
 حماضرات يف التفسري التحليلي

 ملرحلة املاجستري قسم التفسري وعلوم القران.  

 االستاذ املساعد الدكتور حممود عقيل معروف
 

 

وف بيان األقوال الواردة يف احلر و َوَفْضليَها َوَما َجاَء فييَها، سورة البقرة اْلَكََلُم يفي نُ ُزولي  احملاضرة اخلامسة: 
 ومعىن قوله تعاىل: ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني.، وراملقطعة اليت يف أوائل الس

 
َا َوَفْضليَها َوَما َجاَء فييَها،  اْلَكََلُم يفي نُ ُزوِلي

 . وَُّل َوقييَل: هيَي أَ َوَهَكَذا ُكلُّ ُسورٍَة إيْن َوَجْدََن َِلَا َذليَك، فَ نَ ُقوُل: ُسورَُة اْلبَ َقَرةي َمَدنييٌَّة، نَ َزَلْت يفي ُمَدٍد َشَّتَّ
ْلَمدييَنةي، إيالَّ قَ ْوَلُه تَ َعاىَل:" َوات َُّقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن فييهي » ُر 281« إيىَل اَّللَّي" ]البقرة: 1ُسورٍَة نَ َزَلْت ِبي [ فَإينَُّه آخي

جَّةي اْلَوَداعي ِبييىًن، َوآََيُت ال ري َما نَ َزَل ميَن آيٍَة نَ َزَلْت ميَن السََّماءي، َونَ َزَلْت يَ ْوَم النَّْحري يفي حي ر يَِب أَْيًضا ميْن َأَواخي
، قَاَلُه َخاليدُ  يٌم. َويُ َقاُل َِلَا: ُفْسطَاُط اْلُقْرآني . َوَهذيهي السُّورَُة َفْضُلَها َعظييٌم َوثَ َواُُبَا َجسي  ْبُن َمْعَداَن.  اْلُقْرآني

َها َوَمَواعي  َائيَها، وََكثْ َرةي َأْحَكامي َها َوُبي َها َوَما ََتَْتويي َعَلْيهي يفي َوَذليَك ليعيَظمي ُ َعْنُه بيفيْقهي َي اَّللَّ ظيَها. َوتَ َعلََّمَها ُعَمُر َرضي
ْعُت  : َسَي نينَي َكَما تَ َقدََّم. قَاَل اْبُن اْلَعَربي ي ي يَ ُقوُل: اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َسَنًة، َوابْ ُنُه َعْبُد اَّللَّي يفي ََثَاِني سي بَ ْعَض َأْشَياخي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بَ ْعثًافييَها أَلْ  َوُهْم َذُوو   ُف َأْمٍر َوأَْلُف ََنٍْي َوأَْلُف ُحْكٍم َوأَْلُف َخََبٍ. َوبَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
نًّا حلييْفظيهي ُسورََة اْلبَ َقَرةي، َوقَاَل َلُه: )اْذَهْب فَأَْنَت َأميريُ  ْم َأْحَدثَ ُهْم سي َم َعَلْيهي ْميذييُّ َعْن  َعَدٍد َوَقدَّ ُهْم( َأْخَرَجُه الّت ي

ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل: َأبي ُهَريْ َرَة َوَصحََّحُه. َوَرَوى ُمْسليٌم َعْن َأبي أَُماَمَة اْلَباهيليي ي قَاَل َسَي
« بَ َلَغِني َأنَّ 2رَْكَها َحْسَرٌة َواَل َيْسَتطييُعَها اْلَبطََلُة(، قَاَل ُمَعاوييَُة: »)اقْ َرُءوا ُسورََة اْلبَ َقَرةي فَإينَّ َأْخَذَها بَ رََكٌة َوت َ 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ  : )اَل ََتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم  اْلَبطََلَة: السََّحَرُة. َوُرويَي أَْيًضا َعْن َأبي ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َّللَّي قَاَل: َما ميْن   إينَّ الشَّْيطَاَن يَ ْنفيُر ميَن اْلبَ ْيتي الَّذيي تُ ْقَرأُ فييهي ُسورَُة اْلبَ َقَرةي(. َوَرَوى الدَّاريمييُّ َعْن َعْبدي اَمَقابيرَ 

ْنُه الشَّْيطَاُن َوَلُه ُضَراٌط. َوقَاَل: إينَّ لي  ُكلي شي َسَناًما َوإينَّ َسَناَم اْلُقْرآني بَ ْيٍت يُ ْقَرأُ فييهي ُسورَُة اْلبَ َقَرةي إيالَّ َخَرَج مي
. ال لَُّباُب: اخْلَاليُص. َويفي ُسورَُة اْلبَ َقَرةي، َوإينَّ لكل شي لَُباًِب َوإينَّ لَُباَب اْلُقْرآني اْلُمَفصَُّل. قَاَل أَبُو حُمَمٍَّد الدَّاريمييُّ

يحي اْلَبْسيتي ي   َصحي
__________ 
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: )إينَّ ليُكلي شي َسَناًما َوإينَّ َسنَ  اَم َعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َتُه َثََلَث لََياٍل َوَمْن قَ َرَأَها ََنَارًا ََلْ اْلُقْرآني ُسورَُة اْلبَ َقَرةي َوَمْن قَ َرَأَها يفي بَ ْيتيهي لَْيًَل ََلْ َيدْ  ُخلي الشَّْيطَاُن بَ ي ْ

ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  ُّ: قَ ْولُُه َصلَّى اَّللَّ ٍم ). قَاَل أَبُو َحاِتٍي اْلَبْسيتي َتُه َثََلثََة َأَيَّ َم:( ََلْ َيْدُخلي َيْدُخلي الشَّْيطَاُن بَ ي ْ
َتُه َثََلثََة َأَيَّ  . َوَرَوى الدَّاريمييُّ يفي ُمْسَنديهي َعني الشَّْعبي ي قَاَل قَاَل الشَّْيطَاُن بَ ي ْ ٍم( َأرَاَد: َمَرَدَة الشََّياطينيي

َلٍة ََلْ َيْدُخْل َذليَك اْلبَ ْيَت َشْيطَاٌن تيلْ  َلَة َعْبُد اَّللَّي: َمْن قَ َرَأ َعْشَر آََيٍت ميْن ُسورَةي اْلبَ َقَرةي يفي لَي ْ َك اللَّي ْ
ي ي َوآيَ َتنْيي بَ ْعَدَها َوَثََلًًث َخَواتييَمَها، َأوَُِّلَا:" َّلليَّي مَ َحَّتَّ يُ  َا َوآيََة اْلُكْرسي ا يفي  ْصبيَح، َأْربَ ًعا ميْن َأوَِّلي

" ]البقرة:  [. َوَعني الشَّْعبي ي َعْنُه: ََلْ يَ ْقَرْبُه َواَل َأْهَلُه يومئذ شيطان وال شي َيْكَرُهُه،  284السَّماواتي
َس  يُ ْقَرْأَن َعَلى ََمُْنوٍن إيالَّ َأفَاَق. َوقَاَل اْلُمغيريَُة ْبُن ُسبَ ْيٍع وََكاَن ميْن َأْصَحابي َعْبدي اَّللَّي: ََلْ يَ نْ َواَل 

