارته: ، احلميم)٤ . 

]٢٠ [}  ã yγ óÁ ãƒ  Ïµ Î/ { )يذاب باحلميم، :  أي)٥}  $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ ÍΞθ äÜ ç/ { )٦( ،

صهرت اإللية والشحم بالنار إذا أذبتهما أصهرها صهرا معناه يذاب باحلميم : يقال
الذي يصب من فوق رؤوسهم حىت يسقط ما يف بطوهنم من الشحوم واألحشاء، 

}  ßŠθ è= èg ø: $# uρ ∩⊄⊃∪ { )يشوي حرها جلودهم فتتساقط:  أي)٧ . 

;Νçλm  {: قوله تعاىل] ٢١[ uρ ßìÏϑ≈ s)¨Β ôÏΒ 7‰ƒ Ï‰tn ∩⊄⊇∪ { )سياط من حديد واحدهتا )٨ ،

ه ضربا قمعت رأسه إذا ضربت: املقمعة شبه اجلزر من احلديد، من قوهلم: مقمعة، قال الليث
 . عنيفا

                                                 
 . ٦٢: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٩: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٩: سورة احلج آية ) ٣(
 . ١٩: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٢١: ورة احلج آية س) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٧ 

]٢٢ [}  !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô ÏΒ A dΟ xî { )كلما حاولوا : ، يعين)١

ρ#)  {اخلروج من النار ملا يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم  ß‰‹ Ïã é& 

$ pκ Ïù { )إن جهنم لتجيش هبم فتلقيهم : ويف التفسري. ردوا إليها باملقامع: ، يعين)٢

إىل أعالها فرييدون اخلروج منها فتضرهبم الزبانية مبقامع احلديد فيهوون فيها 
θ#)  {. فاسبعني خري è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: : تقول هلم املالئكة: ، أي)٣( } ∪⊅⊅∩ #$

هؤالء أحد : احملرق مثل األليم والوجيع، قال الزجاج: ذوقوا عذاب احلريق، أي
 .  املؤمنونوقال يف اآلخر وهم. اخلصمني

]٢٣ [}  χ Î) ©!$# ã≅ Åz ô‰ãƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# šχ öθ ¯= pt ä† $ yγŠ Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ÏΒ 5=yδ sŒ { )مجع سوار، )٤ ،}  #Zσä9÷σä9uρ ( { )قرأ أهل )٥ ،

ههنا ويف سورة املالئكة بالنصب وافق يعقوب ههنا على معىن ) ولؤلؤا( املدينة وعاصم
حف باأللف وقرأ اآلخرون باخلفض عطفا على قوله وحيلون لؤلؤا وألهنا مكتوبة يف املصا

öΝßγ  {من ذهب،  ß™$ t7Ï9uρ $ yγŠ Ïù Öƒ Ìym ∩⊄⊂∪ { )أهنم يلبسون يف اجلنة ثياب اإلبريسم :  أي)٦

 . لرجالوهو الذي حرم لبسه يف الدنيا على ا

ÿρ#)  {: قوله تعاىل] ٢٤[ ß‰èδ uρ ’ n< Î) É=Íh‹©Ü9$# š∅ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# { )هو : ، قال ابن عباس)٧

. ال إله إال اهللا واهللا أكرب واحلمد هللا وسبحان اهللا: وقال ابن زيد. شهادة أن ال إله إال اهللا
                                                 

 . ٢٢: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٨ 

. هو قول أهل اجلنة احلمد هللا الذي صدقنا وعده: وقيل. أي القرآن: قال السديو
}  (# ÿρ ß‰ èδ uρ 4’ n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Ï‰‹ Ïϑ pt ø: ، إىل دين اهللا وهو اإلسالم واحلميد هو اهللا )١( } ∪⊇⊅∩ #$

 . احملمود يف أفعاله

β¨  {: قوله تعاىل] ٢٥[ Î) š Ï%©!$# (#ρ ãxx. tβρ‘‰ÝÁ tƒ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )عطف )٢ ،

: املستقبل عن املاضي ألن املراد من لفظ املستقبل املاضي كما قال تعاىل يف موضع آخر
}  zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )معناه إن الذين كفروا فيما تقدم : ، وقيل)٣

Ï‰Éf  {. وهم يصدون: ويصدون عن سبيل اهللا يف احلال، أي ó¡yϑ ø9$#uρ ÏΘ#tys ø9$# { )أي)٤ ، :

“  {. ويصدون عن املسجد احلرام Ï% ©!$# çµ≈ uΖù= yè y_ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 { )قبلة لصالهتم ومنسكا )٥ ،

yìÅÊ  { :ومتعبًدا كما قال ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 { )٦( .}  ¹!#uθ y™ { )قرأ حفص عن عاصم )٧ ،

¹!#uθ  {: ويعقوب y™ { )معناه : وقيل.  نصبا بإيقاع اجلعل عليه يتعدى إىل مفعولني)٨

≈ß#Å3  {مستويا فيه،  yèø9$# ÏµŠ Ïù ÏŠ$ t7ø9$#uρ 4 { )وقرأ اآلخرون بالرفع على االبتداء وما بعده )٩ ،

$¨Ä  {: خرب، ومت الكالم عند قوله ¨Ψ=Ï9 { )وأراد بالعاكف املقيم فيه، وبالبادي )١٠ 

                                                 
 . ٢٤: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٦٧: نساء آية سورة ال) ٣(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٩٦: سورة آل عمران آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٣٩ 

سواء العاكف فيه : اآلية فقال قومالطارئ املنتاب إليه من غريه، واختلفوا يف معىن 
والباد يعين يف تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه، وإليه ذهب جماهد واحلسن ومجاعة، 

املراد منه نفس املسجد احلرام ومعىن التسوية هو التسوية يف تعظيم الكعبة يف : وقالوا
 مجيع املراد منه: فضل الصالة يف املسجد احلرام والطواف بالبيت، وقال اآلخرون

احلرم، ومعىن التسوية أن املقيم والبادي سواء يف الرتول به ليس أحدمها أحق باملرتل 
يكون فيه من األخر غري أنه ال يزعج فيه أحد إذا كان قد سبق إىل مرتل، وهو قول 

. مها سواء يف البيوت واملنازل: ابن عباس وسعيد بن جبري وقتادة وابن زيد، قالوا
وز بيع دور مكة وإجارهتا، وعلى القول األول وهو األقرب إىل وعلى هذا القول ال جي

t  {: الصواب جيوز ألن اهللا تعاىل قال Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì ÷z é&  ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ Î ö tó Î/ @ d, ym { )١( ،

 فنسب )٣( )٢( } من دخل دار أيب سفيان فهو آمن {: كة يوم فتح م وقال النيب

الدار إليه نسب ملك، واشترى عمر داًرا للسجن مبكة بأربعة آالف درهم، فدل على 
 }   قوله. جواز بيعها وهذا قول طاوس وعمر بن دينار وبه قال الشافعي tΒ uρ 

÷Š Ì ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9 Î* Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµ ø% É‹ œΡ ô ÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∈∪ { )يف املسجد احلرام وهو :  أي)٤

$Š¥  {امليـل إىل الظلـم، والباء يف قوله  ys ø9 Î* Î/ { )زائدة كقوله)٥  :}  àM ç6 /Ψ s? 

Ç ÷δ ‘$! $$ Î/ { )ومعناه من يرد فيه إحلادا بظلم، وأنكر املربد أن تكون الباء زائدة )٦ ،

واختلفوا يف هذا اإلحلاد فقال .  إرادته فيه بأن يلحد بظلممعىن اآلية من تكن: وقال

                                                 
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ١(
 ). ٢/٥٣٨(، أمحد )٣٠٢٤(داود اخلراج واإلمارة والفيء ، أبو )١٧٨٠(مسلم اجلهاد والسري ) ٢(
 . ،. ١٤٠٥ / ٣) ١٧٨٠(قطعة من حديث أخرجه مسلم يف اجلهاد والسري رقم ) ٣(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٤٠ 

هو كل شيء كان منهيا عنه : وقال قوم. هو الشرك وهو عبادة غري اهللا: جماهد وقتادة
هو دخول احلرم غري حمرم أو ارتكاب : وقال عطاء. من قول أو فعل حىت شتم اخلادم

هو أن تقتل : ابن عباسوقال . شيء من حمظورات احلرم من قتل صيد أو قطع شجر
وعن جماهد أنه . فيه من ال يقتلك أو تظلم من ال يظلمك، وهذا معىن قول الضحاك

وهو : وقال حبيب بن أيب ثابت. تضاعف السيئات مبكة كما تضاعف احلسنات: قال
لو أن رجال هم خبطيئة مل تكتب عليه : وقال عبد اهللا بن مسعود. احتكار الطعام مبكة

ولو أن رجال هم بقتل رجل مبكة وهو بعدن أبني أو ببلد أخر أذاقه اهللا ما مل يعملها، 
 . إال أن يتوب: قال السدي. من عذاب أليم

 ..... قوله تعاىل َوِإذْ َبوَّأَْنا ِلِإْبَراِهيَم َمكَانَ الَْبْيِت أَنْ لَا ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا
$ øŒÎ)uρ  {: قوله تعاىل] ٢٦[ tΡù&§θ t/ zΟŠ Ïδ≡tö/\} šχ% s3tΒ ÏM øt7ø9$# { )قال ابن . وطأنا: ، أي)١

وقال مقاتل بن . جعلنا مكان البيت مبوأ إلبراهيم. قال الزجاج. بينا: وقيل. جعلنا: عباس
 أمر اهللا تعاىل إبراهيم ببناء البيت مل يدر أين وإمنا ذكر مكان البيت ألنه ملا. هيئنا: حيان

 &βr  {: قوله تعاىل. يبين فبعث اهللا رحيا خجوجا فكنست له ما حول البيت على األساس

ω ñ‚ Îô³è@ ’Î1 $ \↔ ø‹x© { )ىل إبراهيم وقلنا له ال تشرك يب شيئا، عهدنا إ:  أي)٢}  öÎdγ sÛuρ 

z ÉL ÷ t/ šÏÍ← !$ ©Ü= Ï9 { )الذين يطوفـون بالبيت، : ، أي)٣}  šÏϑ Í← !$ s)ø9$#uρ { )أي)٤  :

Æì2  {املقيمني،  ”9$#uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊄∉∪ { )املصلني: ، أي)٥ . 

                                                 
 . ٢٦: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٦: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢٦: رة احلج آية سو) ٣(
 . ٢٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة احلج آية ) ٥(
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١٦٤١ 

]٢٧ [}  β Ï iŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9   {أعلم ونادى يف الناس، :  أي)١( } #$
Æ dk pt ø: $$ Î/ { )وعلينا البالغ، فقام عليك األذان : ، فقال إبراهيم وما يبلغ صويت؟ فقال)٢

يا أيها الناس، أال إن ربكم قد بىن لكم بيتا وكتب عليكم احلج إىل : إبراهيم وقال
: البيت فأجيبوا ربكم فأجابه كل من كان حيج من أصالب اآلباء وأرحام األمهات

β  {: لبيك اللهم لبيك، قال ابن عباس وزعم احلسن أن قوله Ï iŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

Æ dk pt ø: $$ Î/ { )كالم مستأنف وإن املأمور هبذا التأذين حممد)٣   أمر أن يفعل ذلك يف 

أيها الناس قد فرض  {  قال رسول اهللا: وروى أبو هريرة قال. حجة الوداع

š‚θ  {: قوله تعاىل. )٥( )٤( } عليكم احلج فحجوا è? ù' tƒ Zω% y` Í‘ { )مشاة : ، أي)٦

’4  {على أرجلهم مجع راجل، مثل قائم وقيام وصائم وصيام،  n? tã uρ È e≅ à2 

9 ÏΒ$ |Ê { )البعري املهزول: ركبانـا علـى كـل ضامر، والضامر: ، أي)٧ .}  
š Ï? ù' tƒ  ÏΒ È e≅ ä. ? dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ { )من كل طريق بعيد)٨  . 

                                                 
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ٣(
، النسائي )٢٦٧٩(، الترمذي العلم )١٣٣٧(، مسلم احلج )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

 ). ٢/٥٠٨(، أمحد )٢(بن ماجه املقدمة ، ا)٢٦١٩(مناسك احلج 
 . ٣ / ٧ واملصنف يف شرح السنة ٩٧٥ / ٢) ١٣٣٧(أخرجه مسلم يف احلج رقم ) ٥(
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٤٢ 

]٢٨ [}  (#ρ ß‰ yγ ô± uŠ Ï j9 { )ليحضروا، )١ ،}  yì Ï≈ oΨ tΒ öΝ ßγ s9 { )قال سعيد بن )٢ ،

التجارة، وهي رواية ابن زيد عن ابن : وقال سعيد بن جبري. العفو واملغفرة: املسيب
. التجارة وما يرضي اهللا به من أمر الدنيا واآلخرة: وقال جماهد. عباس، قال األسواق

}  (#ρ ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β { )يعين عشر ذي احلجة يف قول أكثر )٣ ،

معلومات للحرص على علمها حبساهبا من أجل وقت احلج يف : قيل هلا. املفسرين
ن ابن  أهنا يوم النحر وثالثة أيام بعده، ويف رواية عطاء ع ويروى عن علي. أخرها
 . املعلومات أيام التشريق: وقال مقاتل. أهنا يوم عرفة والنحر وأيام التشريق: عباس

}  4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( { )ن من النعم، ، يعين اهلدايا والضحايا تكو)٤

واختار الزجاج أن األيام املعلومات يوم النحر وأيام التشريق ألن . وهي اإلبل والبقر والغنم
. الذكر على هبيمة األنعام يدل على التسمية على حنرها وحنر اهلدايا يكون يف هذه األيام

}  (#θè= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ { )أمر إباحة وليس بواجب، وإمنا قال ذلك ألن أهل اجلاهلية كانوا ال )٥ 

يأكلون من حلوم هداياهم شيئا واتفق العلماء على أن اهلدي إذا كان تطوعا جيوز للمهدي 
واختلفوا يف اهلدي الواجب بالشرع هل جيوز . أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع

هدي أن يأكل منه شيئا مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد احلج وفواته للم
وجزاء الصيد، فذهب قوم إىل أنه ال جيوز أن يأكل منه شيئا وبه قال الشافعي، وكذلك ما 

ال يأكل من جزاء الصيد والنذر، ويأكل مما : أوجبه على نفسه بالنذر، وقال ابن عمر
يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي : إسحاق، وقال مالكسوى ذلك، وبه قال أمحد و

                                                 
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ٥(
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وجب عليه إال من فدية األذى وجزاء الصيد واملنذور، وعند أصحاب الرأي يأكل 
 }  (#θ قوله. من دم التمتع والقران وال يأكل من واجب سوامها ßϑ Ïè ôÛ r& uρ }§ Í← !$ t6 ø9 $# 

u É) x ø9 الزمن الفقري الذي ال شيء له والبائس الذي اشتد بؤسه، : ، يعين)١( } ∪∇⊅∩ #$

 . والبؤس شدة الفقر

]٢٩ [}  ¢ΟèO (#θ àÒ ø)u‹ø9 öΝßγ sWxs? { )الوسخ والقذارة من طول الشعر ، التفث )٢

واحلاج أشعث . ما أتفثك أي ما أوسخك: واألظفار والشعث، تقول العرب ملن تستقذره
مل حيلق شعره ومل يقلم ظفره فقضاء التفث إزالة هذه األشياء ليقضوا تفثهم، : أغرب أي

 اإلبط ليزيلوا أدراهنم، واملراد منه اخلروج عن اإلحرام باحللق وقص الشارب ونتف: أي
قضاء التفث مناسك : قال ابن عمر وابن عباس. واالستحداد وقلم األظفار ولبس الثياب

هو مناسك احلج وأخذ الشارب ونتف اإلبط وحلق العانة وقلم : وقال جماهد. احلج كلها
ال نعرف التفث ومعناه إال من : قال الزجاج. التفث ههنا رمي اجلمـار: وقيل. األظفار
θ#)  {: ىلقوله تعا. القرآن èùθ ã‹ø9uρ öΝèδ u‘ρ ä‹çΡ { )أراد نذر احلج واهلدي وما : ، قال جماهد)٣

املراد منه الوفاء مبا : وقيل. ليتموها بقضائها: ينذر اإلنسان من شيء يكون يف احلج أي
والعرب تقول . د به اخلروج عما وجب عليه نذرا ومل ينذرأرا: وقيل. نذر على ظاهره

) وليوفوا( وقرأ عاصـم برواية أيب بكر. لكل من خرج عن الواجب عليه وىف بنذره
θ#)  {بنصب الواو وتشديد الفاء  èù§θ ©Üu‹ø9uρ ÏMøŠt7ø9$$ Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄∪ { )أراد به الطواف )٤ ،

الواجب عليه وهو طواف اإلفاضة يوم النحر بعد الرمي واحللق، والطواف ثالثة، طواف 
وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعا يرمل ثالثا من احلجر األسود إىل أن : القدوم

                                                 
 . ٢٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٢٩: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة احلج آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٤٤ 

هو : طواف الثاينوال. ينتهي إليه وميشي أربعا، وهذا الطواف سنة ال شيء على من تركه
طواف اإلفاضة يوم النحر بعد الرمي واحللق، وهو واجب ال حيصل التحلل من اإلحرام ما 

والطواف الثالث هو طواف الوداع ال رخصة فيه ملن أراد مفارقة مكة إىل . مل يأت به
مسافة القصر أن يفارقها حىت يطوف بالبيت سبعا فمن تركه فعليه دم إال املرأة احلائض 

ÏMøŠt7ø9$$  {: قوله.  هلا ترك طواف الوداعجيوز Î/ È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊄∪ { )واختلفوا يف معىن )١ 

مسي عتيقا ألن اهللا أعتقه من أيدي : العتيق، فقال ابن عباس وابن الزبري وجماهد وقتادة
مسي عتيقا : وقال سفيان بن عيينة. وا إىل ختريبه، فلم يظهر عليه جبار قطاجلبابرة أن يصل

مسي به ألنه قدمي وهو أول بيت وضع للناس، : ألنه مل ميلك قط وقال احلسن وابن زيد
مسي عتيق ألن اهللا أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام : يقال دينار عتيق أي قدمي، وقيل

 . الطوفان

]٣٠ [}  y7 Ï9≡sŒ { )األمر ذلك يعىن ما ذكر من أعمال احلج، :  أي)٢}  tΒ uρ 

öΝÏjàyè ãƒ ÏM≈ tΒããm «!$# { )قال . هللا وما هنى عنه وتعظيمها ترك مالبستها، أي معاصي ا)٣

احلرمة ما وجب القيام به وحرم : وقال الزجاج. حرمات اهللا ما ال حيل انتهاكها: الليث
التفريط فيه، وذهب قوم إىل أن معىن احلرمات ههنا املناسك بدليل ما يتصل هبا من 

حلرام والشهر احلرام واملسجد احلرمات ههنا البيت احلرام، والبلد ا: وقال ابن زيد. اآليات
uθ  {. احلرام واإلحرام ßγ sù ×öyz …ã& ©! y‰ΨÏã Ïµ În/u‘ 3 { )تعظيم احلرمات، خري له عند : ، أي)٤

=ôM̄  {اهللا يف اآلخرة،  Ïm é&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷ΡF{$# { )أن تأكلوها إذا ذحبتموها وهي اإلبل )٥ 

                                                 
 . ٢٩: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٠: ورة احلج آية س) ٥(
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ω  {والبقر والغنم،  Î) $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ( { )حترميه وهو قوله يف سورة املائدة ،)١ 

}  ôM tΒ Ì h ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ { )اآلية، )٢ ،}  (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù š[ ô_ Í h9 $# z ÏΒ 

Ç≈ rO ÷ρ F{ : كونوا على جانب منها فإهنا رجس، أي: عبادهتا، يقول:  أي)٣( } #$

ههنا ) من( :مبعىن الرجز وقال الزجاج: سبب الرجس، وهو العذاب والرجس
θ#)  {اجتنبوا األوثان اليت هي رجس، : للتجنيس أي ç6 Ï⊥ tF ô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9 $# ∩⊂⊃∪ { )٤( ،

هو قول املشركني يف : شهادة الزور، وقيل: وقال ابن مسعود. الكذب والبهتان: يعين
 . لبيك ال شريك لك لبيك إال شريكا هو لك متلكه وما ملك: تلبيتهم

 .... لَِّه غَْيَر ُمْشِرِكَني ِبِه َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِءقوله تعاىل ُحَنفَاَء ِل
]٣١ [}  u !$ x uΖ ãm ¬! { )خملصني له، )٥ ،}  u ö xî t Ï. Î ô³ ãΒ  Ïµ Î/ 4 { )قال )٦ ،

كانوا يف الشرك حيجون وحيرمون البنات واألمهات واألخوات وكانوا : قتادة
u  {: يسمون حنفاء، فرتلت !$ x uΖ ãm ¬! u ö xî t Ï. Î ô³ ãΒ  Ïµ Î/ 4 { )حجاًجا هللا :  أي)٧

  {. من أشرك ال يكون حنيفًا: مسلمني موحدين يعين tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3 sù 

§ yz { )سقط، : ، أي)٨}  š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 çµ  {، إىل األرض، )٩( } #$ à sÜ ÷‚ tF sù 

                                                 
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٩(
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ç ö ©Ü9 تستلبه الطري وتذهب به، واخلطف واالختطاف تناول الشيء :  أي،)١( } #$

بسرعة، وقرأ أهـل املدينـة فتخطفـه بفتح اخلاء وتشديد الطاء، أي 
ρ÷  {يتخطفـه،  r & “ Èθ ôγ s ? Ïµ Î/ ßw† Ì h9 $ ’  { متيل وتذهب به، :، أي)٢( } # Îû 5β% s 3 t Β 

9,‹ Ås y بعيد معناه أن بعد من أشرك باحلق كبعد من سقط من : ، أي)٣( } ∪⊆⊃∩ ™

 شبه حال: وقيل. السماء فذهبت به الطري، أو هوت به الريح، فال يصل حبال
املشرك حبال اهلاوي من السماء يف أنه ال ميلك لنفسه حيلة حىت يقع حبيث تسقطه 
الريح، فهو هالك ال حمالة إما باستالب الطري حلمه وإما بسقوطه إىل املكان 

شبه أعمال الكفار هبذه احلال يف أهنا تذهب وتبطل فال : السحيق، وقال احلسن
 . يقدرون على شيء منها

]٣٢ [}  y 7 Ï9≡ s Œ { )الذي ذكرت من اجتناب الرجس وقـول : ، يعين)٤

  {الزور،  t Β u ρ öΝ Ï jà y è ãƒ u  È∝ ¯ ≈ y è x © « ! $ # $ y γ ¯Ρ Î* s ù  ÏΒ ” u θ ø) s ? É>θ è= à) ø9 $ ، قـال )٥( } ∪⊅⊃∩ #

شعائر اهللا البدن واهلدي وأصلها مـن األشعار وهـو إعالمهـا : ابـن عبـاس
شعائـر : ليعلـم أهنا هـدي وتعظيمهـا استسماهنـا واستحساهنا، وقيـل

فإن تعظيمها من تقـوى : اهللا أعـالم دينه فإهنا من تقوى القلوب، أي
 . القلـوب

                                                 
 . ٣١: احلج آية سورة ) ١(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣١: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة احلج آية ) ٥(
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]٣٣ [}  ö/ä3s9 $ pκ Ïù { )يف البدن قبل تسميتها للهدى، :  أي)١}  ßìÏ≈ oΨ tΒ { )يف )٢ ،

’#  {درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهورها،  n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β { )وهو أن )٣ ،

يسميها ويوجبها هديا فإذا فعل ذلك مل يكن له شيء من منافعها، هذا قول جماهد، وقول 
اهبا معناه لكم يف اهلدايا منافع بعد إجي: وقيل. قتادة والضحاك، ورواه مقسم عن ابن عباس

وتسميتها هدًيا بأن تركبوها وتشربوا ألباهنا عند احلاجة إىل أجل مسمى، يعين إىل أن 
أراد بالشعائر املناسك ومشاهدة : وقال بعضهم. تنحروها وهو قول عطاء ابن أيب رباح

. وقيل. مكة، لكم فيها منافع بالتجارة واألسواق إىل أجل مسمى وهو اخلروج من مكة
إىل انقضاء أيام : ألجر والثواب يف قضـاء املناسك إىل أجل مسمى، أيلكم فيها منافع با

$! ΟèO¢  {احلج،  yγ = Ït xΧ { )منحرها، : ، أي)٤}  ’ n<Î) ÏM øt7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ { )منحرها :  أي)٥

Ÿξ  {: عند البيت العتيق، يريد أرض احلرم كلها، كما قال sù (#θ ç/ t ø) tƒ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 

tΠ# t ys ø9 ي عن جابر يف قصة حجة الوداع أن رسول ورو. احلرم كله:  أي)٦( } #$

ومن . )٧( } حنرت ههنا ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم {:  قال اهللا

Ο¢  {الشعائر املناسك قال معىن قوله : قال èO !$ yγ = Ït xΧ ’ n< Î) ÏM ø t7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9 $# ∩⊂⊂∪ { )٨( 

                                                 
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٢٨:  آية سورة التوبة) ٦(
 . ١٥٠ / ٧ واملصنف يف شرح السنة ٨٩٣ / ٢) ١٢١٨(أخرجه مسلم يف احلج رقم ) ٧(
 . ٣٣: سورة احلج آية ) ٨(
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أن يطوفوا به طواف الزيارة : حمل الناس من إحرامهم إىل البيت العتيق، أي: أي
 . يوم النحر

Èe≅à6Ï9uρ 7π  {: قـال اهللا تعاىل] ٣٤[ ¨Β é& { )يعين مجاعـة مؤمنـة سلفت )١ ،

$  {قبلكم،  oΨ ù= yè y_ % Z3|¡Ψ tΒ { )قرأ محزة والكسائي بكسر السني ههنا ويف آخر )٢ ،

االسم مثل املسجد واملطلع، يعين مذحبا وهو موضع القربان، وقرأ السورة، على معىن 
اآلخرون بفتح السني على املصدر، مثل املدخل واملخرج يعين إراقة الدماء وذبح القرابني، 

}  (#ρ ãä.õ‹u‹Ïj9 zΝó™ $# «!$# 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 { )عند حنرها وذحبها ومساها )٣ ،

Ïπ  {: هبيمة ألهنا ال تتكلم، وقال yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# 3 { )من البهائم مـا  وقيدها بالنعم ألن )٤

≈ö/ä3ßγ  {. ليس مـن األنعام كاخليـل والبغـال واحلمري، ال جيوز ذحبها يف القرابني s9Î* sù 

×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ { )م إله واحد، مسوا على الذبائح اسم اهللا وحده فإن إهلك: ، أي)٥}  ÿ…ã& s#sù 

(#θ ßϑ Î=ó™ r& 3 { )انقادوا وأطيعوا، )٦ ،}  ÎÅe³o0 uρ tÏG Î6 ÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ { )قال ابن عباس وقتادة)٧ ، :

وقال .  واخلبت املكان املطمئن من األرض املطمئنني إىل اهللا: وقال جماهد. املتواضعني
وقال عمر . هم الرقيقة قلوهبم: وقال الكليب. املخلصني: وقال النخعي. اخلاشعني: األخفش
 . واهم الذين ال يظلمون وإذا ظلموا مل ينتصر: بن أوس

                                                 
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة احلج آية ) ٧(
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]٣٥ [}  t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝßγ ç/θ è=è% t ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ 4’ n?tã !$ tΒ öΝåκu5$ |¹ r& { )من البالء )١ ،

ÏϑŠ‘  {واملصائب،  É)ßϑ ø9$#uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# { )املقيمني للصالة يف أوقاهتا، : ، أي)٢}  $ ®ÿ ÊΕuρ 

öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∈∪ { )يتصدقون: ، أي)٣ . 

]٣٦ [}  šχ ô‰ç7ø9$#uρ { )مجع بدنة مسيت بدنة لعظمها وضخامتها يريد اإلبل )٤ ،

َبُدنَ الرجل بدًنا وبدانةً إذا ضخم، فأما إذا سن : العظام الصحاح األجسام، يقال
 . الُبدن البقر أما الغنم فال تسمى بدنة: قال عطاء والسدي. تبديًنابدن : واسترخى يقال

}  $ yγ≈ oΨù= yè y_ /ä3s9 ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# { )من أعالم دينه، مسيت شعائر ألهنا تشعر، وهو )٥ ،

$ ö/ä3s9  { يف سنامها فيعلم أهنا هدي، أن ُتطعن حبديدة pκ Ïù ×öyz ( { )النفع يف الدنيا )٦ ،

ρ#)  {واألجـر يف العقبـى،  ã ä. øŒ $$ sù zΝ ó™ $# «! $# $ pκ ö n= tæ { )عنـد حنرها، : ، أي)٧

}  ¤∃ !# uθ ا على ثالث قوائم قد صفت رجلها وإحدى يديها : ، أي)٨( } ) ¹| قياًم

بالياء أي ) صوايف( وقرأ أيب احلسن وجماهد. لكويدها اليسرى معقولة فينحرها كذ
#  {صافية خالصة هللا ال شريك له فيها،  sŒ Î* sù ôM t7 y_ uρ $ pκ æ5θ ãΖ ã_ { )يعين)٩ ، :

: يقال.  الوقوع:سقطت بعد النحر فوقعت جنوهبا على األرض، وأصل الوجوب
                                                 

 . ٣٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٠ 

)  {وجبـت الشمس إذا سقطـت للمغيب،  #θ è= ä3 s ù $ p κ ÷] ÏΒ { )أمر إباحة، )١ ،

}  ( #θ ßϑ Ïè ôÛ r & u ρ y ì ÏΡ$ s ) ø9 $ # § t I ÷è ßϑ ø9 $ # u ρ 4 { )اختلفوا يف معنامها، فقال عكرمة )٢ ،

عطى وال يسأل، واملعتّر : وإبراهيم وقتادة القانع اجلالس يف بيته املتعفف يقنع مبا ُي
القانع الذي ال يعترض وال يسأل، : وروى العويف عن ابن عباس. الذي يسأل

قنع قانعة إذا رضي مبا قُسم : انع من القناعة يقالفعلى هذين التأويلني يكون الق
 . له

القانع الذي يسأل واملعتر الذي يتعرض : وقال سعيد بن جبري واحلسن والكليب
القانع املسكني، : وقال ابن زيد. وال يسأل، فيكون القانع من قنع قنوًعا إذا سأل

 فيتعرض هلم ألجل واملعتر الذي ليس مبسكني، وال يكون له ذبيحة جييء إىل القوم
y7  {. حلمهم Ï9≡ x‹ x. { )ا :  يعين)٣ $  {مثل ما وصفنا من حنرها قياًم yγ≈ tΡ ö ¤‚ y™ 

öΝ ä3 s9 { )نعمة منا لتتمكنوا من حنرها، )٤ ،}  öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ã ä3 ô± s? ∩⊂∉∪ { )لكي )٥ ،

 . تشكروا إنعامي عليكم

]٣٧ [}  s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çté: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ { )وذلك أن اجلاهلية كانوا إذا حنروا )٦ ،

$s9 tΑ  {: البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إىل اهللا فأنزل اهللا هذه اآلية uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ 

$ yδ äτ!$ tΒ ÏŠ { )لن : بالتاء فيهما، وقرأ العامة بالياء، قال مقاتل) تنال وتناله( ، قرأ يعقوب)٧

                                                 
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥١ 

≈Å3  {ُيرفع إىل اهللا حلومها وال دماؤها،  s9uρ ã&è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# öΝä3ΖÏΒ 4 { )ولكن ترفع إليه )١ ،

y7  {منكم األعمال الصاحلة والتقوى، واإلخالص وما أريد به وجه اهللا،  Ï9≡x‹x. $ yδ t¤‚ y™ 

ö/ä3s9 { )البدن، : ، يعين)٢}  (#ρ çÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 { )أرشدكم ملعامل دينه )٣ ،

اهللا أكرب على ما هدانا واحلمد هللا على ما أبالنا وأوالنا، : ومناسك حجه، وهو أن يقول
}  ÎÅe³o0 uρ šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ { )املوحدين: ، قال ابن عباس)٤ . 

χ *  {: قوله تعاىل] ٣٨[ Î) ©!$# ßìÏù≡y‰ãƒ Çtã t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 3 { )قرأ ابن كثري )٥ ،

باأللف يريد يدفع غائلة املشركني عن ) يدافع( ، وقرأ اآلخرون)يدفع( وأهل البصرة
βÎ) ©!$# Ÿω =Ït¨  {. املؤمنني ومينعهم عن املؤمنني ä† ¨≅ ä. 5β#§θ yz A‘θ àx. ∩⊂∇∪ { )خوان : ، يعين)٦

. خانوا اهللا فجعلوا معه شريكا وكفروا نعمه: يف أمانة اهللا كفور لنعمته، قال ابن عباس
 . من تقرب إىل األصنام بذبيحته وذكر عليها اسم غري اهللا فهو خوان كفور: قال الزجاج

 .....  ِبأَنَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعلَى َنْصِرِهْم لَقَِديٌرقوله تعاىل أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ
]٣٩ [}  tβ ÏŒé& { )قرأ أهل املدينة والبصرة وعاصم أذن بضم األلف والباقون )٧ ،

t  {أذن اهللا، : بفتحها، أي Ï%©#Ï9 šχθ è= tG≈s)ãƒ { )قرأ أهل املدينة وابن عامر وحفص )٨ ،

                                                 
 . ٣٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٧: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٣٧:  احلج آية سورة) ٤(
 . ٣٨: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٢ 

}  šχθ è= tG≈ s)ãƒ { )ن يقاتلهم املشركون، وقرأ اآلخرون  بفتح التاء يعين املؤمنني الذي)١

كان مشركو : املشركني، قال املفسرون) يقاتلون( بكسر التاء يعين الذين أذن هلم باجلهاد
 فال يزالون حمزونني من بني مضروب ومشجوج،  أهل مكة يؤذون أصحاب رسول اهللا

 هاجر اصربوا فإين مل أومر بالقتال حىت:  فيقول هلم ويشكون ذلك إىل رسول اهللا
 هذه اآلية، وهي أول آية أذن اهللا فيها بالقتال، فرتلت هذه   فأنزل اهللا رسول اهللا

نزلت هذه اآلية يف قوم بأعياهنم خرجوا مهاجرين من مكة إىل : اآلية باملدينة وقال مقاتل
öΝßγ  {املدينة، فكانوا مينعون فأذن اهللا هلم يف قتال الكفار الذين مينعوهنم من اهلجـرة،  ¯Ρr'Î/ 

(#θ ßϑ Î=àß 4 { )بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم باإليذاء، : ، يعين)٢}  ¨βÎ)uρ ©!$# 4’ n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ 

íƒ Ï‰s)s9 ∩⊂∪ { )٣( . 

]٤٠ [}  t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì ÷z é&  ÏΒ Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ Î ö tó Î/ @ d, ym { )بدل من الذين األوىل )٤ ،

}  Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à) tƒ $ oΨ š/ u‘ ª! مل خيرجوا مـن ديارهـم إال : ، يعين)٥( } 3 #$

Ÿω  {لقوهلـم ربنا اهللا وحده،  öθ s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ζ9 $# Ν åκ |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ { )٦( ،

ôM  {باجلهاد وإقامة احلدود،  tΒ Ï d‰ çλ ، قرا أهل املدينة بتخفيف الدال وقرأ )٧( } ;°

اآلخرون بالتشديد على التكثري فالتخفيف يكون للتقليل والتكثري والتشديد خيتص 

                                                 
 . ٣٩: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٩: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٤٠: آية سورة احلج ) ٦(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٣ 

ßì  {بالتكثري،  ÏΒ≡ uθ وقال . صوامع الرهبان: يعين:  قال جماهد والضحاك)١( } ¹|

Óì  {صوامع الصابئني، : قتادة u‹ Î/ uρ { )يعين بيع النصارى مجع بيعة وهي )٢ ،

≡ÔN  {كنيسـة النصـارى،  uθ n= |¹ uρ { )يعين كنائس اليهود ويسموهنـا )٣ 

‰ß  {بالعربية صلوتا،  Éf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2 õ‹ ãƒ $ pκ Ïù ãΝ ó™ $# «! $# # Z ÏV Ÿ2 3 { )يعين مساجد )٤ ،

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدم يف :  ومعىن اآلية املسلمني من أمة حممد
شريعة كل نيب مكان صالهتم، هلدم يف زمن موسى الكنائس، ويف زمن عيسى البيع 

أراد بالصلـوات صلوات :  املساجد وقال ابن زيد يف زمن حممدوالصوامع، و
χ  {. أهـل اإلسالم فإهنا ال تنقطـع إذا دخـل العـدو عليهـم u ÝÇΖ uŠ s9 uρ 

ª! $#  tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3 { )ونبيـه، ينصـر دينـه: ، يعين)٥ }  χ Î) ©! $# :” Èθ s) s9 

î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ { )٦( . 

]٤١ [}  t Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

(#öθ yγ tΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 { )هذا من صفة ناصريه ومعىن مكناهم نصرناهم : ، قال الزجاج)٧

هذه األمة : قال احلسن.  هم أصحاب حممد: على عدوهم حىت يتمكنوا يف البالد قال

                                                 
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ١(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٤١: سورة احلج آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٤ 

}  ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊆⊇∪ { )أخر أمور اخللق ومصريهم إليه يعين يبطل كل : ، يعين)١

 . ملك سوى ملكه فتصري األمور إليه بال منازع وال مدع

β  {: قوله تعاىل] ٤٢[ Î)uρ š‚θ ç/Éj‹s3ãƒ { )يعزي نبيه)٢ ،  }  ô‰s)sù ôMt/¤‹Ÿ2 öΝßγ n= ö6 s% 

ãΠöθ s% 8yθ çΡ ×Š% tæuρ ßŠθßϑ rO uρ ∩⊆⊄∪ { )٣( . 

]٤٣ [}  ãΠöθ s% uρ tΛÏδ≡tö/Î) ãΠöθ s% uρ 7Þθä9 ∩⊆⊂∪ { )٤ (. 

]٤٤ [}  Ü=≈ ys ô¹ r&uρ š t ô‰tΒ ( z> Éj‹ä.uρ 4 y›θ ãΒ àM ø‹n= øΒ r'sù t ÌÏ≈ x6ù= Ï9 { )يعين)٥ ، :

ΟèO ôΜ¢  { وأخرت عقوبتهم، أمهلتهم ßγ è?õ‹s{r& ( { )عاقبتهم، )٦ ،}  y#ø‹s3sù tβ%Ÿ2 ÎÅ3tΡ 

كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب : إنكاري، أي: ، يعين)٧( } ∪⊇⊇∩

 .  ويكذبه واهلالك خيوف به من خيالف النيب

]٤٥ [}   Éi r( s3sù { )فكم )٨ ،}  ÏiΒ >πtƒ ös% $ yγ≈ oΨõ3n= ÷δ r& { )بالنون واأللف على )٩ 

†š  {التعظيم،  Éφuρ ×π yϑ Ï9$ sß { )وأهلها ظاملون، : ، يعين)١٠}  }‘Îγ sù îπ tƒ Íρ% s{ { )١١( 

                                                 
 . ٤١: سورة احلج آية ) ١(
 . ٤٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ١٠(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٥ 

’4  {ساقطة  n?tã $ yγ Ï©ρ ããã { )على سقوفها، )١ ،}  9ø♣Î/uρ 7' s#©Üyè •Β { )يعين وكم من بئر : )٢

%9óÇs  {معطلة متروكة خمالة عن أهلها  uρ >‰‹Ï±¨Β ∩⊆∈∪ { )قال قتادة والضحاك ومقاتل)٣ ، :

جمصص : وقال سعيد بن جبري وجماهد وعطاء. شاد بناءه إذا رفعه: رفيع طويل، من قوهلم
 . من مشيد، وهو اجلص

]٤٦ [}  óΟ n= sù r& (#ρ ç Å¡ o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ كفار مكة فينظروا إىل : ، يعين)٤( } #$

tβθ  {مصارع املكذبني من األمم اخلالية،  ä3 tG sù öΝ çλ m; Ò>θ è= è% tβθ è= É) ÷è tƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u 

tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Í5 ( { )ن أخبار القرون املاضية فيعتربون هبا، ما يذكـر هلم م: ، يعين)٥

}  $ pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/ F{ $#  Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è= à) ø9 $#  ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰ Á9 $# ∩⊆∉∪ { )٦( ،

ا كقوله ç  {: ذكر اليت يف الصدور تأكيًد ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨ pg  معناه أن العمى )٧( } 2¿

: الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار يف أمر الدين، قال قتادة
 . البصر الظاهر بلغة ومتعة وبصر القلب هو البصر النافع

                                                 
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة األنعام آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٦ 

عاىل َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِبالَْعذَاِب َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوِإنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف قوله ت
 ..... َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ

]٤٧ [}  y7 tΡθ è= Éf ÷è tG ó¡ o„ uρ É># x‹ yè ø9 $$ Î/ { )نزلت يف النضر بن احلارث حيث )١ ،

  {. إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء: قال s9 uρ y# Î= øƒ ä† 

ª! $# … çν y‰ ôã uρ 4 { )فأُجنز ذلك يوم بدر)٢ ، .}  χ Î) uρ $ ·Β öθ tƒ y‰Ψ Ïã y7 Î n/ u‘ É# ø9 r( x. 7π uΖ y™ $ £ϑ Ï iΒ 

šχρ ‘‰ ãè s? ∩⊆∠∪ { )يعين يوًما من األيام الستة اليت خلق اهللا فيها :  قال ابن عباس)٣

 . السماوات واألرض
يوًما من أيام اآلخرة، والدليل عليه ما روي عن أيب سعيد : وقال جماهد وعكرمة

أبشروا يا معاشر صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم  {  قال رسول اهللا: اخلدري قال

 )٥( )٤( } ياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار مخسمائة سنةالقيامة تدخلون اجلنة قبل أغن
. يوم القيامة) مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون( :وقوله: هذه أيام اآلخرة: قال ابن زيد

. واملعىن على هذا أهنم يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام عذاهبم يف اآلخرة ألف سنة
 استعجلوه يف الثقل واالستطالة والشدة كألف معناه إن يوما من أيام العذاب الذي: وقيل

. أيام اهلموم طوال، وأيام السرور قصار: سنة مما تعدون، فكيف تستعجلونه هذا كما يقال
معناه إن يوًما عنده وألف سنة يف اإلمهال سواء ألنه قادر مىت شاء أخذهم ال يفوته : وقيل

من العذاب وتأخره، وهذا معىن شيء بالتأخري فيستوي يف قدرته وقوع ما يستعجلون به 
 . قول ابن عباس يف رواية عطاء

                                                 
 . ٤٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ٤٧: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة احلج آية ) ٣(
 ). ٣/٩٦(د ، أمح)٣٦٦٦(أبو داود العلم ) ٤(
 . يف إسناده املعلى بن زياد وفيه مقال:  قال املنذري٢٥٥ / ٥أخرجه أبو داود يف العلم ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٧ 

]٤٨ [}   Éi r( Ÿ2 uρ ÏiΒ >π tƒ ös% àMø‹n= øΒ r& $ oλm; { )يعين أمهلتها، )١ ،}  š† Éφuρ ×π yϑ Ï9$ sß ¢ΟèO 

$ pκèEõ‹s{r& ¥’ n<Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∇∪ { )٢ (. 

]٤٩ [}  ö≅ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ö/ä3s9 Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩⊆∪ { )٣ (. 

]٥٠ [}  š Ï%©!$$ sù (#θãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Μ çλm; ×ο tÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ Ìx. ∩∈⊃∪ { )٤( 
 . هو اجلنة: وقيل. الرزق الكرمي الذي ال ينقطع أبدا

]٥١ [}  t Ï% ©! $# uρ (# öθ yè y™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u { )يعين عملـوا يف إبطال آياتنـا، )٥ ،

}  t Ì“ Éf≈ yè ãΒ { )قرأ ابن كثري وأبو عمرو معجزين بالتشديد ههنا ويف سورة )٦ ،

t  {يعين مثبطني الناس عن اإلميان، وقرأ اآلخرون سبأ  Ì“ Éf≈ yè ãΒ { )باأللف )٧ 

معناه ظانني ومقدرين أهنم يعجزوننا بزعمهم . وقال قتادة. يعين معاندين مشاقني
 يعجزوننا أي يفوتوننا فال نقدر أال بعث وال نشور وال جنـة وال نار، ومعىن

y7  {عليهم،  Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ËΛ Ås pg ø: معاجزين مغالبني يريد : ، وقيل)٨( } ∪⊆∋∩ #$

 . كل واحد أن يظهر عجز صاحبه

                                                 
 . ٤٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٤٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥١: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥١: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥١:  احلج آية سورة) ٧(
 . ٥١: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٨ 

$!  {: قوله تعاىل] ٥٣، ٥٢[ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7Î= ö6 s% ÏΒ 5Αθ ß™  وهو الذي يأتيه )١( } ‘§

Ÿω  {جربيل بالوحي عياًنا،  uρ @c É<tΡ { )الذي يكون نبوته إهلاما أو مناًما، وكل  وهو)٢ 

Hω  {رسول نيب، وليس كل نيب رسوال  Î) #sŒÎ) # ©_ yϑ s? { )أحب شيئًا : أي.  قال بعضهم)٣

’  {واشتهاه وحدث به نفسه مما مل يؤمر به  s+ø9r& ß≈ sÜø‹¤±9$# þ’Îû Ïµ ÏG ¨ ÏΖøΒ é& { )يعين مراده)٤  .

إذا حدث ألقى الشيطان يف حديثه ما وجد إليه سبيال، وما من نيب : وعن ابن عباس قال
لشيطان عليه ما يرضي به قومه إال متىن أن يؤمن به قومه ومل يتمن ذلك نيب إال ألقى ا

_©#  {معىن قوله : وأكثر املفسرين قالوا. فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان yϑ s? { )يعين تال )٥ 

‡ã  { وقرأ كتاب اهللا تعاىل ألقى الشيطان يف أمنيته يعين يف تالوته، |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù= ãƒ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 Ο¢  {يبطله ويذهبه، :  أي)٦( } #$ èO ãΝ Å6 øt ä† ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 { )فيثبتها، )٧ ،

}  ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩∈⊄∪ Ÿ≅ yè ôf u‹ Ï j9 $ tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Zπ uΖ ÷F Ïù { )حمنة وبلية، : ، أي)٨

}  š Ï% ©# Ï j9 ’ Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ t ¨Β { )شك ونفاق، )٩ ،}  Ïπ u‹ Å™$ s) ø9 $# uρ { )يعين)١٠ ، :

                                                 
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٥٣ - ٥٢:سورة احلج آية ) ٨(
 . ٥٣: حلج آية سورة ا) ٩(
 . ٥٣: سورة احلج آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٥٩ 

Ν  {اجلافية،  Íκ Í5θ è= è% { )عـن قبول احلق وهم املشـركـون، )١ ،}  χ Î) uρ 

t Ïϑ Î=≈ ©à9 ’  {، املشـركني )٢( } #$ Å∀ s9 ¥−$ s) Ï© { )ضـالل، )٣ }  7‰‹ Ïè t/ ∩∈⊂∪ { )٤( 
 . يف خالف شديد: أي

]٥٤ [}  zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 : وقال السدي. ، التوحيد والقرآن)٥( } #$

çµ  {التصديق بنسخ اهللا تعاىل،  ¯Ρ r& { )الذي أحكم اهللا من آيات القرآن هو :  يعين)٦

}  ‘, ys ø9 $#  ÏΒ š Î i/ ¢‘ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãŠ sù  Ïµ Î/ { )ن اهللا، يعتقدون أنه م: ، أي)٧}  |M Î6 ÷‚ çG sù … ã& s! 

öΝ ßγ ç/θ è= è% 3 { )فتسكن إليه قلوهبم، :  يعين)٨}  ¨β Î) uρ ©! $# ÏŠ$ yγ s9 t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊆∪ { )طريق قومي هو اإلسالم: ، أي)٩ . 

]٥٥ [}  Ÿω uρ ãΑ#t“ tƒ š Ï%©!$# (#ρ ãxx. † Îû 7π tƒ óÉ∆ çµ ÷ΨÏiΒ { )شك مما ألقى ، يعين يف )١٠

. من الدين وهو الصراط املستقيم: وقيل. منه أي من القرآن: وقال ابن جريج. الشيطان
}  4 ®L ym ãΝßγ uŠÏ?ù's? èπtã$ ¡¡9$# ºπ tFøó t/ { )املوت : وقيل. القيامة: ، يعين)١١}  ÷ρ r& öΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ÛU#x‹tã 

                                                 
 . ٥٣: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥٣: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٥٤: ة سورة احلج آي) ٩(
 . ٥٥: سورة احلج آية ) ١٠(
 . ٥٥: سورة احلج آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٠ 

BΘöθ tƒ AΟŠ É)tã ∩∈∈∪ { )عذاب يوم ال ليلة له وهو يوم القيامة:  قال الضحاك وعكرمة)١ .

ومسي .  وهو يوم القيامةواألكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر ألنه ذكر الساعة من قبل
رجل : املنع، يقال: يوم بدر عقيًما ألنه مل يكن يف ذلك اليوم للكفار خري والعقم يف اللغة

 . عقيم إذا ُمنع من الولد
ألهنما مل : وقال ابن جريج. ألنه ال مثل له يف عظم أمره لقتال املالئكة فيه: وقيل

 . ُينظروا فيه إىل الليل حىت قتلوا قبل املساء
قوله تعاىل الُْملُْك َيْوَمِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم َبْيَنُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت 

 ..... النَِّعيِم
]٥٦ [}  Û ù= ßϑ ø9$# 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ { )يعين يوم القيامة، ،)٢ }  °! { )غري منازع، )٣ }  

ãΝà6øt s† öΝßγ oΨ÷ t/ 4 { )فقال تعاىل، مث بني احلكم)٤  :}  š Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# 

’ Îû ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∈∉∪ { )٥( . 

]٥٧ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρãxx. (#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝßγ s9 Ò># x‹tã ÑÎγ •Β ∩∈∠∪ { )٦( . 

]٥٨ [}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ãy_$ yδ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )طاهنم وعشائرهم يف طاعة ، فارقوا أو)٧

ΟèO (#þθ¢  {اهللا وطلب رضاه،  è=ÏFè% ÷ρ r& (#θ è?$ tΒ { )قتلوا( ، وهم كذلك، قرأ ابن عامر)٨ (

                                                 
 . ٥٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥٦: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦١ 

ãΝßγ  {بالتشديد  ¨Ψ s% ã—öuŠs9 ª!$# $»% ø— Í‘ $ YΖ|¡ym 4 { )والرزق احلسن الذي ال ينقطع أبدا وهو )١ ،

χÎ)uρ ©!$# uθ  {رزق اجلنة،  ßγ s9 çöyz šÏ% Î—≡§9$# ∩∈∇∪ { )هو قوله: ، قيل)٢ :}  ö≅t/ í!$ uŠôm r& 

y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y—öãƒ ∩⊇∉∪ { )٣( . 

]٥٩ [}  Νßγ ¨Ψ n=Åz ô‰ãŠs9 Wξ yz ô‰•Β …çµ tΡöθ |Ê ötƒ 3 { )ألن هلم فيه ما تشتهيه األنفس وتلذ )٤ ،

β¨  {األعني،  Î)uρ ©!$# íΟŠ Î= yè s9 { )بنياهتم، )٥ ،}  ÒΟŠ Î= ym ∩∈∪ { )عنهم)٦ ، . 

]٦٠ [}  * šÏ9≡sŒ { )األمر ذلك الذي قصصنا عليكم، : ، يعين)٧}  ôtΒ uρ |=s%$ tã 

È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ |=Ï%θ ãã Ïµ Î/ { )يعين قاتل املشركني : قال احلسن. ، جازى الظامل مبثل ظلمه)٨

ΝèO z§  {كما قاتلوه،  Èö ç/ Ïµ ø‹n= tã { )أتاه املشركون ، يعين ظلم بإخراجه من مرتله يعين ما)٩ 

من البغي على املسلمني حىت أحوجوهم إىل مفارقة أوطاهنم، نزلت يف قوم من املشركني 
أتوا قوما من املسلمني لليلتني بقيتا من احملرم فكره املسلمون قتاهلم وسألوهم أن يكفوا عن 
القتال من أجل الشهر احلرام فأىب املشركون وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم، وثبت 

                                                 
 . ٥٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٦٠: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٢ 

çµ̄ΡuÝÇΨ  {: سلمون هلم فنصروا عليهم، قال تعاىلامل uŠs9 ª!$# 3 { )والعقاب األول مبعىن )١ 

χ  {اجلزاء  Î) ©!$# ;θ àyè s9 Ö‘θàxî ∩∉⊃∪ { )عفا عن مساوئ املؤمنني وغفر ذنوهبم)٢  . 

]٦١ [}  š Ï9≡ sŒ { )يعين ذلك النصر )٣ }   χ r' Î/ ©! ، القادر على ما )٤( } #$

ßk  {يشاء فمن قدرته أنه  Ï9θ ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# ßk Ï9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ ©9 $# ¨β r& uρ ©! $# 7ì‹ Ïϑ y™ 

× ÅÁ t/ ∩∉⊇∪ { )٥( . 

]٦٢ [}  š Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθ ããô‰tƒ { )قرأ أهل البصرة )٦ 

ÏΒ Ïµ  {ومحزة والكسائي وحفص بالياء وقرأ اآلخرون بالتاء، يعين املشركني  ÏΡρ ßŠ uθ èδ 

ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$# χ r&uρ ©!$# uθ èδ ’ Í?yè ø9$# { )العايل على كل شيء، )٧ }  çÎ6 x6ø9$# ∩∉⊄∪ { )العظيم )٨ 

 الذي كل شيء دونه 

]٦٣ [}  óΟs9r& ts? χ r& ©!$# tΑt“Ρr& š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ ßxÎ6 óÁ çFsù ÞÚö‘ F{$# ¸ο §ŸÒ øƒ èΧ 3 { )٩( ،

χ  {بالنبات،  Î) ©! $# ì#‹ ÏÜ s9 { )بأرزاق عباده واستخراج النبات من األرض، )١ ،

}  × Î7 yz ∩∉⊂∪ { )وب العباد إذا تأخر املطر عنهم، مبا يف قل)٢ . 

                                                 
  .٦٠: سورة احلج آية ) ١(
 . ٦٠: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦١: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٦١: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٦١: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٦٣: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٣ 

]٦٤ [}  …ã&©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )عبيدا وملكا، )٣ ،}  χ Î)uρ ©!$# 

uθ ßγ s9 _ Í_ tóø9$# { )عن عباده، )٤ ،}  ß‰‹Ïϑ ys ø9$# ∩∉⊆∪ { )يف أفعاله)٥ ، . 

 ....  َتْجِري ِفي الَْبْحِر ِبأَْمِرِهقوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرِض َوالْفُلَْك
]٦٥ [}  óΟs9r& ts? ¨β r& ©!$# t¤‚ y™ /ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y7 ù= àø9$#uρ { )يعين وسخر لكم )٦ 

“  {الفلك،  ÌøgrB ’ Îû Ìós t7ø9$# Íν Íö∆ r'Î/ { )ما يف األرض الدواب اليت تركب يف : ، وقيل)٧

à7  {الرب، والفلك اليت تركب يف البحر،  Å¡ôϑ ãƒ uρ u!$ yϑ ¡¡9$# β r& yìs)s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# { )لكيال )٨ ،

ω  {تسقط على األرض،  Î) ÿÏµ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# Ä¨$ ¨Ζ9$$ Î/ Ô∃ρ âts9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉∈∪ { )٩( . 

]٦٦ [}  uθ èδ uρ ü”Ï% ©!$# öΝà2$ u‹ôm r& { )أنشأكم ومل تكونوا شيئا، : ، يعين)١٠}  §ΝèO 

öΝä3çGŠÏϑ ãƒ { )عند انقضاء آجالكم، )١١ ،}  ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† 3 { )يوم البعث للثواب )١٢ ،

β¨  {والعقاب،  Î) z≈ |¡Σ M}$# Ö‘θ àx6s9 ∩∉∉∪ { )لنعم اهللا)١٣ ، . 
                                                                                                                                            

 . ٦٣: سورة احلج آية ) ١(
 . ٦٣: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة احلج آية ) ١٠(
 . ٦٦: سورة احلج آية ) ١١(
 . ٦٦: سورة احلج آية ) ١٢(
 . ٦٦: حلج آية سورة ا) ١٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٤ 

]٦٧ [}  Èe≅ ä3Ïj9 7π̈Β é& $ uΖù= yè y_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθà6Å™$ tΡ ( { )يعين شريعة : ، قال ابن عباس)١

. موضع قربان يذحبون فيه: قال قتادة وجماهد. عيدا: وروي عنه أنه قال. هم عاملون هبا
املوضع املعتاد لعمل خري أو : واملنسك يف كالم العرب. عبادة َمألفًا يألفونهموضع : وقيل

Ÿξ  {. شر، ومنه مناسك احلج لتردد الناس إىل أماكن أعمال احلج sù y7 ¨Ψ ãã Ì“≈ oΨ ãƒ ’ Îû 

Í ö∆ F{ نزلت يف بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد . يعين يف أمر الذبائح، )٢( } 4 #$

 ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم وال تأكلون مما  بن خنيس قالوا ألصحاب النيب
ال : ال تنازعهم أنت، كما يقال: أي" ال ينازعنك"معىن قوله : قتله اهللا؟ قال الزجاج
 فيما يكون بني االثنني، وال جيوز ال ال ختاصمه، وهذا جائز: خياصمك فالن، أي

يضربنك فالن وأنت تريد ال تضربه وذلك أن املنازعة واملخاصمة ال تتم إال باثنني، 
äí  {. فإذا تـرك أحدمها فال خماصمة هناك ÷Š $# uρ 4’ n< Î) y7 Î n/ u‘ ( { )إىل اإلميان بربك، )٣ ،

}  y7 ¨Ρ Î) 4’ n? yè s9 ” W‰ èδ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∉∠∪ { )٤( . 

]٦٨ [}  β Î)uρ x8θ ä9y‰≈ y_ È≅ à)sù ª!$# ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩∉∇∪ { )٥( . 

]٦٩ [}  ª!$# ãΝä3øt s† öΝà6oΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù óΟçFΖä. ÏµŠÏù šχθ àÎ= tFøƒ rB ∩∉∪ { )٦( ،

هاب كل واحد من اخلصمني إىل خالف ما واالختالف ذ. فتعرفون حينئذ احلق من الباطل
 . ذهب إليه اآلخر

                                                 
 . ٦٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ٦٧: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة احلج آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٥ 

]٧٠ [}  óΟs9r& öΝn= ÷è s? χ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ¨βÎ) š Ï9≡sŒ { )كله، )١ ،

}  ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 { )يعين اللوح احملفوظ، )٢ ،}  ¨βÎ) š Ï9≡sŒ { )علمه جلميع ذلك، :  يعين)٣

}  ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠⊃∪ { )٤( . 

]٧١ [}  tβρ ß‰ ç6 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ óΟ s9 öΑ Í i” t∴ ãƒ  Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ { )حجة )٥ ،

$  {وبرهاًنا،  tΒ uρ }§ øŠ s9 Μ çλ m;  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ 3 { )يعين أهنـم فعلوا ما فعلوا عن جهل ال )٦ ،

$  {عن علم،  tΒ uρ t ÏΗ Í>≈ ©à= Ï9 { )للمشركني، )٧ ،}   ÏΒ 9 ÅÁ ¯Ρ ∩∠⊇∪ { )مانع )٨ ،

 . مينعهم من عذاب اهللا

]٧٢ [}  #sŒÎ)uρ 4’n?÷G è? öΝÎγ öŠn= tæ $ uΖçF≈ tƒ#u ;M≈oΨÉi t/ { )القرآن، : ، يعين)٩}  Ú’Í÷è s? ’ Îû Íνθã_ ãρ 

š Ï%©!$# (#ρ ãxx. tx6Ζßϑ ø9$# ( { )يعين اإلنكار يتبني ذلك يف وجوههم من الكراهية )١٠ ،

šχρ  {والعبوس،  ßŠ% s3tƒ šχθ äÜó¡o„ { )يقعون ويبسطون إليكم أيديهم : ، يعين)١١

                                                 
 . ٧٠: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٠: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٧٠: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧٠: ة سورة احلج آي) ٤(
 . ٧١: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٧١: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٧١: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٧١: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٩(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ١٠(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٦ 

š  {يبطشون، : وقيل. بالسوء Ï% ©!$$ Î/ šχθè= ÷G tƒ öΝÎγ öŠn= tæ $ uΖÏG≈ tƒ#u 3 { )مبحمد : ، يعين)١

سطـا عليـه وسطا به إذا تناوشه بالبطش والعنف، : يقال. وأصحابه من شدة الغيـظ
≅ö  {. وأصل السطو القهر è% { )يا حممد، )٢ ،}  Νä3ã∞Îm; tΡé'sùr& 9ht±Î0 ÏiΒ â/ä3Ï9≡sŒ 3 { )يعين )٣ ،

$‘â  {بشر لكم وأكره إليكم من القرآن الذي تستمعون،  ¨Ψ9 هي النار، :  يعين)٤( } #$

}  $ yδ y‰ tã uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ( }§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑ ø9 $# ∩∠⊄∪ { )٥( . 

 ...... قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَُه
]٧٣ [}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z>ÎàÑ ×≅ sWtΒ { )ضرب : ضرب جعل كقوهلم: ، معىن)٦

ومعىن . ى الناس وضرب اجلزية على أهل الذمة أي جعل ذلك عليهمالسلطان البعث عل
جعل املشركون األصنام شركائي فعبدوها : جعل يل شبه وشبه يب األوثان، أي: اآلية

θ#)  {ومعىن  ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 { )فاستمعوا حاهلا وصفتها، مث بني ذلك فقال: ، يعين)٧ :

}  χ Î) š Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! األصنام، قرأ يعقوب بالياء : ، يعين)٨( } #$

  {والباقون بالتاء  s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ { )واحدا يف صغره وقلته ألهنا ال تقدر عليه )٩ ،

Èθ  {والذباب واحد ومجعه القليل أذبة والكثري ذباب مثل غراب وأغربة وغربان،  s9 uρ 

                                                 
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٧ 

(#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çµ s9 ( { )يعنـي خلقـه، )١ ،}  β Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹ É)Ζ tF ó¡ o„ 

çµ ÷Ψ ÏΒ 4 { )وا يطلون األصنام بالزعفران، فإذا جف جاء الذباب كان: ، قال ابن عباس)٢

كانوا يضعون الطعام بني يدي األصنام فتقع الذباب عليه : وقال السدى. فاستلب منه
كانوا حيلون األصنام باليواقيت والآللئ وأنواع اجلواهر، : وقال ابن زيد. فيأكلن منه

طائر أو ذباب فال تقدر ويطيبوهنا بألوان الطيب فرمبا تسقط منها واحدة فيأخذها 
β  {: اآلهلة علـى استردادهـا فذلك قولـه Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© { )أي)٣  :

#y  {، وإن يسلب الذباب األصنام شيئا مما عليها ال يقدرون أن يستنقذوه منه ãè |Ê 

Ü= Ï9$ ©Ü9 $# Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ ∩∠⊂∪ { )الطالب الذباب يطلب ما يسلب من : ، قال ابن عباس)٤

: على العكس: وقيل. الطيب من الصنم، واملطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب
 . الطالب العابد واملطلوب املعبود: وقال الضحاك.  الصنم واملطلوب الذبابالطالب

]٧٤ [}  $ tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ Íν Í‘ ô‰ s% 3 { )ما عظموه حق عظمته وما عرفوه )٥ ،

ال ميتنع من الذباب وال ينتصف حق معرفته، وال وصفوه حق صفته إن أشركوا به ما 
β¨  {منه،  Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Í• tã ∩∠⊆∪ { )٦( . 

]٧٥ [}  ª!$# ’Å∀ sÜóÁ tƒ { )يعين خيتار )١ ،}  š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Wξ ß™ â‘ { )وهم )٢ 

∅š  {جربيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وغريهم،  ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# 4 { )يعين خيتار من )٣ 

                                                 
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٧٤:  سورة احلج آية )٥(
 . ٧٤: سورة احلج آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٨ 

 وغريهم من األنبياء عليهم السالم،  الناس رسال مثل إبراهيم وموسى وعيسى وحممد
نزلت حني قال املشركون أأنزل اهللا عليه الذكر من بيننا، فأخرب أن االختيار إليه خيتار من 

χ  {يشاء من خلقه  Î) ©!$# 7ì‹Ïϑ y™ ×ÅÁ t/ ∩∠∈∪ { )يعين مسيع لقوهلم بصري مبن خيتاره )٤ 

 . لرسالته

]٧٦ [}  ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ š ÷ t/ öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& { )ما قدموا :  قال ابن عباس)٥}  $ tΒ uρ 

öΝ ßγ x ù= yz 3 { )ما بني أيديهم ما عملوا وما خلفهم ما هم : وقال احلسن. ، ما خلفوا)٦

ما بني أيديهم مالئكته وكتبه ورسله قبل أن خلقهم وما : وقيل. عاملون من بعد
’  {. خلفهم أي ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم n< Î) uρ «! $# ßì y_ ö è? â‘θ ãΒ W{ $# ∩∠∉∪ { )٧( . 

]٧٧ [}  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãè Ÿ2 ö‘ $# (#ρ ß‰ àf ó™ $# uρ { )يعين صلوا ألن )٨ ،

ρ#)  {الصالة ال تكون إال بالركوع والسجود،  ß‰ ç6 ôã $# uρ öΝ ä3 −/ u‘ { )وحدوه، : ، أي)٩

}  (#θ è= yè øù $# uρ u ö y‚ ø9 صلة الرحـم ومكارم األخالق، : ، قال ابن عبـاس)١٠( } #$

                                                                                                                                            
 . ٧٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة احلج آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة احلج آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٧٧: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٧٧: احلج آية سورة ) ٩(
 . ٧٧: سورة احلج آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٦٩ 

}  öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ) ∩∠∠∪ { )واختلف. ، لكي تسعدوا وتفوزوا باجلنة)١ 

أهل العلم يف سجود التالوة عقيب قراءة هذه اآلية، فذهب قوم إىل أنه يسجد 
عندها وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وبه قال ابن املبارك 

وذهب قوم إىل أنه ال يسجد ههنا وهو قول سفيان . والشافعي وأمحد وإسحاق
كثر أهل العلم الثوري وأصحاب الرأي، وعدة سجود القرآن أربعة عشر عند أ

 . وذهب قوم إىل أنه ليس يف املفصل سجود. منها ثالث يف املفصل

ρ#)  {: قوله] ٧٨[ ß‰Îγ≈y_ uρ ’ Îû «!$# ¨,ym Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 { )جاهدوا يف سبيل اهللا : ، قيل)٢

ال ختافوا : جهاده هو استفراغ الطاقة فيه، قاله ابن عباس، وعنه أيضا أنه قالأعداء اهللا حق 
šχρ  {: يف اهللا لومة الئم فهو حق اجلهاد، كما قال تعاىل ß‰Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† 

sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 { )وقال . اعملوا هللا حق عمله واعبدوه حق عبادته: قال الضحاك ومقاتل. )٣

θ#)  {: نسخها قوله: مقاتل بن سليمان à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ . ر املفسرين، وقال أكث)٤( } #$

هو أن يطاع فال : وقال السدي. حق اجلهاد أن تكون نيته خالصة صادقة هللا عز وجل
هو جماهدة النفس وهو اجلهاد األكرب وهو حق : وقال عبد اهللا بن املبارك. يعصى
uθ  {. اجلهاد èδ öΝ ä38 u; tF ô_ $  {اختاركم لدينه، :  يعين)٥( } #$ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû 

È Ï d‰9 $# ô ÏΒ 8l t ym 4 { )ضيق، معناه أن املؤمن ال يبتلى بشيء، الذنوب إال جعل اهللا )٦ ،

 بعضها بالتوبة وبعضها برد املظامل والقصاص، وبعضها بأنواع له منه خمرجا
                                                 

 . ٧٧: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ١٦: سورة التغابن آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٧٠ 

. الكفارات، فليس يف دين اإلسالم ما ال جيد العبد سبيال إىل اخلالص من العقاب فيه
من ضيق يف أوقات فروضكم مثل هالل شهر رمضان والفطر ووقت احلج إذا : وقيل

يعين الرخص عند : تلوقال مقا. التبس ذلك عليكم وسع اهللا عليكم حىت تتيقنوا
الضرورات كقصر الصالة يف السفر والتيمم عند فقد املاء وأكل امليتة عند الضرورة 

وهو قول الكليب، . واإلفطار بالسفر واملرض والصالة قاعدا عند العجز عن القيام
احلرج ما كان على بين إسرائيل من األعمال اليت : وروي عن ابن عباس أنه قال

's  {.  اهللا عن هذه األمةكانت عليهم وضعها ©# Ï iΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 { )يعين كلمة )١ ،

نصب على اإلغراء، يعين اتبعوا ملة أبيكم : أبيكم نصب برتع حرف الصفة وقيل
 فإن قيل فما وجه  ة إبراهيم ألهنا داخلة يف ملة حممدإبراهيم، وإمنا أمرنا باتباع مل

's  {: قوله ©# Ï iΒ öΝ ä3‹ Î/ r& { )وليس كل املسلمني يرجع نسبهم إىل إبراهيم؟ قيل)٢  :

خاطب به مجيع املسلمني : يلوق. خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم
وإبراهيم أب هلم على معىن وجوب احترامه وحفظ حقه كما جيب احترام األب، 

…ÿ  {: وهو كقوله تعاىل çµ ã_≡ uρ ø— r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Β é& 3 { )وقال النيب)٣ ،  }  إمنا أنا لكم مثل

uθ  { )٥( )٤( } الوالد èδ ãΝ ä39 £ϑ y™ { )يعين أن اهللا تعاىل مساكـم )٦ ،}  t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# 

                                                 
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦: األحزاب آية سورة ) ٣(
، الدارمي )٢/٢٤٧(، أمحد )٣١٣(، ابن ماجه الطهارة وسننها )٨(، أبو داود الطهارة )٤٠(النسائي الطهارة ) ٤(

 ). ٦٧٤(الطهارة 
 ١ وابن ماجة يف الطهارة ٣٨ / ١ والنسائي يف الطهارة ١٨ / ١قطعة من حديث أخرجه أبو داود يف الطهارة ) ٥(

 / ١ ورواه املصنف ىف شرح السنة ٦٢ص ) ١٢٨( وصححه ابن حبان برقم ١٧٢ / ١ والدارمي ١١٤/ 
 . هذا حديث صحيح:  وقال٣٥٦

 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٦(
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 ÏΒ ã≅ ö6 s% { )يعين من قبل نزول القرآن يف الكتب املتقدمة)١ ، .}  ’ Îû uρ # x‹≈ yδ { )٢( 
هو يرجع إىل إبراهيم : وقال ابن زيد. ينويف الكتاب، هذا قول أكثر املفسر: يعين

: مساكم املسلمني يف أيامه، من قبل هذا الوقت ويف هذا الوقـت، وهـو قولـه
}  $ uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yè ô_ $# uρ È ÷ yϑ Î= ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒ uρ !$ uΖ ÏF −ƒ Í h‘ èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î= ó¡ •Β y7 ©9 { )٣( ،}  tβθ ä3 u‹ Ï9 

ãΑθ ß™ §9 $# # ´‰‹ Îγ x© ö/ ä3 ø‹ n= tæ { )يوم القيامة أن قد بلغكم، )٤ ،}  (#θ çΡθ ä3 s? uρ { )٥( ،

u  {أنتم،  !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 θ#)  {، أن رسلهم قد بلغتهم، )٦( } 4 #$ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ «! $$ Î/ { )قال احلسن. ، ثقوا باهللا وتوكلوا عليه)٧ :

سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما : وروي عن ابن عباس قال. متسكوا بدين اهللا
 هو التمسك االعتصام باهللا: وقيل. معناه ادعوه ليثبتكم على دينه. وقيل. يكره

uθ  {بالكتاب والسنة،  èδ óΟ ä39 s9 öθ tΒ ( { )وليكم وناصركم وحافظكم، )٨ ،}  zΝ ÷è ÏΨ sù 

4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΟ ÷è ÏΡ uρ ç ÅÁ ¨Ζ9  . ، الناصر لكم)٩( } ∪∇∠∩ #$

                                                 
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ١(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٥(
 . ٧٨: آية سورة احلج ) ٦(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة احلج آية ) ٩(
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 سورة املؤمنون ) ٢٣(
 ..... قوله تعاىل قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتِهْم َخاِشُعونَ

ô‰s% yx  {: قوله تعاىل] ١ [ n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )قد حرف تأكيد، وقال )١ ،

قد يقرب املاضي من احلال، يدل على أن الفالح قد حصل هلم وأهنم عليه يف : احملققون
قد سعد : النجاة والبقاء، قال ابن عباس. احلال وهو أبلغ من جتريد ذكر الفعل، والفالح

 . املصدقون بالتوحيد وبقوا يف اجلنة

]٢ [}  t Ï% ©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãè Ï±≈yz ∩⊄∪ { )اختلفوا يف معىن اخلشوع، فقال )٢ 

وقال . متواضعون: وقال مقاتل. خائفون: وقال احلسن وقتادة. خمبتون أذالء: ابن عباس
هو غض البصر وخفض الصوت، واخلشوع قريب من اخلضوع إال أن اخلضوع يف : جماهد
 }  ÏM دن واخلشوع يف القلب والبصر والصوت، قال اهللالب yè t± yz uρ ßN# uθ ô¹ F{ $# 

Ç≈ uΗ ÷q §= Ï9 { )عن علي)٣ ، وقال سعيد بن .  هو أن ال يلتفت ميينا وال مشاال

ى ميينه وال من على مشاله، وال يلتفت من اخلشوع هللا هو أن ال يعرف من عل: جبري
وقال ابن سريين . هو السكون وحسن اهليئة: وقال عمرو بن دينار. عز وجل
كان أصحاب : وقال أبو هريرة. هو أال ترفع بصرك عن موضع سجودك: وغريه

t  {:  يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة فلما نزل رسول اهللا Ï% ©! $# öΝ èδ ’ Îû 

öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ãè Ï±≈ yz ∩⊄∪ { )وقال عطاء.  رموا بأبصارهم إىل مواضع السجود)٤ :

اخلشوع يف الصالة هو مجع : وقيل. هو أال تعبث بشيء من جسدك يف الصالة
 . ة والذكراهلمة واإلعراض عما سواها، والتدبر فيما جيري على لسانه من القراء

                                                 
 . ١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٢: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٠٨: سورة طه آية ) ٣(
 . ٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
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t  {: قوله تعاىل] ٣[ Ï% ©!$#uρ öΝèδ Çtã Èθøó ¯=9$# šχθàÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ { )قال عطاء عن ابن )١ 

عن كل باطل وهلو وماال : وقال الزجاج. عن املعاصي: عن الشرك وقال احلسن: عباس
: ضة الكفار بالشتم والسب، قال اهللا تعاىلهو معار: وقيل. جيمل من القول والفعل

}  # sŒ Î) uρ (#ρ “ s∆ Èθ øó ¯=9 $$ Î/ (#ρ “ s∆ $ YΒ# t Å2 ∩∠⊄∪ { )إذا مسعوا الكالم القبيح أكرموا : ، أي)٢

 . أنفسهم عن الدخول فيه

]٤ [}  t Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο 4θ x.¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù ∩⊆∪ { )للزكاة الواجبة مؤدون، فعرب عن : ، أي)٣

والذين هم للعمل : الزكاة ههنا هو العمل الصاحل، أي: وقيل. التأدية بالفعل ألهنا فعل
 . الصاحل فاعلون

]٥ [}  t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθÝàÏ≈ ym ∩∈∪ { )الفرج اسم جيمع سوأة الرجل )٤ ،

 . واملرأة، وحفظ الفرج التعفف عن احلرام

]٦ [}  ω Î) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& { )مبعىن من من أزواجهم، وعلى: ، أي)٥ }  ÷ρ r& $ tΒ 

ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& { )يف حمل اخلفض يعين أو مما ملكت أمياهنم، واآلية يف الرجال ) ما( ،)٦

ρ÷  {: خاصة بدليل قوله r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& { )واملرأة ال جيوز أن تستمتع بفرج )٧ 

*öΝåκ̈ΞÎ  {. مملوكها sù çöxî šÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ { )نه ، يعين حيفظ فرجه إال من امرأته أو أمته فإ)٨

                                                 
 . ٣: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٧٢: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٤: رة املؤمنون آية سو) ٣(
 . ٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٦: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٦: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٦: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٦: سورة املؤمنون آية ) ٨(
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ال يالم على ذلك، وإمنا ال يالم فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون اإلتيان يف 
 . غري املأتى، ويف حال احليض والنفاس، فإنه حمظور وهو على فعله ملوم

]٧ [}  Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ { )التمس وطلب سوى األزواج والوالئد : ، أي)١

y7  {اململوكة،  Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ { )الظاملون املتجاوزون من احلالل إىل احلرام)٢ ، . 

]٨ [}  t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ { )على التوحيد ههنا ويف ) ألماناهتم( ، قرأ ابن كثري)٣

öΝÏδ  {: سـورة املعـارج، كقـولـه تعالـى Ï‰ôγ tãuρ { )باجلمع، )٥(  والباقـون)٤ 

 }  * ¨β كقـولـه Î) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’n< Î) $ yγ Î= ÷δr& { )٦( ،}  öΝÏδÏ‰ôγ tã uρ 

tβθ ãã≡u‘ ∩∇∪ { )ه، والعقود اليت عاقدوا الناس ، حافظون، أي حيفظون ما ائتمنوا علي)٧

عليها، يقومون بالوفاء هبا، واألمانات ختتلف فتكون بني اهللا تعاىل وبني العباد كالصالة 
والصيام والعبادات اليت أوجبها اهللا عليه، ويكون من العبيد كالودائع والصنائع فعلى العبد 

 . الوفاء جبميعها

]٩ [}  t Ï% ©!$#uρ ö/ãφ 4’n?tã öΝÍκÌE≡uθ n= ، على )صالهتم( ، قرأ محزة ة والكسائي)٨( } ¹|

$tβθÝàÏù  {. على اجلمع" صلواهتم"التوحيد، واآلخرون  pt ä† ∩∪ { )أي يداومون، على )٩ 

                                                 
 . ٧: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٧: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٨: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٨: ملؤمنون آية سورة ا) ٤(
 . أي وقرا الباقون باجلمع) ٥(
 . ٥٨: سورة النساء آية ) ٦(
 . ٨: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٩: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٩: سورة املؤمنون آية ) ٩(
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ذكر الصالة ليبني أن احملافظة عليها واجبة كما أن اخلشوع حفظها ويراعون أوقاهتا، كرر 
 . فيها واجب

]١٠ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& { )أهل هذه الصفة، )١ ،}  ãΝèδ tβθèO Í‘≡uθ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )يرثون )٢ ،

معىن الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إىل اجلنة : قال بعضهمو. منازل أهل النار من اجلنة
 . وينالوهنا كما يؤول أمر املرياث إىل الوارث

š  {: قوله تعاىل] ١١[ Ï%©!$# tβθ èOÌtƒ }¨ ÷ρ yŠöÏø9$# { )وهو أعلى اجلنة قد ذكرناه )٣ ،

$ öΝèδ  {يف سورة الكهف،  pκ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊇⊇∪ { )ال ميوتون وال خيرجون)٤ ، . 

 ..... قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا الِْإْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطٍني
$  }  ô‰s)s9uρ وقوله] ١٢[ oΨø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# { )ولد آدم، واإلنسان اسم : ، يعين)٥

'ÏΒ 7  {اجلنس يقع على، الواحد واجلمع،  s#≈ n= ß™ { )روي عن ابن عباس أنه قال)٦ ، :

هو يسيل من الظهر، والعرب : كرمةوقال ع. من بين آدم: وقال جماهد. الساللة صفوة املاء
  {: قوله. تسمي النطفة ساللة والولد سليال وساللة ألهنما مسلوالن منه Ï iΒ 

& ÏÛ ∩⊇⊄∪ { )تولدت من طني خلق أدم منه: والساللة. طني آدم: ، يعين)٧ .

                                                 
 . ١٠: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١٠: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١١: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١١: ؤمنون آية سورة امل) ٤(
 . ١٢: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٢: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ١٢: سورة املؤمنون آية ) ٧(
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  {: وقوله. دماملراد من اإلنسان هو آ: وقيل ÏΒ 7' s#≈ n = ß™ { )سل من كل :  أي)١

 . تربة

]١٣ [}  §ΝèO çµ≈oΨ ù= yèy_ Zπ xôÜçΡ { )يعين الذي هو اإلنسان جعلناه نطفة، )٢ ،}  ’Îû 9‘# ts% 

&Å3¨Β ∩⊇⊂∪ { )حريز وهو الرحم مكن وهيئ الستقرارها فيه إىل بلوغ أمدها)٣ ، . 

]١٥، ١٤ [}  ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# 

$ Vϑ≈ sà Ïã { )عظما( ، قرأ ابن عامر وأبو بكر)٤ (}  $ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: { )٥( 
يهما، وقرأ اآلخرون باجلمع ألن اإلنسان ذو عظام بسكون الظاء على التوحيد ف

$  {. بني كل خلقتني أربعون عاما: وقيـل. كثرية tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: { )أي )٦ ،

Ο¢  {ألبسنا،  èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t yz# u 4 { )اختلف املفسرون فيه، فقال ابن عباس )٧ ،

وروى ابن جريج عن . نبات األسنان والشعر: وقال قتادة. هو نفخ الروح فيه: وغريه
وروى العويف عن ابن . ذكرا أو أنثى: وعن احلسن قال. أنه استواء الشباب: جماهد
أن ذلك تصريف أحواله بعد الوالدة من االستهالل إىل االتضاع، إىل القعود : عباس

إىل القيام، إىل املشي إىل الفطام، إىل أن يأكـل ويشرب، إىل أن يبلغ احللم، ويتقلب 
x8  {. يف البالد إىل ما بعدها u‘$ t7 tF sù ª! استحق التعظيم والثناء بأنه مل : ، أي)٨( } #$

                                                 
 . ١٢: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١٣: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٣: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١٤: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١٤: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٤: رة املؤمنون آية سو) ٦(
 . ١٤: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ١٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(
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ß  {. يزل وال يزال |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: واخللق يف اللغة . املقدرين، املصورين و)١( } ∪⊇⊆∩ #$

: رجل خالق أي: يصنعون ويصنع اهللا واهللا خري الصانعني، يقال: وقال جماهد. التقدير
’þ  {: إمنا مجع اخلالقني ألن عيسى كان خيلق كما قال: وقال ابن جريج. صانع Î oΤ r& 

ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ Ï iΒ È Ï eÜ9 Ν§  {.  فأخرب اهللا عن نفسه بأنه أحسن اخلالقني)٢( } #$ èO 

/ ä3 ¯Ρ Î) y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ tβθ çF Í h‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ { )وامليت بالتشديد، واملائت الذي مل ميت بعد )٣ ،

: كقوله.  ولذلك مل جيز التخفيف ههناوسيموت، وامليت بالتخفيف من مات،
}  y 7 ¨Ρ Î) ×M Í h‹ t Β Ν åκ ¨Ξ Î) u ρ t βθ çF Í h‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )٤( . 

]١٦ [}  ¢ΟèO ö/ä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθèWyè ö7è? ∩⊇∉∪ { )٥( . 

]١٧ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ø)n= yz óΟä3s% öθ sù yìö7y™ t,Í← !#tsÛ { )سبع مساوات، مسيت طرائق : ، أي)٦

. طارقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض: لتطارقها وهو أن بعضها فوق بعض، يقال
$  {. ئكةمسيت طرائق ألهنا طرائق املال: وقيل tΒ uρ $ ¨Ζä. Çtã È,ù= sƒ ø: $# t,Î#Ï≈ xî ∩⊇∠∪ { )أي )٧ ،

à7  {: كنا هلم حافظني من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم كما قال اهللا تعاىل Å¡ôϑãƒ uρ 

u!$ yϑ ¡¡9$# βr& yìs)s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# ω Î) ÿÏµ ÏΡøŒÎ* Î/ 3 { )ما تركناهم سدى بغري أمر وهني: وقيل. )٨ .

                                                 
 . ١٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٤٩: سورة آل عمران آية ) ٢(
 . ١٥: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٦: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٧: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ١٧: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة احلج آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٧٨ 

وما كنا عن اخللق غافلني أي بنينا فوقهم مساء أطلعنا فيها الشمس والقمر : وقيل
 . والكواكب

َن السََّماِء َماًء ِبقََدٍر فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرِض َوِإنَّا َعلَى ذََهاٍب ِبِه قوله تعاىل َوأَْنَزلَْنا ِم
 ... لَقَاِدُرونَ

]١٨ [}  $ uΖø9t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# L!$ tΒ 9‘ y‰s)Î/ { )بقدر ما : قال مقاتل. ، يعلمه اهللا)١

çµ≈̈Ψ  {يكفيهم للمعيشة،  s3ó™ r'sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( { )يريد ما يبقى يف الغدران واملستنقعات )٢ ،

رض مث أخرجنا منها فأسكناه يف األ: وقيل. ينتفع به الناس يف الصيف عند انقطاع املطر
$  {ينابيع، فماء األرض كله من السماء،  ¯ΡÎ)uρ 4’ n?tã ¤U$ yδ sŒ Ïµ Î/ tβρâ‘ Ï‰≈ s)s9 ∩⊇∇∪ { )حىت )٣ ،

 . هتلكوا عطشا وهتلك مواشيكم وخترب أراضيكم

$  {: قوله تعاىل] ١٩[ tΡù't±Σ r'sù /ä3s9 Ïµ Î/ { )يعين باملاء، )٤ ،}  ;M≈̈Ζy_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ ¯Υ 

5=≈ uΖôã r&uρ { )اجلنات، ، يف)٥ }  çµ Ï.≡uθ sù ×ο uÏVx. $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθ è=ä.ù's? ∩⊇∪ { )شتاء وصيفا، وخص )٦ ،

 . النخيل واألعناب بالذكر ألهنا أكثر فواكه العرب

]٢٠ [}  Zο tyf x© uρ { )أنشأ لكم شجرة :  أي)٧}  ßl ãøƒ rB ÏΒ Í‘θ èÛ u!$ uΖøŠy™ { )٨( ،

ها، وقرأ اآلخرون بفتح. بكسر السني) سيناء( وهي الزيتون، قرأ أهل احلجاز وأبو عمرو

                                                 
 . ١٨: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١٨: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٨: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١٩: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١٩: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٩: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٢٠:  سورة املؤمنون آية )٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٧٩ 

tÏΖ  {واختلفوا يف معناه ويف  Å™ ∩⊄∪ { )يف قوله تعاىل)١  :}  Í‘θ èÛuρ tÏΖ Å™ ∩⊄∪ { )٢( 
معناه احلسن، أي من اجلبل : وقال قتادة. من جبل مبارك: معناه الربكة، أي: قال جماهد
وقال . هو باحلبشية: وقال عكرمة:  هو بالنبطية، ومعناه احلسن:وقال الضحاك. احلسن
وقال . هو بالسريانية امللتفة باألشجار: وقيل. جبل ذو شجر: معناه الشجر، أي: الكليب
هو فيعال من : وقيل. كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سينا، وسينني بلغة النبط: مقاتل

. ل الذي نودي منه موسى بني مصر وأيلةهو احلم: قال ابن زيد. السناء وهو االرتفاع
: وقال عكرمة. سينا اسم حجارة بعينها أضيف اجلبل إليها لوجودها عنده: وقال جماهد

àM  {هو اسم املكان الذي فيه هذا اجلبل،  ç6/Ψ s? Ç÷δ ‘$!$$ Î/ { )كثري وأهل البصرة ، قرأ ابن )٣

ويعقوب تنبت بضم التاء وكسر الباء وقرأ اآلخرون بفتح التاء وضم الباء، فمن قرأ بفتح 
تنبت ومعها الدهن، ومن قرأ بضم : وقيل. التاء فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون

 الباء زائدة معناه تنبت الدهن كما يقال أخذت ثوبه: التاء، اختلفوا فيه فمنهم من قال
8  {وأخذت بثوبه، ومنهم من قال نبت وأنبت لغتان مبعىن واحد،  ö6 Ï¹ uρ 

t Î= Å2 Eζ Ï j9 ∩⊄⊃∪ { )الصبغ والصباغ اإلدام الذي لون اخلبز إذ غمس فيه )٤ ،

قال . به اخلبز وال يصبغوينصبغ، واإلدام كل ما يؤكل مع اخلبز سواء ينصبغ 
الزيتون، والدهن الزيت، : جعل اهللا يف هذه الشجرة أدما ودهنا، فاألدم: مقاتل
ألن الزيتون أول : ويقال. خص الطور بالزيتون ألن أول الزيتون نبت هبا: وقال

 . شجرة نبتت يف الدنيا بعد الطوفان

                                                 
 . ٢: سورة التني آية ) ١(
 . ٢: سورة التني آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٠ 

’ βÎ)uρ ö/ä3s9¨  {: قوله سبحانه وتعاىل] ٢١[ Îû ÄΝ≈ yè÷ΡF{$# Zο uö9 Ïè s9 ( { )آية تعتربون : ، يعين)١

›ä3/  {هبا،  É)ó¡Σ { )أ أبو جعفر ههنا بالتاء وفتحها، ، قرأ العامة بالنون، وقر)٢}  $ £ϑ ÏiΒ ’Îû 

$ pκÍΞθ äÜç/ ö/ä3s9uρ $ pκ Ïù ßìÏ≈ uΖtΒ ×ο uÏVx. $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθè= ä.ù's? ∩⊄⊇∪ { )٣( . 

]٢٢ [}  $ pκö n= tã uρ ’ n?tã uρ Å7 ù=àø9$# tβθ è= yϑ øt éB ∩⊄⊄∪ { )على اإلبل يف الرب وعلى : ، يعين)٤

 . الفلك يف البحر

]٢٣ [}  ô‰ s ) s 9 u ρ $ o Ψ ù= y ™ ö‘ r & % ·nθ çΡ 4 ’ n < Î)  Ïµ ÏΒ öθ s % t Α$ s ) s ù ÉΘ öθ s )≈ t ƒ ( #ρ ß‰ ç7 ôã $ # © ! $ # { )٥( ،

$  {وحـدوه،  t Β / ä3 s 9 ô Ï iΒ >µ≈ s 9 Î) ÿ… çν ç ö x î ( { )معبـود سـواه، )٦ ،}  Ÿ ξ s ù r & 

t βθ à) −G s  . ، أفال ختافون عقوبته إذا عبدمت غريه)٧( } ∪⊃⊅∩ ?

]٢٤ [}  tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Ìãƒ β r& Ÿ≅ ÒxtG tƒ 

öΝà6ø‹n= tæ { )يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصري متبوعا وأنتم له تبع، : ، يعين)٨

}  öθ s9uρ u!$ x© ª!$# { )أال يعبد سواه، )٩ ،}  tΑt“ΡV{ Zπ s3Í≥̄≈ n= tΒ { )يعين بإبالغ الوحي )١٠ ،

                                                 
 . ٢١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٢١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٢١: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٢٣: رة املؤمنون آية سو) ٥(
 . ٢٣: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة املؤمنون آية ) ٩(
 . ٢٤: سورة املؤمنون آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨١ 

}  $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 { )ا إليه نوح ، الذي يدعون)١}  þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u t,Î!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ { )٢( ،

 . بإرسال بشر رسوال: ما مسعنا هبذا أي: وقيل

]٢٥ [}  ÷β Î) uθ èδ ω Î) 7≅ ã_ u‘  Ïµ Î/ ×π ¨Ζ Å_ { )يعين جنون، )٣ ،}  (#θ ÝÁ −/ u tI sù  Ïµ Î/ 4 ®L ym 

& Ïm ∩⊄∈∪ { )يعين إىل أن ميوت فتسترحيوا منه)٤ ، . 

]٢٦ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎΤ÷ÝÇΣ $# $ yϑ Î/ Èβθç/¤‹Ÿ2 ∩⊄∉∪ { )أعين بإهالكهم لتكذيبهم : ، يعين)٥

 . إياي

]٢٧ [}  !$ oΨ øŠym ÷ρ r'sù Ïµ ø‹s9Î) Èβ r& ÆìoΨ ô¹ $# y7 ù= àø9$# $ oΨ Ï⊥ãŠôã r'Î/ $ oΨ ÍŠôm uρ uρ #sŒÎ* sù u!$ y_ $ tΡâö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ−F9$#   

ò è= ó™ $$ sù $ pκ Ïù { )سلكته يف كذا وأسلكته فيه، : ، أدخل فيها، يقال)٦}  ÏΒ 9e≅ à2 

È ÷y ÷̀ρ y— È ÷uΖøO $# š n= ÷δ r&uρ ω Î) tΒ t,t7y™ Ïµ ø‹n= tã ãΑöθ s)ø9$# öΝßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )يعين من سبق عليه احلكم )٧ ،

Ÿω  {. باهلالك uρ  Í_ ö7ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß ( Νåκ̈ΞÎ) šχθ è% {øó•Β ∩⊄∠∪ { )٨ (. 

                                                 
 . ٢٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٢٤: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٢ 

أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُِل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن قوله تعاىل فَِإذَا اْسَتَوْيَت 
 .... الْقَْوِم الظَّاِلِمَني

]٢٩، ٢٨ [}  #sŒÎ* sù |M ÷ƒ uθ tG ó™ MΡr& tΒ|  {، اعتدلت )١( } #$ uρ y7 tè̈Β ’ n?tã Å7ù= àø9$# È≅ à)sù 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©!$# $ oΨ9¤f tΡ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∇∪ { )يعين الكافرين، )٢ ،}  ≅è% uρ Éb> §‘  Í_ ø9Ì“Ρr& 

Zω u”∴ãΒ %Z.u‘$ t7•Β { )بفتح امليم وكسر الزاي، أي يريد ) مرتال( ، قرأ أبو بكر عن عاصم)٣

هو األرض بعد الرتول، وحيتمل : هذا هو السفينة بعد الركوب، وقيل: موضع الرتول، قيل
 مرتال بضم امليم وفتح الزاي أي أنه أراد يف السفينة، وحيتمل بعد اخلروج وقرأ الباقون

إنزاال، مباركا، فالربكة يف السفينة النجاة ويف الرتول بعد اخلروج كثرة النسل من أوالده 
MΡr&uρ çöyz t,Î!Í”∴ßϑ|  {الثالثة،  ø9$# ∩⊄∪ { )٤( . 

]٣٠ [}  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )يعين الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهالك )٥ ،

M≈tƒ;  {أعداء اهللا  Uψ { )لدالالت على قدرته، )٦ }  βÎ)uρ $ ¨Ζä. tÎ= tG ö7ßϑ s9 ∩⊂⊃∪ { )يعين)٧ ، :

خمتربين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكريه لننظر : وما كنا إال مبتلني أي: وقد كنا وقيل
 . ما هم عاملون قبل نزول العذاب هبم

                                                 
 . ٢٨: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٢٨: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة املؤمنون آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٣ 

]٣١ [}  ¢Ο èO $ tΡ ù' t±Σ r& . ÏΒ óΟ Ïδ Ï‰ ÷è t/ { )مـن بعد إهالكهم، )١ ،}  $ ºΡ ö s% 

t Ì yz# u ∩⊂⊇∪ { )٢( . 

]٣٢ [}  $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ { )صاحلا وقومه: وقيل.  هودا وقومه، يعين)٣ .

Èβr& (#ρ  {واألول أظهر،  ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî ( Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊄∪ { )٤( . 

]٣٣ [}  tΑ$ s% uρ _| yϑ ø9$# ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ Ï!$ s)Î= Î/ Íο tÅz Fψ$# { )أي املصري )٥ ،

≈öΝßγ  {إىل اآلخرة  oΨøùtø?r& uρ { )نعمناهم ووسعنا عليهم، )٦ ،}  ’Îû Íο 4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒ !#x‹≈ yδ 

ω Î) ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ã≅ ä.ù'tƒ $ £ϑÏΒ tβθè= ä.ù's? çµ ÷ΖÏΒ ÛUtô±o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθç/uô³n@ ∩⊂⊂∪ { )يعين مما تشربون )٧ ،

 . منه
]٣٤ [}  ÷ È⌡s9uρ ΟçF÷è sÛr& #Z|³o0 ö/ä3n= ÷WÏiΒ ö/ä3¯ΡÎ) #]ŒÎ) tβρ çÅ£≈ y‚  . ، ملغبونون)٨( } ∪⊇⊃∩ 9©

]٣٥ [}  ö/ä.ß‰Ïè tƒ r& ö/ä3¯Ρr& #sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟçFΖä.uρ $ \/# tè? $̧ϑ≈ sàÏã uρ /ä3¯Ρr& šχθã_ tøƒ ’Χ ∩⊂∈∪ { )من )٩ ،

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم : قبوركم أحياء وأعاد إنكم ملا طال الكالم، ومعىن الكالم
 . ترابا وعظاما خمرجون؟ وكذلك هو يف قراءة عبد اهللا

                                                 
 . ٣١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٣١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٣٣: ة سورة املؤمنون آي) ٦(
 . ٣٣: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٤ 

]٣٦ [}  * |N$ pκ ö yδ |N$ pκ ö yδ $ yϑ Ï9 tβρ ß‰ tãθ è? ∩⊂∉∪ { )هي : ، قال ابن عباس)١

هيهـات ( بعيـد مـا توعـدون، قـرأ أبو جعفـر: كلمـة بعـد، أي
بكسر التاء، وقرأ نصر ابن عاصم بالضم، وكلها لغات صحيحة فمن ) هيهات

ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث، ومن كسر نصب جعله مثل أين وكيف، 
جعله مثل أمس وهؤالء، ووقف عليها أكثر القراء بالتاء، ويروى عن الكسائي 

 . الوقف عليها باهلاء

]٣٧ [}  ÷β Î) } ‘ Ïδ { )يعنون الدنيـا، )٢ ،}   ω Î) $ o Ψ è?$ u Š y m $ u ‹ ÷Ρ ‘‰9 $ # ßNθ ßϑ t Ρ 

$ u Š øt w Υ u ρ { )حنيا ومنوت ألهنم كانوا ينكرون : فيه تقدمي وتأخري، أي: ، قيل)٣

. ميوت قوم وحييا قوم: وقيل. ميوت اآلباء وحييا األبناء: وقيل. البعث بعد املوت
}  $ t Β u ρ ß øt w Υ t  ÏOθ ãè ö7 y ϑ Î/ ∩⊂∠∪ { )مبنشرين بعد املوت)٤ ، . 

]٣٨ [}  ÷β Î) u θ èδ { )يعنــي الرسـول، )٥ ،}   ω Î) î≅ ã_ u ‘ 3 “ u  t I øù $ # ’ n ? t ã 

« ! $ # $ \/ É‹ Ÿ 2 $ t Β u ρ ß øt w Υ … çµ s 9 š  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊂∇∪ { )مبصدقني بالبعث بعـد )٦ ،

 . املوت

                                                 
 . ٣٦: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٣٧: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٣٨: ون آية سورة املؤمن) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٥ 

]٤٠، ٣٩ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎΤ÷ÝÇΡ$# $ yϑ Î/ Èβθç/¤‹x. ∩⊂∪ { )١( .}  tΑ$ s% $ £ϑ tã 9≅‹ Î= s% { )٢( ،

ßs£  {صلة، ) ما( عن قليل و: أي Î6 óÁ ã‹©9 { )ليصرين، )٣ ،}  tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊆⊃∪ { )على )٤ ،

 . كفرهم وتكذيبهم

]٤١ [}  ãΝ åκ øE x‹ s{ r' sù èπ ys øŠ ¢Á9 È  {، يعين صيحة العذاب، )٥( } #$ d, ys ø9 $$ Î/ { )٦( ،

صـاح هبم جربيل صيحة فتصدعت قلوهبم، : وقيـل. ة اهلالكـأراد بالصيح: قيل
}  öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù [ !$ sV äî 4 { )ه، وهو ما حيمله السيل من حشيش وعيدان شجر، معنا)٧ :

#  {صريناهم هلكـى فيبسـوا يبس الغثـاء من نبات األرض،  Y‰ ÷è ç7 sù ÏΘ öθ s) ù= Ï j9 

t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆⊇∪ { )٨( . 

]٤٢ [}  ¢ΟèO $ tΡù't±Σ r& .ÏΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ $ ºΡρ ãè% š Ìyz# u ∩⊆⊄∪ { )أقواما آخرين: ، يعين)٩ . 

]٤٤ [}  §ΝèO $ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ #uøIs? ( { )مترادفني يتبع بعضهم بعضا غري : ، يعين)١٠

يقال :  كل نبيني زمانا طويال وهي فعلى من املواترة، قال األصمعيمتواصلني، ألن بني
$ .ä≅¨  {. واترت اخلرب إذا أتبعت بعضه بعضا وبني اخلربين مهملة tΒ u!% y` Zπ ¨Βé& $ oλé;θ ß™§‘ çνθ ç/¤‹x. 

                                                 
 . ٣٩: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٤٠: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٤١: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٤١: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٤١: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٤١: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٤٢: ملؤمنون آية سورة ا) ٩(
 . ٤٤: سورة املؤمنون آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٦ 

4 $ oΨ ÷è t7ø?r'sù Νåκ|Õ÷è t/ $ VÒ÷è t/ { )أهلكنـا بعضهم يف إثر بعض، : ، باهلالك، أي)١}  öΝßγ≈ oΨ ù= yèy_ uρ 

y]ƒ ÏŠ% tnr& 4 { )يعين مسرا وقصصا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأهنم، وهي مجع )٢ ،

إمنا هو يف الشر وأما يف اخلري فال يقال : قال األخفش. مجع حديث: لوقي. أحدوثة
#  {جعلتهم أحاديث وأحدوثة إمنا يقال صار فالن حديثا،  Y‰ ÷è ç7 s ù 5Θ öθ s ) Ï j9  ω 

t βθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊆⊆∪ { )٣( . 

 .....  ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأََخاُه َهاُرونَ ِبآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمِبٍنيقوله تعاىل
]٤٥ [}  §ΝèO $ uΖù= y™ ö‘ r& 4† y›θãΒ çν$ yz r&uρ tβρã≈ yδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9≈ sÜù= ß™ uρ AÎ7•Β ∩⊆∈∪ { )يعين )٤ ،

 . وغريمها. جة بينة من اليد والعصاحب

]٤٦ [}  4’ n< Î) šχ öθ tãöÏù Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (#ρ çy9 õ3tFó™ $$ sù { )تعظموا عن اإلميان، )٥ ،}  (#θ çΡ% x.uρ 

$ ·Β öθ s% t,Î!$ tã ∩⊆∉∪ { )متكربين قاهرين بالظلم)٦ ، . 

]٤٧ [}  (#þθ ä9$ s)sù { )يعين فرعون وقومه، )٧ ،}  ßÏΒ ÷σçΡr& È ø u|³t6 Ï9 $ uΖÎ= ÷WÏΒ { )يعين)٨ ، :

$  {موسى وهارون،  yϑ ßγ ãΒ öθ s% uρ $ uΖs9 tβρ ß‰Î7≈ tã ∩⊆∠∪ { )مطيعون متذللون والعرب تسمي )٩ 

 . كل من دان للملك عابدا له
                                                 

 . ٤٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٤٤: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٤٧: ورة املؤمنون آية س) ٨(
 . ٤٧: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٧ 

]٤٨ [}  $ yϑ èδθç/¤‹s3sù (#θçΡ% s3sù š∅ ÏΒ tÅ3n= ôγ ßϑ ø9$# ∩⊆∇∪ { )بالغرق)١ ، . 

]٤٩ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# { )التوراة، )٢ ،}  óΟßγ ¯= yè s9 tβρ ß‰tG öκu‰ ∩⊆∪ { )٣( ،

 . أي لكي يهتدي به قومه

]٥١، ٥٠ [}  $ uΖ ù= yè y_ uρ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ÿ… çµ ¨Β é& uρ Zπ tƒ# u { )داللة على قدرتنا، ومل يقل )٤ ،

: معناه جعلنا كل واحد منهما آية، كقوله تعاىل: وقيل. ةمعناه شأهنما آي: آيتني، قيل
}  $ tG ù= Ï. È ÷ tF ¨Ζ yf ø9 $# ôM s?# u $ yγ n= ä. é& { )٥( .}  !$ yϑ ßγ≈ oΨ ÷ƒ uρ# u uρ 4’ n< Î) ;ο uθ ö/ u‘ { )الربوة املكان )٦ ،

هي دمشق، وهو : املرتفع من األرض، واختلفت األقوال فيها، فقال عبد اهللا بن سالم
هي : وقال أبو هريرة. غوطة دمشق: قول سعيد بن املسيب ومقاتل، وقال الضحاك

وقال . قدس، وهو قول قتادة وكعبهي بيت امل: وقال عطاء عن ابن عباس. الرملة
. هي مصر: وقال ابن زيد. هي أقرب األرض إىل السماء بثمانية عشر ميال: كعب

#ÏN  {. أرض فلسطني: وقال السدي sŒ 9‘# t s% { )مستوية منبسطة واسعة :  أي)٧

&  {.  عليها ساكنوهايستقر Ïè tΒ uρ ∩∈⊃∪ { )فاملعني املاء اجلاري الظاهر الذي )٨ ،

$  {: قوله. تراه العيون، مفعول من عانه يعنيه إذا أدركه البصر pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ß™ ”9 $# { )٩( ،

                                                 
 . ٤٨: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٤٩: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٥٠:  سورة املؤمنون آية )٨(
 . ٥١: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٨ 

 وحده على  أراد به حممد: قال احلسن وجماهد وقتادة والسدي والكلىب ومجاعة
: أراد به عيسى وقيل: وقال بعضهم. مذهب العرب يف خماطبة الواحد بلفظ اجلماعة

θ#)  {أراد به مجيع الرسل عليهم السالم،  è= ä. z ÏΒ ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 ، أي احلالالت، )١( } #$

}  (#θ è= uΗ ùå $# uρ $ ·s Î=≈ الستقامـة على ما توجبه الشريعة، ، الصالح هـو ا)٢( } ) ¹|

}  ’ Î oΤ Î) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×Λ Î= tæ ∩∈⊇∪ { )٣( . 

]٥٢ [}  ¨β Î) uρ ÿ Íν É‹≈ yδ { )قرأ أهل الكوفة وإن بكسر األلف على االبتداء )٤ 

وقرأ الباقـون بفتـح األلف وخفف ابن عامـر النون وجعل إن صلة جمازه وهذه 
}  óΟ ä3 çF ¨Β é& { )قرأ الباقون بتشديد النون على معىن وبأن هذا تقديره بأن هذه )٥ 

Zπ  {متكم، أي ملتكم وشريعتكم اليت أنتم عليها، أ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ { )أي ملة واحدة )٦ ،

$O  {وهي اإلسالم؟  tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨? $$ sù ∩∈⊄∪ { )معناه : اتقوين هلذا، وقيل:  أي)٧

$O  {أمرتكم مبا أمرت به املرسلني من قبلكـم فأمركـم واحـد  tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ 

Èβθ à) ¨? $$ sù ∩∈⊄∪ { )أعلموا أن هذه : هو نصب بإضمار فعل، أي:  فاحذروين وقيل)٨

 . تكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقونأمتكم أي مل

                                                 
 . ٥١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٥١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٥١: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة املؤمنون آية ) ٦(
  .٥٢: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٨٩ 

]٥٣ [}  (#þθ ãè©Üs)tG sù Οèδ tøΒ r& { )دينهم، )١ ،}  öΝæη uΖ÷ t/ { )تفرقوا فصاروا فرقا)٢  

فرقا وقطعا خمتلفة، واحدها زبور وهو : أي. )٣( } ) —ç/ã\#  {يهودا ونصارى وجموسا، 

tt/ã— Ï‰ƒ  {. الفرقة والطائفة، ومثله الزبرة ومجعها زبر، ومنه Ï‰pt ø: صاروا فرقا :  أي)٤( } ) #$

كتبا : أي) زبرا( :بفتح الباء، قال قتادة وجماهد) زبرا( وقرأ بعض أهل الشام. كزبر احلديد
جعلوا كتبهم قطعا : وقيل. يعين دان كل فريق بكتاب غري الكتاب الذي دان به اآلخرون

“÷<¥ .ä≅‘  {وا بالبعض، وحرفوا البعض خمتلفة آمنوا بالبعض وكفر Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 { )٥( 
tβθ  {مبا عندهم منهم الذين، : أي ãm Ìsù ∩∈⊂∪ { )ومسرورون معجبون)٦  . 

]٥٤ [}  öΝèδ ö‘ x‹sù ’ Îû óΟÎγ Ï?t÷Η wð { )يف كفرهم وضاللتهم، وقيل: ، قال ابن عباس)٧ :

4  {غفلتهم : عمايتهم، وقيل ®L ym AÏm ∩∈⊆∪ { )إىل أن ميوتوا)٨ ، . 

]٥٥ [}  tβθç7|¡øt s† r& $ yϑ ¯Ρr& /èφ‘‰Ïϑ çΡ Ïµ Î/ ÏΒ 5Α$ ¨Β tÏΖt/uρ ∩∈∈∪ { )ما نعطيهم وجنعله )٩ 

 . مددا هلم من املال والبنني يف الدنيا

                                                 
 . ٥٣: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٥٣: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٥٥: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٠ 

]٥٦ [}  äí Í‘$ |¡èΣ öΝçλm; ’ Îû ÏN≡uösƒ ø: جنعل هلم يف اخلريات ونقدمها ثوابا : ، أي)١( } 4 #$

≅  {ألعماهلم ملرضاتنا عنهم،  t/ ω tβρããè ô±o„ ∩∈∉∪ { )مث ذكر . ، إن ذلك استدراج هلم)٢

 : املسارعني يف اخلريات فقال

]٥٧ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# Νèδ ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz ΝÍκÍh5u‘ tβθà)Ïô±•Β ∩∈∠∪ { )خائفون، : ، أي)٣

اخلوف، واملعىن أن املؤمنني مبا هم عليه من خشية اهللا خائفون من عقابه، قال : واإلشفاق
 . من مجع إساءة وأمنااملؤمن من مجع إحسانا وخشية واملنافق : احلسن البصري

]٥٨ [}  t Ï% ©!$#uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈∇∪ { )يصدقون)٤  . 

]٥٩ [}  t Ï% ©!$#uρ Οèδ öΝÍκÍh5tÎ/ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ∩∈∪ { )٥(.  

]٦٠ [}  t Ï%©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u { )يعطون ما أعطوا من الزكاة : أي. )٦

t  {والصدقات، وروي عن عائشة أهنا كانت تقرأ  Ï% ©!$#uρ tβθè?÷σãƒ !$ tΒ (#θ s?# u { )أي)٧  :

öΝåκæ5θ  {يعملون ما عملوا من أعمال الرب،  è= è% ¨ρ î' s#Å_ uρ { )أن ذلك ال ينجيهم من عذاب )٨ ،

>öΝåκ̈Ξr& 4’n  {منهم، اهللا وأن أعماهلم ال تقبل  Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãè Å_≡u‘ ∩∉⊃∪ { )ألهنم يوقنون أهنم )٩ ،

عملوا هللا بالطاعات واجتهدوا فيها، وخافوا أن : قال احلسن. يرجعون إىل اهللا عز وجل
                                                 

 . ٥٦: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٥٦: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٦٠: ة سورة املؤمنون آي) ٨(
 . ٦٠: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩١ 

t  {يا رسول اهللا : قلت: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت {. ترد عليهم Ï% ©!$#uρ tβθ è?÷σãƒ !$tΒ 

(#θ s?# u öΝåκæ5θ è= è% ¨ρ î's#Å_ uρ { )ال يا بنت : "أهو الذي يزين ويشرب اخلمر ويسرق؟ قال )١

 . )٢(} الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أال يقبل منه

 }  y7 قوله] ٦١[ Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö sƒ ø: ن إىل ، يبادرو)٣( } #$

öΝ  {األعمال الصاحلات،  èδ uρ $ oλ m; tβθ à) Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ { )إليها سابقون، كقوله :  أي)٤

$  {: تعاىل yϑ Ï9 (#θ åκ çΞ { )إىل ما هنوا، و :  أي)٥}  $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% { )وحنوها، )٦ 

: وقال الكليب. سبقت هلم من اهللا السعادة: وقال ابن عباس يف معىن هذه اآلية
 . سبقوا األمم يف اخلريات

 ..... كَلُِّف َنفًْسا ِإلَّا ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب َيْنِطُق ِبالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَقوله تعاىل َولَا ُن
Ÿω  {قوله ] ٦٢[ uρ ß#Ïk= s3çΡ $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ ( { )من مل يستطع القيام طاقتها ف: ، أي)٧

$  {فليصل قاعدا ومن مل يستطع الصوم فليفطر،  oΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ò=≈ tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,pt ø: $$ Î/ 4 { )وهو )٨ ،

 نفسا إال وسعها إال ما اللوح احملفوظ ينطق باحلق يبني بالصدق، ومعىن اآلية ال يكلف اهللا
هو كتب : وقيل. أطاقت من العمل، وقد أثبتنا عمله يف اللوح احملفوظ، فهو ينطق به ويبينه

                                                 
 . ٦٠: سورة املؤمنون آية ) ١(
هذا حديث :  وقال٣٩٣ / ٢ واحلاكم ٢٠٦ - ١٥٩ / ٦ واإلمام أمحد ١٩ / ٩أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٢(

 . ٣٤ / ١٨صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب، والطربي 
 . ٦١: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٦١: املؤمنون آية سورة ) ٤(
 . ٢٨: سورة األنعام آية ) ٥(
 . ٣: سورة اجملادلة آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٢ 

óΟèδ  {أعمال العباد اليت تكتبها احلفظة،  uρ Ÿω tβθ çΗ s>ôàãƒ ∩∉⊄∪ { )وال ينقص من حسناهتم )١ ،

 . وال يزاد على سيئاهتم

≅ö  {: مث ذكر الكفار فقال] ٦٣[ t/ öΝ åκ æ5θ è= è% ’ Îû ;ο t ÷Η wð { )يف غفلة وجهالة، :  أي)٢

}  ô Ï iΒ # x‹≈ yδ { )من القرآن :  أي)٣}  öΝ çλ m; uρ ×≅≈ uΗ ùå r&  Ï iΒ Èβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ { )أي)٤ ، :

عليهما من دون ذلك، يعين من للكفار أعمال خبيثة من املعاصي، واخلطايا حمكومة 
β¨  {: دون أعمال املؤمنني اليت ذكرهـا اهللا تعاىل يف قوله Î) t Ï% ©! $# Ν èδ ô Ï iΒ Ïπ uŠ ô± yz 

Ν Íκ Í h5 u‘ tβθ à) Ï ô± •Β ∩∈∠∪ { )٥( ،}  öΝ èδ $ yγ s9 tβθ è= Ïϑ≈ tã ∩∉⊂∪ { )ال بد هلم من أن )٦ 

وقال . يعملوها فيدخلوا هبا النار ملا سبق هلم من الشقاوة، هذا قول أكثر املفسرين
هذا ينصرف إىل املسلمني وأن هلم أعماال سوى ما عملوا من اخلريات هم هلا : قتادة

 . عاملون، واألول أظهر

]٦٤ [}  # ¨L ym !# sŒ Î) $ tΡ õ‹ s{ r& Ν Íκ Ïù u øI ãΒ { )أخذنا أغنياءهـم ورؤساءهم، : ، أي)٧

}  É># x‹ yè ø9 $$ Î/ { )يعين : وقال الضحاك. ف يوم بدرهو السي: ، قال ابن عباس)٨

اللهم اشدد وطأتك على مضر،  {:  فقال اجلوع حني دعا عليهم رسول اهللا

                                                 
 . ٦٢: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٦٣: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٥٧: رة املؤمنون آية سو) ٥(
 . ٦٣: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٣ 

 بالقحط حىت أكلوا   فابتالهم اهللا)٢( )١( } واجعلها عليهم سنني كسين يوسف

#  {. الكالب واجليف sŒ Î) öΝ èδ šχρ ã t↔ øg s† ∩∉⊆∪ { )جيزعون ويستغيثون وأصل اجلأر )٣ 

 . رفع الصوت بالتضرع

]٦٥ [}  Ÿω (#ρ ã t↔ øg rB tΠ öθ u‹ ø9 /  { تضجـوا، ، أي ال)٤( } ) #$ ä3 ¯Ρ Î) $ ¨Ζ Ï iΒ Ÿω 

tβρ ç |ÇΖ è? ∩∉∈∪ { )ال متنعون منا وال ينفعكم تضرعكم)٥ ، . 

]٦٦ [}  ô‰s% ôM tΡ% x.  ÉL≈ tƒ#u 4’ n?÷G è? öΝä3ø‹n= tæ { )يعين القرآن، )٦ ،}  óΟçFΖä3sù #’n?tã öΝä3Î7≈ s)ôã r& 

tβθ ÝÁÅ3Ζs? ∩∉∉∪ { )ترجعون القهقرى تتأخرون عن اإلميان)٧  . 

]٦٧ [}  t ÎÉ9 õ3tG ó¡ãΒ Ïµ Î/ { )اختلفوا يف هذه الكناية فأظهر األقاويل أمنا تعود إىل )٨ ،

مستكربين متعظمني بالبيت احلرام وتعظمهم به : البيت احلرام كناية عن غري مذكور، أي
حنن أهل حرم اهللا وجريان بيته فال يظهر علينا أحد وال خناف أحدا : أهنم كانوا يقولون

:  اخلوف، هذا قول ابن عباس وجماهد ومجاعة، وقيلفيأمنون فيه وسائر الناس يف
واألول أظهر، املراد منه احلرم، . مستكربين بـه أي بالقـرآن فلم يؤمنـوا به

                                                 
، أبو داود الصالة )١٠٧٤(، النسائي التطبيق )٦٧٥(، مسلم املساجد ومواضع الصالة )٧٧١(البخاري األذان ) ١(

 ). ١٥٩٥(، الدارمي الصالة )٢/٢٥٥(، أمحد )١٢٤٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )١٤٤٢(
 . ٤٦٦ / ١) ٦٧٥( ومسلم يف املساجد رقم ١٩٣ / ١١قطعة من حديث أخرجه البخاري يف الدعوات ) ٢(
 . ٦٤: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٦٦: ملؤمنون آية سورة ا) ٧(
 . ٦٧: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٤ 

}  # \ Ïϑ≈ y ، نصب على احلال، أي أهنم يسهرون بالليل يف جمالسهم حول )١( } ™

و مبعىن السمار ألنه وضع موضع الوقت، أراد هتجرون البيت، ووحد سامرا وه
Ν§  {: وحد سامر، ومعنـاه اجلمـع، قوله: وقيل. ليال èO öΝ ä3 ã_ Ì øƒ éΥ Wξ ø ÏÛ { )٢( ،

}  tβρ ã àf ôγ s? ∩∉∠∪ { )بضم التاء وكسر اجليم من األهجار ) هتجرون(  قال نافع)٣

وهو اإلفحاش يف القول، أي تفحشون وتقولون اخلنا، وذكر أهنم كانوا يسبون 
تعرضون : بفتح التاء وضم اجليم، أي) هتجرون(  وأصحابه، وقرأ اآلخرون النيب

هو من اهلجر وهو القول : وقيل. ا وعن اإلميان والقرآن، وترفضوهن عن النيب
هتزؤون وتقولون ما ال . وقيل. هجر يهجر هجرا إذا قال غري احلق: القبيح، يقال

 . تعلمون، من قوهلم هجر الرجل يف منامه إذا هذى

]٦٨ [}  óΟn= sùr& (#ρ ã−/£‰tƒ { )يعين يتدبروا )٤ ،}  tΑöθ s)ø9$# { )يعين ما جاءهم من )٥ ،

 }  ôΘr& Οèδ القول وهو القرآن، فيعرفوا ما فيه من الدالالت على صدق حممد u!% y` $ ¨Β 

óΟs9 ÏNù'tƒ ãΝèδu!$ t/# u t,Î!¨ρ F{$# ∩∉∇∪ { )فأنكروا، يريد إنا قد بعثنا من قبلهم رسال إىل قومهم )٦ ،

أم مبعىن بل يعين جاءهم ما مل يأت أبائهم األولني . وقيل.  إليهم كذلك بعثنا حممدا
 . فلذلك أنكروا

                                                 
 . ٦٧: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٥: سورة احلج آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة املؤمنون آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٥ 

]٦٩ [}  ôΘ r & óΟ s 9 ( #θ èù Ì ÷è t ƒ öΝ çλ m ;θ ß™ u ôΜ  {  ، حممدا)١( } ‘ ßγ s ù … çµ s 9 

š χρ ã Å3Ψ ãΒ ∩∉∪ { )أليس قد عرفوا حممدا: ، قال ابن عباس)٢  صغريا وكبريا 

لعهود، وهذا على سبيل التوبيخ على وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه با
 . اإلعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق واألمانة

]٧٠ [}  ôΘ r& tβθ ä9θ à) tƒ  Ïµ Î/ 8π ¨Ζ Å_ 4 { )جنون وليس كذلك )٣ ،}  ö≅ t/ Ν èδ u !% y` 

È d, ys ø9 $$ Î/ { )يعين بالصـدق والقول الـذي ال ختفـى صحته وحسنه على عاقل، )٤ ،

}  ÷Λ èε ç sY ò2 r& uρ È d, ys ù= Ï9 tβθ èδ Ì≈ x. ∩∠⊃∪ { )٥( . 

]٧١ [}  Èθ s9 uρ yì t7 ©? $# ‘, ys ø9 $# öΝ èδ u !# uθ ÷δ r& { )قال ابن جريج ومقاتل والسدي )٦ ،

لو اتبع مرادهم، . احلق هو اهللا أي لو اتبع اهللا مرادهم فيما يفعل، وقيل: ومجاعة
ÏN  {: ما يقولونفسمى لنفسه شريكا وولدا ك y‰ |¡ x s9 ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  tΒ uρ 

 ∅ ÎγŠ Ïù 4 { )واملراد باحلق القرآن أي لو نزل القرآن مبا : ، وقال الفراء والزجاج)٧

ÏN  {عتقدونه حيبون من جعل الشريك والولد على ما ي y‰ |¡ x s9 ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 { )وهو كقوله تعاىل)٨ ، :}  öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u ω Î) ª! $# 

                                                 
 . ٦٩: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٦٩: ملؤمنون آية سورة ا) ٢(
 . ٧٠: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٦ 

$ s? y‰ |¡ x s9 4 { )١( .}  ö≅ t/ Ν ßγ≈ oΨ ÷ s? r& öΝ Ïδ Ì ò2 É‹ Î/ { )عباس، مبا يذكرهم، قال ابن )٢ :

‰ô  {. فهو كقوله تعاىلأي مبا فيه فخرهم وشرفهم يعين القرآن،  s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) 

$ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä. ã ø. ÏŒ ( { )شرفكم : ، أي)٣}  … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( { )أي )٤ ،

óΟ  {. شـرف لك ولقومـك ßγ s ù  t ã Ν Ïδ Ì ø. ÏŒ { )يعين عـن شرفهـم، )٥ ،

}  š χθ àÊ Ì ÷è •Β ∩∠⊇∪ { )٦( . 

]٧٢ [}  ôΘr& öΝßγ è= t↔ ó¡n@ { )على ما جئتهم به، )٧ ،}  % [ ö̀yz { )أجرا وجعـال )٨ ،

}  ßl# ty‚ sù š În/u‘ ×öyz ( { )يعين ما يعطيك اهللا من رزقه وثوابه خري، )٩ ،}  uθ èδuρ çöyz 

tÏ% Î—≡§9$# ∩∠⊄∪ { )كالمها باأللف وقرأ ابن ) خرجف( )خراجا( ، قرأ محزة والكسائي)١٠

 . باأللف) فخراج( بغري األلف) خرجا( عامر كالمها بغري ألف وقرأ اآلخرون

]٧٣ [}  y7 ¯ΡÎ)uρ öΝèδθãã ô‰tG s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∠⊂∪ { )وهو اإلسالم)١١ ، . 

                                                 
 . ٢٢: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٠: ورة األنبياء آية س) ٣(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية ) ٤(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٧١: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٧٢: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٧٢: سورة املؤمنون آية ) ٩(
 . ٧٢: سورة املؤمنون آية ) ١٠(
 . ٧٣: سورة املؤمنون آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٧ 

]٧٤ [}  ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ Çtã ÅÞ≡uÅ_Ç9$# { )أي عن دين احلق، )١ ،

}  šχθ ç7Å3≈ uΖs9 ∩∠⊆∪ { )لعادلون مائلون)٢ ، . 

 .....  َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َما ِبِهْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَقوله تعاىل
]٧٥ [}  * öθ s9 uρ öΝ ßγ≈ oΨ ÷Η ¿q u‘ $ uΖ ø t± x. uρ $ tΒ Ν Îγ Î/  Ï iΒ 9 h àÑ { )وجـدوبـة ، قحـط )٣

}  (#θ ’f n= ’  {، متادوا، )٤( } 9© Îû öΝ Îγ ÏΖ≈ uŠ øó èÛ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ∩∠∈∪ { )ومل يرتعوا عنه)٥ ، . 

]٧٦ [}  ô‰s)s9uρ Νßγ≈ tΡõ‹yz r& É># x‹yè ø9$$ Î/ { )٦( ،} وذلك أن النيب  دعا على قريش 

  يوسف فأصاهبم القحط، فجاء أبو سفيان إىل النيب. )٧(  كسينأن جيعل عليهم سنني
قد : بلى، فقال: أنشدك اهللا والرحم، ألست تزعم أنك بعثت رمحة للعاملني؟ فقال: وقال

قتلت األباء بالسيف واألبناء باجلوع فادع اهللا أن يكشف عنا هذا القحط، فدعا فكشف 
$  {عنهم، فأنزل اهللا هذه اآلية  yϑ sù (#θçΡ% s3tG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 { )ما خضعوا وما ذلوا : ، أي} )٨

$  {لرهبم، وأصله طلب السكون،  tΒ uρ tβθãã §|ØtG tƒ ∩∠∉∪ { )مل يتضرعوا إىل رهبم : ، أي)٩

 . بل مضوا على متردهم

                                                 
 . ٧٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٧٤: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . هكذا يف األصل، ويف طبعة النمر وزميله) ٧(
 . ٧٦: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٧٦: ؤمنون آية سورة امل) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٨ 

]٧٧ [}  # ¨L ym #sŒÎ) $ oΨ ós tFsù ΝÍκö n= tã $ \/$ t/ #sŒ 5># x‹tã >‰ƒ Ï‰x© { )يعين : ، قال ابن عباس)١

sŒÎ) öΝèδ ÏµŠ#  {هو قيام الساعة؟ : وقيل. و املوته: القتل يوم بدر وهو قول جماهد، وقيل Ïù 

tβθ Ý¡Î=ö7ãΒ ∩∠∠∪ { )آيسون من كل خري)٢ ، . 

]٧٨ [}  uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# r't±Σ r& â/ä3s9 yìôϑ ≈t  {أنشأ لكم األمساع :  أي)٣( } 9$#¡¡ |Á ö/F{$#uρ 

nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ 4 { )لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا، )٤ ،}  Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρãä3ô±n@ ∩∠∇∪ { )مل : ، أي)٥

 . تشكروا هذه النعم

]٧٩ [}  u θ èδ u ρ “ Ï% ©! $ # ö/ ä. r & u ‘ s Œ { )خلقكم، )٦ ،}  ’ Îû ÇÚ ö‘ F { $ # Ïµ ø‹ s 9 Î) u ρ 

t βρ ç | ³ øt éB ∩∠∪ { )تبعثون)٧ ، . 

]٨٠ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©! $#  Ç‘ øt ä† àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ã& s! uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ 4 { )أي)٨ ، :

جعلهما خمتلفني يتعاقبان : النهار يف الزيادة والنقصان، قال الفراءتدبري الليل و
Ÿξ  {وخيتلفان يف السواد والبياض،  sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩∇⊃∪ { )ما ترون من صنعه )٩ ،

 . فتعتربون

                                                 
 . ٧٧: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٧٧: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٧٨: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٧٩: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٧٩: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٨٠: ة املؤمنون آية سور) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٦٩٩ 

]٨١ [}  ö≅ t/ (#θä9$ s% Ÿ≅ ÷VÏΒ $ tΒ tΑ$ s% šχθ ä9̈ρ F{$# ∩∇⊇∪ { )كذبوا كما كذب : ، أي)١

 . األولون

]٨٢ [}  (# þθ ä9$ s% # sŒ Ï r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ à2 uρ $ \/# t è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 ∩∇⊄∪ { )٢( ،

 . حملشورون، قالوا ذلك على طريق اإلنكار يف التعجب

]٨٣ [}  ô‰ s) s9 $ tΡ ô‰ Ïã ãρ ß øt wΥ $ tΡ äτ !$ t/# u uρ # x‹≈ yδ { )الوعد، )٣ ،}   ÏΒ ã≅ ö6 s% { )٤( ،

β÷  {وعد أباءنا قوم زعموا أهنم رسل اهللا فلم نر له حقيقة، : أي Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç ÏÜ≈ y™ r& 

š Ï9 ¨ρ F{  . ، أكاذيب األولني)٥( } ∪⊃∇∩ #$

]٨٤ [}  ≅ è% { )يا حممد جميبا هلم يعين أهل مكة، )٦ ،}  Ç y ϑ Ï j9 ÞÚ ö‘ F { $ # 

 t Β u ρ ! $ y γŠ Ïù { )من اخللق، )٧ ،}  β Î) óΟ çFΖ à2 š χθ ßϑ n = ÷è s ، خالقها )٨( } ∪⊇∇∩ ?

 . ومالكها

]٨٥ [}  t βθ ä9θ à) u ‹ y ™ ¬ ، وال بـد هلـم مـن ذلك ألهنـم )٩( } 4 !

≅ö  {. يقـرون أهنا خملوقة è% { )لـهم إذا أقروا بذلك، )١٠ }  Ÿ ξ s ù r & 

                                                 
 . ٨١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٨٢: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٨٤: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٨٤: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٨٤: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٨٥: سورة املؤمنون آية ) ٩(
 . ٨٥: سورة املؤمنون آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٠ 

š χρ ã ©. x ‹ s ، فتعلمون أن من قدر على خلق األرض ومن فيها ابتداء )١( } ∪∋∇∩ ?

 . يقدر على إحيائهم بعد املوت

]٨٦ [}  ö≅ è% tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Æìö7¡¡9$# >u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛÏàyè ø9$# ∩∇∉∪ { )٢( . 

]٨٧ [}  šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 { )ومثله ما بعده فجعلوا اجلواب ) هللا( ، قرأ العامة)٣

لفالن، أي أنا لفالن وهو موالي، : من موالك؟ فيقول: رجلعلى املعىن كقول القائل لل
وكذلك هو يف مصحف أهل البصرة ويف سائر املصاحف ) اهللا( وقرأ أهل البصرة فيها

≅ö  {مكتوب باأللف كاألول،  è% Ÿξ sùr& šχθà)−G s? ∩∇∠∪ { )حتذرون)٤ ، . 

]٨٨ [}  ö≅ è% .tΒ Íν Ï‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ Èe≅ à2 &ó x« { )امللكوت امللك والتاء فيه )٥ ،

uθ  {للمبالغة،  èδ uρ çÅgä† { )يؤمن من يشاء : ، أي)٦}  Ÿω uρ â‘$ pgä† Ïµ ø‹n= tã { )ال : ، أي)٧

يؤمـن مـن أخافـه اهللا أو مينـع هو من السوء من يشاء وال مينع منه من أراده بسوء 
}  χ Î) óΟçFΖä. tβθ çΗs>÷è s? ∩∇∇∪ { )معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون: ، قيل)٨ . 

]٨٩ [}  šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’̄Τr'sù šχρ ãys ó¡è@ ∩∇∪ { )رفون ختدعون وتص: ، أي)٩

 . كيف خييل لكم احلق باطال؟: عن توحيده وطاعته، واملعىن

                                                 
 . ٨٥: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٨٦: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٨٨: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٨٩: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠١ 

 ..... قوله تعاىل َبلْ أََتْيَناُهْم ِبالَْحقِّ َوِإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ
]٩٠ [}  ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ ÷s?r& Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالصدق )١ ،}  óΟßγ ¯ΡÎ) uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊃∪ { )فيما )٢ ،

 . يدعون من الشريك والولد

]٩١ [}  $ tΒ x‹sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 …çµ yè tΒ ôÏΒ >µ≈s9Î) 4 { )من شريك، : ، أي)٣

}  #]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9Î) $ yϑ Î/ t,n= y{ { )تفرد مبا خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه : ، أي)٤

Ÿξyè  {. وإنعامه إىل غريه، ومنع اإلله اآلخر عن االستيالء على ما خلق s9uρ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’n?tã 

<Ù ÷èt/ 4 { )طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، مث نزه نفسه : ، أي)٥

≈z  {: فقال ys ö6 ß™ «!$# $£ϑ tã šχθàÅÁ tƒ ∩⊇∪ { )٦( . 

]٩٢ [}  ÄΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ { )عامل(  قرأ أهل املدينة والكوفة غري حفص)٧ (

’4  {ون جبرها على نعت اهللا يف سبحان اهللا، برفع امليم على االبتداء، وقرأ اآلخر n?≈ yè tFsù 

$ £ϑ tã šχθ à2 Îô³ãƒ ∩⊄∪ { )تعظم عما يشركون، ومعناه أنه أعظم من أن يوصف : ، أي)٨

 . هبذا الوصف

                                                 
 . ٩٠: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٩٠: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٩١: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٩٢ : سورة املؤمنون آية) ٧(
 . ٩٢: سورة املؤمنون آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٢ 

≅  {: قولـه] ٩٣[ è% É b> §‘ $ ¨Β Î)  Í h_ tƒ Ì è? { )إن أريتين، : ، أي)١}  $ tΒ 

šχρ ß‰ tãθ ãƒ ∩⊂∪ { )ما أوعدهتم من العذاب: ، أي)٢ . 

]٩٤ [}  Éb> u‘ { )يا رب، : ، أي)٣}  Ÿξ sù  Í_ ù= yèøgrB † Îû ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# 

∩⊆∪ { )ال هتلكين هبالكهم: ، أي)٤ . 

]٩٥ [}  $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã β r& y7 tƒ Ì œΡ $ tΒ öΝ èδ ß‰ Ïè tΡ { )ـم، ، مــن العـذاب هل)٥

}  tβρ â‘ Ï‰≈ s) s9 ∩∈∪ { )٦( . 

]٩٦ [}  ôìsù÷Š$# ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )ادفع باخللة اليت هي أحسن هي الصفح : ، أي)٧

sπ  { واإلعراض والصرب، y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 { )يعين أذاهم، أمرهم بالصرب على أذى املشركني )٨ ،

ßøt  {. والكف عن املقاتلة، نسختها آية السيف wΥ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ šχθàÅÁ tƒ ∩∉∪ { )٩( ،

 . يكذبون ويقولون من الشرك

                                                 
 . ٩٣: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٩٣: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٩٤: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٩٤: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٩٥: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ٩٥: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٩٦: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ٩٦: ن آية سورة املؤمنو) ٨(
 . ٩٦: سورة املؤمنون آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٣ 

]٩٧ [}  ≅ è% uρ Éb> §‘ èŒθ ãã r& y7 Î/ { )أمتنع وأعتصم بك، : ، أي)١}  ôÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ 

ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩∠∪ { )وقال جماهد. وساوسهم: وقال احلسن. نزعاهتم: ، قال ابن عباس)٢ :

 . دفعهم باإلغواء إىل املعاصي، وأصل اهلمز شدة الدفع: وقال أهل املعاين. نفخهم ونفثهم

]٩٨ [}  èŒθ ããr&uρ š Î/ Éb> u‘ β r& Èβρ çÛØøt s† ∩∇∪ { )من أموري، وإمنا ذكر ، يف شيء)٣ 

مث أخرب أن هؤالء الكفار الذين ينكرون البعث . احلضور ألن الشيطان إذا حضره يوسوسه
 . يسألون الرجعة إىل الدنيا عند معاينة املوت

#  {: فقال] ٩٩[ ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝèδy‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθãè Å_ ö‘$# ∩∪ { )ومل يقل )٤ ،

ارجعين وهو يسأل اهللا وحده الرجعة على عادة العرب فإهنم خياطبون الواحد بلفظ اجلمع 
$  {: على وجه التعظيم كما أخرب اهللا تعاىل عن نفسه فقال ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ …çµ s9 

tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )هذا اخلطاب مع املالئكة الذين يقبضون : وقيل.  ومثله كثري يف القرآن)٥

روحه ابتداء خبطاب اهللا ألهنم استغاثوا باهللا أوال مث رجعوا إىل مسالة املالئكة الرجوع إىل 
 . الدنيا

’þ  {: قوله تعاىل] ١٠٠[ Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôãr& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠÏù àM ø.ts? 4 { )ضيعت أن أقول :  أي)٦

ما متىن أن يرجع إىل أهله وعشريته وال : قال قتادة. أعمل بطاعة اهللا: وقيل. ال إله إال اهللا
ن يرجع فيعمل بطاعة اهللا، فرحم اهللا امرًءا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن متىن أ

                                                 
 . ٩٧: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٩٧: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٩٨: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ٩٩: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ٩: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٤ 

Hξ  {أعمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب  x. 4 { )ال : ، كلمة ردع وزجر، أي)١

$  {يرجع إليها،  yγ ¯ΡÎ) { )سؤاله الرجعة، :  يعين)٢}  îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í←!$ s% ( { )وال يناهلا، )٣ ،

}   ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !# u‘ uρ îˆ y— ö t/ { )أي أمامهم وبني أيديهم حاجز، )٤ ،}  4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ 

tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )لفوا يف معناه ههنا، فقال ، والربزخ احلاجز بني الشيئني، واخت)٥

وقال . بقية الدنيا: وقال قتادة. حجاب بينهم وبني الرجوع إىل الدنيا: جماهد
هو القرب وهم فيه إىل يوم : وقيل. الربزخ ما بني املوت إىل البعث: الضحاك
 . يبعثون

]١٠١ [}  #sŒÎ* sù y‡ÏçΡ ’ Îû Í‘θ Á9$# Iξsù z>$ |¡Σ r& óΟßγ oΨ ÷ t/ { )اختلفوا يف هذه النفخة، )٦ ،

‡y  {أهنا النفخة األوىل : فروى سعيد بن جبري عن ابن عباس Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Á sù 

 tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# { )٧( }  Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγ oΨ ÷ t/ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ÿω uρ 

šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )٨( ،}  §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã ÝàΖ tƒ ∩∉∇∪ { )٩( ،

}  Ÿ≅ t7 ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ { )أهنا النفخة : وعن ابن مسعود. )١٠

                                                 
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١٠٠: منون آية سورة املؤ) ٢(
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٠١: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ١٠١: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ٦٨: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٢٧: سورة الصافات آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٥ 

 بيد العبد واألمة يوم القيامة فينصب على رؤوس األولني واآلخرين يؤخذ: الثانية، قال
هذا فالن بن فالن فمن كان له قبله حق فليأت إىل حقه فيفرح املرء : مث ينادي مناد

أن يكون له احلق على والده وولده وزوجته أو أخيـه فيأخذ منه، مث قرأ ابن مسعود 
}  Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγ oΨ ÷ t/ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ÿω uρ šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )ويف رواية عطاء عن ابن . )١

ال يتفاخرون باألنساب يومئذ كما كانوا : أهنا الثانية فال أنساب بينهم أي: مسعود
من . ا يتساءلون يف الدنيايتفاخرون يف الدنيا وال يتساءلون سؤال تواصل كما كانو

 . أنت ومن أي قبيلة أنت؟ ومل يرد أن األنساب تنقطع

Ÿω  {قد قال ههنا : فإن قيل uρ šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )وقال يف موضع آخر)٢  :

}  Ÿ≅ t7 ø% r& uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ tβθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ∩⊄∠∪ { )ما روي عن ابن . ؟ اجلواب)٣

أن للقيامة أحواال ومواطن ففي موطن يشتد عليهم اخلوف : عباس رضي اهللا عنهما
 . فيشغلهم عظم األمر عن التساؤل فال يتساءلون، ويف موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون

yϑ  {: قوله] ١٠٢[ sù ôM n= à)rO …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )٤( . 

]١٠٣ [}  ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t Ï% ©! $# (# ÿρ ç Å£ yz öΝ ßγ |¡ àΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ 

tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊂∪ { )٥( . 

]١٠٤ .[}  ßxxù= s? ãΝßγ yδθã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9$# { )حترق، : تسفع وقيل:  أي)١}  öΝèδuρ $ pκ Ïù 

šχθ ßs Î=≈x. ∩⊇⊃⊆∪ { )عابسون)٢ ، . 

                                                 
 . ١٠١: املؤمنون آية سورة ) ١(
 . ١٠١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة املؤمنون آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٠٦ 

 ..... قوله تعاىل أَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم ِبَها ُتكَذُِّبونَ
öΝs9r& ôä3s?   {: قوله تعاىل] ١٠٥[ ÉL≈ tƒ#u 4’n?÷G è? ö/ä3ø‹n= tæ { )يعين القرآن ختوفون هبا، )٣ ،

}  ΟçFΖä3sù $ pκÍ5 šχθç/Éj‹s3è? ∩⊇⊃∈∪ { )٤( . 

]١٠٦ [}  (#θ ä9$ s% $ uΖ −/ u‘ ôM t7 n= xî $ uΖ øŠ n= tã $ uΖ è? uθ ø) Ï© { )قرأ محزة والكسائي)٥ ، :

غلبت علينا شقوتنا اليت كتبت علينا فلم : شقاوتنا باأللف وفتح الشني ومها لغتان أي
$  {. هنتد ¨Ζ à2 uρ $ YΒ öθ s% š Ï j9 !$ |Ê ∩⊇⊃∉∪ { )دى عن اهل)٦ . 

]١٠٧ [}  !$ oΨ−/u‘ $ oΨ ô_ Ì÷z r& $ pκ÷]ÏΒ { )من النار، :  أي)٧}  ÷βÎ* sù $ tΡô‰ãã { )ملا تكره )٨ 

}  $ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ Î=≈sß ∩⊇⊃∠∪ { )٩( . 

]١٠٨ [}  tΑ$ s% (#θ ä↔ |¡÷z $  {، أبعدوا، )١٠( } #$ pκ Ïù { )كما يقال للكلب إذا )١١ ،

Ÿω  {طرد اخسأ،  uρ Èβθ ßϑÏk= s3è? ∩⊇⊃∇∪ { )يف رفع العذاب فإين ال أرفعه عنكم فعند ذلك )١٢ ،

                                                                                                                                            
 . ١٠٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١٠٤: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١٠٥: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١٠٦: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١٠٦: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ١٠٧: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ١٠٧: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ١٠٧: سورة املؤمنون آية ) ٩(
 . ١٠٨: سورة املؤمنون آية ) ١٠(
 . ١٠٨: سورة املؤمنون آية ) ١١(
 . ١٠٨: سورة املؤمنون آية ) ١٢(
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هو آخر كالم يتكلم به أهل النار مث ال يتكلمون . أيس املساكني من الفرج، قال احلسن
 . همونبعدها إال الشهيق والزفري، ويصري هلم عواء كعواء الكالب ال ُيفهمون وال يف

]١٠٩ [}  …çµ̄ΡÎ) { )عماد وتسمى أيضا اجملهولة، ) إنه(  اهلاء يف)١}  tβ%x. ×,ƒ Ìsù ôÏiΒ 

“ ÏŠ$ t6 Ïã { )وهم املؤمنون )٢ ،}  šχθ ä9θ à)tƒ !$ oΨ −/u‘ $̈Ψ tΒ#u öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ uΖ÷Η xqö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz 

tÏΗ ¿q≡§9$# ∩⊇⊃∪ { )٣( . 

]١١٠ [}  ÷Λèεθ ßϑ è?õ‹sƒ ªB$$ sù $ ‡ƒ Ì÷‚ Å™ { )سخريا( ، قرأ أهل املدينة ومحزة والكسائي)٤ (

بضم السني هاهنا ويف سورة ص، وقرأ الباقون بكسرمها واتفقوا على الضم يف سورة 
الالم وكسرها، مثل حبر جلي، وجلي بضم : مها لغتان مثل قوهلم: قال اخلليل. الزخرف

الكسر مبعىن االستهزاء بالقول، والضم مبعىن : كوكب دري ودري، قال الفراء والكسائي
#  {التسخري واالستعباد بالفعل واتفقوا يف سورة الزخرف بأنه مبعىن التسخري،  ¨L ym 

öΝä.öθ |¡Σ r& { )أنساكـم اشتغالكم باالستهزاء هبم وتسخريهم، :  أي)٥}  “ Ìø.ÏŒ ΟçFΖä.uρ 

öΝåκ÷]ÏiΒ šχθä3ys ôÒ s? ∩⊇⊇⊃∪ { )نظريه )٦ ،}  ¨βÎ) š Ï%©!$# (#θ ãΒ tô_ r& (#θ çΡ% x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ { )نزلت يف بالل وعمار وخباب وصهيب وسلمان :  قال مقاتل)٧

 . والفقراء من أصحابه، كان كفار قريش يستهزؤون هبم

                                                 
 . ١٠٩: منون آية سورة املؤ) ١(
 . ١٠٩: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١٠٩: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١١٠: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١١٠: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة املطففني آية ) ٧(
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]١١١ [}  ’ÎoΤÎ) ãΝßγ çF÷ƒ t“ y_ tΠöθ u‹ø9$# $ yϑ Î/ (#ÿρ çy9 ، على أذاكـم واستهزائكـم فـي )١( } ¹|

öΝßγ  {الـدنيا،  ¯Ρr& ãΝèδ tβρâ“ Í←!$ xø9$# ∩⊇⊇⊇∪ { )بكسر األلف على ) إهنم(  قرأ محزة والكسائي)٢

أ اآلخرون بفتحها، فيكون يف موضع املفعول الثاين إين جزيتهم اليوم االستئناف، وقر
 . بصربهم الفوز باجلنة

]١١٢ [}  Ÿ≅≈s% öΝx. óΟçFø[Î6 s9 { )وقل إن، على األمر والنهي: ، قرأ محزة والكسائي)٣ .

أخرج الكالم خمرج الواحد، واملراد منه اجلماعة إذا قولوا أيها الكافرون، ف: ومعىن اآلية
كان معناه مفهوما وجيوز أن يكون اخلطاب لكل واحد منهم، أي قل يا أيها الكافرون 

قل كـم على األمر، وقال أن على اخلرب ألن الثانية جواب، وقرأ اآلخرون : وقرأ ابن كثري
’  {ث كـم لبثتم، قال فيهما مجيعا أي قال اهللا تعاىل للكفار يوم البع Îû ÇÚö‘ F{$# { )٤( ،

 . )٥( } ∪⊅⊆⊆∩ ™yŠy‰tã tÏΖÅ  {يف الدنيا ويف القبور : أي

]١١٣ [}  (#θä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ { )نسوا مدة لبثهم يف الدنيا لعظم ما )٦ ،

≅È  {هم بصدده من العذاب،  t↔ ó¡sù t ÏjŠ!$ yè ø9$# ∩⊇⊇⊂∪ { )املالئكـة الذين حيفظون أعمال )٧ ،

 . دم وحيصوهنا عليهمبين آ

]١١٤ [}  Ÿ≅≈ s% βÎ) óΟçFø[Î6 ω  {ما لبثتم يف الدنيا، : ، أي)١( } 9© Î) Wξ‹ Î= s% ( { )مساه )٢ 

إن طال مكثه يف الدنيا فإنه يكون قليال يف جنب ما يلبث يف اآلخرة قليال ألن الواحد و
                                                 

 . ١١١: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١١١: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١١٢: سورة املؤمنون آية ) ٤(
 . ١١٢: سورة املؤمنون آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ١١٣: سورة املؤمنون آية ) ٧(
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öθ©9 öΝä3¯Ρr& óΟçFΖä. tβθ  {ألن لبثه يف الدنيا والقرب متناه  ßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊇⊆∪ { )قدر لبثكم يف الدنيا)٣ ، . 

]١١٥ [}  óΟçFö7Å¡ys sùr& $ yϑ ¯Ρr& öΝä3≈ oΨø)n= yz $ ZWt7tã { )لعبا وباطال ال حلكمة، وهو نصب )٤ ،

لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم ال ثواب : للعبث، أي: وقيل. عابثني: على احلال، أي
Ü=|¡øt  {: هلا وال عقاب، وهو مثل قوله s† r& ß≈ |¡ΡM}$# β r& x8uøIãƒ “ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ { )وإمنا )٥ 

$ öΝä3¯Ρr&uρ  {خلقتم للعبادة وإقامة أوامر اهللا تعاىل،  uΖøŠs9Î) Ÿω tβθãè y_ öè? ∩⊇⊇∈∪ { )ي أ)٦ :

ال : أفحسبتم أنكم إلينا ال ترجعون يف اآلخرة للجزاء، وقرأ محزة والكسائي ويعقوب
 . مث نزه اهللا نفسه عما يصفه به املشركون. ترجعون بفتح التاء وكسر اجليم

≈?n’  {: فقال جل ذكره] ١١٦[ yè tG sù ª!$# à7Î= yϑ ø9$# ‘,ys ø9$# ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ > u‘ Ä¸ öyè ø9$# 

ÉΟƒ Ìx6ø9$# ∩⊇⊇∉∪ { )املرتفع: وقيل.  يعين السرير احلسن)٧ . 

]١١٧ [}  tΒ uρ äí ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) tyz# u Ÿω z≈ yδ öç/ …çµ s9 Ïµ Î/ { )ال حجة له به :  أي)٨

$  {وال بينة ألنه ال حجة يف دعوى الشرك،  yϑ ¯ΡÎ* sù …çµç/$ |¡Ïm { )جزاؤه، )٩ ،}  y‰ΖÏã 

                                                                                                                                            
 . ١١٤: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ١١٤: سورة املؤمنون آية ) ٢(
 . ١١٤: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١١٥: ن آية سورة املؤمنو) ٤(
 . ٣٦: سورة القيامة آية ) ٥(
 . ١١٥: سورة املؤمنون آية ) ٦(
 . ١١٦: سورة املؤمنون آية ) ٧(
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية ) ٨(
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية ) ٩(
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ÿÏµ În/u‘ 4 { )جيازيه بعلمه كما قال تعاىل، )١ :}  §Ν èO ¨β Î) $ uΖ øŠ n= tã Ν åκ u5$ |¡ Ïm ∩⊄∉∪ { )٢( ،

}  … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβρ ã Ï≈ s3 ø9  . ال يسعد من جحد وكذب. )٣( } ∪∠⊆⊆∩ #$

]١١٨ [}  ≅ è% uρ Éb> §‘ öÏøî $# óΟym ö‘ $#uρ |MΡr&uρ çöyz tÏΗ ¿q≡§9$# ∩⊇⊇∇∪ { )٤( . 

                                                 
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٢٦: سورة الغاشية آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة املؤمنون آية ) ٣(
 . ١١٨: رة املؤمنون آية سو) ٤(
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 سورة النور ) ٢٤(
 .... َرةٌ أَْنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياٍت َبيَِّناٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَقوله تعاىل ُسو

 ]١ [}  îο u‘θ ß™ { )هـذه سورة، : ، أي)١}  $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t sù uρ { )قرأ )٢ 

أوجبنا : بتشديد الراء، وقرأ اآلخرون بالتخفيف، أي) وفرضناها( ابن كثري وأبو عمر
معناه قدرنا ما فيها من احلدود، : وقيل. ما فيها من األحكام وألزمناكم العمل هبا

# }  ß دير، قال اهللالتق: والفرض óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä ôÊ t sù { )قدرمت، ودليل :  أي)٣

β¨  {: التخفيف قوله Î) “ Ï% ©! $# uÚ t sù š ø‹ n= tã šχ# u ö à) ø9 ، وأما التشديد فمعناه )٤( } #$

هو مبعىن الفرض الذي هو مبعىن اإلجياب أيضا والتشديد للتكثري : وقيل. فصلناه وبيناه
. لكثرة ما فيها من الفرائض، أي أوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إىل قيام الساعة

}  $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ É i t/ { )واضحات، )٥ ،}  ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊇∪ { )٦( ،

 . تتعظون

 }  èπ قوله] ٢[ u‹ÏΡ#¨“9$# ’ ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( { )أراد إذا )٧ 

كانا حرين بالغني عاقلني بكرين غري حمصنني، فاجلدوا فاضربوا كل واحد منهما مائة 
، يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه، جلدة

وذكر بلفظ اجللد لئال يربح وال يضرب حبيث يبلغ اللحم، وقد وردت السنة أنه جيلد مائة 

                                                 
 . ١: سورة النور آية ) ١(
 . ١: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٣(
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١: سورة النور آية ) ٥(
 . ١: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٢ 

 وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الزاين حمصنا فعليه الرجم، ذكرناه يف )١( ويغرب عاما
Ÿω  { )٢( سورة النساء uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑÍκÍ5 ×π sùù&u‘ { )رأفة( رمحة ورقة، وقرأ ابن كثري:  أي)٣ (

.. بفتح اهلمزة، والرأفة معىن يكون يف القلب، ال ينهى عنه ألنه ال يكون باختيار اإلنسان
ال تأخذكم هبما رأفة فتعطلوا احلدود وال تقيموها : اآلية، فقال قومواختلفوا يف معىن 

معناها : وقال مجاعة. وهذا قول جماهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبري والنخعي والشعيب
وال تأخذكم هبما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعومها ضربا، وهو قول سعيد بن 

وقال . ا والفرية وخيفف يف حد الشربجيتهد يف حد الزن: قال الزهري. املسيب واحلسن
’  {. جيتهد يف حد الزنا وخيفف يف الشرب والفرية: قتادة Îû ÈÏŠ «!$# { )يف : ، أي)٤

β  {حكم اهللا،  Î) ÷ΛäΖä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )معناه أن املؤمن ال تأخذه )٥ ،

¶ô‰pκô  {الرأفة إذا جاء أمر اهللا تعاىل،  uŠø9uρ { )وليحضـر )٦ }  $ yϑ åκu5# x‹tã { )حدمهـا )٧ 

π×  {إذا أقيـم عليهمـا  xÍ← !$ sÛ { )نفر، ،)٨ }  zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )قال جماهد )٩ ،

وقال الزهري . رجالن فصاعدا: أقله رجل واحد فما فوقه وقال عكرمة وعطاء: والنخعي
 . ربعة بعدد شهود الزناأ: وقال مالك وابن زيد. ثالثة فصاعدا: وقتادة

                                                 
 .  فيمن زىن ومل حيصن جبلد مائة وتغريب عام أن رسول اهللا أمر٢٥٥ / ٥أخرج البخاري يف الشهادات ) ١(
 . ١٦: آية) ٢(
 . ٢: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢: سورة النور آية ) ٨(
 . ٢: سورة النور آية ) ٩(
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ÎΤ#¨“9$# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ ω’  { -:قوله] ٣[ Î) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρ r& Zπ x.Îô³ãΒ èπ u‹ÏΡ#¨“9$#uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζtƒ ω Î) Aβ#y— ÷ρ r& 

Ô8Îô³ãΒ 4 tΠÌhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ { )اختلف العلماء يف معىن اآلية وحكمها، )١ ،

قدم املهاجرون املدينة وفيهم فقراء ال مال هلم وال عشائر، وباملدينة نساء بغايا : فقال قوم
يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل املدينة فرغب أناس من فقراء املسلمني يف 

َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى (  فرتلت هذه اآلية نكاحهن لينفقن عليهم، فاستأذنوا رسول اهللا
أن يتزوجوا تلك البغايا ألهنن كن مشركات، وهذا قول جماهد وعطاء بن أيب ) الُْمْؤِمِنَني

نزلت يف : رباح وقتادة والزهري والشعيب، ورواية العويف عن ابن عباس، وقال عكرمة
ر يعرفن هبا، منهن أم مهزول نساء مبكة واملدينة، منهن تسع هلن رايات كرايات البيطا

جارية السائب بن أيب السائب املخزومي، فكان الرجل ينكح الزانية يف اجلاهلية يتخذها 
مالكة، فأراد ناس من املسلمني نكاحهن على تلك اجلهة، فاستأذن رجل من املسلمني 

 .  يف نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل اهللا هذه اآلية رسول اهللا
املراد من النكاح هو اجلماع، ومعناه أن الزاين ال يزين إال بزانية أو مشركة : وقال قوم

ورواه . والزانية ال تزين إال بزان أو مشرك، وهو قول سعيد بن جبري والضحاك بن مزاحم
إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك، وإن . الواليب عن ابن عباس، قال يزيد بن هارون

إذا تزوج الزاين : فهو زان، وكان ابن مسعود حيرم نكاح الزانية ويقولجامعها وهو حمرم 
الزاين اجمللود ال ينكـح إال زانية جملودة والزانية : وقال احلسن. بالزانية فهما زانيان أبدا

إن حكـم اآلية : قال سعيد بن املسيب ومجاعة. اجمللودة ال ينكحها إال زان جملود
θ#)  {: اما هبذه اآلية فنسخها قولهمنسوخ، فكان نكاح الزانية حر ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ { )فدخلت الزانية يف أيامى املسلمني)٢  . 

                                                 
 . ٣: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٢: سورة النور آية ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٤ 

t  {: قوله] ٤[ Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ|Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO 

Zο t$ ù#y_ { )أراد بالرمي القذف بالزنا وكل من رمى حمصنا أو حمصنة بالزنا، فقال له)١ ، :

انني جلدة، إن كان حرا وإن كان عبدا فيجلد أربعني زنيت أو يا زاين فيجب عليه جلد مث
اإلسالم : وإن كان املقذوف غري حمصن، فعلى القاذف التعزير وشرائط اإلحصان مخسة

والعقل والبلوغ واحلرية والعفة من الزاين حىت أن من زىن مرة يف أول بلوغه مث تاب 
املقذوف على نفسه بالزنا فإن أقر . وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فال حد عليه

أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط احلد عن القاذف ألن احلد الذي وجب 
يقذفون بالزنا : أي) َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت( :عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه، وقوله

ΝèO óΟs9 (#θ§  {احملصنات يعين املسلمات احلرائر العفائف  è?ù'tƒ Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− { )يشهدون )٢ 

óΟèδρ  {على زناهن  ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ { )اضربوهم مثانني جلدة:  أي)٣ .}  Ÿω uρ 

(#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )٤( . 

]٥ [}  ω Î) t Ï% ©!$# (#θç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )٥( ،

اختلف العلماء يف قبول شهادة القاذف بعد التوبة ويف حكـم هذا االستثناء فذهب قوم 
م على ما قال وحسنت حالته إىل أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف وإذا تاب وند

) ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا( :قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة احلد عليه أو قبلها، لقوله تعاىل
االستثناء يرجع إىل رد الشهادة وإىل الفسق فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه : وقالوا

بـل أبدا وإن تاب، اسم الفسق وذهب قوم إىل أن شهـادة احملـدود يف القذف ال تق
                                                 

 . ٤: سورة النور آية ) ١(
 . ٤: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥: سورة النور آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٥ 

≈¯×y7Í  {: االستثناء يرجع إىل قوله: وقالوا s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )وذهب الشعيب )١ ،

وعامة العلماء على أنه االستثناء يرجع إىل الكل : إىل أن حد القذف يسقط بالتوبة، وقال
ال يسقط بالتوبة إال أن يعفو عنه املقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو، وال يسقط 

معناه :  قيل)٢( } Y‰t/r& 4#  {إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معىن قوله : فإن قيل. بالتوبة

ال تقبل شهادته أبدا ما دام هو مصرا على قذفه ألن أبد كل إنسان مدته على ما يليق 
 . يراد ما دام كافرا: ال تقبل شهادة الكافر أبدا: حباله، كما يقال

]٦ [}  t Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ öΝ ßγ y_≡ uρ ø— r& { )يقذفون نساءهم، )٣ ،}  óΟ s9 uρ  ä3 tƒ öΝ çλ °; 

â !# y‰ pκ à− { )يشهدون على صحة ما قالوا، )٤ ،}  Hω Î) öΝ ßγ Ý¡ àΡ r& { )غري أنفسهم، )٥ 

}  äο y‰≈ yγ t± sù óΟ Ïδ Ï‰ tn r& ßì t/ ö‘ r& ¤N≡ y‰≈ uη x© «! $$ Î/   … çµ ¯Ρ Î) z Ïϑ s9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 ، قرأ )٦( } ∪∌∩ #$

: برفع العني على خرب االبتداء، أي) أربع شهادات( الكسائي وحفص ويعقوبمحزة و
فشهادة : فشهادة أحدهم اليت تدرأ احلد أربع شهادات، وقرأ اآلخرون بالنصب أي

 . أحدهم أن يشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني

]٧ [}  èπ|¡Ïϑ≈ sƒ ø: $#uρ ¨β r& |M uΖ÷è s9 «!$# Ïµø‹n= tã β Î) tβ%x. zÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩∠∪ { )قرأ نافع )٧ ،

بالرفع، وقرأ ) غضب( رفع، مث يعقوب قرأ) لعنة اهللا( خفيفة وكذلك الثانية) أن( ويعقوب
ن رفع، وقرأ اآلخرو) اهللا( بكسر الضاد وفتح الباء على الفعل املاضي) غضب( نافع

                                                 
 . ٤: سورة النور آية ) ١(
 . ٤: سورة النور آية ) ٢(
 . ٦: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦: سورة النور آية ) ٤(
 . ٦: ورة النور آية س) ٥(
 . ٦: سورة النور آية ) ٦(
 . ٧: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٦ 

}  ¨β r& { )بالتشديد فيهما، )١ }  |M uΖ ÷è s9 { )نصب، و )٢ }  |= ŸÒ xî { )بفتح )٣ 

!»  {الضاد على االسم،  sπ  { جر، وقرأ حفص عن عاصم )٤( } #$ |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ { )٥( 
الشهادة اخلامسة، وقرأ اآلخرون بالرفع على االبتداء وخربه الثانية نصب، أي ويشهد 

 . يف أن كاألوىل

äτ#)  {: قوله] ٨[ u‘ ô‰tƒ uρ { )يدفع، )٦ }  $ pκ÷]tã z># x‹yè ø9$# β r& y‰pκô¶ s? yìt/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκy− «!$$ Î/   

…çµ ¯ΡÎ) zÏϑ s9 šÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩∇∪ { )٧ (. 

]٩ [}  sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ø:$#uρ ¨βr& |=ŸÒ xî «!$# !$ pκö n= tæ β Î) tβ% x. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∪ { )وأراد بالعذاب )٨ 

¶ô‰pκô  {: احلد كـما قال يف أول السورة uŠø9uρ $ yϑ åκu5# x‹tã ×π xÍ← !$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )٩( 
وج إذ العن وجب على املرأة حد الزنا، وإذا وجب أحـدمها ومعىن اآلية أن الز: أي

عليها حد الزنا بلعانه فأرادت إسقاطه عن نفسها فإهنا تالعن فتقوم وتشهد بعد تلقني 
احلاكـم أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماين به، وتقول يف اخلامسة علي 

 . غضب اهللا إن كان زوجي من الصادقني فيما رماين به

                                                 
 . ٧: سورة النور آية ) ١(
 . ٧: سورة النور آية ) ٢(
 . ٩: سورة النور آية ) ٣(
 . ٩: سورة النور آية ) ٤(
 . ٩: سورة النور آية ) ٥(
 . ٨: سورة النور آية ) ٦(
 . ٨: سورة النور آية ) ٧(
 . ٩: نور آية سورة ال) ٨(
 . ٢: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٧ 

Ÿω  {:  قوله]١٠[ öθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çFuΗ ÷qu‘ uρ ¨β r&uρ ©!$# ë># §θ s? îΛ Å6ym ∩⊇⊃∪ { )١( ،

جواب لوال حمـذوف يعين لعاجلكـم بالعقوبة ولكنه ستر عليكـم ورفع 
β¨  {عنكـم احلد باللعان،  r& uρ ©! $# ë># §θ s? { )يعود على من يرجع عن املعاصي )٢ 

îΛ  {بالرمحة  Å6 ym ∩⊇⊃∪ { )فيما فرض من احلدود)٣  . 

يَن َجاُءوا ِبالِْإفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم لَا َتْحَسُبوُه َشرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذ
 .... لَكُْم

βÎ) t¨  {: قوله] ١١[ Ï% ©!$# ρ â!% y` Å7 øùM}$$ Î/ { )الكذب مسي إفكا  بالكذب وهو أسوأ)٤ 

وهو ما مثل يف عائشة "أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه : لكونه مصروفا عن احلق، من قوله
 يف أحد غزواته بعد أن أحضرها صفوان  رضي اهللا عنها عند ختلفها عن رسول اهللا

وذلك أن عائشة تستحق الثناء ملا كانت عليه من احلصانة والشرف فمن رماها " السلمي
π×  { األمر عن وجهه، بالسوء قلب t6 óÁ ãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 { )أي مجاعة منهم عبد اهللا بن أيب )٥ 

ابن سلول ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ومحنة بنت جحش زوجة طلحة ابن عبيد 
Ÿω çνθ  {اهللا وغريهم،  ç7|¡øt rB #uŸ° Νä3©9 ( { )هو خطاب : ، يا عائشة ويا صفوان، وقيل)٦

≅ö  { ولصفوان، يعين ال حتسبوا اإلفك شرا لكم،  لعائشة وألبويها وللنيب t/ uθ èδ ×öyz 

ö/ä3©9 4 { )ألن اهللا يأجركـم على ذلك ويظهر براءتكم)٧ ، . 
                                                 

 . ١٠: سورة النور آية ) ١(
 . ١٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٠: سورة النور آية ) ٣(
 . ١١: سورة النور آية ) ٤(
 . ١١: سورة النور آية ) ٥(
 . ١١: سورة النور آية ) ٦(
 . ١١: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٨ 

≅Èe  {: قوله تعاىل ä3Ï9 <› Íö∆ $# Νåκ÷]ÏiΒ { )العصبة الكاذبة ، يعين من)١ }  $ ¨Β |=|¡tFø.$# zÏΒ 

ÉΟøO M}$# 4 { )جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه، : ، أي)٢}  “ Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? 

…çν uö9 Ï. öΝåκ÷]ÏΒ …çµ s9 ë># x‹tã ×Λ Ïàtã ∩⊇⊇∪ { )حتمل معظمه فبدأ باخلوض فيه، قرأ :  أي)٣

: قال الضحاك. مها لغتان: بضم الكاف، وقرأ العامة بالكسر قال الكسائي) كربه( يعقوب
وروى الزهري عن عروة عن عائشة . قام بإشاعة احلديث، وهو عبد اهللا بن أيب ابن سلول

}  “ Ï% ©!$#uρ 4† ¯< uθ s? …çν uö9 Ï. öΝåκ÷]ÏΒ { )عبد اهللا بن أيب ابن سلول، والعذاب األليم هو :  قالت)٤

 . النار يف اآلخرة

Iω  {: قوله] ١٢[ öθ øŒ  {، هال، )٥( } 9© Î) çνθ ãΚ çF ÷è Ïÿ xœ £ sß tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/ { )واهنم،  بإخ)٦}  # Z ö yz { )بأهل دينهم ألن املؤمنني : ، قال احلسن)٧

Ÿω  {: كنفس واحدة، نظريه قوله تعاىل uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 { )٨( ،}  (#θ ßϑ Ï k= |¡ sù #’ n? tã 

öΝ ä3 Å¡ àΡ r& { )٩( .}  (#θ ä9$ s% uρ !# x‹≈ yδ Ô7 øù Î) × Î7 •Β ∩⊇⊄∪ { )كذب بني: ، أي)١٠ . 

                                                 
 . ١١: سورة النور آية ) ١(
 . ١١: النور آية سورة ) ٢(
 . ١١: سورة النور آية ) ٣(
 . ١١: سورة النور آية ) ٤(
 . ١٢: سورة النور آية ) ٥(
 . ١٢: سورة النور آية ) ٦(
 . ١٢: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٩(
 . ١٢: سورة النور آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧١٩ 

]١٣ [}  Ÿω öθ ©9 ρ â!% y` Ïµ ø‹n= tã Ïπ yèt/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− 4 { )على ما زعموا، )١ ،}  øŒÎ* sù öΝs9 (#θ è?ù'tƒ 

Ï!#y‰pκ’¶9$$ Î/ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθ ç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ { )كيف يصريون عند اهللا : ، فإن قيل)٢

كاذبني إذ مل يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند اهللا كاذب سواء أتى بالشهداء أو مل 
هذا يف حق : وقيل. معناه كذبوهم بأمر اهللا: عند اهللا أي يف حكم اهللا وقيل: ؟ قيل"يأت 

 . عائشة ومعناه أولئك هم الكاذبون يف غييب وعلمي

]١٤ [}  Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ö/ ä3 ¡¡ yϑ s9 ’ Îû !$ tΒ 

óΟ çF ôÒ sù r& { )خضتم، )٣ ،}  ÏµŠ Ïù { )من اإلفك، )٤ ،}  ë># x‹ tã îΛ Ïà tã ∩⊇⊆∪ { )٥( 
أي عذاب ال انقطاع له يعين يف اآلخرة ألنه ذكر عذاب الدنيا من : قال ابن عباس
“  {: قبل، فقال تعاىل Ï% ©! $# uρ 4† ¯< uθ s? … çν u ö9 Ï. öΝ åκ ÷] ÏΒ … çµ s9 ë># x‹ tã ×Λ Ïà tã ∩⊇⊇∪ { )وقد )٦ ،

 ملا نزلت هذه  أصاهبم فإنه قد جلد وحد، وقد روت عمرة عن عائشة أن النيب
عبد اهللا بن أيب وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة ومحنة بنت : اآلية حد أربعة نفر

 . جحش

øŒÎ) …çµ  {: قوله تعاىل] ١٥[ tΡöθ ¤)n= s? { )تقولونه، )٧ ،}  ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ { )قال جماهد )٨ ،

جل منهم يلقى الرجل وذلك أن الر: وقال الكليب. يرويه بعضكم عن بعض: ومقاتل

                                                 
 . ١٣: سورة النور آية ) ١(
 . ١٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٤: سورة النور آية ) ٣(
 . ١٤: سورة النور آية ) ٤(
 . ١٤: سورة النور آية ) ٥(
 . ١١: سورة النور آية ) ٦(
 . ١٥: سورة النور آية ) ٧(
 . ١٥: سورة النور آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٢٠ 

يلقيه : وقال الزجاج. بلغين كذا وكذا يتلقونه تلقيا، وكذا قرأه أيب بن كعب: فيقول
بكسر الالم وختفيف القاف من الولق وهو ) تلقونه( بعضكم إىل بعض، وقرأت عائشة

tβθ  {الكذب،  ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ …çµ tΡθ ç7|¡øt rBuρ $ YΨ Íh‹yδ { )تظنون أنه )١ ،

uθ  {سهل ال إمث فيه،  èδ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×Λ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )ر يف الوز)٢ . 

]١٦ [}  Iω öθ s9uρ øŒÎ) çνθ ßϑ çG ÷èÏϑ y™ ΟçFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$ uΖs9 β r& zΝ¯= x6tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ys ö6 ß™ { )٣( ،

≈›x#  {هذا اللفظ هاهنا مبعىن التعجب،  yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪ { )يعين كذب عظيم )٤ ،

أما : ويف بعض األخبار أن أم أيوب قالت أليب أيوب األنصاري. يبهت ويتحري من عظمته
رتلت اآلية سبحانك هذا هبتان عظيم، ف: بلغك ما يقول الناس يف عائشة؟ فقال أبو أيوب

 . على وفق قوله

]١٧ [}  ãΝä3ÝàÏè tƒ ª!$# { )حيرم اهللا عليكـم : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٥

βr& (#ρ  {. ينهاكـم اهللا: وقال جماهد ßŠθ ãès? ÿÏ& Î#÷WÏϑ Ï9 #´‰t/r& β Î) ΛäΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∪ { )٦( . 

]١٨ [}  ß Îit7ãƒ uρ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 4 { )باألمر والنهي، )٧ ،}  ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ { )بأمر )٨ 

íΟŠ  {عائشة وصفوان بن املعطل،  Å3ym ∩⊇∇∪ { )حكم برباءهتما)٩ ، . 

                                                 
 . ١٥: سورة النور آية ) ١(
 . ١٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٦: سورة النور آية ) ٣(
 . ١٦: سورة النور آية ) ٤(
 . ١٧: سورة النور آية ) ٥(
 . ١٧: سورة النور آية ) ٦(
 . ١٨: سورة النور آية ) ٧(
 . ١٨: سورة النور آية ) ٨(
 . ١٨: سورة النور آية ) ٩(
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χ  {: قوله تعاىل] ١٩[ Î) t Ï% ©!$# tβθ™7Ït ä† βr& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# { )يعين يظهر ويذيع )١ ،

’  {الزنا،  Îû š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝçλm; ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 { )يعين عبد اهللا بن )٢ ،

=ª!$#uρ ÞΟn  {أيب وأصحابه املنافقني، والعذاب يف الدنيا احلد ويف اآلخرة النار،  ÷è tƒ { )٣( ،

óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθ  {كذهبم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط اهللا،  ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∪ { )٤ (. 

]٢٠ [}  Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# öΝà6ø‹n= tæ …çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ¨β r&uρ ©!$# Ô∃ρ âu‘ ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊄⊃∪ { )٥( ،

يريد مسطحا : لعاجـلكـم بالعقوبة، قال ابن عباس: حمذوف يعين) لوال( جواب
 . وحسان بن ثابت ومحنة

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن 
 ... فَْحَشاِء َوالُْمْنكَِرفَِإنَُّه َيأُْمُر ِبالْ

$ *  {: قوله] ٢١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãè Î6−G s? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθ äÜäz 

Ç≈ sÜø‹¤±9$# …çµ ¯ΡÎ* sù âß∆ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ { )يعين بالقبائح من األفعال، )٦ }  Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 4 { )كل )٧ ،

Ÿω  {ما يكرهه اهللا،  öθs9uρ ã≅ôÒ sù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’ s1y— { )ما صلح: ، قال مقاتل)٨ .

موم عند بعض  واآلية على الع)٩( } &Νä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr  {ما طهر، : وقال ابن قتيبة
                                                 

 . ١٩: سورة النور آية ) ١(
 . ١٩: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٩: سورة النور آية ) ٣(
 . ١٩: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٨(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٩(
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وقال . أخرب اهللا أنه لوال فضله ورمحته بالعصمة ما صلح منكـم أحد: املفسرين، قالوا
ما طهر من هذا الذنب وال صلح أمره : هذا اخلطاب للذين خاضوا يف اإلفك، ومعناه: قوم

ما قبل توبة أحد منكـم، : بعد الذي فعل، وهذا قول ابن عباس يف رواية عطاء، قال
}  # Y‰ t/ r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ É j1 t“ ãƒ { )يطهر )١ ،}   tΒ â !$ t± o„ 3 { )من الذنب بالرمحة )٢ ،

!ª  {غفرة، وامل $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊇∪ { )٣( . 

Ÿω  {: قوله تعاىل] ٢٢[ uρ È≅ s?ù'tƒ { )يعين وال حيلف، وهو يفعل من األلية وهي ،)٤ 

. القسم، وقرأ أبو جعفر يتأل بتقدمي التاء وتأخري اهلمزة، وهو يتفعل من األلية وهي القسم
} (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ x ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ { )يعين أولو الغىن والسعة يعين أبا بكر الصديق )٥ ،

}  β r& (# þθ è? ÷σ ãƒ ’ Í< 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# t Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ š Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ، يعين )٦( } ) #$

جرا بدريا ابن خالة أيب بكر، حلف أبو بكر أن ال مسطحا وكان مسكينا مها
θ#)  {ينفق عليه،  à ÷è u‹ ø9 uρ (# þθ ßs x óÁ u‹ ø9 uρ 3 { )عنهم خوضهم يف أمر عائشة، )٧ ،}  Ÿω r& 

tβθ ™7 Ït éB { )خياطب أبا بكر، )٨ ،}  β r& t Ï øó tƒ ª! $# óΟ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî îΛ Ïm §‘ ∩⊄⊄∪ { )٩( 
بلى أنا أحب أن يغفر اهللا يل ورجع إىل مسطح : قال على أيب بكر  فلما قرأها النيب

                                                 
 . ٢١: سورة النور آية ) ١(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٢ : سورة النور آية) ٥(
 . ٢٢: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة النور آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة النور آية ) ٩(
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 وقال ابن عباس )١( واهللا ال أنزعها منه أبدا: نفقته اليت كانت ينفقها عليه، وقال
أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر أال يتصدقون على رجل تكلم : والضحاك

 . بشيء من اإلفك وال ينفعوهم، فأنزل اهللا هذه اآلية

]٢٣ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# šχθ ãΒötƒ ÏM≈uΖ|Á ós ãΚ ø9$# { )العفائف، )٢ ،}  ÏM≈n= Ï≈ tó ø9$# { )٣( 
ÏM≈oΨ  {فـواحـش، عـن الـ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )والغافلة عن الفاحشة اليت ال يقع يف قلبها )٤ ،

θ#)  {: فعل الفاحشة وكانت عائشـة كذلك، قوله تعاىل ãΖ Ïè ä9 { )عـذبوا، )٥ ،

}  ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 Íο  {، بـالـحـد، )٦( } #$ t Åz Fψ $# uρ { )بالنار، )٧ ،}  öΝ çλ m; uρ 

ë># x‹ tã ×Λ Ïà tã ∩⊄⊂∪ { )وروي . هذا خاص يف عبد اهللا بن أيب املنافق: ، قال مقاتل)٨

من قذف مؤمنة يلعنه اهللا يف الدنيا : ريقلت لسعيد بن جب: عن خصيف قال
 خاصة  هي لعائشة وأزواج النيب: وقال قوم. واآلخرة، فقال ذلك لعائشة خاصة
 وكان  نزلت هذه اآلية يف أزواج النيب: دون سائر املؤمنات وقال اآلخرون

t  {ذلك كذلك حىت نزلت اآلية اليت يف أول السورة  Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# 

                                                 
 . ٢١٢٩ / ٤ ) ٢٧٧٠(  ومسلم يف التوبة رقم ٤٥٥ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ١(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢٣: آية سورة النور ) ٤(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة النور آية ) ٨(
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§Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u !# y‰ pκ à− { )إىل قوله )١ }  ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )٢( 
 . فأنزل اجللد والتوبة

]٢٤ [}  tΠöθ tƒ ß‰pκô¶ s? öΝÍκö n= tã { )قرأ محزة والكسائي بالياء لتقدمي الفعل وقرأ )٣ ،

öΝßγ  {اآلخرون بالتاء،  çFt⊥ Å¡ø9r& { )وهذا قبل أن خيتم على أفواههم، )٤ ،}  öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r&uρ 

Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ { )يف الدنيا، يروى أنه خيتم على األفواه فتتكلم األيدي واألرجل مبا عملت)٥  .

$  {معناه تشهد ألسنة بعضهم على بعض وأيديهم وأرجلهم، : وقيل yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ { )٦( . 

]٢٥ [}  7‹ Í≥ t Β öθ t ƒ ãΝ Íκ Ï jù u θ ãƒ ª ! $ # ãΝ ßγ o Ψƒ ÏŠ ¨, y s ø9 $ : وقيل. ، جزاءهم الواجب)٧( } #

t  {. حساهبـم العـدل βθ ßϑ n = ÷è t ƒ u ρ ¨β r & © ! $ # u θ èδ ‘, y s ø9 $ # ß Î7 ßϑ ø9 $  يبني ،)٨( } ∪∋⊅∩ #

: قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما. هلم حقيقة ما كان يعدهم يف الدنيا
وذلك أن عبد اهللا بن أيب كان يشك يف الدين فيعلم يوم القيامة أن اهللا هو احلق 

 . املبني

                                                 
 . ٤: سورة النور آية ) ١(
 . ٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢٤: ر آية سورة النو) ٦(
 . ٢٥: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة النور آية ) ٨(
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≈àM  {: قوله سبحانه تعاىل] ٢٦[ sW Î7 sƒ ø: $# t ÏW Î7 y‚ ù= Ï9 { )قال أكثر املفسرين)١ ، :

šχθ  {. اخلبيثات من القـول والكـالم للخبيثني مـن الناس èW Î7 y‚ ø9 $# uρ { )٢( ،

≈ÏM  {مـن الناس،  sW Î7 y‚ ù= Ï9 ( { )مـن القـول، )٣ }  àM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# uρ { )مـن )٤ ،

t  {القـول  Î6 Í h‹ ©Ü= Ï9 { )مـن النـاس، )٥ ،}  tβθ ç7 Í hŠ ©Ü9 $# uρ { )مـن النـاس، )٦ ،

}  ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü= Ï9 4 { )أن اخلبيث من القول ال يليق إال باخلبيث : ، من القول، واملعىن)٧

من الناس والطيب ال يليق إال بالطيب، فعائشة ال تليق هبا اخلبيثات من القول ألمنها 
: قال الزجاج. سن وما يليق هباطيبة فتضاف إليها طيبات الكالم من املدح والثناء احل

معناه ال يتكلم باخلبيثات إال اخلبيث من الرجال والنساء وال يتكلم بالطيبات إال 
الطيب من الرجال والنساء، وهذا ذم للذين قذفوا عائشة، ومدح للذين برؤوها 

ن معناه اخلبيثات من النساء للخبيثني من الرجال واخلبيثون م: وقال ابن زيد. بالطهارة
الرجال للخبيثات من النساء أمثال عبد اهللا بن أيب والشاكني يف الدين، والطيبات من 

يريد عائشة . النساء للطيبني من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء
 }  y7 طيبها اهللا لرسوله الطيب Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχρ â § y9 ãΒ { )عائشة وصفوان :  يعين)٨

                                                 
 . ٢٦: سورة النور آية ) ١(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٧(
 . ٢٦: النور آية سورة ) ٨(
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β  {: ذكرمها بلفظ اجلمع كقوله تعاىل Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) { )وقيل. إخوان:  أي)١ :

$  { والطـيبـات مرتهـون، أولئك مربؤون يعنـي الطيبـني £ϑ ÏΒ tβθ ä9θ à) tƒ ( Ν ßγ s9 

×ο t Ï øó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒ Ì Ÿ2 ∩⊄∉∪ { )فاملغفرة هي العفو عن الذنوب والرزق الكرمي اجلنة)٢ ، .

عطيتها مل تعطها امرأة غريها، منها أن وروي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أ
 ورأسه يف حجرها، ودفن يف   مل يتزوج بكرا غريها، وقبض رسول اهللا النيب

بيتها، وكان يرتل عليه الوحي وهو معها يف حلافه، ونزلت براءهتا من السماء، وأهنا 
 وصديقه، وخلقت طيبة، ووعدت مغفرة ورزقا كرميا،  ابنة خليفة رسول اهللا

حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول : ن مسروق إذا روى عن عائشة قالوكا
 .  املربأة من السماء اهللا

$  {: قوله] ٢٧[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ 

(#θ ßϑ Ïk= |¡è@ uρ #’ n?tã $ yγ Î= ÷δr& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 öΝä3ª= yè s9 šχρã©.x‹s? ∩⊄∠∪ { )َحتَّى ( :معىن قوله: ، قيل)٣

حىت تستأذنوا وكان ابن عباس يقرأ حىت تستأذنوا وكذلك كان يقرأ أيب : أي) َتْسَتأِْنُسوا
االستئناس طلب األنس : وقيل.  املعروفة تستأنسوا وهو مبعىن االستئذانبن كعب، والقراءة

االستئناس االستبصار من : وقال اخلليل. وهو أن ينظر هل يف البيت ناس فيؤذهنم إين داخل
هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبرية أو يتنحنح، يؤذن : وقيل. أبصرهتا: آنست نارا أي: قوله

واختلفوا . أنه ال يدخل بيت الغري إال بعد السالم واالستئذانومجلة حكم اآلية . أهل البيت
أأدخل سالم : يقدم االستئذان فيقول: يف أنه يقدم االستئذان أم السالم؟ فقال قوم

واألكثرون على أنه يقدم ) َحتَّى َتْسَتأِْنُسوا َوُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها( :عليكـم، لقوله تعاىل

                                                 
 . ١١: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢٦: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة النور آية ) ٣(
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حىت تسلموا على : ويف اآلية تقدمي وتأخري، تقديرها.  أأدخلسالم عليكم: السالم فيقول
 . وكذلك هو يف مصحف عبد اهللا بن مسعود. أهلها وتستأذنوا

قوله تعاىل فَِإنْ لَْم َتِجُدوا ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها َحتَّى ُيْؤذَنَ لَكُْم َوِإنْ ِقيلَ لَكُُم اْرِجُعوا 
 ... كُْمفَاْرِجُعوا ُهَو أَْزكَى لَ

*βÎ  {: قوله] ٢٨[ sù óΟ©9 (#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰ym r& Ÿξsù $ yδθ è= äzô‰s? { )أي إن مل جتدوا يف )١ 

4  {البيوت أحدا يأذن لكم يف دخوهلا فال تدخلوها،  ®L ym šχ sŒ÷σãƒ ö/ä3s9 ( βÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 

(#θ ãèÅ_ ö‘ $# (#θ ãèÅ_ ö‘ $$ sù ( { )ارجع فلريجع وال يقعد على :  يعين إذا كان يف البيت قوم فقالوا)٢

uθ  {الباب مالزما،  èδ 4’ s1ø— r& öΝä3s9 4 { )قوله تعاىل. ، يعين الرجوع أطهر وأصلح لكم)٣ :

}  ª!$#uρ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès? ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇∪ { )من الدخول باإلذن وغري اإلذن، وملا نزلت آية )٤ ،

كيف بالبيوت اليت بني مكة واملدينة والشام وعلى ظهر الطريق، ليس فيها : االستئذان قالوا
 ساكن؟ 

= }  }§øŠ©9 ö/ä3ø‹n فأنزل اهللا] ٢٩[ tæ îy$ oΨã_ β r& (#θè= äz ô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî 7π tΡθ ä3ó¡tΒ { )أي)٥  :

$  {بغري استئذان،  pκ Ïù Óì≈ tFtΒ ö/ä3©9 4 { )يعين منفعة لكم واختلفوا يف هذه البيوت، فقال )٦ 

ات والبيوت واملنازل املبنية للسابلة ليأووا أمتعتهم إليها فيجوز دخوهلا بغري هي احلان: قتادة
هي : وقال ابن زيد. استئذان واملنفعة فيها بالرتول وإيواء املتاع واالتقاء من احلر والربد

وقال إبراهيم . بيوت التجار وحوانيتهم اليت باألسواق يدخلوهنا للبيع والشراء وهو املنفعة
                                                 

 . ٢٨: سورة النور آية ) ١(
 . ٢٨: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة النور آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة النور آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة النور آية ) ٦(
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هي مجيع البيوت اليت ال ساكن هلا ألن : س على حوانيت السوق إذن، وقيللي: النخعي
االستئذان إمنا جاء لئال يطلع على عورة فإن مل خيف ذلك فله الدخول بغري استئذان، 

}  ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ ß‰ ö6 è? $ tΒ uρ šχθ ßϑ çG õ3 s? ∩⊄∪ { )١ (. 

≅  {: قوله تعاىل] ٣٠[ è% šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ôÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& { )عن النظر : ، أي)٢

هو ثابت ألن : وقيل. ضوا أبصارهمصلة يعين يغ) من( :وقيل: إىل ما حيل النظر إليه
املؤمنني غري مأمورين بغض البصر أصال ألنه ال جيب الغض عما حيل النظر إليه، وإمنا أمروا 

θ#)  {بأن يغضوا عما ال حيل النظر إليه،  Ýàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 { )عما ال حيل، قال أبو )٣ ،

كل ما يف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا واحلرام، إال يف هذا املوضع فإنه : العالية
y7  {أراد به االستتار حىت ال يقع بصر الغري عليه،  Ï9≡sŒ { )يعين غض البصر وحفظ )٤ 

’4  {الفرج،  s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 { )يعين خري هلم وأطهر، )٥ ،}  ¨β Î) ©! $# 7 Î7 yz $ yϑ Î/ 

tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ { )يعين عليم مبا يفعلون)٦  . 

≅  {  قوله] ٣١[ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï j9 z ôÒ àÒ øó tƒ ô ÏΒ £ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& { )عما ال حيل، )٧ ،

}  z ôà x øt s† uρ £ ßγ y_ρ ã èù { )حيفظن فروجهن يعين : وقيل أيضا. ، عمن ال حيل)٨

                                                 
 . ٢٩: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة النور آية ) ٦(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٧(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٨(
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Ÿω  {يسترهنا حىت ال يراها أحد،  uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— { )يعين ال يظهرن زينتهن )١ ،

لغري حمرم، وأراد هبا الزينة اخلفية ومها زينتان خفية وظاهرة، فاخلفية مثل اخللخال 
واخلضاب يف الرجل والسوار يف املعصم والقرط والقالئد، فال جيوز هلا إظهارها، وال 

ω  {: قوله تعاىل. ع الزينةلألجنـيب النظر إليها، واملراد من الزينة موض Î) $ tΒ t yγ sß 

$ yγ ÷Ψ ÏΒ ( { )أراد به الزينة الظاهرة، واختلف أهل العلم يف هذه الزينة الظاهرة اليت )٢ ،

. هو الوجه والكفان: األوزاعي، قال سعيد بن جبري والضحاك و:استثناها اهللا تعاىل
ρ#)  {: هـي الثياب بدليل قوله تعاىل: وقال ابن مسعـود ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã È e≅ ä. 

7‰ Éf ó¡ tΒ { )ل ابن عباسوقا. الوجه والثياب: ، وأراد هبا الثياب وقال احلسن)٣ :

الكحل واخلامت واخلضاب يف الكف، فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل األجنيب 
  {  النظر إليه إذا مل خيف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئا منها غض البصر، قولـه

t ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì ßϑ èƒ ’4  {ليلقني مبقانعهـن، : ، يعين)٤( } 2¿ n? tã £ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( { )٥( ،

: قالت عائشة. وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن
) َولَْيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ(  ا أنزل اهللارحم اهللا نساء املهاجرات األول مل

Ÿω  {. شققن مروطهن فاختمرن هبا uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 { )قال )٦ ،

 يضعن اجللباب وال اخلمار إال لبعولتهن، أي إال يعين ال: ابن عباس ومقاتل

                                                 
 . ٣١: سورة النور آية ) ١(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣١: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٥(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٦(
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ρ÷  {ألزواجهن،  r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u ÷ρ r& Ï !$ t/# u  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï !$ oΨ ö/ r&  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ 

÷ρ r& £ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û Í_ t/ £ Îγ Ï?≡ uθ yz r& { )فيجوز هلؤالء أن ينظروا إىل )١ ،

الزينة الباطنة وال ينظرون إىل ما بني السرة والركبة، وجيوز للزوج أن ينظر إىل مجيع 
ρ÷  {: قوله تعاىل. بدهنا غري أنه يكره له النظر إىل فرجها r& £ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ { )أراد أنه )٢ 

جيوز للمرأة أن تنظر إىل بدن املرأة إال ما بني السرة والركبة كالرجل احملرم، هذا إذا 
اختلف . كانت املرأة مسلمة، فإن كانت كافرة فهل جيوز للمسلمة أن تنكشف هلا

جيور كـما جيوز أن تنكشف للمرأة املسلمة ألهنا من .  بعضهمأهل العلم فيه، فقال
والكافرة ليست ) أَْو ِنَساِئِهنَّ( :ال جيوز ألن اهللا تعاىل قال: مجلة النساء، وقال بعضهم

: من نسائنا وألهنا أجنبية يف الديـن، وكانـت أبعد من الرجل األجنيب، قوله تعاىل
}  ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ £ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )عبد املرأة حمرم هلا، : ، اختلفوا فيها، فقال قوم)٣

فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا وأن ينظر إىل بدن موالته إال ما بني السرة 
 كاألجنيب معها، وهو قول سعيد هو: والركبة، كاحملارم وهو ظاهر القرآن وقال قوم

Íρ  {: املراد من اآلية اإلماء دون العبيد، قوله: بن املسيب، وقال r& š Ïè Î7≈ −F9 $# Î ö xî 

’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z ÏΒ ÉΑ% y` Ì h9 بن عامر وأبو بكر غري بنصب الراء ، قرأ أبو جعفر وا)٤( } #$

: فهو استثناء معناه) إال( مبعىن: وقيل. نكرة) غري( معرفة و) التابعني( على القطع ألن
. يبدين زينتهن للتابعني إال ذا اإلربة منهم فإهنن ال يبدين زينتهن ملن كان منهم ذا إربة

التابعني ( جة، واملراد بـواإلربة واألرب احلا) التابعني( وقرأ اآلخرون باجلر على نعت
هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم ال مهة هلم إال ) غري أويل اإلربة

                                                 
 . ٣١: سورة النور آية ) ١(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٤(
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وعن ابن عباس . ذلك، وال حاجة هلم يف النساء، وهو قول جماهد وعكرمة والشعيب
هو الذي ال ينتشر وال يستطيع غشيان النساء وال : وقال احلسن. أنه األمحق العنني

. وقيل هو املخنث. اجملبوب: هو املعتوه وقال عكرمة: وقال سعيد بن جبري. يشتهيهن
Íρ  {. الشيين اهلرم والعنني واخلصي واجملبوب وحنوه: وقال مقاتل r& È≅ ø Ï eÜ9 $# š Ï% ©! $# 

óΟ s9 (#ρ ã yγ ôà tƒ 4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã Ï !$ |¡ Ï iΨ9 ، أراد بالطفل األطفال يكون واحدا ومجعا، )١( } ) #$

مل يعرفوا العورة : وقيل. مل يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها: أي
. مل يطيقوا أمر النساء: مـن غريها مـن الصغـر، وهـو قول جماهد، وقيل

Ÿω  {. مل يبلغـوا حـد الشهـوة: وقيـل uρ t ø⌠ Î ôØ o„ £ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t Ï øƒ ä†  ÏΒ 

£ Îγ ÏF t⊥ƒ Î— 4 { )كانت املرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخاهلا أو )٢ ،

#)  {. يتبني خلخاهلا، فنهيت عن ذلك þθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd { )من التقصري الواقع )٣ ،

راجعوا طاعة اهللا فيما أمركم به وهناكم عنه من اآلداب : وقيل. يف أمره وهنيه
tµ  {املذكورة يف هذه السورة،  •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è? ∩⊂⊇∪ { )عن )٤ ،

 فإين أتوب إليه أيها الناس توبوا إىل اهللا {يا : " يقول ابن عمر أنه مسع رسول اهللا

 . )٦( )٥( } يف اليوم مائة مرة

                                                 
 . ٣١: سورة النور آية ) ١(
 . ٣١ :سورة النور آية ) ٢(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣١: سورة النور آية ) ٤(
 ). ٤/٢١١(، أمحد )١٥١٥(، أبو داود الصالة )٢٧٠٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٥(
 . ٥٧١ / ٥ واملصنف يف شرح السنة ٢٠٧٦ / ٤ ) ٢٠٧٢( أخرجه مسلم يف الذكر والدعاء برقم ) ٦(
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قوله تعاىل َوأَْنِكُحوا الْأََياَمى ِمْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوِإَماِئكُْم ِإنْ َيكُوُنوا فُقََراَء 
 ... ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه

θ#)  {: قوله تعاىل] ٣٢[ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒ F{$# óΟä3ΖÏΒ { )األيامى مجع أمي وهو من ال )١ ،

زوجوا أيها : أمي وامرأة أمية، وأمي، ومعىن اآلية: زوج له من رجل أو امرأة يقال رجل
tÅs  {املؤمنون من أحرار رجالكم ونسائكم  Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6 Ïã öΝà6Í←!$ tΒ Î)uρ 4 { )٢( ،

يستحب ملن تاقت نفسه إىل النكاح ووجد أهبة النكاح . وهذا األمر أمر ندب واستحباب
: هللا بن مسعود قالأن يتزوج، وإن مل جيد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم، عن عبد ا

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  {  قال رسول اهللا

   وقال رسول اهللا)٤( )٣( } وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

β  {. )٥( } تناكحوا تكثروا فإين أباهي بكم األمم حىت بالسقط { Î) (#θ çΡθ ä3tƒ u!#ts)èù 

ãΝÎγ ÏΨøó ãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪ { )وقيل اجتماع . هنا القناعةالغىن ها: ، قيل)٦

عجبت ملن ابتغى الغىن بغري النكاح، : وقات عمر. الرزقني رزق الزوج ورزق الزوجة
أن اهللا تعاىل : وروي عن بعضهم). إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله( : يقول واهللا

                                                 
 . ٣٢: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٢: سورة النور آية ) ٢(
، )٢٢٤٠(، النسائي الصيام )١٠٨١(، الترمذي النكاح )١٤٠٠(، مسلم النكاح )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٣(

 ). ٢١٦٦(، الدارمي النكاح )١/٣٧٨(، أمحد )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح )٢٠٤٦(أبو داود النكاح 
 . ١٠١٨ / ٢ ) ١٤٠٠( كاح رقم  ومسلم يف الن١٠٦ / ٩أخرجه البخاري يف النكاح ) ٤(
 .  عن سعيد بن أىب هالل مرسال١٧٣ / ٦أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ) ٥(
 . ٣٢: سورة النور آية ) ٦(
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، وقال ) اللَُّه ِمْن فَْضِلِهِإنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ُيْغِنِهُم( :وعد الغين بالنكاح وبالتفرق فقال تعاىل
β  {: تعـالـى Î)uρ $ s% §xtG tƒ Çøóãƒ ª!$# yξ à2 ÏiΒ Ïµ ÏG yè y™ 4 { )١( . 

]٣٣ [}  É# Ï ÷è tG ó¡ uŠ ø9 uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰ Åg s† % ·n% s3 ÏΡ { )ليطلب العفة عن : ، أي)٢

4  {احلرام والزنا الذين ال جيدون ماال ينكحون به للصداق والنفقة،  ®L ym ãΝ åκ u ÏΖ øó ãƒ ª! $# 

 ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 3 { )قوله تعاىل.  أي يوسع عليهم من رزقه)٣ :}  t Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ 

|=≈ tG Å3 ø9 $  {يطلبون املكاتبة، :  أي)٤( } #$ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù { )٥( ،

سبب نزول هذه اآلية ما روي أن غالما حلويطـب بن عبد العزيز سأل مواله أن 
يكاتبه فأىب عليه، فأنزل اهللا هذه اآلية فكاتبه حويطب على مائة دينار، ووهب له 

 وقتل يوم حنني يف احلرب، والكتابة أن يقول الرجل منها عشرين دينارا فأداها،
كاتبتك على كذا من املال ويسمي ماال معلوما يؤدي ذلك يف جنمني أو جنوم : ململوك

معلومة يف كل جنم كذا، فإذا أديت فأنت حر، والعبد يقبل ذلك، فإذا أدى املال عتق 
داء املال فما فضل يف يده ويصري العبد أحق مبكاسبه بعد أداء املال، وإذا أعتق بعد أ

من املال، يكون له ويتبعه أوالده الذين حصلوا يف حال الكتابة يف العتق، وإذا عجز 
عن أداء املال كان ملواله أن يفسخ كتابته ويرده إىل الرق، وما يف يده من املال يكون 

öΝ  {: ملواله، وذهب بعض أهل العلم إىل أن قوله تعاىل èδθ ç7 Ï?% s3 sù { )أمرا جيب )٦  !

على املوىل أن يكاتب عبده الذي علم فيه خريا إذا سأل العبد ذلك، على قيمته أو 

                                                 
 . ١٣٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٥(
 . ٣٣:  سورة النور آية )٦(
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أكثر، وإن سأل على أقل من قيمته فال جيب، وهو قول عطاء وعمرو بن دينار، 
β÷  { إىل أنه أمر ندب واستحباب، وذهـب أكثـر أهل العلم Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù 

# Z ö yz ( { )وهو قول . قوة على الكسب: ، اختلفوا يف معىن اخلري، فقال ابن عمر)١

β  {: ال، كقوله تعاىلما: مالك والثوري، وقال احلسن وجماهد والضحاك Î) x8 t s? 

# · ö yz { )لو أراد به املال لقال إن علمتم هلم خريا، : ماال، قال الزجاج:  أي)٢

ماال : بن ديناروقال طاوس وعمرو . صدقا وأمانة: وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة
وأظهر معاين اخلري يف العبد االكتساب مع األمانة، فأحب : وقال الشافعي. وأمانة

إن علمتم : وحكى حممد بن سريين عن عبيدة. أن ال مينع من كتابته إذا كان هكذا
هو أن يكون العبد بالغا عاقال، فأما الصيب : وقيل. أقاموا الصالة: فيهم خريا أي

كتابتهما ألن االبتغاء منهما ال يصح، وجوز أبو حنيفة كتابة واجملنون فال تصح 
Ν  {: قـولـه سبحانـه وتعاىل. الصيب املراهق èδθ è?# u uρ  Ï iΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u 4 { )هذا خطاب للموايل جيب على املوىل : ضهم، اختلفوا فيه فقال بع)٣

أن حيط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا، وهو قول عثمان وعلي والزبري ومجاعة، 
حيط عنه ربع مال الكتابة، وهو : وبه قال الشافعي، مث اختلفوا يف قدره فقال قوم

: قول علي ورواه بعضهم عن علي مرفوعا، وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما
ليس له حد بل عليه أن حيط عنه ما شاء، وهو : وقال اآلخرون. ط عنه الثلثحي

أراد : هو أمر استحباب، والوجوب أظهر، وقال قوم: قول الشافعي وقال بعضهم
بقوله وآتوهم من مال اهللا أي سهمهم الذي جـعله اهللا هلم من الصدقات 

                                                 
 . ٣٣: سورة النور آية ) ١(
 . ١٨٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٣٥ 

’  {: املفروضات، بقوله تعاىل Îû uρ ÅU$ s% Ì h9  وهو قول احلسن وزيد بن )١( } #$

: هـو حـث جلميـع الناس على معونتهم، قوله تعاىل: أسلـم، وقال إبراهيم
}  Ÿω uρ (#θ èδ Ì õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ Á pt rB { )اآلية، نزلت يف عبد )٢ 

اهللا بن أيب ابن سلول املنافق كانت له جاريتان معاذة ومسيكة، وكان يكرههما 
على الزنا بالضريبة يأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون يف اجلاهلية يؤجرون 

لَا ( : وشكتا إليه، فأنزل هذه اآلية اهللا اإلسالم أتيا رسولإماءهم، فلما جاء  َو
اِتكُْم َي اِء( إماءكـم) ُتكِْرُهوا فََت َغ ا( أي الزنا) َعلَى الِْب أي إذا ) ِإنْ أََرْدنَ َتَحصًُّن

أردن، وليسر معناه الشرط ألنه ال جيوز إكراههن على الزنا وإن مل يردن حتصنا، 
ãΝ  {: كقوله تعاىل çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ { )أي إذا كنتم )٣ 

شرط إرادة التحصن ألن اإلكراه إمنا يكـون عند إرادة التحصن، : وقيل. مؤمنني
يف : حلسن بن الفضلفإذا لـم ترد التحصن بغت طوعا، والتحصن التعفف، وقال ا

وأنكحوا األيامى منكم إن أردن حتصنا وال تكرهوا : اآلية تقدمي وتأخري تقديرها
θ#)  {. فتياتكم على البغـاء äó tG ö; tG Ï j9 uÚ t tã Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 لتطلبوا من :  أي)٤( } 4 #$

  {أموال الدنيا يريد من كسبهن وبيع أوالدهن،  tΒ uρ £ ‘γδ Ì õ3 ãƒ ¨β Î* sù ©! $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

£ Îγ Ïδ≡ t ø. Î) Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm  . ، يعين للمكرهات، والوزر على املكره)٥( } ∪⊃⊃∩ ‘§

                                                 
 . ١٧٧: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ١٣٩: سورة آل عمران آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة النور آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٣٦ 

$! ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٣٤[ uΖø9t“Ρr& óΟä3øŠs9Î) ;M≈tƒ#u ;M≈uΖÉi t7•Β { )من احلالل )١ ،

Wξ  {واحلـرام،  sWtΒ uρ zÏiΒ t Ï% ©!$# (#öθ n= yz ÏΒ óΟä3Î= ö6 s% { )أي شبها من حالكم حباهلم أيها )٢ 

  {وهذا ختويف هلم أن يلحقهم ما حلق من قبلهم من املكذبني، املكذبون، 
Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ t É) −G ßϑ ù= Ï j9 ∩⊂⊆∪ { )للمؤمنني الذين يتقون الشرك والكبائر)٣  . 

≈ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ *  {: قوله تعاىل] ٣٥[ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )هادي : ، قال ابن عباس)٤

وقال . لسماوات واألرض، فهم بنوره إىل احلق يهتدون وهبداه من الضاللة ينجونأهل ا
. نور السماء باملالئكة ونور األرض باألنبياء: منور السماوات واألرض، يقال: الضحاك

وقال أيب بن كـعب واحلسن . مدبر األمور فـي السماوات واألرض: وقال جمـاهد
 زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين مزين السماوات واألرض،: وأبو العالية

≅ã  {: قوله تعاىل. بالنبات واألشجار: ويقـال. األرض باألنبياء والعلمـاء واملؤمنني sWtΒ 

Íν Í‘θ çΡ { )ؤمن وهو النور الذي يهتدي به كما قال  أي مثل نور اهللا تعاىل يف قلب امل)٥

وقال سعيد بن . فهو على نور من ربه، وكان ابن مسعود يقرأ مثل نوره يف قلب املؤمن
الكناية عائدة إىل : وقال بعضهم. مثل نوره الذي أعطى املؤمن: جبري عن ابن عباس

هو عبد جعل و) مثل نور من آمن به( :مثل نور قلب املؤمن، وكان أيب يقرأ: املؤمن، أي
وقال سعيد بن . أراد بالنور القرآن: وقال احلسن وزيد بن أسلم. اإلميان والقرآن يف صدره

أراد بالنور الطاعة، مسى طاعة اهللا نورا وأضاف هذه :  وقيل هو حممد: جبري والضحاك

                                                 
 . ٣٤: ة سورة النور آي) ١(
 . ٣٤: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٣٧ 

ο;  {األنوار إىل نفسه تفضيال،  4θ s3ô±Ïϑ x. { )وهي الكوة اليت ال منفذ هلا فإن كان هلا )١ 

$  {هي القنديل : قال جماهد. املشكاة حبشية: وقيل. منفذ فهي كوة pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( { )٢( 
$ßy  {كمصباح يف مشكاة، : سراج، أصله من الضوء، ومنه الصبح، ومعناه: أي t6 óÁ Ïϑ ø9$# 

’ Îû >πy_% y ã̀— ( { )إمنا ذكر الزجاجة ألن النور وضوء النار . ، يعين القنديل، قال الزجاج)٣

èπ  {: بني من كل شيء، وضوء يزيد يف الزجاج، مث وصف الزجاجة، فقالفيها أ y_% y –̀“9$# 

$ pκ̈Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ { )بكسر الدال واهلمزة، وقرأ محزة ) درئ(  قرأ أبو عمر والكسائي)٤

 بضم الدال واهلمزة، فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء وهو الدفع ألن وأبو بكر
الكوكب يدفع الشياطني من السماء وشبهه حبالة الدفع ألنه يكون يف تلك احلالة أضوأ 

. هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فيتضاعف ضوؤه يف ذلك الوقت: وأنور، ويقال
درأ علينا فالن أي : ويقال. جم إذا طلع وارتفعدرأ الن: دري مكرر أي طالع، يقال: وقيل

هو حلن ألنه ليس : طلع وظهر، فأما رفع الدال مع اهلمزة كما قرأ محزة قال أكثر النحاة
وأنا أرى هلا وجها وذلك : يف كالم العرب فعيل بضم الفاء وكسر العني، قال أبو عبيدة
 كثرة الضمات فردوا بعضها أهنا دروء على وزن فعول، مثل سبوح وقدوس، وقد استثقلوا

بضم الدال ) دري( عتيا وهو فعول من عتوت، وقرأ اآلخرون: إىل الكسر، كما قالوا
شديد اإلنارة نسبت إىل الدر يف صفائه وحسنه، وإن كان : وتشديد الياء بال مهز، أي

. الكوكب أكثر ضوءا من الدر لكنه يفضل الكوكب بضيائه، كما يفضل الدر سائر احلب
 الكوكـب الدري واحد من الكواكـب اخلمسة العظام، وهي زحل واملريخ :وقيل

شبهه بالكوكب، ومل يشبهه بالشمس والقمر ألن : وقيل. واملشتري والزهرة وعطارد
                                                 

 . ٣٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٣٨ 

ß‰s%θ  {. الشمس والقمر يلحقهما اخلسوف والكواكب ال يلحقها اخلسوف ãƒ { )قرأ )١ 

بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال أو ) توقد( أبو جعفر وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب
وقرأ . اتقد يقال توقدت النار إذا اتقدت: تشديد القاف على املاضي يعين املصباح، أي

نار :  الزجاجة أيأهل الكوفة غري حفص توقد بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفا، يعين
الزجاجة ألن الزجاجة ال توقد، وقرأ اآلخـرون باليـاء وضمهـا خفيفـا يعين 

ÏΒ ;ο  {املصباح،  tyf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG÷ƒ y— { )أي من زيت شجرة مباركة، فحـذف )٢ ،

%ßŠ  {: املضـاف بدليـل قوله تعاىل s3tƒ $ pκçJ ÷ƒ y— âû ÅÓãƒ { )وأراد بالشجرة املباركة )٣ ،

الزيتونة وهي كثرية الربكة، وفيها منافع كثرية ألن الزيت يسرج به هو أضوأ وأصفي 
 وهو إدام وفاكهة، وال حيتاج يف استخراجه إىل إعصار بل كل أحد يستخرجه، األدهان،
%ω 7π§‹Ï  {: قوله تعاىل ÷Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/óxî { )ليست شرقية وحدها حىت ال تصيبها :  أي)٤

 غربية وحدها فال تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت، بل هي الشمس إذا غربت وال
ضاحية الشمس طول النهار تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروهبا فتكون شرقية 

فالن ليس بأسود : وغربية تأخذ حظها من األمرين، فيكون زيتها أضوأ وهذا كما يقال
.  فيه كل واحد منهماوال بأبيض يريد ليس بأسود خالص وال بأبيض خالص، بل اجتمع

معناه أهنا ليست يف مقناة ال تصيبها الشمس وال يف مضحاة ال : وقال السدي ومجاعة
معناه أهنا معتدلة ليست يف شرق : وقيل. يصيبها الظل، فهي ال تضرها مشس وال ظل

معناه هي شامية ألن الشام ال شرقي وال : وقيل. يضرها احلر، وال يف غرب يضرها الربد
ليست هذه من أشجار الدنيا ولو كانت يف الدنيا لكانت شرقية أو : قال احلسنو. غريب

                                                 
 . ٣٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٥: ر آية سورة النو) ٢(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٤(
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١٧٣٩ 

%ßŠ  {. غربـية وإمنا هو مثل ضربه اهللا لنوره s3tƒ $ pκçJ ÷ƒ y— { )دهنها، )١ ،}  âû ÅÓãƒ { )٢( 
öθ  {مـن صفـائه،  s9uρ óΟs9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 { )قبل أن تصيبه النار، : ، أي)٣}  î‘θ œΡ 4’ n?tã 

9‘θ çΡ 3 { )واختلف أهل العلم يف معىن هذا . ، يعين نور املصباح على نور الزجاجة)٤

:  قال ابن عباس لكعب األحبار وقع هذا التمثيل لنور حممد: التمثيل، فقال بعضهم
  هذا مثل ضربه اهللا لنبيه: فقال كعب) ثَلُ ُنوِرِه كَِمْشكَاٍةَم( :أخربين عن قوله تعاىل

فاملشكاة صدره والزجاجة قلبه واملصباح فيه النبوة توقد من شجرة مباركة هي شجرة 
النبوة، يكاد نور حممد وأمره يتبني للناس ولو مل يتكلم أنه نيب كما يكاد ذلك الزيت 

روى أبو العالية . هذا التمثيل لنور قلب املؤمنوقع : يضيء ولو مل متسسه نار وقال بعضهم
هذا مثل املؤمن، فاملشكاة نفسه والزجاجة صدره، واملصباح ما : عن أيب بن كعب قال

جعل اهللا فيه من اإلميان، والقرآن يف قلبه يوقد من شجرة مباركة وهي اإلخالص هللا 
 تصيبها الشمس ال إذا وحده، فمثله كمثل الشجرة اليت التف هبا الشجر خضراء ناعمة ال

طلعت وال إذا غربت فكذلك املؤمن، قد احترس من أن يصيبه شيء من الفنت فهو بني 
إن أعطي شكر، وإن أبتلي صرب، وإن حكم عدل، وإن قال صدق، يكاد : أربع خالل

. زيتها يضيء أي يكاد قلب املؤمن يعرف احلق قبل أن يتبني له مبوافقته إياه نور على نور
هذا مثل القرآن، فاملصباح هو القرآن فكما يستضاء باملصباح : سن وابن زيدوقال احل

يهتدى بالقرآن، والزجاجة قلب املؤمن واملشكاة فمه ولسانه والشجرة املباركة شجرة 
تكاد حجة القرآن تتضح وإن مل يقرأ، نور على نور يعين ) َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضيُء( الوحي،

 مع ما أقام هلم من الدالئل واإلعالم قبل نزول القرآن، فازداد القرآن نور من اهللا خللقه

                                                 
 . ٣٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٤(
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١٧٤٠ 

“  {: بذلك نورا على نور قوله تعاىل Ï‰öκu‰ ª!$# Íν Í‘θ ãΖÏ9 tΒ â!$ t±o„ 4 { )قال ابن عباس )١ ،

ÛU  {القرآن : ـن اإلسالم وهو نور البصرية وقيللدي: رضي اهللا عنهمـا Î ôØ o„ uρ ª! $# 

Ÿ≅≈ sW øΒ F{ $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 3 { )يبني اهللا األشياء للناس تقريبا لألفهام وتسهيال لسبل )٢ ،

!ª  {اإلدراك،  $# uρ È e≅ ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂∈∪ { )٣( . 

’  {: قوله] ٣٦[ Îû BNθ ã‹ç/ tβ ÏŒr& ª!$# { )يوقد يف : وقيل. ت، أي ذلك املصباح يف بيو)٤

هي املساجد، قال سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه : بيوت، والبيوت
املساجد بيوت اهللا يف األرض، وروى صاحل بن حيان عن ابن بريدة يف قوله : قال
 الكعبة بناها: إمنا هي أربعة مساجد مل يبنها إال نيب: ، قال)ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه( :تعاىل

إبراهيم وإمساعيل فجعالها قبلة، وبيت املقدس بناه داود وسليمان، ومسجد املدينة بناه 
β  {: قوله.   ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول اهللا رسول اهللا r& 

yì sù ö è? { )أن تبىن نظريه قوله تعاىل: هد، قال جما)٥ :}  øŒ Î) uρ ßì sù ö tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9 $# 

z ÏΒ ÏM ø t7 ø9 . أي تعظـم أي ال يذكـر فيـه اخلنـا من القول:  قال احلسن)٦( } #$

}  t Ÿ2 õ‹ ãƒ uρ $ pκ Ïù … çµ ßϑ ó™ يتلى فيها :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٧( } #$

بفتح الباء على غري تسمية الفاعل ) يسبح( ، قرأ ابن عامر وأبو بكر)ُيَسبُِّح( كتابه،

                                                 
 . ٣٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٦: النور آية سورة ) ٤(
 . ٣٦: سورة النور آية ) ٥(
 . ١٢٧: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤١ 

وقرأ اآلخرون بكسر الباء جعلوا ) آَصاِلَوالْ( :والوقف على هذه القراءة عند قوله
ßx  {التسبيح فعال للرجال،  Î m7 |¡ ç„ … çµ s9 { )يصلي، : ، أي)١}  $ pκ Ïù Í iρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ ∩⊂∉∪ { )أراد به الصلوات : قال أهل التفسري. ، أي بالغداة والعشي)٢

فاليت تؤدى بالغداة صالة الصبح واليت تؤدى باآلصال صالة الظهر . املفروضات
أراد به صالة الصبح : وقيل. والعصر والعشاءين ألن اسم األصيل جيمعهما

 . والعصر
 ... اىل ِرَجالٌ لَا ُتلِْهيِهْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيٌع َعْن ِذكِْر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّلَاِة َوِإيَتاِء الزَّكَاِةقوله تع

%Α×  {: قـوله] ٣٧[ y ` Í‘ { )ذه خص الرجال بالذكر يف ه: ، قيل)٣

  {املساجد ألنه ليس على النسـاء مجعـة وال مجاعـة يف املسجـد،  ω 

öΝ Íκ Îγ ù= è? { )ال تشغلـهـم، )٤ ،}  ×ο t ≈ p g ÏB { )خص التجارة بالذكر : ، قيل)٥

ألهنا أعظم ما يشتغل به اإلنسان عن الصالة والطاعات، وأراد بالتجارة الشراء 
وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء مجيعا ألنه ذكر البيع بعد هذا، 

#  {: كقوله s Œ Î) u ρ ( # ÷ρ r & u ‘ ¸ο t ≈ p g ÏB { )التجارة ألهل - يعين الشراء، وقال الفراء )٦ 

Ÿ  {: قوله. اجللب والبيع ما باعه الرجل على يديه ω u ρ ìì ø‹ t /  t ã Ì ø. ÏŒ « ! $ # { )٧( ،

                                                 
 . ٣٦: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٦: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٥(
 . ١١: سورة اجلمعة آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٢ 

$ÏΘ  {عـن حضـور املساجـد إلقامـة الصالة،  s % Î) u ρ { )إلقامة، : ، أي)١

}  Íο 4 θ n = ¢Á9 $ ، حذف اهلاء وأراد أداءها يف وقتها ألن من أخر الصالة عن )٢( } #

وقتها ال يكون من مقيمي الصالة وأعاد ذكر إقامة الصالة مع أن املراد من ذكر 
روى سامل عن ابن . اهللا الصلوات اخلمس ألنه أراد بإقام الصالة حفظ املواقيت

وأغلقوا حوانيتهم فدخلوا عمر أنه كان يف السوق فأقيمت الصالة فقام الناس 
كِْر ( :املسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت ْن ِذ ٌع َع ْي لَا َب ةٌ َو اَر َج ْم ِت يِه لِْه َجالٌ لَا ُت ِر

قَاِم ِإ Ï  {) اللَِّه َو ! $ t Gƒ Î) u ρ Íο 4 θ x . ¨“9 $  إذا حضر  فروضة، قال ابن عباس، امل)٣( }   #

t  {. هي األعمال الصاحلة: وقيل. وقت أداء الزكاة مل حيبسوها βθ èù$ s ƒ s † $ YΒ öθ t ƒ 

Ü= ¯= s ) t G s ? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à) ø9 $ # ã≈ | Á ö/ F { $ # u ρ ∩⊂∠∪ { )قلوب عما كانت تتقلب ال: ، قيل)٤

تتقلب : وقيل. عليه يف الدنيا من الشرك والكفر، وتنفتح أبصار من األغطية
القلوب بني اخلوف والرجاء ختشى اهلالك وتطمع يف النجاة، وتقلب األبصار من 

ناحية يؤخذ هبم ذات اليمني أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون الكتب : هوله أي
فتقلب القلوب : وقيل. ائل، وذلك يوم القيامةأم من قبل األميان أم من قبل الشم

يف اجلوف فترتفع إىل احلنجرة فال تزل وال خترج، وتقلب البصر شخوصه من 
 . هول األمر وشدته

]٣٨ [}  ãΝåκu‰ Ì“ ôf u‹Ï9 ª!$# z|¡ôm r& $ tΒ (#θ è= ÏΗ xå { )يريد أهنم اشتغلوا بذكر اهللا وإقام )٥ ،

الصالة وإيتاء الزكاة ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا، أي بأحسن ما عملوا، يريد جيزيهم 
                                                 

 . ٣٧: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة النور آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٣ 

Νèδ  {حبسناهتم، وما كان من مساوي أعماهلم ال جيزيهم هبا،  y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 { )١( ،

—ª!$#uρ ä−ã  {ما مل يستحقوه بأعماهلم،  ötƒ tΒ â!$ t±o„ Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∇∪ { )مث ضرب )٢ ،

 . ألعمال الكفار مثال

t  {: فقال تعاىل] ٣٩[ Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxŸ2 öΝßγ è=≈ uΗùå r& ¥># uy£x. 7π yè‹É)Î/ { )السراب الشعاع )٣ ،

الذي يرى نصف النهار عند شدة احلر يف الرباري، يشبه املاء اجلاري على األرض يظنه من 
مجع القاع وهو املنبسط الواسع من : إذا قرب منه انفش فلم ير شيئا، والقيعةرآه ماء، ف

çµç7|¡øt  {األرض، وفيه يكون السراب،  s† ãβ$ t↔ ôϑ©à9$# { )أي يتومهه العطشان، )٤ ،}  ¹!$ tΒ 

# ¨L ym #sŒÎ) …çν u!$ y_ { )جاء موضع السراب، : وقيل. جاء ما قد رأى أنه ماء: ، أي)٥}  óΟs9 

çν ô‰Ågs† $ \↔ ø‹x© { )على ما قدره وحسبه، كذلك الكافر حيسب أن عمله نافعه فإذا أتاه )٦ ،

y‰y  {. ملك املوت واحتاج إىل عمله مل جيد عملـه أغىن منه شيئا وال نفعه ùρ uρ ©!$# 

…çν y‰ΖÏã { )قدم على اهللا، : وقيل. د عمله، أي وجد اهللا باملرصاد، أي عن)٧}  çµ9©ùuθ sù 

…çµ t/$ |¡Ïm 3 { )أي جزاء عمله، )٨ ،}  ª!$#uρ ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊂∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٣٨: سورة النور آية ) ١(
 . ٣٨: سورة النور آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٣(
  .٣٩: سورة النور آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٤ 

]٤٠ [}  ÷ρ r& ;M≈ yϑ è= Ýà x. { )وهذا مثل آخر ضربه اهللا ألعمال الكفار، يقول )١ ،

’  {مثل أعماهلم من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات،  Îû 9 øt r2 % c Å d√ ، وهو )٢( } 9—

çµ9  {معظمه، : العميق الكثري املاء، وجلة البحر t± øó tƒ { )يـعلـوه، )٣ ،}  Ól öθ tΒ 

 Ï iΒ  Ïµ Ï% öθ sù Ól öθ tΒ { )متراكم، )٤ ،}   Ï iΒ  Ïµ Ï% öθ sù Ò>$ pt x 4 { )قرأ ابن كثري برواية )٥ ،

أَْو ( :بالرفع والتنوين، ظُلَُماٌت، باجلر على البدل من قوله) سحاب( القواس
باإلضافة، وقرأ ) سحاب ظلمات( :وروى أبو احلسن الربي عنه). كَظُلَُماٍت
كالمها بالرفع والتنوين، فيكون متام الكالم عند ) َسَحاٌب ظُلَُماٌت( اآلخرون

$  {، )ظلمات( :دأ فقالمث ابت) سحاب( قوله pκ ÝÕ ÷è t/ s− öθ sù CÙ ÷è t/ { )ظلمة )٦ 

ظلمة املوج على ظلمة : السحاب وظلمة املوج وظلمة البحر بعضها فوق بعض، أي
لمة املوج، وأراد بالظلمات البحر وظلمة املوج فوق املوج، وظلمة السحاب على ظ

أعمال الكافر وبالبحر اللجي قلبه، وباملوج ما يغشى قلبه من اجلهل والشك واحلرية، 
#!  {. وبالسحاب اخلتم والطبع على قلبه sŒ Î) yl t ÷z r& { )يعين الناظر)٧ ، ،}  … çν y‰ tƒ óΟ s9 

ô‰ s3 tƒ $ yγ1 t tƒ 3 { )وقال الفراء. ، يعين مل يقـرب مـن أن يراها من شدة الظلمة)٨ :

                                                 
 . ٤٠: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٤(
 . ٤٠ :سورة النور آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٥ 

}  ô‰ s3 tƒ { )بعين مل يرها إال بعد اجلهد، كما يقول .  صلة أي مل يرها، قال املربد)١

معناه قرب : وقيل. ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه، ولكن بعد يأس وشدة: القائل
  {. كاد النعام يطري: من رؤيتها ومل يرهـا، كـما يقال tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 

# Y‘θ çΡ $ yϑ sù … çµ s9  ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪ { )من مل جيعل اهللا له دينا وإميانا فال : ، قال ابن عباس)٢

نزلت هذه : وقال مقاتل. من مل يهده اهللا فال إميان له وال يهديه أحد: وقيل. دين له
 بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين يف اجلاهلية ويلبس املسوح فلما جاء اآلية يف عتبة
 . واألكثرون على أنه عام يف مجيع الكفار. اإلسالم كفر

óΟs9r& ts? ¨βr& ©!$# ßxÎm7|¡ç„ …çµ  {: قولـه تعاىل] ٤١[ s9 tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ çö©Ü9$#uρ 

;M≈¤¯≈ خص الطري بالذكر من مجلة احليوان : قيل. ، باسطات أجنحتهن باهلواء)٣( } ) ¹|

ألهنا تكون بني السماء واألرض فتكون خارجة عن حكـم مـن يف السماء واألرض، 
}  @≅ä. ô‰s% zΝÎ= tæ …çµ s?Ÿξ |¹ …çµ ys‹Î6 ó¡n@ uρ 3 { )الصالة لبين آدم، والتسبيح : ، قـال جماهد)٤

) كُلٌّ قَْد َعِلَم( :قوله. إن ضرب األجنحة صالة الطري وصوته تسبيحه: وقيل. لسائر اخللق
 كل مصل ومسبح منهم قد معناه: وقيل. كل مصل ومسبح علم اهللا صالته وتسبيحه: أي

=ª!$#uρ 7ΛÎ  {علم صالة نفسه وتسبيحه،  tæ $ yϑ Î/ šχθè= yè øtƒ ∩⊆⊇∪ { )٥( . 

]٤٢ [}  ¬!uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( ’ n< Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٤٠: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤١: سورة النور آية ) ٤(
 . ٤١: سورة النور آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة النور آية ) ٦(
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١٧٤٦ 

]٤٣ [}  óΟs9r& ts? ¨β r& ©!$#  Åe÷“ ãƒ { )يعين يسوق بأمره، )١ ،}  $ \/$ pt x { )إىل )٢ ،

ΝèO ß#Ïj9xσãƒ …çµ§  {حيث يريـد،  uΖ÷ t/ { )يعين جيمع بني قطع السحاب املتفرقة بعضها )٣ ،

Ν§  {إىل بعض،  èO … ã& é# yè øg s† $ YΒ% x. â‘ { )متراكمـا بعضه فوق بعض، )٤ ،}  “ u tI sù 

šX ôŠ tθ ø9 ßl  { املطر،  يعين)٥( } #$ ã øƒ s† ô ÏΒ  Ï& Î#≈ n= Åz { )وسطه وهو مجع اخللل، )٦ ،

ãΑ  {. كاجلبال مجع اجلبل Í i” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ Ïù . ÏΒ 7Š t t/ { )يرتل : ، يعين)٧

معناه ويرتل من السماء من جبال أي مقدار جبال يف : صلة، وقيل) من( الربد، و
ويرتل من السماء جباال من : صلة أي) ِمْن ِجَباٍل( يف قوله) من( الكثرة من الربد،

وقال ابن عباس . جبال يف السماء تلك اجلبال من بردمعناه ويرتل من : وقيل. برد
 أن يف السماء جباال من برد، ومفعول اإلنزال  أخرب اهللا: رضي اهللا تعاىل عنهما

ويرتل من السماء من جبال فيها برد، فاستغىن عن ذكر املفعول : حمذوف تقديره
 هذه اآلية ثالث مرات يف) من( ذكر اهللا تعاىل. قال أهل النحو. للداللة عليه

ِمْن ( :البتداء الغاية ألن ابتداء اإلنزال من السماء، وقوله تعاىل) من السماء( :فقوله
للتبعيض ألن ما يرتله اهللا تعاىل بعض تلك اجلبال اليت يف السماء، وقوله ) ِجَباٍل
Ü=Š  {. للتجنيس ألن تلك اجلبال من جنس الربد) ِمْن َبَرٍد( :تعاىل ÅÁ ãŠ sù  Ïµ Î/ { )٨( ،

                                                 
 . ٤٣: ية سورة النور آ) ١(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٨(
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  {يعين بالربد  tΒ â !$ t± o„ { )فيهلك زروعه وأمواله )١ ،}  … çµ èù Î óÇ tƒ uρ  tã  ¨Β 

â !$ t± o„ ( { )فال يضره، )٢ ،}  ßŠ% s3 tƒ $ uΖ y™  Ïµ Ï% ö t/ { )يعين ضوء برق السحاب، )٣ ،

}  Ü= yδ õ‹ tƒ Ì≈ |Á ö/ F{ $$ Î/ ∩⊆⊂∪ { )من شدة ضوئه وبريقه)٤ ، . 

 ... قوله تعاىل ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصاِر
]٤٤ [}  Ü= Ï k= s) ãƒ ª! $# Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 4 { )يصرفهما يف اختالفهما وتعاقبهما )٥ ،

β¨  {يأيت بالليل ويذهب بالنهار ويذهب بالليل، ويذهب بالنهار ويذهب بالليل،  Î) 

’ Îû y7 Ï9≡ sŒ { )يعين يف ذلك الذي ذكرت من هذه األشياء، )٦ ،}  Zο u ö9 Ïè s9 ’ Í< 'ρ T [{ 

Ì≈ |Á ö/ F{  . لى قدرة اهللا تعاىل وتوحيده يعين داللة ألهل العقول والبصائر ع)٧( } ∪⊇⊇∩ #$

=ª!$#uρ t,n  {: قوله تعاىل] ٤٥[ y{ ¨≅ä. 7π−/!#yŠ { )خالق كل( ، قرأ محزة والكسائي)٨ (

$!ÏiΒ &  {على الفعل، ) َخلََق كُلَّ( باإلضافة، وقرأ اآلخرون ¨Β ( { )يعين من نطفة )٩ ،

. وأراد به كل حيوان يشاهد يف الدنيا وال يدخل فيه املالئكة وال اجلن، ألنا ال نشاهدهم
بعضه رحيا فخلق أصل مجيع اخللق من املاء، وذلك أن اهللا تعاىل خلق ماء مث جعل : وقيل

Νåκ÷]Ïϑ  {منها املالئكة، وبعضه نارا فخلق منها اجلن، وبعضها طينا فخلق منها آدم،  sù ̈Β 
                                                 

 . ٤٣: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤٣: ور آية سورة الن) ٣(
 . ٤٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة النور آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة النور آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة النور آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة النور آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٨ 

 Å´ ôϑ tƒ 4’ n? tã  Ïµ ÏΖ ôÜ t/ { )كاحليات واحليتان والديدان، )١ ،}  Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β  Å´ ôϑ tƒ 4’ n? tã 

È ÷, s# ô_ Í‘ { )مثل بين آدم والطري، )٢ ،}  Ν åκ ÷] ÏΒ uρ  ¨Β  Å´ ôϑ tƒ #’ n? tã 8ì t/ ö‘ r& 4 { )٣( ،

كالبهائم والسباع، ومل يذكر من ميشي على أكثر من أربع مثل حشرات األرض ألهنا 
إمنا تستعمل ) من( ، و)من ميشي( :يف الصورة كاليت ميشي على األربع، وإمنا قال

فيمن يعقل دون من ال يعقل من احليات والبهائم، ألنه ذكر كل دابة، فدخل فيه 
. مجع اللفظ من يعقل ومن ال يعقل جتعل الغلبة ملن يعقلالناس وغريهم، وإذا 

}  ß, è= øƒ s † ª ! $ # $ t Β â ! $ t ± o „ 4 ¨β Î) © ! $ # 4 ’ n ? t ã È e≅ à2 & ó x « Öƒ Ï‰ s % ∩⊆∈∪ { )٤( . 

]٤٦ [}  ô‰s)©9 !$ uΖø9t“Ρr& { )إليك، )٥ ،}  ;M≈ tƒ#u ;M≈ uΖÉi t7•Β 4 ª!$#uρ “ Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 4’n< Î) 

:Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊆∉∪ { )٦( . 

]٤٧ [}  šχθ ä9θ à) tƒ uρ $ ¨Ζ tΒ# u «! $$ Î/ ÉΑθ ß™ §9 $$ Î/ uρ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ { )يعين املنافقني . )٧

Ο¢  {يقولونه،  èO 4’ ¯< uθ tG tƒ { )يعرض عن طاعة اهللا ورسوله، )٨ }  ×,ƒ Ì sù Ν åκ ÷] Ï iΒ . Ï iΒ 

Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ 4 { )قال اهللا . ، أي من بعد قوهلم آمنا، ويدعو إىل غري حكم اهللا)٩

                                                 
 . ٤٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤٥:  النور آية سورة) ٤(
 . ٤٦: سورة النور آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة النور آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة النور آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة النور آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٤٩ 

$!  {: تعاىل tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊆∠∪ { )نزلت هذه اآلية يف بشر املنافق )١ ،

نتحاكـم إىل : كانت بينه وبني رجل من اليهود خصومة يف أرض، فقال اليهودي
 كعب بن األشرف، فإن حممدا حييف علينا، نتحاكـم إىل:  وقال املنافق حممد

 . فأنزل اهللا هذه اآلية

]٤٨ [}  #sŒÎ)uρ (#þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ { )الرسول حيكـم حبكـم )٢ 

sŒÎ) ×,ƒ#  {اهللا،  Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ tβθàÊ Ì÷è •Β ∩⊆∇∪ { )عن اإلجابة: وقيل. ، يعين عن احلكم)٣ . 

]٤٩ [}  β Î)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ys ø9$# (#þθ è?ù'tƒ Ïµ ø‹s9Î) tÏΖÏã õ‹ãΒ ∩⊆∪ { )مطيعني منقادين حلكمه، )٤ ،

يعين إذا كان احلق هلم على غريهم أسرعوا إىل حكمه لثقتهم بأنه كما حيكم عليهم باحلق 
 . حيكم هلم أيضا باحلق

]٥٠ [}  ’ Îû r& Ν Íκ Í5θ è= è% íÚ t ¨Β ÇΠ r& (# þθ ç/$ s? ö‘  يعين شكوا، هذا استفهام ذم )٥( } #$

Π÷  {وتوبيخ، يعين هم كذلك،  r& šχθ èù$ sƒ s† β r& y#‹ Ït s† ª! $# öΝ Íκ ö n= tã … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 { )٦( ،

≅ö  {يعين بظلم،  t/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 ، ألنفسهم بإعراضهم عن )٧( } ∪⊂∋∩ #$

 . احلق

                                                 
 . ٤٧: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٨: سورة النور آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة النور آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة النور آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة النور آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٠ 

]٥١ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβ%x. tΑöθ s% tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ { )إىل كـتاب اهللا )١ 

zΝä3ós  {ورسوله،  uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ { )هذا ليس على طريق اخلرب لكنه تعليم أدب الشرع )٢ ،

: ى معىن أن املؤمنني كذا ينبغي أن يكونوا، ونصب القول على اخلرب وامسه يف قوله تعاىلعل
}  β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 { )يعين مسعنا الدعاء وأطعنا باإلجابة)٣ ، .}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )٤( . 

]٥٢ [}   tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ ©!  قال ابن عباس رضي اهللا )٥( } #$

Ïµ  {. فيما ساءه وسره وخيشى اهللا على ما عمل من الذنوب: عنهما ø) −G tƒ uρ { )٦( ،

y7  {فيما بعد،  Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$ x ø9  الناجون، قرأ أبو عمرو وأبو )٧( } ∪⊅∋∩ #$

ساكنة اهلاء، وخيتلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون، كما يف نظائرها ) يتقه( بكر
بسكون القاف واختالس اهلاء، وهذه ) يتقه( ويشبعها الباقون كسرا، وقرأ حفص

 .  يسكنون ما قبلها يقولون مل أشتر طعاما بسكون الراءاللغة إذا مسيت الياء للجزم

θ#) *  {: قوله تعاىل] ٥٣[ ßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& { )جهد اليمني أن حيلف )٨ ،

÷  {باهللا وال حلف فوق احللف باهللا،  È⌡s9 öΝåκsEötΒ r& £ã_ ã÷‚ u‹s9 ( { )وذلك أن املنافقني )٩ ،
                                                 

 . ٥١: سورة النور آية ) ١(
 . ٤٨: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥١: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة النور آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة النور آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة النور آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة النور آية ) ٨(
 . ٥٣: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥١ 

 أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا وإن أقمت أقمنا  كانوا يقولون لرسول اهللا
≅  {: ىلوإن أمرتنا باجلهاد جاهدنا، فقال تعا è% { )هلم، )١ ،}  ω (#θ ßϑ Å¡ø)è? ( { )ال )٢ 

π×  {: حتلفوا، وقد مت الكالم، مث قال tã$sÛ îπ sùρ ã÷è ¨Β 4 { )يعين هذه طاعة بالقول )٣ ،

وباللسان دون االعتقاد، وهي معروفة يعين أمر عرف أنكم تكذبون وتقولون ما ال 
اعة معروفة بنية خالصة أفضل معناه ط: وقيل. تفعلون، هذا معىن قول جماهد رضي اهللا عنه
لكن منكم طاعة : وقال مقاتل بن سليمان. وأمثل من ميني باللسان ال يوافقها الفعل

$ βÎ) ©!$# 7Î7yz¨  {. معروفة yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ∩∈⊂∪ { )٤ (. 

 قُلْ أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَِإنْ َتَولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما قوله تعاىل
 ... ُحمِّلُْتْم

]٥٤ [}  ö≅ è% (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ( χ Î* sù (#öθ ©9uθ s? { )يعين تولوا عن طاعة )٥ ،

$  {اهللا ورسوله،  yϑ ¯ΡÎ* sù Ïµ ø‹n= tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq { )يعين على الرسول ما كلف وأمر به من تبليغ )٦ ،

=Νà6ø‹n  {الرسالة،  tæuρ $ ¨Β óΟçFù= ÏiΗ äq ( { )٧( ،من اإلجابة والطاعة ،}  βÎ)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰tG ôγ s? 4 

$ tΒ uρ ’n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪ { )أي التبليغ البني)٨ ، . 

                                                 
 . ٥٣: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة النور آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة النور آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة النور آية ) ٧(
 . ٥٤: سورة النور آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٢ 

y‰tã  {: قوله تعاىل] ٥٥[ uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# { )يف هذه اآلية مكث النيب: ، قال أبو العالية)١  مبكة بعد الوحي عشر سنني 

مع أصحابه، وأمروا بالصرب على أذى الكفار، وكانوا يصبحون وميسون خائفني مث أمروا 
 فقال باهلجرة إىل املدينة، وأمروا بالقتال وهم على خوفهم ال يفارق أحد منهم سالحه

َوَعَد اللَُّه ( :أما يأيت علينا يوم نؤمن فيه ونضع السالح، فأنزل اهللا هذه اآلية: رجل منهم
أدخل الالم جلواب اليمني املضمرة، ) الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم

عرب والعجم، فيجعلهم يعين واهللا ليستخلفنهم أي ليورثنهـم أرض الكفـار مـن ال
$  {ملوكها وساستها وسكاهنا،  yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% { )قرأ أبو بكر )٢ ،

وقرأ اآلخرون بضم التاء وكسر الالم على ما مل يسم فاعله، ) كما استخلف( عن عاصم
داود وسليمان ) كََما اْسَتْخلََف( :قال قتادة) وعد اهللا( :بفتح التاء والالم لقوله تعاىل

كـما استخلف الذين من قبلهم أي بين إسرائيل حيث أهلك : وقيل. وغريمها من األنبياء
£  {اجلبابرة مبصر والشام وأورثهم أرضهم وديارهم،  uΖ Å j3 uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 

4 |Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; { )يوسع هلم يف البالد حىت ميلكوها : ، أي اختار، قال ابن عباس)٣

Ν  {ويظهر دينهم على سائر األديان،  åκ ¨] s9 Ï d‰ t7 ãŠ s9 uρ { )قرأ ابن كثري وأبو بكر )٤ ،

ويعقوب بالتخفيف من اإلبدال، وقرأ اآلخرون بالتشديد من التبديل، ومها لغتان، 
التبديل تغري حال إىل حال، واإلبدال رفع الشيء وجعل غريه : وقـال بعضهـم

.  {مكانه،  Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $ YΖ øΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ { )آمنني، )٥ ،}  Ÿω šχθ ä. Î ô³ ç„ ’ Î1 
                                                 

 . ٥٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٣ 

$ \↔ ø‹ x© 4 { )وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه وأبدهلم بعد اخلوف أمنا ، فأجنز اهللا )١

  {. وبسطا يف األرض tΒ uρ t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ { )أراد به كفران النعمة، ومل يرد )٢ ،

y7  {الكفر باهللا،  Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9 : ، العاصون هللا، قال أهل التفسري)٣( } ∪∋∋∩ #$

 فلما قتلوه غري اهللا ما  أول من كفر هبذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان
 . عد أن كانوا إخواناهبم وأدخل عليهم اخلوف حىت صاروا يقتتلون ب

θ#)  {: قوله تعاىل] ٥٦،٥٧[ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# öΝà6¯= yè s9 

tβθ çΗxqöè? ∩∈∉∪ { )أي افعلوها على رجاء الرمحة)٤ ، .}  Ÿω ¨ t|¡øt rB t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )قرأ )٥ ،

š  {بالياء أي ال حيسنب الذين كفروا أنفسهم، ) ال حيسنب( عامر ومحزة Ì“ Éf ÷èãΒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# 4 { )ال حتسنب يا حممد الذين كفروا معجزين : ، وقرأ اآلخرون بالتاء يقول)٦

ãΝßγ1  {فائتني عنا،  uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( }§ø⁄ Î6 s9uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩∈∠∪ { )٧( . 

$  {: قـولـه تعـالـى] ٥٨[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ãΝä3Ρ É‹ø↔ tG ó¡uŠÏ9 { )الالم الم )٨ 

t  {األمر  Ï% ©!$# ôMs3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )يعين العبيد واإلماء، )٩ }  t Ï% ©!$#uρ óΟs9 (#θäó è= ö7tƒ zΝè= çt ø:$# 

                                                 
 . ٥٥: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٧ : سورة النور آية) ٥(
 . ٥٧: سورة النور آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة النور آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٤ 

óΟä3ΖÏΒ { )ر، ليس املراد منهم األطفال الذين مل يظهروا على عـورات ، من األحرا)١

≈[y  {. النسـاء، بل الذين عرفـوا أمر النساء ولكن مل يبلغوا n= rO ;N≡§tΒ 4 { )أي )٢ ،

≅ÏiΒ È  {ليستـأذنـوا يف ثالث أوقـات،  ö7s% Íο 4θ n= |¹ Ìôf xø9$# tÏnuρ tβθãè ŸÒ s? Νä3t/$ u‹ÏO zÏiΒ 

Íο uÎγ ©à9$# { )يريـد املقيـل، )٣ ،}  .ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Íο 4θ n= |¹ Ï!$ t±Ïè ø9$# 4 { )وإمنا خص هذه )٤ ،

األوقات ألهنا ساعات اخللوة ووضع الثياب فرمبا يبدو من اإلنسان ما ال حيب أن يراه 
أحد، أمر العبيد والصبيان باالستئذان يف هذه األوقات، وأما غريهم فليستأذنوا يف مجيع 

≈[ß  {األوقات  n= rO ;N≡u‘ öθ tã öΝä3©9 4 { )بنصب التاء بدال من ) ثالث( ، قرأ محزة والكسائي)٥

، وقرأ اآلخرون بالرفع، أي هذه األوقات ثالث عورات لكم، مسيت )ثالث مرات( :قوله
]š  {إلنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته، هذه األوقات عورات ألن ا ø‹ s9 

ö/ ä3 ø‹ n= tæ { )جناح )٦ ،}  Ÿω uρ öΝ Îγ öŠ n= tæ { )على العبيد واخلـدم والصبيـان، )٧ ،

}  7y$ uΖ ã_ { )يف الدخول عليكـم من غري استئذان، )٨ ،}  £ èδ y‰ ÷è t/ 4 { )٩( ،

šχθ  {أي بعـد هـذه األوقات الثالثة،  èù≡ §θ sÛ / ä3 ø‹ n= tæ { )العبيد : ، أي)١٠

                                                 
 . ٥٨: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٥(
 . ٥٨:  آية سورة النور) ٦(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٧(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٩(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٥ 

واخلـدم يطوفـون عليكم فيترددون ويدخلون وخيرجون يف أشغاهلم بغري إذن، 
}  öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 { )أي يطوف بعضكم على بعض )١ ،}  y7 Ï9≡ x‹ x. 

ß Î i t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩∈∇∪ { )واختلف العلماء يف حكم )٢ ،

 مل يكن للقوم ستور وال  قال ابن عباس. منسوخ: هذه اآلية، فقال قوم
حجاب، فكان اخلدم والوالئد يدخلون فرمبا يرون منهم ما ال حيبون، فأمروا 

الستور فرأى أن ذلك أغىن عن باالستئذان، وقد بسط اهللا الرزق واختذ الناس 
االستئذان، وذهب قوم إىل أهنا غري منسوخة، روى سفيان عن موسى بن أيب 

َماُنكُْم( سألت الشعيب عن هذه اآلية: عائشة قال أِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْي ْسَت َي ) ِل
. )٣( ناهللا املستعا: إن الناس ال يعملون هبا، قال: ال واهللا، قلت: أمنسوخة هي؟ قال

نسخت واهللا ما نسخت، : أن ناسا يقولون. وقال سعيد بن جبري يف هذه اآلية
 . ولكنها مما هتاون به الناس

 ... قوله تعاىل َوِإذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم
=sŒÎ)uρ xn#  {: قوله تعاىل] ٥٩[ t/ ã≅≈xôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè= ßs ø9$# { )االحتالم يريد :  أي)٤

↔θçΡÉ‹ø#)  {األحرار الذين بلغوا،  tFó¡u‹ù= sù { )أي يستأذنون يف مجيع األوقات يف )٥ ،

$  {الدخـول عليكـم،  yϑ Ÿ2 tβ x‹ø↔ tG ó™ $# š Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% 4 { )من األحرار )٦ ،

š  {انوا مع إبراهيم وموسى وعيسى، يعين الذين ك: وقيل. والكبار Ï9≡x‹x. ß Îit7ãƒ ª!$# 

                                                 
 . ٥٨: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٨: سورة النور آية ) ٢(
 .  للفريايب٣١٩ / ٦ ونسبه السيوطى ١٦٣، ١٦٢ / ١٨أخرجه الطربي ) ٣(
  .٥٩: سورة النور آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة النور آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة النور آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٦ 

öΝà6s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u 3 { )أحكامه، : وقيل. ، دالالتـه)١}  ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ { )بأمور خلقه، )٢ ،

}  ÒΟŠ Å6ym ∩∈∪ { )يستأذن الرجل على أمه فإمنا : قال سعيد بن املسيب. ، مبا دبر هلم)٣

نعم إن مل : سئل حذيفة أيستأذن الرجل على والدته؟ قالو. أنزلت هذه اآلية يف ذلك
 . يفعل رأى منها ما يكره

ß‰Ïã≡uθ  {: قوله تعاىل] ٦٠[ s)ø9$#uρ zÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# { )يعين الاليت قعدن عن الولد )٤ ،

قعدن عن األزواج، : وقيل. ن الكرب ال يلدن وال حيضن، واحدهتا قاعد بال هاءواحليض م
  {: وهذا معىن قوله ÉL≈©9$# Ÿω tβθ ã_ ötƒ % [n% s3ÏΡ { )أي ال يردن الرجال لكربهن، قال ابن )٥ 

هن العجز الالئي : وقال ربيعة الرأي. يت املرأة قاعدا إذا كربت ألهنا تكثر القعودمس: قتيبة
إذا رأوهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من مجال وهي حمل الشهوة فال 

=øŠn§{  {تدخل يف هذه اآلية،  sù  ∅ Îγ øŠn= tæ îy$ oΨ ã_ βr& š∅ ÷è ŸÒtƒ  ∅ ßγ t/$ uŠÏO { )عند )٦ ،

الرجال، يعين يضعن بعض ثياهبن، وهي اجللباب والرداء الذي فوق الثياب، والقناع الذي 
أن (  وأيب ابن كعب فوق اخلمار، فأما اخلمار فال جيوز وضعه، ويف قراءة ابن مسعود

≈uöxî ¤M  {، )يضعن من ثياهبن y_ Îhy9 tFãΒ 7π uΖƒ Ì“ Î/ ( { )أي من غري أن يردن بوضع اجللباب، )٧ ،

. والرداء إظهار زينتهن، والتربج هو أن تظهر املرأة من حماسنها ما ينبغي هلا أن تترته عنه

                                                 
 . ٥٩: سورة النور آية ) ١(
 . ٥٩: سورة النور آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة النور آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة النور آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة النور آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٧ 

}  β r& uρ š∅ ø Ï ÷è tF ó¡ o„ { )فال يلقني اجللباب والرداء، )١ ،}  × ö yz  ∅ ßγ ©9 3 ª! $# uρ 

ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ∩∉⊃∪ { )٢( . 

øŠ©9 ’n?tã 4‘yϑ§{  {: قوله تعاىل] ٦١[ ôãF{$# Ól tym Ÿω uρ ’ n?tã Æl tôã F{$# Ól tym Ÿω uρ ’ n?tã 

ÇÙƒ Ìyϑ ø9$# Ól tym { )مبعىن يف أي ليس ) على( : اآلية، اختلف العلماء يف هذه اآلية فقيل)٣

نزلت : وقال جماهد. يف األعمى يعين ليس عليكم يف مؤاكلة األعمى واألعرج واملريض
: وقال سعيد بن املسيب. اآلية ترخصا هلؤالء يف األكل من بيوت من مسى اهللا يف هذه اآلية

ا قد أحللن: كان املسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبواهبم ويقولون
ال ندخلها وهم غيب، : لكم أن تأكلوا مما يف بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون

نزلت هذه اآلية رخصة هلؤالء يف التخلف : قال احلسن. فأنزل اهللا هذه اآلية رخصة هلم
Ÿω  {: ، وقوله تعاىل)وال على املريض حرج( :مت الكالم عند قوله: قال. عن اجلهاد uρ 

#’ n? tã öΝ à6 Å¡ àΡ r& { )ملا نزل قوله: وقيل.  كالم منقطع عما قبله)٤ .}  Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? 

Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ { )ال حيل ألحد منا أن يأكل عند أحد، فأنزل :  قالوا)٥

 }  Ÿω اهللا uρ #’ n? tã öΝ à6 Å¡ àΡ r& β r& (#θ è= ä. ù' s? . ÏΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ { )أي ال حرج )٦ ،

أراد من أموال عيالكـم وأزواجكم، وبيت : قيل. تكمعليكـم أن تأكلوا من بيو
أراد من بيوت أوالدكم نسب األوالد إىل اآلباء، : وقال ابن قتيبة. املرأة كبيت الزوج

                                                 
 . ٦٠ :سورة النور آية ) ١(
 . ٦٠: سورة النور آية ) ٢(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة النساء آية ) ٥(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٨ 

ρ÷  { )٢( )١( } أنت ومالك ألبيك {: كـما جاء يف احلديث r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Í← !$ t/# u ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ïϑ≈ uΗ ùå r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ 

öΝ à6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3 Ï9≡ uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $ tΒ Ο çF ò6 n= tΒ ÿ… çµ pt ÏB$ x ¨Β { )قال )٣ ،

عين بذلك وكيل الرجل وقيمه يف ضيعته وماشيته، ال : ابن عباس رضي اهللا عنهما
وقال . بأس عليه أن يأكل من مثر ضيعته ويشرب من لنب ماشيته، وال حيمل وال يدخر

 يعين يف بيوت عبيدكم ومماليككم، وذلك أن السيد ميلك مرتل عبده: الضحاك
… *  {: واملفاتيح اخلزائن، لقوله تعاىل çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9  وجيوز أن يكون )٤( } #$

إذا ملك الرجل املفتاح فهو خازن، فال بأس أن يطعم : قال عكرمة. الذي يفتح به
الرجل يويل طعامه غريه يقوم عليه فال بأس أن يأكل : وقال السدي. سريالشيء الي

من بيوت : قال جماهد وقتادة. وما ملكتم مفاحته ما خزنتموه عندكم: وقال قوم. منه
ρ÷  {أنفسكم مما أحرزمت وملكتم،  r& öΝ à6 É)ƒ Ï‰ الصديق الذي صدقك يف . )٥( } 4 ¹|

]š  {املودة، واملعىن  ø‹ s9 öΝ à6 ø‹ n= tæ îy$ oΨ ã_ β r& (#θ è= à2 ù' s? { )من منازل هؤالء إذا )٦ ،

]š  {: قوله. ملوادخلتموها وإن مل حيضروا، من غري أن تتزودوا وحت ø‹ s9 öΝ à6 ø‹ n= tæ 

îy$ oΨ ã_ β r& (#θ è= à2 ù' s? $ ·èŠ Ïϑ y_ ÷ρ r& $ Y?$ tG ô© r& 4 { )رخص هلم أن يأكلوا كيف شاؤوا مجيعا )٧ 

                                                 
 ). ٢٢٩١(ابن ماجه التجارات ) ١(
ه ثقات وإسناده صحيح ورجال: قال يف الزوائد. ٧٦٩ / ٢ ) ٢٢٩١( أخرجه ابن ماجه يف التجارات برقم ) ٢(

 . ،. على شرط البخاري
 . ٦١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٥(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٦(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٥٩ 

#  {أو أشتاتا متفرقني،  sŒ Î* sù Ο çF ù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ ç/ (#θ ßϑ Ï k= |¡ sù #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& { )أي يسلم )١ ،

. بعضكم على بعض، هذا يف دخول الرجل ببيت نفسه يسلم على أهله ومن يف بيته
يه، وإذا إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهو أحق من سلمت عل: وقال قتادة

Zπ  {. السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني: دخلت بيتا ال أحد فيه فقل ¨Š Ït rB ô Ï iΒ Ï‰Ψ Ïã 

«! Zπ  {، نصب على املصدر أي حتيون حتية، )٢( } #$ Ÿ2 t≈ t7 ãΒ Zπ t6 Í hŠ sÛ 4 { )وقال )٣ ،

ذكر الربكة والطيبة هاهنا ملا فيه : وقيل. حسنة مجيلة: ابن عبـاس رضي اهللا عنهما
š  {. الثواب واألجرمن  Ï9≡ x ‹ Ÿ 2 Ú Î i t 7 ãƒ ª ! $ # ãΝ à6 s 9 ÏM≈ t ƒ F ψ $ # öΝ à6 ¯= y è s 9 

š χθ è= É) ÷è s ? ∩∉⊇∪ { )٤( . 

قوله تعاىل ِإنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمٍر َجاِمٍع لَْم 
 ... َيذَْهُبوا َحتَّى َيْسَتأِْذُنوُه

]٦٢ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ #sŒÎ)uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 …çµ yè tΒ { )أي )٥ ،

’#  {  مع رسول اهللا n?tã 9ö∆r& 8ìÏΒ% y` { )جيمعهم من حرب حضرت أو صالة أو )٦ ،

óΟ©9 (#θç7yδ  {مجعة أو عيد أو مجاعة أو تشاور يف أمر نزل،  õ‹tƒ { )مل ، مل يتفرقوا عنه )٧

4  {ينصرفوا عما اجتمعوا له من األمر،  ®L ym çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 { )كان : ، قال املفسرون)٨
                                                 

 . ٦١: سورة النور آية ) ١(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٢(
 . ٦١: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦١ : سورة النور آية) ٤(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٦٠ 

 إذا صعد املنرب يوم اجلمعة وأراد الرجل أن خيرج من املسجد حلاجة أو عذر  رسول اهللا
 حيث يراه فيعرف أنه إمنا قام يستأذن، فيأذن ملن  خيرج حىت يقوم حبيال رسول اهللامل 

وكذلك : قال أهل العلم. وإذن اإلمام يوم يوم اجلمعة أن يشري بيده: قال جماهد. شاء منهم
كل أمر اجتمع عليه املسلمون مع اإلمام ال خيالفونه وال يرجعون عنه إال بإذن، وإذا 

ن شاء أذن له وإن شاء مل يأذن، وهذا إذا مل يكن له سبب مينعه من استأذن فلإلمام إ
املقام، فإن حدث سبب مينعه من املقام بأن يكون يف املسجد فتحيض منهم امرأة أو جينب 

β¨  {. رجـل أو يعرض له مرض فال حيتاج إىل االستئذان Î) t Ï% ©! $# y7 tΡθ çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 # sŒ Î* sù x8θ çΡ x‹ ø↔ tG ó™ $# ÇÙ ÷è t7 Ï9 öΝ Îγ ÏΡ ù' x© { )أي )١ ،

β  {أمرهـم،  sŒ ù' sù  yϑ Ï j9 |M ø⁄ Ï© öΝ ßγ ÷Ψ ÏΒ { )يف االنصراف، معناه إن شئت فأذن )٢ ،

ö  {وإن شئت فال تأذن،  Ï øó tG ó™ $# uρ ãΝ çλ m; ©! $# 4 χ Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉⊄∪ { )٣( . 

]٦٣ [}  ω (#θ è= yèøgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷ t/ Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷è t/ $ VÒ ÷èt/ 4 { )قال ابن )٤ ،

يقول احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه : عباس رضي اهللا عنهما
ال تدعوه بامسه كما : وقال جماهد وقتادة. بالء بكم ليس كدعاء غريهموجب لرتول ال

يا نيب اهللا يا : يدعو بعضكم بعضا يا حممد يا عبد اهللا، ولكن فخموه وشرفوه، فقولوا
=ô‰s% ãΝn  {رسول اهللا فـي لـيـن وتواضـع،  ÷è tƒ ª!$# š Ï% ©!$# šχθè= ¯= |¡tFtƒ { )أي)٥ ، :

#öΝä3ΖÏΒ #]Œ  {خيرجون  uθ Ï9 4 { )أي يستر بعضهم بعضا ويروغ يف خيفة، فيذهب، )٦ ،
                                                 

 . ٦٢: سورة النور آية ) ١(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٥(
 . ٦٣:  آية سورة النور) ٦(
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١٧٦١ 

كان هذا يف حفر اخلندق فكان املنافقون : ا، قيلواللواذ مصدر الوذ يالوذ مالوذة، ولواذ
لواذا أي يلوذ :  خمتفني، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما ينصرفون عن رسول اهللا

بعضهم ببعض، وذلك أن املنافقني كان يثقل عليهم املقام يف املسجد يوم اجلمعة واستماع 
 يف استتار، ومعىن  فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من املسجد خطبة النيب
‘Í  {للتهديد باجملازاة، ) قـد يعلـم اهللا( :قولـه x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& { )١( ،

β  {. وينصرفون عنه بغري إذنهمعناه يعرضون عن أمره : وقيل. صلة) عن( أي أمره، و r& 

öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù { )بالء يف الدنيا، :  أي لئال تصيبهم فتنة، قال جماهد)٢}  ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )مث عظم . عذاب أليم عاجل يف الدنيا: وقيل. ، وجيع يف اآلخرة)٣

 . نفسه

Iω  {: فـقـال] ٦٤[ r& χÎ) ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )ملكا وعبيدا، )٤ ،

}  ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ !$ tΒ óΟçFΡr& Ïµ ø‹n= tã { )صلة ) قد( ، من اإلميان والنفاق أي يعلم، و)٥}  uΘöθ tƒ uρ 

šχθ ãèy_ öãƒ Ïµ ø‹s9Î) { )يعين يوم البعث، )٦ ،}  Νßγ ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå 3 { )من اخلري والشر، )٧ ،

}  ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« 7Λ Î= tæ ∩∉⊆∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٦٣: سورة النور آية ) ١(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة النور آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة النور آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة النور آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة النور آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة النور آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة النور آية ) ٨(
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١٧٦٢ 

 سورة الفرقان ) ٢٥(
 .... قوله تعاىل َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيًرا

] ١ [}  x8 u‘$ t6 s? { )معناه جاء بكل : ، تفاعل، من الربكة، عن ابن عباس)١

“  {تعظم، : وقال الضحاك. جميء الربكة من قبله: بركة، دليله قوله احلسن Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 

tβ$ s% ö à ø9 ’4  {، أي القرآن، )٢( } #$ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã { )حممد)٣ ،  }  tβθ ä3 u‹ Ï9 

š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·ƒ É‹ tΡ ∩⊇∪ { )وقيل. النذير هو القرآن: قيل. للجن واإلنس: ، أي)٤ :

 .  حممد

]٢ [}  “ Ï% ©! $# … çµ s9 à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ óΟ s9 uρ õ‹ Ï‚ −G tƒ # Y‰ s9 uρ öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! 

Ô7ƒ Î Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# t, n= yz uρ ¨≅ à2 & ó x« { )مما يطلـق عليـه صفـة املخلوق، )٥ ،

}  … çν u‘ £‰ s) sù # \ƒ Ï‰ ø) s? ∩⊄∪ { )وال تفاوت، ، فسواه وهيأه ملا يصلح له ال خلل فيه )٦

 . قدر لكل شيء تقديرا من األجل والرزق، فجرت املقادير على ما خلق: وقيل
 ... قوله تعاىل َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ

 }  (#ρ قوله] ٣[ ä‹ sƒ ªB $# uρ { )يعين عبـدة األوثان، )٧ ،}   ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

Zπ yγ Ï9# u { )األصنام، : ، يعين)٨}  ω šχθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† Ÿω uρ 
                                                 

 . ١: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ١: الفرقان آية سورة ) ٢(
 . ١: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٢: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٣: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٣: سورة الفرقان آية ) ٨(
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١٧٦٣ 

šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡ àΡ L{ # u ŸÑ Ÿω uρ $ Yè ø tΡ { )أي دفع ضر وال جلب نفع، )١ ،}  Ÿω uρ 

tβθ ä3 Î= ôϑ tƒ $ Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ ym { )أي إماتة وال إحياء، )٢ ،}  Ÿω uρ # Y‘θ à± èΣ ∩⊂∪ { )٣( 
 . أي بعثا بعد املوت

]٤ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. { )يعين املشركني، يعين النضـر بن احلارث )٤ ،

β÷  {وأصحابـه،  Î) !# x‹≈ yδ { )ما هذا القرآن، )٥ ،}  Hω Î) î7 øù Î) { )كذب، )٦ ،

}  çµ1 u tI øù …  {  ، اختلقه حممد)٧( } #$ çµ tΡ% tæ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã îΠ öθ s% šχρ ã yz# u ( { )٨( 
: وقيل. هو عبيد بن اخلضر احلبشي الكاهن: وقال احلسن. يعين اليهود: قال جماهد

جرب ويسار وعداس بن عبيد، كانوا مبكة من أهل الكتاب، فزعم املشركون أن 
‰ô  {:  يأخذ منهـم، قال اهللا تعالـى حممدا s) sù ρ â !% y` { )يعين قائلي هذه )٩ ،

$  {املقالة،  Vϑ ù= àß # Y‘ρ ã— uρ ∩⊆∪ { )لباء انتصب، فلما حذف ا.  أي بظلم وزور)١٠

 . يعين جاؤوا شركا وكذبا بنسبتهم كالم اهللا تعاىل إىل اإلفك واالفتراء

                                                 
 . ٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٣: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٣ :سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٤: سورة الفرقان آية ) ١٠(
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١٧٦٤ 

]٥ [}  (#þθ ä9$ s% uρ çÏÜ≈ y™ r& šÏ9̈ρ F{$# $ yγ t7oKtG ò2 ، يعين النضر بن احلارث كان )١( } #$

ا القرآن ليس من اهللا وإمنا هو مما سطره األولون مثل حديث رستم إن هذ: يقول
واسفنديار، اكتتبها انتسخها حممد من جرب ويسار وعداس، ومعىن اكتتب يعين طلب أن 

’ÏSsù 4‘{  {يكتب له ألنه كان ال يكتب،  n?ôϑ è? Ïµ ø‹n= tã { )يعين تقرأ عليه ليحفظها ال )٢ ،

Zο  {ليكتبها،  tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∈∪ { )قال اهللا. ، غدوة وعشيا)٣ ردا عليهم  : 

]٦ [}  ö≅ è% ã& s! t“Ρ r& { )يعين القرآن، )٤ ،}  “ Ï% ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ § Å c£9 ، يعين )٥( } #$

’  {الغيب،  Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 # Y‘θ à xî $ \ΚŠ Ïm §‘ ∩∉∪ { )٦( . 

]٧ [}  (#θ ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9 ≅ã  {  ، يعنون حممدا)٧( } #$ à2 ù' tƒ 

uΘ$ yè ©Ü9   {، كما نأكل حنن، )٨( } #$ Å´ ôϑ tƒ uρ † Îû É−# uθ ó™ F{  يلتمس املعاش )٩( }   #$

ا منشي فال جيوز أن ميتاز عنا بالنبوة، وكانوا يقولون له لست أنت مبلك وال كم
مبلك، ألنك تأكل وامللك ال يأكل، ولست مبلك ألن امللك ال يتسوق، وأنت 

وما قالوه فاسد ألن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه يف األسواق . تتسوق وتتبذل

                                                 
 . ٥: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٥: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥:  الفرقان آية سورة) ٣(
 . ٦: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٦: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٦: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٧: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٧: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٧: سورة الفرقان آية ) ٩(
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١٧٦٥ 

Iω  {. يف النبوةلتواضعه، وكان ذلك صفة له وشيء من ذلك ال ينا öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) 

Ò n= tΒ { )فيصدقه، )١ ،}  šχθ ä3 uŠ sù … çµ yè tΒ # ·ƒ É‹ tΡ ∩∠∪ { )داعيا)٢ ، . 

]٨ [}  ÷ρ r& #’ s+ ù= ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) î”∴ Ÿ2 { )يرتل عليه كرت من السماء ينفقه فال : ، أي)٣

ρ÷  {حيتاج إىل التـردد والتصرف يف طلـب املعـاش،  r& ãβθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_ { )٤( ،

≅ã  {بستـان،  à2 ù' tƒ $ yγ ÷Ψ ÏΒ 4 { )أكل بالنون أي ن) نأكل( ، قـرأ محزة والكسائي)٥

$tΑ  {حنن منها،  s% uρ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# β Î) šχθ ãè Î6 −G s? ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β ∩∇∪ { )٦( ،

 . مصروفا عن احلق: وقيل. خمدوعا

]٩ [}  öÝàΡ$# { )يا حممد، )٧ ،}  y#ø‹Ÿ2 (#θç/uŸÑ š s9 Ÿ≅≈sWøΒ F{$# { )يعين )٨ ،

θ#)  {مسحور حمتاج وغريه، : األشباه، فقال =ŸÒ sù { )عن احلق، )٩ ،}  Ÿξ sù tβθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ 

Wξ‹ Î6 y™ ∩∪ { )إىل اهلدى وخمرجا عن الضاللة)١٠ ، . 

]١٠ [}  x8u‘$ t6 s? ü“ Ï% ©!$# β Î) u!$ x© Ÿ≅yè y_ y7s9 #Zöyz ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ { )الذي قالوا أو أفضل )١ 

يعين خريا من املشي : من الكرت والبستان الذي ذكروا وروى عكرمة عن ابن عباس قال
                                                 

 . ٧: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٧: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٨: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٨: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٨: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٨: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٩: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٩: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٩: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٩: سورة الفرقان آية ) ١٠(
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١٧٦٦ 

≈M;  {: يف األسواق والتماس املعاش، مث بني ذلك اخلري فقال ¨Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

≅ yèøgs† uρ y7 ©9 #I‘θ ÝÁè% ∩⊇⊃∪ { )بيوتا مشيدة، والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا)٢ ، . 

$ }  ö≅t/ (#θç/¤‹x. Ïπtã قوله] ١١[ ¡¡9$$ Î/ ( { )بالقيامة، )٣ ،}  $ tΡô‰tG ôã r&uρ yϑ Ï9 z>¤‹Ÿ2 

Ïπ tã$¡¡9$$ Î/ #·Ïè y™ ∩⊇⊇∪ { )نارا مستعرة)٤ ، . 

 ... َمكَاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزِفًرياقوله تعاىل ِإذَا َرأَْتُهْم ِمْن 
]١٢ [}  #sŒÎ) Νßγ ø?r&u‘ ÏiΒ ¥β% s3¦Β 7‰‹Ïè t/ { )ثبت عن رسول اهللا)٥  أنه قال  :}  من

وهل هلا من عينني؟ : قالوا. )٦( } كذب علي متعمدا فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا

sŒÎ) Νßγ#  {: نعـم أمل تستمعوا قول اهللا تعاىل {: قـال ø?r&u‘ ÏiΒ ¥β%s3¦Β 7‰‹Ïè t/ { )٧( { 
θãè#)  {إذا رأهتم زبانيتها : وقيل Ïÿ xœ $ oλm; $ Zà•‹tó s? { )غليانا كالغضبان إذا غلى صدره من )٨ 

—ZÏùy#  {. الغضب uρ ∩⊇⊄∪ { )معناه رأوا : كيف يسمع التغيظ؟ قيل: فإن قيل.  صوتا)٩

صوت التغيظ مع التلهب : مسعوا هلا تغيظا أي: وعلموا أن هلا تغيظا ومسعوا هلا زفريا، وقيل
 . والتوقد

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ١٠: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ١١: ورة الفرقان آية س) ٣(
 . ١١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ١٢: سورة الفرقان آية ) ٥(
 ). ٢/٤١٠(، أمحد )٣(، مسلم مقدمة )١١٠(البخاري العلم ) ٦(
 . ١٢: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ١٢: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ١٢: سورة الفرقان آية ) ٩(
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١٧٦٧ 

]١٣ [}  !#sŒÎ)uρ (#θ à)ø9é& $ pκ÷]ÏΒ $ ZΡ% s3tΒ $ Z)Íh‹|Ê { )يضيق عليهم كما : ، قال ابن عباس)١

ىل أعناقهم يف ، مصفدين قد قرنت أيديهم إ)٢( } tÏΡ§s)•Β  {يضيق الزج يف الرمح، 

öθ#)  {مقرنني مع الشياطني يف السالسل، . وقيل. األغالل tã yŠ š Ï9$ uΖèδ #Y‘θ ç6 èO ∩⊇⊂∪ { )٣( 
إن أول من يكسى حلة  {: هالكا، ويف احلديث: وقال الضحاك. ويال: قال ابن عباس

يا : من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول
ثبوراه، وهم ينادون يا ثبورهم حىت يقفوا على النار فينادون يا ثبوراه وينادي يا ثبورهم، 

 : فيقال هلم

]١٤[ }  ω (#θãã ô‰s? tΠöθ u‹ø9$# #Y‘θ ç6èO #Y‰Ïn≡uρ (#θãã ÷Š$#uρ #Y‘θç6 èO #ZÏVŸ2 ∩⊇⊆∪ { )أي : ، قيل} )٤

 . هالككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثرية

≅ö  {. قوله عز وجل] ١٥[ è% y7 Ï9≡ sŒ r& { )يعين الذي ذكرته من صفة النار )٥ ،

î  {وأهلهـا،  ö yz ôΘ r& èπ ¨Ψ y_ Ï$ ù# èƒ ø: $#  ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ šχθ à) −G ßϑ ø9 $# 4 ôM tΡ% x. öΝ çλ m; [ !# t“ y_ { )٦( ،

#  {ثوابا  Z ÅÁ tΒ uρ ∩⊇∈∪ { )مرجعا)٧  . 

]١٦ [}  öΝçλ°; $ yγŠ Ïù $ tΒ šχρ â!$ t±o„ t Ï$ Î#≈ yz 4 šχ% x. 4’ n?tã y7 În/u‘ #Y‰ôã uρ Zωθ ä↔ ó¡¨Β ∩⊇∉∪ { )٨( ،

ربنا وآتنا ما وعدتنا على : مطلوبا وذلك أن املؤمنني سألوا رهبم يف الدنيا حني قالوا
                                                 

 . ١٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ١٣: الفرقان آية سورة ) ٢(
 . ١٣: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ١٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ١٥: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ١٥: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ١٥: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ١٦: سورة الفرقان آية ) ٨(
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١٧٦٨ 

 كان أعطى اهللا املؤمنني جنة خلد وعدا وعدهم على طاعتهم إياه يف الدنيا: رسلك، يقول
الطلب من املالئكة للمؤمنني وذلك : قال حممد بن كعب القرظي. ومسألتهم إياه ذلك

 . قوهلم ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم

]١٧ [}  tΠöθ tƒ uρ öΝèδãà±ós tƒ { )بالياء ) حيشرهم( يعقوب وحفص، قرأ ابن كثري و)١

$  {وقرأ الباقون بالنون،  tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# { )من املالئكة : ، قال جماهد)٢

 يعين األصنام مث :وقال عكرمة والضحاك والكليب. واجلن واإلنس وعيسـى وعزيـر
ãΑθ  {خيـاطبهم،  à)u‹sù { )قـرأ ابن عامر بالنون واآلخرون بالياء )٣ ،}  óΟçFΡr&u ÷Λä ù= n= ôÊ r& 

“ ÏŠ$ t6 Ïã ÏIω àσ¯≈ yδ ÷Πr& öΝèδ (#θ= |Ê Ÿ≅‹ Î6  . ، أخطئوا الطريق)٤( } ∪∠⊆∩ 9$#¡¡

]١٨ [}  (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ { )نزهوا اهللا من أن يكون معه إله )٥ ،}  $ tΒ tβ% x.  Èö t7.⊥ tƒ 

!$ uΖs9 β r& x‹Ï‚ −G ¯Ρ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ôÏΒ u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )يعين ما كان ينبغي لنا أن نوايل أعداءك بل )٦ ،

وقرأ أبو . وحنن نعبدكما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا : وقيل. أنت ولينا من دوهنم
≈Å3  {الثاين صلة، ) من( بضم النون وفتح اخلاء فتكون) أن نتخذ( جعفر s9uρ óΟßγ tF÷è −G ¨Β 

öΝèδ u!$ t/# uuρ { )يف الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة، )٧ ،}  4®L ym (#θÝ¡nΣ tò2 Ïe%! $# { )٨( ،

θ#)  {تركوا ذكركم وغفلوا عنه، : وقيل. تركوا املوعظة واإلميان بالقرآن çΡ% x. uρ $ JΒ öθ s% 

                                                 
 . ١٧: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ١٧: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ١٧: قان آية سورة الفر) ٣(
 . ١٧: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ١٨: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ١٨: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ١٨: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ١٨: سورة الفرقان آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٦٩ 

# Y‘θ ç/ ∩⊇∇∪ { )يعين هلكى غلب عليهم الشقاء واخلذالن، رجل يقال له بائر، وقوم )١ ،

وقيل . بور، وأصله من البوار وهو الكساد والفساد، ومنه بوار السلعة وهو كسادها
 . هو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد واالثنان واجلمع واملذكر واملؤنث

]١٩ [}  ô‰s)sù Νä.θ ç/¤‹Ÿ2 { )هذا اخلطاب مع املشركني، أي كذبكم )٢ ،

$  {املعبودون،  yϑ Î/ šχθ ä9θ à)s? { )إهنم آهلة، )٣ }  $ yϑ sù šχθ ãèŠÏÜtFó¡n@ { )قرأ حفص )٤ ،

$  {. اآلهلة: بالتاء يعين العابدين، وقرأ اآلخرون بالياء يعين ]ù÷|À { )يعين صرف )٥ 

Ÿω  {العذاب عن أنفسهم،  uρ #ZóÇtΡ 4 { )وال نصركـم : قيل.  يعين وال نصر أنفسهم)٦

الصرف احليلة، ومنه قول : يلأيها العابدون من عذاب اهللا بدفع العذاب عنكـم وق
tΒ  {إنه ليصرف أي حيتال، : العرب uρ ΝÎ= ôàtƒ { )يشرك، )٧ ،}  öΝà6ΖÏiΒ çµ ø%É‹çΡ $ \/# x‹tã 

#ZÎ7Ÿ2 ∩⊇∪ { )٨( . 

$!  {  قوله] ٢٠[ tΒ uρ $ oΨ ù= y™ ö‘r& š n= ö6 s% zÏΒ šÎ= y™ ößϑ ø9$# { )يـا مـحـمـد، )٩ ،

}  Hω Î) öΝßγ ¯ΡÎ) šχθ è= ä.ù'u‹s9 tΠ$ yè ©Ü9$# { )ملا عري :  روى الضحاك عن ابن عباس قال)١٠

                                                 
 . ١٨: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ١٩: آية سورة الفرقان ) ٤(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ١٩: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧٠ 

ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق، أنزل :  وقالوا املشركون رسول اهللا
 من الرسل، وهم كانوا بشرا  هذه اآلية، يعين ما أنا إال رسول وما كنت بدعا اهللا

šχθ  {يأكلون الطعام،  à±ôϑ tƒ uρ ’ Îû É−#uθ ó™ F{$# 3 { )معناه وما أرسلنا قبلك من : وقيل. )١

سواق كما قال يف موضع املرسلني إال قيل هلم مثل هذا أهنم يأكلون الطعام وميشون يف األ
$  {ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك، : آخر oΨ ù= yè y_ uρ öΝ à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

ºπ uΖ ÷F Ïù { )ه، والصحيح ما يل مل أكن مثل:  أي بلية فالغين فتنة للفقري، يقول الفقري)٢

أي جعلت بعضكـم بالء : وقال ابن عباس. فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع
: وقيل. لبعض لتصربوا على ما تسمعون منهم، وترون من خالقهم، وتتبعوا اهلدى

نزلت يف ابتالء الشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى 
عده فيكون له علي السابقة والفضل، أسلم ب: الوضيع قد أسلم قبله أنف، وقال

فيقيـم علـى كفـره وميتنـع مـن اإلسـالم، فذلك افتتان بعضهـم ببعـض 
}  šχρ ç É9 óÁ s? r& 3 { )يعين على هذه احلالة من الفقر والشدة واألذى، )٣ }  tβ% Ÿ2 uρ 

y7 •/ u‘ # Z ÅÁ t/ ∩⊄⊃∪ { )مبن صرب ومبن جزع)٤ ، . 

 ... قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُْنِزلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا
]٢١ [}  * tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ã_ ö tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 { )أي ال خيافون البعث، قال  ،)٥

$  {: الرجاء مبعىن اخلوف لغة هتامة، ومنه قوله تعاىل: الفراء ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ö s? ¬! 

                                                 
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧١ 

# Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ { )ال ختافون هللا عظمة:  أي)١ .}  Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# { )٢( ،

ρ÷  {فتخربنا أن حممدا صادق،  r& 3“ t tΡ $ oΨ −/ u‘ 3 { )فيخربنا بذلك، )٣ ،}  Ï‰ s) s9 

(#ρ ç y9 õ3 tG ó™ ’þ  {. ، أي تعظموا)٤( } #$ Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r& { )هبذه املقالة، )٥ ،}  öθ tG tã uρ # vθ çG ãã 

# Z Î7 x. ∩⊄⊇∪ { )عتوا طغوا يف القول والعتو أشد الكفر وأفحش الظلم:  قال جماهد)٦ .

 . وعتوهم طلبهم رؤية اهللا حىت يؤمنوا به

]٢٢ [}  tΠöθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )يف القيامة: وقيل.  عند املوت)٧ .}  Ÿω 3“ uô³ç/ 

7‹Í×tΒ öθ tƒ tÏΒ Ìôf ßϑ ù= Ïj9 { )للكافرين، وذلك أن املالئكة يبشرون املؤمنني يوم القيامة، )٨ ،

م معناه أنه ال بشرى يو: ال بشرى لكم، هكذا قال عطية، وقال بعضهم: ويقولون للكفار
tβθä9θ  {. القيامة للمجرمني، أي ال بشـارة هلم باجلنـة، كما يبشـر املؤمنـون à)tƒ uρ 

#\ôf Ïm #Y‘θàf øt ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )حراما حمرما أن : تقول املالئكة: ، قال عطاء عن ابن عباس)٩

إذا خرج الكفار من قبورهم قالت : وقال مقاتل. نة، إال من قال ال إله إال اهللايدخل اجل
هذا قول الكفار : وقال بعضهم. حراما حمرما عليكم أن يكون لكم البشرى: هلم املالئكة
: كانت العرب إذا نزلت هبم شدة رأوا ما يكرهون، قالوا: قال ابن جريج. للمالئكة

                                                 
 . ١٣: سورة نوح آية ) ١(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٢١: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة الفرقان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧٢ 

يعين عوذا معاذا يستعيذون به :  عاينوا املالئكة قال جماهدحجرا حمجورا، فهم يقولونه إذا
 . من املالئكة

]٢٣ [}  !$ uΖ øΒ Ï‰ s% uρ { )وعمدنا، )١ ،}  4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ô ÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yè yf sù [ !$ t6 yδ 

# ·‘θ èWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )واختلفوا يف . ، أي باطال ال ثواب له، فهم مل يعملوه هللا عز وجل)٢

هو ما يرى يف الكوة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار ميس : اهلباء قال علي
املفرق، : ثورباأليدي، وال يرى يف الظل، وهو قول احلسن وعكرمة وجماهد، واملن

هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب : وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبري
: وقيل. هو ما يسطع من حوافر الدواب عند السري: وقال مقاتل. وحطام الشجر

 . اهلباء املنثور ما يرى يف الكوة واهلباء املنبث هو ما تطريه الرياح من سنابك اخليل

≈= }  Ü قوله] ٢٤[ ys ô¹ r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# >‹Í≥ tΒöθ tƒ ×öyz #vs)tG ó¡•Β { )من هؤالء : ، أي)٣

ß|¡ôm  {املشركني املتكربين،  r&uρ WξŠ É)tΒ ∩⊄⊆∪ { )ين أهل اجلنة ال مير هبم  موضع قائلة يع)٤

يوم القيامة إال قدر النهار من أوله إىل وقت القائلة حىت يسكنوا مساكنهم يف اجلنة، قال 
ال ينتصف النهار يوم القيامة حىت يقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار، : ابن مسعود
كن مع ذلك نوم، ألن اهللا القيلولة واملقيل االستراحة نصف النهار، وإن مل ي: قال األزهري
ß|¡ôm  {: تعاىل قال r&uρ WξŠ É)tΒ ∩⊄⊆∪ { )واجلنة ال نوم فيها)٥  . 

                                                 
 . ٢٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٣: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة الفرقان آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧٣ 

 }  tΠöθ قوله] ٢٥[ tƒ uρ ß,¤)t±n@ â!$ uΚ ¡¡9$# ÄΝ≈ yϑ tó ø9$$ Î/ { )أي عن الغمام الباء وعن )١ ،

رميت عن القوس وبالقوس وتشقق مبعىن تتشقق، أدغموا إحدى : يتعاقبان كما يقال
) ق( التاءين يف األخرى، وقرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشني هاهنا، ويف سورة

ام وهو غمام أبيض رقيق حبذف إحدى التاءين، وقرأ اآلخرون بالتشديد، أي تنشق بالغم
“tΑÌh  {. مثل الضبابة، ومل يكن إال لبين إسرائيل يف تيههم çΡuρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξƒ Í”∴s? ∩⊄∈∪ { )٢( ،

تشقق :  عباسنصب، قال ابن) املالئكة( بنونني خفيف ورفع الالم،) ونرتل( قرأ ابن كثري
السماء الدنيا فيرتل أهلها وهم أكثر ممن يف األرض من اجلن واإلنس، مث تشقق السماء 
الثانية فيرتل أهلها وهم أكثر ممن يف السماء الدنيا، ومن اجلن واإلنس، مث كذلك حىت 
تشقق السماء السابعة وأهل كل مساء يزيدون على أهل السماء اليت قبلها، مث يرتل 

 . مث محلة العرشالكروبيون 

]٢٦ [}  à7 ù= ßϑ ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ‘, ys ø9 $# Ç≈ uΗ ÷q §= Ï9 4 { )أي امللك الذي هو امللك احلق )٣ 

يريد أن يوم القيامة ال ملك يقضي : حقا ملك الرمحن يوم القيامة قال ابن عباس
%tβ  { .غريه Ÿ2 uρ $ ·Β öθ tƒ ’ n? tã t Í Ï≈ s3 ø9 $# # Z Å¡ tã ∩⊄∉∪ { )شديدا فهذا اخلطاب يدل )٤ ،

إنه يهون يوم القيامة على  {: على أنه ال يكون على املؤمن عسريا، وجاء يف احلديث

 . )٦( )٥( } املؤمنني حىت يكون عليهم أخف من صالة مكتوبة صلوها يف الدنيا

                                                 
 . ٢٥: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٥: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٢٦: ورة الفرقان آية س) ٣(
 . ٢٦: سورة الفرقان آية ) ٤(
 ). ٣/٧٥(أمحد ) ٥(
 . وإسناده حسن على ضعف يف رواية: ٣٣٧ / ١٠ وقال اهليثمي يف اجملمع ٧٥ / ٣رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧٤ 

]٢٧ [}  tΠ öθ tƒ uρ Ù yè tƒ ãΝ Ï9$ ©à9 $# 4’ n? tã Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ { )أراد بالظامل عقبة بن أيب )١ 

ãΑθ  {معيط حتسرا على ما فعل  à) tƒ  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒ ªB yì  { يف الدنيا، )٢( } #$ tΒ 

ÉΑθ ß™ §9 $# Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∠∪ { )ليتين اتبعت حممدا)٣ ، واختذت معه سبيال إىل اهلدى  . 

]٢٨ [}  4 tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ  Í_ tF ø‹ s9 óΟ s9 õ‹ Ïƒ ªB r& $ ºΡ Ÿξ èù WξŠ Î= yz ∩⊄∇∪ { )يعين أيب بن )٤ ،

 . لفخ

]٢٩ [}  ô‰ s) ©9  Í_ ¯= |Ê r& Ç tã Ì ò2 Ï e%! ‰y  {، عن اإلميان والقرآن، )٥( } #$ ÷è t/ øŒ Î) 

’ ÎΤ u !$ y_ 3 { )يعين الذكر مع الرسول )٦ }  šχ% Ÿ2 uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 ، وهو كل )٧( } #$

≈Ç  {. متمرد عات من اإلنس واجلن وكل من صد عن سبيل اهللا فهو شيطان |¡Σ M∼ Ï9 

Zωρ ä‹ s{ ∩⊄∪ { )أي تاركا يتركه ويتربأ منه عند نزول البالء والعذاب، وحكم )٨ ،

:  قال عن أيب هريرة. هذه اآلية عام يف حق كل متحابني اجتمعا على معصية اهللا
 . )١٠( )٩( } املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل {  قال رسول اهللا

                                                 
 . ٢٧: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٢٧: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة الفرقان آية ) ٨(
 ). ٢/٣٣٤(، أمحد )٤٨٣٣(، أبو داود األدب )٢٣٧٨(الترمذي الزهد ) ٩(
هذا حديث حسن غريب :  وقال٤٩ / ٧  والترمذي يف الزهد١٨٦ / ٧أخرجه أبو داود يف األدب ) ١٠(

 . ٧٠ / ١٣ واملصنف يف شرح السنة ٣٠٣ / ٢ واإلمام أمحد ١٧١ / ٤وصححه احلاكم 



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٧٥ 

]٣٠ [}  tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §9$# { )ويقول الرسول يف ذلك اليوم: ، يعين)١ :}  Éb> t≈ tƒ ¨β Î) 

’ ÍΓöθ s% (#ρ ä‹sƒ ªB$# #x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# #Y‘θ àf ôγ tΒ ∩⊂⊃∪ { )يعين متروكا فأعرضوا عنه، ومل يؤمنوا به )٢ 

جعلوه مبرتلة اهلجر وهو اهلذيان، والقول السيئ فزعموا أنه شعر : وقيل. ومل يعملوا مبا فيه
 يشكو قومه إىل اهللا يا  قال الرسول يعين حممدا: وقيل. وسحر، وهو النخعي وجماهد

 : إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا فعزاه اهللا تعاىل فقال: رب

]٣١ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ $ uΖù= yè y_ { )من مشركي قومك ، يعين كما جعلنا لك أعداء)٣ 

≅Èe  {كذلك جعلنا،  ä3Ï9 @c É<tΡ #xρ ß‰tã zÏiΒ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# 3 { )قال مقاتل. ، يعين املشركني)٤ :

 ألمري كما صربوا ال يكربن عليك فإن األنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فاصرب: يقول
’4  {فإين ناصرك وهاديك،  s∀x.uρ y7 În/tÎ/ $ Zƒ ÏŠ$ yδ #ZÅÁ tΡuρ ∩⊂⊇∪ { )٥( . 

]٣٢ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ãβ#uöà)ø9$# \' s#÷Η äd Zο y‰Ïn≡uρ 4 { )كما أنزلت )٦ 

. التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى والزبور على داود، قال اهللا سبحانه وتعاىل
}  y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 { )فعلنا، )٧ ،}  |M Î m7 s[ ãΖ Ï9  Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( { )يعين أنزلناه متفرقا )٨ ،

ون، ليقوى به قلبك فتعيه وحتفظه فإن الكتب أنزلت على ا ألنبياء يكتبون ويقرؤ
وأنزل اهللا القرآن على نيب أمي ال يكتب وال يقرأ، وألن من القرآن الناسخ واملنسوخ، 

                                                 
 . ٣٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٣١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٣٢: فرقان آية سورة ال) ٦(
 . ٣٢: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة الفرقان آية ) ٨(
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 وأيسر  ومنه ما هو جواب ملن سأل عن أمور ففرقناه ليكون أوعى لرسول اهللا
≈çµ  {. على العامل به oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? ∩⊂⊄∪ { )بيناه بيانا، والترتيل : ، قال ابن عباس)١

بعضه يف إثر : وقال جماهد. فصلناه تفصيال: وقال السدي. التبيني يف ترتل وتثبت
 . فرقناه تفريقا آية بعد آية: وقال النخعي واحلسن. بعض

 ... الَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفِْسًرياقوله تعاىل َولَا َيأُْتوَنَك ِبَمثٍَل ِإلَّا ِجئَْناَك ِب
]٣٣ [}  Ÿω uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ { )يا حممد يعين هؤالء املشركني، )٢ ،}  @≅ sVyϑ Î/ { )٣( ،

ω  { إبطال أمرك يضربونه يف Î) y7≈ oΨ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ { )يعين مبا ترد به ما جاؤوا به من )٤ ،

z|¡ôm  {املثل وتبطله، فسمى ما يردون من الشبه مثال، ومسى ما يدفع به الشبه حقا،  r&uρ 

#·Å¡øs? ∩⊂⊂∪ { )يعين بيانا وتفصيال، والتفسري تفعيل من الفسر وهو كشف ما قد )٥ ،

 : غطي، مث ذكر ما هلؤالء املشركني فقال

]٣٤ [}  t Ï% šχρ  {هم الذين، : ، أي)٦( } #$!© ç|³øt ä† 4’ n?tã öΝÎγ Ïδθã_ ãρ { )٧( ،

’4  {فيساقون وجيرون،  n< Î) zΝ¨Ψ yγ y_ š Í×¯≈ s9'ρ é& @x© $ZΡ% s3¨Β { )يعين مكانة ومرتلة، ويقال)٨ ، :

≅‘  {مرتال ومصريا  |Ê r&uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊆∪ { )أخطأ طريقا)٩ ، . 

                                                 
 . ٣٢: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٣٣: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٣٤: ن آية سورة الفرقا) ٧(
 . ٣٤: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة الفرقان آية ) ٩(
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]٣٥ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷s?# u  y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9$# $ oΨù= yè y_ uρ ÿ…çµ yè tΒ çν% s{r& šχρ ã≈ yδ #\ƒ Î— uρ ∩⊂∈∪ { )١( ،

 . معينا وظهريا

]٣٦ [}  $ oΨ ù= à) sù !$ t7 yδ øŒ $# ’ n< Î) ÏΘ öθ s) ø9 $# š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ { )يعين )٢ ،

öΝ  {القبـط،  ßγ≈ tΡ ö ¨Β y‰ sù { )فكذبومهـا فدمرناهـم، : ، فيـه إضمـار، أي)٣

}  # Z ÏΒ ô‰ s? ∩⊂∉∪ { )٣٧. ، أهلكناهم إهالكا)٤ ، 

]٣٨ [}  t Π öθ s % u ρ 8yθ çΡ $ £ϑ ©9 ( #θ ç/ ¤‹ Ÿ 2 Ÿ ≅ ß™ ”9 $ الرسول، ومن : ، أي)٥( } #

. ـع الرسـل، فلذلك ذكـر بلفظ اجلمعكذب رسوال واحدا فقد كذب مجي
}  öΝ ßγ≈ o Ψ ø% t  øî r & öΝ ßγ≈ o Ψ ù= y è y _ u ρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Zπ t ƒ# u  ( { )يعنـي ملـن بعدهـم عربة، )٦ ،

}  $ t Ρ ô‰ t G ôã r & u ρ š  Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 { )يف اآلخرة )٧ ،}  $ ¹/# x ‹ t ã $ VϑŠ Ï9 r & ∩⊂∠∪  { )٨( 
#  {. سوى ما حل به من عاجل العذاب YŠ% t æ u ρ ( # y Šθ ßϑ r O u ρ { )يعين وأهلكنا )٩ ،

|  {عادا ومثود،  =≈ p t õ¾ r & u ρ Ä b¨ §9 $ : ، اختلفوا فيهم، قال وهب بن منبه)١٠( } #

ون األصنام فوجه اهللا إليهم كانوا أهل بئر قعودا عليها وأصحاب مواشي يعبد

                                                 
 . ٣٥: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٣٦: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٣٧: ة سورة الفرقان آي) ٧(
 . ٣٧: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة الفرقان آية ) ١٠(
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شعيبا يدعوهم إىل اإلسالم فتمادوا يف طغياهنم، ويف أذى شعيب عليه السالم 
فبينما هم حوايل البئر يف منازهلم اهنارت هبم البئر فخسف اهللا هبم وبديارهم 

البئر وكل ركية مل تطو باحلجارة واآلجر فهو : ورباعهم، فهلكوا مجيعا، والرس
  الرس بئر بأرض اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم اهللا:  والكليبوقال قتادة. رس

هم بقية مثود وقوم صاحل، وهم أصحاب البئر اليت ذكر اهللا تعاىل : وقال بعضهم
9  {: يف قوله ø♣ Î/ u ρ 7' s# ©Ü y è •Β 9 óÇ s % u ρ >‰‹ Ï± ¨Β ∩⊆∈∪ { )كان : وقال سعيد بن جبري. )١

وقال كعب ومقاتل . هلم نيب يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم اهللا تعاىل
الرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار، وهم الذين ذكرهم اهللا : والسدي

. هم أصحاب األخدود، والرس هو األخدود الذي حفروه: وقيل. يف سورة يس
الرس املعدن ومجعه رساس، : وقيل. هـم قوم رسوا نبيهم يف بئر. قال عكرمةو

}  $ OΡρ ã è% u ρ t  ÷ t / š Ï9≡ s Œ # Z ÏV x ، يعين وأهلكنا قرونا كثريا بني عاد )٢( } ∪∇⊃∩ .

 . وأصحاب الرس

]٣٩ [}  yξ à2 uρ $ uΖö/uŸÑ ã& s! Ÿ≅≈sWøΒ F{$# ( { )يعين األشباه يف إقامة احلجة عليهم، فلم )٣ ،

yξà2  {هنلكهم إال بعد اإلنذار،  uρ $ tΡ÷£9 s? #ZÎ6 ÷G s? ∩⊂∪ { )وقال . ين أهلكنا إهالكا، يع)٤

 . كل شيء كسرته وفتته فقد تربته: قال الزجاج. كسرنا تكسريا: األخفش

]٤٠ [}  ô‰s)s9uρ (#öθ s?r& ’ n?tã Ïπ tƒ ös)ø9$# û ÉL©9$# ôNtÏÜøΒ é& tsÜtΒ Ïöθ ، يعين احلجارة وهي )٥( } 4 9$#¡¡

وكانت مخس قرى فأهلك اهللا أربعا منها وبقيت واحدة، هي أصغرها "قريات قوم لوط 

                                                 
 . ٤٥: سورة احلج آية ) ١(
 . ٣٨: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة الفرقان آية ) ٥(
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=öΝn  {وكان أهلها ال يعملون العمل اخلبيث  sùr& (#θ çΡθ à6tƒ $ yγ tΡ÷ρ ttƒ 4 { )إذا مروا هبم يف ، )١

أسفارهـم فيعتربوا ويتفكروا ألن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إىل 
≅ö  {الشام،  t/ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχθ ã_ ötƒ { )ال خيافون، )٢ ،}  #Y‘θ à±èΣ ∩⊆⊃∪ { )بعثا)٣  . 

 }  #sŒÎ)uρ x8÷ρ قولـه] ٤١[ r&u‘ βÎ) y7 tΡρ ä‹Ï‚ −G tƒ { )يعين مـا يتخذونك، )٤ ،}  ω Î) 

#·ρ â“ èδ { )يعين مهزوءا به، نزلت يف أيب جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول اهللا)٥ ،  

≈›x#  {: قال مستهزئا yδr& “ Ï% ©!$# y]yè t/ ª!$# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪ { )٦( . 

]٤٢ [}  β Î) yŠ$ Ÿ2 $ oΨ = ÅÒ ã‹s9 { )يعين قد قارب أن يضلنا، )٧ ،}  ôtã $ uΖÏFyγ Ï9#u Iω öθ s9 

χ r& $ tΡ÷y9 |¹ $ yγ øŠn= tæ 4 { )يعين لو مل نصرب عليها لصرفنا عنها، )٨ }  |’ôθ y™ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ 

šÏm tβ ÷ρ ttƒ z># x‹yèø9$# ôtΒ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊆⊄∪ { )من أخطأ طريقا)٩ ، . 

]٤٣ [}  |M ÷ƒ uu‘ r& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ { )وذلك أن الرجل من املشركني كان )١٠ ،

 ابن وقال. يعبد احلجر فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح األول وأخذ اآلخر، فعبدوه
 &MΡr'sùr|  {أرأيت من ترك عبادة اهللا وخالقه مث هوى حجرا فعبده ما حاله عندي، : عباس

                                                 
  .٤٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٤٠: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٤١: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤١: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٤١: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٤٢: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٤٣: سورة الفرقان آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٠ 

ãβθä3s? Ïµ ø‹n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ { )أفأنت عليه كفيل حتفظه من اتباع : ، يعين حافظا، يقول)١

 . هوى من دون اهللا، أي لست كذلكهواه وعبادة من ي
قوله تعاىل أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهْم َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ ِإنْ ُهْم ِإلَّا كَالْأَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ 

 ... َسِبيلًا
]٤٤ [}  ÷Πr& Ü=|¡øt rB ¨β r& öΝèδ usYò2 r& šχθ ãèyϑ ó¡o„ { )ما تقول مساع طالب األفهام، )٢ 

}  ÷ρ r& šχθ è= É)÷è tƒ 4 { )ما يعاينون من احلجة واإلعالم، )٣ ،}  ÷β Î) öΝèδ { )ما هم، )٤ ،

}  ω Î) ÄΝ≈ yè ÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )شارهبا ، ألن البهائم هتتدي ملراعيها وم)٥

وتنقاد ألرباهبا الذين يتعهدوهنا، وهؤالء الكفار ال يعرفون طريق احلق وال يطيعون رهبم 
 . الذي خلقهم، ورزقهم، وألن األنعام تسجد وتسبح هللا وهؤالء الكفار ال يفعلون

> }  öΝs9r& ts? 4’n قوله] ٤٥[ Î) y7 În/u‘ y#ø‹x. £‰tΒ ¨≅ Ïjà9$# { )معناه أمل تر إىل مد ربك )٦ ،

الظل وهو ما بني طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، جعله ممدودا ألنه ظل ال مشس معه، 
9e≅Ïßuρ 7Šρ  {: كما قال يف ظل اجلنة ß‰ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )س مل يكن معه مش)٧ .}  öθ s9uρ u!$ x© 

…çµ n= yè yf s9 $ YΨÏ.$ y™ { )الظل : قال أبو عبيدة. دائما ثابتا ال يزول، وال تذهبه الشمس: ، أي)٨

ال، مسي فيئا ألنه ما نسخته الشمس، وهو بالغداوة والفيء ما نسخ الشمس، وهو بعد الزو

                                                 
 . ٤٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٤٤: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة الواقعة آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة الفرقان آية ) ٨(
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$ ΟèO¢  {فاء من جانب املشرق إىل جانب املغرب،  uΖù= yè y_ }§ôϑ ¤±9$# Ïµø‹n= tã Wξ‹ Ï9yŠ ∩⊆∈∪ { )١( ،

الظل ولوال النور ملا ومعىن داللتها عليه أنه لو مل تكن الشمس ملا عرف . يعين على الظل
 . عرفت الظلمة، واألشياء تعرف بأضدادها

]٤٦ [}  ¢ΟèO çµ≈uΖôÒ t6 s% { )يعين الظل، )٢ ،}  $ uΖøŠs9Î) $ VÒ ö6 s% #ZÅ¡ o„ ∩⊆∉∪ { )بالشمس )٣ ،

 عليه، والقبض مجع املنبسط من الشيء معناه أن الظل يعم مجيع األرض قبل اليت تأيت
 . طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض اهللا الظل جزءا فجزءا قبضا يسريا أي خفيا

]٤٧ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅øŠ©9$# $U™$ t7Ï9 { )أي سترا تستترون به، يريد أن )٤ ،

tΠöθ  {ظلمته تغشى كل شيء، كاللباس الذي يشتمل على البسه،  ¨Ζ9$#uρ $ Y?$ t7ß™ { )٥( ،

ت القطع، والنائم مسبوت ألنه انقطع عمله راحة ألبدانكـم وقطعا لعملكم، وأصل السب
≅Ÿ  {. وحركته yè y_ uρ u‘$ pκ̈]9$# #Y‘θ à±èΣ ∩⊆∠∪ { )أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه البتغاء الرزق )٦ ،

 . وتنتشرون ألشغالكم

]٤٨ [}  uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ì h9 $# # M ô³ ç0 š ÷ t/ ô“ y‰ tƒ  Ïµ ÏG yϑ ôm u‘ 4 { )يعين )٧ ،

$  {املطر  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ # Y‘θ ßγ sÛ ∩⊆∇∪ { )والطهور هو الطاهر يف نفسه )٨ ،

املطهر لغريه، فهو اسم ملا يتطهر به كالسحور اسم ملا يتسحر به والفطور اسم ملا 

                                                 
 . ٤٥: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٤٦: رة الفرقان آية سو) ٢(
 . ٤٦: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة الفرقان آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٢ 

 الطهور ماؤه احلل هو {:  قال يف البحر يفطر به، والدليل عليه ما روينا أن النيب

 وأراد به املطهر فاملاء مطهر ألنه يطهر اإلنسان من احلدث والنجاسة، )٢( )١( } ميتته

ãΑ  {: كما قال يف آية أخرف Í i” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z Ï iΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ Ν ä. t Î dγ sÜ ã‹ Ï j9  Ïµ Î/ { )٣( 
فثبت به أن التطهري خيتص باملاء، وذهب أصحاب الرأي إىل أن الطهور هو الطاهر 
حىت جوزوا إزالة النجاسة باملائعات الطاهرة، مثل اخلل وماء الورد واملرق وحنوها، 
ولو جاز إزالة النجاسة هبا جلاز إزالة احلدث هبا، وذهب بعضهم إىل أن الطهور ما 

رر منه التطهري كالصبور اسم ملن يتكرر منه الصرب والشكور اسم ملن يتكرر منه يتك
 . الشكر، وهو قول مالك حىت جوز الوضوء باملاء الذي توضأ منه مرة

 }  }‘Å↵ós قوله] ٤٩[ ãΖÏj9 Ïµ Î/ { )باملطر، : ، أي)٤}  Zο t$ ù#t/ $ \G øŠ¨Β { )ومل يقل )٥ ،

çµ…  {ميتة ألنه رجع به إىل املوضع واملكان،  u‹É)ó¡èΣ uρ $ £ϑ ÏΒ !$ oΨ ø)n= yz $Vϑ≈ yè ÷Ρr& { )نسقي من )٦ ،

¢  {ذلك املاء أنعاما  Å›$tΡr&uρ #ZÏVŸ2 ∩⊆∪ { )أي بشرا كثريا، واألناسي مجع إنسي، )٧ 

 . لياء عوضا عن النونمجع إنسان، وأصله أناسني مثل بستان وبساتني، فجعل ا: وقيل

                                                 
، )٣٨٦(، ابن ماجه الطهارة وسننها )٨٣(، أبو داود الطهارة )٣٣٢(، النسائي املياه )٦٩(الترمذي الطهارة ) ١(

 ). ٧٢٩(، الدارمي الطهارة )٤٣(، مالك الطهارة )٢/٣٦١(أمحد 
 والترمذي فيما جاء يف ماء ٨٠ / ١ وأبو داود يف الوضوء مباء البحر ٢٢ / ١أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ) ٢(

 وابن ماجه يف الوضوء مباء ٥٠  /١والنسائي يف الطهارة ) حديث حسن صحيح : (  وقال٢٢٤ / ١البحر 
 . ١٤٠ / ١ وصححه احلاكم ١٣٦ / ١البحر 

 . ١١: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة الفرقان آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٣ 

]٥٠ [}  ô‰s)s9uρ çµ≈ uΖøù§|À öΝæη uΖ÷ t/ { )قال ابن . ، يعين املطر مرة ببلد ومرة ببلد آخر)١

: قيلو. وقرأ هذه اآلية. ما من عام بأمطر من عام ولكن اهللا يصرفه يف األرض: عباس
التصريف راجع إىل : وقيل. املراد من تصريف املطر تصريفه وابال وطال ورذاذا وحنوها

ρ#)  {. الريح ã©.¤‹u‹Ï9 { )أي ليتذكروا ويتفكروا فـي قـدرة اهللا تـعـالـى، )٢ }  
#’ n1r'sù çsYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# ω Î) #Y‘θ àà2 ∩∈⊃∪ { )وكفراهنم هو أهنم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء )٣ ،

 صالة الصبح  صلى بنا رسول اهللا: عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال. كذا وكذا
هل تدرون  {:  فلما أنصرف أقبل على الناس فقالباحلديبية يف أثر مساء كانت من الليل

أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما : "قال: اهللا ورسوله أعلم: ماذا قال ربكم؟ قالوا
مطرنا : ، وكافر بالكواكب، وأما من قالمن قال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب
 . )٥( )٤( } بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب

 }  öθ قوله] ٥١[ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷Wyè t7s9 ’ Îû Èe≅à2 7π tƒ ös% #\ƒ É‹¯Ρ ∩∈⊇∪ { )رسوال ينذرهم، . )٦

القرى كلها ومحلناك ثقل النذارة مجيعها لتستوجب بصربك على ما أعددنا لكن بعثناك إىل 
 . لك من الكرامة والدرجة الرفيعة

                                                 
 . ٥٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٥٠ :سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة الفرقان آية ) ٣(
، أمحد )٣٩٠٦(، أبو داود الطب )١٥٢٥(، النسائي االستسقاء )٧١(، مسلم اإلميان )٨١٠(البخاري األذان ) ٤(

 ). ٤٥١(، مالك النداء للصالة )٤/١١٧(
 / ١ ) ٧١ ( ومسلم يف اإلميان رقم ٥٢٢ / ٢ والبخاري يف االستسقاء ١٩٢ / ١أخرجه مالك يف االستسقاء ) ٥(

 . ٤١٩ / ٤ واملصنف يف شرح السنة ٨٣
 . ٥١: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٤ 

]٥٢ [}  Ÿξ sù ÆìÏÜè? š ÍÏ≈ x6ø9$# { )فيما يدعونك فيه من موافقتهم ومداهنتهم)١  .

}  Νèδ ô‰Îγ≈y_ uρ Ïµ Î/ { )بالقرآن، :  أي)٢}  #YŠ$ yγ Å_ #ZÎ7Ÿ2 ∩∈⊄∪ { )شديدا)٣  . 

]٥٣ [}  * uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# yl ttΒ Ç÷ƒ tós t7ø9$# { )خلطهما وأفاض أحدمها يف : ، أي)٤

أرسلهما يف جماريهما وخالمها كما يرسل اخليل يف املرج، وأصل املرج : اآلخر، وقيل
مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها يف املرعى وخليتها تذهب : اخللط واإلرسال، يقال

#  { تشاء، حيث x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t èù { )شديد العذوبة والفرات أعذب )٥ ،

#  {امليـاه،  x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& { )أجـاج أي : وقيل. ، شديد امللوحـة)٦

≅Ÿ  {مـر،  yè y_ uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ % Y{ y— ö t/ { )حاجزا بقدرته لئال خيتلط العذب :  أي)٧

#  {بامللح وال امللح بالعذب،  \ ôf Ïm uρ # Y‘θ àf øt ¤Χ ∩∈⊂∪ { )سترا ممنوعا فال :  أي)٨

 . يبغيان، فال يفسد امللح العذب

]٥٤ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# t, n= y{ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 #  {، من النطفة، )٩( } #$ Z |³ o0 … ã& s# yè yf sù $ Y7 |¡ nΣ 

# \ ôγ Ï¹ uρ 3 { )النسب ما ال حيل نكاحه . جعله ذا نسب وذا صهر، قيل: ، أي)١٠

                                                 
 . ٥٢: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٥٢: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٥٣:  آية سورة الفرقان) ٧(
 . ٥٣: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة الفرقان آية ) ٩(
 . ٥٤: سورة الفرقان آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٥ 

 وهو -النسب ما يوجب احلرمة والصهر ما ال يوجبها، وقيلوالصهر ما حيل نكاحه، ف
 النسب من القرابة والصهر اخللطة اليت تشبه القرابة، وهو السبب احملرم -الصحيح
%tβ  {للنكاح،  x. uρ y7 •/ u‘ # \ƒ Ï‰ s% ∩∈⊆∪ { )١( . 

]٥٥ [}  tβρ ß‰ ç6 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $  {، يعين هؤالء املشركني، )٢( } #$ tΒ Ÿω 

öΝ ßγ ãè xΖ tƒ { )إن عبدوه، )٣ ،}  Ÿω uρ öΝ èδ • ÛØ o„ 3 { )إن تركوه، )٤ }  tβ% x. uρ ã Ïù% s3 ø9 $# 4’ n? tã 

 Ïµ Î n/ u‘ # Z Îγ sß ∩∈∈∪ { )أي : وقال الزجاج. معينا للشيطان على ربه باملعاصي: ، أي)٥

معناه : وقيل. يعاون الشيطان على معصية اهللا ألن عبادهتم األصنام معاونة للشيطان
الرجل جعلين بظهري أي جعلين : وكان الكافر على ربه ظهريا أي هينا ذليال كما يقال

 . له خلف ظهره فلم يلتفت إليهظهر به إذا جع: ويقال. هينا
 .... قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

]٥٦ [}  !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ω Î) #ZÅe³u; ãΒ #\ƒ É‹tΡuρ ∩∈∉∪ { )منذرا: ، أي)٦ . 

]٥٧ [}  ö≅ è% !$ tΒ öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã { )أي على تبليغ الوحي، )٧ ،}  ôÏΒ @ô_ r& { )٨( ،

ω  { إليه فال نتبعه، فتقولوا إمنا يطلب حممد أموالنا مبا يدعونا Î) tΒ u!$ x© βr& x‹Ï‚ −G tƒ 4’ n<Î) Ïµ În/u‘ 

                                                 
 . ٥٤: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٥٥: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٥٦ : سورة الفرقان آية) ٦(
 . ٥٧: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة الفرقان آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٦ 

Wξ‹ Î6 y™ ∩∈∠∪ { )لكن من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال : ، هذا من االستثناء املنقطع، جمازه)١

ال أسألكم لنفسي أجرا ولكن ال أمنع من : فعل ذلك، واملعىنباإلنفاق من ماله يف سبيله 
 . إنفاق املال يف طلب مرضاة اهللا واختاذ السبيل إىل جنته

]٥٨ [}  ö≅ 2 uθ s?uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿω ßNθ ßϑ tƒ ôx Îm7y™ uρ Íν Ï‰ôϑ pt ، أي صل له )٢( } 4 2¿

xŸ2‘4  {قل سبحان اهللا واحلمد هللا، : وقيل. شكرا على نعمه uρ Ïµ Î/ É>θçΡä‹Î/ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 

#·Î7yz ∩∈∇∪ { )م هبا، عاملا بصغريها وكبريها فيجازيه)٣ . 

]٥٩ [}  “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢ΟèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã 

Ä¸ öyè ø9$# 4 ß≈ yϑ ôm §9$# ö≅ t↔ ó¡sù Ïµ Î/ #ZÎ6 yz ∩∈∪ { )يقول فاسأل : ، أي بالرمحن، قال الكليب)٤

: وقيل: اخلبري بذلك يعين مبا ذكرنا من خلق السماوات واألرض واالستواء على العرش
أيها اإلنسان ال ترجع يف : اخلطاب للرسول واملراد منه غريه ألنه كان مصدقا به، واملعىن

. ه خبري وهو اهللا عز وجلفاسأل عن: الباء مبعىن عن أي: وقيل. طلب العلم هبذا إىل غريي
 . جربيل عليه السالم: وقيل

]٦٠ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ ß≈ oΗ ÷q§9$# { )ما نعرف الرمحن )٥ ،

ß‰àf  {. نون مسيلمة الكذاب، كانوا يسمونه رمحن اليمامةإال رمحن اليمامة، يع ó¡nΣ r& $ yϑÏ9 

$ tΡããΒ ù's? { )بالياء أي ملا يأمـرنا حممـد بالسجـود له، ) يأمرنا( ، قرأ محزة والكسائي)٦

                                                 
 . ٥٧: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٥٨: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٧ 

#öΝèδyŠ  {ي ملا تأمرنا أنت يا حممد، وقرأ اآلخرون بالتاء أ y— uρ { )يعنـي زادهـم )١ 

 .  عن الدين واإلميان)٢( } ∪⊂∌∩ ( Y‘θàçΡ#  {) اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن( :قـول القـائل لـهم

$‘ }  x8u قوله] ٦١[ t6 s? “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# %[`ρ ãç/ { )قـال احلسن )٣ ،

: كبار مسيت بروجا لظهورها، وقال عطية العويفهي النجوم ال) الربوج( :وجماهد وقتادة
öθ  {: قصورا فيها احلرس، كـما قال: بروجا أي s9uρ ÷ΛäΖä. ’Îû 8lρ ãç/ ;ο y‰§‹t±•Β 3 { )وقال )٤ ،

عشر اليت هي منازل الكواكـب السبعة السيارة، هي الربوج االثنا : عطاء عن ابن عباس
وهي احلمل والثور واجلوزاء والسرطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس 
واجلدي والدلو واحلوت، فاحلمل والعقرب بيتا املريخ، والثور وامليزان بيتا الزهرة، 

 الشمس، والقوس واجلوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر واألسد بيت
وهذه الربوج مقسومة على الطبائع . واحلوت بيتا املشتري، واجلدي والدلو بيتا زحل

األربع فيكون نصيب كل واحد منها ثالثة بروج تسمى املثلثات، فاحلمل واألسد والقوس 
مثلثة نارية، والثور والسنبلة واجلدي مثلثة أرضية واجلوزاء وامليزان والدلو مثلثة هوائية 

≅Ÿ  {. السرطان والعقرب واحلوت مثلثة مائيةو yè y_ uρ $ pκ Ïù % [`≡uÅ  { )يعين الشمس )٥ ،

Ÿ≅yè  {: كـما قال y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`# uÅ  ∩⊇∉∪ { )باجلمع ) سرجا(  وقرأ محزة والكسائي)٦

yϑ\#  {. يعين النجوم s% uρ #ZÏΨ •Β ∩∉⊇∪ { )والقمر قد دخل يف السرج على قراءة من قرأ )٧ 

                                                 
 . ٦٠: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٦٠: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦١: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٧٨: سورة النساء آية ) ٤(
 . ٦١: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ١٦: سورة نوح آية ) ٦(
 . ٦١: سورة الفرقان آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٨ 

$  {: ما قالباجلمع، غري أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة، ك uΚ Íκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù ×≅ øƒ wΥ uρ 

×β$ ¨Β â‘ uρ ∩∉∇∪ { )خـص النخل والرمان بالذكر مع دخوهلما يف الفاكهة)١ ، . 

]٦٢ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ Ÿ≅øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Zπ xù= Åz { )اختلفوا فيها قال ابن عباس )٢ ،

يعين خلفا وعوضا يقوم أحدمها مقام صاحبه، فمن فاته عمله يف أحدمها : واحلسن وقتادة
يعين جعل كل واحد منهما خمالفا لصاحبه فجعل هذا أسود : قال جماهد. قضاه يف اآلخر

يعين خيلف أحدمها صاحبه إذا ذهـب أحدمهـا جاء : وغريهوهذا أبيض، وقال ابن زيد 
ô  {اآلخر فهما يتعاقبان يف الضياء والظلمة والزيادة والنقصان،  yϑ Ï j9 yŠ# u‘ r& β r& 

t 2 ¤‹ tƒ { )كاف وضمها من الذكـر، وقـرأ ، قرأ محزة بتخفيف الدال وال)٣

ρ÷  {اآلخـرون بتشديدمهـا أي يتذكـر ويتعـظ  r& yŠ# u‘ r& # Y‘θ à6 ä© ∩∉⊄∪ { )٤( 
 . أي شكر نعمة ربه عليه فيهما: قال جماهد

$ }  ßŠ قوله] ٦٣[ t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q §9 هذه : وقيل. ، يعين أفاضل العباد)٥( } #$

š  {. اإلضافة للتخصيص والتفضيل، وإال فاخللق كلهم عباد اهللا Ï% ©! $# tβθ à± ôϑ tƒ ’ n? tã 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθ yδ { )يعين بالسكينة والوقار متواضعني غري أشرين وال مرحني، وال )٦ ،

أصحاب وقار وعفة : وقال حممد بن احلنفية. علماء وحكماء: متكربين، وقال احلسن
#  {ال يسفهون، وإن سفـه عليهـم حلموا، واهلون يف اللغة الرفق واللني،  sŒ Î) uρ 

                                                 
 . ٦٨: سورة الرمحن آية ) ١(
 . ٦٢: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٦٢: رة الفرقان آية سو) ٤(
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٨٩ 

ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9 θ#)  {، يعين السفهاء مبا يكرهون )١( } #$ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ∩∉⊂∪ { )٢( ،

وقال . قوال يسلمون فيه من اإلمث: وقال مقاتل بن حيان. سدادا من القول: قال جماهد
. إن جهل عليهم جاهل حلموا ومل جيهلوا، وليس املراد منه السالم املعروف: احلسن

#  {. معناه سلموا عليهم، دليله قوله عز وجل: وروي عن احلسن sŒ Î) uρ (#θ ãè Ïϑ y™ uθ øó ¯=9 $# 

(#θ àÊ t ôã r& çµ ÷Ζ tã (#θ ä9$ s% uρ !$ uΖ s9 $ oΨ è=≈ uΗ ùå r& öΝ ä3 s9 uρ ö/ ä3 è=≈ uΗ ùå r& íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ { )قال الكليب وأبو )٣ ،

البصري وروي عن احلسن : هذا قبل أن يؤمر بالقتال، مث نسختها آية القتال: العالية
zƒ  {هذا وصـف هنارهـم، ثـم قـرأ : أنه كان إذا قرأ هذه اآلية قال Ï% ©! $# uρ 

šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ Î n/ t Ï9 # Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ∩∉⊆∪ { )هذا وصف ليلهم:  قال)٤ . 

zƒ  {: قوله تعاىل] ٦٤[ Ï% ©! $# uρ šχθ çG‹ Î6 tƒ óΟ Îγ Î n/ t Ï9 { )يقال ملن أدرك الليل)٥ ، :

بات فالن قلقا، واملعىن يبيتون لرهبم بالليل يف الصالة، : بات نام أو مل ينم، يقال
}  # Y‰ ¤f ß™ { )على وجوههم، )٦ ،}  $ Vϑ≈ uŠ Ï% uρ ∩∉⊆∪ { )قال . ، على أقدامهم)٧

من صلى بعد العشاء اآلخرة ركعتني أو أكثر فقد بات هللا ساجدا : ابن عباس
 . وقائما

                                                 
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٦٤: رقان آية سورة الف) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٠ 

 }  š قوله] ٦٥[ Ï%©!$#uρ tβθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ ô∃ÎñÀ$# $ ¨Ψ tã z># x‹tã tΛ© yγ y_ ( χ Î) $ yγ t/# x‹tã tβ% x. 

$ ·Β#txî ∩∉∈∪ { )يعين ملحا دائما الزما غري مفارق من عذب به من الكفار، ومنه مسي )١ ،

 . غراما هالكا: وقيل. الغرمي لطلبه حقه واحلاجة على صاحبه ومالزمته إياه

]٦٦ [}  $ yγ ¯ΡÎ) { )يعين جهنم، )٢ ،}  ôNu!$ y™ #vs)tG ó¡ãΒ $ YΒ$s)ãΒ uρ ∩∉∉∪ { )يعين )٣ ،

 . بئس موضع قرار وإقامة

]٦٧ [}  t Ï% ©!$#uρ !#sŒÎ) (#θ à)xΡr& öΝs9 (#θèùÌó¡ç„ öΝs9uρ (#ρ çäIø)tƒ { )واختلفوا يف معىن اإلسراف )٤ 

اإلسراف النفقة يف معصية اهللا وإن قلت، واإلقتار منع حق اهللا : واإلقتار، فقال بعضهم
 هذه اآلية مل ينفقوا وهو قول ابن عباس وجماهد وقتادة وابن جريج وقال احلسن يف. تعاىل

اإلسراف جماوزة احلد يف : وقال قوم. يف معاصي اهللا ولـم ميسكوا عن فرائض اهللا
اإلنفاق، حىت يدخل يف حد التبذير، واإلقتار التقصري عما ال بد منه، وهذا معىن قول 

tβ%Ÿ2  {إبراهيم ال جييعهم وال يعريهم وال ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف،  uρ š ÷t/ 

š Ï9≡sŒ $ YΒ#uθ s% ∩∉∠∪ { )قصدا وسطا بني اإلسراف واإلقتار، حسنة بني السيئتني)٥ ، . 

ِتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا قوله تعاىل َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه ِإلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَّ
 ... ِبالَْحقِّ َولَا َيْزُنونَ

 }  t قوله] ٦٨[ Ï% ©!$#uρ Ÿω šχθ ããô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u { )اآلية)٦ ، .}  قال

: قال" أن تدعو هللا ندا وهو خلقك : "يا رسول اهللا أي الذنب أكرب عند اهللا؟ قال: رجل
                                                 

 . ٦٥: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٦٦: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة الفرقان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩١ 

أن تزاين حليلة : "مث أي؟ قال: ، قال"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . "مث أي؟ قال
Ÿω  {: ، فأنزل اهللا تصديقها)١( } جارك uρ tβθè= çFø)tƒ }§ø¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ Ÿω uρ 

šχθ çΡ÷“ tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ { )٢( .قوله  )يئا من ، أي ش)َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك

إمنا يريد جزاء : ، يوم القيامة، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)َيلَْق أَثَاًما( هذه األفعال،
 . اآلثام واد يف جهنم: وقال جماهد. اآلثام العقوبة: وقال أبو عبيدة. اإلمث

]٦٩ [}  ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s! Ü># x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô$ é#øƒ s† uρ ÏµŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ { )قرأ ابن عامر )٣ ،

، )يضعف( برفع الفاء والدال على االبتداء وشداد بن عامر) خيلد( و) يضاعف( وأبو بكر
 . وقرأ اآلخرون جبزم الفاء والدال على جواب الشرط

]٧٠ [}  ω Î) tΒ z>$ s? š∅ tΒ#uuρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ إال من تاب : ، قال قتادة)٤( } ¹|

≈¯×šÍ  {وآمن بربه وعمل عمال صاحلا فيما بينه وبني ربه  s9'ρ é'sù ãΑÏd‰t6 ãƒ ª!$# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈uΖ|¡ym 

3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm ، فذهب مجاعة إىل أن هذا التبديل يف الدنيا، قال ابن )٥( } ∪⊂∠∩ ‘§

يبدهلم اهللا بقبائح أعماهلم يف : عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد والسدي والضحاك
سالم، فيبدهلم بالشرك إمياهنم وبقتل املؤمنني قتل املشركني، الشرك حماسن األعمال يف اإل

يبدل اهللا سيئاهتم اليت عملوها يف اإلسالم حسنات يوم : وقال قوم. وبالزنا عفة وإحصانا
 ميحو بالندم  إن اهللا: القيامة، وهو قول سعيد بن املسيب ومكحول، وقال بعضهم

 . مجيع السيئات، مث يثبت مكان كل سيئة حسنة

                                                 
، النسائي حترمي الدم )٣١٨٣(، الترمذي تفسري القرآن )٨٦(، مسلم اإلميان )٦٤٦٨(البخاري الديات ) ١(

 ). ١/٣٨٠(، أمحد )٢٣١٠(، أبو داود الطالق )٤٠١٤(
 . ٦٨: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٧٠: سورة الفرقان آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٢ 

 }  tΒ قوله] ٧١[ uρ z>$ s? Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ ، قال بعض أهل العلم هذا يف )١( } ¹|

التوبة عن غري ما سبق ذكره يف اآلية األوىل من القتل والزنا، يعين من تاب من الشرك 
çµ…  { يقتل ومل يزن، أدى الفرائض ممن مل: وعمل صاحلا أي ¯ΡÎ* sù ÛUθ çG tƒ ’ n< Î) «!$# { )٢( ،

$  {أي يعود إليه باملوت  \/$ tG tΒ ∩∠⊇∪ { )وزنا فالتوبة  حسنا يفضل به على غريه ممن قتل)٣ 

. رجوع عن الشرك والثاين رجوع إىل اهللا للجزاء واملكافأة) ومن تاب( :األوىل وهو قوله
ومن أراد التوبة وعزم : ومعناه. هذه اآلية أيضا يف التوبة عن مجيع السيئات: وقال بعضهم

: وقيل. ب إىل اهللاليت: خرب مبعىن األمر، أي) َيُتوُب ِإلَى اللَِّه( :وقوله. عليها فليتب لوجه اهللا
 . معناه فليعلم أن توبته ومصريه إىل اهللا

]٧٢ [}  š Ï%©!$#uρ Ÿω šχρß‰yγ ô±o„ u‘ρ : ، قـال الضحاك وأكثر املفسرين)٤( } 9$#“–

. يعين الكـذب:  وقال ابن جريج.يعين شهادة الزور: وقال علي بن طلحة. يعين الشرك
ال يساعدون أهل الباطل على : النوح، قال قتادة: وقيل. يعين أعياد املشركني: وقال جماهد
الغناء ينبت : ال يشهدون اللهو والغناء، قال ابن مسعود: وقال حممد ابن احلنفية. باطلهم

ووصفه خبالف صفته، وأصل الزور حتسني الشيء . النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع
sŒÎ)uρ (#ρ#  {فهو متويه الباطل مبا يوهم أنه حق،  “s∆ Èθ øó̄=9$$ Î/ (#ρ “s∆ $YΒ#tÅ2 ∩∠⊄∪ { )قال )٥ ،

 أيب جنيح عن إذا مسعوا من الكفار الشتم واألذى أعرضوا وصفحوا، وهي رواية ابن: مقاتل
sŒÎ)uρ (#θ#  {: جماهد، نظريه قوله ãèÏϑ y™ uθ øó̄=9$# (#θàÊ tôã r& çµ ÷Ζtã { )وهي : ، قال السدي)٦

                                                 
 . ٧١: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٧١: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٧١: ة سورة الفرقان آي) ٣(
 . ٧٢: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٣ 

 مروا مبجلس اللهو اللغو املعاصي كلها يعين إذا: قال احلسن والكليب. منسوخة بآية القتال
تكرم فالن عما يشينه إذا ترته وأكره نفسه : يقال. والباطل مروا كراما مسرعني معرضني

 . عنه

]٧٣ [}  š Ï%©!$#uρ #sŒÎ) (#ρ ãÅe2 èŒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ óΟÎγ În/u‘ óΟs9 (#ρ ”Ïƒ s† { )مل يقعوا ومل يسقطوا، )١ ،

}  $ yγ øŠn= tæ $tϑ ß¹ $ZΡ$ uŠôϑ ãã uρ ∩∠⊂∪ { )كأهنم صم عمي بل يسمعون ما يذكرون به )٢ ،

 يسمعوها مل يتغافلوا عنها كأهنم صم مل: قال القتييب. فيفهمونه ويرون احلق فيه فيتبعونه
 . وعمي مل يروها

]٧٤ [}  t Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ôÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨÏG≈ −ƒ Íh‘èŒuρ nο §è% & ãôã r& { )٣( ،

ليس : قال القرظي. م صاحلني فتقر أعيننا بذلكاجعله: يعين أوالدا أبرارا أتقياء، يقولون
: وقاله احلسن. شيء أقر لعني املؤمن من أن يرى زوجته وأوالده مطيعني هللا عز وجل

ووحد القرة ألهنا مصدر وأصلها من القر ألن العرب تتأذى من احلر وتستروح إىل الربد 
مع العني عند السرور د: وتذكر قرة العني عند السرور وسخنة العني عند احلزن، ويقال

معىن قرة األعني أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر : وقال األزهري. بارد، وعند احلزن حار
$  {. عينه به عن النظر إىل غريه oΨù= yè ô_ $#uρ šÉ)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒÎ) ∩∠⊆∪ { )يعين أئمة يقتدون يف )٤ 

اجعلنا أئمة : وقال ابن عباس. نقتدي باملتقني ويقتدي بنا املتقون: قال احلسن. اخلري بنا
≈öΝßγ  {: هداة، كما قال uΖù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ { )وال جتعلنا أئمة ضاللة كما )٥ ،

                                                 
 . ٧٣: سورة الفرقان آية ) ١(
 . ٧٣: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٧٤: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة األنبياء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٤ 

≈öΝßγ  {: قال uΖù= yè y_ uρ Zπ£ϑ Í← r& šχθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ( { )هذا من املقرب يعين واجعل : ، وقيل)١

 . وهو قول جماهداملتقني لنا إماما واجعلنا مؤمتني مقتدين هبم، 

]٧٥ [}  š Í×¯≈ s9'ρ é& šχ ÷ρ t“ øgä† { )يعين ينالون، )٢ }  sπ sùöäó ø9$# { )يعين الدرجة )٣ 

يريد غرف الدر والزبرجد يف :  يف اجلنة والغرفة كل بناء مرتفع عال وقال عطاءالرفيعة
$  {اجلنة،  yϑ Î/ (#ρ çy9 . على أذى املشركني: وقيل. ، على أمر اهللا تعاىل وطاعته)٤( } ¹|

šχ  {عن الشهـوات : وقيل öθ ¤) n= ãƒ uρ $ yγŠ Ïù Zπ ¨Š Ït rB { )بقاء دائما، :  أي ملكـا وقيل)٥

}  $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ ∩∠∈∪ { )حييي بعضهم : قال الكليبو. يسلم بعضهم على بعض:  أي)٦

 . سالما أي سالمة من اآلفات: وقيل. بالسالم، ويرسل الرب إليهم بالسالم

]٧٦ [}  š Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 ôMoΨ Ý¡ym #vs)tG ó¡ãΒ $ YΒ$ s)ãΒ uρ ∩∠∉∪ { )موضع قرار : أي.)٧

 . وإقامة

]٧٧ [}  ö≅ è% $ tΒ (#àσt7÷è tƒ ö/ä3Î/ ’În1u‘ { )أي ما يصنع وما يفعل . ، قال جماهد وابن زيد)٨

: ما عبأت به شيئا أي مل أعده، فوجوده وعدمه سواء، جمازه: بكم؟ قال أبو عبيدة يقال
Ÿω  {أي وزن وأي مقدار لكم عنده،  öθ s9 öΝà2 äτ !$ tã ßŠ ( { )لوال إميانكم، : ، إيـاه، وقيل)٩

                                                 
  .٤١: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٥: سورة الفرقان آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة الفرقان آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة الفرقان آية ) ٤(
 . ٧٥: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٧٥: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٧٦: سورة الفرقان آية ) ٧(
 . ٧٧: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ٧٧: سورة الفرقان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٥ 

. لوال دعاؤه إياكـم إىل اإلسالم، فإذا آمنتم ظهر لكم قدر: لوال عبادتكم، وقيل: وقيل
وال عبادتكم وطاعتكم إياه يعين أنه خلقكم معناها قل ما يعبأ خبلقكم ريب ل: وقال قوم

$  {: لعبادته، كما قال tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ { )وهذا قول ابن . )١

 معه آهلة، أو ما يفعل قل ما يعبأ ما يبايل مبغفرتكم لوال دعاؤكم: عباس وجماهد، وقال قوم
$  {: بعذابكم لوال شرككم، كما قال اهللا تعاىل ¨Β ã≅ yè øtƒ ª!$# öΝà6Î/# x‹yè Î/ β Î) óΟè?ös3x© 

öΝçGΨ tΒ#uuρ 4 { )الشدائـد، كما قالما يعبأ بعذابكـم لـوال دعاؤكـم إياه يف:  وقيل)٢  :

}  #sŒÎ* sù (#θ ç7Å2 u‘ ’Îû Å7ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# { )وقال)٣ ، :}  Οßγ≈ tΡõ‹s{r'sù Ï!$ y™ ù't7ø9$$ Î/ Ï!#§œØ9$#uρ öΝßγ ¯= yè s9 

tβθ ãã§|ØtG tƒ ∩⊆⊄∪ { )وقيـل. )٤ :}  ö≅ è% $ tΒ (#àσt7÷è tƒ ö/ä3Î/ ’În1u‘ Ÿω öθ s9 öΝà2 äτ !$ tãßŠ ( { )يقول ما )٥ 

 ô‰s)sù  {. يكم حاجة إال أن تسألوين فأعطيكم وتستغفروين فأغفر لكمخلقتكم ويل إل

óΟçFö/¤‹x. { )أيها الكافرون خياطب أهل مكة يعين إن اهللا دعاكم بالرسول إىل توحيده )٦ ،

t∃öθ  {. يبوهوعبادته فقد كذبتم الرسول ومل جت |¡sù ãβθ à6tƒ $ JΒ#t“ Ï9 ∩∠∠∪ { )هذا هتذيبه )٧ ،

وقال ابن . هالكا: وقال أبو عبيدة. موتا: هلم أي يكون تكذيبهم لزاما، قال ابن عباس
. ن كذب فال يعطى التوبة حىت جيازى بعملهواملعىن يكون التكذيب الزما مل. قتاال: زيد

: عذابا دائما وهالكا مقيما يلحق بعضكم ببعض واختلفوا فيه فقال قوم: وقال ابن جرير
 . اللزام هو عذاب اآلخرة: وقيل. هو يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون

                                                 
 . ٥٦: سورة الذاريات آية ) ١(
 . ١٤٧: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة الفرقان آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة الفرقان آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة الفرقان آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٧٩٦ 

 سورة الشعراء ) ٢٦(
 ... قوله تعاىل طسم ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الُْمِبِني

] ١ [}  $Οû¡Û ∩⊇∪ { )أنه قسم وهو :  روى علي بن طلحة الواليب عن ابن عباس)١

قال . اسم للسورة: وقال جماهد. اسم من أمساء القرآن: وقال قتادة: من أمساء اهللا تعاىل
 . أقسم اهللا بطوله وسنائه وملكه: حممد بن كعب القرظي

]٢ [}  y7 ù=Ï? { )أي هـذه، )٢ ،}  àM≈tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )٣( . 

]٣ [}  y7 ¯= yè s9 ÓìÏ‚≈ t/ { )قاتل، )٤ ،}  y7 |¡ø¯Ρ ω r& (#θ çΡθ ä3tƒ tÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊂∪ { )إن )٥ ،

لـم يؤمنوا ذلك حني كذبه أهل مكة فشق عليه وكان حيرص على إمياهنم، فأنزل اهللا هذه 
 . اآلية

]٤ [}  β Î) ù't±®Σ öΑÍi”t∴çΡ ΝÍκö n= tã zÏiΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# Zπtƒ#u ôM ¯= sàsù öΝßγ à)≈ oΨ ôãr& $ oλm; tÏè ÅÒ≈ yz ∩⊆∪ { )٦( ،

لو شاء اهللا ألنزل عليهم آية يذلون هبا فال يلوي أحد منهم عنقه إىل معصية : قال قتادة
 يعمل أحد منهم بعده معناه لو شاء اهللا ألراهم أمرا من أمره ال: وقال ابن جريج. اهللا

 }  tÏè وقوله. معصية ÅÒ≈yz ∩⊆∪ { )ومل يقل خاضعة وهي صفة األعناق، ففيه )٧ 

أراد أصحاب األعناق فحـذف األصحاب وأقام األعناق مقامهم، ألن : أحدها: أقاويل
ا خضعت فأرباهبا خاضعون، جعل الفعل أوال لألعناق مث جعل خاضعني األعناق إذ

                                                 
 . ١: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٣: ة الشعراء آية سور) ٤(
 . ٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٤: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٤: سورة الشعراء آية ) ٧(
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١٧٩٧ 

وقال . رد اخلضوع على املضمر الذي أضاف األعناق إليه: وقال األخفش. للرجال
ذكر الصفة جملاورهتا املذكر، وهو قوله على عادة العرب يف تذكري املؤنث إذا : قوم

أراد فظلوا خاضعني : وقيل. ملؤنثأضافوه إىل مذكر، وتأنيث املذكر إذا أضافوه إىل ا
y7  {: فعبـروا بالعنـق عـن مجيع البدن، كقوله Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% x8# y‰ tƒ { )و )١ 

}  çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r& … çν u È∝ ¯≈ sÛ ’ Îû  Ïµ É) ãΖ ãã ( { )أراد باألعناق الرؤساء والكرباء، : وقال جماهد. )٢

جاء القوم عنقا : أراد باألعناق اجلماعات، يقال: أي فظلت كرباؤهم خاضعني، وقيل
إمنا قال خاضعني على وفاق رؤوس اآلي ليكون : وقيل. عنقا أي مجاعات وطوائف

 . واحدعلى نسق 

]٥ [}  $ tΒ uρ ΝÍκ Ï?ù'tƒ ÏiΒ 9ø.ÏŒ { )وعظ وتذكري، )٣ ،}  zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# B^y‰øt èΧ { )٤( ،

كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء : قال الكليب. ث إنزاله، فهو حمدث يف الترتيلأي حمد
ω  {فهو أحـدث من األول  Î) (#θ çΡ% x. çµ÷Ζtã tÅÊ Ì÷è ãΒ ∩∈∪ { )أي عن اإلميان به)٥ ، . 

]٦ [}  ô‰s)sù (#θ ç/¤‹x. öΝÍκ Ï?ù'u‹|¡sù { )فسوف يأتيهم، . ، أي)٦}  (#àσ¯≈ t6 /Ρr& { )٧( ،

$  {أخـبـار وعـواقـب،  tΒ (#θçΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٠: سورة احلج آية ) ١(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية ) ٢(
 . ٥: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٥: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٥: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٦: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٦: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٦: سورة الشعراء آية ) ٨(
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١٧٩٨ 

]٧ [}  öΝ s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# ö/ x. $ oΨ ÷G u; /Ρ r& $ pκ Ïù  ÏΒ È e≅ ä. 8l ÷ρ y— { )صنف )١ ،

AΟƒ  {وضرب،  Í x. ∩∠∪ { )خنلة :  حسن من النبات مما يأكل الناس واألنعام، يقال)٢

الناس من نبات األرض : قال الشعيب. كرمية إذا طاب محلها، وناقة كرمية إذا كثر لبنها
 . ئيمفمن دخل اجلنة فهو كرمي، ومن دخل النار فهو ل

]٨ [}  ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت، )٣ ،}  Zπ tƒ Uψ ( { )داللة على وجودي )٤ ،

$  {وتوحيدي وكمال قدريت،  tΒ uρ tβ% x. Νèδ çsYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∪ { )مصدقني أي سبق )٥ ،

وما أكثرهم : كان هاهنا صلة جمازه: وقال سيبويه. علمي فيهم أن أكثرهم ال يؤمنون
 . مؤمنني

]٩ [}  ¨β Î) u ρ y 7 −/ u ‘ u θ ßγ s 9 â“ƒ Í“ y è ø9 $ ، العزيز بالنقمـة مـن أعدائـه، )٦( } #

}  ãΛ Ïm §9 $ # ∩∪ { )ذو الرمحة بأوليائه)٧ ، . 

“ }  øŒÎ)uρ 3 قوله] ١٠[ yŠ$ tΡ y7 •/u‘ # y›θãΒ { )د إذ نادى ربك ، واذكر يا حمم)٨

Èβ  {موسى حني رأى الشجرة والنار،  r& ÏM ø$# tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ { )يعين الذين )٩ ،

 . ظلموا أنفسهم بالكفر واملعصية، وظلموا بين إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب

                                                 
 . ٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٨: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٨: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٩: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٩: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٠: ة الشعراء آية سور) ٨(
 . ١٠: سورة الشعراء آية ) ٩(
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]١١ [}  tΠöθ s% tβ öθ tãöÏù 4 Ÿω r& tβθà)−G tƒ ∩⊇⊇∪ { )أال يصرفون عن أنفسهم عقوبة اهللا )١ ،

 . بطاعته

]١٢ [}  tΑ$ s% { )يعين موسى، )٢ ،}  Éb> u‘ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& βr& Èβθ ç/Éj‹s3ãƒ ∩⊇⊄∪ { )٣( . 

]١٣ [}  ß,‹ ÅÒ tƒ uρ “ Í‘ ô‰|¹ { )بتكذيبهم إياي، و )٤ }  Ÿω uρ ß,Î= sÜΖtƒ ’ÎΤ$ |¡Ï9 { )٥( ،

بنصب ) وال ينطلق( ،)ويضيق( هذا للعقدة اليت كانت على لسانه، قرأ يعقوب: قال
، )إين أخاف( :القافني علـى معىن وأن يضيـق، وقـرأ العامة برفعهما ردا على قوله

}  ö≅ Å™ö‘ r'sù 4’n< Î) tβρ ã≈ yδ ∩⊇⊂∪ { )ليؤازرين ويظاهرين على تبليغ الرسالة)٦ ، . 

]١٤ [}  öΝçλm; uρ ¥’ n?tã Ò=/ΡsŒ { )أي دعوى ذنب، وهو قتله القبطي، )٧ ،}  ß∃% s{r'sù β r& 

Èβθè= çFø)tƒ ∩⊇⊆∪ { )قتلونين به أي ي)٨ . 

]١٥ [}  tΑ$ s% { )اهللا تعاىل )٩ ،}  ξ x. ( { )أي لن يقتلوك )١٠ ،}  $ t6 yδ øŒ$$ sù 

!$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ( $ ¯ΡÎ) Νä3yè tΒ tβθãè Ïϑ tGó¡•Β ∩⊇∈∪ { )سامعون ما يقولون، ذكر معكم بلفظ اجلمع، )١١ ،

                                                 
 . ١١: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٣: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٣: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٤: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٤: شعراء آية سورة ال) ٨(
 . ١٥: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ١٥: سورة الشعراء آية ) ١٠(
 . ١٥: سورة الشعراء آية ) ١١(
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أراد معكما ومع بين إسرائيل نسمع ما جييبكم : وقيل. ومها اثنان أجرامها جمرى اجلماعة
 . فرعون

]١٦ [}  $ u‹Ï?ù'sù šχ öθ tãöÏù Iωθà)sù $ ¯ΡÎ) ãΑθ ß™ u‘ Éb>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ { )ومل يقل رسوال )١ ،

جيوز أن يكون : رب العاملني ألنه أراد الرسالة أنا ذو رسالة رب العاملني، وقال أبو عبيدة
الء رسويل هذا رسويل ووكيلي وهذان وهؤ: الرسول مبعىن االثنني واجلمع، تقول العرب

öΝèδ  {: ووكيلي، كما قال اهللا تعاىل uρ öΝä3s9 Bρß‰tã 4 { )معناه كل واحد منا : ، وقيل)٢

 . رسول رب العاملني

]١٧ [}  ÷β r& ö≅ Å™ ö‘ r& { )أي بأن أرسل، )٣ ،}  $ uΖyè tΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ∩⊇∠∪ { )أي )٤ ،

إىل فلسطني، وال تستعبدهم، وكان فرعون استعبدهم أربعمائة سنة، وكانوا يف ذلك 
 . ا فأخربه بذلكالوقت ستمائة ألف وثالثني ألفا، فانطلق موسى إىل مصر وهارون هب

]١٨ [}  tΑ$ s% óΟ s9 r& y7 Î n/ t çΡ $ uΖŠ Ïù # Y‰‹ Ï9 uρ { )صبيا، )٥ ،}  |M ÷W Î6 s9 uρ $ uΖŠ Ïù ô ÏΒ x8 Ì çΗ éå 

t ÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ { )وهو ثالثون سنة)٦ ، . 

]١٩ [}  |M ù= yèsùuρ y7 tG n= ÷èsù  ÉL ©9$# |Mù= yè sù { )يعين قتل القبطي، )٧ ،}  |MΡr&uρ š∅ ÏΒ 

š ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊇∪ { )يعين وأنت من الكافرين بإهلك الذي : ، قال احلسن والسدي)٨

                                                 
 . ١٦: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٥٠: سورة الكهف آية ) ٢(
 . ١٧: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٧: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٨: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٨: آية سورة الشعراء ) ٦(
 . ١٩: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٩: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠١ 

معىن قوله وأنت من : وقال أكثر املفسرين. على ديننا هذا الذي تعيبه: تدعيه، ومعناه
الكافرين يعين من اجلاحدين لنعميت وحق تربييت، يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا 

إن فرعون مل يكن يعلم ما الكفر : ويف عن ابن عباسوهذا رواية الع. نفسا وكفرت بنعمتنا
 . بالربوبية

 ... قوله تعاىل قَالَ فََعلُْتَها ِإذًا َوأََنا ِمَن الضَّالَِّني
]٢٠ [}  tΑ$ s% { )موسى )١ ،}  !$ yγ çFù= yè sù #]ŒÎ) { )أي فعلت ما فعلت حينئذ، )٢ ،

}  O$ tΡr&uρ zÏΒ t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊄⊃∪ { )من : وقيل. ، أي من اجلاهلني، مل يأت من اهللا شيئا)٣

. ن غري تعمدمن الضالني عن طريق الصواب م: وقيل. اجلاهلني بأن ذلك يؤدي إىل قتله
 . من املخطئني. وقيل

]٢١ [}  ßN ö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ s9 öΝ ä3 çF ø Åz { )إىل مدين، )٤ ،}  |= yδ uθ sù ’ Í< ’ Î n1 u‘ 

$ Vϑ õ3 ãm { )يعين العلم والفهم، : ، يعين النبوة، وقال مقاتل)٥}   Í_ n= yè y_ uρ z ÏΒ 

t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊄⊇∪ { )٦( . 

]٢٢ [}  y7 ù=Ï?uρ ×π yϑ ÷èÏΡ $pκ‘]ßϑ s? ¥’ n?tã ÷β r& £N‰ ¬7tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) ∩⊄⊄∪ { )اختلفوا يف )٧ ،

تأويلها فحملها بعضهم على اٌإلقرار وبعضهم على اإلنكار، فمن قال هو إقرار قال عدها 
 ومل موسى نعمة منه عليه حيث رباه، ومل يقتله كما قتل سائر غلمان بين إسرائيل،

                                                 
 . ٢٠: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٠: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢١: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢١: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢١: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
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بلى وتلك نعمة لك علي أن عبدت بين : يستعبده كما استعبد بين إسرائيل، جمازه
وتلك نعمة هو على : هو إنكار قال قوله: ومن قال. إسرائيل، وتركتين فلم تستعبدين

ãΝ  {: أو تلك نعمة؟ حذف ألف االستفهام، كقوله: طريق االستفهام أي ßγ sù 

tβρ à$ Î#≈ sƒ ø: متن علي أن ربيتين وتنسى جنايتك على بين إسرائيل : ؟ يقول)١( } ∪⊇⊃∩ #$

كيف متن علي بالتربية وقد استعبدت قومي، : باالستعباد واملعامالت القبيحة؟ أو يريد
معناه متن : لومن أهني قومه ذل، فتعبيدك بين إسرائيل قد أحبط إحسانك إيل، وقي

β÷  {: وقوله. علي بالتربية r& £N‰ ¬7 tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) ∩⊄⊄∪ { )أي باستعبادك بين )٢ 

إسرائيل وقتلك أوالدهم، دفعت إليك حىت ربيتين وكفلتين ولو مل تستعبدهم 
يربيين ومل يلقوين يف اليم، فأي نعمة لك علي؟ وتقتلهـم كان يل مـن أهـل مـن 

‰N£  {: قوله ¬7 tã { )عبدت فالنا وأعبدته وتعبدته :  أي اختذهتم عبيدا، يقال)٣

 . واستعبدته، أي اختذته عبدا

]٢٣ [}  tΑ$ s% ãβöθ tã öÏù $ tΒ uρ > u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄⊂∪ { )أي شيء رب العاملني : ، يقول)٤

الذي تزعم أنك رسوله إيل يستوصفه إهله الذي أرسله إليه مما هو سؤال عن جنس الشيء، 
واهللا مرته عن اجلنسية، فأجابه موسى عليه السالم يذكر أفعاله اليت يعجز عن اإلتيان 

 . مبثلها

                                                 
 . ٣٤: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٢٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة الشعراء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٣ 

]٢٤ [}  tΑ$ s% > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨ øŠt/ ( β Î) ΛäΖä. tÏΖÏ%θ •Β ∩⊄⊆∪ { )إنه )١ ،

لق أي كما توقنون هذه األشياء اليت تعاينوهنا فأيقنوا أن إله اخل: قال أهل املعاين. خالقهما
 .  فلما قال موسى ذلك حتري فرعون يف جواب موسى هو اهللا

]٢٥ [}  tΑ$ s% ô yϑ Ï9 ÿ… çµ s9 öθ ym { )مـن أشراف قومـه استبعادا لقول موسى، )٢ ،

}  Ÿω r& tβθ ãè ÉΚ tG ó¡ n@ ∩⊄∈∪ { )وذلك أهنم كانوا يعتقدون أن آهلتهم ملوكهم، فزادهم )٣ ،

 . موسى يف البيان

]٢٦ [}  tΑ$ s% ö/ä3š/u‘ >u‘ uρ ãΝä3Í←!$ t/# u tÏ9̈ρ F{$# ∩⊄∉∪ { )٤( . 

]٢٧ [}  tΑ$ s% { )يعين فرعون، )٥ ،}  ¨β Î) ãΝ ä3 s9θ ß™ u‘ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) 

×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ∩⊄∠∪ { )يتكلم بكالم ال نعقله وال نعرف صحته، وكان عندهم أن من )٦ ،

  .ال يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل، فزاد موسى يف البيان

]٢٨ [}  tΑ$ s% >u‘ É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑø9$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ( β Î) ÷ΛäΖä. tβθ è= É)÷è s? ∩⊄∇∪ { )٧( . 

]٢٩ [}  tΑ$ s% { )فرعون حني لزمته احلجة وانقطع عن اجلواب تكربا عن احلق)٨ ، :

}  È Í.s! |Nõ‹sƒ ªB$# $ ·γ≈s9Î) “ Îöxî y7 ¨Ζn= yè ô_ V{ zÏΒ šÏΡθ àf ó¡yϑ ø9$# ∩⊄∪ { )من احملبوسني)٩ ، . 
                                                 

 . ٢٤: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٥: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة الشعراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٤ 

]٣٠ [}  tΑ$ s% { )له موسى حني توعده بالسجن )١ } öθ s9uρ r& y7 çG ø⁄Å_ { )أي)٢  :

ó&  {وإن جئتك،  y´ Î/ &Î7•Β ∩⊂⊃∪ { )وإن أتيتك ، بآية مبينة، ومعىن اآلية أتفعل ذلك)٣ 

حبجة بينة؟ وإمنا قال ذلك موسى ألن من أخالق الناس السكون إىل اإلنصاف واإلجابة 
 . إىل احلق بعد البيان

]٣١ [}  tΑ$ s% { )له فرعون، )٤ ،}  ÏN ù' sù ÿ Ïµ Î/ { )فإنا لن نسجنك حينئذ، )٥ 

}  β Î) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ { )٦( . 

]٣٣ ،٣٢ [}  4’ s+ø9r'sù çν$ |Átã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$ t7÷èèO ×Î7•Β ∩⊂⊄∪ { )ل وهـل ، فقـا)٧

tí  {غريهـا،  t“ tΡuρ { )موســى، )٨ ،}  …çν y‰tƒ #sŒÎ* sù }‘Ïδ â!$ ŸÒø‹t/ t ÌÏà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ { )٩( . 

]٣٤ [}  tΑ$ s% { )فرعون)١٠  .}  Z∼ yϑ ù= Ï9 ÿ…çµ s9öθ ym ¨βÎ) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊆∪ { )١١( . 

]٣٥ [}  ß‰ƒ Ìãƒ βr& Νä3y_ Ìøƒ ä† ôÏiΒ Νà6ÅÊ ö‘ r& Íν Ìós Å¡Î0 #sŒ$ yϑ sù šχρ ããΒ ù's? ∩⊂∈∪ { )١٢( . 

                                                 
 . ٣٠: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٣١: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٣١: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة الشعراء آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة الشعراء آية ) ١١(
 . ٣٥: سورة الشعراء آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٥ 

]٣٦ [}  (#þθ ä9$ s% ÷µ Å_ö‘ r& çν% s{r&uρ ô]yè ö/$#uρ ’Îû È É!#y‰yϑ ø9$# t ÎÅ³≈ ym ∩⊂∉∪ { )١( . 

]٣٧ [}  š‚θè?ù'tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$−s y™ 5ΟŠ Î= tæ ∩⊂∠∪ { )٢( . 

]٣٨ [}  yìÏϑ àf sù äο tys ¡¡9$# ÏM≈s)‹ Ïϑ Ï9 5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è̈Β ∩⊂∇∪ { )وروي . ، وهو يوم الزينة)٣

 . يوم النريوزوافق ذلك اليوم يوم السبت يف أول يوم من السنة وهو : عن ابن عباس قال

]٣٩ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅ yδ ΛäΡ r& tβθãè Ïϑ tG øg’Χ ∩⊂∪ { )لتنظروا إىل ما يفعل الفريقان )٤ ،

 . وملن تكون الغلبة
 .... قوله تعاىل لََعلََّنا َنتَِّبُع السََّحَرةَ ِإنْ كَاُنوا ُهُم الَْغاِلِبَني

]٤٠ [}  $ uΖ̄= yè s9 ßìÎ7®KtΡ nο tys ¡¡9$# βÎ) (#θ çΡ% x. ãΝèδ tÎ7Î=≈ tóø9$# ∩⊆⊃∪ { )إمنا : ، ملوسى، وقيل)٥

 . قالوا ذلك على طريق االستهزاء، وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما

]٤١ [}  $ £ϑ n= sù u !% y` äο t ys ¡¡9 $# (#θ ä9$ s% tβ öθ tã ö Ï Ï9 ¨ É r& $ uΖ s9 # · ô_ V{ β Î) $ ¨Ζ ä. ß øt wΥ 

t Î7 Î=≈ tó ø9 $# ∩⊆⊇∪ { )٦( . 

]٤٢ [}  tΑ$ s% öΝyè tΡ öΝä3¯ΡÎ)uρ #]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )٧( . 

]٤٣ [}  tΑ$ s% Μçλm; # y›θ •Β (#θ à)ø9r& !$ tΒ ΛäΡ r& tβθà)ù= •Β ∩⊆⊂∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٣٦: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٣٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٤١: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٦ 

]٤٤ [}  (#öθ s)ø9r'sù öΝçλm;$ t7Ïm öΝßγ §‹ÅÁ Ïã uρ (#θ ä9$ s% uρ Íο ¨“Ïè Î/ tβöθ tã öÏù $ ¯ΡÎ) ßós uΖs9 tβθ ç7Î=≈ tóø9$# ∩⊆⊆∪ { )١( . 

]٤٥ [}  4’ s+ø9r'sù 4 y›θãΒ çν$ |Á tã #sŒÎ* sù }‘Ïδ ß#s)ù= s? $ tΒ tβθä3Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪ { )٢( . 

]٤٦ [}  u’ Å+ø9é'sù äο tys ¡¡9$# t Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∉∪ { )٣( . 

]٤٧ [}  (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u Éb> tÎ/ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊆∠∪ { )٤( . 

]٤٨ [}  Éb> u‘ 4 y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ ∩⊆∇∪ { )٥ (. 

]٤٩ [}  tΑ$ s% óΟçGΨ tΒ#u …çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβ sŒ# u öΝä3s9 ( …çµ ¯ΡÎ) ãΝä.çÎ6 s3 s9 “ Ï% ©!$# ãΝä3yϑ ¯= tæ tós Åb¡9$# 

t∃öθ |¡n= sù tβθçΗ s>÷è s? 4 £yè ÏeÜs% _{ ôΜä3tƒ Ï‰÷ƒ r& /ä3n= ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝä3¨Ψ t7Ïk= |¹ _{uρ šÏè uΗ ød r& ∩⊆∪ { )٦ (. 

]٥٠ [}  (#θ ä9$ s% Ÿω uö|Ê ( { )ال ضرر، )٧ }  !$ ¯ΡÎ) 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7Î= s)ΖãΒ ∩∈⊃∪ { )٨ (. 

]٥١ [}  $ ¯ΡÎ) ßìyϑ ôÜtΡ β r& tÏøó tƒ $ uΖs9 $ oΨš/u‘ !$ uΖ≈ u‹≈ sÜyz β r& !$ ¨Ψä. tΑ̈ρ r& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )من )٩ 

 . أهل زماننا

]٥٢ [}  * !$ uΖø‹ym ÷ρ r&uρ 4’ n< Î) # y›θãΒ ÷βr& Îó r& ü“ ÏŠ$ t6 Ïè Î/ /ä3¯ΡÎ) tβθ ãè t7−F•Β ∩∈⊄∪ { )يتبعكم )١٠ ،

 . فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبني اخلروج من مصر
                                                 

 . ٤٤: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٤٥: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٤٧:  الشعراء آية سورة) ٤(
 . ٤٨: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٥١: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٥٢: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٧ 

]٥٣ [}  Ÿ≅y™ ö‘ r'sù ãβöθ tã öÏù ’ Îû È É!#y‰yϑ ø9$# t ÎÅ³≈ ym ∩∈⊂∪ { )حيشرون الناس يعين الشرط )١ ،

 . حىت جيمعوا له اجليش: وقيل. ليجمعوا السحرة

]٥٤ [}  ¨β Î) ÏIω àσ¯≈ yδ ×π tΒ ÏŒ÷Å³s9 tβθè=‹Î= s% ∩∈⊆∪ { )عصابة )٢ ،}  tβθè=‹Î= s% ∩∈⊆∪ { )٣( ،

 . والشرذمة القطعة من الناس غري الكثري، ومجعها شراذم

]٥٥ [}  öΝåκ̈ΞÎ)uρ $ uΖs9 tβθÝàÍ← !$ tó s9 ∩∈∈∪ { )يقال غاظه وأغاظه وغيظه إذا أغضبه، )٤ ،

أغضبونا ملخالفتهم ديننا، وخروجهم من أرضنا بغري إذن : حد، يقولوالغيظ والغضب وا
 . منا

]٥٦ [}  $ ¯Ρ Î) uρ ìì‹ Ïϑ pg m: tβρ â‘ É‹≈ ym ∩∈∉∪ { )حاذرون أي :  قال أهل التفسري)٥

ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون يف السالح، ومعىن حذرون : مؤدون ومقوون، أي
: وقال الفراء. احلاذر املستعد، واحلذر املستيقظ: وقال الزجاج. فون شرهمأي خائ

واحلذر . وكذلك ال تلقاه إال حذرا. احلاذر الذي حيذرك اآلن، واحلذر املخوف
 . اجتناب الشيء خوفا منه

]٥٧ [}  Νßγ≈ oΨô_ t÷z r'sù ÏiΒ ;M≈̈Ζy_ { )ـي القصة البساتني كانت ممتدة على ، وف)٦

5βθãŠãã  {حافيت النيل،  uρ ∩∈∠∪ { )أهنار جارية)٧ ، . 

                                                 
 . ٥٣: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٥٤: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٥٤: عراء آية سورة الش) ٣(
 . ٥٥: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة الشعراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٨ 

]٥٨ [}  :—θãΖä.uρ { )يعين األموال الظاهرة من الذهب والفضة، قال جماهد)١ ، :

نه مل يعط حق اهللا منها وما مل يعط حق اهللا منها فهو كرت وإن كان ظاهرا مساها كنوزا أل
}  5Θ$ s)tΒ uρ 5Οƒ Ìx. ∩∈∇∪ { )أراد جمالس األمراء : ، أي جملس حسن، قال املفسرون)٢

 . هي املنابر: وقال جماهد وسعيد بن جبري. والرؤساء اليت كانت حتفها األتباع

]٥٩ [}  y7 Ï9≡x‹x. { )كما وصفنا، )٣ ،}  $ yγ≈ oΨøO u‘ ÷ρ r&uρ { )هبالكهم، )٤ ،}  û Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ∩∈∪ { )لك أن اهللا تعاىل رد بين إسرائيل إىل مصر بعدما أغرق فرعون ، وذ)٥

 . وقومه فأعطاهم مجيع ما كان لفرعون وقومه من األموال واملساكن

]٦٠ [}  Νèδθãè t6 ø?r'sù šÏ% Îô³•Β ∩∉⊃∪ { )يعين حلقوهم يف وقت إشراق الشمس، )٦ ،

 . م فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمسوهو إضاءهتا أي أدرك قو
 ... قوله تعاىل فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا لَُمْدَركُونَ

]٦١ [}  $ £ϑ n= sù # uℜ t s? Èβ$ yè ôϑ yf ø9 ث يرى كل فريق صاحبه ، يعين تقابال حبي)٧( } #$

}  tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& # y›θ ãΒ $ ¯Ρ Î) tβθ ä. u‘ ô‰ ßϑ s9 ∩∉⊇∪ { )يعين سيدركنا قوم فرعون وال )٨ ،

 . طاقة لنا هبم

                                                 
 . ٥٨: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٥٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٥٩:  آية سورة الشعراء) ٥(
 . ٦٠: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٦١: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٦١: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٠٩ 

]٦٢ [}  tΑ$ s% { )موسى ثقة بوعد اهللا إياه ، )١}  Hξ x. ( { )لن يدركونا، )٢ 

}  ¨β Î) z Éë tΒ ’ Î n1 u‘ È Ï‰ öκ u y™ ∩∉⊄∪ { )يدلين على طريق النجاة)٣ ، . 

]٦٣ [}  !$ oΨ øŠym ÷ρ r'sù 4’ n<Î) # y›θãΒ Èβr& > ÎôÑ$# x8$ |Á yèÎn/ tós t7ø9$# ( t,n= xΡ$$ sù { )يعين فضربه )٤ ،

≅‘ tβ%s3sù  {فانفلق فانشق،  ä. 5−öÏù { )قطعة من املاء، )٥ ،}  ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∉⊂∪ { )٦( ،

 . كاجلبل الضخم

]٦٤ [}  $ oΨøs9ø— r&uρ { )يعين وقربنا، )٧ }  §ΝrO t Ìyz Fψ$# ∩∉⊆∪ { )يعين قوم فرعون، )٨ ،

مجعنا، ومنه ليلة : وأزلفنا: قدمناهم إىل البحر وقربناهم إىل اهلالك، وقال أبو عبيدة: يقول
 . املزدلفة أي ليلة اجلمع

]٦٥ [}  $ uΖøŠpgΥr&uρ 4 y›θãΒ tΒ uρ ÿ…çµ yè̈Β tÏè uΗød r& ∩∉∈∪ { )٩( . 

]٦٦ [}  ¢ΟèO $ oΨø% tøî r& t Ìyz Fψ$# ∩∉∉∪ { )وقال سعيد بن جبري. ، فرعون وقومه)١٠ :

 . كان البحر ساكنا قبل ذلك فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب فجعل ميد وجيزر

                                                 
 . ٦٢: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٦٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٦٣ : سورة الشعراء آية) ٦(
 . ٦٤: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٦٥: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٠ 

]٦٧ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδ çsYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∉∠∪ { )أي من أهل مصر، )١ ،

مل يكن آمن من أهل مصر إال آسية امرأة فرعون وحزقيل املؤمن، ومرمي بنت مأمويا . قيل
 .  السالماليت دلت على عظام يوسف عليه

]٦٨ [}  ¨β Î)uρ y7 −/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹ Ïm §9$# ∩∉∇∪ { )العزيز يف االنتقام من أعدائه، )٢ ،

 . الرحيم باملؤمنني حني أجناهم
≅ã  {: قوله] ٦٩[ ø?$#uρ öΝÎγöŠn= tæ r't7tΡ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉∪ { )٣( . 

]٧٠ [}  øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/L{ Ïµ ÏΒöθ s% uρ $ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ∩∠⊃∪ { )أي شيء تعبدون)٤ ، . 

]٧١ [}  (#θ ä9$ s% ß‰ç7÷è tΡ $ YΒ$ uΖô¹ r& ‘≅ sàoΨ sù $ oλm; tÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ { )يعين نقيم على عبادهتا)٥ ، .

ظل : ألهنم كانوا يعبدوهنا بالنهار، دون الليل، يقال) فنظل( :إمنا قال: قال بعض أهل العلم
 . يفعل كذا إذا فعل بالنهار

]٧٢ [}  tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑ ó¡ o„ { )أي هل يسمعون دعاءكم، )٦ ،}  øŒ Î) 

tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ { )يسمعون لكم؟ :  قال ابن عباس)٧ 

]٧٣ [}  ÷ρ r& öΝä3tΡθ ãè xΖtƒ { )بالرزق، : ، قيل)٨}  ÷ρ r& tβρ •ÛØo„ ∩∠⊂∪ { )إن تركتم )١ ،

 . عبادهتا
                                                 

 . ٦٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٦٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٧١: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٧٢: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٧٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١١ 

]٧٤ [}  (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u y7 Ï9≡x‹x. tβθ è= yèøtƒ ∩∠⊆∪ { )معناه إهنا ال تسمع )٢ ،

 ، ٧٥.  بآبائنا، فيه إبطال التقليد يف الدينقوال وال جتلب نفعا وال تدفع ضرا لكن اقتدينا

]٧٦ [}  tΑ$ s% ΟçF÷ƒ ut sùr& $ ¨Β óΟçFΖä. tβρß‰ç7÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡ r& ãΝà2 äτ !$ t/# uuρ tβθãΒ y‰ø% F{$# ∩∠∉∪ { )٣( ،

 . األولون

]٧٧ [}  öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Aρ ß‰ tã þ’ Í k< { )يعين أعدائي ووحده على معىن أن كل معبود )٤ ،

معناه : كيف وصف األصنام بالعداوة وهي مجادات؟ قيل: لكم عدو يل، فإن قيل
tβρ  {: فإهنم عدو يل لو عبدهتم يوم القيامة، كما قال تعاىل ã à õ3 u‹ y™ öΝ Íκ ÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ 

tβθ çΡθ ä3 tƒ uρ öΝ Íκ ö n= tã # ƒ‰ ÅÊ ∩∇⊄∪ { )وقال الفراء هو من املقلوب أراد فإهنـم عدو هلم )٥ ،

فإهنم عدو يل على معىن إين ال أتوهم وال أطلب : وقيل. ألن من عاديته فقد عاداك
ω  {: ا كمـا ال يتوىل العدو وال يطلـب من جهته النفع، قولهمن جهتهم نفعـ Î) 

¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 هو استثناء منقطع، كأنه : ، اختلفوا يف هذا االستثناء، قيل)٦( } ∪∠∠∩ #$

بدون األصنام مع اهللا، إهنم كانوا يع: وقيل. فإهنم عدو يل لكن رب العاملني وليي: قال
إهنم غري معبود يل إال : وقيل. كل من تعبدون أعدائي إال رب العاملني: فقال إبراهيم

معناه إال من عند رب العاملني، مث : وقال احلسني بن الفضل. رب العاملني، فإين أعبده
 : وصف معبوده فقال

                                                                                                                                            
 . ٧٣: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٧٤: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٧٦ - ٧٥:سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة الشعراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٢ 

]٧٨ [}  “ Ï% ©!$# Í_ s)n= yz uθ ßγ sù ÈÏ‰öκu‰ ∩∠∇∪ { )أي يرشدين إىل طريق النجاة)١  . 

]٧٩ [}  “ Ï% ©!$#uρ uθèδ  Í_ ßϑÏè ôÜãƒ ÈÉ)ó¡o„ uρ ∩∠∪ { )أي يرزقين ويغذيين بالطعام )٢ 

 . والشراب، فهو رازقي ومن عنده رزقي

]٨٠ [}  #sŒÎ)uρ àMôÊ ÌtΒ { )أضاف املرض إىل نفسه وإن كان املرض والشفا كله )٣ 

NŠ‘  {: من اهللا، استعماال حلسن األدب كما قال اخلـضر u‘ r'sù ÷β r& $ pκz:‹Ïã r& { )وقال، )٤ :

}  yŠ# u‘ r'sù y7 •/u‘ β r& !$ tó è= ö7tƒ $ yϑ èδ£‰ä© r& { )٥( ،}  uθ ßγ sù ÉÏô±o„ ∩∇⊃∪ { )أي يربئين من )٦ ،

 . املرض

]٨١ [}  “ Ï% ©!$#uρ  Í_ çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO ÈÍŠøt ä† ∩∇⊇∪ { )هاهنا للتراخي أي مييتين ) مث( ، أدخل)٧

 . يف الدنيا وحيييين يف اآلخرة

]٨٢ [}  ü“ Ï% ©! $# uρ ßì yϑ ôÛ r& { )أرجو، )٨ ،}  β r& t Ï øó tƒ ’ Í<  ÉL t↔ ÿ‹ ÏÜ yz uΘ öθ tƒ 

É Ï e$! ’  {: هو قوله: قال جماهد. ، أي خطاياي يوم احلساب)٩( } ∪⊅∇∩ #$ Î oΤ Î) 

×Λ É) y™ ∩∇∪ { )وقوله)١٠ ، :}  ö≅ t/ … ã& s# yè sù öΝ èδ ç Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ { )وقوله لسارة)١ ، :

                                                 
 . ٧٨: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٧٩: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٧٩: سورة الكهف آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة الكهف آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٨١: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٨٢: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٨٢: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٨٩: ة الصافات آية سور) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٣ 

#  {: هذه أخيت، وزاد احلسن وقوله للكواكب x‹≈ yδ ’ Î n1 u‘ ( { )وهذا كله . )٢

 إبراهيم على قومه وأخبار أنه ال تصلح اإلهلية إال ملن يفعل هذه احتجاج من
 . األفعال

]٨٣ [}  Éb> u‘ ó=yδ ’Í< $ Vϑ ò6ãm { )معرفة حدود اهللا وأحكامه:  قال ابن عباس)٣ .

 . الفهم والـعـلـم: وقال مقاتل

  {النبوة، : وقال الكليب Í_ ø)Ås ø9r&uρ šÅs Î=≈ ¢Á9$$Î/ ∩∇⊂∪ { )مبن قبلي من النبيني يف )٤ ،

 . املرتلة والدرجة
 ... قوله تعاىل َواْجَعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدٍق ِفي الْآِخِريَن

]٨٤ [}  ≅ yèô_ $#uρ ’ Ík< tβ$ |¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’ Îû t ÌÅz Fψ$# ∩∇⊆∪ { )أي ثناء حسنا وذكرا )٥ ،

مجيال وقبوال عاما يف األمم اليت جتيء بعدي، فأعطاه اهللا ذلك فجعل كل أهل األديان 
وضع اللسان موضع القول على االستعارة ألن القول : قال القتييب. يتولونه ويثنون عليه

 . يكون به

]٨٥ [}   Í_ ù= yèô_ $#uρ ÏΒ ÏπrO u‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$# ∩∇∈∪ { )أي ممن تعطيه جنة النعيم)٦ ، . 

]٨٦ [}  öÏøî $#uρ þ’Î1L{ …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. zÏΒ t,Îk!!$ Ò9$# ∩∇∉∪ { )قبل أن يتبني له أنه ، وقال هذا)٧ 

 . عدو اهللا، كما سبق ذكره يف سورة التوبة

                                                                                                                                            
 . ٦٣: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٧٦: سورة األنعام آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٨٦: سورة الشعراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٤ 

]٨٧ [}  Ÿω uρ ’ÎΤÌ“ øƒ éB { )ال تفضحين )١ }  tΠöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩∇∠∪ { )٢( . 

]٨٩ ،٨٨ [}  t Π öθ t ƒ Ÿ ω ßì x Ζ t ƒ ×Α$ t Β Ÿ ω u ρ t βθ ãΖ t / ∩∇∇∪  ω Î) ô t Β ’ t A r & © ! $ # 5= ù= s ) Î/ 

5ΟŠ Î= y ™ ∩∇∪ { )أي خالص من الشرك والشك فأما الذنوب فليس يسلم منها )٣ ،

القلب السليم هو : أحد، هذا قول أكثر املفسرين، قال سعيد بن املسيب
قال اهللا . الصحيح، وهو قلـب املؤمن ألن قلـب الكافر واملنافـق مريض

’  {: تعاىل Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ z  هو القلب :  قال ابن عثمان النيسابوري)٤( } ∆£

 .  املطمئن على السنةاخلايل من البدعة

]٩١ ،٩٠ [}  ÏM xÏ9ø— é&uρ { )قربت )٥ ،}  èπ ¨Ζpgø: $# tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊃∪ ÏNy— Ìhç/uρ { )٦( 
ãΛÅs  {أظهرت،  pgø: $# t Íρ$ tó ù= Ï9 ∩⊇∪ { )للكافرين)٧ ، . 

]٩٢،٩٣ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ öΝçλm; { )يــوم القيـامـة، )٨ }  t ø r& $ tΒ óΟçFΖä. tβρ ß‰ç7÷è s? ∩⊄∪ 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ö≅ yδ ÷Λäl tΡρ çÝÇΖ tƒ { )مينعونكم من العذاب، )٩ ،}  ÷ρ r& tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂∪ { )١٠( 

 . ألنفسهم

                                                 
 . ٨٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٨٧: لشعراء آية سورة ا) ٢(
 . ٨٩ - ٨٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٠: سورة البقرة آية ) ٤(
 . ٩٠: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٩١ - ٩٠:سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٩١: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٩٣ - ٩٢:سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٩٣: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٥ 

]٩٤ [}  (#θ ç6 Å3ö6 ä3sù $ pκ Ïù { )وقال . دهورا: وقال جماهد. مجعوا: بن عباس، قال ا)١

. ألقوا على رؤوسهم: وقال القتييب. طرح بعضهم على بعض: وقال الزجاج. قذفوا: مقاتل
}  öΝèδ tβ… ãρ$ tó ø9$#uρ ∩⊆∪ { )كفرة : وقال الكليب. ، يعين الشياطني، قاله قتادة ومقاتل)٢

  .اجلن

]٩٥ [}  ßŠθ ãΖã_ uρ }§ŠÎ= ö/Î) tβθ ãè uΗød r& ∩∈∪ { )وهم أتباعه ومن أطاعه من اجلن )٣ ،

 . ذريته: ويقال. واإلنس

]٩٦ [}  (#θ ä9$ s% { )قال الغاوون للشياطني واملعبودين، :  أي)٤}  öΝèδ uρ $ pκÏù 

tβθ ßϑÅÁ tFøƒ s† ∩∉∪ { )مع املعبودين وجيادل بعضهم بعضا)٥ ، . 

]٩٧ [}  «!$$ s? β Î) $ ¨Ζä. ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪ { )٦( . 

]٩٨ [}  øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ { )نعدلكم، )٧ ،}  Éb> tÎ/ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∇∪ { )فنعبدكم)٨  . 

]٩٩ [}  ! $ t Β u ρ ! $ u Ζ ¯= | Ê r   {ما دعانـا إىل الضالل، :  أي)٩( } & ω Î) 

t βθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 $ # ∩∪ { )إال ولونا : وقال الكليب. يعين الشياطني: قال مقاتل. )١٠

                                                 
 . ٩٤: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٩٤: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٩٦: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٩٧: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٩٨: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٩٩: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٩٩: رة الشعراء آية سو) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٦ 

يعين إبليس وابن آدم األول وهو : وقال أبو العالية وعكرمة. الذين اقتدينا هبم
 . قابيل ألنه أول من سن القتل، وأنواع املعاصي

]١٠٠ [}  $ yϑ sù $ uΖs9 ÏΒ tÏè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ { )من يشفع لنا من املالئكة والنبيني : ، أي)١

 . واملؤمنني

]١٠١ [}  Ÿω uρ @,ƒ Ï‰|¹ 8Λ ÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪ { )أي قريب يشفع لنا يقوله الكفار حني تشفع )٢ ،

 . منون والصديق هو الصادق يف املودة بشرط الديناملالئكة والنبيون واملؤ

]١٠٢ [}  öθ n= sù ¨β r& $ uΖ s9 Zο § x. { )رجعة إىل الدنيا، : ، أي)٣}  tβθ ä3 uΖ sù z ÏΒ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ { )٤( . 

]١٠٣ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδ çsYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊃⊂∪ { )٥( . 

]١٠٤ [}  ¨β Î)uρ y7 −/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í–yêø9$# ÞΟ‹ Ïm §9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )العزيز الذي ال يغالب، فاهللا عزير )٦ 

 . وهو يف وصف عزته رحيم

 }  ôM قوله] ١٠٥[ t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθçΡ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )يا :  قيل للحسن البصري)٧

ôM  {: أبا سعيد أرأيت قوله t/¤‹x. ãΠöθ s% ?yθ çΡ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )و )٨ }  ôM t/¤‹x. îŠ% tæ 

                                                 
 . ١٠٠: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٠١: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٠٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٠٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٠٤: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٠٥: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٠٥: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٧ 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ { )و )١ }  ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ { )وإمنا أرسل إليهم رسول )٢ ،

 . إن اآلخر جاء مبا جاء به األول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أمجعني: حد؟ قالوا

]١٠٦ [}  øŒ Î) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθ äz r& { )يف النسب ال يف الدين)٣ ، .}  îyθ çΡ Ÿω r& 

tβθ à) −G s? ∩⊇⊃∉∪ { )٤( . 

]١٠٧ [}  ’ ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ { )على الوحي)٥ ، . 

]١٠٨ [}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# { )بطاعته وعبادته، )٦ ،}  Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊃∇∪ { )فيما )٧ ،

 . آمركم به من اإلميان والتوحيد

]١٠٩ [}  !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& { )ثوايب )٨ ،}  ω Î) 4’ n?tã Éb>u‘ 

tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊃∪ { )٩( . 

]١١٠ [}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# { )بـطـاعـتـه وعبادته )١٠ }  Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊇⊃∪ { )١١( . 

                                                 
 . ١٢٣: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٤١: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٠٦: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٠٨: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٠٩: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ١٠٩: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ١١٠: سورة الشعراء آية ) ١٠(
 . ١١٠: سورة الشعراء آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٨ 

]١١١ [}  * (#þθ ä9$ s% ßÏΒ ÷σçΡr& y7 s9 y7yè t7¨?$#uρ tβθä9sŒö‘ F{$# ∩⊇⊇⊇∪ { )وعن ابن عباس .  السفلة)١

 . احلاكة واألساكفة: وقال عكرمة. الصاغة: قال
 ... قوله تعاىل قَالَ َوَما ِعلِْمي ِبَما كَاُنوا َيْعَملُونَ

]١١٢ [}  tΑ$ s% { )نوح، )٢ ،}  $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪  { )أي )٣ 

ا كلفت أن ما أعلم أعماهلم وصنائعهم، وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحواهلم شيء إمن
 . أدعوهم إىل اهللا ويل منهم ظاهر أمرهم

]١١٣ [}  ÷β Î) öΝ åκ æ5$ | ¡ Ïm { )مـا حساهبم، )٤ ،}   ω Î) 4 ’ n ? t ã ’ Î n1 u ‘ ( öθ s 9 

t βρ ã ãè ô± n : قال الزجاج. تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم، لو )٥( } ∪⊃⊆⊆∩ @

معناه أي مل أعلم أن اهللا يهديهم ويضلكم : وقيل. الصناعات ال تضر يف الديانات
 . ويوفقهم وخيذلكم

]١١٥، ١١٤ [}  !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩⊇⊇∈∪ { )٦( . 

]١١٦ [}  (#θ ä9$ s%  È⌡s9 óΟ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ { )عما تقول، )٧ ،}  ¨ sðθ ä3tG s9 zÏΒ 

šÏΒθ ã_ öyϑ ø9$# ∩⊇⊇∉∪ { )وقال الضحاك. من املقتولني باحلجارة: ، قال مقاتل والكليب)٨ :

 . من املشتومني

                                                 
 . ١١١: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١١٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١١٣: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١١٥ - ١١٤: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١١٦: ء آية سورة الشعرا) ٧(
 . ١١٦: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨١٩ 

]١١٨، ١١٧ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ ÍΓöθ s% Èβθç/¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tFøù$$ sù { )فاحكـم، )١ ،}   Í_ øŠt/ 

öΝßγ oΨ ÷t/uρ $ [s ÷G sù { )حكما )٢ ،}   Í_ÅngwΥuρ ∅ tΒ uρ z Éë ¨Β zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ { )٣( . 

]١١٩ [}  çµ≈oΨ ø‹yfΡr'sù tΒ uρ …çµ yè̈Β ’Îû Å7 ù=àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )املوقر اململوء من )٤ ،

 . الناس والطري واحليوان كلها

]١٢٠ [}  §ΝèO $ oΨ ø% tøî r& ß‰÷è t/ tÏ%$ t7ø9$# ∩⊇⊄⊃∪ { )من : ، أي أغرقنا بعد إجناء نوح، وأهله)٥

 . بقي من قومه
]١٢١ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδ çsYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊄⊇∪ { )٦( . 

]١٢٢ [}  ¨β Î)uρ y7−/u‘ uθ ßγ s9 â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟ‹ Ïm §9$# ∩⊇⊄⊄∪ { )٧( . 

 }  ôM قوله] ١٢٣[ t/¤‹x. îŠ% tæ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ { )٨( . 

]١٢٤ [}  øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθäz r& { )يعين يف النسب ال يف الدين، )٩ ،}  îŠθ èδ Ÿω r& 

tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١١٨ - ١١٧:سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١١٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١١٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١١٩: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٢٠: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٢١: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٢٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٢٣: ورة الشعراء آية س) ٨(
 . ١٢٤: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ١٢٤: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٠ 

]١٢٥ [}  ’ÎoΤÎ) ö/ä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ { )أمني فيكم : ، على الرسالة، قال الكليب)١

 . الة فكيف تتهموين اليومقبل الرس

]١٢٦ [}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊄∉∪ { )٢( . 

]١٢٧ [}  !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ôÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“ Ìô_ r& ω Î) 4’n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊄∠∪ { )٣( . 

]١٢٨ [}  tβθ ãΖö6 s?r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒ Í‘ { )وقال . بكل شرف: ، قال الواليب عن ابن عباس)٤

بكل طريق، وهو رواية العويف عن ابن عباس، وعن : الضحاك ومقاتل والكليب
Zπ  {. )٥( أنه املنظرة: وعنه أيضا.  الفج بني اجلبلنيهو: جماهد قال t ƒ# u  { )٦( ،

t  {عالمة  βθ èW t 6 ÷è s أهنم كانوا يبنون : ، مبن مر بالطريق، واملعىن)٧( } ∪∇⊅⊆∩ ?

 . فوا على املارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا هبماملواضع املرتفعة ليشر

]١٢٩ [}  tβρ ä‹Ï‚ −G s?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ { )قصورا : وقال جماهد. أبنية: ، قال ابن عباس)٨

نعة، مآخذ املاء يعين احلياض، واحدهتا مص: وقال قتادة. أهنا احلصون: وعن الكليب. مشيدة
}  öΝä3ª= yè s9 tβρà$ é#øƒ rB ∩⊇⊄∪ { )أهنم كانوا : واملعىن. ، أي كأنكم تبقون فيها خالدين)٩

 . يستوثقون املصانع كأهنم ال ميوتون

                                                 
 . ١٢٥: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٢٦: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٢٧: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٢٨: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٦٦٧بوزن املتربة وهي املرقبة انظر خمتار الصحاح ص) ٥(
 . ١٢٨: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٢٨: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٢٩: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ١٢٩: سورة الشعراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢١ 

]١٣٠ [}  #sŒÎ)uρ ΟçG ô±sÜt/ { )ذمت وسطومت، ، أخ)١}  óΟçFô±sÜt/ t Í‘$ ¬7y_ ∩⊇⊂⊃∪ { )٢( 
 . قتال بالسيف وضربا بالسوط، واجلبار الذي يقتل ويضرب على الغضب

]١٣١ [}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇⊂⊇∪ { )٣( . 

]١٣٢ [}  (#θ à)¨?$#uρ ü“ Ï% ©!$# /ä.£‰tΒ r& $ yϑ Î/ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ { )أي أعطاكـم من اخلري ما )٤ ،

 : تعلمون مث ذكر ما أعطاهم فقال

]١٣٤، ١٣٣ [}  /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ tÏΖt/uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈̈Ζy_ uρ AβθãŠãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ { )يعين بساتني )٥ ،

 . وأهنار

]١٣٥ [}  þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝä3ø‹n= tæ { )إن عصيتموين، : ، قال ابن عباس)٦}  šU#x‹tã 

BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∈∪ { )٧( . 

