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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(
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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(
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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(
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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(
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#  {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(
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]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(
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≅‘  {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(
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.  {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(
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]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(
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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(
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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(
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]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(
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ُ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(