ُهْم َمْن ي َ  ن ْ : مي وُل:  قُ اْلُقْرآَن. َوقَاَل إيْسَحاُق ْبُن عييَسى: ََلْ يَ ْنَس َما َقْد َحفيَظ. قَاَل أَبُو حُمَمٍَّد الدَّاريمييُّ
ْبني َعْبدي اْلََب ي: وََكاَن لَبيَيُد ْبُن رَبييَعَة ]ْبني عامر  ْستييَعابي الي «[ بن 1»اْلُمغيريَُة ْبُن َُسَْيٍع. َويفي كيَتابي االي

ْسََل  َم مالك بن جعفر ابن كيََلبي ْبني رَبييَعَة ْبني َعاميري ْبني َصْعَصَعَة ميْن ُشَعَراءي اْْلَاهيلييَّةي، َأْدَرَك اْْلي
ْعريهي َواْستَ ْنَشدَ  ََلفَتيهي َعْن شي ، َوَسأََلُه ُعَمُر يفي خي ْسََلمي ْعري يفي اْْلي ُه، فَ َقَرَأ  َفَحُسَن إيْسََلُمُه َوتَ َرَك قَ ْوَل الش ي

ًتا ميَن الش ي  َُقوَل بَ ي ْ ْعريَك، فَ َقاَل: َما ُكْنُت ألي َا َسأَْلُتَك َعْن شي ْعري بَ ْعَد إيْذ َعلََّمِني ُسورََة اْلبَ َقَرةي، فَ َقاَل: إيَّنَّ
اَئٍة. َوَقدْ  ُ اْلبَ َقَرَة َوآَل عيْمَراَن، فََأْعَجَب ُعَمَر قَ ْولُُه، وََكاَن َعطَاُؤُه أَْلَفنْيي فَ َزاَدُه ََخَْسمي قَاَل َكثيرٌي   اَّللَّ

ْعًرا ُمْنُذ َأْسَلَم. َوقَاَل ب َ  ْسََلمي إيالَّ قَ ْوَلُه:  ميْن َأْهلي اأْلَْخَباري: إينَّ لَبييًدا ََلْ يَ ُقْل شي ْعُضُهْم: ََلْ يَ ُقْل يفي اْْلي
ْرَِباَل قَاَل اْبُن َعْبدي اْلََب ي: وَ  ْسََلمي سي َقْد قييَل إينَّ َهَذا  احْلَْمُد َّلليَّي إيْذ ََلْ َيَْتيِني َأَجليي َحَّتَّ اْكَتَسْيُت ميَن اْْلي

 ، :  اْلبَ ْيَت ليَقَرَدَة ْبني نُ َفاثََة السَُّلولي ي ْسََلمي َوُهَو َأَصحُّ عيْنديي. َوقَاَل َغرْيُُه: َبلي اْلبَ ْيُت الَّذيي قَاَلُه يفي اْْلي
هي َواْلَمْرُء ُيْصليُحُه اْلَقرييُن الصَّاليُح َوَسَيْأِتي َما َوَرَد يفي آيَةي الْ  ي ي  َما َعاَتَب اْلَمْرَء اْلَكريمَي َكنَ ْفسي ُكْرسي

« زيََيَدُة بَ َياٍن ليَفْضلي َهذيهي السُّورَةي، إن 3َوَيَِْتي يفي َأوَّلي ُسورَةي آلي عيْمَراَن »«، 2َوَخَواتييمي اْلبَ َقَرةي »
 شاء هللا تعاىل.

__________ 
 ( طبع اِلند.235ص   1(. الزَيدة عن كتاب االستيعاب )ج 1)
 . 431،  268ص  3(. راجع ج  2)
 2ص  4(. راجع ج  3)
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 (  2 اَل رَْيَب فييهي ُهًدى ليْلُمتَّقينَي )( َذليَك اْلكيَتابُ 1اَل )

يمي )رب يسر وأعن(  بيْسمي اَّللَّي الرَّْْحني الرَّحي
 

 [2اىل  1(: اآلَيت 2]سورة البقرة ) 
يمي   بيْسمي اَّللَّي الرَّْْحني الرَّحي

 ( 2( ذليَك اْلكيتاُب اَل رَْيَب فييهي ُهدًى ليْلُمتَّقينَي )1اَل )
 

 يف احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور[ ]بيان األقوال الواردة
ُّ َوُسْفَياُن الث َّْورييُّ وَ  ََجَاَعٌة اْختَ َلَف َأْهُل التَّْأوييلي يفي احْلُُروفي الَّيتي يفي أوائل السور، فَ َقاَل َعاميٌر الشَّْعبي

، َوَّلليَّي يفي ُكل ي كيتَ  رُّ اَّللَّي يفي اْلُقْرآني رٌّ. َفهيَي ميَن اْلُمَتَشابيهي الَّذيي ميَن اْلُمَحد يثينَي: هيَي سي اٍب ميْن ُكتُبيهي سي
ُ تَ َعاىَل بيعيْلميهي، َواَل َيَيُب » َا َونَ ْقَرأُ َكَما َجاَءْت. َوُرويَي 1انْ َفَرَد اَّللَّ « َأْن يُ َتَكلََّم فييَها، َوَلكيْن نُ ْؤميُن ُبي

د ييقي َوَعْن عَ  ُهَما. َوذََكَر أَبُو اللَّْيثي َهَذا اْلَقْوُل َعْن َأبي َبْكٍر الص ي ُ َعن ْ َي اَّللَّ ليي ي ْبني َأبي طَاليٍب َرضي
ُْم قَاُلوا: احْلُُروُف اْلُمَقطََّعُة ميَن اْلَمْكُتومي ا لَّذيي اَل السََّمْرقَ ْندييُّ َعْن ُعَمَر َوُعْثَماَن َواْبني َمْسُعوٍد َأَنَّ

: ََلْ َنَيدي   احْلُُروَف اْلُمَقطََّعَة يفي اْلُقْرآني إيالَّ يفي َأَوائيلي السور، وال ندري ما أراد  يُ َفسَُّر. َوقَاَل أَبُو َحاِتٍي
ثَ َنا احلََْسُن ْبُن احلُْ  َا. قُ ْلُت: َوميْن َهَذا اْلَمْعىَن َما ذََكَرُه أَبُو َبْكٍر اأْلَنْ َبارييُّ: َحدَّ َبابي هللا عز وجل ُبي

ثَ َنا أَبُو َبْكري ْبُن َأبي طَ  ْغَوٍل َعْن َسعييدي ْبني َحدَّ طييُّ َعْن َماليكي ْبني مي ثَ َنا أَبُو اْلُمْنذيري اْلَواسي اليٍب َحدَّ
ْنُه بيعيْلمي َما َشاَء، 2َمْسُروٍق َعني الرَّبييعي ْبني ُخثَ ْيٍم » « قَاَل: إينَّ اَّللََّ تَ َعاىَل أَنْ َزَل َهَذا اْلُقْرآَن فَاْسَتْأثَ َر مي

هي فَ َلْسُتْم بيَنائيلييهي َفََل َتْسأَُلوا َعْنُه، َوَأمَّا الَّذيي َوَأْطَلَعُكْم َعَلى   َما َشاَء، فََأمَّا َما اْسَتْأثَ َر بيهي لينَ ْفسي
« بيهي، َوَما بيُكلي اْلُقْرآني تَ ْعَلُموَن، َواَل بيُكلي َما 3َأْطَلَعُكْم َعَلْيهي فَ ُهَو الَّذيي َتْسأَُلوَن َعْنُه َوُُتََْبُوَن »