]١٣٦ [}  ( #θ ä9$ s % í ! # u θ y ™ ! $ o Ψ ø‹ n = t ã { )يعين مستو عندنا، )٨ }  | M ôà t ã u ρ r & ôΘ r & 

óΟ s 9  ä3 s ? z  Ï iΒ š  Ïà Ïã ≡ u θ ø9 $ # ∩⊇⊂ ، الوعظ كالم يلني القلب بذكر الوعد )٩( } ∪∌

 . هنيتنا أم مل تكن من الناهني لنا: قال الكليب. والوعيد

                                                 
 . ١٣٠: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٣٠: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٣١: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٣٢: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٣٤ - ١٣٣: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٣٥: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٣٥: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٣٦: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ١٣٦: سورة الشعراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٢ 

َني ذَِّب َع ُم ُن ِب ْح ا َن َم َني َو لُُق الْأَوَِّل لَّا ُخ ذَا ِإ نْ َه  .... قوله تعاىل ِإ
]١٣٧ [}  ÷β Î) ! # x ‹≈ y δ { )ما هذا، )١ ،}   ω Î) ß, è= äz t  Ï9 ¨ρ F { $ # ∩⊇⊂∠∪ { )٢( ،

بفتح اخلاء ) خلق( قرأ ابن كثري وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب
وسكون الالم أي اختالق األولني وكذهبم، دليل هذه القراءة قوله 

بضم اخلاء والالم، أي عادة ) خلق( ، وقرأ اآلخرون)وختلقون إفكا( :اىلتع
األولني من قبلنا، وأمرهم أهنم يعيشون ما عاشوا مث ميوتون وال بعث وال 

 . حساب
]١٣٨ [}  $ tΒ uρ ßøt wΥ tÎ/¤‹yè ßϑÎ/ ∩⊇⊂∇∪ { )٣( . 

]١٣٩ [}  çνθ ç/ ¤‹ s 3 s ù öΝ ßγ≈ o Ψ õ3 n = ÷δ r ' s ù 3 ¨β Î) ’ Îû y 7 Ï9≡ s Œ Zπ t ƒ U ψ ( $ t Β u ρ t β% x . Ο èδ ç s Y ø. r & 

t  ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ { )٤( . 

]١٤٠ [}  ¨β Î)uρ y7−/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í–yêø9$# ãΛ Ïm ¡9$# ∩⊇⊆⊃∪ { )٥( . 

 }  ôM قوله] ١٤٦ -١٤١[ t/ ¤‹ x. ßŠθ ßϑ rO t Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$ s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& 

ìx Î=≈ |¹ Ÿω r& tβθ à) −G s? ∩⊇⊆⊄∪ ’ Î oΤ Î) öΝ ä3 s9 îΑθ ß™ u‘ × ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝ ä3 è= t↔ ó™ r& 

Ïµ ø‹ n= tã ô ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Ì ô_ r& ω Î) 4’ n? tã É b> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä. u øI è? r& ’ Îû $ tΒ !$ oΨ ßγ≈ yδ { )٦( ،

š  {يـعين فـي الـدنيا  ÏΖ ÏΒ# u ∩⊇⊆∉∪ { )من العذاب)٧ ، . 
                                                 

 . ١٣٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٣٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٣٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٣٩: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٤٠: آية سورة الشعراء ) ٥(
 . ١٤٦ - ١٤١:سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٤٦: سورة الشعراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٣ 

]١٤٨، ١٤٧ [}  ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 5βθ ã‹ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ã— uρ 9≅øƒ wΥuρ $ yγ ãè ù= sÛ { )مثرها يريد ما )١ 

ÒΟŠ  {ر، يطلع منها من الثم ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ { )لطيف، ومنه هضيم الكشح :  قال ابن عباس)٢

هو : وقال احلسن. هو اللني: وقال عكرمة. يا نع نضيج: وروى عطية عنه. إذا كان لطيفا
ذا يبس متهشم متفتت إذا مس، وذلك أنه ما دام رطبا فهو هضيم، فإ: وقال جماهد. الرخو

قد ركب بعضه بعضا حىت هضم بعضه بعضا، أي : وقال الضحاك ومقاتل. فهو هشيم
وقال . هو املنضم بعضه إىل بعض يف وعائه قبل أن يظهر: وقال أهل اللغة. كسره

هضيم أي هاضم . وقيل. اهلضيم هو الداخل بعضه يف بعض من النضج والنعومة: األزهري
 . وكل هذا للطافته. يهضم الطعام

]١٤٩ [}  tβθçG Ås ÷Ζs?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9$# $ Y?θ ã‹ç/ tÏδ Ì≈ sù ∩⊇⊆∪ { )قيل)فرهني( :، وقرئ)٣ ، :

فره الرجل فراهة فهو فاره، : فارهني أي حاذقني بنحتها، من قوهلم: وقيل. معنامها واحد
: وقال جماهد. ناعمني: وقال عكرمة. شرين بطرينأ: قال ابن عباس) فرهني( ومن قرأ
. مرحني: وقال أبو عبيدة. متجربين: قال السدي. معجبني بصنيعكم: قال قتادة. شرهني

قال . والعرب تعاقب بني اهلاء واحلاء مثل مدحته ومدهته. فرحني: وقال األخفش
 . كيسني: الضحاك

]١٥١ ،١٥٠ [}  ( #θ à) ¨? $ $ s ù © ! $ # Èβθ ãè‹ ÏÛ r & u ρ ∩⊇∈ ⊃∪ Ÿ ω u ρ ( # þθ ãè‹ ÏÜ è? z  ö∆ r & t  Ïù Î ô£ ßϑ ø9 $ # 

∩⊇∈ هم التسعة الذين عقروا : وقال مقاتل. املشركني: ، قال ابن عباس)٤( } ∪⊆

 . الناقة وهم

                                                 
 . ١٤٨ - ١٤٧:سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٤٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٤٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٥١ - ١٥٠:سورة الشعراء آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٤ 

]١٥٢ [}  t Ï% ©! $# tβρ ß‰ Å¡ ø ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ Ÿω  { باملعاصــي، )١( } #$ uρ 

tβθ ßs Î= óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪ { )ال يطيعون اهللا فيما أمرهم به)٢ ، . 

]١٥٣ [}  (#þθä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& zÏΒ t Ì−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊂∪ { )من : ، قال جماهد وقتادة)٣

وقال الكليب عن أيب صاحل عن ابن . املسحورين املخدوعني، أي ممن يسحر مرة بعد مرة
سحره أي علله بالطعام : عباس أي من املخلوقني املعللني بالطعام والشراب، يقال

 : شراب ولست مبلك، بلوالشراب، يريد إنك تأكل الطعام وال

]١٥٤ [}  !$ tΒ |MΡr& ω Î) ×|³o0 $ oΨè= ÷WÏiΒ ÏNù'sù >πtƒ$ t↔ Î/ { )على صحة ما تقول)٤ ، .}  β Î) 

|MΖä. zÏΒ šÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈⊆∪ { )أنك رسول اهللا إلينا)٥ ، . 

]١٥٥ [}  tΑ$ s% Íν É‹≈ yδ ×π s%$ tΡ $ oλ°; Ò> ÷Å° { )حظ ونصيب من املاء، )٦ ،}  ö/ä3s9uρ Ü>÷Å° 

5Θöθ tƒ 5Θθ è= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ { )٧( . 

]١٥٦ [}  Ÿω uρ $ yδθ ¡ yϑ s? & þθ Ý¡ Î0 { )بعقر، )٨ ،}  öΝ ä. x‹ è{ ù' u‹ sù Ü># x‹ tã BΘ öθ tƒ 

5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ { )٩( . 

                                                 
 . ١٥٢: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٥٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٥٤: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٥٥: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٥٥: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٥٦: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ١٥٦: سورة الشعراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٥ 

]١٥٧ [}  $ y δρ ã s ) y è s ù ( #θ ßs t 7 ô¹ r ' s ù t  ÏΒ Ï‰≈ t Ρ ∩⊇∈∠∪ { )على عقرها حني رأوا )١ ،

 . العذاب

]١٥٨ [}  ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Ü># x‹ yè ø9 $# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ šχ% x. Ν èδ ç sY ò2 r& 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∈∇∪ { )٢( . 

]١٥٩ [}  ¨β Î)uρ y7−/u‘ uθ ßγ s9 â“ƒÍ–yêø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩⊇∈∪ { )٣( . 

 ...  لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَقوله تعاىل كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني ِإذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم
ôM  {: قوله تعاىل] ١٦٥ -١٦٠[ t/¤‹x. ãΠöθ s% >Þθ ä9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∉⊃∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; öΝèδθäz r& 

îÞθ ä9 Ÿω r& tβθà)−G s? ∩⊇∉⊇∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∉⊂∪  !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã ôÏΒ 

@ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊆∪ tβθ è?ù's?r& tβ#tø.—%! يعين مجاع : ، قال مقاتل)٤( } #$

zÏΒ tÏϑ  {. الرجال n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∈∪ { )يعين من بين آدم)٥ ، . 

]١٦٦ [}  tβρâ‘ x‹s?uρ $ tΒ t,n= y{ ö/ä3s9 Νä3š/u‘ ôÏiΒ Νä3Å_≡uρ ø— r& 4 { )تركتم أقبال : ، قال جماهد)٦

≅ö  {النساء إىل أدبار الرجال،  t/ öΝçFΡr& îΠöθ s% šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ { )معتدون جماوزون احلالل )٧ ،

 . إىل احلرام

                                                 
 . ١٥٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٥٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٦٥ - ١٦٠: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٦٥: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٦٦: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٦٦: سورة الشعراء آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٦ 

]١٦٧ [}  ( #θ ä9$ s %  È⌡ s 9 óΟ ©9 Ïµ t F⊥ s ? äÞθ è=≈ t ƒ ¨ s ðθ ä3 t G s 9 z  ÏΒ t  Å_ t  ÷‚ ßϑ ø9 $ # ∩⊇∉∠∪ { )١( 
 . من قريتنا

]١٦٨ [}  tΑ$ s% ’ÎoΤÎ) /ä3Î= yϑ yè Ï9 zÏiΒ t,Î!$ s)ø9$# ∩⊇∉∇∪ { )بغضني، مث دعا فقال، امل)٢ : 

]١٦٩ [}  Éb> u‘  Í_ ÅngwΥ ’ Í?÷δ r&uρ $ £ϑ ÏΒ tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉∪ { )من العمل اخلبيث)٣ ، . 

≈çµ  {: قال اهللا تعاىل] ١٧١، ١٧٠[ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ t Ïè uΗ ød r& ∩⊇∠⊃∪ ω Î) # Y—θ èg x” ’ Îû 

t Î É9≈ tó ø9  . ، وهي امرأة لوط بقيت يف العذاب واهلالك)٤( } ∪⊆∠⊆∩ #$

]١٧٢ [}  §ΝèO $ tΡö̈Β yŠ t Ìyz Fψ$# ∩⊇∠⊄∪ { )أهلكناهم:  أي)٥ . 

]١٧٣ [}  $ tΡösÜøΒ r&uρ ΛÏιø‹n= tæ #\sÜ¨Β ( u!$ |¡sù ãsÜtΒ t Í‘ x‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )قال وهب بن )٦ ،

 . الكربيت والنار: منبه
]١٧٤ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. ΛèεãsVø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠⊆∪ { )٧( . 

]١٧٥ [}  ¨β Î)uρ y7−/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í–yêø9$# ÞΟ‹ Ïm §9$# ∩⊇∠∈∪ { )٨( . 

< }  z قوله] ١٧٦[ ¤‹x. Ü=≈ pt õ¾r& Ïπs3ø‹t↔ ø9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠∉∪ { )وهم قوم شعيب )٩ ،

هاهنا ويف ص باهلمزة وسكون الالم وكسر التاء، ) اآليكة( :عليه السالم، قرأ العراقيون
                                                 

 . ١٦٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٦٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٦٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٧١ - ١٧٠:لشعراء آية سورة ا) ٤(
 . ١٧٢: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٧٣: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٧٤: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٧٥: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ١٧٦: سورة الشعراء آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٧ 

بفتح الالم والتاء غري مهموز، جعلوها اسم البلدة، وهو ال ) ليكة( :وقرأ اآلخرون
الغيضة من : ، واأليكةينصرف، ومل خيتلفوا يف سورة احلجر وق أهنما مهموزان مكسوران

 . الشجر امللتف

]١٧٧ [}  øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλm; ë=ø‹yè ä© { )ومل يقل أخوهم ألنه مل يكن من أصحاب )١ 

األيكة يف النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا ألنه كان منهم، وكان اهللا تعاىل بعثه 
Ÿω  {. مدين وإىل أصحاب األيكةإىل قومه أهل  r& tβθà)−G s? ∩⊇∠∠∪ { )٢( . 

]١٨٠ -١٧٨ [}  ’ÎoΤÎ) öΝä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θ à)¨?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊇∠∪ !$ tΒ uρ öΝä3è= t↔ ó™r& 

Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ @ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ìô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb>u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∇⊃∪ { )وإمنا كانت دعوة هؤالء األنبياء )٣ ،

كلهم فيما حكى اهللا عنهم على صيغة واحدة التفاقهم على األمر بالتقوى والطاعة 
 . واإلخالص يف العبادة واالمتناع من أخذ األجر على الدعوة وتبليغ الرسالة

]١٨١[ }  * (#θ èù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? zÏΒ zƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ { )الناقصني حلقوق )٤ ،

 . الناس بالكيل والوزن
 ... قوله تعاىل َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم َوالِْجِبلَّةَ الْأَوَِّلَني

]١٨٤ -١٨٢ [}  (#θ çΡ Î— uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ζ9 $# 

óΟ èδ u !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t Ï‰ Å¡ ø ãΒ ∩⊇∇⊂∪ (#θ à) ¨? $# uρ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ s' ©# Î7 Éf ø9 $# uρ { )٥( 

                                                 
 . ١٧٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٧٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٨٠ - ١٧٨:سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٨١: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٨٤ - ١٨٢:سورة الشعراء آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٨ 

,t  {اخلليقة،  Î! ¨ρ F{ جبل أي : اخللق، يقال:  يعين األمم املتقدمني، واجلبلة)١( } ∪⊇∇⊆∩ #$

 . خلق

]١٨٨ -١٨٥ [}  (#þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& zÏΒ t Ì−s |¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇∈∪  !$ tΒ uρ |MΡr& ω Î) ×|³o0 $ oΨ è=÷WÏiΒ β Î)uρ 

y7 ‘ΖÝà̄Ρ zÏϑ s9 tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∉∪ ñÝÉ)ó™ r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# βÎ) |MΖä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∇∠∪  tΑ$ s% 

þ’ În1u‘ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇∇∇∪ { )نقصان الكيل والوزن، وهو جمازيكم أي من . )٢

 . بأعمالكم، وليس العذاب إيل وما علي إال الدعوة

]١٨٩ [}  çνθ ç/¤‹s3sù öΝèδ x‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθ tƒ Ï' ©#—à9$# 4 { )وذلك أنه أخذهم حر )٣ ،

 األسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا فأظلتهم سحابة شديد، فكانوا يدخلون
. )٤( وهي الظلة فاجتمعوا حتتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا، ذكرناه يف سورة هود

}  … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. z># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ïà tã ∩⊇∇∪ { )٥( . 

]١٩٠ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδ çsYø.r& tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊃∪ { )٦( . 

]١٩١ [}  ¨β Î)uρ š −/u‘ uθ çλm; â“ƒ Í–yêø9$# ãΛÏm §9$# ∩⊇⊇∪ { )٧( . 

ã≅ƒÍ”∴tG  {، يعين القرآن، )٨( }  }  …çµ̄ΡÎ)uρ قوله] ١٩٣-١٩٢[ s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∪  

tΑt“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ { )نزل( :، قرأ أهل احلجاز وأبو عمرو وحفص)١ (
                                                 

 . ١٨٤: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٨٨ - ١٨٥:سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٨٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٩٥ إىل ٨٤من آية ) ٤(
 . ١٨٩: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٩٠: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٩١: ء آية سورة الشعرا) ٧(
 . ١٩٢: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٢٩ 

وقرأ اآلخرون بتشديد . برفع احلاء والنون، أي نزل جربيل بالقرآن) الروح األمني( خفيف
…  {  نزل اهللا به جربيل لقوله: الزاي وفتح احلاء والنون أي çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 É b> u‘ 

t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ { )٢( . 

]١٩٤ [}  4’ n? tã y7 Î7 ù= s% { )يا حممـد حىت وعيته، )٣ ،}  tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ 

t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ { )املخوفني)٤ ، . 

]١٩٥ [}  Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪ { )بلسان قريش ليفهموا ما : ، قال ابن عباس)٥

 . فيه

]١٩٦ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )أي ذكر إنزال القرآن، قاله أكثر املفسرين، وقال مقاتل)٦ ، :

∀Å’  { ونعته،  ذكر حممد s9 Ìç/ã— { )كتب )٧ ،}  tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∉∪ { )٨( . 

]١٩٧ [}  óΟs9uρ r& ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u { )بالتاء آية بالرفع، جعل ) تكن( :عامر، قرأ ابن )٩

β  {: اآلية امسا وخربه r& …çµ uΗ s>÷è tƒ { )نصب، جعلوا اآلية ) آية( ، وقرأ اآلخرون بالياء،)١٠

مة وداللة على أومل يكن هلؤالء املتكربين علم بين إسرائيل آية، أي عال: خرب يكن، معناه

                                                                                                                                            
 . ١٩٣ - ١٩٢:سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٩٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٩٤: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٩٤: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٩٥: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٩٦: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ١٩٦: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ١٩٦: ورة الشعراء آية س) ٨(
 . ١٩٧: سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ١٩٧: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٠ 

 ألن العلماء الذين كانوا من بين إسرائيل كانوا خيربون بوجود ذكره يف  نبوة حممد
بعث أهل مكة إىل اليهود وهم : قال ابن عباس. كتبهم، وهم عبد اهللا بن سالم وأصحابه

إن هذا لزمانه وإنا جند يف التوراة نعته وصفته، :  فقالوا باملدينة فسألوهم عن حممد
β  {: قوله تعاىل.  ذلك آية على صدقهفكان r& … çµ uΗ s> ÷è tƒ { )يعين يعلم حممد)١ ،  

}  (# àσ ¯≈ yϑ n= ãã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u ó  Î) ∩⊇∠∪ { )عبد اهللا بن سالم : كانوا مخسة:  عطية، قال)٢

 . وابن يا مني وثعلبة وأسد وأسيد

]١٩٨ [}  öθ s9uρ çµ≈uΖø9̈“ tΡ { )يعين القرآن، )٣ ،}  4’ n?tã ÇÙ ÷è t/ tÏϑ yf ôã F{$# ∩⊇∇∪ { )٤( 
مجع األعجمي، وهو الذي ال يفصح وال حيسن العربية وإن كان عربيا يف النسب، 

ولو نزلناه على رجل ليس : ومعىن اآلية. منسوب إىل العجم، وإن كان فصيحا: والعجمي
 . بعريب اللسان

]١٩٩ [}  … çν r& t s) sù Ν Îγ øŠ n= tæ { )لغة العرب،  بغري)٥ }  $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2  Ïµ Î/ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩⊇∪ { )ما نفقه قولك، نظريه قوله:  وقالوا)٦  }  öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ 

$ ºΡ# u ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å _Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( { )معناه ولو نزلناه على : ، وقيل)٧

 . رجل ليس من العرب ملا آمنوا به أنفة من اتباعه

                                                 
 . ١٩٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ١٩٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ١٩٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١٩٨: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٩٩: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ١٩٩: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة فصلت آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣١ 

]٢٠٠ [}  y7Ï9≡x‹x. çµ≈ oΨõ3n= y™ { )د أدخلنا الشرك ، قال ابن عباس واحلسن وجماه)١

=Îû É>θè’  {والتكذيب  è% šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩⊄⊃⊃∪ { )٢( . 

]٢٠١ [}  Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  Ïµ Î/ { )أي بالقرآن، )٣ ،}  4 ®L ym (# ãρ t tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

zΟŠ Ï9 F{  . ، يعين عند املوت)٤( } ∪⊆⊂⊅∩ #$

]٢٠٢ [}  Νßγ uŠÏ?ù'uŠsù { )يعين العذاب، )٥ ،}  Zπ tG øót/ { )جأة، ، ف)٦}  öΝèδ uρ Ÿω 

šχρ âßêô±o„ ∩⊄⊃⊄∪ { )به يف الدنيا)٧  . 

]٢٠٣ [}  (#θä9θ à)u‹sù ö≅yδ ßøt wΥ tβρ ãsàΖãΒ ∩⊄⊃⊂∪ { )أي لنؤمن ونصدق، يتمنون )٨ ،

إىل مىت توعدنا بالعذاب :  بالعذاب، قالوا ملا أوعد النيب: قال مقاتل. الرجعة والنظرة
 : مىت هذا العذاب؟ قال اهللا تعاىل

]٢٠٥، ٢٠٤ [}  $ uΖÎ/# x‹yè Î7sùr& tβθ è= Éf ÷ètG ó¡o„ ∩⊄⊃⊆∪ |M ÷ƒ utsùr& β Î) óΟßγ≈ oΨ ÷è −G̈Β tÏΖÅ™ ∩⊄⊃∈∪ { )٩( ،

 . كثرية يف الدنيا يعين كفار مكة ومل هنلكهم

]٢٠٦ [}  ¢ΟèO Νèδ u!% y` $ ¨Β (#θçΡ% x. šχρ ß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ { )يعين بالعذاب)١٠  . 

                                                 
 . ٢٠٠: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٠٠: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٠١: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٠١: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢٠٢: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢٠٢: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٢٠٢: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٢٠٣: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٢٠٥ - ٢٠٤:سورة الشعراء آية ) ٩(
 . ٢٠٦: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٢ 

 .... قوله تعاىل َما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ
]٢٠٧ [}  !$ tΒ 4 o_ øîr& Νåκ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. šχθ ãè−Fyϑ ãƒ ∩⊄⊃∠∪ { )واملعىن . ، به يف تلك السنني)١

أهنم وإن طال متتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب مل يغن عنهم طول التمتع شيئا، 
 . ويكون كأهنم مل يكونوا يف نعيم قط

]٢٠٨ [}  !$ tΒ uρ $ uΖõ3n= ÷δ r& ÏΒ >π tƒ ös% ω Î) $ oλm; tβρâ‘ É‹ΖãΒ ∩⊄⊃∇∪ { )رسل ينذروهنم)٢  . 

]٢٠٩ [}  3“ tø.ÏŒ { )رفع أي :  حملها نـصـب أي ينذروهنم، تذكرة، وقيل)٣

$  {كرى، تلك ذ tΒ uρ $ ¨Ζà2 tÏϑ Î=≈ sß ∩⊄⊃∪ { )يف تعذيبهم حيث قدمنا احلجة عليهم )٤ 

 . وأعذرنا إليهم

]٢١٠ [}  $ tΒ uρ ôMs9̈”t∴ s? ÏµÎ/ ßÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩⊄⊇⊃∪ { )يقولون، وذلك أن املشركني كانوا)٥  :

$  {:  فقال جل ذكره إن الشياطني يلقون القرآن على لسان حممد tΒ uρ ôM s9̈”t∴s? Ïµ Î/ { )٦( 
 . أي بالقرآن، الشياطني

]٢١١ [}  $ t Β u ρ  Èö t 7 . ⊥ t ƒ öΝ çλ m $  {ا بالقرآن، ، أن يرتلو)٧( } ; t Β u ρ 

š χθ ãè‹ ÏÜ t G ó¡ o „ ∩⊄⊇  .  ذلك)٨( } ∪⊆

                                                 
 . ٢٠٧: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٠٨: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٠٩: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٠٩: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢١٠: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢١٠: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٢١١: ية سورة الشعراء آ) ٧(
 . ٢١١: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٣ 

]٢١٢ [}  óΟ ßγ ¯Ρ Î) Ç tã Æì ôϑ ¡¡9  أي عن استراق السمـع من السمـاء، )١( } #$

}  tβθ ä9ρ â“ ÷è yϑ s9 ∩⊄⊇⊄∪ { )أي حمجوبون بالشهب مرجومون)٢ ، . 

]٢١٣ [}  Ÿξ sù äí ô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u šχθ ä3tG sù zÏΒ tÎ/¤‹yè ßϑ ø9$# ∩⊄⊇⊂∪ { )قال ابن )٣ ،

أنت أكرم اخللق علي ولو اختذت إهلا غريي : ريه، يقولعباس رضي اهللا عنهما حيذر به غ
 . لعذبتك

]٢١٤ [}  ö‘É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )عن ابن عباس رضي اهللا عنهما )٤ 

‘ö  {ملا نزلت  {: قال É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ± tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )خرج رسول اهللا )٥  حىت 

أرأيتكـم إن : "من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: صعد الصفا، فهتف يا صباحاه، فقالوا
ما جربنا عليك كذبا : ؟ قالوا" اجلبل أكنتم مصدقي أخربتكم أن خيال خترج من سفح هذا

مث ! تبا لك ما مجعتنا إال هلذا؟: فقال أبو هلب" فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد: "قال
 . )٦( } )تبت يدا أيب هلب وتب( فرتلت: قال

 }  ôÙ قوله] ٢١٥[ Ï÷z $#uρ y7 yn$ uΖy_ { )يعين ألن جانبك )٧ }  Çyϑ Ï9 y7 yè t7¨?$# zÏΒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٢١٢: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢١٢: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢١٣: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢١٤: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢١٤: سورة الشعراء آية ) ٥(
 واملصنف يف شرح السنة ١٩٣ / ١ ) ٢٠٨(  ومسلم يف اإلميان رقم ٧٣٧ / ٨أخرجه البخاري يف التفسري ) ٦(

٣٢٧ / ١٣ . 
 . ٢١٥: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٢١٥: سورة الشعراء آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٤ 

]٢١٦ [}  ÷βÎ* sù x8öθ |Á tã ö≅à)sù ’ÎoΤÎ) Öü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊄⊇∉∪ { )من الكفر وعبادة )١ 

 . غري اهللا

]٢١٧ [}  ö≅ ©.uθ s?uρ { )قرأ أهل املدينة والشام فتوكل بالفاء، وكذلك هو يف )٢ ،

’  {، )وتوكل( مصاحفهم، وقرأ الباقون بالواو n?tã Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄⊇∠∪ { )ليكفيك )٣ 

 . كيد األعداء

]٢١٨ [}  “ Ï% ©!$# y71 ttƒ tÏm ãΠθ à)s? ∩⊄⊇∇∪ { )إىل صالتك، عن أكثر املفسرين)٤  .

 . حني تقوم لدعائهم: الذي يراك أينما كنت وقيل: وقال جماهد

]٢١٩ [}  y7 t7= s)s?uρ ’ Îû t Ï‰Éf≈¡¡9$# ∩⊄⊇∪ { )يعين يرى تقلبك يف صالتك يف حال )٥ ،

يف الساجدين : قال عكرمة وعطية عن ابن عباس. قيامك وركوعك وسجودك وقعودك
يراك حني تقوم : أي مع املصلني يف اجلـماعة، يقول: وقال مقاتل والكليب. أي يف املصلني

وتقلبك يف : وقال احلسن. دك للصالة ويراك إذا صليت مع املصلني يف اجلماعةوح
يعين : وقال سعيد بن جبري. الساجدين أي تصرفك وذهابك وجميئك يف أصحابك املؤمنني

وقال عطاء . هم األنبياء. وتصرفك يف أحوالك كما كانت األنبياء من قبلك والساجدون
 . األنبياء من نيب إىل نيب حىت أخرجك يف هذه األمةأراد تقلبك يف أصالب . عن ابن عباس

]٢٢٠ [}  …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊄⊄⊃∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٢١٦: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢١٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢١٧: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢١٨: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢١٩: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢٢٠: ية سورة الشعراء آ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٥ 

]٢٢١ [}  ö≅ yδ öΝä3ã⁄ Îm; tΡé& { )أخربكم، )١ ،}  4’n?tã tΒ ãΑ̈”t∴s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ { )٢( ،

 : مث بني فقال). تترتل عليه الشياطني( :هذا جواب قوهلم

]٢٢٢ [}  ãΑ ¨” t∴ s? { )أي تتنـزل، )٣ }  4’ n? tã È e≅ ä. >8$ ©ù r& { )كـذاب )٤ ،

}  5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ { )هم الكهنة يسترق اجلن السمع مث يلقون :  فاجر، قال قتادة)٥

 . وهو قوله عز وجل. إىل أوليائهم من اإلنس

]٢٢٣ [}  tβθà)ù= ãƒ yìôϑ ، أي يستمعون من املالئكة مستقرين فيلقون إىل )٦( } 9$#¡¡

öΝèδ  {الكهنة،  çsYò2 r&uρ šχθ ç/É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ { )ألهنم خيلطون به كذبا كثريا)٧  . 

 }  â!#tyè قولـه] ٢٢٤[ ’±9$#uρ ãΝßγ ãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tó ø9$# ∩⊄⊄⊆∪ { )قـال أهـل التفسري)٨ ، :

، هم الرواه الذين )الغاوون(  و أراد شـعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول اهللا
 . الغاوون هم الشياطني: وقال قتادة وجماهد.  واملسلمني يروون هجاء النيب

]٢٢٥ [}  óΟ s9 r& t s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’ Îû È e≅ à2 7Š# uρ { )مــن أوديــة الكـالم، )٩ ،

}  tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ { )الذاهب : ، حائرون وعن طريق احلق جائرون، واهلائم)١٠

                                                 
 . ٢٢١: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٢١: سورة الشعراء آية ) ٢(
 . ٢٢٢: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٢٢: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ٢٢٢: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢٢٣: سورة الشعراء آية ) ٦(
 . ٢٢٣: سورة الشعراء آية ) ٧(
 . ٢٢٤: سورة الشعراء آية ) ٨(
 . ٢٢٥: راء آية سورة الشع) ٩(
 . ٢٢٥: سورة الشعراء آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٦ 

يف كل لغو : رضي اهللا عنهما يف هذه اآليةقال ابن عباس . على وجهه ال مقصد له
ميدحون بالباطل : وقال قتادة. يف كل فن يفتنون: وقال جماهد. خيوضون

أنا يف واد : ويستمعون ويهجون بالباطل، فالوادي مثل لفنون الكالم، كما يقال
يف كل واد يهيمون أي على كل حرف من حروف اهلجاء : وقيل. وأنت يف واد

 . يصوغون القوايف

]٢٢٦ [}  öΝåκ̈Ξr&uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ tΒ Ÿω šχθ è= yèøtƒ ∩⊄⊄∉∪ { )يكذبون يف شعرهم : ، أي)١

يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة، مث استثىن شعراء املسلمني الذين كانوا جييبون شعراء 
 وأصحابه، منهم حسان بن  نيباجلاهلية، ويهجون شعراء الكفار، وينافحون عن ال
 : ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك، فقال

]٢٢٧ [}  ω Î) t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )عن عبد الرمحن بن كعب بن )٢ 

إن  " إن اهللا قد أنزل يف الشعر ما أنزل فقال النيب {  بيه أنه قال للنيبمالك عن أ

. )٤( )٣( } املؤمن جياهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأمنا ترموهنم به نضح النبل

 يضع حلسان بن ثابت منربا يف املسجد يقوم  كان رسول اهللا { :وعن عائشة قالت

، ويقول رسول )٥( }  اهللا  أو ينافح عن رسول عليه قائما يفاخر عن رسول اهللا

إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول  {  اهللا

                                                 
 . ٢٢٦: سورة الشعراء آية ) ١(
 . ٢٢٧: سورة الشعراء آية ) ٢(
 ). ٦/٣٨٧(أمحد ) ٣(
 من موارد الظمآن والبيهقي يف ٤٩٤ وصححه ابن حبان ص ٢٦٣ / ١١أخرجه عبد الرزاق يف كتاب اجلامع ) ٤(

 . ٣٧٨ / ١٢ واملصنف يف شرح السنة ٤٥٦/  ٣ واإلمام أمحد يف املسند ٢٣٩ / ١٠السنن 
 ). ٢٨٤٦(الترمذي األدب ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٧ 

ρ#)  {. )٢( )١( } اهللا ã x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. { )غلهم الشعر عن ذكر اهللا،  أي مل يش)٣

}  (#ρ ã |Á tFΡ $# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ßϑ Î= àß 3 { )انتصروا يف املشركني ألهنم : ، قال مقاتل)٤

ÞΟ  {: بدأوا باهلجاء، مث أوعد شعراء املشركني فقال n= ÷è u‹ y™ uρ t Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß { )٥( ،

“£  {  أشركـوا وهـجوا رسول اهللا r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪ { )أي )٦ ،

. إىل جهنم والسعري: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. مرجع يرجعون بعد املوت
 . واهللا أعلم

                                                 
 ). ٢٨٤٦(الترمذي األدب ) ١(
 ٤٨٧ / ٣هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه احلاكم :  وقال١٣٧ / ٨أخرجه الترمذي يف األدب ) ٢(

 . ٣٧٧ / ١٢واملصنف يف شرح السنة 
 . ٢٢٧: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٢٧: آية سورة الشعراء ) ٤(
 . ٢٢٧: سورة الشعراء آية ) ٥(
 . ٢٢٧: سورة الشعراء آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٨ 

 سورة النمل ) ٢٧(
 ... قوله تعاىل طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبٍني ُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمِنَني

] ١ [}  û§Û 4 { )هو اسم من أمساء اهللا تعاىل، وقد سبق :  قال ابن عباس)١

y7  {. الكالم يف حروف اهلجاء ù= Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö à) ø9 ، أي هذه آيـات )٢( } #$

$<5  {القـرآن،  tG Å2 uρ A Î7 •Β ∩⊇∪ { )يعين وآيات كتاب مبني)٣ ، . 

]٢ [}  “ W‰èδ 3“ uô³ç/uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 ∩⊄∪ { )يعين هو هدى من الضاللة وبشرى )٤ ،

 . للمؤمنني املصدقني به باجلنة

]٣ [}  t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 ، أي يؤدون الصالة بأركاهنـا وشروطها، )٥( } #$

}  tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 م ألرباهبـا، ، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أمواهلـ)٦( } #$

}  Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊂∪ { )٧( . 

]٤ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ $ ¨Ζ−ƒ y— öΝçλm; öΝßγ n=≈ yϑôã r& { )القبيحة حىت رأوها )٨ ،

ôΜ  {حسنة،  ßγ sù tβθßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊆∪ { )أي يترددون فيها متحريين)٩ ، . 

                                                 
 . ١: سورة النمل آية ) ١(
 . ١: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٢: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٣: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٣: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٤: نمل آية سورة ال) ٨(
 . ٤: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٣٩ 

]٥ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# öΝçλm; âþθ ß™ É># x‹yè ø9$# { )شـدة العذاب يف الدنيا بالقتل )١ ،

öΝèδ  {واألسر ببدر،  uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ tβρ çy£÷z F{$# ∩∈∪ { )ألهنم خسروا أنفسهم وأهليهم  )٢

 . وصاروا إىل النار

]٦ [}  y7 ¯Ρ Î) uρ ‘ ¤) n= çG s9 šχ# u ö à) ø9   {، أي تؤتى القرآن، )٣( } #$ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym 

AΟŠ Î= tæ ∩∉∪ { )أي وحيا من عند اهللا احلكيم العليم)٤ ، . 

 }  øŒ قوله] ٧[ Î) tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ ÿ Ï& Î# ÷δ L{ { )أي واذكر يا حممد إذا قال )٥ ،

’þ  {موسى ألهله يف مسريه من مدين إىل مصر،  Î oΤ Î) àM ó¡ nΣ# u # Y‘$ tΡ { )أي أبصرت )٦ ،

/  {نارا،  ä3‹ Ï?$ t↔ y™ $ pκ ÷] Ï iΒ A y9 sƒ انكم سآتيكم خبرب عن الطريق أو ، أي امكثوا مك)٧( } 2¿

ρ÷  {النار، وكان قد ترك الطريق،  r& Ν ä3Š Ï?# u 5>$ pκ Å¶ Î/ <§ t6 s% { )قرأ أهل الكوفة )٨ ،

تنوين على اإلضافة، بشهاب بالتنوين جعلوا القبس نعتا للشهاب، وقرأ اآلخرون بال 
وهو إضافة الشيء إىل نفسه، ألن الشهاب والقبس متقاربان يف املعىن، وهو العود 

الشهاب هو : وقال بعضهم. الذي يف أحد طرفيه فيه نار، وليس يف الطرف اآلخر نار
: شيء ذو نور، مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس

                                                 
 . ٥: سورة النمل آية ) ١(
 . ٥: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٧: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٧: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٧: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٧: سورة النمل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٠ 

/ö  {القطعة من النار،  ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= sÜ óÁ s? ∩∠∪ { )تستدفئون من الربد وكان ذلك )١ ،

 . يف شدة الشتاء

]٨ [}  $ £ϑ n= sù $ yδ u!% y` y“ ÏŠθ çΡ .β r& x8Í‘θ ç/ tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ôtΒ uρ $ yγ s9öθ ym { )أي بورك على )٢ 

. باركه اهللا وبارك فيه وبارك عليه، مبعىن واحد: من يف النار أو من يف النار، والعرب تقول
بورك يف من طلب النار، وهو : الربكة راجعة إىل موسى واملالئكة، معناه: وقال قوم

بورك فيك يا : لسالم، ومن حوهلا وهم املالئكة الذين حول النار، ومعناهموسى عليه ا
 ملوسى بالربكة، كما حيا  موسى ويف املالئكة الذين حول النار، وهذا حتية من عند اهللا

. إبراهيم على ألسنة املالئكة حني دخلوا عليه فقالوا رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت
املراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار ألن موسى حسبه نارا، ومذهب أكثر املفسرين أن 

ومن يف النار هم املالئكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه مالئكة هلم زجل 
من : وقيل. بالتقديس والتسبيح، ومن حوهلا موسى ألنه كان بالقرب منها، ومل يكن فيها

يف النار موسى ومن حوهلا املالئكة، وموسى من : يف النار ومن حوهلا مجيعا املالئكة وقيل
بلغ فالن املرتل إذا قرب منه، وإن مل يبلغه : وإن مل يكن يف النار كان قريبا منها كما يقال

: وروى جماهد عن ابن عباس أنه قال. بعد، وذهب بعضهم إىل أن الربكة راجعة إىل النار
أن : مسعت أبيا يقرأ: الوروى سعيد بن جبري عن ابن عباس ق. معناه بوركت النار

قد يكون صلة يف الكالم، ) ما( قد يأيت مبعىن ما و) من( بوركت النار ومن حوهلا، و
$ _Ó‰Ζã  {: كقوله ¨Β š Ï9$ uΖèδ { )بورك يف النار وفيمن حوهلا وهم املالئكة : ، ومعناه)٣

’  {: ى النار مباركة كما مسى البقعة مباركة فقالوموسى عليه السالم، ومس Îû Ïπ yèø)ç7ø9$# 

                                                 
 . ٧: ة سورة النمل آي) ١(
 . ٨: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١١: سورة ص آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤١ 

Ïπ Ÿ2 t≈ t7ßϑ ø9$# { )وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن يف قوله)١ ، :}  x8Í‘θ ç/ tΒ 

’ Îû Í‘$̈Ζ9$# { )يعين قدس من يف النار، وهو اهللا عىن به نفسه، على معىن أنه نادى موسى )٢ ،

منها وأمسعه كالمه من جهتها، مث نزه اهللا نفسه وهو املرته من كل سوء وعيب، فقال جل 
≈z  {. ذكره ys ö6 ß™ uρ «!$# Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇∪ { )مث تعرف إىل موسى بصفاته، فقال)٣ ، : 

]٩ [}  # y›θßϑ≈ tƒ ÿ…çµ ¯ΡÎ) $ tΡr& ª!$# â“ƒ Í–yêø9$# ãΛ Å3pt ø: $# ∩∪ { )عماد ) إنه( :، واهلاء يف قوله)٤

هي كناية عن األمر والشأن، أي األمر والشأن أي املعبود أنا، مث أرى : وليس بكناية، وقيل
 : موسى آية على قدرته، فقال

]١٠ [}  È,ø9r&uρ x8$ |Á tã 4 $ £ϑ n= sù $ yδ#uu‘ •”tIöκsE { )تتحرك، )٥ ،}  $ pκ̈Ξr( x. Aβ!% y` { )وهي )٦ 

>̄’4  {احلية الصغرية اليت يكثر اضطراهبا،  uρ #\Î/ô‰ãΒ { )وهرب من اخلوف، )٧ ،}  óΟs9uρ 

ó=Ée)yè ãƒ 4 { )وقال قتادة. عقب فالن إذا رجع، وكل راجع معقب: ، ومل يرجع، يقال)٨ :

 }  4 ومل يلتفت، فقال اهللا y›θßϑ≈ tƒ Ÿω ô#y‚ s? ’ ÎoΤÎ) Ÿω ß∃$ sƒ s† £“ t$ s! tβθ è= y™ößϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )٩( ،

                                                 
 . ٣٠: سورة القصص آية ) ١(
 . ٨: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٨: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٩: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٦(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٧(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٨(
 . ١٠: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٢ 

  يريد إذا آمنهم ال خيافون أما اخلوف الذي هو شرط اإلميان فال يفارقهم، قال النيب
 . )٢( )١( } أنا أخشاكم هللا {

ω  {: وقوله] ١١[ Î) tΒ zΟn= sß ¢ΟèO tΑ£‰t/ $ KΖó¡ãm y‰÷è t/ &þθ ß™ ’ÎoΤÎ* sù Ö‘θ àxî ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊇∪ { )٣( ،

رة إىل أن موسى حني قتل القبطي خاف من هذا إشا: واختلف يف هذا االستثناء، قيل
قال اهللا : رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل، فغفر له، قال ابن جريج: ذلك، مث تاب فقال

معىن اآلية ال خييف اهللا األنبياء إال بذنب : وقال. إمنا أخفتك لقتلك النفس: تعاىل ملوسى
كون االستثناء صحيحا يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حىت يتوب، فعلى هذا التأويل ي

ω  {: وتناهى اخلرب عن الرسل عند قوله Î) tΒ zΟn= sß { )مث ابتدأ اخلرب عن حال من ظلم )٤ 

فمن ظلم : من الناس كافة، ويف اآلية متروك استغىن عن ذكره بداللة الكالم عليه، تقديره
ليس هذا باستثناء من : قال بعض العلماء.  بدل حسنا بعد سوء فإين غفور رحيممث

املرسلني ألنه ال جيوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من املتروك يف الكالم، معناه ال خياف 
لدي املرسلون، إمنا اخلوف على غريهم من الظاملني، إال من ظلم مث تاب، وهذا من 

لكن من ظلم من سائر الناس فإنه خياف، فإن تاب وبدل حسنا : االستثناء املنقطع، معناه
وقال بعض . بعد سوء فإن اهللا غفور رحيم، يعين يغفر اهللا له ويزيل اخلوف عنه

ال خياف لدي املرسلون وال من ظلم مث بدل حسنا : إال هاهنا مبعىن وال، يعين( :النحويني
çν…  {. ن التائبون كقوله تعاىلال خياف لدي املرسلون وال املذنبو: بعد سوء يقول tôÜx© 

                                                 
، مالك الصيام )٦/٦٧(، أمحد )٢٣٨٩(، أبو داود الصوم )١١١٠(، مسلم الصيام )٢٠(البخاري اإلميان ) ١(

)٦٤١ .( 
 . ٧٧٩ / ٢ ) ١١٠٨(  ومسلم يف الصيام رقم ١٠٤ / ٩قطعة من حديث رواه البخاري يف النكاح ) ٢(
 . ١١: سورة النمل آية ) ٣(
 . ١١: نمل آية سورة ال) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٣ 

ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝä3ø‹n= tæ îπ ¤f ãm ωÎ) š Ï%©!$# (#θßϑ n= sß { )يعين وال الذين ظلموا، مث أراه )١ 

 : اهللا آية أخرى فقال

]١٢ [}  ö≅ Åz ÷Šr&uρ x8y‰tƒ ’Îû y7 Î6 ø‹y_ { )واجليب حيث جبب من القميص، أي )٢ ،

كانت عليه مدرعة من صوف ال كـم هلا وال أزرار فأدخل يد، : قطع، قال أهل التفسري
ól  {: ثل الربق، فذلك قولهيف جيبه وأخرجها، فإذا هي تربق م ã øƒ rB u !$ ŸÒ ø‹ t/ ô ÏΒ Î ö xî 

& þθ ß™ ( { )من غري برص، )٣ ،}  ’ Îû Æì ó¡ Î@ BM≈ tƒ# u { )يقول هذه آية مع تسع )٤ ،

’4  {آيات أنت مرسل هبن،  n< Î) tβ öθ tã ö Ïù ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% uρ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθ s% t É) Å¡≈ sù ∩⊇⊄∪ { )٥( . 

]١٣ [}  $ ¬Η s>sù öΝåκøEu!% y` $ oΨ çG≈ tƒ#u Zο uÅÇö7ãΒ { )بينة واضحة يبصر هبا، )٦ ،}  (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ 

Öós Å™ ÑÎ7•Β ∩⊇⊂∪ { )ظاهر)٧ ، . 

ُدوا ِبَها َواْسَتْيقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ قوله تعاىل َوَجَح
 ... الُْمفِْسِديَن

]١٤ [}  (#ρ ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 { )يقروا أهنا من عند اهللا، ، أي أنكروا اآليات ومل)٨ 

}  !$ yγ ÷F oΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦ àΡ r& { )يعين علمـوا أهنا من عند اهللا، قوله)٩ ، :}  $ Vϑ ù= àß 

                                                 
 . ١٥٠: سورة البقرة آية ) ١(
 . ١٢: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٢: سورة النمل آية ) ٣(
 . ١٢: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٢: سورة النمل آية ) ٥(
 . ١٣: سورة النمل آية ) ٦(
 . ١٣: سورة النمل آية ) ٧(
 . ١٤: سورة النمل آية ) ٨(
 . ١٤: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٤ 

# vθ è= ãæ uρ 4 { )يعين شركا وتكربا عن أن يؤمنوا مبا جاء به موسى، )١ ،}  ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. 

tβ% x. èπ t7 É)≈ tã t Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ { )٢( . 

‰ }  ô قوله] ١٥[ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ $ Vϑ ù= Ïã ( { )يعين علم القضاء )٣ ،

$Ÿω  {ومنطق الطري والدواب وتسخري الشياطني وتسبيح اجلبال،  s% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# 

$ uΖ n= Ò sù { )بالنبوة والكتاب وتسخري الشياطني واجلن واإلنس )٤ ،}  4’ n? tã 9 ÏW x. ô Ï iΒ 

Íν ÏŠ$ t7 Ïã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∈∪ { )٥( . 

]١٦ [}  y^Í‘ uρ uρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ#yŠ ( { )نبوته وعلمه وملكه دون سائر أوالده، وكان )٦ ،

ما أعطي داود من امللك، وزيد له تسخري الريح لداود تسعة عشر ابنا، وأعطي سليمان 
كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان : وقال مقاتل. وتسخري الشياطني

$tΑ  {داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم اهللا تعاىل،  s% uρ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# 

$ oΨ ôϑÏk= ãæ t,ÏÜΖtΒ Îö©Ü9$# { )مسى صوت الطري منطقا حلصول الفهم منه، كما يفهم من كالم )٧ 

$  {الناس  uΖ Ï?ρ é&uρ ÏΒ Èe≅ä. >ó x« ( { )من أمر : ، يؤتى األنبياء وامللوك، قال ابن عباس)٨

يعين النبوة وامللـك وتسخيـر اجلـن والشياطيـن : وقال مقاتل. الدنيا واآلخرة

                                                 
 . ١٤: ورة النمل آية س) ١(
 . ١٤: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٥: سورة النمل آية ) ٣(
 . ١٥: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٥: سورة النمل آية ) ٥(
 . ١٦: سورة النمل آية ) ٦(
 . ١٦: سورة النمل آية ) ٧(
 . ١٦: سورة النمل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٥ 

β¨  {والريـاح،  Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; ã≅ôÒ xø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ { )الزيادة الظاهرة على ما أعطي )١ ،

 . غرينا

 }  uÅ³ãm قوله] ١٧[ uρ z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9 { )ومجع لسليمان، )٢ ،}  …çν ßŠθ ãΖã_ zÏΒ ÇdÉf ø9$# 

Ä§ΡM}$#uρ Îö©Ü9$#uρ { )يف مسريه، )٣ }  ôΜ ßγ sù tβθ ããy—θ ãƒ ∩⊇∠∪ { )وقال . ، فهم يكفون)٤

لكف وأصل الوزع ا. جيمعون: وقيل. يوقفون: يوزعون يساقون، وقال السدي: مقاتل
 . واملنع

 }  # قوله] ١٨[ ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 إنه واد :  قال كعب)٥( } #$

ôM  {. هو أرض بالشام. بالطائف، وقال قتادة ومقاتل s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# 

(#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ { )ادخلن ألنه ملا جعل هلم قوال كاآلدميني :  ومل تقـل)٦

Ÿω öΝ  {خوطبوا خبطاب اآلدميني،  ä3 ¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† { )ال يكسرنكـم، )٧ ،}  ß≈ yϑ øŠ n= ß™ 

… çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ { )واحلطم الكسر، )٨ ،}  óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã ãè ô± o„ ∩⊇∇∪ { )فسمع )٩ ،

إنكـم لو مل تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ومل يشعروا : ومعىن اآلية. سليمان قوهلا
 . بكم

                                                 
 . ١٦: سورة النمل آية ) ١(
 . ١٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٧: سورة النمل آية ) ٣(
 . ١٧: سورة النمل آية ) ٤(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٦(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٧(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٨(
 . ١٨: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٦ 

 }  zΟ¡¡t6 قوله] ١٩[ tG sù % Z3Ïm$ |Ê ÏiΒ $ yγ Ï9öθ s% { )أكثر ضحك :  قال الزجاج)١

$Z3Ïm%  {: وقوله. األنبياء التبسم |Ê { )كان أوله التبسم وآخره : قيل.  أي متبسما)٢

$tΑ  {ا أنعم عليه، الضحك مث محد سليمان ربه على م s% uρ Éb>u‘ û Í_ôã Î— ÷ρ r& { )أهلمين، )٣ ،}  
÷β r& tä3ô© r& š tFyϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9$# |Môϑ yè ÷Ρr& ¥’n?tã 4’ n?tã uρ ” t$ Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅uΗ ùå r& $ [s Î=≈ |¹ çµ8 |Ê ös?  Í_ ù=Åz ÷Šr&uρ y7ÏG pΗ ôqtÎ/ 

’ Îû x8ÏŠ$ t7Ïã šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇∪ { )أي أدخلين يف مجلتهم، وأثبت امسي مع أمسائهم )٤ ،

، ومن يريد مع إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب: واحشرين يف زمرهتم، قال ابن عباس
 . أدخلين اجلنة برمحتك من عبادك الصاحلني: وقيل. بعدهم، من النبيني

طلبها وحبث عنها، والتفقد طلب ما :  أي)٥( }  }  y‰¤)xs?uρ uö©Ü9$# قوله] ٢٠[

$tΑ  {ن الطري، طلب ما فقد م. فقد، ومعىن اآلية s)sù $ tΒ ~† Í< Iω “ u‘ r& y‰èδô‰ßγ ø9$# { )أي )٦ ،

Π÷  {: ما للهدهد ال أراه، مث أدركه الشك يف غيبته، فقال r & t β% Ÿ 2 z  ÏΒ 

š  Î7 Í← ! $ t ó ø9 $ أم مبعىن بل، : ، يعين أكان من الغائبني، وامليم صلة، وقيل)٧( } ∪⊂⊅∩ #

 : مث أوعده على غيبته، فقال

                                                 
 . ١٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ١٩: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٩: سورة النمل آية ) ٣(
 . ١٩: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة النمل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٧ 

]٢١ [}  …çµ ¨Ψt/Éj‹tã _{ $ \/# x‹tã #´‰ƒÏ‰x© ÷ρ r& ÿ…çµ ¨Ψpt r2øŒ(#V{ { )ألقطعن حلقه، )١ ،}  ÷ρ r&  Íh_ u‹Ï?ù'uŠs9 

9≈ sÜù= Ý¡Î0 &Î7•Β ∩⊄⊇∪ { )حبجة بينة يف غيبته، وعذر ظاهر)٢ ، . 

]٢٢ [}  y]s3yϑ sù uöxî 7‰‹Ïè t/ { )أي غري طويل، )٣ ،}  tΑ$ s)sù àMÜ ym r& $ yϑ Î/ öΝs9 ñÝÏt éB 

Ïµ Î/ { )ت ما مل تعلم وبلغت ما علم: ، واإلحاطة العلم بالشيء من مجيع جهاته، يقول)٤

š  {مل تبلغـه أنت وال جنودك،  çG ø⁄Å_ uρ ÏΒ ¥* t7y™ { )اسم البلد أو اسم رجل، )٥ }  
:* t6 t⊥ Î/ { )خبرب )٦ ،}  AÉ)tƒ ∩⊄⊄∪ { )وما ذاك؟ قال: ، فقال سليمان)٧ : 

 ... ٌش َعِظيٌمقوله تعاىل ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها َعْر
]٢٣ [}  ’ Î oΤ Î) ‘N‰ y` uρ Zο r& t øΒ $# öΝ ßγ à6 Î= ôϑ s? { )وكان امسها بلقيس بنت شراحيل )٨ ،

ôM  {من نسل يعرب بن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشأن،  uŠ Ï?ρ é& uρ  ÏΒ È e≅ à2 

& ó x« { )حيتاج إليه امللوك من اآللة والعدة، )٩ }  $ oλ m; uρ î¸ ö tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄⊂∪ { )١٠( 

ال بالدر والياقوت األمحر والزبرجد سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكل
 . األخضر، وقوله من الياقوت والزمرد عليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق

                                                 
 . ٢١: سورة النمل آية ) ١(
 . ٢١: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٢٣: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٨ 

]٢٤ [}  $ yγ ›?‰ y ùρ $ yγ tΒ öθ s% uρ tβρß‰àf ó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# z−ƒ y— uρ ãΝßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ n=≈yϑ ôã r& 

öΝèδ £‰|Á sù Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# ôΜ ßγ sù Ÿω tβρ ß‰tG ôγ tƒ ∩⊄⊆∪ { )١( . 

]٢٥ [}  ω r& (#ρ ß‰àf ó¡o„ { )بالتخفيف ) واأال يسجد( ، قرأ أبو جعفر والكسائي)٢

أال يا هؤالء اسجدوا، وجعلوه : اسجدوا، على معىن. أال يأمث يبتدئون: وإذا وقفوا يقولون
أمرا من عند اهللا مستأنفا، وحذفوا هؤالء اكتفاء بداللة يا عليها، وذكر بعضهم مساعا من 

ن غري العرب أال يا ارمحونا، يريدون أال يا قوم وعلى هذا يكون قوله أال كالما معترضا م
هذا أمر من اهللا مستأنف يعين يا : قال أبو عبيدة. القصة إما من اهلدهد وإما من سليمان

وزين هلم الشيطان : وقرأ اآلخرون أال يسجدوا بالتشديد مبعىن. أيها الناس اسجدوا
“ !¬  {أعماهلم لئال يسجدوا،  Ï%©!$# ßl Ìøƒ ä† uó=y‚ ø9$# { )أي اخلفي املخبأ، )٣ ،}  ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )املطر، : خبء السماء. قال أكثر املفسرين. ، أي ما خبأت)٤

، )خيرج اخلـبء من السماوات واألرض( :ويف قراءة عبد اهللا. النبات: رضوخبء األ
معىن اخلبء : وقيل. ألستخرجن العلم فيكم يريد منكم: ومن ويف يتعاقبان تقول العرب

=ÞΟn  {الغيب، يريد يعلم غيب السماوات واألرض،  ÷è tƒ uρ $ tΒ tβθ àøƒ éB $ tΒ uρ tβθ ãΖÎ= ÷è è? ∩⊄∈∪ { )٥( ،

قرأ الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما ألن أول اآلية خطاب على قراءة الكسائي 
 . بتخفيف أال وقرأ اآلخرون بالياء

                                                 
 . ٢٤: سورة النمل آية ) ١(
 . ٢٥: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة النمل آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٤٩ 

]٢٦ [}  ª!$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ > u‘ Ä¸ öyè ø9$# ÉΟ‹ Ïàyè ø9$# ) ∩⊄∉∪ { )أي هو املستحق )١ ،

وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو صغري وحقري يف جنب . للعبادة والسجود ال غريه
 .  مت هاهنا كالم اهلدهد، فلما فرغ اهلدهد من كالمه عرشه

ãÝàΖoΨ  {، سليمان للهدهد )قَالَ( ]٢٧[ y™ |Mø% y‰|¹ r& { )فيما أخربت )٢ ،}  ÷Πr& |MΨä. 

zÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊄∠∪ { )مث كتب سليمان كتابا من عبد اهللا سليمان بن داود إىل بلقيس )٣ 

يم السالم على من اتبع اهلدى أما بعد فال تعلوا علي بسم اهللا الرمحن الرح: ملكة سبأ
: وقال قتادة. مل يزد سليمان على ما قص اهللا يف كتابه: وأتوين مسلمني، قال ابن جريج

وكذلك كل األنبياء كانت تكتب مجال ال يطيلون وال يكثرون، فلما كتب الكتاب طبعه 
 : فقال للهدهد. باملسك وختمه خبامته

]٢٨ [}  =yδ øŒ$#  É<≈ tFÅ3În/ #x‹≈ yδ ÷µÉ)ø9r'sù öΝÍκö s9Î) §ΝèO ¤Αuθ s? öΝåκ÷]tã { )تنح عنهم فكن قريبا )٤ ،

$$öÝàΡ  {منهم،  sù #sŒ$ tΒ tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊄∇∪ { )يف اآلية : وقال ابن زيد. ، يردون من اجلواب)٥

اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، مث تول عنهم، : تقدمي وتأخري جمازها
أي انصرف إيل فأخذ اهلدهد الكتاب فأتى به إىل بلقيس، فقرأت الكتاب وتأخر اهلدهد 

 .  قعدت على سرير ملكها ومجعت املأل من قومهاغري بعيد فجاءت حىت

]٢٩ [}  ôM s9$ s% { )هلم بلقيس، )٦ ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑ ø9$# { )وهم أشراف الناس )١ ،

’þ’ÎoΤÎ) u  {رباؤهم وك Å+ø9é& ¥’ n< Î) Ò=≈ tG Ï. îΛq Ìx. ∩⊄∪ { )مسته كرميا ألنه : ، قال عطاء والضحاك)٢
                                                 

 . ٢٦: آية سورة النمل ) ١(
 . ٢٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٠ 

كرمي أي : كتاب كرمي أي حسن، وروي عن ابن عباس: كان خمتوما، وقال قتادة ومقاتل
مسته كرميا ألنه كان مصدرا ببسم اهللا الرمحن الرحيم، مث : شريف لشرف صاحبه، وقيل

 . بينت الكتاب

≈çµ̄ΡÎ) ÏΒ z…  {: فقالت] ٣٠[ yϑ ø‹n= ß™ { )وبينـت املكتـوب فقالـت )٣ ،}  …çµ ¯ΡÎ) uρ 

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈ yϑ ôm §9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂⊃∪ { )٤( . 

]٣١ [}  ω r& (#θ è=÷è s? ¥’n?tã { )ال : وقيل. أي ال تتكربوا علي: ، قال ابن عباس)٥

ابة، فإن ترك اإلجابة من معناه ال متتنعوا علي من اإلج: وقيل. تتعظموا وال تترفعوا علي
’  {العلو والتكرب،  ÎΤθ è?ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂⊇∪ { )هو من اإلسالم، : قيل. ، مؤمنني طائعني)٦

 . هو من االستسالم: وقيل

]٣٢ [}  ôM s9$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑ ø9$# ’ÎΤθ çG øùr& þ’Îû “ ÌøΒ r& { )أشريوا علي فيما عرض يل )٧ ،

$  {وأجيبوين فيما أشاوركم فيه،  tΒ àMΖà2 ºπ yè ÏÛ$ s% { )صلة، ، قاضية وفا)٨}  #¶ö∆ r& 4 ®L ym 

Èβρß‰uη ô±n@ ∩⊂⊄∪ { )أي حتضرون)٩  . 

                                                                                                                                            
 . ٢٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ٢٩: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٣١: نمل آية سورة ال) ٥(
 . ٣١: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥١ 

]٣٣ [}  (#θ ä9$ s% { )هلا، ، جميبني)١ } ßøt wΥ (#θ ä9'ρ é& ;ο §θ è% { )يف القتال، )٢ ،}  (#θ ä9'ρ é&uρ 

<¨ ù't/ 7‰ƒ Ï‰x© { )أرادوا بالقوة كثرة العدد وبالبأس الشديد :  عند احلرب، قال مقاتل)٣

ã  {الشجاعة، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرهتم بذلك مث قالوا،  øΒ F { $ # u ρ 

Å7 ø‹ s 9 Î) { )لقتال وتركه، ، أيتها امللكة يف ا)٤}  “ Ì ÝàΡ $ $ s ù { )من الرأي، )٥ ،

}  # s Œ$ t Β t  Ì ãΒ ù' s  . ألمرك مطيعني، جتدين )٦( } ∪⊃⊃∩ ?

]٣٤ [}  ôM s9$ s% { )بلقيس جميبة هلم عن التعريض للقتال، )٧ ،}  ¨β Î) x8θ è= ßϑ ø9 $# 

# sŒ Î) (#θ è= yz yŠ ºπ tƒ ö s% { )عنوة، )٨ ،}  $ yδρ ß‰ |¡ øù r& { )خربوها، )٩ }  (# þθ è= yè y_ uρ nο ¢• Ïã r& 

!$ yγ Î= ÷δ r& \' ©! ÏŒ r& ( { )أي أهانوا أشرافها وكرباءها، كي يستقيم هلم األمر حتذرهم )١٠ ،

مسري سليمان إليهم ودخوله بالدهم، وتناهى اخلرب عنها هاهنا، فصدق اهللا قوهلا 
y7  {: فقال Ï9≡ x‹ x. uρ šχθ è= yè ø tƒ ∩⊂⊆∪ { )أي كما قالت هي يفعلون)١١ ، . 

                                                 
 . ٣٣: سورة النمل آية ) ١(
 . ٣٣: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٣٣: ة النمل آية سور) ٦(
 . ٣٤: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة النمل آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة النمل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٢ 

'ÎoΤÎ)uρ î’  {: مث قالت] ٣٥[ s#Å™ öãΒ ΝÍκö s9Î) 7π −ƒ Ï‰yγ Î/ { )واهلدية هي العطية على طريق )١ ،

قد سيست وساست، فقالت للمأل من املالطفة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة 
إين مرسلة إليهم أي إىل سليمان وقومه هبدية أصانعه هبا عن ملكي وأختربه هبا : قومها

أملك هو أم نيب؟ فإن يكن ملكا قبل اهلدية وانصرف، وإن كان نبيا مل يقبل اهلدية ومل 
8ο  {: يرضه منا إال أن نتبعه على دينه، فذلك قوله تعاىل t Ïß$ oΨ sù zΝ Î/ ßì Å_ ö tƒ 

tβθ è= y™ ö ßϑ ø9 ، فأهدت إليه، فانطلق الرسول باهلدايا، وأقبل اهلدهد )٢( } ∪∋⊃∩ #$

 . مسرعا إىل سليمان فأخربه اخلرب كله، مث رد سليمان اهلدية
 أَُتِمدُّوَنِني ِبَماٍل فََما آَتاِنَي اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتْم قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ

 .... ِبَهِديَِّتكُْم َتفَْرُحونَ
$  {: كما قال اهللا تعاىل] ٣٦[ £ϑ n= sù u !% y` z≈ yϑ ø‹ n= ß™ tΑ$ s% Ç tΡρ ‘‰ Ïϑ è? r& 5Α$ yϑ Î/ !$ yϑ sù u Ç8 s?# u 

ª! ×  {، أعطاين اهللا من النبوة والدين واحلكمة وامللك، )٣( } #$ ö yz { )أفضل، )٤ ،

}  !$ £ϑ Ï iΒ Ν ä39 s?# u ö≅ t/ Ο çFΡ r& ö/ ä3 ÏG −ƒ Ï‰ pκ Í5 tβθ ãm t ø s? ∩⊂∉∪ { )ألنكم أهل مفاخرة يف الدنيا )٥ ،

ومكاثرة هبا تفرحون بإهداء بعضكم إىل بعض، فأما أنا فال أفرح هبا وليست الدنيا 
طاين منها ما مل يعط أحدا، ومع ذلك من حاجيت ألن اهللا تعاىل قد مكنين فيها وأع

 . أكرمين بالدين والنبوة، مث قال للمنذر بن عمرو وأمري الوفد

                                                 
 . ٣٥: سورة النمل آية ) ١(
 . ٣٥: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٣٦:  سورة النمل آية )٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٣ 

]٣٧ [}  ôìÅ_ ö‘ $# öΝÍκö s9Î) { )باهلدية )١ ،}  Νßγ ¨Ψt Ï?ù'uΖn= sù 7Šθ ãΨèg¿2 ω Ÿ≅t6 Ï% Μ çλm; { )ال )٢ ،

$  {طاقة هلم،  pκÍ5 Νåκ̈]y_ Ì÷‚ ãΖs9uρ !$ pκ÷]ÏiΒ { )دهم وهي سبأ، ، أي من أرضهم وبال)٣}  \' ©!ÏŒr& 

öΝèδ uρ tβρ ãÉó≈|¹ ∩⊂∠∪ { )ذليلون إن مل يأتوين مسلمني، قال وهب وغريه من أهل )٤ ،

 هذا قد عرفت واهللا ما: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت: الكتب
إين قادمة عليك مبلوك قومي حىت أنظر ما أمرك : مبلك وما لنا به طاقة، فبعثت إىل سليمان

 . وما تدعو إليه من دينك فأقبل سليمان حينئذ على جنوده

]٣٨ [}  tΑ$ s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (#àσn= yϑ ø9$# öΝä3•ƒ r&  Í_‹Ï?ù'tƒ $ pκÅ−öyè Î/ Ÿ≅ö6 s% β r& ’ÎΤθ è?ù'tƒ šÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊂∇∪ { )٥( ،

طائعني، واختلفوا يف السبب الذي ألجله أمر سليمان : أي مؤمنني، وقال ابن عباس
ألن سليمان علم أهنا إن أسلمت حيرم عليه ماهلا فأراد : بإحـضار عرشها، فقال أكثرهم

لرييها قدرة اهللا وعظم سلطانه يف :  عليه أخذه بإسالمها، وقيليأخذ سريرها قبل أن حيرم
ألنه أعجبته صفته ملا وصفه اهلدهد فأحب أن : معجزة يأيت هبا يف عرشها، وقال قتادة

 . أراد أن يأمر بتنكره وتغيريه ليخترب بذلك عقلها: قال ابن زيد. يراه

]٣٩ [}  tΑ$ s% ×MƒÌøÏã zÏiΒ ÇdÉf ø9$# { )العفريت : ، وهو املارد القوي، قال ابن عباس)٦

القوي الشديد، : الغليظ، قال الفراء: وقال الربيع.  هو اخلبيث-وقال الضحاك . الداهية
$O  {ه، هو صخرة اجلين وكان مبرتلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرف. وقيل tΡr& y7‹Ï?# u Ïµ Î/ 

                                                 
 . ٣٧: سورة النمل آية ) ١(
 . ٣٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٤ 

Ÿ≅ ö6 s% β r& tΠθ à) s?  ÏΒ y7 ÏΒ$ s) ¨Β ( { )أي من جملسك الذي تقضي فيه، قال ابن عباس)١ ، :

’  {وكان له كل غداة جملس يقضي فيه إىل متسع النهار،  Î oΤ Î) uρ Ïµ ø‹ n= tã { )أي على )٢ 

“;  {محله  Èθ s) s9 × ÏΒ r& ∩⊂∪ { )يد أسرع أر:  على ما فيه من اجلواهر، فقال سليمان)٣

 . من هذا

$tΑ  {فــ ] ٤٠[ s% “ Ï% ©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )واختلفوا فيه فقال )٤ ،

 أكثر وقال. هو ملك من املالئكة أيد اهللا به نبيه سليمان: وقيل. هو جربيل: بعضهم
هو آصف بن برخيا، وكان صديقا يعلم اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به : املفسرين

إمنا هو سليمان، قال له عامل من بين : أجاب وإذا سئل به أعطى، وقال حممد بن املنكدر
$O  {: إسرائيل آتاه اهللا علما وفهما tΡr& y7‹ Ï?# u Ïµ Î/ Ÿ≅ö6 s% β r& £‰s?ötƒ y7 ø‹s9Î) y7èùösÛ 4 { )قال )٥ ،

هات، قال أنت النيب ابن النيب، وليس أحد أوجه عند اهللا منك فإن دعوت اهللا : سليمان
: صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش يف الوقت، وقوله تعاىل: وطلبت إليه كان عندك، فقال

}  Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰s?ötƒ y7 ø‹s9Î) y7 èùösÛ 4 { )يعين من قبل أن يرجع إليك .  قـال سعيد بن جبري)٦

قبل أن : قال قتادة. أقصى من ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك
. يعين إدامة النظر حىت يرتد الطرف خاسئا: وقال جماهد. مد البصريأتيك الشخـص من 

$  {متد عينيك فال ينتهي طرفك إىل مداه، حىت أمثله بني يديك : قال وهب £ϑ n= sù 

                                                 
 . ٣٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ٣٩: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٥ 

çν#uu‘ { )يعين رأى سليمان العرش، )١ ،}  #…É)tG ó¡ãΒ …çν y‰ΖÏã { )حمموال إليه من مأرب )٢ ،

$tΑ  {إىل الشام يف قدر ارتداد الطرف،  s% #x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒ sù ’În1u‘ þ’ ÎΤuθ è= ö6 u‹Ï9 ãä3ô© r&u { )نعمه، )٣ ،

}  ÷Πr& ãàø.r& ( { )فال أشكرها، )٤ ،}  tΒ uρ ts3x© $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãä3ô±o„ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( { )أي يعود )٥ ،

نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به متام النعمة ودوامها، ألن الشكر قيد النعمة املوجودة 
tΒ  {وصيد النعمة املفقودة،  uρ txx. ¨βÎ* sù ’ În1u‘ @ Í_ xî { )عن شكره )٦ ،}  ×Λq Ìx. 

 . ، بأفضال على من يكفر نعمه)٧( } ∪⊂⊇∩

$tΑ  {: قوله تعاىل] ٤١[ s% (#ρ ãÅj3tΡ $ oλm; $ pκy− ötã { )غريوا سريرها إىل حال : ، يقول)٨

هو أن يزاد فيه وينقص منه، وروي أنه جعل أسفله : تنكره إذا رأته، قال قتادة ومقاتل
 öÝàΖtΡ  {أعاله وأعاله أسفله، وجعل مكان اجلوهر األمحر أخضر ومكان األخضر أمحر، 

ü“ Ï‰tG öκsEr& { )إىل عرشها فتعرفه، )٩ ،}  ôΘr& ãβθä3s? zÏΒ { )اجلاهلني، )١٠ ،}  t Ï% ©!$# Ÿω 

tβρ ß‰tG öκu‰ ∩⊆⊇∪ { )إليه، إمنا محل سليمان على ذلك كما ذكره وهب وحممد بن كعب )١١ ،

                                                 
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ١(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٤١: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٤١: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٤١: سورة النمل آية ) ١٠(
 . ٤١: سورة النمل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٦ 

أن الشياطني خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار اجلن وذلك أن أمها : وغريمها
ولدت له ولدا ال ينفكون من تسخري سليمان وذريته من بعده، فأساؤوا كانت جنية، وإذا 

إن يف عقلها شيئا وإن رجلها كحافر احلمار وأهنا شعراء : الثناء عليها ليزهدوه فيها وقالوا
 . الساقني فأراد سليمان أن خيترب عقلها بتنكري عرشها، وينظر إىل قدميها ببناء الصرح

]٤٢ [}  $ £ϑ n= sù ôNu!% y` Ÿ≅Š Ï% { )هلا )١ ،}  #x‹s3≈ yδ r& Å7ä© ótä ( ôM s9$ s% …çµ̄Ρr( x. uθ èδ 4 { )٢( 
كانت حكيمة مل : وقال عكرمة. ها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاعرفته لكن: قال مقاتل

كأنه هو فعرف : تقل نعم خوفا من أن تكذب، ومل تقل ال خوفا من التكذيب، قـالت
اشتبه عليها أمر العرش ألهنا تركته يف : سليمان كمال عقلها حيث مل تقر ومل تنكر وقيل

هلا فإنه عرشك فما أغىن عنك إغالق بيت خلف سبعة أبواب مغلقة واملفاتيح معها، قيل 
$  {: األبواب، فقالت uΖ Ï?ρ é&uρ zΟù= Ïè ø9$# { )بصحة نبوة سليمان باآليات املتقدمة من أمر )٣ 

$ ÏΒ  {اهلدية والرسل،  yγ Î= ö7s% { )من قبل اآلية يف العرش )٤ ،}  $ ¨Ζä.uρ tÏΗ Í>ó¡ãΒ 

$  {: قوله: ، منقادين طائعني ألمر سليمان، وقيل)٥( } ∪⊅⊇∩ uΖ Ï?ρ é&uρ zΟù= Ïè ø9$# ÏΒ $ yγ Î=ö7s% { )٦( 
وأوتينا العلم باهللا وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه املرأة، وكنا : قاله سليمان، يقول

مها وجميئها طائعة من قبل جميئها معناه وأوتينا العلم بإسال: وقيل. مسلمني، هذا قول جماهد
 . وكنا مسلمني طائعني هللا

                                                 
 . ٤٢: سورة النمل آية ) ١(
 . ٤٢: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٢: ة سورة النمل آي) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٧ 

$  {  قوله] ٤٣[ yδ £‰|¹ uρ $ tΒ M tΡ% x. ß‰ç7÷è ¨? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( { )أي منعها ما كانت )١ 

، أي صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة تعبد من دون اهللا وهو الشمس أن تعبد اهللا
معناه ما صدها عن عبادة اهللا : وقيل. يف حمل الرفع) ما( اهللا، فعلى هذا التأويل يكون
: وقيل. إن يف عقلها شيئا بل ما كانت تعبد من دون اهللا: نقصان عقلها كما قالت اجلن

ن ذلك وحال بينها وبينه معناه وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون اهللا أي منعها م
$  {نصبا، ) ما( فيكون حمل pκ̈ΞÎ) ôM tΡ% x. ÏΒ 7Θöθ s% t ÌÏ≈ x. ∩⊆⊂∪ { )هذا استئناف أخرب اهللا )٢ ،

 .  عبادة الشمستعاىل أهنا كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ومل تعرف إال

$ %Ÿ≅ŠÏ  {: قوله] ٤٤[ oλm; ’ Í?äz ÷Š$# yy ÷¢Ç9$# ( { )اآلية، وذلك أن سليمان أراد أن ينظر )٣ 

يها كحافر إن رجل: إىل قدميها وساقيها من غري أن يسأهلا كشفها ملا قالت الشياطني
بيتا : احلمار وهي شعراء الساقني، أمر الشياطني فبنوا له صرحا أي قصرا من زجاج، وقيل

الصرح صحن الدار وأجرى حتته املاء فكان الواحد إذا : من زجاج كأنه املاء بياضا وقيل
ادخلي : إمنا بىن الصرح ليخترب عقلها وفهمها، فلما جاءت قيل هلا: وقيل. رآه ظنه ماء

$  {، الصرح £ϑ n= sù çµ ø?r&u‘ çµ ÷G t6 Å¡ym Zπ ¤f ä9 { )وهي معظم املاء، )٤ ،}  ôM xt±x.uρ tã $ yγ øŠs%$y™ 

 لتخوضه إىل سليمان فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدما وساقا إال أهنا )٥( } 4

$tΑ  {كانت شعراء الساقني، فلما رأى سليمان ذلك  s% …çµ̄ΡÎ) Óy ÷|À ×Š§yϑ •Β { )مملس )٦ ،

                                                 
 . ٤٣: سورة النمل آية ) ١(
 . ٤٣: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٨ 

ÏiΒ tƒ  {و، مست Í‘# uθ s% 3 { )وليس مباء، مث إن سليمان دعاها إىل اإلسالم وكانـت )١ 

ôM  {قـد رأت حـال العرش والصرح فأجابت،  s9$ s% Å_Uu‘ ’ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß  Å¤ øtΡ { )٢( ،

: ملا رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من اهللا فقالت: بالكفر، وقال مقاتل
àMôϑ  {رب إين ظلمت نفسي بعبادة غريك،  n= ó™ r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊆⊆∪ { )٣( 

إهنا ملا بلغت الصرح فظنته جلة، قالت يف نفسها إن : أي أخلصت له التوحيد، وقيل
àM  {: سليمان يريد أن يغرقين، وكان القتل علي أهون من هذا فقوهلا ôϑ n= sß  Å¤ øtΡ { )٤( 

 . تعين بذلك الظن
قوله تعاىل َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِإلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا أَِن اْعُبُدوا اللََّه فَِإذَا ُهْم فَِريقَاِن 

 ... َيْخَتِصُمونَ
$!  }  ô‰s)s9uρ قوله] ٤٥[ oΨ ù= y™ ö‘ r& 4’n< Î) yŠθ ßϑ rO öΝèδ% s{r& $ ·s Î=≈ |¹ Èβ r& { )أي أن، )٥ ،}  

(#ρ ß‰ç7ôã *sŒÎ#  {، وحده، )٦( } #$!© #$ sù öΝèδ Èβ$ s)ƒ Ìsù { )مؤمن وكافر، )٧ ،}  šχθßϑ ÅÁ tG øƒs† 

$tΑ  {: اختصامهم ما ذكر يف سورة األعراف، يف الدين، قال مقاتل و)٨( } ∪∋⊇∩ s% _| yϑ ø9$# 

                                                 
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ١(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٤: ل آية سورة النم) ٤(
 . ٤٥: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة النمل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٥٩ 

t Ï% ©!$# (#ρ çy9 ò6tFó™ $# ∅ÏΒ Ïµ ÏΒöθ s% t Ï%©#Ï9 (#θ àÏèôÒ çG ó™ $# ôyϑ Ï9 ztΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ { )إىل قولـه)١ ، :}  
ßx Î=≈|Á≈ tƒ $ oΨ ÏKø$# $ yϑ Î/ !$ tΡß‰Ïè s? β Î) |MΨä. zÏΒ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∠∪ { )٢( . 

$tΑ  {فــ ] ٤٦[ s% { )هلـم صـاحل، )٣ ،}  ÉΘöθ s)≈ tƒ zΟÏ9 tβθ è= Éf ÷ètG ó¡n@ 

Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ { )بالبالء والعقوبـة، )٤ ،}  Ÿ≅ö6 s% Ïπ uΖ|¡ys ø9$# ( { )العافية والرمحة، )٥ ،}  
Ÿω öθ s9 { )هال )٦ ،}  šχρ ãÏøó tFó¡n@ ©!$# { )بالتوبـة مـن كفـركـم، )٧ }  öΝà6¯= yè s9 

šχθ ßϑ ym öè? ∩⊆∉∪ { )٨( . 

]٤٧ [}  (#θ ä9$ s% $ tΡ ÷ ¨ ©Û y7  {، أي تشاءمنا، وأصله تطرينا، )٩( } #$ Î/  yϑ Î/ uρ 

y7 tè ¨Β 4 { )ألنه أمسك عنهم : وقيل. وإمنا قالوا ذلك لتفرق كلمتهم: ، قيل)١٠

أصابنا هذا الضر والشدة من شؤمك وشؤم :  الوقت وقحطوا فقالوااملطر يف ذلك
$tΑ  {أصحابك،  s% öΝ ä. ç È∝ ¯≈ sÛ y‰Ζ Ïã «! ، أي ما يصيبكـم من اخلري والشر )١١( } ) #$

ي طائرا لسرعة نزوله باإلنسان فإنه ال شيء عند اهللا بأمره وهو مكتوب عليكم، مس

                                                 
 . ٧٥: سورة األعراف آية ) ١(
 . ٧٧: سورة األعراف آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٦: ورة النمل آية س) ٦(
 . ٤٦: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٤٧: سورة النمل آية ) ١٠(
 . ٤٧: سورة النمل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٠ 

: وقيل. الشؤم أتاكم من عند اهللا لكفركم: أسرع من قضاء حمتوم، قال ابن عباس
≅ö  {. طائركم أي عملكم عند اهللا، مسي طائرا لسرعة صعوده إىل السماء t/ óΟ çFΡ r& 

×Π öθ s% tβθ ãΖ tF ø è? ∩⊆∠∪ { )ختتربون باخلري والشر، نظريه قوله تعاىل: ، قال ابن عباس)١ :

}  Ν ä.θ è= ö7 tΡ uρ Î h ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ø: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( { )تعذبون: ب القرظي، وقال حممد بن كع)٢ . 

%šχ  {: قوله تعاىل] ٤٨[ x. uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ، يعين مدينة مثود وهي )٣( } #$

èπ  {احلجر،  yè ó¡ Î@ 7Ý ÷δ u‘ { )من أبناء أشرافهم، )٤ ،}  šχρ ß‰ Å¡ ø ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

Ÿω uρ šχθ ßs Î= óÁ ãƒ ∩⊆∇∪ { )وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة وهم غواة قوم )٥ ،

 . نوا يعملون باملعاصيصاحل ورأسهم قدار بن سالف، وهو الذي توىل عقرها كا

]٤٩ [}  (#θ ä9$ s% (#θ ßϑ y™$ s)s? «!$$ Î/ { )احلفوا باهللا أيها : ، حتالفوا، يقول بعضهم لبعض)٦

فعل املاضي، يعين حمله نصب على ال: القوم، وموضع تقامسوا جزم على األمر، وقال قوم
çµ…  {قالوا متقامسني باهللا، : أهنم حتالفوا وتواثقوا، تقديره ¨ΖtG ÍhŠu; ãΨ s9 { )لنقتلنه بياتا : ، أي)٧

&ã…  {أي ليال،  s#÷δ r&uρ { )أي قومه الذين أسلموا معه، وقرأ األعمش ومحزة )٨ ،

بالتاء فيهما وضم الم الفعل على اخلطاب، وقرأ اآلخرون ) لتقولن( و) لتبيتنه( والكسائي

                                                 
 . ٤٧: سورة النمل آية ) ١(
 . ٣٥: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة النمل آية ) ٣(
  .٤٨: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦١ 

ΟèO £s9θ¢  {بالنون فيهما وفتح الم الفعل،  à)uΖs9 Ïµ Íh‹Ï9uθ Ï9 { )أي لويل دمـه، )١ ،}  $ tΒ 

$ tΡô‰Íκy− { )مـا حضرنا، )٢ }  y7 Î= ôγ tΒ Ï& Î#÷δ r& { )أي إهالكهم، وال ندري من قتله، )٣ ،

$  {ومن فتح امليم فمعناه هالك أهله،  ¯ΡÎ)uρ šχθ è%Ï‰≈ |Á s9 ∩⊆∪ { )يف قولنا ما شهدنا )٤ ،

 . ذلك

]٥٠ [}  (#ρ ãs3tΒ uρ #\ò6tΒ { )غدروا غدرا حني قصدوا تبييت صاحل والفتك به، )٥ 

}  $ tΡös3tΒ uρ #\ò6tΒ { )هم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم، ، جزينا)٦}  öΝèδuρ Ÿω 

šχρ ããè ô±o„ ∩∈⊃∪ { )٧( . 

]٥١ [}  öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã öΝÏδ Ìõ3tΒ $ ¯Ρr& { )بفتح ) أنا( ، قرأ أهل الكوفة)٨

  {بالكسر على االستئناف، ) إنا( األلف ردا على العاقبة، أي أنا دمرناهم، وقرأ اآلخرون
öΝßγ≈ tΡö̈Β yŠ { )قال ابن عباس رضي واختلفوا يف كيفية هالكهم،. ، أي أهلكناهم التسعة)٩ 

أرسل اهللا املالئكة تلك الليلة إىل دار صاحل حيرسونه فأتى التسعة دار صاحل : اهللا عنهما
: قال مقاتل. شاهرين سيوفهم فرمتهم املالئكة باحلجارة من حيث يرون املالئكة، فقتلهم

                                                 
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٥٠ :سورة النمل آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٥١: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٥١: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٢ 

نزل يف سفح جبل ينظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صاحل، فجثـم عليهـم اجلبـل 
öΝßγ  {ـم، فأهلكه tΒ öθ s% uρ tÏè uΗ ød r& ∩∈⊇∪ { )أهلكهم اهللا بالصيحة)١ ، . 

]٥٢ [}  š ù= ÏFsù öΝßγ è?θ ã‹ç/ Oπ tƒ Íρ% s{ { )نصـب علـى احلـال أي خاليـة، )٢ ،}  
$ yϑ Î/ (#þθ ßϑ n= sß 3 { )أي بظلمهم وكفرهم، )٣ ،}  χ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ { )لعربة، )٤ ،}  

5Θöθ s)Ïj9 šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∈⊄∪ { )قدرتنا)٥ ، . 

]٥٣ [}  $ uΖøŠpgΥr& uρ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ { )كان الناجون : ، يقال)٦

 . منهم أربعة آالف

$  {: قوله تعاىل] ٥٤[ »Ûθ ä9uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 šχθ è?ù's?r& sπ t±Ås≈ xø9$# { )وهـي الفعلة )٧ 

óΟçFΡr&uρ šχρ  {القبيحـة،  çÅÇö7è? ∩∈⊆∪ { )معناه يرى : وقيل. ، أي تعلمون أهنا فاحشة)٨

 . بعضكم بعضا وكانوا ال يستترون عتوا منهم

]٥٥ [}  öΝä3§Ψ Î← r& tβθ è?ù'tG s9 tΑ% y Ì̀h9$# Zο uθ öκy− ÏiΒ ÈβρßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ö≅ t/ ÷ΛäΡ r& ×Πöθ s% šχθ è= yγ øgrB 

∩∈∈∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٥١: سورة النمل آية ) ١(
 . ٥٢: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٥٤: ية سورة النمل آ) ٧(
 . ٥٤: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٥٥: سورة النمل آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٣ 

قوله تعاىل فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه ِإلَّا أَنْ قَالُوا أَْخِرُجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم ِإنَُّهْم أَُناٌس 
 .... َيَتطَهَُّرونَ

]٥٦ [}  * $ yϑ sù šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿÏµ ÏΒ öθ s% HωÎ) βr& (#þθ ä9$ s% (#þθã_ Ì÷z r& tΑ#u 7Þθä9 ÏiΒ öΝä3ÏG tƒ ös% ( 

öΝßγ ¯ΡÎ) Ó¨$ tΡé& tβρ ã£γ sÜtG tƒ ∩∈∉∪ { )من أدبار الرجال)١  . 

]٥٧ [}  çµ≈ oΨø‹yfΡr'sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&tøΒ $# $ yγ≈ tΡö‘ £‰s% { )قضينا عليها وجعلناها )٢ ،

zÏΒ š  {بتقديرنا،  ÎÉ9≈ tó ø9$# ∩∈∠∪ { )ني يف العذاب، أي الباق)٣ . 

]٥٨ [}  $ tΡösÜøΒ r&uρ ΝÎγ øŠn= tæ #\sÜ¨Β ( { )وهو احلجارة، )٤ ،}  u!$ |¡sù { )فبئس، )٥ }  
ãsÜtΒ t Í‘ x‹Ζßϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )٦( . 

È≅è% ß‰ôϑ  {: قوله تعاىل] ٥٩[ pt ø:$# ¬! { )هذا خطاب لرسول اهللا)٧ ،  أمر أن حيمد 

≈íΝ  {على مجيع نعمه، : قيلاهللا على هالك كفار األمم اخلالية، و n= y™ uρ 4’ n?tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã šÏ% ©!$# 

#’ s∀sÜô¹ ≈íΝ  {  هم األنبياء واملرسلون، دليله قوله: ، قال مقاتل)٨( } 3 #$ n= y™ uρ ’n?tã 

šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ { )هم أصحاب حممد: ، وقال ابن عباس يف رواية أيب مالك)٩  .

                                                 
 . ٥٦: سورة النمل آية ) ١(
 . ٥٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٥٩: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٥٩: مل آية سورة الن) ٨(
 . ١٨١: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٤ 

 ª!!#u îöyz  {هم املؤمنني من السابقني والالحقني، :  وقيل هم أمة حممد. وقال الكليب

$ ¨Β r& šχθ ä.Îô³ç„ ∩∈∪ { )بالياء، وقرأ اآلخرون ) يشركون( :، قرأ أهل البصرة وعاصم)١

آهللا : بالتاء، خياطب أهل مكة وفيه إلزام احلجة على املشركني بعد هالك الكفار، يقول
أن اهللا جنى من عبده من اهلالك، واألصنام : خري ملن عبده أم األصنام خري ملن عبدها واملعىن

 .  تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب هبممل

]٦٠ [}  ô̈Β r& t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ { )معناه آهلتكم خري أم الذي خلق )٢ ،

&tΑt“Ρr  {السمـاوات واألرض،  uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ { )يعنـي املـطـر، )٣ ،

}  $ uΖ÷Fu; /Ρr'sù Ïµ Î/ t,Í← !#y‰tn { )احلديقة البستان احملاط : اتني مجع حديقة، قال الفراء، بس)٤

šV#sŒ 7πyf  {عليه، فإن مل يكن عليه حائط فليس حبديقة،  ôγ t/ { )أي منظر حسن )٥ ،

$  {احلسن يبتهج به من يراه، : والبهجة ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3s9 β r& (#θ çG Î6 .⊥è? !$ yδ tyf x© 3 { )أي )٦ ،

، استفهام على طريق )٧( } µ≈s9Ïr& yì̈Β «!$# 4×  {. ما ينبغي لكم، ألنكـم ال تقدرون عليها

≅ö  {. اإلنكار أي هل معه معبود سواه يعينه على صنعه بل ليس معه إله t/ öΝèδ 

×Πöθ s% { )يعين كفار مكة، )٨ ،}  tβθ ä9Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪ { )يشركون)٩  . 
                                                 

 . ٥٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٦٠: ورة النمل آية س) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٥ 

]٦١ [}  ̈Β r& Ÿ≅ yèy_ uÚö‘ F{$# #Y‘# ts% { )ال متيد بأهلهـا، )١ ،}  Ÿ≅ yè y_ uρ 

!$ yγ n=≈ n= Åz { )وسطهـا )٢ ،}  #\≈ yγ ÷Ρr& { )تطرد بامليـاه، )٣ }  Ÿ≅ yè y_ uρ $ oλm; 

† Å›≡uρ u‘ { )جباال ثوابت، )٤ ،}  Ÿ≅ yè y_ uρ š ÷t/ Ç÷ƒ tós t7ø9$# { )العـذب )٥ ،

“¹#  { واملـالـح، Å_% tn 3 { )مانعا لئال خيتلط أحدمها باآلخر، )٦ }  ×µ≈s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ 

öΝèδ çsYò2 r& Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∉⊇∪ { )توحيد رهبم وسلطانه)٧ ، . 

]٦٢ [}  ̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# { )الـمـكـروب اجملهود، )٨ ،}  #sŒÎ) çν% tæyŠ 

ß#Ï±õ3tƒ uρ uþθ ¡9$# { )الضر، )٩ ،}  öΝà6è= yè ôf tƒ uρ u!$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# 3 { )سكاهنا يهلك قرنا )١٠ ،

. جعلكم خلفاء اجلن يف األرض: وقيل.  خلفاءكـمجيعل أوالدكـم: وقيل. وينشئ آخر
}  ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s? ∩∉⊄∪ { )قرأ أبو عمرو بالياء واآلخرون )١١ ،

 . بالتاء

                                                 
 . ٦١: سورة النمل آية ) ١(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٦١: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٦٢: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٦٢: سورة النمل آية ) ١٠(
 . ٦٢: سورة النمل آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٦ 

]٦٣ [}  ̈Β r& öΝà6ƒ Ï‰ôγ tƒ ’ Îû ÏM≈ yϑè= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ { )إذا سافرمت، )١ }  tΒ uρ ã≅ Å™ öãƒ 

yx≈ tƒÌh9$# #Mô³ç0 š ÷t/ ô“ y‰tƒ ÿÏµ ÏFuΗ ÷qu‘ 3 { )أي قدام املطر، )٢ }  ×µ≈s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 ’ n?≈ yès? ª!$# $ £ϑtã 

šχθ à2Îô³ç„ ∩∉⊂∪ { )٣( . 

 ... ْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّهقوله تعاىل أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَم
]٦٤ [}  ̈Β r& (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ { )بعد املوت، )٤ ،}  tΒ uρ /ä3è% ã—ötƒ zÏiΒ 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )أي من السماء املطر ومن األرض النبات، )٥ ،}  ×µ≈ s9Ïr& yì̈Β «!$# 4 ö≅ è% 

(#θ è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ öç/ { )حجتكـم علـى قولكـم أن مـع اهللا إهلـا آخر)٦ ، .}  β Î) óΟçFΖä. 

šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩∉⊆∪ { )٧( . 

]٦٥ [}  ≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$# 4 { )نزلت يف )٨ ،

$  { عن وقت قيام الساعة،  املشركني حيث سألوا النيب tΒ uρ tβρâßêô±o„ tβ$ −ƒ r& { )مىت، )٩ ،

}  šχθ èWyè ö7ãƒ ∩∉∈∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٦٣: سورة النمل آية ) ١(
 . ٦٣: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٦٥: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٦٥: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٧ 

]٦٦ [}  È≅ t/ x8u‘≡̈Š$# öΝßγ ßϑ ù= Ïæ { )أدرك( :، قرأ أبو جعفر وابن كثري وأبو عمرو)١ (

أدركه علمي إذا حلقه وبلغه، يريد ما جهلوا يف : على وزن أفعل أي بلغ وحلق، كما يقال
Îû Íο’  {يدرك علمهم، : وقال جماهد. الدنيا وسقط علمه عنهم أعلموه يف اآلخرة tÅz Fψ$# 

بل علموا يف اآلخرة : قال مقاتل. ، ويعلموهنا إذا عاينوها حني ال ينفعهم علمهم)٢( } 4

≅ö  {: حني عاينوها ما شكوا وعموا عنه يف الدنيا وهو قوله t/ öΝèδ ’Îû 7e7 x© $ pκ÷]ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ 

$ yγ ÷ΨÏiΒ { )يعين هم اليوم يف شك من الساعة وقرأ اآلخرون بل ادارك موصوال مشددا )٣ ،

معناه : مع األلف بعد الدال املشدد، يعين تدارك وتتابع علمهم يف اآلخرة وتالحق، وقيل
نة، وهم يف شك منها يف وقتهم، فيكون اجتمع علمهم حني عاينوها يف اآلخرة أهنا كائ

هل تدارك وتتابع علمهم بذلك يف : هو على طريق االستفهام، معناه: مبعىن األول، وقيل
مل يتتابع وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ومل يدركوه، ألن يف االستفهام : اآلخرة؟ يعين

بفتح األلف على ) أدارك( بإثبات الياء،) بلى( ضربا من اجلحد يدل عليه، قراءة ابن عباس
مل يدرك، ومجلة القول فيه أن اهللا أخرب أهنم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي : االستفهام، يعين

علمهم يف اآلخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت علومهم خمتلفة يف 
نيا ما أدركوا هاهنا لو ومعناه لو أدركوا يف الد) بل( الدنيا، وذكر علي بن عيسى أن معىن

  {. يف اآلخرة مل يشكوا بل هم يف شك منها، بل هم اليوم يف الدنيا يف شك من الساعة
ö≅ t/ Νèδ $ yγ ÷Ψ ÏiΒ tβθßϑ tã ∩∉∉∪ { )هلة يقول هم ج: قال الكليب. ، مجع عم وهو األعمى القلب)٤

 . هبا

                                                 
 . ٦٦: سورة النمل آية ) ١(
 . ٦٦: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة النمل آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٨ 

]٦٧ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. { )يعين مشركي مكة، )١ ،}  #sŒÏr& $ ¨Ζä. $ \/≡tè? !$ tΡäτ !$ t/# uuρ 

$ ¨ΖÍ← r& šχθã_ t÷‚ ßϑ s9 ∩∉∠∪ { )أئنا( غري مستفهم) إذا( ، من قبورنا أحياء، قرأ أهل املدينة)٢ (

هبمزتني أننا بنونني، وقرأ اآلخرون ) أئنا( باالستفهام، وقرأ ابن عامر والكسائي
 . باستفهامها

]٦٨ [}  ô‰s)s9 $ tΡô‰Ïã ãρ #x‹≈ yδ { )أي هذا البعث، )٣ ،}  ßøt wΥ $ tΡäτ !$ t/# uuρ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% { )أي من قبل حممد وليس ذلك بشيء )٤ ،}  ÷βÎ) !#x‹≈ yδ { )ما هذا، )٥ ،}  Hω Î) 

çÏÜ≈ y™ r& tÏ9̈ρ F{$# ∩∉∇∪ { )أحاديثهم وأكاذيبهم اليت كتبوها)٦ ، . 

]٦٩ [}  ö≅ è% (#ρ çÅ™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏΒ Ìôf ãΚ ø9$# ∩∉∪ { )٧( . 

]٧٠ [}  Ÿω uρ ÷β t“ øt rB öΝÎγ öŠn= tæ { )وإعراضهم عنك، ، على تكذيبهم إياك )٨}  Ÿω uρ 

ä3s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ tβρ ãä3ôϑ tƒ ∩∠⊃∪ { )نزلت يف املستهزئني الذين اقتسموا أعقاب مكة)٩  . 

]٧١ [}  šχθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôãuθ ø9$# β Î) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩∠⊇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٦٧: سورة النمل آية ) ١(
 . ٦٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٦٩: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٧٠: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٧١: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٦٩ 

]٧٢ [}  ö≅ è% # |¤ tã βr& tβθ ä3tƒ t∃ÏŠu‘ { )أي دنا وقرب، )١ ،}  Νä3s9 { )وقيل )٢ 

öΝÍκÍh5tÏ9 tβθ  {: تبعكـم واملعىن ردفكم أدخل فيه الالم كما أدخل يف قوله ç7yδötƒ ∩⊇∈⊆∪ { )٣( 
âÙ÷è  {نقدته مائة ونقدت له : الالم صلة زائدة كما تقول: قال الفراء t/ “ Ï% ©!$# 

šχθ è=É∨÷è tG ó¡n@ ∩∠⊄∪ { )من العذاب فحل هبم ذلك يوم بدر)٤  . 

]٧٣ [}  ¨β Î)uρ y7 −/u‘ ρ ä% s! @≅ ôÒsù ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# { )على أهل مكة حيث : تل، قال مقا)٥

≈Å3£  {مل يعجل عليهم العذاب،  s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω tβρ ãä3ô±o„ ∩∠⊂∪ { )ذلك)٦ ، . 

]٧٤ [}  ¨β Î) uρ y7 −/ u‘ ãΝ n= ÷è u‹ s9 $ tΒ  Å3 è? { )ختفـي، )٧ }  öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ $ tΒ uρ 

tβθ ãΖ Î= ÷è ãƒ ∩∠⊆∪ { )٨( . 

]٧٥ [}  $ tΒ uρ ôÏΒ 7π t7Í← !% yñ { )من مكتوم سر وخفي أمر وشيء ، أي مجلة غائبة )٩

’  {غائب،  Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. AÎ7•Β ∩∠∈∪ { )أي يف اللوح احملفوظ)١٠ ، . 

                                                 
 . ٧٢: سورة النمل آية ) ١(
 . ٧٢: سورة النمل آية ) ٢(
 . ١٥٤: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٧٢: مل آية سورة الن) ٤(
 . ٧٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٧٤: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٧٤: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٧٥: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٠ 

]٧٦ [}  ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# È à)tƒ 4’ n?tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) { )أي يبني هلم، )١ ،}  usYò2 r& 

“ Ï% ©!$# öΝèδ ÏµŠ Ïù šχθàÎ= tG øƒ s† ∩∠∉∪ { )إن أهل الكتاب اختلفوا : لكليب من أمر الدين، قال ا)٢

 . فيما بينهم فصاروا أحزابا يطعن بعضهم على بعض، فرتل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه
 .... قوله تعاىل َوِإنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمِنَني

]٧٧ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )يعنـي القــرآن )٣ ،}  “ Y‰çλm; ×πyϑ ôm u‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 

∩∠∠∪ { )٤( . 

]٧٨ [}  ¨β Î) š −/u‘  ÅÓø)tƒ { )يفصل، )٥ ،}  Νæη uΖ÷ t/ { )أي بني املختلفني يف )٦ ،

Ïµ  {الدين يـوم القيامـة،  Ïϑ õ3çt uθ  {، احلق، )٧( } 4 2¿ èδuρ â“ƒ Í–yêø9$# { )ملنيع فال يرد ، ا)٨

ÞΟŠ  {له أمر،  Î= yè ø9$# ∩∠∇∪ { )بأحواهلم فال خيفى عليه شيء)٩ ، . 

]٧٩ [}  ö≅ ©.uθ tG sù ’ n?tã «!$# ( š ¨ΡÎ) ’ n?tã Èd,ys ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩∠∪ { )البني)١٠  . 

                                                 
 . ٧٦: سورة النمل آية ) ١(
 . ٧٦: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٧٧:  النمل آية سورة) ٤(
 . ٧٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٧٩: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧١ 

]٨٠ [}  y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑ ø9$# { )يعين الكفار، )١ ،}  Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡è@ §Μ Á9$# u!% tæ‘$! $# #sŒÎ) 

(#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ ∩∇⊃∪ { )معرضني، فإن قيل ما معىن قوله)٢ ، :}  (#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ ∩∇⊃∪ { )٣( ،

 ذكره على سبيل التأكيد :وإذا كانوا صما ال يسمعون سواء ولوا أو مل يولوا؟ قيل
األصم إذا كان حاضرا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم باإلشارة، فإذا وىل : وقيل. واملبالغة

األصم إذا وىل مدبرا مث ناديته مل يسمع، كذلك الكافر ال : قال قتادة. مل يسمع ومل يفهم
ن إليه كامليت يسمع ما يدعى إليه من اإلميان، ومعىن اآلية أهنم لفرط إعراضهم عما يدعو

 . الذي ال سبيل إىل إمساعه، واألصم الذي ال يسمع

]٨١ [}  !$ tΒ uρ |MΡr& “ Ï‰≈ pκÍ5 Ç‘÷Κ ãè ø9$# { )بالتاء وفتحها ) هتدي( ، قرأ األعمش ومحزة)٤

ياء هاهنا ويف الروم، وقرأ اآلخرون هبادي بالياء على بنصب ال) العمي( على الفعل
tã óΟÎγ  {بكسر الياء، ) العمي( االسم، ÏFn=≈ n= |Ê ( { )أي ما أنت مبرشد من أعماه اهللا )٥ 

βÎ) ßìÏϑ  {عن اهلدى وأعمى قلبه عن اإلميان،  ó¡è@ { )ما تسمع، )٦ ،}  ω Î) tΒ ßÏΒ ÷σãƒ 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ { )آن أنه من اهللا، ، إال من يصدق بالقر)٧}  Νßγ sù šχθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩∇⊇∪ { )٨( 
 . خملصون

                                                 
 . ٨٠: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٠: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٨٠: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٨١: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨١: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٨١: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٨١: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٨١: سورة النمل آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٢ 

%sŒÎ)uρ yìs# *  {: قوله تعاىل] ٨٢[ uρ ãΑöθ s)ø9$# öΝÍκö n= tã { )وجب العذاب عليهم، وقال )١ ،

$  {إذا غضب اهللا عليهم، : قتادة oΨô_ t÷z r& öΝçλm; Zπ −/!#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟßγ ãΚ Ïk= s3è? { )واختلفوا )٢ ،

: وقال بعضهم. تكلمهم ببطالن األديان سوى دين اإلسالم: ال السدييف كالمها، فق
كالمها ما قال اهللا : وقيل. هذا كافر: كالمها أن تقول لواحد هذا مؤمن، وتقول آلخر

β¨  {: تعاىل r& }¨$ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ÿω tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∇⊄∪ { )تكلمهم بالعربية، : ، قال مقاتل)٣

إن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون خترب الناس أن أهل مكة مل يؤمنوا بالقرآن : فتقول
بفتح األلف أي بأن الناس، وقرأ الباقون بالكسر على ) أن الناس( والبعث، قرأ أهل الكوفة

وذلك حني : قال ابن عمر. وا بآيتنا ال يوقنون قبل خروجهااالستئناف، أي إن الناس كان
ال يؤمر مبعروف وال ينهى عن منكر، وقرأ سعيد بن جبري وعاصم اجلحدري وأبو رجاء 

: وبفتح التاء وختفيف الالم من الكلم وهو اجلرح، وقال أبو اجلوزاء) تكلمهم( :العطاردي
كل ذلك : قال) تكلم( أو) لمهمتك( سألت ابن عباس رضي اهللا عنهما عن هذه اآلية

 . تفعل، تكلم املؤمن وتكلم الكافر

tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٨٣[ tƒ uρ çà³øt wΥ ÏΒ Èe≅ à2 7π ¨Βé& % [ ö̀θ sù { )أي من كل قرن مجاعة، )٤ 

}  £ϑ ÏiΒ Ü> Éj‹s3ãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ { )وليس من هاهنا للتبعيض ألن مجيع املكذبني حيشرون، )٥ ،

}  ôΜ ßγ sù tβθãã y—θãƒ ∩∇⊂∪ { )هم حىت جيتمعوا مث يساقوا إىل النار، حيبس أوهلم على آخر)٦ . 

                                                 
 . ٨٢: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٢: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٨٢: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٨٣: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٣ 

]٨٤ [}  # ¨L ym #sŒÎ) ρ â!% y` { )يوم القيامـة، )١ ،}  tΑ$ s% { )اهللا هلم، )٢ ،}  
ΝçFö/¤‹Ÿ2 r& ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ óΟs9uρ (#θ äÜ‹Ït éB $ pκÍ5 $ ¸ϑ ù= Ïã { )ومل تعرفوهـا حق معرفتها، )٣ ،}  #sŒ$ ¨Β r& ÷ΛäΖä. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇⊆∪ { )حني مل تفكروا فيها ومعىن اآلية أكذبتم بآيايت غري عاملني هبا ومل )٤ ،

 . تفكروا يف صحتها بل كذبتم هبا جاهلني

]٨٥ [}  yìs% uρ uρ ãΑöθ s)ø9$# { )وجب العذاب، )٥ ،}  ΝÍκö n= tã $ yϑ Î/ (#θ ßϑ n= sß { )مبا )٦ ،

ôΜßγ  {أشركوا،  sù Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ ∩∇∈∪ { )ف ينطقون وال حجة هلم، نظريه كي: ، قال قتادة)٧

≈›x#  {: قوله تعاىل yδ ãΠöθ tƒ Ÿω tβθà)ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ { )٨( }  Ÿω uρ ãβ sŒ÷σãƒ öΝçλm; tβρ â‘ É‹tF÷è u‹sù ∩⊂∉∪ { )٩( ،

 . ال ينطقون ألن أفواههم خمتومة: وقيل

 }  óΟs9r& (#÷ρ قوله] ٨٦[ ttƒ $ ¯Ρr& $ uΖù= yè y_ { )خلقنا، )١٠ ،}  Ÿ≅ø‹©9$# (#θ ãΖä3ó¡uŠÏ9 ÏµŠÏù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ 

#·ÅÇö6 ãΒ 4 { )مضيئا يبصر فيه، )١١ ،}  χ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ∩∇∉∪ { )١٢( ،

 . يصدقون فيعتربون
                                                 

 . ٨٤: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٤: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٨٤: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٨٤: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٨٥: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة املرسالت آية ) ٨(
 . ٣٦: ية سورة املرسالت آ) ٩(
 . ٨٦: سورة النمل آية ) ١٠(
 . ٨٦: سورة النمل آية ) ١١(
 . ٨٦: سورة النمل آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٤ 

tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٨٧[ tƒ uρ ã‡xΖãƒ ’ Îû Í‘θ Á9$# { )والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل )١ ،

الصور هي القرن، وأول بعضهم كالمه أن األرواح جتمع يف القرن مث ينفخ : وقال احلسن
tí  {: فيه فتذهب األرواح إىل األجساد فتحيا باألجساد، قوله Ì“ xsù tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )أي فصعق كما قـال يف آيـة أخرى)٢ ، :}  t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )ينفخ : ، أي ماتوا، واملعىن أنه يلقي عليهم الفزع إىل أن ميوتوا وقيل)٣

إسرافيل يف الصور ثالث نفخات نفخة الفـزع ونفخـة الصعق ونفخة القيام لـرب 
ω  {: العاملني، قولـه Î) tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )اختلفوا يف هذا االستثناء، روي عن أيب )٤ ،

ω  {:  سأل جربيل عن قوله أن النيب {هريرة  Î) tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )هم : ، قال)٥

 وروى سعيد بن جبري وعطاء عن ابن )٦( } الشهداء املقلدون أسيافهم حول العرش

اء الشهد: هم الشهداء ألهنم أحياء عند رهبم ال يصل الفزع إليهم، ويف بعض اآلثار: عباس
يعين جربيل ومكائيل وإسرافيل : وقال الكليب ومقاتل. ثنية اهللا أي الذين استثناهم اهللا تعاىل

وملك املوت، فال يبقى بعد النفخة إال هؤالء األربعة مث يقبض اهللا روح ميكائيل مث روح 
≅>  {ملك املوت، مث روح جربيل فيكون آخرهم موتا جربيل  ä.uρ { )أي كل الذين )٧ 

                                                 
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٥(
يب يعلى والدارقطين وابن املنذر واحلاكم وصححه وابن مردويه أل ) ٢٤٩ / ٧( عزاه السيوطي يف الدر ) ٦(

 . والبيهقي
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٥ 

çν  {أحيوا بعد املـوت،  öθ s?r& { )قـرأ األعـمش ومحـزة وحفـص )١ ،}  
çν öθ s?r& { )مقصورا بفتح التـاء علـى الفعـل أي جـاءوه، وقـرأ اآلخـرون )٢ 

=öΝßγ  {. بالـمد وضـم التاء كقـولــه تعـالـى ä.uρ Ïµ‹ Ï?# u tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# #·Šösù 

∩∈∪ { )٣( }  t ÌÅz≡yŠ ∩∇∠∪ { )صاغرين)٤ ، . 

“  {: قـال اهللا تعاىل] ٨٨[ ts? uρ tΑ$ t7Ågø: $# $ pκâ: |¡øt rB Zο y‰ÏΒ% y` { )قائمـة واقفـة، )٥ ،

}  }‘Éδ uρ ”ßϑ s? §tΒ É>$ ys yì÷Ψ  {، أي تسري سري السحاب، )٦( } 4 9$#¡¡ ß¹ «!$# { )نصب )٧ ،

“ü  {على املصدر،  Ï%©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. >ó x« 4 { )يعين أحكـم، )٨ ،}  …çµ ¯ΡÎ) 7Î7yz $ yϑ Î/ 

šχθ è= yèøs? ∩∇∇∪ { )قرأ ابن كثري وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء)٩ ، . 

 .... قوله تعاىل َمن َجاء ِبالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها َوُهم مِّن فََزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ
]٨٩ [}  tΒ u!% y` Ïπ oΨ |¡ys ø9$$ Î/ { )بكلمة اإلخالص وهي الشهادة أن ال إله إال )١٠ ،

: وقال قتادة. كان إبراهيم حيلف وال يستثين أن احلسنة ال إله إال اهللا: اهللا، قال أبو معشر

                                                 
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٩٥: سورة مرمي آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٨٨: رة النمل آية سو) ٧(
 . ٨٨: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٨٨: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٨٩: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٦ 

&ã…  {هي كل الطاعة، : وقيل. باإلخالص s#sù ×öyz $ pκ÷]ÏiΒ { )فمنها يصل : ، قال ابن عباس)١

اخلري إليه يعين له من تلك احلسنة خري يوم القيامة، وهو الثواب واألمن من العذاب، أما أن 
  {: وقيل.  ال إله إال اهللايكون له شيء خري من اإلميان فال ألنه ليس شيء خريا من قوله

…ã& s#sù ×öyz $ pκ÷]ÏiΒ { )يعين رضوان اهللا، قال تعاىل)٢  :}  ×β≡uθôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!$# çt9 ò2 r& 4 { )٣( ،

&ã…  {: قال عبد الرمحن بن زيد: وقال حممد بن كعب s#sù ×öyz $ pκ÷]ÏiΒ { )يعين األضعاف )٤ 

ا أن أعطاه اهللا تعاىل بالواحدة عشرا فصاعدا، وهذا حسن ألن لألضعاف خصائص منه
العبد يسأل عن عمله وال يسأل عن األضعاف، ومنها أن للشيطان سبيال إىل عمله وليس 
له سبيل إىل األضعاف وال مطمع للخصوم يف األضعاف وألن احلسنة على استحقاق العبد 

Νèδ  {والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعاىل،  uρ ÏiΒ 8í t“ sù >‹Í×tΒ öθ tƒ tβθãΖÏΒ#u 

∩∇∪ { )قرأ أهل الكوفة من فزع بالتنوين يومئذ بفتح امليم، وقرأ اآلخرون باإلضافة )٥ ،

ألنه أعم فإنه يقتضي األمن من مجيع فزع ذلك اليوم، وبالتنوين كأنه فزع دون فزع، 
 . ويفتح أهل املدينة امليم من يومئذ

]٩٠ [}  tΒ uρ u!% y` Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ { )يعين الشرك، )٦ ،}  ôM ¬7ä3sù öΝßγ èδθã_ ãρ ’ Îû 

Í‘$ ¨Ζ9$# { )كبت الرجل إذا ألقيته على وجهه فانكب : ، يعين ألقوا على وجوههم، يقال)٧

                                                 
 . ٨٩: سورة النمل آية ) ١(
 . ٨٩: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة التوبة آية ) ٣(
 . ٨٩: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٨٩: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٩٠: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٩٠: سورة النمل آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٧ 

≅ö  {: وأكب، وتقول هلم خزنة جهنم yδ šχ ÷ρ t“ øgéB ωÎ) $ tΒ óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊃∪ { )يف )١ ،

 . لدنيا من الشركا

$!  {: قوله تعاىل] ٩١[ yϑ ¯ΡÎ) ßNöÏΒ é& { )يقول اهللا لرسوله)٢ ،  ،قل إمنا أمرت }  
÷β r& y‰ç6 ôã r& Uu‘ Íν É‹≈ yδ Íο t$ ù#t7ø9$# { )يعين مكة، )٣ ،}  “ Ï% ©!$# $ yγ tΒ §ym { )يعين جعلها اهللا )٤ ،

  { خيتلى خالها، حرما آمنا ال يسفك فيها دم وال يظلم فيها أحد وال يصاد صيدها وال
…ã& s!uρ ‘≅à2 &ó x« ( { )خلقا وملكا، )٥ ،}  ßNöÏΒ é&uρ ÷β r& tβθä.r& zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )هللا)٦ ، . 

]٩٢ [}  ÷β r&uρ (#uθ è=ø?r& tβ#uöà)ø9$# ( { )يعين وأمرت أن أتلو القرآن، )٧ ،}  Çyϑ sù 3“ y‰tF÷δ $# 

$ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰tG öκu‰ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( { )أي نفع اهتدائه يرجع إليه، )٨ ،}  tΒ uρ ¨≅|Ê { )عن )٩ ،

$! ö≅à)sù  {اإلميان وأخطأ عن طريق اهلدى،  yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& zÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )من )١٠ ،

 . املخوفني فليس علي إال البالغ، نسختها آية القتال

                                                 
 . ٩٠: سورة النمل آية ) ١(
 . ٩١: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٩١: سورة النمل آية ) ٣(
 . ٩١: سورة النمل آية ) ٤(
 . ٩١: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٩١: سورة النمل آية ) ٦(
 . ٩٢: سورة النمل آية ) ٧(
 . ٩٢: سورة النمل آية ) ٨(
 . ٩٢: سورة النمل آية ) ٩(
 . ٩٢: سورة النمل آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٨ 

]٩٣ [}  È≅ è% uρ ß‰ôϑ pt ø: ö/ä3ƒ  {، على نعمه،    )١( } !¬ #$ Îãy™ Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )يعين يـوم    )٢ ،

 }  öΝä3ƒ بدر من القتل والسيب وضرب املالئكـة وجوههم وأدبارهم، نظريه قوله          Í‘ 'ρ é'y™ 

 ÉL≈ tƒ#u Ÿξ sù Âχθ è= Éf ÷è tG ó¡n@ ∩⊂∠∪ { )سرييكم آياته يف السماء واألرض ويف      : ، وقال جماهد  )٣

óΟÎγƒ  {: أنفسكـم، كما قـال    Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦ àΡr& { )٤(  ،}  $ pκtΞθ èùÌ÷è tG sù 

${، يعين تعرفون اآليات والـدالالت،       )٥( } 4 tΒ uρ y7 •/u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊄⊂∪ { )٦(  ، 

 .وعيد هلم باجلزاء على أعماهلم 

                                                 
 . ٩٣: سورة النمل آية ) ١(
 . ٩٣: سورة النمل آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األنبياء آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة فصلت آية ) ٤(
 . ٩٣: سورة النمل آية ) ٥(
 . ٩٣: سورة النمل آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٧٩ 

 سورة القصص ) ٢٨(
 .... قوله تعاىل طسم ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الُْمِبِني

] ١ [}  $Οû¡Û ∩⊇∪ { )١( . 

]٢ [}  y7 ù=Ï? àM≈tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )٢( . 

]٣ [}  (#θè= ÷G tΡ š ø‹n= tã ÏΒ Î* t7¯Ρ 4 y›θ ãΒ šχ öθ tãöÏùuρ Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالصدق، )٣ ،}  5Θöθ s)Ï9 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∪ { )يصدقون بالقرآن)٤  . 

]٤ [}  ¨βÎ) šχöθ tã öÏù Ÿξ tã { )استكرب وجترب وتعظم، )٥ ،}  ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )٦( ،

Ÿ≅yè  {أرض مصر،  y_ uρ $ yγ n= ÷δ r& $ Yè u‹Ï© { )فرقا وأصنافا يف اخلدمة والتسخري، )٧ }  
ß#Ïè ôÒ tGó¡o„ Zπ xÍ← !$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ { )أراد الطائفة بين إسرائيل، مث فسر االستضعـاف فقال، )٨ ،}  

ßx În/x‹ãƒ öΝèδ u!$ oΨ ö/r& Ä ÷∏ tG ó¡o„ uρ öΝèδ u!$ |¡ÏΡ 4 { )مسى هذا استضعافا ألهنم عجزوا أو ضعفوا عن . )٩

çµ…  {دفعه عن أنفسهم،  ¯ΡÎ) šχ% x. zÏΒ t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊆∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ١: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٤: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٤: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٤: سورة القصص آية ) ٩(
 . ٤: سورة القصص آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٠ 

]٥ [}  ß‰ƒ ÌçΡuρ β r& £ßϑ ¯Ρ ’n?tã š Ï% ©!$# (#θ àÏè ôÒ çGó™ $# † Îû ÇÚö‘ F{$# { )يعين بين )١ 

öΝßγ  {إسرائيل،  n= yè øgwΥuρ Zπ £ϑ Í← r& { )والة وملوكا : وقال قتادة. م، قادة يف اخلري يقتدى هب)٢

= }  Νä3n دليله قوله yè y_ uρ % Z.θ è= •Β { )دعاة إىل اخلري: ، وقال جماهد)٣ .}  ãΝßγ n= yèôf tΡuρ 

šÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∈∪ { )يعين أمالك فرعون وقومه خيلفوهنم يف مساكنهم)٤ ، . 

قوله تعاىل َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما كَاُنوا 
 ... َيْحذَُرونَ

]٦ [}  zÅj3yϑ çΡuρ öΝçλm; ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )أوطّن هلم يف األرض مصر والشام، وجنعلها )٥ ،

“y  {هلم مكانا يستقرون فيه،  ÌçΡuρ šχ öθ tãöÏù { )قرأ األعمش ومحزة )٦ ،

šχ  {بالياء وفتحها، ) يرى( والكسائي öθ tã öÏù z≈ yϑ≈ yδuρ $ yϑ èδ yŠθ ãΖã_ uρ { )مرفوعات )٧ ،

لنون وضمها وكسر الراء ونصب الياء ونصب ما بعده على أن الفعل هلم، وقرأ اآلخرون با
Νßγ  {يوقع الفعل عليه،  ÷ΨÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ â‘ x‹øt s† ∩∉∪ { )واحلذر هو التوقي من )٨ ،

يد رجل من بين إسرائيل فكانوا على وجل الضرر، وذلك أهنم أخربوا أن هالكهم على 
 . منه، فأراهم اهللا ما كانوا حيذرون

                                                 
 . ٥: سورة القصص آية ) ١(
 . ٥: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة املائدة آية ) ٣(
 . ٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٦: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٦: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٦: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٦: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨١ 

]٧ [}  !$ uΖøŠym ÷ρ r&uρ #’n< Î) ÏdΘé& # y›θ ãΒ { )وهو وحي إهلام وال وحي نبوة، قال قتادة)١  :

β÷  {ها، وأم موسى يوحانذ بنت الوى بن يعقوب، قذفنا يف قلب r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘r& ( { )٢( ،

ثالثة أشهر : وقيل.  أربعة أشهر-وقيل . مثانية أشهر: واختلفوا يف مدة الرضاع، قيل
*sŒÎ#  { يبكي وال يتحرك، كانت ترضعه يف حجرها، وهو ال sù ÏMøÅz Ïµ ø‹n= tã { )يعين )٣ ،

ÏµŠ  {من الذبح،  É)ø9r'sù † Îû ÉdΟuŠø9$# { )واليم البحر وأراد هاهنا النيل، )٤ ،}  Ÿω uρ 

’ Îû$ sƒ rB { )من الضيعة، : ال ختايف عليه من الغرق، وقيل: ، قيل)٥}  Ÿω uρ þ’ ÎΤt“ øt rB ( { )٦( ،

$  {على فراقه،  ¯ΡÎ) çνρ –Š!#u‘ Å7ø‹s9Î) çνθ è= Ïæ% y ùρ š∅ ÏΒ šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∠∪ { )روى عطاء عن )٧ ،

إن بين إسرائيل ملا كثروا مبصر استطالوا على . ضي اهللا عنهما قالالضحاك عن ابن عباس ر
الناس وعملوا باملعاصي ومل يأمروا باملعروف ومل ينهوا عن املنكر فسلط اهللا عليهم القبط 

 . فاستضعفوهم إىل أن أجناهم اهللا على يد نبيه

]٨ [}  ÿ…çµ sÜs)tG ø9$$ sù ãΑ#u šχ öθ tãöÏù { )وااللتقاط هو وجود الشيء من غري طلب، )٨ ،

}  tβθ à6u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰tã $ ºΡt“ ym uρ 3 { )اقبة والم الصريورة ألهنم ، وهذه الالم تسمى الم الع)٩

مل يلتقطوه ليكون هلم عدوا وحزنا ولكن صار عاقبة أمرهم إىل ذلك، قرأ محزة 

                                                 
 . ٧: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٧:  سورة القصص آية )٦(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٨: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٨: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٢ 

بضم احلاء وسكون الزاي، وقرأ اآلخرون بفتح احلاء والزاي ومها ) ُحْزًنا( والكسائي
χ  {لغتان،  Î) šχ öθ tã öÏù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑ èδ yŠθãΖã_ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šÏ↔ ÏÜ≈ yz ∩∇∪ { )عاصني )١ ،

 . آمثني

ÏM  {: قوله تعاىل] ٩[ s9$ s% uρ ßNr&tøΒ $# šχ öθ tãöÏù ßN§è% & ÷tã ’Ík< y7 s9uρ ( { )دعه يكون قرة )٢ 

=Ÿω çνθè  {عني يل ولك،  çFø)s? { )وروي أهنا قالت له إنه أتانا من أرض أخرى ليس من )٣ 

#  {بين إسرائيل،  |¤ tã β r& !$ oΨ yèxΖtƒ ÷ρ r& …çν x‹Ï‚ −G tΡ #V$ s!uρ öΝèδ uρ Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩∪ { )أن )٤ ،

 . هالكهم على يديه فاستحياه فرعون وألقى اهللا عليه حمبته

yx  {: وقوله تعاىل] ١٠[ t7ô¹ r&uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4†y›θ ãΒ % ¸ñÌ≈ sù ( { )أي خاليا من كل )٥ ،

فارغا أي ناسيا : وقال احلسن. شيء إال من ذكر موسى ومهه، هذا قول أكثر املفسرين
هد للوحي الذي أوحى اهللا إليها حني أمرها أن تلقيه يف البحر وال ختاف وال حتزن، والع

كرهت أن يقتله : الذي عهد أن يرده إليها وجيعله من املرسلني، فجاءها الشيطان فقال
فرعون ورجاله فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيتيه يف البحر، وأغرقتيه، فلما 

إنه وقع يف يد عدوه الذي فررت منه، : أتاها اخلرب بأن فرعون أصابه يف النيل قالت
فارغا أي فارغا من احلزن : وقال أبو عبيدة. بالء ما كان من عهد اهللا إليهافأنساها عظم ال

: كيف يكون هذا واهللا تعاىل يقول: لعلمها بصدق وعد اهللا تعاىل وأنكر القتييب هذا وقال
}  β Î) ôNyŠ$ Ÿ2 ”Ï‰ö7çFs9 Ïµ Î/ Iω öθ s9 β r& $ oΨ ôÜt/§‘ 4’n?tã $ yγ Î6 ù= s% { )واألول أصـح قولـه)٦ ،  

                                                 
 . ٨: سورة القصص آية ) ١(
 . ٩: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٩: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٩: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١٠: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٠: سورة القصص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٣ 

}  βÎ) ôNyŠ$ Ÿ2 ” Ï‰ö7çFs9 Ïµ Î/ { )اهلاء يف به راجعة إىل موسى أي كادت لتبدي : ، قيل)١

وقال . كادت تقول وابناه: وقال عكرمة عن ابن عباس. ه ابنها من شدة وجدهابه أن
ملا رأت التابوت يرفعه موج ويضعه آخر خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من : مقاتل
كادت تظهر أنه ابنها وذلك حني مسعت الناس يقولون ملوسى : وقال الكليب. شفقتها

: وقال بعضهم. بلى هو ابين:  تقولموسى بن فرعون، فشق عليها وكادت: بعدما شب
  {اهلاء عائدة إىل الوحي أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى اهللا إليها أن يرده إليها، 

Iω öθ s9 β r& $ oΨôÜt/§‘ 4’n?tã $ yγ Î6 ù= s% { )صرب والتثبيت، ، بالعصمة وال)٢}  šχθ ä3tG Ï9 zÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

$  {: ، املصدقني لوعـد اهللا حني قـال هلا)٣( } ∪⊂⊆∩ ¯ΡÎ) çνρ –Š!#u‘ Å7ø‹s9Î) { )٤( . 

]١١ [}  ôM s9$ s% uρ Ïµ ÏG ÷z T{ { )أي ملرمي أخت موسى )٥ ،}  Ïµ‹ Å_Áè% ( { )بعي  ات)٦

ôNuÝÇt7sù Ïµ  {أثره حىت تعلمي خربه،  Î/ tã 5=ãΖã_ { )أي عن بعد، ويف القصة أهنا )٧ 

öΝèδ  {كانت متشي جانبا وتنظر اختالسا ُتري أهنا ال تنظره،  uρ Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩⊇⊇∪ { )٨( 
إن امرأة فرعون كل مهها من الدنيا أن جتد له مرضعة : أهنا أخته وأهنا ترقبه، قال ابن عباس

   وكلما أتوا مبرضعة مل يأخذ ثديها، فذلك قوله

                                                 
 . ١٠: ة القصص آية سور) ١(
 . ١٠: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٠: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١١: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١١: سورة القصص آية ) ٦(
 . ١١: سورة القصص آية ) ٧(
 . ١١: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٤ 

]١٢ [}  * $ oΨ øΒ §ym uρ Ïµ ø‹n= tã yìÅÊ# tyϑ ø9$# { )واملراد من التحرمي املنع واملراضع مجع )١ ،

≅ÏΒ ã  {املرضع،  ö6 s% { )ليت  أي من قبل جميء أم موسى فلما رأت أخت موسى ا)٢

هل أدلكم؟ ويف القصة أن موسى مكث مثان ليال ال : أرسلتها أمه يف طلبه ذلك قالت هلم
ôMs9$  {يقبل ثديا ويصيح وهم يف طلب مرضعة له،  s)sù { )يعين أخت موسى، )٣ ،}  

ö≅ yδ ö/ä3—9ßŠr& #’ n?tã È≅÷δ r& ;M øŠt/ …çµ tΡθ è= àõ3tƒ { )أي يضمونه )٤ ،}  öΝà6s9 { )ويرضعونه، )٥ ،

öΝèδ  { قد قتل ولدها فأحب شيء إليها أن جتد صغريا ترضعه، وهي امرأة uρ …çµ s9 

šχθ ßs ÅÁ≈tΡ ∩⊇⊄∪ { )والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد، قالوا)٦ ، :

ها وأخربهتا حبال ابنها وجاءت هبا إليهم، فلما وجد الصيب نعم فأتينا هبا، فانطلقت إىل أم
 : ريح أمه قبل ثديها وجعل ميصه فذلك قوله تعاىل

]١٣ [}  çµ≈ tΡ÷ŠyŠtsù #’n< Î) Ïµ ÏiΒ é& ö’s1 §s)s? $ yγ ãΨøŠtã { )د موسى إليها، ، بر)٧}  Ÿω uρ 

šχ t“ ós s? { )أي لئال حتزن، )٨ ،}  zΟn= ÷è tG Ï9uρ χ r& y‰ôã uρ «!$# ?Y ym { )برده إليها، )٩ ،

}  £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∪ { )أن اهللا وعدها رده إليها)١٠ ، . 

                                                 
 . ١٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ١٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٢: سورة القصص آية ) ٣(
 . ١٢: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١٢: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٢: سورة القصص آية ) ٦(
 . ١٣: سورة القصص آية ) ٧(
 . ١٣: سورة القصص آية ) ٨(
 . ١٣: سورة القصص آية ) ٩(
 . ١٣: سورة القصص آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٥ 

 ....  َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجِزي الُْمْحِسِنَنيقوله تعاىل َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحكًْما
]١٤ [}  $ £ϑ s9uρ xn= t/ …çν £‰ä© r& { )األشد ما بني مثاين عشر سنة إىل : ، قال الكليب)١

“#  {سنة، ثالث وثالثون : وقال جماهد وغريه. ثالثني سنة uθ tG ó™ $#uρ { )أي بلغ أربعني )٢ ،

≈çµ  {استوى انتهى شبابه : سنة، وروى سعيـد بن جبري عـن ابن عباس، وقيل oΨ÷ s?# u 

$ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïãuρ 4 { )أي الفقـه والعقل والعلم يف الدين، فعلم موسى وحكم قبل أن )٣ ،

š  {يبعث نبيا،  Ï9≡x‹x.uρ “Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٤( . 

≅Ÿ  {: وله تعاىلق] ١٥[ yz yŠuρ sπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )يعين دخل موسى املدينة، قال السدي)٥ ، :

كانت قرية يقال هلا حابني على رأس :  وقال مقاتل-هي مدينة منف من أرض مصر 
'n?tã ÈÏm 7’4  {ينة عني الشمس، مد: وقيل. فرسخني من مصر s#øxî ôÏiΒ $ yγ Î= ÷δ r& { )وهو )٦ ،

دخلها فيما بني : وقال حممد بن كعب القرظي. وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة
قال . السبب الذي من أجله دخل املدينة يف هذا الوقتواختلفوا يف . املغرب والعشاء

وذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس : السدي
إن فرعون : مثل مالبسه فركب فرعون يوما وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له
 يف طرفها قد ركب فركب يف أثره فأدركه املقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس

_y‰y  {أحد،  uθ sù $ pκ Ïù È ÷,s#ã_ u‘ Èβ Ÿξ ÏG tFø)tƒ { )خيتصمان ويتنازعـان، )٧ ،}  #x‹≈ yδ ÏΒ 

                                                 
 . ١٤: سورة القصص آية ) ١(
 . ١٤: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٤: سورة القصص آية ) ٣(
 . ١٤: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٦ 

Ïµ ÏG yè‹Ï© { )مـن بين إسرائيل )١ ،}  #x‹≈ yδ uρ ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã ( { )هذا : ، من القبط وقيل)٢

çµ  {من شيعته وهذا من عدوه أي هذا مؤمن وهذا كافر،  sW≈ tó tG ó™ $$ sù “ Ï%©!$# ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n?tã 

“ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )فاستغاثه اإلسرائيلي على الفرعوين، واالستغاثة طلب الغوث )٣ ،

ئيل وحفظه فغضب موسى واشتد غضبه ألنه تناوله وهو يعلم مرتلة موسى من بين إسرا
çν…  {هلم، وال يعلم الناس إال أنه من قبل الرضاعة من أم موسى  t“ x.uθ sù 4 y›θ ãΒ { )وقرأ )٤ ،

الوكز : وقيل. ومعنامها واحد وهو الضرب جبميع الكف) فلكزه موسى( ابن مسعود
معنامها واحد وهو الدفع، قال أبو : وقال الفراء. ضرب يف الصدر واللكز يف الظهرال

4  {الوكز الدفع بأطراف األصابع؟ : عبيدة |Ós)sù Ïµ ø‹n= tã ( { )أي فقتله وفرغ من أمره، )٥ ،

رغت منه فقد قضيته وقضيت عليه، فندم موسى عليه ومل يكن قصده القتل وكل شيء ف
}  tΑ$ s% #x‹≈ yδ ôÏΒ È≅ uΗ xå Ç≈ sÜø‹¤±9$# ( …çµ ¯ΡÎ) Aρ ß‰tã @≅ ÅÒ •Β ×Î7•Β ∩⊇∈∪ { )أي َبيُِّن الضاللة)٦ ، . 

]١٦ [}  tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àMôϑ n= sß  Å¤ øtΡ { )بقتل القبطي من غري أمر، )٧ ،}  öÏøî $$ sù ’Í< 

txtó sù ÿ…ã&s! 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θàtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٥: سورة القصص آية ) ١(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٣(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ١٦: سورة القصص آية ) ٧(
 . ١٦: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٧ 

]١٧ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ !$ yϑ Î/ |M ôϑ yè÷Ρr& ¥’ n?tã { )باملغفرة، )١ ،}  ôn= sù šχθ ä.r& #ZÎγ sß { )٢( ،

tÏΒ  {عونا،  Ìôf ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∠∪ { )للكافرين وهذا يدل على أن اإلسرائيلي : ، قال ابن عباس)٣

لى خطيئة، لن أعني بعدها ع: الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل، قال قتادة
 . مل يستثن فابتلي به يف اليوم الثاين: قال ابن عباس

]١٨ [}  yx t7ô¹ r'sù ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )أي يف املدينة اليت قتل فيها القبطـي )٤ }  
$ ZÍ← !% s{ { )من قتله القبطي، )٥ ،}  Ü=©% utI tƒ { )انتظار : ، ينتظر سوءا، والترقب)٦

*sŒÎ#  {، ينتظر مىت يؤخذ به: املكروه، قال الكليب sù “ Ï% ©!$# …çν u|ÇΨ tFó™ $# Ä§øΒ F{$$ Î/ …çµäz ÎóÇtFó¡o„ 

$tΑ  {، يستغيثـه ويصيـح به مـن ُبّعٍد )٧( } 4 s% …çµ s9 # y›θ ãΒ { )لإلسرائيلي )٨ ،}  
y7 ¨ΡÎ) A“ Èθ tó s9 ×Î7•Β ∩⊇∇∪ { )٩ (. 

ظاهر الغواية قاتلت باألمس رجال فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثين عليه 
واألول أصوب وعليه األكثرون . إنك لغوي مبني بظلمك: إمنا قال موسى للفرعوين: لوقي

 . أنه قال ذلك لإلسرائيلي

                                                 
 . ١٧: سورة القصص آية ) ١(
 . ١٧: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ١٨: سورة القصص آية ) ٤(
 . ١٨: سورة القصص آية ) ٥(
 . ١٨: سورة القصص آية ) ٦(
 . ١٨ : سورة القصص آية) ٧(
 . ١٨: سورة القصص آية ) ٨(
 . ١٨: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٨ 

]١٩ [}  !$ £ϑ n= sù ÷β r& yŠ# u‘ r& β r& |·ÏÜö7tƒ “ Ï% ©!$$ Î/ uθ èδ Aρ ß‰tã $ yϑ ßγ ، وذلك أن موسى )١( } 9©

أدركته الرقة باإلسرائيلي فعد يده ليبطش بالفرعوين فظن اإلسرائيلي أنه يريد أن يبطش له 
$tΑ  {ملا رأى من غضبه ومع قوله إنك لغوي مبني،  s% # y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒ Ìè?r& β r&  Í_ n=çG ø)s? $ yϑ x. |Mù= tG s% 

$ G¡øtΡ Ä§øΒF{$$ Î/ ( β Î) ß‰ƒ Ìè? { )ما تريد، )٢ }  Hω Î) β r& tβθä3s? #Y‘$ ¬7y_ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )بالقتل )٣ 

$  {ظلما،  tΒ uρ ß‰ƒ Ìè? β r& tβθ ä3s? zÏΒ tÅs Ï= óÁ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )فلما مسع القبطي ما قال )٤ ،

اإلسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوين فانطلق إىل فرعون وأخربه بذلك، 
فلما أرسل فرعون الذباحني لقتل موسى أخذوا : ابن عباسقال . وأمر فرعون بقتل موسى

 . الطريق األعظم

]٢٠ [}  u!% y ùρ ×≅ ã_ u‘ { )من شيعة موسى، )٥ }  ôÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )أي )٦ ،

4  {من آخرها  të ó¡o„ { )أي يسرع يف مشيه فأخذ طريقا قريبا حىت سبق إىل موسى )٧ ،

$tΑ  {فأخربه وأنذره حىت أخذ طريقا آخر،  s% # y›θ ßϑ≈tƒ χ Î) V| yϑ ø9$# tβρ ãÏϑ s?ù'tƒ y7 Î/ { )٨( ،

x8θ  {يعين أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك،  è= çFø)u‹Ï9 { )يأمر بعضهم : ، قال الزجاج)٩

                                                 
 . ١٩: سورة القصص آية ) ١(
 . ١٩: سورة القصص آية ) ٢(
 . ١٩: سورة القصص آية ) ٣(
 . ١٩: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٢٠:  آية سورة القصص) ٨(
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٨٩ 

ól  {بعضا بقتلك،  ã÷z $$ sù { )من املدينة، )١ ،}  ’ÎoΤÎ) y7 s9 zÏΒ šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊃∪ { )يف )٢ ،

 . األمر لك باخلروج

]٢١ [}  yl tsƒ m $ pκ÷]ÏΒ { )موسى، )٣ ،}  $ ZÍ← !% s{ Ü=©% utI tƒ ( { )أي ينتظر الطلب، )٤ ،

}  tΑ$ s% Éb> u‘  Í_ ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ { )الكافرين)٥ ، . 

 ... َربِّي أَنْ َيْهِدَيِني َسَواَء السَِّبيِلقوله تعاىل َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى 
]٢٢ [}  $ £ϑ s9uρ tµ §_ uθ s? u!$ s)ù= Ï? š t ô‰tΒ { )داره تلقاء :  أي قصد حنوها ماضيا يقال)٦

يعين سلك الطريق اليت يلقى : ال الزجاجدار فالن إذا كانت حماذيتها، وأصله من اللقاء، ق
مدين فيها، ومدين هو مدين بن إبراهيم مسيت البلدة بامسه، وكان موسى قد خرج خائفا 

$tΑ  {بال ظهر وال حذاء وال زاد، وكانت مدين على مسرية مثانية أيام من مصر،  s% 4 |¤ tã 

ú† În1u‘ β r&  Í_ tƒ Ï‰ôγ tƒ u!#uθ y™ È≅‹ Î6 ، أي قصد الطريق إىل مدين، قال ذلك ألنه مل )٧( } ∪⊅⊅∩ 9$#¡¡

 . يكن يعرف الطريق إليها

]٢٣ [}  $£ϑ s9uρ yŠu‘ uρ u!$ tΒ š t ô‰tΒ { )وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم، )٨ ،}  
y‰y ùρ Ïµ ø‹n= tã Zπ̈Β é& { )مجاعة، )٩ ،}  š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# šχθà)ó¡o„ { )مواشيهم، )١ ،}  y‰y_ uρ uρ 

                                                 
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٠: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٢١: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢١: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢١: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٢٣: لقصص آية سورة ا) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٠ 

ÏΒ ãΝÎγ ÏΡρ ßŠ { )يعين سوى اجلماعة، )٢ ،}  È ÷s?r&tøΒ $# Èβ#yŠρä‹s? ( { )يعين حتبسان ومتنعان )٣ ،

تكفان الغنم عن أن : أغنامهما عن املاء حىت يفرغ الناس وختلو هلما البئر، قال احلسن
متنعان أغنامهما عن أن : وقيل. تكفان الناس عن أغنامهما: وقال قتادة. ختتلط بأغنام الناس

$tΑ  {: والقول األول أصوهبما ملا بعده وهو قوله.  وتذهبتشذ s% { )يعين موسى )٤ ،

$  {للمرأتني،  tΒ $ yϑ ä3ç7ôÜyz ( { )ما شأنكما ال تسقيان مواشيكما مع الناس، )٥ ،}  $ tG s9$ s% 

Ÿω ’ Å+ó¡nΣ { )أغنامنا، )٦ ،}  4 ®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â!$ tã Ìh9$# ( { )قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن )٧ ،

بفتح الياء وضم الدال على اللزوم، أي حىت يرجع الرعاء عن املاء، وقرأ ) َيْصُدَر( عامر
ء مجع راع اآلخرون بضم الياء وكسر الدال أي حىت يصرفوا هم مواشيهم عن املاء، والرعا

ال نسقي مواشينا حىت يصدر الرعاء ألنا امرأتان ال نطيق أن : مثل تاجر وجتار، ومعىن اآلية
نستسقي وال نستطيع أن نزاحـم الرجـال، فإذا صـدروا سقينـا مواشينا ما أفضلت 

$  {مواشيهم يف احلوض،  tΡθ ç/r&uρ Ó‡ø‹x© ×Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪ { )ال يقدر أن يسقي مواشيه، )٨ ،

واختلفوا يف اسم أبيهما، فقال جماهد والضحاك . فلذلك احتجنا حنن إىل سقي الغنم
هو : وقال وهب بن منبه وسعيد بن جبري. شعيب النيب عليه السالم: والسدى واحلسن

 مسع موسى قوهلما رمحهما فاقتلع صخرة من رأس بئر ال بريون بن أخي شعيب، فلما
 : فذلك قوله. يطيق رفعها إال مجاعة من الناس، فسقى غنم املرأتني

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٢٣: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩١ 

]٢٤ [}  4’ s+|¡sù $ yϑ ßγ s9 ¢ΟèO #’ ¯< uθ s? ’n< Î) Èe≅ Ïjà9$# { )ظل شجرة فجلس يف ظلها من شدة )١ ،

$tΑ  {احلر وهو جائع،  s)sù Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ yϑ Ï9 |Mø9t“Ρr& ¥’ n<Î) ôÏΒ 9öyz { )من طعام، )٢ ،}  ×É)sù 

إين ملا : هو فقري له وفقري إليه يقول: الالم مبعىن إىل يقال: ، قال أهل اللغة)٣( } ∪⊇⊅∩

أنزلت إيل من خري أي طعام فقري حمتاج، كان يطلب الطعام جلوعه فلما رجعتا إىل أبيهما 
وجدنا رجال صاحلا : ما أعجلكما؟ قالتا: ماسريعا قبل الناس وأغنامهما حفل بطان قال هل

 . أذهيب فادعيه يل: رمحنا فسقى لنا أغنامنا، فقال إلحدامها

çµ  {: قال اهللا تعاىل] ٢٥[ ø?u!$ mgm $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ)  Å´ ôϑ s? ’n?tã &!$ uŠós ÏFó™  قال عمر بن )٤( } #$

 ليست بسلفع من النساء خراجة والجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت  اخلطاب
ôM  {كم درعها على وجهها استحياء  s9$ s% χ Î) ’ Î1r& x8θ ãã ô‰tƒ š tƒ Ì“ ôf u‹Ï9 tô_ r& $ tΒ |M ø‹s)y™ $ oΨ s9 

 فمشت املرأة ومشى موسى خلفها، فكانت الريح تضرب ثوهبا فتصف ردفها )٥( } 4

فكره موسى أن يرى ذلك منها، فقال هلا امشي خلفي ودليين على الطريق إن أخطأت 
$  {ففعلت ذلك،  £ϑ n= sù …çν u!$ y_ ¡È s% uρ Ïµ ø‹n= tã }È |Á s)ø9$# { )يعين أمره أمجع، من قتله )٦ ،

$tΑ  {القبطي وقصد فرعون قتله،  s% Ÿω ô#y‚ s? ( |Nöθ pgwΥ š∅ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄∈∪ { )٧( ،

 . رعون وقومه، وإمنا قال هذا ألنه مل يكن لفرعون سلطان على أهل مدينيعين ف

                                                 
 . ٢٤: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٤: رة القصص آية سو) ٢(
 . ٢٤: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة القصص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٢ 

]٢٦ [}  ôM s9$ s% $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ÏM t/r'̄≈ tƒ çν öÉf ø↔ tG ó™   {، اختذه أجريا لريعى أغنامنا، )١( } ) #$
χ Î) uöyz ÇtΒ |Nö yf ø↔ tG ó™ $# ‘“ Èθ s)ø9$# ßÏΒ F{$# ∩⊄∉∪ { )يعين خري من استعملت من قوي على )٢ ،

أما قوته فإنه رفع : وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: العمل وأداء األمانة، فقال هلا أبوها
: وأما أمانته فإنه قال يل. إال أربعون رجال: وقيل. لرب ال يرفعه إال عشرةحجرا من رأس ا

 . امشي خلفي حىت ال تصف الريح بدنك

]٢٧ [}  tΑ$ s% { )شعيب عند ذلك، )٣ }  þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& y7 ys Å3Ρ é& “ y‰÷nÎ) ¢ tL uΖö/$# 

È ÷tG≈ yδ { )زوجه الكربى وذهب أكثرهم إىل أنه زوجه الصغرى منهما وامسها :  قيل)٤

’#  {صفورة وهي اليت ذهبت لطلب موسى،  n?tã β r& ’ ÎΤtã_ ù's? z Í_≈ yϑ rO 8k yf Ïm ( { )يعين أن )٥ ،

يعين اجعل ثوايب من تزوجيها أن ترعى غنمي، تقول : تكون أجريا يل مثان سنني، قال الفراء
*βÎ÷  {أجرك اهللا بأجرك أي أثابك واحلجج السنون واحدهتا حجة، : العرب sù |M ôϑ yϑ ø?r& 

#\ô±tã ôÏϑ sù x8Ï‰ΖÏã ( { )أي إن أمتمت عشر سنني فذلك تفضل منك وتربع، وليس )٦ ،

$!  {بواجب عليك،  tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& ¨,ä© r& š ø‹n= tã 4 { )أن ألزمك متام العشر إال أن تتربع، )٧ ،

}  þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u!$ x© ª!$# š∅ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ { )حسن الصحبة يعين يف: ، قال عمر)٨ 

 . والوفاء مبا قلت
                                                 

 . ٢٦: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٦: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٣ 

]٢٨ [}  tΑ$ s% { )موسى )١ ،}  š Ï9≡sŒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷ t/uρ ( { )يعين هذا الشرط بيين )٢ ،

وبينك، فما شرطت علي فلك وما شرطت أن تزويج إحدامها فلي، واألمر بيننا، مت الكالم 
$  {: مث قال yϑ −ƒ r& È ÷,s#y_ F{$# àMø‹ŸÒ s% { )ة نصب مبعىن أمتمت صل) وما( ، يعين أي األجلني)٣

Ÿξ  {أو فرغت من الثمان أو العشر،  sù šχ≡uρ ô‰ãã ¥’ n?tã ( { )ال ظلم يل بأن أطالب )٤ 

’ª!$#uρ 4  {بأكثر منهـم،  n?tã $ tΒ ãΑθ à)tΡ ×≅‹ Å2 uρ ∩⊄∇∪ { )شهيد : ، قال ابن عباس ومقاتل)٥

 . فيما بيين وبينك
 ... قوله تعاىل فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوَساَر ِبأَْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا

]٢٩ [}  * $ £ϑ n= sù 4 |Ós%  y›θãΒ Ÿ≅ y_ F{$# { )يعين أمته وفرغ منه، )٦ ،}  u‘$ y™ uρ 

ÿÏ& Î#÷δ r'Î/ { )فخرج بأهله إىل جانب مصر، )٧ ،}  [tΡ#u { )يعين أبصر، )٨ }  ÏΒ 

É=ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9$# #Y‘$ tΡ { )ظلمة شاتية شديدة الربد وأخذ امرأته ، وكان يف الربية يف ليلة م)٩

$tΑ  {الطلق،  s% Ï&Î#÷δ L{ (#þθèWä3øΒ $# þ’ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ#u #Y‘$ tΡ þ’Ìj?yè ©9 Νä3‹ Ï?# u $ yγ ÷ΨÏiΒ Ay9 sƒ ، يعين عن )١٠( } 2¿

                                                 
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة القصص آية ) ٥(
  .٢٩: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ٩(
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٤ 

ρ÷  {خطأ الطريق، الطريق ألنه كان قد أ r& ;ο uρ õ‹y_ š∅ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# { )يعين قطعة وشعلة )١ ،

بفتح اجليـم، وقرأ محزة بضمها وقرأ ) َجذَْوٍة( قرأ عاصم: من النار، وفيها ثالث لغات
هي العود الذي قـد احترق بعضـه ومجعهـا : دة ومقاتلاآلخرون بكسرها، قال قتا

=öΝä3ª  {أجـذى،  yè s9 šχθ è= sÜóÁ s? ∩⊄∪ { )تستدفئون)٢ ، . 

]٣٠ [}  !$ £ϑ n= sù $ yγ8s?r& š” ÏŠθ çΡ ÏΒ Ã™ÏÜ≈ x© ÏŠ# uθ ø9$# Çyϑ ÷ƒ F{$# { )يعين من جانب الوادي )٣ ،

’  {الذي عن ميني موسى،  Îû Ïπ yè ø)ç7ø9$# Ïπ Ÿ2 t≈ t7ßϑ ø9$# { )ملوسى جعلها اهللا مباركة ألن اهللا )٤ ،

zÏΒ Íο  {يريد املقدسة، : وقال عطاء. كلم موسى هناك وبعثه نبيا tyf ، من )٥( } ¤±9$#

βr& #  {ناحية الشجرة  y›θ ßϑ≈tƒ þ† ÎoΤÎ) $ tΡr& ª!$# Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊂⊃∪ { )٦( . 

]٣١ [}  ÷β r&uρ È,ø9r& x8$ |Á tã ( $£ϑ n= sù $ yδ#uu‘ •”tIöκ sE { )تتحرك، )٧ ،}  $ pκ̈Ξr( x. Aβ!% y` { )٨( ،

’4  {وهي احلية الصغرية من سرعة حركتها،  ¯< uρ #\Î/ô‰ãΒ { )هاربا منها، )٩ }  óΟs9uρ ó=Ée)yè ãƒ 

                                                 
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ١(
 . ٢٩: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٣٠ :سورة القصص آية ) ٦(
 . ٣١: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٣١: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٣١: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٥ 

#  {، مل يرجع فنودي، )١( } 4 y›θßϑ≈ tƒ ö≅ Î6ø% r& Ÿω uρ ô#y‚ s? ( š ¨ΡÎ) zÏΒ šÏΖÏΒ Fψ$# ∩⊂⊇∪ { )٢( . 

]٣٢ [}  ô7 è=ó™ ’ x8y‰tƒ  {، أدخل )٣( } #$ Îû y7 Î6 øŠy_ ólãøƒ rB u!$ ŸÒ ø‹t/ ôÏΒ Îöxî &þθ ß™ { )٤( .

öΝßϑ  {برص فخرجت وهلا شعاع كضوء الشمس،  ôÊ $#uρ š ø‹s9Î) š yn$ uΖy_ zÏΒ É=÷δ §9$# 

، قرأ أهل الكوفة والشام بضم الواو وسكون اهلاء وبفتح الراء حفص، وقرأ )٥( } )

اآلخرون بفتحها وكلها لغات مبعىن اخلوف ومعىن اآلية إذا َهالََك أمر يدك ما ترى من 
. هو العضد: وقيل. شعاعها فأدخلها يف جيبك تعد إىل حالتها األوىل واجلناح اليد كلها

أمره اهللا بضم يده إىل صدره فيذهب عنه ما : ي اهللا عنهموقال عطاء عن ابن عباس رض
املراد من ضم اجلناح السكون يعين سكن روعك : وقيل. ناله من اخلوف عند معاينة احلية

: واخفض عليك جأشك ألن من شأن اخلائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه، ومثله قوله
}  ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# zÏΒ Ïπyϑ ôm §9$# { )يريد الرفق، وقوله)٦  :}  ôÙ Ï÷z $#uρ 

y7 yn$ uΖy_ Çyϑ Ï9 y7 yè t7¨?$# zÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄⊇∈∪ { )وألن جانبك هلم، وقال  أي ارفق هبم)٧ 

الرهب الكم بلغة محري، قال : أراد باجلناح العصا، معناه اضمم إليك عصاك، وقيل: الفراء
أعطين ما يف رهبك أي يف كمك، معناه اضمـم : مسعت بعض األعراب يقول: األصمعي

  {إليك يدك وأخرجهـا مـن الكـم، ألنه تناول العصـا ويده يف كمه، 

                                                 
 . ٣١: سورة القصص آية ) ١(
 . ٣١: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٢١٥: اء آية سورة الشعر) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٦ 

š ÏΡ≡x‹sù { )يعين العصا واليد البيضـاء، )١ ،}  Èβ$uΖ≈ yδ öç/ { )آيتـان، )٢ ،}  ÏΒ 

š Îi/¢‘ 4’ n< Î) šχ öθ tãöÏù ÿÏµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 $YΒ öθ s% šÉ)Å¡≈ sù ∩⊂⊄∪ { )٣( . 

]٣٣ [}  tΑ$ s% Éb>u‘ ’ÎoΤÎ) àMù= tG s% öΝßγ ÷ΨÏΒ $ T¡øtΡ ß∃% s{r'sù β r& Èβθè= çFø)tƒ ∩⊂⊂∪ { )٤( . 

]٣٤ [}   Å r&uρ Üχρã≈ yδ uθ èδ ßx |Á øùr&  Íh_ÏΒ $ZΡ$ |¡Ï9 { )وإمنا قال ذلك للعقدة اليت )٥ ،

&ã  { فيه، كانت يف لسانه من وضع اجلمرة يف ù#Å™ ö‘ r'sù z Éë tΒ #[÷ŠÍ‘ { )ردأته : ، عونا، يقال)٦

û  {أي أعنته،  Í_è% Ïd‰|Á ãƒ ( { )قرأ ابن عمر وعامر ومحزة برفع القاف على احلال، أي )٧ ،

ردا مصدقا، وقرأ اآلخرون باجلزم على جواب الدعاء والتصديق هلارون يف قول اجلميع، 
’þ  {لكي يصدقين فرعون، : قال مقاتل ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& Âχθç/Éj‹s3ãƒ ∩⊂⊆∪ { )يعين فرعون )٨ ،

 . وقومه

]٣٥ [}  tΑ$ s% ‘‰à±t⊥ y™ x8y‰àÒ tã y7‹ Åz r'Î/ { )أي نقويك بأخيك وكان هارون )٩ ،

≅ã  {يومئذ مبصر،  yè øgwΥuρ $ yϑ ä3s9 $ YΖ≈ sÜù= ß™ { )حجة وبرهانا، )١٠ }  Ÿξ sù tβθ è= ÅÁtƒ $ yϑ ä3ø‹s9Î) 4 

                                                 
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة القصص آية ) ٩(
 . ٣٥: ة القصص آية سور) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٧ 

!$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ { )فيه تقدمي وتأخري، : ون إليكما بقتل وال سوء ملكان آياتنا، وقيل، أي ال يصل)١

  {وجنعل لكما سلطانا بآياتنا مبا نعطيكما من املعجزات فال يصلون إليكما، : تقديره
$ yϑ çGΡr& ÇtΒ uρ $ yϑ ä3yè t7¨?$# tβθ ç7Î=≈tó ø9$# ∩⊂∈∪ { )أي لكما وألتباعكما الغلبة على فرعون وقومه)٢ ، . 

قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِبآَياِتَنا َبيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا ِإلَّا ِسْحٌر ُمفَْتًرى َوَما َسِمْعَنا 
 .... ِبَهذَا ِفي آَباِئَنا الْأَوَِّلَني

]٣٦ [}  $ £ϑ n= sù Νèδu!% y` 4 y›θ•Β $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ;M≈oΨ Éi t/ { )واضحات، )٣ ،}  (#θ ä9$ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ω Î) 

Öós Å™ “ ZtIø•Β { )خمتلف )٤ }  $ tΒ uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ yγ Î/ { )بالذي تدعونا إليه، )٥ }  þ’ Îû 

$ uΖÍ← !$ t/# u tÏ9̈ρ F{$# ∩⊂∉∪ { )٦( . 

]٣٧ [}  tΑ$ s% uρ 4 y›θãΒ þ’ În1u‘ ãΝn= ÷ær& yϑ Î/ u!$ y_ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ôÏΒ Íν Ï‰ΨÏã { )باحملق من )٧ 

tΒ  {املبطل،  uρ ãβθä3s? …çµ s9 èπ t7É)≈ tã Í‘# ¤$!   {، يعين العقىب احملمودة يف الدار اآلخرة، )٨( } ) #$
…çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ= øãƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊂∠∪ { )يعين الكافرون)٩  . 

                                                 
 . ٣٥: سورة القصص آية ) ١(
 . ٣٥: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٣٧: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٨ 

]٣٨ [}  tΑ$ s% uρ ãβ öθ tãöÏù $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9$# $ tΒ àM ôϑÎ= tã Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Îöxî ô‰Ï%÷ρ r'sù ’ Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ 

’ n?tã ÈÏeÜ9$# { )إنه أول من اختذ اآلجر وبىن به، :  فاطبخ يل اآلجر، وقيل، يعين)١}  
≅ yèô_ $$ sù ’Ík< $ [m ÷|À { )منارة، : ، قصرا عاليا، وقيل)٢}  þ’ Ìj?yè ©9 ßìÎ= ©Ûr& #’ n< Î) Ïµ≈ s9Î) 

4† y›θãΒ { )أنظر إليه وأقف على حاله، )٣ ،}  ’ ÎoΤÎ)uρ …çµ‘ΖàßV{ { )يعين موسى، )٤ ،}  
š∅ ÏΒ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∇∪ { )يف زعمه أن لألرض وللخلق إهلا غريي، وأنه رسوله)٥ ، . 

]٣٩ [}  uy9 õ3tFó™ $#uρ uθ èδ …çν ßŠθ ãΖã_ uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ys ø9$# (#þθ‘Ζsßuρ öΝßγ ¯Ρr& $ uΖøŠs9Î) Ÿω 

šχθ ãèy_ öãƒ ∩⊂∪ { )بفتح الياء وكسر ) َيْرِجُعونَ( :، قرأ نافع ومحزة والكسائي ويعقوب)٦

 . اجليم، والباقون بضم الياء وفتح اجليم

]٤٠ [}  çµ≈tΡõ‹yz r'sù …çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’Îû ÉdΟuŠø9$# ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% Ÿ2 èπ t7É)≈ tã 

šÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊃∪ { )٧( . 

]٤١ [}  öΝßγ≈ uΖù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& { )قادة ورؤساء، )٨ ،}  šχθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠöθ tƒ uρ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿω šχρ ç|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪ { )ال ينجون من العذاب)٩ ، . 

                                                 
 . ٣٨:  سورة القصص آية )١(
 . ٣٨: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٣٩: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤١: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٤١: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٨٩٩ 

]٤٢ [}  öΝßγ≈ oΨ÷è t7ø?r&uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ oΨ ÷ès9 ( { )خزيا وعذابا، )١ ،}  tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ν èδ 

š∅ ÏiΒ tÏmθ ç7ø)yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )وعن . من املهلكني: عدين امللعونني، وقال أبو عبيدة، من املب)٢

قبحه اهللا : من املشوهني بسواد الوجوه وزرقة العيون، يقال: ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . قبحه قبحا وقبوحا إذا أبعد من كل خري: وقبحه إذا جعله قبيحا، ويقال

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٤٣[ oΨ ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ $ uΖõ3n= ÷δ r& šχρãà)ø9$# 

4’ n<ρW{$# { )يعين قوم نـوح وعـاد ومثود وغريهم كانوا قبل موسى، )٣ ،}  tÍ← !$ |Á t/ 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 { )يعنـي ليبصـروا بذلـك الكتـاب ويهتـدوا بـه، )٤ ،}  
“ Y‰èδ uρ { )من الضـالل ملن عمل به، )٥ ،}  Zπ yϑ ôm u‘ uρ { )ملن آمن به، )٦ ،}  öΝßγ ¯= yè ©9 

tβρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊆⊂∪ { )مبا فيه من املواعظ والبصائر)٧  . 

َوَما كُْنَت ِبَجاِنِب الَْغْرِبيِّ ِإذْ قََضْيَنا ِإلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن قوله تعاىل 
 .... الشَّاِهِديَن

]٤٤ [}  $ tΒ uρ |MΖä. { )يا حممد )٨ }  É=ÏΡ$ pg¿2 Çc’ Î1ötó ø9$# { )يعين جبانب اجلبل )٩ ،

قال ابن عباس رضي اهللا . جبانب الوادي الغريب: الغريب، قاله قتادة والسدي، وقال الكليب

                                                 
 . ٤٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ٤٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٤٤: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٠ 

$! (øŒÎ  {يريد حيث ناجى موسى : عنهما oΨøŠŸÒ s% 4’n< Î)  y›θãΒ tøΒ F{$# { )يعين عهدنا إليه )١ ،

$  {وأحكمنا األمر معه بالرسالة إىل فرعون وقومه،  tΒ uρ |MΨä. zÏΒ š Ï‰Îγ≈ ¤±9$# ∩⊆⊆∪ { )٢( 
 . احلاضرين ذلك املنام فتذكره من ذات نفسك

]٤٥ [}  !$ ¨ΖÅ3≈ s9uρ $ tΡù't±Σ r& $ ZΡρ ãè% { )خلقنا أمما من بعد موسى عليه السالم، )٣ ،}  
tΑuρ$ sÜtG sù ãΝÍκö n= tã ãßϑ ãè ø9$# 4 { )أي طالت عليهم املهلة فنسوا عهد اهللا وميثاقه وتركوا أمره، )٤ ،

هم وذلك أن اهللا تعاىل قد عهد إىل موسى وقومه عهودا يف حممد واإلميان به، فلما طال علي
$  {العمر وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء هبا،  tΒ uρ |MΖà2 

$ Zƒ Íρ$ rO { )مقيما، )٥ ،}  þ_ Îû È≅ ÷δ r& š t ô‰tΒ { )كمقام موسى وشعيب فيهم، )٦ ،}  
(#θ è= ÷G s? öΝÎγ öŠn= tæ $ uΖÏF≈ tƒ#u { )يقول مل تشهد : ، تذكرهم بالوعد والوعيـد، قـال مقاتـل)٧

$  {مدين فتقرأ على أهل مكة خربهم، أهل  ¨ΖÅ3≈ s9uρ $ ¨Ζà2 š,Î#Å™ öãΒ ∩⊆∈∪ { )أي )٨ ،

أرسلناك رسوال وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه األخبار، فتتلوها عليهم ولوال ذلك ملا علمتها 
 . م هباومل ختربه

                                                 
 . ٤٤: سورة القصص آية ) ١(
 . ٤٤: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠١ 

]٤٦ [}  $ tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ’Ü9$# { )بناحية اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى، )١ ،

}  øŒÎ) $ oΨ ÷ƒ yŠ$ tΡ { )إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة، : ، قيل)٢}  Å3≈ s9uρ Zπ yϑôm §‘ ÏiΒ 

š Îi/¢‘ { )أي ولكن رمحناك رمحة بإرسالك وبالوحي إليك وإطالعك على األخبار )٣ 

‘u  {ك، الغائبـة عن É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β Νßγ9s?r& ÏiΒ 9ƒ É‹¯Ρ ÏiΒ š Î= ö6 s% { )يعين أهل مكة، )٤ ،}  
öΝßγ ¯= yè s9 tβρã2 x‹tFtƒ ∩⊆∉∪ { )٥( . 

]٤٧ [}  Iωöθ s9uρ β r& Νßγ t6ŠÅÁ è? 8πt7ŠÅÁ •Β { )عقوبة ونقمة، )٦ ،}  $ yϑ Î/ ôMtΒ £‰s% 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& { )من الكفر واملعصية، )٧ }  (#θ ä9θ à)u‹sù $ oΨ−/u‘ Iω öθ s9 { )هال، )٨ ،}  |M ù= y™ö‘ r& $ uΖøŠs9Î) 

Zωθ ß™ u‘ yìÎ7®KuΖsù y7 ÏG≈tƒ#u šχθ ä3tΡuρ š∅ ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ { )وجواب لوال حمذوف أي )٩ ،

لعاجلناهم بالعقوبة، يعين لوال أهنم حيتجون بترك اإلرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة 
لكن بعثناك إليهم لئال يكون للناس على اهللا معناه ملا بعثناك إليهم رسوال و: وقيل. بكفرهم

 . حجة بعد الرسل

                                                 
 . ٤٦: سورة القصص آية ) ١(
 . ٤٦: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٤٦: ة سورة القصص آي) ٤(
 . ٤٦: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٢ 

]٤٨ [}  $ £ϑ n= sù ãΝèδ u!% y` ‘,ys ø9$# ôÏΒ $ tΡÏ‰ΖÏã { )يعين حممدا)١ ،  }  (#θ ä9$ s% { )٢( ،

Iω  {يعين كفار مكة،  öθ s9 { )هال )٣ ،}  š† ÎAρ é& { )حممد، )٤ }  Ÿ≅ ÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρ é& # y›θãΒ 

. مثل ما أويت موسى كتابا مجلة واحدة: ، من اآليات كاليد البيضاء والعصا، وقيل)٥( } 4

öΝs9uρ  {: قال اهللا تعاىل r& (#ρ ãàò6tƒ !$ yϑ Î/ u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ö6 s% ( { )أي فقد كفروا بآيات )٦ ،

θ#)  {موسى كما كفروا بآيات حممد،  ä9$ s% Èβ#tós Å™ #tyγ≈ sàs? { )قرأ أهل )٧ ،

أي التوراة والقرآن تظاهرا يعين كل سحر يقوي اآلخر نسب التظاهر ) سحران( :الكوفة
  كانت مقالتهم تلك حني بعثوا يف أمر رسول: إىل السحرين على االتساع، قال الكليب

 فأخربوهم أن نعته يف كتاهبم التوراة، إىل رءوس اليهود باملدينة، فسألوهم عن حممد
Èβ#tós  {: فرجعوا فأخربوهم بقول اليهود، فقالوا Å™ #tyγ≈ sàs? { )وقرأ )٨ ،

تظاهر بالناس يعنون حممدا وموسى عليهما السالم، ألن معىن ال) ساحران( :اآلخرون
þθä9$#)  {وأفعاهلم أشبه منه بالكتب،  s% uρ $ ¯ΡÎ) 9e≅ ä3Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊆∇∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ١(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٤٨: ص آية سورة القص) ٥(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٣ 

]٤٩ [}  ö≅ è% { )هلم يا حممد )١ ،}  (#θ è?ù'sù 5=≈ tG Å3Î/ ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθ èδ 3“ y‰÷δ r& 

!$ yϑ åκ÷]ÏΒ { )يعين مــن التـوراة والقـرآن، )٢ ،}  çµ÷è Î7¨?r& βÎ) óΟçFΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ 

∩⊆∪ { )٣( . 

]٥٠ [}  β Î* sù óΟ©9 (#θç7ŠÉf tFó¡o„ y7 s9 { )أي مل يأتوا مبا طلبت، )٤ }  öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& 

šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u!#uθ ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çµ1uθ yδ Îötó Î/ “W‰èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ 

tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )٥( . 

 ... اىل َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَقوله تع
]٥١ [}  * ô‰s)s9uρ $ uΖù= ¢¹ uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9$# { )بينا، : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٦

وصل هلم القول يف هذا القرآن : ها بعضا قال قتادةأنزلنا آيات القرآن يتبع بعض: قال الفراء
بينا لكفار مكة مبا يف القرآن من أخبار األمم : قال مقاتل. يعين كيف صنع مبن مضى

وصلنا هلم خرب الدنيا خبرب اآلخرة حىت : اخلالية كيف عذبوا بتكذيبهم، وقال ابن زيد
öΝßγ  {كأهنم عاينوا اآلخرة يف الدنيا،  ¯= yè s9 šχρã©.x‹tG tƒ ∩∈⊇∪ { )٧( . 

]٥٢ [}  zƒ Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ Ï& Î#ö7s% { )من قبل حممد)٨ ، من قبل .  وقيل

Νèδ Ïµ  {القرآن،  Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ { )نزلت يف مؤمين أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم )١ ،
                                                 

 . ٤٩: سورة القصص آية ) ١(
 . ٤٩: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٥١: القصص آية سورة ) ٦(
 . ٥١: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٤ 

 وقال  بل هم أهل اإلجنيل الذي قدموا من احلبشة وآمنوا بالنيب: وأصحابه، وقال مقاتل
 فلما رأوا ما  شة على النيبهم أربعون رجال قدموا مع جعفر من احلب: سعيد بن جبري

إن لنا أمواال فإن أذنت لنا انصرفنا وجئنا ! يا نيب اهللا : باملسلمني من اخلصاصة قالوا
بأموالنا فواسينـا املسلمني هبـا فأذن هلم فانصرفوا فأتوا بأمواهلم فواسوا هبا املسلمني، 

zƒ  {. فرتل فيهم Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# { )إىل قوله تعاىل)٢  :}  $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ 

šχθ à)ÏΨãƒ ∩∈⊆∪ { )انني من نزلت يف مث: ، وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال)٣

أهل الكتاب أربعون من جنران واثنان وثالثون من احلبشة ومثانية من الشام، مث وصفهم اهللا 
 : فقال

]٥٣ [}  #sŒÎ)uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝÍκö n= tã { )يعين القرآن، )٤ ،}  (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u ÿÏµ Î/ çµ ¯ΡÎ) ‘,ys ø9$# ÏΒ 

!$ uΖÎn/§‘ { )وذلك أن ذكر النيب)٥ ،  ،كان مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل }  $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. 

ÏΒ Ï& Î#ö7s% tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊂∪ { )أي من قبل القرآن مسلمني خملصني هللا بالتوحيد مؤمنني )٦ ،

 .  أنه نيب حق مبحمد

]٥٤ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβöθ s?÷σãƒ Νèδ tô_ r& È ÷s?§̈Β { )إلمياهنم بالكتاب األول وبالكتاب )٧ ،

$  {اآلخر،  yϑ Î/ (#ρçy9 نزلت يف قوم من أهل الكتاب : ، على دينهم، قال جماهد)٨( } ¹|

                                                                                                                                            
 . ٥٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ٥٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٥٤: ورة القصص آية س) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٥ 

يدفعون بشهادة أن ال إله إال اهللا الشرك، : رضي اهللا عنهماأسلموا فأوذوا، قال ابن عباس 
يدفعون ما مسعوا من األذى والشتم من املشركني بالصفح والعفو واملغفرة، . قال مقاتل

}  $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ šχθ à)ÏΨ ãƒ ∩∈⊆∪ { )يف الطاعة)١ ، . 

]٥٥ [}  #sŒÎ)uρ (#θãè Ïϑ y™ uθ øó̄=9$# { )القبيح من القول، )٢ ،}  (#θ àÊ tôã r& çµ ÷Ζtã { )٣( 
تبا لكم تركتم دينكم : وذلك أن املشركني كانوا يسبون مؤمين أهل الكتاب ويقولون

θ#)  {فيعرضون عنهم وال يردون عليهم،  ä9$ s% uρ !$ uΖs9 $ oΨ è=≈ uΗùå r& öΝä3s9uρ ö/ä3è=≈ uΗ ùår& { )لنا ديننا )٤ ،

≈íΝ  {ولكم دينكم،  n= y™ öΝä3ø‹n= tæ { )ليس املراد منه سالم التحية ولكنه سالم املتاركة، )٥ ،

Ÿω   {قول، معناه سلمتم منا ال نعاوضكم بالشتم والقبح من ال Èö tFö; tΡ tÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩∈∈∪ { )٦( ،

ال نريد أن نكون من أهل : وقيل. أي دين اجلاهلني، يعين ال حنب دينكم الذي أنتم عليه
 . لقتالاجلهل والسعة، وهذا قبل أن يؤمر املسلمون با

y7  {: قوله تعاىل] ٥٦[ ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ôtΒ |Mö6 t7ôm r& { )وقيل. ، أي أحببت هدايته)٧ :

≈Å3£  {أحببته لقرابته،  s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 4 uθ èδ uρ ãΝn= ÷ær& š Ï‰tFôγ ßϑ ø9$$ Î/ ∩∈∉∪ { )قال )٨ ،

قل ال إله إال اهللا  {  مبن قدر له اهلدى، نزلت يف أيب طالب قال له النيب: جماهد ومقاتل

                                                 
 . ٥٤: سورة القصص آية ) ١(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٦ 

إمنا محله على ذلك اجلزع : لوال أن تعريين قريش يقولون: أشهد لك هبا يوم القيامة، قال
 . )٢( ، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية)١( } ألقررت هبا عينك

]٥٧ [}  (#þθ ä9$ s% uρ β Î) ÆìÎ6 ®K¯Ρ 3“ y‰çλù; $# y7 yè tΒ ô#©Üy‚ tG çΡ ôÏΒ !$ uΖÅÊ ö‘ r& 4 { )أرض مكة، نزلت )٣ ،

 إنا لنعلم أن الذي  يف احلارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وذلك أنه قال للنيب
تقول حق ولكنا إن اتبعناك على دينك خفنا أن خترجنا العرب من أرضنا مكة، وهو معىن 

‚ô#©Üy  {: هقول tG çΡ ôÏΒ !$ uΖÅÊ ö‘ r& 4 { )واالختطاف االنتزاع بسرعة، قال اهللا تعاىل)٤ ، :}  
öΝs9uρ r& Åj3yϑ çΡ óΟßγ ©9 $ ·Β tym $ YΖÏΒ#u { )وذلك أن العرب يف اجلاهلية كانت تغري بعضهم على )٥ ،

بعض ويقتل بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون حيث كانوا، حلرمة احلرم، ومن املعروف أنه 
#  {كان يأمن فيه الظباء من الذئاب واحلمام من احلدأة،  t<øgä† { )قرأ أهل املدينة )٦ ،

بالتاء ألجل الثمرات، واآلخرون بالياء للحائل بني االسم املؤنث والفعل، ) جتىب( :ويعقوب
Ïµ  {أي جيلب وجيمع،  ø‹s9Î) { )جبيت العامة يف احلوض أي مجعته، قال مقاتل: ، يقال)٧ :

ßN≡tyϑ  {حيمل إىل احلرم،  rO Èe≅ä. &ó x« $ ]% ø— Íh‘ ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ 

 . ، أن ما يقوله حق)٨( } ∪∠∋∩

                                                 
 ). ٢/٤٤١(، أمحد )٣١٨٨(مذي تفسري القرآن ، التر)٢٥(مسلم اإلميان ) ١(
 . ٦٠٥ / ٨ والبخاري مطوال بلفظ آخر يف التفسري ٥٥ / ١ ) ٢٤( أخرجه مسلم يف اإلميان رقم ) ٢(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٧ 

$  }  öΝx.uρ قوله] ٥٨[ uΖò6n= ÷δ r& ÏΒ ¥π tƒ ös% { )أي من أهل قرية، )١ ،}  ôNtÏÜt/ 

$ yγ tG t±ŠÏè tΒ ( { )عاشوا يف البطر فأكلوا : ، أي يف معيشتها، أي أشرت وطغت، قال عطاء)٢

š  {رزق اهللا وعبدوا األصنام،  ù=ÏFsù öΝßγ ãΨ Å3≈ |¡tΒ óΟs9 s3ó¡è@ .ÏiΒ óΟÏδ Ï‰÷è t/ ω Î) Wξ‹ Î= s% ( { )٣( ،

مل يسكنها إال املسافرون وما رأوا الطريق يوما أو ساعة، : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
معناه مل يعمر منها إال أقلها : وقيل. معناه مل تسكن مـن بعدهـم إال سكونا قليال

$  {وأكثرها خراب،  ¨Ζà2 uρ ßøt wΥ šÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∈∇∪ { )كقوله)٤ ، :}  $ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ß^ÌtΡ 

uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $ pκö n= tæ { )٥( . 

]٥٩ [}  $ tΒ uρ tβ% x. y7 •/u‘ y7Î= ôγ ãΒ 3“ tà)ø9$# { )أي القرى الكافر أهلها، )٦ ،}  4 ®L ym 

y]yè ö7tƒ þ’ Îû $ yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘ { )يعين يف أكربها وأعظمها رسوال ينذرهم وخص األعظم ببعثة ،)٧ 

الرسول فيها ألن الرسول يبعث إىل األشراف واألشراف يسكنون املدائن، واملواضع اليت 
θ#)  {هي أم ما حوهلا،  è= ÷G tƒ öΝÎγ öŠn= tæ $ uΖÏF≈ tƒ#u 4 { )خيربهم الرسول أن العذاب : ، قال مقاتل)٨

$  {نازل هبم إن مل يؤمنوا،  tΒ uρ $ ¨Ζà2 ’Å5 Î= ôγ ãΒ #” tà)ø9$# ω Î) $ yγ è= ÷δr&uρ šχθßϑ Î=≈sß ∩∈∪ { )٩( ،

 . هلكهم بظلمهممشركون، يريد أ
                                                 

 . ٥٨: سورة القصص آية ) ١(
 . ٥٨: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٥٩: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٥٩: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٥٩ :سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٨ 

قوله تعاىل َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَْبقَى أَفَلَا 
 .... َتْعِقلُونَ

]٦٠ [}  !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& ÏiΒ &ó x« ßì≈ tFyϑ sù Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ çG t⊥ƒ Î— uρ 4 { )تتمتعون هبا أيام )١ ،

$  {حياتكم مث هي إىل فناء وانقضاء،  tΒ uρ y‰Ψ Ïã «!$# ×öyz #’ s+ö/r&uρ 4 Ÿξ sùr& tβθè= É)÷è s? ∩∉⊃∪ { )أن )٢ ،

 . بالتاء وأبو عمرو باخليار بني التاء والياء) تعقلون( :الباقي خري من الفاين، قرأ عامة القراء

]٦١ [}  yϑ sùr& çµ≈tΡô‰tã uρ #´‰ôãuρ $ YΖ|¡ym { )أي اجلنة، )٣ ،}  uθ ßγ sù Ïµ‹ É)≈ s9 { )٤( ،

yϑ  {مصيبه ومدركه وصائر إليه،  x. çµ≈ uΖ÷è −G̈Β yì≈ tFtΒ Íο 4θuŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )ويزول عن )٥ ،

ΝèO uθ§  {قريب  èδ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# zÏΒ t Î|Øós ßϑ ø9$# ∩∉⊇∪ { )يعين املؤمن :  النار، قال قتادة)٦

نزلت يف محزة :  وأيب جهل، وقال حممد بن كعب النيبنزلت يف : والكافر، قال جماهد
 . نزلت يف عمار والوليد بن املغرية: وعلي وأيب جهل، وقال السدي

]٦٢ [}  tΠöθ tƒ uρ öΝÎγƒ ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹sù t ø r& y“ Ï!% x.uà° t Ï%©!$# óΟçFΖä. šχθ ßϑ ãã÷“ s? ∩∉⊄∪ { )يف )٧ ،

 . الدنيا أهنم شركائي

]٦٣ [}  tΑ$ s% t Ï% ©!$# ¨,ym ãΝÍκö n= tã ãΑöθ s)ø9$# { )أوجب عليهم العذاب وهم رءوس )٨ 

$  {الضـاللة،  uΖ−/u‘ ÏIω àσ¯≈ yδ t Ï% ©!$# !$ uΖ÷ƒ uθ øîr& { )أي دعـونا إىل الغي وهم األتباع، )١ ،}  
                                                 

 . ٦٠: سورة القصص آية ) ١(
 . ٦٠: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٦١: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٦١: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٦١: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٦١: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٠٩ 

öΝßγ≈ uΖ÷ƒ uθ øî r& $ yϑ x. $ uΖ÷ƒ uθ xî ( { )أضللناهم كما ضللنا، )٢ ،}  !$ tΡù&§y9 s? š ø‹s9Î) ( { )منهم، )٣ ،}  
$ tΒ (#þθçΡ% x. $ tΡ$ −ƒ Î) šχρß‰ç7÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال تعاىل)٤  :

}  âHξ Åz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷èt/ CÙ÷è t7Ï9 <ρ ß‰tã { )٥( . 

]٦٤ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ { )للكفار، )٦ ،}  (#θãã ÷Š$# ö/ä.u!$ x.uà° { )أي األصنام لتخلصكم )٧ 

óΟèδ  {من العذاب،  öθ tãy‰sù óΟn= sù (#θ ç6‹Éf tFó¡o„ öΝçλm; { )مل جييبوهم، )٨ ،}  (#ãρ r&u‘ uρ z># x‹yè ø9$# 4 öθ s9 

öΝßγ ¯Ρr& (#θçΡ% x. tβρ ß‰tG öκu‰ ∩∉⊆∪ { )وجواب لو حمذوف على تقدير لو أهنم كانوا يهتدون يف ، )٩

 . الدنيا ما رأوا العذاب

]٦٥ [}  tΠöθ tƒ uρ öΝÍκ‰ÏŠ$ uΖãƒ { )أي يسأل اهللا الكفار، )١٠ ،}  ãΑθ à)u‹sù !#sŒ$ tΒ ÞΟçG ö6 y_ r& 

tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩∉∈∪ { )١١( . 

]٦٦ [}  ôM u‹Ïϑ yè sù { )خفيت واشتبهت، )١ ،}  ãΝÍκö n= tã â!$ t6 /ΡF{$# { )أي األخبار ، )٢

Í×tΒ›7  {احلجج، : واألعذار، وقال جماهد öθ tƒ { )فال يكون هلـم عـذر وال حجـة، )٣ ،

                                                                                                                                            
 . ٦٣: سورة القصص آية ) ١(
 . ٦٣: ية سورة القصص آ) ٢(
 . ٦٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة الزخرف آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٦٤: سورة القصص آية ) ٩(
 . ٦٥: سورة القصص آية ) ١٠(
 . ٦٥: سورة القصص آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٠ 

ôΜ  {حجـة،  ßγ sù Ÿω šχθ ä9u!$ |¡tFtƒ ∩∉∉∪ { )ال حيتجون، وقيل: ال جييبون، وقال قتادة )٤ :

 . يسكتون ال يسأل بعضهم بعضا

]٦٧ .[}  $ ¨Β r'sù tΒ z>$ s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ÏΗ xå uρ $ [s Î=≈|¹ # |¤ yè sù β r& šχθ ä3tƒ zÏΒ šÏ⇔Î= øßϑ ø9$# 

 . سعداء الناجني، من ال)٥( } ∪∠∌∩

š  {: قوله تعاىل] ٦٨[ š/u‘ uρ ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ â‘$ tFøƒ s† uρ 3 { )نزلت هذه اآلية جوابا )٦ ،

يعين الوليد بن لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم : للمشركني حني قالوا
  قوله. املغرية أو عروة بن مسعود الثقفي، أخرب اهللا تعاىل أنه ال يبعث الرسل باختيارهم

}  $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø:  اهللا ما كان هلم وخيتار: لإلثبات، معناه) ما( :، قيل)٧( } 4 #$

هو للنفي أي ليس إليهم االختيار أو ليس : وقيل. اخلرية، أي خيتار ما هو األصلح واخلري
 : هلم أن خيتاروا على اهللا كما قال تعاىل

}  $ tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# { )٨( ،

حممد : واخلرية اسم من االختيار يقام مقام املصدر، وهي اسم للمختار أيضا كما يقال
≈z  {: خرية اهللا من خلقه، مث نزه نفسه فقال ys ö6 ß™ «!$# 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã tβθ à2 Îô³ç„ ∩∉∇∪ { )٩( . 

                                                                                                                                            
 . ٦٦: قصص آية سورة ال) ١(
 . ٦٦: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٦٨: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١١ 

]٦٩ [}  š š/u‘ uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ Å3è? öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ $ tΒ uρ šχθ ãΨÎ= ÷èãƒ ∩∉∪ { )يظهرون)١ ، . 

]٧٠ [}  uθ èδ uρ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρW{$# Íο tÅz Fψ$#uρ ( { )حيمده أولياؤه )٢ 

&ã  {يف الدنيا وحيمدونه يف اآلخرة يف اجلنة،  s!uρ ãΝõ3çt ø: . ، فصل القضاء بني اخللق)٣( } #$

  {حكم ألهل طاعته باملغفرة وألهل معصيته بالشقاء، : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
Ïµ ø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩∠⊃∪ { )٤( . 

قوله تعاىل قُلْ أََرأَْيُتْم ِإنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمًدا ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة َمْن ِإلٌَه غَْيُر اللَِّه 
 ... َيأِْتيكُْم ِبِضَياٍء

ö≅è% óΟçG  {: قوله] ٧١[ ÷ƒ uu‘ r& { )أخربوين يا أهل مكة )٥ ،}  βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ 

Ÿ≅ ø‹©9$# #´‰tΒ ÷|  { )دائما، )٦ ،}  4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )ال هنار معه، )٧ }  ôtΒ îµ≈ s9Î) çöxî «!$# 

Νà6‹ Ï?ù'tƒ >!$ u‹ÅÒ Î/ ( { )لبون فيه املعيشة، ، بنهار تط)٨}  Ÿξ sùr& šχθ ãè yϑ ó¡n@ ∩∠⊇∪ { )٩( ،

 . مساع فهم وقبول

                                                 
 . ٦٩: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٠: ورة القصص آية س) ٢(
 . ٧٠: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٧١: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٧١: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٧١: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٧١: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٧١: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٢ 

]٧٢ [}  ö≅ è% óΟçF÷ƒ uu‘ r& { )أخربوين يا أهل مكة )١ }  βÎ) Ÿ≅ yè y_ ª!$# ãΝà6ø‹n= tæ u‘$ pκ̈]9$# 

#´‰tΒ öy™ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )ال دليل فيه، )٢ ،}  ôtΒ îµ≈s9Î) çöxî «!$# Νà6‹ Ï?ù'tƒ 9≅ ø‹n= Î/ šχθ ãΨ ä3ó¡n@ 

ÏµŠ Ïù ( Ÿξ sùr& šχρ çÅÇö7è? ∩∠⊄∪ { )ما أنتم عليه من اخلطأ)٣ ، . 

]٧٣ [}  ÏΒ uρ Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ Ÿ≅ yèy_ â/ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ (#θ ãΖä3ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù { )أي يف الليل، )٤ ،

}  (#θ äótG ö; tG Ï9uρ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9uρ tβρãä3ô±n@ ∩∠⊂∪ { )عز وجل، نعم اهللا)٥  . 

]٧٤ [}  tΠöθ tƒ uρ ôΜ ÎγƒÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)uŠsù t ø r& y“ Ï!$ Ÿ2 uà° š Ï%©!$# óΟçFΖä. šχθ ßϑ ãã÷“ s? ∩∠⊆∪ { )٦( ،

 . كرر ذكر النداء للمشركني لزيادة التقريع والتوبيخ

]٧٥ [}  $ oΨ ôãt“ tΡuρ { )أخرجنا، )٧ ،}  ÏΒ Èe≅ à2 7π ¨Βé& #Y‰‹Îγ x© { )يعين رسوهلم )٨ ،

$  {ذا جئنا من كل أمة بشهيد، فكيف إ. الذي أرسل إليهم كما قال oΨù= à)sù (#θè?$ yδ 

öΝä3uΖ≈ yδ öç/ { )حجتكم بأن معي شريكا)٩ ، .}  (#þθßϑ Î= yè sù ¨β r& ¨,ys ø9$# { )التوحيد، )١٠ ،}  
¬! ¨≅ |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρçtIøtƒ ∩∠∈∪ { )يف الدنيا)١١ ، . 

                                                 
 . ٧٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٢: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٧٣: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٧٤: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٧٥: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٧٥: سورة القصص آية ) ٨(
 . ٧٥: سورة القصص آية ) ٩(
 . ٧٥: سورة القصص آية ) ١٠(
 . ٧٥: سورة القصص آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٣ 

 }  * ¨β قوله] ٧٦[ Î) tβρ ã≈ s% šχ% Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθ s% 4 y›θãΒ { )كان ابن عمه ألنه )١ ،

قارون بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب عليه السالم، وموسى بن عمران بن 
كان قارون عم موسى كان أخا عمران، ومها ابنا يصهر، ومل : قاهث، وقال ابن إسحاق

4  {كن يف بين إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، ولكنه نافق كما نافق السامري، ي xö t7sù 

öΝÎγ öŠn= tæ ( { )كان عامال لفرعون على بين إسرائيل، فكان يبغي عليهم ويظلمهم، : ، قيل)٢

بغى : بغى عليهم بالشرك، وقيل: بغى عليهم بكثرة املال، وقال الضحاك: ال قتادةوق
≈çµ  {عليهم بالكرب والعلو  oΨ÷ s?# uuρ zÏΒ Î—θ ãΖä3ø9$# !$ tΒ ¨β Î) …çµ pt ÏB$ xtΒ { )تاح وهو ، هي مجع مف)٣

: مفاتح خزائنه، كما قـال: الذي يفتح به الباب، هذا قول قتادة وجماهد ومجاعة، وقيل
}  * …çν y‰ΨÏã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# { )أي خـزائنه )٤ }  é&þθ ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁãè ø9$$ Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θà)ø9$# { )٥( ،

ما إن : هذا من املقلوب تقديره: لتثقلهم أي ومتيل هبم إذا محلوها لثقلها، قال أبو عبيدة
لفوا يف عدد العصبة قال ناء فالن بكذا إذا هنض به مثقال، واخت: العصبة لتنوء هبا، يقال

ما : ما بني العشرة إىل مخسة عشر، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: جماهد
. أربعون رجال: وقيل. ما بني العشرة إىل األربعني: وقال قتادة. بني الثالثة إىل العشرة

$øŒÎ) tΑ  {سبعون : وقيل s% …çµ s9 …çµ ãΒ öθ s% { )قال لقارون قومه من بين إسرائيل )٦ ،}  Ÿω 

                                                 
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة األنعام آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٤ 

÷y tøs? ( { )ال تبطر وال تأشر وال مترح، )١ ،}  ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† tÏm Ìxø9$# ∩∠∉∪ { )٢( ،

 . األشرين البطرين الذين ال يشكون اهللا على ما أعطاهم

]٧٧ [}  ÆtG ö/$#uρ !$ yϑ‹ Ïù š9 t?# u ª!$# u‘# ¤$! $# nο tÅz Fψ$# ( { )اطلب فيما أعطاك اهللا من )٣ 

األمـوال والنعمـة اجلنة وهو أن تقوم بشكر اهللا فيما أنعم عليك وتنفقه يف رضا اهللا، 
}  Ÿω uρ š[Ψ s? y7t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )ال تترك أن تعمل يف : ، قال جماهد وابن زيد)٤

الدنيا واآلخرة حىت تنجو من العذاب ألن حقيقة نصيب اإلنسان من الدنيا أن يعمل 
ال تنس صحتك وشبابك وغناك : بالصدقة وصلة الرحم، وقال علي: لآلخرة وقال السدي
: اغتنم مخسا قبل مخس {:  لرجل وهو يعظه  قال رسول اهللاأن تطلب هبا اآلخرة،

شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، 
 أمر أن يقدم الفضل : قال احلسن)٥(  احلديث صحيح مرسل} وحياتك قبل موتك

Ÿω  {: وميسك ما يغنيه، قال منصور بن زاذان يف قوله uρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

Å¡ôm  {قوتـك وقـوت أهـلك، :  قـال)٦( } ) r&uρ !$ yϑ Ÿ2 z|¡ôm r& ª!$# š ø‹s9Î) 

                                                 
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٦: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٤(
 واخلطيب البغدادي يف اقتضاء العلم والعمل ص ١٤٨ / ٤ما ذكر املصنف أبو نعيم يف احللية أخرجه مرسال ك) ٥(

 ووصله احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب وأخرجه ٢٢٣ / ١٣ وابن أيب شيبة يف املصنف ٢١٨
 . ٢٣٥/  ١١انظر فتح الباري .  بسند صحيح٢ وابن املبارك يف الزهد ص٢٢٤ / ١٤املصنف يف شرح السنة 

 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٥ 

أحسن إىل الناس كمـا : ، أي أحسن بطاعة اهللا كما أحسن اهللا إليك بنعمته وقيل)١( } )

Ÿω  {أحسـن اهللا إليك،  uρ Æö7s? { )ال تطلب، )٢ ،}  yŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( { )٣ (. 

βÎ) ©!$# Ÿω =Ït¨  {وكل من عصى اهللا فقد طلب الفساد يف األرض،  ä† t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# 

∩∠∠∪ { )٤( . 

قوله تعاىل قَالَ ِإنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلٍْم ِعْنِدي أََولَْم َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن 
 .... وَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعاالْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُ

]٧٨ [}  tΑ$ s% { )يعين قارون، )٥ ،}  !$ yϑ ¯ΡÎ) …çµçF Ï?ρ é& 4’n?tã AΟù= Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã 4 { )أي )٦ 

على فضل وخري علمه اهللا عندي فرآين أهال لذلك ففضلين هبذا املال عليكم كما فضلين 
كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع : هو علم الكيمياء قال سعيد بن املسيب: بغريه، قيل

عهما قارون بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه وعلم قارون ثلثه، فخد
’4  {: وقيل. حىت أضاف علمهما إىل علمه وكان ذلك سبب أمواله n?tã AΟù= Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã 

öΝs9uρ  {: قولـه تعاىل.  بالتصرف يف التجارات والزراعات وأنواع املكاسب)٧( } 4 r& öΝn= ÷è tƒ 

χ r& ©!$# ô‰s% y7 n= ÷δ r& ÏΒ Ï& Î#ö7s% š∅ ÏΒ Èβρ ãà)ø9$# { )الكافـرة، )٨ ،}  ôtΒ uθ èδ ‘‰x© r& çµ÷ΖÏΒ Zο §θ è% 

                                                 
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ١(
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٧٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٦ 

çsYò2 r&uρ $ Yè ÷Η sd 4 { )لألموال، )١ ،}  Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ç„ tã ÞΟÎγ Î/θ çΡèŒ šχθ ãΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩∠∇∪ { )قال )٢ ،

يعين ال يسأل املالئكة عنهم : هديدخلون النار بغري حساب وال سؤال، وقال جما: قتادة
ال يسألون سؤال استعالم وإمنا يسألون سؤال تقريع : قال احلسن. ألهنم يعرفوهنم بسيماهم

 . وتوبيخ

]٧٩ [}  yl ty‚ sù 4’n?tã Ïµ ÏΒöθ s% ’ Îû Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š Ï% ©!$# šχρß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# |M ø‹n=≈ tƒ 

$ oΨ s9 Ÿ≅÷WÏΒ !$ tΒ š† ÎAρ é& ãβρã≈ s% …çµ ¯ΡÎ) ρ ä% s! >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩∠∪ { )من املال)٣ ، . 

]٨٠ [}  tΑ$ s% uρ šÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# { )يعين : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٤

أوتوا العلم مبا وعد اهللا يف اآلخرة قالوا للذين متنوا : وقال مقاتل. األحبار من بين إسرائيل
=öΝà6n  {؟ .مثل ما أويت قارون يف الدنيا ÷ƒ uρ Ü># uθ rO «!$# ×öyz { )يعين ما عند اهللا من )٥ ،

ôyϑ  {الثواب واجلزاء خري  Ïj9 š∅ tΒ#u { )وصدق بتوحيد اهللا، )٦ ،}  Ÿ≅Ïϑ tã uρ 

$ [s Î=≈ Ÿω  {، مما أويت قـارون يف الدنيـا، )٧( } ¹| uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ω Î) šχρ çÉ9≈ ¢Á9$# ∩∇⊃∪ { )٨( ،

ال : وقيل. ال يعطاها يف اآلخرة: وقال الكليب. ين األعمال الصاحلةال يؤتاها يع: قال مقاتل
يؤتى هذه الكلمة وهي قوله ويلكم ثواب اهللا خري إال الصابرون على طاعة اهللا وعن زينة 

 . الدنيا

                                                 
 . ٧٨:  آية سورة القصص) ١(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٠: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٨٠: سورة القصص آية ) ٧(
 . ٨٠: سورة القصص آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٧ 

$  {  قوله] ٨١[ oΨ ø|¡sƒ m Ïµ Î/ Íν Í‘# y‰Î/uρ uÚö‘ F{$# $ yϑ sù tβ% Ÿ2 …çµ s9 ÏΒ 7π t⁄Ïù { )من )١ ،

çµ…  {مجاعة،  tΡρ çÝÇΖtƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# { )مينعونه من اهللا، )٢ ،}  $ tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒ ÎÅÇtGΨ ßϑ ø9$# 

 .، املمتنعني مما نزل به من اخلسف)٣( } ∪⊆∇∩

]٨٢ [}  yx t7ô¹ r&uρ šÏ% ©!$# (#öθ ¨Ψ yϑ s? …çµ tΡ% s3tΒ Ä§øΒ F{$$Î/ { )صار أولئك الذين متنوا ما )٤ ،

tβθä9θ  {رزقه اهللا من املال والزينة يتندمون على ذلك التمين  à)tƒ χ r( s3÷ƒ uρ ©!$# { )٥( ،

  :اختلفوا يف معىن هذه اللفظة، قال جماهد
هي كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إىل : قال الفراء. أمل تر: أمل تعلم، وقال قتادة

هو : وقيل. أنه كلمة ابتداء تقديره أن اهللا يبسط الرزق: وعن احلسن. صنع اهللا وإحسانه
وي مفصولة : ويك مبعىن ويلك حذفت الالم منه وقال اخلليل: تنبيه مبرتلة إال وقال قطرب

: وي مل فعلت ذلك، وذلك أن القوم تندموا فقالوا: ا التعجب كما يقولمن كأن ومعناه
كأن الفرح : وي متندمني على ما سلف منهم وكأن معناه أظن ذلك وأقدره، كما تقول

äÝÝ¡ö6  {قد أتاك أي أظن ذلك وأقدره،  tƒ šX ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ( { )٦( ،

Iω  {أي يوسع ويضيق،  öθ s9 β r& £̈Β ª!$# $ oΨø‹n= tã y#|¡y‚ s9 $ uΖÎ/ ( { )قرأ حفص ويعقوب )٧ ،

                                                 
 . ٨١: سورة القصص آية ) ١(
 . ٨١: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٨١: لقصص آية سورة ا) ٣(
 . ٨٢: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٨٢: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٨٢: سورة القصص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٨ 

çµ…  {ني وقرأ العامة بضم اخلاء وكسر السني، بفتح اخلاء والس ¯Ρr( s3÷ƒ uρ Ÿω ßxÎ= øãƒ tβρãÏ≈ s3ø9$# 

∩∇⊄∪ { )١( . 

y7  {: قوله تعاىل] ٨٣[ ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο tÅz Fψ$# $ yγ è= yè øgwΥ t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒ Ìãƒ #vθ è= ãæ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# { )٢ (. 

علوا واستطالة على الناس : استكبارا عن اإلميان، وقال عطاء: قال الكليب ومقاتل
 أهنا  وعن علي. مل تطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطاهنا: وقال احلسن. وهتاونا هبم

Ÿω  {نزلت يف أهل التواضع من الوالة وأهل القدرة،  uρ #YŠ$ |¡sù 4 { )هو : ، قال الكليب)٣

ن جريج قال اب. أخذ أموال الناس بغري حق: وقال عكرمة. الدعاء إىل عبادة غري اهللا
èπ  {العمل باملعاصي، : ومقاتل t7É)≈ yè ø9$#uρ tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 ∩∇⊂∪ { )أي العاقبة احملمودة ملن اتقى )٤ ،

 . اجلنة للمتقني: قال قتادة. عقاب اهللا بأداء أمره واجتناب معاصيه

]٨٤ [}  tΒ u!% y` Ïπ oΨ|¡ys ø9$$ Î/ …ã& s#sù ×öyz $ pκ÷]ÏiΒ ( tΒ uρ u!$ y_ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9$$ Î/ Ÿξ sù “ t“ øgä† š Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗxå 

ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# ωÎ) $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇⊆∪ { )٥ (. 

 .... قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك القرآن لََرادَُّك ِإلَى َمَعاٍد
β¨  {: قوله تعاىل] ٨٥[ Î) “ Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹n= tã šχ#uöà)ø9$# { )أي أنزل عليك )٦ 

  {أوجب عليك العمل بالقرآن، :  وقال عطاء- على قول أكثر املفسرين -آن القر
                                                 

 . ٨٢: سورة القصص آية ) ١(
 . ٨٣: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٨٤: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٥: رة القصص آية سو) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩١٩ 

š‚ –Š!#ts9 4’n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 { )إىل مكة، وذلك أن النيب)١ ،  }  ملا خرج مهاجرا إىل املدينة

سار يف غري الطريق خمافة الطلب فلما أمن ورجع إىل الطريق نزل اجلحفة بني مكة 
أتشتاق إىل بلدك : واملدينة، وعرف الطريق إىل مكة اشتاق إليها، فأتاه جربيل وقال

“ (βÎ¨  {:  تعاىل يقولفإن اهللا: نعم، قال: ومولدك؟ قال Ï% ©!$# uÚtsù š ø‹n= tã šχ#uöà)ø9$# 

š‚ –Š!#ts9 4’n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 { )وروى .  وهذه اآلية نزلت باجلحفة ليست مبكية وال مدنية} )٢

’š‚–Š!#ts9 4  {:  رضي اهللا عنهماسعيد بن جبري عن ابن عباس n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 { )إىل املوت)٣  .

≅  {. إىل اجلنة: وقيل. إىل القيامة: وقال الزهري وعكرمة è% þ’În1§‘ ãΝn= ÷ær& tΒ u!% y` 

3“ y‰çλù; $$ Î/ { )أي يعلم من جاء باهلدى وهذا جواب لكفار مكة ملا قالوا للنيب)٤ ،  إنك 

 قل هلم ريب أعلم من جاء باهلدى أي يعلم من جاء باهلدى يعين  لفي ضالل، فقال اهللا
ôtΒ  {نفسه،  uρ uθ èδ ’Îû 9≅≈n= |Ê &Î7•Β ∩∇∈∪ { )يعين املشركني ومعناه أعلم بالفريقني)٥ ، . 

$  {: قوله تعاىل] ٨٦[ tΒ uρ |MΖä. (#þθ ã_ ös? β r& #’ s+ù= ãƒ š ø‹s9Î) Ü=≈ tG Å6ø9$# { )أي يوحي )٦ ،

ω  {إليك القرآن،  Î) Zπ yϑ ôm u‘ ÏiΒ š Îi/¢‘ ( { )هذا من االستثناء املنقطع : ، قال الفراء)٧

                                                 
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ١(
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٦: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٨٦: سورة القصص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٠ 

Ÿξ  { ربك رمحك فأعطاك القرآن، معناه لكن sù ¨ sðθ ä3s? #ZÎγ sß t ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∉∪ { )أي )١ ،

 . معينا هلم على دينهم
اهرهتم على وذلك حني دعي إىل دين آبائه فذكر اهللا نعمه وهناه عن مظ: وقال مقاتل

 . ما هم عليه

]٨٧ [}  Ÿω uρ y7̄Ρ‘‰ÝÁ tƒ ôtã ÏM≈tƒ#u «!$# { )يعين القرآن، )٢ ،}  y‰÷è t/ øŒÎ) ôMs9Ì“Ρé& š ø‹s9Î) ( 

äí ÷Š$#uρ 4’ n< Î) š În/u‘ ( { )إىل معرفته وتوحيده، )٣ }  Ÿω uρ ¨ sðθ ä3s? zÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩∇∠∪ { )٤( ،

 واملراد به أهل دينه أي ال  طاب يف الظاهر للنيباخل: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
 . تظاهروا الكفار وال توافقهم

]٨٨ [}  Ÿω uρ äí ô‰s? yìtΒ «!$# $ ·γ≈s9Î) tyz# u ¢ Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ä. >ó x« î7Ï9$ yδ ωÎ) …çµ yγ ô_ uρ 4 ã& s! 

â/õ3çt ø: Ïµ  {، أي فصل القضاء، )٥( } #$ ø‹s9Î)uρ tβθãè y_ öè? ∩∇∇∪ { )تردون يف اآلخرة )٦ ،

 . فيجزيكم بأعمالكم

                                                 
 . ٨٦: سورة القصص آية ) ١(
 . ٨٧: سورة القصص آية ) ٢(
 . ٨٧: سورة القصص آية ) ٣(
 . ٨٧: سورة القصص آية ) ٤(
 . ٨٨: سورة القصص آية ) ٥(
 . ٨٨: سورة القصص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢١ 

 سورة العنكبوت ) ٢٩(
 ... لنَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَقوله تعاىل امل أََحِسَب ا

]١،٢ [}  $Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ym r& â¨$̈Ζ9$# { )أظن الناس، )١ }  β r& (#þθ ä.uøIãƒ { )بغري )٢ ،

β  {اختبار وال ابتالء،  r& (#þθ ä9θ à)tƒ { )أي بأن يقولوا، )٣ }  $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ 

، ال يبتلون يف أمواهلم وأنفسهم كال لنختربهنم ليبني املخلص من املنافق )٤( } ∪⊅∩

باألوامر والنواهي، وذلك أن اهللا تعاىل ) َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ( :والصادق من الكاذب وقيل
يهم الصالة والزكاة وسائر الشرائع فشق على أمرهم يف االبتداء مبجرد اإلميان مث فرض عل
 : بعضهم، فأنزل اهللا هذه اآلية، مث عزاهم فقال

]٣ [}  ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( { )فمنهم من نشر ، يعين األنبياء واملؤمنني )٥

  {باملنشار ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب، 
£yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ { )يف قوهلم آمنا، )٦ ،}  £yϑ n= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )٧( ،

وليظهرن اهللا الصادقني من الكاذبني حىت يوجد : واهللا أعلم هبم قبل االختبار، ومعىن اآلية
u”Ïϑ  { :ليميز اهللا كقوله. وقيل. فلريين اهللا: معلومه، وقال مقاتل u‹Ï9 ª!$# y]ŠÎ6 y‚ ø9$# zÏΒ 

É=Íh‹©Ü9$# { )٨( . 

                                                 
 . ٢ - ١:سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٢: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٢: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٣: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٣: عنكبوت آية سورة ال) ٦(
 . ٣: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة األنفال آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٢ 

]٤ [}  ÷Πr& |=Å¡ym t Ï% ©!$# tβθ è= yϑ ÷ètƒ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# { )يعين الشرك، )١ ،}  β r& $ tΡθ à)Î7ó¡o„ 

$!u  {، يعجزونا ويفوتونا فال نقدر على االنتقام منهم، )٢( } 4 y™ $ tΒ šχθ ßϑ ä3øt s† 

 . ، أي بئس ما حكموا حني ظنوا ذلك)٣( } ∪⊇∩

]٥ [}  tΒ tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 «!$# { )قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما )٤ ،

حلساب، والرجاء مبعىن اخلوف، وقال سعيد بن من كان خيشى البعث وا: ومقاتل
β¨  { من كان يطمع يف ثواب اهللا،  جبري Î* sù Ÿ≅y_ r& «!$# ;NUψ 4 { )يعين ما وعد اهللا . )٥

ئن، ومعىن اآلية أن من خيشى اهللا يعين يوم القيامة لكا: وقال مقاتل. من الثواب والعقاب
yϑ  {: أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم، كما قال sù tβ%x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ù= sù 

Wξ uΚ tã $ [s Î=≈|¹ { )اآلية، )٦ }  uθ èδ uρ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∈∪ { )٧( . 

]٦ [}  tΒ uρ y‰yγ≈ y_ $ yϑ ¯ΡÎ* sù ß‰Îγ≈pgä† ÿÏµ Å¡øuΖÏ9 4 { )ثوابه، واجلهاد هو الصرب على ، له)٨ 

βÎ) ©!$# ;¨  {الشدة ويكون ذلك يف احلرب وقد يكون على خمالفة النفس  Í_ tó s9 Çtã tÏϑ n=≈ yè ø9$# 

 . ، عن أعماهلم وعباداهتم)٩( } ∪∌∩

                                                 
 . ٤: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٤: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٤: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٥: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٥: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة الكهف آية ) ٦(
 . ٥: ت آية سورة العنكبو) ٧(
 . ٦: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٦: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٣ 

وا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيِّئَاِتِهْم َولََنْجِزَينَُّهْم أَْحَسَن قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُن
 ... الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ

]٧ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ¨β tÏes3ãΖs9 óΟßγ ÷Ψ tã ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹y™ { )لنبطلنها يعين )١ ،

ôΜ  {حىت تصري مبرتلة ما مل يعمل، فالتكفري إذهاب السيئة باحلسنة،  ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ôf uΖs9uρ z|¡ôm r& “ Ï% ©!$# 

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ { )نعطيهم أكثر مما عملوا : ، أي بأحسن أعماهلم وهو الطاعة، وقيل)٢

%!tΒ u  {: وأحسن، كما قال y` Ïπ uΖ|¡pt ø: $$ Î/ …ã& s#sù çô³tã $ yγ Ï9$ sWøΒ r& ( { )٣( . 

$  {  قوله] ٨[ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ YΖó¡ãm ( { )أي برا هبما عطفا عليهما، )٤ ،

ان معناه ووصينا اإلنسان أن يفعل بوالديه ما حيسن، نزلت هذه اآلية واليت يف سورة لقم
محنة بنت أيب سفيان بن أمية بن عبد مشس ملا :  وأمه واألحزاب يف سعد بن أيب وقاص

ما هذا الدين الذي : أسلم وكان من السابقني األولني وكان بارا بأمه قالت له أمه
واهللا ال آكل وال أشرب حىت ترجع إىل ما كنت عليه أو أموت فتعري بذلك ! أحدثت؟ 

يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما : ا وقالأبد الدهر، فجاء سعد إليه
تركت ديين فكلي وإن شئت فال تأكلي، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وأمر بالرب بوالديه 

≈ }  βÎ)uρ š‚#y‰yγ واإلحسان إليهما وأن ال يطعمها يف الشرك، فذلك قوله y_ x8Îô³çFÏ9 

                                                 
 . ٧: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٧: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ١٦٠: سورة األنعام آية ) ٣(
 . ٨: سورة العنكبوت آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٤ 

’ Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã Ÿξ sù !$ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? 4 { )جاء يف احلديث)١ ، :}  ال طاعة ملخلوق يف

 . )٣( )٢( } معصية اخلالق

>n’¥  {: مث أوعد باملصري إليه فقال Î) öΝä3ãè Å_ ötΒ /ä3ã⁄ Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ ÷ès? ∩∇∪ { )٤( ،

 . أخربكم بصاحل أعمالكم وسيئها فأجزيكم عليها

]٩ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# öΝßγ ¨Ψ n=Åz ô‰ãΖs9 ’ Îû tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∪ { )يف )٥ ،

 . يف مدخل الصاحلني، وهو اجلنة: زمرة الصاحلني وهم األنبياء واألولياء، وقيل

zÏΒ  {: قوله تعاىل] ١٠[ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $̈Ψ tΒ#u «!$$ Î/ !#sŒÎ* sù y“ ÏŒρ é& ’ Îû «!$# { )٦( ،

≅Ÿ  {أصابه بالء من الناس افتنت،  yèy_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9$# É># x‹yè x. «!$# { )أي جعل أذى )٧ ،

الناس وعذاهبم كعذاب اهللا يف اآلخرة، أي جزع من عذاب الناس ومل يصرب عليه، فأطاع 
هو املنافق إذا : الناس كما يطيع اهللا من خياف عذابه، هذا قول السدي وابن زيد، قاال

  {أوذي يف اهللا رجع عن الدين وكفر،  È⌡s9uρ u!% y` ×óÇtΡ ÏiΒ š Îi/¢‘ { )أي فتح ودولة )٨ ،

ä9θ£  {للمؤمنني،  à)u‹s9 { )يعين هؤالء املنافقني للمؤمنني، )٩ ،}  $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3yè tΒ 

                                                 
 . ٨: سورة العنكبوت آية ) ١(
، )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد )٤٢٠٥(، النسائي البيعة )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة )٤٠٨٥(البخاري املغازي ) ٢(

 ). ١/١٣١(أمحد 
 . ٤٤ / ١ وأخرجه املصنف يف شرح السنة ٤٤٣ / ٣ وصححه احلاكم ٦٦ / ٥رواه اإلمام أمحد ) ٣(
 . ٨: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٩: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٥ 

  {: ، علـى عدوكم وكنا مسلمني وإمنا أكرهنا حىت قلنا فكذهبم اهللا وقال)١( } 4
}§øŠs9uρ r& ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ $ yϑ Î/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ß¹ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊃∪ { )من اإلميان والنفاق)٢  . 

]١١ [}  £yϑ n= ÷è u‹s9uρ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )صدقوا فثبتوا على اإلسالم عند البالء، )٣ ،

}  £yϑ n= ÷è u‹s9uρ šÉ)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )هذه :  بترك اإلسالم عند نزول البالء قال الشعيب)٤

 . اآليات العشر من أول السورة إىل هاهنا مدنية وباقي السورة مكية

]١٢ :[}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u (#θ ãèÎ7®?$# $ uΖn=ŠÎ6 y™ { )هذا : ، قال جماهد)٥

قاله أبو سفيان ملن آمن من : من قول كفار مكة ملن آمن منهم، وقال الكليب ومقاتل
: الكفالء بكل تبعة من اهللا تصيبكم، فذلك قولهاتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائنا وحنن : قريش

}  ö≅ Ïϑ ós oΨø9uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜyz { )إن اتبعتم : لفظه أمر معناه خرب، جمازه:  أوزاركم، قال الفراء)٦

=ÏµÉ)ù  {: سبيلنا محلنا خطاياكم كقوله ã‹ù= sù Οu‹ø9$# È≅ Ïm$ ¡¡9$$ Î/ { )هو جزم على : ، وقيل)٧

$  {:  فقال األمر كأهنم أمروا أنفسهم بذلك فأكذهبم اهللا tΒ uρ Νèδ š,Î#Ïϑ≈ pt ¿2 ôÏΒ 

Νßγ≈ u‹≈ sÜyz ÏiΒ >ó x« ( óΟßγ ¯ΡÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊄∪ { )أي فيما قالوا من محل خطاياهم)٨ ، . 

                                                 
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ١٠: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ١١: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ١١: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ١٢: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١٢: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٣٩ :سورة طه آية ) ٧(
 . ١٢: سورة العنكبوت آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٦ 

]١٣ [}   ∅ è= Ïϑós u‹s9uρ öΝçλm;$ s)øO r& { )أوزار أعماهلم اليت عملوها بأنفسهم، )١ ،}  
Zω$ s)øO r&uρ yì̈Β öΝÏλÎ;$ s)øO r& ( { )أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل اهللا مع أوزارهم، نظريه )٢ ،

 }  (#þθ قوله è= Ïϑós u‹Ï9 öΝèδ u‘# y—÷ρ r& \' s#ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   ôÏΒ uρ Í‘# y—÷ρ r& š Ï%©!$# Οßγ tΡθ = ÅÒãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã 

3 { )٣( ،}  £è= t↔ ó¡ãŠs9uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ £ϑ tã (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ çtIøtƒ ∩⊇⊂∪ { )سؤال توبيخ )٤ ،

 . وتفريع

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ١٤[ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’n< Î) Ïµ ÏΒ öθ s% y]Î7n= sù öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >π uΖy™ ω Î) šÅ¡÷Η s~ 

$ YΒ% tæ ãΝèδx‹s{r' sù Üχ$ sùθ’Ü9$# { )فغرقوا، )٥ ،}  öΝèδuρ tβθ ßϑ Î=≈sß ∩⊇⊆∪ { )قال ابن عباس)٦ ، :

 . مشركون
 ... قوله تعاىل فَأَْنَجْيَناُه َوأَْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللَْعالَِمَني

]١٥ [}  çµ≈ oΨ ø‹yfΡr'sù |=≈ ys ô¹ r&uρ Ïπ oΨ‹ Ï¡¡9$# { )يعين من الغرق، )٧ ،}  !$ yγ≈ oΨ ù= yèy_ uρ { )٨( ،

Zπ  {يعين السفينة  tƒ#u { )أي عربة، )٩ ،}  šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9 ∩⊇∈∪ { )فإهنا كانت باقية )١٠ ،

 . جعلنا عقوبتهم للغرق عربة: وقيل. على اجلودي مدة مديدة

                                                 
 . ١٣: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ١٣: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة النحل آية ) ٣(
 . ١٣: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ١٤: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١٤: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ١٥: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ١٥ : سورة العنكبوت آية) ٨(
 . ١٥: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ١٥: سورة العنكبوت آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٧ 

zΟŠ  {: قوله تعاىل] ١٦[ Ïδ≡tö/Î)uρ { )أي وأرسلنا إبراهيم، )١ ،}  øŒÎ) tΑ$ s% ÏµÏΒ öθ s)Ï9 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ ( { )٢( أطيعوه وخافوه }  óΟà6Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 βÎ) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n= ÷è s? 

∩⊇∉∪ { )٣( . 

]١٧ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) šχρß‰ç7÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $YΖ≈ rO ÷ρ r& { )أصناما، )٤ }  šχθ à)è= øƒ rBuρ % ¸3øùÎ) 

χ  {تصنعون أصناما بأيديكم فتسموهنا آهلة، : ، تقولـون كذبا، قال مقاتل)٥( } 4 Î) 

t Ï% ©!$# šχρß‰ç7÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω šχθ ä3Î= ôϑ tƒ öΝä3s9 $ ]%ø— Í‘ { )ال يقدرون أن يرزقوكـم، )٦ ،

}  (#θ äótG ö/$$ sù y‰ΖÏã «!$# šXø— Îh9$# çνρ ß‰ç6 ôã$#uρ (#ρ áä3ô© $#uρ ÿ…ã& s! ( Ïµ ø‹s9Î) šχθ ãè y_ öè? ∩⊇∠∪ { )٧( . 

]١٨ [}  β Î)uρ (#θ ç/Éj‹s3è? ô‰s)sù z> ¤‹Ÿ2 ÒΟtΒ é& ÏiΒ öΝä3Î= ö6 s% ( { )مثل عاد ومثود وغريهم )٨ ،

$  {فأهلكوا،  tΒ uρ ’ n?tã Å^θß™ §9$# ωÎ) à≈ n= t7ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∇∪ { )٩( . 

]١٩ [}  öΝs9uρ r& (#÷ρ ttƒ y#ø‹Ÿ2 ä—Ï‰ö7ãƒ ª!$# t,ù= y‚ ø9$# { )كيف خيلقهم ابتداء نطفة مث )١ ،

ΟèO ÿ…çν¢  {علقة مث مضغة  ß‰‹Ïè ãƒ 4 { )يف اآلخرة بعد البعث )٢ }  ¨β Î) š Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ 

∩⊇∪ { )٣( . 

                                                 
 . ١٦: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ١٦: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ١٦: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ١٧: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ١٧: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١٧: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ١٧: ت آية سورة العنكبو) ٧(
 . ١٨: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ١٨: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٨ 

]٢٠ [}  ö≅ è% (#ρ çÅ™ † Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 r&y‰t/ t,ù= y⇐ø9$# 4 { )فانظروا إىل )٤ 

⋅ΟèO ª!$# à¢  {ديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم،  Å´Ψãƒ nο r'ô±¨Ψ9$# nο tÅz Fψ$# 4 { )أي مث اهللا )٥ ،

الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد املوت، فكما مل يتعذر عليه إحداثها مبتدئا ال يتعذر 
’βÎ) ©!$# 4¨  {عليه إنشاؤها معيدا  n?tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄⊃∪ { )٦( . 

]٢١ [}  Ü> Éj‹yèãƒ tΒ â!$ t±o„ ãΝym ötƒ uρ tΒ â!$ t±tƒ ( Ïµø‹s9Î) uρ šχθç7n= ø)è? ∩⊄⊇∪ { )٧( . 

]٢٢ [}  !$ tΒ uρ ΟçFΡr& š Ì“ Éf ÷èßϑ Î/ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )ما وجه قوله: ، فإن قيل)٨ :}  Ÿω uρ 

’ Îû Ï!$ yϑ معناه وال من :  واخلطاب مع اآلدميني وهم ليسوا يف السماء؟ قال الفراء)٩( } ) 9$#¡¡

وقال . يف السماء مبعجز أي ال يعجزه أهل األرض يف األرض وال أهل السماء يف السماء
$  {معناه وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء لو كنتم فيها : قطرب tΒ uρ Νà6s9 ÏiΒ 

ÈβρßŠ «!$# ∅ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ { )أي من ويل مينعكم مين وال نصري ينصركم من )١٠ ،

 . عذايب

                                                                                                                                            
 . ١٩: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ١٩: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ١٩: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٢١: عنكبوت آية سورة ال) ٧(
 . ٢٢: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة العنكبوت آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٢٩ 

]٢٣ [}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ÿÏµ Í← !$ s)Ï9uρ { )بالقرآن وبالبعـث، )١ ،}  
y7 Í×¯≈ s9'ρ é& (#θÝ¡Í≥ tƒ ÏΒ  ÉL yϑ ôm §‘ y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄⊂∪ { )ت يف تذكري أهل  فهذه اآليا)٢

 : مكة وحتذيرهم، وهي معترضة يف قصة إبراهيم مث عاد إىل قصة إبراهيم، فقال جل ذكره
 ... قوله تعاىل فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه ِإلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّاِر

]٢٤ [}  $ yϑ sù šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿÏµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% çνθ è= çG ø% $# ÷ρ r& çνθ è% Ìhym çµ9pgΥr'sù ª!$# š∅ ÏΒ 

Í‘$ ¨Ζ9$# 4 { )وجعلها عليه بردا وسالما، )٣ ،}  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ { )٤( 
 . يصدقون

]٢٥ [}  tΑ$ s% uρ { )يعين إبراهيم لقومه، )٥ ،}  $ yϑ ¯ΡÎ) Οè?õ‹sƒ ªB$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# $ YΖ≈ rO ÷ρ r& nο ¨Šuθ ¨Β 

öΝä3ÏΨ ø‹t/ { )َمَودَّةُ رفعا بال تنوين، : ، قرأ ابن كثري والكسائي وأبو عمرو ويعقوب)٦}  
öΝä3ÏΨ ø‹t/ { )إن الذين اختذمت من دون اهللا أوثانا هي مودة :  خفضا باإلضافة على معىن)٧

’  {بينكم،  Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )تنفع يف اآلخرة، وقرأ محزة ، مث هي تنقطع وال )٨

نصبا بغري تنوين على اإلضافة بوقوع االختاذ عليها، وقرأ اآلخرون َمَودَّةَ ) مودة( وحفص
منصوبة منونة بينكم بالنصب، معناه إنكم اختذمت هذه األوثان مودة بينكم يف احلياة الدنيا 

ΟèO uΘöθ¢  {تتواردون على عبادهتا وتتواصلون عليها يف الدنيا  tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãàõ3tƒ Νà6àÒ÷è t/ 

                                                 
 . ٢٣: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٢٣: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٢٥: رة العنكبوت آية سو) ٦(
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٣٠ 

<Ù ÷èt7Î/ Ú∅ yèù= tƒ uρ Νà6àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ { )تتربأ األوثـان من عابديهـا وتتربأ القـادة )١ ،

ãΝä31  {مـن األتبـاع وتلعـن األتبـاع القادة،  uρ ù'tΒ uρ { )مجيعا العابدون )٢ ،

$‘â  {واملعبودون،  ¨Ψ9$# $ tΒ uρ Νà6s9 ÏiΒ š ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄∈∪ { )٣( . 

]٢٦ [}  * ztΒ$ t↔ sù …çµ s9 ÔÞθ ä9 ¢ { )يعين صدقه وهو أول من صدق إبراهيم وكان )٤ ،

$tΑ  {ابن أخيه،  s% uρ { )يعين )٥ }  ’ÎoΤÎ) íÅ_$ yγ ãΒ 4’ n<Î) þ’ În1u‘ ( { )فهاجر من كوثى وهو )٦ ،

من سواد الكوفة إىل حران مث إىل الشام ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر، قال 
çµ̄ΡÎ) uθ…  {ه السالم وهو ابن مخس وسبعني سنة، هاجر إبراهيم علي: مقاتل èδ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹ Å3pt ø: $# 

∩⊄∉∪ { )٧( . 

]٢٧ [}  $ oΨ ö7yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θà)÷è tƒ uρ $ uΖù= yè y_ uρ ’Îû Ïµ ÏG −ƒÍh‘ èŒ nο §θ ç7–Ψ9$# |=≈ tG Å3ø9$#uρ { )يقال)٨ ، :

≈çµ  {إن اهللا مل يبعث نبيا بعد إبراهيم إال من نسله،  oΨ÷ s?# uuρ …çν tô_ r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )وهو )٩ ،

هو أنه : هو الولد الصاحل، وقيل: الثناء احلسن فكل أهل األديان يتولونه، وقال السدي

                                                 
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٢٧: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٣١ 

çµ…  {رأى مكانه يف اجلنة،  ¯ΡÎ)uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏϑ s9 tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊄∠∪ { )أي يف زمرة )١ 

 . مثل آدم ونوح: قال ابن عباس. الصاحلني

$  {: قوله تعاىل] ٢٨[ »Ûθ ä9uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒ öθ s)Ï9 öΝà6¯ΡÎ) { )قرأ أبو عمرو ومحزة )٢ ،

أَِإنَّكُْم باالستفهام، وقرأ الباقون بال استفهام، واتفقوا على استفهام :  بكروالكسائي وأبو
tβθè?ù'tG  {الثانية،  s9 sπ t±Ås≈ xø9$# { )وهي إتيان الرجال، )٣ ،}  $ tΒ Νà6s)t6 y™ $ pκÍ5 ôÏΒ 7‰ym r& 

š∅ ÏiΒ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∇∪ { )٤( . 

]٢٩ [}  öΝä3§Ψ Î← r& šχθ è?ù'tFs9 tΑ% y Ì̀h9$# tβθ ãè sÜø)s?uρ Ÿ≅‹ Î6 ، وذلك أهنم كانوا )٥( } 9$#¡¡

تقطعون سبيل : يفعلون الفاحشة مبن مير هبم من املسافرين، فترك الناس املمر هبم، وقيل
šχθ  {النسل بإيثار الرجال على النساء،  è?ù's?uρ ’Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ tx6Ζßϑ ø9$# ( { )النادي )٦ ،

$  {والندى واملنتدى جملس القوم ومتحدثهم  yϑ sù šχ% x. šU#uθ y_ ÿÏµ ÏΒ öθ s% { )ملا أنكر )٧ 

Hω  {عليهم لوط ما يأتونه من القبائح،  Î) βr& (#θ ä9$ s% { )له استهزاء )٨ ،}  $ oΨ ÏKø$# É>#x‹yè Î/ «!$# 

β Î) |MΖà2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )أن العذاب نازل بنا، فعند ذلك،)٩  . 

                                                 
 . ٢٧: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٢٨: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٢٩: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٣٢ 

]٣٠ [}  tΑ$ s% { )لوط، )١ ،}  Å_Uu‘ ’ÎΤ÷ÝÇΡ$# ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# š Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )٢( ،

 . بتحقيق قويل يف العذاب
وله تعاىل َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإْبَراِهيَم ِبالُْبْشَرى قَالُوا ِإنَّا ُمْهِلكُو أَْهِل َهِذِه الْقَْرَيِة ِإنَّ ق

 ... أَْهلََها كَاُنوا ظَاِلِمَني
]٣١ [}  $ £ϑ s9uρ ôNu!% y` !$ uΖè= ß™ â‘ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 3“ tô±ç6 ø9$$ Î/ { )من اهللا بإسحاق ويعقوب، )٣ ،

}  (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) (#þθ ä3Î= ôγ ãΒ È≅ ÷δr& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös)ø9$# ( { )يعين قوم لوط، والقرية سدوم، )٤ ،}  ¨β Î) 

$ yγ n= ÷δ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 šÏϑ Î=≈sß ∩⊂⊇∪ { )٥( . 

]٣٢ [}  tΑ$ s% { )إبراهيم للرسل،)٦  }  χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθ ä9 4 (#θä9$ s% { )قالت )٧ ،

Ú∅øt  {املالئكة  wΥ ÞΟn= ÷ær& yϑ Î/ $ pκ Ïù ( …çµ ¨ΨuŠÉdf oΨ ãΨ s9 { )قرأ محزة والكسائي )٨ ،

&ÿ…ã  {بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، ) لَُنْنِجَيُه( :ويعقوب s#÷δr&uρ ω Î) …çµ s?r&tøΒ $# ôM tΡ$ Ÿ2 zÏΒ 

š ÎÉ9≈ tóø9$# ∩⊂⊄∪ { )أي الباقني يف العذاب)٩ ، . 

                                                 
 . ٣٠: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٣٠: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٣١: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٣١: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٣١: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٣٢: ة سورة العنكبوت آي) ٦(
 . ٣٢: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة العنكبوت آية ) ٩(
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١٩٣٣ 

]٣٣ [}  !$ £ϑ s9uρ β r& ôNu!$ y_ $ uΖè= ß™ â‘ $ WÛθ ä9 { )ظـن أهنم من اإلنس، )١ ،}  uû_ Å› 

öΝÍκÍ5 { )حـزن هبـم، )٢ }  šX$ |Ê uρ öΝÎγ Î/ { )مبجيئهـم )٣ }  % Yæö‘ sŒ (#θ ä9$ s% uρ Ÿω 

ô#y‚ s? { )من قومك علينا، )٤ ،}  Ÿω uρ ÷β t“ øt rB ( { )بإهالكنا إياهم، )٥ ،}  $ ¯ΡÎ) x8θ ’f uΖãΒ 

y7 n= ÷δr&uρ ω Î) y7 s?r&tøΒ $# ôMtΡ$ Ÿ2 š∅ ÏΒ š ÎÉ9≈ tóø9$# ∩⊂⊂∪ { )قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي )٦ ،

 . ُمَنجُّوَك بالتخفيف، وقرأ اآلخرون بالتشديد: وأبو بكر ويعقوب

]٣٤ [}  $ ¯ΡÎ) šχθä9Í”∴ãΒ { )قرأ ابن عامر بالتشديد، وقرأ اآلخرون بالتخفيف، )٧ ،

}  #’n?tã È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös)ø9$# #Y“ ô_ Í‘ { )عذابا، )٨ ،}  š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ : ، قال مقاتل)٩( } 9$#¡¡

$  {اخلسف واحلصب،  yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊂⊆∪ { )١٠( . 

]٣٥ [}  ‰s)s9uρ $ uΖò2 ẗ? !$ yγ ÷ΨÏΒ { )من قريات لوط، )١١ }  Oπtƒ#u Zπ oΨ Éit/ { )عربة )١٢ ،

5Θöθ  {ظاهرة،  s)Ïj9 šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊂∈∪ { )يتدبرون اآليات تدبر ذوي العقول، قال ابن )١٣ ،
                                                 

 . ٣٣: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٣٣: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٣٣: وت آية سورة العنكب) ٦(
 . ٣٤: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٣٤: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ٣٤: سورة العنكبوت آية ) ١٠(
 . ٣٥: سورة العنكبوت آية ) ١١(
 . ٣٥: سورة العنكبوت آية ) ١٢(
 . ٣٥: سورة العنكبوت آية ) ١٣(
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١٩٣٤ 

هي احلجارة اليت أهلكوا هبا أبقاها : وقال قتادة. اآلية البينة هي آثار منازهلم اخلربة: عباس
 . هي ظهور املاء األسود على وجه األرض: وقال جماهد. اهللا حىت أدركها أوائل هذه األمة

]٣٦ [}  4’n< Î)uρ š t ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7øŠyè ä© { )أي وأرسلنا إىل مدين أخاهم شعيبا، )١ ،

}  tΑ$ s)sù ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ã_ ö‘ $#uρ tΠöθ u‹ø9$# tÅz Fψ$# { )أي واخشوا اليوم اآلخر، )٢ ،}  Ÿω uρ 

(#öθ sW÷è s? ’Îû ÇÚö‘ F{$# t Ï‰Å¡øãΒ ∩⊂∉∪ { )٣( . 

]٣٧ [}  çνθ ç/¤‹x6sù ãΜ ßγ ø?x‹yz r'sù èπxô_ §9$# (#θßs t7ô¹ r'sù † Îû öΝÏδ Í‘# yŠ šÏϑ ÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ { )٤( . 

]٣٨ [}  #YŠ$ tã uρ (#yŠθ ßϑ rO uρ { )أي وأهلكنا عادا ومثود، )٥ ،}  ‰s% uρ š ¨t7¨? 

Νà6s9 { )يا أهل مكة، )٦ ،}  ÏiΒ öΝÎγ ÏΨ Å6≈ |¡¨Β ( { )منازهلم باحلجر واليمن، )٧ ،}  
š ¨ y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ n=≈ uΗ ùår& öΝèδ£‰|Á sù Çtã È≅‹ Î6¡¡9$# { )عن سبيل احلـق )٨ ،}  (#θçΡ% x.uρ 

t ÎÅÇö7tFó¡ãΒ ∩⊂∇∪ { )كانوا معجبني يف دينهم وضاللتهم : ، قال مقاتل والكليب وقتادة)٩

حيسبون أهنم على هدى، وهم على الباطل، واملعىن أهنم كانوا عند أنفسهم مستبصرين، 
 . كانوا عقالء ذوي بصائر: قال الفراء

                                                 
 . ٣٦: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٣٦: لعنكبوت آية سورة ا) ٢(
 . ٣٦: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة العنكبوت آية ) ٩(
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١٩٣٥ 

اىل َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى ِبالَْبيَِّناِت فَاْسَتكَْبُروا ِفي الْأَْرِض قوله تع
 ... َوَما كَاُنوا َساِبِقَني

]٣٩ [}  šχρ ã≈ s% uρ šχ öθ tãöÏùuρ š∅≈ yϑ≈yδ uρ ( { )أي وأهلـكنـا هـؤالء، )١ ،}  
ô‰s)s9uρ Νèδ u!% y` 4 y›θ •Β ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )بالدالالت، )٢ ،}  (#ρçy9 ò6tFó™ $$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. 

šÉ)Î7≈ y™ ∩⊂∪ { )أي فائتني من عذابنا)٣  . 

]٤٠ [}  ˆξ ä3sù $ tΡõ‹s{r& Ïµ Î6 /Ρx‹Î/ ( Νßγ ÷ΨÏϑ sù ô̈Β $ uΖù= y™ ö‘ r& Ïµ ø‹n= tã $ Y6Ï¹% tn { )وهم قوم )٤ ،

Οßγ  {لوط، واحلاصب الريح اليت حتمل احلصا وهي احلصا الصغار،  ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β çµø?x‹s{r& 

èπ ys øŠ¢Á9$# { )يعين مثود، )٥ ،}  Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β $ oΨ ø|¡yz ÏµÎ/ š⇓ö‘ F{$# { )يعين قارون )٦ 

Οßγ  {وأصحابه،  ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β $ oΨø% tøî r& 4 { )يعين قوم نوح وفرعون وقومه، )٧ ،}  $ tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ª!$# óΟßγ yϑ Î= ôàu‹Ï9 Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 óΟßγ |¡àΡr& šχθ ßϑ Î= ôàtƒ ∩⊆⊃∪ { )٨( . 

]٤١ [}  ã≅ sWtΒ š Ï%©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )أي األصنام يرجون )٩ 

≅È  {نصرها ونفعها،  sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ôNx‹sƒ ªB$# $ \F÷ t/ ( { )لنفسها تأوي إليه، وإن بيتها )١٠ 
                                                 

 . ٣٩: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٣٩: ورة العنكبوت آية س) ٢(
 . ٣٩: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٤١: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ٤١: سورة العنكبوت آية ) ١٠(
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١٩٣٦ 

يف غاية الضعف والوهن، ال يدفع عنها حرا وال بردا فكذلك األوثان ال متلك لعابديها 
β¨  {. نفعا وال ضرا Î)uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθßϑ n= ôè tƒ 

∩⊆⊇∪ { )١ (. 

]٤٢ [}  ¨β Î) ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ &ó_ x« 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛ Å6ys ø9$# 

 .  قرأ أهل البصرة وعاصم يدعون بالياء لذكر األمم قبلها، وقرأ اآلخرون بالتاء،)٢( } ∪⊅⊇∩

]٤٣ [}  š ù= Ï?uρ ã≅≈sVøΒ F{$# { )األشباه واملثل كالم ساتر يتضمن تشبيه اآلخر )٣ 

ه هبا أحوال كفار هذه األمة بأحوال كفار األمم املتقدمة، باألول يريد أمثال القرآن اليت شب
}  $ yγ ç/ÎôØnΣ { )نبينها، )٤ ،}  Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( { )لكفار مكة، :  ومقاتل، قال عطاء)٥}  $ tΒ uρ 

!$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈yè ø9$# ∩⊆⊂∪ { )ما يعقل األمثال إال العلماء الذين يعقلون عن اهللا، عن )٦ 

العامل من عقل عن اهللا فعمل بطاعته واجتنب  {:  تال هذه اآلية فقال جابر أن النيب

 . } سخطه

= }  t,n قوله] ٤٤[ y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )هـار ، أي للحق وإظ)٧

χ  {احلـق،  Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ { )يف خلقها، )١ ،}  Zπ tƒUψ { )لداللة )٢ ،}  šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 

 . ، على قدرته وتوحيده)٣( } ∪⊇⊇∩
                                                 

 . ٤١: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٤٢: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة العنكبوت آية ) ٧(
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١٩٣٧ 

]٤٥ [}  ã≅ ø?$# !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )يعين القرآن،)٤ ، }  ÉΟÏ% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ( 

χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$# uρ 3 { )الفحشاء ما قبح من األعمال )٥ ،

يف الصالة منتهى ومزدجر : عباسواملنكر ما ال يعرف يف الشرع، قال ابن مسعود وابن 
عن معاصي اهللا فمن مل تأمره صالته باملعروف ومل تنهه عن املنكر يزدد بصالته باملعروف 

 . ومل تنهه عن منكر مل يزدد بصالته من اهللا إال بعدا
من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فصالته وبال عليه، وقال : وقال احلسن وقتادة

: وقيل. ية إن الصالة تنهي صاحبها عن الفحشاء واملنكر ما دام فيهامعىن اآل: ابن عون
Ÿω  {: أراد بالصالة القرآن، كما قال تعاىل uρ öyγ øgrB y7Ï?Ÿξ |Á Î/ { )وقيل.  أي بقراءتك)٦ :

  {   يف الصـالة فالقرآن ينهاه عن الفحشاء واملنكر قولهأراد أن يقـرأ القـرآن
ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r& 3 { )أي ذكر اهللا أفضل الطاعات، قال رسول واهللا)٧ ،  }  أال أنبئكم

خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب 
: ؟ قالوا"لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم " والورق وخري 

 معىن قوله ولذكر اهللا أكرب أي ذكر اهللا إياكم : وقال قوم)١( )٨( } ذكر اهللا: " بلى، قال

                                                                                                                                            
 . ٤٤: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٤٤: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ١١٠: سورة اإلسراء آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 ). ٤٩٠(، مالك النداء للصالة )٦/٤٤٧(، أمحد )٣٧٩٠(، ابن ماجه األدب )٣٣٧٧(الترمذي الدعوات ) ٨(
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١٩٣٨ 

إن الصالد تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر ( :أفضل من ذكركم إياه وقال عطاء يف قوله
=ª!$#uρ ÞΟn  {؟ .ولذكر اهللا أكرب من أن تبقى معه معصية: ، قال)اهللا أكرب ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨóÁ s? 

 . يريد ال خيفى عليه شيء: ، قال عطاء)٢( } ∪∋⊇∩

 ... قوله تعاىل َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الِْكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم
Ÿω *  {: قوله تعاىل] ٤٦[ uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# { )ال ختاصموهم، )٣ ،}  ω Î) 

 ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )إىل اهللا بآياته والتنبيه على حججه، وأراد من ، أي بالقرآن والدعاء )٤

ω  {قبل اجلزية منهم،  Î) t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )أي أبوا أن يعطوا اجلزية ونصبوا )٥ 

إال الذين ظلموكم :  يعطوا اجلزية، وجماز اآليةاحلرب، فجادلوهم بالسيف حىت يسلموا أو
قال قتادة . هم أهل احلرب ومن ال عهد له: ألن مجيعهم ظامل بالكفر، وقال سعيد بن جبري

θ#)  {: صارت منسوخة بقوله: ومقاتل è= ÏG≈s% š Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ { )٦( .}  (#þθ ä9θ è% uρ 

$ ¨ΖtΒ#u ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) tΑÌ“Ρé&uρ öΝà6ö‹s9Î) { )يريد إذا أخربكم واحد منهم مما قبل اجلزية )٧ 

آمنا بالذي :  فال جتادلوهم عليه وال تصدقوهم وال تكذبوهم، وقولوابشيء مما يف كتبهم

                                                                                                                                            
 وصححه احلاكم ١٢٤٥ / ٢ ) ٣٧٩٠( ، وابن ماجه يف األدب رقم ٣١٧ / ٩مذي يف الدعوات أخرجه التر) ١(

 ٤٤٧ / ٦ واإلمام أمحد يف املسند ٢١١ / ١ ووافقه الذهيب، وأخرجه مالك يف املوطأ ٤٩٦ / ١يف املستدرك 
 . حديث حسن:  وقال١٦ / ٥واملصنف يف شرح السنة 

 . ٤٥: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٤٦:  العنكبوت آية سورة) ٣(
 . ٤٦: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة التوبة آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة العنكبوت آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٣٩ 

$  {أنزل إلينا وأنزل إليكم،  oΨßγ≈ s9Î)uρ öΝä3ßγ≈ s9Î)uρ Ó‰Ïn≡uρ ßøt wΥuρ …çµ s9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊆∉∪ { )عن أيب )١ 

كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم، . رة قالهري
آمنا باهللا وما : ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا {.  فقال رسول اهللا

 . )٣( )٢( } مأنزل إلينا وما أنزل إليك

y7  {: قوله تعاىل] ٤٧[ Ï9≡x‹x.uρ { )يعين كما أنزلنا إليهم الكتاب، )٤ }  !$ uΖø9t“Ρ r& 

š ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6ø9$# 4 t Ï% ©!$$ sù ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tFÅ6ø9$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ ( { )يعين مؤمين أهل )٥ ،

ôÏΒ  {الكتاب عبد اهللا بن سالم وأصحابه،  uρ ÏIω àσ¯≈ yδ { )أهل مكة، ، يعين)٦ }  tΒ 

ßÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ 4 { )وهم مؤمنو أهل مكة، )٧ ،}  $ tΒ uρ ß‰ys øgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ωÎ) tβρ ãÏ≈ x6ø9$# 

وقال . ، وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن حممدا نيب والقرآن حق فجحدوا)٨( } ∪∠⊇∩

 . اجلحود إمنا يكون بعد املعرفة: قتادة

]٤٨ [}  $ tΒ uρ |MΖä. (#θ è=÷Fs? { )يا حممد، )٩ ،}  ÏΒ Ï& Î#ö7s% ÏΒ 5=≈ tG Ï. { )يعين من )١٠ ،

Ÿω  {قبل ما أنزل إليك الكتاب،  uρ …çµ ’Üèƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( { )يعين وال تكتبه يعين مل تكن )١ ،
                                                 

 . ٤٦: سورة العنكبوت آية ) ١(
 ). ٤٢١٥(البخاري تفسري القرآن ) ٢(
 . ٢٦٨ / ١  واملصنف يف شرح السنة٥١٦ / ١٣أخرجه البخاري يف التوحيد ) ٣(
 . ٤٧: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ٤٨: سورة العنكبوت آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٠ 

$<ŒÎ) z[#  {تقرأ وال تكتب قبل الوحي،  s?ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜö6 ßϑø9$# ∩⊆∇∪ { )يعين لو كنت تقرأ )٢ ،

إنه يقرؤه من كتب : ي لشك املبطلون املشركون من أهل مكة، وقالواأو تكتب قبل الوح
املبطلون هم اليهود، ومعناه إذا لشكوا فيك : وقال مقاتل. األولني وينسخه منها، قاله قتادة

إن الذي جند نعته يف التوراة أمي ال يقرأ وال يكتب وليس هذا على ذلك : واهتموك، وقالوا
 . النعت

]٤٩ [}  ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ#u ×M≈oΨ Éi t/ { )يعين القرآن آيات بينات، : ، قال احلسن)٣}  ’ Îû 

Í‘ρ ß‰ß¹ š Ï% ©!$# (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 4 { )يعين املؤمنني الذين محلوا القرآن، وقال ابن عباس )٤ ،

 ذو آيات بينات يف صدور الذين -   يعين حممدا-بل هو : رضي اهللا عنهما وقتادة
$  {أوتوا العلم من أهل الكتـاب، ألهنـم جيدونه بنعته وصفته يف كتبهم،  tΒ uρ ß‰ys øgs† 

!$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ω Î) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∪ { )٥( . 

]٥٠ [}  (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×M≈tƒ#u ÏiΒ Ïµ În/§‘ ( { )كما أنزل على األنبياء من )٦ ،

قبل، قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي وأبو بكر آية على التوحيد، وقرأ اآلخرون آيات من 
≅ }  ö قوله. ربه è% $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# { )وهو القادر على إرساهلا إذا شاء )٧ 

                                                                                                                                            
 . ٤٨: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٤٨: كبوت آية سورة العن) ٢(
 . ٤٩: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة العنكبوت آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤١ 

$!  {أرسلها،  yϑ ¯ΡÎ)uρ O$ tΡr& Öƒ É‹tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ { )أنذر أهل املعصية بالنار، وليس إنزال )١ ،

 . اآليات بيدي

]٥١ [}  óΟs9uρ r& óΟÎγ Ïõ3tƒ { )هذا اجلواب لقوهلم)٢ ، :}  Iω öθ s9 š^ Ì“Ρé& Ïµ ø‹n= tã ×M≈tƒ#u ÏiΒ 

Ïµ În/§‘ ( { )قال)٣  :}  óΟs9uρ r& óΟÎγ Ïõ3tƒ !$̄Ρr& $ uΖø9t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tFÅ6ø9$# 4‘n= ÷Fãƒ óΟÎγ öŠn= tæ 4 { )يعين )٤ ،

χ  {أومل يكفهم مـن اآليات القـرآن يتلى عليهـم،  Î) ’Îû š Ï9≡sŒ { )يف )٥ ،

Zπ  {إنــزال القــرآن،  yϑ ôm ts9 3“ tò2 ÏŒuρ 5Θöθ s)Ï9 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ { )أي تذكريا )٦ ،

 . وعمل بهوعظة ملن آمن 

]٥٢ [}  ö≅ è% 4† s∀x. «!$$ Î/  Í_ øŠt/ öΝà6uΖ÷ t/uρ #Y‰‹Íκy− ( { )أين رسوله وهذا القرآن )٧ ،

=ÞΟn  {كتابه  ÷è tƒ $ tΒ †Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ 3 š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )قال ابن )٨ ،

ρ#)  {بعبادة الشيطان، : وقال قتادة. بغري اهللا: عباس ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρçÅ£≈ y‚ ø9$# 

∩∈⊄∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٥٠: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٥١: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٥١:  العنكبوت آية سورة) ٤(
 . ٥١: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٥١: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٥٢: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٥٢: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٢ 

قوله تعاىل َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِبالَْعذَاِب َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهُم الَْعذَاُب َولََيأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً 
 ... َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ

]٥٣ [}  y7 tΡθ è=Éf ÷è tG ó¡o„ uρ É># x‹yè ø9$$ Î/ 4 { )نزلت يف النضر بن احلارث حني قال)١ ، :

Iω  {فأمطر علينا حجارة من السماء  öθ s9uρ ×≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β { )ما وعدتك : ، قال ابن عباس)٢

أين ال أعذب قومك وال أستأصلهم وأؤخر عذاهبم يعين ألهنم إذا ماتوا صاروا إىل العذاب، 
ÞΟèδ  {يوم بدر، : وقيل u!$ pg°: Ü># x‹yè ø9$# Νæη ¨Ψt Ï?ù'u‹s9uρ { )األجل، : ، يعين العذاب وقيل)٣}  
Zπ tG øót/ öΝèδ uρ Ÿω tβρâßêô±o„ ∩∈⊂∪ { )بإتيانه)٤ ، . 

]٥٤ [}  y7 tΡθ è=Éf ÷è tG ó¡o„ É># x‹yè ø9$$ Î/ { )أعاده تأكيدا، )٥ ،}  ¨β Î)uρ tΛ© yγ y_ 8π sÜŠÅs ßϑ s9 

t ÌÏ≈ s3ø9$$ Î/ ∩∈⊆∪ { )جامعة هلم ال يبقى أحد منهم إال دخلها)٦ ، . 

]٥٥ [}  tΠöθ tƒ ãΝßγ9t±øó tƒ { )يصيبهم )٧ ،}  Ü>#x‹yè ø9$# ÏΒ öΝÎγ Ï% öθ sù ÏΒ uρ ÏM øt rB 

óΟÎγ Î= ã_ ö‘ r& { )م جهنم كما قال، يعين إذا غشيهم العذاب أحاطت هب)٨ :}  Μçλm; ÏiΒ tΛ© yγ y_ 

×Š$ yγ ÏΒ ÏΒ uρ óΟÎγ Ï% öθ sù :\#uθ xî 4 { )٩( ،}  ãΑθ à)tƒ uρ (#θ è%ρèŒ { )مث : ، قرأ نافع وأهل الكوفة)١٠

                                                 
 . ٥٣: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٥٣: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٥٣: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٥٣:  سورة العنكبوت آية )٤(
 . ٥٤: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٥٥: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٤١: سورة األعراف آية ) ٩(
 . ٥٥: سورة العنكبوت آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٣ 

ذوقوا، وقرأ اآلخرون بالنون ألنه ملا كان بأمره : يقول بالياء أي ويقول هلم املوكل بعذاهبم
$  {نسب إليه، أي جزاء  tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∈∈∪ { )١( . 

]٥٦ [}  y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ¨β Î)  ÅÌö‘ r& ×π yè Å™≡uρ }‘≈ −ƒ Î* sù Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩∈∉∪ { )قال )٢ ،

 إن كنتم يف ضيق مبكة من إظهار: نزلت يف ضعفاء مسلمي مكة يقول: مقاتل والكليب
إن : اإلميان فاخرجوا منها إىل أرض املدينة، إن أرضي يعين املدينة واسعة آمنة، قال جماهد

إذا عمل يف األرض باملعاصي : وقال سعيد بن جبري. أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها
إذا أمرمت باملعاصي فاهربوا فإن أرضي : وقال عطاء. فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة

 على كل من كان يف بلد يعمل فيها باملعاصي وال ميكنه تغيري ذلك واسعة، وكذلك جيب
: نزلت يف قوم ختلفوا عن اهلجرة مبكة وقالوا: وقيل. أن يهاجر إىل حيث يتهيأ له العبادة

خنشى إن هاجرنا من اجلوع وضيق املعيشة، فأنزل اهللا هذه اآلية ومل يعذرهم بترك 
 . اسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجواأرضي و: وقال مطرف بن عبد اهللا. اخلروج

]٥٧ [}  ‘≅ ä. <§øtΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏNöθ yϑ ø9$# ( { )خوفهم باملوت لتهون عليهم اهلجرة أي )٣ ،

$ ΝèO§  {كل واحد ميت أينما كان فال تقيموا بدار الشرك خوفا من املوت،  uΖø‹s9Î) 

šχθ ãèy_ öè? ∩∈∠∪ { )ُتْرَجُعونَ: ، فنجزيكم بأعمالكم، وقرأ أبو بكر)٤ . 

]٥٨ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# Νßγ ¨ΖsÈhθ t6 ãΖs9 { )قرأ محزة والكسائي بالثاء )٥ 

ثوى الرجل إذا أقام وأثوبته إذا أنزلته مرتال يقيما فيه، وقرأ : ساكنة من غري مهز فقال

                                                 
 . ٥٥: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٥٦: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة العنكبوت آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٤ 

zÏiΒ Ïπ  {اآلخرون بالباء وفتحهـا وتشديد الواو ومهزة بعدها أي لنرتهلم،  ¨Ψpgø: $# 

$ ]ùtäî { )عاليل، )١ ،}  “ ÌøgrB ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 zΝ÷è ÏΡ ãô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# ∩∈∇∪ 

 { )٢( . 

]٥٩ [}  zƒ Ï% ©!$# (#ρ çy9   {، على الشدائد ومل يتركوا دينهم لشدة حلقتهم، )٣( } ¹|
4’ n?tã uρ öΝÍκÍh5u‘ tβθ è= ©.uθ tG tƒ ∩∈∪ { )يعتمدون)٤ ، . 

]٦٠ [}   Éi r( Ÿ2 uρ ÏiΒ 7π −/!#yŠ ω ã≅ Ïϑ øt rB $ yγ s% ø— Í‘ { )وذلك أن النيب)٥ ،  قال للمؤمنني 

كيف خنرج إىل : ، فقالوا} نةهاجروا إىل املدي {: الذين كانوا مبكة وقد آذهم املشركون

  {: املدينة وليس لنا هبا دار وال مال، فمن يطعمنا هبا ويسقينا؟ فأنزل اهللا Éi r( Ÿ2 uρ ÏiΒ 

7π −/!#yŠ { )ذات حاجة إىل غداء، )٦ }  ω ã≅ Ïϑøt rB $ yγ s% ø— Í‘ { )أي ال ترفع معها وال تدخر )٧ 

$ #$!ª  {شيئا لغد مثل البهائم والطري،  yγè% ã— ötƒ öΝä.$ −ƒ Î)uρ 4 { )حيث كنتم، )٨ ،}  uθ èδuρ 

ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ãΛ Î= yè ø9$# ∩∉⊃∪ { )السميع ألقوالكم ال جند ما ننفق باملدينة، العليم مبا يف قلوبكم)٩ ، . 

                                                 
 . ٥٨: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٥٨: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٦٠ :سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة العنكبوت آية ) ٨(
 . ٦٠: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٥ 

  {: قوله تعاىل] ٦١[ È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ { )يعين كفار مكة، )١ ،}  ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∉⊇∪ { )٢( . 

]٦٢ [}  ª!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ÿ…ã& s! 4 ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ 

∩∉⊄∪ { )٣( . 

]٦٣ [}   Í.s!uρ Οßγ tFø9r'y™ ̈Β tΑ̈“ ¯Ρ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ 

£ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! 4 { )على أن الفاعل هلذه األشياء هو اهللا، )٤ }  ö≅ t/ óΟèδ çsYò2 r& 

Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )قل احلمد هللا على إقرارهم لزوم النعمة عليهم،:  وقيل)٥ }  ö≅ t/ 

óΟèδ çsYò2 r& Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )ينكرون التوحيد مع إقرارهم أنه اخلالق هلذه األشياء)٦ ، . 

َي الَْحَيَوانُ لَْو كَاُنوا قوله تعاىل َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا ِإلَّا لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَِه
 ... َيْعلَُمونَ

$  {: قوله تعاىل] ٦٤[ tΒ uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ys ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ×θ ôγ s9 Ò=Ïè s9uρ 4 { )اللهو هو )٧ ،

χ  {ب العبث مسيت هبما ألهنا فانية االستماع بلذات الدنيا، واللع Î)uρ u‘# ¤$! $# nο tÅz Fψ$# }‘Îγs9 

                                                 
 . ٦١: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٦١: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٦٣: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٦٣: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٦٣: آية سورة العنكبوت ) ٦(
 . ٦٤: سورة العنكبوت آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٦ 

ãβ#uθ u‹pt ø:   { أي احلياة الدائمة الباقية، واحليوان مبعىن احلياة أي فيها احلياة الدائمة، )١( } 4 #$
öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∉⊆∪ { )فناء الدنيا وبقاء اآلخرة)٢ ، . 

*sŒÎ#  {: قوله تعاىل] ٦٥[ sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7ù= àø9$# { )وخافوا الغرق، )٣ ،}  (#âθ tã yŠ ©!$# 

tÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t Ïe$! $  {، وتركوا األصنام، )٤( } #$ £ϑ n= sù öΝßγ9¯gwΥ ’ n< Î) Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝèδ tβθ ä.Îô³ç„ 

، هذا إخبار عن عنادهم وأهنم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو )٥( } ∪∋∌∩

كان أهل اجلاهلية إذا ركبوا :  وحده، فإذا زالت عادوا إىل كفرهم، قال عكرمة اهللا
 . يا رب يا رب: صنام فإذا اشتدت هبم الريح ألقوها يف البحر وقالواالبحر محلوا معهم األ

]٦٦ [}  (#ρ ãàõ3u‹Ï9 !$ yϑ Î/ öΝßγ≈ uΖ÷ s?# u { )هذا الم األمر ومعناه التهديد والوعيد، )٦ ،

θ#)  {: كقولـه è= uΗùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( { )أي ليجحـدوا نعمة اهللا يف إجنائه إياهم،)٧ ، }  
(#θ ãè−Fyϑ tF u‹Ï9uρ ( { )أ الباقون بكسرها نسقا على ، قرأ محزة والكسائي ساكنة الالم، وقر)٨

t∃öθ  {، )ِلَيكْفُُروا( :قوله |¡sù šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩∉∉∪ { )من كسر الالم جعلها الم كي : ، وقيل)٩

ون به يف وكذلك يف ليكفروا، واملعىن ال فائدة هلم يف اإلشراك إال الكفر والتمتع مبا يتمتع
 . العاجلة من غري نصيب يف اآلخرة

                                                 
 . ٦٤: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٦٤: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٦٥: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة فصلت آية ) ٧(
 . ٦٦:  آية سورة العنكبوت) ٨(
 . ٦٦: سورة العنكبوت آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٧ 

]٦٧ [}  öΝs9uρ r& (#÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& $ uΖù= yè y_ $ ·Β tym $ YΖÏΒ#u ß#©Üy‚ tG ãƒ uρ â¨$ ¨Ζ9$# ôÏΒ öΝÎγ Ï9öθ ym 4 { )يسيب )١ ،

≅È  {آمنون، بعضهم بعضا، وأهل مكة  ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î6 sùr& { )باألصنام والشيطان، )٢ ،}  tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ/uρ «!$# { )مبحمد واإلسالم، )٣ ،}  tβρ ãàõ3tƒ ∩∉∠∪ { )٤( . 

]٦٨ [}  ôtΒ uρ ãΝn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# $ ¹/É‹Ÿ2 { )فزعم أن هللا شريكا وأنه )٥ ،

ρ÷  {أمر بالفواحش،  r& z> ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ { )مبحمد)٦ ،  ،والقرآن }  $£ϑ s9 ÿ…çν u!% y` 4 }§øŠs9r& ’Îû 

tΛ© yγ y_ “ Yθ÷WtΒ t ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 ∩∉∇∪ { )أما هلذا الكافر مأوى يف : ، استفهام مبعىن التقرير، معناه)٧

 . جهنم

]٦٩ [}  zƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ $ uΖŠ Ïù { )الذين جاهدوا املشركني لنصرة ديننا، )٨ ،}  
öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs] s9 $ uΖn= ç7ß™ 4 { )لرتيدهنم هدى كما قال: ، لنثبتهم على ما قاتلوا عليه، وقيل)٩ :}  

ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª!$# š Ï%©!$# (#÷ρ y‰tG ÷δ$# “ W‰èδ 3 { )لنوفقنهم إلصابة الطريق املستقيمة هي : ، وقيل)١٠

: قال احلسن. اجملاهدة هي الصرب على الطاعات:  وقيل اليت توصل هبا إىل رضا اهللا
والذين جاهدوا يف طلب العلم : وقال الفضيل بن عياض. د خمالفة اهلوىأفضل اجلها

                                                 
 . ٦٧: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٦٧: سورة العنكبوت آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة العنكبوت آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة العنكبوت آية ) ٤(
 . ٦٨: سورة العنكبوت آية ) ٥(
 . ٦٨: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة العنكبوت آية ) ٧(
 . ٦٩: نكبوت آية سورة الع) ٨(
 . ٦٩: سورة العنكبوت آية ) ٩(
 . ٧٦: سورة مرمي آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٨ 

والذين جاهدوا يف إقامة السنة لنهدينهم : وقال سهل بن عبد اهللا. لنهدينهم سبل اجلنة
  {والذين جاهدوا يف طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا، : سبل اجلنة، وروي عن ابن عباس

¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )بالنصر واملعونة يف دنياهم وبالثواب واملغفرة يف )١ 

 . عقباهم

                                                 
 . ٦٩: سورة العنكبوت آية ) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٤٩ 

 سورة الروم ) ٣٠(
 ... ونَقوله تعاىل امل غُِلَبِت الرُّوُم ِفي أَْدَنى الْأَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُب

] ٣ - ١ [}  $Ο!9# ∩⊇∪ ÏM t7Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# { )أي أقرب أرض الشام )١ 

وقال . أرض اجلزيرة: هي أذرعات وكسكر، وقال جماهد: إىل أرض فارس، قال عكرمة
Νèδ  {. األردن وفلسطني: مقاتل uρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟÎγ Î6 n= yñ { )أي الروم من بعد غلبة )٢ ،

šχθ  {فارس إياهم، والغلب والغلبة لغتان،  ç7Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ { )فارس)٣ ، . 

]٤ [}  ’Îû ÆìôÒ Î/ šÏΖÅ™ 3 { )ما بني : ، والبضع ما بني الثالث إىل السبع، وقيل)٤

وقرأ عبد اهللا بن عمر وأبو سعيد اخلدري . ما دون العشرة: وقيل: الثالث إىل التسع
بضم الياء وبفتح الالم، ) َسُيْغلَُبونَ( غَلََبِت بفتح الغني والالم،: سن وعيسى بن عمرواحل
امل غلبت الروم :  عن غلبة الروم فارس، ومعىن اآلية نزلت حني أخرب النيب: وقالوا

فارس يف أدىن األرض إليكم وهم من بعد غلبهم سيغلبهم املسلمون يف بضع سنني، وعند 
. واألول أصح وهو قول أكثر املفسرين.  أخذ املسلمون يف جهاد الرومانقضاء هذه املدة

}  ¬! ãøΒ F{$# ÏΒ ã≅ ö6 s% .ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 4 { )من بعد دولة الروم على فارس ومن بعدها فأي )٥ ،

≤Í›7  {؟ . "فهو بأمر اهللا وقضائه وقدرهالفريقني كان هلم الغلبة  tΒ öθ tƒ uρ ßy tøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩⊆∪ { )٦( . 

                                                 
 . ٣ - ١: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٣: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٤: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٤: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٤: سورة الروم آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٠ 

]٥ [}  ÎóÇuΖÎ/ «!$# 4 { )فرح النيب: لروم على فارس، قال السدي، ا)١  ،واملؤمنون 

∅ çÝÇΖtƒ  {بظهورهم على املشركني يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك،  tΒ 

â!$ t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∈∪ { )باملؤمنني)٢  . 

 ... عاىل َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَقوله ت
]٦ [}  y‰ôã uρ «!$# ( { )نصب على املصدر أي وعد اهللا وعدا بظهور الروم على )٣ 

=Ÿω ß#Î  {فارس،  øƒ ä† ª!$# …çν y‰ôã uρ £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩∉∪ { )٤( . 

]٧ [}  tβθ ßϑ n= ôè tƒ #\Îγ≈ sß zÏiΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )يعين أمر معاشهم كيف يكتسبون )٥ ،

öΝèδ  {ويتجرون ومىت يغرسون ويزرعون وحيصدون وكيف يبنون ويعيشون  uρ Çtã Íο tÅz Fψ$# 

ö/ãφ tβθ è=Ï≈ xî ∩∠∪ { )عنها جاهلون ال يتفكرون فيها وال يعملون هلا، ساهون)٦  . 

]٨ [}  öΝs9uρ r& (#ρã©3xtG tƒ þ’ Îû ΝÍκÅ¦ àΡr& 3 $ ¨Β t,n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκs]øŠt/ ωÎ) 

Èd,ys ø9$$ Î/ { )إلقامة احلق، :  أي للحق، وقيل)٧}  9≅ y_ r&uρ ‘wΚ |¡•Β 3 { )أي لوقت )٨ ،

                                                 
 . ٥: سورة الروم آية ) ١(
 . ٥: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٦: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٦: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٧: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٧: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٨: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٨: سورة الروم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥١ 

β¨  {معلـوم إذا انتهت إليه فنيت وهو القيامة،  Î)uρ #ZÏVx. zÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ç›!$ s)Î= Î/ öΝÎγ În/u‘ tβρ ãÏ≈ s3s9 

∩∇∪ { )١( . 

]٩ [}  óΟs9uρ r& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% 4 { )أومل )٢ ،

%þθçΡ#)  {يسافروا يف األرض فينظروا إىل مصارع األمم قبلهم فيعتربوا،  Ÿ2 £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% 

(#ρ â‘$ rO r&uρ uÚö‘ F{$# { )وقلبوها للزراعة،  حرثوها )٣}  !$ yδρ ãuΗ xå uρ usYò2 r& $ £ϑ ÏΒ $ yδρãuΗ xå { )٤( ،

%!Λàιø?u÷  {قال ذلك ألنه مل يكن ألهل مكة حرث، : أي أكثر مما عمرها أهل مكة، قيل y ùρ 

Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ ( { )فلم يؤمنوا فأهلكهم اهللا، )٥ ،}  $ yϑ sù šχ% x. ª!$# öΝßγ yϑ Î= ôàu‹Ï9 { )٦( ،

≈Å3  {ص حقوقهم، ينق s9uρ (#þθ çΡ% x. öΝåκ|¦ àΡr& tβθ ßϑ Î=ôàtƒ ∩∪ { )ببخس حقوقهم)٧ ، . 

]١٠ [}  ¢ΟèO tβ% x. sπ t7É)≈ tã t Ï% ©!$# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& { )أي أســاءوا العمـل، )٨ 

} #“ r&þθ ¡9$# { )السوء اسم جلهنم كما أن : ، يعين اخللة اليت تسوؤهم وهي النار، وقيل)٩

β  {ة، احلسىن اسم للجن r& (#θ ç/¤‹Ÿ2 { )تفسري السوء ما بعده :  أي ألن كذبوا، وقيل)١٠

                                                 
 . ٨: سورة الروم آية ) ١(
 . ٩: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٩:  الروم آية سورة) ٣(
 . ٩: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٩: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٩: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٩: سورة الروم آية ) ٧(
 . ١٠: سورة الروم آية ) ٨(
 . ١٠: سورة الروم آية ) ٩(
 . ١٠: سورة الروم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٢ 

وهو قوله أن كذبوا يعين مث كان عاقبة املسيئني التكذيب محلهم تلك السيئات على أن 
$ÏM≈tƒ  {كذبوا،  t↔ Î/ «!$# (#θ çΡ% x.uρ $ pκÍ5 šχρ âÌ“ ôγ tG ó¡o„ ∩⊇⊃∪ { )قرأ أهل احلجاز )١ ،

بالرفع أي مث كان آخر أمرهم السوء، وقرأ اآلخرون بالنصب على خرب ) عاقبة( :والبصرة
 . الذين أساءوامث كان السوء عاقبة : كان، وتقديره

ª!$# (#äτ  {. قوله تعاىل] ١١[ y‰ö7tƒ t,ù= y⇐ø9$# §ΝèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ { )أي خيلقهم ابتداء مث يعيدهم )٢ ،

ΝèO Ïµ§  {بعد املوت أحياء، ومل يقل يعيدهم، رده إىل اخللق،  ø‹s9Î) šχθãè y_ öè? ∩⊇⊇∪ { )٣( 
 . فيجزيهم بأعماهلم

]١٢ [}  tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$ ¡¡9$# ß§Î= ö7ãƒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚ ø9$# ∩⊇⊄∪ { )ييأس : ، قال قتادة والكليب)٤

 . يفتضحون: وقال جماهد. ينقطع كالمهم وحجتهم: ال الفراءوق. املشركون من كل خري

]١٣ [}  öΝs9uρ ä3tƒ Νßγ ©9 ÏiΒ óΟÎγ Í← !% x.uà° (#àσ¯≈yè xä© (#θ çΡ% Ÿ2 uρ öΝÎγ Í← !% x.uà³Î0 š ÌÏ≈ Ÿ2 

 . ءون منها وتتربأ منهم، جاحدين متربئني يترب)٥( } ∪⊃⊆∩

]١٤ [}  tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹Í×tΒ öθ tƒ šχθ è%§xtG tƒ ∩⊇⊆∪ { )أي يتميز أهل اجلنة من )٦ ،

 . يتفرقون بعد احلساب إىل اجلنة والنار فال جيتمعون أبدا: وقال مقاتل. أهل النار

]١٥ [}  $ ¨Β r'sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ sù ’Îû 7π |Ê ÷ρ u‘ { )وهي )١ ،

šχρ  {البستان الذي يف غاية النضارة،  çy9 ós ãƒ ∩⊇∈∪ { )يكرمون: ، قال ابن عباس)٢ .

                                                 
 . ١٠: سورة الروم آية ) ١(
 . ١١: سورة الروم آية ) ٢(
 . ١١: الروم آية سورة ) ٣(
 . ١٢: سورة الروم آية ) ٤(
 . ١٣: سورة الروم آية ) ٥(
 . ١٤: سورة الروم آية ) ٦(
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١٩٥٣ 

احلربة يف : يسرون، واحلربة السرور، وقيل: وقال أبو عبيدة. ينعمون: وقال جماهد وقتادة
حتربون هو : اللغة كل نعمة حسنة والتحبري التحسني، وقال األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري

 . السماع يف اجلنة
ا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَاِب قوله تعاىل َوأَمَّ

 ... ُمْحَضُرونَ
]١٦ [}  $ ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ç/¤‹x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ç› !$ s)Ï9uρ Íο tÅz Fψ$# { )أي البعث يوم )٣ 

š  {القيامة،  Í×¯≈ s9'ρ é'sù ’ Îû É># x‹yè ø9$# tβρç|Øøt èΧ ∩⊇∉∪ { )٤( . 

≈z  {: قـوله تعاىل] ١٧[ ys ö6 Ý¡sù «!$# { )أي سبحوا اهللا ومعناه صلوا هللا، )٥ ،}  
tÏm šχθ Ý¡ôϑ è? { )أي تدخلـوا يف الصباح وهو صالة املغرب والعشاء، )٦ ،}  tÏnuρ 

tβθ ßsÎ6 óÁ è? ∩⊇∠∪ { )تدخلون يف الصباح، وهو صالة الصبح)٧  . 

]١٨ [}  ã& s!uρ ß‰ôϑ ys ø9$# ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )حيمده أهل : ، قال ابن عباس)٨

$  {السماوات واألرض ويصلون له،  |‹Ï±tã uρ { )أي صلوا له عشيا يعين صالة العصر، )٩ 

                                                                                                                                            
 . ١٥: سورة الروم آية ) ١(
 . ١٥: سورة الروم آية ) ٢(
 . ١٦: سورة الروم آية ) ٣(
 . ١٦: سورة الروم آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الروم آية ) ٥(
 . ١٧: سورة الروم آية ) ٦(
 . ١٧: ورة الروم آية س) ٧(
 . ١٨: سورة الروم آية ) ٨(
 . ١٨: سورة الروم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٤ 

}  tÏnuρ tβρ ãÎγ ôàè? ∩⊇∇∪ { )البن ، تدخلون يف الظهرية وهو الظهر، قال نافع بن األزرق )١

مجعت اآلية : نعم، وقرأ هاتني اآليتني، وقال: هل جتد صالة اخلمس يف القرآن؟ قال: عباس
 . صالة اخلمس ومواقيتها

ßl  {: قوله تعاىل] ١٩[ Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# zÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Äôv ä† uρ uÚö‘ F{$# 

y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹x.uρ šχθ ã_ tøƒ éB ∩⊇∪ { )بفتح التاء ) َتْخُرُجونَ( ، قرأ محزة والكسائي)٢

 . وضم الراء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء

]٢٠ [}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& Νä3s)n= s{ ÏiΒ 5>#tè? { )أي خلق أصلكم يعين آدم من )٣ ،

ΟèO !#sŒÎ) ΟçFΡr& Öt±o0 šχρ¢  {تراب،  çÅ³tFΖs? ∩⊄⊃∪ { )تنبسطون يف األرض)٤ ، . 

]٢١ [}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& { )من جنسكم من : ، قيل)٥

þθ#)  {خلق حواء من ضلع آدم : بين آدم، وقيل ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 

، جعل بني الزوجني املودة والرمحة فهما يتوادان ويترامحان وما شيء أحب إىل )٦( } 4

βÎ) ’Îû y7¨  {أحدمها من اآلخر من غري رحم بينهما،  Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ { )٧( ،

 . يف عظمة اهللا وقدرته

                                                 
 . ١٨: سورة الروم آية ) ١(
 . ١٩: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٢١: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢١: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٢١: سورة الروم آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٥ 

]٢٢ [}  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $#uρ öΝà6ÏG oΨ Å¡ø9r& { )يعين )١ ،

ö/ä3ÏΡ≡uθ  {اختالف اللغات من العربية والعجمية وغريمها،  ø9r&uρ 4 { )أبيض وأسود وأمحر )٢ ،

βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ¨  {احدة، وأنتم ولد رجل واحد وامرأة و Uψ tÏϑ Î=≈ yèù= Ïj9 ∩⊄⊄∪ { )قرأ )٣ ،

 . بكسر الالم) ِللَْعاِلِمَني( :حفص

]٢٣ [}  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u /ä3ãΒ$ uΖtΒ È≅ø‹©9$$ Î/ Í‘$ pκ̈]9$#uρ Νä.äτ !$ tó ÏG ö/$#uρ ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 { )أي منامكم )٤ 

χ  {بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار أي تصرفكم يف طلب املعيشة،  Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ 

;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊄⊂∪ { )مساع تدبر واعتبار)٥ ، . 

]٢٤ [}  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ãΝà6ƒ Ìãƒ s−÷y9 ø9$# $ ]ùöθ yz { )الصواعق، ، للمسافر من)٦ }  
$ Yè yϑ sÛuρ { )للمقيـم يف املـطـر)٧ ، .}  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Ç‘ós ã‹sù ÏµÎ/ { )يعين )٨ ،

‘š⇓ö  {باملطـر،  F{$# y‰÷è t/ !$ yγ Ï?öθ tΒ 4 { )أي بعـد يبسهـا )٩ ،}  χ Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ 

;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊄⊆∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٢٢: سورة الروم آية ) ١(
 . ٢٢: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٢٤: سورة الروم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٦ 

قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َوالْأَْرُض ِبأَْمِرِه ثُمَّ ِإذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرِض ِإذَا 
 ... أَْنُتْم َتْخُرُجونَ

]٢٥ [}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u β r& tΠθ à)s? â!$ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ Íν ÌøΒ r'Î/ 4 { )قال ابن مسعود. )١ :

$.ΝèO #sŒÎ) öΝä§  {يدوم قيامهما بأمره، : وقيل. قامتا على غري عمد بأمره tã yŠ Zο uθôã yŠ zÏiΒ 

ÇÚö‘ F{$# { )من القبور، : ، قال ابن عباس)٢}  !#sŒÎ) óΟçFΡr& tβθã_ ãøƒ rB ∩⊄∈∪ { )منها وأكثر )٣ ،

 .  معىن اآلية مث إذا دعاكم دعوة إذا أنتم خترجون من األرضالعلماء على أن

]٢٦ [}  …ã& s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ à2 …ã& ©! tβθçFÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪ { )مطيعون، قال )٤ ،

كل له مطيعون يف احلياة والبقاء : ن عباسهلذا خاص ملن كان منهم مطيعا، عن اب: الكليب
 . واملوت والبعث وإن عصوا يف العبادة

]٢٧ [}  uθ èδuρ “ Ï%©!$# (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= y⇐ø9$# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïèãƒ { )خيلقهم أوال مث يعيدهم بعد )٥ ،

uθ  {وت للبعث، امل èδuρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹n= tã 4 { )أي : ، قال الربيع بن خثيم وقتادة والكليب)٦

هو هني عليه وما شيء عليه بعزيز، وهو رواية العويف عن ابن عباس، وقال جماهد 
ون عليه أي أيسر ووجهه أنه على طريق ضرب املثل أي هو أهون عليه وهو أه: وعكرمة

على ما يقع يف عقولكم، فإن الذي يقع يف عقول الناس أن اإلعادة تكون أهون من 
هو أهون عليه أي على اخللق : وقيل. هو أهون عليه عندكم: اإلنشاء، أي االبتداء، وقيل

يكونوا نطفا، مث علقا مث مضغا إىل أن يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن 

                                                 
 . ٢٥: سورة الروم آية ) ١(
 . ٢٥: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٧ 

&ã  {يصريوا رجاال ونساء  s!uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’ n?ôã F{$# { )أي الصفة العليا )١ ،}  ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )هي أنه ال إله إال : هي أنه ليس كمثله شيء، وقال قتادة:  قال ابن عباس)٢

uθ  {هو  èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# { )يف ملكه، )٣ ،}  ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩⊄∠∪ { )يف خلقه)٤ ، . 

]٢٨ [}  z> uŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( { )ي بني لكم شبها حبالكم، وذلك ، أ)٥

≅  {: املثل من أنفسكم مث بني املثل فقال yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )أي )٦ ،

%!ÏiΒ u  {عبيدكم  Ÿ2 uà° ’ Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨ ø% y—u‘ { )من املال )٧ ،}  óΟçFΡ r'sù { )وهم، )٨ ،}  
ÏµŠ Ïù Ö!#uθ y™ { )أي شرع أي هل يشارككم عبيدكم يف أموالكم اليت أعطيناكم، )٩ ،}  

öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 { )م يف أموالكم ، أي ختافون أن يشاركوك)١٠

ويقامسوكم كما خياف احلر شريكه احلر يف املال يكون بينهما أن ينفرد فيه بأمر دونه 
ختافوهنم : وكما خياف الرجل شريكه يف املرياث وهـو حيب أن ينفرد به، قال ابن عباس

أن يرثوكم كما يرث بعضكـم بعضـا فإذا مل ختافوا هذا من مواليكم ومل ترضوا ذلك 
ـف رضيتـم أن تكون آهلتكم اليت تعبدوهنا شركائي وهـم عبيـدي، ألنفسكم فكي

                                                 
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ١(
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٨ 

sß tβθ£  {:  أي أمثالكـم األحرار كقولـه)١( } ) &öΝä3Å¡àΡr  {: ومعىن قولـه ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ #Zöyz { )أي بأمثـاهلـم، )٢ }  y7 Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅Å_Á xçΡ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 

šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ { )ينظرون إىل هذه الدالئل بعقوهلم)٣ ، . 

]٢٩ [}  È≅ t/ yìt7©?$# š Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß { )أشـركوا باهللا، )٤ ،}  Νèδ u!#uθ ÷δ r& { )يف )٥ 

Îötó  {الشرك،  Î/ 5Οù= Ïæ ( { )جهال مبا جيب عليهـم، )٦ ،}  yϑ sù “ Ï‰öκu‰ ôtΒ ¨≅|Ê r& ª!$# 

$  {، أي أضل اهللا )٧( } ) tΒ uρ Μ çλm; ÏiΒ t ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄∪ { )مانعني مينعوهنم من عذاب اهللا )٨ ،

 . عز وجل

%óΟÏ  {: قوله تعاىل] ٣٠[ r'sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 { )أي أخلص دينك هللا قاله سعيد بن )٩ ،

سدد عملك، والوجه ما يتوجه إليه اإلنسان : جبري، وإقامة الوجه إقامة الدين، وقال غريه
$  {ه ودينه وعمله، مما يتوجه إليه لتسديد Z‹ÏΖym 4 { )مائال مستقيما عليه، " ، )١٠}  

|NtôÜÏù «!$# { )اإلغراء أي الزم فطرة اهللا ، دين اهللا وهو نصب على )١١}   ÉL©9$# tsÜsù 

                                                 
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ١(
 . ١٢: سورة النور آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٢٩: آية سورة الروم ) ٤(
 . ٢٩: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ١٠(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٥٩ 

}¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 { )أي خلق الناس عليها، هذا قول ابن عباس ومجاعة من املفسرين أن )١ ،

 إىل أن اآلية خاصة يف املؤمنني هم الذين املراد بالفطرة الدين وهو اإلسالم، وذهب قوم
Ÿω Ÿ≅ƒ  {فطرهم اهللا على اإلسالم  Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 { )فمن محل الفطرة على الدين قال)٢  :

: نهي أي ال تبدلوا دين اهللا، قال جماهد وإبراهيمال تبديل لدين اهللا وهو خرب مبعىن ال. معناه
  {معىن اآلية الزموا فطرة اهللا أي دين اهللا واتبعوه وال تبدلـوا التوحيـد بالشـرك، 

š Ï9≡sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$# { )م، ، املستقيـ)٣}   ∅Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ 

ال تبديل خللق اهللا أي ما جبل عليه اإلنسان من السعادة والشقاء ال : ، وقيل)٤( } ∪⊂⊃∩

  .يبدل فال يصري السعيد شقيا وال الشقي سعيدا

]٣١ [}  * tÎ6 ÏΨ ãΒ { )أي فأقم وجهك أنت وأمتك منيبني إليه ألن املخاطبة )٥ 

$  {:  ويدخل معه فيها األمة كما قال للنيب pκš‰ r'̄≈ tƒ É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# { )٦( ،}  
* tÎ6 ÏΨãΒ Ïµø‹s9Î) { )أي راجعني إليه بالتوبة منيبني إليه بالطاعة )٧ }  çνθ à)¨?$#uρ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? š∅ ÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٣٠: روم آية سورة ال) ٣(
 . ٣٠: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الروم آية ) ٥(
 . ١: سورة الطالق آية ) ٦(
 . ٣١: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٣١: سورة الروم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٠ 

]٣٢ [}  zÏΒ š Ï%©!$# (#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yèu‹Ï© ( { )أي صاروا فرقا خمتلفة )١ 

<¥ .ä≅‘  {هم أهل البدع من هذه األمة، : وقيل. وهم اليهود والنصارى ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 

tβθ ãmÌsù ∩⊂⊄∪ { )ا عندهم، أي راضون مب)٢ . 

قوله تعاىل َوِإذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيِه ثُمَّ ِإذَا أَذَاقَُهْم ِمْنُه َرْحَمةً ِإذَا فَِريٌق 
 ... ِمْنُهْم ِبَربِِّهْم ُيْشِركُونَ

$¨{ sŒÎ)uρ ¡§tΒ#  {: قوله تعاىل] ٣٣[ ¨Ζ9$# @àÑ { )قحط وشدة، )٣ ،}  (#öθ tã yŠ Νåκ®5u‘ 

tÎ7 ÏΖ•Β Ïµ ø‹s9Î) { )مقبلني إليه بالدعاء )٤ ،}  ¢ΟèO !#sŒÎ) Οßγ s%#sŒr& çµ÷ΖÏiΒ ºπ uΗ ÷qu‘ { )خصبا ونعمة، )٥ ،

}  #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ ôΜ Îγ În/tÎ/ tβθ ä.Îô³ç„ ∩⊂⊂∪ { )٦( . 

]٣٤ [}  (#ρ ãàõ3u‹Ï9 !$ yϑ Î/ öΝßγ≈ oΨ÷ s?# u 4 { )مث خاطب هؤالء الذين فعلوا، هذا خطاب )٧ ،

θ#)  {: هتديد فقال ãè−G yϑ tFsù t∃öθ |¡sù šχθßϑ n= ÷è s? ∩⊂⊆∪ { )حالكم يف اآلخرة)٨ ، . 

]٣٥ [}  ÷Πr& $ uΖø9t“Ρr& óΟÎγ öŠn= tæ $ YΖ≈ sÜù= ß™ { )حجة وعذرا، وقال قتادة: ، قال ابن عباس)٩ :

uθ  {كتابا،  ßγ sù ãΝ¯= s3tFtƒ { )ينطق، )١ ،}  $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβθä.Îô³ç„ ∩⊂∈∪ { )أي ينطق )٢ 

 . بشركهم ويأمرهم به
                                                 

 . ٣٢: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣٢: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٣٣: ة الروم آية سور) ٥(
 . ٣٣: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة الروم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦١ 

]٣٦ [}  !#sŒÎ)uρ $ oΨø% sŒr& }¨$ ¨Ζ9$# Zπ tΗôqy‘ { )أي اخلصب وكثرة املطر، )٣ ،}  (#θ ãm Ìsù $ pκÍ5 

β  {، يعين فرح البطر، )٤( } ) Î)uρ öΝßγ ö7ÅÁ è? 8π y∞ÍhŠy™ { )أي اجلدب وقلة املطر ويقال )٥ ،

$  {اخلوف والبالء  yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& { )من السيئات، )٦ ،}  #sŒÎ) öΝèδ tβθäÜuΖø)tƒ 

، ييأسون من رمحة اهللا، وهذا خالف وصف املؤمن فإنه يشكر اهللا عند النعمة )٧( } ∪∌⊃∩

 . ويرجو ربه عند الشدة

]٣٧ [}  öΝs9uρ r& (#÷ρ ttƒ ¨βr& ©!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø)tƒ uρ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∠∪ { )٨( . 

$ÏN  {: قـولـه تعالـى] ٣٨[ t↔ sù #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ ¤)ym { )من الرب والصلة، )٩ ،}  
tÅ3ó¡Ïϑ ø9$#uρ { )وحقه أن يتصدق عليه، )١٠ ،}  t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ، يعين املسافر، )١١( } 4 9$#¡¡

                                                                                                                                            
 . ٣٥: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣٥: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٣٦:  سورة الروم آية )٦(
 . ٣٦: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة الروم آية ) ١٠(
 . ٣٨: سورة الروم آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٢ 

y7Ï9≡sŒ ×öyz š  {هو الضعيف، : وقيل Ï%©#Ïj9 tβρß‰ƒ Ìãƒ tµ ô_ uρ «!$# ( { )يطلبون ثواب اهللا )١ ،

y7  {مبا يعملون،  Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ ßs Î= øßϑø9$# ∩⊂∇∪ { )٢( . 

$!  {  قوله] ٣٩[ tΒ uρ ΟçF÷ s?# u ÏiΒ $ \/Íh‘ { )مقصورا وقرأ ) أََتْيُتم( .، قرأ ابن كثري)٣

اآلخرون باملد أي أعطيتم، ومن قصر فمعناه ما جئتم من ربا وجميئهم ذلك على وجه 
  {.  َمدَّأتيت خطئا وأتيت صوابا فهو يئول يف معىن إىل قول َمْن: اإلعطاء كما يقول

(#uθ ç/÷zÏj9 þ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ζ9$# { )لتربوا بالتاء وضمها وسكون الواو : ، قرأ أهل املدينة ويعقوب)٤

اس، وقرأ اآلخرون بالياء على اخلطاب أي لتربوا أنتم وتصريوا ذوي زيادة من أموال الن
Ÿξ  {: وفتحها، ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله sù (#θ ç/ötƒ y‰Ψ Ïã «!$# ( { )يف أموال )٥ ،

 معىن اآلية، فقال سعيد بن جبري الناس أي يف اختطاف أموال الناس واجتذاهبا، واختلفوا يف
هو الرجل يعطي غريه العطية ليثيبه : وجماهد وطاوس وقتادة والضحاك وأكثر املفسرين

 فال يربو  أكثر منها فهذا جائز حالل لكن ال ثواب عليها يف القيامة، وهو معىن قوله
Ÿω  {.  خاصة لقوله تعاىل عند اهللا، وكان هذا حراما على النيب uρ ãΨ ôϑ s? çÏYõ3tG ó¡n@ 

هو الرجل يعطي صديقه :  أي ال تعط وتطلب أكثر مما أعطيت، وقال النخعي)٦( } ∪∌∩

هو الرجل يلتزق بالرجل فيخدمه : وقال الشعيب. أو قريبه ليكثر ماله وال يريد به وجه اهللا
ه اهللا فال يربو عند اهللا ألنه مل يرد به ويسافر معه فيجعل له ربح ماله التماس عونه لوج

                                                 
 . ٣٨: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣٨: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٦: سورة املدثر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٣ 

$!  {وجه اهللا تعاىل،  tΒ uρ ΟçF÷ s?# u ÏiΒ ;ο 4θ x.y— { )أعطيتم من صدقة )١ ،}  šχρß‰ƒ Ìè? tµ ô_ uρ «!$# 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθàÏè ôÒ ßϑø9$# ∩⊂∪ { )فيضاعف هلم الثواب فيعطون باحلسنة عشر أمثاهلا، )٢ ،

القوم مهزولون ومسمونون إذا هزلت : فاملضعف ذو األضعاف من احلسنات، تقول العرب
 . أو مسنت إبلهم

]٤٠ [}  ª!$# “ Ï%©!$# öΝä3s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑ ãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† ( ö≅ yδ ÏΒ Νä3Í← !% x.uà° ̈Β 

ã≅ yèøtƒ ÏΒ Νä3Ï9≡sŒ ÏiΒ &ó x« 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ ¬Η xå tβθä.Îô³ç„ ∩⊆⊃∪ { )٣( . 

 }  tyγ قوله] ٤١[ sß ßŠ$ |¡xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ { )يعين قحط املطر وقلة النبات )٤ ،

قال . لى املياه اجلاريةوأراد بالرب البوادي واملفاوز وبالبحر املدائن والقرى اليت هي ع
$  {أجدب الرب وانقطعت مادة البحر، : العرب تسمي املصر حبرا يقال: عكرمة yϑÎ/ ôMt6 |¡x. 

“ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# { )أي بشؤم ذنوهبم )٥ ،}  Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ “ Ï%©!$# (#θ è= ÏΗxå { )أي عقوبة )٦ ،

öΝßγ  {بعض الذي عملوا من الذنوب،  ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊆⊇∪ { )عن الكفر وأعماهلم )٧ ،

 . اخلبيثة

                                                 
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ١(
 . ٣٩: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٤٠: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٤١: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٤١: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٤١: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٤١: سورة الروم آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٤ 

قوله تعاىل قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرِض فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم 
 ُمْشِرِكَني 

]٤٢ [}  ö≅ è% (#ρ çÅ™ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ%x. èπ t7É)≈ tã t Ï%©!$# ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )لتروا )١ ،

tβ%x. Οèδ  {منازهلم ومساكنهم خاوية،  çsYò2 r& tÏ.Îô³•Β ∩⊆⊄∪ { )وا بكفرهم، فأهلك)٢ . 

]٤٣ [}  óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 ÉΟÍhŠs)ø9$# { )املستقيـم وهـو دين اإلسالم )٣ ،}  ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ¨ŠttΒ …çµ s9 zÏΒ «!$# ( { )يعين يوم القيامة ال يقدر أحد على رده من اهللا )٤ ،

}  7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ãã£‰¢Á tƒ ∩⊆⊂∪ { )ون فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، أي يتفرق)٥ . 

]٤٤ [}  tΒ txx. Ïµ ø‹n= yè sù …çν ãøä. ( { )أي وبال كفره، )٦ ،}  ôtΒ uρ Ÿ≅ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ 

öΝÍκÅ¦ àΡL| sù tβρ ß‰yγ ôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ { )يوطئون املضاجع ويسووهنا يف القبور)٧ ، . 

]٤٥ .[}  y“ Ì“ ôf u‹Ï9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ÏΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 { )ابن عباس قال)٨  :

çµ…  {: ليثيبهم اهللا أكثر من ثواب أعماهلم، ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊆∈∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٤٢: سورة الروم آية ) ١(
 . ٤٢: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة الروم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٥ 

 }  ôÏΒ قوله] ٤٦[ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u β r& Ÿ≅ Å™ öãƒ yy$ tƒ Ìh9$# ;N≡uÅe³ t6 ãΒ { )تبشر باملطر، )١ }  
/ä3s)ƒ É‹ã‹Ï9uρ ÏiΒ Ïµ ÏFuΗ ÷q§‘ { )نعمة املطر وهي اخلصب، )٢ ،}  y“ Ìôf tG Ï9uρ à7ù= àø9$# Íν ÌøΒ r' Î/ 

(#θ äó tGö; tG Ï9uρ ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù { )لتطلبوا من رزقه بالتجارة يف البحر، )٣ ،}  ö/ä3¯= yè s9uρ tβρ ãä3ô±n@ 

 . ، رب هذه النعم)٤( } ∪∌⊇∩

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٤٧[ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s% ¸ξ ß™ â‘ 4’ n< Î) öΝÎγ ÏΒöθ s% Οèδρ â!$ yf sù 

ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )بالدالالت الواضحات على صدقهم)٥ ، .}  $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΒ tô_ r& 

%šχ  {، عذبنا الذين كذبوهم، )٦( } ) x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪ { )٧( ،

 بالظفر يف العاقبة والنصر على األعداء، قال  إجناؤهم من العذاب ففي هذا تبشري للنيب
 . أجناهم مع الرسول من عذاب األمم: احلسن

]٤٨ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# ã≅ Å™ öãƒ yx≈ tƒ Ìh9$# çÏWçG sù $ \/$ ys y™ { )أي ينشره، )٨ ،}  …çµ äÜÝ¡ö6 u‹sù ’Îû 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# y#ø‹x. â!$ t±o„ { )مسرية يوم أو يومني أو أكثر على من يشاء، )٩ ،}  …ã& é#yè øgs† uρ 

$ Z|¡Ï. { )قطعـا متفرقـة، )١٠ ،}  “ utIsù s−øŠsθ ø9$# { )املطـر، )١ ،}  ßl ãøƒ s† ôÏΒ Ïµ Î=≈ n= Åz 

                                                 
 . ٤٦: سورة الروم آية ) ١(
 . ٤٦: ة سورة الروم آي) ٢(
 . ٤٦: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٤٨: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٤٨: سورة الروم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٦ 

Ïµ Î=≈ n= Åz ( { )وسطه، )٢ }  !#sŒÎ* sù z>$ |¹ r& Ïµ Î/ tΒ â!$ t±o„ { )أي بالودق، )٣ ،}  ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t7Ïã 

#sŒÎ) ö/ãφ tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∇∪ { )يفرحون باملطر)٤  . 

]٤٩ [}  β Î)uρ (#θ çΡ% x. { )وقد كانوا )٥ }  ÏΒ È≅ö6 s% β r& tΑ̈”t∴ãƒ ΟÎγ øŠn= tã ÏiΒ Ï& Î#ö7s% 

šÅ¡Î= ö7ßϑ s9 ∩⊆∪ { )ىل إنزال املطر والثانية إىل إنشاء األوىل ترجع إ: ، أي آيسني، وقيل)٦

 . السحاب

]٥٠ [}  öÝàΡ$$ sù #’ n< Î) Ì≈ rO# u ÏMuΗ ÷qu‘ «!$# { )أراد برمحة اهللا املطر أي انظر إىل حسن )٧ 

y#ø‹Ÿ2 Ç‘øt  {اهللا أي نعمته وهو النبت، أثر رمحة : تأثريه يف األرض، قال مقاتل ä† uÚö‘ F{$# 

y‰÷è t/ !$ pκÌEöθ tΒ 4 ¨β Î) š Ï9≡sŒ Ç‘ós ßϑ s9 4’tAöθ yϑ ø9$# ( { )يعين أن ذلك الذي حييي األرض حمليي املوتى، )٨ ،

}  uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩∈⊃∪ { )٩( . 

 ... قوله تعاىل َولَِئْن أَْرَسلَْنا ِرًحيا فََرأَْوُه ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ
]٥١ [}  ÷ È⌡s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& $ \t†Í‘ { )باردة مضرة فأفسدت الزرع، )١٠ }  çν ÷ρ r&tsù 

#vxóÁ ãΒ { )أي والنبت والزرع مصفرا بعد اخلضرة، )١ }  (#θ= sà©9 { )لصاروا، )٢ ،}  
                                                                                                                                            

 . ٤٨: سورة الروم آية ) ١(
 . ٤٨: م آية سورة الرو) ٢(
 . ٤٨: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٤٨: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٥٠: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٥١: سورة الروم آية ) ١٠(
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١٩٦٧ 

.ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ { )أي من بعد اصفرار الزرع، )٣ }  tβρ ãàõ3tƒ ∩∈⊇∪ { )جيحدون ما سلف )٤ ،

من النعمة يعين أهنم يفرحون عند اخلصب ولو أرسلت عذابا على زرعهم جحدوا سالف 
 . نعميت

]٥٢ [}  y7 ¯ΡÎ* sù Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’tAöθ yϑ ø9$# Ÿω uρ ßìÏϑ ó¡è@ ¢ΟÁ9$# u!% tæ‘$! $# #sŒÎ) (#öθ ©9uρ t ÌÎ/ô‰ãΒ ∩∈⊄∪ { )٥ (. 

]٥٣ [}  !$ tΒ uρ |MΡr& Ï‰≈ yγÎ/ Ç‘÷Κ ãèø9$# tã öΝÎγ ÏFn=≈ n= |Ê ( βÎ) ßìÏϑ ó¡è@ ω Î) tΒ ßÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγ sù 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩∈⊂∪ { )٦( . 

]٥٤ [}  * ª!$# “ Ï% ©!$# Νä3s)n= s{ ÏiΒ 7#÷è |Ê { )قرئ بضم الضاد وفتحها، فالضم )٧ ،

يريد من ذي ضعف أي من لغة قريش، والفتح لغة متيم، ومعىن من ضعف أي من نطفة 
(óΟs9r& /œ3  {: ماء ذي ضعف كما قال تعاىل è= øƒ wΥ ÏiΒ &!$ ¨Β &Îγ ¨Β ∩⊄⊃∪ { )٨( ،}  ¢ΟèO Ÿ≅yè y_ 

.ÏΒ Ï‰÷è t/ 7#÷è |Ê Zο §θ è% { )من بعد ضعف الطفولية شبابا وهو وقت القوة، )٩ ،}  ¢ΟèO Ÿ≅yè y_ 

                                                                                                                                            
 . ٥١: سورة الروم آية ) ١(
 . ٥١: الروم آية سورة ) ٢(
 . ٥١: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٥١: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة املرسالت آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٨ 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο §θ è% $ Z÷è|Ê Zπ t7øŠx© uρ 4 ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ ( { )من الضعـف والقـوة والشباب)١ ، 

uθ  {والشيبة،  èδuρ ÞΟŠ Î= yè ø9$# { )بتدبري خلقه، )٢ ،}  ãƒ Ï‰s)ø9$# ∩∈⊆∪ { )ء على ما يشا)٣ . 

]٥٥ [}  tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$ ¡¡9$# ÞΟÅ¡ø)ãƒ tβθãΒ Ìôf ãΚ ø9$# { )حيلف املشركـون، )٤ ،}  $ tΒ 

(#θ èVÎ6 s9 { )يف الدنيا )٥ ،}  uöxî 7π tã$y™ 4 { )إال ساعة استقلوا أجل الدنيا لَمَّا عاينوا )٦ 

)öΝåκ̈Ξr  {: ا قالما لبثوا يف قبورهم غري ساعة كم: اآلخرة، وقال مقاتل والكليب x. tΠöθ tƒ tβ ÷ρ ttƒ 

$ tΒ šχρß‰tãθ ãƒ óΟs9 (#þθ èVt7ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 { )٧( .}  š Ï9≡x‹x. (#θ çΡ% x. tβθä3sù÷σãƒ ∩∈∈∪ { )٨( ،

كذبوا يف قوهلم غري ساعة كما كذبوا يف : يصرفون عن احلق يف الدنيا، قال الكليب ومقاتل
الدنيا أن ال بعث، واملعىن أن اهللا أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبني ألهل اجلمع 

 أي )٩( } ∪∋∋∩ tβθä3sù÷σãƒ  {:  بقضاء اهللا وبقدره بدليل قولهأهنم كاذبون فيه، وكان ذلك

 : يصرفون عن احلق، مث ذكر إنكار املؤمنني عليهم كذهبم فقال

]٥٦ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# z≈ yϑƒ M}$#uρ ô‰s)s9 óΟçFø[Î6 s9 ’ Îû É=≈ tFÏ. «!$# { )أي فيما )١٠ 

يف كتاب اهللا أي يف حكم اهللا، : كتب اهللا لكم يف سابق علمه من اللبث يف القبور، وقيل

                                                 
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ١(
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٥٥: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية ) ٧(
 . ٥٥: سورة الروم آية ) ٨(
 . ٥٥: سورة الروم آية ) ٩(
 . ٥٦: سورة الروم آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٦٩ 

وقال الذين يف كتاب اهللا واإلميان لقد لبثتم :  تقديرهفيه تقدمي وتأخري: وقال قتادة ومقاتل
ÏΒ  {: إىل يوم البعث يعين الذين يعلمون كتاب اهللا، وقرءوا قوله تعاىل uρ ΝÎγ Í←!#u‘ uρ îˆy— öt/ 4’ n<Î) 

ÏΘöθ tƒ tβθ èWyèö7ãƒ ∩⊇⊃⊃∪ { )أي قالوا للمتكربين لقد لبثتم، )١ ،}  4’ n< Î) ÇΠöθ tƒ Ï]÷è t7ø9$# ( #x‹≈ yγ sù ãΠöθ tƒ 

Ï]÷è t7ø9$# öΝà6¨ΖÅ3≈ s9uρ óΟçFΖä. Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∈∉∪ { )م العلم به اآلن ،، وقوعه يف الدنيا فال ينفعك)٢

 . بدليل

Í×tΒ›7  {: قوله تعاىل] ٥٧[ öθ u‹sù ω ßìxΖtƒ š Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝßγ è?u‘ É‹÷è tΒ { )يعين عذرهم )٣ ،

}  Ÿω uρ öΝèδ šχθ ç7tG ÷è tGó¡ç„ ∩∈∠∪ { )ال يطلب منهم العتىب والرجوع إىل الدنيا)٤  . 

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ٥٨[ oΨö/uŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uöà)ø9$# ÏΒ Èe≅ä. 9≅ sWtΒ 4  È⌡s9uρ Νßγ tG ø⁄Å_ 

7π tƒ$ t↔ Î/ £s9θ à)u‹©9 t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 ÷β Î) óΟçFΡr& ω Î) tβθè= ÏÜö7ãΒ ∩∈∇∪ { )ما أنتم إال على باطل)٥ ، . 

]٥٩ [}  š Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ ª!$# 4’n?tã É>θ è= è% š Ï% ©!$# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∈∪ { )توحيد اهللا)٦  . 

]٦٠ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# ?Y ym ( { )يف نصرتك وإظهارك على عدوك )٧ ،}  
Ÿω uρ š ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡o„ { )ال يستجهلنك معناه ال حيملنك الذين ال يوقنون على اجلهل )٨ ،

                                                 
 . ١٠٠: سورة املؤمنون آية ) ١(
 . ٥٦ : سورة الروم آية) ٢(
 . ٥٧: سورة الروم آية ) ٣(
 . ٥٧: سورة الروم آية ) ٤(
 . ٥٨: سورة الروم آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة الروم آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة الروم آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة الروم آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٠ 

t  {ال يستخفن رأيك وحلمك، : واتباعهم يف الغي وقيل Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΨÏ%θ ãƒ ∩∉⊃∪ { )١( ،

 . بالبعث واحلساب

                                                 
 . ٦٠: سورة الروم آية ) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧١ 

 سورة لقمان ) ٣١(
 ... قوله تعاىل امل ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الَْحِكيِم ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسِنَني

] ٣ - ١ [}  $Ο!9# ∩⊇∪  y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $# ∩⊄∪  “ W‰èδ Zπ uΗ ÷qu‘ uρ { )قرأ )١ ،

بالرفع على االبتداء أي هو هدى ورمحة، وقرأ اآلخرون بالنصب على ) ورمحة( محزة
tÏΖÅ¡ós  {احلال  ßϑ ù= Ïj9 ∩⊂∪ { )٢( . 

]٤،٥ [}  t Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# Νèδ uρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ öΝèδ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& 

4’ n?tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ= øßϑ ø9$# ∩∈∪ { )٣( . 

]٦ [}  zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ “ ÎtIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )قال الكليب ومقاتل. ، اآلية)٤ :

ويشتري أخبار العجم نزلت يف النضر بن احلارث بن كلدة كان يتجر فيأيت احلرية 
. فيحدث هبا قريشا فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل اهللا هذه اآلية

يعين شراء القيان واملغنيني، ووجه الكالم على هذا التأويل من يشتري ذات : وقال جماهد
هلو أو ذا هلو احلديث، وعن عبد اهللا بن مسعود وابن عباس واحلسن وعكرمة وسعيد بن 

“  {: هلو احلديث هو الغناء واآلية نزلت فيه، ومعىن قوله: ري قالواجب ÎtIô± tƒ uθ ôγ s9 

Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )أي يستبدل وخيتار الغناء واملزامري واملعازف على القرآن، قال أبو الصباء )٥ 

هو الغناء واهللا الذي ال إله إال هو، : سألت ابن مسعود عن هذه اآلية فقال: بكريال
  {هو كل هلو ولعب : وقال قتادة. هو الشرك: وعن الضحاك قال. يرددها ثالث مرات

                                                 
 . ٣ - ١:سورة لقمان آية ) ١(
 . ٣: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٥ - ٤:ن آية سورة لقما) ٣(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٢ 

¨≅ ÅÒã‹Ï9 tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ { )حبسب املرء من : قال قتادة.  يعين يفعله عن جهل)١

$  {: وقـولـه تعالـى. الضاللة أن خيتار حديث الباطل على حديث احلق yδ x‹Ï‚ −G tƒ uρ 

#·ρ â“ èδ 4 { )محزة والكسائي وحفص ويعقوب، قـرأ)٢  .}  $ yδ x‹Ï‚ −G tƒ uρ { )بنصب )٣ 

≅¨  {: الدال عطفا على قوله ÅÒ ã‹Ï9 { )وقرأ اآلخرون بالرفع نسقا على قوله)٤  :}  
“ ÎtIô±tƒ { )٥( ،}  y7Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; Ò>#x‹tã ×Îγ •Β ∩∉∪ { )٦( . 

]٧ [}  #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? Ïµø‹n= tã $ oΨ çG≈tƒ#u 4’̄< uρ #ZÉ9 ò6tG ó¡ãΒ β r( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑ ó¡o„ ¨β r( x. þ’ Îû Ïµø‹tΡèŒé& #\ø% uρ ( çν ÷Åe³t6 sù 

A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩∠∪ { )٧( . 

]٨ [}  ¨βÎ) š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# öΝçλm; àM≈̈Ζy_ ËΛ Ïè ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )٨( . 

]٩،١٠ [}  t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( y‰ôã uρ «!$# $ y)ym 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9$# ãΛÅ6pt ø: $# ∩∪ t,n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Îötó Î/ 

7‰uΗ xå $ pκtΞ÷ρ ts? ( 4’ s+ø9r&uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# z Å›≡uρ u‘ β r& y‰‹Ïϑ s? öΝä3Î/ £]t/uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 7π−/!#yŠ 4 $ uΖø9t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

[!$ tΒ $ oΨ÷G u; /Ρr'sù $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Íx. ∩⊇⊃∪ { )حسن. )٩ . 

                                                 
 . ٦: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٦: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٧: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٨: ية سورة لقمان آ) ٨(
 . ١٠ - ٩:سورة لقمان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٣ 

]١١ [}  #x‹≈ yδ { )ين الذي ذكرت مما تعاينون، ، يع)١}  ß,ù= yz «!$# †ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ 

t,n= y{ t Ï% ©!$# ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 { )من آهلتكم اليت تعبدوهنا، )٢ ،}  È≅t/ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β 

∩⊇⊇∪ { )٣( . 

قوله تعاىل َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُْر ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَِإنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمْن 
 . ..كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َحِميٌد

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ١٢[ oΨ ÷ s?# u z≈ yϑ ø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ø: ، يعين العقل والعلم والعمل )٤( } #$

©Èβr& öä3ô  {به واإلصابة يف األمور  $# ¬! 4 tΒ uρ öà6ô±tƒ $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãä3ô±o„ Ïµ Å¡øuΖÏ9 ( tΒ uρ txx. ¨βÎ* sù ©!$# 

; Í_ xî Ó‰‹Ïϑ ym ∩⊇⊄∪ { )٥( . 

]١٣ [}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø)ä9 Ïµ ÏΖö/eω { )مشكم، : ، وامسه أنعم ويقال)٦}  uθ èδuρ …çµ Ýà Ïè tƒ 

¢ o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )قرأ ابن كثري)٧ ، :}  ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ 

«!$$ Î/ ( { )بإسكان الياء، وفتحها حفص، والباقون بالكسر، )٨ }  ¢ o_ç6≈ tƒ !$ pκ̈ΞÎ) { )بفتح )٩ 

                                                 
 . ١١: سورة لقمان آية ) ١(
 . ١١: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١١: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٢: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ١٢: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ١٣: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ١٣: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ١٣: سورة لقمان آية ) ٨(
 . ١٦: قمان آية سورة ل) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٤ 

¢  {الياء حفص، والباقون بالكسر،  o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# { )بفتح الياء البزي عن ابن كثري )١ 

 . وحفص، وبإسكاهنا القواس، والباقون بكسرها

]١٤ [}  $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ çµ ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’n?tã 9÷δ uρ { )قال ابن عباس)٢ ، :

وقال . مشقة على مشقة: قال جماهد. ضعفا على ضعف: وقال الضحاك. شدة بعد شدة
احلمل ضعف والطلق : ويقال. ملرأة إذا محلت تواىل عليها الضعف واملشقةا: الزجاج

çµ…  {ضعف والوضع ضعف،  è=≈ |ÁÏùuρ { )أي فطامه، )٣ ،}  ’Îû È ÷tΒ% tæ Èβ r& öà6ô© $# ’Í< 

y7 ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ ¥’n< Î) çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )من صلى :  املرجع، قال سفيان بن عيينة يف هذه اآلية)٤

الصلوات اخلمس فقد شكر اهللا، ومن دعا للوالدين يف أدبار الصلوات اخلمس فقد شكر 
 . الوالدين

]١٥ [}  β Î)uρ š‚#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã β r& š‚ Íô±è@ ’ Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? ( 

$ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρã÷è tΒ ( { )ميلة، ، أي باملعروف، وهو الرب والصلة والعشرة اجل)٥

}  ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ≅‹ Î6 y™ ôtΒ z>$ tΡr& ¥’ n< Î) 4 { )أي دين من أقبل إىل طاعيت وهو النيب)٦ ،  

 يريد أبا بكر وذلك أنه حني أسلم أتاه عثمان وطلحة: وأصحابه، قال عطاء عن ابن عباس
قد صدقت هذا الرجل : والزبري وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف، فقالوا له

 حىت أسلموا فهؤالء هلم  نعم هو صادق فآمنوا به مث محلهم إىل النيب: وآمنت به؟ قال

                                                 
 . ١٧: سورة لقمان آية ) ١(
 . ١٤: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١٤: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٤: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ١٥: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ١٥: سورة لقمان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٥ 

›≅ôìÎ7¨?$#uρ Ÿ  {: سابقة اإلسالم أسلمـوا بإرشاد أيب بكر، قال اهللا تعاىل Î6 y™ ôtΒ z>$ tΡr& ¥’ n<Î) 

’¥ ΟèO¢  {، يعين أبـا بكـر، )١( } 4 n< Î) öΝä3ãè Å_ ötΒ Νà6ã∞Îm; tΡé'sù $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∈∪ { )٢( ،

اآلية عامة يف حق كافة : نزلت هاتان اآليتان يف سعد بن أيب وقاص وأمه وقيل: وقيل
 . الناس

]١٦ [}  ¢ o_ ç6≈tƒ !$ pκ̈ΞÎ) β Î) à7 s? tΑ$ s)÷WÏΒ 7π¬6 ym ôÏiΒ 5ΑyŠöyz { )الكنايـة يف قولـه،)٣  :}  
!$ pκ̈ΞÎ) { )يا أبت إن عملت اخلطيئة : ، راجعة إىل اخلطيئة، وذلك أن ابن لقمان قال ألبيه)٤

¢  {: حيث ال يراين أحد كيف يعلمها اهللا؟ فقال o_ ç6≈ tƒ !$ pκ̈ΞÎ) β Î) à7 s? tΑ$ s)÷WÏΒ 7π ¬6 ym ôÏiΒ 5ΑyŠöyz 

ä3tFsù ’Îû >ο t÷‚ |¹ { )٥ (. 

  {يف صخرة حتت األرضني السبع : وقال ابن عباس. تكن يف جبل: قـال قتـادة
÷ρ r& ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρ r& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÏNù'tƒ $ pκÍ5 ª!$# 4 ¨β Î) ©!$# ì#‹ ÏÜs9 { )باستخراجها، )٦ ،}  ×Î7yz 

 . معىن اآلية هي اإلحاطة باألشياء صغريها وكبريها: عامل مبكاهنا، قال احلسن، )٧( } ∪∌⊆∩

]١٧ [}  ¢ o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& 

“÷y7Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ (βÎ¨  {، يعين من األذى، )٨( } ) tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊇∠∪ { )يريد األمر باملعروف )١ ،

                                                 
 . ١٥: سورة لقمان آية ) ١(
 . ١٥: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١٦: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٦: رة لقمان آية سو) ٤(
 . ١٦: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ١٦: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ١٦: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ١٧: سورة لقمان آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٦ 

واجبة اليت أمر اهللا هبا أو من والنهي عن املنكر والصرب على األذى فيهما من األمور ال
 . األمور اليت يعزم عليها لوجوهبا

]١٨ [}  Ÿω uρ öÏiè |Áè? š‚ £‰s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 { )قرأ ابن كثري وابن عامر وعاصم وأبو )٢ ،

Ÿω  {: جعفر ويعقوب uρ öÏiè |Á è? { )بتشديد العني من غري ألف وقرأ اآلخرون ُتَصاِعْر )٣ 

قال . أعرض تكربا ورجل أصعر أي مائل العنق"صعر وجهه وصاعر إذا مال : باأللف يقال
: وقال جماهد. وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموكيقول ال تتكرب فتحقر الناس : ابن عباس

هو الذي إذا : وقال عكرمة. هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه
وال حتتقرن الفقراء ليكن الفقر : وقال الربيع بن أنس وقتادة. ُسلَِّم عليه لََوى عنقه تقصريا

Ÿω  {والغىن عندك سواء،  uρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ ·m ttΒ ( { )خيالء تكربا، . )٤}  ¨β Î) ©!$# Ÿω 

=Ït ä† ¨≅ä. 5Α$ tFøƒ èΧ { )يف مشيه )٥ ،}  9‘θã‚ sù ∩⊇∇∪ { )على الناس)٦ ، . 

]١٩ [}  ô‰ÅÁ ø%$#uρ ’ Îû š Í‹ô±tΒ { )يال وال إسراعا، أي ليكن مشيك قصدا ال خت)٧ .

tβθ  {: امش بالوقار والسكينة، كقوله: وقال عطـاء à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ { )٨( ،}  
ôÙ àÒøî $#uρ ÏΒ y7Ï?öθ β¨  {اخفض من صوتك، : ، وقال مقاتل)٩( } 4 ¹| Î) ts3Ρ r& 

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة لقمان آية ) ١(
 . ١٨: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١٨: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٨: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ١٨: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ١٨: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ١٩: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة الفرقان آية ) ٨(
 . ١٩: سورة لقمان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٧ 

ÏN≡uθ ô¹ F{$# { )أقبح األصوات )١ ،}  ßNöθ |Á s9 ÎÏϑ pt ø: $# ∩⊇∪ { )أوله زفري وآخره شهيق )٢ ،

β¨  {: مسعت سفيان الثوري يقول يف قوله: ومها صوتا أهل النار، وقال موسى بن أعني Î) 

ts3Ρ r& ÏN≡uθ ô¹ F{$# ßNöθ |Á s9 ÎÏϑ pt ø: $# ∩⊇∪ { )صياح كل شيء تسبيح هللا إال احلمار: ، قال)٣ .

βÎ) ts3Ρ¨  {: وقال جعفر الصادق يف قوله r& ÏN≡uθ ô¹ F{$# ßNöθ |Á s9 ÎÏϑ pt ø: $# ∩⊇∪ { )هي :  قال)٤

 . العطسة القبيحة املنكرة
قوله تعاىل أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوأَْسَبغَ َعلَْيكُْم 

 ... ِنَعَمُه ظَاِهَرةً َوَباِطَنةً
óΟs9r& (#÷ρ  {: قوله تعاىل] ٢٠[ ts? ¨β r& ©!$# t¤‚ y™ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# xt7ó™ r&uρ 

öΝä3ø‹n= tæ { )أمت وأكمل، )٥ ،}  …çµ yϑ yèÏΡ { )وحفص  قرأ أهل املدينة وأبو عمرو )٦}  
…çµ yϑ yèÏΡ { )بفتح العني واهلاء على اجلمع، وقرأ اآلخرون منونة على الواحد ومعناها )٧ 

βÎ)uρ (#ρ  {: اجلمع أيضا كقولـه ‘‰ãè s? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθ ÝÁøt éB 3 { )٨( ،}  Zο tÎγ≈ sß Zπ uΖÏÛ$ t/uρ 

 والباطنة ما ستر النعمة الظاهرة اإلسالم والقرآن: ، قال عكرمة عن ابن عباس)٩( } 3

الظاهرة حسن الصورة : وقال الضحاك. عليك من الذنوب ومل يعجل عليك بالنقمة
                                                 

 . ١٩: سورة لقمان آية ) ١(
 . ١٩: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ١٩: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ١٩: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة إبراهيم آية ) ٨(
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٨ 

الظاهرة تسوية اخللق والرزق واإلسالم، . وقال مقاتل. وتسوية األعضاء والباطنة املعرفة
الظاهرة اإلقرار : الظاهرة اجلوارح والباطنة القلب، وقيل: وقال الربيع. والباطنة اإلميان

وقال . الظاهرة متام الرزق والباطنة حسن اخللق: وقيل. للسان والباطنة االعتقاد بالقلببا
الظاهرة ظهور اإلسالم : وقال جماهد. الظاهرة ختفيف الشرائع والباطنة الشفاعة: عطاء

الظاهرة اإلمداد باملالئكة والباطنة : وقيل. والنصر على األعداء والباطنة اإلمداد باملالئكة
الظاهرة اتباع الرسول والباطنة : وقال سهل بن عبد اهللا. لرعب يف قلوب الكفارإلقاء ا
zÏΒ  {حمبته،  uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† † Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ { )نزلت يف النضر بن احلارث )١ 

 يف اهللا ويف صفاته بغري  يب بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا جيادلون النيبوأ
Ÿω  {علم،  uρ “ W‰èδ Ÿω uρ 5=≈ tG Ï. 9ÏΖ•Β ∩⊄⊃∪ { )٢( . 

]٢١ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θ ãèÎ7®?$# !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# (#θ ä9$ s% ö≅t/ ßìÎ7®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰y` uρ Ïµ ø‹n= tã !$ tΡu!$ t/# u 

öθ {  ، قال اهللا)٣( } 4 s9uρ r& tβ% Ÿ2 ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝèδθ ããô‰tƒ 4’ n< Î) É># x‹tã ÎÏè ¡¡9$# { )٤( ،

وجواب لو حمذوف وجمازه يدعوهم فيتبعونه، يعين يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان 
 . يدعوهم إىل عذاب السعري

tΒ *  {: قوله تعاىل] ٢٢[ uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) «!$# { )يعين هللا أي خيلص دينه هللا )٥ ،

uθ  {ويفوض أمره إىل اهللا،  èδuρ ÖÅ¡øt èΧ { )يف عمله، )٦ ،}  Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ öãè ø9$$ Î/ 4’s+øO âθ ø9$# 

                                                 
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٢٠: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٢١: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٢١: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة لقمان آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٧٩ 

’  {، أي اعتصم بالعهد األوثق الذي ال خياف انقطاعه، )١( } 3 n< Î)uρ «!$# èπ t7É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# 

∩⊄⊄∪ { )٢( . 

]٢٣ [}  tΒ uρ txx. Ÿξ sù šΡâ“ øt s† ÿ…çν ãøä. 4 $ uΖø‹s9Î) öΝßγ ãè Å_ ötΒ Νßγ ã∞Îm7t⊥ ãΖsù $ yϑ Î/ (#þθè= ÏΗ xå 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ Î= tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊄⊂∪ { )٣( . 

]٢٤ [}  öΝßγ ãèÏnFyϑ çΡ Wξ‹ Î= s% { )أي منهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليال إىل انقضاء )٤ ،

ΝèO öΝèδ§  {آجاهلم،  ”sÜôÒ tΡ { )مث نلجئهم ونردهم يف اآلخرة، )٥ }  4’ n<Î) >U#x‹tã 7áŠÎ= xî 

 . ، وهو عذاب النار)٦( } ∪⊇⊅∩

]٢٥ [}   È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ £ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 È≅è% ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 

öΝèδ çsYò2 r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊄∈∪ { )٧ (. 

]٢٦ [}  ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# uθ èδ  Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑ pt ø: $# ∩⊄∉∪ { )٨( . 

öθ  {: قوله سبحانه وتعاىل] ٢٧[ s9uρ $ yϑ ¯Ρr& ’Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >ο tyf x© ÒΟ≈ n= ø% r& { )قال قتادة)٩  :

öθ  {. وما يأيت به حممد يوشك أن ينفد فينقطع فرتلـتإن القرآن : إن املشركني قالوا s9uρ 

                                                 
 . ٢٢: ية سورة لقمان آ) ١(
 . ٢٢: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة لقمان آية ) ٨(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٨٠ 

$ yϑ ¯Ρr& ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >ο tyf x© ÒΟ≈ n= ø% r& { )أي بريـت أقالمـا، )١ }  ãós t7ø9$#uρ …çν ‘‰ßϑ tƒ { )٢( ،

، والباقون بالرفع على )َما( بالنصب عطفا على) َوالَْبْحَر( :قرأ أبو عمرو ويعقوب
çν…  {االستئناف  ‘‰ßϑ tƒ { )أي يزيده، وينصّب فيه  )٣}  .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ { )من خلفه، )٤ 

}  èπ yè ö7y™ 9çt ø2r& $ ¨Β ôNy‰ÏtΡ àM≈yϑ Î= x. «!$# 3 { )ولو أن ما يف : ، ويف اآلية اختصار تقديره)٥

األرض من شجرة أقالم والبحر ميده مع بعده سبعـة أحبر يكتب هبا كالم اهللا ما نفدت 
β¨  {. كلمات اهللا Î) ©!$# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊄∠∪ { )٦( . 

]٢٨ [}  $ ¨Β öΝä3à)ù= yz Ÿω uρ öΝä3èW÷è t/ ω Î) <§øuΖŸ2 >ο y‰Ïn≡uρ 3 { )كخلق نفس :  أي)٧

βÎ) ©!$# 7ì‹Ïÿ¨  {واحدة وبعثها ال يتعذر عليه شيء،  xœ îÅÁ t/ ∩⊄∇∪ { )٨( . 

قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس 
 ... َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجِري ِإلَى أََجٍل ُمَسمى

]٢٩ [}  óΟs9r& ts? ¨βr& ©!$# ßkÏ9θ ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# † Îû È≅øŠ©9$# t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# 

tyϑ s)ø9$#uρ @≅ ä. ü“ Ìøgs† #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β χ r&uρ ©!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊄∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٢٧: ان آية سورة لقم) ٢(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة لقمان آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة لقمان آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٨١ 

]٣٠ [}  y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# { )أي ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن اهللا هو )١ ،

β¨  {احلق،  r&uρ $ tΒ tβθ ããô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρ ßŠ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# ¨β r&uρ ©!$# uθ èδ ’ Í?yè ø9$# çÎ6 x6ø9$# ∩⊂⊃∪ { )٢( . 

]٣١ [}  óΟs9r& ts? ¨β r& y7ù= àø9$# “ ÌøgrB ’ Îû Ìós t7ø9$# ÏM yϑ ÷èÏΖÎ/ «!$# { )إن ذلك من نعمة اهللا )٣ ،

ä3tƒ/  {عليكم،  ÎãÏ9 ôÏiΒ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u 4 { )عجائبه، )٤ ،}  ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬7|¹ { )٥( 
θ‘9  {على أمر اهللا  ä3x© ∩⊂⊇∪ { )لنعمه)٦ ، . 

]٣٢ [}  #sŒÎ)uρ Νåκu Ï±xî Ól öθ ¨Β È≅ n= —à9$$ x. { )وقال الكليب. كاجلبال: ، قال مقاتل)٧ :

والظل مجع الظلة شبه هبا املوج يف كثرهتا وارتفاعها وجعل املوج وهو واحد . كالسحاب
âθ#)  {كالظل وهي مجع، ألن املوج يأيت منه شيء بعد شيء،  tã yŠ ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# $ £ϑ n= sù 

öΝßγ8 ¯gwΥ ’n< Î) Îhy9 ø9$# Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù Ó‰ÅÁ tFø)•Β 4 { )أي عدل موف يف الرب مبا عاهد اهللا عليه يف البحر )٨ 

نزلت يف عكرمة بن أيب جهل هرب عام الفتح : ى إميانه قيلمن التوحيد له يعين ثبت عل
  لئن أجنانا اهللا من هذا ألرجعن إىل حممد: إىل الرب فجاءهتم ريح عاصف، فقال عكرمة

وقال . وألضعن يدي يف يده فسكنت الريح، فرجع عكرمة إىل مكة فأسلم وحسن إسالمه
مقتصد يف القول أي مكان : فمنهم مقتصد يف القول مضمر للكفر وقال الكليب: جماهد

                                                 
 . ٣٠: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٣٠: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٣١:  لقمان آية سورة) ٣(
 . ٣١: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٣١: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٣١: سورة لقمان آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة لقمان آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة لقمان آية ) ٨(
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$  {الكفار ألن بعضهـم كان أشد قوال وأغلى يف االفتراء من بعض،  tΒ uρ ß‰ys øgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 

ω Î) ‘≅ ä. 9‘$ −Fyz 9‘θ àx. ∩⊂⊄∪ { )واخلتر أسوأ الغدر)١ ،.  

]٣٣ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝä3−/u‘ (#öθ t±÷z $#uρ $ YΒ öθ tƒ ω ” Ì“ øgs† { )ال يقضي واليغين، )٢ ،

}  ì$ Î!#uρ tã Íν Ï‰s9uρ Ÿω uρ îŠθ ä9öθ tΒ uθ èδ A—% y` { )مغن، )٣ ،}  tã Íν Ï$ Î!#uρ $ º↔ ø‹x© 4 { )قال )٤ ،

χ  {كل امرئ هتمه نفسه، : ابن عباس Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym ( Ÿξ sù ãΝà6¯Ρ§äó s? äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ÿω uρ 

Νà6¯Ρ§äó tƒ «!$$ Î/ â‘ρ ãtó ø9$# ∩⊂⊂∪ { )هو أن يعمل املعصية : قال سعيد بن جبري. ، يعين الشيطان)٥

 . ويتمىن املغفرة

β¨  {: قوله] ٣٤[ Î) ©!$# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# { )اآلية نزلت يف احلارث بن عمرو )٦ 

إن أرضنا أجدبت فمىت يرتل :  فسأله عن الساعة ووقتها وقال من أهل البادية أتى النيب
لى، فمىت تلد، وقد علمُت أين ولدُت فبأي أرض أموت؟ فأنزل الغيث وتركت امرأيت حب

β¨  {: اهللا هذه اآلية Î) ©!$# …çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ 

“ Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“ r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 { )وقرأ أيب بن )٧ 

وقيل أراد باألرض . ألن األرض ليس فيها من عالمات التأنيث شيء) بأية أرض( كعب
إن : مفاتيح الغيب مخس {:  قال املكان، عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا

                                                 
 . ٣٢: سورة لقمان آية ) ١(
 . ٣٣: سورة لقمان آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة لقمان آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة لقمان آية ) ٥(
 . ٤٤ / ٤ واملصنف يف شرح السنة ٥٢٤ / ٢سورة لقمان آية) ٦(
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اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
β¨  { )٢( )١( } وما تدري نفس بأي أرض متوت Î) ©!$# íΟŠ Î= tæ 7Î6 yz ∩⊂⊆∪ { )٣( . 

 سورة السجدة ) ٣٢(
 ... قوله تعاىل امل َتْنِزيلُ الِْكَتاِب لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني

] ٢، ١ [}  $Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ { )قال )٤ ،

 . ال شك فيه أنه ترتيل من رب العاملني: مقاتل

]٣ [}  ôΘr& šχθä9θ à)tƒ { )بل يقولون )٥ }  çµ1 utIøù$# 4 { )امليم صلة أي : ، وقيل)٦

فيه إضمار : أم مبعىن الواو أي ويقولون افتراه، وقيل: أيقولون افتراه، استفهام توبيخ، وقيل
≅ö  {:  يقولون افتراه، مث قالجماز فهم يؤمنون، أم t/ uθ èδ { )يعين القرآن، )٧ ،}  ‘,ys ø9$# 

ÏΒ y7Îi/¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β Νßγ9s?r& { )يعين مل يأهتم، )٨ }  ÏiΒ 9ƒ É‹¯Ρ ÏiΒ y7 Î= ö6 s% { )قال )٩ ،

ذاك يف الفترة :  وقال ابن عباس ومقاتل كانوا أمة أمية مل يأهتم نذير قبل حممد: قتادة
 }  öΝßγ يت كانت بني عيسى عليه السالم وبني حممدال ¯= yè s9 šχρ ß‰tG öκu‰ ∩⊂∪ { )١٠( . 

                                                 
 ). ٢/٢٤(، أمحد )٦٩٤٤(البخاري التوحيد ) ١(
 . ٤٢٢ / ٤ واملصنف يف شرح السنة ٥٢٤ / ٢أخرجه البخاري يف االستسقاء ) ٢(
 . ٣٤: سورة لقمان آية ) ٣(
 . ٢ - ١:سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٣: سجدة آية سورة ال) ٥(
 . ٣: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٣: سورة السجدة آية ) ٧(
 . ٣: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ٣: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ٣: سورة السجدة آية ) ١٠(
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]٤ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢ΟèO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã 

Ä¸ öyè ø9$# ( $ tΒ Νä3s9 ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ ?ì‹Ïx© 4 Ÿξ sùr& tβρã©.x‹tFs? ∩⊆∪ { )١ (. 

]٥ [}  ãÎn/y‰ãƒ tøΒ F{$# { )أي حيكم األمر ويرتل القضاء والقدر، )٢ }  š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# { )األرض، يرتل الوحي مع جربيل من السماء إىل: ، وقيل)٣ }  ¢ΟèO 

ßl ã÷è tƒ { )يصعد )٤ ،}  Ïµ ø‹s9Î) { )جربيل باألمر، )٥ ،}  ’ Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. ÿ…çν â‘# y‰ø)ÏΒ y#ø9r& 7π uΖy™ 

$ £ϑ ÏiΒ tβρ ‘‰ãès? ∩∈∪ {)أي يف يوم واحد من أيام الدنيا وقدره مسرية ألف سنة مخسمائة )٦ ، 

لو سار فيه : يقولنزوله ومخسمائة صعوده ألن ما بني السماء واألرض مخسمائة عام، 
أحد من بين آدم مل يقطعه إال يف ألف سنة، واملالئكة يقطعون يف يوم واحد، هذا يف 

ßl  {: وصف عروج امللك من األرض إىل السماء، وأما قوله ã÷è s? èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ Ïµø‹s9Î) 

† Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. …çν â‘# y‰ø)ÏΒ tÅ¡÷Η s~ y#ø9r& 7π uΖy™ ∩⊆∪ { )أراد مدة املسافة من األرض إىل سدرة )٧ ،

املنتهى اليت هي مقام جربيل يسري جربيل واملالئكة الذين معه من أهل مقامه مسرية مخسني 
إليه : وقوله. الضحاكألف سنة يف يوم واحد من أيام الدنيا، هذا كله معىن قول جماهد و

.  أن يعرج إليه على هذا التأويل إىل مكان امللك الذي أمره اهللا: وقيل. أي إىل اهللا
ألف سنة ومخسون ألف سنة كلها يف القيامة يكون على بعضهم أطول : وقال بعضهم

وعلى بعضهم أقصر، معناه يدبر األمر من السماء إىل األرض مدة أيام الدنيا، مث يعرج أي 
                                                 

 . ٤: سورة السجدة آية ) ١(
 . ٥: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٥: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٥: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٥: ة السجدة آية سور) ٥(
 . ٥: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٤: سورة املعارج آية ) ٧(
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جع األمر والتدبري إليه بعد فناء الدنيا، وانقطاع أمر األمراء وحكم احلكام يف يوم مقداره ير
مخسني ألف سنة فإنه أراد على الكافر جيعل : مخسني ألف سنة وهو يوم القيامة، وأما قوله

: اهللا ذلك اليوم عليه مقدار مخسني ألف سنة وعلى املؤمن دون ذلك حىت جاء يف احلديث
 وقال إبراهيم )٢( )١(} أنه يكون على املؤمن كقدر صالة مكتوبة صالها يف الدنيا {

التيمي ال يكون على املؤمن إال كما بني الظهر والعصر، وجيوز أن يكون هذا إخبار عن 
 . شدته وهوله ومشقته

]٦ [}  y7Ï9≡sŒ ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ¤±9$#uρ { )معىن ذلك الذي صنع ما ذكره من خلق )٣ ،

“â“ƒÍ  {السماوات واألرض عامل ما غاب عن عيان اخللق وما حضر،  yè ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# 

∩∉∪ { )٤( . 

]٧ [}  ü“ Ï% ©!$# z|¡ôm r& ¨≅ä. >ó x« …çµ s)n= yz ( { )قـرأ نافـع وأهل الكوفة )٥ ،}  …çµ s)n= yz 

 بفتح الالم على الفعل وقرأ اآلخرون بسكوهنا، أي أحسن خلق كل شيء، قال )٦( } )

علم كيف خيلق كل شيء، من : وقال مقاتل. حسن: قال قتادة. أتقنه وأحكمه: ابن عباس
خلق كل حيوان على صورته مل خيلق : وقيل. فالن حيسن كذا إذا كان يعلمه: قولك

                                                 
 ). ٣/٧٥(أمحد ) ١ (
وفيه :  قال الشيخ األرناؤوط١٢٩ / ١٥ واملصنف يف شرح السنة ٧٥ / ٣أخرج حنوه اإلمام أمحد يف املسند ) ٢(

 . ٣٣٧ / ١٠ابن هليعة سيئ احلفظ وحسنه اهليثمي يف اجملمع 
 . ٦: سجدة آية سورة ال) ٣(
 . ٦: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٧: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٧: سورة السجدة آية ) ٦(
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 خلقه حسن، وكل عضو من أعضائه البعض على صورة البعض، فكل حيوان كامل يف
=r&y‰t/uρ t,ù  {مقدر مبا يصلح به معاشه،  yz Ç≈ |¡ΣM}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪ { )يعين آدم)١ ، . 

]٨ [}  ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ …ã& s#ó¡nΣ { )يعين ذريته، )٢ ،}  ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ { )نطفة مسيت )٣ ،

$!ÏiΒ &  {ساللة ألهنا تسل من اإلنسان  ¨Β &Îγ ¨Β ∩∇∪ { )أي ضعف وهو نطفة الرجل)٤ ، . 

]٩ [}  ¢ΟèO çµ1 §θy™ { )مث سوى خلقه، )٥ ،}  y‡xtΡuρ ÏµŠÏù ÏΒ Ïµ Ïmρ  ، مث عاد)٦( } ) ‘•

≅Ÿ  {: إىل ذريته، فقال yè y_ uρ ãΝä3s9 { )بعد أن كنتم نطفا، )٧ ،}  yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ 

nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β šχρ ãà6ô±n@ ∩∪ { )يعين ال تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه)٨ ، . 

]١٠ [}  (#þθ ä9$ s% uρ { )يعين منكري البعث، )٩ ،}  #sŒÏr& $ uΖù= n= |Ê { )هلكنا )١٠ ،}  
’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )ضل املاء يف اللنب إذا ذهب، :  وصرنا ترابا وأصله من قوهلم)١١}  $ ¯ΡÏr& 

                                                 
 . ٧: سورة السجدة آية ) ١(
 . ٨: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٨: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٨: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٩: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٩: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٩: ة السجدة آية سور) ٧(
 . ٩: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ١٠: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ١٠: سورة السجدة آية ) ١٠(
 . ١٠: سورة السجدة آية ) ١١(
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’ Å∀s9 9,ù= yz ¤‰ƒ Ï‰y` 4 { )قال اهللا. ، استفهام إنكار)١  }  ö≅t/ Νèδ Ï!$ s)Î= Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβρ ãÏ≈x. 

 . ، أي بالبعث بعد املوت)٢( } ∪⊂⊆∩

]١١ [}  * ö≅ è% Νä39©ùuθ tG tƒ { )يقبض أرواحكـم، )٣ ،}  à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅Ïj.ãρ 

öΝä3Î/ { )أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيل، والتويف استيفاء املضروب للخلق )٤ ،

يف األزل، معناه أنه يقبض أرواحهم حىت ال يبقى أحد مـن العـدد الذي كتب عليه 
’ΟèO 4¢  { املوت n< Î) öΝä3În/u‘ šχθ ãèy_ öè? ∩⊇⊇∪ { )أي تصريون إليه أحياء فيجزيكم )٥ ،

 . بأعمالكم
قوله تعاىل َولَْو َتَرى ِإِذ الُْمْجِرُمونَ َناِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا 

 ... فَاْرِجْعَنا َنْعَملْ َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنونَ
]١٢ [}  öθ s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$# { )املشركون، )٦ ،}  (#θ Ý¡Ï.$ tΡ öΝÎηÅ™ρ ââ‘ { )٧( ،

y‰ΖÏã óΟÎγ  {أطئو رءوسهم، مط În/u‘ { )حياء منه وندما)٨ ، .}  !$ oΨ −/u‘ { )أي يقولون)٩ ، :

$  {ربنا  tΡ÷|Çö/r& { )ما كنا به مكذبني، )١٠ ،}  $ uΖ÷è Ïϑ y™ uρ { )منك تصديق ما أتتنا به )١ ،

                                                 
 . ١٠: سورة السجدة آية ) ١(
 . ١٠: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ١١: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٧(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ١٠(
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$  {أبصرنا معاصينا ومسعنا ما قيل فينا، : وقيل. به رسلك oΨ÷è Å_ ö‘$$ sù { )فارددنا إىل )٢ ،

≅ö  {الدنيا،  yϑ ÷ètΡ $·s Î=≈ |¹ $ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ ∩⊇⊄∪ { )وجواب لو مضمر جمازه لرأيت )٣ ،

 . العجب

]١٣ [}  öθ s9uρ $ oΨ ø⁄ Ï© $ oΨ÷ s?Uψ ¨≅ä. C§øtΡ $ yγ1 y‰èδ { )رشدها وتوفيقهـا لإلميـان، )٤ ،

}  ôÅ3≈ s9uρ ¨,ym { )وجب، )٥ ،}  ãΑöθ s)ø9$#  Íh_ ÏΒ ¨β V| øΒV{ zΟ̈Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ 

šÏè uΗ ød r& ∩⊇⊂∪ { )وهو قوله إلبليس)٦ ، :}  ¨βV| øΒ V{ tΛ© yγ y_ y7ΖÏΒ £ϑ ÏΒ uρ y7 yèÎ7s? öΝåκ÷]ÏΒ tÏè uΗ ød r& 

 . إذا دخلوا النار قالـت هلـم اخلزنة: ، مث يقال ألهل النار، وقال مقاتل)٧( } ∪∋∇∩

]١٤ [}  (#θ è%ρä‹sù $ yϑ Î/ óΟçF Å¡nΣ u!$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ !#x‹≈ yδ { )أي تركتـم اإلميـان بـه )٨ ،

$  {يف الدنيـا،  ¯ΡÎ) óΟà6≈ uΖ Å¡nΣ ( { )تركناكـم )٩ ،}  (#θ è%ρèŒuρ šU#x‹tã Ï$ù#èƒ ø: $# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊆∪ { )من الكفر والتكذيب)١٠ ، . 

                                                                                                                                            
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ١(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ١٢: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ١٣: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ١٣:  السجدة آية سورة) ٥(
 . ١٣: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٨٥: سورة ص آية ) ٧(
 . ١٤: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ١٤: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ١٤: سورة السجدة آية ) ١٠(
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$  {  قوله] ١٥[ yϑ ¯ΡÎ) ßÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t Ï%©!$# #sŒÎ) (#ρ ãÅe2 èŒ $ pκÍ5 { )وعظوا هبا، )١ ،}  
(#ρ ”yz #Y‰£∨ß™ { )على وجوههم ساجدين، ، سقطوا )٢}  (#θ ßs ¬7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÎγ În/u‘ { )٣( ،

öΝèδ  {سبحان اهللا وحبمده، : قالوا: صلوا بأمر رهبم، وقيل: قيل uρ Ÿω šχρ çÉ9 õ3tFó¡o„ ) 

 . ، عن اإلميان والسجود له)٤( } ∪∋⊆∩

]١٦ [}  4’ nû$ yf tFs? { )ترتفع وتنبوا، )٥ ،}  öΝßγ ç/θ ãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# { )مجع )٦ ،

مضجع وهو املوضع الذي يضطجع عليه يعين الفرش وهم املتهجدون بالليل، الذين 
نزلت فينا معشر األنصار كنا : يقومون للصالة، واختلفوا يف املراد هبذه اآلية، قال أنس

: وعن أنس أيضا قال.  صلي املغرب فال نرجع إىل رحالنا حىت نصلي العشاء مع النيبن
 كانوا يصلون من صالة املغرب إىل صالة العشاء،  نزلت يف أناس من أصحاب النيب

وروي عن ابن . هي صالة األوابني: وهو قول أيب حازم وحممد بن املنكدر، وقاال
ين يصلون بني املغرب والعشاء، وهي صالة إن املالئكة لتحف بالذ:  قال عباس
وعن أيب الدرداء . هم الذين ال يقومون حىت يصلوا العشاء اآلخرة: وقال عطاء. األوابني

هم الذين يصلون العشاء اآلخرة والفجر يف : وأيب ذر وعبادة بن الصامت رضي اهللا عنهم
سن وجماهد ومالك مجاعة، وأشهر األقاويل أن املراد منه صالة الليل، وهو قول احل

                                                 
 . ١٥: سورة السجدة آية ) ١(
 . ١٥: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ١٥: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ١٥: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ١٦: سورة السجدة آية ) ٥(
(  وابن ماجه يف الفنت رقم ١٥٦ / ٢والنسائي يف التفسري ) هذا حديث حسن صحيح : (  وقال٣٦٢ / ٧) ٦(

 ٦٨ص  ) ١١٢(  وعبد بن محيد يف املنتخب من املسند برقم ١٩٤ / ١١وعبد الرزاق يف املصنف  ) ٣٩٧٣
 وعبد بن محيد يف املنتخب من املسند ١٩٤ / ١١صنف وعبد الرزاق يف امل) ٤ / ٢وأخرجه احلاكم مطوال 

 .  وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب٤١٢ / ٢ وأخرجه احلاكم مطوال ٦٨ص  ) ١١٢( برقم 
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١٩٩٠ 

 يف سفرنا فأصبحت  كنت مع النيب: عن معاذ بن جبل قال {واألوزاعي ومجاعة، 

يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من : يوما قريبا منه وهو يسري فقلت
لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال : " النار، قال

أال : " ، مث قال"تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت 
الصـوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة، وصالة الرجـل يف : أدلك على أبواب اخلري

’4  {مث تـال " جـوف الليـل  nû$ yf tFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Çtã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# { )حىت بلـغ )٧ }  
L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪ { )أال أدلك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ : مث قال )٨

رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة، وذروة سنامه : " بلى يا رسول اهللا، قال: قلت
 . )٩( } اجلهاد

 }  tβθãã قوله ô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθ yz $ Yè yϑ sÛuρ { )خوفا من النار وطمعا :  قال ابن عباس)١

$  {يف اجلنة،  £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ { )يف : وقيل. أراد به الصدقة املفروضة: ، قيل)٢

 . الواجب والتطوع

]١٧ [}  Ÿξ sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷z é& Μçλm; { )أُْخِفي لَُهْم:(، قرأ محزة ويعقوب)٣ (

بالنون، وقرأ اآلخرون ) خنفي( ساكنة الياء أي أنا أخفي هلم، ومن حجته قراءة ابن مسعود
ÏiΒ Íο  {بفتحها،  §è% & ãôã r& { )مما تقر به أعينهم، )٤ ،}  L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

أعددت لعبادي : اهللا تبارك وتعاىل {يقول : " قال  عن أيب هريرة عن النيب)٥( } ∪∠⊆∩

                                                 
 . ١٦: سورة السجدة آية ) ١(
 . ١٦: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ١٧: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ١٧: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ١٧: ية سورة السجدة آ) ٥(
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قال ابن ".  )٢( )١( } الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

 . أخفوا أعماهلم فأخفى اهللا ثواهبم: وعن بعضهم قال. هذا مما ال تفسري له: عباس

 }  yϑ قوله] ١٨[ sùr& tβ%x. $ YΖÏΒ ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ ∩⊇∇∪ { )ومل )٣ ،

نه مل يرد مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا بل أراد مجيع املؤمنني ومجيع يقل ال يستويان أل
 . الفاسقني

]١٩ [}  $ ¨Β r& t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# öΝßγ n= sù àM≈̈Ζy_ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# { )اليت يأوي )٤ ،

“Kωâ  {إليها املؤمنون،  çΡ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∪ { )٥( . 

]٢٠ [}  $ ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#θà)|¡sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑ sù â‘$ ¨Ψ9$# ( !$ yϑ ¯=ä. (#ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ãøƒ s† !$ pκ÷]ÏΒ (#ρ ß‰‹Ïã é& $ pκ Ïù 

Ÿ≅Š Ï% uρ öΝßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# “ Ï% ©!$# ΟçFΖä. Ïµ Î/ šχθç/Éj‹s3è? ∩⊄⊃∪ { )٦( . 

 ... ْدَنى ُدونَ الَْعذَاِب الْأَكَْبِر لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَقوله تعاىل َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَاِب الْأَ
]٢١ [}  Νßγ ¨Ψ s)ƒ É‹ãΖs9uρ š∅ ÏiΒ É>#x‹yè ø9$# 4’ oΤ÷ŠF{$# tβρßŠ É># x‹yè ø9$# Îy9 ø.F{$# { )أي سوى )٧ 

=öΝßγ̄  {العذاب األكرب،  yè s9 šχθãè Å_ ötƒ ∩⊄⊇∪ { )قال أيب بن كعب والضحاك واحلسن )٨ 

وقال . العذاب األدىن مصائب الدنيا وأسقامها وهو رواية الواليب عن ابن عباس: وإبراهيم

                                                 
 ٣١٨ / ٦، الترمذي تفسي)٢٨٢٤(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )٤٥٠١(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 ). ٢٨٢٨(، الدارمي الرقاق )٢/٤٣٨(أمحد ٢ / ٤ ) ٢٨٢٤( ومسلم يف اجلنة برقم 
 . ٢١٧٤ / ٤ ) ٢٨٢٤(  ومسلم يف اجلنة برقم ٣١٨ / ٦أخرجه البخاري يف بدء اخللق ) ٢(
 . ١٨: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ١٩: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ١٩: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٢١: سورة السجدة آية ) ٧(
 . ٢١: سورة السجدة آية ) ٨(
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 اجلوع سبع سنني مبكة حىت أكلوا اجليف والعظام :وقال مقاتل. احلدود: عكرمة عنه
هو القتـل بالسيـف يـوم بدر، وهو قول قتادة : وقال ابن مسعود. والكالب

#<tβρßŠ É  {والسدي،  x‹yè ø9$# Îy9 ø.F{$# { )يعين عذاب اآلخرة، )١ ،}  öΝßγ ¯= yè s9 šχθ ãè Å_ ötƒ 

 .  إىل اإلميان، يعين من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط)٢( } ∪⊆⊅∩

 }  ôtΒ قوله] ٢٢[ uρ ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψtã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ 

šÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# { )يعين املشركني، )٣ ،}  tβθßϑ É)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪ { )٤( . 

]٢٤، ٢٣ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9$# Ÿξ sù ä3s? ’Îû 7πtƒ óÉ∆ ÏiΒ Ïµ Í←!$ s)Ïj9 ( { )٥( ،

اس يعين فال تكن يف شك من لقاء موسى ليلة املعراج، قاله ابن عباس وغريه عن ابن عب
رأيت ليلة أسري يب موسى رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال  {:  قال عن النيب

فال تكن يف مرية من لقائه أي مـن تلقي موسـى كتاب :  قال السدي)٧( )٦( } شنوءة

≈çµ  {اهللا بالرضا والقبول،  oΨù= yè y_ uρ { )يعين الكتاب وهـو التـوراة، وقال قتادة)٨ ، :

“  {موسى،  W‰èδ û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) ∩⊄⊂∪ $ oΨù= yè y_ uρ öΝåκ÷]ÏΒ { )يعين من بين إسرائيـل، )٩ ،}  

                                                 
 . ٢١: سورة السجدة آية ) ١(
 . ٢١: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٢٢: ية سورة السجدة آ) ٤(
 ). ١/٣٤٢(، أمحد )١٦٥(، مسلم اإلميان )١ / ١ ) ١٦٥(  ومسلم يف اإلميان برقم ٣١٤ / ٦سورة السجدة) ٥(
 . ١٥١ / ١ ) ١٦٥(  ومسلم يف اإلميان برقم ٣١٤ / ٦أخرجه البخاري يف بدء اخللق ) ٧(
 . ٢٣: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ٢٤ - ٢٣:سورة السجدة آية ) ٩(
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Zπ £ϑÍ← r& { )وقال قتـادة.  قادة يف اخلري يقتـدى هبم، يعين األنبياء الذين كانوا فيهم،)١ :

šχρ  {أتبـاع األنبيـاء،  ß‰öκu‰ { )يدعـون، )٢ }  $ tΡÍö∆ r'Î/ $ £ϑ s9 (#ρ çy9 ، قرأ )٣( } ) ¹|

محزة والكسائي بكسر الالم وختفيف امليم أي لصربهم وقرأ الباقون بفتح الالم وتشديد 
θ#)  {امليـم، أي حني صربوا على دينهم وعلى البالء من عدوهم مبصر،  çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊄⊆∪ { )٤( . 

]٢٥ [}  ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ã≅ ÅÁøtƒ { )يقضي، )٥ ،}  öΝßγ oΨ ÷ t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ$ Ÿ2 

ÏµŠ Ïù šχθàÎ= tG øƒ s† ∩⊄∈∪ { )٦( . 

]٢٦ [}  öΝs9uρ r& Ï‰ôγ tƒ { )مل يتبني، )٧ ،}  öΝçλm; öΝx. $ uΖò6n= ÷δ r& ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% zÏiΒ Èβρ ãà)ø9$# 

tβθ à±ôϑ tƒ ’Îû öΝÎγ ÏΨÅ3≈ |¡tΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ BM≈tƒ Uψ ( Ÿξ sùr& šχθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊄∉∪ { )آيات اهللا وعظاته )٨ ،

 . فيتعظون هبا

]٢٧ [}  öΝs9uρ r& (#÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& ä−θ Ý¡nΣ u!$ yϑ ø9$# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# Î— ãàf ø9$# { )أي اليابسة الغليظة اليت )١ ،

ßl  {ال نبات فيها  Ì÷‚ ãΨ sù Ïµ Î/ % Yæö‘ y— ã≅ à2 ù's? çµ÷ΖÏΒ öΝßγ ßϑ≈ yè÷Ρr& { )من العشب والتنب، )٢ ،}  
öΝåκß¦ àΡr&uρ ( { )مـن احلبوب واألقـوات، )٣ ،}  Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7ãƒ ∩⊄∠∪ { )٤( . 

                                                 
 . ٢٤: دة آية سورة السج) ١(
 . ٢٤: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٢٦: سورة السجدة آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة السجدة آية ) ٨(
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]٢٨ [}  šχθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ßx ÷G xø9$# β Î) ÷ΛäΖà2 tÏ% Ï‰≈  أراد بيوم: ، قيل)٥( } ∪∇⊅∩ ¹|

إن لنا : قال أصحاب النيب للكفار: الفتح يوم القيامة الذي فيه احلكم بني العباد، قال قتادة
مىت هذا الفتح؟ أي القضاء : يوما نتنعم فيه ونستريح وحيكم بيننا وبينكم، فقالوا استهزاء

  يوم بدر ألن أصحاب النيب: وقال السدي. يعين فتح مكة: واحلكم، وقال الكليب
 . مىت هذا الفتح: إن اهللا ناصرنا ومظهرنا عليكم، فيقولون: ن هلمكانوا يقولو

]٢٩ [}  ö≅è% tΠöθ tƒ Ëx ÷G xø9$# { )يوم القيامة، )٦ ،}  Ÿω ßìxΖtƒ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 

öΝßγ ãΨ≈yϑƒ Î) { )معناه ال ينفع الذين : ، ومن محل الفتح على فتح مكة والقتل يوم بدر قال)٧

Ÿω  {كفروا إمياهنم إذا جاءهم العذاب وقتلوا،  uρ ö/ãφ tβρãsàΖãƒ ∩⊄∪ { )ال ميهلون ليتوبوا )٨ ،

 . ويعتذروا

]٣٠ [}  óÚÍôã r'sù öΝßγ ÷Ψ tã { )نسختها آية السيف، :  قال ابن عباس)٩}  öÏàtGΡ$#uρ 

Νßγ ¯ΡÎ) šχρ ãÏàtFΨ •Β ∩⊂⊃∪ { )انتظر موعدي لك بالنصر إهنم منتظرون بك حوادث : ، قيل)١٠

 . انتظر عذابنا فيهم فإهنم منتظرون ذلك: وقيل. الزمان

                                                                                                                                            
 . ٢٧: سورة السجدة آية ) ١(
 . ٢٧: سورة السجدة آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة السجدة آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة السجدة آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة السجدة آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة السجدة آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة السجدة آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة السجدة آية ) ٨(
 . ٣٠: سورة السجدة آية ) ٩(
 . ٣٠: سورة السجدة آية ) ١٠(
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 سورة األحزاب  )٣٣(
يًما قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللََّه َولَا ُتِطِع الْكَاِفِريَن َوالُْمَناِفِقَني ِإنَّ اللََّه كَانَ َعِل

 ... َحِكيًما
]١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# È,̈?$# ©!$# { )نزلت يف أيب سفيان بن حرب وعكرمة بن أيب )١ ،

بد اهللا بن جهل وأيب األعور وعمرو بن سفيان السلمي، وذلك أهنم قدموا املدينة على ع
 األمان على أن يكلموه  أيب ابن سلول رأس املنافقني بعد قتال أحد، وقد أعطاهم النيب

إن : ارفض ذكر آهلتنا الالت والعزى ومناة، وقل:  وعنده عمر بن اخلطاب فقالوا للنيب
يا رسول اهللا :  فقال عمر هلا شفاعة ملن عبدها، وندعك وربك، فشق ذلك على النيب

اخرجوا يف لعنة اهللا وغضبه، : إين قد أعطيتهم األمان، فقال عمر:  يف قتلهم، فقالائذن لنا
$  {:  عمر أن خيرجهم من املدينة فأنزل اهللا تعاىل فأمر النيب pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# È,̈?$# ©!$# { )٢( 

: وقيل. قم هاهنا أي اثبت قائما: أي ُدْم على التقوى، كالرجل يقول لغريه وهو قائم
معناه اتق اهللا وال تنقض العهد الذي : وقال الضحاك.  واملراد به األمة اخلطاب مع النيب
Ÿω  {. بينك وبينهم uρ ÆìÏÜè? t ÍÏ≈ s3ø9$# { )من أهل مكة يعين أبا سفيان وعكرمة وأبا )٣ 

≈tÉ)Ï  {األعور،  uΖßϑ ø9$#uρ 3 { )من أهل املدينة عبد اهللا بن أيب وعبد اهللا بن سعد وطعمة )٤ 

}  χ Î) ©!$# šχ%Ÿ2 $ ¸ϑŠ Î= tã { )خللقه، قبل أن خيلقهم، )٥ ،}  $ VϑŠ Å3ym ∩⊇∪ { )فيما )٦ 

 . دبره هلم

                                                 
 . ١: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١: حزاب آية سورة األ) ٢(
 . ١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٩٦ 

]٢ [}  ôìÎ7¨?$#uρ $ tΒ # yrθãƒ š ø‹s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 4 χ Î) ©!$# tβ% x. $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? #ZÎ7yz ∩⊄∪ { )١( ،

 . لتاءبالياء فيهما وقرأ غريه با) يعملون بصريا( و) يعملون خبريا( قرأ أبو عمرو

]٣ [}  ö≅ 2 uθ s?uρ ’n?tã «!$# 4 { )ثق باهللا، )٢ }  4‘xŸ2 uρ «!$$ Î/ Wξ‹ Ï.uρ ∩⊂∪ { )٣( 
 . كفيال برزقك: حافظا لك، وقيل

$  {  قوله] ٤[ ¨Β Ÿ≅ yè y_ ª!$# 9≅ ã_ tÏ9 ÏiΒ É ÷t7ù= s% ’Îû Ïµ Ïùöθ y_ 4 { )نزلت يف أيب )٤ 

ما حفظ : معمر مجيل بن معمر الفهري، وكان رجال لبيبا حافظا ملا يسمع، فقالت قريش
إن يل قلبني أعقل بكل واحد منهما : ن، وكان يقولأبو معمر هذه األشياء إال وله قلبا

 للمظاهر من امرأته  هذا مثل ضربه اهللا: أفضل من عقل حممد، وقال الزهري ومقاتل
فكما ال يكون لرجل قلبان كذلك ال تكون امرأة املظاهر أمه : وللمتبين ولد غريه، يقول

$  {. حىت تكون له أمان، وال يكون له ولد واحد ابن رجلني tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ãΝä3y_≡uρ ø— r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# 

tβρ ãÎγ≈ sàè? £åκ÷]ÏΒ ö/ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& 4 { )أنت علي كظهر :  صورة الظهار أن يقول الرجل المرأته)٥

 تقولون هلن هذا يف التحرمي كأمهاتكم، ما جعل نساءكم الالئي: أمي، يقول اهللا تعاىل
$  {. ولكنه منكر وزور، وفيه كفارة نذكرها إن شاء اهللا تعاىل يف سورة اجملادلة tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ 

öΝä.u!$ uŠÏã ÷Šr& { )يعين من تبنيتموه )٦ ،}  öΝä.u!$ oΨ ö/r& 4 { )فيه نسخ التبين، وذلك أن الرجل )٧ ،

يف اجلاهلية كان يتبىن الرجل فيجعله كاالبن املولود له يدعوه الناس إليه ويرث مرياثه، وأن 
                                                 

 . ٢: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ٤(
  .٤: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٩٧ 

احيل الكليب، وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبني محزة  أعتق زيد بن حارثة بن شر النيب
 زينب بنت جحش وكانت حتت زيد بن  بن عبد املطلب، فلما تزوج رسول اهللا

تزوج حممد امرأة ابنه وهـو ينهـى الناس مـن ذلك فأنزل اهللا : حارثة، قال املنافقون
öΝä3Ï9≡sŒ Νä3ä9öθ  {هذه اآلية ونسخ التبين،  s% öΝä3Ïδ≡uθøùr'Î/ ( { )ال حقيقة له يعين قوهلم زيد )١ ،

ª!$#uρ ãΑθ  { نسب ال حقيقة له،  بن حممد à)tƒ ¨,ys ø9$# { )يعين قوله احلق، )٢ ،}  uθ èδ uρ 

“ Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹Î6  . ، أي يرشدهم إىل سبيل احلق)٣( } ∪⊇∩ 9$#¡¡

]٥ [}  öΝèδθ ãã÷Š$# öΝÎγ Í← !$ t/Kψ { )الذين ولدوهـم، )٤ }  uθ èδ äÝ|¡ø% r& { )أعدل )٥ }  
y‰ΖÏã «!$# 4 β Î* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n= ÷ès? öΝèδ u!$ t/# u öΝà6çΡ≡uθ ÷z Î* sù { )يعين فهم إخوانكم، )٦ ،}  ’Îû È Ïe$!$# 

öΝä3‹ Ï9≡uθ tΒ uρ 4 { )هم بأمساء إخوانكم يف الدين، إن كانوا حمررين وليسوا بنيكم، أي مسو)٧ .

=øŠs9uρ öΝà6ø‹n§{  {مواليكم أي أولياءكم يف الدين، : وقيل tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& 

Ïµ Î/ { )قبل النهي فنسبتموه إىل غري أبيه، )٨ ،}  Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? öΝä3ç/θ è= è% 4 { )٩( ،

فيما أخطأمت به أن تدعوه لغري أبيه : وقال قتادة. ومن دعائهم إىل غري آبائهم بعد النهي

                                                 
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٤: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٥: حزاب آية سورة األ) ٨(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٩٨ 

$  {: يف قوله تعاىل) ما( وهو يظن أنه كذلك وحمل ¨Β ôNy‰£ϑ yè s? { )خفض ردا على )١ 

}  $ ¨Β { )اليت يف قوله)٢  :}  !$ yϑ‹ Ïù Οè?ù'sÜ÷z r& Ïµ Î/ { )جمازه ولكن فيما تعمدت )٣ 

%tβ  {قلوبكم،  Ÿ2 uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ ¸ϑŠÏm من ادعى إىل  {   قال رسول اهللا)٤( } ∪∋∩ ‘§

 . )٦( )٥( } غري أبيه وهو يعلمه فاجلنة عليه حرام

 }   قوله] ٦[ É<¨Ζ9$# 4’n< ÷ρ r& šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦ àΡr& ( { )يعين من بعضهم )٧ ،

يعين إذا : وقال ابن عباس وعطاء. ببعض يف نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم
 أوىل هبم من أنفسهم،   ودعتهم أنفسهم إىل شيء كانت طاعة النيب دعاهم النيب

 خيرج  النيبكان : وقيل. هو أوىل هبم يف احلمل على اجلهاد وبذلك النفس دونه: وقيل
نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا، فرتلت اآلية، عن أيب هريرة أن : إىل اجلهاد فيقول قوم

  {شئتم ما من مؤمن إال أنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة، اقرءوا إن  {:  قال النيب É<¨Ζ9$# 

                                                 
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
، )٨٦١٠ / ١ ) ٦٣(  ومسلم يف اإلميان رقم ٤٥ / ٨، أبو )٦٣(، مسلم اإلميان )٤٠٧٢(البخاري املغازي ) ٥(

 ). ٢٥٣٠(، الدارمي السري )١/١٨٠(أمحد 
: آية ١ / ٣ ) ١٦١٩(  ومسلم يف الفرائض رقم ٦١ / ٥ ومسلم يف اإلمي٤٥ / ٨أخرجه البخاري يف املغازي ) ٦(

٦ . 



 خمتصر تفسري البغوي

١٩٩٩ 

4’ n< ÷ρ r& šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦ àΡr& ( { )فأميا مؤمن مات وترك ماال فلريثه عصبته من كانوا، )١ 

 . )٢( } ومن ترك َدْيًنا أو ِضَياًعا فليأتين فأنا مواله

 }  ÿ…çµ ولهق ã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκçJ≈yγ ¨Β é& 3 { )وهو )وأزواجه وأمهاهتم( ، ويف حرف أَُبّي)٣ ،

هلم وهن أمهات املؤمنني يف تعظيم حقهن وحترمي نكاحهن على التأبيد، ال يف النظر إليهن 
 sŒÎ)uρ#  {: وة هبن، فإنه حرام يف حقهن كما يف حق األجانب، قال اهللا تعاىلواخلل

£èδθ ßϑçG ø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 { )٤( }  (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4† n< ÷ρ r& 

<Ù ÷èt7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 «!$# { )كان املسلمون يتوارثون : ، يعين يف املرياث، قال قتادة)٥

مات  بني الناس، فكان يؤاخي بني رجلني فإذا  آخى رسول اهللا: قال الكليب. باهلجرة
≈=Îû É’  {أحدمها ورثه اآلخر دون عصبته، حىت نزلت هذه اآلية  tFÅ2 «!$# { )يف حكم )٦ 

zÏΒ šÏΖÏΒ  {اهللا و  ÷σßϑ ø9$# { )الذين آخى رسول اهللا)٧ ،  ،بينهم }  
t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ { )يعين ذوي القرابات بعضهم أوىل مبرياث بعض من أن يرث باإلميان )٨ ،

Hω  {: قوله. وارثة باملآخاة واهلجرة وصارت القرابةواهلجرة، نسخت هذه اآلية امل Î) β r& 

                                                 
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١٢٣٨ / ٣ ) ١٦١٩(  ومسلم يف الفرائض رقم ٦١ / ٥أخرجه البخاري يف االستقراض ) ٢(
 . ٦: ة سورة األحزاب آي) ٣(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٠ 

(#þθ è= yèøs? #’ n< Î) Νä3Í← !$ uŠÏ9÷ρ r& $]ùρ ã÷è ¨Β 4 { )أراد باملعروف الوصية للذين يتولونه من املعاقدين، )١ ،

 ملا نسخ التوارث باحللف واهلجرة أباح أن يوصي الرجل ملن يتواله مبا أحب وذلك أن اهللا
: وقيل. أراد باملعروف النصرة وحفظ احلرمة حلق اإلميان باهلجرة: وقال جماهد. من ثلثه

أراد باآلية إثبات املرياث باإلميان واهلجرة، يعين وأولو األرحام من املؤمنني واملهاجرين 
 ال توارث بني املسلم والكافر وال بني املهاجر وغري املهاجر إال أن بعضهم أوىل ببعض، أي

تفعلوا إىل أوليائكم معروفا يعين إال أن توصوا لذوي قراباتكم بشيء وإن كانوا من غري 
%šχ  {. أهل اإلميان واهلجرة، وهذا قول قتادة وعطاء وعكرمة Ÿ2 y7 Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈ tG Å6ø9$# 

#Y‘θ äÜó¡tΒ ∩∉∪ { )أي كان الذي ذكر من أن أويل األرحام بعضهم أوىل ببعض يف )٢ ،

 . يف التوراة: وقال القرظي. اللوح احملفوظ مسطورا مكتوبا
ِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن قوله تعاىل َوِإذْ أََخذَْنا ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َو

 ... َمْرَيَم َوأََخذَْنا ِمْنُهْم ِميثَاقًا غَِليظًا
]٧ [}  øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ { )لوفاء مبا محلوا وأن يصدق ، على ا)٣

أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا اهللا ويدعوا : قال مقاتل. بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض
šΖÏΒ  {إىل عبادة اهللا ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم،  uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛ Ïδ≡tö/Î)uρ 

4 y›θãΒ uρ  |¤ŠÏã uρ È ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( { )خص هؤالء اخلمسة بالذكر من النبيني ألهنم أصحاب )٤ ،

                                                 
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٦: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٧: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٧: سورة األحزاب آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠١ 

$  {الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسل  tΡõ‹s{r&uρ Νßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈ sW‹ÏiΒ $ ZàŠÎ= xî ∩∠∪ { )عهدا )١ ،

 . شديدا على الوفاء مبا محلوا

]٨ [}  Ÿ≅ t↔ ó¡uŠÏj9 tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# tã öΝÎγ Ï%ô‰Ï¹ 4 { )أخذنا ميثاقهم لكي يسأل : ، يقول)٢

ة واحلكمة يف سؤاهلم مع علمه أهنم صادقون الصادقني يعين النبيني عن تبليغهم الرسال
ليسأل : وقيل. ليسأل الصادقني عن علمهم هللا عز وجل: وقيل. لتبكيت من أرسلوا إليهم

tã‰£  {. الصادقني بأفواههم عن صدقهم يف قلوهبم r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠÏ9r& ∩∇∪ { )٣( . 

]٩ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãä.øŒ$# sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ { )وذلك حني حوصر )٤ ،

%!øŒÎ) öΝä3ø?u  { أيام اخلندق،  املسلمون مع رسول اهللا y` ×Šθ ãΖã_ { )يعين األحزاب )٥ ،

$  {وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضري،  uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ { )وهي الصََّبا )٦ ،

نصرت بالصبا وأهلكت عاد  {:  أنه قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب

 . )٨( )٧( } بالدبور

                                                 
 . ٧: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٨: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٨: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٩: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٩: سورة األحزاب آية ) ٥(
، أمحد )٩٠٠(صالة االستسقاء ٦ / ٢ ) ٩٠٠(  ومسلم يف االستسقاء رقم ٥٢ / ٢سورة األحزاب آ) ٦(

)١/٣٤١ .( 
 . ٦١٧ / ٢ ) ٩٠٠(  ومسلم يف االستسقاء رقم ٥٢ / ٢قاء أخرجه البخاري يف االستس) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٢ 

_YŠθãΖã#  {: قوله تعاىل uρ öΝ©9 $ yδ÷ρ ts? 4 { )وهم املالئكة ومل تقاتل املالئكة يومئذ، )١ ،

فبعث اهللا عليهم تلك الليلة رحيا باردة فقلعت األوتاد وقطعت أطناب الفساطيط وأطفأت 
%tβ  {.  قتالالنريان وأكفأت القدور، وجالت اخليل بعضها يف بعض فاهنزموا من غري Ÿ2 uρ 

ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #·ÅÁ t/ ∩∪ { )٢( . 

]١٠ [}  øŒÎ) Νä.ρ â!$ y_ ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù { )أي من فوق الوادي من قبل املشرق وهم )٣ 

أسد وغطفان وعليهم مالك بن عوف النصري وعيينة بن حصن الفزاري يف ألف من 
غطفان ومعهم طليحة بن خويلد األسدي يف بين أسد وحيي بن أخطب يف يهود بين 

ôÏΒ  {قريظة،  uρ Ÿ≅ xó™ r& öΝä3ΖÏΒ { )يعين من بطن الوادي من قبل الغرب، وهم قريش )٤ ،

وكنانة عليهم أبو سفيان بن حرب يف قريش ومن تبعه، وأبو األعور بن سفيان السلمي 
 بين  من قبل اخلندق، وكان السبب الذي جر غزوة اخلندق فيما قيل إجالء رسول اهللا

øŒÎ)uρ ÏM  {النضري من ديارهم،  xî#y— ã≈ |Á ö/F{$# { )مالت وشخصت من الرعب، وقيل)٥ ، :

ÏM  {مالت عن الشيء فلم تنظر إىل عدوها،  tó n= t/uρ ÛUθ è= à)ø9$# tÅ_$ oΨ ys ø9$# { )فزالت عن )٦ ،

أماكنها حىت بلغت احللوق مات الفزع، واحلنجرة جوف احللقوم وهذا على التمثيل عرب 
معناه أهنم جبنوا وسبيل اجلبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ : به عن شدة اخلوف، قال الفراء

  {ا انتفخت الرئة رفعت القلب إىل احلنجرة، وهلذا يقال للجبان انتفخ سحره، رئته فإذ

                                                 
 . ٩: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٩: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٣ 

tβθ ‘ΖÝàs?uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪ { )أي اختلفت الظنون فظن املنافقون استئصال حممد)١ ،  

ي اهللا عنهم، وظن املؤمنون النصر والظفر هلم، قرأ أهل املدينة والشام وأبو وأصحابه رض
الظنونا والرسوال والسبيال بإثبات األلف وصال ووقفا ألهنا مثبتة يف املصاحف : بكر

باأللف، وقرأ أهل البصرة ومحزة بغري األلف يف احلالني على األصل، وقرأ اآلخرون باأللف 
 . فقة رءوس اآلييف الوقف دون الوصل ملوا

]١١ [}  y7 Ï9$ uΖèδ u’Í?çG ö/$# { )أي عند ذلك اخترب، )٢ ،}  šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )٣( ،

“θä9Ì#)  {نافق، باحلصر والقتال ليتبني املخلص من امل ø9ã— uρ Zω#t“ ø9Î— #Y‰ƒ Ï‰x© ∩⊇⊇∪ { )حركوا )٤ ،

 . حركة شديدة

]١٢ [}  øŒÎ)uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# { )عبد اهللا بن أيب : ، معتب بن قشري، وقيل)٥

t  {وأصحابه،  Ï% ©!$#uρ † Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚẗΒ { )شك وضعف اعتقاد، )٦ }  $ ¨Β $ tΡy‰tã uρ ª!$# 

ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ ωÎ) #Y‘ρ áäî ∩⊇⊄∪ { )يعدنا حممد فتح قصور الشام وفارس : ، وهو قول أهل النفاق)٧

 . وأحدنا ال يستطيع أن جياوز رحله، هذا واهللا الغرور

]١٣ [}  øŒÎ)uρ M s9$ s% ×π xÍ← !$ ©Û öΝåκ÷]ÏiΒ { )أي من املنافقني وهم أوس بن قيظي )٨ ،

≅Ÿ  {وأصحابه،  ÷δ r'̄≈ tƒ z> ÎøYtƒ { )هي مدينة :  وقاليثرب،: ، يعين املدينة، قال أبو عبيدة)١

                                                 
 . ١٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١١: ألحزاب آية سورة ا) ٢(
 . ١١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١١: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٢: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٢: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ١٢: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٤ 

 هنى أن تسمى املدينة يثرب،   يف ناحية منها، ويف بعض األخبار أن النيب الرسول
$Ÿω tΠ  {، كأنه كره هذا اللفظ "هي طابة: "وقال s)ãΒ ö/ä3s9 { )ح امليم أي ، قرأ العامة بفت)٢

ال مكان لكم ترتلون وتقيمون فيه، وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي وحفص بضم امليم أي ال 
θ#)  {إقامة لكم،  ãèÅ_ ö‘ $$ sù 4 { )إىل منازلكم عن اتباع حممد)٣  إىل عن القتال :  وقيل

ãβ  {مساكنكم،  É‹ø↔ tG ó¡o„ uρ ×,ƒ Ìsù ãΝåκ÷]ÏiΒ ¢É<¨Ζ9$# { )وهم بنو حارثة وبنو سلمة، )٤ }  tβθ ä9θ à)tƒ 

¨β Î) $ uΖs?θ ã‹ç/ ×ο u‘ öθ tã { )أي خالية ضائعة، وهو مما يلي العدو وخنشى عليها السراق، وقرأ )٥ ،

بكسر الواو، أي قصرية اجلدران يسهل دخول السراق عليها، ) َعِوَرةٌ( أبو رجاء العطاردي
$  {: فكذهبم اهللا فقال tΒ uρ }‘Ïδ >ο u‘ öθ yè Î/ ( β Î) tβρß‰ƒ Ìãƒ ω Î) #Y‘# tÏù ∩⊇⊂∪ { )أي ما يريدون إال )٦ ،

 . الفرار

]١٤ [}  öθ s9uρ ôMn= Åz ßŠ ΝÍκö n= tã { )أي لو دخل عليهم املدينة هؤالء اجليوش الذين )٧ 

$ ôÏiΒ  {يريدون قتاهلم وهم األحزاب  yδ Í‘$ sÜø% r& { )جوانبها ونواحيها مجع قطر، )٨ ،}  
§ΝèO (#θ è= Í×ß™ sπ uΖ÷FÏø9$# { )أي الشرك، )٩ ،}  $ yδöθ s?Uψ { )ألعطوها، وقرأ أهل احلجاز )١٠ ،

                                                                                                                                            
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ١٣: اب آية سورة األحز) ٣(
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٣: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ١٤: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ١٤: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ١٤: سورة األحزاب آية ) ٩(
 . ١٤: سورة األحزاب آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٥ 

$  {ا عن اإلسالم، ألتوها مقصورا، أي جلاءوها وفعلوها ورجعو tΒ uρ (#θèV¬7n= s? !$ pκÍ5 { )أي )١ ،

ω  {ما احتبسوا عن الفتنة،  Î) #ZÅ¡ o„ ∩⊇⊆∪ { )وألسرعوا اإلجابة إىل الشرك طيبة به )٢ ،

وما أقاموا باملدينة بعد إعطاء : وقال احلسن والفراء. أنفسهم، هذا قول أكثر املفسرين
 . الكفر إال قليال حىت يهلكوا

]١٥ [}  ô‰s)s9uρ (#θ çΡ% x. (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# ÏΒ ã≅ ö6 s% { )أي من قبل غزوة اخلندق، )٣ ،}  Ÿω 

šχθ —9uθ ãƒ t≈ t/÷ŠF{$# 4 { )هم بنو حارثة : ، من عدوهم أي ال ينهزمون، قال يزيد بن رومان)٤

م أحد أن يفشلوا مع بين سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا اهللا أن ال يعودوا َهمُّوا يو
هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر ورأوا ما أعطى اهللا أهل بدر من : وقال قتادة. ملثلها

%tβ  {لئن أشهدنا اهللا قتاال لنقاتلن فساق اهللا إليهم ذلك : الكرامة والفضيلة، قالوا x.uρ ß‰ôγ tã 

«!$# Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊇∈∪ { )أي مسئوال عنه)٥ ، . 

قوله تعاىل قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الِْفَراُر ِإنْ فََرْرُتْم ِمَن الَْمْوِت أَِو الْقَْتِل َوِإذًا لَا ُتَمتَُّعونَ ِإلَّا 
 ... قَِليلًا

]١٦ [}  ≅ è% { )هلـم )٦ ،}  ©9 ãΝä3yè xΖtƒ â‘# tÏø9$# β Î) Οè?ö‘ tsù š∅ ÏiΒ ÏNöθ yϑ ø9$# Íρ r& 

È≅ ÷Fs)ø9$# { )الذي كتب عليكم ألن من حضر أجله مات أو قتل، )١ ،}  #]ŒÎ)uρ ω tβθ ãè−Fyϑ è? 

ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∉∪ { )أي ال متتعون بعد هذا الفرار إال مدة آجالكم وهي قليل)٢ ، . 

                                                 
 . ١٤: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١٤: ية سورة األحزاب آ) ٢(
 . ١٥: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٥: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٦: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٦ 

]١٧ [}  ö≅ è% tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# /ä3ßϑ ÅÁ ÷è tƒ zÏiΒ «!$# { )أي مينعكـم من عذابه، )٣ }  ÷β Î) 

yŠ# u‘ r& öΝä3Î/ #¹þθ ß™ { )هزمية، )٤ ،}  ÷ρ r& yŠ# u‘ r& ö/ä3Î/ Zπ tΗ ôqy‘ 4 { )نصـرة، )٥ ،}  Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† 

Μ çλm; ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# $ |‹Ï9uρ { )أي قريبا ينفعهـم، )٦ ،}  Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊇∠∪ { )أي ناصرا )٧ ،

 . مينعهم

]١٨ [}  * ô‰s% ÞΟn= ÷è tƒ ª!$# tÏ% Èhθ yèßϑ ø9$# óΟä3ΖÏΒ { )أي املثبطني للناس عن رسول )٨ ،

← }  t,Î#Í اهللا !$ s)ø9$#uρ öΝÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} §Νè= yδ $ uΖøŠs9Î) ( { )أي ارجعوا إلينا ودعوا حممدا فال )٩ ،

هؤالء ناس من املنافقني كانوا : تشهدوا معه احلرب فإنا خناف عليكم اهلالك، قال قتادة
 }  Ÿω يثبطون أنصار النيب uρ tβθ è?ù'tƒ }¨ ù't7ø9$# { )احلرب، )١٠ ،}  ωÎ) ¸ξ‹ Î= s% 

 . ، رياء ومسعة من غري احتساب ولو كان ذلك القليل هللا لكان كثريا)١١( } ∪∇⊆∩

                                                                                                                                            
 . ١٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١٦: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ١٧: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١٧: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٧ :سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٧: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ١٧: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ١٨: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ١٨: سورة األحزاب آية ) ٩(
 . ١٨: سورة األحزاب آية ) ١٠(
 . ١٨: سورة األحزاب آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٧ 

]١٩ [}  ºπ −s Ï© r& öΝä3ø‹n= tæ ( { )خبالء عند : ، خبالء بالنفقة يف سبيل اهللا، وقال قتادة)١

*sŒÎ#  {: الغنيمة وصفهم اهللا بالبخل واجلنب، فقال sù u!% y` ß∃öθ sƒ ø: $# öΝßγ tG ÷ƒ r&u‘ tβρãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) â‘ρ ß‰s? 

öΝßγ ãΨã‹ôã r& { )يف الرءوس من اخلوف واجلنب، )٢ ،}  “ É‹©9$% x. 4 y´ øó ãƒ Ïµ ø‹n= tã zÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# 

غشى عليه من املوت، وذلك أن من قرب من املوت ، أي كدوران عني الذي ي)٣( } )

*sŒÎ#  {وغشيه أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره، فال يطرف،  sù |=yδ sŒ ß∃öθ sƒ ø: $# 

Νà2θ à)n= y™ { )آذوكم ورموكم يف حال األمن، )٤ ،}  >π uΖÅ¡ø9r'Î/ >Š# y‰Ïn { )ذربة، مجع )٥ ،

الذرب اللسان مسلق ومصلق وسالق وصالق، قال ابن : حديد، يقال للخطيب الفصيح
نتهم بسطوا ألس: وقال قتادة. سلقوكم أي عضدوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة: عباس

أعطونا فإنا قد شهدنا معكم القتال، فلستم أحق : فيكم وقت قسمة الغنيمة، يقولون
ºπ−s  {بالغنيمة منا، فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجنب قوم،  Ï© r& ’ n?tã Îösƒ ø: $# 

y7  {، أي عند الغنيمة يشاحون املؤمنني، )٦( } 4 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ xÝt7ôm r'sù ª!$# öΝßγ n=≈uΗ ùå r& 

tβ%x.uρ y7  {أبطل اهللا جهادهم، : ، قال مقاتل)٧( } 4 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٢(
  .١٩: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ١٩: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٨ 

]٢٠ [}  tβθç7|¡øt s† { )يعين هؤالء املنافقني، )١ ،}  z># t“ ôm F{$# { )يعين قريشا )٢ ،

öΝs9 (#θ  {وغطفان اليهود،  ç7yδ õ‹tƒ ( { )صرفوا، ، مل ينصرفوا عن قتاهلم جبنا وفرقا وقد ان)٣

}  βÎ)uρ ÏNù'tƒ Ü># t“ ôm F{$# { )أي يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب، )٤ ،}  (#ρ –Šuθ tƒ öθ s9 Νßγ ¯Ρr& 

šχρ ßŠ$ t/ ’ Îû É># tôã F{$# { )أي يتمنوا لو كانوا يف بادية مع األعراب من اخلـوف )٥ ،

šχθ  {بدا يبـدو بداوة إذا خـرج إىل الباديـة، : واجلنب، يقـال è= t↔ ó¡tƒ ôtã öΝä3Í← !$ t6 /Ρr& 

مشددة ممدودة أي ) َيسَّاَءلُونَ( :، أخباركم وما آل إليه أمركم، وقرأ يعقوب)٦( } )

öθ  {يتساءلون،  s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 { )يعين هؤالء املنافقني، )٧ ،}  Νä3Š Ïù $ ¨Β (#þθ è= tG≈ s% ω Î) Wξ‹ Î= s% 

 . ، تعذيرا، أي يقاتلون قليال يقيمون به عذرهم، فيقولون قد قاتلنا)٨( } ∪⊂⊅∩

]٢١ [}  ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym { )أي قدوة صاحلة، وهي فعلة )٩ 

من االئتساء، كالقدوة من االقتداء اسم وضع موضع املصدر، أي به اقتداء حسن إن 
تنصروا دين اهللا وتوازروا الرسول وال تتخلفوا عنه، وتصربوا على ما يصيبكم كما فعل 

اعيته وجرح وجهه، وقتل عمه وأوذي بضروب من األذى فواساكم مع هو إذ كسرت رب

                                                 
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٠٩ 

yϑ  {ذلك بنفسه، فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته،  Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# { )١( ،

  صيص بعد تعميم للمؤمنني، يعين أن األسوة برسول اهللالكم، وهو خت: بدل من قوله
tΠöθ  {خيشى اهللا : وقال مقاتل. يرجو ثواب اهللا: ملن كان يرجو اهللا، قال ابن عباس u‹ø9$#uρ 

tÅz Fψ$# { )بعث الذي فيه جزاء األعمال، ، أي خيشى يوم ال)٢}  tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. 

 .  يف مجيع املواطن على السراء والضراء)٣( } ∪⊆⊅∩

 : مث وصف حال املؤمنني عند لقاء األحزاب فقال

]٢٢ [}  $ £ϑ s9uρ #uu‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# z># t“ ôm F{$# (#θ ä9$ s% { )تسليما ألمر اهللا وتصديقا )٤ ،

≈›x#  {لوعده،  yδ $ tΒ $ tΡy‰tã uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ s−y‰|¹ uρ ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ 4 { )وعد اهللا إياهم ما )٥ ،

Πr& óΟçFö6÷  {: ذكر يف سورة البقرة Å¡ym βr& (#θ è= äz ô‰s? sπ ¨Ψyf ø9$# $ £ϑ s9uρ Νä3Ï?ù'tƒ ã≅ sW¨Β t Ï% ©!$# (#öθ n= yz ÏΒ 

Νä3Î= ö6 s% ( { )إىل قوله)٦ ، :}  Iω r& ¨βÎ) uóÇnΣ «!$# Ò=ƒ Ìs% ∩⊄⊇⊆∪ { )فاآلية تتضمن أن املؤمنني )٧ ،

هذا ما وعدنا :  أصاهبم من الشدة قالوايلحقهم مثل ذلك البالء، فلما رأوا األحزاب وما
$  {اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله،  tΒ uρ öΝèδ yŠ# y— Hω Î) $ YΖ≈ yϑƒ Î) $ VϑŠ Î= ó¡n@ uρ ∩⊄⊄∪ { )أي )٨ ،

 . تصديقا هللا وتسليما ألمر اهللا

                                                 
 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٢١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٢٢: رة األحزاب آية سو) ٥(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٦(
 . ٢١٤: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٠ 

َن الُْمْؤِمِنَني ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم قوله تعاىل ِم
 ... َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا َتْبِديلًا

]٢٣ [}  zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ (#θè% y‰|¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹n= tã ( { )أي قاموا مبا )١ ،

Νßγ  {عاهدوا اهللا عليه ووفوا به،  ÷ΨÏϑ sù ̈Β 4 |Ós% …çµ t6øt wΥ { )أي فرغ من نذره ووىف )٢ ،

املوت أيضا، قال : النذر، والنحب: فصرب على اجلهاد حىت استشهد، والنحببعهده 
قضى حنبه أي : وقيل. قضى حنبه يعين أجله فقتل على الوفاء يعين محزة وأصحابه: مقاتل

حنب فالن يف َسْيِرِه يومه وليله أمجع إذا مد : بذل جهده يف الوفاء بالعهد من قول العرب
Νåκ÷]ÏΒ  {فلم يرتل،  uρ ̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( { )فمنهم من : ، الشهادة، وقال حممد بن إسحاق)٣

قضى حنبه من استشهد يوم بدر وأحد ومنهم من ينتظر يعين من بقي بعد هؤالء من 
$  {النصر، املؤمنني ينتظرون أحد األمرين إما الشهادة أو  tΒ uρ (#θ ä9£‰t/ { )عهدهم )٤ }  

WξƒÏ‰ö7s? ∩⊄⊂∪ { )٥( . 

“ }  y قوله] ٢٤[ Ì“ ôf u‹Ïj9 ª!$# tÏ% Ï‰≈¢Á9$# öΝÎγ Ï% ô‰ÅÁ Î/ { )أي جزاء صدقهم، )٦ ،

<z  {وصدقهم هو الوفاء بالعهد،  Éj‹yè ãƒ uρ šÉ)Ï≈ oΨ ßϑø9$# βÎ) u!$ x© ÷ρ r& z>θçG tƒ öΝÎγ öŠn= tæ 4 { )٧( ،

β¨  {فيهديهم إىل اإلميان،  Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊄⊆∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٢٣: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٢٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٢٤: ألحزاب آية سورة ا) ٦(
 . ٢٤: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١١ 

]٢٥ [}  ¨Šu‘ uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )من قريش وغطفان، )١ ،}  öΝÎγ Ïàø‹tó Î/ { )مل )٢ ،

óΟs9 (#θ  {يشف صدورهم بنيل ما أرادوا،  ä9$ uΖtƒ #Zöyz 4 { )ظفرا، )٣ ،}  ’ s∀x.uρ ª!$# 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑ$ tFÉ)ø9$# 4 { )املالئكة والريح، ، ب)٤}  šχ% x.uρ ª!$# $ ‡ƒÈθ s% #Y“ƒ Í•tã ∩⊄∈∪ { )قويا )٥ ،

 . يف ملكه عزيزا يف انتقامه

]٢٦ [}  tΑt“Ρr&uρ t Ï%©!$# Οèδρ ãyγ≈ sß ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# { )أي عاونوا األحزاب من )٦ ،

ÏΒ öΝÎγŠ  { واملسلمني وهم بنو قريظة،  قريش وغطفان على رسول اهللا Ï¹$ uŠ|¹ { )٧( ،

للقرن ولشوكة الديك واحلاكة صيصية، : حصوهنم ومعاقلهم، واحدها صيصية، ومنه قيل
 ملا أصبح من الليلة اليت انصرف األحزاب فيها راجعني إىل بالدهم  وذلك أن رسول اهللا

 واملؤمنون عن اخلندق إىل املدينة ووضعوا السالح فلما كان الظهر أتى  وانصرف النيب
: نعم، فقال جربيل: قد وضعت السالح يا رسول اهللا؟ قال:  فقال ول اهللاجربيل رس

عفا اهللا عنك ما وضعت املالئكة السالح منذ أربعني ليلة، وما رجعت اآلن إال من طلب 
 مناديا فأذن أن من كان  إن اهللا يأمرك بالسري إىل بين قريظة فأمر النيب: فقال. القوم

 بين قريظة نزل   إال يف بين قريظة فلما أتى رسول اهللاسامعا مطيعا فال يصلني العصر
على بئر من آبارها يف ناحية من أمواهلم، فتالحق به الناس فأتاه رجال من بعد صالة 

إال يف بين ال يصلني أحد العصر  {  العشاء اآلخرة ومل يصلوا العصر لقول رسول اهللا

                                                 
 . ٢٥: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٢٥: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٢٦: اب آية سورة األحز) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٢ 

 فصلوا العصر هبا بعد العشاء اآلخرة فما عاهبم اهللا بذلك وال عنفهم به )١( } قريظة

 مخسا وعشرين ليلة حىت جهدهم احلصار،  وحاصرهم رسول اهللا:  قال رسول اهللا
  وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول اهللا، قال رسول اهللا

فذاك إىل : بلى قال: قالوا" أال ترضون يا معشر األوس أن حيكم فيكم رجل منكم؟  {

فإين أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم األموال َوُتْسَبى : سعد بن معاذ، قال سعد
لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق : "  لسعد الذراري والنساء، فقال رسول اهللا

، وكان فتح بين قريظة يف آخر ذي القعدة سنة مخس مـن اهلجـرة )٢( } سبعة أرقعة

}  $ Z)ƒ Ìsù šχθ è=çG ø)s? { )نوا ستمائة، كا: ، وهـم الرجـال يقال)٣}  šχρ çÅ ù's?uρ $ Z)ƒ Ìsù 

 . سبعمائة: كانوا سبعمائة ومخسني، ويقال: ، وهم النساء والذراري، يقال)٤( } ∪∌⊅∩

]٢٧ [}  öΝä3rO u‘ ÷ρ r&uρ öΝåκyÎ ö‘ r& öΝèδt≈ tƒ ÏŠuρ öΝçλm;≡uθ øΒ r&uρ $ ZÊ ö‘ r&uρ öΝ©9 $ yδθä↔ sÜs? 4 { )بعد، قال ابن )٥ ،

وقال . فارس والروم: وقال احلسن. يعين خيرب، قال قتادة كنا حندث أهنا مكة: زيد ومقاتل
’šχ%x.uρ ª!$# 4  {ة كل أرض تفتح إىل يوم القيام: عكرمة n?tã Èe≅à2 &ó x« #\ƒ Ï‰s% 

∩⊄∠∪ { )٦( . 

                                                 
 ). ١٧٧٠(، مسلم اجلهاد والسري )٩٠٤(البخاري اجلمعة ) ١(
 ). ٦/١٤٢(، أمحد )١٧٦٩(مسلم اجلهاد والسري ) ٢(
 . ٢٦: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٢٦: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٣ 

$  {: قوله تعاىل] ٢٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ βÎ) £çFΖä. šχ ÷ŠÎè? nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ yγ tFt⊥ƒ Î— uρ 

š ÷s9$ yè tFsù £ä3÷è ÏnG tΒé& { )متعة الطالق، )١ }   ∅ ä3ôm Îh| é&uρ %[n# u |  WξŠÏΗ sd ∩⊄∇∪ { )٢( . 

]٢٩ [}  βÎ)uρ £çFΖä. šχ ÷ŠÎè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $#uρ nο tÅz Fψ$# ¨βÎ* sù ©!$# £‰tã r& ÏM≈oΨ Å¡ós ßϑ ù= Ï9 £ä3ΖÏΒ 

#·ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊄∪ { )نساء النيب، سبب اآلية أن)٣   سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلنب 

منه زيادة يف النفقة وآذينه بغرية بعضهن على بعض فلما نزلت آية التخيري بدأ رسول 
 بعائشة، وكانت أحبهن إليه فخريها وقرأ عليها القرآن فاختارت اهللا ورسوله  اهللا

فلما :  قال قتادة)٤( ى ذلك وتابعنها عل والدار اآلخرة، فرؤي الفرح يف وجه رسول اهللا
≅‘ ω  {: اخترن اهللا ورسوله شكرهن اهللا على ذلك فقال Ït s† š s9 â!$ |¡ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷èt/ { )٥( . 

]٣٠ [}  u!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<¨Ζ9$# tΒ ÏNù'tƒ £ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨÉi t6 •Β { )مبعصية ظاهرة وقال ابن )٦ ،

≈ô#yè  {املراد بالفاحشة النشوز وسوء اخللق، : عباس ŸÒãƒ $ yγ s9 Ü># x‹yè ø9$# È ÷x÷è ÅÊ 4 { )قرأ )٧ ،

بالنون وكسر العني وتشديدها، الَْعذَاَب نصب، وقرأ ) ُنَضعُِّف( :ابن كثري وابن عامر

                                                 
: ة ٢ / ٩ شرح السنة ١٥٦ / ٢١، الطربي ١١٠٨ - ١١٠٥ / ٢ ) ١٤٧٥(  مسلم ٥١٩ / ٨سورة األح) ١(

٢٩ . 
 ١٥٦ / ٢١، الطربي ١١٠٨ - ١١٠٥ / ٢ ) ١٤٧٥(  مسلم ٥١٩ / ٨أي بقية نسائه، انظر فتح الباري ) ٤(

 . ٢١٥ / ٩شرح السنة 
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٤ 

#<Ü  {اآلخرون بالياء وفتح العني  x‹yè ø9$# { )رفع ويشددها أبو جعفر وأهل البصرة، )١ 

È  {: وشدد أبو عمرو هذه وحدها لقوله ÷x÷è ÅÊ 4 { )ُيَضاَعُف( :، وقرأ اآلخرون)٢ (

#<Ü  {باأللف وفتح العني،  x‹yè ø9$# { )رفع، ومها لغتان مثل َبعََّد َوَباَعَد، قال أبو عمرو )٣ 

 šχ%x.uρ  {. َضعَّفْت الشيء إذا جعلتـه مثليـه وضاعفتـه جعلتـه أمثاله: وأبو عبيدة

y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊂⊃∪ { )كان عذاهبا على اهللا هاهنا وتضعيف عقوبتهن : ، قال مقاتل)٤

على املعصية لشرفهن كتضعيف عقوبة احلرة على األمة وتضعيف ثواهبن لرفع مرتلتهن، 
 . وفيه إشارة إىل أهنن أشرف نساء العاملني

 َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَملْ َصاِلًحا ُنْؤِتَها أَْجَرَها َمرََّتْيِن َوأَْعَتْدَنا لََها قوله تعاىل َوَمْن
 ... ِرْزقًا كَِرًميا

]٣١ [}  * tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ { )يطع، )٥ ،}  £ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷ès?uρ $[s Î=≈ |¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ 

$ yδ tô_ r& È ÷s?§tΒ { )مكان كل حسنة عشرين حسنة: ، أي مثل أجر غريها، قال مقاتل)٦ .

}  $ tΡô‰tG ôã r&uρ $ oλm; $ ]% ø—Í‘ $ VϑƒÌŸ2 ∩⊂⊇∪ { )حسنا يعين اجلنة)٧ ، . 

]٣٢ [}  u!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<¨Ζ9$# ¨ äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 { )يريد ليس : ، قال ابن عباس)٨

قدركن عندي مثل قدر غريكن من النساء الصاحلات أننت أكرم علي وثوابكن أعظم لدي 
                                                 

 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣١: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣١: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣١: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٥ 

ومل يقل كواحدة ألن األحد عام يصلح للواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث، قال اهللا 
Ÿω ä−ÌhxçΡ š÷t/ 7‰ym  {: تعاىل r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ $  {:  وقال)١( } 4 ‘• yϑ sù Οä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& çµ÷Ζtã 

t Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ { )٢( ،}  ÈβÎ) ¨ äø‹s)¨?$# { )اهللا أَِطْعَنُه، )٣ ،}  Ÿξ sù z÷è ŸÒøƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ { )٤( ،

yìyϑ  {لكالم، ال َتِلنَّ بالقول للرجال وال ُتَرقِّقَْن ا ôÜuŠsù “ Ï%©!$# ’ Îû Ïµ Î7ù= s% ÖÚttΒ { )أي )٥ ،

نفاق، واملعىن ال تقلن قوال جيد منافق أو فاجر به سبيال إىل الطمع : فجور وشهوة، وقيل
=zù  {ىل الغلظة يف املنالة إذا خاطبت األجانب لقطع األطماع، فَُيِكنَّ، واملرأة مندوبة إ è% uρ 

Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )ما يوجبه الدين واإلسالم بتصريح وبيان من غري خضوع)٦ ، . 

]٣٣ [}  tβ ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ { )قرأ أهل املدينة وعاصم )٧ ،}  tβös% uρ { )بفتح )٨ 

اقررن أي الزمن بيوتكن، من : سرها فمن فتح القاف فمعناهالقاف، وقرأ اآلخرون بك
قررت أقر وقررت أقر ومها لغتان، فحذفت الراء : قررت باملكان أقر قرا، ويقال: قوهلم

يف ظللت : األوىل اليت هي عني الفعل لثقل التضعيف ونقلت حركتها إىل القاف كقوهلم
 أقررن بكسر الراء فحذفت هو من قررت أقر معناه: ظلت ومن كسر القاف فقد قيل

وهو األصح أنه أمر من الوقار : األوىل ونقلت حركتها إىل القاف كما ذكرنا، وقيل
وقر : كقوهلم من الوعد عدن ومن الوصل صلن أي كن أهل وقار وسكون، من قوهلم

                                                 
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٤٧: سورة احلاقة آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٦ 

Ÿω  {فالن يقر وقورا إذا سكن واطمأن،  uρ š∅ ô_ §y9 s? { )التربج هو :  قال جماهد وقتادة)١

هو إظهار الزينة وإبراز احملاسن : وقيل. هو التبختر: التكسر والتغنج، وقال ابن أيب جنيح
yl•y9  {للرجال،  s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρW{$# ( { )هي : قال الشعيب. ، اختلفوا يف اجلاهلية األوىل)٢

. هي يف زمن داود وسليمان عليهما السالم:  وقال أبو العالية ما بني عيسى وحممد
: كان ذلك يف زمن منرود اجلبار، وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: وقال الكليب
. هي ما قبل اإلسالم: وقال قتادة.  األوىل بني نوح وإدريس، وكانت ألف سنةاجلاهلية
. اجلاهلية األوىل ما ذكرنا واجلاهلية األخرى قوم يفعلون مثل فعلهم يف آخر الزمان: وقيل
ÿ…çµ  {: قد تذكر األوىل وإن مل يكن هلا أخرى، كقوله تعاىل: وقيل ¯Ρr&uρ y7 n= ÷δ r& #·Š% tæ 4’n<ρ W{$# 

zôϑ  {: قوله تعاىل. ، ومل يكن هلا أخرى)٣( } ∪⊂∋∩ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šÏ?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# z÷è ÏÛr&uρ 

©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM øt7ø9$# { )أراد بالرجس )٤ ،

يعين عمل الشيطان وما ليس : اإلمث الذي هنى اهللا النساء عنه، قاله مقاتل، وقال ابن عباس
الرجس الشك، وأراد بأهل البيت : وقال جماهد. يعين السوء: هللا فيه ِرًضا، وقال قتادة

  {: هنن يف بيته، وهو رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس، وتال قوله أل نساء النيب
šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θ ã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# { )وذهب أبو سعيد اخلدري ومجاعة )٥ ،

منهم جماهد وقتادة وغريمها إىل أهنم علي وفاطمة واحلسن واحلسني، قال زيد من التابعني 
 . أهل بيته َمْن َحُرَم الصََّدقَةُ عليه بعده، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس: بن أرقم

                                                 
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٠: النجم آية سورة ) ٣(
 . ٣٣: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة األحزاب آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٧ 

šχ  {: قـولـه تعالـى] ٣٤[ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £à6Ï?θ ã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈ tƒ#u 

Ïπ  {، أي القرآن، )١( } #$!» yϑ ò6Ït ø: $#uρ 4 { )وقال مقاتل. يعين السنة: ، قال قتادة)٢ :

%βÎ) ©!$# šχ¨  {. هأحكام القرآن ومواعظ x. $ ¸‹ÏÜs9 #·Î7 yz ∩⊂⊆∪ { )أي لطيفا بأوليائه )٣ ،

 . خبريا جبميع خلقه

 }  ¨β قوله] ٣٥[ Î) šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈ yϑ Î=ó¡ßϑ ø9$#uρ { )وذلك أن أزواج . ، اآلية)٤

يا رسول اهللا إن اهللا ذكر الرجال يف القرآن ومل يذكر النساء خبري، فمـا :  قلن النيب
β¨  {فينا خري نذكـر بـه، إنا خنـاف أال يقبـل اهللا منا طاعة فأنزل اهللا هـذه اآلية  Î) 

šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈ s)ø9$#uρ { )املطيعني )٥ ،}  
ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$# uρ tÏ% Ï‰≈¢Á9$#uρ { )يف إمياهنم وفيمـا ساءهـم وسرهـم، )٦ }  ÏM≈s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ 

t ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ { )علـى ما أمر اهللا بـه،)٧ ، }  ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$#uρ tÏè Ï±≈ y‚ø9$#uρ { )املتواضعني، )٨ ،

}  ÏM≈yè Ï±≈ y‚ ø9$#uρ { )ومـن أراد بــه اخلشـوع يف الصالة : ، وقيــل)٩

%tÏ  { يلتفـت، أال اخلشوع Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ { )ممــا رزقهم اهللا )١٠ ،}  ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

                                                 
 . ٣٤: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٤: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣٥: ب آية سورة األحزا) ٧(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٩(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٨ 

tÏϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ šÏàÏ≈ pt ø: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù { )عمـا ال حيـل )١ }  ÏM≈sàÏ≈ ys ø9$#uρ 

š ÌÅ2≡©%! $#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%! $#uρ { )يكون العبد من الذاكرين اهللا ال: ، قال جماهد)٢ 

tã‰£  {كثريا حىت يذكر اهللا قائما وقاعدا ومضطجعا  r& ª!$# Μ çλm; Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Vϑ‹ Ïàtã 

∩⊂∈∪ { )٣( . 

ا ُمْؤِمَنٍة ِإذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن َولَ
 ... ِمْن أَْمِرِهْم

$  {. قوله تعاىل] ٣٦[ tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ 

ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδÌøΒ r& 3 { )اآلية نزلت يف زينب بنت جحش األسدية وأخيها عبد اهللا )٤ ،

 زينب ملواله   خطب رسول اهللا بن جحش وأمهما أمية بنت عبد املطلب عمة النيب
جلاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه، فلما  اشترى زيدا يف ا زيد بن حارثة وكان رسول اهللا

 زينب وظنت أنه خيطبها لنفسه فلما علمت أنه خيطبها لزيد أبت  خطب رسول اهللا
أنا ابنة عمتك يا رسول اهللا فال أرضاه لنفسي، وكانت بيضاء مجيلة فيها حدة، : وقالت

$  {  وكذلك كره أخوها ذلك، فأنزل اهللا tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 { )يعين عبد اهللا بن )٥ ،

Ÿω  {جحش؟  uρ >πuΖÏΒ ÷σãΒ { )يعين أخته زينب، )٦ }  #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& { )٧( ،

                                                 
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٦: ة سورة األحزاب آي) ٦(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠١٩ 

β  {أي إذا أراد اهللا ورسوله أمرا وهو نكاح زينب لزيد  r& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 

 قرأ أهل الكوفة أن يكون بالياء للحائل بني التأنيث والفعل، وقرأ اآلخرون بالتاء )١( } 3

لتأنيث الِْخَيَرِة من أمـرهم، واخلرية االختيـار، واملعىن أن يريد غري ما أراد اهللا أو ميتنع 
tΒ  {مما أمر اهللا ورسوله به،  uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ { )أي )٢ ،

  أخطأ خطأ ظاهرا فلما مسعا ذلك رضيا بذلك وسلما، وجعلت أمرها بيد رسول اهللا
 .  زيدا فدخل هبا وكذلك أخوها، فأنكحها رسول اهللا

]٣٧ [}  øŒÎ)uρ ãΑθ à)s? ü“ Ï% ©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïµ ø‹n= tã |M ôϑ yè÷Ρr&uρ Ïµ ø‹n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹n= tã y7 y_ ÷ρ y— { )٣( ،

 ملا زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا  أن رسول اهللا {اآلية نزلت يف زينب وذلك 

ما لك أََراَبَك منها : ، قال"إين أريد أن أفارق صاحبيت : " فقال مث أتى رسول اهللا
ا ال واهللا يا رسول اهللا ما رأيت منها إال خريا، ولكنها تتعظم علي لشرفه: شيء؟ قال

، يف )٤( } #$!© È,̈?$#uρ  {، } أمسك عليك زوجك "  وتؤذيين بلساهنا، فقال له النيب

 }  øŒÎ)uρ ãΑθ أمرها، مث طلقها زيد، فذلك قوله à)s? ü“ Ï%©#Ï9 zΝyè ÷Ρr& ª!$# Ïµ ø‹n= tã { )٥( ،

M|  {باإلسالم  ôϑ yè ÷Ρr&uρ Ïµ ø‹n= tã { )بالتربية واإلعتاق وهو زيد بن حارثة، )٦ }  ô7Å¡øΒ r& 

y7 ø‹n= tã y7 y_ ÷ρ y— { )يعين زينب بنت جحش، )٧ ،}  È,̈?$#uρ ©!$# { )فيها وال تفارقها، )٨ 
                                                 

 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٠ 

}  ’Å∀ øƒ éBuρ ’Îû š Å¡øtΡ $ tΒ ª!$# ÏµƒÏ‰ö7ãΒ { )أي ُتِسرُّ يف نفسك ما اهللا مظهره، أي كان )١ ،

ود أنه طلقها، : وقال قتادة. حبها: يف قلبـه لو فارقها لتزوجهـا، وقـال ابن عبـاس
}   y´ øƒ rBuρ }¨$ ¨Ζ9$# { )ختشى الئمة الناس : وقيل. تستحييهم: ، قال ابن عباس واحلسن)٢

ª!$#uρ ‘,ym  {. أن يقولوا أمر رجال بطالق امرأته مث نكحها r& β r& çµ9t±øƒ rB ( { )قال ابن )٣ ،

.  آية هي أشد عليه من هذه اآلية ما نزلت على رسول اهللا: عمر وابن مسعود وعائشة
 شيئا مما أوحي إليه لكتم هذه  لو كتم النيب: قالت عائشة: وروي عن مسروق قال

’  {اآلية  Å∀øƒ éBuρ ’ Îû š Å¡øtΡ $ tΒ ª!$# Ïµƒ Ï‰ö7ãΒ { )وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد . )٤

’  {: سألين علي بن احلسني زين العابدين ما يقول احلسن يف قوله: بن جدعان قال Å∀øƒ éBuρ 

’ Îû š Å¡øtΡ $ tΒ ª!$# Ïµƒ Ï‰ö7ãΒ  y´ øƒ rBuρ }¨$ ¨Ζ9$# ª!$#uρ ‘,ym r& β r& çµ9t±øƒ rB ( { )يقول ملا جاء :  قلت)٥

أمسك : يا نيب اهللا إين أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك، فقال:  فقال زيد إىل النيب
ليس كذلك بل كان اهللا تعاىل قد أعلمه :  بن احلسنيعليك زوجك واتق اهللا، فقال علي

إين أريد أن أطلقها قال : أهنا ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها، فلما جاء زيد وقال
مل قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك : أمسك عليك زوجك، فعاتبه اهللا وقال: له

اء وهو مطابق للتالوة ألن أهنا ستكون من أزواجك، وهذا هو األوىل واألليق حبال األنبي
$  {: اهللا علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ومل يظهر غري تزوجيها منه فقال yγ s3≈ oΨô_ ¨ρ y— { )٦( 

لك ألنه ال جيوز أن  حمبتها أو إرادة طالقها ألظهر ذ فلو كان الذي أضمره رسول اهللا
                                                 

 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢١ 

خيرب أنه يظهره مث يكتمه فال يظهره، فدل على أنه إمنا عوتب على إخفاء ما أعلمه اهللا أهنا 
اليت حتتك ويف نكاحك ستكون : ستكون زوجة له وإمنا أخفاه استحياء أن يقول لزيد

زوجيت، وهذا قول حسن مرض، وإن كان القول اآلخر وهو أنه أخفى حمبتها ونكاحها لو 
لقها ال يقدح يف حال األنبياء ألن العمد غري ملوم على ما يقع يف قلبه يف مثل هذه ط

ô7Å¡øΒ  {: األشياء ما مل يقصد فيه املآمث، ألن الود وميل النفس من طبع البشر وقوله r& 

y7 ø‹n= tã y7 y_ ÷ρ y— È,̈?$#uρ ©!$# { )أمر باملعروف وهو حسن ال إمث فيه، قوله تعاىل)١  .}  ª!$#uρ 

‘,ym r& β r& çµ9t±øƒ rB ( { )مل يرد به أنه مل يكن خيشى اهللا فيما سبق فإنه عليه السالم قد )٢ ،

، ولكنه ملا ذكر اخلشية من الناس ذكر أن اهللا )٣( } أنا أخشاكم هللا وأتقاكم { :قال

$  {  قوله. تعاىل أحق باخلشية يف عموم األحوال ويف مجيع األشياء £ϑ n= sù 4 |Ós% Ó‰÷ƒ y— $ pκ÷]ÏiΒ 

#\sÛuρ { )أي حاجة من نكاحها، )٤ ،}  $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— { )وذكر قضاء الوطر ليعلم أن )٥ ،

  ى أزواج النيبكانت زينب تفتخر عل: زوجة املتبىن حتل بعد الدخول هبا، قال أنس
كانت زينب : وقال الشعيب. زوجكن أهاليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مساوات: فتقول

جدي وجدك . ما من نسائك امرأة تديل هبن:  إين ألدلُ عليك بثالث تقول للنيب
’ö  {. واحد، إين أنكحنيك اهللا يف السماء، وإن السفري جلربيل عليه السالم s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ 

’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ól tym { )إمث، )٦ ،}  þ’ Îû Æl≡uρ ø— r& öΝÎγ Í← !$ u‹Ïã÷Šr& #sŒÎ) (#öθŸÒ s% £åκ÷]ÏΒ #\sÛuρ 4 { )١( ،
                                                 

 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٢(
، مالك الصيام )٦/٦٧(، أمحد )٢٣٨٩(، أبو داود الصوم )١١١٠(سلم الصيام ، م)٢٠(البخاري اإلميان ) ٣(

)٦٤١ .( 
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٢ 

زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لتعلم : واألدعياء مجيع الدعي وهو املتبىن، يقول
أن زوجة املتبىن حالل للمتبين، وإن كان قد دخل هبا املتبىن خبالف امرأة ابن الصلب فإهنا 

%šχ  {. ال حتل لألب x.uρ ãøΒ r& «!$# Zωθ ãè øtΒ ∩⊂∠∪ { )أي كان قضاء اهللا ماضيا وحكمه )٢ ،

 .  نافذا وقد قضى يف زينب أن يتزوجها رسول اهللا

$  {: قوله تعاىل] ٣٨[ ¨Β tβ% x. ’n?tã Äc É<¨Ψ9$# ôÏΒ 8l tym $ yϑŠ Ïù uÚtsù ª!$# …çµ s9 ( { )أي فيما )٣ ،

sπ  {أحل اهللا له،  ¨Ζß™ «!$# { )نصب على : ، أي كسنة اهللا، نصب برتع اخلافض، وقيل)٤

’  {موا سنة اهللا، اإلغراء أي الز Îû t Ï% ©!$# (#öθ n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 { )أي يف األنبياء املاضني أن )٥ ،

أشار بالسنة إىل النكاح فإنه من سنة األنبياء عليهم : ال يؤاخذهم مبا أحل هلم وقيل
tβ%x.uρ ãøΒ  {إىل كثـرة األزواج مثل داود وسليمان عليهما السالم، : م، وقيلالسـال r& 

«!$# #Y‘ y‰s% #·‘ρß‰ø)¨Β ∩⊂∇∪ { )قضاء مقضيا كائنا ماضيا)٦ ، . 

]٣٩ [}  š Ï%©!$# tβθäó Ïk= t7ãƒ ÏM≈ n=≈y™ Í‘ «!$# { )يعين سنة اهللا يف األنبياء الذين يبلغون )٧ ،

çµ…  {رساالت اهللا،  tΡöθ t±øƒ s† uρ Ÿω uρ tβ öθ t±øƒ s† #´‰tnr& ω Î) ©!$# 3 { )أي ال خيشون قالة الناس )٨ ،

∀s’4  {والئمتهم فيما أحل اهللا هلم وفرض عليهم،  x.uρ «!$$ Î/ $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪ { )حافظا )٩ ،
                                                                                                                                            

 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٣٧: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٣٨: زاب آية سورة األح) ٤(
 . ٣٨: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة األحزاب آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٣ 

إن حممدا تزوج :  ملا تزوج زينب قال الناس مث إن رسول اهللا " ألعمال خلقه وحماسبهم
 . امرأة ابنه

$  {  فأنزل اهللا] ٤٠[ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ { )يعين زيد بن )١ ،

أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين مل يلدهم فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه حارثة، 
أليس أنه كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم وكذلك احلسن : إياها، فإن قيل

ء كانوا هؤال: ؟ قيل)٢( } إن ابين هذا سيد {:  قال للحسن واحلسني، فإن النيب

≈Å3  {إنه أراد أبا أحد من رجالكم : والصحيح ما قلنا. صغارا مل يكونوا رجاال s9uρ tΑθ ß™ §‘ 

«!$# zΟs?$ yz uρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 { )ابن عاصم، ختـم اهللا بـه النبيني، وقرأ ابن عامر و)٣ :}  
zΟs?$ yz uρ { )بفتح التاء على االسم، أي آخرهم، وقرأ اآلخرون بكسر التاء على الفاعل )٤ 

علت له ابنا يريد لو مل أختم به النبيني جل: قال ابن عباس. ألنه ختم به النبيني فهو خامتهم
أن اهللا تعاىل ملا حكم أن ال نيب بعده مل : وروي عن عطاء عن ابن عباس. يكون بعده نبيا

%tβ  {يعطه ولدا ذكرا يصري رجال،  x.uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« $ VϑŠ Î= tã ∩⊆⊃∪ { )عن أيب سلمة  )٥

مثلي ومثل األنبياء كمثل قصر أحسن  {  قال رسول اهللا: كان أبو هريرة يقول: قال

نة بنيانه، ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إال موضع تلك اللب
ال يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع اللبنة، ختم يب البنيان وختم يب 

                                                  . )١( )٦( } الرسل
 . ٤٠: سورة األحزاب آية ) ١(
، )٤٦٦٢(أبو داود السنة ، )١٤١٠(، النسائي اجلمعة )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٢(

 ). ٥/٥١(أمحد 
 . ٤٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٤٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٤٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 ). ٣/٣٦١(، أمحد )٢٨٦٢( األمثال ١ / ٤ وكذا مسلم ٥٥٨ / ٦ وأخرج البخاري حنوه ٢٠١ / ٣البخار) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٤ 

$  {: قوله تعاىل] ٤١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρâè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ { )قال ابن )٢ 

مل يفرض اهللا تعاىل فريضة على عباده إال جعل هلا حدا معلوما وعذر أهلها يف حال : عباس
العذر غري الذكر فإنه مل جيعل له حدا ينتهي إليه، ومل يعذر أحدا يف تركه إال مغلوبا على 

ρ#)  {: عقله فلذلك أمرهم به يف كل األحوال، فقال ãà2 øŒ$$ sù ©!$# $ Vϑ≈uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 4’ n?tã uρ 

öΝà6Î/θ ãΖã_ 4 { )وقال. )٣ :}  (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ { )أي بالليل والنهار يف الرب )٤ 

الذكر الكثري أن ال تنساه : وقال جماهد. ويف الصحة والسقم، ويف السر والعالنيةوالبحر 
 . أبدا

]٤٢ [}  çνθ ßs Îm7y™ uρ { )أي صلوا له، )٥ ،}  Zο tõ3ç/ { )يعين صالة الصبح، )٦ ،}  
¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ { )وأصيال صالة الظهر والعصر : وقال الكليب. ، يعين صالة العصر)٧

يعين قوله سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال : وقال جماهد. والعشاءين
املراد من قوله ذكرا : وقيل. حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، فعرب بالتسبيح عن أخواته

 . كثريا هذه الكلمات يقوهلا الطاهر واجلنب واحملدث

]٤٣ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# ’Ìj?|Á ãƒ öΝä3ø‹n= tæ …çµ çG s3Í×¯≈ n= tΒ uρ { )فالصالة من اهللا الرمحة ومن )٨ ،

أيصلي ربنا فَكَُبَر هذا : قالت بنو إسرائيل ملوسى: قال السدي. ستغفار للمؤمننياملالئكة اال

                                                                                                                                            
 . ١٧٩١ / ٤ وكذا مسلم ٥٥٨ / ٦ج البخاري حنوه  وأخر٢٠١ / ١٣أخرجه املصنف يف شرح السنة ) ١(
 . ٤١: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ١٠٣: سورة النساء آية ) ٣(
 . ٤١: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٥ 

الكالم على موسى، فأوحى اهللا إليه أن قل هلم إين أصلي وأن صاليت رمحيت، وقد وسعت 
. الصالة من اهللا على العبد هي إشاعة الذكر اجلميل له يف عباده: رمحيت كل شيء، وقيل

_ä3y/  {الثناء عليه : وقيل Ì÷‚ ã‹Ï9 zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 { )أي من ظلمة الكفر إىل )١ ،

نور اإلميان، يعين أنه برمحته وهدايته ودعاء املالئكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إىل 
%tβ  {النور؟  Ÿ2 uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊆⊂∪ { )٢( . 

 ... قوله تعاىل َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا كَِرًميا
]٤٤ [}  öΝßγ çG ¨ŠÏt rB { )أي حتية املؤمنني، )٣ ،}  tΠöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ { )أي يرون اهللا، )٤ ،

}  ÖΝ≈ n= y™ 4 { )وروي عن الرباء بن . ، أي يسلم اهللا عليهم، ويسلمهم من مجيع اآلفات)٥

öΝßγ  {: عازب قال çG ¨ŠÏt rB tΠöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ { )يعين يلقون ملك املوت، ال يقبض روح مؤمن )٦ 

إن : إذا جاء ملك املوت ليقبض روح املؤمن قال: قالوعن ابن مسعود . إال يسلم عليه
  {. تسلم عليهم املالئكة وتبشرهم حىت خيرجوا من قبورهم: وقيل. ربك يقرئك السالم

£‰tã r&uρ öΝçλm; #\ô_ r& $ Vϑƒ Ìx. ∩⊆⊆∪ { )يعين اجلنة)٧ ، . 

$  {  قوله] ٤٥[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© #ZÅe³t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪ { )أي )٨ ،

 . شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا ملن آمن باجلنة ونذيرا ملن كذب بآياتنا بالنار
                                                 

 . ٤٣:  آية سورة األحزاب) ١(
 . ٤٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٤٤: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٤٥: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٦ 

]٤٦ [}  $ ·ŠÏã# yŠuρ ’ n<Î) «!$# { )إىل توحيده وطاعته، )١ ،}  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ { )بأمره، )٢ ،

}  % [`# uÅ uρ #ZÏΨ •Β ∩⊆∉∪ { )مساه سراجا ألنه يهتدي به كالسراج يستضاء به يف الظلمة)٣ ، . 

]٤٧ [}  ÎÅe³o0 uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¨βr'Î/ Μ çλm; zÏiΒ «!$# Wξ ôÒ sù #ZÎ7x. ∩⊆∠∪ { )٤( . 

]٤٨ [}  Ÿω uρ ÆìÏÜè? t ÍÏ≈ s3ø9$# tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$#uρ { )ذكرنا تفسريه يف أول السورة، )٥ ،}  
÷í yŠuρ öΝßγ1 sŒr& { )ال جتازهم : وقال الزجاج. اصرب على أذاهم: عباس وقتادة، قال ابن )٦

≅ö  {. عليه وهذا منسوخ بآياته القتال 2 uθ s?uρ ’ n?tã «!$# 4 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊆∇∪ { )٧( ،

 . حافظا

$  {  قوله] ٤٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθßϑ çG ø)¯= sÛ { )٨( ،

نكاح، فيه دليل على أن الطالق قبل النكاح غري واقع ألن اهللا تعاىل رتب الطالق على ال
كل امرأة أنكحها فهي طالق، : إذا نكحتك فأنت طالق، وقال: حىت لو قال المرأة أجنبية

≅ÏΒ È  {فنكح ال يقع الطالق  ö6 s% β r&  ∅ èδθ¡yϑ s? { )جتامعوهن، )٩ ،}  $ yϑ sù öΝä3s9 £Îγ øŠn= tæ 

ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷è s? ( { )حتصوهنا باألقراء واألشهر، )١٠ ،}  £èδθ ãèÏnG yϑ sù { )أي )١ ،

                                                 
 . ٤٦: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٤٦ : سورة األحزاب آية) ٢(
 . ٤٦: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٤٨: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٤٨: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٤٩: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة األحزاب آية ) ٩(
 . ٤٩: سورة األحزاب آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٧ 

هذا إذا مل يكن مسى هلا صداقا فلها املتعة فإن : أعطوهن ما يستمتعن به، قال ابن عباس
هذه اآلية : كان قد فرض هلا صداقا فلهـا نصف الصـداق وال متعـة وقال قتادة

ß#óÁ  {: منسوخة بقوله ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù { )هذا أمر ندب فاملتعة مستحبة وهلا مع : ، وقيل)٢

èδθãm£  {نصف املهر، وذهب بعضهم إىل أهنا تستحق املتعة بكل حال لظاهر اآلية،  Îh| uρ 

% [n# u|  WξŠ ÏΗ sd ∩⊆∪ { )خلوا سبيلهن باملعروف من غري ضرار)٣ ، . 

$  {: قوله تعاىل] ٥٠[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) $ oΨ ù= n=ôm r& y7 s9 y7 y_≡uρ ø— r& û ÉL≈©9$# |MøŠs?# u 

 ∅ èδ u‘θã_ é& { )أي مهورهن، )٤ ،}  $ tΒ uρ ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u!$ sùr& ª!$# š ø‹n= tã { )رد )٥ ،

عليك من الكفار بأن تسيب فتملك مثل صفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت ميينه 
$ÏN  {دت له، فول oΨ t/uρ y7 ÏiΗxå ÏN$ oΨ t/uρ y7 ÏG≈£ϑ tã { )يعين نساء قريش، )٦ ،}  ÏN$ oΨ t/uρ y7 Ï9% s{ 

ÏN$ oΨ t/uρ y7ÏG≈ n=≈ yz { )يعين نساء بين زهرة، )٧ ،}   ÉL≈©9$# tβ öy_$ yδ š yè tΒ { )إىل املدينة )٨ ،

وروى أبو صاحل عن أم هانئ أن رسول . فمن مل هتاجر منهن معه مل جيز له نكاحها
 ملا فتح مكة خطبين فأنزل اهللا هذه اآلية فلم أحل له ألين مل أكن من املهاجرات  اهللا

                                                                                                                                            
 . ٤٩: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٢٣٧: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 ٤ / ٢ وصححه احلاكم ٢٠ / ٢٢والطربي ) حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه : (  وقال٧٤ / ٩سور) ٦(

 ٢٠ / ٢٢والطربي ) سن ال نعرفه إال من هذا الوجه حديث ح: (  وقال٧٤ / ٩أخرجه الترمذي يف التفسري 
 . ٤٢٠ / ٢وصححه احلاكم 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٨ 

Zο  { )٩( وكنت من الطلقاء، مث نسخ شرط اهلجرة يف التحليل r&zö∆ $#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ•Β β Î) ôMt7yδ uρ $ pκ|¦ øtΡ 

Äc É<¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r&  É<¨Ζ9$# βr& $ uη ys Å3ΖtFó¡o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 3 { )أي أحللنا لك )١ ،

امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غري صداق، فأما غري املؤمنة فال حتل له إذا وهبت 
  {: نفسها منه، وأول بعضهم اهلجرة يف قوله ÉL≈©9$# tβ öy_$ yδ š yè tΒ { )على اإلسالم )٢ 

أي أسلمن معك، وكان النكاح ينعقد يف حقه مبعىن اهلبة من غري ويل وال شهود وال مهر، 
Zπ  {:  يف النكاح لقوله تعاىل وكان ذلك من خصائصة |Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

 كالزيادة على األربع ووجوب ختيري النساء كان من خصائصه ال مشاركة ألحد )٣( } 3

$ %ô‰s  {معه فيه  uΖ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ tsù öΝÎγ öŠn= tæ { )أي أوجبنا على املؤمنني، )٤ ،}  þ’ Îû 

öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& { )ويل وشهود ، من األحكام أال يتزوجوا أكثر من أربع وال يتزوجوا إال ب)٥

$  {ومهر  tΒ uρ ôMx6n= tΒ öΝßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& { )أي ما أوجبنا من األحكام يف ملك اليمني، )٦ ،}  
Ÿξ øŠs3Ï9 tβθ ä3tƒ š ø‹n= tã Ól tym 3 { )وهذا يرجع إىل أول اآلية أي أحللنا لك أزواجك وما )٧ ،

%šχ  {ملكت ميينك واملوهوبة لك لكي ال يكون عليك حرج وضيق،  x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩∈⊃∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٥٠: ية سورة األحزاب آ) ٧(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٢٩ 

 ... قوله تعاىل ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء
]٥١ [}  *  Åeöè? { )أي تؤخر، )١ ،}  tΒ â!$ t±n@ £åκ÷]ÏΒ ü“ Èθ ø↔ è?uρ { )أي تضم، )٢ ،

}  y7 ø‹s9Î) tΒ â!$ t±n@ ( { )يف الْقَْسِم ، اختلف املفسرون يف معىن اآلية فأشهر األقاويل أنه )٣

كانت واجبة عليه، فلما نزلت هذه اآلية سقط عنه وصار االختيار إليه فيهن، قال أبو 
 وطلب  نزلت هذه اآلية حني غار بعض أمهات املؤمنني على النيب: رزين وابن زيد

 أن   شهرا حىت نزلت آية التخيري فأمره اهللا بعضهن زيادة النفقة فهجرهن النيب
يا واآلخرة،، أن خيلي سبيل من اختارت الدنيا وميسك من اختارت اهللا خيريهن بني الدن

ورسوله والدار اآلخرة، على أهنن أمهات املؤمنني وال ينكحن أبدا وعلى أنه يؤوي إليه من 
يشاء منهن ويرجي من يشاء فريضني به قسم هلن أو مل يقسم، أو قسم لبعضهن دون بعض 

يكون األمر يف ذلك إليه يفعل كيف يشاء، وكان أو فضل بعضهن يف النفقة والقسمة، ف
ترجي من تشاء : ذلك من خصائصه، فرضني بذلك واخترنه على هذا الشرط وقال جماهد

. منهن يعين تعزل من تشاء منهن بغري طالق وترد إليك من تشاء بعد العزل بال جتديد عقد
اح من شئت تترك نك: وقال احلسن. تطلق منهن ومتسك من تشاء: وقال ابن عباس

 إذا خطب امرأة مل يكن لغريه  وكان النيب: وتنكح من شئت من نساء أمتك، قال
تقبل من تشاء من املؤمنات الاليت يهنب أنفسهن :  وقيل خطبتها حىت يتركها رسول

ÇtΒ  {لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء فال تقبلها  uρ |M ø‹tó tG ö/$# ô£ϑ ÏΒ |Mø9z•tã { )أي )٤ ،

Ÿξ  {طلبت وأردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن عن الْقَْسِم،  sù yy$ uΖã_ š ø‹n= tã 

                                                 
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٠ 

أباح اهللا له ترك القسم هلن حىت إنه ليؤخر من يشاء منهن يف نوبتها  ال إمث عليك ف)١( } 4

ويطأ من يشاء منهن يف غري نوبتها، ويرد إىل فراشه من عزهلا تفضيال له على سائر 
y7  {الرجال،  Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& §s)s? £åκß]ãŠôã r& Ÿω uρ χ t“ øt s† { )أي التخيري الذي خريتك يف )٢ ،

  صحبتهن أقرب إىل رضاهن وأطيب ألنفسهن وأقل حلزهنم إذا علمن أن ذلك من اهللا
}  š ÷|Ê ötƒ uρ !$ yϑ Î/ £ßγ tG ÷ s?# u { )أعطيتهن، )٣ ،}  £ßγ =à2 4 { )من تقرير وإرجاء )٤ ،

=ª!$#uρ ãΝn  {وعزل وإيواء،  ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% 4 { )من أمر النساء وامليل إىل بعضهن، )٥ ،}  
tβ% Ÿ2 uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Î= ym ∩∈⊇∪ { )٦( . 

≅‘ ω  {: قوله تعاىل] ٥٢[ Ït s† š s9 â!$ |¡ÏiΨ9$# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iω uρ βr& tΑ£‰t7s? £ÍκÍ5 ôÏΒ 

8l≡uρ ø— r& { )بالتاء، وقرأ اآلخرون بالياء من بعد يعين ) ال َتِحلُّ( ، قرأ أبو عمرو ويعقوب)٧

خريهن فاخترن اهللا  ملا  من بعد هؤالء التسع الاليت خريهتن فاخترنك، وذلك أن النيب
ورسوله شكر اهللا هلن وحرم عليه النساء سواهن وهناه عن تطليقهن وعن االستبدال هبن، 

معناه ال حيل لك اليهوديات وال النصرانيات بعد : هذا قول ابن عباس وقتادة وقال جماهد
 املسلمات وال أن تبدل هبن، يقول وال أن تبدل باملسلمات غريهن من اليهود والنصارى،

ال تكون أم املؤمنني يهودية وال نصرانية، إال ما ملكت ميينك، أحل له ما ملكت : يقول
Iω  {: ميينه من الكتابيات أن يتسرى هبن وقال ابن زيد يف قوله uρ β r& tΑ£‰t7s? £ÍκÍ5 ôÏΒ 

                                                 
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥١ :سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٥١: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣١ 

8l≡uρ ø— r& { )بادلين . ، كانت العرب يف اجلاهلية يتبادلون بأزواجهم، يقول الرجل للرجل)١

Iω  {: بامرأتك وأبادلك بامرأيت ترتل يل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأيت، فأنزل اهللا uρ 

β r& tΑ£‰t7s? £ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡uρ ø— r& { )يعين ال تبادل بأزواج غريك بأن تعطيه زوجك وتأخذ )٢ ،

قوله . زوجته، إال ما ملكت ميينك ال بأس أن تبدل جباريتك ما شئت، فأما احلرائر فال
öθ  {: تعاىل s9uρ š t7yf ôã r& £åκß]ó¡ãm { )يعين ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح )٣ ،

يعين أمساء بنت عميس اخلثعمية امرأة : قال ابن عباس. بدهلا أخرى ولو أعجبك مجاهلا
 أن خيطبها فنهي عن ذلك،  جعفر بن أيب طالب، فلما استشهد جعفر أراد رسول اهللا

}  ω Î) $ tΒ ôMs3n= tΒ y7 ãΨŠÏϑ tƒ 3 { )ملك بعد هؤالء مارية، : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٤

}  tβ% x.uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ ä. &ó x« $ Y7ŠÏ%  . ، حافظا)٥( } ∪⊅∋∩ ‘§

]٥٣ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ è= äz ô‰s? |Nθ ã‹ç/ Äc É<¨Ζ9$# Hω Î) χ r& šχ sŒ÷σãƒ öΝä3s9 { )٦( 
’4  {َعْوا، إال أن ُتْد: يقـول n< Î) BΘ$ yè sÛ { )فيؤذن لكم فتأكلونه، )٧ ،}  uöxî t ÌÏà≈ tΡ 

çµ9tΡÎ) { )أََنى احلميم إذا انتهى حره، َوِإَنى : ، غري منتظرين إدراكه ووقت نضجه، يقال)٨

أن يفعل ذلك إذا حان، ِإَنى بكسر اهلمـزة مقصـورة، فإذا فتحتها مددت فقلت اإلناء، 

                                                 
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة األحزاب آية ) ٥(
  .٥٣: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٢ 

≈ôÅ3  {ِإَنى َيأَْنى َوآنَ َيِئُني مثل َحان َيِحُني، : وفيه لغتان s9uρ #sŒÎ) ÷ΛäŠ Ïã ßŠ (#θ è= äz ÷Š$$ sù #sŒÎ*sù 

óΟçFôϑ Ïè sÛ { )أكلتـم الطعـام، )١ ،}  (#ρ çÅ³tFΡ$$ sù { )مرتله،  تفرقوا واخرجوا من )٢}  
Ÿω uρ tÅ¡Ï⊥ ø↔ tG ó¡ãΒ B]ƒ Ï‰pt Î: 4 { )وال طالبني األنس للحديث، وكانوا جيلسون بعد الطعام )٣ ،

β¨  {يتحدثون طويال فَُنُهوا عن ذلك،  Î) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 “ ÏŒ÷σãƒ ¢ É<¨Ζ9$# Ä ÷∏ tFó¡ uŠsù öΝà6ΖÏΒ ( ª!$#uρ 

Ÿω Ä ÷∏ tFó¡o„ zÏΒ Èd,ys ø9$# 4 { )أي ال يترك تأديبكم وبيان احلق حياء، )٤ ،}  #sŒÎ)uρ £èδθ ßϑ çGø9r'y™ 

$ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$pgÉo 4 { )أي من وراء ستر، فبعد آية احلجاب مل يكن )٥ ،

öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ  { متنقبة كانت أو غري متنقبة،  ألحد أن ينظر إىل امرأة رسول اهللا ôÛr& 

öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )من الريب )٦ }  $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θ ß™ u‘ «!$# { )٧( ،

Iω  {ه يف شيء من األشياء، ليس لكم أذا uρ β r& (#þθ ßs Å3Ζs? …çµ y_≡uρ ø— r& .ÏΒ ÿÍν Ï‰÷è t/ #´‰t/r& 4 { )٨( ،

 ألنكحن عائشة، قال   قال لئن قبض رسول اهللا نزلت يف رجل من أصحاب النيب
β¨  {:  أن ذلك حمرم، وقال هو طلحة بن عبيد اهللا فأخربه اهللا:  سليمانمقاتل بن Î) 

öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $̧ϑŠ Ïàtã ∩∈⊂∪ { )أي ذنبا عظيما)٩ ، . 

                                                 
 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ١(
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 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٣(
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 . ٥٣: سورة األحزاب آية ) ٥(
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 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٣ 

]٥٤ [}  βÎ) (#ρ ß‰ö7è? $ º↔ ø‹x© ÷ρ r& çνθ àøƒ éB ¨βÎ* sù ©!$# šχ% x. Èe≅ ä3Î/ >ó x« $ VϑŠ Î= tã ∩∈⊆∪ { )نزلت )١ ،

ما بالنا مننع : قال رجل من الصحابة:  وقيل فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اهللا
آلية، وملا نزلت آية احلجاب قال اآلباء من الدخول على بنات أعمامنا، فرتلت هذه ا

 وحنن أيضا نكلمهن من وراء احلجاب؟ : واألبناء واألقارب
قوله تعاىل لَا ُجَناَح َعلَْيِهنَّ ِفي آَباِئِهنَّ َولَا أَْبَناِئِهنَّ َولَا ِإْخَواِنِهنَّ َولَا أَْبَناِء ِإْخَواِنِهنَّ َولَا 

 ... أَْبَناِء أََخَواِتِهنَّ
$ω yy  {: أنزل اهللاف] ٥٥[ uΖã_ £Íκö n= tã þ’Îû £ÍκÉ″!$ t/# u Iω uρ £Îγ Í← !$ uΖö/r& Iω uρ £ÍκÍΞ≡uθ ÷z Î) Iω uρ Ï!$ uΖö/r& 

£ÍκÍΞ≡uθ ÷z Î) Iω uρ Ï!$ oΨ ö/r& £Îγ Ï?≡uθ yz r& { )عليهن يف ترك االحتجاب من هؤالء  أي ال إمث)٢ }  Ÿω uρ 

£Îγ Í← !$ |¡ÎΣ { )أراد به النساء املسلمات حىت ال جيوز للكتابيات الدخـول عليهن، : ، قيل)٣

Ÿω  {: قالهو عام يف املسلمات والكتابيات، وإمنا : وقيل uρ £Îγ Í← !$ |¡ÎΣ { )ألهنن بني )٤ ،

Ÿω  {أجناسهن،  uρ $ tΒ ôM x6n= tΒ £åκß]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 { )واختلفوا يف أن عبد املرأة هل يكون حمرما )٥ ،

 }  Ÿω يكون حمرما لقوله: هلا أم ال؟ فقال قوم uρ $ tΒ ôMx6n= tΒ £åκß]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 { )وقال )٦ ،

 أن يراكن )٧( } tÉ)¨?$#uρ ©!$# 4  {من اآلية اإلماء دون العبيد، هو كاألجانب، واملراد : قوم

                                                 
 . ٥٤: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥٥: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة األحزاب آية ) ٤(
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 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٤ 

χ  {غري هؤالء،  Î) ©!$# šχ%x. 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« { )من أعمال العباد )١ ،}  #´‰‹Îγ x© 

∩∈∈∪ { )٢( . 

β¨  {: قوله تعاىل] ٥٦[ Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# 4 { )قال ابن عباس)٣ ، :

. يصلون يتربكون: وعن ابن عباس أيضا. أراد إن اهللا يرحم النيب، واملالئكة يدعون له
$  {الصالة من اهللا الرمحة ومن املالئكة االستغفار، : وقيل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ= |¹ 

Ïµ ø‹n= tã { )أي ادعوا له بالرمحة، )٤ ،}  (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î=ó¡n@ ∩∈∉∪ { )حيوه بتحية ، أي)٥ 

عن . ثناؤه عليه عند املالئكة، وصالة املالئكة الدعاء: صالة اهللا: وقال أبو العالية. اإلسالم
من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه  {:  قال  أن رسول اهللا أيب هريرة

 . )٧( )٦( } عشرا

β¨  { :قوله تعاىل] ٥٧[ Î) t Ï%©!$# šχρ èŒ÷σãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ãΝåκs]yè s9 ª!$# ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 

£‰tã r&uρ öΝçλm; $ \/# x‹tã $ YΨ‹Îγ •Β ∩∈∠∪ { )شركون فأما هم اليهود والنصارى وامل: ، قال ابن عباس)٨

املسيح ابن اهللا وثالث ثالثة وأما : عزير ابن اهللا وأما النصارى فقالوا: اليهود فقالوا

                                                 
 . ٥٥: رة األحزاب آية سو) ١(
 . ٥٥: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة األحزاب آية ) ٥(
، )١٥٣٠(بو داود الصالة ١ / ٣واملصنف يف شرح السنة . ٣٠٦ / ١، الترمذي الصل)٤٠٨(مسلم الصالة ) ٦(

 ). ٢/٣٧٢(أمحد 
 . ١٩٥ / ٣واملصنف يف شرح السنة . ٣٠٦ / ١ ) ٤٠٨(  يف الصالة برقم أخرجه مسلم) ٧(
، أمحد )٢١١١(اللباس والزينة ١ / ٣ ) ٢١١١(  ومسلم يف اللباس برقم ٥٢٨ / ٣سورة األحزاب آية ) ٨(

)٢/٢٣٢ .( 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٥ 

أي : معىن يؤذون اهللا: املالئكة بنات اهللا واألصنام شركاؤه وقيل: املشركون فقالوا
هم أصحاب التصاوير، عن أيب زرعة مسع أبا : يلحدون يف أمسائه وصفاته، وقال عكرمة

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، : قال اهللا تعاىل {:  يقول مسعت النيب: لهريرة قا

šχρ  {:  وقال بعضهم)١( )٩( } فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية èŒ÷σãƒ ©!$# { )٢( 
≅È  {: أي يؤذون أولياء اهللا، كقوله تعاىل t↔ ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# { )فعن . ، أي أهل القرية)٣

:  وقال)٥( )٤( } من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: قال اهللا تعاىل {:  قال النيب

اهللا تعاىل  ومعىن األذى هو خمالفة أمر } من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة {

 مرته عن أن يلحقه أذى  ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم واهللا.. وارتكاب معاصيه
: وقيل. هو أنه شج يف وجهه وكسرت رباعيته: وإيذاء الرسول قال ابن عباس. من أحد

 . شاعر ساحر معلم جمنون

]٥٨ [}  t Ï% ©!$#uρ šχρ èŒ÷σãƒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ Îötó Î/ $ tΒ (#θç6 |¡oKò2 ، من غري )٦( } #$

 Ï‰s)sù  {يقعون فيهم ويرموهنم بغري جرم، : أن عملوا ما أوجب آذاهم، وقال جماهد

(#θ è= yϑ tFôm $# $ YΖ≈ tFôγ ç/ $ Vϑ øO Î)uρ $ YΨÎ6 •Β ∩∈∇∪ { )نزلت يف علي بن أيب طالب كانوا : ، وقال مقاتل)٧

نزلت يف الزناة : وقال الضحاك والكليب. نزلت يف شأن عائشة: وقيل. يؤذونه ويشتمونه
ذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن، الذين كانوا ميشون يف طرق املدينة يتبعون النساء إ

                                                 
 . ١٦٧١ / ٣ ) ٢١١١(  ومسلم يف اللباس برقم ٥٢٨ / ١٣أخرجه البخاري يف التوحيد ) ١(
 . ٥٧: األحزاب آية ة ٣ / ١) ٢(
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ٣(
 ). ٦١٣٧(البخاري الرقاق ) ٤(
 . ،. ٣٤٠ / ١١أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٥(
 . ٥٨: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٥٨: سورة األحزاب آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٦ 

ومل يكونوا يطلبون إال . فيغمزون املرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرهتم انتهوا عنها
اإلماء، ولكن كانوا ال يعرفون احلرة من األمة ألن زي الكل كان َواِحًدا، خيرجن يف درع 
ل ومخارة احلرة واألمة كذلك فشكـون ذلك إىل أزواجهـن فذكروا ذلك لرسـو

t  {:  فرتلت هـذه اآلية اهللا Ï% ©!$#uρ šχρ èŒ÷σãƒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ { )اآلية مث )١ 

 . هنى احلرائر أن يتشبهن باإلماء

$  {: جل ذكره: فقال] ٥٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï!$ |¡ÎΣ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

šÏΡô‰ãƒ £Íκö n= tã ÏΒ £Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 { )مجع اجللباب وهو املالءة اليت تشتمل هبا املرأة فوق )٢ 

أمر نساء املؤمنني أن يغطني رءوسهن : ار، وقال ابن عباس وأبو عبيدةالدرع واخلم
y7  {ووجوههن باجلالبيب إال عينا واحدة ليعلم أهنن حرائر،  Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& β r& zøùt÷è ãƒ { )٣( ،

Ÿξ  {أهنن حرائر،  sù t ø sŒ÷σãƒ 3 { )فال يتعرضن هلن، )٤ ،}  šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠÏm §‘ 

يا : مرت بعمر بن اخلطاب جارية متقنعة فعالها بالدرة، وقال: س، قال أن)٥( } ∪⊂∋∩

 . لكاع أتتشبهني باحلرائر، ألقي القناع

 }  *  قوله] ٦٠[ È⌡©9 óΟ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθà)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# { )عن نفاقهم، )٦ ،}  t Ï% ©!$#uρ ’Îû 

ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚẗΒ { )فجور، يعين الزنا، )٧ ،}  šχθàÅ_ ößϑ ø9$#uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# { )بالكذب )٨ ،

                                                 
 . ٥٨: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٥٩: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٧ 

 يوقعون يف الناس الرعب وإذا  وذلك أن ناسا منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول اهللا
كانوا حيبون : وقال الكليب. قد أتاكم العدو وحنوها: التحم القتال ولوا واهنزموا، ويقولون

š  {أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ويفشون األخبار  ¨Ζtƒ Îøó ãΖs9 öΝÎγ Î/ { )لنحرشنك )١ ،

ΟèO Ÿω š¢  {هبم ولنسلطنـك عليهـم،  tΡρ â‘ Îρ$ pgä† !$ pκ Ïù { )ساكنوك يف املدينة ، ال ي)٢}  
ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩∉⊃∪ { )لنسلطنك عليهم حىت تقتلهم وختلي منهم : ، حىت خيرجوا منها، وقيل)٣

 . املدينة

]٦١ [}  šÏΡθ ãè ù=̈Β ( { )مطرودين، نصب على احلال، )٤ ،}  $ yϑ uΖ÷ƒ r& 

(#þθ àÉ)èO { )وجدوا وأدركوا، )٥ ،}  (#ρ ä‹Ï{é& (#θ è= ÏnFè% uρ Wξ‹ ÏFø)s? ∩∉⊇∪ { )أي احلكم فيهم )٦ ،

 . هذا على جهة األمر به

]٦٢ [}  sπ ¨Ζß™ «!$# { )أي كسنة اهللا، )٧ ،}  † Îû š Ï%©!$# (#öθ n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )٨( ،

 . )٩( } ∪⊅∌∩ ?s9uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7s  {من املنافقني والذين فعلوا مثل هؤالء، 

                                                 
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٦٠: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٦١: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٦١: رة األحزاب آية سو) ٥(
 . ٦١: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة األحزاب آية ) ٨(
 . ٦٢: سورة األحزاب آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٨ 

 ِإنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدِريَك لََعلَّ السَّاَعةَ قوله تعاىل َيْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة قُلْ
 ... َتكُونُ قَِريًبا

y7  {: قوله تعاىل] ٦٣[ è= t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9$# Çtã Ïπtã$ ¡¡9$# ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «!$# 4 $ tΒ uρ 

y7ƒ Í‘ô‰ãƒ { )أَْي أَيُّ شيء يعلمك أمر الساعة، ومىت يكون قيامها أي أنت ال تعرفه، )١ ،

}  ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9$# ãβθä3s? $·6ƒ Ìs% ∩∉⊂∪ { )٢( . 

]٦٦ - ٦٤ [}  ¨β Î) ©!$# zyè s9 t ÍÏ≈ s3ø9$# £‰tã r&uρ öΝçλm; #·Ïè y™ ∩∉⊆∪ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( ω 

tβρ ß‰Ågs† $ wŠÏ9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩∉∈∪ tΠöθ tƒ Ü=̄= s)è? öΝßγ èδθã_ ãρ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# { )ظهرا لبطن حني يسحبون )٣ ،

tβθ  {عليها،  ä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹n=≈ tƒ $ oΨ ÷èsÛr& ©!$# $ uΖ÷è sÛr&uρ hωθ ß™ §9$# ∩∉∉∪ { )يف الدنيا)٤ ، . 

]٦٧ [}  (#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ { )ساداتنا بكسر . قرأ ابن عامر ويعقوب. )٥

$  {لف قبلها على مجع اجلمع، وقرأ اآلخرون بفتح التاء بال ألف قبلها، التاء وأ tΡu!#uy9 ä.uρ 

$ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9$# ∩∉∠∪ { )٦( . 

]٦٨ [}  !$ oΨ −/u‘ öΝÍκÌE# u È ÷x÷è ÅÊ š∅ÏΒ É># x‹yè ø9$# { )قوله . ، أي ضعفي عذاب غريهم)٧

öΝåκ÷]yè  {: تعاىل ø9$#uρ $YΖ÷è s9 #ZÎ7x. ∩∉∇∪ { )أي عذابا : قال الكليب. ، قرأ عاصم كبريا بالباء)٨

                                                 
 . ٦٣: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٦٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٦٦ - ٦٤:سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٦٧: رة األحزاب آية سو) ٥(
 . ٦٧: سورة األحزاب آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة األحزاب آية ) ٧(
 . ٦٨: سورة األحزاب آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٣٩ 

y7  {: ثريا، وقرأ اآلخرون بالثاء كقوله تعاىلك Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ èπ uΖ÷è s9 «!$# Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ 

tÏè yϑ ô_ r& ∩⊇∉⊇∪ { )وهذا يشهد للكثرة أي مرة بعد مرة)١ ، . 

$  {  قوله] ٦٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#÷ρ sŒ# u 4 y›θãΒ çν r&§y9 sù ª!$# $ £ϑ ÏΒ 

(#θ ä9$ s% 4 { )فطهره اهللا مما قالوا، )٢ ،}  tβ% x.uρ y‰ΖÏã «!$# $ \κ Å_ uρ ∩∉∪ { )أي كرميا ذا )٣ ،

: قال ابن عباس. وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه، إذا كان ذا جاه وقدر: جاه، يقال
. ن مستجاب الدعوةكا: وقال احلسن. كان َحِظيا عند اهللا ال يسأل اهللا شيئا إال أعطاه

 . كان حمببا مقبوال: وقيل

$  {: قوله تعاىل] ٧٠[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ { )٤( ،

وقال . مستقيما: وقيل. صدقا:  وقال احلسن.عدال. وقال قتادة. صوابا: قال ابن عباس
 . هو قول ال إله إال اهللا: عكرمة

]٧١ [}  ôx Î=óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& { )وقال . يتقبل حسناتكم: ، قال ابن عباس)٥

öÏøó  {يزك أعمالكم، : مقاتل tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã 

 . ، أي ظفر باخلري كله)٦( } ∪⊆∠∩

                                                 
 . ١٦١: سورة البقرة آية ) ١(
 . ٦٩: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٧٠: سورة األحزاب آية ) ٤(
 . ٧١: سورة األحزاب آية ) ٥(
 . ٧١: ألحزاب آية سورة ا) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٠ 

$  {: قوله تعاىل] ٧٢[ ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ { )١( ،

اآلية، أراد باألمانة الطاعة والفرائض اليت فرضها اهللا على عباده، عرضها على السماوات 
م وإن ضيعوها عذهبم، وهذا قول ابن عباس، واألرض واجلبال على أهنم إن أدوها أثاهب

األمانة أداء الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق : وقال ابن مسعود
احلديث وقضاء الدين والعدل يف املكيال وامليزان، وأشد من هذا كله الودائع، وقال 

وقال زيد : به وهنوا عنهما أمروا : وقال أبو العالية. األمانة الفرائض وحدود الدين: جماهد
هي : وقال بعضهم. هو الصوم والغسل من اجلنابة، وما خيفى من الشرائع: بن أسلم

أمانات الناس والوفاء بالعهد، فحق على كل مؤمن أن ال يغش مؤمنا وال معاهد يف شيء 
قليل وال كثري، وهي رواية الضحاك عن ابن عباس، فعرض اهللا هذه األمانة على أعيان 

وقال . وات واألرض واجلبال، هذا قول ابن عباس ومجاعة من التابعني وأكثر السلفالسما
املراد من العرض على السماوات واألرض هو العرض على أهل السماوات : بعضهم

على أهلها كلها دون أعياهنا، كقوله : وقيل. واألرض، عرضها على من فيها من املالئكة
≅È  {: تعاىل t↔ ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9$# { )واألول أصح، وهو قول العلماء .  أي أهل القرية)٢}  

š ÷t/r'sù βr& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† zø)xô© r&uρ $ pκ÷]ÏΒ { )أي خفن من األمانة أن ال يؤدينها فيلحقهن )٣ ،

$  {العقاب،  yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( { )إنا عرضنا : ، يعين آدم عليه السالم، فقال اهللا آلدم)٤

يا رب : واألرض واجلبال فلم تطقها فهل أنت آخذها مبا فيها؟ قالاألمانة على السماوات 
 .çµ̄ΡÎ) tβ%x…  {إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت، فتحملها آدم : وما فيها؟ قال

                                                 
 . ٧٢: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٨٢: سورة يوسف آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة األحزاب آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة األحزاب آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤١ 

$ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )ظلوما لنفسه جهوال ألمر اهللا وما احتمل من :  عباس، قال ابن)١

. ظلوما حني عصى ربه، جهوال ال يدري ما العقاب يف ترك األمانة: وقال الكليب. األمانة
 . ظلوما لنفسه جهوال بعاقبة ما حتمَّل: وقال مقاتل

< }  z قوله] ٧٣[ Éj‹yè ã‹Ïj9 ª!$# tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ šÅ2 Îô³ßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$#uρ { )ليعذهبم مبا خانوا األمانة ونقضوا امليثاق، : ، وقال مقاتل)٢}  z>θ çG tƒ uρ ª!$# 

’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ JϑŠ Ïm ، يهديهم ويرمحهم مبا أدوا )٣( } ∪⊃∠∩ ‘§

أي عرضنا األمانة ليظهر نفاق املنافق وشرك املشرك فيعذهبما : وقال ابن قتيبة. من األمانة
يعود عليه بالرمحة واملغفرة إن حصل منه اهللا، ويظهر إميان املؤمن فيتوب اهللا عليه أي 

 . تقصري يف بعض الطاعات

                                                 
 . ٧٢: سورة األحزاب آية ) ١(
 . ٧٣: سورة األحزاب آية ) ٢(
 . ٧٣: سورة األحزاب آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٢ 

 سورة سبأ  )٣٤(
قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َولَُه الَْحْمُد ِفي الْآِخَرِة 

 ... َوُهَو الَْحِكيُم الَْخِبُري
]١ [}  ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï%©!$# …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )ملكا وخلقا، )١ ،}  

ã& s!uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ’ Îû Íο tÅz Fψ$# 4 { )كما هو له يف الدنيا، ألن النعم يف الدارين كلهـا منـه، )٢ ،

احلمـد هللا يف اآلخـرة هـو محـد أهـل اجلنــة كمــا قـال اهللا : وقيـل
θ#)  {: تعالـى ä9$ s% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã tβ t“ pt ø: ß‰ôϑ  {، و )٣( } ) #$ ys ø9$# ¬! “ Ï% ©!$# 

$ oΨ s% y‰|¹ …çν y‰ôã uρ { )٤( ،}  uθ èδuρ ÞΟŠ Å3pt ø: $# çÎ7sƒ ø: $# ∩⊇∪ { )٥( . 

]٢ [}  ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )أي يدخل فيها من املاء واألموات، )٦ ،}  $ tΒ uρ 

ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ { )من النبات واألموات إذا حشروا، )٧ ،}  $ tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# { )٨( ،

                                                 
 . ١: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٧٤: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٢: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٢: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٢: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٣ 

$  {من األمطار،  tΒ uρ ßlã÷è tƒ { )يصعـد، )١ ،}  $ pκ Ïù 4 { )مـن املالئكة وأعمال )٢ ،

uθ  {العباد،  èδ uρ ÞΟŠ Ïm §9$# â‘θ àtó ø9$# ∩⊄∪ { )٣( . 

]٣ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ÿω $ oΨÏ?ù's? èπtã$¡¡9$# ( ö≅ è% 4’ n?t/ ’În1u‘ uρ öΝà6¨Ζt Ï?ù'tG s9 { )الساعة )٤ ،

}  ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# ( { )َعاِلُم بالرفع على االستئناف وقرأ :  قرأ أهل املدينة والشام)٥

على ) َعلَّاِم( : نعت الرب، أي وريب عامل الغيب، وقرأ محزة والكسائياآلخرون باجلر على
<Ÿω Ü  {وزن فَعَّال، وجر امليم،  â“ ÷ètƒ { )ال يغيب، )٦ ،}  çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Iω uρ ãtó ô¹ r& ÏΒ š Ï9≡sŒ { )أي من الذرة، )٧ ،}  Iω uρ çt9 ò2 r& ω Î) ’Îû 5=≈ tG Å2 

&Î7•Β ∩⊂∪ { )٨ (. 

]٤ [}  š” Ì“ ôf u‹Ïj9 t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& { )يعين الذين آمنوا )٩ 

Μ  {وعملوا الصاحلات،  çλm; ×ο tÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊆∪ { )حسن يعين يف اجلنة)١٠ ، . 

                                                 
 . ٢: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٢: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٢: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٣: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٣: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٣: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٤: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٤: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٤ 

]٥ [}  t Ï% ©!$#uρ öθ yè y™ þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u { )يف إبطال أدلتنا، ، )١}  t Ì“ Éf≈ yè ãΒ { )٢( ،

y7  {حيسبون أهنم يفوتوننا،  Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; Ò># x‹tã ÏiΒ @“ ô_ Íh‘ ÒΟŠ Ï9r& ∩∈∪ { )قرأ ابن كثري )٣ ،

ÒΟŠ  {. وحفص ويعقوب Ï9r& ∩∈∪ { )بالرفع هاهنا ويف اجلاثية على نعت العذاب، وقرأ )٤ 

 . الرجز سوء العذاب: اآلخرون باخلفض على نعت الرجز، وقال قتادة

]٦ [}  “ ttƒ uρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# { )يعين مؤمين أهل الكتاب عبد اهللا بن سالم )٥ ،

“ }  ü هم أصحاب حممد: وقال قتادة. وأصحابه Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& š ø‹s9Î) ÏΒ š Îi/¢‘ { )٦( ،

uθ  {يعين القـرآن،  èδ ¨,ys ø9$# { )يعين أنـه مـن عند اهللا،)٧ ، }  ü“ Ï‰ôγ tƒ uρ { )يعين )٨ ،

’4  {القرآن،  n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒ Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø:  . ، وهو اإلسالم)٩( } ∪∌∩ #$

]٧ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )منكرين للبعث متعجبني منه، )١٠ ،}  ö≅ yδ öΝä3—9ß‰tΡ 

4’ n?tã 9≅ã_ u‘ öΝä3ã∞Îm7t⊥ ãƒ { )أي خيربكم يعنون حممدا)١١ ،  }  #sŒÎ) óΟçFø% Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ { )١٢( ،

                                                 
 . ٥: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٥: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٥: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٥: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٦: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٦: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٦: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٦: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٦: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٧: سورة سبأ آية ) ١٠(
 . ٧: سورة سبأ آية ) ١١(
 . ٧: سورة سبأ آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٥ 

∀öΝä3¯ΡÎ) ’Å  {قُطِّْعُتم كُلَّ تقطيع َوفُرِّقُْتم كل تفريق َوِصْرُتم ترابا  s9 9,ù= yz >‰ƒ Ï‰y_ ∩∠∪ { )١( 
 . يقول لكم إنكم لفي خلق جديد

اِب قوله تعاىل أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْم ِبِه ِجنَّةٌ َبِل الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ِبالْآِخَرِة ِفي الَْعذَ
 ... َوالضَّلَاِل الَْبِعيِد

]٨ [} 3“ uyIøùr& { )ألف استفهام دخلت على ألف الوصل ولذلك نصبت، )٢ ،}  
’ n?tã «!$# $ ¹/É‹x. Πr& Ïµ Î/ 8π̈ΖÅ_ 3 { )أزعم كذبا أم به جنون، قال اهللا تعاىل ردا :  يقولون)٣

È≅t/ t  {: عليهـم Ï%©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ ’Îû É># x‹yè ø9$# È≅≈ n=Ò9$#uρ Ï‰‹Ïè t7ø9$# ∩∇∪ { )من )٤ ،

 . احلق يف الدنيا

=óΟn  {: قوله تعاىل] ٩[ sùr& (#÷ρ ttƒ 4’ n< Î) $ tΒ t ÷t/ öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ Νßγ xù= yz š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

، فيعلموا أهنم حيث كانوا فإن أرضي ومسائي حميطة هبم ال خيرجون من أقطارها )٥( } 4

βÎ) ù't±®Σ ô#Å¡øƒ  {وأنا القادر عليهم،  wΥ ãΝÎγ Î/ uÚö‘ F{$# { )قرأ الكسائي )٦ ،}  ô#Å¡øƒ wΥ 

ãΝÎγ Î/ { )بإدغام الفاء يف الباء، )٧ }  ÷ρ r& ñÝÉ)ó¡èΣ öΝÍκö n= tã $ Z|¡Ï. š∅ ÏiΒ Ï!$ yϑ رأ ، ق)٨( } 4 9$#¡¡

ِإنْ َيَشأْ َيْخِسْف أَْو ُيْسِقطْ، بالياء فيهن لذكر اهللا من قبل، قرأ اآلخرون : محزة والكسائي

                                                 
 . ٧: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٨: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٨: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٨: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٩: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٩:  سورة سبأ آية )٦(
 . ٩: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٩: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٦ 

’ (βÎ¨  {بالنون فيهن،  Îû š Ï9≡sŒ { )أي فيما ترون من السماء واألرض، )١ ،}  
Zπ tƒ Uψ { )تدل على قدرتنا على البعث )٢ ،}  Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7tã 5=ŠÏΖ•Β ∩∪ { )تائب راجع )٣ ،

 .  بقلبهإىل اهللا

$ ô‰s)s9uρ *  {: قوله تعاىل] ١٠[ oΨ÷ s?# u yŠ…ãρ#yŠ $ ¨ΖÏΒ Wξ ôÒ sù ( { )يعين النبوة والكتاب، )٤ ،

ك مما خص مجيع ما أويت من حسن الصوت وتليني احلديد وغري ذل: وقيل. امللك: وقيل
$ãΑ  {به،  t7Éf≈ tƒ { )يا جبال، : ، أي وقلنا)٥}  ’ Î1Íiρ r& { )أي سبحي، )٦ ،}  
…çµ yè tΒ { )أصله من التأويب يف السري وهو أن يسري النهار كله :  إذا سبح، وقال القتييب)٧

، عطف على موضع )٨( } ) uö©Ü9$#uρ  {نوحي معه، : وقال وهب. فيرتل ليال بالتسبيح معه

معناه وسخرنا وأمرنا الطري أن تسبح : وقيل. اجلبال، ألن كل منادى يف موضع النصب
$  {َوالطَّْير بالرفع ردا على اجلبال أي أويب أنت والطري : وقرأ يعقوب. معه ¨Ψ s9r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰pt ø: $# 

، حىت كان احلديد يف يده كالشمع والعجني يعمل فيه ما يشاء من غري نار وال )٩( } ∪⊂⊆∩

 . ضرب مطرقة

                                                 
 . ٩: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٩: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٩: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ١٠: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٧ 

]١١ [}  Èβ r& ö≅ uΗùå $# ;M≈tó Î7≈y™ { )دروعا كوامل واسعات طواال تسحب يف )١ ،

‘ö  {األرض،  Ïd‰s% uρ ’ Îû ÏŠ÷œ£9$# ( { )السراد والزراد، : ، واسرد نسج الدروع، يقال لصانعه)٢

 قدر املسامري يف حلق الدرع أي ال جتعل املسامري دقاقا فتفلت وال غالظا فتكسر :يقول
درع مسرودة أي مسمورة احللق، وقدر يف : السرد املسمار يف احللقة، يقال: احللق، ويقال

θ#)  {السرد اجعله على القصد وقدر احلاجة،  è= yϑ ôã$#uρ $ ·s Î=≈   {، يريد داود وآله، )٣( } ) ¹|
’ ÎoΤÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊇⊇∪ { )٤( . 

]١٢ [}  z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ yxƒ Ìh9$# { )أي وسخرنا لسليمان الريح، وقرأ أبو بكر عن )٥ ،

$  {عاصم الريُح بالرفع أي سخر له الريُح،  yδ –ρ ß‰äî Ööκy− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ööκy− ( { )أي سري )٦ ،

غدو تلك الريح املسخرة له مسرية شهر وسري رواحها مسرية شهر، وكانت تسري يف يوم 
$  {واحد مسرية شهرين  uΖù= y™ r&uρ …çµ s9 t ÷tã ÌôÜÉ)ø9$# ( { )أذبنا له عني النحاس، والقطر ، أي )٧

zÏΒ  {النحاس  uρ ÇdÉf ø9$# tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Èβ øŒÎ*Î/ Ïµ În/u‘ ( { )بأمر ربه، قال ابن عباس)٨ ، :

tΒ  { فيمـا يأمرهم به، سخر اهللا اجلـن لسليمـان وأمرهـم بطاعتـه uρ ùøÌ“ tƒ { )٩( ،

                                                 
 . ١١: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١١: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١١: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١١: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٨ 

$ ôtã  {، من اجلن، )١( } öΝåκ÷]ÏΒ  {أي يعدل،  tΡÍö∆ r& { )الذي أمرنا به مـن طاعـة )٢ 

çµ  {سليمـان،  ø% É‹çΡ ôÏΒ É># x‹tã ÎÏè يف الدنيا :  اآلخرة، وقال بعضهم، يف)٣( } ∪⊅⊆∩ 9$#¡¡

 وكل هبم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمر سليمان  وذلك أن اهللا
 . ضربه ضربة أحرقته

]١٣ [}  tβθ è= yϑ ÷ètƒ …çµ s9 $ tΒ â!$ t±o„ ÏΒ |=ƒ Ì≈ pt ¤Χ { )أي مساجد واألبنية املرتفعة قوله)٤ ، :

}  Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s?uρ { )أي كانوا يعملون له متاثيل أي صورا من حناس وصفر وشّبة وزجاج )٥ 

كانوا يتخذون صور املالئكة : وقيل. كانوا يصورون السباع والطري: وقيل. ورخام
واألنبياء والصاحلني يف املسجد لرياها الناس فيزدادوا عبادة، ولعلها كانت مباحـة يف 
شريعتهم، كما أن عيسى كان يتخذ صورا من الطني فينفخ فيهـا فتكـون طريا بإذن 

$5β  {. اهللا xÅ_ uρ { )أي قصاع واحدهتا جفنة، )٦ ،}  É># uθ pgø: $% x. { )كاحلياض اليت )٧ ،

þθ#)  {جيىب فيها املاء أي جيمع واحدهتا جابية  è= yϑôã $# tΑ#u yŠ…ãρ#yŠ #[õ3ä© 4 { )أي وقلنا)٨  :

  {اعملوا يا آل داود بطاعـة اهللا شكرا له على نعمه، : اعملوا آل داود شكرا، جمازه

                                                 
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١٢: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٤٩ 

×≅‹ Î= s% uρ ôÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$# ∩⊇⊂∪ { )املراد من آل : ، أي العامل بطاعيت شكرا لنعميت قيل)١

 . داود وسليمان وأهل بيته: وقيل. داود هو داود نفسه

]١٤ [}  $£ϑ n= sù $ uΖøŠŸÒ s% Ïµø‹n= tã |Nöθ yϑ ø9$# { )كان : ، أي على سليمان، قال أهل العلم)٢

سليمان عليه السالم يتجرد يف بيت املقدس السنة والسنتني، والشهر والشهرين، وأقل من 
ذلك وأكثر وكانت اجلن خترب اإلنس أهنم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما يف غد، مث 

ئا على عصاه فمات قائما وكانت اجلن يعملون تلك دخل احملراب فقام يصلي متك
األعمال الشاقة اليت كانوا يعملون يف حياته وينظرون إليه حيسبون أنه حي وال ينكرون 
احتباسه عن اخلروج إىل الناس لطول صالته قبل ذلك، فمكثوا يدأبون له بعد موته حوال 

$  {: وته فذلك قولهكامال حىت أكلت األرضة عصا سليمان، فخر ميتا فعلموا مب tΒ öΝçλ°; yŠ 

4’ n?tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ ω Î) èπ−/!#yŠ ÇÚö‘ F{$# { )وهي األرضة اليت، )٣ ،}  ã≅ à2 ù's? …çµ s?r'|¡Ψ ÏΒ ( { )يعين )٤ ،

$  {عصاه  £ϑ n= sù §yz { )أي سقـط علـى األرض، )٥ ،}  ÏM uΖ̈ t7s? Ågø: ، أي )٦( } #$

β  {علمت اجلن وأيقنت،  r& öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ |=ø‹tó ø9$# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 ’Îû É># x‹yè ø9$# ÈÎγ ßϑ ø9$# 

ي يف التعب والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حيا، أراد بذلك ، أ)٧( } ∪⊇⊆∩

أن يعلم اجلن أهنم ال يعلمون الغيب، ألهنم كانوا يظنون أهنم يعلمون الغيب، لغلبة اجلهل 
عليهم، وذكر األزهري أن معناه تبينت اجلن، أي ظهرت وانكشفت اجلن لإلنس، أي 

                                                 
 . ١٣: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٤: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١٤: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٤: سبأ آية سورة ) ٤(
 . ١٤: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٤: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٤: سورة سبأ آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٠ 

 قد شبهوا على اإلنس ذلك، ويف قراءة ابن مسعود ظهر أمرهم أهنم ال يعلمون ألهنم كانوا
تبينت اإلنس أن لـو كانوا يعلمون الغيب ما لبثـوا يف العـذاب املهني، : وابن عباس

ÏMuΖ̈  {: أي علمـت اإلنس وأيقنت ذلك، وقرأ يعقوب t7s? { )بضم التاء وكسر )١ 

 . الياء أي أعلمت اإلنس واجلن، ذكر بلفظ ما مل يسم فاعله، َوَتَبيََّن الزم ومتعد
قوله تعاىل لَقَْد كَانَ ِلَسَبٍإ ِفي َمْسكَِنِهْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمٍني َوِشَماٍل كُلُوا ِمْن ِرْزِق َربِّكُْم 

 ... َواْشكُُروا لَُه
% }  ô‰s)s9 tβ قوله] ١٥[ x. :* t7|¡Ï9 { )روى أبو سربة النخعي عن فروة بن )٢ ،

يا رسول اهللا أخربين عن سبأ كان رجال أو امرأة أو : قال رجل {: مسيك القطيعي، قال

’  { )٣( } كان رجال من العرب وله عشرة من الولد: أرضا؟ قال Îû öΝÎγ ÏΨ s3ó¡tΒ { )٤( ،

öΝÎγ  {قرأ محزة وحفص  ÏΨ s3ó¡tΒ { )بفتح الكاف على الواحد وقرأ الكسائي بكسر )٥ 

 πtƒ#u×  {الكاف وقرأ اآلخرون َمَساِكِنِهْم على اجلمع وكانت مساكنهم مبأرب من اليمن، 

$Èβ  {: ، داللة علـى وحدانيتنا وقدرتنا، مث فسر اآلية فقال)٦( } ) tG ¨Ψ y_ { )أي هي )٧ ،

tã &Ïϑ  {جنتان بستانان،  tƒ 5Α$ yϑ Ï© uρ ( { )عن : وقيل. ، أي عن ميني الوادي ومشاله)٨

  {ميني من أتامها ومشاله، وكان هلما واد قد أحاطت اجلنتـان بذلك الوادي 
                                                 

 . ١٤: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٢(
 ). ٣٩٨٨(، أبو داود احلروف والقراءات )٣٢٢٢(الترمذي تفسري القرآن ) ٣(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٥: ورة سبأ آية س) ٦(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥١ 

(#θ è= ä. { )كلوا، : ، أي وقيل هلم)١}  ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝä3În/u‘ { )يعين من مثار اجلنتني )٢ ،}  
(#ρ ãä3ô© $#uρ …çµ s9 4 { )أي على ما رزقكم من النعمة واملعىن اعملوا بطاعته، )٣ ،}  ×ο t$ ù#t/ 

×π t6 Íh‹sÛ { )طيبة اهلواء، ، أي أرض سبأ بلدة طيبة ليست بسبخة أي )٤}  ;> u‘ uρ Ö‘θ àxî 

 . وربكم إن شكرمتوه فيما رزقكم رب غفور للذنوب: ، قال مقاتل)٥( } ∪∋⊆∩

]١٦ [}  (#θ àÊ tôã r'sù { )أرسل اهللا إىل سبأ ثالثة عشر نبيا فدعوهم : ، قال وهب)٦

 علينا  ما نعرف هللا: إىل اهللا وذكروهم نعمه عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم، وقالوا
θ#)  {: نعمة فقولوا لربكم فليحبس هذه النعم عنا إن استطاع، فذلك قوله تعاىل àÊ tôã r'sù 

$ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã Ÿ≅ø‹y™ ÇΠÌyè ø9$# { )َوالَْعِرم مجع عرمة وهي السِّكر الذي حيبس به املاء، وقال )٧ ،

امة وهي العرم الوادي وأصله من العر: العرم السيل الذي ال يطاق وقيل: ابن األعرايب
≈Νßγ  {الشدة والقوة  oΨ ø9£‰t/uρ öΝÍκö oK¨Ζpg¿2 È ÷tF̈Ζy_ ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý÷Η s~ { )وقرأ العامة بالتنوين، )٨ ،

واخلمط األراك ومثره يقال له باإلضافة، األكل الثمر، ) أُكُِل َخْمٍط( :وقرأ أهل البصرة
كل نبت قد أخذ طعما من املرارة : الربير، هذا قول أكثر املفسرين، وقال املربد والزجاج

اخلمط مثر شجرة يقال له فسوة الضبع، : وقال ابن األعرايب. حىت ال ميكن أكله هو مخط
تنوين يف على صورة اخلشخاش يتفرك وال ينتفع به، فمن جعل اخلمط امسا للمأكول فال

                                                 
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٥: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٦: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٦: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٦: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٢ 

أُكٍُل حسن، ومن جعله أصال وجعل األكل مثرة فاإلضافة فيه ظاهرة، والتنوين سائغ تقول 
≅9  {يف بستان فالن أعناب كرم، يترجم عن األعناب بالكرم ألهنا منه، : العرب øO r&uρ &ó x« uρ 

ÏiΒ 9‘ ô‰Å™ 9≅Š Î= s% ∩⊇∉∪ { )هو شجر يشبه الطرفاء إال أنه أعظم : ، فاألثل هو الطرفاء، وقيل)١

منه، والسدر شجر النبق ينتفع بورقه لغسل اليد ويغرس يف البساتني، ومل يكن هذا من 
كان شجر القوم : ذلك، بل كان سدرا بريا ال ينتفع به وال يصلح ورقه لشيء، قال قتادة

 .  الشجر فصريه اهللا من شر الشجر بأعماهلممن خري

]١٧ [}  y7 Ï9≡sŒ Νßγ≈ oΨ÷ƒ t“ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ãxx. ( { )أي ذلك الذي فعلنا هبم جزيناهم )٢ ،

≅ö  {بكفرهم،  yδ uρ ü“ Ì“≈ pgéΥ ω Î) u‘θ às3ø9$# ∩⊇∠∪ { )أي وهل جيازى مثل هذا اجلزاء إال )٣ 

. ُيَجاَزى، ويف املثوبة ُيْجَزى: ويقال يف العقوبة. جيازى أي يعاقب: الكفور، وقال جماهد
 املؤمن ُيْجَزى وال: قال الفراء. هل يكافأ بعمله السيئ إال الكفور هللا يف نعمه: قال مقاتل

 . ُيَجاَزى أي جيزى للثواب بعمله وال يكافأ بسيئاته

]١٨ [}  $ uΖù= yè y_ uρ öΝæη uΖ÷ t/ t ÷t/uρ “ tà)ø9$#  ÉL ©9$# $ uΖò2 t≈ t/ $ pκ Ïù { )باملاء والشجر هي قرى )٤ 

“  {الشام،  \è% Zο tÎγ≈ sß { )متواصلة تظهر الثانية من األوىل لقرهبا منها، وكان )٥ ،

متجرهم من اليمن إىل الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا ال حيتاجون إىل 
كانت قراهم أربعة آالف وسبعمائة قرية متصلة من :  وقيل.محل زاد من سبأ إىل الشام

$  {سبأ إىل الشام،  tΡö‘ £‰s% uρ $ pκ Ïù uö¡¡9$# ( { )أي قدرنا سريهم بني هذه القرى وكان )٦ ،
                                                 

 . ١٦: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٧: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١٧: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٣ 

ر نصف يوم، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إىل قرية مسريهم يف الغدو والرواح على قد
ρ#)  {ذات مياه وأشجار  çÅ™ $ pκ Ïù { )هو أمر مبعىن : سريوا فيها، وقيل: ، أي وقلنا هلم)١

’u  {يها اخلرب أي مكناهم من السري فكانوا يسريون ف Í<$ uŠs9 $ ·Β$ −ƒ r&uρ { )أي بالليايل )٢ ،

، ال ختافون َعُدوا وال جوعا وال عطشا، )٣( } ∪∇⊆∩ tÏΖÏΒ#u  {واأليام أي وقت شئتم، 

لو كانت جناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن : فبطروا وطغوا ومل يصربوا على العافية، وقالوا
 . تشتهيه

]١٩ [}  (#θ ä9$ s)sù $ uΖ−/u‘ ô‰Ïè≈t/ t ÷t/ $ tΡÍ‘$ xó™ r& { )فاجعل بيننا وبني الشام فلوات )٤ ،

بطروا : وقال جماهد. ومفاوز لنركب فيها الرواحل ونتزود األزواد، فعجل اهللا هلم اإلجابة
þθ#)  {النعمة وسئموا الراحة  ßϑ n= sßuρ öΝåκ|¦ àΡr& { )قوله تعاىل. ، بالبطر والطغيان)٥ :}  

öΝßγ≈ oΨù= yè yf sù y]ƒ ÏŠ% tnr& { )عربة ملن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأهنم، )٦ ،}  öΝßγ≈ oΨø% ¨“ tΒ uρ ¨≅ ä. 

A−̈“ yϑ ãΒ 4 { )فرقناهم يف كل وجه من البالد كل التفريق )٧ ،}  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ { )٨( ،

$‘Èe≅ä3Ïj9 9  {لعربا ودالالت،  θ‘9  {، عن معاصي اهللا، )٩( } ¹|7¬ ä3x© ∩⊇∪ { )ألنعمه، )١٠ ،

                                                 
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ١٨: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ١٩: آية سورة سبأ ) ٥(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ١٩: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٤ 

هو : يعين املؤمن من هذه األمة صبور على البالء شاكر للنعماء قال مطرف: قال مقاتل
 . املؤمن إذا أعطي َشكََر وإذا اْبُتِلَي َصَبَر

ô‰s)s9uρ s−£‰|¹ öΝÍκö  {: قوله تعاىل] ٢٠[ n= tã ß§ŠÎ= ö/Î) …çµ ¨Ψsß { )قرأ أهل )١ ،

y7  {: بالتشديد أي ظن فيهم ظنا حيث قال) َصدََّق( :الكوفة Ï?¨“ Ïè Î6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ tÏè uΗ ød r& 

∩∇⊄∪ { )٢( }  Ÿω uρ ß‰ÅgrB öΝèδ tsVø.r& š ÌÅ3≈ x© ∩⊇∠∪ { )فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك هبم )٣ 

. واتباعهم إياه، وقرأ اآلخرون بالتخفيف أي َصَدَق عليهم يف ظنه هبم أي على أهل سبأ
çνθ  {على الناس كلهم إال من أطاع اهللا، : وقال جماهد ãè t7¨?$$ sù ω Î) $ Z)ƒ Ìsù zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

يعين املؤمنني كلهم ألن املؤمنني مل يتبعوه يف أصل : ، قال السدي عن ابن عباس)٤( } ∪⊂⊅∩

β¨  {: الدين، وقد قال اهللا تعاىل Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§øŠs9 y7 s9 öΝÍκö n= tã í≈ sÜù= ß™ { )يعين املؤمنني)٥ ، .

 . هو خاص باملؤمنني الذين يطيعون اهللا وال يعصونه: وقيل

$  {: قال اهللا تعاىل] ٢١[ tΒ uρ tβ%Ÿ2 …çµs9 ΝÍκö n= tã ÏiΒ ?≈ sÜù= ß™ { )أي ما كان )٦ ،

ω  {تسليطنا إياه عليهم،  Î) zΝn= ÷è uΖÏ9 tΒ ßÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ ô£ϑ ÏΒ uθ èδ $ yγ ÷ΨÏΒ ’Îû 7e7x© 3 { )أي إال ،)٧ 

لنعلم أي لنرى ومنيز املؤمن من الكافر، وأراد علم الوقوع والظهور، وقد كان معلوما 
‘y7š/u  {عنده بالغيب،  uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. >ó x« Ôá‹Ïym ∩⊄⊇∪ { )رقيب)٨  . 

                                                 
 . ٢٠: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٨٢: سورة ص آية ) ٢(
 . ١٧: سورة األعراف آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة احلجر آية ) ٥(
 . ٢١: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٢١: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٢١: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٥ 

]٢٢ [}  È≅ è% { )يا حممد لكفار مكة، )١ ،}  (#θ ãã÷Š$# š Ï% ©!$# Λä ôϑ tãy— { )أهنم )٢ ،

، ويف اآلية حذف أي ادعوهم ليكشفوا الضر الذي نزل )٣( } ) #$!» ÏiΒ ÈβρßŠ  {آهلة، 

Ÿω šχθ  {: بكم يف سين اجلوع، مث وصفها فقال à6Î=ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )من خري وشر ونفـع وضر )٤ ،}  $ tΒ uρ öΝçλm; { )أي لآلهلة، )٥ ،}  
$ yϑ ÎγŠ Ïù { )يف السماوات واألرض، )٦ ،}  ÏΒ 78÷Å° { )من شركة، )٧ ،}  $ tΒ uρ 

…çµ s9 { )أي وما هللا، )٨ ،}  Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 9Îγ sß ∩⊄⊄∪ { )عون)٩ ، . 

 ... ُه ِإلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُهقوله تعاىل َولَا َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَد
]٢٣ [}  Ÿω uρ ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ÿ…çν y‰ΨÏã ω Î) ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 4 { )اهللا يف الشفاعة، قاله )١٠ 

ند اهللا، وجيوز أن يكون املعىن إال ملن أذن اهللا له هؤالء شفعاؤنا ع: تكذيبا هلم حيث قالوا
#  {أُِذنَ بضم اهلمزة، : أن يشفع له، وقرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي ¨L ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù tã 

óΟÎγ Î/θ è= è% (#θ ä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3š/u‘ ( (#θä9$ s% ¨,ys ø9$# ( uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# çÎ6 s3ø9$# ∩⊄⊂∪ { )قرأ ابن عامر )١١ ،

                                                 
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٢٣: سورة سبأ آية ) ١٠(
 . ٢٣: سورة سبأ آية ) ١١(
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٢٠٥٦ 

tí  {ويعقوب بفتح الفاء وكسر الزاي يف  Ìh“ èù { )أي كشف الفزع وأخرج عن )١ 

لتفزيع إزالة الفزع كالتمريض والتفريط واختلفوا يف املوصوفني هبذه الصفة، قلوهبم، فا
هم املالئكة، مث اختلفوا يف ذلك السبب فقال بعضهم إمنا يفزع عن قلوهبم من : فقال قوم

. إمنا يفزعون حذرا من قيام الساعة:  وقال بعضهم غشية تصيبهم عند مساع كالم اهللا
حىت إذا كشف الفزع :  املشركون قال احلسن وابن زيداملوصوفون بذلك: وقال مجاعة

عن قلوب املشركني عند نزول املوت هبم إقامة للحجة عليهم قالت هلم املالئكة ماذا قال 
 . احلق، فأقروا به حني ال ينفعهم اإلقرار: ربكم يف الدنيا قالوا

≅ö *  {: قوله تعاىل] ٢٤[ è% tΒ Νä3è% ã—ötƒ š∅ ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ ( { )فالرزق )٢ ،

≅È  {من السماوات ومن األرض النبات،  è% ª!$# ( { )رازقنا اهللا، : ولوا، أي إن مل يق)٣

$!  {فقل أنت إن رازقكم هو اهللا،  ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒ Î) 4’n?yè s9 “ ´‰èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈n= |Ê &Î7•Β 

حلجاج كما يقول ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة اإلنصاف يف ا. )٤( } ∪⊇⊅∩

أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وصاحبه كاذب، واملعىن ما حنن وأنتم : القائل لآلخر
 ومن اتبعه على اهلدى ومن  على أمر واحد بل أحد الفريقني مهتد واآلخر ضال، فالنيب
أو مبعىن الواو : وقال بعضهم. خالفه يف ضالل، فكذهبم من غري أن يصرح بالتكذيب

وإنا وإياكـم لعلى هدى أو يف ضالل مبني يعين حنن على : صلة، كأنه قالواأللف فيه 
 . اهلدى وأنتم على الضالل

]٢٥ [}  ≅ è% ω šχθ è= t↔ ó¡è? !$ £ϑ tã $ oΨ øΒ tô_ r& Ÿω uρ ã≅t↔ ó¡çΡ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊄∈∪ { )٥( . 
                                                 

 . ٢٣: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٢٤: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة سبأ آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٧ 

]٢٦ [}  ö≅ è% ßìyϑ øgs† $ uΖoΨ ÷ t/ $ oΨ š/u‘ { )يعين يوم القيامة)١ ، . 

}  ¢ΟèO ßx tGøtƒ { )يقضي، )٢ ،}  $ uΖoΨ ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ uθ èδ uρ ßy$ −Fxø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊄∉∪ { )٣( . 

]٢٧ [}  ö≅ è% u’ ÎΤρ â‘ r& š Ï%©!$# ΟçFø)ys ø9r& Ïµ Î/ u!% Ÿ2 uà° ( { )أي أعلموين الذين )٤ ،

ξ  {أحلقتموهـم به أي باهللا شركـاء يف العبادة معه هل خيلقون وهل يرزقون،  x. 

≅ö  {، ال خيلقون وال يرزقون، )٥( } 4 t/ uθ èδ ª!$# â“ƒ Í“ yèø9$# { )الغالب على أمره، )٦ ،}  
ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩⊄∠∪ { )ملكه يف تدبريه خللقه فأىن يكون له شريك يف)٧  . 

$!  {  قوله] ٢٨[ tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 { )يعين للناس أمحرهم )٨ ،

ZÏ±o0 #\ƒ#  {وأسودهم،  É‹tΡuρ { )أي مبشرا ومنذرا، )٩ ،}  £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊄∇∪ { )وروينا عن جابر أن النيب)١٠ ، قال  :}  كان النيب يبعث إىل قومه

                                                 
 . ٢٦: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٢٦: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٢٦: سبأ آية سورة ) ٣(
 . ٢٧: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٢٧: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٢٧: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٢٨: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٢٨: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٨ 

كافة أي كافا يكفهم عما هم عليه من :  وقيل)٢( )١( } خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 . الكفر، واهلاء للمبالغة

]٢٩ [}  šχθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôãuθ ø9$# β Î) óΟçFΖà2 tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∪ { )يعين القيامة)٣ ، . 

]٣٠ [}  ≅ è% /ä3©9 ßŠ$ yè‹ÏiΒ 5Θöθ tƒ ω tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡n@ çµ ÷Ζtã Zπ tã$ y™ Ÿω uρ tβθãΒ Ï‰ø)tG ó¡n@ ∩⊂⊃∪ { )أي ،)٤ 

يوم املوت ال تتأخرون عنه وال تتقدمون : ال تتقدمون عليه يعين يوم القيامة، وقال الضحاك
 . بأن يزاد يف أجلكم أو ينقص منه

]٣١ [}  tΑ$ s% uρ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. s9 š∅ ÏΒ÷σœΡ #x‹≈ yγ Î/ Èβ#uöà)ø9$# Ÿω uρ “ Ï% ©!$$ Î/ t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 

öθ  {، يعىن التوراة واإلجنيل، )٥( } 3 s9uρ #“ ts? { )يا حممد، )٦ ،}  ÏŒÎ) šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# 

šχθ èùθ è%öθ tΒ { )حمبوسون، )٧ ،}  y‰Ψ Ïã öΝÍκÍh5u‘ ßìÅ_ ötƒ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/ tΑöθ s)ø9$# { )يرد )٨ ،

ãΑθ  {القول يف اجلدال، بعضهم إىل بعض  à)tƒ š Ï%©!$# (#θ àÏèôÒ çG ó™$# { )استحقروا وهم )٩ ،

                                                 
 ٣٧٠ / ١ ) ٥٢١( م  ومسلم يف املساجد رق٤٣٥ / ١، مسلم املساجد ومواضع )٣٢٨(البخاري التيمم ) ١(

 ). ١٣٨٩(اة ١ / ١٣واملصنف يف شرح السنة 
 واملصنف يف شرح السنة ٣٧٠ / ١ ) ٥٢١(  ومسلم يف املساجد رقم ٤٣٥ / ١أخرجه البخاري يف التيمم ) ٢(

١٩٦ / ١٣ . 
 . ٢٩: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٣٠: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ٥(
  .٣١: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٥٩ 

t  {األتباع،  Ï% ©#Ï9 (#ρ çy9 õ3tFó™ Iω  {، وهم القادة واألشراف، )١( } #$ öθ s9 óΟçFΡr& $ ¨Ψ ä3s9 šÏΖÏΒ ÷σãΒ 

 . ، أي أنتم منعتمونا عن اإلميان باهللا ورسوله)٢( } ∪⊆⊃∩

َن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحُن َصَدْدَناكُْم َعِن الُْهَدى َبْعَد ِإذْ قوله تعاىل قَالَ الَِّذي
 ... َجاَءكُْم َبلْ كُْنُتْم ُمْجِرِمَني

]٣٢ [}  tΑ$ s% t Ï% ©!$# (#ρçy9 õ3tG ó™ t  {، أجـاهبـم املتبوعون يف الكفر، )٣( } #$ Ï% ©#Ï9 

(#þθ àÏèôÒ çG ó™ $# ßøt wΥr& ö/ä3≈ tΡ÷Šy‰|¹ Çtã 3“ y‰çλù; $# y‰÷è t/ øŒÎ) Οä.u!% y` ( ö≅t/ ΟçFΖä. tÏΒ Í÷g’Χ ∩⊂⊄∪ { )بترك )٤ ،

 . مياناإل

]٣٣ [}  tΑ$ s% uρ zƒ Ï% ©!$# (#θ àÏèôÒ çG ó™ $# t Ï% ©#Ï9 (#ρ çy9 õ3tFó™ $# ö≅ t/ ãõ3tΒ È≅ ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ { )أي )٥ ،

 الليل والنهار على توسع يف مكركم بنا يف الليل والنهار، والعرب تضيف الفعل إىل
: مكر الليل والنهار وهو طول السالمة وطول األمل فيهما، كقوله تعاىل: وقيل. الكالم

}  tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰tΒ F{$# ôM |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% ( { )٦( .}  øŒÎ) !$ oΨ tΡρ ããΒ ù's? βr& tàõ3¯Ρ «!$$ Î/ Ÿ≅yè øgwΥuρ ÿ…ã& s! 

#YŠ# y‰Ρr& 4 (#ρ •| r&uρ { )وأظهروا )٧ ،}  sπ tΒ#y‰¨Ζ9$# { )أخفوا، وهو من األضداد، : ، وقيل)٨

}  $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ z># x‹yè ø9$# $ uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅≈n= øñF{$# þ’Îû É−$ uΖôã r& t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 { )يف النار واألتباع ، )٩

                                                 
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٣١: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ١٦: سورة احلديد آية ) ٦(
 . ٣٣: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣٣: أ آية سورة سب) ٨(
 . ٣٣: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٠ 

≅ö  {. واملتبوعني مجيعا yδ tβ ÷ρ t“ øgä† ω Î) $ tΒ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊂⊂∪ { )من الكفر واملعاصي يف )١ 

 . الدنيا

]٣٤ [}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ’Îû 7π tƒ ös% ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èùuøIãΒ { )رؤساؤها )٢ ،

$  { وأغنياؤهـا، ¯ΡÎ) !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊂⊆∪ { )٣( . 

]٣٥ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )يعين قال املترفون للفقراء الذين آمنوا، )٤ ،}  ßøt wΥ çsYò2 r& 

Zω≡uθ øΒ r& #Y‰≈ s9÷ρ r&uρ { )ولو مل يكن اهللا راضيا مبا حنن عليه من الدين والعمل مل خيولنا )٥ ،

$  {األموال واألوالد،  tΒ uρ ßøt wΥ tÎ/¤‹yè ßϑÎ/ ∩⊂∈∪ { )أي إن اهللا أحسن إلينا يف الدنيا )٦ ،

 . لد فال يعذبناباملال والو

]٣٦ [}  ö≅ è% ¨β Î) ’În1u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ { )يعين إن اهللا يبسط الرزق )٧ ،

  { التضييق على سخطه، ويقدر ابتالء وامتحانا ال يدل البسط على رضا اهللا عنه وال
£Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂∉∪ { )أهنا كذلك)٨ ، . 

                                                 
 . ٣٣: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٣٤: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٣٤: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٣٥: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٣٦: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة سبأ آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦١ 

]٣٧ [}  !$ tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r&  ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/Ìhs)è? $ tΡy‰ΖÏã #’ s∀ø9ã— { )أي قرىب، قال )١ ،

ω  {باليت تقربكـم عندنا تقريبا، : قرىب اسـم مصدر كأنه قال: األخفـش Î) ôtΒ 

ztΒ#u { )يعين من آمن )٢ ،}  Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ ، قال ابن عباس يريد إميانه وعمله )٣( } ¹|

y7  {يقربه مين،  Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝçλm; â!#t“ y_ É#÷è ÅeÒ9$# $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå { )أي يضعف اهللا هلم حسناهتم )٤ ،

öΝèδ  {فيجزي باحلسنة الواحدة إىل سبعمائة يف  uρ ’Îû ÏM≈ sùãäó ø9$# tβθ ãΖÏΒ#u ∩⊂∠∪ { )قرأ )٥ ،

Νßγ  {: على واحدة، وقرأ اآلخرون باجلمع لقوله) يف الغرفة( :محزة ¨ΖsÈhθ t6 ãΖs9 zÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø: $# 

$ ]ùtäî { )٦( . 

]٣٨ [}  t Ï% ©!$#uρ tβ öθ yèó¡o„ { )يعملون، )٧ ،}  þ_ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u { )يف إبطال حجتنا، )٨ ،

}  t Ì“ Éf≈ yèãΒ { )معاندين حيسبون أهنم يعجزوننا ويفوتوننا، )٩ ،}  y7Í×¯≈ s9'ρ é& ’Îû É># x‹yè ø9$# 

šχρ ç|Øøt èΧ ∩⊂∇∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٣٧: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٣٧:  سورة سبأ آية )٢(
 . ٣٧: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٥٨: سورة العنكبوت آية ) ٦(
 . ٣٨: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣٨: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٣٨: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٢ 

]٣٩ [}  ö≅ è% ¨β Î) ’În1u‘ äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ …çµ s9 4 !$ tΒ uρ ΟçFø)xΡr& ÏiΒ 

&ó x« uθ ßγ sù …çµ àÎ= øƒ ä† ( { )راف وال ما كان يف غري إس: ، يعطي خلفه قال سعيد بن جبري)١

ما تصدقتم من صدقه وأنفقتم يف اخلري من نفقة فهو خيلفه : تقتري فهو خيلفه، وقال الكليب
uθ  {على املنفق، إما أن يعجله يف الدنيا وإما أن يدخره له يف اآلخرة،  èδ uρ çöyz šÏ% Î—≡§9$# 

∩⊂∪ { )قال رسول اهللا: وروينا عن أيب هريرة قال. ، خري من يعطي ويرزق)٢  

 وعن أيب هريرة أن رسول )٤( )٣( } أنفق يا ابن آدم أنفق عليك: قال اهللا تعاىل {

اللهم أعط : ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن فيقول أحدمها {:  قال اهللا

 . )٦( )٥( } اللهم أعط ممسكا تلفا: منفقا خلفا، ويقول اآلخر

 ... اِئكَِة أََهُؤلَاِء ِإيَّاكُْم كَاُنوا َيْعُبُدونَقوله تعاىل َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَ
tΠöθ  {: قوله تعاىل] ٤٠[ tƒ uρ öΝèδ çà³øt s† { )قرأ يعقوب وحفص )٧ ،}  

öΝèδ çà³øt s† { )ويقول بالياء فيهما، وقرأ اآلخرون بالنون، )٨ ،}  $ YèŠÏΗ sd { )يعين هؤالء )٩ 
                                                 

 . ٣٩: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٣٩: ية سورة سبأ آ) ٢(
ابن ماجه املقدمة ٦ / ٢ ) ٩٩٣(  ومسلم يف الزكاة برقم ٤٦٤ / ٣، مسلم الز)٥٠٣٧(البخاري النفقات ) ٣(

 ). ٢/٣١٣(، أمحد )١٩٧(
 ) ١٠١٠(  ومسلم يف الزكاة برقم ٣٠٤ / ٣ ومسلم يف الزكاة برق٤٦٤ / ١٣أخرجه البخاري يف التوحيد ) ٤(

 ). ٢/٣٤٧(د ، أمح)١٠١٠(، مسلم الزكاة )٧٣٧٤ / ٢
 . ٧٠٠ / ٢ ) ١٠١٠(  ومسلم يف الزكاة برقم ٣٠٤ / ٣أخرجه البخاري يف الزكاة ) ٦(
 . ٤٠: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٣ 

ΝèO ãΑθ§  {الكفار،  à)tƒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ÏIω àσ¯≈ yδ r& ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ { )يف الدنيا، قال )١ ،

MΡr&u |M|  {: هذا استفهام تقرير، كقوله تعاىل لعيسى: قتادة ù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé&uρ È ÷yγ≈ s9Î) 

ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( { )فتتربأ منهم املالئكة)٢ ، . 

]٤١ [}  (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ys ö6 ß™ { )ترتيها لك، )٣ ،}  |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9uρ ÏΒ ΝÎγ ÏΡρ ßŠ ( { )أي )٤ ،

≅ö  {حنن نتوالك وال نتوالهم،  t/ (#θçΡ% x. tβρ ß‰ç7÷è tƒ £Éf ø9$# ( { )يعين الشياطني، فإن قيل )٥ ،

tβρß‰ç7÷è  {: كانوا يعبدون املالئكة فكيف وجه قوله: هلم tƒ £Éf ø9$# ( { )أراد : ، قيل)٦

 فهم كانوا يطيعـون الشياطني يف عبـادة الشياطني زينوا هلم عبـادة املالئكـة،
tβρß‰ç7÷è  {املالئكـة، فقوله  tƒ { )أي يطيعون اجلن )٧ }  Νèδ çsYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ•Β 

 . ، يعين مصدقون للشياطني)٨( } ∪⊆⊇∩

tΠöθ  {: مث يقول اهللا] ٤٢[ u‹ø9$$ sù Ÿω à7 Î=ôϑ tƒ ö/ä3àÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Ï9 $Yè ø¯Ρ { )بالشفاعة، )٩ ،}  
Ÿω uρ #uŸÑ { )بالعذاب، يريد أهنم عاجزون ال نفع عندهم وال ضر، )١ }  ãΑθ à)tΡuρ t Ï% ©#Ï9 

(#θ ßϑ n= sß (#θè%ρ èŒ šU#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#  ÉL©9$# ΟçFΖä. $ pκÍ5 tβθç/Éj‹s3è? ∩⊆⊄∪ { )٢( . 

                                                 
 . ٤٠: سورة سبأ آية ) ١(
 . ١١٦: سورة املائدة آية ) ٢(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٤١: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٤٢: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٤ 

]٤٣ [}  #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝÍκö n= tã $ uΖçF≈ tƒ#u ;M≈ oΨ ÍhŠt/ (#θ ä9$ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ { )حممدا، يعنون )٣  }  
ω Î) ×≅ã_ u‘ ß‰ƒ Ìãƒ β r& ö/ä.£‰ÝÁ tƒ $¬Η xå tβ% x. ß‰ç7÷è tƒ öΝä.äτ !$ t/# u (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ !#x‹≈ yδ HωÎ) Ô7 øùÎ) “ ZtIø•Β 4 { )٤( ،

$tΑ  {يعنون القرآن،  s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u!% y` ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) Öós Å™ ×Î7•Β ∩⊆⊂∪ { )٥( ،

 . أي بني

]٤٤ [}  !$ tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷s?# u { )يعين هؤالء املشركني، )٦ ،}  ÏiΒ 5=çG ä. $ pκtΞθ ß™ â‘ ô‰tƒ 

$!  {، يقرؤوهنا، )٧( } ) tΒ uρ !$ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝÍκö s9Î) y7 n= ö7s% ÏΒ 9ƒ É‹¯Ρ ∩⊆⊆∪ { )أي مل يأت العرب )٨ ،

 . قبلك نيب وال نزل عليهم كتاب

]٤٥ [}  šU¤‹x.uρ t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö7s% { )األمم رسلنا وهم عاد ومثود وقوم ، من )٩

$  {إبراهيم وقوم لوط وغريهم،  tΒ uρ (#θ äó n= t/ { )يعين هؤالء املشركني، )١٠ }  
u‘$ t±÷è ÏΒ { )أي عشر، )١١ ،}  !$ tΒ öΝßγ≈ oΨ ÷s?# u { )أي أعطينا األمم اخلالية من القوة )١٢ ،

                                                                                                                                            
 . ٤٢: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٤٢: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٤٤: أ آية سورة سب) ٦(
 . ٤٤: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٤٥: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٤٥: سورة سبأ آية ) ١٠(
 . ٤٥: سورة سبأ آية ) ١١(
 . ٤٥: سورة سبأ آية ) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٥ 

’ θç/¤‹s3sù#)  {والنعمة وطول العمر،  Í?ß™ â‘ ( y#ø‹s3sù tβ%x. ÎÅ3tΡ ∩⊆∈∪ { )أي إنكاري )١ ،

 . وتغيريي عليهم، حيذر كفار هذه األمة عذاب األمم املاضية

]٤٦ [}  * ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) Νä3ÝàÏã r& >ο y‰Ïm≡uθ Î/ ( { )أي خبصلة واحدة، مت بني تلك اخلصلة )٢ 

β  {: فقال r& (#θ ãΒθà)s? ¬! { )أي ألجل اهللا، )٣ ،}  4 o_÷WtΒ { )أي اثنني اثنني، )٤ ،}  
3“ yŠ≡tèùuρ { )أي واحدا واحدا، )٥ ،}  ¢ΟèO (#ρã¤6xtG s? 4 { )مجيعا أي جتتمعون )٦ ،

$  { فتعلموا،  فتنظرون وتتحاورون وتنفردون، فتفكرون يف حال حممد tΒ /ä3Î6 Ïm$ |Á Î/ 

ÏiΒ >π̈ΖÅ_ 4 { )وليس املراد من القيام القيام الذي هو ضد اجللوس وإمنا هو ، أي جنون،)٧ 

χ  {: قيام باألمر الذي هو يف طلب احلق، كقوله r&uρ (#θ ãΒθà)s? 4’yϑ≈ tFu‹ù= Ï9 ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 { )٨( .

}  ÷βÎ) uθ èδ { )ما هو، )٩ ،}  ω Î) Öƒ É‹tΡ Νä3©9 t ÷t/ ô“ y‰tƒ 5># x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© ∩⊆∉∪ { )قال )١٠ ،

أي يف خلق السماوات واألرض فتعلموا أن ) ثـم تتفكروا( م عند قولهمت الكال: مقاتل
 . ما بصاحبكم من جنة: خالقها واحد ال شريك له ثـم ابتدأ فقال

                                                 
 . ٤٥: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٤٦:  سورة سبأ آية )٥(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ١٢٧: سورة النساء آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٤٦: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٦ 

]٤٧ [}  ö≅ è% $ tΒ Νä3çFø9r' y™ { )سالة، ، على تبليغ الر)١}  ôÏiΒ 9ô_ r& { )جعل )٢ ،}  
uθ ßγ sù öΝä3s9 ( { )غ الرسالة أجرا فتفهموين، ومعىن قولهقل ال أسألكم على تبلي: ، يقول)٣ :

}  uθ ßγ sù öΝä3s9 ( { )ما يل من هذا فقد وهبته لك :  أي مل أسألكـم شيئا كقول القائل)٤

β÷  {يريد ليس يل فيه شيء،  Î) y“ Ìô_ r& { )ما ثوايب، )٥ ،}  ω Î) ’ n?tã «!$# ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. 

&ó x« Ó‰‹Íκy− ∩⊆∠∪ { )٦( . 

]٤٨ [}  ö≅ è% ¨β Î) ’ În1u‘ ß∃É‹ø)tƒ Èd,pt ø: $$ Î/ { )والقذف الرمي بالسهم واحلصى، )٧ ،

≈ãΝ  {والكالم، ومعناه أتى باحلق وبالوحي يرتله من السماء فيقذفه إىل األنبياء،  ¯= tæ É>θã‹äó ø9$# 

 . ، رفع خبرب إن أي وهو عالم الغيوب)٨( } ∪∇⊇∩

 ... قوله تعاىل قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيِعيُد
]٤٩ [}  ö≅ è% u!% y` ‘,pt ø: $  {، يعين القرآن واإلسالم، )٩( } #$ tΒ uρ ä—Ï‰ö7ãƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9$# $ tΒ uρ 

ß‰‹Ïè ãƒ ∩⊆∪ { )أي ذهب الباطل وزهق فلم يبق منه بقية يبدىء شيئا أو يعيد، كما )١٠ ،

                                                 
 . ٤٧: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٤٧: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٤٧: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٤٧: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٤٧: ة سورة سبأ آي) ٥(
 . ٤٧: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٤٨: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٤٨: سورة سبأ آية ) ٨(
 . ٤٩: سورة سبأ آية ) ٩(
 . ٤٩: سورة سبأ آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٧ 

≅ö  {: قال تعاىل t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,pt ø: $$ Î/ ’n?tã È≅ ÏÜ≈ t7ø9$# …çµäó tΒô‰uŠsù { )الباطل هو . ، وقال قتادة)١

 . الباطل األصنام: إبليس، وهو قول مقاتل والكليب، وقيل

]٥٠ [}  ö≅ è% βÎ) àM ù= n= |Ê !$ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÊ r& 4’ n?tã  Å¤øtΡ ( { )وذلك أن كفار مكة يقولون )٢ ،

≅ö  {: إنك قد ضللت حني تركت دين آبائك، وقال اهللا تعاىل: له è% β Î) àMù= n= |Ê !$ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÊ r& 

4’ n?tã  Å¤ øtΡ ( { )٣( ،أي إثـم ضالليت علـى نفسـي }  ÈβÎ)uρ àM÷ƒ y‰tG ÷δ $# $ yϑ Î6 sù û Çrθãƒ ¥’ n< Î) 

ú† În1u‘ 4 { )من القرآن واحلكمة، )٤ ،}  …çµ ¯ΡÎ) Óì‹Ïϑ y™ Ò=ƒ Ìs% ∩∈⊃∪ { )٥( . 

]٥١ [}  öθ s9uρ #“ ts? øŒÎ) (#θ ããÌ“ sù { )عند البعث حني خيرجون من : ، قال قتادة)٦

Ÿξ  {قبورهم،  sù šVöθ sù { )أي فال يفوتونين كما قال)٧ ، :}  |NŸω ¨ρ tÏm <É$ uΖtΒ 

ρ#)  {إذا فزعوا، فوت وال جناة، : ، وقيل)٨( } ∪⊃∩ ä‹Åz é&uρ ÏΒ 5β% s3¨Β 5=ƒ Ìs% ∩∈⊇∪ { )٩( ،

أخذوا من بطن األرض إىل ظهرها، وحيثما كانوا : من حتت أقدامهم، وقيل: قال الكليب
: وقال الضحاك. من مكان قريب يعين عذاب الدنيا: وقيل. فهم من اهللا قريب، ال يفوتونه

ولو ترى إذ فزعوا : خسف بالبيداء، ويف اآلية حذف تقديره: ىوقال ابن أبز. يوم بدر
 . لرأيت أمرا تعترب به

                                                 
 . ١٨: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٥٠: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٥٠: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٥١: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٥١: سورة سبأ آية ) ٧(
 . ٣: سورة ص آية ) ٨(
 . ٥١: سورة سبأ آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٨ 

]٥٢ [}  (#þθ ä9$ s% uρ $ ¨Ψ tΒ#u Ïµ Î/ { )عند : عند اليأس وقيل: ، حني عاينوا العذاب، قيل)١

’4  {. البعث ¯Τr&uρ { )من أين، )٢ ،}  ãΝßγ s9 Þ ã̧ρ$ oΨ −F9$# { )التناوش باملد واهلمزة، وبواو )٣ 

د عنهم، وهو اإلميان صافية من غري مد وال مهز، ومعناه التناول أي كيف تناول ما بع
التناوش : وقيل. معناه هذا أيضا: والتوبة، وقد كان قريبا يف الدنيا فضيعوه، ومن مهز قيل

جاء نبشا أي مبطئا متأخرا، واملعىن من أين : باهلمزة من النبش وهو حركة يف إبطاء، يقال
وأىن : دنيا فيقاليسألون الرد إىل ال: هلم احلركة فيما ال حيلة هلم فيه، وعن ابن عباس قال

%ÏΒ ¥β  {هلم الرد إىل الدنيا،  s3¦Β 7‰‹Ïèt/ ∩∈⊄∪ { )أي من اآلخرة إىل الدنيا)٤  . 

]٥٣ [}  ô‰s% uρ (#ρãxŸ2 Ïµ Î/ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )مبحمد: ، أي بالقرآن، وقيل)٥  من قبل 

šχθ  {أن يعاينوا العذاب وأهوال القيامة،  èùÉ‹ø)tƒ uρ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ ÏΒ ¥β% s3¦Β 7‰‹Ïè t/ ∩∈⊂∪ { )٦( ،

 باليقني، وهو قوهلم ساحر وشاعر وكاهن، ومعىن قال جماهد، يرمون حممدا بالظن ال
هو الظن ألنه غاب علمه عنهم، واملكان البعيد بعدهم عن علم ما يقولون، واملعىن : الغيب

يرمجون بالظن يقولون ال : وقال قتادة. يرمون حممدا مبا ال يعلمون من حيث ال يعلمون
 . بعث وال جنة وال نار

]٥٤ [}  Ÿ≅‹ Ïm uρ öΝæη uΖ÷ t/ t ÷t/uρ $ tΒ tβθ åκtJ ô±o„ { )أي اإلميان والتوبـة والرجـوع إىل        )٧ ،

$  {نعيم الدنيا وزهرهتا،    : وقيل. الدنيا yϑ x. Ÿ≅ Ïè èù ΝÎγ Ïã$ u‹ô© r'Î/ { )يعين بنظرائهم، ومـن     )١ ،

                                                 
 . ٥٢: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٥٢: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٥٢: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة سبأ آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة سبأ آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة سبأ آية ) ٦(
 . ٥٤: سورة سبأ آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٦٩ 

≅ÏiΒ ã  {كان على مثل حاهلم من الكفار،        ö6 s% 4 { )أي مل يقبل منهم اإلميان والتوبـة       . )٢

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ  {يف وقت اليأس،     çΡ% x. ’ Îû 7e7 x© { )من البعث ونزول العذاب هبم،       )٣ ،}  ¤=ƒ Ì•Β 

 . التهمة، موقع هلم الريبة و)٤( } ∪⊇∋∩

                                                                                                                                            
 . ٥٤: سورة سبأ آية ) ١(
 . ٥٤: سورة سبأ آية ) ٢(
 . ٥٤: سورة سبأ آية ) ٣(
 . ٥٤: سورة سبأ آية ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٠ 

 سورة فاطر  )٣٥(
قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطِر السََّماَواِت َوالْأَْرِض َجاِعِل الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجِنَحٍة َمثَْنى 

 ... َوثُلَاثَ َوُرَباَع
]١ [}  ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )خالقهما ومبدعها على غري )١ ،

%È≅Ïã  {مثـال سبـق،  y` Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& { )ذوي أجنحة )٢ }  4‘oΨ ÷V¨Β 

y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 4 { )بعضهم له جناحان وبعضهم له ثالثة أجنحة : ، قال قتادة ومقاتل)٣

“ß‰ƒÌ  {وبعضهم له أربعة أجنحة، ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله،  tƒ ’Îû È,ù= sƒ ø: $# $ tΒ â!$ t±o„ 

“ô‰s)s9 3  {  ، وقال ابن مسعود يف قوله)٤( } 4 r&u‘ ôÏΒ ÏM≈ tƒ#u Ïµ În/u‘ #“ uö9 ä3ø9$# ∩⊇∇∪ { )٥( ،

له ستمائة جناح، وقال ابن شهاب يف قوله يزيد يف اخللق ما رأى جربيل يف صورته : قال
هـو العقـل : وقيل. هو املالحـة يف العينني: وعن قتادة قال. حسن الصوت: يشاء قال
’βÎ) ©!$# 4¨  {. والتمييز n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∪ { )٦( . 

]٢ [}  $ ¨Β Ëx tG øtƒ ª!$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ { )من مطر ورزق، : ، قيل)٧}  Ÿξ sù y7 Å¡ôϑãΒ 

$ yγ s9 ( { )ال يستطيع أحد حبسها، )٨ ،}  $ tΒ uρ ô7Å¡ôϑ ãƒ Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ …çµ s9 .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ 4 uθ èδ uρ 

â“ƒ Í•yè ø9$# { )فيما أمسك )١ ،}  ãΛ Å3pt ø:  . ، فيما أرسل من مطر ورزق)٢( } ∪⊅∩ #$
                                                 

 . ١: سورة فاطر آية ) ١(
 . ١: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٨: سورة النجم آية ) ٥(
 . ١: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٢: طر آية سورة فا) ٧(
 . ٢: سورة فاطر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧١ 

]٣ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ 4 ö≅ yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$# { )قرأ محزة )٣ 

  {والكسائي غَْيِر جبر الراء، وقرأ اآلخرون برفعها على معىن هل خالق غري اهللا،ألن 
ôÏΒ { )أنه قال ال خالق غري اهللا،  زيادة، وهذا استفهام على طريق التقرير ك)٤}  

Νä3è% ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )أي من السماء املطر ومن األرض النبات، )٥ ،}  Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ ( 4† ¯Τr'sù šχθä3sù÷σè? ∩⊂∪ { )٦( . 

 ... قوله تعاىل َوِإنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوِإلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر
]٤ [}  β Î)uρ š‚θç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù ôMt/Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% 4 { )يعزي نبيه)٧ ،  }  ’ n<Î)uρ 

«!$# ßìy_ öè? â‘θãΒ W{$# ∩⊆∪ { )٨( . 

]٥ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym ( { )يعين وعد القيامة، )٩ ،}  Ÿξ sù ãΝä3¯Ρ§äó s? 

äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿω uρ Νä3¯Ρ§äó tƒ «!$$ Î/ â‘ρátó ø9$# ∩∈∪ { )وهو الشيطان)١٠ ، . 

                                                                                                                                            
 . ٢: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٢: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٣: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٣: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٤: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٤: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٥: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ٥:  سورة فاطر آية )١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٢ 

]٦ [}  ¨β Î) z≈ sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρß‰tã çνρ ä‹Ïƒ ªB$$ sù #‡ρ ß‰tã 4 { )أي عادوه بطاعة اهللا وال )١ ،

$  {تطيعوه،  yϑ ¯ΡÎ) (#θãã ô‰tƒ …çµ t/÷“ Ïm { )أي أشياعه وأولياءه )٢ ،}  (#θ çΡθ ä3u‹Ï9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& 

ÎÏè  : ، أي ليكونوا يف السعري، مث بني حال مرافقيه وخمالفيه فقال)٣( } ∪∌∩ 9$#¡¡

]٧ [}  t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. öΝçλm; Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ( t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Μ çλm; ×ο tÏøó ¨Β 

Öô_ r&uρ îÎ6 x. ∩∠∪ { )٤( . 

yϑ  {: قوله تعاىل] ٨[ sùr& t Éi ã— …çµ s9 âþθ ß™ Ï& Î#uΗ xå { )نزلت يف أيب : ، قال ابن عباس)٥

وقال . نزلت يف أصحاب األهواء والبدع: جبريجهل ومشركي مكة، وقال سعيد بن 
منهم اخلوارج الذين يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم فأما أهل الكبائر فليسوا منهم : قتادة

yϑ  {ألهنم ال يستحلون الكبائر،  sùr& t Éi ã— { )وحسن ) عليه(  شبه وموه)٦}  …çµ s9 âþθ ß™ 

Ï& Î#uΗ xå { )أي قبيح عمله، )٧ }  çν#utsù $ YΖ|¡ym ( { )زين له الشيطان ذلك بالوسواس، )٨ ،

أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه اهللا فرأى : ويف اآلية حذف جمازه
*βÎ¨  {احلق حقا والباطل باطال،  sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ tΒ â!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ tΒ â!$ t±o„ ( { )وقيـل)٩ ، :

                                                 
 . ٦: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٦: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٦: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٧: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٣ 

Ÿξsù ó=yδ  {: جوابـه حتت قوله õ‹s? y7 Ý¡øtΡ öΝÍκö n= tã BN≡uy£ ym 4 { )فيكون معناه أفمن زين )١ ،

ة، أي تتحسر عليه فال تذهب نفسك له سوء عمله فأضله اهللا ذهبت نفسك عليه حسر
أفمن زين له سوء عمله : فيه تقدمي وتأخري جمازه: وقال احلسن بن الفضل. عليهم حسرات

فراه حسنا فال تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، 
م إن مل ال هتتم بكفرهم وهالكه: واحلسرة شدة احلزن على ما فات من األمر، ومعىن اآلية

β¨  {يؤمنوا، قرأ أبو جعفر فال تذهب بضم التاء وكسر اهلاء نفسك نصب،  Î) ©!$# 7ΛÎ= tæ $ yϑ Î/ 

tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩∇∪ { )٢( . 

]٩ [}  ª!$#uρ ü“ Ï%©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& yx≈ tƒ Ìh9$# çÏWçF sù $ \/$ pt x çµ≈oΨ ø)Ý¡sù 4’ n< Î) 7$ s#t/ ;M Íh‹¨Β $ uΖ÷ u‹ôm r'sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# 

y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. â‘θà±–Ψ9$# ∩∪ { )من القبور)٣  . 

% }  tΒ tβ قوله] ١٠[ x. ß‰ƒ Ìãƒ nο ¨“ Ïè ø9$# ¬Tsù äο ¢•Ïè ø9$# $ ·è‹ÏΗ sd 4 { )معىن : ، وقال الفراء)٤

من كان يريد العزة : اآلية من كان يريد أن يعلم ملن العزة فلله العزة مجيعا، وقال قتادة
اء إىل طاعة من له العزة، أي فليطلب العزة من عند اهللا الدع: فليتعزز بطاعة اهللا، معناه

من كان يريد املال فاملال لفالن، أي فليطلبه من عنده وذلك أن : بطاعته، كما يقال
ρ#)  {: الكفار عبدوا األصنام وطلبوا هبا التعزز كما قال اهللا ä‹sƒ ªB$#uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u 

(#θ çΡθ ä3u‹Ïj9 öΝçλm; #x“ Ïã ∩∇⊇∪ { )٥( }  ξ x. 4 { )وقال)٦ ، :}  t Ï% ©!$# tβρä‹Ï‚ −Ftƒ t ÍÏ≈ s3ø9$# u!$ uŠÏ9÷ρ r& 

                                                 
 . ٨ :سورة فاطر آية ) ١(
 . ٨: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٩: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٨١: سورة مرمي آية ) ٥(
 . ٨٢: سورة مرمي آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٤ 

ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 šχθ äótG ö; tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο ¨“ Ïè ø9$# ¨βÎ* sù nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ YèŠÏΗ sd ∩⊇⊂∪ { )١( ،}  
Ïµ ø‹s9Î) { )أي إىل اهللا)٢ ، ،}  ß‰yèóÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# { )وهو قوله ال إله إال اهللا، وقيل)٣ ، :

الكلم الطيب ذكر : سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وقيل: هو قول الرجل
ã≅yϑ  {: قوله. إليه يصعد الكلم الطيب أي يقبل اهللا الكلم الطيب: قتادةوعن . اهللا yè ø9$#uρ 

ßx Î=≈¢Á9$# …çµ ãè sùötƒ 4 { )أي يرفع العمل الصاحل الكلم الطيب، فاهلاء يف قوله يرفعه راجعة )٤ ،

. ىل الكلم الطيب، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وعكرمة وأكثر املفسرينإ
الكلم الطيب ذكر اهللا والعمل الصاحل أداء فرائضه، فمن ذكر اهللا ومل : وقال احلسن وقتادة

يؤد فرائضه رد كالمه على عمله، وليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي ولكن ما وقر يف 
عمال، فمن قال حسنا وعمل غري صاحل رد اهللا عليه قوله، ومن قال القلوب وصدقته األ

Ïµ  {: حسنا وعمل صاحلا يرفعه العمل ذلك بأن اهللا يقول ø‹s9Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yè ø9$#uρ 

ßx Î=≈¢Á9$# …çµ ãè sùötƒ 4 { )وجاء يف احلديث)٥ ، :}  ال يقبل اهللا قوال إال بعمل وال قوال وال

اهلاء يف قوله يرفعه راجعة إىل العمل الصاحل أي الكلم :  وقال قوم)٦( } عمال إال بنية

الصاحل فال يقبل عمل إال أن يكون صادرا عن التوحيد، وهذا معىن الطيب يرفع العمل 
العمل الصاحل يرفعه اهللا عز :  معناه الرفع من صفة اهللا: قول الكليب ومقاتل، وقيل

العمل الصاحل اخلالص يعين أن اإلخالص سبب قبول : وقال سفيان بن عيينة. وجل

                                                 
 . ١٣٩: سورة النساء آية ) ١(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٥(
 ٨٠ ص٢٢هكذا رواه البغوي بغري سنده، وتبعه عليه اخلازن يف تفسريه، وذكر اإلمام الطربي يف تفسريه ج ) ٦(

 . أوله وعزاه لقتادة



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٥ 

≅ }  ö اخلريات من األقوال واألفعال، دليله قوله yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈|¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ 

ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )فجعل نقيض الصاحل الشرك والرياء، )١ ،}  zƒ Ï% ©!$#uρ tβρãä3ôϑ tƒ 

ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# { )وقال . يعين الشرك: وقال مقاتل. أي الذين يعملون السيئات: ، قال الكليب)٢

 øŒÎ)uρ  {:  يف دار الندوة، كما قال اهللا تعاىل يعين الذين مكروا برسول اهللا: أبو العالية

ãä3ôϑ tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρãxx. x8θ çG Î6 ø[ãŠÏ9 { )هم أصحاب : ، وقال جماهد وشهر بن حوشب)٣

#<öΝçλm; Ò  {. الرياء x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ( ãõ3tΒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& uθ èδ â‘θ ç7tƒ ∩⊇⊃∪ { )يبطل ويهلك يف اآلخرة)٤ ، . 

= }  ª!$#uρ /ä3s)n قـوله] ١١[ s{ ÏiΒ 5># tè? { )أي آدم، )٥ ،}  §ΝèO ÏΒ 

7π xõÜœΡ { )يعين نسله، )٦ ،}  ¢ΟèO ö/ä3n= yè y_ % [`≡uρ ø— r& 4 { )ذكرانا وإناثا )٧ }  $ tΒ uρ ã≅Ïϑ øt rB ôÏΒ 

4 s\Ρé& Ÿω uρ ßìŸÒ s? ω Î) Ïµ Ïϑ ù=Ïè Î/ 4 $ tΒ uρ ã£ϑ yè ãƒ ÏΒ 9£ϑ yè •Β { )ال يطول عمره، )٨ ،}  Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ 

ÿÍν Ìßϑ ãã { )عندي درهم ونصفه أي نصف : ، يعين من عمر آخر، كما يقال لفالن)٩

                                                 
 . ١١٠: سورة الكهف آية ) ١(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٠: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١١: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ١١: ة فاطر آية سور) ٦(
 . ١١: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ١١: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ١١: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٦ 

ω  {درهم آخر،  Î) ’Îû A=≈ tFÏ. 4 { )منصرف إىل األول قوله وال ينقص من عمره : ، وقيل)١

}  ¨β Î) y7Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊇⊇∪ { )أي كتابة األجل واألعمار على اهللا هني)٢ ، . 

 ... َشَراُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌجقوله تعاىل َوَما َيْسَتِوي الَْبْحَراِن َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َساِئغٌ 
$  {: قـوله تعاىل] ١٢[ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ Èβ#tós t7ø9$# { )يعين العذب واملاحل مث ذكرمها )٣ ،

≈›x#  {فقال،  yδ Ò> õ‹tã ÔN# tèù { )طيب، )٤ ،}  ÔÍ← !$ y™ …çµç/# uŸ° { )أي جائز يف اخللق )٥ 

≈›x#  {هينء،  yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y é̀& ( { )هو املر: وقال الضحاك. ، شديد امللوحة)٦ .}  ÏΒ uρ 

9e≅ ä. tβθè= à2 ù's? $ Vϑ ós s9 $wƒ ÌsÛ { )يتـان مـن العذب واملاحل مجيعا ، يعين احل)٧}  
tβθ ã_Ì÷‚ tFó¡n@ uρ Zπ uŠù= Ïm { )أي من املاحل دون العذب، )٨ ،}  $ yγ tΡθ Ý¡t6 ù= s? ( { )يعين اللؤلؤ)٩ ، .

  {نسب اللؤلؤ إليهمـا، عيـون عذبة متتزج بامللح فيكون اللؤلؤ من ذلك، : وقيل
“ ts?uρ y7ù= àø9$# ÏµŠÏù tÅz# uθ tΒ { )ومدبرة بريح واحدة، ، جواري مقبلة )١٠}  (#θäó tG ö; tG Ï9 ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù { )بالتجارة، )١١ ،}  öΝä3¯= yè s9uρ šχρ ãà6ô±n@ ∩⊇⊄∪ { )اهللا على نعمه)١  . 

                                                 
 . ١١: سورة فاطر آية ) ١(
 . ١١: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ١٢:  آية سورة فاطر) ٧(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ١٠(
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٧ 

]١٣ [}  ßk Ï9θ ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’Îû Í‘$ yγ̈Ζ9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ yγ̈Ζ9$# ’Îû È≅ ø‹©9$# t¤‚ y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ @≅ à2 

“ Ìøgs† 9≅ y_ L{ ‘wΚ |¡•Β 4 ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ çµ s9 Û ù= ßϑ ø9$# 4 t Ï% ©!$#uρ šχθ ããô‰s? ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ { )٢( ،

$  {يعين األصنام،  tΒ šχθ ä3Î= ÷Κtƒ ÏΒ AÏϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪ { )وهو لفافة النواة، وهي القشرة )٣ ،

 . ة اليت تكون على النواةالرقيق

]١٤ [}  β Î) óΟèδθ ãã ô‰s? { )يعين إن تدعوا األصنام، )٤ ،}  Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡o„ ö/ä.u!$ tã ßŠ öθ s9uρ 

(#θ ãèÏÿ xœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ö/ä3s9 ( { )ما أجابوكم، )٥ ،}  tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρãàõ3tƒ öΝä3Å2 ÷Å³Î0 

Ÿω  {. ما كنتم إيانا تعبدون:  عبادتكـم إياها، يقولون، يتربءون منكـم ومن)٦( } 4 uρ 

y7 ã∞Îm; uΖãƒ ã≅÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪ { )يعين نفسه أي ال ينبئك أحد مثلي خيرب عامل باألشياء)٧ ، . 

]١٥ [}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ÞΟçFΡr& â!#ts)àø9$# ’ n< Î) «!$# ( { )إىل فضـل اهللا والفقري )٨ ،

ª!$#uρ uθ  {احملتاج،  èδ  Í_ tó ø9$# ß‰‹Ïϑ ys ø9$# ∩⊇∈∪ { )الغين عن خلقه احملمود يف إحسانه إليهم)٩ ، . 

]١٧، ١٦ [}  βÎ) ù't±o„ öΝà6ö7Ïδ õ‹ãƒ ÏNù'tƒ uρ 9,ù= sƒ ¿2 7‰ƒ Ï‰y` ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# 9“ƒ Í•yè Î/ 

 . ، شديد)١( } ∪∠⊆∩

                                                                                                                                            
 . ١٢: سورة فاطر آية ) ١(
 . ١٣: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٣: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٤: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٤: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ١٤ :سورة فاطر آية ) ٦(
 . ١٤: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ١٥: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ١٥: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٨ 

]١٨ [}  Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t÷z é& 4 β Î)uρ äí ô‰s? î' s#s)÷WãΒ { )أي نفس مثقلة بذنوهبا )٢ ،

’4  {غريها،  n< Î) $ yγ Î= ÷Η¿q { )أي محل ما عليها من الذنوب، )٣ ،}  Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷ΖÏΒ Öó x« öθ s9uρ 

tβ% x. #sŒ #’ n1öè% 3 { )قال ابن . لو كان املدعو ذا قرابة له ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه، أي و)٤

ال أستطيع : يا بين امحل عين بعض ذنويب، فيقول: يلقى األب واألم ابنه فيقول: عباس
$  {. حسيب ما علي yϑ ¯ΡÎ) â‘ É‹Ζè? t Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒ s† { )خيافون، )٥ ،}  Νåκ®5u‘ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ { )٦( ،

  {تأويله أي إنذارك إمنا ينفع الذين خيشون رهبم بالغيب، : وقال األخفش. ومل يروه
(#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 4 tΒ uρ 4’ ª1t“ s? { )أصلح وعمل خريا، )٧ ،}  $ yϑ ¯ΡÎ* sù 4’ ª1u”tItƒ Ïµ Å¡øuΖÏ9 4 { )٨( ،

>n’  {ثوابه، هلا  Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∇∪ { )٩( . 

 ... قوله تعاىل َوَما َيْسَتِوي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري َولَا الظُّلَُماُت َولَا النُّوُر َولَا الظِّلُّ َولَا الَْحُروُر
]١٩ [}  $ tΒ uρ “ Èθ tGó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# çÅÁ t7ø9$#uρ ∩⊇∪ { )وقيل. ، يعين اجلاهل والعامل)١٠ :

 . األعمى عن اهلدى والبصري باهلدى، أي املؤمن واملشرك
]٢٠ [}  Ÿω uρ àM≈yϑ è= —à9$# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ { )يعين الكفر واإلميان)١ ، . 

                                                                                                                                            
 . ١٧ - ١٦:سورة فاطر آية ) ١(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ١٨: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ١٩: سورة فاطر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٧٩ 

]٢١ [}  Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρ ãpt ø: احلرور : ، يعين اجلنة والنار، قال ابن عباس)٢( } ∪⊆⊅∩ #$

 . احلرور يكون بالنهار مع الشمس: وقيل. الريح احلارة بالليل والسموم بالنهار

]٢٢ [}  $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ â!$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$# 4 { )وقيل. ، يعين املؤمنني والكفار)٣ :

β¨  {. العلماء واجلهال Î) ©!$# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ â!$ t±o„ ( { )حىت يتعظ وجييب، )٤ ،}  !$ tΒ uρ |MΡr& 

8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9$# ∩⊄⊄∪ { )لقبور حني مل ، يعين الكفار شبههـم باألموات يف ا)٥

 . جييبوا

]٢٣ [}  ÷β Î) |MΡr& ω Î) íƒ É‹tΡ ∩⊄⊂∪ { )ما أنت إال منذر ختوفهم بالنار)٦ ، . 

]٢٤ [}  !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& Èd,pt ø: $$ Î/ #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ 4 β Î)uρ ôÏiΒ >π ¨Β é& { )ما من أمة فيما مضى )٧ ،

}  ω Î) Ÿξ yz { )سلف، )٨ ،}  $ pκ Ïù Öƒ É‹tΡ ∩⊄⊆∪ { )نيب منذر)٩ ، . 

]٢٥ [}  β Î)uρ š‚θ ç/Éj‹s3ãƒ ô‰s)sù z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% öΝåκøEu!% y` Νßγ è=ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ 

Ìç/–“9$$ Î/uρ { )تب ، بالك)١٠}  É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/uρ ÎÏΨ ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ { )الواضح كرر ذكر الكتاب بعد )١ ،

 . ذكر الزبر على طريق التأكيد

                                                                                                                                            
 . ٢٠: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٢١: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٢٢: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٢٢: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٢٢: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ٢٥: سورة فاطر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٠ 

]٢٦ [}  ¢ΟèO ßNõ‹s{ r& t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ( y#ø‹s3sù šχ% x. ÎÅ3tΡ ∩⊄∉∪ { )أي إنكاري)٢ ، . 

]٢٧ [}  óΟs9r& ts? ¨β r& ©!$# tΑt“Ρr& zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ $ oΨ ô_ t÷z r'sù Ïµ Î/ ;N≡tyϑ rO $ ¸Î= tFøƒ ’Χ $ pκçΞ≡uθ ø9r& 4 zÏΒ uρ 

ÉΑ$ t6 Éf ø9$# 7Šy‰ã` { )طرق وخطط واحدهتا جدة مثل مدة ومدد، )٣ }  ÖÙ‹Î/ Öôϑ ãm uρ ì#Î= tFøƒ ’Χ 

$ pκçΞ≡uθ ø9r& Ü=ŠÎ/# {xî uρ ×Šθ ß™ ∩⊄∠∪ { )أسود :  سود غرابيب على التقدمي والتأخري، يقال، يعين)٤

 . غربيب أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب، أي طرائق سود

]٢٨ [}  š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# Å_U!#uρ ¤$! $#uρ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ ì#Î= tFøƒ èΧ …çµ çΡ≡uθ ø9r& { )ذكر الكناية ألجل )٥ ،

ومن الناس والدواب واألنعام ما هو : رد الكناية إىل ما يف اإلضمار، جمازه: من، وقيل
š  {خمتلف ألوانه،  Ï9≡x‹x. 3 { )ار واجلبال، ومت الكالم ، يعين كما اختلف ألوان الثم)٦

$  {: هاهنا مث ابتدأ فقال yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )يريد : ، قال ابن عباس)٧

لو تعلمون ما أعلم  {  اين قال النيبإمنا خيافين من خلقي من علم جربويت وعزيت وسلط

كفى خبشية اهللا علما وكفى : وقال مسروق. )٩( )٨( } لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا

                                                                                                                                            
 . ٢٥: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٢٦: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ٧(
لك ١ / ٤ ) ٢٣٥٩(  ومسلم يف الفضائل برقم ٢٨٠ / ٩٠٨(، مسلم الكسوف )٩٩٧(اري اجلمعة البخ) ٨(

 ). ٤٤٤(النداء للصالة 
 . ١٨٢٣ / ٤ ) ٢٣٥٩(  ومسلم يف الفضائل برقم ٢٨٠ / ٨قطعة من حديث رواه البخاري يف التفسري ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨١ 

χ  {باالغترار باهللا جهال  Î) ©!$# î“ƒ Í•tã î‘θàxî ∩⊄∇∪ { )أي عزيز يف ملكه غفور )١ ،

 . لذنوب عباده

β¨  {: قوله تعاىل] ٢٩[ Î) t Ï% ©!$# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# { )قـرأوا القرآن، ، يعين)٢ }  
(#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ ötƒ Zο t≈ pgÏB ©9 u‘θ ç7s? ∩⊄∪ { )لن )٣ ،

قولـه يرجـون : تجارة ما وعد اهللا من الثواب، قال الفراءتفسد ولن هتلك، واملراد من ال
βÎ) t¨  {: جواب لقوله Ï% ©!$# šχθè= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# { )٤( . 

]٣٠ [}  óΟßγ uŠÏjùuθ ã‹Ï9 öΝèδ u‘θ ã_ é& { )جزاء أعماهلم بالثواب، )٥ ،}  Νèδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 

çµ…  {يعين سوى الثواب مما مل تر عني ومل تسمع أذن، : ، قال ابن عبـاس)٦( } 4 ¯ΡÎ) 

Ö‘θ àxî Ö‘θ à6x© ∩⊂⊃∪ { )يغفر العظيم من ذنوهبم ويشكر اليسري من : ، قال ابن عباس)٧

 . أعماهلم
 ... قوله تعاىل َوالَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك ِمَن الِْكَتاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه

]٣١ [}  ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) zÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# { )يعين القرآن، )٨ ،}  uθèδ ‘,ys ø9$# 

$ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 3 { )من الكتب، )٩ ،}  ¨β Î) ©!$# Íν ÏŠ$ t6 Ïè Î/ 7Î6 sƒ m: ×ÅÁ t/ ∩⊂⊇∪ { )١(. 
                                                 

 . ٢٨: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٢٩: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٢٩:  آية سورة فاطر) ٣(
 . ٢٩: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٣٠: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٣٠: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٣١: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٣١: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٢ 

]٣٢ [}  §ΝèO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# { )يعين الكتاب الذي أنزلنا إليك الذي ذكر يف )٢ ،

t  {اآلية األوىل وهو القرآن جعلناه ينتهي إىل،  Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( { )وجيوز )٣ ،

%ΟèO tβ¢  {:  مبعىن الواو، أي وأورثنا، كقوله)٤( } ΝèO§  {أن يكون  x. zÏΒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u { )أي وكان من الذين آمنوا، ومعىن أورثنا أعطينا ألن املرياث عطاء، قاله )٥ ،

 . جماهد
أورثنا أي أخرنا، ومنه املرياث ألنه أخر عن امليت، ومعناه أخرنا القرآن عن : وقيل

يريد أمة :  من عبادنا، قال ابن عباساألمم السالفة وأعطيناكموه، وأهلنا له الذين اصطفينا
óΟßγ  {:  مث قسمهم ورتبهم فقال حممد ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟÏ9$ sß Ïµ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁtFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ 

ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ { )سرون يف معىن الظامل واملقتصد والسابق، فقال أبو الدرداء اختلف املف)٦ :

أما السابق باخلريات فيدخل اجلنة بغري  {:  يقول حني قرأ هذه اآلية مسعت رسول اهللا

ا يسريا، وأما الظامل لنفسه فيحبس يف املقام حىت حساب، وأما املقتصد فيحاسب حساب
θ#)  {:  مث قرأ هذه اآلية)٧( } يدخله اهلم، مث يدخل اجلنة ä9$ s% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $̈Ψ tã 

tβ t“ pt ø: $# ( χ Î) $ uΖ−/u‘ Ö‘θàtó s9 î‘θ ä3x© ∩⊂⊆∪ { )سألت عائشة عن قول : وقال عقبة بن صهبان. )٨

                                                                                                                                            
 . ٣١: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣٢ :سورة فاطر آية ) ٤(
 . ١٧: سورة البلد آية ) ٥(
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ٦(
 / ٢٢ والطربي ٤٢٦ / ٢وأخرجه احلاكم . رواه الطرباين وأمحد باختصار: ٩٥ / ٧قال اهليثمي يف اجملمع ) ٧(

١٣٧ . 
 . ٣٤: سورة فاطر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٣ 

$  }  §ΝèO اهللا uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( { )يا بين:  اآلية، فقالت)١ 

 وشهد له رسول  كلهم يف اجلنة أما السابق باخلريات فمن مضى على عهد رسول اهللا
 باجلنة، وأما املقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حىت حلق به، وأما الظامل لنفسه  اهللا

فمنهم ظامل لنفسه : وقال جماهد واحلسن وقتادة. فمثلي ومثلكـم، فجعلت نفسها معنا
هم مقتصد هم أصحاب امليمنة، ومنهم سابق باخلريات هم وهم أصحاب املشأمة، ومن

املؤمن املخلص، : السابق: وعن ابن عباس قال. السابقون املقربون من الناس كلهم
الكافر نعمة اهللا غري اجلاحـد هلا، ألنه حكم للثالثة بدخول : املرائي، والظامل: واملقتصد
àM≈̈Ζy_ 5β  {: اجلنة فقال ô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ { )يذكر ذلك عن احلسن، : ، وقال بعضهم)٢

السابق من رجحت حسناته على سيئاته، واملقتصد من استوت حسناته وسيئاته، : قال
خريا من باطنه، الظامل من كان ظاهره : وقيل. والظامل من رجحت سيئاته على حسناته

الظامل : واملقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه، والسابق الذي باطنه خري من ظاهره، وقيل
من وحد اهللا بلسانه ومل يوافق فعله قوله، واملقتصد من وحد اهللا بلسانه وأطاعه جبوارحه، 

الظامل التايل : وقيل. والسابق من وحد اهللا بلسانه وأطاعه جبوارحه وأخلص له عمله
: وقيل. للقرآن، واملقتصد القارئ له العامل به، والسابق القارئ له العامل به العامل مبا فيه

الظامل أصحاب الكبائر واملقتصد أصحاب الصغائر، والسابق الذي مل يرتكب كبرية وال 
السابق العامل، واملقتصد املتعلم، والظامل اجلاهل وقال : صغرية، وقال سهل بن عبد اهللا

املراد منه املنافق، فعلى هذا ال يدخل : وقيل. راد بالظامل الكافر ذكره الكليبامل: بعضهم
≈àM  {: الظامل يف قوله ¨Ζy_ 5βô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ { )ومحل هذا القائل االصطفاء على )٣ 

واألول هو املشهـور أن املراد .  اخللقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتباالصطفاء يف

                                                 
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٣: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة فاطر آية ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٤ 

öΝåκ÷]ÏΒ  {: قوله. من مجيعهم املؤمنون، وعليه عامة أهل العلم uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ { )أي)١  :

Èβ  {ق إىل اجلنة وإىل رمحة اهللا باخلريات أي باألعمال الصاحلات، ساب øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )٢( ،

š  {أي أمر اهللا وإرادته،  Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅ôÒ xø9$# çÎ7x6ø9$# ∩⊂⊄∪ { )يعين إيراثهم الكتاب)٣ ، . 

àM≈̈Ζy_ 5β  {: مث أخرب بثواهبم فقال] ٣٣[ ô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ { )ف ، يعين األصنا)٤

بضم الياء وفتح اخلاء، وقرأ اآلخرون بفتح الياء وضم ) يدخلوهنا( الثالثة، قرأ أبو عمرو
tβ  {اخلاء،  öθ ¯= pt ä† $ pκ Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ÏΒ 5=yδ sŒ #Zσä9÷σä9uρ ( öΝåκÞ$ t7Ï9uρ $ pκ Ïù Öƒ Ìym ∩⊂⊂∪ { )٥( . 

]٣٤ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )أي ويقولون إذا دخلوا اجلنة، )٦ }  ß‰ôϑ pt ø:$# ¬! ü“ Ï% ©!$# |=yδ øŒr& $ ¨Ψtã 

tβ t“ pt ø: : وقال قتادة. حزن النار: قال ابن عباس. ، واحلزن واحد كالبخل والبخل)٧( } ) #$

: وقال عكرمة. حزنوا ألهنما كانوا ال يدرون ما يصنع اهللا هبم: وقال مقاتل. حزن املوت
حزن زوال النعم وتقليب : وقال القاسم. حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات

ما كان حيزهنم يف : وقال الكليب. حزن أهوال يوم القيامة: قلب، وخوف العاقبة، وقيلال
أذهب اهللا عن أهل اجلنة كل األحزان ما كان : الدنيا من أمر يوم القيامة وقال الزجاج

χ  {منها ملعاش أو ملعاد  Î) $ uΖ−/u‘ Ö‘θ àtó s9 î‘θä3x© ∩⊂⊆∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٣٣: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٣٤: سورة فاطر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٥ 

]٣٥ [}  ü“ Ï% ©!$# $ oΨ ¯= ym r& { )أنزلنا، )١ ،}  u‘# yŠ Ïπ tΒ$ s)ßϑ ø9$# { )أي اإلقامة، )٢ ،}  ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù Ÿω $ uΖ¡yϑ tƒ $ pκ Ïù Ò=|Á tΡ { )أي ال يصيبنا فيها عياء وال مشقة، )٣ ،}  Ÿω uρ $ uΖ¡yϑ tƒ $ pκ Ïù 

Ò>θäó ä9 ∩⊂∈∪ { )عياء من التعب)٤ ، . 

t  {: قوله تعاىل] ٣٦[ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. óΟßγ s9 â‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ Ÿω 4 |Óø)ãƒ öΝÎγ öŠn= tæ (#θ è?θßϑ uŠsù { )٥( ،

 }  …çν أي ال يهلكون فيسترحيوا كقوله t“ x.uθ sù 4 y›θ ãΒ 4 |Ós)sù Ïµ ø‹n= tã ( { )أي قتله)٦ ، .

ρ÷#)  {: ال يقضى عليهم املوت فيموتوا، كقوله: وقيل yŠ$ tΡuρ à7 Î=≈yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹Ï9 $ uΖøŠn= tã y7 •/u‘ 

Ÿω  { أي ليقض علينا املوت فنستريح، )٧( } ) uρ ß#¤sƒ ä† Οßγ ÷Ψtã ôÏiΒ $ yγ Î/# x‹tã 4 { )من )٨ ،

y7  {عذاب النار،  Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ ¨≅ ä. 9‘θ àŸ2 ∩⊂∉∪ { )بالياء ) جيزى( ، كافر، قرأ أبو عمرو)٩

وقرأ اآلخرون بالنون وفتحها وضمها وفتح الزاي كُلُّ رفع على غري تسمية الفاعل، 
≅¨  {وكسر الزاي  ä. { )نصب)١٠  . 

                                                 
 . ٣٥: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٥: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ١٥: سورة القصص آية ) ٦(
 . ٧٧: سورة الزخرف آية ) ٧(
 . ٣٦: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٣٦: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ٣٦: سورة فاطر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٦ 

]٣٧ [}  öΝèδ uρ tβθäz ÌsÜóÁ tƒ { )يستغيثون ويصيحون، )١ ،}  $ pκÏù { )وهو )٢ 

$!  {افتعال من الصراخ وهو الصياح يقولون،  uΖ−/u‘ $ oΨô_ Ì÷z r& { )منها من النار، )٣ ،}  
ö≅ yϑ ÷ètΡ $·s Î=≈ |¹ uöxî “ Ï%©!$# $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ ÷ètΡ 4 { )يف الدنيا من الشرك والسيئات، فيقول اهللا )٤ ،

óΟs9uρ  {هلم توبيخا  r& Νä.öÏdϑ yè çΡ $ ¨Β ã2 x‹tG tƒ ÏµŠÏù tΒ t©.x‹s? { )وقال . هو البلوغ: ، قيل)٥

ستون : وقال ابن عباس. أربعون سنة: وقال احلسن. مثان عشرة سنة: عطاء وقتادة والكليب
مر الذي أعذر اهللا تعاىل إىل ابن آدم، عن أيب هريرة سنة، يروى ذلك عـن علي وهو الع

 )٧( )٦( } أعذر اهللا تعاىل إىل امرئ أخر أجله حىت بلَّغه ستني سنة {:  قال عن النيب
}  ãΝä.u!% y ùρ ãƒ É‹¨Ψ9$# ( { )يعين حممدا)٨ ، وقال . القرآن: وقيل.  هذا قول أكثر املفسرين

: أومل نعمركم حىت شبتم، ويقال: معناه. هو الشيب: عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع
استعدي فقد قرب : تهاما من شعرة تبيض إال قالت ألخ: ويف األثر. الشيب نذير املوت

θ#)  {: قوله. املوت è%ρ ä‹sù $ yϑ sù tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ÏΒ AÅÁ ¯Ρ ∩⊂∠∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣٧ : ٢ / ١سورة فاطر ) ٤(
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ٥(
 ). ٢/٢٧٥(، أمحد )٦٠٥٦(البخاري الرقاق ) ٦(
 . ٢٣٨ / ١١أخرجه البخاري يف الرقاق ) ٧(
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٣٧: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٧ 

]٣٨ [}  χ Î) ©!$# ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# 

∩⊂∇∪ { )١( . 

 ... قوله تعاىل ُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرِض فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه
]٣٩ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# ö/ä3n= yè y_ y#Í×¯≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 { )أي خيلف بعضكـم بعضا، )٢ ،

yϑ  {ورأت فيمن قبلها، ما ينبغي أن تعترب به، . جعلكم أمة خلفت من قبلها: وقيل sù 

txx. Ïµ ø‹n= yè sù …çν ãøä. ( { )أي عليه وبال كفره )٣ ،}  Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t ÍÏ≈ s3ø9$# öΝèδãøä. y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ωÎ) 

$ \Fø)tΒ ( { )غضبا )٤ ،}  Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ t ÍÏ≈ s3ø9$# óΟèδ ãøä. ωÎ) #Y‘$ |¡yz ∩⊂∪ { )٥( . 

]٤٠ [}  ö≅ è% ÷Λä ÷ƒ uu‘ r& ãΝä.u!% x.uà° t Ï% ©!$# tβθãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )أي جعلتموهم )٦ ،

’  {شركائي بزعمكـم يعين األصنام،  ÎΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ôΘr& öΝçλm; Ô8÷Å° ’Îû 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ôΘr& öΝßγ≈ oΨ÷ s?# u $ Y7≈ tG Ï. { )هل أعطينا كفار مكـة كتابا، : ، قال مقاتل)٧}  ôΜßγ sù 

4’ n?tã ;M uΖÉi t/ çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )قرأ ابن كثري وأبو عمرو ومحزة وحفص )٨ ،}  ;M uΖÉi t/ { )على )٩ 

التوحيد، وقرأ اآلخرون بينات على اجلمع، يعين دالئل واضحة منه يف ذلك الكتاب من 

                                                 
 . ٣٨: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٣٩: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٣٩: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٣٩: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٨ 

ö≅t/ β  {ضروب البيان،  Î) ß‰Ïè tƒ { )أي ما يعد، )١ ،}  šχθ ßϑ Î=≈©à9$# ΝåκÝÕ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ ω Î) 

#·‘ρ áäî ∩⊆⊃∪ { )لشيطان يعين ما يعد ا: ، الغرور ما يغر اإلنسان مما ال أصل له، قال مقاتل)٢

 . كفار بين آدم من شفاعة اآلهلة هلم يف اآلخرة غرور وباطل

β¨ *  {: قوله تعاىل] ٤١[ Î) ©!$# Û Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ βr& Ÿωρâ“ s? 4 { )أي)٣ ، :

  {كيال تزوال،  È⌡s9uρ !$ tG s9#y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ôÏΒ 7‰tnr& .ÏiΒ ÿÍν Ï‰÷è t/ 4 { )أي ما ميسكهما أحد )٤ ،

çµ…  {من بعده، أي أحد سواه،  ¯ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym #Y‘θ àxî ∩⊆⊇∪ { )فما معىن ذكر : ، فإن قيل)٥

ألن السماوات واألرض مهت مبا مهت به من عقوبة الكفار فأمسكهما : احللم ههنا؟ قيل
 . اهللا تعاىل عن الزوال حللمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة

]٤٢ [}  (#θ ßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& { )يعين كفار مكة ملا بلغهم أن أهل )٦ ،

لعن اهللا اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم، وأقسموا : الكتاب كذبوا رسلهم قالوا
 فلما  نن أهدى دينا منهم، وذلك قبل مبعث النيبلو أتى رسول اهللا لنكو: باهللا وقالوا

 }  (#θ بعث حممد كذبوه، فأنزل اهللا ßϑ |¡ø% r&uρ «!$$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r&  È⌡s9 öΝèδ u!% y` 

Öƒ É‹tΡ { )رسـول، )٧ ،}  ¨ äðθ ä3u‹©9 3“ y‰÷δ r& ôÏΒ “ y‰÷nÎ) ÄΝtΒ W{$# ( { )يعين من اليهود )٨ ،

                                                 
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٤٠: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٤١: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٤١:  فاطر آية سورة) ٤(
 . ٤١: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة فاطر آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة فاطر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٨٩ 

$  {والنصارى،  £ϑ n= sù öΝèδ u!% y` Öƒ É‹tΡ { )حممد)١ ،  }  $ ¨Β öΝèδ yŠ# y— ω Î) #·‘θ àçΡ ∩⊆⊄∪ { )٢( ،

 . أي ما زادهم جميئه إال تباعدا عن اهلدى

]٤٣ [}  #Y‘$ t6 õ3ÏFó™ $# ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )نصب )٣ ،}  #Y‘$ t6 õ3ÏFó™  على البدل من )٤( } #$

tõ3tΒ  {النفور،  uρ Ã¬ Äh¡¡9$# 4 { )يعين العمل القبيح، أضيف املكر إىل صفته، قال الكليب)٥ ، :

ساكنة اهلمزة ختفيفا ) ومكر السيئ(  وقرأ محزة هو اجتماعهم على الشرك وقتل النيب
Ÿω  {وهي قراءة األعمش،  uρ ß,‹ Ït s† ãõ3yϑ ø9$# à⋅ Äh¡¡9$# { )أي ال حيل وال حييط املكر )٦ ،

ω  {السيئ،  Î) Ï& Î#÷δ r'Î/ 4 { )شرك ال حتل إال عاقبة ال: ، فقتلوا يوم بدر، وقال ابن عباس)٧

ö≅yγ  { إن وبال مكرهم راجع إليهـم،: واملعىن. مبن أشرك sù šχρ ãÝàΖtƒ { )٨( ،

ω  {ينتظرون،  Î) |M̈Ψ ß™ tÏ9̈ρ F{$# 4 { )إال أن يرتل هبم العذاب كما نزل مبن مضى من )٩ ،

=n  {الكفار،  sù y‰ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7s? ( s9uρ y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# ¸ξƒ Èθ øt rB ∩⊆⊂∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٤٢: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٤٢: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٤٣: آية سورة فاطر ) ٦(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٧(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٨(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ٩(
 . ٤٣: سورة فاطر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٩٠ 

]٤٤ [}  óΟs9uρ r& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% (#þθ çΡ% x.uρ £‰x© r& 

öΝåκ÷]ÏΒ Zο§θ è% 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# …çν t“ Éf ÷è ãŠÏ9 { )يعين ليفوت عنه )١ ،}  ÏΒ &ó x« ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. $ VϑŠ Î= tã #\ƒ Ï‰s% ∩⊆⊆∪ { )٢( . 

 ... ُه النَّاَس ِبَما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى ظَْهِرَها ِمْن َدابٍَّةقوله تعاىل َولَْو ُيَؤاِخذُ اللَّ
]٤٥ [}  öθ s9uρ ä‹Åz# xσãƒ ª!$# }¨$ ¨Ψ9$# $ yϑÎ/ (#θ ç7|¡Ÿ2 { )من اجلرائم، )٣ ،}  $ tΒ š‚ ts? 4’ n?tã 

$ yδ Ìôγ sß { )يعين على ظهر األرض كناية عن غري مذكور، )٤ ،}  ÏΒ 7π −/!#yŠ { )كما )٥ ،

  { أهلك اهللا ما على ظهر األرض إال من كان يف سفينة نوح، كان يف زمان نوح
Å6≈ s9uρ öΝèδ ã½jz xσãƒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β ( #sŒÎ* sù u!$ y_ öΝßγ è= y_ r&  χ Î* sù ©!$# tβ% x. Íν ÏŠ$ t6 Ïè Î/ #MÅÁ t/ 

 . يريد أهل طاعته وأهل معصيته: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٦( } ∪∋⊇∩

                                                 
 . ٤٤: سورة فاطر آية ) ١(
 . ٤٤: سورة فاطر آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة فاطر آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة فاطر آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة فاطر آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة فاطر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٩١ 

 سورة يس ) ٣٦(
 ... قوله تعاىل يس َوالقرآن الَْحِكيِم ِإنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني

] ١ [}  û§ƒ ∩⊇∪ { )ون، قرأ بإخفاء النون فيهما ابن عامر والكسائي وأبو بكر )١ ،

) يس( نون والقلم، والباقون يظهرون فيهما، واختلفوا يف تأويل: لف عنه يفوورش خب
قسم، يروى عنه : حسب اختالفهم يف حروف التهجي، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

.  وهو قول احلسن وسعيد بن جبري ومجاعة يا إنسان بلغة طيء، يعين حممدا: أن معناه
 . يا سيد البشر: ر الوراقوقال أبو بك. يا رجل: وقال أبو العالية

]٢ [}  Éβ#uöà)ø9$#uρ ÉΟ‹ Å3pt ø: $# ∩⊄∪ { )٢( . 

]٣ [}  y7 ¨ΡÎ) zÏϑ s9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂∪ { )أقسم اهللا بالقرآن بأن حممدا)٣ ،  من 

Mó¡s9 Wξ|  {: يث قالوااملرسلني، وهو رد على الكفار ح y™ öãΒ 4 { )٤( . 

]٤ [}  4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊆∪ { )هو خرب بعد خرب، أي إنك ملن املرسلني )٥ ،

 . معناه إنك ملن املرسلني الذين هم على صراط مستقيم: وقيل. ستقيموإنك على صراط م

]٥ [}  Ÿ≅ƒÍ”∴s? Í“ƒ Í•yèø9$# ËΛÏm §9$# ∩∈∪ { )قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي )٦ ،

يل بنصب الالم كأنه قال نزل ترتيال، وقرأ اآلخرون بالرفع، أي هو ترت) ترتيل( وحفص
 . العزيز الرحيم

                                                 
 . ١: سورة يس آية ) ١(
 . ٢: سورة يس آية ) ٢(
 . ٣: سورة يس آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة الرعد آية ) ٤(
 . ٤: سورة يس آية ) ٥(
 . ٥: سورة يس آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٠٩٢ 

]٦ [}  u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$̈Β u‘ É‹Ρé& öΝèδ äτ !$ t/# u { )للنفي أي مل ينذر آباؤهم ألن ) ما( :، قيل)١

مبعىن الذي أي لتنذر قوما بالذي أنذر ) ما( وقيل.  قريشا مل يأهتم نيب قبل حممد
ôΜ  {هم، آباؤ ßγ sù tβθè= Ï≈ xî ∩∉∪ { )عن اإلميان والرشد)٢ ، . 

]٧ [}  ô‰s)s9 ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# { )وجب العذاب، )٣ ،}  #’n?tã öΝÏδ ÎsYø.r& ôΜßγ sù Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

≈ôÅ3  {: ، هـذا كقولـه)٤( } ∪∠∩ s9uρ ôM¤)ym èπ yϑ Î= x. É># x‹yè ø9$# ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ { )٥( . 

]٨ [}  $ ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r& Wξ≈ n= øîr& { )هذا على طريق املثل، :  قال أهل املعاين)٦

منعناهم عن اإلميان مبوانع، فجعل األغالل مثال لذلك، قال : ومل يكن هناك غل، أراد
Ÿω  {: عناه إنا حبسناهم عن اإلنفاق يف سبيل اهللا كقوله تعاىلم: الفراء uρ ö≅ yè øgrB x8y‰tƒ 

»' s!θ è= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖãã { )معناه ال متسكها عن النفقة)٧  .}  }‘Îγ sù † n< Î) Èβ$ s%øŒF{$# { )٨( ،

إنا جعلنا : وهي كناية عن األيدي وإن مل جير هلا ذكر ألن الغل جيمع اليد إىل العنق، معناه
Νßγ  {يف أيديهم وأعناقهم أغالال فهي إىل األذقان،  sù tβθ ßs yϑ ø)•Β ∩∇∪ { )املقمح الذي )٩ 

بعري قامح إذا روى من املاء فأقمح إذا رفع رأسه وغض : رفع رأسه وغض بصره، يقال

                                                 
 . ٦: سورة يس آية ) ١(
 . ٦: سورة يس آية ) ٢(
 . ٧: سورة يس آية ) ٣(
 . ٧: سورة يس آية ) ٤(
 . ٧١: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٨: سورة يس آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة اإلسراء آية ) ٧(
 . ٨: سورة يس آية ) ٨(
 . ٨: سورة يس آية ) ٩(
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أراد أن أيديهم ملا غلت إىل أعناقهم رفعت األغالل أذقاهنم : قال األزهري. بصره
 . ل إياهاورءوسهم، فهم مرفوعوا الرءوس برفع األغال

]٩ [}  $ uΖù= yè y_ uρ .ÏΒ È ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& #t‰y™ ôÏΒ uρ óΟÎγ Ïù= yz #t‰y™ { )قرأ محزة والكسائي )١ ،

≈öΝßγ  {بفتح السني، وقرأ اآلخرون بضمها، ) سدا( وحفص oΨ øŠt±øî r'sù { )فأعميناهم )٢ ،

ôΜ  {من التغشية وهي التغطية،  ßγ sù Ÿω tβρçÅÇö7ãƒ ∩∪ { )سبيل اهلدى)٣ ، . 

]١٠ [}  í!#uθ y™ uρ öΝÍκö n= tã öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u ôΘr& óΟs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃∪ { )٤( . 

]١١ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) â‘É‹Ψ è? ÇtΒ yìt7©?$# tò2 Ïe%! ، يعين إمنا ينفع إنذارك من اتبع الذكر )٥( } #$

z  {يعين القرآن فعمل مبا فيه،  Å´ yz uρ z≈ uΗ ÷q§9$# Í=ø‹tó ø9$$ Î/ ( çν ÷Åe³t6 sù ;ο tÏøó yϑ Î/ 9ô_ r&uρ AΟƒ ÍŸ2 

 . ، حسن وهو اجلنة)٦( } ∪⊆⊆∩

]١٢ [}  $̄ΡÎ) ßøt wΥ Ì ÷∏ çΡ 4† tAöθ yϑ ø9$# { )عند البعث، )٧ ،}  Ü=çG ò6tΡuρ $ tΒ 

(#θ ãΒ £‰s% { )من األعمال من خري وشر، )٨ ،}  öΝèδ t≈ rO# uuρ 4 { )أي ما سنوا من سنة )٩ ،

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل  {  حسنة أو سيئة، قال النيب

هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان 
                                                 

 . ٩: سورة يس آية ) ١(
 . ٩: سورة يس آية ) ٢(
 . ٩: سورة يس آية ) ٣(
 . ١٠: سورة يس آية ) ٤(
 . ١١: سورة يس آية ) ٥(
 . ١١: سورة يس آية ) ٦(
 . ١٢: سورة يس آية ) ٧(
 . ١٢: ورة يس آية س) ٨(
 . ١٢: سورة يس آية ) ٩(
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 . )٢( )١( } عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيئا

روي عن أيب . خطاهم إىل املسجد: أي) ونكتب ما قدموا وآثارهم( :قوله: وقال قوم
ونكتب ما ( :شكت بنو سلمة بعد منازهلم من املسجد فأنزل اهللا تعاىل: سعيد اخلدري قال
ä.uρ >ó≅¨  {: قوله تعاىل. )٣( )قدموا وآثارهم x« çµ≈ uΖøŠ|Á ôm r& { )حفظناه وعددناه وبيناه، )٤ 

}  þ’Îû 5Θ$ tΒ Î) &Î7•Β ∩⊇⊄∪ { )وهو اللوح احملفوظ)٥ ، . 

 ... َحاَب الْقَْرَيِة ِإذْ َجاَءَها الُْمْرَسلُونَقوله تعاىل َواْضِرْب لَُهْم َمثَلًا أَْص
< }  ó قوله] ١٣[ ÎôÑ$#uρ Μçλm; ¸ξ sW¨Β |=≈ pt õ¾r& Ïπ tƒ ös)ø9$# { )يعين اذكر هلم شبها مثل )٦ ،

$ (øŒÎ  {حاهلم من قصة أصحاب القرية وهي أنطاكية،  yδ u!% y` tβθ è= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )يعين )٧ ،

 . رسل عيسى عليه الصالة والسالم

$! (øŒÎ  {: فذلك قوله تعاىل] ١٤[ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÍκö s9Î) È÷uΖøO امسهما يوحنا : ، قال وهب)٨( } #$

$  {وبولس،  yϑ èδθ ç/¤‹s3sù $ tΡø— ¨“ yè sù { )يعين فقوينا )٩ ،}  ;]Ï9$ sVÎ/ { )برسول ثالث )١٠ ،
                                                 

، ١ / ٦ واملصنف يف شرح السنة ٧٠٤ / ٢، النسائي الزكاة)٢٦٧٥(، الترمذي العلم )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(
 ٤٧٠٤ / ٢وصححه احلاكم ) حديث حسن غريب (  وقال ٩٤ / ٥١٤٩(، الدارمي املقدمة )٤/٣٥٩(أمحد 

 . ١٥٩ / ٦واملصنف يف شرح السنة 
 . ٤٢٨ / ٢وصححه احلاكم ) حديث حسن غريب (  وقال ٩٤ / ٩أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٣(
 . ١٢: سورة يس آية ) ٤(
 . ١٢: سورة يس آية ) ٥(
 . ١٣: سورة يس آية ) ٦(
 . ١٣: سورة يس آية ) ٧(
 . ١٤: سورة يس آية ) ٨(
 . ١٤: سورة يس آية ) ٩(
 . ١٤: سورة يس آية ) ١٠(
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: بالتخفيف وهو مبعىن األول كقولك) فعززنا( وهو مشعون، وقرأ أبو بكر عن عاصم
: وقال كعب. من عز بز: أي فغلبنا من قوهلم: شددنا وشددنا، بالتخفيف بالتثقيل، وقيل

هللا اإلرسال إليه ألن عيسى إمنا الرسوالن صادق وصدوق، والثالث شلوم، وإمنا أضاف ا
þθ#)  {بعثهم بأمره تعاىل،  ä9$ s)sù { )مجيعا ألهل أنطاكية، )١ ،}  !$ ¯ΡÎ) Νä3ø‹s9Î) tβθè= y™ ó‘∆ 

∩⊇⊆∪ { )٢( . 

]١٥ [}  (#θ ä9$ s% !$ tΒ óΟçFΡr& ω Î) ×|³o0 $ oΨ è=÷WÏiΒ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ß≈ oΗ ÷q§9$# ÏΒ >ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& ω Î) tβθ ç/É‹õ3x? 

 . ، ما أنتم إال كاذبون فيما تزعمون)٣( } ∪∋⊆∩

]١٦ [}  (#θ ä9$ s% $ uΖš/u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$ ¯ΡÎ) óΟä3ö‹s9Î) tβθ è= y™ ößϑ s9 ∩⊇∉∪ { )٤( . 

]١٧ [}  $ tΒ uρ !$ uΖøŠn= tã ω Î) à≈ n= t7ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∠∪ { )٥( . 

]١٨ [}  (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) $ tΡ÷̈ sÜs? öΝä3Î/ ( { )تشاءمنا بكم وذلك أن املطر حبس عنهم )٦ ،

  {أصابنا هذا بشؤمكم، : حني قدم الرسل عليهم، فقالوا È⌡s9 óΟ©9 (#θ ßγ tF⊥ s? ö/ä3§Ψ uΗ äd÷t∴s9 { )٧( ،

Οä3§Ζ¡¡yϑ  {باحلجارة : لنقتلنكم، وقال قتادة u‹s9 uρ $ ¨ΖÏiΒ ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∇∪ { )٨( . 

                                                 
 . ١٤ : سورة يس آية) ١(
 . ١٤: سورة يس آية ) ٢(
 . ١٥: سورة يس آية ) ٣(
 . ١٦: سورة يس آية ) ٤(
 . ١٧: سورة يس آية ) ٥(
 . ١٨: سورة يس آية ) ٦(
 . ١٨: سورة يس آية ) ٧(
 . ١٨: سورة يس آية ) ٨(
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]١٩ [}  (#θ ä9$ s% Νä.âÈ∝ ¯≈ sÛ öΝä3yè ¨Β 4 { )يعين شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم يعين )١ ،

  {شر، حظكم من اخلري وال: وقال ابن عباس والضحاك. أصابكم الشؤم من قبلكم Ér& 

Οè?ôÅe2 èŒ 4 { )إن ذكرمت ووعظتم : ، يعين وعظتم باهللا، وهذا استفهام حمذوف، اجلواب)٢

≅ö  {بفتح اهلمزة امللينة ذكرمت بالتخفيف، ) أن( باهللا تطريمت بنا، وقرأ أبو جعفر t/ óΟçFΡr& ×Πöθ s% 

šχθ èùÍô£•Β ∩⊇∪ { )مشركون جماوزون احلد)٣ ، . 

%! }  u قوله] ٢٠[ y ùρ ôÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ×≅ã_ u‘ 4 të ó¡o„ { )وهو حبيب النجار، )٤ ،

كان رجال يعمل احلرير وكان سقيما فد أسرع : وقال وهب. كان قصارا: وقال السدي
فيه اجلذام، وكان مرتله عند أقصى باب من أبواب املدينة، وكان مؤمنا ذا صدقة جيمع 
ه كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفني، فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصفه، فلما بلغه أن قوم

$tΑ  {قد قصدوا قتل الرسل جاءهم،  s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θ ãèÎ7®?$# šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ { )٥( . 

]٢١ [}  (#θ ãè Î7®?$# tΒ ω ö/ä3é= t↔ ó¡o„ #\ô_ r& Νèδ uρ tβρß‰tG ôγ •Β ∩⊄⊇∪ { )كان حبيب : ، قال قتادة)٦

يف غار يعبد اهللا، فلما بلغه خرب الرسل أتاهم فاظهر دينه، فلما انتهى حبيب إىل الرسل قال 
يا قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا ( :ال، فأقبل على قومه فقال: تسألون عن هذا أجرا؟ قالوا: هلم

وأنت خمالف لديننا ومتابع : ، فلما قال ذلك قالوا له)وهم مهتدونمن ال يسألكم أجرا 
 دين هؤالء الرسل ومؤمن بإهلهم؟ 

                                                 
 . ١٩: سورة يس آية ) ١(
 . ١٩: سورة يس آية ) ٢(
 . ١٩: سورة يس آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة يس آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة يس آية ) ٥(
 . ٢١: سورة يس آية ) ٦(
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$  {: فقال] ٢٢[ tΒ uρ u’Í< Iω ß‰ç7ôã r& “ Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù Ïµø‹s9Î)uρ tβθ ãèy_ öè? ∩⊄⊄∪ { )قرأ محزة )١ ،

أضاف الفطرة إىل نفسه . قيل. بإسكان الياء، واآلخرون بفتحها) ما يل( بويعقو
والرجوع إليهم، ألن الفطرة أثر النعمة، وكانت عليه أظهر، ويف الرجوع معىن الزجر 

 أخذوه فرفعوه إىل امللك، فقال له -اتبعوا املرسلني:  ملا قال-إهنم : وكان هبم أليق وقيل
، يعين وأي شيء يف إذا مل أعبد )وما يل ال أعبد الذي فطرين( :أفأنت تتبعهم؟ فقال: امللك
 . تردون عند البعث فيجزيكـم بأعمالكم) وإليه ترجعون( اخلالق،

]٢٣ [}  ä‹Ïƒ ªBr&u ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ ºπyγ Ï9#u { )مبعىن اإلنكار، أي ال أختذ من دونه ، استفهام)٢ 

β  {آهلة،  Î) Èβ÷ŠÌãƒ ß≈ oΗ ÷q§9$# 9hÛØÎ/ { )بسوء ومكروه، )٣ ،}  ω Çøó è?  Íh_ tã { )ال تدفع )٤ ،

öΝßγ  {عين،  çFyè≈ xx© $\↔ ø‹x© { )أي ال شفاعـة هلا أصال فتغين )٥ }  Ÿω uρ Èβρä‹É)Ζãƒ 

 . ال ينقذون من العذاب لو عذبين اهللا إن فعلت ذلك: ، من ذلك املكروه، وقيل)٦( } ∪⊃⊅∩

]٢٤ [}  þ’ ÎoΤÎ) #]ŒÎ) ’Å∀ ©9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊄⊆∪ { )خطأ ظاهر)٧ ، . 

]٢٥ [}  þ† ÎoΤÎ) àMΖtΒ#u öΝä3În/tÎ/ Èβθ ãèyϑ ó™ $$ sù ∩⊄∈∪ { )يعين فامسـعوا مين، فلما قال )٨ ،

 . ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل واحد فقتلوه

                                                 
 . ٢٢: سورة يس آية ) ١(
 . ٢٣: سورة يس آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة يس آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة يس آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة يس آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة يس آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة يس آية ) ٧(
 . ٢٥: سورة يس آية ) ٨(
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Ÿ≅Š  {: فذلك قوله] ٢٦[ Ï% È≅ äz ÷Š$# sπ̈Ψ pgø: $tΑ  {، فلما أفضى إىل اجلنة، )١( } ) #$ s% 

|M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓöθ s% tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊄∉∪ { )٢( . 

]٢٧ [}  $ yϑ Î/ txxî ’Í< ’În1u‘ { )يعين بغفران ريب يل، )٣ ،}   Í_ n= yè y_ uρ zÏΒ tÏΒ tõ3ßϑ ø9$# 

، متىن أن يعلم قومه أن اهللا غفر له وأكرمه، لريغبوا يف دين الرسل، فلما قتل )٤( } ∪∠⊅∩

حبيب غضب اهللا له وعجل هلم النقمة، فأمر جربيل فصاح هبم صيحة واحدة فماتوا عن 
 . آخرهم
 ...  تعاىل َوَما أَْنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنِزِلَنيقوله

$! *  {: فذلك قوله] ٢٨[ tΒ uρ $ uΖø9t“Ρr& 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθ s% .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ ÏΒ 7‰Ζã_ š∅ ÏiΒ 

Ï!$ yϑ $  {، يعين املالئكة، )٥( } 9$#¡¡ tΒ uρ $ ¨Ζä. t,Î!Í”∴ãΒ ∩⊄∇∪ { )وما كنا نفعل هذا بل األمر )٦ ،

أي على )  على قومه من بعدهوما أنزلنا( معناه: وقيل. يف إهالكهم كان أيسر مما يظنون
قوم حبيب من بعد قتله من جند وما كما مرتلني، نرتهلم على األمم إذا أهلكناهم، 

 . كالطوفان والصاعقة والريح، مث بني عقوبتهم

β  {: فقال تعاىل] ٢٩[ Î) ôM tΡ% x. ωÎ) Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ { )صيحة : ، وقرأ أبو جعفر)٧

أخذ جربيل بعضاديت باب املدينة : قال املفسرون. واحدة، بالرفع جعل الكون مبعىن الوقوع
*sŒÎ#  {مث صاح هبم صيحة واحدة،  sù öΝèδ tβρ ß‰Ïϑ≈ yz ∩⊄∪ { )ميتون)١ ، . 

                                                 
  .٢٦: سورة يس آية ) ١(
 . ٢٦: سورة يس آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة يس آية ) ٣(
 . ٢٧: سورة يس آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة يس آية ) ٥(
 . ٢٨: سورة يس آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة يس آية ) ٧(
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]٣٠ [}  ¸ο uô£ys≈ tƒ ’n?tã ÏŠ$ t6 Ïèø9$# 4 { )يعين يا حسرهتم على أنفسهم : ، قال عكرمة)٢

وندامة وكآبة على ) يا حسرة( :أحدمها يقول اهللا تعاىل: واحلسرة شدة الندامة، وفيه قوالن
ملا : قال أبو العالية.  يؤمنوا بالرسل، واآلخر أنه من قول اهلالكنيالعباد يوم القيامة حني مل

يا حسرة أي ندامة على العباد يعين على العباد يعين الرسل الثالثة : عاينوا العذاب قالوا
احلسرة ال تدعى : قال األزهري. حيث مل يؤمنوا هبم، فتمنوا اإلميان حني مل ينفعهم

يا حسريت ويا عجبا على طريق املبالغة .  العرب تقولوقيل. ودعاؤها تنبيه املخاطبني
أيها العجب هذا وقتك؟ وأيتها احلسرة هذا : والنداء عندهم مبعىن التنبيه، فكأنه يقول

: أوانك؟ حقيقة املعىن أن هذا زمان احلسرة والتعجب، مث بني سبب احلسرة والندامة، فقال
}  $ tΒ ΟÎγŠ Ï?ù'tƒ ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊂⊃∪ { )٣( . 

]٣١ [}  óΟs9r& (#÷ρ ttƒ { )أمل خيربوا يعين أهل مكة، )٤ ،}  ö/x. $ uΖõ3n= ÷δ r& Νßγ n= ö6 s% š∅ ÏiΒ 

Èβρãà)ø9$# { )والقرن أهـل كل عصر، مسوا بذلك القتراهنم يف الوجود، )٥ ،}  öΝåκ̈Ξr& öΝÍκö s9Î) 

Ÿω tβθ ãè Å_ ötƒ ∩⊂⊇∪ { )أي ال يعودون إىل الدنيا فال يعتربون هبم)٦ ، . 

]٣٢ [}  β Î)uρ @≅ ä. $ £ϑ©9 ÓìŠÏΗ sd { )بالتشديد هاهنا ويف ) ملا( ، قرأ عاصم ومحزة)٧

زخرف، ووافق أبو جعفر يف الطارق، وقرأ الزخرف والطارق، وافق ابن عامر إال يف ال
وما : مبعىن إال، تقديره) ملا( مبعىن اجلحد، و) إن( اآلخرون بالتخفيف، فمن شدد جعل

                                                                                                                                            
 . ٢٩: سورة يس آية ) ١(
 . ٣٠: سورة يس آية ) ٢(
 . ٣٠: سورة يس آية ) ٣(
 . ٣١: سورة يس آية ) ٤(
 . ٣١: سورة يس آية ) ٥(
 . ٣١: سورة يس آية ) ٦(
 . ٣٢: سورة يس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٠ 

$  {كل مجيع، : صلة، جمازه) ما( للتحقيق و) إن( كل إال مجيع، ومن خفف جعل uΖ÷ƒ t$ ©! 

tβρ ç|Øøt èΧ ∩⊂⊄∪ { )١( . 

]٣٣ [}  ×π tƒ#uuρ ãΝçλ°; ÞÚö‘ F{$# èπ tG ø‹yϑ ø9$# $ yγ≈ uΖ÷ u‹ôm r& { )باملطر، )٢ ،}  $ oΨô_ {÷z r&uρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ {7ym { )يعنـي احلنطــة والشعري ومـا أشبههمـا، )٣ ،}  çµ ÷ΨÏϑ sù tβθè= à2 ù'tƒ 

 . ، أي من احلب)٤( } ∪⊃⊃∩

]٣٤ [}  $ oΨù= yè y_ uρ $ yγŠ Ïù ;M≈̈Ζy_ { )بساتني، )٥ }  ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5=≈ oΨ ôãr&uρ $ tΡö¤f sùuρ 

$ pκ Ïù { )يف األرض، )٦ ،}  zÏΒ Èβθã‹ãè ø9$# ∩⊂⊆∪ { )٧( . 

]٣٥ [}  (#θ è= à2ù'u‹Ï9 ÏΒ Íν Ìyϑ rO { )أي من الثمر احلاصل باملاء، )٨ ،}  $ tΒ uρ 

çµ ÷G n= Ïϑ tã { )عملته( بغري هاء، وقرأ اآلخرون) عملت( ، قرأ محزة والكسائي وأبو بكر)٩ (

öΝÍγƒ  {باهلاء أي يأكلون من الذي عملته،  Ï‰÷ƒ r& ( { )من الزرع والغرس، واهلاء عائدة )١٠ ،

ما للنفي يف قوله ما عملته أيديهم أي وجدوها : وقيل. اليت هي مبعىن الذي) ما( إىل
: معمولة ومل تعمله أيديهم، وال صنع هلم فيها، وهذا معىن قول الضحاك ومقاتل، وقيل

                                                 
 . ٣٢: سورة يس آية ) ١(
 . ٣٣: سورة يس آية ) ٢(
 . ٣٣: سورة يس آية ) ٣(
 . ٣٣: سورة يس آية ) ٤(
 . ٣٤: سورة يس آية ) ٥(
 . ٣٤: سورة يس آية ) ٦(
 . ٣٤: سورة يس آية ) ٧(
 . ٣٥: سورة يس آية ) ٨(
 . ٣٥: سورة يس آية ) ٩(
 . ٣٥: سورة يس آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠١ 

Ÿξ  {أراد العيون واألهنار اليت مل تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات والنيل وحنوها،  sùr& 

tβρ ãà6ô±o„ ∩⊂∈∪ { )نعمة اهللا)١ ، . 

]٣٦ [}  z≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t,n= y{ yl≡uρ ø— F{$# $ yγ ¯=à2 { )أي األصناف كلها، )٢ ،}  $ £ϑ ÏΒ 

àM Î7/Ψè? ÞÚö‘ F{$# { )من الثمار واحلبوب، )٣ ،}  ôÏΒ uρ óΟÎγ Å¡àΡr& { )يعين الـذكـور )٤ ،

$  {، واإلناث £ϑ ÏΒ uρ Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂∉∪ { )مما خلق من األشياء مع دواب الرب والبحر)٥ ، . 

]٣٧ [}  ×π tƒ#uuρ ãΝßγ ≅ã  {، تدل على قدرتنا، )٦( } 9© ø‹©9$# ã‡n= ó¡nΣ { )نرتع )٧ ،

çµ  {ونكشط،  ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9$# #sŒÎ* sù Νèδ tβθ ßϑ Î= ôà•Β ∩⊂∠∪ { )خلون يف الظلمة، ومعناه نذهب ، دا)٨

النهار وجنيء بالليل، وذلك أن األصل هي الظلمة والنهار داخل عليها، فإذا غربت 
 . الشمس سلخ النهار من الليل، فتظهر الظلمة

]٣٨ [}  ß§ôϑ ¤±9$#uρ “ ÌøgrB 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 $ yγ إىل انتهاء : قيل. ، أي إىل مستقر هلا)٩( } 4 9©

إهنا تسري حىت تنتهي إىل أبعد مغارهبا، مث : وقيل. سريها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة
مستقرها هناية ارتفاعها يف السماء يف : وقيل. ترجع فذلك مستقرها ألهنا ال جتاوزه

                                                 
 . ٣٥: سورة يس آية ) ١(
 . ٣٦: سورة يس آية ) ٢(
 . ٣٦: سورة يس آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة يس آية ) ٤(
 . ٣٦: سورة يس آية ) ٥(
 . ٣٧: سورة يس آية ) ٦(
 . ٣٧: سورة يس آية ) ٧(
 . ٣٧: سورة يس آية ) ٨(
 . ٣٨: سورة يس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٢ 

y7  {الصيف، وهناية هبوطها يف الشتاء،  Ï9≡sŒ ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒÍ•yè ø9$# ÉΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∇∪ { )وروى )١ ،

والشمس جتري ال مستقر هلا، وهي قراءة ابن مسعود أي : عمرو بن دينار عن ابن عباس
 . ال قرار هلا وال وقوف فهي جارية أبدا ذلك تقدير العزيز العليم

]٣٩ [}  tyϑ s)ø9$#uρ çµ≈ tΡö‘ £‰s% { )أي قدرنا له، قرأ ابن كثري ونافع وأهل )٢ ،

ôÏΒ  {: برفع الراء لقوله) القمر( البصـرة uρ Ïµ ÏG≈tƒ#u ã≅ øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 { )٣( ،

$—tΑÎ  {أي قدرنـا القمر، ) قدرناه( :وقرأ اآلخرون بالنصـب لقولـه oΨ tΒ { )وقد )٤ ،

  {: ا صار القمر إىل آخر املنازل دق فذلك قوله فإذ)٥( ذكرنا عددها يف سورة يونس
4 ®L ym yŠ$ tã Èβθã_ óãè ø9$% x. ÉΟƒ Ï‰s)ø9$# ∩⊂∪ { )والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ فإذا )٦ ،

 . ه يف آخر املنازل بهقدم عتق ويبس وتقوس واصفر، فشبه القمر يف دقته وصفرت

]٤٠ [}  Ÿω ß§ôϑ ¤±9$#  Èö t7.⊥ tƒ !$ oλm; β r& x8Í‘ ô‰è? tyϑ s)ø9$# { )أي ال يدخل النهار على )٧ ،

Ÿω  {: و قوله تعاىلالليل قبل انقضائه، وال يدخل الليل على النهار قبل انقضائه، وه uρ ã≅ ø‹©9$# 

ß,Î/$ y™ Í‘$ pκ̈]9$# 4 { )ال : وقيل. ، أي مها يتعاقبان حبساب معلوم ال جييء أحدمها قبل وقته)٨

 يطلع القمر بالنهار وله ضوء، يدخل أحدمها يف سلطان اآلخر، ال يطلع الشمس بالليل وال
ال الشمس ينبغي هلا ( :وقيل. وإذا اجتمعا وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة

                                                 
 . ٣٨: سورة يس آية ) ١(
 . ٣٩: ة يس آية سور) ٢(
 . ٣٧: سورة فصلت آية ) ٣(
 . ٣٩: سورة يس آية ) ٤(
 . من هذا املختصر ) ٣٩٠ص ( انظر هنا ) ٥(
 . ٣٩: سورة يس آية ) ٦(
 . ٤٠: سورة يس آية ) ٧(
 . ٤٠: سورة يس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٣ 

أي ال يتصل ليل ) وال الليل سابق النهار( أي جتتمع معه يف فلك واحد) أن تدرك القمر
≅@  {بليل ال يكون بينهما فاصل،  ä.uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθßs t7ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )جيرون)١ ، . 

 ... قوله تعاىل َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن
]٤١ [}  ×π tƒ#uuρ öΝçλ°; $ ¯Ρr& $ uΖù= uΗ xq öΝåκtJ −ƒ Íh‘èŒ { )واملراد بالذرية اآلباء واألجداد، واسم )٢ ،

’  {الذرية يقع على اآلباء كما يقع على األوالد،  Îû Å7 ù=àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ { )أي )٣ ،

 . د سفينة نوح، وهؤالء من نسل من محل مع نوح، وكانوا يف أصالهبماململوء، وأرا

]٤٢ [}  $ uΖø)n= yz uρ Μ çλm; ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ $ tΒ tβθ ç6 x.ötƒ ∩⊆⊄∪ { )أراد به السفن اليت : ، قيل)٤

ليت جتري يف األهنار فهي يف أراد بالسفن ا: وقيل. عملت بعد سفينة نوح على هيئتها
األهنار كالفلك الكبار يف البحار، هذا قول قتادة والضحاك وغريمها، وروي عن ابن 

وخلقنا هلم من مثله ما يركبون، يعين اإلبل؛ فاإلبل يف الرب كالسفن يف : أنه قال: عباس
 . البحر

]٤٣ [}  β Î)uρ ù't±®Σ öΝßγ ø%Ìøó çΡ Ÿξ sù s†† Ì|À { )أي ال مغيث، )٥ ،}  öΝçλm; Ÿω uρ öΝèδ tβρä‹s)Ζãƒ 

 . وال أحد ينقذهم من عذايب: قال ابن عباس. ، ينجون من الغرق)٦( } ∪⊃⊇∩

]٤٤ [}  ω Î) Zπ tΗôqy‘ $ ¨ΖÏiΒ $ ·è≈tFtΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm ∩⊆⊆∪ { )إىل انقضاء آجاهلم، يعين إال أن )٧ ،

 . يرمحهم وميتعهم إىل حني آجاهلم
                                                 

 . ٤٠: سورة يس آية ) ١(
 . ٤١: سورة يس آية ) ٢(
 . ٤١: سورة يس آية ) ٣(
 . ٤٢: ة سورة يس آي) ٤(
 . ٤٣: سورة يس آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة يس آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة يس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٤ 

]٤٥ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγ s9 (#θ à)®?$# $ tΒ t ÷t/ öΝä3ƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ ÷/ä3xù= yz { )ما : ، قال ابن عباس)١

بني أيديكم يعين اآلخرة، فاعملوا هلا وما خلفكم يعين من الدنيا فاحذروها، وال تغتروا 
ما بني أيديكم وقائع اهللا فيمن كان قبلكم من األمم، وما خلفكم عذاب : وقيل. هبا

=ä3ª/÷  {اآلخرة،  yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊆∈∪ { )إذا قيل هلم هذا : ، واجلـواب حمذوف تقديره)٢

 . أعرضوا عنه، دليله ما بعده

]٤٦ [}  $ tΒ uρ ΝÍκ Ï?ù's? ôÏiΒ 7π tƒ#u ôÏiΒ ÏM≈ tƒ#u öΝÍκÍh5u‘ { )أي داللة على صدق حممد)٣ ،  

}  ω Î) (#θ çΡ% x. $ pκ÷]tã tÅÊ Ì÷è ãΒ ∩⊆∉∪ { )٤( . 

]٤٧ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλm; (#θ à)ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ â/ä3x% y— u‘ ª!$# { )أعطاكــم اهللا، )٥ ،}  tΑ$ s% 

t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 t Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u ãΝÏè ôÜçΡr& { )أنرزق، )٦ ،}  tΒ öθ ©9 â!$ t±o„ ª!$# ÿ…çµ yϑ yèôÛr& { )٧( ،

أنفقوا على املساكني مما زعمتم من أموالكم أنه هللا، : وذلك أن املؤمنني قالوا لكفار مكة
أنطعم أنرزق من لو يشاء اهللا أطعمه : هم وأنعامهم، قالواوهو ما جعلوه هللا من حروث

رزقه، مث مل يرزقه مع قدرته عليه، فنحن نوافق مشيئة اهللا فال نطعم من مل يطعمه اهللا، 
ال نعطي من حرمه اهللا، وهذا الذي يزعمون باطل، : وهذا مما يتمسك به البخالء، يقولون

ء، فمنع الدنيا من الفقري ال خبال وأمر الغين ألن اهللا أغىن بعض اخللق وأفقر بعضهم ابتال
باإلنفاق ال حاجة إىل ماله، ولكن ليبلو الغين بالفقري فيما أمر وفرض له يف مال الغين، وال 

                                                 
 . ٤٥: سورة يس آية ) ١(
 . ٤٥: سورة يس آية ) ٢(
 . ٤٦: سورة يس آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة يس آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة يس آية ) ٥(
 . ٤٧: سورة يس آية ) ٦(
 . ٤٧: سورة يس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٥ 

β÷  {اعتراض ألحد على مشيئة اهللا وحكمه يف خلقه،  Î) óΟçFΡr& ω Î) † Îû 9≅≈n= |Ê &Î7•Β 

ما أنتم إال يف خطإ بني يف اتباعكم حممدا وترك ما : ، يقول الكفار للمؤمنني)١( } ∪∠⊇∩

 . حنن عليه

]٤٨ [}  tβθä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθ ø9$# { )ة والبعث، ، أي القيام)٢}  β Î) óΟçFΖä. 

tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∇∪ { )٣( . 

$  {: قال اهللا تعاىل] ٤٩[ tΒ tβρãÝàΖtƒ { )أي ما ينتظرون، )٤ ،}  ω Î) Zπys øŠ|¹ 

Zο y‰Ïn≡uρ { )يريد النفخة األوىل، : ، قـال ابن عباس)٥}  öΝèδ ä‹è{ù's? öΝèδ uρ tβθßϑ Å_Á Ïƒ s† 

∩⊆∪ { )والشراء، ويتكلمون يف اجملالس ، يعين خيتصمون يف أمر الدنيا من البيع)٦ 

بسكون اخلاء وختفيف الصاد، أي يغلب بعضهم بعضا ) خيصمون( واألسواق، قرأ محزة
 . باخلصام، وقرأ اآلخرون بتشديد الصاد، أي خيتصمون، أدغمت التاء يف الصاد

 }  Ÿξ قوله] ٥٠[ sù tβθ ãè‹ÏÜtFó¡tƒ Zπ uŠÏ¹ öθ s? { )قال . ، أي ال يقدرون اإليصاء)٧

Iω  {عجلوا عن الوصية فماتوا، : مقاتل uρ #’ n<Î) öΝÎγ Î= ÷δr& šχθ ãè Å_ ötƒ ∩∈⊃∪ { )ينقلبون، )٨ ،

 . واملعىن أن الساعة ال متهلهم لشيء

                                                 
 . ٤٧ :سورة يس آية ) ١(
 . ٤٨: سورة يس آية ) ٢(
 . ٤٨: سورة يس آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة يس آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة يس آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة يس آية ) ٦(
 . ٥٠: سورة يس آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة يس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٦ 

]٥١ [}  y‡ÏçΡuρ ’ Îû Í‘θÁ9$# { )وهي األخرية نفخة البعث، وبني النفختني أربعون )١ ،

*sŒÎ#  {سنة،  sù Νèδ zÏiΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# { )جدث، : عين القبور، واحدها، ي)٢}  4’ n< Î) öΝÎγ În/u‘ 

šχθ è=Å¡Ψ tƒ ∩∈⊇∪ { )نسل خلروجه من بطن : ، خيرجون من القبور أحياء، ومنه قيل للولد)٣

 . أمه

]٥٢ [}  (#θ ä9$ s% $ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ .tΒ $ uΖsVyè t/ ÏΒ $ tΡÏ‰s% ö̈Β 2 3 { )قال أيب بن كعب وابن عباس )٤ 

إمنا يقولون هذا ألن اهللا تعاىل يرفع عنهم العذاب بني النفختني، فريقدون فإذا بعثوا : وقتادة
إن الكفار إذا عاينوا : وقال أهل املعاين.  بالويلبعد النفخة األخرية وعاينوا القيامة دعوا

يا ويلنا من بعثنا من : جهنم وأنواع عذاهبا صار عذاب القرب يف جنبها كالنوم، فقالوا
≈›x#  {: مرقدنا؟ مث قالوا yδ $ tΒ y‰tã uρ ß≈ oΗ ÷q§9$# šX y‰|¹ uρ šχθè= y™ ößϑ ø9$# ∩∈⊄∪ { )أقروا حني )٥ ،

قال ). هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون( :قالت املالئكة هلم: وقيل. مل ينفعهم اإلقرار
≈›x#  {: فيقول املؤمنون) من بعثنا من مرقدنا( :يقول الكفار: جماهد yδ $ tΒ y‰tã uρ ß≈ oΗ ÷q§9$# 

šX y‰|¹ uρ šχθ è= y™ ößϑ ø9$# ∩∈⊄∪ { )٦( . 

]٥٣ [}  β Î) ôM tΡ$ Ÿ2 { )ما كانت، )٧ ،}  ω Î) Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ { )يعين النفخة )٨ ،

*sŒÎ#  {األخرية،  sù öΝèδ ÓìŠÏΗ sd $ oΨ ÷ƒ t$ ©! tβρç|Øøt èΧ ∩∈⊂∪ { )١( . 
                                                 

 . ٥١: سورة يس آية ) ١(
 . ٥١: سورة يس آية ) ٢(
 . ٥١: سورة يس آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة يس آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة يس آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة يس آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة يس آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة يس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٧ 

]٥٤ [}  tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω ãΝn= ôàè? Ó§øtΡ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ šχ÷ρ t“ øgéB ω Î) $ tΒ óΟçFΖà2 tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∈⊆∪ { )٢( . 

 ... قوله تعاىل ِإنَّ أَْصَحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهونَ
]٥٥ [}  ¨β Î) |=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# tΠöθ u‹ø9$# ’ Îû 9≅ äóä© { )قرأ ابن كثري ونافع وأبو )٣ ،

وقال . يف افتضاض األبكار: اختلفوا يف معىن الشغل، قال ابن عباس) يف شغل( عمرو
يف شغل عن أهل النار وعما هم فيه ال : وقال الكليب. يف السماع: وكيع بن اجلراح

شغلوا مبا يف اجلنة من النعيم عما فيه أهل النار : وقال احلسن. كروهنميهمهم أمرهم وال يذ
  {. يف ضيافة اهللا تعاىل: وقيل. يف زيارة بعضهم بعضا: وقال ابن كيسان. من العذاب

tβθ ßγÅ3≈ sù ∩∈∈∪ { )فقه حفص يف املطففني ومها حيث كان، وا) فكهون( ، قرأ أبو جعفر)٤

وعن . معجبون مبا هم فيه: قال جماهد والضحاك. لغتان مثل احلاذر واحلذر، أي ناعمون
 . فرحون: ابن عباس قال

]٥٦ [}  öΛèε ö/àSã_≡uρ ø— r&uρ { )أي حالئلهم، )٥ ،}  ’Îû @≅≈ n=Ïß { )قرأ محزة )٦ ،

باأللـف ) يف ظالل( والكسائي ظلل بضم الظاء من غري ألف، مجع ظله، وقرأ العامة
’  {وكسر الظاء على جـمع ظل،  n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# { )عين السرر يف احلجال واحدهتا ، ي)٧

                                                                                                                                            
 . ٥٣: سورة يس آية ) ١(
 . ٥٤: سورة يس آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة يس آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة يس آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة يس آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة يس آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة يس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٨ 

tβθ  {. ال تكون أريكة حىت يكون عليها حجلة: قال ثعلب. أريكة ä↔ Å3§G ãΒ ∩∈∉∪ { )١( ،

 . ذوو اتكاء

]٥٧ [}  öΝçλm; $ pκ Ïù ×π yγÅ3≈ sù Νçλm; uρ $ ¨Β tβθ ãã£‰tƒ ∩∈∠∪ { )يتمنون ويشتهون)٢ ، . 

]٥٨ [}  ÖΝ≈ n= y™ Zω öθ s% ÏiΒ 5b> §‘ 5ΟŠ Ïm يسلم : ، أي يقول اهللا هلم قوال، وقيل)٣( } ∪∇∋∩ ‘§

ملالئكـة تدخل ا: وقال مقاتل. تسلم عليهم املالئكة من رهبم: وقيل. عليهم يف ديارهم
. سالم عليكـم يا أهل اجلنة من ربكم الرحيم: على أهل اجلنة من كل باب يقولون

 . اسلموا السالمة األبدية: يعطيهم السالمة يقول: وقيل

]٥٩ [}  (#ρ â“≈ tFøΒ $#uρ tΠöθ u‹ø9$# $ pκš‰ r& tβθ ãΒÌôf ãΚ ø9$# ∩∈∪ { )اعتزلوا اليوم : ل مقاتل، قا)٤

انفردوا : وقال الزجاج. كونوا على حدة: وقال السدي. متيزوا: قال أبو العالية. الصاحلني
إن لكل كافر يف النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار : قال الضحاك. عن املؤمنني

 . فيكون فيه أبد اآلبدين، ال يرى وال يرى

]٦٠ [}  * óΟs9r& ô‰yγ ôã r& öΝä3ö‹s9Î) û Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u { )أمل آمركم يا بين آدم، )٥ }  χ r& ω 

(#ρ ß‰ç7÷è s? z≈ sÜø‹¤±9$# ( { )أي ال تطيعوا الشيطان يف معصية اهللا، )٦ ،}  …çµ ¯ΡÎ) ö/ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β 

 . ، ظاهر العداوة)٧( } ∪⊂∌∩

                                                 
 . ٥٦: سورة يس آية ) ١(
 . ٥٧: سورة يس آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة يس آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة يس آية ) ٤(
 . ٦٠: سورة يس آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة يس آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة يس آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٠٩ 

]٦١ [}  Èβ r&uρ ’ÎΤρ ß‰ç6 ôã ≈›x#  {، أطيعوين ووحدوين، )١( } 4 #$ yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠ É)tG ó¡•Β 

∩∉⊇∪ { )٢( . 

]٦٢ [}  ô‰s)s9uρ ¨≅ |Ê r& óΟä3ΖÏΒ yξÎ7Å_ #·ÏWx. ( { )جبال( أ أهل املدينة وعاصم، قر)٣ (

=öΝn  {اخللق واجلماعة أي خـلقا كثريا : معناها sùr& (#θ çΡθ ä3s? tβθè= É)÷è s? ∩∉⊄∪ { )ما أتاكـم )٤ ،

 . من هالك األمم اخلالية بطاعة إبليس، ويقال هلم ملا دنوا من النار

]٦٣[ }  Íν É‹≈ yδ æΛ© yγ y_  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩∉⊂∪ { )هبا يف الدنيا)٥ ، . 

]٦٤ [}  $ yδ öθn= ô¹ tΠöθ  { ادخلوها )٦( } #$ u‹ø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχρ ãàõ3s? ∩∉⊆∪ { )٧( . 

]٦٥ [}  tΠöθ u‹ø9$# ÞΟÏFøƒ wΥ #’ n?tã öΝÎγ Ïδ≡uθøùr& !$ uΖßϑ Ïk= s3è?uρ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ß‰pκô¶ s?uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3tƒ 

$  {، هذا حني ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل بقوهلم )٨( } ∪∋∌∩ tΒ $ ¨Ζä. tÏ.Îô³ãΒ 

 . ، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم)٩( } ∪⊃⊅∩

                                                 
 . ٦١: سورة يس آية ) ١(
 . ٦١: سورة يس آية ) ٢(
 . ٦٢: سورة يس آية ) ٣(
 . ٦٢: سورة يس آية ) ٤(
 . ٦٣:  سورة يس آية )٥(
 . ٦٤: سورة يس آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة يس آية ) ٧(
 . ٦٥: سورة يس آية ) ٨(
 . ٢٣: سورة األنعام آية ) ٩(
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٢١١٠ 

]٦٦ [}  öθ s9uρ â!$ t±nΣ $ oΨó¡yϑ sÜs9 #’n?tã öΝÍκÈ]ã‹ôã r& { )أي أذهبنا أعينهم الظاهرة حبيث ال )١ ،

öθ  {: يبدو هلا جفن وال شق، وهو معىن الطمس كما قال اهللا s9uρ u!$ x© ª!$# |=yδ s% s! öΝÎγ Ïè ôϑ |¡Î/ 

öΝÏδ Ì≈ |Á ö/r&uρ 4 { )كما أعمينا قلوهبم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة، :  يقول)٢}  
(#θ à)t7tFó™ $$ sù xÞ≡tÅ_Á9$# { )ادروا إىل الطريق، ، فتب)٣}  4† ¯Τr'sù šχρ çÅÇö7ãƒ ∩∉∉∪ { )فكيف )٤ ،

لو تشاء ألضللناهم عن اهلدى، وتركناهم عميا : يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ يعين
ن والسدي، وقال ابن عباس يترددون، فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا قول احلس

معناه لو نشاء لفقأنا أعني ضاللتهم، فأعميناهم عن غيهم، وحولنا : وقتادة ومقاتل وعطاء
 ومل أفعل ذلك هبم؟ ) فأىن يبصرون( أبصارهم من الضاللة إىل اهلدى، فأبصروا رشدهم،

]٦٧ [}  öθ s9uρ â!$ t±tΡ óΟßγ≈ oΨ÷‚ |¡yϑ s9 4’n?tã óΟÎγ ÏFtΡ% x6tΒ { )لو نشاء : ، يعين مكانتهم، يريد)٥

لو نشاء جلعلناهم حجارة، وهم قعود يف : جلعلناهم قردة وخنازير يف منازهلم، وقيل
$  {. منازهلم ال أرواح هلم yϑ sù (#θ ãè≈ sÜtG ó™ $# $|‹ÅÒ ãΒ Ÿω uρ šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩∉∠∪ { )يعين إىل ما )٦ ،

 . ال يقدرون على ذهاب وال رجوع: كانوا عليه على وقيل

]٦٨ [}  tΒ uρ çν öÏdϑ yè œΡ çµó¡Åe6uΖçΡ ’ Îû È,ù= sƒ ø:  أي نرده إىل أرذل العمر شبه الصيب )٧( } ) #$

ننكسه يف اخللق أي نضعف جوارحه بعد قوهتا ونردها إىل نقصاهنا : وقيل. يف أول اخللق

                                                 
 . ٦٦: سورة يس آية ) ١(
 . ٢٠: سورة البقرة آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة يس آية ) ٣(
 . ٦٦: سورة يس آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة يس آية ) ٥(
 . ٦٧: سورة يس آية ) ٦(
 . ٦٨: سورة يس آية ) ٧(
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٢١١١ 

Ÿξ  {. بعد زيادهتا sùr& tβθ è= É)÷ètƒ ∩∉∇∪ { )در على تصريف ، فيعتربوا ويعلموا أن الذي ق)١

 . أحوال اإلنسان يقدر على البعث بعد املوت

$  {: قوله تعاىل] ٦٩[ tΒ uρ çµ≈oΨ ôϑ̄= tæ t÷è Ïe±9$# $ tΒ uρ  Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 { )إن كفار : ، قال الكليب)٢

وما علمناه الشعر وما ( : وما يقوله شعر، فأنزل اهللا تكذيبا هلمإن حممدا شاعر،: مكة قالوا
أي ما يتسهل له ذلك وما كان يتزن له بيت من الشعر، حىت إذا متثل ببيت شعر ) ينبغي له

β÷  {جرى على لسانه منكسرا،  Î) uθ èδ { )يـعين ما القرآن، )٣ ،}  ω Î) Öø.ÏŒ { )٤( ،

%β#uöè×  {موعظة،  uρ ×Î7•Β ∩∉∪ { )واألحكام، فيه الفرائض واحلدود)٥  . 

]٧٠ [}  u‘ É‹ΖãŠÏj9 { )بالتاء وكذلك يف ) لتنذر( ، قرأ أهل املدينة والشام ويعقوب)٦

األحقاف، وافق ابن كثري يف األحقاف، أي لتنذر يا حممد، وقرأ اآلخرون بالياء أي لينذر 
$ .tΒ tβ%x  {القرآن،  wŠym { )يعين مؤمنا حي القلب ألن الكافر كامليت يف أنه ال )٧ ،

Ït,¨  {يتدبر وال يتفكر،  s† uρ ãΑöθ s)ø9$# { )وجيب حجة العذاب )٨ ،}  ’n?tã š ÍÏ≈ s3ø9$# 

∩∠⊃∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٦٨: سورة يس آية ) ١(
 . ٦٩: سورة يس آية ) ٢(
 . ٦٩: سورة يس آية ) ٣(
 . ٦٩: سورة يس آية ) ٤(
 . ٦٩: سورة يس آية ) ٥(
 . ٧٠: سورة يس آية ) ٦(
 . ٧٠: سورة يس آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة يس آية ) ٨(
 . ٧٠: سورة يس آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١١٢ 

 ... قوله تعاىل أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ
]٧١ [}  óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& $ uΖø)n= yz Νßγ s9 $ £ϑ ÏiΒ ôM n= Ïϑ tã !$ uΖƒ Ï‰÷ƒ r& { )تولينا خلقه بإبداعنا من )١ ،

$  {غري إعانة أحد،  Vϑ≈ yè ÷Ρr& ôΜ ßγ sù $ yγ s9 tβθä3Î=≈ tΒ ∩∠⊇∪ { )ضابطون قاهرون، أي مل خيلق )٢ ،

 . األنعام وحشية نافرة من بين آدم ال يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة هلم

$  {: وهي قوله] ٧٢[ yγ≈ oΨù= ©9sŒuρ öΝçλm; { )سخرناها هلم، )٣ ،}  $ pκ÷]Ïϑ sù öΝæκâ5θ ä.u‘ { )٤( ،

$  {أي ما يركبون وهي اإلبل،  pκ÷]ÏΒ uρ tβθè= ä.ù'tƒ ∩∠⊄∪ { )من حلماهنا)٥ ، . 

]٧٣ [}  öΝçλm; uρ $ pκ Ïù ßìÏ≈ oΨ tΒ { )أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها، )٦ ،}  
Ü> Í‘$t±tΒ uρ ( { )من ألباهنا، )٧ ،}  Ÿξ sùr& šχρ ãä3ô±o„ ∩∠⊂∪ { )رب هذه النعم)٨ ، . 

]٧٤ [}  (#ρ ä‹sƒ ªB$#uρ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Zπ yγ Ï9#u öΝßγ ¯= yè ©9 šχρ ç|ÇΖãƒ ∩∠⊆∪ { )لتمنعهم : ، يعين)٩

 . من عذاب اهللا، وال يكون ذلك قط

]٧٥ [}  Ÿω tβθãè‹ÏÜtG ó¡tƒ öΝèδuóÇnΣ { )ال تقدر األصنام على : ، قال ابن عباس)١٠

öΝèδ  {. نصرهم ومنعهم من العذاب uρ öΝçλm; Ó‰Ψ ã_ tβρç|Øøt ’Χ ∩∠∈∪ { )أي الكفار جند )١ ،

                                                 
 . ٧١: سورة يس آية ) ١(
 . ٧١: سورة يس آية ) ٢(
 . ٧٢: سورة يس آية ) ٣(
 . ٧٢: سورة يس آية ) ٤(
 . ٧٢: سورة يس آية ) ٥(
 . ٧٣: سورة يس آية ) ٦(
 . ٧٣: سورة يس آية ) ٧(
 . ٧٣: سورة يس آية ) ٨(
 . ٧٤: سورة يس آية ) ٩(
 . ٧٥: سورة يس آية ) ١٠(
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٢١١٣ 

. نام يغضبون هلا وحيضروهنا يف الدنيا وهي ال تسوق إليهم خريا وال تستطيع هلم نصرالألص
هذا يف اآلخرة يؤتى بكل معبود من دون اهللا تعاىل ومعه أتباعه الذين عبدوه كأهنم : وقيل

 . جند حمضرون يف النار

]٧٦ [}  Ÿξ sù šΡâ“ øt s† óΟßγ ä9öθ s% ¢ { )يعين قول كفار مكة يف تكذيبك، )٢ ،}  $ ¯ΡÎ) 

ãΝn= ÷è tΡ $ tΒ šχρ •Å£ãƒ { )يف ضمائرهم من التكـذيب، )٣ ،}  $ tΒ uρ tβθãΖÎ= ÷è ãƒ ∩∠∉∪ { )من )٤ ،

 . عبادة األصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من األذى

óΟs9uρ  {: قوله تعاىل] ٧٧[ r& ttƒ ß≈ |¡ΡM}$# $ ¯Ρr& çµ≈oΨ ø)n= yz ÏΒ 7πxõÜœΡ #sŒÎ* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁ yz { )٥( ،

، بني اخلصومة، يعين أنه خملوق من نطفة مث خياصم، )٦( } ∪∠∠∩ Î7•Β×  {جدل بالباطل، 

نزلت يف أيب بن خلف اجلمحي  {فكيف ال يتفكر يف بدء خلقه حىت يدع اخلصومة، 

أترى حييي اهللا هذا :  يف إنكار البعث، وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده، فقال خاصم النيب
 . )٧(  فأنزل اهللا هذه اآليات} نعم ويبعثك ويدخلك النار " بعدما رم؟ فقال النيب

]٧٨ [}  z> uŸÑuρ $ oΨ s9 Wξ sWtΒ z Å¤ tΡuρ …çµ s)ù= yz ( { )بدء أمره مث، )٨ ،}  tΑ$ s% tΒ Ä ÷∏ãƒ 

zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ { )ومل يقل رميمة ألنه معدول عن فاعله وكل ما كان ، بالية)٩ ،

                                                                                                                                            
 . ٧٥: سورة يس آية ) ١(
 . ٧٦: سورة يس آية ) ٢(
 . ٧٦: ة يس آية ٣ / ٣ )٣(
 . ٧٦: سورة يس آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة يس آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة يس آية ) ٦(
 .  والواحدي يف أسباب الرتول٣٠ / ٢٣أخرجه الطربي ) ٧(
 . ٧٨: سورة يس آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة يس آية ) ٩(
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٢١١٤ 

$  {: معدوال عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن أخواته، كقوله tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& $ |‹Éó t/ 

 . ، أسقط اهلاء ألهنا كانت مصروفة عن باغية)١( } ∪∇⊅∩

]٧٩ [}  ö≅ è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï% ©!$# !$ yδ r't±Σ r& { )خلقها، )٢ ،}  tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ @,ù= yz íΟŠ Î= tæ 

∩∠∪ { )٣( . 

]٨٠ [}  “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ /ä3s9 zÏiΒ Ìyf ¤±9$# Î|Ø÷z F{$# #Y‘$tΡ { )مها : ، قال ابن عباس)٤

العفار، فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنني : املرخ واألخرى: شجرتان يقال ألحدمها
مها خضراوان يقطر منهما املاء، فيسحق املرخ على العفار فيخرج منهما مثل السواكني و
:  تقول العرب يف كل شجر نار واستمجد املرخ والعفار، وقال احلكماء النار بإذن اهللا

*sŒÎ#!  {. يف كل شجر نار إال العناب sù ΟçFΡ r& çµ ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θè? ∩∇⊃∪ { )تقدحون وتوقدون )٥ ،

 . النار من ذلك الشجر، مث ذكر ما هو أعظم من خلق اإلنسان

øŠs9uρ§{  {: فقال] ٨١[ r& “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ A‘ Ï‰≈s)Î/ { )قرأ يعقوب )٦ ،

’#  {يقدر بالياء على الفعل،  n?tã β r& t,è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 4’n?t/ { )أي قل بلى هو قادر على )٧ ،

uθ  {ذلك،  èδ uρ ß,≈ ¯= y‚ ø9$# { )خيلق خلقا بعد خلق، )٨ ،}  ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∇⊇∪ { )جبميع ما )١ 

 . خلق
                                                 

 . ٢٨: سورة مرمي آية ) ١(
 . ٧٩: سورة يس آية ) ٢(
 . ٧٩: سورة يس آية ) ٣(
 . ٨٠: سورة يس آية ) ٤(
 . ٨٠: سورة يس آية ) ٥(
 . ٨١: سورة يس آية ) ٦(
 . ٨١: سورة يس آية ) ٧(
 . ٨١: سورة يس آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١١٥ 

]٨٢ [}  !$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪ { )٢( . 

]٨٣ [}  z≈ ys ö6 Ý¡sù “ Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹Î/ ßNθ ä3w= tΒ { )أي ملك، )٣ ،}  Èe≅ ä. &ó x« Ïµ ø‹s9Î)uρ 

tβθ ãèy_ öè? ∩∇⊂∪ { )٤( . 

                                                                                                                                            
 . ٨١: سورة يس آية ) ١(
 . ٨٢: سورة يس آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة يس آية ) ٣(
 . ٨٣: سورة يس آية ) ٤(
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 سورة الصافات ) ٣٧(
 ... قوله تعاىل َوالصَّافَّاِت َصفًّا فَالزَّاِجَراِت َزْجًرا فَالتَّاِلَياِت ِذكًْرا

] ١ [}  ÏM≈¤¯≈ ¢Á9$#uρ $ y|¹ ∩⊇∪ { )قال ابن عباس، رضي اهللا عنهما واحلسن )١ ،

هم : هم املالئكة يف السماء يصفون كصفوف اخللق يف الدنيا للصالة، وقيل: وقتادة
هي الطيور : وقيل. املالئكة تصف أجنحتها يف اهلواء واقفة حىت يأمرها اهللا تعاىل مبا يريده

≈¯çö©Ü9$#uρ ;M≈¤  {: دليله قوله تعاىل |¹ ( { )٢( . 

ÏN≡tÅ_≡̈“9$$  {: قوله تعاىل] ٢[ sù #\ô_ y— ∩⊄∪ { )يعين تزجر السحاب وتسوقه، وقال )٣ ،

 . زجر عن القبائحهي زواجر القرآن تنهي وت: قتادة

]٣ [}  ÏM≈uŠÎ=≈ −G9$$ sù #·ø.ÏŒ ∩⊂∪ { )هم : وقيل. ، هم املالئكة يتلون ذكر اهللا عز وجل)٤

 : مجاعة قراء القرآن وهذا كله قسم أقسم اهللا تعاىل به، وجواب القسم

β¨  {: قوله] ٤[ Î) ö/ä3yγ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uθ s9 ∩⊆∪ { )فيه إضـمـار، أي ورب : ، وقيل)٥

≅Ÿ  {: الصـافـات والزاجـرات والتاليات، وذلك أن كفار مكة قالوا yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) 

#´‰Ïn≡uρ ( { )؟ فأقسم اهللا هبؤالء)٦ . 

                                                 
 . ١: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٤١ : سورة النور آية) ٢(
 . ٢: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٣: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥: سورة ص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١١٧ 

]٥ [}  >§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ Uu‘ uρ É−Ì≈ t±yϑ ø9$# ∩∈∪ { )أي مطالع )١ ،

<  {: ، وقال يف موضع)رب املشارق واملغارب( :قد قال يف موضع: الشمس، فإن قيل u‘ 

È ÷s% Îô³pRùQ$# >u‘ uρ È ÷t/Ìøó pRùQ$# ∩⊇∠∪ { )وقال يف موضع)٢  :}  > u‘ É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ { )٣( ،

>u‘ É−Îô³yϑ  {: أما قوله: فكيف وجه التوفيق بني هذه اآليات؟ قيل ø9$# É>Ìøó yϑ ø9$#uρ { )٤( ،

<  {: وقوله. أراد به جهة املشرق وجهة املغرب u‘ È ÷s% Îô³pRùQ$# > u‘ uρ È ÷t/Ìøó pRùQ$# ∩⊇∠∪ { )أراد )٥ 

: وقوله. مغرب الشتاء ومغرب الصيف: لشتاء ومشرق الصيف، وأراد باملغربنيمشرق ا
}  Éb> tÎ/ É−Ì≈ t±pRùQ$# É> Ì≈ tó pRùQ$#uρ { )أراد اهللا تعاىل أنه خلق للشمس ثلثمائة وستني كوة يف )٦ ،

يف املغرب على عدد أيام السنة، تطلع الشمس كل يوم من املشرق وثلثمائة وستني كوة 
كوة منها، وتغرب يف كوة منها ال ترجع إىل الكوة اليت تطلع الشمس منها من ذلك اليوم 

كل موضع شرقت عليه الشمس فهو : إىل العام املقبل، فهي املشارق واملغارب، وقيل
ب مجيع ما شرقت عليه مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب، كأنه أراد ر

 . الشمس وغربت

]٦ [}  $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ−ƒ y— u!$ uΚ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# >π uΖƒ Ì“ Î/ É=Ï.#uθ s3ø9$# ∩∉∪ { )قرأ عاصم، برواية أيب )٧ ،

) بزينة( حفصنصب أي بتزييننا الكواكب وقرأ محزة و) الكواكب( منونة،) بزينة( بكر

                                                 
 . ٥: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٧: سورة الرمحن آية ) ٢(
 . ٢٨: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة الشعراء آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الرمحن آية ) ٥(
 . ٤٠: املعارج آية سورة ) ٦(
 . ٦: سورة الصافات آية ) ٧(
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وقرأ . خفضا على البدل، أي بزينة بالكواكب، أي زيناها بالكواكب) الكواكب( منونة
 . بضوء الكواكب: قال ابن عباس. ، بال تنوين على اإلضافة)بزينة الكواكب( اآلخرون

]٧ [}  $ ZàøÏm uρ { )أي وحفظناها حفظا. )١ .}  ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹x© 7ŠÍ‘$ ¨Β ∩∠∪ { )٢( ،

 . متمرد يرمون هبا

]٨ [}  ω tβθãè £ϑ ¡¡o„ { )بتشديد السني ) يسمعون( ، قرأ محزة والكسائي وحفص)٣

تسمعون، فأدغمت التاء يف السني، وقرأ اآلخرون بسكون السني خفيف وامليم، أي ال ي
’  {امليم،  n< Î) Z∼ yϑø9$# 4’ n?ôã F{$# { )أي إىل الكتيبة من املالئكة، واملأل األعلى هم املالئكة )٤ ،

  {يستطيعون االستماع إلـى املأل األعلى، ألهنم يف السماء ومعناه أهنم ال 
tβθ èùx‹ø)ãƒ uρ { )يرمون، )٥ ،}  ÏΒ Èe≅ä. 5=ÏΡ% y` ∩∇∪ { )هب، من كل آفاق السماء بالش)٦ . 

]٩ [}  #Y‘θ ãm ßŠ ( { )دحره دحرا ودحورا إذ : ، يبعدوهنم عن جمالس املالئكة، يقال)٧

;öΝçλm  {طرده وأبعده،  uρ Ò># x‹tã ë=Ï¹# uρ ∩∪ { )دائم إىل النفخة : ، دائم، قال مقاتل)٨

 . وىل ألهنم حيرقون ويتخبلوناأل

]١٠ [}  ω Î) ôtΒ y#ÏÜyz sπ xôÜsƒ ø: ، اختلس الكلمة من كالم املالئكة مسارقة، )١( } #$

}  …çµ yè t7ø?r'sù { )حلقه، )٢ ،}  Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO ∩⊇⊃∪ { )كوكب مضيء قوي ال خيطئه )٣ ،
                                                 

 . ٧: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٨: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٨: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٨: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٩: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٩: سورة الصافات آية ) ٨(
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يقتله، أو حيرقه أو خيبله، وإمنا يعودون إىل استراق السمع مع علمهم بأهنم ال يصلون إليه 
الذي يرمى به مسي النجم : طمعا يف السالمة ونيل املراد، كراكب السفينة، قال عطاء

 . الشياطني ثاقبا ألنه يثقبهم

]١١ [}  öΝÍκÉJ øtFó™ $$ sù { )يعين سلهم يعين أهل مكة، )٤ ،}  ôΜ èδr& ‘‰x© r& $ ¸)ù= yz Πr& ô̈Β 

!$ uΖø)n= yz 4 { )يعين من السماوات واألرض واجلبال، وهذا استفهام مبعىن التقرير أي هذه )٥ ،

=ß,ù  {: األشياء أشد خلقا كما قال y⇐s9 ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ çt9 ò2 r& ôÏΒ È,ù= yz Ä¨$ ¨Ψ9$# { )٦( ،

ΛäΡ÷  {: وقال r&u ‘‰x© r& $̧)ù= yz ÏΘr& â!$ uΚ يعين من األمم ) أم من خلقنا( :، وقيل)٧( } 4 9$#¡¡

م خلقا من غريهم من إن هؤالء ليسوا بأحك: يذكر فيمن يعقل، يقول) من( اخلالية، ألن
مث ذكر خلق اإلنسان، ! األمم، وقد أهلكناهم بذنوهبم فما الذي يؤمن هؤالء من العذاب؟

$  {: فقال ¯ΡÎ) Νßγ≈ oΨ ø)n= s{ ÏiΒ &ÏÛ ¥> Î—ω ∩⊇⊇∪ { )ق باليد، ومعناه ، يعين جيد حر الصق يعل)٨

 . مننت: وقال جماهد والضحاك. الالزم إبدال امليم باء كأنه يلزم اليد

]١٢ [}  ö≅ t/ |Mö7Éf tã { )قرأ محزة والكسائي بضم الباء، وهي قراءة ابن )٩ ،

: ال ليس كالتعجب من اآلدميني كما ق مسعـود وابن عبـاس، والعجب من اهللا

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٠: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٠: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١١: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١١: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة غافر آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة النازعات آية ) ٧(
 . ١١: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١٢: سورة الصافات آية ) ٩(
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}  tβρ ãy‚ ó¡t sù öΝåκ÷]ÏΒ   tÏ‚ y™ ª!$# öΝåκ÷]ÏΒ { )أن قال)١   }  (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 3 { )٢( 
والعجب من اآلدميني إنكاره وتعظيمه، والعجب من اهللا تعاىل قد يكون مبعىن اإلنكـار 
والذم، وقـد يكـون مبعىن االستحسان والرضا، وقرأ اآلخـرون بفتح التـاء علـى 

tβρ  {أي عجبت من تكذيبهم إياك، .  خطاب النيب ãy‚ ó¡o„ uρ ∩⊇⊄∪ { )يعين وهم )٣ 

 من هذا القرآن حني أنزل وضالل بين  عجب النيب: قال قتادة. يسخرون من تعجبك
 كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما مسع املشركون  آدم، وذلك أن النيب

بل ( : فـقـال اهللا تعاىل القرآن سخروا منه ومل يؤمنوا به، فعجب من ذلك النيب
 ). ت ويسخرونعجب

]١٣ [}  #sŒÎ)uρ (#ρ ãÏj.èŒ Ÿω tβρãä.õ‹tƒ ∩⊇⊂∪ { )يعين إذا وعظوا بالقرآن ال يتعظون)٤ ، . 

]١٤ [}  #sŒÎ)uρ (#÷ρ r&u‘ Zπ tƒ#u { )شقاق القمر، ، قال ابن عبـاس ومقاتل يعين ان)٥}  
tβρ ãÏ‚ ó¡tFó¡o„ ∩⊇⊆∪ { )يستدعي بعضهم عن بعض : ، يسخرون ويستهزئون، وقيل)٦

 . السخرية
]١٥ [}  (#þθ ä9$ s% uρ ÷βÎ) !#x‹≈ yδ ω Î) Öós Å™ îÎ7•Β ∩⊇∈∪ { )ين سحر بني، يع)٧ . 

]١٦ [}  #sŒÏr& $ uΖ÷G ÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/# tè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $ ¯ΡÏr& tβθ èOθãè ö7yϑ s9 ∩⊇∉∪ { )٨( . 

                                                 
 . ٧٩: سورة التوبة آية ) ١(
 . ٦٧: سورة التوبة آية ) ٢(
 . ١٢: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٣: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٤: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٥: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٦: سورة الصافات آية ) ٨(
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]١٧ [}  $ tΡäτ !$ t/# uuρ r& tβθ ä9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪ { )باؤنا األولونأي وآ. )١ . 

]١٨ [}  ö≅ è% öΝyè tΡ { )تبعثون، )٢ ،}  öΝçFΡr&uρ tβρ ãÅz≡yŠ ∩⊇∇∪ { )صاغرون، )٣ ،

 . والدخور أشد الصغار

]١٩ [}  $ yϑ ¯ΡÎ* sù }‘Ïδ { )أي قصة البعث أو القيامة، )٤ }  ×ο tô_ y— { )أي )٥ ،

ο×  {صيحة،  y‰Ïn≡uρ { )يعين نفخة البعث، )٦ ،}  #sŒÎ* sù öΛèε tβρãÝàΨ tƒ ∩⊇∪ { )أحياء)٧ ، . 

]٢٠ [}  (#θ ä9$ s% uρ $ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ ÈÏd‰9$# ∩⊄⊃∪ { )أي يوم احلساب ويوم اجلزاء)٨ ، . 

]٢١ [}  #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ È≅ óÁ xø9$# { )يوم الفصل بني احملسن : ، يوم القضاء، وقيل)٩

“  {واملسيء،  Ï% ©!$# ΟçGΨ ä. Ïµ Î/ šχθ ç/Éj‹s3è? ∩⊄⊇∪ { )١٠( . 

]٢٣، ٢٢ [}  * (#ρ çà³ôm $# t Ï% ©!$# (#θ çΗ s>sß { )أي أشركوا، امجعوهم إىل املوقف )١١ 

öΝßγ  {للحساب واجلزاء،  y_≡uρ ø— r&uρ { )يب، أشياعهم وأتباعهم وأمثاهلم، قال قتادة والكل)١٢ :

                                                 
 . ١٧: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٨: رة الصافات آية سو) ٢(
 . ١٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٩: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٩: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٩: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٩: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٢١: سورة الصافات آية ) ٩(
 . ٢١: سورة الصافات آية ) ١٠(
 . ٢٢: لصافات آية سورة ا) ١١(
 . ٢٢: سورة الصافات آية ) ١٢(
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وقال . كل من عمل مثل عملهم فأهل اخلمر مع أهل اخلمر وأهل الزنا مع أهل الزنا
: وقال احلسن. وقرناءهم من الشياطني كل كافر مع شيطانه يف سلسلة: الضحاك ومقاتل

$  {. وأزواجهم املشركات tΒ uρ (#θçΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# { )يف الدنيا، يعين )١ 

χ  {: يعين إبليس وجنوده، واحتج بقوله: وقال مقاتل. األوثان والطواغيت r& ω (#ρ ß‰ç7÷è s? 

z≈ sÜø‹¤±9$# ( { )٢( ،}  öΝèδρß‰÷δ $$ sù 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ ËΛ Ås pgø: دلوهم إىل : ، قال ابن عباس)٣( } ∪⊃⊅∩ #$

 . والعرب تسمي السابق هاديا. قدموهم: وقال ابن كيسان. طريق النار

]٢٤ [}  óΟèδθ àÏ% uρ ( { )قال . وقفته وقفا فوقف وقوفا: ، واحبسوهم، يقال)٤

: ملا سيقوا إىل النار حبسوا عند الصراط ألن السؤال عند الصراط، فقيل: املفسرون
Νåκ̈ΞÎ) tβθ  {وقفوهم  ä9θ ä↔ ó¡¨Β ∩⊄⊆∪ { )عن مجيع أقواهلم وأفعاهلم: ، قال ابن عباس)٥ . 

 ... قوله تعاىل َما لَكُْم لَا َتَناَصُرونَ َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ
]٢٥ [}  $ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβρ ç|À$ uΖs? ∩⊄∈∪ { )ما : ، أي ال تتناصرون، يقال هلم توبيخا)٦

 ينصر بعضكم بعضا، يقول هلم خزنة النار هذا جواب أليب جهل حيث قال يوم لكم ال
ßøt  {: بدر wΥ ÓìŠÏΗ sd ×ÅÇtFΖ•Β ∩⊆⊆∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٢٣ - ٢٢:سورة الصافات آية ) ١(
 . ٦٠: سورة يس آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٤٤: سورة القمر آية ) ٧(
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≅ö  {: فقال اهللا تعاىل] ٢٦[ t/ ç/èφ tΠöθ u‹ø9$# tβθßϑ Î= ó¡tFó¡ãΒ ∩⊄∉∪ { )قال ابن عباس)١ ، :

: منقادون؟ يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع له، واملعىن: وقال احلسن. خاضعون
 . هم اليوم أذالء منقادون ال حيلة هلم

]٢٧ [}  Ÿ≅ t7ø% r&uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ { )ؤســاء واألتبــاع ، أي الر)٢}  
tβθ ä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊄∠∪ { )يتخاصمون)٣ ، . 

]٢٨ [}  (#þθ ä9$ s% { )أي األتباع للرؤساء، )٤ ،}  öΝä3¯ΡÎ) ÷ΛäΖä. $ uΖtΡθ è?ù' s? Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# 

، أي من قبل الدين فتضلوننا عنه وتروننا أن الدين ما تضلوننا به، قاله )٥( } ∪∇⊅∩

: عن الصراط احلق، واليمني عبارة عن الدين واحلق، وقال بعضهم: الضحاك، وقال جماهد
أي ) تأتوننا عن اليمني( . هو احلق، فمعىن قولهكان الرؤساء حيلفون هلم أن ما يدعوهنم إليه

عن اليمني أي عن القوة والقدرة، : وقيل. من ناحية اإلميان اليت كنتم حتلفوهنا فوثقنا هبا
$  {: كقوله tΡõ‹s{V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ { )واملفسرون على القول األول)٦ ، . 

]٢٩ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين الرؤساء لألتباع، )٧ ،}  ≅ t/ óΟ©9 (#θ çΡθ ä3s? tÏΖÏΒ ÷σãΒ 

∩⊄∪ { )مل تكونوا على احلق فنضلكم عنه، أي إمنا الكفر من قبلكـم)٨ ، . 

                                                 
 . ٢٦: آية سورة الصافات ) ١(
 . ٢٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة احلاقة آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة الصافات آية ) ٨(
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]٣٠ [}  $ tΒ uρ tβ% x. $ uΖs9 /ä3ø‹n= tæ ÏiΒ ¤≈ sÜù= ß™ ( { )من قوة وقدرة فنقهركـم على )١ ،

≅ö  {متابعتنا،  t/ ÷ΛäΖä. $ YΒ öθ s% tÉó≈sÛ ∩⊂⊃∪ { )ضالني)٢ ، . 

]٣١ [}  ¨,ys sù { )وجب، )٣ ،}  $ oΨø‹n= tã { )مجيعا، )٤ ،}  ãΑöθ s% !$ uΖÎn/u‘ ( { )٥( ،

β¨  {: مة العذاب، وهي قولهيعين كل V|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊇∪ { )٦( .

}  $ ¯ΡÎ) tβθ à)Í←!#x‹s9 ∩⊂⊇∪ { )العذاب، أي أن الضال واملضل مجيعا يف النار)٧ ، . 

]٣٢ [}  öΝä3≈ uΖ÷ƒ uθ øî r'sù { )فأضللناكم عن اهلدى ودعوناكم إىل ما كنا عليه، )٨ ،}  
$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. t Èθ≈ xî ∩⊂⊄∪ { )ضالني، )٩ . 

*öΝåκ̈ΞÎ  {: قال اهللا] ٣٣[ sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ’ Îû É># x‹yè ø9$# tβθ ä.ÎtIô±ãΒ ∩⊂⊂∪ { )الرؤساء واألتباع)١٠ ، . 

]٣٤ [}  $ ¯ΡÎ) y7Ï9≡x‹x. ã≅ yè øtΡ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊂⊆∪ { )الذين جعلوا هللا : ، قال ابن عباس)١١

 . شركاء

                                                 
 . ٣٠: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٣٠ :سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٣١: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٣١: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٣١: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١١٩: سورة هود آية ) ٦(
 . ٣١: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٣٢: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٣٢: سورة الصافات آية ) ٩(
 . ٣٣: سورة الصافات آية ) ١٠(
 . ٣٤: سورة الصافات آية ) ١١(
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]٣٥ [}  öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ { )يتكربون عن )١ ،

 . كلمة التوحيد وميتنعون منها

]٣٦ [}  tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$ tG s9 $ oΨÏG yγ Ï9#u 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )يعين النيب)٢ ،  . 

≅ö  {:  ردا عليهم قال اهللا] ٣٧[ t/ u!% y` { )حممد )٣ }  Èd,pt ø: $$ Î/ s−£‰|¹ uρ tÎ= y™ ößϑ ø9$# 

 . ، أي أنه أتى مبا أتى به الرسل قبله)٤( } ∪∠⊃∩

]٣٩، ٣٨ [}  ö/ä3¯ΡÎ) (#θ à)Í←!#s% s! É>#x‹yè ø9$# ÉΟŠ Ï9F{$# ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ tβ ÷ρ t“ øgéB ω Î) $ tΒ ÷ΛäΖä. šχθ è= yϑ÷è s? 

∩⊂∪ { )يف الدنيا من الشرك)٥ ، . 

]٤٠ [}  ω Î) yŠ$ t7Ïã «!$# tÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊆⊃∪ { )املوحدين)٦ ، . 

]٤١ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; ×−ø— Í‘ ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊆⊇∪ { )يعين بكرة وعشيا كما قال)٧ ، :}  öΝçλm; uρ 

öΝßγ è% ø—Í‘ $ pκ Ïù Zο tõ3ç/ $ |‹Ï±tã uρ ∩∉⊄∪ { )٨( . 

]٤٢ [}  çµ Ï.≡uθ sù ( { )مجع الفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها، وهي كل )٩ 

Νèδ  {طعام يؤكل للتلذذ ال للقوت،  uρ tβθãΒ tõ3•Β ∩⊆⊄∪ { )بثواب اهللا)١ ، . 

                                                 
 . ٣٥: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٣٦: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٣٩ - ٣٨:سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٤٠: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٤١: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٦٢: سورة مرمي آية ) ٨(
 . ٤٢: سورة الصافات آية ) ٩(
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]٤٣،٤٤ [}  ’ Îû ÏM≈̈Ψ y_ ËΛ Ïè̈Ζ9$# ∩⊆⊂∪ 4’ n?tã 9‘ çß  t,Î#Î7≈ s)tG •Β ∩⊆⊆∪ { )ال يرى بعضهم )٢ ،

 . قفا بعض

]٤٥ [}  ß∃$ sÜãƒ ΝÍκö n= tã <¨ ù( s3Î/ { )إناء فيه شراب وال يكون كأسا حىت يكون )٣ ،

ÏiΒ ¤Ïè  { شراب، وإال فهو إناء، فيه ¨Β ∩⊆∈∪ { )مخر جارية يف األهنار ظاهرة تراها )٤ ،

 . العيون

]٤٦ [}  u!$ ŸÒ ø‹t/ { )مخر اجلنة أشد بياضا من اللنب، : ، قال احلسن)٥}  
;ο ©% s! { )أي لذيذة، )٦ ،}  tÎ/Ì≈ ¤±= Ïj9 ∩⊆∉∪ { )٧( . 

]٤٧ [}  Ÿω $ pκ Ïù ×Αöθ xî { )قال . ال تغتال عقوهلم فتذهب هبا: ، قال الشعيب)٨

الغول فساد : وقال أهل املعاين. صداع: وقال احلسن. وجع البطن: وقال قتادة. إمث: ليبالك
اغتاله اغتياال إذا أفسد عليه أمره يف خفية، ومخرة الدنيا حيصل منها : يلحق يف خفاء، يقال

أنواع من الفساد، منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء والبول، وال 
Ÿω  {. ذلك يف مخر اجلنةيوجد شيء من  uρ öΝèδ $ pκ÷]tã šχθèùu”∴ãƒ ∩⊆∠∪ { )قرأ محزة )٩ ،

بكسر الزاي وافقهما عاصم يف الواقعة، وقرأ اآلخرون بفتح الزاي ) يرتفون( والكسائي

                                                                                                                                            
 . ٤٢: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٤٤ - ٤٣:سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٤٥: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٤٦: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٤٦: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٤٦: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٤٧: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٤٧: سورة الصافات آية ) ٩(
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نزف الرجل : كرون، يقالال يغلبهم على عقوهلم وال يس: فيهما فمن فتح الزاي فمعناه
ال يرتف شراهبم، يقال أنزف : فهو مرتوف ونزيف إذا سكر، ومن كسر الزاي فمعناه

 . الرجل فهو مرتوف إذا فنيت مخره

]٤٨ [}  öΛèεy‰Ψ Ïã uρ ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# { )حابسات األعني غاضات اجلفون، قصرن )١ ،

، أي حسان األعني، )٢( } ∪∇⊇∩ Ïã×  {نهن على أزواجهن ال ينظرن إىل غريهم، أعي

 . رجل أعني وامرأة عيناء ونساء عني: يقال

]٤٩ [}  £æη ¯Ρr( x. ÖÙ ø‹t/ { )مجع البيضة، )٣ ،}  ×βθãΖõ3¨Β ∩⊆∪ { )مضمون )٤ ،

شبههن ببيض : قال احلسن. مستور، وإمنا ذكر املكنون والبيض مجع ألنه رده إىل اللفظ
هذا : ويقال. النعامة تكنها بالريش من الريح والغبار حني خروجها، فلوهنا أبيض يف صفرة

 . بة صفرة، والعرب تشبهها ببيضة النعامةمشر) بيضاء( أحسن ألوان النساء أن تكون املرأة

]٥٠ [}  Ÿ≅ t7ø% r'sù öΝåκÝÕ÷è t/ 4’n?tã <Ù ÷èt/ tβθä9u!$ |¡tFtƒ ∩∈⊃∪ { )يعين أهل اجلنة يف اجلنة )٥ ،

 . يسأل بعضهم بعضا عن حاله يف الدنيا

]٥١ [}  tΑ$ s% ×≅Í← !$ s% öΝåκ÷]ÏiΒ { )يعين من أهـل اجلنة، )٦ ،}  ’ÎoΤÎ) tβ% x. ’ Í< Öƒ Ìs% 

كان من : وقال اآلخرون. كان شيطانا: قال جماهد. ، يف الدنيا ينكر البعث)٧( } ∪⊆∋∩

كانا شريكني أحدمها كافر امسه قطروس : وقال الباقون.  أخوينكانا: وقال مقاتل. اإلنس

                                                 
 . ٤٨: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٤٨: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٥٠: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥١: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٥١: سورة الصافات آية ) ٧(
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 امسه يهوذا، ومها اللذان قص اهللا تعاىل خربمهـا يف سـورة الكهـف يف واآلخر مؤمن
ñUÎôÑ$#uρ Μ *  {: قوله تعاىل çλm; Wξ sW¨Β È ÷n= ã_ §‘ { )١( . 

 ... قوله تعاىل َيقُولُ أَِئنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُتَراًبا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمِديُنونَ
]٥٢ [}  ãΑθ à)tƒ y7̄ΡÏr& zÏϑ s9 tÏ% Ïd‰|Á ßϑ ø9$# ∩∈⊄∪ { )عث، بالب)٢ . 

]٥٣ [}  #sŒÏr& $ oΨ ÷FÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/# tè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $̄ΡÏr& tβθãΖƒ Ï‰yϑ s9 ∩∈⊂∪ { )جمزيون وحماسبون )٣ ،

 . وهذا استفهام إنكار

]٥٤ [}  tΑ$ s% { )عاىل ألهل اجلنة، اهللا ت)٤ :}  ö≅ yδ ΟçFΡr& tβθ ãè Î=©Ü•Β ∩∈⊆∪ { )إىل )٥ ،

هل أنتم مطلعون إىل النار لننظر كيف مرتلة : يقول املؤمن إلخوانه أهل اجلنة: وقيل. النار
 . أنت أعرف به منا: أخي فيقول أهل اجلنة

]٥٥ [}  yìn= ©Û$$ sù { )إن يف اجلنة كوى ينظر أهلها منها إىل النار، : ، قال ابن عباس)٦

’ çν#utsù  {فاطلع هذا املؤمن،  Îû Ï!#uθ y™ ÉΟŠ Ås pgø: ، فرأى قرينه يف وسط النار، وإمنا )٧( } ∪∋∋∩ #$

 . ء سواء الستواء اجلوانب منهمسي وسط الشي

]٥٦ [}  tΑ$ s% { )له، )٨ }  «!$$ s? β Î) £N‰ Ï. ÈÏŠ÷ä)s! ∩∈∉∪ { )واهللا لقد كدت أن )١ 

 . إنسانا فقد أهلكهواهللا لقد كدت أن تغويين، ومن أغوى : هتلكين، قال مقاتل

                                                 
 . ٣٢: سورة الكهف آية ) ١(
 . ٥٢: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٥٣: لصافات آية سورة ا) ٣(
 . ٥٤: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٥٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥٥: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٥٥: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٥٦: سورة الصافات آية ) ٨(
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]٥٧ [}  Ÿω öθ s9uρ èπ yϑ÷è ÏΡ ’ În1u‘ { )رمحته وإنعامه علي باإلسالم، )٢ ،}  àMΖä3s9 zÏΒ 

t Î|Øós ßϑ ø9$# ∩∈∠∪ { )٥٨. ، معك يف النار)٣ ، 

]٥٩ [}  $ yϑ sùr& ßøt wΥ tÏFÍh‹yϑ Î/ ∩∈∇∪ { )٤( }  ω Î) $ oΨ oKs?öθ tΒ 4’ n<ρW{$# { )يف الدنيا، )٥ ،}  
$ tΒ uρ ßøt wΥ tÎ/¤‹yè ßϑ Î/ ∩∈∪ { )يقول هذا أهل اجلنة للمالئكة حني يذبح :  قال بعضهم)٦

 . ال: أفما حنن مبيتني؟ فتقول هلم املالئكة: املوت

β¨  {: فيقولون] ٦٠[ Î) #x‹≈ yδ uθ çλm; ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩∉⊃∪ { )نه على إمنا يقولو: ، وقيل)٧

يقوله املؤمن لقرينه : وقيل. جهة احلديث بنعمة اهللا عليهم يف أهنم ال ميوتون وال يعذبون
 . على جهة التوبيخ مبا كان ينكره

≅È  {: قـال اهللا تـعاىل] ٦١[ ÷VÏϑ Ï9 #x‹≈ yδ È≅ yϑ ÷è u‹ù= sù tβθè= Ïϑ≈ yèø9$# ∩∉⊇∪ { )ثل هذا ، أي مل)٨

فليعمل ( ، إىل)أولئك هلم رزق معلوم( :املرتل وملثل هذا النعيم الذي ذكره من قوله
 ). العاملون

]٦٢ [}  y7 Ï9≡sŒr& { )أي ذلك الذي ذكر ألهل اجلنة، . )٩}  ×öyz »ω â“ œΡ ÷Πr& äο tyf x© 

ÇΠθ —% شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، : والزقوم. ، اليت هي نزل أهل النار)١( } ∪⊅∌∩ 9$#“¨

                                                                                                                                            
 . ٥٦: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٥٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٥٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٥٨: ات آية سورة الصاف) ٤(
 . ٥٩: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥٩: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٦١: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٦٢: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٣٠ 

تزقم الطعام إذا : يكره أهل النار على تناوهلا، فهم يتزقمونه على أشد كراهية، ومنه قوهلم
 . تناوله على كره ومشقة

]٦٣ [}  $ ¯ΡÎ) $ yγ≈ oΨù= yè y_ Zπ uΖ÷FÏù tÏϑ Î=≈ ©à= Ïj9 ∩∉⊂∪ { )كيف : ، للكافرين، وذلك أهنم قالوا)٢

 . يكون يف النار شجرة والنار حترق الشجر؟

$  {: فقال اهللا تعاىل] ٦٤[ yγ ¯ΡÎ) ×ο tyf x© ßlãøƒ rB þ’ Îû È≅ ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø: ، قعر النار، )٣( } ∪⊇∌∩ #$

 . أصلها يف قعر جهنم وأغصاهنا ترتفع إىل دركاهتا: وقال احلسن

]٦٥ [}  $ yγ ãèù= sÛ { )مثرها مسي طلعا لطلوعه، )٤ ،}  …çµ ¯Ρr( x. â¨ρ ââ‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±9$# 

هم الشياطني بأعياهنم شبه هبا لقبحها، ألن : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٥( } ∪∋∌∩

 ألن - وإن كانت الشياطني ال ترى-كأنه شيطان: الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا
أراد . قبح صورهتا متصور يف النفس، وهذا معىن قول ابن عباس والقرظي، وقال بعضهم

هي شجرة قبيحة . وقيل. اطني احليات، والعرب تسمي احلية القبيحة املنظر شيطانابالشي
 . مرة منتنة تكون يف البادية تسميها العرب رءوس الشياطني

]٦٦ [}  öΝåκ̈ΞÎ* sù tβθè= Ï.Uψ $ pκ÷]ÏΒ tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù $ pκ÷]ÏΒ tβθ äÜç7ø9$# ∩∉∉∪ { )وامللء حشو الوعاء مبا )٦ ،

 . ال حيتمل الزيادة عليه

                                                                                                                                            
 . ٦٢: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٦٣: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٦٤: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٦٥: ية سورة الصافات آ) ٤(
 . ٦٥: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٦٦: سورة الصافات آية ) ٦(
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]٦٧ [}  §ΝèO ¨β Î) óΟßγ s9 $ pκö n= tæ $ \/öθ t±s9 { )خلطا ومزاجا، )١ ،}  ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩∉∠∪ { )٢( 
إهنم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه احلميم فيشوب احلميم : ن ماء حار شديد احلرارة، يقالم

 . يف بطوهنم الزقوم فيصري شوبا له

]٦٨ [}  §ΝèO ¨βÎ) öΝßγ yè Å_ ötΒ { )بعد شرب احلميم، )٣ ،}  ’ n< Z} ËΛ Ås pgø: $# ∩∉∇∪ { )٤( ،

وذلك أهنم يوردون احلميم لشربه وهو خارج من اجلحيم كـما يورد اإلبل املاء، مث 
tβθèùθ  {: يردون إىل اجلحيم، دل عليه قوله تعاىل äÜtƒ $ pκs]øŠt/ t ÷t/uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β#u ∩⊆⊆∪ { )وقرأ )٥ ،

 ). مث إن منقلبهم إلىل اجلحيم( :ابن مسعود

]٦٩،٧٠ [}  öΝåκ̈ΞÎ) (#öθ xø9r& { )وجـدوا، )٦ }  óΟèδ u!$ t/# u t,Îk!!$ |Ê ∩∉∪ ôΜ ßγ sù #’n?tã 

öΝÏδ Ì≈ rO# u tβθãã töκç‰ ∩∠⊃∪ { )يعملون مثل أعماهلم: ، يسرعون، قال الكليب)٧ . 

]٧١ [}  ô‰s)s9uρ ¨≅ |Ê öΝßγ n= ö6 s% çsYò2 r& t,Î!¨ρ F{$# ∩∠⊇∪ { )من األمم اخلالية)٨ ، . 

]٧٢،٧٣ [}  ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ΝÍκ Ïù zƒ Í‘ É‹Ψ•Β ∩∠⊄∪ öÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Í‘ x‹Ζßϑ ø9 $# 

 . ، الكافرين أي كان عاقبتهم العذاب)٩( } ∪⊃∠∩

]٧٤ [}  ω Î) yŠ$ t6 Ïã «!$# šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩∠⊆∪ { )املوحدين جنوا من العذاب)١ ، . 
                                                 

 . ٦٧: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٦٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٦٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٦٨: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٤٤: سورة الرمحن آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٧٠ - ٦٩:سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٧١: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٧٣ - ٧٢:سورة الصافات آية ) ٩(
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]٧٥ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ1yŠ$ tΡ Óyθ çΡ { )دعا ربه على قومه فقال)٢ ، :}  ’ ÎoΤr& Ò>θè= øó tΒ ÷ÅÇtGΡ$$ sù 

∩⊇⊃∪ { )٣(  ،}  zΝ÷è ÏΖn= sù tβθ ç7ŠÉf ßϑ ø9$# ∩∠∈∪ { )حنن يعين أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه)٤ ، . 

]٧٦ [}  çµ≈ uΖøŠ¤f tΡuρ …ã& s#÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É>ös3ø9$# ËΛÏàyè ø9$# ∩∠∉∪ { )الغم العظيم الذي حلق )٥ ،

 . قومه وهو الغرق
 ... قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخِريَن

]٧٧ [}  $ uΖù= yè y_ uρ …çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/èφ tÏ%$ t7ø9$# ∩∠∠∪ { )وأراد أن الناس كلهم من نسل )٦ ،

ملا خرج نوح من السفينة مات من كان معه من : نوح، روى الضحاك عن ابن عباس قال
سام : كان ولد نوح ثالث: الرجال والنساء إال ولده ونساءهم، قال سعيد بن املسيب

 أبو الترك وحام ويافث، فسام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو السودان، ويافث
 . واخلزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك

]٧٨ [}  $ oΨ ø.ts?uρ Ïµ ø‹n= tã ’Îû t ÌÅz Fψ$# ∩∠∇∪ { )أي أبقينا له ثناء حسنا وذكرا مجيال )٧ ،

 . فيمن بعده من األنبياء واألمم إىل يوم القيامة

]٧٩ [}  íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 8yθ çΡ ’Îû tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∠∪ { )أي سالم عليه منا يف العاملني)٨ ، .

 . أي تركنا عليه يف اآلخرين أن يصلى عليه إىل يوم القيامة: وقيل

                                                                                                                                            
 . ٧٤: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٧٥: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٠: سورة القمر آية ) ٣(
 . ٧٥: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٧٦: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٧٧: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٧٨: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٧٩: سورة الصافات آية ) ٨(
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]٨٠ [}  $ ¯ΡÎ) y7Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ { )جزاه اهللا بإحسانه : ، قال مقاتل)١

 ، ٨١. الثناء احلسن يف العاملني

]٨٢ [}  …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ §ΝèO $ oΨ ø% tøî r& t Ìyz Fψ$# ∩∇⊄∪ { )ين الكفار، يع)٢ . 

χ *  {: قوله تعاىل] ٨٤ ،٨٣[ Î)uρ ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© { )أي من أهل دينه وملته )٣ ،

zΝŠ  {وسنته،  Ïδ≡tö/Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u!% y` …çµ −/u‘ 5=ù= s)Î/ AΟŠ Î= y™ ∩∇⊆∪ { )خملص من الشرك والشك)٤ ، . 

]٨٥ [}  øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/L{ Ïµ ÏΒöθ s% uρ #sŒ$ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ∩∇∈∪ { )استفهام توبيخ)٥ ، . 

]٨٦ [}  % ¸3øÍ← r& Zπ yγÏ9#u tβρßŠ «!$# tβρ ß‰ƒ Ìè? ∩∇∉∪ { )يعين أتأفكون إفكا وهو أسوأ )٦ ،

 . الكذب، وتعبدون آهلة سوى اهللا

]٨٧ [}  $ yϑ sù /ä3‘Ζsß Éb> tÎ/ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇∠∪ { )إذا لقيتموه وقد عبدمت غريه أنه يصنع )٧ ،

 . بكم

]٨٩ ،٨٨ [}  tsà oΨ sù Zο tôàtΡ ’ Îû ÏΘθ àf –Ψ9$# ∩∇∇∪ tΑ$ s)sù ’ÎoΤÎ) ×Λ É)y™ ∩∇∪ { )قال ابن عباس)٨ ، :

كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا لئال ينكروا عليه، وذلك أنه أراد 
ايدهم يف أصنامهم ليلزمهم احلجة يف أهنا غري معبودة، وكان هلم من الغد عيد وجممع أن يك

وكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون هلم الفراش، ويصنعون بني أيديهم الطعام قبل 
                                                 

 . ٨٠: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٨٢ - ٨١:سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٨٣: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٨٤ - ٨٣:سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٨٥: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٨٦: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٨٩ - ٨٨:آية سورة الصافات ) ٨(
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: خروجهم إىل عيدهم، زعموا التربك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه، فقالوا إلبراهيم
مطعون، : إين سقيم، قال ابن عباس:  عيدنا، فنظر إىل النجوم فقالأال خترج غدا معنا إىل

وقال . وجع: وقال مقاتل. مريض: قال احلسن. وكانوا يفرون من الطاعون فرارا عظيما
 . سأسقم: الضحاك

]٩٠ [}  (#öθ ©9uθ tG sù çµ÷Ζtã t ÌÎ/ô‰ãΒ ∩⊃∪ { )دخل إبراهيم على األصنام ، إىل عيدهم ف)١

 . فكسرها

#sø  {: كما قال اهللا تعاىل] ٩١[ tsù #’ n<Î) öΝÍκÉJ yγ Ï9#u { )وال يقال راغ حىت يكون )٢ ،

$tΑ  {صاحبه خمفيا لذهابه وجميئه،  s)sù { )استهزاء هبا)٣  .}  Ÿω r& tβθ è=ä.ù's? ∩⊇∪ { )٤( ،

 . يعين الطعام الذي بني أيديكم

]٩٣ ،٩٢ [}  $ tΒ ö/ä3s9 Ÿω tβθà)ÏÜΖs? ∩⊄∪ sø# tsù öΝÍκö n= tã $ R/÷ŸÑ ÈÏϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊂∪ { )أي )٥ ،

: وقيل. باليمني أي بالقوة: وقيل. كان يضرهبم بيده اليمىن ألهنا أقوى العمل من الشمال
$$!»  {: أراد به القسم أي بالقسم الذي سبق منـه وهـو قولـه s?uρ ¨β y‰‹Å2 V{ 

/ä3yϑ≈ uΖô¹ r& { )٦( . 

]٩٤ [}  (#þθ è= t6 ø% r'sù Ïµ ø‹s9Î) { )يعين إىل إبراهيم، )٧ ،}  tβθ —ùÌ“ tƒ ∩⊆∪ { )يسرعون، )١ ،

 فأسرعوا إليه ليأخذوه، وقرأ األعمش وذلك أهنم أخربوا بصنيع إبراهيم بآهلتهم
                                                 

 . ٩٠: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٩١: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ٩١: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٩١: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٩٣ - ٩٢:سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٥٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ٩٤: سورة الصافات آية ) ٧(
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أي حيملون : وقيل بضم الياء. بضم الياء وقرأ اآلخرون بفتحها، ومها لغتان) يزفون( ومحزة
 . دواهبم على اجلد واإلسراع

]٩٥ [}  tΑ$ s% { )هلم إبراهيم على وجه احلجاج، )٢ ،}  tβρß‰ç7÷è s?r& $ tΒ tβθçG Ås ÷Ψ s? 

∩∈∪ { )يعين ما تنحتون بأيديكـم)٣ ، . 

]٩٦ [}  ª!$#uρ ö/ä3s)n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∉∪ { )بأيديكم من األصنام)٤ ، . 

]٩٧ [}  (#θ ä9$ s% (#θ ãΖö/$# …çµ s9 $ YΖ≈ uŠø⊥ ç/ çνθà)ø9r'sù ’Îû ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩∠∪ { )معظم النار، قال )٥ ،

بنوا له حائطا من احلجر طوله يف السماء ثالثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا، : مقاتل
 . وملئوه من احلطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها

]٩٨ [}  (#ρ ßŠ# u‘ r'sù Ïµ Î/ #Y‰ø‹x. { )شرا وهو أن حيرقوه، )٦ ،}  ãΝßγ≈ oΨ ù= yèpgm t,Î#xó™ F{$# 

∩∇∪ { )أي املقهورين حيث سلم اهللا تعاىل إبراهيم ورد كيدهم)٧ ، . 

]٩٩ [}  tΑ$ s% uρ { )يعين إبراهيم، )٨ }  ’ ÎoΤÎ) ë=Ïδ#sŒ 4’ n< Î) ’ În1u‘ { )أي مهاجر إىل )٩ ،

ن النار، كما أهجر دار الكفر وأذهب إىل مرضاة ريب، قاله بعد اخلروج م: ريب، واملعىن

                                                                                                                                            
 . ٩٤: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٩٥: افات آية سورة الص) ٢(
 . ٩٥: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ٩٦: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ٩٧: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ٩٨: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ٩٨: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ٩٩: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ٩٩: سورة الصافات آية ) ٩(
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’  {: قال ÎoΤÎ) íÅ_$ yγ ãΒ 4’ n<Î) þ’ În1u‘ ( { )١( ،}  È Ï‰öκu y™ ∩∪ { )إىل حيث أمرين باملصري )٢ ،

 . فلما قدم األرض املقدسة سأل ربه الولد: ل مقاتلقا. إليه وهو الشام

<Éb  {: فقال] ١٠٠[ u‘ ó=yδ ’ Í< zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )يعين هب يل ولدا صاحلا )٣ ،

 . من الصاحلني

]١٠١ [}  çµ≈ tΡö¤±t6 sù AΟ≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ { )قيل بغالم يف صغره حليم يف كربه، ففيه )٤ ،

 . بشارة أنه نيب وأنه يعيش فينتهي يف السن حىت يوصف باحللم

]١٠٢ [}  $ ¬Η s>sù xn= t/ çµ yè tΒ z ÷ë يعين املشي معه إىل : ابن عباس وقتادة، قال )٥( } 9$#¡¡

بلغ أن : ملا شب حىت بلغ سعيه سعي إبراهيم، واملعىن: وقال جماهد عن ابن عباس. اجلبل
يعين العمل هللا تعاىل، وهو قول احلسن ومقاتل : قال الكليب. يتصرف معه ويعينه يف عمله
كان ابن ثالث : سنه، قيلهو العبادة هللا تعاىل، واختلفوا يف : بن حيان وابن زيد، قالوا

$tΑ  {: قوله تعاىل. كان ابن سبع سنني: وقيل. عشرة سنة s% ¢ o_ ç6≈tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖyϑ ø9$# þ’ ÎoΤr& 

y7 çt r2øŒr& { )هذا الغالم الذي أمر إبراهيم بذحبه بعد ، اختلف العلماء من املسلمني يف)٦ 

هو إسحاق واليه ذهب من الصحابة عمر : اتفاق أهل الكتابني على أنه إسحاق، فقال قوم
هو إمساعيل، وإليه ذهب عبد اهللا بن عمر، : وقال آخرون. وعلي وابن مسعود وابن عباس

 احتـج مـن  ومن ذهب إىل أن الذبيح إسحاق وكال القولني يروى عن رسول اهللا

                                                 
 . ٢٦: سورة العنكبوت آية ) ١(
 . ٩٩: ت آية سورة الصافا) ٢(
 . ١٠٠: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٠١: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٠٢: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٠٢: سورة الصافات آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٣٧ 

≈çµ  {: القرآن بقولـه tΡö¤±t6 sù AΟ≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= ym ∩⊇⊃⊇∪ $ ¬Η s>sù xn= t/ çµ yètΒ z ÷ë  أمر بذبح من بشر )١( } 9$#¡¡

$  {:  القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق، كما قال يف سورة هودبه، وليس يف yγ≈ tΡö¤±t6 sù 

t,≈ ys ó™ Î* Î/ { )ومن ذهب إىل أنه إمساعيل احتج بأن اهللا تعاىل ذكـر البشارة بإسحاق )٢ ،

≈çµ  {: ح فقالبعد الفراغ من قصة املذبو tΡ÷¤³o0 uρ t,≈ ys ó™ Î* Î/ $ wŠÎ; tΡ zÏiΒ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊄∪ { )٣( ،

$$öÝàΡ  {دل على أن املذبوح غريه،  sù #sŒ$ tΒ 2” ts? 4 { )بضم ) تري(  قرأ محزة والكسائي)٤

التاء وكسر الراء ماذا تشري، وإمنا أمره ليعلم صربه على أمر اهللا تعاىل وعزميته على طاعته، 
$tΑ  {: وقرأ العامة بفتح التاء والراء إال أبا عمرو فإنه مييل الراء، قال له ابنه s% ÏM t/r'̄≈ tƒ ö≅ yèøù$# 

$ tΒ ãtΒ ÷σè? ( { )يا بين خذ : فلما أمر إبراهيم بذلك قال البنه: ، وقال ابن إسحاق وغريه)٥

احلبل واملدية ننطلق إىل هذا الشعب حنتطب، فلما خال إبراهيم بابنه يف شعب ثبري أخربه 
$tΑ  {مبا أمر،  s% ÏM t/r'̄≈ tƒ ö≅ yè øù$# $ tΒ ãtΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰Éf tFy™ β Î) u!$ x© ª!$# zÏΒ t ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ { )٦( . 

 ... َراِهيُم قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَياقوله تعاىل فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجِبِني َوَناَدْيَناُه أَنْ َيا ِإْب
]١٠٣ [}  !$ £ϑ n= sù $ yϑ n= ó™ r& { )أسلم : ، انقادا وخضعا ألمر اهللا تعاىل، قال قتادة)٧

ã&©#s?uρ ÈÎ7yf…  {إبراهيم ابنه وأسلم االبن نفسه،  ù= Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ { )أي صرعه على األرض)١ ، .

 . أضجعه على األرض واجلبهة بني اجلبينني: قال ابن عباس

                                                 
 . ١٠٢ - ١٠١:سورة الصافات آية ) ١(
 . ٧١: سورة هود آية ) ٢(
 . ١١٢: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٠٢: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٠٢: صافات آية سورة ال) ٥(
 . ١٠٢: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٠٣: سورة الصافات آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٣٨ 

]١٠٥، ١٠٤ [}  çµ≈ oΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |Mø% £‰|¹ !$ tƒ ö”9$# 4 { )مت الكالم )٢ ،

$  {: هاهنا مث ابتدأ فقال ¯ΡÎ) y7Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )إنا كما عفونا : ، واملعىن)٣

جزاه اهللا بإحسانه يف : عن إبراهيم عند ذبح ولده جنزي من أحسن يف طاعتنا، قال مقاتل
 . طاعته العفو عن ذبح ابنه

]١٠٦ [}  χÎ) #x‹≈ yδ uθ çλm; (#àσ¯≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∉∪ { )االختبار الظاهر حيث اختربه )٤ ،

كيف : ، فإن قيلالبالء هاهنا النعمة، وهي أن فدي ابنه بالكبش: وقال مقاتل. بذبح ابنه
جعله مصدقا ألنه قد أتى مبا : قال صدقت الرؤيا وكان قد رأى الذبح ومل يذبح؟ قيل

 . أمكنه، واملطلوب إسالمهما ألمر اهللا تعاىل وقد فعال

≈çµ  {: قوله] ١٠٧[ oΨ÷ƒ y‰sùuρ ?xö/É‹Î/ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∠∪ { )ذا هو جبربيل ، فنظر إبراهيم فإ)٥

هذا فداء البنك فاذحبه دونه، فكرب جربيل وكرب الكبش : ومعه كبش أملح أقرن، فقال
: وكرب إبراهيم وكرب ابنه، فأخذ إبراهيم الكبش فأتى به املنحر من مىن فذحبه، قال جماهد

عظيم يف : وقيل. ألنه كان من عند اهللا: وقال احلسني بن الفضل. مساه عظيما ألنه متقبل
 . يف الثواب: وقيل. خصالش

]١٠٨ [}  $ oΨ ø.ts?uρ Ïµ ø‹n= tã ’Îû t ÌÅz Fψ$# ∩⊇⊃∇∪ { )أي تركنا له يف اآلخرين ثناء حسنا)٦ ، . 

]١١٢ -١٠٩ [}  íΝ≈ n= y™ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩⊇⊃∪ y7Ï9≡x‹x. “ Ì“øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊃∪  …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ 

$ tΡÏŠ$ t6 Ïã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊇⊇∪  çµ≈ tΡ÷¤³o0 uρ t,≈ ys ó™ Î* Î/ $ wŠÎ; tΡ zÏiΒ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇⊄∪ { )فمن جعل )١ ،
                                                                                                                                            

 . ١٠٣: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٠٥ - ١٠٤:سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٠٥: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٠٦: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٠٧: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٠٨: سورة الصافات آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٣٩ 

بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبيا جزاء لطاعته، ومن جعل الذبيح : الذبيح إمساعيل قال
بشر به مرتني : قال. رواه عكرمة عن ابن عباس. بشر إبراهيم بنبوة إسحاق: إسحاق قال

 . حني ولد وحني نبئ

]١١٣ [}  $ uΖø.t≈ t/uρ Ïµ ø‹n= tã { )يعين على إبراهيم يف أوالده، )٢ ،}  #’ n?tã uρ t,≈ ys ó™ Î) 

ÏΒ  {، يكون أكثر األنبياء من نسله، )٣( } 4 uρ $ yϑ Îγ ÏF−ƒ Íh‘ èŒ ÖÅ¡øt èΧ { )أي مؤمن، )٤ ،}  
ÖΝÏ9$ sßuρ Ïµ Å¡øuΖÏj9 { )أي كافر، )٥ ،}  ÑÎ7ãΒ ∩⊇⊇⊂∪ { )أي ظاهر الكفر)٦ ، . 

$ ô‰s)s9uρ  {: قوله تعاىل] ١١٤[ ¨ΖoΨ tΒ 4’n?tã 4 y›θãΒ šχρ ã≈ yδ uρ ∩⊇⊇⊆∪ { )أنعمنا عليهم )٧ ،

 . بالنبوة

]١١٥ [}  $ yϑ ßγ≈uΖøŠ¯gwΥuρ $ yϑ ßγ tΒ öθ s% uρ { )بىن إسرائيل، )٨ ،}  zÏΒ É>öx6ø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# 

من : وقيل. ، أي الغم العظيم وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم)٩( } ∪∋⊆⊆∩

 . الغرق

]١١٦ [}  öΝßγ≈tΡ÷|Ç tΡuρ { )يعين موسى وهارون وقومهما، )١ ،}  (#θ çΡ% s3sù ãΝèδ 

tÎ7Î=≈ tó ø9$# ∩⊇⊇∉∪ { )على القبط)٢ ، . 

                                                                                                                                            
 . ١١٢ - ١٠٩:سورة الصافات آية ) ١(
 . ١١٣: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١١٣: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١١٣: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١١٣: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١١٣: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١١٤: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١١٥: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١١٥ : سورة الصافات آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٠ 

]١١٧ [}  $ yϑ ßγ≈ oΨ÷ s?# uuρ |=≈ tG Å3ø9$# tÎ6 oKó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∠∪ { )أي املستنري وهو التوراة)٣ ، . 

]١٢٢ -١١٨ [}  $ yϑ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∇∪ $ uΖø.t s?uρ $ yϑ Îγ øŠn= tæ ’ Îû š ÌÅz Fψ$# 

∩⊇⊇∪ íΟ≈ n= y™ 4’ n?tã 4† y›θãΒ šχρ ã≈ yδ uρ ∩⊇⊄⊃∪ $̄ΡÎ) š Ï9≡x‹Ÿ2 “ Ì“ øgwΥ šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊇∪ $ yϑ åκ̈ΞÎ) ôÏΒ 

$ tΡÏŠ$ t6 Ïã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊄∪ { )٤( . 

$¨{ βÎ)uρ¨  {: قـولـه تـعـالـى] ١٢٣[ u‹ø9Î) zÏϑ s9 šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ { )روي )٥ ،

. وإن إدريس ملن املرسلني: مصحفهويف . إلياس هو إدريس: عن عبد اهللا بن مسعود قال
هو ابن : قال ابن عباس. هو نيب من أنبياء بين إسرائيل: وهذا قول عكرمة، وقال اآلخرون

هو إلياس بن بشر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن : قال حممد بن إسحاق. عم اليسع
 . عمران

]١٢٥، ١٢٤ [}  øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒ öθ s)Ï9 Ÿω r& tβθ à)−G s? ∩⊇⊄⊆∪ tβθ ããô‰s?r& { )أتعبدون، )٦ ،}  
Wξ ÷èt/ { )ل جماهد ، وهو اسم صنم هلم كانوا يعبدونه، ولذلك مسيت مدينتهم بعلبك، قا)٧

šχρ  {. البعل الرب بلغة أهل اليمن: وعكرمة وقتادة â‘ x‹s?uρ z|¡ôm r& tÉ)Î=≈ sƒ ø: $# ∩⊇⊄∈∪ { )٨( ،

 . فال تعبدونه

                                                                                                                                            
 . ١١٦: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١١٦: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١١٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٢٢ - ١١٨:سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٢٣: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٢٥ - ١٢٤:سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٢٥: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٢٥: سورة الصافات آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤١ 

]١٢٦ [}  ©!$# ö/ä3−/u‘ ¡> u‘ uρ ãΝä3Í← !$ t/# u šÏ9̈ρ F{$# ∩⊇⊄∉∪ { )قرأ محزة والكسائي )١ ،

بنصب اهلاء والباءين على البدل، وقرأ اآلخرون ) اهللا ربكم ورب( وحفص ويعقوب
 . برفعهن على االستئناف

 ... قوله تعاىل فَكَذَُّبوُه فَِإنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ ِإلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني
]١٢٧ [}  çνθ ç/¤‹s3sù öΝåκ̈ΞÎ* sù tβρç|Øós ßϑ s9 ∩⊇⊄∠∪ { )يف النار)٢ ، . 

]١٢٨ [}  ω Î) yŠ$ t7Ïã «!$# šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∇∪ { )من قومه فإهنم جنوا من العذاب)٣ ، . 

]١٣٠، ١٢٩ [}  $ oΨø.ts?uρ Ïµ ø‹n= tã ’Îû t ÌÅz Fψ$# ∩⊇⊄∪ íΝ≈ n= y™ #’ n?tã öΑÎ) tÅ™$ tƒ ∩⊇⊂⊃∪ { )قرأ )٤ ،

بفتح اهلمزة مشبعة وكسر الالم مقطوعة ألهنا يف املصحف ) آل يا سني( نافع وابن عامر
مقطوعة ) آل يس( كسر اهلمزة وسكون الالم موصولة، فمن قرأمفصولة، وقرأ اآلخرون ب

أراد إلياس، والقراءة :  وهذا القول بعيد ألنه مل يسبق له ذكر، وقيل أراد آل حممد: قيل
إلياسني لغة يف إلياس مثل إمساعيل وامساعني : املعروفة بالوصل، واختلفوا فيه، فقد قيل

ع أراد إلياس وأصحابه وأتباعه من املؤمنني، هو مج: وميكائيل وميكائني، وقال الفراء
سالم على : فيكون مبرتلة األشعرين واألعجمني بالتخفيف، ويف حرف عبد اهللا بن مسعود

 . وإن إدريس ملن املرسلني: إدراسني يعين إدريس وأتباعه، ألنه يقرأ

]١٣٥ -١٣١ [}  $ ¯ΡÎ) š Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊄∪ 

¨β Î)uρ $ WÛθ ä9 zÏϑ ©9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈ oΨ ø‹¯gwΥ ÿ…ã& s#÷δ r&uρ šÏè uΗ ød r& ∩⊇⊂⊆∪ ω Î) #Y—θègx” ’ Îû t ÎÉ9≈ tóø9$# 

 . ، أي الباقني يف العذاب)٥( } ∪∋⊃⊆∩
                                                 

 . ١٢٦: ورة الصافات آية س) ١(
 . ١٢٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٢٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٣٠ - ١٢٩:سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٣٥ - ١٣١:سورة الصافات آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٢ 

]١٣٦ [}  §ΝèO $ tΡö̈Β yŠ t Ìyz Fψ$# ∩⊇⊂∉∪ { )هالك، والتدمري اإل)١ . 

]١٣٧ [}  ö/ä3¯ΡÎ)uρ tβρ ”ßϑ tFs9 ΝÍκö n= tã { )علـى آثارهــم ومنـازهلـم، )٢ ،}  
tÅs Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪ { )وقت الصباح)٣ ، . 

]١٣٨ [}  È≅ ø‹©9$$ Î/uρ 3 { )يريد مترون بالنهار وبالليل عليهم إذا ذهبتم إىل )٤ ،

Ÿξ  {أسفاركـم ورجعتم،  sùr& šχθ è= É)÷è s? ∩⊇⊂∇∪ { )فتعتربون)٥ ، . 

β¨  {: قوله تعاىل] ١٣٩[ Î)uρ }§çΡθ ãƒ zÏϑ s9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )أي من مجلة رسل )٦ ،

 . اهللا

]١٤٠ [}  øŒÎ) t,t/r& ’ n< Î) Å7 ù=àø9$# Èβθßs ô±yϑ ø9$# ∩⊇⊆⊃∪ { )يعين هرب، قال ابن عباس )٧ ،

نهم العذاب خرج كان يونس وعد قومه العذاب فلما تأخر ع: رضي اهللا عنهما ووهب
هاهنا : كاملستور منهم، فقصد البحر فركب السفينة، فاحتبست السفينة فقال املالحون

عبد آبق من سيده، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فاقترعوا ثالثا فوقعت على 
 . أنا اآلبق، وزج نفسه يف املاء: يونس، فقال يونس

$ }  zΝyδ فذلك قوله] ١٤١[ |¡sù { )فقارع واملسامهة إلقاء السهام على جهة )٨ ،

%tβ  {القرعة،  s3sù zÏΒ tÅÒ ym ô‰ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ { )أي املقروعني)١ ، . 
                                                 

 . ١٣٦: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٣٧: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٣٧: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٣٨: ة سورة الصافات آي) ٤(
 . ١٣٨: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٣٩: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٤٠: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٤١: سورة الصافات آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٣ 

]١٤٢ [}  çµ yϑ s)tG ø9$$ sù ßNθ çt ø:$# { )ابتلعه، )٢ ،}  uθ èδ uρ ×Λ Î=ãΒ ∩⊇⊆⊄∪ { )آت مبا يالم )٣ ،

 . عليه

]١٤٣ [}  Iω öθ n= sù …çµ ¯Ρr& tβ% x. zÏΒ tÅs Îm7|¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ { )لك ، من الذاكرين اهللا قبل ذ)٤

: وقال احلسن. من العابدين: وقال وهب. من املصلني: وكان كثري الذكر، وقال ابن عباس
شكر اهللا تعاىل : وقال الضحاك. ما كانت له صالة يف بطن احلوت ولكنه قدم عمال صاحلا

Iω  {: وقيل. له طاعته القدمية öθ n= sù …çµ ¯Ρr& tβ% x. zÏΒ tÅs Îm7|¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊂∪ { )يف بطن احلوت)٥  .

≈Hω tµ  {: يعين قوله: قال سعيد بن جبري s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9$# 

∩∇∠∪ { )٦( . 

]١٤٤ [}  y]Î7n= s9 ’ Îû ÿÏµ ÏΖôÜt/ 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ { )لصار بطن احلوت له قربا إىل )٧ ،

 . يوم القيامة

]١٤٥ [}  * çµ≈tΡõ‹t6 uΖsù { )طرحناه، )٨ ،}  Ï!#tyè ø9$$ Î/ { )يعين على وجه األرض، )٩ ،

uθ  {. األرض اخلالية عن الشجر والنبات: بالساحل، والعراء: قال السدي èδ uρ ÒΟŠ É)y™ 

 . مه ومل يبق له قوةكان قد بلي حلمه ورق عظ: ، عليل كالفرخ املمعط، وقيل)١( } ∪∋⊇⊆∩
                                                                                                                                            

 . ١٤١: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٤٢: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٤٢: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٤٣: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٤٣: ات آية سورة الصاف) ٥(
 . ٨٧: سورة األنبياء آية ) ٦(
 . ١٤٤: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٤٥: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١٤٥: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٤ 

]١٤٦ [}  $ uΖ÷Fu; /Ρr&uρ Ïµ ø‹n= tã { )عنـده، : ، أي له، وقيل)٢}  Zο tyf x© ÏiΒ &ÏÜø)tƒ 

كل نبت ميتد : سن ومقاتل، يعين القرع على قول مجيع املفسرين، وقال احل)٣( } ∪∌⊇⊆∩

وينبسط على وجه األرض ليس له ساق وال يبقى على الشتاء حنو القرع والقثاء والبطيخ 
فكان يونس يستظل بالشجرة وكانت وعلة ختتلف إليه : فهو يقطني، قال مقاتل بن حيان

قال : فيشرب من لبنها بكرة وعشية حىت اشتد حلمه ونبت شعره وقوي، فإن قيل
Iωöθ  {: ، وقال يف موضع آخر)نبذناه بالعراءف( :هاهنا ©9 βr& …çµ x.u‘≡y‰s? ×π yϑ ÷èÏΡ ÏiΒ Ïµ În/§‘ x‹Î6 ãΖs9 

Ï!#tyè ø9$$ Î/ { )لوال: لوال هناك يرجع إىل الذم، معناه: ، فهل ما يدل على أنه مل ينبذ، قيل)٤ 

 . نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن تداركه النعمة فنبذ وهو غري مذموم

]١٤٧ [}  çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r&uρ 4’ n<Î) Ïπ s($ ÏΒ A#ø9r& { )أرسل إىل أهل نينوى من أرض : ، قال قتادة)٥

كان إرساله . أي وقد أرسلناه، وقيل) وأرسلناه( :هاملوصل قبل أن يصيبه ما أصابه، وقول
ρ÷  {. إىل قوم آخرين: بعد خروجه من بعد بطن احلوت إليهم، وقيل r& šχρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 

هاهنا على ) أو( :وقال الزجاج. معناه بل يزيدون: ، قال مقاتل والكـليب)٦( } ∪∠⊇⊆∩

ا، ومعناه أو يزيدون على تدبركـم وظنكـم، كالرجل يرى قوما فيقول هؤالء أصله
ألف أو يزيدون فالشك على تقدير املخلوقني، واألكثرون على أن معناه ويزيدون، 

اه ، ورو} كانوا عشرين ألفا {: واختلفوا يف مبلغ تلك الزيادة، فقال ابن عباس ومقاتل

                                                                                                                                            
 . ١٤٥: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٤٦: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٤٦: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٤٧: آية ١ / ٢٣ي والطرب) حديث غريب :(  وقال٩٧ / ٩سور) ٤(
 . ١٤٧: سورة الصافات آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٥ 

وقال سعيد بن . بضعا وثالثني ألفا:  وقال احلسن)١(  اهللا أيب بن كعب عن رسول
 . سبعني ألفا: جبري

]١٤٨ [}  (#θ ãΖtΒ$ t↔ sù { )يعين الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب، )٢ ،}  
öΝßγ≈ oΨ÷è −G uΚ sù 4’ n<Î) &Ïm ∩⊇⊆∇∪ { )وتقدم قبل ذلك يف سورة يونس . ، أي حني انقضاء آجاهلم)٣

 ). ٩٨( آية

óΟÎγ  {: قوله تعاىل] ١٤٩[ ÏFøtG ó™ $$ sù { )فاسأل يا حممد أهل مكة وهو سؤال )٤ ،

y7  {توبيخ،  În/tÏ9r& ßN$ uΖt6 ø9$# ÞΟßγ s9uρ šχθ ãΖt6 ø9$# ∩⊇⊆∪ { )وذلك أن جهينة وبين سلمة بن عبد )٥ ،

جعلوا : الدار زعموا أن املالئكة بنات اهللا، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا، يقول
 . هللا البنات وألنفسهم البنني

]١٥٠ [}  ÷Πr& $ oΨ ø)n= yz sπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# $ ZW≈ tΡÎ) { )أخلقنا املالئكة إناثا، : ، معناه)٦}  öΝèδ uρ 

šχρ ß‰Îγ≈x© ∩⊇∈⊃∪ { )ه قوله، حاضرون خلقنا إياهم، نظري)٧ :}  (#ρ ß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù= yz 4 { )٨( . 

]١٥٢، ١٥١ [}  Iω r& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγÅ3øùÎ) { )من كذهبم، )٩ ،}  šχθ ä9θ à)u‹s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰s9uρ 

ª!$# öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∈⊄∪ { )١( . 

                                                 
 . ،. ١٠٤ / ٢٣والطربي ) حديث غريب :(  وقال٩٧ / ٩أخرجه الترمذي يف التفسري ) ١(
 . ١٤٨: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٤٨: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٤٩: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٤٩: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٥٠: فات آية سورة الصا) ٦(
 . ١٥٠: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٩: سورة الزخرف آية ) ٨(
 . ١٥١: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٦ 

]١٥٣ [} ’ s∀sÜô¹ r& { )اخلرب موصوال على) اصطفى( ،)لكاذبون( ، قرأ أبو جعفر)٢ 

اصطفى بكسر األلف، وقراءة العامة بقطع : عن قول املشركني، وعند الوقف يبتديان
األلف ألهنا ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف 

$ÏN  {االستفهام مفتوحة مقطوعة، مثل أستكربت وحنوها،  oΨ t7ø9$# ’ n?tã tÏΖt6 ø9$# ∩⊇∈⊂∪ { )٣( . 

 ... قوله تعاىل َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ
]١٥٤ [}  $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθãΚ ä3øt rB ∩⊇∈⊆∪ { )هللا بالبنات ولكم بالبنني)٤ ، . 

]١٥٥ [}  Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹s? ∩⊇∈∈∪ { )أفال تتعظون)٥ ، . 

]١٥٦ [}  ÷Πr& ö/ä3s9 Ö≈ sÜù= ß™ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∉∪ { )برهان بني على أن هللا ولدا)٦ ، . 

]١٥٧ [}  (#θ è?ù'sù óΟä3Î7≈ tFÅ3Î/ { )الذي لكم فيه حجة، )٧ ،}  β Î) ÷ΛäΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ 

 . ، يف قولكم)٨( } ∪∠∋⊆∩

]١٥٨ [}  (#θè= yè y_ uρ …çµ uΖ÷ t/ t ÷t/uρ Ïπ ¨ΨÅgø: $# $ Y7|¡nΣ 4 { )وأراد باجلنة : قال جماهد وقتادة. )٩

حي من املالئكة يقال هلم : وقال ابن عباس. املالئكة مسوا جنة الجتناهبم عن األبصار
بل تزوج من : -لعنهم اهللا-قالوا : وقال الكليب. هم بنات اهللا: اجلن، ومنهم إبليس، قالوا

                                                                                                                                            
 . ١٥٢ - ١٥١:سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٥٣: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٥٣: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٥٤: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٥٥: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٥٦: ورة الصافات آية س) ٦(
 . ١٥٧: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٥٧: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١٥٨: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٧ 

زعم بعض قريش أن املالئكة اجلن فخرج منها املالئكة، تعاىل اهللا عن ذلك، وقد كان 
معىن : وقال احلسن. سروات اجلن: فمن أمهاهتم؟ قالوا: بنات اهللا، فقال أبو بكر الصديق

ô‰s)s9uρ ÏM  {النسب أهنم أشركوا الشياطني يف عبادة اهللا،  yϑ Î= tã èπ̈Ψ Ågø: $# öΝåκ̈ΞÎ) { )يعين )١ ،

tβρç|Øós  {قائلي هذا القول،  ßϑ s9 ∩⊇∈∇∪ { )يف النار مث نزه نفسه عما قالوا فقال)٢ ، : 

]١٦٠، ١٥٩ [}  z≈ ys ö6 ß™ «!$# $ ¬Η xå tβθ àÅÁ tƒ ∩⊇∈∪ { )٣( }  ω Î) yŠ$ t7Ïã «!$# tÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# 

 . ، هذا استثناء من احملضرين يعين أهنم ال حيضرون)٤( } ∪⊂∌⊆∩

* }  ö/ä3¯ΡÎ قوله] ١٦١[ sù { )يقول ألهل مكة، )٥ ،}  $ tΒ uρ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊇∉⊇∪ { )٦( ،

 . من األصنام

]١٦٢ [}  !$ tΒ óΟçFΡr& Ïµø‹n= tã { )على ما تعبدون، )٧ ،}  tÏΖÏK≈ xÎ/ ∩⊇∉⊄∪ { )مبضلني)٨ ، 

 . أحدا

]١٦٣ [} ω Î) ôtΒ uθ èδ ÉΑ$ |¹ ËΛÅs pgø: ، إال من قدر اهللا أنه سيدخل النار أي )٩( } ∪⊃∌⊆∩ #$

 . سبق له يف علم اهللا الشقاوة

                                                 
 . ١٥٨: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٥٨: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٥٩: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٦٠: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٦١: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٦١: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٦٢: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٦٢: سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١٦٣: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٨ 

$  {: قوله تعاىل] ١٦٤[ tΒ uρ !$ ¨ΖÏΒ ω Î) …çµ s9 ÓΘ$ s)tΒ ×Πθ è= ÷è̈Β ∩⊇∉⊆∪ { )أي ما منا ملك إال )١ ،

ما يف السماوات موضع شرب إال : له مقام معلوم يف السماوات يعبد اهللا فيه، قال ابن عباس
 . وعليه ملك يصلي أو يسبح

]١٦٥ [}  $ ¯ΡÎ)uρ ßós uΖs9 tβθ—ù!$ ¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ { )هم املالئكة صفوا أقدامهم: ل قتادة، قا)٢ .

 . صفوف املالئكة يف السماء للعبادة كصفوف الناس يف األرض: وقال الكليب

]١٦٦ [}  $ ¯ΡÎ)uρ ßós uΖs9 tβθßs Îm7|¡çRùQ$# ∩⊇∉∉∪ { )أي املصلون املرتهون اهللا عن السوء، )٣ ،

 أهنم يعبدون اهللا بالصالة والتسبيح وأهنم ليسوا مبعبودين،   النيبخيرب جربيل عليه السالم
 : كما زعمت الكفار، مث أعاد الكالم إىل األخبار عن املشركني فقال

]١٦٧ [}  βÎ)uρ (#θ çΡ% x. { )أي وقد كانوا يعىن أهل مكة، )٤ ،}  tβθ ä9θ à)u‹s9 

 . ، الم التأكيد)٥( } ∪∠∌⊆∩

]١٦٨ [}  öθ s9 ¨β r& $ tΡy‰ΖÏã #[ø.ÏŒ zÏiΒ tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∉∇∪ { )أي كتابا مثل كتاب األولني)٦ ، . 

]١٧٠، ١٦٩ [}  $ ¨Ψä3s9 yŠ$ t7Ïã «!$# tÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# ∩⊇∉∪ (#ρ ãxs3sù Ïµ Î/ ( t∃öθ |¡sù tβθßϑ n= ôè tƒ 

t∃öθ  {، أي فلما أتاهم ذلك الكتاب كفـروا به، )٧( } ∪⊂∠⊆∩ |¡sù tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇∠⊃∪ { )٨( ،

 . ا هتديد هلمهذ
                                                 

 . ١٦٤: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٦٥: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٦٦: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٦٧: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٦٧: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٦٨: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٧٠ - ١٦٩:سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٧٠: سورة الصافات آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٤٩ 

]١٧١ [}  ô‰s)s9uρ ôMs)t7y™ $ oΨ çG uΗÍ>x. $ tΡÏŠ$ t7Ïè Ï9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ { )وهي قوله)١ ، :}  |=tFŸ2 

ª!$#  tÎ= øî V{ O$ tΡr& þ’Í?ß™ â‘ uρ 4 { )٢( . 

]١٧٣، ١٧٢ [}  öΝåκ̈ΞÎ) ãΝßγ s9 tβρ â‘θÝÁΨ yϑ ø9$# ∩⊇∠⊄∪  ¨β Î)uρ $ tΡy‰Ζã_ ãΝßγ s9 tβθç7Î=≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )٣( ،

 . بةأي حزب اهللا هلم الغلبة باحلجة والنصرة يف العاق

]١٧٤ [}  ¤Αuθ tG sù { )أعرض، )٤ ،}  öΝåκ÷]tã 4 ®L ym &Ïm ∩⊇∠⊆∪ { )قال ابن عباس)٥ ، :

إىل أن : وقيل. حىت يأمرك بالقتال: وقال السدي. يوم بدر: وقال جماهد. يعين املوت
 . نسختها آية القتال: قال مقاتل بن حيان. هللايأتيهم عذاب ا

]١٧٥ [}  ÷Λèε÷ÅÇ÷0 r&uρ { )إذا نزل هبم العذاب، )٦ ،}  t∃öθ |¡sù tβρçÅÇö7ãƒ ∩⊇∠∈∪ { )٧( ،

 فقالوا مىت هذا العذاب؟ . ذلك

$  {  ال اهللافق] ١٧٧، ١٧٦[ uΖÎ/# x‹yè Î7sùr& tβθè= Éf ÷è tG ó¡o„ ∩⊇∠∉∪ #sŒÎ* sù tΑt“ tΡ { )يعين )٨ ،

öΝÍκÉJ  {العذاب،  ym$ |¡Î0 { )العرب : قال الفراء. بفنائهم: وقيل. حبضرهتم: ، قال مقاتل)٩

                                                 
 . ١٧١: سورة الصافات آية ) ١(
 . ٢١: سورة اجملادلة آية ) ٢(
 . ١٧٣ - ١٧٢:سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٧٤: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٧٤: سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٧٥: الصافات آية سورة ) ٦(
 . ١٧٥: سورة الصافات آية ) ٧(
 . ١٧٧ - ١٧٦:سورة الصافات آية ) ٨(
 . ١٧٧: سورة الصافات آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٥٠ 

$!u  {تكتفي بذكر الساحة عن القوم،  |¡sù ßy$ t7|¹ t Í‘ x‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ { )فبئس صباح )١ ،

 : دا لوعيد العذاب فقالالكافرين الذين أنذروا بالعذاب، مث كرر ما ذكرنا تأكي

]١٧٩، ١٧٨ [}  ¤Αuθ s?uρ öΝßγ ÷Ζtã 4 ®L ym &Ïm ∩⊇∠∇∪ ÷ÅÇ÷0 r&uρ { )العذاب إذا نزل هبم، )٢ ،

}  t∃öθ |¡sù šχρ çÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ { )مث نزه نفسه)٣ ، : 

≈z  {: فقال] ١٨٠[ ys ö6 ß™ y7 În/u‘ Éb> u‘ Íο̈“ Ïè ø9$# { )الغلبة والقوة، )٤ ،}  $¬Η xå šχθ àÅÁ tƒ 

 . ، من اختاذ الصاحبة واألوالد)٥( } ∪⊂∇⊆∩

]١٨١ [}  íΝ≈ n= y™ uρ ’n?tã šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ { )الذين بلغوا عن اهللا التوحيد )٦ ،

 . والشرائع

]١٨٢ [}  ß‰ôϑ pt ø:$#uρ ¬! Éb>u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∇⊄∪ { )رة ، على هالك األعداء ونص)٧

 . األنبياء عليهم السالم

                                                 
 . ١٧٧: سورة الصافات آية ) ١(
 . ١٧٩ - ١٧٨: سورة الصافات آية ) ٢(
 . ١٧٩: سورة الصافات آية ) ٣(
 . ١٨٠: سورة الصافات آية ) ٤(
 . ١٨٠ :سورة الصافات آية ) ٥(
 . ١٨١: سورة الصافات آية ) ٦(
 . ١٨٢: سورة الصافات آية ) ٧(
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 سورة ص ) ٣٨(
 ... قوله تعاىل ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكِْر َبِل الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاٍق

] ١ [}  üÉ 4 { )هو اسم للسورة كما ذكرنا يف سائر : هو قسم، وقيل: ، قيل)١

ص مفتاح اسم الصمد :  أوائل السور، وقال حممد بن كعب القرظيحروف التهجي يف
: وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما. معناه صدق اهللا: وقال الضحاك. وصادق الوعد
“  }  Éβ#uöà)ø9$#uρ صدق حممد ÏŒ Ìø.Ïe%! ي ذ: ، أي ذي البيان، وقال الضحاك)٢( } ∪⊆∩ #$

çµ…  {: الشرف، دليله قوله تعاىل ¯ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ ( { )وهو قسم، واختلفوا يف )٣ ،

لقرآن أن حممدا  أقسم اهللا با)٤( } üÉ 4  {جواب القسم، قيل جوابه قد تقدم، وهو قوله 

، )٥( } Éβ#uöà)ø9$#uρ  {: ص معناه وجب وحق فهي جواب قوله: وقال الفراء. قد صدق

والقرآن ذي الذكر ما األمر : جواب القسم حمذوف تقديره. نزل واهللا، وقيل: كما تقول
 . كما يقول الكفار، ودل على هذا احملذوف

È≅t/ t  {: له تعاىلقو] ٢[ Ï% ©!$# (#ρãxx. { )موضع القسـم قوله: ، قال قتادة)٦ :}  
È≅ t/ t Ï%©!$# (#ρ ãxx. { )كما قال )٧ ،}  Éβ#uöà)ø9$#uρ Ï‰‹Éf yϑ ø9$# ∩⊇∪ { )٨( }  ö≅ t/ (#þθ ç6 Ågx” { )٩( .

                                                 
 . ١: سورة ص آية ) ١(
 . ١: سورة ص آية ) ٢(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ١: سورة ص آية ) ٤(
 . ١: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢: سورة ص آية ) ٧(
 . ١: سورة ق آية ) ٨(
 . ٢: سورة ق آية ) ٩(
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’  {بل الذين كفروا : فيه تقدمي وتأخري تقديره: وقيل Îû ;ο ¨“Ïã 5−$ s)Ï© uρ ∩⊄∪ { )والقرآن )١ 

≅> (βÎ  {: جوابه قوله تعاىل: ذي الذكر، وقال األخفش ä. ω Î) z> ¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# { )٢( ،

$$!»  {: كقوله s? β Î) $ ¨Ζä. { )وقوله)٣  :}  Ï!$ uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ ∩⊇∪ { )٤( - }  βÎ) ‘≅ä. 

<§øtΡ { )جوابه قوله: ، وقيل)٥ :}  ¨β Î) #x‹≈ yδ $ oΨè% ø— Ìs9 { )قوله: ، وقال الكسائي)٦: }  
¨β Î) y7 Ï9≡sŒ A,pt m: ãΛà¼$ sƒ rB È≅ ÷δ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∉⊆∪ { )وهذا ضعيف ألنه ختلل بني هذا القسم وهذا )٧ ،

: لتدارك كالم ونفي آخر، وجماز اآلية) بل( :اجلواب أقاصيص وأخبار كثرية، وقال القتييب
ذي الذكر أن الذين كفروا من أهل مكة يف عزة محية إن اهللا أقسم ب ص والقرآن 

’  {:  وقال جماهد وجاهلية وتكرب عن احلق وشقاق خالف وعداوة حملمد Îû 

;ο ¨“ Ïã { )٩( معازِّين: )٨( . 

]٣ [}  ö/x. $ uΖõ3n= ÷δ r& ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% ÏiΒ 5β ös% { )يعين مـن األمـم اخلالية، )١٠ ،}  
(#ρ yŠ$ oΨ sù { )استغاثوا عند نزول العذاب وهول النقمة، )١١ ،}  |NŸω ¨ρ tÏm <É$ uΖtΒ 

                                                 
 . ٢: سورة ص آية ) ١(
 . ١٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة الشعراء آية ) ٣(
 . ١: سورة الطارق آية ) ٤(
 . ٤: سورة الطارق آية ) ٥(
 . ٥٤: سورة ص آية ) ٦(
 . ٦٤: سورة ص آية ) ٧(
 . ٢: سورة ص آية ) ٨(
 ). متعازِّين : ( يف نسخة أخرى) ٩(
 . ٣: سورة ص آية ) ١٠(
 . ٣: ص آية سورة ) ١١(
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، أي ليس حني نزول العذاب هبم حني فرار، واملناص مصدر ناص ينوص، هو )١( } ∪⊃∩

ناص ينوص إذا تأخر وباص يبوص إذا تقدم، والت مبعىن ليس بلغة : الفرار والتأخر، يقال
رب وربت ومث ومثت، : هلمهي ال، زيدت فيها التاء، كقو: أهل اليمن، وقال النحويون

اله، كما قالوا مثة فجعلوها يف الوصل تاء والوقف عليه : وأصلها هاء وصلت بال، فقالوا
بالتاء عند الزجاج، وعند الكسائي باهلاء اله، وذهب إىل أن التاء زيدت يف حني والوقف 

كذلك وجدت يف مصحف : حتني، وهو اختيار أيب عبيد، وقال: على وال، مث يبتدئ
 . ثمانع

]٤ [}  (#þθ ç6 Ågx”uρ { )يعين الكفار الذين ذكرهم اهللا)٢ ، يف قوله  .}  È≅ t/ t Ï% ©!$# 

(#ρ ãxx. { )٣( ،}  β r& Μ èδ u!% y` Ö‘ É‹Ζ•Β öΝåκ÷]ÏiΒ ( { )يعين رسوال من أنفسهم ينذرهم، )٤ ،}  
tΑ$ s% uρ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ ÖÅs≈ y™ ë>#¤‹x. ∩⊆∪ { )٥( . 

]٥ [}  Ÿ≅yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( { )٦( ،كيف يسع اخللق كلهم إله واحد }  ¨βÎ) 

#x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )جيب، والعجب والعجاب واحد، كقوهلم رجل ، أي ع)٧

=t,n  {] ٦. [كرمي وكرام وكـبري وكبار وطويل وطوال وعريـض وعراض sÜΡ$#uρ _| yϑ ø9$# 

öΝåκ÷]ÏΒ Èβ r& (#θ à±øΒ $# (#ρ çÉ9 ô¹ $#uρ #’ n?tã ö/ä3ÏG yγ Ï9#u ( { )أي انطلقوا من جملسهم الذي كانوا فيه )٨ ،

                                                 
 . ٣: سورة ص آية ) ١(
 . ٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢: سورة ص آية ) ٣(
 . ٤: سورة ص آية ) ٤(
 . ٤: سورة ص آية ) ٥(
 . ٥: سورة ص آية ) ٦(
 . ٥: سورة ص آية ) ٧(
 . ٦: سورة ص آية ) ٨(
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β¨  {امشوا واصربوا علـى آهلتكم أي اثبتوا على عبادة آهلتكم، : ويقول بعضهم لبعض Î) 

#x‹≈ yδ Öó y´ s9 ßŠ# tãƒ ∩∉∪ { )راد بنا، وذلك أن عمر ملا أسلم وحصل للمسلمني ، أي األمر ي)١

يراد : إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب حممد لشيء يراد بنا، وقيل: قوة ملكانه قالوا
 . يراد مبحمد أن ميلك علينا: بأهل األرض، وقيل

]٧ [}  $ tΒ $ uΖ÷è Ïÿ xœ #x‹≈ pκÍ5 { )أي هبذا الذي يقوله حممد من التوحيد، )٢ ،}  ’ Îû Ï' ©#Ïϑ ø9$# 

Íο tÅz Fψ$# { )يعنون يف النصرانية ألهنا آخر امللل وهم ال : ، قال ابن عباس والكليب ومقاتل)٣

يعنون ملة قريش ودينهما الذي هم : وقال جماهد وقتادة. الثةيوحدون، بل يقولون ثالث ث
β÷  {عليه،  Î) !#x‹≈ yδ ω Î) î,≈ n= ÏG ÷z  . ، كذب وافتعال)٤( } ∪∠∩ #$

]٨ [}  tΑÌ“Ρâr& Ïµ ø‹n= tã ãø.Ïe%! $ ÏΒ.  {، القرآن، )٥( } #$ uΖÏΨ ÷ t/ 4 { )وليس بأكـربنا )٦ ،

≅ }  ö وال أشرفنا، يقوله أهل مكة، قال اهللا t/ öΛèε ’Îû 7e7 x© ÏiΒ “ Ìø.ÏŒ ( { )أي )٧ ،

≅  {وحيي وما أنزلت،  t/ $ £ϑ ©9 (#θ è%ρ ä‹tƒ É># x‹tã ∩∇∪ { )أي مل يذوقوا عذايب، ولو ذاقوه )٨ ،

 . ملا قالوا هذا القول

                                                 
 . ٦: سورة ص آية ) ١(
 . ٧: سورة ص آية ) ٢(
 . ٧: سورة ص آية ) ٣(
 . ٧: ة سورة ص آي) ٤(
 . ٨: سورة ص آية ) ٥(
 . ٨: سورة ص آية ) ٦(
 . ٨: سورة ص آية ) ٧(
 . ٨: سورة ص آية ) ٨(
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]٩ [}  ôΘr& ó/èφy‰Ψ Ïã { )أعندهم، )١ ،}  ß É!#t“ yz Ïπ uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ { )ـة ، يعين نعم)٢

óΟèδ  {ربك مفاتيح النبوة يعطوهنا من شاءوا، ونظريه  r& tβθßϑ Å¡ø)tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 { )أي )٣ 

Í“ƒ  {نبوة ربك،  Í“ yèø9$# É>$ ¨δ uθø9$# ∩∪ { )العزيز يف ملكه الوهاب وهب النبوة حملمد)٤ ،  . 

]١٠ [}  ôΘr& Οßγ s9 à7 ù= •Β ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )أي ليس هلم ذلك، )٥ ،

}  (#θ à)s?÷zù= sù ’ Îû É=≈ t6 ó™ F{$# ∩⊇⊃∪ { )أي إن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا يف األسباب )٦ ،

أراد : اليت توصلهم إىل السماء فليأتوا منها بالوحي إىل من خيتارون قال جماهد وقتادة
لسماء وطرقها من مساء إىل مساء، وكل ما يوصلك إىل شيء من باب أو باألسباب أبواب ا

 . طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ وتعجيز

]١١ [}  Ó‰Ζã_ $̈Β š Ï9$ uΖèδ { )أي هؤالء الذين يقولون هذا القول جند ما )٧ ،

Πρ×  {صلة، ) ما( هنالك، و â“ôγ tΒ { )مغلوب، )٨ ،}  zÏiΒ É># t“ôm F{$# ∩⊇⊇∪ { )أي من )٩ ،

 وهو مبكة أنه سيهزم جند  أخرب اهللا تعاىل نبيه: مجلة األجناد يعين قريشا، قال قتادة
هزم اجلمع ويولون الدبر، فجاء تأويلها يوم بدر، وهنالك إشارة إىل املشركني، وقال سي

                                                 
 . ٩: سورة ص آية ) ١(
 . ٩: سورة ص آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية ) ٣(
 . ٩: سورة ص آية ) ٤(
 . ١٠: سورة ص آية ) ٥(
 . ١٠: سورة ص آية ) ٦(
 . ١١: سورة ص آية ) ٧(
 . ١١:  ص آية سورة) ٨(
 . ١١: سورة ص آية ) ٩(
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#<zÏiΒ É  {بدر ومصارعهم،  t“ ôm F{$# ∩⊇⊇∪ { )هم من : من مجلة األحزاب، أي: ، أي)١

 . ا وأهلكواالقرون املاضية الذين حتزبوا وجتمعوا على األنبياء بالتكذيب، فقهرو

 }  ôM مث قال معزيا لنبيه] ١٢[ t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ãβöθ tã öÏùuρ ρ èŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# 

أراد ذو امللك : ذو البناء احملكم، وقيل: ، قال ابن عباس وحممد بن كعب)٢( } ∪⊅⊆∩

تقول العرب هم يف عز ثابت األوتاد، يريدون أنه دائم : د الثابت، وقال القتييبالشدي
. ذو القوة والبطش: شديد، وأصل هذا أن بيوهتم كانت تثبت باألوتاد، وقال الضحاك

ذو اجلنود واجلموع الكثرية، يعين أهنم كانوا يقوون أمره، ويشدون ملكه، : وقال عطية
األجناد أوتادا لكثرة املضارب اليت كانوا يضربوهنا كما يقوي الوتد الشيء، ومسيت 

) األوتاد( :ويوتدوهنا يف أسفارهم، وهو رواية عطية عن ابن عباس، وقال الكليب ومقاتل
مجع الوتد وكانت له أوتاد يعذب الناس عليها، وكان إذا غضب على أحد مده مستلقيا 

 كذلك يف اهلواء بني السماء بني أربعة أوتاد يشد كل يد ورجل منه إىل سارية ويتركه
كان ميد الرجل مستلقيا على األرض : وقال جماهد ومقاتل بن حيان. واألرض حىت ميوت

كان ميد الرجل ويشده : وقال السدي. مث يشد يديه ورجليه ورأسه على األرض باألوتاد
سان كانت له أوتاد وأر: وقال قتادة وعطاء. )٣( باألوتاد ويرسل عليه العقارب واحليات

 . ومالعب يلعب عليها بني يديه

]١٣ [}  ßŠθ ßϑ rO uρ ãΠöθ s% uρ 7Þθ ä9 Ü=≈ pt õ¾r& uρ Ïπ s3ø‹t↔ ø9 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü># t“ ôm F{$# ∩⊇⊂∪ { )الذي حتزبوا )٤ ،

 . ابعلى األنبياء، فاعلم أن مشركي قريش حزب من هؤالء األحز

                                                 
 . ١١: سورة ص آية ) ١(
 . ١٢: سورة ص آية ) ٢(
  ). ١٠( سيأيت الكالم على ذلك يف سورة الفجر آية ) ٣(
 . ١٣: سورة ص آية ) ٤(
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]١٤ [}  β Î) <≅ä. { )ما كل، )١ ،}  ω Î) z> ¤‹Ÿ2 Ÿ≅ ß™ ”9$# ¨,ys sù É>$ s)Ïã ∩⊇⊆∪ { )٢( ،

 . وجب عليهم ونزل هبم عذايب

]١٥ [}  $ tΒ uρ ãÝàΖ tƒ { )ينتظر، )٣ ،}  ÏIω àσ¯≈ yδ { )كفار مكة، : ، يعين)٤}  ω Î) 

Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ { )وهي نفخة الصور، )٥ ،}  $ ¨Β $ yγ s9 ÏΒ 5−#uθ sù ∩⊇∈∪ { )قرأ محزة )٦ ،

بضم الفاء، وقرأ اآلخرون بفتحها ومها لغتان، فالفتح لغة قريش والضم ) فواق( والكسائي
. ما يرد ذلك الصوت فيكون له رجوع:  أيمن رجوع،: لغة متيم، قال ابن عباس وقتادة

مثنوية، أي صرف ورد، واملعىن أن تلك الصيحة اليت : وقال الضحاك. نظرة: وقال جماهد
هي ميعاد عذاهبم إذا جاءت مل ترد ومل تصرف، وفرق بعضهم بني الفتح والضم، فقال 

، وذهبا هبا إىل إفاقة الفتح مبعىن الراحة واإلفاقة، كاجلواب من اإلجابة: الفراء وأبو عبيدة
املريض من علته، والفواق بالضم ما بني احللبتني وهو أن حتلب الناقة مث تترك ساعة حىت 

مها أيضا : جيتمع اللنب فما بني احللبتني فواق، أي أن العذاب ال ميهلهم بذلك القدر، وقيل
املريض رجوعه إىل مستعارتان من الرجوع، ألن اللنب يعود إىل الضرع بني احللبتني، وإفاقة 

 . الصحة

]١٦ [}  (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ−/u‘ ≅Édf tã $ uΖ©9 $ uΖ©ÜÏ% Ÿ≅ ö7s% ÏΘöθ tƒ É>$ |¡Ït ø: ، قال سعيد بن )٧( } ∪∌⊆∩ #$

ملا : يعين كتابنا، والقط الصحيفة اليت أحصت كل شيء، قال الكليب: جبري عن ابن عباس

                                                 
 . ١٤: سورة ص آية ) ١(
 . ١٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ١٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ١٥: سورة ص آية ) ٤(
 . ١٥ : سورة ص آية) ٥(
 . ١٥: سورة ص آية ) ٦(
 . ١٦: سورة ص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٥٨ 

$  {: نزلت يف احلاقة ¨Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ { )١( ،}  $ ¨Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. 

Ï& Î!$ yϑ Ï±Î0 { )وقال سعيد بن . عجل لنا كتابنا يف الدنيا قبل يوم احلساب: ، قالوا استهزاء)٢

: وقال احلسن وقتادة وجماهد والسدي. يعنون حظنا ونصيبنا من اجلنة اليت تقول: جبري
اللهم إن : قال النضر بن احلارث، هو قوهلم: وقال عطاء. يعين عقوبتنا ونصيبنا من العذاب

قطنا : وعن جماهد قال. ن هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماءكا
 . القط الكتاب باجلوائز: وقال أبو عبيدة والكسائي. حسابنا، ويقال لكتاب احلساب قط

 ... قوله تعاىل اْصِبْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا الْأَْيِد ِإنَُّه أَوَّاٌب
É9÷  {: قال اهللا تعاىل] ١٧[ ô¹ $# 4’n?tã $ tΒ tβθ ä9θ à)tƒ { )أي على ما يقوله الكفار من )٣ ،

$ öä.øŒ$#uρ  {تكذيبك،  tΡy‰ö7tã yŠ…ãρ#yŠ #sŒ Ï‰÷ƒ F{$# ( { )أي القوة يف العبادة، : ، قال ابن عباس)٤

ÿ…çµ  {. ذو القوة يف امللك: وقيل ¯ΡÎ) ë># ¨ρ r& ∩⊇∠∪ { )رجاع إىل اهللا)٥ ،  بالتوبة عن كل 

 . مسبح بلغة احلبش: قال سعيد بن جبري. مطيع: عباسما يكره، قال ابن 

]١٨ [}  $ ¯ΡÎ) $ tΡö¤‚ y™ tΑ$ t7Ågø: $# …çµ yè tΒ { )كما قال)٦ ، :}  $ tΡö¤‚ y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ 

tΑ$ t7Éf ø9$# { )٧( ،}  zós Îm7|¡ç„ { )بتسبيحه، )٨ }  Äc Å´ yè ø9$$ Î/ É−#uõ° M}$#uρ ∩⊇∇∪ { )قال )٩ ،

                                                 
 . ١٩: سورة احلاقة آية ) ١(
 . ٢٥: سورة احلاقة آية ) ٢(
 . ١٧: سورة ص آية ) ٣(
 . ١٧: سورة ص آية ) ٤(
 . ١٧: سورة ص آية ) ٥(
 . ١٨: سورة ص آية ) ٦(
 . ٧٩: سورة األنبياء آية ) ٧(
 . ١٨: سورة ص آية ) ٨(
 . ١٨: آية سورة ص ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٥٩ 

وفسره ابن . غدوة وعشية واإلشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها: الكليب
 . بصالة الضحي: عباس

Zο  {، أي وسخرنا له الطري، )١( }  }  uö©Ü9$#uρ قوله] ١٩[ u‘θ à±øt xΧ ( { )٢( ،

#<ä. ÿ…ã&©! Ò≅@  {جمموعة إليه تسبح معه،  ¨ρ r& ∩⊇∪ { )مطيع رجاع إىل طاعته بالتسبيح، )٣ ،

 . أواب معه أي مسبح: وقيل

]٢٠ [}  $ tΡ÷Šy‰x© uρ …çµ s3ù= ãΒ { )كان : ، أي قويناه باحلرس واجلنود، قال ابن عباس)٤

  {أشد ملوك األرض سلطانا كان حيرس حمرابه كل ليلة ستة وثالثون ألـف رجل 
çµ≈ oΨ÷ s?# uuρ sπ yϑ õ3Ås ø9$# { )يعين النبوة واإلصابة يف األمور، )٥ ،}  Ÿ≅ óÁ sùuρ É>$sÜÏƒ ø: $# ∩⊄⊃∪ { )٦( ،

علم احلكـم : بيان الكالم، وقال ابن مسعود واحلسن والكليب ومقاتل: قال ابن عباس
هو أن البينة على املدعي واليمني على من : وقال علي بن أيب طالب. والتبصر يف القضاء
فصل : ويروى ذلك عن أيب بن كعب قال. خلصوم ينقطع وينفصل بهأنكر، ألن كالم ا

أن : وروي عن الشعيب. وهو قول جماهد وعطاء بن أيب رباح. اخلطاب الشهود واألميان
فصل اخلطاب هو قول اإلنسان بعد محد اهللا والثناء عليه أما بعد، إذا أراد الشروع يف 

 . كالم آخر، وأول من قاله داود عليه السالم

                                                 
 . ١٩: سورة ص آية ) ١(
 . ١٩: سورة ص آية ) ٢(
 . ١٩: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٠: سورة ص آية ) ٤(
 . ٢٠: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٠: سورة ص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٠ 

≅ }  * ö قوله] ٢١[ yδ uρ y79s?r& (#àσt7tΡ ÄΝóÁ y‚ ø9$# øŒÎ) (#ρâ‘ §θ |¡n@ z># tós Ïϑ ø9$# ∩⊄⊇∪ { )فما )١ 

كانا جربيل وميكائيل، فذلك قوله عز : شعر وهو يصلي إال ومها بني يديه جالسني، يقال
≅ö *  {: وحل yδ uρ y79s?r& (#àσt7tΡ ÄΝóÁ y‚ ø9$# { )خرب اخلصم، )٢ ،}  øŒÎ) (#ρ â‘ §θ |¡n@ z># tós Ïϑ ø9$# 

ا مجع الفعل تسورت احلائط والسور إذا علوته، وإمن: ، صعدوا وعلوا، يقال)٣( } ∪⊆⊅∩

ومها اثنان ألن اخلصم اسم يصلح للواحد واالثنني واجلمع واملؤنث، ومعىن اجلمع يف 
 ô‰s)sù  {: االثنني موجود، ألن معىن اجلمع ضم شيء إىل شيء هذا كما قال اهللا تعاىل

ôM tó|¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è% ( { )٤( . 

]٢٢ [}  øŒÎ) (#θ è= yz yŠ 4’ n?tã yŠ…ãρ#yŠ tí Ì“ xsù öΝåκ÷]ÏΒ ( { )خاف منهما حني هجما عليـه )٥ ،

θ#)  {ما أدخلكما علي، : يف حمرابـه بغري إذنه، فقال ä9$ s% Ÿω ô#y‚ s? ( Èβ$yϑ óÁ yz { )أي )٦ ،

4  {حنن خصمان  xö t/ $ uΖàÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ { )كيف قال:  بيننا، فإن قيل، جئناك لتقضي)٧ :

}  4 xö t/ $ uΖàÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ { )معناه رأيت خصمني بغى :  ومها ملكان ال يبغيان؟ قيل)٨

.  مـن أحدمهـاأحدمها على اآلخر، وهذا من معاريض الكالم ال على حتقيـق البغـي
}  /ä3÷n$$ sù $ uΖoΨ ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ Ÿω uρ ñÝÏÜô±è@ { )شط الرجل شططا وأشط : ، أي ال جتر، يقال)٩

                                                 
 . ٢١: سورة ص آية ) ١(
 . ٢١: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢١: سورة ص آية ) ٣(
 . ٤: سورة التحرمي آية ) ٤(
  .٢٢: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٢: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢٢: سورة ص آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة ص آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة ص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦١ 

ر إشطاطا إذا جار يف حكمه، ومعناه جماوزة احلد، وأصل الكلمة من شطت الـدا
$!  {. وأشطـت إذا بـعدت tΡÏ‰÷δ $#uρ 4’ n< Î) Ï!#uθ y™ ÅÞ≡uÅ_Ç9$# ∩⊄⊄∪ { )أرشدنا إىل طريق )١ ،

 . تكلما: الصواب والعدل، فقال داود هلما

≈›βÎ) !#x¨  {: فقال أحدمهـا] ٢٣[ yδ  Å r& { )أي علـى ديين وطريقتـي،)٢ ، }  
…çµ s9 Óìó¡Î@ tβθ ãèó¡Î@ uρ Zπ yf ÷è tΡ { )يعنـي امـرأة)٣ ، ،}  u’Í< uρ ×πyf ÷è tΡ ×ο y‰Ïn≡uρ { )أي امرأة )٤ ،

هذا تعريض للتنبيه : واحدة، والعرب تكين بالنعجة من املرأة، قال احلسني بن الفضل
ضرب زيد عمرا أو اشترى بكر : هلموالتفهيم ألنه مل يكن هناك نعاج وال بغي فهو كقو

$tΑ  {دارا، وال ضرب هنالك وال شراء  s)sù $ pκ ÏΨ ù=Ïø.r& { )قال . أعطنيها: ، قال ابن عباس)٥

ها، وهو الذي يعوهلا وينفق وحقيقته ضمها إيل فاجعلين كافل. انزل يل عنها: جماهد
’  {طلقهـا ألتزوجهـا، : عليهـا واملعىن ÎΤ̈“ tã uρ { )وغلبين، )٦ ،}  ’Îû É>$ sÜÏƒ ø: $# 

يقول إن تكلم كان : وقال الضحاك. قهرين لقوة ملكه: وقيل. ، أي يف القول)٧( } ∪⊃⊅∩

أن الغلبة كانت له لضعفي يف : أفصح مين وإن حارب كان أبطش مين، وحقيقة املعين
ود يده، وإن كان احلق معي وهذا كله متثيل ألمر داود مع أوريا زوج املرأة اليت تزوجها دا

 . حيث كان لداود تسع وتسعون امرأة وألوريا امرأة واحدة فضمها إىل نسائه

                                                 
 . ٢٢: سورة ص آية ) ١(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٤(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة ص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٢ 

]٢٤ [}  tΑ$ s% { )أي قال داود، )١ ،}  ô‰s)s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ#xσÝ¡Î0 y7 ÏG yf ÷ètΡ 4’n< Î) Ïµ Å_$ yè ÏΡ 

كيف قال لقد ظلمك ومل يكن :  أي بسؤاله نعجتك ليضمها إىل نعاجه، فإن قيل)٢( } )

قال ذلك بعد : معناه إن كان األمر كما تقول فقد ظلمك، وقيل: مسع قول صاحبه؟ قيل
β¨  {. اعتراف صاحبه مبا يقول Î)uρ #ZÏVx. zÏiΒ Ï!$ sÜn= èƒ ø: Éó‘  {، الشركـاء )٣( } #$ ö6 u‹s9 öΝåκÝÕ÷è t/ 

4’ n?tã CÙ ÷è t/ { )يظلم بعضهم بعضا، )٤ ،}  ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# { )٥( ،

›≅×  {. فإهنم ال يظلمون أحدا Î= s% uρ $ ¨Β öΝèδ 3 { )صلة، يعين) ما( ، أي قليل هم، و)٦ :

فلما قضى بينهما داود نظر أحدمها إىل صاحبه : الصاحلني الذين ال يظلمون قليل، قالوا
 sßuρ£  {: فضحك وصعد إىل السماء، فعلم داود أن اهللا تعاىل ابتاله، وذلك قوله

ßŠ…ãρ#yŠ { )أيقن وعلم، )٧ ،}  $ yϑ ¯Ρr& çµ≈̈Ψ tG sù { )إمنا ابتليناه، وقال القائلون بترتيه األنبياء )٨ ،

ن ذنب داود إمنا كان أنه متىن أن تكون امرأة أوريا حالال له، فاتفق غزو إ: يف هذه القصة
أوريا وتقدمه يف احلرب وهالكه، فلما بلغ قتله داود مل جيزع عليه كما جزع على غريه 
من جنده إذا هلك، مث تزوج امرأته فعاتبه اهللا على ذلك ألن ذنوب األنبياء وإن صغرت 

txøó  {فهي عظيمة عند اهللا  tG ó™ $$ sù …çµ −/u‘ §yz uρ $ YèÏ.#u‘ { )أي ساجدا، عرب بالركوع عن )٩ ،

                                                 
 . ٢٤: ية سورة ص آ) ١(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٤(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٣ 

سألين عبد اهللا بن طاهر : السجود ألن كل واحد منهما فيه احنناء، قال احلسني بن الفضل
yz§  {: عن قوله uρ $ YèÏ.#u‘ { )ال، ومعناه فخر بعدما كان :  هل يقال للراكع خر؟ قلت)١

$<z  {]. سجد[راكعا أي  tΡr&uρ ) ∩⊄⊆∪ { )أي رجع وتاب)٢ ، . 

]٢٥ [}  $ tΡöxtó sù …çµ s9 y7Ï9≡sŒ ( { )يعين ذلك الذنب، )٣ ،}  ¨β Î)uρ …ã& s! { )بعد )٤ ،

$  {املغفرة،  tΡy‰ΖÏã { )يوم القيامة، )٥ ،}  4’ s∀ø9â“ s9 { )لقربة ومكانة، )٦ }  zó¡ãm uρ 

7U$ t↔ tΒ ∩⊄∈∪ { )أي حسن مرجع ومنقلب)٧ ، . 

≈‰ }  ßŠ…ãρ#y قوله] ٢٦[ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù= yèy_ Zπ x‹Î= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )تدبر أمور العباد )٨ 

Λäl  {بأمرنا،  ÷n$$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd,pt ø: $$ Î/ { )بالعدل، )٩ ،}  Ÿω uρ ÆìÎ7®Ks? 3“ uθ yγ ø9$# y7̄= ÅÒ ãŠsù tã 

È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 ¨β Î) t Ï% ©!$# tβθ= ÅÒ tƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 Ò># x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© $ yϑ Î/ (#θÝ¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ït ø: $# 

بتركهم العمل لذلك : وقال الزجاج. ، أي بأن تركوا اإلميان بيوم احلساب)١٠( } ∪∌⊅∩

هلم عذاب شديد يوم : يف اآلية تقدمي وتأخري، تقديره: وقال عكرمة والسدي. اليوم
 . نسوا، أي تركوا القضاء بالعدلاحلساب مبا 

                                                 
 . ٢٤: سورة ص آية ) ١(
 . ٢٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة ص آية ) ٤(
 . ٢٥: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٥: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢٥: سورة ص آية ) ٧(
 . ٢٦: سورة ص آية ) ٨(
 . ٢٦: سورة ص آية ) ٩(
 . ٢٦: سورة ص آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٤ 

 ... قوله تعاىل َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا
]٢٧ [}  $ tΒ uρ $ uΖø)n= yz u!$ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ Wξ ÏÜ≈ t/ 4 { )ال : ، قال ابن عباس)١

y7  {. لثواب وال لعقاب Ï9≡sŒ sß t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 { )يعين أهل مكة هم الذين ظنوا أهنم )٢ ،

≅×  {. وا لغري شيء، وأنه ال بعث وال حسابخلق ÷ƒ uθ sù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄∠∪ { )٣( . 

]٢٨ [}  ôΘr& ã≅ yèøgwΥ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# t Ï‰Å¡øßϑ ø9$% x. ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )٤( ،

إنا نعطى يف اآلخرة من اخلري ما يعطون، فرتلت : قال كفار قريش للمؤمنني: قال مقاتل
≅ôΘr& ã  {: هذه اآلية yèøgwΥ tÉ)−G ßϑ ø9$# Í‘$ ¤f àø9$% x. ∩⊄∇∪ { )أراد : وقيل. ، أي املؤمنني كالكفار)٥

 .  أي ال جنعل ذلك باملتقني أصحاب حممد

]٢٩ [}  ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) { )أي هذا الكتـاب أنزلنـاه إليـك، )٦ ،}  
Ô8t≈ t6 ãΒ { )كثـري خـريه ونفعـه، )٧ ،}  (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 { )أي ليتدبـروا، )٨ }  

Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )بتاء واحدة وختفيـف ) ليتدبروا( ، وليتفكروا فيها، وقـرأ أبو جعفر)٩

t©.x‹tF  {تدبر آياته اتباعه، : الدال، قـال احلسن uŠÏ9uρ { )ليتعظ، )١٠ ،} (#θ ä9'ρ é& 

É=≈ t6 ø9F{$# { )١( .                                                  
 . ٢٧: سورة ص آية ) ١(
 . ٢٧: سورة ص آية ) ٢(
 . ٢٧: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢٨: سورة ص آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة ص آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة ص آية ) ٦(
 . ٢٩: سورة ص آية ) ٧(
 . ٢٩: سورة ص آية ) ٨(
 . ٢٩: سورة ص آية ) ٩(
 . ٢٩: سورة ص آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٥ 

$  {  قوله] ٣١ ،٣٠[ uΖö7yδ uρ uρ yŠ…ãρ#y‰Ï9 z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 zΝ÷è ÏΡ ß‰ö7yèø9$# ( ÿ…çµ ¯ΡÎ) ë># ¨ρ r& ∩⊂⊃∪ øŒÎ) uÚÌãã 

Ïµ ø‹n= tã Äc Å´ yèø9$$ Î/ àM≈uΖÏ≈ ¢Á9$# ßŠ$ u‹Ågø: ي اخليل القائمة على ثالث قوائم ، والصافنات ه)٢( } ∪⊆⊃∩ #$

صفن الفرس يصفن صفونا إذا : وأقامت واحدة على طرف احلافر من يد أو رجل، يقال
واجلياد اخليار . الصافن يف اللغة القائم: وقيل. قام على ثالثة قوائم، وقلب أحد حوافره

 . لسوابقيريد اخليل ا: وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما. السراع، وأحدها جواد

]٣٢ [}  tΑ$ s)sù þ’ÎoΤÎ) àM ö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: ، أي آثرت حب اخلري وأراد باخلري )٣( } #$

ختلت الرجل وخترته، أي خدعته، : اخليل، والعرب تعاقب بني الراء والالم، فتقول
يعين املال فهي :  خريا ألنه معقود بنواصيها اخلري، األجر واملغنم، قال مقاتلومسيت اخليل

’ tã Ìø.ÏŒ  {. اخليل اليت عرضت عليه În1u‘ { )يعين عن الصالة وهي صالة العصر)٤ ، .

}  4 ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$yf Ït ø: $$ Î/ ∩⊂⊄∪ { )أي توارت الشمس باحلجاب أي استترت مبا )٥ ،

 . حيجبها عن األبصار

]٣٣ [}  $ yδρ–Šâ‘ ¥’n?tã ( { )ي فردوها، ، أي ردوا اخليل عل)٦}  t,ÏsÜsù $ Gs ó¡tΒ 

É−θ ¡9$$ Î/ É−$ uΖôã F{$#uρ ∩⊂⊂∪ { )ما زال يفعل، واملراد : طفق يفعل مثل: ، قال أبو عبيدة)٧

باملسح القطع، فجعل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف، هذا قول ابن عباس واحلسن 
تل وأكثر املفسرين، وكان ذلك مباحا له ألن نيب اهللا مل يكن يقدم على حمرم، وقتادة ومقا

                                                                                                                                            
 . ٢٩: سورة ص آية ) ١(
 . ٣١ - ٣٠: سورة ص آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة ص آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة ص آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة ص آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة ص آية ) ٦(
 . ٣٣: ورة ص آية س) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٦ 

مل يعنفه اهللا على عقر اخليل : وقال حممد بن إسحاق. ومل يكن يتوب عن ذنب بذنب آخر
إنه ذحبها ذحبا : وقال بعضهم. إذ كان ذلك أسفا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل

معناه أنه : وقال قوم. ذلك الوجه مباحا يف شريعتهوتصدق بلحومها، وكان الذبح على 
إنه : وقال الزهري وابن كيسان. حبسها يف سبيل اهللا وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة

كان ميسح سوقها وأعناقها بيده يكشف الغبار عنها حبا هلا وشفقة عليها، وهذا قول 
 . ضعيف، واملشهور هو األول

$  }  ô‰s)s9uρ قوله] ٣٤[ ¨ΖtFsù z≈ yϑ ø‹n= ß™ { )اختربناه وابتليناه بسلب ملكه، )١ ،}  
$ uΖøŠs)ø9r& uρ 4’n?tã Ïµ Íh‹Å™ öä. #Y‰|¡y_ §ΝèO z>$ tΡr& ∩⊂⊆∪ { )أي رجع إىل ملكه بعد أربعني يوما فلما )٢ ،

 . رجع

]٣٥ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî $# ’Í< ó=yδ uρ ’ Í< %Z3ù= ãΒ ω  Èö t7.⊥ tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( { )قال )٣ ،

يريد هب يل : ون ألحد من بعدي، قال عطاء بن أيب رباحال يك: مقاتل وابن كيسان
  {. ملكا ال تسلبنيه يف آخر عمري، وتعطيه غريي كما استلبته فيما مضى من عمري

y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9$# ∩⊂∈∪ { )لك ليكون آية لنبوته وداللة على رسالته، سأل ذ: ، قيل)٤

سأل ذلك ليكون علما على قبول توبته حيث أجاب اهللا دعاءه ورد إليه : ومعجزة، وقيل
 ω  {: كان لسليمان ملكا ولكنه أراد بقول: وقال مقاتل بن حيان. ملكـه، وزاده فيه

 Èö t7.⊥ tƒ 7‰tnL{ .ÏiΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( { )تسخري الرياح والطري والشياطني، بدليل ما بعده)٥  . 

                                                 
 . ٣٤: سورة ص آية ) ١(
 . ٣٤: سورة ص آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ٣٥: سورة ص آية ) ٤(
 . ٣٥: سورة ص آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٧ 

$  {  قوله] ٣٦[ tΡö¤‚ |¡sù çµ s9 yxƒ Ìh9$# “ ÌøgrB Íν ÌøΒ r'Î/ ¹!% s{â‘ { )يست بعاصفة، ، لينة ل)١

}  ß]ø‹ym z>$ |¹ r& ∩⊂∉∪ { )أصاب الصواب فأخطأ اجلواب : ، حيث أراد، تقول العرب)٢

 . تريد أراد الصواب

]٣٧ [}  tÏÜ≈ u‹¤±9$#uρ { )ه الشياطني، ، أي سخرنا ل)٣}  ¨≅ä. &!$ ¨Ζt/ { )يبنون له )٤ ،

#É>  {ما يشاء من حماريب ومتاثيل،  §θ xî uρ ∩⊂∠∪ { )يستخرجون له الآللئ من البحر، )٥ ،

 . وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر

]٣٨[ }  t Ìyz# uuρ tÏΡ§s)ãΒ ’Îû ÏŠ$ xô¹ F{$# ∩⊂∇∪ { )مشدودين يف القيود، أي )٦ ،

 . وسخرنا له آخرين يعين مردة الشياطني سخروا له حىت قرهنم يف األصفاد

]٣٩ [}  #x‹≈ yδ $ tΡäτ !$ sÜtã { )أي قلنا له هذا عطاؤنا، )٧ ،}  ôãΨ øΒ $$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡øΒ r& { )٨( ،

أعط من شئت وأمسك عمن : املن هو اإلحسان إىل من تشاؤه ومن ال تشاؤه، معناه
Îötó  {شئت،  Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊂∪ { )قال . ، ال حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت)٩

ما أنعم اهللا على أحد نعمة إال عليه تبعة، إال سليمان فإن أعطى أُجر، وإن مل يعط : احلسن

                                                 
 . ٣٦: سورة ص آية ) ١(
 . ٣٦: سورة ص آية ) ٢(
 . ٣٧: سورة ص آية ) ٣(
 . ٣٧: سورة ص آية ) ٤(
 . ٣٧: سورة ص آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة ص آية ) ٦(
 . ٣٩: سورة ص آية ) ٧(
 . ٣٩: سورة ص آية ) ٨(
 . ٣٩: سورة ص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٨ 

خل من شئت منهم وأمسك : هذا يف أمر الشياطني، يعين: وقال مقاتل. مل يكن عليه تبعة
 . ت يف وثاقك ال تبعة عليك فيما تتعاطاهمن شئ

]٤٠ [}  ¨β Î)uρ …çµ s9 $ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9â“ s9 zó¡ãm uρ 5>$t↔ tΒ ∩⊆⊃∪ { )١( . 

$!  }  öä.øŒ$#uρ قوله] ٤١[ tΡy‰ö7tã z>θ •ƒ r& øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ÎoΤr& z Í_ ¡¡tΒ ß≈ sÜø‹¤±9$# 

5=óÁ ãΖÎ/ { )بضم النون والصاد، وقرأ يعقوب ) بُنُصب( ، مبشقة وضر، قرأ أبو جعفر)٢

قال قتادة . بفتحهما، وقرأ اآلخرون بضم النون وسكون الصاد، ومعىن الكل واحد
#<A  {بنصب يف اجلسد، : ومقاتل x‹tã uρ ∩⊆⊇∪ { )يف املال وقد ذكرنا قصة أيوب يف )٣ ،

 ]. ٨٣آية [سورة األنبياء عليهم السالم 

‘ôÙä.ö  {: فلما انقضت مدة بالئه قيل له] ٤٢[ $# y7 Î=ô_ ÌÎ/ ( { )اضرب برجلك )٤ ،

≈›x#  {األرض ففعل فنبعت عني ماء،  yδ 7≅|¡tFøó ãΒ { )فأمره اهللا يغتسل منها ففعل )٥ ،

فذهب كل داء كان بظاهره، مث مشى أربعني خطوة فركـض األرض برجله األخرى 
  {:  ماء عذب بارد، فشرب منها فذهب كل داء كان بباطنه، فقولهفنبعت عني أخرى

#x‹≈ yδ 7≅ |¡tFøó ãΒ ×ŠÍ‘$ t/ { )يعين الذي اغتسل منه بارد، )٦ ،}  Ò># uŸ° uρ ∩⊆⊄∪ { )ذي ، أراد ال)٧

 . شرب منه

                                                 
 . ٤٠: سورة ص آية ) ١(
 . ٤١: سورة ص آية ) ٢(
 . ٤١: سورة ص آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة ص آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة ص آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة ص آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة ص آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٦٩ 

 ... قوله تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْباِب
]٤٤، ٤٣ [}  $ oΨ ö7yδ uρ uρ ÿ…ã& s! …ã& s#÷δ r& Νßγ n= ÷VÏΒ uρ öΝßγ yè ¨Β Zπ tΗôqy‘ $ ¨ΖÏiΒ 3“ tø.ÏŒuρ ’Í< 'ρ T{ É=≈ t7ø9F{$# 

∩⊆⊂∪ { )١( }  õ‹è{uρ x8Ï‰u‹Î/ $ ZWøóÅÊ { )وهو ملء الكف من الشجر أو احلشيش، )٢ ،}  
> ÎôÑ$$ sù Ïµ În/ Ÿω uρ ô]oΨ øt rB 3 { )يف ميينك وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط )٣ ،

$  {فأمره اهللا أن يأخذ ضغثا يشتمل على مائة عود صغار ويضرهبا ضربة واحدة،  ¯ΡÎ) 

çµ≈ tΡô‰y ùρ #\Î/$ |¹ 4 zΝ÷èÏoΡ ß‰ö7yè ø9$# ( ÿ…çµ̄ΡÎ) Ò>#̈ρ r& ∩⊆⊆∪ { )٤( . 

]٤٥ [}  öä.øŒ$#uρ !$ tΡy‰≈ t7Ïã { )يد، وقرأ على التوح) عبدنا( ، قرأ ابن كثري)٥

tΛ  {باجلمع، ) عبادنا( اآلخرون Ïδ≡tö/Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρé& “ Ï‰÷ƒ F{$# { )قال ابن )٦ ،

≈Ì  {أويل القوة يف طاعة اهللا، : عباس |Á ö/F{$#uρ ∩⊆∈∪ { )يف املعرفة باهللا أي البصائر يف )٧ ،

 . أعطوا قوة يف العبادة وبصرا يف الدين: الدين، قال قتادة وجماهد

]٤٦ [}  !$̄ΡÎ) Νßγ≈ oΨóÁ n= ÷z r& { )م، ، اصطفيناه)٨}  7π|Á Ï9$ sƒ ¿2 “ tò2 ÏŒ Í‘# ¤$! $# 

: مضافا وقرأ اآلخرون بالتنوين، فمن أضاف فمعناه) خبالصة( ، قرأ أهل املدينة)٩( } ∪∌⊇∩

: أخلصناهم بذكر الدار اآلخرة وأن يعملوا هلا، والذكرى مبعىن الذكر، قال مالك بن دينار
                                                 

 . ٤٣: سورة ص آية ) ١(
 . ٤٤: آية سورة ص ) ٢(
 . ٤٤: سورة ص آية ) ٣(
 . ٤٤: سورة ص آية ) ٤(
 . ٤٥: سورة ص آية ) ٥(
 . ٤٥: سورة ص آية ) ٦(
 . ٤٥: سورة ص آية ) ٧(
 . ٤٦: سورة ص آية ) ٨(
 . ٤٦: سورة ص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٧٠ 

: وقال قتادة. نا من قلوهبم حب الدنيا وذكرها، وأخلصناهم حبب اآلخرة وذكرهانزع
: وقيل. أخلصوا خبوف اآلخرة: وقال السدي. كانوا يدعون إىل اآلخرة وإىل اهللا عز وجل
فمعناه خبلة : ومن قرأ بالتنوين: قال ابن زيد. معناه أخلصناهم بأفضل ما يف اآلخرة

: أخلصناهم: وقيل. ن ذكرى الدار بدال عن اخلالصةخالصة، وهي ذكرى الدار، فيكو
 . جعلناهم خملصني، مبا أخربنا عنهم من ذكر اآلخرة

]٤٩ -٤٧ [}  öΝåκ̈ΞÎ)uρ $ tΡy‰ΖÏã zÏϑ s9 t ÷xsÜóÁ ßϑ ø9$# Í‘$ uŠ÷z F{$# ∩⊆∠∪ öä.øŒ$#uρ Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î) yì|¡uŠø9$#uρ #sŒuρ 

È≅ øÅ3ø9$# ( @≅ä.uρ zÏiΒ Í‘$ uŠ÷z F{$# ∩⊆∇∪ #x‹≈ yδ Öø.ÏŒ 4 { )أي هذا الذي يتلى عليكم ذكر، وقيل )١ ،

β¨  {ذكر أي شرف وذكر مجيل تذكرون به  Î)uρ tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 zó¡ßs s9 5>$t↔ tΒ ∩⊆∪ { )٢( . 

]٥٠ [}  ÏM≈̈Ψ y_ 5βô‰tã Zπ ys −G x•Β ãΝçλ°; Ü>≡uθ ö/F{$# ∩∈⊃∪ { )أي أبواهبا مفتحة هلم)٣ ، . 

]٥٢ ،٥١ [}  tÏ↔ Å3−G ãΒ $ pκ Ïù tβθãã ô‰tƒ $ pκ Ïù 7π yγ Å3≈ xÎ/ ;ο uÏWŸ2 5># uŸ° uρ ∩∈⊇∪ * óΟèδ y‰ΖÏã uρ 

ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# ë>#tø?r& ∩∈⊄∪ { )ثالث وثالثني سنة، واحدها ، مستويات األسنان، بنات)٤ 

 . متواخيات ال يتباغضن وال يتغايرن: وعن جماهد قال. ترب

]٥٣ [}  #x‹≈ yδ $ tΒ tβρ ß‰tãθè? { )ق( بالياء هاهنا ويف) يوعدون( ، قرأ ابن كثري)٥ (

: قون بالتاء فيهما، أي قل للمؤمننيأي ما يوعد املتقون، وافق أبو عمرو هاهنا وقرأ البا
ÏΘöθ  {هذا ما توعدون،  u‹Ï9 É>$ |¡Ït ø:$# ∩∈⊂∪ { )أي يف يوم احلساب)٦ ، . 

                                                 
 . ٤٩ - ٤٧: سورة ص آية ) ١(
 . ٤٩: سورة ص آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة ص آية ) ٣(
 . ٥٢ - ٥١:سورة ص آية ) ٤(
 . ٥٣: سورة ص آية ) ٥(
 . ٥٣: سورة ص آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٧١ 

]٥٤ [}  ¨β Î) #x‹≈ yδ $ oΨ è% ø— Ìs9 $ tΒ …çµ s9 ÏΒ >Š$ x¯Ρ ∩∈⊆∪ { )فناء وانقطاع)١ ، . 

]٥٥ [}  #x‹≈ yδ 4 { )أي األمر هذا )٢ ،}  χÎ)uρ tÉó≈ ©Ü= Ï9 { )للكافرين، )٣ ،}  
§|³s9 5>$t↔ tΒ ∩∈∈∪ { )مرجع)٤ ، . 

]٥٦ [}  tΛ© yγ y_ $ pκtΞöθ n= óÁ tƒ { )يدخلوهنا )٥ ،}  }§ø♥ Î7sù ßŠ$ yγ ÎRùQ$# ∩∈∉∪ { )٦( . 

]٥٧ [}  #x‹≈ yδ { )أي هذا العذاب، )٧ }  çνθ è%ρä‹u‹ù= sù ÒΟŠ ÏΗ xq ×−$ ¡¡xî uρ ∩∈∠∪ { )قال )٨ ،

أي هذا محيم وغساق فليذوقوه، واحلميم املاء احلار الذي انتهى حره وغساق، قرأ : الفراء
، فمن شدد حيث كان بالتشديد، وخففها اآلخرون) وغساق( محزة والكسائي وحفص

جعله امسا على فعال حنو اخلباز والطباخ، ومن خفف جعله امسا على فعال حنو العذاب، 
هو الزمهرير حيرقهم بربده، كما حترقهم النار : واختلفوا يف معىن الغساق، قال ابن عباس

: وقال قتادة. هو املننت بلغة الترك: وقيل. هو الذي انتهى برده: قال مقاتل وجماهد. حبرها
و ما يغسق أي ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار وحلومهم وفروج الزناة، ه

 . من قوهلم غسقت عينه إذا انصبت، والغسقان االنصباب

]٥٨ [}  ãyz# uuρ { )بضم األلف على مجع أخرى، مثل ) وآخر( ، قرأ أهل البصرة)٩

أزواج، وقرأ اآلخرون بفتح : ، واختاره أبو عبيدة ألنه نعته باجلمع، فقالالكربى والكرب
                                                 

 . ٥٤: سورة ص آية ) ١(
 . ٥٥: سورة ص آية ) ٢(
 . ٥٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ٥٥: سورة ص آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة ص آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة ص آية ) ٦(
 . ٥٧: سورة ص آية ) ٧(
 . ٥٧: سورة ص آية ) ٨(
 . ٥٨: سورة ص آية ) ٩(
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ÏΒ ÿÏµ  {اهلمزة مشبعة على الواحد،  Î= õ3x© { )مثله أي مثل احلميم والغساق )١ ،}  
ël≡uρ ø— r& ∩∈∇∪ { )ناف أخر من العذاب، أي أص)٢ . 

]٥٩ [}  #x‹≈ yδ Ól öθ sù ÖΝÅs tFø)•Β öΝä3yè ¨Β ( { )هذا هو أن القادة إذا : ، قال ابن عباس)٣

 مجاعة: هذا يعين األتباع فوج: دخلوا النار مث دخل بعدهم األتباع قالت اخلزنة للكفار
مقتحم معكم النار، أي داخلوها كما أنتم دخلتموها، والفوج القطيع من الناس ومجعه 

إهنم يضربون باملقامع : أفواج، واالقتحام الدخول يف الشيء رميا بنفسه فيه، قال الكليب
$ Ÿω  {: حىت يوقعوا أنفسهم يف النار خوفا من تلك املقامع، فقالت القادة L7ym ötΒ öΝÍκÍ5 

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ  {، يعين باألتباع، )٤( } 4 ä9$ |¹ Í‘$̈Ζ9$# ∩∈∪ { )أي داخلوها كما صلينا)٥ ، . 

]٦٠ [}  (#θ ä9$ s% { )فقال األتباع للقادة، )٦ ،}  ö≅t/ óΟçFΡr& Ÿω $ L6 ym ötΒ ö/ä3Î/ ( { )٧( ،

ال أي أتيت رحبا وسعة، مرحبا وأهال وسه: السعة، تقول العرب: واملرحب والرحب
óΟçFΡr& çνθ  {. ال مرحبا بك أي ال رحبت عليك األرض: وتقول ßϑ çFøΒ £‰s% $ uΖs9 ( { )يقول )٨ ،

م قدمتم هذا أنت: أنتم بدأتـم بالكفر قبلنا وشرعتم وسننتموه لنا وقيل: األتباع للقادة

                                                 
 . ٥٨:  ص آية سورة) ١(
 . ٥٨: سورة ص آية ) ٢(
 . ٥٩: سورة ص آية ) ٣(
 . ٥٩: سورة ص آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة ص آية ) ٥(
 . ٦٠: سورة ص آية ) ٦(
 . ٦٠: سورة ص آية ) ٧(
 . ٦٠: سورة ص آية ) ٨(
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♥ø§{  {العذاب لنا بدعائكم إيانا إىل الكفر،  Î7sù â‘# ts)ø9$# ∩∉⊃∪ { )أي فبئس دار القرار )١ ،

 . جهنم

]٦١ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين األتباع، )٢ ،}  $ oΨ −/u‘ tΒ tΠ£‰s% $ uΖs9 #x‹≈ yδ { )أي شرعه )٣ ،

çν  {وسنه لنا،  ÷ŠÌ“ sù $ \/# x‹tã $ Z÷è ÅÊ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∉⊇∪ { )أي ضعف عليه العذاب يف النار)٤ ، .

 . يعين حيات وأفاعي: قال ابن مسعود
 ... قوله تعاىل َوقَالُوا َما لََنا لَا َنَرى ِرَجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن الْأَْشَراِر

]٦٢ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )يعين صناديد قريش وهم يف النار، )٥ ،}  $ tΒ $ uΖs9 Ÿω 3“ ttΡ Zω%y Í̀‘ 

$ ¨Ζä. Μ èδ‘‰ãè tΡ { )يف الدنيا، )٦ ،}  zÏiΒ Í‘# uõ° F{$# ∩∉⊄∪ { )عمارا : ، يعنون فقراء املؤمنني)٧

وخبابا وصهيبا وبالال وسلمان رضى اهللا عنهم، مث ذكروا أهنم كانوا يسخرون من هؤالء، 
 : فقالوا

]٦٣ [}  öΝßγ≈ tΡõ‹sƒ ªBr& $ ‡ƒ Ì÷‚ Å™ { )من األشرار ( :، قرأ أهل البصرة ومحزة والكسائي)٨

وصل، ويكسرون األلف عند االبتداء، وقرأ اآلخرون بقطع األلف وفتحها على ) اختذناهم
القراءة األوىل أوىل ألهنم علموا أهنم اختذوهم سخريا فال : االستفهام، قال أهل املعاين

عىن بل، ومن فتح األلف قال هو على يستقيم االستفهام، وتكون أم على هذه القراءة مب

                                                 
 . ٦٠: سورة ص آية ) ١(
 . ٦١: سورة ص آية ) ٢(
 . ٦١: سورة ص آية ) ٣(
 . ٦١: سورة ص آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة ص آية ) ٥(
 . ٦٢: سورة ص آية ) ٦(
 . ٦٢: سورة ص آية ) ٧(
 . ٦٣: سورة ص آية ) ٨(
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Πr& ôM÷  {: يف قوله) أم( اللفظ ال على املعىن ليعادل xî#y— ãΝåκ÷]tã ã≈ |Á ö/F{$# ∩∉⊂∪ { )قـال )١ ،

Πr& ôM÷  {هذا من االستفهـام الذي معنـاه التوبيخ والتعجب، : الفراء xî# y— { )أي )٢ 

≈ãΝåκ÷]tã ã  {مالت  |Á ö/F{$# ∩∉⊂∪ { )ما لنا ال نرى هؤالء الذين اختذناهم : ، وجماز اآلية)٣

غت عنهم أبصارنا فلم نرهم حني دخلوا؟ سخريا مل يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزا
يعين أم كانوا خريا : أم هم يف النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا؟ فقال ابن كيسان: وقيل

 . منا ولكن حنن ال نعلم، وكانت أبصارنا تزيغ عنهم يف الدنيا فال نعدهم شيئا

]٦٤ [}  ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت، )٤ ،}  A,pt m: { )مث بني فقال، )٥ }  ãΛà¼$ sƒ rB 

È≅ ÷δr& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∉⊆∪ { )أي ختاصم أهل النار يف النار حلق)٦ ، . 

]٦٥ [}  ö≅ è% { )يا حممد ملشركي مكة، )٧ ،}  !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( { )خموف، )٨ ،

}  $ tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) ω Î) ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$£γ s)ø9$# ∩∉∈∪ { )٩( . 

]٦٦ [}  > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷ t/ â“ƒÍ“ yè ø9$# ã≈ ¤tó ø9$# ∩∉∉∪ { )١٠( . 

                                                 
 . ٦٣: سورة ص آية ) ١(
 . ٦٣: سورة ص آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة ص آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة ص آية ) ٤(
 . ٦٤: سورة ص آية ) ٥(
 . ٦٤: سورة ص آية ) ٦(
 . ٦٥: سورة ص آية ) ٧(
 . ٦٥ : سورة ص آية) ٨(
 . ٦٥: سورة ص آية ) ٩(
 . ٦٦: سورة ص آية ) ١٠(
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≅ö  {: قوله] ٦٧[ è% { )يا حممد، )١ ،}  uθ èδ { )يعين القرآن، )٢ ،}  (#îσt7tΡ îΛ Ïàtã 

 Νtã§  {: هو يعين القيامة لقوله: ، قالـه ابن عبـاس وجماهد وقتادة، وقيل)٣( } ∪∠∌∩

tβθ ä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪  Çtã Î* t6̈Ζ9$# ÉΟ‹ Ïàyè ø9$# ∩⊄∪ { )٤( . 

]٦٩، ٦٨ [}  ÷ΛäΡ r& çµ ÷Ζtã tβθàÊ Ì÷è ãΒ ∩∉∇∪ $ tΒ tβ% x. u’ Í< ôÏΒ ¥Οù= Ïæ Z∼ yϑ ø9$$ Î/ #’ n?ôã F{$# { )يعين )٥ ،

øŒÎ) tβθ  {املالئكة،  ßϑ ÅÁtG øƒ s† ∩∉∪ { )يعين يف شأن آدم عليه السالم، حني قال اهللا )٦ ،

’  {: تعاىل ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (#þθä9$ s% ã≅ yè øgrBr& $ pκ Ïù tΒ ß‰Å¡øãƒ $ pκ Ïù { )٧( . 

]٧٠ [}  β Î) # yrθãƒ ¥’ n< Î) Hω Î) !$ yϑ ¯Ρr& O$ tΡr& Öƒ É‹tΡ îÎ7•Β ∩∠⊃∪ { )إن شئت . ، قال الفراء)٨

$!  {جعلت  yϑ ¯Ρr& { )يف موضع رفع أي ما يوحي إيل إال اإلنذار، وإن شئت جعلت )٩ 

ن الوحي بكسر األلف، أل) إمنا( :وقرأ أبو جعفر. ما يوحى إيل إال أين نذير مبني: املعىن
 . قول

$ }  øŒÎ) tΑ قوله] ٧١[ s% y7•/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7,Î=≈ yz #Z|³o0 ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪ { )يعين )١٠ ،

 . آدم عليه السالم

                                                 
 . ٦٧: سورة ص آية ) ١(
 . ٦٧: سورة ص آية ) ٢(
 . ٦٧: سورة ص آية ) ٣(
 . ٢ - ١:سورة النبأ آية ) ٤(
 . ٦٩ - ٦٨:سورة ص آية ) ٥(
 . ٦٩: سورة ص آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة البقرة آية ) ٧(
 . ٧٠: سورة ص آية ) ٨(
 . ٧٠: ة سورة ص آي) ٩(
 . ٧١: سورة ص آية ) ١٠(
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]٧٥ -٧٢ [}  #sŒÎ* sù …çµ çG ÷ƒ §θ y™ { )أمتمت خلقه، )١ ،}  àM÷‚ xtΡuρ ÏµŠ Ïù ÏΒ  Çrρ•‘ (#θ ãès)sù 

…çµ s9 t Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪  y‰yf |¡sù èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# öΝßγ = à2 tβθãè uΗ ød r& ∩∠⊂∪ Hω Î) }§ŠÎ= ö/Î) uy9 õ3tFó™ $# tβ% x.uρ zÏΒ t ÍÏ≈ s3ø9$# 

∩∠⊆∪ tΑ$ s% ß§ŠÎ= ö/Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7yè uΖtΒ β r& y‰àf ó¡n@ $ yϑ Ï9 àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ( |N÷y9 õ3tG ó™ r& { )ألف استفهام )٢ ،

$!Πr& |MΖä. zÏΒ t,Î÷  {دخلت على ألف الوصل،  yè ø9$# ∩∠∈∪ { )املتكربين، استفهام توبيخ )٣ ،

أستكربت بنفسك حىت أبيت السجود؟ أم كنت من القوم الذين يتكربون : يقولوإنكار، 
 . فتكربت عن السجود لكونك منهم؟

]٧٧ ،٧٦ [}  tΑ$ s% O$ tΡr& ×öyz çµ÷ΖÏiΒ (  Í_ tFø)n= yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tG ø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ ∩∠∉∪ tΑ$ s% ól ã÷z $$ sù 

$ pκ÷]ÏΒ { )أي من اخللقة : وقال احلسن وأبو العالية. من السماوات: ، أي من اجلنة، وقيل)٤

هذا تأويل صحيح ألن إبليس جترب وافتخر باخللقة، : قال احلسن بن الفضل. اليت أنت فيها
*y7̄ΡÎ  {فغري اهللا خلقته فاسود وقبح بعد حسنه،  sù ×Λ Å_ u‘ ∩∠∠∪ { )مطرود)٥ ، . 

]٨١ -٧٨ [}  ¨βÎ)uρ y7ø‹n= tã û ÉL uΖ÷è s9 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ È Ïd‰9$# ∩∠∇∪ tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤöÏàΡr' sù 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ 

∩∠∪ tΑ$ s% y7 ¯ΡÎ* sù zÏΒ t ÌsàΖßϑ ø9$# ∩∇⊃∪ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏMø% uθ ø9$# ÏΘθ è=÷è yϑ ø9$# ∩∇⊇∪ { )وهو النفخة األوىل)٦ ، . 

 ... قُولُ لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعَنيقوله تعاىل قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَ
]٨٤، ٨٢ [}  tΑ$ s% y7Ï?¨“ Ïè Î6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ tÏè uΗ ød r& ∩∇⊄∪ ω Î) x8yŠ$ t7Ïã ãΝßγ ÷ΨÏΒ šÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# ∩∇⊂∪  

tΑ$ s% ‘,pt ø: $$ sù ¨,pt ø: $#uρ ãΑθ è% r& ∩∇⊆∪ { )برفع القاف على ) فاحلق( :، قرأ عاصم ومحزة ويعقوب)١

                                                 
 . ٧٢: سورة ص آية ) ١(
 . ٧٥ - ٧٢:سورة ص آية ) ٢(
 . ٧٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ٧٧ - ٧٦: سورة ص آية ) ٤(
 . ٧٧: سورة ص آية ) ٥(
 . ٨١ - ٧٨:سورة ص آية ) ٦(
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وأنا أقول احلق، قاله جماهد، : احلق مين، ونصب الثانية أي: االبتداء وخربه حمذوف تقديره
: نصب األول على اإلغراء كأنه قال: خرون بنصبهما، واختلفوا يف وجههما، قيلوقرأ اآل

األول قسم أي فباحلق وهو : وقيل. الزم احلق، والثاين بإيقاع القول عليه أي أقول احلق
.  فانتصب برتع اخلافـض، وهو حرف الصفة، وانتصاب الثاين بإيقاع القول عليه اهللا
 . قسم اهللا بنفسهالثاين تكرار القسم، أ: وقيل

]٨٦ ،٨٥ [}  ¨β V|øΒ V{ tΛ© yγ y_ y7ΖÏΒ £ϑ ÏΒ uρ y7 yèÎ7s? öΝåκ÷]ÏΒ tÏè uΗ ød r& ∩∇∈∪ ö≅è% !$ tΒ ö/ä3è= t↔ ó™ r& 

Ïµ ø‹n= tã { )على تبليغ الرسالة، )٢ ،}  ôÏΒ 9ô_ r& { )جعل، )٣ ،}  !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ tÏÏk= s3tG çRùQ$# 

ن تلقاء نفسي، وكل من قال شيئا من تلقاء نفسه فقد ، املتقولني القرآن م)٤( } ∪∌∇∩

 . تكلفه

βÎ) uθ÷  {: قوله] ٨٧[ èδ { )ما هو يعين القرآن، )٥ ،}  ω Î) Öø.ÏŒ { )موعظة، )٦ ،

}  tÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 ∩∇∠∪ { )للخلق أمجعني)٧ ، . 

]٨٨ [}  £ßϑ n= ÷è tG s9uρ { )أنتم يا كفار مكة، )٨ ،}  …çν r't7tΡ { )خرب صدقه، )٩ ،}  
y‰÷è t/ ¥Ïm ∩∇∇∪ { )يعين يوم : وقال عكرمة. بعد املوت: ، قال ابن عباس وقتادة)١٠

                                                                                                                                            
 . ٨٤ - ٨٢:سورة ص آية ) ١(
 . ٨٦ - ٨٥: سورة ص آية ) ٢(
 . ٨٦: سورة ص آية ) ٣(
 . ٨٦: ورة ص آية س) ٤(
 . ٨٧: سورة ص آية ) ٥(
 . ٨٧: سورة ص آية ) ٦(
 . ٨٧: سورة ص آية ) ٧(
 . ٨٨: سورة ص آية ) ٨(
 . ٨٨: سورة ص آية ) ٩(
 . ٨٨: سورة ص آية ) ١٠(
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. من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعال، ومن مات علمه بعد موته: وقال الكليب. القيامة
 . ابن آدم عند املوت يأتيك اخلرب اليقني: قال احلسن



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٧٩ 

 سورة الزمر ) ٣٩(
 ... ِكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِكيِمقوله تعاىل َتْنِزيلُ الْ

] ١ [}  ã≅ƒ Í”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# { )ترتيل الكتاب مبتدأ : وقيل. ، أي هذا ترتيل الكتاب)١

“zÏΒ «!$# Í“ƒÍ  {وخربه،  yè ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø:  . ، أي ترتيل الكتاب من اهللا ال من غريه)٢( } ∪⊆∩ #$

]٢ [}  !$̄ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& š ø‹s9Î) |=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ { )مل يرتله باطال لغري : ، قال مقاتل)٣

Ï‰ç7ôã  {شيء،  $$ sù ©!$# $TÁ Î= øƒ èΧ çµ©9 š Ïe$!  . ، الطاعة)٤( } ∪⊅∩ #$

]٣ [}  Ÿω r& ¬! ßƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: ال : وقيل. شهادة أن ال إله إال اهللا: ، قال قتادة)٥( } 4 #$

š  {. الدين اخلالص من الشرك هو هللا: وقيل. يستحق الدين اخلالص إال اهللا Ï% ©!$#uρ 

(#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ { )أي من دون اهللا، )٦ ،}  u!$ uŠÏ9÷ρ r& { )يعين األصنام، )٧ ،}  $ tΒ 

öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ { )قالوا ما نعبدهم، ، أي )٨}  ω Î) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )وكذلك قرأ )٩ ،

من ربكم ومن : وذلك أهنم كانوا إذا قيل هلم: ابن مسعود وابن عباس، قال قتادة
فما معىن عبادتكم : اهللا، فيقال هلم: اوات واألرض؟ قالواخـلقكم ومن خلق السم

: ليقربونا إىل اهللا زلفى أي قرىب، وهو اسم أقيم يف مقام املصدر، كأنه قال: األوثان؟ قالوا

                                                 
 . ١: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٢: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٣: ة الزمر آية سور) ٥(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٠ 

βÎ) ©!$# ãΝä3øt¨  {إال ليقربونا إىل اهللا تقريبا ويشفعوا لنا عند اهللا،  s† óΟßγ oΨ ÷t/ { )يوم )١ ،

’  {القيامة،  Îû $ tΒ öΝèδ Ïµ‹ Ïù šχθàÎ= tG øƒ s† 3 { )من أمر الدين، )٢ ،}  ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ ôtΒ uθ èδ 

Ò> É‹≈x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪ { )وكفى . إن اآلهلة لتشفع: ، ال يرشد لدينه من كـذب فقال)٣

 . باختاذ اآلهلة دونه كذبا وكفرا

]٤ [}  öθ©9 yŠ# u‘ r& ª!$# β r& x‹Ï‚ −G tƒ #V$ s!uρ 4’ s∀ sÜô¹ ^ω { )الختار، )٤ ،}  $ £ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ 

نتخذ هلوا الختذناه من لدنا، مث نزه نفسه لو أردنا أن : ، يعين املالئكة، كما قالوا)٥( } 4

çµ…  {: فقال oΨ≈ys ö7ß™ ( { )ترتيها له عن ذلك وعما ال يليق بطهارته، )٦ ،}  uθ èδ ª!$# 

ß‰Ïm≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊆∪ { )٧( . 

]٥ [}  t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,ys ø9$$ Î/ ( â‘ Èhθ s3ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ n?tã Í‘$pκ̈]9$# â‘Èhθ s3ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# † n?tã 

È≅ øŠ©9$# ( { )يغشى هذا هذا، كما قال: ، قال قتادة)٨ :}   Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# { )وقيل)٩ ، :

ßk  {: يدخل أحدمها على اآلخر كما قال Ï9θ ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßk Ï9θ ãƒ uρ u‘$ yγ ¨Ψ9$# ’ Îû È≅ øŠ©9$# { )١( ،

                                                 
 . ٣: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٣: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٤: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٤: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٤: ر آية سورة الزم) ٦(
 . ٤: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٥: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة األعراف آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨١ 

È≅ øŠ©9$# { )ينقص من الليل فيزيد يف النهار، وينقص من النهار : ، وقال احلسن والكليب)١

ص من النهار دخل يف الليل، فيزيد يف الليل، فما نقص من الليل دخل يف النهار وما نق
ومنتهى النقصان تسع ساعات ومنتهى الزيادة مخس عشرة ساعة، وأصل التكوير اللف 

‚¤t  {. كور العمامة: واجلمع، ومنه y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ ( @≅à2 “ Ìøgs† 9≅ y_ L{ ‘‡Κ |¡•Β 3 Ÿω r& 

uθ èδ â“ƒ Í“ yèø9$# ã≈ ¤tó ø9$# ∩∈∪ { )٢( . 

قوله تعاىل َخلَقَكُْم ِمْن َنفٍْس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعاِم ثََماِنَيةَ 
 ... أَْزَواٍج

]٦ [}  /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ { )يعين آدم، )٣ ،}  §ΝèO Ÿ≅ yè y_ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— { )٤( ،

≈tΑt“Ρr&uρ /ä3s9 zÏiΒ ÉΟ  {يعين حواء،  yè ÷ΡF{$# { )اإلحداث واإلنشاء، : ، معىن اإلنزال ههنا)٥

$  {: كقوله تعاىل uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ { )إنه أنزل املاء الذي هو سبب : ، وقيل)٦

  {: وقيل. نبات القطن الذي يكون منه اللباس، وسبب النبات الذي تبقى به األنعام
tΑt“Ρr&uρ /ä3s9 zÏiΒ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# { )جعلها لكم نزال ورزقا، )٧ }  sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρ ø— r& 4 { )أصناف، )٨ ،

=è(öΝä3à  {). ١٤٣( مر تفسريها يف سورة األنعام آية øƒ s† ’Îû ÈβθäÜç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Β é& $ Z)ù= yz .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

                                                 
 . ٦١: سورة احلج آية ) ١(
 . ٥: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة األعراف آية ) ٦(
 . ٦: ر آية سورة الزم) ٧(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٢ 

9,ù= yz { )نطفة مث علقة مث مضغة، كما قال اهللا تعاىل)١ ، :}  ô‰s% uρ ö/ä3s)n= s{ #·‘# uθ ôÛr& 

∩⊇⊆∪ { )٢( ،}  ’Îû ;M≈yϑ è= àß ;]≈ n= rO 4 { )ظلمة البطن وظلمـة : ، قال ابن عبـاس)٣

  {ي الذي خلق هـذه األشيـاء، ، أ)٤( } #$!ãΝä3Ï9≡sŒ ª  {الرحـم وظلمة املشيمة، 
öΝä3š/u‘ çµ s9 à7ù= ßϑ ø9$# ( Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ( 4’̄Τr'sù tβθ èùuóÇè? ∩∉∪ { )عن طريق احلق بعد هذا البيان)٥ ، . 

]٧ [}  β Î) (#ρ ãàõ3s?  χÎ* sù ©!$# ; Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4 yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$# ( { )قال ابن )٦ ،

β¨  {: ال يرضى لعباده املؤمنني الكفر، وهم الذين قال اهللا تعاىل: عباس والسدي Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã 

}§øŠs9 y7s9 öΝÍκö n= tã í≈ sÜù= ß™ { )فيكون عاما يف اللفظ خاصا يف املعىن، كقوله تعاىل)٧ ، :}  
$ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$# { )ال : ، يريد بعض العباد، وأجراه قوم على العموم، وقالوا)٨

ال يرضى لعباده الكفر أن يكفروا به، ويروى : يرضى ألحد من عباده الكفر، ومعىن اآلية
 وإن كان  كفر الكافر غري مرضي هللا: ذلك عن قتادة، وهو قول السلف، قالوا

β  {بإرادته،  Î)uρ (#ρãä3ô±n@ { )تؤمنوا بربكم وتطيعوه، )٩ ،}  çµ |Ê ötƒ öΝä3s9 3 { )١٠( ،

ها أهل املدينة وعاصم ساكنة اهلاء، وخيتلس) يرضه لكم( فيثيبكم عليه، قرأ أبو عمرو

                                                 
 . ٦: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١٤: سورة نوح آية ) ٢(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٦: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٧: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة احلجر آية ) ٧(
 . ٦: سورة اإلنسان آية ) ٨(
 . ٧: ة سورة الزمر آي) ٩(
 . ٧: سورة الزمر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٣ 

Ÿω  {ومحزة، والباقون باإلشباع،  uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 3 §ΝèO 4’n< Î) /ä3În/u‘ öΝà6ãè Å_ ö̈Β Νä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù 

$ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? 4 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩∠∪ { )١( . 

]٨ [}  * #sŒÎ)uρ ¡§tΒ z≈ |¡Σ M}$# @àÑ $ tã yŠ …çµ −/u‘ $ ·7 ÏΖãΒ Ïµ ø‹s9Î) { )راجعا إليه مستغيثا به، )٢ ،

}  §ΝèO #sŒÎ) …çµ s9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ çµ÷ΖÏiΒ { )أعطاه نعمة منه، )٣ ،}  z Å¤ tΡ { )ترك، )٤ ،}  $ tΒ tβ% x. 

(#þθ ããô‰tƒ Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ ã≅ ö7s% { )أي نسي الضر الذي كان يدعو اهللا إىل كشفه، )٥ ،}  Ÿ≅ yèy_ uρ ¬! 

#YŠ# y‰Ρr& { )يعين األوثان، )٦ ،}  ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9 tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )ليزل عن دين اهللا، )٧ ،}  
ö≅ è% { )ذا الكافر، ، هل)٨}  ôì−G yϑ s? x8Íøä3Î/ ¸ξ‹Î= s% ( { )يف الدنيا إىل أجلك، )٩ ،}  y7 ¨ΡÎ) 

ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )نزلت يف أيب : وقال مقاتل. نزلت يف عتبة بن ربيعة: ، قيل)١٠

 . عام يف كل كافر: وقيل. حذيفة بن املغرية املخزومي

]٩ [}  ô̈Β r& uθ èδ ìMÏΖ≈ s% u!$ tΡ#u { )بتخفيف امليم، ) أمن( قرأ ابن كثري ونافع ومحزة، )١١

صلة، ) أم( أن تكون امليم يف: وقرأ اآلخرون بتشديدها، فمن شدد فله وجهان، أحدمها

                                                 
 . ٧: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ٨(
  .٨: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٨: سورة الزمر آية ) ١٠(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٤ 

أمن هو قانت كمن هو غري قانت؟ : فيكون معىن الكالم استفهاما وجوابه حمذوفا، جمازه
yϑ  {: كقوله sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 { )والوجه . ، يعين كمن مل يشرح صدره)١

الذي جعل هللا أندادا خري أمن هو قانت؟ ومن : أنه عطف على االستفهام، جمازه: اآلخر
: ل هللا أندادا؟ وقيلأهذا كالذي جع: قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على معناه

يا من هو قانت، والعرب تنادي باأللف كما : مبعىن حرف النداء، تقديره) أمن( األلف يف
قل متتع بكفرك قليال إنك . أبين فالن ويا بين فالن، فيكون معىن اآلية: تنادي بالياء، فتقول

≅È  {من أصحاب النار، ويا من هو قانت  ø‹©9$# #Y‰É`$ y™ { )إنك من أهل اجلنة، قاله )٢ ،

نزلت يف أيب بكر : وقال الضحاك. نزلت يف أيب بكر الصديق: ابن عباس، ويف رواية عطاء
وعمر رضي اهللا عنهما، وعن ابن عمر أهنا نزلت يف عثمان، وعن الكليب أهنا نزلت يف ابن 

القنوت قراءة القرآن : قال ابن عمر. املقيم على الطاعة: سعود وعمار وسلمان، والقانتم
$  {ساعاته، : وطول القيام، وآناء الليل Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹øt s† { )يعين يف الصالة، )٣ ،}  nο tÅz Fψ $# 

(#θ ã_ ötƒ uρ { )خياف اآلخرة، )٤ ،}  sπ uΗ ÷qu‘ Ïµ În/u‘ 3 ö≅è% { )يعين كمن ال يفعل شيئا من)٥ ، 

≅ö  {ذلك،  yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ 3 $ yϑ̄ΡÎ) { )الذين يعلمون : ، قيل)٦

yϑ$ {أبو حذيفة املخزومي، : عمار، والذين ال يعلمون ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# { )٧( . 

                                                 
 . ٢٢: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٩: سورة الزمر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٥ 

]١٠ [}  ö≅ è% ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θà)®?$# öΝä3−/u‘ 4 { )بطاعته واجتناب معاصيه، )١ ،}  
t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹÷Ρ‘‰9$# ×π uΖ|¡ym 3 { )أي آمنوا وأحسنوا العمل، حسنة يعين اجلنة، )٢ ،

‘ÞÚö  {نيا حسنة يعين الصحة والعافية، يف هذه الد: وقال السدي. قاله مقاتل r&uρ «!$# îπ yèÅ™≡uρ 

وفيه حث على اهلجرة من البلد الذي . يعين ارحتلوا من مكة: ، قال ابن عباس)٣( } 3

من أمر : وقال سعيد بن جبري. حلبشةنزلت يف مهاجري ا: وقيل. يظهر فيه املعاصي
$  {. باملعاصي ببلد فليهرب منها إىل غريها yϑ ¯ΡÎ) ’ ®ûuθ ãƒ tβρçÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm 

نزلت يف جعفر بن أيب : وقيل. لألذى، الذي صربوا على دينهم فلم يتركوه )٤( } ∪⊂⊆∩

طالب وأصحابه، حيث مل يتركوا دينهم ملا اشتد هبم البالء، وصربوا وهاجروا قال 
 كل مطيع يكال له كيال ويوزن له وزنا إال الصابرين، فإنه حيثى هلم حثيا، قال  علي

$  {: اهللا تعاىل yϑ ¯ΡÎ) ’ ®ûuθ ãƒ tβρ çÉ9≈ ¢Á9$# Νèδ tô_ r& Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊇⊃∪ { )حىت يتمىن أهل العافية )٥ ،

 . يف الدنيا أن أجسادهم تقرض باملقاريض مما يذهب به أهل البالء من الفضل
 الدِّيَن َوأُِمْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ قوله تعاىل قُلْ ِإنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه

 ... الُْمْسِلِمَني
]١١ [}  ö≅ è% þ’ÎoΤÎ) ßNöÏΒ é& ÷β r& y‰ç7ôã r& ©!$# $ TÁ Î=øƒ èΧ çµ©9 t Ïe$! ، خملصا له التوحيد ال )٦( } ∪⊆⊆∩ #$

 . أشرك به شيئا

                                                 
 . ١٠: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١٠: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ١٠: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ١٠: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٠: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ١١: سورة الزمر آية ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٦ 

]١٢ [}  ßNöÏΒ é&uρ ÷β L{ tβθ ä.r& tΑ̈ρ r& tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∪ { )من هذه األمة)١ ، . 