َْت َمَعانييَها َعْن َجَييعي  تَ عْ  ُح َأنَّ ُحُروفًا ميَن اْلُقْرآني ُسّتي َلُموَن تَ ْعَمُلوَن. قَاَل أَبُو َبْكٍر: فَ َهَذا يُ َوض ي
َا أُثييَب َوَسعيَد، َوَمْن َكَفَر َوَشكَّ  ، اْختيَبارًا ميَن اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ َواْمتيَحاًَن، َفَمْن آَمَن ُبي َوبَ ُعَد.  َأِثيَ اْلَعاَلَي

ثَ َنا َعْبُد الرَّْْحَني ْبُن مَ  ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن َأبي َبْكٍر َحدَّ ثَ َنا أَبُو يُوُسَف ْبُن يَ ْعُقوَب اْلَقاضيي َحدَّ ْهدييٍ  َعْن  َحدَّ
ٌن َأْفَضُل ميْن ُسْفَياَن َعني اأْلَْعَمشي َعْن ُعَمارََة َعْن ُحَرْيثي ْبني ظَُهرْيٍ َعْن َعْبدي اَّللَّي قَاَل: َما آَمَن  ُمْؤمي

" ]البقرة:  ْلَغْيبي  [.3إيميَاٍن بغيب، ِث قرأ:" الَّذييَن يُ ْؤميُنوَن ِبي
__________ 

(. يف نسخة من األصل: )وال َيوز أن نتكلم فيها ... ومتر كما( إخل. ويف نسخة: )وتقر كما 1)



 جاءت(.
بضم املعجمة وفتح املثلثة. (. قال صاحب هتذيب التهذيب: )يف التقريب الربيع بن خثيم، 2)

 ولكن يف اخلَلصة بفتح املعجمة واملثلثة بينهما َتتانية ساكنة. ] ..... [ 
 (. يف نسخة من األصل: )َتزون به(.3)
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يُح َعَلى َما َيَِْتي بَ َيانُُه يفي )آلي عيْمرَ  اَن( إيْن َشاَء قُ ْلُت: َهَذا اْلَقْوُل يفي اْلُمَتَشابيهي َوُحْكميهي، َوُهَو الصَّحي
ُ تَ َعاىَل » «. َوقَاَل ََجٌْع ميَن اْلُعَلَماءي َكبيرٌي: َبْل َيَيُب َأْن نَ َتَكلََّم فييَها، َونَ ْلَتميَس اْلَفَوائيَد الَّيتي 1اَّللَّ

َها، َواْختَ َلُفوا يفي َذليَك َعَلى َأقْ َواٍل َعدييدَ  َ الَّيتي تَ َتَخرَُّج َعَلي ْ ٍة، فَ ُرويَي َعني اْبني َعبَّاٍس ََتْتَ َها، َواْلَمَعاِني
، إيالَّ َأَنَّ اَل نَ ْعريُف ََتْلي  َها. َوقَاَل َوَعلييٍ  أَْيًضا: َأنَّ احْلُُروَف اْلُمَقطََّعَة يفي اْلُقْرآني اْسُم اَّللَّي اأْلَْعَظمي ن ْ يَفُه مي

ْلُقْرآني أَنَُّه ُقْطُرٌب َواْلَفرَّاُء َوَغرْيُُُهَا: هيَي إيَشارٌَة إيىَل ُحُروفي اِلْيجَ  نَي ََتَدَّاُهْم ِبي َا اْلَعَرَب حي ُ ُبي اءي َأْعَلَم اَّللَّ
َها بيَناُء َكََلميهيْم، ليَيُكوَن َعْجُزُهْم َعْنُه أَبْ َلَغ يفي احْلُجَّةي َعَلْيهي  ن ْ ْم إيْذ ََلْ ُمْؤتَ َلٌف ميْن ُحُروٍف هيَي الَّيتي مي

ُعوا:" اَل" َو" املص" ََيُْرْج َعْن َكََلميهيْم. قَاَل ُقْطرُ  ، فَ َلمَّا َسَي ٌب: َكانُوا يَ ْنفيُروَن عيْنَد اْستيَماعي اْلُقْرآني
ْلُقْرآني الْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأقْ َبَل َعَلْيهيْم ِبي ُمْؤتَ َلفي لييُ ثَ ب يَتُه  اْستَ ْنَكُروا َهَذا اللَّْفَظ، فَ َلمَّا أَْنَصُتوا َلُه َصلَّى اَّللَّ

 َوآَذاَنييْم َويُقييَم احْلُجََّة َعَلْيهيْم. َوقَاَل قَ ْوٌم: ُرويَي َأنَّ اْلُمْشريكينَي َلمَّا َأْعَرُضوا َعْن ََسَاعي يفي َأَْسَاعيهيمْ 
َذا اْلُقْرآني َواْلَغْوا فييهي » َكََّة َوقَاُلوا:" اَل َتْسَمُعوا ِلي [ نَ َزَلْت ليَيْستَ ْغريبُوَها 26« " ]فصلت: 2اْلُقْرآني ِبي

ُب َعَلْيهيُم احْلُجَُّة. َوقَاَل ََجَاَعٌة: هيَي ُحُرو فَ يَ فْ  ٌف َتُحوَن َِلَا َأَْسَاَعُهْم فَ َيْسَمُعوَن اْلُقْرآَن بَ ْعَدَها فَ َتجي
َها َوُحذيَفْت بَقيي َّتُ َها، َكَقْولي اْبني َعبَّاٍس َوَغرْييهي: اأْلَليُف ميَن اَّللَّي  ن ْ َذْت مي ُم ميْن ، وَ َدالٌَّة َعَلى َأَْسَاٍء ُأخي الَلَّ

هي اَّللَّي، َوالَلَّ  ْفَتاح اَسْي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َوقييَل: اأْلَليُف مي َْبييَل، َواْلمييُم ميْن حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ هي  جي ْفَتاح اَسْي ُم مي
هي َمَييٍد. َوَرَوى أَبُو الضَُّحى َعني اْبني َعبَّاٍس يفي قَ وْ  ْفَتاح اَسْي ُ َلطييٍف، َواْلمييُم مي ليهي:" اَل" قَاَل: َأََن اَّللَّ

ُم تُ َؤد ي  ُل. فَاأْلَليُف تُ َؤد يي َعْن َمْعىَن َأََن، َوالَلَّ ُ َأْفصي ُ َأَرى،" املص" َأََن اَّللَّ ي َعني َأْعَلُم،" الر" َأََن اَّللَّ
جَّاُج َوقَاَل: َأْذَهُب إيىَل َأنَّ ُكلَّ َحْرٍف اْسمي اَّللَّي، َواْلمييُم تُ َؤد يي َعْن َمْعىَن َأْعَلَم. َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل الزَّ 

حْلُُروفي اْلُمَقطََّعةي َنْظًما َِلَا َوَوْضًعا َبَدَل اْلَكلي  َها يُ َؤد يي َعْن َمْعىًن، َوَقْد َتَكلََّمتي اْلَعَرُب ِبي ن ْ َماتي الَّيتي مي
َها، َكَقْوليهي:  ن ْ  احْلُُروُف مي

 افْ فَ ُقْلُت َِلَا قيفيي فَ َقاَلْت قَ 
 

 َأرَاَد: قَاَلْت َوقَ ْفُت. َوقَاَل زَُهرْيٌ:
خْلَرْيي َخرْيَاٍت َوإيْن َشرًّا فَا ... َواَل ُأرييُد الشَّرَّ إيالَّ َأْن تَ   ِبي