]١٣ [}  ö≅ è% þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ÷βÎ) àMøŠ|Á tã ’ În1u‘ { )وعبدت غريه، )٢ ،}  z># x‹tã ?Πöθ tƒ 8ΛÏàtã 

 . ، وهذا حني دعي إىل دين آبائه)٣( } ∪⊃⊆∩

]١٥ ،١٤ [}  È≅ è% ©!$# ß‰ç7ôã r& $ TÁÎ= øƒ èΧ …ã& ©! Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρ ß‰ç7ôã $$ sù $ tΒ Λä ø⁄ Ï© ÏiΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 { )٤( ،

ö≅è% ¨βÎ) zƒ  {أمر توبيخ وهتديده،  ÎÅ£≈ sƒ ø: $# t Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& öΝÍκ Î= ÷δr&uρ { )أزواجهم . )٥

tΠöθ  {وخدمهم،  tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 Ÿω r& y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ãβ#uô£ã‚ ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )قال ابن عباس)٦ ، :

 إنسان مرتال يف اجلنة وأهال، فمن عمل بطاعة اهللا كان ذلك املرتل وذلك أن اهللا جعل لكل
واألهل له، ومن عمل مبعصية اهللا دخل النار، وكان ذلك املرتل واألهل لغريه ممن عمل 

خسران النفس بدخول النار، وخسران األهل بأن يفرق بينه وبني أهله، : وقيل. بطاعة اهللا
 . وذلك هو اخلسران املبني

]١٦ [}  Μ çλm; ÏiΒ öΝÎγ Ï% öθ sù ×≅ n= àß zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# { )أطباق سرادقات من النار ودخاهنا، )٧ ،

}  ÏΒ uρ öΝÍκÉJ øt rB ×≅ n= àß 4 { )فراش ومهاد من نار إىل أن ينتهي إىل القعر، مسي األسفل )٨ ،

                                                 
 . ١٢: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١٣: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ١٣: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ١٥ - ١٤:سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٥ :سورة الزمر آية ) ٥(
 . ١٥: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ١٦: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ١٦: سورة الزمر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٧ 

 }  Μ ظلال ألهنا ظلل ملن حتتهم نظريها قوله çλm; ÏiΒ tΛ© yγ y_ ×Š$ yγ ÏΒ ÏΒ uρ óΟÎγ Ï% öθ sù :\#uθxî 

4 { )١( .}  y7 Ï9≡sŒ ß∃Èhθ sƒ ä† ª!$# Ïµ Î/ …çν yŠ$ t7Ïã 4 ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ Èβθ à)¨?$$ sù ∩⊇∉∪ { )٢( . 

]١٨ ،١٧ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ç7t⊥ tG ô_ $# |Nθ äó≈ ©Ü9$# { )األوثان، )٣ ،}  β r& $ yδρß‰ç7÷è tƒ (#þθ ç/$ tΡr&uρ ’ n< Î) 

ãΝßγ  {، رجعوا إىل عبادة اهللا، )٤( } #$!» s9 3“ uô³ç6 ø9$# 4 { )يف الدنيا باجلنة ويف العقىب )٥ ،

Åe³t6÷  {باملغفرة،  sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪  t Ï%©!$# tβθ ãèÏϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# { )القرآن )٦ ،}  tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 

هو أن اهللا ذكر يف القرآن : وقيل. ه فيعملونهأحسن ما يؤمرون ب: ، قال السدي)٧( } 4

والرخص [ذكر العزائم : وقيل. االنتصار من الظامل وذكر العفو، والعفو أحسن األمرين
. يستمعون القرآن وغري القرآن فيتبعون القرآن:  وقيل)٨( ]فيتبعون األحسن وهو العزائم
ن وعبد الرمحن بن عوف  فجاءه عثما آمن أبو بكر بالنيب: وقال عطاء عن ابن عباس

وطلحة والزبري وسعد بن أيب وقاص وسعيـد بن زيد، فسألـوه فأخربهـم بإميانـه 
Åe³t6÷  {: فآمنـوا، فرتلـت فيهـم sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t Ï% ©!$# tβθãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çµ uΖ|¡ôm r& 

≈¯×y7Í {. ، وكلـه حسـن)٩( } 4 s9'ρ é& t Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θä9'ρ é& 

                                                 
 . ٤١: سورة األعراف آية ) ١(
 . ١٦: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ١٧: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ١٧: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ١٧: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ١٨ - ١٧:سورة الزمر آية ) ٦(
 . ١٨: لزمر آية سورة ا) ٧(
 . ٢٣٩ / ٥أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٨(
 . ١٨ - ١٧: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٨ 

É=≈ t7ø9F{$# { )نزلت : ، وقال ابن زيد)١}  t Ï% ©!$#uρ (#θç7t⊥ tG ô_ $# |Nθ äó≈©Ü9$# { )اآليتان يف ثالثة )٢ 

إله إال اهللا، زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري ال : نفر كانوا يف اجلاهلية يقولون
 . قول ال إله إال اهللا: واألحسن. وسلمان الفارسي

]١٩ [}  ôyϑ sùr& ¨,ym Ïµø‹n= tã èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# { )من: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما)٣ 

β¨  {: كلمة العذاب قوله: وقيل. سبق يف علم اهللا أنه من أهل النار V|øΒ V{ tΛ© yγ y_ { )٤( 
$‘Ζè? tΒ ’Îû Í(MΡr'sùr& ä‹É|  {. )٥( "هؤالء يف النار وال أبايل : "كلمة العذاب قوله: وقيل ¨Ζ9$# 

∩⊇∪ { )يريد أبا هلب وولده: قال ابن عباس. ، أي ال تقدر عليه)٦ . 

]٢٠ [}  ÇÅ3≈ s9 t Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ öΝçλm; Ô∃täî ÏiΒ $ yγ Ï% öθ sù Ô∃täî ×π §‹Ï⊥ ö7¨Β { )أي منازل يف )٧ ،

“  {اجلنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها،  ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( y‰ôã uρ «!$# ( Ÿω ß#Î= øƒ ä† ª!$# 

yŠ$ yè‹Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∪ { )أي وعدهم اهللا تلك الغرف واملنازل وعدا ال خيلفه)٨ ، . 

 }  öΝs9r& ts? ¨β قوله] ٢١[ r& ©!$# tΑt“Ρr& zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ …çµ s3n= |¡sù { )أدخل ذلك )٩ ،

≈yì‹Î6  {املاء،  oΨtƒ { )عيونا وركايا، )١٠ ،}  † Îû ÇÚö‘ F{$# { )كل ماء : الشعيب، قال )١
                                                 

 . ١٨: سورة الزمر آية ) ١(
 . ١٧: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ١٩: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ١٨: سورة األعراف آية ) ٤(
 . ما بني املعكوفتني من نسخة حممد النمر وزمالئه) ٥(
 . ١٩: لزمر آية سورة ا) ٦(
 . ٢٠: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٢٠: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٨٩ 

ΟèO ßlÌøƒ¢  {يف األرض فمن السماء نزل،  ä† Ïµ Î/ { )باملاء )٢ ،}  % Yæö‘ y— $̧Î= tG øƒ ’Χ 

…çµ çΡ≡uθ ø9r& { )أمحر وأصفر وأخضر، )٣ ،}  §ΝèO ßkŠÎγ tƒ { )ييبس، )٤ ،}  çµ1 utIsù { )٥( ،

vxóÁ#  {بعـد خضرته ونضرته،  ãΒ ¢ΟèO …ã& é#yèøgs† $ ¸ϑ≈ sÜãm 4 { )فتاتا متكسـرا، )٦ ،}  ¨βÎ) 

’ Îû š Ï9≡sŒ 3“ tø.Ï% s! ’Í< 'ρ T{ É=≈ t7ø9F{$# ∩⊄⊇∪ { )٧( . 

 ... قوله تعاىل أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِللِْإْسلَاِم فَُهَو َعلَى ُنوٍر ِمْن َربِِّه
 }  yϑ قوله] ٢٢[ sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 { )وسعه لقبول احلق، )٨ ،}  

uθ ßγ sù 4’ n?tã 9‘θ çΡ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4 { )كمن أقسى اهللا قلبه؟ قوله)٩ ،  }  ×≅ ÷ƒ uθ sù Ïπ u‹Å¡≈ s)ù= Ïj9 Νåκæ5θ è= è% 

ÏiΒ Ìø.ÏŒ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’Îû 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊄⊄∪ { )ما ضرب عبد . ، قال مالك بن دينار)١٠

 . نزع منهم الرمحة على قوم إال  بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب اهللا

“ }  ª!$# tΑ̈ قوله] ٢٣[ tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $ Y6≈tG Ï. $ YγÎ6≈ t±tF•Β { )يشبه بعضه بعضا )١١ ،

’u  {. يف احلسن، ويصدق بعضه بعضا ليس فيه تناقض وال اختالف ÎΤ$ sW¨Β { )يثىن فيه )١ ،

                                                                                                                                            
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٢١: رة الزمر آية سو) ٦(
 . ٢١: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٢٢: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٢٢: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٢٢: سورة الزمر آية ) ١٠(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٠ 

Ïè”  {فيه ذكر الوعد والوعيد واألمر والنهي واألخبار واألحكام،  t±ø)s? { )تضطرب ، )٢

çµ÷ΖÏΒ ßŠθ  {وتشمئز،  è= ã_ t Ï% ©!$# šχ öθ t±øƒ s† öΝåκ®5u‘ { )واالقشعرار تغري يف جلد اإلنسان )٣ ،

  { املراد من اجللود القلوب أي قلوب الذين خيشون رهبم،: عند الوجل واخلوف، وقيل
§ΝèO ß,Î#s? öΝèδßŠθ è= ã_ öΝßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# 4 { )أي لذكر اهللا، أي إذا ذكرت آيات العذاب )٤ ،

م، كما قال اقشعرت جلود اخلائفني هللا، وإذا ذكرت آيات الرمحة النت وسكنت قلوهب
Ÿω  {: اهللا تعاىل r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪ { )أن قلوهبم : ، وحقيقة املعىن)٥

y7  {. تقشعر من اخلوف وتلني عند الرجاء Ï9≡sŒ { )يعين أحسن احلديث، )٦ ،}  “ y‰èδ 

«!$# “ Ï‰öκu‰ Ïµ Î/ tΒ â!$ t±o„ 4 tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµs9 ôÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪ { )٧( . 

]٢٤ [}  yϑ sùr& ‘É)−G tƒ Ïµ Îγ ô_ uθ Î/ uþθ ß™ É># x‹yèø9$# { )أي شدته، )٨ ،}  tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

يرمى به يف النار منكوسا فأول : وقال عطاء. جير على وجهه يف النار: ، قال جماهد)٩( } 4

هو أن الكافر يرمى به يف النار مغلولة يداه إىل عنقه، : قال مقاتل. شيء متسه النار وجهه
عنقه ويف عنقه صخرة مثل جبل عظيم من الكربيت فتشتعل النار يف احلجر، وهو معلق يف 
وجماز . فحرها ووهجها على وجهه ال يطيق دفعها عن وجهه، لألغالل اليت يف عنقه ويده

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٢٨: سورة الرعد آية ) ٥(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٢٤: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٢٤: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩١ 

Ÿ≅Š  {أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب؟ : اآلية Ï% uρ { )يعين )١ ،

tÏϑ  { تقول اخلزنة Î=≈ ©à= Ï9 (#θè%ρ èŒ $ tΒ ÷ΛäΖä. tβθç7Å¡õ3s? ∩⊄⊆∪ { )أي وباله)٢  . 

]٢٥ [}  z> ¤‹x. t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö7s% { )من قبل كفار مكة كذبوا الرسل، )٣ ،}  
ãΝßγ8 s?r'sù Ü># x‹yè ø9$# ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω tβρ ããè ô±o„ ∩⊄∈∪ { )يعين وهم آمنون غافلون من العذاب)٤ ، . 

]٢٦ [}  ãΝßγ s%#sŒr'sù ª!$# y“ ÷“ Ïƒ ø: ’  {، العذاب واهلوان، )٥( } #$ Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü># x‹yè s9uρ 

Íο tÅz Fψ$# çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊄∉∪ { )٦( . 

]٢٧ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ ö/uŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’ Îû #x‹≈ yδ Èβ#uöà)ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ öΝßγ ¯= yè ©9 tβρ ã©.x‹tG tƒ 

 . ، يتعظون)٧( } ∪∠⊅∩

]٢٨ [}  $ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã { )نصب على احلال، )٨ ،}  uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã { )قال )٩ ،

ذلك ويروى . غري خملوق: قال السدي. قال جماهد، غري ذي لبس. غري خمتلف: ابن عباس
عن مالك بن أنس، وحكى عن سفيان ابن عيينة عن سبعني من التابعني أن القرآن ليس 

öΝßγ  {خبالق وال خملوق،  ¯= yè ©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪ { )الكفر والتكذيب)١٠ ، . 
                                                 

 . ٢٤: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٢٤: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢٥: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٢٥: سورة الزمر آية ) ٤(
  .٢٦: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٢٦: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٢٧: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٢٨: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٢٨: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٢٨: سورة الزمر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٢ 

]٢٩ [}  z> uŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Wξã_ ، قال الكسائي نصب رجال ألنه تفسري )١( } ‘§

ÏµŠ  {للمثل،  Ïù â!% x.uà° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ { )لفون سيئة أخالقهم، يقال رجل ، متنازعون خمت)٢

Wξ  {. شكس شرس إذا كان سيئ اخللق خمالفا للناس ال يرضى باإلنصاف ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ 

@≅ ã_ tÏj9 { )شريك وال منازع له باأللف أي خالصا له ال) ساملا( ، قرأ أهل مكة والبصرة)٣ 

: بفتح الالم من غري ألف، وهو الذي ال ينازع فيه من قوهلم) سلما( فيه، وقرأ اآلخرون
≅ö  {. هو لك سلم، أي مسلم ال منازع لك فيه yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 { )هذا مثل ضربه )٤ ،

 للكافر الذي يعبد آهلة شىت، واملؤمن الذي ال يعبد إال اهللا الواحد، وهذا استفهام  اهللا
ß‰ôϑ  {: إنكار أي ال يستويان، مث قال pt ø: كله دون غريه من ، أي هللا احلمد )٥( } 4 !¬ #$

≅ö  {. املعبودين t/ ÷ΛèεçsYø.r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊄∪ { )ما يصريون إليه واملراد باألكثر الكل)٦ ، . 

]٣٠ [}  y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ { )أي ستموت، )٧ ،}  Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹¨Β ∩⊂⊃∪ { )أي . )٨

امليت بالتشديد من مل ميت وسيموت، امليت بالتخفيف : سيموتون، قال الفراء والكسائي
 . من فارقه الروح، ولذلك مل خيفف ههنا

]٣١ [}  ¢ΟèO öΝä3¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# y‰ΖÏã öΝä3În/u‘ šχθ ßϑ ÅÁ tG øƒ rB ∩⊂⊇∪ { )قال ابن عباس)١ ، :

 . يعين احملق واملبطل والظامل واملظلوم
                                                 

 . ٢٩: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٢٩: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٢٩: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٢٩: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٢٩ :سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٢٩: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٣٠: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٣٠: سورة الزمر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٣ 

 ... قوله تعاىل فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب ِبالصِّْدِق ِإذْ َجاَءُه
 }  * ôyϑ قوله] ٣٢[ sù ãΝn= øßr& £ϑ ÏΒ z> x‹Ÿ2 ’ n?tã «!$# { )فزعم أن له ولدا )٢ ،

<z  {وشريكا،  ¤‹x.uρ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ { )بالقرآن، )٣ ،}  øŒÎ) ÿ…çν u!% y` 4 }§øŠs9r& ’ Îû zΟ̈Ψ yγ y_ 

“ Yθ ÷VtΒ { )مرتل ومقام، )٤ ،}  t ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩⊂⊄∪ { )استفهام مبعىن التقرير)٥ ، . 

]٣٣ [}  “ Ï% ©!$#uρ u!% y` É−ô‰Å_Á9$$ Î/ s−£‰|¹ uρ ÿÏµ Î/   { )قـال ابـن عبـاس)٦ ،: }  
“ Ï% ©!$#uρ u!% y` É−ô‰Å_Á9$$ Î/ { )يعنـي رسـول اهللا)٧   جـاء بال إلـه إال اهللا }  s−£‰|¹ uρ 

ÿÏµ Î/   { )جربيل جاء والذي جاء بالصدق: وقال السدي.  الرسول أيضا بلغه إىل اخللق)٨ 

والذي جاء بالصدق : وقال الكليب وأبو العالية.  تلقاه بالقبول بالقرآن، وصدق به حممد
والذي جاء بالصدق : وقال قتادة ومقاتل.  وصدق به أبو بكر رضي اهللا عنه رسول اهللا
 }  y7  وصدق به هم املؤمنون، لقوله رسول اهللا Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθà)−G ßϑ ø9$# 

والذي جاء بالصدق األنبياء وصدق به األتباع، وحينئذ يكون : ، وقال عطاء)٩( } ∪⊃⊃∩

. هم املؤمنون صدقوا به يف الدنيا وجاءوا به يف اآلخرة: الذي مبعىن الذين، وقال احلسن

                                                                                                                                            
 . ٣١: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٣٢: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٣٢: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٣٢: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٣٢: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٣٣: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٣٣: ية سورة الزمر آ) ٧(
 . ٣٣: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٣٣: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٤ 

≈¯×y7Í  {. ا بالصـدق وصـدقوا بـهوالذين جـاءو: ويف قراءة عبد اهللا بن مسعـود s9'ρ é& 

ãΝèδ šχθ à)−G ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )١( . 

]٣٥ ،٣٤ [}  Μ çλm; $ ¨Β šχρ â!$ t±o„ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â!#t“ y_ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ tÏex6ã‹Ï9 ª!$# 

öΝåκ÷]tã r&uθ ó™ r& “ Ï% ©!$# (#θ è= Ïϑ tã { )يسترها عليهم باملغفرة، )٢ ،}  öΝåκu‰ Ì“ øgs† uρ Λèεtô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ “ Ï% ©!$# 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊂∈∪ { )جيزيهم باحملاسن من أعماهلم وال جيزيهم : ، قال مقاتل)٣

 . باملساوئ

$∃< #$! }  }§øŠs9r& ª قوله] ٣٦[ s3Î/ …çν y‰ö6 tã ( { )وقرأ أبو جعفر ومحزة )٤ ،

: باجلمع يعين األنبياء عليهم السالم، قصدهم قومهم بالسوء كما قال) عباده( :والكسائي
}  ôM £ϑ yδuρ ‘≅ à2 ¥π ¨Β é& öΝÏλÎ;θ ß™ tÎ/ çνρ ä‹è{ù'u‹Ï9 ( { )فكفاهم اهللا شر من عاداهم )٥ }  

š tΡθ èùÈhθ sƒ ä† uρ š Ï%©!$$ Î/ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 { )وذلك أهنم خوفوا النيب)٦  معرة معاداة األوثان  .

tΒ  {فن عن شتم آهلتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنون، لتك: وقالوا uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù 

…çµ s9 ôÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪ { )٧( . 

                                                 
 . ٣٣: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٣٥ - ٣٤:سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٣٥: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٣٦: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٥: سورة غافر آية ) ٥(
 . ٣٦: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٢٣: سورة الزمر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٥ 

]٣٧ [}  tΒ uρ Ï‰ôγ tƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ @e≅ÅÒ •Β 3 }§øŠs9 r& ª!$# 9“ƒ Ì“ yèÎ/ “ ÏŒ 5Θ$ s)ÏGΡ$# ∩⊂∠∪ { )١( ،

 . منيع يف ملكه منتقم من أعدائه

]٣٨ [}   Í.s!uρ Οßγ tFø9 r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ö≅ è% ΟçF÷ƒ utsùr& $ ¨Β 

tβθ ããô‰s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ÷β Î) u’ ÎΤyŠ# u‘ r& ª!$# AhÛØÎ/ { )بشدة وبالء، )٢ ،}  ö≅ yδ £èδ àM≈ xÏ±≈ x. ÿÍν ÎhàÑ ÷ρ r& 

’ ÎΤyŠ# u‘ r& >π yϑ ôm tÎ/ { )بنعمة وبركة، )٣ ،}  ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ Ïµ ÏG uΗ÷qu‘ 4 { )قرأ أهل )٤ ،

لتاء، وقرا بنصب الراء وا) رمحته( و) ضره( بالتنوين،) ممسكات( و) كاشفات( البصرة
 عن ذلك  فسأهلم النيب: اآلخرون بال تنوين وجر الراء والتاء على اإلضافة، قال مقاتل

≅ }  ö فسكتوا، فقال اهللا تعاىل لرسوله è% z É<ó¡ym ª!$# ( { )ليه، ، ثقيت به واعتمادي ع)٥

}  Ïµ ø‹n= tã ã≅ 2 uθ tG tƒ tβθè= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )يثق به الواثقون)٦ ، . 

]٤٠، ٣٩ [}  ö≅è% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θ è= yϑ ôã $# 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ% s3tΒ ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïϑ≈ tã ( t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪ 

tΒ ÏµŠ Ï?ù'tƒ ÑU#x‹tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµ ø‹n= tã Ò>#x‹tã îΛ É)•Β ∩⊆⊃∪ { )أي يرتل عليه عذاب دائم)٧ ، . 

                                                 
 . ٣٧: لزمر آية سورة ا) ١(
 . ٣٨: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٣٨: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٣٨: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٣٨: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٣٨: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤٠ - ٣٩: سورة الزمر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٦ 

 اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما قوله تعاىل ِإنَّا أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ِللنَّاِس ِبالَْحقِّ فََمِن
 ... َيِضلُّ َعلَْيَها

]٤١ [}  !$ ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 Èd,ys ø9$$ Î/ ( Çyϑ sù 2” y‰tF÷δ $# Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( tΒ uρ ¨≅|Ê 

$ yϑ ¯ΡÎ* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ yγ øŠn= tæ ( { )وبال ضاللته عليه، )١ ،}  !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã @≅‹ Å2 uθ Î/ ∩⊆⊇∪ { )٢( ،

 . حبفيظ ورقيب مل توكل هبم وال تؤخذ هبم

 }  ª!$# ’®ûuθ قـولـه] ٤٢[ tG tƒ }§àΡF{$# { )أي األرواح، )٣ ،}  tÏm 

$ yγ Ï?öθ tΒ { )أكلها وانقضاء آجاهلا، وقوله، فيقبضهـا عنـد فناء)٤  :}  tÏm 

$ yγ Ï?öθ tΒ { )يريد موت أجسادها)٥  .}   ÉL©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? { )يريد يتوىف األنفس اليت مل )٦ ،

$ Îû’  {متت،  yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( { )واليت تتوىف عند النوم هي النفس اليت يكون هبا العقل )٧ ،

 اليت تفارقه عند املوت فتزول والتمييز، ولكل إنسان نفسان إحدامها نفس احلياة وهي
  {. بزواهلا النفس، واألخرى نفس التمييز وهي اليت تفارقه إذا نام، وهو بعد النوم يتنفس

Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4 |Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# { )دها إىل اجلسد، قرأ محزة ، فال ير)٨

رفع على ما مل يسم ) املوت( بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء،) قضي( والكسائي
). اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفَُس(  نصب لقوله) املوت( فاعله، وقرأ اآلخرون بفتح القاف والضاد،

                                                 
 . ٤١: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٤١: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٧ 

}  ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# { )ويرد األخرى، وهـي اليت مل يقـض عليهـا املـوت، إىل )١ ،

’#  {اجلسـد،  n< Î) 9≅y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )نسان نفس ، إىل أن يأيت وقت موته، ويقال لإل)٢

خترج الروح عند النوم : وعن علي قال. وروح، فعند النوم خيرج النفس ويبقى الروح
ويبقى شعاعه يف اجلسد، فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إىل جسـده، 

}  ¨βÎ) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρã©3xtG tƒ ∩⊆⊄∪ { )لدالالت على قدرته حيث مل يغلط )٣ ،

لعالمات لقوم : قال مقاتل. يف إمساك ما ميسك من األرواح وإرسال ما يرسل منها
 . يتفكرون يف أمر البعث، يعين إن تويف نفس النائم وإرساهلا بعد التويف دليل على البعث

]٤٣ [}  ÏΘr& (#ρä‹sƒ ªB$# ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# u!$ yè xä© 4 ö≅ è% { )يا حمـمـد، )٤ ،} öθ s9uρ r& 

(#θ çΡ$ Ÿ2 { )كـانوا يعين اآلهلة، ، وإن )٥}  Ÿω tβθ ä3Î= ôϑ tƒ $ \↔ ø‹x© { )من الشفاعة، )٦ ،}  
Ÿω uρ šχθ è= É)÷è tƒ ∩⊆⊂∪ { )وإن كانوا :  أنكـم تعبدوهنم، وجواب هذه حمذوف تقديره)٧

 . هبذه الصفة تتخذوهنم

]٤٤ [}  ≅è% °! èπ yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd ( { )ال يشفع أحد إال بإذنه، : ، قال جماهد)٨}  …ã&©! 

à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( ¢ΟèO Ïµø‹s9Î) šχθ ãèy_ öè? ∩⊆⊆∪ { )٩( . 

                                                 
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٤٢: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٤٣: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٤٣: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٤٣: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤٣: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٤٤: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٤٤: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٨ 

]٤٥ [}  #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ ª!$# çν y‰÷nuρ ôN̈— r'yϑ ô© وقال ابن عباس وجماهد . ، نفرت)١( } #$

وأصل االمشئزاز النفور . استكربت: وقـال قتادة. انقبضت عن التوحيد: ومقاتل
=Ü>θè  {واالستكبار،  è% t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ (  #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ zƒ Ï% ©!$# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ { )٢( ،

;sŒÎ) öΝèδ tβρçÅ³ö#  {يعين األصنام،  tG ó¡o„ ∩⊆∈∪ { )وذلك . ، يفرحون، قال جماهد ومقاتل)٣

تلك الغرانيق العلى، ففرح به :  سورة والنجم فألقى الشيطان يف أمنيته حني قرأ النيب
 . الكفار

]٤٦ [}  È≅ è% §Νßγ ¯=9$# tÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ zΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ pκ¤¶9$#uρ |MΡr& â/ä3øt rB t ÷t/ 

x8ÏŠ$ t6 Ïã ’ Îû $ tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù šχθ àÎ= tG øƒ s† ∩⊆∉∪ { )٤( . 

 }  öθ قوله] ٤٧[ s9uρ ¨β r& šÏ% ©#Ï9 (#θ ßϑ n= sß $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd …ã& s#÷WÏΒ uρ …çµ yètΒ (#÷ρ y‰tG øù]ω 

Ïµ Î/ ÏΒ Ïþθ ß™ É># x‹yè ø9$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 #y‰t/uρ Μçλm; š∅ ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝs9 (#θ çΡθ ä3tƒ tβθç7Å¡tFøt s† ∩⊆∠∪ { )٥( ،

قال .  الدنيا أنه نازل هبم يف اآلخرةظهر هلم حني بعثوا ما مل حيتسبوا يف: قال مقاتل
ظنوا أهنا حسنات فبدت هلم سيئات، واملعىن أهنم كانوا يتقربون إىل اهللا بعبادة : السدي

 . األصنام فلما عوقبوا عليها بدا هلم من اهللا ما مل حيتسبوا

                                                 
 . ٤٥: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٤٥: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٤٥: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٤٦: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٤٧: سورة الزمر آية ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢١٩٩ 

 ...  َيْسَتْهِزئُونَقوله تعاىل َوَبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوَحاَق ِبِهْم َما كَاُنوا ِبِه
]٤٨ [}  #y‰t/uρ öΝçλm; ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θ ç7|¡Ÿ2 { )أي مساوئ )١ ،

%−s  {. الشـرك والظلـم بأوليـاء اهللا مـن أعمـاهلـم tnuρ ΝÎγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ 

∩⊆∇∪ { )٢( . 

]٤٩ [}  #sŒÎ* sù ¡§tΒ z≈ |¡Σ M}$# @àÑ { )شدة، )٣ ،}  $ tΡ% tæyŠ §ΝèO #sŒÎ) çµ≈ uΖø9§θ yz { )٤( ،

Zπ  {أعطيناه،  yϑ ÷èÏΡ $̈Ψ ÏiΒ tΑ$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) …çµçF Ï?ρ é& 4’ n?tã ¥Οù= Ïæ 4 { )أي على علم من اهللا أين له ،)٥ 

على خري علمه اهللا عندي، وذكر الكناية ألن املراد من النعمة اإلنعام، : وقال مقاتل. أهل
}  ö≅ t/ }‘Ïδ ×π uΖ÷G Ïù { )بل : وقيل.  اهللا وامتحان وبلية، يعين تلك النعمة فتنة استدراج من)٦

≈Å3£  {. الكلمـة اليت قاهلـا فتنـة s9uρ ÷ΛèεusYø.r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊆∪ { )أنه استدراج )٧ ،

 . وامتحان

]٥٠ [}  ô‰s% $ oλm;$ s% t Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö7s% { )يعين قارون فإنه قال:  قال مقاتل)٨ :}  !$ yϑ ¯ΡÎ) 

…çµ çF Ï?ρ é& 4’ n?tã AΟù= Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã 4 { )٩( ،}  !$ yϑ sù 4 o_øî r& Νåκ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∈⊃∪ { )فما )١ ،

 . أغىن عنهم الكفر من العذاب شيئا
                                                 

 . ٤٨: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٤٨: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٤٩: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٤٩: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٤٩: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٤٩: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٤٩: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٥٠: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٧٨: سورة القصص آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٠ 

]٥١ [}  öΝåκu5$ |¹ r'sù ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θç7|¡x. 4 { )أوعد[، أي جزاؤها يعين العذاب، مث )٢ [

t  {: كفار مكة فقال Ï% ©!$#uρ (#θ ßϑ n= sß ôÏΒ ÏIω àσ¯≈ yδ öΝåκâ:ŠÅÁ ã‹y™ ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θç7|¡x. $ tΒ uρ Νèδ t Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ 

 . ، بفائتني ألن مرجعهم إىل اهللا عز وجل)٣( } ∪⊆∋∩

]٥٢ [}  öΝs9uρ r& (#þθ ßϑ n=÷è tƒ ¨β r& ©!$# äÝÝ¡ö6 tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ { )أي يوسـع الرزق ملن ، )٤

‘â  { يشاء، Ï‰ø)tƒ uρ 4 { )أي يقتـر علـى مـن يشـاء، )٥ ،}  ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ { )٦( . 

≅ }  * ö قـولــه] ٥٣[ è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θèùuó  r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ 

Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 { )سـراف ارتكـاب الكبـائر أراد باإل)٧ .}  ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 

…çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ { )٨( . 

 }  (#þθ قوله] ٥٤[ ç7 ÏΡr&uρ 4’n< Î) öΝä3În/u‘ { )أقبلـوا وارجعـوا إليـه بالطاعة، )٩ ،

}  (#θ ßϑ Î=ó™ r&uρ …çµ s9 { )وأخلصوا له التوحيد، )١ ،}  ÏΒ È≅ö6 s% βr& ãΝä3u‹Ï?ù'tƒ Ü># x‹yè ø9$# §ΝèO Ÿω 

šχρ ç|ÇΖè? ∩∈⊆∪ { )٢( . 

                                                                                                                                            
 . ٥٠: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٥١: آية سورة الزمر ) ٢(
 . ٥١: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٥٢: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٥٢: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٥٢: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٥٣: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٥٣: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٥٤: سورة الزمر آية ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠١ 

]٥٥ [}  (#þθ ãèÎ7¨?$#uρ z|¡ôm r& !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ÏiΒ Νà6În/§‘ { )يعين القرآن، والقرآن )٣ ،

التزموا طاعته واجتنبوا معصيته فإن يف القرآن ذكر : كله حسن، ومعىن اآلية ما قاله احلسن
األحسن : قال السدي. القبيح لتجتنبه وذكر األدون لئال يرغب فيه، وذكر األحسن لتؤثره

≅ÏiΒ È  { به يف الكتاب، ما أمر اهللا ö6 s% β r& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yè ø9$# Zπ tG øó t/ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχρ ããè ô±n@ 

∩∈∈∪ { )٤ (. 

]٥٦ [}  β r& tΑθ à)s? Ó§øtΡ { )أي بادروا : ، يعين لئال تقول نفس، قال املربد)٥

خوف أن تصريوا إىل حال تقولون هذا القول، : وقال الزجاج. واحذروا أن تقول نفس
}  4’ tAuô£ys≈ tƒ { )يا ندامتا، والتحسر االغتمام على ما فات، وأراد يا حسريت على )٦ ،

يا ويلتا ويا ندامتا، ورمبا : اإلضافة، لكن العرب حتول يا ء الكناية ألفا يف االستغاثة، فتقول
أحلقوا هبا الياء بعد األلف ليدل على االضافة، وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتاي، 

$ n?tã’4  { معىن قوله يا حسرتا يا أيتها احلسرة هذا وقتك، :وقيـل tΒ àMÛ §sù ’Îû É=/Ζy_ 

وقال سعيد بن . يف أمر اهللا: وقال جماهد. قصرت يف طاعة اهللا: ، قال احلسن)٧( } #$!»

معناه قصرت يف اجلانب الذي يردين : وقيل. ضيعت يف ذات اهللا: وقيل.  اهللايف حق. جبري
βÎ)uρ àMΖä. zÏϑ  {والعـرب تسمـي اجلنـب جانبا، . إىل رضـاء اهللا s9 t ÌÏ‚≈ ¡¡9$# 

                                                                                                                                            
 . ٥٤: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٥٤: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٥٥: زمر آية سورة ال) ٣(
 . ٥٥: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٥٦: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٥٦: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٥٦: سورة الزمر آية ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٢ 

مل يكفه أن ضيع :  بدين اهللا وكتابه ورسوله واملؤمنني، قال قتادة، املستهزئني)١( } ∪∌∋∩

 . طاعة اهللا حىت جعل يسخر بأهل طاعته
 ... قوله تعاىل أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهَداِني لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني

]٥٨، ٥٧ [}  ÷ρ r& tΑθ à)s? öθ s9 χ r& ©!$#  Í_1 y‰yδ àMΨà6s9 zÏΒ šÉ)−Fßϑ ø9$# ∩∈∠∪ ÷ρ r& tΑθ à)s? 

tÏm “ ts? z># x‹yè ø9$# { )عيانا، )٢ ،}  öθ s9 χ r& ’ Í< Zο §Ÿ2 { )رجعة إىل الدنيا، )٣ ،}  
šχθ ä.r'sù zÏΒ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )املوحدين)٤ ، . 

’4  {: ذا القائلضيقال هل] ٥٩[ n?t/ ô‰s% y7 ø?u!% y`  ÉL≈ tƒ#u { )يعين القرآن، )٥ ،}  
|M ö/¤‹s3sù $ pκÍ5 { )وقلت إهنا ليست مـن اهللا، )٦ ،}  |N÷y9 õ3tG ó™ $#uρ { )تكربت عـن )٧ ،

∅MΨä.uρ š|  {اإلميان هبا،  ÏΒ t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∈∪ { )٨( . 

]٦٠ [}  tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# “ ts? š Ï% ©!$# (#θ ç/x‹x. ’ n?tã «!$# { )فزعموا أن له ولدا )٩ 

Νßγ  {وشريكا،  èδθ ã_ ãρ îο ¨Šuθ ó¡•Β 4 }§øŠs9r& ’ Îû zΟ̈Ψ yγ y_ “ Yθ ÷VtΒ š ÎÉi9 s3tG ßϑ ù= Ïj9 ∩∉⊃∪ { )عن )١٠ ،

 . اإلميان

                                                 
 . ٥٦: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٥٨ - ٥٧:سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٥٨: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٥٨: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٥٩: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٥٩:  سورة الزمر آية )٦(
 . ٥٩: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٥٩: سورة الزمر آية ) ٨(
 . ٦٠: سورة الزمر آية ) ٩(
 . ٦٠: سورة الزمر آية ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٣ 

]٦١ [}  ‘Édf uΖãƒ uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# óΟÎγ Ï?y—$ xyϑ Î/ { )قرأ محزة والكسائي وأبو )١ ،

باأللف على اجلمع، أي بالطرق اليت تؤديهم إىل الفوز والنجاة، وقرأ ) اهتممبفاز( بكر
óΟÎγ  {اآلخرون  Ï?y—$ xyϑ Î/ { )على الواحد ألن املفازة مبعىن الفوز، أي ينجيهم بفوزهم )٢ 

املفازة مفعلة من الفوز، واجلمع حسن كالسعادة : قال املربد. احلسنةمن النار بأعماهلم 
Ÿω ãΝßγ  {. والسعادات ¡yϑ tƒ âþθ ¡9$# { )ال يصيبهم املكروه، )٣ ،}  Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øt s† 

∩∉⊇∪ { )٤( . 

]٦٢ [}  ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó x« ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ { )أي األشياء )٥ ،

 . فظهاكلها موكولة إليه فهو القائم حب

]٦٣ [}  …ã& ©! ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )أي مفاتيح خزائن السماوات )٦ ،

 مفاتيح السماوات: وقال قتادة ومقاتل. مفتاح، مفاتيح: واألرض، واحدها مقالد، مثل
š  {. خزائن املطر وخزائن النبات: وقال الكليب. واألرض بالرزق والرمحة Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχρ ãÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∉⊂∪ { )٧( . 

≅ }  ö قوله] ٦٤[ è% uötó sù r& «!$# þ’ÎoΤÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7ôã r& $ pκš‰ r& tβθ è= Îγ≈ pgø:$# ∩∉⊆∪ { )؟ قال مقاتل)٨ :

بنونني خفيفتني على ) تأمرونين( قرأ أهل الشام. وذلك أن كفار قريش دعوه إىل دين آبائه
                                                 

 . ٦١: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٦١: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٦١: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٦١: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٦٢: سورة الزمر آية ) ٥(
 . ٦٣: سورة الزمر آية ) ٦(
 . ٦٣: سورة الزمر آية ) ٧(
 . ٦٤: سورة الزمر آية ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٤ 

نة بنون واحدة خفيفة على احلذف، وقرأ اآلخرون بنون واحدة األصل، وقرأ أهل املدي
 . مشددة على اإلدغام

]٦٥ [}  ô‰s)s9uρ z Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |Mø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå { )١( ،

هذا : وقيل.  واملراد منه غريه أي الذي عملته قبل الشرك وهذا خطاب مع رسول اهللا
tΡθ£  {.  لنبيه وهتديد لغريه، آلن اهللا تعاىل عصمه من الشرك أدب من اهللا ä3tG s9uρ zÏΒ 

zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٢( . 

]٦٦ [}  È≅ t/ ©!$# ô‰ç7ôã$$ sù ä.uρ š∅ ÏiΒ t ÌÅ3≈  . ، إلنعامه عليك)٣( } ∪∌∌∩ ¤±9$#

$  {  قوله] ٦٧[ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym Íν Í‘ ô‰s% { )ما عظموه حق عظمته حني )٤ ،

‘ÞÚö  {: أشـركوا بـه، مث أخبـر عـن عظمتـه فقال F{$#uρ $ Yè‹Ïϑ y_ …çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹Î/ 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩∉∠∪ { )قال )٥ ،

أنا : ، مث يقوليطوي اهللا السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن {  رسول اهللا

أنا : امللك أين اجلبارون أين املتكربون مث يطوي األرضني مث يأخذهن بشماله، مث يقول
 .)٧( ، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم)٦( } امللك أين اجلبارون أين املتكربون

                                                 
 . ٦٥: سورة الزمر آية ) ١(
 . ٦٥: سورة الزمر آية ) ٢(
 . ٦٦: سورة الزمر آية ) ٣(
 . ٦٧: سورة الزمر آية ) ٤(
 . ٦٧: سورة الزمر آية ) ٥(
، أمحد )٤٢٧٥(، ابن ماجه الزهد )٢٧٨٨(واجلنة والنار ة القيامة ٢ / ٤، مسلم)٦٩٧٧(البخاري التوحيد ) ٦(

)٢/٨٨ .( 
 . ٢١٤٧ / ٤ ) ٢٧٨٦( يف صفات املنافقني برقم ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٥ 

ا َمْن َشاَء قوله تعاىل َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرِض ِإلَّ
 ...اللَُّه

’  }  y‡ÏçΡuρ قوله] ٦٨[ Îû Í‘θ Á9$# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )١( 
ω  {أي ماتوا من الفزع، وهي النفخة األوىل،  Î) tΒ u!$ x© ª!$# ( { )اختلفوا يف الذين )٢ ،

إال من شاء اهللا يعين اهللا :  وقد ذكرناهم يف سورة النمل، قال احلسن استثناهم
ΝèO y‡ÏçΡ ÏµŠ§  {وحـده،  Ïù { )أي فـي الـصـور، )٣ ،}  3“ t÷z é& { )أي مرة )٤ ،

*sŒÎ#  {أخرى،  sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ { )من قبورهم ينتظرون أمر اهللا فيهم)٥ ،. 

% }  ÏMs قوله] ٦٩[ uõ° r&uρ ÞÚö‘ F{$# { )أضاءت، )٦ ،}  Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ { )بنور )٧ ،

خالقها، وذلك حني يتجلى الرب لفصل القضاء بني خلقه فما يتضارون يف نوره كما ال 
بعدل رهبا، وأراد باألرض : وقال احلسن والسدي. يتضارون يف الشمس يف اليوم الصحو

yìÅÊ  {ة، عرصات القيام ãρ uρ Ü=≈ tFÅ3ø9$# { )أي كتاب األعمال، )٨ ،}  uü“ (% É ùρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ 

Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ { )يعين الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة : ، قال ابن عباس)٩

%!ôNu  {: يعين احلفظة يدل عليه قوله تعاىل: وقال عطاء.  حممد y ùρ ‘≅ä. <§øtΡ $ yγ yè ¨Β 

                                                 
 . ٦٨: سورة الزمر آية) ١(
 . ٦٨: سورة الزمر آية) ٢(
 . ٦٨: سورة الزمر آية) ٣(
 . ٦٨: سورة الزمر آية) ٤(
 . ٦٨: سورة الزمر آية) ٥(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٦(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٧(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٨(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٩(
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×,Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκy− uρ ∩⊄⊇∪ { )١( ،}  z ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,ys ø9$$ Î/ { )أي بالعدل، )٢ ،}  öΝèδ uρ Ÿω 

tβθ ßϑ n=ôàãƒ ∩∉∪ { )يف سيئاهتم وال ينقص من حسناهتم، أي ال يزاد)٣ . 

]٧٠ [}  ôM u‹Ïjùãρ uρ ‘≅ ä. <§øtΡ $ ¨Β ôM n= Ïϑ tã { )أي ثواب ما عملت، )٤ ،}  uθ èδ uρ ãΝn= ÷ær& 

$ yϑ Î/ tβθ è= yèøtƒ ∩∠⊃∪ { )يريد أين عالـم بأفعاهلم ال أحتاج إىل كاتب وال إىل : ، قال عطاء)٥

 .شاهد
 ...قوله تعاىل َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنََّم زمرا

]٧١ [}  t,‹ Å™ uρ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxŸ2 4’ n< Î) tΛ© yγ y_ { )سوقا عنيفا، )٦ }  #·tΒ ã— ( { )٧( ،

زمرا أي : قال أبو عبيدة واألخفش. أفواجا بعضها على إثر بعض، كل أمة على حدة
#  {. مجاعات يف تفرقة، واحدهتا زمرة ¨L ym #sŒÎ) $ yδρ â!% y` ôM ys ÏG èù $ yγ ç/≡uθ ö/r& { )السبعة )٨ ،

بالتخفيف، وقرأ اآلخرون بالتشديد ) فتحت( وكانت مغلقة قبل ذلك، قرأ أهل الكوفة
$tΑ  {على التكثري  s% uρ öΝßγ s9 !$ pκçJ tΡt“ yz { )توبيخا وتقريعا هلم، )٩ ،}  öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ 

tβθ è=÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ ÏM≈tƒ#u öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρ â‘ É‹Ζãƒ uρ u!$ s)Ï9 öΝä3ÏΒöθ tƒ #x‹≈ yδ 4 (#θä9$ s% 4’ n?t/ ôÅ3≈ s9uρ ôM ¤)ym { )١٠( ،

                                                 
 . ٢١: سورة ق آية) ١(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٢(
 . ٦٩: سورة الزمر آية) ٣(
 . ٧٠: سورة الزمر آية) ٤(
 . ٧٠: سورة الزمر آية) ٥(
 . ٧١: سورة الزمر آية) ٦(
 . ٧١: سورة الزمر آية) ٧(
 . ٧١: لزمر آيةسورة ا) ٨(
 . ٧١: سورة الزمر آية) ٩(
 . ٧١: سورة الزمر آية) ١٠(
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٢٢٠٧ 

èπ  {وجبت،  yϑ Î= x. É># x‹yè ø9$# ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊇∪ { )وهو قوله)١  :}  ¨βV| øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ 

Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ tÏè uΗød r& ∩⊇⊇∪ { )٢(. 

]٧٣، ٧٢ [}  Ÿ≅Š Ï% (#þθè= äz ÷Š$# z>≡uθ ö/r& zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ( }§ø♥ Î7sù “ uθ ÷WtΒ š ÎÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 

∩∠⊄∪ t,‹ Å™ uρ š Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ ’n< Î) Ïπ̈Ζyf ø9$# #·tΒ ã— ( # ¨L ym #sŒÎ) $ yδρâ!% y` ôMys ÏG èùuρ $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ óΟçλm; 

$ pκçJ tΡt“ yz íΝ≈ n= y™ öΝà6ø‹n= tæ óΟçFö7ÏÛ $ yδθ è=äz ÷Š$$ sù t Ï$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪ { )يريد أن خزنة اجلنة يسلمون )٣ 

هم إذا قطعوا النار : قال قتادة. طاب لكم املقام: قال ابن عباس. عليهم ويقولون طبتم
حبسوا على قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص بعضهم من بعض حىت إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا 

 .اجلنة

]٧٤ [}  (#θ ä9$ s% uρ ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! “ Ï% ©!$# $ oΨ s% y‰|¹ …çν y‰ôã uρ $ uΖrO u‘ ÷ρ r&uρ uÚö‘ F{$# { )أي أرض )٤ ،

$  :}  ô‰s)s9uρ وهو قوله. اجلنة oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/¨“9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ìø.Ïe%! $# χ r& uÚö‘ F{$# $ yγ èO Ìtƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã 

šχθ ßs Î=≈¢Á9$# ∩⊇⊃∈∪ { )٥( .}  é&§θ t7oKtΡ { )زل، ـ، نن)٦}  š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ζyf ø9$# ß]øŠym â!$ t±nΣ 

zΝ÷èÏΨ  {، قال اهللا تعاىل )٧( } ) sù ãô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# ∩∠⊆∪ { )ثواب املطيعني)٨ ،. 

                                                 
 . ٧١: سورة الزمر آية) ١(
 . ١١٩: سورة هود آية) ٢(
 . ٧٣ ، ٧٢: سورة الزمر اآليتان) ٣(
 . ٧٤: سورة الزمر آية) ٤(
 . ١٠٥: سورة األنبياء آية) ٥(
 . ٧٤: سورة الزمر آية) ٦(
 . ٧٤: سورة الزمر آية) ٧(
 . ٧٤: سورة الزمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٨ 

]٧٥ [}  “ ts?uρ sπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šÏjù!% tn ôÏΒ ÉΑöθ ym Ä¸ öyè ø9$# { )أي حمدقني حميطني )١ ،

tβθ  {بالعرش، احمليطني حبوافه أي جبوانبه،  ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ ( { )هذا تسبيح : ، قيل)٢

z  {تلذذ ال تسبيح تعبد ألن التكليف متروك يف ذلك اليوم،  ÅÓè% uρ Νæη uΖ÷ t/ Èd,pt ø: $$ Î/ { )٣( ،

Ÿ≅Š  {أي قضي بني أهل اجلنة والنار بالعدل،  Ï% uρ ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∠∈∪ { )يقول )٤ ،

 .شكرا حني مت وعد اهللا هلم: أهل اجلنة

                                                 
 . ٧٥: سورة الزمر آية) ١(
 . ٧٥: سورة الزمر آية) ٢(
 . ٧٥: سورة الزمر آية) ٣(
 . ٧٥: سورة الزمر آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٠٩ 

 سورة غافر) ٤٠(
قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْعِليِم غَاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التَّْوِب َشِديِد 

 ...الِْعقَاِب ِذي الطَّْوِل
قال السدي . قد سبق الكالم يف حروف التهجي )١( } ∪⊆∩  }  $Οm قوله] ١ [

الر وحـم، ونون، حروف : وروى عكرمة عنه قال. حم اسم اهللا األعظم: عباسعن ابن 
احلاء افتتاح أمسائه حكيم محيد حي : وقال سعيد بن جبري وعطاء اخلراساين. الرمحن مقطعة

معناه قضى ما : وقال الضحاك والكسائي. حليم حنان، وامليم افتتاح أمسائه ملك جميد منان
معناه حـم بضم احلاء وتشديد امليم، وقرأ محزة والكسائي هو كائن كأنه أشار إىل أن 

 .وأبو بكر حم بكسر احلاء، والباقون بفتحها

]٣، ٢ [}  ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yè ø9$# ÉΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊄∪ ÌÏù% yñ É=/Ρ¤‹9$# { )ساتر الذنب )٢ ،

≅È  { و Î/$ s% uρ É>öθ −G9$# { )التوب مجع توبة : وقيل. ، يعين التوبة مصدر تاب يتوب توبا)٣

غافر الذنب ملن قال ال إله إال اهللا، وقابل . وقال ابن عباس. مثل دومة ودوم وحومة وحوم
Ï‰ƒ  {.  ممن قال ال إله إال اهللا حممد رسول اهللالتوب Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# { )ملن ال يقول ال )٤ ،

“  {إله إال اهللا،  ÏŒ ÉΑöθ ©Ü9$# ( { )قال جماهد. ، ذي الغىن عمن ال يقول ال إله إال اهللا)٥ .

ذو القدرة : ذو النعم: قال قتادة. ذو الفضل: وقال احلسن. ذي الطول ذي السعة والغىن

                                                 
 . ١:  آيةغافرسورة ) ١(
 . ٣ ، ٢: سورة غافر اآليتان ) ٢(
 . ٣: سورة غافر آية) ٣(
 . ٣: سورة غافر آية) ٤(
 . ٣: سورة غافر آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١٠ 

Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ  {. وأصل الطول اإلنعام الذي تطول مدته على صاحبه èδ ( Ïµø‹s9Î) çÅÁ yϑ ø9$# 

∩⊂∪ { )١(. 

]٤ [}  $ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# { )ار، ـ واإلنكبـ، يف دفع آيات اهللا بالتعذي)٢

}  ω Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )جادلون يف ـآيتان ما أشدمها على الذين ي: ، قال أبو العالية)٣

$  {: القرآن tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# ω Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )و )٤ ،}  ¨β Î)uρ t Ï% ©!$# (#θ àn= tF÷z $# ’ Îû 

É=≈ tG Å3ø9$# ’Å∀ s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩⊇∠∉∪ { )قوله تعاىل)٥  :}  Ÿξ sù x8ö‘ ãøó tƒ öΝåκâ: = s)s? ’Îû Ï‰≈ n= Î7ø9$# 

، تصرفهم يف البالد للتجارات وسالمتهم فيها مع كفرهم، فإن عاقبة أمرهم )٦( } ∪⊇∩

 }  Ÿω y7̄Ρ§äó العذاب، نظريه قوله tƒ Ü== s)s? t Ï%©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩⊇∉∪ { )٧(. 

]٥ [}  ôM t/¤‹Ÿ2 öΝßγ n= ö6 s% ßΘöθ s% 8yθçΡ Ü># t“ ôm F{$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( { )وهم الكفار الذين )٨ ،

ôM  {قوم نوح، ] بعد[حتزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من  £ϑ yδuρ ‘≅ à2 ¥π ¨Βé& öΝÏλÎ;θ ß™ tÎ/ 

çνρ ä‹è{ù'u‹Ï9 ( { )والعرب تسمي . ليأسروه. ليقتلوه ويهلكوه، وقيل: عباس، قـال ابن )٩

                                                 
 . ٣: فر آيةسورة غا) ١(
 . ٤: سورة غافر آية) ٢(
 . ٤: سورة غافر آية) ٣(
 . ٤: سورة غافر آية) ٤(
 . ١٧٦: سورة البقرة آية) ٥(
 . ٤: سورة غافر آية) ٦(
 . ١٩٦: سورة آل عمران آية) ٧(
 . ٥: سورة غافر آية) ٨(
 . ٥: سورة غافر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١١ 

θ#)  {األسري أخيذا  ä9y‰≈ y_ uρ È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ã‹Ï9 { )ليبطلوا، )١ ،}  Ïµ Î/ ¨,pt ø: ، الذي )٢( } #$

β÷  {: جاء به الرسل وجمادلتهم مثل قوهلم Î) óΟçFΡr& ω Î) ×|³o0 $ uΖè= ÷WÏiΒ { )٣( ،}  Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& 

$ uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )وحنو ذلك)٤  .}  öΝåκèEõ‹yz r'sù ( y#ø‹s3sù tβ% x. É>$ s)Ïã ∩∈∪ { )٥( 

]٦ [}  y7Ï9≡x‹x.uρ ôM ¤)ym àM yϑ Î= x. š În/u‘ { )يعين كما حقت كلمة العذاب على )٦ ،

’  {األمم املكذبة حقت  n?tã t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. { )من قومك، )٧ ،}  öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# 

∩∉∪ { )٨( 

 }  t قوله] ٧[ Ï% ©!$# tβθ è= Ïϑ øt s† z¸ öyè ø9$# ôtΒ uρ …çµ s9öθ ym { )محلة العرش والطائفون )٩ ،

 }  tβθ قوله. به وهم الكروبيون، وهم سادة املائكة ßs Îm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ uρ 

Ïµ Î/ { )ريك له ـد ال شـون بأنه واحـ، يصدق)١٠}  tβρãÏøó tG ó¡o„ uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u 

$ uΖ−/u‘ { )يعين يقولون ربنا، )١١ ،}  |M ÷èÅ™ uρ ¨≅ à2 &ó x« Zπyϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïãuρ { )قيل)١٢ ، :

                                                 
 . ٥: سورة غافر آية) ١(
 . ٥: سورة غافر آية) ٢(
 . ١٠: سورة إبراهيم آية) ٣(
 . ٢١: سورة الفرقان آية) ٤(
 . ٥: سورة غافر آية) ٥(
 . ٦: سورة غافر آية) ٦(
 . ٦: سورة غافر آية) ٧(
 . ٦: سورة غافر آية) ٨(
 . ٧: سورة غافر آية) ٩(
 . ٧: سورة غافر آية) ١٠(
 . ٧: سورة غافر آية) ١١(
 . ٧: سورة غافر آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي
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öÏøî  {على النقل، أي وسعت رمحتك وعلمك كل شيء، : نصب على التفسري، وقيل $$ sù 

t Ï% ©#Ï9 (#θ ç/$ s? (#θ ãè t7¨?$#uρ y7 n=‹Î6 y™ { )دينك)١ ، .}  öΝÎγ Ï% uρ z># x‹tã ËΛ Ås pgø: ، قال )٢( } ∪∠∩ #$

 .أنصح عباد اهللا للمؤمنني املالئكة وأغش اخللق للمؤمنني هم الشياطني: مطرف
قوله تعاىل َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئِهْم َوأَْزَواِجِهْم 

 ...َوذُرِّيَّاِتِهْم
]٨ [}  $ uΖ−/u‘ óΟßγ ù= Åz ÷Šr&uρ ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰tã  ÉL ©9$# öΝßγ ¨?‰ tã uρ tΒ uρ yx n=  ôÏΒ  {، آمن، )٣( } ¹|

öΝÎγ Í← !$ t/# u öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ óΟÎγ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩∇∪ { )بري، قال سعيد بن ج)٤ :

إهنم مل يعملوا : أين أيب أين أمي أين ولدي أين زوجيت؟ فيقال: يدخل املؤمن اجلنة فيقول
 .)٥( أدخلوهـم: إين كنت أعمل يل وهلم، فيقال: مثل عملك، فيقول

]٩ [}  ãΝÎγ Ï% uρ ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# 4 { )العقوبات، )٦ ،}  tΒ uρ È,s? ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# { )أي ومن )٧ ،

≤Í›7  {جزاء السيئات، : تقه السيئات يعين العقوبات، وقيل tΒ öθ tƒ ô‰s)sù …çµ tF÷Η ¿qu‘ 4 š Ï9≡sŒuρ uθ èδ 

ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∪ { )٨(. 

]١٠ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. šχ ÷ρ yŠ$ oΨ ãƒ { )لقيامة وهم يف النار وقد مقتوا ، يوم ا)١

àM  {: أنفسهم حني عرضت عليهم سيئاهتم، وعاينوا العذاب، فيقال هلم، ø)yϑ s9 «!$# çt9 ø.r& ÏΒ 

                                                 
 . ٧: سورة غافر آية) ١(
 . ٧: سورة غافر آية) ٢(
 . ٨: سورة غافر آية) ٣(
 . ٨: سورة غافر آية) ٤(
 . ٤٥ /٢٣أخرجه الطربي ) ٥(
 . ٩: سورة غافر آية) ٦(
 . ٩: سورة غافر آية) ٧(
 . ٩: سورة غافر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١٣ 

öΝä3ÏFø)¨Β öΝà6|¡àΡr& øŒÎ) šχ öθ tãô‰è? ’ n<Î) Ç≈ yϑƒ M}$# šχρ ãàõ3tG sù ∩⊇⊃∪ { )يعين ملقت اهللا إياكم )٢ ،

يف الدنيا إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون أكرب من مقتكـم اليوم أنفسكم عند حلول 
 .العذاب بكم

]١١ [}  (#θ ä9$ s% !$ uΖ−/u‘ $ oΨ−FtΒ r& È ÷tFt⊥ øO $# $ uΖtG ÷ u‹ôm r&uρ È ÷tFt⊥ øO ، قال ابن عباس رضي اهللا )٣( } #$

كانوا أمواتا يف أصالب آبائهم فأحياهم اهللا يف الدنيا، مث : تعاىل عنهما وقتادة والضحاك
أماهتم املوتة اليت ال بد منها مث أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما موتتان وحياتان، وهذا 

y#ø‹x. šχρ  {: كقوله تعاىل ãàõ3s? «!$$ Î/ öΝçGΨà2 uρ $ Y?≡uθ øΒ r& öΝà6≈ uŠôm r'sù ( §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑ ãƒ §ΝèO 

öΝä3‹ Í‹øt ä† { )أميتوا يف الدنيا مث أحيوا يف قبورهم للسؤال، مث أميتوا يف : ، وقال السدي)٤

$  {. ورهم مث أحيوا يف اآلخرةقب oΨ øùutIôã $$ sù $ oΨ Î/θçΡä‹Î/ ö≅ yγ sù 4’ n< Î) 8lρ ãäz ÏiΒ 9≅Š Î6 y™ ∩⊇⊇∪ { )٥( ،

≅ö  {: أي من خروج من النار إىل الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك، نظريه yδ 4’n< Î) 7jŠttΒ 

ÏiΒ 9≅ŠÎ6 y™ ∩⊆⊆∪ { )٦(. 

Νä3Ï9≡sŒ ÿ…çµ  {: قال اهللا تعاىل] ١٢[ ¯Ρr'Î/ #sŒÎ) z ÅçßŠ ª!$# …çν y‰÷nuρ óΟè?öxŸ2 ( { )وفيه )٧ ،

فأجيبوا أن ال سبيل إىل ذلك، وهذا العذاب : متروك استغين عنه لداللة الظاهر عليه، جمازه
واخللود يف النار بأنكـم إذا دعي اهللا وحده كفرمت أي إذا قيل ال إله إال اهللا أنكرمت، 

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة غافر آية) ١(
 . ١٠: سورة غافر آية) ٢(
 . ١١: سورة غافر آية) ٣(
 . ٢٨: سورة البقرة آية) ٤(
 . ١١: سورة غافر آية) ٥(
 . ٤٤: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٢: سورة غافر آية) ٧(
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٢٢١٤ 

≅Ÿ  {: وقلتم yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( { )١( ،}  βÎ)uρ õ8uô³ç„ Ïµ Î/ { )ره، ـ، غي)٢}  
(#θ ãΖÏΒ ÷σè? 4 { )تصدقوا ذلك الشرك، )٣ ،}  ãΝõ3çt ø: $$ sù ¬! Çc’ Í?yè ø9$# ÎÎ6 s3ø9$# ∩⊇⊄∪ { )الذي ال . )٤

 .أعلى منه وال أكرب

]١٣ [}  uθ èδ “ Ï%©!$# öΝä3ƒ Ìãƒ Ïµ ÏG≈ tƒ#u Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# $ ]% ø—Í‘ 4 { )يعين املطر )٥ ،

$  {الذي هو سبب األرزاق،  tΒ uρ ã2 x‹tG tƒ { )وما يتعظ هبذه اآليات )٦ ،}  ω Î) tΒ 

Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ { )يرجع إىل اهللا تعاىل يف مجيع أموره)٧ ،. 

]١٤ [}  (#θ ãã÷Š$$ sù ©!$# šÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t Ïe$! öθ  {. ، الطاعة والعبادة)٨( } #$ s9uρ oν Ìx. 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٩(. 

]١٥ [}  ßì‹Ïùu‘ ÏM≈y_ u‘ ¤$! ρ  {، رافع درجات األنبياء واألولياء يف اجلنة )١٠( } #$ èŒ 

Ä¸ öyè ø9$# ’Å+ù= ãƒ yyρ ”9$# { )لوحي، مساه روحا ألنه حتيا به القلوب كما حتيا األبدان ، يرتل ا)١١

                                                 
 . ٥: سورة ص آية) ١(
 . ١٢: سورة غافر آية) ٢(
 . ١٢: سورة غافر آية) ٣(
 . ١٢: سورة غافر آية) ٤(
 . ١٣: سورة غافر آية) ٥(
 . ١٣: سورة غافر آية) ٦(
 . ١٣: سورة غافر آية) ٧(
 . ١٤: فر آيةسورة غا) ٨(
 . ١٤: سورة غافر آية) ٩(
 . ١٥: سورة غافر آية) ١٠(
 . ١٥: سورة غافر آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١٥ 

ôÏΒ Íν  {باألرواح،  ÌøΒ r& { )وقال مقاتل. من قوله: وقيل. من قضائه: ، قال ابن عباس)١ :

’4  {. بأمره n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã u‘ É‹Ψ ã‹Ï9 { )أي لينذر النيب بالوحي، )٢ ،}  tΠöθ tƒ 

É−Ÿξ −G9$# ∩⊇∈∪ { )عقوب بالتاء أي لتنذر أنت يا حممد يوم التالق، يوم يلتقي أهل ، وقرأ ي)٣

يتالقى : قال ابن زيد. يلتقي فيه اخللق واخلالق: ومقاتل: وقال قتادة. السماء وأهل األرض
يلتقي العابدون : وقيل. يلتقي الظامل واملظلوم واخلصوم: وقال ميمون بن مهران. العباد

 .ء مع عملهيلتقي فيه املر: وقيل. واملعبودون

]١٦ [}  tΠöθ tƒ Νèδ tβρã— Ì≈ t/ ( { )خارجون من قبورهم ظاهرون ال يسترهم شيء، )٤ ،

}  Ÿω 4’s∀ øƒ s† ’ n?tã «!$# öΝåκ÷]ÏΒ { )من أعماهلم وأحواهلم، )٥ ،}  Öó x« 4 { )ويقول اهللا )٦ ،

Çyϑ  {تعاىل يف ذلك اليوم بعد فناء اخللق،  Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# ( { )فال أحد جييبه فيجيب )٧ ،

Ï‰Ïn≡uθ !¬  {بنفسه فيقول،  ø9$# Í‘$ £γ s)ø9$# ∩⊇∉∪ { )الذي قهر اخللق باملوت)٨ ،. 

 ...قوله تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفٍْس ِبَما كََسَبْت لَا ظُلَْم الَْيْوَم ِإنَّ اللََّه َسِريُع الِْحَساِب
]١٧ [}  tΠöθ u‹ø9$# 3“ t“ øgéB ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡Ÿ2 4 { )جيزى احملسن بإحسانه )٩ ،

=Ÿω zΝù  {واملسيء بإساءته،  àß tΠöθ u‹ø9$# 4 χ Î) ©!$# ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ø:$# ∩⊇∠∪ { )١(. 
                                                 

 . ١٥: سورة غافر آية) ١(
 . ١٥: سورة غافر آية) ٢(
 . ١٥: سورة غافر آية) ٣(
 . ١٦: سورة غافر آية) ٤(
 . ١٦: سورة غافر آية) ٥(
 . ١٦: سورة غافر آية) ٦(
 . ١٦: سورة غافر آية) ٧(
 . ١٦:  سورة غافر آية)٨(
 . ١٧: سورة غافر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢١٦ 

]١٨ [}  öΝèδ ö‘É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ Ïπ sùÎ—Fψ$# { )يعين يوم القيامة مسيت بذلك ألهنا قريبة إذ )٢ ،

 }  ÏM كل ما هو آت قريب، نظريه قوله sùÎ— r& èπ sùÎ— Fψ$# ∩∈∠∪ { )أي قربت القيامة)٣ ، .

}  ÏŒÎ) Ü>θè= à)ø9$# “ t$ s! ÌÅ_$ uΖpt ø: ، وذلك أهنا تزول عن أماكنها من اخلوف حىت تصري )٤( } #$

  {إىل احلناجر، فهي ال تعود إىل أماكنها وهي ال خترج من أفواههم فيموتوا ويسترحيوا، 
tÏϑ Ïà≈ x. 4 { )مكروبني ممتلئني خوفا وحزنا، والكظم تردد الغيظ واخلوف واحلزن يف )٥ ،

$  {. القلب حىت يضيق به tΒ tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq { )قريب ينفعهم، )٦ ،}  Ÿω uρ 8ì‹Ïx© 

äí$ sÜãƒ ∩⊇∇∪ { )فيشفع فيهم)٧ . 

]١٩ [}  ãΝn= ÷è tƒ sπ uΖÍ← !% s{ È ãôã F{$# { )أي خيانتها وهي مسارقة النظر إىل ما ال حيل)٨  .

$  {. نظر األعني إىل ما هنى اهللا عنه: قال جماهد tΒ uρ ‘Ïøƒ éB â‘ρß‰Á9$# ∩⊇∪ { )٩(. 

]٢٠ [}  ª!$#uρ  ÅÓø)tƒ Èd,ys ø9$$ Î/ ( t Ï% ©!$#uρ tβθãã ô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ { )يعين األوثان، )١ ،}  Ÿω 

tβθ àÒø)tƒ >ó y´ Î/ 3 { )ألهنا ال تعلم شيئا وال تقدر على شيء )٢ ،}  ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# 

çÅÁ t7ø9$# ∩⊄⊃∪ { )٣(. 

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة غافر آية) ١(
 . ١٨: سورة غافر آية) ٢(
 . ٥٧: سورة النجم آية) ٣(
 . ١٨: سورة غافر آية) ٤(
 . ١٨: سورة غافر آية) ٥(
 . ١٨: سورة غافر آية) ٦(
 . ١٨: سورة غافر آية) ٧(
 . ١٩: سورة غافر آية) ٨(
 . ١٩ :سورة غافر آية) ٩(
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٢٢١٧ 

]٢١ [}  * öΝs9uρ r& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 4 

(#θ çΡ% x. öΝèδ £‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% #Y‘$ rO# uuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )فلم ينفعهم ذلك)٤ ، .}  ãΝèδ x‹s{r'sù ª!$# 

öΝÍκÍ5θ çΡä‹Î/ $ tΒ uρ tβ% x. Νßγ s9 zÏiΒ «!$# ÏΒ 5−#uρ ∩⊄⊇∪ { )يدفع عنهم العذاب)٥ ،. 

]٢٥ -٢٢ [}  šÏ9≡sŒ { )العذاب الذي نزل هبم،  أي ذلك )٦}  óΟßγ ¯Ρr'Î/ M tΡ% x. 

öΝÍκ Ï?ù'̈? Οßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ (#ρ ãxs3sù ãΝèδ x‹s{r'sù ª!$# 4 …çµ ¯ΡÎ) A“ Èθ s% ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄⊄∪ ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& 

4 y›θãΒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 9≈ sÜù= ß™ uρ BÎ6 •Β ∩⊄⊂∪ 4’ n< Î) šχ öθ tãöÏù z≈ yϑ≈ yδuρ šχρ ã≈ s% uρ (#θä9$ s)sù ÖÅs≈ y™ Ò># ¤‹Ÿ2 

∩⊄⊆∪ $ £ϑ n= sù Νèδ u!% y` Èd,ys ø9$$ Î/ ôÏΒ $ tΡÏ‰ΖÏã (#θ ä9$ s% { )يعين فرعون وقومه، )٧ ،}  (#þθ è= çFø% $# u!$ oΨ ö/r& 

š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u …çµ yè tΒ { )هذا غري القتل األول ألن فرعون كان قد أمسك : ، قال قتادة)٨

عن قتل الولدان، فلما بعث موسى عليه السالم أعاد القتل عليهم، فـمعناه أعيدوا 
θ#)  {عليهـم القتل،  ãŠós tFó™ $#uρ öΝèδu!$ |¡ÏΡ 4 { )ليصدوهم ببذلك عن متابعة موسى )٩ ،

                                                                                                                                            
 . ٢٠: سورة غافر آية) ١(
 . ٢٠: سورة غافر آية) ٢(
 . ٢٠: سورة غافر آية) ٣(
 . ٢١: سورة غافر آية) ٤(
 . ٢١: سورة غافر آية) ٥(
 . ٢٢: سورة غافر آية) ٦(
 . ٢٥ : ٢٢سورة غافر اآليات من ) ٧(
 . ٢٥: سورة غافر آية) ٨(
 . ٢٥: سورة غافر آية) ٩(
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٢٢١٨ 

$  {ومظاهرته،  tΒ uρ ß‰ø‹Ÿ2 t ÍÏ≈ s3ø9$# { )وما مكر فرعون وقومه واحتياهلم، ،)١ }  ωÎ) ’ Îû 

9≅≈n= |Ê ∩⊄∈∪ { )أي يذهب كيدهم باطال، وحييق هبم ما يريده اهللا عز وجل)٢ ،. 

 ...لَْيْدُع َربَُّه ِإنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ِديَنكُْمقوله تعاىل َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُروِني أَقُْتلْ ُموَسى َو
]٢٦ [}  tΑ$ s% uρ Üχöθ tã öÏù { )مللئه، )٣ ،}  þ‘ÏΡρ â‘ sŒ ö≅ çFø% r& 4 y›θ ãΒ { )وإمنا قال )٤ ،

äí  {هذا ألنه كان يف خاصة قوم فرعون من مينعه من قتله خوفا من اهلالك،  ô‰u‹ø9uρ ÿ…çµ −/u‘ 

’þ  {ه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا، ، أي وليدع موسى رب)٥( } ) ÎoΤÎ) ß∃% s{r& βr& 

tΑÏd‰t7ãƒ { )أن يغري، )٦ ،}  öΝà6oΨƒÏŠ { )الذي أنتم عليه، )٧ }  ÷ρ r& β r& tÎγ ôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄∉∪ { )أراد بالفساد تبديل الدين وعبادة غريه)٨ . 

]٢٨، ٢٧ [}  tΑ$ s% uρ # y›θãΒ { )ملا توعده فرعون بالقتل، )٩ ،}  ’ÎoΤÎ) ßNõ‹ãã ’În1tÎ/ 

Νà6În/u‘ uρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9Éi9 s3tFãΒ ω ßÏΒ ÷σãƒ ÏΘöθ u‹Î/ É>$ |¡Ït ø:$# ∩⊄∠∪ tΑ$ s% uρ ×≅ ã_ u‘ ÖÏΒ ÷σ•Β ôÏiΒ ÉΑ#u šχ öθ tãöÏù ÞΟçFõ3tƒ 

ÿ…çµ uΖ≈ yϑƒ Î) { )كان قبطيا ابن عم فرعون : ، واختلفوا يف هذا املؤمن قال مقاتل والسدي)١٠

                                                 
 . ٢٥: سورة غافر آية) ١(
 . ٢٥: سورة غافر آية) ٢(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٣(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٤(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٥(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٦(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٧(
 . ٢٦: سورة غافر آية) ٨(
 . ٢٧: سورة غافر آية) ٩(
 . ٢٨ ، ٢٧: سورة غافر اآليتان ) ١٠(
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٢٢١٩ 

%!u  {: وهو الذي حكى اهللا عنه فقال y` uρ ×≅ ã_ u‘ ôÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4 të ó¡o„ { )وقال )١ ،

وقال رجل مؤمن يكتم إميانه من آل فرعون، وكان امسه . كان إسرائيليا، وجماز اآلية: قوم
كان : وقيل. كان امسه جربيل: وقال ابن إسحاق. حزبيل عند ابن عباس، وأكثر العلماء

=tβθè  {. لذي آمن من آل فرعون حبيبااسم الرجل ا çFø)s?r& ¸ξ ã_ u‘ β r& tΑθ à)tƒ }† În1u‘ ª!$# { )٢( ،

%ô‰s  {ألن يقول ريب اهللا،  uρ Μ ä.u!% y` ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ ÏΒ öΝä3În/§‘ ( { )أي مبا يدل على صدقه، )٣ ،

}  β Î)uρ à7 tƒ $ \/É‹≈Ÿ2 Ïµ ø‹n= yè sù …çµ ç/É‹x. ( { )ال يضركـم ذلك، )٤ ،}  β Î)uρ à7 tƒ 

$ ]% ÏŠ$ Νä3ö6  {، فكذبتموه وهو صادق، )٥( } ¹| ÅÁ ãƒ âÙ ÷è t/ “ Ï% ©!$# öΝä.ß‰Ïè tƒ ( { )قال أبو ، )٦

. املراد بالبعض الكل، أي إن قتلتموه وهو صادق أصابكم ما وعدكم من العذاب: عبيد
هذا على : وقال أهل املعاين. يصبكم الذي يعدكـم: ههنا صلة، يريد) بعض( :قال الليث

الظاهر يف احلجاج كأنه قال أقل ما يف صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكـم ويف بعض 
β¨  {بعض ليوجب الكل، ذلك هالككم، فذكر ال Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ { )إىل دينه، )٧ ،}  

ôtΒ uθ èδ Ô∃Îô£ãΒ { )رك، ، مش)٨}  Ò>#¤‹x. ∩⊄∇∪ { )على اهللا)٩ ،. 

                                                 
 . ٢٠: سورة القصص آية) ١(
 . ٢٨: ورة غافر آيةس) ٢(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٣(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٤(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٥(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٦(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٧(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٨(
 . ٢٨: سورة غافر آية) ٩(
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٢٢٢٠ 

]٢٩ [}  ÉΘöθ s)≈ tƒ ãΝä3s9 à7ù= ßϑ ø9$# tΠöθ u‹ø9$# zƒ ÌÎγ≈ sß ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )غالبني يف أرض مصر، )١ ،

}  yϑ sù $ tΡçÝÇΖtƒ .ÏΒ Ä¨ ù't/ «!$# { )من مينعنا من عذاب اهللا، )٢ ،}  βÎ) $ tΡu!% y` 4 { )٣( ،

واملعىن لكم امللك اليوم فال تعرضوا لعذاب اهللا بالتكـذيب وقتل النيب، فإنه ال مانع من 
$tΑ  {عذاب اهللا إن حل بكـم،  s% ãβ öθ tãöÏù !$ tΒ öΝä3ƒ Í‘ é& { )من الرأي والنصيحة، )٤ ،}  

ω Î) !$ tΒ 3“ u‘ r& { )لنفسي)٥ ،. 

$!  {ما أعلمكم إال ما أعلم، : وقال الضحاك tΒ uρ ö/ä3ƒ Ï‰÷δ r& ωÎ) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9$# 

∩⊄∪ { )ما أدعوكـم إال إىل طريق اهلدى)٦ ،. 

]٣١-٣٠ [}  tΑ$ s% uρ ü“ Ï% ©!$# ztΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& Νä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷WÏiΒ ÏΘöθ tƒ É># t“ ôm F{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷WÏΒ 

É> ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 7Š% tæuρ yŠθ ßϑ rO uρ t Ï% ©!$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 { )أي مثل عادهتم يف اإلقامة على )٧ ،

$  {التكذيب حىت أتاهم العذاب،  tΒ uρ ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7Ïè ù= Ïj9 ∩⊂⊇∪ { )أي ال يهلكهم )٨ ،

 .قبل إجياب احلجة عليهم

]٣٢ [}  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& ö/ä3ø‹n= tæ tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖ−F9$# ∩⊂⊄∪ { )يوم القيامة يدعى كل أناس )٩ ،

هم بعضا فينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار، وأصحاب النار بإمامهم وينادي بعض
                                                 

 . ٢٩: سورة غافر آية) ١(
 . ٢٩: سورة غافر آية) ٢(
 . ٢٩: سورة غافر آية) ٣(
 . ٢٩: سورة غافر آية) ٤(
 . ٢٩: سورة غافر آية) ٥(
 . ٢٩: سورة غافر آية) ٦(
 . ٣١ ، ٣٠: سورة غافر اآليتان ) ٧(
 . ٣١: سورة غافر آية) ٨(
 . ٣٢: سورة غافر آية) ٩(
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٢٢٢١ 

أصحاب اجلنة، وينادي أصحاب األعراف، وينادي بالسعادة والشقاوة، أال إن فالن ابن 
فالن قـد سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا، وفالن ابن فالن قد شقي شقاوة ال يسعد 

د فال موت، ويا أهل النار خلود يا أهل اجلنة خلو: بعدها أبدا، وينادي حني يذبح املوت
يوم التناد بتشديد الدال أي يوم التنافر، وذلك أهنم : فال موت، وقرأ ابن عباس والضحاك

وكذلك إذا : وقال الضحاك. هربوا فندوا يف األرض كما تند اإلبل إذا شردت عن أرباهبا
الئكة صفوفا، مسعوا زفري النار ندوا هربا فال يأتون قطرا من األقطار إال وجدوا امل

à7  {: فريجعون إىل املكان الذي كانوا فيه، فذلك قوله تعاىل n= yϑ ø9$#uρ #’ n?tã $ yγ Í← !% y ö̀‘ r& 4 { )١( ،

u|³÷è  {: وقوله yϑ≈ tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ Èβ Î) öΝçF÷è sÜtG ó™ $# β r& (#ρ ä‹àΖs? ôÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

(#ρ ä‹àΡ$$ sù 4 { )٢(. 

 ...كُْم ِبِهقوله تعاىل َولَقَْد َجاَءكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ ِبالَْبيَِّناِت فََما ِزلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَء
]٣٤-٣٣ [}  tΠöθ tƒ tβθ—9uθ è? t ÌÎ/ô‰ãΒ { )منصرفني عن موقف احلساب إىل النار)٣ ، .

$  {فارين غري معجزين، : وقال جماهد tΒ Νä3s9 zÏiΒ «!$# ôÏΒ 5ΟÏ¹% tæ 3 { )يعصمكم من )٤ ،

tΒ  {عذابه،  uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ôÏΒ 7Š$ yδ ∩⊂⊂∪  ô‰s)s9uρ öΝà2 u!% y` ß#ß™θ ãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% { )٥( ،

≈ÏM  {يعين يوسف بن يعقوب من قبل، أي من قبل موسى،  uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )يعين قوله )٦ ،}  
Ò>$ t/ö‘ r&u šχθ è% ÌhxtG •Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂∪ { )٧( ،}  $ yϑ sù ÷Λäø9Î— ’ Îû 7e7x© $ £ϑ ÏiΒ 

                                                 
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٣٣: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٣٣: سورة غافر آية) ٣(
 . ٣٣: سورة غافر آية) ٤(
 . ٣٤ ، ٣٣: سورة غافر اآليتان ) ٥(
 . ٣٤: سورة غافر آية) ٦(
 . ٣٩: سورة يوسف آية) ٧(
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Νà2 u!% y` Ïµ Î/ ( { )اهللا وحده ال شريك له، من عبادة : ، قال ابن عباس)١}  # ¨L ym #sŒÎ) 

š n= yδ { )مات، )٢ ،}  óΟçFù= è% s9 y]yè ö7tƒ ª!$# .ÏΒ Íν Ï‰÷è t/ Zωθ ß™ u‘ 4 { )أي أقمتم على )٣ ،

y7  {كفركـم وظننتم أن ال جيدد عليكـم احلجة،  Ï9≡x‹Ÿ2 ‘≅ÅÒ ãƒ ª!$# ôtΒ uθ èδ 

Ô∃Ìó¡ãΒ { )مشرك )٤ ،}  ë>$s?ö•Β ∩⊂⊆∪ { )شاك)٥ ،. 

]٣٥ [}  š Ï%©!$# tβθä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u «!$# { )هذا تفسري . اجـ، قال الزج)٦

اهلا ـات اهللا آي يف إبطـون يف آيـجادلـاب يعين الذين يـاملرترف ـللمس
Îötó  {بالتكـذيب،  Î/ ?≈ sÜù= ß™ { )ة، ـ، حج)٧}  öΝßγ9s?r& ( { )ن اهللا، ـ، م)٨}  uã9 Ÿ2 

$ ¹G ø)tΒ { )أي كرب ذلك اجلدال مقتا، )٩ ،}  y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏã uρ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 š Ï9≡x‹x. ßìt7ôÜtƒ 

ª!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 É=ù= s% 9Éi9 s3tFãΒ 9‘$ ¬6 y_ ∩⊂∈∪ { )بالتنوين، قرأ ) قلب( ، قرأ أبو عمرو وابن عامر)١٠

 ).على قلب كل متكرب جبار( اآلخرون باإلضافة، دليله قراءة عبد اهللا بن مسعود

                                                 
 . ٣٤: سورة غافر آية) ١(
 . ٣٤: سورة غافر آية) ٢(
 . ٣٤: سورة غافر آية) ٣(
 . ٣٤: سورة غافر آية) ٤(
 . ٣٤: سورة غافر آية) ٥(
 . ٣٥: سورة غافر آية) ٦(
 . ٣٥: سورة غافر آية) ٧(
 . ٣٥: ورة غافر آيةس) ٨(
 . ٣٥: سورة غافر آية) ٩(
 . ٣٥: سورة غافر آية) ١٠(
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٢٢٢٣ 

]٣٧، ٣٦ [}  tΑ$ s% uρ ãβ öθ tãöÏù { )لوزيره، )١ ،}  ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È ø⌠ $# ’Í< % [n÷|À { )٢( ،

ظر وإن بعد وأصله من التصريح وهو والصرح البناء الظاهر الذي ال خيفى على النا
’þ  {اإلظـهـار،  Ìj?yè ©9 àè= ö/r& |=≈ t7ó™ F{$# ∩⊂∉∪ |=≈ t7ó™ r& ÏN≡uθ≈ yϑ ، يعين طرقها وأبواهبا )٣( } 9$#¡¡

=yìÎ  {من مساء إىل مساء،  ©Ûr'sù #’ n< Î) Ïµ≈s9Î) 4 y›θ ãΒ { )قراءة العامة برفع العني نسقا على )٤ ،

، وقرأ حفص عن عاصم بنصب العني وهي قراءة محيد األعرج، على )أَْبلُغُ الْأَْسَباَب( .قوله
’  {جواب لعل بالفاء،  ÎoΤÎ)uρ …çµ ‘ΖàßV{ { )يعين موسى، )٥ ،}  $ \/É‹≈ Ÿ2 4 { )فيما )٦ ،

y7  {يقولون إن له ربا غريي،  Ï9≡x‹Ÿ2 uρ t Éi ã— tβ öθ tãöÏÏ9 âþθ ß™ Ï& Î#yϑ tã £‰ß¹ uρ Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# 

) ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ( :بضم الصاد نسقا على قوله) وصد( قرأ أهل الكوفة ويعقوب، )٧( } 4

خرون بالفتح أي صد فرعون الناس عن وقرأ اآل. صده اهللا عن سبيل اهلدى: قال ابن عباس
$  { .السبيل tΒ uρ ß‰ø‹Ÿ2 šχ öθ tãöÏù ω Î) ’ Îû 5>$ t6 s? ∩⊂∠∪ { )يعين وما كيده يف إبطال آيات )٨ ،

 .اهللا وآيات موسى إال يف خسار وهالك

]٣٨ [}  tΑ$ s% uρ ü” Ï%©!$# š∅ tΒ#u ÉΘöθ s)≈ tƒ Èβθ ãèÎ7¨?$# öΝà2 Ï‰÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9$# ∩⊂∇∪ { )٩( ،

 .طريق اهلدى

                                                 
 . ٣٦: سورة غافر آية) ١(
 . ٣٦: سورة غافر آية) ٢(
 . ٣٧ ، ٣٦: سورة غافر اآليتان ) ٣(
 . ٣٧: سورة غافر آية) ٤(
 . ٣٧: سورة غافر آية) ٥(
 . ٣٧: سورة غافر آية) ٦(
 . ٣٧: سورة غافر آية) ٧(
 . ٣٧: فر آيةسورة غا) ٨(
 . ٣٨: سورة غافر آية) ٩(
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]٣٩ [}  ÉΘöθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Óì≈ tFtΒ { )متعة تنتفعون هبا مدة مث )١ ،

β¨  {تنقطع،  Î)uρ nο tÅz Fψ$# }‘Ïδ â‘# yŠ Í‘# ts)ø9$# ∩⊂∪ { )اليت ال تزول)٢ . 

]٤٠ [}  ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã Zπ y∞ÍhŠy™ Ÿξ sù #“ t“ øgä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ ( ôtΒ uρ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4† s\Ρé& 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σãΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù šχθ è=äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ pgø: $# tβθè% y— öãƒ $ pκ Ïù Îötó Î/ 5>$ |¡Ïm ∩⊆⊃∪ { )ال : ، قال مقاتل)٣

 .تبعة عليهم فيما يعطون يف اجلنة من اخلري
 ...قوله تعاىل َوَيا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوكُْم ِإلَى النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإلَى النَّاِر

]٤١ [}  * ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ $ tΒ þ’ Í< öΝà2θ ãã ÷Šr& ’ n< Î) Íο 4θ yf ¨Ζ9$# û_ Í_ tΡθ ããô‰s?uρ { )يعين مالكم )٤ ،

أخربوين عنكم كيف هذه احلال : مايل أراك حزينا؟ أي مالك؟ يقول: كما تقول العرب
>n’  {أدعوكـم إىل النجاة من النار باإلميان باهللا،  Î) Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊆⊇∪ { )إىل الشرك الذي )٥ ،

 :يوجب النار، مث فسر فقال

]٤٢ [}   Í_ tΡθ ããô‰s? tàò2 L{ «!$$ Î/ x8Îõ° é&uρ Ïµ Î/ $ tΒ }§øŠs9 ’Í< Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ O$ tΡr&uρ öΝà2θ ãã÷Šr& ’ n< Î) 

Í“ƒ Í“ yèø9$# Ì≈ ¤tó ø9$# ∩⊆⊄∪ { )الغزيز يف انتقامه ممن كفر، الغفار لذنوب أهل التوحيد)٦ ،. 

]٤٣ [}  Ÿω uΘty_ { )حقا، )٧ ،}  $ yϑ ¯Ρr& û Í_ tΡθ ãã ô‰s? Ïµø‹s9Î) { )ن، ـ، أي إىل الوث)١

}  }§øŠs9 …çµ s9 ×ο uθ ôãyŠ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ÿω uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# { )ال يستجيب ألحد يف : فقال السدي، )٢

                                                 
 . ٣٩: سورة غافر آية) ١(
 . ٣٩: سورة غافر آية) ٢(
 . ٤٠: سورة غافر آية) ٣(
 . ٤١: سورة غافر آية) ٤(
 . ٤١: سورة غافر آية) ٥(
 . ٤٢: سورة غافر آية) ٦(
 . ٤٣: سورة غافر آية) ٧(
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٢٢٢٥ 

ليست به دعوة إىل عبادته يف : وقيل]. دعوة[الدنيا وال يف اآلخرة، يعين ليست له استجابة 
. الدنيا ألن األوثان ال تدعي الربوبية، وال تدعو إىل عبادهتا، ويف اآلخرة تتربأ من عابديها

}  ¨βr&uρ !$ tΡ¨ŠttΒ ’ n< Î) «!$# { )ق، ـازي كال مبا يستحـا إىل اهللا فيجـ، مرجعن)٣}  χ r&uρ 

tÏùÎô£ßϑ ø9$# { )املشركني، )٤ ،}  öΝèδ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊆⊂∪ { )٥(. 

]٤٤ [}  šχρ ãä.õ‹tF|¡sù !$ tΒ ãΑθ è% r& öΝà6s9 4 { )أال ينفعكم ، إذا عاينتم العذاب حني )٦

ÞÚÈhθ  {الذكر،  sùé&uρ ü”ÌøΒ r& ’ n< Î) «!$# 4 { )وذلك أهنم توعدوه ملخالفته دينهم، )٧ ،}  
χ Î) ©!$# 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪ { )يعلم احملق من املبطل مث خرج املؤمن من بينهم، فطلبوه )٨ ،

 .فلم يقدروا عليه

% }  çµ9s وذلك قوله] ٤٥[ uθ sù ª!$# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ (#ρ ãx6tΒ ( { )ما أرادوا به من )٩ ،

%−s  {جنا مع موسى وكان قبطيا، : الشر، قال قتادة tnuρ { )نزل، )١٠ }  ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθ tãöÏù 

âþθ ß™ É>#x‹yè ø9$# ∩⊆∈∪ { )الغرق يف الدنيا والنار يف اآلخرة)١١ ،. 

                                                                                                                                            
 . ٤٣: سورة غافر آية) ١(
 . ٤٣: سورة غافر آية) ٢(
 . ٤٣:  سورة غافر آية)٣(
 . ٤٣: سورة غافر آية) ٤(
 . ٤٣: سورة غافر آية) ٥(
 . ٤٤: سورة غافر آية) ٦(
 . ٤٤: سورة غافر آية) ٧(
 . ٤٤: سورة غافر آية) ٨(
 . ٤٥: سورة غافر آية) ٩(
 . ٤٥: سورة غافر آية) ١٠(
 . ٤٥: سورة غافر آية) ١١(
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$‘â  {: وذلك قوله] ٤٦[ ¨Ψ9$# { )هي رفع على البدل من السوء، )١ ،}  šχθ àÊ t÷è ãƒ 

$ pκö n= tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï±tã uρ ( { )أرواح آل فرعون يف أجواف : ، صباحا ومساء، قال ابن مسعود)٢

يا آل فرعون : طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتني تغدو وتروح إىل النار ويقال
تعرض روح كل : دة ومقاتل والسدي والكليبوقال قتا. هذه مأواكم حىت تقوم الساعة

: مث أخرب اهللا عن مستقرهم يوم القيامة فقال. كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا
}  tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# (#þθ è= Åz÷Šr& { )من الدخول، أي يقال هلم ادخلوا يا  )٣}  tΑ#u 

šχ öθ tãöÏù £‰x© r& É># x‹yè ø9$# ∩⊆∉∪ { )وقيل من اإلدخال، أي يقال للمالئكة أدخلوا آل )٤ ،

لعذاب غري الذي كانوا يعذبون به منذ يريد ألوان ا: قال ابن عباس. فرعون أشد العذاب
 .أغرقوا

]٤٧ [}  øŒÎ)uρ šχθ •_ !$ ys tFtƒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# { )أي اذكر يا حممد لقومك إذ خيتصمون )٥ ،

ãΑθ  {يعين أهل النار يف النار  à)u‹sù (#àσ¯≈ xyè ‘Ò9$# š Ï%©#Ï9 (#ÿρ çy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. öΝä3s9 $ Yèt7s? { )٦( ،

≅ö  {يف الدنيا،  yγ sù ΟçFΡr& šχθ ãΨøó •Β $ ¨Ζtã $ Y7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊆∠∪ { )والتبع يكون واحدا )٧ ،

هو مجع ال واحد له ومجعه : ومجعا يف قول أهل البصرة، واحده تابع، وقال أهل الكوفة
 .أتباع

                                                 
 . ٤٦: سورة غافر آية) ١(
 . ٤٦: سورة غافر آية) ٢(
 . ٤٦: سورة غافر آية) ٣(
 . ٤٦: سورة غافر آية) ٤(
 . ٤٧: سورة غافر آية) ٥(
 . ٤٧: سورة غافر آية) ٦(
 . ٤٧: سورة غافر آية) ٧(
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]٤٩، ٤٨ [}  tΑ$ s% š Ï%©!$# (#ÿρ çy9 ò6tFó™ $# $ ¯ΡÎ) @≅ ä. !$ yγŠ Ïù χ Î) ©!$# ô‰s% zΝs3ym š ÷t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9$# 

∩⊆∇∪ tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# { )حني اشتد عليهم العذاب، )١ ،}  Ïπ tΡt“ y‚ Ï9 zΟ̈Ψ yγ y_ (#θ ãã÷Š$# öΝä3−/u‘ 

ô#Ïesƒ ä† $ ¨Ζtã $ YΒ öθ tƒ zÏiΒ É># x‹yè ø9$# ∩⊆∪ { )٢(. 

 ...قوله تعاىل قَالُوا أََو لَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرُسلُكُْم ِبالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى
]٥٠ [}  (#þθ ä9$ s% { )يعين خزنة جهنم هلم، )٣ }  öΝs9uρ r& Û s? öΝä3Š Ï?ù's? Νà6è= ß™ â‘ 

ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n?t/ 4 (#θ ä9$ s% (#θ ãã÷Š$$ sù 3 $ tΒ uρ { )ي إنا ال ندعو لكم ألهنم ، أنتم إذا ربكـم، أ)٤

≈¯àσ#)  {. اىلـال اهللا تعـق. علموا أنه ال خيفف عنهم العذاب tãßŠ t ÍÏ≈ x6ø9$# ω Î) ’ Îû @≅≈n= |Ê 

 .، أي يبطل ويضل وال ينفعهم)٥( } ∪⊂∋∩

$  {  قوله] ٥١[ ¯ΡÎ) çÝÇΖoΨ s9 $ oΨ n=ß™ â‘ š Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u ’ Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )قال ابن )٦ ،

ن باالنتقام م: وقيل. باحلجة ويف اآلخرة بالعذاب: وقال الضحاك. بالغلبة والقهر: عباس
األعداء يف الدنيا واآلخرة، وكل ذلك قد كان لألنبياء واملؤمنني فهم منصورون باحلجة 
على من خالفهم، وقد نصرهم اهللا بالقهر على من ناوأهم وإهالك أعدائهم، ونصرهم بعد 
أن قتلوا باالنتقام من أعدائهم، كما نصر حيىي بن زكريا ملا قتل، قتل به سبعون ألفا، فهو 

                                                 
 . ٤٩: سورة غافر آية) ١(
 . ٤٩: سورة غافر آية) ٢(
 . ٥٠: سورة غافر آية) ٣(
 . ٥٠: سورة غافر آية) ٤(
 . ٥٠: سورة غافر آية) ٥(
 . ٥١: فر آيةسورة غا) ٦(
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tΠöθ  {د هذه الوجوه، منصورون بأح tƒ uρ ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγ ô© F{$# ∩∈⊇∪ { )يعين يوم القيامة يقوم )١ ،

 .احلفظة من املالئكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب

]٥٢ [}  tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝåκèEu‘ É‹÷è tΒ ( { )إن اعتذروا عن كفرهم مل يقبل )٢ ،

ãΝßγ  {منهم، وإن تابوا مل ينفعهم،  s9uρ èπ uΖ÷è öΝßγ  {، البعد من الرمحة، )٣( } 9$#=¯ s9uρ âþθ ß™ Í‘# ¤$! $# 

 .، يعين جهنم)٤( } ∪⊅∋∩

]٥٣ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u  y›θãΒ 3“ y‰ßγ ø9$# { )اهلدى من الضاللة، يعين : ، قال مقاتل)٥

$  {التوراة،  oΨ øO u‘÷ρ r&uρ û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ tó™ Î) |=≈ tFÅ6ø9$# ∩∈⊂∪ { )التوراة)٦ ،. 

]٥٤ [}  “ W‰èδ 3“ tò2 ÏŒuρ ’Í< 'ρ T{ É=≈ t6 ø9F{$# ∩∈⊆∪ { )٧(. 

]٥٥ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù { )يا حممد على أذاهم، )٨ ،}  χ Î) y‰ôã uρ «!$# { )يف إظهار )٩ ،

  {نسخت آية القتال آية الصرب، : ، قال الكليب)١٠( } A,ym  {دينك، وإهالك أعدائك 
öÏøó tG ó™ $#uρ šÎ7/Ρs% Î! { )هذا تعبد من اهللا ليزيده به درجة وليصري سنة ملن بعده، )١١ ،}  

                                                 
 . ٥١: سورة غافر آية) ١(
 . ٥٢: سورة غافر آية) ٢(
 . ٥٢: سورة غافر آية) ٣(
 . ٥٢: سورة غافر آية) ٤(
 . ٥٣: سورة غافر آية) ٥(
 . ٥٣: سورة غافر آية) ٦(
 . ٥٤: سورة غافر آية) ٧(
 . ٥٥: سورة غافر آية) ٨(
 . ٥٥: سورة غافر آية) ٩(
 . ٥٥: سورة غافر آية) ١٠(
 . ٥٥:  سورة غافر آية)١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٢٩ 

ôx Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ { )صل شاكرا لربك، )١ ،}  Äc Å´ yè ø9$$ Î/ Ì≈ x6ö/M}$#uρ ∩∈∈∪ { )قال )٢ ،

 . الصلوات اخلمس:وقال ابن عباس. يعين صالة العصر وصالة الفجر: احلسن

]٥٦ [}  ¨β Î) š Ï%©!$# šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈tƒ#u «!$# Îötó Î/ ?≈ sÜù= ß™ öΝßγ9s?r&   β Î) ’ Îû 

öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ { )ما يف قلوهبم والصدر موضع القلب، فكىن به عن القلب لقرب اجلوار، )٣ ،

}  ωÎ) ×ö9 Å2 { )ما حيملهم على تكذيبك إال ما يف صدورهم من : ، قال ابن عباس)٤

Β Νèδ ÏµŠ̈$  {الكرب والعظمة،  ÉóÎ=≈ t6 Î/ 4 { )ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكرب، : ، قال جماهد)٥

 وطمع يف أن  إن يف صدورهم إال تكرب على حممد: قال ابن قتيبة.  مذهلم ألن اهللا
  نزلت يف اليهود وذلك أهنم قالوا للنيب: قال أهل التفسري. يغلبوه وما هم ببالغي ذلك

لزمان، فيبلغ سلطانه الرب والبحر، إن صاحبنا املسيح بن داود يعنون الدجال خيرج يف آخر ا
õ‹Ïè  {: ويرد امللك إلينا، قال اهللا تعاىل tG ó™$$ sù «!$$ Î/ ( { )من فتنة الدجال، )٦ ،}  …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩∈∉∪ { )٧(. 

]٥٧ [}  ß,ù= y⇐s9 ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )مع عظمهما، )٨ }  çt9 ò2 r& { )أعظم )٩ ،

=ôÏΒ È,ù  {يف الصدور،  yz Ä¨$̈Ψ9$# { )أي من إعادهتم بعد املوت، )١ ،}  £Å3≈ s9uρ usYò2 r& 

                                                 
 . ٥٥: سورة غافر آية) ١(
 . ٥٥: سورة غافر آية) ٢(
 . ٥٦: سورة غافر آية) ٣(
 . ٥٦: سورة غافر آية) ٤(
 . ٥٦: سورة غافر آية) ٥(
 . ٥٦: سورة غافر آية) ٦(
 . ٥٦: سورة غافر آية) ٧(
 . ٥٧: سورة غافر آية) ٨(
 . ٥٧: سورة غافر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣٠ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# { )يعين الكفار، )٢ ،}  Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩∈∠∪ { )حيت ال يستدلون بذلك على )٣ ،

، يعين )ولكن أكثر الناس( أكرب أي أعظم من خلق الدجال،: وقال قوم. يد خالقهاتوح
 .اليهود الذين خياصمون يف أمر الدجال

$  {: قوله تعاىل] ٥٨[ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôãF{$# çÅÁ t7ø9$#uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

Ÿω uρ âû_ Å¤ ßϑ ø9$# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã©.x‹tG s? ∩∈∇∪ { )بالتاء، وقرأ ) تتذكرون( ، قرأ أهل الكوفة)٤

 .اآلخرون بالياء ألن أول اآليات وآخرها خرب عن قوم
 ...نَّ أَكْثََر النَّاِس لَا ُيْؤِمُنونَقوله تعاىل ِإنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا َرْيَب ِفيَها َولَِك

]٥٩ [}  ¨β Î) sπ tã$ π×  {، أي القيامة )٥( } 9$#¡¡ uŠÏ?Uψ ω |=÷ƒ u‘ $ yγŠ Ïù { )٦( .}  £Å3≈ s9 uρ 

usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ∩∈∪ { )٧(. 

]٦٠ [}  tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )أي اعبدوين دون غريي أجبكم )٨ 

وأثبكم وأغفر لكم، فلما عرب عن العبادة بالدعاء جعل اإلثابة استجابة، عن النعمان بن 
، مث )٩( } إن الدعاء هو العبادة { : يقول على املنرب مسعت رسول اهللا{: بشري قال

’þ  { :قرأ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨β Î) š Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ 

                                                                                                                                            
 . ٥٧: سورة غافر آية) ١(
 . ٥٧: سورة غافر آية) ٢(
 . ٥٧: سورة غافر آية) ٣(
 . ٥٨: سورة غافر آية) ٤(
 . ٥٩: سورة غافر آية) ٥(
 . ٥٩: سورة غافر آية) ٦(
 . ٥٩: سورة غافر آية) ٧(
 . ٦٠: سورة غافر آية) ٨(
 ). ٣٨٢٨(،ابن ماجه الدعاء )٢٩٦٩(الترمذي تفسري القرآن ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣١ 

š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )قال النيب:  عن أيب هريرة قال)٢( })١  }  من مل يدع اهللا غضب

β¨  {هو الذكر والسؤال، : الدعاء:  وقيل)٤( )٣( } اهللا عليه Î) š Ï%©!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã 

’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )صاغرين ذليلني)٥ . 

]٦٣ -٦١ [}  ª!$# “ Ï%©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 Ÿ≅ øŠ©9$# (#θ ãΖä3ó¡oKÏ9 Ïµ‹ Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ #·ÅÁ ö6 ãΒ 4 χ Î) ©!$# ρä% s! 

@≅ ôÒsù ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρ ãä3ô±o„ ∩∉⊇∪ ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 

&ó x« Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( 4’̄Τr'sù tβθä3sù÷σè? ∩∉⊄∪ š Ï9≡x‹x. { )يعين كما أفكتم عن احلق مع قيام )٦ ،

à7  {الدالئل، كذلك  sù÷σãƒ šÏ% ©!$# (#θ çΡ% x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρß‰ys øgs† ∩∉⊂∪ { )٧(. 

]٦٥، ٦٤ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝà6s9 uÚö‘ F{$# #Y‘# ts% { )فراشا، )٨ ،}  u!$ yϑ ¡¡9$#uρ 

[!$ oΨ Î/ { )سقفا كالقبة )٩ }  öΝà2 u‘ §θ |¹ uρ z|¡ôm r'sù öΝà2 u‘ uθ ß¹ { )خلقكم : ل مقاتل قا)١٠

خلق ابن آدم قائما معتدال يأكل ويتناول بيده، وغري : قال ابن عباس. فأحسن خلقكـم

                                                 
 . ٦٠: سورة غافر آية) ١(
والنسائي ) حديث حسن صحيح (  وقال ٩/١٢١ والترمذي يف التفسري ١٤١/ ٢أخرجه أبو داود يف الصالة ) ٢(

 وصححه ووافقه ١/٤٩٠ واحلاكـم ٢/١٢٥٨ ) ٣٨٢٨(  وابن ماجه يف الدعاء برقـم ٢/٢٥٣يف التفسري 
 . ٥/١٨٨الذهيب واملصنف يف شرح السنة 

 ). ٢/٤٤٣(،أمحد )٣٨٢٧(ء ،ابن ماجه الدعا)٣٣٧٣(الترمذي الدعوات ) ٣(
 ٣٨٢٧( وابن ماجه  ) ٣٣٧٣( ، والترمذي  )٦٥٨( ، والبخاري يف األدب املفرد  )٢/٤٤٢( أخرجه أمحد ) ٤(

 . ) ١٣٨٩رقـم ( ، واملصنف يف شرح السنة  )١/٤٩١( ، واحلاكـم )
 . ٦٠: سورة غافر آية) ٥(
 . ٦٣ : ٦١سورة غافر اآليات من ) ٦(
 . ٦٣: سورة غافر آية) ٧(
 . ٦٤: سورة غافر آية) ٨(
 . ٦٤: سورة غافر آية) ٩(
 . ٦٤: سورة غافر آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣٢ 

Λäl  {. ابن آدم يتناول بفيه s% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 { )زق الدواب هو من غري ر: ، قيل)١}  
ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# öΝà6š/u‘ ( š‚ u‘$ t6 tG sù ª!$# Uu‘ šÏϑ n=≈yè ø9$# ∩∉⊆∪ uθ èδ † ys ø9$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã ÷Š$$ sù 

tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š Ïe$! $# 3 ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∈∪ { )هو خرب وفيه إضمار : ، قال الفراء)٢

من قال ال إله إال اهللا : وروي عن جماهد عن ابن عباس قال. فادعوه وامحدوه: األمر، جمازه
 }  çνθ فليقل على إثرها احلمد هللا رب العاملني، فذلك قوله ãã÷Š$$ sù tÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! š Ïe$! $# 3 

ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∉∈∪ { )٣(. 

]٦٦ [}  * ö≅è% ’ÎoΤÎ) àMŠÎγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& š Ï%©!$# tβθ ãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $£ϑ s9 u’ ÎΤu!% y` àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 

ÏΒ ’În1§‘ ßNöÏΒ é&uρ ÷βr& zΝÎ= ó™ é& Éb> tÏ9 šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∉∪ { )وذلك حني دعي إىل الكفر)٤ ،. 

ْم ِطفْلًا ثُمَّ قوله تعاىل ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيْخِرُجكُ
 ...ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم

]٦٧ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# Νà6s)n= s{ ÏiΒ 5># tè? §ΝèO ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO ôÏΒ 7π s)n= tæ §ΝèO öΝä3ã_ Ìøƒ ä† 

Wξ øÏÛ { )أي أطفاال، )٥ }  §ΝèO (#þθ äóè= ö7tFÏ9 öΝà2 £‰ä© r& ¢ΟèO (#θ çΡθ ä3tFÏ9 %Y{θ ãŠä© 4 Νä3ΖÏΒ uρ ̈Β 4’̄ûuθ tG ãƒ ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ( { )اـل أن يصري شيخـ، أي من قب)٦ .}  (#þθäó è= ö7tFÏ9uρ { )ا، ـ، مجيع)٧}  Wξ y_ r& 

                                                 
 . ٦٤: سورة غافر آية) ١(
 . ٦٥ ، ٦٤: سورة غافر اآليتان ) ٢(
 . ٦٥: سورة غافر آية) ٣(
 . ٦٦: سورة غافر آية) ٤(
 . ٦٧: سورة غافر آية) ٥(
 . ٦٧: سورة غافر آية) ٦(
 . ٦٧: سورة غافر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣٣ 

‘wΚ |¡•Β { )وقتا معلوما حمدودا ال جتاوزونه، يريد أجل احلياة إىل املوت، )١ ،}  öΝà6¯= yè s9uρ 

šχθ è=É)÷è s? ∩∉∠∪ { )أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته)٢ ،. 

]٦٩، ٦٨ [}  uθ èδ “ Ï%©!$# Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( #sŒÎ* sù # |Ós% #\øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù ∩∉∇∪ 

óΟs9r& ts? ’ n< Î) t Ï% ©!$# tβθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’ Îû ÏM≈tƒ#u «!$# { )يعين القرآن يقولون ليس من عند اهللا، )٣ ،}  
4’ ¯Τr& tβθ èùuóÇç„ ∩∉∪ { )وعن حممد . هم املشركون: قيل. ، كيف يصرفون عن دين احلق)٤

 .إهنا نزلت يف القدرية: بن سريين ومجاعة

]٧٠،٧١ [}  t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹Ÿ2 É=≈ tFÅ6ø9$$ Î/ !$ yϑ Î/uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Ïµ Î/ $ oΨ n= ß™â‘ ( t∃öθ |¡sù šχθ ßϑ n=ôè tƒ 

∩∠⊃∪ ÏŒÎ) ã≅≈ n= øñF{$# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôã r& ã≅Å¡≈ n= ¡¡9$#uρ tβθç7ys ó¡ç„ ∩∠⊇∪ { )جيرون)٥ ،. 

]٧٢ [}  ’ Îû ÉΟŠ Ïϑ pt ø: $# ¢ΟèO ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9$# šχρ ãyf ó¡ç„ ∩∠⊄∪ { )م النارتوقد هب: ، قال مقاتل)٦ .

 .يصريون وقودا للنار: وقال جماهد

]٧٣،٧٤ [}  §ΝèO Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; š ø r& $ tΒ óΟçFΖä. tβθ ä.Îô³è@ ∩∠⊂∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ( { )يعين )٧ 

θä9$#)  {األصنام،  s% (#θ = |Ê $ ¨Ζtã { )دناهم فال نراهم، ـ، فق)٨}  ≅ t/ óΟ©9 ä3tΡ (#θ ãã ô‰¯Ρ ÏΒ 

                                                 
 . ٦٧: سورة غافر آية) ١(
 . ٦٧: سورة غافر آية) ٢(
 . ٦٩ ، ٦٨: سورة غافر اآليتان ) ٣(
 . ٦٩: سورة غافر آية) ٤(
 . ٧١ ، ٧٠: سورة غافر اآليتان ) ٥(
 . ٧٢: سورة غافر آية) ٦(
 . ٧٤ ، ٧٣: سورة غافر اآليتان ) ٧(
 . ٧٤: سورة غافر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٣٤ 

ã≅ ö6 s% $ \↔ ø‹x© 4 { )من قبل شيئا ينفع ويضرمعناه بل مل نكن ندعو : وقيل. أنكروا: ، قيل)١ .

أي مل نكن نصنع من قبل شيئا أي ضاعت عبادتنا هلا، كما : وقال احلسني بن الفضل
 }  y7 قال اهللا. ما كنت أعمل شيئا: يقول من ضاع عمله Ï9≡x‹x. { )ل  أي كما أض)٢

≅‘  {هؤالء،  ÅÒãƒ ª!$# t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪ { )٣(. 

]٧٥ [}  Νä3Ï9≡sŒ { )العذاب الذي نزل بكم،)٤  }  $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθ ãm tøs? { )٥( 
‘Îû ÇÚö’  {تبطرون وتأشرون،  F{$# Îötó Î/ Èd,pt ø: $# $ yϑ Î/uρ ÷ΛäΨä. tβθãm tôϑ s? ∩∠∈∪ { )تفرحون )٦ 

 .وختتالون

]٧٦،٧٧ [}  (#þθ è= äz ÷Š$# z>≡uθ ö/r& zΝ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( š[ø♥ Î7sù “ uθ ÷WtΒ t ÎÉi9 s3tG ßϑ ø9$# ∩∠∉∪ ÷É9 ô¹ $$ sù 

¨β Î) y‰ôã uρ «!$# { )بنصرك، )٧ ،}  A,ym 4 $ ¨Β Î* sù y7̈Ζtƒ ÌçΡ uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# öΛèεß‰Ïè tΡ { )من العذاب )٨ ،

ρ÷  {، يف حياتك r& y7 ¨Ψu‹©ùuθ tG tΡ { )قبل أن حيل ذلك هبم، )٩ ،}  $ uΖøŠs9Î* sù tβθ ãè y_ öãƒ 

∩∠∠∪ { )١٠(. 

                                                 
 . ٧٤: سورة غافر آية) ١(
 . ٧٤: فر آيةسورة غا) ٢(
 . ٧٤: سورة غافر آية) ٣(
 . ٧٥: سورة غافر آية) ٤(
 . ٧٥: سورة غافر آية) ٥(
 . ٧٥: سورة غافر آية) ٦(
 . ٧٧ ، ٧٦: سورة غافر اآليتان ) ٧(
 . ٧٧: سورة غافر آية) ٨(
 . ٧٧: سورة غافر آية) ٩(
 . ٧٧: سورة غافر آية) ١٠(
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قوله تعاىل َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص 
 ...َعلَْيَك

]٧٨ [}  ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% Οßγ ÷ΨÏΒ ̈Β $ oΨ óÁ|Á s% y7ø‹n= tã { )خربهم يف )١ ،

Νßγ  {القرآن،  ÷ΨÏΒ uρ ̈Β öΝ©9 óÈ ÝÁ ø)tΡ š ø‹n= tã 3 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ tÏ9 β r& š† ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔ Î/ ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 

*sŒÎ#  {، بأمر اهللا وإرادته، )٢( } 4 sù u!$ y_ ãøΒ r& «!$# { )قضاؤه بني األنبياء واألمم، )٣ ،}  
z ÅÓè% Èd,pt ø: $$ Î/ uÅ£yz uρ š Ï9$ uΖèδ šχθ è= ÏÜö6 ßϑø9$# ∩∠∇∪ { )٤(. 

]٧٩،٨٠ [}  ª!$# “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 zΝ≈ yè÷ΡF{$# (#θ ç7Ÿ2 ÷tIÏ9 $ pκ÷]ÏΒ { )بعضها، )٥ ،}  $ pκ÷]ÏΒ uρ 

šχθ è=ä.ù's? ∩∠∪  öΝä3s9uρ $ yγ‹ Ïù ßìÏ≈ oΨ tΒ { )اهناـارها وألبـ، يف أصوافها وأوبارها وأشع)٦ .}  
(#θ äóè= ö7tFÏ9uρ $ pκö n= tæ Zπ y_% tn ’ Îû öΝà2 Í‘ρß‰ß¹ { )حتمل أثقالكم من بلد إىل بلد ولتبلغوا عليها )٧ ،

$  {حاجاتكم،  yγ øŠn= tæuρ ’ n?tã uρ Å7 ù= àø9$# šχθ è= yϑøt éB ∩∇⊃∪ { )لى ، أي على اإلبل يف الرب وع)٨

≈öΝßγ  {: السفن يف البحر، نظريه قوله تعاىل oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ { )٩(. 

                                                 
 . ٧٨: سورة غافر آية) ١(
 . ٧٨: سورة غافر آية) ٢(
 . ٧٨: سورة غافر آية) ٣(
 . ٧٨: سورة غافر آية) ٤(
 . ٧٩: سورة غافر آية) ٥(
 . ٨٠ ، ٧٩: سورة غافر اآليتان ) ٦(
 . ٨٠: سورة غافر آية) ٧(
 . ٨٠: سورة غافر آية) ٨(
 . ٧٠: سورة اإلسراء آية) ٩(
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]٨١ [}  öΝä3ƒ Ìãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )دالئل قدرته، )١ ،}  £“ r'sù ÏM≈tƒ#u «!$# tβρ ãÅ3Ζè? 

∩∇⊇∪ { )٢(. 

]٨٢ [}  öΝn= sùr& (#ρçÅ¡o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΖu‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã š Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö7s% 4 (#þθ çΡ% x. 

usYò2 r& öΝåκ÷]ÏΒ £‰x© r&uρ Zο §θ è% #Y‘$ rO# uuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )يعين مصانعهم وقصورهم، )٣ ،}  !$ yϑ sù 4 o_ øî r& 

Νåκ÷]tã { )مل ينفعهم، )٤ ،}  $̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪ { )هو مبعىن االستفهام، : ، وقيل)٥

 أي شيء أغىن عنهم كسبهم؟: وجمازه

]٨٣،٨٤ [}  $ £ϑ n= sù öΝßγ ø?u!% y` Νßγ è= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ (#θ ãm Ìsù { )رضوا، )٦ ،}  $ yϑ Î/ Νèδ y‰Ψ Ïã 

zÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# { )حنن أعلم لن نبعث ولن نعذب، مسي ذلك علما :  هو قوهلم، قال جماهد)٧

%šX  {. على ما يدعونه وهو يف احلقيقة جهل tnuρ ΝÎγ Î/ $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩∇⊂∪ $ £ϑ n= sù 

(#÷ρ r&u‘ $ uΖy™ ù't/ (#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u «!$$ Î/ …çν y‰÷nuρ $ tΡöxŸ2 uρ $ yϑ Î/ $ ¨Ζä. Ïµ Î/ tÏ.Îô³ãΒ ∩∇⊆∪ { )يعين تربأنا مما )٨ ،

 .كنا نعدل باهللا

                                                 
 . ٨١: سورة غافر آية) ١(
 . ٨١: سورة غافر آية) ٢(
 . ٨٢: سورة غافر آية) ٣(
 . ٨٢: سورة غافر آية) ٤(
 . ٨٢: سورة غافر آية) ٥(
 . ٨٣: سورة غافر آية) ٦(
 . ٨٣: سورة غافر آية) ٧(
 . ٨٤ ، ٨٣: سورة غافر اآليتان ) ٨(
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]٨٥ [}  óΟn= sù à7 tƒ öΝßγ ãè xΖtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $£ϑ s9 (#÷ρ r&u‘ $ uΖy™ ù't/ ( { )عذابنا، )١ ،}  |M ¨Ψ ß™ 

على : وقيل. على املصدر: وقيل. ، قال نصبها برتع اخلافض، أي كسنة اهللا)٢( } #$!»

  {اإلغراء أي احذروا سنة اهللا،  ÉL ©9$# ô‰s% ôM n= yz ’Îû Íν ÏŠ$ t7Ïã ( { )وتلك السنة أهنم إذا )٣ ،

uÅ£yz  {. عاينوا عذاب اهللا آمنوا، وال ينفعهم إمياهنم عند معاينة العذاب uρ y7 Ï9$ uΖèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# 

الكافر خاسر يف كل وقت، ولكنهم : ، بذهاب نعيم الدارين، قال الزجاج)٤( } ∪∋∇∩

 .يتبني هلم خسراهنم إذا رأوا العذاب

                                                 
 . ٨٥: سورة غافر آية) ١(
 . ٨٥: سورة غافر آية) ٢(
 . ٨٥: سورة غافر آية) ٣(
 . ٨٥: سورة غافر آية) ٤(
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 سورة فصلت )٤١(
ا َعَرِبيا ِلقَْوٍم قوله تعاىل حم َتْنِزيلٌ ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًن

 ...َيْعلَُمونَ
] ٢، ١ [}  $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊄∪ { )ترتيل : ، قال األخفش)١

  مبتدأ وخربه قوله

]٣ [}  Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Áèù …çµ çG≈ tƒ#u { )ه ـت آياتـ بين)٢}  $ ºΡ#uöè% $ |‹Î/ttã 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ôètƒ 

، اللسان العريب ولو كان بغري لساهنم ما علموه ونصب قرآنا بوقوع البيان عليه )٣( } ∪⊃∩

 .أي فصلناه قرآنا

]٤ [}  #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ { )ه، ـ، نعتان للقرآن أي بشريا ألولياء اهللا ونذيرا ألعدائ)٤

}  uÚtôã r'sù öΝèδ çsYò2 r& ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãè yϑó¡o„ ∩⊆∪ { )ون إليه تكربا، أي ال يصغ)٥. 

]٥ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )يعين مشركي مكة )٦ ،}  $ oΨ ç/θ è= è% þ’Îû 7π ¨ΖÅ2 r& { )يف أغطية، )٧ ،

}  $£ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰s? Ïµ ø‹s9Î) { )فال نفقه ما تقول، )٨ ،}  þ’Îûuρ $ oΨ ÏΡ#sŒ# u Öø% uρ { )صمم فال )٩ ،

ÏΒ.  {إنا يف ترك القبول عندك مبرتلة من ال يفهم وال يسمع، : نسمع ما تقول، واملعىن uρ 

                                                 
 . ٢،  ١: سورة فصلت اآليتان ) ١(
 . ٣: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٣: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٩(
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$ oΨ ÏΖ÷ t/ y7 ÏΖ÷ t/uρ Ò>$ pgÉo { )فال نوافقك على ما تقول، ، خالف يف الدين وحاجز يف امللة)١ 

}  ö≅ yϑ ôã$$ sù { )أنت على دينك، )٢ ،}  $ uΖ̄ΡÎ) tβθè= Ïϑ≈ tã ∩∈∪ { )على ديننا)٣ ،. 

]٦ [}  ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ { )يعين كواحد منكم ولوال الوحي ما دعوتكم، )٤ ،

#  {: وهو قوله yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ { )علمه اهللا التواضع، : ، قال احلسن)٥

}  (#þθ ßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù Ïµø‹s9Î) { )ه، ـن سبيلـلوا عـة وال متي، توجهوا إليه بالطاع)٦}  
çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 { )من ذنوبكم، )٧ ،}  ×≅ ÷ƒ uρ uρ tÏ.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ { )٨(. 

]٧ [}  t Ï% ©!$# Ÿω tβθ è?÷σãƒ nο 4θ Ÿ2̈“9$# { )الذين ال يقولون ال إله إال : ، قال ابن عباس)٩

وقال احلسن . ال يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد: اهللا وهي زكاة األنفس، واملعىن
الزكاة قنطرة اإلسالم فمن : ال يقرون بالزكاة وال يرون إيتاءها واجبا وكان يقول: وقتادة

 .قطعها جنا ومن ختلف عنها هلك
ال يزكون : وقال جماهد. ال ينفقون يف الطاعة وال يتصدقون: وقال الضحاك ومقاتل

Νèδ  {أعماهلم  uρ Íο tÅz Fψ$$ Î/ öΝèδ tβρ ãÏ≈ x. ∩∠∪ { )١٠(. 

                                                 
 . ٥: سورة فصلت آية) ١(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٥: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٦: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٦: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٦: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٦: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٦: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٧: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٧: سورة فصلت آية) ١٠(
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]٨ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ s9 íô_ r& çöxî 5βθãΨ ôϑ tΒ ∩∇∪ { )قال ابن )١ ،

 منقوص، ومنه املنون ألنه ينقص منة اإلنسان وقوته، غري: وقال مقاتل. غري مقطوع: عباس
نزلت هذه اآليه يف : وقال السدي. غري حمسوب: وقال جماهد. غري ممنون عليهم به: وقيل

 .املرضى والزمىن واهلرمى، إذا عجزوا عن الطاعة يكتب هلم كأصح ما كانوا يعملون فيه

≅ }  * ö قوله] ٩[ è% öΝä3§Ψ Î← r& tβρ ãàõ3tG s9 “ Ï% ©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ { )يوم )٢ ،

=tβθè  {األحد ويوم االثنني،  yè øgrBuρ ÿ…ã& s! #YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ > u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∪ { )٣(. 

]١٠ [}  Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù { )أي يف األرض، )٤ }  z Å›≡uρ u‘ { )ت، ـاال ثوابـ جب)٥

}  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù { )من فوق األرض، )٦ ،}  x8t≈ t/uρ $ pκ Ïù { )أي يف األرض مبا خلق )٧ 

‘u  {فيها من البحار واألهنار واألشجار والثمار،  £‰s% uρ !$ pκ Ïù $ pκsE≡uθ ø% r& { )قال احلسن )٨ ،

قدر يف كل بلدة : وقال عكرمة والضحاك. بهائمقسم يف األرض أرزاق العباد وال: ومقاتل
قدر : قال الكليب. ما مل جيعله يف األخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إىل بلد

’þ  {. هاـذلك أقواتـاخلبز ألهل قطر والذرة ألهل قطر والسمك ألهل قطر وك Îû Ïπyè t/ö‘ r& 

5Θ$ −ƒ r& { )يريد خلق ما يف األرض وقدر األقوات يف يومني يوم الثالثاء واألربعاء فهما )٩ ،

                                                 
 . ٨: سورة فصلت آية) ١(
 . ٩: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٩: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٤(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٥(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٦(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٧(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٨(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٩(
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!#uθ]  {ر ـر على األول يف الذكـمع األحد واالثنني أربعة أيام، رد اآلخ y™ t,Î#Í← !$ ¡¡= Ïj9 

رفع على االبتداء أي هي سواء، وقرأ يعقوب باجلر على ) َسَواٌء(  قرأ أبو جعفر)١( } ∪⊂⊆∩

’þ  {: نعت قوله Îû Ïπ yè t/ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& { )نصب على املصدر استوت ) سواء( خرون، وقرأ اآل)٢

من سأل عنه فهكذا األمر : قال قتادة والسدي. سواء للسائلني عن ذلك: استواء، ومعناه
 سواء ال زيادة وال نقصان جوابا ملن سأل يف كم خلقت األرض واألقوات؟

]١١ [}  §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ uΚ Éδ‘{  {اء، ـ، أي عمد إىل خلق السم)٣( } 9$#¡¡ uρ 

×β% s{ßŠ { )ماء، ـ، وكان ذلك الدخان خبار ال)٤}  tΑ$ s)sù $ oλm; ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ÏKø$# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& 

$ \δöx. { )ائت ما هذا األحسن أي افعله: افعاله، كما يقال: ائتيا ما آمركما أي: ، أي)٥ .

 ملصاحل أخرجا ما خلقت فيكما من املنافع: ائتيا أعطيا، يعين: وقال طاوس عن ابن عباس
 أما أنت يا مساء فأطلعي مشسك وقمرك وجنومك،  قال اهللا: قال ابن عباس. العباد

وأنت يا أرض فشقي أهنارك وأخرجي مثارك ونباتك، وقال هلما افعال ما آمركما طوعا 
$!  {وإال أجلأتكما إىل ذلك حىت تفعاله كرها فأجابتا بالطوع،  tG s9$ s% $ oΨ ÷ s?r& tÏè Í← !$ sÛ 

أتينا : ، ومل يقل طائعتني ألنه ذهب به إىل السماوات واألرض ومن فيهن، جمازه)٦( } ∪⊆⊆∩

 .مبا فينا طائعني، فلما وصفهما بالقول أجرامها يف اجلمع جمرى من يعقل

                                                 
 . ١٠: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٠: سورة فصلت آية) ٢(
 . ١١: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١١: سورة فصلت آية) ٤(
 . ١١: سورة فصلت آية) ٥(
 . ١١: يةسورة فصلت آ) ٦(
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 ... َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَهاقوله تعاىل فَقََضاُهنَّ َسْبَع
]١٢ [}  £ßγ9ŸÒ s)sù yìö7y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷tΒ öθ tƒ { )هن، ـ، أي أمتهن وفرغ من خلق)١

}  4‘ym ÷ρ r&uρ ’ Îû Èe≅ ä. >!$ yϑ y™ $ yδtøΒ r& 4 { )خلق يف كل مساء : ، قال عطاء عن ابن عباس)٢

وقال قتادة . خلقها من املالئكة وما فيها من البحار وجبال الربد وما ال يعلمه إال اهللا
وأوحى إىل كل مساء ما : وقال مقاتل. يها مشسها وقمرها وجنومهايعين خلق ف. والسدي

$  {. أراد من األمر والنهي، وذلك يوم اخلميس واجلمعة ¨Ζ−ƒ y— uρ u!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

yxŠÎ6≈ |Áyϑ Î/ { )وكواكب، )٣ ،}  $ ZàøÏm uρ 4 { )هلا، ونصب حفظا على املصدر، أي )٤ 

  {ع، ـون السمـاطني الذين يسترقـحفظناها بالكواكب حفظا من الشي
y7 Ï9≡sŒ { )الذي ذكر من صنعه، )٥ ،}  ãƒ Ï‰ø)s? Í“ƒ Í“ yèø9$# { )يف ملكه، )٦ ،}  ÉΟŠ Î= yè ø9$# 

 .، خبلقه)٧( } ∪⊅⊆∩

 }  ÷β قوله] ١٣[ Î* sù (#θ àÊ tôã r& { )يعين هؤالء املشركني عن اإلميان بعد هذا )٨ ،

≅ö  {البيان،  à)sù ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr& { )خوفتكم، )٩ ،}  Zπ s)Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷WÏiΒ Ïπ s)Ïè≈|¹ 7Š$ tã yŠθ ßϑ rO uρ 

 .املهلكة من كل شيء:  أي هالكا مثل هالكهم، والصاعقة)١( } ∪⊃⊆∩
                                                 

 . ١٢: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٢(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٤(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٥(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٦(
 . ١٢: سورة فصلت آية) ٧(
 . ١٣: سورة فصلت آية) ٨(
 . ١٣: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٣ 

]١٤ [}  øŒÎ) ãΝåκøEu!% y` { )يعين عادا أو مثودا، )٢ ،}  ã≅ ß™”9$# .ÏΒ È ÷t/ öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ï∅ ÏΒ uρ 

öΝÎγ Ïù= yz { )أراد بقوله)٣ ، :}  .ÏΒ È ÷t/ öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& { )الرسل الذين أرسلوا إىل آبائهم من )٤ 

∅ï  {قبلهم،  ÏΒ uρ öΝÎγ Ïù= yz { )يعين من بعد الرسل الذين أرسلوا إىل آبائهم الذين )٥ 

أرسلوا إليهم هود وصاحل، فالكناية يف قوله من بني أيديهم راجعة إىل عاد ومثود ويف 
ω  {راجعة إىل الرسل، ) ومن خلفهم( قوله r& { )بأن ال )٦ }  (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# ( (#θä9$ s% öθ s9 

u!$ x© $ oΨ š/u‘ tΑt“ΡV{ { )بدل هؤالء الرسل، )٧ }  Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ { )أي لو شاء ربنا دعوة اخللق )٨ ،

*ΡÎ̄$  {ألنزل مالئكة،  sù !$ yϑ Î/ Λäù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊇⊆∪ { )٩( 

$  {  هـقول] ١٥[ ¨Β r'sù ×Š% tæ (#ρ çy9 ò6tG ó™ $$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,pt ø: $# (#θ ä9$ s% uρ ôtΒ ‘‰x© r& $ ¨ΖÏΒ 

¸ο §θ è% ( { )من أشد منا قوة، وحنن نقدر على : ، وذلك أن هودا هددهم بالعذاب، فقالوا)١٠

ال اهللا تعاىل ردا ـوال، قـام طـدفع العذاب عنا بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجس

                                                                                                                                            
 . ١٣: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٤: ة فصلت آيةسور) ٢(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٤(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٥(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٦(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٧(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٨(
 . ١٤: سورة فصلت آية) ٩(
 . ١٥: سورة فصلت آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٤ 

óΟs9uρ  {: عليهم r& (#÷ρ ttƒ χ r& ©!$# “ Ï% ©!$# öΝßγ s)n= yz uθ èδ ‘‰x© r& öΝåκ÷]ÏΒ Zο §θ è% ( (#θ çΡ% x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šχρ ß‰ys øgs† 

∩⊇∈∪ { )١(. 

]١٦ [}  $ uΖù= y™ ö‘ r'sù öΝÍκö n= tã $ \t†Í‘ #Z|À÷ |À { )عاصفة شديدة الصوت، من الصرة )٢ ،

$þ’Îû 5Θ  {الباردة من الصِّر وهو الربد، هي : وقيل. وهي الصيحة −ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ { )قرأ ابن )٣ ،

بسكون احلاء، وقرأ اآلخرون بكسرها نكدات ) َنْحسات( كثري ونافع وأبو عمرو ويعقوب
أمسك اهللا عنهم املطر ثالث سنني ودامت الرياح : اكوقال الضح. مشئومات ذات حنوس
öΝßγ  {عليهم من غري مطر،  s)ƒ É‹ãΖÏj9 z># x‹tã Ä“ ÷“ Ïƒ ø: ’  {، أي عذاب اهلون والذل، )٤( } #$ Îû 

Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ü>#x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# 3“ t“ ÷z r& ( { )أشد إهانة )٥ ،}  öΝèδ uρ Ÿω tβρç|ÇΖãƒ ∩⊇∉∪ { )٦(. 

]١٧ [}  $ ¨Β r&uρ ßŠθßϑ rO öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yγ sù { )بينا : ، دعوناهم، قاله جماهد، وقال ابن عباس)٧

≈çµ  {: دللناهم على اخلري والشر، كقوله: وقيل. هلم سبيل اهلدى uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# { )٨( ،

}  (#θ ™6 ys tFó™ $$ sù 4‘yϑ yè ø9$# ’ n?tã 3“ y‰çλù; öΝåκøEx‹yz  { فاختاروا الكفر على اإلميان )٩( } #$ r'sù èπ s)Ïè≈|¹ 

                                                 
 . ١٥: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٦: سورة فصلت آية) ٢(
 . ١٦: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٦: سورة فصلت آية) ٤(
 . ١٦: سورة فصلت آية) ٥(
 . ١٦: سورة فصلت آية) ٦(
 . ١٧: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٣: سورة اإلنسان آية) ٨(
 . ١٧: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٥ 

É># x‹yè ø9$# { )أي هلكة العذاب )١ ،}  Èβθçλù; ، أي ذي اهلون وهو الذي يهينهم، )٢( } #$

$  {وجيزيهم  yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç7Å¡õ3tƒ ∩⊇∠∪ { )٣(. 

]١٨،١٩ [}  $ oΨ ø‹¯gwΥuρ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∇∪ tΠöθ tƒ uρ ç|³ós ãƒ â!#y‰ôã r& «!$# ’ n< Î) 

Í‘$ ¨Ζ9$# { )نصب، وقرأ اآلخرون بالياء ) أعداء( بالنون،) حنشر( :، قرأ نافع ويعقوب)٤

ôΜ  {رفع أي جيمع إىل النار ) أعداء( ورفعها وفتح الشني ßγ sù tβθãã y—θãƒ ∩⊇∪ { )ساقون ، ي)٥

 .حيبس أوهلم على آخرهم ليتالحقوا: ويدفعون إىل النار، وقال قتادة والسدي

]٢٠ [}  # ¨L ym #sŒÎ) $ tΒ $ yδρ â!% y` { )جاءوا النار )٦ }  y‰Íκy− öΝÍκö n= tã öΝßγ ãèôϑ y™ öΝèδ ã≈ |Áö/r&uρ 

Νèδ ßŠθè= ã_ uρ { )أي بشراهتم، )٧ ،}  $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊃∪ { )اعة، وقال السدي ومج)٨ :

 .تنطق جوارحهم مبا كتمت األلسن من عملهم: وقال مقاتل. املراد باجللد الفروج
 ...قوله تعاىل َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء

]٢١ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )يعين الكفار الذين حيشرون إىل النار، )٩ ،}  öΝÏδ ÏŠθ è= ß∨Ï9 zΝÏ9 

öΝ›?‰ Îγ x© $ oΨø‹n= tã ( (#þθä9$ s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“ Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ ä. &ó x« { )وقال اهللا . ، مت الكالم هاهنا)١٠

                                                 
 . ١٧: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٧: سورة فصلت آية) ٢(
 . ١٧: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٩ ، ١٨:  اآليتان سورة فصلت) ٤(
 . ١٩: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٢٠: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٢٠: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٢٠: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٢١: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٢١: سورة فصلت آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٦ 

uθ  {تعاىل،  èδ uρ öΝä3s)n= s{ tΑ̈ρ r& ;ο §tΒ { )وليس هذا من جواب اجللود، )١ ،}  Ïµ ø‹s9Î)uρ tβθ ãèy_ öè? 

∩⊄⊇∪ { )٢(. 

]٢٢ [}  $ tΒ uρ óΟçFΖä. tβρ çÏItG ó¡n@ { )وقال .  عند أكثر أهل العلم-تستخفون : ، أي)٣

β  {. تظنون: ادةوقال قت. تتقون: جماهد r& y‰pκô¶ tƒ öΝä3ø‹n= tæ ö/ä3ãèøÿ xœ Iω uρ öΝä.ã≈ |Á ö/r& Ÿω uρ öΝä.ßŠθ è=ã_ 

Å3≈ s9uρ óΟçF⊥ oΨ sß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ #ZÏWx. $ £ϑ ÏiΒ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊄⊄∪ { )٤(. 

ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψ  {: قوله تعاىل] ٢٣[ sß “ Ï% ©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ä3În/tÎ/ ö/ä31 yŠö‘ r& { )أهلككم، أي)٥ ، :

  {طرحكم يف النار، : قال ابن عباس. ظنكم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون، أرداكم
ΝçG ós t6 ô¹ r'sù zÏiΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø:  : مث أخرب عن حاهلم فقال)٦( } ∪⊃⊅∩ #$

]٢٤ [}  β Î* sù (#ρçÉ9 óÁ tƒ â‘$ ¨Ψ9$$ sù “ Yθ ÷WtΒ öΝçλ°; ( { )٧( ،مسكن هلم ،}  βÎ)uρ 

(#θ ç6 ÏG ÷ètG ó¡o„ { )يسترضوا وطلبوا العتىب، )٨ ،}  $ yϑ sù Νèδ zÏiΒ tÎ6 tG ÷è ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ { )املرضني، )٩ ،

أعتبين فالن أي أرضاين بعد إسخاطه : واملعتب الذي قبل عتابه وأجيب إىل ما سأل، يقال
 .إياي، واستعتبه طلبت منه أن يعتب أي يرضى

                                                 
 . ٢١: سورة فصلت آية) ١(
 . ٢١: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٢٢: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٢٢: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٢٣: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٢٣: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٢٤: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٢٤: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٢٤: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٧ 

]٢٥ [}  * $ uΖôÒ ¨Šs% uρ óΟçλm; { )وقال . هيأنا: ، أي بعثنا ووكلنا، وقال مقاتل)١

$!u  {. سببنا هلم: الزجاج tΡtè% { )نظراء من الشياطني حىت أضلوهم، )٢ ،}  (#θ ãΖ−ƒ t“ sù Μçλm; 

$ ¨Β t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& { )من أمر الدنيا حىت آثروه على اآلخرة، )٣ ،}  $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz { )ن ، م)٤

ym,¨  {أمر اآلخرة فدعوهم إىل التكذيب به وإنكار البعث،  uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ ãΑöθ s)ø9$# þ’ Îû 5ΟtΒ é& { )٥( 
=ô‰s% ôMn  {مع أمم  yz ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% zÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( óΟßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ% x. t ÎÅ£≈ yz ∩⊄∈∪ { )٦( 

]٢٦ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )من مشركي قريش، )٧ ،}  Ÿω (#θ ãè yϑ ó¡n@ #x‹≈ oλÎ; 

Èβ#uöà)ø9$# (#öθ tóø9$#uρ ÏµŠÏù { )يعين الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إىل : ، قال ابن عباس)٨

والغوا فيه :  قال جماهد.إذا رأيتم حممدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. بعض
: وقال السدي. أكثروا الكالم فيختلط عليه ما يقول: وقال الضحاك. بالُْمكاء والصفري
=ä3ª/÷  {. صيحوا يف وجهه yè s9 tβθç7Î= øó s? ∩⊄∉∪ { )حممدا على قراءته)٩ ،. 

]٢٧ [}  £s)ƒ É‹ãΖn= sù t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $ \/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© öΝåκ̈]tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ r&uθ ó™ r& “ Ï%©!$# { )يعين )١٠ ،

θ#)  {بأسوأ الذي، أي بأقبح الذي،  çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )يف الدنيا وهو الشرك باهللا)١ ،. 
                                                 

 . ٢٥: سورة فصلت آية) ١(
 . ٢٥: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٢٥: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٢٥: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٢٥: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٢٥: لت آيةسورة فص) ٦(
 . ٢٦: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٢٦: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٢٦: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٢٧: سورة فصلت آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٨ 

]٢٨ [}  y7 Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت من العذاب الشديد، )٢ ،}  â!#t“ y_ Ï!#y‰ôã r& 

$‘â  {: ، مث بني ذلك اجلزاء فقال)٣( } #$!» ¨Ψ9$# ( { )أي هو النار، ،)٤ }  öΝçλm; 

$ pκ Ïù { )أي يف النار، )٥ ،}  â‘# yŠ Ï$ ù#èƒ ø: “L!#t  {، دار اإلقامة ال انتقال منها، )٦( } ) #$ y_ $ oÿ Ï3 

(#θ çΡ% x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβρß‰ys øgs† ∩⊄∇∪ { )٧(. 

]٢٩ [}  tΑ$ s% uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 { )أي يف النار يقولون، )٨ ،}  !$ uΖ−/u‘ $ tΡÍ‘ r& È ø s% ©!$# 

$ tΡξ |Ê r& zÏΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ { )ا ـم الذي قتل أخاه ألهنما سنَّ، يعنون إبليس وقابيل بن آد)٩

$  {املعصية،  yϑ ßγ ù= yèøgwΥ |M øt rB $ uΖÏΒ#y‰ø% r& { )يف النار )١٠ ،}  $ tΡθ ä3u‹Ï9 zÏΒ tÎ= xó™ F{$# 

∩⊄∪ { )ليكونا أشد عذابا منا: قال ابن عباس. ، ليكونا يف الدرك األسفل من النار)١١. 

                                                                                                                                            
 . ٢٧: سورة فصلت آية) ١(
 . ٢٨: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٢٨: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٢٨: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٢٨: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٢٨: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٢٨:  سورة فصلت آية)٧(
 . ٢٩: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٢٩: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٢٩: سورة فصلت آية) ١٠(
 . ٢٩: سورة فصلت آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٤٩ 

قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتَنزَّلُ َعلَْيِهُم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا 
 ...ُنواَتْحَز

 }  ¨βÎ) š قوله] ٣٠[ Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ ، سئل أبو بكر )١( } #$

 عمر بن وقال. أن ال تشرك باهللا شيئا:  عن االستقامة فقال-رضي اهللا تعاىل عنه-الصديق 
وقال .  االستقامة أن تستقيم على األمر والنهي، وال تروغ روغان الثعلب اخلطاب

: وقال ابن عباس.  أدوا الفرائض وقال علي.  أخلصوا العمل هللا عثمان بن عفان
استقاموا على أمر اهللا تعاىل فعملوا بطاعته : وقال احلسن. استقاموا على أداء الفرائض

استقاموا على شهادة أن ال إله إال اهللا حىت حلقوا : قال جماهد وعكرمةو. واجتنبوا معصيته
∴ãΑ̈”t  {باهللا  tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )وقال قتادة ومقاتل. عند املوت: ، قال ابن عباس)٢ :

عند املوت : البشرى تكون يف ثالثة مواطن: قال وكيع بن اجلراح.  من قبورهمإذ قاموا
ω  {. ويف القرب وعند البعث r& (#θèù$ sƒ rB { )ال ختافوا على ما : وقال جماهد. ، من املوت)٣

Ÿω  {. مر اآلخرةتقدمون عليه من أ uρ (#θ çΡt“ øt rB { )على ما خلفتم من أهل وولد، فإنا )٤ ،

ال ختافوا وال حتزنوا على ذنوبكم فإين : وقال عطاء بن أيب رباح. خنلفكم يف ذلك كله
ρ#)  {أغفرها لكم،  ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψpgø: $$ Î/  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθ è? ∩⊂⊃∪ { )٥(. 

]٣١ [}  ßøt wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& { )حنن : ، تقول هلم املالئكة الذين ترتل عليهم بالبشارة)٦

’  {أولياؤكم أنصاركم وأحباؤكم،  Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( { )أي يف الدنيا )١ ،
                                                 

 . ٣٠: سورة فصلت آية) ١(
 . ٣٠: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٣٠: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٣٠: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٣٠: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٣١: سورة فصلت آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٠ 

تقول املالئكة حنن احلفظة الذين كنا معكم يف الدنيا، وحنن :  السديقال. واآلخرة
$ öΝä3s9uρ  {. أولياؤكم يف اآلخرة يقولون ال نفارقكم حىت تدخلوا اجلنة yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ 

öΝä3Ý¡àΡr& { )من الكرامات واللذات، )٢ ،}  öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù { )يف اجلنة )٣ ،}  $ tΒ tβθãã £‰s? 

 .، تتمنون)٤( } ∪⊆⊃∩

]٣٢،٣٣ [}  Zωâ“ çΡ { )رزقا، )٥ }  ôÏiΒ 9‘θ àxî 8ΛÏm §‘ ∩⊂⊄∪ ôtΒ uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ 

’ n< Î) «!$# { )إىل طاعته، )٦ ،}  Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )قال )٧ ،

هو املؤمن : وقال احلسن.  دعا إىل شهادة أن ال إله إال اهللا هو رسول اهللا. ابن سريين
: يه، وعمل صاحلا يف إجابته، وقالالذي أجاب اهللا يف دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب إل

هو . وقال عكرمة. أرى هذه اآلية نزلت يف املؤذنني: وقالت عائشة. إنين مع املسلمني
وقال قيس بن . املؤذن أبو إمامة الباهلي، وعمل صاحلا صلى ركعتني بني األذان واإلقامة

 .هو الصالة بني األذان اإلقامة: أيب حازم

 }  Ÿω قوله] ٣٤[ uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ|¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 { )هاهنا ) ال( :، قال الفراء)٨

ال تستوي احلسنة والسيئة، يعين الصرب والغضب، واحللم واجلهل، والعفو : صلة، معناه

                                                                                                                                            
 . ٣١: سورة فصلت آية) ١(
 . ٣١: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٣١: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٣١: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٣٢: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٣٣ ، ٣٢: سورة فصلت اآليتان ) ٦(
 . ٣٣: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٣٤: سورة فصلت آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥١ 

ôìsù÷Š$#   {. واإلساءة ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )قال ابن عباس أمر بالصرب عند الغضب، )١ ،

*sŒÎ#  {. وباحللم عند اجلهل، وبالعفو عند اإلساءة sù “ Ï%©!$# y7 uΖ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/uρ ×ο uρ≡y‰tã { )يعين )٢ ،

çµ…  {إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة،  ¯Ρr( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym 

نزلت يف أيب سفيان بن حرب، : قال مقاتل بن حيان.  والقريب، كالصديق)٣( } ∪⊇⊃∩

 مث  وذلك أنه الن للمسلمني بعد شدة عداوته باملصاهرة اليت حصلت بينه وبني النيب
 .أسلم فصار وليا باإلسالم، محيما بالقرابة

]٣٥ [}  $ tΒ uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ { )ة، ـة باحلسنـع السيئـ، ما يلقى هذه اخلصلة وهي دف)٤

}  ω Î) t Ï% ©!$# (#ρ çy9 $  {، على كظم الغيظ واحتمال املكروه، )٥( } ¹| tΒ uρ !$ yγ8¤)n= ãƒ ω Î) ρ èŒ 

>eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩⊂∈∪ { )احلظ العظيم اجلنة، أي ما يلقاها : ، يف اخلري والثواب، وقال قتادة)٦

 .إال من وجبت له اجلنة

]٣٦ [}  $ ¨Β Î)uρ y7 ¨Ζxî u”∴tƒ zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™$$ sù «!$$ Î/ ( …çµ̄ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# { )٧( ،

ÞΟŠ  {الستعاذتك وأقوالك،  Î= yè ø9$# ∩⊂∉∪ { )بأفعالك وأحوالك)٨ ،. 

                                                 
 . ٣٤: سورة فصلت آية) ١(
 . ٣٤: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٣٤: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٣٥: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٣٥: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٣٥: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٣٦: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٣٦: سورة فصلت آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٢ 

ôÏΒ  { :قوله] ٣٧[ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ã≅ øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àf ó¡n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ 

Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “ Ï% ©!$#  ∅ ßγ s)n= yz { )إمنا قال )١ ،}   ∅ ßγ s)n= yz { )بالتأنيث ألنه )٢ 

  {أجراها على طريق مجع التكسري، ومل جيرها على طريق التغليب للمذكر على املؤنث، 
β Î) öΝçFΖà2 çν$ −ƒ Î) šχρ ß‰ç7÷è s? ∩⊂∠∪ { )٣(. 

]٣٨ [}  Èβ Î* sù (#ρ çy9 ò6tFó™ t  {، عن السجود، )٤( } #$ Ï% ©!$$ sù y‰Ψ Ïã y7În/u‘ { )يعين )٥ ،

tβθßs  {املالئكة  Îm7|¡ç„ …çµ s9 È≅ øŠ©9$$ Î/ Í‘$pκ̈]9$# uρ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑ t↔ ó¡o„ ) ∩⊂∇∪ { )لون وال يفترون ال مي)٦. 

 ...قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً فَِإذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت
]٣٩ [}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u { )دالئل قدرته، )٧ ،}  y7 ¯Ρr& “ ts? uÚö‘ F{$# Zπ yè Ï±≈ yz { )يا )٨ 

*sŒÎ#!  {بسة غرباء ال نبات فيها،  sù $ uΖø9t“Ρr& $ pκö n= tæ u!$ yϑ ø9$# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘ uρ 4 ¨β Î) ü“ Ï% ©!$# $ yδ$ u‹ôm r& Ç‘ós ßϑ s9 

#’ tAöθ yϑ ø9$# 4 …çµ̄ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊂∪ { )٩(. 

]٤٠ [}  ¨β Î) t Ï%©!$# tβρß‰Ås ù= ãƒ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u { )مييلون عن احلق يف أدلتنا، قال جماهد)١٠ ، :

قال . يكذبون يف آياتنا: قال قتادة. يلحدون يف آياتنا باملكاء والتصدية واللغو واللغط
                                                 

 . ٣٧: سورة فصلت آية) ١(
 . ٣٧: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٣٧: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٣٨: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٣٨: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٣٨: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٣٩: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٤٠: سورة فصلت آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٣ 

Ÿω tβöθ  {. نزلت يف أيب جهل: قال مقاتل. يعاندون ويشاقون: السدي xøƒ s† !$ uΖø‹n= tã 3 yϑ sùr& 

4’ s+ù= ãƒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# { )وهو أبو جهل، )١ ،}  îöyz Πr& ̈Β þ’ ÎAù'tƒ $ YΖÏΒ#u tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 { )قيل)٢ ، :

=θè#)  {. عمار بن يا سر: وقيل. عثمان: وقيل. هو محزة uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( { )أمر هتديد )٣ ،

çµ…  {ووعيد،  ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? îÅÁ t/ ∩⊆⊃∪ { )عامل فيجازيكم به)٤ ،. 

]٤١ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ìø.Ïe%! $$ Î/ { )بالقرآن، )٥ ،}  $ £ϑ s9 öΝèδ u!% y` ( { )مث أخذ )٦ ،

، على تقدير الذين كفروا بالذكر )إن الذين كفروا( :يف وصف الذكر وترك جواب
š  {: خربه قوله من بعد: وقيل. جيازون بكفرهم Í×¯≈ s9'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3¦Β 7‰‹Ïè t/ 

∩⊆⊆∪ { )٧( ،}  …çµ ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ { )رضي اهللا -، قال الكليب عن ابن عباس )٨

 . فال جيد الباطل إليه سبيال أعزه اهللا: قال قتاده: كرمي على اهللا: -عنهما

›ω Ïµ  {: وهو قوله] ٤٢[ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ôÏΒ Ïµ Ïù= yz ( { )قال قتادة )٩ ،

: قال احلجاج. ان ال يستطيع أن يغريه أو يزيد فيه أو ينقص منهالباطل هو الشيط: والسدي
معناه أنه حمفوظ من أن ينقص منه، فيأتيه الباطل من بني يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من 

ال يأتيه التكذيب من : وقال مقاتل. الباطل الزيادة والنقصان: خلفه، وعلى هذا معىن

                                                 
 . ٤٠: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٠: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٤٠: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤٠: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤١: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٤١: فصلت آيةسورة ) ٦(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٤١: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٤٢: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٤ 

ƒ≅×  {. ه كتاب فيبطلهالكتب اليت قبله، وال جييء من بعد Í”∴s? ôÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ { )١( ،

 . على تكذيبهم مث عّزى نبيه

$  {: فقال] ٤٣[ ¨Β ãΑ$ s)ãƒ y7 s9 { )من األذى، )٢ ،}  ω Î) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹Ï% È≅ ß™ ”= Ï9 ÏΒ y7Î= ö7s% 

 ، يقول إنه قد قيل لألنبياء والرسل قبلك ساحر كما يقال لك، وكُذِّبوا كما)٣( } 4

βÎ) y7¨  {كذبت،  −/u‘ ρä% s! ;ο tÏøó tΒ { )ملن تاب وآمن بك )٤ ،}  ρ èŒuρ A>$s)Ïã 5ΟŠ Ï9r& 

 .، ملن أصر على التكذيب)٥( } ∪⊃⊇∩

]٤٤ [}  öθs9uρ çµ≈ oΨù= yè y_ { )اس، ـرؤه على النـ، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تق)٦

}  $ ºΡ#uöè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& { )بغري لغة العرب، )٧ ،}  (#θä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( { )هال )٨ ،

Ïϑ‘@  {بينت آياته بالعربية حىت نفهمها،  ygõƒ −#u @’Î1ttã uρ 3 { )يعين أكتاب أعجمي )٩ ،

املرتل عليه عريب : ورسول عريب؟ وهذا استفهام على وجه اإلنكار، أي أهنم كانوا يقولون
 .واملرتل أعجمي
كان يدخل على يسار غالم عامر بن احلضرمي،   وذلك أن رسول اهللا: قال مقاتل

إمنا يعلمه يسار فضربه سيده، : وكان يهوديا أعجميا، يعين أبا فكيهة، فقال املشركون

                                                 
 . ٤٢: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٣: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٤٣: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤٣: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤٣: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٥ 

  {: هو يعلمين، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية: إنك تعلم حممدا، فقال يسار: وقال
ö≅ è% { )يا حممد )١ ،}  uθ èδ { )يعين القرآن، )٢ ،}  šÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u ” W‰èδ Õ!$ xÏ© uρ 

%šÏ  {شفاء من األوجاع، :  ملا يف القلوب، وقيل)٣( } ) ©!$#uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ þ’ Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u 

Öø% uρ uθ èδ uρ óΟÎγ öŠn= tæ ‘·ϑ tã 4 { )عن القرآن وصموا عنه فال ينتفعون به، عموا: ، قال قتادة)٤ 

}  š Í×¯≈ s9'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3¦Β 7‰‹Ïèt/ ∩⊆⊆∪ { )أي أهنم ال يسمعون وال يفهمون كما )٥ ،

هذا مثل لقلة انتفاعهم مبا يوعظون به أن من دعي من مكان بعيد مل يسمع ومل يفهم، و
 .كأهنم ينادون من حيث ال يسمعون

]٤٥ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u  y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# y#Î= çG ÷z $$ sù Ïµ‹ Ïù 3 { )فمصدق ومكذب كما )٦ ،

Ÿω  {تابك، اختلف قومك يف ك öθ s9uρ ×π yϑÎ= Ÿ2 ôM s)t7y™ ÏΒ š Îi/¢‘ { )يف تأخري العذاب )٧ ،

z  {عن املكذبني بالقرآن،  ÅÓà)s9 öΝßγ oΨ ÷t/ 4 { )لفرغ من عذاهبم وعجل إهالكهم، )٨ ،}  
öΝßγ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷ΖÏiΒ { )من صدقك، )٩ ،}  5=ƒ ÌãΒ ∩⊆∈∪ { )موقع هلم الريبة)١٠ ،. 

                                                 
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٤٥: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٤٥: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٤٥: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٤٥: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٤٥: سورة فصلت آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٥٦ 

]٤٦ [}  ô̈Β Ÿ≅ÏΗ xå $ [s Î=≈ |¹ Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ôtΒ uρ u!$ y™ r& $ yγ øŠn= yè sù 3 $ tΒ uρ y7 •/u‘ 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù=Ïj9 

∩⊆∉∪ { )١(. 

 ...قوله تعاىل ِإلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَكَْماِمَها
]٤٧ [}  * Ïµ ø‹s9Î) –Štãƒ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# 4 { )عنها مردود إليه ال ، أي علمها إذا سئل)٢ 

$  {يعلمه غريه،  tΒ uρ ßl ãøƒ rB ÏΒ ;N≡tyϑ rO ôÏiΒ $ yγ ÏΒ$ yϑø.r& { )ِكمٌّ :  أوعيتها واحدها)٣}  $ tΒ uρ 

ã≅ Ïϑøt rB ôÏΒ 4 s\Ρé& Ÿω uρ ßìŸÒ s? ω Î) Ïµ Ïϑ ù= ÏèÎ/ 4 { )يرد إليه علم الساعة كما : ، إال بإذنه، يقول)٤

tΠöθ  {يرد إليه علم الثمار والنتاج  tƒ uρ öΝÍκ‰ ÏŠ$ uΖãƒ { )ينادي اهللا املشركني، )٥ ،}  t ø r& 

“ Ï!$ Ÿ2 uà° { )الذين كنتم تزعمون أهنا آهلة، )٦ ،}  (#þθ ä9$ s% { )يعين املشركني، )٧ ،}  
y7≈̄ΡsŒ# u { )أعلمناك، )٨ ،}  $ tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ÏΒ 7‰ŠÍκy− ∩⊆∠∪ { )أي من شاهد بأن لك شريكا )٩ ،

 .ملا عاينوا العذاب تربءوا من األصنام

]٤٨ [}  ¨≅ |Ê uρ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθãã ô‰tƒ { )يعبدون، )١٠ ،}  ÏΒ ã≅ö6 s% ( { )يف )١ 

θ#)  {الدنيا،  ‘Ζsßuρ { )أيقنوا، )٢ ،}  $ tΒ Μ çλm; ÏiΒ <ÈŠÏt ¤Χ ∩⊆∇∪ { )مهرب)٣ ،. 
                                                 

 . ٤٦: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٤٧: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٤٨: فصلت آيةسورة ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي
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]٤٩ [}  ω ãΝt↔ ó¡o„ ß≈ |¡ΡM}$# { )ال ميل الكافر، )٤ ،}  ÏΒ Ï!% tæßŠ Îöy‚ ø9$# { )يزال  ال)٥ 

  {، الشدة والفقر، )٦( } βÎ)uρ çµ¡¡¨Β •¤³9$#  {يسأل ربه اخلري، يعين املال والغىن والصحة، 
Ó¨θä↔ u‹sù { )من روح اهللا، )٧ ،}  ÔÞθ ãΖs% ∩⊆∪ { )من رمحته)٨ ،. 

]٥٠ [}  ÷ È⌡s9uρ çµ≈oΨ ø% sŒr& Zπ tΗ ôqy‘ $ ¨ΨÏiΒ { )آتيناه خريا وعافية وغىن، )٩ ،}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ u!#§ŸÑ 

çµ ÷G ¡¡tΒ { )من بعد شدة وبالء أصابته، )١٠ ،}  £s9θ à)uŠs9 #x‹≈ yδ ’ Í< { )أي بعملي وأنا )١١ ،

$!  {حمبوب هبذا،  tΒ uρ àßr& sπ tã$¡¡9$# Zπ yϑ Í←!$ s%  È⌡s9uρ àM ÷èÅ_ •‘ 4’ n< Î) þ’ În1u‘ ¨β Î) ’Í< …çν y‰Ψ Ïã 4 o_ó¡ßs ù= s9 

، يقول هذا الكافر لست على يقني من البعث، فإن كان األمر على ذلك، )١٢( } 4

ورددت إىل ريب إن يل عنده للحسىن، أي اجلنة أي كما أعطاين يف الدنيا سيعطيين يف 

                                                                                                                                            
 . ٤٨: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٨: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٤٨: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٤٩: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٤٩: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٤٩: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٤٩: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٤٩: سورة فصلت آية) ٨(
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ٩(
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ١٠(
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ١١(
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي
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¨  {. اآلخرة sÎm6 t⊥ ãΨ n= sù t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ (#θ è= Ïϑ tã { )رضي اهللا عنهما-، قال ابن عباس )١- :

Νßγ  {لنوقفنهم على مساوئ أعماهلم،  ¨Ψ s)ƒ É‹ãΖs9uρ ôÏiΒ A># x‹tã 7á‹Î= xî ∩∈⊃∪ { )٢(. 

]٥١ [}  !#sŒÎ)uρ $ uΖôϑ yè ÷Ρr& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# uÚtôã r& $ t↔ tΡuρ Ïµ Î7ÏΡ$ pg¿2 #sŒÎ)uρ çµ ¡¡tΒ •¤³9$# ρ ä‹sù >!$ tã ßŠ 

<Ùƒ Ìtã ∩∈⊇∪ { )أطال فالن : والعرض يف الكثرة، يقال، كثري، والعرب تستعمل الطول )٣

 .الكالم والدعاء وأعرض، أي أكثر

]٥٢ [}  ö≅ è% óΟçF÷ƒ u u‘ r& βÎ) tβ% Ÿ2 { )هذا القرآن )٤ ،}  ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# §ΝèO Λän öxŸ2 Ïµ Î/ 

ôtΒ ‘≅ |Ê r& ô£ϑ ÏΒ uθ èδ ’Îû ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ { )خالف للحق بعيد عنه أي فال أحد أضل )٥ ،

 .منكم

]٥٣ [}  óΟÎγƒ Îã∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u ’Îû É−$ sùFψ$# { )يعين : -رضي اهللا عنهما-، قال ابن عباس )٦

¦þ’Îûuρ öΝÍκÅ  {. منازل األمم اخلالية àΡr& { )ق يف اآلفا: وقال قتادة. ، بالبالء واألمراض)٧

يف : وقال جماهد واحلسن والسدي والكليب. يعين وقائع اهللا يف األمم، ويف أنفسهم يوم بدر
4®L  {.  واملسلمني، ويف أنفسهم فتح مكة اآلفاق ما يفتح من القرى على حممد ym 

t ¨t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ̄Ρr& ‘,pt ø: . القرآن يتبني هلم أنه من عند اهللا: وقيل. ، يعين دين اإلسالم)٨( } 3 #$

                                                 
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ١(
 . ٥٠: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٥١: سورة فصلت آية) ٣(
 . ٥٢: سورة فصلت آية) ٤(
 . ٥٢: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ٦(
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ٧(
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ٨(
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يف اآلفاق : وقال عطاء وابن زيد.  يتبني هلم أنه مؤيد من قبل اهللا تعاىل حممد: وقيل
يعين أقطار السماء واألرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات واألشجار واألهنار، ويف 

öΝs9uρ  {. م من لطيف الصنعة وبديع احلكمة، حىت يتبني هلم أنه احلقأنفسه r& É#õ3tƒ y7 În/tÎ/ 

…çµ ¯Ρr& 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩∈⊂∪ { )أومل يكف بربك ألنه على كل شيء: ، قال مقاتل)١ 

 .شهيد شاهد ال يغيب عنه شيء

]٥٤ [}  Iω r& öΝåκ̈ΞÎ) ’Îû 7πtƒ öÏΒ ÏiΒ Ï!$ s)Ïj9 óΟÎγ În/u‘ 3 { )يف شك من البعث، )٢ ،}  Iω r& …çµ ¯ΡÎ) 

Èe≅ ä3Î/ &ó x« 8ÝŠÏt ’Χ ∩∈⊆∪ { )أحاط بكل شيء علما)٣ ،. 

                                                 
 . ٥٣: سورة فصلت آية) ١(
 . ٥٤: سورة فصلت آية) ٢(
 . ٥٤: سورة فصلت آية) ٣(
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 سورة الشورى) ٤٢(
 ...قوله تعاىل حم عسق كَذَِلَك ُيوِحي ِإلَْيَك َوِإلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعِزيُز الَْحِكيُم

] ٢، ١ [}  $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã ∩⊄∪ { )سئل احلسني بن الفضل ِلَم ُيقَطِّع حم عسق )١ ،

ألهنا سور أوائلها حم فجرت جمرى نظائرها فكان حم مبتدأ : ومل ُيقطِّع كهيعص؟ فقال
. وعسق خربه، وألهنما ُعدَّا آيتني، وأخواهتا مثل كهيعص املص املر عدت آية واحدة

وف التهجي ال غري، ألن أهل التأويل مل خيتلفوا يف كهيعص وأخواهتا أهنا حر: وقيل
حم أي : معناها: واختلفوا يف حم فأخرجها بعضهم من حيز احلروف وجعلها فعال، وقال

ح حلمه، م :  أنه قال-رضي اهللا عنهما-قضي ما هو كائن، وروى عكرمة عن ابن عباس 
وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أيب . جمده، ع علمه، س سناؤه، ق قدرته، أقسم اهللا هبا

ب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، م ملك يتحول من قوم إىل ح حر: رباح
قوم، ع عدو لقريش يقصدهم، س سيئ يكون فيهم، ق قدرة اهللا النافذة يف خلقه، وروي 

ليس من نيب صاحب كتاب إال وقد أوحيت :  أنه قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس 
 .إليه حم عسق

y7  {: فلذلك قال] ٣[ Ï9≡x‹x. û Çrθ ãƒ y7 ø‹s9Î) { )بفتح احلاء ) يوحى( ، وقرأ ابن كثري)٢

’  {، )أوحينا إليك( :وحجته قوله n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ y7 Î=ö7s% { )وعلى هذه القراءة قوله)٣ ، :

}  ª!$# â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: اهللا العزيز : من يوحي؟ فقيل: ، تبيني للفاعل كأنه قيل)٤( } ∪⊃∩ #$

 الذين من قبلك اهللا العزيز بكسر احلاء، إليك وإىل) يوحي( احلكيم، وقرأ اآلخرون
 .يريد أخبار الغيب: -رضي اهللا عنهما-قال عطاء عن ابن عباس . احلكيم

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة الشورى اآليتان ) ١(
 . ٣: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٣: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٣: سورة الشورى آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي
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]٥، ٤ [}  …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# ãΛÏàyè ø9$# ∩⊆∪ ßŠ% s3s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

šχ ö©ÜxtG tƒ ÏΒ £Îγ Ï% öθ sù 4 { )أي كل واحدة منها تتفطر فوق اليت تليها من قول )١ ،

x‹sƒ  {: املشركني ªB$# ª!$# #V$ s!uρ 3 { )نظريه يف سورة مرمي)٢  :}  (#θ ä9$ s% uρ x‹sƒ ªB$# ß≈ oΗ ÷q§9$# #V$ s!uρ 

∩∇∇∪ ô‰s)©9 ÷Λä ÷∞Å_ $ º↔ ø‹x© #tŠÎ) ∩∇∪ ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# tβö©ÜxtG tƒ çµ÷ΖÏΒ { )٣( .}  èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθ ßs Îm7|¡ç„ 

Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ šχρ ãÏøó tFó¡o„ uρ yϑ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 { )من املؤمنني، )٤ ،}  Iω r& ¨βÎ) ©!$# uθ èδ â‘θ àtó ø9$# 

ãΛ Ïm §9$# ∩∈∪ { )٥( 

]٦ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ª!$# îáŠÏym öΝÍκö n= tã { )حيفظ أعماهلم )٦ ،

$!  {وحيصيها عليهم ليجازيهم هبا،  tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅Š Ï.uθ Î/ ∩∉∪ { )مل يوكلك اهللا عليهم )٧ ،

 .حىت تؤخذ هبم

]٧ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ { )مثل ما ذكرنا، )٨ ،}  !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) $ ºΡ#uöè% $ |‹Î/ttã u‘ É‹Ψ çGÏj9 ¨Πé& 

3“ tà)ø9$# { )مكة يعين أهلها، )٩ ،}  ôtΒ uρ $ oλm; öθ ym { )يعين قرى األرض كلها، )١٠ ،}  

                                                 
 . ٥ ، ٤: سورة الشورى اآليتان ) ١(
 . ١١٦: سورة البقرة آية) ٢(
 . ٩٠ : ٨٨سورة مرمي اآليات من ) ٣(
 . ٥: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٥: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٦: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٦: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٧: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٧: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٧: سورة الشورى آية) ١٠(
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u‘ É‹Ζè?uρ tΠöθ tƒ Æìôϑ pgø:  أي تنذرهم بيوم اجلمع وهو يوم القيامة جيمع اهللا األولني )١( } #$

Ÿω |=÷ƒ  {واآلخرين وأهل السماوات واألرضني،  u‘ ÏµŠ Ïù 4 { )ال شك يف اجلمع أنه )٢ ،

ƒ,×  {كائن مث بعد اجلمع يتفرقون  Ìsù ’ Îû Ïπ̈Ψ pgø: ƒ,×  { فضل من اهللا، )٣( } #$ Ìsùuρ ’Îû ÎÏè ¡¡9$# 

 .عّز وجلّ- عدل من اهللا )٤( } ∪∠∩

öθ  {: قوله تعاىل] ٨[ s9uρ u!$ x© ª!$# öΝßγ n= yè pgm: Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ { )رضي -، قال ابن عباس )٥

öθ  {: على ملة اإلسالم كقوله تعاىل: وقال مقاتل. على دين واحد: -اهللا عنهما s9uρ u!$ x© 

ª!$# öΝßγ yè yϑ yf s9 ’ n?tã 3“ y‰ßγ ø9$# 4 { )٦( ،}  Å3≈ s9uρ ã≅Åz ô‰ãƒ tΒ â!$ t±o„ ’Îû Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ 4 { )يف دين )٧ ،

tβθ  {اإلسالم،  çΗ Í>≈ ©à9$#uρ { )الكافرون، )٨ ،}  $ tΒ Μ çλm; ÏiΒ <c’ Í< uρ { )يدفع عنهم )٩ ،

Ÿω  {العذاب،  uρ AÅÁ tΡ ∩∇∪ { )مينعهم من النار)١٠ ،. 

                                                 
 . ٧: سورة الشورى آية) ١(
 . ٧: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٧: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٧:  سورة الشورى آية)٤(
 . ٨: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٣٥: سورة األنعام آية) ٦(
 . ٨: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٨: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٨: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٨: سورة الشورى آية) ١٠(
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]٩ [}  ÏΘr& (#ρ ä‹sƒ ªB$# { )بل اختذوا أي الكافرون، )١ ،}  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ { )أي من )٢ ،

$!u  {دون اهللا،  u‹Ï9÷ρ r& ( ª!$$ sù uθ èδ ’ Í< uθø9$# { )وليك يا : -هللا عنهمارضي ا-، قال ابن عباس )٣

uθ  {حممد وويل من اتبعك،  èδ uρ Ä ôv ä† 4’ tAöθ yϑ ø9$# uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩∪ { )٤(. 

]١٠ [}  $ tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« { )من أمر الدين، )٥ ،}  ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’ n<Î) «!$# 

، )٧( } #$!ãΝä3Ï9≡sŒ ª  {زيل الريب، ، يقضي فيه وحيكم يوم القيامة بالفصل الذي ي)٦( } 4

’  {الذي حيكم بني املختلفني هو  În1u‘ Ïµ ø‹n= tã àM ù= 2 uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩⊇⊃∪ { )٨(. 

قوله تعاىل فَاِطُر السََّماَواِت َوالْأَْرِض َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا َوِمَن الْأَْنَعاِم أَْزَواًجا 
 ...َيذَْرُؤكُْم ِفيِه

]١١ [}  ãÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Ÿ≅ yè y_ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& $ [_≡uρ ø— r& { )من مثل )٩ ،

zÏΒ  {إمنا قال من أنفسكم ألنه خلق حواء من ضلع آدم، : خلقكم حالئل، قيل uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# 

$ [_≡uρ ø— r& ( { )أصنافا ذكورا وإناثا )١٠ ،}  öΝä.äτ u‘ õ‹tƒ { )خيلقكم، )١١ ،}  ÏµŠ Ïù 4 { )١( ،

                                                 
 . ٩: سورة الشورى آية) ١(
 . ٩: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٩: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٩: ة الشورى آيةسور) ٤(
 . ١٠: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٠: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٠: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٠: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١١: سورة الشورى آية) ٩(
 . ١١: سورة الشورى آية) ١٠(
 . ١١: سورة الشورى آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٤ 

نسال بعد : قال جماهد. على هذا الوجه من اخللقة: وقيل. يف البطن: وقيل. أي يف الرحم
وقيل معناه يكثركم . يف مبعىن الباء أي يذرؤكم به: وقيل. نسل من الناس واألنعام

øŠs9 Ïµ§{  {. بالتزويج Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )مثل صلة أي ليس هو كشيء فأدخل املثل )٢ ،

β÷  {: للتوكيد، كقوله Î* sù (#θ ãΖtΒ#u È≅ ÷VÏϑÎ/ !$ tΒ ΛäΨ tΒ#u Ïµ Î/ { )الكاف صلة، جمازه: قيل، و)٣ :

uθ  {. ليس له نظري: -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس . ليس مثله شيء èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٤(. 

]١٢ [}  …çµ s9 ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )مفاتيح الرزق يف السماوات )٥ ،

äÝÝ¡ö6  {. املطر والنبات: قال الكليب. واألرض tƒ s−ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒ uρ 4 { )ألن )٦ 

çµ…  {مفاتيح الرزق بيده،  ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ >ó x« ×ΛÎ= tæ ∩⊇⊄∪ { )٧(. 

]١٣ [}  * tí uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $  {م، ـن لكـن وسـ، بي)٨( } #$ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ 

% [nθ çΡ { )يا حممد دينا واحداأوصيناك وإياه: قال جماهد. ، وهو أول أنبياء الشريعة)٩  .

}  ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7ø‹s9Î) { )من القرآن وشرائع اإلسالم، )١٠ ،}  $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة الشورى آية) ١(
 . ١١: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٣٧: سورة البقرة آية) ٣(
 . ١١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ١٢: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٢: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٢: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٩(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٥ 

4 y›θãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( { )حتليل احلالل وحترمي احلرام: ، واختلفوا يف وجه اآلية، فقال قتادة)١ .

مل يبعث اهللا نبيا إال أوصاه : وقال جماهد. حترمي األمهات والبنات واألخوات: وقال احلكم
هو : وقيل.  بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع هلمبإقام الصالة وإيتاء الزكاة واإلقرار هللا

β÷  {: هو ما ذكر من بعد وهو قوله: وقيل. التوحيد والرباءة من الشرك r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θ è% §xtG s? ÏµŠÏù 4 { )األنبياء كلهم بإقامة الدين واأللفة واجلماعة وترك الفرقة ، بعث اهللا)٢ 

uã9  {واملخالفة،  x. ’n?tã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) 4 { )من التوحيد ورفض األوثان مث )٣ ،

ª!$# û  {: قال É<tFøgs† Ïµ ø‹s9Î) tΒ â!$ t±o„ { )اء، ـ، يصطفي لدينه من عباده من يش)٤}  ü“ Ï‰öκu‰ uρ 

Ïµ ø‹s9Î) tΒ Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ { )ُيقِبل إىل طاعته)٥ ،. 

]١٤ [}  $ tΒ uρ (#þθ è% §xs? { )رضي اهللا -، يعين أهل األديان املختلفة، وقال ابن عباس )٦

ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è  {. يعين أهل الكتاب: -عنهما t/ $ tΒ ãΝèδ u!% y` ãΝù= Ïè ø9$# { )بأن الفرقة ضاللة )٧ ،

$  {ولكنهم فعلوا ذلك،  J‹øó t/ öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )يعين بغيا بينهم على : ، أي للبغي، قال عطاء)٨

 }  Ÿω حممد öθ s9uρ ×π yϑ Î= x. ôM s)t7y™ ÏΒ y7 Îi/¢‘ { )يف تأخري العذاب عنهم، )٩ ،}  #’ n< Î) 9≅y_ r& 

                                                 
 . ١٣: سورة الشورى آية) ١(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٣(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٤(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٦ 

‘wΚ |¡•Β { )وهو القيامة، )١ ،}  z ÅÓà)©9 öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )بني من آمن وكفر، يعين أنزل )٢ ،

βÎ)uρ zƒ¨  {كذبني يف الدنيا، العذاب بامل Ï% ©!$# (#θ èO Í‘ρé& |=≈ tG Å3ø9$# { )يعين اليهود والنصارى، )٣ 

}  .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ { )وقال قتادة. من بعد األمم اخلالية: ، أي من بعد أنبيائهم، وقيل)٤ :

’  {. معناه من قبلهم أي من قبل مشركي مكة Å∀ s9 7e7x© çµ ÷ΨÏiΒ 5=ƒ ÌãΒ ∩⊇⊆∪ { )ن ، أي م)٥

 .صلى اهللا عليه وسلم-حممد 

]١٥ [}  š Ï9≡s% Î#sù äí ÷Š$$ sù ( { )فالن ] إىل[، أي فإىل ذلك كما يقال دعوت )٦

™öΝÉ)tFó  {ولفالن، وذلك إشارة إىل ما وصى به األنبياء من التوحيد،  $#uρ !$ yϑŸ2 |NöÏΒ é& 

Ÿω  {، أي اثبت على الدين الذي أمرت به، )٧( } ) uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u!#uθ ÷δ r& ( ö≅ è% uρ àMΖtΒ#u !$ yϑ Î/ 

tΑt“Ρr& ª!$# ÏΒ 5=≈ tG Å2 ( { )أي آمنت بكتب اهللا كلها، )٨ }  ßNöÏΒ é&uρ tΑÏ‰ôã L{ ãΝä3uΖ÷ t/ 

ت أن ال أحيف عليكم أمر: -رضي اهللا عنهما-أن أعدل بينكم، قال ابن عباس ، )٩( } )

ألعدل بينكم يف مجيع األحوال واألشياء، : وقيل. بأكثر مما افترض اهللا عليكم من األحكام
}  ª!$# $ uΖš/u‘ öΝä3š/u‘ uρ ( !$ uΖs9 $ oΨ è=≈yϑ ôã r& öΝä3s9uρ öΝà6è=≈ yϑ ôãr& ( { )يعين إهلنا واحد وإن اختلفت )١٠ ،

                                                 
 . ١٤: سورة الشورى آية) ١(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٣(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٤(
 . ١٤: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٩(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٧ 

Ÿω sπ¤f  {أعمالنا فكل جيازى بعمله،  ãm { )ال خصومة، )١ ،}  $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ ( { )٢( ،

نسختها آية القتال، فإذا مل يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة مل يكن بينه وبني من ال جييب 
ª!$# ßìyϑ  {خصومة،  øgs† $ uΖoΨ ÷ t/ ( { )٣(صل القضاء، ، يف املعاد لف}  Ïµø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# 

∩⊇∈∪ { )٤(. 

قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب لَُه ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم 
 ...ْيِهْم غََضٌبَوَعلَ

]١٦ [}  t Ï% ©!$#uρ šχθ•_ !$ pt ä† ’Îû «!$# { )خياصمون يف دين اهللا تعاىل نبيه)٥ ،  وقال 

منكم، فهذه كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن خري : هم اليهود قالوا: قتادة
ÏΒ Ï‰÷è.  {. خصومتهم t/ $ tΒ |=ŠÉf çFó™ $# …ã& s! { )أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا )٦ ،

öΝßγ  {يف دينه لظهور معجزته،  çF̄gèo îπ ŸÒ Ïm# yŠ { )خصومتهم باطلة، )٧ ،}  y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 

öΝÍκö n= tã uρ Ò=ŸÒ xî öΝßγ s9uρ Ò># x‹tã î‰ƒ Ï‰x© ∩⊇∉∪ { )يف اآلخرة)٨ ،. 

]١٧ [}  ª!$# ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,pt ø: $$ Î/ tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 3 { )قال قتادة وجماهد ومقاتل)٩ ، :

اهللا رضي -قال ابن عباس . العدل، مسي العدل ميزانا ألن امليزان آلة اإلنصاف والتسوية

                                                 
 . ١٥: سورة الشورى آية) ١(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٥: يةسورة الشورى آ) ٣(
 . ١٥: سورة الشورى آية) ٤(
 . ١٦: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٦: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٦: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٦: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١٧: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٨ 

$  {. أمر اهللا تعاىل بالوفاء، وهنى عن البخس: -عنهما tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$ ¡¡9$# Ò=ƒ Ìs% 

وقايل . الوقت قريب: ، ومل يقل قريبة ألن تأنيثها غري حقيقي، وجمازه)١( } ∪∠⊆∩

 .إتياهنا قريب: الكسائي
:  الساعة ذات يوم وعنده قوم من املشركني، فقالوا تكذيبا ذكر النيب: قال مقاتل

 مىت تكون الساعة؟

≅ã  {: فأنزل اهللا هذه اآلية] ١٨[ Éf ÷è tG ó¡o„ $ pκÍ5 š Ï%©!$# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ $ pκÍ5 ( { )ظنا )٢ ،

š  {منهم أهنا غري آتية،  Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u tβθ à)Ïô±ãΒ { )أي خائفون، )٣ ،}  $ pκ÷]ÏΒ tβθßϑ n= ÷è tƒ uρ 

$ yγ ¯Ρr& ‘,pt ø: Iω  {، أهنا آتية ال ريب فيها، )٤( } 3 #$ r& ¨βÎ) t Ï%©!$# šχρ â‘$ yϑãƒ { )خياصمون )٥ 

’  {لشك، وقيل يدخلهم املرية وا Îû Ïπ tã$¡¡9$# ’Å∀ s9 ¤≅≈n= |Ê >‰‹Ïè t/ ∩⊇∇∪ { )٦(. 

]١٩ [}  ª!$# 7#‹ ÏÜs9 Íν ÏŠ$ t7Ïè Î/ { )حفي هبم: -رضي اهللا عنهما-بن عباس ، قال ا)٧ .

لطيف بالَبرِّ والفاجر حيث ال : قال مقاتل. رفيق. قال السدي. بار هبم: قال عكرمة
$!ä−ã—ötƒ tΒ â  {: يهلكهم جوعا مبعاصيهم، يدل عليه قوله t±o„ ( { )ن رزقه اهللا ، وكل م)٨

. قال جعفر بن حممد الصادق. من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء اهللا أن يرزقه

                                                 
 . ١٧: سورة الشورى آية) ١(
 . ١٨: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٨: سورة الشورى آية) ٣(
 . ١٨: رى آيةسورة الشو) ٤(
 . ١٨: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٨: سورة الشورى آية) ٦(
 . ١٩: سورة الشورى آية) ٧(
 . ١٩: سورة الشورى آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٦٩ 

أنه مل يدفعه : أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاين: أحدمها: اللطف يف الرزق من وجهني
uθ  {. إليك مرة واحدة èδ uρ ” Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yèø9$# ∩⊇∪ { )١(. 

]٢٠ [}  tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ìãƒ y^öym Íο tÅz Fψ$# { )الكسب، يعين من : ، احلرث يف اللغة)٢

“ŠÌ÷  {كان يريد بعمله اآلخرة،  tΡ …çµ s9 ’ Îû Ïµ ÏO öym ( { )بالتضعيف بالواحد عشرة إىل ما )٣ ،

tΒ  {شاء اهللا من الزيادة،  uρ šχ% x. ß‰ƒ Ìãƒ y^öym $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )يريد بعمله الدنيا، )٤ ،}  
Ïµ Ï?÷σçΡ $ pκ÷]ÏΒ { )أي نؤته بقدر ما قسم اهللا له، كما قال: ، قال قتادة)٥ :}  $ uΖù= ¤f tã …çµ s9 $ yγŠ Ïù 

$ tΒ â!$ t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ { )٦( .}  $ tΒ uρ …çµ s9 ’Îû Íο tÅz Fψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ ¯Ρ ∩⊄⊃∪ { )ألنه مل يعمل : )٧

 .لآلخرة

Πr& óΟßγ÷  {: اىلقوله تع] ٢١[ s9 (#àσ¯≈Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª!$# 

 ابن ، يعين كفار مكة، يقول أهلم آهلة سنوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا وقال)٨( } 4

Ÿω  {شرعوا هلم دينا غري دين اإلسالم، : -رضي اهللا عنهما-عباس  öθ s9uρ èπ yϑ Î=Ÿ2 

È≅ óÁxø9$# { )لوال أن اهللا حكم يف كلمة الفصل بني اخللق بتأخري العذاب عنهم إىل يوم )٩ ،

                                                 
 . ١٩: سورة الشورى آية) ١(
 . ٢٠: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٢٠: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٢٠: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٢٠: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٨: اإلسراء آيةسورة ) ٦(
 . ٢٠: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٢١: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٢١: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٠ 

≅È  {: ة، حيث قالالقيام t/ èπtã$ ¡¡9$# öΝèδ ß‰Ïãöθ tΒ { )١( ،}  z ÅÓà)s9 öΝæη uΖ÷ t/ 3 { )لفرغ من )٢ ،

β¨  {يا، عذاب الذين يكذبونك يف الدن Î)uρ šÏϑ Î=≈©à9$# { )٣(، 
öΝßγ  {املشركني،  s9 ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄⊇∪ { )رة، يف اآلخ)٤. 

]٢٢ [}  “ ts? šÏϑ Î=≈ ©à9$# { )املشركني يوم القيامة، )٥ ،}  šÉ)Ïô±ãΒ { )٦( ،

ϑ£$  {، وجلني ÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 uθ èδ uρ 7ìÏ%#uρ óΟÎγ Î/ 3 { )جزاء كسبهم وقع هبم، )٧ ،}  zƒ Ï% ©!$#uρ 

(#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ’ Îû ÏN$ |Ê ÷ρ u‘ ÏN$ ¨Ζyf ø9$# ( Μçλm; $ ¨Β tβρâ!$ t±o„ y‰Ψ Ïã öΝÎγ În/u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ xø9$# 

çÎ6 s3ø9$# ∩⊄⊄∪ { )٨(. 

ا أَْسأَلُكُْم قوله تعاىل ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَ
 ...َعلَْيِه أَْجًرا ِإلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى

]٢٣ [}  y7 Ï9≡sŒ “ Ï% çÅe³t6  {، ذكرت من نعيم اجلنة، )٩( } #$!© ãƒ ª!$# çν yŠ$ t7Ïã t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 3 { )فإهنم أهله، )١٠ ،}  ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 

                                                 
 . ٤٦: سورة القمر آية) ١(
 . ٢١: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٢١: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٢١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٢٢: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٢٢: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٢٢: ورة الشورى آيةس) ٧(
 . ٢٢: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧١ 

4’ n1öà)ø9$# 3 { )يعين أن حتفظوا قرابيت وتودوين وتصلوا : -رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس )١

ال أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إال أن حتفظوين يف قرابيت بيين : وقال عكرمة. رمحي
إال التقرب : اهللا، يقولهو القرىب إىل : وقال احلسن. وبينكم، وليس كما يقول الكذابون

معناه إال أن تودوا قرابيت : وقال بعضهم. إىل اهللا والتودد إليه بالطاعة والعمل الصاحل
ω  {: وقوله. وعتريت وحتفظوين فيهم Î) nο ¨Šuθ yϑ ø9$# ’ Îû 4’ n1öà)ø9$# 3 { )ليس باستثناء متصل )٢ ،

ولكين : باألول حىت يكون ذلك أجرا على مقابلة أداء الرسالة، بل هو منقطع، ومعناه
tΒ  {أذكركم املودة يف القرىب وأذكركم قرابيت منكم  uρ ô∃ÎtIø)tƒ ZπuΖ|¡ym ÷ŠÌ“ ¯Ρ …çµ s9 $ pκ Ïù $ ·Ζó¡ãm 

βÎ) ©!$# Ö‘θ¨  {، أي من يكتسب طاعة نزد له فيها حسًنا بالتضعيف، )٣( } 4 àxî { )٤( ،

î‘θ  {وب، ـللذن ä3x© ∩⊄⊂∪ { )للقليل حىت يضاعفها)٥ ،. 

]٢٤ [}  ÷Πr& tβθ ä9θ à)tƒ { )بل يقولون يعين كفار مكة، )٦ ،}  3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹x. ( 

β Î* sù Î* t±o„ ª!$# óΟÏFøƒ s† 4’ n?tã y7 Î7ù= s% 3 { )نربط على قلبك بالصرب حىت ال يشق : ، قال جماهد)٧

قرآن وما أتاك، يعين يطبع على قلبك فينسيك ال: عليك أذاهم، وقوهلم إنه مفتر، قال قتادة
  {: فأخربهم أنه لو افترى على اهللا كذبا لفعل به ما أخرب عنه يف هذه اآلية، مث ابتدأ فقال

ßx ôϑ tƒ uρ ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9$# { )فهو . اهللا ميحو الباطلو: فيه تقدمي وتأخري جمازه: ، قال الكسائي)٨
                                                 

 . ٢٣: سورة الشورى آية) ١(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٢٣: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٢٤: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٢٤: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٢٤: سورة الشورى آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٢ 

  {: يف حمل رفع ولكنه حذفت منه الواو يف املصحف على اللفظ كما حذفت من قوله
äí ô‰tƒ uρ ß≈ |¡ΡM}$# { )و )١ }  äí ô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$ t/¨“9$# ∩⊇∇∪ { )أخرب أن ما يقولونه باطل ميحوه )٢ 

Ït,‘  {اهللا،  ä† uρ ¨,pt ø: $# ÿÏµ ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ 4 { )أي اإلسالم مبا أنزل من كتابه، وقد فعل اهللا ذلك )٣ ،

çµ…  {فمحا باطلهم وأعلى كلمة اإلسالم،  ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊄⊆∪ { )٤(. 

]٢٥ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# ã≅ t7ø)tƒ sπ t/öθ −G9$# ôtã Íν ÏŠ$ t7Ïã { )يريد أولياءه : ، قال ابن عباس)٥

التوبة ترك املعاصي نية وفعال، واإلقبال على الطاعة نية وفعال، قال : وأهل طاعته، قيل
θ#)  {. التوبة االنتقال من األحوال املذمومة إىل األحوال احملمودة: سهل بن عبد اهللا à÷è tƒ uρ 

Çtã ÏN$ t↔ Íh‹¡¡9$# { )إذا تابوا فال يؤاخذهم هبا )٦ ،}  ãΝn= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθ è= yèøs? ∩⊄∈∪ { )قرأ )٧ ،

šχθ  {محزة والكسائي وحفص  è= yèøs? ∩⊄∈∪ { )هو خطاب للمشركني، :  بالتاء، وقالوا)٨

: قبله يقبل التوبة عن عباده، وبعده: وقرأ اآلخرون بالياء ألنه بني خربين عن قوم، فقال
 .ويزيدهم من فضله

]٢٦ [}  Ü=‹Éf tG ó¡o„ uρ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )أي وجييب الذين آمنوا، )٩ ،}  (#θ è= ÏΗ xåuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )ويثيب الذين آمنوا: ، إذا دعوه، وقال عطاء عن ابن عباس)١ .}  
                                                 

 . ١١: سورة اإلسراء آية) ١(
 . ١٨: سورة العلق آية) ٢(
 . ٢٤: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٢٤: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٢٥: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٢٥: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٢٥: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٢٥: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٢٦: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٣ 

Νèδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù 4 { )وقال أبو صاحل عنه. ، سوى ثواب أعماهلم تفضال منه)٢ :

tβρ  {. واهنمـوان إخـال يف إخـله قـن فضيشفعهم يف إخواهنم، ويزيدهم م ãÏ≈ s3ø9$#uρ 

öΝçλm; Ò># x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© ∩⊄∉∪ { )٣(. 

]٢٧ [}  * öθ s9uρ xÝ|¡o0 ª!$# s−ø— Îh9$# Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 { )فينا نزلت : ، قال خباب بن األرت)٤

هذه اآلية، وذلك أنا نظرنا إىل أموال بين قريظة والنضري وبين قينقاع فتمنيناها فأنزل 
öθ *  { هذه اآلية  اهللا s9uρ xÝ|¡o0 ª!$# s−ø— Îh9$# { )وسع اهللا الرزق )٥ ،}  Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 { )٦( ،

}  (#öθ tót7s9 { )لطغوا وعتوا، )٧ ،}  ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )بغيهم طلبهم : ، قال ابن عباس)٨

≈Å3  {مرتلة بعد مرتلة ومركبا بعد مركب وملبسا بعد ملبس،  s9uρ ãΑÍi”t∴ãƒ { )أرزاقهم، )٩ ،

}  9‘ y‰s)Î/ $ ¨Β â!$ t±o„ 4 { )رته، ، كما يشاء نظرا منه لعباده وحلكمة اقتضتها قد)١٠}  …çµ ¯ΡÎ) 

Íν ÏŠ$ t7Ïè Î/ 7Î7yz ×ÅÁ t/ ∩⊄∠∪ { )١١(. 

                                                                                                                                            
 . ٢٦: سورة الشورى آية) ١(
 . ٢٦: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٢٦: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ١٠(
 . ٢٧: سورة الشورى آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٤ 

 }  uθ قوله] ٢٨[ èδ uρ “ Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ y]ø‹tó ø9$# { )املطر، )١ ،}  .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

(#θ äÜuΖs% { )يعين من بعد ما يئس الناس منه وذلك أدعى هلم إىل الشكر، قال مقاتل)٢ ، :

ني حىت قنطوا، مث أنزل اهللا املطر فذكرهم اهللا نعمته، حبس اهللا املطر عن أهل مكة سبع سن
}  çà³Ψ tƒ uρ …çµ tG yϑ ôm u‘ 4 { )يبسط مطره، كما قال)٣ ، :}  uθ èδuρ ” Ï%©!$# ã≅Å™ öãƒ yx≈ tƒ Ìh9$# #Mô³ç0 

š ÷t/ ô“ y‰tƒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ ( { )٤( .}  uθ èδuρ ’Í< uθ ø9$# { )ألهل طاعته، )٥ ،}  ß‰‹Ïϑ ys ø9$# 

 .، عند خلقه)٦( } ∪∇⊅∩

]٢٩ [}  ôÏΒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ £]t/ $ yϑÎγŠ Ïù ÏΒ 7π −/!#yŠ 4 uθ èδuρ 4’ n?tã 

öΝÎγ Ïè÷Η sd #sŒÎ) â!$ t±o„ Öƒ Ï‰s% ∩⊄∪ { )يعين بوم القيامة)٧ ،. 

]٣٠ [}  !$ tΒ uρ Νà6t7≈ |¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑ Î6 sù ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& { )املدينة ، قرأ أهل )٨

يف ) ما( بغري فاء وكذلك هو يف مصاحفهم، فمن حذف الفاء جعل) مبا كسبت( والشام
θ#)  {. أول اآلية مبعىن الذي أصابكم مبا كسبت أيديكم à÷è tƒ uρ tã 9ÏWx. ∩⊂⊃∪ { )قال )٩ ،

                                                 
 . ٢٨: سورة الشورى آية) ١(
 . ٢٨: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٢٨: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٥٧: سورة األعراف آية) ٤(
 . ٢٨: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٢٨: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٢٩: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٣٠: ى آيةسورة الشور) ٨(
 . ٣٠: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٥ 

والذي نفس حممد بيده ما من خدش  {  ت هذه اآلية قال رسول اهللاملا نزل: احلسن

  ".)١( .} عود وال عثرة قدم، وال اختالج عرق إال بذنب، وما يعفو اهللا عنه أكثر

]٣١ [}  !$ tΒ uρ ΟçFΡ r& t Ì“ Éf ÷è ßϑÎ/ { )بفائتني، )٢ ،}  ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( { )هربا يعين ال )٣ ،

$  {، تعجزونين حيث ما كنتم وال تسبقونين tΒ uρ Νä3s9 ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9ÅÁ tΡ 

∩⊂⊇∪ { )٤(. 

ظْلَلَْن َرَواِكَد قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه الَْجَواِري ِفي الَْبْحِر كَالْأَْعلَاِم ِإنْ َيَشأْ ُيْسِكِن الرِّيَح فََي
 ...َعلَى ظَْهِرِه

 }  ôÏΒ قوله] ٣٢[ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u Í‘# uθ pgø: ، يعين السفن، واحدهتا جارية وهي )٥( } #$

Îû Ìós’  {السائرة،  t7ø9$# ÉΟ≈ n= ôãF{$% x. ∩⊂⊄∪ { )القصور، أحدها : ، أي اجلبال، قال جماهد)٦

 .كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم: علم، وقال اخلليل بن أمحد

]٣٣ [}  β Î) ù't±o„ ÇÅ3ó¡ç„ yxƒ Ìh9$# { )ليت جتريها، ، ا)٧}  zù= n= ôàuŠsù { )يعين )١ ،

y‰Ï.#uρ  {اجلواري،  u‘ { )ثوابت )٢ }  4‘n= tã ÿÍν Ìôγ sß 4 { )على ظهر البحر ال جتري، )٣ ،

                                                 
لسعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن  ) ٦/٩( ، وعزاه يف الدر  )٤٣١رقم ( أخرجه هناد يف الزهد : ضعيف) ١(

والبيهقي يف الشعب وعبد بن محيد حنوه عن قتادة مرسال،  ) ٢٥/٢١( أيب حامت وابن املنذر، وأخرج ابن جرير 
وابن مردويه عن الرباء، ويف الصحيحني عن عائشة مبعناه وقد صححه األلباين يف وأخرج حنوه ابن عساكر 

 . ما اختلج عرق وال عني إال بذنب وما يدفع اهللا عنه أكثر: "اجلامع الصغري بلفظ
 . ٣١: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٣١: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٣١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٣٢: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٣٢:  سورة الشورى آية)٦(
 . ٣٣: سورة الشورى آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٦ 

}  ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$ ¬6 |¹ A‘θ ä3x© ∩⊂⊂∪ { )أي لكل مؤمن ألن صفة املؤمن )٤ ،

 .الصرب يف الشدة والشكر يف الرخاء

]٣٤ [}  ÷ρ r& £ßγ ø)Î/θ ãƒ { )يهلكهن ويغرقهن، )٥ ،}  $ yϑ Î/ (#θ ç7|¡x. { )أي مبا )٦ ،

ß#÷è  {كسبت ركباهنا من الذنوب،  tƒ uρ tã 9ÏWx. ∩⊂⊆∪ { )من ذنوهبم فال يعاقب )٧ ،

 .عليها

]٣٥ [}  zΝn= ÷è tƒ uρ { )برفع امليم على االستئناف ) يعلم( :ل املدينة والشام، قرأ أه)٨

Ü>θçFtƒ  {:  يف سورة براءة كقوله uρ ª!$# 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 3 { )وقرأ اآلخرون بالنصب )٩ ،

=zΝn  {: ، وهو كقوله تعاىلعلى الصرف واجلزم إذا صرف عنه معطوفه نصب ÷è tƒ uρ t ÎÉ9≈ ¢Á9$# 

  {. ، صرف من حال اجلزم إىل النصب استخفافا وكراهية لتوايل اجلزم)١٠( } ∪⊅⊇⊆∩
zƒ Ï% ©!$# tβθä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u $ tΒ Μ çλm; ÏiΒ <È‹Ït ¤Χ ∩⊂∈∪ { )أي يعلم الذين يكذبون بالقرآن )١١ ،

 .إذا صاروا إىل اهللا بعد البعث أن ال مهرب هلم من عذاب اهللا

                                                                                                                                            
 . ٣٣: سورة الشورى آية) ١(
 . ٣٣: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٣٣: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٣٣: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٣٤: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٣٤: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٣٤: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٣٥: سورة الشورى آية) ٨(
 . ١٥: سورة التوبة آية) ٩(
 . ١٤٢: سورة آل عمران آية) ١٠(
 . ٣٥: سورة الشورى آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٧ 

]٣٦ [}  !$ yϑ sù ΛäŠ Ï?ρ é& ÏiΒ &ó x« { )من رياش الدنيا، )١ ،}  ßì≈ tFyϑ sù Íο 4θ uŠpt ø:$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

$  {، ليس من زاد املعاد، )٢( } ) tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# { )من الثواب، )٣ ،}  ×öyz 4’ s+ö/r&uρ t Ï% ©#Ï9 

(#θ ãΖtΒ#u 4’ n?tã uρ öΝÍκÍh5u‘ tβθ è= ©.uθ tG tƒ ∩⊂∉∪ { )املؤمن والكافر يستويان يف أن الدنيا ، فيه بيان أن )٤

 .متاع هلم يتمتعان هبا فإذا صار إىل اآلخرة كان ما عند اهللا خريا للمؤمن

]٣٧ [}  t Ï% ©!$#uρ tβθ ç7Ï⊥ tGøgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÄΝøOM}$# { )معىن الكبائر يف سورة النساء  قد ذكرنا )٥

Ïm≡uθ·|  {] ٣١: آية[ xø9$#uρ { )ما : وقال جماهد ومقاتل. يعين الزنا: ، قال السدي)٦

$ sŒÎ)uρ#  {. يوجب احلد tΒ (#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ tβρ ãÏøó tƒ ∩⊂∠∪ { )حيلمون ويكظمون الغيظ )٧ ،

 .ويتجاوزون

]٣٨ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 { )ه، ـجابوه إىل ما دعاهم إليه من طاعت، أ)٨}  
(#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# öΝèδ ãøΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ { )ون ـ، يتشاورون فيما يبدو هلم وال يعجل)٩}  

$ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∇∪ { )١٠(. 

                                                 
 . ٣٦: سورة الشورى آية) ١(
 . ٣٦: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٣٦: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٣٦: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٣٧: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٣٧: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٣٧: ةسورة الشورى آي) ٧(
 . ٣٨: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٣٨: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٣٨: سورة الشورى آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٨ 

]٣٩ [}  t Ï% ©!$#uρ !#sŒÎ) ãΝåκu5$ |¹ r& Þøö t7ø9$# { )دوان، ـ، الظلم والع)١}  öΛèε tβρãÅÁ tG⊥ tƒ 

∩⊂∪ { )جعل اهللا املؤمنني : قال ابن زيد. ، ينتقمون من ظامليهم من غري أن يعتدوا)٢

$ sŒÎ)uρ#  {: صنف يعفون عن ظامليهم فبدأ بذكرهم، وهو قوله: صنفني tΒ (#θ ç6 ÅÒ xî öΝèδ 

tβρ ãÏøó tƒ ∩⊂∠∪ { )قال . ، وصنف ينتصرون من ظامليهم وهم الذين ذكروا يف هذه اآلية)٣

هم املؤمنون : قال عطاء. يف هذه اآلية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا: إبراهيم
اهللا يف األرض حىت انتصروا ممن الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم مكنهم 

 :ظلمهم، مث ذكر اهللا االنتصار فقال

]٤٠ [}  (#äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ( { )مسي اجلزاء سيئة وإن مل يكن سيئة )٤ ،

قال جماهد . يعين القصاصات يف اجلراحات والدماء: قال مقاتل. رةلتشاهبهما يف الصو
هو جواب القبيح إذا قال له أحد أخزاك اهللا يقول أخزاك اهللا، وإذا شتمك : والسدي

اجلارح إذا جرح يقتص منه : وقال هشام بن حجرية. فاشتمه مبثلها من غري أن تعتدي
ôyϑ  {: مث ذكر العفو فقال. وليس هو أن يشتمك فتشتمه sù $ xtã { )ظلمه، ] عمن[، )٥

}  yx n= ô¹ r&uρ { )بالعفو بينه وبني ظامله، )٦ ،}  …çν ãô_ r'sù ’ n?tã «!$# 4 { )إذا : ، قال احلسن)٧

                                                 
 . ٣٩: سورة الشورى آية) ١(
 . ٣٩: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٣٧: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٤٠: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٤٠: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٤٠: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٤٠: ى آيةسورة الشور) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٧٩ 

من كان له على اهللا أجر فليقم فال يقوم إال من عفا، مث قرأ : كان يوم القيامة نادى مناد
çµ…  {. هذه اآلية ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† tÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊆⊃∪ { )الذين يبدءون بالظلم: ، قال ابن عباس)١. 

]٤١ [}  Çyϑ s9uρ t|Á tGΡ$# y‰÷è t/ Ïµ Ïϑ ù= àß { )مل إياه،  أي بعد ظلم الظا)٢}  
y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù { )يعين املنتصرين، )٣ ،}  $ tΒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ { )بعقوبة ومؤاخذة)٤ . 

]٤٢ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) ã≅Š Î6¡¡9$# ’ n?tã t Ï% ©!$# tβθ ßϑ Î=ôàtƒ }¨$ ¨Ζ9$# { )م، ـدءون بالظلـ، يب)٥}  
tβθ äóö7tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,ys ø9$# 4 { )يعملون فيها باملعاصي، )٦ ،}  š Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 ë>#x‹tã 

ÒΟŠ Ï9r& ∩⊆⊄∪ { )٧(. 

]٤٣ [}  yϑ s9uρ uy9 |¹ txxî uρ { )فلم ينتصر، )٨ ،}  ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ { )الصرب )٩ ،

ôÏϑ  {والتجاوز،  s9 ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊆⊂∪ { )ن األمور اليت م: قال مقاتل. ، حقها وجزمها)١٠

 .الصابر يؤتى بصربه الثواب، فالرغبة يف الثواب أمت عزما: قال الزجاج. أمر اهللا هبا

]٤٤ [}  tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ <c’ Í< uρ .ÏiΒ Íν Ï‰÷è t/ 3 { )فماله من أحد يلي )١ ،

“  {ذاب اهللا، ـن عـه مـهدايته بعد إضالل اهللا إياه أو مينع ts?uρ tÏϑ Î=≈ ©à9$# $ £ϑ s9 (#ãρ r&u‘ 

                                                 
 . ٤٠: سورة الشورى آية) ١(
 . ٤١: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٤١: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٤١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٤٢: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٤٢: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٤٢: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٤٣: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٤٣: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٤٣: لشورى آيةسورة ا) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٠ 

z># x‹yè ø9$# { )يوم القيامة، )٢ ،}  šχθ ä9θ à)tƒ ö≅ yδ 4’ n< Î) 7jŠttΒ ÏiΒ 9≅Š Î6 y™ ∩⊆⊆∪ { )يسألون )٣ ،

 .الرجعة يف الدنيا
 ...قوله تعاىل َوَتَراُهْم ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ

]٤٥ [}  öΝßγ1 ts?uρ tβθ àÊ t÷è ãƒ $ yγ øŠn= tæ { )أي على النار، )٤ ،}  šÏèÏ±≈ yz { )٥( ،

!%—zÏΒ ÉeΑ  {متواضعني، خاضعني  $# šχρ ãÝàΖtƒ ÏΒ >∃ösÛ <c’ Å∀yz 3 { )خفي النظر ملا )٦ ،

مبعىن ) من( :وقيل. عليهم من الذل يسارقون النظر إىل النار خوفا منها وذلةً يف أنفسهم
’ÏΒ >∃ösÛ <c  {: إمنا قال: وقيل. بطرف خفي ضعيف مع الذلالباء أي  Å∀yz 3 { )ألنه )٧ 

معناه ينظرون إىل النار بقلوهبم ألهنم حيشرون عميا : وقيل. ال يفتح عينه إمنا ينظر ببعضها
$tΑ  {. لب خفيوالنظر بالق s% uρ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ¨β Î) š ÎÅ£≈ sƒ ø: $# t Ï% ©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& öΝÎγŠ Î= ÷δ r&uρ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 { )لنار وأهليهم بأن صاروا خسروا أنفسهم بأن صاروا إىل ا: ، قيل)٨

Iω  {. لغريهم يف اجلنة r& ¨β Î) tÏϑ Î=≈©à9$# ’ Îû 5># x‹tã 5ΟŠ É)•Β ∩⊆∈∪ { )٩(. 

                                                                                                                                            
 . ٤٤: سورة الشورى آية) ١(
 . ٤٤: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٤٤: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨١ 

]٤٦ [}  $ tΒ uρ šχ% x. Μ çλm; ôÏiΒ u!$ uŠÏ9÷ρ r& ΛàιtΡρ çÝÇΖ tƒ ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 3 tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª!$# $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ 

@≅‹ Î6 y™ ∩⊆∉∪ { )طريق إىل الصواب وإىل الوصول إىل احلق يف الدنيا واجلنة يف العقىب قد )١ ،

 .استدت عليهم طرق اخلري

]٤٧ [}  (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# Νä3În/tÏ9 { )أجيبوا داعي اهللا يعين حممدا)٢ ،  }  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

u’ ÎAù'tƒ ×Πöθ tƒ ω ¨ŠttΒ …çµ s9 š∅ ÏΒ «!$# 4 { )ال يقدر أحد على دفعه وهو يوم القيامة )٣ ،}  $ tΒ 

Νä3s9 ÏiΒ :* yf ù= ¨Β { )تلجئون إليه )٤ }  7‹Í≥ tΒ öθtƒ $ tΒ uρ Νä3s9 ÏiΒ 9Å6¯Ρ ∩⊆∠∪ { )من منكر )٥ 

 .يغري ما بكم

]٤٨ [}  ÷β Î* sù (#θ àÊ tôã r& { )عن اإلجابة، )٦ ،}  !$ yϑ sù y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã $ ¸àŠÏym ( ÷β Î) 

y7 ø‹n= tã { )ما عليك، )٧ ،}  ω Î) à≈ n= t7ø9$# 3 !$ ¯ΡÎ)uρ !#sŒÎ) $ oΨø% sŒr& z≈ |¡Σ M}$# $ ¨ΖÏΒ Zπ yϑ ôm u‘ { )قال ابن )٨ ،

yy  {. يعين الغىن والصحة: عباس Ìsù $ pκÍ5 ( β Î)uρ öΝåκö: ÅÁ è? 8π t⁄ÍhŠy™ { )قحط، )٩ ،}  $ yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& ¨β Î* sù z≈ |¡Σ M}$# Ö‘θ àx. ∩⊆∇∪ { )أي ملا تقدم من نعمة اهللا عليه ينسى وجيحد بأول )١٠ ،

 .شدة مجيع ما سلف من النعم

                                                 
 . ٤٦: رة الشورى آيةسو) ١(
 . ٤٧: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٤٧: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٤٧: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٤٧: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٤٨: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٤٨: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٤٨: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٤٨: سورة الشورى آية) ٩(
 . ٤٨: سورة الشورى آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٢ 

 ...ِلَمْن َيَشاُء ِإَناثًاقوله تعاىل ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرِض َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهُب 
]٤٩ [}  °! Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )د، ـا مبا يريـرف فيهمـ، له التص)١

}  ß,è= øƒ s† $ tΒ â!$ t±o„ 4 Ü=pκu‰ yϑ Ï9 â!$ t±o„ $ ZW≈ tΡÎ) { )من مين املرأة : ، فال يكون له ولد ذكر، قيل)٢

Ü=yγ  {اث، ـدأ باإلنـتبكريها باألنثى قبل الذكر ألن اهللا تعاىل ب tƒ uρ yϑ Ï9 â!$ t±o„ u‘θ ä.—%! $# 

∩⊆∪ { )فال يكون له أنثى)٣ ،. 

]٥٠ [}  ÷ρ r& öΝßγ ã_ Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ#tø.èŒ $ ZW≈ tΡÎ)uρ ( { )جيمع له بينهما فيولد له الذكور )٤ ،

≅ã  {واإلناث،  yèøgs† uρ tΒ â!$ t±o„ $̧ϑ‹ É)tã 4 { )هذا يف األنبياء : قيل. ، فال يلد وال يولد له)٥

Ü=pκu‰ yϑ  {عليهم السالم  Ï9 â!$ t±o„ $ ZW≈ tΡÎ) { )يعين لوطا مل يولد له ذكر إمنا ولد له )٦ 

Ü=yγ  {ان، ـابنت tƒ uρ yϑ Ï9 â!$ t±o„ u‘θä.—%! $# ∩⊆∪ { )يعين إبراهيم عليه السالم مل يولد له )٧ 

ρ÷  {أنثى،  r& öΝßγ ã_ Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ#tø.èŒ $ ZW≈ tΡÎ)uρ ( { )داـ يعين حمم)٨ ات، ـون وبنـد له بنـ ول

                                                 
 . ٤٩: سورة الشورى آية) ١(
 . ٤٩: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٤٩: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٥٠: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٥٠: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٤٩: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٤٩: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٥٠: سورة الشورى آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٣ 

}  ã≅ yèøgs† uρ tΒ â !$ t±o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 { )حيىي وعيسى عليهما السالم مل يولد هلما، وهذا على )١ 

çµ…  {وجه التمثيل، واآلية عامة يف حق كافة الناس،  ¯ΡÎ) ÒΟŠ Î= tæ Öƒ Ï‰s% ∩∈⊃∪ { )٢(. 

$ *  {  قوله] ٥١[ tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ω Î) $ ·‹ôm uρ { )وذلك أن اليهود )٣ ،

مل :  أال تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال قالوا للنيب
$ *  {:  فأنزل اهللا تعاىل ظر موسى إىل اهللاين tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 β r& çµ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# ω Î) 

$ ·‹ôm uρ { )يوحي إليه يف املنام أو باإلهلام، )٤ }  ÷ρ r& ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$pgÉo { )يسمعه كالمه )٥ ،

ρ÷  {وال يراه كما كلمه موسى عليه الصالة والسالم،  r& Ÿ≅Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ { )إما جربيل )٦ ،

z  {أو غريه من املالئكة  Çrθã‹sù Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )أي يوحي ذلك الرسول إىل )٧ ،

) فيوحي( م على االبتداء،برفع الال) أو يرسل( :املرسل إليه بإذن اهللا ما يشاء، قرأ نافع
وما كان : ساكنة الياء، وقرأ اآلخرون بنصب الالم والياء عطفا على حمل الوحي ألن معناه

çµ…  {لبشر أن يكلمه اهللا إال أن يوحي إليه أو يرسل رسوال  ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠ Å6ym ∩∈⊇∪ { )٨(. 

]٥٢ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ { )أي كما أوحينا إىل سائر رسلنا، )٩ ،}  !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) %[nρ â‘ 

ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 { )وحيا: وقال السدي ومقاتل. رمحة: وقال احلسن. نبوة: ، قال ابن عباس)١ .
                                                 

 . ٥٠: سورة الشورى آية) ١(
  .٥٠: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٤(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٥١: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٤ 

  {. يعين القرآن: وقال مالك بن دينار. جربيل: وقال الربيع. كتابا: وقال الكليب. وحيا
$ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? { )قبل الوحي، )٢ ،}  $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M}$# { )يعين شرائع )٣ ،

يف هذا املوضع الصالة، ودليله اإلميان : اإلميان ومعامله، قال حممد بن إسحاق بن خزمية
$  {  قوله tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )وأهل األصول على أن األنبياء عليهم )٤ 

اهللا قبل الوحي على دين إبراهيم،  يعبد  السالم كانوا مؤمنني قبل الوحي وكان النيب
≈Å3  {ومل يتبني له شرائع دينه  s9uρ çµ≈oΨ ù= yèy_ #Y‘θ çΡ { )وقال . يعين اإلميان: ، قال ابن عباس)٥

“  {. يعين القرآن: السدي Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/ { )نرشد به، )٦ }  tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ)uρ 

ü“ Ï‰öκtJ s9 { )أي لتدعو، )٧ ،}  4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∈⊄∪ { )يعين اإلسالم)٨ ،. 

]٥٣ [}  ÅÞ≡uÅÀ «!$# “ Ï% ©!$# …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 Iω r& ’ n< Î) «!$# çÅÁ s? â‘θãΒ W{$# 

 .، أي أمور اخلالئق كلها يف اآلخرة)٩( } ∪⊃∋∩

                                                                                                                                            
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ١(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٢(
 . ٥٢ :سورة الشورى آية) ٣(
 . ١٤٣: سورة البقرة آية) ٤(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٥(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٦(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٧(
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ٨(
 . ٥٣: سورة الشورى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٥ 

 سورة الُزْخُرف) ٤٣(
 ...قوله تعاىل حـم َوالِْكَتاِب الُْمِبِني ِإنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعَرِبيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ

] ٢، ١ [}  üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å3ø9$#uρ ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )أقسم بالكتاب الذي أبان طرق )١ ،

 .اهلدي من طرق الضاللة وأبان ما حتتاج إليه األمة من الشريعة

]٣ [}  $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨù= yè y_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪ { )قوله جعلناه أي)٢ ، :

وصفناه، يقال جعل فالن زيدا : وقيل. مسيناه: وقيل. بيناه: وقيل. صرينا هذا الكتاب عربيا
θ#)  {: اىلـوله تعـأعلم الناس، أي وصفه هبذا كق è= yè y_ uρ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# t Ï% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6Ïã Ç≈ uΗ ÷q§9$# 

$ ·W≈ tΡÎ) 4 { )وقوله)٣  :}  (#θ è= yè y_ tβ#uöà)ø9$# tÅÒ Ïã ∩⊇∪ { )وقال )٤ ،}  * ÷Λä ù= yè y_ r& sπ tƒ$ s)Å™ 

Ædl !$ pt ø:  .، كلها مبعىن الوصف والتسمية)٥( } #$

]٤ [}  …çµ̄ΡÎ)uρ { )يعين القرآن، )٦ ،}  þ’Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$# { )يف اللوح احملفوظ، )٧ ،

أول ما خلق اهللا : قال ابن عباس. أم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله: قال قتادة
çµ…  {رأ ـده، مث قـالقلم فأمره أن يكتب مبا يريد أن خيلق، فالكتاب عن ¯ΡÎ)uρ þ’Îû ÏdΘé& É=≈ tG Å3ø9$# 

$ uΖ÷ƒ t$ s! { )فالقرآن مثبت عند اهللا يف اللوح احملفوظ كما قال)٨ ، :}  ö≅ t/ uθ èδ ×β#uöè% Ó‰‹Åg¤Χ 

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة الزخرف اآليتان ) ١(
 . ٣: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٩١:  احلجر آيةسورة) ٤(
 . ١٩: سورة التوبة آية) ٥(
 . ٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٤: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٤: سورة الزخرف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٦ 

∩⊄⊇∪ ’Îû 8y öθ s9 ¤âθ àøt ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )١( .}  ;’ Í?yè s9 íΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )خيرب عن مرتلته : ، قال قتادة)٢

 .وشرفه، أي إن كذبتم بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا لعلي رفيع شريف حمكم من الباطل

]٥ [}  Ü>ÌôÒ oΨ sùr& ãΝä3Ζtã tò2 Ïe%! $# $ ·s ø|¹ { )ه وأضربت عنه إذا ضربت عن: ، يقال)٣

تركته وأمسكت عنه، والصفح مصدر قوهلم صفحت عنه إذا أعرضت عنه، وذلك بأن 
أفنترك عنكم الوحي ومنسك : توليه صفحة وجهك وعنقك واملراد بالذكر القرآن، ومعناه

عن إنزال القرآن فال نأمركم وال ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم يف كفركم وتركتم 
: ىن اإلنكار، أي ال نفعل ذلك، وهذا قول قتادة ومجاعة، قال قتادةاإلميان؟ استفهام مبع

واهللا لو كان هذا القرآن رفع حني رده أوائل هذه األمة هللكوا، ولكن اهللا عاد عليهم 
معناه أفنضرب عنكم : وقيل. بعائدته ورمحته، فكرره عليهم عشرين سنة أو ما شاء اهللا

أفنطوي عنكم الذكر طيا فال : ائي والسديقال الكس. بذكرنا إياكم صافحني معرضني
وقال جماهد . أفنترككم سدى ال نأمركم وال ننهاكم: وقال الكليب. تدعون وال توعظون

$ βr& óΟçFΖà2  {. ركمـأفنعرض عنكم ونترككم فال نعاقبكم على كف: والسدي YΒöθ s% 

šÏùÎô£•Β ∩∈∪ { )قرأ أهل املدينة ومحزة والكسائي بكسر اهلمزة على معىن إذ كنتم )٤ ،

ãΝçFΡr&uρ tβ  {: كقوله öθ n= ôãF{$# β Î) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊂∪ { )وقرأ اآلخرون بالفتح على معىن )٥ ،

 .تم مسرفني مشركنيألن كن

                                                 
 . ٢٢ ، ٢١: سورة الربوج اآليتان ) ١(
 . ٤: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٥: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٥: سورة الزخرف آية) ٤(
  .١٣٩: سورة آل عمران آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٧ 

]٧، ٦ [}  öΝx.uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ %c É<¯Ρ ’ Îû t,Î!¨ρ F{$# ∩∉∪  $ tΒ uρ ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ { )أي وما كان )١ ،

ÏiΒ @cÉ<¯Ρ ωÎ) (#θ  {يأتيهم،  çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩∠∪ { )كاستهزاء قومك بك، ُيعزِّي )٢ ،

 . نبيه

]٨ [}  !$ oΨõ3n= ÷δ r'sù £‰x© r& Νåκ÷]ÏΒ $ W±ôÜt/ { )أي أقوى من قومك يعين األولني الذين )٣ ،

4  {أهلكوا بتكذيب الرسل،  |ÓtΒ uρ ã≅sVtΒ šÏ9̈ρ F{$# ∩∇∪ { )أي صفتهم وسنتهم )٤ ،

 .وعقوبتهم، فعاقبة هؤالء كذلك يف اإلهالك

]٩ [}   È⌡s9uρ Οßγ tFø9r' y™ { )أي سألت قومك، )٥ ،}  ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 

£ä9θ à)u‹s9 £ßγ s)n= yz â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∪ { )وأقروا بأن اهللا خالقها، وأقروا بعزه وعلمه مث )٦ ،

 وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم، إىل هاهنا مت اإلخبار عنهم، مث ابتدأ عبدوا غريه
 :داال على نفسه بصنعه فقال

]١٠[ }  “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝà6s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ôγ tΒ Ÿ≅ yè y_ uρ öΝä3s9 $ pκ Ïù Wξ ç7ß™ öΝä3¯= yè©9 šχρ ß‰tG ôγ s? 

 .، إىل مقاصدكم يف أسفاركم)٧( } ∪⊂⊆∩

                                                 
 . ٧ ، ٦: سورة الزخرف اآليتان ) ١(
 . ٧: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٨: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٨: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٩: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ١٠: سورة الزخرف آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٨ 

 ...قوله تعاىل َوالَِّذي َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء ِبقََدٍر فَأَْنَشْرَنا ِبِه َبلَْدةً َمْيًتا كَذَِلَك ُتْخَرُجونَ
]١١ [}  “ Ï% ©!$#uρ tΑ̈“ tΡ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# L!$ tΒ 9‘ y‰s)Î/ { )أي بقدر حاجتكم إليه ال )١ ،

$  {. كما أنزل على قوم نوح بغري قدر حىت أهلكهم tΡ÷|³Ρr'sù { )أحيينا، )٢ ،}  Ïµ Î/ Zο t$ ù#t/ 

$ \G ø‹¨Β 4 y7 Ï9≡x‹x. { )أي كما أحيينا هذه البلدة امليتة باملطر كذلك، )٣ ،}  šχθ ã_ tøƒ éB 

 .، من قبوركم أحياء)٤( } ∪⊆⊆∩

]١٢ [}  “ Ï% ©!$#uρ t,n= y{ yl≡uρ ø— F{$# $ yγ ¯= ä. { )أي األصناف كلها)٥ ، .}  Ÿ≅yè y_ uρ /ä3s9 zÏiΒ 

Å7 ù=àø9$# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$#uρ $ tΒ tβθ ç6 x.ös? ∩⊇⊄∪ { )يف الرب والبحر)٦ ،. 

]١٣ [}  (#…âθ tG ó¡tFÏ9 4’n?tã Íν Í‘θ ßγ àß { )ما( إىل، ذكر الكناية ألنه ردها )٧( ،}  ¢ΟèO 

(#ρ ãä.õ‹s? sπ yϑ ÷è ÏΡ öΝä3În/u‘ #sŒÎ) ÷Λä ÷ƒ uθ tG ó™ $# Ïµ ø‹n= tã { )بتسخري املراكب يف الرب والبحر، )٨ ،}  (#θ ä9θ à)s?uρ 

z≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈ yδ { )ذلل لنا هذا، )٩ ،}  $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 …çµ s9 tÏΡÌø)ãΒ ∩⊇⊂∪ { )١٠( ،

 .ضابطني: مطيقني، وقيل

                                                 
 . ١١: سورة الزخرف آية) ١(
 . ١١: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ١١: يةسورة الزخرف آ) ٣(
 . ١١: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ١٢: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ١٢: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ١٣: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ١٣: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ١٣: سورة الزخرف آية) ٩(
 . ١٣: سورة الزخرف آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٨٩ 

]١٤ [}  !$ ¯ΡÎ)uρ 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7Î= s)Ζßϑ s9 ∩⊇⊆∪ { )ملنصرفون يف املعاد)١ ،. 

θ#)  {: قوله تعاىل] ١٥[ è= yè y_ uρ …çµ s9 ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã #¹÷“ ã_ 4 { )أي نصيبا وبعضا وهو )٢ ،

جعلت : املالئكة بنات اهللا، ومعىن اجلعل هاهنا احلكم بالشيء والقول كما تقول: قوهلم
βÎ) š∅≈|¡Σ¨  {زيدا أفضل الناس، أي وصفته وحكمت به  M}$# { )يعين الكافر، )٣ ،}  

Ö‘θ às3s9 { )جحود لنعم اهللا، )٤ ،}  îÎ7•Β ∩⊇∈∪ { )ظاهر الكفران)٥ ،. 

]١٦ [}  ÏΘr& x‹sƒ ªB$# $ £ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† ;N$ uΖt/ { )اختذ : ، هذا استفهام توبيخ وإنكار، يقول)٦

Νä38  {ربكم لنفسه البنات،  xô¹ r&uρ tÏΖt6 ø9$$ Î/ ∩⊇∉∪ { )كقوله)٧ ، :}  ö/ä38 xô¹ r'sùr& Νà6š/u‘ 

tÏΨ t7ø9$$ Î/ x‹sƒ ªB$#uρ zÏΒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 { )٨(. 

]١٧ [}  #sŒÎ)uρ uÅe³ç0 Νèδß‰ym r& $ yϑ Î/ z> uŸÑ Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 Wξ sVtΒ { )مبا جعل اهللا شبها وذلك )٩ ،

  {: أن ولد كل شيء يشبهه، يعين إذا بشر أحدهم بالبنات كما ذكر يف سورة النحل
#sŒÎ)uρ tÏe±ç0 Νèδß‰ym r& 4 s\ΡW{$$ Î/ ¨≅ sß …çµßγ ô_ uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθ èδuρ íΟŠ Ïàx. ∩⊇∠∪ { )من الغيظ واحلزن)١٠ ،. 

                                                 
 . ١٤: سورة الزخرف آية) ١(
 . ١٥: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ١٥: رف آيةسورة الزخ) ٣(
 . ١٥: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ١٥: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ١٦: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ١٦: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٤٠: سورة اإلسراء آية) ٨(
 . ١٧: سورة الزخرف آية) ٩(
 . ٥٨: سورة النحل آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٠ 

]١٨ [}  tΒ uρ r& (#àσ¤±oΨ ãƒ { )قرأ محزة والكسائي ينشأ بضم الياء وفتح النون )١ ،

لشني، أي وتشديد الشني، أي يرىب، وقرأ اآلخرون بفتح الياء وسكون النون وختفيف ا
†  {ينبت ويكرب،  Îû Ïπ uŠù= Ås ø9$# { )يف الزينة يعين النساء، )٢ ،}  uθ èδ uρ † Îû ÏΘ$ |ÁÏƒ ø: $# çöxî 

&Î7ãΒ ∩⊇∇∪ { )يف هذه : ملخاصمة غري مبني للحجة من ضعفهن وسفههن، قال قتادة، يف ا)٣

، يف حمل )أومن( اآلية قلما تتكلم امرأة تريد أن تتكلم حبجتها إال تكلمت باحلجة عليها،
أومن ينشأ يف احللية : الرفع على االبتداء، والنصب على اإلضمار، جمازه: من ثالثة أوجه

 ).ِبَما َضَرَب( :، وقوله)مما خيلق( : قولهجيعلونه بنات اهللا، واخلفض ردا على

]١٩ [}  (#θ è= yèy_ uρ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# t Ï% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q§9$# $ ·W≈ tΡÎ) 4 { )قرأ أهل الكوفة )٤ ،

≈‰ß  {وأبو عمرو  t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q§9$# { )تعاىلبالباء واأللف بعدها ورفع الدال كقوله )٥  :}  
ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ { )بالنون ونصب الدال على ) عند الرمحن( :خرون، وقرأ اآل)٦

 }  ¨β الظرف وتصديقه كقوله Î) t Ï% ©!$# y‰ΖÏã š În/u‘ { )اآلية، )٧ }  (#ρ ß‰Îγ x© r& öΝßγ s)ù= yz 

 قرأ أهل املدينة على ما مل يسم فاعله، ولينوا اهلمزة الثانية بعد االستفهام، أي )٨( } 4

أحضروا خلقهم، وقرأ اآلخرون بفتح الشني أي أحضروا خلقهم حني خلقوا، وهذا 

                                                 
 . ١٨: سورة الزخرف آية) ١(
 . ١٨: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ١٨: الزخرف آيةسورة ) ٣(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية) ٦(
 . ٢٠٦: سورة األعراف آية) ٧(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩١ 

$ &Πr÷  {: ولهـكق oΨ ø)n= yz sπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# $ ZW≈ tΡÎ) öΝèδ uρ šχρ ß‰Îγ≈x© ∩⊇∈⊃∪ { )١( ،}  Ü=tG õ3çG y™ 

öΝåκèEy‰≈ yγ x© { )على املالئكة أهنم بنات اهللا، )٢ ،}  tβθè= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ { )عنها، قال الكليب )٣ ،

: ما يدريكم أهنم بنات اهللا؟ قالوا {:  فقال ملا قالوا هذا القول سأهلم النيب: ومقاتل

Ü=tG  { :اىلـال اهللا تعـ، فق"ذبوا ـد أهنم مل يكـمسعنا من آبائنا وحنن نشه õ3çGy™ 

öΝåκèEy‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ç„ uρ ∩⊇∪ { )عنها يف اآلخرة} )٤ ،. 

]٢٠ [}  (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 u!$ x© ß≈ oΗ÷q§9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã 3 { )يعين املالئكة، قاله قتادة )٥ ،

يعين األوثان وإمنا مل يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضاه : ومقاتل والكليب، وقال جماهد
$  {: قال اهللا تعاىل. منها بعبادهتا ¨Β Νßγ s9 š Ï9≡x‹Î/ ôÏΒ AΟù= Ïã ( { )فيما يقولون )٦ ،}  ÷β Î) 

öΝèδ ω Î) tβθß¹ ãøƒ s† ∩⊄⊃∪ { )إن اهللا تعاىل رضي منا عبادهتا، :  ما هم إال كاذبون يف قوهلم)٧

 .إن املالئكة إناث وإهنم بنات اهللا: إن هم إال خيرصون، يف قوهلم: وقيل

]٢١ [}  ÷Πr& øΛàι≈ oΨ ÷s?# u $ Y7≈ tFÅ2 ÏiΒ Ï& Î#ö7s% { )أي من قبل القرآن بأن يعبدوا غري )٨ ،

Νßγ  {اهللا،  sù Ïµ Î/ tβθä3Å¡ôϑ tFó¡ãΒ ∩⊄⊇∪ { )٩(. 

                                                 
 . ١٥٠: سورة الصافات آية) ١(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ١٩: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٢٠: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٢٠: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٢٠: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٢١: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٢١: سورة الزخرف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٢ 

]٢٢ [}  ö≅ t/ (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’n?tã 7π ¨Β é& { )على دين وملة، قال جماهد)١ ، :

$  { .على إمام ¯ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u tβρß‰tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ { )جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم األولني )٢ ،

 .مهتدين
لَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها ِإنَّا َوَجْدَنا قوله تعاىل َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإ
 ...آَباَءَنا َعلَى أُمٍَّة َوِإنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمقَْتُدونَ

]٢٣ [}  y7 Ï9≡x‹x.uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö7s% ’ Îû 7π tƒ ös% ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ { )٣( ،

$  {أغنياؤها ورؤساؤها،  ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u šχρß‰tFø)•Β 

 .، هبم)٤( } ∪⊃⊅∩

]٢٤ [}  * Ÿ≅≈ s% { )قل( على اخلرب، وقرأ آخرون) قال( :، قرأ ابن عامر وحفص)٥ (

öθ {على األمر  s9uρ r& Οä3çG ø⁄ Å_  { )على اجلمع، ) جئناكم( :، قرأ أبو جعفر)٦

“3  {على الواحد، ) جئتكم( واآلخرون y‰÷δ r'Î/ { )بدين أصوب، )٧ ،}  $ £ϑ ÏΒ öΝ›?‰ y_ uρ 

Ïµ ø‹n= tã ö/ä.u!$ t/# u ( { )أتتبعون ما وجدمت عليه آباءكم وإن جئتكم : قال هلم: ، قال الزجاج)٨

þθä9$#)  {؟ فأبوا أن يقبلوه، "بأهدى منه  s% $̄ΡÎ) !$ yϑ Î/ ΟçFù= Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ tβρ ãÏ≈ x. ∩⊄⊆∪ { )٩(. 
                                                 

 . ٢٢: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٢٢: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٢٣: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٢٣: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٢٤: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٢٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٢٤: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٢٤: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٢٤: سورة الزخرف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٣ 

]٢٥ [}  $ uΖôϑ s)tFΡ$$ sù öΝåκ÷]ÏΒ ( öÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ { )١( . 

$ }  øŒÎ)uρ tΑ قوله] ٢٧، ٢٦[ s% ãΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿÏµ ÏΒ öθ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) Ö!#tt/ { )أي بريء، )٢ ،

$  {. وال يثىن الرباء وال جيمع وال يؤنث ألنه مصدر وضع موضع النعت £ϑ ÏiΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∉∪ 

ω Î) “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù È Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ { )يرشدين لدينه)٣ ،. 

]٢٨ [}  $ yγ n= yè y_ uρ { )يعين هذه الكلمة، )٤ ،}  Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹Ï%$ t/ ’Îû Ïµ Î7É)tã { )قال )٥ ،

. يعين كلمة التوحيد، وهي ال إله إال اهللا كلمة باقية يف عقبه أي يف ذريته: جماهد وقتادة
يعين جعل وصية إبراهيم : وقال القرظي. ال يزال يف ذريته من يعبد اهللا ويوحده: قال قتادة

 }  4 بنيه باقية يف نسله وذريته، وهو قولهاليت أوصى هبا  œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 

Ü>θà)÷è tƒ uρ { )يعين قوله: ، وقال ابن زيد)٦ :}  àMôϑ n= ó™ r& Éb> tÏ9 tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇⊂⊇∪ { )وقرأ)٧ ، :

}  uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# { )٨( ،}  öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊄∇∪ { )لعل أهل مكة يتبعون )٩ ،

لعلهم يتوبون ويرجعون . وقال السدي. هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إىل دين إبراهيم
 .عّز وجلّ-إىل طاعة اهللا 

                                                 
 . ٢٥: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٢٦: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٢٧ ، ٢٦: سورة الزخرف اآليتان ) ٣(
 . ٢٨ ، ٢٧: سورة الزخرف اآليتان ) ٤(
 . ٢٨: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ١٣٢: سورة البقرة آية) ٦(
 . ١٣١: سورة البقرة آية) ٧(
 . ٧٨: سورة احلج آية) ٨(
 . ٢٨: سورة الزخرف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٤ 

]٢٩ [}  ö≅ t/ àM÷è −G tΒ ÏIω àσ¯≈ yδ öΝèδ u!$ t/# uuρ { )يعين املشركني يف الدنيا ومل أعاجلهم )١ ،

4  {بالعقوبة على كفرهم،  ®L ym æΛèεu!% y` ‘,pt ø: : ، يعين القرآن، وقال الضحاك)٢( } #$

Αθ×  {. اإلسالم ß™ u‘ uρ ×Î7•Β ∩⊄∪ { )يبني هلم األحكام وهو حممد)٣ ،  وكان من حق 

 .هذا اإلنعام أن يطيعوه، فلم يفعلوا، وعصوا

$  {: هـو قولـوه] ٣١، ٣٠[ £ϑ s9uρ æΛèεu!% y` ‘,pt ø: θ#)  {، يعين القرآن، )٤( } #$ ä9$ s% 

#x‹≈ yδ Öós Å™ $ ¯ΡÎ)uρ Ïµ Î/ tβρãÏ≈ x. ∩⊂⊃∪ (#θä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ zÏiΒ È ÷tG tƒ ös)ø9$# ?Λ Ïàtã 

، يعنون الوليد بن املغرية من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، قاله )٥( } ∪⊆⊃∩

: وقيل. عتبة بن ربيعة من مكة، وابن عبد يا ليل الثقفي من الطائف: قتادة، وقال جماهد
ويروى هذا عن . الوليد بن املغرية من مكة، ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمري الثقفي

 . عنهمارضي اهللا تعاىل-ابن عباس 

óΟèδ  {: قال اهللا تعاىل] ٣٢[ r& tβθ ßϑ Å¡ø)tƒ |M uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ 4 { )يعين النبوة، قال مقاتل)٦ ، :

ßøt  {: يقول بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعوهنا حيث شاءوا؟ مث قال wΥ $ oΨ ôϑ |¡s% Νæη uΖ÷ t/ 

öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 { )فجعلنا هذا غنيا وهذا فقريا وهذا ملكا وهذا مملوكا )٧ ،

سالة من شئنا، فكما فضلنا بعضهم على بعض يف الرزق كما شئنا، كذلك اصطفينا بالر

                                                 
 . ٢٩: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٢٩: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٢٩: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٣٠: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٣١ ، ٣٠: سورة الزخرف اآليتان ) ٥(
 . ٣٢: الزخرف آيةسورة ) ٦(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٥ 

}  $ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈y_ u‘ yŠ { )بالغىن واملال، )١ ،}  x‹Ï‚ −G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $ VÒ÷è t/ 

$ wƒ Ì÷‚ ß™ 3 { )ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر األغنياء بأمواهلم األجراء الفقراء بالعمل، )٢ ،

وقال . فيكون بعضهم لبعض سبب املعاش هذا مباله، وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العامل
àM  {. ميلك بعضهم مباهلم بعضا بالعبودية وامللك: قتادة والضحاك uΗ ÷qu‘ uρ y7 În/u‘ { )٣( ،

$  {، للمؤمنني، )٤( } öyz×  {يعين اجلنة،  £ϑ ÏiΒ tβθ ãè yϑ øgs† ∩⊂⊄∪ { )مما جيمع الكفار من )٥ ،

 .األموال

]٣٣ [}  Iω öθ s9uρ β r& tβθä3tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm≡uρ { )أي لوال أن يصريوا كلهم كفارا )٦ ،

$  {فيجتمعون على الكفر،  oΨ ù= yè yf ©9 yϑ Ï9 ãàõ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§9$$ Î/ öΝÍκÌEθ ã‹ç6 Ï9 $ Zà)ß™ ÏiΒ 7π Ò Ïù 

yl Í‘$ yè tΒuρ { )مصاعد ودرجا من فضة، )٧ ،}  $ pκö n= tæ tβρãyγ ôàtƒ ∩⊂⊂∪ { )يعلون ويرتقون، )٨ ،

 .ظهرت على السطح إذا علوته: يقال
 ...قوله تعاىل َوِلُبُيوِتِهْم أَْبَواًبا َوُسُرًرا َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ َوُزْخُرفًا

]٣٤ [}  öΝÍκÌEθ ã‹ç6 Ï9uρ $ \/≡uθ ö/r& { )من فضة، )٩ ،}  #·‘ çß uρ { )أي وجعلنا هلم سررا )١ 

$  {من فضة،  pκö n= tæ šχθä↔ Å3−G tƒ ∩⊂⊆∪ { )٢(. 
                                                 

 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٣٢: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٣٣: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٣٣: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٣٣: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٣٤: ورة الزخرف آيةس) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٦ 

]٣٥ [}  $ ]ùã÷z ã— uρ 4 { )ب، نظريهـ، أي وجلعلنا مع ذلك هلم زخرفا وهو الذه)٣ :

}  ÷ρ r& tβθä3tƒ y7s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã÷z ã— { )٤( ،}  β Î)uρ ‘≅à2 y7 Ï9≡sŒ $£ϑ s9 ßì≈ tFtΒ Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

وما كل ذلك إال متاع احلياة : بالتشديد على معىن " ملا" ، قرأ محزة وعاصم )٥( } 4

مبعىن إال، وخففه اآلخرون على معىن وكل ذلك متاع احلياة الدنيا، " ملا: "الدنيا، فكان
صلة، يريد أن هذا كله متاع احلياة الدنيا يزول ويذهب، ) ما( لالبتداء، و) إن( :فيكون

}  äο tÅz Fψ$#uρ y‰Ψ Ïã y7În/u‘ tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊂∈∪ { )خاصة يعين اجلنة)٦ ،. 

 }  tΒ قوله] ٣٦[ uρ ß·÷è tƒ tã Ìø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# { )كر الرمحن ، أي يعرض عن ذ)٧

عشوت إىل النار أعشو عشوا، إذا قصدهتا مهتديا : فلم خيف عقابه، ومل يرج ثوابه، يقال
عدلت إىل فالن وعدلت عنه وملت إليه : هبا، وعشوت عنها أعرضت عنها، كما يقول

قال أبو عبيدة . يويل ظهره عن ذكر الرمحن وهو القرآن: قال القرظي. وملت عنه
أصل العشو النظر ببصر : قال اخلليل بن أمحد. ه عنهيظلم بصرف بصر: واألخفش
بفتح الشني أي يعم، يقال عشي يعشي عشيا إذا ) ومن يعش( :وقرأ ابن عباس. ضعيف

ôÙ  {. عمي فهو أعشى، وامرأة عشواء Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© { )يقيض( :قرأ يعقوب، )٨ (

                                                                                                                                            
 . ٣٤: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٣٤: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٣٥: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٩٣: سورة اإلسراء آية) ٤(
 . ٣٥: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٣٥: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٣٦: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٣٦: سورة الزخرف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٧ 

uθ  {بالياء، والباقون بالنون، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه،  ßγ sù …çµ s9 Öƒ Ìs% 

 .، ال يفارقه يزين له العمى وخييل إليه أنه على اهلدى)١( } ∪∌⊃∩

]٣٧ [}  öΝåκ̈ΞÎ)uρ { )يعين الشياطني، )٢ ،}  öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Çtã È≅‹ Î6 ، أي )٣( } 9$#¡¡

tβθ  {ليمنعوهنم عن اهلدى  ç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ { )وحيسب كفار بين آدم أهنم )٤ ،

 .على هدى

]٣٨ [}  # ¨L ym #sŒÎ) $ tΡu!% y` { )على الواحد ) جاءنا( :، قرأ أهل العراق غري أيب بكر)٥

جاءانا، على التثنية يعنون الكافر وقرينه قد جعال يف سلسلة : يعنون الكافر، وقرأ اآلخرون
$tΑ  {. واحدة s% { )الكافر لقرينه الشيطان، )٦ ،}  |M ø‹n=≈ tƒ  Í_øŠt/ y7 uΖ÷ t/uρ y‰÷è ç/ 

È ÷s% Îô³yϑ ø9$# { )أي بعد ما بني املشرق واملغرب فغلب اسم أحدمها على اآلخر كما )٧ ،

رق أراد باملشرقني مش: وقيل. العمران: القمران، وأليب بكر وعمر: يقال للشمس والقمر
♥ø§{  {الصيف ومشرق الشتاء، واألول أصح،  Î7sù ß Ìs)ø9$# ∩⊂∇∪ { )قال أبو سعيد )٨ ،

 .إذا ُبعث الكافر ُزوِّج بقرينه الشيطان فال يفارقه حىت يصري إىل النار: اخلدري

                                                 
 . ٣٦: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٣٧: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٣٧: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٣٧: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٣٨: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٣٨: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٣٨: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٣٨: سورة الزخرف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٢٩٨ 

]٣٩ [}  s9uρ ãΝà6yè xΖtƒ tΠöθ u‹ø9$# { )يف اآلخرة، )١ ،}  ŒÎ) óΟçFôϑ n= ¤ß { )أشركتم )٢ ،

’ &ö/ä3¯Ρr  {يف الدنيا،  Îû É># x‹yè ø9$# tβθä.ÎtIô±ãΒ ∩⊂∪ { )يعين ال ينفعكم االشتراك يف العذاب )٣ ،

وال خيفف االشتراك عنكم العذاب، ألن لكل واحد من الكفار والشياطني احلظ األوفر من 
 فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون يف لن ينفعكم االعتذار والندم اليوم: وقال مقاتل. العذاب

 .العذاب كما كنتم مشتركني يف الكفر

]٤٠ [}  |MΡr'sùr& ßìÏϑ ó¡è@ ¢ΟÁ9$# ÷ρ r& “ Ï‰öκsE }‘ôϑ ãè ø9$# tΒ uρ šχ% x. ’ Îû 9≅≈n= |Ê &Î7•Β 

 .الذين حقت عليهم كلمة العذاب ال يؤمنون، يعين الكافرين )٤( } ∪⊂⊇∩

]٤١ [}  $ ¨Β Î* sù ¨ tyδ õ‹tΡ y7 Î/ { )بأن منيتك قبل أن نعذهبم، )٥ ،}  $ ¯ΡÎ* sù Νåκ÷]ÏΒ 

šχθ ßϑÉ)tFΨ •Β ∩⊆⊇∪ { )قتل بعدك، بال)٦. 

]٤٢ [}  ÷ρ r& y7 ¨Ζtƒ ÌçΡ { )يف حياتك، )٧ ،}  “ Ï% ©!$# öΝßγ≈ tΡô‰tã uρ { )من العذاب، )٨ 

}  $ ¯ΡÎ* sù ΝÍκö n= tã tβρâ‘ Ï‰tG ø)•Β ∩⊆⊄∪ { )قادرون مىت شئنا عذبناهم، وأراد به مشركي مكة )٩ ،

عىن به أهل اإلسالم : انتقم منهم يوم بدر، وهذا قول أكثر املفسرين، وقال احلسن وقتادة

                                                 
 . ٣٩: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٣٩: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٣٩: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٤٠: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٤١: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٤١: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٤٢: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٤٢: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٤٢: سورة الزخرف آية) ٩(
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٢٢٩٩ 

اهللا نبيه وذهب به  نقمة شديدة يف أمته، فأكرم   وقد كان بعد النيب من أمة حممد
 .ومل يره يف أمته إال الذي يقر عينه، وأبقى النقمة بعده

]٤٣ [}  ô7 Å¡ôϑ tG ó™$$ sù ü“ Ï% ©!$$ Î/ z Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩⊆⊂∪ { )١(. 

]٤٤ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )رآن، ـ، يعين الق)٢}  Öø.Ï% s! y7 رف لك، ـ، أي لش)٣( } 9©

}  y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ ( { )٤(من قريش، نظريه ، :}  ô‰s)s9 !$ uΖø9t“Ρr& öΝä3ö‹s9Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝä.ãø.ÏŒ 

t∃ôθ  {، أي شرفكم، )٥( } ) y™ uρ tβθè= t↔ ó¡è? ∩⊆⊆∪ { )جماهدقال . ، عن حقه وأداء شكره)٦ :

القوم هم العرب، فالقرآن هلم شرف إذ نزل بلغتهم، مث خيتص بذلك الشرف األخص 
ذلك شرف لك مبا : وقيل. فاألخص من العرب، حىت يكون األكثر لقريش ولبين هاشم

أعطاك من احلكمة ولقومك املؤمنني مبا هداهم اهللا به، وسوف تسألون عن القرآن وعما 
 .يلزمكم من القيام حبقه

]٤٥[ }  ö≅ t↔ ó™ uρ ôtΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6 s% ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘ $ uΖù= yè y_ r& ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q§9$# Zπ yγ Ï9#u tβρ ß‰t7÷è ãƒ 

  ملا أسري بالنيب {: ن عباس، اختلفوا يف هؤالء املسئولني، قال عطاء عن اب)٧( } ∪∋⊇∩

بعث اهللا له آدم وولده من املرسلني، فأذن جربيل مث أقام، وقال يا حممد تقدم فصل هبم، 
قبلك من رسلنا، اآلية، قال سل يا حممد من أرسلنا : فلما فرغ من الصالة قال له جربيل

، وهذا قول الزهري وسعيد بن جبري وابن زيد، }  ال أسأل فقد اكتفيت رسول اهللا

                                                 
 . ٤٣: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٤٤: ةسورة الزخرف آي) ٤(
 . ١٠: سورة األنبياء آية) ٥(
 . ٤٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٤٥: سورة الزخرف آية) ٧(
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٢٣٠٠ 

وقال أكثر . مجع اهللا له املرسلني ليلة أسري به وأمره أن يسأهلم فلم يشك ومل يسأل: قالوا
ل إال سل مؤمين أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم األنبياء هل جاءهتم الرس: املفسرين

، ومعىن )واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا( :بالتوحيد؟ يدل عليه قراءة عبد اهللا وأيب
عّز -األمر بالسؤال التقرير ملشركي قريش أنه مل يأت رسول وال كتاب بعبادة غري اهللا 

 .وجلّ

]٤٧ ،٤٦ [}  ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& 4 y›θãΒ !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4’ n< Î) šχ öθ tãöÏù Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ tΑ$ s)sù ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ 

tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊆∉∪ $ ¬Η s>sù Νèδ u!% y` !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ #sŒÎ) Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ tβθ ä3pt õÖ nˆ ∩⊆∠∪ { )استهزاء)١ . 

ْن آَيٍة ِإلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها َوأََخذَْناُهْم ِبالَْعذَاِب لََعلَُّهْم قوله تعاىل َوَما ُنِريِهْم ِم
 ...َيْرِجُعونَ

]٤٨ [}  $ tΒ uρ ΟÎγƒ ÌçΡ ôÏiΒ >π tƒ#u ω Î) }‘Ïδ çt9 ò2 r& ôÏΒ $ yγ ÏF÷z é& ( { )قرينتها وصاحبتها )٢ ،

≈Νßγ  {اليت كانت قبلها،  tΡõ‹s{r&uρ É># x‹yè ø9$$ Î/ { )بالسنني والطوفان واجلراد والقمل )٣ ،

انت كل واحدة والضفادع والدم والطمس، فكانت هذه دالالت ملوسى، وعذابا هلم، فك
öΝßγ  {أكرب من اليت قبلها،  ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊆∇∪ { )عن كفرهم)٤ ،. 

]٤٩ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )ملوسى ملا عاينوا العذاب، )٥ ،}  tµ•ƒ r'̄≈ tƒ ãÏm$ ، يا أيها )٦( } 9$#¡¡

العامل الكامل احلاذق، إمنا قالوا هذا توقريا وتعظيما له ألن السحر عندهم كان علما عظيما 
خاطبوه به ملا تقدم : وقال الزجاج. معناه يا أيها الذي غلبنا بسحره:  وقيلوصفة ممدوحة،

                                                 
 . ٤٧ ، ٤٦: سورة الزخرف اآليتان ) ١(
 . ٤٨: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٤٨: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٤٨: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٤٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٤٩: سورة الزخرف آية) ٦(
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٢٣٠١ 

äí  {. له عندهم من التسمية بالساحر ÷Š$# $ uΖs9 y7 −/u‘ $ yϑ Î/ y‰Îγ tã x8y‰ΖÏã { )أي مبا أخربتنا )١ ،

$  {يك إن آمنا كشف عنا العذاب فاسأله يكشف عنا العذاب، من عهده إل uΖ̄ΡÎ) tβρß‰tG ôγ ßϑ s9 

∩⊆∪ { )مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهم فلم يؤمنوا)٢ ،. 

$  {  فذلك قوله] ٥٠[ £ϑ n= sù $ uΖøt±x. ãΝåκ÷]tã z># x‹yè ø9$# #sŒÎ) öΝèδ šχθ èVä3Ζtƒ ∩∈⊃∪ { )٣( ،

 .ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم

]٥١ [}  3“ yŠ$ tΡuρ ãβ öθ tãöÏù ’Îû Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ }§øŠs9r& ’Í< à7 ù= ãΒ uóÇÏΒ Íν É‹≈ yδ uρ 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )أهنار النيل، )٤ ،}  “ ÌøgrB ÏΒ û ÉL ós s? ( { )من حتت قصوري، وقال قتادة)٥  :

Ÿξ  {. بأمري: وقال احلسن. ساتيينجتري بني يدي يف جناين وب sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩∈⊇∪ { )٦( ،

 .عظميت وشدة ملكي

]٥٢ [}  ôΘr& O$ tΡr& ×öyz { )مبعىن بل وليس حبرف عطف على ) أم( ، بل أنا خري،)٧

وفيه إضمار جمازه أفال تبصرون أم ) أم( الوقف على قوله: قول أكثر املفسرين، وقال الفراء
≈›ôÏiΒ #x  {تبصرون، مث ابتدأ فقال أنا خري،  yδ “Ï% ©!$# uθ èδ ×Îγ tΒ { )ضعيف حقري يعين )٨ ،

Ÿω  {: موسى، قوله uρ ßŠ% s3tƒ ßÎ7ãƒ ∩∈⊄∪ { )يفصح بكالمه للثغته اليت يف لسانه)٩ . 
                                                 

 . ٤٩: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٤٩: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٥٠: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٥١: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٥١: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٥١: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٥٢: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٥٢: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٥٢: سورة الزخرف آية) ٩(
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٢٣٠٢ 

]٥٣ [}  Iω öθ n= sù u’ Å+ø9é& Ïµø‹n= tã { )إن كان صادقا، )١ ،}  ×ο u‘ Èθ ó™ r& ÏiΒ A=yδ sŒ { )قرأ )٢ ،

على مجع األسورة، وهي ) أساورة( مجع سوار، وقرأ اآلخرون) أَْسِوَرةٌ( حفص ويعقوب
كانوا إذا سودوا رجال سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب : قال جماهد. اجلمعمجع 

هال ألقى رب موسى عليه أسورة من ذهب إن : يكون ذلك داللة لسيادته، فقال فرعون
ρ÷  {. كان سيًدا جتب علينا طاعته r& u!% y` çµ yè tΒ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šÏΡÎtIø)ãΒ ∩∈⊂∪ { )متتابعني )٣ ،

 .يتابع بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويعينونه على أمره

‚y#£  {: قال اهللا تعاىل] ٥٤[ tG ó™ $$ sù …çµ tΒ öθ s% { )القبط، ، أي استخف فرعون قومه)٤ 

يقال استخفه عن رأيه إذا محله على . وقيل محلهم على اخلفة واجلهل. أي وجدهم جهاال
çνθ  {اجلهل وأزاله عن الصواب،  ãã$ sÛr'sù 4 { )على تكذيب موسى، )٥ ،}  öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ% x. 

$ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ { )٦( 

]٥٥،٥٦ [}  !$£ϑ n= sù $ tΡθ ày™# u { )ونا، ـ، أغضب)٧}  $ oΨ ôϑ s)tGΡ$# óΟßγ ÷ΨÏΒ öΝßγ≈ oΨø% tøî r'sù 

šÏè uΗ ød r& ∩∈∈∪ öΝßγ≈ oΨù= yè yf sù $Zn= y™ { )سلف : ، هم املاضون املتقدمون من األمم، يقال)٨

  {يسلف إذا تقدم، والسلف من تقدم من اآلباء فجعلناهم متقدمني ليتعظ هبم اآلخرون، 

                                                 
  .٥٣: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٥٣: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٥٣: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٥٤: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٥٤: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٥٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٥٥: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٥٦ ، ٥٥: سورة الزخرف اآليتان ) ٨(
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٢٣٠٣ 

Wξ sVtΒ uρ š ÌÅz Eζ Ïj9 ∩∈∉∪ { )سلفا لكفار هذه األمة : وقيل. ، عربة وعظة ملن بقي بعدهم)١

 .إىل النار ومثال ملن جييء بعدهم

]٥٧ [}  * $ £ϑ s9uρ z> ÎàÑ ß ø⌠ $# zΟtƒ ötΒ ¸ξ sWtΒ { )إن : سرين، قال ابن عباس وأكثر املف)٢

 يف شأن عيسى عليه السالم، ملا نزل  اآلية نزلت يف جمادلة عبد اهللا بن الزبعري مع النيب
$ (öΝà6¯ΡÎ  {: قوله تعاىل tΒ uρ šχρß‰ç7÷è s? ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ { )اه ، وقد ذكرن)٣

sŒÎ) y7#  {. يف سورة األنبياء عليهم السالم ãΒ öθ s% çµ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ { )قرأ أهل املدينة )٤ ،

بضم الصاد، أي يعرضون، وقرأ اآلخرون بكسر الصاد، ) يصدون( والشام والكسائي
مها لغتان مثل يعرشون ويعرشون، وشد عليه يشد : كسائيواختلفوا يف معناه، قال ال

: وقال سعيد بن املسيب. معناه يضجون: ويشد، ومن باحلديث ينم وينم، وقال ابن عباس
ملا . يضجرون: وقال القرظي. جيزعون: وقال قتادة. يعجون: وقال الضحاك. يصيحون

حممد إال أن نعبده ونتخذه ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون يقولون ما يريد منا 
 .إهلا كما عبدت النصارى عيسى

]٥٨ [}  (#þθ ä9$ s% uρ $ uΖçFyγ Ï9≡r& u îöyz ôΘr& uθ èδ 4 { )أم هو يعنون حممدا فنعبده : ، قال قتادة)٥

يزعم حممد أن : ال السدي وابن زيد أم هو يعنون عيسى، قالواوق. ونطيعه ونترك آهلتنا
كل ما عبد من دون اهللا يف النار فنحن نرضى أن تكون آهلتنا مع عيسى وعزير واملالئكة 

$  {: يف النار، وقال اهللا تعاىل tΒ çνθ ç/uŸÑ { )ل، ـي هذا املثـ، يعن)٦}  y7 s9 ω Î) Kω y‰y` 

                                                 
 . ٥٦: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٥٧: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٩٨: ألنبياء آيةسورة ا) ٣(
 . ٥٧: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٥٨: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٥٨: سورة الزخرف آية) ٦(
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٢٣٠٤ 

$  {: مراد من قولهـ، خصومة بالباطل وقد علموا أن ال)١( } 4 tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ 

«!$# Ü=|Á ym zΟ̈Ψ yγ y_ { )هؤالء األصنام)٢ ، .}  ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz ∩∈∇∪ { )٣(. 

β÷  {: مث ذكر عيسى فقال] ٥٩[ Î) uθ èδ { )ي عيسى عليه ـو يعنـ، ما ه)٤

ω  {الم، ـالس Î) î‰ö7tã $ uΖôϑ yè ÷Ρr& Ïµ ø‹n= tã { )بالنبوة، )٥ ،}  çµ≈oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sWtΒ { )آية وعربة، )٦ 

}  û Í_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ tó™ Î) ∩∈∪ { )يعرفون به قدرة اهللا)٧ ،  على ما يشاء حيث خلقه من غري 

 .أب

]٦٠ [}  öθ s9uρ â!$ t±nΣ $ oΨ ù= yè pgm: Οä3ΖÏΒ Zπ s3Í×¯≈ n= ¨Β { )أي ولو نشاء ألهلكناكم وجعلنا )٨ ،

’  {بدال منكم مالئكة،  Îû ÇÚö‘ F{$# tβθ àè= øƒ s† ∩∉⊃∪ { )يكونون خلفاء منكم يعمرون )٩ ،

 .خيلف بعضهم بعضا: وقيل. األرض ويعبدونين ويطيعونين
 ...قوله تعاىل َوِإنَُّه لَِعلٌْم ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم

]٦١ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )يعين عيسى عليه السالم )١٠ ،}  ÖΝù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡= Ïj9 { )يعين )١ ،

ٌم إنه لََعلَ( :نزوله من أشراط الساعة يعلم به قرهبا، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة

                                                 
 . ٥٨: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٩٨: سورة األنبياء آية) ٢(
 . ٥٨: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٥٩: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٥٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٥٩: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٥٩: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٦٠: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٦٠: سورة الزخرف آية) ٩(
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ١٠(
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٢٣٠٥ 

وإنه يعين وإن القرآن : بفتح الالم والعني أي أمارة وعالمة، وقال احلسن ومجاعة) للساعة
Ÿξsù χ  {لعلم للساعة يعلمكم قيامها، وخيربكم بأحواهلا وأهواهلا،  çtIôϑ s? $ pκÍ5 { )فال )٢ ،

Èβθãè  {ا، ـذبوا هبـال تك: ّن فيها، قال ابن عباستشك Î7¨?$#uρ 4 { )د، ـ، على التوحي)٣

}  #x‹≈ yδ { )ا عليه، ، الذي أن)٤}  ÔÞ≡uÅÀ ×Λ É)tG ó¡•Β ∩∉⊇∪ { )٥(. 

]٦٢ [}  Ÿω uρ ãΝä3¯Ρ£‰ÝÁ tƒ { )ال يصرفنكم، )٦ ،}  ß≈ sÜø‹¤±9$# ( { )عن دين اهللا، )٧ ،

}  …çµ ¯ΡÎ) ö/ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β ∩∉⊄∪ { )٨(. 

]٦٣ [}  $ £ϑ s9uρ u!% y` 4 |¤ŠÏã ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ tΑ$ s% ô‰s% Οä3çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3Ås ø9$$ Î/ { )بالنبوة، )٩ ،}  
t Îit/T{uρ Νä3s9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# tβθ àÎ= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( { )يعين : ة، قال قتادة، من أحكام التورا)١٠

الذي جاء به عيسى يف اإلجنيل : قال الزجاج. اختالف الفرق الذين حتزبوا على أمر عيسى
$$?¨(θà#)  {. إمنا هو بعض الذي اختلفوا فيه، وبّين هلم يف غري اإلجنيل ما احتاجوا إليه sù ©!$# 

Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩∉⊂∪ { )١١(. 

                                                                                                                                            
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٦١: سورة الزخرف آية) ٥(
  .٦٢: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٦٢: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٦٢: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٦٣: سورة الزخرف آية) ٩(
 . ٦٣: سورة الزخرف آية) ١٠(
 . ٦٣: سورة الزخرف آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٠٦ 

]٦٦ - ٦٤ [}  ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ’În1u‘ óΟä3š/u‘ uρ çνρ ß‰ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡uÅÀ ÒΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∉⊆∪ y#n= tG ÷z $$ sù 

Ü># t“ ôm F{$# .ÏΒ öΝÎη ÏΖ÷ t/ ( ×≅÷ƒ uθ sù šÏ% ©#Ïj9 (#θ ßϑ n= sß ôÏΒ É># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠ Ï9r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρ ãÝàΖtƒ { )١( ،

ω  {هل ينتظرون،  Î) sπ tã$ β  {، يعين أهنا تأتيهم ال حمالة فكأهنم ينتظروهنا، )٢( } 9$#¡¡ r& 

Οßγ uŠÏ?ù's? Zπ tFøó t/ { )فجأة، )٣ ،}  öΝèδuρ Ÿω šχρ ããè ô±o„ ∩∉∉∪ { )٤(. 

]٦٧ [}  âHξ Åz F{$# { )على املعصية يف الدنيا، )٥ ،}  ¥‹Í×tΒ öθ tƒ { )يوم القيامة، )٦ ،

}  óΟßγ àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 <ρ ß‰tã ω Î) šÉ)−Fßϑ ø9$# ∩∉∠∪ { )إال املتحابني يف اهللا)٧ ،  على طاعة 

 .عّز وجلّ-اهللا 

]٦٩ ،٦٨ [}  ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ { )أي فيقال هلم يا عبادي، )٨ ،}  Ÿω ì∃öθ yz â/ä3ø‹n= tæ tΠöθ u‹ø9$# 

Iω uρ óΟçFΡr& šχθ çΡt“ øt rB ∩∉∇∪ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉∪ { )فييأس الناس )٩ ،

 .منها غري املسلمني

θ#)  {: فيقال هلم] ٧٠[ è= äz÷Š$# sπ ¨Ψyf ø9$# óΟçFΡr& ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ šχρ çy9 øt éB ∩∠⊃∪ { )تسرون )١٠ ،

 .وتنعمون

                                                 
 . ٦٦ : ٦٤سورة الزخرف اآليات من ) ١(
 . ٦٦: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٦٦: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٦٦: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٦٧: لزخرف آيةسورة ا) ٥(
 . ٦٧: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٦٧: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٦٨: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٦٩ ، ٦٨: سورة الزخرف اآليتان ) ٩(
 . ٧٠ ، ٦٩: سورة الزخرف اآليتان ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٠٧ 

]٧١ [}  ß∃$ sÜãƒ ΝÍκö n= tã 7∃$ ys ÅÁ Î/ { )ة الواسعة، ـقصعة وهي الـ، مجع صحف)١

}  ÏiΒ 5=yδ sŒ 5># uθ ø.r&uρ ( { )رى ـدور الرأس ال عـدير مـ، مجع كوب وهو إناء مست)٢

$  {هلا،  yγŠ Ïùuρ { )أي يف اجلنة، )٣ ،}  $ tΒ ÏµŠ Îγ tG ô±n@ ß§àΡF{$# —% s#s?uρ Úãôã F{$# ( óΟçFΡr&uρ $ yγŠ Ïù 

šχρ à$Î#≈ yz ∩∠⊇∪ { )٤(. 

]٧٢،٧٣ [}  y7 ù= Ï?uρ èπ ¨Ψpgø: $# û ÉL ©9$# $ yδθßϑ çG øOÍ‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟçFΖä. šχθ è= yϑ ÷è s? ∩∠⊄∪ ö/ä3s9 $ pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù 

×ο uÏVx. $ yγ ÷ΨÏiΒ tβθè= ä.ù's? ∩∠⊂∪ { )٥( 

 ...ا ُيفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَقوله تعاىل ِإنَّ الُْمْجِرِمَني ِفي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ لَ
]٧٧ - ٧٤ [}  ¨βÎ) tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# { )املشركني، )٦ ،}  ’ Îû É>#x‹tã tΛ© yγ y_ tβρà$ Î#≈ yz ∩∠⊆∪ 

Ÿω ç©Ixãƒ óΟßγ ÷Ζtã öΝèδ uρ ÏµŠÏù tβθÝ¡Î= ö7ãΒ ∩∠∈∪ $ tΒ uρ öΝßγ≈ oΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9uρ (#θ çΡ% x. ãΝèδ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∠∉∪ (#÷ρ yŠ$ tΡuρ 

à7 Î=≈yϑ≈ tƒ { )يدعون خازن النار، )٧ ،}  ÇÙ ø)u‹Ï9 $ uΖøŠn= tã y7 •/u‘ ( { )ليمتنا ربك فنستريح )٨ ،

$tΑ  {فيجيبهم مالك بعد ألف سنة،  s% /ä3¯ΡÎ) šχθ èWÅ3≈ ¨Β ∩∠∠∪ { )مقيمون يف العذاب)٩ ،. 

                                                 
 . ٧١: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٧١: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٧١: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٧١: خرف آيةسورة الز) ٤(
 . ٧٣ ، ٧٢: سورة الزخرف اآليتان ) ٥(
 . ٧٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٧٧ ، ٧٤: سورة الزخرف اآليتان ) ٧(
 . ٧٧: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٧٧: سورة الزخرف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٠٨ 

]٧٨ [}  ô‰s)s9 /ä3≈ uΖ÷∞Å_ Èd,pt ø: $$ Î/ { )يقول أرسلنا إليكم يا معشر قريش رسولنا )١ ،

≈Å3£  {باحلق،  s9uρ öΝä.usYø. r& Èd,ys ù= Ï9 tβθèδ Ì≈ x. ∩∠∇∪ { )٢(. 

]٧٩ [}  ÷Πr& (#þθ ãΒ tö/r& { )أحكموا )٣ ،}  #\øΒ r& { )ول اهللاـر برسـ، يف املك)٤  

}  $ ¯ΡÎ* sù tβθãΒ Îö9 ãΒ ∩∠∪ { )إن كادوا شرا كدهتم : حمكمون أمرا يف جمازاهتم، قال جماهد، )٥

 .مثله

]٨١ ،٨٠ [}  ÷Πr& tβθç7|¡øt s† $ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ§Å  Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 { )ما يسرونه من )٦ ،

$  {، نسمع ذلك ونعلم، )٧( } /n?t’4  { غريهم ويتناجون به بينهم، uΖè= ß™ â‘ uρ { )أيضا )٨ ،

‰öΝÍκö  {من املالئكة يعين احلفظة،  y‰s9 tβθ ç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ ö≅ è% β Î) tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§= Ï9 Ó$ s!uρ O$ tΡr'sù ãΑ̈ρ r& zƒ Ï‰Î6≈ yèø9$# 

، يعين إن كان للرمحن ولد يف قولكم وعلى زعمكم، فأنا أول من عبده بأنه )٩( } ∪⊆∇∩

أي ما كان للرمحن ولد فأنا أول ) إن كان( :قال ابن عباس. ك له وال ولدواحد ال شري
معناه لو كان للرمحن : قال السدي. مبعىن اجلحد) إن( العابدين الشاهدين له بذلك، جعل

العابدين مبعىن اآلنفني، يعىن أول : وقيل. ولد فأنا أول من أعبده بذلك، ولكن ال ولد له
معناه أنا أول من غضب للرمحن أن يقال له ولد، : ويقال. ماجلاحدين واملنكرين ملا قلت

                                                 
 . ٧٨: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٧٨: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٧٩: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٧٩: ف آيةسورة الزخر) ٤(
 . ٧٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٨٠: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٨٠: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٨٠: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٨١ ، ٨٠: سورة الزخرف اآليتان ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٠٩ 

َعَبَد فهو عابد، إمنا : قلّ ما ُيقال: وقال قوم.  عبدا- إذا أنف أو غضب -عبد يعبد : يقال
 .َعَبَد فهو َعْبٌد: يقال

≈z  {: مث نزه نفسه فقال] ٨٢[ ys ö6 ß™ Éb>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Éb> u‘ Ä¸ öyè ø9$# $ £ϑ tã tβθ àÅÁ tƒ 

 . عما يقولون من الكذب)١( } ∪⊅∇∩

]٨٣ [}  öΝèδ ö‘ x‹sù (#θ àÊθ èƒ s† { )يف باطلهم، )٢ ،}  (#θ ç7yè ù= tƒ uρ { )يف دنياهم، )٣ ،}  
4 ®L ym (#θà)≈ n= ãƒ æΛãιtΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰tãθãƒ ∩∇⊂∪ { )يعين يوم القيامة)٤ ،. 

]٨٤ [}  uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) ’ Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î) 4 { )ُيْعَبد يف : ، قال قتادة)٥

uθ  {السماء ويف األرض ال إله إال هو  èδ uρ ÞΟŠ Å3pt ø: ÞΟŠ  {، يف تدبري خلقه، )٦( } #$ Î= yè ø9$# 

 .، مبصاحلهم)٧( } ∪⊇∇∩

]٨٥ [}  x8u‘$ t7s?uρ “ Ï% ©!$# …çµ s9 à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ …çν y‰Ψ Ïã uρ ãΝù= Ïæ Ïπtã$ ¡¡9$# 

Ïµ ø‹s9Î)uρ šχθãè y_ öè? ∩∇∈∪ { )بالياء، واآلخرون بالتاء) يرجعون( ، قرأ ابن كثري والنسائي)٨. 

]٨٦ [}  Ÿω uρ à7 Î= ôϑ tƒ š Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x¤±9$# ωÎ) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ { )٩( ،

وهم عيسى وعزير واملالئكة فإهنم ُعبدوا من دون اهللا، وهلم الشفاعة، وعلى هذا 
                                                 

 . ٨٢: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٨٣: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٨٣: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٨٣: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٨٤: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٨٤: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٨٤: سورة الزخرف آية) ٧(
 . ٨٥: سورة الزخرف آية) ٨(
 . ٨٦: سورة الزخرف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٠ 

يدعون عيسى وعزير يف حمل اخلفض، وأراد بالذين ) من( :يف حمل الرفع، وقيل) من( يكون
واملالئكة، بعين أهنم ال ميلكون الشفاعة إال ملن شهد احلق واألوىل أصح، وأراد بشهادة 

öΝèδ  {احلق قوله ال إله إال اهللا كلمة التوحيد،  uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∉∪ { )بقلوهبم ما شهدوا به )١ 

 .بألسنتهم

]٨٧ [}   È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’ ¯Τr'sù tβθ ä3sù÷σãƒ ∩∇∠∪ { )يصرفون )٢ ،

 .عن عبادته

]٨٨ [}  Ï& Î#‹Ï% uρ Éb> t≈ tƒ { )يعين قول حممد)٣ ،  ،شاكيا إىل ربه يا رب }  ¨βÎ) 

ÏIω àσ¯≈ yδ ×Πöθ s% ω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∇∇∪ { )جبر الالم واهلاء على معىن ) َوِقيِلِه( ، قرأ عاصم ومحزة)٤

: أحدمها معناه: ساعة وعلم قيله يا رب، وقرأ اآلخرون بالنصب، وله وجهانوعنده علم ال
 .وقال قيله: أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم وقيله يا رب، والثاين

]٨٩ [}  ôx xô¹ $$ sù öΝåκ÷]tã { )أعرض عنهم، )٥ }  ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 { )معناه املتاركة، )٦ ،

≈íΝ  {: كقوله تعاىل n= y™ öΝä3ø‹n= tæ Ÿω Èö tFö; tΡ tÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩∈∈∪ { )٧( ،}  t∃öθ |¡sù tβθßϑ n= ôè tƒ 

∩∇∪ { )نسختها آية : ، قرأ أهل املدية والشام بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، وقال مقاتل)٨

 .السيف

                                                 
 . ٨٦: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٨٧: سورة الزخرف آية) ٢(
 . ٨٨: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٨٨: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٨٩: سورة الزخرف آية) ٥(
 . ٨٩: سورة الزخرف آية) ٦(
 . ٥٥: سورة القصص آية) ٧(
 . ٨٩: سورة الزخرف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١١ 

 سورة الُدَخاٍن) ٤٤(
 ...ا كُنَّا ُمْنِذِريَنقوله تعاىل حم َوالِْكَتاِب الُْمِبِني ِإنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة ِإنَّ

] ٣ - ١ [}  üΝm ∩⊇∪ É=≈ tG Å6ø9$#uρ ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ !$ ¯ΡÎ) çµ≈oΨ ø9t“Ρr& ’ Îû 7's#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β 4 { )قال )١ ،

هي ليلة القدر أنزل اهللا القرآن يف ليلة القدر من أم الكتاب إىل السماء : قتادة وابن زيد
وقال آخرون هي ليلة النصف .  جنوما يف عشرين سنة ل جربيل على النيبالدنيا، مث نز
$  {من شعبان  ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. zƒ Í‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ { )٢(. 

]٤ [}  $ pκ Ïù { )ركة، ، أي يف الليلة املبا)٣}  ä−tøãƒ { )أي يفصل، )٤ }  ‘≅ ä. @øΒ r& 

AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما هو : ، حمكم، وقال ابن عباس)٥

حيج فالن وحيج :  حىت احلجاج، يقالكائن يف السنة من اخلري والشر واألرزاق واآلجال
يربم يف ليلة القدر يف شهر رمضان كل أجل وعمل : فالن، قال احلسن وجماهد وقتادة

هي ليلة النصف من شعبان يربم . وخلق ورزق، وما يكون يف تلك السنة، وقال عكرمة
 .دفيها أمر السنة وتنسخ األحياء من األموات فال يزاد فيهم أحد وال ينقص منهم أح

]٥ [}  #\øΒ r& { )أي أنزلنا أمرا، )٦ ،}  ôÏiΒ !$ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 { )نصب على :  قال الفراء)٧

$  {. معىن فيها يفرق كل أمر حكيم فرقا وأمرا، أي نأمر أمرا ببيان ذلك ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. t,Î#Å™ öãΒ 

 . ومن قبله من األنبياء ، حممدا)١( } ∪∋∩

                                                 
 . ٣ : ١سورة الدخان اآليات من ) ١(
 . ٣: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٤: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٤: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٤: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٥: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٥: آيةسورة الدخان ) ٧(
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٢٣١٢ 

]٧، ٦ [}  Zπ yϑ ôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 { )قال ابن عباس رأفة مين خبلقي ونعميت عليهم مبا )٢ ،

çµ…  {أنزلناه يف ليلة مباركة للرمحة : وقال الزجاج. نا إليهم من الرسلبعث ¯ΡÎ) uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∉∪ Éb> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨ øŠt/ ( { )جرا ردا ) رب( :، قرأ أهل الكوفة)٣

على : ، وقيل)هو السميع العليم( :، ورفعه اآلخرون ردا على قوله)من ربك( :على قوله
βÎ) ΟçFΖä. šÏΖÏ%θ  {االبتداء،  •Β ∩∠∪ { )أن اهللا رب السماوات واألرض)٤ ،. 

]٩، ٨ [}  Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( óΟä3š/u‘ > u‘ uρ ãΝä3Í← !$ t/# u šÏ9̈ρ F{$# ∩∇∪ ö≅ t/ öΝèδ ’ Îû 

7e7 x© { )من هذا القرآن، )٥ ،}  šχθ ç7yè ù= tƒ ∩∪ { )يهزءون به الهون عنه)٦ . 

]١١ ،١٠[ }  ó=É)s?ö‘ $$ sù tΠöθ tƒ ’ÎAù's? â!$ yϑ ¡¡9$# 5β% s{ß‰Î/ &Î7•Β ∩⊇⊃∪  y´ øótƒ }¨$ ¨Ζ9$# ( #x‹≈ yδ ë>#x‹tã 

ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇⊇∪ { )أن يكون حكاية لكالمهم مبا بعده، أي : هو عذاب إهلي وجيوز: ، تقديره)٧

 .ليميقولون هذا عذاب أ

]١٣ ،١٢ [}  $ uΖ−/§‘ ô#Ï±ø.$# $ ¨Ζtã šU#x‹yè ø9$# $ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊄∪ 4’̄Τr& ãΝßγ s9 3“ tø.Ïe%! $# { )٨( ،

%ô‰s  {كيف يتذكرون ويتعظون؟ : من أين هلم التذكر واالتعاظ؟ يقول uρ öΝèδ u!% y` ×Αθ ß™ u‘ 

×Î7•Β ∩⊇⊂∪ { )صلى اهللا عليه وسلم-، ظاهر الصدق يعين حممدا )١. 

                                                                                                                                            
 . ٥: سورة الدخان آية) ١(
 . ٦: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٧ ، ٦: سورة الدخان اآليتان ) ٣(
 . ٧: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٩ ، ٨: سورة الدخان اآليتان ) ٥(
 . ٩: سورة الدخان آية) ٦(
 . ١١ ، ١٠: سورة الدخان اآليتان ) ٧(
 . ١٣ ، ١٢: سورة الدخان اآليتان ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٣ 

]١٤ [}  §ΝèO (#öθ ©9uθ s? çµ÷Ζtã { )أعرضوا عنه، )٢ ،}  (#θ ä9$ s% uρ ÒΟ̄= yè ãΒ { )أي يعلمه )٣ ،

îβθ  {بشر،  ãΖøg¤Χ ∩⊇⊆∪ { )٤(. 

$  {: اىلـال اهللا تعـق] ١٥[ ¯ΡÎ) (#θ àÏ©% x. É># x‹yè ø9$# { )جوع ـلذاب اـ أي ع)٥}  
¸ξ‹ Î= s% 4 { )إىل يوم بدر: ، أي زمانا يسريا، قال مقاتل)٦ .}  ö/ä3¯ΡÎ) tβρ ß‰Í←!% tæ ∩⊇∈∪ { )٧( ،

 .إىل كفركم

]١٦ [}  tΠöθ tƒ ß·ÏÜö7tΡ sπ t±ôÜt7ø9$# #“ uö9 ä3ø9$# { )در، ـ، وهو يوم ب)٨}  $ ¯ΡÎ) tβθ ßϑ É)tFΖãΒ 

يوم القيامة، وروى : ، وهذا قول ابن مسعود وأكثر العلماء وقال احلسن)٩( } ∪∌⊆∩

 . ذلك عن ابن عباسعكرمة

]١٧ [}  * ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù { )بلونا، )١٠ ،}  óΟßγ n= ö6 s% { )قبل هؤالء، )١١ ،}  tΠöθ s% 

šχ öθ tãöÏù öΝèδu!% y ùρ ×Αθ ß™ u‘ îΛq ÌŸ2 ∩⊇∠∪ { )على اهللا وهو موسى بن عمران)١٢ ،. 

                                                                                                                                            
 . ١٣: ة الدخان آيةسور) ١(
 . ١٤: سورة الدخان آية) ٢(
 . ١٤: سورة الدخان آية) ٣(
 . ١٤: سورة الدخان آية) ٤(
 . ١٥: سورة الدخان آية) ٥(
 . ١٥: سورة الدخان آية) ٦(
 . ١٥: سورة الدخان آية) ٧(
 . ١٦: سورة الدخان آية) ٨(
 . ١٦: سورة الدخان آية) ٩(
 . ١٧: سورة الدخان آية) ١٠(
 . ١٧:  سورة الدخان آية)١١(
 . ١٧: سورة الدخان آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٤ 

]١٨ [}  ÷β r& (#ÿρ –Šr& ¥’ n< Î) yŠ$ t6 Ïã «!$# ( { )ذهبم، ـ تعهم والـ، يعين بين إسرائيل أطلق)١

}  ’ÎoΤÎ) ö/ä3s9 îΑθ ß™ u‘ ×ÏΒ r& ∩⊇∇∪ { )على الوحي)٢ ،. 

 ...قوله تعاىل َوأَنْ لَا َتْعلُوا َعلَى اللَِّه ِإنِّي آِتيكُْم ِبُسلْطَاٍن ُمِبٍني
]١٩ [}  β r&uρ ω (#θ è= ÷è s? ’ n?tã «!$# ( { )أي ال تتجربوا عليه بترك طاعته )٣ ،}  þ’ ÎoΤÎ) 

/ä3‹ Ï?# u 9≈ sÜù= Ý¡Î0 &Î7•Β ∩⊇∪ { )عدوه ، بربهان بني على صدق قويل، فلما قال ذلك تو)٤

 .بالقتل

’ ÎoΤÎ)uρ ßNõ‹ãã’  {فقال ] ٢٠[ În1tÎ/ ö/ä3În/u‘ uρ β r& Èβθ çΗ ädös? ∩⊄⊃∪ { )أن تقتلون، وقال ابن )٥ ،

 .ترمجوين باحلجارة: وقال قتادة. تشتموِن وتقولوا هو ساحر: عباس

]٢١ [}  β Î)uρ óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? ’ Í< Èβθä9Í”tIôã $$ sù ∩⊄⊇∪ { )وقال . ، فاتركوين ال معي وال علي)٦

 .فاعتزلوا أذاي باليد واللسان، فلم يؤمنوا: ابن عباس

]٢٢ [}  % tæy‰sù ÿ…çµ −/u‘ ¨βr& ÏIω àσ¯≈ yδ ×Πöθ s% tβθãΒ Ìøg’Χ ∩⊄⊄∪ { )مشركون فأجابه اهللا وأمره )٧ ،

 .أن يسري

“ Îó r'sù  {: فقال] ٢٣[ ÏŠ$ t7Ïè Î/ ¸ξø‹s9 { )أي ببين إسرائيل، )٨ ،}  Νà6¯ΡÎ) tβθ ãè t7−F•Β 

 .، يتبعكم فرعون وقومه)١( } ∪⊃⊅∩
                                                 

 . ١٨: سورة الدخان آية) ١(
 . ١٨: سورة الدخان آية) ٢(
 . ١٩: سورة الدخان آية) ٣(
 . ١٩: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٢٠: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٢١: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٢٢: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٢٣: سورة الدخان آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٥ 

]٢٤ [}  Ï8ãø?$#uρ tós t7ø9$# { )إذا قطعته أنت وأصحابك، )٢ ،}  #·θ ÷δ u‘ ( { )٣( ،

عناه ال تأمره أن يرجع اتركه حىت ساكنا على حالته وهيئته، بعد أن ضربته ودخلته، م
معناه اترك البحر راهيا أي : وقال مقاتل. السكون: يدخله آل فرعون، وأصل الرهو
. طريقا يا بسا: قال قتادة. اتركه طريقا: وقال كعب. ساكنا، فسمي باملصدر، أي ذا رهو

عه ملا قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم وخاف أن يتب: قال قتادة
öΝåκ̈ΞÎ) Ó‰Ψ  {اترك البحر رهوا كما هو، : فرعون وجنوده، فقيل له ã_ tβθ è% tøó •Β ∩⊄⊆∪ { )٤( ،

 .أخرب موسى أنه يغرقهم ليطمئن قلبه يف تركه كما جاوزه، مث ذكر ما تركوا مبصر

óΟx. (#θ  {: فقال] ٢٦ ،٢٥[ ä.ts? { )يعين بعد الغرق، )٥ ،}  ÏΒ ;M≈̈Ζy_ 5βθ ãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 

8íρ â‘ã— uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5Οƒ Ìx. ∩⊄∉∪ { )الكرمي احلسن: ، جملس شريف، قال قتادة)٦. 

]٢٧ [}  7π yϑ ÷ètΡuρ { )ومتعة وعيش لني، )٧ ،}  (#θ çΡ% x. $ pκ Ïù tÎγ Å3≈ sù ∩⊄∠∪ { )٨( ،

 .ناعمني وفاكهني أشرين بطرين

]٢٨ [}  y7 Ï9≡x‹x. ( { )مبن عصاين، كذلك أفعل : ، قال الكليب)٩}  $ yγ≈ oΨøO u‘ ÷ρ r&uρ $ ·Βöθ s% 

zƒ Ìyz# u ∩⊄∇∪ { )يعين بين إسرائيل)١٠ ،. 
                                                                                                                                            

 . ٢٣: سورة الدخان آية) ١(
 . ٢٤: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٢٤: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٢٤: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٢٥: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٢٦ ، ٢٥: سورة الدخان اآليتان ) ٦(
 . ٢٧: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٢٧: سورة الدخان آية) ٨(
 . ٢٨: سورة الدخان آية) ٩(
 . ٢٨: دخان آيةسورة ال) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٦ 

]٢٩ [}  $ yϑ sù ôM s3t/ ãΝÍκö n= tã â!$ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ { )ذلك أن املؤمن إذا مات تبكي ، و)١

عليه السماء واألرض أربعني صباحا، وهؤالء مل يكن يصعد هلم عمل صاحل فتبكي السماء 
$  {. هـي األرض عليـعلى فقده، وال هلم على األرض عمل صاحل فتبك tΒ uρ (#θçΡ% x. 

zƒ ÌsàΖãΒ ∩⊄∪ { )مل ينظروا حني أخذهم العذاب لتوبة وال لغريها)٢ ،. 

]٣٠ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨø‹¯gwΥ û Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) zÏΒ É># x‹yè ø9$# ÈÎγ ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )قتل األبناء )٣ ،

 .واستحياء النساء والتعب يف العمل

]٣٢ ،٣١ [}  ÏΒ šχ öθ tãöÏù 4 …çµ̄ΡÎ) tβ% x. $ \ŠÏ9% tæ zÏiΒ tÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ Ï‰s)s9uρ öΝßγ≈ tΡ÷tI÷z $# { )٤( 
’4  {يعين مؤمين بين إسرائيل،  n?tã AΟù= Ïã { )هبم )٥ }  ’ n?tã tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪ { )على )٦ ،

 .عاملي زماهنم

]٣٣ [}  Μ ßγ≈oΨ ÷ s?# uuρ zÏiΒ ÏM≈tƒ Fψ$# $ tΒ ÏµŠ Ïù (#Ôσ¯≈ n= t/ êÎ7•Β ∩⊂⊂∪ { )نعمة بينة :  قال قتادة)٧

قال ابن . من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال املن والسلوى، والنعم اليت أنعمها عليهم
 ).ويبلوكم بالشر واخلري فتنة( ابتالهم بالرخاء والشدة، وقرأ: زيد

                                                 
 . ٢٩: سورة الدخان آية) ١(
 . ٢٩: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٣٠: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٣٢: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٣٢: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٣٢: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٣٣: سورة الدخان آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٧ 

]٣٥، ٣٤ [}  ¨β Î) ÏIω àσ¯≈ yδ { )يعين مشركي مكة )١ ،}  tβθ ä9θ à)u‹s9 ∩⊂⊆∪ ÷β Î) }‘Ïδ ω Î) 

$ oΨ èKs?öθ tΒ 4’ n<ρ W{$# { )وهو . الدنيا، مث ال بعث بعدها، أي ال موتة إال هذه اليت منوهتا يف )٢

$  {. قوله tΒ uρ ßøt wΥ t Î|³Ζßϑ Î/ ∩⊂∈∪ { )مببعوثني بعد موتتنا)٣ ،. 

]٣٧ ،٣٦ [}  (#θ è?ù'sù !$ oΨÍ← !$ t/$ t↔ Î/ { )ين ماتوا، ، الذ)٤}  β Î) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∉∪ { )٥( ،

öΝèδ  {: أنَّا نبعث أحياء بعد املوت، مث خوفهم مثل عذاب األمم اخلالية فقال r& îöyz ÷Πr& ãΠöθ s% 

8ì¬7è? { )هو تبع : قال قتادة.  أي ليسوا خريا منهم، يعين أقوى وأشد وأكثر من قوم تبع)٦

احلمريي، وكان سار باجليوش حىت حّير احلرية، وبىن مسرقند وكان من ملوك اليمن، ُسّمي 
 امللك يعبد ُتبَّعا لكثرة أتباعه، وكل واحد منهم يسمى تبعا ألنه يتبع صاحبه، وكان هذا

t  {النار فأسلم ودعا قومه إىل اإلسالم وهم ِحْمَير، فكذبوه  Ï% ©!$#uρ ÏΒ ÷ΛÏιÎ= ö6 s% 4 { )من )٧ ،

≈Λàι÷  {األمم الكافرة  oΨ õ3n= ÷δ r& ( öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. tÏΒ ÌøgèΧ ∩⊂∠∪ { )٨(. 

                                                 
 . ٣٤: سورة الدخان آية) ١(
 . ٣٥ ، ٣٤: سورة الدخان اآليتان ) ٢(
 . ٣٥: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٣٦: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٣٦: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٣٧: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٣٧: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٣٧: سورة الدخان آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٨ 

]٣٩ ،٣٨ [}  $ tΒ uρ $ oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ šÎ6 Ïè≈s9 ∩⊂∇∪ $ tΒ !$ yϑ ßγ≈ oΨø)n= yz 

ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ { )ةـاب على املعصيـيعين للحق وهو الثواب على الطاعة والعق: ، قيل)١ .

}  £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊂∪ { )٢(. 

 ...قوله تعاىل ِإنَّ َيْوَم الْفَْصِل ِميقَاُتُهْم أَْجَمِعَني
]٤٠ [}  ¨β Î) tΠöθ tƒ È≅ óÁxø9$# { )يوم يفصل الرمحن بني العباد )٣ ،}  óΟßγ çF≈ s)‹ ÏΒ 

šÏè uΗ ød r& ∩⊆⊃∪ { )يوايف يوم القيامة األولون واآلخرون)٤ ،. 

]٤١ [}  tΠöθ tƒ Ÿω  Í_ øóãƒ ’ »< öθ tΒ tã ’ ]< öθ ¨Β $ \↔ ø‹x© { )ال ينفع قريب قريبه وال يدفع عنه )٥ ،

Ÿω  {شيئا،  uρ öΝèδ šχρ ç|ÇΖãƒ ∩⊆⊇∪ { )ال مينعون من عذاب اهللا)٦ ،. 

]٤٢ [}  ω Î) tΒ zΝÏm §‘ ª!$# 4 { )ض، ـهم لبعـ، يريد املؤمنني فإنه يشفع بعض)٧

}  …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â“ƒ Í“ yèø9$# { )يف انتقامه من أعدائه، )٨ ،}  ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊆⊄∪ { )باملؤمنني)٩ ،. 

]٤٤ ،٤٣ [}  χÎ) |Ntyf x© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪ { )ذي اإلمث، وهو )١٠ 

 .أبو جهل
                                                 

 . ٣٩ ، ٣٨: سورة الدخان اآليتان ) ١(
 . ٣٩: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٤٠: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٤٠: الدخان آيةسورة ) ٤(
 . ٤١: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٤١: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٤٢: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٤٢: سورة الدخان آية) ٨(
 . ٤٢: سورة الدخان آية) ٩(
 . ٤٤ ، ٤٣: سورة الدخان اآليتان ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣١٩ 

]٤٦ ،٤٥ [}  È≅ ôγ ßϑ ø9$% x. { )ود، ـ، وهو دردي الزيت األس)١}  ’ Í?øó tƒ ’Îû ÈβθäÜç7ø9$# 

بالياء، جعال الفعل للمهل، وقرأ اآلخرون بالتاء ) يغلي( ، قرأ ابن كثري وحفص)٢( } ∪∋⊇∩

’  {لتأنيث الشجرة،  Îû ÈβθäÜç7ø9$# ∩⊆∈∪ { )أي بطون الكفار )٣ }  Ç’ ø?tó x. ÉΟŠ Ïϑ ys ø9$# 

 .، كاملاء احلار إذا اشتد غليانه)٤( } ∪∌⊇∩

çνρ  {: قوله تعاىل] ٤٧[ ä‹è{ { )م، ـذوه يعين األثيـال للزبانية خـ، أي يق)٥}  
çνθ è= ÏGôã $$ sù { )فر وأبو عمرو بكسر التاء، وقرأ الباقون بضمها، ، قرأ أهل الكوفة وأبو جع)٦

عتله يعتله عتال إذا ساقه بالعنف والدفع واجلذب، : ومها لغتان، أي ادفعوه وسوقوه، يقال
}  4’ n< Î) Ï!#uθ y™ ÉΟŠ Ås pgø:  .، وسطه)٧( } ∪∠⊇∩ #$

]٤٨ [}  §ΝèO (#θ ™7ß¹ s−öθ sù Ïµ Å™ ù&u‘ ôÏΒ É># x‹tã ÉΟŠ Ïϑ ys ø9$# ∩⊆∇∪ { )إن خازن : ، قال مقاتل)٨

 .النار يضربه على رأسه فينقب رأسه عن دماغه مث يصب فيه ماء محيما قد انتهى حره

š  {، هذا العذاب، )٩( } ø−èŒ  {: مث يقال له] ٤٩[ ¨ΡÎ) { )قرأ )١٠ ،

بفتح األلف، أي ألنك كنت تقول أنا العزيز الكرمي، وقرأ اآلخرون ) أنك( الكسائي

                                                 
 . ٤٥: سورة الدخان آية) ١(
 . ٤٥: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٤٥: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٤٦: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٤٧: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٤٧: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٤٧: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٤٨: سورة الدخان آية) ٨(
 . ٤٩: سورة الدخان آية) ٩(
 . ٤٩: سورة الدخان آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٢٠ 

MΡr& â“ƒ|  {بكسرها على االبتداء،  Í“ yè ø9$# ãΛqÌx6ø9$# ∩⊆∪ { )عند قومك بزعمك، وذلك )١ ،

أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم، فتقول له هذا اللفظ خزنة النار : أن أبا جهل كان يقول
 .على طريق االستهزاء والتوبيخ

]٥٠ [}  ¨β Î) #x‹≈ yδ $ tΒ ΟçFΖä. Ïµ Î/ tβρçtIôϑ s? ∩∈⊃∪ { )مث . ، تشكُّون فيه وال وتؤمنون به)٢

 :ذكر مستقر املتقني، فقال

]٥١ [}  ¨β Î) tÉ)−FãΚ ø9$# ’Îû BΘ$ s)tΒ &ÏΒ r& ∩∈⊇∪ { )يف مقام( :، قرأ أهل املدينة والشام)٣ (

يم، أي يف جملس أمني، أمنوا بضم امليم على املصدر، أي يف إقامة، وقرأ اآلخرون بفتح امل
 .فيه من الغري، أي من املوت ومن اخلروج منه

]٥٤ - ٥٢ [}  ’Îû ;M≈̈Ζy_ 5χθã‹ãã uρ ∩∈⊄∪ tβθ Ý¡t6 ù= tƒ ÏΒ <¨ ß‰Ζß™ 5−uö9 tG ó™ Î)uρ šÎ= Î7≈ s)tG •Β 

∩∈⊂∪ y7Ï9≡x‹Ÿ2 Νßγ≈ oΨ ô_ ¨ρ y— uρ { )أي كما أكرمناهم مبا وصفنا من اجلنات والعيون )٤ ،

A‘θ  {واللباس كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم  çt¿2 &Ïã ∩∈⊆∪ { )أي قرناهم هبن ليس )٥ 

جعلناهم أزواجا هلم كأمنا : زوجته بامرأة، قال أبو عبيدة: يج ألنه ال يقالمن عقد التزو
قال . يزوج النعل بالنعل، أي جعلناهم اثنني اثنني، واحلور هن النساء النقيات البياض

احلور هن شديدات : وقال أبو عبيدة. حيار فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لوهنن: جماهد
 واحدها أحور، واملرأة حوراء، والعني مجع العيناء وهي بياض األعني الشديدات سوادها

 .عظيمة العينني

                                                 
 . ٤٩: سورة الدخان آية) ١(
 . ٥٠: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٥١: يةسورة الدخان آ) ٣(
 . ٥٤ : ٥٢سورة الدخان اآليات من ) ٤(
 . ٥٤: سورة الدخان آية) ٥(
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]٥٥ [}  tβθ ããô‰tƒ $ yγŠ Ïù Èe≅ ä3Î/ >πyγ Å3≈ sù { )اشتهوها، )١ ،}  šÏΖÏΒ#u ∩∈∈∪ { )من )٢ ،

 .آمنني من املوت واألوصاب والشياطني: وقال قتادة. ا ومن مضرهتانفاده

]٥٦ [}  Ÿω šχθè%ρ ä‹tƒ $ yγŠ Ïù šVöθ yϑ ø9$# ω Î) sπ s?öθ yϑ ø9$# 4’ n<ρ W{$# ( { )أي سوى املوتة )٣ ،

إمنا استثىن املوتة األوىل وهي يف الدنيا من موت يف : نيا، وقيلاألوىل اليت ذاقوها يف الد
اجلنة ألن السعداء حني ميوتون يصريون بلطف إىل أسباب اجلنة، يلقون الروح والرحيان 
ويرون منازهلم يف اجلنة، فكان موهتم يف الدنيا كأهنم يف اجلنة التصاهلم بأسباهبا، 

%óΟßγ9s  {. ومشاهدهتم إياها uρ uρ z># x‹tã ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩∈∉∪ { )٤(. 

]٥٧ [}  Wξ ôÒsù ÏiΒ y7Îi/¢‘ 4 { )أي فعل ذلك هبم فضال منه، )٥ ،}  y7Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθ xø9 $# 

ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∈∠∪ { )٦(. 

]٥٨ [}  $ yϑ ¯ΡÎ* sù çµ≈tΡ÷œ£o„ { )ور، ـن غري مذكـة عـرآن كنايـ، سهلنا الق)٧}  
y7 ÏΡ$ |¡Î= Î/ { )على لسانك، )٨ ،}  öΝßγ ¯= yè s9 tβρã2 x‹tF tƒ ∩∈∇∪ { )يتعظون)٩ ،. 

]٥٩ [}  ó=É)s?ö‘ $$ sù { )فانتظر هلم العذاب، : وقيل. ، فانتظر النصر من ربك)١}  
Οßγ ¯ΡÎ) tβθç7É)s?ö•Β ∩∈∪ { )منتظرون قهرك بزعمهم)٢ ،. 

                                                 
 . ٥٥: سورة الدخان آية) ١(
 . ٥٥: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٥٦: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٥٦: سورة الدخان آية) ٤(
 . ٥٧: سورة الدخان آية) ٥(
 . ٥٧: سورة الدخان آية) ٦(
 . ٥٨: سورة الدخان آية) ٧(
 . ٥٨:  سورة الدخان آية)٨(
 . ٥٨: سورة الدخان آية) ٩(
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 سورة اجلَاِثَية )٤٥(
قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِكيِم ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض لَآَياٍت 

 ...ِللُْمْؤِمِنَني
] ٤ - ١ [}  üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒ Í“ yèø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $# ∩⊄∪ ¨βÎ) ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ tÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ ’Îûuρ ö/ä3É)ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ÏΒ >π −/!#yŠ ×M≈tƒ#u { )قرأ محزة )٣ ،

بكسر التاء فيهما ردا على ) وتصريف الرياح آيات( )آيات( والكسائي ويعقوب
خرون برفعهما على االستئناف على أن وهو يف موضع النصب، وقرأ اآل) آليات( :قوله

5Θöθ  {العرب تقول إن يل عليك ماال وعلى أخيك مال، ينصبون الثاين ويرفعونه،  s)Ïj9 

tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ { )أنه ال إله غريه)٤ ،. 

]٥ [}  É#≈ n= ÏG ÷z $#uρ È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ !$ tΒ uρ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ 5−ø— Íh‘ { )يعين الغيث )٥ ،

$  {الذي هو سبب أرزاق العباد،  uŠôm r'sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ É#ƒ ÎóÇn@ uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# ×M≈tƒ#u 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ è=É)÷è tƒ ∩∈∪ { )٦( 

]٦ [}  y7 ù= Ï? àM≈tƒ#u «!$# $ yδθè= ÷G tΡ y7 ø‹n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ ( { )يريد هذا الذي قصصنا عليك )٧ ،

“Äd  {من آيات اهللا نقصها عليك باحلق،  r'Î7sù ¤]ƒ Ï‰tn y‰÷è t/ «!$# { )اب اهللا، ـد كتـ، بع)٨
                                                                                                                                            

 . ٥٩: سورة الدخان آية) ١(
 . ٥٩: سورة الدخان آية) ٢(
 . ٤ : ١سورة اجلاثية اآليات من ) ٣(
 . ٤: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٥: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٥: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ٦: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ٦:  آيةسورة اجلاثية) ٨(
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}  Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ { )قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وأبو بكر )١ ،

بالتاء على معىن قل هلم يا حممد فبأي حديث تؤمنون، وقرأ اآلخرون ) تؤمنون( :ويعقوب
 .بالياء

]٧ [}  ×≅÷ƒ uρ Èe≅ä3Ïj9 >8$ ©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ { )كذاب صاحب إمث يعين النضر بن احلارث)٢ ،. 

]٩، ٨ [}  ßìuΚ ó¡tƒ ÏM≈ tƒ#u «!$# 4’ n?÷G è? Ïµø‹n= tã §ΝèO •ÅÇãƒ #ZÉ9 õ3tG ó¡ãΒ βr( x. óΟ©9 $ yγ ÷èyϑ ó¡o„ ( ¨β r( x. þ’Îû Ïµø‹tΡèŒé& 

#\ø% uρ ( çν ÷Åe³t6 sù A># x‹yè Î/ 8Λ Ï9r& ∩∇∪ #sŒÎ)uρ zΝÎ= tæ ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u { )من القرآن : ، قال مقاتل)٣}  $º↔ ø‹x© 

$ yδ x‹sƒ ªB$# #·ρ â“èδ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝçλm; Ò># x‹tã ×Îγ •Β ∩∪ { )وذكر بلفظ اجلمع ردا إىل كل يف )٤ ،

≅Èe  {: ولهـق ä3Ïj9 >8$ ©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩∠∪ { )٥(. 

]١٠ [}  ÏiΒ öΝÎγ Í← !#u‘ uρ { )أمامهم، )٦ ،}  æΛ©yγ y_ ( { )يعين أهنم يف الدنيا ممتعون )٧ ،

Ÿω  {بأمواهلم وهلم يف اآلخرة النار يدخلوهنا،  uρ  Í_ øó ãƒ Νåκ÷]tã $ ¨Β (#θ ç7|¡x. { )من األموال، )٨ ،

}  $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ $ tΒ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# u!$ u‹Ï9÷ρ r& ( { )هلة، ، وال ما عبدوا من دون اهللا من اآل)٩

}  öΝçλm; uρ ë># x‹tã îΛ Ïàtã ∩⊇⊃∪ { )١٠(. 
                                                 

 . ٦: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ٧: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ٩ ، ٨: سورة اجلاثية اآليتان ) ٣(
 . ٩: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٧: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ١٠: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ١٠: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ١٠: سورة اجلاثية آية) ٨(
 . ١٠: سورة اجلاثية آية) ٩(
 . ١٠: سورة اجلاثية آية) ١٠(
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]١١ [}  #x‹≈ yδ { )يعين هذا القرآن، )١ ،}  “ W‰èδ ( { )بيان من الضاللة، )٢ ،}  
t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ öΝÍκÍh5u‘ öΝçλm; Ò># x‹tã ÏiΒ @“ ô_ Íh‘ íΟŠ Ï9r& ∩⊇⊇∪ { )٣(. 

]١٣ ،١٢ [}  * ª!$# “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ â/ä3s9 tós t7ø9$# y“ Ìôf tG Ï9 à7 ù=àø9$# Ïµ‹ Ïù Íν ÌøΒ r'Î/ (#θäó tG ö; tG Ï9uρ ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù ö/ä3¯= yè s9uρ tβρ ãä3ô±s? ∩⊇⊄∪ t¤‚ y™ uρ /ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )ومعىن )٤ ،

$  {تسخريها أنه خلقها ملنافعنا، فهو مسخر لنا من حيث إنا ننتفع به،  Yè‹ÏΗ sd çµ÷ΖÏiΒ 4 { )٥( ،

كل ذلك : قال الزجاج. مجيعا منه كل ذلك رمحة منه: فال جتعلوا هللا أندادا، قال ابن عباس
β¨  {. تفضل منه وإحسان Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊇⊂∪ { )٦( 

قوله تعاىل قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن لَا َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه ِلَيْجِزَي قَْوًما ِبَما كَاُنوا 
 ...َيكِْسُبونَ

]١٤ [}  ≅ è% š Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãÏøó tƒ š Ï%©#Ï9 Ÿω tβθ ã_ ötƒ tΠ$ −ƒ r& «!$# { )أي ال )٧ ،

  نزلت يف عمر بن اخلطاب: خيافون وقائع اهللا وال يبالون نقمته، قال ابن عباس ومقاتل
ن يبطش به، فأنزل وذلك أن رجال من بين غفار شتمه مبكة فهمَّ عمر رضي اهللا تعاىل عنه أ

نزل يف أناس من أصحاب : وقال القرظي والسدي. اهللا هذه اآلية، وأمره أن يعفو عنه
“y  {.  فأنزل اهللا هذه اآلية مث نسختها آية القتال رسول اهللا Ì“ ôf u‹Ï9 $ JΒ öθ s% { )قرأ )٨ ،

                                                 
 . ١١: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ١١: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ١١: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ١٣ ، ١٢: سورة اجلاثية اآليتان ) ٤(
 . ١٣: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ١٣: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ١٤: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ١٤: سورة اجلاثية آية) ٨(
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بالنون، قرأ اآلخرون بالياء، أي ليجزي اهللا، وقرأ ) لنجزي( ابن عامر ومحزة والكسائي
وهو : بضم الياء األوىل وسكون الثانية وفتح الزاي، قال أبو عمرو) لُيجزى( أبو جعفر

$  {معناه ليجزي اجلزاء قوما، : قال الكسائي. حلن yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪ { )١(. 

]١٦ ،١٥ [}  ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ôtΒ uρ u!$ y™ r& $ pκö n= yè sù ( §ΝèO 4’n< Î) óΟä3În/u‘ šχθ ãèy_ öè? 

∩⊇∈∪ ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?# u û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ tó™ Î) |=≈ tG Å3ø9$# { )التوراة، )٢ }  u/õ3çt ø: $#uρ nο §θç7‘Ζ9$#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ zÏiΒ 

ÏM≈t6 Íh‹©Ü9$# { )احلالالت يعين املن والسلوى، )٣ ،}  ÷Λàι≈ oΨ ù= Ò sùuρ ’ n?tã tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ { )أي )٤ 

مل يكن أحد من العاملني يف زماهنم أكرم على اهللا وال أحب : ل ابن عباسعاملي زماهنم، قا
 .إليه منهم

]١٧ [}  Μ ßγ≈ oΨ÷ s?# uuρ ;M≈oΨ Éi t/ zÏiΒ ÌøΒ F{$# ( { )يعين العلم مببعث حممد)٥ ،  وما بني هلم 

$  {من أمره،  yϑ sù (#þθ àn= tG ÷z $# ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u!% y` ÞΟù= Ïè ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷t/ 4 ¨β Î) š −/u‘  ÅÓø)tƒ öΝæη uΖ÷ t/ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. Ïµ‹ Ïù šχθàÎ= tG øƒ s† ∩⊇∠∪ { )٦(. 

]١٨ [}  ¢ΟèO y7≈oΨ ù= yè y_ { )يا حممد )٧ ،}  4’ n?tã 7πyèƒ ÎŸ° { )نة وطريقة بعد ، س)٨

zÏiΒ ÌøΒ  {موسى،  F{$# { )ن الدين، ـ م)٩}  $ yγ ÷èÎ7¨?$$ sù Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? u!#uθ ÷δ r& t Ï% ©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ 

                                                 
 . ١٤: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ١٦ ، ١٥: سورة اجلاثية اآليتان ) ٢(
 . ١٦: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ١٦: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ١٧: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ١٧: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ١٨: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ١٨: سورة اجلاثية آية) ٨(
 . ١٨: سورة اجلاثية آية) ٩(
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، يعين مراد الكافرين، وذلك أهنم كانوا يقولون له ارجع إىل دين آبائك، فإهنم )١( } ∪∇⊆∩

 .كانوا أفضل منك

öΝåκ̈ΞÎ) s9 (#θ  {: فقال جل ذكره] ١٩[ ãΖøó ãƒ šΖtã zÏΒ «!$# $ \↔ ø‹x© 4 { )لن يدفعوا )٢ ،

β¨  {عنك من عذاب اهللا شيئا إن اتبعت أهواءهم،  Î)uρ tÏϑ Î=≈©à9$# öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ ( ª!$#uρ 

’ Í< uρ šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )٣(. 

]٢٠ [}  #x‹≈ yδ { )يعين القرآن، )٤ ،}  çÈ∝ ¯≈ |Á t/ { )معامل، )٥ ،}  Ä¨$̈Ψ= Ï9 { )٦( ،

“  {يف احلدود واألحكام يبصرون هبا،  Y‰èδuρ ×π yϑ ôm u‘ uρ 5Θöθs)Ïj9 šχθ ãΨÏ%θ ãƒ ∩⊄⊃∪ { )٧(. 

]٢١ [}  ÷Πr& |=Å¡ym t Ï% θãm#)  { بل حسب، )٨( } #$!© utIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# { )٩( ،

β  {اكتسبوا املعاصي والكفر  r& óΟßγ n= yè øgªΥ t Ï% ©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )نزلت )١٠ ،

لئن كان ما تقولون حقا لنفضلن عليكم يف : يف نفر من مشركي مكة، قالوا للمؤمنني
!#uθ]  {اآلخرة كما فضلنا عليكم يف الدنيا،  y™ ôΜèδ$ u‹øt ¤Χ { )قرأ محزة والكسائي )١١ 

                                                 
 . ١٨: ورة اجلاثية آيةس) ١(
 . ١٩: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ١٩: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٢٠: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٢٠: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٢٠: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ٢٠: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ٢١: سورة اجلاثية آية) ٨(
 . ٢١: سورة اجلاثية آية) ٩(
 . ٢١: يةسورة اجلاثية آ) ١٠(
 . ٢١: سورة اجلاثية آية) ١١(
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رين ـاة الكافـبالنصب أي جنعلهم سواء، يعين أحسبوا أن حي) سواء( وحفص ويعقوب
}  öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 { )كحياة املؤمنني وموهتم سواء كال، وقرأ اآلخرون بالرفع على االبتداء )١ 

واخلرب أي حمياهم ومماهتم سواء فالضمري فيهما يرجع إىل املؤمنني والكافرين مجيعا، معناه 
خرة، املؤمن مؤمن حمياه ومماته أي يف الدنيا واآلخرة والكافر كافر حمياه ومماته يف الدنيا واآل

}  u!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øt s† ∩⊄⊇∪ { )بئس ما يقضون)٢ ،. 

]٢٢ [}  t,n= yz uρ ª!$# ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,pt ø: $$ Î/ 3“ t“ ôf çG Ï9uρ ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω 

tβθ ßϑ n=ôàãƒ ∩⊄⊄∪ { )٣(. 

 ...قوله تعاىل أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ ِإلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلٍْم َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلِْبِه
]٢٣ [}  |M ÷ƒ utsùr& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1uθ yδ { )معناه : ، قال ابن عباس واحلسن وقتادة)٤

ذلك الكافر اختذ دينه ما يهواه، فال يهوى شيئا إال ركبه؛ ألنه ال يؤمن باهللا وال خيافه، وال 
قال سعيد . معناه اختذ معبوده هواه فيعبد ما هتواه نفسه: وقال اآلخرون. م اهللاحيرم ما حر
كانت العرب يعبدون احلجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شيئا أحسن من : بن جبري

إمنا ُسمي اهلوى ألنه يهوي بصاحبه يف : قال الشعيب. األول رموه وكسروه، وعبدوا اآلخر
ã&©#|Ê  {النار،  r&uρ ª!$# 4’ n?tã 5Οù= Ïæ { )منه بعاقبة أمره وقيل على ما سبق يف عمله أنه ضال )٥ ،

tΛs  {قبل أن خيلقه،  yz uρ { )طبع، )٦ ،}  4’ n?tã Ïµ Ïèøÿ xœ { )فلم يسمع اهلدى، )٧ }  
                                                 

 . ٢١: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ٢١: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ٢٢: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٧(
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Ïµ Î7ù= s% uρ { )لم يعقل اهلدى، ، ف)١}  Ÿ≅ yè y_ uρ 4’n?tã Íν Î|Çt/ Zο uθ≈ t±Ïî { )قرأ محزة )٢ ،

والكسائي غشاوة بفتح الغني وسكون الشني، والباقون غشاوة ظلمة فهو ال يبصر اهلدى، 
}  yϑ sù Ïµƒ Ï‰öκu‰ .ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# 4 { )أي فمن يهديه بعد أن أضله اهللا، )٣ ،}  Ÿξ sùr& tβρ ã©.x‹s? 

∩⊄⊂∪ { )٤(. 

]٢٤ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )يعين منكري البعث، )٥ ،}  $ tΒ }‘Ïδ ω Î) $ uΖè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )٦( ،

ßNθ  {أي ما احلياة إال حياتنا الدنيا،  ßϑ tΡ $ u‹øt wΥuρ { )أي ميوت اآلباء وحييا األبناء، وقال )٧ ،

$  {يعين منوت وحنيا، فالواو لالجتماع، : الزجاج tΒ uρ !$ uΖä3Î= öκç‰ ω Î) ã÷δ ، أي وما )٨( } 4 #$!$¤

$  {. يفنينا إال مرُّ الزمان وطول العمر واختالف الليل والنهار tΒ uρ Μçλm; y7 Ï9≡x‹Î/ { )أي )٩ ،

=ôÏΒ AΟù  {الذي قالوه،  Ïæ ( { )أي مل يقولوه عن علم، )١٠ ،}  ÷β Î) öΛèε ω Î) tβθ‘ΖÝàtƒ 

∩⊄⊆∪ { )١١(. 

                                                 
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٢٣: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ٨(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ٩(
 . ٢٤: سورة اجلاثية آية) ١٠(
 . ٢٤: آيةسورة اجلاثية ) ١١(
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]٢٧ - ٢٥ [}  #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝÍκö n= tã $ oΨ çF≈ tƒ#u ;M≈oΨ Éi t/ $ ¨Β tβ%x. öΝåκtJ ¤f ãm Hω Î) β r& (#θ ä9$ s% (#θ çG ø$# 

!$ oΨ Í←!$ t/$ t↔ Î/ βÎ) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪  È≅ è% ª!$# ö/ä3‹ ÍŠøt ä† §ΝèO óΟä3çF‹Ïϑ ãƒ §ΝèO ö/ä3ãè yϑ øgs† 4’ n<Î) ÇΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# { )أي ليوم القيامة، )١ ،}  Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠÏù £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθ çΗ s>ôè tƒ ∩⊄∉∪ ¬!uρ 

à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹Í×tΒ öθ tƒ çy£øƒ s† šχθ è=ÏÜö7ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ { )يعين )٢ ،

 .الكافرين هم أصحاب األباطيل، يظهر يف ذلك اليوم خسراهنم بأن يصريوا إىل النار
 ...ةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإلَى ِكَتاِبَهاقوله تعاىل َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَي

]٢٨ [}  3“ ts?uρ ¨≅ä. 7π ¨Βé& ZπuŠÏO% y` 4 { )باركة على الركب وهي جلسة املخاصم بني )٣ ،

إن يف القيامة ساعة هي عشر : الفارسييدي احلاكم ينتظر القضاء من اهللا، قال سلمان 
سنني خير الناس فيها جثاة على ركبهم حىت إبراهيم عليه السالم ينادي ربه ال أسألك إال 

≅‘  {. نفسي ä. 7π̈Β é& # tçô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tG Ï. { )ذي فيه أعماهلا، ويقال هلم، ، ال)٤}  tΠöθ u‹ø9$# tβ÷ρ t“ øgéB 

$ tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊄∇∪ { )٥(. 

]٢٩ [}  #x‹≈ yδ $ oΨç6≈ tFÏ. { )يعين ديوان احلفظة)٦ ، .}  ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )٧( ،

$  {. املراد بالكتاب اللوح احملفوظ: وقيل. يشهد عليكم ببيان شاف، فكأنه ينطق ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. 

ã‡Å¡Ψ tG ó¡nΣ $ tΒ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊄∪ { )أي نأمر املالئكة بنسخ أعمالكم، أي بكتبها وإثباهتا )٨ ،
                                                 

 . ٢٦ ، ٢٥: سورة اجلاثية اآليتان ) ١(
 . ٢٧ ، ٢٦: سورة اجلاثية اآليتان ) ٢(
 . ٢٨: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٢٨: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٢٨: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٢٩: سورة اجلاثية آية) ٦(
 . ٢٩: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ٢٩: سورة اجلاثية آية) ٨(
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وقيل تستنسخ أي تأخذ نسخه، وذلك أن امللكني يرفعان عمل اإلنسان فيثبت اهللا . عليكم
: ا كان له فيه ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو حنو قوهلم هلم واذهب، وقيلمنه م

االستنساخ من اللوح احملفوظ تنسخ املالئكة كل عام ما يكون أعمال من بين آدم، 
تستنسخ : وقال الضحاك. واالستنساخ ال يكون إال من أصل، فينسخ كتاب من كتاب

 .فظحت: وقال احلسن. تكتب. وقال السدي. أي يثبت

]٣٠ [}  $ ¨Β r'sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ è= Åz ô‰ãŠsù öΝåκ›5u‘ ’Îû Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ 

ã— öθ xø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )الظفر الظاهر)١ ،. 

]٣١ [}  $ ¨Β r&uρ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. { )يقال هلم، )٢ ،}  óΟn= sùr& ôä3s?  ÉL≈ tƒ#u 4’ n?÷G è? ö/ä3ø‹n= tæ 

÷Λän ÷y9 õ3tG ó™ $$ sù ÷ΛäΖä.uρ $ YΒöθ s% tÏΒ Í÷g’Χ ∩⊂⊇∪ { )متكربين كافرين)٣ ،. 

]٣٢ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# A,ym èπ tã$¡¡9$#uρ Ÿω |=÷ƒ u‘ $ pκ Ïù { )قرأ )٤ ،

Λä  {نصب عطفها على الوعد وقرأ اآلخرون بالرفع على االبتداء، ) والساعة( :محزة ù=è% $ ¨Β 

“ Í‘ ô‰tΡ $ tΒ èπ tã$ ¡¡9$# β Î) Ýà̄Ρ ω Î) $ xΖsß { )ا وتومها، أي ما نعلم ذلك إال حدس)٥ .}  $ tΒ uρ 

ßøt wΥ šÏΨ É)ø‹oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪ { )أهنا كائنة)٦ ،. 

                                                 
 . ٣٠: جلاثية آيةسورة ا) ١(
 . ٣١: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ٣١: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٣٢: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٣٢: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٣٢: سورة اجلاثية آية) ٦(
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]٣٣ [}  #y‰t/uρ öΝçλm; { )يف اآلخرة، )١ }  ßN$ t↔ Íh‹y™ $ tΒ (#θ è=ÏΗ xå { )يف الدنيا أي )٢ ،

%−s  {جزاؤها  tnuρ ΝÍκÍ5 $̈Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ šχρ âÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )٣(. 

]٣٥ ،٣٤ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ tΠöθ u‹ø9$# ö/ä39|¡Ψ tΡ { )نترككم يف النار، )٤ ،}  $ yϑ x. óΟçF‹Å¡nΣ u!$ s)Ï9 

ö/ä3ÏΒ öθ tƒ #x‹≈ yδ { )تركتم اإلميان، والعمل للقاء هذا اليوم، )٥ ،}  â/ä31 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# $ tΒ uρ /ä3s9 ÏiΒ 

t ÎÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂⊆∪ Νä3Ï9≡sŒ â/ä3¯Ρr'Î/ öΝè?õ‹sƒ ªB$# ÏM≈tƒ#u «!$# #Yρ â“ èδ â/ä3ø?§xî uρ äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 { )حىت قلتم)٦ ، :

tΠöθ  {ال بعث وال حساب،  u‹ø9$$ sù Ÿω tβθ ã_ tøƒ ä† $ pκ÷]ÏΒ { )قرأ محزة والكسائي بفتح الياء )٧ ،

Ÿω  {وضم الراء، وقرأ اآلخرون بضم الياء وفتح الراء،  uρ öΝèδ šχθ ç7tG ÷è tGó¡ç„ ∩⊂∈∪ { )ال )٨ ،

 .يطلب منهم أن يرجعوا إىل طاعة اهللا، ألنه ال يقبل ذلك اليوم عذرا وال توبة

]٣٧ ،٣٦ [}  ¬T sù ß‰÷Κ pt ø: $# Éb>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Éb> u‘ uρ ÇÚö‘ F{$# Å_Uu‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊂∉∪ ã& s!uρ 

â!$ tƒ Îö9 Å3ø9$# { )العظمة، )٩ }  ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊂∠∪ { )١٠(. 

                                                 
 . ٣٣: سورة اجلاثية آية) ١(
 . ٣٣: سورة اجلاثية آية) ٢(
 . ٣٣: سورة اجلاثية آية) ٣(
 . ٣٤: سورة اجلاثية آية) ٤(
 . ٣٤: سورة اجلاثية آية) ٥(
 . ٣٥ ، ٣٤: سورة اجلاثية اآليتان ) ٦(
 . ٣٥: سورة اجلاثية آية) ٧(
 . ٣٥: سورة اجلاثية آية) ٨(
 . ٣٧ ، ٣٦: سورة اجلاثية اآليتان ) ٩(
 . ٣٧: سورة اجلاثية آية) ١٠(
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 سورة األحقاف )٤٦(
قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِكيِم َما َخلَقَْنا السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما 

 ...َبْيَنُهَما ِإلَّا ِبالَْحقِّ َوأََجٍل ُمَسمى
] ٣ - ١ [}  üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9$# zÏΒ «!$# Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $# ∩⊄∪ $ tΒ $ oΨø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨøŠt/ ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ |¡•Β 4 { )عين يوم القيامة وهو األجل الذي ، ي)١

t  {تنتهي إليه السماوات واألرض، وهو إشارة إىل فنائهما،  Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã 

(#ρ â‘ É‹Ρé& { )خوفوا به يف القرآن من البعث احلساب، )٢ ،}  tβθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ { )٣(. 

]٤ [}  ö≅è% ΝçF÷ƒ uu‘ r& $ ¨Β šχθ ããô‰s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ ÎΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; Ô8÷Å° 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ( ’ ÎΤθ çGø$# 5=≈ tG Å3Î/ ÏiΒ È≅ö6 s% !#x‹≈ yδ { )أي بكتاب جاءكم من اهللا قبل القرآن )٤ ،

ρ÷  {فيه بيان ما تقولون،  r& ;ο t≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟù= Ïã { )أي بقية من علم يؤثر : ، قال الكليب)٥

: وقال قتادة. رواية عن األنبياء: قال جماهد وعكرمة ومقاتل. على األولني، أي يسند إليهم
أثرت احلديث أثرا وأثارة، : وأصل الكلمة من األثر وهو الرواية، يقال. خاصة من علم
β  {. أثر. ومنه قيل للخرب Î) ÷ΛäΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ { )٦(. 

                                                 
 . ٣ : ١سورة األحقاف اآليات من ) ١(
 . ٣: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٣: األحقاف آيةسورة ) ٣(
 . ٤: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٤: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٤: سورة األحقاف آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٣ 

]٥ [}  ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& £ϑ ÏΒ (#θ ããô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# tΒ ω Ü=‹Éf tG ó¡o„ ÿ…ã& s! { )يعين األصنام )١ ،

>n’4  {ال جتيب عابديها إىل شيء يسألوهنا،  Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# { )يعين أبدا ما دامت )٢ ،

öΝèδ  {الدنيا؟  uρ tã óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈xî ∩∈∪ { )ألهنا مجاد ال تسمع وال تفهم)٣ ،. 

 ...قوله تعاىل َوِإذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم كَاِفِريَن
]٦ [}  #sŒÎ)uρ uÅ³ãm â¨$ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝçλm; [!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t ÌÏ≈ x. ∩∉∪ { )٤( ،

$!  {: جاحدين بيانه قوله tΡù&§y9 s? š ø‹s9Î) ( $ tΒ (#þθ çΡ% x. $ tΡ$ −ƒ Î) šχρß‰ç7÷è tƒ ∩∉⊂∪ { )٥(. 

]٧ [}  #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝÍκö n= tã $ oΨçG≈ tƒ#u ;M≈uΖÉi t/ tΑ$ s% t Ï%©!$# (#ρ ãxx. Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u!% y` #x‹≈ yδ Öós Å™ 

îÎ7•Β ∩∠∪ { )يسمون القرآن سحرا)٦ ،. 

]٨ [}  ôΘr& tβθä9θ à)tƒ çµ1utIøù$# ( { )حممد من قبل نفسه، فقال اهللا)٧ ،  }  
ö≅ è% { )يا حممد، )٨ ،}  Èβ Î) …çµ çG ÷ƒ utIøù$# Ÿξ sù šχθ ä3Î=ôϑ s? ’ Í< zÏΒ «!$# $ º↔ ø‹x© ( { )ال تقدرون )٩ ،

uθ  {ذبين على افترائي، فكيفا أفتري على اهللا من أجلكم، أن تردوا عين عذابه إن ع èδ 

                                                 
 . ٥: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٥: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٥: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٦: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٦٣: سورة القصص آية) ٥(
 . ٧: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٨: رة األحقاف آيةسو) ٧(
 . ٨: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ٨: سورة األحقاف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٤ 

ÞΟn= ÷ær& { )اهللا أعلم، )١ ،}  $ yϑ Î/ tβθàÒ‹Ïè? ÏµŠÏù ( { )ختوضون فيه من التكذيب بالقرآن )٢ ،

’4  {. والقول فيه إنه سحر s∀x. Ïµ Î/ #J‰‹Íκy−  Í_ øŠt/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ( { )أن القرآن جاء من عنده، )٣ ،

}  uθ èδ uρ â‘θ àtó ø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩∇∪ { )هذا دعاء هلم : ، يف تأخري العذاب عنكم، قال الزجاج)٤

 . غفور ملن تاب منكم رحيم به إن اهللا: إىل التوبة، معناه

]٩ [}  ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ß™ ”9$# { )أي لست بأول مرسل، قد بعث قبلي )٥ ،

$!  {. كثري من األنبياء، فكيف تنكرون نبويت tΒ uρ “ Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅yè øãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( { )٦( ،

معناه ما أدري ما يفعل يب وال بكم يوم : اختلف العلماء يف معىن هذه اآلية، فقال بعضهم
والالت والعزى ما أمرنا وأمر حممد : القيامة، فلما نزلت هذه اآلية فرح املشركون، فقالوا

ولوال أنه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه عند اهللا إال واحد، وما له علينا من مزية وفضل، 
tÏøó  {. ألخربه الذي بعثه مبا ُيفعل به، فأنزل اهللا u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ÏΒ š Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ 

ẗz r's? { )لك يا نيب اهللا قد علمنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ هنيئا: فقالت الصحابة، )٧ 

≅Ÿ  { :اىلـفأنزل اهللا تع Åz ô‰ã‹Ïj9 tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ { )اآلية، وأنزل)٨  :}  ÎÅe³o0 uρ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¨β r'Î/ Μ çλm; zÏiΒ «!$# Wξ ôÒsù #ZÎ7x. ∩⊆∠∪ { )فبني اهللا تعاىل ما يفعل به رهبم وقالت )٩ ،
                                                 

 . ٨: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٨: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٨: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٨: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٥: سورة الفتح آية) ٨(
 . ٤٧: سورة األحزاب آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٥ 

$!  {قوله . مجاعة tΒ uρ “ Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( { )يف الدنيا، أما يف اآلخرة فقد علم )١ 

رضي اهللا -أنه يف اجلنة، وأن من كذبه فهو يف النار، مث اختلفوا فيه، قال ابن عباس 
 فيما يرى النائم   رأى رسول اهللا ملا أشتد البالء بأصحاب رسول اهللا {: -عنهما

مىت هتاجر إىل : وهو مبكة أرضا ذات سباخ وخنل رفعت له يهاجر إليها، فقال له أصحابه
$!  {: األرض اليت أُِريَت فسكت، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية tΒ uρ “ Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ 

: ، أأترك يف مكاين أم أخرج أنا وأنتم إىل األرض اليت رفعت يل، وقال بعضهم} )٢( } )

وما أدري ما يفعل يب وال بكم إىل ماذا يصري عاقبة أمري وأمركم يف الدنيا، بأن أقيم 
كم أم أخرج كما خرجت األنبياء من قبلي، أم أقتل كما قتل األنبياء من معكم يف مكان

قبلي، وأنتم أيها املصدقون ال أدري خترجون معي أم تتركون، أم ماذا يفعل بكم أيها 
املكذبون، أترمون باحلجارة من السماء أم خيسف بكم، أي شيء يفعل بكم، كما فعل 

uθ  {: ر دينه على األديان، فقال أنه يظه باألمم املكذبة؟ مث أخرب اهللا èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& 

…ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ ÈÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 { )وقال يف أمته)٣ ، :}  $ tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδuρ tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )فأخرب )٤ 

β÷  {اهللا ما يصنع به وأمته  Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) { )أي ما أتبع إال القرآن وال أبتدع )٥ 

$!  {من عندي شيئا،  tΒ uρ O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩∪ { )٦( 

                                                 
 . ٩: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٣٣: سورة التوبة آية) ٣(
 . ٣٣: سورة األنفال آية) ٤(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٩: سورة األحقاف آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٦ 

]١٠ [}  ö≅ è% óΟçF÷ƒ uu‘ r& { )معناه أخربوين ماذا تقولون )١ }  βÎ) tβ% x. { )يعين )٢ 

ôÏΒ Ï‰Ψ  {القرآن  Ïã «!$# Λän öxx.uρ Ïµ Î/ { )أيها املشركون، )٣ }  y‰Íκy− uρ Ó‰Ïδ$ x© .ÏiΒ û Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Ï& Î#÷VÏΒ { )صلة يعين عليه، أي على أنه من عند اهللا، :  املثل)٤}  
ztΒ$ t↔ sù { )يعين الشاهد، )٥ ،}  ÷Λän ÷y9 õ3tG ó™ $#uρ ( { )عن اإلميان به واختلفوا يف هذا)٦ ، .

 وآمن  هو عبد اهللا بن سالم، شهد على نبوة املصطفى: الشاهد قال قتادة والضحاك
قال و. الشاهد هو موسى بن عمران: وقال اآلخرون. به، واستكرب اليهود فلم يؤمنوا
واهللا ما نزلت يف عبد اهللا بن سالم، ألن حم نزلت مبكة : الشعيب قال مسروق يف هذه اآلية

  وإمنا أسلم عبد اهللا بن سالم باملدينة، ونزلت هذه اآلية يف حماجة كانت من رسول اهللا
 على القرآن، وكل واحد  لقومه، ومثل القرآن التوراة فشهد موسى على التوراة وحممد

 .هو نيب من بين إسرائيل فآمن واستكربمت فلم تؤمنوا: وقيل. خريصدق اآل

]١١ [}  tΑ$ s% uρ t Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 { )من اليهود، )٧ ،}  t Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u öθ s9 tβ% x. { )٨( ،

$  }  #Zöyz دين حممد ¨Β !$ tΡθ à)t7y™ Ïµ ø‹s9Î) 4 { )يعين عبد اهللا بن سالم وأصحابه، وقال )٩ ،

لو كان ما يدعونا إليه حممد خريا ما سبقنا إليه فالن :  مشركي مكة، قالواقتادة نزلت يف
لو : الذين كفروا أسد وغطفان، قالوا للذين آمنوا يعين جهينة ومزينة: وقال الكليب. وفالن

                                                 
 . ١٠: سورة األحقاف آية) ١(
  .١٠: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٠: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ١٠: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ١٠: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ١٠: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ١١: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ١١: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ١١: سورة األحقاف آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٧ 

øŒÎ)uρ öΝs9 (#ρ  {: اىلـقال اهللا تع: كان ما جاء به حممد خريا ما سبقنا إليه رعاء البهم ß‰tFôγ tƒ 

Ïµ Î/ { )يعين بالقرآن كما اهتدى به أهل اإلميان، )١ ،}  tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù !#x‹≈ yδ Ô7 øùÎ) ÒΟƒ Ï‰s% 

 .، كما قالوا أساطري األولني)٢( } ∪⊆⊆∩

]١٢ [}  ÏΒ uρ Ï& Î#ö7s% { )أي ومن قبل القرآن )٣ }  Ü=≈ tFÏ. # y›θ ãΒ { )يعين )٤ 

$  {التوراة،  YΒ$ tΒÎ) { )يقتدى به )٥ ،}  Zπyϑ ôm u‘ uρ 4 { )من اهللا ملن آمن به ،)٦ }  #x‹≈ yδ uρ 

Ò=≈ tG Ï. ×−Ïd‰|Á •Β { )أي القرآن مصدق للكتب اليت قبله )٧ }  $ ºΡ$ |¡Ïj9 $ |‹Î/ttã { )نصب )٨ ،

‘u  {بلسان عريب، : على احلال، وقيل É‹Ζã‹Ïj9 t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß { )يعين مشركي مكة، قرأ )٩ ،

 وقرأ اآلخرون بالياء يعين  ب النيبلتنذر بالتاء على خطا: أهل احلجاز والشام ويعقوب
“3  {الكتاب،  tô±ç0 uρ tÏΖÅ¡ós ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∪ { )١٠(  ،}  3“ tô±ç0 uρ { )يف حمل الرفع، أي هذا )١١ 

 .كتاب مصدق وبشرى

                                                 
 . ١١: سورة األحقاف آية) ١(
 . ١١: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٢: حقاف آيةسورة األ) ٣(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ٩(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ١٠(
 . ١٢: سورة األحقاف آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٨ 

]١٤ -١٣ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θä9$ s% $ oΨ š/z’ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™ $# Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

šχθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊂∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ { )١( 

 ...ُه كُْرًها َوَوَضَعْتُه كُْرًهاقوله تعاىل َوَوصَّْيَنا الِْإْنَسانَ ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُّ
$  {  هـولـق] ١٥[ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $·Ζ≈ |¡ôm Î) ( çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $ \δöä. çµ÷G yè |Ê uρ uρ 

$ \δöä. ( { )لق ، يريد شدة الط)٢}  …çµ è= ÷Η xquρ …çµ è=≈ |ÁÏùuρ { )فطامه )٣ }  tβθ èW≈ n= rO #·öκy− 4 { )٤( 
̈L#  {مل وهي ستة أشهر وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرا، يريد أقل مدة احل ym 

#sŒÎ) xn= t/ …çν £‰ä© r& { )هناية قوته، وغاية شبابه واستوائه، وهو ما بني مثاين عشرة سنة إىل )٥ ،

=xn  {: ك قولهأربعني سنة، فذل t/uρ zŠ Ïè t/ö‘ r& Zπ uΖy™ { )نزلت يف :  وقال السدي والضحاك)٦

نزلت يف أيب بكر الصديق وأبيه : وقال اآلخرون. سعد بن أيب وقاص، وقد مضت القصة
اآلية : قال علي بن أيب طالب. ه أم اخلري بنت صخر بن عمروقحافة عثمان بن عمرو، وأم

نزلت يف أيب بكر أسلم أبواه مجيعا ومل جيتمع ألحد من املهاجرين أسلم أبواه غريه، أوصاه 
 وهو ابن مثاين عشرة سنة  اهللا هبما، ولزم ذلك من بعده، وكان أبو بكر صحب النيب

 آمن به  لما بلغ أربعني سنة وُنبِّئ النيب ابن عشرين سنة يف جتارة الشام، ف والنيب
$tΑ  {ودعا ربه فـ  s% Éb> u‘ û Í_ôã Î— ÷ρ r& { )أهلمين، )٧ }  ÷β r& tä3ô© r& y7 tFyϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9$# |M ôϑ yè ÷Ρr& ¥’n?tã 

                                                 
 . ١٤، ١٣ : سورة األحقاف اآليتان) ١(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٣٩ 

4’ n?tã uρ £“ t$ Î!≡uρ { )باهلداية واإلميان، )١ ،}  ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗ ùår& $ [s Î=≈ |¹ çµ9|Êös? { )قال ابن )٢ ،

فأعتق تسعة من املؤمنني يعذبون يف اهللا، ومل يرد شيئا من اخلري إال   ه اهللاوأجاب: عباس
ôx  { :أعانه اهللا عليه، ودعا أيضا فقال Î=ô¹ r&uρ ’ Í< ’Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( { )فأجابه اهللا فلم يكن له)٣ ، 

 وابنه  ولد إال آمنوا مجيعا، فاجتمع له إسالم أبويه وأوالده مجيعا فأدرك أبو قحافة النيب
  أبو بكر وابنه عبد الرمحن بن أيب بكر وابن عبد الرمحن أبو عتيق كلهم أدركوا النيب

’  {: قوله. ومل يكن ذلك ألحد من الصحابة ÎoΤÎ) àM ö6è? y7 ø‹s9Î) ’ÎoΤÎ)uρ zÏΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٤(. 

]١٦ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# ã≅ ¬6 s)tG tΡ öΝåκ÷]tã z|¡ôm r& $ tΒ (#θ è= ÉΚtã { )يعين أعماهلم الصاحلة )٥ ،

—ã  {اليت عملوها يف الدنيا، وكلها حسن، واألحسن مبعىن احلسن، فيثيبهم عليها،  uρ$ yf tG tΡuρ 

tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ { )فال نعاقبهم عليها )٦ ،}  þ’ Îû É=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψ pgø: ، مع أصحاب اجلنة، )٧( } ) #$

}  y‰ôãuρ É−ô‰Å_Á9$# “ Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. tβρß‰tãθãƒ ∩⊇∉∪ { )وهو قوله)٨ ،  }  y‰tã uρ ª!$# 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏGøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )٩(. 

                                                 
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ١(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ١٥: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ١٦: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ١٦: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ١٦: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ١٦: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ٧٢: سورة التوبة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٠ 

]١٧ [}  “ Ï% ©!$#uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒ t$ Î!≡uθ Ï9 { )ث، ـرار بالبعـ، إذ دعواه إىل اإلميان باهللا واإلق)١

}  7e∃é& !$ yϑ ä3©9 { )وهي كلمة كراهية،)٢ ، }  û Í_ÏΡ#y‰Ïè s?r& ÷β r& yl t÷z é& { )من قربي حيا، )٣ ،

}  ô‰s% uρ ÏM n= yz ãβρãà)ø9$# ÏΒ ‘Î= ö7s% { )فلم يبعث منهم أحد، )٤ ،}  $ yϑ èδ uρ Èβ$ sWŠÉó tG ó¡o„ 

y7  {يستصرخان ويستغيثان اهللا عليه ويقوالن له، . )٥( } #$!© n= ÷ƒ uρ ôÏΒ#u ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,ym 

ãΑθ à)u‹sù $ tΒ !#x‹≈ yδ { )ما هذا الذي تدعواين إليه، )٦ }  Hω Î) çÏÜ≈ y™ r& tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∠∪ { )قال )٧ ،

وقيل يف عبد الرمحن بن أيب بكر قبل . نزلت يف عبد اهللا:  وجماهدابن عباس والسدي
أحيوا يل عبد اهللا بن جدعان : إسالمه كان أبواه يدعوانه إىل اإلسالم وهو يأىب، ويقول

رضي اهللا -وعامر بن كعب ومشايخ قريش حىت أسأهلم عما تقولون، وأنكرت عائشة 
 والصحيح أهنا نزلت يف كافر عاق  أن يكون هذا يف عبد الرمحن بن أيب بكر،-عنها

قول من قال إهنا نزلت يف عبد الرمحن بن أيب : لوالديه، قاله احلسن وقتادة، وقال الزجاج
 :بكر قبل إسالمه، يبطله قوله

]١٨ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$#  Yym ÞΟÎγ øŠn= tæ ãΑöθ s)ø9$# { )اآلية، أعلم اهللا تعاىل أن هؤالء )٨ 

قد حقت عليهم كلمة العذاب، وعبد الرمحن مؤمن من أفاضل املسلمني فال يكون ممن 
حقت عليه كلمة العذاب، ومعىن أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب، 

                                                 
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ١(
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ١٧: ف آيةسورة األحقا) ٤(
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ١٧: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ١٨: سورة األحقاف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤١ 

}  þ’Îû 5/uΓé& { )مع أمم، )١ ،}  ô‰s% ôMn= yz ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% zÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

t ÎÅ£≈ yz ∩⊇∇∪ { )٢(. 

]١٩ [}  9e≅ à6Ï9uρ ×M≈y_ u‘ yŠ $ −ΙÊeΕ (#θ è= ÏΗ xå ( { )رضي اهللا عنهما-، قال ابن عباس )٣- :

ولكل : قال مقاتل. يريد من سبق إىل اإلسالم، فهو أفضل ممن ختلف عنه ولو بساعة
ولكل يعين ولكل واحد من الفريقني : وقيل. م اهللا جزاء أعماهلمفضائل بأعماهلم فيوفيه

املؤمنني والكافرين درجات، يعين منازل، ومراتب عند اهللا يوم القيامة بأعماهلم، فيجازيهم 
يف هذه اآلية درج أهل النار تذهب سفاال، ودرج أهل اجلنة تذهب : قال ابن زيد. عليها
öΝåκu  {. علوا Ïjùuθ ã‹Ï9uρ öΝßγ n=≈ uΗ ùår& { )ليكتمل هلم ثواب أعماهلم، )٤ ،}  öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôàãƒ 

∩⊇∪ { )٥(. 

]٢٠ [}  tΠöθ tƒ uρ ÞÚt÷è ãƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# { )فيقال هلم )٦ ،}  ÷Λäö7yδ øŒr& óΟä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ 

’ Îû â/ä3Ï?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )أأذهبتم( :، قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب)٧( ،

باالستفهام، ويهمز ابن عامر مهزتني، واآلخرون بال استفهام على اخلرب وكالمها فصيحان، 
  {أذهبت ففعلت كذا؟ : ألن العرب تستفهم بالتوبيخ، وتترك االستفهام فتقول

Λä ÷ètFôϑ tFó™ $#uρ $ pκÍ5 { )أذهبت طيباتكم يعين اللذات ومتتعتم هبا : ، يقول)٨}  tΠöθ u‹ø9$$ sù tβ ÷ρ t“ øgéB 

                                                 
 . ١٨: سورة األحقاف آية) ١(
 . ١٨: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ١٩: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ١٩: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ١٩: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٢ 

z># x‹tã Èβθßγ ø9$# { )أي العذاب الذي فيه ذل وخزي، )١ ،}  $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρ çÉ9 õ3tG ó¡n@ { )٢( ،

’  {تتكربون،  Îû ÇÚö‘ F{$# Îötó Î/ Èd,pt ø: $# $ oÿ Ï3 uρ óΟçFΖä. tβθ à)Ý¡øs? ∩⊄⊃∪ { )فلما وبخ اهللا الكافرين )٣ ،

 وأصحابه الصاحلون اجتناب اللذات يف الدنيا رجاء  بالتمتع بالطيبات يف الدنيا آثر النيب
 .ثواب اآلخرة

 ِبالْأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن قوله تعاىل َواذْكُْر أََخا َعاٍد ِإذْ أَْنذََر قَْوَمُه
 ...َخلِْفِه

%  }  * öä.øŒ$#uρ قوله] ٢١[ s{r& >Š% tæ { )يعين هودا، )٤ ،}  øŒÎ) u‘ x‹Ρr& …çµ tΒöθ s% 

Å∃$ s)ôm F{$$ Î/ { )كانت : وقال مقاتل. واد بني عمان ومهرة: األحقاف: ، قال ابن عباس)٥

مهرة وإليها تنسب اإلبل املهرية، وكانوا : منازل عاد باليمن يف حضرموت مبوضع يقال له
قال . ربيع فإذا هاج العود رجعوا إىل منازهلم، وكانوا من قبيلة إرمأهل عمد سيارة يف ال

ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن وكانوا أهل رمل مشرفني على البحر بأرض : قتادة
: قال ابن زيد. واألحقاف مجع حقف وهي املستطيل املعوج من الرمال. يقال هلا الشِّْحر

هي ما : ل ومل يبلغ أن يكون جبال، قال الكسائيهي ما استطال من الرمل، كهيئة اجلب
%ô‰s  {استدار من الرمال،  uρ ÏM n= yz â‘ ä‹–Ψ9$# { )مضت الرسل، )٦ ،}  .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ { )٧( ،

                                                 
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢٠: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٢١: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٢١: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢١: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢١: اف آيةسورة األحق) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٣ 

ôÏΒ  {أي من قبل هود،  uρ ÿÏµ Ïù= yz { )إىل قومهم، )١ ،}  ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& 

ö/ä3ø‹n= tæ z># x‹tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊄⊇∪ { )٢(. 

]٢٢ [}  (#þθ ä9$ s% $ oΨ oKø⁄ Å_ r& $ oΨ s3Ïùù'tG Ï9 { )لتصرفنا، )٣ ،}  ôtã $ uΖÏFoλÎ;#u { )أي عن )٤ ،

$  {عبادهتا،  uΖÏ?ù'sù $ yϑÎ/ !$ tΡß‰Ïè s? { )ذاب، ، من الع)٥}  βÎ) |MΨä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊄⊄∪ { )٦( ،

 .أن العذاب نازل بنا

]٢٣ [}  tΑ$ s% { )هود، )٧ ،}  $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝù= Ïèø9$# y‰ΖÏã «!$# { )وهو يعلم مىت يأتيكم )٨ ،

ä3äó/  {العذاب  Ïk= t/é&uρ !$̈Β àM ù=Å™ ö‘ é& Ïµ Î/ { )من الوحي )٩ ،}  ûÍo_ Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øgrB 

∩⊄⊂∪ { )١٠(. 

]٢٤ [}  $£ϑ n= sù çν ÷ρ r&u‘ { )يعين ما يوعدون به من العذاب، )١١ }  $ ZÊ Í‘% tæ { )١٢( ،

≅Ÿ  {سحابا يعرض أي يبدو يف ناحية من السماء مث يطبق السماء،  Î6 ø)tG ó¡•Β öΝÍκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& { )١( ،

                                                 
 . ٢١: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٢١: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢٢: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٢٢: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٢٢: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢٢: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢٣: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ٢٣: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ٢٣: سورة األحقاف آية) ٩(
 . ٢٣: سورة األحقاف آية) ١٠(
 . ٢٤: سورة األحقاف آية) ١١(
 . ٢٤: سورة األحقاف آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٤ 

öΝÍκÉJ tƒ ÏŠ÷ρ r& { )املغيث، وكانوا قد : ، فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد هلم يقال له)١

θ#)  {حبس عنهم املطر، فلما رأوها استبشروا،  ä9$ s% #x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡãÏÜøÿ ’Ε 4 { )يقول اهللا )٢ ،

≅ö  {: تعاىل t/ uθ èδ $ tΒ Λäù= yf ÷è tG ó™$# Ïµ Î/ ( Óxƒ Í‘ $ pκ Ïù ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ∩⊄⊆∪ { )مل ، فجعلت الريح حت)٣

 .الفسطاط وحتمل الظعينة حىت ترى كأهنا جرادة

]٢٥ [}  ãÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥ó x« { )مرت به من رجال عاد وأمواهلا، )٤ ،}  ÌøΒ r'Î/ 

$ pκÍh5u‘ { )فأول ما عرفوا أهنا عذاب رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال )٥ ،

واملواشي تطري هبم الريح بني السماء واألرض، فدخلوا بيوهتم وأغلقوا أبواهبم فجاءت 
الرمال، وكانوا حتت الرمل الريح فقلعت أبواهبم وصرعتهم، وأمر اهللا الريح فأمالت عليهم 

سبع ليال ومثانية أيام، هلم أنني، مث أمر اهللا الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت 
θ#)  {ر ـم يف البحـهب ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ tãƒ ω Î) öΝåκß]Å3≈ |¡tΒ 4 { )قرأ عاصم ومحزة )٦ ،

برفع النون يعين ال يرى شيء إال مساكنهم، وقرأ ) مساكنهم( بضم الياء) يرى( ويعقوب
نصب يعين ال ترى أنت يا حممد إال مساكنهم ألن ) مساكنهم( اآلخرون بالتاء وفتحها،

y7  {. السكان واألنعام بادت بالريح، فليم يبق إال هود ومن آمن معه Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# 

tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩⊄∈∪ { )٧(. 

                                                 
 . ٢٤: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٢٤: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢٤: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٢٥: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٢٥: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢٥: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢٥: قاف آيةسورة األح) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٥ 

]٢٦ [}  ô‰s)s9uρ öΝßγ≈ ¨Ψ©3tΒ !$ yϑ‹ Ïù βÎ) öΝä3≈ ¨Ψ©3¨Β ÏµŠ Ïù { )يعين فيما مل منكنكم فيه من قوة )١ ،

مبرتلة ) إن( مبرتلة الذي،) فيما( يف قوله) ما( :قال املربد. األبدان وطول العمر وكثرة املال
$  {. ولقد مكناهم يف الذي ما مكناكم فيه: ما، وتقديره uΖù= yè y_ uρ öΝßγ s9 $ Yèøÿ xœ #\≈ |Á ö/r&uρ Zο y‰Ï↔ øùr&uρ 

!$ yϑ sù 4 o_øî r& öΝåκ÷]tã öΝßγ ãèøÿ xœ Iω uρ öΝèδ ã≈ |Á ö/r& Iω uρ ΝåκèEy‰Ï↔ øùr& ÏiΒ >ó x« øŒÎ) (#θ çΡ% x. šχρ ß‰ys øgs† ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 

s−% tnuρ ΝÍκÍ5 $ ¨Β (#θ çΡ% x. Ïµ Î/ tβρâÌ“ öκtJ ó¡o„ ∩⊄∉∪ { )٢( 

]٢٧ [}  ô‰s)s9uρ $ oΨ õ3n= ÷δ r& $ tΒ /ä3s9öθ ym { )يا أهل مكة، )٣ ،}  zÏiΒ 3“ tà)ø9$# { )٤( ،

$  {ود وأرض سدوم وحنومها، كحجر مث uΖøù§|À uρ ÏM≈ tƒFψ$# { )ات، ـ احلجج والبين)٥}  
öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩⊄∠∪ { )عن كفرهم فلم يرجعوا، فأهلكناهم، خيّوف مشركي مكة)٦ ،. 

]٢٨ [}  Ÿω öθ n= sù { )ال ـ، فه)٧}  ãΜèδ u|ÇnΣ t Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ ºΡ$ t/öè% Oπ oλÎ;#u 

 القربان كل ما يتقرب به  ، يعين األوثان اليت اختذوها آهلة يتقربون هبا إىل اهللا)٨( } )

≅ö  { ومجعه قرابني، كالرهبان والرهابني،  إىل اهللا t/ (#θ = |Ê óΟßγ ÷Ψtã 4 { )قال مقاتل )٩ ،

y7  {بل ضلت اآلهلة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب،  Ï9≡sŒuρ öΝßγ ä3øùÎ) { )أي )١٠ ،
                                                 

 . ٢٦: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٢٦: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢٧: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٢٧: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٢٧: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢٧: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٢٨: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ٢٨: سورة األحقاف آية) ٨(
 . ٢٨: سورة األحقاف آية) ٩(
 . ٢٨: سورة األحقاف آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٦ 

$  { وتشفع هلم،  إهنا تقرهبم إىل اهللا: ونكذهبم الذي كانوا يقول tΒ uρ (#θ çΡ% x. šχρçtIøtƒ 

 .، يكذبون أهنا آهلة)١( } ∪∇⊅∩

قُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا قوله تعاىل َوِإذْ َصَرفَْنا ِإلَْيَك َنفًَرا ِمَن الِْجنِّ َيْسَتِمُعونَ الْ
 ...أَْنِصُتوا

]٢٩ [}  øŒÎ)uρ !$ oΨ øùu|À y7 ø‹s9Î) #\xtΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9$# šχθ ãèÏϑ tG ó¡o„ tβ#uöà)ø9$# { )اختلفوا يف )٢ ،

  كانوا سبعة من جن نصيبني، فجعلهم رسول اهللا: ، فقال ابن عباسعدد ذلك النفر
كان : وروى عاصم عن زر بن حبيش. كانوا تسعة: وقال آخرون. رسال إىل قومهم

$  {. زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن £ϑ n= sù çνρ ç|Øym (#þθ ä9$ s% (#θ çFÅÁΡr& ( { )قالوا)٣ ، :

أنصتوا واسكتوا لنستمع إىل قراءته، فال حيول بيننا وبني : قال بعضهم لبعض. صه
االستماع شيء، فأنصتوا واستمعوا القرآن حىت كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 

ϑ£$  {حرصهم،  n= sù z ÅÓè% { )فرغ من تالوته، )٤ ،}  (#öθ ©9uρ 4’ n< Î) ΟÎγ ÏΒ öθ s% { )انصرفوا )٥ ،

zƒ  {إليهم،  Í‘ É‹Ψ•Β ∩⊄∪ { )صلى اهللا عليه وسلم-، خموفني داعني بأمر رسول اهللا )٦. 

]٣٠ [}  (#θ ä9$ s% !$ oΨ tΒ öθ s)≈tƒ $ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .ÏΒ Ï‰÷è t/ 4 y›θãΒ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 

ü“ Ï‰öκu‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9$# 4’ n< Î)uρ 9,ƒ ÌsÛ 8Λ É)tG ó¡•Β ∩⊂⊃∪ { )كان دينهم اليهودية، لذلك : ، قال عطاء)٧

 .إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى: قالوا
                                                 

 . ٢٨: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٢٩: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٣٠: سورة األحقاف آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٧ 

]٣١ [}  !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ (#θ ç7ŠÅ_ r& z Åç# yŠ «!$# { )يعين حممدا)١ ،  }  (#θ ãΖÏΒ#uuρ Ïµ Î/ öÏøó tƒ 

Νà6s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ { )ة أي ذنوبكم، صل) من( ،)٢}  Νä.öÅgä† uρ ôÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊂⊇∪ { )٣( 
مل يبعث قبله نيب : قال مقاتل.  كان مبعوثا إىل اجلن واإلنس مجيعا وفيه دليل علي أنه

ليس هلم ثواب إال : لعلماء يف حكم مؤمين اجلن، فقالواختلف ا. إىل اإلنس واجلن مجيعا
اجلن ثواهبم أن جياروا من النار، مث يقال هلم : جناهتم من النار، وحكى سفيان عن ليث قال

يكون هلم الثواب يف اإلحسان كما يكون . وقال اآلخرون. كونوا ترابا، وهذا مثل البهائم
اجلن يدخلون اجلنة : عن الضحاكوقال جرير . عليهم العقاب يف اإلساءة كاإلنس

إن مؤمين اجلن حول اجلنة يف ربض : ويأكلون ويشربون، وقال عمر بن عبد العزيز
 .ورحاب وليسوا فيها

]٣٢ [}  tΒ uρ ω ó=Ågä† z Åç# yŠ «!$# }§øŠn= sù 9“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )ال يعجز اهللا )٤ ،

øŠs9uρ …çµ§{  {فيفوته،  s9 ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ â!$ u‹Ï9÷ρ r& 4 { )أنصار مينعونه من اهللا )٥ }  š Í×¯≈ s9'ρ é& ’ Îû 

9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊂⊄∪ { )٦(. 

]٣٣ [}  óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ ¨β r& ©!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ öΝs9uρ z ÷ë tƒ £Îγ É)ù= sƒ  مل )٧( } 2¿

≈‰A‘Ï  {يعجز عن إبداعهن،  s)Î/ { )هكذا قراءة العامة، واختلفوا يف وجه دخول الباء )٨ ،

                                                 
 . ٣١: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٣١: حقاف آيةسورة األ) ٢(
 . ٣١: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٣٢: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٣٢: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٣٢: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٣٣: سورة األحقاف آية) ٧(
 . ٣٣: سورة األحقاف آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٨ 

àMç6  {: الباء زائدة للتأكيد، كقوله: فيه، فقال أبو عبيدة واألخفش /Ψ s? Ç÷δ ‘$!$$ Î/ { )١( ،

ما أظنك بقائم : العرب تدخل الباء يف االستفهام مع اجلحد فتقول: وقال الكسائي والفراء
}  #’ n?tã β r& }‘Å↵øt ä† 4’tAöθ yϑ ø9$# 4 #’n?t/ …çµ ¯ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩⊂⊂∪ { )٢(. 

]٣٤ [}  tΠöθ tƒ uρ ÞÚt÷è ãƒ t Ï% ©!$# (#ρãxx. ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# { )هلم، ، فيقال)٣ }  }§øŠs9r& #x‹≈ yδ 

Èd,ys ø9$$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’n?t/ $ oΨÎn/u‘ uρ 4 tΑ$ s% { )هم، ـال لـ، أي فيق)٤}  (#θ è%ρä‹sù z># x‹yèø9$# $ yϑ Î/ óΟçFΖä. 

tβρ ãàõ3s? ∩⊂⊆∪ { )٥(. 

]٣٥ [} ÷É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. uy9 |¹ (#θ ä9'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9$# zÏΒ È≅ ß™ ”9$# { )ذوو احلزم. ، قال ابن عباس)٦. 

كل الرسل كانوا أويل : واختلفوا فيهم، فقال ابن زيد. ذوو اجلد والصرب: وقال الضحاك
عزم مل يبعث اهللا نبيا إال كان ذا عزم وحزم، ورأي وكمال عقل، وإمنا أدخلت من 

: وقال بعضهم. اشتريت أكسية من اخلز وأردية من البز: للتجنيس ال للتبعيض كما يقال
  {  ال يونس بن مىت لعجلة كانت منه، أال ترى أنه قيل للنيباألنبياء كلهم أولو عزم إ

Ÿω uρ ä3s? É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çt ø: هم جنباء الرسل املذكورين يف سورة األنعام، : ، وقال قوم)٧( } #$

≈¯×y7Í  {: هموهم مثانية عشر لقوله تعاىل بعد ذكر s9'ρ é& t Ï% ©!$# “ y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tFø% $# 

                                                 
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية) ١(
 . ٣٣: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٣٤: سورة األحقاف آية) ٣(
 . ٣٤: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٣٤: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٦(
 . ٤٨: سورة القلم آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٤٩ 

: وقيل. هم الذين أمروا باجلهاد وأظهروا املكاشفة مع أعداء الدين: ، وقال الكليب)١( } 3

 وهم املذكورون -عليهم السالم- ولوط وشعيب وموسى نوح وهود وصاحل: هم ستة
نوح صرب على أذى : هم ستة: وقال مقاتل. على النسق يف سورة األعراف والشعراء

قومه، وإبراهيم صرب على النار، وإسحاق صرب على الذبح، ويعقوب صرب على فقد ولده 
قال ابن عباس و. وذهاب بصره، ويوسف صرب على البئر والسجن، وأيوب صرب على الضر

 مخسة،  هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع، فهم مع حممد: وقتادة
$ øŒÎ)uρ  {: ذكرهم اهللا على التخصيص يف قوله: قلت tΡõ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ šΖÏΒ uρ 

ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛ Ïδ≡tö/Î)uρ 4 y›θãΒ uρ  |¤ŠÏã uρ È ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ( { )اىلـ، ويف قوله تع)٢ :}  * tí uŸ° Νä3s9 zÏiΒ 

È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ { )اآلية)٣ . 

Ÿω  {:  تعاىلقوله uρ ≅Éf ÷è tG ó¡n@ öΝçλ°; 4 { )أي وال تستعجل العذاب هلم، فإنه نازل هبم ال )٤ ،

حمالة، كأنه ضجر بعض الضجر فأحب أن يرتل العذاب مبن أىب منهم، فأمر بالصرب وترك 
)öΝåκ̈Ξr  {: ال، مث أخرب عن قرب العذاب فقالاالستعج x. tΠöθ tƒ tβ÷ρ ttƒ $ tΒ šχρ ß‰tãθ ãƒ { )٥( ،

=óΟs9 (#þθèVt7ù  {من العذاب يف اآلخرة،  tƒ { )يف الدنيا، )٦ ،}  ω Î) Zπ tã$y™ ÏiΒ ¤‘$ pκ̈Ξ 4 { )٧( ،

 ما أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم يف الدنيا والربزخ كأنه ساعة من هنار، ألن

                                                 
 . ٩٠: سورة األنعام آية) ١(
 . ٧: سورة األحزاب آية) ٢(
 . ١٣: سورة الشورى آية) ٣(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٤(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٥(
 . ٣٥: اف آيةسورة األحق) ٦(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٠ 

≈Ô  {: مضى وإن كان طويال كأن مل يكن، مث قال n= t/ 4 { )أي هذا القرآن وما فيه من )١ ،

≅ö  {البيان بالغ من اهللا إليكم، والبالغ مبعىن التبليغ،  yγ sù à7n= ôγ ãƒ { )بالعذاب إذا نزل )٢ ،

}  ω Î) ãΠöθ s)ø9$# tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊂∈∪ { )تأويله ال يهلك : ، اخلارجون من أمر اهللا، قال الزجاج)٣

ما يف الرجاء لرمحة اهللا آية أقوى : مع رمحة اهللا وفضله إال القوم الفاسقون، وهلذا قال قوم
 .من هذه اآلية 

                                                 
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ١(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٢(
 . ٣٥: سورة األحقاف آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥١ 

 سورة حممد )٤٧(
 ...قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه أََضلَّ أَْعَمالَُهْم

] ١ [}  t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ¨≅ |Ê r& öΝßγ n=≈ uΗ ùå r& ∩⊇∪ { )أبطلها فلم )١ ،

أبطل : يقبلها، وأراد باألعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة األرحام، قال الضحاك
 . وجعل الدائرة عليهم كيدهم ومكرهم بالنيب

]٢ [}  š Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#θ ãΖtΒ#uuρ $ yϑ Î/ tΑÌh“ çΡ 4’ n?tã 7‰£ϑ pt èΧ { )قال )٢ ،

uθ  {يعين مل خيالفوه يف شيء، : سفيان الثوري èδ uρ ‘,pt ø: $# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘   { )قال ابن عباس )٣ ،-

مشركو مكة، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ) الذين كفروا وصدوا( :-رضي اهللا عنهما
$t¤x. öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE  {. األنصار t↔ ÍhŠy™ yx n= ô¹ r&uρ öΝçλm;$ t/ ∩⊄∪ { )رضي -، حاهلم، قال ابن عباس )٤

عصمهم أيام حياهتم، يعين أن هذا اإلصالح يعود إىل إصالح أعماهلم : -اهللا تعاىل عنهما
 .حىت ال يعصوا

]٣ [}  y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#θ ãè t7¨?$# Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# { )الشيطان، )٥ ،}  ¨βr&uρ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ ãè t7¨?$# ¨,pt ø: $# ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ 4 { )يعين القرآن )٦ ،}  y7 Ï9≡x‹x. Ü> ÎôØo„ ª!$# Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 öΝßγ n=≈sWøΒ r& 

كذلك يبني اهللا أمثال حسنات املؤمنني، وإضالل : ، أشكاهلم، قال الزجاج)٧( } ∪⊃∩

 .أعمال الكافرين
                                                 

 . ١: سورة حممد آية) ١(
 . ٢: سورة حممد آية) ٢(
 . ٢: سورة حممد آية) ٣(
 . ٢: سورة حممد آية) ٤(
 . ٣: سورة حممد آية) ٥(
 . ٣: سورة حممد آية) ٦(
 . ٣: سورة حممد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٢ 

]٤[ }  #sŒÎ* sù ÞΟçF‹É)s9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. z> ÷|Øsù É>$ s% Ìh9$# { )نصب على اإلغراء، أي)١ ، :

̈L#  {أعناقهم : فاضربوا رقاهبم يعين ym !#sŒÎ) ó/èφθ ßϑ çFΖsƒ ùRr& { )بالغتم يف القتل وقهرمتوهم، )٢ ،

}  (#ρ ‘‰à±sù s−$ rO uθ ø9$# { )م، واألسر يكون بعد املبالغة ، يعين يف األسر حىت ال يفلتوا منك)٣

$  {: الـا قـيف القتل، كم tΒ šχ% x. @c É<oΨ Ï9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ uó r& 4 ®L ym š∅ Ï‚ ÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

4 { )٤( ،}  $ ¨Β Î* sù $ CΖtΒ ß‰÷è t/ $ ¨Β Î)uρ ¹!#y‰Ïù { )يعين بعد أن تأسروهم فإما أن متنوا عليهم )٥ ،

منا بإطالقهم من غري عوض، وإما أن تفادوهم فداء، واختلف العلماء يف حكم هذه اآلية، 
$  {: هي منسوخة بقوله: فقال قوم ¨ΒÎ* sù öΝåκ̈]xs)÷Ws? ’Îû É>öys ø9$# ÷ŠÎh|³sù ΟÎγ Î/ ô̈Β öΝßγ xù= yz { )٦( ،

θ#)  {: وبقوله è= çGø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ { )ال جيوز املن على من وقع :  قالوا)٧

يف األسر من الكفار وال الفداء، وذهب آخرون إىل أن اآلية حمكمة واإلمام باخليار يف 
الرجال العاقلني من الكفار إذا وقعوا يف األسر بني أن يقتلهم أو يسترقهم أو مين عليهم 

ملا كثر :  يفاديهم باملال أو بأسارى املسلمني، قال ابن عباسفيطلقهم بال عوض أو
، وهذا هو )فَِإمَّا َمنا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء(  يف األسارى املسلمون واشتد سلطاهنم أنزل اهللا

 . واخللفاء بعده األصح واالختيار، ألنه عمل به رسول اهللا

                                                 
 . ٤: سورة حممد آية) ١(
 . ٤: سورة حممد آية) ٢(
 . ٤: سورة حممد آية) ٣(
 . ٦٧: سورة األنفال آية) ٤(
 . ٤: سورة حممد آية) ٥(
 . ٥٧: سورة األنفال آية) ٦(
 . ٥: سورة التوبة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٣ 

4  {: قوله تعاىل ®L ym yìŸÒ s? Ü> öpt ø: $# $ yδ u‘# y—÷ρ r& 4 { )أي أثقاهلا وأمحاهلا، يعين حىت تضع )١ ،

أهل احلرب السالح، فيمسكوا عن احلرب، وأصل الوزر ما حيتمل اإلنسان، فسمى 
األوزار : بون كالشرب والركب، وقيلاحلرب هم احملار: األسلحة أوزارا ألهنا حتمل، وقيل

. اآلثام، ومعناه حىت يضع احملاربون آثامها، بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا باهللا ورسوله
حىت تضع حربكم وقتالكم أوزار املشركني وقبائح أعماهلم بأن يسلموا، ومعىن : وقيل
اإلسالم، ويكون أثخنوا املشركني بالقتل واألسر حىت يدخل أهل امللل كلها يف : اآلية

عليهما -الدين كله هللا فال يكون بعده جهاد وال قتال، وذلك عند قدوم عيسى ابن مرمي 
حىت ال يبقى إال مسلم أو : حيت يسلموا أو يساملوا، وقال الفراء:  وقال الكليب-السالم

y7  {مسامل،  Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار، )٢ ،}  öθ s9uρ â!$ t±o„ ª! $# 

u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ { )فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغري قتال، )٣ ،}  Å3≈ s9uρ { )أمركم )٤ 

uθ#)  {بالقتال،  è= ö6 u‹Ïj9 Νà6ŸÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ 3 { )الثواب ومن ، فيصري من قتل من املؤمنني إىل )٥

t  {قتل من الكفار إىل العذاب،  Ï% ©!$#uρ (#θ è=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )قرأ أهل البصرة )٦ ،

) قاتلوا( بضم القاف وكسر التاء خفيف، يعين الشهداء، وقرأ اآلخرون،) قتلوا( :وحفص
=n  {باأللف من املقاتلة، وهم اجملاهدون،  sù ¨≅ÅÒ ãƒ ÷Λàιn=≈ yϑ ôã r& ∩⊆∪ { )ذكر لنا : ، قال قتادة)٧

 .أن هذه اآلية نزلت يوم أحد، وقد فشت يف املسلمني اجلراحات والقتل

                                                 
 . ٤: سورة حممد آية) ١(
 . ٤: سورة حممد آية) ٢(
 . ٤:  آيةسورة حممد) ٣(
 . ٤: سورة حممد آية) ٤(
 . ٤: سورة حممد آية) ٥(
 . ٤: سورة حممد آية) ٦(
 . ٤: سورة حممد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٤ 

]٥ [}  öΝÍκ‰ Ï‰öκu y™ { )أيام حياهتم يف الدنيا إىل أرشد األمور، ويف اآلخرة إىل )١ ،

ßx  {الدرجات،  Î=óÁ ãƒ uρ öΝçλm;$ t/ ∩∈∪ { )يرضي خصماَءهم ويقبل أعماهلم)٢ . 

]٦ [}  ãΝßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ sπ̈Ψ pgø: $# $ yγ sù§tã öΝçλm; ∩∉∪ { )أي بّين هلم منازهلم يف اجلنة حىت )٣ ،

يهتدوا إىل مساكنهم ال خيطئوهنا وال يستدلون عليها أحدا، كأهنم سكاهنا منذ خلقوا 
 الدنيا، هذا قول أكثر فيكون املؤمن أهدى إىل درجته، وزوجته وخدمه إىل مرتله وأهله يف

أي طيبها هلم من العرف، وهو الريح ) َعرَّفََها لَُهْم( :املفسرين، وروى عطاء عن ابن عباس
 .الطيبة وطعام معرَّف أي مطيَّب

]٧ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# { )ه، ـولـه ورسـ، أي دين)٤}  
öΝä.÷ÝÇΖtƒ { )على عدوكم، )٥ ،}  ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪ { )عند القتال)٦ ،. 

]٨ [}  t Ï% ©!$#uρ (#ρãxx. $ T¡÷è tG sù öΝçλ°; { )وقال أبو العالية. ُبْعًدا هلم: ، قال ابن عباس)٧ :

نصب هو : قال الفراء. شقاء هلم: وقال ابن زيد. خيبة هلم: وقال الضحاك. سقوطا هلم
. يف الدنيا العثرة، ويف اآلخرة التردي يف النار: وقيل. على املصدر، على سبيل الدعاء

≅¨  {تعًسا إذا مل يريدوا قيامه، وضده لًعا إذا أرادوا قيامه، : ويقال للعاثر |Ê r&uρ óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& 

 .نت يف طاعة الشيطان، ألهنا كا)٨( } ∪∇∩

                                                 
 . ٥: سورة حممد آية) ١(
 . ٥: سورة حممد آية) ٢(
 . ٦: سورة حممد آية) ٣(
 . ٧: سورة حممد آية) ٤(
 . ٧: سورة حممد آية) ٥(
 . ٧: سورة حممد آية) ٦(
 . ٨: ةسورة حممد آي) ٧(
 . ٨: سورة حممد آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٥ 

]٩ [}  y7 Ï9≡sŒ { )التعس واإلضالل، )١ }  óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ èδÌx. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù 

óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩∪ { )مث خوف الكفار فقال)٢ ،: 

]١٠ [}  * óΟn= sùr& (#ρ çÅ¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨ u‹sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t7É)≈ tã t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 4 ẗΒ yŠ ª!$# 

öΝÍκö n= tã ( { )م، ، أي أهلكه)٣}  zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ $ yγ è=≈sVøΒ r& ∩⊇⊃∪ { )أي مل يؤمنوا، يتوعد )٤ ،

 .مشركي مكة

]١١ [}  y7 Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت، )٥ ،}  ¨β r'Î/ ©!$# ’n< öθ tΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )وليهم )٦ ،

β¨  {وناصرهم،  r&uρ t ÍÏ≈ s3ø9$# Ÿω 4’n< öθ tΒ öΝçλm; ∩⊇⊇∪ { )ال ناصر هلم، مث ذكر مآل الفريقني )٧ ،

 :فقال
قوله تعاىل ِإنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 

 ...الْأَْنَهاُر
]١٢ [}  ¨βÎ) ©!$# ã≅ Åz ô‰ãƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( 

t Ï% ©!$#uρ (#ρãxx. tβθãè −Fyϑ tFtƒ { )يف الدنيا، )٨ ،}  tβθè= ä.ù'tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù's? ãΝ≈ yè÷ΡF{$# { )ليس هلم )٩ ،

                                                 
 . ٩: سورة حممد آية) ١(
 . ٩: سورة حممد آية) ٢(
 . ١٠: سورة حممد آية) ٣(
 . ١٠: سورة حممد آية) ٤(
 . ١١: سورة حممد آية) ٥(
 . ١١: سورة حممد آية) ٦(
 . ١١: سورة حممد آية) ٧(
 . ١٢: سورة حممد آية) ٨(
 . ١٢: سورة حممد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٦ 

املؤمن يف الدنيا يتزود، : مهة إلّا بطوهنم وفروجهم، وهم الهون ساهون عما يف غد، قيل
“ â‘$̈Ψ9$#uρ  {واملنافق يتزين والكافر يتمتع،  Yθ÷WtΒ öΝçλ°; ∩⊇⊄∪ { )١( 

]١٣ [}   Éi r'x.uρ ÏiΒ >πtƒ ös% }‘Ïδ ‘‰x© r& Zο §θ è% ÏiΒ š ÏG tƒ ös% { )أشد قوة من أهل:  أي)٢ 

û  {مكة،  ÉL ©9$# y7 ÷Fy_ t÷z r& { )كم رجال هم أشد : ، أي أخرجك أهلها، قال ابن عباس)٣

≈óΟßγ  {: من أهل مكة؟ يدل عليه قوله oΨõ3n= ÷δ r& { )أهلكناها، . ، ومل يقل)٤}  Ÿξsù uÅÀ$ tΡ 

öΝçλm; ∩⊇⊂∪ { )٥(. 

]١٤ [}  yϑ sùr& tβ% x. 4’n?tã 7π oΨÉi t/ ÏiΒ Ïµ În/§‘ { )ون، ـد واملؤمنـ، يقني من دينه، حمم)٦

}  yϑ x. zÎiƒ ã— …çµ s9 âþθ ß™ Ï& Î#uΗ xå (#þθ ãè t7¨?$#uρ Λèεu!#uθ ÷δ r& ∩⊇⊆∪ { )يعين عبادة األوثان، وهم أبو )٧ ،

 .جهل واملشركون

]١٥ [}  ã≅ sW¨Β Ïπ ¨Ψpgø: $#  ÉL ©9$# y‰Ïã ãρ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ( { )أي صفتها، )٨ ،}  !$ pκ Ïù Ö≈ pκ÷Ξr& ÏiΒ >!$ ¨Β 

Îöxî 9Å™# u { )بالقصر، واآلخرون باملد، ومها ) أسن( ، آسن متغري مننت، قرأ ابن كثري)٩

أََسَن املاء يأسُن أسًنا، وآَسَن يأُسُن وياسن، وأجن يأجن وياجن، أسونا : لغتان يقال

                                                 
 . ١٢: د آيةسورة حمم) ١(
 . ١٣: سورة حممد آية) ٢(
 . ١٣: سورة حممد آية) ٣(
 . ١٣: سورة حممد آية) ٤(
 . ١٣: سورة حممد آية) ٥(
 . ١٤: سورة حممد آية) ٦(
 . ١٤: سورة حممد آية) ٧(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٨(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٧ 

≈Ö  {غري، وأجونا إذا ت pκ÷Ξr&uρ ÏiΒ & t©9 óΟ©9 ÷̈tó tG tƒ …çµßϑ ÷è sÛ Ö≈ pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9÷Η s~ ;ο ©% ذة، ـ، لذي)١( } !©

}  tÎ/Ì≈ ¤±= Ïj9 { )مل تدنسها األرجل ومل تدنسها األيدي، )٢ ،}  Ö≈ pκ÷Ξr&uρ ôÏiΒ 9≅ |¡tã ’y∀ |Á •Β ( 

öΝçλm; uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ ¨V9$# ×ο tÏøó tΒ uρ ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ôyϑ x. uθ èδ Ó$ Î#≈ yz ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# { )أي من كان يف )٣ ،

™ß(θà#)  {هذا النعيم كمن هو خالد يف النار،  uρ ¹!$ tΒ $ VϑŠ ÏΗ xq { )شديد احلر تسعر عليه )٤ ،

ربوه، ـا أدين منهم يشوي وجوههم ووقعت فروة رءوسهم فإذا شجهنم منذ خلقت، إذ
}  yì©Üs)sù óΟèδ u!$ yè øΒ r& ∩⊇∈∪ { )فخرجت من أدبارهم، واألمعاء مجيع ما يف البطن من )٥ ،

 .احلوايا واحدها معي

]١٦ [}  Νåκ÷]ÏΒ uρ { )يعين من هؤالء الكفار، )٦ ،}  ̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹s9Î) { )وهم )٧ ،

#  {ن يستمعون قولك فال يعونه وال يفهمونه هتاونا به وتغافال، املنافقو ¨L ym #sŒÎ) (#θ ã_ tyz ôÏΒ 

x8Ï‰Ψ Ïã { )يعين فإذا خرجوا من عندك، )٨ ،}  (#θ ä9$ s% t Ï% ©#Ï9 (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# { )من )٩ ،

$sŒ#  {الصحابة،  tΒ tΑ$ s% { )حممد، )١٠ }  $ ¸ÏΡ#u 4 { )يعىن اآلن، وهو من االئتناف )١١ ،

                                                 
 . ١٥: سورة حممد آية) ١(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٢(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٣(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٤(
 . ١٥: سورة حممد آية) ٥(
 . ١٦: سورة حممد آية) ٦(
 . ١٦: سورة حممد آية) ٧(
 . ١٦: سورة حممد آية) ٨(
 . ١٦: سورة حممد آية) ٩(
 . ١٦: سورة حممد آية) ١٠(
 . ١٦: سورة حممد آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٨ 

 كان  وذلك أن النيب: ائتنفت األمر أي ابتدأته وأنف الشيء أوله، قال مقاتل: ويقال
اذا خيطب ويعيب املنافقني، فإذا خرجوا من املسجد سألوا عبد اهللا بن مسعود استهزاًء م

  {ل، ـت فيمن سئـوقد سئل: ؟ قال ابن عباس-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# yìt6 sÛ ª!$# 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% { )فلم يؤمنوا، )١ ،}  (#þθ ãèt7¨?$#uρ óΟèδ u!#uθ ÷δ r& ∩⊇∉∪ { )يف )٢ ،

 .الكفر والنفاق

]١٧ [}  t Ï% ©!$#uρ (#÷ρ y‰tG ÷δ óΟèδ  {، يعين املؤمنني، )٣( } #$ yŠ# y— { )ما قال الرسول، )٤ ،

}  “ W‰èδ öΝßγ9s?# uuρ óΟßγ1 uθ ø)s? ∩⊇∠∪ { )وفقهم للعمل مبا أمرهم به، وهو التقوى، قال )٥ ،

 . تقواهموآتاهم ثواب: سعيد بن جبري

]١٨ [}  ö≅ yγ sù tβρãÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$¡¡9$# β r& Νåκu Ï?ù's? Zπ tG øó t/ ( ô‰s)sù u!% y` $ yγ èÛ# uõ° r& 4 { )أماراهتا )٦ 

’4  { من أشراط الساعة  وعالماهتا واحدها شرط، وكان النيب ¯Τr'sù öΝçλm; #sŒÎ) öΝåκøEu!% y` 

öΝßγ1 tø.ÏŒ ∩⊇∇∪ { )فمن أين هلم التذكر واالتعاظ والتوبة إذا جاءهتم الساعة، نظريه)٧ ، :}  
7‹Í×tΒ öθ tƒ ã2 x‹tG tƒ ß≈ |¡ΡM}$# 4’ ¯Τr&uρ ã& s! 2”tø.Ïe%! $# ∩⊄⊂∪ { )٨(. 

                                                 
 . ١٦: سورة حممد آية) ١(
 . ١٦: سورة حممد آية) ٢(
 . ١٧: سورة حممد آية) ٣(
 . ١٧: سورة حممد آية) ٤(
 . ١٧: سورة حممد آية) ٥(
 . ١٨: سورة حممد آية) ٦(
 . ١٨: سورة حممد آية) ٧(
 . ٢٣: سورة الفجر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٥٩ 

]١٩ [}  óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# { )النيباخلطاب مع : ، قيل)١  واملراد به 

وقال . فازدد علما على علمك: وقال احلسني بن الفضل. معناه فاثبْت عليه: غريه، وقيل
إذا جاءهتم الساعة فاعلم أنه ال ملجأ وال : هو متصل مبا قبله معناه. أبو العالية وابن عيينة

لك تبطل عند قيامها فاعلم أنه ال إله إال اهللا أن املما: وقيل. مفزع عند قيامها إال إىل اهللا
öÏøó  {فال ملك وال حكم ألحد إال اهللا،  tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! { )أُمر باالستغفار مع أنه )٢ ،

tÏΖÏΒ  {مغفور له لتسنت به أمته  ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$#uρ 3 { )هذا إكرام من اهللا تعاىل هلذه )٣ ،

=ª!$#uρ ãΝn  { أن يستغفر لذنوهبم وهو الشفيع اجملاب فيهم،  األمة حيث أمر نبيهم ÷è tƒ 

öΝä3t7¯= s)tG ãΒ ö/ä31 uθ ÷WtΒ uρ ∩⊇∪ { )متقلبكم متصرفكم ومنتشركم يف : ، قال ابن عباس والضحاك)٤

وقال مقاتل وابن . أعمالكم يف الدنيا، ومثواكم مصريكم يف اآلخرة إىل اجلنة أو إىل النار
وقال . مثواكم مأواكم إىل مضاجعكم بالليلمتقلبكم منصرفكم ألشغالكم بالنهار و: جرير
. متقلبكم من أصالب اآلباء إىل أرحام األمهات ومثواكم مقامكم يف األرض: عكرمة

أنه : متقلبكم من ظهر إىل بطن، ومثواكم مقامكم يف القبور، واملعىن: وقال ابن كيسان
 .عامل جبميع أحوالكم فال خيفى عليه شيء منها

 ...الَِّذيَن آَمُنوا لَْولَا ُنزِّلَْت ُسوَرةٌقوله تعاىل َوَيقُولُ 
]٢٠ [}  ãΑθ à)tƒ uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )حرصا منهم على اجلهاد، )٥ }  Ÿω öθ s9 ôM s9Ìh“ çΡ 

×ο u‘θ ß™ ( { )تأمرنا باجلهاد، )٦ ،}  !#sŒÎ* sù ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ ×π yϑ s3øt ’Χ tÏ.èŒuρ $ pκ Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9$#   { )قال )١ ،
                                                 

 . ١٩: سورة حممد آية) ١(
 . ١٩: سورة حممد آية) ٢(
 . ١٩: سورة حممد آية) ٣(
 . ١٩: سورة حممد آية) ٤(
 . ٢٠: مد آيةسورة حم) ٥(
 . ٢٠: سورة حممد آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٠ 

M|  {كل سورة ذكر فيها اجلهاد فهي حمكمة وهي أشد القرآن على املنافقني، : قتادة ÷ƒ r&u‘ 

t Ï% ©!$# ’ Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚẗΒ { )يعين املنافقني، )٢ ،}  tβρãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) { )شزًرا بتحديق )٣ ،

tsàtΡ Äc  {شديد، كراهية منهم للجهاد وجبًنا عن لقاء العدو،  Å´ øó yϑ ø9$# Ïµ ø‹n= tã zÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# 

’4  {، نظر الشاخص بصره عند املوت، )٤( } ) n< ÷ρ r'sù óΟßγ s9 ∩⊄⊃∪ { )وعيد وهتديد، )٥ ،

 .ومعىن قوهلم يف التهديد أوىل لك أي وليك وقاربك ما تكره

$πtã×  {: مث قال] ٢١[ sÛ ×Αöθ s% uρ Ô∃ρ ã÷è ¨Β 4 { )وهذا ابتداء حمذوف اخلرب تقديره)٦ ، :

: وقيل. طاعة وقول معروف أمثل، أي لو أطاعوا وقالوا قوال معروفا كان أمثل وأحسن
طاعة، رفع على احلكاية أي أمرنا :  نزول السورة احملكمةجمازه يقول هؤالء املنافقون قبل

هو متصل مبا قبله والالم يف قوهلم مبعىن : وقيل. طاعة أو مّنا طاعة، وقول معروف حسن
فأوىل هبم طاعة اهللا ورسوله، وقول معروف باإلجابة، أي لو أطاعوا كانت : الباء، جمازه

*sŒÎ#  {. ن عباس يف رواية عطاءالطاعة واإلجابة أوىل هبم، وهذا معىن قول اب sù tΠt“ tã 

ãøΒ F{$# { )أي جد األمر ولزم فرض القتال وصار األمر معزوًما، )٧ ،}  öθ n= sù (#θ è% y‰|¹ 

جواب إذا : ، وقيل)١( } ∪⊆⊅∩ ;°tβ%s3s9 #Zöyz öΝçλ  {، يف إظهار اإلميان والطاعة، )٨( } #$!©

 .لو صدقوا اهللا لكان خريا هلمحمذوف تقديره فإذا عزم األمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا، و
                                                                                                                                            

 . ٢٠: سورة حممد آية) ١(
 . ٢٠: سورة حممد آية) ٢(
 . ٢٠: سورة حممد آية) ٣(
 . ٢٠: سورة حممد آية) ٤(
 . ٢٠: سورة حممد آية) ٥(
 . ٢١: سورة حممد آية) ٦(
 . ٢١: سورة حممد آية) ٧(
 . ٢١: سورة حممد آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦١ 

]٢٢ [}  ö≅ yγ sù óΟçFøŠ|¡tã { )فلعلكم، )٢ ،}  βÎ) ÷Λä øŠ©9uθ s? { )عن القرآن ، أعرضتم )٣

β  {وفارقتم أحكامه،  r& (#ρ ß‰Å¡øè? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )تعودوا إىل ما كنتم عليه يف اجلاهلية، )٤ ،

هللا فتفسدوا يف األرض باملعصية والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إىل الفرقة بعدما مجعكم ا
þθ#)  {. باإلسالم ãè ÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘ r& ∩⊄⊄∪ { )بفتح التاء خفيف، ) وتقطعوا( :، قرأ يعقوب)٥

كيف رأيتم القوم : واآلخرون بالتشديد من التقطيع على التكثري ألجل األرحام، قال قتادة
ني تولوا عن كتاب اهللا، أمل يسفكوا الدم احلرام، وقطعوا األرحام، وعصوا الرمحن؟ ح

يقول فهل عسيُتم إن : وقال املسيب بن شريك والفراء. هو من الوالية: وقال بعضهم
ُوليتم أمر الناس أن تفسدوا يف األرض بالظلم، نزلت يف بين أمية وبين هاشم، يدل عليه 

بضم التاء والواو وكسر الالم، يقول إن وليتكم والة ) ُتُوليتم( قراءة على بن أيب طالب
 .جائرة خرجتم معهم يف الفتنة وعاونتوهم

]٢٣ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# ãΝßγ oΨ yè s9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝèδt≈ |Á ö/r& ∩⊄⊂∪ { )عن احلق)٦ . 