 َأرَاَد: َوإيْن َشرًّا فشر. وأراد: إال أن تشاء.
__________ 

 2ص  4(. راجع ج  1)
 356ص  15(. راجع ج  2)
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 َوقَاَل آَخُر: 
يًعا ُكلُُّهْم َأاَل فَا  ََنَدْوُهْم َأاَل اْلْيُموا َأاَل َت ... قَاُلوا َجَي

: )َمْن َأَعاَن َعَلى قَ ْتلي ُمْسليٍم بيَشْطري َكليمَ  ٍة( قَاَل َأرَاَد: َأاَل تَ رَْكُبوَن، قَاُلوا: َأاَل فَارَْكُبوا. َويفي احْلَدييثي
لسَّْيفي َشا( َمْعَناُه: َشافيًيا. َوقَاَل َشقييٌق: ُهَو َأْن يَ ُقوَل يفي اقْ ُتْل: ا ْق، َكَما قَاَل َعَلْيهي السَََّلُم )َكَفى ِبي

َا ليَشَرفي  ُ تَ َعاىَل ُبي ُّ: هيَي َأْقَساٌم َأْقَسَم اَّللَّ َها َوَفْضليَها،  زَْيُد ْبُن َأْسَلَم: هيَي َأَْسَاٌء ليلسَُّوري. َوقَاَل اْلَكْلبي
َعني اْبني َعبَّاٍس أَْيًضا َوَردَّ بَ ْعُض اْلُعَلَماءي َهَذا اْلَقْوَل فَ َقاَل: اَل َيصيحُّ َأْن َيُكوَن   َوهيَي ميْن َأَْسَائيهي،

ْثَل: إينَّ َوَقْد َوَلَقْد َوَما، َوََلْ يُوَجْد ها هنا َحْرٌف ميْن َهذي  َنَّ اْلَقَسَم َمْعُقوٌد َعَلى ُحُروٍف مي هي َقَسًما ألي
، َفََل َيَُ  ُع اْلَقَسمي قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" اَل رَْيَب فييهي" احْلُُروفي وُز َأْن َيُكوَن ميَييًنا. َواْْلََواُب َأْن يُ َقاَل: َمْوضي

اَل" فَ َلْو َأنَّ إيْنَساًَن َحَلَف فَ َقاَل: َواَّللَّي َهَذا اْلكيَتاُب اَل رَْيَب فييهي، َلَكاَن اْلَكََلُم َسدييًدا، َوَتُكوُن"  
يٌح. فَإيْن قييَل: َما َجَواَب اْلَقسَ  . فَ ثَ َبَت َأنَّ قَ ْوَل اْلَكْلبي ي َوَما ُرويَي َعني اْبني َعبَّاٍس َسدييٌد َصحي مي

َفنْيي: ُمَصد يٌق، َوُمَكذ ي  ن ْ ٌب،  احلْيْكَمُة يفي اْلَقَسمي ميَن اَّللَّي تَ َعاىَل، وََكاَن اْلَقْوُم يفي َذليَك الزََّماني َعَلى صي
؟. قييَل َلُه: اْلُقْرآُن نَ َزَل بيُلَغةي فَاْلُمَصد يُق يُ  َصد يُق بيَغرْيي َقَسٍم، َواْلُمَكذ يُب اَل ُيَصد يُق َمَع اْلَقَسمي

ُ تَ َعاىَل َأرَادَ  ، َواْلَعَرُب إيَذا َأرَاَد بَ ْعُضُهْم َأْن يُ ؤَك يَد َكََلَمُه َأْقَسَم َعَلى َكََلميهي، َواَّللَّ َأْن يُ ؤَك يَد  اْلَعَربي
َب ميَن  هيُم احْلُجََّة فََأْقَسَم َأنَّ اْلُقْرآَن ميْن عيْنديهي. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم:" اَل" َأْي أَنْ َزْلُت َعَلْيَك َهَذا اْلكيَتا َعَليْ 

. َوُرويَي َعْن حُمَمَّدي  . َوقَاَل قَ َتاَدُة يفي قَ ْوليهي:" اَل" قَاَل اْسٌم ميْن َأَْسَاءي اْلُقْرآني  ْبني َعلييٍ  اللَّْوحي اْلَمْحُفوظي
يَع َما يفي تيْلَك السُّورَةي ميَن اأْلَْحَكامي َواْلَقَصصي  ْميذيي ي أَنَُّه قَاَل: إينَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َأْودََع َجَي يفي احْلُُروفي  الّت ي

ٌّ، ِثَّ بَ  ٌّ َأْو َولي نيََّ َذليَك يفي َجَييعي السُّورَةي لييُ َفق يَه الَّيتي ذََكَرَها يفي َأوَّلي السُّورَةي، َواَل يَ ْعريُف َذليَك إيالَّ َنبي
ُ َأْعَلُم. َواْلَوْقُف َعَلى َهذيهي احْلُُروفي َعَلى السُُّكوني  ، فَاَّللَّ النَّاَس. َوقييَل َغرْيُ َهَذا ميَن اأْلَقْ َوالي

َها َأْو َعَطْفتَ َها فَإينََّك تُ ْعريُبَُ  َا إيالَّ إيَذا َأْخََبَْت َعن ْ ؟ لينُ ْقَصاَني ْعَرابي ا. َواْخُتليَف: َهْل َِلَا حَمَلٌّ ميَن اْْلي
َْنزيَلةي ُحُروفي  َا هيَي ِبي َا لَْيَسْت َأَْسَاًء ُمَتَمك يَنًة، َواَل َأفْ َعااًل ُمَضاريَعًة، َوإيَّنَّ ََنَّ ي َفهيَي  َفقييَل: اَل، ألي الت ََّهج ي

يبَ َوْيهي.  حَمْكييٌَّة. َهَذا َمْذَهُب اخْلَلييلي َوسي
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َا عيْنَدُه َخََبُ ابْتيَداٍء ُمْضَمرٍ  ُعَها عيْنَدُه الرَّْفُع َعَلى َأَنَّ َا َأَْسَاُء السَُّوري َفَمْوضي ، َأْي َهذيهي"  َوَمْن قَاَل: إيَنَّ
بْتيَداءي َواخْلَََبي َذليكَ  ، َكَما تَ ُقوُل: زَْيٌد اَل"، َكَما تَ ُقوُل: َهذيهي ُسورَُة اْلبَ َقَرةي. َأْو َتُكوُن رَفْ ًعا َعَلى االي

عي َنْصٍب، َكَما تَ ُقوُل: اقْ َرْأ" اَل" َأْو َعَلْيكَ  " َذليَك الرَُّجُل. َوقَاَل اْبُن َكْيَساَن النَّْحوييُّ:" اَل" يفي َمْوضي
َا َأْقَساٌم َأْقَسَم اَّللَُّ  ، ليَقْولي اْبني َعبَّاٍس: إيَنَّ ْلَقَسمي عي َخْفٍض ِبي َا. قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  اَل". َوقييَل: يفي َمْوضي  ُبي

ٍر، َوإيْن  َشارَةي إيىَل َحاضي )ذليَك اْلكيتاُب( قييَل: اْلَمْعىَن َهَذا اْلكيَتاُب. َو" ذليَك" َقْد ُتْستَ ْعَمُل يفي اْْلي
ُ َكاَن َمْوُضوًعا ليْْليَشارَةي إيىَل َغائيٍب، َكَما قَاَل تَ َعاىَل يفي اْْليخْ  :" ذليَك عاَلي هي َجلَّ َوَعزَّ َباري َعْن نَ ْفسي