]٢٤ [}  Ÿξ sùr& tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#uöà)ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ { )فال تفهم )٧ ،

 ).بل( مبعىن) أم( مواعظ القرآن وأحكامه، و

                                                                                                                                            
 . ٢١: سورة حممد آية) ١(
 . ٢٢:  سورة حممد آية)٢(
 . ٢٢: سورة حممد آية) ٣(
 . ٢٢: سورة حممد آية) ٤(
 . ٢٢: سورة حممد آية) ٥(
 . ٢٣: سورة حممد آية) ٦(
 . ٢٤: سورة حممد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٢ 

]٢٥ [}  ¨β Î) šÏ% ©!$# (#ρ ‘‰s?ö‘ $# #’n?tã ΟÏδ Ì≈ t/÷Šr& { )رجعوا كفارا، )١ ،}  .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ 

t ¨t7s? ÞΟßγ s9 ” y‰ßγ ø9$#   { )هم كفار أهل الكتاب كفروا مبحمد: دة، قال قتا)٢  بعد ما 

ون، ـهم املنافق: ديـاك والسـعرفوه ووجدوا نعته يف كتاهبم، وقال ابن عباس والضح
}  ß≈ sÜø‹¤±9$# tΑ§θ y™ öΝßγ s9 { )زين هلم القبيح، )٣ ،}  4’n?øΒ r&uρ óΟßγ s9 ∩⊄∈∪ { )قرأ أهل )٤ ،

بإرسال : البصرة بضم األلف وكسر الالم وفتح الياء على ما مل يسم فاعله، وقرأ جماهد
وى هذه القراءة عن  عن نفسه أنه يفعل ذلك، وتر الياء على وجه اخلرب من اهللا

 .بفتح األلف أي وأملى الشيطان هلم مد هلم يف األمل) َوأَملى هلم( يعقوب، وقرأ اآلخرون

]٢٦ [}  š Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ { )يعين املنافقني أو اليهود، )٥ ،}  (#θ ä9$ s% šÏ% ©#Ï9 (#θèδ Ìx. $ tΒ 

š^ ¨“ tΡ ª!$# { )وهم املشركون، )٦ ،}  öΝà6ãè‹ÏÜãΖy™ ’Îû ÇÙ ÷è t/ ÌøΒ F{$# ( { )يف التعاون )٧ ،

  { والقعود عن اجلهاد، وكانوا يقولونه سرا فأخرب اهللا تعاىل عنهم  على عداوة حممد
ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟèδ u‘# uó Î) ∩⊄∉∪ { )اهلمزة على املصدر ، قرأ أهل الكوفة غري أيب بكر بكسر)٨ 

 .والباقون بفتحها على مجع السر

]٢٧ [}  y#ø‹s3sù #sŒÎ) ÞΟßγ ÷F©ùuθ s? èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šχθç/ÎôØtƒ óΟßγ yδθ ã_ ãρ öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ ∩⊄∠∪ { )٩(. 

                                                 
 . ٢٥: سورة حممد آية) ١(
 . ٢٥: سورة حممد آية) ٢(
 . ٢٥: سورة حممد آية) ٣(
 . ٢٥: سورة حممد آية) ٤(
 . ٢٦: سورة حممد آية) ٥(
 . ٢٦: سورة حممد آية) ٦(
 . ٢٦: سورة حممد آية) ٧(
 . ٢٦: سورة حممد آية) ٨(
 . ٢٧: سورة حممد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٣ 

]٢٨ [}  š Ï9≡sŒ { )أي الضرب، )١ ،}  ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θãè t7¨?$# !$ tΒ xÝy‚ ó™ r& ©!$# { )قال )٢ ،

 }  (#θ دمبا كتموا من التوراة وكفروا مبحم: ابن عباس èδÌŸ2 uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ { )٣( ،

xÝt7ôm  {كرهوا ما فيه رضوان اهللا، وهو الطاعة واإلميان،  r'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ { )٤(. 

]٢٩ [}  ÷Πr& |=Å¡ym š Ï% ©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θ è= è% íÚẗΒ { )يعين املنافقني، )٥ ،}  βr& ©9 yl Ìøƒ ä† 

ª!$# öΝåκs]≈ tó ôÊ r& ∩⊄∪ { )أن لن يظهر أحقادهم على املؤمنني فيبديها حىت يعرفوا نفاقهم، )٦ ،

 .حسدهم: واحدها ضغن، قال ابن عباس
 ...قوله تعاىل َولَْو َنَشاُء لَأََرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم ِبِسيَماُهْم َولََتْعِرفَنَُّهْم ِفي لَْحِن الْقَْوِل

]٣٠ [}  öθ s9uρ â!$ t±nΣ óΟßγ s3≈ oΨ÷ƒ u‘ V{ { )أي ألعلمناكهم وعرفناكهم، )٧ ،}  Οßγ tG øùtyè n= sù 

óΟßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 { )املعىن لو نشاء جلعلنا على املنافقني عالمة : ، بعالمتهم، قال الزجاج)٨

 بعد نزول هذه اآلية شيء من املنافقني  ما خفي على رسول اهللا: قال أنس. تعرفهم هبا
óΟßγ  {. كان يعرفهم بسيماهم ¨Ψ sùÌ÷è tG s9uρ ’Îû Çós s9 ÉΑöθ s)ø9$# 4 { )يف معناه ومقصده، )٩ ،

وجهان صواب وخطأ، فالفعل من الصواب حلن يلحن حلنا فهو حلن إذا فطن : واللحن

                                                 
 . ٢٨: سورة حممد آية) ١(
 . ٢٨: سورة حممد آية) ٢(
 . ٢٨: سورة حممد آية) ٣(
 . ٢٨: سورة حممد آية) ٤(
 . ٢٩: سورة حممد آية) ٥(
 . ٢٩: سورة حممد آية) ٦(
 . ٣٠: مد آيةسورة حم) ٧(
 . ٣٠: سورة حممد آية) ٨(
 . ٣٠: سورة حممد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٤ 

، )١( } ن يكون أحلن حبجته من بعضولعل بعضكم أ {  للشيء، ومنه قول النيب

والفعل من اخلطأ حلن يلحن حلنا فهو الحن، واألصل فيه إزالة الكالم عن جهته، واملعىن 
إنك تعرفهم فيما يعرضون له من هتجني أمرك وأمر املسلمني واالستهزاء هبم، فكان بعد 

ه على فساد  إال عرفه بقوله، ويستدل بفحوى كالم هذا ال يتكلم منافق عند النيب
=ª!$#uρ ÞΟn  {خلقه وعقيدته،  ÷è tƒ ö/ä3n=≈ yϑ ôãr& ∩⊂⊃∪ { )٢(. 

]٣١ [}  öΝä3¯Ρuθ è= ö7uΖs9uρ { )ولنعاملنكم معاملة املخترب بأن نأمركم باجلهاد والقتال، )٣ ،

}  4 ®L ym zΟn= ÷è tΡ t Ï‰Îγ≈ yf ßϑø9$# óΟä3ΖÏΒ t ÎÉ9≈¢Á9$#uρ { )أي علم الوجود، يريد حىت يتبني )٤ ،

uθ#)  {بر على دينه من غريه، اجملاهد والصا è= ö7tΡuρ ö/ä.u‘$ t6 ÷z r& ∩⊂⊇∪ { )أي نظهرها ونكشفها )٥ ،

وليبلونكم حىت ( بإباء من يأىب القتال، وال يصرب على اجلهاد، وقرأ أبو بكر عن عاصم
=ª!$#uρ ÞΟn  {: اء فيهن، لقوله تعاىل، ويبلو بالي)يعلم ÷è tƒ ö/ä3n=≈ yϑ ôãr& ∩⊂⊃∪ { )وقرأ اآلخرون )٦ ،

öθ  {بالنون فيهن، لقوله تعاىل  s9uρ â!$ t±nΣ óΟßγ s3≈ oΨ ÷ƒ u‘ V{ { )ساكنة ) ونبلوا(  وقرأ يعقوب)٧

 ).َحتَّى َنْعلََم( وقرأ اآلخرون بالفتح ردا على قوله) ولنبلونكم( الواو ردا على قوله

                                                 
،أبو داود األقضية )٥٤٠١(،النسائي آداب القضاة )١٧١٣(،مسلم األقضية )٦٥٦٦(البخاري احليل ) ١(

 ). ١٤٢٤(،مالك األقضية )٦/٣٠٧(،أمحد )٢٣١٧(،ابن ماجه األحكام )٣٥٨٣(
 . ٣٠: سورة حممد آية) ٢(
 . ٣١: ةسورة حممد آي) ٣(
 . ٣١: سورة حممد آية) ٤(
 . ٣١: سورة حممد آية) ٥(
 . ٣٠: سورة حممد آية) ٦(
 . ٣٠: سورة حممد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٥ 

]٣٢ [}  ¨β Î) zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )ول اهللاـرس: ، أي)١  }  
(#θ —% !$ x© uρ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t7s? ãΝßγ s9 3“ y‰çλù; $# s9 (#ρ •ÛØtƒ ©!$# $ \↔ ø‹x© { )إمنا يضرون )٢ ،

äÝÎ6  {أنفسهم،  ós ãŠy™ uρ óΟßγ n=≈ yϑ ôãr& ∩⊂⊄∪ { )فال يرون هلا ثوابا يف اآلخرة، قال ابن عباس ، )٣

 }  ¨β هم املطعمون يوم بدر، ونظريها قوله: -رضي اهللا عنهما- Î) š Ï% ©!$# (#ρãxx. 

tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& (#ρ‘‰ÝÁ u‹Ï9 tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 { )٤(. 

]٣٣ [}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# Ÿω uρ (#þθ è= ÏÜö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùår& 

 :وقال احلسن. بالرياء والسمعة: بالشك والنفاق، وقال الكليب: ، قال عطاء)٥( } ∪⊃⊃∩

 يرون أنه ال يضر  كان أصحاب رسول اهللا: وقال أبو العالية. باملعاصي والكبائر
مع اإلخالص ذنب، كما ال ينفع مع الشرك عمل، فرتلت هذه اآلية فخافوا الكبائر بعد أن 

 فتبطلوا أعمالكم، نزلت يف بين  ال متنوا على رسول اهللا: حتبط األعمال، وقال مقاتل
 .)٦( .أسد وسنذكره يف سورة احلجرات إن شاء اهللا تعاىل

]٣٤ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. (#ρ ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# §ΝèO (#θ è?$ tΒ öΝèδuρ Ö‘$ ¤ä. n= sù tÏøó tƒ ª!$# óΟçλm; 

 .، هم أصحاب القليب وحكمها عام)٧( } ∪⊇⊃∩

                                                 
 . ٣٢: سورة حممد آية) ١(
 . ٣٢: سورة حممد آية) ٢(
 . ٣٢: سورة حممد آية) ٣(
 . ٣٦: سورة األنفال آية) ٤(
 . ٣٣: سورة حممد آية) ٥(
  ). ١٤( آية ) ٦(
 . ٣٤: د آيةسورة حمم) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٦ 

]٣٥ [}  Ÿξ sù (#θ ãΖÎγ s? { )ال تضعفوا )١ ،}  (#þθ ããô‰s?uρ ’ n< Î) ÉΟù= ، أي ال تدعوا )٢( } 9$#¡¡

 الكفار إىل الصلح، وأمرهم حبرهبم حىت إىل الصلح، ابتداء منع اهللا املسلمني أن يدعوا
ÞΟçFΡr&uρ tβ  {وا، ـيسلم öθ n= ôãF{$# { )آخر األمم لكم وإن غلبوكم : ، الغالبون، قال الكليب)٣

ª!$#uρ öΝä3yè  {يف بعض األوقات،  tΒ { )بالعون والنصرة )٤ ،}  s9uρ óΟä.uÏItƒ öΝä3n=≈ uΗ ùå r& 

وتره يتره وترا إذا نقص حقه، : ل، لن ينقصكم شيئا من ثوب أعمالكم، يقا)٥( } ∪∋⊃∩

لن يظلمكم أعمالكم الصاحلة بل يؤتيكم : قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك
 .أجورها

$  {: مث حض على طلب اآلخرة فقال] ٣٦[ yϑ ¯ΡÎ) äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïè s9 ×θ ôγ s9uρ 4 { )٦( ،

β  {باطل وغرور،  Î)uρ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? (#θ à)−G s?uρ { )الفواحش، )٧ ،}  ö/ä3Ï?÷σãƒ öΝä.u‘θ ã_ é& { )جزاء )٨ ،

Ÿω  {أعمالكم يف اآلخرة  uρ öΝä3ù= t↔ ó¡o„ { )ربكم )٩ ،}  öΝä3s9≡uθ øΒ r& ∩⊂∉∪ { )إليتاء األجر )١٠ ،

$!  {: بل يأمركم باإلميان والطاعة ليثيبكم عليها اجلنة، نظريه قوله tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 

                                                 
 . ٣٥: سورة حممد آية) ١(
 . ٣٥: سورة حممد آية) ٢(
 . ٣٥: سورة حممد آية) ٣(
 . ٣٥: سورة حممد آية) ٤(
 . ٣٥: سورة حممد آية) ٥(
 . ٣٦: سورة حممد آية) ٦(
 . ٣٦: سورة حممد آية) ٧(
 . ٣٦: سورة حممد آية) ٨(
 . ٣٦: سورة حممد آية) ٩(
 . ٣٦: سورة حممد آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٧ 

5−ø— Íh‘ { )ال يسألكم حممد أموالكم، نظريه: ، وقيل)١ :}  ö≅ è% !$ tΒ öΝà6è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã ôÏΒ 

@ô_ r& { )ال يسألكم اهللا ورسوله أموالكم كلها يف الصدقات، إمنا : ، وقيل معىن اآلية)٢

ا وإىل هذا القول يسأالنكم غيضا من فيض، ربع العشر فطيبوا هبا نفسا، وقروا هبا عين
 :ذهب ابن ُعيينة، يدل عليه سياق اآلية

]٣٧ [}  β Î) $ yδθßϑ ä3ù= t↔ ó¡o„ öΝà6Ïós ã‹sù { )أي جيهدكم ويلحف عليكم مبسألة )٣ ،

θ#)  {أحفى فالن فالنا إذا جهده، وأحلف عليه باملسألة، : مجيعها، يقال è= y‚ ö7s? { )هبا )٤ ،

ól  {فال تعطوها،  Ìøƒ ä† uρ ö/ä3oΨ≈ tóôÊ r& ∩⊂∠∪ { )علم اهللا أن : ، بغضكم وعداوتكم، قال قتادة)٥

 . خروج األضغانيف مسألة األموال

]٣٨ [}  óΟçFΡr'̄≈ yδ ÏIω àσ¯≈ yδ šχ öθ tãô‰è? (#θ à)ÏΖçFÏ9 ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )يعين إخراج ما )٦ ،

Νà6Ψ  {فرض اهللا عليكم،  Ïϑ sù ̈Β ã≅ y‚ ö7tƒ ( { )مبا فرض عليه من الزكاة، )٧ ،}  tΒ uρ 

ö≅ y‚ ö6 tƒ $ yϑ ¯ΡÎ* sù ã≅ y‚ ö7tƒ tã Ïµ Å¡ø¯Ρ 4 ª!$#uρ  Í_ tóø9$# { )عن صدقاتكم وطاعتكم، ، )٨}  ÞΟçFΡr&uρ 

â!#ts)àø9$# 4 { )إليه وإىل ما عنده من اخلري)٩ ، .}  χ Î)uρ (#öθ ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Βöθ s% öΝä.uöxî ¢ΟèO Ÿω 

                                                 
 . ٥٧: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٥٧: سورة الفرقان آية) ٢(
 . ٣٧: سورة حممد آية) ٣(
 . ٣٧: سورة حممد آية) ٤(
 . ٣٧: سورة حممد آية) ٥(
 . ٣٨: سورة حممد آية) ٦(
 . ٣٨: سورة حممد آية) ٧(
 . ٣٨: سورة حممد آية) ٨(
 . ٣٨: سورة حممد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٨ 

(#þθ çΡθ ä3tƒ /ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ { )هم كندة : ، بل يكونوا أمثل منكم وأطوع هللا منكم، قال الكليب)١

 .فارس والروم: وقال عكرمة. هم العجم: والنخع، وقال احلسن

                                                 
 . ٣٨: سورة حممد آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٦٩ 

 سورة الفتح) ٤٨(
 ... فَْتًحا ُمِبيًنا ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتأَخََّرقوله تعاىل ِإنَّا فََتْحَنا لََك

$  {  قوله] ١ [ ¯ΡÎ) $ oΨós tFsù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β ∩⊇∪ { )أي قضينا لك قضاء بيًنا)١ ، .

 فَْتًحا ُمِبيًنا بغري قتال، وكان الصلح من الفتح املبني، واختلفوا ِإنَّا فََتْحَنا لََك: وقال الضحاك
فتح خيرب، واألكثرون على أنه صلح : أنه فتح مكة، وقال جماهد: يف هذا الفتح، عن أنس

احلديبية، ومعىن الفتح فتح املنغلق، والصلح مع املشركني باحلديبية كان متعذرا حىت فتحه 
 .عّز وجلّ-اهللا 

]٢ [}  tÏøó u‹Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ÏΒ š Î7/ΡsŒ { )يف اجلاهلية قبل الرسالة، )٢ }  $ tΒ uρ 

ẗz r's? { )ما تأخر مما يكون، وقال سفيان الثوري: وقيل.  إىل وقت نزول هذه السورة)٣ :

ما تقدم مما عملت يف اجلاهلية وما تأخر كل شيء مل تعمله، ويذكر مثل ذلك على طريق 
يعين ذنب أبويك آدم وحواء بربكتك، : ما تقدم من ذنبك: التأكيد، وقال عطاء اخلراساين
ΟÏFãƒ¢  {. عوتكوما تأخر ذنوب أمتك بد uρ …çµ tFyϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹n= tã { )بالنبوة واحلكمة )٤ }  

y7 tƒ Ï‰öκu‰ uρ $ WÛ≡uÅÀ $ Vϑ‹ É)tFó¡•Β ∩⊄∪ { )أي يثبتك عليه، واملعىن ليجتمع لك مع الفتح متام )٥ ،

 .ويهديك أي يهدي بك: وقيل. النعمة واملغفرة واهلداية إىل الصراط املستقيم وهو اإلسالم
]٣ [}  x8tÝÁΖtƒ uρ ª!$# #·óÇtΡ #¹“ƒ Í•tã ∩⊂∪ { )ا: وقيل.  غالبا)٦معز. 

                                                 
 . ١: ح آيةسورة الفت) ١(
 . ٢: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٣: سورة الفتح آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧٠ 

]٤ [}  uθ èδ ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& sπ oΨ‹ Å3¡¡9$# { )الطمأنينة والوقار )١ ،}  ’ Îû É>θè= è% 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )كل سكينة يف القرآن : ، لئال ترتعج نفوسهم ملا يرد عليهم، قال ابن عباس)٢

ÿρ#)  {فهي طمأنينة إال اليت يف سورة البقرة،  ßŠ# yŠ÷”zÏ9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì̈Β öΝÍκÈ]≈ yϑƒ Î) 3 { )قال ابن )٣ ،

بعث اهللا رسوله لشهادة أن ال إله إال اهللا، فلما صدقوه زادهم الصالة مث الزكاة مث : عباس
الصيام مث احلج مث اجلهاد، حىت أكمل هلم دينهم، فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا 

 يف أمر احلديبية هذا: قال الكليب. يقينا مع يقينهم: وقال الضحاك. تصديقا إىل تصديقهم
uρ ßŠθ!¬  {حني صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق،  ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑ‹ Î= tã 

$ Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪ { )٤(. 

]٥ [}  Ÿ≅ Åz ô‰ã‹Ïj9 tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 

tÏex6ãƒ uρ óΟßγ ÷Ζtã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ 4 tβ% x.uρ y7 Ï9≡sŒ y‰ΖÏã «!$# #·— öθ sù $ VϑŠ Ïàtã ∩∈∪ { )ن أنس أن الصحابة  ع)٥

tÏøó  {قالوا ملا نزل  u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# { )هنيئا مريئا فما يفعل بنا فرتل)٦  :}  Ÿ≅ Åzô‰ã‹Ïj9 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ;M≈̈Ζy_ { )اآلية)٧ . 

                                                 
 . ٤: سورة الفتح آية) ١(
 . ٤: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٤: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٤: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٥: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢: ورة الفتح آيةس) ٦(
 . ٥: سورة الفتح آية) ٧(
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٢٣٧١ 

]٦ [}  šUÉj‹yè ãƒ uρ tÉ)Ï≈ uΖãΚ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ tÏ.Îô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$#uρ { )ريد أهل ، ي)١

$!šÏoΡ  {النفاق باملدينة وأهل الشرك مبكة،  ©à9$# «!$$ Î/  ∅ sß Ïöθ ، أن لن ينصر )٢( } 4 9$#¡¡

öΝÍκö  {حممدا واملؤمنني،  n= tã äο tÍ← !#yŠ Ïöθ ÅÒ=|  { بالعذاب واهلالك، )٣( } ) 9$#¡¡ xî uρ ª!$# öΝÍκö n= tã 

óΟßγ oΨ yè s9uρ £‰tã r&uρ óΟßγ s9 zΟ̈Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #ZÅÁ tΒ ∩∉∪ { )٤(. 

]٩ - ٧ [}  ¬!uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ%x.uρ ª!$# #¹“ƒ Í•tã $ ¸ϑŠ Å3ym ∩∠∪ !$ ¯ΡÎ) š≈ oΨù= y™ ö‘ r& 

#Y‰Îγ≈ x© #\Ïe±t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩∇∪ (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ çνρ â‘ Ìh“ yèè?uρ { )روه، ـ، أي تعينوه وتنص)٥

}  çνρ ãÏj% uθ è?uρ { )تعظموه وتفخموه هذه الكنايات راجعة إىل النيب)٦ ،  ،وهاهنا وقف 

}  çνθßs Îm7|¡è@ uρ { )أي تسبحوا اهللا يريد تصلّوا له، )٧ ،}  Zο tò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∪ { )٨( 
 .بالغداة والعشي

قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن َنكَثَ فَِإنََّما 
 ...َيْنكُثُ َعلَى َنفِْسِه

]١٠ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# y7 tΡθ ãèÎƒ$ t6 ãƒ { )روا، ـة على أال يفـ، يا حممد باحلديبي)٩}  
$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# { )ألهنم باعوا أنفسهم من اهللا باجلنة، )١ ،}  ß‰tƒ «!$# s−öθ sù öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 

                                                 
 . ٦: سورة الفتح آية) ١(
 . ٦: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٦: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٦: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٩ : ٧سورة الفتح اآليات من ) ٥(
 . ٩: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٩: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٩: سورة الفتح آية) ٨(
 . ١٠: تح آيةسورة الف) ٩(
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يد اهللا بالوفاء ملا وعدهم من اخلري فوق : -رضي اهللا عنهما-، قال ابن عباس )٢( } 4

 ويبايعونه، ويد اهللا فوق أيديهم  كانوا يأخذونه بيد رسول اهللا: لسديوقال ا. أيديهم
yϑ  {يف املبايعة،  sù y]s3¯Ρ { )نقض البيعة، )٣ ،}  $ yϑ ¯ΡÎ* sù ß]ä3Ζtƒ 4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ ( { )٤( ،

ôtΒ  {عليه وباله،  uρ 4’ nû÷ρ r& $ yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµ ø‹n= tæ ©!$# { )ثبت على البيعة، )٥ ،}  Ïµ‹ Ï?÷σã‹|¡sù #·ô_ r& 

$ Vϑ‹ Ïàtã ∩⊇⊃∪ { )وهو اجلنة)٦ ،. 

]١١ [}  ãΑθ à)u‹y™ y7 s9 šχθ à¯= y‚ ßϑ ø9$# zÏΒ É>#{ôã F{$# { )قال ابن عباس وجماهد)٧ ، :

 حني أراد  يعين أعراب بين غفار ومزينة وجهينة، وأشجع وأسلم، وذلك أن رسول اهللا
املسري إىل مكة عام احلديبية معتمرا استنفر من حول املدينة من األعراب وأهل البوادي 

ت، فأحرم بالعمرة ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له حبرب، أو يصدوه عن البي
وساق معه اهلدي ليعلم الناس أنه ال يريد حربا، فتثاقل عنه كثري من األعراب وختلفوا 

ãΑθ  {: واعتلوا بالشغل، فأنزل اهللا تعاىل فيهم à)u‹y™ y7 s9 šχθà¯= y‚ ßϑ ø9$# zÏΒ É>#{ôã F{$# { )٨( 
 عن صحبتك، فإذا انصرفت من سفرك إليهم فعاتبهم على  يعين الذين خلفهم اهللا

$!  {التخلف عنك،  uΖ÷Fn= tó x© $ uΖä9≡uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δr&uρ { )راري أي مل يكن لنا ، يعين النساء والذ)٩

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة الفتح آية) ١(
 . ١٠: سورة الفتح آية) ٢(
 . ١٠: سورة الفتح آية) ٣(
 . ١٠: سورة الفتح آية) ٤(
 . ١٠: سورة الفتح آية) ٥(
 . ١٠: سورة الفتح آية) ٦(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٧(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٨(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٩(
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öÏøó  {من خيلفنا فيهم  tG ó™ $$ sù $ uΖs9 4 { )ختلفنا عنك، فكذهبم اهللا)١ ،  يف اعتذارهم 

tβθä9θ  {: الـفق à)tƒ ΟÎγ ÏFoΨ Å¡ø9r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’Îû öΝÎγ Î/θ è= è% 4 { )من أمر االستغفار، فإهنم ال )٢ 

ö≅è% yϑ  { أو ال،  يبالون أستغفر هلم النيب sù à7 Î= ôϑ tƒ Νä3s9 š∅ ÏiΒ «!$# $º↔ ø‹x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝä3Î/ 

#…ŸÑ { )سوءا، )٣ ،}  ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝä3Î/ $ JèøtΡ 4 { )بضم ) ضرا( :، قرأ محزة والكسائي)٤

له بالنفع والنفع ضد الضر، وذلك أهنم ظنوا أن الضاد، وقرأ اآلخرون بفتحها ألنه قاب
 يدفع عنهم الضر، ويعجل هلم النفع بالسالمة يف أنفسهم وأمواهلم،  ختلفهم عن النيب
 #$!ö≅t/ tβ%x. ª  {. إن أراد هبم شيئا من ذلك مل يقدر أحد على دفعه: فأخربهم اهللا تعاىل

$ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #MÎ7yz ∩⊇⊇∪ { )٥( 

]١٢ [}  ö≅ t/ ÷ΛäΨ oΨsß βr& ©9 |=Î= s)Ζtƒ ãΑθ ß™ §9$# tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ #’ n< Î) öΝÎγŠ Î= ÷δr& #Y‰t/r& { )أي )٦ ،

∅š  {ظننتم أن العدو يستأصلهم فال يرجعون،  Îiƒ ã—uρ šÏ9≡sŒ ’Îû öΝä3Î/θ è=è% { )زين )٧ ،

⊥óΟçF  {الشيطان ذلك الظن يف قلوبكم،  oΨ sßuρ  ∅ sß Ïöθ ¡¡9$# { )٨( 

إن حممدا وأصحابه أكلة رأس، فال يرجعون، فأين تذهبون معه : وذلك أهنم قالوا
óΟçFΖà2  {. انتظروا ما يكون من أمرهم uρ $JΒ öθ s% #Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪ { )هلكى ال تصلحون خلري)٩ ،. 

                                                 
 . ١١: سورة الفتح آية) ١(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٢(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٣(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٤(
 . ١١: سورة الفتح آية) ٥(
 . ١٢: سورة الفتح آية) ٦(
 . ١٢: سورة الفتح آية) ٧(
 . ١٢: سورة الفتح آية) ٨(
 . ١٢: سورة الفتح آية) ٩(
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]١٥ - ١٣ [}  tΒ uρ óΟ©9 .ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ !$ ¯ΡÎ* sù $ tΡô‰tFôã r& t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 #ZÏè y™ ∩⊇⊂∪ ¬!uρ à7 ù= ãΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ãÏøó tƒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ Ü>Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 šχ% Ÿ2 uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇⊆∪ 

ãΑθ à)u‹y™ šχθ à¯= y‚ ßϑ ø9$# { )يعين هؤالء الذين ختلفوا عن احلديبية، )١ ،}  #sŒÎ) 

óΟçFø)n= sÜΡ$# { )سرمت وذهبتم أيها املؤمنون، )٢ ،}  4† n< Î) zΟÏΡ$ tó tΒ $ yδρ ä‹è{ù'tG Ï9 { )يعين )٣ ،

$  {غنائم خيرب،  tΡρ â‘ sŒ öΝä3÷è Î7®KtΡ ( { )معكم قتال أهلها، وذلك أهنم ملا ، إىل خيرب نشهد)٤ 

انصرفوا من احلديبية وعدهم اهللا فتح خيرب وجعل غنائمها ملن شهد احلديبية خاصة عوضا 
: عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ومل يصيبوا منهم شيئا، قال اهللا تعاىل

}  šχρ ß‰ƒÌãƒ βr& (#θ ä9Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈ n= x. «!$# 4 { )يريدون أن يغريوا مواعيد اهللا تعاىل ألهل )٥ ،

 أال يسري منهم أحد، قال  يعين أمر اهللا نبيه: احلديبية بغنيمة خيرب خاصة، وقال مقاتل
 }  x8θ ول اهللاـهو ق: ابن زيد çΡx‹ø↔ tG ó™ $$ sù Ælρ ãã‚ ù= Ï9 ≅à)sù ©9 (#θã_ ãøƒ rB z Éë tΒ #Y‰t/r& { )٦( ،

$ è% ©9≅  {واألول أصوب، وعليه عامة أهل التأويل،  tΡθ ãè Î6 ®Ks? { )رب، ـ، إىل خي)٧}  
öΝä3Ï9≡x‹Ÿ2 š^$ s% ª!$# ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )أي من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيرب ملن شهد )٨ ،

tβθä9θ  {احلديبية ليس لغريهم فيها نصيب،  à)uŠ|¡sù ö≅ t/ $ uΖtΡρ ß‰Ý¡øt rB 4 { )أي مينعكم احلسد )٩ ،
                                                 

 . ١٥ : ١٣سورة الفتح اآليات من ) ١(
 . ١٥:  آيةسورة الفتح) ٢(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٣(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٤(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٨٣: سورة التوبة آية) ٦(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٧(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٨(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٩(
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٢٣٧٥ 

≅ö  {أن نصيب معكم الغنائم،  t/ (#θ çΡ% x. Ÿω tβθßγ s)øtƒ { )ال يعلمون عن اهللا ما هلم )١ ،

ω  {وعليهم من الدين،  Î) Wξ‹Î= s% ∩⊇∈∪ { )منهم وهو من صدق اهللا والرسول)٢ ،. 

 الْأَْعَراِب َسُتْدَعْونَ ِإلَى قَْوٍم أُوِلي َبأٍْس َشِديٍد ُتقَاِتلُوَنُهْم أَْو قوله تعاىل قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن
 ...ُيْسِلُمونَ

]١٦ [}  ≅ è% tÏ¯= y⇐ßϑ ù= Ïj9 zÏΒ É>#tôã F{$# tβ öθ tãô‰çG y™ 4’n< Î) BΘöθ s% ’Í< 'ρ é& <¨ ù't/ 7‰ƒ Ï‰x© { )قال )٣ ،

فارس : وقال احلسن. هم الروم: وقال كعب. هم أهل فارس: ابن عباس وجماهد وعطاء
. هوازن وغطفان يوم حنني: وقال قتادة. هوازن وثقيف: وقال سعيد بن جبري. والروم

ال ق. هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب: وقال الزهري ومقاتل ومجاعة
كنا نقرأ هذه اآلية وال نعلم من هم حىت دعا أبو بكر إىل قتال بين حنيفة، : زافر بن خديج
مل : وقال أبو هريرة.  إىل قتال فارس وقال ابن جريش دعاهم عمر. فعلمنا أهنم هم

öΝåκtΞθ  {. دـيأت تأويل هذه اآلية بع è= ÏG≈ s)è? ÷ρ r& tβθßϑ Î= ó¡ç„ ( β Î* sù (#θ ãè‹ÏÜè? ãΝä3Ï?÷σãƒ ª!$# #·ô_ r& $ YΖ|¡ym 

uρ (#öθ(βÎ  {ة، ـ، يعين اجلن)٤( } ) ©9uθ tG s? { )وا ـ، تعرض)٥}  $ yϑ x. Λä øŠ©9uθ s? ÏiΒ ã≅ ö6 s% { )٦( ،

ö/ä3ö/Éj‹yè  {عام احلديبية،  ãƒ $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉∪ { )وهو النار، فلما نزلت هذه اآلية قال ،)٧ 

 كيف بنا يا رسول اهللا؟: أهل الزمانة

                                                 
 . ١٥: سورة الفتح آية) ١(
 . ١٥: سورة الفتح آية) ٢(
 . ١٦ :سورة الفتح آية) ٣(
 . ١٦: سورة الفتح آية) ٤(
 . ١٦: سورة الفتح آية) ٥(
 . ١٦: سورة الفتح آية) ٦(
 . ١٦: سورة الفتح آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧٦ 

’ øŠ©9§{  {: فأنزل اهللا تعاىل] ١٧[ n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ól tym { )يعين يف التخلف عن )١ ،

Ÿω  {اجلهاد،  uρ ’ n?tã Æl tôã F{$# Ól tym Ÿω uρ ’ n?tã ÇÙƒÌyϑ ø9$# Ól tym 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù#Åz ô‰ãƒ 

;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ çµö/Éj‹yè ãƒ $¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∠∪ { )٢(. 

]١٨ [}  * ô‰s)©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Çtã šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãèÎƒ$ t7ãƒ { )باحلديبية على )٣ ،

M|  {أن يناجزوا قريشا وال يفروا،  øt rB Íο tyf =zΝÎ  {، وكانت مسرة، )٤( } ¤±9$# yè sù $ tΒ ’ Îû 

öΝÍκÍ5θ è= è% { )من الصدق والوفاء، )٥ ،}  tΑt“Ρr'sù sπ uΖŠ Å3¡¡9$# { )ا، ـة والرضـ، الطمأنين)٦

}  öΝÍκö n= tã öΝßγ t6≈ rO r&uρ $[s ÷G sù $ Y6ƒ Ìs% ∩⊇∇∪ { )يعين فتح خيرب)٧ ،. 

]١٩ [}  zΟÏΡ$ tó tΒ uρ Zο uÏVx. $ pκtΞρ ä‹è{ù'tƒ 3 { )من أموال يهود خيرب، وكانت خيرب ذات )٨ ،

%tβ  { بينهم،  عقار وأموال، فاقتسمها رسول اهللا x.uρ ª!$# #¹“ƒ Ì“ tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊇∪ { )٩(. 

]٢٠ [}  ãΝä.y‰tã uρ ª!$# zΟÏΡ$ tó tΒ Zο uÏVŸ2 $ pκtΞρ ä‹è{ù's? { )إىل ، وهي الفتوح اليت تفتح هلم )١

Ÿ≅¤f  {يوم القيامة،  yè sù öΝä3s9 Íν É‹≈ yδ { )يعين خيرب، )٢ ،}  £#x.uρ y“ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

öΝä3Ψ tã { )٣( 

                                                 
 . ١٧: سورة الفتح آية) ١(
 . ١٧: سورة الفتح آية) ٢(
 . ١٨: سورة الفتح آية) ٣(
 . ١٨: سورة الفتح آية) ٤(
 . ١٨: سورة الفتح آية) ٥(
 . ١٨: سورة الفتح آية) ٦(
 . ١٨: سورة الفتح آية) ٧(
 . ١٩: سورة الفتح آية) ٨(
 . ١٩: سورة الفتح آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧٧ 

 ملا قصد خيرب وحاصر أهلها مهت قبائل من بين أسد وغطفان أن  وذلك أن النيب
يغريوا على عيال املسلمني وذراريهم باملدينة، فكف اهللا أيديهم بإلقاء الرعب يف قلوهبم، 

tβθ  {كف أيدي الناس عنكم يعين أهل مكة بالصلح، : وقيل ä3tG Ï9uρ { )كفهم )٤ ،

Zπ  {وسالمتكم،  tƒ#u tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 { )على صدقك ويعلموا أن اهللا هو املتويل حياطتهم )٥ ،

öΝä3tƒ  {حراستهم يف مشهدهم ومغيبهم، و Ï‰ôγ tƒ uρ $ WÛ≡uÅÀ $ Vϑ‹ É)tFó¡•Β ∩⊄⊃∪ { )يثبتكم على )٦ ،

 .اإلسالم ويزيدكم بصرية ويقينا بصلح احلديبية، وفتح خيرب

“ }  3 قوله] ٢١[ t÷z é&uρ óΟs9 (#ρ â‘ Ï‰ø)s? $ pκö n= tæ { )وعدكم اهللا فتح بلدة أخرى مل )٧ 

%ô‰s% xÞ  {تقدروا عليها،  tnr& ª!$# $ pκÍ5 4 { )حىت يفتحها لكم كأنه حفظها ومنعها من )٨ ،

علم اهللا أنه يفتحها لكم، واختلفوا فيها، فقال ابن : غريكم حىت تأخذوها، قال ابن عباس
هي فارس والروم، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، بل : عباس ومقاتل

هي خيرب وعدها اهللا : وقال الضحاك وابن زيد. سالمكانوا خوال هلم حىت قدروا عليها باإل
. حنني: وقال عكرمة. هي مكة: وقال قتادة.  قبل أن يصيبها، ومل يكونوا يرجوهنا نبيه

’tβ%x.uρ ª!$# 4  {ما فتحوا حىت اليوم، : وقال جماهد n?tã Èe≅ à2 &ó x« #\ƒ Ï‰s% ∩⊄⊇∪ { )٩( 

                                                                                                                                            
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٠: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٢١: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢١: رة الفتح آيةسو) ٨(
 . ٢١: سورة الفتح آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧٨ 

]٢٢ [}  öθ s9uρ ãΝä3n= tF≈ s% t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )يعين أسد وغطفان وأهل خيرب، )١ ،}  (#âθ ©9uθ s9 

t≈ t/÷ŠF{$# { )الهنزموا، )٢ ،}  §ΝèO Ÿω šχρ ß‰Ågs† $ |‹Ï9uρ Ÿω uρ #ZÅÁ tΡ ∩⊄⊄∪ { )٣(. 

]٢٣ [}  sπ ¨Ζß™ «!$# ÉL ©9$# ô‰s% ôMn= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% ( { )أي سنة اهللا يف نصر أوليائه وقهر )٤ ،

 )٥( } ∪⊃⊅∩ ?s9uρ y‰ÅgrB Ïπ̈ΖÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7s  {أعدائه، 

قوله تعاىل َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنكُْم َوأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم ِبَبطِْن َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفََركُْم 
 ...َعلَْيِهْم

 }  uθ قوله] ٢٤[ èδuρ “ Ï% ©!$# £#x. öΝßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝä3Ψ tã öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Νåκ÷]tã ÇôÜt7Î/ sπ ©3tΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

÷β r& öΝä.txøßr& óΟÎγ öŠn= tæ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? #·ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪ { )٦( 

ãΝèδ š  {: لّـّز وجـع–وله ـق] ٢٥[ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )ة، ـار مكـ، يعين كف)٧

}  öΝà2ρ‘‰|¹ uρ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#ty⇔ø9$# { )ام احلديبية، ـوا به عـ، أن تطوف)٨}  
y“ ô‰oλù; $#uρ { )أي وصدوا اهلدي وهي البدن اليت ساقها رسول اهللا)٩ ،  وكانت سبعني 

$  {بدنة،  ¸ùθ ä3÷è tΒ { )عكفته عكفا إذا حبسته وعكوفا الزم، كما : ا، يقال، حمبوس)١٠
                                                 

 . ٢٢: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٢: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٢: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٣: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٣: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٤: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٨(
 . ٢٥: تح آيةسورة الف) ٩(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٧٩ 

β  {رجع رجعا ورجوعا، : يقال r& xè= ö7tƒ …ã& ©#Ït xΧ 4 { )منحره وحيث حيل حنره يعين )١ ،

Ÿω  {احلرم،  öθ s9uρ ×Α% y Í̀‘ tβθãΖÏΒ ÷σ•Β Ö!$ |¡ÎΣ uρ ×M≈uΖÏΒ ÷σ•Β { )يعين املستضعفني مبكة، )٢ ،}  óΟ©9 

öΝèδθßϑ n= ÷è s? { )مل تعرفوهم، )٣ ،}  βr& öΝèδθ ä↔ sÜs? { )هم، ـوا بـ، بالقتال وتوقع)٤}  
Νä3t7 ÅÁ çG sù Οßγ ÷Ψ ÏiΒ 8ο §yè ¨Β Îötó Î/ 5Οù= Ïæ ( { )غرم : وقال ابن إسحاق. معرة إمث: ، قال ابن زيد)٥

 - إذا مل يعلم إميانه -الكفارة ألن اهللا أوجب على قاتل املؤمن يف دار احلرب : وقيل. الدية
*βÎ  {: الكفارة دون الدية، فقال sù šχ% x. ÏΒ BΘöθ s% 5iρ ß‰tã öΝä3©9 uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ ãƒ Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 

7π oΨÏΒ ÷σ•Β ( { )هو أن املشركني يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم، واملعرة : ، وقيل)٦

لوال أن تطئوا رجاال مؤمنني ونساء مؤمنات مل تعلموهم فيلزمكم هبم : املشقة، يقول
ألذن لكم يف دخوهلا ولكنه حال : ب لوال حمذوف، تقديرهكفارة أو يلحقكم سبة، وجوا

≅Ÿ  {. بينكم وبني ذلك Åz ô‰ã‹Ïj9 ª!$# ’ Îû Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ tΒ â!$ t±o„ 4 { )فالالم يف ليدخل متعلق )٧ ،

، يعين حال بينكم وبني ذلك ليدخل اهللا يف رمحته يف دين مبحذوف دلّ عليه معىن الكالم
öθ  {اإلسالم من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها،  s9 (#θ è=−ƒ t“ s? { )لو )٨ ،

$  {متيزوا يعين املؤمنني من الكفار،  uΖö/¤‹yè s9 š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¹/# x‹tã $ ¸ϑŠ Ï9r& ∩⊄∈∪ { )٩( ،
                                                 

 . ٢٥: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٩٢: سورة النساء آية) ٦(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ٨(
 . ٢٥: ةسورة الفتح آي) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٠ 

لوال ( :لعذبنا جواب لكالمني أحدمها: بالسيب والقتل بأيديكم، وقال بعض أهل العلم
≅Ÿ  {: مث قال، )لو تزيلوا( :، والثاين)رجال Åz ô‰ã‹Ïj9 ª!$# ’ Îû Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ tΒ â!$ t±o„ 4 { )يعين )١ ،

إن اهللا يدفع : وقال قتادة يف هذه اآلية. ، أي جنته)يف رمحته( :املؤمنني واملؤمنات، وقوله
 . كما دفع باملستضعفني من املؤمنني عن مشركي مكةباملؤمن عن الكفار

]٢٦ [}  øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ šÏ% ©!$# (#ρ ãxx. ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑ pt ø: ول ـدوا رسـ حني ص)٢( } #$

، ومل يقروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم، وأنكروا  وأصحابه عن البيت عام احلديبية اهللا
قال . فالن ذو محية إذا كان ذا غضب وأنفة: األنفة، يقال:  واحلمية حممدا رسول اهللا

قد قتلوا أبناءنا وإخواننا مث يدخلون علينا، فتتحدث العرب أهنم : قال أهل مكة: مقاتل
sπ̈ŠÏΗ  {ا علينا، فهذه دخلوا علينا على رغم أنفنا، والالت والعزى ال يدخلوهن xq 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# { )اليت دخلت قلوهبم، )٣ ،}  tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ’n?tã uρ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )حىت مل يدخلهم ما دخلهم من احلمية فيعصوا اهللا يف قتاهلم، )٤ ،}  
óΟßγ tΒ t“ ø9r&uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 3“ uθø)−G9$# { )ال إله إال "كلمة التقوى : ثر املفسرين، قال ابن عباس وأك)٥

كلمة التقوى ال إله إال اهللا : وقال علي وابن عمر. وروي عن أيب بن كعب مرفوعا". اهللا
هي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله : وقال عطاء بن أيب رباح. واهللا أكرب

إله إال اهللا حممد رسول هي ال : وقال عطاء اخلراساين. احلمد وهو على كل شيء قدير
%þθçΡ#)  {. هي بسم اهللا الرمحن الرحيم: وقال الزهري. اهللا x.uρ ¨,ym r& $ pκÍ5 { )من كفار )٦ ،

                                                 
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨١ 

$  {مكة،  yγ n= ÷δ r&uρ 4 { )أي وكانوا أهلها يف علم اهللا ألن اهللا تعاىل اختار لدينه وصحبة )١ ،

%šχ  {نبيه أهل اخلري  x.uρ ª!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« $ Vϑ‹ Î= tã ∩⊄∉∪ { )٢( 

قوله تعاىل لَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا ِبالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِإنْ َشاَء اللَُّه 
 ...آِمِنَني

]٢٧ [}  ô‰s)©9 šX y‰|¹ ª!$# ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö”9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ( £è= äz ô‰tG s9 y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# βÎ) u!$ x© ª!$# 

šÏΖÏΒ#u { )وذلك أن النيب)٣ ،  أري يف املنام باملدينة قبل أن خيرج إىل احلديبية أنه 

يدخل هو وأصحابه املسجد احلرام آمنني وحيلقون رءوسهم ويقصرون، فأخرب بذلك 
وا أهنم داخلو مكةَ عامهم ذلك فلما انصرفوا ومل يدخلوا شق عليهم أصحابه، ففرحوا وحب

شهدنا  {قال . األنصاري] جارية[وروي عن جممع بن . ذلك، فأنزل اهللا هذه اآلية

ما : انصرفنا عنها إذا الناس يهزون األباعر، فقال بعضهم فلما  احلديبية مع رسول اهللا
 واقفا   قال فخرجنا نرجف، فوجدنا النيب أوحي إىل رسول اهللا: بال الناس؟ فقالوا

$  {: على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ ¯ΡÎ) $ oΨ ós tFsù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β 

ذي نفسي ـم والـنع( :أوفتح هو يا رسول اهللا؟ قال: ، فقال عمر)٤( } ∪⊆∩

ففيه دليل على أن املراد بالفتح صلح احلديبية، وحتقق الرؤيا كان يف العام . )٥( } )بيده

                                                 
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٦: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٣(
 . ١: سورة الفتح آية) ٤(
" صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "وقال ) ٢/١٣١( ، واحلاكم  )٢/٥٢( ، وأبو داود  )٣/٤٢٠( أخرجه أمحد ) ٥(

 . ووفقه الذهيب



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٢ 

ô‰s)©9 šX  {: املقبل، فقال جل ذكره y‰|¹ ª!$# ã& s!θß™ u‘ $ tƒ ö”9$# Èd,ys ø9$$ Î/ ( { )أخرب أن )١ ،

الرؤية اليت أراه إياها يف خمرجه إىل احلديبية أنه يدخل هو وأصحابه املسجد احلرام صدق 
لتدخلن من قول رسول : وقال ابن كيسان. لتدخلن: يعين وقال) لََتْدُخلُنَّ( :قوله. وحق
 أنه قال ذلك، وإمنا   ألصحابه حكاية عن رؤياه، فأخرب اهللا عن رسول اهللا هللا

Ÿω  {: استثىن مع علمه بدخوهلا بإخبار اهللا تعاىل، تأدبا بآداب اهللا، حيث قال له uρ £s9θ à)s? 

>ô“ ($ t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã$sù š Ï9≡sŒ #´‰xî ∩⊄⊂∪ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )مبعىن إذ ) إن( :وقال أبو عبيدة. )٢

βÎ) ΝçGΨ  {: إذ شاء اهللا، كقوله: جمازه ä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∪ { )وقال احلسني بن الفضل)٣ ، :

جيوز أن يكون االستثناء من الدخول ألن بني الرؤيا وتصديقها سنة، ومات يف تلك السنة 
، وقيل االستثناء واقع على )لتدخلن املسجد احلرام كلكم إن شاء اهللا( :ناس فمجاز اآلية

:  عند دخول املقربة ألن الدخول مل يكن فيه شك، كقول النيباألمر ال على الدخول، 
فاالستثناء راجع إىل اللحوق بأهل ال إله إال . )٥( )٤( } وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون {

=tÉ)Ïk  {. اهللا ال إىل املوت pt èΧ öΝä3y™ρ ââ‘ { )كلها، )٦ ،}  zƒ ÎÅ_Çs)ãΒ uρ { )بأخذ بعض )٧ ،

Ÿω šχθ  {شعورها،  èù$ sƒ rB ( zΝÎ= yè sù $ tΒ öΝs9 (#θßϑ n= ÷è s? { )أن الصالح كان يف الصلح وتأخري )٨ ،

                                                 
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٤ ، ٢٣: سورة الكهف اآليتان ) ٢(
 . ٩١: سورة البقرة آية) ٣(
،مالك الطهارة )٢/٣٠٠(،أمحد )٤٣٠٦(زهد ،ابن ماجه ال)٣٢٣٧(،أبو داود اجلنائز )٢٤٩(مسلم الطهارة ) ٤(

)٦٠ .( 
 . ٢/٦٧١ ) ٩٧٥( قطعة من حديث أخرجه مسلم يف اجلنائز برقم ) ٥(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٣ 

Ÿω  {: اىلـالدخول، وهو قوله تع öθ s9uρ ×Α% y Í̀‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ•Β Ö!$ |¡ÎΣ uρ ×M≈ uΖÏΒ ÷σ•Β { )ةـ اآلي)١ .}  
Ÿ≅ yè y∨sù ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡sŒ { )حرام، ـد الـكم املسجـ، أي من قبل دخول)٢}  $ [s ÷G sù 

$ ·6ƒ Ìs% ∩⊄∠∪ { )فتح خيرب: ، وهو صلح احلديبية عند األكثرين، وقيل)٣. 

]٢٨ [}  uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã È Ïd‰9$# Ï& Íj#ä. 4 

4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Îγ x© ∩⊄∇∪ { )على أنك نيب صادق صاحل فيما خترب)٤ ،. 

]٢٩ [}  Ó‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ نا، قال ابن عباس، شهد له ، مت الكالم هاه)٥( } 4 #$!» ‘§

t  {بالرسالة، مث قال مبتدئا  Ï%©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ { )وفيه واو االستئناف أي والذين : ، قالوا)٦

©â!#£‰Ï  {معه من املؤمنني،  r& ’ n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# { )غالظ عليهم كاألسد على فريسته ال )٧ ،

$!â  {تأخذهم فيهم رأفة،  uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( { )توادون بعضهم لبعض، كالولد ، متعاطفون م)٨

'A  {: مع الوالد، كما قال ©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# { )٩( .}  öΝßγ1 ts? $Yè ©.â‘ 

#Y‰£∨ß™ { )أخرب عن كثرة صالهتم ومداومتهم عليها، )١٠ ،}  tβθäó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù zÏiΒ 

                                                 
 . ٢٥: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٧: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٨: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٨(
 . ٥٤: سورة املائدة آية) ٩(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٤ 

$  {، أن يدخلهم اجلنة، )١( } #$!» ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( { )أن يرضى عنهم، )٢ ،}  
öΝèδ$ yϑ‹ Å™ { )أي عالمتهم، )٣ ،}  ’Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ôÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf ¡9$# 4 { )اختلفوا يف هذا )٤ ،

هو نور وبياض يف وجوههم يوم القيامة يعرفون به أهنم سجدوا يف : السيما، فقال قوم
: الربيع بن أنسالدنيا، وهو رواية عطية العويف عن ابن عباس، قال عطاء بن أيب رباح و

مواضع السجود . تكون: وقال شهر بن حوشب. استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا
. هو السمت احلسن واخلشوع والتواضع: وقال آخرون. من وجوههم كالقمر ليلة البدر

ليس بالذي ترون لكنه سيماء اإلسالم وسجيته : وهو رواية الواليب عن ابن عباس قال
واملعىن أن السجود أورثهم اخلشوع والسمت احلسن : جماهدوهو قول . ومسته وخشوعه
إذا رأيتهم : وقال احلسن. هو صفرة الوجه من السهر: وقال الضحاك. الذي يعرفون به

. هو أثر التراب على اجلباه: قال عكرمة وسعيد بن جبري. حسبتهم مرضى وما هم مبرضى
دخل : وقال عطاء اخلراساين. وابقال أبو العالية ألهنم يسجدون على التراب ال على األث

y7  {. يف هذه اآلية كل من حافظ على الصلوات اخلمس Ï9≡sŒ { )الذي ذكرت، )٥ ،}  
öΝßγ è= sVtΒ { )صفتهم )٦ ،}  ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9$# 4 { )هاهنا مت الكالم مث ذكر نعتهم يف ، )٧

=ö/àSè  {: الـل، فقـاإلجني sVtΒ uρ { )صفتهم، )٨ ،}  ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& 

                                                 
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٩: رة الفتح آيةسو) ٤(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٦(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٥ 

…çµ t↔ ôÜx© { )هو نبت :  أراد فراخه، يقال أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ، قال مقاتل)١

. هو أن خيرج معه الطاقة األخرى. وقال السدي.  فإذا خرج ما بعده فهو شطؤهواحد
çν…  {: قوله u‘ y—$ t↔ sù { )والباقون باملد، أي قواه وأعانه . بالقصر) فأزره( :، قرأ ابن عامر)٢

=xán  {وشد أزره،  øó tG ó™ $$ sù { )ذلك الزرع، )٣ ،}  3“ uθ tFó™ $$ sù { )أي مت وتالحق )٤ ،

’4  {نباته وقام،  n?tã Ïµ Ï%θ ß™ { )صوله،  ،)٥}  Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘–“9$# { )أعجب ذلك )٦ ،

 يف اإلجنيل أهنم يكونون قليال، مث  دـب حمماـ ألصح زراعه، هذا مثل ضربه اهللا
 يف اإلجنيل مكتوب أنه  ول اهللاـمثل أصحاب رس: قال قتادة. يزدادون ويكثرون

الزرع : وقيل. سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
xáŠÉó  {ون، ـه واملؤمنـد والشطء أصحابـحمم u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 { )أي إمنا كثرهم )٧ ،

من أصبح ويف قلبه غيظ على : قال مالك بن أنس. وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين
y‰tã  {. ةـذه اآليـ فقد أصابته ه أصحاب رسول اهللا uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ { )يعين من الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم : ، قال ابن جرير)٨

                                                 
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ١(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٢(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٣(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٤(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٥(
 . ٢٩: تح آيةسورة الف) ٦(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٧(
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٦ 

الداخلون يف اإلسالم بعد الزرع إىل يوم القيامة، ورد اهلاء وامليم على معىن الشطء ال على 
Zο  {منه، : لفظه، ولذلك مل يقل tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄∪ { )واهللا أعلم.  يعين اجلنة)١. 

                                                 
 . ٢٩: سورة الفتح آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٧ 

 سورة احلجرات) ٤٩(
 ...َن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِهقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتقَدُِّموا َبْي

] ١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θãΒ Ïd‰s)è? t ÷t/ Ä“ y‰tƒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( { )ال ( : قرأ يعقوب)١

من التقدم أي ال تتقدموا، وقرأ اآلخرون بضم التاء وكسر بفتح التاء والدال، ) تقدَّموا
هو متعد على ظاهره : الدال، من التقدمي، وهو الزم مبعىن التقدم، مثل بني وتبني، وقيل

قال أبو عبيدة تقول . ال تقدموا القول بالفعل بني يدي اهللا ورسوله: واملفعول حمذوف، أي
األب، أي ال تعجل باألمر والنهي دونه، ال تقدم بني يدي اإلمام وبني يدي : العرب
واختلفوا يف . أي ال تقدموا بني يدي أمرمها وهنيهما: بني اليدين األمام والقدام: ومعىن

معناه، روى الشعيب عن جابر أنه يف الذبح يوم األضحى، وهو قول احلسني، أي ال تذحبوا 
 فأمرهم أن يعيدوا الذبح،   وذلك أن ناسا ذحبوا قبل صالة النيب، قبل أن يذبح النيب

وروى مسروق عن عائشة أنه يف النهي عن صوم يوم الشك، أي ال تصوموا قبل أن يصوم 
نزلت اآلية يف ناس كانوا يقولون لو أنزل يف كذا، وُصنع يف كذا : وقال قتادة. نبيكم

  بشيء حىت يقضيه اهللا ال تفتئوا على رسول اهللا: وقال جماهد. وكذا، فكره اهللا ذلك
. يعين يف القتال وشرائع الدين ال تقضوا أمرا دون اهللا ورسوله: وقال الضحاك. على لسانه

}  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 { )يف تضييع حقه وخمالفة أمره، )٢ ،}  ¨βÎ) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ { )ألقوالكم، )٣ ،

}  ×Λ Î= tæ ∩⊇∪ { )بأفعالكم)٤ ،. 

                                                 
 . ١: سورة احلجرات آية) ١(
 . ١: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ١: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١: سورة احلجرات آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٨ 

]٢ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#þθ ãèsùös? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øgrB …çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

Ìôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷è t7Ï9 { )أمرهم أن يبجلوه ويفخموه وال يرفعوا أصواهتم عنه وال )١ ،

β  {ا ينادي بعضهم بعضا، ينادونه كم r& xÝt7øt rB öΝä3è=≈ yϑ ôãr& { )لئال حتبط حسناتكم)٢ ، .

óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρ  {: خمافة أن حتبط حسناتكم: وقيل âßêô±s? ∩⊄∪ { )٣(. 

]٣ [}  ¨β Î) zƒ Ï% ©!$# tβθ ‘Òäó tƒ { )خيفضون )٤ ،}  öΝßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# { )٥( 
≈¯×y7Í  {إجالال له،  s9'ρ é& t Ï% ©!$# zys tG øΒ $# ª!$# öΝåκu5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 { )اختربها وأخلصها كما )٦ ،

Οßγ  {ميتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه،  s9 ×ο tÏøó ¨Β íô_ r&uρ íΟŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )٧(. 

]٤ [}  ¨β Î) š Ï% ©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡tàf çt ø: ، قرأ العامة بضم اجليم، وقرأ )٨( } #$

. أبو جعفر فتح اجليم، ومها لغتان، وهي مجع احلَُجر، واحلَُجر مجع احلُْجرة فهي مجع اجلمع
 سرية إىل بين العنرب وأمر عليهم عيينة بن حصن  بعث رسول اهللا: وقال ابن عباس
موا أنه توجه حنوهم هربوا وتركوا عياهلم، فسباهم عيينة بن حصن وقدم الفزاري، فلما عل
يا حممد :  فجاء بعد ذلك رجاهلم يفدون الذراري، فجعلوا ينادون هبم على رسول اهللا

                                                 
 . ٢: سورة احلجرات آية) ١(
 . ٢: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ٢: جرات آيةسورة احل) ٣(
 . ٣: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ٣: سورة احلجرات آية) ٥(
 . ٣: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ٣: سورة احلجرات آية) ٧(
 . ٤: سورة احلجرات آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٨٩ 

%βÎ) šÏ¨  {: اخرج إلينا، ويصيحون، فأنزل اهللا تعاىل ©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡tàf çt ø: $# 

öΝèδ çsYò2 r& Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊆∪ { )وصفهم باجلهل وقلة العقل)١ ،. 

 ...قوله تعاىل َولَْو أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم
]٥ [}  öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#ρçy9 |¹ 4 ®L ym yl ãøƒ rB öΝÍκö s9Î) tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; 4 { )لكان : ، قال مقاتل)٢

›ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ  {خريا هلم ألنك كنت تعتقهم مجيعا وتطلقهم بال فداء،  Ïm §‘ ∩∈∪ { )٣( ،

:  فنادوا على الباب نزلت يف ناس من أعراب بين متيم جاءوا إىل النيب: وقال قتادة
 .اخرج إلينا يا حممد

$  { {  قوله] ٦[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù { )اآلية )٤ ،

ة  إىل بين املصطلق بعد الوقع نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط، بعثه رسول اهللا
مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلية، فلما مسع به القوم تلقوه تعظيما ألمر رسول 

   فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله فهاهبم فرجع من الطريق إىل رسول اهللا اهللا
 وهّم أن  إن بين املصطلق قد منعوا صدقاهتم وأرادوا قتلي، فغضب رسول اهللا: وقال

بن الوليد إليهم خفية يف عسكر وأمره أن خيفي عليهم قدومه، وقال يغزوهم، وبعث خالد 
انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إمياهنم فخذ منهم زكاة أمواهلم، وإن مل تر ذلك : له

فاستعمل فيهم ما يستعمل يف الكفار، ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صاليت 
ر منهم إال الطاعة واخلري، فانصرف إىل رسول املغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاهتم ومل ي

يعين ) يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق( : فأنزل اهللا تعاىل)٥( }  وأخربه اخلرب اهللا
                                                 

 . ٤: سورة احلجرات آية) ١(
 . ٥: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ٥: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ٦: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ٢/٢٣١ وعبد الرزاق يف التفسري ٤/٢٧٩ واإلمام أمحد ٢٦/١٢٣ه الطربي أخرج) ٥(
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٢٣٩٠ 

β  {، خبرب، )بنبأ( الوليد بن عقبة، r& (#θ ç7ŠÅÁ è? { )كي ال تصيبوا بالقتل والقتال، )١ ،}  
$ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )من إصابتكم باخلطأ)٢ ،. 

]٧ [}  (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ ¨β r& öΝä3Š Ïù tΑθ ß™ u‘ «!$# 4 { )فاتقوا اهللا أن تقولوا باطال أو تكذبوه، )٣ ،

öθ  {فإن اهللا خيربه ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا،  s9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ { )أي الرسول، )٤ ،}  ’ Îû 

9ÏWx. zÏiΒ Íö∆F{$# { )مما ختربونه به فيحكم برأيكم، )٥ }  ÷Λ—ÏΨ yè s9 { )ألمثتم وهلكتم، )٦ ،

≈Å3£  {. اإلمث واهلالك: والعنت s9uρ ©!$# |=¬7ym ãΝä3ø‹s9Î) z≈ yϑƒ M}$# { )األديان ، فجعله أحب)٧ 

çµ…  {إليكم،  uΖ−ƒ y— uρ { )حسنه، )٨ ،}  ’Îû ö/ä3Î/θ è= è% { )يعوا رسول ، حىت اخترمتوه وتط)٩

 }  oν اهللا §x.uρ ãΝä3ø‹s9Î) tøä3ø9$# s−θ Ý¡àø9$#uρ { )د ـيري: اسـن عبـال ابـ، ق)١٠

$tβ  {ذب، ـالك uŠóÁÏè ø9$#uρ 4 { )رب، ـمجيع معاصي اهللا، مث عاد من اخلطاب إىل اخل، )١١

≈¯×y7Í  { :الـوق s9'ρ é& ãΝèδ šχρ ß‰Ï©≡§9$# ∩∠∪ { )املهتدون)١٢ ،. 

                                                 
 . ٦: سورة احلجرات آية) ١(
 . ٦: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٥(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٧(
 . ٧:  احلجرات آيةسورة) ٨(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ٩(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ١٠(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ١١(
 . ٧: سورة احلجرات آية) ١٢(
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]٨ [}  Wξ ôÒ sù { )ال، ـ، أي كان هذا فض)١}  zÏiΒ «!$# Zπ yϑ ÷èÏΡuρ 4 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym 

∩∇∪ { )٢(. 

 }  β قوله] ٩[ Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )بالدعاء )٣ 

β.  {إىل حكم كتاب اهللا والرضا مبا فيه هلما وعليهما،  Î* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) { )تعدت )٤ ،

’  {إحدامها،  n?tã 3“ t÷z W{$# { )وأبت اإلجابة إىل حكم كتاب اهللا، )٥ ،}  (#θè= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$# 

 Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀s? { )ترجع )٦ ،}  #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 { )يف كتابه وحكمه، )٧ ،}  β Î* sù 

ôNu!$ sù { )رجعت إىل احلق، )٨ ،}  (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ { )حبملهما على )٩ ،

þθ#)  {اهللا، ا حبكم ـاإلنصاف والرض äÜÅ¡ø% r&uρ ( { )دلوا ـ اع)١٠}  ¨β Î) ©!$# =Ït ä† 

šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )١١(. 

                                                 
 . ٨: سورة احلجرات آية) ١(
 . ٨: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٥(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٧(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٨(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ٩(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ١٠(
 . ٩: سورة احلجرات آية) ١١(
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]١٠ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )ة، ـن والواليـ، يف الدي)١}  (#θ ßs Î=ô¹ r'sù t ÷t/ 

ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )إذا اختلفا واقتتال، )٢ ،}  (#θ à)¨?$#uρ ©!$# { )فال تعصوه وال ختالفوا أمره، )٣ ،

 .لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ

$  {  وقوله] ١١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% { )أي رجال من )٤ 

#  {رجال، والقوم اسم جيمع الرجال والنساء، وقد خيتص جبمع الرجال،  |¤ tã βr& (#θ çΡθ ä3tƒ 

#Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& { )أي ال )٥ ،

Ÿω  {يعب بعضكم بعضا، وال يطعن بعضكم على بعض،  uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( { )٦( ،

: قال عكرمة. التنابز التفاعل من النبز وهو اللقب، وهو أن يدعى اإلنسان بغري ما ُسّمي به
كان اليهودي والنصراين : وقال احلسن. يا فاسق يا منافق يا كافر: وهو قول الرجل للرجل

هو أن تقول : قال عطاء.  فيقال له بعد إسالمه يا يهودي يا نصراين، فنهوا عنه ذلكيسلم،
التنابز باأللقاب أن يكون : وروي عن ابن عباس قال. يا كلب يا محار يا خرتير: ألخيك

♥ø§{  {الرجل عمل السيئات مث تاب عنها فُنهي أن يعري مبا سلف عن عمله،  Î/ ãΛôœeω $# 

ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 { )يا يهودي أو يا فاسق بعد ما آمن : ، أي بئس االسم أن يقول)٧

إن من فعل ما ُنهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق، وبئس : وتاب، وقيل معناه

                                                 
 . ١٠: سورة احلجرات آية) ١(
 . ١٠: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ١٠: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١١: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ١١: سورة احلجرات آية) ٥(
 . ١١: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ١١: سورة احلجرات آية) ٧(
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tΒ  {ان، فال تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوق، االسم الفسوق بعد اإلمي uρ öΝ©9 

ó=çG tƒ { )من ذلك )١ }  y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )٢(. 

 ...قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كَِثًريا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإثٌْم
]١٢ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# { )وأراد أن َيظُنَّ بأهل اخلري )٣ 

χ  {شرا،  Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( { )الظن ظنان أحدمها إمث، وهو : ، قال سفيان الثوري)٤

Ÿω  {. تظن وتتكلم به، واآلخر ليس بإمث وهو أن تظن وال تتكلمأن  uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB { )٥( ،

التجسس هو البحث عن عيوب الناس، هنى اهللا تعاىل عن البحث عن املستور من عيوب 
Ÿω  {حىت ال يظهر على ما ستره اهللا منها، الناس وتتبع عوراهتم  uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 

ول ـال يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب مبا يسوءه مما هو فيه، قال رس: ، يقول)٦( } 4

: ذكرك أخاك مبا يكره، قيل: اهللا ورسوله أعلم، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا {  اهللا

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه : أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال

                                                 
 . ١١: سورة احلجرات آية) ١(
 . ١١: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٥(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٦(
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=Ït  {. )٢( )١( } ما تقول فقد هبته ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åz r& $\G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δÌs3sù 

4 { )٣( 

=Ït  {ملا قيل هلم : ، قال جماهد ä† r& óΟà2 ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠÅz r& $ \G øŠtΒ { )٤( ،

çνθ  {: ال، قيل: قالوا ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 { )أي فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائبا)٥  .

إن ذكرك من مل حيضرك بسوء مبرتلة أكل حلم أخيك، وهو ميت ال : تأويله: زجاجوقال ال
θ#)  {حيس بذلك،  à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò># §θ s? ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٦(. 

]١٣ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ { )يعين آدم وحواء أي إنكم )٧ 

≈öΝä3  {. متساوون يف النسب oΨù= yè y_ uρ $ \/θ ãèä© { )مجع شعب بفتح الشني، وهي رءوس )٨ ،

القبائل مثل ربيعة ومضر واألوس واخلزرج، مسوا شعوبا لتشعبهم واجتماعهم، كشعب 
 .شعب أي مجع وشعب أي فرق: أغصان الشجر، والشعب من األضداد يقال

}  Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ { )هي دون الشعوب، واحدهتا قبيلة وهي كبكر من ربيعة ومتيم من )٩ ،

مضر، ودون القبائل العمائر، واحدهتا عمارة، بفتح العني وهي كشيبان من بكر ودارم من 

                                                 
،أمحد )٤٨٧٤(،أبو داود األدب )١٩٣٤(،الترمذي الرب والصلة )٢٥٨٩(الرب والصلة واآلداب مسلم ) ١(

 ). ٢٧١٤(،الدارمي الرقاق )٢/٣٨٤(
 . ١٣/١٣٨ واملصنف يف شرح السنة ٤/٢٠٠١ ) ٢٥٨٩( أخرجه مسلم يف الرب والصلة برقم ) ٢(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ١٢:  احلجرات آيةسورة) ٥(
 . ١٢: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ١٣: سورة احلجرات آية) ٧(
 . ١٣: سورة احلجرات آية) ٨(
 . ١٣: سورة احلجرات آية) ٩(
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ؤي من قريش، ودون متيم، ودون العمائر البطون، واحدهتا بطن، وهي كبين غالب ول
البطون األفخاذ واحدهتا فخذ وهم كبين هاشم وأمية من بين لؤي، مث الفصائل والعشائر 

الشعوب من العجم، : واحدهتا فصيلة وعشرية، وليس بعد العشرية حي يوصف به وقيل
الشعوب من الذين ال : وقال أبو روق. والقبائل من العرب، واألسباط من بين إسرائيل

 أحد، بل ينتسبون إىل املدائن والقرى، والقبائل العرب الذين ينتسبون إىل يعتزون إىل
þθ#)  {. آبائهم èùu‘$ yè tG Ï9 4 { )ليعرف بعضكم بعضا يف قرب النسب وبعده، ال ليتفاخروا)١ ، .

βÎ) ö/ä3tΒ¨  {ن أرفعهم مرتلة عند اهللا أتقاهم فقال مث أخرب أ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# 

îΛ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪ { )وأألم اللؤم إن أكرم الكرم التقوى، : قال قتادة يف هذه اآلية: )٢

 .الفجور

ÏM *  {: قوله تعاىل] ١٤[ s9$ s% Ü># {ôãF{$# $̈Ψ tΒ#u ( { )اآلية نزلت يف نفر من بين )٣ ،

ومل يكونوا  يف سنة جدبة فأظهروا اإلسالم  أسد بن خزمية قدموا على رسول اهللا
مؤمنني يف السر، فأفسدوا طرق املدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون 

أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وجئناك باألثقال :  ويقولون إىل رسول اهللا
  والعيال والذراري، ومل نقاتلك كما قاتلك بنو فالن وبنو فالن، مينون على النيب

نزلت يف : وقال السدي. لصدقة، ويقولون أعطنا، فأنزل اهللا فيهم هذه اآليةويريدون ا
األعراب الذين ذكرهم اهللا يف سورة الفتح، وهم أعراب من جهينة ومزينة وأسلم وأشجع 

آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهلم، فلما استنفروا إىل احلديبية : وغفار، كانوا يقولون
ÏM *  {ية فيهم،  هذه اآل ختلفوا، فأنزل اهللا s9$ s% Ü># {ôãF{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( { )ا، ـ صدقن)٤}  

                                                 
 . ١٣: سورة احلجرات آية) ١(
 . ١٣: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٤(
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≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? Å3≈ s9uρ (#þθä9θ è% $ oΨôϑ n= ó™ r& { )انقدنا واستسلمنا خمافة القتل والسيب، )١ ،}  $ £ϑ s9uρ 

È≅ äz ô‰tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’Îû öΝä3Î/θ è= è% ( { )لقلب، وأن اإلقرار ، فأخرب أن حقيقة اإلميان التصديق با)٢

  {باللسان وإظهار شرائعه باألبدان ال يكون إميانا دون التصديق بالقلب واإلخالص، 
β Î)uρ (#θãè‹ÏÜè? ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )ختلصوا . ابن عباسقال . ، ظاهرا وباطنا سرا وعالنية)٣

Ÿω Νä3÷G  {اإلميان،  Î= tƒ { )باأللف كقوله تعاىل) يألتكم( ، قرأ أبو عمر)٤ :}  !$ tΒ uρ 

Νßγ≈ oΨ÷G s9r& { )ألت يألت ألتا : ، واآلخرون بغري ألف ومها لغتان معنامها ال ينقصكم، يقال)٥

≈=ôÏiΒ öΝä3Î  {والت يليت ليتا إذا نقص،  yϑ ôãr& $ º↔ ø‹x© 4 { )أي ال ينقص من ثواب )٦ ،

β¨  {أعمالكم شيئا،  Î) ©!$# Ö‘θàxî îΛÏm  .، مث بني حقيقة اإلميان)٧( } ∪⊇⊆∩ ‘§

$  {: فقال] ١٥[ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ötƒ { )مل )٨ ،

ρ#)  {يشكوا يف دينهم،  ß‰yγ≈ y_ uρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ óΟÎγ Å¡àΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ è%Ï‰≈ ¢Á9$# 

 حيلفون  ول اهللاـفلما نزلت هاتان اآليتان أتت األعراب رس. ، يف إمياهنم)٩( } ∪∋⊆∩

 .باهللا إهنم مؤمنون صادقون، وعرف اهللا غري ذلك منهم

                                                 
 . ١٤ :سورة احلجرات آية) ١(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٢(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ٢١: سورة الطور آية) ٥(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٦(
 . ١٤: سورة احلجرات آية) ٧(
 . ١٥: سورة احلجرات آية) ٨(
 . ١٥: سورة احلجرات آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٩٧ 

≅ }  ö فأنزل اهللا] ١٦[ è% šχθ ßϑ Ïk= yèè?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ { )والتعليم هاهنا مبعىن )١ 

اإلعالم، ولذلك قال بدينكم وأدخل الباء فيه، يقول أختربون اهللا بدينكم الذي أنتم عليه، 
}  ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ª!$#uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« ÒΟ‹ Î= tã ∩⊇∉∪ { )أي ال )٢ ،

 .حيتاج إىل إخباركم

]١٧ [}  tβθ –Ψßϑ tƒ y7 ø‹n= tã ÷β r& (#θßϑ n= ó™ r& ( ≅ è% ω (#θ –Ψßϑ s? ¥’ n?tã /ä3yϑ≈ n= ó™ Î) ( { )أي بإسالمكم، )٣ 

}  È≅ t/ ª!$# ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷βr& ö/ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 βÎ) óΟçFΖä. tÏ% Ï‰≈  .كم مؤمنون، إن)٤( } ∪∠⊆∩ ¹|

]١٨ [}  ¨β Î) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ |=øŠxî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪ { )٥( ،

 .قرأ ابن كثري بالياء وقرأ اآلخرون بالتاء

                                                 
 . ١٦: سورة احلجرات آية) ١(
 . ١٦: احلجرات آيةسورة ) ٢(
 . ١٧: سورة احلجرات آية) ٣(
 . ١٧: سورة احلجرات آية) ٤(
 . ١٨: سورة احلجرات آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٩٨ 

 سورة ق )٥٠(
 ق َوالْقُْرآِن الَْمِجيِد َبلْ َعِجُبوا أَنْ َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا قوله تعاىل

 ...َشْيٌء َعِجيٌب
هو اسم من أمساء : هو اسم للسورة، وقيل: هو قسم، وقيل: قال ابن عباس] ١ [
  {. ابضـب والقهو مفتاح امسه القدير، والقادر والقاهر والقري: وقال القرظي. القرآن

Éβ#uöà)ø9$#uρ Ï‰‹Éf yϑ ø9$# ∩⊇∪ { )واختلفوا يف جواب . ، الشريف الكرمي على اهللا الكثري اخلري)١

والقرآن : جوابه حمذوف، جمازه: جوابه بل عجبوا وقيل: هذا القسم، فقال أهل الكوفة
 .قد علمنا: وقيل. ا يلفظ من قولجوابه قوله م: وقيل. اجمليد لتبعثن

]٢ [}  ö≅ t/ (#þθ ç6 Ågx” β r& Νèδ u!% y` Ö‘ É‹Ψ•Β { )خموف، )٢ ،}  óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ { )يعرفون نسبه )٣ ،

$tΑ  {وصدقه وأمانته،  s)sù tβρãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ íó x« ë=‹Ågx” ∩⊄∪ { )غريب)٤ ،. 

]٣ [}  #sŒÏr& $ uΖ÷FÏΒ $̈Ζä.uρ $ \/# tè? ( { )نبعث، ترك ذكر البعث لداللة الكالم عليه، )٥ ،

}  y7 Ï9≡sŒ 7ìô_ u‘ Ó‰ŠÏèt/ ∩⊂∪ { )وغري كائن أي يبعد أن نبعث بعد املوت)٦ ،. 

$ % }  ô‰s قال اهللا] ٤[ oΨ ÷Η Í>tã $ tΒ ßÈ à)Ζs? ÞÚö‘ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ( { )أي ما تأكل من )٧ ،

قد : هو املوت، يقول: قال السدي. حلومهم ودمائهم وعظامهم ال يعزب عن علمه شيء

                                                 
 . ١: سورة ق آية) ١(
 . ٢: سورة ق آية) ٢(
 . ٢: سورة ق آية) ٣(
 . ٢: سورة ق آية) ٤(
 . ٣: سورة ق آية) ٥(
 . ٣: سورة ق آية) ٦(
 . ٤: سورة ق آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٣٩٩ 

$  {علمنا من ميوت منهم ومن يبقى،  tΡy‰Ψ Ïãuρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ïym ∩⊆∪ { )حمفوظ من )١ ،

 .حفيظ أي حافظ لعدهتم وأمسائهم: الشياطني ومن أن يدس ويتغري، وقيل

]٥ [}  ö≅ t/ (#θ ç/¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالقرآن، )٢ ،}  $ £ϑ s9 öΝèδ u!% y` óΟßγ sù þ’ Îû 9øΒ r& ?kƒÌ̈Β 

يف هذه اآلية من ترك : قال قتادة. ملتبس: ، خمتلط، قال سعيد بن جبري وجماهد)٣( } ∪∋∩

. ما ترك قوم احلق إال مرج أمرهم: وقال احلسن. احلق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه
 مرة شاعر، ومرة  هو أهنم يقولون للنيب: اختالط أمرهم فقالوذكر الزجاج معىن 

ساحر، ومرة معلم، ويقولون للقرآن مرة سحر، ومرة رجز، ومرة مفترى، فكان أمرهم 
 .خمتلطا ملتبسا عليهم، مث دهلم على قدرته

=óΟn  {: الـفق] ٦[ sùr& (#ÿρ ãÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï!$ yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγ s% öθ sù y#ø‹x. $ yγ≈ oΨø‹t⊥ t/ { )د، ـ، بغري عم)٤

}  $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y— uρ { )بالكواكب، )٥ ،}  $ tΒ uρ $ oλm; ÏΒ 8lρ ãèù ∩∉∪ { )شقوق وفتوق )٦ ،

 .وصدوع واحدها فرج

]٧ [}  uÚö‘ F{$#uρ $ yγ≈ tΡ÷Šy‰tΒ { )املاء ، بسطناها على وجه )٧}  $ uΖøŠs)ø9r&uρ $ pκ Ïù 

z Å›≡uρ u‘ { )جباال ثوابت، )٨ ،}  $ uΖ÷Fu; /Ρr&uρ $ pκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. £l ÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∠∪ { )حسن كرمي )١ ،

 .يبهج به، أي يسر

                                                 
 . ٤: سورة ق آية) ١(
 . ٥: سورة ق آية) ٢(
 . ٥: سورة ق آية) ٣(
 . ٦: سورة ق آية) ٤(
 . ٦: سورة ق آية) ٥(
 . ٦: سورة ق آية) ٦(
 . ٧: سورة ق آية) ٧(
 . ٧: سورة ق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٠ 

]٨ [}  Zο uÅÇö7s? { )أي جعلنا ذلك تبصرة، )٢ ،}  3“ tø.ÏŒuρ Èe≅ ä3Ï9 7‰ö6 tã 5=ŠÏΨ •Β 

 .يتذكر به، أي ليبصروا به و)٣( } ∪∇∩

]٩ [}  $ uΖø9̈“ tΡuρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ % Z.t≈ t6 •Β { )كثري اخلري وفيه حياة كل شيء وهو )٤ ،

$  {املطر،  uΖ÷G u; /Ρr'sù Ïµ Î/ ;M≈̈Ζy_ ¡=ym uρ Ï‰ŠÅÁ pt ø: $# ∩∪ { )يعين الرب والشعري وسائر احلبوب )٥ ،

مسجد : اليت حتصد فأضاف احلب إىل احلصيد، ومها واحد الختالف اللفظني، كما يقال
 .حب احلصيد أي وحب النبت احلصيد: وقيل. اجلامع وربيع األول

]١٠ [}  Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ;M≈s)Å™$ t/ { )بسقت : يقال. طواال: ، قال جماهد وعكرمة وقتادة)٦

$  {. مستويات: وقال سعيد بن جبري. النخلة بسوقا إذا طالت oλ°; Óìù= sÛ { )مثر ومحل، )٧ 

، )٨( } ∪⊂⊆∩ Ó‰‹ÅÒ̄Ρ  {لطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق، مسي بذلك ألنه يطلع، وا

 .متراكب متراكم منضود بعضه على بعض يف أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد

]١١ [}  $ ]% ø—Íh‘ ÏŠ$ t6 Ïè ù= Ïj9 ( { )أي جعلناها رزقا للعباد، )٩ ،}  $ uΖ÷ u‹ôm r&uρ Ïµ Î/ { )١( ،

Zο  {باملطر،  t$ ù#t/ $ \G ø‹¨Β 4 { )يها الكأل ، أنبتنا ف)٢}  y7 Ï9≡x‹x. ßlρ ãèƒ ø:  .، من القبور)٣( } ∪⊆⊆∩ #$

                                                                                                                                            
 . ٧: سورة ق آية) ١(
 . ٨: سورة ق آية) ٢(
 . ٨: سورة ق آية) ٣(
 . ٩: سورة ق آية) ٤(
 . ٩: سورة ق آية) ٥(
 . ١٠: ةسورة ق آي) ٦(
 . ١٠: سورة ق آية) ٧(
 . ١٠: سورة ق آية) ٨(
 . ١١: سورة ق آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠١ 

 }  ôM قوله] ١٤ - ١٢[ t/¤‹x. óΟßγ n= ö7s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ Ü=≈ pt õ¾r&uρ Äb¨ §9$# ßŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇⊄∪ ×Š% tæuρ 

ãβ öθ tãöÏùuρ ãβ≡uθ ÷z Î)uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪ Ü=≈ pt õ¾r&uρ Ïπ s3÷ƒ F{$# ãΠöθ s% uρ 8ì¬7è? 4 { )وهو تبع احلمريي، وامسه أسعد )٤ 

≅@  { )٥( ذم اهللا قومه ومل يذمه، ذكرنا قصته يف سورة الدخان:  قتادةأبو كرب، قال ä. 

z> ¤‹x. Ÿ≅ß™ ”9$# { )أي كل من هؤالء املذكورين كذب الرسل، )٦ ،}  ¨,pt m Ï‰‹Ïã uρ 

 .، وجب هلما عذايب، مث أنزل جوابا لقوهلم ذلك رجع بعيد)٧( } ∪⊇⊆∩

]١٥ [}  $ uΖ Í‹yè sùr& È,ù= y⇐ø9$$ Î/ ÉΑ̈ρ F{$# 4 { )يعين أعجزنا حني خلقناهم أوال فنعيا )٨ 

ير هلم ألهنم اعترفوا باخللق األول وأنكروا البعث، ويقال لكل من عجز باإلعادة وهذا تقر
≅ö  {. عن شيء عيي به t/ ö/ãφ ’Îû <§ö6 s9 { )أي يف شك، )٩ ،}  ôÏiΒ 9,ù= yz 7‰ƒ Ï‰y` 

 .، وهو البعث)١٠( } ∪∋⊆∩

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة ق آية) ١(
 . ١١: سورة ق آية) ٢(
 . ١١: سورة ق آية) ٣(
 . ١٤ : ١٢سورة ق اآليات من ) ٤(
  ). ٣٧( آية ) ٥(
 . ١٤: سورة ق آية) ٦(
 . ١٤: سورة ق آية) ٧(
 . ١٥: سورة ق آية) ٨(
 . ١٥: آيةسورة ق ) ٩(
 . ١٥: سورة ق آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٢ 

قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا الِْإْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل 
 ...الَْوِريِد

]١٦ [}  ô‰s)s9uρ $ uΖø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµ Ý¡øtΡ ( { )حيدث به قلبه )١ ،

ßøt  {فال خيفى علينا سرائره وضمائره،  wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) { )أعلم به، )٢ ،}  ôÏΒ È≅ ö7ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )ا بعًضا، وال حيجب علم اهللا شيء،  ألن أبعاضه وأجزاءه حيجب بعضه)٣

وحبل الوريد عرق العنق، وهو عرق بني احللقوم والعلباوين، يتفرق يف سائر البدن، واحلبل 
 .هو الوريد، فأضيف إىل نفسه الختالف اللفظني

]١٧ [}  øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# { )إذ يتلقى ويأخذ امللكان املوكالن باإلنسان )٤ ،

Çtã ÈÏϑ  {عمله ومنطقه حيفظانه ويكتبانه،  u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# { )أي أحدمها عن ميينه )٥ 

احلسنات، والذي عن الشمال يكتب واآلخر عن مشاله، فالذي عن اليمني يكتب 
Ó‰‹Ïè  {. السيئات s% ∩⊇∠∪ { )أي قاعد، ومل يقل قعيدان ألنه أراد عن اليمني قعيد وعن )٦ ،

أراد : الشمال قعيد، فاكتفى بأحدمها عن اآلخر، هذا قول أهل البصرة، وقال أهل الكوفة
Iωθ  {: قعودا كالرسول جيعل لالثنني واجلمع، كما قال اهللا تعاىل يف االثنني à)sù $ ¯ΡÎ) ãΑθ ß™ u‘ 

Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ { )أراد بالقعيد املالزم الذي ال يربح، ال القاعد الذي هو ضد : ، قيل)٧

 .القعيد الرصيد: قال جماهد. القائم
                                                 

 . ١٦: سورة ق آية) ١(
 . ١٦: سورة ق آية) ٢(
 . ١٦: سورة ق آية) ٣(
 . ١٧: سورة ق آية) ٤(
 . ١٧: سورة ق آية) ٥(
 . ١٧: سورة ق آية) ٦(
 . ١٦: سورة الشعراء آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٣ 

]١٨ [}  $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% { )ما يتكلم من كالم فيلفظه أي يرميه من فيه، )١ ،

}  ω Î) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ { )حافظ، )٢ ،}  Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )قال احلسن.  حاضر أينما كان)٣ :

 .إن املالئكة جيتنبون اإلنسان على حالني عند غائطه وعند مجاعه

]١٩ [}  ôNu!% y` uρ äο tõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# { )غمرته وشدته اليت تغشى اإلنسان وتغلب )٤ ،

Èd,pt  {على عقله،  ø: $$ Î/ ( { )باحلق من أمر اآلخرة حىت يتبينه :  أي حبقيقة املوت، وقيل)٥

ملن : ويقال. سان من السعادة والشقاوةمبا يئول إليه أمر اإلن: وقيل. اإلنسان ويراه بالعيان
y7  {جاءته سكرة املوت،  Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB ∩⊇∪ { )هترب: ، متيل، قال احلسن)٦ .

 َحْيًدا وحميًدا إذا حدُت عن الشيء أحيد: تكره، وأصل احلَْيد الَْمْيل، يقال: قال ابن عباس
 .ملت عنه

]٢٠ [}  y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θ Á9$# 4 { )ث، ـة البعـ، يعين نفخ)٧}  y7 Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ Ï‰‹Ïã uθ ø9$# 

: قال مقاتل. ذي وعده اهللا للكفار أن يعذهبم فيه، أي ذلك اليوم يوم الوعيد ال)٨( } ∪⊂⊅∩

 .يعين بالوعيد العذاب أي يوم وقوع الوعيد

]٢١ [}  ôNu!% y` uρ { )ذلك اليوم، )١ ،}  ‘≅ä. <§øtΡ $ yγ yè ¨Β ×,Í← !$ y™ { )يسوقها إىل )٢ ،

−Ó‰ŠÍκy  {احملشر،  uρ ∩⊄⊇∪ { )السائق : ، يشهد عليها مبا عملت، وهو عمله، قال الضحاك)٣
                                                 

 . ١٨: سورة ق آية) ١(
 . ١٨: سورة ق آية) ٢(
 . ١٨: سورة ق آية) ٣(
 . ١٩: ق آيةسورة ) ٤(
 . ١٩: سورة ق آية) ٥(
 . ١٩: سورة ق آية) ٦(
 . ٢٠: سورة ق آية) ٧(
 . ٢٠: سورة ق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٤ 

السائق من املالئكة والشاهد من أنفسهم األيدي واألرجل، وهى رواية العويف عن ابن 
 .الئكةمها مجيعا من امل: وقال اآلخرون. عباس

’ .ô‰s)©9 |MΨä  {: هاـول اهللا لـفيق] ٢٢[ Îû 7' s#øxî ôÏiΒ #x‹≈ yδ { )اليوم يف الدنيا، )٤ ،

}  $ uΖøt±s3sù y7Ψtã x8u!$ sÜÏî { )رك، ـك وبصـ، الذي كان يف الدنيا على قلبك ومسع)٥

}  x8ã|Á t7sù tΠöθ u‹ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn ∩⊄⊄∪ { )وروي عن . ، نافذ تبصر ما كنت تنكر يف الدنيا)٦

 . نظرك إىل لسان ميزانك حني توزن حسناتك وسيئاتكيعين: جماهد قال

]٢٣ [}  tΑ$ s% uρ …çµãΖƒ Ìs% { )امللك املوكل به، )٧ ،}  #x‹≈ yδ $ tΒ £“ t$ s! î‰ŠÏG tã 

يقول هذا الذي وكلتين به : ، وقال جماهد)من(  مبعىن)ما( :، معد حمضر، وقيل)٨( } ∪⊃⊅∩

 .من ابن آدم حاضر عندك قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله

$  {:  لقرينه فيقول اهللا] ٢٤[ u‹É)ø9r& ’Îû tΛ© yγ y_ { )هذا خطاب للواحد بلفظ )٩ 

ويلك ارحالها وازجراها وخذاها وأطلقاها، للواحد، : ونالتثنية على عادة العرب، يقول
وأصل ذلك أن أدىن أعوان الرجل يف إبله وغنمه وسفره اثنان، فجرى كالم : قال الفراء

هذا أمر للسائق : وقال الزجاج. الواحد على صاحبيه، ومنه قوهلم يف الشعر للواحد خليليَّ

                                                                                                                                            
 . ٢١: سورة ق آية) ١(
 . ٢١: سورة ق آية) ٢(
 . ٢١: سورة ق آية) ٣(
 . ٢٢: سورة ق آية) ٤(
 . ٢٢: سورة ق آية) ٥(
 . ٢٢: سورة ق آية) ٦(
 . ٢٣: سورة ق آية) ٧(
 . ٢٣: ةسورة ق آي) ٨(
 . ٢٤: سورة ق آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٥ 

≅¨  {. للمتلقيِني: والشهيد، وقيل ä. A‘$ ¤Ÿ2 7‰ŠÏΖtã ∩⊄⊆∪ { )قال .  معرض عن احلق)١

 .جمانب للحق معاند هللا: عكرمة وجماهد

]٢٥ [}  8í$ ¨Ζ̈Β Îöy‚ ù= Ïj9 { )اله، ـب يف مـاة املفروضة وكل حق وجـ، أي للزك)٢

}  7‰tG ÷è ãΒ { )ظامل ال يقر بتوحيد اهللا )٣ ،}  A=ƒ Ì•Β ∩⊄∈∪ { )شاّك يف التوحيد، )٤ ،

 .داخل يف الريب: ومعناه

}  “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u çν$ u‹É)ø9r'sù ’Îû É># x‹yè ø9$# Ï‰ƒ Ï‰¤±9$# ∩⊄∉∪ { )وهو النار)٥ ،. 

]٢٧ [}  * tΑ$ s% …çµ ãΖƒ Ìs% { )يعين الشيطان الذي قيض هلذا الكافر، )٦ ،}  $ uΖ−/u‘ !$ tΒ 

…çµ çG øŠtóôÛr& { )ما أضللته وما أغويته، )٧ ،}  Å3≈ s9uρ tβ% x. ’Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰ŠÏè t/ ∩⊄∠∪ { )عن )٨ ،

قال قرينه يعين امللك، قال : بن عباس وسعيد بن جبري ومقاتلاحلق فيتربأ منه شيطانه، قال ا
ربنا ما : يقول الكافر يا رب إن امللك زاد علي يف الكتابة، فيقول امللك: سعيد بن جبري

أطغيته، يعين ما زدت عليه وما كتبُت إال ما قال وعمل، ولكن كان يف ضالل بعيد طويل 
 .ال يرجع عنه إىل احلق

                                                 
 . ٢٤: سورة ق آية) ١(
 . ٢٥: سورة ق آية) ٢(
 . ٢٥: سورة ق آية) ٣(
 . ٢٥: سورة ق آية) ٤(
 . ٢٦: سورة ق آية) ٥(
 . ٢٧: سورة ق آية) ٦(
 . ٢٧: سورة ق آية) ٧(
 . ٢٧: سورة ق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٦ 

]٢٨ [}  tΑ$ s% { )يعين يقول اهللا )١ ،}  Ÿω (#θ ßϑ ÅÁtG øƒ rB £“ t$ s! ô‰s% uρ àM øΒ £‰s% /ä3ø‹s9Î) 

Ï‰‹Ïã uθ ø9$$ Î/ ∩⊄∇∪ { )سان الرسول، وقضيت عليكم ، يف القرآن وأنذرتكم وحذرتكم على ل)٢

 .ما أنا قاض

]٢٩ [}  $ tΒ ãΑ£‰t7ãƒ ãΑöθ s)ø9$# £“ t$ s! { )ال تبديل لقويل وهو قوله)٣ ، :}  ¨β V| øΒV{ zΟ̈Ψ yγ y_ 

zÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊇∪ { )أي) َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ( :معىن قوله. ، وقال قوم)٤ :

وهذا قول الكليب . ال يكذب القول عندي، وال يغري القول عن وجهه ألين أعلم الغيب
$!  {. ومل يقل ما يبدل يل) يََّما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََد( :واختيار الفراء، ألنه قال tΒ uρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯= sàÎ/ 

Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9 ∩⊄∪ { )فأعاقبهم بغري جرم)٥ ،. 

]٣٠ [}  tΠöθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ© yγ yf Ï9 { )قرأ نافع وأبو بكر بالياء، أي يقول اهللا )٦ ،

|È≅yδ ÏNh  {، وقرأ اآلخرون بالنون، )قَالَ لَا َتْخَتِصُموا لََديَّ( :لقوله tFøΒ ، وذلك ملا )٧( } #$

 لتصديق  هذا السؤال من اهللاسبق هلا من وعده إّياها أنه ميلؤها من اجلنة والناس، و
ãΑθ  {خربه وحتقيق وعده،  à)s?uρ { )جهنم، )٨ ،}  ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β ∩⊂⊃∪ { )معناه : قيل. )٩

بق يف موضع مل ميتلئ، فهو استفهام إنكار، هذا قول عطاء وجماهد ومقاتل قد امتألت فلم ي
                                                 

 . ٢٨: سورة ق آية) ١(
 . ٢٨: سورة ق آية) ٢(
 . ٢٩: سورة ق آية) ٣(
 . ١١٩: سورة هود آية) ٤(
 . ٢٩: سورة ق آية) ٥(
 . ٣٠: سورة ق آية) ٦(
 . ٣٠: سورة ق آية) ٧(
 . ٣٠: سورة ق آية) ٨(
 . ٣٠: سورة ق آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٧ 

هذا استفهام مبعىن االستزادة، وهو قول ابن عباس يف رواية أيب صاحل : بن سليمان، وقيل
 :وعلى هذا يكون السؤال بقوله

أن اهللا تعاىل : ، قيل دخول مجيع أهلها فيها، وروي عن ابن عباس)َهِل اْمَتلَأِْت(
β¨  {قت كلمته سب V|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊇∪ { )فلما سيق أعداء )١ ،

 .اهللا إليها ال يلقى فيها فوج إال ذهب فيها وال ميلؤها شيء

]٣١ [}  ÏM xÏ9ø— é&uρ èπ ¨Ψ pgø: tÉ)−Fßϑ  {ت وأدنيت، ـ، قرب)٢( } #$ ù= Ï9 { )رك، ـ، الش)٣

}  uöxî >‰‹Ïè t/ ∩⊂⊇∪ { )إليها قبل أن يدخلوها، ينظرون )٤. 

]٣٢ [}  #x‹≈ yδ $ tΒ tβρ ß‰tãθè? { )قرأ ابن كثري بالياء واآلخرون بالتاء، يقال هلم)٥ ، :

≅Èe  {هذا الذي ترونه ما توعدون على ألسنة األنبياء عليهم السالم،  ä3Ï9 A># ¨ρ r& { )٦( ،

رجاع إىل الطاعة عن املعاصي، قال سعيد بن املسيب هو الذي يذنب مث يتوب مث يذنب مث 
: وقال الضحاك. الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر منها: وقال الشعيب وجماهد. يتوب

 .هو التواب

$ãΑ  {: هو املسبح، من قوله: وقال ابن عباس وعطاء t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yè tΒ { )وقال )٧ 

: احلافظ ألمر اهللا، وعنه أيضا: ، قال ابن عباس)٨( } ∪⊅⊃∩ 7á‹Ïym  {. هو املصلي: قتادة

                                                 
 . ١١٩: سورة هود آية) ١(
 . ٣١: سورة ق آية) ٢(
 . ٣١: سورة ق آية) ٣(
 . ٣١: سورة ق آية) ٤(
 . ٣٢: سورة ق آية) ٥(
 . ٣٢ :سورة ق آية) ٦(
 . ١٠: سورة سبأ آية) ٧(
 . ٣٢: سورة ق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٨ 

حفيظ ملا استودعه اهللا : قال قتادة. فظ ذنوبه حىت يرجع عنها ويستغفر منهاهو الذي حي
قال سهل بن . املراقب: قال الشعيب. احملافظ على نفسه املتعهد هلا: قال الضحاك. من حقه
 .هو احملافظ على الطاعات واألوامر: عبد اهللا

]٣٣ [}  ô̈Β z Å´ yz z≈ uΗ ÷q§9$# Í=ø‹tó ø9$$ Î/ { )وقيل. جر على نعت األواب) من( ، حمل)١ :

وقال . من خاف الرمحن وأطاعه بالغيب ومل يره: رفع على االستئناف، ومعىن اآلية
إذا أرخى الستر وأغلق : قال احلسن. يعين يف اخللوة حيث ال يراه أحد: الضحاك والسدي

%!u  {. الباب y ùρ 5=ù= s)Î/ A=ŠÏΖ•Β ∩⊂⊂∪ { )خملص مقبل إىل طاعة اهللا)٢ ،. 

]٣٤ [}  $ yδθè= äz ÷Š$# { )ادخلوها، أي ادخلوا اجلنة: ، أي يقال ألهل هذه الصفة)٣ .

}  5Ο≈ n= |¡Î0 ( { )بسالم من اهللا ومالئكته عليهم: وقيل. ، بسالمة من العذاب واهلموم)٤ .

y7  {بسالمة من زوال النعم، : وقيل Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ ÏŠθè= èƒ ø: $# ∩⊂⊆∪ { )٥(. 

]٣٥ [}  Μ çλm; $ ¨Β tβρ â!$ t±o„ $ pκ Ïù { )وذلك أهنم يسألون اهللا تعاىل حىت تنتهي )٦ ،

$  {: مسألتهم فيعطون ما شاءوا، مث يزيدهم اهللا من عنده ما مل يسألوه، وهو قوله oΨ÷ƒ t$ s!uρ 

Ó‰ƒ Ì“ tΒ ∩⊂∈∪ { )هو : وقال جابر وأنس. ، يعين الزيادة هلم يف النعيم مما مل خيطر بباهلم)٧

 .النظر إىل وجه اهللا الكرمي

                                                 
 . ٣٣: سورة ق آية) ١(
 . ٣٣: سورة ق آية) ٢(
 . ٣٤: سورة ق آية) ٣(
 . ٣٤: سورة ق آية) ٤(
 . ٣٤: سورة ق آية) ٥(
 . ٣٥: سورة ق آية) ٦(
 . ٣٥: سورة ق آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٠٩ 

قوله تعاىل َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم َبطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الِْبلَاِد َهلْ ِمْن 
 ...َمِحيٍص

$  }  öΝx.uρ هـقول] ٣٦[ uΖò6n= ÷δ r& Νßγ n=ö6 s% ÏiΒ Aβ ös% öΝèδ ‘‰x© r& Νåκ÷]ÏΒ $ W±ôÜt/ (#θ ç6 ¤)uΖsù ’Îû 

Ï‰≈ n= Î6ø9$# { )ضربوا وساروا وتقلبوا وطافوا، وأصله من النقب وهو الطريق كأهنم سلكوا )١ ،

≅ö  { طريق، كل yδ ÏΒ CÈ‹Ït ¤Χ ∩⊂∉∪ { )هل من : وقيل. ، فلم جيدوا حميصا من أمر اهللا)٢

مفر من املوت؟ فلم جيدوا منه مفرا، وإنذار ألهل مكة وأهنم على مثل سبيلهم ال : حميص
 . عن املوت، ميوتون فيصريون إىل عذاب اهللاجيدون مفرا

]٣٧ [}  ¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ { )رى، ـ، فيما ذكرت من العرب والعذاب وإهالك الق)٣}  
3“ tò2 Ï% s! { )تذكرة وعظة، )٤ ،}  yϑ Ï9 tβ%x. …çµ s9 ë=ù= s% { )أي عقل: ، قال ابن عباس)٥ .

. مالك قلب وما قلبك معك، أي ما عقلك معك: هذا جائز يف العربية، تقول: قال الفراء
ρ÷  {. له قلب حاضر مع اهللا: وقيل r& ’ s+ø9r& yìôϑ ، استمع القرآن، واستمع ما يقال )٦( } 9$#¡¡

uθ  {ألِق إيلَّ مسعَك، يعين استمع، : له ال حيدث نفسه بغريه، تقول العرب èδuρ Ó‰‹Îγx© 

 . ويعين حاضر القلب ليس بغافل وال ساه)٧( } ∪∠⊃∩

                                                 
 . ٣٦: سورة ق آية) ١(
 . ٣٦: سورة ق آية) ٢(
 . ٣٧: سورة ق آية) ٣(
 . ٣٧: سورة ق آية) ٤(
 . ٣٧: سورة ق آية) ٥(
 . ٣٧: سورة ق آية) ٦(
 . ٣٧: سورة ق آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٠ 

$  }  ô‰s)s9uρ قوله] ٣٨[ oΨø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ÷ t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ¡¡tΒ 

ÏΒ 5>θäó—9 ∩⊂∇∪ { )إعياء وتعب)١ ،. 

]٣٩ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù 4’ n?tã $ tΒ šχθ ä9θ à)tƒ { )من كذهبم فإن اهللا هلم باملرصاد، وهذا )٢ ،

ôx  {مر بقتاهلم، قبل األ Îm7y™ uρ Ï‰ôϑ pt ¿2 y7În/u‘ { )أي صلِّ محًدا هللا، )٣ ،}  Ÿ≅ ö6 s% Æíθ è= èÛ 

Ä§ôϑ ≅Ÿ  {، يعين صالة الصبح، )٤( } ¤±9$# ö6 s% uρ É>ρ ãäó ø9$# ∩⊂∪ { )يعين صالة العصر)٥ ، .

 .قبل الغروب الظهر والعصر: وُروي عن ابن عباس قال

]٤٠ [}  zÏΒ uρ È≅ø‹©9$# çµ ós Îm7|¡sù { )ومن : وقال جماهد. ، يعين صالة املغرب والعشاء)٦

≈t  {. الليل أي صالة الليل أي وقت صلّي t/÷Šr&uρ ÏŠθ àf ¡9$# ∩⊆⊃∪ { )قرأ أهل احلجاز )٧ ،

اهلمزة، مصدر أدبر إدبار، وقرأ اآلخرون بفتحها على بكسر ) وإدبار السجود( :ومحزة
قال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب واحلسن والشعيب والنخعي . مجع الدبر
أدبار السجود الركعتان بعد صالة املغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل صالة : واألوزاعي

ان يف أدبار الصلوات هو التسبيح باللس) أدبار السجود( :قوله: الفجر، وقال جماهد
 .املكتوبات

                                                 
 . ٣٨: سورة ق آية) ١(
 . ٣٩: سورة ق آية) ٢(
 . ٣٩: سورة ق آية) ٣(
 . ٣٩: سورة ق آية) ٤(
 . ٣٩: سورة ق آية) ٥(
 . ٤٠: سورة ق آية) ٦(
 . ٤٠: سورة ق آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١١ 

 }  ôìÏϑ قوله] ٤١[ tFó™ $#uρ tΠöθ tƒ ÏŠ$ uΖãƒ ÏŠ$ oΨ ßϑ ø9$# ÏΒ 5β% s3¨Β 5=ƒ Ìs% ∩⊆⊇∪ { )أي واستمع )١ ،

يل ينادي باحلشر يعين إسراف: يا حممد صيحة القيامة والنشور يوم ينادي املنادي، قال مقاتل
يا أيتها العظام البالية واألوصال املتقطعة واللحوم املتمزقة والشعور املتفرقة، إن اهللا يأمركن 

 .أن جتتمعن لفصل القضاء

]٤٢ [}  tΠöθ tƒ tβθ ãè yϑó¡o„ sπ ys øŠ¢Á9$# Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )لصيحة األخرية، ، وهي ا)٢}  y7 Ï9≡sŒ 

ãΠöθ tƒ Ælρãèƒ ø:  .، من القبور)٣( } ∪⊅⊇∩ #$

]٤٤ ،٤٣ [}  $ ¯ΡÎ) ßøt wΥ Ä ôv éΥ àMŠÏϑ çΡuρ $ uΖøŠs9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ tΠöθ tƒ ÚY ¤)t±n@ ÞÚö‘ F{$# öΝåκ÷]tã 

% Yæ# uÅ  4 { )مجع سريع أي خيرجون سراعا، )٤ ،}  y7 Ï9≡sŒ îô³ym $ uΖøŠn= tã { )مجع علينا )٥ ،

}  ×Å¡o„ ∩⊆⊆∪ { )٦(. 

]٤٥ [}  ßøt ªΥ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ tβθä9θ à)tƒ ( { )يعين كفار مكة يف تكذيبك، )٧ ،}  !$ tΒ uρ |MΡr& 

ΝÍκö n= tã 9‘$ ¬6 pg¿2 ( { )٨( ،مبسلط جتربهم على اإلسالم إمنا بعثت مذكرا ،}  öÏj.x‹sù Èβ#uöà)ø9$$ Î/ tΒ 

                                                 
 . ٤١: سورة ق آية) ١(
 . ٤٢: سورة ق آية) ٢(
 . ٤٢: سورة ق آية) ٣(
 . ٤٤ ، ٤٣: سورة ق اآليتان ) ٤(
 . ٤٤: سورة ق آية) ٥(
 . ٤٤: سورة ق آية) ٦(
 . ٤٥: سورة ق آية) ٧(
 . ٤٥: سورة ق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٢ 

ß∃$ sƒ s† Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪ { )قالوا: قال ابن عباس. ، أي ما أوعدت به من عصاين من العذاب)١ :

öÏj.x‹sù Èβ#uöà)ø9$$  {: يا رسول اهللا لو خوفتنا، فرتلت Î/ tΒ ß∃$ sƒ s† Ï‰ŠÏã uρ ∩⊆∈∪ { )٢(. 

                                                 
 . ٤٥: سورة ق آية) ١(
 . ٤٥: سورة ق آية) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٣ 

 سورة الذاريات) ٥١(
 ...قوله تعاىل َوالذَّاِرَياِت ذَْرًوا فَالَْحاِملَاِت ِوقًْرا فَالَْجاِرَياِت ُيْسًرا فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا

] ١ [}  ÏM≈tƒ Í‘≡©%! $#uρ #Yρ ö‘ sŒ ∩⊇∪ { )اب ذرًوا، يقالالتر] تذرو[، يعين الرياح اليت )١ :

 .ذرت الريح التراب وأذرت
]٢ [}  ÏM≈n= Ïϑ≈ pt ø:$$ sù #\ø% Íρ ∩⊄∪ { )يعين السحاب اليت حتمل ثقلًا من املاء)٢ ،. 

]٣ [}  ÏM≈tƒ Ì≈ pgø: $$ sù #Zô£ç„ ∩⊂∪ { )اء جريا سهلًا، هي السفن جتري يف امل)٣. 

]٤ [}  ÏM≈ yϑ Åb¡s)ßϑ ø9$$ sù #·øΒ r& ∩⊆∪ { )هي املالئكة يقسمون األمور بني اخللق على ما )٤ ،

 .أمروا به، أقسم هبذه األشياء ملا فيها من الداللة على صنعه وقدرته

$  {: مث ذكر املقسم عليه فقال] ٥[ oÿ ©ς Î) tβρß‰tãθ è? { )اب، ـ، من الثواب والعق)٥}  
×−ÏŠ$ |Á s9 ∩∈∪ { )٦( 

]٦ [}  ¨βÎ)uρ t Ïe$! ÓìÏ%≡uθ  {، احلساب واجلزاء، )٧( } #$ s9 ∩∉∪ { )لكائن)٨ ،. 

$!Ï  {: مث ابتدأ قسما آخر فقال] ٧[ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Å7 ç6çt ø: ، قال ابن عباس )٩( } ∪∠∩ #$

ما : فأجاد] الثوب[ذات اخللق احلسن املستوي، يقال للنساج إذا نسج : وقتادة وعكرمة

                                                 
 . ١: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٢: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٣:  سورة الذاريات آية)٣(
 . ٤: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٥: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٥: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٦: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٦: سورة الذاريات آية) ٨(
 . ٧: سورة الذاريات آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٤ 

قال . حبكت بالنجوم: قال احلسن. ذات الزينة: قال سعيد بن جبري] َحْبكَه[أحسن 
ذات الطرائق كحبك املاء إذا : وقال مقاتل والكليب والضحاك. هي املتقنة البنيان: جماهد

ضربته الريح، وحبك الرمل والشعر اجلعد، ولكنها ال ترى لبعدها من الناس، وهي مجع 
 :حباك وحبيكة، وجواب القسم قوله يف اآلية التالية

]٨ [}  ö/ä3¯ΡÎ) { )يا أهل مكة، )١ ،}  ’ Å∀ s9 5Αöθ s% 7#Î= tG øƒ ’Χ ∩∇∪ { )يف القرآن ويف )٢ ،

 ساحر وشاعر   تقولون يف القرآن سحر وكهانة وأساطري األولني، ويف حممد حممد
 .ل خمتلف أي مصّدق ومكذّبلفي قو: وقيل. وجمنون

]٩ [}  à7sù÷σãƒ çµ÷Ζtã ôtΒ y7Ïùé& ∩∪ { )يصرف عن اإلميان به من صرف حىت )٣ ،

 . وبالقرآن يكذبه، يعين من حرمه اهللا اإلميان مبحمد
عن من أجل، أي يصرف من أجل هذا القول املختلف أو بسببه : مبعىن) عن( وقيل

 .اإلميان من يصرف
إنه ساحر وكاهن وجمنون، : وذلك أهنم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد اإلميان فيقولون

 .فيصرفونه عن اإلميان
 ...قوله تعاىل قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ

]١٠ [}  Ÿ≅ ÏFè% tβθß¹≡§sƒ ø: خترص على فالن الباطل، : ، لعن الكذابون، يقال)٤( } ∪⊂⊆∩ #$

 ليصرفوا الناس عن دين اإلسالم، وقال  وهم املقتسمون الذين اقتسموا القول يف النيب
 .هم الكهنة: جماهد

                                                 
 . ٨: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٨: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٩: ت آيةسورة الذاريا) ٣(
 . ١٠: سورة الذاريات آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٥ 

]١١ [}  t Ï% ©!$# öΛèε ’Îû ;ο t÷Η wð { )غفلة وعمى وجهالة،)١ ، }  šχθ èδ$y™ ∩⊇⊇∪ { )٢( 
 .الغفلة عن الشيء، وهو ذهاب القلب عنه: الهون غافلون عن أمر اآلخرة، والسهو

]١٢ [}  tβθè= t↔ ó¡tƒ tβ$ −ƒ r& ãΠöθ tƒ È Ïe$!  مىت يوم اجلزاء، يعين يا حممد: ، يقولون)٣( } ∪⊅⊆∩ #$

 .يوم القيامة تكذيبا واستهزاء

 }  tΠöθ قال اهللا] ١٣[ tƒ öΛèε { )أي يكون هذا اجلزاء يف يوم هم )٤ ،}  ’n? tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# tβθ ãΨtG øãƒ ∩⊇⊂∪ { )ذبون وحيرقون هبا كما يفنت الذهب بالناريع: ، أي)٥. 

 :على مبعىن الباء أي بالنار، وتقول هلم خزنة النار: وقيل

]١٤ [}  (#θ è%ρèŒ ö/ä3tFt⊥ ÷FÏù { )م، ـكـ، عذاب)٦}  #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ΛäΖä. Ïµ Î/ tβθ è= É∨÷è tG ó¡n@ 

 .، يف الدنيا تكذيبا به)٧( } ∪⊇⊆∩

]١٦ ،١٥ [}  ¨βÎ) tÉ)−G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθã‹ãã uρ ∩⊇∈∪ t É‹Ï{# u !$ tΒ öΝßγ9s?# u { )٨( ،

öΝåκ̈ΞÎ) (#θ  {، من اخلري والكرامة، )٩( } öΝåκ›5u‘ 4  {أعطاهم،  çΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡sŒ { )قبل )١٠ ،

tÏΨ  {دخوهلم اجلنة،  Å¡øt èΧ ∩⊇∉∪ { )يف الدنيا)١ ،. 

                                                 
 . ١١: سورة الذاريات آية) ١(
 . ١١: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ١٢: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ١٣: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ١٣: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ١٤: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ١٤: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ١٦ ، ١٥: يتان سورة الذاريات اآل) ٨(
 . ١٦: سورة الذاريات آية) ٩(
 . ١٦: سورة الذاريات آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤١٦ 

]١٧ [}  (#θ çΡ% x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹©9$# $ tΒ tβθ ãèyf öκu‰ ∩⊇∠∪ { )لنوم بالليل دون ، واهلجوع ا)٢

: كانوا يهجعون قليال من الليل أي يصلون أكثر الليل، وقيل: النهار، وما صلة، واملعىن
معناه كان الليل الذي ينامون فيه كله قليال، هذا معىن قول سعيد بن جبري عن ابن عباس، 

ف كانوا قل ليلة متر هبم إال صلوا فيها شيئا إما من أوهلا أو من أوسطها، ووق: يعين
≅zÏiΒ È  {: قليال أي كانوا من الناس قليال، مث ابتدأ: بعضهم على قوله ø‹©9$# $ tΒ tβθ ãè yf öκu‰ 

 .ال ينامون بالليل ألبتة، بل يقومون للصالة والعبادة:  وجعله جحدا، أي)٣( } ∪∠⊆∩

]١٨ [}  Í‘$ pt ô F{$$ Î/uρ öΛèε tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊇∇∪ { )ال ينامون من الليل إال : ، قال احلسن)٤

 .أقله، ورمبا نشطوا فمدوا إىل السحر، مث أخذوا يف األسحار باالستغفار
وباألسحار يصلون، وذلك أن صالهتم باألسحار طلب : وقال الكليب وجماهد ومقاتل

 .املغفرة

’ }  þ لهقو] ١٩[ Îûuρ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& A,ym È≅ Í← !$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós pRùQ$#uρ ∩⊇∪ { )السائل الذي )٥ ،

يسأل الناس، واحملروم الذي ليس له يف الغنيمة سهم، وال جيري عليه من الفيء شيء، هذا 
حملروم الذي ليس له يف اإلسالم سهم، ومعناه يف ا: قول ابن عباس وسعيد بن املسيب، قال

 .الذي منع اخلري والعطاء: اللغة
 .احملروم املتعفف الذي ال يسأل: وقال قتادة والزهري
 .هو املصاب مثره أو زرعه أو نسل ماشيته: وقال زيد بن أسلم

                                                                                                                                            
 . ١٦: سورة الذاريات آية) ١(
 . ١٧: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ١٧: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ١٨: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ١٩: سورة الذاريات آية) ٥(
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٢٤١٧ 

$  {: احملروم صاحب احلاجة، مث قرأ: وهو قول حممد بن كعب القرظي، قال ¯ΡÎ) 

tβθ ãΒtøó ßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅ t/ ßøt wΥ tβθ ãΒρ ãøt xΧ ∩∉∠∪ { )١(. 

]٢١ ،٢٠ [}  ’Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u { )عرب، )٢ ،}  tÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ { )إذا ساروا )٣ ،

 .فيها، من اجلبال والبحار واألشجار والثمار وأنواع النبات

}  þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 { )آيات إذا كانت نطفة مث علقة مث مضغة مث عظما إىل أن نفخ )٤ ،

 .يريد اختالف األلسنة والصور واأللوان والطبائع: بن عباسوقال عطاء عن ا. فيها الروح

}  Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ { )أفال تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته : ، قال مقاتل)٥

 .على البعث

]٢٢ [}  ’Îûuρ Ï!$ uΚ ¡¡9$# ö/ä3è% ø—Í‘ { )يعين املطر الذي : ، قال ابن عباس وجماهد ومقاتل)٦

$  {هو سبب األرزاق،  tΒ uρ tβρ ß‰tãθ è? ∩⊄⊄∪ { )من الثواب والعقاب: ، قال عطاء)٧. 

 .من اخلري والشر: وقال جماهد
 :نة والنار، مث أقسم بنفسه فقالوما توعدون من اجل: وقال الضحاك

]٢٣ [}  Éb> u‘ uθ sù Ï!$ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ …çµ ¯ΡÎ) A,ys s9 { )ما ذكرت من أمر الرزق : ، أي)٨

$! Ÿ≅÷WÏiΒ  {حلق،  tΒ öΝä3¯Ρr& tβθ à)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪ { )ال إله إال اهللا: ، فتقولون)١. 
                                                 

 . ٦٧ ، ٦٦: سورة الواقعة اآليتان ) ١(
 . ٢٠: رة الذاريات آيةسو) ٢(
 . ٢٠: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٢١: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٢١: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٢٢: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٢٢: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٢٣: سورة الذاريات آية) ٨(
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٢٤١٨ 

إنه حلق كما أنت : شبه حتقيق ما أخرب عنه بتحقيق نطق اآلدمي، كما تقول: وقيل
 .إنه يف صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة: ههنا، وإنه حلق كما أنك تتكلم، واملعىن

ل إنسان ينطق بلسان نفسه ال ميكنه أن ينطق يعين كما أن ك: قال بعض احلكماء
بلسان غريه كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له، وال يقدر أن يأكل رزق 

 .غريه

ƒ[ }  ö≅yδ y79s?r& ß قوله] ٢٤[ Ï‰ym É#øŠ|Ê tΛ Ïδ≡tö/Î) { )وهم املالئكة الذين)٢ ، 

šÏΒ  {، )٦٩( جاءوه بالبشرى كما يف سورة هود آية tõ3ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪ { )مساهم : ، قيل)٣

 .مكرمني ألهنم كانوا مالئكة كراما عند اهللا، وقد قال اهللا تعاىل يف وصفهم

}  ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ { )ألهنم كانوا ضيف إبراهيم وكان إبراهيم : ، وقيل)٤

 .أكرم اخلليقة، وضيف الكرام مكرمون
ألن إبراهيم عليه السالم أكرمهم بتعجيل قراهم، والقيام بنفسه عليهم بطالقة : وقيل
 .الوجه

 .بنفسه إياهمخدمته : وقال ابن أيب جنيح عن جماهد
 .مساهم مكرمني ألهنم جاءوا غري مدعوين: وروي عن ابن عباس

]٢٥ [}  øŒÎ) (#θ è= yz yŠ Ïµ ø‹n= tã (#θ ä9$ s)sù $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% { )إبراهيم، )٥ ،}  ÖΝ≈ n= y™ ×Πöθ s% tβρãs3Ψ •Β 

 .قال يف نفسه هؤالء قوم ال نعرفهم: غرباء ال نعرفكم، قال ابن عباس: ، أي)٦( } ∪∋⊅∩

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٢٤: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٢٤: لذاريات آيةسورة ا) ٣(
 . ٢٦: سورة األنبياء آية) ٤(
 . ٢٥: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٢٥: سورة الذاريات آية) ٦(
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٢٤١٩ 

 .إمنا أنكر أمرهم ألهنم دخلوا عليه من غري استئذان: وقيل
 .أنكر سالمهم يف ذلك الزمان ويف تلك األرض: وقال أبو العالية

]٢٦ [}  sø# tsù { )فعدل ومال، )١ ،}  #’n< Î) Ï& Î#÷δ r& u!$ y∨sù 9≅ôf Ïè Î/ &Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ { )٢( ،

 .مشوي

]٢٩ - ٢٧ [}  ÿ…çµ t/§s)sù öΝÍκö s9Î) { )ليأكلوا فلم يأكلوا، )٣ ،}  tΑ$ s% Ÿω r& šχθ è= ä.ù's? ∩⊄∠∪ 

}§y_ ÷ρ r'sù öΝåκ÷]ÏΒ Zπ x‹Åz ( (#θ ä9$ s% Ÿω ô#y‚ s? ( çνρ ã¤±o0 uρ ?Ν≈ n= äóÎ/ 5ΟŠ Î= tæ ∩⊄∇∪ ÏM n= t7ø% r'sù …çµ è?r&tøΒ $# ’Îû ;ο §|À { )٤( ،

أقبل : مل يكن ذلك إقباال من مكان إىل مكان، وإمنا هو كقول القائل: أي صيحة، قيل
ôM  {: ا قال اهللا تعاىليشتمين، مبعىن أخذ يف شتمي، أي أخذت تولول كم s9$ s% 

# tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ { )٥( ،}  ôM©3|Á sù $ yγ yγ ô_ uρ { )قال لطمت وجهها، و: ، قال ابن عباس)٦

مجعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا، كعادة النساء إذا أنكرن شيئا، وأصل : اآلخرون
 .ضرب الشيء بالشيء العريض: الصك

}  ôM s9$ s% uρ î—θ ègx” ×Λ É)tã ∩⊄∪ { )تلد قبل أتلد عجوز عقيم، وكانت سارة مل: ، جمازه)٧ 

 .ذلك

]٣٠ [}  (#θ ä9$ s% Å7 Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7 š/u‘ ( { )إنك ستلدين : كما قلنا لك قال ربك: ، أي)١

çµ…  {غالما،  ¯ΡÎ) uθ èδ ÞΟ‹ Å3y⇔ø9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂⊃∪ { )٢(. 
                                                 

 . ٢٦: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٢٦: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٢٧: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٢٩ : ٢٧سورة الذاريات اآليات من ) ٤(
 . ٧٢: سورة هود آية) ٥(
 . ٢٩: الذاريات آيةسورة ) ٦(
 . ٢٩: سورة الذاريات آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٠ 

 ...قوله تعاىل قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُونَ
]٣٢ - ٣١ [}  * tΑ$ s% { )إبراهيم، )٣ ،}  $ yϑ sù óΟä3ç7ôÜyz $ pκš‰ r& tβθè= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ (#þθä9$ s% 

!$ ¯ΡÎ) !$ oΨ ù= Å™ö‘ é& 4’ n< Î) 7Θöθ s% tÏΒ Í÷g’Χ ∩⊂⊄∪ { )يعين قوم لوط)٤ ،. 

]٣٤ ،٣٣ [}  Ÿ≅ Å™ ÷ã∴Ï9 öΝÍκö n= tã Zο u‘$ y∨Ïm ÏiΒ &ÏÛ ∩⊂⊂∪ ºπtΒ §θ |¡•Β { )معلمة، )٥ }  y‰ΖÏã 

y7 În/u‘ tÏùÎô£ãΚ ù= Ï9 ∩⊂⊆∪ { )نوب للمشركني، والشرك أسرف الذ: ، قال ابن عباس)٦

 .وأعظمها

]٣٥ [}  $ oΨô_ t÷z r'sù tΒ tβ% x. $ pκ Ïù { )يف قرى قوم لوط، : ، أي)٧}  tΒ tβ% x. { )٨( ،

Îó r'sù š  {: وذلك قوله Ï= ÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# { )٩(. 

]٣٦ [}  $ yϑ sù $ tΡô‰y ùρ $ pκ Ïù uöxî ;MøŠt/ { )ل بيت ـ، أي غري أه)١٠}  zÏiΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# 

 يعين لوطا وابنتيه، وصفهم اهللا تعاىل باإلميان واإلسالم مجيعا ألنه ما من مؤمن )١١( } ∪∌⊃∩

 .إال وهو مسلم

                                                                                                                                            
 . ٣٠: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٣٠: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٣١: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٣٢ ، ٣١: سورة الذاريات اآليتان ) ٤(
 . ٣٤ ، ٣٣: سورة الذاريات اآليتان ) ٥(
 . ٣٤: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٣٥: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٣٥: سورة الذاريات آية) ٨(
 . ٨١: سورة هود آية) ٩(
 . ٣٦: سورة الذاريات آية) ١٠(
 . ٣٦: سورة الذاريات آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢١ 

]٣٧ [}  $ oΨ ø.ts?uρ !$ pκ Ïù { )وط، ـنة قوم ل، أي يف مدي)١}  Zπ tƒ#u t Ï% ©#Ïj9 tβθ èù$ sƒ s† 

z># x‹yè ø9$# tΛ Ï9F{$# ∩⊂∠∪ { )أي عالمة للخائفني تدهلم على أن اهللا تعاىل أهلكهم فيخافون )٢ ،

 .مثل عذاهبم

]٣٨ [}  ’ Îûuρ # y›θãΒ { )أي وتركنا يف إرسال موسى آية وعربة)٣ ،. 

’  {: هو معطوف على قوله: وقيل Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ×M≈tƒ#u tÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ { )ويف موسى، )٤ 

}  øŒÎ) çµ≈ oΨù= y™ ö‘ r& 4’n< Î) tβ öθ tã öÏù 9≈ sÜù= Ý¡Î0 &Î7•Β ∩⊂∇∪ { )حبجة ظاهرة)٥ ،. 

]٣٩ [}  4’ ¯< uθ tG sù { )أي فأعرض وأدبر عن اإلميان، )٦ ،}  Ïµ ÏΖø.ãÎ/ { )أي )٧ ،

 .يتقوى هبم، كالركن الذي يقوى به البنيان، نظريه قوله] كان[جبمعه وجنوده الذين 

}  ÷ρ r& ü“ Íρ#u 4’ n< Î) 9ø.â‘ 7‰ƒ Ï‰x© ∩∇⊃∪ { )٨( ،}  tΑ$ s% uρ íÅs≈ y™ ÷ρ r& ×βθ ãΖøgxΧ ∩⊂∪ { )قال )٩ 

 .أو مبعىن الواو: أبو عبيدة

]٤٠ [}  çµ≈ tΡõ‹s{r'sù …çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’Îû ËoΛt ø9$# { )اهم فيه ـ، أغرقن)١٠}  uθ èδ uρ ×Λ Î= ãΒ 

 .، أي آت مبا يالم عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل)١( } ∪⊂⊇∩

                                                 
 . ٣٧: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٣٧: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٣٨: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٢٠: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٣٨: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٣٩: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٣٩: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٨٠: سورة هود آية) ٨(
 . ٣٩: سورة الذاريات آية) ٩(
 . ٤٠: سورة الذاريات آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٢ 

]٤١ [}  ’ Îûuρ >Š% tæ { )ا آية، ـ، أي ويف إهالك عاد أيض)٢}  øŒÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& ãΝÍκö n= tã 

yxƒ Ìh9$# tΛ É)yè ø9$# ∩⊆⊇∪ { )وهي اليت ال خري فيها وال بركة وال تلقح شجرا وال حتمل مطرا)٣ ،. 

]٤٢ [}  $ tΒ â‘ x‹s? ÏΒ >ó x« ôM s?r& Ïµø‹n= tã { )من أنفسهم وأنعامهم ومواشيهم )٤ ،

ω  {وأمواهلم،  Î) çµ ÷G n= yè y_ ÉΟŠ ÏΒ §9$% x. ∩⊆⊄∪ { )كالشيء اهلالك البايل، وهو نبات األرض)٥ ،. 

قال أبو . كرميم الشجر: تادةقال ق. كالتنب اليابس: قال جماهد. إذا يبس وديس
 .أصله من العظم البايل: وقيل. كالتراب املدقوق: العالية

]٤٣ [}  ’Îûuρ yŠθ ßϑ rO øŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ ãè−Fyϑ s? 4 ®L ym &Ïm ∩⊆⊂∪ { )يعين وقت فناء آجاهلم، )٦ ،

 .متتعوا ثالثة أيام: الناقة قيل هلموذلك أهنم ملا عقروا 

]٤٤ [}  (#öθ tG yè sù ôtã ÌøΒ r& öΝÍκÍh5u‘ ãΝßγ ø?x‹s{r'sù èπ s)Ïè≈¢Á9$# { )يعين بعد مضي األيام )٧ ،

كل عذاب . والصاعقة"يعين العذاب : الثالثة، وهي املوت يف قول ابن عباس، قال مقاتل
 öΝèδuρ  {، وهي الصوت الذي يكون من الصاعقة، )الصعقة( مهلك، وقرأ الكسائي

tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊆⊆∪ { )يرون ذلك عيانا)٨ ،. 

                                                                                                                                            
 . ٤٠: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٤١: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٤١: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٤٢: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٤٢: ذاريات آيةسورة ال) ٥(
 . ٤٣: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٤٤: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٤٤: سورة الذاريات آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٣ 

]٤٥ [}  $ yϑ sù (#θ ãè≈sÜtG ó™ $# ÏΒ 5Θ$ uŠÏ% { )فما قاموا بعد نزول العذاب هبم وال قدروا )١ ،

 .على هنوض

$  {مل ينهضوا من تلك الصرعة، : قال قتادة tΒ uρ (#θ çΡ% x. t ÎÅÇtGΖãΒ ∩⊆∈∪ { )منتقمني )٢ ،

 .منا
 .ما كانت عندهم قوة ميتنعون هبا من اهللا: دةقال قتا

]٤٦ [}  tΠöθ s% uρ 8yθ çΡ { )جبر امليم، أي ) وقوِم( ، قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي)٣

 çµ≈tΡõ‹s{r'sù  {: ويف قوم نوح، وقرأ اآلخرون بنصبها باحلمل على املعىن، وهو أن قوله

…çν yŠθ ãΖã_ uρ öΝßγ≈ tΡõ‹t6 uΖsù ’Îû ËoΛt ø9$# { )معناه)٤ ،. 

 .أغرقناهم وأغرقنا قوم نوح: أغرقناهم، كأنه قال

}  ÏiΒ ã≅ ö7s% ( { )٥( ،أي من قبل هؤالء، وهم عاد ومثود وقوم فرعون ،}  öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. 

$ YΒ öθ s% tÉ)Å¡≈ sù ∩⊆∉∪ { )٦( 

]٤٧ [}  u!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ yγ≈oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰&‹÷ƒ r'Î/ $ ¯ΡÎ)uρ tβθãè Å™θßϑ s9 ∩⊆∠∪ { )قال ابن عباس رضي اهللا )٧ ،

 .لقادرون: تعاىل عنهما
 .وعنه أيضا ملوسعون الرزق على خلقنا

                                                 
 . ٤٥: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٤٥: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٤٦: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٤٠: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٤٦: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٤٦: ات آيةسورة الذاري) ٦(
 . ٤٧: سورة الذاريات آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٤ 

’  {  أغنياء، دليله قوله: ذو سعة، وقال الضحاك: وقيل n?tã ÆìÅ™θ çRùQ$# …çν â‘ y‰s% { )١( ،

 .املطيقون: قال احلسن

]٤٨ [}  uÚö‘ F{$#uρ $ yγ≈ uΖô© tsù { )م، ـدناها لكـ، بسطناها ومه)٢}  zΝ÷è ÏΨsù 

tβρ ß‰Îγ≈yϑ ø9$# ∩⊆∇∪ { )ون حنن، الباسط)٣. 

 .قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي

]٤٩ [}  ÏΒ uρ Èe≅ à2 >ó x« $ oΨø)n= yz È ÷y ÷̀ρ y— { )صنفني ونوعني خمتلفني كالسماء )٤ ،

 واألرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، والرب والبحر، والسهل واجلبل والشتاء
والصيف، واجلن واإلنس، والذكر واألنثى، والنور والظلمة، واإلميان والكفر، والسعادة 

 .والشقاوة، واجلنة والنار، واحلق والباطل، واحللو واملر

}  ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ã©.x‹s? ∩⊆∪ { )د، فتعلمون أن خالق األزواج فر)٥. 

]٥١ ،٥٠ [}  (#ÿρ ”Ïsù ’ n< Î) «!$# ( { )فاهربوا من عذاب اهللا إىل ثوابه باإلميان )٦ ،

 .والطاعة
 .فروا منه إليه واعملوا بطاعته: قال ابن عباس

 .فروا مما سوى اهللا إىل اهللا: وقال سهل بن عبد اهللا

                                                 
 . ٢٣٦: سورة البقرة آية) ١(
 . ٤٨: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٤٨: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٤٩: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٤٩: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٥٠: سورة الذاريات آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٥ 

}  ’ ÎoΤÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩∈⊃∪ Ÿω uρ (#θ è= yè øgrB yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u ( ’ ÎoΤÎ) /ä3s9 çµ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β 

∩∈⊇∪ { )١( 

 ...قوله تعاىل كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ
]٥٢ [}  y7 Ï9≡x‹x. { )أو جمنون، ساحر : ، أي كما كذبك قومك يا حممد وقالوا)٢

$!  {كذلك  tΒ ’ tAr& t Ï% ©!$# ÏΒ ΝÎγ Î= ö7s% { )من قبل كفار مكة، )٣ ،}  ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ ä9$ s% 

íÏm$ y™ ÷ρ r& îβθãΖøgxΧ ∩∈⊄∪ { )٤(. 

öθ#)  {: قال اهللا تعاىل] ٥٤ ،٥٣[ |¹# uθ s?r& Ïµ Î/ 4 { )أي أوصى أوهلم آخرهم )٥ ،

≅ö  {وبعضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤوا عليه؟ واأللف فيه للتوبيخ،  t/ öΝèδ ×Πöθ s% tβθäî$ sÛ 

محلهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك، : ، قال ابن عباس)٦( } ∪⊃∋∩

}  ¤Αuθ tG sù öΝåκ÷]tã { )فأعرض عنهم، )٧ ،}  !$ yϑ sù |MΡr& 5Θθ è= yϑÎ/ ∩∈⊆∪ { )ال لوم عليك )٨ ،

 .فقد أديت الرسالة وما قصرت فيما أمرت به
 واشتد ذلك على أصحابه،  ملا نزلت هذه اآلية حزن رسول اهللا: قال املفسرون

 . أن يتوىل عنهم وظنوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر إذ أمر النيب

                                                 
 . ٥١ ، ٥٠: سورة الذاريات اآليتان ) ١(
 . ٥٢: لذاريات آيةسورة ا) ٢(
 . ٥٢: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٥٢: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٥٣: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٥٣: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٥٤: سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٥٤: سورة الذاريات آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٦ 

öÏj.sŒuρ ¨β  {فأنزل اهللا تعاىل ] ٥٥[ Î* sù 3“ tø.Ïe%! $# ßìxΖs? šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∈∈∪ { )فطابت )١ ،

 .أنفسهم
معناه عظ بالقرآن كفار مكة، فإن الذكرى تنفع من يف علم اهللا أن يؤمن : قال مقاتل

 .منهما
 . فإن الذكرى تنفعهمعظ بالقرآن من آمن من قومك،: وقال الكليب

]٥٦ [}  $ tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )قال الكليب والضحاك )٢ ،

وما خلقت ( :هذا خاص ألهل طاعته من الفريقني، يدل عليه قراءة ابن عباس: وسفيان
 .، مث قال يف آية أخرى) إال ليعبدون- املؤمننيمن-اجلن واإلنس 

}  ô‰s)s9uρ $ tΡù&u‘ sŒ zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( { )وما : ، وقال بعضهم)٣

ديت واألشقياء منهم إال ملعصييت، وهذا معىن قول خلقت السعداء من اجلن واإلنس إال لعبا
 .هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة: زيد بن أسلم، قال

إال ليعبدون أي إال آلمرهم أن يعبدوين : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
$!  {  وأدعوهم لعباديت، يؤيده قوله tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( { )وقال )٤ ،

 .إال ليعرفوين: جماهد

  {: وهذا أحسن ألنه لو مل خيلقهم مل يعرف وجوده وتوحيده، دليله قوله تعاىل È⌡s9uρ 

Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( { )معناه إال ليخضعوا إيل ويتذللوا: ، وقيل)٥. 

                                                 
 . ٥٥: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٥٦: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ١٧٩: اف آيةسورة األعر) ٣(
 . ٣١: سورة التوبة آية) ٤(
 . ٨٧: سورة الزخرف آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٧ 

ومعىن العبادة يف اللغة، التذلل واالنقياد، فكل خملوق من اجلن واإلنس خاضع لقضاء 
 .من نفع أو ضرراهللا ومتذلل ملشيئته ال ميلك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة 

وقيل إال ليعبدون إال ليوحدون، فأما املؤمن فيوحده يف الشدة والرخاء، وأما الكافر 
 .فيوحده يف الشدة والبالء دون النعمة والرخاء

]٥٧ [}  !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ { )قوا أحدا من خلقي وال أن يرزقوا ، أي أن يرز)١

$!  {أنفسهم،  tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθßϑ ÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ { )أي أن يطعموا أحدا من خلقي، وإمنا أسند )٢ 

 .الطعام إىل نفسه، ألن اخللق عيال اهللا ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه
 :ن الرزاق هو ال غريه فقالمث بني أ

]٥٨ [}  ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# { )يعين جلميع خلقه، )٣ ،}  ρ èŒ Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# 

 .بالغ يف القوة والقدرة وهو القوي املقتدر امل)٤( } ∪∇∋∩

]٥٩ [}  ¨β Î* sù t Ï% ©#Ï9 (#θßϑ n= sß { )كفروا من أهل مكة، )٥ ،}  $ \/θçΡsŒ { )من )٦ 

≅Ÿ  {، العذاب ÷WÏiΒ É>θçΡsŒ öΝÍκÈ:≈ pt õ¾r& { )مثل نصيب أصحاهبم الذين أهلكوا من قوم نوح )٧ ،

الدلو العظيمة اململوءة ماء، مث استعمل يف احلظ : وعاد ومثود، وأصل الذنوب يف اللغة
Ÿξ  {والنصيب  sù Èβθè= Éf ÷è tG ó¡o„ ∩∈∪ { )بالعذاب، يعين أهنم أخروا إىل يوم القيامة)٨ ،. 

                                                 
 . ٥٧: سورة الذاريات آية) ١(
 . ٥٧: سورة الذاريات آية) ٢(
 . ٥٨: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ٥٨: سورة الذاريات آية) ٤(
 . ٥٩: سورة الذاريات آية) ٥(
 . ٥٩: سورة الذاريات آية) ٦(
 . ٥٩ :سورة الذاريات آية) ٧(
 . ٥٩: سورة الذاريات آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٨ 

≅×  {  هـه قولـدل عليـي] ٦٠[ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxŸ2 ÏΒ ãΝÎγ ÏΒöθ tƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰tãθ ãƒ 

 .، يعين يوم القيامة، وقيل يوم بدر)١( } ∪⊂∌∩

                                                 
 . ٦٠: سورة الذاريات آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٢٩ 

 سورة الطور) ٥٢(
 ...قوله تعاىل َوالطُّوِر َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر

] ١ [}  Í‘θ ’Ü9$#uρ ∩⊇∪ { )موسى عليه ، أراد به اجلبل الذي كلم اهللا تعاىل عليه )١

 .السالم باألرض املقدسة، أقسم اهللا تعاىل به
]٢ [}  5=≈ tFÏ.uρ 9‘θ äÜó¡¨Β ∩⊄∪ { )مكتوب)٢ . 

]٣ [}  ’ Îû 5e−u‘ 9‘θà±Ψ ¨Β ∩⊂∪ { )ما يكتب فيه، وهو أدمي املصحف، واملنشور : ، الرق)٣

هو ما كتب اهللا بيده ملوسى من التوراة : ختلفوا يف هذا الكتاب، قال الكليباملبسوط، وا
 ].وموسى يسمع صرير القلم[

 .هو اللوح احملفوظ: وقيل
هو دواوين احلفظة خترج إليهم يوم القيامة منشورة، فآخذ بيمينه وآخذ : وقيل
 .بشماله

 }  ßlÌøƒ دليله قوله éΥuρ …çµ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈ tFÅ2 çµ9s)ù= tƒ #·‘θ à±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ { )٤(. 

]٤ [}  ÏM øŠt7ø9$#uρ Í‘θ ßϑ÷è yϑ ø9$# ∩⊆∪ { )بكثرة الغاشية واألهل، وهو بيت يف السماء )٥ ،

الضراح، حرمته يف السماء كحرمة الكعبة يف : ء العرش حبيال الكعبة يقال لهالسابعة حذا
األرض يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة يطوفون به ويصلون فيه مث ال يعودون إليه 

 .أبدا

                                                 
 . ١: سورة الطور آية) ١(
 . ٢: سورة الطور آية) ٢(
 . ٣: سورة الطور آية) ٣(
 . ١٣: سورة اإلسراء آية) ٤(
 . ٤: سورة الطور آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٠ 

]٥ [}  É#ø)¡¡9$#uρ Æíθèùöyϑ ø9$# ∩∈∪ { )قوله، يعين السماء، نظريه )١  }  $ uΖù= yè y_ uρ 

u!$ yϑ ¡¡9$# $ Zø)y™ $ Wßθàøt ¤Χ ( { )٢(. 

]٦ [}  Ìós t7ø9$#uρ Í‘θàf ó¡pRùQ$# ∩∉∪ { )يعين : ، قال حممد بن كعب القرظي، والضحاك)٣

 .احملمىاملوقد 
 .سجرت اإلناء إذا مألته: املسجور اململوء، يقال: وقال جماهد والكليب

 .هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب: وقال احلسن وقتادة وأبو العالية
 .هو املختلط العذب بامللح: وقال الربيع بن أنس

 .وروى الضحاك عن الرتال بن سربة عن علي أنه قال يف البحر املسجور
ت العرش، سعته كما بني سبع مساوات إىل سبع أرضني، فيه ماء غليظ يقال هو حبر حت
 .متطر العباد بعد النفخة األوىل منه أربعني صباحا فينبتون يف قبورهم .له حبر احليوان

 .أقسم اهللا هبذه األشياء .هذا قول مقاتل

]٧ [}  ¨βÎ) z># x‹tã y7 În/u‘ ÓìÏ%≡uθ s9 ∩∠∪ { )نازل كائن)٤ ،. 

]٨ [}  $ ¨Β …çµ s9 ÏΒ 8ìÏù# yŠ ∩∇∪ { )مانع، مث بني أنه مىت يقع فقال)٥ ،. 

]٩ [}  tΠöθ tƒ â‘θ ßϑ s? â!$ yϑ ¡¡9$# #Y‘ öθ tΒ ∩∪ { )فأ بأهلها ، أي تدور كدوران الرحى وتتك)٦

 .تكفؤ السفينة
 .تتحرك: قال قتادة

                                                 
 . ٥: سورة الطور آية) ١(
 . ٣٢: سورة األنبياء آية) ٢(
 . ٦ :سورة الطور آية) ٣(
 . ٧: سورة الطور آية) ٤(
 . ٨: سورة الطور آية) ٥(
 . ٩: سورة الطور آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣١ 

 .ختتلف أجزاؤها بعضها يف بعض: قال عطاء اخلراساين
الذهاب واجمليء والتردد : تضطرب، واملور جيمع هذه املعاين فهو يف اللغة: وقيل

 .والدوران واالضطراب
]١٠ [}  çÅ¡n@ uρ ãΑ$ t6 Éf ø9$# #Zöy™ ∩⊇⊃∪ { )فتزول عن أماكنها وتصري هباء منثورا)١ ،. 

]١٢ ،١١ [}  ×≅ ÷ƒ uθ sù { )فشدة عذاب، )٢ ،}  7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊇∪ t Ï% ©!$# öΝèδ ’ Îû 

<Úöθ yz tβθ ç7yèù= tƒ ∩⊇⊄∪ { )خيوضون يف الباطل يلعبون غافلني الهني)٣ ،. 

]١٣ [}  tΠöθ tƒ šχθ–ã y‰ãƒ { )يدفعون، )٤ ،}  4’n< Î) Í‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ % ‡æyŠ ∩⊇⊂∪ { )دفعا )٥ ،

بعنف وجفوة، وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إىل أعناقهم، وجيمعون نواصيهم إىل 
أقدامهم، مث يدفعوهنم إىل النار دفعا على وجوههم، وزجا يف أقفيتهم حىت يردوا النار، فإذا 

 :دنوا منها قال هلم خزنتها

]١٤ [}  Íν É‹≈ yδ â‘$ ¨Ψ9$#  ÉL ©9$# ΟçFΖä. $ pκÍ5 tβθç/Éj‹s3è? ∩⊇⊆∪ { )يف الدنيا)٦ ،. 

 ...قوله تعاىل أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُتْم لَا ُتْبِصُرونَ
]١٥ [}  íós Å¡sùr& !#x‹≈ yδ { )وذلك أهنم كانوا ينسبون حممدا)٧ ،   إىل السحر، وإىل

Πr& óΟçFΡr& Ÿω šχρ÷  {: أنه يغطي على األبصار بالسحر، فوخبوا به، وقيل هلم çÅÇö6 è? 

∩⊇∈∪ { )١(. 
                                                 

 . ١٠: سورة الطور آية) ١(
 . ١١: سورة الطور آية) ٢(
 . ١٢ ، ١١: سورة الطور اآليتان ) ٣(
 . ١٣: سورة الطور آية) ٤(
 . ١٣: سورة الطور آية) ٥(
 . ١٤: سورة الطور آية) ٦(
 . ١٥ :سورة الطور آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٢ 

]١٦ [}  $ yδ öθn= ô¹ ÿρ#)  {ا، ـوا شدهتـ، قاس)٢( } #$ çÉ9 ô¹ $$ sù ÷ρ r& Ÿω (#ρçÉ9 óÁ s? í!#uθ y™ öΝä3ø‹n= tæ 

$  {، الصرب واجلزع، )٣( } ) yϑ ¯ΡÎ) tβ ÷ρ t“ øgéB $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇∉∪ { )٤(. 

]١٨، ١٧ [}  ¨βÎ) tÉ)−G ßϑ ø9$# ’Îû ;M≈ ¨Ζy_ 5ΟŠ Ïè tΡuρ ∩⊇∠∪ tÎγ Å3≈ sù { )معجبني بذلك )٥ ،

$!  {ناعمني،  yϑ Î/ öΝßγ9s?# u ÷Λàιš/u‘ óΟßγ9s% uρ uρ öΝåκ›5u‘ z># x‹tã ÉΟŠ Ås pgø:  :، ويقال هلم)٦( } ∪∇⊆∩ #$

]١٩ [}  (#θ è= ä. (#θ ç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΖyδ { )مأمون العاقبة من التخمة والسقم، )٧ ،}  $ yϑ Î/ 

óΟçFΖä. tβθè= yϑ ÷è s? ∩⊇∪ { )٨(. 

]٢٠ [}  tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’n?tã 9‘ çß  7π sùθ àóÁ ¨Β ( { )ض، ـ، موضوعة بعضها إىل جنب بع)٩

}  Οßγ≈ uΖô_ ¨ρ y— uρ A‘θçt ¿2 &Ïã ∩⊄⊃∪ { )١٠(. 

]٢١ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒ Íh‘èŒ ?≈ yϑƒÎ* Î/ { )اختلفوا يف معىن اآلية، فقال )١١ ،

معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان يعين أوالدهم الصغار والكبار، فالكبار : قوم

                                                                                                                                            
 . ١٥: سورة الطور آية) ١(
 . ١٦: سورة الطور آية) ٢(
 . ١٦: سورة الطور آية) ٣(
 . ١٦: سورة الطور آية) ٤(
 . ١٨ ، ١٧: سورة الطور اآليتان ) ٥(
 . ١٨: سورة الطور آية) ٦(
 . ١٩: سورة الطور آية) ٧(
 . ١٩: سورة الطور آية) ٨(
 . ٢٠: سورة الطور آية) ٩(
 . ٢٠: آيةسورة الطور ) ١٠(
 . ٢١: سورة الطور آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٣ 

المه تبعا ألحد بإمياهنم بأنفسهم، والصغار بإميان آبائهم، فإن الولد الصغري حيكم بإس
 .األبوين

}  $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )املؤمنني يف اجلنة بدرجاهتم وإن مل يبلغوا بأعماهلم )١ ،

معناه والذين آمنوا : روندرجات آبائهم تكرمة آلبائهم لتقر بذلك أعينهم، وقال آخ
واتبعتهم ذريتهم البالغون بإميان أحلقنا هبم ذريتهم الصغار الذين مل يبلغوا اإلميان بإميان 

 أنه جيمع لعبده املؤمن ذريته يف اجلنة كما كان حيب يف الدنيا أن  آبائهم، أخرب اهللا
غري أن ينقص اآلباء جيتمعوا إليه، يدخلهم اجلنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه، من 

$!  {: من أعماهلم شيئا، فذلك قوله tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9r& { )اء، ـ أى ما نقصناهم يعىن اآلب)٢}  
ôÏiΒ ΟÎγ Î= uΗ xå ÏiΒ &ó x« 4 ‘≅ ä. ¤› Íö∆$# $ oÿ Ï3 |=|¡x. ×Ïδ u‘ ∩⊄⊇∪ { )كل امرئ كافر مبا :  قال مقاتل)٣

≅‘  {  عمل من الشرك مرهتن يف النار واملؤمن ال يكون مرهتنا، لقوله ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ 

ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ Hω Î) |=≈ pt õ¾r& ÈÏϑ uŠø9$# ∩⊂∪ { )مث ذكر ما يزيدهم من اخلري والنعمة)٤ . 

≈Νßγ  {: فقال] ٢٢[ tΡ÷Šy‰øΒ r&uρ 7π yγ Å3≈ xÎ/ { )زيادة على ما كان هلم)٥ ، ،}  5Οós s9uρ $ £ϑ ÏiΒ 

tβθ åκtJ ô±o„ ∩⊄⊄∪ { )من أنواع اللحمان)٦ ،. 

]٢٣ [}  tβθãã t“≈ oΨoKtƒ { )يتعاطون ويتناولون، )٧ ،}  $ pκ Ïù $ U™ù( x. ω ×θ øó s9 $ pκ Ïù { )١( ،

 .وهو الباطل
                                                 

 . ٢١: سورة الطور آية) ١(
 . ٢١: سورة الطور آية) ٢(
 . ٢١: سورة الطور آية) ٣(
 . ٣٩ ، ٣٨: سورة املدثر اآليتان ) ٤(
 . ٢٢: سورة الطور آية) ٥(
 . ٢٢: سورة الطور آية) ٦(
 . ٢٣: سورة الطور آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٤ 

 .ال فضول فيها: وقال مقاتل بن حيان
 .ال رفث فيها: وقال سعيد بن املسيب

ال تذهب عقوهلم فيلغوا : ال سباب وال ختاصم فيها وقال القتييب: وقال ابن زيد
Ÿω  {ويرفثوا  uρ ÒΟŠ ÏO ù's? ∩⊄⊂∪ { )أي ال يكون منهم ما يؤمثهم)٢ ،. 

 .ال جيري بينهم ما يلغي وال ما فيه إمث كما جيري يف الدنيا بشربة اخلمر: قال الزجاج
 .ال يأمثون يف شرهبا: وقيل

]٢٤ [}  * ß∃θ äÜtƒ uρ öΝÍκö n= tã { )باخلدمة، )٣ ،}  ×β$ yϑù= Ïñ öΝçλ°; öΝåκ̈Ξr( x. { )يف احلسن )٤ ،

Ôσä9÷σä9 ×βθ  {والبياض والصفاء،  ãΖõ3¨Β ∩⊄⊆∪ { )خمزون مصون مل متسه األيدي)٥ ،. 

 .مكنون يعين يف الصدف: قال سعيد بن جبري

]٢٥ [}  Ÿ≅ t6 ø% r&uρ öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ tβθä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊄∈∪ { )يسأل بعضهم بعضا يف )٦ ،

 .اجلنة
 . ما كانوا فيه من التعب واخلوف يف الدنيايتذاكرون: قال ابن عباس

]٢٦ [}  (#þθ ä9$ s% $̄ΡÎ) $ ¨Ζà2 ã≅ ö7s% þ’Îû $ uΖÎ= ÷δ r& { )يف الدنيا، )٧ ،}  tÉ)Ïô±ãΒ ∩⊄∉∪ { )٨( ،

 .ن العذابخائفني م

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة الطور آية) ١(
 . ٢٣: لطور آيةسورة ا) ٢(
 . ٢٤: سورة الطور آية) ٣(
 . ٢٤: سورة الطور آية) ٤(
 . ٢٤: سورة الطور آية) ٥(
 . ٢٥: سورة الطور آية) ٦(
 . ٢٦: سورة الطور آية) ٧(
 . ٢٦: سورة الطور آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٥ 

]٢٧ [}   ∅ yϑ sù ª!$# $ uΖøŠn= tã { )باملغفرة، )١ ،}  $ oΨ9s% uρ uρ z># x‹tã ÏΘθ ßϑ ¡¡9$# ∩⊄∠∪ { )٢( ،

 .عذاب النار: قال الكليب
 .سم من أمساء جهنمالسموم ا: وقال احلسن

]٢٨ [}  $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ∅ ÏΒ ã≅ ö6 s% { )يف الدنيا )٣ ،}  çνθ ãã ô‰tΡ ( { )خنلص له )٤ ،

çµ…  {العبادة،  ¯ΡÎ) { )بفتح األلف، أي ألنه أو بأنه) أنه( ، قرأ أهل املدينة والكسائي)٥. 

uθ  {وقرأ اآلخرون بالكسر على االستئناف،  èδ •y9 ø9$# { )اللطيف: ، قال ابن عباس)٦. 

ÞΟŠ  {الصادق فيما وعد :  الضحاكوقال Ïm §9$# ∩⊄∇∪ { )٧(. 

]٢٩ [}  öÅe2 x‹sù { )يا حممد بالقرآن أهل مكة )٨ ،}  !$ yϑ sù |MΡr& ÏM yϑ ÷èÏΖÎ/ 

y7 În/u‘ { )برمحته وعصمته، )٩ ،}  9Ïδ% s3Î/ { )تبتدع القرآن وخترب مبا يف غد من غري )١٠ ،

Ÿω  {وحي،  uρ Aβθ ãΖøgxΧ ∩⊄∪ { )نزلت يف الذين اقتسموا عقاب مكة يرمون رسول )١١ ،

 . بالكهانة والسحر واجلنون والشعر اهللا

                                                 
 . ٢٧: سورة الطور آية) ١(
 . ٢٧: سورة الطور آية) ٢(
 . ٢٨: سورة الطور آية) ٣(
 . ٢٨: يةسورة الطور آ) ٤(
 . ٢٨: سورة الطور آية) ٥(
 . ٢٨: سورة الطور آية) ٦(
 . ٢٨: سورة الطور آية) ٧(
 . ٢٩: سورة الطور آية) ٨(
 . ٢٩: سورة الطور آية) ٩(
 . ٢٩: سورة الطور آية) ١٠(
 . ٢٩: سورة الطور آية) ١١(
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]٣٠ [}  ÷Πr& tβθä9θ à)tƒ { )بل يقولون يعين هؤالء املقتسمني اخلراصني)١ ،. 

}  ÖÏã$ x© { )أي هو شاعر، )٢ ،}  ßÈ −/utĪΡ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ ÈβθãΖyϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )حوادث )٣ ،

وأَنَّ أََباُه الدهر وصروفه فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء، ويتفرق أصحابه 
مات شابا وحنن نرجو أن يكون موته كموت أبيه، واملنون يكون مبعىن الدهر ويكون مبعىن 

 .املوت، مسيا بذلك ألهنما يقطعان األجل

]٣١ [}  ö≅ è% (#θ ÝÁ −/ts? { )انتظروا يب املوت، )٤ ،}  ’ ÎoΤÎ* sù Νä3yè tΒ š∅ ÏiΒ tÅÁ În/utIßϑ ø9$# 

 .، من املنتظرين حىت يأيت أمر اهللا فيكم فتعذبوا يوم بدر بالسيف)٥( } ∪⊆⊃∩

 ...قوله تعاىل أَْم َتأُْمُرُهْم أَْحلَاُمُهْم ِبَهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ
]٣٢ [}  ÷Πr& óΟèδ ããΒ ù's? Λàιßϑ≈ n= ÷nr& { )عقوهلم، )٦ ،}  !#x‹≈ pκÍ5 4 { )وذلك أن عظماء )٧ ،

معرفة احلق قريش كانوا يوصفون باألحالم والعقول، فأزرى اهللا بعقوهلم حني مل تتم هلم 
Πöθ×  {، بل هم، )٨( } Πr& öΝèδ÷  {من الباطل،  s% tβθäî$ sÛ ∩⊂⊄∪ { )٩(. 

                                                 
 . ٣٠: سورة الطور آية) ١(
 . ٣٠: سورة الطور آية) ٢(
 . ٣٠: سورة الطور آية) ٣(
 . ٣١: سورة الطور آية) ٤(
 . ٣١: سورة الطور آية) ٥(
 . ٣٢: سورة الطور آية) ٦(
 . ٣٢: سورة الطور آية) ٧(
 . ٣٢: سورة الطور آية) ٨(
 . ٣٢: سورة الطور آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٧ 

]٣٣ [}  ÷Πr& tβθ ä9θ à)tƒ …ã& s!§θ s)s? 4 { )أي ختلق القرآن من تلقاء نفسه، والتقول)١ ، :

 t/ ω≅  {تكلف القول، وال يستعمل ذلك إال يف الكذب وليس األمر كما زعموا، 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪ { )بالقرآن استكبارا)٢ ،. 

θ#)  {:  احلجة فقالمث ألزمهم] ٣٤[ è?ù'u‹ù= sù ;]ƒ Ï‰pt ¿2 ÿÏ& Î#÷WÏiΒ { )أي مثل القرآن يف )٣ ،

β  {نظمه وحسن بيانه،  Î) (#θ çΡ% x. šÏ% Ï‰≈  .له من تلقاء نفسه، أن حممدا تقو)٤( } ∪⊇⊃∩ ¹|

]٣٥ [}  ÷Πr& (#θà)Î= äz ôÏΒ Îöxî >ó x« { )من غري رب، ومعناه: ، قال ابن عباس)٥ :

أخلقوا من غري شيء خلقهم فوجدوا بال خالق، وذلك مما ال جيوز أن يكون، ألن تعلق 
السم، فال بد له من خالق، فإن أنكروا اخلالق مل جيز أن يوجدوا اخللق باخلالق من ضرورة ا

Πr& ãΝèδ šχθ÷  {بال خالق،  à)Î=≈y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ { )ألنفسهم ذلك يف البطالن أشد، ألن ما ال )٦ ،

 .وجود له كيف خيلق
بأن هلم خالقا فليؤمنوا به، ذكر هذا املعىن أبو فإذا بطل الوجهان قامت احلجة عليهم 

 .سليمان اخلطايب
 .معناه أخلقوا باطال ال حياسبون وال يؤمرون؟: قال الزجاج

أخلقوا عبثا وتركوا سدى ال يؤمرون وال ينهون، فهو كقول : وقال ابن كيسان
ال جيب القائل فعلت كذا وكذا من غري شيء، أي لغري شيء، أم هم اخلالقون ألنفسهم ف

 عليهم هللا أمر؟
                                                 

 . ٣٣: سورة الطور آية) ١(
 . ٣٣: سورة الطور آية) ٢(
 . ٣٤: سورة الطور آية) ٣(
 . ٣٤: سورة الطور آية) ٤(
 . ٣٥:  سورة الطور آية)٥(
 . ٣٥: سورة الطور آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٨ 

]٣٦ [}  ÷Πr& (#θà)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 4 { )فيكونوا هم اخلالقني، ليس األمر )١ ،

≅  {كذلك،  t/ ω tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊂∉∪ { )٢(. 

]٣٧ [}  ÷Πr& öΝèδy‰ΖÏã ß É!#t“ yz y7În/u‘ { )يعين النبوة: ، قال عكرمة)٣. 

 أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعوهنا حيث شاءوا؟: قال مقاتل

Πr& ãΝèδ tβρãÏÜø‹kÁ÷  {خزائن املطر والرزق، : قال الكليب ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ { )املسلطون )٤ ،

 .أرباب قاهرون فال يكونوا حتت أمر وهني، ويفعلون ما شاءوا: اجلبارون، قال عطاء

]٣٨ [}  ÷Πr& öΝçλm; ÒΟ̄= ß™ { )مرقى ومصعد إىل السماء، )٥ ،}  tβθãè Ïϑ tG ó¡o„ ÏµŠ Ïù ( { )٦( ،

öΝä3¨Ψ  {: أي يستمعون عليه الوحي، كقوله t7Ïk= |¹ _{uρ ’ Îû Æíρä‹ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# { )أي عليها، )٧ 

أي أهلم سلم يرتقون به إىل السماء، فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق 
=ÏNù'u‹ù  {بالوحي، فهم متمسكون به كذلك؟  sù Νßγ ãèÏϑ tFó¡ãΒ { )وا ذلك، ـ، إن ادع)٨}  

9≈ sÜù= Ý¡Î0 AÎ7•Β ∩⊂∇∪ { )حبجة بينة)٩ ،. 

                                                 
 . ٣٦: سورة الطور آية) ١(
 . ٣٦: سورة الطور آية) ٢(
 . ٣٧: سورة الطور آية) ٣(
 . ٣٧: سورة الطور آية) ٤(
 . ٣٨: سورة الطور آية) ٥(
 . ٣٨: سورة الطور آية) ٦(
 . ٧١: سورة طه آية) ٧(
 . ٣٨: سورة الطور آية) ٨(
 . ٣٨: ور آيةسورة الط) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٣٩ 

]٣٩ [}  ÷Πr& ã& s! àM≈oΨ t7ø9$# ãΝä3s9uρ tβθ ãΖt6 ø9$# ∩⊂∪ { )يهم حني جعلوا هللا ما ، هذا إنكار عل)١

óΟÎγ  {: يكرهون، كقوله ÏFøtG ó™ $$ sù y7 În/tÏ9r& ßN$ uΖt6 ø9$# ÞΟßγ s9uρ šχθãΖt6 ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٢(. 

]٤٠ [}  ÷Πr& óΟßγ è= t↔ ó¡n@ #\ô_ r& { )جعال على ما جئتهم به ودعوهتم إليه من الدين، )٣ ،

}  Νßγ sù ÏiΒ 5Θtøó ¨Β tβθ è= s)÷W•Β ∩⊆⊃∪ { )أثقلهم ذلك الغرم الذي تسأهلم، فمنعهم ذلك عن )٤ ،

 .اإلسالم

]٤١ [}  ÷Πr& ÞΟèδ y‰Ψ Ïã Ü=ø‹tó ø9$# { )أي علم ما غاب عنهم حىت علموا أن ما خيربهم )٥ ،

 .الرسول من أمر القيامة والبعث باطل

ßÈ  {: هذا جواب لقوهلم: وقال قتادة −/utĪΡ Ïµ Î/ |=÷ƒ u‘ ÈβθãΖyϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )ل، يقو)٦ :

ôΜßγ  { ميوت قبلهم؟  أعندهم علم الغيب حىت علموا أن حممدا sù tβθ ç7çFõ3tƒ ∩⊆⊇∪ { )٧( ،

 للرجلني اللذين  فهم يكتبون أي حيكمون، والكتاب احلكم، قال النيب: قال القتييب
معناه : ، أي حبكم اهللا، وقال ابن عباس)٨( } أقضى بينكما بكتاب اهللا {: ختاصما إليه

 .أم عندهم اللوح احملفوظ فهم يكتبون ما فيه وخيربون الناس به؟

                                                 
 . ٣٩: سورة الطور آية) ١(
 . ١٤٩: سورة الصافات آية) ٢(
 . ٤٠: سورة الطور آية) ٣(
 . ٤٠: سورة الطور آية) ٤(
 . ٤١: سورة الطور آية) ٥(
 . ٣٠: سورة الطور آية) ٦(
 . ٤١: سورة الطور آية) ٧(
،النسائي آداب القضاة )١٤٣٣(،الترمذي احلدود )١٦٩٨(،مسلم احلدود )٢٥٤٩(البخاري الصلح ) ٨(

،مالك احلدود )٤/١١٥(،أمحد )٢٥٤٩(،ابن ماجه احلدود )٤٤٤٥(،أبو داود احلدود )٥٤١١(
 ). ٢٣١٧(،الدارمي احلدود )١٥٥٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٠ 

]٤٢ [}  ÷Πr& tβρ ß‰ƒ Ìãƒ #Y‰øŠx. ( { )مكرا بك ليهلكوك)١ ، ،}  t Ï% ©!$$ sù (#ρ ãxx. ç/èφ 

tβρ ß‰‹Å3yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )أي هم اجملزيون بكيدهم يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم، وحييق )٢ ،

 .مكرهم هبم، وذلك أهنم مكروا به يف دار الندوة فقتلوا ببدر

]٤٣ [}  ÷Πr& öΝçλm; îµ≈s9Î) çöxî «!$# 4 { )يرزقهم وينصرهم، )٣ ،}  z≈ ys ö6 ß™ «!$# $ ¬Η xå 

tβθ ä.Îô³ç„ ∩⊆⊂∪ { )لمة استفهام وليس ما يف هذه السورة من ذكر أم ك: ، قال اخلليل)٤

 .بعطف

]٤٤ [}  β Î)uρ (#÷ρ ttƒ $ Zó¡Ï. { )قطعة، )٥ ،}  zÏiΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# $ VÜÏ%$ y™ { )هذا جواب )٦ ،

™ñÝÉ)ó  {: ملقوهل r'sù $ uΖøŠn= tã $ Z|¡Ï. zÏiΒ Ï!$ yϑ لو عذبناهم بسقوط بعض من :  يقول)٧( } 9$#¡¡

θ#)  {السماء عليهم مل ينتهوا عن كفرهم،  ä9θ à)tƒ { )ذا ـ، ملعاندهتم ه)٨}  Ò>$ ys y™ 

×Πθ ä.ö̈Β ∩⊆⊆∪ { )بعضه على بعض يسقينا)٩ ،. 

]٤٥ [}  öΝèδ ö‘ x‹sù 4®L ym (#θà)≈ n= ãƒ { )يعاينوا، )١٠ ،}  ãΝßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# ÏµŠÏù tβθ à)yè óÁãƒ 

 .، ميوتون، أي حىت يعاينوا املوت)١( } ∪∋⊇∩
                                                 

 . ٤٢: سورة الطور آية) ١(
 . ٤٢: سورة الطور آية) ٢(
 . ٤٣: سورة الطور آية) ٣(
 . ٤٣: سورة الطور آية) ٤(
 . ٤٤: سورة الطور آية) ٥(
 . ٤٤: سورة الطور آية) ٦(
 . ١٨٧: سورة الشعراء آية) ٧(
 . ٤٤: سورة الطور آية) ٨(
 . ٤٤: سورة الطور آية) ٩(
 . ٤٥: سورة الطور آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤١ 

]٤٦ [}  tΠöθ tƒ Ÿω  Í_ øó ãƒ öΝåκ÷]tã öΝèδ ß‰ø‹x. $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ öΝèδ tβρç|ÇΖãƒ ∩⊆∉∪ { )أي ال ينفعهم )٢ ،

 .كيدهم يوم املوت وال مينعهم من العذاب مانع

]٤٧ [}  ¨β Î)uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ßϑ n= sß { )كفروا، )٣ ،}  $ \/# x‹tã tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ { )أي عذابا )٤ ،

 .يف الدنيا قبل عذاب اآلخرة
 .يعين القتل يوم بدر: قال ابن عباس
 .هو اجلوع والقحط سبع سنني: وقال جماهد

 .هو عذاب القرب: وقال الرباء بن عازب
}  £Å3≈ s9uρ öΝèδ usYø.r& Ÿω tβθ çΗ s>ôè tƒ ∩⊆∠∪ { )أن العذاب نازل هبم)٥ ،. 

]٤٨ [}  ÷É9 ô¹ $#uρ È/õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ { )ي حكمنا عليهم، ، إىل أن يقع هبم العذاب الذ)٦

}  y7 ¯ΡÎ* sù $ oΨÏ⊥ ãŠôã r'Î/ ( { )نرى ما يعمل بك: ، أي مبرأى منا قال ابن عباس)٧. 

 .معناه أنك حبيث نراك وحنفظك فال يصلون إىل مكروهك: وقال الزجاج

}  ôx Îm7y™ uρ Ï‰÷Κ pt ¿2 y7 În/u‘ tÏm ãΠθ à)s? ∩⊆∇∪ { )قال سعيد بن جبري وعطاء أي قل حني )٨ ،

سبحانك اللهم وحبمدك، فإن كان اجمللس خريا ازددت إحسانا، وإن : تقوم من جملسك
 .كان غري ذلك كان كفارة له

                                                                                                                                            
 . ٤٥: سورة الطور آية) ١(
 . ٤٦: سورة الطور آية) ٢(
 . ٤٧: سورة الطور آية) ٣(
 . ٤٧: سورة الطور آية) ٤(
 . ٤٧: سورة الطور آية) ٥(
 . ٤٨: سورة الطور آية) ٦(
 . ٤٨: سورة الطور آية) ٧(
 . ٤٨: سورة الطور آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٢ 

 .معناه صل هللا حني تقوم من مقامك: عاىل عنهماوقال ابن عباس رضي اهللا ت
سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك : وقال الضحاك والربيع، إذا قمت إىل الصالة فقل

 .امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
 .هو ذكر اهللا باللسان حني تقوم من الفراش إىل أن يدخل يف صالته: وقال الكليب

]٤٩ [}  zÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# çµós Îm7|¡sù { )يعين صالة املغرب : ، أي صل له، قال مقاتل)١

 .والعشاء

}  t≈ t/÷ŠÎ) uρ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩⊆∪ { )يعين ركعتني قبل صالة الفجر، وذلك حني تدبر )٢ ،

 .الصبح، هذا قول أكثر املفسرينالنجوم أي تغيب بضوء 
 .هو فريضة صالة الصبح: وقال الضحاك

                                                 
 . ٤٩: سورة الطور آية) ١(
 . ٤٩: سورة الطور آية) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٣ 

 سورة النجم) ٥٣(
 ...قوله تعاىل َوالنَّْجِم ِإذَا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما غََوى

] ١ [}  ÉΟôf ¨Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ { )الواليب والعويف  يف رواية-، قال ابن عباس )١ - :

هي جنوم السماء كلها حني : يعين الثريا إذا سقطت وغابت، وهويه مغيبه، وقال جماهد
جنم : تغرب، لفظه واحد ومعناه اجلمع؟ مسي الكوكب جنما لطلوعه، وكل طالع جنم يقال

 .السن والقرن والنبت إذا طلع
املراد بالنجم : وقيلما ترمى هبا الشياطني عند استراقهم السمع، : عن ابن عباس

: تنجيما، واملفرق: القرآن مسي جنما؛ ألنه نزل جنوما متفرقة يف عشرين سنة، ومسي التفريق
 .الرتول من أعلى إىل أسفل: منجما، واهلوى

$  {: وجواب القسم قوله] ٣، ٢[ tΒ ¨≅|Ê ö/ä3ç7Ïm$ ا ضل  م ، يعين حممدا)٢( } ¹|

$  {عن طريق اهلدى،  tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; ، يعين باهلوى يريد ال )٣( } ∪⊃∩ #$

 . يقول القرآن من تلقاء نفسه إن حممدا: يتكلم بالباطل، وذلك أهنم قالوا

]٤ [}  ÷β Î) uθ èδ { )رآن، ـالق: لـ، ما نطقه يف الدين، وقي)٤}  ω Î) Ö ór uρ 4 yrθãƒ 

 .، يعين وحي من اهللا يوحى إليه)٥( } ∪⊇∩

]٥ [}  …çµ uΗ©>tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“ uθ à)ø9$# ∩∈∪ { )وهو جربيل، والقوى مجع القوة)٦ ،. 

]٦ [}  ρ èŒ ;ο §ÏΒ { )قوة وشدة يف خلقه، يعين جربيل)١ ،. 
                                                 

 . ١: سورة النجم آية) ١(
 . ٢: سورة النجم آية) ٢(
 . ٣ ، ٢: سورة النجم اآليتان ) ٣(
 . ٤: سورة النجم آية) ٤(
 . ٤: سورة النجم آية) ٥(
 . ٥: رة النجم آيةسو) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٤ 

 .ذو مرة يعين ذو منظر حسن: قال ابن عباس
 .ذو خلق طويل حسن: وقال قتادة

}  3“ uθ tG ó™ $$ sù ∩∉∪ { )يعين جربيل)٢ ،. 

]٧ [}  uθ èδ uρ { )يعين حممدا)٣ ، استوى جربيل وحممد عليهما :  ومعىن اآلية

$$}È,èùW  {السالم ليلة املعراج،  Î/ 4’n?ôã F{$# ∩∠∪ { )مطلع الشمس، ، وهو أقصى الدنيا عند )٤

فاستوى يعين جربيل، وهو كناية عن جربيل أيضا، أي قام يف صورته اليت خلقه اهللا، : وقيل
$ ΝèO§  {وهو باألفق األعلى  tΡyŠ 4’̄< y‰tFsù ∩∇∪ { )٥(. 

% }  tβ قوله] ٩، ٨[ s3sù z>$ s% È ÷y™ öθ s% ÷ρ r& 4’oΤ÷Šr& ∩∪ { )اختلفوا يف معناه، فقيل)٦ ، :

مث دنا جربيل بعد استوائه باألفق األعلى من األرض، فتدىل فرتل إىل : جربيل فمعىن اآلية
 من  ا اهللاـمث دن:  فكان منه قاب قوسني أو أدىن، بل أدىن، وقال آخرون حممد
دنا جربيل من : سني أو أدىن، وقال جماهد فتدىل، فقرب منه حىت كان قاب قو دـحمم
 .ربه

 من ربه فتدىل فأهوى للسجود، فكان منه قاب قوسني  دنا حممد: وقال الضحاك
قَاَب قَْوَسْيِن أي قدر قوسني، والقاب والقيب، والقاد والقيد عبارة : أو أدىن، ومعىن قوله
 مقدار  وبني حممدما يرمى به، فأخرب أنه كان بني جربيل : عن املقدار، والقوس

 .قوسني

                                                                                                                                            
 . ٦: سورة النجم آية) ١(
 . ٦: سورة النجم آية) ٢(
 . ٧: سورة النجم آية) ٣(
 . ٧: سورة النجم آية) ٤(
 . ٨: سورة النجم آية) ٥(
 . ٩: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٥ 

]١٠ [}  # yr ÷ρ r'sù { )ى اهللا، ـ أي أوح)١}  4’n< Î) Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4 yr÷ρ r& ∩⊇⊃∪ { )٢( ،

 أوحى إليه ربه عز  ما  قال ابن عباس، معناه أوحى جربيل إىل رسول اهللا دـحمم
 .وجل

$ †öΝs9r& x8ô‰Égs  {: أوحى إليه: قال سعيد بن جبري VϑŠ ÏKtƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ { )إىل قوله )٣ 

$  {: تعاىل uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8tø.ÏŒ ∩⊆∪ { )ة حمرمة على األنبياء حىت أوحى إليه أن اجلن: ، وقيل)٤

 .تدخلها أنت، وعلى األمم حىت تدخلها أمتك

]١١ [}  $ tΒ z> x‹x. ßŠ# xσàø9$# $ tΒ #“ r&u‘ ∩⊇⊇∪ { )ما كذب بتشديد : ، قرأ أبو جعفر)٥

، وقرأ  ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه وحققه ما كذب قلب حممد: الذال، أي
كذبه إذا :  الذي رأى، بل صدقه، يقال اآلخرون بالتخفيف، أي ما كذب فؤاد حممد

ما كذب الفؤاد فيما رأى، واختلفوا يف : قال له الكذب، وصدقه إذا قال له الصدق، جمازه
 .هو اهللا عز وجل: رأى جربيل، وقال آخرون: الذي رآه، فقال قوم

جعل بصره يف فؤاده فرأى بفؤاده، وهو قول : ممث اختلفوا يف معىن الرؤية فقال بعضه
 .ابن عباس، وذهب مجاعة إىل أنه رآه بعينه

]١٢ [}  …çµ tΡρ ã≈ yϑ çFsùr& 4’ n?tã $ tΒ 3“ ttƒ ∩⊇⊄∪ { )قرأ محزة والكسائي )٦ ،

مريت الرجل : العرببفتح التاء بال ألف، أي أفتجحدونه، تقول ) أفتمرونه( :ويعقوب

                                                 
 . ١٠: سورة النجم آية) ١(
 . ١٠: سورة النجم آية) ٢(
 . ٦: سورة الضحى آية) ٣(
 . ٤: سورة الشرح آية) ٤(
 . ١١: سورة النجم آية) ٥(
 . ١٢: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٦ 

باأللف وضم التاء، على معىن أفتجادلونه ) أفتمارونه( :حقه إذا جحدته، وقرأ اآلخرون
 .صف لنا بيت املقدس: على ما يرى، وذلك أهنم جادلوه حني أسري به، فقالوا

]١٣ [}  ô‰s)s9uρ çν#uu‘ »' s!÷“ tΡ 3“ t÷z é& ∩⊇⊂∪ { )يعين رأى جربيل يف صورته اليت خلق )١ ،

 .عليه نازال من السماء نزلة أخرى
 .وذلك أنه رآه يف صورته مرتني، مرة يف األرض ومرة يف السماء

]١٤ [}  y‰ΖÏã Íο u‘ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ { )وعلى قول ابن عباس معىن)٢ ،. 

}  »' s!÷“ tΡ 3“ t÷z é& ∩⊇⊂∪ { )هو أنه كانت للنيب)٣   عرجات يف تلك الليلة ملسألته 

التخفيف من أعداد الصلوات، فيكون لكل عرجة نزلة، فرأى ربه يف بعضها، والسدرة 
 .سدرة املنتهى ألنه إليها ينتهي علم اخللق: شجرة النبق، وقيل هلا

]١٥ [}  $ yδ y‰ΨÏã èπ ¨Ζy_ #“ uρ ù'pRùQ$# ∩⊇∈∪ { )جنة املأوى جنة : ، قال عطاء عن ابن عباس)٤

 .يأوي إليها جربيل واملالئكة
 .تأوي إليها أرواح الشهداء: وقال مقاتل والكليب

]١٦ [}  øŒÎ)  y´ øó tƒ nο u‘ ô‰Åb¡9$# $ tΒ 4 y´ øó tƒ ∩⊇∉∪ { )فراش من ذهب، : ، قال ابن مسعود)٥

غشيها نور : من الطيور، وعن احلسن قال: تغشاها املالئكة وقال السدي: وقال مقاتل
 .رب العزة فاستنارت

]١٧ [}  $ tΒ sø# y— ç|Çt7ø9$# $ tΒ uρ 4 xö sÛ ∩⊇∠∪ { )ل بصر النيب، أي ما ما)١  ميينا وال 

 .مشاال وما طغى، أي ما جاوز ما رأى
                                                 

 . ١٣: سورة النجم آية) ١(
 . ١٤: سورة النجم آية) ٢(
 . ١٣: سورة النجم آية) ٣(
 . ١٥: سورة النجم آية) ٤(
 . ١٦: سورة النجم آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٧ 

 .ما جاوز ما أمر به وهذا وصف أدبه يف ذلك املقام إذ مل يلتفت جانبا: وقيل

]١٨ [}  ô‰s)s9 3“ r&u‘ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u Ïµ În/u‘ #“ uö9 ä3ø9$# ∩⊇∇∪ { )ت العظام، يعين اآليا)٢. 

 .أراد ما رأى تلك الليلة يف مسريه وعوده: وقيل

ãΛä  {: قوله] ١٩[ ÷ƒ utsùr& |M≈̄=9$# 3“ ¨“ãè ø9$#uρ ∩⊇∪ { )هذه أمساء أصنام اختذوها آهلة )٣ ،

 .يعبدوهنا

]٢٠ [}  nο 4θ uΖtΒ uρ { )بيت : هي خلزاعة كانت بقديد، وقال ابن زيد:  قال قتادة)٤

 .كان باملشلل يعبده بنو كعب
 .مناة صنم هلذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة: قال الضحاك
الالت والعزى ومناة أصنام من حجارة كانت يف جوف الكعبة : وقال بعضهم
sπ  {: يعبدوهنا، وأما قوله sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$# ∩⊄⊃∪ { )فالثالثة نعت ملناة أي الثالثة للصنمني )٥ ،

أفرأيتم أخربونا أيها الزاعمون أن الالت والعزى ومناة بنات اهللا، : يف الذكر، ومعىن اآلية
 .تعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا

!%©.ãΝä3s9r& ãx  {: فقال اهللا تعاىل منكرا عليهم] ٢٢، ٢١[ $# ã&s!uρ 4 s\ΡW{$# ∩⊄⊇∪ y7ù= Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% 

#“ u”ÅÊ ∩⊄⊄∪ { )أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم ما : ، قال ابن عباس وقتادة)٦

 .تكرهون ألنفسكم
 .ءقسمة عوجا: قال جماهد ومقاتل

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة النجم آية) ١(
 . ١٨: سورة النجم آية) ٢(
 . ١٩: سورة النجم آية) ٣(
 . ٢٠: سورة النجم آية) ٤(
 . ٢٠: سورة النجم آية) ٥(
 . ٢٢ ، ٢١: سورة النجم اآليتان ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٨ 

 .غري معتدلة: وقال احلسن

]٢٣ [}  ÷β Î) }‘Ïδ { )ما هذه األصنام، )١ ،}  Hω Î) Ö!$ oÿ ôœ r& !$ yδθßϑ çG ø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& /ä.äτ !$ t/# uuρ !$ ¨Β 

tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 { )حجة وبرهان مبا تقولون إهنا آهلة، مث رجع إىل اخلرب بعد )٢ ،

βÎ) tβθ  {: املخاطبة فقال ãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £©à9$# { )يف قوهلم إهنا آهلة، )٣ ،}  $ tΒ uρ “ uθ ôγ s? ß§àΡF{$# 

s9uρ Νèδ(ô‰s  {، وهو ما زين هلم الشيطان، )٤( } ) u!% y` ÏiΒ ãΝÍκÍh5§‘ #“ y‰çλù; ، البيان )٥( } ∪⊃⊅∩ #$

 .بالكتاب والرسول أهنا ليست بآهلة، وأن العبادة ال تصلح إال هللا الواحد القهار

]٢٤ [}  ÷Πr& Ç≈ |¡Σ M∼Ï9 $ tΒ 4 ©_ yϑ s? ∩⊄⊆∪ { )لكافر أن له ما يتمىن ويشتهي من ، أيظن ا)٦

 .شفاعة األصنام

]٢٥ [}  ¬T sù äο tÅz Fψ$# 4’ n<ρ W{$#uρ ∩⊄∈∪ { )ليس كما ظن الكافر ومتىن، بل هللا اآلخرة )٧ ،

 .واألوىل ال ميلك أحد فيهما شيئا إال بإذنه

]٢٦ [}  * /x.uρ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ، ممن يعبدهم هؤالء الكفار ويرجون )٨( } 9$#¡¡

Ÿω   {شفاعتهم عند اهللا،  Í_ øóè? öΝåκçJ yè≈ xx© $ º↔ ø‹x© ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒù'tƒ ª!$# { )يف الشفاعة، )٩ ،

}  yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌötƒ uρ ∩⊄∉∪ { )أي من أهل التوحيد)١ ،. 
                                                 

 . ٢٣: سورة النجم آية) ١(
 . ٢٣: سورة النجم آية) ٢(
 . ٢٣: سورة النجم آية) ٣(
 . ٢٣: سورة النجم آية) ٤(
 . ٢٣: سورة النجم آية) ٥(
 . ٢٤: سورة النجم آية) ٦(
  .٢٥: سورة النجم آية) ٧(
 . ٢٦: سورة النجم آية) ٨(
 . ٢٦: سورة النجم آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٤٩ 

شفاعتهم : ع الكناية يف قوله ومج يريد ال تشفع املالئكة إال ملن: قال ابن عباس
$  {: َوكَْم ِمْن َملٍَك، الكثرة فهو كقوله: وامللك واحد ألن املراد من قوله yϑ sù Οä3ΖÏΒ ôÏiΒ 

>‰tnr& çµ÷Ζtã t Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ { )٢(. 

 ...َرِة لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَىقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ِبالْآِخ
]٢٧ [}  ¨βÎ) t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ tβθ ‘ϑ |¡ãŠs9 sπ s3Í×¯≈ n= pRùQ$# sπ u‹Ïϑ ó¡n@ 4 s\ΡW{$# ∩⊄∠∪ { )أي )٣ ،

 .إهنم بنات اهللا: ة األنثى حني قالوابتسمي

]٢٨ [}  $ tΒ uρ Μ çλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ ( { )معناه ما يستيقنون أهنم إناث، : ، قال مقاتل)٤

}  β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ω Î) £©à9$# ( ¨βÎ)uρ £©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,pt ø: $# $ \↔ ø‹x© ∩⊄∇∪ { )واحلق مبعىن العلم )٥ ،

 .أي ال يقوم الظن مقام العلم
 .احلق مبعىن العذاب، أي أظنهم ال ينقذهم من العذاب: وقيل

]٢٩ [}  óÚÌôã r'sù tã ̈Β 4’̄< uθ s? tã $ tΡÌø.ÏŒ { )يعين القرآن)٦ ،. 

óΟs9uρ ÷ŠÌãƒ ωÎ) nο  {اإلميان، : وقيل 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊄∪ { )٧(. 

y7  {: مث صغر رأيهم، فقال] ٣٠[ Ï9≡sŒ Οßγ äó n= ö7tΒ zÏiΒ ÄΝù= Ïèø9$# 4 { )أي ذلك هناية )٨ ،

 .علمهم وقدر عقوهلم أن آثروا الدنيا على اآلخرة
                                                                                                                                            

 . ٢٦: سورة النجم آية) ١(
 . ٤٧: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٢٧: سورة النجم آية) ٣(
 . ٢٨: سورة النجم آية) ٤(
 . ٢٨: سورة النجم آية) ٥(
 . ٢٩: سورة النجم آية) ٦(
 . ٢٩: سورة النجم آية) ٧(
 . ٣٠: سورة النجم آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٠ 

م أن املالئكة بنات اهللا، وأهنا تشفع هلم فاعتمدوا مل يبلغوا من العلم إال ظنه: وقيل
 .على ذلك وأعرضوا عن القرآن

}  ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ãΝn= ÷ær& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î7y™ uθ èδ uρ ÞΟn= ÷ær& Çyϑ Î/ 3“ y‰tF÷δ ، أي هو )١( } ∪⊂⊃∩ #$

 .عامل بالفريقني فيجازيهم

]٣١ [}  ¬!uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )وهذا معترض بني اآلية األوىل )٢ ،

“y  {: وبني قوله Ì“ ôf u‹Ï9 t Ï% ©!$# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& $ yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå { )متعلق ) ليجزي( :، فالالم يف قوله)٣

مبعىن اآلية األوىل، ألنه إذا كان أعلم هبم جازى كال مبا يستحقه، الذين أساءوا أي 
“y  {أشركوا مبا عملوا من الشرك،  Ì“ øgs† uρ t Ï% ©!$# (#θãΖ|¡ôm r&  o_ ó¡çt ø: $$ Î/ ∩⊂⊇∪ { )وحّدوا رهبم )٤ ،

: باحلسىن باجلنة، وإمنا يقدر على جمازاة احملسن واملسيء إذا كان كثري امللك، ولذلك قال
}  ¬!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )٥(. 

t  {: مث وصفهم فقال] ٣٢[ Ï% ©!$# tβθç7Ï⊥ tG øgs† uÈ∝ ¯≈ t6 x. ÉΟøO M}$# |·Ïm≡uθ xø9$#uρ ω Î) zΝuΗ ©>9$# 4 { )٦( ،

من الكبائر والفواحش، : هذا استثناء صحيح، واللمم: اختلفوا يف معىن اآلية، فقال قوم
إال أن يلم بالفاحشة مرة مث يتوب، ويقع الوقعة مث ينتهي، وأصل اللمم : ومعىن اآلية

 .ن له إعادة وال إقامة عليهواإلملام ما يعمله اإلنسان احلني بعد احلني، وال يكو
هذا استثناء منقطع جمازه لكن اللمم، ومل جيعلوا اللمم من الكبائر : وقال آخرون

هو ما سلف يف اجلاهلية فال يؤاخذهم اهللا : والفواحش، مث اختلفوا يف معناه، فقال بعضهم

                                                 
 . ٣٠:  سورة النجم آية)١(
 . ٣١: سورة النجم آية) ٢(
 . ٣١: سورة النجم آية) ٣(
 . ٣١: سورة النجم آية) ٤(
 . ٣١: سورة النجم آية) ٥(
 . ٣٢: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥١ 

، وقال هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا: به، وقال بعضهم
اللمم على وجهني كل ذنب مل يذكر اهللا عليه حدا يف الدنيا وال عذابا يف اآلخرة : الكليب

الذنب : فلذلك الذي تكفره الصلوات ما مل يبلغ الكبائر والفواحش، والوجه اآلخر هو
 .العظيم يلم به املسلم املرة بعد املرة فيتوب منه

 .ي خطرهو ما مل على القلب أ: وقال سعيد بن املسيب
اللمم النظرة من غري تعمد فهو مغفور، فإن أعاد النظر فليس : وقال احلسني بن الفضل

 .بلمم وهو ذنب

}  ¨β Î) y7 −/u‘ ßìÅ™≡uρ Íο tÏøó yϑ ø9$# 4 { )ك وتاب، مت الكالم ملن فعل ذل: ، قال ابن عباس)١

uθ  {: ههنا، مث قال èδ ÞΟn= ÷ær& ö/ä3Î/ øŒÎ) /ä.r't±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# { )خلق أباكم آدم من : ، أي)٢

_øŒÎ)uρ óΟçFΡr& ×π̈ΖÅ  {التراب،  r& { )مجع جنني، مسي جنينا الجتنانه يف البطن، )٣ ،}  ’Îû 

ÈβθäÜç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξsù (#þθ ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( { )ال متدحوها: ، قال ابن عباس)٤. 

علم اهللا من كل نفس ما هي صانعة وإىل ما هي صائرة، فال تزكوا : قال احلسن
uθ  {أنفسكم، فال تربؤها عن اآلثام وال متدحوها حبسن أعماهلا  èδ ÞΟn= ÷ær& Çyϑ Î/ #’ s+¨?$# 

 .، أي بر وأطاع وأخلص العمل هللا تعاىل)٥( } ∪⊅⊃∩

 }  |M قوله] ٣٣[ ÷ƒ utsùr& “ Ï%©!$# 4’̄< uθ s? ∩⊂⊂∪ { )نزلت يف الوليد بن املغرية، كان )٦ ،

 األشياخ وضللتهم؟ أتركت دين:  على دينه فعريه بعض املشركني، وقال قد اتبع النيب
                                                 

 . ٣٢: سورة النجم آية) ١(
 . ٣٢: سورة النجم آية) ٢(
 . ٣٢: سورة النجم آية) ٣(
 . ٣٢: سورة النجم آية) ٤(
 . ٣٢: النجم آيةسورة ) ٥(
 . ٣٣: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٢ 

إين خشيت عذاب اهللا فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إىل : قال
شركه أن يتحمل عنه عذاب اهللا، فرجع الوليد إىل الشرك وأعطى الذي عريه بعض ذلك 

 .أدبر عن اإلميان) أَفََرأَْيَت الَِّذي َتَولَّى(  املال الذي ضمن ومنعه متامه، فأنزل اهللا

]٣٤ [}  4‘sÜôã r&uρ { )صاحبه، )١ ،}  Wξ‹ Î= s% #“ y‰ø.r&uρ ∩⊂⊆∪ { )خبل بالباقي، ومعىن )٢ 

يعين قطع، وأصله من الكدية وهي حجر يظهر يف البئر مينع من احلفر، تقول : أكدى
 .وأجبل إذا بلغ يف احلفر الكدية واجلبلأكدى احلافر : العرب

]٣٥ [}  …çν y‰ΖÏã r& ÞΟù= Ïæ É=ø‹tó ø9$# uθ ßγ sù #“ ttƒ ∩⊂∈∪ { )ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه )٣ ،

 .يتحمل عنه عذابه

]٣٦ [}  ÷Πr& öΝs9 ù'¬6 t⊥ ãƒ { )مل خيرب، )٤ ،}  $ yϑ Î/ ’ Îû É#ßs ß¹ 4 y›θ ãΒ ∩⊂∉∪ { )يعين)٥ ، :

 .أسفار التوراة

]٣٧ [}  zΟŠ Ïδ≡tö/Î)uρ { )ويف صحف إبراهيم عليه السالم، )٦ ،}  “ Ï% ©!$# #’ ®ûuρ 

 .، متم وأكمل ما أمر به)٧( } ∪∠⊃∩

 .عمل مبا أمر به وبلغ رساالت ربه إىل خلقه: قال احلسن وسعيد بن جبري وقتادة
 .وىف مبا فرض عليه: قال جماهد
 .وىف رؤياه وقام بذبح ابنه: قال الربيع

                                                 
 . ٣٤: سورة النجم آية) ١(
 . ٣٤: سورة النجم آية) ٢(
 . ٣٥: سورة النجم آية) ٣(
 . ٣٦: سورة النجم آية) ٤(
 . ٣٦: سورة النجم آية) ٥(
 . ٣٧: سورة النجم آية) ٦(
 . ٣٧: سورة النجم آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٣ 

 .استكمل الطاعة: وقال عطاء اخلراساين
 .وىف سهام اإلسالم، والتوفية اإلمتام: ةوقال أبو العالي
 .وىف ميثاق املناسك: وقال الضحاك

ω  {: مث بني ما يف صحفهما فقال] ٣٨[ r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ø— Íρ 3“ t÷z é& ∩⊂∇∪ { )أي ال )١ ،

 .ريهاال تؤخذ نفس بإمث غ: حتمل نفس حاملة محل أخرى، ومعناه

]٣٩ [}  β r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ { )أي عمل كقوله)٢ ، :}  ¨β Î) 

ö/ä3u‹÷è y™ 4 ®L t±s9 ∩⊆∪ { )وهذا أيضا يف صحف إبراهيم وموسى)٣ ،. 

]٤٠ [}  ¨β r&uρ …çµ uŠ÷èy™ t∃ôθ y™ 3“ tãƒ ∩⊆⊃∪ { )من : ، يف ميزانه يوم القيامة، مأخوذة من)٤

 .أريته الشيء

]٤١ [}  §ΝèO çµ1t“ øgä† u!#t“ yf ø9$# 4’ nû÷ρ F{$# ∩⊆⊇∪ { )األكمل واألمت أي جيزي اإلنسان )٥ ،

 .جزيت فالنا سعيه وبسعيه:  يقالبسعيه،

]٤٢ [}  ¨β r&uρ 4’n< Î) y7În/u‘ 4‘pκtJΨ ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )أي منتهى اخللق ومصريهم إليه، وهو )٦ ،

 .جمازيهم بأعماهلم
 .منه ابتداء املنة وإليه انتهاء اآلمال: وقيل

                                                 
 . ٣٨: سورة النجم آية) ١(
 . ٣٩: آيةسورة النجم ) ٢(
 . ٤: سورة الليل آية) ٣(
 . ٤٠: سورة النجم آية) ٤(
 . ٤١: سورة النجم آية) ٥(
 . ٤٢: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٤ 

]٤٣ [}  …çµ ¯Ρr&uρ uθ èδ y7 ys ôÊ r& 4’ s5ö/r&uρ ∩⊆⊂∪ { )فهذا يدل على أن كل ما يعمله )١ ،

أضحك أهل اجلنة يف : اإلنسان فبقضائه وخلقه حىت الضحك والبكاء، قال جماهد والكليب
 .اجلنة، وأبكى أهل النار يف النار

 .أضحك األرض بالنبات، وأبكى السماء باملطر: وقال الضحاك
يعين فرح وأحزن، ألن الفرح جيلب الضحك، واحلزن جيلب : ال عطاء بن أيب مسلمق
 .البكاء

]٤٤ [}  …çµ ¯Ρr&uρ uθ èδ |N$ tΒ r& $ uŠôm r&uρ ∩⊆⊆∪ { )أي أمات يف الدنيا وأحيا للبعث)٢ ،. 

 .وقيل أمات اآلباء وأحيا األبناء
 .نكرة وأحيا املؤمن باملعرفةأمات الكافر بال: وقيل

 ...قوله تعاىل َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْيِن الذَّكََر َوالْأُْنثَى
]٤٥ [}  …çµ ¯Ρr&uρ t,n= y{ È ÷y_ ÷ρ ¨“9$# tx.©%! $# 4 s\ΡW{$#uρ ∩⊆∈∪ { )من كل حيوان)٣ ،. 

]٤٦ [}  ÏΒ >π xôÜœΡ #sŒÎ) 4 o_ ôϑ è? ∩⊆∉∪ { )أي تصب يف الرحم، يقال مىن الرجل )٤ ،

 .منيت الشيء إذا قدرته: تقدر، يقال: وأمىن وقيل
]٤٧ [}  ¨β r&uρ Ïµ ø‹n= tã nο r'ô±¨Ψ9$# 3“ t÷z W{$# ∩⊆∠∪ { )ثاين للبعث يوم القيامة، أي اخللق ال)٥. 

]٤٨ [}  …çµ ¯Ρr&uρ uθ èδ 4 o_øî r& 4 o_ø% r&uρ ∩⊆∇∪ { )أغىن الناس باألموال، : ، قال أبو صاحل)٦

 .أعطى القنية وأصول األموال وما يدخرونه بعد الكفاية: وأقىن أي
                                                 

 . ٤٣: سورة النجم آية) ١(
 . ٤٤: سورة النجم آية) ٢(
 . ٤٥: سورة النجم آية) ٣(
 . ٤٦: سورة النجم آية) ٤(
 . ٤٧: سورة النجم آية) ٥(
 . ٤٨: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٥ 

 .وال وأقىن باإلبل والبقر والغنمأغىن بالذهب والفضة وصنوف األم: قال الضحاك
 .أقىن أخدم: وقال قتادة واحلسن
 .أعطى فأرضى: أغىن وأقىن: وقال ابن عباس

 .أقىن أرضى مبا أعطى وقنع: قال جماهد ومقاتل
، وقال )يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر( :أقل، وقرأ: أكثر، وأقىن: أغىن: وقال ابن زيد

 .أقىن أفقر: األخفش
 . أولد:وقال ابن كيسان

]٤٩ [}  …çµ ¯Ρr&uρ uθ èδ Uu‘ 3“ t÷è Ïe±9$# ∩⊆∪ { )وهو كوكب خلف اجلوزاء وكانت )١ ،

 .خزاعة تعبدها

]٥٠ [}  ÿ…çµ ¯Ρr&uρ y7 n=÷δ r& #·Š% tæ 4’ n<ρW{$# ∩∈⊃∪ { )وا بريح صرصر ، وهم قوم هود أهلك)٢

 .فكان هلم عقب فكانوا عادا األخرى

]٥١ [}  (#yŠθ ßϑ rO uρ { )ة، ـ، وهم قوم صاحل أهلكهم اهللا بالصيح)٣}  !$ yϑ sù 4’ s+ö/r& 

 . منهم أحدا)٤( } ∪⊆∋∩

]٥٢ [}  tΠöθ s% uρ 8yθçΡ ÏiΒ ã≅ö6 s% ( { )ود ـل عاد ومثـ، أي أهلك قوم نوح من قب)٥

}  öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. öΝèδ zΝn= øßr& 4 xö ôÛr&uρ ∩∈⊄∪ { )اهللا ، لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على)٦ 

 .باملعصية والتكذيب
                                                 

 . ٤٩: سورة النجم آية) ١(
 . ٥٠: سورة النجم آية) ٢(
 . ٥١: سورة النجم آية) ٣(
 . ٥١: سورة النجم آية) ٤(
 . ٥٢: سورة النجم آية) ٥(
 . ٥٢: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٦ 

]٥٣ [}  sπ s3Ïs?÷σßϑ ø9$#uρ { )قرى قوم لوط، : ، يعين)١}  3“ uθ ÷δr& ∩∈⊂∪ { )أسقط )٢ ،

 .أي أهواها جربيل بعد ما رفعها إىل السماء

]٥٤ [}  $ yγ9¤±tó sù { )ألبسها اهللا، )٣ ،}  $ tΒ 4¤´ xî ∩∈⊆∪ { )يعين احلجارة )٤ ،

 .املنضودة املسومة

]٥٥ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u y7 În/u‘ { )أراد الوليد بن : ، نعم ربك أيها اإلنسان، وقيل)٥

“3  {املغرية،  u‘$ yϑ tFs? ∩∈∈∪ { )تكذب: ، تشك وجتادل، قال ابن عباس)٦. 

]٥٦ [}  #x‹≈ yδ Öƒ É‹tΡ { )يعين حممدا، )٧ ،}  zÏiΒ Í‘ä‹‘Ζ9$# #’ n<ρW{$# ∩∈∉∪ { )أي )٨ ،

يقول أنذر حممد كما : رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسلوا إىل أقوامهم، وقال قتادة
 .أنذر الرسل من قبله

]٥٧ [}  ÏM sùÎ— r& èπ sùÎ— Fψ$# ∩∈∠∪ { )دنت القيامة واقتربت الساعة)٩ ،. 

]٥٨ [}  }§øŠs9 $ yγ s9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îπ xÏ©% x. ∩∈∇∪ { )أي مظهرة مقيمة كقوله تعاىل)١٠ ، :

}  Ÿω $ pκ Ïk= pgä† !$ pκÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 4 { )مبالغة أو على تقدير نفس كاشفة، وجيوز ، واهلاء فيه لل)١

                                                 
 . ٥٣: سورة النجم آية) ١(
 . ٥٣: سورة النجم آية) ٢(
 . ٥٤: سورة النجم آية) ٣(
 . ٥٤: سورة النجم آية) ٤(
 . ٥٥:  سورة النجم آية)٥(
 . ٥٥: سورة النجم آية) ٦(
 . ٥٦: سورة النجم آية) ٧(
 . ٥٦: سورة النجم آية) ٨(
 . ٥٧: سورة النجم آية) ٩(
 . ٥٨: سورة النجم آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٧ 

ليس هلا من دون اهللا كاشف، أي ال : أن تكون الكاشفة مصدرا كاخليالة والعافية، واملعىن
 .يكشف عنها وال يظهرها غريه

معناه ليس هلا راد يعين إذا غشيت اخللق أهواهلا وشدائدها مل يكشفها ومل : وقيل
 .يردها عنهم أحد

]٦٠، ٥٩ [}  ôÏϑ sùr& #x‹≈ yδ Ï]ƒ Ï‰pt ø: tβθç7yf  {، يعين القرآن، )٢( } #$ ÷è s? ∩∈∪ 

tβθ ä3ys ôÒ s?uρ { )االستهزاء، )٣ ،}  Ÿω uρ tβθä3ö7s? ∩∉⊃∪ { )ملا فيه من الوعد والوعيد)٤ ،. 

]٦١ [}  ÷ΛäΡ r&uρ tβρ ß‰Ïϑ≈ y™ ∩∉⊇∪ { )الهون غافلون)٥ ،. 

دع عنا مسودك أي هلوك، هذا رواية الواليب : والسمود الغفلة عن الشيء واللهو، يقال
هو الغناء بلغة أهل اليمن وكانوا إذا مسعوا : ة عنهوالعويف عن ابن عباس، وقال عكرم
 .آشرون بطرون: القرآن تغنوا ولعبوا، وقال الضحاك

]٦٢ [}  (#ρ ß‰ègô $$ sù ¬! (#ρ ß‰ç7ôã $#uρ ) ∩∉⊄∪ { )أي واعبدوه)٦ ،. 

                                                                                                                                            
 . ١٨٧: سورة األعراف آية) ١(
 . ٥٩: سورة النجم آية) ٢(
 . ٦٠ ، ٥٩: سورة النجم اآليتان ) ٣(
 . ٦٠: سورة النجم آية) ٤(
 . ٦١: سورة النجم آية) ٥(
 . ٦٢: سورة النجم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٨ 

 سورة الْقََمُر) ٥٤(
 ... َواْنَشقَّ الْقََمُرقوله تعاىل اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ

] ١ [}  ÏM t/utIø% $# èπ tã$¡¡9$# { )دنت القيامة، )١ ،}  ¨,t±Σ $#uρ ãyϑ s)ø9$# ∩⊇∪ { )عن )٢ ،

يهم آية فأراهم القمر شقتني حىت  أن ير أن أهل مكة سألوا رسول اهللا: أنس بن مالك
 .)٣( رأوا حراء بينهما

]٢ [}  βÎ)uρ (#÷ρ ttƒ Zπtƒ#u (#θ àÊ Ì÷èãƒ (#θ ä9θ à)tƒ uρ Öós Å™ @Ïϑ tG ó¡•Β ∩⊄∪ { )أي ذاهب وسوف )٤ ،

قر واستقر، هذا قول : ل قوهلميذهب ويبطل من قوهلم مر الشيء واستمر إذا ذهب، مث
مستمر أي قوي شديد يعلو كل سحر، من : جماهد وقتادة، وقال أبو العالية والضحاك

مر احلبل إذا صلب واشتد، وأمررته أنا إذا أحكمت فتله واستمر الشيء إذا قوي : قوهلم
 .واستحكم

]٣ [}  (#θç/¤‹Ÿ2 uρ (#þθãè t7¨?$#uρ óΟèδ u!#uθ ÷δ r& 4 { )أي كذبوا النيب)٥ ،  وما عاينوا من قدرة 

≅‘  { واتبعوا ما زين هلم الشيطان من الباطل،  اهللا à2 uρ 9øΒ r& @É)tG ó¡•Β ∩⊂∪ { )قال )٦ ،

 .ا كان منه يف الدنيا فسيظهر وما كان منه يف اآلخرة فسيعرفلكل أمر حقيقة، م: الكليب
 .كل أمر مستقر فاخلري مستقر بأهل اخلري، والشر مستقر بأهل الشر: وقال قتادة

وقيل كل أمر من خري أو شر مستقر قراره، فاخلري مستقر بأهله يف اجلنة، والشر 
 .مستقر بأهله يف النار

                                                 
 . ١: سورة القمر آية) ١(
 . ١: سورة القمر آية) ٢(
 . ٧/١٨٧أخرجه البخاري يف مناقب األنصار ) ٣(
 . ٢: سورة القمر آية) ٤(
 . ٣: سورة القمر آية) ٥(
 . ٣: سورة القمر آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٥٩ 

 .بني حىت يعرفوا حقيقته بالثواب والعقابيستقر قول املصدقني واملكذ: وقيل
 .لكل حديث منتهى: وقال مقاتل

 .كل ما قدر كائن وواقع ال حمالة: وقيل

]٤ [}  ô‰s)s9uρ Νèδ u!$ y_ { )يعين أهل مكة، )١ ،}  zÏiΒ Ï!$ t6 /ΡF{$# { )من أخبار )٢ ،

$  {األمم املكذبة يف القرآن،  tΒ ÏµŠÏù íy_ yŠ÷“ ãΒ ∩⊆∪ { )مصدر مبعىن االزدجار، أي هني )٣ ،

 .اء داالوعظة، يقال زجرته وازدجرته إذا هنيته عن السوء، وأصله مزجتر، قلبت الت

]٥ [}  8π yϑ ò6Ïm ×π tóÎ=≈ t/ ( { )القرآن حكمة تامة قد بلغت الغاية يف الزجر، : ، يعين)٤

}  $ yϑ sù Çøó è? â‘ ä‹–Ψ9$# ∩∈∪ { )ست تغين النذر، نفيا على معىن فلي) ما( ، جيوز أن تكون)٥

: فأي شيء تغين النذر إذا خالفوهم وكذبوهم، كقوله: وجيوز أن يكون استفهاما، واملعىن
}  $ tΒ uρ Í_ øó è? àM≈tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ tã 7Θöθ s% ω tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ { )والنذر مجع نذير)٦ ،. 

]٦ [}  ¤Αuθ tFsù óΟßγ ÷Ζtã ¢ { )أي أعرض عنهم، نسختها آية القتال)٧ ،. 

 .ههنا وقف تام: قيل
 .فتول عنهم: وقيل

                                                 
 . ٤: سورة القمر آية) ١(
 . ٤: آيةسورة القمر ) ٢(
 . ٤: سورة القمر آية) ٣(
 . ٥: سورة القمر آية) ٤(
 . ٥: سورة القمر آية) ٥(
 . ١٠١: سورة يونس آية) ٦(
 . ٦: سورة القمر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٠ 

}  tΠöθ tƒ äí ô‰tƒ Æí#¤$!$# { )هو إسرافيل ينفخ قائما : ، أي إىل يوم الداعي، قال مقاتل)١

’4  {على صخرة بيت املقدس،  n<Î) &ó x« @à6œΡ ∩∉∪ { )منكر فظيع مل يروا مثله )٢ ،

 .فينكروه استعظاما
 ...ْم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌرقوله تعاىل ُخشًَّعا أَْبَصاُرُه

]٧ [}  $ ·è¤±äz óΟèδ ã≈ |Áö/r& { )ذليلة : أي) خاشعة أبصارهم( : يف قراءة عبد اهللا)٣

_tβθã  { .خاضعة عند رؤية العذاب ãøƒ s† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# { )من القبور، )٤ ،}  öΝåκ̈Ξr( x. ×Š# ty_ 

×Å³tFΖ•Β ∩∠∪ { )ريهاـنظجراد، ـ، منبث حيارى، وذكر املنتشر على لفظ ال)٥ :}  
Ä¸# txø9$$ Ÿ2 Ï^θ èZ÷6 yϑ ø9$# ∩⊆∪ { )وأراد أهنم خيرجون فزعني ال جهة ألحد منهم يقصدها )٦ ،

 .كاجلراد ال جهة هلا تكون خمتلطة بعضها يف بعض

]٨ [}  tÏè ÏÜôγ •Β { )مسرعني مقبلني، )٧ ،}  ’ n< Î) Æí#¤$! ، إىل صوت )٨( } ) #$

ãΑθ  {إسرافيل،  à)tƒ tβρãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ îΠöθ tƒ ×Å£tã ∩∇∪ { )صعب شديد)٩ ،. 

 }  * ôM قوله] ٩[ t/¤‹x. öΝßγ n= ö6 s% { )أي قبل أهل مكة، )١ ،}  ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3sù 

$ tΡy‰ö6 tã { )نوحا، )٢ ،}  (#θä9$ s% uρ ×βθãΖøgxΧ tÅ_ ßŠø— $#uρ ∩∪ { )أي زجروه عن دعوته ومقالته )٣ ،
                                                 

 . ٦: سورة القمر آية) ١(
 . ٦: سورة القمر آية) ٢(
 . ٧: سورة القمر آية) ٣(
 . ٧: سورة القمر آية) ٤(
 . ٧: سورة القمر آية) ٥(
 . ٤: رة القارعة آيةسو) ٦(
 . ٨: سورة القمر آية) ٧(
 . ٨: سورة القمر آية) ٨(
 . ٨: سورة القمر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦١ 

  {: ومقالته بالشتم والوعيد، وقالوا È⌡s9 óΟ©9 ÏµtF⊥ s? ßyθ ãΖ≈ tƒ ¨ sðθä3tG s9 zÏΒ šÏΒθã_ öyϑ ø9$# 

 .معىن ازدجر أي استطري جنونا: ، وقال جماهد)٤( } ∪∌⊆⊆∩

]١٠ [}  % tæy‰sù { )نوح، )٥ }  ÿ…çµ −/u‘ { )وقال، )٦ ،}  ’ ÎoΤr& Ò>θè= øó tΒ { )٧( ،

$$ÅÇtGΡ÷  {مقهور،  sù ∩⊇⊃∪ { )فانتقم يل منهم)٨ ،. 

]١١ [}  !$ oΨ ós tFxsù z>≡uθ ö/r& Ï!$ yϑ ¡¡9$# &!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷]•Β ∩⊇⊇∪ { )منصب انصبابا شديدا مل )٩ ،

 .ينقطع أربعني يوما

]١٢ [}  $ tΡö¤f sùuρ uÚö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’s+tG ø9$$ sù â!$ yϑ ø9$# { )ماء األرض، ، يعين ماء السماء و)١٠

التقى املاء وااللتقاء ال يكون من واحد إمنا يكون بني اثنني فصاعدا ألن املاء : وإمنا قال
’#  {يكون مجعا وواحدا،  n?tã 9øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪ { )أي قضي عليهم يف أم الكتاب)١١ ،. 

 .قدر اهللا أن يكون املاءان سواء فكانا على قدر: مقاتلوقال 

                                                                                                                                            
 . ٩: سورة القمر آية) ١(
 . ٩: سورة القمر آية) ٢(
 . ٩: سورة القمر آية) ٣(
 . ١١٦: سورة الشعراء آية) ٤(
 . ١٠: سورة القمر آية) ٥(
 . ١٠: سورة القمر آية) ٦(
 . ١٠:  آيةسورة القمر) ٧(
 . ١٠: سورة القمر آية) ٨(
 . ١١: سورة القمر آية) ٩(
 . ١٢: سورة القمر آية) ١٠(
 . ١٢: سورة القمر آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٢ 

]١٣ [}  çµ≈ oΨù= yϑ ym uρ { )يعين نوحا، )١ ،}  4’ n?tã ÏN# sŒ 8y≡uθ ø9r& 9ß ßŠuρ ∩⊇⊂∪ { )أي )٢ ،

كر النعت وترك االسم، أراد باأللواح خشب السفينة سفينة ذات ألواح، ذ
دسرت : أي املسامري اليت تشد هبا األلواح، واحدها دسار ودسري، يقال) َوُدُسٍر( العريضة،

 .السفينة إذا شددهتا باملسامري
 .الدسر صدر السفينة مسيت بذلك ألهنا تدسر املاء جبؤجئها، أي تدفع: وقال احلسن
 . السفينةهي عوارض: وقال جماهد

 .أضالعها: وقيل
 .األلواح جانباها، والدسر أصلها وطرفاها: وقال الضحاك

]١٤ [}  “ ÌøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ { )أي مبرأى منا)٣ ،. 

 .عني اهللا عليك: حبفظنا، ومنه قوهلم للمودع: وقال مقاتل بن حيان
 .رنابأم: وقال سفيان

}  [!#t“ y_ yϑ Ïj9 tβ%x. tÏä. ∩⊇⊆∪ { )يعين فعلنا به وهبم من إجناء نوح وإغراق قومه )٤ ،

أي ) ما( مبعىن) من( :ثوابا ملن كان كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السالم، وقيل
مه عند الذين أغرقهم، أو جزاء ملا صنع بنوح جزاء ملا كان كفر من أيادي اهللا ونع

بفتح الكاف والفاء، يعين كان الغرق جزاء ) جزاء ملن كان كفر( وأصحابه، وقرأ جماهد
 .ملن كان كفر باهللا وكذب رسوله

]١٥ [}  ‰s)s9uρ !$ yγ≈ oΨ ø.ẗ? { )لنا، ، يعين الفعلة اليت فع)٥}  Zπtƒ#u { )يعترب هبا)١ ،. 

                                                 
 . ١٣: سورة القمر آية) ١(
 . ١٣: سورة القمر آية) ٢(
 . ١٤: سورة القمر آية) ٣(
 . ١٤: سورة القمر آية) ٤(
 . ١٥: سورة القمر آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٣ 

 .أراد السفينة: وقيل
أبقاها اهللا بباقر دي من أرض اجلزيرة، عربة وآية حىت نظرت إليها أوائل : قال قتادة

≅ö  {هذه األمة،  yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∈∪ { )أي متذكر متعظ معترب خائف مثل عقوبتهم)٢ ،. 

]١٦ [}  y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ { )اإلنذار : ، أي إنذاري، قال الفراء)٣

قة، وأيقنت أنذرت إنذارا ونذرا، كقوهلم أنفقت إنفاقا ونف: والنذر مصدران، تقول العرب
 .إيقانا ويقينا، أقيم االسم مقام املصدر

]١٧ [}  ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ { )سهلنا، )٤ ،}  tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 { )ليتذكر ويعترب به)٥ ، ،

يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب اهللا يقرأ كله ظاهرا : وقال سعيد بن جبري
 .إال القرآن

}  ö≅ yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪ { )متعظ مبواعظه)٦ ،. 

]١٩، ١٨ [}  ôM t/¤‹x. ×Š% tæ y#ø‹s3sù tβ%x. ’ Î1# x‹tã Í‘ä‹çΡuρ ∩⊇∇∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã $ \t† Í‘ 

#Z|À÷|À { )شديدة اهلبوب، )٧ ،}  ’Îû ÏΘöθ tƒ <§øt wΥ 9hÏϑ tG ó¡•Β ∩⊇∪ { )شديد دائم الشؤم، )٨ ،

كان ذلك يوم األربعاء يف : استمر عليهم بنحو سنة فلم يبق منهم أحد إال أهلكه، قيل
 .آخر الشهر

                                                                                                                                            
 . ١٥: سورة القمر آية) ١(
 . ١٥: سورة القمر آية) ٢(
 . ١٦: سورة القمر آية) ٣(
 . ١٧: سورة القمر آية) ٤(
 . ١٧: سورة القمر آية) ٥(
 . ١٧: سورة القمر آية) ٦(
 . ١٩، ١٨: سورة القمر اآليتان ) ٧(
 . ١٩: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٤ 

]٢٠ [}  äí Í”∴s? }¨$ ¨Ζ9$# { )على رؤوسهم فتدق رقاهبم، تقلعهم مث ترمي هبم)١ . 

)öΝåκ̈Ξr  {وروي أهنا كانت ترتع الناس من قبورهم،  x. ã—$ yf ôã r& 9≅øƒ wΥ { )قال ابن )٢ ،

 .أوراك خنل: أصوهلا، وقال الضحاك: عباس

}  9Ïè s)Ψ•Β ∩⊄⊃∪ { )منقلع من مكانه ساقط على األرض وواحد األعجاز عجز، )٣ ،

وهي أصوهلا اليت قطعت فروعها ألن الريح ) أعجاز خنل( :مثل عضد وأعضاد، وإمنا قال
 .كانت تبني رؤوسهم من أجسادهم، فتبقى أجسادهم بال رؤوس

]٢٣ - ٢١ [}  y#ø‹s3sù tβ% x. ’Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊄⊇∪ ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β 

∩⊄⊄∪ ôMt/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊄⊂∪ { )جاءهم به صاحل، باإلنذار الذي)٤ . 

]٢٤ [}  (#þθ ä9$ s)sù #Z|³o0 r& { )آدميا، )٥ ،}  $ ¨ΖÏiΒ #Y‰Ïn≡uρ ÿ…çµ ãè Î7®K¯Ρ { )وحنن مجاعة )٦ ،

$!  {رية وهو واحد، كث ¯ΡÎ) #]ŒÎ) ’Å∀ ©9 9≅≈ n= |Ê { )واب، ـن الصـاب عـأ وذهـ خط)٧}  
@ãè ß™ uρ ∩⊄⊆∪ { )عذاب:، قال ابن عباس)٨ . 

 .شدة عذاب: وقال احلسن
 .إنا إذا لفي عناء وعذاب مما يلزمنا من طاعته: عناء، يقولون: وقال قتادة

 .هو مجع سعري: قال سفيان بن عيينة
                                                 

 . ٢٠: سورة القمر آية) ١(
 . ٢٠: سورة القمر آية) ٢(
 . ٢٠: ةسورة القمر آي) ٣(
 . ٢٣ : ٢١سورة القمر اآليات من ) ٤(
 . ٢٤: سورة القمر آية) ٥(
 . ٢٤: سورة القمر آية) ٦(
 . ٢٤: سورة القمر آية) ٧(
 . ٢٤: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٥ 

 .جنون، يقال ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها: وقال الفراء
 .أبعد عن احلق: وسعر: وقال وهب

]٢٥ [}  u’ Å+ø9âr& ãø.Ïe%! Ïµ  {الوحي، : ، أأنزل، الذكر)١( } #$ ø‹n= tã .ÏΒ $ uΖÏΨ ÷ t/ ö≅ t/ uθ èδ 

ë># ¤‹x. ×Å° r& ∩⊄∈∪ { )بادعائه النبوة، واألشر املرح ، بطر متكرب يريد أن يتعظم علينا )٢

 .والتجرب

]٢٦ [}  tβθçΗ s>÷è u‹y™ { )بالتاء على معىن قال )ستعلمون( :، قرأ ابن عامر ومحزة)٣ ،

tβθ  {: صاحل هلم، وقرأ اآلخرون بالياء، يقول اهللا تعاىل çΗ s>÷è u‹y™ #Y‰xî { )حني يرتل هبم )٤ ،

 .العذاب
إن مع : يعين يوم القيامة وذكر الغد للتقريب على عادة الناس، يقولون: وقال الكليب

°Ç̈Β ÛU#¤‹s3ø9$# çÅ  {اليوم غدا،  F{$# ∩⊄∉∪ { )٥(. 

]٢٧ [}  $ ¯ΡÎ) (#θè= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$# { )أي باعثوها وخمرجوها من اهلضبة اليت سألوا أن )٦ ،

خيرجها منها، وذلك أهنم تعنتوا على صاحل، فسألوه أن خيرج هلم من صخرة ناقة محراء 
Zπ  {: عشراء، فقال اهللا تعاىل uΖ÷FÏù öΝçλ°; { )حمنة واختبارا هلم، )٧ ،}  öΝåκö: É)s?ö‘ $$ sù { )٨( ،

                                                 
 . ٢٥: سورة القمر آية) ١(
 . ٢٥: سورة القمر آية) ٢(
 . ٢٦: سورة القمر آية) ٣(
 . ٢٦: سورة القمر آية) ٤(
 . ٢٦: ر آيةسورة القم) ٥(
 . ٢٧: سورة القمر آية) ٦(
 . ٢٧: سورة القمر آية) ٧(
 . ٢٧: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٦ 

É9÷  {فانتظر ما هم صانعون،  sÜô¹ $#uρ ∩⊄∠∪ { )على ما يصيبك من : ، على ارتقاهبم، وقيل)١

 .األذى
 ...قوله تعاىل َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْيَنُهْم كُلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر

]٢٨ [}  öΝæη ÷∞Îm; tΡuρ ¨βr& u!$ yϑ ø9$# 8π yϑó¡Ï% öΝæη uΖ÷ t/ ( { )وبني الناقة، يوم هلا ويوم هلم، وإمنا )٢ ،

 .ألن العرب إذا أخربت عن بين آدم وعن البهائم غلبت بين آدم" بينهم: "قال

≅‘  {على البهائم،  ä. 5>÷Å° { )نصيب من املاء، )٣ ،}  ×|ØtG øt ’Χ ∩⊄∇∪ { )حيضره )٤ ،

من كانت نوبته، فإذا كان يوم الناقة حضرت شرهبا، وإذا كان يومهم حضروا شرهبم، 
يعين حيضرون املاء إذا غابت الناقة، فإذا جاءت : وأحضر وحضر مبعىن واحد، قال جماهد

 . اللنبالناقة حضروا

]٢٩ [}  (#÷ρ yŠ$ uΖsù ÷Λàιt7Ïm$ $sÛ‘4  {، وهو قدار بن سالف، )٥( } ¹| yè tG sù { )فتناول )٦ ،

ts)yè  {الناقة بسيفه  sù ∩⊄∪ { )أي فعقرها)٧ ،. 

]٣٠ [}  y#ø‹s3sù tβ% x. ’ Î1# x‹tã Í‘ä‹çΡuρ ∩⊂⊃∪ { )مث بني عذاهبم)٨ ،. 

                                                 
 . ٢٧: سورة القمر آية) ١(
 . ٢٨: سورة القمر آية) ٢(
 . ٢٨: سورة القمر آية) ٣(
 . ٢٨: سورة القمر آية) ٤(
 . ٢٩: سورة القمر آية) ٥(
 . ٢٩: سورة القمر آية) ٦(
 . ٢٩ :سورة القمر آية) ٧(
 . ٣٠: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٧ 

$!  {: فقال] ٣١[ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ { )يريد صيحة : ، قال عطاء)١

θ#)  {جربيل عليه السالم،  çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. ÌÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ { )كيبس الشجر إذا حتطم )٢ ،

 .والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما
 .ظام النخرة احملترقةكالع: وقال قتادة

 .هو التراب الذي يتناثر من احلائط: وقال سعيد بن جبري

]٣٤ - ٣٢ [}  ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊂⊄∪ ôM t/¤‹x. ãΠöθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ 

∩⊂⊂∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã $ ·7Ï¹% tn { )رحيا ترميهم باحلصباء، وهي احلصا، قال الضحاك)٣ ، :

 .يعين صغار احلصى
د يكون احلاصب الرامي، فيكون احلصباء هي احلجر الذي دون ملء الكف، وق: وقيل

  {: أرسلنا عليهم عذابا حيصبهم، يعين يرميهم باحلجارة، مث استثىن فقال: املعىن على هذا
Hω Î) tΑ#u 7Þθ ä9 ( { )يعين لوطا وابنتيه، )٤ ،}  Νßγ≈ oΨ ø‹¯gªΥ { )من العذاب، )٥ ،}  9ys |¡Î0 

∩⊂⊆∪ { )٦(. 

                                                 
 . ٣١: سورة القمر آية) ١(
 . ٣١: سورة القمر آية) ٢(
 . ٣٤ : ٣٢سورة القمر اآليات من ) ٣(
 . ٣٤: سورة القمر آية) ٤(
 . ٣٤: سورة القمر آية) ٥(
 . ٣٤: سورة القمر آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٨ 

]٣٥ [}  Zπ yϑ ÷èÏoΡ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 { )اهم، ـيعين جعلناه نعمة منا عليهم حيث أجنين )١

}  y7 Ï9≡x‹x. { )يعين كما أنعمنا على آل لوط، )٢ ،}  “ Ì“ øgwΥ tΒ ts3x© ∩⊂∈∪ { )قال )٣ ،

 .ذبه مع املشركنيمن وحد اهللا مل يع: مقاتل

]٣٦ [}  ô‰s)s9uρ Νèδu‘ x‹Ρr& { )لوط، )٤ ،}  $ uΖtFt±ôÜt/ { )أخذنا إياهم بالعقوبة، )٥ ،

}  (#÷ρ u‘$ yϑ tFsù Í‘ ä‹‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂∉∪ { )شكوا باإلنذار وكذبوا ومل يصدقوا)٦ ،. 

]٣٧ [}  ô‰s)s9uρ çνρ ßŠuρ≡u‘ tã Ïµ ÏøŠ|Ê { )افه ـم أضيـ، طلبوا أن يسلم إليه)٧}  
!$ uΖó¡yϑ sÜsù öΝåκs]ãŠôã r& { )وذلك أهنم ملا قصدوا دار لوط وعاجلوا الباب ليدخلوا، قالت )٨ ،

خل بينهم وبني الدخول فإنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فدخلوا الدار : الرسل للوط
ميا يترددون متحريين ال يهتدون إىل الباب، فصفقهم جربيل جبناحه بإذن اهللا فتركهم ع

 .فأخرجهم لوط عميا ال يبصرون
يعين صريناها كسائر الوجه ال يرى هلا شق، هذا قول أكثر ) فَطََمْسَنا أَْعُيَنُهْم( :قوله
 .املفسرين

قد رأيناهم حني دخلوا : طمس اهللا أبصارهم فلم يروا الرسل، فقالوا: وقال الضحاك
 .، فلم يروهم فرجعواالبيت فأين ذهبوا

                                                 
 . ٣٥: سورة القمر آية) ١(
 . ٣٥: سورة القمر آية) ٢(
 . ٣٥: آيةسورة القمر ) ٣(
 . ٣٦: سورة القمر آية) ٤(
 . ٣٦: سورة القمر آية) ٥(
 . ٣٦: سورة القمر آية) ٦(
 . ٣٧: سورة القمر آية) ٧(
 . ٣٧: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٦٩ 

}  (#θ è%ρä‹sù ’Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊂∠∪ { )أي ما أنذركم به لوط من العذاب)١ ،. 

]٣٨ [}  ô‰s)s9uρ Νßγ ys ¬7|¹ ¸ο tõ3ç/ { )ح، ـ، جاءهم وقت الصب)٢}  Ò># x‹tã @É)tG ó¡•Β 

 .عذاب حق: ، دائم استقر فيهم حىت أفضى هبم إىل عذاب اآلخرة، وقيل)٣( } ∪∇⊃∩

]٤١ - ٣٩ [}  (#θ è%ρ ä‹sù ’Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊂∪ ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β 

∩⊆⊃∪ ô‰s)s9uρ u!% y` tΑ#u tβ öθ tã öÏù â‘ ä‹‘Ζ9$# ∩⊆⊇∪ { )يعين موسى وهارون عليهما السالم، وقيل)٤ ، :

 .هي اآليات اليت أنذرهم هبا موسى

]٤٢ [}  (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ $ yγ Ïk=ä. { )وهي اآليات التسع، )٥ ،}  ÷Λàι≈ tΡõ‹s{r' sù { )٦( ،

‘A  {، غالب يف انتقامه، )٧( } x‹÷{r& 9“ƒÍ•tã  {لعذاب، با Ï‰tG ø)•Β ∩⊆⊄∪ { )قادر على )٨ ،

 : فقالإهالكهم ال يعجزه ما أراد هبم، مث خوف أهل مكة
 ...قوله تعاىل أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبِر

]٤٣ [}  ö/ä.â‘$ ¤ä.r& ×öyz ôÏiΒ ö/ä3Í×¯≈ s9'ρ é& { )أشد وأقوى من الذين أحللت هبم نقميت )٩ ،

قوم نوح وعاد ومثود وقاال لوط وآل فرعون؟ وهذا استفهام مبعىن اإلنكار، أي ليسوا من 

                                                 
 . ٣٧: سورة القمر آية) ١(
 . ٣٨: سورة القمر آية) ٢(
 . ٣٨: سورة القمر آية) ٣(
 . ٤١ : ٣٩سورة القمر اآليات من ) ٤(
 . ٤٢: قمر آيةسورة ال) ٥(
 . ٤٢: سورة القمر آية) ٦(
 . ٤٢: سورة القمر آية) ٧(
 . ٤٢: سورة القمر آية) ٨(
 . ٤٣: سورة القمر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٠ 

ôΘr& /ä3s9 ×ο  {بأقوى منهم،  u!#tt/ { )من العذاب، )١ ،}  ’ Îû Ìç/–“9$# ∩⊆⊂∪ { )يف الكتب )٢ ،

 .أنه لن يصيبكم ما أصاب األمم اخلالية

]٤٤ [}  ÷Πr& tβθä9θ à)tƒ { )يعين كفار مكة، )٣ ،}  ßøt wΥ ÓìŠÏΗ sd ×ÅÇtFΖ•Β ∩⊆⊆∪ { )٤( ،

حنن يد واحدة على من خالفنا، : حنن مجيع أمرنا منتصر من أعدائنا، واملعىن: قال الكليب
 .منتصر ممن عادانا، ومل يقل منتصرون ملوافقة رؤوس اآلي

“ãΠt  {: قال اهللا تعاىل] ٤٥[ öκß y™ ßìôϑ pgø: tβθ  {ة، ـار مكـ، يعين كف)٥( } #$ —9uθ ãƒ uρ 

tç/‘$! ضربنا منهم الرؤوس : ، يعين األدبار فوحد ألجل رؤوس اآلي، كما يقال)٦( } ∪∋⊇∩ #$

 .وضربنا منهم الرأس إذا كان الواحد يؤدي معىن اجلمع

]٤٦ [}  È≅ t/ èπtã$ ¡¡9$# öΝèδ ß‰Ïãöθ tΒ èπtã$ ¡¡9$#uρ 4‘yδ ÷Šr& ”tΒ r&uρ ∩⊆∉∪ { )قال سعيد بن )٧ ،

“ãΠt  {: ملا نزلت:  يقول مسعت عمر بن اخلطاب {: املسيب öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ —9uθ ãƒ uρ tç/‘$! $# 

 يثب يف  كنت ال أدري أي مجع سيهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النيب )٨( } ∪∋⊇∩

“ãΠt  { :ولـه ويقـدرع öκß y™ ßìôϑ pgø: $# tβθ—9uθ ãƒ uρ tç/‘$! $# ∩⊆∈∪ È≅ t/ èπ tã$ ¡¡9$# öΝèδ ß‰Ïãöθ tΒ èπ tã$¡¡9$#uρ 4‘yδ ÷Šr& 

”tΒ r&uρ ∩⊆∉∪ { )أي أعظم داهية وبلية وأشد مرارة من األسر والقتل يوم بدر)١( } )٩ . 
                                                 

 . ٤٣: سورة القمر آية) ١(
 . ٤٣: سورة القمر آية) ٢(
 . ٤٤: سورة القمر آية) ٣(
 . ٤٤: سورة القمر آية) ٤(
 . ٤٥: سورة القمر آية) ٥(
 . ٤٥: ةسورة القمر آي) ٦(
 . ٤٦: سورة القمر آية) ٧(
 . ٤٥: سورة القمر آية) ٨(
 . ٤٦ ، ٤٥: سورة القمر اآليتان ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧١ 

]٤٧ [}  ¨βÎ) tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# { )املشركني، )٢ ،}  ’ Îû 9≅≈n= |Ê 9ãè ß™ uρ ∩⊆∠∪ { )يف : ، قيل)٣

 .ضالل بعد عن احلق
 .وسعر أي نار تسعر عليهم: قال الضحاك

نار مسعرة، قال احلسني : ذهاب عن طريق اجلنة يف اآلخرة، وسعر: يف ضالل: وقيل
 .ل يف الدنيا ونار يف اآلخرةإن اجملرمني يف ضال: بن فضل

 .يف عناء وعذاب: وقال قتادة

tΠöθ  {: مث بني عذاهبم فقال] ٤٨[ tƒ tβθ ç7ys ó¡ç„ { )جيرون، )٤ ،}  ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$# 4’ n?tã 

öΝÎγ Ïδθã_ ãρ { )ويقال هلم )٥ ،}  (#θ è%ρ èŒ ¡§tΒ ts)y™ ∩⊆∇∪ { )٦(. 

]٤٩ [}  $ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >ó x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ ∩⊆∪ { )ناه فمقدور ومكتوب يف ، أي ما خلق)٧

 .قدر اهللا لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له: اللوح احملفوظ، قال احلسن

]٥٠ [}  !$ tΒ uρ !$ tΡãøΒ r& ω Î) ×ο y‰Ïm≡uρ £x ôϑ n= x. Î|Çt7ø9$$ Î/ ∩∈⊃∪ { )واحدة ترجع إىل : ، قوله)٨

معناه وما أمرنا للشيء إذا أردنا : وما أمرنا إال مرة واحدة، وقيل: ظ، أياملعىن دون اللف
 .كن فيكون، ال مراجعة فيها كَلَْمٍح ِبالَْبَصِر: تكوينه إال كلمة واحدة

 .يريد أن قضائي يف خلقي أسرع من ملح البصر: قال عطاء عن ابن عباس
 . كطرف البصروما أمرنا مبجيء الساعة يف السرعة إال: وقال الكليب عنه

                                                                                                                                            
 . ١/٣٢٩ واإلمام أمحد ٢٧/١٠٨ والطربي ٢/٢٥٩أخرجه عبد الرزاق ) ١(
 . ٤٧: سورة القمر آية) ٢(
 . ٤٧: سورة القمر آية) ٣(
 . ٤٨: سورة القمر آية) ٤(
 . ٤٨: سورة القمر آية) ٥(
 . ٤٨: سورة القمر آية) ٦(
 . ٤٩: سورة القمر آية) ٧(
 . ٥٠: سورة القمر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٢ 

]٥١ [}  ô‰s)s9uρ !$ oΨõ3n= ÷δ r& öΝä3tã$ u‹ô© r& { )أشباهكم ونظراءكم يف الكفر من األمم )١ ،

≅ö  {السالفة،  yγ sù ÏΒ 9Å2 £‰•Β ∩∈⊇∪ { )لم أن ذلك حق فيخاف ويعترب، متعظ يع)٢. 

]٥٢ [}  ‘≅ ä.uρ &ó x« çνθ è= yè sù { )يعين فعله األشياع من خري وشر، )٣ ،}  ’ Îû Ìç/–“9$# 

 .يف اللوح احملفوظ: ، يف كتاب احلفظة، وقيل)٤( } ∪⊅∋∩

]٥٣ [}  ‘≅ ä.uρ 9Éó |¹ 9Î6 x.uρ { )اهلم، ـاهلم وآجـخلق وأعمـن الـ، م)٥}  
ísÜtG ó¡•Β ∩∈⊂∪ { )سطرت واستطرت وكتبت واكتتبت: ، مكتوب، يقال)٦. 

]٥٤ [}  ¨β Î) tÉ)−FçRùQ$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ { )بساتني، )٧ ،}  9pκtΞuρ ∩∈⊆∪ { )أي أهنار، )٨ ،

 .ووحده ألجل رؤوس اآلي، وأراد أهنار اجلنة من املاء واخلمر واللنب والعسل
 .يعين يف ضياء وسعة، ومنه النهار: وقال الضحاك
 .بضمتني مجع النهار يعين ال دليل هلم) وهنر( :وقرأ األعرج

]٥٥ [}  ’Îû Ï‰yè ø)tΒ A−ô‰Ï¹ { )يف جملس حق ال لغو فيه وال تأثيم، )٩ ،}  y‰Ψ Ïã 77‹ Î= tΒ 

¤‘ Ï‰tG ø)•Β ∩∈∈∪ { )ملك قادر ال يعجزه شيء)١٠ ،. 

                                                 
 . ٥١: سورة القمر آية) ١(
 . ٥١: سورة القمر آية) ٢(
 . ٥٢: سورة القمر آية) ٣(
 . ٥٢: سورة القمر آية) ٤(
 . ٥٣: سورة القمر آية) ٥(
 . ٥٣: سورة القمر آية) ٦(
 . ٥٤: سورة القمر آية) ٧(
 . ٥٤: رة القمر آيةسو) ٨(
 . ٥٥: سورة القمر آية) ٩(
 . ٥٥: سورة القمر آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٣ 

 سورة الرمحن) ٥٥(
 ...قوله تعاىل الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرآنَ َخلََق الِْإْنَسانَ َعلََّمُه الَْبَيانَ

] ١ [}  ß≈ oΗ ÷q§9$# ∩⊇∪ { )وما الرمحن؟ وقيل:  نزلت حني قالوا)١. 

 .ا يعلمه بشرإمن: هو جواب ألهل مكة حني قالوا

]٢ [}  zΝ¯= tæ tβ#uöà)ø9$# ∩⊄∪ { )قال الكليب علم القرآن حممدا)٢ ،. 

 .علم القرآن يسره للذكر: وقيل
]٣ [}  šY n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ { )يعين آدم عليه السالم)٣ ،. 

]٤ [}  çµ yϑ ¯= tã tβ$ u‹t6 ø9$# ∩⊆∪ { )علمه اللغات كلها، وكان : ، أمساء كل شيء، وقيل)٤

 .آدم يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية
النطق : اإلنسان اسم جنس، وأراد به مجيع الناس، علمه البيان: وقال اآلخرون

علم كل قوم : وقال السديوالكتابة والفهم واإلفهام حىت عرف ما يقول وما يقال له، 
 .لساهنم الذي يتكلمون به

šY  {: وقال ابن كيسان n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ∩⊂∪ { )يعين حممدا)٥   }  çµ yϑ̄= tã tβ$ u‹t6 ø9$# 

ني واآلخرين وعن يوم  يعين بيان ما كان وما يكون؛ ألنه كان يبني عن األول)٦( } ∪⊇∩

 .الدين

                                                 
 . ١: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٢: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٣: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ٤: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٣: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٤: سورة الرمحن آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٤ 

]٥ [}  ß§ôϑ ¤±9$# ãyϑ s)ø9$#uρ 5β$ t7ó¡çt كحسبان الرحى يدوران : ، قال جماهد)١( } ∪∋∩ 2¿

معناه أي جيريان حبساب ومنازل ال يعدوهنا، قاله ابن : يف مثل قطب الرحا، قال غريه
يعين هبما حتسب األوقات واآلجال، وقال : وابن كيسانعباس وقتادة، وقال ابن زيد 

 .جيريان بقدر: الضحاك

]٦ [}  ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰àf ó¡o„ ∩∉∪ { )النجم ما ليس له ساق من النبات، )٢ ،

&àσ¨ŠxtFtƒ …ã#)  {: لوالشجر ما له ساق يبقى يف الشتاء، وسجودمها سجود ظلهما كما قا é#≈ n= Ïß 

Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# È≅ Í← !$ yϑ ¤±9$#uρ #Y‰£∨ß™ °! { )النجم هو الكوكب وسجوده طلوعه:  وقال جماهد)٣. 

]٧ [}  u!$ yϑ ¡¡9$#uρ $ yγ yè sùu‘ { )فوق األرض، )٤ ،}  yì|Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑ ø9$# ∩∠∪ { )٥( ،

 :أراد بامليزان العدل، املعىن أنه أمر بالعدل، يدل عليه قوله تعاىل: قال جماهد
]٨ [}  ω r& (#öθ tó ôÜs? ’Îû Èβ#u”Ïϑ ø9$# ∩∇∪ { )أي ال جتاوزوا العدل)٦ ،. 

أراد به الذي يوزن به ليوصل به اإلنصاف : وقال احلسن وقتادة والضحاك
 .واالنتصاف، وأصل الوزن التقدير

 .حلق يف امليزانيعين لئال متيلوا وتظلموا وجتاوزوا ا: أال تطغوا

]٩ [}  (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ šχ ø— uθø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ { )معناه : ، بالعدل، وقال أبو الدرداء وعطاء)٧

 .أقيموا لسان امليزان بالعدل
                                                 

 . ٥: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٦: محن آيةسورة الر) ٢(
 . ٤٨: سورة النحل آية) ٣(
 . ٧: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٧: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٨: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٩: سورة الرمحن آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٥ 

Ÿω  {اإلقامة باليد والقسط بالقلب، : قال ابن عيينة uρ (#ρ çÅ£øƒ éB { )وال تنقصوا )١ ،}  
tβ#u”Ïϑ ø9$# ∩∪ { )وال تطففوا يف الكيل والوزن)٢ ،. 

]١٠ [}  uÚö‘ F{$#uρ $ yγ yè |Ê uρ ÏΘ$ tΡF| Ï9 ∩⊇⊃∪ { )للخلق الذين بثهم فيها)٣ ،. 

]١١ [}  $ pκ Ïù ×π yγÅ3≈ sù { )ما يتفكهون به : ، يعين أنواع الفواكه، قال ابن كيسان)٤

≅ã  {من النعم اليت ال حتصى،  ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ßN# sŒ ÏΘ$ yϑø.F{$# ∩⊇⊇∪ { )األوعية اليت يكون فيها )٥ ،

التمر، ألن متر النخل يكون يف غالف ما مل ينشق، واحدها كم، وكل ما ستر شيئا فهو 
ذات األكمام أي : كم، وكمة، ومنه كم القميص، ويقال للقلنسوة كمة، قال الضحاك

 .ذات الغلف
 .يفهاأكمامها ل: وقال احلسن
 .هو الطلع قبل أن ينفتق: وقال ابن زيد

]١٢ [}  =pt ø: $#uρ ρ èŒ É#óÁ yèø9$# { )أراد باحلب مجيع احلبوب اليت يقتات هبا)٦ ،. 

 .هو ورق الزرع: قال جماهد
 .هو التنب: والعصف ورق كل شيء خيرج منه احلب، وقال ابن عباس

óÁ#7  {:  هو ورق الزرع األخضر إذا قطع رؤوسه ويبس، نظريه:وعنه yè x. ¥Αθ à2 ù'̈Β 

∩∈∪ { )٧(. 
                                                 

 . ٩: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٩: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ١٠: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ١١: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ١١: آيةسورة الرمحن ) ٥(
 . ١٢: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٥: سورة الفيل آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٦ 

}  ãβ$ pt ø† §9$#uρ ∩⊇⊄∪ { )كل رحيان يف : ، هو الرزق يف قول األكثرين، قال ابن عباس)١

 .و رزقالقرآن فه
العصف هو التنب : هو رحيانكم الذي يشم، قال الضحاك: قال احلسن وابن زيد

 .والرحيان مثرته

]١٣ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇⊂∪ { )أيها الثقالن يريد من هذه األشياء )٢ ،

 هذه السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا يف التذكري هبا على عادة املذكورة وكرر هذه اآلية يف
العرب يف اإلبالغ واإلشباع، يعدد على اخللق آالءه ويفصل بني كل نعمتني مبا ينبههم 

أمل تكن : عليها، كقول الرجل ملن أحسن إليه وتابع عليه باأليادي وهو ينكرها ويكفرها
ا فكسوتك أفتنكر هذا؟ أمل تك خامال فعززتك فقريا فأغنيتك أفتنكر هذا؟ أمل تكن عريان

 .أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار سائغ يف كالم العرب حسن تقريرا

]١٤ [}  šY n= y{ z≈ |¡Σ M}$# ÏΒ 9≅≈|Á ù= |¹ Í‘$¤‚ xø9$% x. ∩⊇⊆∪ { )٣(. 

]١٥ [}  t,n= yz uρ ¨β !$ yf ø9$# { )هو إبليس، : ، وهو أبو اجلن وقال الضحاك)٤}  ÏΒ 

8l Í‘$̈Β ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪ { )وهو الصايف من هلب النار الذي ال دخان فيه)٥ ،. 

واألصفر واألخضر الذي وهو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب األمحر : قال جماهد
 .يعلو النار إذا أوقدت، من قوهلم مرج أمر القوم إذا اختلط

                                                 
 . ١٢: سورة الرمحن آية) ١(
 . ١٣: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ١٤: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ١٥: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ١٥: سورة الرمحن آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٧ 

 ...قوله تعاىل َربُّ الَْمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِرَبْيِن
]١٧ - ١٦ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊇∉∪ >u‘ È ÷s% Îô³pRùQ$# { )مشرق الصيف )١ ،

 .ومشرق الشتاء
}  > u‘ uρ È ÷t/Ìøó pRùQ$# ∩⊇∠∪ { )مغرب الصيف ومغرب الشتاء)٢ ،. 

]١٨ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊇∇∪ { )٣(. 

]١٩ [}  yl ttΒ Ç÷ƒ tós t7ø9$# { )ما ـا وخالهـاحل أرسلهمـذب واملـ، الع)٤}  
Èβ$ u‹É)tG ù= tƒ ∩⊇∪ { )٥(. 

]٢٠ [}  $ yϑ åκs]÷ t/ Óˆy— öt/ { )حاجز من قدرة اهللا تعاىل، )٦ ،}  ω Èβ$ u‹Éó ö7tƒ ∩⊄⊃∪ { )٧( ،

 .ال خيتلطان وال يتغريان وال يبغي أحدمها على صاحبه
 .ال يطغيان على الناس بالغرق: وقال قتادة

]٢١ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊄⊇∪ { )٨(. 

]٢٢ [}  ßl ãøƒ s† $ uΚ åκ÷]ÏΒ { )بضم الياء وفتح الراء، ) خيرج( ، قرأ أهل املدينة والبصرة)٩

%àσä9÷σ=9$# Üχ  {، وقرأ اآلخرون بفتح الياء وضم الراء y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩⊄⊄∪ { )وإمنا خيرج من )١ ،
                                                 

 . ١٧ ، ١٦: سورة الرمحن اآليتان ) ١(
 . ١٧: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ١٨: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ١٩: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ١٩: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٢٠: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٢٠: سورة الرمحن آية) ٧(
 . ٢١: سورة الرمحن آية) ٨(
 . ٢٢: سورة الرمحن آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٨ 

املاحل دون العذب، وهذا جائز يف كالم العرب أن يذكر شيئان مث خيص أحدمها بفعل كما 
 }  u|³÷è قال yϑ≈ tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ óΟs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝä3ΖÏiΒ { )وكان الرسل من اإلنس )٢ 

 .خيرج من ماء السماء وماء البحر: دون اجلن وقال بعضهم
إذا أمطرت السماء فتحت األصداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة : قال ابن جريج
 .لؤة ما عظم من الدر، واملرجان صغارهاكانت لؤلؤة، واللؤ

]٢٤ ،٢٣ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊄⊂∪ ã& s!uρ Í‘# uθ pgø: ن ـ، السف)٣( } #$

$ßN  {ار، ـالكب t↔ t±Ψ çRùQ$# { )بكسر الشني، أي ) املنشآت( :، وقرأ محزة وأبو بكر)٤

املنشآت السري يعين الاليت ابتدأن وأنشأن السري، وقرأ اآلخرون بفتح الشني أي املرفوعات 
 .وهي اليت رفع خشبها بعضها على بعض

 .السفن، وأما ما مل يرفع قلعه فليس من املنشآتهي ما رفع قلعه من : وقيل

’  {املخلوقات املسخرات، : وقيل Îû Ìós t7ø9$# ÄΝ≈ n= ôã F{$% x. ∩⊄⊆∪ { )كاجلبال مجع علم )٥ ،

 .وهو اجلبل الطويل شبه السفن يف البحر باجلبال يف الرب

]٢٥ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊄∈∪ { )٦(. 

]٢٦ [}  ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö n= tæ { )ه، ـإنـوان فـن حيـلى األرض مـ، أي ع)٧}  
5β$ sù ∩⊄∉∪ { )هالك، )١. 

                                                                                                                                            
 . ٢٢: سورة الرمحن آية) ١(
 . ١٣٠: سورة األنعام آية) ٢(
 . ٢٤ ، ٢٣: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٢٤: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٢٤: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٢٥: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٢٦: سورة الرمحن آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٧٩ 

]٢٧ [}  4’ s+ö7tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pgø:$# ÏΘ#tø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ { )أي مكرم أنبيائه وأوليائه )٢ ،

 .بلطفه مع جالله وعظمته

]٢٩، ٢٨ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊄∇∪ …ã& é#t↔ ó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

 .، من ملك وإنس وجن)٣( } 4

 .معناه ال يستغين عنه أهل السماء واألرض: وقال قتادة
ملغفرة وأهل األرض يسألونه الرزق والتوبة فأهل السماوات يسألونه ا: قال ابن عباس

 .واملغفرة
يسأله أهل األرض الرزق واملغفرة، وتسأله املالئكة أيضا هلم الرزق : وقال مقاتل

 .واملغفرة

}  ¨≅ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’Îû 5β ù'x© ∩⊄∪ { )زلت يف اليهود حني قالوا إن اهللا ال ن: ، قال مقاتل)٤

 .يقضي يوم السبت شيئا
من شأنه أن حيصي ومييت ويرزق، ويعز قوما ويذل قوما ويشفي : قال املفسرون

مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا وجييب داعيا ويعطي سائال ويغفر ذنبا إىل ما ال حيصى 
 .من أفعاله وأحداثه يف خلقه ما يشاء

]٣١، ٣٠ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊂⊃∪ éøãøoΨ y™ öΝä3s9 { )وعيد من اهللا )٥ ،

تعاىل للخلق باحملاسبة، كقول القائل ألتفرغن لك، وما به شغل، وهذا قول ابن عباس 
 .إمنا حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأنوالضحاك، و

                                                                                                                                            
 . ٢٦: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٢٧: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٢٩ ، ٢٨: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٢٩: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٣١ ، ٣٠: سورة الرمحن اآليتان ) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٠ 

معناه سنقصدكم بعد الترك واإلمهال ونأخذ يف أمركم، كقول القائل : وقال آخرون
 .قد تفرغت لك: الذي ال شغل له
سنفرغ لكم مما : إن اهللا وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور، مث قال: وقال بعضهم

لكم ما وعدناكم، وأخربناكم وعدناكم، وأخربناكم فنحاسبكم وجنازيكم وننجز 
فنحاسبكم وجنازيكم وننجز لكم ما وعدناكم، فنتم ذلك ونفرغ منه، واىل هذا ذهب 

 .احلسن ومقاتل

}  tµ •ƒ r& ÈβŸξ s)¨W9$# ∩⊂⊇∪ { )أي اجلن واإلنس، مسيا ثقلني ألهنما ثقال على األرض )١ ،

 .أحياء وأمواتا

]٣٣، ٣٢ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊂⊄∪ u|³÷è yϑ≈tƒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ Èβ Î) öΝçF÷è sÜtG ó™ $# βr& 

(#ρ ä‹àΖs? { )أي جتوزوا وخترجوا، )٢ ،}  ôÏΒ Í‘$sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )أي من )٣ ،

ρ#)  {جوانبهما وأطرافهما،  ä‹àΡ$$ sù 4 { )معناه إن استطعتم أن هتربوا من املوت )٤ ،

 .باخلروج من أقطار السماوات واألرض فاهربوا واخرجوا منها

$  {: واملعىن حيثما كنتم أدرككم املوت، كما قال جل ذكره yϑ oΨ ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3. Í‘ ô‰ãƒ 

ÝVöθ yϑ ø9$# { )يقال هلما هذا يوم القيامة إن استطعتم أن جتوزوا أطراف :  وقيل)٥

Ÿω šχρ  {السماوات واألرض فتعجزوا ربكم حىت ال يقدر عليكم فجوزوا،  ä‹àΖs? ω Î) 

                                                 
 . ٣١: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٣٣، ٣٢: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٣٣: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ٣٣: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٧٨: سورة النساء آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨١ 

9≈ sÜù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ { )القوة اليت يتسلط هبا على األمر، : حبجة، والسلطان: مبلك، وقيل: ، أي)١

 .فامللك والقدرة واحلجة كلها سلطان، يريد حيثما توجهتم كنتم يف ملكي وسلطاين
ت واألرض إن استطعتم أن تعلموا ما يف السماوا: معناه: وروي عن ابن عباس قال

 .فاعلموا ولن تعلموه إال بسلطان أي ببينة من اهللا عز وجل
]٣٤ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊂⊆∪ { )٢( 

]٣٥ [}  ã≅ y™ öãƒ $ yϑ ä3ø‹n= tã Ôâ#uθ ä© ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ { )وهو اللهيب الذي ال دخان فيه، هذا )٣ ،

 .قول أكثر املفسرين

$¨Ó  {هو اللهب األخضر املنقطع من النار، : وقال جماهد pt éΥuρ { )قال سعيد بن )٤ 

: رواية عطاء عن ابن عباس، وقال جماهد وقتادةالنحاس الدخان، وهو : جبري والكليب
 .النحاس هو الصفر املذاب يصب على رؤوسهم، وهو رواية العويف عن ابن عباس

 .وقال عبد اهللا بن مسعود النحاس هو املهل
}  Ÿξ sù Èβ#uÅÇtG⊥ s? ∩⊂∈∪ { )تنعان من عذاب اهللا وال يكون لكم ناصر منه، أي فال مت)٥. 

]٣٧، ٣٦ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊂∉∪ #sŒÎ* sù ÏM ¤)t±Σ   {، انفرجت، )٦( } #$
â!$ yϑ ôM  {، فصارت أبوابا لرتول املالئكة )٧( } 9$#¡¡ tΡ% s3sù Zο yŠö‘ uρ { )أي كلون الفرس )٨ ،

                                                 
 . ٣٣: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٣٤: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٣٥: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ٣٥: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٣٥:  سورة الرمحن آية)٥(
 . ٣٧ ، ٣٦: سورة الرمحن اآليتان ) ٦(
 . ٣٧: سورة الرمحن آية) ٧(
 . ٣٧: سورة الرمحن آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٢ 

$Èβ  {الورد، وهو األبيض الذي يضرب إىل احلمرة والصفرة،  yδÏd‰9$$ x. ∩⊂∠∪ { )مجع )١ ،

دهن، شبه تلون السماء بتلون الورد من اخليل، وشبه الوردة يف اختالف ألواهنا بالدهن 
: واختالف ألوانه، وهو قول الضحاك وجماهد وقتادة والربيع، وقال عطاء بن أيب رباح

 .يف الساعة ألواناكالدهان كعصري الزيت يتلون 
 .كدهن الورد الصايف: وقال مقاتل

 .وقال ابن جريج تصري السماء كالدهن الذائب وذلك حني يصيبها حر جهنم
 .كالدهان أي كاألدمي األمحر ومجعه أدهنة ودهن: وقال الكليب

]٣٩ - ٣٨ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊂∇∪ 7‹Í×tΒ öθ uŠsù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ tã ÿÏµ Î7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿω uρ 

Aβ !$ y_ ∩⊂∪ { )ال يسألون عن ذنوهبم لتعلم من جهتهم، ألن : ، قال احلسن وقتادة)٢

 .عويف عن ابن عباس علمها منهم، وكتبت املالئكة عليهم، وهي رواية ال اهللا
ال تسأل املالئكة اجملرمني ألهنم يعرفوهنم بسيماهم، دليله ما بعده، وهذا : وعنه أيضا
 .قول جماهد

š  {: هـن قولـذه اآلية وبيـوعن ابن عباس يف اجلمع بني ه În/u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡oΨ s9 

tÏè uΗ ød r& ∩⊄∪ { )ال يسأهلم هل عملتم كذا وكذا ألنه أعلم بذلك منهم، ولكن : ، قال)٣

إهنا مواطن يسأل يف بعضها وال يسأل : يسأهلم مل عملتم كذا وكذا؟ وعن عكرمة أنه قال
 .يف بعضها

وعن ابن عباس أيضا ال يسألون سؤال شفقة ورمحة وإمنا يسألون سؤال تقريع 
 .وتوبيخ

 . اجملرم عن ذنب اجملرمال يسأل غري: وقال أبو العالية
                                                 

 . ٣٧: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٣٩ ، ٣٨: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٩٢: سورة احلجر آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٣ 

 ...قوله تعاىل ُيْعَرُف الُْمْجِرُمونَ ِبِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ ِبالنََّواِصي َوالْأَقَْداِم
]٤١ - ٤٠ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ à6În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆⊃∪ ß∃t÷è ãƒ tβθ ãΒ Ìôf ãΚ ø9$# öΝßγ≈ uΚŠ Å¡Î0 { )١( ،

tΠöθ  {: وهو سواد الوجوه وزرقة العيون، كما قال جل ذكره tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 

4 { )٢(  ،}  ä‹s{÷σãŠsù  Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ#y‰ø% F{$#uρ ∩⊆⊇∪ { )جتعل األقدام مضمومة إىل النواصي )٣ ،

 .من خلف ويلقون يف النار

]٤٢ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊆⊄∪ { )٤( 

Íν  {مث يقال هلم ] ٤٣[ É‹≈ yδ æΛ© yγ y_  ÉL ©9$# Ü> Éj‹s3ãƒ $ pκÍ5 tβθãΒ Ìôf ãΚ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )املشركون)٥ . 

]٤٤ [}  tβθ èùθ äÜtƒ $ pκs]øŠ t/ t ÷t/uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β#u ∩⊆⊆∪ { )قد انتهى حره)٦ ،. 

أهنم يسعون بني اجلحيم : أىن يأىن فهو آن إذا انتهى يف النضج، واملعىن: قال الزجاج
كاملهل، وهو واحلميم فإذا استغاثوا من حر النار جعل عذاهبم احلميم اآلين الذي صار 

βÎ)uρ (#θ  {: قوله èVŠÉó tG ó¡o„ (#θ èO$ tóãƒ &!$ yϑ Î/ È≅ ôγ ßϑø9$% x. { )آن واد من : ، وقال كعب األحبار)٧

فيغمسون يف ذلك الوادي أودية جهنم جيتمع فيه صديد أهل النار فينطلق هبم يف األغالل 
حىت تنخلع أوصاهلم مث خيرجون منه وقد أحدث اهللا تعاىل هبم خلقا جديدا فيلقون يف 

tβθèùθ  {: النار، وذلك قوله äÜtƒ $ pκs]øŠt/ t ÷t/uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β#u ∩⊆⊆∪ { )٨(. 

                                                 
 . ٤١ ، ٤٠: سورة الرمحن اآليتان ) ١(
 . ١٠٦ :سورة آل عمران آية) ٢(
 . ٤١: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ٤٢: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٤٣: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٤٤: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٢٩: سورة الكهف آية) ٧(
 . ٤٤: سورة الرمحن آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٤ 

]٤٥ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆∈∪ { )وكل ما ذكر اهللا تعاىل من قوله)١ ، :

}  ‘≅ ä. ôtΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ { )إىل ههنا مواعظ وزواجر وختويف، وكل ذلك نعمة من )٢ 

“Äd  {اصي، ولذلك ختم كل آية بقول اهللا تعاىل ألهنا تزجر عن املع r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ 

Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆∈∪ { )مث ذكر ما أعده ملن اتقاه وخافه)٣ . 

ôyϑ  {: فقال] ٤٦[ Ï9uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ { )أي مقامه بني يدي ربه للحساب ،)٤ 

 .فترك املعصية والشهوة

ôyϑ  {: قيام ربه عليه بيانه قوله: وقيل sùr& uθ èδ íΟÍ← !$ s% 4’n?tã Èe≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôMt6 |¡x. 3 { )٥( 
 .هو الذي يهم باملعصية فيذكر اهللا فيدعها من خمافة اهللا: جماهدوقال إبراهيم النخعي و

$Èβ  {: وقوله tF̈Ζy_ ∩⊆∉∪ { )جنة عدن وجنة نعيم: ، قال مقاتل)٦. 

 .جنة خلوفه ربه وجنة لتركه شهوته: قال حممد بن علي الترمذي
 السر والعالنية بعلمه ما عرض له من حمرم تركه هذا ملن راقب اهللا يف: قال الضحاك

 .من خشية اهللا وما عمل من خري أفضى به إىل اهللا ال حيب أن يطلع عليه أحد
 .إن املؤمنني خافوا ذلك املقام فعملوا هللا ودأبوا بالليل والنهار: وقال قتادة

]٤٧ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩⊆∠∪ { )مث وصف اجلنتني)٧ ،. 

                                                 
 . ٤٥: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٢٦: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٤٥: سورة الرمحن آية) ٣(
 . ٤٦: آيةسورة الرمحن ) ٤(
 . ٣٣: سورة الرعد آية) ٥(
 . ٤٦: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٤٧: سورة الرمحن آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٥ 

$!  {: فقال] ٤٨[ s?# uρ sŒ 5β$ oΨ øùr& ∩⊆∇∪ { )أغصان واحدها فنن، وهو الغصن املستقيم )١ ،

 .طوال
 .ظل األغصان على احليطان: وهذا قول جماهد وعكرمة والكليب، وقال عكرمة

 . ذواتا ظالل:قال احلسن
 .ذواتا فضل وسعة على ما سوامها: ألوان، وقال قتادة: قال ابن عباس

]٥٠ - ٤٩ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩⊆∪ $ uΚ Íκ Ïù Èβ$oΨ ø‹tã Èβ$ tƒÌøgrB ∩∈⊃∪ { )قال )٢ ،

 .بالكرامة والزيادة على أهل اجلنة: ابن عباس
 .جتريان باملاء الزالل إحدامها التسنيم واألخرى السلسبيل: قال احلسن
 .إحدامها من ماء غري آسن واألخرى من مخر لذة للشاربني: وقال عطاء

]٥٢ - ٥١ [}  Äd“ r'Î7sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∈⊇∪ $ yϑ Íκ Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 7π yγ Å3≈ sù Èβ% y ÷̀ρ y— 

معناه إن فيهما من كل ما يتفكه به ضربني رطبا : ، صنفان ونوعان، قيل)٣( } ∪⊅∋∩

 .ويابسا
نة حىت احلنظل إال أنه ما يف الدنيا مثرة حلوة وال مرة إال وهي يف اجل: قال ابن عباس

 .حلو

]٥٤ - ٥٣ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∈⊂∪ tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n?tã ¤\ ãèù { )مجع )٤ ،

$  {فراش،  pκß]Í← !$ sÜt/ { )مجع بطانة وهي اليت حتت الظهارة)٥ ،. 

 .وهي مما يلي األرض: وقال الزجاج
                                                 

 . ٤٨: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٥٠ ، ٤٩: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٥٢ ، ٥١: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٥٤ ، ٥٣: سورة الرمحن اآليتان ) ٤(
 . ٥٤: سورة الرمحن آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٦ 

}  ôÏΒ 5−uö9 tG ó™ Î) 4 { )غلظ من الديباج، وهو ما)١ . 

: هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر؟ وقال ابن عباس: قال ابن مسعود وأبو هريرة
 .وصف البطائن وترك الظواهر ألنه ليس يف األرض أحد يعرف ما الظواهر

}   o_ y_ uρ È ÷tF̈Ζyf ø9$# 5β#yŠ ∩∈⊆∪ { )اجلىن ما جيتىن من الثمار، يريد مثرمها دان قريب )٢ ،

 .يناله القائم والقاعد والنائم
 .تدنو الشجرة حىت جيتنيها ويل اهللا إن شاء قائما وإن شاء قاعدا: قال ابن عباس

 .ال يرد أيديهم عنها بعد وال شوك: قال قتادة

]٥٦ - ٥٥ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩∈∈∪ £Íκ Ïù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# { )٣( 
ردن ـم وال يـغاضات األعني،قصرن طرفهن على أزواجهن ال ينظرن إىل غريه

óΟs9 £åκ÷Z  {م، ـغريه Ïϑ ôÜtƒ { )مل جيامعهن ومل يفترعهن، وأصله من الدم، ومنه قيل )٤ 

Ó§ΡÎ) óΟßγ  {للحائض طامث، كأنه قال مل يدمهن باجلماع،  n= ö6 s% Ÿω uρ Aβ !% y` ∩∈∉∪ { )قال )٥ ،

 .ألهنن خلقهن يف اجلنة: مقاتل
 .فعلى قوله هؤالء من حور اجلنة

يعين ملا : هن من نساء الدنيا مل ميسسن مند أنشئن، وهو قول الكليب: وقال الشعيب
 .جيامعهن يف هذا اخللق الذي أنشئن فيه إنس وال جان

                                                 
 . ٥٤: الرمحن آيةسورة ) ١(
 . ٥٤: سورة الرمحن آية) ٢(
 . ٥٦ ، ٥٥: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٥٦: سورة الرمحن آية) ٤(
 . ٥٦: سورة الرمحن آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٧ 

]٥٨ - ٥٧ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩∈∠∪ £æη ¯Ρr( x. ßNθ è%$ u‹ø9$# ãβ%y ö̀yϑ ø9$#uρ 

 .صفاء الياقوت يف بياض املرجان: ، قال قتادة)١( } ∪∇∋∩

]٦٠ - ٥٩ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∈∪ ö≅ yδ â!#t“ y_ Ç≈ |¡ôm M}$# ω Î) ß≈ |¡ôm M}$# 

 .، أي ما جزاء من أحسن يف الدنيا إال أن حيسن إليه يف اآلخرة)٢( } ∪⊂∌∩

 . إال اجلنة  حممدال إله إال اهللا وعمل مبا جاء به: هل جزاء من قال: وقال ابن عباس

]٦٢ - ٦١ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∉⊇∪ ÏΒ uρ $ yϑ ÍκÍΞρ ßŠ Èβ$ tF̈Ζy_ ∩∉⊄∪ { )أي )٣ ،

 .من دون اجلنتني األوليني جنتان أخريان
 .ن دوهنما يف الدرجم: قال ابن عباس
 .من دوهنما يف الفضل: وقال ابن زيد

 .جنتان من ذهب للسابقني وجنتان من فضة للتابعني: وقال أبو موسى األشعري
هن أربع جنان للمقربني السابقني فيهما من كل فاكهة زوجان، : وقال ابن جريج

 .وجنتان ألصحاب اليمني والتابعني فيها فاكهة وخنل ورمان

ÏΒ  {: ائيوقال الكس uρ $ yϑ ÍκÍΞρ ßŠ { )أي أمامهما وقبلهما، يدل عليه قول )٤ 

 .اجلنتان األوليان من ذهب وفضة واألخريان من يا قوت: الضحاك

]٦٤ - ٦٣ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∉⊂∪ Èβ$tG ¨Β !$ yδ ô‰ãΒ ∩∉⊆∪ { )ناعمتان )١ ،

: سوداوان من ريهما وشدة خضرهتما، ألن اخلضرة إذا اشتدت ضربت إىل السواد، يقال
 .ادهامَّ الزرُع إذا عاله السواد ريا ادهيماما فهو مدهام

                                                 
 . ٥٨ ، ٥٧: سورة الرمحن اآليتان ) ١(
 . ٦٠ ، ٥٩: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٦٢ ، ٦١: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٦٢: يةسورة الرمحن آ) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٨ 

]٦٦ - ٦٥ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∉∈∪ $ yϑ Íκ Ïù Èβ$uΖøŠtã Èβ$ tG yz$ ÒtΡ ∩∉∉∪ { )٢( ،

 .فوارتان باملاء ال تنقطعان، والنضخ فوران املاء من العني
 ...قوله تعاىل ِفيِهَما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ

]٦٨ - ٦٧ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩∉∠∪ $ uΚ ÍκÏù ×π yγÅ3≈ sù ×≅ øƒ wΥuρ ×β$̈Β â‘ uρ 

، ليس النخل والرمان من الفاكهة، والعامة على أهنا من الفاكهة: ، قال بعضهم)٣( } ∪∇∌∩

 .وإمنا أعاد ذكر النخل والرمان ومها من مجلة الفواكه للتخصيص والتفصيل

]٧٠ - ٦٩ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∉∪ £Íκ Ïù { )يعين يف اجلنات )٤ ،

$ìN≡uöyz ×β  {األربع،  |¡Ïm ∩∠⊃∪ { )التـة قـن أم سلمـ، روى احلسن عن أبيه ع)٥ :

$ìN≡uöyz ×β  {:  أخربين عن قوله قلت لرسول اهللا { |¡Ïm ∩∠⊃∪ { )خريات : "، قال)٦

 .)٧( } األخالق حسان الوجوه

]٧٢ - ٧١ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∠⊇∪ Ö‘θ ãm ÔN≡u‘θ ÝÁ ø)¨Β { )حمبوسات ، )٨

 .امرأة مقصورة وقصرية إذا كانت خمدرة مستورة ال خترج: مستورات يف احلجال، يقال
، دالـني هبم بـيعين قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فال يبغ: وقال جماهد

}  ’Îû ÏΘ$ u‹Ïƒ ø:  .، مجع خيمة)١( } ∪⊅∠∩ #$
                                                                                                                                            

 . ٦٤ ، ٦٣: سورة الرمحن اآليتان ) ١(
 . ٦٦ ، ٦٥: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٦٨ ، ٦٧: سورة الرمحن اآليتان ) ٣(
 . ٧٠ ، ٦٩: سورة الرمحن اآليتان ) ٤(
 . ٧٠: سورة الرمحن آية) ٥(
 . ٧٠: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٢٧/٩٢ النيب ج رواه اإلمام الطربي يف تفسريه، بإسناده مرفوعا إىل) ٧(
 . ٧٢ ، ٧١: سورة الرمحن اآليتان ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٨٩ 

]٧٦ - ٧٣ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∠⊂∪ óΟs9 £åκ÷Z Ïϑ ôÜtƒ Ó§ΡÎ) öΝßγ n= ö6 s% Ÿω uρ Aβ !% y` ∩∠⊆∪ 

Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ uΚ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∠∈∪ tÏ↔ Å3−G ãΒ 4’ n?tã >∃tøùu‘ 9ôØäz { )قال سعيد بن جبري)٢ ، :

 .الرفرف رياض اجلنة خضر خمضبة
: الرفارف مجع اجلمع، وقيل: ويروى ذلك عن ابن عباس، واحدهتا رفرفة، وقال

 .حلسن ومقاتل والقرظيالرفرف البسط، وهو قول ا
: الرفيف فضول اجملالس والبسط، وقال الضحاك وقتادة: وروى العويف عن ابن عباس
 .هي جمالس خضر فوق الفرش

 .هي املرافق: وقال ابن كيسان
 .الزرايب: وقال ابن عيينة
 .كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف: وقال غريه

}  Ad“ Ìs)ö7tã uρ 5β$ |¡Ïm ∩∠∉∪ { )هي الزرايب والطنافس الثخان، وهي مجع واحدهتا )٣ ،

هي الطنافس املخملة إىل : العبقري عتاق الزرايب، وقال أبو العالية: عبقرية، وقال قتادة
 .الرقة

 .كل ثوب موشى عند العرب عبقري: وقال القتييب
 . يعمل هبا الوشيوقال أبو عبيدة هو منسوب إىل أرض

كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغريهم عند العرب عبقري، ومنه قول : قال اخلليل
 .)٥( .)٤( } فلم أر عبقريا يفري فريه {   يف عمر النيب

                                                                                                                                            
 . ٧٢: سورة الرمحن آية) ١(
 . ٧٦ ، ٧٣: سورة الرمحن اآليتان ) ٢(
 . ٧٦: سورة الرمحن آية) ٣(
 ). ٢/١٠٧(،أمحد )٢٢٨٩(،الترمذي الرؤيا )٢٣٩٣(،مسلم فضائل الصحابة )٣٤٣٤(البخاري املناقب ) ٤(
 ) ٢٣٩٣( ، ومسلم يف فضائل الصحابة برقم ٧/٤١لبخاري يف فضائل الصحابة قطعة من حديث أخرجه ا) ٥(

٤/١٨٦٢ . 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٠ 

]٧٨، ٧٧ [}  Äd“ r'Î6 sù ÏIω#u $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∠∠∪ x8t≈ t6 s? ãΛôœ $# y7 În/u‘ “ ÏŒ È≅≈n= pgø: $# ÇΠ#tø.M}$#uρ 

بالواو وكذلك هو يف مصاحفهم إجراء على ) ذو اجلالل( ، قرأ أهل الشام)١( } ∪∇∠∩

 .االسم

                                                 
 . ٧٨ ، ٧٧: سورة الرمحن اآليتان ) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩١ 

 سورة الواقعة) ٥٦(
 ... ِإذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌقوله تعاىل

] ١ [}  #sŒÎ) ÏMyè s% uρ èπ yèÏ%#uθ ø9$# ∩⊇∪ { )إذا قامت القيامة)١ ،. 

 .إذا نزلت صيحة القيامة، وهي النفخة األخرية: وقيل

]٢ [}  }§øŠs9 $ pκÉJ yèø% uθ Ï9 { )جمليئها )٢ ،}  îπt/ÏŒ% x. ∩⊄∪ { )ولهـذب، كقـ ك)٣ :}  
ω ßìyϑ ó¡n@ $ pκ Ïù Zπ u‹Éó≈s9 ∩⊇⊇∪ { )أي لغو، يعين أهنا تقع صدقا وحقا)٤ ،. 

 .ة والنازلةوالكاذبة اسم كالعافي
]٣ [}  ×πŸÒ Ïù% s{ îπ yèÏù#  .، ختفض أقواما إىل النار، وترفع آخرين إىل اجلنة)٥( } ∪⊃∩ ‘§

ختفض أقواما كانوا يف الدنيا مرتفعني، وترفع أقواما كانوا : وقال عطاء عن ابن عباس
 .يف الدنيا مستضعفني

]٤ [}  #sŒÎ) ÏM§_ â‘ ÞÚö‘ F{$# %w ù‘ ∩⊆∪ { )إن : ، حركت وزلزلت زلزلة، قال الكليب)٦

 .اهللا إذا أوحى إليها اضطربت فرقا
ترج كما يرج الصيب يف املهد حىت ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل : قال املفسرون

 .ما عليها من اجلبال وغريها
 .رججته فارتج: الوأصل الرج يف اللغة التحريك، يق

                                                 
 . ١: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٢: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٢: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ١١: سورة الغاشية آية) ٤(
 . ٣: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٤: قعة آيةسورة الوا) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٢ 

]٥ [}  ÏM ¡¡ç0 uρ ãΑ$ t6 Éf ø9$# $ r¡o0 ∩∈∪ { )فتتت فتا فصارت : ، قال عطاء ومقاتل وجماهد)١

 .كالدقيق املبسوس وهو املبلول
سريت على وجه : كسرت كسرا، وقال الكليب: قال سعيد بن املسيب والسدي

 .األرض تسيريا

≅ö  {: قلعت من أصلها فذهبت، نظريها: قال احلسن à)sù $ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ { )٢( 
 .جعلت كثيبا مهيال بعد أن كانت شاخمة طويلة: قال ابن كيسان

]٦ [}  ôM tΡ% s3sù [!$ t6 yδ $ }Wu; /Ζ•Β ∩∉∪ { )غبارا متفرقا كالذي يرى يف شعاع الشمس إذا )٣ 

 .دخل الكوة وهو اهلباء

]٧ [}  ÷ΛäΨä.uρ %[`≡uρ ø— r& { )أصنافا، )٤ ،}  Zπ sW≈ n= rO ∩∠∪ { )٥(. 

≈=Ü  {: مث فسرها فقال] ٨[ ys ô¹ r'sù Ïπ uΖyϑ ø‹yϑ ø9$# { )هم الذين يؤخذ هبم ذات اليمني )٦ ،

هم الذين كانوا على ميني آدم حني أخرجت الذرية من صلبه، : إىل اجلنة، وقال ابن عباس
 .هؤالء يف اجلنة وال أبايل: وقال اهللا هلم

 . يعطون كتبهم بأمياهنمهم الذين: وقال الضحاك
هم الذين كانوا ميامني مباركني على أنفسهم، وكانت : وقال احلسن والربيع

$!  {:  فقال أعمارهم يف طاعة اهللا وهم التابعون بإحسان، مث عجب نبيه tΒ Ü=≈ pt õ¾r& 

Ïπ uΖyϑ ø‹yϑ ø9$# ∩∇∪ { )زيد ما زيد يراد زيد شديد: ما يقال، وهذا ك)١. 
                                                 

 . ٥: سورة الواقعة آية) ١(
 . ١٠٥: سورة طه آية) ٢(
 . ٦: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٧: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٧: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٨: سورة الواقعة آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٣ 

]٩ [}  Ü=≈ pt õ¾r&uρ Ïπ yϑ t↔ ô±pRùQ$# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾r& Ïπyϑ t↔ ô±pRùQ$# ∩∪ { )يعين أصحاب الشمال، )٢ ،

 والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى، ومنه يسمى الشام واليمني، ألن اليمن عن ميني
 .الكعبة، والشام عن مشاهلا، وهم الذين يؤخد هبم ذات الشمال إىل النار

: هم الذين كانوا على مشال آدم عند إخراج الذرية وقال اهللا هلم: وقال ابن عباس
 .هؤالء يف النار وال أبايل

 .هم الذين يؤتون كتبهم بشماهلم: وقال الضحاك
 .ارهم يف املعاصيهم املشائيم على أنفسهم وكانت أعم: وقال احلسن

]١٠ [}  tβθ à)Î7≈ ¡¡9$#uρ tβθà)Î7≈ السابقون إىل اهلجرة هم : ، قال ابن عباس)٣( } ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡

 .السابقون يف اآلخرة
 .السابقون إىل اإلسالم: وقال عكرمة

šχθ  {: هم الذين صلوا إىل القبلتني، دليله قوله: قال ابن سريين à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# 

zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ { )السابقون إىل إجابة الرسول: ، قال الربيع بن أنس)٤  يف 

 .الدنيا هم السابقون إىل اجلنة يف العقىب
 .ىل إجابة األنبياء صلوات اهللا عليهم باإلميانإ: وقال مقاتل

 .إىل الصلوات اخلمس: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه
 .إىل اجلهاد: وقال الضحاك

 .هم املسارعون إىل التوبة وإىل أعمال الرب: وقام سعيد بن جبري

                                                                                                                                            
 . ٨: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٩: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ١٠: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ١٠٠: توبة آيةسورة ال) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٤ 

þθ#)  {: قال اهللا تعاىل à)Î/$ y™ 4’ n< Î) ;ο tÏøó tΒ ÏiΒ óΟä3În/§‘ { )الـم فقـ مث أثىن عليه)١ :}  
y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ããÌ≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡uösƒ ø: $# öΝèδ uρ $ oλm; tβθà)Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ { )والسابقون إىل : قال ابن كيسان )٢

 .كل ما دعا اهللا إليه
 .هم أهل القرآن املتوجون يوم القيامة: وروي عن كعب

 .هم أوهلم رواحا إىل املسجد وأوهلم خروجا يف سبيل اهللا: وقيل
 .إىل كل خري: وقال القرظي

]١١ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθç/§s)ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )من اهللا)٣ ،. 

]١٣، ١٢ [}  ’Îû ÏM≈̈Ζy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩⊇⊄∪ ×'©#èO zÏiΒ t,Î!¨ρ F{$# ∩⊇⊂∪ { )أي من األمم املاضية )٤ ،

 . العدداجلماعة غري حمصورة:  والثلة من لدن آدم عليه السالم إىل زمان نبينا

]١٤ [}  ×≅‹ Î= s% uρ zÏiΒ t ÌÅz Fψ$# ∩⊇⊆∪ { )الذين : ، يعين من هذه األمة، قال الزجاج)٥

 . عاينوا مجيع النبيني من لدن آدم عليه الصالة والسالم وصدقوهم، أكثر ممن عاين النيب

]١٥ [}  4’ n?tã 9‘ çß  7π tΡθ àÊ öθ ¨Β ∩⊇∈∪ { )منسوجة كما توضن حلق الدرع فيدخل )٦ ،

 .بعضها يف بعض
 .هي موصولة منسوجة بالذهب واجلواهر: قال املفسرون
 .موضونة مصفوفة: وقال الضحاك

]١٦ [}  tÏ↔ Å3−G •Β $ pκö n= tæ šÎ= Î7≈ s)tG ãΒ ∩⊇∉∪ { )ال ينظر بعضهم يف قفا بعض)١ ،. 
                                                 

 . ٢١: سورة احلديد آية) ١(
 . ٦١: سورة املؤمنون آية) ٢(
 . ١١: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ١٣ ، ١٢: سورة الواقعة اآليتان ) ٤(
 . ١٤: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ١٥: سورة الواقعة آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٥ 

 ...قوله تعاىل َيطُوُف َعلَْيِهْم ِولَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ ِبأَكَْواٍب َوأََباِريَق َوكَأٍْس ِمْن َمِعٍني
]١٧ [}  ß∃θ äÜtƒ öΝÍκö n= tã { )ة، ـدمـ للخ)٢}  ×β≡t$ ø!Íρ { )ان، ـلمـ غ)٣}  

tβρ à$©#sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ { )ال ميوتون وال يهرمون وال يتغريون)٤ ،. 

 .تقول العرب ملن كرب وملن مشط إنه خملد: وقال الفراء
 .يعين ولدانا ال حيولون من حالة إىل حالة: قال ابن كيسان

 .مقرطون يقال خلد جاريته إذا حالها باخللد، وهو القرط: سعيد بن جبريقال 
هم أوالد أهل الدنيا مل تكن هلم حسنات فيثابوا عليها وال سيئات : قال احلسن

 .فيعاقبوا عليها ألن اجلنة ال والدة فيها فهم خدم أهل اجلنة

]١٨ [}  5># uθ ø.r'Î/ t,ƒ Í‘$ t/r&uρ { )فاألكواب مجع كوب وهي األقداح املستديرة )٥ ،

األفواه ال آذان هلا وال عرف، واألباريق وهي ذوات اخلراطيم مسيت أباريق لربيق لوهنا من 
 .الصفاء

}  <¨ ù( x.uρ ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ { )مخر جارية)٦ ،. 

]١٩ [}  ω tβθãã £‰|Á ãƒ $ pκ÷]tã { )ال تصدع رؤوسهم من شرهبا، )٧ ،}  Ÿω uρ tβθèùÍ”∴ãƒ 

∩⊇∪ { )أي ال يسكرون، هذا إذا قرئ بفتح الزاي ومن كسر فمعناه ال ينفد شراهبم)٨ ،. 

                                                                                                                                            
 . ١٦: سورة الواقعة آية) ١(
 . ١٧: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ١٧: عة آيةسورة الواق) ٣(
 . ١٧: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ١٨: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ١٨: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ١٩: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ١٩: سورة الواقعة آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٦ 

]٢٠ [}  7π yγ Å3≈ sùuρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç̈y‚ tG tƒ ∩⊄⊃∪ { )خيتارون ما يشتهون، يقال ختريت )١ ،

 .الشيء إذا أخذت خريه

]٢١ [}  ÉΟøt m: uρ 9ösÛ $ £ϑÏiΒ tβθåκtJ ô±o„ ∩⊄⊇∪ { )طر على قلبه حلم خي: ، قال ابن عباس)٢

الطري فيصري ممثال بني يديه على ما اشتهى، ويقال إنه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه ما 
 .يشتهي مث يطري فيذهب

]٢٢ [}  î‘θ ãm uρ ×Ïã ∩⊄⊄∪ { )بكسر الراء : ، قرأ أبو جعفر ومحزة والكسائي)٣

اه ويكرمون بفاكهة وحلم طري وحور عني وقال معن: والنون، أي وحبور عني، وقيل
 .األخفش رفع على معىن هلم حور عني، وجاء يف تفسريه يف حور بيض ضخام العيون

]٢٣ [}  È≅≈ sVøΒ r( x. Çυä9÷σ=9$# Èβθ ãΖõ3yϑ ø9$# ∩⊄⊂∪ { )املخزون يف الصدف مل متسه األيدي)٤ ،. 

]٢٤ [}  L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ { )٥( 

]٢٦، ٢٥ [}  Ÿω tβθ ãè yϑó¡o„ $ pκ Ïù #Yθ øó s9 Ÿω uρ $ ¸ϑ‹ ÏO ù's? ∩⊄∈∪ ω Î) WξŠ Ï% { )والـ، أي ق)٦ :}  
$ Vϑ≈ n= y™ $ Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪ { )نصبهما اتباعا لقوله قيال أي يسمعون قيال سالما سالما)٧ ،. 

حييي بعضهم بعضا بالسالم، مث ذكر أصحاب اليمني وعجب من شأهنم : قال عطاء
 :فقال جل ذكره

                                                 
 . ٢٠: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٢١: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٢٢: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٢٣: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٢٤: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٢٦ ، ٢٥: سورة الواقعة اآليتان ) ٦(
 . ٢٦: سورة الواقعة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٧ 

]٢٨، ٢٧ [}  Ü=≈ pt õ¾r&uρ ÈÏϑ u‹ø9$# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾r& ÈÏϑ u‹ø9$# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ ô‰Å™ 7Šθ àÒøƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ { )ال )١ ،

 .شوك فيه كأنه خضد شوكه أي قطع ونزع منه، هذا قول ابن عباس وعكرمة
 .ال يعقر األيدي: وقال احلسن

 .هو الذي ال أذى فيه: ل ابن كيسانقا
 .هو املوقر محال: قال الضحاك وجماهد

]٢٩ [}  8x ù= sÛuρ { )أي موز، واحدهتا طلحة، عن أكثر املفسرين)٢ ،. 

: قال الفراء وأبو عبيدة .ليس هو باملوز ولكنه شجر هلا ظل بارد طيب: وقال احلسن
قرأ رجل : وروى جماهد عن احلسن بن سعيد قال .شجر عظام هلا شوكالطلح عند العرب 

 }  8x عند علي ù= sÛuρ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩⊄∪ { )فقال)٣ ،. 

$  {وما شأن الطلح إمنا هو طلح منضود مث قرأ  yγ ãèù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ { )يا : لت ق)٤

إن القرآن ال يهاج اليوم وال حيول، : أمري املؤمنني إهنا يف املصحف باحلاء أفال حتوهلا؟ فقال
واملنضود املتراكم الذي قد نضد باحلمل من أوله إىل آخره، ليس هو سوق بارزة، قال 

 .أشجار اجلنة من عروقها إىل أفناهنا مثر كله: مسروق

]٣٠ [}  9e≅ Ïßuρ 7Šρ ß‰ôϑ̈Β ∩⊂⊃∪ { )دائم ال تنسخه الشمس والعرب تقول للشيء )٥ ،

 .الذي ال ينقطع ممدود

]٣١ [}  &!$ tΒ uρ 5>θä3ó¡¨Β ∩⊂⊇∪ { )مصبوب جيري دائما يف غري أخدود ال ينقطع)٦ ،. 

                                                 
 . ٢٨ ، ٢٧: سورة الواقعة اآليتان ) ١(
 . ٢٩: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٢٩: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ١٤٨: سورة الشعراء آية) ٤(
 . ٣٠: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٣١: ةسورة الواقعة آي) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٨ 

]٣٣، ٣٢ [}  7πyγ Å3≈ sùuρ ;ο uÏW x. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθäÜø)tΒ Ÿω uρ 7π tãθãΖøÿ xΕ ∩⊂⊂∪ { )قال ابن )١ ،

ال مقطوعة : ال تنقطع إذا جنيت وال متتنع من أحد أراد أخذها وقال بعضهم: عباس
لشتاء، وال يتوصل إليها باألزمان وال ممنوعة باألمثان، كما ينقطع أثر مثار الدنيا إذا جاء ا

 .إال بالثمن
 .يعين ال حيظر عليها كما حيظر على بساتني الدنيا: وقال القتييب

]٣٤ [}  <¸ ãèùuρ >π tãθèùö̈Β ∩⊂⊆∪ { )قال علي)٢ ،  }  < ã̧èùuρ >πtãθ èùö̈Β ∩⊂⊆∪ { )٣( 
 .رةعلى األس

 .وقال مجاعة من املفسرين
 .بعضها فوق بعض فهي مرفوعة عالية

أراد بالفرش النساء والعرب تسمي املرأة فراشا ولباسا على االستعارة، مرفوعة : وقيل
 :رفعن باجلمال والفضل على نساء الدنيا دليل هذا التأويل قوله يف عقبه

]٣٥ [}  !$ ¯ΡÎ) £ßγ≈ tΡù't±Σ r& [!$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ { )خلقناهن خلقا جديدا، قال ابن عباس)٤ ، :

 .يعين اآلدميات العجز الشمط، يقول خلقناهن بعد اهلرم خلقا آخر

]٣٦ [}  £ßγ≈ oΨù= yè pgm #·‘% s3ö/r& ∩⊂∉∪ { )ا هن عجائز الدني: ، وقال املسيب ابن شريك)٥

 .أنشأهن اهللا تعاىل خلقا جديدا كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا
 .وذكر املسيب عن غريه أهنن فضلن على احلور العني بصالهتن يف الدنيا

                                                 
 . ٣٣ ، ٣٢: سورة الواقعة اآليتان ) ١(
 . ٣٤: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٣٤: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٣٥: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٣٦: سورة الواقعة آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٤٩٩ 

هن احلور العني أنشأهن اهللا مل يقع عليهن والدة فجعلناهن أبكارا : وقال مقاتل وغريه
 .عذارى وليس هناك وجع

]٣٧ [}  $ ¹/ããã { )مجع عروب أي عواشق حمببات إىل أزواجهن)١ . 

 .عربا حسنات الكالم: وقال أسامة بن زيد عن أبيه

}  $ \/# tø?r& ∩⊂∠∪ { )مستويات يف السن على سن واحد)٢ ،. 

≈= }  É قوله] ٣٨[ ys ô¹ X{ ÈÏϑ u‹ø9$# ∩⊂∇∪ { )يريد أنشأهن ألصحاب اليمني)٣ ،. 

]٣٩ [}  ×' ©#èO š∅ ÏiΒ tÏ9̈ρ F{$# ∩⊂∪ { )من املؤمنني الذين كانوا قبل هذه األمة)٤ ،. 

]٤٠ [}  ×' ©#èO uρ zÏiΒ t ÌÅz Fψ$# ∩⊆⊃∪ { )من مؤمين هذه األمة، وذهب مجاعة إىل أن )٥ ،

 .الثلتني مجيعا من هذه األمة

≈=Ü  {: قوله تعاىل] ٤٢ - ٤١[ pt õ¾r&uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾r& ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# ∩⊆⊇∪ ’Îû 

5Θθ èÿ xœ { )ريح حارة، ،)٦ }  5Ο‹ ÏΗ xquρ ∩⊆⊄∪ { )ماء حار)٧ ،. 

]٤٣ [}  9e≅ Ïßuρ ÏiΒ 5Θθ ãΚ øt s† ∩⊆⊂∪ { )أسود : ، دخان شديد السواد، تقول العرب)٨

وكل شيء فيها النار سوداء وأهلها سود، : حيموم إذا كان شديد السواد، وقال الضحاك
 .أسود

                                                 
 . ٣٧: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٣٧: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٣٨: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٣٩: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٤٠: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٤٢ ، ٤١: سورة الواقعة اآليتان ) ٦(
 . ٤٢: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ٤٣: سورة الواقعة آية) ٨(
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٢٥٠٠ 

 .اليحموم اسم من أمساء النار: وقال ابن كيسان

]٤٤ [}  ω 7ŠÍ‘$ t/ Ÿω uρ AΟƒ Íx. ∩⊆⊆∪ { )ال بارد املرتل وال كرمي املنظر: ، قال قتادة)١. 

≅ÏΒ Èe  {وال حسن، نظريه : وال كرمي: وقال سعيد بن املسيب ä. 8l ÷ρ y— AΟƒ Íx. 

∩∠∪ { )٢(. 

 .طيب: وقال مقاتل

]٤٥ [}  öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡sŒ { )يعين يف الدنيا، )٣ ،}  šÏùuøIãΒ ∩⊆∈∪ { )٤( ،

 .منعمني

]٤٦ [}  (#θ çΡ% x.uρ tβρ •ÅÇç„ { )يقيمون )٥ ،}  ’n?tã Ï]ΖÏt ø: $# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩⊆∉∪ { )على )٦ ،

 .الذنب الكبري وهو الشرك
Ï]ΖÏt  {: وقال الشعيب ø: $# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩⊆∉∪ { )اليمني الغموس)٧ . 

 .أهنم كانوا حيلفون أهنم ال يبعثون وكذبوا يف ذلك: ومعىن هذا

]٤٧ [}  (#θ çΡ% x.uρ šχθ ä9θ à)tƒ #x‹Í← r& $ uΖ÷FÏΒ $ ¨Ζä.uρ $ \/# tè? $ ¸ϑ≈ sàÏã uρ $ ¯ΡÏr& tβθèOθ ãèö7yϑ s9 ∩⊆∠∪ { )٨( ،

بتركه، وقرأ اآلخرون ) إنا( مستفهما،) أئذا( قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي ويعقوب
 .باالستفهام فيهما

                                                 
 . ٤٤: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٧: سورة الشعراء آية) ٢(
 . ٤٥: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٤٥: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٤٦: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٤٦: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٤٦: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ٤٧: سورة الواقعة آية) ٨(
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٢٥٠١ 

 ...ذُِّبونَ لَآِكلُونَ ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍمقوله تعاىل ثُمَّ ِإنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَ
]٥٥ - ٤٨ [}  $ tΡäτ !$ t/# uuρ r& tβθ ä9̈ρ F{$# ∩⊆∇∪ ö≅è% χ Î) tÏ9̈ρ F{$# t ÌÅz Fψ$#uρ ∩⊆∪ tβθ ããθãΚ ôf yϑ s9 

4’ n< Î) ÏM≈s)‹ ÏΒ 8Πöθ tƒ 8Πθ è= ÷è ¨Β ∩∈⊃∪ §ΝèO öΝä3¯ΡÎ) $ pκš‰ r& tβθ—9!$ Ò9$# tβθç/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ tβθè= Ï.Uψ ÏΒ 9yf x© ÏiΒ 5Θθ —% y— 

∩∈⊄∪ tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù $ pκ÷]ÏΒ tβθäÜç6 ø9$# ∩∈⊂∪ tβθç/Ì≈ t±sù Ïµ ø‹n= tã zÏΒ ËΛ ÉΚpt ø: $# ∩∈⊆∪ tβθ ç/Ì≈ t±sù z> ÷à° ÉΟŠ Ïλù; $# ∩∈∈∪ { )١( 
اهليام داء يصيب اإلبل ال تروى معه وال تزال : اإلبل العطاش، قال عكرمة وقتادة) اهليم( و

 .تشرب حىت هتلك
 .مجل أهيم، وناقة هيماء، واإلبل هيم: يقال

 .األرض السهلة ذات الرمل) اهليم( :وقال الضحاك وابن عيينة

]٥٦ [}  #x‹≈ yδ öΝçλé; â“ çΡ { )يعين ما ذكر من الزقوم واحلميم، أي رزقهم وغذاؤهم )٢ ،

tΠöθ  {وما أعد هلم،  tƒ È Ïd‰9$# ∩∈∉∪ { )يوم جيازون بأعماهلم، مث احتج عليهم يف البعث)٣ ،: 

ßøt  {: فقال تعاىل] ٥٧[ wΥ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz { )خلقناكم ومل تكونوا شيئا : ، قال مقاتل)٤

Ÿω  {وأنتم تعلمون ذلك،  öθ n= sù { )فهال )٥ ،}  tβθè% Ïd‰|Á è? ∩∈∠∪ { )بالبعث)٦ ،. 

]٥٨ [}  Λä ÷ƒ utsùr& $ ¨Β tβθ ãΖôϑ è? ∩∈∇∪ { )تصبون يف األرحام من النطف)٧ ،. 

                                                 
 . ٥٥ : ٤٨سورة الواقعة اآليات من ) ١(
 . ٥٦: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٥٦: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٥٧: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٥٧: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٥٧: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٥٨: سورة الواقعة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٠٢ 

]٦٠، ٥٩ [}  óΟçFΡr&u ÿ…çµ tΡθ à)è= øƒ rB { )يعين أأنتم ختلقون ما متنون بشرا، )١ ،}  ÷Πr& 

ßós tΡ tβθà)Î=≈ sƒ ø: $# ∩∈∪ ßøt wΥ $ tΡö‘ £‰s% â/ä3uΖ÷ t/ |Nöθ yϑ ø9$# { )فمنكم من يبلغ اهلرم : ، قال مقاتل)٢

 .ومنكم من ميوت صبيا وشابا
ض فيه سواء، فعلى هذا يكون تقديره إنه جعل أهل السماء وأهل األر: وقال الضحاك

 .قضينا): قدرنا( معىن

}  $ tΒ uρ ßøt wΥ tÏ%θ ç7ó¡yϑ Î/ ∩∉⊃∪ { )مبغلومني عاجزين عن إهالككم وإبدالكم )٣ ،

  بأمثالكم فذلك قوله

]٦١ [}  #’ n?tã β r& tΑÏd‰t7œΡ öΝä3n=≈ sWøΒ r& { )م، ـكم بدال منكـلق مثلـ، يعين نأيت خب)٤

}  öΝä3y∞Ï±Ψ çΡuρ { )خنلقكم )٥ ،}  ’ Îû $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩∉⊇∪ { )يف أي :  الصور، قال جماهد)٦

 .خلق شئنا
أي نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا مبن كان قبلكم، : وقال احلسن

 .إن أردنا أن نفعل ذلك ما فاتنا ذلك: يعين
هوت فيما ال تعلمون يعين يف حواصل طري سود تكون برب: وقال سعيد بن املسيب

 .كأهنا اخلطاطيف
 .واد باليمن: وبرهوت

]٦٢ [}  ô‰s)s9uρ ÞΟçG ÷Η Í>tã nο r'ô±¨Ψ9$# 4’n<ρ W{$# { )اخللقة األوىل ومل تكونوا شيئا)١ ،. 

                                                 
 . ٥٩: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٦٠، ٥٩: سورة الواقعة اآليتان ) ٢(
 . ٦٠: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٦١: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٦١: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٦١: سورة الواقعة آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٠٣ 

}  Ÿω öθ n= sù tβρã©.x‹s? ∩∉⊄∪ { )أين قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم)٢ ،. 

]٦٣ [}  Λä÷ƒ utsùr& $ ¨Β šχθ èO ãøt rB ∩∉⊂∪ { )تثريون من األرض وتلقون فيها من : ، يعين)٣

 .البذر
]٦٤ [}  óΟçFΡr&u ÿ…çµ tΡθ ãã u‘÷“ s? { )تنبتونه، )٤ ،}  ÷Πr& ßøt wΥ tβθ ããÍ‘≡̈“9$# ∩∉⊆∪ { )املنبتون)٥ ،. 

]٦٥ [}  öθ s9 â!$ t±nΣ çµ≈ oΨù= yè yf s9 $ Vϑ≈sÜãm { )هشيما : نبتا ال قمح فيه، وقيل: ، قال عطاء)٦

=óΟçFù  {ال ينتفع به يف مطعم وغذاء،  sàsù { )وأصله فظللتم، حذفت إحدى الالمني )٧ ،

 .ختفيفا

}  tβθ ßγ ©3xs? ∩∉∈∪ { )تتعجبون مبا نزل بكم يف زرعكم، وهو قول عطاء والكليب )٨ ،

 .ومقاتل

yx  {: مان، نظريهـتندمون على نفقاتكم، وهو قول ي: وقيل t7ô¹ r'sù Ü=Ïk= s)ãƒ ÏµøŠ¤x. 4’ n?tã 

!$ tΒ t,xΡr& $ pκ Ïù { )تندمون على ما سلف منكم من املعصية : وقال احلسن] ٤٢: الكهف [)٩

 .اليت أوجبت تلك العقوبة
 .تتالومون: وقال عكرمة

                                                                                                                                            
 . ٦٢: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٦٢: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٦٣: رة الواقعة آيةسو) ٣(
 . ٦٤: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٦٤: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٦٥: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٦٥: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ٦٥: سورة الواقعة آية) ٨(
 . ٤٢: سورة الكهف آية) ٩(
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٢٥٠٤ 

 .حتزنون: وقال ابن كيسان
: تفكهت أي: هو تلهف على ما فات وهو من األضداد، تقول العرب: قال الكسائي

 .حزنت: تنعمت، وتفكهت أي

]٦٦ [}  $ ¯ΡÎ) tβθ ãΒ tøóßϑ s9 ∩∉∉∪ { )هبمزتني وقرأ ) أئنا( ، قرأ أبو بكر عن عاصم)١

 .اآلخرون على الضم، وجماز اآلية فظلتم تفكهون وتقولون إنا ملغرمون
 .بنا. )٢( ملوقع: وقال جماهد وعكرمة
 .العذاب: معذبون، والغرام: وقال ابن عباس وقتادة
الذي : غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرما علينا، واملغرم: ن كيسانوقال الضحاك واب

 :ذهب ماله بغري عوض وهو قوله

]٦٧ [}  ö≅ t/ ßøt wΥ tβθ ãΒρ ãøt xΧ ∩∉∠∪ { )حمدودون ممنوعون، أي حرمنا ما كنا نطلبه )٣ ،

 .من الريع يف الزرع

]٧٠ - ٦٨ [}  ÞΟçF÷ƒ utsùr& u!$ yϑ ø9$# “ Ï%©!$# tβθç/uô³n@ ∩∉∇∪ öΝçFΡr& u çνθßϑ çFø9t“Ρr& zÏΒ Èβ ÷“ ßϑø9$# { )٤( ،

Πr& ßøt÷  {السحاب، واحدهتا مزنة،  wΥ tβθ ä9Í”∴ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )لَْو )٥ }  â!$ t±nΣ çµ≈uΖù= yè y_ 

% [`% y é̀& { )مرا: شديد امللوحة، قال احلسن: ، قال ابن عباس)٦. }  Ÿω öθ n= sù šχρ ãä3ô±n@ 

∩∠⊃∪ { )٧(. 

                                                 
 . ٦٦: سورة الواقعة آية) ١(
 ). ملولع بنا : ( يف نسخة) ٢(
 . ٦٧: ةسورة الواقعة آي) ٣(
 . ٦٩ ، ٦٨: سورة الواقعة اآليتان ) ٤(
 . ٦٩: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٧٠: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٧٠: سورة الواقعة آية) ٧(
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٢٥٠٥ 

]٧١ [}  ÞΟçF÷ƒ utsùr& u‘$̈Ζ9$#  ÉL ©9$# tβρâ‘θ è? ∩∠⊇∪ { )تقدحون وتستخرجون من زندكم)١ ،. 

]٧٢،٧٣ [}  óΟçFΡ r&u öΝè?ù't±Σ r& !$ pκsEtyf x© { )اليت تقدح منها النار وهي املرخ )٢ ،

ôΘr& ßøt  {والعفار،  wΥ šχθ ä↔ Ï±Ψßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ ßøt wΥ $ yγ≈oΨ ù= yè y_ { )ا، ـار الدنيـ خلقناها يعين ن)٣

}  Zο tÏ.õ‹s? { )للنار الكربى إذا رآها الرائي ذكر جهنم، قاله عكرمة وجماهد ومقاتل)٤ ،. 

≈Yè$  {موعظة يتعظ هبا املؤمن، : اءـوقال عط tG tΒ uρ { )فعة، ـة ومنـ، بلغ)٥}  
t Èθ ø)ßϑ ù=Ïj9 ∩∠⊂∪ { )املسافرين)٦ ،. 

القفر اخلالية البعيدة من العمران، يقال : النازل يف األرض، َوالِْقيُّ َوالْقَوُّ هو: واملقوي
هبا أهل البوادي واألسفار، فإن أقوت الدار إذا خلت من سكاهنا، واملعىن أنه ينتفع 

منفعتهم هبا أكثر من منفعة املقيم وذلك أهنم يوقدوهنا ليال لتهرب منهم السباع ويهتدي 
 .هبا الضالل وغري ذلك من املنافع، هذا قول أكثر املفسرين

t  {: وقال جماهد وعكرمة Èθ ø)ßϑ ù= Ïj9 ∩∠⊂∪ { )للمستمتعني هبا من الناس :  يعين)٧

أمجعني املسافرين واحلاضرين يستضيئون هبا يف الظلمة ويصطلون من الربد، وينتفعون هبا يف 
 .الطبخ واخلبز

للجائعني تقول : بلغة للمسافرين يتبلغون هبا إىل أسفارهم، وقال ابن زيد: قال احلسن
 .شيئاالعرب أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت 

                                                 
 . ٧١: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٧٢: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٧٣ ، ٧٢: سورة الواقعة اآليتان ) ٣(
 . ٧٣: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٧٣: اقعة آيةسورة الو) ٥(
 . ٧٣: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٧٣: سورة الواقعة آية) ٧(
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ُمقٍْو خللوه من املال، ويقال للغين ُمقٍْو : من األضداد يقال للفقري) املقوي( :قال قطرب
أقوى الرجل إذا قويت دوابه وكثر ماله، وصار إىل حالة القوة، : لقوته على ما يريد، يقال

 .واملعىن أن فيها متاعا لألغنياء والفقراء مجيعا ال غىن ألحد عنها

]٧٤ [}  ôx Îm7|¡sù ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩∠⊆∪ { )١(. 

 }  * Iξ قوله] ٧٥[ sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# ∩∠∈∪ { )قال أكثر املفسرين)٢ ، :

 .على التحقيق) فألقسم( :صلة، وكان عيسى بن عمر يقرأ) ال( معناه أقسم و
رد ملا قاله الكفار يف القرآن إنه سحر وشعر وكهانة، معناه ليس األمر ) ال( قوله: وقيل

 ).أقسم مبواقع النجوم( كما يقولون مث استأنف القسم، فقال
 .على اجلمع) مبواقع( على التوحيد، وقرأ اآلخرون) مبوقع( :قرأ محزة والكسائي

 . متفرقا جنوما م القرآن فإنه كان نزل على رسول اهللاأراد جنو: قال ابن عباس
 .أراد مغارب النجوم ومساقطها: وقال مجاعة من املفسرين
 .أراد منازهلا: وقال عطاء بن أيب رباح

 .أراد انكدارها وانتثارها يوم القيامة: وقال احلسن
سُُّه ِإلَّا الُْمطَهَُّرونَ َتْنِزيلٌ ِمْن َربِّ قوله تعاىل ِإنَُّه لَقُْرآنٌ كَِرٌمي ِفي ِكَتاٍب َمكُْنوٍن لَا َيَم

 ...الَْعالَِمَني
]٧٧ - ٧٦ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ ÒΟ|¡s)s9 öθ ©9 tβθ ßϑ n= ÷è s? íΟŠ Ïàtã ∩∠∉∪ …çµ̄ΡÎ) { )يعين هذا الكتاب )٣ ،

 .، عزيز مكرم ألنه كالم اهللا)٤( } ∪∠∠∩ .β#uöà)s9 ×ΛqÌx×  {م، وهو موضع القس

 .الكرمي الذي من شأنه أن يعطي اخلري الكثري: قال بعض أهل املعاين

                                                 
 . ٧٤: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٧٥: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٧٧ ، ٧٦: سورة الواقعة اآليتان ) ٣(
 . ٧٧: سورة الواقعة آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٠٧ 

]٧٨ [}  ’ Îû 5=≈ tG Ï. 5βθãΖõ3¨Β ∩∠∇∪ { )اللوح احملفوظ من ، مصون عند اهللا يف)١ 

 .الشياطني

]٧٩ [}  ω ÿ…çµ¡yϑ tƒ { )أي ذلك الكتاب املكنون، )٢ ،}  ωÎ) tβρã£γ sÜßϑ ø9$# 

∩∠∪ { )هم : ، وهم املالئكة املوصوفون بالطهارة، وروى حسان عن الكليب قال)٣

 .السفرة الكرام الربرة
 .ال يقرؤه إال املوحدون: وروى حممد بن الفضل عنه

 .وكان ابن عباس ينهى أن ميكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن: قال عكرمة
 .ال جيد طعمه ونفعه إال من آمن به: قال الفراء
 .معناه ال ميسه إال املطهرون من األحداث واجلنابات: وقال قوم
ال جيوز للجنب وال للحائض وال احملدث محل : آلية نفي ومعناها هني، قالواوظاهر ا

املصحف وال مسه، وهو قول عطاء وطاوس وسامل والقاسم وأكثر أهل العلم، وبه قال 
 .مالك والشافعي

جيوز للمحدث واجلنب محل املصحف ومسه بغالف، : وقال احلكم ومحاد وأبو حنيفة
 .واألول قول أكثر الفقهاء

]٨٠ [}  ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇⊃∪ { )أي القرآن مرتل من عند رب العاملني، )٤ ،

 .مسي املرتل ترتيال على اتساع اللغة؟ كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق

]٨١ [}  #x‹≈ pκÈ: sùr& Ï]ƒ Ï‰pt ø: ΛäΡ  {، يعين القرآن، )١( } #$ r& { )ة، ـل مكـ، يا أه)٢

}  tβθãΨ Ïδ ô‰•Β ∩∇⊇∪ { )مكذبون: ، قال ابن عباس)٣. 
                                                 

 . ٧٨: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٧٩: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٧٩: ة آيةسورة الواقع) ٣(
 . ٨٠: سورة الواقعة آية) ٤(
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٢٥٠٨ 

ρ#)  {: كافرون، نظريه: وقال مقاتل بن حيان –Šuρ öθ s9 ßÏδ ô‰è? šχθ ãΖÏδ ô‰ãŠsù ∩∪ { )٤( ،

واملدهن واملداهن الكذاب واملنافق، وهو من اإلدهان وهو اجلري يف الباطن على خالف 
 .الظاهر، هذا أصله مث قيل للمكذب مدهن وإن صرح بالتكذيب والكفر

]٨٢ [}  tβθè= yè øgrBuρ öΝä3s% ø—Í‘ { )رآن، ـ، حظكم ونصيبكم من الق)٥}  öΝä3¯Ρr& 

tβθ ç/Éj‹s3è? ∩∇⊄∪ { )خسر عبد ال يكون حظه من كتاب اهللا : ، قال احلسن يف هذه اآلية)٦

 .إال التكذيب به
 .معناه وجتعلون شكركم أنكم تكذبون: ملفسرينوقال مجاعة من ا

ما رزق فالن مبعىن ما شكر وهذا يف : إن من لغة أزد شنوءة: وقال اهليثم بن عدي
مطرنا بنوء كذا وال يرون ذلك : االستسقاء باألنواء وذلك أهنم كانوا يقولون إذا مطروا

تم يعين شكر رزقكم أجتعلون رزقكم أي شكركم مبا رزق: من فضل اهللا تعاىل، فقيل هلم
 .التكذيب، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

 }  Iω قوله] ٨٣[ öθ n= sù { )فهال، )٧ ،}  #sŒÎ) ÏM tó n= t/ tΠθ à)ù= çt ø: ، أي )٨( } ∪⊃∇∩ #$

 .ند املوتبلغت النفس احللقوم ع

]٨٤ [}  óΟçFΡr& uρ 7‹Í×t⊥‹ Ïm tβρ ãÝàΖs? ∩∇⊆∪ { )يريد وأنتم يا أهل امليت تنظرون إليه )١ ،

 .مىت خترج نفسه
                                                                                                                                            

 . ٨١: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٨١: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٨١: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٩: سورة القلم آية) ٤(
 . ٨٢: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٨٢: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٨٣: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ٨٣: سورة الواقعة آية) ٨(
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أي إىل أمري وسلطاين ال ميكنكم الدفع وال متلكون ) تنظرون( :معىن قوله: وقيل
 .شيئا

]٨٥ [}  ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) öΝä3ΖÏΒ { )ورسلنا : وقيل .، بالعلم والقدرة والرؤية)٢

≈Å3  {الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم،  s9uρ ω tβρ çÅÇö6 è? ∩∇∈∪ { )وه، الذين حضر)٣. 

]٨٦ [}  Iω öθ n= sù { )فهال )٤ ،}  β Î) ÷ΛäΨ ä. uö xî tÏΖƒ Ï‰tΒ ∩∇∉∪ { )مملوكني، وقال )٥ ،

 .حماسبني وجمزيني: أكثرهم

]٨٧ [}  !$ pκtΞθ ãè Å_ ös? βÎ) ÷ΛäΨä. tÏ% Ï‰≈ ، أي تردون نفس هذا امليت إىل )٦( } ∪∠∇∩ ¹|

Iω  {: جسده بعدما بلغت احللقوم فأجاب عن قوله öθ n= sù #sŒÎ) ÏMtó n= t/ tΠθ à)ù= çt ø: $# ∩∇⊂∪ { )٧( 
Iω  {وعن قوله  öθ n= sù βÎ) ÷ΛäΨä. uöxî tÏΖƒ Ï‰tΒ ∩∇∉∪ { )هـه قولـد، ومثلـ جبواب واح)٨  

}  $ ¨Β Î* sù Νä3¨Ψ tÏ?ù'tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ { )أجيبا جبواب واحد، )٩ 

إن كان األمر كما تقولون أنه ال بعث وال حساب وال إله جيازي فهال تردون نفس : معناه
ريكم ـمن يعز عليكم إذا بلغت احللقوم، وإذا مل ميكنكم ذلك فاعلموا أن األمر إىل غ

 :ال فآمنوا به، مث ذكر طبقات اخللق عند املوت وبني درجاهتم فق وهو اهللا

                                                                                                                                            
 . ٨٤: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٨٥: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٨٥: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٨٦: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٨٦: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٨٧: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٨٣: سورة الواقعة آية) ٧(
 . ٨٦: سورة الواقعة آية) ٨(
 . ٣٨: سورة البقرة آية) ٩(
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٢٥١٠ 

]٨٨ [}  !$ ¨Β r'sù β Î) tβ% x. zÏΒ tÎ/§s)ßϑ ø9$# ∩∇∇∪ { )وهم السابقون)١ ،. 

]٨٩ [}  Óy ÷ρ tsù { )بضم الراء والباقون بفتحها فمن قرأ ) فروح( ، قرأ يعقوب)٢

الرمحة أي له : الروح: خترج روحه يف الرحيان، وقال قتادة: ن معناهبالضم، قال احلس
فله روح وهو الراحة، وهو : معناه فحياة وبقاء هلم، ومن قرأ بالفتح معناه: الرمحة، وقيل
 .قول جماهد

 .فرح: وقال سعيد بن جبري
 .مغفرة ورمحة: وقال الضحاك

}  ×β$ pt ø†u‘ uρ { )رزق: ، استراحة، وقال جماهد وسعيد بن جبري)٣. 

 .هو الرزق بلسان محري، يقال خرجت أطلب رحيان اهللا أي رزق اهللا: وقال مقاتل
ال يفارق أحد من املقربني الدنيا : هو الرحيان الذي يشم قال أبو العالية: وقال آخرون

 .حىت يؤتى بغصن من رحيان اجلنة فيشمه مث تقبض روحه

}  àM ¨Ζy_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩∇∪ { )الروح النجاة من النار، والرحيان : ، قال أبو بكر الوراق)٤

 .دخول دار القرار

]٩٠،٩١ [}  !$ ¨Β r&uρ β Î) tβ% x. { )املتوىف، )٥ }  ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& ÈÏϑ uŠø9$# ∩⊃∪ ÒΟ≈ n= |¡sù y7©9 ôÏΒ 

É=≈ pt õ¾r& ÈÏϑ uŠø9$# ∩⊇∪ { )أي سالمة لك يا حممد منهم فال هتتم هلم فإهنم سلموا من )٦ 

 . السالمةعذاب اهللا، أو أنك ترى فيهم من حتب من
                                                 

 . ٨٨: يةسورة الواقعة آ) ١(
 . ٨٩: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٨٩: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٨٩: سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٩٠: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٩١ ، ٩٠: سورة الواقعة اآليتان ) ٦(
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 .هو أن اهللا تعاىل يتجاوز عن سيئاهتم ويقبل حسناهتم: قال مقاتل
: فسالم لك إهنم من أصحاب اليمني، أو يقال لصاحب اليمني: وقال الفراء وغريه

سالم لك إنك من أصحاب اليمني، فألقيت إن كان الرجل يقول إين مسافر عن قليل، 
 .فسالم لك أي عليك من أصحاب اليمني: أنت مصدق مسافر عن قليل، وقيل: فتقول له

]٩٢ [}  !$ ¨Β r&uρ βÎ) tβ% x. zÏΒ tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# { )بالبعث، )١ ،}  t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊄∪ { )عن )٢ ،

 .أمةاهلدى وهم أصحاب املش

]٩٣ [}  ×Αã”ã∴sù ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩⊂∪ { )فالذي يعد هلم محيم جهنم)٣ ،. 

]٩٤ [}  èπ u‹Î= óÁ s?uρ AΟŠ Ït rb ∩⊆∪ { )وإدخال نار عظيمة)٤ ،. 

]٩٥ [}  ¨βÎ) #x‹≈ yδ { )رين، ـة احملتضـ، يعين ما ذكر من قص)٥}  uθ çλm; ‘,ym ÈÉ)u‹ø9$# 

∩∈∪ { )أي احلق اليقني أضافه إىل نفسه)٦ ،. 

]٩٦ [}  ôx Îm7|¡sù ËΛôœ $$ Î/ y7 În/u‘ ËΛÏàyè ø9$# ∩∉∪ { )فصل بذكر ربك وأمره، وقيل:  قيل،)٧ :

 .الباء زائدة أي فسبح اسم ربك العظيم

                                                 
 . ٩٢: سورة الواقعة آية) ١(
 . ٩٢: سورة الواقعة آية) ٢(
 . ٩٣: سورة الواقعة آية) ٣(
 . ٩٤ :سورة الواقعة آية) ٤(
 . ٩٥: سورة الواقعة آية) ٥(
 . ٩٥: سورة الواقعة آية) ٦(
 . ٩٦: سورة الواقعة آية) ٧(
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 سورة احلديد) ٥٧(
 ...قوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

] ٣ -١ [}  yx ¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ãΛ Å3pt ø: $# ∩⊇∪ …çµ s9 à7ù= ãΒ 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Ç‘øt ä† àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊄∪ uθ èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅz Fψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ 

ßÏÛ$ t7ø9$#uρ ( { )يعين هو األول قبل كل شيء بال ابتداء بل كان هو ومل يكن شيء )١ ،

الظاهر الغالب موجودا، واآلخر بعد فناء كل شيء بال انتهاء، تفىن األشياء ويبقى هو و
 .العايل على كل شيء، والباطن العامل بكل شيء، هذا معىن قول ابن عباس

 .هو األول القدمي واآلخر الرحيم، والظاهر احلليم، والباطن العليم: وقال ميان
هو األول بربه إذ عرفك توحيده، واآلخر جبوده إذ عرفك التوبة على : وقال السدي

 .وفقك للسجود له، والباطن بستره إذا عصيته فستر عليكما جنيت، والظاهر بتوفيقه إذ 
هو األول بشرح القلوب، واآلخر بغفران الذنوب، والظاهر بكشف : وقال اجلنيد

 .الكروب، والباطن بعلم الغيوب
معناها إن علمه باألول : وسأل عمر رضي اهللا تعاىل عنه كعبا عن هذه اآلية فقال

uθ  {. ه بالباطنكعلمه باآلخر، وعلمه بالظاهر كعلم èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩⊂∪ { )٢( 

]٤ [}  uθ èδ “ Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ 

$ tΒ ßkÎ= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# $ tΒ uρ ßl ã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ { )٣( ،

t  {بالعلم،  ø r& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )٤( 

                                                 
 . ٣ : ١سورة احلديد اآليات من ) ١(
 . ٣: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٤: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٤: سورة احلديد آية) ٤(
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]٥ [}  …ã& ©! à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ’ n< Î)uρ «!$# ßìy_ öè? â‘θãΒ W{$# ∩∈∪ { )١( 

]٧، ٦ [}  ßk Ï9θ ãƒ Ÿ≅ øŠ©9$# ’ Îû Í‘$ pκ̈]9$# ßkÏ9θ ãƒ uρ u‘$ pκ̈]9$# ’ Îû È≅ ø‹©9$# 4 uθ èδ uρ 7ΛÎ= tæ ÅV#x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩∉∪ 

(#θ ãΖÏΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ { )ة، ـار مكـب كفـ، خياط)٢}  (#θà)ÏΡr&uρ $£ϑ ÏΒ /ä3n= yè y_ 

tÏn= ø⇐tG ó¡•Β ÏµŠÏù ( { )كان بيد غريهم فأهلكهم وأعطاه ، مملكني فيه يعين املال الذي )٣

t  {وا، ـن مضـقريشا فكانوا يف ذلك املال خلفاء مم Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ à)xΡr&uρ öΝçλm; 

Öô_ r& ×Î7x. ∩∠∪ { )٤( 

]٨ [}  $ tΒ uρ ö/ä3s9 Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/   ãΑθ ß™ §9$#uρ ö/ä.θ ãã ô‰tƒ (#θãΖÏΒ ÷σçG Ï9 ö/ä3În/tÎ/ ô‰s% uρ x‹s{r& 

ö/ä3s)≈ sV‹ÏΒ { )برفع القاف على ) ميثاقكم( بضم اهلمزة وكسر اخلاء) أخذ(  قرأ أبو عمرو)٥

أخذ اهللا ميثاقكم : ما مل يسم فاعله، وقرأ اآلخرون بفتح اهلمزة واخلاء ونصب القاف، أي
 .حني أخرجكم من ظهر آدم عليه السالم، بأن اهللا ربكم ال إله لكم سواه، قاله جماهد

 }  β أخذ ميثاقكم بإقامة احلجج والدالئل اليت تدعو إىل متابعة الرسول: وقيل Î) 

ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩∇∪ { )يوما فاآلن أحرى األوقات أن تؤمنوا لقيام احلجج واإلعالم ببعثة )٦ 

 . ونزول القرآن حممد

                                                 
 . ٥: سورة احلديد آية) ١(
 . ٧ ، ٦: سورة احلديد اآليتان ) ٢(
 . ٧: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٧: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٨: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٨: سورة احلديد آية) ٦(
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٢٥١٤ 

]٩ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿÍν Ï‰ö7tã { )حممد)١ ،  }  ¤M≈tƒ#u ;M≈uΖÉi t/ { )يعين )٢ ،

_ä3y/  {بالقرآن،  Ì÷‚ ã‹Ïj9 { )اهللا بالقرآن، )٣ ،}  zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 { )وقيل)٤ ، :

 نور اإلميان، ليخرجكم الرسول بالدعوة من الظلمات إىل النور أي من ظلمات الشرك إىل
}  ¨β Î)uρ ©!$# ö/ä3Î/ Ô∃ρ âts9 ×Λ Ïm §‘ ∩∪ { )٥( 

]١٠ [}  $ tΒ uρ ö/ä3s9 ω r& (#θ à)ÏΖè? ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ¬!uρ ÛW≡uÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )٦( ،

أي شيء لكم يف ترك اإلنفاق فيما يقرب من اهللا وأنتم ميتون تاركون أموالكم، مث : يقول
“ Ÿω  {: الـبني فضل من سبق باإلنفاق يف سبيل اهللا وباجلهاد فق Èθ tGó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,xΡr& 

ÏΒ È≅ ö6 s% { )هو صلح احلديبية، : ، يعين فتح مكة يف قول أكثر املفسرين، وقال الشعيب)٧

}  Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 { )ال يستوي يف الفضل من أنفق ماله وقاتل العدو مع رسول اهللا: )٨  قبل 

≈¯×y7Í  {فتح مكة مع من أنفق وقاتل بعده،  s9'ρ é& ãΝsàôã r& Zπ y_ u‘ yŠ zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ à)xΡr& .ÏΒ ß‰÷è t/ 

(#θ è= tG≈ s% uρ 4 yξ ä.uρ y‰tã uρ ª!$# 4 o_ó¡çt ø:  .، أي كال الفريقني وعدهم اهللا اجلنة)٩( } 4 #$

 .درجات اجلنة تتفاضل فالذين أنفقوا قبل الفتح يف أفضلها: قال عطاء

                                                 
 . ٩: سورة احلديد آية) ١(
 . ٩: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٩: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٩: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٩: سورة احلديد آية) ٥(
 . ١٠: سورة احلديد آية) ٦(
 . ١٠: رة احلديد آيةسو) ٧(
 . ١٠: سورة احلديد آية) ٨(
 . ١٠: سورة احلديد آية) ٩(
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٢٥١٥ 

$ ª!$#uρ  {بالرفع، ) وكل( وقرأ ابن عامر yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? ×Î7yz ∩⊇⊃∪ { )١( 

قوله تعاىل َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن أَْيِديِهْم َوِبأَْيَماِنِهْم ُبْشَراكُُم 
 ...الَْيْوَم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر

]١٢ - ١١ [}  ∅ ¨Β #sŒ “ Ï%©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym …çµ xÏè≈ŸÒ ã‹sù …çµ s9 ÿ…ã& s!uρ Öô_ r& ÒΟƒ Ìx. 

∩⊇⊇∪ tΠöθ tƒ “ ts? tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 të ó¡o„ Νèδâ‘θ çΡ { )يعين على الصراط، )٢ ،}  t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 

/ÏSÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ { )يعين عن أمياهنم)٣ ،. 

وانبهم فعرب بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إىل اجلنة، وقال أراد مجيع ج: قال بعضهم
 يؤتون نورهم على قدر أعماهلم فمنهم من يؤيت نوره كالنخلة،  عبد اهللا بن مسعود

ومنهم من يؤيت نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره أعلى إهبامه فيطفأ مرة َوَيِقُد 
 .مرة

 أيديهم وبأمياهنم كتبهم يريد أن كتبهم اليت يسعى نورهم بني: وقال الضحاك ومقاتل
ãΝä31  { .أعطوها بأمياهنم ونورهم بني أيديهم، وتقول هلم املالئكة tô±ç0 tΠöθ u‹ø9$# ×M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB 

ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 š Ï9≡sŒ uθ èδ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊄∪ { )٤( 

]١٣ [}  tΠöθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# àM≈ s)Ï≈ oΨ ßϑø9$#uρ š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρ ãÝàΡ$# { )قرأ )٥ ،

 .بفتح اهلمزة وكسر الظاء يعين أمهلونا) أنظرونا( :عمش ومحزةاأل
 .انتظرونا: وقيل

                                                 
 . ١٠: سورة احلديد آية) ١(
 . ١٢ ، ١١: سورة احلديد اآليتان ) ٢(
 . ١٢: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٢: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٥(
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٢٥١٦ 

: وقرأ اآلخرون حبذف األلف يف الوصل وضمها يف االبتداء وضم الظاء، تقول العرب
 .انظرين وأنظرين يعين انتظرين

}  ó§Î6 tG ø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ { )نستضيء من نوركم، وذلك أن اهللا تعاىل يعطي املؤمنني )١ 

نورا على قدر أعماهلم ميشون به على الصراط، ويعطي املنافقني أيضا نورا خديعة هلم، 
، بينما هم ميشون إذا بعث اهللا عليهم رحيا وظلمة فأطفأت )وهو خادعهم(  وهو قوله
tΠöθ  {: فقني، فذلك قولهنور املنا tƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢ É<¨Ζ9$# zƒ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ ( öΝèδ â‘θçΡ 4 të ó¡o„ 

š ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ öΝÏϑ ø?r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ { )خمافة أن يسلبوا نورهم كما )٢ 

 .سلب نور املنافقني
بل يستضيء املنافقون بنور املؤمنني وال يعطون النور فإذا سبقهم : وقال الكليب

Ÿ≅Š  {انظرونا نقتبس من نوركم، : املؤمنون وبقوا يف الظلمة قالوا للمؤمنني Ï% (#θ ãè Å_ ö‘$# 

öΝä.u!#u‘ uρ { )ارجعوا : تقول هلم املالئكة: يقول هلم املؤمنون، وقال قتادة: ، قال ابن عباس)٣

θÝ¡Ïϑ#)  {وراءكم من حيث جئتم،  tFø9$$ sù #Y‘θçΡ { )فاطلبوا هناك ألنفسكم نورا فإنه ال )٤ ،

سبيل لكم إىل االقتباس من نورنا، فريجعون يف طلب النور فال جيدون شيئا فينصرفون 
<z  {: إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبني املؤمنني، وهو قوله ÎÛØsù Νæη uΖ÷ t/ 9‘θ Ý¡Î0 { )أي )٥ ،

سور، والباء صلة يعين بني املؤمنني واملنافقني، وهو حائط بني اجلنة والنار، له أي لذلك 

                                                 
 . ١٣: سورة احلديد آية) ١(
 . ٨: يةسورة التحرمي آ) ٢(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٥(
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&ã…  {السور،  ©! 7>$t/ …çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ ÷q§9$# { )أي يف باطن ذلك السور الرمحة وهي اجلنة )١ ،

}  …çν ãÎγ≈ sßuρ { )أي خارج ذلك السور، )٢ ،}  ÏΒ Ï&Î#t6 Ï% { )أي من قبل ذلك )٣ ،

#<Ü  {الظاهر،  x‹yè ø9$# ∩⊇⊂∪ { )وهو النار)٤ . 

]١٤ [}  öΝåκtΞρ ßŠ$ uΖãƒ { )ينادون املنافقون املؤمنني من وراء السور حني :  يعين)٥

öΝs9r& ä3tΡ öΝä3yè  {: حجب بينهم بالسور وبقوا يف الظلمة ¨Β ( { )يف الدنيا نصلي )٦ ،

θ#)  {: ونصوم ä9$ s% 4’ n?t/ ö/ä3¨ΖÅ3≈ s9uρ óΟçG⊥ tG sù öΝä3|¡àΡr& { )أهلكتموها بالنفاق والكفر، )٧ ،

Λä÷  {واستعملتموها يف املعاصي والشهوات، وكلها فتنة،  óÁ −/ts?uρ { )باإلميان والتوبة)٨ ،. 

  {ه، ـح منـوت فنستريـك أن ميـ وقلتم يوش وتربصتم مبحمد: وقال مقاتل
óΟçG ö; s?ö‘ $#uρ { )شككتم يف نبوته وفيما أوعدكم به، )٩ ،}  ãΝä3ø?§xî uρ ’ ÎΤ$ tΒ F{$# { )١٠( ،

4  {ني، األباطيل وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر باملؤمن ®L ym u!% y` âö∆ r& «!$# { )يعين )١١ ،

                                                 
 . ١٣: سورة احلديد آية) ١(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٢(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٣: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ٥(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ٦(
 . ١٤: د آيةسورة احلدي) ٧(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ٨(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ٩(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ١٠(
 . ١٤: سورة احلديد آية) ١١(
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Νä.§xî  {املوت،  uρ «!$$ Î/ â‘ρ ãtó ø9$# ∩⊇⊆∪ { )ما زالوا على خدعة : ، يعين الشيطان، قال قتادة)١

 .من الشيطان حىت قذفهم اهللا يف النار

]١٥ [}  tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒô‰Ïù { )دوا أنفسكم من  بدل وعوض بأن تف)٢

Ÿω  {العذاب،  uρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 { )يعين املشركني، )٣ ،}  ãΝä31 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9öθ tΒ ( 

}§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )وب ـ صاحبكم وأوىل بكم ملا أسلفتم من الذن)٤}  }§ø♥ Î/uρ 

çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٥(. 

 }  * öΝs9r& Èβ قوله] ١٦[ ù'tƒ t Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θ è= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# { )قال )٦ ،

نزلت يف املنافقني بعد اهلجرة بسنة، وذلك أهنم سألوا سلمان الفارسي : الكليب ومقاتل
ßøt  {: فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب، فرتلتذات يوم  wΥ È à)tΡ y7ø‹n= tã z|¡ôm r& 

ÄÈ |Á s)ø9$# { )فأخربهم أن القرآن أحسن قصصا من غريه، فكفوا عن سؤال سلمان ما )٧ 

“ª!$# tΑ̈  {:  عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فرتلشاء اهللا، مث tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $ Y6≈ tGÏ. 

$ Yγ Î6≈t±tF•Β { )حدثنا عن التوراة فإن فيها :  فكفوا عن سؤاله ما شاء اهللا مث عادوا فقالوا)٨

 .عجائب فرتلت هذه اآليةال

                                                 
 . ١٤: سورة احلديد آية) ١(
 . ١٥: سورة احلديد آية) ٢(
 . ١٥: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٥: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٥: سورة احلديد آية) ٥(
 . ١٦: حلديد آيةسورة ا) ٦(
 . ٣: سورة يوسف آية) ٧(
 . ٢٣: سورة الزمر آية) ٨(
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öΝs9r& Èβ *  {: فعلى هذا تأويل قوله ù'tƒ t Ï% ©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θ è= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# { )١( ،

 .يعين يف العالنية وباللسان
 .لت يف املؤمننينز: وقال اآلخرون

: ةـنا اهللا هبذه اآليـما كان بني إسالمنا وبني أن عاتب: "ال عبد اهللا بن مسعودـق
}  * öΝs9r& Èβ ù'tƒ t Ï%©#Ï9 (#þθ ãΖtΒ#u β r& yìt±øƒ rB öΝåκæ5θ è= è% Ìò2 Ï% Î! «!$# { )إال أربع سنني)٢ ." 

إن اهللا استبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهم على رأس ثالث عشر من نزول : وقال ابن عباس
 وختضع  أمل حين للذين آمنوا أن ختشع ترق وتلني)٣( } öΝs9r& Èβù'tƒ *  {: القرآن، فقال

$  {قلوهبم لذكر اهللا،  tΒ uρ tΑt“ tΡ zÏΒ Èd,pt ø: Ÿω  {، وهو القرآن، )٤( } #$ uρ (#θ çΡθ ä3tƒ t Ï% ©!$% x. (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ ã≅ ö6 s% { )وهم اليهود والنصارى، )٥ ،}  tΑ$ sÜsù ãΝÍκö n= tã ß‰tΒ F{$# { )الزمان )٦ ،

ôM  {بينهم وبني أنبيائهم،  |¡s)sù öΝåκæ5θ è= è% ( { )مالوا إىل الدنيا وأعرضوا : ، قال ابن عباس)٧

 ينهى املؤمنني أن يكونوا يف صحبة القرآن كاليهود  عن مواعظ اهللا، واملعىن أن اهللا
 .الذين قست قلوهبم ملا طال عليهم الدهر

}  ×ÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ šχθ à)Å¡≈ sù ∩⊇∉∪ { )يعين الذين تركوا اإلميان بعيسى وحممد عليهما )٨ ،

 .الصالة والسالم

                                                 
 . ١٦: سورة احلديد آية) ١(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٢(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٥(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٦(
 . ١٦: سورة احلديد آية) ٧(
 . ١٦: حلديد آيةسورة ا) ٨(
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 }  (#þθ وقوله] ١٨ - ١٧[ ßϑ n= ôã$# ¨β r& ©!$# Äôv ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 

öΝä3ª= yè s9 tβθ è= É)÷ès? ∩⊇∠∪ ¨βÎ) tÏ% Ïd‰¢Á ßϑø9$# ÏM≈s% Ïd‰¢Á ßϑø9$#uρ { )قرأ ابن كثري وأبو بكر عن عاصم)١ ، :

بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي املؤمنني واملؤمنات، وقرأ اآلخرون بتشديدمها، أي 
θ#)  {املتصدقني واملتصدقات أدغمت التاء يف الصاد،  àÊ tø% r&uρ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym { )٢( ،

≈ }  ß#yè بالصدقة والنفقة يف سبيل اهللا ŸÒãƒ óΟßγ s9 { )ذلك القرض )٣ ،}  óΟßγ s9uρ Öô_ r& 

ÒΟƒ Ìx. ∩⊇∇∪ { )ثواب حسن وهو اجلنة)٤ ،. 

 ...قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم
]١٩ [}  t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ ÿÏ& Î#ß™ â‘ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ à)ƒ Ïd‰Å_Á9$# ( { )والصديق الكثري )٥ ،

 .كل من آمن باهللا ورسله فهو صديق وتال هذه اآلية: الصدق، قال جماهد
ماهنم إىل اإلسالم هم مثانية نفر من هذه األمة سبقوا أهل األرض يف ز: قال الضحاك

أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبري وسعد ومحزة، وتاسعهم عمر بن اخلطاب 
 .رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني أحلقه اهللا هبم ملا عرف من صدق نيته

}  â!#y‰pκ’¶9$# uρ y‰Ψ Ïã öΝÍκÍh5u‘ { )هي متصلة : ، اختلفوا يف نظم هذه اآلية منهم من قال)٦

 .مبا قبلها والواو واو النسق، وأراد بالشهداء املؤمنني املخلصني
 .هم الذين مسيناهم: وقال الضحاك

                                                 
 . ١٨ ، ١٧: سورة احلديد اآليتان ) ١(
 . ١٨: سورة احلديد آية) ٢(
 . ١٨: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٨: سورة احلديد آية) ٤(
 . ١٩: سورة احلديد آية) ٥(
 . ١٩: سورة احلديد آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢١ 

: مت الكالم عند قوله: كل مؤمن صديق شهيد، وتال هذه اآلية، وقال قوم: وقال جماهد
}  ãΝèδ tβθà)ƒ Ïd‰Å_Á9$# ( { )والشهداء عند رهبم، والواو واو االستئناف، :  مث ابتدأ فقال)١

هم األنبياء الذين : وهو قول ابن عباس ومسروق ومجاعة، ثـم اختلفوا فيهم فقال قوم
 .قيامة، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مقاتل بن حياديشهدون على األمم يوم ال

óΟßγ  {هم الذين استشهدوا يف سبيل اهللا، : وقال مقاتل بن سليمان s9 öΝèδ ãô_ r& { )٢( ،

öΝèδ  {مبا عملوا من العمل الصاحل،  â‘θçΡuρ ( { )على الصراط )٣ ،}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. 

(#θ ç/¤‹Ÿ2 uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩⊇∪ { )٤(. 

 }  (#þθ قوله] ٢٠[ ßϑ n= ôã$# $ yϑ ¯Ρr& äο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# { )صلة ) ما( ، أي احلياة الدنيا،)٥

Ò=Ïè  {أي إن احلياة يف هذه الدار،  s9 { )باطل ال حاصل له، )٦ ،}  ×θ øλm; uρ { )فرح )٧ ،

π×  {مث ينقضي،  uΖƒ Î— uρ { )منظر تتزينون به )٨ ،}  7äz$ xs?uρ öΝä3oΨ ÷ t/ { )يفخر به )٩ ،

%ÖèO  {بعضكم على بعض،  s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ï‰≈ s9÷ρ F{$#uρ ( { )أي مباهاة بكثرة األموال )١٠ ،

                                                 
 . ١٩: سورة احلديد آية) ١(
 . ١٩: سورة احلديد آية) ٢(
 . ١٩: سورة احلديد آية) ٣(
 . ١٩: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٨(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٩(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٢ 

≅È  {واألوالد، مث ضرب هلا مثال فقال  sVyϑ x. B]ø‹xî |=yf ôã r& u‘$¤ä3ø9$# { )أي الزراع، )١ ،}  
…çµ è?$ t7tΡ { )ما نبت من ذلك الغيث، )٢ ،}  §ΝèO ßk‹Íκu‰ { )س،  ييب)٣}  çµ1 utIsù 

#vxóÁ ãΒ { )بعد خضرته ونضرته، )٤ ،}  §ΝèO ãβθä3tƒ $ Vϑ≈sÜãm ( { )يتكسر بعد ، يتحطم و)٥

Îûuρ Íο’  {يبسه ويفىن،  tÅz Fψ$# Ò>#x‹tã Ó‰ƒ Ï‰x© { )ألعداء اهللا، :  قال مقاتل)٦}  ×ο tÏøó tΒ uρ zÏiΒ 

«!$# ×β≡uθôÊ Í‘ uρ 4 { )ألوليائه وأهل طاعته، )٧ }  $ tΒ uρ äο 4θ u‹ys ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäó ø9$# 

تغل فيها بطلب اآلخرة، ومن متاع الغرور ملن مل يش: ، قال سعيد بن جبري)٨( } ∪⊂⊅∩

 .اشتغل بطلبها فله متاع بالغ إىل ما هو خري منه

]٢١ [}  (#þθ à)Î/$ y™ { )سارعوا، )٩ ،}  4’ n< Î) ;ο tÏøó tΒ ÏiΒ óΟä3În/§‘ >π̈Ψ y_ uρ $ pκÝÎ ötã ÇÚöyè x. 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )لو وصل بعضها ببعض، )١٠ ،}  ôN£‰Ïã é& š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρ èŒ È≅ôÒ xø9$# ÉΟ‹ Ïàyè ø9$# ∩⊄⊇∪ { )فبني أن أحدا ال )١١ 

 .يدخل اجلنة إال بفضل اهللا

                                                 
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ١(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٠: ةسورة احلديد آي) ٣(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٠: سورة احلديد آية) ٨(
 . ٢١: سورة احلديد آية) ٩(
 . ٢١: سورة احلديد آية) ١٠(
 . ٢١: سورة احلديد آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٣ 

$!  {  قوله] ٢٢[ tΒ z>$ |¹ r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )يعين قحط املطر وقلة )١ ،

Ÿω  {النبات ونقص الثمار،  uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& { )يعين األمراض وفقد األوالد، )٢ ،}  ωÎ) ’Îû 

5=≈ tG Å2 { )يعين اللوح احملفوظ، )٣ ،}  ÏiΒ È≅ö6 s% β r& !$ yδ r&uö9 ¯Ρ 4 { )من قبل أن خنلق )٤ ،

 .األرض واألنفس
 .من قبل أن نربأ املصيبة: ل ابن عباسقا

β¨  {يعين النسمة، : وقال أبو العالية Î) š Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ { )أي إثبات )٥ ،

 .ذلك على كثرته هني على اهللا عز وجل

]٢٣ [}  Ÿξ øŠs3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n?tã { )حتزنوا، )٦ ،}  $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿω uρ { )ا، ـ من الدني)٧

}  (#θãm tøs? !$ yϑ Î/ öΝà69s?# u 3 ª!$#uρ { )قرأ أبو عمرو بقصر األلف لقوله )٨ ،}  Ÿω uρ { )٩( ،

 .أعطاكم: مبد األلف، أي) آتاكم( لفعل له، وقرأ اآلخرونفجعل ا

}  Ÿω =Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θ ã‚ sù ∩⊄⊂∪ { )متكرب مبا أويت من الدنيا، )١٠ } A‘θ ã‚ sù { )١١( 

 .يفخر به على الناس
                                                 

 . ٢٢: سورة احلديد آية) ١(
 . ٢٢: د آيةسورة احلدي) ٢(
 . ٢٢: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٢٢: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٢: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ٨(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ٩(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ١٠(
 . ٢٣: سورة احلديد آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٤ 

]٢٤ [}  t Ï% ©!$# šχθè= y‚ ö7tƒ { )هو يف حمل اخلفض على نعت املختال: ، قيل)١. 

 .ه فيما بعدههو رفع باالبتداء وخرب: وقيل

}  tβρ âß∆ù'tƒ uρ }¨$ ¨Ζ9$# È≅ ÷‚ ç7ø9$$ Î/ 3 tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ { )أي يعرض عن اإلميان )٢ ،}  ¨β Î* sù ©!$# uθ èδ 

 Í_ tóø9$# ß‰ŠÏϑ pt ø: $# ∩⊄⊆∪ { )٣( 

قوله تعاىل لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس 
 ...ِبالِْقْسِط

$  }  ô‰s)s9 قوله] ٢٥[ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ { )ج، ـات واحلجـ، باآلي)٤}  
$ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ { )عدل، يعين ال)٥. 

$!u  {: هو ما يوزن به أي ووضعنا امليزان كما قال: وقال مقاتل بن سليمان yϑ ¡¡9$#uρ 

$ yγ yè sùu‘ { )بأن وضع امليزان )٦ }  tΠθ à)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( { )ليتعاملوا بينهم بالعدل، )٧ ،

}  $ uΖø9t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰pt ø: ، أنشأنا وأحدثنا، )أنزلنا احلديد( :، قال أهل املعاين معىن قوله)٨( } #$

 .ن املعادن وعلمهم صنعته بوحيهأي أخرج هلم احلديد م
هذا من الرتل كما يقال أنزل األمري على فالن نزال حسنا فمعىن اآلية : وقال قطرب

 .أنه جعل ذلك نزال هلم
                                                 

 . ٢٤: حلديد آيةسورة ا) ١(
 . ٢٤: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٤: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٧: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٥ 

≈tΑt“Ρr&uρ /ä3s9 zÏiΒ ÉΟ  {: ومثله قوله yè ÷ΡF{$# sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρ ø—r& 4 { )١(. 

}  ÏµŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© { )قوة شديدة يعين السالح للحرب)٢ ،. 

≈ßìÏ  {فيه جنة وسالح يعين آلة الدفع وآلة الضرب : قال جماهد oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )٣( ،

 ة،ـمما ينتفعون به يف مصاحلهم كالسكني والفأس واإلبرة وحنوها إذ هو آلة لكل صنع
}  zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# { )أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه األشياء ليتعامل الناس باحلق )٤ ،

tΒ …çν  {لم اهللا ولريى اهللا، ـوالعدل وليع çÝÇΖtƒ { )ه، ـ، أي دين)٥}  …ã& s#ß™ â‘ uρ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ 

، أي قام بنصرة الدين مل ير اهللا وال اآلخرة وإمنا حيمد ويثاب من أطاع اهللا )٦( } 4

 .بالغيب
}  ¨β Î) ©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊄∈∪ { )قوي يف أمره عزيز يف ملكه)٧ ،. 

 ]٢٧، ٢٦ [ }  ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& % [nθ çΡ tΛ Ïδ≡tö/Î)uρ $ oΨ ù= yè y_ uρ ’Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7–Ψ9$# |=≈ tG Å6ø9$#uρ ( 

Νåκ÷]Ïϑ sù 7‰tFôγ •Β ( ×ÏWŸ2 uρ öΝåκ÷]ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù ∩⊄∉∪ §ΝèO $ uΖøŠ¤s% #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u $ oΨ Î=ß™ ãÎ/ $ uΖøŠ¤s% uρ † |¤ŠÏèÎ/ È ø⌠ $# 

zΟtƒ ötΒ çµ≈ oΨ÷ s?# uuρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# $ oΨ ù= yèy_ uρ ’ Îû É>θè= è% š Ï% ©!$# çνθ ãèt7¨?$# { )على دينه )٨ }  Zπ sùù&u‘ { )٩( ،

                                                 
 . ٦: سورة الزمر آية) ١(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٥: احلديد آيةسورة ) ٣(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٢٥: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٧ ، ٢٦: سورة احلديد اآليتان ) ٨(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٦ 

Zπ  {وهي أشد الرقة،  uΗ ÷qu‘ uρ { )كانوا متوادين بعضهم لبعض، كما قال اهللا تعاىل يف )١ ،

ºπ  {، )رمحاء بينهم(  وصف أصحاب النيب §‹ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθãã y‰tG ö/$# { )هم ، من قبل أنفس)٢

وابتدعوا رهبانية أي : وليس هذا بعطف على ما قبله وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال
$  {جاءوا هبا من قبل أنفسهم،  tΒ $ yγ≈ uΖö; tG x. { )أي ما فرضناها، )٣ ،}  óΟÎγ öŠn= tæ ωÎ) u!$ tó ÏG ö/$# 

Èβ≡uθ ôÊ Í‘ «!$# { )يعين ولكنهم ابتغوا رضوان اهللا بتلك الرهبانية، وتلك الرهبانية ما )٤ ،

يف محلوا أنفسهم من املشاق يف االمتناع من املطعم واملشرب وامللبس والنكاح والتعبد 
$  {اجلبال،  yϑ sù $ yδ öθ tãu‘ ¨,ym $ yγ ÏFtƒ$ tã Í‘ ( { )أي مل يرعوا الرهبانية حق رعايتها بل )٥ ،

ضيعوها وكفروا بدين عيسى فتهودوا وتنصروا ودخلوا يف دين ملوكهم وتركوا الترهيب، 
 فآمنوا به،  وأقام منهم أناس على دين عيسى عليه الصالة والسالم حىت أدركوا حممدا

$  {: وذلك قوله تعاىل oΨ ÷ s?$ t↔ sù t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u öΝåκ÷]ÏΒ óΟèδ tô_ r& ( { )ن ثبتوا عليها ، وهم الذي)٦

≈¡ÏWx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ tβθà)Å×  {وهم أهل الرأفة والرمحة،  sù ∩⊄∠∪ { )وهم الذين تركوا الرهبانية )٧ ،

 .وكفروا بدين عيسى عليه الصالة والسالم

$  {  فقال اهللا] ٢٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# { )اخلطاب ألهل الكتابني )٨ 

  {  دـوا اهللا يف حممـمن اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا مبوسى وعيسى اتق
                                                 

 . ٢٧: سورة احلديد آية) ١(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٥(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٧(
 . ٢٨: سورة احلديد آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٢٧ 

(#θ ãΖÏΒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ tÎ/ { )حممد)١   }  öΝä3Ï?÷σãƒ È ÷,s#øÏ. { )ني، ـ نصيب)٢}  ÏΒ 

Ïµ ÏG yϑ ôm ، يعين يؤتكم أجرين إلميانكم بعيسى عليه الصالة والسالم واإلجنيل، )٣( } ‘§

ورهبانية : مث قال) رمحة( انقطع الكالم عند قوله:  والقرآن، وقال قوم ومبحمد
كلوا اخلرتير وشربوا اخلمر وتركوا الوضوء والغسل من ابتدعوها وذلك أهنم تركوا احلق فأ

اجلنابة واخلتان، فما رعوها يعين الطاعة وامللة حق رعايتها كناية عن غري مذكور، فآتينا 
الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم أهل الرأفة والرمحة وكثري منهم فاسقون، وهم الذين 

 .ابتدعوا الرهبانية، وإليه ذهب جماهد

ω  { :معىن قوله Î) u!$ tó ÏG ö/$# Èβ≡uθôÊ Í‘ «!$# { )ما أمرناهم وما كتبناها :  على هذا التأويل)٤

 .عليهم إال ابتغاء رضوان اهللا، وما أمرنا هلم بالترهب

}  ≅ yè øgs† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ tβθà±ôϑ s? Ïµ Î/ { )يعين على : ، قال ابن عباس ومقاتل)٥

öΝèδ  {: الصراط، كما قال â‘θçΡ 4 tëó¡o„ š ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& { )ويروى عن ابن عباس رضي )٦ 

 .أن النور هو القران: اهللا عنهما
دون به، ـهو اهلدى والبيان، أي جيعل لكم سبيال واضحا يف الدين هتم: وقال جماهد

}  öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ Ïm §‘ ∩⊄∇∪ { )٧( 

                                                 
 . ٢٨: سورة احلديد آية) ١(
 . ٢٨: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٨: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٢٧: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٨: يةسورة احلديد آ) ٥(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٦(
 . ٢٨: سورة احلديد آية) ٧(
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٢٥٢٨ 

ξ  {: مث قال ] ٢٩[ y∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# { )حسد الذين مل يؤمنوا    : ، قال قتادة  )١

ξ  {: من أهل الكتاب املؤمنني منهم، فأنزل اهللا تعاىل   y∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# { )قال )٢ ،

يوشك أن خيرج منا نيب يقطع األيدي واألرجل، فلما خـرج مـن             : قالت اليهود : جماهد
ξ  {: العرب كفروا به، فأنزل اهللا تعاىل      y∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# { )ال(  أي ليعلم و   )٣ (

ω  {صلة،   r& tβρ â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n?tã &ó x« ÏiΒ È≅ ôÒ sù «!$#   { )أي ليعلم الذين مل يؤمنوا أهنـم ال         )٤ ،

β¨  {أجر هلم، وال نصيب هلم يف فـضل اهللا،           r&uρ Ÿ≅ ôÒ xø9$# Ï‰u‹Î/ «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρ èŒ 

È≅ ôÒ xø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩⊄∪ { )٥( 

                                                 
 . ٢٩: سورة احلديد آية) ١(
 . ٢٩: سورة احلديد آية) ٢(
 . ٢٩: سورة احلديد آية) ٣(
 . ٢٩: سورة احلديد آية) ٤(
 . ٢٩: سورة احلديد آية) ٥(
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٢٥٢٩ 

 سورة اجملادلة )٥٨(
قوله تعاىل قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع 

 ...َتَحاُوَركَُما ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري
] ١ [}  ô‰s% yìÏϑ y™ ª!$# tΑöθ s%  ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— { )اآلية نزلت يف خولة بنت )١ ،

ثعلبة كانت حتت أوس بن الصامت وكانت حسنة اجلسم وكان به ملم فأرادها فأبت، 
ظهار واإليالء من طالق أهل أنت علي كظهر أمي، مث ندم على ما قال وكان ال: فقال هلا

يا رسول اهللا إن زوجي ظاهر مين، وقد ندم  {:  فقالت اجلاهلية، فأتت رسول اهللا

إىل اهللا فقالت أشكو " حرمت عليه  " فهل من شيء جيمعين وإياه، فقال رسول اهللا
ô‰s% yìÏϑ  { فأنزل اهللا  فاقيت ووحديت، فجعلت تراجع رسول اهللا y™ ª!$# { )٢( { 

tΑöθ  { ومعىن قوله )٣( اآليات s%  ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pgéB { )وختاصمك وحتاورك وتراجعك يف )٤ 

þ’Å5  {زوجها،  tG ô±n@ uρ † n< Î) «!$# ª!$#uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$ yϑ ä.u‘ ãρ$ pt rB 4 { )لكالم، ، مراجعتكما ا)٥}  ¨βÎ) 

©!$# 7ì‹Ïÿ xœ îÅÁ t/ ∩⊇∪ { )مسيع ملا تناجيه وتتضرع إليه، بصري مبن يشكو إليه)٦ ،. 

t  {: ار فقالـمث ذم الظه] ٢[ Ï% ©!$# tβρãÎγ≈ sàãƒ Νä3ΖÏΒ ÏiΒ ΟÎγ Í← !$ |¡ÎpΣ $ ¨Β  ∅ èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Β é& 

  {، أي مـا اللوايت جيعلوهنن مع زوجاهتم كاألمهات، املعىن ليس هن بأمهاهتم، )٧( } )

                                                 
 . ١: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ١: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٤/٣١٩ وانظر تفسري ابن كثري ٢/٤٨١ وصححه احلاكم ٢/٢٧٧بد الرزاق يف التفسري أخرجه ع) ٣(
 . ١: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ١: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ٢: سورة اجملادلة آية) ٧(
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÷β Î) óΟßγ çG≈ yγ ¨Β é& { )أي ما أمهاهتم، )١ ،}  ω Î) ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# óΟßγ tΡô‰s9uρ 4 öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθä9θ à)u‹s9 #\x6Ψ ãΒ zÏiΒ 

ÉΑöθ s)ø9$# { )ال يعرف يف شرع )٢ ،}  #Y‘ρã— uρ 4 { )كذبا، )٣ ،}  χ Î)uρ ©!$# ;θ àyè s9 Ö‘θàxî 

 .بإجياب الكفارة عليهم، عفا عنهم وغفر هلم )٤( } ∪⊅∩

]٣ [}  t Ï% ©!$#uρ tβρ ãÎγ≈ sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθ ãètƒ $ yϑ Ï9 (#θä9$ s% ãƒ Ìós tG sù 7π t7s% u‘ { )اختلف )٥ 

:  هو إعادة لفظ الظهار، وهو قول أيب العالية، وقال:أهل العلم يف العود فقال أهل الظاهر
}  §ΝèO tβρ ßŠθ ãètƒ $ yϑ Ï9 (#θä9$ s% { )أي إىل ما قالوا، أي أعادوه مرة أخرى، فإن مل يكرر )٦ 

 أن الكفارة جتب بنفس الظهار واملراد من العود هو اللفظ فال كفارة عليه، وذهب قوم إىل
 .العود إىل ما كانوا عليه يف اجلاهلية من نفس الظهار، وهو قول جماهد والثوري

املراد من العود الوطء، وهو قول احلسن وقتادة وطاوس والزهري، وقالوا : وقال قوم
هو قول مالك وأصحاب ال كفارة عليه ما مل يطأها، وقال قوم هو العزم على الوطء، و

 .الرأي، وفسر ابن عباس العود بالندم، فقال
 .يندمون فريجعون إىل األلفة ومعناه هذا

ويف نقض ما قال، يعين رجع عما : يقال عاد فالن ملا قال أي فيما قال: قال الفراء
ãƒ  {: قال، قوله Ìós tG sù 7π t7s% u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tFtƒ 4 { )واملراد بالتماس اجملامعة فال حيل )٧ 

للمظاهر وطء امرأته اليت ظاهر عنها ما مل يكفر سواء أراد التكفري باإلعتاق أو بالصيام أو 

                                                 
 . ٢: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ٢: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٢: يةسورة اجملادلة آ) ٣(
 . ٢: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ٣: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ٣: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ٣: سورة اجملادلة آية) ٧(
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ه ألن اهللا تعاىل قيد إن أراد التكفري باإلطعام جيوز له الوطء قبل: باإلطعام، وعند مالك
yϑ  {: العتق والصوم مبا قبل املسيس وقال يف اإلطعام sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù tÏnG Å™ $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ 

≅ÏΒ È  {:  ومل يقل)١( } 4 ö6 s% β r& $ ¢™!$ yϑ tFtƒ ( { )وعند اآلخرين اإلطالق يف الطعام )٢ 

 .حممول على املقيد يف العتق والصيام

}  ö/ä3Ï9≡sŒ šχθ Ýàtãθ è? Ïµ Î/ 4 { )تؤمرون به، )٣ ،}  ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz 

∩⊂∪ { )٤(. 

]٤ [}  yϑ sù óΟ©9 ô‰Ågs† { )يعين الرقبة، )٥ }  ãΠ$ u‹ÅÁ sù È ø töη x© È ÷yè Î/$ tG tFãΒ ÏΒ È≅ö6 s% β r& 

$ ¢™ !$ yϑ tFtƒ ( yϑ sù óΟ©9 ôìÏÜtG ó¡o„ ãΠ$ yè ôÛÎ* sù tÏnG Å™ $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ 4 { )يعين املظاهر إذ مل يستطع الصوم )٦ 

  {ملرض أو كرب أو فرط شهوة ال يصرب عن اجلماع جيب عليه إطعام ستني مسكينا، 
y7 Ï9≡sŒ (#θ ãΖÏΒ ÷σçG Ï9 «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 { )لتصدقوا ما أتى به الرسول)٧ ،  ،من اهللا عز جل }  

š ù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# 3 { )ار، ـارات يف الظهـ، يعين ما وصف من الكف)٨}  zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ 

ë># x‹tã îΛ Ï9r& ∩⊆∪ { )ملن جحده وكذب به: ، قال ابن عباس)٩. 

                                                 
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٣: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ٣: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ٤: ورة اجملادلة آيةس) ٦(
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ٧(
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ٨(
 . ٤: سورة اجملادلة آية) ٩(
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]٥ [}  ¨βÎ) t Ï%©!$# tβρ –Š!$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )أي يعادون اهللا ورسوله ويشاقون )١ ،

θ#)  {وخيالفون أمرمها،  çFÎ7ä. { )أذلوا وأخزوا وأهلكوا، )٢ ،}  $ yϑ x. |M Î7ä. t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Ï= ö7s% 

4 ô‰s% uρ !$ uΖø9t“Ρr& { )إليك، )٣ ،}  ¤M≈ tƒ#u ;M≈uΖÉi t/ 4 zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ Ò># x‹tã ×Îγ •Β ∩∈∪ { )٤(. 

قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى 
 ...ثَلَاثٍَة ِإلَّا ُهَو َراِبُعُهْم

]٧ - ٦ [}  tΠöθ tƒ ãΝßγ èWyè ö6 tƒ ª!$# $ Yè‹ÏΗ sd Οßγ ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ (#þθ è= Ïϑ tã 4 çµ9|Á ôm r& ª!$# { )حفظ )٥ ،

çνθÝ¡nΣ  {اهللا أعماهلم،  uρ 4 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩∉∪ öΝs9r& ts? ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ Üχθ à6tƒ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >π sW≈ n= rO { )أي من سرار ثالثة يعين من املسارة، )٦ ،

ω  {صاحبيه، ما من شيء يناجي به الرجل : أي Î) uθèδ óΟßγ ãè Î/# u‘ { )بالعلم، وقيل)٧ ، :

معناه ما يكون من متناجني ثالثة يسار بعضهم بعضا إال هو رابعهم بالعلم يعلم جنواهـم 
}  Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ usYò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t ø r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO 

Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩∠∪ { )٨(. 

                                                 
 . ٥: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ٥: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٥: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ٥: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ٦: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ٧ ، ٦: اآليتان سورة اجملادلة ) ٦(
 . ٧: سورة اجملادلة آية) ٧(
 . ٧: سورة اجملادلة آية) ٨(
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]٨ [}  öΝs9r& ts? ’ n< Î) t Ï% ©!$# (#θåκçΞ Çtã 3“ uθ ôf ¨Ζ9$# { )نزلت يف اليهود واملنافقني وذلك )١ ،

منني ويتغامزون بأعينهم أهنم كانوا يتناجون فيما بينهم دون املؤمنني وينظرون إىل املؤ
يومهون املؤمنني أهنم يتناجون فيما يسوءهم، فيحزنون لذلك، فلما طال ذلك عليهم وكثر 

 فأمرهم أال يتناجوا دون املسلمني، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا  شكوا إىل رسول اهللا
>öΝs9r& ts? ’n  {: إىل مناجاهتم فأنزل اهللا Î) t Ï%©!$# (#θåκçΞ Çtã 3“ uθ ôf ¨Ζ9$# { )أي املناجاة )٢ }  §ΝèO 

tβρ ßŠθãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ åκçΞ çµ ÷Ζtã { )املناجاة اليت هنوا عنها ، أي يرجعون إىل )٣}  šχ öθ yf≈ oΨoKtƒ uρ 

ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ ÏMu‹ÅÁ ÷è tΒ uρ ÉΑθ ß™ §9$# { )وذلك أن النيب)٤ ،  كان قد هناهم عن النجوى 

sŒÎ)uρ x8ρ#  {فعصوه،  â!% y` x8öθ §‹ym $ yϑ Î/ óΟs9 y7 ÍhŠpt ä† Ïµ Î/ ª!$# { )وذلك أن اليهود كانوا )٥ ،

 }  tβθä9θ يدخلون على النيب à)tƒ uρ { )السام عليك، والسام املوت وهم يومهونه أهنم )٦ 

: واـفإذا خرجوا قال" عليكم : " يرد عليهم فيقول يقولون السالم عليك، وكان النيب
}  þ’Îû öΝÍκÅ¦ àΡr& Ÿω öθ s9 $ uΖç/Éj‹yè ãƒ ª!$# $ yϑ Î/ ãΑθ à)tΡ 4 { )يريدون لو كان نبيا حقا لعذبنا اهللا مبا )٧ 

 }  öΝßγ نقول، قال اهللا ç6 ó¡ym æΛ© yγ y_ $ pκtΞöθ n= óÁ tƒ ( }§ø♥ Î7sù çÅÁ yϑ ø9$# ∩∇∪ { )٨(. 

                                                 
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ٨ :سورة اجملادلة آية) ٧(
 . ٨: سورة اجملادلة آية) ٨(
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$  {: فقال] ٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ÷ΛäøŠyf≈ uΖs? Ÿξ sù (#öθ yf≈ oΨ oKs? ÉΟøO M}$$ Î/ Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ ÏM uŠÅÁ ÷ètΒ uρ 

ÉΑθ ß™ §9$# { )املنافقني أي ) آمنوا( :قاتل أراد بقوله، أي كفعل املنافقني واليهود، وقال م)١

 .آمنوا بلساهنم
يريد الذي آمنوا بزعمهم قال هلم ال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية : قال عطاء

öθ#)  {الرسول،  yf≈uΖs?uρ ÎhÉ9 ø9$$ Î/ 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# ü“ Ï% ©!$# Ïµø‹s9Î) tβρ ç|³øt éB ∩∪ { )٢( 

]١٠ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) 3“ uθ ôf ¨Ζ9$# zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# { )أي من تزيني الشيطان، )٣ ،}  šχ â“ ós u‹Ï9 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )أي إمنا يزين هلم ذلك ليحزن املؤمنني، )٤ ،}  }§øŠs9uρ { )التناجي، )٥ ،

}  öΝÏδÍh‘ !$ ŸÒ Î/ $º↔ ø‹x© { )ليس الشيطان بضارهم شيئا، : ، وقيل)٦}  ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ’ n?tã uρ «!$# 

È≅ ©.uθ tG uŠù= sù tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )قال رسول اهللا)٧ ،  }  إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون

 .)٨( } الثالث إال بإذنه، فإن ذلك حيزنه

$  {  هـقول] ١١[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡xs? † Îû Ä§Î=≈ yf yϑ ø9$# 

(#θ ßs |¡øù$$ sù { )يف اجملالس ألن الكل جالس : ، أي توسعوا يف اجمللس، قرأ احلسن وعاصم)٩

                                                 
 . ٩: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ٩: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ١٠: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ١٠: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١٠: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ١٠: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ١٠: سورة اجملادلة آية) ٧(
،ابن ماجه األدب )٤٨٥١(،أبو داود األدب )٢١٨٣(سلم السالم ،م)٥٩٣٠(البخاري االستئذان ) ٨(

 ). ١٨٥٦(،مالك اجلامع )٢/٩(،أمحد )٣٧٧٦(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٩(
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على التوحيد ألن ) يف اجمللس( ل يف جملسه، وقرأ اآلخرونجملسا معناه ليتفسح كل رج
 }  (#θ املراد منه جملس النيب ßs |¡øù$$ sù { )أوسعوا، يقول فسح يفسح فسحا إذا وسع : )١

Ëx  {يف اجمللس،  |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( { )٢(ا، ـ، يوسع اهللا لكم اجلنة، واجملالس فيه}  #sŒÎ)uρ 

Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù { )ارتفعوا عن مواضعكم حىت توسعوا :  أي ارتفعوا، قيل)٣

معناه إذا قيل لكم اهنضوا إىل الصالة وإىل اجلهاد : إلخوانكم، وقال جماهد وأكثر املفسرين
Æìsùö  {وإىل جمالس كل خري وحق فقوموا هلا وال تقصروا،  tƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u 

öΝä3ΖÏΒ { )بطاعتهم لرسوله)٤ ،   ،وقيامهم من جمالسهم وتوسعتهم إلخواهنم }  
t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# { )ابقتهم، ـ علمهم وس، من املؤمنني بفضل)٥}  ;M≈y_ u‘ yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ×Î7yz ∩⊇⊇∪ { )أيها الناس افهموا : قرأ ابن مسعود هذه اآلية وقال: ، قال احلسن)٦

Æìsùötƒ ª!$# t  {:  تعاىل يقولهذه اآلية ولترغبنكم يف العلم فإن اهللا Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ 

(#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )املؤمن العامل فوق الذي ال يعلم درجات)٧ . 

                                                 
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١١ :سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ١١: سورة اجملادلة آية) ٧(
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 ...لَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا َناَجْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةًقوله تعاىل َيا أَيَُّها ا
$  {  هـقول] ١٢[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΛä ø‹yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9$# (#θãΒ Ïd‰s)sù t ÷t/ ô“ y‰tƒ 

óΟä31 uθ øgwΥ { )أمام مناجاتكم، )١ ،}  Zπ s% y‰|¹ 4 { )وذلك أن الناس : ، قال ابن عباس)٢

فف على نبيه ويثبطهم  وأكثروا حىت شقوا عليه، فأراد اهللا أن خي سألوا رسول اهللا
 }  y7 ويردعهم عن ذلك فأمرهم أن يقدموا صدقة على املناجاة مع الرسول Ï9≡sŒ ×öyz 

ö/ä3©9 { )يعين تقدمي الصدقة على املناجاة، )٣ ،}  ãyγ ôÛr&uρ 4 β Î* sù óΟ©9 (#ρß‰ÅgrB ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θ àxî 

îΛ Ïm  .، يعين الفقراء الذين ال جيدون ما يتصدقون به معفو عنهم)٤( } ∪⊅⊆∩ ‘§

]١٣ [}  ÷Λä ø)xô© r&u β r& (#θ ãΒ Ïd‰s)è? { )أخفتم العيلة : أخبلتم؟ واملعىن: ، قال ابن عباس)٥

t  {والفاقة إن قدمتم،  ÷t/ ô“ y‰tƒ óΟä31 uθ øgwΥ ;M≈s% y‰|¹ 4 øŒÎ* sù óΟs9 (#θè= yè øs? { )رمت به، ـ، ما أم)٦

}  z>$ s?uρ ª!$# öΝä3ø‹n= tæ { )الواو صلة : ، جتاوز عنكم ومل يعاقبكم بترك الصدقة، وقيل)٧

 . وخفف عنكم، ونسخ الصدقةجمازه فإن مل تفعلوا تاب اهللا عليكم جتاوز عنكم
 .كان ذلك عشر ليال مث نسخ: قال مقاتل بن حيان

 .ما كانت إال ساعة من هنار: وقال الكليب

                                                 
 . ١٢: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ١٢: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ١٢: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ١٢: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١٣: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ١٣: سورة اجملادلة آية) ٦(
  .١٣: سورة اجملادلة آية) ٧(
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}  (#θ ßϑŠ Ï% r'sù nο 4θ n= ¢Á9$# { )ة، ـ، املفروض)١}  (#θè?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# { )ة، ـ، الواجب)٢}  
(#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ª!$#uρ 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊇⊂∪ { )٣( 

]١٤ [}  * óΟs9r& ts? ’n< Î) t Ï% ©!$# (#öθ ©9uθ s? $ ·Β öθ s% |=ÅÒ xî ª!$# ΝÍκö n= tã { )نزلت يف املنافقني )٤ ،

ÅÒ=|  {: أراد بقولهتولوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسرار املؤمنني إليهم و xî ª!$# 

ΝÍκö n= tã { )اليهود، )٥ }  $ ¨Β Νèδ öΝä3ΖÏiΒ Ÿω uρ öΝåκ÷]ÏΒ { )يعين املنافقني ليسوا من املؤمنني )٦ ،

tÎ/x‹ö/x‹•Β t  {: يف الدين والوالية وال من اليهود والكافرين، كما قال ÷t/ y7Ï9≡sŒ Iω 4’ n<Î) 

ÏIω àσ¯≈ yδ Iω uρ 4’ n< Î) ÏIω àσ¯≈ yδ 4 tβθ àÎ= øt s† uρ ’ n?tã É> É‹s3ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊆∪ { )قال السدي )٧ ،

 مث يرفع حديثه إىل  نزلت يف عبد اهللا بن نبتل املنافق كان جيالس رسول اهللا: ومقاتل
يدخل عليكم اآلن  {:  يف حجرة من حجراته إذ قال ول اهللاـاليهود، فبينما رس

رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيين شيطان فدخل عبد اهللا بن نبتل وكان أزرق العينني، 
اهللا ما فعل وجاء بأصحابه فحلفوا فحلف ب!  عالم تشتمين أنت وأصحابك؟ فقال النيب

وحيلفون على اهللا الكذب وهم :  فقال)٨(  هذه اآليات  فأنزل اهللا} باهللا ما سبوه،

 .يعلمون أهنم كذبة
                                                 

 . ١٣: سورة اجملادلة آية) ١(
 . ١٣: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ١٣: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ١٤: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١٤: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ١٤: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ١٤: سورة اجملادلة آية) ٧(
، مث ذكر حنوه من "مل أجده هكذا: "ايف، وقال ابن حجر يف الك٧٦١ذكره الواحدي يف أسباب الرتول ص) ٨(

 . رواية مساك عن ابن جبري عن ابن عباس، وقد أخرجه أمحد والبزار والطرباين وابن أيب حامت واحلاكم
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]١٦ - ١٥ [}  £‰tã r& ª!$# öΝçλm; $ \/# x‹tã #´‰ƒ Ï‰x© ( óΟßγ ¯ΡÎ) u!$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ (#ÿρä‹sƒ ªB$# 

öΝåκs]≈ yϑ ÷ƒ r& { )الكاذبة، )١ ،}  Zπ̈Ζã_ { )هبا من القتل ويدفعون هبا عن أنفسهم  يستجنون )٢

ρ#)  {وأمواهلم،  ‘‰|Á sù tã È≅‹ Î6 y™ «!$# { )صدوا املؤمنني عن جهادهم بالقتل وأخذ )٣ ،

óΟßγ  {أمواهلم،  n= sù Ò># x‹tã ×Îγ •Β ∩⊇∉∪ { )٤( 

]١٨ - ١٧ [}  ©9 z Í_ øó è? öΝåκ÷]tã { )يوم القيامة، )٥ ،}  öΝçλé;≡uθ øΒ r& Iω uρ Νèδß‰≈ s9÷ρ r& zÏiΒ «!$# 

$ º↔ ø‹x© 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇∠∪ tΠöθ tƒ ãΝåκçZ yè ö7tƒ ª!$# $ Yè‹ÏΗ sd tβθàÎ= ós uŠsù …çµ s9 { )٦( ،

$  {ما كانوا مشركني،  yϑ x. tβθàÎ= øt s† ö/ä3s9 ( { )يف الدنيا )٧ ،}  tβθç7|¡øt s† uρ öΝåκ̈Ξr& 4’ n?tã >ó x« 

Iω  { من أمياهنم الكاذبة، )٨( } 4 r& öΝåκ̈ΞÎ) ãΝèδ tβθç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇∇∪ { )٩(. 

]٢٠ - ١٩ [}  sŒuθ ós tG ó™ ÞΟÎγ  {، غلب واستوىل، )١٠( } #$ øŠn= tæ ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ9|¡Σ r'sù tø.ÏŒ 

«!$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü> ÷“Ïm Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“Ïm Ç≈ sÜø‹¤±9$# æΛèε tβρ çÅ£≈ sƒ ø: $# ∩⊇∪ ¨β Î) t Ï% ©!$# tβρ–Š!$ pt ä† ©!$# 

                                                 
 . ١٦ ، ١٥: سورة اجملادلة اآليتان ) ١(
 . ١٦: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ١٦: سورة اجملادلة آية) ٣(
 . ١٦: سورة اجملادلة آية) ٤(
 . ١٧: ورة اجملادلة آيةس) ٥(
 . ١٨ ، ١٧: سورة اجملادلة اآليتان ) ٦(
 . ١٨: سورة اجملادلة آية) ٧(
 . ١٨: سورة اجملادلة آية) ٨(
 . ١٨: سورة اجملادلة آية) ٩(
 . ١٩: سورة اجملادلة آية) ١٠(
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ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’Îû tÏj9sŒF{$# ∩⊄⊃∪ { )األسفلني أي هم يف مجلة من يلحقهم الذل يف )١ ،

 .رةالدنيا واآلخ
 ...قوله تعاىل كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ َعِزيٌز

]٢١ [}  |=tFŸ2 ª!$# { )قضى اهللا قضاء ثابتا، )٢ ،}   tÎ= øî V{ O$ tΡr& þ’Í?ß™ â‘ uρ 4 χÎ) 

©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒÍ•tã ∩⊄⊇∪ { )نظريه قوله)٣  :}  ô‰s)s9uρ ôM s)t7y™ $ oΨ çG uΗ Í>x. $ tΡÏŠ$ t7Ïè Ï9 tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪ öΝåκ̈ΞÎ) 

ãΝßγ s9 tβρ â‘θÝÁΨ yϑ ø9$# ∩⊇∠⊄∪ { )من بعث منهم : غلبة الرسل على نوعني:  قال الزجاج)٤

 .باحلرب فهو غالب باحلرب، ومن مل يؤمر باحلرب فهو غالب باحلجة

$  }  ω ß‰ÅgrB قوله] ٢٢[ YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδu!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )اآلية أخرب أن )٥ ،

منا ال يوايل من كفر، إن كان من إميان املؤمنني يفسد مبوادة الكفار وأن من كان مؤ
y7  {عشريته،  Í×¯≈ s9'ρ é& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% z≈ yϑƒ M}$# { )أثبت التصديق يف قلوهبم فهي موقنة )٦ ،

 .خملصة
 .ألهنا موضعهحكم هلم باإلميان فذكر القلوب : وقيل

}  Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρ ãÎ/ çµ ÷ΨÏiΒ ( { )مسى نصره إياهم روحا : ، قواهم بنصر منه، قال احلسن)٧

 .ألن أمرهم حييا به
                                                 

 . ٢٠ ، ١٩: سورة اجملادلة اآليتان ) ١(
 . ٢١: سورة اجملادلة آية) ٢(
 . ٢١:  آيةسورة اجملادلة) ٣(
 . ١٧٢ ، ١٧١: سورة الصافات اآليتان ) ٤(
 . ٢٢: سورة اجملادلة آية) ٥(
 . ٢٢: سورة اجملادلة آية) ٦(
 . ٢٢: سورة اجملادلة آية) ٧(
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 .يعين باإلميان: وقال السدي

$! y7Ï9≡x‹x.uρ  {:  وحججه، كما قاليعين بالقران: وقال الربيع uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ 

$ tΡÌøΒ r& 4 { )برمحة منه:  وقيل)١. 

 .أمدهم جبربيل عليه السالم: وقيل

}  óΟßγ è= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù 4 š_ ÅÌu‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊ u‘ uρ çµ÷Ψ tã 

4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü>÷“ Ïm «!$# 4 Iω r& ¨β Î) z>÷“ Ïm «!$# ãΝèδ tβθ ßs Î=øçRùQ$# ∩⊄⊄∪ { )٢( 

                                                 
 . ٥٢: سورة الشورى آية) ١(
 . ٢٢ ، ٢١: سورة اجملادلة اآليتان ) ٢(
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 سورة احلشر )٥٩(
 ...قوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

] ٢ - ١ [}  yx¬7y™ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊇∪ uθ èδ 

ü“ Ï% ©!$# yl t÷z r& t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# { )يعين بين النضري، )١ ،}  ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ { )٢( ،

 من أحد،  كان إجالء بين النضري بعد مرجع النيب: اليت كانت بيثرب، قال ابن إسحاق
 .وبينهما سنتانوفتح قريظة عند مرجعه من األحزاب 

}  ÉΑ̈ρ L{ Îô³pt ø: كانوا من سبط مل يصبهم جالء فيما مضى، : ، قال الزهري)٣( } 4 #$

 . قد كتب عليهم اجلالء، ولوال ذلك لعذهبم يف الدنيا وكان اهللا
شك أن احلشر بالشام فليقرأ هذه اآلية فكان هذا أول حشر إىل من : قال ابن عباس
مث حيشر اخللق " إىل أرض احملشر: "إىل أين؟ قال: قالوا) اخرجوا(  الشام، قال هلم النيب

إمنا قال ألول احلشر ألهنم كانوا أول مع أجلي من : يوم القيامة إىل الشام، وقال الكليب
 .لى آخرهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهأهل الكتاب من جريرة العرب، مث أج

كان أول احلشر من املدينة، واحلشر الثاين من خيرب ومجيع جزيرة : قال مرة اهلمداين
 .العرب إىل أذرعات وأرحياء من الشام يف أيام عمر

كان هذا أول احلشر، واحلشر الثاين نار حتشرهم من املشرق إىل املغرب : وقال قتادة
$  {وا وتقيل معهم حيث قالوا تبيت معهم حيث بات tΒ óΟçF⊥ oΨ sß { )ون، ـ، أيها املؤمن)٤

}  βr& (#θ ã_ ãøƒ s† ( { )من املدينة لعزهتم ومنعتهم، وذلك أهنم كانوا أهل حصون وعقار )٥ ،

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة احلشر اآليتان ) ١(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤٢ 

þθ‘Ζsßuρ Οßγ#)  {وخنيل كثرية،  ¯Ρr& óΟßγ çG yè ÏΡ$ ¨Β ΝåκçΞθ ÝÁ ãm zÏiΒ «!$# { )أي وظن بنو النضري أن )١ ،

 ôÏΒ  {، أي أمر اهللا وعذابه، )٢( } #$!ãΝßγ9s?r'sù ª  {هم من سلطان اهللا، حصوهنم متنع

ß]ø‹ym óΟs9 (#θ ç7Å¡tG øt s† ( { )ر نبيهـ، وهو أنه أم)٣ ون ـ بقتاهلم وإجالئهم وكانوا ال يظن

%t∃x‹s  {ذلك،  uρ ’Îû ãΝÍκÍ5θ è= è% |=ôã ”9$# 4 { )بقتل سيدهم كعب بن األشرف، )٤ ،}  tβθ ç/Ìøƒ ä† 

ΝåκsEθ ã‹ç/ öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ “ Ï‰÷ƒ r&uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# { )وذلك أن النيب: ، قال الزهري)٥  ملا صاحلهم على 

ا ما أن هلم ما أقلت اإلبل كانوا ينظرون إىل اخلشب يف منازهلم فيهدموهنا ويرتعون منه
 .يستحسنونه فيحملونه على إبلهم، وخيرب املؤمنون باقيها

كانوا يقلعون العمد وينقضون السقوف وينقبون اجلدران ويقلعون : قال ابن زيد
 .اخلشب حىت األوتاد خيربوهنا لئال يسكنها املؤمنون حسدا منهم وبغضا

 .ود من داخلهاكان املسلمون خيربون ما يليهم من ظاهرها وخيرهبا اليه: قال قتادة
كلما ظهر املسلمون على دار من دورهم هدموها : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

لتتسع هلم املقاتل، وجعل أعداء اهللا ينقبون دورهم يف أدبارها فيخرجون إىل اليت بعدها 
  فيتحصنون فيها ويكسرون ما يليهم ويرمون باليت خرجوا منها أصحاب رسول اهللا

 }  (#ρ فذلك قوله çÉ9 tFôã $$ sù { )فاتعظوا وانظروا فيما نزل هبم، )٦ ،}  ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Á ö/F{$# 

 .، يا ذوي العقول والبصائر)٧( } ∪⊅∩

                                                 
 . ٢: سورة احلشر آية) ١(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٦(
 . ٢: سورة احلشر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤٣ 

قوله تعاىل َولَْولَا أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيِهُم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاُب 
 ...النَّاِر

]٤ - ٣ [}  Iω öθ s9uρ β r& |=tG x. ª!$# ÞΟÎγ øŠn= tæ uIξ y∨ø9$# { )ن، ـروج من الوطـ، اخل)١}  
öΝåκu5¤‹yè s9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )بالقتل والسيب كما فعل ببين قريظة، )٢ ،}  öΝçλm; uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# Ü># x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊂∪ y7 Ï9≡sŒ { )الذي حلقهم، )٣ ،}  öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ —%!$ x© ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ( tΒ uρ Ée−!$ t±ç„ ©!$# ¨βÎ* sù ©! $# 

ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩⊆∪ { )٤(. 

]٥ [}  $ tΒ ΟçF÷è sÜs% ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 { )اآلية، وذلك أن رسول اهللا)٥   ملا نزل ببين النضري 

يا حممد : وحتصنوا حبصوهنم أمر بقطع خنليهم وإحراقها، فجزع أعداء اهللا عند ذلك وقالوا
زعمت أنك تريد الصالح أفمن الصالح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما 

رض، فوجد املسلمون يف أنفسهم من قوهلم وخشوا زعمت أنه أنزل عليك الفساد يف األ
 .ال تقطعوا فإنه مما أفاء اهللا علينا: أن يكون ذلك فسادا، واختلفوا يف ذلك فقال بعضهم

بل نغيظهم بقطعها، فأنزل اهللا هذه اآلية، بتصديق من هنى عن قطعه : وقال بعضهم
إذن اهللا، ـعتموه وما تركوه فبوحتليل من قطعه من اإلمث، أخرب اهللا يف هذه اآلية أن ما قط

}  ÷ρ r& $ yδθ ßϑçG ò2 ts? ºπ yϑ Í←!$ s% #’ n?tã $ yγ Ï9θ ß¹ é& Èβ øŒÎ* Î6 sù «!$# y“ Ì“ ÷‚ ã‹Ï9uρ tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪ { )واختلفوا )٦ ،

هي النخل كلها : كلها لينة ما خال العجوة، وقال جماهد وعطيةالنخل : يف اللينة فقال قوم
 .هي كرام النخل: من غري استثناء، وقال سفيان

                                                 
 . ٣: ةسورة احلشر آي) ١(
 . ٣: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٤ ، ٣: سورة احلشر اآليتان ) ٣(
 . ٤: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٥: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٥: سورة احلشر آية) ٦(
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٢٥٤٤ 

هي ضرب من النخل يقال لثمرها اللون، وهو شديد الصفرة يرى نواه : وقال مقاتل
من خارج يغيب فيها الضرس، وكان من أجود مترهم وأعجبها إليهم، وكانت النخلة 

 مثنها مثن وصيف، وأحب إليهم من وصيف، فلما رأوهم يقطعوهنا شق ذلك الواحدة منها
إنكم تكرهون الفساد يف األرض وأنتم تفسدون، دعوا هذا النخل : عليهم وقالوا للمؤمنني

 .قائما هو ملن غلب عليه، فأخرب اهللا تعاىل أن ذلك بإذنه

]٦ [}  !$ tΒ uρ u!$ sùr& ª!$# 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ { )فاء يفيء أي : رده على رسوله، يقال: ، أي)١

$!  {، أي من يهود بين النضري، )٢( } öΝåκ÷]ÏΒ  {رجع وفاءها اهللا،  yϑ sù óΟçFøy_ ÷ρ r& { )٣( ،

=Ïµø‹n  {أوضعتم،  tã ôÏΒ 9≅ø‹yz Ÿω uρ 7U% x.Í‘ { )فرس والبعري جيف وجيفا وجف ال:  يقال)٤

وهو سرعة السري، وأوجفه صاحبه إذا محله على السري، وأراد بالركاب اإلبل اليت حتمل 
 .القوم

  وذلك أن بين النضري ملا تركوا رباعهم وضياعهم طلب املسلمون من رسول اهللا
مل يوجف أن يقسمها بينهم، كما فعل بغنائم خيرب، فبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أهنا يفء 

 .املسلمون عليها خيال وال ركابا ومل يقطعوا إليها شقة وال نالوا مشقة ومل يلقوا حربا

}  £Å3≈ s9uρ ©!$# äÝÏk= |¡ç„ …ã& s#ß™ â‘ 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩∉∪ { )فجعل )٥ 

 بني   خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول اهللا أموال بين النضري لرسول اهللا
املهاجرين ومل يعط األنصار منها شيئا إال ثالثة نفر كانت هبم حاجة وهم أبو دجانة مساك 

 .بن خرشة وسهل بن حنيف واحلارث بن الصمة

                                                 
 . ٦: سورة احلشر آية) ١(
 . ٦: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٦: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٦: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٦: سورة احلشر آية) ٥(
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٢٥٤٥ 

$! }  !$̈Β u قوله] ٧[ sùr& ª!$# 4’n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ôÏΒ È≅÷δ r& 3“ tà)ø9$# { )يعين من أموال )١ ،

T¬  {: هي قريظة والنضري وفدك وخيرب وقرى عرينة: كفار أهل القرى، قال ابن عباس sù 

ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ، قد ذكرنا يف سورة األنفال )٢( } 9$#¡¡

أن مال الفيء كان لرسول اهللا يف حياته يضعه حيث يشاء : حكم الغنيمة وحكم الفيء
’ö  {لى أهله نفقة سنتهم وجيعل ما بقى جمعل مال اهللا، وكان ينفق منه ع s1 Ÿω tβθä3tƒ 

P' s!ρ ßŠ { )قرأ العامة بالياء )٣ ،}  P' s!ρ ßŠ { )نصب أي لكيال يكون الفيء دولة، وقرأ )٤ 

بالرفع على اسم كان أي كيال يكون األمر إىل دولة، ) دولة( بالتاء) تكون( أبو جعفر
وجعل الكينونة مبعىن الوقوع وحينئذ ال خرب له والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم 

t  {بينهم،  ÷t/ Ï!$ uŠÏΨøî F{$# öΝä3ΖÏΒ 4 { )يعين بني الرؤساء واألقوياء، معناه كيال يكون )٥ ،

الفيء دولة بني األغنياء واألقوياء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء، وذلك أن أهل اجلاهلية 
س ربعها لنفسه، وهو املرباع، مث يصطفي منها بعد كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئي
$!  { يقسمه فيما أمر به، مث قال  املرباع ما شاء، فجعله اهللا لرسوله tΒ uρ ãΝä39s?# u { )٦( 

ãΑθ  {أعطاكم،  ß™ §9$# { )من الفيء والغنيمة، )٧ ،}  çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã { )من )٨ 

                                                 
 . ٧: سورة احلشر آية) ١(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٦(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٧(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤٦ 

θ#)  {الغلول وغريه،  ßγ tFΡ$$ sù 4 { )وهذا نازل يف أموال الفيء، وهو عام يف كل ما أمر )١ ،

uρ ©!$# ( ¨β#$?¨(θà#)  { وهنى عنه،  به النيب Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩∠∪ { )مث بني من له احلق )٢ 

 :يف الفيء فقال

]٨ [}  Ï!#ts)àù= Ï9 t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θã_ Ì÷z é& ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθ äó tG ö6 tƒ WξôÒ sù { )٣( ،

$ #$!» zÏiΒ  {رزقا  ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ { )ا اهللاـوا إىل دار اهلجرة طلبا لرضـ أي أخرج)٤  }  
tβρ çÝÇΖtƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ { )يف إمياهنم)٥ . 

هؤالء املهاجرون الذين تركوا الديار واألموال والعشائر وخرجوا حبا هللا : قال قتادة
 .ولرسوله، واختاروا اإلسالم على ما كانوا فيه من شدة

]٩ [}  t Ï% ©!$#uρ ρ â§θ t7s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M}$#uρ { )وهم األنصار تبوءوا الدار توطنوا الدار، )٦ 

=ÏΒ ö/Å‰Ï  {أي املدينة اختذوها دار اهلجرة واإلميان،  ö7s% { )أي أسلموا يف ديارهم )٧ ،

 . بسنتني وآثروا اإلميان وابتنوا املساجد قبل قدوم النيب
ونظم اآلية والذين تبوءوا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم املهاجرين عليهم، وقد 

tβθ  {آمنوا ألن اإلميان ليس مبكان تبوأ،  ™7Ït ä† ôtΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ tβρ ß‰Ågs† ’ Îû öΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ 

Zπ y_% tn { )حزازة وغيظا وحسدا، )٨ ،}  !$£ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& { )أي مما أعطى املهاجرين )١ ،
                                                 

 . ٧: سورة احلشر آية) ١(
 . ٧: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٨: يةسورة احلشر آ) ٣(
 . ٨: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٨: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٦(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٧(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٨(
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٢٥٤٧ 

 قسم أموال بين النضري بني املهاجرين، ومل يعط  دوهنم من الفيء، وذلك أن رسول اهللا
šχρ  {منها األنصار فطابت أنفس األنصار بذلك،  ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& { )أي )٢ ،

öθ  {يؤثرون على إخواهنم من املهاجرين بأمواهلم ومنازهلم على أنفسهم،  s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 

×π |¹$ |Á yz 4 { )واهلم، ـارهم وأمـا دي، فاقة وحاجة إىل ما يؤثرون، وذلك أهنم قامسو)٣

}  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∪ { )الشح يف كالم العرب)٤ ، :

 .البخل ومنع الفضل
 .وفرق العلماء بني الشح والبخل

ليس الشح أن مينع الرجل ماله إمنا الشح أن تطمح عني الرجل إىل ما :  عمرقال ابن
 .الشح هو أخذ احلرام ومنع الزكاة: ليس له، وقال سعيد بن جبري

 .الشح هو احلرص الشديد الذي حيمله على ارتكاب احملارم: وقيل
ِفْر لََنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا قوله تعاىل َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغْ

 ...ِبالِْإَمياِن
]١٠ [}  š Ï%©!$#uρ ρâ!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ { )يعين التابعني وهم الذين جييئون بعد )٥ ،

ر إىل يوم القيامة، مث ذكر أهنم يدعون ألنفسهم وملن سبقهم باإلميان املهاجرين واألنصا
šχθ  {: واملغفرة، فقال ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅yè øgrB 

’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî { )غشا وحسدا وبغضا، )٦ }  t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ 

                                                                                                                                            
 . ٩: سورة احلشر آية) ١(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٩: سورة احلشر آية) ٤(
 . ١٠: سورة احلشر آية) ٥(
 . ١٠: ة احلشر آيةسور) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤٨ 

يترحم على مجيعهم، ، فكل من كان يف قلبه غل على أحد من الصحابة ومل )١( } ∪⊂⊆∩

فإنه ليس ممن عناه اهللا هبذه اآلية، ألن اهللا تعاىل رتب املؤمنني على ثالثة منازل، املهاجرين 
واألنصار والتابعني املوصوفني مبا ذكر، فمن مل يكن من التابعني هبذه الصفة كان خارجا 

 .من أقسام املؤمنني
ين، والذين تبوءوا الدار واإلميان، املهاجر: قال ابن أيب ليلى الناس على ثالثة منازل

والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد أن ال تكون خارجا من هذه املنازل، وعن عائشة رضي 
:  يقول مسعت نبيكم!  فسببتموهم أمرمت باالستغفار ألصحاب حممد: اهللا عنها قالت

قال عمر بن :  وقال مالك بن مغول)٢( } ب هذه األمة حىت يلعن آخرها أوهلاال تذه {

يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة خبصلة، سئلت اليهود : شراحيل الشعيب
أصحاب موسى عليه السالم، وسئلت النصارى من خري : من خري أهل ملتكم؟ فقالت

م، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ حواري عيسى عليه السال: أهل ملتكم؟ فقالوا
أمروا باالستغفار هلم فسبوهم، فالسيف ! أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم: فقالوا

عليهم مسلول إىل يوم القيامة ال تقوم هلم راية وال يثبت هلم قدم، وال جتتمع هلم كلمة 
اض حجتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا بسفك دمائهم وتفريق مشلهم، وإدح

من يبغض أحدا من أصحاب :  قال مالك بن أنس)٣( أعاذنا اهللا وإياكم من األهواء املضلة
$!  {:  أو كان يف قلبه عليهم غل فليس له حق يف يفء املسلمني، مث تال رسول اهللا ¨Β 

u!$ sùr& ª!$# 4’n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ôÏΒ È≅ ÷δr& 3“ tà)ø9$# { )حىت أتى على هذه اآلية)٤ . 
                                                 

 . ١٠: سورة احلشر آية) ١(
: قالت يل عائشة: ، ويشهد له ما أخرجه يف التفسري عن عروة قال١٥/١٢٥أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٢(

 . يا ابن أخيت، أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب فسبوهم
-١/٢٣ه ابن تيمية يف منهاج السنة ، وذكر٨٥/١٤٦١أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٣(

 . هذا األثر قد روي عن عبد الرمحن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا:  وقال٢٦
 . ٧: سورة احلشر آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٤٩ 

> }  * öΝs9r& ts? ’n قوله] ١١[ Î) šÏ% ©!$# (#θ à)sù$ tΡ { )أي أظهروا خالف ما )١ 

tβθ  {ين عبد اهللا بن أيب ابن سلول وأصحابه، أضمروا يع ä9θ à)tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} t Ï% ©!$# (#ρãxx. ôÏΒ 

È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# { )يف الدين؛ ، وهم اليهود من بين قريظة والنضري جعل املنافقني إخواهنم)٢ 

 .ألهنم كفار مثلهم

}  ÷ È⌡s9 óΟçFô_ Ì÷z é& { )نة، ـن املديـ، م)٣}   ∅ y_ ã÷‚ uΖs9 öΝä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ÏÜçΡ óΟä3Š Ïù 

#´‰tnr& { )م، ـ، يسألنا خذالنكم وخالفك)٤}  #Y‰t/r& β Î)uρ óΟçFù= Ï?θ è% ö/ä3¯ΡuÝÇΨ uΖs9 ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ 

öΝåκ̈ΞÎ) { )يعين املنافقني،)٥ ، }  tβθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊇∪ { )٦( 

]١٢ [}  ÷ È⌡s9 (#θ ã_ Ì÷z é& Ÿω tβθ ã_ ãøƒ s† öΝßγ yè tΒ  È⌡s9uρ (#θ è= Ï?θ è% Ÿω öΝåκtΞρ çÝÇΖtƒ { )وكان األمر )٧ ،

كذلك، فإهنم أخرجوا من ديارهم فلم خيرج املنافقون معهم، وقوتلوا فلم ينصروهم، قوله 
  {: تعاىل È⌡s9uρ öΝèδρç|Ç̄Ρ  ∅ —9uθ ã‹s9 t≈ t/÷ŠF{$# ¢ΟèO Ÿω šχρ ç|ÇΨ ãƒ ∩⊇⊄∪ { )أي لو قدر وجود )٨ 

 .نصرهم

 ΟèO Ÿω¢  {معناه لو قصدوا نصر اليهود لولوا األدبار منهزمني، : قال الزجاج

šχρ ç|ÇΨ ãƒ ∩⊇⊄∪ { )يصريون منصورين إذا اهنزم ناصرهم، يعين بين النضري ال)٩ . 
                                                 

 . ١١: سورة احلشر آية) ١(
 . ١١: سورة احلشر آية) ٢(
 . ١١: سورة احلشر آية) ٣(
 . ١١: سورة احلشر آية) ٤(
 . ١١: شر آيةسورة احل) ٥(
 . ١١: سورة احلشر آية) ٦(
 . ١٢: سورة احلشر آية) ٧(
 . ١٢: سورة احلشر آية) ٨(
 . ١٢: سورة احلشر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٥٠ 

]١٣ [}  óΟçFΡV{ { )ني، ـر املسلمـ، يا معش)١}  ‘‰x© r& Zπ t6÷δ u‘ ’Îû ΝÏδ Í‘ρ ß‰ß¹ zÏiΒ «!$# 

، أي ذلك اخلوف )٣( } y7Ï9≡sŒ  {، أي يرهبونكم أشد من رهبتهم من اهللا، )٢( } 4

öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ  {منكم،  s% ω šχθ ßγ s)øtƒ ∩⊇⊂∪ { )عظمة اهللا)٤ ،. 

]١٤ [}  Ÿω öΝà6tΡθ è= ÏG≈s)ãƒ { )يعىن اليهود، )٥ ،}  $ ·èŠÏΗ sd ω Î) ’Îû “ \è% >π oΨ ¢Ápt ’Χ { )٦( ،

ρ÷  {: أي ال يربزون لقتالكم إمنا يقاتلونكم متحصنني بالقرى واجلدران، وهو قوله r& ÏΒ 

Ï!#u‘ uρ ¤‘ ß‰ã` 4 { )جدر( على الواحد، وقرأ اآلخرون) جدار( ، قرأ ابن كثري وأبو عمرو)٧ (

 .بضم اجليم والدال على اجلمع

}  Οßγ ß™ ù't/ óΟßγ oΨ ÷ t/ Ó‰ƒÏ‰x© 4 { )أي بعضهم فظ على بعض وعداوة بعضهم بعضا )٨ ،

 .ديدةش
بأسهم فيما بينهم من وراء احليطان واحلصون شديد، فإذا خرجوا لكم فهم : وقيل

óΟßγ  {أجنب خلق اهللا  ç6 |¡øt rB $Yè‹ÏΗ sd óΟßγ ç/θ è=è% uρ 4 ®Lx© 4 { )أهل :، متفرقة خمتلفة، قال قتادة)٩ 

 .الباطل خمتلفة أهواؤهم خمتلفة شهادهتم، خمتلفة أعماهلم، وهم جمتمعون يف عداوة أهل احلق

                                                 
 . ١٣: سورة احلشر آية) ١(
 . ١٣: سورة احلشر آية) ٢(
 . ١٣: سورة احلشر آية) ٣(
 . ١٣: سورة احلشر آية) ٤(
 . ١٤: سورة احلشر آية) ٥(
 . ١٤: ةسورة احلشر آي) ٦(
 . ١٤: سورة احلشر آية) ٧(
 . ١٤: سورة احلشر آية) ٨(
 . ١٤: سورة احلشر آية) ٩(
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٢٥٥١ 

y7  {أراد أن دين املنافقني خيالف دين اليهود : وقال جماهد Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ ×Πöθ s% ω 

šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊇⊆∪ { )١( 

]١٥ [}  È≅ sVyϑ x. t Ï% ©!$# ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% { )يعين مثل هؤالء اليهود كمثل الذين من )٢ ،

$  {قبلهم،  Y7ƒ Ìs% ( { )يعين مشركي مكة، )٣ ،}  (#θ è%#sŒ tΑ$ t/uρ öΝÏδ ÌøΒ r& { )يعين القتل )٤ ،

 .ببدر، وكان ذلك قبل غزوة بين النضري، قاله جماهد
 . من قبلهم يعين بين قينقاعكمثل الذين: وقال ابن عباس

;öΝçλm  {مثل قريظة كمثل بين النضري وكان بينهما سنتان : وقيل uρ ë># x‹tã ×Λ Ï9r& 

∩⊇∈∪ { )٥(. 

 .مث ضرب مثال للمنافقني واليهود مجيعا يف ختادعهم
َمثَِل الشَّْيطَاِن ِإذْ قَالَ ِللِْإْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّي قوله تعاىل كَ

 ...أََخاُف اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني
≅È  {: فقال] ١٦[ sVyϑ x. Ç≈ sÜø‹¤±9$# { )أي مثل املنافقني يف غرورهم بين النضري )٦ 

$øŒÎ) tΑ  {وخذالهنم كمثل الشيطان،  s% Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 öàò2 $# $£ϑ n= sù txx. tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) Öü“ Ìt/ y7ΖÏiΒ þ† ÎoΤÎ) 

ß∃% s{r& ©!$# ¡>u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪ { )٧(. 

                                                 
 . ١٤: سورة احلشر آية) ١(
 . ١٥: سورة احلشر آية) ٢(
 . ١٥: سورة احلشر آية) ٣(
 . ١٥: سورة احلشر آية) ٤(
 . ١٥: سورة احلشر آية) ٥(
 . ١٦: سورة احلشر آية) ٦(
  .١٦: سورة احلشر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٥٢ 

]١٧ [}  tβ% s3sù !$ uΚ åκtJ t6 É)≈ tã { )يعين الشيطان وذلك اإلنسان )١ ،}  $ yϑåκ̈Ξr& ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# 

È ø t$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7 Ï9≡sŒuρ (#äτℜ t“ y_ tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∠∪ { )قال ابن عباس ضرب اهللا هذا املثل ليهود )٢ ،

 بإجالء بين النضري عن   أمر نبيه بين النضري واملنافقني من أهل املدينة، وذلك أن اهللا
ال جتيبوا حممدا إىل ما دعاكم وال خترجوا من دياركم : املدينة فدس املنافقون إليهم، وقالوا

فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم، فأجابوهم ودربوا على حصوهنم 
 فناصبوه احلرب يرجون  وحتصنوا يف ديارهم رجاء نصر املنافقني، حىت جاءهم النيب

 .نصر املنافقني، فخذلوهم وتربؤوا منهم

$  {  قوله] ١٨[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# öÝàΖtFø9uρ Ó§øtΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰s% 7‰tó Ï9 

، يعين ليوم القيامة، أي لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه عمال صاحلا ينجيه أم )٣( } )

θ#)  {قه، سيئا يوب à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇∇∪ { )٤( 

]١٩ [}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡nΣ ©!$# { )تركوا أمر اهللا، )٥ ،}  öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦ àΡr& 

š  {، أي حظوظ أنفسهم حىت مل يقدموا هلا خريا، )٦( } 4 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθà)Å¡≈ xø9$# 

∩⊇∪ { )٧( 

                                                 
 . ١٧: سورة احلشر آية) ١(
 . ١٧: سورة احلشر آية) ٢(
 . ١٨: سورة احلشر آية) ٣(
 . ١٨: سورة احلشر آية) ٤(
 . ١٩: سورة احلشر آية) ٥(
 . ١٩: سورة احلشر آية) ٦(
 . ١٩: سورة احلشر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٥٣ 

]٢٠ [}  Ÿω ü“ Èθ tG ó¡o„ Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# Ü=≈ pt õ¾r&uρ Ïπ ¨Ψ yf ø9$# 4 Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9$# ãΝèδ tβρâ“ Í← !$ xø9$# 

∩⊄⊃∪ { )١(. 

 }  öθ قوله] ٢١[ s9 $ uΖø9t“Ρr& #x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# 4’n?tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r&t©9 $ YèÏ±≈ yz % YæÏd‰|Á tF•Β ôÏiΒ 

Ïπ uŠô±yz «!$# 4 { )يف اجلبل متييز وأنزل عليه القرآن خلشع وتشقق وتصدع لو جعل: ، قيل)٢ 

 يف تعظيم القرآن،  من خشية اهللا مع صالبته ورزانته، حذرا من أن ال يؤدي حق اهللا
š  {والكافر يعرض عما فيه من العرب كأن مل يسمعها، يصفه بقساوة القلب،  ù= Ï?uρ 

ã≅≈sVøΒ F{$# $ pκæ5ÎôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ { )٣(. 

]٢٢ [}  uθ èδ ª!$# “ Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ ( { )الغيب ما )٤ ،

uθ  {غاب عن العباد مما مل يعاينوه ومل يعلموه، والشهادة ما شاهدوه وما علموه،  èδ 

ß≈ oΗ ÷q§9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊄⊄∪ { )٥(. 

]٢٣ [}  uθ èδ ª!$# ” Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# { )الطاهر من كل عيب )٦ ،

≈ãΝ  {املرته عما ال يليق به،  n= ßÏΒ  {، الذي سلم من النقائص، )٧( } 9$#¡¡ ÷σßϑ ø9$# { )٨( ،

هو الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه، وهو من األمان : قال ابن عباس

                                                 
 . ٢٠: سورة احلشر آية) ١(
 . ٢١: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٢١: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٢٢: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٢٢: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٦(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٧(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٨(
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٢٥٥٤ 

Νßγ  {: الذي هو ضد التخويف كما قال oΨ tΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz ∩⊆∪ { )معناه املصدق :  وقيل)١

لرسله بإظهار املعجزات، واملصدق للمؤمنني مبا وعدهم من الثواب، والكافرين مبا وعدهم 
∅Ú  {من العقاب  Ïϑ ø‹yγ ßϑ ø9$# { )الشهيد على عباده بأعماهلم، وهو قول ابن عباس )٢ ،

هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على : وجماهد وقتادة والسدي ومقاتل، يقال
هو يف األصل مؤمين قلبت اهلمزة هاء، كقوهلم أرقت وهرقت، ومعناه : الشيء، وقيل

 .األمني:  وقال احلسناملؤمن،
 .املصدق: هو الرقيب احلافظ وقال ابن زيد: وقال اخلليل

 .القاضي: وقال سعيد بن املسيب والضحاك
 .هو اسم من أمساء اهللا تعاىل يف الكتب واهللا أعلم بتأويله: وقال ابن كيسان

}  â“ƒ Í“ yèø9$# â‘$ ¬6 yf ø9$# { )اجلبار هو العظيم، وجربوت اهللا عظمته، : ، قال ابن عباس)٣

جربت : هو من اجلرب وهو اإلصالح، يقال: وهو على هذا القول صفة ذات اهللا، وقيل
 .الكسر واألمر، وجربت العظم إذا أصلحته بعد الكسر، فهو يغين الفقري ويصلح الكسري

 .هو الذي يقهر الناس وجيربهم على ما أراد:  ومقاتلوقال السدي
هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله ال حيجزه عنه : وسئل بعضهم عن معىن اجلبار فقال

 .حاجز

}  çÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 { )ن كل سوء، الذي تكرب ع)٤. 

 .املتعظم عما ال يليق به وأصل الكرب والكربياء االمتناع: وقيل
≈z  {ذو الكربياء وهو امللك، : وقيل ys ö6 ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθà2 Îô³ç„ ∩⊄⊂∪ { )١(. 

                                                 
 . ٤: سورة قريش آية) ١(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٢(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٣(
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ٤(
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٢٥٥٥ 

]٢٤ [}  uθ èδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ ø9$# { )املقدر واملقلب للشيء بالتدبري إىل غريه، كما قال )٢ ،

}  öΝä3à)è= øƒ s† ’ Îû Èβθ äÜç/ öΝà6ÏG≈ yγ ¨Βé& $ Z)ù= yz .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9,ù= yz { )٣( ،}  ä—Í‘$ t7ø9$# { )املنشىء )٤ ،

â‘Èhθ  {لألعيان من العدم إىل الوجود  |Á ßϑø9$# ( { )املمثل للمخلوقات بالعالمات اليت )٥ ،

 .يتميز بعضها عن بعض

&ã  { .هذه صورة األمر أي مثاله، فأوال يكون خلقا مث برءا مث تصويرا s! â!$ yϑ ó™ F{$# 

4 o_ ó¡ßs ø9$# 4 ßxÎm7|¡ç„ …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊄⊆∪ { )٦(. 

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة احلشر آية) ١(
 . ٢٤: شر آيةسورة احل) ٢(
 . ٦: سورة الزمر آية) ٣(
 . ٢٤: سورة احلشر آية) ٤(
 . ٢٤: سورة احلشر آية) ٥(
 . ٢٤: سورة احلشر آية) ٦(
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٢٥٥٦ 

 سورة املمتحنة )٦٠(
 قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ ِإلَْيِهْم ِبالَْمَودَِّة

 ...َوقَْد كَفَُروا ِبَما َجاَءكُْم ِمَن الَْحقِّ
] ١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& { )قال املفسرون)١  :

آلية يف حاطب بن أيب بلتعة حني كتب إىل ناس مبكة من املشركني خيربهم ببعض نزلت ا
يا رسول اهللا ال : قال" يا حاطب ما هذا؟ {   فقال رسول اهللا أمر رسول اهللا

صقا يف قريش، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات تعجل علي إين كنت امرأ مل
حيمون هبا أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يدا 

ول ـال رسـحيمون قرابيت، ومل أفعله ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فق
 دعين أضرب عنق هذا املنافق، يا رسول اهللا: فقال عمر" أما إنه قد صدقكم " اهللا
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما : "فقال

šχθ  { )٣(  فأنزل اهللا هذه السورة)٢( } شئتم فقد غفرت لكم à)ù= è? ΝÍκö s9Î) 

Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ { )أي املودة، والباء زائدة كقوله: ، قيل)٤ :}  tΒ uρ ÷ŠÌãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9Î* Î/ 

5Οù= ÝàÎ/ { )معناه كقوله إليهم أخبار النيب:  وقال الزجاج)٥ ودة اليت بينكم  وسره بامل

%ô‰s  {وبينهم،  uρ (#ρ ãxx. { )روا، ـاهلم أهنم كفـ، الواو للحال أي وح)٦}  $ yϑ Î/ Νä.u!% y` 

                                                 
 . ١: سورة املمتحنة آية) ١(
،أبو داود )٣٣٠٥(،الترمذي تفسري القرآن )٢٤٩٤(،مسلم فضائل الصحابة )٢٨٤٥(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 ). ١/٨٠(،أمحد )٢٦٥٠(اجلهاد 
 . ٤/١٩٤١ ) ٢٤٩٤(  ومسلم يف فضائل الصحابة برقم ٦/١٤٣أخرجه البخاري يف اجلهاد ) ٣(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ٢٥: سورة احلج آية) ٥(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٦(
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zÏiΒ Èd,ys ø9$# { )رآن ـ، يعين الق)١}  tβθã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   { )من مكة، )٢ ،}  β r& 

(#θ ãΖÏΒ ÷σè? { )أي ألن آمنتم، كأنه قال يفعلون ذلك إلميانكم، )٣ ،}  «!$$ Î/ öΝä3În/u‘ βÎ) ÷ΛäΨ ä. 

óΟçFô_ t yz { )جوابه متقدم وهو قوله، هذا شرط)٤  :}  Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 

šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u!% y` zÏiΒ Èd,ys ø9$# tβθ ã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   #Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû 

’ Í?‹ Î6 y™ u!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ós∆ 4 tβρ ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ { )قال مقاتل بالنصيحة، )٥ ،}  O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& 

!$ yϑ Î/ ÷Λä øŠx÷z r& { )من املودة للكفار )٦ ،}  !$ tΒ uρ ÷ΛäΨn= ÷ær& 4 { )بألسنتكم، ، أظهرمت )٧}  tΒ uρ 

ã& ù#yè øtƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u!#uθ y™ È≅‹Î6  .، أخطأ طريق اهلدى)٨( } ∪⊆∩ 9$#¡¡

]٢ [}  β Î) öΝä.θ às)÷Vtƒ { )يظفروا بكم ويروكم، )٩ ،}  (#θ çΡθ ä3tƒ öΝä3s9 [!#y‰ôã r& (#þθ äÜÝ¡ö6 tƒ uρ 

öΝä3ö‹s9Î) öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r& { )بالضرب والقتل، )١٠ ،}  ΝåκtJ oΨ Å¡ø9r&uρ Ïþθ ¡9$$ Î/ { )بالشتم، )١١ ،}  (#ρ –Šuρ uρ 

öθ s9 tβρ ãàõ3s? ∩⊄∪ { )روا، كما كف)١٢. 

                                                 
 . ١: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ١: ملمتحنة آيةسورة ا) ٤(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ١: سورة املمتحنة آية) ٨(
 . ٢: سورة املمتحنة آية) ٩(
 . ٢: سورة املمتحنة آية) ١٠(
 . ٢: سورة املمتحنة آية) ١١(
 . ٢: سورة املمتحنة آية) ١٢(
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 .ال تناصحوهم فإهنم ال يناصحونكم وال يوادونكم: يقول

]٣ [}  s9 öΝä3yè xΖs? ö/ä3ãΒ% tnö‘ r& { )معناه ال يدعونكم وال حيملنكم ذوو أرحامكم )١ ،

 واملؤمنني وترك مناصحتهم ومواالة   خيانة الرسولوقراباتكم وأوالدكم اليت مبكة إىل
Iω  {أعدائهم فلن تنفعكم أرحامكم،  uρ öΝä.ß‰≈ s9÷ρ r& 4 { )لهم، ـ، الذين عصيتم اهللا ألج)٢

}  tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ã≅ÅÁ øtƒ öΝä3oΨ ÷ t/ 4 { )ه النار ـ، فيدخل أهل طاعته اجلنة وأهل معصيت)٣}  
ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊂∪ { )٤( 

]٤ [}  ô‰s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& { )قدوة )٥ ،}  ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ { )٦( ،

øŒÎ) (#θä9$  {من أهل اإلميان  s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 { )من املشركني، )٧ ،}  $ ¯ΡÎ) (#äτℜ utç/ öΝä3ΖÏΒ { )٨( ،

$  {مجع بريء،  £ϑÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ä3Î/ { )م، ـ، جحدنا وأنكرنا دينك)٩

}  #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ { )يأمر حاطبا )١٠ ،

 .واملؤمنني باالقتداء بإبراهيم عليه الصالة والسالم، والذين معه

                                                 
 . ٣: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ٣: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ٣: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ٣: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٨(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٩(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ١٠(
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ω  {ني يف التربؤ من املشركني، من املؤمن Î) tΑöθ s% tΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹Î/L{ ¨β tÏøó tG ó™ V{ y7 s9 { )١( ،

ه يعين لكم أسوة حسنة يف إبراهيم وأموره إال يف استغفاره ألبيه املشرك، فإن إبراهيم علي
ألستغفرن لك، مث تربأ منه على ما ذكرناه يف سورة : الصالة والسالم كان قد قال ألبيه

$!  {التوبة  tΒ uρ à7 Î=øΒ r& y7s9 zÏΒ «!$# ÏΒ &ó x« ( { )عنك وال ما أغين : ، يقول إبراهيم ألبيه)٢

$  {أدفع عنك عذاب اهللا إن عصيته وأشركت به،  uΖ−/§‘ y7 ø‹n= tã $ uΖù= ©.uθ s? { )يقول )٣ ،

y7  {إبراهيم ومن معه من املؤمنني،  ø‹s9Î)uρ $ oΨ ö; tΡr& y7 ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ { )٤(. 

]٥ [}  $ uΖ−/u‘ Ÿω $ uΖù= yè øgrB Zπ uΖ÷FÏù t Ï%©#Ïj9 (#ρ ãxx. { )تظهرهم علينا ال: ، قال الزجاج)٥ 

 .فيظنوا أهنم على احلق فيفتتنوا
لو كان هؤالء على : ال تعذبنا بأيديهم وال بعذاب من عندك فيقولون: وقال جماهد

öÏøî  { .احلق ما أصاهبم ذلك $#uρ $ uΖs9 !$ oΨ −/u‘ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩∈∪ { )٦(. 

 ...قوله تعاىل لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيِهْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر
]٦ [}  ô‰s)s9 tβ% x. ö/ä3s9 öΝÍκ Ïù { )أي يف إبراهيم ومن معه )٧ ،}  îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# 4 { )اف ، هذا بدل من قوله لكم، وبيان أن هذه األسوة ملن خي)٨

                                                 
 . ٤: املمتحنة آيةسورة ) ١(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ٤: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ٥: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ٥: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ٦: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ٦: سورة املمتحنة آية) ٨(
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tΒ  {اهللا وخياف عذاب اآلخرة،  uρ ¤Αuθ tG tƒ { )يعرض عن اإلميان ويوال الكفار، )١ ،}  
¨β Î* sù ©!$# uθ èδ  Í_ tóø9$# { )عن خلقه، )٢ ،}  ß‰ŠÏϑ pt ø:  .، فواىل أولياءه وأهل طاعته)٣( } ∪∌∩ #$

فلما أمر اهللا املؤمنني بعداوة الكفار عادى املؤمنون أقرباءهم املشركني : قال مقاتل
 :ظهروا هلم العداوة والرباءة، ويعلم اهللا شدة وجد املؤمنني بذلك فأنزل اهللاوأ

]٧ [}  *  |¤ tã ª!$# β r& Ÿ≅ yèøgs† ö/ä3oΨ ÷ t/ t ÷t/uρ t Ï% ©!$# ΝçF÷ƒ yŠ$ tã Νåκ÷]ÏiΒ { )أي من كفار )٤ 

Zο  {مكة،  ¨Šuθ ¨Β 4 { )ففعل اهللا ذلك بأن أسلم كثري منهم فصاروا هلم أولياء وإخوانا )٥ ،

ª!$#uρ Öƒ  {وخالطوهم وناكحوهم،  Ï‰s% 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ×Λ Ïm ، مث رخص اهللا تعاىل )٦( } ∪∠∩ ‘§

 :يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني ومل يقاتلوهم فقال

]٨ [}  ω â/ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Çtã t Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟèδρ •y9 s? { )أي ال ينهاكم اهللا عن بر الذين مل يقاتلوكم، )٧ ،}  (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 { )٨( ،

βÎ) ©!$# =Ït¨  {تعدلوا فيهم باإلحسان والرب،  ä† tÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )قال ابن عباس)٩ ، :

عينوا عليه أحدا،  على أن ال يقاتلوه وال ي نزلت يف خزاعة كانوا قد صاحلوا النيب
 :فرخص اهللا يف برهم مث ذكر الذين هناهم عن صلتهم فقال

                                                 
 . ٦: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ٦ :سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ٦: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ٧: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ٧: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ٧: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ٨: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ٨: سورة املمتحنة آية) ٨(
 . ٨: سورة املمتحنة آية) ٩(
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]٩ [}  $ yϑ̄ΡÎ) ãΝä39pκ÷]tƒ ª!$# Çtã t Ï% ©!$# öΝä.θ è= tG≈s% ’Îû È Ïd‰9$# Οà2θ ã_ t÷z r&uρ ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρãyγ≈ sßuρ 

#’ n?tã öΝä3Å_# t÷z Î) { )وهم مشركو مكة، )١ ،}  β r& öΝèδ öθ©9uθ s? 4 tΒ uρ öΝçλ°; uθ tFtƒ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∪ { )٢(. 

 ...يَن آَمُنوا ِإذَا َجاَءكُُم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذ
$  {  قوله] ١٠[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2 u!% y` àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ £èδθãΖÅs tG øΒ $$ sù 

امتحاهنا أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها وال عشقا لرجل :  قال ابن عباس)٣( } )

من املسلمني، وال رغبة عن أرض إىل أرض، وال حلديث أحدثته، وال اللتماس دنيا، وما 
 .خرجت إال رغبة يف اإلسالم وحبا هللا ورسوله

}  ª!$# ãΝn= ÷ær& £ÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( { )أي هذا االمتحان لكم واهللا أعلم بإمياهنن، )٤ ،}  ÷βÎ* sù 

£èδθ ßϑçFôϑ Î= tã ;M≈uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξsù £èδθ ãèÅ_ ös? ’ n< Î) Í‘$ ¤ä3ø9$# ( Ÿω £èδ @≅ Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ =Ït s† £çλm; ( { )٥( ،

#?Νèδθè  {ما أحل اهللا مؤمنة لكافر،  uuρ { )يعين أزواجهم الكفار، َما أَْنفَقُوا، عليهن )٦ ،

Ÿω  {ملهر الذي دفعوا إليهن، يعين ا uρ yy$ oΨã_ öΝä3ø‹n= tæ βr& £èδθßs Å3Ζs? !#sŒÎ) £èδθ ßϑ çG ÷ s?# u £èδ u‘θã_ é& 

الكفر  أي مهورهن، أباح اهللا نكاحهن للمسلمني، وإن كان هلن أزواج يف دار )٧( } 4

                                                 
 . ٩: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ٩: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١٠:  املمتحنة آيةسورة) ٣(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٧(
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Ÿω  {ألن اإلسالم فرق بينهن وبني أزواجهن الكفار،  uρ (#θä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )١( ،

ى والعصم مجع العصمة وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر مجع الكافرة، وهن
اهللا املؤمنني عن املقام على نكاح املشركات، يقول من كانت له امرأة كافرة مبكة فال يعتد 

 .هبا، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما
 امرأتني كانتا له مبكة  فلما نزلت هذه اآلية طلق عمر بن اخلطاب: قال الزهري

=θè#)  {مشركتني  t↔ ó™ uρ { )أيها املؤمنون، )٢ }  !$ tΒ ÷Λä ø)xΡr& { )أي إن حلقت امرأة )٣ ،

  {م، ـها منهـن تزوجمنكم باملشركني مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من املهر إذا منعوها مم
(#θ è= t↔ ó¡uŠø9uρ { )يعين املشركني الذين حلقت أزواجهم بكم )٤ ،}  !$ ¨Β (#θ à)xΡr& 4 { )من )٥ ،

öΝä3Ï9≡sŒ ãΝõ3ãm «!$# ( ãΝä3øt  {املهر ممن تزوجها منكم،  s† öΝä3oΨ ÷t/ 4 ª!$#uρ îΛ Î= tæ ÒΟŠ Å3ym ∩⊇⊃∪ { )٦( ،

 وبني قريش يوم احلديبية   اهللالوال اهلدنة والعهد الذي كان بني رسول: قال الزهري
ألمسك النساء ومل يرد الصداق، وكذلك كان يصنع مبن جاءه من املسلمات قبل العهد، 

 وأدوا ما أمروا به من نفقات املشركني  فلما نزلت هذه اآلية أقر املؤمنون حبكم اهللا
ت املسلمني على على نسائهم، وأىب املشركون أن يقروا حبكم اهللا فيما أمروا من أداء نفقا

 .نسائهم

                                                 
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ١٠: متحنة آيةسورة امل) ٥(
 . ١٠: سورة املمتحنة آية) ٦(
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 }  β فأنزل اهللا] ١١[ Î)uρ ö/ä3s?$ sù { )أيها املؤمنون، )١ ،}  Öó x« ôÏiΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& ’n< Î) 

Í‘$ ¤ä3ø9$# { )فلحقن هبم مرتدات، )٢ ،}  ÷Λä ö6 s%$ yè sù { )معناه غنمتم أي : ، قال املفسرون)٣

:  العاقبة لكم، وقيلظهرمت وكانت: غزومت فأصبتم من الكفار عقىب وهي الغنيمة، وقيل
θ#)  {أصبتموهم يف القتال بعقوبة حىت غنمتم  è?$ t↔ sù š Ï% ©!$# ôM t7yδ sŒ Νßγ ã_≡uρ ø— r& { )إىل )٤ ،

≅Ÿ  {الكفار منكم،  ÷WÏiΒ !$ tΒ (#θ à)xΡr& 4 { )عليهن من الغنائم اليت صارت يف أيديكم من )٥ ،

 .أموال الكفار

“uρ ©!$# ü#$?¨(θà#)  {فعاقبتم املرتدة بالقتل : وقيل Ï%©!$# ΛäΡ r& Ïµ Î/ tβθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩⊇⊇∪ { )٦(. 

$  {  قوله] ١٢[ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) x8u!% y` àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$# y7 uΖ÷è Îƒ$ t7ãƒ { )اآلية، وذلك )٧ ،

 من بيعة الرجال، وهو على الصفا وعمر بن اخلطاب  يوم فتح مكة ملا فرغ رسول اهللا
 ويبايعهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة أيب  أسفل منه، وهو يبايع النساء بأمر رسول اهللا

   أن يعرفها، فقال رسول اهللا سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول اهللا
n?tã β’#  {أبايعهن  { r& ω š∅ ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $\↔ ø‹x© { )واهللا : ، فرفعت هند رأسها وقالت)٨

لرجال، وبايع الرجال يومئذ على اإلسالم إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على ا
 }  Ÿω واجلهاد فقط، فقال النيب uρ zø% Îô£tƒ Ÿω uρ tÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ zù= çFø)tƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ tÏ?ù'tƒ 9≈ tFôγ ç6 Î/ 

                                                 
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ١١: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ١٢: ة آيةسورة املمتحن) ٨(
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…çµ uΖƒ ÎtIøtƒ t ÷t/ £Íκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ Îγ Î= ã_ ö‘ r&uρ { )وهي أن تقذف ولدا على زوجها ليس منه، } )١ ،

Ÿω  {: واهللا إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إال بالرشد ومكارم األخالق، فقال: قالت هند uρ 

š oΨŠ ÅÁ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â÷êtΒ   { )ما جلسنا جملسنا هذا ويف أنفسنا أن نعصيك يف : ، قالت هند)٢

 .شيء

Ÿω  {: فأقر النسوة مبا أخذ عليهن، قوله uρ zù= çFø)tƒ £èδ y‰≈ s9÷ρ r& { )أراد وأد البنات )٣ 

Ÿω  {: ان يفعل أهل اجلاهلية، قولهالذي ك uρ tÏ?ù'tƒ 9≈ tFôγ ç6 Î/ …çµ uΖƒ ÎtIøtƒ t ÷t/ £Íκ‰ Ï‰÷ƒ r& 

 ∅ Îγ Î=ã_ ö‘ r&uρ { )ه، بل ليس املراد منه هنيهن عن الزنا ألن النهي عن الزنا قد تقدم ذكر: )٤

املراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فهو البهتان املفترى بني 
Ÿω  {أيديهن وأرجلهن، ألن الولد إذا وضعته األم سقط بني يديها ورجليها، قوله  uρ 

š oΨŠ ÅÁ÷è tƒ ’Îû 7∃ρ â÷êtΒ   { )أي يف كل أمر وافق طاعة اهللا: )٥. 

 .يف كل أمر فيه رشد: قال بكر بن عبد اهللا املزين
 .ال ختلو املرأة بالرجال: وقال جماهد

هو النهي عن النوح والدعاء : وقال سعيد بن املسيب والكليب وعبد الرمحن بن زيد
 وال حتدث املرأة الرجال إال ذا بالويل ومتزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه ومخش الوجه،

 .حمرم، وال ختلو برجل غري ذي حمرم، وال تسافر إال مع ذي حمرم

                                                 
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٤(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٥(
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ßγ£  {: قوله ÷èÎƒ$ t6 sù { )يعين إذا بايعنك فبايعهن، )١ ،}  öÏøó tG ó™ $#uρ £çλm; ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# 

Ö‘θ àxî ×ΛÏm يع النساء  يبا كان النيب {:  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت)٢( } ∪⊅⊆∩ ‘§

∅ω š  { بالكالم هبذه اآلية ø.Îô³ç„ «!$$ Î/ $ \↔ ø‹x© { )وما مست يد رسول اهللا: قالت )٣  

 .)٤( } يد امرأة إال امرأة ميلكها

$  {  قوله] ١٣[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#öθ ©9uθ tG s? $ ·Β öθ s% |=ÅÒ xî ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ { )وهم )٥ ،

اليهود وذلك أن أناسا من فقراء املسلمني كانوا خيربون اليهود أخبار املسلمني، يتوصلون 
ô‰s% (#θ  {فنهاهم اهللا عن ذلك، إليهم بذلك فيصيبون من مثارهم،  Ý¡Í≥tƒ { )يعين هؤالء )٦ ،

zÏΒ Íο  {اليهود،  tÅz Fψ$# { )ن يكون هلم فيها ثواب وخري، ، بأ)٧}  $ yϑ x. }§Í≥ tƒ â‘$ ¤ä3ø9$# ôÏΒ 

É=≈ pt õ¾r& Í‘θ ç7à)ø9$# ∩⊇⊂∪ { )أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا يف القبور من أن )٨ ،

 .يكون هلم حظ وثواب يف اآلخرة

                                                 
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ١(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٢(
 . ١٢: سورة املمتحنة آية) ٣(
 . ٣/١٤٨٩ ) ١٨٦٦(  ومسلم يف اإلمارة برقم ١٣/٢٠٣ األحكام أخرجه البخاري يف) ٤(
 . ١٣: سورة املمتحنة آية) ٥(
 . ١٣: سورة املمتحنة آية) ٦(
 . ١٣: سورة املمتحنة آية) ٧(
 . ١٣: سورة املمتحنة آية) ٨(
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 سورة الصف) ٦١(
 ...قوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

] ٢ - ١ [}  yx¬7y™ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪ { )لو : إن املؤمنني قالوا: ، قال املفسرون)١

  زل اهللاـلبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فأن لعملناه و نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا
}  ¨β Î) ©!$# =Ït ä† šÏ% ©!$# šχθè= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ { )فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا )٢ 

zΝÏ9 šχθ  {مدبرين، فأنزل اهللا تعاىل  ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪ { )وقال حممد بن كعب)٣  :

لئن لقينا بعده قتاال :  بثواب الشهداء بدر، قالت الصحابة ملا أخرب اهللا تعاىل رسوله
 .لنفرغن فيه وسعنا، ففروا يوم أحد فعريهم اهللا هبذه اآلية

قاتلت ومل يقاتل، : نزلت يف شأن القتال، كان الرجل يقول: ل قتادة والضحاكوقا
 .وطعنت ومل يطعن، وضربت ومل يضرب، فرتلت هذه اآلية

 .نزلت يف املنافقني كانوا يعدون النصر للمؤمنني وهم كاذبون: قال ابن زيد

]٣ [}  uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰ΨÏã «!$# β r& (#θä9θ à)s? { )قوله)٤ ، :}  β r& (#θ ä9θ à)s? { )يف )٥ 

موضع رفع، فهو كقولك بئس رجال أخوك، ومعىن اآلية أي عظم ذلك يف املقت والبغض 
$  {أن تقولوا عند اهللا، أي إن اهللا يبغض بغضا شديدا  tΒ Ÿω šχθ è= yèøs? ∩⊂∪ { )أي )٦ ،

 .تعدوا من أنفسكم شيئا مث مل تفوا به
                                                 

 . ٢ ، ١: سورة الصف اآليتان ) ١(
 . ٤: سورة الصف آية) ٢(
 . ٢: سورة الصف آية) ٣(
 . ٣: لصف آيةسورة ا) ٤(
 . ٣: سورة الصف آية) ٥(
 . ٣: سورة الصف آية) ٦(
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]٤ [}  ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† š Ï% ©!$# šχθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ { )أي يصفون أنفسهم )١ ،

Οßγ  {عند القتال صفا وال يزولون عن أماكنهم،  ¯Ρr( x. Ö≈ uŠ÷Ψç/ ÒÉθ ß¹ ö̈Β ∩⊆∪ { )قد رص )٢ ،

 . فليس فيه فرجة وال خللبعضه ببعض أي ألزق بعضه ببعض وأحكم
 .أحكم بالرصاص: وقيل

]٥ [}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% 4† y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθs)Ï9 { )ل، ـن بين إسرائيـ، م)٣}  ÉΘöθ s)≈ tƒ zΝ Ï9 

 Í_ tΡρ èŒ÷σè? { )وه باألدرة، ـني رمـ، وذلك ح)٤}  ‰s% uρ šχθßϑ n= ÷è̈? ’ÎoΤr& ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) 

$  {، والرسول يعظم وحيترم، )٥( } ) £ϑ n= sù (#þθ äî# y— { )حق، ـ، عدلوا عن ال)٦}  sø# y— r& 

ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 4 { )م ملا تركوا احلق بإيذاء نبيهم أمال اهللا قلوهبم ، أماهلا عن احلق، يعين أهن)٧

“ ª!$#uρ Ÿω  {عن احلق،  Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪ { )يعين ال يهدي من :  قال الزجاج)٨

 .سبق يف علمه أنه فاسق

                                                 
 . ٤: سورة الصف آية) ١(
 . ٤: سورة الصف آية) ٢(
 . ٥: سورة الصف آية) ٣(
 . ٥: سورة الصف آية) ٤(
 . ٥: سورة الصف آية) ٥(
 . ٥: سورة الصف آية) ٦(
 . ٥: سورة الصف آية) ٧(
 . ٥: سورة الصف آية) ٨(
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 َوِإذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما قوله تعاىل
 ...َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة

]٦ [}  øŒÎ)uρ tΑ$ s%  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $ ]% Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 t ÷t/ 

£“ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘ öθ −G9$# #MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ÎAù'tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ…çµ èÿ ôœ $# ß‰uΗ ÷qr& ( { )واأللف فيه للمبالغة يف )١ ،

 وهو  اعل أي األنبياء كلهم محادون هللاحلمد، وله وجهان أحدمها أنه مبالغة من الف
أكثر محدا هللا من غريه، والثاين أنه مبالغة من املفعول أي األنبياء كلهم حممودون ملا فيهم 

$  {من اخلصال احلميدة وهو أكثر مناقبا وأمجع للفضائل واحملاسن اليت حيمد هبا  ¬Η s>sù 

Νèδ u!% y` ÏM≈ oΨÉi t6 ø9$$ Î/ (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ Öós Å™ ×Î7•Β ∩∉∪ { )٢(. 

]٨، ٧ [}  ôtΒ uρ ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# uθèδ uρ # tçô‰ãƒ ’ n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M}$# 4 ª!$#uρ Ÿω 
“ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∠∪ tβρ ß‰ƒÌãƒ (#θä↔ ÏôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ª!$#uρ –ΛÉãΒ Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ oν ÌŸ2 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩∇∪ { )٣( 

]٩ [}  uθ èδ ü“ Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰çλù; $$ Î/ È ÏŠuρ Èd,pt ø: $# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã È Ïd‰9$# Ï& Íj#ä. öθs9uρ oν Ìx. 

tβθ ä.Îô³ßϑ ø9$# ∩∪ { )٤( 

]١٠ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u ö≅yδ ö/ä3—9ßŠr& 4’ n?tã ;ο t≈ pgÏB /ä3Š ÉfΖè? { )قرأ ابن عامر)٥ ، :

#<ôÏiΒ A  {تنجِّيكم بالتشديد واآلخرون بالتخفيف،  x‹tã 8ΛÏ9r& ∩⊇⊃∪ { )نزل هذا حني )٦ ،

                                                 
 . ٦:  آيةسورة الصف) ١(
 . ٦: سورة الصف آية) ٢(
 . ٨ ، ٧: سورة الصف اآليتان ) ٣(
 . ٩: سورة الصف آية) ٤(
 . ١٠: سورة الصف آية) ٥(
 . ١٠: سورة الصف آية) ٦(
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 لعملناه، وجعل ذلك مبرتلة التجارة ألهنم  لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا: قالوا
 :يرحبون فيها رضا اهللا ونيل جنته والنجاة من النار، مث بني تلك التجارة فقال

]١٢ - ١١ [}  tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰Îγ≈ pgéBuρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟä3Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝä3Å¡àΡr&uρ 4 

ö/ä3Ï9≡sŒ ×öyz ö/ä3©9 β Î) ÷ΛäΖä. tβθçΗ s>÷è s? ∩⊇⊇∪ öÏøó tƒ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ óΟä3ù= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJøt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# 

zÅ3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6 ÍhŠsÛ ’Îû ÏM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊄∪ { )١( 

]١٣ [}  3“ t÷z é&uρ $ uη tΡθ ™7Ït éB ( { )ولكم خصلة أخرى حتبوهنا يف العاجل مع ثواب )٢ ،

óÇtΡ zÏiΒ «!$# Óx×  {اآلخرة وتلك اخلصلة  ÷G sùuρ Ò=ƒ Ìs% 3 { )هو النصر على : ، قال الكليب)٣

 .قريش، وفتح مكة
 .يريد فتح فارس والروم: وقال عطاء

}  ÎÅe³o0 uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )يا حممد بالنصر يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة مث حضهم )٤ ،

 .ة الدين وجهاد املخالفنيعلى نصر

$  {: فقال] ١٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ çΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $ yϑ x. tΑ$ s%  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ 

z↵Îiƒ Í‘# uθ ys ù= Ï9 { )ين اهللا مثل نصرة احلواريني ملا قال هلم عيسى عليه ، أي انصروا د)٥

“ôtΒ ü  {السالم،  Í‘$ |ÁΡr& ’ n< Î) «!$# ( { )أي من ينصرين مع اهللا، )٦ ،}  tΑ$ s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø:$# ßøt wΥ 

                                                 
 . ١٢ ، ١١: سورة الصف اآليتان ) ١(
 . ١٣: سورة الصف آية) ٢(
 . ١٣: سورة الصف آية) ٣(
 . ١٣: سورة الصف آية) ٤(
 . ١٤: آيةسورة الصف ) ٥(
 . ١٤: سورة الصف آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٧٠ 

â‘$ |ÁΡr& «!$# ( M uΖtΒ$ t↔ sù ×π xÍ← !$ ©Û .ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) Ntxx.uρ ×π xÍ←!$ ©Û ( { )يعين : ، قال ابن عباس)١

كان اهللا : وافرقة قال: يف زمن عيسى عليه السالم، وذلك أنه ملا رفع تفرق قومه ثالث فرق
كان عبد اهللا ورسوله فرفعه اهللا : كان ابن اهللا فرفعه إليه، وفرقة قالوا: فارتفع، وفرقة قالوا

إليه وهم املؤمنون، واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس، فاقتتلوا فظهرت الفرقتان 
 قوله  فظهرت املؤمنة على الكافرة، فذلك الكافرتان على املؤمنني حىت بعث اهللا حممدا

$  {: تعاىل tΡô‰−ƒ r'sù t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4’ n?tã öΝÏδ Íiρß‰tã (#θ ßs t7ô¹ r'sù t ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ { )غالبني، وروى )٢ ،

 أن  رة بتصديق حممدفأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاه: مغرية عن إبراهيم قال
 .عيسى كلمة اهللا وروحه

                                                 
 . ١٤: سورة الصف آية) ١(
 . ١٤: سورة الصف آية) ٢(
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 سورة اجلمعة )٦٢(
قوله تعاىل ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض الَْمِلِك الْقُدُّوِس الَْعِزيِز 

 ...الَْحِكيِم
] ٢ - ١ [}  ßx Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Å7 Î= pRùQ$# Ä¨ρ‘‰à)ø9$# Í“ƒ Í•yè ø9$# ÉΟ‹ Å3pt ø: $# 

∩⊇∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# y]yè t/ ’Îû z↵Íh‹ÏiΒ W{$# { )رأ ـيعين العرب كانت أمة أمية ال تكتب وال تق )١}  
Zωθ ß™ u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ { )يعين حممدا)٢ ،  ،نسُبه نسُبهم }  (#θ è= ÷Ftƒ öΝÍκö n= tã Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈n= |Ê &Î7•Β ∩⊄∪ { )أي ما كانوا قبل بعثة )٣ ،

 .الرسول إال يف ضالل مبني يعبدون األوثان

]٣ [}  t Ìyz# uuρ öΝåκ÷]ÏΒ { )أي املؤمنني الذين يدينون بدينهم؛ ألهنم إذا أسلموا )٤ 

هم العجم : صاروا منهم، فإن املسلمني كلهم أمة واحدة، واختلف العلماء فيهم فقال قوم
 .هم التابعون: وقال عكرمة ومقاتل

$  {  مجيع من دخل يف اإلسالم بعد النيبهم : وقال ابن زيد £ϑ s9 (#θ à)ys ù= tƒ öΝÍκÍ5 

 .، أي مل يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم)٥( } 4

أو ـملا يلحقوا هبم أي يف الفضل والسابقة ألن التابعني ال يدركون ش: وقيل
uθ  {ابة ـالصح èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ Å3pt ø: $# ∩⊂∪ { )٦(. 

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة اجلمعة اآليتان ) ١(
 . ٢: سورة اجلمعة آية) ٢(
 . ٢: سورة اجلمعة آية) ٣(
 . ٣: سورة اجلمعة آية) ٤(
 . ٣: سورة اجلمعة آية) ٥(
 . ٣: سورة اجلمعة آية) ٦(
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]٤ [}  y7 Ï9≡sŒ ã≅ôÒ sù «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 { )ة ، يعين اإلسالم واهلداي)١}  ª!$#uρ ρèŒ 

È≅ ôÒxø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊆∪ { )٢(. 

≅ }  ã قوله] ٥[ sVtΒ t Ï% ©!$# (#θè= Ïdϑ ãm sπ1 u‘ öθ −G9$# { )أي كلفوا القيام هبا والعمل مبا )٣ ،

$ ΝèO öΝs9§  {فيها،  yδθè= Ïϑ øt s† { )مل يعملوا مبا فيها ومل يؤدوا حقها، )٤ ،}  È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9$# 

ã≅ Ïϑøt s† #I‘$ xó™ r& 4 { )هي الكتب العظام : ، أي كتبا من العلم واحدها سفر، قال الفراء)٥

يعين كما أن احلمار حيملها وال يدري ما فيها وال ينتفع هبا، كذلك اليهود يقرؤون التوراة 
♥ø§{  { وال ينتفعون هبا ألهنم خالفوا ما فيها، Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω 

“ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪ { )الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب األنبياء يعين من سبق يف )٦ 

 .ه أنه ال يهديهمعلم

]٦ [}  ö≅ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#ÿρ ßŠ$ yδ β Î) ôΜ çFôϑ tã y— öΝä3¯Ρr& â!$ uŠÏ9÷ρ r& ¬! ÏΒ Èβρ ßŠ Ä¨$̈Ζ9$# { )٧( ،

âθ̈Ζyϑ#)  { وأصحابه،  حممد tF sù |Nöθ pRùQ$# { )فادعوا باملوت على أنفسكم، )٨ ،}  β Î) ÷ΛäΨä. 

tÏ% Ï‰≈  .اء اهللا وأحباؤه فإن املوت هو الذي يوصلكم إليه، أنكم أبن)٩( } ∪∌∩ ¹|

                                                 
 . ٤:  آيةسورة اجلمعة) ١(
 . ٤: سورة اجلمعة آية) ٢(
 . ٥: سورة اجلمعة آية) ٣(
 . ٥: سورة اجلمعة آية) ٤(
 . ٥: سورة اجلمعة آية) ٥(
 . ٥: سورة اجلمعة آية) ٦(
 . ٦: سورة اجلمعة آية) ٧(
 . ٦: سورة اجلمعة آية) ٨(
 . ٦: سورة اجلمعة آية) ٩(
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]٨ - ٧ [}  Ÿω uρ ÿ…çµ tΡöθ ¨Ζyϑ tFtƒ #J‰t/r& $ yϑ Î/ ôM tΒ£‰s% óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& 4 ª!$#uρ 7ΝŠ Î= tã tÏϑ Î=≈ ©à9$$ Î/ ∩∠∪ ö≅è% ¨β Î) 

|Nöθ yϑ ø9$# “ Ï% ©!$# šχρ ”Ïs? çµ ÷ΖÏΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝà6‹ É)≈ n= ãΒ ( ¢ΟèO tβρ–Štè? 4’ n< Î) ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ Νä3ã⁄Îm7t⊥ ã‹sù 

$ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∇∪ { )١( 

 ...ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا ُنوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّهقوله تعاىل َيا أَيَُّه
$  {  قوله] ٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yèßϑ àf ø9$# { )أي )٢ ،

öθ#)  {يف يوم اجلمعة وأراد هبذا النداء األذان عند قعود اإلمام على املنرب للخطبة  yèó™ $$ sù 4’ n< Î) 

Ìø.ÏŒ «!$# { )ه واعملوا له، وليس املراد من السعي اإلسراع إمنا املراد فامضوا إلي: ، أي)٣

>̄’sŒÎ)uρ 4#  {: منه العمل والفعل، كما قال uθ s? 4 të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )وقال)٤  :}  ¨β Î) ö/ä3u‹÷è y™ 

4 ®L t±s9 ∩⊆∪ { )وكذلك هي يف ) فامضوا إىل ذكر اهللا( : وكان عمر بن اخلطاب يقرأ)٥

 .قراءة عبد اهللا بن مسعود
أما واهللا ما هو بالسعي على األقدام ولقد هنوا أن يأتوا الصالة إال : وقال احلسن

 .وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية واخلشوع
فالسعي أن تسعى بقلبك وعملك : فاسعوا إىل ذكر اهللا، قال: ة يف هذه اآليةوعن قتاد

>n’4  {وهو املشي إليها  Î) Ìø.ÏŒ «!$# { )أي الصالة، وقال سعيد بن املسيب)٦  :}  (#öθ yè ó™$$ sù 

                                                 
 . ٨ ، ٧: سورة اجلمعة اآليتان ) ١(
 . ٩: معة آيةسورة اجل) ٢(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٣(
 . ٢٠٥: سورة البقرة آية) ٤(
 . ٤: سورة الليل آية) ٥(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٦(
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4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# { )قال هو موعظة اإلمام، )١ }  (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 { )ء ، يعين البيع والشرا)٢

 .ألن اسم البيع يتناوهلما مجيعا
 .عند خروج اإلمام: وإمنا حيرم البيع والشراء عند األذان الثاين، وقال الزهري

، الذي )٣( } öΝä3Ï9≡sŒ  {إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء، : وقال الضحاك

β  {، من املبايعة، )٤( } öyz öΝä3©9×  {ذكرت من حضور اجلمعة وترك البيع  Î) óΟçGΨ ä. 

tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∪ { )مصاحل أنفسكم، واعلم أن صالة اجلمعة من فروض األعيان فتجب )٥ 

على كل من مجع العقل والبلوغ واحلرية والذكورة واإلقامة إذا مل يكن له عذر فمن 
تركها استحق الوعيد، أما الصيب واجملنون فال مجعة عليهما، ألهنما ليسا من أهل أن 

 . لنقصان أبداهنما، وال مجعة على النساء باالتفاقيلزمهما فرض األبدان

* }  #sŒÎ قوله] ١٠[ sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )أي إذا فرغ من )٦ ،

θ#)  {ة والتصرف يف حوائجكم الصالة فانتشروا يف األرض للتجار äó tG ö/$#uρ ÏΒ È≅ôÒ sù 

sŒÎ)uρ ÷Λä#  {:  يعين الرزق وهذا أمر إباحة كقوله)٧( } #$!» ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜô¹ $$ sù 4 { )قال ابن )٨ ،

فانتشروا يف : إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إىل العصر، وقيل: عباس
 .األرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ يف اهللا

                                                 
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ١(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٢(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٣(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٤(
 . ٩: سورة اجلمعة آية) ٥(
 . ١٠: يةسورة اجلمعة آ) ٦(
 . ١٠: سورة اجلمعة آية) ٧(
 . ٢: سورة املائدة آية) ٨(
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θ#)  {: وقال احلسن وسعيد بن جبري ومكحول äó tG ö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# { )هو طلب )١ 

ρ#)  {العلم  ãä.øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWx. ö/ä3¯= yè©9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊇⊃∪ { )٢(. 

 }  #sŒÎ)uρ (#÷ρ قوله] ١١[ r&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& #·θøλm; (#þθ ‘Ò xΡ$# $ pκö s9Î) x8θ ä.ts?uρ $ VϑÍ← !$ s% 4 { )اآلية، )٣ 

 فثار الناس إال اثين  أقبلت عري يوم اجلمعة وحنن مع النيب {: عن جابر بن عبد اهللا قال

sŒÎ)uρ (#÷ρ#  {: عشر رجال فأنزل اهللا r&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& #·θ øλm; (#þθ ‘ÒxΡ$# $ pκö s9Î) { )وأراد باللهو )٥( } )٤ 

 .الطبل
 .كانت العري إذا قدمت املدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق: وقيل
þθ#)  {: وقوله ‘Ò xΡ$# $ pκö s9Î) { )رد الكناية إىل التجارة ألهنا أهم)٦ . 

:  خيطب قائما أو قاعدا؟ قال أكان النيب: سئل عبد اهللا بن عمر {: وقال علقمة

x8θ  {: أما تقرأ ä.ts?uρ $ Vϑ Í←!$ s% 4 { )وأقل ما يقع عليه اسم اخلطبة أن حيمد اهللا ويصلي } )٧ 

 ويوصي بتقوى اهللا، هذه الثالثة فرض يف اخلطبتني مجيعا، وجيب أن يقرأ يف  على النيب
 فلو ترك واحدة من هذه اخلمس ال تصح األوىل آية من القرآن ويدعو للمؤمنني يف الثانية

 إىل أنه لو أتى بتسبيحة أو حتميدة أو تكبرية  مجعته عند الشافعي، وذهب أبو حنيفة
 .أجزأه

                                                 
 . ١٠: سورة اجلمعة آية) ١(
 . ١٠: سورة اجلمعة آية) ٢(
 . ١١: سورة اجلمعة آية) ٣(
 . ١١: سورة اجلمعة آية) ٤(
  ). ٨٦٣ رقم ٢/٥٩٠( ، ومسلم يف اجلمعة  )٨/٦٤٣( أخرجه البخاري يف التفسري ) ٥(
 . ١١:  آيةسورة اجلمعة) ٦(
 . ١١: سورة اجلمعة آية) ٧(
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≅ö  {وهذا القدر ال يقع عليه اسم اخلطبة، وهو مأمور باخلطبة  è% $ tΒ y‰ΖÏã «!$# ×öyz zÏiΒ 

Èθ ôγ ¯=9$# zÏΒ uρ Íο t≈ yf ÏnF9$# 4 { )أي ما عند اهللا من الثواب على الصالة والثبات مع النيب)١ ،  

%ª!$#uρ çöyz tÏ  {خري من اللهو ومن التجارة  Î—≡§9$# ∩⊇⊇∪ { )ألنه موجد األرزاق فإياه )٢ ،

 .فاسألوا ومنه فاطلبوا

                                                 
 . ١١: سورة اجلمعة آية) ١(
 . ١١: سورة اجلمعة آية) ٢(
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 سورة املنافقون) ٦٣(
 ...قوله تعاىل ِإذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهُد ِإنََّك لََرُسولُ اللَِّه

] ١ [}  #sŒÎ) x8u!% y` tβθ à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# { )يعين عبد اهللا بن أيب ابن سلول وأصحابه، )١ ،

}  (#θä9$ s% ß‰pκô¶ tΡ y7̈ΡÎ) ãΑθ ß™ ts9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y7 ¨ΡÎ) …ã&è!θ ß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ ¨β Î) tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# 

šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∪ { )ألهنم أضمروا خالف ما أظهروا)٢ ،. 

]٢ [}  (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝåκs]≈ yϑ ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_ { )سترة )٣ ،}  (#ρ ‘‰|Á sù tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 { )منعوا )٤ ،

$! }  öΝåκ̈ΞÎ) u الناس عن اجلهاد واإلميان مبحمد y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∪ { )٥(. 

]٣ [}  y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θ ãΖtΒ#u { )أقروا باللسان إذا رأوا املؤمنني، )٦ ،}  §ΝèO 

(#ρ ãxx. { )إذا خلوا إىل املشركني )٧ ،}  yìÎ7äÜsù 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% { )بالكفر، )٨ ،}  óΟßγ sù Ÿω 

tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊂∪ { )اإلميان)٩ . 

]٤ [}  * #sŒÎ)uρ öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ y7 ç7Éf ÷èè? öΝßγ ãΒ$|¡ô_ r& ( { )اظر، ـ، يعين أن هلم أجساما ومن)١٠

}  βÎ)uρ (#θ ä9θ à)tƒ ôìyϑ ó¡n@ öΝÏλÎ; öθ s)Ï9 ( { )كان : ، فتحسب أنه صدق، قال عبد اهللا بن عباس)١
                                                 

 . ١: سورة املنافقون آية) ١(
 . ١: سورة املنافقون آية) ٢(
 . ٢: سورة املنافقون آية) ٣(
 . ٢: سورة املنافقون آية) ٤(
 . ٢: سورة املنافقون آية) ٥(
 . ٣: سورة املنافقون آية) ٦(
 . ٣: سورة املنافقون آية) ٧(
 . ٣: سورة املنافقون آية) ٨(
 . ٣: سورة املنافقون آية) ٩(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٧٨ 

)öΝåκ̈Ξr  {:  قوله عبد اهللا بن أّيب جسيما فصيحا ذلق اللسان، فإذا قال مسع النيب x. Ò=à±äz 

×ο y‰¨Ζ|¡•Β ( { )أشباح بال أرواح وأجسام بال أحالم )٢ }  ×ο y‰¨Ζ|¡•Β ( { )ممالة إىل جدار )٣ 

إذا أملته، وأراد أهنا ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مسندة من قوهلم أسندت الشيء 
tβθç7|¡øt  {إىل حائط،  s† ¨≅ ä. >π ys ø‹|¹ öΝÍκö n= tã 4 { )أي ال يسمعون صوتا يف العسكر إن )٤ ،

 أو أنشدت ضالة إال ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أهنم يرادون نادى مناد أو انفلتت دابة
 .بذلك وظنوا أهنم قد أتوا، ملا يف قلوهبم من الرعب

ذلك لكوهنم على وجل من أن يرتل اهللا فيهم أمرا يهتك أستارهم ويبيح : وقيل
ç/èφ –ρß‰yè  {: دماءهم مث قال ø9$# { )هذا ابتداء وخربه، )٥ ،}  ÷Λèεö‘ x‹÷n$$ sù 4 { )وال )٦ ،

ÞΟßγ  {تأمنهم،  n= tG≈ s% ª!$# ( { )4  {، لعنهم اهللا )٧’ ¯Τr& tβθä3sù÷σãƒ ∩⊆∪ { )يصرفون عن )٨ ،

 .احلق

                                                                                                                                            
 . ٤: سورة املنافقون آية) ١(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٢(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٣(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٤(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٥(
 . ٤:  سورة املنافقون آية)٦(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٧(
 . ٤: سورة املنافقون آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٧٩ 

َرُسولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيَتُهْم َيُصدُّونَ قوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُْم 
 ...َوُهْم ُمْسَتكِْبُرونَ

]٥ [}  #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? öÏøó tG ó¡o„ öΝä3s9 ãΑθ ß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θ s9 ÷Λàιy™ρ ââ‘ { )أي عطفوا )١ ،

öΝßγ  {وأعرضوا بوجوههم رغبة عن االستغفار  tG ÷ƒ r&u‘ uρ tβρ‘‰ÝÁ tƒ { )يعرضون عما دعوا )٢ ،

Νèδ  {إليه،  uρ tβρçÉ9 õ3tG ó¡•Β ∩∈∪ { )متكربون عن استغفار رسول اهللا)٣ ، هلم . 

]٦ [} í!#uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ |Nöxøó tG ó™ r& óΟßγ s9 { )يا حممد، )٤ ،}  ÷Πr& öΝs9 öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; s9 tÏøó tƒ ª!$# 

öΝçλm; 4 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∉∪ { )قيل لعبد اهللا بن أيب ابن سلول يف )٥ 

أمرمتوين أن أؤمن : لك، فلوى رأسه مث قال يستغفر  اذهب إىل رسول اهللا: مرض موته
فآمنت، وأمرمتوين أن أعطي زكاة مايل فقد أعطيت، فما بقي إال أن أسجد حملمد صلى 

›≅sŒÎ)uρ Ÿ#  {: اىلـفأنزل اهللا تع! اهللا عليه وسلم Ï% öΝçλm; (#öθ s9$ yè s? öÏøó tG ó¡o„ öΝä3s9 ãΑθ ß™ u‘ «!$# (#÷ρ §θ s9 

÷Λàιy™ρ ââ‘ { )اآلية)٦ . 

ãΝèδ t  {: زلــون] ٧[ Ï%©!$# tβθ ä9θ à)tƒ Ÿω (#θà)ÏΖè? 4’n?tã ôtΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®L ym 

(#θ ‘Ò xΖtƒ 3 { )يتفرقوا، )٧ ،}  ¬!uρ ß É!#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )فال يعطي أحد أحدا )٨ 

                                                 
 . ٥: سورة املنافقون آية) ١(
 . ٥: سورة املنافقون آية) ٢(
 . ٥: سورة املنافقون آية) ٣(
 . ٦: سورة املنافقون آية) ٤(
 . ٦: سورة املنافقون آية) ٥(
 . ٥: سورة املنافقون آية) ٦(
 . ٧: ة املنافقون آيةسور) ٧(
 . ٧: سورة املنافقون آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨٠ 

≈Å3£  {شيئا إال بإذنه وال مينعه إال مبشيئته،  s9uρ tÉ)Ï≈ uΖãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s)øtƒ ∩∠∪ { )أن أمره إذا )١ 

 .أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

]٨ [}  tβθ ä9θ à)tƒ  È⌡s9 !$ oΨ÷è y_ §‘ ’n< Î) ÏπoΨƒ Ï‰yϑ ø9$# { )ق، ـزوة بين املصطلـ، عن غ)٢}  
 ∅ y_ Ì÷‚ ã‹s9 –“ tã F{$# $ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒF{$# 4 ¬!uρ äο ¨“Ïè ø9$# Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ { )ره من ، فعزة اهللا قه)٣

دونه، وعزة رسوله إظهار دينه على األديان كلها، وعزة املؤمنني نصر اهللا إياهم على 
 .أعدائهم

}  £Å3≈ s9uρ šÉ)Ï≈ oΨ ßϑø9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∪ { )ا هذه املقالة ذلك، ولو علموا ما قالو)٤. 

$  {  قوله] ٩[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? { )ال تشغلكم )٥ }  öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ 

öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& tã Ìò2 ÏŒ «!$# 4 { )يعين الصلوات اخلمس نظريه قوله :  قال املفسرون)٦}  ω 

öΝÍκ Îγ ù= è? ×ο t≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ tã Ìø.ÏŒ «!$# tΒ uρ ö≅ yèøtƒ y7Ï9≡sŒ { )أي من شغله ماله وولده عن ذكر )٧ 

y7  {اهللا  Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ çÅ£≈ sƒ ø: $# ∩⊇∠∇∪ { )٨(. 

]١٠ [}  (#θ à)ÏΡr&uρ ÏΒ $ ¨Β Νä3≈ oΨø% y— u‘ { )وال، ـاة األمـيريد زك: ، قال ابن عباس)٩

}  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& š† ÎAù'tƒ ãΝä.y‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# { )فيسأل الرجعة، )١ ،}  tΑθ à)u‹sù Éb> u‘ Iω öθ s9 
                                                 

 . ٧: سورة املنافقون آية) ١(
 . ٨: سورة املنافقون آية) ٢(
 . ٨: سورة املنافقون آية) ٣(
 . ٨: سورة املنافقون آية) ٤(
 . ٩: سورة املنافقون آية) ٥(
 . ٩: سورة املنافقون آية) ٦(
 . ٩: سورة املنافقون آية) ٧(
 . ١٧٨: عراف آيةسورة األ) ٨(
 . ١٠: سورة املنافقون آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨١ 

û Í_ s?ö̈z r& { )ىن التمين أي لو صلة فيكون الكالم مبع) ال( :، هال أخرتين أمهلتين، وقيل)٢

>n’#  {أخرتين،  Î) 9≅y_ r& 5=ƒ Ìs% šX £‰¢¹ r'sù { )فأتصدق وأزكي مايل، )٣ ،}  ä.r&uρ zÏiΒ 

tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃∪ { )أي من املؤمنني، نظريه قوله تعاىل)٤ ، :}  tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ 

öΝÍκÉ″!$ t/# u { )نزلت اآلية يف املنافقني:  هذا قول مقاتل ومجاعة، وقالوا)٥. 

 .نزلت اآلية يف املؤمنني: وقيل
ما من أحد : واملراد بالصالح هنا احلج، وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس أنه قال

ميوت وكان له مال مل يؤد زكاته وأطاق احلج فلم حيج إال سأل الرجعة عند املوت، وقرأ 
 .هذه اآلية

]١١ [}  s9uρ t½jz xσãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ #sŒÎ) u!% y` $ yγ è= y_ r& 4 ª!$#uρ 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? ∩⊇⊇∪ { )قرأ )٦ ،

 .بالياء وقرأ اآلخرون بالتاء) يعملون( أبو بكر

                                                                                                                                            
 . ١٠: سورة املنافقون آية) ١(
 . ١٠: سورة املنافقون آية) ٢(
 . ١٠: سورة املنافقون آية) ٣(
 . ١٠: سورة املنافقون آية) ٤(
 . ٢٣: سورة الرعد آية) ٥(
 . ١١: سورة املنافقون آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨٢ 

 سورة التغابن )٦٤(
ْرِض لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى قوله تعاىل ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَ
 ...كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

] ٢ - ١ [}  ßxÎm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( ã& s! à7 ù=ßϑ ø9$# ã& s!uρ ß‰ôϑ ys ø9$# ( uθ èδuρ 

4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊇∪ uθ èδ “ Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷ès? îÅÁ t/ 

ق بين آدم مؤمنا وكافرا يعيدهم يوم القيامة كما إن اهللا خل: ، قال ابن عباس)١( } ∪⊅∩

معىن اآلية إن اهللا خلق اخللق مث كفروا وآمنوا، ألن اهللا : خلقهم مؤمنا وكافرا، وقال مجاعة
ö/ä3ΖÏϑ  {تعاىل ذكر اخللق مث وصفهم بفعلهم، فقال  sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 { )مث )٢ 

 .اختلفوا يف تأويلها، فروي عن أيب سعيد اخلدري أنه قال
 .فمنكم كافر يف حياته مؤمن يف العاقبة، ومنكم مؤمن يف حياته كافر يف العاقبة

فمنكم كافر باهللا مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن باهللا : وقال عطاء بن أيب رباح
 .كافر بالكواكب

وقيل فمنكم كافر بأن اهللا تعاىل خلقه وهو مذهب الدهرية، ومنكم مؤمن بأن اهللا 
 .خلقه

ومجلة القول فيه أن اهللا خلق الكافر، وكفره فعال له وكسبا، وخلق املؤمن، وإميانه 
فعال له وكسبا، فلكل واحد من الفريقني كسب واختيار وكسبه واختياره بتقدير اهللا 

 خلق اهللا إياه خيتار اإلميان ألن اهللا تعاىل أراد ذلك منه وقدره عليه ومشيئته، فاملؤمن بعد
وعلم منه، والكافر بعد خلق اهللا تعاىل إياه خيتار الكفر ألن اهللا تعاىل أراد ذلك منه وقدره 
عليه وعلمه منه، وهذا طريق أهل السنة واجلماعة من سلكه أصاب احلق وسلم من اجلرب 

 .والقدر
                                                 

 . ٢ ، ١: سورة التغابن اآليتان ) ١(
 . ٢: ورة التغابن آيةس) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨٣ 

]٣ [}  t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,pt ø: $$ Î/ ö/ä.u‘ §θ |¹ uρ z|¡ôm r'sù ö/ä.u‘ uθ ß¹ ( Ïµø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# 

∩⊂∪ { )١( 

]٥ - ٤ [}  ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ tβρ •Å£è? $ tΒ uρ tβθ ãΖÎ= ÷èè? 4 ª!$#uρ 7Λ Î= tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊆∪ óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ { )خياطب كفار مكة، ،)٢ }  (#àσt7tΡ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ 

ã≅ ö6 s% { )يعين األمم اخلالية، )٣ ،}  (#θ è%#x‹sù tΑ$ t/uρ öΝÏδÌøΒ r& { )يعين ما حلقهم من )٤ ،

;öΝçλm  {ا، ـالعذاب يف الدني uρ ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ∩∈∪ { )يف اآلخرة)٥ ،. 

]٦ [}  y7 Ï9≡sŒ { )العذاب، )٦ }  …çµ ¯Ρr'Î/ M tΡ% x. öΝÍκ Ï?ù'̈? Οßγ è= ß™ â‘ ÏM≈oΨ Éi t6 ø9$$ Î/ (#þθ ä9$ s)sù ×|³o0 r& 

$ oΨ tΡρ ß‰öκu‰ { )ينا ألن البشر وإن كان لفظه واحدا فإنه يف معىن اجلمع، يهد: ، ومل يقل)٧

وهو اسم اجلنس ال واحد له من لفظه، وواحده إنسان، ومعناه ينكرون ويقولون آدمي 
ρ#)  {مثلنا يهدينا،  ãxs3sù (#θ©9uθ s?uρ 4  o_ øó tG ó™ $#¨ρ ª!$# 4 { )عن إمياهنم، )٨ ،}  ª!$#uρ ; Í_ xî { )٩( ،

Ó‰‹ÏΗ  {عن خلقه،  xq ∩∉∪ { )يف أفعاله، مث أخرب عن إنكارهم البعث)١٠ ،. 

                                                 
 . ٣: سورة التغابن آية) ١(
 . ٥ ، ٤: سورة التغابن اآليتان ) ٢(
 . ٥: سورة التغابن آية) ٣(
 . ٥: سورة التغابن آية) ٤(
 . ٥: سورة التغابن آية) ٥(
 . ٦: سورة التغابن آية) ٦(
 . ٦: سورة التغابن آية) ٧(
 . ٦: سورة التغابن آية) ٨(
 . ٦: يةسورة التغابن آ) ٩(
 . ٦: سورة التغابن آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨٤ 

zΝtã  {: فقال جل ذكره] ٨ - ٧[ y— t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. β r& ©9 (#θèVyè ö7ãƒ 4 ö≅ è% { )يا حممد، )١ ،

}  4’ n?t/ ’ În1u‘ uρ £èVyè ö6çG s9 §ΝèO ¨β àσ¬7t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λä ù=ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠∪ (#θ ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

Í‘θ ‘Ζ9$#uρ ü“ Ï% ©!$# $ uΖø9t“Ρr& 4 { )وهو القرآن، )٢ ،}  ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩∇∪ { )٣(. 

]٩ [}  tΠöθ tƒ ö/ä3ãè yϑ øgs† ÏΘöθ u‹Ï9 Æìôϑ pgø: ، يعين يوم القيامة جيمع فيه أهل السماوات )٤( } ) #$

y7Ï9≡sŒ ãΠöθ  {واألرض،  tƒ È è⌠$ tó−G9$# 3 { )اعل من الغنب وهو فوت احلظ واملراد، ، وهو تف)٥

فاملغبون من غنب عن أهله ومنازله يف اجلنه فيظهر يومئذ غنب كل كافر بتركه اإلميان، 
tΒ  {ان، ـن بتقصريه يف اإلحسـوغنب كل مؤم uρ .ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ö≅ yϑ ÷è tƒ uρ $ [s Î=≈ |¹ öÏes3ãƒ çµ ÷Ζtã 

Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ã& ù#Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# š Ï$Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 š Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# 

∩∪ { )٦(. 

 النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوِبئَْس قوله تعاىل َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب
 ...الَْمِصُري

]١٠ [}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. (#θç/¤‹Ÿ2 uρ !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ø♥ Î/uρ 

çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊃∪ { )٧( 

                                                 
 . ٧: سورة التغابن آية) ١(
 . ٨ ، ٧: سورة التغابن اآليتان ) ٢(
 . ٨: سورة التغابن آية) ٣(
 . ٩: سورة التغابن آية) ٤(
 . ٩: سورة التغابن آية) ٥(
 . ٩: سورة التغابن آية) ٦(
 . ١٠: سورة التغابن آية) ٧(
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٢٥٨٥ 

]١١ [}  !$ tΒ z>$ |¹ r& ÏΒ >π t6ŠÅÁ•Β ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 3 { )بإرادته وقضائه، )١ ،}  tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ 

«!$$ Î/ { )فيصدق أنه ال يصيبه مصيبة إال بإذن اهللا )٢ ،}  Ï‰öκu‰ …çµ t6 ù= s% 4 { )يوفقه لليقني )٣ ،

  {ليصيبه فيسلم لقضائه، حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 
ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∪ { )٤( 

]١٢ [}  (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# 4 χ Î* sù óΟçFøŠ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# 

∩⊇⊄∪ { )٥(. 

]١٣ [}  ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ 4 ’n?tã uρ «!$# È≅2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ { )٦( 

$  {  قوله] ١٤[ pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u χ Î) ôÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 

öΝèδρâ‘ x‹÷n$$ sù 4 { )قال ابن عباس)٧ ،. 

ل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إىل املدينة فمنعهم أزواجهم هؤالء رجال من أه
وأوالدهم، وقالوا صربنا على إسالمكم فال نصرب على فراقكم فأطاعوهم، وتركوا اهلجرة، 

‘öΝèδρâ  {: فقال تعاىل x‹÷n$$ sù 4 { )أن تطيعوهم وتدعو اهلجرة، )٨ }  βÎ)uρ (#θ à÷è s? (#θ ßs xóÁ s?uρ 

                                                 
 . ١١: سورة التغابن آية) ١(
 . ١١:  سورة التغابن آية)٢(
 . ١١: سورة التغابن آية) ٣(
 . ١١: سورة التغابن آية) ٤(
 . ١٢: سورة التغابن آية) ٥(
 . ١٣: سورة التغابن آية) ٦(
 . ١٤: سورة التغابن آية) ٧(
 . ١٤: سورة التغابن آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٥٨٦ 

(#ρ ãÏøó s?uρ  χ Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî íΟ‹ Ïm ، هذا فيمن أقام على األهل والولد ومل يهاجر )١( } ∪⊇⊆∩ ‘§

أى الذين سبقوه باهلجرة وقد فقهوا يف الدين هم أن يعاقب زوجته وولده فإذا هاجر ر
الذين ثبطوه عن اهلجرة، وإن حلقوا به يف دار اهلجرة مل ينفق عليهم ومل يصبهم خبري، 

 . بالعفو عنهم والصفح فأمرهم اهللا

]١٥ [}  !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ä9≡uθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù 4 { )بالء واختبار وشغل عن اآلخرة، يقع )٢ ،

ª!$#uρ ÿ…çν  {بسببها اإلنسان يف العظائم ومنع احلق وتناول احلرام،  y‰Ψ Ïã íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã 

 .قال بعضهم، )٣( } ∪∋⊆∩

 .ملا ذكر اهللا العداوة أدخل فيه من للتبعيض، فقال

}  χ Î) ôÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 { )ألن كلهم ليسوا بأعداء، ومل )٤ 

$!  {: يف قول" من"يذكر  yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ä9≡uθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù 4 { )ألهنا ال ختلو عن الفتنة )٥ 

 .واشتغال القلب

]١٦ [}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ : ، أي أطقتم، هذه اآلية ناسخة لقوله تعاىل)٦( } #$

}  (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? { )٧( ،}  (#θ ãèyϑ ó™ $#uρ (#θãè‹ÏÛr&uρ { )اهللا ورسوله، )٨ ،}  (#θ à)ÏΡr&uρ 

                                                 
 . ١٤: سورة التغابن آية) ١(
 . ١٥: سورة التغابن آية) ٢(
 . ١٥:  آيةسورة التغابن) ٣(
 . ١٤: سورة التغابن آية) ٤(
 . ١٥: سورة التغابن آية) ٥(
 . ١٦: سورة التغابن آية) ٦(
 . ١٠٢: سورة آل عمران آية) ٧(
 . ١٦: سورة التغابن آية) ٨(
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#Zöyz öΝà6Å¡àΡX{ 3 { )م، ـريا ألنفسكـ، أي أنفقوا من أموالكم خ)١}  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© 

Ïµ Å¡øtΡ { )حىت يعطي حق اهللا من ماله )٢ }  y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßs Î= øçRùQ$# ∩⊇∉∪ { )٣(. 

]١٨ - ١٧ [}  β Î) (#θ àÊ Ìø)è? ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym çµ øÏè≈ŸÒ ãƒ öΝä3s9 öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 4 ª!$#uρ î‘θä3x© 

íΟŠ Î= ym ∩⊇∠∪ ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ pκ¤¶9$#uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩⊇∇∪ { )٤( 

                                                 
 . ١٦: سورة التغابن آية) ١(
 . ١٦: سورة التغابن آية) ٢(
 . ١٦: سورة التغابن آية) ٣(
 . ١٨ ، ١٧: سورة التغابن اآليتان ) ٤(
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 سورة الطالق) ٦٥(
 ...قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ِإذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ

] ١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)¯= sÛ u!$ |¡ÏiΨ9$# { )نادى النيب)١   مث خاطب أمته ألنه 

جمازه يا أيها النيب قل ألمتك إذا طلقتم النساء، : السيد املقدم، فخطاب اجلميع معه، وقيل
* }  #sŒÎ  تطليقهن، كقولهأي إذا أردمت sù |Nù&ts% tβ#uöà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ { )أي إذا )٢ 

 .أردت القراءة

}  £èδθ à)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰ÏèÏ9 { )أي لطهرهن بالذي يقضينه من عدهتن )٣ ،}  (#θ ÝÁ ôm r&uρ 

nο £‰Ïè ø9$# ( { )أمر بإحصاء العدة لتفريق الطالق على : ، أي عدد أقرائها فاحفظوها، قيل)٤

 .قراء إذا أراد أن يطلق ثالثااأل
 .للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكىن: وقيل

}  (#θà)¨?$#uρ ©!$# öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅ èδθã_ Ìøƒ éB .ÏΒ £Îγ Ï?θ ã‹ç/ { )ا كان املسكن ، أراد به إذ)٥

Ÿω  {الذي طلقها فيه للزوج ال جيوز أن خيرجها منه،  uρ š∅ ô_ ãøƒ s† { )وال جيوز هلا )٦ ،

Hω  {أن خترج ما مل تنقض العدة، فإن خرجت لغري ضرورة أو حاجة أمثت  Î) β r& tÏ?ù'tƒ 

7π t±Ås≈ xÎ/ 7π uΖÉi t7•Β 4 { )الفاحشة املبينة أن تبذأ على أهل زوجها فيحل : ، قال ابن عباس)٧

د إىل أراد بالفاحشة أن تزين فتخرج إلقامة احلد عليها، مث تر: إخراجها، وقال مجاعه
                                                 

 . ١: سورة الطالق آية) ١(
 . ٩٨: سورة النحل آية) ٢(
 . ١: سورة الطالق آية) ٣(
 . ١: سورة الطالق آية) ٤(
 . ١: سورة الطالق آية) ٥(
 . ١: سورة الطالق آية) ٦(
 . ١: سورة الطالق آية) ٧(
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معناه إال أن يطلقها على نشوزها فلها : مرتهلا، ويروى ذلك عن ابن مسعود، وقال قتادة
 .النشوز: أن تتحول من بيت زوجها، والفاحشة

 .خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة: وقال ابن عمر والسدي

}  y7ù= Ï?uρ ßŠρ ß‰ãn «!$# 4 { )يعين ما ذكر من سنة الطالق وما بعدها، )١ ،}  tΒ uρ £‰yè tG tƒ 

yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn= sß …çµ |¡øtΡ 4 Ÿω “ Í‘ ô‰s? ¨≅yè s9 ©!$# ß^Ï‰øt ä† y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ #\øΒ r& ∩⊇∪ { )يوقع يف )٢ ،

قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتني، وهذا يدل على أن املستحب أن يفرق 
 .الطلقات، وال يوقع الثالث دفعة واحدة حىت إذا ندم أمكنته املراجعة

]٢ [}  #sŒÎ* sù zøó n= t/ £ßγ n= y_ r& { )أي قربن من انقضاء عدهتن، )٣ ،}  
£èδθ ä3Å¡øΒ r'sù { )أي راجعوهن، )٤ ،}  >∃ρ ã÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £èδθè% Í‘$ sù 7∃ρ ã÷è yϑ Î/ { )أي )٥ ،

ρ#)  {اتركوهن حىت تنقضي عدهتن فتبني منكم،  ß‰Íκô− r&uρ ô“ uρ sŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ { )على )٦ ،

θ#)  {الفراق أمر باإلشهاد على الرجعة وعلى الطالق، الرجعة أو  ßϑŠ Ï% r&uρ nο y‰≈ yγ ¤±9$# ¬! 

öΝà6Ï9≡sŒ àátãθ  {ود، ـ، أيها الشه)٧( } 4 ãƒ Ïµ Î/ tΒ tβ% x. Ú∅ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 tΒ uρ 

È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )ومن يتق اهللا فيطلق : ، قال عكرمة والشعيب والضحاك)٨

لك نزلت يف عوف بن ما: للسنة جيعل له خمرجا إىل الرجعة، وأكثر املفسرين قالوا
                                                 

 . ١: سورة الطالق آية) ١(
 . ١: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٣(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٤(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٥(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٦(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٧(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٨(
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يا رسول اهللا أسر العدو :  فقال األشجعي أسر املشركون ابنا له يسمى مالكا فأتى النيب
ال حول : اتق اهللا واصرب وأكثر من قول {  ابين وشكا إليه أيضا الفاقة، فقال له النيب

 ففعل الرجل ذلك، فبينما هو يف بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، } وال قوة إال باهللا

 .)١( فأصاب إبال وجاء إىل أبيه

]٣ [}  çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 { )ما ساق من الغنم)٢ ،. 

هو أن يعلم أنه من قبل اهللا وأن : قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما وابن مسعود
 .اهللا رازقه

≅  {: وقال الرببع بن خثيم yèøgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )من كل شيء ضاق على الناس)٣ . 

yè≅  {: وقال أبو العالية øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )من كل شدة)٤ . 

%  {: وقال احلسن [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ { )عما هناه اهللا عنه)٥ . 

}  tΒ uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )نابه كفاه ما أمهه : ، يتق اهللا فيما)٦}  ¨β Î) 

©!$# àÎ=≈ t/ Íν ÌøΒ r& 4 { )أي منفذه أمره، ممض يف خلقه قضاءه)٧ . 

                                                 
من رواية ابن مردويه من طريق الكليب عن أىب  ) ٦/٢٣٣( أورد الواحدي بغري سند، وأورده السيوطي يف الدر ) ١(

رجه الثعليب من هذا الوجه كما يف الكايف الشايف البن حجر، وأخرجه الطربي صاحل عن ابن عباس، وكذا أخ
من طريق سامل بن أيب اجلعد مرسال، ووصله احلاكم عن جابر، ويف سنده عبيد اهللا بن كثري تركه األزدي، 

 . عن الضحاك) متروك ( ورواه اخلطيب يف تارخيه من طريق جويرب 
 . ٣: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٢: ة الطالق آيةسور) ٣(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٤(
 . ٢: سورة الطالق آية) ٥(
 . ٣: سورة الطالق آية) ٦(
 . ٣: سورة الطالق آية) ٧(
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}  ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &ó x« #Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ { )هللا لكل شيء من الشدة ، أي جعل ا)١

 .والرخاء أجال ينتهي إليه

↔ }  ‘Ï قوله] ٤[ ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ä3Í← !$ |¡ÎpΣ { )فال يرجون أن )٢ ،

Èβ  {حيضن،  Î) óΟçFö; s?ö‘ åκèE£‰Ïè£  {، أي شككتم فلم تدروا ما عدهتن، )٣( } #$ sù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô© r& 

‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟs9 zôÒ Ït s† 4 { )يعين الصغار الالئي مل حيضن فعدهتن أيضا ثالثة أشهر، وهذا )٤ ،

كله يف عدة الطالق، أما املتوىف عنها زوجها فعدهتا أربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن 
ها ـحتيض أو ال حتيض، وأما احلامل فعدهتا بوضع احلمل سواء طلقها زوجها أو مات عن

}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã&©! ôÏΒ Íν Íö∆ r& #Zô£ç„ ∩⊆∪ { )أي يسهل عليه أمر الدنيا واآلخرة)٥ . 

]٥ [}  y7Ï9≡sŒ { )ذكر من األحكام، ، يعين ما )٦}  âö∆ r& «!$# ÿ…ã& s!t“Ρr& óΟä3ö‹s9Î) 4 tΒ uρ È,−G tƒ 

©!$# öÏes3ãƒ çµ ÷Ζtã Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝÏà÷è ãƒ uρ ÿ…ã& s! #·ô_ r& ∩∈∪ { )٧( 

 ...َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َولَا ُتَضارُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيِهنَّقوله تعاىل أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن 
]٦ [}  £èδθ ãΖÅ3ó™ r& { )يعين مطلقات نسائكم )٨ ،}  ôÏΒ ß]ø‹ym 

ΟçGΨ s3y™ { )صلة أي أسكنوهن حيث سكنتم ) من( ،)٩}  ÏiΒ öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ { )سعتكم )١ ،
                                                 

 . ٣: سورة الطالق آية) ١(
 . ٤: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٤: سورة الطالق آية) ٣(
 . ٤: سورة الطالق آية) ٤(
 . ٤: سورة الطالق آية) ٥(
 . ٥: ق آيةسورة الطال) ٦(
 . ٥: سورة الطالق آية) ٧(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٨(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٩(
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در ـ يف املسكن والنفقة، وإن كان فقريا فعلى قوطاقتكم يعين إن كان موسرا يوسع عليها
Ÿω  {ة، ـالطاق uρ £èδρ •‘ !$ ŸÒè? { )ال تؤذوهن، )٢ ،}  (#θà)ÍhŠŸÒ çG Ï9 £Íκö n= tã 4 { )مساكنهن )٣ ،

β  {فيخرجن،  Î)uρ £ä. ÏM≈s9'ρ é& 9≅ ÷Η xq (#θ à)ÏΡr'sù £Íκö n= tã 4 ®L ym z÷è ŸÒtƒ £ßγ n= ÷Η xq 4 { )فيخرجن من )٤ ،

 .عدهتن

}  ÷βÎ* sù z÷è |Ê ö‘ r& ö/ä3s9 { )أي أرضعن أوالدكم، )٥ ،}  £èδθ è?$ t↔ sù £èδ u‘θã_ é& ( { )٦( ،

ρ#)  { إرضاعهن، على ãÏϑ s?ù&uρ /ä3uΖ÷ t/ 7∃ρ ã÷è oÿ Ï3 ( { )ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره )٧ ،

بتراضي األب واألم على أجر مسمى، : شاوروا، قال مقاتل: باملعروف، وقال الكسائي
وجني مجيعا، يأمرهم أن يأتوا باملعروف ومبا هو األحسن، وال يقصدوا واخلطاب للز

βÎ)uρ ÷Λän  {الضرار،  ÷| $ yè s? { )يف الرضاع واألجرة فأىب الزوج أن يعطي املرأة أجرهتا )٨ ،

فليس له إكراهها على إرضاعه، ولكنه يستأجر للصيب مرضعا غري وأبت األم أن ترضعه 
ßìÅÊ  {: أمه وذلك قوله ÷äI|¡sù ÿ…ã& s! 3“ t÷z é& ∩∉∪ { )٩(. 

                                                                                                                                            
 . ٦: سورة الطالق آية) ١(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٣(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٤(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٥(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٦(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٧(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٨(
 . ٦: سورة الطالق آية) ٩(
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]٧ [}  ÷,ÏΨ ã‹Ï9 ρèŒ 7π yè y™ ÏiΒ Ïµ ÏFyè y™ ( { )على قدر غناه، )١ ،}  tΒ uρ u‘ Ï‰è% Ïµø‹n= tã …çµè% ø— Í‘ 

÷,ÏΨ ã‹ù= sù !$ £ϑ ÏΒ çµ9s?# u ª!$# 4 { )ال، ـ امل، من)٢}  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ { )ة، ـ، يف النفق)٣

}  ωÎ) !$ tΒ $ yγ8 s?# u 4 { )أعطاها من املال، ،)٤ }  ã≅ yèôf uŠy™ ª!$# y‰÷è t/ 9ô£ãã #Zô£ç„ ∩∠∪ { )٥( ،

 .بعد ضيق وشدة غىن وسعة

 }   قوله] ٨[ Éi r'x.uρ ÏiΒ >π tƒ ös% ôM tG tã { )عصت وطغت، )٦ ،}  ôtã Íö∆ r& $ pκÍh5u‘ 

Ï& Î#ß™ â‘ uρ { )أي وأمر رسله، )٧ ،}  $ yγ≈ uΖö6 y™$ y⇔sù $ \/$ |¡Ïm #Y‰ƒ Ï‰x© { )باملعاقبة )٨ ،

: ولهـذاب، وهو قـازاها بالعـحاسبها بعملها يف الدنيا فج: واالستقصاء، قال مقاتل
}  $ yγ≈ oΨö/¤‹tã uρ $ \/# x‹tã #[õ3œΡ ∩∇∪ { )منكرا فظيعا وهو عذاب النار، لفظهما ماض )٩ ،

فعذبناها يف الدنيا باجلوع : يف اآلية تقدمي وتأخري جمازها: ومعنامها االستقبال، وقيل
 .والقحط والسيف وسائر الباليا وحاسبناها يف اآلخرة حسابا شديدا

]٩ [}  ôM s%#x‹sù tΑ$ t/uρ $ yδ Íö∆r& { )ا، ـة كفرهـثقل عاقب: لـ، جزاء أمرها، وقي)١٠

}  tβ% x.uρ èπt7É)≈ tã $ yδ Íö∆ r& #·ô£äz ∩∪ { )رة، خسرانا يف الدنيا واآلخ)١. 

                                                 
 . ٧: سورة الطالق آية) ١(
 . ٧: سورة الطالق آية) ٢(
 . ٧: سورة الطالق آية) ٣(
 . ٧: سورة الطالق آية) ٤(
 . ٧: سورة الطالق آية) ٥(
 . ٨: سورة الطالق آية) ٦(
 . ٨: سورة الطالق آية) ٧(
 . ٨: سورة الطالق آية) ٨(
 . ٨: سورة الطالق آية) ٩(
 . ٩: سورة الطالق آية) ١٠(
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]١٠ [}  £‰tã r& ª!$# öΝçλm; $ \/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ à)¨?$$ sù ©!$# ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t7ø9F{$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ô‰s% tΑt“Ρr& 

ª!$# óΟä3ö‹s9Î) #[ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ { )قرآن، يعين ال)٢. 

]١١ [}  Zωθ ß™§‘ { )أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسوال :  بدال من الذكر، وقيل)٣

 .الذكر هو الرسول: وقيل مع الرسول، وقيل

θ#)  {ذكرا أي شرفا، مث بني ما هو فقال : وقيل è= ÷G tƒ ö/ä3øŠn= tã ÏM≈tƒ#u «!$# ;M≈ oΨÉi t7ãΒ ylÌ÷‚ ã‹Ïj9 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# zÏΒ ÏM≈ uΗ ä>—à9$# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9$# 4 tΒ uρ .ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ö≅ yϑ ÷è tƒ uρ $ [s Î=≈ |¹ ã&ù#Åz ô‰ãƒ 

;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( ô‰s% z|¡ôm r& ª!$# …çµ s9 $ »% ø— Í‘ ∩⊇⊇∪ { )يعين )٤ ،

 .اجلنة اليت ال ينقطع نعيمها

]١٢ [}  ª!$# “ Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £ßγ n= ÷WÏΒ { )دد، ـ، يف الع)٥}  
ãΑ̈”t∴tG tƒ âö∆ F{$# £åκs]÷ t/ { )لسفلى، قال أهل ، بالوحي من السماء السابعة إىل األرض ا)٦

هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبريه فيرتل املطر وخيرج النبات، ويأيت بالليل والنهار : املعاين
 .والصيف والشتاء، وخيلق احليوان على اختالف هيئاهتا وينقلها من حال إىل حال

يف كل أرض من أرضه ومساء من مسائه وخلق من خلقه وأمر من أمره : وقال قتادة
 .ضائهوقضاء من ق

                                                                                                                                            
 . ٩: سورة الطالق آية) ١(
 . ١٠: سورة الطالق آية) ٢(
 . ١١: سورة الطالق آية) ٣(
 . ١١: سورة الطالق آية) ٤(
 . ١٢: سورة الطالق آية) ٥(
 . ١٢: سورة الطالق آية) ٦(
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}  (#þθ çΗ s>÷è tFÏ9 ¨β r& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« Öƒ Ï‰s% ¨β r&uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ä3Î/ >ó x« $ RΗø>Ïã ∩⊇⊄∪ { )١( ،

 .فال خيفى عليه شيء

                                                 
 . ١٢: سورة الطالق آية) ١(
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٢٥٩٦ 

 سورة التحرمي )٦٦(
ىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبَتِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َواللَُّه غَفُوٌر قوله تعا

 ...َرِحيٌم
] ١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# zΟÏ9 ãΠÌhpt éB !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# y7 s9 ( { )يعين العسل ومارية )١ }  ‘Éó tG ö; s? 

|N$ |Ê ötΒ y7Å_≡uρ ø— r& 4 ª!$#uρ Ö‘θàxî ×Λ Ïm  : وأمر أن يكفر عن ميينه ويراجع أمته، فقال)٢( } ∪⊆∩ ‘§

]٢ [}  ô‰s% uÚtsù ª!$# ö/ä3s9 s' ©#Ït rB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 { )أي بني وأوجب أن تكفروها إذا )٣ ،

ª!$#uρ óΟä39s9öθ  {حنثتم وهي ما ذكر يف سورة املائدة،  tΒ ( { )ركم، ـ، وليكم وناص)٤}  
uθ èδ uρ ãΛÎ= yè ø9$# ãΛ Å3pt ø: ليس هو : ، واختلف أهل العلم يف لفظ التحرمي، فقال قوم)٥( } ∪⊅∩ #$

أنت علي حرام أو حرمتك، فإن نوى به طالقا فهو طالق، وإن : تهبيمني فإن قال لزوج
نوى به ظهارا فظهار، وإن نوى حترمي ذاهتا أو أطلق فعليه كفارة اليمني بنفس اللفظ، وإن 

فإن نوى عتقا عتقت، وإن نوى حترمي ذاهتا أو أطلق، فعليه كفارة : قال ذلك جلاريته
ال شيء عليه، وهذا قول ابن مسعود وإليه اليمني، فإن قال لطعام حرمته على نفسي ف

ذهب الشافعي، وذهب مجاعة إىل أنه ميني، فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فال جتب عليه 
الكفارة ما مل يقرهبا، كما لو حلف أن ال يطأها، وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف أال 

، وبه قال األوزاعي يأكله فال كفارة عليه ما مل يأكل، يروى ذلك عن أيب بكر وعائشة
 .وأبو حنيفة رضي اهللا عنه

                                                 
 . ١: سورة التحرمي آية) ١(
 . ١: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ٢: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ٢: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٢: سورة التحرمي آية) ٥(
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]٣ [}  øŒÎ)uρ §| r& É<¨Ζ9$# 4’n< Î) ÇÙ÷è t/ Ïµ Å_≡uρ ø— r& $ ZVƒ Ï‰tn { )وهو حترمي فتاته على نفسه، )١ ،

 .)٢( } ال ختربي بذلك أحدا {: وقوله حلفصة

 .أسر أمر اخلالفة بعده فحدثت به حفصة: وقال سعيد بن جبري عن ابن عباس
 .قال

 .أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتني على أميت من بعدي: الكليب
 .أسر إليها أن أبا بكر خليفيت من بعدي: وقال ميمون بن مهران

}  $ £ϑ n= sù ôNr'¬7tΡ Ïµ Î/ { )أخربت به حفصةُ عائشةَ، )٣ ،}  çν tyγ øßr&uρ ª!$# Ïµø‹n= tã { )٤( ،

t∃¡tã …çµ  {أي أطلع اهللا تعاىل نبيه على أهنا أنبأت به،  ŸÒ ÷è t/ { )قرأ عبد الرمحن )٥ ،

بتخفيف الراء أي عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء ) عرف( السلمي والكسائي
أي غضب من ذلك عليها وجازاها به، من قول القائل ملن أساء إليه ألعرفن لك ما سره، 

لو كان : فعلت، أي ألجازينك عليه، وجازاها به عليه بأن طلقها، فلما بلغ ذلك عمر قال
 فجاء جربيل وأمره مبراجعتها، واعتزل رسول  يف آل اخلطاب خري ملا طلقك رسول اهللا

 . مشربة أم إبراهيم مارية، حىت نزلت آية التخيري نساءه شهرا وقعد يف اهللا
 حفصة وإمنا هم بطالقها فأتاه جربيل  مل يطلق رسول اهللا: وقال مقاتل بن حيان

ال تطلقها فإهنا صوامة قوامة وإهنا من مجلة نسائك يف اجلنة، فلم : عليه السالم، وقال
 .يطلقها

                                                 
 . ٣: سورة التحرمي آية) ١(
 ). ١٤٧٤(،مسلم الطالق )٤٦٢٨(البخاري تفسري القرآن ) ٢(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٥(
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٢٥٩٨ 

ك احلديث، أي أخربها بالتشديد أي عرف حفصة بعد ذل) عرف( وقرأ اآلخرون
uÚ{ôã  {ببعض القول الذي كان منها،  r&uρ .tã <Ù ÷èt/ ( { )يعين مل يعرفها إياه، ومل )١ ،

 .خيربها به

t∃¡tã …çµ  {: ما استقصى كرمي قط، قال اهللا تعاىل: قال احلسن ŸÒ ÷è t/ uÚ{ôã r&uρ .tã 

<Ù ÷èt/ ( { )وذلك أن النيب)٢ ،  ملا رأى الكراهية يف وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر 

 يف أيب بكر ويف أبيها عمر حترمي األمة على نفسه وتبشريها بأن اخلالفة بعده: إليها شيئني
رضي اهللا عنها، وأطلع اهللا تعاىل نبيه عليه، عرف حفصة وأخربها ببعض مما أخربت به 

 أن ينتشر  عائشة وهو حترمي األمة وأعرض عن بعض يعين ذكر اخلالفة، كره رسول اهللا
$  {ذلك يف الناس،  £ϑ n= sù $ yδ r'¬6 tΡ Ïµ Î/ { )أي أخرب النيب)٣ ،  ،حفصة مبا أظهره اهللا عليه 

}  ôMs9$ s% { )حفصة، )٤ ،}  ôtΒ x8r't7/Ρr& #x‹≈ yδ ( { )أي من أخربك بأين أفشيت السر؟ )٥ ،

}  tΑ$ s% u’ ÎΤr'¬7tΡ ÞΟŠ Î= yè ø9$# çÎ6 y‚ ø9$# ∩⊂∪ { )٦( 

]٤ [}  β Î) !$ t/θ çG s? ’n< Î) «!$# { )أي من التعاون على النيب)٧ ،  باإليذاء خياطب 

ô‰s)sù ôMtó  {عائشة وحفصة  |¹ $ yϑ ä3ç/θ è= è% ( { )أي زاغت ومالت عن احلق واستوجبتما )٨ ،

 .التوبة
                                                 

 . ٣: سورة التحرمي آية) ١(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٥(
 . ٣: سورة التحرمي آية) ٦(
 . ٤: سورة التحرمي آية) ٧(
 . ٤: سورة التحرمي آية) ٨(
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 . من اجتناب جاريته مالت قلوبكما بأن سرمها ما ذكره رسول اهللا: قال ابن زيد

β  {: قوله Î)uρ #tyγ≈ sàs? { )أي تتظاهرا وتتعاونا على أذى النيب)١ ،  قرأ أهل الكوفة 

β¨  {بتخفيف الظاء، واآلخرون بتشديدها،  Î* sù ©!$# uθ èδ çµ9s9öθ tΒ { )أي وليه وناصره)٢ ،. 

ã≅ƒÎö9  {: قوله Å_ uρ ßxÎ=≈ |¹ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( { )روي عن ابن مسعود وأيب بن )٣ 

هـم : ، وقال الكـليب- رضي اهللا عنهما -أبو بكر وعمر ) وصاحل املؤمنني( :كعب
 .املخلصون الذي ليسوا مبنافقني

èπ  {: قوله x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß ∩⊆∪ { )أعوان للنيب:  أي)٤  وهذا من 

zÝ¡ym  {الواحد الذي يؤدي عن اجلمع، كـقوله  uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )٥(. 

]٥ [}  4 |¤ tã ÿ…çµ š/u‘ β Î) £ä3s)¯= sÛ { )وله، ـن رسـ، أي واجب من اهللا إن طلقك)٦

}  β r& ÿ…ã& s!Ï‰ö7ãƒ % ¹`≡uρ ø— r& #Zöyz £ä3Ψ ÏiΒ ;M≈uΗ Í>ó¡ãΒ { )ة، ـ خاضعات هللا بالطاع)٧}  
;M≈uΖÏΒ ÷σ•Β { )وحـيد اهللا، ، مصدقـات بت)٨}  ;M≈ tFÏΖ≈ s% { )طائعات، وقيل)٩ ، :

≈BM  {مصليات، : داعيات، وقيل t6Í×¯≈ s? ;N≡y‰Î7≈ tã ;M≈ ys Í×¯≈ y™ { )صائمات، وقـال زيـد )١٠ 

                                                 
 . ٤: سورة التحرمي آية) ١(
 . ٤:  آيةسورة التحرمي) ٢(
 . ٤: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ٤: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٦٩: سورة النساء آية) ٥(
 . ٥: سورة التحرمي آية) ٦(
 . ٥: سورة التحرمي آية) ٧(
 . ٥: سورة التحرمي آية) ٨(
 . ٥: سورة التحرمي آية) ٩(
 . ٥: سورة التحرمي آية) ١٠(
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M≈t6;  { يسحن معه حيثما ساح، -وقيل. مهاجرات: بن أسلـم ÍhŠrO #Y‘% s3ö/r&uρ ∩∈∪ { )١( ،

β  {:  قالوهذا يف اإلخبار عن القدرة ال عن الكون ألنه Î) £ä3s)¯= sÛ { )وقد علم أنه ال )٢ 

χ  {: يطلقهن وهذا كقوله Î)uρ (#öθ ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Β öθ s% öΝä.uöxî ¢ΟèO Ÿω (#þθ çΡθ ä3tƒ /ä3n=≈ sVøΒ r& 

 . ، وهذا إخبار عن القدرة، ال يف الوجود أمة هم خري من أمة حممد)٣( } ∪∇⊃∩

$  {  قوله] ٦[ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& { )قال عطاء عن ابن عباس)٤ ، :

›ö/ä3  { عنه والعمل بطاعته، - تعاىل -أي باالنتهاء عما هناكـم اهللا  Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ { )٥( ،

$  {اهنوهم عن الشر، وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك نارا، يعين مروهم باخلري و yδ ßŠθè% uρ 

â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ { )يعين خزنة النار )٦ }  Ôâ ŸξÏî { )فظاظ على أهل )٧ ،

#Š×  {النار  y‰Ï© { )أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعني ألفا يف النار وهم )٨ ،

ω tβθ  {ة، ـم الرمحـبانية مل خيلق اهللا فيهالز ÝÁ ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθè= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρâs∆ ÷σãƒ 

∩∉∪ { )٩(. 

                                                 
 . ٥: سورة التحرمي آية) ١(
 . ٥: حرمي آيةسورة الت) ٢(
 . ٣٨: سورة حممد آية) ٣(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٥(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٦(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٧(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٨(
 . ٦: سورة التحرمي آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠١ 

 ...لَِّه َتْوَبةً َنُصوًحاقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإلَى ال
]٨ - ٧ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? tΠöθ u‹ø9$# ( $ yϑ ¯ΡÎ) tβ÷ρ t“ øgéB $ tΒ ÷ΛäΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∠∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ ç/θ è? ’ n< Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ { )أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك )١ 

التوبة النصوح أن يتوب مث : العود إىل ما تاب منه، واختلفوا يف معناه قال عمر وأُيب ومعاذ
هي أن يكون العبد نادما : قال احلسن.  يعود إىل الذنب، كما ال يعود اللنب إىل الضرعال

أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب : قال الكليب. على ما مضى جممعا على أال يعود فيه
جيمعها : قال القرظي. توبة تنصحون هبا أنفسكم: قال سعيد بن املسيب. وميسك بالبدن
ر باللسان، واإلقالع باألبدان، وإضمار ترك العود باجلنان، ومهاجرة االستغفا: أربعة أشياء
 .سيئ اإلخوان

}  4 |¤ tã öΝä3š/u‘ β r& tÏes3ãƒ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6n= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# tΠöθ tƒ 

Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢ É<¨Ζ9$# zƒ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u …çµ yè tΒ ( { )ارـول النـذهبم اهللا بدخـأي ال يع )٢. }  
öΝèδ â‘θçΡ 4 të ó¡o„ š ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ { )على الصراط، )٣ ،}  tβθ ä9θ à)tƒ { )إذ طفئ )٤ ،

$!  {نور املنافقني  uΖ−/u‘ öΝÏϑ ø?r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ öÏøî $#uρ !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ à2 &ó x« Öƒ Ï‰s% ∩∇∪ { )٥( 

]٩ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤à6ø9$# tÉ)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ õáè= øñ$#uρ öΝÍκö n= tã 4 óΟßγ1 uρ ù'tΒ uρ ÞΟ̈Ψ yγ y_ ( }§ø♥ Î/uρ 

çÅÁ yϑ ø9$# ∩∪ { )مث ضرب اهللا مثال للصاحلني والصاحلات من النساء)٦ . 

                                                 
 . ٨ ، ٧: سورة التحرمي اآليتان ) ١(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ٨: سورة التحرمي آية) ٥(
 . ٩: سورة التحرمي آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٢ 

šUuŸÑ ª!$# Wξ  {: - جل ذكره -فقال ] ١٠[ sVtΒ š Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. |Nr&tøΒ $# 8yθ çΡ { )١( 
Nr&tøΒ|  {وامسها واعلة،  $#uρ 7Þθä9 ( { )هة، ـة ووالـوالع: ، امسها واهلة، وقال مقاتل)٢

}  $ tFtΡ% Ÿ2 |M øt rB È ø y‰ö6 tã ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã È ÷ys Î=≈ ، - عليهما السالم - ومها نوح ولوط )٣( } ¹|

}  $ yϑ èδ$ tFtΡ$ y⇐sù { )وإمنا كانت خيانتهما أهنما ما بغت امرأة نيب قط:  قال ابن عباس)٤ ،

إنه جمنون، وإذا آمن به أحد : كانتا على غري دينهما، فكانت امرأة نوح تقول للناس
أخربت به اجلبابرة، وأما امرأة لوط فإهنا كانت تدل قومه على أضيافه، إذا نزل به ضيف 

قال الكليب، بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف، و
=óΟn  {: أسرتا النفاق وأظهرتا اإلميان sù $ uŠÏΖøó ãƒ $ uΚ åκ÷]tã š∅ ÏΒ «!$# $ \↔ øŠx© { )مل يدفعا عنهما )٥ 

›≅Ÿ  {مع نبوهتما، عذاب اهللا،  Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š$# u‘$ ¨Ζ9$# yìtΒ t,Î#Åz≡£‰9$# ∩⊇⊃∪ { )قطع اهللا هبذه . )٦

اآلية طمع كل من يركب املعصية أن ينفعه صالح غريه، مث أخرب أن معصية غريه ال تضره 
 .إذا كان مطيعا

šUuŸÑuρ ª!$# WξsVtΒ š  {: فقال] ١١[ Ï%©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u |Nr&tøΒ $# šχ öθ tãöÏù { )وهي آسية )٧ 

ملا غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون، وملا تبني : بنت مزاحم، قال املفسرون
كانت : ألقاها يف الشمس، قال سلمانلفرعون إسالمها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد و

øŒÎ) ôM  {: امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها ظلتها املالئكة s9$ s% Éb>u‘ È ø⌠$# ’Í< 

                                                 
 . ١٠: سورة التحرمي آية) ١(
 . ١٠: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ١٠: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ١٠: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ١٠: سورة التحرمي آية) ٥(
 . ١٠: يةسورة التحرمي آ) ٦(
 . ١١: سورة التحرمي آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٣ 

x8y‰Ψ Ïã $ \F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψyf ø9$# { )ا عن بيتها يف اجلنة حىت رأته فكشف اهللا هل)١ :}   Í_ ÅngwΥuρ ÏΒ 

šχ öθ tãöÏù Ï& Î#yϑ tã uρ { )وقال أبو صاحل عن ابن عباس. وعمله يعين الشرك: ، قال مقاتل)٢ :

  {: مجاعة: وعمله، قال Í_ ÅngwΥuρ š∅ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# šÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊇⊇∪ { )الكافرين)٣ . 

]١٢ [}  zΝtƒ ós∆ uρ |M oΨ ö/$# tβ≡tôϑ Ïã û ÉL ©9$# ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ösù $ sΨ ÷‚ xoΨ sù ÏµŠÏù { )أي يف جيب )٤ ،

∅  {درعها، ولذلك ذكر الكناية،  ÏΒ $ oΨ Ïmρ •‘ ôM s% £‰|¹ uρ ÏM≈yϑ Î= s3Î/ $ pκÍh5u‘ { )يعين الشرائع )٥ 

Ïµ  {هللا للعباد بكلماته املرتلة اليت شرعها ا Î7çFä.uρ { )أراد الكتب اليت أنزلت على )٦ 

 .- عليهم السالم -إبراهيم وموسى وداود وعيسى 

}  ôM tΡ% x.uρ zÏΒ tÏFÏΖ≈ s)ø9$# ∩⊇⊄∪ { )أي من القوم القانتني املطيعني لرهبا ولذلك مل يقل )٧ ،

من القانتني أي من املصلني، وجيوز أن يريد بالقانتني رهطها : من القانتات، وقال عطاء
 .وعشريهتا فإهنم كانوا أهل صالح مطيعني هللا

                                                 
 . ١١: سورة التحرمي آية) ١(
 . ١١: سورة التحرمي آية) ٢(
 . ١١: سورة التحرمي آية) ٣(
 . ١٢: سورة التحرمي آية) ٤(
 . ١٢: سورة التحرمي آية) ٥(
 . ١٢: سورة التحرمي آية) ٦(
 . ١٢: سورة التحرمي آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٤ 

 سورة امللك) ٦٧(
 ...قوله تعاىل َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

] ٢ - ١ [}  x8t≈ t6 s? “ Ï% ©!$# Íν Ï‰u‹Î/ à7 ù= ßϑ ø9$# uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« íƒ Ï‰s% ∩⊇∪ “ Ï%©!$# t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# 

nο 4θ u‹pt ø: $#uρ { )يريد املوت يف الدنيا واحلياة يف اآلخرة، وقال : قال عطاء عن ابن عباس، )١

ار حياة وفناء، وجعل اآلخرة أراد موت اإلنسان وحياته يف الدنيا وجعل اهللا الدنيا د: قتادة
قدمه ألنه أقدم، ألن : وقيل. إمنا قدم املوت ألنه إىل القهر أقرب: قيل: دار جزاء وبقاء

األشياء يف االبتداء كانت يف حكم املوت كالنطفة والتراب وحنومها، مث طرأت عليها 
öΝä.uθ  {: احلياة è= ö7u‹Ï9 { )فيما بني احلياة إىل املوت)٢ ، :}  ö/ä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )٣( ،

 اهللا، وأسرع يف أحسن عقال وأورع عن حمارم) أحسن عمال( روي عن ابن عمر مرفوعا
العمل ال يقبل : أحسن عمال أخلصه وأصوبه، وقال: طاعة اهللا، وقال الفضيل بن عياض

حىت يكون خالصا صوابا، فاخلالص إذا كان هللا، والصواب إذا كان على السنة، وقال 
مل تقع البلوى على أي إال وبينهما : أيكم أزهد يف الدنيا وأترك هلا وقال الفراء: احلسن
بلوتكم ألنظر أيكم أطوع، ومثله سلهم أيهم بذلك زعيم أي سلهم :  كما تقولإضمار،

uθ  {وانظر أيهم  èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# { )يف انتقامه ممن عصاه، )٤ ،}  â‘θ àtó ø9$# ∩⊄∪ { )ملن )٥ ،

 .تاب إليه

                                                 
  .٢ ، ١: سورة امللك اآليتان ) ١(
 . ٢: سورة امللك آية) ٢(
 . ٢: سورة امللك آية) ٣(
 . ٢: سورة امللك آية) ٤(
 . ٢: سورة امللك آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٥ 

]٣ [}  “Ï% ©!$# t,n= y{ yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( { )طبقا على طبق بعضها فوق بعض)١ ، .

}  $ ¨Β 3“ ts? †Îû È,ù= yz Ç≈ uΗ ÷q§9$# ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( { )ما ترى يا بن آدم يف خلق . ، معناه)٢

الرمحن من اعوجاج واختالف وتناقض، بل هي مستقيمة مستوية وأصله من الفوت وهو 
_ÆìÅ  {ها بعضا لقلة استوائها، أن يفوت بعض ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# { )انظر : ، كرر النظر، معناه)٣

≅ö  {مث ارجع،  yδ 3“ ts? ÏΒ 9‘θ äÜèù ∩⊂∪ { )شقوق وصدوع)٤ ،. 

]٤ [}  §ΝèO ÆìÅ_ ö‘ $# u|Çt7ø9$# È ÷s?§x. { )رة، ـد مـرة بعـم: ، قال ابن عباس)٥}  
ó=Î= s)Ζtƒ { )ينصرف ويرجع )٦ }  y7 ø‹s9Î) ç|Çt7ø9$# $ Y∞Å™% s{ { )صاغرا ذليال مبعدا مل ير ما )٧ 

uθ  {يهوى،  èδuρ ×Å¡ym ∩⊆∪ { )كليل منقطع مل يدرك ما طلب)٨ . 

]٥ [}  ô‰s)s9uρ $ ¨Ζ−ƒ y— u!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ { )أراد األدىن من األرض وهي اليت )٩ ،

الكواكب، واحدها مصباح، وهو السراج مسي الكوكب ) مبصابيح( :وقوله. سيراها النا
$  {مصباحا إلضاءته،  yγ≈ oΨù= yè y_ uρ $ YΒθ ã_â‘ { )مرامي، )١٠ }  ÈÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( { )إذا )١١ ،

                                                 
 . ٣: سورة امللك آية) ١(
 . ٣: سورة امللك آية) ٢(
 . ٣: سورة امللك آية) ٣(
 . ٣: سورة امللك آية) ٤(
 . ٤: سورة امللك آية) ٥(
 . ٤: سورة امللك آية) ٦(
 . ٤:  آيةسورة امللك) ٧(
 . ٤: سورة امللك آية) ٨(
 . ٥: سورة امللك آية) ٩(
 . ٥: سورة امللك آية) ١٠(
 . ٥: سورة امللك آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٦ 

$  {استرقوا السمع،  tΡô‰tG ôã r&uρ öΝçλm; { )يف اآلخرة، )١ }  z># x‹tã ÎÏè ، النار )٢( } ∪∋∩ 9$#¡¡

 .املوقدة

]٧، ٦ [}  t Ï%©#Ï9uρ (#ρ ãxx. öΝÍκÍh5tÎ/ Ü># x‹tã zΝ¨Ψ yγ y_ ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩∉∪ !#sŒÎ) (#θ à)ø9é& $ pκ Ïù (#θãè Ïÿ xœ 

$ oλm; $ Z)‹ Íκy− { )وهو أول هنيق احلمار وذلك أقبح األصوات، )٣ ،}  }‘Éδ uρ â‘θ às? ∩∠∪ { )٤( 
 .ر هبم كما يفور املاء الكثري باحلب القليلتفو: تغلي كغلي املرجل، وقال جماهد

]٨ [}  ßŠ% s3s? ã”̈yϑ s? { )تتقطع، )٥ ،}  zÏΒ Åáø‹tó ø9$# ( { )من تغيظها عليهم، قال )٦ ،

$!  {ابن قتيبة، تكاد تنشق غيظا على الكفار  yϑ̄= ä. u’ Å+ø9é& $ pκ Ïù Ól öθ sù { )مجاعة منهم، )٧ ،}  
öΝçλm; r'y™ !$ pκçJ tΡt“ yz { )سؤال توبيخ، )٨ ،}  óΟs9r& ö/ä3Ï?ù'tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ { )رسول ينذركم)٩ ،. 

]٩ [}  (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ô‰s% $ tΡu!% y` Öƒ É‹tΡ $ uΖö/¤‹s3sù $ uΖù= è% uρ { )للرسل )١٠ }  $ tΒ tΑ̈“ tΡ ª!$# ÏΒ 

>ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& ωÎ) ’Îû 9≅≈n= |Ê 9Î7x. ∩∪ { )١١( 

                                                 
 . ٥: سورة امللك آية) ١(
 . ٥: سورة امللك آية) ٢(
 . ٧ ، ٦: سورة امللك اآليتان ) ٣(
 . ٧: سورة امللك آية) ٤(
 . ٨: سورة امللك آية) ٥(
 . ٨: سورة امللك آية) ٦(
 . ٨: سورة امللك آية) ٧(
 . ٨: سورة امللك آية) ٨(
 . ٨: سورة امللك آية) ٩(
 . ٩: سورة امللك آية) ١٠(
 . ٩: سورة امللك آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٧ 

]١٠ [}  (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑ ó¡nΣ { )من الرسل ما جاءونا به، )١ }  ÷ρ r& ã≅ É)÷è tΡ { )٢( 
$  {لو كنا نسمع اهلدى أو نعقله فنعمل به، : منهم، وقال ابن عباس tΒ $̈Ζä. þ’Îû É=≈ pt õ¾r& 

ÎÏè لو كنا نسمع مسع من يعي ويتفكر أو نعقل عقل من مييز : ، قال الزجاج)٣( } ∪⊂⊆∩ 9$#¡¡

 .ر ما كنا من أهل الناروينظ

]١١ [}  (#θ èùutIôã $$ sù öΝÍκÈ: /Ρx‹Î/ $ Z)ós Ý¡sù { )بعدا، )٤ }  É=≈ ys ô¹ X{ ÎÏè ¡¡9$# ∩⊇⊇∪ { )٥(. 

 ...ْولَكُْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبذَاِت الصُُّدوِرقوله تعاىل َوأَِسرُّوا قَ
]١٣ - ١٢ [}  ¨β Î) t Ï% ©!$# tβ öθ t±øƒ s† Νßγ −/u‘ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ Οßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β Öô_ r&uρ ×Î7x. ∩⊇⊄∪ (#ρ •Å r&uρ 

öΝä3s9öθ s% Íρ r& (#ρ ãyγ ô_ $# ÿÏµ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊇⊂∪ { )نزلـت يف :  قال ابن عباس)٦

فقال :  فيخربه جربيل عليه السالم مبا قالوا املشركني، كانوا ينالون من رسول اهللا
 .أسروا قولكـم كي ال يسمع إله حممد: بعضهم لبعض

Ÿω  {: - جل ذكره -فقال اهللا ] ١٤[ r& ãΝn= ÷è tƒ ôtΒ t,n= y{ { )أال يعلم ما يف الصدور )٧ 

uθ  {من خلقها،  èδuρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø: ، لطيف علمه يف القلوب، اخلبري مبا فيها من )٨( } ∪⊇⊆∩ #$

 .يرجع إىل املخلوق، أي أال يعلم اهللا خملوقه) من( :وقيل. السر والوسوسة

                                                 
 . ١٠: سورة امللك آية) ١(
 . ١٠: سورة امللك آية) ٢(
 . ١٠: سورة امللك آية) ٣(
 . ١١: سورة امللك آية) ٤(
 . ١١: سورة امللك آية) ٥(
 . ١٣ ، ١٢:  امللك اآليتان سورة) ٦(
 . ١٤: سورة امللك آية) ٧(
 . ١٤: سورة امللك آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٠٨ 

]١٥ [}  uθ èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# Zωθ ä9sŒ { )سهال ال ميتنع املشي فيها )١ ،

θ#)  {باحلزونة،  à±øΒ$$ sù ’Îû $ pκÈ: Ï.$ uΖtΒ { )وقال الضحاك. يف جباهلا:  قال ابن عباس وقتادة)٢ :

يف : وقال الكليب. يف سبلها: قال احلسن.  طرقها وفجاجهايف: وقال جماهد. يف آكامها
جانب ـواألصل يف الكلمة ال. يف جوانبها: قال الفراء. يف نواحيها: وقال مقاتل. أطرافها

}  (#θ è=ä.uρ ÏΒ Ïµ Ï% ø—Íh‘ ( { )مما خلقه رزقا لكم يف األرض، )٣ ،}  Ïµ ø‹s9Î)uρ â‘θ à±–Ψ9$# ∩⊇∈∪ { )٤( 
 .وإليه تبعثون من قبوركـم: أي

ΛäΨ  {: مث خوف الكفار فقال] ١٦[ ÏΒr&u ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ أي :  قال ابن عباس)٥( } 9$#¡¡

β  {عذاب من يف السماء إن عصيتموه،  r& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù š†Ïφ â‘θ ßϑ s? 

 - تعاىل -أن اهللا : هتوي هبم، واملعىن: وقيل. تتحرك بأهلها: سن، قال احل)٦( } ∪∌⊆∩

مار : يقال. حيرك األرض عند اخلسف هبم حىت تلقيهم إىل أسفل، تعلو عليهم ومتر فوقهم
 .ميور إذا جاء وذهب

]١٧ [}  ÷Πr& ΛäΨÏΒ r& ̈Β ’Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# βr& Ÿ≅ Å™ öãƒ öΝä3ø‹n= tæ $ Y6 Ï¹% tn ( { )رحيا ذات حجارة )٧ 

tβθçΗ  {. كما فعل بقوم لوط s>÷è tG |¡sù { )يف اآلخرة وعند املوت، )٨ ،}  y#ø‹x. Ìƒ É‹tΡ 

 . أي إنذاري إذا عاينتم العذاب)١( } ∪∠⊆∩
                                                 

 . ١٥: سورة امللك آية) ١(
 . ١٥: سورة امللك آية) ٢(
 . ١٥: سورة امللك آية) ٣(
 . ١٥: سورة امللك آية) ٤(
 . ١٦: سورة امللك آية) ٥(
 . ١٦: سورة امللك آية) ٦(
 . ١٧: سورة امللك آية) ٧(
 . ١٧: سورة امللك آية) ٨(
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]١٨ [}  ô‰s)s9uρ z> ¤‹x. t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö7s% { )يعين كفار األمـم املاضية، )٢ }  y#ø‹s3sù 

tβ% x. ÎÅ3tΡ ∩⊇∇∪ { )أي إنكاري عليهم بالعذاب)٣ ،. 

]١٩ [}  óΟs9uρ r& (#÷ρ ttƒ ’ n< Î) Îö©Ü9$# ôΜßγ s% öθ sù ;M≈¤¯≈   { تصف أجنحتها يف اهلواء، )٤( } ¹|
zôÒ Î7ø)tƒ uρ 4 { )أجنحتهن بعد البسط )٥ ،}  $ tΒ £ßγ ä3Å¡ôϑ ãƒ { )يف حال القبض والبسط )٦ ،

ω  {أن يسقطن،  Î) ß≈ oΗ ÷q§9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) Èe≅ ä3Î/ ¥ó x« îÅÁ t/ ∩⊇∪ { )٧(. 

]٢٠ [}  ô̈Β r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# uθ èδ Ó‰Ζã_ ö/ä3©9 { )أي : قال ابن عباس.  استفهام إنكار)٨

≈Οä.çÝÇΖtƒ ÏiΒ ÈβρßŠ Ç  {منعة لكم،  uΗ÷q§9$# 4 { )نعكـم من عذابه ويدفع عنكم ما ، مي)٩

ÈβÎ) tβρ  {. أراد بكم ãÏ≈ s3ø9$# ω Î) ’ Îû A‘ρ ãäî ∩⊄⊃∪ { )أي يف غرور من الشيطان يغرهم بأن )١٠ 

 .العذاب ال يرتل هبم

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة امللك آية) ١(
 . ١٨: سورة امللك آية) ٢(
 . ١٨: سورة امللك آية) ٣(
 . ١٩: سورة امللك آية) ٤(
 . ١٩: سورة امللك آية) ٥(
 . ١٩: سورة امللك آية) ٦(
 . ١٩: سورة امللك آية) ٧(
 . ٢٠: سورة امللك آية) ٨(
 . ٢٠: سورة امللك آية) ٩(
 . ٢٠: مللك آيةسورة ا) ١٠(
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]٢١ [}  ô̈Β r& #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# ö/ä3è% ã— ötƒ ÷βÎ) y7 |¡øΒ r& …çµ s% ø—Í‘ 4 { )أي من الذي يرزقكم )١ ،

≅  {كم، ـك اهللا عنـاملطر إن أمس t/ (#θ ‘∨©9 † Îû 5hθ çG ãã { )الل، ـادوا يف الضـ، مت)٢

}  A‘θ àçΡuρ ∩⊄⊇∪ { )تباعد من احلق)٣ ،. 

yϑ  {: مث ضرب مثال فقال] ٢٢[ sùr& Å´ ôϑ tƒ $ ‰7Å3ãΒ 4’ n?tã ÿÏµ Îγ ô_ uρ { )راكبا رأسه )٤ ،

: قال قتادة. يف الضاللة واجلهالة أعمى العني والقلب ال يبصر ميينا وال مشاال وهو الكافر
“#  {راكبا على املعاصي يف الدنيا فحشره اهللا على وجهه يوم القيامة،  y‰÷δ r& ̈Β r&  Å´ ôϑ tƒ 

$ ‡ƒ Èθ y™ { )معتدال يبصر الطريق وهو، )٥ ،}  4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tG ó¡•Β ∩⊄⊄∪ { )وهو مؤمن)٦  .

 . سوياميشي يوم القيامة: قال قتادة
قوله تعاىل قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما 

 ...َتْشكُُرونَ
]٢٣ [}  ö≅ è% uθ èδ ü“ Ï%©!$# ö/ä.r't±Σ r& Ÿ≅ yè y_ uρ â/ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ nο y‰Ï↔ øùF{$#uρ ( Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ãä3ô±n@ 

 .يعين أهنم ال يشكرون رب هذه النعم: ، قال مقاتل)٧( } ∪⊃⊅∩

]٢٧ - ٢٤ [}  ö≅ è% uθ èδ “ Ï% ©!$# öΝä.r&u‘ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ïµ ø‹s9Î)uρ tβρç|³øt éB ∩⊄⊆∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ 4 tL tΒ #x‹≈ yδ 

ß‰ôã uθø9$# β Î) ÷ΛäΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) ÞΟù= Ïèø9$# y‰ΖÏã «!$# !$ yϑ ¯ΡÎ)uρ O$ tΡr& Öƒ É‹tΡ ×Î7•Β ∩⊄∉∪ $ £ϑ n= sù 

                                                 
 . ٢١: سورة امللك آية) ١(
 . ٢١: سورة امللك آية) ٢(
 . ٢١: سورة امللك آية) ٣(
 . ٢٢: سورة امللك آية) ٤(
 . ٢٢: سورة امللك آية) ٥(
 . ٢٢: سورة امللك آية) ٦(
 . ٢٣: سورة امللك آية) ٧(
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çν ÷ρ r&u‘ { )ين ـيع: وقال جماهد. ، يعين العذاب يف اآلخرة على قول أكثر املفسرين)١

Zπ  {در، ـذاب ببـالع xø9ã— { )أي قريبا وهو اسم يوصف به املصدر يستوي فيه )٢ ،

ôM  {املذكر واملؤنث والواحد واالثنان واجلمع،  t↔ ÿ‹Å™ çνθ ã_ ãρ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )٣( ،

اسودت وعلتها الكآبة، فاملعىن قبحت وجوههم بالسواد، يقال ساء الشيء يسوء فهو سيئ 
Ÿ≅Š  {إذا قبح، وسيئ يساء إذا قبح،  Ï% uρ { )اخلزنة،  هلا أي قال هلم )٤}  #x‹≈ yδ { )٥( ،

“  {أي هذا العذاب،  Ï% ©!$# ΛäΨä. Ïµ Î/ šχθ ãã£‰s? ∩⊄∠∪ { )تفتعلون من الدعاء أي أن )٦ ،

تدعون بالتخفيف، وهي قراءة قتادة ومعنامها : تدعوه وتتمنوه أنه جيعله لكم، وقرأ يعقوب
 .واحد مثل تذكرون وتذكرون

]٢٨ [}  ö≅ è% { )الذين يتمنون هالكك، ، يا حممد ملشركي مكة )٧}  óΟçF÷ƒ uu‘ r& ÷β Î) 

z Í_ s3n= ÷δ r& ª!$# tΒ uρ z Éë ¨Β { )من املؤمنني، )٨ ،}  ÷ρ r& $ oΨ uΗ¿qu‘ { )فأبقاها إىل منتهى آجالنا، )٩ 

}  yϑ sù çÅgä† t ÍÏ≈ s3ø9$# ôÏΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9r& ∩⊄∇∪ { )معناه : وقيل. ، فإنه واقع هبم ال حمالة)١٠

اهللا فيعذبين ومن معي أو رمحنا فيغفر لنا، فنحن مع إمياننا خائفون أن أرأيتم إن أهلكين 

                                                 
 . ٢٧ : ٢٤سورة امللك اآليات من ) ١(
 . ٢٧: سورة امللك آية) ٢(
 . ٢٧: رة امللك آيةسو) ٣(
 . ٢٧: سورة امللك آية) ٤(
 . ٢٧: سورة امللك آية) ٥(
 . ٢٧: سورة امللك آية) ٦(
 . ٢٨: سورة امللك آية) ٧(
 . ٢٨: سورة امللك آية) ٨(
 . ٢٨: سورة امللك آية) ٩(
 . ٢٨: سورة امللك آية) ١٠(
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يهلكنا بذنوبنا، ألن حكمه نافذ فينا، فمن جيري الكافرين فمن جيريكـم ومينعكـم مع 
 .عذابه وأنتم كافرون، وهذا معىن قول ابن عباس

]٢٩ [}  ö≅ è% uθ èδ ß≈ oΗ ÷q§9$# { )الذي نعبده، )١ ،}  $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ Ïµ ø‹n= tæuρ $ uΖù= ©.uθ s? ( 

tβθ çΗs>÷è tG |¡sù { )اءـاقون بالتـ، قرأ الكسائي بالياء، وقرأ الب)٢ .}  ôtΒ uθ èδ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7•Β 

∩⊄∪ { )أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال منا أحنن أم أنتم؟)٣ ، 

]٣٠ [}  ö≅ è% ÷Λä ÷ƒ uu‘ r& ÷βÎ) yx t6 ô¹ r& ö/ä.äτ !$ tΒ #Y‘ öθ xî { )أي غائرا ذاهبا يف األرض ال تناله )٤ ،

yϑ  {يعين ماء زمزم، : األيدي والدالء، قال الكليب ومقاتل sù /ä3‹ Ï?ù'tƒ &!$ yϑ Î/ ¤Ïè ¨Β 

معني أي : وقال عطاء عن ابن عباس. ، ظاهر تراه العيون وتناله األيدي والدالء)٥( } ∪⊂⊃∩

 .جار

                                                 
 . ٢٩: سورة امللك آية) ١(
 . ٢٩: سورة امللك آية) ٢(
 . ٢٩: لك آيةسورة امل) ٣(
 . ٣٠: سورة امللك آية) ٤(
 . ٣٠: سورة امللك آية) ٥(
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 سورة القلم) ٦٨(
 ...قوله تعاىل ن والقلم وما يسطرون

] ١ [}  úχ 4 { )إن نون آخر حروف الرمحن، وهي :  اختلفوا فيه فقال بعضهم)١

هو قسم : وقيل. النون الدواة: وقال احلسن وقتادة والضحاك. ية عكرمة عن ابن عباسروا
=ÉΟn  {فاحتة السورة : وقيل. أقسم اهللا به s)ø9$# uρ { )هو الذي كتب اهللا به الذكر )٢ ،}  

$ tΒ uρ tβρãäÜó¡o„ ∩⊇∪ { )يكتبون أي ما تكتب املالئكـة احلفظة من أعمال بين آدم)٣ ،. 

]٢ [}  !$ tΒ |MΡr& Ïπyϑ ÷è ÏΖÎ/ { )بنبوة، )٤ ،}  y7În/u‘ 5βθãΖôf yϑ Î/ ∩⊄∪ { )هذا جواب )٥ ،

$  {لقوهلم  pκš‰ r'̄≈ tƒ “ Ï% ©!$# tΑÌh“ çΡ Ïµ ø‹n= tã ãø.Ïe%! $# y7 ¨ΡÎ) ×βθãΖôf yϑ s9 ∩∉∪ { )فأقسم اهللا بالنون والقلم )٦ 

. إنك ال تكون جمنونا وقد أنعم اهللا عليك بالنبوة واحلكمة: وما يكتب من األعمال أي
معناه ما أنت : وقيل. هو كما يقال ما أنت مبجنون واحلمد هللا: وقيل. ة ربكبعصم: وقيل

 .سبحانك اللهم وحبمدك أي واحلمد لك: مبجنون والنعمة لربك، كقوهلم

]٣ [}  ¨β Î)uρ y7 s9 #·ô_ V{ uöxî 5βθ ãΖôϑ tΒ ∩⊂∪ { )على ، أي منقوص وال مقطوع بصربك)٧ 

 .افترائهم عليك

]٤ [}  y7 ¯ΡÎ)uρ 4’n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ { )دين عظيم ال دين : ، قال ابن عباس وجماهد)١

هو آداب القرآن، وقال : وقال احلسن. أحب إيل وال أرضى عندي منه، وهو دين اإلسالم
                                                 

 . ١: سورة القلم آية) ١(
 . ١: سورة القلم آية) ٢(
 . ١: سورة القلم آية) ٣(
 . ٢: سورة القلم آية) ٤(
 . ٢: سورة القلم آية) ٥(
 . ٦: سورة احلجر آية) ٦(
 . ٣: سورة القلم آية) ٧(
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ر اهللا وينتهي عنه من هني اهللا، واملعىن إنك لعلى اخللق هو ما كان يأمتر به من أم: قتادة
: مسى اهللا خلقه عظيما ألنه امتثل تأديب اهللا إياه بقوله: وقيل. الذي أمرك اهللا به يف القرآن

}  É‹è{ uθ øyè ø9$# { )اآلية] ١٩٩: األعراف [)٢. 

 }  çÅÇö6 لهقو] ٥[ çF|¡sù tβρ çÅÇö7ãƒ uρ ∩∈∪ { )فسترى يا حممد ويرون يعين أهل )٣ ،

 .مكة إذا نزل هبم العذاب

]٦ [}  ãΝä3Íh‹ƒ r'Î/ ãβθçG øyϑ ø9$# ∩∉∪ { )فاملفتون مفعول. ، قيل معناه بأيكـم اجملنون)٤ 

فستبصر ويبصرون يف أي الفريقني اجملنون يف : جمازه) يف( الباء مبعىن: مبعىن املصدر، وقيل
بأيكم املفتون وهو الشيطان الذي فنت باجلنون، وهذا قول : فريقك أم يف فريقهم؟ وقيل

أيكم املفتون؟ أي اجملنون الذي فنت باجلنون، : الباء فيه زائدة معناه: وقال آخرون. جماهد
 .ول قتادةوهذا ق

]٨، ٧ [}  ¨β Î) š −/u‘ uθèδ ãΝn= ÷ær& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î7y™ uθèδ uρ ãΝn= ÷ær& t Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/ ∩∠∪ Ÿξ sù 

ÆìÏÜè? tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )يعين مشركي مكـة فإهنم كانوا يدعونه إىل دين آبائه فنهاه )٥ ،

 .أن يطيعهم

]٩ [}  (#ρ –Šuρ öθ s9 ßÏδ ô‰è? šχθ ãΖÏδ ô‰ãŠsù ∩∪ { )لو تكفرون فيكفرون: ، قال الضحاك)٦ .

 دينك فيصانعون يف لو تصانعهم يف: قال احلسن. لو تلني هلم فيلينون لك: وقال الكليب
 .لو تنافق وترائي فينافقون: قال زيد بن أسلم. دينهم

                                                                                                                                            
 . ٤: سورة القلم آية) ١(
 . ١٩٩: سورة األعراف آية) ٢(
 . ٥: سورة القلم آية) ٣(
 . ٦: سورة القلم آية) ٤(
 . ٨ ، ٧: سورة القلم اآليتان ) ٥(
 . ٩: سورة القلم آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦١٥ 

]١٠ [}  Ÿω uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym { )يعين الوليد : قال مقاتل. ، كثري احللف بالباطل)١

AÎγ  {: قوله. األخنس بن شريق: وقال عطاء: األسود بن عبد يغوث. وقيل. بن املغرية ¨Β 

وقال ابن . هو فعيل من املهانة وهي قلة الرأي والتمييز: ، ضعيف حقري قيل)٢( } ∪⊂⊆∩

 .كذاب، وهو قريب من األول ألن اإلنسان إمنا يكذب ملهانة نفسه عليه: عباس

]١١ [}  :—$ £ϑ yδ { )هو : ، مغتاب يأكل حلوم الناس بالطعن والغيبة، وقال احلسن)٣

$!¥  {) مهزة( الذي يغمز بأخيه يف اجمللس، كقوله ¤±¨Β 5Ο‹ Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ { )قتات يسعى )٤ ،

 .بالنميمة بني الناس ليفسد بينهم

]١٢ [}  8í$ ¨Ζ̈Β Îöy‚ ù= Ïj9 { )مناع للخري أي لإلسالم : ، خبيل باملال، قال ابن عباس)٥

لئن دخل واحد منكـم يف دين حممد ال أنفعه : مينع ولده وعشريته عن اإلسالم، يقول
tG‰<  {. بشيء أبدا ÷è ãΒ { )ظلوم يتعدي احلق، )٦ ،}  AΟŠ ÏO r& ∩⊇⊄∪ { )فاجر)٧ ،. 

]١٣ [}  ¤e≅ çG ãã { )هو الفاحش اخللق، : وقال احلسن. الغليظ اجلايف: ، العتل)٨

يد يف هو الشد: وقال الكليب. هو الشديد اخلصومة يف الباطل: قال الفراء. السيئ اخللق
y‰÷è  {كفره، وكل شديد عند العرب عتل، وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف  t/ 

                                                 
 . ١٠: سورة القلم آية) ١(
 . ١٠: سورة القلم آية) ٢(
 . ١١: سورة القلم آية) ٣(
 . ١١: سورة القلم آية) ٤(
 . ١٢: سورة القلم آية) ٥(
 . ١٢: سورة القلم آية) ٦(
 . ١٢: سورة القلم آية) ٧(
 . ١٣: سورة القلم آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦١٦ 

y7 Ï9≡sŒ { )أي مع ذلك يريد مع ما وصفناه به، )١ ،}  AΟŠ ÏΡy— ∩⊇⊂∪ { )وهو الدعي )٢ ،

يريد مع هذا هو دعي يف قريش : هم، قال عطاء كن ابن عباسامللصق بالقوم، وليس من
الزنيم الذي له : وقيل. إمنا ادعاه أبوه بعد مثاين عشرة سنة: قال مرة اهلمداين. وليس منهم

نعت من ال يعرف : وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية. زمنة كزمنة الشاة
وقال سعيد بن جبري عن ابن . قه يعرف هبازنيم فعرف، وكانت له زمنة يف عن: حىت قيل
ال حنلم أن اهللا وصف : قال ابن قتيبة. يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزمنتها: عباس قال

أحدا وال ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن املغرية، فأحلق به عارا ال يفارقه يف 
 .الدنيا واآلخرة

]١٤ [}  β r& tβ% x. #sŒ 5Α$ tΒ tÏΨ t/uρ ∩⊇⊆∪ { )قرأ أبو جعفر وابن عامر ومحزة وأبو بكر )٣ ،

بال استفهام على اخلرب، فمن قرأ باالستفهام : باالستفهام وقرأ اآلخرون) أأن( ويعقوب
 .أألن كان ذا مال وبنني: فمعناه

]١٥ [}  #sŒÎ) 4’ n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã $ uΖçF≈ tƒ#u š^$ s% çÏÜ≈ y™ r& šÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∈∪ { )أي جعل جمازاة )٤ ،

. معناه أألن كان ذا مال وبنني تطيعه: وقيل. النعم اليت خوهلا من البنني واملال الكفر بآياتنا
وبنني، أي ال تطعه ال تطع كل حالف مهني ألن كان ذا مال : ومن قرأ على اخلرب فمعناه

’sŒÎ) 4#  {ملاله وبنيه،  n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã $ uΖçF≈ tƒ#u š^$ s% çÏÜ≈ y™ r& šÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∈∪ { )٥( 

                                                 
 . ١٣: سورة القلم آية) ١(
 . ١٣: سورة القلم آية) ٢(
 . ١٤: سورة القلم آية) ٣(
 . ١٥: سورة القلم آية) ٤(
 . ١٥: سورة القلم آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦١٧ 

 ...قوله تعاىل َسَنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُوِم
çµ…  {: مث أوعده فقال] ١٦[ ßϑ Å¡t⊥ y™ ’ n?tã ÏΘθèÛöã‚ ø9$# ∩⊇∉∪ { )قال . ، اخلرطوم األنف)١

. أي نسود وجهه فنجعل له علما يف اآلخرة يعرف به وهو سواد الوجه: أبو العالية وجماهد
خص اخلرطوم بالسمة وأنه يف مذهب الوجه ألن بعض الشيء يعرب به عن : قال الفراء

سنلحق به : وقال قتادة. سنحطمه بالسيف، وقد فعل ذلك يوم بدر: سوقال ابن عبا. كله
شيئا ال يفارقه، وقد أحلق اهللا مبا ذكر من عيوبه عارا ال يفارقه يف الدنيا واآلخرة، كالوسم 

 .سنكويه على وجهه: وقال الضحاك والكسائي. على اخلرطوم

]١٨ - ١٧ [}  $ ¯ΡÎ) öΝßγ≈ tΡöθ n= t/ { )جوع، ـط والـ، يعين اختربنا أهل مكة بالقح)٢

}  $ yϑ x. !$ tΡöθ n= t/ { )ابتلينا، )٣ ،}  |=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø:  (øŒÎ  { بستان باليمن )٤( } #$

(#θ ãΚ |¡ø% r& { )حلفوا، )٥ ،}  $ pκ̈]ãΒ ÎóÇu‹ s9 tÏ⇔Î6 óÁ ãΒ ∩⊇∠∪ { )ليقطعن مثرها إذا أصبحوا قبل )٦ ،

Ÿω  {أن يعلم املساكني،  uρ tβθãΖø[tG ó¡tƒ ∩⊇∇∪ { )إن شاء اهللا: ، ال يقولون)٧. 

]١٩ [}  t∃$ sÜsù $ pκö n= tæ ×#Í← !$ sÛ { )عذاب )٨ ،}  ÏiΒ y7 Îi/¢‘ { )ليال وال يكون )١ ،

óΟèδ  {الطائف إال بالليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقتها،  uρ tβθ ãΚ Í←!$ tΡ 

∩⊇∪ { )٢(. 

                                                 
 . ١٦: سورة القلم آية) ١(
 . ١٧: سورة القلم آية) ٢(
 . ١٧: ورة القلم آيةس) ٣(
 . ١٧: سورة القلم آية) ٤(
 . ١٧: سورة القلم آية) ٥(
 . ١٧: سورة القلم آية) ٦(
 . ١٨: سورة القلم آية) ٧(
 . ١٩: سورة القلم آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦١٨ 

]٢٠ [}  ôM ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. ∩⊄⊃∪ { )كالليل املظلم األسود، األسود بلغة خزمية)٣ ،. 

]٢١ [}  (#÷ρ yŠ$ oΨ tG sù tÏ⇔Î6 óÁ ãΒ ∩⊄⊇∪ { )ضهم بعضا ملا أصبحوا، نادى بع)٤. 

]٢٢ [}  Èβr& (#ρ ß‰øî$# 4’ n?tã ö/ä3ÏO öym { )يعين الثمار والزروع واألعناب، )٥ }  βÎ) ÷ΛäΖä. 

tÏΒ Ì≈  .خل، قاطعني للن)٦( } ∪⊅⊅∩ ¹|

]٢٣ [}  (#θ à)n= sÜΡ$$ sù { )مشوا إليها، )٧ ،}  óΟèδ uρ tβθçG x≈ y‚ tG tƒ ∩⊄⊂∪ { )يتسارون )٨ ،

 .يقول بعضهم لبعض سرا

]٢٥، ٢٤ [}  β r& ω $ pκ̈]n= äz ô‰tƒ tΠöθ u‹ø9$# /ä3ø‹n= tæ ×Å3ó¡ÏiΒ ∩⊄⊆∪ (#÷ρ y‰xî uρ 4’ n?tã 7Šöym { )٩( ،

على : احلرد يف اللغة يكون مبعىن القصد واملنع والغضب، قال احلسن وقتادة وأبو العالية،
على أمر جمتمع قد أسسوه بينهم، وهذا على : وقال القرظي وجماهد وعكرمة. جد وجهد

غدوا : وقال أبو عبيدة والقتييب. معىن القصد ألن القاصد إىل الشيء جاد جممع على األمر
. على حنق وغضب من املساكني: من بيتهم على منع املساكني، وقال الشعيب وسفيان

t  {على قدرة، : وعن ابن عباس Í‘ Ï‰≈ s% ∩⊄∈∪ { )عند أنفسهم على جنتهم ومثارها ال )١٠ ،

 .حيول بينها وبينهم أحد
                                                                                                                                            

 . ١٩: سورة القلم آية) ١(
 . ١٩: سورة القلم آية) ٢(
 . ٢٠: سورة القلم آية) ٣(
 . ٢١: سورة القلم آية) ٤(
 . ٢٢: قلم آيةسورة ال) ٥(
 . ٢٢: سورة القلم آية) ٦(
 . ٢٣: سورة القلم آية) ٧(
 . ٢٣: سورة القلم آية) ٨(
 . ٢٥ ، ٢٤: سورة القلم اآليتان ) ٩(
 . ٢٥: سورة القلم آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦١٩ 

]٢٦ [}  $¬Η s>sù $ yδ÷ρ r&u‘ (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) tβθ—9!$ ŸÒ s9 ∩⊄∉∪ { )إنا : ، أي ملا رأوا اجلنة حمترقة قالوا)١

 .لنا مكان جنتنا ليست هذه جبنتناملخطئون الطريق أضل

≅ö  {: فقال بعضهم] ٢٧[ t/ ßøt wΥ tβθ ãΒρ ãøt xΧ ∩⊄∠∪ { )حرمنا خريها ونفعها ملنعنا )٢ ،

 .املساكني وتركنا االستثناء

]٢٨ [}  tΑ$ s% öΝßγ äÜy™ ÷ρ r& { )أعدهلم أعقلهم وأفضلهم، )٣ ،}  óΟs9r& ≅ è% r& ö/ä3©9 Ÿω öθ s9 

tβθ ßsÎm7|¡è@ ∩⊄∇∪ { )هال تستثنون، أنكر عليهم ترك االستثناء يف قوهلم ليصرمنها )٤ ،

نه ال يقدر أحد على شيء إال مصبحني، ومسي االستثناء تسبيحا ألنه تعظيم هللا وإقرار بأ
: وقيل. سبحان اهللا وتشكرونه على ما أعطاكم. هال تسبحون اهللا وتقولوا: وقيل. مبشيئته

 .هال تستغفرونه من فعلكم

]٢٩ [}  (#θ ä9$ s% z≈ ys ö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ { )فعل وأقروا على ، نزهوه عن أن يكون ظاملا فيما)٥ 

$  {: أنفسهم بالظلم فقالوا ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. šÏϑ Î=≈ sß ∩⊄∪ { )مبنعنا املساكني)٦ ،. 

]٣٠ [}  Ÿ≅ t6 ø% r'sù öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ tβθãΒ uθ≈ n= tG tƒ ∩⊂⊃∪ { )يلوم بعضهم بعضا يف منع )٧ ،

 .املساكني حقوقهم ونادوا على أنفسهم بالويل

]٣١ [}  (#θ ä9$ s% !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. tÉó≈sÛ ∩⊂⊇∪ { )وقال ابن . ، يف منعنا حق الفقراء)١

 .نصنع ما صنع آباؤنا من قبلطغينا نعم اهللا فلم نشكرها ومل : كيسان
                                                 

 . ٢٦: سورة القلم آية) ١(
 . ٢٧: سورة القلم آية) ٢(
 . ٢٨: سورة القلم آية) ٣(
 . ٢٨: سورة القلم آية) ٤(
 . ٢٩: ة القلم آيةسور) ٥(
 . ٢٩: سورة القلم آية) ٦(
 . ٣٠: سورة القلم آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٠ 

4  {: ثـم رجعوا إىل أنفسهم فقالوا] ٣٢[ |¤ tã !$ uΖš/u‘ β r& $ oΨ s9Ï‰ö7ãƒ #Zöyz !$ pκ÷]ÏiΒ !$ ¯ΡÎ) 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ 

tβθ ç7Ïî≡u‘ ∩⊂⊄∪ { )ين أن القوم أخلصوا وعرف اهللا منهم بلغ: ، قال عبد اهللا بن مسعود)٢

 .الصدق فأبدهلم هبا جنة يقال هلا احليوان

]٣٣ [}  y7 Ï9≡x‹x. Ü># x‹yè ø9$# ( { )أي كفعلنا هبم نفعل مبن تعدى حدودنا وخالف )٣ ،

#<Ü  {أمرنا،  x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# çt9 ø.r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊂∪ { )٤(. 

β¨  {: مث أخرب مبا عنده للمتقني فقال] ٣٤[ Î) tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ÏM≈̈Ψ y_ ËΛ Ïè̈Ζ9$# 

 .فقال اهللا تكذيبا هلم. إنا نعطى يف اآلخرة أفضل مما تعطون: ، فقال املشركون)٥( } ∪⊇⊃∩

]٣٧ -٣٥ [}  ã≅ yè ôf uΖsùr& tÏΗ Í>ó¡çRùQ$# tÏΒ Ìôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθãΚ ä3øt rB ∩⊂∉∪ ÷Πr& ö/ä3s9 

Ò=≈ tG Ï. { )نزل من عند اهللا، )٦ ،}  Ïµ‹ Ïù { )يف هذا الكتاب، )٧ ،}  tβθ ß™ â‘ô‰s? 

 .ءون، تقر)٨( } ∪∠⊃∩

]٣٨ [}  ¨β Î) ö/ä3s9 Ïµ‹ Ïù { )يف ذلك الكتاب، )٩ ،}  $ pRmQ tβρç̈sƒ rB ∩⊂∇∪ { )١٠( ،

 .ختتارون وتشتهون
                                                                                                                                            

 . ٣١: سورة القلم آية) ١(
 . ٣٢: سورة القلم آية) ٢(
 . ٣٣: سورة القلم آية) ٣(
 . ٣٣: سورة القلم آية) ٤(
 . ٣٤: سورة القلم آية) ٥(
 . ٣٧ : ٣٥سورة القلم اآليات من ) ٦(
 . ٣٧: سورة القلم آية) ٧(
 . ٣٧:  سورة القلم آية)٨(
 . ٣٨: سورة القلم آية) ٩(
 . ٣٨: سورة القلم آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢١ 

]٣٩ [}  ÷Πr& ö/ä3s9 í≈ yϑ ÷ƒ r& { )عهود ومواثيق، )١ ،}  $ oΨø‹n= tã îπ tóÎ=≈ t/ { )مؤكدة )٢ ،

’4  {عاهدناكـم عليها، فاستوثقتم هبا منا فال تنقطع،  n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   ¨βÎ) ö/ä3s9 $ pRmQ tβθãΚ ä3øt rB 

∩⊂∪ { )اخلري والكرامة عند اهللا)٣ . 

 }  óΟßγ مث قال لنبيه] ٤٠[ ù= y™ Οßγ •ƒ r& y7 Ï9≡x‹Î/ îΛÏã y— ∩⊆⊃∪ { )كفيل أي أيهم يكفل )٤ ،

 .هلم بأن هلم يف اآلخرة ما للمسلمني

]٤١ [}  ÷Πr& öΝçλm; â!% x.uà° { )وقيل. ، أي عندهم شركاء هللا أرباب تفعل هذا)٥ :

=θè?ù'u‹ù#)  {. شهداء يشهدون هلم بصدق ما يدعونه sù öΝÍκÉ″!% x.uà³Î0 β Î) (#θ çΡ% x. tÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊆⊇∪ { )٦(. 

]٤٢ [}  tΠöθ tƒ ß#t±õ3ãƒ tã 5−$ y™ { )عباسعن أمر فظيع شديد، قال ابن: ، قيل)٧  :

. عن شدة األمر: يوم يكشف عن ساق: قال سعيد بن جبري. هو أشد ساعة يف القيامة
تقول العرب للرجل إذا وقع يف أمر عظيم حيتاج فيه إىل اجلد ومقاساة : وقال ابن قتيبة

. اقـن سـكشفت احلرب ع: الشدة مشر عن ساقه، ويقال إذا اشتد األمر يف احلرب
 }  tβöθ قوله tã ô‰ãƒ uρ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9$# Ÿξ sù tβθãè‹ÏÜtG ó¡tƒ ∩⊆⊄∪ { )يعين الكفار واملنافقون، )٨ ،

 .تصري أصالهبم كـصياصي البقر فال يستطيعون السجود

                                                 
 . ٣٩: سورة القلم آية) ١(
 . ٣٩: سورة القلم آية) ٢(
 . ٣٩: سورة القلم آية) ٣(
 . ٤٠: سورة القلم آية) ٤(
 . ٤١: سورة القلم آية) ٥(
 . ٤١: سورة القلم آية) ٦(
 . ٤٢: سورة القلم آية) ٧(
 . ٤٢: القلم آيةسورة ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٢ 

ا ُيْدَعْونَ ِإلَى السُُّجوِد َوُهْم قوله تعاىل َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنو
 ...َساِلُمونَ

]٤٣ [}  ºπ yè Ï±≈ yz öΝèδ ã≈ |Á ö/r& { )وذلك أن املؤمنني يرفعون رءوسهم من السجود )١ ،

öΝßγ  {: كافرين واملنافقنيووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه ال à)yδ ös? ×' ©!ÏŒ 

%ô‰s  {، يغشاهم ذل الندامة واحلسرة، )٢( } ) uρ (#θ çΡ% x. tβ öθ tãô‰ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf ¡9$# { )قال )٣ ،

كانوا : وقال سعيد بن جبري. يعين إىل الصالة املكتوبة باألذان واإلقامة: إبراهيم التيمي
öΝèδ  {يسمعون حي على الصالة حي على الفالح فال جييبون،  uρ tβθßϑ Î=≈y™ ∩⊆⊂∪ { )٤( ،

واهللا ما نزلت هذه اآلية إال عن الذين يتخلفون عن : أصحاء فال يأتونه، قال كعب األحبار
 .اجلماعات

]٤٤ [}  ’ ÎΤö‘ x‹sù tΒ uρ Ü> Éj‹s3ãƒ #x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒ Ï‰pt ø: ، أي فدعين واملكـذبني بالقرآن، )٥( } ) #$

  {معناه ال تشغل قلبك به وكله إيل فإين أكفيك أمره، : قال الزجاج. وخل بيين وبينهم
Οßγ ã_ Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ { )ذاب، ـ، سنأخذهم بالع)٦}  ôÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊆∪ { )٧( ،

 .فعذبوا يوم بدر

                                                 
 . ٤٣: سورة القلم آية) ١(
 . ٤٣: سورة القلم آية) ٢(
 . ٤٣: سورة القلم آية) ٣(
 . ٤٣: سورة القلم آية) ٤(
 . ٤٤: سورة القلم آية) ٥(
 . ٤٤: سورة القلم آية) ٦(
 . ٤٤: سورة القلم آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٣ 

]٤٨ - ٤٥ [}  ’ Í?øΒ é&uρ öΝçλm; 4 ¨βÎ) “ Ï‰ø‹x. îÏG tΒ ∩⊆∈∪ ÷Πr& óΟßγ è= t↔ ó¡n@ #\ô_ r& Οßγ sù ÏiΒ 5Θtøó ¨Β 

tβθ è= s)÷W•Β ∩⊆∉∪ ÷Πr& ãΝèδ y‰ΨÏã Ü=ø‹tó ø9$# ôΜ ßγ sù tβθ ç6 çG õ3tƒ ∩⊆∠∪ ÷É9 ô¹ $$ sù È/õ3çt Î: y7 În/u‘ { )أصرب على أذاهم )١ ،

Ÿω  {لقضاء ربك،  uρ ä3s? { )يف الضجر والعجلة، )٢ ،}  É=Ïm$ |Á x. ÏNθ çt ø: $# { )٣( ،

“øŒÎ) 3  {وهو يونس بن مىت،  yŠ$ tΡ { )ن احلوت، ـ، ربه وهو يف بط)٤}  uθ èδuρ ×Πθ Ýàõ3tΒ 

 .، مملوء غما)٥( } ∪∇⊇∩

]٤٩ [}  Iω öθ ©9 β r& …çµ x.u‘≡y‰s? { )أدركه )٦ ،}  ×π yϑ ÷èÏΡ ÏiΒ Ïµ În/§‘ { )حني رمحه )٧ ،

x‹Î6  {يه، وتاب عل ãΖs9 Ï!#tyè ø9$$ Î/ { )لطرح بالفضاء من بطن احلوت، )٨ ،}  uθ èδuρ ×Πθ ãΒõ‹tΒ 

∩⊆∪ { )يذم ويالم بالذنب)٩ ،. 

]٥١ - ٥٠ [}  çµ≈t6 tG ô_ $$ sù …çµ š/u‘ { )اصطفاه، )١٠ ،}  …ã& s#yè yf sù zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∈⊃∪ β Î)uρ 

ßŠ% s3tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. y7 tΡθ à)Ï9÷”ãs9 óΟÏδ Ì≈ |Á ö/r'Î/ { )وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول )١١ ،

ما رأينا مثله وال مثل حججه، قال ابن :  بالعني فنظروا إليه قوم من قريش، وقالوا اهللا
                                                 

 . ٤٨ ، ٤٥: سورة القلم اآليتان ) ١(
 . ٤٨: سورة القلم آية) ٢(
 . ٤٨: ورة القلم آيةس) ٣(
 . ٤٨: سورة القلم آية) ٤(
 . ٤٨: سورة القلم آية) ٥(
 . ٤٩: سورة القلم آية) ٦(
 . ٤٩: سورة القلم آية) ٧(
 . ٤٩: سورة القلم آية) ٨(
 . ٤٩: سورة القلم آية) ٩(
 . ٥٠: سورة القلم آية) ١٠(
 . ٥١ ، ٥٠: سورة القلم اآليتان ) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٤ 

قال . يصيبونك بعيوهنم: فذ، قال السديزلق السهم إذا أن: معناه ينفذونك، يقال: عباس
يصرفونك : وقيل. يصرعونك: وقال الكـليب. يزيلونك: وقيل. يعينونك: النضر بن مشيل

ليس يريد أهنم يصيبونك بأعينهم كما : قال ابن قتيبة. عما أنت عليه من تبليغ الرسالة
 القرآن نظرا شديدا يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإمنا أراد أهنم ينظرون إليك إذا قرأت

يعين من شدة عداوهتم يكادون بنظرهم : وقال الزجاج. بالعداوة والبغضاء، يكاد يسقطك
نظر إيل نظرا يكاد : نظر البغضاء أن لصرعوك، وهذا مستعمل يف الكالم يقول القائل

يصرعين، ونظرا يكاد يأكلين، يدل على صحة هذا املعىن أنه قرن هذا النظر بسماع 
$  {: هو قولهو. القرآن £ϑ s9 (#θ ãèÏÿ xœ tø.Ïe%! ، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية )١( } #$

tβθ  {فيحدون إليه النظر بالبغضاء،  ä9θ à)tƒ uρ …çµ ¯ΡÎ) ×βθãΖôf pRmQ ∩∈⊇∪ { )أي ينسبونه جلنون إذا )٢ ،

 .مسعوه يقرأ القرآن

$  {: - تعاىل -فقال اهللا ] ٥٢[ tΒ uρ uθ èδ { )يعين القرآن، )٣ ،}  ω Î) Öø.ÏŒ tÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 

دواء إصابة العني أن يقرأ : قال احلسن. موعظة للمؤمنني: ، قال ابن عباس)٤( } ∪⊅∋∩

 .اإلنسان هذه اآلية

                                                 
 . ٥١: سورة القلم آية) ١(
 . ٥١: سورة القلم آية) ٢(
 . ٥٢: سورة القلم آية) ٣(
 . ٥٢: سورة القلم آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٥ 

 سورة احلاقة) ٦٩(
 ...قوله تعاىل احلاقة ما احلاقة

] ١ [}  èπ ©% !$ pt ø: : وقيل. حاقة ألهنا حقت فال كاذبة هلا يعين القيامة مسيت )١( } ∪⊆∩ #$

: ألن فيها حواق األمور وحقائقها، وألن فيها حيق اجلزاء على األعمال، أي جيب، يقال
 .حق عليه الشيء إذا وجب حيق حقوقا

]٢ [}  $ tΒ èπ ©%!$ pt ø:  زيد ما : هذا استفهام معناه التفخيم لشأهنا، كما يقال)٢( } ∪⊅∩ #$

 .زيد، على التعظيم لشأنه

]٣ [}  !$ tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ èπ ©% !$ pt ø: ، أي أنك ال تعلمها إذ مل تعاينها ومل تر ما )٣( } ∪⊃∩ #$

 .فيها من األهوال

]٤ [}  ôMt/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 7Š% tæuρ Ïπtã Í‘$ s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ { )بالقيامة، : ، قال ابن عباس وقتادة)٤

كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم : وقيل. مسيت قارعة ألهنا تقرع قلوب العباد باملخافة
 .حىت نزل هبم فقرع قلوهبم

]٥ [}  $ ¨Β r'sù ßŠθ ßϑ rO (#θ à6Î= ÷δé'sù Ïπu‹Ïî$ ©Ü9$$ Î/ ∩∈∪ { )هي : قيل. ، أي بطغياهنم وكفرهم)٥

ôM  {: نعت، أي بأفعاهلم الطاغية، وهذا معىن قول جماهد، كما قال: مصدر، وقيل t/¤‹x. 

ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øósÜÎ/ ∩⊇⊇∪ { )بالصيحة الطاغية، وهي اليت جاوزت مقادير :  وقال قتادة)٦

 .صياح فأهلكتهمال
                                                 

 . ١: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٢: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٣: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٤: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ٥: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ١١: سورة الشمس آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٦ 

]٦ [}  $̈Β r&uρ ×Š$ tã (#θà6Î= ÷δé'sù 8xƒÌÎ/ A|Àö|¹ 7πuŠÏ?% tæ ∩∉∪ { )عتت على خزاهنا فلم )١ ،

 .تطعهم ومل يكن هلم عليها سبيل، وجاوزت املقدار فلم يعرفوا كم خرج منها

]٧ [}  $ yδ t¤‚ y™ öΝÍκö n= tã { )مـها عليهـسلط: ال مقاتلـوق. ، أرسلها عليهم)٢ .

}  yìö7y™ 5Α$ uŠs9 sπ uŠÏΨ≈yϑ rO uρ BΘ$−ƒ r& { )هي األيام اليت تسميها العرب أيام العجوز : ، قال وهب)٣

مسيت بذلك ألن : وقيل. مسيت عجوزا ألهنا عجز الشتاء: قيل. ذات برد ورياح شديدة
عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها الريح، فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب 

 .وانقطع العذاب

}  $ YΒθÝ¡ãm { )متتابعة ليس فيها فترة، فعلى هذا هو حسم : ، قال جماهد وقتادة)٤

حاسم، : الكي، وهو أن يتابع على موضع الداء باملكوة حىت يربأ، مث قيل لكل شيء توبع
وقال النضر بن . ا دائمةحسوم: ومجعه حسوم، مثل شاهد وشهود، وقال الكليب ومقاتل

: قال الزجاج. القطع واملنع ومنه حسم الداء: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم، واحلسم: مشيل
 .شؤما كأهنا حسمت اخلري عن أهلها: وقال عطية. أي حتسمهم حسوما تفنيهم وتذهبهم

}  ” utIsù tΠöθ s)ø9$# $ pκ Ïù { )أي يف تلك الليايل واأليام، )٥ ،}  4 tç÷|À { )هلكى )٦ ،

)öΝåκ̈Ξr  {مجع صريع،  x. ã—$ yf ôã r& @≅øƒ wΥ 7π tƒ Íρ% s{ ∩∠∪ { )خالية األجواف: ، ساقطة، وقيل)٧. 

                                                 
 . ٦: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٧: ة احلاقة آيةسور) ٢(
 . ٧: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٧: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ٧: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ٧: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ٧: سورة احلاقة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٧ 

]٨ [}  ö≅yγ sù 3“ ts? Νßγ s9 .ÏiΒ 7π u‹Ï%$ t/ ∩∇∪ { )أي من نفس باقية يعين مل يبق منهم )١ ،

 .أحد
 ...ْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت ِبالَْخاِطئَِةقوله تعاىل َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَم

]٩ [}  u!% y ùρ ãβ öθ tãöÏù tΒ uρ …ã& s#ö6 s% { )بكسر القاف : ، قرأ أهل البصرة والكسائي)٢

أي . لقاف وسكون الباءبفتح ا: وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه، وقرأ اآلخرون
àM≈s3Ïs?÷σßϑ  {ومن قبله من األمم الكافرة،  ø9$#uρ { )يعين أي قرى قوم لوط يريد أهل )٣ ،

Ïπ  {يريد األمم الذين ائتفكوا خبطيئتهم، : وقيل. املؤتفكات t⁄ ÏÛ$ sƒ ø: $$ Î/ ∩∪ { )أي )٤ ،

 .باخلطيئة واملعصية وهي الشرك

]١٠ [}  (#öθ |Á yè sù tΑθ ß™ u‘ öΝÍκÍh5u‘ { )ى، ـ، يعين لوطا وموس)٥}  öΝèδ x‹s{r'sù Zο x‹÷{r& ºπ u‹Î/# §‘ 

زائدة على : وقيل. شديدة: - رضي اهللا تعاىل عنهما -، نامية، قال ابن عباس )٦( } ∪⊂⊆∩

 .عذاب األمم

]١١ [}  $ ¯ΡÎ) $ £ϑ s9 $ tó sÛ â!$ yϑ ø9$# { )على كل شيء ، أي عتا وجاوز حده حىت عال)٧ 

≈ö/ä3  {وارتفع فوقه يعين زمن نوح عليه السالم،  oΨù= uΗ xq { )أي محلنا آباءكـم وأنتم )٨ ،

Îû Ïπ’  {يف أصالهبم،  tƒ Í‘$ pgø:  .، يف السفينة اليت جتري يف املاء)١( } ∪⊆⊆∩ #$
                                                 

 . ٨: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٩: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٩: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٩: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ١٠: قة آيةسورة احلا) ٥(
 . ١٠: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ١١: سورة احلاقة آية) ٧(
 . ١١: سورة احلاقة آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٨ 

]١٢ [}  $ yγ n= yè ôf uΖÏ9 { )أي لنجعل تلك الفعلة اليت فعلنا من إغراق قوم نوح )٢ ،

ö/ä3s9 Zο  {وجناة من محلنا معه،  tÏ.õ‹s? { )عربة وعظة )٣ ،}  !$ pκu Ïès?uρ { )أي حتفظها، )٤ 

}  ×β èŒé& ×π u‹Ïã≡uρ ∩⊇⊄∪ { )ت أذن مسعت وعقل: قال قتادة. ، أي حافظة ملا جاء من عند اهللا)٥

 .لتحفظها كل أذن فتكون عربة وموعظة ملن يأيت بعد: قال الفراء. ما مسعت

]١٣ [}  #sŒÎ* sù y‡ÏçΡ ’ Îû Í‘θ Á9$# ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪ { )وهي النفخة األوىل)٦ ،. 

]١٤ [}  ÏM n= ÏΗäquρ ÞÚö‘ F{$# ãΑ$ t7Ågø: $#uρ { )رفعت أماكنها، )٧ ،}  $ tG ©.ß‰sù { )٨( ،

Zπ  {كسـرتا،  ©.yŠ { )كسرة، )٩ }  Zο y‰Ïn≡uρ ∩⊇⊆∪ { )فـصارتا هباء منثورا)١٠ ،. 

]١٥ [}  7‹Í≥ tΒ öθuŠsù ÏMyè s% uρ èπ yè Ï%#uθø9$# ∩⊇∈∪ { )قامت القيامة)١١ ،. 

]١٦ [}  ÏM ¤)t±Ρ$#uρ â!$ yϑ ¡¡9$# }‘ÏSsù 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪ { )وهيها . ، ضعيفة قال الفراء)١٢

 .تشققها

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة احلاقة آية) ١(
 . ١٢: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ١٢: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ١٢: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ١٢: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ١٣: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ١٤: احلاقة آيةسورة ) ٧(
 . ١٤: سورة احلاقة آية) ٨(
 . ١٤: سورة احلاقة آية) ٩(
 . ١٤: سورة احلاقة آية) ١٠(
 . ١٥: سورة احلاقة آية) ١١(
 . ١٦: سورة احلاقة آية) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٢٩ 

]١٧ [}  à7 n= yϑ ø9$#uρ { )يـعين املالئكـة، )١ ،}  #’ n?tã $ yγ Í← !% y ö̀‘ r& 4 { )نواحيها، )٢ ،

تكون املالئكة : قال الضحاك. وأقطارها ما مل ينشق منها، وأحدها رجا وتثنيته رجوان
≅ã  {. على حافاهتا حىت يأمرهم الرب فيرتلون فيحيطون باألرض ومن عليها Ïϑøt s† uρ z¸ ó tã 

y7 În/u‘ öΝßγ s% öθ sù { )أي فوق رءوسهم يعين الـحملة، )٣ ،}  7‹Í×tΒ öθ tƒ { )يوم القيامة، )٤ ،

}  ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ { )فوقهم يومئذ مثانية : وروي عن ابن عباس أنه قال. ، أي مثانية أمالك)٥

 .أي مثانية صفوف من املالئكة ال يعلم عدهتم إال اهللا

]١٨ [}  7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ àÊ t÷è è? { )لى اهللا، ، ع)٦}  Ÿω 4’ s∀øƒ rB { )قرأ بالياء، وقرأ )٧ ،

%óΟä3ΖÏΒ ×πuŠÏù  {اآلخرون بالتاء،  s{ ∩⊇∇∪ { )ال خيفي على : قال الكليب. ، أي فعلة خافية)٨

يعرض الناس ثالث عرضات، فأما عرضتان فجدال :  قال أبو موسى.اهللا منكم شيء
 .ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله

$  {  هـولـوذلك ق] ١٩[ ¨Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ ãΑθ à)u‹sù ãΠäτ !$ yδ (#ρ âtø% $# 

÷µ u‹Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ { )اهلاء يف )٩ ،}  ÷µ u‹Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ { )هاء الوقف)١٠ . 

                                                 
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ١(
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ١٧: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ١٧: ورة احلاقة آيةس) ٥(
 . ١٨: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ١٨: سورة احلاقة آية) ٧(
 . ١٨: سورة احلاقة آية) ٨(
 . ١٩: سورة احلاقة آية) ٩(
 . ١٩: سورة احلاقة آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٠ 

]٢٠ [}  ’ ÎoΤÎ) àMΨuΖsß { )علمت وأيقنت، )١ ،}  ’ ÎoΤr& @,≈ n= ãΒ ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄⊃∪ { )أي )٢ 

 .أحاسب يف اآلخرة

]٢١ [}  uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±ŠÏã { )يعين حالة من العيش، )٣ ،}  7π u‹ÅÊ# §‘ ∩⊄⊇∪ { )٤( ،

 .مرضية
]٢٢ [}  ’ Îû >π̈Ψ y_ 7π uŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ { )رفيعة)٥ ،. 

]٢٣ [}  $ yγ èùθ äÜè% ×π u‹ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ { )مثارها قريبة ملن يتناوهلا يناهلا قائما وقاعدا )٦ ،

 .اءواومضطجعا يقطعون كيف ش

θ#)  {: ويـقال لـهـم] ٢٤[ è= ä. (#θç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑ Î/ óΟçFøn= ó™ r& { )قدمتم آلخرتكم )٧ ،

$Îû ÏΘ†  {من األعمال الصاحلة،  −ƒ F{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒ ø:  .، املاضية يريد أيام الدنيا)٨( } ∪⊇⊅∩ #$

]٢٥ [}  $ ¨Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. Ï& Î!$ yϑ Ï±Î0 { )تلوى يده اليسرى : ، قال ابن السائب)٩

ترتع يده اليسرى من صدره إىل خلف ظهره مث يعطى : وقيل. كتابهخلف ظهره مث يعطى 

                                                 
 . ٢٠: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٢٠: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٢١: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٢١: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ٢٢: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ٢٣: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ٢٤: سورة احلاقة آية) ٧(
 . ٢٤: سورة احلاقة آية) ٨(
 . ٢٥: سورة احلاقة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣١ 

ãΑθ  {. كتابه à)uŠsù  Í_ tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρ é& ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ { )يتمىن أنه مل يؤت كتابه ملا يرى فيه )١ ،

 .من قبائح أعماله

]٢٧ - ٢٦ [}  óΟs9uρ Í‘÷Šr& $ tΒ ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ $ pκtJ ø‹n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. sπ u‹ÅÊ$ s)ø9$# ∩⊄∠∪ { )يا : ، يقول)٢

اة، فلم أحي ليت املوتة اليت متها يف الدنيا كانت القاضية من كل ما بعدها، والقاطعة للحي
يتمىن : قال قتادة. والقاضية موت ال حياة بعدها، يتمىن أنه مل يبعث للحساب. بعدها

 .املوت وإن مل يكن عنده يف الدنيا شيء أكره من املوت
]٢٨ [}  !$ tΒ 4 o_ øî r&  Íh_ tã ÷µ u‹Ï9$ tΒ 2 ∩⊄∇∪ { )شيئا، مل يدفع عين من عذاب اهللا)٣ . 

]٢٩ [}  y7 n= yδ  Íh_ tã ÷µ uŠÏΖ≈ sÜù= ß™ ∩⊄∪ { )ضلت عين حجيت، عن أكثر املفسرين، )٤ ،

يعين حني شهدت عليه اجلوارح : قال مقاتل. زال عين ملكي وقويت: وقال ابن زيد
 :يقول اهللا خلزنة جهنم. بالشرك

]٣٠ [}  çνρ ä‹è{ çνθ =äó sù ∩⊂⊃∪ { )امجعوا يده إىل عنقه)٥ ،. 

]٣١ [}  ¢ΟèO tΛ Ås pgø: $# çνθ =  .، أي أدخلوه اجلحيم)٦( } ∪⊆⊃∩ ¹|

]٣٢ [}  ¢ΟèO ’ Îû 7' s#Å¡ù= Å™ $ yγ ããö‘ sŒ tβθãè ö7y™ %Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è= ó™ $$ sù ∩⊂⊄∪ { )قال . ، فأدخلوه فيها)٧

يدخل : وقيل. سبعون ذراعا بذراع امللك، فيدخل يف دبره وخيرج من منخره: ابن عباس
 .يف فيه وخيرج من دبره

                                                 
 . ٢٥: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٢٧ ، ٢٦: سورة احلاقة اآليتان ) ٢(
 . ٢٨: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٢٩: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ٣٠: قة آيةسورة احلا) ٥(
 . ٣١: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ٣٢: سورة احلاقة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٢ 

]٣٤ - ٣٣ [}  …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Ÿω ßÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÉΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ Ù çt s† 4’ n?tã ÇΠ$ yè sÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# 

 .، ال يطعم املسكني يف الدنيا وال يأمر أهله بذلك)١( } ∪⊇⊃∩

 ...قوله تعاىل فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم َولَا طََعاٌم ِإلَّا ِمْن ِغْسِلٍني
]٣٥ [}  }§øŠn= sù çµ s9 tΠöθ u‹ø9$# $ uΖßγ≈ yδ ×Λ ÏΗ xq ∩⊂∈∪ { )قريب ينفعه ويشفع له)٢ ،. 

]٣٦ [}  Ÿω uρ îΠ$ yè sÛ ωÎ) ôÏΒ &,Î#ó¡Ïî ∩⊂∉∪ { )وهو صديد أهل النار مأخوذ من )٣ ،

 .هو شجر يأكله أهل النار: قال الضحاك والربيع. سل كأنه غسالة جروحهم وقروحهمالغ

]٣٧ [}  ω ÿ…ã& é#ä.ù'tƒ ω Î) tβθä↔ ÏÜ≈ sƒ ø:  ،٣٨. ، أي الكافرون)٤( } ∪∠⊃∩ #$

]٣٩ [}  Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& { )ليس كما : رد لـكـالم املشركني كأنه قال) ال( ،)٥

$  {يقول املشركون أقسم،  yϑ Î/ tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρçÅÇö6 è? ∩⊂∪ { )أي مبا ترون )٦ ،

. ا فيدخل فيه مجيع املكونات واملوجوداتأقسم باألشياء كله: قال قتادة. ومبا ال ترون
ما تبصرون ما على وجه األرض وما ال تبصرون ما : وقيل. أقسم بالدنيا واآلخرة: وقال

: اإلنس وما ال تبصرون: ما تبصرون: وقيل. ما تبصرون من األرواح: وقيل. يف بطنها
ا أظهر اهللا للمالئكة م: ما تبصرون: وقيل. النعم الظاهرة والباطنة: وقيل. املالئكة واجلن

 .واللوح والقلم، وما ال تبصرون ما استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحدا

                                                 
 . ٣٤ ، ٣٣: سورة احلاقة اآليتان ) ١(
 . ٣٥: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٣٦: سورة احلاقة آية) ٣(
 . ٣٧: سورة احلاقة آية) ٤(
 . ٣٨: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ٣٩ ، ٣٨: سورة احلاقة اآليتان ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٣ 

]٤٠ [}  …çµ ¯ΡÎ) { )يعين القرآن، )١ ،}  ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊆⊃∪ { )أي تالوة )٢ ،

 . كرمي يعين حممدارسول 

]٤٢، ٤١ [}  $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθãΖÏΒ ÷σè? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β 

tβρ ã©.x‹s? ∩⊆⊄∪ { )بالياء فيهما، ) يؤمنون، ويذكرون( رأ ابن كثري وابن عامر ويعقوب، ق)٣

قلما تأتينا، : بالتاء، وأراد بالقليل نفي إمياهنم أصال كقولك ملن ال يزور: وقرأ اآلخرون
 .وأنت تريد ال تأتينا أصال

]٤٤، ٤٣ [}  ×≅ƒ Í”∴s? ÏiΒ Éb>§‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊆⊂∪ öθ s9uρ tΑ§θ s)s? { )خترص واختلق، )٤ }  
$ oΨ ø‹n= tã { )حممد، )٥ ،}  uÙ ÷èt/ È≅ƒ Íρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ { )ى بشيء من عند نفسه، وأت)٦. 

]٤٥ [}  $ tΡõ‹s{V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑ u‹ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ { )ألخذناه وانتقمنا : صلة، جمازه) من( ، قيل)٧

وقال ابن . ، أي من قبل احلق)كنتم تأتوننا عن اليمني( :منه باليمني أي باحلق، كقوله
ألذللناه، . معناه ألخذنا بيده اليمىن، وهو مثل معناه: ة، وقيلألخذناه بالقوة والقدر: عباس

خذ بيده : وأهناه كالسلطان، إذا أراد االستخفاف ببعض من بني يديه، يقول لبعض أعوانه
 .فأقمه

                                                 
 . ٤٠:  آيةسورة احلاقة) ١(
 . ٤٠: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٤٢ ، ٤١: سورة احلاقة اآليتان ) ٣(
 . ٤٤ ، ٤٣: سورة احلاقة اآليتان ) ٤(
 . ٤٤: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ٤٤: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ٤٥: سورة احلاقة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٤ 

]٤٦ [}  §ΝèO $ uΖ÷è sÜs)s9 çµ ÷ΖÏΒ tÏ?uθ ø9$# ∩⊆∉∪ { )أي نياط القلب، وهو : س، قال ابن عبا)١

هو عرق جيري يف الظهر : وقيل. احلبل الذي يف الظهر: وقال جماهد. قول أكثر املفسرين
 .حىت يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه

]٤٧ [}  $ yϑ sù Οä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& çµ ÷Ζtã t Ì“ Éf≈ym ∩⊆∠∪ { )ني حيجزوننا عن ، مانع)٢

أن حممدا ال يتكلف الكذب ألجلكم، مع علمه بأنه لو تكلمه لعاقبناه، : عقوبته، واملعىن
t  {: وال يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه، وإمنا قال Ì“ Éf≈ym ∩⊆∠∪ { )باجلمع وهو فعل )٣ 

Ÿω ä−ÌhxçΡ š  {: واحد ردا على معناه كقوله ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 { )٤(. 

]٤٨ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )يعين القرآن، )٥ ،}  ×ο tÏ.õ‹tFs9 tÉ)−G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ { )أي لعظة ملن )٦ ،

 .اتقى عقاب اهللا

]٥٠، ٤٩ [}  $ ¯ΡÎ)uρ ÞΟn= ÷è uΖs9 ¨β r& Οä3ΖÏΒ tÎ/Éj‹s3•Β ∩⊆∪ …çµ ¯ΡÎ)uρ îο uô£ys s9 ’n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# 

 .، يوم القيامة يندمون على ترك اإلميان به)٧( } ∪⊂∋∩

]٥١ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ ‘,y⇔s9 ÈÉ)u‹ø9$# ∩∈⊇∪ { )أضافه إىل نفسه الختالف اللفظني)٨ ،. 

]٥٢ [}  ôx Îm7|¡sù ËΛôœ $$ Î/ y7 În/u‘ ÉΟ‹ Ïàyè ø9$# ∩∈⊄∪ { )٩(. 
                                                 

 . ٤٦: سورة احلاقة آية) ١(
 . ٤٧: سورة احلاقة آية) ٢(
 . ٤٧: يةسورة احلاقة آ) ٣(
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية) ٤(
 . ٤٨: سورة احلاقة آية) ٥(
 . ٤٨: سورة احلاقة آية) ٦(
 . ٥٠ ، ٤٩: سورة احلاقة اآليتان ) ٧(
 . ٥١: سورة احلاقة آية) ٨(
 . ٥٢: سورة احلاقة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٥ 

 سورة املعارج) ٧٠(
 ...قوله تعاىل َسأَلَ َساِئلٌ بعذاب واقع

] ١ [}  tΑr'y™ 7≅ Í← !$ y™ { )بغري مهز وقرأ اآلخرون) سال( ، قرأ أهل املدينة والشام)١ :

سال : هو لغة يف السؤال، يقال:  قيلباهلمز، فمن مهز فهو من السؤال، ومن قرأ بغري مهز
هو من السيل، وسال واد من أودية جهنم، يروى ذلك : يسال مثل خاف خياف، وقيل

  {: واختلفوا يف الباء يف قوله. عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، واألول أصح
5># x‹yè Î/ { )ولهكق) عن( هي مبعىن: ، قيل)٢ :}  ö≅ t↔ ó¡sù Ïµ Î/ #ZÎ6 yz ∩∈∪ { )أي عنه )٣ 

، نازل كائن على من )٤( } ∪⊆∩ 8ìÏ%#uρ  {خبريا، ومعىن اآلية سأل سائل عن عذاب، 

 .ملن ذلك العذابيرتل، و

t  {: فقال اهللا مبينا جميبا لذلك السائل] ٢[ ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 { )وذلك أن أهل مكة ملا )٥ ،

من أهل العذاب؟ وملن هو؟ سلوا عنه حممدا :  بالعذاب قال بعضهم لبعض خوفهم النيب
←tΑr'y™ 7≅Í  {: فسألوه فأنزل اهللا !$ y™ 5># x‹yè Î/ 8ìÏ%#uρ ∩⊇∪ t ÌÏ≈ x6ù= Ïj9 { )أي هو للكافرين، )٦ 

دعا داع وسأل سائل عذابا واقعا : التاء صلة ومعىن اآلية: وقيل. هذا قول احلسن وقتادة
م مبعىن على، وهو النضر بن احلارث حيث دعا على نفسه للكافرين أي على الكافرين، الال

                                                 
 . ١: سورة املعارج آية) ١(
 . ١: سورة املعارج آية) ٢(
 . ٥٩: سورة الفرقان آية) ٣(
 . ١: سورة املعارج آية) ٤(
 . ٢: سورة املعارج آية) ٥(
 . ٢ ، ١: سورة املعارج اآليتان ) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٦ 

اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك، اآلية، فرتل به ما سأل يوم : وسأل العذاب، فقال
øŠs9 …çµ§{  {. وهذا قول ابن عباس وجماهد. بدر فقتل صربا s9 ÓìÏù# yŠ ∩⊄∪ { )١(. 

]٣ [}  š∅ ÏiΒ «!$# { )أي بعذاب من اهللا، )٢ ،}  “ ÏŒ Æl Í‘$ yèyϑ ø9$# ∩⊂∪ { )قال )٣ ،

وقال سعيد بن . أي ذي السماوات، مساها معارج ألن املالئكة تعرج فيها: ابن عباس
 .ي الفواضل والنعم، ومعارج املالئكةذ: وقال قتادة. ذي الدرجات: جبري

]٤ [}  ßl ã÷è s? èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ { )يعين جربيل عليه السالم، )٤ ،}  Ïµ ø‹s9Î) { )٥( 
†  {  أي إىل اهللا Îû 5Θöθ tƒ tβ% x. …çν â‘# y‰ø)ÏΒ tÅ¡÷Η s~ y#ø9r& 7πuΖy™ ∩⊆∪ { )من سين الدنيا)٦ ، .

وأراد أن موقفهم .  هو يوم القيامة:وقال احلسن أيضا. هو يوم القيامة: قال عكرمة وقتادة
معناه لو ويل : وقيل. للحساب حىت يفصل بني الناس مخسون ألف سنة من سين الدنيا

وهذا معىن قول . حماسبة العباد يف ذلك اليوم غري اهللا مل يفرغ منه يف مخسني ألف سنة
 .عطاء عن ابن عباس ومقاتل

]٥ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù #Zö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ ∩∈∪ { )يا حمـمد على تكذيبهم، وهذا قبل أن )٧ ،

 .يؤمر بالقتال

]٧، ٦ [}  öΝåκ̈ΞÎ) …çµ tΡ÷ρ ttƒ #Y‰‹Ïè t/ ∩∉∪ { )يعين العذاب، )١ ،}  çµ1 ttΡuρ $ Y7ƒ Ìs% ∩∠∪ { )٢( ،

 .ن ما هو آت قريب وهو يوم القيامةأل

                                                 
 . ٢: سورة املعارج آية) ١(
 . ٣: سورة املعارج آية) ٢(
 . ٣: سورة املعارج آية) ٣(
 . ٤: سورة املعارج آية) ٤(
 . ٤: سورة املعارج آية) ٥(
 . ٤: سورة املعارج آية) ٦(
 . ٥: رج آيةسورة املعا) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٧ 

]٨ [}  tΠöθ tƒ ãβθ ä3s? â!$ yϑ ¡¡9$# È≅ôγ çRùQ$$ x. ∩∇∪ { )كالفضة . وقال احلسن. ، كعكر الزيت)٣

 .إذا أذيبت

]٩ [}  ãβθ ä3s?uρ ãΑ$ t6 Ågø: $# Çôγ Ïè ø9$% x. ∩∪ { )وال يقال . ، كـالـصـوف املصبوغ)٤

 .كالصوف املنفوش: وقال مقاتل. عهن إال للمصبوغ

]١٠ [}  Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡o„ íΟŠ ÏΗ xq $ VϑŠÏΗ xq ∩⊇⊃∪ { )بضم ) ال يسأل( ، قرأ البزي عن ابن كثري)٥

بفتح الياء، : أين محيمك؟ وقرأ اآلخرون: ال لهالياء أي ال يسأل محيم عن محيم، أي ال يق
 .أي ال يسأل قريب قريبا لشغله بشأن نفسه

 ...قوله تعاىل ُيَبصَُّروَنُهْم َيَودُّ الُْمْجِرُم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه
]١١ [}  öΝåκtΞρ ç¢Çt7ãƒ 4 { )يروهنم وليس يف القيامة خملوق إال وهو نصب عني )٦ ،

صاحبه من اجلن واإلنس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته فال يسأله، ويبصر محيمه فال 
. يتعارفون ساعة من النهار مث ال يتعارفون بعده: قال ابن عباس. يكلمه الشتغاله بنفسه

م أي يعرف احلميم محيمه حىت يعرفه، ومع ذلك ال يسأله عن يبصروهنم يعرفوهن: وقيل
Šuθ–  { .شأنه لشغله بنفسه tƒ ãΠÌôf ßϑ ø9$# { )يتمىن املشرك، )٧ ،}  öθ s9 “ Ï‰tFøtƒ ôÏΒ É># x‹tã 

¥‹Í×ÏΒ öθ tƒ ÏµŠ Ï⊥ t6 Î/ ∩⊇⊇∪ { )٨(. 

                                                                                                                                            
 . ٦: سورة املعارج آية) ١(
 . ٧: سورة املعارج آية) ٢(
 . ٨: سورة املعارج آية) ٣(
 . ٩: سورة املعارج آية) ٤(
 . ١٠: سورة املعارج آية) ٥(
 . ١١: سورة املعارج آية) ٦(
 . ١١: سورة املعارج آية) ٧(
 . ١١: سورة املعارج آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٨ 

]١٣ - ١٢ [}  Ïµ ÏG t6 Ås≈ |¹ uρ ÏµŠ Åz r&uρ ∩⊇⊄∪ Ïµ ÏG n=ŠÅÁ sùuρ { )عشريته اليت فصل منهم)١ ، .

  {.  أقربائه األقربني:وقال غريه. قبيلته: وقال جماهد ÉL ©9$# Ïµƒ Èθ ø↔ è? ∩⊇⊂∪ { )أي تضمه )٢ ،

 .ويأوي إليها

]١٤ [}  tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd §ΝèO ÏµŠÉfΖãƒ ∩⊇⊆∪ { )عا، ـ، يود لو يفتدي هبم مجي)٣

}  §ΝèO ÏµŠ ÉfΖãƒ ∩⊇⊆∪ { )ذلك الفداء من عذاب اهللا)٤ ،. 

]١٥ [}  Hξ x. ( { )الـقـدأ فـيء، مث ابتـ، ال ينجيه من عذاب اهللا ش)٥ :}  
$ pκ̈ΞÎ) 4‘sàs9 ∩⊇∈∪ { )هي الدركة الثانية، مسيت بذلك : وقيل. ، وهي اسم من أمساء جهنم)٦

 .ألهنا تتلظى أي تتلهب

]١٦ [}  Zπ tã# ¨“ tΡ 3“ uθ ¤±= Ïj9 ∩⊇∉∪ { )اليدان، والرجالن، واألطراف:  وهي األطراف)٧ .

: قال مقاتل. لحم دون العظامال: وروى إبراهيم بن املهاجر عنه. جللود الرأس: وقال جماهد
ترتع اجللد واللحم عن : وقال الضحاك. ترتع النار األطراف فال تترك حلما وال جلدا

 .العظام

]١٧ [} (#θ ãã ô‰s?{ )ها، ـ، النار إىل نفس)٨}  ôtΒ tt/÷Šr& { )ان، ـلى اإلميـ، ع)١

}  4’̄< uθ s?uρ ∩⊇∠∪ { )قال ابن . ، عن احلق فتقول إيل يا مشرك، إيل يا منافق، إيل إيل)٢
                                                 

 . ١٣ ، ١٢: سورة املعارج اآليتان ) ١(
 . ١٣: سورة املعارج آية) ٢(
 . ١٤: سورة املعارج آية) ٣(
 . ١٤: سورة املعارج آية) ٤(
 . ١٥: سورة املعارج آية) ٥(
 . ١٥: سورة املعارج آية) ٦(
 . ١٦: سورة املعارج آية) ٧(
 . ١٧: سورة املعارج آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٣٩ 

تدعو الكافرين واملنافقني بأمسائهم بلسان فصيح مث تلتقطهم كما يلتقط الطري : عباس
 .احلب

]١٨ [}  yìuΗ sd uρ { )أي مجع املال، )٣ ،}  # tç÷ρ r'sù ∩⊇∇∪ { )أمسكه يف الوعاء ومل )٤ ،

 .يؤد حق اهللا منه

]١٩ [}  * ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# t,Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇∪ { )ابن ، روى السدي عن أيب صاحل عن)٥ 

وقال . شحيحا: وقال سعيد بن جبري. اهللوع احلريص على ما ال حيل له: عباس قال
ضيق : وقال مقاتل. جزوعا: وقال قتادة. خبيال: وقال الضحاك واحلسن. ضجورا: عكرمة
 .تفسريه ما بعده: وقال عطية عن ابن عباس. شدة احلرص، وقلة الصرب. واهللع. القلب

sŒÎ) çµ#  {: وهو قوله] ٢١ ،٢٠[ ¡¡tΒ •¤³9$# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ #sŒÎ)uρ çµ ¡¡tΒ çösƒ ø: $# $ ¸ãθãΖtΒ 

 .، يعين إذا أصابه الفقر مل يصرب، وإذا أصابه املال مل ينفق)٦( } ∪⊆⊅∩

ω  {: مث استثىن فقال] ٢٢[ Î) t,Íj#|Á ßϑø9$# ∩⊄⊄∪ { )استثىن اجلمع من الواحد ألن )٧ ،

 .اإلنسان يف معىن اجلمع

]٢٣ [}  t Ï% ©!$# öΝèδ 4’ n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθßϑ Í← !#yŠ ∩⊄⊂∪ { )يقيموهنا يف أوقاهتا يعين . )٨

 .الفرائض

                                                                                                                                            
 . ١٧: سورة املعارج آية) ١(
 . ١٧: سورة املعارج آية) ٢(
 . ١٨:  املعارج آيةسورة) ٣(
 . ١٨: سورة املعارج آية) ٤(
 . ١٩: سورة املعارج آية) ٥(
 . ٢١ ، ٢٠: سورة املعارج اآليتان ) ٦(
 . ٢٢: سورة املعارج آية) ٧(
 . ٢٣: سورة املعارج آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٠ 

 ... َوالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ِللسَّاِئِل َوالَْمْحُروِمقوله تعاىل
]٣٣ -٢٤ [}  š É‹©9$#uρ þ’ Îû öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& A,ym ×Πθè= ÷è ¨Β ∩⊄⊆∪ È≅ Í←!$ ¡¡= Ïj9 ÏΘρ ãós yϑ ø9$#uρ ∩⊄∈∪ t Ï% ©!$#uρ 

tβθ è%Ïd‰|Á ãƒ ÏΘöθ u‹Î/ È Ïd‰9$# ∩⊄∉∪ t Ï% ©!$#uρ Νèδ ôÏiΒ É># x‹tã ΝÍκÍh5u‘ tβθ à)Ïô±•Β ∩⊄∠∪ ¨βÎ) z># x‹tã öΝÍκÍh5u‘ çöxî 

5βθãΒ ù'tΒ ∩⊄∇∪ t Ï% ©!$#uρ ö/ãφ öΝÎγ Å_ρ ãàÏ9 tβθ ÝàÏ≈ ym ∩⊄∪ ω Î) #’ n?tã óΟÎγ Å_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ̈ΞÎ* sù 

çöxî tÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u!#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ç/èφ tβρßŠ$ yè ø9$# ∩⊂⊇∪ t Ï% ©!$#uρ öΛèε öΝÍκÉJ≈ oΨ≈tΒ L{ ôΜ Ïδ Ï‰ôγ tã uρ 

tβθ ãã≡u‘ ∩⊂⊄∪ t Ï% ©!$#uρ Νèδ öΝÍκÌE≡y‰≈ pκy¶ Î/ tβθßϑ Í← !$ s% ∩⊂⊂∪ { )أي يقومون فيها باحلق وال يكتموهنا )١ 

 .وال يغريوهنا

]٣٥ - ٣٤ [}  t Ï% ©!$#uρ öΛèε 4’n?tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθÝàÏù$ pt ä† ∩⊂⊆∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ’Îû ;M≈̈Ζy_ tβθãΒ tõ3•Β 

∩⊂∈∪ { )٢(. 

]٣٦ [}  ÉΑ$ yϑ sù š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )أي فما بال الذين كفروا، كقوله)٣ ، :}  $ yϑ sù 

öΝçλm; Çtã Íο tÏ.õ‹−G9$# tÅÊ Ì÷è ãΒ ∩⊆∪ { )٤( ،}  y7 n= t7Ï% tÏè ÏÜôγ ãΒ ∩⊂∉∪ { )مسرعني مقبلني )٥ ،

نزلت يف مجاعة من الكفار كانوا إليك مادي أعناقهم ومدميي النظر إليك متطلعني حنوك، 
: - تعاىل - يستمعون كالمه ويستهزئون به ويكذبونه، فقال اهللا  جيتمعون حول النيب

 .ما هلم ينظرون إليك وجيلسون عندك وهم ال ينتفعون مبا يستمعون

]٣٧ [}  Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# t Ì“ Ïã ∩⊂∠∪ { )حلقا وفرقا)٦ ،. 

                                                 
 . ٣٣ : ٢٤سورة املعارج اآليات من ) ١(
 . ٣٥ ، ٣٤: سورة املعارج اآليتان ) ٢(
 . ٣٦: يةسورة املعارج آ) ٣(
 . ٤٩: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٣٦: سورة املعارج آية) ٥(
 . ٣٧: سورة املعارج آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤١ 

]٣٨ [}  ßìyϑ ôÜtƒ r& ‘≅ à2 <› Íö∆$# öΝåκ÷]ÏiΒ β r& Ÿ≅ yz ô‰ãƒ sπ ¨Ζy_ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩⊂∇∪ { )قال ابن عباس)١ ، :

ا وقد معناه أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنيت كما يدخلها املسلمون ويتنعم فيه
 كذب نيب؟

]٣٩ [}  Hξ x. ( { )الـ، ال يدخلها، مث ابتدأ فق)٢ :}  $ ¯ΡÎ) Νßγ≈ oΨø)n= s{ $ £ϑÏiΒ šχθ ßϑ n=ôè tƒ 

∩⊂∪ { )على أهنم خلقوا من أصل ، أي من نطفة مث من علقة مث من مضغة، نبه الناس)٣ 

 .واحد وإمنا يتفاضلون ويستوجبون اجلنة باإلميان والطاعة

]٤١ - ٤٠ [}  Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& Éb>tÎ/ É−Ì≈ t±pRùQ$# É> Ì≈ tó pRùQ$#uρ { )يعين مشرق كل يوم من )٤ ،

$  {السنة ومغربه،  ¯ΡÎ) tβρâ‘ Ï‰≈ s)s9 ∩⊆⊃∪ #’n?tã β r& tΑÏd‰t7œΡ #Zöyz ÷Λàι÷Ψ ÏiΒ { )على أن خنلق أمثل )٥ ،

$  {منهم وأطوع هللا،  tΒ uρ ßøt wΥ tÏ%θ ç6 ó¡yϑ Î/ ∩⊆⊇∪ { )٦(. 

]٤٢ [}  óΟèδ ö‘ x‹sù (#θ àÊθ èƒ s† { )فـي باطلهم، )٧ ،}  (#θ ç7yè ù= tƒ uρ { )يف دنياهم، )٨ ،

}  4 ®L ym (#θà)≈ n= ãƒ Þ/ßStΒ öθ tƒ “ Ï% ©!$# tβρß‰tãθ ãƒ ∩⊆⊄∪ { )نسختها آية القتال)٩ ،. 

]٤٣ [}  tΠöθ tƒ tβθ ã_ ãøƒ s† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# { )أي القبور، )١ ،}  % Yæ# uÅ  { )إىل )٢ ،

)öΝåκ̈Ξr  {إجابة الداعي،  x. 4’ n< Î) 5=ÝÁ çΡ { )بضم النون ) نصب(  قرأ ابن عامر وحفص)٣
                                                 

 . ٣٨: سورة املعارج آية) ١(
 . ٣٩: سورة املعارج آية) ٢(
 . ٣٩: سورة املعارج آية) ٣(
 . ٤٠: سورة املعارج آية) ٤(
 . ٤١ ، ٤٠: سورة املعارج اآليتان ) ٥(
 . ٤١: سورة املعارج آية) ٦(
 . ٤٢: سورة املعارج آية) ٧(
 . ٤٢: سورة املعارج آية) ٨(
 . ٤٢: سورة املعارج آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٢ 

: بفتح النون وسكون الصاد، يعنون إىل شيء منصوب، يقال: والصاد، وقرأ اآلخرون
: ومن قرأ بالضم قال مقاتل والكسائي. إىل علم ودراية: وقال الكليب. فالن نصب عيين

يسرعون إليها أيهم : قال احلسن. يعين إىل أوثاهنم اليت كانوا يـعبدوهنا من دون اهللا
tβθ  {يستلمها أوال  àÒÏùθ ãƒ ∩⊆⊂∪ { )أي يسرعون)٤ ،. 

]٤٤ [}  ºπ yè Ï±≈ yz { )صعة ، ذليلة خا)٥}  óΟèδ ã≈ |Á ö/r& öΝßγ à)yδ ös? ×' ©!ÏŒ 4 { )يغشاهم )٦ ،

y7  {هوان،  Ï9≡sŒ ãΠöθ u‹ø9$# “ Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβρ ß‰tãθãƒ ∩⊆⊆∪ { )يعين يوم القيامة)٧ ،. 

                                                                                                                                            
 . ٤٣: سورة املعارج آية) ١(
 . ٤٣: سورة املعارج آية) ٢(
 . ٤٣: سورة املعارج آية) ٣(
 . ٤٣: سورة املعارج آية) ٤(
 . ٤٤: سورة املعارج آية) ٥(
 . ٤٤: سورة املعارج آية) ٦(
 . ٤٤:  املعارج آيةسورة) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٣ 

 سورة نوح) ٧١(
 ...قوله تعاىل ِإنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا ِإلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك

] ١ [}  !$ ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& %·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿÏµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘ É‹Ρr& y7 tΒöθ s% { )بأن أنذر قومك، )١ ،}  ÏΒ 

È≅ ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ { )إنا أرسلناه لينذرهم بالعذاب إن مل يؤمنوا: ، املعىن)٢. 

]٢ [}  tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ö/ä3s9 Öƒ É‹tΡ îÎ7•Β ∩⊄∪ { )أنذركم وأبني لكم)٣ ،. 

]٤ - ٣ [}  Èβr& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# çνθà)¨?$#uρ Èβθ ãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ öÏøó tƒ /ä3s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ { )من( ،)٤ (

يعين ما سلف من ذنوبكـم إىل وقت اإلميان، وذلك : وقيل. صلة أي يغفر لكم دنوبكم
öΝä.ö½jz  {بعض ذنوهبم،  xσãƒ uρ #’n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )أن يعافيكم إىل منتهى آجاهلم فال )٥ ،

β¨  {يعاقبكـم،  Î) Ÿ≅ y_ r& «!$# #sŒÎ) u!% y` Ÿω ã̈z xσãƒ ( öθ s9 óΟçFΖä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊆∪ { )يقول آمنوا )٦ ،

 .قبل املوت، تسلموا من العذاب، فإن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر وال ميكنكم اإلميان

]٦ - ٥ [}  tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) ßNöθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξø‹s9 #Y‘$ yγ tΡuρ ∩∈∪ öΝn= sù óΟèδ ÷ŠÌ“ tƒ ü“ Ï!% tæßŠ ω Î) #Y‘# tÏù 

 .، نفارا وإدبارا عن اإلميان واحلق)٧( } ∪∌∩

]٧ [}  ’ÎoΤÎ)uρ $ yϑ ¯= à2 öΝßγ è?öθ tã yŠ { )ان بك، ، إىل اإلمي)١}  tÏøó tG Ï9 óΟßγ s9 (#þθ è= yè y_ ÷Λàιyè Î6≈ |¹ r& 

þ’ Îû öΝÍκÍΞ#sŒ# u { )لئال يسمعوا دعويت، )٢ ،}  (#öθ t±øó tG ó™$#uρ öΝåκu5$ uŠÏO { )غطوا هبا وجوههم )٣ ،

                                                 
 . ١: سورة نوح آية) ١(
 . ١: سورة نوح آية) ٢(
 . ٢: سورة نوح آية) ٣(
 . ٤ ، ٣: سورة نوح اآليتان ) ٤(
 . ٤: سورة نوح آية) ٥(
 . ٤: سورة نوح آية) ٦(
 . ٦ ، ٥: سورة نوح اآليتان ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٤ 

ρ#)  {لئال يروين،  •|Àr&uρ { )على كفرهم، )٤ ،}  (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ { )عن اإلميان بك، )٥ ،

}  #Y‘$ t6 õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ { )٦(. 

]٨ [}  ¢ΟèO ’ÎoΤÎ) öΝåκèEöθ tã yŠ #Y‘$ yγ Å_ ∩∇∪ { )بأعلى : قال ابن عباس. بالدعاء: ، معلنا)٧

 .صويت

]٩ [}  §ΝèO þ’ ÎoΤÎ) àMΖn= ôã r& öΝçλm; { )أي كررت الدعاء معلنا، )٨ ،}  ßNö‘ uó r&uρ öΝçλm; #Y‘# uó Î) 

∩∪ { )يريد الرجل بعد الرجل، أكلمه سرا بيين وبينه، أدعوه إىل : ، قال ابن عباس)٩

 .عبادتك وتوحيدك
قوله تعاىل ُيْرِسِل السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدكُْم ِبأَْمَواٍل َوَبِنَني َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت 

 ...كُْم أَْنَهاًراَوَيْجَعلْ لَ
]١١ - ١٠ [}  àMù= à)sù (#ρãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ̄ΡÎ) šχ% x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™öãƒ u!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ 

#Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ { )ن قوم نوح ملا كذبوه زمانا طويال حبس اهللا عنهم املطر ، وذلك أ)١٠

وأعقم أرحام نسائهم أربعني سنة، فهلكت أوالدهـم وأمواهلم ومواشيهم، فقال هلم 

                                                                                                                                            
 . ٧: سورة نوح آية) ١(
 . ٧: سورة نوح آية) ٢(
 . ٧: سورة نوح آية) ٣(
 . ٧: سورة نوح آية) ٤(
 . ٧: سورة نوح آية) ٥(
 . ٧: سورة نوح آية) ٦(
 . ٨: سورة نوح آية) ٧(
 . ٩: سورة نوح آية) ٨(
 . ٩: سورة نوح آية) ٩(
 . ١١ ، ١٠: سورة نوح اآليتان ) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٥ 

استغفروا ربكم من الشرك، أي استدعوا املغفرة بالتوحيد، يرسل السماء عليكم : نوح
 .مدرارا

]١٣ ،١٢ [}  /ä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ tÏΖt/ uρ { )يكثر أموالكم وأوالدكم : ، قال عطاء)١

}  ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β ö/ä3s9 Ÿω tβθ ã_ös? ¬! #Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ { )قال ابن )٢ ،

ما لكم ال تعظمون اهللا حق : وقال سعيد بن جبري. ال ترون هللا عظمة: عباس وجماهد
العفة، . مبعىن اخلوف، والوقار: والرجاء. ال ختافون اهللا حق عظمته: وقال الكليب. عظمته

قال . ال تعرفون هللا حقا وال تشكرون له نعمة: احلسن: قال. سم من التوقري وهو التعظيما
 .ما لكم ال ترجون يف عبادة اهللا أن يثيبكم على توقريكـم إياه خريا: ابن كيسان

]١٤ [}  ô‰s% uρ ö/ä3s)n= s{ #·‘# uθ ôÛr& ∩⊇⊆∪ { )د حال نطفة مث علقة مث ، تارات، حال بع)٣

 .مضغة إىل متام اخللق

]١٥ [}  óΟs9r& (#÷ρ ts? y#ø‹x. t,n= y{ ª!$# yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ tyϑ s)ø9$# £Íκ Ïù 

#Y‘θ çΡ { )أتيت بين متيم وإمنا أتى : يعين يف السماء الدنيا، كـما يقال:  قال احلسن)٤

 .بعضهم، وفالن متوار يف دور بين فالن وهو يف دار واحدة

]١٦ [}  Ÿ≅ yè y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`# uÅ  ∩⊇∉∪ { )ا مضيئا، مصباح)٥. 

                                                 
 . ١٢: سورة نوح آية) ١(
 . ١٣ ، ١٢: سورة نوح اآليتان ) ٢(
 . ١٤: سورة نوح آية) ٣(
 . ١٦ ، ١٥: ح اآليتان سورة نو) ٤(
 . ١٦: سورة نوح آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٦ 

]١٧ [}  ª!$#uρ /ä3tFu; /Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ { )أراد مبدأ خلق أيب البشر آدم خلقه )١ 

: اسم جعل يف موضع املصدر أي نباتا قال اخلليل) نباتا( :من األرض، والناس ولده، قوله
 .اتاأنبتكم فنبتم نب: جمازه

]١٨ [}  §ΝèO ö/ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ Ïù { )بـعـد الـمـوت، )٢ ،}  öΝà6ã_ Ìøƒ ä† uρ { )٣( 
%  {منها يوم البعث أحياء  [`# t÷z Î) ∩⊇∇∪ { )٤(. 

]١٩ [}  ª!$#uρ Ÿ≅ yè y_ â/ä3s9 uÚö‘ F{$# $ WÛ$ |¡Î0 ∩⊇∪ { )فرشها وبسطها لكم)٥ ،. 

]٢٠ [}  (#θ ä3è= ó¡tFÏj9 $ pκ÷]ÏΒ Wξç7ß™ %[`$ y∨Ïù ∩⊄⊃∪ { )رقا واسعة، ط)٦. 

]٢١ [}  tΑ$ s% ÓyθçΡ Éb>§‘ öΝåκ̈ΞÎ) ’ÎΤöθ |Á tã { )يعين مل جييبوا دعويت، )٧ ،}  (#θ ãè t7¨?$#uρ tΒ 

óΟ©9 çν ÷ŠÌ“ tƒ …çµ ä9$ tΒ ÿ…çν à$ s!uρ uρ ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩⊄⊇∪ { )يعين اتبع السفلة والفقراء القادة والرؤساء )٨ 

 .الذين هم مل يزدهم كثرة املال والولد إال ضالال يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة

]٢٢ [}  (#ρ ãs3tΒ uρ #[õ3tΒ #Y‘$ ¬7à2 ∩⊄⊄∪ { )كبري وكبار، : ، أي كبريا عظيما، يقال)٩

أمر عجيب : بالتخفيف، وكبار بالتشديد، شدد املبالغة، كلها مبعىن واحد كما يقال
. قالوا قوال عظيما: قال ابن عباس. وعجاب بالتشديد أشد يف املبالغة، واختلفوا يف مكرهم

                                                 
 . ١٧: سورة نوح آية) ١(
 . ١٨: سورة نوح آية) ٢(
 . ١٨: سورة نوح آية) ٣(
 . ١٨: سورة نوح آية) ٤(
 . ١٩: سورة نوح آية) ٥(
 . ٢٠: سورة نوح آية) ٦(
 . ٢١: سورة نوح آية) ٧(
 . ٢١: سورة نوح آية) ٨(
 . ٢٢: سورة نوح آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٧ 

منع الرؤساء أتباعهم عن اإلميان بنوح . وقيل. افتروا على اهللا وكذبوا رسله: قال الضحاك
 .وحرشوهم على قتله

]٢٣ [}  (#θ ä9$ s% uρ { )هلم، )١ }  Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u { )أي عبادهتا )٢ }  Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? 

#tŠuρ { )قرأ أهل املدينة بضم الواو والباقون بفتحها، )٣ }  Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ 

#Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )هذه أمساء قوم صاحلني كانوا بني : قال حممد بن كعب.  هذه أمساء آهلتهم)٤

آدم ونوح، فلما ماتوا كان هلم أتباع يقتدون هبم ويأخذون بعدهم مأخذهم يف العبادة 
لو صورمت صورهم كان أنشط لكـم وأشوق إىل العبادة، : م إبليس وقال هلمفجاءه

إن الذين من قبلكـم كانوا يعبدوهنم : ففعلوا مث نشأ قوم بعدهم فقال هلم إبليس
فعبدوهم، فابتداء عبادة األوثان كان من ذلك ومسيت تلك الصور هبذه األمساء ألهنم 

 .صوروها على صور أولئك القوم من املسلمني

]٢٤ [}  ô‰s% uρ (#θ = |Ê r& #ZÏWx. ( { )اس ـام كثري من النـ، أي ضل بسبب األصن)٥

= }  Éb>u‘ £åκ̈ΞÎ) zù كقوله n= ôÊ r& #ZÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( { )أضل كرباؤهم : ، وقال مقاتل)٦

Ÿω  {. كثريا من الناس uρ ÏŠÌ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) Wξ≈n= |Ê ∩⊄⊆∪ { )هذا دعاء عليهم بعدما أعلم )٧ ،

                                                 
 . ٢٣: سورة نوح آية) ١(
 . ٢٣: سورة نوح آية) ٢(
 . ٢٣: سورة نوح آية) ٣(
 . ٢٣: سورة نوح آية) ٤(
 . ٢٤: سورة نوح آية) ٥(
 . ٣٦: سورة إبراهيم آية) ٦(
 . ٢٤: سورة نوح آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٨ 

çµ…  {: ولهاهللا نوحا أهنم ال يؤمنون، وهو ق ¯Ρr& s9 š∅ ÏΒ ÷σãƒ ÏΒ y7 ÏΒöθ s% ω Î) tΒ ô‰s% 

ztΒ#u { )١(. 

]٢٥ [}  $ £ϑ ÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ÏÜyz { )صلة، وقرأ أبو ) وما( ، أي من خطيئاهتم،)٢

θ#)  {وكالمها مجع خطيئة، ) خطاياهم( عمرو è% Íøîé& { )بالطوفان، )٣ ،}  (#θè= Åz ÷Šé'sù 

#Y‘$ tΡ { )هي يف حالة واحدة يف الدنيا يغرقون من جانب وحيترقون من : ، قال الضحاك)٤

=óΟn  {فأدخلوا نارا يف اآلخرة، : جانب، وقال مقاتل sù (#ρß‰Ågs† Μçλm; ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# #Y‘$ |ÁΡr& 

 .، مل جيدوا أحدا مينعهم من عذاب اهللا الواحد القهار)٥( } ∪∋⊅∩

]٢٦ [}  tΑ$ s% uρ Óyθ çΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ t ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ −ƒ yŠ ∩⊄∉∪ { )أحدا )٦ ،

إن أصله من الدار أي نازل : يدور يف األرض فيذهب وجييء من الدوران، وقال القتييب
 .دار

]٢٧ [}  y7 ¨ΡÎ) β Î) öΝèδö‘ x‹s? (#θ = ÅÒ ãƒ š‚ yŠ$ t6 Ïã { )باس والكليب ومقاتل قال ابن ع)٧ :

احذر هذا فإنه كذاب وإن أيب حذرنيه فيموت : كان الرجل ينطلق بابنه إىل نوح فيقول
Ÿω  {الكبري وينشأ الصغري عليه،  uρ (#ÿρ à$ Î#tƒ ω Î) #\Å_$ sù #Y‘$ ¤Ÿ2 ∩⊄∠∪ { )د بن ، قال حمم)٨

                                                 
 . ٣٦: سورة هود آية) ١(
 . ٢٥: سورة نوح آية) ٢(
 . ٢٥: سورة نوح آية) ٣(
 . ٢٥: سورة نوح آية) ٤(
 . ٢٥:  سورة نوح آية)٥(
 . ٢٦: سورة نوح آية) ٦(
 . ٢٧: سورة نوح آية) ٧(
 . ٢٧: سورة نوح آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٤٩ 

إمنا قال نوح هذا حني أخرج اهللا كل مؤمن من أصالهبم : كعب ومقاتل والربيع وغريهم
. وأرحام نسائهم، وأعقم أرحام نسائهم وأيبس أصالب رجاهلم قبل العذاب بأربعني سنة

سبعني سنة، وأخرب اهللا نوحا أهنم ال يؤمنون وال يلدون مؤمنا فحينئذ دعا عليهم : وقيل
 .، وأهلكهم كلهمفأجاب اهللا دعاءه

]٢٨ [}  Éb> §‘ öÏøî $# ’ Í< £“ t$ Î!≡uθ Ï9uρ { )واسم أبيه ملك بن متوشلخ واسم أمه مسحاء )١ ،

yϑ  {بنت أنوش وكانا مؤمنني،  Ï9uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠt/ { )داري )٢ ،}  $ YΖÏΒ ÷σãΒ { )وقال )٣ ،

tÏΖÏΒ  {. سفينيت: وقيل. مسجـدي: الضحاك والكليب ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ { )هذا )٤ ،

Ÿω  {عام يف كل من آمن باهللا ومالئكته وصدق الرسل،  uρ ÏŠÌ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9$# ω Î) #I‘$ t7s? 

 .، هالكا ودمارا فاستجاب اهللا دعاءه فأهلكهم)٥( } ∪∇⊅∩

                                                 
 . ٢٨: سورة نوح آية) ١(
 . ٢٨: سورة نوح آية) ٢(
 . ٢٨: سورة نوح آية) ٣(
 . ٢٨: سورة نوح آية) ٤(
 . ٢٨: سورة نوح آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٠ 

 سورة اجلن) ٧٢(
 ...قوله تعاىل قُلْ أُوِحَي ِإلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ِمَن الِْجنِّ فَقَالُوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا

] ١ [}  ö≅è% z Çrρé& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρr& yìyϑ tG ó™ $# ÖxtΡ zÏiΒ ÇdÅgø: .  وكانوا تسعة من جن نصيبني)١( } #$

  {.  ذكرنا خربهم يف سورة األحقاف سبعة، استمعوا قراءة النيب: وقيل
(#þθ ä9$ s)sù { )ملا رجعوا إىل قومهم، )٢ ،}  $ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ#uöè% $ Y7pgx” ∩⊇∪ { )قال ابن عباس)٣  :

 .بليغا أي قرآنا ذا عجب يعجب منه لبالغته

]٢ [}  ü“ Ï‰öκu‰ ’ n< Î) Ï‰ô© ”9$# { )يدعو إىل الصواب من التوحيد واإلميان، )٤ }  $̈ΖtΒ$ t↔ sù 

Ïµ Î/ ( s9uρ x8Îô³Σ !$ uΖÎn/tÎ/ #Y‰tnr& ∩⊄∪ { )٥( 

]٣ [}  …çµ̄Ρr&uρ 4’ n?≈ yès? ‘‰y` $ uΖÎn/u‘ { )جالل ربنا وعظمته، قاله جماهد وعكرمة وقتادة، )٦ 

إذا كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد : جد الرجل أي عظم، ومنه قول أنس: يقال
$ `y‰‘  {: قدره، وقال السديفينا، أي عظم  uΖÎn/u‘ { )غىن : وقال احلسن.  أي أمر ربنا)٧

: قال الضحاك. قدرة ربنا: وقال ابن عباس. حظ، ورجل جمدود: ومنه قيل للجد. ربنا
$  {. عال ملك ربنا: األخفشوقال . آالؤه ونعماؤه على خلقه: وقال القرظي. فعله tΒ 

x‹sƒ ªB$# Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿω uρ #V$ s!uρ ∩⊂∪ { )تعاىل جالله وعظمته عن أن يتخذ صاحبة وولدا: قيل. )٨. 
                                                 

 . ١: سورة اجلن آية) ١(
 . ١: سورة اجلن آية) ٢(
 . ١: رة اجلن آيةسو) ٣(
 . ٢: سورة اجلن آية) ٤(
 . ٢: سورة اجلن آية) ٥(
 . ٣: سورة اجلن آية) ٦(
 . ٣: سورة اجلن آية) ٧(
 . ٣: سورة اجلن آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥١ 

]٤ [}  …çµ ¯Ρr&uρ šχ% x. ãΑθ à)tƒ $ uΖåκ Ïy™ { )هو إبليس، )١ ،}  ’ n?tã «!$# $ VÜsÜx© 

 .، كذبا وعدوانا وهو وصفه بالشريك والولد)٢( } ∪⊇∩

]٥ [}  $ ¯Ρr&uρ !$ ¨Ψ uΖsß { )حسبنا )٣ }  β r& ©9 tΑθ à)s? ß§ΡM}$# Ågø: $#uρ { )قرأ )٤ 

’  {بفتح الواو وتشديدها ) تقول( يعقوب n?tã «!$# $ \/É‹x. ∩∈∪ { )أي كنا نظنهم )٥ ،

 .إن هللا صاحبة وولدا حىت مسعنا القرآن: صادقني يف قوهلم

çµ…  {قال اهللا ] ٦[ ¯Ρr&uρ tβ% x. ×Α% y Í̀‘ zÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α% y Ì̀Î/ zÏiΒ ÇdÅgø: ك أن  وذل)٦( } #$

أعوذ بسيد سفهاء : الرجل من العرب يف اجلاهلية كان إذا سافر فأمسى يف الوادي قال
öΝèδρ  {قومه، فيبيت يف أمن وجوار منهم حىت يصبح  ßŠ# t“ sù { )يعين زاد اإلنسان اجلن )٧ 

$  {ادهتم باستعاذهتم بق Z)yδ u‘ ∩∉∪ { )وقال . طغيانا: وقال جماهد. إمثا: ، قال ابن عباس)٨

عظمة وذلك أهنم كانوا يزدادون هبذا : وقال إبراهيم. شرا: وقال احلسن. غيا: مقاتل
 .اجلن واإلنس، والرهق يف كالم العرب اإلمث وغشيان احملارمسدنا : التعوذ طغيانا، يقولون

                                                 
 . ٤: سورة اجلن آية) ١(
 . ٤: سورة اجلن آية) ٢(
 . ٥: سورة اجلن آية) ٣(
 . ٥: سورة اجلن آية) ٤(
 . ٥: سورة اجلن آية) ٥(
 . ٦: اجلن آيةسورة ) ٦(
 . ٦: سورة اجلن آية) ٧(
 . ٦: سورة اجلن آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٢ 

]٧ [}  öΝåκ̈Ξr&uρ (#θ ‘Ζsß { )إن اجلن ظنوا، : - تعاىل -، يقول اهللا )١}  $ yϑ x. 

÷ΛäΨoΨ sß { )يا معشر الكفار من اإلنس )٢ ،}  βr& ©9 y]yè ö7tƒ ª!$# #Y‰tnr& ∩∠∪ { )بعد )٣ ،

 .موته

]٨ [}  $̄Ρr&uρ { )ل اجلن، ، يقو)٤}  $ oΨó¡yϑ s9 u!$ yϑ السماء : ، قال الكليب)٥( } 9$#¡¡

$  {الدنيا،  yγ≈ tΡô‰y ùθ sù ôM y∞Î= ãΒ $ U™ tym #Y‰ƒ Ï‰x© { )من املالئكة )٦ }  $ Y7åκà− uρ ∩∇∪ { )من )٧ ،

 .النجوم

]٩ [}  $ ¯Ρr&uρ $̈Ζä. ß‰ãè ø)tΡ $ pκ÷]ÏΒ { )من السماء)٨  ،}  y‰Ïè≈ s)tΒ Æìôϑ ¡¡= Ï9 ( { )أي كنا )٩ 

yϑ  {نستمع،  sù ÆìÏϑ tG ó¡o„ tβFψ$# ô‰Ågs† …çµ s9 $ \/$ pκÅ− #Y‰|¹ §‘ ∩∪ { )أرصد له لريمي به، قال )١٠ 

 ولكن مل يكن مثل ما كان بعد مبعثه يف  إن الرجم كان قبل مبعث النيب: ابن قتيبة
 منعوا من ذلك  شدة احلراسة، وكانوا يسترقون يف بعض األحوال، فلما بعث النيب

 :مث قالوا. أصال

                                                 
 . ٧: سورة اجلن آية) ١(
 . ٧: سورة اجلن آية) ٢(
 . ٧: سورة اجلن آية) ٣(
 . ٨: سورة اجلن آية) ٤(
 . ٨: سورة اجلن آية) ٥(
 . ٨: سورة اجلن آية) ٦(
 . ٨: سورة اجلن آية) ٧(
 . ٩: سورة اجلن آية) ٨(
 . ٩: ن آيةسورة اجل) ٩(
 . ٩: سورة اجلن آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٣ 

]١٠ [}  $ ¯Ρr&uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰tΡ ;Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é& yϑ Î/ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )برمي الشهب، )١ ،}  ôΘr& yŠ# u‘ r& 

öΝÍκÍ5 öΝåκ›5u‘ #Y‰x© u‘ ∩⊇⊃∪ { )٢(. 

]١١ [}  $ ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθ ßs Î=≈¢Á9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ( { )دون الصاحلني)٣  .}  $ ¨Ζä. t,Í← !#tsÛ 

#YŠy‰Ï% ∩⊇⊇∪ { )القطعة من الشيء، يقال: ت متفرقني وأصنافا خمتلفة، والقدة، أي مجاعا)٤ :

يعنون : صار القوم قددا إذا اختلفت حاالهتم، وأصلها من القد وهو القطع، قال جماهد
شيعا وفرقا لكل فرقة هوى : أهواء خمتلفة وقال ابن كيسان: مسلمني وكافرين، وقيل

 .أصنافا: قال أبو عبيدةو. ألوانا شىت: وقال سعيد بن جبري. كأهواء الناس

]١٢ [}  $ ¯Ρr&uρ !$ ¨ΖoΨ sß { )علمنا وأيقنا، )٥ ،}  t“ Éf ÷è œΡ ©!$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )أي لن )٦ ،

s9uρ …çν  {وته إن أراد بنا أمرا، نف t“ Éf ÷èœΡ $ \/tyδ ∩⊇⊄∪ { )إن طلبنا)٧ ،. 

]١٣ [}  $ ¯Ρr&uρ $ £ϑ s9 $ uΖ÷è Ïϑ y™ #“ y‰çλù; $  {، القرآن وما أتى به حممد، )٨( } #$ ¨ΨtΒ#u Ïµ Î/ ( 

yϑ sù .ÏΒ ÷σãƒ Ïµ În/tÎ/ Ÿξ sù ß∃$ sƒ s† $ T¡øƒ r2 { )نقصانا من عمله وثوابه، )٩ ،}  Ÿω uρ $ Z)yδ u‘ 

 .مكروها يغشاه: وقيل. ، ظلما)١٠( } ∪⊃⊆∩

                                                 
 . ١٠: سورة اجلن آية) ١(
 . ١٠: سورة اجلن آية) ٢(
 . ١١: سورة اجلن آية) ٣(
 . ١١: سورة اجلن آية) ٤(
 . ١٢: سورة اجلن آية) ٥(
 . ١٢: سورة اجلن آية) ٦(
 . ١٢: سورة اجلن آية) ٧(
 . ١٣: سورة اجلن آية) ٨(
 . ١٣: سورة اجلن آية) ٩(
 . ١٣: رة اجلن آيةسو) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٤ 

 ...قوله تعاىل َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا
]١٤ [}  $ ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# { )وهم الذين آمنوا مبحمد)١ ،  }  $ ¨ΖÏΒ uρ 

tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9$# ( { )الذين جعلوا هللا ندا، : ابن عباسقال .  اجلائرون العادلون عن احلق)٢

ôyϑ  {. أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، وقسط إذا جار فهو قاسط: يقال sù zΝn= ó™ r& 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù (#÷ρ §pt rB #Y‰x© u‘ ∩⊇⊆∪ { )وه أي قصدوا طريق احلق وتوخ)٣. 

]١٥ [}  $ ¨Βr&uρ tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9$# { )الذين كفروا، )٤ ،}  (#θ çΡ% s3sù zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 $ Y7sÜym 

 . كانوا وقود النار يوم القيامة)٥( } ∪∋⊆∩

Èθ  {:  مكـة فقالثـم رجع إىل كفار] ١٦[ ©9r&uρ (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ’ n?tã Ïπ s)ƒ Ì©Ü9$# 

Νßγ≈ oΨø‹s)ó™ V{ { )لو استقاموا على طريق احلق واإلميان . ، اختلفوا يف تأويلها، فقال قوم)٦

$!¹  {واهلدى فكـانوا مؤمنني مطيعني،  ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ { )وذلك : ، كثريا، قال مقاتل)٧

معناه لو آمنوا لوسعنا عليهم يف الدنيا : وقالوا. بعد ما رفع عنهم املطر سبع سنني
ق كله يف وأعطيناهم ماال كثريا وعيشا رغدا، وضرب املاء الغدق مثال ألن اخلري والرز

öθ  {: املطر، كما قال s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θ è= Ÿ2 V{ ÏΒ 

                                                 
 . ١٤: سورة اجلن آية) ١(
 . ١٤: سورة اجلن آية) ٢(
 . ١٤: سورة اجلن آية) ٣(
 . ١٥: سورة اجلن آية) ٤(
 . ١٥: سورة اجلن آية) ٥(
 . ١٦: سورة اجلن آية) ٦(
 . ١٦: سورة اجلن آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٥ 

óΟÎγ Ï% öθ sù { )وقال.  اآلية)١ :}  öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& #“ tà)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u (#öθ s)¨?$#uρ $ uΖós tG xs9 ΝÍκö n= tã ;M≈ x.tt/ zÏiΒ 

Ï!$ yϑ  . اآلية)٢( } 9$#¡¡

ΛàιoΨ÷  {: - تعاىل -وقولـه ] ١٧[ ÏG øuΖÏj9 ÏµŠÏù 4 { )أي لنختربهم كيف شكرهم فيما )٣ 

معناها وأن لو أستقاموا على طريقة الكفر والضاللة ألعطيناهم ماال : وقال آخرون. خولوا
ما قال كثريا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة هلم واستدراجا حىت يفتتنوا هبا فنعذهبم ك

$  {: اهللا £ϑ n= sù (#θÝ¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ Ïµ Î/ $ oΨ ós tFsù óΟÎγ öŠn= tæ z>≡uθ ö/r& Èe≅à2 >ó_ x« { )اآلية)٤ . 

}  tΒ uρ óÚÌ÷è ãƒ tã Ìø.ÏŒ Ïµ În/u‘ çµõ3è= ó¡o„ $ \/# x‹tã #Y‰yè شاقا، :  قال ابن عباس)٥( } ∪∠⊆∩ ¹|

قال . ال فرح فيه: وقال مقاتل. ال راحة فيه. قال قتادة. واملعىن ذا صعيد أي ذا مشقة
 .واألصل فيه أن الصعود يشق على اإلنسان. ال يزداد إال شدة: احلسن

]١٨ [}  ¨β r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! { )ر اهللا، ـ، يعين املواضع اليت بنيت للصالة وذك)٦

}  Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪ { )يهود والنصارى إذا دخلوا كانت ال.  قال قتادة)٧

كنائسهم وبيعهم أشركوا باهللا، فأمر اهللا املؤمنني أن خيلصوا هللا الدعوة إذا دخلوا املساجد 
أراد هبا البقاع كلها ألن األرض جعلت كلها : وقال احلسن. وأراد هبا املساجد كلها

                                                 
 . ٦٦: سورة املائدة آية) ١(
 . ٩٦: سورة األعراف آية) ٢(
 . ١٧: ةسورة اجلن آي) ٣(
 . ٤٤: سورة األنعام آية) ٤(
 . ١٧: سورة اجلن آية) ٥(
 . ١٨: سورة اجلن آية) ٦(
 . ١٨: سورة اجلن آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٦ 

عك  كيف لنا أن نشهد م قالت اجلن للنيب:  وقال سعيد بن جبري مسجدا للنيب
β¨  {: الصالة وحنن ناءون؟ فرتلت r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! { )١( 

أن املراد باملساجد األعضاء اليت يسجد عليها اإلنسان : وروي عن سعيد بن جبري أيضا
ألعضاء اليت تقع عليها هذه ا: اجلبهة واليدان والركبتان والقدمان، يقول: وهي سبعة

فإن جعلت املساجد مواضع الصالة فواحدها . السجود خملوقة هللا فال تسجدوا عليها لغريه
 .مسجد بكسر اجليم، وإن جعلتها األعضاء فواحدها مسجد بفتح اجليم

]١٩ [}  …çµ ¯Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$ s% ß‰ö7tã «!$# { )يعين النيب)٢   }  çνθ ãã ô‰tƒ { )يعين يعبده )٣ 

ρ#)  {ويقرأ القرآن وذلك حني كان يصلي ببطن خنلة ويقرأ القرآن،  ßŠ% x. { )يعين )٤ 

tβθ  {اجلن،  çΡθ ä3tƒ Ïµø‹n= tã #Y‰t7Ï9 ∩⊇∪ { )أي يركب بعضهم بعضا، ويزدمحون حرصا على )٥ 

: يد بن جبري عنهوقال سع. استماع القرآن، هذا قول الضحاك ورواية عطية عن ابن عباس
هذا من قول النفر الذين رجعوا إىل قومهم من اجلن أخربوهم مبا رأوا من طاعة أصحاب 

يعين ملا قام عبد اهللا : وقال احلسن وقتادة وابن زيد.  واقتدائهم به يف الصالة النيب
 بالدعوة تلبدت اإلنس واجلن، وتظاهروا عليه ليبطلوا احلق الذي جاءهم به، ويطفئوا نور
اهللا فأىب اهللا أال أن يتم نوره، ويتم هذا األمر وينصره على سق ناوأه، وأصل اللبد 
اجلماعات بعضها فوق بعض، ومنه مسي اللبد الذي يفرش لتراكمه وتلبد الشعر إذا 

 .تراكـم

                                                 
 . ١٨: سورة اجلن آية) ١(
 . ١٩: سورة اجلن آية) ٢(
 . ١٩: سورة اجلن آية) ٣(
 . ١٩: سورة اجلن آية) ٤(
 . ١٩: سورة اجلن آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٥٧ 

]٢٠ [}  ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ÷Šr& ’În1u‘ { )على األمر، ) قل( ، قرأ أبو جعفر وعاصم ومحزة)١

وذلك أن كفار مكة :  إمنا أدعو ريب، قال مقاتـل يعين رسول اهللا) قال( قرأ اآلخرون
إمنا أدعو ريب، :  لقد جـئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن جنريك، فقال هلم قالوا للنيب

}  Iω uρ à8Îõ° é& ÿÏµ Î/ #Y‰tnr& ∩⊄⊃∪ { )٢(. 

]٢١ [}  ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ä3s9 #uŸÑ { )ال أقدر أن أدفع عنكم ضررا، )٣ ،}  Ÿω uρ 

#Y‰x© u‘ ∩⊄⊇∪ { )أي ال أسوق لكم أو إليكم رشدا، أي خريا، يعين أن اهللا ميلكه)٤ . 

]٢٢ [}  ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) s9 ’ÎΤuÅgä† zÏΒ «!$# Ó‰tnr& { )لن مينعين منه أحد عصيته)٥  .}  ôs9uρ 

y‰É r̀& ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ #´‰ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ { )ومعىن امللتحد أي املائل، قال السدي.  ملجأ أميل إليه)٦ :

 .مدخال يف األرض مثل السرب: وقال الكليب. حرزا

]٢٣ [}  ω Î) $ Zó≈ n= t/ zÏiΒ «!$# Ïµ ÏG≈ n=≈ y™ Í‘ uρ 4 { )ففيه اجلوار واألمن والنجاة، قاله )٧ 

إال بالغا : وقال قتادة. ذلك الذي جيريين من عذاب اهللا، يعين التبليغ: قال مقاتل. احلسن
 رشدا لكن ال أملك لكم ضرا وال: وقيل. من اهللا فذلك الذي أملكه بعون اهللا وتوفيقه

tΒ  {. أبلغ بالغا من اهللا فإمنا أنا مرسل به ال أملك إال ما ملكت uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ { )ن، ـ ومل يؤم)٨}  ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$Î#≈ yz !$ pκ Ïù #´‰t/r& ∩⊄⊂∪ { )١(. 
                                                 

 . ٢٠: سورة اجلن آية) ١(
 . ٢٠: ورة اجلن آيةس) ٢(
 . ٢١: سورة اجلن آية) ٣(
 . ٢١: سورة اجلن آية) ٤(
 . ٢٢: سورة اجلن آية) ٥(
 . ٢٢: سورة اجلن آية) ٦(
 . ٢٣: سورة اجلن آية) ٧(
 . ٢٣: سورة اجلن آية) ٨(
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٢٦٥٨ 

]٢٤ [}  # ¨L ym #sŒÎ) (#÷ρ r&u‘ $ tΒ tβρ ß‰tãθãƒ { )ة، ـامـوم القيـذاب يـ، يعين الع)٢}  
tβθ ßϑ n=÷è u‹|¡sù { )عند نزول العذاب، )٣ }  ôtΒ ß#yè ôÊ r& #ZÅÀ$ tΡ ‘≅ s% r&uρ #YŠy‰tã ∩⊄⊆∪ { )م  أه)٤

 .أم املؤمنني

]٢٥ [}  ö≅ è% ÷β Î) ü” Í‘ ÷Šr& { )أي ما أدري، )٥ ،}  Ò=ƒ Ìs% r& $ ¨Β tβρß‰tãθ è? { )من )٦ 

ôΘr& ã≅yè  {مة، يوم القيا. العذاب وقيل øgs† …çµ s9 þ’ În1u‘ #´‰tΒ r& ∩⊄∈∪ { )٧(. 

]٢٧ - ٢٦ [}  ãΝÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# { )رفع على نعت أجال وغاية تطول مدهتا يعين)٨  :

Ÿξ  {هو عامل الغيب، : ، وقيل)ريب( قوله. أن علم وقت العذاب غيب ال يعلمه إال اهللا sù 

ãÎγ ôàãƒ { )ال يطلع، )٩ }  4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) ÇtΒ 4 |Ós?ö‘ $# ÏΒ 5Αθ ß™  إال من )١٠( } ‘§

يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب ألنه يستدل على نبوته باآلية املعجزة اليت 
çµ…  {خترب عن الغيب،  ¯ΡÎ* sù à7è= ó¡o„ .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ Ïµ Ïù= yz #Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪ { )ذكر بعض )١١ 

اجلهات داللة على مجيعها رصدا أي جيعل بني يديه وخلفه من املالئكة حيفظونه من 

                                                                                                                                            
 . ٢٣: سورة اجلن آية) ١(
 . ٢٤: سورة اجلن آية) ٢(
 . ٢٤: سورة اجلن آية) ٣(
 . ٢٤: سورة اجلن آية) ٤(
 . ٢٥: سورة اجلن آية) ٥(
 . ٢٥: سورة اجلن آية) ٦(
 . ٢٥: سورة اجلن آية) ٧(
 . ٢٦: سورة اجلن آية) ٨(
 . ٢٦: سورة اجلن آية) ٩(
 . ٢٧ ، ٢٦: سورة اجلن اآليتان ) ١٠(
 . ٢٧: سورة اجلن آية) ١١(
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قال مقاتل . لقوا إىل الكهنةالشياطني أن يسترقوا السمع، ومن اجلن أن يستمعوا الوحي في
كان اهللا إذا بعث رسوال أتاه إبليس يف صورة ملك خيربه فيبعث اهللا من بني يديه : وغريه

ومن خلفه رصدا من املالئكة حيرسونه ويطردون الشياطني، فإذا جاءه شيطان يف صورة 
 .هذا رسول ربك: ملك أخربوه بأنه شيطان فاحذره، وإذا جاءه ملك قالوا له

]٢٨ [}  zΟn= ÷è u‹Ïj9 { )قرأ يعقوب ليعلم بضم الياء أي ليعلم الناس، )١ }  β r& ô‰s% 

(#θ äó n=ö/r& { )وا، ـة قد أبلغـبفتح الياء أي ليعلم الرسول أن املالئك:  وقرأ اآلخرون)٢}  
ÏM≈n=≈ y™ Í‘ öΝÍκÍh5u‘ xÞ% tnr&uρ $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 { )ه شيء،  أي علم اهللا ما عند الرسل فلم خيف علي)٣

}  4 |Âôm r&uρ ¨≅ä. >ó x« #OŠy‰tã ∩⊄∇∪ { )أحصى ما خلق وعرف عدد ما :  قال ابن عباس)٤

على احلال، وإن شتت ) عددا( خلق فلم يفته علم شيء حىت مثاقيل الذر واخلردل، ونصب
 . املصدر، أي عد عدداعلى

                                                 
 . ٢٨: سورة اجلن آية) ١(
 . ٢٨: سورة اجلن آية) ٢(
 . ٢٨: سورة اجلن آية) ٣(
 . ٢٨:  سورة اجلن آية)٤(
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 سورة املزمل) ٧٣(
 ...قوله تعاىل َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ قُِم اللَّْيلَ ِإلَّا قَِليلًا ِنْصفَُه أَِو اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا

] ١ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ßϑ ø9$# ∩⊇∪ { )أدغمت التاء ) تزملامل( ، أي امللتفف بثوبه، وأصله)١

. تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى به: أدغمت التاء يف الدال، يقال) املدثر( يف الزاي، ومثله
 يف  كان هذا اخلطاب للنيب: أراد يا أيها النائم قم فصل قال احلكماء: وقال السدي

 .أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثـم خوطب بعد بالنيب والرسول

]٢ [}  ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9$# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪ { )وكان قيام الليل )إال قليال(  أي للصالة،)٢ ،

 :فريضة يف االبتداء مث بني قدره فقال

]٣ [}  ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ÷ΖÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ { )إىل الثلث)٣ . 

]٤ [}  ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµø‹n= tã { )على النصف إىل الثلثني، وخريه بني هذه املنازل، فكان )٤ 

 وأصحابه يقومون على هذه املقادير، وكان الرجل ال يدري مىت ثلث الليل ومىت  النيب
أن ال حيفظ القدر الواجب، واشتد ذلك النصف ومىت الثلثان، فكان يقوم حىت يصبح خمافة 

%ρâtø#)  {: عليهم حىت انتفخت أقدامهم فرمحهم اهللا وخفف عنهم ونسخها بقوله $$ sù $ tΒ 

uœ£uŠs? zÏΒ Èβ#uöà)ø9$# 4 zΝÎ= tæ βr& ãβθ ä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4 yÌó£∆   { )اآلية، فكان بني أول السورة )٥ 

كان هذا مبكة قبل أن تفرض الصلوات اخلمس، : وآخرها سنة، وقال مقاتل وابن كيسان
‘È≅Ïo?u  {مث نسخ ذلك بالصلوات اخلمس،  uρ tβ#uöà)ø9$# ¸ξ‹ Ï?ös? ∩⊆∪ { )باس، قال ابن ع)٦ :

                                                 
 . ١: سورة املزمل آية) ١(
 . ٢: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٣: سورة املزمل آية) ٣(
 . ٤: سورة املزمل آية) ٤(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٥(
 . ٤: سورة املزمل آية) ٦(
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٢٦٦١ 

تثبت فيه : قال قتادة. ترسل فيه ترسال: قال جماهد. اقرأه قراءة بينة: قال احلسن. بينه بيانا
 .اقرأه على هينتك ثالث آيات أو أربعا أو مخسا: وعن ابن عباس أيضا. تثبتا

]٥ [}  $̄ΡÎ) ’ Å+ù=ãΖy™ š ø‹n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO ∩∈∪ { )رضي اهللا عنهما -، قال ابن عباس )١ 

ثقيال : قال قتادة. إن الرجل ليهذ السورة ولكن العمل هبا ثقيل: قال احلسن. شديدا: -
قال أبو . ثقيل ملا فيه من األمر والنهي واحلدود: قال مقاتل. هو واهللا فرائضه وحدوده

. ثقيل على املنافقني: مد بن كعبوقال حم. ثقيل بالوعد والوعيد واحلالل واحلرام: العالية
ثقيال ليس : قال الفراء. قوال خفيفا على اللسان ثقيال يف امليزان: قال احلسني بن الفضل

هو واهللا ثقيل مبارك كما ثقل يف الدنيا : قال ابن زيد. باخلفيف السفساف ألنه كالم ربنا
 .ثقل يف املوازين يوم القيامة

 }  ¨βÎ) sπ قوله] ٦[ y∞Ï©$ tΡ È≅ ø‹©9$# { )أي ساعاته كلها، وكل ساعة منه ناشئة، )٢ 

مسيت بذلك ألهنا تنشأ أي تبدو، ومنه نشأت السحابة إذا بدت، وكل ما حدث بالليل 
ابن سألت ابن عباس و: وقال ابن أيب مليكة. وبدأ فقد نشأ فهو ناشئ، واجلمع ناشئة

أي ساعة قام من الليل : وقال سعيد بن جبري وابن زيد. الليل كله ناشئة: الزبري عنها فقاال
الناشئة القيام : وقالت عائشة. نشأ فالن أي قام: فقد نشأ، وهو بلسان احلبش القيام، يقال

هي القيام من أول . وقال عكرمة. هي القيام من آخر الليل: وقال ابن كيسان. بعد النوم
: وقال األزهري. كل صالة بعد العشاء اآلخرة فهي ناشئة من الليل: وقال احلسن. يلالل

©Ïδ ‘‰x‘{  {. ناشئة الليل قيام الليل، مصدر جاء على فاعلة كالعافية مبعىن العفو r& 

$ \↔ ôÛuρ { )ء بكسر الواو ممدودا مبعىن املواطأة واملوافقة، وطا: ، قرأ ابن عامر وأبو عمر)٣

يقال وطأت فالنا مواطأة القلب والسمع والبصر واللسان، بالليل تكون أكثر مما يكون 
                                                 

 . ٥: سورة املزمل آية) ١(
 . ٦: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٦: سورة املزمل آية) ٣(
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٢٦٦٢ 

بفتح الواو وسكون الطاء أي أشد على املصلي وأثقل من صالة : وقرأ واآلخرون. بالنهار
: وقال الفراء. اخلري وأحفظ للقراءةأثبت يف : وقال قتادة. النهار، ألن الليل للنوم والراحة

أثبت قياما أي أوطأ للقيام وأسهل للمصلي من ساعات النهار، ألن النهار خلق لتصرف 
أفرغ له قلبا : وقال ابن زيد. أشد نشاطا: وقيل. العبادة، والليل للخلوة فالعبادة فيه أسهل
ري وأمنع من أشد وطأ يف اخل: وقال احلسن. من النهار ألنه ال تعرض فيه حوائج

ãΠuθ  {. انـالشيط ø% r&uρ ¸ξ‹ Ï% ∩∉∪ { )وأصوب قراءة وأصح قوال هلدأة الناس وسكون )١ 

أبني قوال بالقرآن، ويف اجلملة عبادة الليل أشد نشاطا وأمت : وقال الكليب. األصوات
 . الثوابإخالصا وأكثر بركة وأبلغ يف

]٧ [}  ¨βÎ) y7 s9 ’ Îû Í‘$ pκ̈]9$# $ [s ö7y™ Wξƒ ÈθsÛ ∩∠∪ { )أي تصرفا وتقلبا وإقباال وإدبارا يف )٢ ،

سبحا : وقيل. حوائجك وأشغالك، وأصل السبح سرعة الذهاب، ومنه السباحة يف املاء
فك يف حوائجك فصل من الليل، وقرأ حيىي بن طويال أي فراغا وسعة لنومك وتصر

 .باخلاء املعجمة أي استراحة وختفيفا للبدن) سبخا( يعمر

]٨ [}  Ìä.øŒ$#uρ zΝó™ $# y7 În/u‘ { )بالتوحيد والتعظيم، )٣ ،}  ö≅−G u; s?uρ Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ ÏFö; s? 

وقال ابن . اجتهد: قال احلسن. أخلص إليه إخالصا: ، قال ابن عباس وغريه)٤( } ∪∇∩

انقطع إليه يف العبادة انقطاعا، . وقيل. توكل عليه توكال: وقال سفيان. تفرغ لعبادته: زيد
بتلته : عيل، منه يقالتف: تبتلت الشيء أي قطعته، والتبتيل: وهو األصل يف الباب، يقال

التبتل رفض الدنيا وما : قال ابن زيد. تبتيال: بتل إليه نفسك، ولذلك قال: فتبتل، املعىن
 .- تعاىل -فيها، والتماس ما عند اهللا 

                                                 
 . ٦: املزمل آيةسورة ) ١(
 . ٧: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٨: سورة املزمل آية) ٣(
 . ٨: سورة املزمل آية) ٤(
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]٩ [}  >§‘ É−Îô³yϑ ø9$# É>Ìøó pRùQ$#uρ { )برفع ) رب( ل احلجاز وأبو عمرو وحفص أه)١

™Ìä.øŒ$#uρ zΝó  {: هـالباء على االبتداء، وقرأ اآلخرون باجلر على نعت الرب يف قول $# 

y7 În/u‘ { )٢( ،}  Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ çν õ‹Ïƒ ªB$$ sù Wξ‹ Ï.uρ ∩∪ { )قيما بأمورك ففوضها إليه)٣ ،. 

]١٠ [}  ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã $ tΒ tβθä9θ à)tƒ öΝèδ öàf ÷δ$#uρ #\ôf yδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ { )نسختها آية )٤ 

 .القتال

]١١ [}  ’ ÎΤö‘ sŒuρ tÎ/Éj‹s3çRùQ$#uρ ’Í< 'ρ é& Ïπ yϑ÷è ¨Ζ9$# ö/àSù= Îdγ tΒ uρ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊇⊇∪ { )نزلت يف صناديد )٥ ،

نزلت يف املطعمني ببدر فلم يكن إال يسري حىت : وقال مقاتل بن حيان. قريش املستهزئني
 .قتلوا ببدر

]١٢ [}  ¨β Î) !$ uΖ÷ƒ t$ s! { )عـنـدنا فـي اآلخـرة، )٦ }  Zω% s3Ρ r& { )قيودا )٧ ،

$  {أغالال من حديد، : قال الكليب. عظاما ال تنفك أبدا، واحدها نكل VϑŠ Ït rb uρ 

∩⊇⊄∪ { )٨(. 

]١٣ [}  $ YΒ$ yè sÛuρ #sŒ 7π¢Á äî { )غري سائغة يأخذ باحلق ال يرتل وال خيرج وهو )٩ 

$  {الزقوم  ¹/# x‹tã uρ $ Vϑ‹ Ï9r& ∩⊇⊂∪ { )١(. 
                                                 

 . ٩: سورة املزمل آية) ١(
 . ٨: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٩: سورة املزمل آية) ٣(
 . ١٠: سورة املزمل آية) ٤(
 . ١١: سورة املزمل آية) ٥(
 . ١٢: سورة املزمل آية) ٦(
 . ١٢: زمل آيةسورة امل) ٧(
 . ١٢: سورة املزمل آية) ٨(
 . ١٣: سورة املزمل آية) ٩(
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]١٤ [}  tΠöθ tƒ ß#ã_ ös? ÞÚö‘ F{$# ãΑ$ t7Ågø: $#uρ { )أي تتزلزل وتتحرك، )٢ ،}  ÏM tΡ% x.uρ ãΑ$ t6 Ågø: $# 

$ Y6ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β ∩⊇⊆∪ { )هو الرمل الذي أخذت منه شيئا تبعك : ال، قال الكليب، رمال سائ)٣

 .أهلت الرمل أهيله هيال إذا حركت أسفله حىت اهنال من أعاله: ما بعده، يقال

]١٥ [}  !$ ¯ΡÎ) !$ uΖù= y™ ö‘ r& óΟä3ö‹s9Î) Zωθ ß™ u‘ #´‰Îγ≈ x© ö/ä3ø‹n= tæ !$ uΚ x. !$ uΖù= y™ ö‘ r& 4’ n< Î) šχöθ tã öÏù Zωθß™ u‘ 

∩⊇∈∪ { )٤( 

]١٦ [}  4 |Âyè sù ãβöθ tã öÏù tΑθ ß™ §9$# çµ≈ tΡõ‹s{r'sù #Z‹÷{r& Wξ‹ Î/uρ ∩⊇∉∪ { )شديدا ثقيال، يعين )٥ 

 .ر مكةعاقبناه عقوبة غليظة خيوف كفا

]١٧ [}  y#ø‹s3sù tβθà)−G s? βÎ) ÷Λän öxx. { )أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ )٦ ،

معناه كيف : كفرمت يف الدنيا يعين ال سبيل لكـم إىل التقوى إذا وافيتم يوم القيامة، وقيل
$  {القيامة، وبأي شيء تتحصنون منه إذا كفرمت؟ تتقون العذاب يوم  YΒ öθ tƒ ã≅ yèøgs† tβ≡t$ ø!Èθ ø9$# 

$ ·7ŠÏ© ∩⊇∠∪ { )مشطا من هوله وشدته، وذلك حني يقال آلدم قم فابعث بعث النار من )٧ 

 .ذريتك

                                                                                                                                            
 . ١٣: سورة املزمل آية) ١(
 . ١٤: سورة املزمل آية) ٢(
 . ١٤: سورة املزمل آية) ٣(
 . ١٥: سورة املزمل آية) ٤(
 . ١٦: سورة املزمل آية) ٥(
 . ١٧: سورة املزمل آية) ٦(
 . ١٧: سورة املزمل آية) ٧(
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$!â  { :مث وصف هول ذلك اليوم فقال] ١٨[ yϑ ¡¡9$# 7ÏÜxΖãΒ Ïµ Î/ 4 { )متشقق )١ ،

  {ته، ـاهلاء ترجع إىل الرب أي بأمره وهيب: وقيل. بذلك املكان: لرتول املالئكة به أي
tβ% x. …çν ß‰ôãuρ »ωθ ãèøtΒ ∩⊇∇∪ { )كائنا)٢ ،. 

]١٩ [}  ¨β Î) Íν É‹≈ yδ { )أي آيـات الـقـرآن )٣ ،}  ×ο tÅ2 õ‹s? ( { )تذكري )٤ 

yϑ  {وموعظة  sù u!$ x© x‹sƒ ªB$# 4’n< Î) Ïµ În/u‘ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∪ { )باإلميان والطاعة)٥ . 

قوله تعاىل ِإنَّ َربََّك َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمْن ثُلُثَِي اللَّْيِل َوِنْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن 
 ...َمَعَك

]٢٠[ }  * ¨βÎ) y7−/u‘ ÞΟn= ÷è tƒ y7̄Ρr& ãΠθà)s? 4’ oΤ÷Šr& { )أقل )٦ }  ÏΒ Ä s\è= èO È≅ ø‹©9$# …çµ xóÁ ÏΡuρ 

…çµ sWè= èO uρ ×π xÍ←!$ sÛuρ zÏiΒ t Ï% ©!$# y7 yètΒ 4 { )يعين املؤمنني وكانوا يقومون معه، )٧ }  ª!$#uρ â‘ Ïd‰s)ãƒ 

Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ 4 { )م ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل يريد ال يفوته عل:  قال عطاء)٨

=zΟÎ  {والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل،  tæ β r& ©9 çνθ ÝÁøt éB { )قال احلسن)٩  :

كان : وقال مقاتل. ، لن تطيقوه)علم أن لن حتصوه( :قاموا حىت انتفخت أقدامهم، فرتل
: علم أن لن حتصوه: الرجل يصلي الليل كله، خمافة أال يصيب ما أمر به من القيام، فقال

                                                 
 . ١٨:  املزمل آيةسورة) ١(
 . ١٨: سورة املزمل آية) ٢(
 . ١٩: سورة املزمل آية) ٣(
 . ١٩: سورة املزمل آية) ٤(
 . ١٩: سورة املزمل آية) ٥(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٦(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٧(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٨(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٩(
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$<z  {. لن تطيقوا معرفة ذلك tG sù ö/ä3ø‹n= tæ ( { )ف، ـم بالعفو والتخفياد عليكــ فع)١

}  (#ρ âtø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? zÏΒ Èβ#uöà)ø9$# 4 { )يعين يف صالة :  يعين يف الصالة، قال احلسن)٢

رة فقرأ يف أول ركعة صليت خلف ابن عباس بالبص: قال قيس بن حازم. املغرب والعشاء
باحلمد وأول آية من البقرة، مث قام يف الثانية فقرأ باحلمد واآلية الثانية من البقرة، مث 

 .فاقرءوا ما تيسر منه.  يقول إن اهللا: ركـع، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال

= }  zΝÎ قوله tæ β r& ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4 yÌó£∆   tβρãyz# uuρ tβθç/ÎôØtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäó tG ö6 tƒ ÏΒ 

È≅ ôÒsù «!$#   { )يعين املسافرين للتجارة يطلبون من رزق اهللا، )٣ ،}  tβρãyz# uuρ tβθ è= ÏG≈s)ãƒ ’Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# ( { )أميا رجل :  ال يطيقون قيام الليل، روى إبراهيم عن ابن مسعود قال)٤

جلب شيئا ما إىل مدينة من مدائن املسلمني صابرا حمتسبا فباعه بسعر يومه كان عند اهللا 
#tβρãyz  {: مبرتلة الشهداء، مث قرأ عبد اهللا u uρ tβθ ç/ÎôØtƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθäó tG ö6 tƒ ÏΒ È≅ ôÒsù «!$#   

tβρ ãyz# uuρ tβθè= ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( (#ρ âtø% $$ sù $ tΒ uœ£uŠs? çµ ÷ΖÏΒ 4 { )أي ما تيسر عليكم من القرآن)٥  .

  {وله ـلتفسري كان هذا يف صدر اإلسالم مث نسخ بالصلوات اخلمس، وذلك ققال أهل ا
(#θ ãΚŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θè?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ àÊ Ìø% r&uρ ©!$# $ ·Êös% $ YΖ|¡ym 4 { )يريد ما : ، قال ابن عباس)٦

$  {. سوى الزكاة من صلة الرحم، وقري الضيف tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰s)è? /ä3Å¡àΡL{ ôÏiΒ 9öyz çνρ ß‰ÅgrB 

                                                 
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ١(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٣(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٤(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٥(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٦٧ 

y‰ΖÏã «!$# uθ èδ #Zöyz { )جتدوا ثوابه يف اآلخرة أفضل مما أعطيتم، )١ ،}  zΝsàôã r&uρ #\ô_ r& 

ρ#)  {، من الذي أخرمت، ومل تقدموه )٢( } 4 ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( { )٣(ذنوبكم،  ل}  ¨βÎ) ©!$# 

Ö‘θ àxî 7Λ Ïm §‘ ∩⊄⊃∪ { )٤(. 

                                                 
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ١(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٢(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٣(
 . ٢٠: سورة املزمل آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٦٨ 

 سورة املدثر) ٧٤(
 ...قوله تعاىل َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر قُْم فَأَْنِذْر

$  {  قوله] ٢ - ١ [ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪ { )أي أنذر كفار مكة)١ . 

]٣ [}  y7 −/u‘ uρ ÷Éi9 s3sù ∩⊂∪ { )أي عظمه عما يقوله عبدة األوثان)٢ . 

]٤ [}  y7 t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ { )نفسك فطهر من الذنب، فكىن : ، قال قتادة وجماهد)٣

سئل : وقال عكرمة. عن النفس بالثوب، وهو قول إبراهيم والضحاك والشعيب والزهري
y7  {: ابن عباس عن قوله t/$ u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù ∩⊆∪ { )على ال تلبسها على معصية وال:  فقال)٤ 

يقال للرجل إذا : قال السدي. وعملك فأصلح: وروى أبو روق عن الضحاك معناه. غدر
: وقال سعيد بن جبري. كان صاحلا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه خلبيث الثياب

: وقال ابن سريين وابن زيد. وخلقك فحسن: وقال احلسن والقرظي. وقلبك ونيتك فطهر
لنجاسات اليت ال جتوز الصالة معها، وذلك أن املشركني كانوا ال أمر بتطهري الثياب من ا

 .وثيابك فقصر ألن تقصري الثياب طهرة هلا: وقال طاوس. يتطهرون وال يطهرون ثياهبم

]٥ [}  t“ ô_ ”9$#uρ öàf ÷δ $$ sù ∩∈∪ { )افاهجرها وال تقرهب:  املراد بالرجز األوثان، قال)٥ .

الزاي فيه منقلبة عن السني، والعرب تعاقب بني السني والزاي لقرب خمرجهما، : وقيل
θç6#)  {: ودليل هذا التأويل قوله Ï⊥ tFô_ $$ sù š[ô_ Íh9$# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{$# { )وروي عن ابن عباس)٦ ، 

الرجز بضم الراء الصنم، وبالكسر النجاسة : وقال أبو العالية والربيع. اترك املآمث. أن معناه
                                                 

 . ٢ ، ١: سورة املدثر اآليتان ) ١(
 . ٣: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٤: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٤: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٥: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٣٠: سورة احلج آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٦٩ 

اهجر ما : يعين العذاب، وجماز اآلية: وقال الكليب. يعين الشرك: قال الضحاك. واملعصية
 .أوجب لك العذاب من األعمال

]٦ [}  Ÿω uρ ãΨôϑ s? çÏYõ3tG ó¡n@ ∩∉∪ { )أي ال تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، )١ ،

ال تعط شيئا طمعا جملازاة الدنيا، يعين أعط لربك : وقال قتادة. وهذا قول أكثر املفسرين
ال يكثرن : معناه ال متنن على اهللا بعملك فتستكثره، قال الربيع: وقال احلسن. وأرد به اهللا

وال : وروى خصيف عن جماهد.  اهللا عليك وأعطاك قليلعملك يف عينك فإنه فيما أنعم
حبل منني إذا كان ضعيفا، دليله قراءة ابن : تضعف أن تستكثر من اخلري، من قوهلم

ال متنن بالنبوة على الناس : ، وقال ابن زيد معناه)وال متنن أن تستكثر من اخلري( مسعود
 .فتأخذ عليها أجرا أو عرضا من الدنيا

]٧ [}  š Îh/tÏ9uρ ÷É9 ô¹ $$ sù ∩∠∪ { )فاصرب على طاعته وأوامره ونواهيه ألجل :  قيل)٢

معناه محلت أمرا . وقال ابن زيد. فاصرب هللا على ما أوذيت فيه: وقال جماهد. ثواب اهللا
اء فاصرب حتت موارد القض: وقيل.  عظيما فيه حماربة العرب والعجم فاصرب عليه هللا

 .ألجل اهللا

]٨ [}  #sŒÎ* sù tÉ)çΡ ’ Îû Í‘θè%$ ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )أي نفخ يف الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه )٣ 

 .إسرافيل يعين النفخة الثانية

]٩ [}  y7Ï9≡x‹sù { )أي النفخ فـي الصور،)٤  }  7‹Í×tΒ öθ tƒ { )يعين يوم القيامة، )١ 

}  îΠöθ tƒ îÅ¡tã ∩∪ { )١٠.  شديد)٢ (}  ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# { )يعسر فيه األمر عليهم، )٣ 

}  çöxî 9Å¡o„ ∩⊇⊃∪ { )غري هني)٤ ،. 
                                                 

 . ٦: سورة املدثر آية) ١(
 . ٧: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٨: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٩: سورة املدثر آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧٠ 

‘ }  ’ÎΤö قوله] ١١[ sŒ ôtΒ uρ àMø)n= yz #Y‰‹Ïm uρ ∩⊇⊇∪ { )أي خلقته يف بطن أمه )٥ 

 املخزومي كان يسمى الوحيد وحيدا فريدا ال مال له وال ولد، نزلت يف الوليد بن املغرية
 .يف قومه

]١٢ [}  àM ù= yèy_ uρ …çµ s9 Zω$ tΒ #YŠρ ß‰ôϑ ¨Β ∩⊇⊄∪ { )هو ما ميد بالنماء : قيل.  أي كثريا)٦

 .كالزرع والضرع والتجارة

]١٣ [}  tÏΖt/uρ #YŠθ åκà− ∩⊇⊂∪ { )حضورا مبكة ال يغيبون عنه وكانوا عشرة، قاله )٧ 

كانوا سبعة وهم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام : وقال مقاتل. جماهد وقتادة
 .والعاص وقيس وعبد مشس، أسلم منهم ثالثة خالد وهشام وعمارة

]١٤ [}  ‘N‰ £γ tΒ uρ …çµ s9 #Y‰‹Îγ ôϑ s? ∩⊇⊆∪ { )أي بسطت له يف العيش وطول العمر )٨ ،

 .يعين املال بعضه على بعض كما ميهد الفرش: وقال الكليب. بسطا

]١٥ [}  §ΝèO ßìyϑ ôÜtƒ { )يرجو، )٩ }  ÷β r& y‰ƒ Î— r& ∩⊇∈∪ { )أي أن أزيده ماال، )١٠ ،

 .، ومتهيداوولدا

                                                                                                                                            
 . ٩: سورة املدثر آية) ١(
 . ٩: سورة املدثر آية) ٢(
 . ١٠: سورة املدثر آية) ٣(
 . ١٠: سورة املدثر آية) ٤(
 . ١١: سورة املدثر آية) ٥(
 . ١٢: سورة املدثر آية) ٦(
 . ١٣: سورة املدثر آية) ٧(
 . ١٤: سورة املدثر آية) ٨(
 . ١٥: سورة املدثر آية) ٩(
 . ١٥: سورة املدثر آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧١ 

]١٦ [}  Hξ x. ( { )فما زال الوليد بعد نزول هذه اآلية :  ال أفعل وال أزيده، قالوا)١

çµ…  {يف نقصان من ماله وولده حىت هلك  ¯ΡÎ) tβ% x. $ uΖÏF≈ tƒ Kψ #Y‰ŠÏΖtã ∩⊇∉∪ { )معاندا)٢ ،. 

]١٧ [}  …çµ à)Ïδö‘ é'y™ #·Šθ ãè  . سأكلفه مشقة من العذاب ال راحة له فيها)٣( } ∪∠⊆∩ ¹|

 ...قوله تعاىل ِإنَُّه فَكََّر َوقَدََّر فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر
]١٨ [}  …çµ ¯ΡÎ) t©3sù { )يف حممد والقرآن )٤ }  u‘ £‰s% uρ ∩⊇∇∪ { )يف نفسه ماذا )٥ 

 .ميكنه أن يقول يف حممد والقرآن

]١٩ [}  Ÿ≅ ÏG à)sù { )عذب، : ، لعن، وقال الزهري)٦}  y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊇∪ { )على )٧ 

≅ΝèO Ÿ§  {) ٢٠. طريق التعجب واإلنكار والتوبيخ ÏG è% y#ø‹x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ { )كرره للتأكيد، )٨ ،

معناه لعن على أي حال قدر من الكالم، كما يقال ألضربنه كيف صنع أي على : وقيل
 .أي حال صنع

]٢١[ }  §ΝèO tsàtΡ ∩⊄⊇∪ { )يف طلب ما يدفع به القرآن ويرده)٩ ،. 

]٢٢ [}  §ΝèO }§t6 tã uy£o0 uρ ∩⊄⊄∪ { )كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة )١ ،

 .كاملهتم املتفكر يف شيء

                                                 
 . ١٦: سورة املدثر آية) ١(
 . ١٦: سورة املدثر آية) ٢(
 . ١٧: سورة املدثر آية) ٣(
 . ١٨: سورة املدثر آية) ٤(
 . ١٨: سورة املدثر آية) ٥(
 . ١٩: سورة املدثر آية) ٦(
 . ١٩: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٢٠: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٢١: سورة املدثر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧٢ 

]٢٣ [}  §ΝèO tt/÷Šr& { )عن اإلميان )٢ ،}  uy9 õ3tFó™ $#uρ ∩⊄⊂∪ { )تكرب حني دعي إليه)٣ . 

]٢٤ [}  tΑ$ s)sù ÷β Î) !#x‹≈ yδ { )ما هذا الذي يقرأه حممد، )٤ }  ω Î) Öøt ¾ ãrO ÷σãƒ 

 .، يروى وحيكى عن السحرة)٥( } ∪⊇⊅∩

]٢٥ [}  ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪ { )يعين يسارا وجربا فهو يأثره عنهما)٦  .

 .يرويه عن مسلمة صاحب اليمامة: وقيل

=Ïµ‹Î  {: - تعاىل - قال اهللا] ٢٦[ ô¹ é'y™ { )سأدخله )٧ }  ts)y™ ∩⊄∉∪ { )وسقر )٨ ،

 .اسم من أمساء جهنم

]٢٨ ،٢٧ [}  !$ tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ ãs)y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’ Å+ö7è? Ÿω uρ â‘ x‹s? ∩⊄∇∪ { )أي ال تبقي وال )٩ 

ال متيت وال حتيي يعين ال تبقي من فيها حيا : وقال جماهد. تذر فيها شيئا إال أكلته وأهلكته
ال تبقي هلم حلما وال تذر هلم : وقال السدي. وال تذر من فيها ميتا، كلما احترقوا جددوا

 أخذت فيهم مل تبق منهم شيئا وإذا أعيدوا مل تذرهم حىت إذا: وقال الضحاك. عظما
 .تفنيهم، ولكل شيء ماللة وفترة إال جهنم

                                                                                                                                            
 . ٢٢: سورة املدثر آية) ١(
 . ٢٣: ةسورة املدثر آي) ٢(
 . ٢٣: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٢٤: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٢٤: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٢٥: سورة املدثر آية) ٦(
 . ٢٦: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٢٦: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٢٨ ، ٢٧: سورة املدثر اآليتان ) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧٣ 

]٢٩ [}  ×π ym# §θ s9 Î|³t6 ù= Ïj9 ∩⊄∪ { )الحة : ، مغرية للجلد حىت جتعله أسود، يقال)١

وقال ابن . عه أشد سوادا من الليلتلفح اجللد حىت تد: السقم واحلزن إذ غريه، قال جماهد
تلوح هلم جهنم حىت : وقال احلسن وابن كيسان. حمرقة للجلد: عباس وزيد بن أسلم

 .يروها عيانا

]٣٠ [}  $ pκö n= tæ sπ yèó¡Î@ u|³tã ∩⊂⊃∪ { )أي على النار تسعة عشر من املالئكة، وهم )٢ ،

 .مثانية عشرخزنتها مالك ومعه 

]٣١ [}  $ tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   { )ال رجاال آدميني فمن ذا يغلب )٣ ،

$  {املالئكة؟  tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã { )أي عددهم يف القلة، )٤ }  ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t Ï% ©#Ïj9 

(#ρ ãxx. { )أي ضاللة هلم )٥ ،}  zÉ)øŠtFó¡uŠÏ9 t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# { )ألنه مكتوب يف )٦ ،

#yŠ  {التوراة واإلجنيل أهنم تسعة عشر،  yŠ÷“ tƒ uρ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u $ YΖ≈ uΚƒÎ)   { )يعين من آمن من )٧ ،

Ÿω  { إذا وجدوا ما قاله موافقا ملا يف كتبهم،  أهل الكتاب يزدادون تصديقا مبحمد uρ 

z>$ s?ötƒ { )ال يشك، )٨ }  t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ   { )م، ـددهـ يف ع)٩}  

                                                 
 . ٢٩: سورة املدثر آية) ١(
 . ٣٠: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٦(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٧٤ 

tΑθ à)u‹Ï9uρ t Ï% ©!$# ’Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚz£∆ { )شك ونفاق، )١ ،}  tβρãÏ≈ s3ø9$#uρ { )مشركو مكة )٢ 

}  !#sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª!$# #x‹≈ pκÍ5 Wξ sWtΒ 4 { )وأراد باملثل احلديث . "  أي شيء أراد هبذا احلديث)٣

y7  {نفسه  Ï9≡x‹x. { )أي كما أضل اهللا من أنكر عدد اخلزنة وهدى من صدق، . )٤

≅‘  {كذلك  ÅÒãƒ ª!$# tΒ â!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟn= ÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ ωÎ) uθ èδ 4 { )قال )٥ ،

وما يعلم : طاءأما حملمد أعوان إال تسعة؟ قال ع: هذا جواب أيب جهل حني قال: مقاتل
جنود ربك إال هو يعين من املالئكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، ال يعلم عدهتم إال اهللا 
واملعىن أن تسعة عشر هم خزنة النار، وهلم من األعوان واجلنود من املالئكة ما ال 

$  {:  مث رجع إىل ذكر سقر فقال يعـلمهم إال اهللا tΒ uρ }‘Ïδ { )يعين النار، )٦ ،}  
ω Î) 3“ tø.ÏŒ Î|³t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪ { )إال تذكرة وموعظة للناس)٧ ،. 

]٣٢ [}  ξ x. ÌuΚ s)ø9$#uρ ∩⊂⊄∪ { )هذا قسم يقول حقا)٨ ،. 

]٣٣ [}  È≅ ø‹©9$#uρ øŒÎ) tt/÷Šr& ∩⊂⊂∪ { )دبر الليل وأدبر إذا وىل ذاهبا)٩ . 

]٣٤ [}  Ëx ö6Á9$#uρ !#sŒÎ) txó™ r& ∩⊂⊆∪ { )أضاء وتبني)١٠ ،. 

                                                 
 . ٣١: سورة املدثر آية) ١(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٦(
 . ٣١: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٣٢: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٣٣: سورة املدثر آية) ٩(
 . ٣٤: سورة املدثر آية) ١٠(
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٢٦٧٥ 

]٣٥ [}  $ pκ̈ΞÎ) “ y‰÷nZ} Îy9 ä3ø9$# ∩⊂∈∪ { )يعين أن سقر إلحدى األمور العظام، )١ ،

جهنم : أراد بالكرب كانت جهنم وهي سبعة: وواحد الكرب كربى، قال مقاتل والكليب
 .ولظى واحلطمة والسعري وسقر واجلحيم واهلاوية

]٣٦[ }  #\ƒ É‹tΡ Î|³t6 ù= Ïj9 ∩⊂∉∪ { )واهللا ما أنذر : قال احلسن.  يعين النار نذيرا للبشر)٢

 .اهللا بشي أدهى منها

]٣٧ [}  yϑ Ï9 u!$ x© { )بدل من قوله للبشر )٣ ،}  óΟä3ΖÏΒ β r& tΠ£‰s)tG tƒ { )يف )٤ ،

ρ÷  {اخلري والطاعة،،  r& ẗz r'tG tƒ ∩⊂∠∪ { )أن اإلنذار قد : ، عنها يف الشر واملعصية، املعىن)٥

 .حصل لكل واحد ممن آمن أو كفر
 ... َنفٍْس ِبَما كََسَبْت َرِهيَنةٌقوله تعاىل كُلُّ

]٣٨ [}  ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ { )مرهتنة يف النار بكسبها مأخوذة )٦ 

 .بعملها

]٣٩ [}  Hω Î) |=≈ pt õ¾r& ÈÏϑ uŠø9$# ∩⊂∪ { )فإهنم ال يرهتنون بذنوهبم يف النار ولكن )٧ 

واختلفوا فيهم روي . قال قتادة علق الناس كـلهم إال أصحاب اليمني. يغفرها اهللا هلم
وقال . هم املالئكة:  أهنم أطفال املسلمني وروى أبو ظبيان عن ابن عباس عن علي
هؤالء ( :ني قال اهللا هلمهم أصحاب اجلنة الذين كانوا على ميني أدم يوم امليثاق، ح: مقاتل

                                                 
 . ٣٥: سورة املدثر آية) ١(
 . ٣٦: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٣٧: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٣٧: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٣٧: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٣٨: سورة املدثر آية) ٦(
 . ٣٩: سورة املدثر آية) ٧(
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٢٦٧٦ 

هم الذين : هم الذين أعطوا كتبهم بأمياهنم، وعنه أيضا: وعنه أيضا) يف اجلنة وال أبايل
كل : وقال القاسم. هم املسلمون املخلصون: وقال احلسن. كانوا ميامني على أنفسهم

نفس مأخوذة بكسبها من خري أو شر إال من اعتمد على الفضل، وكل من اعتمد على 
 .سب فهو رهني به، ومن اعتمد على الفضل فهو غري مأخوذ بهالك

]٤١ ،٤٠ [}  ’Îû ;M≈̈Ζy_ tβθä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊆⊃∪ Çtã tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ { )املشركني)١ . 

]٤٢ [}  $ tΒ óΟä3x6n= y™ { )أدخلكم، )٢ }  ’Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ { )فأجابوا)٣ ،. 

]٤٣ [}  (#θ ä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )هللا)٤ ،. 

]٤٧-٤٤ [}  óΟs9uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜçΡ tÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζà2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ { )يف الباطل، )٥ ،}  
yìtΒ tÅÒ Í← !$ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζä.uρ Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ È Ïd‰9$# ∩⊆∉∪ # ¨Lym $ oΨ9s?r& ßÉ)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ { )وهو املوت)٦ . 

$  {  قال اهللا] ٤٨[ yϑ sù óΟßγ ãè xΖs? èπ yè≈xx© tÏè Ï≈ :  قال ابن مسعود)٧( } ∪∇⊇∩ ¤±9$#

كة والنبيون والشهداء والصاحلون ومجيع املؤمنني، فال يبقى يف النار إال أربعة، تشفع املالئ
θä9$#)  {: مث تال s% óΟs9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Á ßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )إىل قوله)٨  :}  ÏΘöθu‹Î/ È Ïd‰9$# 

الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤالء الذين : ، قال عمران بن احلصني)٩( } ∪∌⊇∩

                                                  .تسمعون
 . ٤١ ، ٤٠: سورة املدثر اآليتان ) ١(
 . ٤٢: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٤٢: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٤٣: سورة املدثر آية) ٤(
  .٤٥ ، ٤٤: سورة املدثر اآليتان ) ٥(
 . ٤٧ : ٤٥سورة املدثر اآليات من ) ٦(
 . ٤٨: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٤٣: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٤٦: سورة املدثر آية) ٩(
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]٤٩ [}  $ yϑ sù öΝçλm; Çtã Íο tÏ.õ‹−G9$# tÅÊ Ì÷è ãΒ ∩⊆∪ { )عن مواعظ القرآن معرضني )١ ،

 .نصب على احلال، وقيل صاروا معرضني

]٥٠ [}  öΝßγ ¯Ρr( x. Ößϑ ãm { )مجع محار، )٢ ،}  ×ο tÏΖtFó¡•Β ∩∈⊃∪ { )قرأ أهل املدينة )٣ ،

والشام بفتح الفاء، وقرأ الباقون بكسرها، فمن قرأ بالفتح فمعناها منفرة مذعورة، ومن قرأ 
 .نفر واستنفر مبعىن واحد، كـما يقال عجب واستعجب:  نافرة، يقالبالكسر فمعناها

]٥١ [}  ôN§sù ÏΒ ¥ο u‘ uθ ó¡s% ∩∈⊇∪ { )القسورة مجاعة : ، قال جماهد وقتادة والضحاك)٤

هم : وقال سعيد بن جبري. الرماة ال واحد هلا من لفظها، وهي رواية عطاء عن ابن عباس
من رجال أقوياء وكل : وقال زيد بن أسلم. القناص وهي رواية عطية عن ابن عباس
. هي لغط القوم وأصواهتم: وعن أيب املتوكل قال. ضخم شديد عند العرب قسور وقسورة

هي األسد، وهو : وقال أبو هريرة. هي حبال الصيادين: وروى عكرمة عن ابن عباس قال
لوحشية إذا عاينت األسد هربت، كذلك هؤالء قول عطاء والكليب وذلك أن احلمر ا

هي ظلمة الليل، ويقال : قال عكرمة.  يقرأ القرآن هربوا منه املشركني إذا مسعوا النيب
 .لسواد أول الليل قسورة

]٥٢ [}  ö≅ t/ ß‰ƒ Ìãƒ ‘≅ ä. <› ÌøΒ $# öΝåκ÷]ÏiΒ βr& 4’ tA÷σãƒ $ Zßs ß¹ Zο u¤³oΨ •Β ∩∈⊄∪ { )قال املفسرون)٥  :

 ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من اهللا  إن كفار قريش قالوا لرسول اهللا
يا حممد بلغنا أن الرجل : إن املشركني قالوا: قال الكليب. أنك لرسوله نؤمر فيه باتباعك

                                                 
 . ٤٩: سورة املدثر آية) ١(
 . ٥٠: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٥٠: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٥١: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٥٢: سورة املدثر آية) ٥(
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وكفارته، فأتنا مبثل ذلك، والصحف من بين إسرائيل كان يصبح مكتوبا عند رأسه ذنبه 
 .الكتب وهي مجع الصحيفة ومنشرة منشورة

حقا وكل : وقيل. ، ال يؤتون الصحف)١( } ) .ξx  {: - تعاىل -فقال اهللا ] ٥٣[

≅  {ما ورد عليك منه فهذا وجهه  t/ ω šχθ èù$ sƒ s† nο tÅz Fψ$# ∩∈⊂∪ { )أي ال خيافون )٢ ،

 .عذاب اآلخرة، واملعىن أهنم لو خافوا النار ملا اقترحوا هذه اآليات بعد قيام األدلة

]٥٤ [}  Hξ Ÿ2 { )حقا )٣ }  …çµ ¯ΡÎ) { )لقرآن  يعين ا)٤}  ×ο tÏ.õ‹s? ∩∈⊆∪ { )٥( 
 .موعظة
]٥٥ [}  yϑ sù u!$ x© …çν tŸ2 sŒ ∩∈∈∪ { )اتعظ به)٦ . 

]٥٦ [}  $ tΒ uρ tβρãä.õ‹tƒ { )تذكرون بالتاء واآلخرون بالياء، :  قرأ نافـع ويعقوب)٧

}  Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )إال أن يشاء اهللا هلم اهلدى: ، قال مقاتل)٨ .}  uθ èδ ã≅ ÷δr& 3“ uθø)−G9$# 

ã≅ ÷δr&uρ Íο tÏøó pRùQ$# ∩∈∉∪ { )أي أهل أن تتقى حمارمه وأهل أن يغفر ملن اتقاه)٩ ،. 

                                                 
 . ٥٣: ملدثر آيةسورة ا) ١(
 . ٥٣: سورة املدثر آية) ٢(
 . ٥٤: سورة املدثر آية) ٣(
 . ٥٤: سورة املدثر آية) ٤(
 . ٥٤: سورة املدثر آية) ٥(
 . ٥٥: سورة املدثر آية) ٦(
 . ٥٦: سورة املدثر آية) ٧(
 . ٥٦: سورة املدثر آية) ٨(
 . ٥٦: سورة املدثر آية) ٩(
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 سورة القيامة) ٧٥(
 ...قوله تعاىل لَا أُقِْسُم ِبَيْوِم الِْقَياَمِة

] ١ [}  Iω ãΝÅ¡ø% é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∩⊇∪ { )احلرف ) ألقسم(  قرأ القواس عن ابن كثري)١

 .األول بال ألف قبل اهلمزة

]٢ [}  Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ  باأللف، وكذلك قرأ عبد الرمحن )٢( } ∪⊅∩ 9$#=¯

نه أقسم بيوم القيامة، ومل يقسم بالنفس اللوامة، والصحيح أنه أقسم األعرج، على معىن أ
وقال أبو بكر بن . صلة فيهما أي أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة) ال( هبما مجيعا و

رد لكالم املشركني املنكرين، مث ابتدأ ) ال( :وقال الفراء. هو تأكيد كقولك ال واهللا: عياش
Iω  {وأقسم بالنفس اللوامة أقسم بيوم القيامة : فقال uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ ¯=9$# ∩⊄∪ { )٣( 

قال . تلوم على اخلري والشر وال تصرب على السراء والضراء: قال سعيد بن جبري وعكرمة
قال . لو فعلت ومل أفعل: تندم على ما فات وتقول: قال جماهد. الفاجرة: اللوامة: قتادة
: ليس من نفس برة وال فاجرة إال وهي تلوم نفسها، إن صانت عملت خريا قالت: الفراء

إن : هي النفس املؤمنة قال: قال احلسن. ليتين مل أفعل: هال ازددت، وإن عملت شرا قالت
ر ميضي وإن الفاج. ما أردت بكالمي ما أردت بكالمي: املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم نفسه
هي النفس الكافرة تلوم نفسها يف اآلخرة : قال مقاتل. قدما، حياسب نفسه وال يعاتبها
 .على ما فرطت يف أمر اهللا يف الدنيا

]٣ [}  Ü=|¡øt s† r& ß≈ |¡ΡM}$# { )يعين الكافر )٤ }  ©9r& yìyϑ øgªΥ …çµ tΒ$ sàÏã ∩⊂∪ { )بعد )١ ،

ذكر العظام، وأراد نفسه ألن العظام قالب النفس ال يستوي : التفرق والبلى فنحييه، قيل

                                                 
 . ١: سورة القيامة آية) ١(
 . ٢: رة القيامة آيةسو) ٢(
 . ٢: سورة القيامة آية) ٣(
 . ٣: سورة القيامة آية) ٤(
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  { :ولهـهو خارج على قول املنكر أو جيمع اهللا العظام كق: وقيل. اخللق إال باستوائها
tΑ$ s% tΒ Ä ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ { )٢(. 

]٤ [}  4’ n?t/ t Í‘ Ï‰≈ s% { )أي نقدر يريد بل قادرين على أكثر من ذا، جماز اآلية)٣  :

“n?tã βr& y’#  {:  أعظم من ذلك، وهوبلى نقدر على مجع عظامه وعلى ما هو Èhθ |¡Σ …çµ tΡ$ uΖt/ 

 أنامله فنجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا كخف البعري وحافر احلمار، فال )٤( } ∪⊇∩

 قول أكثر يرتفق هبا بالقبض والبسط واألعمال اللطيفة، كالكتابة واخلياطة وغريها، هذا
معناه ظن الكـافر أنا ال نقدر على مجع عظامه بلى : وقال الزجاج وابن قتيبة. املفسرين

نقدر على أن نعيد السالميات على صغرها فنؤلف بينها حىت نسوي البنان، فمن قدر على 
 .مجع صغار العظام فهو على مجع كبارها أقدر

]٥ [}  ö≅ t/ ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ |¡ΡM}$# tàf øu‹Ï9 …çµ tΒ$ tΒ r& ∩∈∪ { )ال جهل ابن آدم أن ربه : ، يقول)٥

قادر على مجع عظامه لكنه يريد أن يفجر أمامه أي ميضي قدما يف معاصي اهللا ما عاش 
وقال . راكبا رأسه ال يرتع عنها وال يتوب، هذا قول جماهد واحلسن وعكرمة والسدي

سوف أتوب سوف : ليفجر أمامه يقدم على الذنب ويؤخر التوبة فيقول: بريسعيد بن ج
: هو األمل يقول: وقال الضحاك. أعمل حىت يأتيه املوت على شر أحواله وأسوأ أعماله
يكذب : وقال ابن عباس وابن زيد. أعيش فأصيب من الدنيا كذا وكذا وال يذكر املوت

 امليل ومسي الفاسق والكافر فاجرا مليله عن وأصل الفجور. مبا أمامه من البعث واحلساب
 .احلق

                                                                                                                                            
 . ٣: سورة القيامة آية) ١(
 . ٧٨: سورة يس آية) ٢(
 . ٤: سورة القيامة آية) ٣(
 . ٤: سورة القيامة آية) ٤(
 . ٥: سورة القيامة آية) ٥(
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]٦ [}  ã≅ t↔ ó¡o„ tβ$−ƒ r& ãΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ∩∉∪ { )أي مىت يكون ذلك، تكذيبا به)١ . 

*sŒÎ#  {: - تعاىل -قال اهللا ] ٧[ sù s−Ìt/ ç|Çt7ø9$# ∩∠∪ { )قال قتادة ومقاتل)٢ ، :

: قيل. شخـص البصر فال يطرف مما يرى من العجائب اليت كان يكذب هبا يف الدنيا
: وقال الفراء واخلليل. عند رؤية جهنم تربق أبصار الكفار: وقال الكليب. ذلك عند املوت

ه وفتحها من برق بالكسر أي فزع وحتري ملا يرى من العجائب، وبرق بالفتح أي شق عين
 .الربيق وهو التأللؤ

]٨ [}  y#|¡yz uρ ãyϑ s)ø9$# ∩∇∪ { )أظلم وذهب نوره وضوءه)٣ ،. 

]٩ [}  yìÏΗ äd uρ ß§÷Κ¤±9$# ãyϑ s)ø9$#uρ ∩∪ { )صارا أسودين مكورين كأهنما ثوران )٤ 

جيمعان يوم القيامة : وقال كعطاء بن يسار. جيمع بينهما يف ذهاب الضياء: وقيل. عقريان
: وقيل. جيمعان مث يقذفان يف النار: وقيل. مث يقذفان يف البحر فيكونان نار اهللا الكربى

 .جيمعان فيطلعان من املغرب

]١٠ [}  ãΑθ à)tƒ ß≈ |¡ΡM}$# { )أي الكافر املكذب )٥ }  >‹Í×tΒ öθ tƒ t ø r& ”xpRùQ$# ∩⊇⊃∪ { )٦( 
 .هو مصدر أي أين الفرار: وقيل. أي املهرب وهو موضع الفرار

ξ  {: - تعاىل -قال اهللا ] ١١[ x. Ÿω u‘ y— uρ ∩⊇⊇∪ { )ال حصن وال حرز وال ملجأ)١ ، .

ال : - تعاىل -وقال . ال جبل وكانوا إذا فزعوا جلئوا إىل اجلبل فتحصنوا به: وقال السدي
 .جـبل يومئذ مينعهم

                                                 
 . ٦: سورة القيامة آية) ١(
 . ٧: سورة القيامة آية) ٢(
 . ٨: رة القيامة آيةسو) ٣(
 . ٩: سورة القيامة آية) ٤(
 . ١٠: سورة القيامة آية) ٥(
 . ١٠: سورة القيامة آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٢ 

]١٢ [}  4’ n< Î) y7În/u‘ >‹Í×tΒ öθ tƒ ”s)tG ó¡çRùQ$# ∩⊇⊄∪ { )اهللا بن وقال عبد.  أي مستقر اخللق)٢ 

>n’4  {. -اىل ـ تع–وله ـاملصري واملرجع نظريه ق: مسعود Î) y7 În/u‘ # të ô_ ”9$# ∩∇∪ { )٣( ،

}  ’n< Î)uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∪ { )ريهـاملنتهى نظ: دىـ وقال الس)٤ :}  ¨β r&uρ 4’ n< Î) y7În/u‘ 

4‘pκtJΨ ßϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ { )٥(. 

]١٣ [}  (#àσ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡ΡM}$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ $ yϑ Î/ tΠ£‰s% ẗz r&uρ ∩⊇⊂∪ { )مسعود وابن  قال ابن)٦ 

مبا قدم قبل املوت من عمل صاحل وسيئ، وما أخر بعد موته من سنة حسنة أو : عباس
وقال . مبا قدم من املعصية وأخر من الطاعة: وقال عطية عن ابن عباس. سيئة يعمل هبا

. بأول عمله وآخره: وقال جماهد. مبا قدم من طاعة اهللا وأخر من حق اهللا فضيعه: قتادة
وقال زيد بن أسلم مبا قدم من . دم يف أول عمره وما أخر يف آخر عمرهق: وقال عطاء

 .أمواله لنفسه وما أخر خلفه للورثة

]١٤ [}  È≅ t/ ß≈ |¡ΡM}$# 4’ n?tã Ïµ Å¡øtΡ ×ο uÅÁ t/ ∩⊇⊆∪ { )قال عكرمة ومقاتل والكلىب)٧  :

سه من نفسه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله، وهي مسعه معناه بل اإلنسان على نف
وبصره وجوارحه، ودخل اهلاء يف البصرية ألن املراد باإلنسان هنا جوارحه، وحيتمل أن 

جر ـيكون معناه بل اإلنسان على نفسه بصرية، يعين جلوارحه، فحذف حرف ال

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة القيامة آية) ١(
 . ١٢: سورة القيامة آية) ٢(
 . ٨: سورة العلق آية) ٣(
 . ٢٨: سورة آل عمران آية) ٤(
 . ٤٢: سورة النجم آية) ٥(
  .١٣: سورة القيامة آية) ٦(
 . ١٤: سورة القيامة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٣ 

βÎ)uρ öΝ›?Š÷  {: ولهـكق u‘ r& β r& (#þθãè ÅÊ ÷tIó¡n@ ö/ä.y‰≈ s9÷ρ r& { )أي ألوالدكـم، وجيوز أن يكون )١ 

بل : وقال أبو العالية وعطاء. نعتا السم مؤنث، أي بل اإلنسان على نفسه عني بصرية
اء يف بصرية للمبالغة، دليل واهل. اإلنسان على نفسه شاهد وهي رواية العويف عن ابن عباس

∀ }  4’s هذا التأويل قوله x. y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7 ø‹n= tã $ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪ { )٢(. 

]١٥ [}  öθ s9uρ 4’ s+ø9r& …çν tƒ ÏŒ$ yè tΒ ∩⊇∈∪ { )ين يشهد عليه الشاهد ولو اعتذر وجادل  يع)٣

tΠöθ  {عن نفسه مل ينفعه، كما قال  tƒ Ÿω ßìxΖtƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# öΝåκèEu‘ É‹÷è tΒ ( { )وهذا قول جماهد . )٤

ولو اعتذر فعليه من نفسه من يكذب : فراءقال ال. وقتادة وسعيد بن جبري وابن زيد وعطاء
öθ#)  {: القول كـما قال: عذره، ومعىن اإللقاء s)ø9r'sù ÞΟÎγ øŠs9Î) tΑöθ s)ø9$# öΝä3¯ΡÎ) šχθ ç/É‹≈ x6s9 

öθ  {: وقال الضحاك والسدي. )٥( } ∪∌∇∩ s9uρ 4’ s+ø9r& …çν tƒ ÏŒ$ yè tΒ ∩⊇∈∪ { )يعين ولو أرخى )٦ 

الستور وأغلق األبواب، وأهل اليمن يسمون الستر معذارا ومجعه معاذير، ومعناه على هذا 
 .وإن أسبل الستر ليخفي ما كان يعمل فإن نفسه شاهدة عليه: القول

 }  Ÿω õ8Ìhpt وقوله] ١٦[ éB Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅yf ÷è tG Ï9 ÿÏµ Î/ ∩⊇∉∪ { )٧( ،}  كان رسول

، وكان يعرف  إذ نزل جربيل بالوحي كان حيرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه اهللا
 )٢(  هذه اآلية  فأنزل اهللا)١( } منه

                                                 
 . ٢٣٣: سورة البقرة آية) ١(
 . ١٤: سورة اإلسراء آية) ٢(
 . ١٥: سورة القيامة آية) ٣(
 . ٥٢: سورة غافر آية) ٤(
 . ٨٦: سورة النحل آية) ٥(
 . ١٥: سورة القيامة آية) ٦(
 . ١٦: سورة القيامة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٤ 

]١٧ [}  ¨β Î) $ uΖøŠn= tã …çµ yè÷Η sd …çµ tΡ#uöè% uρ ∩⊇∠∪ { )علينا أن جنمعه يف صدرك، : ، قال)٣

 .وقرآنه

]١٨ [}  #sŒÎ* sù çµ≈tΡù&ts% ôìÎ7¨?$$ sù …çµ tΡ#uöè% ∩⊇∇∪ { )فإذا أنزلناه فاستمع)٤ ،. 

]١٩ [}  §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã …çµ tΡ$ uŠt/ ∩⊇∪ { )علينا أن نبينه بلسانك، )٥ ،}  إذا أتاه وكان

 )٦( } . جربيل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده اهللا

 ...قوله تعاىل كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الَْعاِجلَةَ َوَتذَُرونَ الْآِخَرةَ
]٢١ - ٢٠ [}  ξ x. ö≅ t/ tβθ ™7Ït éB s' s#Å_$ yè ø9$# ∩⊄⊃∪ tβρ â‘ x‹s?uρ nο tÅz Fψ$# ∩⊄⊇∪ { )أي خيتارون )٧ 

 .الدنيا على العقىب ويعملون هلا يعين كفار مكة

]٢٣ - ٢٢ [}  ×νθ ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ { )يوم القيامة )٨ ،}  îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ { )قال ابن )٩ 

بيض يعلوها : وقال مقاتل. ناعمة: وقال ابن زيد. مسرورة: حسنة، وقال جماهد: عباس
نضر : يقال. مشرقة بالنعيم: وقال الفراء. مسفرة: وقال ميان. مضيئة: وقال السدي. النور

قال . اهللا وجهه ينضر نضرا، ونضره اهللا، وأنضره، ونضر وجهه، ينضر، نضرة، ونضارة

                                                                                                                                            
،النسائي االفتتاح )٣٣٢٩(،الترمذي تفسري القرآن )٤٤٨ (،مسلم الصالة)٤٦٤٥(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 ). ١/٣٤٣(،أمحد )٩٣٥(
  ). ١/٢٣٠ ) ( ٤٤٨( ، ومسلم يف الصالة رقم  )٨/٦٨٢( أخرجه البخاري يف التفسري ) ٢(
 . ١٧: سورة القيامة آية) ٣(
 . ١٨: سورة القيامة آية) ٤(
 . ١٩: سورة القيامة آية) ٥(
،النسائي االفتتاح )٣٣٢٩(،الترمذي تفسري القرآن )٤٤٨(،مسلم الصالة )٤٦٤٥(آن البخاري تفسري القر) ٦(

 ). ١/٣٤٣(،أمحد )٩٣٥(
 . ٢١ ، ٢٠: سورة القيامة اآليتان ) ٧(
 . ٢٢: سورة القيامة آية) ٨(
 . ٢٢: سورة القيامة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٥ 

ß∃Í÷è  {: - تعاىل -اهللا  s? ’Îû óΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ nο uôØtΡ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩⊄⊆∪ { )١( ،}  4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ 

: قال احلسن. تنظر إىل رهبا عيانا بال حجاب: ، قال ابن عباس وأكثر الناس)٢( } ∪⊃⊅∩

 .ق وحق هلا أن تنضر وهي تنظر إىل اخلالقتنظر إىل اخلال

]٢٤ [}  ×νθ ã_ ãρ uρ ¥‹Í×tΒ öθ tƒ ×ο uÅ $ t/ ∩⊄⊆∪ { )عابسة كاحلة مغربة مسودة)٣ ،. 

]٢٥ [}  Ýàs? βr& Ÿ≅ yè øãƒ $ pκÍ5 ×ο tÏ%$ sù ∩⊄∈∪ { )يقن أن يعمل هبا عظيمة من ، تست)٤

قال سعيد بن . الداهية العظيمة، واألمر الشديد يكسر فقار الظهر: العذاب، والفاقرة
هي أن حيتجب عن : وقال الكليب. هي دخول النار: قال ابن زيد. قاصمة الظهر: املسيب

 . رؤية الرب

]٢٦ [}  Hξ x. #sŒÎ) ÏM tó n= t/ { )ور، ـري مذكـن غـاية عـس كنـ، يعين النف)٥}  
u’ Í∋#u©I9$# ∩⊄∉∪ { )فحشرج هبا عند املوت، والتراقي مجع الترقوة، وهي العظام بني ثغرة )٦ ،

 .النحر والعاتق ويكىن ببلوغ النفس التراقي عن اإلشراف على املوت

]٢٧ [}  Ÿ≅Š Ï% uρ ôtΒ 2 5−#u‘ ∩⊄∠∪ { )هل من طبيب يرقيه : ، أي قال من حضره املوت)٧

التمسوا له األطباء فلم يغنوا عنه من قضاء اهللا : ويداويه فيشفيه برقيته أو دوائه، وقال قتادة
قول بعضهم هذا من قول املالئكة ي: وقال سليمان التيمي ومقاتل بن سليمان. شيئا
 .من يرقى بروحه فتصعد هبا مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب: لبعض

                                                 
 . ٢٤: سورة املطففني آية) ١(
 . ٢٣: سورة القيامة آية) ٢(
 . ٢٤:  آيةسورة القيامة) ٣(
 . ٢٥: سورة القيامة آية) ٤(
 . ٢٦: سورة القيامة آية) ٥(
 . ٢٦: سورة القيامة آية) ٦(
 . ٢٧: سورة القيامة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٦ 

]٢٨ [}  £sßuρ { )أيقن الذين بلغت روحه التراقي، )١ ،}  çµ ¯Ρr& ä−#tÏø9$# ∩⊄∇∪ { )٢( ،

 .من الدنيا

]٢٩ [}  ÏM ¤tG ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$ ¡¡9$$ Î/ ∩⊄∪ { )قال عطاء. الشدة بالشدة: ، قال قتادة)٣ :

ال : قال السدي. تتابعت عليه الشدائد: قال سعيد بن جبري. شدة املوت بشدة اآلخرة
 فكان يف آخر أمر الدنيا بأمر اآلخرة: قال ابن عباس. خيرج من كرب إال جاءه أشد منه

اجتمع فيه احلياة واملوت، وقال : يوم من الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة، وقال جماهد
مها ساقاه إذا التفا : وقال احلسن. الناس جيهزون جسده واملالئكة جيهزون روحه: الضحاك
 .مها ساقاه إذا التفا عند املوت: وقال الشعيب. يف الكفن

]٣٠ [}  4’ n< Î) y7 În/u‘ >‹Í×tΒ öθ tƒ ä−$ |¡yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )أي مرجع العباد إىل اهللا يساقون إليه)٤ ،. 

]٣١ [}  Ÿξ sù s−£‰|¹ Ÿω uρ 4’©?|¹ ∩⊂⊇∪ { )يعين أبا جهل مل يصدق بالقرآن وال صلى )٥ ،

 .هللا

]٣٢ [}  Å3≈ s9uρ z> ¤‹x. 4’̄< uθ s?uρ ∩⊂⊄∪ { )عن اإلميان)٦ ،. 

]٣٣ [}  §ΝèO |=yδ sŒ #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& { )رجـع إليهم، )٧ ،}  #‘©Üyϑ tG tƒ ∩⊂⊂∪ { )٨( ،

 .أصله يتمطط أي يتمدد، واملط هو املد:  مشيه، قيليتبختر وخيتال يف

                                                 
 . ٢٨: سورة القيامة آية) ١(
 . ٢٨: سورة القيامة آية) ٢(
 . ٢٩: سورة القيامة آية) ٣(
 . ٣٠: سورة القيامة آية) ٤(
 . ٣١: سورة القيامة آية) ٥(
 . ٣٢: سورة القيامة آية) ٦(
 . ٣٣: سورة القيامة آية) ٧(
 . ٣٣: سورة القيامة آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٧ 

]٣٥ - ٣٤ [}  4’ n< ÷ρ r& y7 s9 4’ n< ÷ρ r'sù ∩⊂⊆∪ §ΝèO 4’ n< ÷ρ r& y7 s9 #’n< ÷ρ r'sù ∩⊂∈∪ { )هذا وعيد على )١ 

: وقال بعض العلماء. عة للتهديد والوعيد أليب جهل، وهي كلمة موضو وعيد من اهللا
. معناه إنك أجدر هبذا العذاب وأحق وأوىل به، تقال للرجل حيث يصيبه مكروه يستوجبه

 -وأصلها من الويل وهو القرب، قال اهللا . هي كلمة تقوهلا العرب ملن قاربه املكروه: وقيل
=θè#)  {: -تعاىل  ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Νä3tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤à6ø9$# { )٢(. 

]٣٦ [}  Ü=|¡øt s† r& ß≈ |¡ΡM}$# βr& x8uøIãƒ “ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ { )مهال ال يؤمر وال ينهى، قال )٣ 

 .دى إذا كانت ترعى حيث شاءت بال راعمعناه املهمل وإبل س: السدي

]٣٧ [}  óΟs9r& à7tƒ Zπ xôÜçΡ ÏiΒ %c Í_ ¨Β 4 o_ ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ { )تصب يف الرحم، قرأ حفص عن )٤ 

 .بالتاء ألجل النطفة: بالياء وهي قراءة احلسن، وقرأ اآلخرون) ميىن( :عاصم
]٣٨ [}  §ΝèO tβ% x. Zπ s)n= tæ t,n= y⇐sù 3“ §θ |¡sù ∩⊂∇∪ { )فجعل فيه الروح وسوف خلقه)٥ ،. 

]٣٩ [}  Ÿ≅ yè pgm çµ ÷ΖÏΒ È ÷y_ ÷ρ ¨“9$# tx.©%! $# # s\ΡW{$#uρ ∩⊂∪ { )را ، وخلق من مائة أوالدا ذكو)٦

 .وإناثا

]٤٠ [}  }§øŠs9r& y7 Ï9≡sŒ { )ذا، ـل هـ، الذي فع)٧}  A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã β r& }‘Å↵øt ä† 4’ tAöθ pRùQ$# 

∩⊆⊃∪ { )٨(. 

                                                 
 . ٣٥ ، ٣٤: سورة القيامة اآليتان ) ١(
 . ١٢٣: سورة التوبة آية) ٢(
 . ٣٦: سورة القيامة آية) ٣(
 . ٣٧: سورة القيامة آية) ٤(
 . ٣٨: سورة القيامة آية) ٥(
 . ٣٩: سورة القيامة آية) ٦(
 . ٤٠: ورة القيامة آيةس) ٧(
 . ٤٠: سورة القيامة آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٨ 

 سورة اإلنسان) ٧٦(
 ... َهلْ أََتى َعلَى الِْإْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر لَْم َيكُْن َشْيئًا َمذْكُوًراقوله تعاىل

] ١ [}  ö≅ yδ 4’ tAr& { )قد أتى، )١ ،}  ’n?tã Ç≈ |¡Σ M}$# { )يعين آدم عليه السالم، )٢ ،

}  ×Ïm zÏiΒ Ì÷δ¤$! $ öΝs9 ä3tƒ  { قبل أن ينفخ فيه الروح، )٣( } #$ \↔ ø‹x© #·‘θ ä.õ‹¨Β ∩⊇∪ { )٤( 
كان شيئا ومل يكن مذكورا، : ال يذكر وال يعرف وال يدري ما امسه وال ما يراد به، يريد

 .وذلك من حني خلقه من طني إىل أن نفخ فيه الروح

]٢ [}  $ ¯ΡÎ) $ oΨ ø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# { )يعين ولد آدم، )٥ }  ÏΒ >π xôÜœΡ { )يعين مين )٦ 

$8l  {. الرجـل ومين املرأة t±øΒ r& { )أخالط واحدها مشج ومشيج، مثل خدن )٧ ،

يعين ماء الرجل وماء املرأة خيتلطان يف : وخدين، قال ابن عباس واحلسن وجماهد والربيع
أراد باألمشاج اختالف ألوان النطفة فنطفة : الرحـم فيكون منهما الولد، وقال الضحاك
كل لونني اختلطا : راء وصفراء، وقال ميانالرجل بيضاء ومحراء ونطفة املرأة خضراء ومح

نطفة، مث علقة مث مضغة، مث عظما مث يكسوه : هي أطوار اخللق: فهو أمشاج، وقال قتادة
›Ïµ  {. حلما مث ينشئه خلقا آخر Î= tG ö6 ¯Ρ { )والنهي،  خنتربه باألمر)٨ }  çµ≈ oΨù= yè yf sù $ Jè‹Ïϑ y™ 

                                                 
 . ١: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ١: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ١: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ١: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٢: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ٢: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ٢: سورة اإلنسان آية) ٧(
 . ٢: سورة اإلنسان آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٨٩ 

#·ÅÁ t/ ∩⊄∪ { )فجعلناه مسيعا بصريا : وفيه تقدمي وتأخري، جمازه: ، قال بعض أهل العربية)١

 .لنبتليه، ألن االبتالء ال يقع إال بعد متام اخللقة

]٣ [}  $̄ΡÎ) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹ Î6  أي بينا له سبيل احلق والباطل واهلدى والضاللة، )٢( } 9$#¡¡

Β̈$  {. وعرفناه طريق اخلري والشر Î) #[Ï.$ x© $̈Β Î)uρ #·‘θ àx. ∩⊂∪ { )إما مؤمنا سعيدا وإما )٣ ،

 .معىن الكالم اجلزاء يعين بينا له الطريق إن شكر أو كفر: وقيل. كافرا شقيا

$!  {: مث بني ما للفريقني فقال] ٤[ ¯ΡÎ) $ tΡô‰tFôã r& š ÌÏ≈ s3ù= Ï9 6ξ Å¡≈ n= y™ { )يعين يف )٤ 

=Wξ≈n  {جهنم،  øî r&uρ { )يعين يف أيديهم تغل يف أعناقهم، )٥ }  #·Ïè y™ uρ ∩⊆∪ { )وقودا )٦ ،

 .شديدا

]٥ [}  ¨βÎ) u‘# tö/F{$# { )هم، ـني الصادقني يف إمياهنم املطيعني لربـ يعين املؤمن)٧}  
šχθ ç/uô³tƒ { )يف اآلخرة، )٨ ،}  ÏΒ < ù̈( x. { )فيه شراب )٩ }  šχ% x. $ yγ ã_# t“ ÏΒ 

#·‘θ èù$ Ÿ2 ∩∈∪ { )مزاجها : ميزج هلم بالكافور وخيتم باملسك، قال عكرمة: ، قال قتادة)١٠

ر يف بياضه وطيب رحيه وبرده، ألن الكافور ال أراد كالكافو: طعمها، وقال أهل املعاين

                                                 
 . ٢: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ٣: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٣: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ٤: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٤: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ٤: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ٥: سورة اإلنسان آية) ٧(
 . ٥: سورة اإلنسان آية) ٨(
 . ٥: سورة اإلنسان آية) ٩(
 . ٥ :سورة اإلنسان آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩٠ 

#  {يشرب، وهو كقوله  ¨L ym #sŒÎ) …ã&s#yè y_ #Y‘$ tΡ { )أي كنار، وهذا معىن قول جماهد )١ 

طيبت بالكافور واملسك : انوقال ابن كيس. ميازجه ريح الكافور: ومقاتل وجماهد
 .الكافور اسم لعني ماء يف اجلنة: قال عطاء والكليب. والزجنبيل

 ...قوله تعاىل َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها َتفِْجًريا
]٦ [}  $ YΖøŠtã { )أعين عينا: وقيل. نصب على املدح: للكافور وقيل نصب تبعا )٢ .

<Ü  {األجود أن يكون املعىن من عني، : وقال الزجاج uô³o„ $ pκÍ5 { )يشرهبا والباء :  قيل)٣

$ßŠ  {هبا أي منها، : وقيل. صلة t7Ïã «!$# { )أولياء اهللا، :  قال ابن عباس)٤}  $ pκtΞρ ãÉdf xãƒ 

#ZÉf øs? ∩∉∪ { )أي يقودوهنا حيث شاءوا من منازهلم، وقصورهم، كمن يكون له هنر )٥ 

 .يفجره ههنا إىل حيث يريد

]٧ [}  tβθèùθ ãƒ Í‘ õ‹¨Ζ9$$ Î/ { )أي كانوا يف الدنيا كذلك، : ، هذا من صفاهتم يف الدنيا)٦

أراد يوفون مبا فرض اهللا عليهم من الصالة والزكاة والصوم واحلج والعمرة، : قال قتادة
إذا نذروا يف طاعة اهللا : وقال جماهد وعكرمة. نذر اإلجيابوغريه من الواجبات، ومعىن ال

$tβθèù  {وفوا به،  sƒ s† uρ $ YΒ öθ tƒ tβ%x. …çν •Ÿ° #ZÏÜtG ó¡ãΒ ∩∠∪ { )استطار الصبح :  فاشيا ممتدا، يقال)٧

فاشيا يف السموات، فانشقت وتناثرت الكواكب، كان شره : قال مقاتل. إذا امتد وانتشر

                                                 
 . ٩٦: سورة الكهف آية) ١(
 . ٦: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٦: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ٦: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٦: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ٧: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ٧: سورة اإلنسان آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩١ 

فنسفت اجلبال وغارت املياه : وكورت الشمس والقمر وفزعت املالئكة، ويف األرض
 .وتكسر كل شيء على األرض من جبل وبناء

]٨ [}  tβθßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã Ïµ Îm7ãm { )أي على حب الطعام وقلته وشهوهتم له )١ 

$  {وحاجتهم إليه، وقيل على حب اهللا،  YΖŠ Å3ó¡ÏΒ { )ه، ـال لـريا ال مـ، فق)٢}  
$ VϑŠ ÏKtƒ uρ { )صغريا ال أب له )٣ ،}  #·Å™ r&uρ ∩∇∪ { )قال جماهد وسعيد بن جبري )٤ ،

أمر اهللا باألسراء أن حيسن إليهم وإن : وقال قتادة. هو املسجون من أهل القبلة: وعطاء
اتقوا  {  وقيل املرأة، يقول النيب.  األسري اململوك:وقيل. أسراهم يومئذ ألهل الشرك

 . أي أسراء)٦( )٥( } اهللا يف النساء فإهنن عندكم عوان

]٩ [}  $ oÿ ©ς Î) ö/ä3ãΚ ÏèôÜçΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «!$# Ÿω ß‰ƒ ÌçΡ óΟä3ΖÏΒ [!#t“ y_ Ÿω uρ #·‘θ ä3ä© ∩∪ { )والشكور )٧ 

إهنم مل يتكلموا به ولكن : قال جماهد وسعيد بن جبري. مصدر كالعقود والدخول واخلروج
 .علم اهللا ذلك من قلوهبم، فأثىن عليهم

]١٠ [}  $ ¯ΡÎ) ß∃$ sƒ wΥ ÏΒ $ uΖÎn/§‘ $·Β öθ tƒ $ U™θ ç7tã { )تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، )٨ 

وصف اليوم بالعبوس ملا : وقيل. يوم صائم وليل نائم: ونسب العبوس إىل اليوم، كما يقال

                                                 
 . ٨: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ٨: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٨: يةسورة اإلنسان آ) ٣(
 . ٨: سورة اإلنسان آية) ٤(
 ). ١٨٥٠(،الدارمي املناسك )٣٠٧٤(،ابن ماجه املناسك )١٩٠٥(،أبو داود املناسك )١٢١٨(مسلم احلج ) ٥(
 ) ٤/٣٢٦( والترمذي يف أبواب الرضاع  ) ٣/٢١٢( قطعة من حديث أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار ) ٦(

 . ١/٥٩٤ ) ١٨٥١(  برقم وابن ماجه يف النكاح" حسن صحيح : " قال
 . ٩: سورة اإلنسان آية) ٧(
 . ١٠: سورة اإلنسان آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩٢ 

ƒ\#  {فيه من الشدة،  ÌsÜôϑ s% ∩⊇⊃∪ { )القمطرير الذي يقبض : ، قال قتادة وجماهد ومقاتل)١

الشديد، : العبوس الذي ال انبساط فيه، والقمطرير: وقال الكليب. الوجوه واجلباه بالتعبيس
يوم قمطرير : أشد ما يكون من األيام وأطوله يف البالء، يقال: القمطرير: قال األخفش

 .إذا كان شديدا كريهاوقماطر 

]١١ [}  ãΝßγ9s% uθ sù ª!$# §Ÿ° y7 Ï9≡sŒ ÏΘöθ u‹ø9$# { )الذي، خيافون، )٢ }  öΝßγ9¤)s9uρ 

Zο uôØtΡ { )يف وجوههم، ، حسنا )٣}  #Y‘ρçß uρ ∩⊇⊇∪ { )يف قلوهبم)٤ ،. 

]١٢ [}  Νßγ1 t“ y_ uρ $ yϑÎ/ (#ρ çy9  على طاعة اهللا واجتناب معصيته، وقال )٥( } ¹|

Zπ  {على اجلوع :  وقال عطاء.على الفقر: الضحاك ¨Ζy_ #\ƒ Ìym uρ ∩⊇⊄∪ { )قال احلسن)٦ ، :

 .أدخلهم اهللا اجلنة وألبسهم احلرير

]١٣ [}  tÏ↔ Å3−G •Β { )ى احلال،  نصب عل)٧}  $ pκ Ïù { )يف اجلنة )٨ }  ’ n?tã 

Å7 Í←!#u‘ F{$# ( { )جتمعا، ، السرر يف احلجال، وال تكون أريكة إال إذا ا)٩}  Ÿω tβ÷ρ ttƒ $ pκ Ïù 

                                                 
 . ١٠: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ١١: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ١١: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ١١: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ١٢: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ١٢: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ١٣: يةسورة اإلنسان آ) ٧(
 . ١٣: سورة اإلنسان آية) ٨(
 . ١٣: سورة اإلنسان آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩٣ 

$ T¡ôϑ x© Ÿω uρ #\ƒ Ìyγ øΒ y— ∩⊇⊂∪ { )يعين مشسا يؤذيهم حرها : قال مقاتل. ، أي صيفا وال شتاء)١

 .ربد الشديدال: والزمهرير. وال زمهريرا يؤذيهم برده، ألهنما يؤذيان يف الدنيا

]١٤ [}  ºπ u‹ÏΡ#yŠuρ öΝÍκö n= tã $ yγ è=≈ n= Ïß { )أي قريبة منهم ظالل أشجارها، )٢ ،

Ÿω tβ  {: على موضع قوله: ، وقيل)متكئني( :بالعطف على قوله) دانية( ونصب ÷ρ ttƒ $ pκ Ïù 

$ T¡ôϑ x© Ÿω uρ #\ƒ Ìyγ øΒ y— ∩⊇⊂∪ { )على املدح: ، وقيل)دانية(  ويرون)٣ .}  ôM n= Ïj9èŒuρ { )٤( 
$  {سخرت وقربت،  yγ èùθ äÜè% { )مثارها )٥ }  Wξ‹ Ï9õ‹s? ∩⊇⊆∪ { )يأكلون من مثارها )٦ 

 .قياما وقعودا ومضطجعني، ويتناولوهنا كيف شاءوا على أي حال كانوا

]١٦ - ١٥ [}  ß∃$ sÜãƒ uρ ΝÍκö n= tã 7π u‹ÏΡ$ t↔ Î/ ÏiΒ 7πÒ Ïù 5># uθ ø.r&uρ ôM tΡ% x. O#tƒ Í‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (#tƒ Í‘# uθ s% ÏΒ 

7π ÒÏù { )صفاء أراد بياض الفضة يف صفاء القوارير، فهي من فضة يف: ، قال املفسرون)٧ 

$  {الزجـاج، يرى ما يف داخلها من خارجها،  yδρâ‘ £‰s% #\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊇∉∪ { )الكأس على )٨ 

قدر ريهم ال يزيد وال ينقص، أي قدرها هلم السقاة واخلدم الذين يطوفون عليهم يقدروهنا 
 .مث يسقون

                                                 
 . ١٣: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ١٤: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ١٣: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ١٤: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ١٤: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ١٤: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ١٦  ،١٥: سورة اإلنسان اآليتان ) ٧(
 . ١٦: سورة اإلنسان آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩٤ 

]١٧ [}  tβ öθ s)ó¡ç„ uρ $ pκ Ïù $ U™ù( x. tβ% x. $ yγ ã_# z•ÏΒ ¸ξŠÎ6 pgΥy— ∩⊇∠∪ { )يشوق ويطرب، )١ ،

 أهنم يسقون يف اجلنة - تعاىل -مما كانت العرب تستطيبه جدا، فوعدهم اهللا : والزجنبيل
كل ما : قال ابن عباس.  الدنياال يشبه زجنبيل: قال مقاتل. الكأس املمزوجة بزجنبيل اجلنة

هو عني يف اجلنة يوجد : وقيل. ذكره اهللا يف القرآن مما يف اجلنة ومساه ليس له يف الدنيا مثل
 .يشرهبا املقربون صرفا، وميزج لسائر أهل اجلنة: قال قتادة. منها طعم الزجنبيل

]١٨ [}  $ YΖøŠtã $ pκ Ïù 4‘£ϑ |¡è@ Wξ‹ Î6 |¡ù= y™ ∩⊇∇∪ { )سلسة منقادة هلم : ، قال قتادة)٢

مسيت : قال أبو العالية ومقاتل بن حيان. حديدة اجلرية: يصرفوهنا حيث شاءوا، قال جماهد
سلسبيال ألهنا تسيل عليهم يف الطرق ويف منازهلم، تنبع من أصل العرش من جنة عدن إىل 

: قال الزجاج.  الكافور وطعم الزجنبيل وريح املسكأهل اجلنان، وشراب اجلنة على برد
أي توصف ) تسمى( :مسيت سلسبيال ألهنا يف غاية السالسة تتسلسل يف احللق، ومعىن قوله

 .ألن أكثر العلماء على أن سلسبيال صفة ال اسم

]١٩ [}  * ß∃θ äÜtƒ uρ öΝÍκö n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρ à$ ©#sƒ ’Χ #sŒÎ) öΝåκtJ ÷ƒ r&u‘ öΝåκtJ ö6 Å¡ym #Zσä9÷σä9 #Y‘θ èVΖ̈Β ∩⊇∪ { )٣( 
يريد يف بياض اللؤلؤ وحسنه، واللؤلؤ إذا نثر من اخليط على البساط، كان : قال عطاء

دمة، فلو كانوا إمنا شبهوا باملنثور النتثارهم يف اخل: وقال أهل املعاين. أحسن منه منظوما
 .صفا لشبهوا باملنظوم

]٢٠ [}  #sŒÎ)uρ |M÷ƒ r&u‘ §ΝrO { )أي إذا رأيت ببصرك ونظرت به مث يعين يف اجلنة، )٤ ،

}  |M ÷ƒ r&u‘ $ \Κ‹ Ïè tΡ { )ال يوصف، )٥ ،}  % Z3ù= ãΒ uρ #·Î7x. ∩⊄⊃∪ { )وهو أن أدناهم مرتلة )١ ،

                                                 
 . ١٧: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ١٨: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ١٩: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ٢٠: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٢٠: سورة اإلنسان آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٦٩٥ 

هو أن : قال مقاتل والكليب. ينظر إىل ملكه يف مسرية ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه
 .ملكا ال زوال له: وقيل. رسول رب العزة من املالئكـة ال يدخل عليه إال بإذنه

]٢١ [}  öΝåκu Î=≈ tã Ü>$ u‹ÏO C¨ ß‰Ζß™ { )ساكنة الياء ) عاليهم( ومحزة. ، قرأ أهل املدينة)٢

 وقرأ اآلخرون مكسورة اهلاء، فيكون يف موضع رفع باالبتداء، وخربه ثياب سندس،
بنصب الياء وضم اهلاء على الصفة، أي فوقهم، وهو نصب على الظرف، ثياب سندس 

}  ×ôØäz ×−uö9 tG ó™ Î)uρ ( (#þθ = ãm uρ u‘ Íρ$ y™ r& ÏΒ 7π ÒÏù öΝßγ9s)y™ uρ öΝåκ›5u‘ $ \/# tx© #·‘θ ßγ sÛ ∩⊄⊇∪ { )قيل)٣ ، :

وقال أبو قالبة . طاهرا من األقذار واإلقذاء مل تدنسه األيدي واألرجل كخمر الدنيا
إنه ال يصري بوال جنسا ولكنه يصري رشحا يف أبداهنم، كريح املسك، وذلك أهنم : وإبراهيم

بون فتطهر يؤتون بالطعام فيأكلون، فإذا كان آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور، فيشر
بطوهنم ويصري ما أكلوا رشحا خيرج من جلودهم أطيب من املسك األذفر، وتضمر 

هو عني ماء على باب اجلنة من شرب منها نزع اهللا : وقال مقاتل. بطوهنم وتعود شهوهتم
 .ما كان يف قلبه من غل وغش وحسد

]٢٢ [}  ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ% x. ö/ä3s9 [!#t“ y_ tβ% x.uρ Οä3ã‹÷è y™ #·‘θ ä3ô±¨Β ∩⊄⊄∪ { )أي ما وصف )٤ ،

من نعيم اجلنة كان لكم جزاء بأعمالكم، وكان سعيكم عملكم يف الدنيا بطاعة اهللا 
 .شكرتكم عليه وأثبتكم أفضل الثواب: مشكورا، قال عطاء

$  {  قوله] ٢٣[ ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ y7 ø‹n= tã tβ#uöà)ø9$# Wξƒ Í”∴s? ∩⊄⊂∪ { )قال ابن عباس)٥ ، :

 .متفرقا آية بعد آية، ومل يرتل مجلة واحدة

                                                                                                                                            
 . ٢٠: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ٢١: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٢١: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ٢٢: ة اإلنسان آيةسور) ٤(
 . ٢٣: سورة اإلنسان آية) ٥(
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٢٦٩٦ 

]٢٤ [}  ÷É9 ô¹ $$ sù È/õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ Ÿω uρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ { )ة، ـركي مكـين من مشـ، يع)١

}  $ ¸ϑ ÏO# u ÷ρ r& #Y‘θ àx. ∩⊄⊆∪ { )يعين وكفورا، واأللف صلة)٢ ،. 

 ...قوله تعاىل َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَْيلًا طَِويلًا
™ }  Ìä.øŒ$#uρ zΝó هـولـق] ٢٦ - ٢٥[ $# y7 În/u‘ Zο tõ3ç/ Wξ‹Ï¹ r&uρ ∩⊄∈∪ š∅ ÏΒ uρ È≅ø‹©9$# 

ô‰ß∨ó™ $$ sù …çµ s9 { )يعين صالة املغرب والعشاء، )٣ ،}  çµós Îm7y™ uρ Wξ ø‹s9 ¸ξƒÈθ sÛ ∩⊄∉∪ { )يعين )٤ ،

 .التطوع بعد املكتوبة

]٢٧ [}  χ Î) ÏIω àσ¯≈ yδ { )يعين كفار مكة )٥ ،}  tβθ™7Ït ä† s' s#Å_$ yè ø9$# { )أي )٦ ،

‘tβρâ  {. الدار العاجلة وهي الدنيا x‹tƒ uρ öΝèδ u!#u‘ uρ { )يعين أمامهم، )٧ ،}  $YΒ öθ tƒ Wξ‹ É)rO 

 .أي يتركون فال يؤمنون به وال يعملون له. ، شديدا وهو يوم القيامة)٨( } ∪∠⊅∩

]٢٨ [}  ßøt ªΥ öΝßγ≈oΨ ø)n= s{ !$ tΡ÷Šy‰x© uρ { )قوينا وأحكمنا، )٩ ،}  öΝèδ tó™ r& ( { )قال )١٠ 

أسرهم أي خلقهم، يقال رجل حسن األسر أي اخللق، وقال : جماهد وقتادة ومقاتل
وروي عن جماهد يف . يعين أوصاهلم شددنا بعضها إىل بعض بالعروق والعصب: احلسن

                                                 
 . ٢٤: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ٢٤: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٢٦ ، ٢٥: سورة اإلنسان اآليتان ) ٣(
 . ٢٦: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٢٧: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ٢٧: سورة اإلنسان آية) ٦(
 . ٢٧: سورة اإلنسان آية) ٧(
 . ٢٧: إلنسان آيةسورة ا) ٨(
 . ٢٨: سورة اإلنسان آية) ٩(
 . ٢٨: سورة اإلنسان آية) ١٠(
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٢٦٩٧ 

. اـط إذا خرج األذى انقبضـالفرج يعين موضع مصريف البول والغائ: تفسري األسر قال
}  #sŒÎ)uρ $ uΖø⁄ Ï© !$ uΖø9£‰t/ öΝßγ n=≈ sWøΒ r& ¸ξƒ Ï‰ö7s? ∩⊄∇∪ { )أي إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم )١ 

 .نهمفجعلناهم بدال م

]٢٩ [}  ¨β Î) Íν É‹≈ yδ { )يعين هذه السورة، )٢ ،}  ×ο tÏ.õ‹s? ( { )تذكري وعظة، )٣ ،

}  yϑ sù u!$ x© x‹sƒ ªB$# 4’ n<Î) Ïµ În/u‘ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊄∪ { )وسيلة للطاعة)٤ ،. 

]٣١، ٣٠ [}  $ tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )ة ـ أي لستم تشاءون إال مبشيئ)٥

β¨  {ه ـر إليـألن األم  اهللا Î) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠÎ= tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊂⊃∪ ã≅ Åz ô‰ãƒ tΒ â!$ t±o„ ’Îû Ïµ ÏFuΗ ÷qu‘ 4 

tÏϑ Î=≈ ©à9$#uρ { )أي املشركني)٦ ، .}  £‰tã r& öΝçλm; $ ¹/# x‹tã $ JΚ‹ Ï9r& ∩⊂⊇∪ { )٧(. 

                                                 
 . ٢٨: سورة اإلنسان آية) ١(
 . ٢٩: سورة اإلنسان آية) ٢(
 . ٢٩: سورة اإلنسان آية) ٣(
 . ٢٩: سورة اإلنسان آية) ٤(
 . ٣٠: سورة اإلنسان آية) ٥(
 . ٣١ ، ٣٠: سورة اإلنسان اآليتان ) ٦(
 . ٣١: سان آيةسورة اإلن) ٧(
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٢٦٩٨ 

 سورة املرسالت) ٧٧(
 ...قوله تعاىل َوالُْمْرَسلَاِت ُعْرفًا فَالَْعاِصفَاِت َعْصفًا

] ١ [}  ÏM≈n= y™ ößϑ ø9$#uρ $ ]ùóãã ∩⊇∪ { )يعين الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس)١ ، .

الناس إىل فالن عرف واحد، إذا توجهوا إليه : عرفا أي كثريا، تقول العرب: وقيل
يعين املالئكة اليت أرسلت باملعروف من : فأكثروا، هذا معىن قول جماهد وقتادة، قال مقاتل

 . وهنيه، وهي رواية مسروق عن ابن مسعودأمر اهللا
]٢ [}  ÏM≈xÅÁ≈ yèø9$$ sù $ ZóÁ tã ∩⊄∪ { )يعين الرياح الشديدة اهلبوب)٢ ،. 

]٣ [}  ÏN≡uÅ³≈ ¨Ζ9$#uρ #Zô³nΣ ∩⊂∪ { )هي الرياح : وقال احلسن. ، يعين الرياح اللينة)٣

هي الرياح : وقيل. هي الرياح اليت يرسلها اهللا بشرا بني يدي رمحته: وقال احلسن. اللينة
 .هم املالئكة ينشرون الكتب: وقال مقاتل. اليت تنشر السحاب وتأيت باملطر

]٤ [}  ÏM≈s% Ì≈ xø9$$ sù $ ]%ösù ∩⊆∪ { )يعين املالئكة : اهد والضحاك، قال ابن عباس وجم)٤

هي آي القرآن تفرق بني احلالل : وقال قتادة واحلسن. تأيت مبا يفرق بني احلق والباطل
 .هي الرياح تفرق السحاب وتبدده: وروي عن جماهد قال. واحلرام

]٥ [}  ÏM≈uŠÉ)ù= ßϑ ø9$$ sù #·ø.ÏŒ ∩∈∪ { )ئكة تلقي الذكر إىل األنبياء، نظريها، يعين املال)٥ :

}  ’Å+ù= ãƒ yyρ ”9$# ôÏΒ Íν ÌøΒ r& { )٦(. 

]٦ [}  #·‘ õ‹ãã ÷ρ r& #·‘ õ‹çΡ ∩∉∪ { )أي لإلعذار واإلنذار. )١. 
                                                 

 . ١: سورة املرسالت آية) ١(
 . ٢: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٣: سورة املرسالت آية) ٣(
 . ٤: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٥: سورة املرسالت آية) ٥(
 . ١٥: سورة غافر آية) ٦(
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٢٦٩٩ 

]٧ [}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβρ ß‰tãθè? ÓìÏ%≡uθ s9 ∩∠∪ { )من أمر الساعة والبعث، )٢ ،}  ÓìÏ%≡uθ s9 

 .، لكائن مث ذكر مىت يقع)٣( } ∪∠∩

*sŒÎ#  {: فقال] ٨[ sù ãΠθ àf –Ψ9$# ôM |¡Ïϑ èÛ ∩∇∪ { )حمي نورها)٤ ،. 

]٩ [}  #sŒÎ)uρ â!$ yϑ ¡¡9$# ôM y_ Ìèù ∩∪ { )شقت)٥ ،. 

$sŒÎ)uρ ãΑ#  {: فقال] ١٠[ t6 Ågø: $# ôM xÅ¡èΣ ∩⊇⊃∪ { )قلعت من أماكنها)٦ ،. 

]١١ [}  #sŒÎ)uρ ã≅ß™ ”9$# ôM tG Ïj%é& ∩⊇⊇∪ { )مجعت مليقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة )٧ 

 .ليشهدوا على األمم

]١٢ [}  Äd“ L{ BΘöθ tƒ ôMn= Åh_ é& ∩⊇⊄∪ { )أي أخرت، وضرب األجل جلمعهم فعجب )٨ ،

 .العباد من ذلك اليوم

ÏΘöθ  {: مث بني فقال] ١٣[ u‹Ï9 È≅ óÁ xø9$# ∩⊇⊂∪ { )يوم فصل الرمحن : ، قال ابن عباس)٩

 .بني اخلالئق

]١٦ -١٤ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãΠöθ tƒ È≅ óÁxø9$# ∩⊇⊆∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇∈∪ óΟs9r& Å7 Î=öκçΞ 

tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇∉∪ { )يعين األمم املاضية بالعذاب يف الدنيا حني كذبوا رسلهم)١ ،. 
                                                                                                                                            

 . ٦: سورة املرسالت آية) ١(
 . ٧: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٧: سورة املرسالت آية) ٣(
 . ٨: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٩: سورة املرسالت آية) ٥(
 . ١٠: سورة املرسالت آية) ٦(
 . ١١: سورة املرسالت آية) ٧(
 . ١٢: سورة املرسالت آية) ٨(
 . ١٣: سورة املرسالت آية) ٩(
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٢٧٠٠ 

]١٧ [}  §ΝèO ãΝßγ ãèÎ7÷KçΡ š ÌÅz Fψ$# ∩⊇∠∪ { )السالكني سبيلهم يف الكفر والتكذيب، )٢ ،

 . يعين كفار مكة بتكذيبهم حممدا
 ...قوله تعاىل أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمِهٍني فََجَعلَْناُه ِفي قََراٍر َمِكٍني

]٢٠ -١٨ [}  y7 Ï9≡x‹x. ã≅ yèøtΡ tÏΒ Ìôf ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇∇∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ óΟs9r& /œ3) è= øƒ wΥ 

ÏiΒ &!$ ¨Β &Îγ ¨Β ∩⊄⊃∪ { )يعين النطفة)٣ ،. 

]٢١ [}  çµ≈ oΨ ù= yèyf sù ’ Îû 9‘# ts% AÅ3¨Β ∩⊄⊇∪ { )يعين الرحم)٤ ،. 

]٢٢ [}  4’ n< Î) 9‘ y‰s% 5Θθè= ÷è ¨Β ∩⊄⊄∪ { )وهو وقت الوالدة)٥ ،. 

]٢٣ [}  $ tΡö‘ y‰s)sù { )من التقدير، بالتشديد ) فقدرنا( ، قرأ أهل املدينة والكسائي)٦

zΝ÷è  {: بالتخفيف من القدرة، لقوله: وقرأ اآلخرون ÏΨsù tβρ â‘ Ï‰≈s)ø9$# ∩⊄⊂∪ { )وقيل)٧ ، :

 .أي املقدرون) فنعم القادرون( :معنامها واحد، وقوله

]٢٥ ،٢٤ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊄⊆∪ óΟs9 r& È≅ yè øgwΥ uÚö‘ F{$# $ ·?$ xÏ. ∩⊄∈∪ { )وعاء، )٨ ،

يريد : وقال الفراء. كفت الشيء إذا ضمه ومجعه: الضم واجلمع، يقال: ومعىن الكفت
 .طنها، أي حتوزهمتكفتهم أحياء على ظهرها يف دورهم ومنازهلم وتكفتهم أمواتا يف ب

                                                                                                                                            
 . ١٦ : ١٤سورة املرسالت اآليات من ) ١(
 . ١٧: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٢٠ : ١٨ن سورة املرسالت اآليات م) ٣(
 . ٢١: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٢٢: سورة املرسالت آية) ٥(
 . ٢٣: سورة املرسالت آية) ٦(
 . ٢٣: سورة املرسالت آية) ٧(
 . ٢٥ ، ٢٤: سورة املرسالت اآليتان ) ٨(
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٢٧٠١ 

$!]  {: هـوهو قول] ٢٧ ،٢٦[ u‹ôm r& $ Y?≡uθ øΒ r&uρ ∩⊄∉∪ $ uΖù= yè y_ uρ $ pκ Ïù z Å›≡uρ u‘ { )االـ، جب)١ .

}  ;M≈y‚ Ïϑ≈ x© { )عاليات، )٢ ،}  /ä3≈ uΖø‹s)ó™ r&uρ [!$ ¨Β $ Y?# tèù ∩⊄∠∪ { )عذبا)٣ ،. 

]٢٨ [}  ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊄∇∪ { )وهذا كله أعجب من : ، قال مقاتل)٤

 :البعث الذي تكذبون به، مث أخرب أنه يقال هلم يوم القيامة

]٢٩ [}  (#þθ à)Î= sÜΡ$# 4’ n< Î) $ tΒ ΟçFΖä. Ïµ Î/ tβθç/Éj‹s3è? ∩⊄∪ { )يف الدنيا)٥ ،. 

]٣٠ [}  (#þθ à)Î= sÜΡ$# 4’n< Î) 9e≅ Ïß “ ÏŒ Ï]≈ n= rO 5=yè ä© ∩⊂⊃∪ { )يعين دخان جهنم إذا ارتفع )٦ ،

نور ودخان : خيرج عنق من النار فيتشعب ثالث: وقيل. انشعب وافترق ثالث فرق
 وهلب، فأما النور فيقف على رءوس املؤمنني، والدخان يقف على رءوس املنافقني،

 .واللهب الصايف يقف على رءوس الكافرين

›≅ω 9  {: مث وصف ذلك الظل فقال] ٣١[ Î= sß { )يظل من احلر )٧ ،}  Ÿω uρ  Í_ øó ãƒ 

zÏΒ É=yγ ب جهنم عنكم، واملعىن أهنم إذا استظلوا ال يرد هل: ، قال الكليب)٨( } ∪⊆⊃∩ 9$#=¯

 .بذلك الظل مل يدفع عنهم حر اللهب

]٣٢ [}  $ pκ̈ΞÎ) { )يعين جهنم، )١ ،}  ’ÍΓös? 9‘ tt±Î/ { )وهو ما تطاير من النار، )٢ ،

ÎóÇs)ø9$%  {. واحدها شررة x. ∩⊂⊄∪ { )يعين : ، وهو البناء العظيم، قال ابن مسعود)٣
                                                 

 . ٢٧ ، ٢٦: سورة املرسالت اآليتان ) ١(
 . ٢٧: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٢٧: سورة املرسالت آية) ٣(
 . ٢٨: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٢٩: سورة املرسالت آية) ٥(
 . ٣٠: سورة املرسالت آية) ٦(
 . ٣١: سورة املرسالت آية) ٧(
 . ٣١: سورة املرسالت آية) ٨(
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٢٧٠٢ 

هي : قال) إهنا ترمي بشرر كالقصر( :وقال عبد الرمحن بن عباس عن قوله. احلصون
 .اخلشب العظام املقطعة

]٣٣ [}  …çµ ¯Ρr( x. { )رد الكناية إىل اللفظ، )٤ }  ×M n=≈uΗ ¿d { )قرأ محزة والكسائي )٥ ،

على مجع اجلمل مثل حجر وحجارة، وقرأ يعقوب بضم اجليم بال ألف، ) مجالة( وحفص
باأللف وكسر اجليم على مجع ) مجاالت( أراد األشياء العظام اجملموعة، وقرأ اآلخرون

هي حبال السفن جيمع :  وسعيد بن جبري- رضي اهللا عنهما -مال، وقال ابن عباس اجل
، مجع األصفر، يعين )٦( } ∪⊃⊃∩ Öøß¹  {بعضها إىل بعض، حىت يكون كأوساط الرجال، 

هنم أسود إن شرر نار ج {: الصفر معناه السود ألنه جاء يف احلديث: لون النار، وقيل

، والعرب تسمي سود االبل صفرا ألنه يشوب سوادها شيء من صفرة كما } كالقري

 .أدم، ألن بياضها يعلوه كدرة: يقال لبيض الظباء

]٣٥ ،٣٤ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊂⊆∪ #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ Ÿω tβθ à)ÏÜΖtƒ ∩⊂∈∪ { )أي يف )٧ ،

القيامة ألن فيها مواقف، ففي بعضها خيتصمون ويتكلمون، ويف بعضها خيتم على أفواههم 
 .فال ينطقون

]٣٦ [}  Ÿω uρ ãβ sŒ÷σãƒ öΝçλm; tβρâ‘ É‹tF÷è u‹sù ∩⊂∉∪ { )عذر ملن أعرض أي ال : ، قال اجلنيد)١

 .عن منعمه وكفر بأياديه ونعمه

                                                                                                                                            
 . ٣٢: سورة املرسالت آية) ١(
 . ٣٢: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٣٢: سورة املرسالت آية) ٣(
 . ٣٣: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٣٣: سورة املرسالت آية) ٥(
 . ٣٣: سورة املرسالت آية) ٦(
 . ٣٥ ، ٣٤: سورة املرسالت اآليتان ) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٠٣ 

]٣٨ ،٣٧ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊂∠∪ #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ È≅ óÁ xø9$# ( { )بني أهل اجلنة )٢ ،

≈ö/ä3  {والنار،  oΨ ÷èuΗ sd tÏ9̈ρ F{$#uρ ∩⊂∇∪ { )يعين مكذيب هذه األمة واألولني الذين كانوا )٣ ،

 .أنبياءهم

]٣٩ [}  β Î* sù tβ% x. ö/ä3s9 Ó‰ø‹x. Èβρ ß‰‹Å3sù ∩⊂∪ { )م حيلة إن كانت لك: ، قال مقاتل)٤

 .فاحتلوا ألنفسكم

]٤٠،٤١ [}  ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆⊃∪ ¨βÎ) tÉ)−FãΚ ø9$# † Îû 9≅≈n= Ïß { )مجع ظل أي )٥ ،

5βθã‹ãã  {يف ظالل الشجر،  uρ ∩⊆⊇∪ { )املاء)٦ . 

]٤٢ [}  tµ Ï.≡uθ sùuρ $ £ϑ ÏΒ tβθ åκtJ ô±o„ ∩⊆⊄∪ { )٧(. 

θ#)  {: ويقال هلم] ٤٣[ è= ä. (#θ ç/uõ° $#uρ $ O↔ ÿŠÏΖyδ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )يف الدنيا )٨ ،

 .بطاعيت

]٤٥ ،٤٤ [}  $ ¯ΡÎ) y7 Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊆⊆∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆∈∪ { )٩(. 

=θè#)  {: مث قال لكفار مكة] ٤٦[ ä. (#θãè −G yϑ s?uρ ¸ξ‹Î= s% { )يف الدنيا، )١ ،}  /ä3¯ΡÎ) tβθ ãΒÌøg’Χ 

 . مستحقون للعذاب ، مشركون باهللا)٢( } ∪∌⊇∩
                                                                                                                                            

 . ٣٦: سورة املرسالت آية) ١(
 . ٣٨ ، ٣٧: سورة املرسالت اآليتان ) ٢(
 . ٣٨: سورة املرسالت آية) ٣(
 . ٣٩: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٤١ ، ٤٠: سورة املرسالت اآليتان ) ٥(
 . ٤١: رة املرسالت آيةسو) ٦(
 . ٤٢: سورة املرسالت آية) ٧(
 . ٤٣: سورة املرسالت آية) ٨(
 . ٤٥ ، ٤٤: سورة املرسالت اآليتان ) ٩(
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٢٧٠٤ 

]٤٨ ،٤٧ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ šÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟçλm; (#θ ãè x.ö‘$# { )يعين )٣ ،

Ÿω šχθ  {صلوا،  ãè x.ötƒ ∩⊆∇∪ { )رضي اهللا تعاىل عنهما- عباس  ال يصلون، وقال ابن)٤-

 .إمنا يقال هلم هذا يوم القيامة حني يدعون إىل السجود فال يستطيعون: 

]٥٠ ،٤٩ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3æΗ ø>Ïj9 ∩⊆∪ Äd“ r'Î7sù ¤]ƒ Ï‰tn …çν y‰÷è t/ { )أي بعد )٥ ،

šχθ  {القرآن،  ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊃∪ { )إذا مل يؤمنوا به)٦ ،. 

                                                                                                                                            
 . ٤٦: سورة املرسالت آية) ١(
 . ٤٦: سورة املرسالت آية) ٢(
 . ٤٨ ، ٤٧: سورة املرسالت اآليتان ) ٣(
 . ٤٨: سورة املرسالت آية) ٤(
 . ٥٠ ، ٤٩: اآليتان سورة املرسالت ) ٥(
 . ٥٠: سورة املرسالت آية) ٦(
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٢٧٠٥ 

 سورة النبأ) ٧٨(
 ...قوله تعاىل َعمَّ َيَتَساَءلُونَ َعِن النََّبأ الَْعِظيِم

] ١ [}  §Νtã tβθ ä9u!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪ { )أي عن أي شيء يتساءل هؤالء املشركون، )١ ،

 ملا دعاهم إىل التوحيد وأخربهم بالبعث بعد املوت، وتال عليهم القرآن  وذلك أن النيب
 . ماذا حاء به حممد: جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون

*Çtã Î  {: مث ذكر أن تساؤهلم عماذا فقال] ٢[ t6̈Ζ9$# ÉΟ‹ Ïà yè ø9$# ∩⊄∪ { )قال جماهد )٢ ،

≅ö  {: هو القرآن، ودليله قوله: واألكثرون è% uθ èδ (#îσt7tΡ îΛ Ïàtã ∩∉∠∪ { )هو : ، وقال قتادة)٣

 .البعث

]٤ - ٣ [}  “ Ï%©!$# ö/ãφ Ïµ‹Ïù tβθ àÎ= tG øƒ èΧ ∩⊂∪ { )فمصدق ومكذب، )٤ ،}  ξ x. 

tβθ çΗs>÷è u‹y™ ∩⊆∪ { )هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حني تنكشف األمور: ، كال نفي يقول)٥. 

]٥ [}  ¢ΟèO ξ x. tβθçΗ s>÷è u‹y™ ∩∈∪ { )وعيد هلم على إثر وعيد)٦ ،. 

 .ذكر صنائعه ليعلموا توحيدهمث 
≅óΟs9r& È  {: فقال] ٦[ yèøgwΥ uÚö‘ F{$# #Y‰≈ yγ ÏΒ ∩∉∪ { )فراشا)٧ ،. 

]٧ [}  tΑ$ t7Ågø: $#uρ #YŠ$ s?÷ρ r& ∩∠∪ { )لألرض حىت متيد)٨ ،. 

                                                 
 . ١: سورة النبأ آية) ١(
 . ٢: سورة النبأ آية) ٢(
 . ٦٧: سورة ص آية) ٣(
 . ٣: سورة النبأ آية) ٤(
 . ٤: سورة النبأ آية) ٥(
 . ٥: سورة النبأ آية) ٦(
 . ٦: سورة النبأ آية) ٧(
 . ٧: سورة النبأ آية) ٨(
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٢٧٠٦ 

]٨ [}  ö/ä3≈ oΨ ø)n= yz uρ % [`≡uρ ø— r& ∩∇∪ { )أصنافا ذكورا وإناثا)١ . 

]٩ [}  $ uΖù= yè y_ uρ ö/ä3tΒ öθ tΡ $ Y?$ t7ß™ ∩∪ { )أي راحة ألبدانكم)٢ ،. 

]١٠ [}  $ uΖù= yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹©9$# $ U™$ t7Ï9 ∩⊇⊃∪ { )غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته)٣ ،. 

]١١ [}  $ uΖù= yè y_ uρ u‘$ pκ̈]9$# $ V©$ yè tΒ ∩⊇⊇∪ { )العيش وكل ما يعاش فيه فهو : ، املعاش)٤

 .معاش، أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف يف املصاحل

]١٢ [}  $ uΖøŠt⊥ t/uρ öΝä3s% öθ sù $ Yèö7y™ #YŠ# y‰Ï© ∩⊇⊄∪ { )يريد سبع مسوات)٥ ،. 

]١٣ [}  $ uΖù= yè y_ uρ % [`# uÅ  { )يعين الشمس، )٦ }  % [`$ ¨δ uρ ∩⊇⊂∪ { )مضيئا منريا)٧ ،. 

]١٤ [}  $ uΖø9t“Ρr&uρ zÏΒ ÏN≡uÅÇ÷è ßϑ ø9$# { )يعين الرياح اليت تعصر السحاب، وقال أبو )٨ 

$!]  {املعصرات هي السحاب، : العالية tΒ % [`$ ¯gwR ∩⊇⊆∪ { )وقال قتادة. ا، أي صباب)٩ :

 .متتابعا يتلو بعضه بعضا

]١٥ [}  yl Ì÷‚ ãΖÏj9 Ïµ Î/ { )أي بذلك املاء، )١٠ ،}  $ {7ym { )وهو ما يأكله )١ ،

$  {الناس،  Y?$ t7tΡuρ ∩⊇∈∪ { )ما تنبته األرض مما تأكله األنعام)٢ ،. 
                                                 

 . ٨ :سورة النبأ آية) ١(
 . ٩: سورة النبأ آية) ٢(
 . ١٠: سورة النبأ آية) ٣(
 . ١١: سورة النبأ آية) ٤(
 . ١٢: سورة النبأ آية) ٥(
 . ١٣: سورة النبأ آية) ٦(
 . ١٣: سورة النبأ آية) ٧(
 . ١٤: سورة النبأ آية) ٨(
 . ١٤: سورة النبأ آية) ٩(
 . ١٥: سورة النبأ آية) ١٠(
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٢٧٠٧ 

]١٦ [}  BM≈̈Ζy_ uρ $ ¸ù$ xø9r& ∩⊇∉∪ { )ملتفة بالشجر)٣ ،. 

]١٧ [}  ¨β Î) tΠöθ tƒ È≅ óÁxø9$# { )يوم القضاء بني اخللق، )٤ ،}  tβ% x. $ \F≈ s)‹ ÏΒ 

 .، ملا وعد اهللا من الثواب والعقاب)٥( } ∪∠⊆∩

]١٨ [}  tΠöθ tƒ ã‡xΖãƒ † Îû Í‘θ Á9$# tβθè?ù'tFsù % [`# uθ øùr& ∩⊇∇∪ { )زمرا زمرا من كل مكان )٦ ،

 .للحساب

]١٩ [}  ÏM ys ÏG èùuρ â!$ yϑ %ôMtΡ  {ت لرتول املالئكة، ـ، أي شق)٧( } 9$#¡¡ s3sù $ \/≡uθ ö/r& 

∩⊇∪ { )تنحل وتتناثر حىت تصري فيها أبوابا وطرقا: وقيل. ، أي ذات أبواب)٨. 

]٢٠ [}  ÏNuÉiß™ uρ ãΑ$ t7Ågø: ôM  {، عن وجه األرض، )٩( } #$ tΡ% s3sù $ ¹/# u|  ∩⊄⊃∪ { )١٠( ،

 .أي هباء منبثا لعني الناظر كالسراب

]٢١ :[}  ¨β Î) zΟ̈Ψ yγ y_ ôMtΡ% x. #YŠ$ |¹ óÉ∆ ∩⊄⊇∪ { )طريقا وممرا فال سبيل ألحد إىل )١١ ،

هو من رصدت الشيء : كانت مرصادا أي معدة هلم، وقيل: وقيل. اجلنة حىت يقطع النار

                                                                                                                                            
 . ١٥: سورة النبأ آية) ١(
 . ١٥: سورة النبأ آية) ٢(
 . ١٦: سورة النبأ آية) ٣(
 . ١٧: سورة النبأ آية) ٤(
 . ١٧: سورة النبأ آية) ٥(
 . ١٨: سورة النبأ آية) ٦(
 . ١٩: سورة النبأ آية) ٧(
 . ١٩: سورة النبأ آية) ٨(
 . ٢٠: سورة النبأ آية) ٩(
 . ٢٠: سورة النبأ آية) ١٠(
 . ٢١: سورة النبأ آية) ١١(
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٢٧٠٨ 

، أي ترصد )ِإنَّ َجَهنََّم كَاَنْت ِمْرَصاًدا( :وقوله. أرصده إذا ترقبته، واملرصاد فيه العدو
 .الكفار

]٢٢ [}  tÉó≈ ©Ü=Ïj9 { )للكافرين، )١ ،}  $ \/$ t↔ tΒ ∩⊄⊄∪ { )مرجعا يرجعون إليه)٢ ،. 

]٢٣ [}  tÏVÎ7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s)ôm r& ∩⊄⊂∪ { )انون سنة، مث: ، مجع حقب، واحلقب الواحد)٣

إن اهللا مل : قال احلسن. كل سنة اثنا عشر شهرا، كل شهر ثالثون يوما، كل يوم ألف سنة
فواهللا ما هو إال إذا مضى حقب دخل ) لَاِبِثَني ِفيَها أَْحقَاًبا( :جيعل ألهل النار مدة، بل قال

 .آخر مث آخر إىل األبد، فليس لألحقاب عدة إال اخللود

]٢٤ [}  ω tβθè%ρ ä‹tƒ $ pκ Ïù #YŠöt/ Ÿω uρ $ ¹/# uŸ° ∩⊄⊆∪ { )ال يذوقون : ، قال احلسن وعطاء)٤

ال يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر وال شرابا : قال مقاتل. فيها بردا أي روحا وراحة
 .ينفعهم من عطش

]٢٥ [}  ω Î) $ VϑŠ ÏΗ xq $ ]%$ ¡¡xî uρ ∩⊄∈∪ { )وقيل. الزمهرير حيرقهم بربده: ، الغساق)٥ :

 .صديد أهل النار

]٢٦ [}  [!#t“ y_ $ »%$ sùÍρ ∩⊄∉∪ { )أي جازيناهم جزاء وافق أعماهلم)٦ ،. 

]٢٧ [}  öΝåκ̈ΞÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ã_ ötƒ $ \/$ |¡Ïm ∩⊄∠∪ { )ال خيافون أن حياسبوا، واملعىن)٧ ، :

 .أهنم كانوا ال يؤمنون بالبعث وال بأهنم حياسبون

                                                 
 . ٢٢:  النبأ آيةسورة) ١(
 . ٢٢: سورة النبأ آية) ٢(
 . ٢٣: سورة النبأ آية) ٣(
 . ٢٤: سورة النبأ آية) ٤(
 . ٢٥: سورة النبأ آية) ٥(
 . ٢٦: سورة النبأ آية) ٦(
 . ٢٧: سورة النبأ آية) ٧(
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٢٧٠٩ 

]٢٨ [}  (#θ ç/¤‹x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ { )أي مبا جاء به األنبياء، )١ ،}  $ \/# ¤‹Ï. ∩⊄∇∪ { )٢( ،

 .يعين تكذيبا

]٢٩ [}  ¨≅ ä.uρ >ó_ x« çµ≈ oΨøŠ|Á ôm r& $ Y7≈ tGÅ2 ∩⊄∪ { )أي وكل شيء من األعمال )٣ ،

 .بيناه يف اللوح احملفوظ

]٣٠ [}  (#θ è%ρ ä‹sù { )أي يقال هلم فذوقوا، )٤ ،}  n= sù öΝä.y‰ƒ Ì“ ¯Ρ ω Î) $ ¹/# x‹tã 

∩⊂⊃∪ { )٥(. 

 ...قوله تعاىل ِإنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا َحَداِئَق َوأَْعَناًبا
 }  ¨β قوله] ٣١[ Î) tÉ)−Fßϑ ù= Ï9 #·—$ xtΒ ∩⊂⊇∪ { )فوز وجناة من النار، وقال )٦ ،

 .مترتها: الضحاك

]٣٢ [}  t,Í← !#y‰tn $ Y6≈ uΖôã r&uρ ∩⊂⊄∪ { )يريد أشجار اجلنة ومثارها)٧ ،. 

]٣٣ [}  |=Ïã# uθ x.uρ { )ب، ـهد قد تكعبت ثديهن، واحدهتا كاع، جواري نوا)٨

}  $ \/# tø?r& ∩⊂⊂∪ { )مستويات يف السن)٩ ،. 

                                                 
 . ٢٨: سورة النبأ آية) ١(
 . ٢٨: سورة النبأ آية) ٢(
 . ٢٩: سورة النبأ آية) ٣(
 . ٣٠:  آيةسورة النبأ) ٤(
 . ٣٠: سورة النبأ آية) ٥(
 . ٣١: سورة النبأ آية) ٦(
 . ٣٢: سورة النبأ آية) ٧(
 . ٣٣: سورة النبأ آية) ٨(
 . ٣٣: سورة النبأ آية) ٩(
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٢٧١٠ 

]٣٤ [}  $U™ ù( x.uρ $ ]%$ yδÏŠ ∩⊂⊆∪ { )وقال . مترعة مملوءة: ، قال ابن عباس واحلسن)١

 .صافية: ل عكرمةقا. متتابعة: سعيد بن جبري وجماهد

]٣٥ [}  ω tβθãè yϑ ó¡o„ $ pκ Ïù #Yθ øó s9 { )باطال مـن الكالم، )٢ ،}  Ÿω uρ $\/≡¤‹Ï. 

 .، تكذيبا، ال يكذب بعضهم بعضا)٣( } ∪∋⊃∩

]٣٦ [}  [!#t“ y_ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ ¹!$ sÜtã $ \/$ |¡Ïm ∩⊂∉∪ { )أي جازاهم جزاء وأعطاهم عطاء )٤ ،

 .أحسبت فالنا أي أعطيته ما يكفيه حىت قال حسيب: حسابا أي كافيا وافيا، يقال

]٣٧ [}  Éb> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷ t/ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ( Ÿω tβθä3Î= ÷Ιs‡ çµ÷ΖÏΒ $ \/$ sÜÅz 

ال : وقال الكليب. ال يقدر اخللق على أن يكلموا الرب إال بإذنه: ، قال مقاتل)٥( } ∪∠⊃∩

 .ميلكون شفاعة إال بإذنه

]٣٨ [}  tΠöθ tƒ ãΠθà)tƒ ßyρ ”9$# { )أي يف ذلك اليوم، )٦ ،}  èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ ( { )٧( ،

: وقال عطاء عن ابن عباس. هو جربيل: لضحاكواختلفوا يف هذا الروح، قال الشعيب وا
الروح ملك من املالئكة ما خلق اهللا خملوقا أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا 

الروح خلق على : وقامت املالئكة كلهم صفا واحدا، وقال جماهد وقتادة وأبو صاحل
و آدم، ـهم بن: احلسنال ـصورة بين آدم وليسوا بناس يقومون صفا واملالئكة صفا، وق

                                                 
 . ٣٤: سورة النبأ آية) ١(
 . ٣٥: سورة النبأ آية) ٢(
 . ٣٥: سورة النبأ آية) ٣(
 . ٣٦: سورة النبأ آية) ٤(
 . ٣٧: سورة النبأ آية) ٥(
 . ٣٨: سورة النبأ آية) ٦(
 . ٣٨: سورة النبأ آية) ٧(
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٢٧١١ 

}  ω šχθ ßϑ ¯= s3tG tƒ ωÎ) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! ß≈ oΗ ÷q§9$# tΑ$ s% uρ $ \/# uθ ، يف الدنيا، أي حقا )١( } ∪∇⊃∩ ¹|

 .ال إله إال اهللا: قال: وقيل

]٣٩ [}  y7 Ï9≡sŒ ãΠöθ u‹ø9$# ‘,pt ø: yϑ  {، الكائن الواقع يعين يوم القيامة، )٢( } ) #$ sù u!$ x© 

x‹sƒ ªB$# 4’ n< Î) Ïµ În/u‘ $ ¹/$ t↔ tΒ ∩⊂∪ { )ته، أي فمن شاء رجع إىل اهللا ، مرجعا وسبيال بطاع)٣

 .بطاعته

]٤٠ [}  !$ ¯ΡÎ) öΝä3≈ tΡö‘ x‹Ρr& $ \/# x‹tã $ Y6ƒ Ìs% { )حيين العذاب يف اآلخرة، وكل ما هو آت )٤ ،

uΘöθ  {. قريب tƒ ãÝàΖtƒ âöyϑ ø9$# $ tΒ ôMtΒ £‰s% çν#y‰tƒ { )أي كل امرئ يرى يف ذلك اليوم ما )٥ ،

ãΑθ  {قدم من العمل مثبتا يف صحيفته،  à)tƒ uρ ãÏù% s3ø9$#  Í_ tFø‹n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡tè? ∩⊆⊃∪ { )يتمىن )٦ ،

 .ذلك

                                                 
 . ٣٨: سورة النبأ آية) ١(
 . ٣٩: سورة النبأ آية) ٢(
 . ٣٩: سورة النبأ آية) ٣(
 . ٤٠: سورة النبأ آية) ٤(
 . ٤٠: سورة النبأ آية) ٥(
 . ٤٠: سورة النبأ آية) ٦(
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 سورة النازعات) ٧٩(
 ...قوله تعاىل َوالنَّاِزَعاِت غَْرقًا َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا

] ١ [}  ÏM≈tã Ì“≈̈Ψ9$#uρ $ ]% öxî ∩⊇∪ { )أرواح الكفار من ، يعين املالئكة ترتع )١

املبالغة يف : أجسادهم، كما يغرق النازع يف القوس فيبلغ هبا غاية املد، واملراد باإلغراق
 .املد

]٢ [}  ÏM≈ sÜÏ±≈ ¨Ζ9$#uρ $ VÜô±nΣ ∩⊄∪ { )هي املالئكة تنشط نفس املؤمن، أي حتل حال )٢ 

 .ن يد البعري، أي حيل برفقرفيقا فتقبضها، كما ينشط العقال م

]٣ [}  ÏM≈ys Î7≈ ¡¡9$#uρ $ [s ö7y™ ∩⊂∪ { )هم املالئكة يقبضون أرواح املؤمنني يسلوهنا )٣ ،

هي : وقال قتادة. سال رفيقا، مث يدعوهنا حىت تستريح كالسابح بالشيء يف املاء يرفق به
’ ä.uρ≅@  {: - تعاىل - النجوم والشمس والقمر، قال اهللا Îû ;7n= sù šχθ ßs t7ó¡o„ ∩⊆⊃∪ { )٤( ،

 .هي السفن: وقال عطاء

]٤ [}  ÏM≈s)Î7≈ ¡¡9$$ sù $ Z)ö7y™ ∩⊆∪ { )الئكة سبقت ابن آدم باخلري هى امل: ، قال جماهد)٥

: وقال قتادة. هي املالئكة تسبق بأرواح املؤمنني إىل اجلنة: وقال مقاتل. والعمل الصاحل
 .هي اخليل: وقال عطاء. هي النجوم يسبق بعضها بعضا يف السري

]٥ [}  ÏN≡tÎn/y‰ßϑ ø9$$ sù #Xö∆ r& ∩∈∪ { )هم املالئكة وكلوا بأمور عرفهم : عباس، قال ابن )٦

 . العمل هبا اهللا
                                                 

 . ١: سورة النازعات آية) ١(
 . ٢: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٣: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٤٠: سورة يس آية) ٤(
 . ٤: سورة النازعات آية) ٥(
 . ٥: سورة النازعات آية) ٦(
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إن : جوابه قوله: وقيل. لتبعثن ولتحاسنب: وجواب هذه األقسام حمذوف على تقديره
يوم ترجتف الراجفة تتبعها : فيه تقدمي وتأخري تقديره: وقيل. يف ذلك لعربة ملن خيشى
 .الرادفة والنازعات غرقا

 }  tΠöθ قوله] ٦[ tƒ ß#ã_ ös? èπ xÅ_# §9$# ∩∉∪ { )يعين النفخة األوىل يتزلزل )١ ،

 .ويتحرك هلا كل شيء وميوت منها مجيع اخللق

]٧ [}  $ yγ ãèt7÷Ks? èπ sùÏŠ# §9$# ∩∠∪ { )ون ، وهي النفخة الثانية ردفت األوىل وبينهما أربع)٢

يء بإذن ـرى حتيي كل شـمها صيحتان فاألوىل متيت كل شيء واألخ: قال قتادة. سنة
 .الصوت واحلركة: وأصل الرجفة: وقال جماهد.  اهللا

]٨ [}  Ò>θè= è% 7‹Í×tΒ öθ tƒ îπ xÅ_# uρ ∩∇∪ { )خائفة قلقة مضطربة)٣ ،. 

]٩ [}  $ yδ ã≈ |Á ö/r& ×π yèÏ±≈ yz ∩∪ { )ذليلة كقوله)٤ ، :}  šÏèÏ±≈ yz zÏΒ ÉeΑ—%! $# { )٥( 
 .اآلية

]١٠ .[}  tβθä9θ à)tƒ { )إنكم مبعوثون من بعد : ، يعين املنكرين للبعث إذا قيل هلم)٦

$  {: املوت ¯ΡÏr& tβρ ßŠρ ßŠöyϑ s9 ’Îû Íο tÏù$ pt ø:  أي إىل أول احلال وابتداء األمر فنصري )٧( } ∪⊂⊆∩ #$

 .أحياء بعد املوت كما كنا
]١١ [}  #sŒÏr& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈ sàÏã Zο tÏƒ ªΥ ∩⊇⊇∪ { )بالية)١ . 

                                                 
 . ٦: سورة النازعات آية) ١(
 . ٧: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٨: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٩: سورة النازعات آية) ٤(
 . ٤٥: سورة الشورى آية) ٥(
 . ١٠: ت آيةسورة النازعا) ٦(
 . ١٠: سورة النازعات آية) ٧(
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]١٢ [}  (#θ ä9$ s% { )يعين املنكرين، )٢ ،}  y7 ù= Ï? #]ŒÎ) îο §x. ×ο uÅ % s{ ∩⊇⊄∪ { )رجعة )٣ ،

 .خائبة، يعين إن رددنا بعد املوت لنخسرن مبا يصيبنا بعد املوت

$  {  قال اهللا] ١٣[ oÿ ©ς Î* sù }‘Ïδ { )يعين النفخة األخرية، )٤ ،}  ×ο tô_ y— { )٥( ،

ο×  {صيحة،  y‰Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪ { )يسمعوهنا)٦ ،. 

]١٤ [}  #sŒÎ* sù Νèδ Íο tÏδ$ ¡¡9$$ Î/ ∩⊇⊆∪ { )يعين وجه األرض أي صاروا على وجه )٧ ،

 .األرض بعد ما كانوا يف جوفها
 ...بُُّه ِبالَْواِدي الُْمقَدَِّس طًُوىقوله تعاىل َهلْ أَتاَك َحِديثُ ُموَسى ِإذْ َناَداُه َر

≅ }  ö قوله] ١٥[ yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym # y›θ ãΒ ∩⊇∈∪ { )يقول قد جاءك يا حممد )٨ ،

 .حديث موسى

]١٦ [}  øŒÎ) çµ1yŠ$ tΡ …çµ š/u‘ ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ Ä¨ £‰s)çRùQ$# “ ·θèÛ ∩⊇∉∪ { )٩(. 

ó=yδ  {: فقال يا موسى] ١٧[ øŒ$# 4’n< Î) tβ öθ tãóÏù …çµ̄ΡÎ) 4 xö sÛ ∩⊇∠∪ { )عال وتكرب )١٠ ،

 .وكفر باهللا

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة النازعات آية) ١(
 . ١٢: سورة النازعات آية) ٢(
 . ١٢: سورة النازعات آية) ٣(
 . ١٣: سورة النازعات آية) ٤(
 . ١٣: سورة النازعات آية) ٥(
 . ١٣: سورة النازعات آية) ٦(
 . ١٤: سورة النازعات آية) ٧(
 . ١٥: ةسورة النازعات آي) ٨(
 . ١٦: سورة النازعات آية) ٩(
 . ١٧: سورة النازعات آية) ١٠(
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]١٨ [}  ö≅ à)sù ≅yδ y7 ©9 #’n< Î) β r& 4’ ª1t“ s? ∩⊇∇∪ { )قرأ أهل احلجاز ويعقوب بتشديد )١ 

أي تتزكى وتتطهر من الشرك، وقرأ اآلخرون بالتخفيف أي تسلم وتصلح، قال : الزاي
 .تشهد أن ال إله إال اهللا: ابن عباس

]١٩ [}  y7 tƒ Ï‰÷δr&uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ 4 y´ ÷‚ tFsù ∩⊇∪ { )أي أدعوك إىل عبادة ربك وتوحيده )٢ ،

 .فتخشى عقابه
]٢٠ [}  çµ1 u‘ r'sù sπ tƒ Fψ$# 3“ uö9 ä3ø9$# ∩⊄⊃∪ { )وهي العصا واليد البيضاء)٣ ،. 

]٢١ [}  z> ¤‹s3sù { )بأهنما من اهللا )٤ ،}  4 |Âtã uρ ∩⊄⊇∪ { )٥(. 

]٢٢ [}  §ΝèO tt/÷Šr& { )توىل وأعرض عن اإلميان )٦ ،}  4 të ó¡o„ ∩⊄⊄∪ { )يعمل )٧ ،

 .بالفساد يف األرض

]٢٣ [}  u|³ys sù { )فـجـمـع قـومه وجنـوده، ،)٨ }  3“ yŠ$ oΨ sù ∩⊄⊂∪ { )٩( ،

 .ملا اجتمعوا

]٢٤ [}  tΑ$ s)sù O$ tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’ n?ôãF{$# ∩⊄⊆∪ { )أراد أن األصنام : وقيل. ، فال رب فوقي)١٠

 .أرباب وأنا ربكم ورهبا
                                                 

 . ١٨: سورة النازعات آية) ١(
 . ١٩: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٢٠: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٢١: سورة النازعات آية) ٤(
 . ٢١: سورة النازعات آية) ٥(
 . ٢٢: سورة النازعات آية) ٦(
 . ٢٢: سورة النازعات آية) ٧(
 . ٢٣: سورة النازعات آية) ٨(
 . ٢٣: سورة النازعات آية) ٩(
 . ٢٤: سورة النازعات آية) ١٠(
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]٢٥ [}  çν x‹s{r'sù ª!$# tΑ% s3tΡ Íο tÅz Fψ$# #’ n<ρW{$#uρ ∩⊄∈∪ { )أي يف الدنيا بالغرق ويف )١ ،

 .اآلخرة بالنار

]٢٦ [}  ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )ى، ـوعصذب ـون حني كـل بفرعـ، الذي فع)٢}  
Zο uö9 Ïè s9 { )عظة، )٣ ،}  yϑ Ïj9 # y´ øƒ s† ∩⊄∉∪ { )اهللا)٤ ، . 

ΛäΡ÷  {: مث خاطب منكري البعث فقال] ٢٧[ r&u ‘‰x© r& $ ¸)ù= yz ÏΘr& â!$ uΚ ، يعين )٥( } 4 9$#¡¡

أخلقكم بعد املوت أشد عندكـم ويف تقديركم أم السماء؟ ومها يف قدرة اهللا واحد، مث 
$  {: وصف من خلق السماء فقال yγ8 oΨt/ ∩⊄∠∪ { )٦(. 

]٢٨ [}  yìsùu‘ $ yγ s3ôϑ y™ { )سقفها )٧ ،}  $ yγ1 §θ |¡sù ∩⊄∇∪ { )بال شقوق وال )٨ ،

 .فطور

]٢٩ [}  |·sÜøî r&uρ { )أظلم، )٩ ،}  $ yγ n= ø‹s9 { )مة، ـ، والغطش والغبش الظل)١٠

}  yl t÷z r&uρ $ yγ9pt éÏ ∩⊄∪ { )أبرز وأظهر هنارها ونورها، وأضافهما إىل السماء ألن )١ ،

 .الظلمة والنور كالمها يرتل من السماء

                                                 
 . ٢٥: سورة النازعات آية) ١(
 . ٢٦: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٢٦: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٢٦: سورة النازعات آية) ٤(
 . ٢٧: سورة النازعات آية) ٥(
 . ٢٧: سورة النازعات آية) ٦(
 . ٢٨: سورة النازعات آية) ٧(
 . ٢٨: سورة النازعات آية) ٨(
 . ٢٩: سورة النازعات آية) ٩(
 . ٢٩: سورة النازعات آية) ١٠(
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]٣٠ [}  uÚö‘ F{$#uρ y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ { )بعد خلق السماء، )٢ ،}  !$ yγ8ym yŠ ∩⊂⊃∪ { )٣( ،

 .البسط: بسطها، والدحو

]٣٤-٣١ [}  yl t÷z r& $ pκ÷]ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $ yγ8 tãötΒ uρ ∩⊂⊇∪ tΑ$ t7Ågø: $#uρ $ yγ9y™ ö‘ r& ∩⊂⊄∪ $ Yè≈tG tΒ ö/ä3©9 

ö/ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{uρ ∩⊂⊂∪ #sŒÎ* sù ÏNu!% y` èπ̈Β !$ ©Ü9$# 3“ uö9 ä3ø9$# ∩⊂⊆∪ { )البعث ، يعين النفخة الثانية اليت فيها)٤ 

وقامت القيامة، ومسيت القيامة طامة ألهنا تطم على كل هائلة من األمور فتعلو فوقها 
 .الداهية اليت ال تستطاع: وتغمر ما سواها، والطامة عند العرب

]٣٥ [}  tΠöθ tƒ ã©.x‹tG tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∈∪ { )ل يف الدنيا من خري وشر، ما عم)٥. 

]٣٦ [}  ÏNy— Ìhç/uρ ÞΟŠ Ås pgø: $# yϑ Ï9 3“ ttƒ ∩⊂∉∪ { )يكشف عنها الغطاء : ، قال مقاتل)٦

 .فينظر إليها اخللق

]٣٧ [}  $ ¨Β r'sù tΒ 4 xö sÛ ∩⊂∠∪ { )يف كفره)٧ ،. 

]٣٨ [}  trO# uuρ nο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ { )على اآلخرة)٨ ،. 