يُم »الْ  ْنُه قَ ْوُل ُخَفافي ْبني نُْدبََة:1َغْيبي َوالشَّهاَدةي اْلَعزييُز الرَّحي  « "، َومي
َنُه ... َتََمَّْل ُخَفافًا إينَِّني َأََن َذليَكا »  «2َأُقوُل َلُه َوالرُّْمُح َيَْطيُر َمت ْ

يُصُه: اَل َهَذا اْلكيَتاُب اَل َأْي َأََن َهَذا. َف"  َع َهَذا، تَ ْلخي ، َمْوُضوٌع َمْوضي ذليَك" إيَشارٌَة إيىَل اْلُقْرآني
ْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" َوتيْلَك ُحجَّتُنا آت َ  َا، َومي «  3ْيناها »رَْيَب فييهي. َوَهَذا قَ ْوُل َأبي ُعبَ ْيَدَة َوعيْكريَمَة َوَغرْييُهي

حْلَق ي »إيْبراهييَم" ... " تي  ُلوها َعَلْيَك ِبي « " َأْي َهذيهي، َلكين ََّها َلمَّا انْ َقَضْت َصاَرْت 4ْلَك آَيُت اَّللَّي نَ ت ْ
" َوقَاَل َمْعَمٌر ذليَك اْلكيتاُب َهَذا اْلُقْرآُن"." ُهدًى ليْلُمتَّ  َا بَ ُعَدْت َفقييَل تيْلَك. َويفي اْلُبَخاريي ي قينَي" َكَأَنَّ

َنُكْم" »  بَ َياٌن َوَداَلَلٌة، « َهَذا ُحْكُم اَّللَّي. قُ ْلُت: َوَقْد َجاَء" َهَذا" 5َكَقْوليهي:" ذليُكْم ُحْكُم اَّللَّي ََيُْكُم بَ ي ْ
ْنُه قَ ْولُُه َعَلْيهي السَََّلُم يفي َحدييثي ُأم ي َحَراٍم: )يَ رَْكُبوَن ثَ َبَج » َْعىَن" َذليَك"، َومي « َهَذا اْلَبْحري( َأْي  6ِبي

ُ َأْعَلُم. َوقييَل: ُهَو َعَلى َِببيهي إيَشارٌَة إيىَل َغائيٍب. َواْخُتليَف يفي َذليَك اْلَغائيبي َعَلى َذليَك اْلبَ  ْحري، َواَّللَّ
لسََّعاَدةي َوالشََّقاوَ  ةي َأقْ َواٍل َعَشَرٍة، َفقييَل:" ذليَك اْلكيتاُب" َأيي اْلكيَتاُب الَّذيي َكتَ ْبُت َعَلى اخْلَََلئيقي ِبي

ي َواأْلَجَ  لي َوالر يْزقي اَل رَْيَب فييهي، َأْي اَل ُمَبد يَل َلُه. َوقييَل: ذليَك اْلكيتاُب، َأيي الَّذيي َكتَ ْبُت َعَلى نَ ْفسي
يحي ُمْسليٍم َعْن َأبي ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَّي صَ  (. َويفي َصحي لَّى  يفي اأْلََزلي )َأنَّ َرْْحَيتي َسبَ َقْت َغَضبي

هي فَ ُهَو َمْوُضوٌع عيْنَدُه َأنَّ رَ اَّللَُّ  ُ اخْلَْلَق َكَتَب يفي كيَتابيهي َعَلى نَ ْفسي ْْحَيتي  َعَلْيهي َوَسلََّم: )َلمَّا َقَضى اَّللَّ
( يفي ريَوايٍَة: )َسبَ َقْت(. َوقييَل:  تَ ْغليُب َغَضبي

__________ 
 . 6(. سورة السجدة آية 1)
 (. َيطر: يثىن.2)
 . 83آية  (. سورة االنعام3)
 . 252(. سورة البقرة آية 4)
 10(. سورة املمتحنة آية 5)
 (. ثبج البحر: وسطه ومعظمه. 6)
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، فََأَشاَر إيىَل َذليَك إينَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َقْد َكاَن َوَعَد نَبييَُّه َعَلْيهي السَََّلُم َأْن يُ نَ ز يَل َعَلْيهي كيَتاًِب اَل مَيُْحوُه اْلَماءُ 
ُ َعَليْ اْلوَ  عيي ي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َاٍر اْلُمَجاشي يحي ُمْسليٍم ميْن َحدييثي عيَياضي ْبني ْحي هي ْعدي َكَما يفي َصحي

ْن َأْهلي  ْلكيَتابي َوقَاَل  اَوَسلََّم قَاَل: )إينَّ اَّللََّ َنَظَر إيىَل َأْهلي اأْلَْرضي َفَمَقتَ ُهْم َعَرَُبُْم َوَعَجَمُهْم إيالَّ بَ َقاََي مي
ُلُه اْلَماُء تَ ْقَرُؤُه ََنئيمً  َبْ َتليَيَك َوأَبْ َتليي بيَك َوأَنْ َزْلُت َعَلْيَك كيَتاًِب اَل يَ ْغسي َا بَ َعثْ ُتَك ألي ا َويَ ْقظَاَن( إيَّنَّ

َكََّة. َوقييَل: إينَّ  َشارَُة إيىَل َما َقْد نَ َزَل ميَن اْلُقْرآني ِبي اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َلمَّا أَنْ َزَل احْلَدييَث. َوقييَل: اْْلي
َكََّة:" إيَنَّ َسنُ ْلقيي َعَلْيَك » ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِبي « قَ ْواًل ثَقييًَل" ََلْ يَ َزْل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  1َعَلى نَبيي يهي َصلَّى اَّللَّ

َْنَازي َهَذا اْلَوعْ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُمْسَتْشريفًا ْليي ْلَمدييَنةي:" اَل. ذليَك اَّللَّ دي ميْن رَب يهي َعزَّ َوَجلَّ، فَ َلمَّا أُْنزيَل َعَلْيهي ِبي
ْلَمدييَنةي، 1 2اْلكيتاُب ال رَْيَب فييهي" ]البقرة:  [ َكاَن فييهي َمْعىَن َهَذا اْلُقْرآني الَّذيي أَنْ َزْلُتُه َعَلْيَك ِبي

َكََّة. َوقييَل: إينَّ" ذليَك" إيَشارٌَة إيىَل َما يفي الت َّْورَاةي َذليَك اْلكيَتاُب الَّذيي َوَعْدُتَك َأْن ُأوحي  َيُه إيلَْيَك ِبي
، َوالت َّْقدييُر َهَذا اْلُقْرآُن َذليَك اْلكيَتاُب اْلُمَفسَُّر يفي الت َّْورَاةي وَ  . َو" اَل" اْسٌم ليْلُقْرآني َْنييلي ، َواْْلي َْنييلي اْْلي

َما َما لَْيَس فييهيَما. َوقييَل: يَ ْعِني َأنَّ الت َّْورَاَة َوا َما َويَزييُد َعَلْيهي َْنييَل َيْشَهَداني بيصيحَّتيهي َوَيْستَ ْغريُق َما فييهي ْْلي
َْنييلي كيَلْيهيَما، َواْلَمْعىَن: اَل ذانك الكتاِبن أو مثل ذلك  إينَّ" ذليَك اْلكيتاُب" إيَشارٌَة إيىَل الت َّْورَاةي َواْْلي

ثْ َننْيي بيَشاهيٍد ميَن اْلكيَتاَبنْيي،  " ذليَك" َعني االي ٌع ليَما يفي َذيْنيَك اْلكيَتاَبنْيي، فَ َعَبََّ بي َأْي َهَذا اْلُقْرآُن َجامي
ا بَ َقَرٌة اَل فاريٌض َوال بيْكٌر َعواٌن َبنْيَ ذليَك" ]البقرة:  ُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل:" إيَنَّ ، قَاَل اَّللَّ [ َأْي  68اْلُقْرآني

.  2نْيَ تَ ْينيَك: اْلَفاريضي َواْلبيْكري، َوَسَيْأِتي »َعَواٌن بَ  «. َوقييَل: إينَّ" ذليَك" إيَشارٌَة إيىَل اللَّْوحي اْلَمْحُفوظي
:" ذليَك" إيَشارٌَة إيىَل اْلُقْرآني الَّذيي يفي السََّماءي ََلْ يَ ْنزيْل بَ ْعُد. َوقييَل: إينَّ اَّللََّ  ْد  تَ َعاىَل قَ  َوقَاَل اْلكيَسائييُّ

َشارَُة إيىَل  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم كيَتاًِب، فَاْْلي  َذليَك اْلَوْعدي.  َكاَن َوَعَد َأْهَل اْلكيَتابي َأْن يُ نَ ز يَل َعَلى حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَّ
ُتْم َتْستَ ْفتيُحوَن بيهي َعلَ  ى الَّذييَن َكَفُروا. َوقييَل: قَاَل اْلُمََب يُد: اْلَمْعىَن َهَذا اْلُقْرآُن َذليَك اْلكيَتاُب الَّذيي ُكن ْ

َها. َواْلكيَتاُب مَ  ن ْ لنَّْظمي مي يْ ُتُكْم ِبي ْصَدٌر إيىَل ُحُروفي اْلُمْعَجمي يفي قَ ْولي َمْن قَاَل:" اَل" احْلُُروُف الَّيتي ََتَدَّ
ْجتيَماعيَها. َوَتَكت ََّبتي  ْنُه قييَل: َكتييَبٌة، الي  اخْلَْيُل َصاَرْت َكَتائيَب. وََكتَ ْبُت ميْن َكَتَب َيْكُتُب إيَذا ََجََع، َومي

َْلَقٍة َأْو َسرْيٍ، قَاَل:  اْلبَ ْغَلَة: إيَذا ََجَْعُت َبنْيَ ُشْفَرْي َرْحييَها ِبي
 اَل ََتَْمَننَّ فَ َزاريًَي حللت به ... على قلوصك واكتبها أبسيار

__________ 
 .5(. سورة املزمل آية 1)
 اْلزء.من هذا  448راجع ص  68(. آية 2)
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(: اخْلُْرزَُة، َواْْلَْمُع ُكَتٌب. َواْلُكْتُب: اخْلُْرُز. قَاَل ُذو الرُّمَّةي: َبُة )بيَضم ي اْلَكافي  َواْلُكت ْ
نَ َها اْلُكَتُب » ٌل َضي ََّعْتُه بَ ي ْ  « 1َوفْ َراُء َغْرفييٌَّة َأَثََى َخَواريزَُها ... ُمَشْلشي

َي كيَتاًِب َوإيْن َكاَن َمْكُتوًِب، َكَما َواْلكيَتاُب: ُهَو َخطُّ اْلَكاتي  بي ُحُروَف اْلُمْعَجمي ََمُْموَعًة َأْو ُمتَ َفرََّقًة، َوَُس ي
 قَاَل الشَّاعيُر:

َق اْلغيَراءُ  ْثَل َما َلصي  تُ ُؤم يُل رَْجَعًة ميِن ي َوفييَها ... كيَتاٌب مي
 عدي:َواْلكيَتاُب: اْلَفْرُض َواحْلُْكُم َواْلَقَدُر، قال اْل

 َي ابنة َعم يي كيَتاُب اَّللَّي َأْخَرَجِني ... َعْنُكْم َوَهْل َأْمنَ َعنَّ اَّللََّ َما فَ َعََل 
َب الرَّْيُب بيهي. َويفي الرَّْيبي َثََلثَُة َمَعاٍن: َأَحُدَها ،   قَ ْولُُه تَ َعاىَل: )اَل رَْيَب( نَ ْفٌي َعامٌّ، َوليَذليَك ُنصي الشَّكُّ

 ْبُن الز يبَ ْعَرى: قَاَل َعْبُد اَّللَّي 
َا الرَّْيُب َما يَ ُقوُل اْْلَُهولُ   لَْيَس يفي احْلَق ي ََي أَُمْيَمُة رَْيٌب ... إيَّنَّ

يٌل:   َوًَثنييَها الت َُّهَمُة، قَاَل َجَي
يُل َأرَبْ َتِني ... فَ ُقْلُت كيََلََن ََي بُ َثنْيُ ُمرييبُ  َنُة قَاَلْت ََي َجَي  بُ ثَ ي ْ

 « 2»وًثلثها: احلاجة، قال: 
َنا ميْن هَتَاَمَة ُكلَّ رَْيٍب ... َوَخْيََبَ ِثَّ َأَْجَْعَنا السُُّيوفَا  َقَضي ْ

عيْندي اَّللَّي،  َفكيَتاُب اَّللَّي تَ َعاىَل اَل َشكٌّ فييهي َواَل اْرتيَياٌب، َواْلَمْعىَن: أَنَُّه يفي َذاتيهي َحقٌّ َوأَنَُّه ُمنَ زٌَّل مينْ 
َفاتيهي، غَ  َفٌة ميْن صي رْيُ ََمُْلوٍق َواَل حُمَْدٌث، َوإيْن َوَقَع رَْيٌب ليْلُكفَّاري. َوقييَل: ُهَو َخََبٌ َوَمْعَناُه الن َّْهُي، َوصي

َأْدَخَل َعَلْيَك َأْي اَل تَ ْرَتبُوا، َوَِتَّ اْلَكََلُم َكأَنَُّه قَاَل َذليَك اْلكيَتاَب َحقًّا. َوتَ ُقوُل: رَاَبِني َهَذا اأْلَْمُر إيَذا 
 ا َوَخْوفًا. َوَأرَاَب: َصاَر َذا رييَبٍة، فَ ُهَو ُمرييٌب. َورَاَبِني َأْمُرُه. وريب الدهر: صروفه.َشكًّ 
 

 ]الكَلم على هداية القرآن وفيه ست مسائل[ 
تُّ مسائل:  قَ ْولُُه تَ َعاىَل: )فييهي ُهدًى ليْلُمتَّقينَي( فييهي سي

__________ 
ة(: مدبوغة ِبلغرف، وهو نبت تدبغ به اْللود. والثأي  (. قوله: )وفراء( أي واسعة. و )غرفي1)

والثأي )بسكون اِلمزة وفتحها(: خرم خرز األدمي. واملشلشل: الذي يكاد يتصل قطره وسيَلنه  
 لتتابعه. 