]٤٠ ،٣٩ [}  ¨β Î* sù tΛ Ås pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊂∪ $ ¨Β r&uρ ôtΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# 

Çtã 3“ uθ oλù;  . عن احملارم اليت تشتهيها)٩( } ∪⊂⊇∩ #$
                                                                                                                                            

 . ٢٩: سورة النازعات آية) ١(
 . ٣٠: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٣٠: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٣٤ : ٣١سورة النازعات اآليات من ) ٤(
 . ٣٥ :سورة النازعات آية) ٥(
 . ٣٦: سورة النازعات آية) ٦(
 . ٣٧: سورة النازعات آية) ٧(
 . ٣٨: سورة النازعات آية) ٨(
 . ٤٠ ، ٣٩: سورة النازعات اآليتان ) ٩(
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]٤٢-٤١ [}  ¨β Î* sù sπ̈Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$−ƒ r& $ yγ9y™ öãΒ 

 .، مىت ظهورها وثبوهتا)١( } ∪⊅⊇∩

]٤٣ [}  tΛ Ïù |MΡr& ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ ∩⊆⊂∪ { )لست يف شيء من علمها وذكرها، أي ال )٢ ،

 .تعلمها

]٤٤ [}  4’ n< Î) y7 În/u‘ !$ yγ9pκtJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪ { )أي منتهى علمها عند اهللا)٣ ،. 

]٤٥ [}  !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& â‘ É‹ΖãΒ tΒ $ yγ9t±øƒ s† ∩⊆∈∪ { )أي إمنا ينفع إنذارك من خيافها)٤ ،. 

]٤٦ [}  öΝåκ̈Ξr( x. { )يعين كفار قريش، )٥ ،}  tΠöθ tƒ $ pκtΞ÷ρ ttƒ { )يعاينون يوم )٦ ،

óΟs9 (#þθ  {القيامة،  èWt7ù= tƒ { )يف قبورهم، :  يف الدنيا وقيل،)٧}  ω Î) ºπ§‹Ï±tã ÷ρ r& $ yγ9pt éÏ 

 .، معناه آخر يوم أو أوله)٨( } ∪∌⊇∩

                                                 
 . ٤٢ ، ٤١: سورة النازعات اآليتان ) ١(
 . ٤٣: سورة النازعات آية) ٢(
 . ٤٤: سورة النازعات آية) ٣(
 . ٤٥: سورة النازعات آية) ٤(
 . ٤٦: رة النازعات آيةسو) ٥(
 . ٤٦: سورة النازعات آية) ٦(
 . ٤٦: سورة النازعات آية) ٧(
 . ٤٦: سورة النازعات آية) ٨(
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 سورة عبس) ٨٠(
 ...قوله تعاىل َعَبَس َوَتَولَّى أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى

] ١ [}  }§t6 tã { )كلح، )١ }  #’ ¯< uθ s?uρ ∩⊇∪ { )أعرض بوجهه)٢ ،. 

]٢ [}  β r& çν u!% y` 4‘yϑ ôãF{$# ∩⊄∪ { )وهو ابن أم مكتوم وامسه عبد اهللا بن شريح )٣ 

 وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام،  وذلك أنه أتى رسول اهللا {الفهري، 

والعباس بن عبد املطلب وأيب بن خلف، وأخاه أمية يدعوهم إىل اهللا، يرجو إسالمهم، 
ا علمك اهللا، فجعل يناديه ويكرر النداء يا رسول اهللا أقرئين وعلمين مم: فقال ابن أم مكتوم

 لقطعه كالمه،  وال يدري أنه مقبل على غريه حىت ظهرت الكراهة يف وجه رسول اهللا
 بعد ذلك  وأقبل على القوم الذين يكلمهم فأنزل اهللا هذه اآلية، فكان رسول اهللا

 )٤( } مرحبا مبن عاتبين فيه ريب: "يكرمه، وإذا رآه قال

]٣ [}  $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ { )يتطهر من الذنوب بالعمل الصاحل وما )٥ ،

 .يتعلمه منك

]٤ [}  ÷ρ r& ã©.¤‹tƒ { )يتعظ، )٦ ،}  çµ yè xΨ tG sù #“ tø.Ïe%!  .، املوعظة)٧( } ∪⊇∩ #$

                                                 
 . ١: سورة عبس آية) ١(
 . ١: سورة عبس آية) ٢(
 . ٢: سورة عبس آية) ٣(
ره الثعليب بال ذك ): "١٨١ص( ، وقال ابن حجر يف الكايف الشايف  )٥١٧ص ( انظر أسباب الرتول للواحدي ) ٤(

 . إسناد، وأخرج ابن أيب حامت من رواية العويف عن ابن عباس حنوه، وذكره الطربي من رواية سعيد عن قتادة
 . ٣: سورة عبس آية) ٥(
 . ٤: سورة عبس آية) ٦(
 . ٤: سورة عبس آية) ٧(
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]٥ [}  $ ¨Β r& ÇtΒ 4 o_ øótFó™ عن اهللا وعن اإلميان مبا له من : ، قال ابن عباس)١( } ∪∋∩ #$

 .املال

]٦ [}  |MΡr'sù …çµ s9 3“ £‰|Á s? ∩∉∪ { )ل عليه وتصغي إىل كالمه، تتعرض له وتقب)٢. 

]٧ [}  $ tΒ uρ y7ø‹n= tã ω r& 4’ª1̈“ tƒ ∩∠∪ { )أال يؤمن وال يهتدي، إن عليك إال البالغ)٣ ،. 

]٨ [}  $ ¨Β r&uρ tΒ x8u!% y` 4 të ó¡o„ ∩∇∪ { )توم، ميشي يعين ابن أم مك)٤. 

]٩ [}  uθ èδ uρ 4 y´ øƒ s† ∩∪ { )اهللا)٥ ، . 

]١٠ [}  |MΡr'sù çµ ÷Ζtã 4‘¤Sn= s? ∩⊇⊃∪ { )تتشاغل وتعرض عنه)٦ ،. 

]١١ [}  Hξ x. { )زجر أي ال تفعل بعدها مثلها)٧ ، ،}  $ pκ̈ΞÎ) { )يعين هذه )٨ ،

ο×  {املوعظة  tÏ.õ‹s? ∩⊇⊇∪ { )موعظة وتذكري للخلق)٩ ،. 

]١٢ [}  yϑ sù u!$ x© { )من عباد اهللا )١٠ ،}  …çν tx.sŒ ∩⊇⊄∪ { )أي اتعظ به)١١ ،. 

 :مث أخرب عن جاللته عنده فقال

                                                 
 . ٥: سورة عبس آية) ١(
 . ٦: سورة عبس آية) ٢(
 . ٧: سورة عبس آية) ٣(
 . ٨: س آيةسورة عب) ٤(
 . ٩: سورة عبس آية) ٥(
 . ١٠: سورة عبس آية) ٦(
 . ١١: سورة عبس آية) ٧(
 . ١١: سورة عبس آية) ٨(
 . ١١: سورة عبس آية) ٩(
 . ١٢: سورة عبس آية) ١٠(
 . ١٢: سورة عبس آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٢١ 

]١٣ [}  ’ Îû 7#çt à¾ 7πtΒ §s3•Β ∩⊇⊂∪ { )كتب األنبياء، : وقيل. ، يعين اللوح احملفوظ)١

 .)إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى( ::- تعاىل -دليله قوله 

]١٤ [}  7π tãθèùó£∆ { )رفيعة القدر عند اهللا)٢ ،  .مرفوعة يعين يف السماء : وقيل

ο¥  {. السابعة t£γ sÜ•Β ∩⊇⊆∪ { )ال ميسها إال املطهرون، وهم املالئكة)٣ . 

]١٥ [}  “ Ï‰÷ƒ r'Î/ ;ο txy™ ∩⊇∈∪ { )كتبة، وهم املالئكة : ، قال ابن عباس وجماهد)٤

هم الرسل من املالئكة واحدهم سفري، وهو الرسول، : الكرام الكاتبون، وقال اآلخرون
 .وسفري القوم الذي يسعى بينهم بالصلح

Θ#tÏ. ;ο¤  {: مث أثىن عليهم فقال] ١٦[ u‘ tt/ ∩⊇∉∪ { )أي كرام على اهللا بررة مطيعني )٥ ،

 .مجع بار

 }  Ÿ≅ÏG قوله] ١٧[ è% ß≈ |¡ΡM}$# { )أي لعن الكافر )٦ ،}  !$ tΒ …çν txø. r& ∩⊇∠∪ { )٧( ،

 .ليه وأياديه عنده، على طريق التعجبما أشد كفره مع كثرة إحسانه إ
 .مث تبني من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن اهللا خالقه

“ôÏΒ Äd  {: فقال] ١٨[ r& >ó x« …çµ s)n= yz ∩⊇∇∪ { )لفظة استفهام ومعناه التقرير)٨ ،. 

                                                 
 . ١٣: سورة عبس آية) ١(
 . ١٤: سورة عبس آية) ٢(
 . ١٤: سورة عبس آية) ٣(
 . ١٥: سورة عبس آية) ٤(
 . ١٦: سورة عبس آية) ٥(
 . ١٧: سورة عبس آية) ٦(
 . ١٧: سورة عبس آية) ٧(
 . ١٨: سورة عبس آية) ٨(
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ÏΒ >π  {: مث فسره فقال] ١٩[ xôÜœΡ …çµ s)n= yz …çν u‘ £‰s)sù ∩⊇∪ { )نطفة مث علقة : ، أطوار)١

 .إىل آخر خلقه

]٢٠ [}  §ΝèO Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$# …çν uœ£o„ ∩⊄⊃∪ { )أي طريق خروجه من بطن أمه، وقال )٢ ،

يسر على كل أحد ما : وقيل: علم بهيعين طريق احلق والباطل سهل له ال: احلسن وجماهد
 .خلقه له وقدر عليه

]٢١ [}  §ΝèO …çµ s?$ tΒ r& …çν uy9 ø% r'sù ∩⊄⊇∪ { )جعل له قربا يوارى فيه)٣ ،. 

]٢٢ [}  §ΝèO #sŒÎ) u!$ x© …çν u|³Σ r& ∩⊄⊄∪ { )موته أحياه بعد)٤ . 

]٢٣ [}  ξ x. { )رد عليه أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر، )٥ }  $ £ϑ s9 ÇÙø)tƒ 

!$ tΒ …çν zs∆ r& ∩⊄⊂∪ { )أي مل يفعل ما أمره به ربه ومل يؤد ما فرض عليه، وملا ذكر خلق ابن )٦ ،

 .آدم ذكر رزقه ليعترب

=ÌÝàΖu‹ù  {: فقال] ٢٤[ sù ß≈ |¡ΡM}$# 4’ n< Î) ÿÏµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ { )كيف قدره ربه ودبره له )٧ ،

 .وجعله سببا حلياته
$ &Ρr̄$  {: مث بني فقال] ٢٥[ uΖö; t7|¹ u!$ yϑ ø9$# $  .، يعين املطر)٨( } ∪∋⊅∩ ¹|7}

]٢٦ [}  §ΝèO $ uΖø)s)x© uÚö‘ F{$# $ y)x© ∩⊄∉∪ { )بالنبات)١ ،. 
                                                 

 . ١٩: سورة عبس آية) ١(
 . ٢٠: سورة عبس آية) ٢(
 . ٢١: سورة عبس آية) ٣(
 . ٢٢: سورة عبس آية) ٤(
 . ٢٣: سورة عبس آية) ٥(
 . ٢٣: سورة عبس آية) ٦(
 . ٢٤: سورة عبس آية) ٧(
 . ٢٥: سورة عبس آية) ٨(
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]٢٧ [}  $ uΖ÷Kt7/Ρr'sù $ pκ Ïù $ {7ym ∩⊄∠∪ { )يعين احلبوب اليت يتغذى هبا)٢ ،. 

]٢٨ [}  $ Y6 uΖÏã uρ $Y7ôÒ s% uρ ∩⊄∇∪ { )وهو القت الرطب، مسي بذلك ألنه يقضب يف )٣ ،

 .كل األيام أي يقطع

]٢٩ [}  $ ZΡθ çG ÷ƒ y— uρ { )وهو ما يعصر منه الزيت، )٤ ،}  Wξ øƒ wΥuρ ∩⊄∪ { )مجع )٥ ،

 .خنلة

]٣٠ [}  t,Í← !#y‰tnuρ $ Y6 ù=äñ ∩⊂⊃∪ { )الغلب الشجر : ، غالظا، وقال جماهد ومقاتل)٦

 .امللتفة بعضها يف بعض

]٣١ [}  Zπ yγ Å3≈ sùuρ { )يريد ألوان الفواكه، )٧ ،}  $ |/r&uρ ∩⊂⊇∪ { )يعين الكأل )٨ ،

الفاكهة ما يأكل : قال عكرمة. واملرعى الذي مل يزرعه الناس، مما يأكله األنعام والدواب
 .الناس، واألب ما يأكله الدواب

]٣٢ [}  $ Yè≈tG ¨Β ö/ä3©9 { )منفعة لكم يعين الفاكهة)٩ ، ،}  ö/ä3Ïϑ≈ yè÷ΡL{uρ ∩⊂⊄∪ { )١٠( ،

 .يعين العشب

                                                                                                                                            
 . ٢٦: سورة عبس آية) ١(
 . ٢٧: سورة عبس آية) ٢(
 . ٢٨: سورة عبس آية) ٣(
 . ٢٩: سورة عبس آية) ٤(
 . ٢٩: سورة عبس آية) ٥(
 . ٣٠: سورة عبس آية) ٦(
 . ٣١: سورة عبس آية) ٧(
 . ٣١: سورة عبس آية) ٨(
 . ٣٢: سورة عبس آية) ٩(
 . ٣٢: سورة عبس آية) ١٠(
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*sŒÎ#  {: مث ذكر القيامة فقال] ٣٣[ sù ÏNu!% y` èπ ¨z !$ ¢Á9$# ∩⊂⊂∪ { )يعين صيحة القيامة )١ ،

 .عها حىت تكاد تصمهامسيت بذلك ألهنا تصخ األمساع أي تبالغ يف أمسا

]٣٦-٣٤ [}  tΠöθ tƒ ”Ïtƒ âöpRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ Ïµ ÏiΒé&uρ Ïµ‹ Î/r&uρ ∩⊂∈∪ Ïµ ÏFt7Ås≈ |¹ uρ ÏµŠ Ï⊥t/uρ 

 .إىل واحد منهم لشغله بنفسه، ال يلتفت )٢( } ∪∌⊃∩

]٣٧ [}  Èe≅ ä3Ï9 <› Íö∆$# öΝåκ÷]ÏiΒ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×β ù'x© ÏµŠÏΖøó ãƒ ∩⊂∠∪ { )يشغله عن شأن غريه)٣ ،. 

]٣٨ [}  ×νθ ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×ο tÏó¡•Β ∩⊂∇∪ { )مشرقة مضيئة)٤ ،. 

]٣٩ [}  ×π s3Ïm$ |Ê { )بالسرور، )٥ ،}  ×ο uÅ³ö6 tFó¡•Β ∩⊂∪ { )فرحة مبا نالت من )٦ ،

 . كرامة اهللا

]٤٠ [}  ×νθ ã_ ãρ uρ >‹Í×tΒ öθ tƒ $ pκö n= tæ ×ο uy9 xî ∩⊆⊃∪ { )سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم )٧ ،

 .واهلم
]٤١ [}  $ yγ à)yδ ös? îο utIs% ∩⊆⊇∪ { )تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف)٨ ،. 

]٤٢ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& { )هذا، ، الذين يصنع هبم)٩ }  æΛèε äο txs3ø9$# äο tyf xø9$# ∩⊆⊄∪ { )١( ،

 .مجع الكافر والفاجر
                                                 

 . ٣٣: سورة عبس آية) ١(
 . ٣٦ : ٣٤سورة عبس اآليات من ) ٢(
 . ٣٧: سورة عبس آية) ٣(
 . ٣٨: سورة عبس آية) ٤(
 . ٣٩: سورة عبس آية) ٥(
 . ٣٩: سورة عبس آية) ٦(
 . ٤٠: سورة عبس آية) ٧(
 . ٤١: سورة عبس آية) ٨(
 . ٤٢: سورة عبس آية) ٩(
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 سورة التكوير) ٨١(
 ...قوله تعاىل ِإذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت َوِإذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت

] ١ [}  #sŒÎ) ß§÷Κ ¤±9$# ôNu‘ Èhθ ä. ∩⊇∪ { )أصل التكوير مجع بعض الشيء إىل بعض، )٢ 

 .فمعناه أن الشمس جيمع بعضها إىل بعض مث تلف، فإذا فعل هبا ذلك ذهب ضوؤها
]٢ [}  #sŒÎ)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰s3Ρ  .، أي تناثرت من السماء وتساقطت)٣( } ∪⊅∩ #$

]٣ [}  #sŒÎ)uρ ãΑ$ t7Ågø: $# ôNuÉiß™ ∩⊂∪ { )على وجه األرض فصارت هباء منبثا)٤ ،. 

]٤ [}  #sŒÎ)uρ â‘$ t±Ïè ø9$# ôM n= ÏeÜãã ∩⊆∪ { )وهي النوق احلوامل اليت أتى على محلها )٥ ،

 .ا عشراء ملا جاءهم من أهوال يوم القيامةعشرة أشهر، واحدهت

]٥ [}  #sŒÎ)uρ Þ¸θ ãm âθ ø9$# { )يـعين دواب الرب، )٦ ،}  ôNuÅ³ãm ∩∈∪ { )مجعت )٧ ،

 .بعد البعث ليقتص لبعضها من بعض

]٧-٦ [}  #sŒÎ)uρ â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf ß™ ∩∉∪ { )أوقدت فصارت نارا : ، قال ابن عباس)٨

يعين فجر بعضها يف بعض العذب وامللح، فصارت البحور : وقال جماهد ومقاتل. تضطرم
: وقال احلسن. صارت مياهها حبرا واحدا من احلميم ألهل النار: وقيل. كلها حبرا واحدا

                                                                                                                                            
 . ٤٢: سورة عبس آية) ١(
 . ١: ر آيةسورة التكوي) ٢(
 . ٢: سورة التكوير آية) ٣(
 . ٣: سورة التكوير آية) ٤(
 . ٤: سورة التكوير آية) ٥(
 . ٥: سورة التكوير آية) ٦(
 . ٥: سورة التكوير آية) ٧(
 . ٦: سورة التكوير آية) ٨(
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sŒÎ)uρ â¨θà‘Ζ9$# ôM#  {. يبست y_ Íiρ ã— ∩∠∪ { )يقرن بني الرجل الصاحل مع الرجل الصاحل )١ ،

وقال . يف اجلنة، ويقرن بني الرجل السوء مع الرجل السوء يف النار، وهذا قول عكرمة
نصراين، وقال أحلق كل امرئ بشيعته، اليهودي باليهودي والنصراين بال: احلسن وقتادة
. زوجت نفوس املؤمنني باحلور العني، وقرنت نفوس الكافرين بالشياطني: عطاء ومقاتل

 .وإذا النفوس زوجت ردت األرواح يف األجساد: وروي عن عكرمة قال

]٨ [}  #sŒÎ)uρ äο yŠ…âöθ yϑ ø9$# ôM n=Í×ß™ ∩∇∪ { )املدفونة حية، وهـي الـجـاريـة)٢ . 

]٩ [}  Äd“ r'Î/ 5=/ΡsŒ ôM n= ÏGè% ∩∪ { )قتلت : ، ومعىن سؤاهلا توبيخ قاتلها ألهنا تقول)٣

 .بغري ذنب
]١٠ [}  #sŒÎ)uρ ß#ßs Á9$# ôNuÅ³èΣ ∩⊇⊃∪ { )ساب، يعين صحائف األعمال تنتشر للح)٤. 

]١١ [}  #sŒÎ)uρ â!$ uΚ ¡¡9$# ôM sÜÏ±ä. ∩⊇⊇∪ { )وقال . نزعت فطويت: ، قال الفراء)٥

ومعىن الكشط رفعك . تكشف عمن فيها: وقال مقاتل. قلعت كما يقلع السقف: الزجاج
 .شيئا عن شيء قد غطاه كما يكشط اجللد عن السنام

]١٢ [}  #sŒÎ)uρ ãΛÅs pgø: $# ôNtÏiè ß™ ∩⊇⊄∪ { )قرأ أهل املدينة والشام وحفص عن )٦ ،

 .بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف أي أوقدت ألعداء اهللا) سعرت( عاصم
]١٣ [}  #sŒÎ)uρ èπ ¨Ζpgø: $# ôM xÏ9ø— é& ∩⊇⊂∪ { )قربت ألولياء اهللا،)٧ . 

                                                 
 . ٧: سورة التكوير آية) ١(
 . ٨: سورة التكوير آية) ٢(
 . ٩: سورة التكوير آية) ٣(
 . ١٠: تكوير آيةسورة ال) ٤(
 . ١١: سورة التكوير آية) ٥(
 . ١٢: سورة التكوير آية) ٦(
 . ١٣: سورة التكوير آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٢٧ 

]١٤ [}  ôM uΗÍ>tã { )عنـد ذلـك كـل )١ }  Ó§øtΡ !$ ¨Β ôNu|Øôm r& ∩⊇⊆∪ { )من )٢ ،

sŒÎ) ß§÷Κ#  {: خري أو شر، وهذا جواب لقوله ¤±9$# ôNu‘ Èhθ ä. ∩⊇∪ { )وما بعدها)٣ . 

 }  Iξ قوله] ١٦ - ١٥[ sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒ ø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pgø:$# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ∩⊇∉∪ { )معناه )٤ ،

ار، فتخفى فال ترى، وقال هي النجوم تبدو بالليل وختنس بالنه: أقسم باخلنس، قال قتادة
معىن اخلنس أهنا ختنس أي تتأخر عن مطالعها يف كل عام تأخريا تتأخره عن : ابن زيد

 .والكنس أي تكنس بالنهار فال ترى. تعجيل ذلك الطلوع، ختنس عنه بتأخرها

]١٧ [}  È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) }§yè ó¡tã ∩⊇∠∪ { )وقال اآلخرون. أقبل بظالمه: احلسن، قال )٥ :

 .عسعس الليل وسعسع إذا أدبر ومل يبق منه إال اليسري: تقول العرب: أدبر
]١٨ [}  Ëx ö6Á9$#uρ #sŒÎ) }§¤uΖs? ∩⊇∇∪ { )أقبل وبدا أوله وقيل امتد ضوؤه وارتفع)٦ ،. 

]١٩ [}  …çµ ¯ΡÎ) { )يعين القرآن، )٧ ،}  ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊇∪ { )يعين جربيل )٨ ،

 .- تعاىل -أي نزل به جربيل عن اهللا 

]٢٠ [}  “ ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ { )فـي املرتلة)٩ ،. 

                                                 
 . ١٤: سورة التكوير آية) ١(
 . ١٤: سورة التكوير آية) ٢(
 . ١: سورة التكوير آية) ٣(
 . ١٦ ، ١٥: سورة التكوير اآليتان ) ٤(
 . ١٧: سورة التكوير آية) ٥(
 . ١٨: ر آيةسورة التكوي) ٦(
 . ١٩: سورة التكوير آية) ٧(
 . ١٩: سورة التكوير آية) ٨(
 . ٢٠: سورة التكوير آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٢٨ 

]٢١ [}  8í$ sÜ•Β §ΝrO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ { )أي يف السماوات تطيعه املالئكة ومن طاعة )١ ،

 وفتح خزنة  املالئكة إياه أهنم فتحوا أبواب السماوات ليلة املعراج بقوله لرسول اهللا
 . على وحي اهللا ورسالته إىل أنبيائه)أمني( اجلنة أبواهبا بقوله،

]٢٢ [}  $ tΒ uρ /ä3ç6 Ïm$ |¹ 5βθãΖôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ { )يقول ألهل مكة وما صاحبكم يعين )٢ ،

وهذا أيضا من جواب القسم أقسم على أن القرآن نزل به جربيل، وأن .  مبجنون حممدا
 .ة، وذلك أهنم قالوا إنه جمنون، وما يقول من عند نفسهحممدا ليس كما يقوله أهل مك

]٢٣ [}  ô‰s)s9uρ çν#uu‘ { )يعين رأى النيب)٣ ،  ،جربيل عليه السالم على صورته 

}  È,èùW{$$ Î/ ÈÎ7çRùQ$# ∩⊄⊂∪ { )وهو األفق األعلى من ناحية املشرق، )٤. 

]٢٤ [}  $ tΒ uρ uθ èδ { )يعين حممدا)٥   }  ’ n?tã É=ø‹tó ø9$# { )أي الوحي، وخرب )٦ ،

ÏΨŸÒ&  {قصـص، السماء وما أطلع عليه مما كـان غائبا عنه من األنباء وال Î/ ∩⊄⊆∪ { )٧( 
إنه يأتيه علم الغيب فال يبخل به عليهم بل يعلمكـم وخيربكـم به، وال يكتمه كما 

 .يكتم الكاهن ما عنده حىت يأخذ عليه حلوانا

]٢٥ [}  $ tΒ uρ uθ èδ { )يعين القرآن، )٨ }  ÉΑöθ s)Î/ 9≈ sÜø‹x© 5ΟŠ Å_ ، قال )١( } ∪∋⊅∩ ‘§

 .يقول إن القرآن ليس بشعر وال كهانة كما قالت قريش: الكليب

                                                 
 . ٢١: سورة التكوير آية) ١(
 . ٢٢: سورة التكوير آية) ٢(
 . ٢٣: سورة التكوير آية) ٣(
 . ٢٣: سورة التكوير آية) ٤(
 . ٢٤: سورة التكوير آية) ٥(
 . ٢٤: سورة التكوير آية) ٦(
 . ٢٤: سورة التكوير آية) ٧(
 . ٢٥: سورة التكوير آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٢٩ 

]٢٦ [}  t ø r'sù tβθ ç7yδ õ‹s? ∩⊄∉∪ { )هذا القرآن، وفيه الشفاء ، أي أين تعدلون عن )٢

 .أي طريق تسلكون أبني من هذه الطريقة اليت قد بينت لكـم: والبيان، قال الزجاج

βÎ) uθ÷  {: مث بني فقال] ٢٧[ èδ { )أي ما القرآن، )٣ ،}  ωÎ) Öø.ÏŒ tÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 

 .، موعظة للخلق أمجعني)٤( } ∪∠⊅∩

]٢٨ [}  yϑ Ï9 u!$ x© öΝä3ΖÏΒ βr& tΛ É)tG ó¡o„ ∩⊄∇∪ { )أي يتبع احلق ويقيم عليه)٥ ،. 

]٢٩ [}  $ tΒ uρ tβρâ!$ t±n@ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# > u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ { )أي أعلمهم أن )٦ ،

املشيئة يف التوفيق إليه وأهنم ال يقدرون على ذلك إال مبشيئة اهللا وفيه إعالم أن أحدا ال 
 .يعمل خريا إال بتوفيق اهللا وال شرا إال خبذالنه

                                                                                                                                            
 . ٢٥: سورة التكوير آية) ١(
 . ٢٦: سورة التكوير آية) ٢(
 . ٢٧: سورة التكوير آية) ٣(
 . ٢٧: سورة التكوير آية) ٤(
 . ٢٨: سورة التكوير آية) ٥(
 . ٢٩: سورة التكوير آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٠ 

 سورة االنفطار) ٨٢(
 ...طََرْت َوِإذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْتقوله تعاىل ِإذَا السََّماُء اْنفَ

] ١ [}  #sŒÎ) â!$ yϑ ¡¡9$# ôNtsÜxΡ$# ∩⊇∪ { )انشقت)١ . 

]٢ [}  #sŒÎ)uρ Ü=Ï.#uθ s3ø9$# ôNusYtGΡ$# ∩⊄∪ { )تساقطت)٢ ،. 

]٣ [}  #sŒÎ)uρ â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf èù ∩⊂∪ { )فجر بعضها يف بعض، واختلط العذب بامللح )٣ ،

 .فصارت حبرا واحدا

]٤ [}  #sŒÎ)uρ â‘θç7à)ø9$# ôNuÏY÷è ç/ ∩⊆∪ { )حبثت وقلب تراهبا وبعث من فيها من املوتى )٤ ،

 .اءأحي

]٥ [}  ôM yϑ Î= tã Ó§øtΡ $̈Β ôM tΒ£‰s% ôNẗz r&uρ ∩∈∪ { )ما قدمت من عمل صاحل : ، قيل)٥

ما قدمت من الصدقات وأخرت من : وقيل. أو سيئ، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة
 .التركات

]٦ [}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $ tΒ x8¡xî y7 În/tÎ/ ÉΟƒ Ìx6ø9$# ∩∉∪ { )ما خدعك وسول لك )٦ ،

 ماذا أمنك من عقابه؟: الباطل حىت أضعت ما وجب عليك، واملعىن

]٧ [}  “ Ï% ©!$# y7 s)n= yz y71 §θ |¡sù y7 s9y‰yè sù ∩∠∪ { )قرأ أهل الكوفة بالتخفيف فصرفك )١ 

بالتشديد أي : وقرأ اآلخرون. وأمالك إىل أي صورة شاء حسنا وقبيحا وطويال وقصريا
 .قومك وجعلك معتدل اخللق واألعضاء

                                                 
 . ١: سورة االنفطار آية) ١(
 . ٢: طار آيةسورة االنف) ٢(
 . ٣: سورة االنفطار آية) ٣(
 . ٤: سورة االنفطار آية) ٤(
 . ٥: سورة االنفطار آية) ٥(
 . ٦: سورة االنفطار آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣١ 

]٨ [}  þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u!$ x© š t7©.u‘ ∩∇∪ { )ي شبه من أب أو يف أ: ، قال جماهد)٢

 .أم أو عم، وذكر الفراء قوال آخر، إما طويال أو قصريا أو حسنا أو غري ذلك

]٩ [}  ξ x. ö≅ t/ tβθ ç/Éj‹s3è? È Ïe$! $$ Î/ ∩∪ { )بـالـجـزاء واحلساب)٣ ،. 

]١٠ [}  ¨β Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ tÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪ { )رقباء من املالئكة حيفظون عليكم )٤ ،

 .أعمالكم
]١١ [}  $ YΒ#tÏ. { )على اهللا، )٥ }  tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ { )يكتبون أقوالكم وأعمالكم)٦ ،. 

]١٢ [}  tβθ çΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪ { )من خري أو شر)٧ ،. 

#‘ }  ¨βÎ) u قوله] ١٣[ tö/F{$# ’ Å∀s9 5ΟŠ Ïè tΡ ∩⊇⊂∪ { )األبرار الذين بروا وصدقوا يف )٨ ،

 . واجتناب معاصيه إمياهنم بأداء فرائض اهللا

]١٥ ،١٤ [}  ¨βÎ)uρ u‘$£∨àø9$# ’Å∀ s9 5ΟŠ Ït rb ∩⊇⊆∪ $ pκtΞöθ n= óÁ tƒ { )خيلوهنا، )٩ ،}  tΠöθ tƒ ÈÏd‰9$# 

 . يوم القيامة)١٠( } ∪∋⊆∩

]١٦ [}  $ tΒ uρ öΝèδ $ pκ÷]tã tÎ6 Í← !$ tóÎ/ ∩⊇∉∪ { )١(. 

                                                                                                                                            
 . ٧: سورة االنفطار آية) ١(
 . ٨: سورة االنفطار آية) ٢(
 . ٩: سورة االنفطار آية) ٣(
 . ١٠: سورة االنفطار آية) ٤(
  .١١: سورة االنفطار آية) ٥(
 . ١١: سورة االنفطار آية) ٦(
 . ١٢: سورة االنفطار آية) ٧(
 . ١٣: سورة االنفطار آية) ٨(
 . ١٥ ، ١٤: سورة االنفطار اآليتان ) ٩(
 . ١٥: سورة االنفطار آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٢ 

$!  {: مث عظم ذلك اليوم، فقال] ١٧[ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãΠöθ tƒ È Ïd‰9$# ∩⊇∠∪ { )كرر )٢ ،

 .تفخيما لشأنه

$! ΝèO§  {: فقال] ١٩ ،١٨[ tΒ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ãΠöθ tƒ É Ïe$! $# ∩⊇∇∪ tΠöθ tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 

$ \↔ ø‹x© ( { )يعين لنفس كافرة شيئا من املنفعة، : ، قال مقاتل)٣}  ãøΒ F{$#uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ °! 

∩⊇∪ { )أي يوم ال ميلك اهللا يف ذلك اليوم أحدا شيئا كما ملكهم يف الدنيا)٤ ،. 

                                                                                                                                            
 . ١٦: سورة االنفطار آية) ١(
 . ١٧: سورة االنفطار آية) ٢(
 . ١٩ ، ١٨: سورة االنفطار اآليتان ) ٣(
 . ١٩: النفطار آيةسورة ا) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٣ 

 سورة املطففني) ٨٣(
 ...قوله تعاىل َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني الَِّذيَن ِإذَا اكَْتالُوا َعلَى النَّاِس َيْسَتْوفُونَ

] ١[ }  ×≅ ÷ƒ uρ tÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ { )يعين الذين ينقصون املكيال وامليزان ويبخسون )١ ،

 .حقوق الناس

t  {مث بني املطففني من هم فقال ] ٢[ Ï% ©!$# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø.$# ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ èùöθ tG ó¡o„ 

 .يتعاقبان) على( ، و)من( ، وأراد إذا اكتالوا من الناس أي أخذوا منهم، و)٢( } ∪⊅∩

]٣ [}  #sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. ρ r& öΝèδθçΡy— ¨ρ tβρçÅ£øƒ ä† ∩⊂∪ { )أي كالوا هلم أو وزنوا هلم أي )٣ ،

 .أي ينقصون) ُيْخِسُرونَ( :هللناس، وقول

]٥، ٤ [}  Ÿω r& Ýàtƒ { )يستيقن، )٤ ،}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& { )ون ذلك، ـ، الذين يفعل)٥

}  Νåκ̈Ξr& tβθ èOθ ãèö6 ¨Β ∩⊆∪ BΘöθ u‹Ï9 8Λ Ïàtã ∩∈∪ { )يعين يوم القيامة)٦ ،. 

]٦ [}  tΠöθ tƒ ãΠθ à)tƒ â¨$̈Ζ9$# { )من قبورهم، )٧ }  Éb>tÏ9 tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉∪ { )أي )٨ ،

 .ألمره وجلزائه وحلسابه

                                                 
 . ١: سورة املطففني آية) ١(
 . ٢: سورة املطففني آية) ٢(
 . ٣: سورة املطففني آية) ٣(
 . ٤: سورة املطففني آية) ٤(
 . ٤: سورة املطففني آية) ٥(
 . ٥ ، ٤: سورة املطففني اآليتان ) ٦(
 . ٦: سورة املطففني آية) ٧(
 . ٦: سورة املطففني آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٤ 

 }  Hξ قوله] ٧[ x. { )ردع أي ليس األمر على ما هم عليه فلريتدعوا، ومتام )١ ،

≈=| (βÎ¨  {كال ابتداء يتصل مبا بعده على معىن حقا، : الكالم هاهنا، وقال احلسن tG Ï. 

Í‘$ ¤f àø9$# { )الذي كتبت فيه أعماهلم، )٢ ،}  ’Å∀ s9 &Éi∨Å™ ∩∠∪ { )قال عبد اهللا بن )٣ ،

: راساينوقال عطاء اخل. هي األرض السابعة السفلي فيها أرواح الكفار) سجني( :عمرو
هي آخر سلطان إبليس، وقال : هي األرض السفلي، وفيها إبليس وذريته، وقال وهب

’  {: عكرمة Å∀s9 &Éi∨Å™ ∩∠∪ { )هو فعيل من . وقال األخفش.  أي لفي خسار وضالل)٤

 .ديدفسيق وشريب، معناه لفي حبس وضيق ش: السجن، كما يقال

]٨ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ×Ång¾ ∩∇∪ { )أي ليس ذلك مما كنت تعلمه : ، قال الزجاج)٥

 .أنت وال قومك

]٩ [}  Ò=≈ tG Ï. ×Πθ è%ó£∆ ∩∪ { )ليس هذا تفسري السجني بل هو بيان الكتاب )٦ ،

β¨  {: ر يف قولهاملذكو Î) |=≈ tG Ï. Í‘$ ¤f àø9$# { )أي هو كتاب الفجـار مرقوم، أي )٧ 

 .مكتوب فيه أعماهلم مثبتة عليهم كالرقـم يف الثوب، ال ينسى وال ميحى حىت جيازوا به

]١٣ - ١٠ [}  ×≅÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tÎ/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊃∪ t Ï% ©!$# tβθç/Éj‹s3ãƒ ÇΠöθ u‹Î/ È Ïe$!$# ∩⊇⊇∪ $ tΒ uρ Ü>Éj‹s3ãƒ 

ÿÏµ Î/ ω Î) ‘≅ä. >‰tG ÷èãΒ AΟŠ ÏO r& ∩⊇⊄∪ #sŒÎ) 4’n?÷G è? Ïµ ø‹n= tã $ uΖçF≈ tƒ#u tΑ$ s% çÏÜ≈ y™ r& tÏ9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∪ { )٨(. 
                                                 

 . ٧: ففني آيةسورة املط) ١(
 . ٧: سورة املطففني آية) ٢(
 . ٧: سورة املطففني آية) ٣(
 . ٧: سورة املطففني آية) ٤(
 . ٨: سورة املطففني آية) ٥(
 . ٩: سورة املطففني آية) ٦(
 . ٧: سورة املطففني آية) ٧(
 . ١٣ : ١٠سورة املطففني اآليات من ) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٥ 

]١٤ [}  ξ x. ( { )أي ال يؤمنون، مث استأنف فقال: ، قال مقاتل)١ :}  ö≅ t/ 2 tβ#u‘ 

4’ n?tã ΝÍκÍ5θ è= è% $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθ ç6 Å¡õ3tƒ ∩⊇⊆∪ { )٢(. 

وداء يف قلبه، فإن تاب إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة س {  ول اهللاـال رسـق

ر اهللا ـونزع واستغفر صقل قلبه منها وإن زاد زادت حىت تعلو قلبه فذلك الران الذي ذك
 .)٤( )٣( } يف كتابه

رانت اخلمر على عقله ترين رينا وريونا إذا غلبت عليه حىت : وأصل الرين الغلبة، يقال
هو الذنب على : قال احلسن. غلبت على قلوهبم املعاصي وأحاطت هبا: سكر، ومعىن اآلية

tβ#u‘ 4’n?tã ΝÍκÍ5θ  {: قال ابن عباس. الذنب حىت ميوت القلب è= è% { )طبع عليها: )٥. 

]١٥ [}  Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR°Q ∩⊇∈∪ { )يريد : كال: ، قال ابن عباس)٦

عن : ، قال بعضهم)ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوُبونَ( .ال يصدقون، مث استأنف فقال
وقال أكثر . هو أال ينظر إليهم وال يزكيهم: وقال قتادة. كرامته ورمحته ممنوعون

 .عن رؤيته: املفسرين
 : أن الكفار مع كوهنم حمجوبني عن اهللا يدخلون النار فقالثـم أخرب

                                                 
 . ١٤: سورة املطففني آية) ١(
 . ١٤: فني آيةسورة املطف) ٢(
 ). ٢/٢٩٧(،أمحد )٤٢٤٤(،ابن ماجه الزهد )٣٣٣٤(الترمذي تفسري القرآن ) ٣(
 ) ٢/٥٠٥( ، والنسائي يف التفسري )حديث حسن صحيح : ( وقال ) ٩/٢٥٣( أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٤(

اإلمام أمحد يف ، و )٢/١٤١٨ ) ( ٤٢٤٤( ، وابن ماجه يف الزهد برقم  )٣١٧ص ( ويف عمل اليوم والليلة 
 ) ١٧٧١( ، وابن حبان برقم  )٢/٥١٧( ، وصححه احلاكم  )٣٠/٩٨( ، والطربي  )٢/٢٩٧( املسند 

  ). ٥/٨٩( واملصنف يف شرح السنة 
 . ١٤: سورة املطففني آية) ٥(
 . ١٥: سورة املطففني آية) ٦(
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]١٦ [}  §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θ ä9$ |Á s9 ËΛÅs pgø:  .، لداخلو النار)١( } ∪∌⊆∩ #$

]١٧ [}  §ΝèO ãΑ$ s)ãƒ { )ل هلم اخلزنة، ، أي تقو)٢}  #x‹≈ yδ { )أي هذا العذاب، )٣ ،

}  “ Ï% ©!$# ΛäΨä. Ïµ Î/ tβθç/Éj‹s3è? ∩⊇∠∪ { )٤(. 

 ...يَِّنيقوله تعاىل كَلَّا ِإنَّ ِكَتاَب الْأَْبَراِر لَِفي ِعلِّ
]١٨ [}  Hξ x. { )ال يؤمن بالعذاب الذي يصاله:  قال مقاتل)٥. 

≈=| (βÎ¨  {: لـمث بني حمل كتاب األبرار فقا tG Ï. Í‘# tö/F{$# ’Å∀ s9 šÍhŠÏk= Ïæ ∩⊇∇∪ { )٦( ،}  
šÍhŠÏk= Ïæ ∩⊇∇∪ { )هو لوح من :  يف السماء السابعة حتت العرش، وقال ابن عباس)٧

هو قائمة : زبرجدة خضراء معلق حتت العرش أعماهلم مكتوبة فيه، وقال كعب وقتادة
سدرة املنتهى، وقال : وقال الضحاك. هو اجلنة: وقال عطاء عن ابن عباس. العرش اليمىن

 .علو بعد علو وشرف بعد شرف، ولذلك مجعت بالياء والنون: بعض أهل املعاين

]٢٠ ،١٩ [}  !$ tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $ tΒ tβθ•‹Ïk= Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tG Ï. ×Πθ è% ó£∆ ∩⊄⊃∪ { )هذا بتفسري ، ليس )٨

≈=| (βÎ¨  {: عليني بل هو بيان الكتاب املذكور يف قوله tG Ï. Í‘# tö/F{$# ’Å∀ s9 šÍhŠÏk= Ïæ ∩⊇∇∪ { )٩( ،

 .أي مكتوب أعماهلم كما ذكرنا يف كتاب الفجار

                                                 
 . ١٦: سورة املطففني آية) ١(
 . ١٧: سورة املطففني آية) ٢(
 . ١٧: طففني آيةسورة امل) ٣(
 . ١٧: سورة املطففني آية) ٤(
 . ١٨: سورة املطففني آية) ٥(
 . ١٨: سورة املطففني آية) ٦(
 . ١٨: سورة املطففني آية) ٧(
 . ٢٠ ، ١٩: سورة املطففني اآليتان ) ٨(
 . ١٨: سورة املطففني آية) ٩(
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]٢١ [}  çν ß‰pκô¶ tƒ tβθ ç/§s)çRùQ$# ∩⊄⊇∪ { )يعين املالئكة الذين هم يف عليني يشهدون )١ ،

 .وحيضرون ذلك املكتوب، أو ذلك الكتاب إذا صعد به إىل عليني

]٢٣ ،٢٢ [}  ¨β Î) u‘# tö/F{$# ’ Å∀s9 AΟ‹ Ïè tΡ ∩⊄⊄∪ ’ n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρãÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ { )إىل ما )٢ ،

 .ينظرون إىل عدوهم كيف يعذبون: أعطاهم اهللا من الكرامة والنعمة، وقال مقاتل

]٢٤ [}  ß∃Í÷è s? ’Îû óΟÎγ Ïδθã_ ãρ nο uôØtΡ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩⊄⊆∪ { )من ، إذا رأيتهم عرفت أهنم )٣

 .أهل النعمة مما ترى يف وجوههم من النور واحلسن والبياض

]٢٥ [}  tβ öθ s)ó¡ç„ ÏΒ 9,‹ Ïm BΘθçG  {، مخر صافية طيبة، )٤( } ‘§ ÷‚ ¨Β ∩⊄∈∪ { )ختم )٥ ،

 .أي مطني) َمْخُتوٍم( :وقال جماهد.  األبرارومنع من أن متسه يد إىل أن يفك ختمه

]٢٦ [}  …çµ ßϑ≈tFÅz { )أي طينه، )٦ ،}  Ô7ó¡ÏΒ 4 { )كأنه ذهب إىل هذا املعىن، )٧ ،

Îûuρ y7’  {مه عند اهللا مسك وختام مخر الدنيا طني ختا: قال ابن زيد Ï9≡sŒ Ä§sù$ uΖoKu‹ù= sù 

tβθ Ý¡Ï≈ oΨtG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ { )فلريغب الراغبون باملبادرة إىل طاعة اهللا)٨ ، . 

]٢٧ [}  …çµ ã_# z–É∆ uρ ÏΒ AΟŠ Ï⊥ ó¡n@ ∩⊄∠∪ { )شراب ينصب عليهم من علو يف غرفهم )٩ ،

 .سنام، ومنه سنام البعري: ومنازهلم، وأصل كلمة السنام من العلو، يقال للشيء املرتفع

                                                 
 . ٢١: سورة املطففني آية) ١(
 . ٢٣ ، ٢٢: سورة املطففني اآليتان ) ٢(
 . ٢٤: سورة املطففني آية) ٣(
 . ٢٥: سورة املطففني آية) ٤(
 . ٢٥: سورة املطففني آية) ٥(
 . ٢٦: سورة املطففني آية) ٦(
 . ٢٦: سورة املطففني آية) ٧(
 . ٢٦: سورة املطففني آية) ٨(
 . ٢٧: سورة املطففني آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٣٨ 

]٢٨ [}  $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 šχθç/§s)ßϑ ø9$# ∩⊄∇∪ { )يشرب ( ب على احلال،نص) عينا( ،)١

 .يشرب هبا املقربون صرفا: أي منها، وقيل) هبا

 }  ¨βÎ) š قوله] ٢٩[ Ï%©!$# (#θ ãΒ tô_ r& { )ار قريش، ـوا يعين كفـ، أشرك)٢}  
(#θ çΡ% x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )من فقراء املؤمنني )٣ }  tβθä3ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ { )وهبم )٤ ،

 .يستهزءون

]٣٠ [}  #sŒÎ)uρ (#ρ ”tΒ öΝÍκÍ5 { )يعين مر املؤمنون بالكفار، )٥ ،}  tβρâ“ tΒ$ tó tG tƒ ∩⊂⊃∪ { )٦( ،

 .والغمز اإلشارة باجلفن واحلاجب، أي يشريون إليهم باألعني استهزاء

]٣١ [}  # s Œ Î) u ρ ( # þθ ç7 n = s )Ρ $ #  {، يعين الكفار، )٧( } # ’ n < Î) ÞΟ Îγ Î= ÷δ r & ( #θ ç7 n = s )Ρ $ # 

t  Îγ Å3 s ù ∩⊂⊇∪ { )معجبني مبا هم فيه يتفكهون بذكرهم)٨ ،. 

]٣٢ [}  # sŒ Î) uρ öΝ èδ ÷ρ r& u‘ { )رأوا أصحاب النيب)٩ ،  }  (# þθ ä9$ s% ¨β Î) Ï Iω àσ ¯≈ yδ 

tβθ —9 !$ ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ { )يأتون حممدا)١٠ ، يرون أهنم على شيء . 

                                                 
 . ٢٨: سورة املطففني آية) ١(
 . ٢٩: سورة املطففني آية) ٢(
 . ٢٩: سورة املطففني آية) ٣(
 . ٢٩: سورة املطففني آية) ٤(
 . ٣٠: سورة املطففني آية) ٥(
 . ٣٠: سورة املطففني آية) ٦(
 . ٣١: سورة املطففني آية) ٧(
 . ٣١: سورة املطففني آية) ٨(
 . ٣٢: سورة املطففني آية) ٩(
 . ٣٢: سورة املطففني آية) ١٠(
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]٣٣ [}  !$ tΒ uρ (#θè= Å™ ö‘ é& { )يـعين املشركـني،)١ ، }  öΝÍκö n= tã { )يعين على )٢ ،

≈tÏàÏ  {املؤمنني،  ym ∩⊂⊂∪ { )أعماهلم، أي مل يوكلوا حبفظ أعماهلم)٣ . 

]٣٤ [}  tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù { )يعين يف اآلخرة، )٤ ،}  t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u z ÏΒ Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# 

tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ { )إذا اطلعوا من اجلنة إىل أعدائهم وهم يعذبون يف النار )٥ ،

 .ضحكوا

]٣٥ [}  ’n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# { )من الدر والياقوت، )٦ ،}  tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊂∈∪ { )إليهم )٧ ،

 .يف النار

]٣٦ [}  ö≅ yδ z> Èhθ èO { )هل جوزي، )٨ ،}  â‘$ ¤ä3ø9$# $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊂∉∪ { )٩( ،

وثوب وأثيب وأثاب مبعىن . التقرير: أي جزاء استهزائهم باملؤمنني ومعىن االستفهام هاهنا
 .واحد

                                                 
 . ٣٣: سورة املطففني آية) ١(
 . ٣٣: سورة املطففني آية) ٢(
 . ٣٣: سورة املطففني آية) ٣(
 . ٣٤: سورة املطففني آية) ٤(
 . ٣٤: سورة املطففني آية) ٥(
 . ٣٥: سورة املطففني آية) ٦(
 . ٣٥: سورة املطففني آية) ٧(
 . ٣٦: سورة املطففني آية) ٨(
 . ٣٦: سورة املطففني آية) ٩(
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 سورة االنشقاق) ٨٤(
 ...قوله تعاىل ِإذَا السََّماُء اْنَشقَّْت َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت

] ١ [}  #sŒÎ) â!$ uΚ ¡¡9$# ôM¤)t±Σ  .، انشقاقها من عالمات القيامة)١( } ∪⊆∩ #$

]٢ [}  ôM tΡÏŒr&uρ $ pκÍh5tÏ9 { )أي مسعت أمر رهبا باالنشقاق وأطاعته، من األذن وهو )٢ ،

ôM  {االستماع،  ¤)ãm uρ ∩⊄∪ { )أي وحق هلا أن تطيع رهبا)٣ ،. 

]٣ [}  #sŒÎ)uρ ÞÚö‘ F{$# ôN£‰ãΒ ∩⊂∪ { )مد األدمي العكاظي، وزيد يف سعتها)٤ ،. 

]٤ [}  ôM s) ø9 r& uρ { )ت، ، أخرج)٥}  $ tΒ $ pκ Ïù { )وز، ـوتى والكنـ، من امل)٦

}  ôM ¯= sƒ rB uρ ∩⊆∪ { )خلت منها)٧ ،. 

]٥ [}  ôM tΡÏŒr&uρ $ pκÍh5tÏ9 ôM ¤)ãm uρ ∩∈∪ { )جوابه : قيل) إذا( ا يف جواب، واختلفو)٨

 .إذا كانت هذه األشياء يرى اإلنسان الثواب والعقاب: حمذوف تقديره

$  {: هـل جوابـوقي] ٦[ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# y7 ¨ΡÎ) îy ÏŠ% x. 4’n< Î) y7 În/u‘ % [nô‰x. { )٩( ،

$!sŒÎ) â#  {جازه ـوم uΚ ¡¡9$# ôM¤)t±Σ جوابه : وقيل.  لقي كل كادح ما عمله)١٠( } ∪⊆∩ #$

                                                 
 . ١: سورة النشقاق آية) ١(
 . ٢: لنشقاق آيةسورة ا) ٢(
 . ٢: سورة النشقاق آية) ٣(
 . ٣: سورة النشقاق آية) ٤(
 . ٤: سورة النشقاق آية) ٥(
 . ٤: سورة النشقاق آية) ٦(
 . ٤: سورة النشقاق آية) ٧(
 . ٥: سورة النشقاق آية) ٨(
 . ٦: سورة النشقاق آية) ٩(
 . ١: سورة النشقاق آية) ١٠(
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٢٧٤١ 

، أي ساع إليه يف )كَاِدٌح ِإلَى َربَِّك كَْدًحا( :وأذنت، وحينئذ تكون الواو زائدة ومعىن قوله
حىت يكدح ذلك فيه، سعي االنسان وجهده يف األمر من اخلري والشر : عملك، والكدح

≈(ÏµŠÉ  {أي يؤثر  n= ßϑ sù ∩∉∪ { )أي مالقي جزاء عملك خريا كان أو شرا)١ ،. 

]٨، ٧ [}  $ ¨Β r'sù ôtΒ š† ÎAρ é& …çµ t7≈tG Ï. { )أعماله، ، ديوان)٢ }  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ |¡sù 

Ü=y™$ pt ä† $ \/$ |¡Ïm #ZÅ¡o„ ∩∇∪ { )قال النيب)٣   }  قالت عائشة " من حوسب عذب- 

؟ )فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا(  يا رسول اهللا أوليس يقول اهللا: -رضي اهللا عنها 
 .)٥( )٤( } إمنا ذلك العرض، ولكن من نوقش يف احلساب يهلك: "فقال

]٩ [}  Ü=Î= s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& { )ات، ـور العني واآلدميـ، يعين يف اجلنة من احل)٦

}  #Y‘ρ çô£tΒ ∩∪ { )مبا أويت من اخلري والكرامة)٧ ،. 

]١٠ [}  $ ¨Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρ é& …çµ t7≈ tG Ï. u!#u‘ uρ Íν Ìôγ sß ∩⊇⊃∪ { )فتغل يده اليمىن إىل عنقه )٨ ،

 .وجتعل يده الشمال وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره

]١١ [}  t∃öθ |¡sù (#θãã ô‰tƒ #Y‘θç6 èO ∩⊇⊇∪ { )ينادي بالويل واهلالك إذا قرأ كتابه يقول)١ ، :

 .هيا وياله يا ثبورا

                                                 
 . ٦: سورة النشقاق آية) ١(
 . ٧: رة النشقاق آيةسو) ٢(
 . ٨ ، ٧: سورة النشقاق اآليتان ) ٣(
،الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع )٢٨٧٦(،مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )١٠٣(البخاري العلم ) ٤(

 ). ٦/١٨٥(،أمحد )٣٠٩٣(،أبو داود اجلنائز )٢٤٢٦(
  ). ٤/٢٢٠٤ ) ( ٢٨٧٦( عيمها رقم ومسلم يف اجلنة وصفة ن ) ١/١٩٦( أخرجه البخاري يف العلم ) ٥(
 . ٩: سورة النشقاق آية) ٦(
 . ٩: سورة النشقاق آية) ٧(
 . ١٠: سورة النشقاق آية) ٨(
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]١٣، ١٢ [}  4’ n?óÁ tƒ uρ #·Ïè y™ ∩⊇⊄∪ …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. þ’Îû Ï& Î#÷δ r& #·‘ρ çô£tΒ ∩⊇⊂∪ { )يعين يف الدنيا )٢ ،

 .باتباع هواه وركوب شهوته

]١٤ [}  …çµ ¯ΡÎ) £sß β r& ©9 u‘θ çt s† ∩⊇⊆∪ { )أن لن يرجع إلينا ولن يبعث)٣ ،. 

’#  {: مث قال] ١٥[ n?t/ { )أي ليس كما ظن بل حيور إلينا ويبعث )٤ ،}  ¨β Î) …çµ −/u‘ 

tβ% x. Ïµ Î/ #ZÅÁ t/ ∩⊇∈∪ { )خلقه إىل أن بعثه)٥ ،. 

% }  Iξsù ãΝÅ¡ø قوله] ١٦[ é& È,x¤±9$$ Î/ ∩⊇∉∪ { )وقال . هو النهار كله: ، قال جماهد)٦

هو احلمرة اليت تبقى يف األفق : ما بقي من النهار، وقال ابن عباس وأكثر املفسرين: عكرمة
 .هو البياض الذي يعقب تلك احلمرة: ال قوموق. بعد غروب الشمس

]١٧ [}  È≅ ø‹©9$#uρ $ tΒ uρ t,y™ uρ ∩⊇∠∪ { )وسقته أسقه وسقا أي : ، أي مجع وضم يقال)٧

والليل وما مجع وضم ما كان : مجعته، واستوسقت اإلبل إذا اجتمعت وانضمت، واملعىن
 .، وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إىل مأواهبالنهار منتشرا من الدواب

]١٨ [}  Ìyϑ s)ø9$#uρ #sŒÎ) t,|¡¯@ ، اجتمع واستوى ومت نوره وهو يف األيام )٨( } ∪∇⊆∩ #$

 .البيض

                                                                                                                                            
 . ١١: سورة النشقاق آية) ١(
 . ١٣ ، ١٢: سورة النشقاق اآليتان ) ٢(
 . ١٤: سورة النشقاق آية) ٣(
 . ١٥: سورة النشقاق آية) ٤(
 . ١٥: سورة النشقاق آية) ٥(
 . ١٦: سورة النشقاق آية) ٦(
 . ١٧: سورة النشقاق آية) ٧(
 . ١٨: سورة النشقاق آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٤٣ 

]٢٠ - ١٩ [}  ¨ ãx.÷tIs9 $ ¸)t7sÛ tã 9,t7sÛ ∩⊇∪ { )قرأ أهل مكة ومحزة )١ ،

مساء بعد مساء، : قال الشعيب وجماهد. بفتح الباء، يعين لتركنب يا حممد) لََتْركَُبنَّ( والكسائي
وجيوز أن يكون درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة يف القرب . يعين تصعد فيها: قال الكليب

: حاال بعد حال، قال) ُبنَّ طََبقًا َعْن طََبٍقلََتْركَ( : والرفعة، قال ابن عباس- تعاىل -من اهللا 
أراد به السماء تتغري لونا بعد لون، فتصري تارة كالدهان وتارة : وقيل.  هذا نبيكم

 .كاملهل، فتنشق بالغمام مرة وتطوى أخرى
فأما من أويت : بضم الباء ألن املعىن بالناس أشبه ألنه ذكر من قبل: وقرأ اآلخرون
$  {اله وذكر من بعده كتابه بيمينه، ومش yϑ sù öΝçλm; Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ { )وأراد لتركنب )٢ ،

حاال بعد حال وأمرا بعد أمر يف موقف القيامة، يعين األحوال تنقلب هبم فيصريون يف 
يعين : ، وقال مقاتلمبعىن بعد) عن( و. اآلخرة على غري احلال اليت كانوا عليها يف الدنيا

وقال عمرو بن دينار . مرة فقريا ومرة غنيا: وقال عطاء. املوت مث احلياة مث املوت مث احلياة
حاال : وقال عكرمة. يعين الشدائد واألهوال واملوت، مث البعث مث العرض: عن ابن عباس

$  {بعد حال رضيع مث فطيم مث غالم مث شاب مث شيخ  yϑ sù öΝçλm; Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ { )٣( 
 .استفهام إنكار

]٢١ [}  #sŒÎ)uρ x—Ìè% ãΝÍκö n= tã ãβ#uöà)ø9$# Ÿω tβρß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊇∪ { )ال يصلون)٤ ،. 

]٢٢ [}  È≅ t/ t Ï%©!$# (#ρ ãxx. šχθç/Éj‹s3ãƒ ∩⊄⊄∪ { )بالقرآن والبعث)٥ ،. 

                                                 
 . ١٩: سورة النشقاق آية) ١(
 . ٢٠: سورة النشقاق آية) ٢(
 . ٢٠: سورة النشقاق آية) ٣(
 . ٢١: سورة النشقاق آية) ٤(
 . ٢٢: سورة النشقاق آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٤٤ 

]٢٣ [}  ª!$#uρ ãΝn= ÷ær& $ yϑ Î/ šχθ ããθãƒ ∩⊄⊂∪ { )قال . ، يف صدورهم من التكذيب)١

 .يكتمون: جماهد

]٢٥، ٢٤ [}  Νèδ ÷Åe³t7sù A># x‹yè Î/ AΟŠ Ï9r& ∩⊄⊆∪ ωÎ) t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# öΝçλm; íô_ r& 

çöxî ¥βθãΨ ôϑ tΒ ∩⊄∈∪ { )غري مقطوع وال منقوص)٢ ،. 

                                                 
 . ٢٣: سورة النشقاق آية) ١(
 . ٢٥ ، ٢٤: قاق اآليتان سورة النش) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٤٥ 

 سورة الربوج) ٨٥(
 ...َماِء ذَاِت الُْبُروِج َوالَْيْوِم الَْمْوُعوِدقوله تعاىل َوالسَّ

] ٢ - ١ [}  Ï!$ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Ælρçã9 ø9$# ∩⊇∪ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÏŠθ ãã öθpRùQ$# ∩⊄∪ { )هو يوم القيامة)١ ،. 
]٣ [}  7‰Ïδ$ x© uρ 7Šθ åκô¶ tΒ uρ ∩⊂∪ { )أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم :  األكثرون)٢
قال سعيد بن . الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم النحر: وروي عن ابن عمر. عرفة

وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس . الشاهد يوم التروية، واملشهود يوم عرفة: املسيب
$ (y#ø‹s3sù #sŒÎ  {:  واملشهود يوم القيامة، مث تال مدالشاهد حم: قال uΖ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹Îγ t±Î0 

$ uΖ÷∞Å_ uρ y7 Î/ 4’ n?tã ÏIω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )وقال)٣  :}  y7 Ï9≡sŒ ×Πöθ tƒ ×íθ ßϑ øg¤Χ çµ©9 â¨$ ¨Ψ9$# y7Ï9≡sŒuρ ×Πöθ tƒ 

×Šθ ßγ ô±¨Β ∩⊇⊃⊂∪ { )دـالشاهد حمم: وقال عبد العزيز بن حيىي. )٤ ود اهللاـ واملشه  بيانه 
$  {: قوله uΖ÷∞Å_ uρ y7Î/ 4’ n?tã ÏIω àσ¯≈ yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )الشاهد آدم : وعن جماهد قال. )٥

الشاهد اإلنسان واملشهود يوم القيامة، وعن ابن : وقال عكرمة. واملشهود يوم القيامة
د هذه الشاه: وقال احلسني بن الفضل.  واملشهود يوم القيامة الشاهد هو اهللا: عباس

tΠöθ  {: الشاهد أعضاء بين آدم، بيانه: األمة واملشهود سائر األمم، وقيل tƒ ß‰pκô¶ s? öΝÍκö n= tã 

öΝßγ çFt⊥ Å¡ø9r& öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r&uρ Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ { )٦(. 
]٤ [}  Ÿ≅ÏFè% Ü=≈ pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ { )الشق املستطيل : ، أي لـعـن، واألخدود)٧

 .يف األرض كالنهر، ومجعه أخاديد

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة الربوج اآليتان ) ١(
 . ٣: سورة الربوج آية) ٢(
 . ٤١: سورة النساء آية) ٣(
 . ١٠٣: سورة هود آية) ٤(
 . ٤١: سورة النساء آية) ٥(
 . ٢٤: سورة النور آية) ٦(
 . ٤: سورة الربوج آية) ٧(
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]٥ [}  Í‘$ ¨Ζ9$# ÏN# sŒ ÏŠθ è% uθø9$# ∩∈∪ { )جنى اهللا : ، بدل من األخدود، قال الربيع بن أنس)١
الذين ألقوا يف النار بقبض أرواحهم قبل أن متسهم النار وخرجت النار إىل من املؤمنني 

 .على شفري األخدود من الكفار فأحرقتهم
]٦ [}  øŒÎ) ö/ãφ $ pκö n= tæ ×Šθ ãè è% ∩∉∪ { )قال . ، أي عند النار جلوس يعذبون املؤمنني)٢
 .لكراسي عند األخدودكانوا قعودا على ا: جماهد
]٧ [}  öΝèδ uρ { )يعين امللك وأصحابه الذين خدوا األخدود، )٣ ،}  4’ n?tã $ tΒ tβθ è= yèøtƒ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ { )ر وإرادهتم أن يرجعوا إىل دينهم، ، من عرضهم على النا)٤}  ×Šθ åκà− 

 .، حضور)٥( } ∪∠∩
]٨ [}  $ tΒ uρ (#θ ßϑ s)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ { )ا كرهوا منهم،  م- رضي اهللا عنهما -، قال ابن عباس )٦

}  HωÎ) β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ { )قال . ما علموا فيهم عيبا: وقيل. ما عابوا منهم: ، قال مقاتل)٧
Í“ƒ  {ما أنكروا عليهم ذنبا إال إمياهنم باهللا : الزجاج Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $# ∩∇∪ { )٨(. 
]٩ [}  “ Ï% ©!$# …çµ s9 Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« { )من أفعاهلهم، )٩ ،

}  î‰‹Íκy− ∩∪ { )١٠(. 

                                                 
 . ٥: سورة الربوج آية) ١(
 . ٦: سورة الربوج آية) ٢(
 . ٧: سورة الربوج آية) ٣(
 . ٧: سورة الربوج آية) ٤(
 . ٧: سورة الربوج آية) ٥(
 . ٨: سورة الربوج آية) ٦(
 . ٨: سورة الربوج آية) ٧(
 . ٨: سورة الربوج آية) ٨(
 . ٩: سورة الربوج آية) ٩(
 . ٩: سورة الربوج آية) ١٠(
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]١٠ [}  χ Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΨtG sù { )عذبوا وأحرقوا، )١ ،}  tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ { )٢( ،
tΠöθ  {: فتنت الشيء إذ أحرقته، نظريه: يقال tƒ öΛèε ’ n?tã Í‘$ ¨Ζ9$# tβθãΨ tG øãƒ ∩⊇⊂∪ { )٣( ،}  §ΝèO óΟs9 

(#θ ç/θ çG tƒ óΟßγ n= sù Ü># x‹tã tΛ© yγ y_ { )بكفرهم، )٤ ،}  öΝçλm; uρ Ü># x‹tã È,ƒ Ípt ø: قوا ، مبا أحر)٥( } ∪⊂⊆∩ #$
وهلم عذاب احلريق يف الدنيا، وذلك أن اهللا أحرقهم بالنار اليت أحرقوا هبا : وقيل. املؤمنني

 .املؤمنني، وارتفعت إليهم من األخدود، قاله الربيع بن أنس والكليب
β¨  {: مث ذكر ما أعد للمؤمنني فقال] ١١[ Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# öΝçλm; 

×M≈̈Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# çÎ6 s3ø9$# ∩⊇⊇∪ { )واختلفوا يف جواب القسم )٦ 
≅Ÿ  {جوابه . فقال بعضهم ÏFè% Ü=≈ pt õ¾r& ÏŠρ ß‰÷{W{$# ∩⊆∪ { )فيه تقدمي : وقيل. ، يعين لقد قتل)٧
 :جوابه: وقال قتادة. قتل أصحاب األخدود والسماء ذات الربوج: وتأخري تقديره

]١٢ [}  ¨β Î) |·ôÜt/ y7În/u‘ î‰ƒ Ï‰t±s9 ∩⊇⊄∪ { )إن أخذه بالعذاب إذا : ، قال ابن عباس)٨
β¨  {: خذ الظلمة لشديد، كقولهأ Î) ÿ…çν x‹÷{r& ÒΟŠ Ï9r& î‰ƒ Ï‰x© ∩⊇⊃⊄∪ { )٩(. 

]١٣ [}  …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ä—Ï‰ö7ãƒ ß‰‹Ïèãƒ uρ ∩⊇⊂∪ { )الدنيا مث يعيدهم ، أي خيلقهم أوال يف)١٠ 
 .أحياء بعد املوت

]١٤ [}  uθ èδ uρ â‘θàtó ø9$# { )لـذنوب املؤمنني، )١ ،}  ßŠρßŠuθ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )احملب هلم)٢ . 

                                                 
 . ١٠: سورة الربوج آية) ١(
 . ١٠: سورة الربوج آية) ٢(
 . ١٣: سورة الذاريات آية) ٣(
 . ١٠: سورة الربوج آية) ٤(
 . ١٠: سورة الربوج آية) ٥(
 . ١١: سورة الربوج آية) ٦(
 . ٤: سورة الربوج آية) ٧(
 . ١٢: سورة الربوج آية) ٨(
 . ١٠٢: سورة هود آية) ٩(
 . ١٣: سورة الربوج آية) ١٠(
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]١٥ [}  ρ èŒ Ä¸ öyè ø9$# ß‰ŠÉf pRùQ$# ∩⊇∈∪ { )باجلر على صفة ) اجمليد( ، قرأ محزة والكسائي)٣
  {: أراد حسنه فوصفه باجملد كما وصفه بالكرم، فقال: وقيل. العرش أي السرير العظيم

> u‘ Ä¸ öyè ø9$# ÉΟƒ Ìx6ø9$# ∩⊇⊇∉∪ { )أحسن اآلشياء وأكملها، وقرأ : ، ومعناه الكمال، والعرش)٤
 .اآلخرون بالرفع على صفة ذو العرش

]١٦ [}  ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∉∪ { )ال حيجزه شيء يريده ولالميتنع منه شيء طلبه)٥ ،. 
≅ }  ö قوله] ١٧[ yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym ÏŠθãΖègø: ، قد أتاك خرب اجلموع الكافرة )٦( } ∪∠⊆∩ #$

 الذين جتندوا على األنبياء، مث بني من هم؟
tβ  {: فقال] ١٩، ١٨[ öθ tãöÏù yŠθ ßϑ rO uρ ∩⊇∇∪ È≅ t/ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. { )من قومك يا حممد، )٧ ،

}  ’ Îû 5=ƒ É‹õ3s? ∩⊇∪ { )لك وللقرآن كدأب من قبلهم، ومل يعتربوا مبن كان قبلهم من )٨ ،
 .الكفار
]٢٠ [}  ª!$#uρ ÏΒ ΝÍκÉ″!#u‘ uρ 8ÝŠÏt ’Χ ∩⊄⊃∪ { )عامل هبم ال خيفى عليه شيء من أعماهلم، )٩ ،

 .يقدر أن يرتل هبم ما أنزل مبن كان قبلهم
]٢١ [}  ö≅ t/ uθ èδ ×β#uöè% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ { )كرمي شريف كثري اخلري، ليس كما زعم )١٠ ،

 .املشركون أنه شعر وكهانة

                                                                                                                                            
 . ١٤: سورة الربوج آية) ١(
  .١٤: سورة الربوج آية) ٢(
 . ١٥: سورة الربوج آية) ٣(
 . ١١٦: سورة املؤمنون آية) ٤(
 . ١٦: سورة الربوج آية) ٥(
 . ١٧: سورة الربوج آية) ٦(
 . ١٩ ، ١٨: سورة الربوج اآليتان ) ٧(
 . ١٩: سورة الربوج آية) ٨(
 . ٢٠: سورة الربوج آية) ٩(
 . ٢١: سورة الربوج آية) ١٠(
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٢٧٤٩ 

]٢٢ [}  ’Îû 8y öθ s9 ¤âθàøt ¤Χ ∩⊄⊄∪ { )قرأ نافع حمفوظ بالرفع على نعت القرآن حمفوظ )١ ،
ΡÎ) ßøt̄$  {: - تعاىل -من التبديل والتغيري والتحريف، قال اهللا  wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ …çµ s9 

tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )وقرأ اآلخرون باجلر على نعت اللوح وهو الذي يعرف باللوح )٢ ،
احملفوظ، وهو أم الكـتاب، ومنه تنسخ الكتب، حمفوظ من الشياطني، ومن الزيادة فيه 

 .والنقصان

                                                 
 . ٢٢: سورة الربوج آية) ١(
 . ٩: ة احلجر آيةسور) ٢(
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 سورة الطارق) ٨٦(
 ...قوله تعاىل َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق

 ]١ [}  Ï!$ uΚ ¡¡9$#uρ É−Í‘$ ©Ü9$#uρ ∩⊇∪ { )وهذا قسم، والطارق النجـم يظهر بالليل، )١ ،
 .وما أتاك ليال فهو طارق

]٢ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ ä−Í‘$ ©Ü9$# ∩⊄∪ { )٢(. 
ãΝôf  {: مث فسره فقال] ٣[ ¨Ψ9$# Ü=Ï%$ ¨W9$# ∩⊂∪ { )املنري، قال جماهد. ، أي املضيء)٣ :
 .املتوهج
]٤ [}  βÎ) ‘≅ ä. <§øtΡ { )جواب القسم، )٤ ،}  $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪ { )كل نفس )٥ ،

قال ابن . عليها حافظ من رهبا حيفظ عملها وحيصي عليها ما تكتسب من خري وشر
 .هم احلفظة من املالئكة: عباس
]٥ [}  ÌÝàΨ u‹ù= sù ß≈ |¡ΡM}$# §ΝÏΒ t,Î= äz ∩∈∪ { )ي ، أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه، أ)٦

 .فلينظر نظر املتفكر
=t,Î  {: مث بني فقال] ٦[ äz ÏΒ &!$ ¨Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ { )مدفوق أي مصبوب يف الرحم، )٧ ،

7π  {: وهو املين، فاعل مبعىن مفعول كقوله t±ŠÏã 7π u‹ÅÊ# لصب وأراد ، والدفق ا)٨( } ∪⊆⊅∩ ‘§
 .ماء الرجل وماء املرأة ألن الولد خملوق منهما، وجعله واحدا المتزاجهما

                                                 
 . ١: سورة الطارق آية) ١(
 . ٢: سورة الطارق آية) ٢(
 . ٣: سورة الطارق آية) ٣(
 . ٤: سورة الطارق آية) ٤(
 . ٤: سورة الطارق آية) ٥(
 . ٥: سورة الطارق آية) ٦(
 . ٦: سورة الطارق آية) ٧(
 . ٢١: سورة احلاقة آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥١ 

]٧ [}  ßl ãøƒ s† .ÏΒ È ÷t/ É=ù= Á9$# É=Í← !#u©I9$#uρ ∩∠∪ { )يعين صلب الرجل وترائب املرأة )١ ،
 . والنحروالترائب مجع التريبة وهي عظام الصدر

]٨ [}  …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Ïµ Ïè ô_ u‘ Ö‘ ÏŠ$ s)s9 ∩∇∪ { )على رد النطفة يف اإلحليل: ، قال جماهد)٢ .
إنه على رد : وقال الضحاك. على رد املاء يف الصلب الذي خرج منه: وقال عكرمة

 على بعث االنسان - تعاىل - إن اهللا :اإلنسان ماء كما كان من قبل لقادر، وقال قتادة
 .وهذا أوىل األقاويل. وإعادته بعد املوت قادر

tΠöθ  {: لقوله] ٩[ tƒ ’ n?ö7è? ãÍ← !#uœ£9$# ∩∪ { )وذلك يوم القيامة، تبلى السرائر تظهر )٣ ،
مال، كالصوم والصالة والوضوء السرائر فرائض األع: قال عطاء بن أيب رباح. اخلفايا

:  وبني العبد، فلو شاء العبد لقال- تعاىل -واالغتسال من اجلنابة، فإهنا سرائر بني اهللا 
 .صمت ومل يصم، وصليت ولـم يصل

]١٠ [}  $ yϑ sù …çµ s9 ÏΒ ;ο §θè% Ÿω uρ 9ÅÀ$ tΡ ∩⊇⊃∪ { )نسان املنكر للبعث من ، أي ما هلذا اإل)٤
 .قوة ميتنع هبا من عذاب اهللا وال ناصر ينصره من اهللا

$!Ï  {: ثـم ذكر قسما آخر فقال] ١١[ uΚ ¡¡9$#uρ ÏN# sŒ Æìô_ §9$# ∩⊇⊇∪ { )أي ذات املطر )٥ ،
 .رهو السحاب يرجع املط: وقال ابن عباس. ألنه يرجع كل عام ويتكرر

]١٢ [}  ÇÚö‘ F{$#uρ ÏN# sŒ Æíô‰¢Á9$# ∩⊇⊄∪ { )أي تصدع وتنشق عن النبات واألشجار )٦ ،
 .واألهنار

                                                 
 . ٧: سورة الطارق آية) ١(
 . ٨: رق آيةسورة الطا) ٢(
 . ٩: سورة الطارق آية) ٣(
 . ١٠: سورة الطارق آية) ٤(
 . ١١: سورة الطارق آية) ٥(
 . ١٢: سورة الطارق آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٢ 

Αöθ×  {، يعين القرآن، )١( } (çµ̄ΡÎ…  {: وجواب القسم قوله] ١٣[ s)s9 ×≅óÁ sù ∩⊇⊂∪ { )٢( ،
 .حق وجد يفصل بني احلق والباطل

]١٤ [}  $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ÷“ oλù; $$ Î/ ∩⊇⊆∪ { )باللعب والباطل)٣ ،. 
öΝåκ̈ΞÎ) tβρ  {: مث أخرب عن مشركي مكة فقال] ١٥[ ß‰ŠÅ3tƒ #Y‰ø‹x. ∩⊇∈∪ { )خيافون )٤ ،
 . ويظهرون ما هم على خالفه النيب

]١٦ [}  ß‰‹Ï.r&uρ #Y‰ø‹x. ∩⊇∉∪ { )وكيد اهللا استدراجهم إياهم من حيث ال يعلمون)٥ ،. 
]١٧ [}  È≅ Îdγ yϑ sù t ÍÏ≈ s3ø9$# { )ن اهللاـد مـهذا وعي: ابن عباس، قال )٦ م، ـ هل

}  öΝßγ ù= Îγ øΒ r& #J‰÷ƒ uρ â‘ ∩⊇∠∪ { )قليال ومعىن مهل وأمهل انظر وال تعجل فأخذهم اهللا يوم )٧ ،
 .بدر، ونسخ اإلمهال بآية السيف

                                                 
 . ١٣: سورة الطارق آية) ١(
 . ١٣: سورة الطارق آية) ٢(
 . ١٤: سورة الطارق آية) ٣(
 . ١٥: سورة الطارق آية) ٤(
 . ١٦: سورة الطارق آية) ٥(
 . ١٧: طارق آيةسورة ال) ٦(
 . ١٧: سورة الطارق آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٣ 

 سورة األعلى) ٨٧(
 ...الْأَْعلَىقوله تعاىل َسبِِّح اْسَم َربَِّك 

] ١ [}  ËxÎm7y™ zΟó™ $# y7 În/u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪ { )يعين قل سبحان ريب األعلى، وقال قوم)١ ، :
نزه تسمية ربك بأن تذكره : معناه نزه ربك األعلى عما يصفه به امللحدون، وقال آخرون

 .وأنت معظم ولذكره حمترم
]٢ [}  “ Ï%©!$# t,n= y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ { )خلق كل ذي روح فسوى اليدين : ، قال الكليب)٢

 .عدل قامته: خلق اإلنسان مستويا، ومعىن سوى: قال الزجاج. والرجلني والعينني
]٣ [}  “ Ï%©!$#uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù ∩⊂∪ { )هدى اإلنسان لسبيل اخلري والشر : قال جماهد )٣

قدر لكل شيء مسلكه : وقال مقاتل والكليب. والسعادة والشقاوة، وهدى األنعام ملراتعها
قدر األرزاق فهدى الكتساب األرزاق : وقيل. فهدى، عرفها كيف يأيت الذكر األنثى

 .اجها منهاخلق املنافع يف األشياء وهدى اإلنسان لوجه استخر: وقيل. واملعاش
]٤ [}  ü“Ï% ©!$#uρ yl t÷z r& 4 tçöpRùQ$# ∩⊆∪ { )من بني . ، أنبت العشب وما ترعاه النعم)٤

 .أخضر وأصفر وأمحر وأبيض
]٥ [}  …ã&s#yè y∨sù { )بعد اخلضرة، )٥ ،}  ¹!$ sWäî { )هشيما باليا، كالغثاء الذي تراه )٦ ،

“3  {. فوق السيل uθ ôm r& ∩∈∪ { )أسود بعد اخلضرة، وذلك أن الكأل إذا جف ويبس )٧ ،
 .اسود

                                                 
 . ١: سورة األعلى آية) ١(
 . ٢: سورة األعلى آية) ٢(
 . ٣: سورة األعلى آية) ٣(
 . ٤: سورة األعلى آية) ٤(
 . ٥: سورة األعلى آية) ٥(
 . ٥: سورة األعلى آية) ٦(
 . ٥: سورة األعلى آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٤ 

]٧، ٦ [}  š èÎø)ãΖy™ { )لمك بقراءة جربيل عليك، ، سنع)١}  Ÿξ sù # |¤Ψ s? ∩∉∪ ω Î) 

$ tΒ u!$ x© ª!$# 4 { )أن تنساه وما نسخ اهللا تالوته من القرآن، )٢ ،}  …çµ ¯ΡÎ) ÞΟn= ÷è tƒ tôγ yf ø9$# { )٣( ،
$  {من القول والفعل،  tΒ uρ 4’ s∀÷‚ tƒ ∩∠∪ { )أنه يعلم السر والعالنية: ، منهما، واملعىن)٤. 

]٨ [}  x8çÅc£uŠçΡuρ 3“ uô£ã ù= Ï9 ∩∇∪ { )هنون عليك عمل اجلنة، وهو معىن : ، قال مقاتل)٥
نوفقك للشريعة : وقيل. نيسرك ألن تعمل خريا، واليسرى عمل اخلري: قول ابن عباس

 .اليسرى وهي احلنيفية السمحة
]٩ [}  öÏj.x‹sù { )عظ بالقرآن، )٦ ،}  β Î) ÏM yè x¯Ρ 3“ tø.Ïe%! $# ∩∪ { )املوعظة )٧ ،

 .نفعت أو مل تنفع: والتذكري، واملعىن
]١٠ [}  ã©.¤‹u‹y™ { )سيتعظ، )٨ ،}  tΒ 4 y´ øƒ s† ∩⊇⊃∪ { )اهللا)٩ ، . 
]١١ [}  $ pκâ: ¨Ζyf tG tƒ uρ { )أي يتجنب الذكرى ويتباعد عنها، )١٠ ،}  ’ s+ô© F{ $# 

 .، الشقي يف علم اهللا)١١( } ∪⊆⊆∩
]١٢ [}  “ Ï% ©!$# ’n?óÁ tƒ u‘$ ¨Ζ9$# 3“ uö9 ä3ø9$# ∩⊇⊄∪ { )العظيمة والفظيعة ألهنا أعظم وأشد )١٢ ،

 .حرا من نار الدنيا
                                                 

 . ٦: سورة األعلى آية) ١(
 . ٧ ، ٦:  اآليتان سورة األعلى) ٢(
 . ٧: سورة األعلى آية) ٣(
 . ٧: سورة األعلى آية) ٤(
 . ٨: سورة األعلى آية) ٥(
 . ٩: سورة األعلى آية) ٦(
 . ٩: سورة األعلى آية) ٧(
 . ١٠: سورة األعلى آية) ٨(
 . ١٠: سورة األعلى آية) ٩(
 . ١١: سورة األعلى آية) ١٠(
 . ١١: سورة األعلى آية) ١١(
 . ١٢:  األعلى آيةسورة) ١٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٥ 

]١٣ [}  §ΝèO Ÿω ßNθ ßϑ tƒ $ pκ Ïù { )فيستريح، )١ ،}  Ÿω uρ 4 zøt s† ∩⊇⊂∪ { )حياة تنفعه)٢ ،. 
]١٤ [}  ô‰s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ { )ال إله إال اهللا، وقال : ، تطهر من الشرك وقال)٣
 .هو صدقة الفطر: وقال آخرون. من كان عمله زاكيا: احلسن
]١٥ [}  tx.sŒuρ zΟó™ $# Ïµ În/u‘ 4’©?|Á sù ∩⊇∈∪ { )خرج إىل العيد فصلى صالته، : ، قال)٤
 .الصالة هاهنا الدعاء: وقيل
]١٦ [}  ö≅ t/ tβρ ãÏO ÷σè? nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊇∉∪ { )٥(. 
]١٧ [}  äο tÅz Fψ$#uρ ×öyz #’ s+ö/r&uρ ∩⊇∠∪ { )كنا عند ابن مسعود : ، قال عرفجة األشجعي)٦

ألن : ال، قال: أتدرون مل آثرنا احلياة الدنيا على اآلخرة؟ قلنا: فقرأ هذه اآلية فقال لنا
الدنيا أحضرت وعجل لنا طعامها وشراهبا ونساؤها ولذاهتا وهبجتها، وأن اآلخرة نعتت لنا 

 .وزويت عنا فأحببنا العاجل وتركنا اآلجل
]١٨ [}  ¨β Î) #x‹≈ yδ { )يعين ما ذكر من قوله)٧ ، :}  ô‰s% yx n= øùr& tΒ 4’ ª1t“ s? ∩⊇⊆∪ { )٨( ،

’  {إىل أربع آيات،  Å∀s9 É#ßs Á9$# 4’ n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ { )أي الكتب األوىل اليت أنزلت قبل )٩ ،
القرآن ذكر فيها فالح املتزكي واملصلي وإيثار اخللق احلياة الدنيا على اآلخرة، وأن اآلخرة 

 .خري وأبقى

                                                 
 . ١٣: سورة األعلى آية) ١(
 . ١٣: سورة األعلى آية) ٢(
 . ١٤: سورة األعلى آية) ٣(
 . ١٥: سورة األعلى آية) ٤(
 . ١٦: سورة األعلى آية) ٥(
 . ١٧: سورة األعلى آية) ٦(
 . ١٨: سورة األعلى آية) ٧(
 . ١٤: سورة األعلى آية) ٨(
 . ١٨: سورة األعلى آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٦ 

É#çt  {: مث بني الصحف فقال] ١٩[ à¾ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θãΒ uρ ∩⊇∪ { )ال عكرمة ، ق)١
 .هذه السورة يف صحف إبراهيم وموسى: والسدي

                                                 
 . ١٩: سورة األعلى آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٥٧ 

 سورة الغاشية) ٨٨(
 ...قوله تعاىل َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ

] ١ [}  ö≅ yδ y79s?r& ß]ƒ Ï‰ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$# ∩⊇∪ { )لقيامة تغشى كل ، قد أتاك حديث ا)١
 .شيء باألهوال

]٢ [}  ×νθ ã_ ãρ >‹Í×tΒ öθ tƒ { )يعين يوم القيامة، )٢ ،}  îπ yè Ï±≈ yz ∩⊄∪ { )ذليلة)٣ ،. 
]٣ [}  ×' s#ÏΒ% tæ ×π t6Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪ { )يعين الذين عملوا ونصبوا : ، قال عطاء عن ابن عباس)٤

يف الدنيا على غري دين اإلسالم من عبدة األوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغريهم 
ال يقبل اهللا منهم اجتهادا يف ضاللة، يدخلون النار يوم القيامة، ومعىن النصب الدأب يف 

لدنيا باملعاصي، ناصبة يف اآلخرة يف عامدة يف ا: العمل بالتعب، وقال عكرمة والسدي
 .مل تعمل هللا يف الدنيا فأعملها وأنصبها يف النار: النار، وقال احلسن

]٤ [}  4’n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ { )قد محيت فهي تتلظى على : ، قال ابن عباس)٥
 .أعداء اهللا

]٥ [}  4’ s+ó¡è@ ôÏΒ A ÷tã 7π u‹ÏΡ#u ∩∈∪ { )متناهية يف احلرارة قد أوقدت عليها جهنم )٦ ،
لو وقعت منها قطرة على جبال : قال املفسرون. منذ خلقت، فدفعوا إليها وردا عطاشا

 :الدنيا لذابت، هذا شراهبم، مث ذكر طعامهم فقال
]٧ - ٦ [}  }§øŠ©9 öΝçλm; îΠ$ yè sÛ ω Î) ÏΒ 8ìƒ ÎŸÑ ∩∉∪ { )هو نبت ذو شوك : ، قال جماهد)٧

الطئ باألرض، تسميه قريش الشربق فإذا هاج مسوها الضريع، وهو أخبث طعام وأبشعه، 
                                                 

 . ١: سورة الغاشية آية) ١(
 . ٢: سورة الغاشية آية) ٢(
 . ٢: سورة الغاشية آية) ٣(
 . ٣: سورة الغاشية آية) ٤(
 . ٤: سورة الغاشية آية) ٥(
 . ٥: سورة الغاشية آية) ٦(
 . ٦: سورة الغاشية آية) ٧(
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٢٧٥٨ 

 أما يف الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق، وهو يف اآلخرة: قال ابن زيد
ω ßÏϑ  {شوك من نار  ó¡ç„ Ÿω uρ  Í_ øóãƒ ÏΒ 8íθ ã_ ∩∠∪ { )١(. 

νθ×  {: مث وصف أهل اجلنة فقال] ٨[ ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×π uΗ ¿å$̄Ρ ∩∇∪ { )يف : ، قال مقاتل)٢
 .نعمة وكرامة

]٩ [}  $ pκÈ ÷è |¡Ïj9 { )يف الدنيا، )٣ }  ×π u‹ÅÊ# u‘ ∩∪ { )يف اآلخرة حني أعطيت اجلنة )٤ ،
 .بعملها
]١١ - ١٠ [}  ’Îû >π ¨Ζy_ 7π u‹Ï9% tæ ∩⊇⊃∪ ω ßìyϑ ó¡n@ $ pκ Ïù Zπ u‹Éó≈s9 ∩⊇⊇∪ { )لغوا وباطال)٥ ،. 
]١٤ -١٢ [}  $ pκ Ïù × ÷tã ×π tƒ Í‘% y` ∩⊇⊄∪ $ pκ Ïù Ö‘ çß  ×π tãθèùö̈Β ∩⊇⊂∪ Ò>#uθ ø.r&uρ ×π tãθàÊ öθ ¨Β 

 .، عندهم)٦( } ∪⊇⊆∩
]١٥ [}  ä−Í‘$ oÿ sς uρ { )وسائد ومرافق، )٧ ،}  ×π sùθ àóÁ tΒ ∩⊇∈∪ { )بعضها جبنب بعض )٨ ،

 .واحدهتا منرقة بضم النون
]١٦ [}  ’ Î1# u‘ y— uρ { )يعين البسط العريضة )٩ ،}  îπ rOθ èVö7tΒ ∩⊇∉∪ { )مبسوطة، )١٠ ،
 .متفرقة يف اجملالس: وقيل

                                                 
 . ٧: سورة الغاشية آية) ١(
 . ٨: سورة الغاشية آية) ٢(
 . ٩: سورة الغاشية آية) ٣(
 . ٩: سورة الغاشية آية) ٤(
 . ١١ ، ١٠: سورة الغاشية اآليتان ) ٥(
 . ١٤ : ١٢سورة الغاشية اآليات من ) ٦(
 . ١٥: سورة الغاشية آية) ٧(
 . ١٥: سورة الغاشية آية) ٨(
 . ١٦: سورة الغاشية آية) ٩(
 . ١٦: سورة الغاشية آية) ١٠(
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٢٧٥٩ 

]١٧ [}  Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’ n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ { )ملا : فسري، قال أهل الت)١
 يف هذه السورة ما يف اجلنة عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه، - تعاىل -نعت اهللا 

Ÿξ  {:  صنعه فقال- تعاىل -فذكر هلم اهللا  sùr& tβρ ãÝàΨ tƒ ’n< Î) È≅ Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î= äz ∩⊇∠∪ { )٢( 
لعرب، هلم فيها منافع كثرية فكما صنع هلم ذلك يف الدنيا صنع وكانت اإلبل أعظم عيش ا
 .ألهل اجلنة فيها ما صنع

]١٨ [}  ’n< Î)uρ Ï!$ uΚ ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 ôMyè Ïùâ‘ ∩⊇∇∪ { )عن األرض حىت ال يناهلا شيء )٣ ،
 .يغريها
]١٩ [}  ’ n< Î)uρ ÉΑ$ t6 Ågø: $# y#ø‹x. ôM t6 ÅÁçΡ ∩⊇∪ { )على وجه األرض مرساة ال تزول)٤ ،. 
]٢٠ [}  ’ n< Î)uρ ÇÚö‘ F{$# y#ø‹x. ôM ys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪ { )بسطت، قال عطاء عن ابن عباس)٥ ، :

 أو ينصب مثل اجلبال أو يسطح مثل هل يقدر أحد أن خيلق مثل اإلبل أو يرفع مثل السماء
 األرض غريي؟

]٢٢ - ٢١ [}  öÏj.x‹sù !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2 x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ |M ó¡©9 ΟÎγ ø‹n= tæ @ÏÜøŠ|Á ßϑ Î/ ∩⊄⊄∪ { )٦( ،
 .ها آية القتالمبسلط فتقتلهم وتكرههم على اإلميان، نسخت

]٢٣ [}  ω Î) tΒ 4’ ¯< uθ s? { )وىل، ـن تـ، استثناء منقطع عما قبله معناه لكن م)٧}  
txx.uρ ∩⊄⊂∪ { )بعد التذكري)٨ ،. 

                                                 
 . ١٧: سورة الغاشية آية) ١(
 . ١٧: سورة الغاشية آية) ٢(
 . ١٨: سورة الغاشية آية) ٣(
 . ١٩: سورة الغاشية آية) ٤(
 . ٢٠: سورة الغاشية آية) ٥(
 . ٢٢ ، ٢١: سورة الغاشية اآليتان ) ٦(
 . ٢٣: سورة الغاشية آية) ٧(
 . ٢٣: سورة الغاشية آية) ٨(
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٢٧٦٠ 

]٢٤ [}  çµç/Éj‹yè ã‹sù ª!$# z># x‹yè ø9$# uy9 ø.F{$# ∩⊄⊆∪ { )وإمنا قالط . ، وهو أن بدخله النار)١
 .األكرب ألهنم عذبوا يف الدنيا باجلوع والقحط والقتل واألسر

]٢٥ [}  ¨βÎ) !$ uΖø‹s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ { )آب يئوت أوبا : ، رجوعهم بعد املوت، يقال)٢
 .وإيابا
]٢٦ [}  §ΝèO ¨β Î) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ { )يعين جزاءهم بعد املرجع إىل اهللا)٣ ، . 

                                                 
 . ٢٤: سورة الغاشية آية) ١(
  .٢٥: سورة الغاشية آية) ٢(
 . ٢٦: سورة الغاشية آية) ٣(
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٢٧٦١ 

 سورة الفجر) ٨٩(
 ...قوله تعاىل َوالْفَْجِر َولََياٍل َعْشٍر َوالشَّفِْع َوالَْوْتِر

] ١ [}  Ìôf xø9$#uρ ∩⊇∪ { )أقسم اهللا)١  بالفجر، روى أبو صاحل عن ابن عباس قال  :
: صالة لصبح، وقال قتادة: وهو قول عكرمة، وقال عطية عنه. هو انفجار الصبح كل يوم

فجر ذي احلجة ألنه قرن به : وقال الضحاك. هو فجر أول يوم من احملرم تنفجر منه السنة
 .الليايل العشر

]٢ [}  @Α$ u‹s9uρ 9ô³tã ∩⊄∪ { )أهنا العشر األول من ذي احلجة، : ، روي عن ابن عباس)٢
وروى أبو ظبيان عن ابن . هي العشر األول من شهر رمضان: وقال أبو روق عن الضحاك

األول هي العشر : وقال مين بن رباب. هي العشر األواخر من شهر رمضان: عباس قال
 .من احملرم اليت عاشرها يوم عاشوراء

]٣ [}  Æìø¤±9$#uρ Ìø?uθ ø9$#uρ ∩⊂∪ { )الشفع اخللق، قال :  اختلفوا يف الشفع والوتر، قيل)٣
≈ö/ä3  {: - تعاىل -اهللا  oΨ ø)n= yz uρ % [`≡uρ ø— r& ∩∇∪ { )هو اهللا:  والوتر)٤ وقال جماهد ومسروق  :

≅ö  {: - تعاىل -الشفع اخللق كله، والوتر هو اهللا، قال اهللا  è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )قال )٥ ،
وروى قتادة عن احلسن . الشفع والوتر اخللق كله منه شفع ومنه وتر: احلسن وابن زيد

 .مها الصلوات منها شفع ومنها وتر: وقال قتادة. دد منه شفع ومنه وترهو الع: قال
]٤ [}  È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) Îô£o„ ∩⊆∪ { )أي إذا سار وذهب كما قال)٦ ، :}  È≅ ø‹©9$#uρ øŒÎ) tt/÷Šr& 

 . إذا جاء وأقبل وأراد كل ليلة:، وقال قتادة)٧( } ∪⊃⊃∩
                                                 

 . ١: سورة الفجر آية) ١(
 . ٢: سورة الفجر آية) ٢(
 . ٣: سورة الفجر آية) ٣(
 . ٨: سورة النبأ آية) ٤(
 . ١: سورة اإلخالص آية) ٥(
 . ٤: سورة الفجر آية) ٦(
 . ٣٣: سورة املدثر آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٢ 

]٥ [}  ö≅yδ ’ Îû y7 Ï9≡sŒ { )أي فيما ذكرت، )١ ،}  ×Λ| s% { )أي مقنع ومكتفى يف )٢ ،
“  {القسم،  Ï% Îk! @øgÉo ∩∈∪ { )للذي عقل مسي بذلك ألنه حيجر صاحبه عما ال حيل وال )٣ ،

β¨  {: ينبغي، وأصل احلجر املنع وجواب القسم قوله Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹ öÏϑ ø9$$ Î7s9 ∩⊇⊆∪ { )٤( ،
  واعترض بني القسم وجوابه قوله

]٧ - ٦ [}  öΝs9r& ts? { )أمل تعلم ومعناه : وقال الزجاج. أمل خترب: ، قال الفراء)٥
≅y#ø‹x. Ÿ  {. التعجب yè sù y7 •/u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) { )لكهم، ، خيوف أهل مكة يعين كيف أه)٦

: وهم كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤالء، واختلفوا يف إرم فقال سعيد بن املسيب
}  tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9$# ∩∠∪ { )هي اإلسكندرية، :  دمشق، وبه قال عكرمة، وقال القرظي)٧

 .هي أمة: وقال جماهد
 .هم قبيلة من عاد: دة ومقاتلوقال قتا. معناه القدمية: وقيل

]٨ [}   ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγè= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈n= Î6 ø9$# ∩∇∪ { )ومسوا ذات العماد هلذا ألهنم كانوا )٨ ،
قال ابن . مسوا ذات العماد لطول قامتهم: أهل عمد وخيام وماشية سيارة، وقال بعضهم

، أي مل خيلق مثل تلك )لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الِْبلَاِد( :وقوله. يعين طوهلم مثل العماد: باسع
©ôtΒ ‘‰x  {: القبيلة يف الطول والقوة، وهم الذين قالوا r& $ ¨ΖÏΒ ¸ο §θ è% ( { )مسوا ذات : ، وقيل)٩

 .العماد لبناء بناه بعضهم
                                                 

 . ٥: سورة الفجر آية) ١(
 . ٥: سورة الفجر آية) ٢(
 . ٥: ة الفجر آيةسور) ٣(
 . ١٤: سورة الفجر آية) ٤(
 . ٦: سورة الفجر آية) ٥(
 . ٧ ، ٦: سورة الفجر اآليتان ) ٦(
 . ٧: سورة الفجر آية) ٧(
 . ٨: سورة الفجر آية) ٨(
 . ١٥: سورة فصلت آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٣ 

]٩ [}  yŠθ ßϑ rO uρ { )أي وبثمود، )١ ،}  t Ï% ©!$# (#θç/% y` t÷‚ ¢Á9$# { )قطعوا احلجر، )٢ ،}  
ÏŠ# uθ ø9$$ Î/ ∩∪ { )يعين وادي القرى كانوا يقطعون اجلبال فيجعلون فيها بيوتا)٣ ،. 
]١٠ [}  tβ öθ tãöÏùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊃∪ { )مسي بذلك ألنه كان يعذب الناس )٤ ،

 .)٥(  سورة صباألوتاد، وقد ذكرناه يف
]١١ [}  t Ï% ©!$# (#öθ tó sÛ ’Îû Ï‰≈ n= Î6ø9$# ∩⊇⊇∪ { )يعين عادا ومثود وفرعون عملوا يف األرض )٦ ،

 .باملعاصي وجتربوا
]١٣ - ١٢ [}  (#ρ ãsVø.r'sù $ pκ Ïù yŠ$ |¡xø9$# ∩⊇⊄∪ ¡=|Á sù óΟÎγ öŠn= tæ y7•/u‘ xÞ öθ y™ A># x‹tã ∩⊇⊂∪ { )٧( ،

هذا على االستعارة ألن : يعين لونا من العذاب صبه عليهم، قال أهل املعاين: قال قتادة
جعل : قال الزجاج. السوط عندهم غاية العذاب، فجرى ذلك لكل نوع من العذاب

 .ذي ضرهبم به العذابسوطه ال
]١٤ [}  ¨β Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹ öÏϑ ø9$$ Î7s9 ∩⊇⊆∪ { )يعين حبيث يرى ويسمع : ، قال ابن عباس)٨

قال . عليه طريق العباد ال يفوته أحد: قال الكليب. ويبصر ما تقول وتفعل وهتجس به العباد
مرجع اخللق إىل حكمه وأمره : وقيل. الطريق: د واملرصدممر الناس عليه، واملرصا: مقاتل

أنه ال يفوته شيء : واملعىن. يرصد أعمال بين آدم: وقال احلسن وعكرمة. وإليه مصريهم
 .من أعمال العباد كما ال يفوت من هو باملرصاد

                                                 
 . ٩: سورة الفجر آية) ١(
 . ٩: سورة الفجر آية) ٢(
 . ٩: سورة الفجر آية) ٣(
 . ١٠: ر آيةسورة الفج) ٤(
 ). ١٢(آية ) ٥(
 . ١١: سورة الفجر آية) ٦(
 . ١٣ ، ١٢: سورة الفجر اآليتان ) ٧(
 . ١٤: سورة الفجر آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٤ 

]١٥ [}  $ ¨Β r'sù ß≈ |¡ΡM}$# #sŒÎ) $ tΒ çµ9n= tG ö/$# { )ه، ـ، امتحن)١}  …çµ š/u‘ { )ة، ـعمـ، بالن)٢
}  …çµ tΒ tø.r'sù { )مال، ـ، بال)٣}  …çµ yϑ ¨è tΡuρ { )يه، ـع علـا وسـ، مب)٤}  ãΑθ à)uŠsù ú†În1u‘ 

ÇtΒ tø.r& ∩⊇∈∪ { )مبا أعطاين)٥ ،. 
]١٦ [}  !$ ¨Β r&uρ #sŒÎ) $ tΒ çµ9n= tG ö/$# { )بالفقر، )٦ ،}  u‘ y‰s)sù Ïµø‹n= tã …çµ s% ø—Í‘ { )أي ضيق )٧ ،

ãΑθ  {. قدر مبعىن قتر وأعطاه قدر ما يكفيه: وقيل. عليه رزقه à)uŠsù þ’În1u‘ ÇoΨ≈yδ r& ∩⊇∉∪ { )٨( ،
ة املال واحلظ يف الدنيا أذلين بالفقر، وهذا يعين به الكافر تكون الكرامة واهلوان عنده بكثر

 .وقلته
 ...قوله تعاىل كَلَّا َبل لَا ُتكِْرُمونَ الَْيِتيَم

ξ  {: فقال] ١٧[ x. ( { )مل أبتله باملغىن لكرامته ومل أبتله بالفقر هلوانه، فأخرب أن )٩ ،
لرزق، ولكن الفقر والغىن بتقديره فيوسع على اإلكرام واإلهانة ال تدور على املال وسعة ا

ه، ـالكافر ال لكرامته، وبقدر على املؤمن ال هلوانه، إمنا يكرم املرء بطاعته ويهينه مبعصيت
}  ≅t/ ω tβθ ãΒ Ìõ3è? zΟ‹ ÏK u‹ø9$# ∩⊇∠∪ { )ال تعطونه حقه: وقيل. ، ال حتسنوا إليه)١٠. 

                                                 
 . ١٥: سورة الفجر آية) ١(
 . ١٥: سورة الفجر آية) ٢(
 . ١٥: سورة الفجر آية) ٣(
 . ١٥: سورة الفجر آية) ٤(
 . ١٥: سورة الفجر آية) ٥(
 . ١٦ :سورة الفجر آية) ٦(
 . ١٦: سورة الفجر آية) ٧(
 . ١٦: سورة الفجر آية) ٨(
 . ١٧: سورة الفجر آية) ٩(
 . ١٧: سورة الفجر آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٥ 

]١٨ [}  Ÿω uρ šχθ ‘Ò̄≈ pt rB 4’ n?tã ÏΘ$ yè sÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊇∇∪ { )أي ال تأمرون بإطعامه، )١ ،
بفتح احلاء وألف بعدها أي ال حيض بعضكم ) َتَحاضُّونَ( وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة

 .بعضا عليه
]١٩ [}  šχθ è=à2 ù's?uρ y^# u—I9$# { )أي املرياث، )٢ ،}  Wξ ò2 r& $ tϑ ©9 ∩⊇∪ { )شديدا )٣ ،

يأكل نصيبه ونصيب غريه، وذلك أهنم كانوا ال يورثون النساء وال الصبيان، ويأكلون 
الذي يأكل كل شيء جيده ال يسأل عنه أحالل هو أم األكل اللم : قال ابن زيد. نصيبهم

 .حرام، ويأكل الذي له ولغريه
]٢٠ [}  šχθ ™7Ït éBuρ tΑ$ yϑ ø9$# $ {7ãm $ tϑ y_ ∩⊄⊃∪ { )أي كثريا يعين حيبون مجع املال )٤ ،

 .جم املال يف احلوض إذا كثر واجتمع: ويولعون به، يقال
]٢١[ }  Hξ x. { )أي ال يفعلون ما : وقال مقاتل. ، ما هكذا ينبغي أن يكون األمر)٥

أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام املسكني، مث أخرب عن تلهفهم على ما سلف منهم حني ال 
sŒÎ) ÏM#  {: ينفعهم، فقال عز من قائل ©.ßŠ Ù⇓ö‘ F{$# % y.yŠ % y.yŠ ∩⊄⊇∪ { )مرة بعد مرة )٦ ،

 .وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجر فلم يبق على ظهرها شيء
]٢٢ [}  u!% y ùρ y7 •/u‘ à7 n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ $ y|¹ ∩⊄⊄∪ { )يريد صفوف : ، قال عطاء)٧

أهل كل مساء إذا نزلوا يوم : قال الضحاك. املالئكة، وأهل كل مساء صف على حدة
 .القيامة كانوا صفا خمتلطني باألرض ومن فيها فيكون سبع صفوف

                                                 
 . ١٨: سورة الفجر آية) ١(
 . ١٩: سورة الفجر آية) ٢(
 . ١٩: سورة الفجر آية) ٣(
 . ٢٠: سورة الفجر آية) ٤(
 . ٢١: سورة الفجر آية) ٥(
 . ٢١: سورة الفجر آية) ٦(
 . ٢٢: سورة الفجر آية) ٧(
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٢٧٦٦ 

]٢٣ [}  uü“ (% É ùρ ¥‹Í×tΒ öθ tƒ zΟ̈Ψ yγ pg¿2 4 7‹Í×tΒ öθ tƒ { )يعين يوم جياء جبهنم، )١ ،}  ã2 x‹tG tƒ 

ß≈ |¡ΡM}$# { )يتعظ ويتوب الكافر، )٢ ،}  4’ ¯Τr&uρ ã&s! 2” tø.Ïe%! : ، قال الزجاج)٣( } ∪⊃⊅∩ #$
 .يظهر التوبة ومن أين له التوبة

]٢٤ [}  ãΑθ à)tƒ  Í_ tG øŠn=≈ tƒ àM øΒ£‰s% ’ ÎA$ u‹pt Î: ∩⊄⊆∪ { )أي قدمت اخلري والعمل الصاحل )٤ ،
 .حليايت يف اآلخرة، أي آلخريت اليت ال موت فيها

]٢٦، ٢٥ [}  7‹Í×tΒ öθ u‹sù ω Ü>Éj‹yè ãƒ ÿ…çµ t/# x‹tã Ó‰tnr& ∩⊄∈∪ Ÿω uρ ß,ÏOθãƒ ÿ…çµ s%$ rO uρ Ó‰tnr& ∩⊄∉∪ { )٥( ،
يوثق كوثاقه بفتح الذال والثاء على معىن ال يعذب أحد يف الدنيا كعذاب اهللا يومئذ، وال 

هو رجل بعينه، وهو أمية بن خلف، يعين ال يعذب كعذاب هذا الكافر : يومئذ، وقيل
أحد، وال يوثق كوثاقه أحد، بكسر الذال والثاء، أي ال يعذب أحد من الدنيا كعذاب اهللا 
الكافر يومئذ، وال يوثق كوثاقه أحد، يعين ال يبلغ أحد من اخللق كبالغ اهللا يف العذاب، 

 .ق وهو اإلسار يف السالسل واألغاللوالوثا
$  {  قوله] ٢٧[ pκçJ−ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ { )إىل ما وعد اهللا املصدقة مبا )٦ ،
 .قال اهللا
]٢٨ [}  ûÉë Å_ ö‘$# 4’ n<Î) Å7 În/u‘ { )ه، ـ، إىل الل)٧}  Zπ uŠÅÊ# u‘ { )واب، ـ، بالث)٨}  

Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪ { )عنك)٩ ،. 

                                                 
 . ٢٣: سورة الفجر آية) ١(
 . ٢٣: سورة الفجر آية) ٢(
 . ٢٣: سورة الفجر آية) ٣(
 . ٢٤: سورة الفجر آية) ٤(
 . ٢٦ ، ٢٥: سورة الفجر اآليتان ) ٥(
 . ٢٧: سورة الفجر آية) ٦(
 . ٢٨: سورة الفجر آية) ٧(
 . ٢٨: سورة الفجر آية) ٨(
 . ٢٨: سورة الفجر آية) ٩(
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٢٧٦٧ 

]٢٩ [}  ’ Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄∪ { )يف مجلة : وقيل. ، أي مع عبادي يف جنيت)١
 .عبادي الصاحلني املطيعني املصطفني

]٣٠ [}  ’Í?ä{÷Š$#uρ  ÉL ¨Ζy_ ∩⊂⊃∪ { )٢(. 

                                                 
 . ٢٩: سورة الفجر آية) ١(
 . ٣٠: سورة الفجر آية) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٨ 

 سورة البلد) ٩٠(
 ...قوله تعاىل لَا أُقِْسُم ِبَهذَا الَْبلَِد َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهذَا الَْبلَِد

] ١ [}  Iω ãΝÅ¡ø% é& { )يعين أقسم، )١ ،}  #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪ { )يعين مكة)٢ ،. 
]٢ [}  |MΡr&uρ B≅ Ïn { )أي حالل، )٣ ،}  #x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊄∪ { )تصنع فيه ما تريد )٤ ،

 مكة يوم الفتح،  من القتل واألسر ليس عليك ما على الناس فيه من اإلمث، أحل اهللا لنبيه
حىت قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابة 

 ملا أقسم مبكة دل - تعاىل -أن اهللا : م، واملعىنوغريمها، فأحل دماء قوم وحرم دماء قو
 أنه حيلها له حىت يقاتل فيها، وأن يفتحها  ذلك على عظيم قدرها من حرمتها فوعد نبيه

 . بأن حيلها له على يده فهذا وعد من اهللا
]٣ [}  7$ Î!#uρ uρ $ tΒ uρ t$ s!uρ ∩⊂∪ { )يه السالم وذريته، يعين آدم عل)٥. 
]٤ [}  ô‰s)s9 $ uΖø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# ’Îû >‰t6 x. ∩⊆∪ { )يف : ، روى الواليب عن ابن عباس)٦
يف مشقة فال تلقاه : وقال قتادة. يكابد مصائب الدنيا وشدائد اآلخرة: قال احلسن. نصب

يف شدة : وقال عطاء عن ابن عباس. يف شدة: سعيد بن جبريوقال . إال يكابد أمر الدنيا
 .خلق محله ووالدته ورضاعه، وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته

]٥ [}  Ü=|¡øt s† r& β r& ©9 u‘ Ï‰ø)tƒ Ïµ ø‹n= tã Ó‰tnr& ∩∈∪ { )أي يظن من شدته أن لن يقدر )٧ ،
 .- تعاىل - عليه اهللا

                                                 
 . ١: سورة القيامة آية) ١(
 . ١: سورة البلد آية) ٢(
 . ٢: سورة البلد آية) ٣(
 . ٢: سورة البلد آية) ٤(
 . ٣: سورة البلد آية) ٥(
 . ٤: سورة البلد آية) ٦(
 . ٥: سورة البلد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٦٩ 

]٦ [}  ãΑθ à)tƒ àM õ3n= ÷δ r& { )يعين أنفقت، )١ ،}  Zω$tΒ #´‰t7—9 ∩∉∪ { )أي كثريا بعضه )٢ ،
 . على بعض من التلبيد يف عداوة حممد

]٧ [}  Ü=|¡øt s† r& βr& öΝ©9 ÿ…çν ttƒ î‰tnr& ∩∠∪ { )أيظن أن اهللا : ، قال سعيد بن جبري وقتادة)٣
 مل يره، وال يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه؟

≅ &óΟs9r  {: فقال] ٩، ٨[ yèøgwΥ …ã& ©! È ÷uΖøŠtã ∩∇∪ $ ZΡ$ |¡Ï9uρ É ÷tG xx© uρ ∩∪ { )قال قتادة)٤ ، :
 .نعم اهللا متظاهرة يقررك هبا كيما تشكر

]١٠ [}  çµ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ È ø y‰ô∨̈Ζ9$# ∩⊇⊃∪ { )طريق اخلري والشر، : ، قال أكثر املفسرين)٥
وهديناه النجدين : وقال حممد بن كعب عن ابن عباسواحلق والباطل، واهلدى والضاللة، 

 .طريق ارتفاع: الثديني، وهو قول سعيد بن املسيب والضحاك، والنجد: قال
]١١ [}  Ÿξ sù zΝys tFø% $# sπ t7s)yè ø9$# ∩⊇⊇∪ { )فهال أنفق ماله فيما جيوز به العقبة من : ، يقول)٦

 هذا قول ابن  طعام السغبان، فيكون خريا له من إنفاقه على عداوة حممدفك الرقاب وإ
الدخول يف : واالقتحام. فال اقتحم العقبة أي مل يقتحمها وال جاوزها: زيد ومجاعة، وقيل

األمر الشديد، وذكر العقبة هاهنا مثل ضربه اهللا جملاهدة النفس واهلوى والشيطان يف 
ف صعود العقبة، تقول مل حيمل على نفسه املشقة بعتق أعمال الرب، فجعله كالذي يتكل

إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة : وقيل. الرقبة وال طعام، وهذا معىن قول قتادة
أن هذه : فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها، وروي عن ابن عمر

 النار دون اجلسر، فاقتحموها عقبة شديدة يف: العقبة جبل يف جهنم، وقال احلسن وقتادة

                                                 
 . ٦: سورة البلد آية) ١(
 . ٦:  البلد آيةسورة) ٢(
 . ٧: سورة البلد آية) ٣(
 . ٩ ، ٨: سورة البلد اآليتان ) ٤(
 . ١٠: سورة البلد آية) ٥(
 . ١١: سورة البلد آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٧٠ 

يقول فهال سلك الطريق اليت فيها النجاة مث بني ما : وقال ابن زيد. - تعاىل -بطاعة اهللا 
 :هي فقال

] ١٤ -١٢ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ èπ t7s)yè ø9$# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yèôÛÎ) { )أراد بفك )١ 
الرقبة إعتاقها وإطالقها، ومن أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار، وقال عكرمة 

ρ÷  {. يعين فك رقبة من الذنوب بالتوبة) فك رقبة( :قوله r& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’ Îû 5Θöθ tƒ “ ÏŒ 7π t7tó ó¡tΒ 

 .سغب يسغب سغبا إذا جاع: ، جماعة، يقال)٢( } ∪⊇⊆∩
]١٥ [}  $ VϑŠ ÏKtƒ #sŒ >πt/tø)tΒ ∩⊇∈∪ { )أي ذا قرابة يريد يتيما بينك وبينه قرابة)٣ ،. 
]١٦ [}  ÷ρ r& $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ #sŒ 7π t/uøItΒ ∩⊇∉∪ { )وقال . ، قد لصق بالتراب من فقره وضره)٤

واملتربة مصدر ترب يترب تربا . هو املطروح يف التراب ال يقيه شيء: جماهد عن ابن عباس
 .ومتربة إذا افتقر

]١٧ [}  ¢ΟèO tβ%x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )مث بني أن هذا القرب إمنا تنفع مع اإلميان، )٥ ،
öθ#)  {مبعىن الـواو، ) مث( :وقيل |¹# uθ s?uρ { )أوصـى بـعـضهـم بـعضا، )٦ ،}  

Îö9 ¢Á9$$ Î/ { )على فرائض اهللا وأوامره، )٧ ،}  (#öθ |¹# uθ s?uρ Ïπ uΗ xqöuΚ ø9$$ Î/ ∩⊇∠∪ { )برمحة الناس)٨ ،. 
]٢٠ -١٨ [}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ uΖyϑ ø‹pRùQ$# ∩⊇∇∪ t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝèδ Ü=≈ ys ô¹ r& 

Ïπ yϑ t↔ ô±yϑ ø9$# ∩⊇∪ öΝÍκö n= tã Ö‘$tΡ 8ο y‰|¹ ÷σ•Β ∩⊄⊃∪ { )مطبقة عليهم أبواهبا ال يدخل فيها روح وال )١ ،
 .أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته: خيرج منها غـم، يقال

                                                 
 . ١٤ : ١٢سورة البلد اآليات من ) ١(
 . ١٤: سورة البلد آية) ٢(
 . ١٥: سورة البلد آية) ٣(
 . ١٦: سورة البلد آية) ٤(
  .١٧: سورة البلد آية) ٥(
 . ١٧: سورة البلد آية) ٦(
 . ١٧: سورة البلد آية) ٧(
 . ١٧: سورة البلد آية) ٨(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٧١ 

 سورة الشمس) ٩١(
 ...قوله تعاىل َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َوالْقََمِر ِإذَا َتلَاَها

] ١ [}  Ä§÷Κ ¤±9$#uρ $ yγ8pt éÏuρ ∩⊇∪ { )حني : ضوؤها، والضحى: ، قال جماهد والكليب)٢
حرها، كقوله يف : وقال مقاتل. هو النهار كله: قال قتادة. تطلع الشمس، فيصفو ضوؤها

Ÿω  {: طه uρ 4 ys ôÒ s? ∩⊇⊇∪ { )يعين ال يؤذيك احلر)٣ ،. 
]٢ [}  Ìyϑ s)ø9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9n= s? ∩⊄∪ { )تبعها وذلك يف النصف األول من الشهر إذا )٤ 

وذلك حني : وقال الزجاج. غربت الشمس، تالها القمر يف اإلضاءة وخلفها يف النور
 .لبيضاستدار يعين كمل ضوؤه فصار تابعا للشمس يف اإلنارة وذلك يف الليايل ا

]٣ [}  Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) $ yγ9¯= y_ ∩⊂∪ { )يعين إذا جلى الظلمة كناية عن غري مذكور )٥ ،
 .لكونه معروفا

]٤ [}  È≅ ø‹©9$#uρ #sŒÎ) $ yγ8t±øó tƒ ∩⊆∪ { )ظلم اآلفاق، يعين يغشى الشمس حني تغيب فت)٦. 
]٥ [}  Ï!$ uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪ { )ومن بناها وخلقها، وقال عطاء: ، قال الكليب)٧ :

$  {: مبعىن املصدر، أي وبنائها كقوله) ما( :وقال الفراء والزجاج. يريد والذي بناها yϑ Î/ 

txxî ’Í< ’ În1u‘ { )٨(. 
]٦ [}  ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ { )بسطها)٩ ،. 

                                                                                                                                            
 . ٢٠ : ١٨سورة البلد اآليات من ) ١(
 . ١: سورة الشمس آية) ٢(
 . ١١٩: سورة طه آية) ٣(
 . ٢: سورة الشمس آية) ٤(
 . ٣: سورة الشمس آية) ٥(
 . ٤: سورة الشمس آية) ٦(
 . ٥: سورة الشمس آية) ٧(
 . ٢٧: سورة يس آية) ٨(
 . ٦: سورة الشمس آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٧٢ 

]٧ [}  <§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ { )يريد : ، عدل خلقها وسوى أعضاءها، قال عطاء)١
 .يع ما خلق من اجلن واإلنسمج

]٨ [}  $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ∩∇∪ { )قال ابن عباس يف رواية علي بن أيب )٢ ،
وروى الكليب . علمها الطاعة واملعصية: وقال يف رواية عطية. بني هلا اخلري والشر: طلحة

. ألزمها فجورها وتقواها: وقال سعيد بن جبري. عرفها ما تأيت وما تتقي: عن أيب صاحل عنه
واختار . جعل فيها ذلك يعين بتوفيقه إياها للتقوى، وخذالنه إياها للفجور: قال ابن زيد

 خلق يف املؤمن  الزجاج هذا، ومحل اإلهلام على التوفيق واخلذالن، وهذا يبني أن اهللا
 .التقوى ويف الكافر الفجور

]٩ [}  ô‰s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8©.y— ∩∪ { )وهذا موضع القسم أي فازت وسعدت نفس )٣ ،
 .زكاها اهللا، أي أصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة

]١٠ [}  ô‰s% uρ z>% s{ tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ { )أي خـانـت وخسرت نفس أضلها اهللا ، )٤
اعة ـمعناه قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها ومحلها على ط: وقال احلسن. فأفسدها

أهلكها وأضلها ومحلها على املعصية، فجعل الفعل للنفس، ) َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها(  اهللا
انية يا ء، دسسها من التدسيس، وهو إخفاء الشيء، فأبدلت السني الث: ودساها أصله
 .أمخلها وأخفى حملها بالكفر واملعصية: واملعىن هاهنا

 }  ôM قوله] ١١[ t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO !$ yγ1 uθ øó sÜÎ/ ∩⊇⊇∪ { )بطغياهنا وعدواهنا أي الطغيان )٥ ،
 .محلهم على التكذيب

                                                 
 . ٧: سورة الشمس آية) ١(
 . ٨: سورة الشمس آية) ٢(
 . ٩: سورة الشمس آية) ٣(
 . ١٠: سورة الشمس آية) ٤(
 . ١١: سورة الشمس آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٧٣ 

]١٢ [}  ÏŒÎ) y]yè t7/Ρ$# $ yγ8 s)ô© r& ∩⊇⊄∪ { )هو اإلسراع يف الطاعة : ، أي قام، واالنبعاث)١
للباعث، أي كذبوا بالعذاب وكذبوا صاحلا ملا انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف، وكان 

 .أشقر أزرق قصريا قام لعقر الناقة
]١٣ [}  tΑ$ s)sù öΝçλm; ãΑθ ß™ u‘ «!$# { )صاحل، )٢ ،}  sπ s%$ tΡ «!$# { )أي احذروا عقر )٣ ،
$  {منصوب على معىن ذروا ناقة اهللا، : وقال الزجاج. ناقة اهللا yγ≈ uŠø)ß™ uρ ∩⊇⊂∪ { )شرهبا )٤ ،

 .أي ذروا ناقة اهللا وذروا شرهبا من املاء، فال تعرضوا للماء يوم شرهبا
] ١٥ - ١٤ [}  çνθ ç/¤‹s3sù { )يـعـنـي صـالـحـا، )٥ ،}  $ yδρãs)yè sù { )٦( ،

tΠy‰øΒ  {. يـعـين الـناقـة y‰sù óΟÎγ öŠn= tæ Οßγ š/u‘ { )فدمر عليهم رهبم : ، قال عطاء ومقاتل)٧
öΝÎγ  {. الدمدمة اهلالك باستئصال: قال املدرج. فأهلكهم Î6 /Ρx‹Î/ { )بتكذيبهم الرسول )٨ ،

$  {وعقرها الناقة،  yγ1 §θ |¡sù ∩⊇⊆∪ { )فسوى الدمدمة عليهم مجيعا، وعمهم هبا فلم يفلت )٩ ،
سوى األمة وأنزل العذاب بصغريها وكبريها، يعين سوى بينهم، : وقال الفراء. دمنهم أح

}  Ÿω uρ ß∃$ sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã ∩⊇∈∪ { )معناه ال خياف اهللا من أحد تبعة : قال احلسن. ، عاقبتها)١٠
هو راجع إىل : كليبوهي رواية عن ابن عباس، وقال الضحاك والسدي وال. يف إهالكهم

 .إذا انبعث أشقاها وال خياف عقباها: العاقر يف الكالم تقدمي وتأخري تقديره

                                                 
 . ١٢: سورة الشمس آية) ١(
 . ١٣: سورة الشمس آية) ٢(
 . ١٣: سورة الشمس آية) ٣(
 . ١٣:  آيةسورة الشمس) ٤(
 . ١٤: سورة الشمس آية) ٥(
 . ١٤: سورة الشمس آية) ٦(
 . ١٤: سورة الشمس آية) ٧(
 . ١٤: سورة الشمس آية) ٨(
 . ١٤: سورة الشمس آية) ٩(
 . ١٥: سورة الشمس آية) ١٠(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٧٤ 

 سورة الليل) ٩٢(
 ...قوله تعاىل َواللَّْيِل ِإذَا َيْغَشى َوالنََّهاِر ِإذَا َتَجلَّى

] ١ [}  È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 4 y´ øó tƒ ∩⊇∪ { )أي يغشى النهار بظلمة فيذهب بضوئه،)١ . 
]٢ [}  Í‘$ pκ̈]9$#uρ #sŒÎ) 4’©?pgrB ∩⊄∪ { )بأن وظهر من بني الظلمة)٢ ،. 
]٣ [}  $ tΒ uρ t,n= y{ tx.©%! $# # s\ΡW{$#uρ ∩⊂∪ { )املصدرية ) ما( هي: ل، يعين ومن خلق، وقي)٣

 .يعين آدم وحواء: قال مقاتل والكليب. أي خلق الذكر واألنثى
βÎ) ö/ä3u‹÷è¨  {قوله ] ٤[ y™ 4 ®L t±s9 ∩⊆∪ { )إن أعمالكـم ملختلفة فساع يف فكاك )٤ ،

 .نفسه وساع يف عطبها
]٥ [}  $ ¨Β r'sù ôtΒ 4‘sÜôã r& 4’ s+¨?$#uρ ∩∈∪ { )ربه) واتقى( ماله يف سبيل اهللا،) أعطى( ،)٥. 
]٦ [}  s−£‰|¹ uρ 4 o_ ó¡çt ø: $$Î/ ∩∉∪ { )وصدق : ، قال أبو عبد الرمحن السلمي والضحاك)٦

- تعاىل -دليله قوله . باجلنة: اهدوقال جم: بال إله إال اهللا، وهي رواية عطية عن ابن عباس
 :}  * t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ôm r& 4 o_ ó¡çt ø: صدق باحلسىن أي باخللف، أي : وقيل.  يعين اجلنة)٧( } #$

وقال قتادة ومقاتل . ن ابن عباسوهي رواية عكرمة ع.  سيخلفه- تعاىل -أيقن أن اهللا 
 . الذي وعده أي يفي به مبوعود اهللا: والكليب
]٧ [}  …çν çÅc£u ãΨ |¡sù { )فسنهيئه يف الدنيا، )٨ ،}  3“ uô£ã ù= Ï9 ∩∠∪ { )أي للخلة )١ ،

 . اه اهللاليسرى وهي العمل مبا يرض
                                                 

 . ١: سورة الليل آية) ١(
 . ٢: سورة الليل آية) ٢(
 . ٣: سورة الليل آية) ٣(
 . ٤: سورة الليل آية) ٤(
 . ٥: سورة الليل آية) ٥(
 . ٦: سورة الليل آية) ٦(
 . ٢٦: سورة يونس آية) ٧(
 . ٧: سورة الليل آية) ٨(
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]٨ [}  $ ¨Β r&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 { )بالنفقة يف اخلري، )٢ }  4 o_øó tG ó™$#uρ ∩∇∪ { )عن ثواب اهللا )٣ ،
 .فلم يرغب فيه

]١٠، ٩ [}  z> ¤‹x.uρ 4 o_ ó¡çt ø: $$Î/ ∩∪ …çν çÅc£u ãΨ |¡sù 3“ uô£ãè ù=Ï9 ∩⊇⊃∪ { )سنهينه للشر بأن )٤ ،
نعسر عليه أن : قال مقاتل. جنريه على يديه حىت يعمل مبا ال يرضي اهللا، فيستوجب به النار

 .يأيت خريا
]١١ [}  $ tΒ uρ  Í_ øóãƒ çµ ÷Ζtã ÿ…ã& è!$ tΒ { )الذي خبل به، )٥ }  #sŒÎ) #“ ¨Šts? ∩⊇⊇∪ { )قال )٦ 
 .هوى يف جهنم: وقال قتادة وأبو صاحل. إذا مات: جماهد
]١٢ [}  ¨β Î) $ oΨø‹n= tã 3“ y‰ßγ ù= s9 ∩⊇⊄∪ { )علينا أن نبني طريق : قال الزجاج. ، يعين البيان)٧

: قال الفراء. على اهللا بيان حالله وحرامه: اهلدى من طريق الضالل، وهو قول قتادة، قال
’  {: - تعاىل -يعين من سلك اهلدى فعلى اهللا سبيله، كقوله  n?tã uρ «!$# ß‰óÁ s% 

È≅‹ Î6  .من أراد اهللا فهو على السبيل القاصد: ، يقول)٨( } 9$#¡¡
]١٣ [}  ¨βÎ)uρ $ uΖs9 nο tÅz Eζ s9 4’ n<ρW{$#uρ ∩⊇⊂∪ { )فمن طلبهما من غري مالكهما فقد )٩ ،

 .أخطأ الطريق
]١٤ [}  ö/ä3è?ö‘ x‹Ρr'sù { )يا أهل مكة )١ ،}  #Y‘$ tΡ 4‘©àn= s? ∩⊇⊆∪ { )أي تتلظى يعين )٢ ،

 .تتوقد وتتوهج
                                                                                                                                            

 . ٧: سورة الليل آية) ١(
 . ٨: سورة الليل آية) ٢(
 . ٨: سورة الليل آية) ٣(
 . ١٠ ، ٩: سورة الليل اآليتان ) ٤(
 . ١١: سورة الليل آية) ٥(
 . ١١: سورة الليل آية) ٦(
 . ١٢:  سورة الليل آية)٧(
 . ٩: سورة النحل آية) ٨(
 . ١٣: سورة الليل آية) ٩(
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]١٦ - ١٥ [}  Ÿω !$ yγ9n= óÁ tƒ ωÎ) ’ s+ô© F{$# ∩⊇∈∪ “ Ï% ©!$# z> ¤‹x. { )ول، ـ، الرس)٣}  4’ ¯< uθ s?uρ 

 .، عن اإلميان)٤( } ∪∌⊆∩
]١٧ [}  $ pκâ: ¨Ζyf ã‹y™ uρ ’ s+ø?F{$# ∩⊇∠∪ { )يريد باألشقى الشقي، وباألتقى التقي)٥ ،. 
]١٨ [}  “ Ï% ©!$# ’ ÎA÷σãƒ …ã&s!$ tΒ { )يعطي ماله، )٦ ،}  4’ ª1u”tItƒ ∩⊇∇∪ { )يطلب أن يكون )٧ ،

: عند اهللا زاكيا ال رياء وال مسعة، يعين أبا بكر الصديق، يف قول اجلميع، قال ابن الزبري
أي بين لو كنت تبتاع من مينع ظهرك؟ : كان أبو بكر يبتاع الضعفة فيعتقهم، فقال أبوه

$  {: منع ظهري أريد، فرتل: قال pκâ: ¨Ζyf ã‹y™ uρ ’ s+ø?F{$# ∩⊇∠∪ { )إىل آخر السورة)٨ . 
]١٩ [}  $ tΒ uρ >‰tnL{ …çν y‰ΨÏã ÏΒ 7πyϑ ÷è ÏoΡ #“ t“ øgéB ∩⊇∪ { )يد يكافئه عليها)٩ ،. 
]٢٠ [}  ω Î) { )لكن )١٠ ،}  u!$ tó ÏG ö/$# Ïµô ùρ ÏµÎn/u‘ 4’ n?ôã F{$# ∩⊄⊃∪ { )فعل ، يعين ال ي)١١

 .ذلك جمازاة ألحد بيد له عنده، ولكنه يفعله ابتغاء وجه ربه األعلى يف الدار اآلخرة
]٢١ [}  t∃öθ |¡s9uρ 4 yÌötƒ ∩⊄⊇∪ { )مبا يعطيه اهللا)١٢   يف اآلخرة من اجلنة والكرامة 

 .جزاء على ما فعل

                                                                                                                                            
 . ١٤: سورة الليل آية) ١(
 . ١٤: سورة الليل آية) ٢(
 . ١٦ ، ١٥: سورة الليل اآليتان ) ٣(
 . ١٦: سورة الليل آية) ٤(
 . ١٧: سورة الليل آية) ٥(
 . ١٨: سورة الليل آية) ٦(
 . ١٨: سورة الليل آية) ٧(
 . ١٧: سورة الليل آية) ٨(
 . ١٩: سورة الليل آية) ٩(
 . ٢٠: سورة الليل آية) ١٠(
 . ٢٠: سورة الليل آية) ١١(
 . ٢١: سورة الليل آية) ١٢(
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 سورة الضحى) ٩٣(
 ...َواللَّْيِل ِإذَا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَىقوله تعاىل َوالضَُّحى 

 }  4 قوله] ١ [ y∏ ‘Ò9$#uρ ∩⊇∪ { )أقسم بالضحى وأراد به النهار كله بدليل أنه )١ ،
β  {: قابله بالليل إذا سجى، نظريه قوله r& Νßγ u‹Ï?ù'tƒ $ uΖß™ ù't/  Y∏ àÊ { )وقال . ، أي هنارا)٢

يعين وقت الضحى، وهي الساعة اليت فيها ارتفاع الشمس، واعتدال النهار : قتادة ومقاتل
 يف احلر والربد والصيف والشتاء،

]٢ [}  È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) 4 y√ y™ ∩⊄∪ { )أقبل بظالمه، وهي رواية العويف عن : ، قال احلسن)٣
. غطى كل شيء بالظلمة: إذا ذهب، قال عطاء والضحاك: ابن عباس، وقال الواليب عنه

. سكن واستقر ظالمه فال يزداد بعد ذلك: وقال قتادة وابن زيد. استوى: وقال جماهد
 .ليل ساج وحبر ساج إذا كان ساكنا: يقال

]٣ [}  $ tΒ y7 tã̈Šuρ y7 •/u‘ $ tΒ uρ 4’ n?s% ∩⊂∪ { )أي ما تركك منذ :  هذا جواب القسم)٤
 .اختارك وال أبغضك منذ أحبك

]٥ - ٤ [}  äο tÅz Eζ s9uρ ×öy{ y7 ©9 zÏΒ 4’n<ρ W{$# ∩⊆∪ t∃öθ |¡s9uρ y‹ÏÜ÷è ãƒ y7 •/u‘ # yÌ÷tI sù 

هو الشفاعة يف أمته حىت يرضى، وهو قول علي : ، قال عطاء عن ابن عباس)٥( } ∪∋∩
من النصر والتمكني وكثرة : وقيل. من الثواب) َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك( :واحلسن، قيل

 ).فََتْرَضى( املؤمنني،
 جل -عن حالته اليت كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه فقال   مث أخربه اهللا

 :-ذكره 

                                                 
 . ١: سورة الضحى آية) ١(
 . ٩٨: سورة األعراف آية) ٢(
 . ٢: سورة الضحى آية) ٣(
 . ٣: سورة الضحى آية) ٤(
 . ٥ ، ٤: سورة الضحى اآليتان ) ٥(
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]٦ [}  öΝs9r& x8ô‰Égs† $ VϑŠ ÏKtƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ { )أمل جيدك يتيما صغريا فقريا حني مات )١ ،
إىل عمك أيب أبواك ومل خيلفا لك ماال وال مأوى، فجعل لك مأوى تأوي إليه، وضمك 

 .طالب حىت أحسن تربيتك وكفاك املؤنة
]٧ [}  x8y‰y ùρ uρ ~ω !$ |Ê 3“ y‰yγ sù ∩∠∪ { )يعين ضاال عما أنت عليه فهداك للتوحيد )٢ ،
عن معامل النبوة وأحكام ) َوَوَجَدَك َضالًّا( :قال احلسن والضحاك وابن كيسان: والنبوة
ضاال يف شعاب مكة فهداك إىل جدك عبد :  غافال عنها، فهداك إليها، وقيلالشريعة
 .املطلب
]٨ [}  x8y‰y ùρ uρ WξÍ← !% tæ 4 o_ øî r'sù ∩∇∪ { )أي فقريا فأغناك مبال خدجية مث بالغنائم، )٣ 

مل يكن غنيا عن كثرة : قالو. فرضاك مبا أعطاك من الرزق واختاره الفراء: وقال مقاتل
 .مث أوصاه باليتامى والفقراء. املال ولكن اهللا رضاه مبا آتاه وذلك حقيقة الغىن

$  {: فقال] ٩[ ¨Β r'sù zΟŠ ÏKuŠø9$# Ÿξ sù öyγ ø)s? ∩∪ { )ال حتتقر اليتيم فقد كنت : ، قال جماهد)٤
ال تقهره على ماله فتذهب حبقه لضعفه، وكذا كانت : الزجـاجوقال الفراء و. يتيما

 .العرب تفعل يف أمر اليتامى، تأخذ أمواهلم وتظلمهم حقوقهم
]١٠ [}  $ ¨Β r&uρ Ÿ≅Í← !$ ¡¡9$# Ÿξ sù öpκ÷]s? ∩⊇⊃∪ { )يريد السائل على الباب، : ، قال املفسرون)٥
ره ال تزجره إذا سألك، فقد كنت فقريا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا، ال تنه: يقول
رد السائل برمحة ولني، وروي : قال قتادة. هنره وانتهره إذا استقبله بكالم يزجره: يقال

 .طالب العلم: ، قال)أما السائل فال تنهر( :عن احلسن يف قوله

                                                 
 . ٦: سورة الضحى آية) ١(
 . ٧: سورة الضحى آية) ٢(
 . ٨: سورة الضحى آية) ٣(
 . ٩: سورة الضحى آية) ٤(
 . ١٠: سورة الضحى آية) ٥(
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]١١ [}  $ ¨Β r&uρ Ïπ yϑ ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ ô^Ïd‰y⇔sù ∩⊇⊇∪ { )يعين النبوة، وقال الليث : ، قال جماهد)١
أشكر ملا ذكر من : يعين القرآن وهو قول الكليب، أمره أن يقرأه، وقال مقاتل: عن جماهد

النعمة عليك يف هذه السورة من جرب اليتيم واهلدي بعض الضاللة واإلغناء بعد العيلة، 
 .دث بنعمة اهللا شكراوالتح

                                                 
 . ١١: سورة الضحى آية) ١(
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 سورة الشرح) ٩٤(
 ...قوله تعاىل أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك

] ١ [}  óΟs9r& ÷y uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹ ∩⊇∪ { )أمل نفتح ونوسع ونلني لك قلبك باإلميان )١ 
 والنبوة والعلم واحلكمة؟

}  $ uΖ÷è |Ê uρ uρ šΖtã x8u‘ ø— Íρ ∩⊄∪ { )حططنا : ، قال احلسن وجماهد وقتادة والضحاك)٢
: وقيل. يعين اخلطأ والسهو: عنك الذي سلف منك يف اجلاهلية، وقال احلسني بن الفضل

 .ذنوب أمتك فأضافها إليه الشتغال قلبه هبم
]٣ [}  ü“ Ï% ©!$# uÙ s)Ρ r& x8tôγ sß ∩⊂∪ { )أثقل ظهرك فأوهنه حىت مسع له نقيض أي )٣ ،
 .يعين خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها: وقال عبد العزيز بن حيىي وأبو عبيدة. صوت
]٤ [}  $ uΖ÷è sùu‘ uρ y7 s9 x8tø.ÏŒ ∩⊆∪ { )لنيب، عن أيب سعيد اخلدري عن ا)٤  }  أنه سأل

إذا : "- تعاىل -قال اهللا : ، قال)َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك( جربيل عليه السالم عن هذه اآلية
. إذا ذكرت ذكرت) َكَوَرفَْعَنا لََك ِذكَْر( : وعن احلسن قال)٥( } ذكرت ذكرت معي

يريد األذان واإلقامة والتشهد واخلطبة على املنابر ولو أن عبدا : وقال عطاء عن ابن عباس
عبد اهللا وصدقه يف كل شيء، ولـم يشهد أن حممدا رسول اهللا مل ينتفع بشيء، وكان 

 .ثـم وعده اليسر والرخاء بعد الشدة، وذلك أنه كان مبكة يف شدة. كافرا
*βÎ¨  {. الفق] ٦ - ٥[ sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #·ô£ç„ ∩∈∪ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãèø9$# #Zô£ç„ ∩∉∪ { )أي مع )٦ 

الشدة اليت أنت فيها من جهاد املشركني يسرا ورخاء بأن يظهرك عليهم حىت ينقادوا 
                                                 

 . ١: سورة الشرح آية) ١(
 . ٢: سورة الشرح آية) ٢(
 . ٣: سورة الشرح آية) ٣(
 . ٤: سورة الشرح آية) ٤(
 من ٤٣٩ص  ) ١٧٧٢( وابن حبان برقم  ) ٢/١٣١( وأبو يعلى يف املسند  ) ٣٠/٢٣٥( ربي أخرجه الط) ٥(

 . موارد الظمآن وفيه ابن هليعة وقد اختلط، وروايات دراج عن أيب اهليثم فيها ضعف
 . ٦ ، ٥: سورة الشرح اآليتان ) ٦(
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وقال . به، إن مع العسر يسرا كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاءللحق الذي جئتهم 
أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب  {  ول اهللاـاحلسن ملا نزلت هذه اآلية قال رس

 .)١( } عسر يسرين
]٧ [}  #sŒÎ* sù |M øî tsù ó=|ÁΡ$$ sù ∩∠∪ { )التعب، قال ابن عباس : ، أي فاتعب والنصب)٢

فإذا فرغت من الصالة املكتوبة فانصب إىل ربك يف : وقتادة والضحاك ومقاتل والكليب
إذا : وروى عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه قال. الدعاء، وارغب إليه يف املسألة يعطك

إذا فرغت من الفرائض فانصب يف : وقال ابن مسعود. سألةصليت فاجتهد يف الدعاء وامل
وقال احلسن وزيد . إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك: وقال الشعيب. قيام الليل
: وقال منصور عن جماهد. إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب يف عبادة ربك: بن أسلم

إذا فرغت : حيان عن الكليبوقال . إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب يف عبادة ربك وصل
 .استغفر لذنبك وللمؤمنني: من تبليغ الرسالة فانصب، أي

]٨ [}  4’n< Î)uρ y7 În/u‘ =xî ö‘ $$ sù ∩∇∪ { )تضرع إليه راهبا من النار راغبا يف : ، قال عطاء)٣
 . اجعل رغبتك إىل اهللا وحدهأي: قال الزجاج. فارغب إليه يف مجيع أحوالك: وقيل. اجلنة

                                                 
 ). ٩٧٨(مالك اجلهاد ) ١(
 . ٧: سورة الشرح آية) ٢(
 . ٨: سورة الشرح آية) ٣(
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 سورة التني) ٩٥(
 ...قوله تعاىل َوالتِِّني َوالزَّْيُتوِن َوطُوِر ِسيِنَني

] ١ [}  ÈÏnG9$#uρ ÈβθçG ÷ƒ ¨“9$#uρ ∩⊇∪ { )هو تينكم الذي تأكلونه : ، قال ابن عباس)١
خص التني بالقسم ألهنا فاكهة خمتصة ال : وقيل. وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت

والزيتون شجرة مباركة جاء هبا احلديث وهو متر ودهن . عجـم فيها، شبيهة بفواكه اجلنة
التني اجلبل الذي : قال قتادة. مها جبالن: وقال عكرمة. يصلح لالصطباغ واالصطباح

وقال . ان التني والزيتونعليه دمشق والزيتون اجلبل الذي عليه بيت املقدس ألهنما ينبت
التني مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت : قال ابن زيد. مها مسجدان بالشام: الضحاك
 .التني مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا: وقال حممد بن كعب. املقدس
]٢ [}  Í‘θ èÛuρ tÏΖ Å™ ∩⊄∪ { )هللا عليه موسى عليه السالم ، يعين اجلبل الذي كلم ا)٢

Zο  {: وذكرنا معناه عند قوله tyf x© uρ ßl ãøƒ rB ÏΒ Í‘θ èÛ u!$ uΖøŠy™ { )٣(. 
]٣ [}  #x‹≈ yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# ÂÏΒ F{$# ∩⊂∪ { )أي اآلمن، يعين مكة يأمن فيه الناس يف ،)٤ 

 :اجلاهلية واإلسالم، هذه أقسام واملقسم عليه قوله
]٤ [}  ô‰s)s9 $ uΖø)n= y{ z≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ { )أعدل قامة وأحسن صورة، )٥ ،

با على وجهه إال االنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله وذلك أنه خلق كل حيوان منك
 .بيده مزينا بالعقل والتمييز

]٥ [}  ¢ΟèO çµ≈ tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪ { )يريد إىل اهلرم وأرذل العمر، فينقـص )١ ،
لزمين واألطفال، فالشيخ الكبري من هؤالء عقله ويضعف بدنه، والسافلون هم الضعفاء وا

                                                 
 . ١: سورة التني آية) ١(
 . ٢: سورة التني آية) ٢(
 . ٢٠: سورة املؤمنون آية) ٣(
 . ٣: سورة التني آية) ٤(
 . ٤: سورة التني آية) ٥(
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وقال ). أسفل السافلني( مجيعا، وأسفل سافلني نكرة تعم اجلنس ويف مصحف عبد اهللا
يعين مث رددناه إىل النار، يعين إىل أسفل السافلني، ألن جهنم : احلسن وقتادة وجماهد
 .بعضها أسفل من بعض

ω  {: مث استثىن فقال] ٦[ Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )ومن قال . ، فإهنم ال يردون إىل النار)٢
رددناه أسفل سافلني، فزالت عقوهلم وانقطعت أعماهلم، فال يكتب هلم : بالقول األول قال

θ#)  {. حسنة إال الذين آمنوا è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# { )فإنه يكتب هلم بعد اهلرم، واخلرف، )٣ ،
óΟßγ  {مثل الذي كانوا يعملون يف حال الشباب والصحة  n= sù íô_ r& çöxî 5βθãΨ øÿ xΕ ∩∉∪ { )٤( ،
: أجر بغري عمل مث قال: قال الضحاك. غري مقطوع ألنه يكتب له كصاحل ما كان يعمل

 .إلزاما للحجة
]٧ [}  $ yϑ sù y7 ç/Éj‹s3ãƒ { )أيها اإلنسان )٥ ،}  ß‰÷è t/ { )ذه احلجة ، أي بعد ه)٦

È  {والربهان،  Ïe$! $$ Î/ ∩∠∪ { )باحلساب واجلزاء واملعىن، أال تتفكر يف صورتك وشبابك )٧ ،
وهرمك فتعترب وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثين وحياسبين، فما الذي يكذبك 

 .باجملازاة بعد هذه احلجج
]٨ [}  }§øŠs9r& ª!$# È/s3ôm r'Î/ tÉΚ Å3≈ pt ø: : ، بـأقـضـى القاضني، قال مقاتل)٨( } ∪∇∩ #$

 .حيكم بينك وبني أهل التكذيـب يا حممد

                                                                                                                                            
 . ٥: سورة التني آية) ١(
 . ٦: سورة التني آية) ٢(
 . ٦: سورة التني آية) ٣(
 . ٦: سورة التني آية) ٤(
 . ٧: سورة التني آية) ٥(
 . ٧:  التني آيةسورة) ٦(
 . ٧: سورة التني آية) ٧(
 . ٨: سورة التني آية) ٨(
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 سورة العلق) ٩٦(
 ...قوله تعاىل اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق

] ١ [}  ù&tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ { )على أن هذه أول : ، أكثر املفسرين)١
$  {: سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل مخس آيات من أوهلا إىل قوله tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ 

“  {ه، أمر أن يبتدئ القراءة باسم اهللا تأديبا، اذكر امس:  واملعىن)٢( } ∪∋∩ Ï% ©!$# t,n= y{ 

 :يعين اخلالئق مث فسره فقال:  قال الكليب)٣( } ∪⊆∩
]٢ [}  t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ { )يعين ابن آدم، )٤ }  ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪ { )مجع علقة)٥ ،. 
]٣ [}  ù&tø% y7  {: ، كرره تأكيدا، مث استأنف فقال)٦( } #$ š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ { )٧( ،

 .احلليم عن جهل العباد ال يعجل عليهم بالعقوبة: فقال الكليب
]٤ [}  “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ { )يعين اخلط والكتابة)٨ ،. 
]٥ [}  zΟ̄= tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ { )علم آدم : وقيل. ، من أنواع اهلدى والبيان)٩

š  {:  بيانه دـاهنا حممـاإلنسان ه: وقيل. األمساء كلها yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn= ÷è s? 

4 { )١٠(. 

                                                 
 . ١: سورة العلق آية) ١(
 . ٥: سورة العلق آية) ٢(
 . ١: سورة العلق آية) ٣(
 . ٢ ، ١: سورة العلق اآليتان ) ٤(
 . ٢: سورة العلق آية) ٥(
 . ٣: سورة العلق آية) ٦(
 . ٣: سورة العلق آية) ٧(
 . ٤: آيةسورة العلق ) ٨(
 . ٥: سورة العلق آية) ٩(
 . ١١٣: سورة النساء آية) ١٠(
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]٦ [}  Hξ x. { )حقا )١ ،}  ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# # xö ôÜuŠs9 ∩∉∪ { )ليتجاوز حده ويستكرب )٢ ،
 .على ربه

]٧ [}  β r& { )ألن، )٣ ،}  çν#u§‘ # o_ øótG ó™ : ، أن رأى نفسه غنيا، قال الكليب)٤( } ∪∠∩ #$
 .يرتفع عن مرتلة إىل مرتلة يف اللباس والطعام وغريمها

]٨ [}  ¨β Î) 4’ n< Î) y7 În/u‘ # të ô_ ”9$# ∩∇∪ { )أي املرجع يف اآلخرة)٥ ،. 
]١٠، ٩ [}  |M ÷ƒ uu‘ r& “ Ï% ©!$# 4‘sS÷Ζ tƒ ∩∪ #´‰ö7tã #sŒÎ) #’ ، نزلت يف أيب جهل )٦( } ∪⊂⊆∩ ¹|?©

 عن الصالة، ومعىن أرأيت هاهنا تعجيب للمخاطب، وكرر هذه اللفظة  هنى النيب
 .للتأكيد
]١١ [}  |M ÷ƒ uu‘ r& βÎ) tβ% x. ’ n?tã #“ y‰çλù;  . ، يعين العبد املنهي، وهو حممد)٧( } ∪⊆⊆∩ #$
]١٢ [}  ÷ρ r& ttΒ r& #“ uθ ø)−G9$$ Î/ ∩⊇⊄∪ { )يعين باإلخالص والتوحيد)٨ ،. 
]١٣ [}  |M ÷ƒ uu‘ r& βÎ) z> ¤‹x. { )يعين أبا جهل، )٩ ،}  #’̄< uθ s?uρ ∩⊇⊂∪ { )عن اإلميان، )١٠ ،

M|  {: وتقدير نظم اآلية ÷ƒ uu‘ r& “ Ï% ©!$# 4‘sS÷Ζtƒ ∩∪ #´‰ö7tã #sŒÎ) #’ هو على اهلدى،  و)١١( } ∪⊂⊆∩ ¹|?©
 !وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن اإلميان، فما أعجب من هذا 

                                                 
 . ٦: سورة العلق آية) ١(
 . ٦: سورة العلق آية) ٢(
 . ٧: سورة العلق آية) ٣(
 . ٧: سورة العلق آية) ٤(
 . ٨: سورة العلق آية) ٥(
 . ١٠ ، ٩: سورة العلق اآليتان ) ٦(
 . ١١: سورة العلق آية) ٧(
 . ١٢: ةسورة العلق آي) ٨(
 . ١٣: سورة العلق آية) ٩(
 . ١٣: سورة العلق آية) ١٠(
 . ١٠ ، ٩: سورة العلق اآليتان ) ١١(
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]١٤ [}  óΟs9r& Λs>÷è tƒ { )يعين أبا جهل، )١ ،}  ¨β r'Î/ ©!$# 3“ ttƒ ∩⊇⊆∪ { )ذلك فيجازيه )٢ ،
 .به

]١٥ [}  ξ x. { )ال يعلم ذلك، )٣ ،}   Í.s! óΟ©9 Ïµ tG⊥ tƒ { )عن إيذاء حممد)٤ ،  
$  {وتكذيبه،  Jè xó¡oΨ s9 Ïπ uŠÏ¹$ ¨Ζ9$$ Î/ ∩⊇∈∪ { )لنأخذن بناصيته فلنجرنه من النار، كما قال)٥ ، :

}  ä‹s{÷σãŠsù  Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ#y‰ø% F{$#uρ ∩⊆⊇∪ { )سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا : ، يقال)٦
 .مقدم الرأسشعر : شديدا، والناصية

7π  {: مث قال على البدل] ١٦[ uŠÏ¹$ tΡ >π t/É‹≈ x. 7π y∞ÏÛ% s{ ∩⊇∉∪ { )أي صاحبها كاذب )٧ ،
   عن الصالة انتهره رسول اهللا ملا هنى أبو جهل رسول اهللا: خاطئ، قال ابن عباس

ا الوادي إن شئت خيال جردا ورجاال أتنتهرين؟ فواهللا ألمألن عليك هذ: فقال أبو جهل
 .مردا

 }  äí قال اهللا] ١٧[ ô‰u‹ù= sù …çµ tƒ ÏŠ$ tΡ ∩⊇∠∪ { )أي قومه وعشريته، أي فليستنصر )٨ ،
 .هبم

]١٨ [}  äí ô‰uΖy™ sπ u‹ÏΡ$ t/¨“9$# ∩⊇∇∪ { )الزبن، وهو الدفع، قال ، مجع زبىن مأخوذ من )٩
هم : يريد زبانية جهنم مسوا هبا ألهنم يدفعون أهل النار إليها، قال الزجاج: ابن عباس

 .لو دعا ناديه ألخذته زبانية اهللا: املالئكة الغالظ الشداد، قال ابن عباس

                                                 
 . ١٤: سورة العلق آية) ١(
 . ١٤: سورة العلق آية) ٢(
 . ١٥: سورة العلق آية) ٣(
 . ١٥: سورة العلق آية) ٤(
 . ١٥: سورة العلق آية) ٥(
 . ٤١: سورة الرمحن آية) ٦(
 . ١٦: ق آيةسورة العل) ٧(
 . ١٧: سورة العلق آية) ٨(
 . ١٨: سورة العلق آية) ٩(
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ξ  {: مث قال] ١٩[ x. { )ر على ما عليه أبو جهل، ، ليس األم)١}  Ÿω çµ ÷èÏÜè? { )٢( ،
™ô‰ß∨ó  {يف ترك الصالة،  $#uρ { )صل هللا، )٣ ،}  > ÎtIø% $#uρ ) ∩⊇∪ { )من اهللا، )٤. 

                                                 
 . ١٩: سورة العلق آية) ١(
 . ١٩: سورة العلق آية) ٢(
 . ١٩: سورة العلق آية) ٣(
 . ١٩: سورة العلق آية) ٤(
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 سورة القدر) ٩٧(
 ...قوله تعاىل ِإنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدِر

] ١ [}  !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ { )يعين القرآن كناية عن غري مذكور، أنه )١ ،
لقدر من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا، فوضعه يف بيت العزة، أنزله مجلة واحدة يف ليلة ا

 .مث كان يرتل به جربيل عليه السالم جنوما يف عشرين سنة
$!  {: مث عجب نبيه فقال] ٢[ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊄∪ { )مسيت ليلة القدر )٢ ،
ا ليلة تقدير األمور واألحكام، يقدر اهللا فيها أمر السنة يف عباده وبالده إىل السنة ألهن

$  {: - تعاىل -املقبلة، كقوله  pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym ∩⊆∪ { )واختلفوا يف وقتها فقال )٣ 
 مث رفعت، وعامة الصحابة والعلماء على أهنا  إهنا كانت على عهد رسول اهللا: بعضهم

: هي ليلة من ليايل السنة، واجلمهور من أهل العلم: وقال بعضهم. باقية إىل يوم القيامة
هي أول ليلة من : على أهنا يف شهر رمضان، واختلفوا يف تلك الليلة، قال أبو رزين العقيلي

. لة اليت كانت صبيحتها وقعة بدرليلة سبع عشرة، وهي اللي: وقال احلسن. شهر رمضان
أهنا يف العشر األواخر من شهر رمضان، أهبم اهللا هذه : والصحيح والذي عليه األكثرون

الليلة على هذه األمة ليجتهدوا يف العبادة ليايل رمضان طمعا يف إدراكها، كما أخفى 
امسه األعظم ساعة اإلجابة يف يوم اجلمعة، وأخفى الصالة الوسطى يف الصلوات اخلمس، و

يف األمساء، ورضاه يف الطاعات لريغبوا يف مجيعها، وسخطه يف املعاصي لينتهوا عن 
 .مجيعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا يف الطاعات حذرا من قيامها

]٣ [}  ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ×öy{ ôÏiΒ É#ø9r& 9öκy− ∩⊂∪ { )معناه عمل صاحل يف ليلة القدر خري : )٤
 .من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر

                                                 
 . ١: سورة القدر آية) ١(
 . ٢: سورة القدر آية) ٢(
 . ٤: سورة الدخان آية) ٣(
 . ٣: سورة القدر آية) ٤(
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 }  ãΑ̈”t∴s? èπ قوله] ٤[ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ { )هم، ـه السالم معـ، يعين جربيل علي)١
}  $ pκ Ïù { )أي يف ليلة القدر، )٢ ،}  Èβ øŒÎ*Î/ ΝÍκÍh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9ö∆ r& ∩⊆∪ { )أي بكل أمر من )٣ ،

çµ…  {: اخلري والربكة، كقوله tΡθ Ýàxøt s† ôÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3 { )أي بأمر اهللا)٤ . 
]٥ [}  íΟ≈ n= y™ { )قال . يريد سالم على أولياء اهللا وأهل طاعته: ، قال عطاء)٥
ة ليلة القدر على أهل املساجد من حني تغيب الشمس إىل أن هو تسليم املالئك: الشعيب

املالئكة يرتلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من : قال الكليب. يطلع الفجر
Èβ  {: مت الكالم عند قوله: وقيل. ربه حىت يطلع الفجر øŒÎ*Î/ ΝÍκÍh5u‘ ÏiΒ Èe≅ä. 9ö∆ r& ∩⊆∪ { )مث )٦ 

≈íΟ  {: ابتدأ فقال n= y™ }‘Ïδ { )قال .  أي ليلة القدر سالم وخري كلها، ليس فيها شر)٧
يعين أن ليلة : وقال جماهد. ال يقدر اهللا يف تلك الليلة وال يقضي إال السالمة: الضحاك

4  {قدر ساملة ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا، وال أن حيدث فيها أذى، ال ®L ym 

Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$# ∩∈∪ { )أي إىل مطلع الفجر)٨ ،. 

                                                 
 . ٤: سورة القدر آية) ١(
 . ٤: سورة القدر آية) ٢(
 . ٤: سورة القدر آية) ٣(
 . ١١: سورة الرعد آية) ٤(
 . ٥: سورة القدر آية) ٥(
 . ٤: سورة القدر آية) ٦(
 . ٥: سورة القدر آية) ٧(
 . ٥: سورة القدر آية) ٨(
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 سورة البينة )٩٨(
َوالُْمْشِرِكَني ُمْنفَكَِّني َحتَّى َتأِْتَيُهُم قوله تعاىل لَْم َيكُِن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب 

 ...الَْبيَِّنةُ
] ١ [}  óΟs9 Çä3tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# { )ارى، ـود والنصـ، وهم اليه)١

}  tÏ.Îô³ßϑ ø9$#uρ { )وهم عبدة األوثان، )٢ ،}  tÅj3xΖãΒ { )زائلني منفصلني، يقال)٣ ، :
4  { أي انفصل، فككت الشيء فانفك ®L ym ãΝåκu Ï?ù's? èπ uΖÉi t7ø9$# ∩⊇∪ { )لفظه مستقبل ومعناه )٤ ،

 أتاهم بالقرآن فبني هلم ضاللتهم  املاضي أي حىت أتتهم احلجة الواضحة، يعين حممدا
ىل اإلسالم واإلميان، فهذه اآلية فيمن آمن من الفريقني، أخرب أهنم مل وجهالتهم ودعاهم إ

ينتهوا عن الكفر حىت أتاهم الرسول فدعاهم إىل اإلميان فآمنوا فأنقذهم اهللا من اجلهل 
 .والضاللة

Αθ×  {: مث فسر البينة فقال] ٢[ ß™ u‘ zÏiΒ «!$# (#θ è= ÷G tƒ { )يقرأ، )٥ ،}  $ Zçt à¾ { )٦( ،
كتابا، يريد ما يتضمنه الصحف من املكتوب فيها، وهو القرآن ألنه كان يتلو عن ظهر 

Zο  {: قلبه ال عن كتاب، قوله t£γ sÜ•Β ∩⊄∪ { )من الباطل والكذب والزور)٧ ،. 
]٣ [}  $ pκ Ïù { )أي يف الصحف، )٨ ،}  Ò=çG ä. { )يعين اآليات واألحكام )٩ ،

π×  {املكتوبة فيها،  yϑÍh‹s% ∩⊂∪ { )ستقيمة غري ذات عوج، عادلة م)١. 

                                                 
 . ١: سورة البينة آية) ١(
 . ١: سورة البينة آية) ٢(
 . ١: لبينة آيةسورة ا) ٣(
 . ١: سورة البينة آية) ٤(
 . ٢: سورة البينة آية) ٥(
 . ٢: سورة البينة آية) ٦(
 . ٢: سورة البينة آية) ٧(
 . ٣: سورة البينة آية) ٨(
 . ٣: سورة البينة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩١ 

$  {: مث ذكر من مل يؤمن من أهل الكتاب فقال] ٤[ tΒ uρ s−§xs? t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3ø9$# { )يف أمر حممد)٢ ،  }  ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝåκøEu!% y` èπ uΖÉi t7ø9$# ∩⊆∪ { )أي البيان يف )٣ ،
  مل يزل أهل الكتاب جمتمعني يف تصديق حممد: قال املفسرون. كتبهم أنه نيب مرسل

 مث .حىت بعثه اهللا، فلما بعث تفرقوا يف أمره واختلفوا، فآمن به بعضهم، وكفر آخرون
 :ذكر ما أمروا به يف كتبهم فقال

]٥ [}  !$ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆é& { )يعين هؤالء الكفار، )٤ ،}  ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# { )يعين إال أن )٥ 
tÅÁ  {يعبدوا اهللا،  Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! ما أمروا يف التوراة واإلجنيل إال : ، قال ابن عباس)٦( } #$

$!u  {بإخالص العبادة هللا موحدين  xuΖãm { )مائلني عن األديان كلها إىل دين اإلسالم، )٧ ،
}  (#θßϑ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )املكتوبة يف أوقاهتا )٨ ،}  (#θ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 4 { )ا، ـ، عند حمله)٩}  

y7 Ï9≡sŒuρ { )الذي أمروا به، )١٠ ،}  ßƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ { )أي امللة والشريعة املستقيمة)١١ ، .
القيمة هي الكتب اليت جرى ذكرها، أي وذلك دين الكتب القيمة فيما تدعو إليه : وقيل

 .بهوتأمر 

                                                                                                                                            
 . ٣: سورة البينة آية) ١(
 . ٤: سورة البينة آية) ٢(
 . ٤: سورة البينة آية) ٣(
 . ٥: آيةسورة البينة ) ٤(
 . ٥: سورة البينة آية) ٥(
 . ٥: سورة البينة آية) ٦(
 . ٥: سورة البينة آية) ٧(
 . ٥: سورة البينة آية) ٨(
 . ٥: سورة البينة آية) ٩(
 . ٥: سورة البينة آية) ١٠(
 . ٥: سورة البينة آية) ١١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٢ 

β¨  {: مث ذكر ما للفريقني فقال] ٦[ Î) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# tÏ.Îô³ßϑ ø9$# uρ ’Îû Í‘$ tΡ 

zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝèδ •Ÿ° Ïπ −ƒÎy9 ø9$# ∩∉∪ { )١(. 
]٨ - ٧ [}  χ Î) t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ö/ãφ çöy{ Ïπ−ƒ Îy9 ø9$# ∩∠∪ ôΜ èδ äτ!#t“ y_ 

y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ àM≈̈Ζy_ 5β ô‰tã “ÌøgrB ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( z ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 

4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 z Å´ yz …çµ −/u‘ ∩∇∪ { )ني الرضا ينقسم إىل قسم: ، وتناهى عن املعاصي، وقيل)٢
 .فيما يقضي ويقدر: ربا ومدبرا، والرضا عنه: رضا به ورضا عنه، فالرضا به

                                                 
 . ٦: سورة البينة آية) ١(
 . ٨ ، ٧: سورة البينة اآليتان ) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٣ 

 سورة الزلزلة) ٩٩(
 ...قوله تعاىل ِإذَا ُزلِْزلَِت الْأَْرُض ِزلَْزالََها َوأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها

] ١ [}  #sŒÎ) ÏM s9Ì“ ø9ã— ÞÚö‘ F{$# { )ة، ـام الساعـ، حركت األرض حركة شديدة لقي)١
}  $ oλm;#t“ ø9Î— ∩⊇∪ { )حتريكها)٢ ،. 

]٢ [}  ÏM y_ t÷z r&uρ ÞÚö‘ F{$# $ yγ s9$ s)øO r& ∩⊄∪ { )ا، موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهره)٣. 
]٣ [}tΑ$ s% uρ ß≈ |¡ΡM}$# $ tΒ $ oλm; ∩⊂∪ { )يف اآلية تقدمي وتأخري تقديره: ؟ قيل)٤: 
]٤ [}  7‹Í×tΒ öθ tƒ ß^Ïd‰pt éB $ yδu‘$ t7÷z r& ∩⊆∪ { )فيقول اإلنسان ما هلا، أي خترب األرض مبا )٥ ،

 .عمل عليها
]٥ [}  ¨β r'Î/ š −/u‘ 4 yr ÷ρ r& $ yγ s9 ∩∈∪ { )أي أمرها بالكالم وأذن هلا بأن خترب مبا عمل )٦ 
 .عليها
≤Í›7  {: - تعاىل -قوله ] ٦[ tΒ öθ tƒ â‘ ß‰óÁ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# { )يرجع الناس عن موقف )٧ ،

$  {احلساب بعد العرض،  Y?$ tG ô© r& { )متفرقني فأخذ ذات اليمني إىل اجلنة وأخذ ذات )٨ ،
ρ÷#)  {الشمال إىل النار  uãÏj9 öΝßγ n=≈ yϑ ôãr& ∩∉∪ { )لريوا جزاء أعماهلم، واملعىن : ، قال ابن عباس)٩

 .أهنم يرجعون عن املوقف فرقا ليرتلوا منازهلم من اجلنة والنار

                                                 
 . ١: زلة آيةسورة الزل) ١(
 . ١: سورة الزلزلة آية) ٢(
 . ٢: سورة الزلزلة آية) ٣(
 . ٣: سورة الزلزلة آية) ٤(
 . ٤: سورة الزلزلة آية) ٥(
 . ٥: سورة الزلزلة آية) ٦(
 . ٦: سورة الزلزلة آية) ٧(
 . ٦: سورة الزلزلة آية) ٨(
 . ٦: سورة الزلزلة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٤ 

]٧ [}  yϑ sù ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ { )لنمل، وزن منلة صغرية أصغر ما يكون من ا)١ .}  
#\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ { )٢( 

]٨ [}  tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #vx© …çν ttƒ ∩∇∪ { )ليس مؤمن وال : ، قال ابن عباس)٣
 أراه اهللا له يوم القيامة، فأما املؤمن فريى حسناته كافر عمل خريا أو شرا يف الدنيا إال

 .وسيئاته فيغفر اهللا سيئاته ويثيبه حبسناته، وأما الكافر فريد حسناته ويعذب بسيئاته

                                                 
 . ٧: سورة الزلزلة آية) ١(
 . ٧: الزلزلة آيةسورة ) ٢(
 . ٨: سورة الزلزلة آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٥ 

 سورة العاديات) ١٠٠(
 ...قوله تعاىل َوالَْعاِدَياِت َضْبًحا فَالُْموِرَياِت قَْدًحا

] ١ [}  ÏM≈tƒ Ï‰≈ yèø9$#uρ $ \⇔÷6 |Ê ∩⊇∪ { )هي اخليل العادية يف سبيل اهللا تضبح، والضبح )١ 
والعاديات تضبح : نصب على املصدر، جمازه) َضْبًحا( :قوله"صوت أجوافها إذا عدت، 

 .هي اإلبل يف احلج تعدو من عرفة إىل املزدلفة ومن املزدلفة إىل مىن: وقال علي. ضبحا
]٢ [}  ÏM≈tƒ Í‘θßϑ ø9$$ sù %Znô‰s% ∩⊄∪ { )هي اخليل توري النار بـحوافرها إذا سارت )٢ 

فـي احلجـارة، يـعين والقادحات قدحا يقدحن حبوافرهن، وقال جماهد وزيد بن 
هي مكر الرجال، يعين رجال احلرب، والعرب تقول إذا أراد الرجل أن ميكر : أسلم

 .اهللا ألقدحن لك مث ألورين لكأما و: بصاحبه
]٣ [}  ÏN≡uÉó èRùQ$$ sù $ \⇔÷6 ß¹ ∩⊂∪ { )هي اخليل تغري بفرساهنا على العدو عند الصباح، )٣ ،

هي اإلبل تدفع بركباهنا يوم النحر من مجع إىل : وقال القرظي. هذا قول أكثر املفسرين
 . تصبح واإلغارة سرعة السريمىن، والسنة أال تدفع حىت

]٤ [}  tβörO r'sù Ïµ Î/ { )أي هيجن مبكان سريها كناية عن غري مذكور ألن املعىن )٤ ،
$  {مفهوم،  \è ø)tΡ ∩⊆∪ { )غبارا والنقع الغبار)٥ ،. 

]٥ [}  zôÜy™ uθ sù Ïµ Î/ $ ºèøΗ sd ∩∈∪ { )يعين : ، أي دخلن به وسط العدو، قال القرظي)٦
 .مجع مىن أقسم اهللا هبذه األشياء

                                                 
 . ١: سورة العاديات آية) ١(
 . ٢: سورة العاديات آية) ٢(
 . ٣: سورة العاديات آية) ٣(
 . ٤: سورة العاديات آية) ٤(
 . ٤: سورة العاديات آية) ٥(
 . ٥: سورة العاديات آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٦ 

]٦ [}  ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# Ïµ În/tÏ9 ×Šθ ãΖs3s9 ∩∉∪ { )لكنود : ، قال ابن عباس وجماهد وقتادة)١
الكفور، وبلسان : هو بلسان مضر وربيعة: قال الكليب. - تعاىل -فور جحود لنعم اهللا لك

وقال . هو الذي يعد املصائب وينسى النعم: وقال احلسن. العاصي: كندة وحضرموت
هو قليل اخلري، واألرض : وقال أبو عبيدة. هو الذي ال يعطي يف النائبة مع قومه: عطاء

 .الكنود اليت ال تنبت شيئا
]٧ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ 4’ n?tã y7Ï9≡sŒ Ó‰‹Íκy¶ s9 ∩∠∪ { )وإن اهللا على : ، قـال أكـثـر املفسرين)٢

اهلاء راجعة إىل اإلنسان أي إنه شاهد على نفسه : وقال ابن كيسان. كونه كنودا لشاهد
 .مبا يصنع

]٨ [}  …çµ ¯ΡÎ)uρ { )يعين االنسان )٣ ،}  Éb=ßs Ï9 Îösƒ ø:   {ال، ـب املـ، أي حل)٤( } #$
î‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∇∪ { )شديد : يقال للبخيل.  أي لبخيل، أي إنه من أجل حب املال لبخيل)٥
 .معناه وإنه حلب اخلري لقوي أى شديد احلب للخري، أي املال: وقيل. ومتشدد

]٩ [}  * Ÿξ sùr& ãΝn= ÷è tƒ { )هذا اإلنسان، )٦ ،}  #sŒÎ) uÏY÷è ç/ { )أثري وأخرج، )٧ ،}  $ tΒ ’ Îû 

Í‘θ ç7à)ø9$# ∩∪ { )٨(. 
]١٠ [}  Ÿ≅ Å_Á ãm uρ $ tΒ ’Îû Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊃∪ { )أي ميز وأبرز ما فيها من خري أو شر)٩ ،. 

                                                 
 . ٦: سورة العاديات آية) ١(
 . ٧: سورة العاديات آية) ٢(
 . ٨: سورة العاديات آية) ٣(
 . ٨: سورة العاديات آية) ٤(
 . ٨: سورة العاديات آية) ٥(
 . ٩: سورة العاديات آية) ٦(
 . ٩: سورة العاديات آية) ٧(
 . ٩: سورة العاديات آية) ٨(
 . ١٠: سورة العاديات آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٧ 

]١١ [}  ¨β Î) Νåκ®5u‘ öΝÍκÍ5 { )مجع الكناية ألن اإلنسان اسم اجلنس، )١ ،}  7‹Í×tΒ öθ tƒ 7Î6 y‚ ©9 

اهللا خبري هبم يف ذلك اليوم ويف غريه ولكن املعىن أنه : ، عالـم، قال الزجاج)٢( } ∪⊆⊆∩
 .جيازيهم على كفرهم يف ذلك اليوم

                                                 
 . ١١: سورة العاديات آية) ١(
 . ١١: سورة العاديات آية) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٨ 

 سورة القارعة) ١٠١(
 ...قوله تعاىل الْقَاِرَعةُ َما الْقَاِرَعةُ َوَما أَْدَراَك َما الْقَاِرَعةُ

] ١ [}  èπtã Í‘$ s)ø9$# ∩⊇∪ { )اسم من أمساء القيامة ألهنا تقرع القلوب بالفزع)١ ،. 
]٢ [}  $ tΒ èπ tã Í‘$s)ø9$# ∩⊄∪ { )هتويل وتعظيم)٢ ،. 
]٤ -٣ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ èπtã Í‘$ s)ø9$# ∩⊂∪ tΠöθ tƒ ãβθä3tƒ â¨$ ¨Ψ9$# Ä¸# txø9$$ Ÿ2 Ï^θèZ ÷6 yϑ ø9$# 

كغوغاء : وقال الفراء. تهافت يف النار واملبثوث املفرق، الفراش الطري اليت تراها ت)٣( } ∪⊇∩
اجلراد شبه الناس عند البعث هبا ميوج بعضهم يف بعض ويركب بعضهم بعضا من اهلول 

)öΝåκ̈Ξr  {: الـا قـكم x. ×Š# ty_ ×Å³tFΖ•Β ∩∠∪ { )٤(. 
]٥ [}  ãβθ ä3s?uρ ãΑ$ t6 Éf ø9$# Çôγ Ïèø9$$ Ÿ2 Â\θàΖyϑ ø9$# ∩∈∪ { )كالصوف املندوف)٥ ،. 
]٧ - ٦ [}  $ ¨Β r'sù ∅ tΒ ôMn= à)rO …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∉∪ { )رجحت حسناته، )٦ ،}  uθ ßγ sù ’ Îû 

7π t±ŠÏã 7πuŠÅÊ#  .ذات رضا يرضاها صاحبها: قال الزجاج. ، مرضية يف اجلنة)٧( } ∪∠∩ ‘§
]٨ [}  $ ¨Β r&uρ ôtΒ ôM ¤yz …çµ ãΖƒ Î—≡uθ tΒ ∩∇∪ { )رجحت سيئاته على حسناته)٨ ،. 
]٩ [}  …çµ •Β é'sù ×π tƒÍρ$ yδ ∩∪ { )مسكنه النار مسي املسكن أما ألن األصل يف السكون )٩ ،

وهي : إىل األمهات، واهلاوية اسم من أمساء جهنم، وهو اهلواة ال يدرك قعرها، وقال قتادة

                                                 
 . ١: ة القارعة آيةسور) ١(
 . ٢: سورة القارعة آية) ٢(
 . ٤ ، ٣: سورة القارعة اآليتان ) ٣(
 . ٧: سورة القمر آية) ٤(
 . ٥: سورة القارعة آية) ٥(
 . ٦: سورة القارعة آية) ٦(
 . ٧: سورة القارعة آية) ٧(
 . ٨: سورة القارعة آية) ٨(
 . ٩: سورة القارعة آية) ٩(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٧٩٩ 

أراد أم رأسه يعين : وقيل. هوت أمه: كلمة عربية كان الرجل إذا وقع يف أمر شديد، يقال
 .أهنم يهوون يف النار على رءوسهم، وإىل هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صاحل

]١٠ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ÷µ u‹Ïδ ∩⊇⊃∪ { )يعين اهلاوية وأصلها ما هي أدخل اهلاء فيها )١ 
 .للوقف مث فسرها

$‘î  {: فقال] ١١[ tΡ 8π uŠÏΒ% tn ∩⊇⊇∪ { )أي حارة قد انتهى حرها)٢ ،. 

                                                 
 . ١٠: سورة القارعة آية) ١(
 . ١١: سورة القارعة آية) ٢(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٠ 

 سورة التكاثر) ١٠٢(
 ...قوله تعاىل أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر َحتَّى ُزْرُتُم الَْمقَاِبَر

] ١ [}  ãΝä39yγ ø9r& ãèO% s3−G9$# ∩⊇∪ { )ال والعدد ، شغلتكم املباهات واملفاخرة بكثرة امل)١
 .عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه

]٢ [}  4 ®L ym ãΛän ö‘ ã— tÎ/$ s)yϑ ø9$# ∩⊄∪ { )حىت متم ودفنتم يف املقابر، مث رد اهللا عليهم )٢ ،
 :فقال
]٣ [}  ξ x. { )ليس األمر بالتكاثر، )٣ ،}  š’ôθ y™ tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪ { )وعيد هلم، )٤ ،

 :مث تكرره تأكيدا فقال
]٤ [}  §ΝèO ξ x. t∃ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊆∪ { )هو وعيد بعد وعيد : ، قال احلسن ومقاتل)٥

وقال . اخركم إذا نزل بكم املوتواملعىن سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتف
يعين املؤمنني وكان ) ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ( يعين الكفار،) كال سوف تعلمون( :الضحاك

 .يقرأ األوىل بالتاء والثانية بالياء
]٥ [}  ξ x. öθ s9 tβθßϑ n= ÷è s? zΝù= Ïæ ÈÉ)u‹ø9$# ∩∈∪ { )أي علما يقينا فأضاف العلم إىل اليقني )٦ ،
uθ  {: كقوله çλm; ‘,ym ÈÉ)u‹ø9$# ∩∈∪ { )حمذوف أي لو تعلمون علما يقينا ) لو( ، وجواب)٧

كنا نتحدث أن علم اليقني أن يعلم : قال قتادة. لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر
 .اهللا باعثه بعد املوتأن 

                                                 
 . ١: سورة التكاثر آية) ١(
 . ٢: سورة التكاثر آية) ٢(
 . ٣: سورة التكاثر آية) ٣(
 . ٣: سورة التكاثر آية) ٤(
 . ٤: سورة التكاثر آية) ٥(
 . ٥: سورة التكاثر آية) ٦(
 . ٩٥: سورة الواقعة آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠١ 

]٦ [}  χ ãρ utIs9 zΟŠ Ås pgø: بضم التاء من ) لََتَرُونَّ( ، قرأ ابن عامر والكسائي)١( } ∪∌∩ #$
 .بفتح التاء أي تروهنا بأبصاركم من بعد: أريته الشيء، وقرأ اآلخرون

]٧ [}  ¢ΟèO $ pκ̈Ξãρ utIs9 { )مشاهدة )٢ ،}  š ÷tã ÈÉ)u‹ø9$# ∩∠∪ { )٣(. 
]٨ [}  ¢ΟèO £è= t↔ ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Çtã ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )عن ابن مسعود رفعه قال)٤  :}  ¢ΟèO 

£è= t↔ ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Çtã ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∇∪ { )إن اهللا يسأل كل : وقال قتادة". األمن والصحة: " قال)٥
النعيم صحة األبدان واألمساع : وروي عن ابن عباس قال. ذي نعمة عما أنعم عليه

عن الصحة : ، وهو بذلك منهم، قال عكرمةواألبصار يسأل اهللا العبيد فيم استعملوها
: وقال أبو العالية.  يعين عما أنعم عليكم مبحمد: والفراغ واملال، قال حممد بن كعب

 .ختفيف الشرائع وتيسري القرآن: وقال احلسني بن الفضل. عن اإلسالم والسنن

                                                 
 . ٦: سورة التكاثر آية) ١(
 . ٧: ر آيةسورة التكاث) ٢(
 . ٧: سورة التكاثر آية) ٣(
 . ٨: سورة التكاثر آية) ٤(
 . ٨: سورة التكاثر آية) ٥(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٢ 

 سورة العصر) ١٠٣(
 ...ٍرقوله تعاىل َوالَْعْصِر ِإنَّ الِْإْنَسانَ لَِفي ُخْس

] ١ [}  ÎóÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ { )أقسم به ألن فيه عربة : قيل. والدهر: ، قال ابن عباس)١
أراد بالعصر الليل : وقال ابن كيسان. معناه ورب العصر، وكذلك يف أمثاله: وقيل. للناظر

: وقال قتادة. ىل غروهبامن بعد زوال الشمس إ: وقال احلسن. والنهار، يقال هلما العصران
 .أقسم بصالة العصر وهي الصالة الوسطى: وقال مقاتل. آخر ساعة من ساعات النهار

]٢ [}  ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ { )أراد به الكافر : ، أي خسران ونقصان، قيل)٢
 ذهاب رأس مال اإلنسان يف هالك نفسه وعمره بدليل أنه استثىن املؤمنني، واخلسران

 .باملعاصي، ومها أكرب رأس ماله
]٣ [}  ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# { )ران، ـوا يف خسـ، فإهنم ليس)٣}  

(#öθ |¹# uθ s?uρ { )أوصى بعضهم بعضا، )٤ ،}  Èd,ys ø9$$ Î/ { )بالقرآن قاله احلسن وقتادة، )٥ ،
öθ#)  {ميان والتوحيد، باإل: وقال مقاتل |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )على أداء الفرائض وإقامة )٦ ،
أراد أن اإلنسان إذا عمر يف الدنيا وهرم لفي : وروى ابن عون عن إبراهيم قال. أمر اهللا

ال املؤمنني فإهنم يكتب هلم أجورهم وحماسن أعماهلم اليت كانوا يعملوهنا يف نقص وتراجع إ
 .شباهبم وصحتهم

                                                 
 . ١: سورة العصر آية) ١(
 . ٢: سورة العصر آية) ٢(
 . ٣: سورة العصر آية) ٣(
 . ٣: سورة العصر آية) ٤(
 . ٣: سورة العصر آية) ٥(
 . ٣: سورة العصر آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٣ 

 سورة اهلمزة) ١٠٤(
 ...قوله تعاىل ويل لكل مهزة ملزة الذي مجع ماال وعدده

] ١ [}  ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ هم املشاءون بالنميمة، : ن عباس، قال اب)١( } ∪⊆∩ 9—
: وقال مقاتل. املفرقون بني األحبة، الباغون للربآء العنت، ومعنامها واحد وهو العياب

: وقال أبو العالية واحلسن. اهلمزة الذي يعيبك يف الغيب، واللمزة الذي يعيبك يف الوجه
تاهبم، واللمزة اهلمزة الذي يأكل حلوم الناس ويغ: بضده، وقال سعيد بن جبري وقتادة

اهلمزة الذي يهمز الناس بيده ويضرهبم، واللمزة الذي : وقال ابن زيد. الطعان عليهم
ومثله قال ابن . ويهمز بلسانه ويلمز بعينيه: وقال سفيان الثوري. يلمزهم بلسانه ويعيبهم

اهلمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ، واللمزة الذي يومض بعينه ويشري برأسه، : كيسان
ومها لغتان للفاعل حنو سخرة وضحكة للذي يسخر ويضحك من الناس، . يرمز حباجبهو

 .الكسر والعض على الشيء بالعنف: وأصل اهلمز
“  {: مث وصفه فقال] ٢[ Ï% ©!$# yìuΗ sd Zω$ tΒ …çν yŠ£‰tã uρ ∩⊄∪ { )أحصاه، وقال مقاتل)٢ ، :

 .أعددت الشيء وعددته إذا أمسكـته: له عتادا له، يقالاستعده وادخره وجع
]٣ [}  Ü=|¡øt s† ¨β r& ÿ…ã& s!$ tΒ …çν t$ s#÷{r& ∩⊂∪ { )يف الدنيا يظن أنه ال ميوت مع يساره)٣ ،. 
]٤ [}  ξ x. ( { )خيلده ماله،  رد عليه أن ال)٤ }  ¨β x‹t6 .⊥ãŠs9 { )ليطرحن، )٥ ،}  ’Îû 

Ïπ yϑ sÜçt ø: ، يف جهنم، واحلطمة من أمساء النار مثل سقر ولظى مسيت حطمة ألهنا )٦( } ∪⊇∩ #$
 .حتطم العظام وتكسرها

                                                 
  .١: سورة اهلمزة آية) ١(
 . ٢: سورة اهلمزة آية) ٢(
 . ٣: سورة اهلمزة آية) ٣(
 . ٤: سورة اهلمزة آية) ٤(
 . ٤: سورة اهلمزة آية) ٥(
 . ٤: سورة اهلمزة آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٤ 

]٧ -٥ [}  !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ èπyϑ sÜçt ø: $# ∩∈∪ â‘$ tΡ «!$# äο y‰s%θ ßϑø9$# ∩∉∪  ÉL ©9$# ßìÎ= ©Üs? ’ n?tã Íο y‰Ï↔ øùF{$# 

إىل القلوب، واالطالع والبلوغ التطلع مبعىن واحد، ، أي اليت بلغ أملها ووجعها )١( } ∪∠∩
أهنا تأكل كل شيء منه حىت : حيكى عن العرب مىت طلعت أرضنا أي بلغت، ومعىن اآلية

 .تنتهي إىل فؤاده، قاله القرظي والكليب
]٨ [}  $ pκ̈ΞÎ) ΝÍκö n= tã ×ο y‰|¹ ÷σ•Β ∩∇∪ { )قة، مطبقة مغل)٢. 
]٩ [}  ’Îû 7‰uΗ xå ¥ο yŠ£‰yϑ •Β ∩∪ { )أدخلهم يف عمد فمدت عليهم : ، قال ابن عباس)٣

بلغنا أهنا عمد : بعماد، ويف أعناقهم السالسل سدت عليهم هبا األبواب، وقال قتادة
النار، أي أهنا مطبقة هي أوتاد األطباق اليت تطبق على أهل : وقيل. يعذبون هبا يف النار

أطبقت األبواب : بالباء، قال مقاتل) بعمد( عليهم بأوتاد ممددة وهي يف قراءة عبد اهللا
عليهم مث سدت بأوتاد من حديد من نار حىت يرجع عليهم غمها وحرها فال يفتف عليهم 
باب وال يدخل عليهم ريح، واملمددة من صفة العمد، أي مطولة فتكون أرسخ من 

 .القصرية

                                                 
 . ٧ : ٥سورة اهلمزة اآليات من ) ١(
 . ٨: سورة اهلمزة آية) ٢(
 . ٩: سورة اهلمزة آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٥ 

 سورة الفيل) ١٠٥(
 ...قوله تعاىل أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبأَْصَحاِب الِْفيِل

] ١ [}  óΟs9r& ts? y#ø‹x. Ÿ≅ yè sù y7 •/u‘ É=≈ pt õ¾r'Î/ È≅‹Ïø9$# ∩⊇∪ { )أبرهة بالعننص بن الصياح )١ 
 ".ا هدم الكعبةوأتباعه الذين قصدو

]٢ [}  óΟs9r& ö≅yè øgs† ö/èφy‰øŠx. ’Îû 9≅‹Î= ôÒ s? ∩⊄∪ { )كيدهم يعين مكرهم وسعيم يف )٢ ،
، ضلل كيدهم حىت مل يصلوا إىل الكعبة، وإىل ايف تضليل عما أرادو: وقوله. ختريب الكعبة

 .يف بطالن:  يف خسارة وقيل:وقال مقاتل. ما أرادوه بكيدهم
]٣ [}  Ÿ≅y™ ö‘ r&uρ öΝÍκö n= tã #·ösÛ Ÿ≅‹ Î/$ t/r& ∩⊂∪ { )وقيل. ، كثرية متفرقة يتبع بعضها بعضا)٣ :

جاءت اخليل أبابيل . أبابيل مجاعات يف تفرقة، يقال: قال أبو عبيدة. أقاطيع كاإلبل املؤبلة
كانت طريا هلا خراطيم كخراطيم الطري وأكف كأكف : قال ابن عباس. هنا وههنامن ه

هلا أنياب كأنياب : قال الربيع. هلا رؤوس كرؤوس السباع: وقال عكرمة. الكالب
طري سود جاءت من قبل : وقال قتادة. خضر هلا مناقري صفر: وقال سعيد بن جبري. السباع

جار حجران يف رجليه وحجر يف منقاره ال تصيب البحر فوجا فوجا مع كل طائر ثالثة أح
 .شيثا إال هشمته

]٤ [}  ΝÎγ‹ ÏΒ ös? ;ο u‘$ y∨Ït ¿2 ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪ { )قال ابن مسعود صاحت الطري ورمتهم )٤ ،
لى رجل إال باحلجارة فبعث اهللا رحيا فضربت احلجارة فزادهتا شدة فما وقع منها حجر ع

 .خرج من اجلانب اآلخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره
]٥ [}  öΝßγ n= yè pgm 7#óÁ yèx. ¥Αθ à2 ù'̈Β ∩∈∪ { )كزرع وتني أكلته الدواب فراثته فيبس )١ ،

ق العصف ور: قال جماهد. وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصاهلم بتفرق أجزاء الروث
                                                 

 . ١: سورة الفيل آية) ١(
 . ٢: سورة الفيل آية) ٢(
 . ٣: سورة الفيل آية) ٣(
 . ٤: سورة الفيل آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٦ 

وقال ابن . كاحلب إذا أكل فصار أجوف: وقال عكرمة. هو التنب: وقال قتادة. احلنطة
 .هو القشر اخلارج الذي يكون على حب احلنطة كهيئة الغالف له: عباس

                                                                                                                                            
 . ٥: سورة الفيل آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٧ 

 سورة قريش )١٠٦(
 ...قوله تعاىل ِلِإيلَاِف قَُرْيٍش ِإيلَاِفِهْم ِرْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف

] ١ [}  É#≈ n=ƒ \} C·÷ƒ tè% ∩⊇∪ { )وهذه السورة واحدة ال . "  عد بعضهم سورة الفيل)١
≈#É  {الالم يف : فصل بينهما وقالوا n=ƒ\} { )تتعلق بالسورة اليت قبلها، وذلك أن اهللا )٢ - 

≈#É  {: صنع باحلبشة، وقال ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما -تعاىل  n=ƒ \} C·÷ƒ tè% 

املعىن جعلهم كعصف مأكول إليالف قريش، أي هلك :  وقال الزجاج)٣( } ∪⊆∩
ألفوا ذلك : وقال جماهد. أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف

مة على أهنما سورتان، واختلفوا يف العلة اجلالبة والعا. فال يشق عليهم يف الشتاء والصيف
اعجبوا : هي الم التعجب، يقول: قال الكسائي واألخفش) إليالف( :لالم يف قوله

هي : وقال الزجاج. إليالف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب البيت
. شتاء والصيففليعبدوا رب هذا البيت إليالفهم رحلة ال: مردودة إىل ما بعدها تقديره

لنعميت على قريش، وقريش هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده : وقال ابن عيينة
 .النضر فهو قرشي، ومن مل يلده النضر فليس بقرشي

öΝÎγ  {: - تعاىل -قوله ] ٢[ Ï≈ s9Î) { )بدل من اإليالف األول، )٤ ،}  s' s#ôm Í‘ Ï!$ tG Ïe±9$# 

É#ø‹¢Á9$#uρ ∩⊄∪ { )٥( ،}  s' s#ôm Í‘ { )نصب على املصدر، أي ارحتاهلم رحلة الشتاء )٦ 
اليمن ألهنا أدفأ، والصيف، كانت هلم رحلتان يف كل عام للتجارة إحدامها يف الشتاء إىل 

وكان احلرم واديا جدبا ال زرع فيه وال ضرع، وكانت . واألخرى يف الصيف إىل الشام

                                                 
 . ١: سورة قريش آية) ١(
 . ١: سورة قريش آية) ٢(
 . ١: سورة قريش آية) ٣(
 . ٢: سورة قريش آية) ٤(
 . ٢: سورة قريش آية) ٥(
 . ٢: سورة قريش آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٨ 

قريش : قريش تعيش بتجارهتم ورحلتهم، وكان ال يتعرض هلم أحد بسوء، كانوا يقولون
سكان حرم اهللا ووالة بيته، فلوال الرحلتان مل يكن هلم مقام مبكة وأمرهم اهللا بعبادة رب 

 :يت فقالالب
]٣ [}  (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹ù= sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏMø t7ø9$# ∩⊂∪ { )أي الكعبة)١ ،. 
]٤ [}  ü” Ï% ©!$# Οßγ yϑ yè ôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ { )ة، ـل املرية إىل مكـ أي من بعد جوع حبم)٢

}  Νßγ oΨtΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz ∩⊆∪ { )باحلرم وكوهنم من أهل مكة حىت مل يتعرض هلم يف )٣ ،
 .رحلتهم

                                                 
 . ٣: سورة قريش آية) ١(
 . ٤: سورة قريش آية) ٢(
 . ٤: سورة قريش آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٠٩ 

 سورة املاعون) ١٠٧(
 ...قوله تعاىل أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب ِبالدِّين فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَم

] ١ [}  |M÷ƒ uu‘ r& “ Ï%©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ É Ïe$! $$ Î/ ∩⊇∪ { )أي باجلزاء واحلساب)١ ،. 
]٢ [}  š Ï9≡x‹sù ” Ï% ©!$# ‘í ß‰tƒ zΟŠ ÏKuŠø9$# ∩⊄∪ { )يقهره ويدفعه عن حقه، والدع)٢ ، :
 .العنف واجلفوةالدفع ب
]٣ [}  Ÿω uρ Ù çt s† 4’ n?tã ÏΘ$ yè sÛ ÈÅ3ó¡Ïϑ ø9$# ∩⊂∪ { )ال يطعمه وال يأمر بإطعامه ألنه )٣ ،

 .يكذب باجلزاء
]٥ - ٤ [}  ×≅ ÷ƒ uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï% ©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )سئل )٤ ،

 قال ابن )٥( "إضاعة الوقت : "، قال)الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتِهْم َساُهونَ(  عن رسول اهللا
 .اهم املنافقون يتركون الصالة إذا غابوا عن الناس، ويصلوهنا يف العالنية إذا حضرو: عباس
t  {: - تعاىل -لقوله ] ٦[ Ï% ©!$# öΝèδ šχρ â!#tãƒ ∩∉∪ { )وقال يف وصف املنافقني)٦ ، :

}  #sŒÎ)uρ (#þθãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’n<$ |¡ä. tβρâ!#tãƒ }¨$ ¨Ζ9$# { )ساه عنها ال يبايل : ، وقال قتادة)٧
وقال . ال يرجون هلا ثوابا إن صلوا وال خيافون عقابا إن تركوا: قيل. صلى أم مل يصل

هو الذي إن صالها صالها رياء، وإن : وقال احلسن. غافلون عنها يتهاونون هبا: جماهد
 .ال يصلوهنا ملواقيتها وال يتمون ركوعها وسجودها: ليةوقال أبو العا. فاتته مل يندم

                                                 
 . ١: سورة املاعون آية) ١(
 . ٢: سورة املاعون آية) ٢(
 . ٣: سورة املاعون آية) ٣(
 . ٥ ، ٤: سورة املاعون اآليتان ) ٤(
( والطربي  ) ١/٣٣٦( مرفوعا وموقوفا، وأبو يعلى يف املسند موقوفا  ) ٢/٢١٤( أخرجه البيهقي يف السنن ) ٥(

  ). ٢/٢٤٦( يف شرح السنة واملصنف  ) ٣٠/٣١١
 . ٦: سورة املاعون آية) ٦(
 . ١٤٢: سورة النساء آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٠ 

]٧ [}  tβθ ãè uΖôϑ tƒ uρ tβθ ãã$yϑ ø9$# ∩∠∪ { )روي عن علي)١ ، وقال . هي الزكاة:  أنه قال
املاعون : وقال جماهد. املاعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك: عبد اهللا بن مسعود

املاعون ما ال : وقيل. أعالها الزكاة املعروفة، وأدناها عارية املتاع: وقال عكرمة. يةالعار
 .حيل منعه مثل املاء وامللح والنار

                                                 
 . ٧: سورة املاعون آية) ١(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١١ 

 سورة الكوثر) ١٠٨(
 ...قوله تعاىل ِإنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر

] ١ [}  !$ ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪ { )الكوثر اخلري الكثري :  عن ابن عباس قال)١
إن أناسا يزعمون أنه هنر يف : قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبري. الذي أعطاه اهللا إياه
هو : قال احلسن. النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهللا إياه: اجلنة؟ فقال سعيد

  أنه هنر يف اجلنة أعطاه اهللا رسول اهللا: عروفوامل. النبوة والكتاب: قال عكرمة. القرآن
 .كما جاء يف احلديث

≅ }  Èe قوله] ٢[ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )إن أناسا كانوا : ، قال حممد بن كعب)٢
وقال عكرمة .   أن يصلي وينحر هللا يصلون لغري اهللا وينحرون لغري اهللا، فأمر اهللا نبيه

وقال سعيد بن جبري . فصل لربك صالة العيد يوم النحر واحنر نسكك: وعطاء وقتادة
 .فصل الصلوات املفروضة جبمع، واحنر البدن مبىن: وجماهد
χ  {: - تعاىل -قوله ] ٣[ Î) š t∞ÏΡ$ x© { )عدوك ومبغضك، )٣ ،}  uθ èδ çtIö/F{$# 

 .، هو األقل األذل املنقطع دابره)٤( } ∪⊃∩

                                                 
 . ١: سورة الكوثر آية) ١(
 . ٢: سورة الكوثر آية) ٢(
 . ٣: سورة الكوثر آية) ٣(
 . ٣: سورة الكوثر آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٢ 

 سورة الكافرون) ١٠٩(
 ...قوله تعاىل قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ لَا أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ

] ٢ - ١ [}  ö≅è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ Iω ß‰ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊄∪ { )يف احلال)١ ،. 
]٥ - ٣ [}  Iω uρ óΟçFΡr& tβρ ß‰Î7≈tã !$ tΒ ß‰ç7ôã r& ∩⊂∪ { )يف احلال، )٢ ،}  Iω uρ O$ tΡr& Ó‰Î/% tæ $ ¨Β 

÷Λ–n‰t6 tã ∩⊆∪ { )يف االستقبال )٣ ،}  Iω uρ óΟçFΡr& tβρß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç6ôã r& ∩∈∪ { )يف االستقبال، )٤ ،
إن سرك أن ندخل يف : وهذا خطاب ملن سبق يف علم اهللا أهنم ال يؤمنون، وذلك أهنم قالوا

 .دينك عاما فادخل يف ديننا عاما، فرتلت هذه السورة
]٦ [}  ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒ ÏŠ { )يف الشرك، )٥ ،}  u’Í< uρ È ÏŠ ∩∉∪ { )اإلسالم)٦ . 

                                                 
 . ٢ ، ١: سورة الكافرون اآليتان ) ١(
 . ٣: ن آيةسورة الكافرو) ٢(
 . ٤: سورة الكافرون آية) ٣(
 . ٥: سورة الكافرون آية) ٤(
 . ٦: سورة الكافرون آية) ٥(
 . ٦: سورة الكافرون آية) ٦(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٣ 

 سورة النصر )١١٠(
 ...ِه َوالْفَْتُحقوله تعاىل ِإذَا َجاَء َنْصُر اللَّ

] ١ [}  #sŒÎ) u!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪ { )يا حممد على من عاداك وهم قريش، )١ 
 .والفتح فتح مكة

]٢ [}  |M ÷ƒ r&u‘ uρ }¨$ ¨Ψ9$# šχθ è=ä{ô‰tƒ ’Îû Çƒ ÏŠ «!$# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ { )زمرا وأرساال القبيلة )٢ ،
 مكة على رسوله قالت  ملا فتح اهللا: قال احلسن. بأسرها والقوم بأمجعهم من غري قتال

إذا ظفر حممد بأهل احلرم، وقد كان اهللا أجارهم من أصحاب : العرب بعضها البعض
ن يف دين اهللا أفواجا بعد أن كانوا يدخلون الفيل، فليس لكم به يدان، فكانوا يدخلو

 .واحدا واحدا، واثنني اثنني
]٣ [}  ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7În/u‘ çν öÏøó tG ó™$#uρ 4 …çµ̄ΡÎ) tβ%Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ { )فإنك حينئذ الحق )٣ ،

: قال احلسن.  أنه نعيت إليه نفسه هذه السورة علم النيبملا نزلت : به، قال ابن عباس
قال . أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة يف العمل الصاحل

 . بعد نزول هذه السورة سبعني يوما عاش النيب: قتادة ومقاتل

                                                 
 . ١: سورة النصر آية) ١(
 . ٢: سورة النصر آية) ٢(
 . ٣: سورة النصر آية) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٤ 

 سورة املسد )١١١(
 ...قوله تعاىل تبت يدا أيب هلب وتب

] ١ [}  ôM ¬7s? { )أي خابت وخسرت )١ }  !#y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ { )أي هو، )٢ 
: وقيل. أخرب عن يديه واملراد به نفسه على عادة العرب يف التعبري ببعض الشيء عن كله

: املراد به ماله وملكه، يقال: وقيل. يد الدهر ويد الرزايا والباليا: اليد صلة، كما يقال
وأبو هلب هو ابن عبد . فالن قليل ذات اليد، يعنون به املال والثياب واخلسار واهلالك

: قال الفراء. وقد تب:  وامسه عبد العزى وتب أبو هلب، وقرأ عبد اهللا املطلب عم النيب
 .أهلكه اهللا، وقد فعل: يقالاألول دعاء، والثاين خرب، كما 

]٢ [}  !$ tΒ 4 o_ øî r& çµ ÷Ψ tã …ã& è!$ tΒ { )أي شيء عنه ماله، أي ما يدفع :  أي ما يغين، وقيل)٣
$  {عنه عذاب اهللا ما مجع من املال؟ وكان صاحب مواش  tΒ uρ |=|¡Ÿ2 ∩⊄∪ { )قيل)٤  :

أطيب ما يأكل أحدكم  {: يعين ولده ألن ولد اإلنسان من كسبه كما جاء يف احلديث
 .)٦( .)٥( } من كسبه، وأن ولده من كسبه

n?óÁ’4  {: مث وعده بالنار فقال] ٣[ u‹y™ #Y‘$ tΡ |N# sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ { )أي نارا تلتهب عليه)٧ ،. 

                                                 
 . ١: سورة املسد آية) ١(
 . ١: سورة املسد آية) ٢(
 . ٢: ةسورة املسد آي) ٣(
 . ٢: سورة املسد آية) ٤(
،ابن ماجه التجارات )٣٥٢٨(،أبو داود البيوع )٤٤٥٢(،النسائي البيوع )١٣٥٨(الترمذي األحكام ) ٥(

 ). ٢٥٣٧(،الدارمي البيوع )٦/١٢٧(،أمحد )٢١٣٧(
، والترمذي يف  )٥/١٨٢( حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة أخرجه أبو داود يف اإلجارات ) ٦(

( ، وابن ماجه يف التجارات برقم  )٧/٢٤١( حديث حسن، والنسائي يف البيوع : ، وقال )٤/٥٩٢( ألحكام ا
 .  من موارد الظمآن٢٦٨، وصححه ابن حبان ص  )٢/٢٤٧( ، والدارمي يف البيوع  )٢/٧٦٨ -٢٢٩٠

 . ٣: سورة املسد آية) ٧(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٥ 

]٤ [}  …çµ è?r&tøΒ $#uρ { )أم مجيل بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان )١ ،}  s' s!$ £ϑ ym 

É=sÜys ø9$# ∩⊆∪ { )كانت حتمل الشوك والعضاه فتطرحه يف طريق : ، قال زيد والضحاك)٢
وقال قتادة وجماهد .  وأصحابه لتعقرهم، وهي رواية عطية عن ابن عباس رسول اهللا
كانت متشي بالنميمة وتنقل احلديث فتلقي العداوة بني الناس، وتوقد نارها كما . والسدي

 .لى فالن إذا كان يغري بهفالن حيطب ع: توقد النار احلطب، يقال
]٥ [}  ’Îû $ yδ Ï‰‹Å_ { )يف عنقها، ومجعه أجياد، )٣ ،}  ×≅ ö7ym ÏiΒ ¤‰|¡¨Β ∩∈∪ { )٤( ،

ون ذراعا سلسلة من حديد ذرعها سبع: واختلفوا فيه قال ابن عباس وعروة بن الزبري
تدخل يف فيها وخترج من دبرها، ويكون سائرها يف عنقها وأصله من املسد وهو الفتل، 
واملسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان، يعين السلسلة اليت يف عنقها ففتلت من احلديد 

حبل من : قال ابن زيد. من مسد أي من حديد: وروى األعمش عن جماهد. فتال حمكما
كانت : وقال احلسن. قالدة من ودع: ل له مسد، قال قتادةشجر ينبت باليمن يقا

 .خرزات يف عنقها

                                                 
 . ٤: سورة املسد آية) ١(
 . ٤: سورة املسد آية) ٢(
 . ٥: ة املسد آيةسور) ٣(
 . ٥: سورة املسد آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٦ 

 سورة اإلخالص )١١٢(
 ...قوله تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد

] ١ [}  ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ { )ملشركني ، روى أبو العالية عن أيب بن كعب أن ا)١
) قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد(  هذه السورة- تعاىل - انسب لنا ربك فأنزل اهللا  قالوا لرسول اهللا

 .أي واحد، وال فرق بني الواحد واألحد
]٢ [}  ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ { )قال ابن عباس وجماهد واحلسن وسعيد بن جبري)٢ ، :

. وقيل تفسريه ما بعده. الذي ال يأكل وال يشرب: قال الشعيب. جوف لهالصمد الذي ال 
الصمد الذي مل يلد ومل يولد، ألن من يولد : روى أبو العالية عن أيب بن كعب، قال

هو السيد الذي قد انتهى : قال أبو وائل شقيق بن سلمة. سيموت ومن يرث يورث منه
وعن . كمل يف مجيع أنواع السؤددهو السيد الذي قد : وعن ابن عباس قال. سؤدده

هو السيد املقصود يف : وقيل. هو الكامل يف مجيع صفاته وأفعاله: سعيد بن جبري أيضا
الصمد الذي ليس فوقه : وقال عكرمة. الصمد الباقي بعد فناء خلقه: وقال قتادة. احلوائج
 . عيب فيهالذي ال: قال مقاتل بن حيان. الذي ال تعتريه اآلفات: وقال الربيع. أحد

]٤ - ٣ [}  öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )قرأ محزة )٣ ،
 مهز، ساكنة الفاء مهموزا، وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غري) كُفًُوا( وإمساعيل

املثل أي هو أحد، : وقرأ اآلخرون بضم الفاء مهموزا، وكلها لغات صحيحة، ومعناه
قال : قال مقاتل. مل يكن له أحد كفوا أي مثال: هو على التقدمي والتأخري جمازه: وقيل

املسيح : عزيز ابن اهللا، وقالت النصارى: املالئكة بنات اهللا، وقالت اليهود: مشركو العرب
 .كذهبم اهللا ونفى عن ذاته الوالدة واملثلابن اهللا، فأ

                                                 
 . ١: سورة اإلخالص آية) ١(
 . ٢: سورة اإلخالص آية) ٢(
 . ٤ ، ٣: سورة اإلخالص اآليتان ) ٣(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٧ 

 سورة الفلق) ١١٣(
 ...قوله تعاىل قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ الْفَلَِق ِمْن َشرِّ َما َخلََق

] ١ [}  ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ { )أراد بالفلق الصبح، وهو قول أكثر )١ ،
وقال . واد يف جهنم: وقال الكليب. أنه سجن يف جهنم:  وروي عن ابن عباساملفسرين،
 .يعين اخللق، واألول هو املعروف: الضحاك

]٣ - ٢ [}  ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ ÎhŸ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |=s% uρ ∩⊂∪ { )املراد به القمر إذا )٢ 
: وقال ابن عباس. وقب أي دخل يف اخلسوف أو أخذ يف الغيبوبة وأظلم: خسف واسود

الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من املشرق ودخل يف كل شيء وأظلم، والغسق الظلمة، 
الليل إذا أقبل ودخل، : يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، وهو قول احلسن وجماهد، يعين

يعين ظلمة الليل إذا : الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس قال مقاتل: وقوبوال
 .مسي الليل غاسقا ألنه أبرد من النهار، والغسق الربد: وقيل. دخل سواده يف ضوء النهار

]٤ [}  ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈ sV≈¤¨Ζ9$# † Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪ { )يعين السواحر الاليت ينفثن يف عقد )٣ ،
 . هن بنات لبيد بن األعصم سحرن النيب: قال أبو عبيدة. اخليط حني يرقني عليها

]٥ [}  ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪ { )يعين اليهود فإهنم كانوا حيسدون )٤ ،
 . النيب

                                                 
 . ١: سورة الفلق آية) ١(
 . ٣ ، ٢: سورة الفلق اآليتان ) ٢(
 . ٤: سورة الفلق آية) ٣(
 . ٥: سورة الفلق آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٨ 

 لناسسورة ا) ١١٤(
 ...قوله تعاىل قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ النَّاس َمِلِك النَّاِس

] ٤ -١ [} ö≅ è% èŒθãã r& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìhx© 

Ä¨# uθ ó™ uθø9$# Ä¨$ ¨Ψsƒ ø: يعين : ، يعين الشيطان يكون مصدرا وامسا، قال الزجاج)١( } ∪⊇∩ #$
لوسواس، اخلناس الرجاع، وهو الشيطان جامث على قلب اإلنسان، فإذا ذكر الشيطان ذا ا

اخلناس له خرطوم كخرطوم الكلب يف صدر اإلنسان : قال. اهللا خنس وإذا غفل وسوس
رأسه كرأس احلية واضع رأسه على مثرة القلب مينيه : ويقال. فإذا ذكر العبد ربه خنس

 .رجع فوضع رأسهوحيدثه، فإذا ذكر اهللا خنس وإذا مل يذكر 
“ {فذلك ] ٥[ Ï% ©!$# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ { )بالكالم اخلفي الذي )٢ ،

 .يصل مفهومه إىل القلب من غري مساع
]٦ [} zÏΒ Ïπ̈Ψ Éfø9$# Ä¨$̈Ψ9$#uρ ∩∉∪ { )يعين يدخل يف اجلين كما يدخل يف اإلنسي، )٣ ،

ِفي ُصُدوِر النَّاِس أراد بالناس ما :  وقولهويوسوس اجلين كما يوسوس اإلنسي، قاله الكليب،
%çµ̄Ρr&uρ tβ…  {: ذكر من بعد وهو اجلنة والناس، فسمى اجلن ناسا كما مساهم رجاال، فقال x. 

×Α% y Í̀‘ zÏiΒ Ä§ΡM}$# tβρèŒθ ãè tƒ 5Α% y Ì̀Î/ zÏiΒ ÇdÅgø: واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا . )٤( } #$
لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك 

وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما إىل يوم الدين، . أنت الوهاب
 .واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 . ٤ : ١ن سورة الناس اآليات م) ١(
 . ٥: سورة الناس آية) ٢(
 . ٦: سورة الناس آية) ٣(
 . ٦: سورة اجلن آية) ٤(



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨١٩ 

 

 فهرس اآليات
 ٢٠٨٥.....................أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئا

 ٢١٦٢, ٢١٦١...................................أأختذناهم سخريا أم زاغت عنهم األبصار
 ٢٧٠٠.................................................................أئذا كنا عظاما خنرة

 ٢٣٨٥, ١٦٢١.....................................أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
 ٢١٠٨..............................................أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون
 ٢١١٦...............................................أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملدينون

 ٢٥٢٤, ٢٥٢٣..........أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات فإذ مل تفعلوا وتاب اهللا
 ٢١٢١..........................................................أئفكا آهلة دون اهللا تريدون

 ٢٤٥٢.........................................أؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
 ٢٥٩٥..............................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

 ٢٧٠٣, ٢١٠٧............................................أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
 ٢٤٩١................................................أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون
 ٢٤٩٢..................................................أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون

 ٢٤٨٩........................................................أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون
 ٢٤٩٠.......................................................أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون

 ٢١٤٢...............وقوا عذابأؤنزل عليه الذكر من بيننا بل هم يف شك من ذكري بل ملا يذ
 ١٨٥٢.........................أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم جتهلون

 ١٩٢٠.....................أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون يف ناديكم املنكر فما
 ٢١٣٤..........................................................أاصطفى البنات على البنني

 ٢٠٣٣.........................أافترى على اهللا كذبا أم به جنة بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف
 ٢٧٠٠....................................................................أبصارها خاشعة



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٠ 

 ٧٧٤..............................................أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني
 ٧٧٢............................أبلغكم رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون

 ١٨١٤..........................................................أتأتون الذكران من العاملني
 ٥١......................أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

 ١٨٠٩..........................................................أتبنون بكل ريع آية تعبثون
 ١٨١١.........................................................آمننيأتتركون يف ما هاهنا 

 ٢١٢٨.................................................أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني
 ٢٤١٢.......................................................أتواصوا به بل هم قوم طاغون

, ١٤٦٣, ١٤٦٢.......آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حىت إذا
٢٦٧٧, ١٦٧٨ 

 ١٢٩٣, ١٢٩٢......................أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون
 ١٠٣٩...............................وقد كنتم به تستعجلونأمث إذا ما وقع آمنتم به آآلن 

 ٢٢٠٣, ٢١٤١, ٢١٠٤.......................أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب
 ٢٢٧٤, ٩٣٠, ٩٢٩, ٩٢٨أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم

 ١٩١٠.................................أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون
 ٦٠٢.................لسيارة وحرم عليكم صيد الربأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ول

 ١٦٠, ١٥٩, ١٥٨.....أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
 ٢٦٨٨.......................................................................وأمواتا أحياء 

 ٢٤٠٢.....................................آخذين ما آتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني
 ٢٧٠٤..........................................................أخرج منها ماءها ومرعاها
 ٢١٣٠, ١٦٠٢, ١٣٤..........................................إذ أبق إىل الفلك املشحون

 ٢٠٨٣, ٢٠٨٢.................لنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكمإذ أرس
 ٨٩٤, ٨٩٣, ٨٩٢.إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو
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٢٨٢١ 

 ١٥٢٣.........................................................إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى
 ١٤١٠......................إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا

 ٥٨٣.............................................أعناقهم والسالسل يسحبونإذ األغالل يف 
 ٢٧٦٠...................................................................إذ انبعث أشقاها

 ٦٧٧, ١٣٧...................إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم
 ٨٦٥, ٣٤٩................إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني

 ٣٦٧, ٣٦٦ ,٣٦٥...إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم يف أخراكم فأثابكم
 ٣٥٠, ٣٤٩................إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة

 ١٧٠٩, ١٧٠٨.........إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه
 ١٥٢٥, ١٥٢٤إذ متشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إىل أمك كي تقر

 ٢١٢١, ٦٦٦.....................................................إذ جاء ربه بقلب سليم
 ٢٢٣٢....................إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا قالوا

 ١٩٩٠, ١٨٧إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب
 ٢٣٦٩, ٢٣٦٨................إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية فأنزل اهللا

 ٢١٤٩, ٢١٤٨........وا ال ختف خصمان بغى بعضنا علىإذ دخلوا على داود ففزع منهم قال
 ١٢٧٨..............................إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال إنا منكم وجلون

 ٢٤٠٥....................................إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم قوم منكرون
 ١٥١٥...................إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس

 ٢١٥٣...............................................إذ عرض عليه بالعشي الصافنات اجلياد
 ٦١٥....................... قال احلواريون ياعيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك أن يرتل عليناإذ

 ٣١٠, ٣٠٩............إذ قال اهللا ياعيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا
 ٦١٤, ٦١٣, ٦١٢....إذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك

 ٢١٦٣.........................................إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من طني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٢ 

 ١٧٩٩........................................................إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون
 ١٥٨٧...............................إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون

 ٢١٢١......................................................إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون
 ١٤٩٠....................إذ قال ألبيه ياأبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا

 ٢١٢٨..............................................................إذ قال لقومه أال تتقون
 ٢٢٨٢, ٥٦٦, ١١٢..........................أسلمت لرب العاملنيإذ قال له ربه أسلم قال 

 ١٨١١.................................................إذ قال هلم أخوهم صاحل أال تتقون
 ١٨٠٦..................................................إذ قال هلم أخوهم نوح أال تتقون
 ١٨٠٨....................................................إذ قال هلم أخوهم هود أال تتقون

 ١٨١٦.........................................................إذ قال هلم شعيب أال تتقون
 ١٨٢٩, ١٨٢٨...إذ قال موسى ألهله إين آنست نارا سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب

 ١١٩٦, ١١٣٢...يوسف ألبيه ياأبت إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمرإذ قال 
 ٣٠٢.......................إذ قالت املالئكة يامرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى
 ٢٩٢.....................إذ قالت امرأة عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين

 ١١٣٦, ١١٣٥............ا لفيإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة إن أبان
 ٢٧٠١....................................................إذ ناداه ربه بالوادي املقدس طوى

 ١٤٧١, ٧٦٧......................................................إذ نادى ربه نداء خفيا
 ٢١٢٩...............................................................إذ جنيناه وأهله أمجعني

 ١٨٠٤............................................................إذ نسويكم برب العاملني
 ٢٧٣٣...................................................................إذ هم عليها قعود

 ٣٤٨..................إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
 ٢٣٨٩........................................عن اليمني وعن الشمال قعيدإذ يتلقى املتلقيان 

 ٨٩٤....................إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم
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٢٨٢٣ 

 ٢٤٣٣..........................................................إذ يغشى السدرة ما يغشى
, ٨٦٧, ٨٦٦, ٨٦٥.....إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

١٧٧١ 
 ٨٩٩....................ء دينهم ومن يتوكلإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض غر هؤال

 ٨٦٨, ٨٦٧, ٤٠٥..........إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف
 ٢٥٩٣..............................................إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهي تفور

 ٢٧٢٧..................................................................إذا السماء انشقت
 ٢٧١٧, ١٥٠٩.....................................................إذا السماء انفطرت
 ٢٧١٤, ٢٧١٢.......................................................إذا الشمس كورت

 ٢٧٢١, ٢٦٠٣......................................لنيإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األو
 ٢٨٠٠.............................................................إذا جاء نصر اهللا والفتح

 ٢٥٦٤...................إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله
 ١٧٥٥, ١٣٩٩........................إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا

 ٢٤٧٨..............................................................إذا رجت األرض رجا
 ٢٧٨٠............................................................إذا زلزلت األرض زلزاهلا

 ١٣٨٨......................مات مث ال جتد لك علينا نصرياإذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف امل
 ٢٦٢٦...............................................................إذا مسه الشر جزوعا
 ٢٤٧٨...................................................................إذا وقعت الواقعة

 ٢١١٧......................................................أذلك خري نزال أم شجرة الزقوم
 ١٦٤١, ١٦٤٠...................أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير

 ٢٧٧٢..........................................................أرأيت إن كان على اهلدى
 ٢٧٧٢..............................................................أرأيت إن كذب وتوىل

 ٢٧٩٦..........................................................أرأيت الذي يكذب بالدين
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٢٨٢٤ 

 ٢٧٧٢..................................................................أرأيت الذي ينهى
 ١٧٦٨.....................................أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال

 ١١٣٨..........................................أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حلافظون
 ٢٧٤٩....................................................................إرم ذات العماد
 ٢٤٤٣, ٢٢٠٥.............................................................أزفت اآلزفة

 ٢٢١٢..................أسباب السماوات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا وكذلك زين
, ٢٥٧٨, ٢٠٩وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنأسكنوهن من حيث سكنتم من 

٢٥٧٩ 
 ١٤٨٨..........................أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني

 ١٩٩٥, ١٩٩٤......أشحة عليكم فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي
 ١٧٦١.......................................أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقرا وأحسن مقيال

 ١٥٠٦..............................................ذ عند الرمحن عهداأطلع الغيب أم اخت
 ٩٧٨.....................أعد اهللا هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ذلك الفوز

 ٢٥٢٥....................................أعد اهللا هلم عذابا شديدا إهنم ساء ما كانوا يعملون
 ٢٥٨١..........................أعد اهللا هلم عذابا شديدا فاتقوا اهللا ياأويل األلباب الذين آمنوا

 ٢٤٣٩..........................................................أعنده علم الغيب فهو يرى
 ١٥٩١........................................بدون من دون اهللا أفال تعقلونأف لكم وملا تع

 ٢٢٧٨, ١٣٦٩............أفأصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثا إنكم لتقولون قوال
 ٧٨٨.................................أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون

 ١٣٠٩................أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا هبم األرض أو يأتيهم العذاب
 ١٣٨٥, ١٣٨٤.........ب الرب أو يرسل عليكم حاصبا مث ال جتدواأفأمنتم أن خيسف بكم جان

 ١٢٠٠..............أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا أو تأتيهم الساعة بغتة وهم
 ٧٨٩.............................أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون
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٢٨٢٥ 

 ٢٢٨٧...........................أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني
 ٢١٣٧ ,١٨٢٠.......................................................أفبعذابنا يستعجلون

 ٢٤٩٤.........................................................أفبهذا احلديث أنتم مدهنون
 ٧٤.......................أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث

 ٢٤٣٢..............................................................أفتمارونه على ما يرى
 ١٤٦٥................أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء إنا أعتدنا جهنم

 ١٦٩٨.....................................أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون
 ٥٧٣...........................اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنونأفحكم 

 ١٨٢٠............................................................أفرأيت إن متعناهم سنني
 ٢٤٣٨..................................................................أفرأيت الذي توىل

 ١٥٠٥.................................أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا
 ٢٣١٧, ٢٣١٦..........أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه

 ٢٤٣٤...............................................................أفرأيتم الالت والعزى
 ٢٤٩١...........................................................أفرأيتم املاء الذي تشربون
 ٢٤٩٢.............................................................أفرأيتم النار اليت تورون

 ٢٤٩٠...................................................................أفرأيتم ما حترثون
 ٢٤٨٨.....................................................................أفرأيتم ما متنون

 ٢٤١٨.......................................................أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون
 ٢٣٨٨....................................أفعيينا باخللق األول بل هم يف لبس من خلق جديد

 ٦٩٣ ,٦٩٢..............أفغري اهللا أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال والذين
 ٥٦٦, ٣٢٨, ٣٢٧.....أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها

 ٢١٣٤.......................................................................أفال تذكرون
 ٢٣٥٠.............................................أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٦ 

 ١٤٠٧, ٤٦٧..............أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا
 ٥٨٩........................................فور رحيمأفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غ

 ١٥٤٥.............................أفال يرون أال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا
 ٢٧٨٣.......................................................أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور

 ٢٧٤٦..................................................أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت
 ١٦٨٣.................................أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني
 ٢٠٣٤, ٢٠٣٣...........رض إن نشأأفلم يروا إىل ما بني أيديهم وما خلفهم من السماء واأل

 ١٦٤٤, ١٦٠٦.....أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون
 ٢٣٤٤...................أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر
 ٢٢٢٥..................أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا

 ٢٣٨٦...................هم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروجأفلم ينظروا إىل السماء فوق
 ١٥٥٩....................أفلم يهد هلم كم أهلكنا قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم إن يف

 ٢١١٧.....................................................................أفما حنن مبيتني
 ٩٩٣, ٩٩٢.............أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه

 ٣٧٣.................وبئس املصريأفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم 
 ٢١٧٦..................................أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار

 ٢٠٦١, ٢٠٦٠........أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من
 ٢١٧٧, ٢١٧٢......أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوهبم

 ٢٣٤٥....................ء عمله واتبعوا أهواءهمأفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سو
, ١٠٧٦, ١٠٧٥...أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما

١٠٧٧ 
 ١٩٧٩.........................................أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون

 ٢٤٤٤..........................................................أفمن هذا احلديث تعجبون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٧ 

 ,١٢٢٨, ١٢٢٧.....أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت وجعلوا هللا شركاء قل مسوهم أم
٢٤٧١ 

 ١٨٩٧.......................أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا
 ٢١٧٩, ٢١٧٨............أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظاملني ذوقوا ما

 ١٢٩٩................................................أفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون
 ١٢٢٠, ١٢١٩.......أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى إمنا يتذكر أولو
 ٢٥٩٧.................أفمن ميشي مكبا على وجهه أهدى أمن ميشي سويا على صراط مستقيم

 ٢٦٠٧..........................................................أفنجعل املسلمني كاجملرمني
 ٢٢٧٥...................................أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفني

 ١٧٣٨...................أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله
 ١٣٩٠..................ن الفجر إن قرآن الفجرأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآ

 ١٣٩٢, ١٠١١........أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين
 ٢٤٥٦.......................................أكفاركم خري من أولئكم أم لكم براءة يف الزبر
 ١٠٥٨...........................................آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين

 ١٢٧٣................................................إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين
 ٢١٦٤.................................................لكافرينإال إبليس استكرب وكان من ا

 ٢٦٦٢, ٢٤٢٠.......................................................إال أصحاب اليمني
 ١٢٨٠...................................................إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني

 ١٠٤٤....................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 ١٠٤١..................أال إن هللا ما يف السماوات واألرض أال إن وعد اهللا حق ولكن أكثرهم

 ١٧٥٠..................رجعونأال إن هللا ما يف السماوات واألرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ي
 ١٠٤٧...................أال إن هللا من يف السماوات ومن يف األرض وما يتبع الذين يدعون من

 ٢٣٧٠, ١٤٢١......إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديين ريب ألقرب



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٨ 

 ٢٢٤٨..................................أال إهنم يف مرية من لقاء رهبم أال إنه بكل شيء حميط
 ٢١٣٣..........................................................أال إهنم من إفكهم ليقولون

 ٢٦.................................................فسدون ولكن ال يشعرونأال إهنم هم امل
 ١٠٦٩, ١٠٦٨..........أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال حني يستغشون ثياهبم يعلم

 ٢٧٦٣...........................................................إال ابتغاء وجه ربه األعلى
 ٢٧٧٠.................................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون
 ٢٧٣١...................................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون

 ٢٧٨٩.......................وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصربإال الذين آمنوا 
 ١٨٢٦, ١٨٢٥.............إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا وانتصروا من

 ١٧١٣, ١٧٠٣, ٣٢٩............إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم
 ٥٦٠................مإال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحي

 ٥١٣.......................إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصوا دينهم هللا فأولئك
 ١٣٢..........................إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب
 ١٠٧٢........................إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري
 ٩٢١, ٩١٨, ٩١٧اهروا عليكمإال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل يظ

 ٤٧٥, ٤٧٤......إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم
 ٤٨٣......................إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة وال

 ٢٦٢٦.........................................................................إال املصلني
 ١٢٨٠..................................................إال امرأته قدرنا إهنا ملن الغابرين
 ٢٦٤٤.....................عص اهللا ورسوله فإن له نار جهنمإال بالغا من اهللا ورساالته ومن ي

 ١٥٤٦............................................................أال تتبعين أفعصيت أمري
 ١٥١٣................................................................إال تذكرة ملن خيشى

 ٢٤٤٠...........................................................أال تزر وازرة وزر أخرى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٢٩ 

 ٢٤٦١.................................................................أال تطغوا يف امليزان
 ١٠٦٧..........................................أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري

 ١٨٣٩........................................................أال تعلوا علي وأتوين مسلمني
 ٩٢٥, ٩٢٤............مهوا بإخراج الرسول وهم بدءوكمأال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم و

 ٩٤٦, ٩٤٥, ٩٤٤, ٨٨٠.إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها
 ٩٤٤..................إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غريكم وال تضروه شيئا

 ٢٦٩٥...................................................................إال محيما وغساقا
 ١٣٩٥..........................................إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا

 ٢٠٩١.........................................................إال رمحة منا ومتاعا إىل حني
 ٥٢٥..............................إال طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسريا

 ٢١٣٥, ٢١٢٩, ٢١١٩, ٢١١٣...................................إال عباد اهللا املخلصني
 ٢١٦٤, ١٢٧٥.................................................إال عبادك منهم املخلصني
 ٢١٢٩, ١٨١٥...................................................إال عجوزا يف الغابرين

 ٢٦٢٧, ١٦٦٢......................إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني
 ٢٤٨٣, ٧٠١........................................................إال قيال سالما سالما

 ٢١٦٨, ٢١٦٧..............أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
 ٢٧٤١...............................................إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى

 ١٨٠٣.......................................................إال من أتى اهللا بقلب سليم
 ٢٦٤٥ ,٣٨٢........إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا

 ١٢٦٩..............................................إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني
 ١٤٩٦.............إال من تاب وآمن وعمل صاحلا فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا
 ١٧٨٠, ١٢٣٢...إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات

 ٢٧٤٦..................................................................إال من توىل وكفر



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٠ 

 ٢١٠٦............................................إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب
 ٢٣٠٧.................................................ن رحم اهللا إنه هو العزيز الرحيمإال م

, ٢١١٢, ١١٢٨...إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة
٢٣٩٤, ٢٣٩٣, ٢١٩٦ 

 ١٨٣١...................................إال من ظلم مث بدل حسنا بعد سوء فإين غفور رحيم
 ٢١٣٥, ٤٠٤....................................................إال من هو صايل اجلحيم

 ٢١١٧.....................................................إال موتتنا األوىل وما حنن مبعذبني
 ١٨٣٧...............جدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السماوات واألرض ويعلم ما ختفونأال يس

 ٢٧٢٠.........................................................أال يظن أولئك أهنم مبعوثون
 ٢٥٩٤.................................................أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري

 ٢٣٩٢, ٢٣٩١..............................................ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد
 ٢٤٣٤, ١٣١٥..................................................ألكم الذكر وله األنثى

 ٢١١٠, ٢٠٩٦............لكم عدو مبنيأمل أعهد إليكم يابين آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه 
 ٢٣٦, ٢٣٥..................أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك إذ قال

 ٤٤٧.......................أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت
 ٢٨٥, ٢٨٤.............أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم

 ٤٤٢, ٤٤١................ نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدونأمل تر إىل الذين أوتوا
 ١٢٥١..................أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
 ٢٥٢٤.....................أمل تر إىل الذين تولوا قوما غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منهم
 ٢٢٢, ٢٢١..............أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم

 ٥٨٦, ٤٦٢, ٤٦١..... تر إىل الذين قيل هلم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةأمل
 ٢٥٣٦...................أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب
 ٢٥٢٠.......................أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى مث يعودون ملا هنوا عنه ويتناجون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣١ 

 ٢٢٢٢.....................................ىن يصرفونأمل تر إىل الذين جيادلون يف آيات اهللا أ
 ٤٥٣, ٤٥٢, ٤٤٧........أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
 ٤٤٦.......................أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهللا يزكي من يشاء وال يظلمون

 ٢٢٥, ٢٢٤, ٢٢٣.............أمل تر إىل املإل من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب هلم
 ١٧٧٠, ١٧٦٩........ظل ولو شاء جلعله ساكنا مث جعلنا الشمسأمل تر إىل ربك كيف مد ال

 ١٩٦٩........................أمل تر أن الفلك جتري يف البحر بنعمة اهللا لرييكم من آياته إن يف
 ٢٠٦٨.......................أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفا ألواهنا

 ١٦٥١...................أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح األرض خمضرة إن اهللا لطيف
 ٢١٧٧, ٢١٧٦............أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض مث خيرج

 ١٢٤٦................أمل تر أن اهللا خلق السماوات واألرض باحلق إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق
 ١٦٦٦, ١٦٥٢, ١٥٧٨..أمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر بأمره

 ١٧٣٦, ١٧٣٥, ١١١١.ؤلف بينه مث جيعله ركاما فترى الودقأمل تر أن اهللا يزجي سحابا مث ي
, ١٧٣٤, ٧٣.......أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض والطري صافات كل

٢١٠٤ 
, ١٦٢٣, ٧٤.أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس والقمر

١٦٢٤ 
 ٢٥١٩, ١١٨٤.....ما يكون من جنوىأمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض 

 ١٩٦٨..........................أمل تر أن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وسخر
 ١٥٠٧, ٧٤٨............................أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا

 ١٨٢٤....................................................أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون
 ١٢٤٩........أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها

 ٢٧٩٢...............................................أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
 ٢٧٤٩..........................................................أمل تر كيف فعل ربك بعاد



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٢ 

 ١٩٦٦, ١٩٦٥......أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم
 ٢٦٣٢............................................أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقا

 ٩٧...........................أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض وما لكم من دون اهللا من
 ٥٦٣.................... تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض يعذب من يشاء ويغفر ملنأمل

 ١٦٥٤..................أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك
 ١٦٩٥..........................................أمل تكن آيايت تتلى عليكم فكنتم هبا تكذبون

 ٢٦٨٧..............................................................أمل جنعل األرض كفاتا
 ٢٦٩٢, ١٥٢٩..................................................أمل جنعل األرض مهادا

 ٢٧٥٦...................................................................أمل جنعل له عينني
 ٢٦٨٧, ١٩٥٥..................................................أمل خنلقكم من ماء مهني
 ٢٧٦٧...............................................................أمل نشرح لك صدرك

 ٢٦٨٦....................................................................أمل هنلك األولني
 ٢٥٧٠......................أمل يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهلم عذاب

 ١٢٤٠...................أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم
 ٩٦٧, ٩٦٦...............وعاد ومثود وقوم إبراهيمأمل يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح 

 ٢٥٠٦, ٢٥٠٥, ٢٠٤٧......أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من احلق
 ٢٧٦٥, ٢٤٣٢......................................................أمل جيدك يتيما فآوى

 ٢٧٩٢..........................................................أمل جيعل كيدهم يف تضليل
 ١٣٢٦.......................أمل يروا إىل الطري مسخرات يف جو السماء ما ميسكهن إال اهللا إن

 ١٨٦٣..........................الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن يف ذلكأمل يروا أنا جعلنا 
 ٢٠٨٧.............................أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون

 ٦٢٤......................أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن
 ٢٧٧٣................................................................أمل يعلم بأن اهللا يرى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٣ 

 ٩٨٩.........................ت وأنأمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقا
 ٩٧٣......................أمل يعلموا أن اهللا يعلم سرهم وجنواهم وأن اهللا عالم الغيوب
 ٩٦٢......................أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها

 ٢٦٧٤............................................................أمل يك نطفة من مين ميىن
 ٢٧٨٧......................................................................أهلاكم التكاثر

 ١٣٠٠............إهلكم إله واحد فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم منكرة وهم مستكربون
 ٨٥٣, ٨٥٢.................أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يبصرون

 ١٠٦٨............................................إىل اهللا مرجعكم وهو على كل شيء قدير
 ٢٧٠٥....................................................................إىل ربك منتهاها

 ٢٦٧٣..............................................................إىل ربك يومئذ املساق
 ٢٦٦٩..............................................................إىل ربك يومئذ املستقر

 ٢٦٧٢, ٦٨٣..............................................................إىل رهبا ناظرة
 ١١١٧.......................رعون برشيدإىل فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر ف
 ١٦٧٥........................................إىل فرعون وملئه فاستكربوا وكانوا قوما عالني

 ٢٦٨٧......................................................................إىل قدر معلوم
 ٢١٦٤, ١٢٧٤, ٧٤١..............................................إىل يوم الوقت املعلوم

 ٢٧٧٠..........................................................أليس اهللا بأحكم احلاكمني
 ٢١٨٢....................أليس اهللا بكاف عبده وخيوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اهللا فما

 ٢٦٧٤.................................................أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى
 ١٠١٢........................إليه مرجعكم مجيعا وعد اهللا حقا إنه يبدأ اخللق مث يعيده ليجزي

 ٢٢٤٥, ٢٢٤٤...........إليه يرد علم الساعة وما خترج من مثرات من أكمامها وما حتمل من
 ٢٢٩٧...........................................................أم أبرموا أمرا فإنا مربمون

 ٢٢٨٠..........................................أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٤ 

 ١٣٨٥............. عليكم قاصفا من الريح فيغرقكمأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فريسل
 ٢٥٩٥...................أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير

 ٢٢٩٠......................................أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني
 ١٩٤٨................................أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون

 ٢٢٧٨...............................................أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني
 ١٥٧٣............................................ذوا آهلة من األرض هم ينشرونأم اخت

 ٢١٨٥.........................أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال
 ١٥٧٥, ١٥٧٤........أم اختذوا من دونه آهلة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من
 ٢٢٥٢......................أم اختذوا من دونه أولياء فاهللا هو الويل وهو حييي املوتى وهو على

 ٢٤٢٣...........................................مهم هبذا أم هم قوم طاغونأم تأمرهم أحال
 ١٧٦٩...............أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل
 ٩٨, ٩٧.............أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر

 ٢٦١٠, ٢٤٢٦.......................................أم تسأهلم أجرا فهم من مغرم مثقلون
 ١٦٨٥..................................زقنيأم تسأهلم خرجا فخراج ربك خري وهو خري الرا

 ١١٨..............أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا
 ٢٣١٦, ٢٣١٥.أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات

 ٢٣٥٢..............................أم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج اهللا أضغاهنم
 ١٩١١..........................ما حيكمونأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 

 ١٤٠٩.......................أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
 ٩٢٧, ٩٢٦............أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا

, ١٨٨, ١٨٧.....أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم
١٩٩٧, ١٢٠٣ 

 ٢٢٦٥, ٣٥٨....................وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلمأم حسبتم أن تدخلوا اجلنة 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٥ 

 ٢٢٨٠, ٢١٣٣.......................................أم خلقنا املالئكة إناثا وهم شاهدون
 ٢٤٢٥...........................................أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون
 ٢٤٢٤...............................................أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون

 ٢٦١٠, ٢٤٢٦..............................................أم عندهم الغيب فهم يكتبون
 ٢٤٢٥..............................................أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون

 ٢١٤٣...........................................م عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهابأ
 ١١٣..................أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي

 ٢٦٠٨.............................أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون
 ٢١٣٤................................................................أم لكم سلطان مبني

 ٢٦٠٧..........................................................أم لكم كتاب فيه تدرسون
 ٢٤٣٥..................................................................أم لإلنسان ما متىن

 ١٦٨٤.............................................عرفوا رسوهلم فهم له منكرونأم مل ي
 ٢٤٣٩.......................................................أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى

 ٢٤٢٦............................................................أم له البنات ولكم البنون
 ٢٤٢٧...........................................أم هلم إله غري اهللا سبحان اهللا عما يشركون

 ١٥٨٣................أم هلم آهلة متنعهم من دوننا ال يستطيعون نصر أنفسهم وال هم منا
 ٢٤٢٥...............................أم هلم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبني

 ٢٢٥٩, ٢٢٥٨.............أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة
 ٢٦٠٨.....................................أم هلم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقني

 ٢١٤٣........................أم هلم ملك السماوات واألرض وما بينهما فلريتقوا يف األسباب
 ٤٤٨........................................أم هلم نصيب من امللك فإذا ال يؤتون الناس نقريا

 ٢١٧٢, ٢١٧١...........ت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحةأم من هو قان
 ٢١٥٢...................أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٦ 

 ٢٢٩٧......................أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
 ٤٤٩........................أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم

 ٢٤٢٧...........................................أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم املكيدون
 ١٩٧١.....................أم يقولون افتراه بل هو احلق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير
 ١٠٨٤......................أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما جترمون

 ٢٣٢٣, ٢٣٢٢.................أم يقولون افتراه قل إن افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئا هو
, ١٠٣٤, ١٠٣٣......أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون

١٠٧٣ 
, ١٠٧٤, ١٠٧٣..أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

١١٤٠ 
 ٢٢٦١, ٢٢٦٠.............أم يقولون افترى على اهللا كذبا فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك وميح

 ١٦٨٤........................جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهونأم يقولون به جنة بل 
 ٢٤٢٤.......................................................أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون

 ٢٤٢٦, ٢٤٢٣.....................................أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون
 ٢٤٥٦, ٢١١٠................................................أم يقولون حنن مجيع منتصر

 ١٩٧٩.....................أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى نزال مبا كانوا
, ١٢٤٤, ٩٥٧...... البحر فأردت أن أعيبها وكانأما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف

١٨٠١, ١٦١٠, ١٤٥٥, ١٤٥٤ 
 ٢٧٠٧......................................................................أما من استغىن

 ١٨١٠.................................................................أمدكم بأنعام وبنني
 ٢٣٠٠........................................................أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني

 ٢٦٢١, ٢٠٠٢, ٢٦٤....آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته
 ١٨٥٤................را وجعل هلا رواسي وجعل بنيأمن جعل األرض قرارا وجعل خالهلا أهنا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٣٧ 

 ١٨٥٤, ١٨٥٣.....أمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق
 ٢٥٩٦..................أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرمحن إن الكافرون إال

 ٢٥٩٧..........................أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جلوا يف عتو ونفور
 ١٨٥٦, ١٨٥٥.......... ومن يرزقكم من السماء واألرض أإله مع اهللاأمن يبدأ اخللق مث يعيده

 ١٨٥٥.................أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله
 ١٨٥٥...................أمن يهديكم يف ظلمات الرب والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بني يدي
 ٢٥٠٠.......................آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه فالذين آمنوا

 ١٣٠٠............................................وات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثونأم
 ١٣٤٥, ١٣٤٤.....................إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني

 ١١٠٥..........................................................إن إبراهيم حلليم أواه منيب
, ١٣٥٢, ٥٦٧....إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوءوا

١٣٥٣ 
 ٢٣٠٣.............................................ل أمنيأن أدوا إيل عباد اهللا إين لكم رسو

 ١٧٨٩...........................................................أن أرسل معنا بين إسرائيل
 ٢٠٩٥..............................................إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون

 ٢١٠٤....................................................................إن إهلكم لواحد
 ٢٧٧٢, ٢٦٦٩......................................................إن إىل ربك الرجعى

 ٢٧٤٧.......................................................................إن إلينا إياهبم
 ١٨٠٧.................................................................إن أنا إال نذير مبني
 ٢٠٦٧....................................................................إن أنت إال نذير

 ١٦٢٧, ٣٣٣.................إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني
 ٣١٦.........................إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا

 ٢٦٣٠.......................................................أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون
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٢٨٣٨ 

 ٢٠٣٥...................أن اعمل سابغات وقدر يف السرد واعملوا صاحلا إين مبا تعملون بصري
 ٢٦٠٥..............................................أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني
 ١٩١٤, ١٥٢٣...........يلقه اليم بالساحل يأخذهأن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فل

 ٢٧٢٤, ٢٧١٨.......................................................إن األبرار لفي نعيم
 ٢٦٧٦.....................................إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا

 ٢٦٢٦.............................................................إن اإلنسان خلق هلوعا
 ٢٧٨٣..............................................................إن اإلنسان لربه لكنود
 ٢٧٨٩...............................................................إن اإلنسان لفي خسر

 ٢٨٢, ٢٨١.................إن الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من
, ١٩٠٧, ١٧٠٠إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد قل ريب أعلم من جاء باهلدى

١٩٠٨ 
 ٢٧٢٥, ١٦٩٦...........................إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

 ٥٠٨, ٥٠٧...............إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل
 ١٩٢..................ل اهللا أولئك يرجونإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبي

 ٥٨٧....................إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم
 ١٦٢٢................إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين
 ١٦٢٤, ٦٥, ٦٤.......إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم

 ١٤٢٨.....................وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالإن الذين آمنوا 
 ٢٧٧٩................................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية

 ١٥١١..............................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا
 ١٤٦٧................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال

 ٢٢٢٩................................... هلم أجر غري ممنونإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
 ١٩٦٠....................................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم
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٢٨٣٩ 

 ٢٧٣٤.....................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األهنار
 ١٠٧٩................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا إىل رهبم أولئك أصحاب اجلنة

 ٢٥٤.........................الة وآتوا الزكاة هلمإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الص
 ١٠١٥..............إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم بإمياهنم جتري من حتتهم
 ٩١٣, ٩١٢, ٤٠٤....إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا
 ٨٢٠.......................إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا

 ٨٥٦, ٨٥٥......ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونإن الذين اتقوا إذ
 ٢٣٥١, ٢٣٥٠.............إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى الشيطان

 ٣٨٠..............................إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئا وهلم عذاب أليم
 ١٤٦٥, ٨٥٢............مإن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لك
 ٤٨٣, ٤٨٢, ٤٨١...........إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا

 ٨٦٩, ٣٦٩...............إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض
, ١٧٠٧, ١٧٠٦....إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم

١٧٠٨ 
 ١٠٦١..........................................عليهم كلمة ربك ال يؤمنونإن الذين حقت 

 ١٦٠٨, ١٥٠١......................إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون
 ٢٢٧٩, ٨٥٩...........إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

 ٢٧٣٤........................إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم
 ٧٣٠, ٧٢٩......... لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىلإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا

, ٢٢٣٧, ١٠٤٦, ١٠٤٥...إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال
٢٢٣٨ 

 ٢٣٢٧.....................إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون
 ٧٥٧...................اءإن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب السم
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٢٨٤٠ 

 ٤٥٠................إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم
 ٢٢٤٢...................................إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وإنه لكتاب عزيز

 ٣٣١, ٣٣٠...............إن الذين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك
 ٨٥٢, ١٤٤, ٢٤, ٢٣.........نونإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤم

 ٣٤٣, ٢٧٤............إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا
 ٥٦١..........................إن الذين كفروا لو أن هلم ما يف األرض مجيعا ومثله معه ليفتدوا

 ٢٧٧٩..................إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها
 ٢٣٥٤..................... مث ماتوا وهم كفار فلن يغفرإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا

 ١٦٢٧, ٥٢٥..................إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالال بعيدا
 ٢٣٥٤...................إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا الرسول من بعد ما تبني

 ٥٢٥.........................إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقا
 ٢٠٢٧, ١٣٣..............م كفار أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكةإن الذين كفروا وماتوا وه

 ٣٣١, ٣٣٠.........إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا
 ٢٥٤٣, ١٦٢٨, ١٦٢٧إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلناه

 ٢٢٠١.................... تدعونإن الذين كفروا ينادون ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ
 ٢٣٥٤, ٨٨٦, ٨٨٥....إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا

 ١٣٣٩..........................إن الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم عذاب أليم
 ١٨٢٨.............................إن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا هلم أعماهلم فهم يعمهون

 ٢٤٣٦.............................تسمية األنثىإن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة 
 ١٠١٤.....................إن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا والذين

 ١٦٨١, ١٦٧٩......................................إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون
 ٢٠٢٣, ٢٠٢٢................إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد

 ٤٠٤..........................وهنم ناراإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بط
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٢٨٤١ 

 ٢٣٦٠, ٢٣٥٩.............إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث
 ٢٠٦٩.......................إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا

 ٢٢١٨....................إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال
 ٢٥٢٥........................................لئك يف األذلنيإن الذين حيادون اهللا ورسوله أو

 ٢٥١٩.....................إن الذين حيادون اهللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد
 ١٧١٠.....................إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف

 ٢٥٩٤...................................إن الذين خيشون رهبم بالغيب هلم مغفرة وأجر كبري
 ١٧١٢.................... الدنيا واآلخرةإن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف

 ٣٢٢, ٣٢١..................إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم
 ٢٣٧٥................إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم

 ١٤٤, ١٤٣..................إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال
 ١٣٢......................نزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناسإن الذين يكتمون ما أ

 ٣٦٦, ٢٨٤..................إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري حق ويقتلون الذين
 ٥١٥, ١٨٦..................إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله

, ١٤٢٦, ١٣٨٣.......إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا أفمن يلقى يف النار خري
٢٢٤١, ١٩٣٥ 

 ٢٣٧٦, ٢٣٧٥.....................إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون
 ١٥١٧...........................إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى
 ٢٢١٩..............................إن الساعة آلتية ال ريب فيها ولكن أكثر الناس ال يؤمنون

 ٢٠٦٠............... أصحابإن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من
 ١٣٢, ١٣١, ١٣٠........إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح
 ٩٩٥, ٩٩٤.............إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون

 ٢٩١..........................إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني
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٢٨٤٢ 

 ٣٠٦.......................................اط مستقيمإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صر
 ٢٠٧٥..........................إن اهللا عامل غيب السماوات واألرض إنه عليم بذات الصدور

 ١٩٧١, ١٩٧٠.........إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري
 ٦٧٨, ٦٧٧.............إن اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي

 ٢٦٩......................................وال يف السماءإن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض 
 ٣٨, ٣٧.................إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما الذين

 ١٠٣٦............................إن اهللا ال يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
 ٤٣٦, ٤٣٥..........إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا

, ٤٤٦, ٤٤٥, ٤٢٧......ذلك ملن يشاء ومن يشركإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
٤٩٤ 

 ٢٠٢٦.................................................إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا
 ١٠٠٠...................إن اهللا له ملك السماوات واألرض حييي ومييت وما لكم من دون اهللا

 ١٣٤٨.........................................إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون
 ٢٤١٤.....................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني

 ٢٢٩٥....................................عبدوه هذا صراط مستقيمإن اهللا هو ريب وربكم فا
 ٢٠٢٢.........................إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه

 ١٣٣٢, ١٣٣١...........إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء
 ١٦٦٣, ٤٥١, ٤٥٠......إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس

 ٢٥٥٤, ٢٥٥٣...............ب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوصإن اهللا حي
 ١٦٤٠...........................إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفور

, ١٦٢٦, ١٦٢١....إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار
٢٣٤٥, ٢٣٤٤ 

 ٢٣٨٤............................مبا تعملونإن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض واهللا بصري 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٣ 

 ١٩٢٥............................إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز احلكيم
 ٢٠٧٦..................إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من

 ١٤٨٣, ١٣٦٣................إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا
 ٢٤٠٢, ١٢٧٦................................................إن املتقني يف جنات وعيون

 ٢٤١٩...........................................................ني يف جنات ونعيمإن املتق
 ٢٤٥٩............................................................إن املتقني يف جنات وهنر
 ٢٦٩٠...........................................................إن املتقني يف ظالل وعيون
 ٢٣٠٩..............................................................إن املتقني يف مقام أمني

 ٢٤٥٧..........................................................إن اجملرمني يف ضالل وسعر
 ٢٢٩٦.................................................إن اجملرمني يف عذاب جهنم خالدون

 ٢٠٠٦, ٢٠٠٥..............إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات
 ٢٥٠٧................صدقني واملصدقات وأقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعف هلم وهلم أجرإن امل

 ١٢٧٦, ٥١٣, ٥١٢...............إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا
 ٢٧٩٦, ٥١١..............إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم وإذا قاموا إىل الصالة قاموا

 ٢٧٣٤...............................................................إن بطش ربك لشديد
 ٢٤٨................... وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خريإن تبدوا الصدقات فنعما هي

 ٥١٥, ٥١٤................إن تبدوا خريا أو ختفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا
 ٢٠٢١..................................إن تبدوا شيئا أو ختفوه فإن اهللا كان بكل شيء عليما

 ٢٥٨٦, ٢٥٨٥, ٢١٤٨....إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو
 ٤٢٧, ٤٢٥............. كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالإن جتتنبوا

 ١٣٠٧...............إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل وما هلم من ناصرين
 ٢٠٦٥, ١٤١........إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة

 ٨٧٣, ٨٧٢............. تعودواإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خري لكم وإن
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٢٨٤٤ 

 ٩٥٢.................إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل
 ٦١٩............................إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم

 ٢٥٧٤..................إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واهللا شكور حليم
 ٢١٩٠, ٢١٨٩.. وإن كنت ملن الساخرينأن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا

 ٧٢٦...................أن تقولوا إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا وإن كنا عن دراستهم
 ٢١٧١, ٢١٧٠...........إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا
 ٣٤٧, ٣٤٦.................إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا

 ٢٧٠٦....................................................................ه األعمىأن جاء
 ٢٦٩٤............................................................إن جهنم كانت مرصادا

 ١٨٠٧.............................................إن حساهبم إال على ريب لو تشعرون
 ١٥١٠, ١٢٥٩...................................................أن دعوا للرمحن ولدا

 ٢١٦٢, ٢١٤٠.............................................إن ذلك حلق ختاصم أهل النار
 ٢٧٧٢......................................................................أن رآه استغىن

 ٢٧٥٠, ٢٧٤٩, ١٢٧٥...............................................إن ربك لباملرصاد
 ٢٦٠١...............................إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين

 ٦٩٤................................ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدينإن 
 ١٢٨٦...........................................................إن ربك هو اخلالق العليم

 ١٩٨١............................إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون
 ١٣٦٤......................إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبريا بصريا

, ٢٦٥٢, ٢٦٤٧, ١٣٩١ه وطائفة منإن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلث
٢٦٥٤, ٢٦٥٣ 

 ١٨٥٩........................................إن ربك يقضي بينهم حبكمه وهو العزيز العليم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٥ 

, ٧٦٥, ٧٦٤.....إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على
٢١٦٨, ١٠١٢, ٧٦٦ 

 ٢٧٨٤.............................................................إن رهبم هبم يومئذ خلبري
 ٢٧٦١, ٢٥٦٠, ٢٤٤٠.................................................إن سعيكم لشىت

 ٢٧٩٨................................................................إن شانئك هو األبتر
 ٢٣٠٧....................................................................إن شجرة الزقوم

 ٩٠٢.....................................إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون
 ٨٧٤.....................................إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون

 ٢١٧٠, ٢٠٤٢, ١٢٧٦.........إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين
 ١٣٨٣, ١٣٨١.................إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

 ٩٤٢, ٩٤١, ٩٤٠.. عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السماواتإن
 ٢٤١٧...............................................................إن عذاب ربك لواقع

 ٢٦٢٧...........................................................إن عذاب رهبم غري مأمون
 ٢٦٧١................................................................إن علينا مجعه وقرآنه

 ٢٧٦٢.....................................................................إن علينا للهدى
 ١٨٦٨................إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

 ١٠١٤.................لليل والنهار وما خلق اهللا يف السماوات واألرض آلياتإن يف اختالف ا
 ٢٣١١............................................إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني

 ٣٨٨..............إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
 ١٣٦, ١٣٥, ١٣٤..إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري

 ١٢٨٣.........................................................لك آليات للمتومسنيإن يف ذ
 ١٦٧١....................................................إن يف ذلك آليات وإن كنا ملبتلني

 ١٢٨٤............................................................إن يف ذلك آلية للمؤمنني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٦ 

 ٢٧٣٢, ١١١٩.....إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة ذلك يوم جمموع له الناس وذلك
, ١٨١٥, ١٨٠٨, ١٨٠٥, ١٧٩٨, ١٧٨٧......إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني

١٨١٧ 
 ٢٣٩٦........................كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدإن يف ذلك لذكرى ملن 

 ٢٧٠٣..........................................................إن يف ذلك لعربة ملن خيشى
 ١٦١١, ١٦١٠.............................................إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين

 ١٩٠٣, ١٩٠٢....إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته
 ١٧٦٨................إن كاد ليضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها وسوف يعلمون حني يرون

 ٢٦٠٣...............................................................أن كان ذا مال وبنني
 ٢٠٩٤...............................إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمضرون

 ٢٠٨٦.........................................إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون
 ٢١٤٥, ٢١٤٠.......................................إن كل إال كذب الرسل فحق عقاب

 ١٥١٠.................................إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا
 ٢٧٣٧, ٢١٤٠...............................................إن كل نفس ملا عليها حافظ

 ١٠٨٠, ٥٤٤.......................... تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليمأن ال
 ٢٦٠٥..................................................أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني

 ٢٦٥٠.............................................................إن لدينا أنكاال وجحيما
 ١٥٥٦......................................................إن لك أال جتوع فيها وال تعرى
 ٢٦٤٩........................................................إن لك يف النهار سبحا طويال

 ٢٦٠٧...............................................................إن لكم فيه ملا ختريون
 ٢٦٠٧....................................................إن للمتقني عند رهبم جنات النعيم

 ٢٦٩٦....................................................................لمتقني مفازاإن ل
 ٧٠٦..................................................إن ما توعدون آلت وما أنتم مبعجزين



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٧ 

 ٣١١....................إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون
 ٢٧٦٧..................................................................إن مع العسر يسرا

 ٢٦٤٩, ٢٦٤٨....................................إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال
 ١٧٨٥.........................إن نشأ نرتل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني

 ١٠٩٤............... نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء قال إين أشهد اهللا واشهدواإن
 ١٧٩٦............................................................إن هؤالء لشرذمة قليلون

 ٢٣٠٦..................................................................إن هؤالء ليقولون
 ٨٠٩...................................إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
 ٢٦٨٣...................................إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال

 ٢١٤٩..............واحدة فقال أكفلنيها وعزينإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة 
 ١٨١١..........................................................إن هذا إال خلق األولني

 ٢٦٥٩...............................................................إن هذا إال قول البشر
 ١٨٥٩.......................إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون

 ١٣٥٤..............إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات
 ٢٦٨٢........................................كوراإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مش

 ٢١٥٩, ٢١٤٠...............................................إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
 ٢٧٤٢.........................................................إن هذا لفي الصحف األوىل

 ٢١٢٦..............................................................إن هذا هلو البالء املبني
 ٢١١٧.............................................................إن هذا هلو الفوز العظيم

 ٣١٣............................إن هذا هلو القصص احلق وما من إله إال اهللا وإن اهللا هلو العزيز
 ٢٧٨٧, ٢٤٩٨, ١٢٠٢............................................إن هذا هلو حق اليقني

 ٢٣٠٩...........................................................به متترونإن هذا ما كنتم 
 ١٦٠٤....................................إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٨ 

 ٢٦٨٤, ٢٦٥٢.................................إن هذه تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال
 ٢٧١٦, ٢١٦٥....................................................إن هو إال ذكر للعاملني

 ١٦٧٣........................إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له مبؤمنني
 ١٦٧٠.......................................إن هو إال رجل به جنة فتربصوا به حىت حني

 ٢٢٩٣...................................ال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين إسرائيلإن هو إ
 ٢٤٣٠..............................................................إن هو إال وحي يوحى

 ٢٤٣٥......................إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان
 ١٦٧٣............................إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني

 ٢٣٠٦.............................................إن هي إال موتتنا األوىل وما حنن مبنشرين
 ٨٥٣...................................... الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلنيإن وليي اهللا

 ٢٥٤٤.................إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
 ٤٩٥................................إن يدعون من دونه إال إناثا وإن يدعون إال شيطانا مريدا

 ٢٣٥٦......................................إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغانكم
 ٥٠٥...................... اهللا على ذلك قديراإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان

 ٢٠٦٥...................................................إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد
 ٢٢٦٥, ٢٢٦٤..إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن يف ذلك آليات لكل صبار

 ٣٥٨, ٣٥٧....................إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداوهلا بني الناس
 ٣٧٢....................لذي ينصركم منإن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن خيذلكم فمن ذا ا

 ٢١٦٣....................................................إن يوحى إيل إال أمنا أنا نذير مبني
 ٢٦٩٤...........................................................إن يوم الفصل كان ميقاتا

 ٢٣٠٧........................................................إن يوم الفصل ميقاهتم أمجعني
 ٢١٥٧, ١١٤٨.........................................إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار

 ٢٦٥١....................إنا أرسلنا إليكم رسوال شاهدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوال



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٤٩ 

 ٢٤٥٤, ١٦٠٧.....................آل لوط جنيناهم بسحرإنا أرسلنا عليهم حاصبا إال 
 ٢٤٥٠.....................................إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر

 ٢٤٥٣..................................إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر
 ٢٦٣٠...................إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم

 ٢٠٦٧..........................يها نذيرإنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وإن من أمة إال خال ف
 ١٠٥, ١٠٤...................إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وال تسأل عن أصحاب اجلحيم

 ٢٣٥٩....................................................إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
 ٢٦٧٦...........................................إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالال وسعريا

 ٢٧٩٨..................................................................إنا أعطيناك الكوثر
 ١٥٣٨........................إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا

 ٢٦٩٨, ٤٣٧.............إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر
 ٢١٦٧.................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين
 ٤٨٨..................................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال
 ٥٦٨, ٥٦٧, ٥٦٦, ٥٦٥....ين أسلمواإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذ

 ٢١٨٤..................إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا
 ٢٧٧٥, ١٥٥.....................................................إنا أنزلناه يف ليلة القدر

 ٢٣٠٠, ١٥٥......................................إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين
 ١١٣١.............................................إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

 ٢٤٨٥..................................................................إنا أنشأناهن إنشاء
 ٥٢٣, ٣٢٦................ أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىلإنا

 ٢٦٠٤......................إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني
 ٢٠٨٠, ٨٨١.....................إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال فهي إىل األذقان فهم مقمحون

 ١٤٠٩.........................إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٠ 

 ٢٢٧٤..................................................إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٢١١٨.............................................................إنا جعلناها فتنة للظاملني

 ٢٦٧٥...........................إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا
 ٢١٠٥.................................................إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

 ٢١٤٦.......................................إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق
 ٢٦٤٨..........................................................إنا سنلقي عليك قوال ثقيال

 ٢٧٠٩...................................................................أنا صببنا املاء صبا
 ٢٠٢٨, ٢٠٢٧...........إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها

 ٢٣٦٩, ٢٣٥٧...................................................إنا فتحنا لك فتحا مبينا
 ١٥٢٧....................................إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل

 ٢٣٠٢...............................................إنا كاشفوا العذاب قليال إنكم عائدون
 ٢٦٩٠, ٢١٢٩, ٢١٢٨, ٢١٢٠................................إنا كذلك جنزي احملسنني
 ٢١١٢............................................................إنا كذلك نفعل باجملرمني
 ١٢٩٠...............................................................إنا كفيناك املستهزئني

 ٢٤٥٨...........................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر
 ٢٤٢٢.............................................إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرب الرحيم

 ٢٦١٤...................................................إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية
 ٢٤٩١, ٢٤٠٤...............................................................إنا ملغرمون

 ٢٢١٧, ٢٢١٦, ٦٤١.نيا ويوم يقوم األشهادإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الد
 ٢٤٥٢............................................إنا مرسلو الناقة فتنة هلم فارتقبهم واصطرب

 ١٤٥٨, ١٤٥٧.............................إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل شيء سببا
 ١٩٢٢.....................إنا مرتلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون

 ٢٠٨٢, ٢٠٨١, ١٣٨٦ء أحصيناه يفإنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شي
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٢٨٥١ 

 ٢٣٩٨......................................................إنا حنن حنيي ومنيت وإلينا املصري
 ١٨٩٦, ١٤٨٩, ٣٨٣.......................إنا حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون

 ٢٧٣٦, ١٦٩٢, ١٢٦٦, ٥...........................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
 ٢٦٨٢.....................................................إنا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيال

 ٢٦٧٩, ٢٦٧٨......................................إنا خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
 ١٧٩٥.................................إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني

 ٢٦٧٦, ٢٢٣٣....................................إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
 ٢١٦٣..................................................................أنتم عنه معرضون

 ١٨٠٠.............................................................أنتم وآباؤكم األقدمون
 ١٢١٨, ١٢١٧...........أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا

 ٢٦٣٥................................لوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفاراإنك إن تذرهم يض
 ١٥٢٢................................................................إنك كنت بنا بصريا

 ١٨٦٠...........................إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
 ١٨٩٤.................إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين

 ٢٠٧٩...................................................................إنك ملن املرسلني
 ٢١٨٠, ١٦٦٦..................................................إنك ميت وإهنم ميتون

 ٧٨٠..........................ن الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفونإنكم لتأتو
 ٢١١٣...........................................................إنكم لذائقو العذاب األليم
 ٢٤٠١...............................................................إنكم لفي قول خمتلف

 ٢٢٩٣, ٢٢٩٢, ١٦٠٧, ٦٨٦إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون
 ١٥٤٩.................................إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما

 ١٨٦٦...............ب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أنإمنا أمرت أن أعبد ر
 ٢١٠٣.........................................إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
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٢٨٥٢ 

 ٢٥٧٣......................................إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيم
 ٢٧٠٥............................................................إمنا أنت منذر من خيشاها

 ٤١٢, ٤١١................إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب
 ٢٣٥٥.......................ا احلياة الدنيا لعب وهلو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم والإمن

 ٩٨١, ٩٨٠......إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع
 ٢٢٦٨.......................إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق

 ٩٦٠, ٩٥٩, ٩٥٨, ٩٥٧ة قلوهبمإمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلف
 ٢٣٧٩......................إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون
 ١٢٢٣, ٨٦١.................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم
 ٢٣٨٣............................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا

 ١٧٤٩, ١٧٤٨................وا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمرإمنا املؤمنون الذين آمن
 ٢٥٢١, ١١٨٤......إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال
 ٩٤٣, ٩٤٢.............إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه

 ١٩١٦.......................ون منإمنا تعبدون من دون اهللا أوثانا وختلقون إفكا إن الذين تعبد
 ٢٠٨١......................إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب فبشره مبغفرة وأجر

 ٢٤٠٠................................................................إمنا توعدون لصادق
 ٢٦٨٦..................................................................إمنا توعدون لواقع

 ٥٦٠........................إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن
 ١٣٤٦............إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم

 ١٤٣, ١٤٢, ١٤١...............ا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللاإمن
 ١٣٤٣............................إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به

 ١٢٥٤, ٣٧٩...إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني
 ١٣٣٦.................................به مشركونإمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٣ 

 ١٣٠٧......................................إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
 ١٧٣٩.........................إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن
, ١٤٠٩, ١٠٢٦, ١٠٢٥...إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات

١٤٣٥ 
 ٢٦٧٨.................................ء وال شكوراإمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزا

 ٥٧٨, ٥٧٧.................إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون
 ١٣٩..........................إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون

 ١٩٧٧, ١٩٧٦..........إمنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجدا وسبحوا حبمد رهبم
, ٥٩٧, ٥٨٩, ٢٨٣, ١٩٣بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسرإمنا يريد الشيطان أن يوقع 

٥٩٨ 
 ٩٤٨....................إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم

 ٦٤٢...........................إمنا يستجيب الذين يسمعون واملوتى يبعثهم اهللا مث إليه يرجعون
 ٩٢٩, ٩٢٨............آتىإمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة و
 ١٣٣٩....................إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبون
 ٢٥٤٨....................إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم

 ١٥١٧..................................إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري
 ٢٧٢٩.................................................................إنه ظن أن لن حيور
 ٢٧٣٨................................................................إنه على رجعه لقادر

 ٢٦٥٨......................................................................نه فكر وقدرإ
 ١٦٩٦......................إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت

 ٢٧٢٩............................................................إنه كان يف أهله مسرورا
 ٢٦١٩.........................................................إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم

 ٢٤٩٣.....................................................................إنه لقرآن كرمي



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٤ 

 ٢٧١٤, ٢٦٢٠.....................................................إنه لقول رسول كرمي
 ٢٧٣٩......................................................................إنه لقول فصل

 ١٣٣٦............................... يتوكلونإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم
 ١٨٣٩...........................................إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ٢١٢٩, ٢١٢٦, ٢١٢٠............................................إنه من عبادنا املؤمنني
 ١٥٣٩, ١٢٤٥.................إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها وال حييا

 ١٨٢٣................................................................إنه هو السميع العليم
 ٢٧٣٤.................................................................إنه هو يبدئ ويعيد

 ١٦١٢............................................إنه يعلم اجلهر من القول ويعلم ما تكتمون
 ٢٦٨٨.............................................................إهنا ترمي بشرر كالقصر
 ١٧٧٩, ٦٨٠...................................................إهنا ساءت مستقرا ومقاما

 ٢١١٨.....................................................إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم
 ٢٧٩١..................................................................إهنا عليهم مؤصدة
 ٢٦٦٢...................................................................إهنا إلحدى الكرب

 ٢١١٩.............................................................إهنم ألفوا آباءهم ضالني
 ١٤١٨..................إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذا

 ١٨٢٢...........................................................ملعزولونإهنم عن السمع 
 ٢١١٢, ٧٥٤.................................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون

 ٢٤٨٧..........................................................إهنم كانوا قبل ذلك مترفني
 ٢٦٩٥.........................................................إهنم كانوا ال يرجون حسابا

 ٢٣١٥........................إهنم لن يغنوا عنك من اهللا شيئا وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض
 ٢٥٢٦, ٢١٣٧, ٦٤٠...............................................إهنم هلم املنصورون

 ٢٦٢٣.....................................................................إهنم يرونه بعيدا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٥ 

 ٢٧٣٩..................................................................إهنم يكيدون كيدا
 ٢١٢٨.............................................................إهنما من عبادنا املؤمنني

 ١٨١٠..................................................إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
 ٢٠٨٥.............................................................إين إذا لفي ضالل مبني

 ٥٥٧................إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني
 ٢٠٨٥, ٢٩٦...................................................إين آمنت بربكم فامسعون

 ١٥١٦..................................املقدس طوىإين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي 
 ١٠٩٥....................إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن

 ١٦٩٧..........................................إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون
 ٢٦١٧.........................................................إين ظننت أين مالق حسابيه

 ١٨١٦, ١٨١١, ١٨٠٨, ١٨٠٦....................................إين لكم رسول أمني
 ٢٣٠١.............................................أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني

 ١٨٣٦, ١٣٢٠......أة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيمإين وجدت امر
 ٦٦٧.............إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني

 ٧٦٢................................أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة ادخلوا اجلنة ال خوف
 ٢٣٠٦......................أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إهنم كانوا جمرمني

 ٢٢٨٤, ٢٢٨٣, ٢١٤٣.. يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنياأهم
 ٢٧٥٧..........................................................أو إطعام يف يوم ذي مسغبة

 ٢٧٧٢.....................................................................أو أمر بالتقوى
 ١٣٩٧...................أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال

 ٢١٩٠...........................أو تقول حني ترى العذاب لو أن يل كرة فأكون من احملسنني
 ٢١٩٠............................................ تقول لو أن اهللا هداين لكنت من املتقنيأو

 ٨٣٩, ٨٣٨............أو تقولوا إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٦ 

 ٧٢٧......................أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة
 ١٣٩٧.........................أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا

, ١٣٧٣....... يكرب يف صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أولأو خلقا مما
١٣٧٤ 

 ٢٦٤٧.......................................................أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال
 ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٦...أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حييي هذه اهللا
 ٣٢, ٣١, ٣٠............أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم

, ١٢٤٤.......لمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتأو كظ
١٧٣٤, ١٧٣٣ 

 ٢٧٥٧.................................................................أو مسكينا ذا متربة
 ٢٢٨٧.........................................أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون

 ١٣١٠......................................أو يأخذهم على ختوف فإن ربكم لرءوف رحيم
 ١٣١٠...............................................أو يأخذهم يف تقلبهم فما هم مبعجزين

 ٢٧٠٦.............................................................أو يذكر فتنفعه الذكرى
 ٢٢٧١..........................و يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما إنه عليم قديرأ

 ١٤٣٣........................................أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
, ١٣٩٧.أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل

٢٢٨٥, ١٤٨٥, ١٣٩٨ 
 ١٧٥٤...............ونأو يلقى إليه كرت أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظاملون إن تتبع

 ١٧٩٩.............................................................أو ينفعونكم أو يضرون
 ٢٢٦٥.................................................أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري

 ٢٤٨٨, ٢١٠٨..........................................................أوآباؤنا األولون
 ٢٧٦٤, ٧٨٩, ٧٨٨..............أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٧ 

 ٧٧٤.................أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ
 ٧٧٢.............على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكمأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
 ١٨١٦................................................أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين

 ٩٢, ٩١................................أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم ال يؤمنون
 ٢٣٢٧..............................أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون

 ٢٧٥٧..............................................................أولئك أصحاب امليمنة
 ٦٧٢, ٦٧١.............. والنبوة فإن يكفر هبا هؤالءأولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم

 ١٤٩٥, ١٤٠٥.........أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم وممن محلنا
 ٨٢..........................أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة فال خيفف عنهم العذاب

 ٢٩, ٢٨.................أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فما رحبت جتارهتم وما كانوا
 ١٤٤........................شتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة فما أصربهمأولئك الذين ا

 ٢٨٤.......................أولئك الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وما هلم من ناصرين
 ٢٣٣٠, ٢٣٢٩....أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن واإلنس

 ١٠٧٨.............................أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
 ١٣٤٠....لذين طبع اهللا على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلونأولئك ا

 ١٤٦٦.............أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم
 ٢٣٥٠.....................................أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم

 ٤٤٨...................................أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا
 ١٨٢٨...........................سوء العذاب وهم يف اآلخرة هم األخسرونأولئك الذين هلم 

 ١٠٧٥...................أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل
 ٢٣٢٨.............أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب

 ٢٣٣٧, ٦٧٢...............أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده قل ال أسألكم عليه أجرا إن
 ١٣٧٧, ١٣٧٦.......ئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحتهأول



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٥٨ 

 ٤٥٤.....................أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل هلم يف
 ٢٤٨١.....................................................................أولئك املقربون

 ٣٢٩...............................أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
 ٣٥٦....................ي من حتتها األهنار خالدينأولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتر

 ١٩٥٩, ٢٣, ٢٢..........................أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون
 ١٣٠..................................أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم املهتدون

 ٢٦٢٧...........................................................أولئك يف جنات مكرمون
 ١٠٧٨................أولئك مل يكونوا معجزين يف األرض وما كان هلم من دون اهللا من أولياء

 ١٤٢٩, ١٤٢٨..........ري من حتتهم األهنار حيلون فيها من أساورأولئك هلم جنات عدن جت
 ٢١١٣..............................................................أولئك هلم رزق معلوم

 ١٧٧........................................أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب
 ١٠١٤................................................أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون

 ٤٩٧............................................أولئك مأواهم جهنم وال جيدون عنها حميصا
 ٥١٥...................................ناأولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهي

 ٢٧١١............................................................أولئك هم الكفرة الفجرة
 ٨٦٢.......................أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي

 ١٦٦٤.................................................................أولئك هم الوارثون
 ١٨٩٤, ١٨٩٣...........أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا ويدرءون باحلسنة السيئة ومما

 ١٧٨٣................................أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما
 ٢٤٨١, ١٦٨٠........................... يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقونأولئك

 ١٥٠٠....................................أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا
 ١٠٠٧.......................أوال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال

 ٧٦...........................................أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون
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٢٨٥٩ 

 ١٩٣٨.....................ت واألرض وما بينهماأومل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا السماوا
 ٨٤٥..................................أومل يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إال نذير مبني
 ٢١٠١...............................أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني

 ١٥٧٨, ١٥٧٧...أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا
 ٢٤٨٧, ١٧٨٧.................... زوج كرميأومل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل

 ٢٥٩٦...................أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن ما ميسكهن إال الرمحن إنه
 ٢٤٦١, ١٣١١, ١٣١٠..أومل يروا إىل ما خلق اهللا من شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل

 ٢٣٣٧, ٢٣٣٦........أومل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر
 ١٤٠١, ١٤٠٠.......أن اهللا الذي خلق السموات واألرض قادر على أن خيلق مثلهمأومل يروا 

 ١٩٤٩...................أومل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إن يف ذلك آليات لقوم
 ١٩٣٥, ٦٠٣..............أومل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم أفبالباطل

 ٢١٠٠..........................هم هلا مالكونأومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما ف
 ١٢٣٤......................أومل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها واهللا حيكم ال معقب
 ١٩٨١.....................أومل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز فنخرج به زرعا تأكل منه

 ١٩١٦.........................أومل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق مث يعيده إن ذلك على اهللا يسري
 ٢٢٠٦.................. عاقبة الذين كانوا من قبلهمأومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان

 ١٩٣٩..................أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا
 ٢٠٧٨.................أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا

 ٢١٨٨......................أومل يعلموا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إن يف ذلك آليات
 ١٩٣٠.......................زلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحةأومل يكفهم أنا أن

 ١٨١٩, ١٨١٨...............................أومل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل
 ٨٤٦...................أومل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء وأن
 ٧٩٠, ٧٨٩..........أومل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم
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٢٨٦٠ 

 ١٩٨١...................م كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم إنأومل يهد هل
 ٣٧٥, ٣٧٤................أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند

 ٢٦٧٤.....................................................................أوىل لك فأوىل
 ٢١٠٢...............أوليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو

 ٦٩٨, ٦٩٧............... به يف الناس كمن مثلهأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي
 ٢٢٧٩.........................................أومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني

 ١٨, ١٤...........................................................إياك نعبد وإياك نستعني
 ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢.....أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

 ٢٧٥٦..............................................................أحيسب أن مل يره أحد
 ٢٧٥٥.......................................................أحيسب أن لن يقدر عليه أحد

 ٢٦٦٦....................................................ن جنمع عظامهأحيسب اإلنسان أل
 ٢٦٧٤, ١٦٩٨............................................أحيسب اإلنسان أن يترك سدى

 ١٦٧٨..................................................أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني
 ٨٥١...............................................أيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون
 ٢٦٢٨............................................أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم

 ١٦٧٢, ٦٥٢.......................أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون
 ٢٧٩٤.......................................................والصيفإيالفهم رحلة الشتاء 

, ٤٦٥, ٤٦٣, ٤٦٢.......أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة
٢٤٦٧, ١٧٧٦ 

 ٢٤٥, ٢٤٤............أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األهنار
 ٦٨٦.........................اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني

 ٧٣٤............................من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالاتبعوا ما أنزل إليكم 
 ٢٠٨٤..............................................اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون
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٢٨٦١ 

 ٢٤١٣, ٩٣٧, ٩٣٦, ٣١٤اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما
 ٢٥٦٤.......................اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهللا إهنم ساء ما كانوا يعملون

 ٢٥٢٥..............................فصدوا عن سبيل اهللا فلهم عذاب مهنياختذوا أمياهنم جنة 
 ١٩٢٧, ١٩٢٦.....اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء

 ٢١١٠, ٢١٠٩, ١٢٦١.................احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون
 ٢٢٢٣................................ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين

 ٢٢٩٥..................................................كم حتربونادخلوا اجلنة أنتم وأزواج
 ١٢٧٧, ٧٠١.......................................................ادخلوها بسالم آمنني

 ٢٣٩٥.....................................................ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود
, ١٣٤٦, ١٢٠٠ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن

١٣٤٧ 
 ٧٦٧, ٧٦٦..................................ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين
 ١٩٨٦, ١٩٨٥........... آباءهم فإخوانكمادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا
 ١٦٩١......................................ادفع باليت هي أحسن السيئة حنن أعلم مبا يصفون

 ٢٧٠١, ١٥٢٠................................................اذهب إىل فرعون إنه طغى
 ١٥٢٥..........................................اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري

 ١٨٣٨.........................اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
 ١٥٢٦.........................................................اذهبا إىل فرعون إنه طغى

 ١١٩٢....................قميصي هذا فألقوه على وجه أيب يأت بصريا وأتوين بأهلكماذهبوا ب
 ١٨٤٢.........................ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا ولنخرجنهم منها أذلة
 ١١٨٥........................ارجعوا إىل أبيكم فقولوا ياأبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا

 ٢٧٥٣.......................................................ارجعي إىل ربك راضية مرضية
 ٢١٥٦.............................................اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
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٢٨٦٢ 

 ٢٢٧٠.......................استجيبوا لربكم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا ما لكم من
 ٢٥٢٥, ٥١٠.....استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا أولئك حزب الشيطان أال إن

 ٩٧٥, ٩٧٤..............استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر
 ٢٠٧٧...................ر السيئ إال بأهله فهلاستكبارا يف األرض ومكر السيئ وال حييق املك

, ١٨٨٤.......اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء واضمم إليك جناحك من الرهب
١٨٨٥ 

 ٩٢٢.......................اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال فصدوا عن سبيله إهنم ساء ما كانوا
 ١٥٢١.....................................................................اشدد به أزري

 ٢١٤٦..............................اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب
 ٢٠٩٧.......................................................وم مبا كنتم تكفروناصلوها الي

 ٢٤١٩..................اصلوها فاصربوا أو ال تصربوا سواء عليكم إمنا جتزون ما كنتم تعملون
 ٦٠٤........................................اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم

 ٢٥٠٧........................اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موهتا قد بينا لكم اآليات لعلكم
 ٢٥٠٩, ٢٥٠٨................ر بينكم وتكاثراعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخ
 ١٥٦٥, ١٢٩٢...............................اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون

 ٢٤٤٥, ١٢٩٢...............................................اقتربت الساعة وانشق القمر
 ١١٣٦..........اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده

 ٢٧٧١...........................................................اقرأ باسم ربك الذي خلق
 ٢٦٧٠, ١٣٥٦................................اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

 ٢٧٧١..................................................................قرأ وربك األكرما
 ٢٢٩٥, ١٨٩٨................................األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني

 ٩٨٣, ٩٨٢..............األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على
 ٩٠٨, ٩٠٧, ٨٧٠.....اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة
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٢٨٦٣ 

 ١٤٢٠, ٩٩٦, ٩٩٥.الراكعون الساجدون اآلمرونالتائبون العابدون احلامدون السائحون 
 ٢٧٩١...............................................................اليت تطلع على األفئدة

 ٢٧٤٩..........................................................اليت مل خيلق مثلها يف البالد
 ٢٧١٤....................................................................اجلواري الكنس

 ٢٦١٢..............................................................................احلاقة
 ٢٠٩, ١٧٣, ١٧٢احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال

 ٣١٢....................................................احلق من ربك فال تكن من املمترين
 ١٢٤.................................................. فال تكونن من املمتريناحلق من ربك

 ١٤٠٧.............................احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا
 ٦٢٢, ٦٢١.........احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين
 ٢٠٣٠.................احلمد هللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وله احلمد يف اآلخرة

 ١٢٥٦.........لكرب إمساعيل وإسحاق إن ريب لسميع الدعاءاحلمد هللا الذي وهب يل على ا
 ١٨, ١٣, ١٢......................................................احلمد هللا رب العاملني

 ٢٠٥٨....................احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة
 ١٧١٥, ١٧١٤........اخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخبيثات والطيبات للطيبني والطيبون

 ١٩٧٤, ١٩٧٣..................... من طنيالذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان
 ٢٠٧٣......................الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها

 ٢٧٩٥, ٢٥٤١.................................الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
 ٢٧٦٧.................................................................الذي أنقض ظهرك

 ٣٤, ٣٣.............الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
 ٢٢٧٦......................فيها سبال لعلكم هتتدونالذي جعل لكم األرض مهدا وجعل لكم 

 ١٥٢٩.....الذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال وأنزل من السماء ماء
 ٢١٠٢..........................الذي جعل لكم من الشجر األخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
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٢٨٦٤ 

 ٢٣٩٢..................................الذي جعل مع اهللا إهلا آخر فألقياه يف العذاب الشديد
 ٢٧٩٠..............................................................الذي مجع ماال وعدده
 ٢٦٢٢, ١٧٧٥.........األرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى علىالذي خلق السماوات و

 ٢٥٩١.................الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور
 ٢٥٩٢................الذي خلق سبع مساوات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع

 ٢٧٤٠..................................................................الذي خلق فسوى
 ٢٧١٧.........................................................الذي خلقك فسواك فعدلك
 ١٨٠٠.............................................................الذي خلقين فهو يهدين

 ٢٧٧١....................................................................الذي علم بالقلم
 ٢٧٦٣..................................................................الذي كذب وتوىل

 ٢٧٣٣...........................الذي له ملك السماوات واألرض واهللا على كل شيء شهيد
 ١٧٥١...........الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف

 ٢٦٩٢...............................................................الذي هم فيه خمتلفون
 ٢٧٦٣..............................................................الذي يؤيت ماله يتزكى
 ١٨٢٣...............................................................الذي يراك حني تقوم

 ٢٧٤١............................................................ر الكربىالذي يصلى النا
 ١٨٩٣, ١٨٩٢................................الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

 ١٠٦...........................الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر
 ٦٣٢.............الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم

 ١٢٤....................... فريقا منهمالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن
 ١٦٤٢, ١٦٤١, ١٦٢٨..الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوال

 ١٣٠...................................الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون
 ٢٧٢٠.................................................الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
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٢٨٦٥ 

 ١٦٣٨....................يالذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم واملقيم
 ٢٢٩٥....................................................الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني

 ٢١٧٨, ١٢٢٣......الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
 ١٢٢٤...........................الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب

 ١٠٤٤............................................................الذين آمنوا وكانوا يتقون
 ٦٦٩........................ مهتدونالذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم

 ٩٣٠......................الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم
 ٤٦١, ٤٦٠........................الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل

 ١٦٤٣, ١٦٤٢......الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف
 ٧٦٣.................................با وغرهتم احلياة الدنيا فاليوم ننساهمالذين اختذوا دينهم هلوا ولع

 ٣٧٨, ٣٧٧....................الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا
 ١٣٠٥, ١٣٠٤......الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا
 ١٣٠٣..................الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل

 ٢٢٧٤, ١٢٨٨................................................لذين جعلوا القرآن عضنيا
 ١٩٣٣, ١٣٠٨.......................................الذين صربوا وعلى رهبم يتوكلون

 ١٤٦٦......................الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا
 ٢٧٥٠................................................................الذين طغوا يف البالد

 ٩٠٢, ٩١.....................الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون
 ٣٧٩, ٣٧٨, ٢٩٦.......اس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناالذين قال هلم الناس إن الن

 ٣٨٥, ٣٨٤..........................الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان
 ٣٧٦..........................الذين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن

 ١٤٦٥, ١٤٦٤...........الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكري وكانوا ال يستطيعون مسعا
 ٢٢٢٢.............................الذين كذبوا بالكتاب ومبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٦٦ 

 ٧٨٦........................الذين كذبوا شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم
 ٢٠٦٠................الذين كفروا هلم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة

 ٢٣٤٠......................................الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم
 ١٣٣٠..................ا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب مبا كانواالذين كفرو

 ٢٢٢٨......................................الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون
 ٢٦٢٦, ٩٨٨...........................................الذين هم على صالهتم دائمون

 ٢٧٩٦.......................................................الذين هم عن صالهتم ساهون
 ٢٤١٨..........................................................الذين هم يف خوض يلعبون

 ١٦٦١.......................................................الذين هم يف صالهتم خاشعون
 ٢٤٠٢..........................................................نالذين هم يف غمرة ساهو

 ٢٧٩٦...................................................................الذين هم يراءون
 ٢٥٣, ٢٥٢...............الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

 ٢٢, ٢١..........................الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون
 ٢٥١١.......................الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اهللا هو الغين

 ٤٣٥, ٤٣٤, ٣٨٣............لبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضلهالذين يبخلون ويأمرون الناس با
 ٢٠١٠.....................الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا وكفى

, ٤٢٤, ٢٦٦......الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة
٨٢٧, ٨٢٦, ٨٢٥, ٨٢٤ 

 ٢٠٦١, ٥٠٩, ٥٠٨..... أيبتغون عندهم العزةالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني
 ٥١١, ٥١٠...............الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكم
 ٢٢١١.........................الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا

 ٢٤٣٨, ٢٤٣٧..........الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة
 ١٢٩٠.........................................جيعلون مع اهللا إهلا آخر فسوف يعلمونالذين 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٦٧ 

 ١٧٦٥..................الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيال
 ٢٢٠١, ٢٢٠٠..الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون

 ١٥٨٦, ٦٠٠........................الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
 ٣٨٩, ٣٨٨.......ياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماواتالذين يذكرون اهللا ق

 ١٦٦٤...............................................الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
 ١٢٣٨, ١٢٣٧......الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا
 ٢١٧٥..................الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهللا وأولئك

 ١٠٧٧, ٧٦٠...............ن عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا وهم باآلخرة كافرونالذين يصدو
 ١٠٧٧...................الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا وهم باآلخرة هم كافرون
 ٢٥١٧, ٢٥١٦........الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال الالئي

 ١٠٨٢, ٥٢.................................الذين يظنون أهنم مالقو رهبم وأهنم إليه راجعون
 ١٨١٣...........................................لذين يفسدون يف األرض وال يصلحونا

 ٢٧٩..............................الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
 ٨٦١..............................................الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون

 ١٩٥٩, ١٨٢٧............الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون
 ٢٧٢١............................................................الذين يكذبون بيوم الدين

 ٢١٠٧, ٩٧٤, ٩٧٣...ملطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدونالذين يلمزون ا
 ٢٥١........................الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند

 ٢٤١, ٢٤٠......................الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا
 ٣٥٤.....................ن الناسالذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني ع

 ٣٩, ٣٨................الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن
 ١٢٢٠.............................................الذين يوفون بعهد اهللا وال ينقضون امليثاق

 ١٠١٠......................................................الر تلك آيات الكتاب احلكيم
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٢٨٦٨ 

 ١١٣١.........................................................الر تلك آيات الكتاب املبني
 ١٢٦٣...................................................الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبني

 ١٠٦٧, ١٠١٠, ٢٧٠..............من لدن حكيم خبريالر كتاب أحكمت آياته مث فصلت 
 ١٢٣٧...................الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم
 ٤٣٢, ٤٣١, ٤٣٠......الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا

 ٢٤٦٠, ١٢٣٦..................................................................الرمحن
 ١٨.......................................................................الرمحن الرحيم

 ١٥١٤, ٧٦٥..................................................الرمحن على العرش استوى
 ١٧٠٢..........................ال ينكح إال زانية أو مشركة والزانية ال ينكحها إال زانالزاين 

, ١٧٠٠, ٦٠٨, ٤١٠....الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم هبما
١٧٠٥, ١٧٠١ 

 ٢٦٥٢, ١٥٠٩....................................السماء منفطر به كان وعده مفعوال
 ٢٤٦١.............................................................الشمس والقمر حبسبان

 ١٦٦, ١٦٥.........اص فمن اعتدى عليكم فاعتدواالشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قص
 ٤٩٧, ٢٤٦..........الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال

 ٢٨٠............................الصابرين والصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باألسحار
, ٢٠٦, ٢٠٥, ٢٠٤الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا

٢٠٨ 
 ٢٧٨٥............................................................................القارعة

 ٢٢٥٧, ٢٢٥٦...........اهللا الذي أنزل الكتاب باحلق وامليزان وما يدريك لعل الساعة قريب
 ٢٢٢١, ٢٢٢٠....اهللا الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

 ٢٢٢٤.................................اهللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون
 ٢٢٢٠........................النهار مبصرا إن اهللا لذواهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٦٩ 

 ١٢٥٢.................اهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من
 ١٩٧٢....................اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى

 ٢٥٨٢, ٢٥٨١.....اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر بينهن لتعلموا
 ١٩٥١..................م مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم مناهللا الذي خلقك

 ١٩٥٦, ١٩٥٥, ٤٢٤.اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة
, ١٢٠٦, ١٢٠٥......اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش وسخر

١٢٠٨ 
 ٢٣١٣....................ه ولتبتغوا من فضلهاهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر

 ١٢٣٧...........اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض وويل للكافرين من عذاب
 ١٩٥٤, ١٩٥٣......اهللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه يف السماء كيف يشاء وجيعله

 ٢٨٠٣.........................................................................اهللا الصمد
 ٢١٩١........................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

 ٢١٢٩......................................................اهللا ربكم ورب آبائكم األولني
 ٢٦٨.......................................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم

 ٢٣٣, ٢٣٢, ٢٣١...............اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
 ١٨٣٨..................................................اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم
 ١٥١٥....................................................اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن

 ٤٧١............................. أصدقاهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن
 ٢٥٧٢..........................................اهللا ال إله إال هو وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

 ٢٢٥٨, ٢٢٥٧..........................اهللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
, ٢١٧٧, ١٢٨٧, ٢٧٠....اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين

٢٥٠٥, ٢١٨٢, ٢١٧٨ 
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٢٨٧٠ 

, ١٧٢٦, ١٧٢٥......فيها مصباح املصباح يفاهللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة 
١٧٢٩, ١٧٢٨, ١٧٢٧ 

, ١٣١١, ٦٩٧, ٢٣٤.......اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا
١٤٣٤ 

 ١٩٤٠................................................اهللا يبدأ اخللق مث يعيده مث إليه ترجعون
 ١٩٣٣....................اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له إن اهللا بكل شيء عليم

 ١٦٠١, ١٢٢٢..............ط الرزق ملن يشاء ويقدر وفرحوا باحلياة الدنيا وما احلياةاهللا يبس
 ٢١٨٥, ٢١٨٤, ١٢٣٣.اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت

 ١٦٥٣.....................................اهللا حيكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون
 ٢٨.................................................اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون

 ١٦٥٧, ١٦٥٦..................من املالئكة رسال ومن الناس إن اهللا مسيع بصرياهللا يصطفي 
 ١٢١١, ١٢١٠......اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء

 ١٩٧١, ١٩٥٩, ١٩٣٧, ١٩١٠, ٢٦٨, ١٩ امل
 ١٥٠٥, ١٤٣٦.............املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك

 ١٢٠٥, ١٠١٠, ١٩......تاب والذي أنزل إليك من ربك احلق ولكن أكثر الناساملر تلك آيات الك
 ٧٣٤, ٢٠, ١٩....................................................................املص

 ١٧٦٢, ١٤..................امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا
 ١٦٤٩...................امللك يومئذ هللا حيكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات

, ٩٦٥, ٩٦٤...نكر وينهون عن املعروفاملنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون بامل
٢١٠٧ 

 ٢٧٣٣...................................................................النار ذات الوقود
 ٢٢١٥..................النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
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٢٨٧١ 

, ١٩٨٧, ١٩٨٦, ١٦٥٩.النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم وأولو األرحام
١٩٨٨ 
 ٢٧٣٧.......................................................................النجم الثاقب

, ٤٢٠, ١٩٦...... الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكماليوم أحل لكم الطيبات وطعام
٥٤٢, ٥٤١ 

 ٢٢٠٤....................اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت ال ظلم اليوم إن اهللا سريع احلساب
 ٢٠٩٧.......................اليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا

 ٢٦٨٨, ١٤٢٧.......................................انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب
 ٢٦٨٨......................................................انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون

 ١٧٥٤, ١٣٧٢.......................انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال
 ١٣٥٩..............انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال

 ١٢١٤, ٦٣٤...................انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
 ٤٤٧...................................انظر كيف يفترون على اهللا الكذب وكفى به إمثا مبينا

 ٩٤٦..................ا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكمانفروا خفاف
 ١٨, ١٥, ١٤......................................................اهدنا الصراط املستقيم

 ٨٦, ٨٥...........................بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا بغيا أن يرتل اهللا
 ٢٤٨٢....................................................بأكواب وأباريق وكأس من معني

 ٢٧٨٠.................................................................بأن ربك أوحى هلا
 ٢٧١٣....................................................................بأي ذنب قتلت
 ٢٧٠٨.......................................................................بأيدي سفرة

 ٢٦٠١...................................................................... املفتونبأييكم
 ١٣٠٩.....................بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم

 ٦٨٢.................بديع السماوات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل
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٢٨٧٢ 

 ١٠٣........................بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون
 ٩١٧, ٩١٦, ٩١٥......................ملشركنيبراءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من ا

 ١٢, ١١...........................................................بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ٥٠٨.......................................................بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما

 ٢٢٢٧........................................بشريا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون
 ١١١٢................................بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم حبفيظ

 ١٦٩٠......................................................بل أتيناهم باحلق وإهنم لكاذبون
 ٦٤٤, ١٥٧............ن إليه إن شاء وتنسون ما تشركونبل إياه تدعون فيكشف ما تدعو

 ١٩٤٦....................بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم فمن يهدي من أضل اهللا وما
 ١٨٥٧, ١٨٥٦...........بل ادارك علمهم يف اآلخرة بل هم يف شك منها بل هم منها عمون

 ٢٦٦٩........................................................بل اإلنسان على نفسه بصرية
 ٢٧٣٥..........................................................بل الذين كفروا يف تكذيب

 ٢١٤١, ٢١٤٠, ٢١٣٩...................................ة وشقاقبل الذين كفروا يف عز
 ٢٧٣٠............................................................بل الذين كفروا يكذبون

 ٢٤٥٧, ٢٢٥٩, ١٣٧٨...........................بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
 ٢١٩٢.....................................................بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين
 ٣٦٣.....................................................بل اهللا موالكم وهو خري الناصرين

 ,٧٩٠, ٦٨٩, ٦٣٧, ٦٣٦...بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه
١٦٨٠ 

 ١٥٨٢......................بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون
 ٢٧٤٢..............................................................بل تؤثرون احلياة الدنيا

 ٢١١٣.......................................................بل جاء باحلق وصدق املرسلني
 ٥١٩................................................بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما
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٢٨٧٣ 

 ٢٣٦١....................بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا وزين ذلك
 ٢١٠٨, ٢١٠٧.....................................................بل عجبت ويسخرون

 ٢٣٨٥, ٢١٣٩............بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
 ١٥٦٧....................بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل

 ٢٢٨١............................بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
 ١٦٨٨.........................................................بل قالوا مثل ما قال األولون

 ١٦٨١...............ة من هذا وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملونبل قلوهبم يف غمر
 ٢٣٨٦..........................................بل كذبوا باحلق ملا جاءهم فهم يف أمر مريج

 ١٧٥٥...................................بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعريا
 ١٠٣٤......................بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب الذين

 ٢٢٨٣...............................ل مبنيبل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسو
 ١٥٨٤.......................بل متعنا هؤالء وآباءهم حىت طال عليهم العمر أفال يرون أنا نأيت

 ٢٦٠٦, ٢٤٩١, ٢٤٠٤................................................بل حنن حمرومون
, ١٥٧٢.....بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

٢٠٥٥ 
 ٢١١٠.............................................................بل هم اليوم مستسلمون
 ٢٣٠١..............................................................بل هم يف شك يلعبون
 ١٩٢٩..................... صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إالبل هو آيات بينات يف

 ٢٧٣٥, ٢٢٧٤.........................................................بل هو قرآن جميد
 ٢٦٦٧........................................................بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه

 ٢٦٦٤.......................................بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
 ١٨١٨...................................................................بلسان عريب مبني

 ٣٥١, ٣٥٠, ٣٤٩.بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف
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٢٨٧٤ 

 ٢٧٢٩............................................................بلى إن ربه كان به بصريا
 ٢٦٦٧.....................................................بلى قادرين على أن نسوي بنانه

 ٢١٩٠.......................بلى قد جاءتك آيايت فكذبت هبا واستكربت وكنت من الكافرين
 ١٠٠...................بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم

 ٣٢١..........................................بلى من أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني
 ٧٩...........اطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونبلى من كسب سيئة وأح

 ٢٧٥٨, ٢٠٨٦, ٧٤١.................................مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني
 ١٩٣٨...........................................بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

 ٢١١٤.................................................................بيضاء لذة للشاربني
 ٢٤٦٤...............................................................بينهما برزخ ال يبغيان

 ١٢٥٠, ١٢٤٩..... يتذكرونتؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم
 ٢٥٥٦..................تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم

 ٢١٤٠, ١٨٠٤...............................................تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني
 ١٣١٨, ١٣١٧..............تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فزين هلم الشيطان أعماهلم فهو

 ٢٤٧٧................................................تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام
 ١٧٥٥, ١٧٥٤.....جعل لك خريا من ذلك جنات جتري من حتتها األهنارتبارك الذي إن شاء 

 ٢٥٩١......................................تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير
 ١٧٧٦......................تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا

 ١٧٥١, ١٣..........................تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا
 ٢٨٠١, ١٣٧١....................................................تبت يدا أيب هلب وتب

 ٢٣٨٧......................................................تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
 ٢٧٠٠.......................................................................تتبعها الرادفة

 ١٩٧٨, ١٩٧٧...تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
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٢٨٧٥ 

 ٢٤٤٩.....................................................جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر
 ٢٠١٣..........................................حتيتهم يوم يلقونه سالم وأعد هلم أجرا كرميا

 ٢٦٢٥...............................................................تدعوا من أدبر وتوىل
 ٢٢١٣......................اهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىلتدعونين ألكفر ب

 ٢٣٣٣.............تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم كذلك جنزي القوم
 ٢٤٩٦...........................................................ترجعوهنا إن كنتم صادقني

 ٢٠١٨, ٢٠١٧......ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال
 ٢٧٩٢...........................................................ترميهم حبجارة من سجيل

 ٢٧١١........................................................................ قترةترهقها
 ٢٢٥٩.....................ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم والذين آمنوا وعملوا
 ٥٩٢......................ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن

, ٧٣.......تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده
١٦٢٣, ١٣٧٠ 

 ٢٧٤٤.................................................................تسقى من عني آنية
 ٢٧٤٤...................................................................حاميةتصلى نارا 

 ٢٦٧٢..............................................................تظن أن يفعل هبا فاقرة
 ٢٦٢٣, ١٩٧٢..............تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

 ٢٧٢٤, ٢٦٧٢............................................تعرف يف وجوههم نضرة النعيم
 ٢٢٥٠...........تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون

 ١٥١٠, ١٥٠٩, ١٢٥٩.ر اجلبال هداتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وخت
 ٢٥٩٣.......................تكاد متيز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم

 ١٦٩٤...............................................تلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون
 ٢٤٣٤, ١٣١٥...................................................تلك إذا قسمة ضيزى
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٢٨٧٦ 

 ١١٨, ١١٤..........تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا
 ١٩٥٩...........................................................يمتلك آيات الكتاب احلك
 ١٨٦٨, ١٧٨٥..................................................تلك آيات الكتاب املبني

 ٢٣١٢, ٢٣١١.........تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون
 ٢٣٠....................................تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق وإنك ملن املرسلني

 ٣٣٩.....................تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق وما اهللا يريد ظلما للعاملني
 ١٤٩٨.........................................من عبادنا من كان تقياتلك اجلنة اليت نورث 

 ١٩٠٧....................تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا
 ٢٣١, ٢٣٠.....تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات

 ٧٩١, ٧٩٠..............تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات فما
 ٤٠٩................. يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنارتلك حدود اهللا ومن

 ١٠٩٢..............تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من
 ٢٤٥١, ٢٤٥٠, ٧٠...................................ترتع الناس كأهنم أعجاز خنل منقعر

 ٢٧٧٦, ٥٢٧..............................ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر
 ١٨٢٤...........................................................ترتل على كل أفاك أثيم

 ٢٠٧٩................................................................. العزيز الرحيمترتيل
 ١٩٧١............................................ترتيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني

 ٢٣٢١, ٢٣١١, ٢١٦٧...............................ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم
 ٢١٩٨....................................................ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم

 ٢٦٢٠, ٢٤٩٤.....................................................ترتيل من رب العاملني
 ١٥١٤.............................................ترتيال ممن خلق األرض والسماوات العال

 ٢٨٧........................... النهار يف الليل وخترج احلي من امليتتوجل الليل يف النهار وتوجل
 ١٦١٩, ١٦١٨...........ثاين عطفه ليضل عن سبيل اهللا له يف الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة
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٢٨٧٧ 

 ٢٤٨٦, ٢٤٨١............................................................ثلة من األولني
 ١٤٦٠........................................................................مث أتبع سببا

 ٧٢٦, ٧٢٥.........مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن وتفصيال لكل شيء وهدى
 ٢٠٦٨.............................................كان نكريمث أخذت الذين كفروا فكيف 

 ٢٦٥٩....................................................................مث أدبر واستكرب
 ٢٧٠٢.......................................................................مث أدبر يسعى

 ٢٧٠٩, ٢٣٨............................................................مث إذا شاء أنشره
 ١٣١٣...............................مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون

 ١٦٧٥, ١٦٧٤...........مث أرسلنا رسلنا تترى كل ما جاء أمة رسوهلا كذبوه فأتبعنا بعضهم
 ١٦٧٥....................................مث أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبني

 ٢١٢٠, ١٧٩٨.........................................................مث أغرقنا اآلخرين
 ١٨٠٨.................................................................مث أغرقنا بعد الباقني

 ١٧٥........................مث أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم
 ٢٧٠٩......................................................................مث أماته فأقربه

 ١٣٤٤....................مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
 ١٣٤١..............هدوا وصربوا إن ربكمث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا مث جا

 ٢٦٧١....................................................................مث إن علينا بيانه
 ٢٧٤٧, ١٦٩٩......................................................مث إن علينا حساهبم

 ٢١١٨......................................................مث إن هلم عليها لشوبا من محيم
 ٢١١٩..........................................................مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم

 ٨٢, ٨١.............مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
 ٩٣٣, ٩٣٢, ٣٥٠............... وأنزل جنودا مل تروهامث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني

 ٨٦٥, ٣٦٨, ٣٦٧......مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٧٨ 

 ١٦٧٢..................................................مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
 ١٦٧٤....................................................مث أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
 ٢٤٨٨......................................................مث إنكم أيها الضالون املكذبون

 ١٦٦٦...........................................................مث إنكم بعد ذلك مليتون
 ١٦٦٦...........................................................يوم القيامة تبعثونمث إنكم 

 ٢١٨٠, ١٢٩٠....................................مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون
 ٢٧٢٢...............................................................مث إهنم لصالو اجلحيم

 ٢٦٣١................................................مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا
 ٢٦٣١................................................................مث إين دعوهتم جهارا

 ١٣٤٦..................مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني
 ٢٠٧٢, ٢٠٧١, ٢٠٧٠.ينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهممث أورثنا الكتاب الذين اصطف

 ٢٦٧٤...................................................................مث أوىل لك فأوىل
 ١٥٥٧......................................................مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

 ٢٥٩٢............................مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري
, ١٦٢٣, ١٣١١......مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها

٢٢٣٠ 
 ٢٦١٨....................................................................م صلوهمث اجلحي

 ٢٧٠٩.....................................................................مث السبيل يسره
 ١١٥٥...................................مث بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني

 ٧٨٧...................مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء
 ١٠٥١, ١٠٥٠, ٧٩٠.مث بعثنا من بعده رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا

 ٧٩١........................وسى بآياتنا إىل فرعون وملئه فظلموا هبا فانظرمث بعثنا من بعدهم م
 ١٠٥١...................مث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه بآياتنا فاستكربوا
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٢٨٧٩ 

 ٥٩..............................................مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
 ١٤١١................................مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا

 ٢٣٠٢.......................................................مث تولوا عنه وقالوا معلم جمنون
 ٦٧, ٦٦..... من بعد ذلك فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرينمث توليتم

 ١٨٢٠.........................................................مث جاءهم ما كانوا يوعدون
 ١٩٧٤................................................مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني

 ٢٣١٤.........................مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال
 ١٠١٨....................مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

 ١٦٦٥........................................................مث جعلناه نطفة يف قرار مكني
 ١٦٦٦, ١٦٦٥...مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا

 ٢١٣٠, ١٨١٥.........................................................مث دمرنا اآلخرين
 ٢٤٣١........................................................................مث دنا فتدىل

 ٢٦٧٣............................................................مث ذهب إىل أهله يتمطى
, ٣٥٠, ٢٨...مث رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر

١٣٥٢ 
 ٢٧٦٩..............................................................مث رددناه أسفل سافلني

 ١٤٣٥, ٦٥٧.................مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني
 ١٩٧٤.................مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال

 ٢٧٠٩...............................................................مث شققنا األرض شقا
 ٢٣٠٨.................................................مث صبوا فوق رأسه من عذاب احلميم

 ١٥٦٩...........................م ومن نشاء وأهلكنا املسرفنيمث صدقناهم الوعد فأجنيناه
 ٢٦٥٨......................................................................مث عبس وبسر

 ٥٦............................................مث عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٠ 

 ٢٦١٨...........................................مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
 ١٧٧٠...........................................................مث قبضناه إلينا قبضا يسريا

 ٢٦٥٨...................................................................مث قتل كيف قدر
, ٧٤, ٧٣, ٧٢......مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوة وإن من احلجارة

١٦٢٣ 
 ٢٥١٤, ٢٥١٣, ٢٥١٢....مث قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه اإلجنيل

 ١٠٤٠.................مث قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون
 ٢٢٢٢.....................................................مث قيل هلم أين ما كنتم تشركون

 ١٩٣٩.....................وا هبامث كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات اهللا وكان
 ٢٦٧٤..........................................................مث كان علقة فخلق فسوى

 ٢٧٥٧, ٢٠٧٠.....................مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة
 ٢٧٨٧...............................................................مث كال سوف تعلمون

 ٢٦٩٢...................................................................مث كال سيعلمون
, ١٣٢٠......مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوهنا شراب

١٣٢١ 
 ٢٠٤٢, ٧٤٢, ٧٤١.....ن أمياهنم وعن مشائلهم والمث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وع

 ٢٧٤٢.............................................................مث ال ميوت فيها وال حييا
 ٢٧٨٨................................................................مث لتروهنا عني اليقني

 ٢٧٨٨...........................................................مث لتسألن يومئذ عن النعيم
 ٢٦٢١.................................................................مث لقطعنا منه الوتني

 ٢٠٩٧, ٦٣٦, ٦٣٣.................مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركني
 ١٥٠١................................................ صليامث لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا

 ١٥٠٠....................................مث لنرتعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨١ 

 ١٦٣٣, ١٦٣٢.....................مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
 ٢٧١٩............................................................مث ما أدراك ما يوم الدين

 ٢٦٨٧..................................................................مث نتبعهم اآلخرين
 ٢٦٥٨.............................................................................مث نظر

 ١٥٩٠...............................مث نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤالء ينطقون
 ١٥٠٣, ١٥٠٢..............................اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيامث ننجي الذين 

 ١٠٦٤..........................مث ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج املؤمنني
 ١١٦٤........................مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما

 ١١٦٤.............................مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
 ٩٣٣, ٨٦٩........................ء واهللا غفور رحيممث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشا

 ٢٤٤٠................................................................مث جيزاه اجلزاء األوىف
 ٢٦٥٧...................................................................مث يطمع أن أزيد

 ٢٦٣٣....................................................مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا
 ٢٧٢٣...................................................مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون

 ١٣٠٣, ١٣٠٢...........مث يوم القيامة خيزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
 ٧١٤, ٧١٣.................عز اثنني قل آلذكرين حرم أممثانية أزواج من الضأن اثنني ومن امل

 ٢٤٨٣..............................................................جزاء مبا كانوا يعملون
 ٢٦٩٧.........................................................جزاء من ربك عطاء حسابا

 ٢٦٩٥.........................................................................جزاء وفاقا
 ٢٧٧٩..................جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا

 ٦٠٤, ٦٠٣, ٦٠٢............جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس والشهر احلرام واهلدي
 ١٤٩٦, ١٣٧١............... عدن اليت وعد الرمحن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياجنات

 ١٥٣٩...........جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٢ 

 ٢١٥٨......................................................جنات عدن مفتحة هلم األبواب
 ١٣٠٤.................جنات عدن يدخلوهنا جتري من حتتها األهنار هلم فيها ما يشاءون كذلك

, ١٠٢٦, ٧٠١...... من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم واملالئكةجنات عدن يدخلوهنا ومن صلح
٢٥٦٨, ١٢٢١ 

 ٢٠٧٢, ٢٠٧١....جنات عدن يدخلوهنا حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها
 ٢١٤٤, ٢١٤٣, ١٨٣٠...............................جند ما هنالك مهزوم من األحزاب

 ٢١٥٩...........................................................جهنم يصلوهنا فبئس املهاد
 ١٢٥١..........................................................جهنم يصلوهنا وبئس القرار

 ٢١٨................................لصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتنيحافظوا على ا
 ٢٦٦٣.....................................................................حىت أتانا اليقني

 ١٨٣٤, ١١٣٣, ٨٧٦.حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم
 ١٦٨٢, ١٦٨١...........................حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم جيأرون

 ١٢٠٣, ١٢٠٢.........فنجي منحىت إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصرنا 
 ١٤٦٠..................حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنما قوما ال يكادون يفقهون قوال
 ١٤٦٠.................حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا

 ١٤٥٩, ١٤٥٨....حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة ووجد عندها قوما
 ١٦٩٢......................................... رب ارجعونحىت إذا جاء أحدهم املوت قال

 ١٠٨٦......................حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني
 ٢٢٨٦.........................حىت إذا جاءنا قال ياليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين

 ١٨٦٢......................حىت إذا جاءوا قال أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علما أم ماذا كنتم
 ٢٦٤٤.......................عف ناصرا وأقل عدداحىت إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أض

 ١٦٠٦...................حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
 ١٦٨٧...........................حىت إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٣ 

 ٢٢٣٤...................حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا
 ٢٧٨٧....................................................................حىت زرمت املقابر
 ٢٦٩٦......................................................................حدائق وأعنابا
, ٤١٦, ٤١٥.....مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخحرمت عليكم أ

٤١٨, ٤١٧ 
, ٥٣٦, ٥٣٣, ٢٨١.....حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

١٦٣٤, ٦٩٥, ٥٣٩, ٥٣٨, ٥٣٧ 
 ٧٩٢................حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق قد جئتكم ببينة من ربكم

 ٢٤٤٦..........................................................ما تغن النذرحكمة بالغة ف
 ٢٣٢١, ٢٣١١, ٢٣٠٠, ٢٢٧٤, ٢٢٤٩, ٢٢٢٧, ٢١٩٨, ٢٠.................حم

 ١٦٣٥, ١٦٣٤حنفاء هللا غري مشركني به ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه
 ٢٤٧٥...........................................................حور مقصورات يف اخليام

 ٢٦٢٩..........................خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
 ٢٦٠٩, ١٠٧٨..... كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملونخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد

 ٢٤٧٨.......................................................................خافضة رافعة
 ١٥٤٩................................................خالدين فيه وساء هلم يوم القيامة محال

 ٩٣٠................................................خالدين فيها أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم
 ٢٠٢٦............................................خالدين فيها أبدا ال جيدون وليا وال نصريا

 ١٧٨٣, ١٠٧٠, ٦٨٠.................................خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
 ١٤٦٨....................................................يبغون عنها حوالخالدين فيها ال 

 ٣٢٩, ١٣٣.............................خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون
, ١١٢٠, ٧٠٣......خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال

١١٢١ 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٤ 

 ١٩٦٠.........................................خالدين فيها وعد اهللا حقا وهو العزيز احلكيم
 ٢٧٢٤............................................ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون

 ١٣١١, ٢٤.......لى قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهلم عذاب عظيمختم اهللا ع
 ٢٦٠١, ٨٥٥, ٨٥٤..........................خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني

 ٩٨٨, ٩٨٧, ٢١..خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن
 ٢٣٠٨......................................................خذوه فاعتلوه إىل سواء اجلحيم

 ٢٦١٨........................................................................خذوه فغلوه
 ٢٧٨٥, ٢٤٤٧, ١٥٦٦..........رجون من األجداث كأهنم جراد منتشرخشعا أبصارهم خي

 ٢٤٦٠.......................................................................خلق اإلنسان
 ٢٤٦٣..................................................خلق اإلنسان من صلصال كالفخار

 ١٨٦٧, ١٥٨١........................خلق اإلنسان من عجل سأريكم آيايت فال تستعجلون
 ٢٧٧١...............................................................خلق اإلنسان من علق

 ١٢٩٤........................................خلق اإلنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبني
 ١٩٦٠..................لقى يف األرض رواسي أن متيد بكمخلق السماوات بغري عمد تروهنا وأ

 ١٢٩٣...................................خلق السماوات واألرض باحلق تعاىل عما يشركون
 ٢٥٧٠.................خلق السماوات واألرض باحلق وصوركم فأحسن صوركم وإليه املصري
 ٢١٦٩, ٢١٦٨, ٧٦٦...خلق السماوات واألرض باحلق يكور الليل على النهار ويكور النهار

 ١٩٢٥...........................ن يف ذلك آلية للمؤمننيخلق اهللا السماوات واألرض باحلق إ
 ٢٧٣٧..................................................................خلق من ماء دافق

, ٢١٧٠, ٢١٦٩....خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها وأنزل لكم من األنعام مثانية
٢٥٤٢, ٢٥١٢ 

 ٢١٠٦..........................................................دحورا وهلم عذاب واصب
 ٤٨١.....................................درجات منه ومغفرة ورمحة وكان اهللا غفورا رحيما



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٥ 

 ١٠١٦, ١٠١٥......آخر دعواهم أن احلمددعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم و
 ٢٦٥٧............................................................ذرين ومن خلقت وحيدا

 ١٢٦٤..................................ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون
 ٢٩٢..................................................ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم

 ١٣٥٠.......................................ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
 ٢٣٠٩, ٢٣٠٨................................................ذق إنك أنت العزيز الكرمي

 ١٤٧١.......................................................ذكر رمحة ربك عبده زكريا
 ١٨٢١..............................................................كرى وما كنا ظاملنيذ

 ٦١٢, ٦١١...............ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو خيافوا أن ترد أميان بعد
 ٢٥٧٨........................ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له

 ٧٠٥.................................ذلك أن مل يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
 ٢٢٦٠, ٢٢٥٩, ٦٩٢ملوا الصاحلات قل ال أسألكمذلك الذي يبشر اهللا عباده الذين آمنوا وع
 ٤٥٧..................................................ذلك الفضل من اهللا وكفى باهللا عليما
 ٢٠.................................................ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني

 ٢٦٩٨............................................ذلك اليوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا
 ٢٣٤٠.........................ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق

 ٩٠١............... نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهمذلك بأن اهللا مل يك مغريا
 ٢٣٤٤, ١٠٢٩, ٦٥٧..............ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم

 ٢١٩٩, ١٤٤..............ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي
 ١٩٦٩.......................ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو
 ١٦٥١.......................ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا
 ١٦١٨........................ذلك بأن اهللا هو احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير

 ٢١٦٨, ١٦٥١............ذلك بأن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وأن اهللا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٨٦ 

 ٢٥٧٠....................دوننا فكفرواذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يه
 ٢٥٦٤............................ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون

 ٢٣٥٢........................ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم
 ١٣٤٠..........ذلك بأهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن اهللا ال يهدي القوم

 ٢٥٣٠.....................ن اهللا شديد العقابذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاق اهللا فإ
 ٨٦٨, ١١٦..........ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد

 ٢٣٥١......................ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر
 ٢٨٥..............................ذلك بأهنم قالوا لن متسنا النار إال أياما معدودات وغرهم يف دينهم

 ٢٢٠٦..................هم بالبينات فكفروا فأخذهم اهللا إنه قويذلك بأهنم كانت تأتيهم رسل
 ٢٣٤٤.........................................ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم

 ٩٠٠, ٣٨٤...............................ذلك مبا قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد
 ١٧٨٦, ١٦١٩.............................ذلك مبا قدمت يداك وأن اهللا ليس بظالم للعبيد

 ٢٢٣٧, ٢٢٣٦.............كانوا بآياتناذلك جزاء أعداء اهللا النار هلم فيها دار اخللد جزاء مبا 
 ١٤٠٠......................ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا
 ١٤٦٧..........................ذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت ورسلي هزوا

 ٢٠٤٠.......................................ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور
 ١٩٧٣.............................................ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم

 ١٤٨٦.......................................رمي قول احلق الذي فيه ميترونذلك عيسى ابن م
 ٢٥٥٩..................................ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 ١١٦٦...................ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني
 ٢٤٣٧, ٢٤٣٦.....ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن

 ١٣٦٨..........مة وال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتلقىذلك مما أوحى إليك ربك من احلك
 ١١٩٨.......ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم
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٢٨٨٧ 

 ٣٠١......................ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم
 ١١١٨................................ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد

 ٣١١............................................احلكيمذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر 
 ٦٧١..............ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما

 ١٦٥١, ١٦٥٠............ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا إن اهللا
, ١٦٣٤, ١٦٣٣, ٣٣٨.ذلك ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه وأحلت لكم األنعام

٢٦٥٥ 
 ١٦٣٥............................... فإهنا من تقوى القلوبذلك ومن يعظم شعائر اهللا

 ٦٨٣................ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء
 ٢٣٢٠..........................ذلكم بأنكم اختذمت آيات اهللا هزوا وغرتكم احلياة الدنيا فاليوم

 ٢٢٠٣, ٢٢٠٢..........ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت وإن يشرك به تؤمنوا فاحلكم هللا
 ٢٢٢٣......................... يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحونذلكم مبا كنتم تفرحون

 ٨٦٨................................................ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
 ٨٧٣, ٨٧٢, ٨٧١......................................ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين

 ٢٧٣٥.....................................................................ذو العرش اجمليد
 ٢٤٣١, ٢٤٣٠..........................................................ذو مرة فاستوى

 ٢٤٧٢.........................................................................ذواتا أفنان
 ٢٤٠٢...........................................ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون

 ٢٧١٤.......................................................كنيذي قوة عند ذي العرش م
 ٢٦٣٤, ١٢٥٤....رب إهنن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك

 ١٢٥٦..................................رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء
 ٢٦٣٦...................رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات وال

 ٢٣٠١...................................رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني
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٢٨٨٨ 

 ٢٦٩٧....................... السماوات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطابارب
 ٢١٦٢......................................رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار

 ١٤٩٩, ١٤٧٣.رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له
 ٢١٠٤....................................رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق

 ٢٦٥٠.......................................ال هو فاختذه وكيالرب املشرق واملغرب ال إله إ
 ٢٤٦٤, ٢١٠٥, ٢١٠٤......................................رب املشرقني ورب املغربني

 ١٦٩١.....................................................رب فال جتعلين يف القوم الظاملني
 ١١٩٨, ١١٩٧....رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السماوات

 ١٧٩٥, ٧٩٨........................................................رب موسى وهارون
 ١٨١٥..........................................................رب جنين وأهلي مما يعملون

 ١٨٠٢...............................................صاحلنيرب هب يل حكما وأحلقين بال
 ٢١٢٤, ١٥٩٢.................................................رب هب يل من الصاحلني

 ١٣٧٥.................ربكم أعلم بكم إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم
 ١٣٦٢, ١٩٨......ربكم أعلم مبا يف نفوسكم إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا

 ١٣٨٧, ١٣٨٣........ربكم الذي يزجي لكم الفلك يف البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم
 ١٢٦٣.............................................رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني

 ٢٠٢٦........................................ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا
 ١٦٩٥, ٥٦١....................................ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون

 ٣٠٨......................................ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
 ١٢٥٥.................يء يف األرضربنا إنك تعلم ما خنفي وما نعلن وما خيفى على اهللا من ش

 ٢٧٤.............................ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد
 ٣٩٠, ٣٨٩......................ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظاملني من أنصار
 ٣٩٠, ٣٥٢......................ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
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٢٨٨٩ 

 ١٢٥٥, ١٢٥٤............ع عند بيتك احملرم ربناربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زر
 ١٢٥٦...............................ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 ٢٣٠١..................................................ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون
 ٢٥٤٦..........................ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز

 ٢٧٤ ,٢٧٣...............ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت
 ٣٩٠...................ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف
 ٢٢٠١.................ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم
 ١١١......................ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة

 ١٦٦٠, ١١٠................. وأرنا مناسكناربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
, ١٧٣١, ١٧٣٠......رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء

٢٥٦٧ 
 ٢٣٠١..................................................رمحة من ربك إنه هو السميع العليم

 ٢١٥٣...........................................ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واألعناق
 ٢٣٨٧........................................رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج

 ٥٢٤................. يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكانرسال مبشرين ومنذرين لئال
 ٢٧٧٧....................................................رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة

 ٢٥٨١..............رسوال يتلو عليكم آيات اهللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاحلات
 ٩٧٨......................رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون

 ٢٧٠٣.................................................................رفع مسكها فسواها
, ٢٢٠٤, ٢٢٠٣......يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادهرفيع الدرجات ذو العرش 

٢٦٨٥ 
 ٢٥٧١.........................زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريب لتبعثن مث لتنبؤن مبا

 ١٨٤.....................زين للذين كفروا احلياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا
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٢٨٩٠ 

 ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧.........زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من
 ٢٦٥٨, ٧٠٠.............................................................سأرهقه صعودا

 ٨١٦, ٨١٥, ٦٥٢...سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق وإن يروا كل آية
 ٢٦٥٩, ٤٠٤...............................................................سأصليه سقر

 ٢٦٢٢, ٨٨٢.....................................................سأل سائل بعذاب واقع
 ٨٤٢..............................ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون

 ٢٥٠٩, ٢٤٨١رضها كعرض السماء واألرض أعدت للذينسابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة ع
 ٢٧٤٠..............................................................سبح اسم ربك األعلى

 ٢٤٩٩..................................سبح هللا ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم
 ٢٥٥٣, ٢٥٢٨..................سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم

 ١٣٥٠, ١٣٤٩, ٩٣٣..سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
 ٢٠٨٩..................سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال

 ٢١٣٥.............................................................سبحان اهللا عما يصفون
 ٢٢٩٨..............................سبحان رب السماوات واألرض رب العرش عما يصفون

 ٢١٣٨.................................................سبحان ربك رب العزة عما يصفون
 ١٣٧٠................................................سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا
 ٤٧٦, ٤٧٥.........م ويأمنوا قومهم كلما ردوا إىل الفتنةستجدون آخرين يريدون أن يأمنوك

 ٢٦١٣....................سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى
 ١٢٦١......................................سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار

 ١٨٣......................سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة اهللا من بعد
 ٢١٢٦..................................................................سالم على إبراهيم

 ٢١٢٩................................................................ياسنيسالم على إل 
 ٢١٢٨..........................................................سالم على موسى وهارون
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٢٨٩١ 

 ٢١٢٠...........................................................سالم على نوح يف العاملني
 ١٢٢٢, ١٠٢٦, ٧٠١..............................سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار

 ٢٠٩٦, ٧٠١...................................................سالم قوال من رب رحيم
 ٢٧٧٦..........................................................سالم هي حىت مطلع الفجر
 ٢٦٠٨.............................................................سلهم أيهم بذلك زعيم

 ٥٦٦, ٥٦٥.......عرض عنهممساعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أ
 ٢٣٦٦.................................سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال
 ٢٠٢٥................................سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال

 ١٣٨٩.........................سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وال جتد لسنتنا حتويال
 ٢٧٧٣, ٢٢٦١, ١٣٥٤...................................................سندع الزبانية

, ١٨٦٧, ١٣١٢.......سهم حىت يتبني هلم أنه احلق أوملسنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنف
٢٢٤٧ 

 ٢٦٠٤...............................................................سنسمه على اخلرطوم
 ٢٤٦٧, ٢٤٦٦..................................................سنفرغ لكم أيها الثقالن

 ٢٧٤١..................................................................سنقرئك فال تنسى
 ٣٦٣.......................سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل به
 ٢٥٦٦, ٩٧٤.............سواء عليهم أأستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم إن

 ١٢١١........سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
 ١٧٠٠...................سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون

 ٩٨٢, ٩٨١.........سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم
 ٢٧٤١..................................................................سيذكر من خيشى

 ٢٨٠١..............................................................سيصلى نارا ذات هلب
 ٢٤٥٢.....................................................سيعلمون غدا من الكذاب األشر
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٢٨٩٢ 

 ٧٢٠, ٧١٩, ٧١٨..........سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا
 ١١٩...........................سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل

 ٢٣٦٣, ٢٣٦٢........سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون
 ٢٣٦١, ٢٣٦٠..........سيقول لك املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا

 ١٤٢٠, ١٤١٩سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب
 ١٦٨٩..........................................................سيقولون هللا قل أفال تتقون

 ١٦٨٨....................................................سيقولون هللا قل أفال تذكرون
 ١٦٨٩.......................................................سيقولون هللا قل فأىن تسحرون

 ٢٣٤٣..............................................................يصلح باهلمسيهديهم و
 ٢٤٥٧..........................................................سيهزم اجلمع ويولون الدبر

 ١٣٤٥.....................................شاكرا ألنعمه اجتباه وهداه إىل صراط مستقيم
, ٢٢٥٤, ٢٢٥٣.....شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به

٢٣٣٨ 
 ٢٨١, ٢٨٠....................شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط

, ١٥٤, ١٥٣, ١٥٢ذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقانشهر رمضان ال
٢٦٥, ١٥٦, ١٥٥ 

 ٢١٣٩..............................................................ص والقرآن ذي الذكر
 ١١٧.....................................صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له عابدون

 ٢٧٤٣.............................................................صحف إبراهيم وموسى
 ١٦, ١٥, ١٢...........صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني

 ٢٢٧٣.....................لذي له ما يف السماوات وما يف األرض أال إىل اهللا تصريصراط اهللا ا
 ١٣٢٦, ٣٠................................................صم بكم عمي فهم ال يرجعون

 ٢٧١١..................................................................ضاحكة مستبشرة
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٢٨٩٣ 

 ٢١٨٠...........ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان
 ١٣٢٤, ١٣٢٣...........ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا

 ٢٥٨٩...................ب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدينضر
 ١٩٤٦, ١٩٤٥....ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يف

 ٣٤١.........................ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس
 ٢٣٤٩.......................ا هلمطاعة وقول معروف فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خري

 ١٨٢٧...............................................طس تلك آيات القرآن وكتاب مبني
 ١٨٦٨, ١٧٨٥....................................................................طسم

 ٢٣٠٧........................................................................طعام األثيم
 ٢١١٨.........................................................طلعها كأنه رءوس الشياطني

 ١٥١٣ طه
 ١٩٥١..................ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي

 ٢٦٤٥, ٢٣٢.........................................عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا
 ٢٥٧٤..................................................احلكيمعامل الغيب والشهادة العزيز 

 ١٢١١................................................عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال
 ١٦٩٠............................................عامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشركون

 ٢٦٨٢..........عاليهم ثياب سندس خضر وإستربق وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبم شرابا
 ٢٧٤٤........................................................................عاملة ناصبة
 ٢٧٧٢......................................................................عبدا إذا صلى
 ٢٧٠٦........................................................................عبس وتوىل

 ٢٦٠٣, ٢٦٠٢.......................................................عتل بعد ذلك زنيم
 ٢٦٨٥.......................................................................عذرا أو نذرا
 ٢٤٨٦..........................................................................عربا أترابا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٤ 

 ٢٥٤٧.......................عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة واهللا قدير
 ١٣٥٤, ١٣٥٣.......عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا

 ٢٦٠٧......................................عسى ربنا أن يبدلنا خريا منها إنا إىل ربنا راغبون
, ١٤٢٠........ن مسلمات مؤمنات قانتاتعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منك

٢٥٨٧, ٢٥٨٦ 
 ٩٤٨, ٩٤٧............عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني

 ٢٧٧١.............................................................علم اإلنسان ما مل يعلم
 ٢٤٦٠, ١٢٣٦.............................................................علم القرآن

 ٢٧١٤............................................................علمت نفس ما أحضرت
 ٢٧١٧......................................................علمت نفس ما قدمت وأخرت

 ٢٤٦٠.........................................................................علمه البيان
 ٢٤٣٠..................................................................علمه شديد القوى

 ٢٤٨٩...................................... أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمونعلى
 ٢٦٢٨............................................على أن نبدل خريا منهم وما حنن مبسبوقني

 ٢٧٢٦, ٢٧٢٤.....................................................على األرائك ينظرون
 ٢٦٥٦.............................................................على الكافرين غري يسري

 ٢١١٣..................................................................على سرر متقابلني
 ٢٤٨١..................................................................على سرر موضونة
 ٢٠٧٩.................................................................على صراط مستقيم

 ١٨١٨....................................................على قلبك لتكون من املنذرين
 ٢٦٦٠...................................................................عليها تسعة عشر
 ٢٧٥٧..................................................................عليهم نار مؤصدة

 ٢٦٩٢, ٢١٦٣.............................................................عم يتساءلون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٥ 

 ١٢٨٩..................................................................عما كانوا يعملون
 ٢٦٦٣........................................................................عن اجملرمني

 ٢٦٩٢, ٢١٦٣...........................................................عن النبإ العظيم
 ٢٦٢٧.......................................................عن اليمني وعن الشمال عزين

 ٢٤٣٣..................................................................عند سدرة املنتهى
 ٢٤٣٣..................................................................عندها جنة املأوى

 ٢٦٨١............................................................عينا فيها تسمى سلسبيال
 ٢٧٢٤.............................................................عينا يشرب هبا املقربون

 ٢٦٧٧, ٢١٧٠................................... هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجرياعينا يشرب
 ٢١٩٩, ٢١٩٨..........غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه

 ١٩٥٠, ١٩٤٩......فآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل ذلك خري للذين يريدون وجه
 ٣٦٢...........................فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب احملسنني

 ١٤٥٨..........................................................................أتبع سبباف
 ١٥٤٠...............................فأتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

 ١٧٩٧...................................................................فأتبعوهم مشرقني
 ١٤٨٣, ٣٨٨..........................فأتت به قومها حتمله قالوا يامرمي لقد جئت شيئا فريا

 ٢٣٠٦.........................................................فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقني
 ٢١٣٤......................................................فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني

 ٢٣٨٩, ١٧٨٩...................................فأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني
 ١٥٢٧.....................فأتياه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم

 ٥٩٤.............................فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها
 ٢٧٨٢.......................................................................فأثرن به نقعا

 ١٤٨٠............فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتين مت قبل هذا وكنت نسيا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٦ 

 ١٥٣٥, ١٥٣٤......................وقد أفلح اليوم من استعلىفأمجعوا كيدكم مث ائتوا صفا 
 ٧٨٥, ٧٧٩, ٧٧٨..............................فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني

 ١٦٧٤..........................فأخذهتم الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظاملني
 ١٢٨٣...........................................................فأخذهتم الصيحة مشرقني

 ١٢٨٥.......................................................فأخذهتم الصيحة مصبحني
 ١٨٨٧.......................الظاملنيفأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم فانظر كيف كان عاقبة 

 ٢٤١٠, ٢٤٠٨.................................فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم وهو مليم
 ٢٧٠٣......................................................فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل

 ١٨١٤........................فأخذهم العذاب إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
 ١٥٤٤...............فأخرج هلم عجال جسدا له خوار فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسي

 ٢٤٠٧...................................................فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني
 ١٧٩٦.......................................................فأخرجناهم من جنات وعيون

 ١٦٧١..................فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل احلمد هللا الذي جنانا من
 ٢٦٨٦................................................................فإذا النجوم طمست

, ٩١٩, ٩١٨, ٥٣٥.....فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم
٢٣٤١ 

 ٢٤٦٩, ٢٤٦٨.................................فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
 ٢٦٦٨.....................................................................برق البصرفإذا 

 ٢٥٧٧, ٢٥٧٦....فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي
 ١٣٥٢, ١٣٥١..........فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا

 ٢٧١١.................................................................فإذا جاءت الصاخة
 ٢٧٠٤...........................................................فإذا جاءت الطامة الكربى

 ٨٠٣, ٨٠٢.................. سيئة يطريوا مبوسىفإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٧ 

 ١٩٣٤, ١٧٨٤, ١٢٠٠, ٣٢٨فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين فلما جناهم إىل
 ٢١٦٤, ١٢٧٣........................فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

 ٢٧٦٨.................................................................فإذا فرغت فانصب
 ٢٥٧٥, ١٣٣٦...........................فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ٢٦٧١...............................................................اه فاتبع قرآنهفإذا قرأن
, ٢٥٦١, ٥٣٥, ٢٥٦فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا

٢٥٦٢ 
 ٢٠١٢, ٤٨٧, ٤٨٦, ٣٨٩.فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

 ١٧٦, ١٧٥...........فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن
, ٢٣٤١, ٩٠٩, ٨٦٨فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

٢٣٤٢ 
 ٢١٨٧........................فإذا مس اإلنسان ضر دعانا مث إذا خولناه نعمة منا قال إمنا أوتيته

 ٢١٣٨, ٢١٣٧....................................فإذا نزل بساحتهم فساء صباح املنذرين
 ١٦٩٤, ١٦٩٣, ١٣٧.............فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون

 ٢٦١٥.....................................................فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة
 ٢٦٥٦..................................................................فإذا نقر يف الناقور
 ٢٧٠١...................................................................فإذا هم بالساهرة

 ٢١٧٩........................فأذاقهم اهللا اخلزي يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا
 ١٤٠٣.................................فأراد أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه مجيعا

 ٢١٢٣..................................................فأرادوا به كيدا فجعلناهم األسفلني
 ٢٧٠٢..................................................................فأراه اآلية الكربى

 ١٤٥٦, ١٤٥٥..........................فأردنا أن يبدهلما رهبما خريا منه زكاة وأقرب رمحا
 ١٧٩٦....................................................فأرسل فرعون يف املدائن حاشرين



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٨ 

 ٨٠٥, ٨٠٣..........فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت
 ٢٢٣٣...................فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف
 ١٦٧٢.......................فأرسلنا فيهم رسوال منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه أفال
 ٦٨٠, ٤٦..................فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم

 ١٢٨١...............فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وال يلتفت منكم أحد وامضوا
 ٢٣٠٣.......................................................فأسر بعبادي ليال إنكم متبعون

 ٢٤٢٧, ١٨١٧.......................نا كسفا من السماء إن كنت من الصادقنيفأسقط علي
 ١٤٨٤, ٣٢٤..........................فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا

 ١٣٠٥.........................فأصاهبم سيئات ما عملوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون
 ٢١٨٨.................فأصاهبم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما

 ١٨٧٦...................رقب فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخهفأصبح يف املدينة خائفا يت
 ٢٦٠٥.................................................................فأصبحت كالصرمي

 ٢٤٧٩..................................................فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة
 ٢٤٣٦................................فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا

 ١٩٨٢..................................................فأعرض عنهم وانتظر إهنم منتظرون
 ٢٠٤٠, ٢٠٣٩.............فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت
 ٩٧٢...........................فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه

 ٢١١٢............................................................فأغويناكم إنا كنا غاوين
 ٢١١٥...................................................فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
 ٢٦٠٦...................................................فأقبل بعضهم على بعض يتالومون

 ٢٤٠٦.............................فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
 ٢١٢٢...................................................................فأقبلوا إليه يزفون

 ١٩٥٢...................جهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا يومئذفأقم و



 خمتصر تفسري البغوي

٢٨٩٩ 

 ١٩٤٧, ١٩٤٦, ٤٩٦فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل
 ٢٧٥٠.................................................................فأكثروا فيها الفساد

 ١٥٥٧, ١٥٥٦.........فأكال منها فبدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة
 ١٥١٩........................................................حية تسعىفألقاها فإذا هي 

 ١٧٩٥............................فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
 ١٧٩٥.............................................................فألقي السحرة ساجدين

 ١٥٣٧..................................فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
 ١٧٩٣, ١٥١٩, ٧٩٣....................................فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني

 ١٧٩٥.........................................فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
 ٢٧٥٩.............................................................وتقواهافأهلمها فجورها 

 ٢٤٩٧............................................................فأما إن كان من املقربني
 ٢٧٥١.........................فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ريب أكرمين

 ٥٢٩........................فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل
 ١٩٤٠..............................فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون

 ٢٣١٩....................صاحلات فيدخلهم رهبم يف رمحته ذلك هوفأما الذين آمنوا وعملوا ال
 ٥٢٩...................فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

 ١١٢١, ١١١٩.............................فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق
 ٣١٠................................فأما الذين كفروا فأعذهبم عذابا شديدا يف الدنيا واآلخرة وما هلم

 ٢٧٦٥.................................................................فأما اليتيم فال تقهر
 ٢٣٤١, ٩٠٣, ٩٠٢............فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم يذكرون

 ٢٦١٢...........................................................فأما مثود فأهلكوا بالطاغية
 ٢٧٤٩, ٢٢٣٢..........فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل

 ٢٧٦١...............................................................فأما من أعطى واتقى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠٠ 

 ٢٧٢٨...........................................................فأما من أويت كتابه بيمينه
 ٢٦١٦, ٢١٤٦.........................ينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيهفأما من أويت كتابه بيم

 ١٨٩٩.........................فأما من تاب وآمن وعمل صاحلا فعسى أن يكون من املفلحني
 ٢٧٨٥...............................................................فأما من ثقلت موازينه

 ٢٧٠٤.......................................................................فأما من طغى
 ٢٢٨٧...................................................فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون

 ٢١٢٣, ١٩١٩, ١٥٩٢.........فآمن له لوط وقال إين مهاجر إىل ريب إنه هو العزيز احلكيم
 ٢٥٧١............................ا باهللا ورسوله والنور الذي أنزلنا واهللا مبا تعملون خبريفآمنو

 ٢١٣٣............................................................فآمنوا فمتعناهم إىل حني
 ٢٧٨٥.........................................................................فأمه هاوية

 ٢٢٣١...............................فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود
 ٢٢٧٠.....................فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إال البالغ وإنا إذا

 ٢٢٥٣, ١١٧, ١١٦...قد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاقفإن آمنوا مبثل ما آمنتم به ف
 ٢٢٤٠...............فإن استكربوا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون

 ٢٧٠٤..............................................................فإن اجلحيم هي املأوى
 ٢٧٠٥................................................................فإن اجلنة هي املأوى

 ١٦٤.........................................................فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم
 ٩٢٣.........................يف الدين ونفصلفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم 

 ٣١٣..........................................................فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين
 ١٣٢٨....................................................فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني

, ١٠٩٥........فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريب قوما غريكم
١٠٩٦ 

 ١٦١٢, ١٦١١........فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠١ 

 ١٠٠٩....................قل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرشفإن تولوا ف
 ١٠٥٠.............فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأمرت أن أكون
 ٢٨٣..................فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب

 ٢١٩, ٢١٨................فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما
 ٢٣٦٢, ٩٧٦....فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا معي

 ١٨٢, ١٨١.................فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم
 ٢٠٧, ٢٠٦...............فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال

 ٦١١, ٦١٠.................ن يقومان مقامهما من الذينفإن عثر على أهنما استحقا إمثا فآخرا
 ١٨٢٣................................................فإن عصوك فقل إين بريء مما تعملون

 ٢٦٩٠.........................................................فإن كان لكم كيد فكيدون
 ٣٨٥...............فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب املنري

 ٧١٧.......................فإن كذبوك فقل ربكم ذو رمحة واسعة وال يرد بأسه عن القوم اجملرمني
, ١٠٥٩, ١٠١٠.....ا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلكفإن كنت يف شك مم

١٠٦٠ 
 ٢٤١٤............................فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاهبم فال يستعجلون

 ١١٧١......................................فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال تقربون
 ١٧١٦...............فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا

 ٢٥٥, ٢٥٤.........ا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكمفإن مل تفعلو
 ٣٥..........................فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة
 ١٨٩٢......................فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع

 ١٠٧٤..........................له إالفإن مل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا وأن ال إ
 ٢٧٦٧.................................................................فإن مع العسر يسرا

 ٢٢٣٥...........................فإن يصربوا فالنار مثوى هلم وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠٢ 

 ٢٧١٠.....................................................................فأنبتنا فيها حبا
 ٢٧٠٧.....................................................................فأنت عنه تلهى
 ٢٧٠٧....................................................................فأنت له تصدى

 ١٩١٥.......................................فأجنيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني
 ١٨٥٢..........................................فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها من الغابرين
 ٧٨١..............................................فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين

 ٧٧٦.............................فأجنيناه والذين معه برمحة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا
 ١٨٠٨..................................................فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون

 ٢٧٦٢................................................................فأنذرتكم نارا تلظى
 ١٦٦٧....................فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب لكم فيها فواكه كثرية ومنها

 ١٩٥٥..........................سمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرينفإنك ال ت
 ٢١٣٥..................................................................فإنكم وما تعبدون

 ٢٧٠١...............................................................فإمنا هي زجرة واحدة
 ٢١٠٩...............................................فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

 ١٥١١..............................فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذر به قوما لدا
 ٢٣١٠.................................................فإمنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون

 ١٨٠٠.......................................................رب العاملنيفإهنم عدو يل إال 
 ٢١١٨..............................................فإهنم آلكلون منها فمالئون منها البطون

 ٢١١٢....................................................فإهنم يومئذ يف العذاب مشتركون
 ٢٢٧٦..........................................فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل األولني

 ١٥٣٦.......................................................فأوجس يف نفسه خيفة موسى
 ٢٤٠٦..................................فأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف وبشروه بغالم عليم

 ٢٤٣٢...........................................................فأوحى إىل عبده ما أوحى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠٣ 

 ١٧٩٨, ٥٥........إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطودفأوحينا 
 ١٦٧٠.........................فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار

 ٤٨٣...................................فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم وكان اهللا عفوا غفورا
 ٢٧١٦.......................................................................فأين تذهبون

 ١٤٧٧, ٥٢٧.............را سويافاختذت من دوهنم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بش
 ١٦٩٦........................فاختذمتوهم سخريا حىت أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

, ٢٥٧٣, ١٦٥٨, ٣٣٦...فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن
٢٥٧٤ 

 ١٨١٢, ١٨١٠, ١٨٠٩, ١٨٠٦.....................................فاتقوا اهللا وأطيعون
 ٢٦١٠......................................................فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني

 ١٤٨٨....................بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيمفاختلف األحزاب من 
 ١٣٠٣..............................فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى املتكربين

 ٢٧٥٤..................................................................فادخلي يف عبادي
 ٢٢٠٣........................................فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
 ١٢٨, ١٢٧....................................فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون

 ٢٣١٠...............................................................فارتقب إهنم مرتقبون
 ٢٣٠١.................................................تأيت السماء بدخان مبنيفارتقب يوم 

 ١١٥٥.....................فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
 ٣٩٢, ٣٩١..............فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم
 ١٥٩٩, ١٥٩٨........فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رمحة

 ١٦٠٢................................. وكذلك ننجي املؤمننيفاستجبنا له وجنيناه من الغم
 ١٦٠٣...............فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون

 ٢٢٩١.......................................فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني
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٢٩٠٤ 

 ٢٤٢٦, ٢١٣٣........................................فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون
 ٢١٠٧......................فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طني الزب

 ١١٢٣................كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون بصريفاستقم 
 ٢٢٨٨................................فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

 ٢٤٤٤................................................................فاسجدوا هللا واعبدوا
 ٢٢٢٣.................فاصرب إن وعد اهللا حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا

 ٢٢١٨, ٢٢١٧....واإلبكارفاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنبك وسبح حبمد ربك بالعشي 
 ١٩٥٨, ١٩٥٧.......................فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون

 ٢٦٢٣...................................................................فاصرب صربا مجيال
 ٢٣٩٧...............فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
 ١٥٦٠, ١٥٥٩......فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا

, ١٩٥٦, ١٠٢٤......لو العزم من الرسل وال تستعجل هلم كأهنم يوم يرونفاصرب كما صرب أو
٢٣٣٩, ٢٣٣٨ 

 ٢٦٨٣........................................فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا
 ٢٦١٠, ٢٣٣٧..........فاصرب حلكم ربك وال تكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظوم

 ١٢٩٠, ٥٨٦.......................................فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني
 ٢٢٩٩..............................................فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون

, ٢٢٥٢, ١١٦فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
٢٢٥٣ 

 ٢١١٦, ٣١٤....................................................فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم
 ٢١٧٤...............فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

 ٢٥٩٤.............................................فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري
 ٢٣٤٨.......................اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللافاعلم أنه ال إله إال 
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٢٩٠٥ 

 ١٨٠٧....................................فافتح بيين وبينهم فتحا وجنين ومن معي من املؤمنني
 ٢٤١٩....................................فاكهني مبا آتاهم رهبم ووقاهم رهبم عذاب اجلحيم

 ٢١٠٤.....................................................................فالتاليات ذكرا
, ٨٤٢, ٧٤٤, ٦٨٥...فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودمها

١٨٧١, ١٨٧٠, ١٠٥٦ 
 ٢١٣١............................................................فالتقمه احلوت وهو مليم

 ٢٤٠٠....................................................................فاجلاريات يسرا
 ٢٤٠٠.....................................................................فاحلامالت وقرا

 ١٦٤٦.................................فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة ورزق كرمي
 ٢١٠٤...................................................................فالزاجرات زجرا
 ٢٦٩٩....................................................................فالسابقات سبقا
 ٢٦٨٥..................................................................فالعاصفات عصفا
 ٢٦٨٥.....................................................................فالفارقات فرقا

 ٦٧٨...............مر حسبانا ذلك تقدير العزيزفالق اإلصباح وجعل الليل سكنا والشمس والق
 ٢٦٩٩......................................................................فاملدبرات أمرا
 ٢٧٨٢....................................................................فاملغريات صبحا
 ٢٤٠٠....................................................................فاملقسمات أمرا
 ٢٦٨٥.....................................................................فامللقيات ذكرا
 ٢٧٨٢....................................................................فاملوريات قدحا

 ٢٧٢٦..............................................فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
 ٢٠٩٥...............................فاليوم ال تظلم نفس شيئا وال جتزون إال ما كنتم تعملون

 ٢٥٠٥...............ال من الذين كفروا مأواكم النار هي موالكمفاليوم ال يؤخذ منكم فدية و
 ٢٠٥١..................فاليوم ال ميلك بعضكم لبعض نفعا وال ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠٦ 

 ١٠٥٨...............فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية وإن كثريا من الناس عن آياتنا
 ٨٠٦...........................فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها

 ٢٢٨٢........................................نتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة املكذبنيفا
 ١٢٨٤......................................................فانتقمنا منهم وإهنما لبإمام مبني

 ١٤٥٤, ١٤٥٣...............فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها
 ١٤٥٠, ١٤٤٩.............فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

 ١٤٥٢, ١٤٥١............. فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغري نفسفانطلقا حىت إذا لقيا غالما
 ٢٦٠٥.............................................................فانطلقوا وهم يتخافتون

 ١٩٥٤.....................فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موهتا إن ذلك حمليي
 ٢١١٩......................................................فانظر كيف كان عاقبة املنذرين

 ١٨٥١............................فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أمجعني
 ٣٧٩, ٣٧٨........................وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللافانقلبوا بنعمة من اهللا 

 ٢٤٤٣.............................................................فبأي آالء ربك تتمارى
, ٢٤٦٩, ٢٤٦٨, ٢٤٦٧, ٢٤٦٦, ٢٤٦٥, ٢٤٦٤, ٢٤٦٣...فبأي آالء ربكما تكذبان

٢٤٧٧, ٢٤٧٦, ٢٤٧٥, ٢٤٧٤, ٢٤٧٣, ٢٤٧٢, ٢٤٧١, ٢٤٧٠ 
 ٢٦٩١...........................................................فبأي حديث بعده يؤمنون

, ١١٨١, ١١٨٠..عاء أخيه كذلك كدنافبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من و
١١٨٢ 

 ٦١.........................فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا
 ٨٢٩....................فبدل الذين ظلموا منهم قوال غري الذي قيل هلم فأرسلنا عليهم رجزا

 ٢١٢٤.................................................................فبشرناه بغالم حليم
 ٢٧٣١................................................................فبشرهم بعذاب أليم

 ٥٢١................حلت هلم وبصدهم عن سبيلفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ
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٢٩٠٧ 

 ٥٥٨................فبعث اهللا غرابا يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتا
, ٣٧٢, ٣٧١, ٣٧٠فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

٥١٧ 
 ٥٤٩, ٥٤٨...............فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون الكلم عن

 ٥١٧.........................ما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم األنبياء بغري حقفب
 ١٨٣٥................فتبسم ضاحكا من قوهلا وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت
 ٥٧٥, ٥٧٤.........فترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرة

 ٢٧٣٥, ١٦٩٨........................فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي
 ١٥٥٤..................فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
 ٢٩٥, ٢٩٤.............فتقبلها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل

 ١٦٧٨.................................فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون
 ٤٧, ٤٦..........................لرحيمفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب ا

 ١٨٥١.............................فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون
 ٢٦٠٥....................................................................فتنادوا مصبحني

 ١٥٣٣, ١٥٣٢......................................فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
 ١٨٦٠.................................................فتوكل على اهللا إنك على احلق املبني

 ٢١٣٧...............................................................فتول عنهم حىت حني
 ٢٤١٢...........................................................فتول عنهم فما أنت مبلوم

 ٢٤٤٦........................................... إىل شيء نكرفتول عنهم يوم يدعو الداعي
 ٢١٢٢..................................................................فتولوا عنه مدبرين

 ٢٤٠٨....................................................فتوىل بركنه وقال ساحر أو جمنون
 ٧٨٦.............فتوىل عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم فكيف آسى

 ٧٧٩...................فتوىل عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ولكن ال
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٢٩٠٨ 

 ١٥٣٢.....................................................فتوىل فرعون فجمع كيده مث أتى
 ١٨٨٠..................مها متشي على استحياء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجرفجاءته إحدا

 ٢٦٧٤....................................................فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى
 ١٢٨٣................................فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

 ٢٦٨٧...............................................................فجعلناه يف قرار مكني
 ٦٨.....................................فجعلناها نكاال ملا بني يديها وما خلفها وموعظة للمتقني

 ٢٢٩١......................................................فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين
 ٢٤٨٥...................................................................فجعلناهن أبكارا
 ٢٧٤٠..................................................................فجعله غثاء أحوى

 ١٥٨٨.......................................فجعلهم جذاذا إال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعون
 ٢٧٩٢, ٢٤٦٢..................................................فجعلهم كعصف مأكول

 ١٧٩٤.....................................................فجمع السحرة مليقات يوم معلوم
 ٢٧٠٢.......................................................................فحشر فنادى

 ٢١١٢......................................................فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون
 ١٤٧٩......................................................فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

 ١٩٠٥......................ومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنافخرج على ق
 ١٤٧٥..................فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا

 ١٨٧٨..............................فخرج منها خائفا يترقب قال رب جنين من القوم الظاملني
 ١٩٠٦.....................فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا

, ١٤٩٥....م خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيافخلف من بعده
١٤٩٦ 

, ٨٣٥, ٨٣٤......فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون
١٤٥٩ 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٠٩ 

 ٢٣٠٣......................................................فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون
 ٢٤٤٨, ٢١١٩...............................................فدعا ربه أين مغلوب فانتصر

 ٧٤٥, ٧٤٤............... وطفقا خيصفانفدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما
 ٢٥٨٠..........................................فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

 ٢٦٠٩.....................فذرين ومن يكذب هبذا احلديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون
 ٢٤٢٧..........................................فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون

 ١٦٧٨.........................................................فذرهم يف غمرهتم حىت حني
 ٢٦٢٨, ٢٢٩٨.....................فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدون

 ٢٧٤١............................................................فذكر إن نفعت الذكرى
 ٢٧٤٦...............................................................فذكر إمنا أنت مذكر

 ٢٤٢٢..........................................فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون
 ٢٧٩٦..............................................................فذلك الذي يدع اليتيم
 ٢٦٥٦..............................................................فذلك يومئذ يوم عسري

 ١٠٣٠.........................فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون
 ١٩٧٦......................وذوقوا عذاب اخللدفذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم 

 ٢٤٥٥.................................................................فذوقوا عذايب ونذر
 ٢٦٩٦........................................................فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا

 ٢١٢٢.....................................................فراغ إىل آهلتهم فقال أال تأكلون
 ٢٤٠٦, ١١٠٢............................................فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني

 ٢١٢٢...........................................................فراغ عليهم ضربا باليمني
 ٢٦٦٤....................................................................فرت من قسورة

 ١٥٤٣.........م وعدا حسنافرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا قال ياقوم أمل يعدكم ربك
 ١٥٩٠.......................................فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظاملون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٠ 

 ٩٧٥....................فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا وكرهوا أن جياهدوا بأمواهلم
 ٣٧٧..............................فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من
 ١٨٧٣.................. حق ولكنفرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن ولتعلم أن وعد اهللا

 ٢٧٣٥.......................................................................فرعون ومثود
 ٢٤٩٧............................................................فروح ورحيان وجنة نعيم

 ٧٥٠.........................فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إهنم اختذوا الشياطني أولياء
 ٢١٣٠.........................................................فساهم فكان من املدحضني
 ٢٦٢١, ٢٤٩٨, ٢٤٩٣.........................................فسبح باسم ربك العظيم

 ٢٨٠٠.............................................فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا
 ١٢٩١................................................اجدينفسبح حبمد ربك وكن من الس

 ٢١٠٣..................................فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
 ١٩٤١.............................................فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون

 ٢٦٠١..................................................................فستبصر ويبصرون
 ٢٢١٤.....................فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد

 ٢١٦٤, ١٢٧٣, ٤٤.......................................فسجد املالئكة كلهم أمجعون
 ٢١٥٥......................................ء حيث أصابفسخرنا له الريح جتري بأمره رخا

 ١٨٨٠...................فسقى هلما مث توىل إىل الظل فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري
 ٢٤٩٧, ١٣٥٢...........................................فسالم لك من أصحاب اليمني

 ٢٧٦٢..................................................................فسنيسره للعسرى
 ٢٧٦١...................................................................فسنيسره لليسرى

 ١٠٨٥.......................فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم
 ٢٧٢٨........................................................فسوف حياسب حسابا يسريا

 ٢٧٢٨................................................................. ثبورافسوف يدعو



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١١ 

 ٩١٥....................فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا
 ٢٤٨٨................................................................فشاربون شرب اهليم

 ٢٤٨٨............................................................فشاربون عليه من احلميم
 ٢٧٥٠.....................................................فصب عليهم ربك سوط عذاب

 ٢٧٩٨...................................................................فصل لربك واحنر
 ١٤١٠.............................................فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنني عددا
 ٢٣٧٨.................................................فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم
 ٢٣١٠................................................فضال من ربك ذلك هو الفوز العظيم

 ٢٦٠٤............................................فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
 ٥٥٨................................فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخلاسرين

 ٢٧٣٥.......................................................................فعال ملا يريد
 ٢٤٠٩.....................................فعتوا عن أمر رهبم فأخذهتم الصاعقة وهم ينظرون

 ١٤٣٣..................لسماءفعسى ريب أن يؤتيين خريا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من ا
 ٢٦١٤..............................................فعصوا رسول رهبم فأخذهم أخذة رابية

 ٢٦٥١............................................فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيال
 ١٨٤٨, ٧٧٨....................فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهبم وقالوا ياصاحل ائتنا مبا تعدنا

 ١٨١٤.........................................................فعقروها فأصبحوا نادمني
 ١١٠٠, ١٠٩٩..........فعقروها فقال متتعوا يف داركم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوب

 ١٨٩٩, ١٨٩٨................................فعميت عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون
 ٢٤٤٣, ٨٦٦...........................................................فغشاها ما غشى

 ٢١٥١......................................فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
 ٧٩٧.........................................................فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
 ٢٤٤٨.....................................................ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٢ 

 ١٧٩٠.................ففررت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكما وجعلين من املرسلني
 ٢٤١٢, ٢٤١١........................................ففروا إىل اهللا إين لكم منه نذير مبني

, ١٥٩٦, ١٥٩٥..ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن
٢١٤٦ 

 ٤٦٩...........................فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني عسى اهللا أن
 ٢٦٥٩..........................................................فقال إن هذا إال سحر يؤثر

 ٢٧٠٢ ,٨٠٠.......................................................فقال أنا ربكم األعلى
 ٢١٥٣........................فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب

 ٢١٢١, ١٨٠١..........................................................فقال إين سقيم
 ١٠٨٢, ١٠٨١, ١٠٨٠.فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك

 ١٦٧٠, ١٦٦٩........فقال املأل الذين كفروا من قومه ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل
 ٢٧٦٠.................................................سول اهللا ناقة اهللا وسقياهافقال هلم ر

 ٢٤٥١..................................فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضالل وسعر
 ١٦٧٥........................................فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون

 ٢٠٤١...............فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم
 ١٠٥٤.................................قوم الظاملنيفقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال جتعلنا فتنة لل

 ٢٦٥٨....................................................................فقتل كيف قدر
 ٦٢٣....................فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

 ١٧٨٦.......................................فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
 ١٧٥٨................فقد كذبوكم مبا تقولون فما تستطيعون صرفا وال نصرا ومن يظلم منكم

 ٢٦٨٧...............................................................فقدرنا فنعم القادرون
 ١٨١٩..................................................عليهم ما كانوا به مؤمننيفقرأه 

 ٢٤٠٦..........................................................فقربه إليهم قال أال تأكلون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٣ 

, ١٣٥١.......فقضاهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء
٢٢٣١ 

 ٦٤٦....................................فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني
 ٢٧٠٢...........................................................فقل هل لك إىل أن تزكى

 ٢٦٣١.................................................فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
 ١٧٦٦.........................فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمريا
 ٧٢...........................فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم

 ١٥٥٥...................فقلنا ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى
 ١٥٢٦............................................فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى

 ٢٧٥٧...........................................................................فك رقبة
, ١٦٤٤, ١٦٤٣....ن قرية أهلكناها وهي ظاملة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلةفكأين م

١٧٦٧ 
 ٢٥٣٩..........................فكان عاقبتهما أهنما يف النار خالدين فيها وذلك جزاء الظاملني

 ٢٤٣١...........................................................فكان قاب قوسني أو أدىن
 ٢٤٧٩...................................................................فكانت هباء منبثا

 ١٨٠٤, ١٨٠٣................................................فكبكبوا فيها هم والغاوون
 ٢٧٠٢.....................................................................فكذب وعصى

 ١٩٢٣....................................الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثنيفكذبوه فأخذهتم 
 ١٨١٧, ١٢٨٤.................فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم

 ٧٧٣.........................فكذبوه فأجنيناه والذين معه يف الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
 ٢١٢٩..............................................................فكذبوه فإهنم حملضرون

 ١٨١١...................فكذبوه فأهلكناهم إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
 ٢٧٦٠....................................ه فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواهافكذبو



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٤ 

 ١٠٥٠...........فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين
 ١٦٧٦........................................................فكذبومها فكانوا من املهلكني
 ٢١٣٦...........................................................فكفروا به فسوف يعلمون

 ١٠٢٨.............................فكفى باهللا شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلني
 ١٩٢٤...............من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحةفكال أخذنا بذنبه فمنهم 

 ٦٩٤......................................فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني
 ١٣٤٣........................فكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه
 ٩١٠.........................فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم

 ١٤٨٣, ١٤٨٢, ١٥١...ا ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرتفكلي واشريب وقري عينا فإم
 ٤٥٣.......................فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم مث جاءوك حيلفون باهللا

 ٢٣٥١................................فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم
 ٢٧٣٢, ٥٢١, ٤٣٦.........فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا

 ٢٨٥................. ليوم ال ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم الفكيف إذا مجعناهم
 ٢٦٥١........................................فكيف تتقون إن كفرمت يوما جيعل الولدان شيبا

 ٢٤٥٣, ٢٤٥١, ٢٤٥٠..........................................فكيف كان عذايب ونذر
 ٢٧١٤...................................................................فال أقسم باخلنس
 ٢٧٢٩...................................................................فال أقسم بالشفق

 ٢٦٢٨, ٢١٠٥...............................فال أقسم برب املشارق واملغارب إنا لقادرون
 ٢٦١٩...............................................................فال أقسم مبا تبصرون

 ٢٤٩٣, ١٥٥...................................................... أقسم مبواقع النجومفال
 ٢٧٥٦....................................................................فال اقتحم العقبة

 ١٢٦٠.............................فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله إن اهللا عزيز ذو انتقام
 ١٨٢٢..........................................فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون من املعذبني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٥ 

 ١٣٢٣....................................فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
 ١٧٧٣..........................................فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبريا

 ٢٦٠١...................................................................فال تطع املكذبني
 ٩٥٥, ٩٥٤.................فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة

 ١٥٠٨...................................................فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا
 ١٩٧٨........................فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون

 ١١٢٢, ١١٢١........... آباؤهم منفال تك يف مرية مما يعبد هؤالء ما يعبدون إال كما يعبد
 ٢٣٥٥........................فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم

 ٢٦٧٣.................................................................فال صدق وال صلى
 ٤٥٥...............فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم

 ٢١٠١.......................................فال حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
 ٢٠٩٣......................................... أهلهم يرجعونفال يستطيعون توصية وال إىل

 ١٥١٧...................................فال يصدنك عنها من ال يؤمن هبا واتبع هواه فتردى
 ٢٢٥٦, ٢٢٥٥, ٤٢٢.فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل

 ١٤٠٩........................فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفا
 ١٠٧٣, ١٠٧٢...... يقولوا لوال أنزلفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن

 ٢٤٣٥.................................................................فلله اآلخرة واألوىل
 ٢٣٢٠..................................فلله احلمد رب السماوات ورب األرض رب العاملني

 ٨٧١, ٨٧٠..........فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى وليبلي
 ٢٦٣٠...........................................................فلم يزدهم دعائي إال فرارا

 ٢٢٢٦, ٤١٢...................اليت قد خلت يففلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا سنة اهللا 
, ١٨٣٠, ١٤٩٣......فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة

١٨٨٣ 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٦ 

 ١٥١٦............................................................فلما أتاها نودي ياموسى
 ٩٧٢......................................فلما آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون

 ٨٥٠.....................فلما آتامها صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها فتعاىل اهللا عما يشركون
, ٣٠٨, ٣٠٧......فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون

٥٤٣, ٣٩٦ 
 ١٥٧٠..............................................فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون

 ٢٢٩١...........................................فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني
 ٢١٢٥, ١١٣٩..................................................فلما أسلما وتله للجبني

 ١٠٥٢....................... إن اهللا الفلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله
 ١٨٧٧.................فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما قال ياموسى أتريد أن تقتلين
 ١١٩٤, ١١٩٣.........فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا قال أمل أقل لكم

 ١٠٢٥, ١٠٢٤................فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق ياأيها الناس إمنا
, ١١٨٤, ١١٨٣....ا جنيا قال كبريهم أمل تعلموا أن أباكم قدفلما استيأسوا منه خلصو

١١٨٥ 
 ١٤٩٢...................فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكال

 ٢١٢٥, ٢١٢٤..............فلما بلغ معه السعي قال يابين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر
 ١٤٤٦, ٢٠٥........................ربافلما بلغا جممع بينهما نسيا حوهتما فاختذ سبيله يف البحر س
 ١٧٩٧, ٦٨٤, ٥٥.....................فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون

 ١٢٨٠..........................................................فلما جاء آل لوط املرسلون
 ١١١١, ١١١٠.........فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل
 ١١٠٠...................فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي

 ١٠٥٢..................................سحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقونفلما جاء ال
 ١٧٩٤................فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٧ 

 ١٨٤١.....................فلما جاء سليمان قال أمتدونين مبال فما آتاين اهللا خري مما آتاكم
 ١٨٤٥....................فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها

 ١٨٣٢........................................ آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبنيفلما جاءهتم
 ٢٢٢٥......................فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق هبم

 ١٨٣٠, ١٨٢٩.........فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا وسبحان اهللا رب
 ١٠٥١...................................فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني

 ١٨٩١, ٦٨٩.............لوا لوال أويت مثل ما أويت موسى أوملفلما جاءهم احلق من عندنا قا
 ٢٢٠٧, ٢٢٠٦.................فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه

 ١٨٨٦......................فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إال سحر مفترى وما
 ١٤٤٦...................فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا

 ١٨٠١, ٦٦٦.............ن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحبفلما ج
 ١١٧٨................فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذن أيتها

 ١١٩٥............فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا
 ١١٩٠, ١١٨٩.......ا ببضاعةفلما دخلوا عليه قالوا ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئن

 ١١٠٥................فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط
 ١١٣٩....................فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب وأوحينا إليه لتنبئنهم

 ٢٥٩٨, ٢٥٩٧.....فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
 ٢٣٣٣, ٢٣٣٢..........أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مافلما رأوه عارضا مستقبل 
 ٢٦٠٦..........................................................فلما رأوها قالوا إنا لضالون

 ١١٠٢....................فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف
 ٦٦٧..................فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال ياقوم

 ٦٦٧........................فل قال لئن مل يهدين ريبفلما رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلما أ
 ١١٥٠, ٤٢٦....................فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٨ 

 ١١٧٢.......................فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا ياأبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا
, ١١٥٢....فلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة منهن

١١٥٣ 
 ٨٣٣...................................هنوا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئنيفلما عتوا عن ما 

, ٢٢٨, ٢٢٧.....فلما فصل طالوت باجلنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس
٢٢٩ 

 ١٨٨٣, ١٨٨٢....فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال ألهله
 ٢٠٣٨, ٢٠٣٧........أتهفلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منس

 ٨٠٦..............................فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
 ٢٢٩٠.............................................فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

 ٨٣٢........................فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين
, ١٢٥٣, ٦٤٦, ٦٤٥....فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حىت إذا فرحوا

٢٦٤٢ 
 ٢٩٣.....................فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت وليس

 ١٥٣١, ٣١٤..................فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا ال خنلفه حنن وال أنت
 ٢٢٣٦.................فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون

 ٧٣٦............................................نيفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسل
 ٧٣٦....................................................فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبني
 ١٨٠٥.................................................فلو أن لنا كرة فنكون من املؤمنني

 ٦٤٥.....................فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوهبم وزين هلم الشيطان
 ٢٤٩٦, ٢٤٩٥....................................................فلوال إذا بلغت احللقوم

 ٢٢٩١..........................فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني
 ٢٤٩٦........................................................... غري مديننيفلوال إن كنتم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩١٩ 

 ٢١٣١, ١٢٨..................................................فلوال أنه كان من املسبحني
 ١١٢٧, ١١٢٦.......فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض
 ١٠٦٢, ١٠٦١.......فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا

 ٢٣٣٥, ٢٣٣٤.............ضلوا عنهمفلوال نصرهم الذين اختذوا من دون اهللا قربانا آهلة بل 
 ٢٤٢٤.................................................فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني

 ٢٧٧٣........................................................................فليدع ناديه
 ٢٦١٩............................................................فليس له اليوم هاهنا محيم

 ٩٧٥..................................فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون
 ٢٧٩٥.............................................................فليعبدوا رب هذا البيت

 ٤٦٩, ٤٥٩.......................فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل
 ٢٧٠٩...........................................................فلينظر اإلنسان إىل طعامه
 ٢٧٣٧.............................................................فلينظر اإلنسان مم خلق

 ١٢٨٥....................................................فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون
 ١٠٥٤, ١٠٥٣فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم

 ٢٢٦٦.........................فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وما عند اهللا خري وأبقى
 ٢٤١٠............................................ن قيام وما كانوا منتصرينفما استطاعوا م

 ١٤٦٣......................................فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
 ٢٣٠٥...................................فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين

 ٢٦٦٣.........................................................فما تنفعهم شفاعة الشافعني
 ١٥٧١..............................فما زالت تلك دعواهم حىت جعلناهم حصيدا خامدين

 ٢١٢١.............................................................فما ظنكم برب العاملني
 ١٨٥٢................ أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أناسفما كان جواب قومه إال

 ١٩١٨........................فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجناه اهللا من



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢٠ 

 ٧٣٥..............................فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا إنا كنا ظاملني
 ٤٧٢, ٤٧١...................فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا أتريدون أن

 ١٨٠٥.................................................................. من شافعنيفما لنا
 ٢٧٣٨.............................................................فما له من قوة وال ناصر

 ٢٦٦٤, ٢٦٢٧..............................................فما هلم عن التذكرة معرضني
 ٢٧٣٠..................................................................فما هلم ال يؤمنون

 ٢٦٢١, ٢٤٣٦, ٢٠٠٢, ٢٦٤......................فما منكم من أحد عنه حاجزين
 ٢٤٠٧................................................فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني

 ٢٧٧٠.............................................................فما يكذبك بعد بالدين
 ٢٦٢٧....................................................فمال الذين كفروا قبلك مهطعني

 ٢٤٨٨................................................................لئون منها البطونفما
 ١٨٣٦...................فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سبإ بنبإ يقني

 ١٠٢٠.................فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح اجملرمون
 ٧٥٥, ٧٥٤..........فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته أولئك يناهلم نصيبهم

 ٢١٨١............ى اهللا وكذب بالصدق إذ جاءه أليس يف جهنم مثوىفمن أظلم ممن كذب عل
 ٢٦٢٧, ١٦٦٣...................................فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

 ٣٣٢................................فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون
 ٢٤٢٢..................................................فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم

 ١٥٠.............................عفمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسي
 ٥٦٢....................فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم

 ٣٢٧...........................................فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
 ١٦٩٤..............................................فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون

 ٣١٣, ٣١٢.......فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢١ 

 ١٥١, ١٥٠................مثا فأصلح بينهم فال إمث عليه إن اهللافمن خاف من موص جنفا أو إ
 ٢٧٠٧, ٢٦٦٥...........................................................فمن شاء ذكره

 ٢٥١٨...................فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا فمن مل يستطع
 ٧٠٠, ٦٩٩..............فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل

 ٢٧٨١.......................................................فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره
 ١٦٠٥, ٣٨٣...........حلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه وإنا له كاتبونفمن يعمل من الصا

 ٤٤٩................................فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جبهنم سعريا
 ٢٧٣٩........................................................فمهل الكافرين أمهلهم رويدا

 ١٤٨١, ١٠١٥......................فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا
 ٢٩٨, ٢٩٧, ٢٩٦............حىيفنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك بي

 ٢٤٥٣........................................................فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
 ٢١٣١, ١٦٠٢..................................................فنبذناه بالعراء وهو سقيم
 ١٨١٥..............................................................فنجيناه وأهله أمجعني

 ٢٤٩٨......................................................................فرتل من محيم
 ٢١٢١................................................................فنظر نظرة يف النجوم

 ٢٣٠, ٢٢٩.............فهزموهم بإذن اهللا وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه
 ٢٦١٤..............................................................فهل ترى هلم من باقية

 ٢٣٥٠.........................ل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكمفه
 ١٠٦٣........................فهل ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إين
 ٢٣٤٧.......................فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأىن هلم

 ٢١١٩...........................................................فهم على آثارهم يهرعون
 ٢٧٨٥, ٢٧٣٧, ٢٦١٧, ١٠٨٨, ٦١٥............................فهو يف عيشة راضية
 ٢١١٣................................................................فواكه وهم مكرمون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢٢ 

 ١٤٤٨, ١٢٣٦...فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
 ٢٤٠٤..................................فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون

 ١٥٠٠...........................فوربك لنحشرهنم والشياطني مث لنحضرهنم حول جهنم جثيا
 ٢٤٦٩, ١٢٨٩...................................................فوربك لنسألنهم أمجعني

 ٢٧٨٢....................................................................افوسطن به مجع
 ١٥٥٦, ٧٤٤......فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى
 ٧٤٤, ٧٤٣...........فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما وقال ما

 ٢٢١٤............................فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
 ٢٦٧٩......................................فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا

 ٧٩٧......................................................فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون
 ٢٤١٥..........................................فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون

 ٧٨, ٧٧...............فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا
 ٢٧٩٦......................................................................فويل للمصلني

 ٢٤١٨...............................................................فويل يومئذ للمكذبني
 ١٩٣٧..........................................يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

 ٢٧١٨......................................................... شاء ركبكيف أي صورة ما
 ٢٢٢٢.......................................................يف احلميم مث يف النار يسجرون

 ١٩٥, ١٩٤........يف الدنيا واآلخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم
 ١٩٣٧.........................يف بضع سنني هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون
 ١٧٣٠, ١٧٢٩..............يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو

 ٢٤٨١, ٢١١٣..........................................................يف جنات النعيم
 ٢٣٠٩, ١٨١٢.........................................................يف جنات وعيون

 ٢٦٦٣.................................................................يف جنات يتساءلون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢٣ 

 ٢٧٤٥, ٢٦١٧.............................................................يف جنة عالية
 ٢٨٠٢............................................................يف جيدها حبل من مسد

 ٢٤١٦......................................................................يف رق منشور
 ٢٤٨٤....................................................................يف سدر خمضود
 ٢٤٨٦.....................................................................يف مسوم ومحيم

 ٢٧٠٨..................................................................يف صحف مكرمة
 ٢٧٩١......................................................................يف عمد ممددة

 ١٨٠٣, ٢٥..............ب أليم مبا كانوا يكذبونيف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا وهلم عذا
 ٢٤٩٤...................................................................يف كتاب مكنون
 ٢٧٣٦.....................................................................يف لوح حمفوظ

 ٢٤٥٩.....................................................يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
 ١٨٢٠........................................................فيأتيهم بغتة وهم ال يشعرون

 ١٥٥١, ١٤٣٧....................................................فيذرها قاعا صفصفا
 ٢٧٤٧............................................................فيعذبه اهللا العذاب األكرب
 ١٨٢٠............................................................فيقولوا هل حنن منظرون
 ٢٧٠٥................................................................فيم أنت من ذكراها

 ٣٣٤, ٣٣٣.................ات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناسفيه آيات بين
 ٢٧٤٥...................................................................فيها سرر مرفوعة
 ٢٧٤٥.....................................................................فيها عني جارية

 ٢٤٦٢....................................................فيها فاكهة والنخل ذات األكمام
 ٢٧٧٧.....................................................................فيها كتب قيمة

 ٢٧٧٥, ٢٣٠٠.................................................فيها يفرق كل أمر حكيم
 ٢٤٧٢.................................................................فيهما عينان جتريان
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٢٩٢٤ 

 ٢٤٧٥...............................................................فيهما عينان نضاختان
 ٢٤٧٥, ١٧٧٧...............................................نفيهما فاكهة وخنل ورما

 ٢٤٧٢........................................................فيهما من كل فاكهة زوجان
 ٢٤٧٥, ٩٧٨.......................................................فيهن خريات حسان

 ٢٤٧٣.................................فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان
 ٢٤٦٩, ١٢٨٩.....................................فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان

 ٢٧٥٣.........................................................فيومئذ ال يعذب عذابه أحد
 ١٩٥٧.................................فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم وال هم يستعتبون

 ٢٦١٥................................................................ذ وقعت الواقعةفيومئ
 ٢٣٨٥, ٢١٣٩..........................................................ق والقرآن اجمليد

, ٩٣٥, ٩٣٤, ٩٩.......قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم
١٩٢٧ 

 ٩٢٦........قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم
 ١٢٧٩.....................................قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشروين

 ٢١٢٣.............................................................ون ما تنحتونقال أتعبد
 ١٥٣١............................................قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى

 ١٤٤٧......................قال أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال
 ١٣٨١.........قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكن

 ١٤٩١................جرينقال أراغب أنت عن آهليت ياإبراهيم لئن مل تنته ألرمجنك واه
 ٨٠٩.......................................قال أغري اهللا أبغيكم إهلا وهو فضلكم على العاملني

 ١٥٩١.......................قال أفتعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم
 ١٨٠٠.........................................................قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون

 ١٥١٨..................................................................قال ألقها ياموسى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢٥ 

 ٧٩٦.......................قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر
 ١٤٥٠............................................لن تستطيع معي صرباقال أمل أقل إنك 

 ١٤٥٢.......................................قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا
 ١٧٨٩.................................قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني

 ١٤٥٩.........................قال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكرا
, ١٥٣٨, ١٥٣٧....قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فألقطعن

٢٤٢٥ 
 ١٧٩٥................قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فلسوف

 ١٧٩٢..........................................قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون
 ١٤٥٣, ١٤٥٢.........قال إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا
 ١٩٢١.......................قال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله إال امرأته

 ٧٩٢..................................قال إن كنت جئت بآية فأت هبا إن كنت من الصادقني
 ١٦٩٨...........................................قال إن لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون

 ١٢٨٢...................................................قال إن هؤالء ضيفي فال تفضحون
 ٢١٦٤.......................................قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني

 ٧٤٠.............................................................قال أنظرين إىل يوم يبعثون
 ١٤٤٨.....................................................قال إنك لن تستطيع معي صربا

 ٧٤١................................................................. من املنظرينقال إنك
 ١٢٨١..............................................................قال إنكم قوم منكرون

 ١٥٩٨, ١١٨٩, ١١٨٨.......قال إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون
 ١٤٧٨......................................قال إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالما زكيا

 ٢١٨٨, ١٩٠٥, ١٩٠٤....قال إمنا أوتيته على علم عندي أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله
 ٢٣٣٢.........................علم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكين أراكم قوماقال إمنا ال
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٢٩٢٦ 

 ١٠٨٣........................................قال إمنا يأتيكم به اهللا إن شاء وما أنتم مبعجزين
 ٧١.......................قال إنه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث مسلمة

 ١٨٨١.................قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج
 ١٤٨٥............................................. آتاين الكتاب وجعلين نبياقال إين عبد اهللا

 ١٨١٥..........................................................قال إين لعملكم من القالني
 ١١٣٨................قال إين ليحزنين أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون

 ٢٦٠٦, ١١٩.....................................قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحون
 ١٧٩٣.........................................................قال أولو جئتك بشيء مبني

 ٢٢٨١.....................وا إنا مبا أرسلتمقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم قال
 ١١٦٨.......................................قال اجعلين على خزائن األرض إين حفيظ عليم

 ٢١٧٦, ٧٤٣.....قال اخرج منها مذءوما مدحورا ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني
 ١٦٩٥, ١٤٠٠..........................................قال اخسئوا فيها وال تكلمون

 ٧٥٦, ٧٥٥............قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار كلما
 ١٣٨١..........................ال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراق

 ١٨٤٤, ١٨٤٣.........قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
 ٧٧٨..........................................قال الذين استكربوا إنا بالذي آمنتم به كافرون

 ٢٢١٦.............................قال الذين استكربوا إنا كل فيها إن اهللا قد حكم بني العباد
 ٢٠٤٧..................ا للذين استضعفوا أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذقال الذين استكربو

, ١٨٩٨, ١٨٩٧, ١٥٠٧..قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما
٢٣٢٢ 

 ٦١٧.............................قال اهللا إين مرتهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا
 ٦٢٠, ٦١٩, ٦١٨...تها األهنارقال اهللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم هلم جنات جتري من حت
 ١٨٤٧, ٧٧٨, ٧٧٧........قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن آمن منهم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٢٧ 

 ٧٨٤, ٧٨٣...............قال املأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا
 ٧٧٤, ٧٧٣.........قال املأل الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من

 ٧٩٣............................................ن قوم فرعون إن هذا لساحر عليمقال املأل م
 ٧٧١..............................................قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني

 ١٥٥٧...................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ٧٤٦...............قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني

 ١٥٤٧.....سول فنبذهتا وكذلكقال بصرت مبا مل يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الر
 ١٥٣٥...............قال بل ألقوا فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى

 ١٥٨٨..قال بل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
 ١١٨٧, ١١٨٦....قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل عسى اهللا أن يأتيين هبم