 (. هو كعب بن مالك األنصاري، كما يف اللسان مادة )ريب(.2)
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عي َخْفٍض بيفيي، َوفييهي ََخَْسُة َأْوُجٍه، َأْجَوُدَها: فييهي اأْلُوىَل قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" فييهي" اِْلَاُء يفي  " فييهي" يفي َمْوضي
ٍم َأبي اْلُمْنذيري. َويَلييهي 1ُهًدى َويَلييهي فييُه ُهًدى )بيَضم ي اِْلَاءي بيَغرْيي َواٍو( »  « َوهيَي قيَراَءُة الزُّْهريي ي َوَسَلَّ

ْلَواوي(. َوََيُوُز فييْه ُهًدى فييهيي ُهًدى )ِبييثْ َباتي اْلَياءي(  َوهيَي قيَراَءُة اْبني َكثيرٍي. َوََيُوُز فييُهو ُهًدى )ِبي
بْتيَداءي َواخْلَََبُ" فييهي". َواِْلَُدى يفي َكََلمي اْلَعَربي َمْعَناُه الرُّْشدُ  َواْلبَ َياُن،  )ُمْدَغًما( َواْرتَ َفَع" ُهدًى" َعَلى االي

َْهلي  : ُهَدى َداَلَلٍة، َوُهَو  َأْي فييهي َكْشٌف ألي  اْلَمْعريَفةي َوُرْشٌد َوزيََيَدُة بَ َياٍن َوُهًدى. الثَّانيَيُة اِْلَُدى ُهَدََيني
ُ تَ َعاىَل:" َوليُكل ي قَ ْوٍم هاٍد » [. وقال:"  7« " ]الرعد: 2الَّذيي تَ ْقديُر َعَلْيهي الرُُّسُل َوأَتْ َباُعُهْم، قَاَل اَّللَّ

راٍط ُمْسَتقييٍم »َوإينََّك لَتَ ْهديي  [ فَأَثْ َبَت َِلُُم اِْلَُدى الَّذيي َمْعَناُه الدَّاَلَلُة  52« " ]الشورى: 3إيىل صي
ِْلَُدى الَّذيي َمْعَناُه التَّْأيييُد َوالت َّْوفييُق، فَ َقاَل  ْعَوُة َوالت َّْنبييُه، َوتَ َفرََّد ُهَو ُسْبَحانَُه ِبي ُ َوالدَّ ليَنبيي يهي َصلَّى اَّللَّ

َْعىَن 56« َمْن َأْحبَ ْبَت" ]القصص: 4ْيهي َوَسلََّم:" إينََّك اَل هَتْديي »َعلَ  [ فاِلدى على هذا َيئ ِبي
ْنُه قَ ْولُُه تعاىل:" ُأولئيَك َعلى ُهدًى ميْن َرُب ييْم" ]البقرة:  ، َومي ميَاني يفي اْلَقْلبي [ وقوله:" 5َخْلقي اْْلي

َفَما َتَصرََّفْت.  [ َواِلُْ 8َويَ ْهديي َمْن َيشاُء" ]فاطر:  ْرَشادي َكي ْ ٌع إيىَل َمْعىَن اْْلي ْهتيَداُء، َوَمْعَناُه رَاجي َدى: االي
َا إيْرَشاُد اْلُمْؤمينينَي إيىَل َمَساليكي اْلْيَناني وَ  : َوَقْد َتريُد اِلْيَدايَُة َواْلُمَراُد ُبي َيةي قَاَل أَبُو اْلَمَعالي الطُُّرقي اْلُمْفضي

َها، ميْن ذَ  لَّ َأْعماَِلُْم »إيلَي ْ َفةي اْلُمَجاهيدييَن:" فَ َلْن ُيضي «. َسيَ ْهدييهيْم" ]حممد:  5ليَك قَ ْولُُه تَ َعاىَل يفي صي
يمي »4 5 راطي اْْلَحي ْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" فَاْهُدوُهْم إيىل صي [ َمْعَناُه 23« " ]الصافات:  6[ َومي

َها. الثَّاليَثُة اِْلَُدى  َلْفٌظ ُمَؤنٌَّث قَاَل اْلَفرَّاُء: بَ ْعُض َبِني َأَسٍد تُ َؤن يُث اِْلَُدى فَ تَ ُقوُل: َهذيهي فَاْسُلُكوُهْم إيلَي ْ
َنَُّه َمْقُصوٌر َواأْلَليُف اَل تَ َتَحرَُّك، َوي َ  ُّ: ُهَو ُمذَكٌَّر، َوََلْ يُ ْعَرْب ألي تَ َعدَّى ُهًدى َحَسَنٌة. َوقَاَل الل يْحَياِني

َْرٍف َوبيَغرْيي َحْرٍف وَ  َةي »ِبي " اْلَفاَتي « "، تَ ُقوُل: َهَديْ ُتُه الطَّرييَق َوإيىَل الطَّرييقي َوالدَّاَر َوإيىَل 7َقْد َمَضى يفي
:" اهْ  راَط الدَّاري، َأْي َعرَّفْ ُتُه. اأْلُوىَل لَُغُة َأْهلي احلْيَجازي، َوالثَّانيَيُة َحَكاَها اأْلَْخَفُش. َويفي الت َّْنزييلي ديََن الص ي

ذا »8قييَم »اْلُمْستَ  [ َوقييَل: إينَّ اِْلَُدى اْسٌم  43« " ]األعراف: 9« " َو" احْلَْمُد َّلليَّي الَّذيي َهداَن ِلي
هيْم َوَجَييعي َمآريُبييْم، ومنه قول ابن مقبل:  َنَّ النَّاَس يَ ْهَتُدوَن فييهي ليَمَعاييشي  ميْن َأَْسَاءي الن ََّهاري، ألي

__________ 
 )فيه(. ] ..... [ (. أي بعد اِلاء من1)
 . 285ص  9(. راجع ج  2)
 . 60ص  16(. راجع ج  3)
 .299ص  13(. راجع ج  4)
 .230ص  16(. راجع ج  5)
 . 73ص  15(. راجع ج  6)
 من هذا اْلزء. 146(. راجع ص 7)
 من هذا اْلزء. 146(. راجع ص 8)
 208ص  7(. راجع ج  9)
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ٌَة ... ََيَْشْعَن يفي اآْللي ُغْلًفا َأْو ُيَصل ييَنا »َحَّتَّ اْستَ بَ ْنُت اِْلَُدى َواْلبييُد هَ   «1اَجي
ُ تَ َعاىَل اْلُمتَّقينَي ُبييَدايَتيهي َوإيْن َكاَن ُهًدى ليْلخَ  ْلقي َأَْجَعينَي ]الرَّابيَعُة قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" ليْلُمتَّقينَي" َخصَّ اَّللَّ

ُْم آَمُنوا َوَصدَُّقوا ََنَّ َا فييهي. َوُرويَي َعْن َأبي َرْوٍق أَنَُّه قَاَل:" ُهدًى ليْلُمتَّقينَي" َأْي َكَراَمٌة  َتْشرييًفا َِلُْم، ألي ِبي
َا َأَضاَف إيلَْيهيْم إيْجََلاًل َِلُْم وََكَراَمًة َِلُْم َوبَ َياًَن ليَفْضليهيْم. َوَأْصُل" ليْلُمتَّ  قينَي": ليْلُموَتقييينَي َِلُْم، يَ ْعِني إيَّنَّ