 ١٨٠١, ١٥٩٠........................ فاسألوهم إن كانوا ينطقونقال بل فعله كبريهم هذا
 ٢١١٦...........................................................قال تاهللا إن كدت لتردين

 ١١٦٤, ١١٦٣..........قال تزرعون سبع سنني دأبا فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليال مما
 ١٥١٩........................................قال خذها وال ختف سنعيدها سريهتا األوىل

 ١٨٨٢, ١٦٤.............قال ذلك بيين وبينك أميا األجلني قضيت فال عدوان علي واهللا على
 ١٤٤٧...................................قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها قصصا

 ١٨٠٧...........................................................قال رب إن قومي كذبون
 ١٧٨٨......................................................قال رب إين أخاف أن يكذبون

 ١٠٩١...............قال رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل وترمحين
 ٢٦٣٠.................................................قال رب إين دعوت قومي ليال وهنارا

 ١٨٧٥......................هو الغفور الرحيمقال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه 
 ١٨٨٥......................................قال رب إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون

 ٥٥٥....................قال رب إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني
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٢٩٢٨ 

 ١٤٧٢.................قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا ومل أكن بدعائك رب
 ٢٩٩, ٢٩٨............. قال كذلكقال رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر

 ١٤٧٤...................قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب
 ١٤٧٤, ٢٩٩...............قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سويا
 ٣٠٠, ٢٩٩................قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا

 ١٦١٣, ١٦١٢.............. املستعان على ما تصفونباحلق وربنا الرمحن قال رب احكم 
 ١٥٢٢, ١٥٢٠................................................قال رب اشرح يل صدري

 ٨١٩........................قال رب اغفر يل وألخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني
 ٢١٥٤.............قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب

 ١١٥٥, ١١٥٤قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن أصب
 ١٧٩٢...............................قال رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني
 ٢١٠٥, ١٧٩٢........................قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

 ١٦٧٤, ١٦٧٠................................................قال رب انصرين مبا كذبون
 ١٩٢١.................................................قال رب انصرين على القوم املفسدين

 ١٢٧٥.....................قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني
 ١٨٧٦...................................قال رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني

 ٢١٦٤, ١٢٧٤...........................................قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون
 ١٥٥٨..........................................قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا

 ١٧٩٢......................................................قال ربكم ورب آبائكم األولني
 ١٥٢٧.........................................قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى

 ١٨١٧............................................................قال ريب أعلم مبا تعملون
 ١٥٦٧, ١٥٦٦...................ول يف السماء واألرض وهو السميع العليمقال ريب يعلم الق

 ٥٥٥, ٥٥٤................قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب
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٢٩٢٩ 

 ١٠٨٨....................قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا
 ١٤٤٩....................................قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا

 ١٤٩٢, ١٤٩١, ٩٩٨..................تغفر لك ريب إنه كان يب حفياقال سالم عليك سأس
, ١٨٨٥, ٧٩٩.......قال سنشد عضدك بأخيك وجنعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما بآياتنا

١٨٨٦ 
 ١٨٣٨............................................قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني

 ١١٩٤.....................................قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم
 ١٨٤٣, ١٨٤٢........... مقامك وإين عليهقال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من

 ١٥٢٨................................قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى
 ١٦٧٤.......................................................قال عما قليل ليصبحن نادمني

 ٦١٧, ٦١٦.................قال عيسى ابن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون
 ١٧٩٣...................................................قال فأت به إن كنت من الصادقني

 ١٤٤٩.........................دث لك منه ذكراقال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أح
 ١٥٤٣, ١٥٤٢..........................قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري

 ٢١٦٤, ١٢٧٤....................................................قال فإنك من املنظرين
 ٥٥٦, ٥٥٥................قال فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فال تأس على

 ٢١٦٤, ١٢٧٤..............................................قال فاخرج منها فإنك رجيم
 ١٥٤٩, ١٥٤٨. وإن لك موعدا لن ختلفهقال فاذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس

 ٢١٦٤..............................................................قال فاحلق واحلق أقول
 ٧٤٠...................قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج إنك من الصاغرين

 ٢١٦٤, ٢٠٤٢..............................................قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني
 ٧٤١..........................................قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم

 ٧٩٨......................ر مكرمتوه يف املدينةقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا ملك
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٢٩٣٠ 

 ١٧٩١, ١٣...................................................قال فرعون وما رب العاملني
 ١٧٩٠.......................................................قال فعلتها إذا وأنا من الضالني
 ١٥٢٨, ٦٣١...................................................قال فما بال القرون األوىل

 ١٥٤٧........................................................قال فما خطبك ياسامري
 ٢٤٠٧, ١٢٨٠.............................................قال فما خطبكم أيها املرسلون

 ١٥٢٧............................................................قال فمن ربكما ياموسى
 ٧٤٦............................................. خترجونقال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها
 ٢١١٥.....................................................قال قائل منهم إين كان يل قرين

 ١١٣٧, ١١٣٦...........قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب يلتقطه بعض
 ١٠٥٧, ١٠٥٦..........قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون

 ١٥٢٢.......................................................قال قد أوتيت سؤلك ياموسى
 ٧٧٥.................أجتادلونين يف أمساء مسيتموهاقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 

 ٢٣٩٢....................................قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد
 ١٥٥٨...................................قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى

 ١٤٧٤.............قال كذلك قال ربك هو علي هني وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا
 ١٤٧٩.................انقال كذلك قال ربك هو علي هني ولنجعله آية للناس ورمحة منا وك

 ١٧٩٧, ٦٨٤...............................................قال كال إن معي ريب سيهدين
 ١٧٨٨............................................قال كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

 ١٦٩٧...................................................قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني
 ١٧٩٢....................................قال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني

 ١٤٥١, ١٤٥٠.......................قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا
 ١١٩٦, ١١٩٢..........وم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحنيقال ال تثريب عليكم الي

 ١٥٢٧..................................................قال ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣١ 

 ٢٣٩٣.......................................قال ال ختتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
 ١١٥٨.........................قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما

 ٢١٥١, ٢١٥٠........ليبغيقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء 
 ١٤٠٣, ١٤٠٢....قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر وإين

 ١٥٨٧.......................................قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني
 ١٧٩٣.................................................قال للمإل حوله إن هذا لساحر عليم

 ١٢٧٤, ١٢٧٢.................قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محإ مسنون
 ١٧٩٢.........................................................قال ملن حوله أال تستمعون

 ١١٧٤, ٣١....................قال لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا لتأتنين به إال أن حياط
 ١٤٣٢...............قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث

 ١٤٤٨........................قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا
 ١٧٩٤...................................................قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون

 ١٥٣٢, ٥٦٥...........كم ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب وقدقال هلم موسى ويل
 ٢٤٠٨, ١١٠٨..............................قال لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد

 ١١٦٦, ١١٦٥قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش هللا ما علمنا عليه
 ١٤٦٢.......................قال ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما

 ٧٣٩.................ك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقتهقال ما منع
 ١١٨٣.....................قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون
 ١٠٥١....................قال موسى أتقولون للحق ملا جاءكم أسحر هذا وال يفلح الساحرون
 ٨٠١......................قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األرض هللا يورثها من

 ١٥٣٢, ١٥٣١.............................قال موعدكم يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى
 ١٧٩٤.......................................................قال نعم وإنكم إذا ملن املقربني
 ٧٩٦............................................................قال نعم وإنكم ملن املقربني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٢ 

 ١٨٤٤.......................قال نكروا هلا عرشها ننظر أهتتدي أم تكون من الذين ال يهتدون
 ٢٦٣٣....................قال نوح رب إهنم عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا

 ١٢٨٣......................................................هؤالء بنايت إن كنتم فاعلنيقال 
 ١٤٦٤, ١٤٦٣.قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقا

 ١٢٧٥........................................................قال هذا صراط علي مستقيم
 ١٤٥٤, ٢٧١...............قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا

 ١٨١٣........................................قال هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم
, ١١٧٣, ١١٧٢..ل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل فاهللا خري حافظاقال ه

١١٧٥ 
 ٢١١٦...............................................................قال هل أنتم مطلعون

 ١١٩٠................................قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
 ١٧٩٩.....................................................قال هل يسمعونكم إذ تدعون

 ١٥٤٢...................................قال هم أوالء على أثري وعجلت إليك رب لترضى
 ١١٤٩......شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد منقال هي راودتين عن نفسي و

 ١٥١٨...............قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى
 ١٨٠٧.....................................................قال وما علمي مبا كانوا يعملون

 ١٢٧٩........................................قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون
 ١٢٧٤...........................................قال ياإبليس ما لك أال تكون مع الساجدين

 ٢١٦٤, ٥٨٣........ ملا خلقت بيدي أأستكربت أم كنت منقال ياإبليس ما منعك أن تسجد
 ٤٤, ٤٣.......................قال ياآدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل أقل لكم

 ١٨٤٢..............................قال ياأيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني
 ١٥٤٦.................قال ياابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي إين خشيت أن تقول فرقت بني

 ١١٨١, ١١٣٣. تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطانقال يابين ال



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٣ 

 ١٠٨١.........قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنده فعميت
, ١٠٩٨......قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصرين

١٠٩٩ 
 ١١١٤, ١١١٣........ منه رزقا حسناقال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين

 ١١١٥...............قال ياقوم أرهطي أعز عليكم من اهللا واختذمتوه وراءكم ظهريا إن ريب
 ٢٦٣٠.........................................................قال ياقوم إين لكم نذير مبني

 ١٨٤٨...................قال ياقوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة لوال تستغفرون اهللا لعلكم
 ٧٧٤...............................قال ياقوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني

 ٧٧١..................................ياقوم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملنيقال 
 ٨١٣..................قال ياموسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آتيتك
 ١٠٩١, ١٠٩٠.......قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسألين ما ليس

 ١٥٤٦................................................قال ياهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
 ١٥٢٦....................................علينا أو أن يطغىقاال ربنا إننا خناف أن يفرط 

 ٧٤٥, ٤٧.................قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين
 ١٨٨١......................قالت إحدامها ياأبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني

 ١٨٤٠....................قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
 ١٤٧٨............................................ت تقياقالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كن

 ١٤٧٨..................................قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا
 ٢٣٨٣, ٢٣٨٢........قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان

 ٣٠٣.........................قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر قال كذلك اهللا خيلق ما
, ١٢٤١.......وكم ليغفر لكمقالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدع

٢٢٠٠ 
 ١١٥٤...................قالت فذلكن الذي ملتنين فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن مل



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٤ 

 ١٢٤٢....................قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء
 ١٨٣٩.....................قالت ياأيها املأل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون

 ١٨٣٨............................................. كتاب كرميقالت ياأيها املأل إين ألقي إيل
 ٢٤٠٦, ١١٠٤...........قالت ياويلىت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

 ١٦٨٨....................................قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون
 ١٥٨٩.................................................قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا ياإبراهيم

 ١١٩١..............قالوا أئنك ألنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه
 ١١٠٤.......................وا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت إنهقال

 ١٥٨٧................................................قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني
 ٢٣٣٢.......................قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني
 ١٠٥٢, ١٠٥١...............قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء

 ٧٧٥.............................لوا أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا مباقا
 ٧٩٤............................................قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين
 ١٧٩٤..........................................قالوا أرجه وأخاه وابعث يف املدائن حاشرين

 ١١٦٢....................................قالوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل األحالم بعاملني
 ١٧٩٥, ٧٩٨......................................................قالوا آمنا برب العاملني

, ١٥٣٣.......ن لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهباقالوا إن هذا
١٥٣٤ 

 ١١٨٢..............قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها
 ١٨٠٦, ١٠٨٠, ٦٩٨.................................قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون

 ٢٤٠٧, ١٢٨٠.............................................قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني
 ٧٩٩..............................................................قالوا إنا إىل ربنا منقلبون

 ٢٠٨٣.......................لوا إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم وليمسنكم منا عذابقا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٥ 

 ٢٤٢١....................................................قالوا إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني
 ٢١١١....................................................قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني

 ١٨١٧, ١٨١٣................................................قالوا إمنا أنت من املسحرين
 ٢٢١٦.......................قالوا أو مل تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما

 ٨٠٢, ٨٠١...........أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أنقالوا 
 ١٢٨٢......................................................قالوا أومل ننهك عن العاملني

 ٢١٢٣..................................................قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف اجلحيم
 ١٠٤٨, ١٠٤٧...............قالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه هو الغين له ما يف السماوات وما يف

 ٧٠...........................إنه يقول إهنا بقرة صفراءقالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا قال 
 ٧٠.............................قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن

 ٧٠, ٦٩....................قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض
 ١٨٤٩.....................قالوا اطرينا بك ومبن معك قال طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون

 ١٢٧٩........................................تكن من القانطنيقالوا بشرناك باحلق فال 
 ٢١٦١, ٢١٦٠.....................قالوا بل أنتم ال مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار

 ١٢٨١...................................................قالوا بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون
 ٢١١١...........................................................قالوا بل مل تكونوا مؤمنني

 ١٧٩٩.................................................قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
 ٢٥٩٣.......................ن أنتمقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء إ

 ١١٩٣.................................................قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي
 ١١٨٨............قالوا تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني

 ١١٩٢.........................................قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئني
 ١١٧٩.....................قالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض وما كنا سارقني

 ١٨٥٠, ١٤٤٥................بيتنه وأهله مث لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكقالوا تقامسوا باهللا لن



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٦ 

 ٢٧٠١...........................................................قالوا تلك إذا كرة خاسرة
 ١١٨٠.....................قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني

 ١٥٩١..........................................قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني
 ٢٢٠٢................................قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعترفنا بذنوبنا فهل

 ١٦٩٥.....................................قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني
 ٢١٦١....................................قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا يف النار

 ٢٠٨٣.....................................................قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون
 ٢٦٠٦......................................................قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظاملني

 ٢٠٥١..................قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبم
 ٤٣, ٤٢....................... سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيمقالوا

 ١٧٥٧....................قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن
 ١٥٨٩...........................................قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم

 ١١٧١...................................................قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
 ١٨١٠..............................قالوا سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني

 ٢٠٨٤...................................قالوا طائركم معكم أئن ذكرمت بل أنتم قوم مسرفون
 ١٥٨٩....................................قالوا فأتوا به على أعني الناس لعلهم يشهدون

 ١١٧٩.....................................................قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني
 ٢٤٠٦...........................................قالوا كذلك قال ربك إنه هو احلكيم العليم

 ١١٣٩..................................قالوا لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون
 ١٨١٥.................................... يالوط لتكونن من املخرجنيقالوا لئن مل تنته

 ٢٤٤٨, ١٨٠٧................................قالوا لئن مل تنته يانوح لتكونن من املرجومني
 ١٢٧٩..................................................قالوا ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم
 ١٧٩٥.....................................................قالوا ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٣٧ 

 ١٦٩٧............................................قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين
 ١١٠٨...............................علم ما نريدقالوا لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق وإنك لت

 ٢٦٦٣.............................................................قالوا مل نك من املصلني
, ١٥٣٧, ١٠٤٩.قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت

١٥٣٨ 
 ١٥٤٥................................قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى

 ١٥٤٤, ١٥٤٣...........قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم
 ٢٠٨٣........................ا أنتم إال بشر مثلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إالقالوا م

 ١٥٨٩...............................................قالوا من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني
 ١٨٤٠...................قالوا حنن أولو قوة وأولو بأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين
 ٦١٦......................قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون

 ١٧٩٩...................................................أصناما فنظل هلا عاكفنيقالوا نعبد 
 ١١٨٠, ١١٧٩...................قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم

 ١١٧٨.....................................................قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون
 ١٥٨٧........................................................قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين
 ١٨٠٤............................................................قالوا وهم فيها خيتصمون

 ١١٤٠, ٢١..........ذئبقالوا ياأبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ال
 ١١٩٤..........................................قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني

 ١١٣٨, ١١٣٧.....................قالوا ياأبانا ما لك ال تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
 ١١٨٣...........................قالوا ياأيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه إنا

 ١٤٦١................لكقالوا ياذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل 
 ١١١٣.....................قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف
 ١١١٥....................قالوا ياشعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال
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٢٩٣٨ 

 ١١١٣, ١٠٩٨....قالوا ياصاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد
 ٢٣٣٥.......................... بعد موسى مصدقا ملا بنيقالوا ياقومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من

, ١١٠٩, ١٠٢٨قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل
٢٤٠٧, ١١١٠ 

 ١٥٣٥.................................قالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
 ٧٩٦.................................قالوا ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني

 ٥٥٤...................... وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منهاقالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين
 ٥٥٥........................قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
 ١٠٨٣......................قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من

 ١٠٩٤.................قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما
 ٢٦٠٦........................................................... طاغنيقالوا ياويلنا إنا كنا

 ١٥٧٠...........................................................قالوا ياويلنا إنا كنا ظاملني
 ٢٠٩٤, ٧٦٩...........قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون

 ٢٧٣٤, ٢٧٣٢....................................................قتل أصحاب األخدود
 ٢٧٠٨...............................................................قتل اإلنسان ما أكفره

 ٢٤٠١......................................................................قتل اخلراصون
 ١٦٦١....................................................................قد أفلح املؤمنون
 ٢٧٤٢..................................................................قد أفلح من تزكى
 ٢٧٥٩..................................................................قد أفلح من زكاها

 ١٦١٢, ٧٨٥, ٧٨٤.........قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها
 ٦٨٥, ٦٨٤....قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا

 ٧١١.......................قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا
 ٦٣٩, ٦٣٨, ٦٣٧, ٣٨٣..ا جاءهتم الساعة بغتة قالواقد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا حىت إذ
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٢٩٣٩ 

 ١٣٠٦, ٣٥٦...قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني
 ٧٩٠, ٦٠٥...................................قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين

 ٢٥١٦.....................قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع
 ٢١٢٥...........................................يا إنا كذلك جنزي احملسننيقد صدقت الرؤ

 ٢٣٨٦, ٢٣٨٥.......................قد علمنا ما تنقص األرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
 ٢٥٨٣.........................قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم واهللا موالكم وهو العليم احلكيم

 ٢١٨٨..............................قد قاهلا الذين من قبلهم فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون
 ٢٧٧, ٢٧٦..............بيل اهللا وأخرى كافرةقد كان لكم آية يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف س

 ١٦٨٢.............................قد كانت آيايت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون
, ٢٥٤٥, ٩٩٨, ٩٩٧...قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا

٢٥٤٦ 
 ١٣٠٢........................قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنياهنم من القواعد فخر عليهم

 ١٢٢, ١٢١.......السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرقد نرى تقلب وجهك يف 
 ٦٤٠, ٦٣٩...............قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني
 ١٩٩٤.......................قد يعلم اهللا املعوقني منكم والقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال يأتون

 ٢١٧٩, ١٤٠٧.....................................قرءانا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون
 ٢٦١٧.......................................................................قطوفها دانية

 ٢٧٩....................قل أؤنبئكم خبري من ذلكم للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها
 ٢٢٢٩................قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك

 ١١٨, ١١٧.................قل أحتاجوننا يف اهللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم
 ٥٩٠...................فعا واهللا هو السميعقل أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضرا وال ن

 ٢٣٨٤......................قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض
 ١٧٥٦................قل أذلك خري أم جنة اخللد اليت وعد املتقون كانت هلم جزاء ومصريا
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٢٩٤٠ 

 ٦٤٤.........................قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة أغري اهللا تدعون
 ٦٤٧........................غتة أو جهرة هل يهلك إال القومقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا ب

 ١٠٣٩, ١٠٣٨.............قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو هنارا ماذا يستعجل منه اجملرمون
 ٦٤٧, ٦٤٦...........قل أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غري

 ٢٥٩٩.................................قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم مباء معني
 ٢٥٩٨...................... اهللا ومن معي أو رمحنا فمن جيري الكافرين منقل أرأيتم إن أهلكين

 ١٩٠٠........................قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله
 ١٩٠١.......................قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة من إله

 ٢٢٤٧...................قل أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به من أضل ممن هو يف شقاق
 ٢٣٢٥..................ل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به وشهد شاهد من بين إسرائيلق

 ٢٠٧٦, ٢٠٧٥..........قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من
 ١٠٤٣, ١٠٤٢......قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل

 ٢٣٢١...................لقوا من األرض أم هلمقل أرأيتم ما تدعون من دون اهللا أروين ماذا خ
 ٢٠٤٥.........................قل أروين الذين أحلقتم به شركاء كال بل هو اهللا العزيز احلكيم

 ١٧٤٠.....................قل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم
 ٢٩٠...............................قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين

 ٢٨٠٤.................................................................قل أعوذ برب الفلق
 ٧٣٣, ٧٣٢.......... أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليهاقل أغري اهللا

 ٦٢٩, ٦٢٨..............قل أغري اهللا أختذ وليا فاطر السماوات واألرض وهو يطعم وال يطعم
 ٢١٩٢..............................................قل أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون

 ٧٤٩.................قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له
 ٥٨٠, ٣٢٨............. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل وإسحاققل آمنا باهللا

 ١٤٠٥, ١٤٠٤................قل آمنوا به أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى
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٢٩٤١ 

 ٢٦٤٥...................................قل إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب أمدا
 ٢٤٨٨.............................................................قل إن األولني واآلخرين

 ١٠٤٨......................................لحونقل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يف
 ٢٥٦٠....................قل إن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم مث تردون إىل عامل الغيب

 ٢٨٩...................قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما يف السماوات
 ٢٠٥٠, ٢٠٤٩..........قل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من

 ٢٠٤٨...................ر ولكن أكثر الناس ال يعلمونقل إن ريب يبسط الرزق ملن يشاء ويقد
 ٢٠٥٤................................................قل إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب

 ٧٣٢.....................................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني
 ٢٠٥٥................قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إيل ريب إنه

 ٩٣٢, ٩٣١.تموهاقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترف
 ٨٨......................قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا
 ٢٩٠.......................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ٦٦٣, ٦٦٢...............قل أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا

 ١٧٥٣.............. واألرض إنه كان غفورا رحيماقل أنزله الذي يعلم السر يف السماوات
 ٩٥٣.........................قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقني

 ٢٦٤٣..................................................قل إمنا أدعو ريب وال أشرك به أحدا
 ٢٠٥٣........................قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا ما

 ٢٢٢٨.........................قيمواقل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاست
, ١٩١١, ١٤٦٩....قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجوا

٢٠٦٣ 
 ٢١٦٢......................................قل إمنا أنا منذر وما من إله إال اهللا الواحد القهار

 ١٥٨٤..........................قل إمنا أنذركم بالوحي وال يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
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٢٩٤٢ 

 ٢٥٩٧...............................................قل إمنا العلم عند اهللا وإمنا أنا نذير مبني
 ٧٥٢.......................قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري

 ١٦١١............................قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
 ٧٣١.........................قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا

 ٢١٧٤, ٦٢٩..............................قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم
 ٢١٧٣............................................. أعبد اهللا خملصا له الدينقل إين أمرت أن

 ٦٥٣..................قل إين على بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن احلكم
 ٢٦٤٤..................................................قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا

 ٢٦٤٤...............................قل إين لن جيريين من اهللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا
 ٦٥٣......................قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا قل ال أتبع أهواءكم
 ٢٢٢١.......................قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا ملا جاءين البينات
 ٢٦٣٧........................قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا

 ٦٣١, ٦٣٠........قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن
 ٢٠٤٣.................ن مثقال ذرة يف السماواتقل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكو

 ١٣٧٦..............قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال
, ١٤٠٦, ١٤٠٥, ١٢٢٥قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن

١٩٢٦ 
 ١٨٥٣..................قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى آهللا خري أم ما يشركون

 ٢١٧٤...........................................................هللا أعبد خملصا له ديينقل ا
 ١٤٢٣, ١٤٢٢...........قل اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السماوات واألرض أبصر به وأمسع ما
 ٢٣١٨.........................قل اهللا حيييكم مث مييتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه

 ٦٥٨....................................قل اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب مث أنتم تشركون
 ٢١٨٦.................غيب والشهادة أنت حتكم بنيقل اللهم فاطر السماوات واألرض عامل ال
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٢٩٤٣ 

 ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٥......قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء وتعز
 ٢٤٤٦, ١٠٦٣........قل انظروا ماذا يف السماوات واألرض وما تغين اآليات والنذر عن قوم

 ١٠٤٢, ١٠٤١...................قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون
 ٢٤٢٣..................................................صوا فإين معكم من املتربصنيقل ترب

 ٧٢٢, ٧٢١, ٢٧٠.........قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين
 ٢٠٥٤, ١٣٩٢....................................قل جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد

 ١٦٩١.....................................................قل رب إما تريين ما يوعدون
 ٦٢٦.................................قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني

 ١٩١٧.................رض فانظروا كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرةقل سريوا يف األ
 ١٩٥٢...............قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم

 ١٨٥٨.................................قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمني
 ٣٣٢............................قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

 ١٨٥٨, ١٦٠٩, ٨٢١, ٣١٧........ن ردف لكم بعض الذي تستعجلونقل عسى أن يكو
 ١٨٩٢....................قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني

 ٧٢٠............................................قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني
 ١٩٣٠.................قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا يعلم ما يف السماوات واألرض والذين

 ١٣٩٩........................... وبينكم إنه كان بعباده خبريا بصرياقل كفى باهللا شهيدا بيين
 ١٥٦٤, ١٥٦٣.قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى

 ١٣٩٤............................قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال
 ١٣٧٣.........................................................قل كونوا حجارة أو حديدا

 ١٣٩٦.............يأتونقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال 
 ٧١٦, ٧١٥, ٦٩٦......قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة
 ٦٤٩, ٦٤٨..............قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٤ 

 ١٠٣٨...................قل ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللا لكل أمة أجل إذا
 ٨٤٨, ٨٤٧............ إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيبقل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا

 ٢٠٤٤.....................................قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون
 ٦٠٤.................قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث فاتقوا اهللا ياأويل
 ١٨٥٦..................قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا وما يشعرون أيان

 ١٢٥٢..............يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيةقل لعبادي الذين آمنوا 
 ٢٠٤٦.............................قل لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون

 ٢٣١٤, ٢٣١٣...............قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا ليجزي قوما مبا
 ٨٨٦...................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

 ٢٧٥...............................كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهادقل للذين 
 ١٧١٧, ٣٤.....قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا

 ٢٣٦٣..................قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم
 ٢١٨٦.......................قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعون

 ١٦٨٨........................................ن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمونقل مل
 ٦٢٧................قل ملن ما يف السماوات واألرض قل هللا كتب على نفسه الرمحة ليجمعنكم

 ٩٥٢............................قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل
 ١٩٩٣........................قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل وإذا ال متتعون

 ٦٥٤......................تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم واهللا أعلمقل لو أن عندي ما 
 ١٤٠١..............قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان

 ١٠٢٠, ١٠١٩...........قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا
 ١٤٦٨...............قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات
 ١٣٩٨..................قل لو كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء
 ١٣٦٩...................قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٥ 

 ٢٣٥٥, ١٧٧٤...............قل ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيال
 ٢١٦٥......................................قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني

 ٢٠٥٤.............قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إال على اهللا وهو على كل شيء
 ٢٣٢٤, ٢٣٢٣.......قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال

 ١٧٨٤, ١٧٨٣.............قل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
 ١٦٨٩.................ليه إن كنتم تعلمونقل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار ع

 ٧٥٢, ٧٥١...............قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
 ١٩٩٤..................قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة

 ١٦٨٩.....................................قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
 ١٢١٦, ١٢١٥.دونه أولياء القل من رب السماوات واألرض قل اهللا قل أفاختذمت من 
 ٩٠..........................قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقا ملا

 ١٥٠٥, ١٥٠٤....قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا حىت إذا رأوا ما يوعدون
 ١٠٣٠, ١٠٢٩....قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج

 ٢٠٤٤.................السماوات واألرض قل اهللا وإنا أو إياكم لعلى هدىقل من يرزقكم من 
 ١٥٨٣.........قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرمحن بل هم عن ذكر رهبم معرضون

 ٦٥٨, ٦٥٧...........قل من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أجنانا
 ١٣٣٧, ٨٣..سلمنيقل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للم

 ٢١٠٩...............................................................قل نعم وأنتم داخرون
 ١٢٠١, ١٢٠٠.....قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا

 ٥٨١, ٥٨٠, ١٦........قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه
 ٩٥٣, ٩٥٢.....قل هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا

 ١٠٣١.......................قل هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده قل اهللا يبدأ اخللق مث
 ١٠٣٢, ١٠٣١.....قل هل من شركائكم من يهدي إىل احلق قل اهللا يهدي للحق أفمن يهدي



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٦ 

 ١٤٦٥....................................................قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال
 ٧٢٠..................قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد

 ٢٥٩٧............الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرونقل هو 
 ٢٥٩٧.........................................قل هو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون

 ٢٥٩٩...................قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو يف ضالل مبني
 ٦٥٩, ٦٥٨.........قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم

 ٢٨٠٣, ٢٧٤٨...........................................................هللا أحدقل هو ا
 ٢٦٩٢, ٢١٦٣..........................................................قل هو نبأ عظيم

 ٣١٤, ٣١٣.........................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
 ٥٩١, ٥٩٠, ١٦..........قل ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم
 ٥٨٧, ٥٨٦................قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما

 ٦٥٢, ٣٣٥............قل ياأهل الكتاب مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوهنا عوجا وأنتم
 ٣٣٥.......................قل ياأهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون
 ٥٨٠.......................قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا

 ٢٥٥٩................... هللا من دون الناس فتمنواقل ياأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء
 ٢٧٩٩, ٥٩٨, ٤٣٧..................................................قل ياأيها الكافرون

 ١٠٦٤....................قل ياأيها الناس إن كنتم يف شك من ديين فال أعبد الذين تعبدون من
 ١٦٤٦.................................................قل ياأيها الناس إمنا أنا لكم نذير مبني

 ٨٢٧.......................قل ياأيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السماوات
 ١٠٦٦...............اس قد جاءكم احلق من ربكم فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسهقل ياأيها الن

 ٢١٨٨, ٤٤٥...............قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن
 ٢١٧٣........................قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا

 ٢١٨٣...............................قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٧ 

 ٧٠٧, ٧٠٦.......م اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبةقل ياقو
 ١٩٧٥, ٦٥٦, ٤٨٢, ٣٠٩..قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون

 ٢٠٤٥................................قل جيمع بيننا ربنا مث يفتح بيننا باحلق وهو الفتاح العليم
 ٢١٠٢..................................قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

 ١٩٨٢..............................ل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إمياهنم وال هم ينظرونق
 ٢٤٩٦, ٤٨, ٤٧............قلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال

 ١٥٣٦........................................................قلنا ال ختف إنك أنت األعلى
 ١٥٩١...........................................قلنا يانار كوين بردا وسالما على إبراهيم

 ٢٧٠٠.................................................................قلوب يومئذ واجفة
 ٢٦٤٧ ,١٣٩١.........................................................قم الليل إال قليال

 ٢٦٥٥...........................................................................قم فأنذر
 ٢٦٨٠.......................................................قوارير من فضة قدروها تقديرا

 ٢٤١...........................قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى واهللا غين حليم
 ١١٥..............................قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل

 ١٧٨٨...............................................................قوم فرعون أال يتقون
 ٢٠٨٦.............................................قيل ادخل اجلنة قال ياليت قومي يعلمون

 ٢١٩٦............................أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربينقيل ادخلوا 
 ١٨٤٧, ١٨٤٦......قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قال إنه

 ١٠٩٢, ١٠٩١قيل يانوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم
 ١٤٠٨, ١٤٠٧.......ون الصاحلاتقيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعمل

 ٢٤٨٣...............................................................كأمثال اللؤلؤ املكنون
 ١١٠١...............................كأن مل يغنوا فيها أال إن مثود كفروا رهبم أال بعدا لثمود
 ١١١٧...................................كأن مل يغنوا فيها أال بعدا ملدين كما بعدت مثود



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٨ 

 ٢٦٨٩....................................................................كأنه مجالة صفر
 ٢٦٦٤.................................................................كأهنم محر مستنفرة

 ٢٧٠٥........................................كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها
 ٢٤٧٤.............................................................كأهنن الياقوت واملرجان

 ٢١١٥.................................................................كأهنن بيض مكنون
 ٩٦٦, ٩٦٥.......كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا

 ٢٣٠٨..............................................................كاملهل يغلي يف البطون
, ١٨٧, ١٨٦, ١٨٥.....كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم

١٠١٠ 
 ٢٤٠٣.....................................................ما يهجعونكانوا قليال من الليل 

 ٥٩٢.................................كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
 ٢٥٥٣..............................................كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون

 ٧٣٤................كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنني
 ٢١٥٢...........................كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب

 ٢٢٢٧..........................................ت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمونكتاب فصل
 ٢٧٢٣, ٢٧٢١.............................................................كتاب مرقوم

 ٢٥٢٦, ٢١٣٧, ٦٤١....................كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز
, ١٥٠, ١٤٩....كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني

١٧٢٣ 
 ١٩٠, ١٨٩......... لكمكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري

 ١٦١٥............................كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري
 ٩٠١..............كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رهبم فأهلكناهم بذنوهبم

 ٢٧٥, ٢٧٤............كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا بذنوهبم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٤٩ 

 ٩٠١, ٩٠٠.........ات اهللا فأخذهم اهللا بذنوهبمكدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآي
 ١٨١٥......................................................كذب أصحاب األيكة املرسلني

 ٢١٧٩............................كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون
 ١٨١١, ١٨٠٥......................................................كذبت مثود املرسلني
 ٢٤٥١..................................................................كذبت مثود بالنذر
 ٢٧٥٩, ٢٦١٢......................................................كذبت مثود بطغواها

 ٢٦١٢..........................................................كذبت مثود وعاد بالقارعة
 ١٨٠٨ ,١٨٠٥......................................................كذبت عاد املرسلني

 ٢٤٥٠.................................................كذبت عاد فكيف كان عذايب ونذر
 ٢٤٤٧.............................كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر

 ٢٣٨٨.........................................كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود
, ٢١٩٩, ٢١٨٢كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه

٢٢٠٠ 
 ٢١٤٤......................................ألوتادكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو ا

 ١٨١٤............................................................كذبت قوم لوط املرسلني
 ٢٤٥٤.............................................................كذبت قوم لوط بالنذر
 ١٨٠٥............................................................كذبت قوم نوح املرسلني

 ٢٤٥٦........................................كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
, ١٢٢٥, ١٢٢٤......كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا

١٢٣٠, ١٢٢٦ 
 ٢٦٠٧................................. لو كانوا يعلمونكذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب

 ١٠٣٠.......................كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهنم ال يؤمنون
 ١٨٢٠.....................................................كذلك سلكناه يف قلوب اجملرمني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥٠ 

 ٢٤١٢, ٧٩١..............كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون
 ٢١٢٦...............................................................كذلك جنزي احملسنني

 ١٢٦٧...................................................كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني
 ٢٦٨٧...............................................................كذلك نفعل باجملرمني

 ١٥٤٩......................كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
 ١٧٩٧........................................................كذلك وأورثناها بين إسرائيل
 ٢٣٠٤........................................................كذلك وأورثناها قوما آخرين
 ٢٣٠٩.........................................................كذلك وزوجناهم حبور عني

 ١٤٦٠......................................................كذلك وقد أحطنا مبا لديه خربا
 ٢٢٢٠.........................................كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون

 ٢٢١................................................آياته لعلكم تعقلونكذلك يبني اهللا لكم 
 ١٩٥٧.........................................كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون

 ٢٢٤٩.............................كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم
 ٢٧٠٨.........................................................................كرام بررة

 ٢٧١٨, ٦٥٦...............................................................كراما كاتبني
 ٢٣٠٨.......................................................................كغلي احلميم

 ٣٣٢.....................كل الطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من
 ١٣٦٧.............................................ن سيئه عند ربك مكروهاكل ذلك كا

 ٢٤٧١, ٢٤٦٥........................................................كل من عليها فان
 ٢٦٦٢, ٢٤٢٠................................................كل نفس مبا كسبت رهينة

 ١٩٣٢................................................كل نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون
 ٣٨٦, ٣٨٥...........كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

 ١٨٤٩, ١٥٨٠, ٥٤.............كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥١ 

 ٢٦٧٢...............................................................كال إذا بلغت التراقي
 ٢٧٥٢, ٨١٢..............................................كال إذا دكت األرض دكا دكا

 ٢٧٧٢..............................................................كال إن اإلنسان ليطغى
 ٢٧٢٣.....................................................كال إن كتاب األبرار لفي عليني
 ٢٧٢١, ٢٧٢٠..........................................كال إن كتاب الفجار لفي سجني

 ٢٦٢٨.........................................................كال إنا خلقناهم مما يعلمون
 ٢٦٦٥.....................................................................كال إنه تذكرة

 ٢٦٥٨............................................................كال إنه كان آلياتنا عنيدا
 ٢٧٠٧.....................................................................كال إهنا تذكرة
 ٢٦٢٥.......................................................................كال إهنا لظى

 ٢٧٢٢, ٦٨٣...........................................كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون
 ٢٦٧١...............................................................كال بل حتبون العاجلة
 ٢٧١٨.............................................................كال بل تكذبون بالدين

 ٢٧٢٢, ٢٧٢١..................................كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون
 ٢٧٥١............................................................كال بل ال تكرمون اليتيم
 ٢٦٦٥............................................................كال بل ال خيافون اآلخرة

 ١٥٠٦, ٢٨.......................................يقول ومند له من العذاب مداكال سنكتب ما 
 ٢٧٨٧.................................................................كال سوف تعلمون

 ٢٦٩٢......................................................................كال سيعلمون
 ٢٠٦١, ١٨٠٠, ١٥٠٧......................كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون عليهم ضدا

 ٢٧٧٣, ١١٥٤...........................................كال لئن مل ينته لنسفعن بالناصية
 ٢٧٧٤........................................................كال ال تطعه واسجد واقترب

 ٢٦٦٨........................................................................كال ال وزر



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥٢ 

 ٢٧٠٩................................................................كال ملا يقض ما أمره
 ٢٧٨٧........................................................... علم اليقنيكال لو تعلمون

 ٢٧٩٠...............................................................كال لينبذن يف احلطمة
 ١٣٥٩.....................كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا

 ٢٦٦١........................................................................كال والقمر
 ١٦٧٦, ١٤٣٠, ١٤٢٩كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئا وفجرنا خالهلما هنرا
 ١٦٢٦............احلريقكلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 

 ١٥٤١...............كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن حيلل
 ١٥٣٠, ١٥٢٩......................كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات ألويل النهى

 ٢٦١٧.........................................كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية
 ٢٦٩٠, ٢٤١٩........................................كلوا واشربوا هنيئا مبا كنتم تعملون

 ٢٦٩٠...................................................... إنكم جمرمونكلوا ومتتعوا قليال
 ٢١٤٠, ٢٠٥٥......................كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص

 ٢٣٠٤........................................................كم تركوا من جنات وعيون
 ٨٦٣, ٨٦٢..............كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهون
 ١٢٨, ١٢٧..............كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم

 ١٢٨٨........................................................... املقتسمنيكما أنزلنا على
 ٢٥٣٨.........................كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهلم عذاب أليم

 ٢٥٣٨..................كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء منك إين
, ٣٤٠, ١٢٠...كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون

٣٤٣ 
 ١٤٧١, ١٩.....................................................................كهيعص

 ١٥٢٢.................................................................كي نسبحك كثريا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥٣ 

 ٢٢٠٢, ٣٩.................كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث
 ٩٢٢, ٩٢١.....كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إال وال ذمة يرضونكم بأفواههم
 ٩٢١, ٩٢٠....كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله إال الذين عاهدمت عند

 ٣٢٩.................م وشهدوا أن الرسول حق وجاءهمكيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهن
 ٢٦٢٠, ٢١١١........................................................ألخذنا منه باليمني
 ٢٤٨٦....................................................................ألصحاب اليمني

 ١٨٣٦................................ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذحبنه أو ليأتيين بسلطان مبني
 ٧٩٩............................ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف مث ألصلبنكم أمجعني

 ٢٤٨٨..........................................................آلكلون من شجر من زقوم
 ٢٥١٥..................ى شيء من فضل اهللا وأن الفضللئال يعلم أهل الكتاب أال يقدرون عل

 ٢١٦٥, ١٩٧٦................................ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني
 ٢٥٣٦..................لئن أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ولئن نصروهم
 ٥٥٧....................لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف

 ٢٠٢٥, ٢٠٢٤..............رض واملرجفون يف املدينةلئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم م
 ٢٥٣٧.........................ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا ذلك بأهنم قوم ال يفقهون

 ٢٦٨٦.....................................................................ألي يوم أجلت
 ٢٧٩٤......................................................................إليالف قريش

 ٢٧٩٩..................................................................ال أعبد ما تعبدون
 ٢٧٥٥...................................................................ال أقسم هبذا البلد

 ٢٧٥٥, ٢٦٦٦......................................................ال أقسم بيوم القيامة
 ٢٣٤, ٢٣٣............كفر بالطاغوت ويؤمنال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن ي

 ٢٣٠١..................................ال إله إال هو حييي ومييت ربكم ورب آبائكم األولني
 ٢٦٩٩, ٢٠٩١, ٢٠٩٠...ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥٤ 

 ٢٤٨٧...................................................................ال بارد وال كرمي
 ٢٦٥٩....................................................................ال تبقي وال تذر

 ١٦٨٢...............................................ال جتأروا اليوم إنكم منا ال تنصرون
 ٢٥٢٧, ٢٥٢٦............يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسولهال جتد قوما 

 ١٣٥٩.....................................ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال
 ١٧٥٠, ١٧٤٩.........ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين

 ٢٦٧٠, ١٥٥٤...............................................ال حترك به لسانك لتعجل به
 ١٧٤٢..................األرض ومأواهم النار ولبئس املصريال حتسنب الذين كفروا معجزين يف 

 ٣٨٨, ٣٨٧...................ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا
 ٦٨٤, ٦٨٣........................ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري

 ١٧٥٦.........................................ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثريا
 ١٥٧٠................. ومساكنكم لعلكم تسألونال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيه

 ١٥٥١, ١٤٣٧..............................................ال ترى فيها عوجا وال أمتا
 ٢٧٤٥, ٢٤٧٨.......................................................ال تسمع فيها الغية

 ٩٦٤, ٩٦٣...........ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
 ٩٩٢, ٩٩١...........ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

 ١٢٨٨, ١٢٨٧......ىل ما متعنا به أزواجا منهم وال حتزن عليهم واخفضال متدن عينيك إ
 ١٣٠٠.......................ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه ال حيب املستكربين
 ٢٢١٤, ٢٢١٣................ال جرم أمنا تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة

 ١٠٧٩................................................ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون
 ١٣٤١.............................................رة هم اخلاسرونال جرم أهنم يف اآلخ

, ٢٢٠, ٢١٦, ٢١٥.....ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة
٢٤١١, ٢٢١ 



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٥٥ 

 ٢٠٢٢, ٢٠٢١..........ال جناح عليهن يف آبائهن وال أبنائهن وال إخواهنن وال أبناء إخواهنن
 ٤٩٤, ٤٩٣..........ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني

 ٧٣٢...........................................ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني
 ٢٦٨٨.........................................................ال ظليل وال يغين من اللهب

 ٢١١٤....................................................ال فيها غول وال هم عنها يرتفون
 ٢٤٨٥...............................................................ال مقطوعة وال ممنوعة

 ٥٩٧, ٥٩٦, ٥٩٥........ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان
 ٢٠٠, ١٩٩............. يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكمال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن

 ٢٢٤٢, ١٢٦٦.......ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
 ٢٦١٩...............................................................ال يأكله إال اخلاطئون

 ١٨٢٠...............................................ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم
 ١٢٦٧.................................................ال يؤمنون به وقد خلت سنة األولني

 ٢٦٦٩, ٢٨٨, ٢٨٧.......ني ومن يفعل ذلكال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمن
 ٥١٤..........................ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم وكان اهللا مسيعا
 ١٦٠٩, ٣٧٩................ال حيزهنم الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم

, ٢٠١٨, ٢٠٠١..ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حسنهن
٢٠١٩ 
 ٢٣١٠...........................ون فيها املوت إال املوتة األوىل ووقاهم عذاب اجلحيمال يذوق

 ٢٦٩٥.......................................................ال يذوقون فيها بردا وال شرابا
 ٩٢٣, ٩٢٢.............................ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وأولئك هم املعتدون

 ٩٩٣..........................ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم إال أن تقطع قلوهبم واهللا
 ١٥٧٤.....................................................ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

 ٢٢٤٥............................سأم اإلنسان من دعاء اخلري وإن مسه الشر فيئوس قنوطال ي
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٢٩٥٦ 

 ١٥٧٦..............................................ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
 ٩٤٨...................ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم

 ٢١٠٠.........................................ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون
 ٢٥٤٠....................ائزونال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الف

, ٤٨١, ٤٨٠, ١٨٩.....ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل
٩٩٥ 

 ٢١٠٦...................................ال يسمعون إىل املإل األعلى ويقذفون من كل جانب
 ١٦٠٨, ١٥٠٣, ١٥٠١.......ال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون

 ٢١١٣, ١٤٩٧................كرة وعشياال يسمعون فيها لغوا إال سالما وهلم رزقهم فيها ب
 ٢٤٨٣, ٧٠١..............................................ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما
 ٢٦٩٧......................................................ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا
 ٢٧٤٥.........................................................ال يسمن وال يغين من جوع
 ٢٤٨٢........................................................ال يصدعون عنها وال يرتفون

 ٢٧٦٣...............................................................ال يصالها إال األشقى
 ٢١٩٩, ٣٩٢........................................ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد
 ١٤٠٠...................................................ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون

 ٢٥٣٨, ٢٥٣٧..........ال يقاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم
 ٢٦٧, ٢٦٦, ٢٦٥.......ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٢٤٩٤................................................................ال ميسه إال املطهرون
 ١٢٧٧........................................ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني

 ١٥٠٨......................................ند الرمحن عهداال ميلكون الشفاعة إال من اختذ ع
 ٢٥٤٧................ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم

 ٢٦٩٥...................................................................البثني فيها أحقابا
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٢٩٥٧ 

, ١٣٦٠.......الهية قلوهبم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون
١٥٦٨, ١٥٦٦, ١٥٦٥ 

 ٢٣٥٩.......................... وأصياللتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة
 ٣٨٦..................لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
 ٥٩٣.....................لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

 ٢٧٣٠...............................................................لتركنب طبقا عن طبق
 ٢٧٨٨......................................................................لترون اجلحيم

 ٢٢٧٧....................لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا
 ٢٦٣٣...........................................................لتسلكوا منها سبال فجاجا

 ٢٠٨٠...............................................لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
, ٢١٠٧, ١٤٠١خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون

٢٢١٩, ٢٢١٨ 
 ٢٧٤٦................................................................لست عليهم مبسيطر

 ٢٧٤٥......................................................................لسعيها راضية
 ١٧٨٥................................................لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني

 ١٧٩٤............................................... إن كانوا هم الغالبنيلعلنا نتبع السحرة
 ١٩٥٧, ١٦٩٣, ١٦٩٢.لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم

 ١٢٨٣................................................لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون
 ٥٩١..................لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك

 ٤٩٦..........................................لعنه اهللا وقال ألختذن من عبادك نصيبا مفروضا
 ١٢٦٨, ١٢٦٧...........................قالوا إمنا سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورونل

 ١٥١٠...........................................................لقد أحصاهم وعدهم عدا
 ٥٨٨...........................لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رسال كلما جاءهم رسول
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٢٩٥٨ 

 ٢٥١٢, ٢٥١١, ٧٤٦.........لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
 ٧٧١...........................قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلهلقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا

 ١٧٦٣.................لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال
 ٢٢٨٨, ١٦٨٥, ١٥٦٩.................لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون

 ١٧٣٧........................لقد أنزلنا آيات مبينات واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
 ٩٥١, ٩٥٠...............ك األمور حىت جاء احلق وظهر أمرلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا ل

 ١٠٠١, ١٠٠٠............لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة
 ١٥٠٩..................................................................لقد جئتم شيئا إدا

 ٢٢٩٧......................................لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق كارهون
, ١٠٠٨, ٣٧٤.....لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني

١٠٠٩ 
 ٢٠٨٠...........................................لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون

 ٢٧٦٩...................................................لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
 ٢٧٥٥..........................................................لقد خلقنا اإلنسان يف كبد

 ٢٤٣٤, ٢٠٥٨.............................................لقد رأى من آيات ربه الكربى
 ٢٣٦٤..................لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم

 ٣٨٣................................إن اهللا فقري وحنن أغنياء سنكتب مالقد مسع اهللا قول الذين قالوا 
, ١٣٨٠, ١١٩٥..لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا

٢٣٧١, ٢٣٧٠, ٢٣٦٩ 
, ١٢٠٣.......لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق

١٢٠٤ 
 ١١٣٥, ١١٣٤.................................لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني

 ٢٠٣٩, ٢٠٣٨.....لقد كان لسبإ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم
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٢٩٥٩ 

 ١٩٩٧, ١٩٩٦......لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
 ٢٥٤٧, ٢٥٤٦.........لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر ومن

 ٥٨٩...........................لث ثالثة وما من إله إال إله واحدلقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثا
 ٥٥١.........................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي قل فمن ميلك من
 ٥٨٩.........................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين

 ٢٣٩١....................لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
 ٣٧٤, ٣٧٣.............ني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهملقد من اهللا على املؤمن

 ٩٣٢, ٨٦٩............لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم
 ١٦٨٨......................لقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إال أساطري األولني
 ١٨٥٧..........................لقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل إن هذا إال أساطري األولني

 ١٦٥٣................ة جعلنا منسكا هم ناسكوه فال ينازعنك يف األمر وادع إىل ربكلكل أم
 ٢٧١١....................................................لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
 ٦٥٩........................................................لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون

 ٢٧٩٩, ١٠٣٥....................................................لكم دينكم ويل دين
 ١٦٣٦...............................لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق

 ٣٩٣......................تها األهنار خالدين فيهالكن الذين اتقوا رهبم هلم جنات جتري من حت
 ٢١٧٦...................لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها
 ٥٢٢, ٢٧٣................لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما

 ٩٧٨.....................لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم
 ٥٢٥, ٥٢٤................إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفىلكن اهللا يشهد مبا أنزل 
 ٢١٣٦.............................................................لكنا عباد اهللا املخلصني

 ١٤٣٢................................................لكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحدا
 ٢٥١٠....................لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم واهللا ال حيب كل
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٢٩٦٠ 

 ٢١٣١........................................................للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون
, ١٠٢٧, ١٠٢٦, ٦٨٣..جوههم قتر وال ذلة أولئكللذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق و

٢٧٦١ 
 ١٢١٩...................للذين استجابوا لرهبم احلسىن والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما

, ١٣١٥, ١٢٢٩......للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل األعلى وهو العزيز
١٣١٦ 

 ٢٠١, ٢٠٠...............للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور
 ٤٠٤, ٤٠٢................للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

 ٢٦٢٧.....................................................................للسائل واحملروم
 ٢٦٩٥.......................................................................للطاغني مآبا

, ٢٥٠, ٢٤٩....للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا ال يستطيعون ضربا يف األرض حيسبهم
٢٥١ 

 ٢٥٣٣, ١٠٠٢, ٤٧٣........... يبتغون فضالللفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم
 ٢٦٢٣, ٢٦٢٢.....................................................للكافرين ليس له دافع

 ١٩٦٧...................................هللا ما يف السماوات واألرض إن اهللا هو الغين احلميد
 ٢٦٥, ٢٦٣, ٢٦٢......هللا ما يف السماوات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه

 ٦٢٠..........................هللا ملك السماوات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
 ٢٢٧١...................لك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إناثا ويهبهللا م

 ٢٤٧٦......................................................مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان
 ٢٧٧٧...................مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم

 ٢٨٠٣.....................................................................مل يلد ومل يولد
 ٢١١٧............................................................ملثل هذا فليعمل العاملون

 ٢٤٨٨......................................................جملموعون إىل ميقات يوم معلوم
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٢٩٦١ 

 ٢٦٦٢.....................................................م أن يتقدم أو يتأخرملن شاء منك
 ٢٧١٦............................................................ملن شاء منكم أن يستقيم

 ٢٥٢٥....................لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئا أولئك أصحاب النار
 ٣٣١............................لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من شيء فإن اهللا

 ٢٥٤٥.....................لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكم واهللا مبا
 ٥٢٨..........لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يستنكف

 ٣٤١........................لن يضروكم إال أذى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون
 ١٦٤٠, ١٦٣٩......لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

 ٢٦١٥................................................لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
 ١٧٧١............................... به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثريالنحيي

 ٢٦٩٣................................................................لنخرج به حبا ونباتا
 ٢٤٠٧, ١١١٠.............................................لنرسل عليهم حجارة من طني

 ١٥٢٠.............................................................لنريك من آياتنا الكربى
 ٢٦٤٢, ١٠٥٥.....................لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

 ١٢١٤...........شيء إال كباسطله دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم ب
 ١٦٥٢.............................له ما يف السماوات وما يف األرض وإن اهللا هلو الغين احلميد

 ١٥١٤..........................له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى
 ٢٢٥٠..................................له ما يف السماوات وما يف األرض وهو العلي العظيم

 ٢٧٧٦, ١٢١٢, ١٢١١.له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال
 ٢١٩٢, ٢١٩١...له مقاليد السماوات واألرض والذين كفروا بآيات اهللا أولئك هم اخلاسرون
 ٢٢٥٣...............له مقاليد السماوات واألرض يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

 ٢٥٠٠.....................................له ملك السماوات واألرض وإىل اهللا ترجع األمور
 ٢٤٩٩......................ى كل شيء قديرله ملك السماوات واألرض حييي ومييت وهو عل
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٢٩٦٢ 

 ١٢٧٦........................................هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
 ١٠٤٦, ١٠٤٥......هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل لكلمات اهللا ذلك

 ٧٠١....................................هلم دار السالم عند رهبم وهو وليهم مبا كانوا يعملون
 ١٢٢٨......................هلم عذاب يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أشق وما هلم من اهللا من

 ١٦٠٨...................................................هلم فيها زفري وهم فيها ال يسمعون
 ٢٠٩٦.......................................................هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون

 ١٧٥٦..............................هلم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئوال
 ٢١٨٢..........................................هلم ما يشاءون عند رهبم ذلك جزاء احملسنني

 ٢٣٩٥......................................................هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
 ٢١٧٥, ١٩٣١, ٧٥٨, ٧٥٧.الظاملنيهلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك جنزي 

, ٨١٩, ٧٥٨......هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ذلك خيوف اهللا به عباده
٢١٧٥, ٢١٧٤, ١١٣٢ 

 ٢١٦٨.....................لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو اهللا
 ١٥٧١...........................لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني

 ٢١٣٦........................................................دنا ذكرا من األولنيلو أن عن
 ٢٥٤٠.....................لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا

 ٩٥٠, ٩٤٩..........لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة
 ٩٤٧......لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون

 ١٦٨٤, ١٥٧٤........ إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفونلو كان فيهما آهلة
 ١٦٠٨.....................................لو كان هؤالء آهلة ما وردوها وكل فيها خالدون

 ١٢٦٥...........................................لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني
 ٢٤٩١................................................لو نشاء جعلناه أجاجا فلوال تشكرون
 ٢٤٩٠...............................................لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون
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٢٩٦٣ 

 ٩٥٦, ٩٥٥................ت أو مدخال لولوا إليه وهم جيمحونلو جيدون ملجأ أو مغارا
 ١٥٨٢...............لو يعلم الذين كفروا حني ال يكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم

 ٢٦٦٠........................................................................لواحة للبشر
 ١٩٤٥, ١٧٠٧.........لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا

 ٢٦١٠, ٢١٣٢........................لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم
 ١٧٠٨........................لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند

 ٩١٠.................................لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم
 ٥٨٢.....................لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس

 ٢٠٨٩, ٢٠٨٨.............................ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم أفال يشكرون
 ١٣٠٧..................م الذي خيتلفون فيه وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبنيليبني هل

 ٢٠٣١....................ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي
 ١٩٥٢...................ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من فضله إنه ال حيب الكافرين
 ١٩٩٨.................مليجزي اهللا الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني إن شاء أو يتوب عليه

 ١٢٦٢.................................ليجزي اهللا كل نفس ما كسبت إن اهللا سريع احلساب
 ١٧٣٢, ١٧٣١.........ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واهللا يرزق من يشاء

 ١٦٤٨, ١٦٤٧.......ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم
 ٨٦٤.............................................ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون

 ١٩١٥, ١٣٠١........ أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغريليحملوا
 ٢٣٥٨, ٢٣٢٣..........ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها

 ١٦٥٠.........................................ليدخلنهم مدخال يرضونه وإن اهللا لعليم حليم
, ١٤٧, ١٤٦, ١٤٥......ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن

١٧٢٤ 
 ٤٩٨.......................ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من يعمل سوءا جيز به وال جيد
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٢٩٦٤ 

, ١٧٤٦, ١٧٠٧ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال
١٧٤٨, ١٧٤٧ 

 ٢٣٦٤.............ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج ومن
 ٥٩٩, ٥٩٨........ الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقواليس على الذين آمنوا وعملوا

, ٩٧٩, ٩٤٦, ٣٢٠...ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون
٩٨٠ 

 ٢٤٩, ١٤٩.......ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء وما تنفقوا من خري فألنفسكم
 ١٧٤............... عرفات فاذكرواليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من

 ١٧١٧, ١٧١٦..........ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم واهللا
 ٣٥٢..........................ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون

 ٢٤٤٣.........................................................ليس هلا من دون اهللا كاشفة
 ٢٧٤٤.........................................................ليس هلم طعام إال من ضريع

 ٢٤٧٨.................................................................ليس لوقعتها كاذبة
 ١٩٨٩................................دقهم وأعد للكافرين عذابا أليماليسأل الصادقني عن ص

 ٣٤٢, ٣٤١..................ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل
 ١٦٣٢, ١٦٣١.....ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم

 ٢٠٢٩.......................ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا
 ٢٦٤٦.............أن قد أبلغوا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عدداليعلم 

, ٢٣٥٧, ٢٣٢٣, ٥٤٥.ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك
٢٣٥٨ 

 ٣٥٢, ٣٥١..........................ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني
 ٢١٨٢..................أحسن الذي كانواليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا وجيزيهم أجرهم ب

 ١٩٤٨, ١٣١٣...............................ليكفروا مبا آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٦٥ 

 ١٩٣٥..........................................ليكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
 ٢٧٧٥........................................................ليلة القدر خري من ألف شهر

 ١٩١٠, ٨٨٦............ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعا
 ٢٠٩٩.........................................ى الكافرينلينذر من كان حيا وحيق القول عل

 ٢٥٨٠.......................لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال
 ٢٠٦٩..................................ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور

 ٢٦٨٦........................................................................ليوم الفصل
 ٢٧٢٠.........................................................................ليوم عظيم

 ٢٤١٤, ٢٣٥٥, ٦٢٨......................ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
 ١٤٤٠.....لق أنفسهم وما كنت متخذ املضلنيما أشهدهتم خلق السماوات واألرض وال خ

 ٢٥٧٢.........................ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه واهللا
 ٢٥١٠................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
 ٤٦٥, ٤٦٤.........ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك

 ٢٨٠١......................................................... وما كسبما أغىن عنه ماله
 ١٨٢١........................................................ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون

 ٢٦١٨...................................................................ما أغىن عين ماليه
 ٢٥٣٥, ٢٥٣٣, ٢٥٣٢...ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

 ١٥٦٨, ١٥٦٧..............................ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
 ١٨١٣.................................ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني

 ٢٦٠٠..........................................................ما أنت بنعمة ربك مبجنون
 ٢١٣٥.................................................................ما أنتم عليه بفاتنني

 ١٥١٣........................................................ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
 ١٦٩٠, ١١.........ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق
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٢٩٦٦ 

 ٢٦١٢...........................................................................ما احلاقة
 ٢٧٨٥..........................................................................ما القارعة

 ٥٩٠..................ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا
 ٢٤٠٩.........................................ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم

 ١٢٦٤................................................ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
 ١١٦٠, ١١٥٩..............ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا

 ١٩٨٥, ١٩٨٤.....ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون
 ٦٠٦, ٦٠٥...........رية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفرواما جعل اهللا من حب

 ١٩٦٨..............................ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة إن اهللا مسيع بصري
 ٢٣٢١.................ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين

 ٢٣٠٧........................................ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون
 ٢٤٣٣.............................................................ما زاغ البصر وما طغى
 ٢٦٦٣.................................................................ما سلككم يف سقر

 ٢١٤٢........................................ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق
 ٢٤٣٠..........................................................ما ضل صاحبكم وما غوى

 ٦٠٤..............................ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون
 ١٣٣٥..............ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن

 ١٦٥٦..........................................اهللا لقوي عزيزما قدروا اهللا حق قدره إن 
 ٢٥٣٠....................ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي
 ٦١٩, ٦١٨, ٥٢١, ٣٠٩ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم وكنت عليهم
 ٣١٦.....................ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان

 ٣٨٢, ٣٨١...................املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث منما كان اهللا ليذر 
 ٢٠١٠....................ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا
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٢٩٦٧ 

 ١٠٠٣, ١٠٠٢......ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا
 ٣٢٥, ٣٢٤, ٣٢٣................لناسما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول ل

 ٩٢٨, ٩٢٧...........ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر
 ١٣٦١, ٩٩٧, ٩٩٦.......ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل
 ١٤٨٧....................ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن

 ٢٣٤١, ٩٠٩, ٩٠٨ه أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنياما كان لنيب أن يكون ل
 ٢١٦٣.........................................ما كان يل من علم باملإل األعلى إذ خيتصمون

 ٢٠١١.................ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان
 ٢٤٣٢.............................................................ما كذب الفؤاد ما رأى
 ٢٦٠٧, ٢١٣٤....................................................ما لكم كيف حتكمون

 ٢٦٣٢, ١٧٥٩...............................................ما لكم ال ترجون هللا وقارا
 ٢١١٠.................................................................ما لكم ال تناصرون
 ٢١٢٢..................................................................ما لكم ال تنطقون
 ٢٤١٧......................................................................ما له من دافع

 ١٤٠٨............ما هلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون
 ١٢٦٥.......................................ما نرتل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذا منظرين

 ٩٧, ٩٦.....................اهللاما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن 
 ٢٧٦٤............................................................ما ودعك ربك وما قلى

 ١٥٦٥............................ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون
 ٢٣٩٣..............................................ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد

 ٢١٩٩......................ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد
 ٢٠٥٨......................ك فال مرسل لهما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميس

 ١٧٨٤, ٥١٤, ٥١٣..........ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم وكان اهللا شاكرا عليما
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٢٩٦٨ 

 ٢٢٤٣, ٢٢٤٢....ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب
 ٢٣٩٠.................................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد

 ٢٠٩٣...................................ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون
 ٩٦, ٩٥....................ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من

 ١٤٠٨.....................................................................ماكثني فيه أبدا
 ٦٦٤, ١٨...............................................................مالك يوم الدين

 ١٠٤٨......................متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا
 ٣٩٢................................................متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد

 ١٣٤٤..........................................................متاع قليل وهلم عذاب أليم
 ٢٧١٠, ٢٧٠٤.....................................................تاعا لكم وألنعامكمم

 ٢٤٧٦............................................متكئني على رفرف خضر وعبقري حسان
 ٢٤١٩.......................................متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم حبور عني

 ٢٤٧٣, ٢٤٧٢......................متكئني على فرش بطائنها من إستربق وجىن اجلنتني دان
 ٢٤٨١...............................................................متكئني عليها متقابلني

 ٢٦٨٠, ٢٦٧٩....................متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا
 ٢١٥٨.......................................متكئني فيها يدعون فيها بفاكهة كثرية وشراب

 ١٢٢٩..............مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها
 ٢٣٤٦, ٢٣٤٥, ١٢٤٤.مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن وأهنار من

 ١٩٢٥, ١٩٢٤............. اختذت بيتامثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت
 ٢٥٥٩.......................مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا

 ١٢٤٦, ١٢٤٥.......مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف
 ٢٤٠......................مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل

 ١٠٧٩.................صم والبصري والسميع هل يستويان مثال أفالمثل الفريقني كاألعمى واأل
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٢٩٦٩ 

 ٢٢٠٩....................مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم وما اهللا يريد ظلما
 ٣٤٤, ٣٤٣............مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث
 ٩٦٦, ٢٩.............مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم

, ٢٣٧٢, ٢٣٧١, ٥٧٦..مد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهمحم
٢٣٧٣ 
 ٢٤٧٤..........................................................................مدهامتان

 ٢٥٢٤, ٥١٢...............مذبذبني بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء ومن يضلل اهللا فلن
 ٢٤٦٤................................................................مرج البحرين يلتقيان

 ٢٧٠٨.....................................................................مرفوعة مطهرة
 ١٦٨٣, ١٦٨٢...............................................مستكربين به سامرا هتجرون

 ٢٤٠٧.........................................................بك للمسرفنيمسومة عند ر
 ١١١١........................................مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد

 ٢٧١٥......................................................................مطاع مث أمني
 ٢٠٢٥...............................................ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيال

 ٢٦٣٥......................مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا
 ٥٦٠, ٥٥٩...............من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو

 ١٥٤٩............................................من أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا
 ٢٧٠٨..................................................................من أي شيء خلقه

 ١٩٤٨........................من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون
, ٤٤٢, ١٨٦.....من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا وامسع

٤٤٣ 
 ٢٦٢٣.................................................................من اهللا ذي املعارج

 ١٩٩٨, ١٩٩٧...........قوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبهمن املؤمنني رجال صد
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٢٩٧٠ 

 ١٣٥٧, ٨٩٣, ٥٢٤...من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة
 ١٩٠٧..................من جاء باحلسنة فله خري منها ومن جاء بالسيئة فال جيزى الذين عملوا

 ١٨٦٥..............................من جاء باحلسنة فله خري منها وهم من فزع يومئذ آمنون
, ١٠٢٧, ٧٣٠, ٤٦٤...من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها

١٩١٢ 
 ٢٣٩٥..........................................من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب منيب
 ٢١١٠.............................................من دون اهللا فاهدوهم إىل صراط اجلحيم

 ٢٢٢٣, ٢٢٢٢.......من دون اهللا قالوا ضلوا عنا بل مل نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل
 ١٨٠٣.............................................. هل ينصرونكم أو ينتصرونمن دون اهللا

 ١٠٩٥................................................من دونه فكيدوين مجيعا مث ال تنظروين
 ٣٨٣, ٢٢٣, ٢٢٢.........من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية واهللا
 ٢٥٠٢..........................من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي

 ٢٨٠٤.....................................................................من شر ما خلق
 ٢٢١٣...............ن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهومن عمل سيئة فال جيزى إال مثلها وم

 ٢٣١٤..........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها مث إىل ربكم ترجعون
 ٢٢٤٤........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد

 ١٣٣٦, ١٣٣٥....من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
 ٢٣٠٥................................................ا من املسرفنيمن فرعون إنه كان عالي

 ٢٦٩, ٢٦٨.................من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم
 ٩١.................من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين

 ١٩١١...........................من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت وهو السميع العليم
 ١٠٧٥, ١٠٧٤..........وف إليهم أعماهلم فيها وهممن كان يريد احلياة الدنيا وزينتها ن

 ٢٢٥٨, ١٣٥٨, ٣٦٠......من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧١ 

, ٢٠٦١, ١٢٤٩...من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
٢٠٦٣, ٢٠٦٢ 

 ٥٠٥........................ وكان اهللامن كان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة
 ٢٢٥٨.................من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا

 ١٦٢٢, ١٦٢١...........من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل
 ١٣٤٠, ١٣٣٩, ٢٨٨....من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن

 ١٩٥٢...............................ن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدونمن كفر فعليه كفره وم
 ٢٤٤١....................................................................من نطفة إذا متىن

 ٢٧٠٩...............................................................من نطفة خلقه فقدره
 ١٤٥٥, ١٢٤٤...................................من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد

 ٢٣١٢..................من ورائهم جهنم وال يغين عنهم ما كسبوا شيئا وال ما اختذوا من دون
 ٤٧٠...............من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له

 ٦٢٩......................................من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه وذلك الفوز املبني
 ١٣٠٧, ٨٤٦........................من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم يف طغياهنم يعمهون

 ٤٦٦, ٤٦٥..............من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا
 ٢٥٦٧, ٨٤٢.......................من يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون

 ٢٦٠٢...............................................................تد أثيممناع للخري مع
 ٢٣٩٢.............................................................مناع للخري معتد مريب

 ١٥٣٠, ٧٥٠.......................منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى
 ١٩٤٧.............................منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني

 ٢٤٤٧.....................................مهطعني إىل الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر
 ١٢٥٧........................م هواءمهطعني مقنعي رءوسهم ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدهت

 ٢٦٠٠..............................................................ن والقلم وما يسطرون



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٢ 

 ٢٧٩١......................................................................نار اهللا املوقدة
 ٢٧٨٦..........................................................................نار حامية

 ٢٧٧٣.................................................................ناصية كاذبة خاطئة
 ١٢٧٧.....................................................نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم

 ١٨٦٨.................................نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون
, ١١٨٤, ٤٩٣....حنن أعلم مبا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى إذ يقول الظاملون

١٣٧٢ 
 ١٥٥٠........................حنن أعلم مبا يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما

 ٢٣٩٩, ٢٣٩٨............حنن أعلم مبا يقولون وما أنت عليهم جببار فذكر بالقرآن من خياف
 ٢٢٣٨.................حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم

 ٢٤٩٢..................................................حنن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
 ٢٤٨٨........................................................حنن خلقناكم فلوال تصدقون

 ٢٦٨٤, ٢٦٨٣...................حنن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبديال
 ٢٤٨٩, ١٦٠١...................................حنن قدرنا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني

, ١١٣٢, ١١٣١...حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من
٢٥٠٥ 

 ١٤١١............... إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدىحنن نقص عليك نبأهم باحلق
 ٢٦٦٢........................................................................نذيرا للبشر
 ٢٦٢٥.......................................................................نزاعة للشوى

 ١٨١٧................................................................نزل به الروح األمني
 ٢٦٨.......................نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل

 ٢٢٣٩................................................................نزال من غفور رحيم
 ١٠٤٦, ١٩٨.........نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٣ 

 ١٦٧٩................................................نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون
 ٢٦٤٧............................................................نصفه أو انقص منه قليال

 ٢٤٥٤................................................نعمة من عندنا كذلك جنزي من شكر
 ١٩٦٧.............................................منتعهم قليال مث نضطرهم إىل عذاب غليظ

 ١٤١٣, ١٤١٢..هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون عليهم بسلطان بني فمن
 ٣٤٦, ٣٤٥.............ونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكمها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيب

 ٤٩٠..........................ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهللا عنهم
 ٣١٥......................ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم
 ٢٥٨٧, ٢٣٥٦.........هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل

 ١٥٢١, ١٤٩٣.............................................................. أخيهارون
 ١٨٢٧.............................................................هدى وبشرى للمؤمنني

 ٢٢١٧........................................................هدى وذكرى ألويل األلباب
 ١٩٥٩.............................................................هدى ورمحة للمحسنني

 ٢٣١٥..........................................هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون
 ١٢٦٢.................هذا بالغ للناس ولينذروا به وليعلموا أمنا هو إله واحد وليذكر أولو

 ٣٥٦................................................هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني
 ١٩٦١, ١٠٥٩.. فأروين ماذا خلق الذين من دونه بل الظاملون يف ضاللهذا خلق اهللا

 ٢١٥٨...................................................هذا ذكر وإن للمتقني حلسن مآب
 ٢١٥٥.............................................هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب

 ٢١٥٩..........................................................هذا فليذوقوه محيم وغساق
 ٢١٦٠..................................هذا فوج مقتحم معكم ال مرحبا هبم إهنم صالوا النار

 ٢٣١٨, ٧٣٦, ١٨٦.......... نستنسخ ما كنتم تعملونهذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا
 ٢٣٩٤...................................................هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٤ 

 ٢١٥٨........................................................هذا ما توعدون ليوم احلساب
 ٢٤٤٣............................................................هذا نذير من النذر األوىل

 ٢٤٨٨.................................................................هذا نزهلم يوم الدين
 ٢٣١٣..........................هذا هدى والذين كفروا بآيات رهبم هلم عذاب من رجز أليم

 ٢١٥٩.........................................................هذا وإن للطاغني لشر مآب
 ٢١٠٩...............................................ل الذي كنتم به تكذبونهذا يوم الفص

 ٢٦٩٠....................................................هذا يوم الفصل مجعناكم واألولني
 ٢٦٨٩, ١٨٦٣, ١٢٩٠..............................................هذا يوم ال ينطقون

 ١٦٢٥, ١٦٢٤......هذان خصمان اختصموا يف رهبم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار
 ٢٤١٨......................................................هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون
 ٢٠٩٧.......................................................هذه جهنم اليت كنتم توعدون

 ٢٤٧٠...................................................هبا اجملرمونهذه جهنم اليت يكذب 
 ٢٧٣٥..............................................................هل أتاك حديث اجلنود
 ٢٧٤٤.............................................................هل أتاك حديث الغاشية

 ٢٤٠٥..............................................هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني
 ٢٧٠١.............................................................هل أتاك حديث موسى

 ٢٦٧٥.............................هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا
 ١٨٢٤...................................................هل أنبئكم على من ترتل الشياطني
 ٢٧٢٦....................................................هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
 ٢٤٧٤.....................................................هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان
 ٢٧٤٩........................................................هل يف ذلك قسم لذي حجر

 ١٣٠٥...................هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت أمر ربك كذلك فعل الذين
 ٧٢٨, ٧٢٧...............هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٥ 

 ١٨٣, ١٨٢.................ة وقضيهل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئك
 ٢٢٩٥................................هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون

 ٧٦٤.......................هل ينظرون إال تأويله يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد
 ٢٦١٨..................................................................هلك عين سلطانيه

, ٢٣٦٧, ٢٣٦٦.......هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ
٢٣٧٠, ٢٣٦٨ 

 ٢٥٦٧, ٢٥٦٦..........ون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا وهللاهم الذين يقول
 ٣٧٣, ١٤٥......................................هم درجات عند اهللا واهللا بصري مبا يعملون

 ٢٠٩٦, ٢٠٩٥...............................هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون
 ٢٦٠٢....................................................................مهاز مشاء بنميم

 ١٩٩١...........................................هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا
 ١٤٣٥, ١٤٣٤.............................. ثوابا وخري عقباهنالك الوالية هللا احلق هو خري

 ١٠٢٩..........هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إىل اهللا موالهم احلق وضل عنهم
 ٢٩٦, ٢٩٥.............هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء

 ٢٤٩٩...............................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
 ٢٢٢١....................خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملنيهو احلي ال إله إال هو فادعوه 

, ٢٥٢٨, ٨٤٤......هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر ما
٢٥٢٩ 

 ٢٣٧١................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى
, ٩٣٨, ٩٣٧........هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو

٢٥٥٥, ٢٣٢٤ 
 ٢٣٥٨.......................هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٦ 

, ٢٧١, ٢٦٩..هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات
٢٧٣, ٢٧٢ 

 ١٢٩٦..................هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
 ٢٥٥٨, ٣٧٣.......يني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمهو الذي بعث يف األم

 ١٠١٤, ١٠١٣...هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني
 ٢٥٩٥, ٢٣٨......هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

 ١٠٤٧.................را إن يف ذلك آلياتهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبص
 ٢٠٧٥............هو الذي جعلكم خالئف يف األرض فمن كفر فعليه كفره وال يزيد الكافرين
 ٢٤٩٩..............هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم
 ٤٠......................هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن

 ٢٥٦٩, ٧٤٩..............كم مؤمن واهللا مبا تعملون بصريهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومن
 ٢٢٢٢, ٢٢٢١.......هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال مث

 ٦٢٢................هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجال وأجل مسمى عنده مث أنتم متترون
 ٨٤٩, ١٥٨...هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

 ٢٢٢٢..........................هو الذي حييي ومييت فإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون
 ٢٢٠٣....................هو الذي يريكم آياته ويرتل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إال من

 ١٢١٢............................هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
, ٦٥٧, ٦٢٤, ١٣٥.....هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم

١٢٠٠, ١٠٢٤, ١٠٢٣ 
 ٢٠١٣, ٢٠١٢.....هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكان
 ٢٦٩....................هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم
 ٢٥٠١.................هو الذي يرتل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إىل النور

 ٢٥٤٢...........................ر له األمساء احلسىن يسبح له ما يفهو اهللا اخلالق البارئ املصو



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٧ 

 ٢٥٤١, ٢٥٤٠...............هو اهللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن
 ٢٥٤٠......................هو اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم

 ١٠٤١.......................................................هو حييي ومييت وإليه ترجعون
 ١٦٧٣........................................................هيهات هيهات ملا توعدون

 ١٩١٦....................... لقومه اعبدوا اهللا واتقوه ذلكم خري لكم إن كنتموإبراهيم إذ قال
 ٢٤٣٩..................................................................وإبراهيم الذي وىف

 ٢١٣٨.............................................................وأبصر فسوف يبصرون
 ٢١٣٧..........................................................وأبصرهم فسوف يبصرون

 ١٣٦٨, ١٣٦٢...................وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا
 ١٩٦٥, ١٢٥٣, ٦١٣.وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان

 ١٨٨٨.............................وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني
 ١٠٩٧..........................وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أال إن عادا كفروا رهبم

 ١١١٧....................................وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد املرفود
, ١٦٩, ١٦٨, ١٦٧.....وال حتلقواوأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي 

١٧١, ١٧٠ 
 ٣٩٨..................وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
, ٣٩٥, ٣٠٧, ٢٧....وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم

٥٤٣, ٥٠٠, ٤٢٦, ٣٩٧, ٣٩٦ 
 ١٣٥٠................... تتخذوا من دوينوآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أال

 ١٢٨١.......................................................وأتيناك باحلق وإنا لصادقون
 ١٣٤٥.................................وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

 ١٢٨٥.............................................وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضني
 ٢٣١٤.......................وآتيناهم بينات من األمر فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٧٨ 

 ٢٣٠٥.................................................وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني
 ٢١٢٨............................................................وآتينامها الكتاب املستبني

 ٢٧٠٤....................................................................وآثر احلياة الدنيا
, ١٤٣٤......وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها

٢٤٩٠ 
 ١١٠٠.........................وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني
 ٥٢٢, ٥٢١..................وأخذهم الربا وقد هنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا

 ٢١٦٠, ٢١٥٩....................................................وآخر من شكله أزواج
 ٢٧٨٠............................................................وأخرجت األرض أثقاهلا

 ٩٨٧, ٩٨٦.........وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن
 ٩٨٩.........................وآخرون مرجون ألمر اهللا إما يعذهبم وإما يتوب عليهم واهللا عليم

 ٢٥٥٦.................................وأخرى حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني
 ٢٣٦٥................ تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا وكان اهللا على كل شيء قديراوأخرى مل

 ٢١٥٥.........................................................وآخرين مقرنني يف األصفاد
 ٢٥٥٨.......................................وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وهو العزيز احلكيم

 ٨٥٦................................................وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون
 ١٨٨٥.................وأخي هارون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف

 ١٢٤٨, ٧٠١.............ل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهناروأدخ
 ١٨٣٢...............وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء يف تسع آيات إىل فرعون

 ١٥٩٣..................................................وأدخلناه يف رمحتنا إنه من الصاحلني
 ١٦٠٠...............................................وأدخلناهم يف رمحتنا إهنم من الصاحلني

 ٥٧, ٥٦.....................................دونوإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتت
 ٥٣٢, ٣٨٧, ٣٢٦..........وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
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٢٩٧٩ 

 ٣٢٧, ٣٢٦, ٣٢٥, ٣٨.......وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم
, ٨٣٧, ٣٢٨, ٣٨..وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

٨٣٨ 
 ٢٣٣٨, ١٩٨٨......ذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسىوإذ أخ

 ٨٠, ٧٩..........................وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا
 ٨١, ٨٠.............وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم

 ٦٦, ٦٥...............تيناكم بقوة واذكرواوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آ
 ٨٨, ٨٧....................وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا
 ٢٥٨٥, ٢٥٨٤..........وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره اهللا عليه

 ٨٠٩...........وإذ أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون
 ٦١٤.........................يت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهدوإذ أوح

 ١٠٧............................وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما
 ٦٢, ٦١..................وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا
 ١٤١٣..................كموإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم رب

 ١٦٢٩.................وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني
 ٨٣٣.....................وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب
 ١٢٣٩.....................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد

, ٢٠٠٨, ٢٠٠٧......ك عليك زوجك واتقوإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمس
٢٠١٠, ٢٠٠٩ 

 ١٠٩, ١٠٨......................وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى
 ٨٩٩, ٨٩٨, ٨٩٧.....وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين

 ٢٣٣٥, ٧٠٤.......اوإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتو
 ٣٤٨, ٣٤٧................وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال واهللا مسيع عليم
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٢٩٨٠ 

 ٥٧, ٥٥, ٥٤................وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
 ٢٣٩.......................وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى

 ١٢٥٣, ٣٣٤.........واجنبين وبين أن نعبد األصناموإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
 ١٠٩.....................وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من

 ٦٦٥..........................وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ أصناما آهلة إين أراك وقومك يف
 ٢٢٨٢.......................................وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون

, ٦١٨, ٦١٧, ٥٨٩........أنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلنيوإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أ
٢٠٥١, ١٤٨٨ 

 ٢١٦٣, ٤٢, ٤١, ٤٠.........وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها
 ١٢٧٣, ١٢٧٢...........وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محإ مسنون

 ٢٥٥٥......................إليكم مصدقاوإذ قال عيسى ابن مرمي يابين إسرائيل إين رسول اهللا 
 ١٩٦١......................وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم

 ١٤٤٥................وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا
 ٦٩, ٦٨.....................وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا

 ١٢٣٩........... عليكم إذ أجناكم من آل فرعونوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا
 ٥٨, ٥٧..............وإذ قال موسى لقومه ياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا
 ١٨٦٩, ٥٥٣, ٥٥٢..وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء

 ٢٥٥٤, ٨١٥..............وإذ قال موسى لقومه ياقوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا
 ٨٣١...................وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا
 ٣٠٠....................وإذ قالت املالئكة يامرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء
 ١٩٩٢, ١٩٩١.......وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق

, ٨٨٣, ٨٨٢, ٨٨٠, ٦٥٣دك فأمطر علينا حجارةوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق من عن
١٤٤٢, ١٢٤٣, ١٠٣٩ 
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٢٩٨١ 

 ٨٥٠, ٧٢, ٧١.....................وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمون
 ٨٢٢, ٥٨..............وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة
 ٦٤, ٦٣, ٦٢..........اوإذ قلتم ياموسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مم

 ١١٠١, ٦٠.......وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب
 ١٣٨٠, ١٣٧٩........وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال

 ١٥٥٥.............................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب
 ٤٥, ٤٤............إال إبليس أىب واستكرب وكانوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا 

 ١٣٨٠.....................وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن
, ١٤٣٩, ٤٥......وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق

١٧٨٩, ١٤٤٠ 
 ٨٢٩......................وإذ قيل هلم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة

 ١٧٨٧..........................................دى ربك موسى أن ائت القوم الظاملنيوإذ نا
 ٨٣٦......................وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم

 ٥٤, ٥٣.......وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم ويستحيون
 ٨٥٠ ,٥٦, ٥٥..........وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون
 ٢٢١٥......................وإذ يتحاجون يف النار فيقول الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم
 ١٧٢٩, ١١٠, ١٠٩..........وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك

 ٨٩٥, ٨٩٤..............وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليال ويقللكم يف أعينهم ليقضي
 ٨٦٤....................لكم وتودون أن غري ذات الشوكةوإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا 

 ١٩٩١.......................وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله
 ٢٠٦٣, ٨٨١, ٨٨٠وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر

 ١٩٤٩.....................وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم
 ١٠٢٢.......................نا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم إذا هلم مكر يف آياتناوإذا أذق
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٢٩٨٢ 

 ١٣٥٧....................وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
 ١٧٥٦, ١٣٩٩.................وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني دعوا هنالك ثبورا

 ٩٧٧....................وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو
 ٢٢٤٦...................وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء
 ١٣٩٣.................وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا

 ٢٧٢٧..................................................................وإذا األرض مدت
 ٢٧١٢................................................................وإذا البحار سجرت
 ٢٧١٧.................................................................وإذا البحار فجرت
 ٢٧١٢, ١٤٣٧.......................................................وإذا اجلبال سريت
 ٢٦٨٦..................................................................وإذا اجلبال نسفت

 ٢٧١٣.................................................................ذا اجلحيم سعرتوإ
 ٢٧١٣...................................................................وإذا اجلنة أزلفت
 ٢٦٨٦...................................................................وإذا الرسل أقتت

 ٢٦٨٦.................................................................وإذا السماء فرجت
 ٢٧١٣................................................................وإذا السماء كشطت
 ٢٧١٣...............................................................وإذا الصحف نشرت
 ٢٧١٢.................................................................وإذا العشار عطلت
 ٢٧١٧..................................................................وإذا القبور بعثرت

 ٢٧١٧..............................................................وإذا الكواكب انتثرت
 ٢٧١٣.................................................................وإذا املوءودة سئلت
 ٢٧١٢...............................................................وإذا النجوم انكدرت

 ٢٧١٣................................................................س زوجتوإذا النفو
 ٢٧١٢..............................................................وإذا الوحوش حشرت
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٢٩٨٣ 

 ٢٧٢٥..................................................وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني
 ١٣٣٧, ٩٦.....................وإذا بدلنا آية مكان آية واهللا أعلم مبا يرتل قالوا إمنا أنت مفتر

 ٢٢٧٨, ١٣١٤......................وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
 ٢٢٧٨..................هو كظيموإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسودا و

 ١٨٠٩.........................................................وإذا بطشتم بطشتم جبارين
 ١٧٤٥, ١٧٤٤.........وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

 ٢٣١٢, ١٩٦٠, ١٦١٨.....وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه
 ١٦٥٥, ١٦٥٤, ٥٨٠......وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر

 ٢٣٢٢.....................وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا جاءهم هذا
, ١٥٠٤, ١٥٠٣..وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقني

١٥٠٥ 
 ١٠٧٢, ١٠١٩, ١٠١٨..وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن

 ٢٠٥٢.....................ذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إال رجل يريد أن يصدكموإ
 ٢٣١٨..........................وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إال أن قالوا ائتوا
 ٨٨٢, ٦٧٥........................وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن
 ٢٥٦٠, ١٨٠, ١٧٩....ل واهللا الوإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنس

 ٦٩٩, ٦٩٨...........وإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا اهللا
 ٦٥٢, ٦٥١..........وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه
 ٤٦٨, ٤٦٧..............وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول

 ٥٨١....................... قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللاوإذا جاءوكم
 ٢٣٢٢..............................وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين

, ٤٠٣, ٤٠٢...وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه وقولوا
٧٦٨ 
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٢٩٨٤ 

 ٤٧٠......................وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل
 ١٧٣٩, ١٧٣٨..............وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون

 ٢١٨٦..................وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر
 ٢١٠٨.............................................................وإذا ذكروا ال يذكرون

, ١٥٨٠, ١٢٣٠.وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي يذكر آهلتكم
١٥٨١ 

 ٢١٠٨...........................................................أوا آية يستسخرونوإذا ر
, ٢٥٦٢, ١٧٣٠....وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا

٢٥٦٣ 
 ١٧٦٨...........................وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا أهذا الذي بعث اهللا رسوال

 ٢٧٢٥...................................................وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون
 ٢٦٧٠, ١٣٣٠, ١٣٢٩.. الذينوإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤالء شركاؤنا

 ١٣٢٩........................وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم وال هم ينظرون
 ٦٦٠, ٥٠٩.........وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث

 ٢٦٨١................................................وإذا رأيت مث رأيت نعيما وملكا كبريا
 ٢٥٦٥, ٢٥٦٤.. مسندةوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب

 ١٥٧................وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
, ١٧٧٨, ١٠٣٥...وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم

٢٢٩٩, ١٨٩٤, ١٧٨١ 
 ٥٩٥ ,٥٩٤, ٥٩٣..وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا
 ٧٦١....................وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم

 ٤٨٤................وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم
 ٢٠٨, ٢٠٧........وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف
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٢٩٨٥ 

 ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٧..... أن ينكحن أزواجهن إذاوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن
 ٢٣١٢............................وإذا علم من آياتنا شيئا اختذها هزوا أولئك هلم عذاب مهني

 ١٩٧٠, ١٩٦٩, ٦٤٤....وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين فلما جناهم إىل
 ١٣٨٣, ١٠٤٣, ٧٤٩, ٧١٨...وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل
 ٨٥٧.................................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

 ٢٧٣٠.................................................وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون
 ١٣٧١....................وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا

 ٢٣١٩................وإذا قيل إن وعد اهللا حق والساعة ال ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة
 ١٨٠.........................ته العزة باإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهادوإذا قيل له اتق اهللا أخذ

 ٢٣٧٠, ٨٧, ٨٦.......وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل علينا ويكفرون
 ٢٧, ٢٦...................وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
 ٢٠٩٣, ٢٠٩٢...............وإذا قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اهللا قال الذين كفروا للذين آمنوا

 ١٤٠, ١٣٩...........................وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه
 ١٩٦٦.............................وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه
 ٢٠٩٢...........................وإذا قيل هلم اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون

 ٢٦٩١......................................................وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون
 ١٧٧٦, ١٧٧٥...............اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرناوإذا قيل هلم 

 ٤٥٣...........................وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني
 ٦٠٦..............................وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا

 ٢٥٦٦, ١٦١٩.............وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رءوسهم ورأيتهم
 ١١٣٧, ٢٦..................وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون

 ١٣٠١.....................................وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني
 ٢٧٢٠....................................................وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون
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٢٩٨٦ 

 ٤٨٦, ٤٨٥.............وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا
 ٤٥٦......................................................عظيماوإذا آلتيناهم من لدنا أجرا 

 ٧٦, ٧٥.......................وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا
 ٢٨, ٢٧.....................وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا
 ٨٥٧.............................وإذا مل تأهتم بآية قالوا لوال اجتبيتها قل إمنا أتبع ما يوحى إيل

 ١٠٠٦...................دته هذه إميانا فأما الذينوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زا
 ١٠٠٨, ١٠٠٧.....وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد مث انصرفوا

 ١٨٠١.............................................................وإذا مرضت فهو يشفني
 ٢٧٢٥..............................................................وإذا مروا هبم يتغامزون

 ١٠١٧...................وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا
 ٢١٧١.....................با إليه مث إذا خوله نعمة منه نسيوإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه مني

 ١٩٤٨........................وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إليه مث إذا أذاقهم منه رمحة
 ١٣٨٤..........وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه فلما جناكم إىل الرب

 ٢٦٢٦...............................................................وإذا مسه اخلري منوعا
 ٥٧٩................. ال يعقلونوإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك بأهنم قوم

 ١٨٦١....................وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم أن الناس
 ١٨٩٣..........................وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله

 ٩١٧, ٩١٦.................وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهللا بريء من
 ١٦٣٠.........لى كل ضامر يأتني من كل فج عميقوأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وع

 ٢٧٢٧................................................................وأذنت لرهبا وحقت
 ١٥٩٢.................................................وأرادوا به كيدا فجعلناهم األخسرين

 ٢٧٩٢............................................................وأرسل عليهم طريا أبابيل
 ١٢٧٠...............وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم
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٢٩٨٧ 

 ٢١٣٢, ١٦٠٢, ٧٣..................................وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون
 ١٨٠٣...............................................................لمتقنيوأزلفت اجلنة ل

 ٢٣٩٤......................................................وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد
 ١٧٩٨..................................................................وأزلفنا مث اآلخرين

 ٢٥٩٤...................................وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
 ١٦٠٠.......................................وإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

 ٦٧٠................................وإمساعيل واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العاملني
 ٢١٩٥, ٢١٩٤....تاب وجيء بالنبيني والشهداء وقضيوأشرقت األرض بنور رهبا ووضع الك

 ١٥٢١...................................................................وأشركه يف أمري
 ١٩٠٧, ١٩٠٦.........وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يقولون ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن

 ١٨٧٢, ١٨٧١.....وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها
 ٢٣٨٨..............................عيدوأصحاب األيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق و

 ٢٤٨٦...............................................وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
 ٢٤٨٠................................................وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة
 ٢٤٨٤..................................................وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني

 ١٦٤٣...........وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين مث أخذهتم فكيف كان نكري
 ١٥٤٠........................................................وأضل فرعون قومه وما هدى

 ٢٥٧٢........................ على رسولنا البالغوأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإمنا
 ٥٩٨........................وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على

 ٣٥٣...................................................وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون
 ٨٩٦...............وأطيعوا اهللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن

 ١٤٩٢................ ريبوأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء
 ٩٠٥, ٩٠٤..............وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا
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٢٩٨٨ 

 ٢٤٣٩...............................................................وأعطى قليال وأكدى
 ١٦٩٢.........................................................وأعوذ بك رب أن حيضرون
 ٢٧٠٣.......................................................وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

 ٢٤٢١, ٢١١١, ١٦٩٤, ١٦٩٣.....................وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
 ١٧٤٠, ١٧٣٩............ قل ال تقسموا طاعةوأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن

 ٦٨٨, ٦٨٧............وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إمنا اآليات
 ٢٠٧٧, ٢٠٧٦..........وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى
 ١٣٠٧, ١٢٥٨........وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت بلى وعدا عليه

, ١١٢٦, ١١٢٥, ١٠٦٧لصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئاتوأقم ا
١٢٢١ 

 ١٧٤٢............................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون
 ٥٠........................................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني

 ٩٩......................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند
 ٢٤٦٢, ٢٤٦١...................................وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان

 ٢٧٤٥..................................................................وأكواب موضوعة
 ٢٧٣٩........................................................................وأكيد كيدا

 ٩٠٦.......................وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم
, ١٨٣٠, ١٥١٩, ٧٩٣..وألق عصاك فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبرا ومل يعقب ياموسى

١٨٣١ 
 ١٥٣٦........تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحروألق ما يف ميينك 

 ٢٧٢٧..............................................................وألقت ما فيها وختلت
 ١٣٣٠................................وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

 ٧٩٧...............................................................وألقي السحرة ساجدين
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٢٩٨٩ 

 ١٢٩٩, ١٢٩٨............وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتتدون
 ١٣٣.....................................إال هو الرمحن الرحيموإهلكم إله واحد ال إله 
 ٢٧٤٦.........................................................وإىل األرض كيف سطحت
 ٢٧٤٦............................................................وإىل اجلبال كيف نصبت
 ٢٧٤٦............................................................وإىل السماء كيف رفعت

, ١٠٩٧, ٧٧٧, ٧٧٦.......وإىل مثود أخاهم صاحلا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه
١٠٩٨ 

 ٢٧٦٨..................................................................وإىل ربك فارغب
 ١٠٩٢, ٧٧٣.................ن إله غريهوإىل عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم م

 ١٩٢٣......................وإىل مدين أخاهم شعيبا فقال ياقوم اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر
, ١١١١, ٧٨٢, ٧٨١.......وإىل مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه

١١١٢ 
 ٢٧٥١....................................وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ريب أهانين

 ٢٤٩٧.....................................................وأما إن كان من أصحاب اليمني
 ٢٤٩٨....................................................وأما إن كان من املكذبني الضالني

 ١٨٠١, ١٤٥٧, ١٤٥٦...وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كرت هلما
 ٣١٠........................وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم واهللا ال حيب

 ٣٣٩.............................وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون
 ١١٢١.................سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرضوأما الذين 

 ١٩٧٩.....................وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا
 ١٠٠٧, ١٠٠٦...وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون

 ٢٣١٩.................... وكنتم قوماوأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى عليكم فاستكربمت
 ١٩٤١.......................وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب
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٢٩٩٠ 

 ٢٧٦٥................................................................وأما السائل فال تنهر
 ١٤٥٥...................وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا

 ٢٦٤١...................................................وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا
 ٢٧٦٦.............................................................وأما بنعمة ربك فحدث

 ٩١٥, ٩٠٣, ٤٣٢.....خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائننيوإما ختافن من قوم 
 ١٣٦٣...................وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها فقل هلم قوال ميسورا

 ٢٢٣٣................وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى فأخذهتم صاعقة العذاب
 ٢٦١٣.................................................وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

 ١٤٥٩.................. صاحلا فله جزاء احلسىن وسنقول له من أمرنا يسراوأما من آمن وعمل
 ٢٦١٨, ٢٦١٧, ٢١٤٦.............وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ياليتين مل أوت كتابيه

 ٢٧٢٨.......................................................وأما من أويت كتابه وراء ظهره
 ٢٧٦٢...............................................................وأما من خبل واستغىن
 ٢٧٠٧...............................................................وأما من جاءك يسعى

 ٢٧٠٤.......................................وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى
 ٢٧٨٥..............................................................من خفت موازينهوأما 

 ١٢٣٣, ١٠٣٧........وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم مث اهللا شهيد
 ٨٥٥................................وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم

 ٢٢٤٠.......................وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم
 ٢٤٢٠, ٢٨...........................................وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون

, ٩٢٩, ١٤٥, ٥١.وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة
١٥٦٢, ١١٢٦ 

 ٢١٧٤.....................................................وأمرت ألن أكون أول املسلمني
 ٧٨١.....................................وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩١ 

 ١٨٥٢, ١٨١٥....................................وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين
 ٢٦١٠, ٨٤٥...................................................وأملي هلم إن كيدي متني

 ٤٩.....................وآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به وال تشتروا
 ٢٧١١..........................................................................وأمه وأبيه

 ١٨٦٧....................وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إمنا أنا
 ٩٢٠, ٩١٩.............وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه

 ١٦١٢...........................................ع إىل حنيوإن أدري لعله فتنة لكم ومتا
 ٤١٤, ٤١٣............وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا

 ١٠٦٥.................................وأن أقم وجهك للدين حنيفا وال تكونن من املشركني
 ٦٦٣.......................................وأن أقيموا الصالة واتقوه وهو الذي إليه حتشرون

 ١٨٨٤, ١٨٨٣.......وأن ألق عصاك فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبرا ومل يعقب ياموسى
 ٢٦٦٩, ٢٤٤٠......................................................وأن إىل ربك املنتهى
 ٢١٢٨..............................................................وإن إلياس ملن املرسلني

 ٥٧٣, ٥٧٢..............وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
 ١٠٦٨................وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى

 ٢٠٩٧.....................................................وأن اعبدوين هذا صراط مستقيم
 ٢٤٠٠....................................................................وإن الدين لواقع

 ١٣٥٤....................................وأن الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا هلم عذابا أليما
 ١٦٨٦....................................وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة عن الصراط لناكبون

 ١٦١٨..............................وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور
 ٢٧١٨.............................................................وإن الفجار لفي جحيم

 ١٤٨٧......................................وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
 ٢٦٤٢...............................................د هللا فال تدعوا مع اهللا أحداوأن املساج



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٢ 

 ٥٠٢, ٥٠١.........وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا
 ١٥١٤.........................................وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى

 ٨٥١, ٨٤١...............وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم
 ٨٥٤, ٨٥٣.....م ينظرون إليك وهم ال يبصرونوإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا وتراه

 ٦٩٥, ٦٩٤, ٦٩٣.....وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا إن يتبعون إال الظن
 ١٢٠٩, ١٢٠٨.وإن تعجب فعجب قوهلم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين

 ١٢٩٩....................................وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اهللا لغفور رحيم
 ١٩١٦.................قد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إال البالغ املبنيوإن تكذبوا ف

 ٨٨٧.................................وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري
 ١٦٥٣................................................وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون

 ١٩٦٣, ١٩٦٢....وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما
 ٩٠٦, ٩٠٥..........ا وتوكل على اهللا إنه هو السميع العليموإن جنحوا للسلم فاجنح هل

 ٢١٣٧, ٦٤٠...................................................وإن جندنا هلم الغالبون
 ١٢٧٦..........................................................وإن جهنم ملوعدهم أمجعني

, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٩٦...وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن
١١٦٧, ١١٢٣ 

 ٤٣٣, ٤٣٢................ا إن يريداوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله
 ١٨٥٨.............................وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون

, ١٨١٤, ١٨١١, ١٨٠٨, ١٨٠٥, ١٧٩٩, ١٧٨٧......وإن ربك هلو العزيز الرحيم
١٨١٧, ١٨١٥ 

 ١٨٥٩.........................................وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
 ١٢٧١................................................وإن ربك هو حيشرهم إنه حكيم عليم

 ٢٤٤٠...............................................................وأن سعيه سوف يرى



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٣ 

 ٢٣٧٨......................فتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامهاوإن طائ
, ٢١٧, ٢١٦.....وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم

٢٠١٥, ١٧٠٠, ٢١٨ 
 ١٣٤٧.....................وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين

 ١٢٧٨....................................................وأن عذايب هو العذاب األليم
 ٢٠١................................................ عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليموإن

 ١٢٧٤.......................................................وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين
 ٢١٦٤.......................................................وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين

 ٢٧١٨................................................................وإن عليكم حلافظني
 ٢٤٤١............................................................وأن عليه النشأة األخرى

 ٢٥٥٠....................وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت
 ١٣٨٩, ١٣٨٨.....جوك منها وإذا ال يلبثون خالفكوإن كادوا ليستفزونك من األرض ليخر

 ١٣٨٨......................وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غريه وإذا
 ١٢٨٤.................................................وإن كان أصحاب األيكة لظاملني

 ٢٥٥..............وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون
 ٧٨٣...................فة مل يؤمنوا فاصربواوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائ

 ١١٥٠................................وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني
 ٢٢٥١, ٦٤٢, ٦٤١.وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو

 ٢١٣٦..................................................................وإن كانوا ليقولون
 ١٩٥٤.....................................وإن كانوا من قبل أن يرتل عليهم من قبله ملبلسني

 ١٠٣٥.........ملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريءوإن كذبوك فقل يل عملي ولكم ع
 ٢٠٨٨, ٢٠٨٧............................................وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون

 ١١٢٣, ١١٢٢.......................وإن كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم إنه مبا يعملون خبري



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٤ 

, ٢٦١, ٢٥٦...وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا
٢٦٢ 

 ٣٤....................دنا فأتوا بسورة من مثله وادعواوإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عب
 ٢٠٠٠.....................وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحسنات

 ٢٣٠٣.........................................وأن ال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني
 ٢٦٠٠............................................................وإن لك ألجرا غري ممنون

 ١٣١٩, ١٣١٨...وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا
 ١٦٦٩........................ن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطوهنا ولكم فيها منافعوإ

 ٢٤٢٨............................وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم ال يعلمون
 ٢٣٠٣...........................................................وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون
 ٢٧٦٢.............................................................وإن لنا لآلخرة واألوىل

 ٢١٥٦....................................................وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
 ٢٦٤١, ١٠٥٥...........................غدقاوأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء 

 ٢١٢٩...............................................................وإن لوطا ملن املرسلني
 ٢٤٤٠.......................................................وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

 ١٢٣٣..............وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ وعلينا
 ٥٢٠, ٥١٩............وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم

 ٣٩٣........................نزل إليكم وما أنزل إليهموإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أ
 ١٢٧٠................................وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما نرتله إال بقدر معلوم

 ٢١٢١.............................................................وإن من شيعته إلبراهيم
 ١٣٧٧...............وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا

 ١٥٠٣, ١٥٠٢, ١٥٠١..................وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا
 ٤٥٨........................طئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذوإن منكم ملن ليب



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٥ 

 ٣٢٣, ٣٢٢............وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
 ٢٠٩١.......................................وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون

 ٩٢٤, ٩٢٣........وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
, ٧٢٥, ٧٢٤.ي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا صراط

١٢٩٦ 
 ١٦٧٧......................................وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

 ١٧٢٢, ٥٠٣......................وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا واسعا حكيما
 ٢٤٤٥............................................وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
 ٢٤٢٧..............................وا سحاب مركوموإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول

 ٩٠٦..................وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني
 ٩١٢........................وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم واهللا عليم

 ٢٦١١, ٢٦١٠..........وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر ويقولون
 ٢٠٦٧................قبلهم جاءهتم رسلهم بالبينات وبالزبروإن يكذبوك فقد كذب الذين من 

 ٢٠٥٩.........................وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإىل اهللا ترجع األمور
 ١٦٤٣..................................وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود

 ١٧٣٨..................................................وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني
, ١٠٦٥.......وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله

١٠٦٦ 
 ٦٢٩...................وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على

 ٢١٣٠, ١٦٠٢..................................................وإن يونس ملن املرسلني
 ٢٢٧٨................................................................وإنا إىل ربنا ملنقلبون

 ١٥١٦.......................................................وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى
 ٢٦٣٨.....................................وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٦ 

 ٢٦٤٠.................................. ولن نعجزه هرباوأنا ظننا أن لن نعجز اهللا يف األرض
 ١٦٩١............................................وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون

 ٢٦٣٩..................وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا
 ٢٦٣٩...........................وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا

 ١٤٠٩...................................................وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا
 ١٧٩٦.................................................................وإنا جلميع حاذرون

 ٢٦٤٠.......................... ملا مسعنا اهلدى آمنا به فمن يؤمن بربه فال خياف خبسا والوأنا
 ٢٦٣٩................................وأنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

 ٢١٣٦.................................................................وإنا لنحن الصافون
 ٢١٣٦................................................................وإنا لنحن املسبحون

 ١٢٧١................................................وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون
 ٢٦٢١.........................................................وإنا لنعلم أن منكم مكذبني

 ٢٦٤٠..................................... دون ذلك كنا طرائق قدداوأنا منا الصاحلون ومنا
 ٢٦٤١, ٢٦٤٠..............وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا

 ٢١٣٢........................................................وأنبتنا عليه شجرة من يقطني
 ٢٧٥٥................................................................وأنت حل هبذا البلد
 ٢٤٩٥................................................................وأنتم حينئذ تنظرون

 ٢٤٤٤.....................................................................وأنتم سامدون
 ١٨٥١.....................................................وأجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون

 ١٧٩٨.......................................................أمجعنيوأجنينا موسى ومن معه 
 ١٢٥٨................وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إىل

 ٦٤٩.........................وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل
 ١٨٢٢.............................................................وأنذر عشريتك األقربني



 خمتصر تفسري البغوي

٢٩٩٧ 

 ٢٢٠٥, ٣٥٤............وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني ما للظاملني من
 ١٤٨٩, ١٤٨٨............. احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنونوأنذرهم يوم

 ٢٠٠٠, ١٩٩٩وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف قلوهبم الرعب
 ٥٧٢, ٥٧١...............وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا

 ١٦٦٧.....................على ذهاب بهوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض وإنا 
 ٢٦٩٣.....................................................وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا

 ٤٢٥, ١٦٧, ١٦٦............وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
 ٢٥٦٨, ٢٥٦٧........وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال

 ٢٧٥٨, ١٥٥٦............................................وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى
 ١٦٨٥................................................... صراط مستقيموإنك لتدعوهم إىل

 ١٨٢٨............................................وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
 ٢٦٠٠..............................................................وإنك لعلى خلق عظيم

 ١٧٢١, ١٧٠٢..وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
 ٢١٣٠......................................................وإنكم لتمرون عليهم مصبحني

 ٢٤٤٢, ٢٠٠٤....................................................وأنه أهلك عادا األوىل
 ٢٦٣٧...........................................ال ولداوأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة و
 ٢٤٤١....................................................وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى

 ٢٧٨٣...............................................................وإنه على ذلك لشهيد
 ٢٢٧٥, ٢٢٧٤........................................وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم

 ٢٨٠٥, ٢٦٣٨, ٧٠٢....وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا
 ٢٦٣٨...............................................وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططا

 ٢٦٢١................................................................وإنه لتذكرة للمتقني
 ١٨١٨, ١٨١٧....................................................وإنه لترتيل رب العاملني
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٢٩٩٨ 

 ٢٧٨٣..............................................................وإنه حلب اخلري لشديد
 ٢٦٢١...........................................................وإنه حلسرة على الكافرين

 ٢٦٢١.....................................................................وإنه حلق اليقني
 ٢٢٨٨, ٢١٣٩, ١٦٨٥, ١٥٦٩..............وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون

 ٢٢٩٤, ٢٢٩٣...................وإنه لعلم للساعة فال متترن هبا واتبعون هذا صراط مستقيم
 ١٨١٨................................................................وإنه لفي زبر األولني

 ٢٤٩٣.........................................................وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
 ٢٦٤٣....................................وأنه ملا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا

 ١٨٥٩..........................................................وإنه هلدى ورمحة للمؤمنني
 ٢٤٤١.............................................................وأنه هو أضحك وأبكى

 ٢٤٤١.................................................................وأنه هو أغىن وأقىن
 ٢٤٤١................................................................وأنه هو أمات وأحيا
 ٢٤٤٢...............................................................وأنه هو رب الشعرى
 ١٢٨٤...................................................................وإهنا لبسبيل مقيم

 ٢٦٣٨.......................................... أن لن يبعث اهللا أحداوأهنم ظنوا كما ظننتم
 ٢١٥٨....................................................وإهنم عندنا ملن املصطفني األخيار

 ١٧٩٦...................................................................وإهنم لنا لغائظون
 ٢٢٨٦....................................وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون

 ١٨٢٥..........................................................وأهنم يقولون ما ال يفعلون
 ١٤٧٢, ٤٢٩, ٢٩٦وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فهب يل من لدنك وليا

 ٢٣٠٣..................................................ت بريب وربكم أن ترمجونوإين عذ
 ٢٦٣١, ٢٦٣٠........وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم

 ١٥٤٢, ١٥٤١.......................وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى
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٢٩٩٩ 

 ١٨٤١......................................وإين مرسلة إليهم هبدية فناظرة مب يرجع املرسلون
 ٢١٨٩...................م العذاب مث ال تنصرونوأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيك

 ٢٧٠٢..........................................................وأهديك إىل ربك فتخشى
 ٢٦٣٥, ١٠٨٤......وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تبتئس مبا

 ١٣٢٠.............وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
 ١٨٧٢, ١٨٧٠........... والوأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم

 ١٧٩٥.......................................وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون
 ٧٩٧..............................وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون

 ١٠٥٥..................وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم
 ٢٠٠٠....................وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها وكان اهللا على

 ٨٠٧...................وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت
 ١٣٦٦...............وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن تأويال
 ١٣٣٢...............وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد

 ٢٠٩١, ٢٩٢..................................وآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون
 ٢٠٨٨..........................وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

 ٢٠٨٩, ١٣٤..........................وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
 ١٥٩٨, ١٥٩٧....................وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني

 ١٩٠٤, ١٩٠٣..........وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
 ٤٠٢, ٤٠١, ٤٠٠.........وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
 ١٩٨٤, ١٠٦٠...........واتبع ما يوحى إليك من ربك إن اهللا كان مبا تعملون خبريا

 ١٠٦٦..........................واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني
 ١١٥٩, ١١٥٨........لنا أن نشرك باهللاواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان 

 ٢١٨٩..................واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة
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٣٠٠٠ 

, ٩٣, ٩٢....واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني
٦٣٥, ٦١٠, ٩٤ 

 ٨١٧, ٨١٦....واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أمل يروا أنه
 ٢١٠٠..............................................واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون
 ٢٠٦١, ١٥٠٧...................................واختذوا من دون اهللا آهلة ليكونوا هلم عزا

 ١٧٥٢, ١٧٥١.واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئا وهم خيلقون وال ميلكون ألنفسهم
 ٢٣٠٤..................................................واترك البحر رهوا إهنم جند مغرقون

 ١٨١٠.......................................................واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون
 ١٨١٧, ١٨١٦......................................لذي خلقكم واجلبلة األولنيواتقوا ا

 ١٢٨٢................................................................واتقوا اهللا وال ختزون
 ٣٥٣.......................................................واتقوا النار اليت أعدت للكافرين

 ٨٧٧, ٨٧٦..............واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد
 ٢٥٥......................واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال

 ٥٣...................زي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذواتقوا يوما ال جت
 ١٠٧...................واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها

 ١٧٩٩..............................................................واتل عليهم نبأ إبراهيم
 ٥٥٦.............................واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها

 ٨٤٠, ٨٣٩.....................ها فأتبعه الشيطانواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ من
 ١٠٤٩, ١٠٤٨.....واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كرب عليكم مقامي
 ١٤٢٤.................واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه

 ١٨٠٢...................................................واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين
 ١٥٢١, ١٤٩٣.................................................واجعل يل وزيرا من أهلي
 ١٨٠٢.........................................................نعيمواجعلين من ورثة جنة ال



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٠١ 

 ١٥٢١..............................................................واحلل عقدة من لساين
 ٨٢٣, ٨٢٢, ٨٢١......واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا فلما أخذهتم الرجفة قال رب
 ٢٣١١......................واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به

 ١٨٨٤, ١٨٢٢....................................واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني
, ١٣٦١, ٥٧٦.......قل ريب ارمحهما كما ربياين صغرياواخفض هلما جناح الذل من الرمحة و

١٨٨٤, ١٣٦٨ 
 ٢٧٥٤......................................................................وادخلي جنيت

 ٢٣٣٢, ٢٣٣١.........واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني يديه
 ٢١٥٨...................................واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفل وكل من األخيار

 ٢٦٨٣......................................................واذكر اسم ربك بكرة وأصيال
 ٢٦٥٠, ٢٦٤٩..........................................واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال

 ٨٥٨..............واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال
 ٢١٥٧.........................واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار

 ٢١٥٦, ١٥٩٨........واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب
 ١٤٨٩.........................................واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

 ١٤٩٤......................................واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
 ١٤٩٤..................واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا

 ١٤٧٧..........................واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
 ١٤٩٣.............................واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا

 ٢٠٠٤....................ات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفاواذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آي
 ٨٨٠, ٨٧٨, ٨٧٧....واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس

 ٧٧٧............واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف األرض تتخذون من سهوهلا
 ٢١٠, ١٧٨, ١٧٧.......واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن
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 ٥٤٥...........................واذكروا نعمة اهللا عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم مسعنا
, ١١٨٦, ١٠٥٣, ١٤٠........واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون

٢٠٢٨, ٢٠٢٣ 
 ٢٢٨٨...............واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون

 ٨٣٠, ٨٢٩..............ليت كانت حاضرة البحر إذ يعدون يف السبت إذواسأهلم عن القرية ا
 ١١٤٨.................واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما

 ٩٣٩, ٥٢, ٥١.....................واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني
 ٤٨٨..................................................واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما

 ١١١٥.....................................إن ريب رحيم ودودواستغفروا ربكم مث توبوا إليه 
 ١٢٤٤, ١٢٤٣........................................واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

, ١٣٨٢.....واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم
١٥٠٧, ١٣٨٣ 

 ١٨٨٧...................واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون
 ٢٣٩٨...........................................واستمع يوم ينادي املنادي من مكان قريب

 ٢٦٥٠......................................... على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيالواصرب
 ١١٢٦...............................................واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني

 ٢٤٢٨...........................واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وسبح حبمد ربك حني تقوم
 ١٤٢٥, ١٤٢٤.......واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال

 ١٣٤٨............يف ضيق مما ميكرونواصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن عليهم وال تك 
 ١٥٢٥..................................................................واصطنعتك لنفسي

 ١٠٨٤...................واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون
 ١٤٣٦, ١٤٣٥..............واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به

 ٢٠٨٢...................................واضرب هلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون
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 ٢١١٥, ١٤٢٩.... جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب وحففنامها بنخلواضرب هلم مثال رجلني
 ١٥٢٠...................واضمم يدك إىل جناحك خترج بيضاء من غري سوء آية أخرى

 ١٢٩١........................................................واعبد ربك حىت يأتيك اليقني
 ٤٣٤, ٤٣٣.................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب

 ٣٣٨, ٣٣٧..............روا نعمة اهللا عليكم إذواعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذك
 ٢٣٧٧...................واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن

 ٨٧٩.............................واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهللا عنده أجر عظيم
, ٨٨٨, ٨٨٧, ٨٦٠.واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى

١٥٨٦, ١٠٠٠, ٨٩٢, ٨٨٩ 
 ١٨٠٢......................................................واغفر أليب إنه كان من الضالني

 ١٦٠٧, ١٦٠٦.......واقترب الوعد احلق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد
 ١٦٤, ١٦٣.......واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من
 ١٩٦٥, ١٩٦٤......واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري

 ٨٢٤, ٨٢٣.......اكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا إليك قال عذايبو
 ٢٧٤٢.................................................................واآلخرة خري وأبقى

 ٢٧٠٤...........................................................واألرض بعد ذلك دحاها
 ٢٧٣٨...............................................................واألرض ذات الصدع

 ٢٤١١......................................................واألرض فرشناها فنعم املاهدون
 ٢٣٨٦.....................واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج

 ١٢٦٩..............ها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزونواألرض مددنا
 ٢٤٦٢..............................................................واألرض وضعها لألنام
 ٢٧٥٨................................................................واألرض وما طحاها

 ١٢٩٤.............................واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
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 ٢٤١٧....................................................................والبحر املسجور
 ١٦٣٩, ١٦٣٨............والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا

 ٧٧٠.................. الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا كذلكوالبلد
 ٢٤١٦.....................................................................والبيت املعمور

 ٢٦٧٣..............................................................والتفت الساق بالساق
 ١٦٠٤............واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملني

 ٢٧٦٩.....................................................................والتني والزيتون
 ١٢٧٢................................................واجلان خلقناه من قبل من نار السموم

 ٢٧٠٤.....................................................................واجلبال أرساها
 ٢٦٩٢......................................................................واجلبال أوتادا

 ٢٤٦٣, ٢٤٦٢...............................................واحلب ذو العصف والرحيان
 ٢١٣٨..............................................................واحلمد هللا رب العاملني

 ١٧٠٥................................واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني
 ١٧٠٥, ١٧٠٤.............................واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني

 ١٢٩٥............................واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون
 ٢٤٠٠....................................................................والذاريات ذروا

 ٢٧٤٠................................................................والذي أخرج املرعى
 ١٨٠١.......................................والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين

 ٢٠٦٩.....................والذي أوحينا إليك من الكتاب هو احلق مصدقا ملا بني يديه إن اهللا
 ٢١٨٢, ٢١٨١...........................والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون

 ٢٢٧٧...................نعام ما تركبونوالذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واأل
 ٢٣٢٩..................والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من

 ٢٧٤٠..................................................................والذي قدر فهدى
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٣٠٠٥ 

 ٢٢٧٧...................والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك خترجون
 ١٨٠٠..........................................................والذي هو يطعمين ويسقني

 ١٨٠١................................................................والذي مييتين مث حييني
 ١٢٣٠, ١٢٢٩. مبا أنزل إليك ومن األحزاب من ينكروالذين آتيناهم الكتاب يفرحون
 ٢٢٦٧................................................والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون

 ١٧٧٩............................والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما
 ١٧٨٢.............................والذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عليها صما وعميانا

 ٣٥٥................... فاستغفروا لذنوهبموالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا
 ٢٥٠٨, ٢٥٠٧............والذين آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهبم

 ٥١٦, ٥١٥.....والذين آمنوا باهللا ورسله ومل يفرقوا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم
, ٤٢٩, ٤٠٥......والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو األرحام

٩١٤, ٩١٣ 
 ٢٤٢٠, ٢٤١٩, ٢٣٨٣....والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم

 ٧٩.....................والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون
 ٤٩٧, ٤٥٠...........والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار

 ٧٥٨..............كلف نفسا إال وسعها أولئك أصحابوالذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال ن
 ٢٠٤٩, ١٩٣٢........والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفا جتري من حتتها

 ١٩١٣.................................والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني
 ١٩١٢................والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن عنهم سيئاهتم ولنجزينهم أحسن

 ٢٣٤٠.....................الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد وهو احلقوالذين آمنوا وعملوا 
 ٩١٤........................والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا
 ٩٩١, ٩٩٠, ٤٥٣..........والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا

 ٢٢٥٠..................والذين اختذوا من دونه أولياء اهللا حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل
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٣٠٠٦ 

 ٢١٧٦, ٢١٧٥...............والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم البشرى
 ٢٢٦٦................والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم

 ٢٣٤٧............................................والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
 ٢٥٣٤, ٢٥٣٣..............والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال

 ٨٥٣.......................والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون
 ٢٥٣٤...................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا

 ١٩٣٦................................والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني
 ١٦٤٦...........................والذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك أصحاب اجلحيم

 ٢٠٣٢, ٢٠٣١...............لذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليموا
 ١٢٢١, ١٢٢٠........والذين صربوا ابتغاء وجه رهبم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم
 ٨٢٠.......................والذين عملوا السيئات مث تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها

 ٢٦٢٧........................................................والذين يف أمواهلم حق معلوم
 ٨٤٤, ٣٠٨..........................تنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمونوالذين كذبوا بآيا

 ٦٤٣......................والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشأ اهللا يضلله ومن
 ٧٥٤.......................والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها
 ٨١٦.......................والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما

 ٦٤٨...................................تنا ميسهم العذاب مبا كانوا يفسقونوالذين كذبوا بآيا
, ١٠٢٧, ٨٦٦.......والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها وترهقهم ذلة ما هلم من اهللا

١٠٢٨ 
 ١٧٣٢..................والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه
 ١٩١٨.....................والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم

 ٢٧٥٧.............................................الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشأمةو
 ٩١٤, ٩١٣..........والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
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٣٠٠٧ 

 ٢٣٤٣..............................................والذين كفروا فتعسا هلم وأضل أعماهلم
 ٢٠٧٣...................والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم

 ٥٩٥, ٥٤٦............................ك أصحاب اجلحيموالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئ
 ٢٥٧١...................والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس
 ٤٨.......................والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 ١٦٤٩.................................والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب مهني
 ١٧٨٠, ١٧٧٩, ٤٤٥......نفس اليت حرم اهللاوالذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون ال

 ١٧٨١, ١٦٦٢....................والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
 ١٣٠٨........................والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة
 ١٦٥٠, ١٦٤٩...............والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقا

 ١٦٧٩.......................................................م يؤمنونوالذين هم بآيات رهب
 ١٦٧٩........................................................والذين هم برهبم ال يشركون
 ٢٦٢٧........................................................والذين هم بشهاداهتم قائمون

 ٢٦٢٧....................................................والذين هم على صالهتم حيافظون
 ١٦٦٣....................................................والذين هم على صلواهتم حيافظون
 ١٦٦٢.......................................................والذين هم عن اللغو معرضون

 ٢٦٢٧, ١٦٦٣.......................................والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون
 ٢٦٢٧, ١٦٦٢.............................................والذين هم لفروجهم حافظون
 ١٦٦٢...........................................................والذين هم للزكاة فاعلون

 ٢٦٢٧.................................................والذين هم من عذاب رهبم مشفقون
 ١٦٨٠, ١٦٧٩...................والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون

 ٢٠٢٤, ٢٠٢٣...........والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا
 ٢٢...............باآلخرة هم يوقنونوالذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك و
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٣٠٠٨ 

 ١٧٧٨..................................................والذين يبيتون لرهبم سجدا وقياما
 ٢٢٠, ٢١٩........والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول
 ٢١٣, ٢١٢........والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

 ٢٢٦٧, ٢٢٦٦............. يغفرونوالذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش وإذا ما غضبوا هم
 ٢٢٥٦................والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم

 ١٣٠٠...............................والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون
 ١٧٠٤, ٦١١........والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم

 ١٧١٢, ١٧٠٤, ١٧٠٣... شهداء فاجلدوهم مثاننيوالذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة
 ٢٠٤٩...........................والذين يسعون يف آياتنا معاجزين أولئك يف العذاب حمضرون

 ٢٦٢٧..........................................................والذين يصدقون بيوم الدين
 ١٢٢٠.........والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب

, ٢٥١٧, ١٦٨٠..ة من قبلوالذين يظاهرون من نسائهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقب
٢٥١٨ 

 ١٧٧٩......................والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما
 ١٧٨٢......................والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا
 ٨٣٦, ٨٣٥...............والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر املصلحني

 ٤٣٥........................لناس وال يؤمنون باهللا وال باليوموالذين ينفقون أمواهلم رئاء ا
 ١٢٢٢, ٥٦٧..............والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن

 ٢٦٥٥.....................................................................والرجز فاهجر
 ٢٦٩٩...................................................................والساحبات سبحا

تبعوهم بإحسان , ٩٨٥, ٩٨٤..والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين ا
٢٤٨٠ 

 ٢٤٨٠................................................................والسابقون السابقون
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٣٠٠٩ 

 ٥٦٢.......................... والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللاوالسارق
 ٢٤١٧...................................................................والسقف املرفوع

 ١٤٨٦..................................والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
 ٢٤١٠....................................................والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون

 ٢٧٣٢...............................................................والسماء ذات الربوج
 ٢٤٠٠................................................................والسماء ذات احلبك
 ٢٧٣٨................................................................والسماء ذات الرجع

 ٢٥١١, ٢٤٦١..............................................امليزانوالسماء رفعها ووضع 
 ٢٧٣٧, ٢١٤٠.........................................................والسماء والطارق
 ٢٧٥٨..................................................................والسماء وما بناها

 ١٨٢٤............................................................والشعراء يتبعهم الغاوون
 ٢٧٤٨......................................................................والشفع والوتر

 ٢٠٩٠, ٢٠٨٩..........................والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم
 ٢٧٥٨.................................................................والشمس وضحاها

 ٢١٥٥.........................................................والشياطني كل بناء وغواص
 ٢١٠٤.....................................................................والصافات صفا
 ٢٦٦١...................................................................والصبح إذا أسفر
 ٢٧١٤...................................................................والصبح إذا تنفس

 ٢٧٦٤, ١٤٩٨................................................................والضحى
 ٢٤١٦............................................................................والطور

 ٢١٤٧.........................................................والطري حمشورة كل له أواب
 ٢٧٨٢...................................................................والعاديات ضبحا

 ٢٧٨٩............................................................................والعصر
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٣٠١٠ 

 ٢٧٤٨............................................................................والفجر
 ٢٠٧٩.....................................................................والقرآن احلكيم
 ٢٧٢٩....................................................................والقمر إذا اتسق
 ٢٧٥٨....................................................................والقمر إذا تالها

 ٢٠٩٠.......................................والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي
 ١٧٤٦, ١٧٤٥.....لنساء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعنوالقواعد من ا

 ٢٥٧٨......................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر
 ٤١٠, ٤٠٩.............والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن

 ٤١٠........................نهما إنواللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا ع
 ١٣٢٥..........واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار

 ٤٤٢...................................واهللا أعلم بأعدائكم وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا
 ٢٧٣١................................................................واهللا أعلم مبا يوعون

 ٢٦٣٣.........................................................واهللا أنبتكم من األرض نباتا
 ١٣١٨............. ذلك آليةواهللا أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موهتا إن يف
 ٢٠٦١.......................واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا

 ٢٦٣٣.......................................................واهللا جعل لكم األرض بساطا
, ١٣٢٧, ٦٨١, ٦٢٨.واهللا جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم من اجلبال أكنانا وجعل لكم

١٣٢٨ 
 ١٣٢٢..............دةواهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني وحف

, ١٣٢٦واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا تستخفوهنا
١٣٢٧ 

, ١٥٧٨, ١٢٦٩واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي
١٧٣٧, ١٧٣٦ 
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٣٠١١ 

 ١٣٢١....................واهللا خلقكم مث يتوفاكم ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم
 ٢٠٦٤, ٢٠٦٣...... تراب مث من نطفة مث جعلكم أزواجا وما حتمل من أنثىواهللا خلقكم من

 ٢١٢٣............................................................واهللا خلقكم وما تعملون
 ١٣٢٢, ١٣٢١.......واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم

 ٢٧٣٥...............................................................واهللا من ورائهم حميط
 ١٠٢٦..........................واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

 ٤٢٣........................يد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلواواهللا ير
 ١٢٩٩.....................................................واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون

 ٢٢٠٥..................واهللا يقضي باحلق والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء إن اهللا هو
 ٢٧٤٨, ٢٦٦١............................................................والليل إذ أدبر

 ٢٧٦٤....................................................................والليل إذا سجى
 ٢٧١٤..................................................................والليل إذا عسعس
 ٢٧٤٨....................................................................والليل إذا يسري

 ٢٧٥٨................................................................... إذا يغشاهاوالليل
 ٢٧٦١....................................................................والليل إذا يغشى
 ٢٧٢٩....................................................................والليل وما وسق
 ٢٤٤٣....................................................................واملؤتفكة أهوى

 ٩٦٨, ٩٦٧, ٣٩١.....واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن
 ٤٢٠, ٤١٩, ٤١٨........واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم وأحل

 ٢٦٨٥....................................................................واملرسالت عرفا
 ٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠١....قات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلقواملطل

 ٢٦١٦, ٢٢١٠...................وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية
 ٢٦٩٩....................................................................والنازعات غرقا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٢ 

 ٢٦٨٥, ٧٦٨............................................................والناشرات نشرا
 ٢٦٩٩...................................................................والناشطات نشطا
 ٢٤٣٠....................................................................والنجم إذا هوى

 ٢٤٦١...........................................................والنجم والشجر يسجدان
 ٢٣٨٧.......................................................قات هلا طلع نضيدوالنخل باس

 ٢٧٦١....................................................................والنهار إذا جتلى
 ٢٧٥٨...................................................................والنهار إذا جالها

, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة
٢٦٧٠ 

 ٧٣٧, ٧٣٦......................والوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون
 ٢٧٣٢......................................................................واليوم املوعود

 ٢٠٩٦..........................................................اجملرمونوامتازوا اليوم أيها 
 ٢٨٠١................................................................وامرأته محالة احلطب

 ٢١٢٤, ١١٠٣, ١١٠٢وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
 ١١٢٩...............................................................وانتظروا إنا منتظرون

 ٢٦١٥...................................................وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
 ٢١٤١....................وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا لشيء يراد

 ٢١٢٧......................على إسحاق ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبنيوباركنا عليه و
 ٢٤٠٣...........................................................وباألسحار هم يستغفرون

 ١٤٠٤...............................وباحلق أنزلناه وباحلق نزل وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا
 ٢١٣٠.................................................................وبالليل أفال تعقلون

 ٢٣٢٠............................وبدا هلم سيئات ما عملوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون
 ٢١٨٧...........................كانوا به يستهزئونوبدا هلم سيئات ما كسبوا وحاق هبم ما 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٣ 

 ١٤٨٦.................................................وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا
 ١٤٧٦....................................................وبرا بوالديه ومل يكن جبارا عصيا

 ١٨٠٣.............................................................وبرزت اجلحيم للغاوين
 ٢٧٠٤.............................................................وبرزت اجلحيم ملن يرى

 ١٢٤٧.........................وبرزوا هللا مجيعا فقال الضعفاء للذين استكربوا إنا كنا لكم تبعا
 ٢٤٧٩..................................................................وبست اجلبال بسا
, ٣٧, ٣٦, ٣٥....... وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهناروبشر الذين آمنوا

١٠٤٥ 
 ٢٣٢٣, ٢٠١٤...................................وبشر املؤمنني بأن هلم من اهللا فضال كبريا

 ٢١٢٦, ٢١٢٥.........................................وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني
 ٥١٨................................................وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما

 ٢٦٥٧.......................................................................وبنني شهودا
 ٢٦٩٣............................................................وبنينا فوقكم سبعا شدادا

 ٧٦١, ٧٦٠.....ا حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم ونادوا أصحابوبينهم
 ٢٧٥٢............................................................وتأكلون التراث أكال ملا

 ٢١٢٢, ١٥٨٨.............................وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
 ٢٢٩٨.................وتبارك الذي له ملك السماوات واألرض وما بينهما وعنده علم الساعة

 ١٨٠٩.....................................................وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون
 ٢٤٩٥, ١٠٢٢.............................................رزقكم أنكم تكذبونوجتعلون 

 ٢٧٥٢................................................................وحتبون املال حبا مجا
 ١٤١٦, ١٤١٥وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال وكلبهم

 ١٢٩٥......................وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم
 ٢٦٧١....................................................................وتذرون اآلخرة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٤ 

 ١٨١٤..........................قوم عادونوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
 ٢٧٠٠, ٢٢٦٩.وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين

 ١٤٦٤...................وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعا
 ٢١٢٩, ٢١٢٦, ٢١٢٠..........................................وتركنا عليه يف اآلخرين

 ٢١٢٨..........................................................وتركنا عليهما يف اآلخرين
 ٢٤٠٨...........................................ذاب األليموتركنا فيها آية للذين خيافون الع

 ١٨٦٥, ١٨٦٤........وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهللا الذي أتقن
 ١٤١٤, ١٤١٣..وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم

 ١٢٦١..............................................وترى اجملرمني يومئذ مقرنني يف األصفاد
 ٢١٩٧, ٦٢١.....وقضي بينهموترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رهبم 

 ٥٨٢...............وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما
 ٢٣١٨......................وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إىل كتاهبا اليوم جتزون ما كنتم

 ٢٤١٨..................................................................وتسري اجلبال سريا
 ٢٤٩٨......................................................................وتصلية جحيم

 ٢٤٤٤..............................................................وتضحكون وال تبكون
 ١٨٣٥............................. كان من الغائبنيوتفقد الطري فقال ما يل ال أرى اهلدهد أم
 ١٦٠٥...............................................وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون

 ١٨٢٣...............................................................وتقلبك يف الساجدين
 ٢٦٢٤..............................................................وتكون اجلبال كالعهن

 ٢٧٨٥......................................................وتكون اجلبال كالعهن املنفوش
 ١٩٢٥.....................................وتلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملون

 ٢٢٩٦...........................................وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون
 ١٤٤٥...............................ى أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعداوتلك القر



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٥ 

 ٦٦٩...................وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك
 ١٠٩٦.............وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

 ١٧٩١, ١٧٩٠................................وتلك نعمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل
 ٦٩٣.......................ال مبدل لكلماته وهو السميع العليمومتت كلمة ربك صدقا وعدال 
 ١٨١٢.....................................................وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني

 ١٧٧٥............وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده وكفى به بذنوب عباده خبريا
 ١٨٢٣...........................................................وتوكل على العزيز الرحيم

 ١٩٨٤...................................................وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيال
 ٢١٣٨...............................................................وتول عنهم حىت حني

 ١١٨٧.....على يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيموتوىل عنهم وقال ياأسفى 
 ٢٤٨٦...................................................................وثلة من اآلخرين

 ٢٧٥٠...................................................ومثود الذين جابوا الصخر بالوادي
 ٢٤٤٢.....................................................................ومثود فما أبقى

 ٢١٤٤....................................ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك األحزاب
 ٢٦٥٥.......................................................................وثيابك فطهر

 ١١٦٩...........................وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون
 ١٢٨٢.........................................................ة يستبشرونوجاء أهل املدين

 ٧٩٥..............................وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا ألجرا إن كنا حنن الغالبني
 ٩٧٩, ٩٧٨.............وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم وقعد الذين كذبوا اهللا ورسوله

 ٢٧٥٢........................................................وجاء ربك وامللك صفا صفا
 ٢٢٠٨, ١٨٧٨, ١٨٧٧.وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى قال ياموسى إن املأل يأمترون بك

 ٢٦١٤..........................................وجاء فرعون ومن قبله واملؤتفكات باخلاطئة
 ٢٠٨٤...........................وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا املرسلني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٦ 

 ٢٣٩٠...................................وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد
 ١١٤٢, ١١٤١....وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدىل دلوه قال يابشرى هذا غالم وأسروه

 ٢٣٩٠, ٢١٩٤......................................هيدوجاءت كل نفس معها سائق وش
 ١١٠٨, ١١٠٧, ٣٨٩...وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال ياقوم

 ١١٤٠..........................................................وجاءوا أباهم عشاء يبكون
 ١١٤١............وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل

, ١٦٥٩, ١٦٥٨ ,٢٦٥وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من
٢٢٨٢, ١٦٦٠ 

 ١٠٥٨, ١٠٥٧..........وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حىت
 ٨٠٨.......................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم

, ١٤٠٢, ٦٤٠...وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين
١٨٣٣, ١٨٣٢ 

 ١٨٣٧..............جدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلمو
, ٥٦٩, ١٦٦, ١٦٥.......وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب

٢٢٦٨, ٢٢٦٧ 
 ٢٦٧٩......................................................وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا

 ٢٦٣٢, ١٧٧٦..............................وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
, ٢٢٢٩, ١١٣٥... فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعةوجعل فيها رواسي من

٢٢٣٠ 
 ٢٦٥٧..............................................................وجعلت له ماال ممدودا

 ١٦٧٦.......................وجعلنا ابن مرمي وأمه آية وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني
 ٢٤١٧, ١٥٧٩, ١٥٧٨...............وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياهتا معرضون

 ٢٦٩٣..................................................................وجعلنا الليل لباسا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٧ 

 ١٣٥٥, ١٢٣٣............نهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهاروجعلنا الليل وال
 ٢٦٩٣................................................................وجعلنا النهار معاشا

 ٢٠٤١, ٢٠٤٠............وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها
 ٢١٢٠, ٥٢٣.....................................................وجعلنا ذريته هم الباقني
 ٢٦٩٣...............................................................وجعلنا سراجا وهاجا

 ١٣٧٢, ١٣٧١.........م وقرا وإذا ذكرت ربكوجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهن
 ١٥٧٨...........وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد هبم وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلهم

 ٢٠٨٨...........................وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
 ٢٦٨٨.....................................وجعلنا فيها رواسي شاخمات وأسقيناكم ماء فراتا
 ١٢٦٩....................................وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني

 ٢٠٨١, ٨٨١........وجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبصرون
 ١٩٨١, ١٩٨٠...............وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون

 ٢٦٩٣................................................................وجعلنا نومكم سباتا
 ١٨٨٧, ١٧٨٣.....................وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون

 ١٧٨٢, ١٥٩٣, ١٣٨٦مرنا وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالةوجعلناهم أئمة يهدون بأ
, ١٤٨٦, ١٤٨٥, ١٢٩١وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا وجعلين مباركا أين ما كنت 

١٤٨٧ 
 ٢٢٨٢...........................................وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون

, ٢٢٧٤, ٢١٣٣, ٤٩٥..وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب
٢٢٨٠, ٢٢٧٩ 

 ٢١٣٥, ٢١٣٤, ٦٨٢..........وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون
, ١٢٥١, ١٢٢٥..وجعلوا هللا أندادا ليضلوا عن سبيله قل متتعوا فإن مصريكم إىل النار

١٢٥٢ 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٨ 

 ٦٨٢.................وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم سبحانه
 ١٠٤٢, ٧٠٨, ٧٠٧....... مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا فقالوا هذا هللا بزعمهموجعلوا هللا

 ٢٢٧٨.....................................وجعلوا له من عباده جزءا إن اإلنسان لكفور مبني
 ٢٦٦٨...............................................................ومجع الشمس والقمر

 ٢٦٢٦.......................................................................ومجع فأوعى
 ٢٦٩٤......................................................................وجنات ألفافا
 ١٨١٠.....................................................................وجنات وعيون

 ١٨٠٤...............................................................وجنود إبليس أمجعون
 ٢٧٤٤................................................................وجوه يومئذ خاشعة
 ٢٧١١.................................................................فرةوجوه يومئذ مس

 ٢٦٧١, ٦٨٣.........................................................وجوه يومئذ ناضرة
 ٢٧٤٥.................................................................وجوه يومئذ ناعمة

 ٢٧٥٣, ٢٣٤٧...................وجيء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى
 ٦٦٨, ٦٦٧.......وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هداين وال أخاف ما تشركون

 ٢٧١٠.......................................................................وحدائق غلبا
 ١٦٠٥ ,٧٣٩, ٦٨٨..........................وحرام على قرية أهلكناها أهنم ال يرجعون

 ١٨٧٣..................وحرمنا عليه املراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه
 ١٣٦٠, ٥٨٨.........وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا مث تاب اهللا عليهم مث عموا وصموا

 ١٨٣٤..........................وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري فهم يوزعون
 ٢٧٨٣..............................................................وحصل ما يف الصدور

 ٢١٠٦........................................................وحفظا من كل شيطان مارد
 ١٥٧٩, ١٢٦٨...........................................وحفظناها من كل شيطان رجيم

 ٢٦١٥............................................ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠١٩ 

 ٢٤٤٨......................................................ومحلناه على ذات ألواح ودسر
 ١٤٧٦....................................................وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا

 ٢٤٨٣.........................................................................وحور عني
 ٢٠٥٧, ٢٠٥٦..........وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إهنم كانوا

 ٢١٥٧..................ال حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنهوخذ بيدك ضغثا فاضرب به و
 ٢٦٦٨.....................................................................وخسف القمر

 ٢٤٦٣.......................................................وخلق اجلان من مارج من نار
 ٢٣١٦..............وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق ولتجزى كل نفس مبا كسبت وهم ال

 ٢٠٩١......................................................وخلقنا هلم من مثله ما يركبون
 ٢٧٤٨, ٢٦٩٣........................................................وخلقناكم أزواجا

 ٩٩, ٩٨...........عد إميانكم كفارا حسدا منود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من ب
 ٢٠١٤....................................................وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا

 ٢٦٨٠............................................ودانية عليهم ظالهلا وذللت قطوفها تذليال
 ١٥٩٤............وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم
 ٣١٦............ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون

 ٢٠٧٣, ١٨٧٥, ١٨٧٤ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا
 ١٤٣١.............................ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا

, ١١٥٦, ١١٥٥...ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها إين أراين أعصر مخرا وقال اآلخر
١١٥٧ 

 ٢٦٠١, ٢٤٩٥, ٤٧٣............................................ودوا لو تدهن فيدهنون
 ٤٧٤, ٤٧٣, ٤٧٢.......ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فال تتخذوا منهم أولياء
 ٢١٣١, ١٦٠١, ١٦٠٠.وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات
 ٦٦٢, ٦٦١...............وذر الذين اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرهتم احلياة الدنيا وذكر به



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٢٠ 

 ٢٦٥٠............................................ومهلهم قليالوذرين واملكذبني أويل النعمة 
 ٦٩٦.......................وذروا ظاهر اإلمث وباطنه إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا

 ٢٧٤٢...............................................................وذكر اسم ربه فصلى
 ٢٤١٣.....................................................وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني

 ٢٢٣٥.......................وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين
 ٢١٠٠.............................................وذللناها هلم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون

 ١٤٤١, ١٣٩٩.......رمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ومل جيدوا عنها مصرفاورأى اجمل
 ٢٨٠٠.............................................ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

, ١١٤٥.......وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك قال
١١٤٦ 

 ١٤١٢.....................وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض لن
 ١٣٧٥.......... مبن يف السماوات واألرض ولقد فضلنا بعض النبيني على بعضوربك أعلم

 ١٤٤٤...................وربك الغفور ذو الرمحة لو يؤاخذهم مبا كسبوا لعجل هلم العذاب بل
 ٧٠٦, ٧٠٥, ٥٠٥وربك الغين ذو الرمحة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما

 ٢٦٥٥........................................................................وربك فكرب
 ١٨٩٩........................اخلرية سبحان اهللا وتعاىلوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم 
 ١٩٠٠............................................وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون

 ١٩٩٩, ١٩٩٨................ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني
 ٥٢٤...........ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى

, ٣٠٥, ٣٠٤, ٣٠٣......ربكم أين أخلق لكمورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من 
١٦٦٦, ١١٥٨, ٣٠٦ 

, ١١٩٦, ١١٩٥.......ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي
١١٩٧ 
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٣٠٢١ 

 ٥١٧..........................ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا هلم ادخلوا الباب سجدا وقلنا
 ٢٧٦٧, ٢٤٣٢........................................................ورفعنا لك ذكرك
 ١٤٩٥..................................................................ورفعناه مكانا عليا
 ٢٢٨٥..................ل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا واآلخرة عند ربك للمتقنيوزخرفا وإن ك
 ٢٧٤٥......................................................................وزرايب مبثوثة

 ٢٤٨٤, ١٨١٢................................................وزروع وخنل طلعها هضيم
 ١٦٠٣............................وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني

 ٦٧٠......................................وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كل من الصاحلني
 ١٨١٦..........................................................وزنوا بالقسطاس املستقيم

 ٢٧١٠.......................................................................وزيتونا وخنال
 ٣٥٤, ٣٥٣....وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني

 ٢٠١٢..............................................................وسبحوه بكرة وأصيال
 ١٢٥٢........................وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار

 ١٢٩٧.................وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن
 ٢٣١٣................يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آلياتوسخر لكم ما يف السماوات وما 

, ١٢٥٨...وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا هبم وضربنا
١٢٥٩ 

 ٢١٣٨, ١٨٥٣......................................................وسالم على املرسلني
 ١٤٧٦......................................وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا
 ٢٠٨١........................................وسواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون

 ٢٧٦٣...................................................................تقىوسيجنبها األ
 ٢٦٩٤........................................................وسريت اجلبال فكانت سرابا
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٣٠٢٢ 

, ٢١٩٥, ٢٠٨٠......وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت أبواهبا وقال
٢١٩٦ 

 ٢٧٣٢...................................................................وشاهد ومشهود
, ١٦٦٨, ١٦٦٧, ١٦٢٨......وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني

٢٧٦٩, ٢٣٣٧ 
 ٢١٤٧..........................................وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب

 ١١٤٣, ١١٤٢, ١٧٧............وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
 ٢٦٢٥....................................................................وصاحبته وأخيه
 ٢٧١١.....................................................................وصاحبته وبنيه
 ٢٧٦١....................................................................وصدق باحلسىن

 ١٨٤٦, ١١٥١............وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا إهنا كانت من قوم كافرين
 ١٣٢٤...........هوضرب اهللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كل على موال

 ١٣٤٢.................وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل
 ٢٥٩٠, ٢٥٨٩..........وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن يل عندك

 ٢٦٦٧, ٢١٠١, ١٢٩٤.....وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم
 ٢٢٤٥, ١٢١٥..............هلم من حميصوضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما 

 ٢٦٥٠.........................................................وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
 ٢٤٨٤......................................................................وطلح منضود
 ٢٧٦٩, ١٦٦٨.............................................................وطور سينني
 ٢٤٨٤, ١٧٦٩..............................................................وظل ممدود

 ٢٤٨٦....................................................................وظل من حيموم
 ٥٩.........................وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات

 ٢٦٧٣.....................................................................وظن أنه الفراق
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٣٠٢٣ 

 ٢٣٨٨.........................................................وعاد وفرعون وإخوان لوط
 ١٧٦٧, ١٧٦٦....................وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك كثرياوعادا ومثود 

 ١٩٢٣....................وعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم وزين هلم الشيطان أعماهلم
, ١٢٢١, ٨٥٥, ٥٧٦....وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون

١٩٦٤, ١٧٧٨, ١٧٧٧, ١٤٩١ 
 ٢١٤١.......................حر كذابوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سا

 ١٧٤٢, ١٧٤١..........وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض
 ٥٤٦............................وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجر عظيم

 ٢٣٢٨, ١٨٦٥, ٩٦٨......وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين
 ٩٦٥......................الكفار نار جهنم خالدين فيها هيوعد اهللا املنافقني واملنافقات و

 ١٩٣٨...............................وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون
 ٢٣٦٥, ٢٣٦٤...وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم

 ١٤٦٤................................................وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
, ١٤٣٧....... بل زعمتم ألنوعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

١٤٣٨ 
 ١٢٩٩.......................................................وعالمات وبالنجم هم يهتدون

 ٤٢........................وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمساء
 ١٥٩٦, ٥٩٨.............وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

 ١٠٠٢, ١٠٠١وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت
, ٧١٦, ٥٢٢, ٥٢١....وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم

١٣٤٤, ٧١٧ 
 ١٣٤٤.................وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن

 ٢٧٦٢, ١٢٩٦............وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هلداكم أمجعني
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٣٠٢٤ 

 ١٦٦٩.........................................................وعليها وعلى الفلك حتملون
 ٢٧١٠.......................................................................وعنبا وقضبا

 ١٥٥٣..................................وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلما
, ١٧٤٧, ٦٥٥, ٦٥٤.......وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما

١٩٠٢ 
 ٢١٥٨.....................................................وعندهم قاصرات الطرف أتراب
 ٢١١٥.......................................................وعندهم قاصرات الطرف عني

 ٢٦٠٥............................................................وغدوا على حرد قادرين
 ٢٤٨٥......................................................................وفاكهة كثرية

 ٢٤٨٣................................................................اكهة مما يتخريونوف
 ٢٧١٠........................................................................وفاكهة وأبا

 ٢٦٩٤........................................................وفتحت السماء فكانت أبوابا
 ٢٤٤٨.....................................وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر

 ٢١٢٦.................................................................وفديناه بذبح عظيم
 ٢٤٨٥......................................................................وفرش مرفوعة

 ٢٧٥٠................................................................وفرعون ذي األوتاد
 ٢٦٢٥..................................................................وفصيلته اليت تؤويه

 ١٧٨٩..........................................وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين
 ٢٦٩٠.................................................................اكه مما يشتهونوفو

 ٢٤٠٣.....................................................ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم
 ٢٤٠٤...........................................................ويف أنفسكم أفال تبصرون
 ٢٤٠٨, ٢٤٠٤................................................ويف األرض آيات للموقنني
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٣٠٢٥ 

, ١٢٠٧..ويف األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان
١٢٠٨ 

 ٢٤٠٤.....................................................ويف السماء رزقكم وما توعدون
 ٢٤٠٩..................................................حىت حنيويف مثود إذ قيل هلم متتعوا 

 ٢٣١١......................................ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون
 ٢٤٠٩................................................ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

 ٢٤٠٨........................................ويف موسى إذ أرسلناه إىل فرعون بسلطان مبني
 ١٦٣, ١٦٢........................وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب

 ٢٢٢........................................... مسيع عليموقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا
 ٨٨٧.........................وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن

 ١٦٤, ١٦٣...............وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا فإن انتهوا فال عدوان
 ١٩٢٤.............وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكربوا يف األرض

 ٧٤٤.......................................................وقامسهما إين لكما ملن الناصحني
 ١٩١٩, ١٩١٨, ١٣٣.........وقال إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا

 ٢١٢٣.....................................................وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين
 ١٠٨٧...................وقال اركبوا فيها بسم اهللا جمراها ومرساها إن ريب لغفور رحيم

 ٢٧٨٠.................................................................وقال اإلنسان ما هلا
 ٢٢٠٩.............................وقال الذي آمن ياقوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب

 ٢٢١٢.....................................وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد
 ١١٤٤, ١١٤٣.......وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
 ١١٦٣, ١١٦٢.....وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوين

 ١٣٠٦.....................ن والوقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حن
 ١٩٥٧, ١٩٥٦................وقال الذين أوتوا العلم واإلميان لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٢٦ 

 ١٩٠٥.....................وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا
 ١٣٨, ١٣٧................وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربءوا منا كذلك

 ٢٠٤٨, ٢٠٤٧.......ربوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرونناوقال الذين استضعفوا للذين استك
 ٢٢١٦.................وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب

 ١٨٥٧.................................وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا ملخرجون
 ١٧٥٢................وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون

 ٢٢٣٧......................فروا ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن واإلنس جنعلهماوقال الذين ك
 ٢٠٣١....................وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب
 ٢٢٣٦......................وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون

 ١٢٤٢................وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا
 ١٩١٤.....................وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما
 ٢٣٢٦, ٢٣٢٥.............وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما سبقونا إليه وإذ مل

 ٢٠٤٧, ٢٠٤٦..........وقال الذين كفروا لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي بني يديه ولو ترى
 ١٧٦٥, ١٧٦٤, ٦٩٢..آن مجلة واحدة كذلك لنثبت بهوقال الذين كفروا لوال نزل عليه القر

 ٢٠٣٢...............وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم
, ١٧٦٠, ١٧٥٩, ٣٥٠......وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا

٢٢٠٠ 
 ٩٣٦, ١٠٤.............قالوقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية كذلك 

 ١٧٦٤...............................وقال الرسول يارب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا
, ١٢٤٧, ٦٢٠....وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم

١٢٤٨ 
 ١٣١٢.........................وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون

 ٧٨٥......................بعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرونوقال املأل الذين كفروا من قومه لئن ات



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٢٧ 

 ٨٠٠..................وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك
 ١٦٧٢........................وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم

 ١١٦٢, ٨٢١......وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت
 ١١٦٧...............ه أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لديناوقال امللك ائتوين ب

 ١١٦٥, ١١٦٤........وقال امللك ائتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك فاسأله
, ٤٩٥, ١٥٧......وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون

٢٢٢٠, ٢٢١٩ 
 ٢٢٠٨.................ال أن يقول ريبوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتلون رج

 ١٠٥٢.................................................وقال فرعون ائتوين بكل ساحر عليم
 ٢٢٠٧................وقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل دينكم أو
 ١٨٨٧..................وقال فرعون ياأيها املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل ياهامان

 ٢٢١٢.................................وقال فرعون ياهامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب
 ٢٣٩١........................................................ينه هذا ما لدي عتيدوقال قر

 ١١٧١...................وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا
 ١١٦١...............وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرين عند ربك فأنساه الشيطان ذكر
 ٢٩١, ٢٢٧, ٢٢٦...وقال هلم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم

 ٢٢٥.......................اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أىن يكون لهوقال هلم نبيهم إن 
 ١٢٤٠..............وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا فإن اهللا لغين محيد
 ٢٢٠٧................وقال موسى إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب
 ١٢٤٣, ١٠٥٦, ١٠٥٥وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدنيا

 ١٨٨٦...............وقال موسى ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار
 ٧٩٢....................................وقال موسى يافرعون إين رسول من رب العاملني

 ١٠٥٤....................وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٢٨ 

 ١١٥١...................هاوقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغف
 ٢٦٣٥, ١٢٤٣, ١٠٨٤...........وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا

 ١١٧٦, ١١٧٥...........وقال يابين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما
 ٧٥٧, ٧٥٦..........وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب مبا

 ٩٣٦, ٩٣٥..................ى املسيح ابن اهللا ذلكوقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصار
 ١٠١, ١٠٠......وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على

 ٥٥٢, ٥٥١, ٨٨, ٧٧....وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم
 ٥٨٤, ٥٨٣ ,٥٨٢...........وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه

 ١٨٧١................وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه
 ٥٨١, ٣١٩, ٣١٧.....وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه

 ١٨٧٢.............................وقالت ألخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون
 ١٩٧٥, ١٩٧٤............ل هم بلقاء رهبموقالوا أئذا ضللنا يف األرض أئنا لفي خلق جديد ب

 ١٣٧٣.................................وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ملبعوثون خلقا جديدا
 ٢٢٩٣, ٢٢٩٢.........وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون

 ١٧٥٣, ٢٥٧......................وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال
 ٢٠٥٦......................................... من مكان بعيدوقالوا آمنا به وأىن هلم التناوش

 ١٨٩٥, ١٣٤٢...وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا أومل منكن هلم حرما آمنا
 ٢١٠٨.........................................................وقالوا إن هذا إال سحر مبني

 ٦٣٧..........................................وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني
 ٢٢٥٠, ١٥٠٩...................................................وقالوا اختذ الرمحن ولدا

 ٢٤٠٥, ٢٢٧٩, ١٥٧٥..................ونوقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرم
 ٢٢٥٠, ١٠٣.............وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السماوات واألرض كل له

 ٢٠٧٢, ٢٠٧٠, ٢٠٣٠........وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٢٩ 

 ٢١٩٦, ٢٠٣٠, ١٦١٠وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة
 ٢٠٢٦................................... إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيلوقالوا ربنا

 ٢١٤٥............................................وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب
 ٨٤.....................................وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون

 ٢٢٢٨, ٢٢٢٧..................وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا
 ١١٤........................وا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وماوقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتد

 ٢٦٣٤...............وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا
 ٢٢٣٤.........................وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل

 ٤٩٨, ٨٨, ٧٨....................وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة قل أختذمت عند اهللا عهدا
 ١٣٩٦................................ نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاوقالوا لن

, ١٠٠, ٩٩, ٨٨, ٧٧.....وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل
٤٩٨, ٤٤٦ 

 ٢٢٨٠, ٧١٩..............وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علم إن هم إال
 ٢٥٩٤................................وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري

 ١٩٣٠, ١٩٢٩...............وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا
 ٦٢٥......................وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون
 ٦٤٢.......................وقالوا لوال نزل عليه آية من ربه قل إن اهللا قادر على أن يرتل آية

 ١٤٤٣.........................تني عظيموقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القري
 ١٥٦٣, ١٥٦٢.........وقالوا لوال يأتينا بآية من ربه أومل تأهتم بينة ما يف الصحف األوىل
 ٧١٥, ٧١٠............وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا

 ٢١٦١....................................وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعدهم من األشرار
 ٢٣١٧......................... وما يهلكنا إال الدهروقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا

 ١٧٥٤, ١٧٥٣, ١٥٦٨...وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق لوال أنزل



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٠ 

 ٨٠٣..............................وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني
 ٢٠٤٨........................................وقالوا حنن أكثر أمواال وأوالدا وما حنن مبعذبني

 ٧١٤, ٧١٠, ٧٠٩.....إال من نشاء بزعمهم وأنعاموقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها 
 ٢٦٠٠, ١٢٦٥...............................وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون

 ٢٢٩٠, ٢٢٨٩.................وقالوا ياأيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون
 ٢١٠٩.........................................................وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين

 ٢٦٣٤...........................................وقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال ضالال
 ٢٧٥٩...............................................................من دساهاوقد خاب 

 ٢٦٣٢, ٢١٦٩.......................................................وقد خلقكم أطوارا
 ٢٠٥٦................................وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد

 ١٢٣٥............وقد مكر الذين من قبلهم فلله املكر مجيعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم
 ١٢٥٩.......وقد مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال

 ٥١٠, ٥٠٩..............اب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأوقد نزل عليكم يف الكت
 ١٧٦١, ١٣٧................................وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

 ١٤٠٤, ١٥٥.......................وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه ترتيال
 ٢٠٠٤, ٢٠٠٣.........وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني

, ١٣٦٠, ١٣٥١, ٢٧٠.....ك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكوقضى رب
١٣٦٧ 

 ١٣٥١, ١٣٥٠...........وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن
 ١٢٨٢, ١٢٨١......................وقضينا إليه ذلك األمر أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني

 ٨٢٩, ٨٢٨.............سى إذ استسقاه قومهوقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا أمما وأوحينا إىل مو
 ٨٣٤, ٨٣٣....وقطعناهم يف األرض أمما منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك وبلوناهم باحلسنات

 ٢١١٠..............................................................وقفوهم إهنم مسئولون



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣١ 

 ٥٧٠.........................وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه من التوراة
 ١٢٨٨..............................................................وقل إين أنا النذير املبني

 ٩٨٩..................... ورسوله واملؤمنون وستردون إىل عاملوقل اعملوا فسريى اهللا عملكم
, ١٤٢٧, ١٤٢٦وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني

٢٤٧٠ 
 ١٤٠٦, ٦٢١..............وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل
 ١٨٦٧......................وقل احلمد هللا سرييكم آياته فتعرفوهنا وما ربك بغافل عما تعملون

 ١٣٩٢....................................وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا

.............................................................١٣٩٢, ١٣٩١, ١٠٨٧ 
 ١٦٩٢..............................................وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني

 ١٦٧١, ١٠٨٧.........................وقل رب أنزلين مرتال مباركا وأنت خري املرتلني
 ١٦٩٩............................................ الرامحنيوقل رب اغفر وارحم وأنت خري

 ١٣٧٥, ١٣٧٤.......وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان يرتغ بينهم إن الشيطان
 ١١٢٩.................................وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون

, ١٧١٨, ١٧١٧وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن
١٧٢٠, ١٧١٩ 

 ١٤٠٣...................اسكنوا األرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئناوقلنا من بعده لبين إسرائيل 
 ٤٦, ٤٥...........وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال

 ٢٤٨١..................................................................وقليل من اآلخرين
 ٢٢٠١...............وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز العظيم

 ٥١٩, ٥١٨...................قتلوه وماوقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما 
 ١٦٤٣.............................................................وقوم إبراهيم وقوم لوط



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٢ 

 ١٧٦٦..............وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا
 ٢٤١٠............................................وقوم نوح من قبل إهنم كانوا قوما فاسقني

 ٢٤٤٢........................................وقوم نوح من قبل إهنم كانوا هم أظلم وأطغى
 ٢٢٣٦, ٢٢٣٥............ق عليهموقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم وح

 ١٨٩٨.................وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا هلم ورأوا العذاب لو أهنم
 ٢٣٢٠......................وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما

 ١٣٠٤.............وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خريا للذين أحسنوا يف هذه
 ١٧٩٤........................................................وقيل للناس هل أنتم جمتمعون

 ١٨٠٣........................................................يل هلم أين ما كنتم تعبدونوق
 ٢٦٧٢......................................................................وقيل من راق

 ١٠٨٩..............وقيل ياأرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر واستوت
 ٢٢٩٩.................................................وقيله يارب إن هؤالء قوم ال يؤمنون

 ٢٦٩٧.......................................................................وكأسا دهاقا
 ١١٩٩..................وكأين من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون

 ١٩٣٣.................... حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكم وهو السميع العليموكأين من دابة ال
 ١٦٤٦.............................وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة مث أخذهتا وإيل املصري

 ٢٥٨٠............وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها
 ٢٣٤٥..............وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال ناصر

 ٣٦١, ٣٦٠................وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل
 ١٨٤٩..........................وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف األرض وال يصلحون

 ١٤٣٠.....................وكان له مثر فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا
 ١٥٦٢, ١٥٦٠, ١٤٩٤.............وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا

 ٢٤٨٧...................................................وكانوا يصرون على احلنث العظيم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٣ 

 ٢٤٨٧................................وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون
 ١٢٨٥.................................................وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني

 ٢٤١٦....................................................................وكتاب مسطور
 ٥٧٠, ٥٦٩, ٥٦٨.....وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف

 ٨١٤, ٨١٣........ح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء فخذها بقوةوكتبنا له يف األلوا
 ٢٠٥٣, ٢٠٥٢.....وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف

 ٢٧٦٢....................................................................وكذب باحلسىن
 ٦٥٩.....................................وكذب به قومك وهو احلق قل لست عليكم بوكيل

 ٢٦٩٦................................................................وكذبوا بآياتنا كذابا
 ٢٤٤٥.............................................وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

 ٢٧٣٤, ١١١٨............وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد
 ١٤١٩, ١٤١٨.......وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها
 ١٩٢٨.....................وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن

 ١٦٢٢...................................ريدوكذلك أنزلناه آيات بينات وأن اهللا يهدي من ي
 ١٢٣١.................وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم
 ١٥٥٤, ١٥٥٣.........وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو

, ٢٢٧٣, ٢٢٧٢...وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان
٢٥٢٧ 

 ٢٢٥١, ٢٢٥٠............ا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذروكذلك أوحينا إليك قرآن
 ١٤١٨, ١٤١٧, ١٤١٦...وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا
 ٦٩٨.......................وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها وما ميكرون

 ٦٩١, ٦٩٠.......بعضوكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل 
 ١٧٦٤....................وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني وكفى بربك هاديا ونصريا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٤ 

, ١٢٠, ١١٩وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
٢٢٧٣, ٥٩٤, ١٢١ 

 ٢٢٠٠........................وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار
 ٧٠٩, ٧٠٨............ل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسواوكذلك زين لكثري من املشركني قت

 ٦٥١, ٦٥٠............وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليس
 ٢٢٨١.................وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا

 ١١٦٨...........وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من
 ١٥٥٩..........وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى

 ٦٦٦, ٦٦٥............وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني
 ٦٨٦, ٦٨٥...............وكذلك نصرف اآليات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون

 ٦٥٢..........................................وكذلك نفصل اآليات ولتستبني سبيل اجملرمني
 ٨٣٩................................................ات ولعلهم يرجعونوكذلك نفصل اآلي

 ٧٠٣.....................................وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون
 ١١٣٤, ١١٣٣...وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

, ١٧٨٦, ١٣٥٦, ١٣٥٥.وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
٢٤١٦ 

 ٢٦٩٦...........................................................وكل شيء أحصيناه كتابا
 ٢٤٥٨...........................................................وكل شيء فعلوه يف الزبر
 ٢٤٥٩...........................................................وكل صغري وكبري مستطر

 ١٧٦٧...............................................وكال ضربنا له األمثال وكال تربنا تتبريا
 ١١٢٩, ١١٢٨.....وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك يف هذه احلق

 ١٨٦٤, ١٥١١...............................................وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
 ٥٩٥..........................اهللا الذي أنتم به مؤمنونوكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واتقوا 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٥ 

 ٢٢٧٦.......................................................وكم أرسلنا من نيب يف األولني
 ١٥١٢..................وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا

 ١٥٠٤......................................وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
 ٢٣٩٦.....................وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا يف البالد هل

 ١٣٥٧... القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصرياوكم أهلكنا من
 ١٨٩٦..............وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم

 ١٥٧٠.......................وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوما آخرين
 ٧٣٥, ٧٣٤.........................وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون

 ٢٤٣٥................. يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذنوكم من ملك
 ٢٦٦٣...........................................................وكنا خنوض مع اخلائضني
 ٢٦٦٣.............................................................وكنا نكذب بيوم الدين
 ٢٤٧٩.................................................................وكنتم أزواجا ثالثة
 ١٧٩٧, ١٧٩٦.......................................................وكنوز ومقام كرمي
 ٢٦٩٦.....................................................................وكواعب أترابا

 ٦٦٨....................وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل يرتل به
 ٤١٤..................خذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاوكيف تأ

 ١٤٤٩.............................................وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا
 ٣٣٦...................وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم
 ٥٦٦..................وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا مث يتولون من بعد ذلك

 ١١٦٩.......................................كانوا يتقونوألجر اآلخرة خري للذين آمنوا و
 ٤٩٧, ٤٩٦..............وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين
 ١٢٣, ١٢٢.............ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع
 ١٠٧١...................ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة ليقولن ما حيبسه أال يوم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٦ 

 ١٠٧١........................ رمحة مث نزعناها منه إنه ليئوس كفورولئن أذقنا اإلنسان منا
 ٢٢٤٦................ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا يل وما أظن الساعة
 ١٠٧١..................ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عين إنه لفرح

 ١٩٥٥, ١٩٥٤.......................ولئن أرسلنا رحيا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون
 ٤٥٩, ٤٥٨...........ضل من اهللا ليقولن كأن مل تكن بينكم وبينه مودة ياليتينولئن أصابكم ف

 ١٦٧٢...........................................ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون
 ٩٦٣.......................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله
 ٢١٨٣.....................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما

 ١٩٦٧...................لق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بلولئن سألتهم من خ
 ٢٢٧٦..................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم

 ١٩٣٣............ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا
 ٢٤١٣, ٢٢٩٩............................ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكون

 ١٩٣٤..................... من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتاولئن سألتهم
 ١٣٩٥......................ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك مث ال جتد لك به علينا وكيال
 ٣٧٠......................ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون

 ٣٧٠....................................................ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون
 ١٥٨٥, ١٥٨٤.............. ربك ليقولن ياويلنا إنا كنا ظاملنيولئن مستهم نفحة من عذاب

 ٢٦٦٦............................................................وال أقسم بالنفس اللوامة
 ١٠٨٣, ١٠٨٢...........وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك

 ٢٧٩٩...............................................................وال أنا عابد ما عبدمت
 ٢٧٩٩............................................................وال أنتم عابدون ما أعبد
 ٢٠٦٧................................................................وال الظل وال احلرور
 ٢٠٦٦..............................................................وال الظلمات وال النور



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٧ 

 ٢٦٢٠....................................................ال بقول كاهن قليال ما تذكرونو
 ٤٠٠, ٣٩٩................وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها
 ١٦١, ١٦٠...................وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا

 ٦٩٧, ٦٩٦............وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون
 ٣١٩, ٣١٨, ٣١٧.........ال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم قل إن اهلدى هدى اهللا أن يؤتى أحدو

 ١٨١٦...........................وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين
 ١٣٣٤..............وال تتخذوا أميانكم دخال بينكم فتزل قدم بعد ثبوهتا وتذوقوا السوء

 ٤٢٨, ٤٢٧..........اكتسبواوال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما 
 ٤٨٩.......................وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن اهللا ال حيب من كان خوانا
 ١٩٢٧......................وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم

 ٢٠٨٠, ١٣٦٤, ١٣٦٣.وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما
 ١٩٩........................م أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناسوال جتعلوا اهللا عرضة ألميانك

 ٢٤١٢......................................وال جتعلوا مع اهللا إهلا آخر إين لكم منه نذير مبني
 ٢٧٥٢.....................................................وال حتاضون على طعام املسكني

 ١٨٥٨..........................................وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون
, ٣٧٧, ٣٧٦, ١٢٩......وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون

١٦٥٠, ٨٧٥ 
 ١٢٥٧.....................وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص

 ١٨٠٢...............................................................وال ختزين يوم يبعثون
 ١٩٠٩.....................وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له

 ١٠٦٥...............وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذا من
 ١١٢٤.............. ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون اهللا منوال تركنوا إىل الذين

 ٢٠٦٦..................وال تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٨ 

 ٦٨٧, ٦٨٦............وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم كذلك
 ٢٢٣٩....................وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك
 ١٣٣٥........................وال تشتروا بعهد اهللا مثنا قليال إمنا عند اهللا هو خري لكم إن كنتم

 ١٩٦٤..............وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحا إن اهللا ال حيب كل خمتال
 ٩٧٧, ٩٧٦.........وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا

 ٦٥٠, ٦٤٩..............ريدون وجهه ما عليكوال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي ي
 ٢٠١٤....................وال تطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم وتوكل على اهللا وكفى باهللا

 ٢٦٠٢..........................................................وال تطع كل حالف مهني
 ١٨١٢..........................................................وال تطيعوا أمر املسرفني

 ٩٧٧.........................وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف الدنيا
 ٧٦٨, ٧٦٧............دعوه خوفا وطمعا إن رمحة اهللاوال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وا

 ١٣٦٤, ٤٢٦, ٢٦٦وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان
 ١٣٦٨, ١٣٦٥..........وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا

 ١٣٦٤...........................................وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال
 ١٣٦٦, ٧٢٣, ٧٢٢.........تيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفواوال تقربوا مال الي

 ٧٨٣, ٧٨٢, ٣٤٠وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبغوهنا
 ١٣٦٧, ١٣٦٦.......وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان

 ٢٣٧٠, ١٤٢٠........................................وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا
 ١٣٤٣................ تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا علىوال

 ١٢٩.......................وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون
 ١٠٦٠.....................وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسرين

 ١٣٣٤, ١٣٣٣.....وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم
 ٣٣٨....................وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٣٩ 

 ٨٩٧....................وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن
 ٨٧٣.........................................وال تكونوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون

 ٢٥٣٩.....................وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
 ٥٠...........................................وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون

 ١٥٦١...................وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا
 ١٨١٣.....................................وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم

 ١٣٦٧...................وال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال
 ٢٦٥٦, ١٩٥٠..........................................................وال متنن تستكثر

 ٢٠٤٤, ٢٠٤٣...........وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا
 ١٩٧, ١٩٦.....وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم

 ٤١٧, ٤١٥, ٤١٤....وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة
 ٤٨٧, ٣٥٧.................ن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملونوال هتنوا يف ابتغاء القوم إ

 ٢٢٧٥, ١٧٢٤, ١١٩٥, ٣٥٧.............وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني
 ٢١٥, ٢١٤..........وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم

 ١٨٠٥....................................................................وال صديق محيم
 ٢٦١٩.............................................................وال طعام إال من غسلني

 ٩٨٠...............ا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولواوال على الذين إذ
 ١٦٨١, ١٦٨٠.........وال نكلف نفسا إال وسعها ولدينا كتاب ينطق باحلق وهم ال يظلمون
 ١٧١١......................وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني

 ١٧٦٥......................................وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا
 ٢٦٨٩, ١٨٦٣, ١٣٣............................................ فيعتذرونوال يؤذن هلم

 ٣٢٥............................وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا أيأمركم بالكفر
 ٢٥٦٠..................................وال يتمنونه أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤٠ 

 ٣٨٠, ٣٧٩................وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر إهنم لن يضروا اهللا شيئا يريد
 ١٠٤٦..................................هو السميع العليموال حيزنك قوهلم إن العزة هللا مجيعا 

 ٣٨١, ٣٨٠...................وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا منلي هلم
 ٩٠٣..........................................وال حيسنب الذين كفروا سبقوا إهنم ال يعجزون

 ٣٨٣, ٣٨٢..................وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل
 ٢٧٩٦, ٢٦١٩..............................................وال حيض على طعام املسكني

 ٢٧٦٠...................................................................قباهاوال خياف ع
 ١٦٤٨....................وال يزال الذين كفروا يف مرية منه حىت تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم

 ٢٦٢٤...............................................................وال يسأل محيم محيما
 ٢٦٠٤........................................................................وال يستثنون

 ٨٥١........................................وال يستطيعون هلم نصرا وال أنفسهم ينصرون
 ١٩٠٩................وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل ربك وال تكونن

 ٢٢٩٤.............................................إنه لكم عدو مبنيوال يصدنكم الشيطان 
 ٢٢٩٩, ٢٢٩٨.....وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
 ١٠٨٣...............وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم
 ١٠٠٤...................وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية وال يقطعون واديا إال كتب هلم

 ٢٧٥٣.................................................................وال يوثق وثاقه أحد
 ١٤٢٣, ١٤٢٢............................ولبثوا يف كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا

 ٢٢٨٤..................................................ولبيوهتم أبوابا وسررا عليها يتكئون
 ٩٠, ٨٩............ولتجدهنم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر

 ٦٩٢, ٦٩١.................ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما
 ٢١٦٥...............................................................حنيولتعلمن نبأه بعد 

 ٣٣٨...................ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر
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٣٠٤١ 

 ٢٤٨٣...............................................................وحلم طري مما يشتهون
 ٢١٣٣..............................................................ولد اهللا وإهنم لكاذبون

 ٢٦٥٦......................................................................ولربك فاصرب
 ٢٧٥٦.....................................................................ولسانا وشفتني

 ١٥٩٧, ١٥٩٦.........ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها وكنا
 ٢٠٣٦, ٢٠٣٥........ غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومنولسليمان الريح
 ٢٧٦٣.....................................................................ولسوف يرضى

 ٢٧٦٤, ١٥٦٠.............................................ولسوف يعطيك ربك فترضى
 ١٧٦٨, ١٧٦٧..............ولقد أتوا على القرية اليت أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروهنا

 ١٥٨٧.......................................ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني
 ٢٣١٤...................تاب واحلكم والنبوة ورزقناهم من الطيباتولقد آتينا بين إسرائيل الك

 ٢٣٩٤, ٢٠٣٤, ١٣٦٢.ولقد آتينا داود منا فضال ياجبال أويب معه والطري وألنا له احلديد
 ١٨٣٣................ولقد آتينا داود وسليمان علما وقاال احلمد هللا الذي فضلنا على كثري

 ١٩٦١.....................ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه
 ٢٢٤٤, ١١٢٢.....ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي
 ١٩٨٠.................ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن يف مرية من لقائه وجعلناه هدى لبين

 ١٦٧٦..............................................ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
 ١٨٨٨.................ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األوىل بصائر للناس

 ١٧٦٦...............................ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
 ٨٤, ٨٣....................ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن

 ٢٢١٧...................................ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب
 ١٤٠٢, ١٤٠١........ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال

 ١٥٨٦, ١٥٨٥..................ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقني
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٣٠٤٢ 

 ١٢٨٦, ١١.....................................ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم
 ٥٤٧.........................ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وقال
 ٨٠٢.......................ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

 ١٦٨٦.............................. بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعونولقد أخذناهم
 ١٧٨٤, ٦٤٥......ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون

 ١٨٤٧.......................ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلا أن اعبدوا اهللا فإذا هم فريقان
 ٢٢٢٤..............ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص
 ١٢٣١.................ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية وما كان لرسول

 ٢١١٩...........................................................ولقد أرسلنا فيهم منذرين
 ١٩٥٣......................ولقد أرسلنا من قبلك رسال إىل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا

 ١٢٦٦............................................ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني
 ٢٢٨٩.................ول رب العاملنيولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه فقال إين رس

 ١٢٣٨, ١٠٦٣...ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور وذكرهم
 ١١١٧...........................................ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني

 ١٠٧٩...................................ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني
 ١٦٦٩...............ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله
 ١٩١٥, ١٠٨٠.....ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم

 ٢٥١٢...................ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم
 ١٥٣٠...............................................ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب

 ٢٠٩٧......................................ولقد أضل منكم جبال كثريا أفلم تكونوا تعقلون
 ٢٤٥٤..................................................ماروا بالنذرولقد أنذرهم بطشتنا فت

 ٩١..................................ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر هبا إال الفاسقون
 ١٧٢٥................ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثال من الذين خلوا من قبلكم وموعظة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤٣ 

 ٢٤٥٨................................................ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
 ١٠١٨, ١٠١٧......ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا وجاءهتم رسلهم بالبينات

 ٢٣٣٤.......................لقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا اآليات لعلهم يرجعونو
 ٢١٩٢, ١٠٦........ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
, ١٥٣٩, ٦٨٤.......ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا

١٥٤٠ 
 ٢٣٠٥.................................................ولقد اخترناهم على علم على العاملني

 ١٢٢٧..........ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا مث أخذهتم فكيف كان
 ١٥٨٢, ٦٢٦.ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

 ١٣٠٦, ٤٤٧...........ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
 ١٣٥١, ١٠٥٩.....زقناهم من الطيبات فما اختلفواولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق ور
 ١٩٢٢.................................................ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

 ٢٤٤٩.....................................................ولقد تركناها آية فهل من مدكر
 ١٦١٠, ٦٧٧, ٦٧٦...ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء

 ٧٦٣.................................ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون
 ٢٤٥٥..........................................................د جاء آل فرعون النذرولق

 ١١٠١.....................ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث
 ٨٧.......................ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون

 ٢٢١١, ٢٢١٠....ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت
 ١٣٤٣........................بوه فأخذهم العذاب وهم ظاملونولقد جاءهم رسول منهم فكذ

 ٢٤٤٦................................................ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر
 ١٢٦٨........................................ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها للناظرين

 ١٦٦٥, ١٦٦٤, ٦٧٥................................ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤٤ 

 ١٢٧٢......................................ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محإ مسنون
 ٢٣٨٩................ نفسه وحنن أقرب إليه من حبلولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به

 ٢٣٩٧....................ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من
 ١٦٦٦...............................ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اخللق غافلني

 ٧٣٩, ٧٣٨...........ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال
 ٢٤١٣, ٨٧٤, ٨٤٣, ٨٤٢جلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هباولقد ذرأنا جلهنم كثريا من ا

 ٢٧١٥...............................................................ولقد رآه باألفق املبني
 ٢٤٣٣................................................................ولقد رآه نزلة أخرى

 ٢٤٥٥............................ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر
 ٢٥٩٣, ٢٥٩٢, ٦٧٩....ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني وأعتدنا

 ٢٥٢٦, ٢١٣٧, ٦٤٠..............................تنا لعبادنا املرسلنيولقد سبقت كلم
 ٢٤٥٥...................................................ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

 ٢٠٤٢, ٧٤٣.....................ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني
 ٣٦٥, ٣٦٤, ٣٦٣.........ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم

 ١٤٤٢............إلنسان أكثر شيءولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان ا
 ١٣٦٩........................ولقد صرفنا يف هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إال نفورا

 ١٣٩٦...................ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال
 ١٧٧٢.................................ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأىب أكثر الناس إال كفورا

 ٢١٧٩..........................نولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرو
 ١٩٥٧..................ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن

 ٢١١٩........................................................ولقد ضل قبلهم أكثر األولني
 ٢٢١, ٦٨, ٦٧......ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني

 ٢٤٩٠, ٢٤٨٩....................................ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤٥ 

 ١٢٧١.................................. منكم ولقد علمنا املستأخرينولقد علمنا املستقدمني
 ١٥٥٥, ٢٤..............................ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما

 ١٩١٠...................ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني
 ٢١٥٤..................................ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب
 ٢٣٠٢......................................ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرمي

 ١٥٤٥................ولقد قال هلم هارون من قبل ياقوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن
 ١٩٩٣........................ولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار وكان عهد اهللا

 ٢١٩٦, ١٦١٠, ٥٩٤.ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون
 ١٢٨٥.................................................ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني

 ٢٥٩٦........................................قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكريول
 ٦٤١, ٦٤٠ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا

 ٢٢٢٤, ١٣٨٦, ١٣٨٥..ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات
 ٣٥٩.......................نولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرو
 ٧٣٨......................ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليال ما تشكرون
 ٢٣٣٤......................ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة

 ٢١٢٧.......................................................ولقد مننا على موسى وهارون
 ١٥٢٢..........................................................ولقد مننا عليك مرة أخرى

 ٢١١٩.......................................................ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون
 ٢٣٠٥..............................................ن العذاب املهنيولقد جنينا بين إسرائيل م

 ٣٤٩, ٣٤٨......................ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون
 ١٢٩١..............................................ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون

 ١٣٣٩, ١٣٣٨.......ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي
 ١١٤٧, ١١٤٦.....عنه السوءولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٤٦ 

 ١٨٩٢...............................................ولقد وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون
 ٢٤٥٥, ٢٤٥٤, ٢٤٥١, ٢٤٥٠.................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

 ٧٥٣...................ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون
 ١٦٣٧................ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام

 ١٠٣٧.................لكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمونو
 ٤٣٠, ٤٢٩, ٤٠٤ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون والذين عقدت أميانكم

 ٢٣٣٠............................ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهلم وهم ال يظلمون
 ٧٠٥...................................ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون

 ١٢٥...........................جهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أينما تكونوا يأت بكم اهللاولكل و
 ١٤٩.....................................ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون
 ١٢٩٤....................................ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون

 ٢٢٢٤................ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة يف صدوركم وعليها وعلى الفلك
, ٤٠٨, ٤٠٧, ٤٠٦ن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكمولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يك

٤٠٩ 
 ٢٦٧٣.................................................................ولكن كذب وتوىل

 ١٨٨٩...................ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا يف أهل مدين
 ٢٧٦٤.........................................................ولآلخرة خري لك من األوىل

 ٢٥٩٣........................................وللذين كفروا برهبم عذاب جهنم وبئس املصري
 ٢٢٠............................................وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني

 ٨٤٤, ٨٤٣, ٦٣١.....وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون
 ١٠٢..........................وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم

 ٢٣٥٩.................................وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عزيزا حكيما
 ١١٢٩..........ه وتوكل عليهوهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبد
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٣٠٤٧ 

 ١٣٢٥...................وهللا غيب السماوات واألرض وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو
 ٢٤٣٧.....................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا

 ٣٣٩...............................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض وإىل اهللا ترجع األمور
 ٤٩٩........................... شيء حميطاوهللا ما يف السماوات وما يف األرض وكان اهللا بكل

 ٥٠٤...................................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باهللا وكيال
 ٥٠٤, ٥٠٣.......وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب

 ٣٥٢......................وهللا ما يف السماوات وما يف األرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء
 ١٧٣٤.........................................وهللا ملك السماوات واألرض وإىل اهللا املصري

 ٣٨٨.................................. ملك السماوات واألرض واهللا على كل شيء قديروهللا
 ٢٣٦٢................وهللا ملك السماوات واألرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وكان اهللا
 ١٣١٢, ١٣١١.........وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة واملالئكة وهم ال

 ١٢١٥...........وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال
 ٢٦١٨..................................................................ومل أدر ما حسابيه

 ١٤٣٤..............................ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان منتصرا
 ٢٦٦٣..............................................................ومل نك نطعم املسكني
 ٢٨٠٣..............................................................ومل يكن له كفوا أحد

 ١٩٤٠...........................ومل يكن هلم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
 ١٩٢٢.................وملا أن جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ذرعا وقالوا ال ختف وال

 ٢٢٩.......................وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا
 ١١٤٤..............................وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني

 ١٨٧٤......................وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني
 ١٨٧٨............................وملا توجه تلقاء مدين قال عسى ريب أن يهديين سواء السبيل

 ١١١٦................ا جاء أمرنا جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذينومل
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٣٠٤٨ 

 ١٠٩٦..........................وملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم
 ٢٢٩٤................وملا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم باحلكمة وألبني لكم بعض الذي

 ٨١٣, ٨١٢, ٨١١, ٨١٠يك قال لنوملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إل
 ١٩٢١......................وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

 ١١٠٦..........وملا جاءت رسلنا لوطا سيء هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
 ٢٢٨٣......................................وملا جاءهم احلق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون
 ٩٢...................بذ فريق من الذين أوتواوملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم ن

 ٨٥, ٨٤..................وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون
 ١١٧٠..................وملا جهزهم جبهازهم قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم أال ترون أين أويف

 ١١٧٧...............وملا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إين أنا أخوك فال تبتئس
 ١١٧٦..........م أبوهم ما كان يغين عنهم من اهللا من شيءوملا دخلوا من حيث أمره

 ١٩٩٧.....................وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق
 ٨١٩, ٨١٨...........وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموين من بعدي

 ٨١٧..........................وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا ربنا
, ٨٢١, ٨٢٠.....ت عن موسى الغضب أخذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذينوملا سك

١٨٥٨, ١١٣٣ 
 ٢٢٩٢.......................................وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون

 ١١٧٤, ١١٧٣..وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ياأبانا ما نبغي
 ١١٩٣......................وملا فصلت العري قال أبوهم إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون

, ١٥٠٢.......وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتني
١٨٧٩, ١٨٧٨ 

 ٨٠٦......................وملا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك مبا عهد عندك لئن
 ٢٢٦٨, ٥١٤.........................وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
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٣٠٤٩ 

 ٢٤٧١, ١٢٤٣................................................وملن خاف مقام ربه جنتان
 ٢٢٦٨..............................................وغفر إن ذلك ملن عزم األموروملن صرب 

 ١٠٦, ١٠٥................ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى اهللا
 ٥٠٣, ٥٠٢...............ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل

 ٢٥٦٨...............................ولن يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها واهللا خبري مبا تعملون
 ٨٩.....................................قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملنيولن يتمنوه أبدا مبا 

 ٢٢٨٧................................ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون
 ١٣٠, ١٢٩.......ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات

 ٢٣٥٣.........................ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
 ١٩٨٠, ١٩٧٩.............. العذاب األكرب لعلهم يرجعونولنذيقنهم من العذاب األدىن دون

 ١٢٤٣.....................ولنسكننكم األرض من بعدهم ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد
 ٢٤٦٥.............................................وله اجلواري املنشآت يف البحر كاألعالم

 ١٩٤١...............................وله احلمد يف السماوات واألرض وعشيا وحني تظهرون
 ٢٣٢٠.................................وله الكربياء يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم

 ٦٢٨........................................ن يف الليل والنهار وهو السميع العليموله ما سك
 ١٣١٣, ١٣١٢............وله ما يف السماوات واألرض وله الدين واصبا أفغري اهللا تتقون

 ١٩٤٤..........................................وله من يف السماوات واألرض كل له قانتون
 ١٥٧٣..........وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال

 ٤٥٦.............................................................وهلديناهم صراطا مستقيما
 ١٧٨٨...................................................ي ذنب فأخاف أن يقتلونوهلم عل

 ٢١٠٠..............................................وهلم فيها منافع ومشارب أفال يشكرون
 ١٦٢٥...............................................................وهلم مقامع من حديد

 ٩٤٩, ٩٤٨..........ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم
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٣٠٥٠ 

 ٢٦٧٠...................................................................ولو ألقى معاذيره
 ٢٦٤١, ٧٨٨ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

 ٥٨٤........................ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم وألدخلناهم
 ١٢٢٧, ١٢٢٦...........ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى
 ١٠٤١, ١٠٤٠..........ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به وأسروا الندامة ملا

 ٢١٨٦.......................ه معه الفتدوا به منولو أن للذين ظلموا ما يف األرض مجيعا ومثل
 ١٥٦٣....................ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال
 ٤٥٦, ٤٥٥............ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه
, ١٩٦٧, ١٤٦٩.......ولو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر

١٩٦٨ 
 ٧١٩, ٦٩٠, ٣٥٠.......نا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيءولو أن

 ٢٦٤١, ٥٨٥, ٥٨٤..........ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا
 ٩٥, ٩٤.........................ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون

 ٩٥٦.........................لوا حسبنا اهللا سيؤتيناولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقا
 ٢٣٧٦.......................ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خريا هلم واهللا غفور رحيم

, ١٦٨٤.......ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهم
١٦٨٥ 

 ٢٢٦٢....................ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض ولكن يرتل بقدر ما يشاء
 ١٩٧٦, ١٩٧٥............ناكسو رءوسهم عند رهبم ربنا أبصرنا ومسعناولو ترى إذ اجملرمون 

 ٢٠٥٥, ٦١٨..........................ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب
 ٦٣٦, ٦٣٥..................ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد وال نكذب بآيات
 ٦٣٧.........................ولو ترى إذ وقفوا على رهبم قال أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا

 ٩٠٠, ٨٩٩..............ىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهمولو ترى إذ يتو
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٣٠٥١ 

 ٢٦٢٠.......................................................ولو تقول علينا بعض األقاويل
 ١٠٦١........................................ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب األليم

, ٢٢٤٢, ١٨١٩..ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل
٢٢٤٤, ٢٢٤٣ 

 ٦٢٦..............................ا عليهم ما يلبسونولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسن
 ١٩٩٣, ١٩٩٢............ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة آلتوها وما تلبثوا هبا
 ١٦٨٦.....................ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا يف طغياهنم يعمهون

 ١٩٧٦, ١٢٩٦ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من
 ١٧٧٢.....................................................ة نذيراولو شئنا لبعثنا يف كل قري

 ٨٤١, ٨٤٠...............ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل
 ١٣٣٤..................ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء

 ٢٢٥١...............ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء يف رمحته والظاملون
 ٧١٩, ٦٨٦.........ك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيلولو شاء اهللا ما أشركوا وما جعلنا

 ١٠٦٢..................ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت
 ١١٢٧............................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني

 ٨٧٤.........................ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون
 ١٢٦٧....................................سماء فظلوا فيه يعرجونولو فتحنا عليهم بابا من ال

 ٢٣٦٦.......................ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا األدبار مث ال جيدون وليا وال نصريا
 ٥٩٢.........................ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء

 ٦٢٥.......................ولو نزلنا عليك كتابا يف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا
 ١٨١٩......................................................ولو نزلناه على بعض األعجمني

 ٢٣٥٣, ٢٣٥٢.........ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول واهللا
 ٢٢٩٣......................................ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون
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٣٠٥٢ 

 ٢٠٩٨, ٢٠٩٧................ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأىن يبصرون
 ٢٠٩٨.....................ولو نشاء ملسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وال يرجعون
 ١٣١٦.....................ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم
 ٢٠٧٨......................ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن

 ١٠١٦....................ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري لقضي إليهم أجلهم فنذر
 ١٥٩٣............... تعمل اخلبائثولوطا آتيناه حكما وعلما وجنيناه من القرية اليت كانت

 ٧٨٠, ٧٧٩............ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني
 ١٨٥٢....................................ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون

 ١٩٢٠....................ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من
 ١٤٣٢, ١٤٣٠............ال باهللا إن ترين أناولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إ

 ١٧٠٩, ٣٢٣.................ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان
 ١٨٩٠.....................ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لوال أرسلت

 ١٣٨٨.................................ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال
 ٢٥٣٠........................لعذهبم يف الدنيا وهلم يف اآلخرةولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء 

 ٢٢٨٤.......................ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم
 ٢٧٧١, ٤٩٢.........ولوال فضل اهللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون
 ١٧٠٨................ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم يف ما أفضتم

 ١٧٠٦...................................هللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيمولوال فضل ا
 ١٧١٠...................................ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رءوف رحيم
 ١٥٥٩.................................ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى

 ٢١١٦..................................................ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين
 ٢٧٤٨.........................................................................وليال عشر

 ٥٧٠...........................وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٣ 

 ١٩١٥......................وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم وليسألن يوم القيامة عما كانوا
 ٤٠٣......................وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا

 ٤١٢, ٣٣٠...........وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال
, ١٧٢٣, ١٧٢٢...... من فضله والذينوليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا

١٧٢٤ 
 ١٦٤٨....................وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له
 ٣٧٦, ٣٧٥...................وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا

 ١٩١٤.............................................وليعلمن اهللا الذين آمنوا وليعلمن املنافقني
 ٣٥٨..............................................فرينوليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكا

 ١١٦٧.........وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور
 ١٩٥١, ١٩٥٠, ٢١٢......وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم
 ٢٠٥٢........................وما آتيناهم من كتب يدرسوهنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير

 ٢٦١٢.................................................................وما أدراك ما احلاقة
 ٢٧٩١................................................................ك ما احلطمةوما أدرا

 ٢٧٣٧...............................................................وما أدراك ما الطارق
 ٢٧٥٧.................................................................وما أدراك ما العقبة
 ٢٧٨٥...............................................................وما أدراك ما القارعة
 ٢٧٢١................................................................وما أدراك ما سجني
 ٢٦٥٩..................................................................وما أدراك ما سقر
 ٢٧٢٣................................................................وما أدراك ما عليون

 ٢٧٧٥.............................................................وما أدراك ما ليلة القدر
 ٢٧٨٦...................................................................وما أدراك ما هيه

 ٢٧١٩.............................................................وما أدراك ما يوم الدين



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٤ 

 ٢٦٨٦............................................................م الفصلوما أدراك ما يو
 ٧٨٧, ٧٨٦................وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم

 ٢٠٤٨...........................وما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به
 ١٥٦٨................وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

 ١٧٥٩, ١٧٥٨.............م ليأكلون الطعام وميشون يفوما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهن
 ١٢٣٨......................وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشاء
 ٤٥٤......................وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم
 ١٣٠٩, ١٣٠٨............وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

 ١٢٠٢, ١٢٠١.......من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسريواوما أرسلنا 
 ١٥٧٥.................وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
 ١٦٤٧, ٧٦.............وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان

 ١٦١١........................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
 ٢٠٤٥..................ال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمونوما أرسلناك إ

 ١٧٧٤.......................................................وما أرسلناك إال مبشرا ونذيرا
 ٢٧٢٥..........................................................وما أرسلوا عليهم حافظني

 ١٨١٤, ١٨٠٩, ١٨٠٦............وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني
 ٢٢٦٣, ٤٦٥, ٤٦٤, ١٦٦......وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري

 ٣٧٥.......................................وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني
 ١٨٠٤............................................................وما أضلنا إال اجملرمون

 ١٤٣١.....................وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريا منها منقلبا
 ١٥٤٢....................................................وما أعجلك عن قومك ياموسى

 ٢٥٣١, ٨٩١......وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب
 ١١٩٨.............................................وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٥ 

 ٢٤٥٨...................................................وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر
 ٢٧٧٨........................وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة

 ٢٠٤٩, ٢٠٤٨........وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل
 ١٨٠٧...............................................................وما أنا بطارد املؤمنني

 ١٨١٧, ١٥٣٣, ١٧٥.......................ت إال بشر مثلنا وإن نظنك ملن الكاذبنيوما أن
 ١٩٥٥, ١٨٦١, ١٨٦٠وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم
 ١٩١٧....................وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء وما لكم من دون اهللا من

 ٢٢٦٤....................ال نصريوما أنتم مبعجزين يف األرض وما لكم من دون اهللا من ويل و
 ٢٠٨٦.......................وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرتلني

 ١٣١٨...................وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة
 ٢٤٧..............................وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه وما للظاملني

 ١٨٢١...................................................وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون
 ١٢٦٤...........................................ا أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوموم

 ١٨٩٧........................وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري
 ٢٢٥٢....................وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت
 ٦٣٩......................وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو وللدار اآلخرة خري للذين يتقون

 ١٣١٣.............................مة فمن اهللا مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرونوما بكم من نع
 ٢٠٩٢, ٦٢٣....................وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال كانوا عنها معرضني

 ٢١١٣......................................................وما جتزون إال ما كنتم تعملون
 ١١٩٩.................................وما تسأهلم عليه من أجر إن هو إال ذكر للعاملني

 ٢٦٨٤, ١٤٢٦....................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما
 ٢٧١٦..............................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني

 ٢٧٧٨..............................وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٦ 

 ٢٢٥٥, ٢٢٥٤..........وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولوال كلمة سبقت
 ١٠٤٤, ١٠٤٣........وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا

 ١٥١٨...........................................................وما تلك بيمينك ياموسى
 ١٨٢١..............................................................وما ترتلت به الشياطني

 ٧٩٩.............................وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا
 ٢٦٦١, ٢٦٦٠...........وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين

 ١٧٩١, ١٥٨٠......................وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد أفإن مت فهم اخلالدون
 ١٥٦٩, ١٥٦٨.....................وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
 ٣٥١................................وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من

 ٨٦٥....................وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند
 ٢٧٦١.............................................................وما خلق الذكر واألنثى

 ٢٤١٣, ١٧٨٤.......................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
 ٢١٥٢................وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل

 ١٥٧١.........................................وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني
 ١٢٨٦....................وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وإن الساعة آلتية

 ٢٣٠٧......................................وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني
 ١٢٩٧...............م يف األرض خمتلفا ألوانه إن يف ذلك آلية لقوم يذكرونوما ذرأ لك

 ٢٠٦٥, ١٢٤٦...................................................وما ذلك على اهللا بعزيز
 ٢٧١٥...............................................................وما صاحبكم مبجنون

 ١١١٨...........وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون
 ١٠٤٣.....................وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة إن اهللا لذو فضل

 ٢٠٩٩.............................ناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبنيوما علم
 ٦٦١, ٦٦٠............وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٧ 

 ٢٧٠٧................................................................وما عليك أال يزكى
 ٢٠٨٣............................................................وما علينا إال البالغ املبني

 ٦٧٤, ٦٧٣, ٦٧٢, ٥٢٣وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قل
 ٢١٩٢...................وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات
 ٩٩٨, ٩٩٧...............وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني
 ٩٩٩.........................وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون إن

 ٢٣٢٤, ٨٨٤, ٨٨٣....ذهبم وهم يستغفرونوما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا مع
 ١٠٠٥, ١٠٠٤, ٩٤٦.وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة

 ١٠٢١, ١٨٥......وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي
 ٧٨٠.........وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون

 ١١٢٧...................................وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
 ١٨٩٦.................وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتنا
 ٨٨٥, ٨٨٤............وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية فذوقوا العذاب مبا كنتم

 ٣٦٢..........................وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا
 ٢٢٧٢..............وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال

 ٢٣٦٧, ٤٧٨, ٤٧٧......وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير
 ٢٠٠٧, ٢٠٠٦, ١٨٩٩...وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 ٢١١١................................... بل كنتم قوما طاغنيوما كان لنا عليكم من سلطان
 ١٠٣٣, ٣٧٣, ٣٧٢......وما كان لنيب أن يغل ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة مث توىف كل

 ١٠٦٣, ١٠٦٢.وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون
 ٣٦٠...................وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب الدنيا

 ٢٠٤٢..................كان له عليهم من سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منهاوما 
 ٢٢٧٠.......................وما كان هلم من أولياء ينصروهنم من دون اهللا ومن يضلل اهللا فما



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٥٨ 

 ١٠٣٣................وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه
 ١٨٩٠....................ما ماوما كنت جبانب الطور إذ نادينا ولكن رمحة من ربك لتنذر قو

 ١٨٨٩, ١٨٨٨.....وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى األمر وما كنت من الشاهدين
 ١٩٢٩, ١٩٢٨.......وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون

 ١٩٠٩, ١٩٠٨....وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إال رمحة من ربك فال تكونن ظهريا
 ٢٢٣٥...........أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكنوما كنتم تستترون 

 ٢٧٦٣......................................................وما ألحد عنده من نعمة جتزى
 ٢٦١٩.....................................................................وما ال تبصرون

 ٦٩٥, ٦٩٤....وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
 ٢٥٠٢, ٢٥٠١............وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض ال

 ٢٥٠٠.....................لكم ال تؤمنون باهللا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذوما 
 ١٥٦٦, ٤٦٠, ٤٥٩.............وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء

 ١٢٤٢...............وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ولنصربن على ما آذيتمونا
 ٥٩٤........................... أن يدخلنا ربناوما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق ونطمع

 ٨٨٤, ٨٨٣.................وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا
 ٢٤٣٦.......................وما هلم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق

 ٢٠٨٥............................................وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون
 ٣٥٩....................انقلبتموما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 

 ١٠٧٠, ١٠٦٩........وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
 ١٦٤٤, ٦٤٣, ٦٤٢........وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما

 ١٨٥٩...................................وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني
 ٢١٣٦, ٤٤٢....................................................وما منا إال له مقام معلوم

 ١٤٤٣, ١٣٩٨...............منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللاوما 
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٣٠٥٩ 

 ١٤٤٣, ١٤٤٢.............وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن
 ١٣٧٩, ١٣٧٨..............وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون وآتينا مثود

 ٩٥٤........................وا باهللا وبرسوله والوما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفر
 ١١١٩.........................................................وما نؤخره إال ألجل معدود

 ١٤٩٩, ١٤٩٨..............وما نترتل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك
 ١٨١١....................................................................وما حنن مبعذبني

 ٦٤٧........وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم
 ١٤٤٣, ١٤٤٢.....جيادل الذين كفروا بالباطلوما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين و

 ٢٢٨٩.....................وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم
 ٢٧٣٣.......................................وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد

 ١٩٣٤........................وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي احليوان
 ٢٧١٨................................................................وما هم عنها بغائبني

 ٢٦١١.............................................................و إال ذكر للعاملنيوما ه
 ٢٧٣٩......................................................................وما هو باهلزل

 ٢٦٢٠..................................................وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون
 ٢٧١٥..........................................................وما هو بقول شيطان رجيم
 ٢٧١٥...........................................................وما هو على الغيب بضنني

 ٧٩١...............................وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني
 ١٧٨٦...........................وما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني

 ١٢٦٦..........................................تيهم من رسول إال كانوا به يستهزئونوما يأ
 ٢٢٧٦.............................................وما يأتيهم من نيب إال كانوا به يستهزئون

 ١١٩٩...........................................وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون
 ١٠٣٢..........................وما يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغين من احلق شيئا إن اهللا
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٣٠٦٠ 

 ٢٧٠٦..............................................................وما يدريك لعله يزكى
 ٢٦٦٥.............................قوى وأهل املغفرةوما يذكرون إال أن يشاء اهللا هو أهل الت

 ٢٠٦٧................وما يستوي األحياء وال األموات إن اهللا يسمع من يشاء وما أنت مبسمع
 ٢٠٦٦.........................................................وما يستوي األعمى والبصري

 ٢٢١٩.................وما يستوي األعمى والبصري والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء
 ٢٠٦٤............وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل

 ٢٧٦٢..........................................................وما يغين عنه ماله إذا تردى
 ٣٤٣..........................................وما يفعلوا من خري فلن يكفروه واهللا عليم باملتقني

 ٢٧٢١.....................................................وما يكذب به إال كل معتد أثيم
 ٢٢٤٠...............................وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم

 ١٥١٠......................................................وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا
 ١٨٢١.....................................................وما ينبغي هلم وما يستطيعون

 ٢٤٣٠................................................................ عن اهلوىوما ينطق
 ٢١٤٥......................................وما ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما هلا من فواق

 ٢٤٨٤.....................................................................وماء مسكوب
 ٤٣٥.............................وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اهللا

 ١٤١, ١٤٠..............ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم
 ٢٤٤, ٢٤٣...................ة اهللا وتثبيتا من أنفسهمومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضا

 ١٢٥٠................ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار
, ١١٥١, ٥٩٠ومرمي ابنت عمران اليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات

٢٥٩٠ 
 ٢٧٢٤..................................................................ومزاجه من تسنيم

 ٣٠٦......م عليكم وجئتكمومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حر
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٣٠٦١ 

 ٢٣٦٤........................................ومغامن كثرية يأخذوهنا وكان اهللا عزيزا حكيما
 ٢٦٣٣.................................................................ومكروا مكرا كبارا

 ١٨٥٠..........................................ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون
 ٣٠٨...................................................ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين

 ٩٨٦, ٩٨٥........وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق
 ٨٤٤............................................... أمة يهدون باحلق وبه يعدلونوممن خلقنا

 ٦٧١...................ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم
 ٤٩٩...................ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا
 ٢٢٣٩, ٥٧٩...........ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني

 ١٣٥٩.............خرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراومن أراد اآل
 ٢٣٢٢.....................ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة
 ٢٥٥٥......................ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى إىل اإلسالم واهللا

 ٦٧٦, ٦٧٥, ٦٧٤......ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه
 ٦٣٢...............ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح الظاملون

 ١٩٣٦...................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب باحلق ملا جاءه أليس يف
 ١٠٧٧...................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقول

 ١٩٨٠..................نا من اجملرمني منتقمونومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إ
, ١٤٤٣...ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا

١٤٤٤ 
 ١٠٢, ١٠١...............ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا

 ١٥٥٨..................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى
 ٣٢١, ٣٢٠.............. إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنهومن أهل الكتاب من

 ١٩٤٤, ١٩٤٣......ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره مث إذا دعاكم دعوة من األرض
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 ١٩٤٢.................ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 ١٩٤٢...............................ومن آياته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون

 ١٩٥٣, ٧٦٨........ن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رمحته ولتجري الفلكوم
 ٢٢٤١..................ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت

 ٢٢٦٤................................................ومن آياته اجلواري يف البحر كاألعالم
 ٢٢٤٠, ٢٠٩٠.......ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر
 ١٩٤٣, ١٩٤٢.......ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف

 ٢٢٦٣............ومن آياته خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة وهو على مجعهم
 ١٩٤٣.................ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن يف ذلك آليات

 ١٩٤٣....................السماء ماء فيحيي بهومن آياته يريكم الربق خوفا وطمعا ويرتل من 
 ٧١٥, ٧١٤..................ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قل آلذكرين حرم أم األنثيني أما

 ٩٨٤.................ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند
 ٩٨٣..............ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة

 ٧١٣......................... كلوا مما رزقكم اهللا وال تتبعوا خطواتومن األنعام محولة وفرشا
 ٥٤٩.......................ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به

 ١٥٩٧..........ومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك وكنا هلم حافظني
 ٢٦٨٣..............................................ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال طويال

 ١٣٩١, ١٣٩٠.............ثك ربك مقاما حمموداومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبع
 ٢٣٩٧....................................................ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
 ٢٤٢٩.....................................................ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم

 ١٣٦........................ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين
 ١٦١٨.....................ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري

 ١٦١٥...........................بغري علم ويتبع كل شيطان مريدومن الناس من جيادل يف اهللا 
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٣٠٦٣ 

 ١٩٦٠, ١٩٥٩.....ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها
 ١٨١..........................ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا واهللا رءوف بالعباد

 ١٦٢٠, ١٦١٩......ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته
 ١٧٩........................ناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما يفومن ال

 ١٩١٤, ١٩١٣..............ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس
 ٢٥, ٢٤..........................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني

 ٢٠٦٩, ٢٠٦٨........... منومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا
 ١٧٨١........................................ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا

, ١٣١٩, ١٩٢......ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن يف ذلك
١٣٢٠ 

 ١٨٦٦...............ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يف النار هل جتزون إال ما كنتم تعملون
 ١٩١١................................... العاملنيومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه إن اهللا لغين عن

 ١٢٥.............ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك وما
, ١٢٦, ١٢٥ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

١٨٣٢, ٥٣٨, ١٢٧ 
 ١٣٧٩, ٧٣٧..ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون

 ١٦٩٤................وازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدونومن خفت م
 ٢٤٧٤..................................................................ومن دوهنما جنتان

 ١٩٠١......................ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
 ٢٨٠٤..........................................................ومن شر النفاثات يف العقد
 ٢٨٠٤...........................................................ومن شر حاسد إذا حسد
 ٢٨٠٤............................................................ومن شر غاسق إذا وقب

 ٢٦٢٥.......................................................ومن يف األرض مجيعا مث ينجيه
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٣٠٦٤ 

 ٢٣٢٦..............ن قبله كتاب موسى إماما ورمحة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذروم
 ٨٢٧...........................................ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون

 ١٣٨٧.........................ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال
 ١٩٦٧.......................ومن كفر فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم مبا عملوا إن اهللا

 ٢٤١١.........................................لعلكم تذكرونومن كل شيء خلقنا زوجني 
 ٢٣٣٦..................ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء

 ٢٣٦٢..................................ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعريا
, ٤٢٢, ٤٢١, ٤٢٠...ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت

٥٤١ 
 ٢٠٩٨..............................................قلونومن نعمره ننكسه يف اخللق أفال يع

 ١٥٣٩.........................ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العال
 ٣٢٩, ٢٨١.............ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين

 ٥٧٨...........................ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون
 ١٦٩٩, ١٦٩٨.............ابه عند ربه إنهومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حس

 ١١٢, ١١١............ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا
 ١٩٦٧, ١٩٦٦.......ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإىل
 ٧٠٤, ٤٩٤.............ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني

 ٢٢٦٩, ٢٢٦٨, ٢٢٠٢ اهللا فما له من ويل من بعده وترى الظاملني ملا رأوا العذابومن يضلل
 ٢٥٨٦, ٤٥٧, ٤٥٦......ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني
 ١٧٣٩.........................ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون

 ٢٢٨٦, ٢٢٨٥....................ه قرينومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو ل
 ٤٠٩...................ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
 ٤٩١, ٤٩٠...........ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦٥ 

 ٢٧٨١.......................................................ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
 ٤٩٨...............ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة

 ١٥٥٣........................ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال هضما
 ٤٢٥, ٤٠٤.......ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على اهللا يسريا
 ٤٧٩, ٤٧٨..........ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه

 ١٥٧٦.................ذلك جنزي الظاملنيومن يقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم ك
 ٢٠٠٢..................ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلا نؤهتا أجرها مرتني وأعتدنا

 ٤٩١..........................ومن يكسب إمثا فإمنا يكسبه على نفسه وكان اهللا عليما حكيما
 ٤٩١..........................ومن يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به بريئا فقد احتمل هبتانا وإمثا

 ٤٨٤, ٤٨٣, ٤٧٣...........اغما كثريا وسعة ومن خيرجومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مر
 ٢١٨٣................................ومن يهد اهللا فما له من مضل أليس اهللا بعزيز ذي انتقام

 ١٤٠٠, ١٣٩٩.....ومن يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه
 ٨٦٩.........................ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء

 ٢٤٣٤................................................................ىومناة الثالثة األخر
 ٧٧, ٧٦......................ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون

 ٩٦١, ٩٦٠............ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن باهللا
 ٩٧٢, ٩٧١............ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني

 ١٠٣٤.................بك أعلم باملفسدينومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به ور
 ٢٣٤٧, ٢٣٤٦......ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم
 ٦٣٤....................ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم
 ١٠٣٥..................ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون

 ٩٥١........................ تفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنمومنهم من يقول ائذن يل وال
 ١٧٦...................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦٦ 

 ٩٥٦..................ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها
 ١٠٣٥.................ومنهم من ينظر إليك أفأنت هتدي العمي ولو كانوا ال يبصرون

 ٢٦٥٧...................................................................ومهدت له متهيدا
 ٢٢٩٦, ٢٠٧٣..........................ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

 ٧٦٢, ٧٦١...........ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفوهنم بسيماهم قالوا ما أغىن عنكم
 ٧٦٠, ٧٥٩.....ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل

 ٧٦٣, ٧٦٢................ء أو مماونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املا
 ٢٢٩٠................ونادى فرعون يف قومه قال ياقوم أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري
 ١٠٩٠, ١٠٨٩.....ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكم

 ٢١٢٥, ١١٣٩.....................................................وناديناه أن ياإبراهيم
 ١٤٩٣, ١١٨٣............................وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا

 ٢٤٥٣......................................... املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضرونبئهم أن
 ١٢٧٨........................................................ونبئهم عن ضيف إبراهيم

 ١٠٥٤.....................................................وجننا برمحتك من القوم الكافرين
 ٢٢٣٤......................................................وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
 ٢١٢٠.....................................................وجنيناه وأهله من الكرب العظيم

 ١٥٩٢......................................وجنيناه ولوطا إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني
 ٢١٢٧.................................................ظيموجنينامها وقومهما من الكرب الع

 ٢٤٩٦..............................................وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون
 ١٥٢٢....................................................................ونذكرك كثريا

 ٢٦٢٣.........................................................................ونراه قريبا
 ١٥٠٦...........................................................ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

 ١٨٦٩, ٨٠٧........ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦٧ 

 ١٧٩٣, ٧٩٣...........................................ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
 ١٢٧٧..............................إخوانا على سرر متقابلنيونزعنا ما يف صدورهم من غل 

 ٧٥٩, ٧٥٨...............ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد
 ١٩٠١.......................ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احلق هللا

 ٢٣٨٧, ١٥٣...................ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد
 ١٥٠٨..................................................رداونسوق اجملرمني إىل جهنم و

 ١٥٩٤...................ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إهنم كانوا قوم سوء فأغرقناهم
 ٢١٢٧........................................................ونصرناهم فكانوا هم الغالبني

 ١٥٨٥..............ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال
 ٢٣٠٤............................................................ونعمة كانوا فيها فاكهني

 ٢٣٩٠.....................................................ونفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد
 ٢٠٩٤................................صور فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلونونفخ يف ال

, ١٨٦٣, ١٦٩٣.ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
٢١٩٤ 

 ٢٧٥٩...................................................................ونفس وما سواها
 ٦٨٩..................ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم

 ٢٧٤٥....................................................................ومنارق مصفوفة
 ١٨٦٩............ فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرونومنكن هلم يف األرض ونري

 ١٣٩٣.....................ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال
 ١٥٩٤...................ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم

 ٢٧٤١...................................................................ونيسرك لليسرى
 ١٦٢٧, ١٦٢٦........................وهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل صراط احلميد

 ٢٧٥٦...................................................................وهديناه النجدين



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦٨ 

 ٢١٢٨..........................................................وهدينامها الصراط املستقيم
 ٢٧٦٩...................................................................وهذا البلد األمني

 ١٥٨٦..........................................وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
 ٧٠١...............................وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا اآليات لقوم يذكرون
 ٧٢٦..................................وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون

 ٩٨٨, ٦٧٤........بارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومنوهذا كتاب أنزلناه م
 ١٤٨٢, ١٤٨١, ١١٦.................وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

 ١٥١٥............................................................وهل أتاك حديث موسى
 ٢١٤٨, ١٦٢٤....................................وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب
 ٢٧٣٣.................................................وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود

 ٢٠٧٤................صاحلا غري الذي كنا نعمل أوملوهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل 
 ٦٣٥...........................وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون

 ١٦٥٢..............................وهو الذي أحياكم مث مييتكم مث حيييكم إن اإلنسان لكفور
 ١٧٧٠................وهو الذي أرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته وأنزلنا من السماء ماء

 ٦٨١, ٦٨٠...... به نبات كل شيء فأخرجنا منهوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا
 ٧١٢, ٧١١.........وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا

 ١٦٨٧.......................وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما تشكرون
 ٦٨٠, ٦٧٩.....وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم

 ١٧٧٧, ١٣٤........... الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكوراوهو الذي جعل
 ١٧٧٠......................وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا

 ٦٧٩, ٦٧٨......وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا
 ٧٣٣..........لوكم يفوهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليب

 ٦٦٤, ٦٦٣.......وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق ويوم يقول كن فيكون قوله احلق



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٦٩ 

 ١٠٧٠..................وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء
 ١٥٧٩...........وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون

 ١٧٧٤, ١٧٧٣.......ا وكان ربك قديراوهو الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهر
 ١٦٨٧......................................وهو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون

 ١٢٩٨.............وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوهنا
 ٢٢٩٨, ٦٢٣....................وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله وهو احلكيم العليم
 ٢٣٦٦............ن بعد أن أظفركموهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة م

, ١٢٠٦.....وهو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأهنارا ومن كل الثمرات جعل
١٢٠٧ 

 ١٧٧٣.........وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا
 ١٩٤٥, ١٩٤٤............وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف

 ٦٥٦, ٦٥٥, ٣٠٩..........الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيهوهو الذي يتوفاكم ب
 ١٦٨٧....................وهو الذي حييي ومييت وله اختالف الليل والنهار أفال تعقلون

 ٢٢٦٣, ٧٦٩, ٧٦٨.وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال
 ٢٢٦١...................فعلونوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما ت

 ٢٢٦٣.................وهو الذي يرتل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمحته وهو الويل احلميد
 ٢٧٣٤.................................................................وهو الغفور الودود

 ١٣١٢, ٦٣٠.....................................وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري
 ٦٥٦..................وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت

 ٦٢٣...............ركم وجهركم ويعلم ما تكسبونوهو اهللا يف السماوات ويف األرض يعلم س
 ١٩٠٠......................وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم وإليه

 ٢٤٣١..................................................................وهو باألفق األعلى
 ٢٧٠٧.........................................................................وهو خيشى



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٠ 

 ١٠٨٨, ١٠٨٧....وهي جتري هبم يف موج كاجلبال ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يابين
 ٨١٠......................ميقات ربه أربعنيوواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم 

 ٢٧٥٥......................................................................ووالد وما ولد
 ٢٧٦٥...............................................................ووجدك ضاال فهدى
 ٢٧٦٥................................................................ووجدك عائال فأغىن
 ٢٦٧٢................................................................ووجوه يومئذ باسرة

 ٢٧١١............................................................ووجوه يومئذ عليها غربة
 ١٨٣٤, ١٨٣٣..........وورث سليمان داود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من

 ٢٢٨٢, ١١٣, ١١٢......ى لكم الدين فالووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يابين إن اهللا اصطف
 ٢٣٢٨, ٢٣٢٧.........ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله
 ١٩١٣, ١٩١٢.........ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به
 ١٩٦٢.....................ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني

 ١٤٣٩, ١٤٣٨, ٢٨٩.....فترى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون ياويلتنا مالووضع الكتاب 
 ٢٧٦٧................................................................ووضعنا عنك وزرك

 ٢١٩٥......................................ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مبا يفعلون
 ١٨٦٢..........................................ووقع القول عليهم مبا ظلموا فهم ال ينطقون
 ٢١٥٣.............................................ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب
 ٦٧٠, ٦٦٩............ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهووهبنا له إسحاق ويعقوب كال هدينا 

 ١٥٩٢..................................ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا صاحلني
 ١٩٢٠, ١٩١٩, ٦٦٦....ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه

 ٢١٥٧...........................ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب
 ١٤٩٣.................................................رون نبياووهبنا له من رمحتنا أخاه ها

 ١٤٩٢....................................ووهبنا هلم من رمحتنا وجعلنا هلم لسان صدق عليا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧١ 

 ٧٤٣...................ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه
 ٢٢٠٩..................................................ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد

 ١١١٢...................ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم
 ١٠٩٣...................كم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراويا قوم استغفروا رب

 ١١١٦..................ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب
 ١٠٨٢, ١٠٨١.............ويا قوم ال أسألكم عليه ماال إن أجري إال على اهللا وما أنا بطارد

 ١١١٤, ١١٦......ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم
 ٢٢١٣...................................ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار
 ١٠٨٢...................................ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردهتم أفال تذكرون

 ١٠٩٩....................ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها
 ٢٤٦٦................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام
 ١٧٠٩...............................................مويبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكي

 ٢٧٤١...................................................................ويتجنبها األشقى
 ١٣١٤...........................................وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون

 ١٣١٧.................وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن ال جرم
 ١٣١٤.........................وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم تاهللا لتسألن عما كنتم

 ١٠٥٣.............................................وحيق اهللا احلق بكلماته ولو كره اجملرمون
 ٩٥٥...............................لفون باهللا إهنم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقونوحي

 ١٤٠٥.........................................وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
 ٢٣٤٣............................................................ويدخلهم اجلنة عرفها هلم

 ١٧٠٥.......................ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني
 ٢٢٦١, ١٥٨١, ١٣٥٥, ١٣٥٤...ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوال

 ٢٢٦٥, ٩٢٦................ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب اهللا على من يشاء واهللا عليم حكيم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٢ 

 ٢٥٧٨, ٢٥٧٧......ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
 ٢٠٣٢..................ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق ويهدي إىل

 ٢٢٢٥..................................................ويريكم آياته فأي آيات اهللا تنكرون
 ١٩٣٦, ١٥٠٥........ويزيد اهللا الذين اهتدوا هدى والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا

 ٢٤٧٩, ١٥٥١................................ويسألونك عن اجلبال فقل ينسفها ريب نسفا
 ١٤٦٨, ١٣٩٥, ١٣٩٤.ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال

 ١٩٨, ١٩٧.....يض وال تقربوهنويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمل
 ١٤٥٧..............................ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا

 ١٢١٣...............ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا
 ٢٢٦٢, ٢٢٦١......ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله والكافرون

 ١٢٠٩............ن قبلهم املثالت وإن ربكويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت م
 ١٦٤٥.........ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة

 ١٩٣١, ١٩٣٠......ويستعجلونك بالعذاب ولوال أجل مسمى جلاءهم العذاب وليأتينهم بغتة
, ٥٠١, ٥٠٠, ٤٩٩....ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف الكتاب

٢٠٥٣ 
 ١٠٤٠...........................ويستنبئونك أحق هو قل إي وريب إنه حلق وما أنتم مبعجزين

 ١٥٢٢, ١٥٢١...........................................................ويسر يل أمري
 ٢٦٨١..............................................ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال

 ٢٧٢٩......................................................................ويصلى سعريا
 ١٠٨٥.................ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا

 ١٧٨٨...................................ويضيق صدري وال ينطلق لساين فأرسل إىل هارون
 ٢٦٨٠...................................ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير
 ٢٦٧٨......................................ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٣ 

 ٢٤٢١.........................................ويطوف عليهم غلمان هلم كأهنم لؤلؤ مكنون
 ٢٦٨١.........................ويطوف عليهم ولدان خملدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
 ١٠٢١, ١٠٢٠.......ؤالء شفعاؤناويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون ه

 ١٣٢٣.................ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السماوات واألرض شيئا
 ١٧٧٤...............ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضرهم وكان الكافر على ربه
 ١٦٥٤................ويعبدون من دون اهللا ما مل يرتل به سلطانا وما ليس هلم به علم وما

 ٢٣٥٩......................... واملشركني واملشركات الظانني باهللاويعذب املنافقني واملنافقات
 ٢٢٦٥........................................ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص
 ٣٠٣..............................................ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل

 ١٤٩٩........................................ويقول اإلنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا
 ٥٧٥............................ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم

 ٢٣٤٩, ٢٣٤٨, ٥٨٦منوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيهاويقول الذين آ
 ٢٠٧٩, ١٢٣٥.......ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهللا شهيدا بيين وبينكم ومن
 ١٢١٠.....................ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه إمنا أنت منذر ولكل

 ١٢٢٣...................... إن اهللا يضل منويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية من ربه قل
 ٢١١٢...............................................ويقولون أئنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون

 ١٧٣٨, ١٧٣٧........ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من بعد
 ١٤٠٥........................................ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال

 ٤٦٧, ٤٦٦....................ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول
 ١٠٢٢, ١٠٢١...............يقولون لوال أنزل عليه آية من ربه فقل إمنا الغيب هللا فانتظرواو

 ١٩٨٢.............................................ويقولون مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني
, ٢٠٩٣, ٢٠٤٦, ١٨٥٨, ١٥٨٢, ١٠٣٨......ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني

٢٥٩٧ 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٤ 

 ٣٠٣, ٣٠٢........................................ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني
 ٢٣١٢.................................................................ويل لكل أفاك أثيم
 ٢٧٩٠..................................................................ويل لكل مهزة ملزة
 ٢٧٢٠......................................................................ويل للمطففني

 ٢٧٢١, ٢٦٩١, ٢٦٩٠, ٢٦٨٩, ٢٦٨٨, ٢٦٨٧, ٢٦٨٦........ويل يومئذ للمكذبني
 ٢٦٣٢............................وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا

 ٢٧٩٧.....................................................................ومينعون املاعون
 ٢١٩١.........................وينجي اهللا الذين اتقوا مبفازهتم ال ميسهم السوء وال هم حيزنون

 ١٤٠٨......................................................ذين قالوا اختذ اهللا ولداوينذر ال
 ٢٣٥٧.............................................................وينصرك اهللا نصرا عزيزا
 ٢٧٢٨............................................................وينقلب إىل أهله مسرورا

 ٢١٩١, ١٢٤٥, ٧٥٤ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم مسودة أليس يف جهنم
 ١٧٦٢.......................................ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة ترتيال

 ١٩٤٠.....................................................ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون
 ١٩٥٦...............م تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يؤفكونويو

 ١٩٤٠.....................................................ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون
, ١٣٣٠.......ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على

١٣٣١ 
 ١٣٢٩...............ويوم نبعث من كل أمة شهيدا مث ال يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون

 ١٨٦٢........................... من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعونويوم حنشر
 ٦٣٣, ٦٣٢............ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم

 ١٠٢٨......ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا
 ١٤٣٧...........ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٥ 

 ٢٢٣٤...........................................ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون
 ٢٠٥٠......................ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون

 ٧٠٣, ٧٠٢.....ويوم حيشرهم مجيعا يامعشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم
 ١٠٣٦..................ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد
 ١٧٥٧................ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهللا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤالء
 ٢٣٣١, ٢٣٣٠.........ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا
 ٢٣٣٧.....................ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا

 ١٧٦٣................ختذت مع الرسول سبيالويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين ا
 ١٤٤١, ١٤٤٠.....ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا هلم وجعلنا

 ١٩٠١, ١٨٩٧.......................ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
 ١٨٩٨..............................................ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم املرسلني

, ١٨٦٣, ١٦٠٩.....ض إال من شاءويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات ومن يف األر
١٨٦٤ 

 ٧٩٤...............................................................يأتوك بكل ساحر عليم
 ١٧٩٤.............................................................يأتوك بكل سحار عليم

 ١٤٦٨, ٢٤٧, ٢٤٦.يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر
 ٢٤٠١.................................................................يؤفك عنه من أفك

 ٣٤٣................يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون
 ١٤٩٠...............ت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان ولياياأب

 ١٤٩٠....................ياأبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا
 ١٤٩٠.................................ياأبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا

 ١١٠٥...................ياإبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإهنم آتيهم عذاب غري
 ٢١٠٢, ١٤٨٤, ١٤٨٣.........ون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياياأخت هار



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٦ 

 ٥٥٢.................ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل أن تقولوا
 ٥٥٠......................ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من

 ٥٢٨, ٥٢٧, ٥٢٦...........مناياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إ
 ٣١٥...........................ياأهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل

 ٣١٧.....................................ياأهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون
 ٣١٧......................ياأهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون

 ٢٧٥٣...............................................................ياأيتها النفس املطمئنة
 ٢٧٢٨, ٢٧٢٧...........................ربك كدحا فمالقيهياأيها اإلنسان إنك كادح إىل 

 ٢٧١٧..................................................ياأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي
, ٢٥٨, ٢٥٧, ٢٥٦.......ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب

٤٣٠, ٢٦١, ٢٦٠, ٢٥٩ 
 ٢٥٢١.......................ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية

 ٢٥٤٩, ٢٥٤٨..............ذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللاياأيها الذين آمنوا إ
 ٤٨٠, ٤٧٩.......................ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا

, ٥٤٥, ٥٤٤, ٥٤٣, ٥٤٢ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
١٣٣٦ 

 ٢٥٢٢, ٢٥٢١............س فافسحوا يفسحياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملال
 ٨٦٩, ٨٦٨.................ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار
 ٨٩٥............................ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم

 ٢٥٢٣....................ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة
 ٢٠١٥, ٢٠١٤.......ا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهنياأيها الذين آمنو

 ٢٥٦١, ٢٥٦٠...........ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر
 ٤٥٢, ٤٥١, ٢٧٢............ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٧ 

 ٢٣٥٤.......................ول وال تبطلوا أعمالكمياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرس
 ٨٧٣........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون

 ٥٠٧, ٥٠٦..............ياأيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
 ٨٨٠.................ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم

 ٣٦٣, ٣٦٢...........منوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبواياأيها الذين آ
 ٣٣٥........................ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم

 ٢٣٤٣..............................ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم
 ٢٣٧٧, ٢٣٧٦................ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما

 ٩٤٠, ٩٣٩, ٩٣٨........ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال
 ٢٥٧٣, ٢٥٧٢......ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم وإن

 ٢٣١...........................ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع
 ٢٤٦, ٢٤٥...........طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم منياأيها الذين آمنوا أنفقوا من 

 ٥٩٧....................ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من
, ٩٣٤, ٩٣٣, ٩٢٨, ٥٣٥...ياأيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام

١٦٣٦ 
 ٥٣٣, ٥٣٢, ٤٢٩............ ماياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم هبيمة األنعام إال

 ٢٥٧٣, ٣٣٧, ٣٣٦........ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
 ٢٥١٤, ٢٥١٣............ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته
 ٥٦١........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف

 ٢٥٤....................نوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمننيياأيها الذين آم
 ٢٠٢٧.........................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
 ١٠٠٢.......................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني

 ٢٥٣٩........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهللا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٨ 

 ٢٣٨١, ٢٣٨٠...............بوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث والياأيها الذين آمنوا اجتن
 ١٨١......................ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ٢٠١٢..............................................ياأيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا
 ١٩٩٠, ١٩٨٩...........ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

 ٥٤٧......................نوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطواياأيها الذين آم
 ١٦٥٨, ١٦٥٧........ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري

 ٨٧٦, ٨٧٥....................ياأيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم
 ١٢٨...........................ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين

 ٣٩٤......................ياأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
, ٢٥١٤, ٢٥٠٣, ٣٨٩.....ياأيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر

٢٥٨٨ 
 ٤٥٨, ٤٥٧....................ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعا

 ٦٠٩, ٦٠٨, ٦٠٧.......م إذا حضر أحدكم املوت حني الوصيةياأيها الذين آمنوا شهادة بينك
 ٦٠٧, ٦٠٦.............ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل
 ٢٦٧٤, ١٠٠٦, ١٠٠٥.ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم

 ٢٥٨٧....................حلجارةياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وا
 ١٥٢, ١٥١...........ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
 ١٤٩, ١٤٨, ١٤٧........ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد

 ١٤١..................ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم
 ٢٥٥٧, ٢٥٥٦........نصار اهللا كما قال عيسى ابن مرمي للحوارينيياأيها الذين آمنوا كونوا أ

 ٥٠٦, ٥٠٥..............ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم
 ٥٤٦..........................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم

 ١٧٤٦, ١٧٠٧, ٤٢٥, ٤٢٤......ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٧٩ 

 ٣٥٣......................................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا
 ٢٤٣, ٢٤٢, ٢٤١...........ياأيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى كالذي ينفق

 ١٧١١, ١٧١٠......ياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان
 ٩٣١, ٩٣٠............. تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبواياأيها الذين آمنوا ال

 ٥٧٩, ٥٧٨..............ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من
 ٥١٢.............................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني

 ٥٧٧, ٥٧٤, ٥٧٣.........ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء
 ٣٤٥, ٣٤٤...................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال

 ٢٥٤٤, ٢٥٤٣.......ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة
 ٢٥٥٢.........................ياأيها الذين آمنوا ال تتولوا قوما غضب اهللا عليهم قد يئسوا من

 ٥٩٥...........................يبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدواياأيها الذين آمنوا ال حترموا ط
, ٥٣٦, ٥٣٥, ٥٣٤, ٥٣٣..ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي

٢٥٦١ 
 ٨٧٩, ٨٧٨..................ياأيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم

, ١٩٨٧, ١٠٠٢, ٤٧٧, ٤٢٧... إىل طعامياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم
٢٠٢٠, ٢٠١٩ 

 ١٧١٥...................ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا
 ٢٣٧٥......................ياأيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا

 ٦٠٥, ٦٠٤.............ياأيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا
 ٦٠٢, ٦٠١, ٦٠٠.......ياأيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

 ٢٣٧٤............................ياأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا
, ٤٣٩, ٤٣٨, ٤٣٧, ١٩٣..ياأيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما

٤٤١, ٤٤٠ 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٨٠ 

 ٩٥.............................. ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا وللكافرينياأيها الذين آمنوا
 ٢٠٢٧............................ياأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما

 ٣٧٠, ٣٦٩..........................ياأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم إذا
 ٢٥٦٧.....................ياأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن
 ٤١٣, ٤١٢................ياأيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن
 ٢٣٨٠, ٢٣٧٩, ٣١٣....ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم

 ٢٥٥٣.............................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون
 ٦٠٠, ٥٩٩...........كم ورماحكمياأيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيدي

 ١٧٤٤, ١٧٤٣, ١٧٤٢...ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا
 ٩٤٤, ٩٤٣..............ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم
, ٥٧٧, ٥٧٦, ٥٧٥.....ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم

٢٣٧١, ١٦٥٨ 
 ٢٥٥٥.........................ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم
 ٤٤٥, ٤٤٤..................ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقا ملا معكم من قبل
 ٢٥٨٨.........................ياأيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم إمنا جتزون ما كنتم تعملون

 ١٦٧٧, ١٦٧٦, ٧٣٧.....ا إين مبا تعملون عليمياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحل
, ٥٨٧, ٥٨٦, ٥٨٥...ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته

١٣٧٩, ١٢٦٦, ٧٧٢ 
 ٦٠٣, ٥٦٥, ٥٦٤, ٥٦٣..ياأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا

 ٢٦٥٥........................................................................ياأيها املدثر
 ٢٦٤٧, ١٣٩١..............................................................ياأيها املزمل

, ١٦١٦, ٦٧٩, ٤٥٧......ياأيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث
١٦٨٣, ١٦١٨, ١٦١٧ 



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٨١ 

 ٢٠٥٩.......................ياأيها الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم
 ٢٣٨٢, ٢٣٨١.....ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

 ٢٠٦٥...................................ناس أنتم الفقراء إىل اهللا واهللا هو الغين احلميدياأيها ال
 ١٦١٤...................................ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

 ٣٩٥.................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 ١٩٧٠.......................ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال

 ٢٠٥٩, ٧٧١..............كروا نعمة اهللا عليكم هل من خالق غري اهللا يرزقكمياأيها الناس اذ
 ٣٣, ٣٢................ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
 ١٦٥٦, ١٦٥٥.........ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن

 ١٠٤١.................دور وهدىياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الص
 ٥٢٦..............ياأيها الناس قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم فآمنوا خريا لكم وإن

 ٥٢٩..........................ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
 ١٣٩, ١٣٨...........ياأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ٢٥٥٢, ٢٥٥١, ٢٥٥٠......يعنك على أن ال يشركن باهللاياأيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبا
, ١٩٤٧, ١٠٦٠.ياأيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة واتقوا

٢٥٧٦, ٢٥٧٥ 
 ٢٠٢٤, ٢٠١٦, ٢٠١٥..ياأيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت

 ٢٠١٣..........................................ياأيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
 ١٩٨٣, ١٠٦٠...........ياأيها النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني إن اهللا كان
 ٢٥٨٨, ٩٦٩............ياأيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم
 ٩٠٧....................ياأيها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون

 ٩٠٧, ٩٠٦.............................ننيياأيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤم
 ٢٠٠٠.....................ياأيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٨٢ 

 ٢٠٢٤.......................ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
 ٩١٢, ٩١١..................ياأيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم

 ٢٥٨٣.........................لك تبتغي مرضاة أزواجك واهللاياأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا 
 ٧٥٣...................يابين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت فمن اتقى وأصلح
 ١٧١٨, ٧٥١, ٧٥٠...يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
, ٧٤٨, ٧٤٧, ٧٤٦.....يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى

٢١٦٩ 
 ٧٤٨....................يابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما

 ١٠٦, ٥٢......يابين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني
 ٤٩, ٤٨...............يابين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف

 ١٥٤١...............وواعدناكم جانب الطور األمينيابين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم 
 ١٩٦٣, ١٩٦٢.........يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك

 ١٩٦٣, ١٩٦١......يابين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السماوات
 ١١٨٩..............يابين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه

 ٢٠٨٧......................... على العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئونياحسرة
 ٢١٥١....................ياداود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع

 ١٤٧٣........................يازكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا
 ٢٢١٠, ١١٥٩..................ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار

 ١١٦٠...........صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخرا وأما اآلخر فيصلب فتأكليا
 ٢٢٩٥.........................................ياعباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون

 ١٩٣٢..................................ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
 ٢٢١٣.............................ياقوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار

 ٥٥٣.................. اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركمياقوم ادخلوا األرض املقدسة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٨٣ 

 ١٠٩٣...........ياقوم ال أسألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون
 ٢٢٠٩, ١٥٤٠............ياقوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض فمن ينصرنا من بأس اهللا
 ٢٣٣٦........................ياقومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم

 ٢٦١٨...............................................................ليتها كانت القاضية يا
 ٣٠١.......................................يامرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني

, ٧٠٥, ٧٠٤......يامعشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينذرونكم
٢٤٦٥ 

 ٢٤٦٧, ٢٢١٠.....يامعشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض
 ١٨٣٠..................................................... احلكيمياموسى إنه أنا اهللا العزيز

 ٢٠٠٣, ٢٠٠٢.......يانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع
 ٢٠٠١...................يانساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفني

 ١٧٦٣...................................................ياويلىت ليتين مل أختذ فالنا خليال
 ١٥٨٧, ١٤٧٥, ٣٢٦..........................ياحيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا

 ٩٣٠.............................هم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيميبشر
 ٢٦٢٤...................................يبصروهنم يود اجملرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه

 ١٢٤٥, ١٢٤٤....يتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن
 ١٥٥٠..................................................يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا

 ٢٤٢١, ٢٤٢٠...................................ثيميتنازعون فيها كأسا ال لغو فيها وال تأ
, ١٣١٤......يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب

١٣١٥ 
 ٢٧٥٧......................................................................يتيما ذا مقربة

 ١٢٥١, ١٢٥٠............يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
 ٨٦٣.......................جيادلونك يف احلق بعدما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون
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٣٠٨٤ 

 ٩٦٢..................ر املنافقون أن ترتل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم قل استهزئواحيذ
 ٢٧٩٠...............................................................حيسب أن ماله أخلده

 ١٩٩٦, ١٩٩٥...........حيسبون األحزاب مل يذهبوا وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون
, ٩٦٢, ٩٦١, ٦٤٧.حيلفون باهللا لكم لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنني

١٠١٣ 
 ٩٧١, ٩٧٠, ٩٦٩.........ن باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهمحيلفو

 ٩٨٢....................حيلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم
 ٢٥...........................خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون

 ١٣١٢.......................................خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
 ٣١٩...........................................ه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيمخيتص برمحت

 ١٩٤٢....................خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا
 ٢٧٣٨......................................................خيرج من بني الصلب والترائب
 ٢٤٦٤, ٧٠٤.................................................خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان

 ١٩٧٢......................يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره
 ٢٦٨٤.................................ته والظاملني أعد هلم عذابا أليمايدخل من يشاء يف رمح

 ١٦٢١..........................يدعو ملن ضره أقرب من نفعه لبئس املوىل ولبئس العشري
 ١٦٢٠.........................يدعو من دون اهللا ما ال يضره وما ال ينفعه ذلك هو الضالل البعيد

 ٢٣١٠.......................................................يدعون فيها بكل فاكهة آمنني
 ١٤٧٣, ١٤٧٢..............................يرثين ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

 ٢٦٣١.........................................................ليكم مدرارايرسل السماء ع
 ٢٤٦٨......................................يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران

 ١٧٩٣....................................يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
 ٧٩٤.............................................يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا تأمرون
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٣٠٨٥ 

 ٤٢٤..............................................يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا
 ٤٢٣, ٤٢٢............م واهللايريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليك

 ٥٦١......................يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها وهلم عذاب مقيم
 ٩٣٧............................يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره

 ٢٥٥٥.....................يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون
 ٢٠٧٩...............................................................................يس

 ٢٦٦٨...............................................................يسأل أيان يوم القيامة
, ٥١٧, ٥١٦, ٩٧.....لك أهل الكتاب أن ترتل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسىيسأ

٥٢٣ 
 ٢٠٢٦, ١٣٧٤يسألك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند اهللا وما يدريك لعل الساعة

 ٢٤٦٦.................................يسأله من يف السماوات واألرض كل يوم هو يف شأن
 ٢٤٠٢..............................................................يسألون أيان يوم الدين

 ٨٩٢, ٨٦١, ٨٦٠..........نفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوايسألونك عن األنفال قل األ
 ١٦٢, ١٦١.............يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا
 ٨٥٤, ١٩٤, ١٩٣, ١٩٢يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما

 ٢٧٠٥....................................................يسألونك عن الساعة أيان مرساها
 ٢٤٤٣, ٨٤٧, ٨٤٦.......عة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليهايسألونك عن السا

 ١٩٢, ١٩١, ١٩٠......يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
 ٥٤٠, ٥٣٩.............يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح

 ١٨٩..............ن واألقربني واليتامىيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدي
 ٢٥٥٨...................يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض امللك القدوس العزيز احلكيم
 ٢٥٦٩..................يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض له امللك وله احلمد وهو على

 ١٥٧٣.....................................................يسبحون الليل والنهار ال يفترون
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٣٠٨٦ 

 ٣٧٧............................يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني
 ٤٨٩.....................يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال
 ٢٢٥٧, ٦٥٣...........يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون

 ١٩٣١.....................................يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين
, ٥٣٠, ٤٠٨, ٣١٨, ١٩٩يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله

٧٢٦, ٥٣١ 
 ٢٧٢٤.............................................................يسقون من رحيق خمتوم

 ٢٣١٢...............يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكربا كأن مل يسمعها فبشره بعذاب
 ٢٧٢٣.....................................................................يشهده املقربون

 ٢٠٢٧.................يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز
 ٢٧١٨..................................................................يصلوهنا يوم الدين

 ١٦٢٥....................................................واجللوديصهر به ما يف بطوهنم 
 ١٧٨٠........................................يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا

, ١٦٠٨....يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني
٢٢٩٦ 

 ٢١١٤........................................................يطاف عليهم بكأس من معني
 ٢٤٨٢.........................................................يطوف عليهم ولدان خملدون

 ٢٤٧٠, ٢١١٩, ١٢٦١...................................يطوفون بينها وبني محيم آن
 ٩٨١.....................ا رجعتم إليهم قل ال تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنايعتذرون إليكم إذ

 ٦٩١, ٤٩٧...................................يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا
 ١٩١٧.........................................يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون

 ٢٧٧٣, ٢٤٧٠..........................يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام
 ١٣٢٨..................................يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون
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٣٠٨٧ 

 ١٧٠٩.......................................يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني
 ٢٢٠٥.................................................يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور

 ١٦٥٧...............................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وإىل اهللا ترجع األمور
 ١٥٥٢, ٦٨٤...........................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما

 ١٥٧٦, ١٥٠٩..........تضى وهم منيعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ار
 ٢٥٧٠..................يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واهللا عليم
 ٢٠٣٠...................يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما يرتل من السماء وما يعرج

 ١٩٣٨.............................يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون
 ٢٧١٨..................................................................يعلمون ما تفعلون
 ٢٠٣٦, ١٥٩٧..ء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسياتيعملون له ما يشا

 ٢٥٥٦...............يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار ومساكن طيبة
 ٢٦٣٠................يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى إن أجل اهللا إذا جاء ال

 ١٥٢١........................................................................يفقهوا قويل
 ١٥٠١, ١١١٧.....................د املوروديقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الور

 ١٧٣٦.............................يقلب اهللا الليل والنهار إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار
 ٢١١٦............................................................يقول أئنك ملن املصدقني
 ٢٧٥٦..............................................................يقول أهلكت ماال لبدا

 ٢٦٦٨........................................................يقول اإلنسان يومئذ أين املفر
 ٢٧٥٣...........................................................يقول ياليتين قدمت حليايت

 ٢٧٠٠......................................................يقولون أئنا ملردودون يف احلافرة
 ٢٥٦٧, ١٠٤٦, ٩٧٠......املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزةيقولون لئن رجعنا إىل 

 ٢٠٩٧, ٣٢, ٣١..........يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم
 ٢٣٠٩.................................................يلبسون من سندس وإستربق متقابلني
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٣٠٨٨ 

 ١٨٢٤......................................................يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
 ٢٥٤, ٢٥٣.......................ثيمميحق اهللا الربا ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أ

 ١٢٣٣, ١٢٣٢...............................ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
 ٢٣٨٤.....................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم

 ٢٥٠٥, ٢٥٠٤.....ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم
 ٢٦٦٩.....................................................ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر

 ١٢٩٧..................م به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إنينبت لك
 ١٢٩٣, ٥٢٧, ٢٩٦.....يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه

 ٢٦٣٧.......................................يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
 ٥٥٠.....................يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل

 ١١٥٠......................سف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئنييو
 ١١٦٣...............يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع

, ٤٠٦, ٤٠٥, ٤٠٤, ٤٠٢....يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق
١٧١٥, ١٣٧٧, ٤٢٨, ٤٠٧ 

 ٢٦٧٧........................................ه مستطريايوفون بالنذر وخيافون يوما كان شر
 ٢٠٦٥........................يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وسخر الشمس والقمر
 ٢٥٠٠......................يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وهو عليم بذات الصدور

 ١٣٤١.....يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوىف كل نفس ما عملت وهم ال يظلمون
 ١٢٦١, ١٢٦٠............وبرزوا هللا الواحد القهاريوم تبدل األرض غري األرض والسماوات 

 ٢٧٣٨....................................................................يوم تبلى السرائر
, ٣٣٩, ٣٣٨..يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم

٢٤٧٠ 
 ٢٩٠, ٢٨٩........يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن
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٣٠٨٩ 

 ٢٦٥١.................................ياليوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيبا مه
 ٢٧٠٠.................................................................يوم ترجف الراجفة

, ١٦١٤, ٨٥٤يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى
١٦١٥ 

 ٢٥٠٢..................يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم بشراكم
 ٢٣٩٨..................................يوم تشقق األرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسري

 ٢٧٣٢, ١٧١٣................ديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملونيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأي
 ٢٠٢٦.....................يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون ياليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسول

 ٢٦٢٤............................................................يوم تكون السماء كاملهل
 ٢٤١٧...............................................................يوم متور السماء مورا

 ٢٢١٠.....................يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم ومن يضلل اهللا فما له
 ٢٧١٩, ٦٦٤................................. واألمر يومئذ هللايوم ال متلك نفس لنفس شيئا

 ٢٤٢٨.......................................يوم ال يغين عنهم كيدهم شيئا وال هم ينصرون
 ٢٣٠٧......................................يوم ال يغين موىل عن موىل شيئا وال هم ينصرون

 ٢٦٧٠, ٢٢١٧......................يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار
 ١٨٠٣........................................................يوم ال ينفع مال وال بنون

 ٢٣٠٢...............................................يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون
 ١٥٠٨, ٦٣٨.............................................يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا

 ١٣٨٧, ١٣٨٦...........يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرءون
 ١٦٠٩, ٧٥٠..يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا

 ٢٣٩٣......................................يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد
 ٢٢٠٤..................خيفى على اهللا منهم شيء ملن امللك اليوم هللا الواحديوم هم بارزون ال 

 ٢٧٣٤, ٢٤٠٢..................................................يوم هم على النار يفتنون
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٣٠٩٠ 

 ١١١٩, ٤٣٦...........................يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه فمنهم شقي وسعيد
 ٢٥٢٥.......................يوم يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أهنم

 ٢٥١٩..........................ه اهللا ونسوه واهللايوم يبعثهم اهللا مجيعا فينبئهم مبا عملوا أحصا
 ٢٧٠٤.........................................................يوم يتذكر اإلنسان ما سعى

 ٦١٨, ٦١٢......................يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت
 ٢٥٧١..................يوم جيمعكم ليوم اجلمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا
 ٩٤٠.................ذايوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم ه

 ٢٦٢٩, ٢٦٢٨, ٤٧١................يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم إىل نصب يوفضون
 ١٣٧٤..............................يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال

 ٢٤١٨........................................................يوم يدعون إىل نار جهنم دعا
 ١٧٦٠...................يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ويقولون حجرا حمجورا

 ٢٤٥٨..................................هم ذوقوا مس سقريوم يسحبون يف النار على وجوه
 ٢٣٩٨.........................................يوم يسمعون الصيحة باحلق ذلك يوم اخلروج

, ١٢٠٠......يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم
١٩٣١ 

 ٢٧١١...............................................................يوم يفر املرء من أخيه
, ٢٥٠٣, ٢٥٠٢, ٧٦٠..يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم

٢٥٠٤ 
 ٢٦٩٨, ٢٦٩٧.............يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحنيوم 

 ٢٧٢٠, ٤٧١.................................................يوم يقوم الناس لرب العاملني
 ٢٦٠٨, ١٠٧٨...................يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون

 ٢٧٨٥, ٢٤٤٧..........................................يوم يكون الناس كالفراش املبثوث
 ٢٦٩٤....................................................يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩١ 

 ١٥٥٠........................................لصور وحنشر اجملرمني يومئذ زرقايوم ينفخ يف ا
 ٢٧٨٠...............................................................يومئذ حتدث أخبارها

 ٢٦١٦.................................................يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية
 ١٥٥٢....................يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال

, ١٥٥١, ٥٢....يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال
١٦٦١, ١٥٥٢ 

 ٢٧٨٠...............................................ناس أشتاتا لريوا أعماهلميومئذ يصدر ال
 ٤٣٧, ٤٣٦........يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال يكتمون

 ١٧١٣....................يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني
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٣٠٩٢ 

 فهرس األحاديث
 ٢٥٥٠.............أبايعهن على أن ال يشركن باهللا شيئا ، فرفعت هند رأسها وقالت واهللا إنك

 ٢٧٦٨......................................أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين
 ١٦٤٥................أبشروا يا معاشر صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون اجلنة

 ٢١٦.....................................................أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل الطالق
 ٢٣٨٠...................أتدرون ما الغيبة؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك مبا يكره،

 ٦٧٥..........................اال نعم، فقال النيب لوال أن الرسل ال تقتلأتشهدان أن مسيلمة نيب؟ ق
 ٥٨٠................أتى النيب نفر من اليهود، أبو يا سر بن أخطب ورافع بن أيب رافع وغريمها،

 ٤٤١.........................أجنبت فتمكعت يف التراب، فلما سأل النيب أمره بالوجه والكفني
 ٩١٠..................................................أحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي
 ٤٤٦.................... قال  وحيك غيب وجهك عينأخربين كيف قتلت محزة ؟ فلما أخربه،

 ١٥١١........... العبد قال جلربائيل قد أحببت فالنا فأحبه، فيحبه جربائيل،٥٧٧إذا أحب اهللا 
 ٧٣١...........إذا أحسن أحدكـم إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة

 ١٢٩٨.............................................إذا أراد أحدكـم البول فليستمخر الريح
 ٦٤٦............. مقيم على معصيته، فإمنا ذلك استدراجإذا رأيت اهللا يعطي العبد ما حيب وهو

 ٩٢٩..................إذا رأيتم الرجل يتعاهد املسجد فاشهدوا له باإلميان  فإن اهللا قال إمنا
 ١٤٦٧...........إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه

 ٢٥٢١...................إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث إال بإذنه، فإن ذلك حيزنه
 ٨٨٩..............................أسهم لرجل ولفرسه ثالثة أسهم، سهما له وسهمني لفرسه

 ٢٨٠١.................................أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وأن ولده من كسبه
 ٢٠٧٤................................أعذر اهللا تعاىل إىل امرئ أخر أجله حىت بلغه ستني سنة

 ١٤٣٦..............أفضل الكالم أربع كلمات سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب
 ٢٥٦٢................جلمعة وحنن مع النيب فثار الناس إال اثين عشر رجال فأنزلأقبلت عري يوم ا



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩٣ 

 ٢٤٢٦............................................................أقضى بينكما بكتاب اهللا
 ٣٩٤.................أال أخربكـم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء

 ١٠١٨....أال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون
 ٤٢٦.............ائر ؟  قالوا بلى يا رسول اهللا، قال  اإلشراك باللهوعقوقأال أنبئكم بأكرب الكب

 ١٩٢٦..............أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري
 ١٩٩٩...........أال ترضون يا معشر األوس أن حيكم فيكم رجل منكم ؟  قالوا بلى قال فذاك

 ١٢٨٦............................................أم القرآن هي السبع املثاين والقرآن العظيم
 ٢٠٧٠...........لسابق باخلريات فيدخل اجلنة بغري حساب، وأما املقتصد فيحاسب حساباأما ا

 ٩١١........................................أما شيء خرجت تستعني به علينا فال أتركه لك
 ١٤٣٩...................................................................إن إبليس يضع

, ١٠٧٥.....إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قالوا يا رسول اهللا وما الشرك األصغر؟
١٤٦٩ 

 ١٠١٥............................. يلهمون النفسأن أهل اجلنة يلهمون احلمد والتسبيح، كما
 ٣٢٧................أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السالم

 ١٣٧٧........إن أول ما خلق اهللا القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب ؟ قال القدر، وما
 ١٧٥٦........إن أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه

 ٢٠١١....................................................................إن ابين هذا سيد
 ٢٢١٩................................................................إن الدعاء هو العبادة

 ١١٢٤.....إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا،
 ١٣٩٩......................إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن ميشيه على وجهه
 ٤٣٩.......................إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء

 ١١٧٥............................................ واجلمل القدرإن العني تدخل الرجل القرب
 ١٤٥١..............إن الغالم الذي قتله اخلضر طبع كافرا ولو عاش ألرهق أبويه طغيانا وكفرا
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٣٠٩٤ 

 ١٢٨٧...................إن اهللا تعاىل أعطاين السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاين املئني مكان
 ٦٠٣................................إن اهللا تعالـى حرم مكـة يوم خلق السماوات واألرض

 ١٢٧٨....ة فأمسك عنده تسعا وتسعني رمحةإن اهللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمح
 ١٨٢٥......................إن اهللا قد أنزل يف الشعر ما أنزل فقال النيب إن املؤمن جياهد بسيفه

 ٩٧٤.....................إن اهللا قد رخص يل فسأزيدن على السبعني لعل اهللا أن يغفر هلم،
 ١٢٣٤.................إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض

 ٩٥٧ض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو فجزأها مثانية أجزاءإن اهللا مل ير
 ١١١٨...............إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته، قال مث قرأ وكذلك أخذ ربك

 ١٨٢٥.....................إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول اهللا
 ٣٩٠................................................إن اهللا يدخل قوما النار مث خيرجون منها

 ٨٣٧........... اللهخلق آدم، مث مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤالءإن
 ٢٧٢٢...........إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل

 ٦٠٦......................إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغريوه يوشك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه
 ١٨٦٤................هللا ، قال هم الشهداء املقلدونأن النيب سأل جربيل عن قوله إال من شاء ا

 ٨١٢..................أن النيب قرأ هذه اآلية، وقال هكذا، ووضـع اإلهبام على املفصل األعلى
 ٣٣٢.................أن اليهود قالوا لرسول اهللا إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان إبراهيم

 ٧٣٠..........إن بين إسرائيل تفرقت على اثنني وسبعني فرقة، وتفرقت أميت على ثالث وسبعني
ن جربيل دخل على النيب يف مرضه فقال كيف جتدك؟ قال أجدين مغموما وأجدين مكروباأ

................................................................................١٥٩٩ 
 ٩٠...................إن حربا من أحبار اليهود، يقال له عبد اهللا بن صوريا قال للنيب أي ملك

 ٥٢٤..............أن رؤساء مكة أتوا رسول اهللا فقالوا يا حممد سألنا عنك اليهود وعن صفتك
 ١١٢٥.......... النيب فأخربه، فأنزل اهللا تعاىل وأقمأن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى

 ٧٣٦..........أن رجال ينشر عليه تسعة وتسعون سجال، كل سجل مد البصر فيخرج له بطاقة



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩٥ 

 ٣٦٤..............أن رسول اهللا جعل أحدا خلف ظهره واستقبل املدينة وجعل عينني وهو جبل
 ٩٦٩...........أن رسول اهللا خطب ذات يوم بتبوك فذكر املنافقني ومساهم رجسا وعاهبم فقال

 ١٢٩١......................................أن رسول اهللا كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة
 ٢٠٠٧...........أن رسول اهللا ملا زوج زينب من زيد مكثت عنده حينا مث أتى رسول اهللا فقال
 ٧٢٩...........أن رسول قال لعائشة يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب

 ٨٤٣............. اجلنة،٣٣٦إن هللا تسعة وتسعني امسا، مائة إال واحدا، من أحصاها دخل 
 ٤٥٦............................إن من أميت لرجاال اإلميان يف قلوهبم أثبت من اجلبال الرواسي

 ٥٢٨................أن وفد جنران قالوا يا حممد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد اهللا ورسوله،
 ٢٠٠٩, ١٨٣١...........................................................أنا أخشاكم هللا
 ٨٢٤, ٧٦....................................................................إنا أمة أمية

 ١٣١٧.............................................................أنا فرطكم على احلوض
 ١٧٤٧.................................................................أنت ومالك ألبيك

 ٦٢٤.......................................................................ناإنك تعيش قر
 ٦٨٣..............................................................إنكم سترون ربكم عيانا

 ١٦١١..................................................................إمنا أنا رمحة مهداة
 ١٦٥٩.............................................................إمنا أنا لكم مثل الوالد

 ١٤٤٨.........................................................................أنه اخلضر
 ٢٧٦٧.............أنه سأل جربيل عليه السالم عن هذه اآلية  ورفعنا لك ذكرك ، قال قال اهللا

 ١٩٧٣.............................أنه يكون على املؤمن كقدر صالة مكتوبة صالها يف الدنيا
 ١٧٦٢........على املؤمنني حىت يكون عليهم أخف من صالة مكتوبةإنه يهون يوم القيامة 

 ٨٢٥.................إين أجد يف التوراة مكتوبا حممد رسول اهللا ال فظ وال غليظ، وال سخاب
 ٦٢٩...............أهدي للنيب بغلة، أهداها له كسرى فركبها حببل من شعر، مث أردفين خلفه،

 ٩٧٢.............آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩٦ 

 ٧٧٩..................أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل
 ١٧٢٠............................أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب إليه يف اليوم مائة مرة

 ١٦٣٠...........................................أيها الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا
 ٧١٢........................................................................ابدأ مبن تعول

 ٢٥٧٧.................................اتق اهللا واصرب وأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا
 ٢٦٧٨, ٤١٤........وا اهللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا تعاىل واستحللتم فروجهناتق

 ٤٢٦...................اجتنبوا السبع املوبقات ، قالوا يا رسول اهللا وما هن ؟ قال  الشرك باهللا
 ١٧٣..........................................اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي

 ١٤٩٨.رنني والروح،احتبس جربيل عن النيب حني سأله قومه عن أصحاب الكهف وذي الق
 ٧٦٧..............اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنكم تدعون مسيعا قريبا
 ٩٥١................اعتل جد بن قيس ومل تكن له علة إال النفاق، فأعرض عنه النيب فقال أذنت

 ١٩٠٣.....اغتنم مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك،
 ١٢٢٥.................................................... الرحيماكتب بسم اهللا الرمحن

 ١٣٣١.....................................................اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه
 ٧٦٥.....................................................التأين من اهللا والعجلة من الشيطان

 ١٤٢٥...........................احلمد هللا الذي جعل يف أميت من أمرت أن أصرب نفسي معهم
 ٩٠٥.............................اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، واألجر واملغنم

 ٤١١................ا اقض يا رسول اهللا بينناالرجلني اللذين اختصما إىل رسول اهللا فقال أحدمه
 ١١٢٥...الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن

 ١٩٢٥..................................العامل من عقل عن اهللا فعمل بطاعته واجتنب سخطه
 ٨٧٦.....................................القلوب بني أصبعني من أصابع اهللا يقلبها كيف شاء

 ٤٢٥..................اليمني الغموسالكبائر اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، وقـتل النفس، و
 ١٩٧٨...............اهللا تبارك وتعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت
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٣٠٩٧ 

 ١٢٩٢..........اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فاستعجل
 ٧٠٠................................................اللهم إين أعوذ بك من الرجس والنجس

 ١٦٨١.................اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنني كسين يوسف
 ١٤١٥................................................اللهم سلط عليه كلبا من كالبك

 ٨٩٧.............اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها وفخرها جتادلك، وتكذب رسولك، اللهم
 ١٧٦٣......................................املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل

 ٤٧٣........................................................املهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه
 ٣٥٧..................نياهنزم أصحاب رسول اهللا يف الشعب فأقبل خالد بن الوليد خبيل املشرك

 ٩٧٣...........................................بارك اهللا لك فيما أعطيت، وفيما أمسكت
 ٤١٨.......بعث رسول اهللا يوم حنني جيشا إىل أوطاس فأصابوا سبايا هلن أزواج من املشركني،

 ١٢٩٢..........................بعثت أنا والساعة كهاتني وأشار بأصبعيه وإن كادت لتسبقين
 ٤٢٤......................................................بعثت بالدين احلنيفية السمحة السهلة

 ١٣٤٧...........................................ن ميينهبل نصري، وأمسك عما أراد وكفر ع
 ٦٣١............بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي متعمدا
 ١٤٢٧...........مباء كاملهل قال كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه
 ١٣٤٩............بينا أنا يف املسجد احلرام يف احلجر بني النائم واليقظان إذ أتاين جربيل بالرباق

 ١٧.................جربيل إذ مسع نقيضا من فوقه، فرفع جربيل بصره إىلبينا رسول اهللا وعنده 
 ٩٥٣...........تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من بيته إال اجلهاد يف سبيله وتصديق

تكلم يف املهد أربعة وهم صغار ابن ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب
................................................................................١١٤٩ 

 ٤٤١....................................................................تيممنا إىل املناكب
 ٧٢٨.....ا مل تكن آمنت من قبل آو كسبت يف إمياهناثالث إذا خرجن ال ينفع نفسا إمياهن

 ٦٦٤................................جاء أعرايب إىل النيب فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه



 خمتصر تفسري البغوي

٣٠٩٨ 

 ٣٧٤.................جاء جربيل إىل النيب فقال إن اهللا قد كره ما صنع قومك يف أخذهم الفداء
 ٥٧٧.................جاء عبد اهللا بن سالم إىل النيب فقال يا رسول اهللا إن قومنا قريظة والنضري

 ٤٤٠..................................................... األرض مسجدا وطهوراجعلت يل
 ١٤٥٣...........حىت إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا يف اجملالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها

 ١٥١٦........حجابه النار لو كشفها اهللا ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
 ٧٢٤........خط لنا رسول اهللا خطا مث قال هذا سبيل اهللا، مث خط خطوطا عن ميينه وعن

 ٢٣٣..............خريوا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكـم وان اختاروهم فأجلوهم معهم
 ١٣٩٢.............دخل النيب مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثالمثائة صنم، فجعل يطعنها

 ٢٠٢..............................................................دعي الصالة أيام أقرائك
 ٥٣٢.................................................................ذكاة اجلنني ذكاة أمه

 ١١٥٣..............................رأيت ليلة أسري يب إىل السماء يوسف كالقمر ليلة البدر
 ١٩٨٠...............ة أسري يب موسى رجال آدم طواال جعدا كأنه من رجال شنوءةرأيت ليل

 ٣٩٤..................رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها وما عليها، وموضع سوط
 ١٤٥٢...............................رمحة اهللا علينا وعلى موسى لوال أنه عجل لرأى العجب
 ١٣٦١...................................رضا اهللا يف رضا الوالد وسخط اهللا يف سخط الوالد

 ٢٦٦....................................لنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أميت اخلطأ وا
 ١٣٧٨...............سأل أهل مكة رسول اهللا أن جيعل هلم الصفا ذهبا وأن ينحي اجلبال عنهم

 ٢٥٦٢.............. أو قاعدا؟ قال أما تقرأ٩٥٣سئل عبد اهللا بن عمر أكان النيب خيطب قائما 
 ١٢٦٠.........سألت رسول اهللا عن قوله يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات فأين يكون

 ٩٠٤....................كم الروم، ويكفيكم اللهفال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمهستفتح علي
 ٨٧٧..............ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي

 ١٤٢٦....................سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مثل مسرية أربعني سنة
 ٩٩٧..........مشركان؟مسعت رجال يستغفر لوالديه ومها مشركان، فقلت له تستغفر هلما ومها 
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٣٠٩٩ 

 ١٧.........مسعت رسول اهللا يقول  قال اللهقسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني نصفها
 ٢٤٥٧..........مسعت عمر بن اخلطابيقول ملا نزلت سيهزم اجلمع ويولون الدبر كنت ال أدري

 ١٣٥٨...........................................................سيعيش هذا الغالم قرنا
 ٨٩٦.............شهدت مع رسول اهللا فكان إذا مل يقاتل أول النهار انتظر حىت تزول الشمس،

 ٢٣٦٩...............شهدنا احلديبية مع رسول اهللا فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون األباعر،
 ٧٢٩..............صلى بنا رسول اهللا الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت

 ٥٠٦............عبد اهللا بن سالم وأسد وأسيد بين كعب، وثعلبة بن قيس وسالم بن أخت عبد
 ١٤٣٩...... الناس، فأدناهم منه مرتلة أعظمهمعرشه على املاء مث يبعث سراياه يفتنون

 ٢٨٤.................عن أيب عبيدة بن اجلراح قال قلت لرسول اهللا أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟
 ١٦٨٠................عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا والذين يؤتون ما آتوا

 ١٩٧٧.............عن معاذ بن جبل قال كنت مع النيب يف سفرنا فأصبحت يوما قريبا منه وهو
 ٣٤٧...........غدا رسول اهللا من مرتل عائشة رضي اهللا عنها ميشي على رجليه إىل أحد فجعل
 ٩١١.............فأين الذهب الذي دفعته إىل أم الفضل وقت خروجك من مكة، وقلت هلا إين
 ٤٤٠............فضلنا على الناس بثالث جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت لنا األرض

 ٢٤٧٦, ١٤٨٣..................................................فلم أر عبقريا يفري فريه
 ٢٠٥٠.............................................اهللا تعاىل أنفق يا ابن آدم أنفق عليكقال 

 ٢٠٢٣.....................................قال اهللا تعاىل من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب
 ٢٠٢٣..............قال اهللا تعاىل ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا

 ١٥٩٩................................................................قال بل أنا وارأساه
 ٢٠٣٨..............القال رجل يا رسول اهللا أخربين عن سبأ كان رجال أو امرأة أو أرضا ؟ ق

 ١٧٧٩..............قال رجل يا رسول اهللا أي الذنب أكرب عند اهللا؟ قال أن تدعو هللا ندا وهو
 ٣٩١......................قالت أم سلمة يا رسول اهللا إين أمسع اهللا يذكر الرجال يف اهلجرة وال
 ٦٧٣........................قالت اليهود يا حممد أنزل اهللا عليك كتابا، قال نعم، قالوا واهللا ما
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٣١٠٠ 

 ٩٧٩............................................هللا عنكمقد أنبأين اهللا من أخباركم وسيغين ا
 ٨٨٨...............قسم رسول اهللا سهما ذوي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب، ومل يعط منه

 ١٨٩٤....................قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا يوم القيامة، قال لوال أن تعريين قريش
 ٢٤٧٥...قلت لرسول اهللا أخربين عن قوله خريات حسان ، قال خريات األخالق حسان الوجوه

 ١١٢٣.......... يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك، قالقلت، يا رسول اهللا قل
 ١٥٦٢.............................كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصالة وتال هذه اآلية

 ٢٥٥٢.....................كان النيب يبايع النساء بالكالم هبذه اآلية ال يشركن باهللا شيئا قالت
 ٢٠٤٥................................كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

 ١٣٣٨.............بين املغرية يقال له يعيش، وكان يقرأ الكتب، فقالتكان النيب يقرئ غالما ل
 ١٤٥٦...................................................................كان ذهبا وفضة

 ٢٦٧٠............كان رسول اهللا إذ نزل جربيل بالوحي كان حيرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه،
 ٩٦٩................كان رسول اهللا جالسا يف ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم

 ١٨٢٥............ املسجد يقوم عليه قائما يفاخركان رسول اهللا يضع حلسان بن ثابت منربا يف
 ٨٩٠............كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة سوف قسم عامة اجليش

 ١٤٥٠..........................كانت األوىل من موسى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا
 ١٥٩٥...........كانت امرأتان معهما ابنامها فجاء الذئب فذهب بابن إحدامها فقالت صاحبتها

 ٢١٣٣..................................................................كانوا عشرين ألفا
 ٤٦١....................................................كفوا أيديكم فإين مل أؤمر بقتاهلم

 ٢٩١.................كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب، قالوا ومن يأىب ؟ قال من أطاعين دخل
 ٥٨٣........................................................................كلتا يديه ميني

 ٨٧٠...............كنا يف جيش بعثنا رسول اهللا فحاص الناس حيصة، فاهنزمنا، فقلنا يا رسول
 ٤٣٣...............ناس ؟ قال قلتكنت رديف النيب فقال هل تدري يا معاذ ما حق اهللا على ال

 ١٤٨٥...................................................كنت نبيا وآدم بني الروح واجلسد
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٣١٠١ 

 ٨٥٥................................................................كيف يا رب والغضب
 ٩٩٧......................ألستغفرن أليب، كما استغفر إبراهيم ألبيه  فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية

 ١٣٤٧.......................................لئن أظفرين اهللا هبم ألمثلن بسبعني منهم مكانك
 ٢٥٨٤................................................................ال ختربي بذلك أحدا

 ٢٥٣٥...........................................هلاال تذهب هذه األمة حىت يلعن آخرها أو
 ١٩٢٨, ١١٥........................ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم، وقولوا آمنا باهللا

 ٧٢٨........ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا
 ١٩١٣....................................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

 ٤٨٢...................................................................ال هجرة بعد الفتح
 ١٣٦٥........و زىن بعد إحصانهال حيل دم أمرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إميانه أ

 ٧٢٢..................ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى
 ١٣٠٠..............ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، وال يدخل النار من يف

 ١٣٦١..........................................ال يدخل اجلنة منان وال عاق وال مدمن مخر
 ١٩٩٩................................................ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة

 ٥٤٣...................................... يقبل اهللا صالة أحدكـم إذا أحدث حىت يتوضأال
 ٢٠٦٢...................................ال يقبل اهللا قوال إال بعمل وال قوال وال عمال إال بنية

 ١٥٠٢.............................ال ميوت ملسلم ثالثة من الولد فيلج النار إال حتلة القسم
 ٦٠٦.................. باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليسلطن اهللا سبحانه وتعاىل٢٤٨لتأمرن 

شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب التبعتموهملتتبعن سنن من قبلكم 
..................................................................................٩٦٦ 

 ٦٤٣.....................لتردن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة اجلماء من القرناء
 ٨٢٥...........لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فقلت أخربين عن صفة رسول اهللا يف التوراة

 ١٠٤٥..........؟ قال الرؤيا الصاحلةمل يبق من النبوة إال املبشرات ، قالوا وما املبشرات
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٣١٠٢ 

 ٢٢٨٨................ملا أسري بالنيب بعث اهللا له آدم وولده من املرسلني، فأذن جربيل مث أقام،
 ٢٣٢٤................ملا أشتد البالء بأصحاب رسول اهللا رأى رسول اهللا فيما يرى النائم وهو

 ٨٧٨.........................ملا حاصر يهود بين قريظة قالوا أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد املنذر،
 ٩٩٦................ طالب الوفاة جاء رسول اهللا فوجد عنده أبا جهل، وعبد اهللاملا حضرت أبا

 ١٩٠٨...................ملا خرج مهاجرا إىل املدينة سار يف غري الطريق خمافة الطلب فلما أمن
 ٩٩٧..............ملا قدم رسول اهللا مكة أتى قرب أمه آمنة فوقف عليه حىت محيت الشمس رجاء

 ٩٠٨..................لون يف هؤالء؟ملا كان يوم بدر وجيء باألسرى، فقال رسول اهللا  ما تقو
 ٩٧٦...............ملا مات عبد اهللا بن أيب ابن سلول دعي له رسول اهللا ليصلي عليه، فلما
 ١٢٩٢................ملا نزل قوله تعاىل اقتربت الساعة قال الكفار بعضهم لبعض إن هذا يزعم

 ٥٧٦..........ملا نزلت هذه اآلية قال رسول اهللا  هم قوم هذا ، وأشار إىل أيب موسى األشعري
 ١٨٢٢...........ريتك األقربني خرج رسول اهللا حىت صعد الصفا، فهتف ياملا نزلت وأنذر عش

 ٢٠٦٨......................................لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا
 ١٤٦٦, ٧٣٧............ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة

 ٤٩٣................................ليس الكذاب من أصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا
 ٣٦٦..........................لهم إن تقتل هذه العصابة ال تعبد يف األرضليس هلم أن يعلونا ال

 ٥٣٧..................................ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل غري السن والظفر
 ٩٩١.........................ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي على حوضي

 ١٣٥٠............................................ما فقد جسد النيب ولكن اهللا أسرى بروحه
 ٨٩٠................................ما يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود فيكم

 ٨٥٩...................ما من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة، وحط عنه هبا سيئة
 ١٩٨٦......................ما من مؤمن إال أنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة، اقرءوا إن شئتم النيب

 ٢٠٥٠..................ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن فيقول أحدمها اللهم أعط
 ١٣٣٩............. وذكرت آهلتهم خبري قال كيفما وراءك ؟ قال شر يا رسول اهللا نلت منهم
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٣١٠٣ 

 ٧٧٠.............مثل ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكانت
 ٢٠١١..............مثلي ومثل األنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، ترك منه موضع لبنة فطاف به

 ١٤٤٩..........مرت هبم سفينة فكلموهم أن حيملوهم فعرفوا اخلضر فحملوهم بغري نول، فلما
 ٢٠٢.............. فلرياجعها حىت تطهر، مث إن شاء أمسك وان شاء طلق قبل أن ميس فتلكمره

 ١٩٧٠..........مفاتيح الغيب مخس إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام
 ٢٠٢٣..................................................من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة

 ٩٠٥..................من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا باهللا وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه
 ١٩٨٦.....................................من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلمه فاجلنة عليه حرام

 ١٠٠٣...................................من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمهما اهللا على النار
 ١٥٨.........................................................من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه

 ٥٦٩...............................من تصدق من جسده بشيء كفر اهللا عنه بقدره من ذنوبه
 ١٧٨..........................................................من حج فلم يرفث ومل يفسق

 ٢٧٢٨......... عنها  يا رسول اهللا أوليس يقول اهللامن حوسب عذب  قالت عائشة  رضي اهللا
 ١٦٢٨..................................................من دخل دار أيب سفيان فهو آمن

 ١٣٠١..من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم
 ١٤٦٩.....................................من مسع مسع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به

 ٢٠٨١............بعده من غريمن سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا من 
 ١٧................................من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غري متام

 ٢٠٢٢............................................من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشرا
 ٨٩٠......................................................من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه

 ١٧٥٥...................................من كذب علي متعمدا فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا
 ١٦٨.........................................من كسر أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل

 ٢٢٢٠.......................................................دع اهللا غضب اهللا عليهمن مل ي
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 ١٢٧١.....................................................من مات على شيء بعثه اهللا عليه
 ١٤٢١...................................................من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها

 ١٩٦..........................................نتزوج نساء أهل الكتاب وال يتزوجون نساءنا
 ١٦٣٦..................................حنرت ههنا ومىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم

 ١٥٦١.......لنزل برسول اهللا ضيف فبعثين إىل يهودي فقال يل قل له إن رسول اهللا يقو
 ٢١٠١.............نزلت يف أيب بن خلف اجلمحي خاصم النيب يف إنكار البعث، وأتاه بعظم قد
 ٩٨٢.............نزلت يف عبد اهللا بن أيب حلف للنيب باهللا الذي ال إله إال هو ال يتخلف

 ١٨٩..........نزلت يف عمرو بن اجلموح وكان شيخا كبريا ذا مال فقال يا رسول اهللا مباذا
 ١٩٨٩, ٨٩٦........................................نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور

 ١٧٥٥................................نعم أمل تستمعوا قول اهللا تعاىل إذا رأهتم من مكان بعيد
 ٩٣٩.......................................................نعم املال الصاحل للرجل الصاحل

 ١٩٣٣..................................................................هاجروا إىل املدينة
 ٨٤٤..........هذه لكـم وقد أعطي القوم بني أيديكم مثلها ومع قوم موسى أمة يهدون باحلق

 ١٧٧٢..........ح من عبادي مؤمنهل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم قال أصب
 ١٧٧١........................................................هو الطهور ماؤه احلل ميتته

 ١٠٤٥........................................هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له
 ٩٠٤...................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي

 ٢٣٧٠........................................................وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون
 ١٠٧٦..........ودي وال نصراينوالذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة وال يه

 ٢٢٦٤...........والذي نفس حممد بيده ما من خدش عود وال عثرة قدم، وال اختالج عرق إال
 ١٧......................والذي نفسي بيده ما أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال

 ٩٨٩...........والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة مع كسب طيب، وال يقبل اهللا إال
 ٧١..........................................وا ملا بينت هلم إىل آخر األبدوامي اهللا لو مل يستثن
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 ٤٤٠..............................................................وجعلت تربتها لنا طهورا
 ١٦٨٦............وذلك أن النيب دعا على قريش أن جيعل عليهم سنني كسين هكذا يف األصل،

 ٢٧٠٦........وذلك أنه أتى رسول اهللا وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام، والعباس
 ٨٧٥...............ه، فعجل أيب يف صالته،وروينا أن النيب مر على أيب بن كعبوهو يصلي، فدعا
 ١١٧٥....................................وعزيت ألردن عليك كليهما بعدما توكلت علي

 ٢٦٧١..............................وكان إذا أتاه جربيل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده اهللا
 ٢٣٥٣.........................................ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض

 ٩٧٥.......................................ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا
دي مناد يا أهل اجلنة فيشرفون وينظرون، أملح فينا٥٦٩يؤتى باملوت كهيئة كبش 

................................................................................١٤٨٨ 
 ٢٥١٦.......... رسول اهللا إن زوجي ظاهر مين، وقد ندم فهل من شيء جيمعين وإياه،٩٣٦يا 

 ٩٥١........يا أبا وهب هل لك يف جالد بين األصفر؟ يعين الروم، تتخذ منهم سراري ووصفاء،
 ٧٥..............ذا إال منكميا إخوان القردة واخلنازير، فقالوا من أخرب حممدا هبذا ؟ ما خرج ه

 ٢٣٧٦...................يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، اآلية نزلت يف الوليد
 ٤١٩...............يا أيها الناس إين كنت أذنت لكـم يف االستمتاع من النساء، وإن اهللا تعاىل

 ٨٩٦.......................يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو، وسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم
 ٢٠٥...........................................ا أعطيتها، وخل سبيلهايا ثابت خذ منها م

 ١٤٩٨........................................يا جربيل ما مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟
 ٢٥٤٣.............يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول اهللا ال تعجل علي إين كنت امرأ ملصقا يف
 ١٧٢١............يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

 ٤٤٤.....................اهللا إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به حلقيا معشر اليهود اتقوا اهللا وأسلموا فو
 ٨٧٦..................................................يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك

 ١٢٦٠.......حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد



 خمتصر تفسري البغوي

٣١٠٦ 

 ١٥٠٢............خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري وخيرج
 ٢٥٢٤............. قلب جبار وينظر بعيين شيطان  فدخل عبد اهللايدخل عليكم اآلن رجل قلبه

 ٢١٩٣....................يطوي اهللا السماوات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن، مث يقول أنا
 ٧٣١....................يقول اهللا تبارك وتعاىل من جـاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد، ومن

 ١٢٨٧......................................يقول اهللا قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني
 ٩٦٨..................... يا أهل اجلنة هل رضيتم؟ فيقولون ربنا وما لنا اليقول اللهألهل اجلنة

 ٥٢٠..........يوشك أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما عدال يكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع
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 الفهرس
 ٢..................................................................................مقدمة

 ٢..........................................................................كلمة الناشر
 ٤.................................تقريظ لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان آل فوزان

 ٥...............................................................................مقدمة
 ١٠..................................................................ترمجة اإلمام البغوي

 ١٢.......................................................................سورة الفاحتة) ١(

 ١٢...................................................................أمساء سورة الفاحتة

 ١٢....................................................قوله تعاىل ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

 ١٤.........................................قوله تعاىل احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم

 ١٥............................................................اىل َماِلِك َيْوِم الدِّيِنقوله تع

 ١٥....................................................قوله تعاىل إياك نعبد وإياك نستعني

 ١٦.....................................................قوله تعاىل اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم

 ١٦.................قوله تعاىل ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم غَْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َولَا الضَّالَِّني

 ١٨..........................................................فصل يف فضل فاحتة الكتاب

 ٢٠.......................................................................سورة البقرة) ٢(

 ٢٠...................................قوله تعاىل امل ذَِلَك الِْكَتاُب لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّلُْمتَِّقَني

 ٢٤.................قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ

 ٢٧................... الْأَْرِض قَالُوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَقوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي

......قوله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ ِبالُْهَدى فََما َرِبَحت تَِّجاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن
....................................................................................٣٠ 

 ٣٤........قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

 ٣٨........................عاىل ِإنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحِيي أَن َيْضِرَب َمثَلًا مَّا َبُعوَضةً فََما فَْوقََهاقوله ت

 ٤٣.............................قوله تعاىل َوَعلََّم آَدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى الَْملَاِئكَِة

 ٤٧...............................قوله تعاىل فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه

 ٥٠...................قًا لَِّما َمَعكُْم َولَا َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفٍر ِبِهقوله تعاىل َوآِمُنوا ِبَما أَنَزلُْت ُمَصدِّ

 ٥٣.............................قوله تعاىل الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهم مُّلَاقُو َربِِّهْم َوأَنَُّهْم ِإلَْيِه َراِجُعونَ

 ٥٧........قوله تعاىل َوِإذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمن َبْعِدِه َوأَنُتْم ظَاِلُمونَ
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 ٦١............................ْيكُُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوىقوله تعاىل َوظَلَّلَْنا َعلَ

 قوله تعاىل َوِإِذ اْسَتْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضِرب بَِّعَصاَك الَْحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ
 ٦٣.................................................................................َعْيًنا

 ٧٠.....................قوله تعاىل فََجَعلَْناَها َنكَالًا لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً لِّلُْمتَِّقَني

 ٧٣..................له تعاىل قَالَ ِإنَُّه َيقُولُ ِإنََّها َبقََرةٌ لَّا ذَلُولٌ ُتِثُري الْأَْرَض َولَا َتْسِقي الَْحْرثَقو

 ٧٨..............................................قوله تعاىل َوِإذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا

قوله تعاىل َبلَى َمن كََسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت ِبِه َخِطيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها 
 ٨٢.............................................................................َخاِلُدونَ

 ٨٦.....................................ِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا ِبالْآِخَرِةقوله تعاىل أُولَ

....َراَءُهقوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا ِبَما أَنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن ِبَما أُنِزلَ َعلَْيَنا َوَيكْفُرونَ ِبَما َو
....................................................................................٩٠ 

 ٩٢........................قوله تعاىل َولََتِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا

 ٩٥...................................َبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَقوله تعاىل َواتَّ

 ٩٩............................قوله تعاىل َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُننِسَها َنأِْت ِبَخْيٍر مِّْنَها أَْو ِمثِْلَها

 ١٠٣.............قوله تعاىل َوقَالُوا لَن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ ِإلَّا َمن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََماِنيُُّهْم

....ْبَحاَنُه َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض كُلٌّ لَُّه قَاِنُتونَقوله تعاىل َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ُس
..................................................................................١٠٦ 

.... َعلَى الَْعالَِمَنيقوله تعاىل َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اذْكُُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم
..................................................................................١١٠ 

 ١١٣............قوله تعاىل َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت

 ١١٦..............................قوله تعاىل ِإذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الَْعالَِمَني

 ١١٨..........................ْبَراِهيَمقوله تعاىل قُولُوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنِزلَ ِإلَْيَنا َوَما أُنِزلَ ِإلَى ِإ

 ١٢٣..............قوله تعاىل َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاِس َما َولَّاُهْم َعن ِقْبلَِتِهُم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها

 ١٢٩..........................قوله تعاىل الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعِرفُوَنُه كََما َيْعِرفُونَ أَْبَناَءُهْم

 ١٣٢...................َزكِّيكُْمقوله تعاىل كََما أَْرَسلَْنا ِفيكُْم َرُسولًا مِّنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُي

 ١٣٥......................قوله تعاىل الَِّذيَن ِإذَا أََصاَبْتُهم مُِّصيَبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجعونَ

قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيِهْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاِس 
 ١٣٨...........................................................................أَْجَمِعَني

 ١٤٢.....ُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت ِبِهُم الْأَْسَباُبقوله تعاىل ِإذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُِّب
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٣١٠٩ 

 َوِنَداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم قوله تعاىل َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما لَا َيْسَمُع ِإلَّا ُدَعاًء
 ١٤٥.........................................................................لَا َيْعِقلُونَ

....قوله تعاىل ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه َنزَّلَ الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكَتاِب لَِفي ِشقَاٍق َبِعيٍد
..................................................................................١٤٩ 

 ١٥٥.......قوله تعاىل فََمن َبدَّلَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَِإنََّما ِإثُْمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنُه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم

 ١٦٢.............قوله تعاىل َوِإذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاِع ِإذَا َدَعاِن

 ١٦٨.................ثُ أَْخَرُجوكُْمقوله تعاىل َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأَْخِرُجوُهم مِّْن َحْي

 ١٧٢..................................................قوله تعاىل َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه

 ١٧٧....................................................ٌتقوله تعاىل الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَما

 ١٨٢............................................قوله تعاىل َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت

 ١٨٥......................................ذَْتُه الِْعزَّةُ ِبالِْإثِْمقوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُه اتَِّق اللََّه أََخ

 ١٨٨...................................قوله تعاىل َسلْ َبِني ِإْسَراِئيلَ كَْم آَتْيَناُهم مِّْن آَيٍة بينة

 ١٩٥........................................ِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْمقوله تعاىل كُ

 ٢٠١........................................قوله تعاىل َولَا َتْنِكُحوا الُْمْشِركَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ

 ٢٠٥.................................وله تعاىل ِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهٍرق

....وُهنَّ ِبَمْعُروٍفقوله تعاىل َوِإذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسرُِّح
..................................................................................٢١٢ 

 ٢٢١.......قوله تعاىل لَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِإن طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنُّ أَْو َتفِْرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً

 ٢٢٦.............................قوله تعاىل َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاٌع ِبالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني

....ى ِإذْ قَالُوا ِلَنِبيٍّ لَُّهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًاقوله تعاىل أَلَْم َتَر ِإلَى الَْملَِإ ِمن َبِني ِإْسَراِئيلَ ِمن َبْعِد ُموَس
..................................................................................٢٢٨ 

 ٢٣٥.....................................قوله تعاىل فََهَزُموُهم ِبِإذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُوُد َجالُوَت

 ٢٣٨..................................قوله تعاىل لَا ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ

 ٢٤٥........َتْت َسْبَع َسَناِبلَقوله تعاىل مَّثَلُ الَِّذيَن ُينِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَنَب

قوله تعاىل أََيَودُّ أََحُدكُْم أَن َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ مِّن نَِّخيٍل َوأَْعَناٍب َتْجِري ِمن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر لَُه ِفيَها ِمن 
 ٢٤٩......................................................................كُلِّ الثََّمَراِت

 ٢٥٣..............................................قوله تعاىل ِإن ُتْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي

 ٢٥٩..........................................قوله تعاىل َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدقَاِت

 ٢٦١.................قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا َتَداَيْنُتْم ِبَدْيٍن ِإلَى أََجٍل ُمَسمى فَاكُْتُبوُه
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٣١١٠ 

 ٢٧٤.................................................................رانسورة آل عم) ٣(

 ٢٧٤...........................................قوله تعاىل امل اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم

 ٢٨١................ونَ َوُتْحَشُرونَ ِإلَى َجَهنََّم َوِبئَْس الِْمَهاُدقوله تعاىل قُل لِّلَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُب

 ٢٩٠.......................قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ ِبآَياِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَِّبيَِّني ِبَغْيِر َحقٍّ

 ٢٩٧............قوله تعاىل ِإنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َوُنوًحا َوآلَ ِإْبَراِهيَم َوآلَ عمران َعلَى الَْعالَِمَني

َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى اْبُن قوله تعاىل ِإذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا 
 ٣٠٨..............................................................................َمْرَيَم

 ٣١٦.....ُرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُرواقوله تعاىل ِإذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإلَيَّ َوُمطَهِّ

 ٣٢٠.......................قوله تعاىل قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى كَلََمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم

....قوله تعاىل َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب آِمُنوا ِبالَِّذي أُْنِزلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهاِر
..................................................................................٣٢٤ 

ُه الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاِس كُوُنوا ِعَباًدا لِّي قوله تعاىل َما كَانَ ِلَبَشٍر أَن ُيْؤِتَيُه اللَّ
 ٣٣٠.......................................................................ِمن ُدوِن اللَِّه

 ٣٣٦........َو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَنقوله تعاىل َوَمن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَاِم ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُه

 ٣٣٩.............قوله تعاىل كُلُّ الطََّعاِم كَانَ ِحلًّا لَِّبِني ِإْسَراِئيلَ ِإلَّا َما َحرََّم ِإْسَراِئيلُ َعلَى َنفِْسِه

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنَوا ِإن ُتِطيُعوا فَِريقًا مَِّن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َيُردُّوكُم َبْعَد ِإَمياِنكُْم 
 ٣٤٢...........................................................................كَاِفِريَن

 ٣٤٧.............................................تعاىل كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخِرَجْت ِللنَّاِسقوله 

 ٣٥٠.............قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَن ُتْغِنَي َعْنُهْم أَْمَوالُُهْم َولَا أَْولَاُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيئًا

 ٣٥٥.........قوله تعاىل َوِإذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمِنَني َمقَاِعَد ِللِْقَتاِل َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

....ُعوا ِإلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَنيقوله تعاىل َوَساِر
..................................................................................٣٦١ 

 ٣٦٦................................قوله تعاىل َوِلُيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفِريَن

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا الَِّذيَن كَفَُروا َيُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم فََتْنقَِلُبوا 
 ٣٧٠..........................................................................َخاِسِريَن

 ٣٧٤...................قوله تعاىل ثُمَّ أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنَعاًسا َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم

 ٣٧٨....................................... ُتْحَشُرونَقوله تعاىل َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُِتلُْتْم لَِإلَى اللَِّه

 ٣٨٢..................قوله تعاىل َوَما أََصاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَِبِإذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمِنَني

 ٣٨٦.............................قوله تعاىل فَاْنقَلَُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضٍل لَْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء
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٣١١١ 

 ٣٩١.....................َياُءقوله تعاىل لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغِْن

 ٣٩٥.............قوله تعاىل َوِإذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِس َولَا َتكُْتُموَنُه

قوله تعاىل فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَا أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى َبْعُضكُْم ِمْن 
 ٣٩٩.............................................................................َبْعٍض

 ٤٠٣.....................................................................سورة النساء) ٤(

 ٤٠٣....قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفٍْس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها

ِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَْواِلَداِن قوله تعاىل ِللرَِّجا
 ٤١٠.........................................................................َوالْأَقَْرُبونَ

 ٤١٥......................... َيكُْن لَُهنَّ َولٌَدقوله تعاىل َولَكُْم ِنْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجكُْم ِإنْ لَْم

 ٤١٧............قوله تعاىل َواللَّاِتي َيأِْتَني الْفَاِحَشةَ ِمْن ِنَساِئكُْم فَاْسَتْشِهُدوا َعلَْيِهنَّ أَْرَبَعةً ِمْنكُْم

....قوله تعاىل َوِإنْ أََرْدُتُم اْسِتْبَدالَ َزْوٍج َمكَانَ َزْوٍج َوآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه َشْيئًا
..................................................................................٤٢١ 

 ٤٢٦.............َن النَِّساِء ِإلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكَتاَب اللَِّه َعلَْيكُْمقوله تعاىل َوالُْمْحَصَناُت ِم

...لُوا َمْيلًا َعِظيًماقوله تعاىل َواللَُّه ُيِريُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعونَ الشََّهَواِت أَنْ َتِمي
..................................................................................٤٣١ 

قوله تعاىل الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء ِبَما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَْنفَقُوا ِمْن 
 ٤٣٨...........................................................................أَْمَواِلِهْم

 ٤٤٣..........قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِرئَاَء النَّاِس َولَا ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َولَا ِبالَْيْوِم الْآِخِر

 ٤٥٠..................... أَْعلَُم ِبأَْعَداِئكُْم َوكَفَى ِباللَِّه َوِليا َوكَفَى ِباللَِّه َنِصًرياقوله تعاىل َواللَُّه

 ٤٥٦....................قوله تعاىل أُولَِئَك الَِّذيَن لََعَنُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعِن اللَُّه فَلَْن َتِجَد لَُه َنِصًريا

 ٤٦١.......قوله تعاىل أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَك

قوله تعاىل َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيِهْم أَِن اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِركُْم َما فََعلُوُه ِإلَّا قَِليلٌ 
 ٤٦٤..............................................................................ِمْنُهْم

....قَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوالِْولَْداِنقوله تعاىل َوَما لَكُْم لَا ُت
..................................................................................٤٦٨ 

 ٤٧٤.........اَك َعلَْيِهْم َحِفيظًاقوله تعاىل َمْن ُيِطِع الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى فََما أَْرَسلَْن

قوله تعاىل اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه 
 ٤٧٩.............................................................................َحِديثًا
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قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحِريُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ 
 ٤٨٥....................................................................ُمَسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلِه

قوله تعاىل لَا َيْسَتِوي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمِنَني غَْيُر أُوِلي الضََّرِر َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسِبيِل اللَِّه 
 ٤٨٩.................................................................ِبأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم

....قوله تعاىل َوِإذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعَك َولَْيأُْخذُوا أَْسِلَحَتُهْم
..................................................................................٤٩٣ 

 ٤٩٧.................................... كَانَ غَفُوًرا َرِحيًماقوله تعاىل َواْسَتْغِفِر اللََّه ِإنَّ اللََّه

....قوله تعاىل لَا َخْيَر ِفي كَِثٍري ِمْن َنْجَواُهْم ِإلَّا َمْن أََمَر ِبَصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصلَاٍح َبْيَن النَّاِس
..................................................................................٥٠١ 

قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن 
 ٥٠٦..........................................................................ِفيَها أََبًدا

ه تعاىل َوِإِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو ِإْعَراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَْيِهَما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما قول
 ٥٠٩............................................................................ُصلًْحا

 ٥١٤.........................وَّاِمَني ِبالِْقْسِط ُشَهَداَء ِللَِّهقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آمنوا كُوُنوا قَ

 ٥١٨..........قوله تعاىل الَِّذيَن َيَتَربَُّصونَ ِبكُْم فَِإنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم

 ٥٢٢.....قوله تعاىل لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن الْقَْوِل ِإلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما

ِضِهْم ِميثَاقَُهْم َوكُفِْرِهْم ِبآَياِت اللَِّه َوقَْتِلِهُم الْأَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوقَْوِلِهْم قُلُوُبَنا قوله تعاىل فَِبَما َنقْ
 ٥٢٦.............................................................................غُلٌْف

 ٥٣١......................لَى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن َبْعِدِهقوله تعاىل ِإنَّا أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإ

 ٥٣٤...............قوله تعاىل َيا أَْهلَ الِْكَتاِب لَا َتْغلُوا ِفي ِديِنكُْم َولَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه ِإلَّا الَْحقَّ

 ٥٤٠.....................................................................سورة املائدة) ٥(

....قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُْعقُوِد أُِحلَّْت لَكُْم َبِهيَمةُ الْأَْنَعاِم ِإلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم
..................................................................................٥٤٠ 

 ٥٤٤...............قوله تعاىل ُحرَِّمْت َعلَْيكُُم الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه

....ه تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا قُْمُتْم ِإلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم ِإلَى الَْمَراِفِققول
..................................................................................٥٥١ 

 ٥٥٤....................... أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيِمقوله تعاىل َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِتَنا

 ٥٥٧.........قوله تعاىل َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه

 ٥٥٩............................قوله تعاىل َوقَالَِت الَْيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه
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اُموا ِفيَها فَاذَْهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاِتلَا ِإنَّا َهاُهَنا قوله تعاىل قَالُوا َيا ُموَسى ِإنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َد
 ٥٦٣...........................................................................قَاِعُدونَ

ٍس أَْو فََساٍد ِفي الْأَْرِض قوله تعاىل ِمْن أَْجِل ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبِني ِإْسَراِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا ِبَغْيِر َنفْ
 ٥٦٧............................................................فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا

 ٥٦٩.......قوله تعاىل ُيِريُدونَ أَنْ َيْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِبَخاِرِجَني ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم

....قوله تعاىل َسمَّاُعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَِإنْ َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْيَنُهْم أَْو أَْعِرْض َعْنُهْم
..................................................................................٥٧٣ 

 ٥٧٨..........وله تعاىل َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِةق

 ٥٨١.....َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍضقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد 

 ٥٨٧.........قوله تعاىل َوِإذَا َناَدْيُتْم ِإلَى الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ

....قوله تعاىل َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتاِب آَمُنوا َواتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا َعْنُهْم َسيِّئَاِتِهْم َولَأَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم
..................................................................................٥٩٢ 

قوله تعاىل َوَحِسُبوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيِهْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري 
 ٥٩٦..............................................................................ِمْنُهْم

 ٥٩٩.............................لِْكَتاِب لَا َتْغلُوا ِفي ِديِنكُْم غَْيَر الَْحقِّقوله تعاىل قُلْ َيا أَْهلَ ا

قوله تعاىل َوِإذَا َسِمُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَى الرَُّسوِل َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفُوا ِمَن 
 ٦٠٢.............................................................................الَْحقِّ

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب َوالْأَْزلَاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل 
 ٦٠٥..........................................................................الشَّْيطَاِن

قوله تعاىل أُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحِر َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدْمُتْم 
 ٦١٠.............................................................................ُحُرًما

ذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا ِإلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوِإلَى الرَُّسوِل قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه قوله تعاىل َوِإ
 ٦١٤.............................................................................آَباَءَنا

....ذَا أُِجْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا ِإنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوِبقوله تعاىل َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َما
..................................................................................٦٢٠ 

نُ لََنا ِعيًدا ِلأَوَِّلَنا قوله تعاىل قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَْنِزلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُو
 ٦٢٥............................................................................َوآِخِرَنا

 ٦٣٠....................................................................سورة األنعام) ٦(

 ٦٣٠............الْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت َوالنُّوَرقوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َو
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 ٦٣٥....................قوله تعاىل َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا َعلَْيِهْم َما َيلِْبُسونَ

 ٦٣٩........................قوله تعاىل قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنكُْم

 َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه َوِإنَُّهْم قوله تعاىل َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَاُنوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ
 ٦٤٥..........................................................................لَكَاِذُبونَ

 ٦٥١...........نَقوله تعاىل ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالَْمْوَتى َيْبَعثُُهُم اللَُّه ثُمَّ ِإلَْيِه ُيْرَجُعو

 ٦٥٥......................قوله تعاىل فَقُِطَع َداِبُر الْقَْوِم الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

 ٦٥٩............. َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض ِلَيقُولُوا أََهُؤلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيِهْم ِمْن َبْيِنَناقوله تعاىل

 ِبالنََّهاِر ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ قوله تعاىل َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم ِباللَّْيِل َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم
 ٦٦٤............................................................................ُمَسمى

 ٦٦٩.......قوله تعاىل َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ

....قوله تعاىل َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم ِلأَِبيِه آَزَر أََتتَِّخذُ أَْصَناًما آِلَهةً ِإنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَاٍل ُمِبٍني
..................................................................................٦٧٤ 

 ٦٧٨...............قوله تعاىل َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء

 ٦٨١.............ْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشٍر ِمْن َشْيٍءقوله تعاىل َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدِرِه ِإذْ قَالُوا َما أَ

....قوله تعاىل ِإنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخِرُج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ
..................................................................................٦٨٦ 

....قوله تعاىل ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ
..................................................................................٦٩٢ 

 ٦٩٥.............. تعاىل َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعلٍْمقوله

الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا َما كَاُنوا قوله تعاىل َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا ِإلَْيِهُم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم 
 ٦٩٩.............................................................ِلُيْؤِمُنوا ِإلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه

ِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم ِإلَّا َما قوله تعاىل َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْي
 ٧٠٣......................................................................اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيِه

 ٧٠٨................................قوله تعاىل فََمْن ُيِرِد اللَُّه أَنْ َيهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِللِْإْسلَاِم

 ٧١٤......................قوله تعاىل َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَملُونَ

 ٧١٨...............ثٌ ِحْجٌر لَا َيطَْعُمَها ِإلَّا َمْن َنَشاُء ِبَزْعِمِهْمقوله تعاىل َوقَالُوا َهِذِه أَْنَعاٌم َوَحْر

....قوله تعاىل َوِمَن الْأَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َولَا َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن
..................................................................................٧٢٢ 

 ٧٢٦....قوله تعاىل فَِإنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َولَا ُيَردُّ َبأُْسُه َعِن الْقَْوِم الُْمْجِرِمَني
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٣١١٥ 

 ٧٣١....................قوله تعاىل َولَا َتقَْرُبوا َمالَ الَْيِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه

 ٧٣٦..... َيأِْتَي َربَُّك أَْو َيأِْتَي َبْعُض آَياِت َربَِّكقوله تعاىل َهلْ َيْنظُُرونَ ِإلَّا أَنْ َتأِْتَيُهُم الَْملَاِئكَةُ أَْو

 ٧٤٣..................................................................سورة األعراف) ٧(

....لَا َيكُْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمِنَنيقوله تعاىل املص ِكَتاٌب أُْنِزلَ ِإلَْيَك فَ
..................................................................................٧٤٣ 

 َناٍر َوَخلَقَْتُه ِمْن قوله تعاىل قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد ِإذْ أََمْرُتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنُه َخلَقَْتِني ِمْن
 ٧٤٨..............................................................................ِطٍني

 ٧٥٤.........قوله تعاىل قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوِإنْ لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخاِسِريَن

 ٧٥٩.........قوله تعاىل َيا َبِني آَدَم ُخذُوا ِزيَنَتكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشَرُبوا َولَا ُتْسِرفُوا

 ٧٦٤............ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الِْجنِّ َوالِْإْنِس ِفي النَّاِرقوله تعاىل قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُمٍم

 ٧٦٨........قوله تعاىل َوَناَدى أَْصَحاُب الَْجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا

 ٧٧٢....................قوله تعاىل وَلَقَْد جِئْنَاُهْم ِبكَِتاٍب فَصَّلْنَاُه عَلَى عِلٍْم ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم ُيْؤمُِنونَ

 ٧٧٩........... َوالَْبلَُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخُبثَ لَا َيْخُرُج ِإلَّا َنِكًداقوله تعاىل

 ٧٨٣.................................قوله تعاىل أَُبلُِّغكُْم ِرَسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُْم َناِصٌح أَِمٌني

قوله تعاىل َواذْكُُروا ِإذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرِض َتتَِّخذُونَ ِمْن ُسُهوِلَها 
 ٧٨٦............................................................................قُُصوًرا

 ٧٩٠..................................................قوله تعاىل َوِإلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا

 ِمْن قوله تعاىل قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِمْن قَْوِمِه لَُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك
 ٧٩٢.............................................................................قَْرَيِتَنا

 ٧٩٧.....قوله تعاىل َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيِهْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض

 ٨٠١.........................قوله تعاىل َوقَالَ ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ ِإنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني

 ٨٠٦............................ِمَنيقوله تعاىل َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن قَالُوا آَمنَّا ِبَربِّ الَْعالَ

....قوله تعاىل فَِإذَا َجاَءْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوِإنْ ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا ِبُموَسى َوَمْن َمَعُه
..................................................................................٨١١ 

 ٨١٧..........قوله تعاىل َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيلَ الَْبْحَر فَأََتْوا َعلَى قَْوٍم َيْعكُفُونَ على أصنام هلم

 ٨٢٢..................لنَّاِس ِبِرَسالَاِتي َوِبكَلَاِميقوله تعاىل قَالَ َيا ُموَسى ِإنِّي اْصطَفَْيُتَك َعلَى ا

 ٨٢٧.....قوله تعاىل َولَمَّا َرَجَع ُموَسى ِإلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ ِبئَْسَما َخلَفُْتُموِني ِمْن َبْعِدي

 ٨٣٢..................قوله تعاىل َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإلَْيَك

 ٨٣٧........................................َباطًا أَُمًماقوله تعاىل َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْس
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٣١١٦ 

 ٨٤٠.....قوله تعاىل َوِإذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاًبا َشِديًدا

 ٨٤٥........................قوله تعاىل َوِإذْ َنَتقَْنا الَْجَبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع ِبِهْم

 ٨٥١..........لِْجنِّ َوالِْإْنِس لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ ِبَهاقوله تعاىل َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم كَِثًريا ِمَن ا

 ٨٥٦.............................قوله تعاىل قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه

 ٨٦٢........................قوله تعاىل ِإنَّ َوِليَِّي اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َيَتَولَّى الصَّاِلِحَني

 ٨٦٩....................................................................سورة األنفال) ٨(

....قوله تعاىل َيْسأَلُوَنَك َعِن الْأَْنفَاِل قُِل الْأَْنفَالُ ِللَِّه َوالرَُّسوِل فَاتَّقُوا اللََّه َوأَْصِلُحوا ذَاَت َبْيِنكُْم
..................................................................................٨٦٩ 

 ٨٧٤....ونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم ِبأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَنيقوله تعاىل ِإذْ َتْسَتِغيثُ

 ٨٨٠............َولَِكنَّ اللََّه َرَمىقوله تعاىل فَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيَت ِإذْ َرَمْيَت 

 ٨٨٧.....قوله تعاىل َواذْكُُروا ِإذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرِض َتَخافُونَ أَنْ َيَتَخطَّفَكُُم النَّاُس

 ٨٩٣....قوله تعاىل َوَما لَُهْم أَلَّا ُيَعذَِّبُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعِن الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَما كَاُنوا أَْوِلَياَءُه

 ٨٩٧......................ا غَِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِلقوله تعاىل َواْعلَُموا أَنََّم

 ٩٠٥....................قوله تعاىل َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َولَا َتَناَزُعوا فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب ِرُحيكُْم

 ٩١٠.....قوله تعاىل ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم

 ٩١٥....ىل َوِإنْ ُيِريُدوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِبالُْمْؤِمِنَنيقوله تعا

لْأَْسَرى ِإنْ َيْعلَِم اللَُّه ِفي قُلُوِبكُْم َخْيًرا ُيْؤِتكُْم قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيِديكُْم ِمَن ا
 ٩٢٠...............................................................َخْيًرا ِممَّا أُِخذَ ِمْنكُْم

 ٩٢٥.....................................................................سورة التوبة) ٩(

 ٩٢٥......................له تعاىل َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشِرِكَنيقو

ِذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد الَْمْسِجِد قوله تعاىل كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشِرِكَني َعْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلِه ِإلَّا الَّ
 ٩٣٠............................................................................الَْحَراِم

قوله تعاىل قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبأَْيِديكُْم َوُيْخِزِهْم َوَيْنُصْركُْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَْوٍم 
 ٩٣٦............................................................................ُمْؤِمِنَني

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما الُْمْشِركُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْرُبوا الَْمْسِجَد الَْحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم 
 ٩٤٣...............................................................................َهذَا

قوله تعاىل ُيِريُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه ِبأَفَْواِهِهْم َوَيأَْبى اللَُّه ِإلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَِرَه 
 ٩٤٧..........................................................................الْكَاِفُرونَ

 ٩٥٢...........................َما النَِّسيُء ِزَياَدةٌ ِفي الْكُفِْر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن كَفَُرواقوله تعاىل ِإنَّ
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٣١١٧ 

 ٩٥٦...............قوله تعاىل اْنِفُروا ِخفَافًا َوِثقَالًا َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ِفي َسِبيِل اللَِّه

قوله تعاىل لَقَِد اْبَتَغُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لََك الْأُُموَر َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه َوُهْم 
 ٩٦١..........................................................................كَاِرُهونَ

 ٩٦٤....قوله تعاىل فَلَا ُتْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َولَا أَْولَاُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم ِبَها ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا

....اللَِّه لَكُْم ِلُيْرُضوكُْم َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرُضوُه ِإنْ كَاُنوا ُمْؤِمِنَنيقوله تعاىل َيْحِلفُونَ ِب
..................................................................................٩٧٢ 

 ٩٧٦.................ْمَوالًا َوأَْولَاًداقوله تعاىل كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَ

قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس 
 ٩٧٩............................................................................الَْمِصُري

 ٩٨٥....قوله تعاىل اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم ِإنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم

 ٩٨٨............ه تعاىل َرُضوا ِبأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَقول

ا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَْد َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن قوله تعاىل َيْعَتِذُرونَ ِإلَْيكُْم ِإذَا َرَجْعُتْم ِإلَْيِهْم قُلْ لَا َتْعَتِذُرو
 ٩٩٢..........................................................................أَْخَباِركُْم

َي اللَُّه قوله تعاىل َوالسَّاِبقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمَهاِجِريَن َوالْأَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِض
 ٩٩٥.............................................................................َعْنُهْم

قوله تعاىل َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوكُفًْرا َوَتفِْريقًا َبْيَن الُْمْؤِمِنَني َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه 
 ١٠٠٠.........................................................................َوَرُسولَُه

....قوله تعاىل التَّاِئُبونَ الَْعاِبُدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاِجُدونَ الْآِمُرونَ ِبالَْمْعُروِف
................................................................................١٠٠٦ 

 ١٠١٢........عاىل َوَعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى ِإذَا َضاقَْت َعلَْيِهُم الْأَْرُض ِبَما َرُحَبْتقوله ت

 ١٠١٦.....لْكُفَّاِر َولَْيِجُدوا ِفيكُْم ِغلْظَةًقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن ا

 ١٠٢١.................................................................سورة يونس) ١٠(

 ١٠٢١..........................................قوله تعاىل الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الَْحِكيِم

 ١٠٢٥...............قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا َوَرُضوا ِبالَْحَياِة الدُّْنَيا َواطَْمأَنُّوا ِبَها

َوِإذَا ُتْتلَى َعلَْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ائِْت ِبقُْرآٍن غَْيِر َهذَا أَْو قوله تعاىل 
 ١٠٢٩............................................................................َبدِّلُْه

 ١٠٣٧............ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍمقوله تعاىل َواللَُّه َيْدُعو ِإلَى َداِر السَّلَاِم

....قوله تعاىل قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه قُِل اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه
................................................................................١٠٤٢ 
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 ١٠٤٦............قوله تعاىل َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُُر ِإلَْيَك أَفَأَْنَت َتْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا لَا ُيْبِصُرونَ

ىل َولَْو أَنَّ ِلكُلِّ َنفٍْس ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرِض لَافَْتَدْت ِبِه َوأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا قوله تعا
 ١٠٥١.........................................................................الَْعذَاَب

 ١٠٥٥.........................ْيِهْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَقوله تعاىل أَلَا ِإنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعلَ

قوله تعاىل َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ ُنوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْوِم ِإنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي َوَتذِْكِريي ِبآَياِت 
 ١٠٥٩.............................................................................اللَِّه

 ١٠٦٣....................................قوله تعاىل َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتوِني ِبكُلِّ َساِحٍر َعِليٍم

 ١٠٦٨........ِقيَما َولَا َتتَِّبَعانِّ َسِبيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَقوله تعاىل قَالَ قَْد أُِجيَبْت َدْعَوُتكَُما فَاْسَت

 ١٠٧٢........................قوله تعاىل فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها ِإَمياُنَها ِإلَّا قَْوَم ُيوُنَس

 ١٠٧٦.............................قوله تعاىل َوِإنْ َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه ِإلَّا ُهَو

 ١٠٧٨...................................................................سورة هود) ١١(

 ١٠٧٨..................قوله تعاىل الر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيٍم َخِبٍري

 ١٠٨٠.....َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمْسَتْوَدَعَهاقوله تعاىل َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرِض ِإلَّا َعلَى اللَِّه ِرْزقَُها 

 ١٠٨٤........................قوله تعاىل أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ فَأُْتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمثِْلِه ُمفَْتَرَياٍت

قوله تعاىل أُولَِئَك لَْم َيكُوُنوا ُمْعِجِزيَن ِفي الْأَْرِض َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف 
 ١٠٨٩.....................................................................لَُهُم الَْعذَاُب

 ١٠٩٢........................َيا قَْوِم لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا ِإنْ أَْجِرَي ِإلَّا َعلَى اللَِّهقوله تعاىل َو

 ١٠٩٦....................قوله تعاىل َوَيْصَنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه

قوله تعاىل قَالَ َيا ُنوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَملٌ غَْيُر َصاِلٍح فَلَا َتْسأَلِْني َما لَْيَس لََك ِبِه 
 ١١٠٢............................................................................ِعلٌْم

....قوله تعاىل ِإنْ َنقُولُ إِلَّا اعَْترَاَك َبْعُض آِلهَتَِنا ِبُسوٍء قَالَ إِنِّي أُْشِهُد اللََّه وَاْشَهُدوا أَنِّي َبِريٌء ِممَّا ُتْشِركُونَ
................................................................................١١٠٥ 

 ١١٠٩.............ْوِم أََرأَْيُتْم ِإنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمةًقوله تعاىل قَالَ َيا قَ

 ١١١٥......ٌء َعِجيٌبقوله تعاىل قَالَْت َيا َوْيلََتا أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهذَا َبْعِلي َشْيًخا ِإنَّ َهذَا لََشْي

.....قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيٍل َمْنُضوٍد
................................................................................١١٢١ 

....قوله تعاىل َوَيا قَْوِم لَا َيْجِرَمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوٍح أَْو قَْوَم ُهوٍد
................................................................................١١٢٥ 

 ١١٢٩......................الْقَُرى َنقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌدقوله تعاىل ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء 



 خمتصر تفسري البغوي

٣١١٩ 

 ١١٣٣.........................................قوله تعاىل فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد َهُؤلَاِء

 ١١٣٩........................قوله تعاىل فَلَمَّا ذََهُبوا ِبِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِة الُْجبِّ

 ١١٤٢................................................................سورة ُيوُسُف) ١٢(

 ١١٤٢............................................ه تعاىل الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الُْمِبِنيقول

 ١١٤٤...............قوله تعاىل قَالَ َيا ُبَنيَّ لَا َتقُْصْص ُرْؤَياَك َعلَى ِإْخَوِتَك فََيِكيُدوا لََك كَْيًدا

 ١١٥١.............................................قوله تعاىل َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ

َهْيَت لََك قَالَ َمَعاذَ قوله تعاىل َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبَواَب َوقَالَْت 
 ١١٥٦.............................................................................اللَِّه

قوله تعاىل فَلَمَّا َسِمَعْت ِبَمكِْرِهنَّ أَْرَسلَْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ 
 ١١٦٣..........................................................................ِسكِّيًنا

....قوله تعاىل َواتََّبْعُت ِملَّةَ آَباِئي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشِرَك ِباللَِّه ِمْن َشْيٍء
................................................................................١١٧٠ 

 ١١٧٣......................قوله تعاىل قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحلَاٍم َوَما َنْحُن ِبَتأِْويِل الْأَْحلَاِم ِبَعاِلِمَني

....ا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي غَفُوٌر َرِحيٌمقوله تعاىل َوَما أَُبرُِّئ َنفِْسي ِإنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ ِبالسُّوِء ِإلَّ
................................................................................١١٧٨ 

 ١١٨٤.....قوله تعاىل قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه ِإلَّا كََما أَِمْنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيٌر َحاِفظًا

 ١١٨٩.......................قوله تعاىل فَلَمَّا َجهََّزُهْم ِبَجَهاِزِهْم َجَعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحِل أَِخيِه

 ١١٩٥...........أُْخذَ ِإلَّا َمْن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإذًا لَظَاِلُمونقوله تعاىل قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َن

 ١٢٠١.........قوله تعاىل َيا َبِني اذَْهُبوا فََتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َولَا َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه

 ١٢٠٥..........................قوله تعاىل فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري أَلْقَاُه َعلَى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصًريا

 ١٢١٠.........................ْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر ِإنْ ُهَو ِإلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَِمَنيقوله تعاىل َوَما َتْسأَلُُه

 ١٢١٦.................................................................سورة الرعد) ١٣(

َتاِب َوالَِّذي أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا قوله تعاىل املر ِتلَْك آَياُت الِْك
 ١٢١٦.........................................................................ُيْؤِمُنونَ

 ١٢٢٥............يُبونَ لَُهْم ِبَشْيٍءقوله تعاىل لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه لَا َيْسَتِج

قوله تعاىل أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنِزلَ ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى ِإنََّما َيَتذَكَُّر أُولُو 
 ١٢٣٠..........................................................................الْأَلَْباِب

 ١٢٣٥...................قوله تعاىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب

 ١٢٤٠.....تَّقُونَ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّهاقوله تعاىل َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْم
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 ١٢٤٨................................................................سورة إبراهيم) ١٤(

 ١٢٤٨.....ٌب أَْنَزلَْناُه ِإلَْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْمقوله تعاىل الر ِكَتا

 ١٢٥٠..... أَْنَجاكُْم ِمْن آِل ِفْرَعْونَقوله تعاىل َوِإذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا ِنْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم ِإذْ

قوله تعاىل قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم ِإنْ َنْحُن ِإلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن 
 ١٢٥٣...........................................................................ِعَباِدِه

 ١٢٥٧............................قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِبالَْحقِّ

.....ِإذِْن َربَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاِس لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَقوله تعاىل ُتْؤِتي أُكُلََها كُلَّ ِحٍني ِب
................................................................................١٢٦٠ 

 ١٢٦٤...............َهاقوله تعاىل َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوِإنْ َتُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصو

 ١٢٦٨..............قوله تعاىل ُمْهِطِعَني ُمقِْنِعي ُرُءوِسِهْم لَا َيْرَتدُّ ِإلَْيِهْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم َهَواٌء

 ١٢٧٤.................................................................سورة احلجر) ١٥(

 ١٢٧٤.......................................قوله تعاىل الر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب َوقُْرآٍن ُمِبٍني

 ١٢٧٩...........................َماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَنقوله تعاىل َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السَّ

 ١٢٨٥..............................قوله تعاىل قَالَ َيا ِإْبِليُس َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاِجِديَن

 ١٢٨٩..........................قوله تعاىل ِإذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ ِإنَّا ِمْنكُْم َوِجلُونَ

 ١٢٩٤........ي َسكَْرِتِهْم َيْعَمُهونَقوله تعاىل قَالَ َهُؤلَاِء َبَناِتي ِإنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني لََعْمُرَك ِإنَُّهْم لَِف

 ١٢٩٧.............................قوله تعاىل َولَقَْد آَتْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَاِني َوالْقُْرآنَ الَْعِظيَم

 ١٣٠٣.................................................................سورة النحل) ١٦(

 ١٣٠٣...................قوله تعاىل أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعِجلُوُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونَ

 ١٣٠٦..................له تعاىل َوَتْحِملُ أَثْقَالَكُْم ِإلَى َبلٍَد لَْم َتكُوُنوا َباِلِغيِه ِإلَّا ِبِشقِّ الْأَْنفُِسقو

 ١٣٠٩.......لًا لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَقوله تعاىل َوأَلْقَى ِفي الْأَْرِض َرَواِسَي أَنْ َتِميَد ِبكُْم َوأَْنَهاًرا َوُسُب

 ١٣١٣.......قوله تعاىل ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيْخِزيِهْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيِهْم

....قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدوِنِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا آَباُؤَنا
................................................................................١٣١٧ 

َنا ِمْن قَْبِلَك ِإلَّا ِرَجالًا ُنوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُْنُتْم لَا قوله تعاىل َوَما أَْرَسلْ
 ١٣١٩.........................................................................َتْعلَُمونَ

 ١٣٢٤..............................ُمونَقوله تعاىل ِلَيكْفُُروا ِبَما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَ

 ١٣٢٩......................قوله تعاىل َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا ِبِه الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها
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 َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم ِرْزقًا ِمَن السََّماَواِت َوالْأَْرِض َشْيئًا َولَا قوله تعاىل
 ١٣٣٤.......................................................................َيْسَتِطيُعونَ

 ١٣٣٧........ا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعاِم ُبُيوًتاقوله تعاىل َواللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَن

قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِزْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَاِب ِبَما كَاُنوا 
 ١٣٤١........................................................................ُيفِْسُدونَ

 ١٣٤٥...............................َولَا َتتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبْيَنكُْم فََتِزلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوِتَها

 ١٣٤٩.................................. أَنَُّهْم َيقُولُونَ ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌرقوله تعاىل َولَقَْد َنْعلَُم

قوله تعاىل َيْوَم َتأِْتي كُلُّ َنفٍْس ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفٍْس َما َعِملَْت َوُهْم لَا 
 ١٣٥٢.........................................................................ُيظْلَُمونَ

 ١٣٥٥.................قوله تعاىل ِإنَّ ِإْبَراِهيَم كَانَ أُمَّةً قَاِنًتا ِللَِّه َحِنيفًا َولَْم َيُك ِمَن الُْمْشِرِكَني

 ١٣٥٧.......................... ِإلَى َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِةقوله تعاىل اْدُع

 ١٣٦٠................................................................سورة اإلسراء) ١٧(

ْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى الَْمْسِجِد الْأَقَْصى الَِّذي قوله تعاىل ُسْبَحانَ الَِّذي أَ
 ١٣٦٠.....................................................................َباَركَْنا َحْولَُه

 ١٣٦٥......................................قوله تعاىل ِإنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم

 ١٣٦٩....................قوله تعاىل َمْن كَانَ ُيِريُد الَْعاِجلَةَ َعجَّلَْنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد

....لْ َيَدَك َمْغلُولَةً ِإلَى ُعُنِقَك َولَا َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًراقوله تعاىل َولَا َتْجَع
................................................................................١٣٧٤ 

 ١٣٧٩..................................قوله تعاىل ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك َربَُّك ِمَن الِْحكَْمِة

 ١٣٨٤.............................................قوله تعاىل قُلْ كُوُنوا ِحَجاَرةً أَْو َحِديًدا

 ١٣٨٩......................َها الْأَوَّلُونَقوله تعاىل َوَما َمَنَعَنا أَنْ ُنْرِسلَ ِبالْآَياِت ِإلَّا أَنْ كَذََّب ِب

 ١٣٩٥.......................قوله تعاىل َوِإذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعونَ ِإلَّا ِإيَّاُه

ه تعاىل أَِقِم الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمِس ِإلَى غََسِق اللَّْيِل َوقُْرآنَ الْفَْجِر ِإنَّ قُْرآنَ الْفَْجِر كَانَ قول
 ١٤٠١.........................................................................َمْشُهوًدا

.... َعلَى أَنْ َيأُْتوا ِبِمثِْل َهذَا الْقُْرآِن لَا َيأُْتونَ ِبِمثِْلِهقوله تعاىل قُلْ لَِئِن اْجَتَمَعِت الِْإْنُس َوالِْجنُّ
................................................................................١٤٠٧ 

 ١٤١٠.......وِنِهقوله تعاىل َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتِجَد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُد

 ١٤١٥.................قوله تعاىل َوِبالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوِبالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

 ١٤١٨................................................................سورة الكهف) ١٨(
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 ١٤١٨..............قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْكَتاَب َولَْم َيْجَعلْ لَُه ِعَوَجا

 ١٤١٩...........................................قوله تعاىل َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َولَا ِلآَباِئِهْم

 ١٤٢٤......................................قوله تعاىل َوِإِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِإلَّا اللََّه

 ١٤٢٩....قوله تعاىل َوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا َرْيَب ِفيَها

 ١٤٣٥........الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم ِبالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيِريُدونَ َوْجَهُهقوله تعاىل َواْصِبْر َنفَْسَك َمَع 

 ١٤٤٢................قوله تعاىل َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتِبيَد َهِذِه أََبًدا

قوله تعاىل الَْمالُ َوالَْبُنونَ ِزيَنةُ الَْحَياِة الدُّْنَيا َوالَْباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر 
 ١٤٤٧.............................................................................أََملًا

....قوله تعاىل َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاِس ِمْن كُلِّ َمثٍَل َوكَانَ الِْإْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجَدلًا
................................................................................١٤٥٣ 

 ١٤٥٧.............الَ ِلفََتاُه آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَِرَنا َهذَا َنَصًباقوله تعاىل فَلَمَّا َجاَوَزا قَ

 ١٤٦٤...........فُوُهَماقوله تعاىل فَاْنطَلَقَا َحتَّى ِإذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّ

 ١٤٦٨..........................قوله تعاىل ِإنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرِض َوآَتْيَناُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسَبًبا

.....لَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي َحقًّاقوله تعاىل قَا
................................................................................١٤٧٤ 

 ١٤٨٢...................................................................سورة مرمي) ١٩(

 ١٤٨٢...................................قوله تعاىل كهيعص ِذكُْر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزكَِريَّا

 ١٤٨٦............................قوله تعاىل َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب ِبقُوٍَّة َوآَتْيَناُه الُْحكَْم َصِبيا

 ١٤٩٣...............................................قوله تعاىل فَكُِلي َواْشَرِبي َوقَرِّي َعْيًنا

 ١٤٩٩..........ا ُيْؤِمُنونَقوله تعاىل َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة ِإذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَ

 ١٥٠٤...............قوله تعاىل َواذْكُْر ِفي الِْكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرُسولًا َنِبيا

 ١٥١٠............................اىل َوَيقُولُ الِْإْنَسانُ أَِئذَا َما ِمتُّ لََسْوَف أُْخَرُج َحياقوله تع

 ١٥١٦..........................قوله تعاىل أَفََرأَْيَت الَِّذي كَفََر ِبآَياِتَنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا َوَولًَدا

 ١٥٢٠.................................................قوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا

 ١٥٢٤....................................................................سورة طه) ٢٠(

 ١٥٢٤........................................ أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ ِلَتْشقَىقوله تعاىل طه َما

 ١٥٢٧.........................................قوله تعاىل َوأََنا اْخَتْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى

 ١٥٣١...............................................َواْضُمْم َيَدَك ِإلَى َجَناِحَكقوله تعاىل 

 ١٥٣٣.........................................قوله تعاىل قَالَ قَْد أُوِتيَت ُسْؤلََك َيا ُموَسى
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 ١٥٣٩..............................................لُ الْقُُروِن الْأُولَىقوله تعاىل قَالَ فََما َبا

 ١٥٤٦...................قوله تعاىل قَالُوا َيا ُموَسى ِإمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوِإمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى

....قوله تعاىل َولَقَْد أَْوَحْيَنا ِإلَى ُموَسى أَنْ أَْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب لَُهْم طَِريقًا ِفي الَْبْحِر َيَبًسا
................................................................................١٥٥٠ 

 ١٥٥٥......فَقَالُوا َهذَا ِإلَُهكُْم َوِإلَُه ُموَسى فََنِسَيقوله تعاىل فَأَْخَرَج لَُهْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه ُخَواٌر 

 ١٥٦٠..........قوله تعاىل كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْيَناَك ِمْن لَُدنَّا ِذكًْرا

 ١٥٦٥.................................................قوله تعاىل فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ

 ١٥٦٩.............................قوله تعاىل قَالَ َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني أَْعَمى َوقَْد كُْنُت َبِصًريا

 ١٥٧٦.................................................................سورة األنبياء) ٢١(

 ١٥٧٦............................قوله تعاىل اقَْتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعِرُضونَ

 ١٥٨١.............قوله تعاىل َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعَدَها قَْوًما آَخِريَن

 ١٥٨٦...... ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِنقوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك

 ١٥٩٢......................قوله تعاىل ُخِلَق الِْإْنَسانُ ِمْن َعَجٍل َسأُِريكُْم آَياِتي فَلَا َتْسَتْعِجلُوِن

 ١٥٩٥.............قوله تعاىل قُلْ ِإنََّما أُْنِذُركُْم ِبالَْوْحِي َولَا َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعاَء ِإذَا َما ُيْنذَُرونَ

 ١٥٩٩..........................ْم ُجذَاذًا ِإلَّا كَِبًريا لَُهْم لََعلَُّهْم ِإلَْيِه َيْرِجُعونَقوله تعاىل فََجَعلَُه

 ١٦٠٤.................قوله تعاىل َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْيَنا ِإلَْيِهْم ِفْعلَ الَْخْيَراِت

 ١٦٠٨................قوله تعاىل َوأَيُّوَب ِإذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني

 ١٦١١.........................لنُّوِن ِإذْ ذََهَب ُمَغاِضًبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِهقوله تعاىل َوذَا ا

.....لَِمَنيقوله تعاىل َوالَِّتي أَْحَصَنْت فَْرَجَها فََنفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َواْبَنَها آَيةً ِللَْعا
................................................................................١٦١٥ 

 ١٦٢٠.................................قوله تعاىل َيْوَم َنطِْوي السََّماَء كَطَيِّ السِِّجلِّ ِللْكُُتِب

 ١٦٢٥..................................................................سورة احلج) ٢٢(

 ١٦٢٥.....................قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم ِإنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم

 ١٦٢٩...........ِدلُ ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعلٍْم َولَا ُهًدى َولَا ِكَتاٍب ُمِنٍريقوله تعاىل َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجا

َمُر قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرِض َوالشَّْمُس َوالْقَ
 ١٦٣٤.........................................................................َوالنُُّجوُم

 ١٦٤٠.......................قوله تعاىل َوِإذْ َبوَّأَْنا ِلِإْبَراِهيَم َمكَانَ الَْبْيِت أَنْ لَا ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا

 ١٦٤٥.........قوله تعاىل ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشِرِكَني ِبِه َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء

 ١٦٥١...............نَّ اللََّه َعلَى َنْصِرِهْم لَقَِديٌرقوله تعاىل أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ ِبأَنَُّهْم ظُِلُموا َوِإ
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قوله تعاىل َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِبالَْعذَاِب َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوِإنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا 
 ١٦٥٦..........................................................................َتُعدُّونَ

.....قوله تعاىل الُْملُْك َيْوَمِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم َبْيَنُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم
................................................................................١٦٦٠ 

 ١٦٦٣......قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرِض َوالْفُلَْك َتْجِري ِفي الَْبْحِر ِبأَْمِرِه

 ١٦٦٦.....................................اْسَتِمُعوا لَُهقوله تعاىل َيا أَيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمثَلٌ فَ

 ١٦٧٢...............................................................سورة املؤمنون) ٢٣(

 ١٦٧٢........................ُعونَقوله تعاىل قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتِهْم َخاِش

 ١٦٧٥...................................قوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا الِْإْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطٍني

...سََّماِء َماًء ِبقََدٍر فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرِض َوِإنَّا َعلَى ذََهاٍب ِبِه لَقَاِدُرونَقوله تعاىل َوأَْنَزلَْنا ِمَن ال
................................................................................١٦٧٨ 

ِه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْوِم قوله تعاىل فَِإذَا اْسَتَوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُِل الَْحْمُد ِللَّ
 ١٦٨٢........................................................................الظَّاِلِمَني

 ١٦٨٦......................قوله تعاىل ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُموَسى َوأََخاُه َهاُرونَ ِبآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمِبٍني

 ١٦٩١......قوله تعاىل َولَا ُنكَلُِّف َنفًْسا ِإلَّا ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب َيْنِطُق ِبالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ

 ١٦٩٧.........َنا َما ِبِهْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَقوله تعاىل َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفْ

 ١٧٠١........................................قوله تعاىل َبلْ أََتْيَناُهْم ِبالَْحقِّ َوِإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ

 ١٧٠٦............................قوله تعاىل أَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم ِبَها ُتكَذُِّبونَ

 ١٧١١..................................................................سورة النور) ٢٤(

 ١٧١١..........قوله تعاىل ُسوَرةٌ أَْنَزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياٍت َبيَِّناٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ

 ١٧١٧....كُْم لَا َتْحَسُبوُه َشرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْمقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِبالِْإفِْك ُعْصَبةٌ ِمْن

نَُّه َيأُْمُر قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيتَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإ
 ١٧٢١...............................................................ِبالْفَْحَشاِء َوالُْمْنكَِر

قوله تعاىل فَِإنْ لَْم َتِجُدوا ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها َحتَّى ُيْؤذَنَ لَكُْم َوِإنْ ِقيلَ لَكُُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا 
 ١٧٢٧...................................................................كَى لَكُْمُهَو أَْز

قوله تعاىل َوأَْنِكُحوا الْأََياَمى ِمْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوِإَماِئكُْم ِإنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ُيْغِنِهُم اللَُّه 
 ١٧٣٢........................................................................ِمْن فَْضِلِه

 ١٧٤١......قوله تعاىل ِرَجالٌ لَا ُتلِْهيِهْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيٌع َعْن ِذكِْر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّلَاِة َوِإيَتاِء الزَّكَاِة

 ١٧٤٧...................قَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصاِرقوله تعاىل ُي
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...َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْمقوله تعاىل قُلْ أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَِإنْ َتَولَّْوا فَِإنََّما َعلَْيِه 
................................................................................١٧٥١ 

 ١٧٥٥......قوله تعاىل َوِإذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْسَتأِْذُنوا كََما اْسَتأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم

قوله تعاىل ِإنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمٍر َجاِمٍع لَْم َيذَْهُبوا 
 ١٧٥٩...................................................................َحتَّى َيْسَتأِْذُنوُه

 ١٧٦٢................................................................سورة الفرقان) ٢٥(

 ١٧٦٢..................قوله تعاىل َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيًرا

 ١٧٦٢......................قوله تعاىل َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ

 ١٧٦٦.........................ظًا َوَزِفًرياقوله تعاىل ِإذَا َرأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّ

 ١٧٧٠...........قوله تعاىل َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُْنِزلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا

 ١٧٧٦.........................قوله تعاىل َولَا َيأُْتوَنَك ِبَمثٍَل ِإلَّا ِجئَْناَك ِبالَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفِْسًريا

...نْ ُهْم ِإلَّا كَالْأَْنَعاِم َبلْ ُهْم أََضلُّ َسِبيلًاقوله تعاىل أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهْم َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ ِإ
................................................................................١٧٨٠ 

 ١٧٨٥...........................................قوله تعاىل َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا ُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا

قوله تعاىل َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه ِإلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا ِبالَْحقِّ َولَا 
 ١٧٩٠...........................................................................َيْزُنونَ

 ١٧٩٦................................................................سورة الشعراء) ٢٦(

 ١٧٩٦.........................................قوله تعاىل طسم ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الُْمِبِني

 ١٨٠١..........................................قوله تعاىل قَالَ فََعلُْتَها ِإذًا َوأََنا ِمَن الضَّالَِّني

 ١٨٠٥...................................قوله تعاىل لََعلََّنا َنتَِّبُع السََّحَرةَ ِإنْ كَاُنوا ُهُم الَْغاِلِبَني

 ١٨٠٨...................أَْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا لَُمْدَركُونَقوله تعاىل فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ 

 ١٨١٣.....................................قوله تعاىل َواْجَعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدٍق ِفي الْآِخِريَن

 ١٨١٨........................................َما ِعلِْمي ِبَما كَاُنوا َيْعَملُونَقوله تعاىل قَالَ َو

َني ذَِّب َع ُم ُن ِب ْح ا َن َم َني َو لْأَوَِّل لُُق ا لَّا ُخ ذَا ِإ نْ َه  ١٨٢٢..................قوله تعاىل ِإ

 ١٨٢٥..............قوله تعاىل كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني ِإذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ

 ١٨٢٧.....................................قوله تعاىل َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم َوالِْجِبلَّةَ الْأَوَِّلَني

 ١٨٣٢..........................................قوله تعاىل َما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ

 ١٨٣٨..................................................................سورة النمل) ٢٧(

 ١٨٣٨..............قوله تعاىل طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبٍني ُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمِنَني
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٣١٢٦ 

...لُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَنقوله تعاىل َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُع
................................................................................١٨٤٣ 

 ١٨٤٧.........قوله تعاىل ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم

قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَُتِمدُّوَنِني ِبَماٍل فََما آَتاِنَي اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتْم ِبَهِديَِّتكُْم 
 ١٨٥٢........................................................................َتفَْرُحونَ

...قوله تعاىل َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِإلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا أَِن اْعُبُدوا اللََّه فَِإذَا ُهْم فَِريقَاِن َيْخَتِصُمونَ
................................................................................١٨٥٨ 

 ِإلَّا أَنْ قَالُوا أَْخِرُجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم ِإنَُّهْم أَُناٌس قوله تعاىل فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه
 ١٨٦٣........................................................................َيَتطَهَُّرونَ

 ١٨٦٦......َوالْأَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّهقوله تعاىل أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء 

 ١٨٧٠............................................قوله تعاىل َوِإنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمِنَني

 ١٨٧٥.................الَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها َوُهم مِّن فََزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنونَقوله تعاىل َمن َجاء ِب

 ١٨٧٩...............................................................سورة القصص) ٢٨(

 ١٨٧٩.........................................اُت الِْكَتاِب الُْمِبِنيقوله تعاىل طسم ِتلَْك آَي

...قوله تعاىل َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ
................................................................................١٨٨٠ 

 ١٨٨٥.....قوله تعاىل َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجِزي الُْمْحِسِنَني

 ١٨٨٩.............قَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى َربِّي أَنْ َيْهِدَيِني َسَواَء السَِّبيِلقوله تعاىل َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْ

 ١٨٩٣............قوله تعاىل فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوَساَر ِبأَْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا

قوله تعاىل فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِبآَياِتَنا َبيَِّناٍت قَالُوا َما َهذَا ِإلَّا ِسْحٌر ُمفَْتًرى َوَما َسِمْعَنا ِبَهذَا ِفي 
 ١٨٩٧.....................................................................آَباِئَنا الْأَوَِّلَني

....قوله تعاىل َوَما كُْنَت ِبَجاِنِب الَْغْرِبيِّ ِإذْ قََضْيَنا ِإلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن
................................................................................١٨٩٩ 

 ١٩٠٣..................................لْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَقوله تعاىل َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم ا

قوله تعاىل َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَْبقَى أَفَلَا 
 ١٩٠٨..........................................................................َتْعِقلُونَ

قوله تعاىل قُلْ أََرأَْيُتْم ِإنْ َجَعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمًدا ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة َمْن ِإلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأِْتيكُْم 
 ١٩١١...........................................................................ِبِضَياٍء
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٣١٢٧ 

قوله تعاىل قَالَ ِإنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلٍْم ِعْنِدي أََولَْم َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن 
 ١٩١٥.....................................................ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا

 ١٩١٨.............................قوله تعاىل ِإنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك القرآن لََرادَُّك ِإلَى َمَعاٍد

 ١٩٢١.............................................................سورة العنكبوت) ٢٩(

 ١٩٢١.................قوله تعاىل امل أََحِسَب النَّاُس أَنْ ُيْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ

 َعْنُهْم َسيِّئَاِتِهْم َولََنْجِزَينَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَِّرنَّ
 ١٩٢٣....................................................................كَاُنوا َيْعَملُونَ

 ١٩٢٦.........................قوله تعاىل فَأَْنَجْيَناُه َوأَْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللَْعالَِمَني

 ١٩٢٩......قوله تعاىل فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه ِإلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّاِر

 تعاىل َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإْبَراِهيَم ِبالُْبْشَرى قَالُوا ِإنَّا ُمْهِلكُو أَْهِل َهِذِه الْقَْرَيِة ِإنَّ أَْهلََها كَاُنوا قوله
 ١٩٣٢.........................................................................ظَاِلِمَني

اَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم ُموَسى ِبالَْبيَِّناِت فَاْسَتكَْبُروا ِفي الْأَْرِض َوَما قوله تعاىل َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَه
 ١٩٣٥....................................................................كَاُنوا َساِبِقَني

 ١٩٣٨.........لَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْمقوله تعاىل َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الِْكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإ

قوله تعاىل َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِبالَْعذَاِب َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهُم الَْعذَاُب َولََيأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً َوُهْم لَا 
 ١٩٤٢........................................................................َيْشُعُرونَ

قوله تعاىل َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا ِإلَّا لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَِهَي الَْحَيَوانُ لَْو كَاُنوا 
 ١٩٤٥.........................................................................َيْعلَُمونَ

 ١٩٤٩..................................................................سورة الروم) ٣٠(

 ١٩٤٩..............قوله تعاىل امل غُِلَبِت الرُّوُم ِفي أَْدَنى الْأَْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَِبِهْم َسَيْغِلُبونَ

 ١٩٥٠.................قوله تعاىل َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَ

...َنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَاِب ُمْحَضُرونَقوله تعاىل َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِت
................................................................................١٩٥٣ 

ِإذَا أَْنُتْم قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َوالْأَْرُض ِبأَْمِرِه ثُمَّ ِإذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرِض 
 ١٩٥٦........................................................................َتْخُرُجونَ

قوله تعاىل َوِإذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبَني ِإلَْيِه ثُمَّ ِإذَا أَذَاقَُهْم ِمْنُه َرْحَمةً ِإذَا فَِريٌق ِمْنُهْم 
 ١٩٦٠..................................................................ِركُونَِبَربِِّهْم ُيْش

قوله تعاىل قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرِض فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشِرِكَني
................................................................................١٩٦٤ 
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٣١٢٨ 

 ١٩٦٦....................قوله تعاىل َولَِئْن أَْرَسلَْنا ِرًحيا فََرأَْوُه ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ

 ١٩٧١.................................................................سورة لقمان) ٣١(

 ١٩٧١...................قوله تعاىل امل ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الَْحِكيِم ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسِنَني

كُْر فَِإنََّما َيْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَِإنَّ قوله تعاىل َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُْر ِللَِّه َوَمْن َيْش
 ١٩٧٣..................................................................اللََّه غَِنيٌّ َحِميٌد

َبغَ َعلَْيكُْم ِنَعَمُه قوله تعاىل أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوأَْس
 ١٩٧٧....................................................................ظَاِهَرةً َوَباِطَنةً

 كُلٌّ قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر
 ١٩٨٠...........................................................َيْجِري ِإلَى أََجٍل ُمَسمى

 ١٩٨٣...............................................................سورة السجدة) ٣٢(

 ١٩٨٣............................ الَْعالَِمَنيقوله تعاىل امل َتْنِزيلُ الِْكَتاِب لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ

قوله تعاىل َولَْو َتَرى ِإِذ الُْمْجِرُمونَ َناِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعَنا 
 ١٩٨٧..........................................................َنْعَملْ َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنونَ

 ١٩٩١...........قوله تعاىل َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَاِب الْأَْدَنى ُدونَ الَْعذَاِب الْأَكَْبِر لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ

 ١٩٩٥..............................................................سورة األحزاب) ٣٣(

...قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللََّه َولَا ُتِطِع الْكَاِفِريَن َوالُْمَناِفِقَني ِإنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما
................................................................................١٩٩٥ 

قوله تعاىل َوِإذْ أََخذَْنا ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم 
 ٢٠٠٠.........................................................َوأََخذَْنا ِمْنُهْم ِميثَاقًا غَِليظًا

 ٢٠٠٥...قوله تعاىل قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الِْفَراُر ِإنْ فََرْرُتْم ِمَن الَْمْوِت أَِو الْقَْتِل َوِإذًا لَا ُتَمتَُّعونَ ِإلَّا قَِليلًا

الٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن قوله تعاىل ِمَن الُْمْؤِمِنَني ِرَج
 ٢٠١٠............................................................َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا َتْبِديلًا

 َوَتْعَملْ َصاِلًحا ُنْؤِتَها أَْجَرَها َمرََّتْيِن َوأَْعَتْدَنا لََها ِرْزقًا قوله تعاىل َوَمْن َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه
 ٢٠١٤...........................................................................كَِرًميا

نْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن قوله تعاىل َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن َولَا ُمْؤِمَنٍة ِإذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَ
 ٢٠١٨..........................................................................أَْمِرِهْم

 ٢٠٢٥............................قوله تعاىل َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا كَِرًميا

 ٢٠٢٩.............................قوله تعاىل ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء
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٣١٢٩ 

نَّ َولَا أَْبَناِء ِإْخَواِنِهنَّ َولَا أَْبَناِء قوله تعاىل لَا ُجَناَح َعلَْيِهنَّ ِفي آَباِئِهنَّ َولَا أَْبَناِئِهنَّ َولَا ِإْخَواِنِه
 ٢٠٣٣........................................................................أََخَواِتِهنَّ

ةَ َتكُونُ قوله تعاىل َيْسأَلَُك النَّاُس َعِن السَّاَعِة قُلْ ِإنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدِريَك لََعلَّ السَّاَع
 ٢٠٣٨............................................................................قَِريًبا

 ٢٠٤٢...................................................................سورة سبأ) ٣٤(

ِض َولَُه الَْحْمُد ِفي الْآِخَرِة َوُهَو قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْر
 ٢٠٤٢...................................................................الَْحِكيُم الَْخِبُري

َوالضَّلَاِل قوله تعاىل أَفَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْم ِبِه ِجنَّةٌ َبِل الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ِبالْآِخَرِة ِفي الَْعذَاِب 
 ٢٠٤٥...........................................................................الَْبِعيِد

قوله تعاىل لَقَْد كَانَ ِلَسَبٍإ ِفي َمْسكَِنِهْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمٍني َوِشَماٍل كُلُوا ِمْن ِرْزِق َربِّكُْم 
 ٢٠٥٠.....................................................................َواْشكُُروا لَُه

 ٢٠٥٥....................................قوله تعاىل َولَا َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه ِإلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه

وا أََنْحُن َصَدْدَناكُْم َعِن الُْهَدى َبْعَد ِإذْ َجاَءكُْم َبلْ قوله تعاىل قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعفُ
 ٢٠٥٩...................................................................كُْنُتْم ُمْجِرِمَني

 ٢٠٦٢........كَاُنوا َيْعُبُدونَقوله تعاىل َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَِة أََهُؤلَاِء ِإيَّاكُْم 

 ٢٠٦٦.................................قوله تعاىل قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما ُيْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيِعيُد

 ٢٠٧٠..................................................................سورة فاطر) ٣٥(

قوله تعاىل الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطِر السََّماَواِت َوالْأَْرِض َجاِعِل الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجِنَحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ 
 ٢٠٧٠..........................................................................َوُرَباَع

 ٢٠٧١............قوله تعاىل َوِإنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوِإلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر

 ٢٠٧٦......... َساِئغٌ َشَراُبُه َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌجقوله تعاىل َوَما َيْسَتِوي الَْبْحَراِن َهذَا َعذٌْب فَُراٌت

 ٢٠٧٨....قوله تعاىل َوَما َيْسَتِوي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري َولَا الظُّلَُماُت َولَا النُّوُر َولَا الظِّلُّ َولَا الَْحُروُر

 ٢٠٨١.............قوله تعاىل َوالَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك ِمَن الِْكَتاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه

 ٢٠٨٧................ْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرِض فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُهقوله تعاىل ُهَو الَِّذي َجَعلَكُ

 ٢٠٩٠..............قوله تعاىل َولَْو ُيَؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس ِبَما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى ظَْهِرَها ِمْن َدابٍَّة

 ٢٠٩١...................................................................سورة يس) ٣٦(

 ٢٠٩١.................................قوله تعاىل يس َوالقرآن الَْحِكيِم ِإنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني

 ٢٠٩٤.....................قوله تعاىل َواْضِرْب لَُهْم َمثَلًا أَْصَحاَب الْقَْرَيِة ِإذْ َجاَءَها الُْمْرَسلُونَ

 ٢٠٩٨.......... َوَما كُنَّا ُمْنِزِلَنيقوله تعاىل َوَما أَْنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء
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٣١٣٠ 

 ٢١٠٣..........................قوله تعاىل َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن

 ٢١٠٧................................وله تعاىل ِإنَّ أَْصَحاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهونَق

 ٢١١٢...........قوله تعاىل أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ

 ٢١١٦..............................................................سورة الصافات) ٣٧(

 ٢١١٦..........................قوله تعاىل َوالصَّافَّاِت َصفًّا فَالزَّاِجَراِت َزْجًرا فَالتَّاِلَياِت ِذكًْرا

 ٢١٢٢..............................قوله تعاىل َما لَكُْم لَا َتَناَصُرونَ َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ

 ٢١٢٨........ِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُتَراًبا َوِعظَاًما أَِئنَّا لََمِديُنونَقوله تعاىل َيقُولُ أَِئنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني أَ

 ٢١٣٢.........................قوله تعاىل َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخِريَن

 ٢١٣٧............قوله تعاىل فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجِبِني َوَناَدْيَناُه أَنْ َيا ِإْبَراِهيُم قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَيا

 ٢١٤١.........................ِإنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ ِإلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَنيقوله تعاىل فَكَذَُّبوُه فَ

 ٢١٤٦....................................قوله تعاىل َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ

 ٢١٥١....................................................................سورة ص) ٣٨(

 ٢١٥١...................قوله تعاىل ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكِْر َبِل الَِّذيَن كَفَُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاٍق

 ٢١٥٨..................تعاىل اْصِبْر َعلَى َما َيقُولُونَ َواذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا الْأَْيِد ِإنَُّه أَوَّاٌبقوله 

 ٢١٦٤.........الَِّذيَن كَفَُرواقوله تعاىل َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ 

 ٢١٦٩.............قوله تعاىل َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْباِب

 ٢١٧٣.........................قوله تعاىل َوقَالُوا َما لََنا لَا َنَرى ِرَجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن الْأَْشَراِر

 ٢١٧٦......ْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أَْجَمِعَنيقوله تعاىل قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّ

 ٢١٧٩..................................................................سورة الزمر) ٣٩(

 ٢١٧٩.....................................ِمقوله تعاىل َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِكي

قوله تعاىل َخلَقَكُْم ِمْن َنفٍْس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ ِمْنَها َزْوَجَها َوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعاِم ثََماِنَيةَ 
 ٢١٨١..........................................................................أَْزَواٍج

...قوله تعاىل قُلْ ِإنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن َوأُِمْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني
................................................................................٢١٨٥ 

 ٢١٨٩...................... َصْدَرُه ِللِْإْسلَاِم فَُهَو َعلَى ُنوٍر ِمْن َربِِّهقوله تعاىل أَفََمْن َشَرَح اللَُّه

 ٢١٩٣..................قوله تعاىل فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب ِبالصِّْدِق ِإذْ َجاَءُه

قوله تعاىل ِإنَّا أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكَتاَب ِللنَّاِس ِبالَْحقِّ فََمِن اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ 
 ٢١٩٦...........................................................................َعلَْيَها

 ٢١٩٩..............عاىل َوَبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوَحاَق ِبِهْم َما كَاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزئُونَقوله ت
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٣١٣١ 

 ٢٢٠٢.............................قوله تعاىل أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهَداِني لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني

 ٢٢٠٥...قوله تعاىل َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّه

 ٢٢٠٦......................................ِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنََّم زمراقوله تعاىل َو

 ٢٢٠٩..................................................................سورة غافر) ٤٠(

ِزيِز الَْعِليِم غَاِفِر الذَّْنِب َوقَاِبِل التَّْوِب َشِديِد الِْعقَاِب ِذي قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْع
 ٢٢٠٩..........................................................................الطَّْوِل

ِهْم َوأَْزَواِجِهْم قوله تعاىل َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن آَباِئ
 ٢٢١٢........................................................................َوذُرِّيَّاِتِهْم

 ٢٢١٥.....قوله تعاىل الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ َنفٍْس ِبَما كََسَبْت لَا ظُلَْم الَْيْوَم ِإنَّ اللََّه َسِريُع الِْحَساِب

 ٢٢١٨.....قوله تعاىل َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُروِني أَقُْتلْ ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه ِإنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ِديَنكُْم

 ٢٢٢١....وُسُف ِمْن قَْبلُ ِبالَْبيَِّناِت فََما ِزلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُْم ِبِهقوله تعاىل َولَقَْد َجاَءكُْم ُي

 ٢٢٢٤.....................قوله تعاىل َوَيا قَْوِم َما ِلي أَْدُعوكُْم ِإلَى النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإلَى النَّاِر

 ٢٢٢٧.........................قوله تعاىل قَالُوا أََو لَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرُسلُكُْم ِبالَْبيَِّناِت قَالُوا َبلَى

 ٢٢٣٠.................. لَا َرْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا ُيْؤِمُنونَقوله تعاىل ِإنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ

 ِلَتْبلُُغوا قوله تعاىل ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيْخِرُجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ
 ٢٢٣٢.........................................................................أَُشدَّكُْم

...قوله تعاىل َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص َعلَْيَك
................................................................................٢٢٣٥ 

 ٢٢٣٨................................................................سورة فصلت) ٤١(

 ٢٢٣٨...قوله تعاىل حم َتْنِزيلٌ ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِكَتاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَرِبيا ِلقَْوٍم َيْعلَُمونَ

 ٢٢٤٢.............قوله تعاىل فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها

 ٢٢٤٥.....ِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍءقوله تعاىل َوقَالُوا ِلُجلُوِد

...الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزُنواقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتَنزَّلُ َعلَْيِهُم 
................................................................................٢٢٤٩ 

 ٢٢٥٢....قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً فَِإذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت

 ٢٢٥٦...................قوله تعاىل ِإلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَكَْماِمَها

 ٢٢٦٠...............................................................سورة الشورى) ٤٢(

 ٢٢٦٠.....قوله تعاىل حم عسق كَذَِلَك ُيوِحي ِإلَْيَك َوِإلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعِزيُز الَْحِكيُم
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٣١٣٢ 

اَواِت َوالْأَْرِض َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا َوِمَن الْأَْنَعاِم أَْزَواًجا َيذَْرُؤكُْم قوله تعاىل فَاِطُر السََّم
 ٢٢٦٣.............................................................................ِفيِه

 لَُه ُحجَُّتُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم َوَعلَْيِهْم قوله تعاىل َوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب
 ٢٢٦٧..........................................................................غََضٌب

 َعلَْيِه أَْجًرا قوله تعاىل ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم
 ٢٢٧٠.............................................................ِإلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى

قوله تعاىل َوِمْن آَياِتِه الَْجَواِري ِفي الَْبْحِر كَالْأَْعلَاِم ِإنْ َيَشأْ ُيْسِكِن الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى 
 ٢٢٧٥...........................................................................ِرِهظَْه

 ٢٢٨٠..........قوله تعاىل َوَتَراُهْم ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ

 ٢٢٨٢...........تعاىل ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرِض َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناثًاقوله 

 ٢٢٨٥...............................................................سورة الُزْخُرف) ٤٣(

 ٢٢٨٥................قوله تعاىل حـم َوالِْكَتاِب الُْمِبِني ِإنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعَرِبيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ

 ٢٢٨٨...... َبلَْدةً َمْيًتا كَذَِلَك ُتْخَرُجونَقوله تعاىل َوالَِّذي َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء ِبقََدٍر فَأَْنَشْرَنا ِبِه

قوله تعاىل َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى 
 ٢٢٩٢......................................................َوِإنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمقَْتُدونَأُمٍَّة 

 ٢٢٩٥.............................قوله تعاىل َوِلُبُيوِتِهْم أَْبَواًبا َوُسُرًرا َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ َوُزْخُرفًا

...قوله تعاىل َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَيٍة ِإلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها َوأََخذَْناُهْم ِبالَْعذَاِب لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ
................................................................................٢٣٠٠ 

 ٢٣٠٤................َتْمَتُرنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌمقوله تعاىل َوِإنَُّه لَِعلٌْم ِللسَّاَعِة فَلَا 

 ٢٣٠٧......قوله تعاىل ِإنَّ الُْمْجِرِمَني ِفي َعذَاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ لَا ُيفَتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ

 ٢٣١١................................................................سورة الُدَخاٍن) ٤٤(

 ٢٣١١..............قوله تعاىل حم َوالِْكَتاِب الُْمِبِني ِإنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة ِإنَّا كُنَّا ُمْنِذِريَن

 ٢٣١٤............................قوله تعاىل َوأَنْ لَا َتْعلُوا َعلَى اللَِّه ِإنِّي آِتيكُْم ِبُسلْطَاٍن ُمِبٍني

 ٢٣١٨..........................................ْصِل ِميقَاُتُهْم أَْجَمِعَنيقوله تعاىل ِإنَّ َيْوَم الْفَ

 ٢٣٢٢.................................................................سورة اجلَاِثَية) ٤٥(

ِكيِم ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض لَآَياٍت قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْح
 ٢٣٢٢........................................................................ِللُْمْؤِمِنَني

...وا َيكِْسُبونَقوله تعاىل قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن لَا َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه ِلَيْجِزَي قَْوًما ِبَما كَاُن
................................................................................٢٣٢٤ 
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 ٢٣٢٧....قوله تعاىل أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ ِإلََهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلٍْم َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلِْبِه

 ٢٣٢٩...........................قوله تعاىل َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ِإلَى ِكَتاِبَها

 ٢٣٣٢..............................................................سورة األحقاف) ٤٦(

قوله تعاىل حم َتْنِزيلُ الِْكَتاِب ِمَن اللَِّه الَْعِزيِز الَْحِكيِم َما َخلَقَْنا السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّا 
 ٢٣٣٢.............................................................ِبالَْحقِّ َوأََجٍل ُمَسمى

 ٢٣٣٣.................ىل َوِإذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم كَاِفِريَنقوله تعا

 ٢٣٣٨............َعْتُه كُْرًهاقوله تعاىل َوَوصَّْيَنا الِْإْنَسانَ ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها َوَوَض

...قوله تعاىل َواذْكُْر أََخا َعاٍد ِإذْ أَْنذََر قَْوَمُه ِبالْأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه
................................................................................٢٣٤٢ 

 ٢٣٤٦...قوله تعاىل َوِإذْ َصَرفَْنا ِإلَْيَك َنفًَرا ِمَن الِْجنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا

 ٢٣٥١..................................................................سورة حممد) ٤٧(

 ٢٣٥١.........................قوله تعاىل الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه أََضلَّ أَْعَمالَُهْم

...آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُرقوله تعاىل ِإنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن 
................................................................................٢٣٥٥ 

 ٢٣٥٩.....................................قوله تعاىل َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا لَْولَا ُنزِّلَْت ُسوَرةٌ

 ٢٣٦٣..........قوله تعاىل َولَْو َنَشاُء لَأََرْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهْم ِبِسيَماُهْم َولََتْعِرفَنَُّهْم ِفي لَْحِن الْقَْوِل

 ٢٣٦٩..................................................................سورة الفتح) ٤٨(

 ٢٣٦٩.........قوله تعاىل ِإنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا ُمِبيًنا ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنِبَك َوَما َتأَخََّر

ِذيَن ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن َنكَثَ فَِإنََّما َيْنكُثُ َعلَى قوله تعاىل ِإنَّ الَّ
 ٢٣٧١...........................................................................َنفِْسِه

 َسُتْدَعْونَ ِإلَى قَْوٍم أُوِلي َبأٍْس َشِديٍد ُتقَاِتلُوَنُهْم أَْو قوله تعاىل قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعَراِب
 ٢٣٧٥........................................................................ُيْسِلُمونَ

ْعِد أَنْ أَظْفََركُْم قوله تعاىل َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنكُْم َوأَْيِدَيكُْم َعْنُهْم ِبَبطِْن َمكَّةَ ِمْن َب
 ٢٣٧٨...........................................................................َعلَْيِهْم

...قوله تعاىل لَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا ِبالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم ِإنْ َشاَء اللَُّه آِمِنَني
................................................................................٢٣٨١ 

 ٢٣٨٧..............................................................سورة احلجرات) ٤٩(

 ٢٣٨٧........................قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتقَدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه

 ٢٣٨٩........................قوله تعاىل َولَْو أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم
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 ٢٣٩٣...............ُبوا كَِثًريا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإثٌْمقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِن

 ٢٣٩٨.....................................................................سورة ق) ٥٠(

ُبوا أَنْ َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء قوله تعاىل ق َوالْقُْرآِن الَْمِجيِد َبلْ َعِج
 ٢٣٩٨.........................................................................َعِجيٌب

...لَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوِريِدقوله تعاىل َولَقَْد َخلَقَْنا الِْإْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنفُْسُه َوَنْحُن أَقَْرُب ِإ
................................................................................٢٤٠٢ 

...قوله تعاىل َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمْنُهْم َبطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الِْبلَاِد َهلْ ِمْن َمِحيٍص
................................................................................٢٤٠٩ 

 ٢٤١٣..............................................................سورة الذاريات) ٥١(

 ٢٤١٣........قوله تعاىل َوالذَّاِرَياِت ذَْرًوا فَالَْحاِملَاِت ِوقًْرا فَالَْجاِرَياِت ُيْسًرا فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا

 ٢٤١٤...............................قوله تعاىل قُِتلَ الَْخرَّاُصونَ الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ

 ٢٤٢٠.........................................نَقوله تعاىل قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الُْمْرَسلُو

 ٢٤٢٥........قوله تعاىل كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ

 ٢٤٢٩.................................................................سورة الطور) ٥٢(

 ٢٤٢٩..................................قوله تعاىل َوالطُّوِر َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر

 ٢٤٣١..........................................ْم لَا ُتْبِصُرونَقوله تعاىل أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُت

 ٢٤٣٦...............................قوله تعاىل أَْم َتأُْمُرُهْم أَْحلَاُمُهْم ِبَهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ

 ٢٤٤٣.................................................................سورة النجم) ٥٣(

 ٢٤٤٣.............................قوله تعاىل َوالنَّْجِم ِإذَا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما غََوى

 ٢٤٤٩................لْآِخَرِة لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَىقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ِبا

 ٢٤٥٤........................................قوله تعاىل َوأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْيِن الذَّكََر َوالْأُْنثَى

 ٢٤٥٨..................................................................سورة الْقََمُر) ٥٤(

 ٢٤٥٨............................................قوله تعاىل اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر

 ٢٤٦٠................ُرُهْم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌرقوله تعاىل ُخشًَّعا أَْبَصا

 ٢٤٦٦..........................قوله تعاىل َوَنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ َبْيَنُهْم كُلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضٌر

 ٢٤٦٩..........................قوله تعاىل أَكُفَّاُركُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبِر

 ٢٤٧٣................................................................سورة الرمحن) ٥٥(

 ٢٤٧٣.............................قوله تعاىل الرَّْحَمُن َعلََّم الْقُْرآنَ َخلََق الِْإْنَسانَ َعلََّمُه الَْبَيانَ

 ٢٤٧٧...........................................قوله تعاىل َربُّ الَْمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِرَبْيِن
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 ٢٤٨٣......................قوله تعاىل ُيْعَرُف الُْمْجِرُمونَ ِبِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ ِبالنََّواِصي َوالْأَقَْداِم

 ٢٤٨٨..............................................ُرمَّانٌقوله تعاىل ِفيِهَما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َو

 ٢٤٩١.................................................................سورة الواقعة) ٥٦(

 ٢٤٩١....................................قوله تعاىل ِإذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ لَْيَس ِلَوقَْعِتَها كَاِذَبةٌ

 ٢٤٩٥...........قوله تعاىل َيطُوُف َعلَْيِهْم ِولَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ ِبأَكَْواٍب َوأََباِريَق َوكَأٍْس ِمْن َمِعٍني

 ٢٥٠١...............يَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ لَآِكلُونَ ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍمقوله تعاىل ثُمَّ ِإنَّكُْم أَ

...َربِّ الَْعالَِمَنيقوله تعاىل ِإنَُّه لَقُْرآنٌ كَِرٌمي ِفي ِكَتاٍب َمكُْنوٍن لَا َيَمسُُّه ِإلَّا الُْمطَهَُّرونَ َتْنِزيلٌ ِمْن 
................................................................................٢٥٠٦ 

 ٢٥١٢.................................................................سورة احلديد) ٥٧(

 ٢٥١٢.................... الَْحِكيُمقوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز

قوله تعاىل َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمِنَني َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن أَْيِديِهْم َوِبأَْيَماِنِهْم ُبْشَراكُُم الَْيْوَم 
 ٢٥١٥...................................................َهاُرَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْن

 ٢٥٢٠........قوله تعاىل َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم

...قوله تعاىل لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَْنَزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط
................................................................................٢٥٢٤ 

 ٢٥٢٩.................................................................سورة اجملادلة) ٥٨(

قوله تعاىل قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما 
 ٢٥٢٩...............................................................ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري

قوله تعاىل أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َما َيكُونُ ِمْن َنْجَوى ثَلَاثٍَة ِإلَّا ُهَو 
 ٢٥٣٢..........................................................................َراِبُعُهْم

 ٢٥٣٦......ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا َناَجْيُتُم الرَُّسولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةًقوله تعاىل َي

 ٢٥٣٩............................َعِزيٌزقوله تعاىل كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه قَِويٌّ 

 ٢٥٤١.................................................................سورة احلشر) ٥٩(

 ٢٥٤١..............ِكيُمقوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْح

...قوله تعاىل َولَْولَا أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيِهُم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاُب النَّاِر
................................................................................٢٥٤٣ 

...قوله تعاىل َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا ِبالِْإَمياِن
................................................................................٢٥٤٧ 
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ْيطَاِن ِإذْ قَالَ ِللِْإْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّي أََخاُف اللََّه قوله تعاىل كََمثَِل الشَّ
 ٢٥٥١....................................................................َربَّ الَْعالَِمَني

 ٢٥٥٦...............................................................سورة املمتحنة) ٦٠(

قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ ِإلَْيِهْم ِبالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا 
 ٢٥٥٦.............................................................ِبَما َجاَءكُْم ِمَن الَْحقِّ

 ٢٥٥٩..........قوله تعاىل لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيِهْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر

 ٢٥٦١.............كُُم الُْمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا َجاَء

 ٢٥٦٦.................................................................سورة الصف) ٦١(

 ٢٥٦٦.............. َوَما ِفي الْأَْرِض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُمقوله تعاىل َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت

 قوله تعاىل َوِإذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ
 ٢٥٦٨.......................................................................ِمَن التَّْوَراِة

 ٢٥٧١.................................................................سورة اجلمعة) ٦٢(

 ٢٥٧١... الْقُدُّوِس الَْعِزيِز الَْحِكيِمقوله تعاىل ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض الَْمِلِك

 ٢٥٧٣....قوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا ُنوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه

 ٢٥٧٧...............................................................سورة املنافقون) ٦٣(

 ٢٥٧٧..........................قوله تعاىل ِإذَا َجاَءَك الُْمَناِفقُونَ قَالُوا َنْشَهُد ِإنََّك لََرُسولُ اللَِّه

قوله تعاىل َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُْم َرُسولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَْيَتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم 
 ٢٥٧٩......................................................................ُمْسَتكِْبُرونَ

 ٢٥٨٢.................................................................سورة التغابن) ٦٤(

قوله تعاىل ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء 
 ٢٥٨٢............................................................................قَِديٌر

...قوله تعاىل َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوِبئَْس الَْمِصُري
................................................................................٢٥٨٤ 

 ٢٥٨٨................................................................سورة الطالق) ٦٥(

 ٢٥٨٨.............قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ِإذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ

 ٢٥٩١.....قوله تعاىل أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َولَا ُتَضارُّوُهنَّ ِلُتَضيِّقُوا َعلَْيِهنَّ

 ٢٥٩٦................................................................سورة التحرمي) ٦٦(

...قوله تعاىل َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبَتِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم
................................................................................٢٥٩٦ 
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 ٢٦٠١.............................ُنوا ُتوُبوا ِإلَى اللَِّه َتْوَبةً َنُصوًحاقوله تعاىل َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم

 ٢٦٠٤..................................................................سورة امللك) ٦٧(

 ٢٦٠٤......................... َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌرقوله تعاىل َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه الُْملُْك َوُهَو

 ٢٦٠٧......................قوله تعاىل َوأَِسرُّوا قَْولَكُْم أَِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبذَاِت الصُُّدوِر

...قوله تعاىل قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوَجَعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ
................................................................................٢٦١٠ 

 ٢٦١٣..................................................................سورة القلم) ٦٨(

 ٢٦١٣.................................................قوله تعاىل ن والقلم وما يسطرون

 ٢٦١٧..................................................قوله تعاىل َسَنِسُمُه َعلَى الُْخْرطُوِم

... َخاِشَعةً أَْبَصاُرُهْم َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ ِإلَى السُُّجوِد َوُهْم َساِلُمونَقوله تعاىل
................................................................................٢٦٢٢ 

 ٢٦٢٥..................................................................سورة احلاقة) ٦٩(

 ٢٦٢٥.........................................................قوله تعاىل احلاقة ما احلاقة

 ٢٦٢٧............................قوله تعاىل َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت ِبالَْخاِطئَِة

 ٢٦٣٢........................قوله تعاىل فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم َولَا طََعاٌم ِإلَّا ِمْن ِغْسِلٍني

 ٢٦٣٥................................................................سورة املعارج) ٧٠(

 ٢٦٣٥.................................................ه تعاىل َسأَلَ َساِئلٌ بعذاب واقعقول

 ٢٦٣٧...................قوله تعاىل ُيَبصَُّروَنُهْم َيَودُّ الُْمْجِرُم لَْو َيفَْتِدي ِمْن َعذَاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه

 ٢٦٤٠..........................قوله تعاىل َوالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ِللسَّاِئِل َوالَْمْحُروِم

 ٢٦٤٣...................................................................سورة نوح) ٧١(

 ٢٦٤٣.................................قوله تعاىل ِإنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا ِإلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك

 َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ قوله تعاىل ُيْرِسِل السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا َوُيْمِدْدكُْم ِبأَْمَواٍل َوَبِنَني َوَيْجَعلْ لَكُْم
 ٢٦٤٤......................................................................لَكُْم أَْنَهاًرا

 ٢٦٥٠..................................................................سورة اجلن) ٧٢(

 ٢٦٥٠......... الِْجنِّ فَقَالُوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًباقوله تعاىل قُلْ أُوِحَي ِإلَيَّ أَنَُّه اْسَتَمَع َنفٌَر ِمَن

 ٢٦٥٤.........قوله تعاىل َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا

 ٢٦٦٠.................................................................سورة املزمل) ٧٣(

 ٢٦٦٠...................قوله تعاىل َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ قُِم اللَّْيلَ ِإلَّا قَِليلًا ِنْصفَُه أَِو اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا
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...قوله تعاىل ِإنَّ َربََّك َيْعلَُم أَنََّك َتقُوُم أَْدَنى ِمْن ثُلُثَِي اللَّْيِل َوِنْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعَك
................................................................................٢٦٦٥ 

 ٢٦٦٨..................................................................سورة املدثر) ٧٤(

 ٢٦٦٨.................................................قوله تعاىل َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر قُْم فَأَْنِذْر

 ٢٦٧١..........................َوقَدََّر فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّرقوله تعاىل ِإنَُّه فَكََّر 

 ٢٦٧٥.............................................قوله تعاىل كُلُّ َنفٍْس ِبَما كََسَبْت َرِهيَنةٌ

 ٢٦٧٩.................................................................سورة القيامة) ٧٥(

 ٢٦٧٩....................................................قوله تعاىل لَا أُقِْسُم ِبَيْوِم الِْقَياَمِة

 ٢٦٨٤...................................ُرونَ الْآِخَرةَقوله تعاىل كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الَْعاِجلَةَ َوَتذَ

 ٢٦٨٨...............................................................سورة اإلنسان) ٧٦(

 ٢٦٨٨................ا َمذْكُوًراقوله تعاىل َهلْ أََتى َعلَى الِْإْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر لَْم َيكُْن َشْيئً

 ٢٦٩٠...............................قوله تعاىل َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّروَنَها َتفِْجًريا

 ٢٦٩٦..................................ْيِل فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَْيلًا طَِويلًاقوله تعاىل َوِمَن اللَّ

 ٢٦٩٨..............................................................سورة املرسالت) ٧٧(

 ٢٦٩٨.....................................فَاِت َعْصفًاقوله تعاىل َوالُْمْرَسلَاِت ُعْرفًا فَالَْعاِص

 ٢٧٠٠.........................قوله تعاىل أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمِهٍني فََجَعلَْناُه ِفي قََراٍر َمِكٍني

 ٢٧٠٥...................................................................بأسورة الن) ٧٨(

 ٢٧٠٥............................................قوله تعاىل َعمَّ َيَتَساَءلُونَ َعِن النََّبأ الَْعِظيِم

 ٢٧٠٩.........................................ْعَناًباقوله تعاىل ِإنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا َحَداِئَق َوأَ

 ٢٧١٢..............................................................سورة النازعات) ٧٩(

 ٢٧١٢.......................................قوله تعاىل َوالنَّاِزَعاِت غَْرقًا َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا

 ٢٧١٤................قوله تعاىل َهلْ أَتاَك َحِديثُ ُموَسى ِإذْ َناَداُه َربُُّه ِبالَْواِدي الُْمقَدَِّس طًُوى

 ٢٧١٩..................................................................سورة عبس) ٨٠(

 ٢٧١٩...........................................قوله تعاىل َعَبَس َوَتَولَّى أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى

 ٢٧٢٥................................................................سورة التكوير) ٨١(

 ٢٧٢٥................................ ِإذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت َوِإذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْتقوله تعاىل

 ٢٧٣٠...............................................................سورة االنفطار) ٨٢(

 ٢٧٣٠............................... َوِإذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْتقوله تعاىل ِإذَا السََّماُء اْنفَطََرْت

 ٢٧٣٣...............................................................سورة املطففني) ٨٣(
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 ٢٧٣٣...................... َعلَى النَّاِس َيْسَتْوفُونَقوله تعاىل َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني الَِّذيَن ِإذَا اكَْتالُوا

 ٢٧٣٦.........................................قوله تعاىل كَلَّا ِإنَّ ِكَتاَب الْأَْبَراِر لَِفي ِعلِّيَِّني

 ٢٧٤٠..............................................................سورة االنشقاق) ٨٤(

 ٢٧٤٠.................................قوله تعاىل ِإذَا السََّماُء اْنَشقَّْت َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت

 ٢٧٤٥................................................................سورة الربوج) ٨٥(

 ٢٧٤٥....................................قوله تعاىل َوالسََّماِء ذَاِت الُْبُروِج َوالَْيْوِم الَْمْوُعوِد

 ٢٧٥٠................................................................سورة الطارق) ٨٦(

 ٢٧٥٠..................................قوله تعاىل َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق

 ٢٧٥٣................................................................سورة األعلى) ٨٧(

 ٢٧٥٣..................................................ْسَم َربَِّك الْأَْعلَىقوله تعاىل َسبِِّح ا

 ٢٧٥٧................................................................سورة الغاشية) ٨٨(

 ٢٧٥٧.............................قوله تعاىل َهلْ أََتاَك َحِديثُ الَْغاِشَيِة ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ

 ٢٧٦١.................................................................سورة الفجر) ٨٩(

 ٢٧٦١.......................................قوله تعاىل َوالْفَْجِر َولََياٍل َعْشٍر َوالشَّفِْع َوالَْوْتِر

 ٢٧٦٤................................................قوله تعاىل كَلَّا َبل لَا ُتكِْرُمونَ الَْيِتيَم

 ٢٧٦٨...................................................................سورة البلد) ٩٠(

 ٢٧٦٨..................................ا أُقِْسُم ِبَهذَا الَْبلَِد َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهذَا الَْبلَِدقوله تعاىل لَ

 ٢٧٧١...............................................................سورة الشمس) ٩١(

 ٢٧٧١......................................الْقََمِر ِإذَا َتلَاَهاقوله تعاىل َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َو

 ٢٧٧٤..................................................................سورة الليل) ٩٢(

 ٢٧٧٤.......................................قوله تعاىل َواللَّْيِل ِإذَا َيْغَشى َوالنََّهاِر ِإذَا َتَجلَّى

 ٢٧٧٧................................................................سورة الضحى) ٩٣(

 ٢٧٧٧.......................قوله تعاىل َوالضَُّحى َواللَّْيِل ِإذَا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى

 ٢٧٨٠................................................................سورة الشرح) ٩٤(

 ٢٧٨٠..................................................قوله تعاىل أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك

 ٢٧٨٢..................................................................سورة التني) ٩٥(

 ٢٧٨٢............................................قوله تعاىل َوالتِِّني َوالزَّْيُتوِن َوطُوِر ِسيِنَني

 ٢٧٨٤..................................................................سورة العلق) ٩٦(

 ٢٧٨٤..............................................قوله تعاىل اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق
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 ٢٧٨٨..................................................................سورة القدر) ٩٧(

 ٢٧٨٨.................................................لَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدِرقوله تعاىل ِإنَّا أَْنَز

 ٢٧٩٠..................................................................سورة البينة) ٩٨(

...الُْمْشِرِكَني ُمْنفَكَِّني َحتَّى َتأِْتَيُهُم الَْبيَِّنةُقوله تعاىل لَْم َيكُِن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َو
................................................................................٢٧٩٠ 

 ٢٧٩٣.................................................................سورة الزلزلة) ٩٩(

 ٢٧٩٣........................ُض ِزلَْزالََها َوأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََهاقوله تعاىل ِإذَا ُزلِْزلَِت الْأَْر

 ٢٧٩٥.............................................................سورة العاديات) ١٠٠(

 ٢٧٩٥......................................ِرَياِت قَْدًحاقوله تعاىل َوالَْعاِدَياِت َضْبًحا فَالُْمو

 ٢٧٩٨..............................................................سورة القارعة) ١٠١(

 ٢٧٩٨..................................قوله تعاىل الْقَاِرَعةُ َما الْقَاِرَعةُ َوَما أَْدَراَك َما الْقَاِرَعةُ

 ٢٨٠٠...............................................................سورة التكاثر) ١٠٢(

 ٢٨٠٠.......................................قوله تعاىل أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر َحتَّى ُزْرُتُم الَْمقَاِبَر

 ٢٨٠٢...............................................................سورة العصر) ١٠٣(

 ٢٨٠٢...........................................قوله تعاىل َوالَْعْصِر ِإنَّ الِْإْنَسانَ لَِفي ُخْسٍر

 ٢٨٠٣................................................................رة اهلمزةسو) ١٠٤(

 ٢٨٠٣................................قوله تعاىل ويل لكل مهزة ملزة الذي مجع ماال وعدده

 ٢٨٠٥................................................................سورة الفيل) ١٠٥(

 ٢٨٠٥...................................قوله تعاىل أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبأَْصَحاِب الِْفيِل

 ٢٨٠٧................................................................ سورة قريش)١٠٦(

 ٢٨٠٧..............................ه تعاىل ِلِإيلَاِف قَُرْيٍش ِإيلَاِفِهْم ِرْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِفقول

 ٢٨٠٩..............................................................سورة املاعون) ١٠٧(

 ٢٨٠٩........................لَِّذي ُيكَذُِّب ِبالدِّين فَذَِلَك الَِّذي َيُدعُّ الَْيِتيَمقوله تعاىل أََرأَْيَت ا

 ٢٨١١...............................................................سورة الكوثر) ١٠٨(

 ٢٨١١.....................................................كَْوثََرقوله تعاىل ِإنَّا أَْعطَْيَناَك الْ

 ٢٨١٢............................................................سورة الكافرون) ١٠٩(

 ٢٨١٢...................................قوله تعاىل قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ لَا أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ

 ٢٨١٣................................................................سورة النصر) ١١٠(

 ٢٨١٣................................................قوله تعاىل ِإذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح
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 ٢٨١٤................................................................سورة املسد) ١١١(

 ٢٨١٤.................................................قوله تعاىل تبت يدا أيب هلب وتب

 ٢٨١٦............................................................سورة اإلخالص) ١١٢(

 ٢٨١٦.............................................قوله تعاىل قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد اللَُّه الصََّمُد

 ٢٨١٧................................................................سورة الفلق) ١١٣(

 ٢٨١٧.....................................لْ أَُعوذُ ِبَربِّ الْفَلَِق ِمْن َشرِّ َما َخلََققوله تعاىل قُ

 ٢٨١٨................................................................سورة الناس) ١١٤(

 ٢٨١٨......................................... النَّاِسقوله تعاىل قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ النَّاس َمِلِك

 ٢٨١٩......................................................................فهرس اآليات

 ٣٠٩٢...................................................................فهرس األحاديث

 ٣١٠٧............................................................................الفهرس

 