ْلتيَقاءي السَّاكيَننْيي بيَياَءْيني  َوأُْبديَلتي  َُمَفََّفَتنْيي، ُحذيَفتي اْلَكْسَرُة ميَن اْلَياءي اأْلُوىَل ليثيَقليَها ِثَّ ُحذيَفتي اْلَياُء الي
قينَي. اخْلَاميَسُة: اْلَواُو َتًء َعَلى َأْصليهيْم يفي اْجتيَماعي اْلَواوي َوالتَّاءي َوُأْدغيَمتي التَّاُء يفي التَّاءي َفَصاَر ليْلُمتَّ 

ْنُه احْلَدييُث: )التَّقييُّ  ، َحَكاُه اْبُن فَاريٍس. قُ ْلُت: َومي  ُمْلَجٌم  الت َّْقَوى يُ َقاُل َأْصُلَها يفي اللَُّغةي قيلَُّة اْلَكََلمي
( َوُهَو الَّذيي يَ تَّقيي بيَصاليحي َعَمليهي َوَخالي  صي ُدَعائيهي َعَذاَب اَّللَّي تَ َعاىَل،  َواْلُمتَّقيي فَ ْوَق اْلُمْؤميني َوالطَّائيعي

َنُه، َكَما قَاَل النَّابيَغُة:  َنَك َوبَ ي ْ ًزا بَ ي ْ َا ََتَْعُلُه َحاجي  َمْأُخوٌذ ميَن ات يَقاءي اْلَمْكُروهي ِبي
يُف » ْلَيدي 2َسَقَط النَّصي َنا ِبي  « َوََلْ تُريْد إيْسَقاَطُه ... فَ تَ َناَولَْتُه َوات ََّقت ْ

 
 : َوقَاَل آَخرُ 

ْحَسني َمْوُصوَلنْيي َكفٍ  َوميْعَصمي   فَأَْلَقْت قيَناًعا ُدونَُه الشَّْمُس َوات ََّقْت ... أبَي
مي ْبني  ٍ  َأبي ُعبَ ْيَدَة َعْن َعاصي َُبَْدَلَة َعْن   َوَخرََّج أَبُو حُمَمٍَّد َعْبُد اْلَغِني ي احْلَافيُظ ميْن َحدييثي َسعييدي ْبني َزْربي

ي تَ َرى النَّاَس َما َأْكثَ َرُهْم؟ قَاَل:  زير ي ْبني ُحبَ يْ  ٍش َعني اْبني َمْسُعوٍد قال قال يوما البن أخيه: َي بن َأخي
ي تَ َرى النَّاَس َما َأْكثَ َرُهْم؟ قُ ْلُت: بَ َلى،  نَ َعْم، قَاَل: اَل َخرْيَ فييهيْم إيالَّ َتئيٌب َأْو تقي ِث قال: َي بن َأخي

: اْلُمتَّقيي َمْن إيَذا قَاَل قَاَل َّلليَّي، َوَمْن  قَاَل: اَل َخرْيَ فييهيْم إيالَّ  ٌ َأْو ُمتَ َعل يٌم. َوقَاَل أَبُو يَزييَد اْلبيْسطَامييُّ  َعاَلي
ُ َعْن قُ ُلوُبييمْ  ُّ: اْلُمت َُّقوَن الَّذييَن نَ زََع اَّللَّ  ُحبَّ  إيَذا َعميَل َعميَل َّلليَّي. َوقَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن الدَّارَاِني

ٌد، أليَ الشَّ  . قَاَل اْبُن َعطييََّة: َوَهَذا فَاسي ْرَك َوبَريَئ ميَن الن يَفاقي . َوقييَل: اْلُمتَّقيي الَّذيي ات ََّقى الش ي نَُّه َهَواتي
ُ َعْنُه أُبَ يًّا َعني الت َّْقَوى، فَ قَ  َي اَّللَّ ٌق. َوَسَأَل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابي َرضي اَل: َهْل َقْد َيُكوُن َكَذليَك َوُهَو فَاسي

 َأَخْذَت َطرييًقا َذا َشْوٍك؟ قال: نعم،
__________ 

(. هذا البيت ساقط يف َجيع األصول، والزَيدة من اللسان مادة )هدى( والبحر احمليط يف 1)
 هذا املوضوع. 

(. النصيف: ثوب تتجلل به املرأة فوق ثياُبا كلها، َسى نصيفا ألنه نصف بني الناس وبينها  2)
 عنها.فحجز أبصارهم 
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ْلَغْيبي َويُقييُموَن الصَََّلَة َوِميَّا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنفيُقوَن )  (  3الَّذييَن يُ ْؤميُنوَن ِبي

تَ ز ي قَاَل َفَما َعميْلَت فييهي؟ قَاَل: َتَشمَّْرُت َوَحذيْرُت، قَاَل: َفَذاَك الت َّْقَوى. َوَأَخَذ َهَذا اْلَمْعىَن اْبُن اْلُمعْ 
 فَ َنَظَمُه: 

 َخل ي الذُّنُوَب َصغيريََها ... وََكبيريََها َذاَك الت َُّقى 
 َواْصَنْع َكَماٍش فَ ْوَق َأْر ... ضي الشَّْوكي ََيَْذُر َما يَ َرى 

 اَل َُتَقيَرنَّ َصغيريًَة ... إينَّ اْلبال من احلصى 
يَُّة اَّللَّي يفي اأْلَ  رييَن، َوهيَي َخرْيُ َما السادسة التقوى فيها َجاع اخْلَرْيي ُكل يهي، َوهيَي َوصي وَّلينَي َواآْلخي

ْعَر َوأَْنتَ  ْرَداءي َوَقْد قييَل َلُه: إينَّ َأْصَحاَبَك يَ ُقوُلوَن الش ي ْنَساُن، َكَما قَاَل أَبُو الدَّ َما ُحفيَظ  َيْسَتفييُدُه اْْلي
 َعْنَك شي، فَ َقاَل:

  إيالَّ َما َأرَاَدا يُرييُد اْلَمْرُء َأْن يُ ْؤَتى ُمَناُه ... َوَيَََْب اَّللَُّ 
 يَ ُقوُل اْلَمْرُء فَائيَدِتي َوَمالي ... َوتَ ْقَوى اَّللَّي َأْفَضُل َما اْستَ َفاَدا 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يَ ُقو  ُل: )َما اْستَ َفاَد َوَرَوى اْبُن َماَجْه يفي ُسَننيهي َعْن َأبي أَُماَمَة َعني النَّبي ي َصلَّى اَّللَّ
َها َسرَّ ا ٍَة إيْن َأَمَرَها َأطَاَعْتُه َوإيْن َنَظَر إيلَي ْ ُن بَ ْعَد تَ ْقَوى اَّللَّي َخرْيًا َلُه ميْن َزْوَجٍة َصاحلي ْتُه َوإيْن َأْقَسَم  ْلُمْؤمي

َها َوَماليهي ). َواأْلَْصُل يفي الت َّْقَوى: َها َنَصَحْتُه يفي نَ ْفسي َها أَبَ رَّْتُه َوإيْن َغاَب َعن ْ َوقْ َوى َعَلى َوْزني  َعَلي ْ
ُتُه َأقيييُه َأْي َمنَ ْعُتُه، َورَُجٌل َتقييٌّ َأْي َخائيٌف، َأْصُلُه َوَقى، وَ  َكَذليَك تُ َقاٌة فَ ْعَلى فَ ُقليَبتي اْلَواُو َتًء ميْن َوقَ ي ْ

 َكاَنْت يفي اأْلَْصلي ُوقَاٌة، َكَما قَاُلوا: َُتَاَه َوتُ َراَث، َواأْلَْصُل وجاه ووراث. 
 
 

 


