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َك َنْسَتِعنُي احملاضرة الرابعة: معىن قوله تعاىل:  َك نَ ْعُبُد َوِإَّيا ِصراَط * اْهِدََن الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم  *ِإَّيا
 . َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضاالِ نَي   الاِذيَن َأنْ َعْمتَ 

 
َبِة ِإىَل اْلِْطَاِب َعَلى الت اْلوِينِ  َك نَ ْعُبُد" رََجَع ِمَن اْلَغي ْ ، ِِلَنا ِمْن َأواِل السُّورَِة الثاالَِثُة َواْلِعْشُروَن قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" ِإَّيا

ُْم َشراابً َطُهوراً »ِإىَل َهاُهَنا َخََبًا َعِن اّللاِ  « ". ُثُا قَاَل:" ِإنا َهَذا كاَن 2 تَ َعاىَل َوثَ َناًء َعَلْيِه، َكَقْوِلِه" َوَسقاُهْم َرُّبُّ
ُتْم يف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ُِّبِْم » [ َعَلى َما َيَِْت. َو" نَ ْعُبُد" 22« " ]يونس: 3َلُكْم َجزاًء". َوَعْكُسُه:" َحَّتا ِإذا ُكن ْ

اْْلََرِويُّ. َونُْطُق اْلُمَكلاِف َناُه نُِطيُع، َواْلِعَباَدُة الطااَعُة َوالتاَذلُُّل. َوَطرِيٌق ُمَعباٌد ِإَذا َكاَن ُمَذلاًًل ِللسااِلِكنَي، قَاَلُه َمعْ 
َك  ِبِه ِإقْ َراٌر اِبلرُّبُوبِياِة َوََتِْقيٌق ِلِعَباَدِة اّللِا تَ َعاىَل، ِإْذ َسائُِر النااسِ   يَ ْعُبُدوَن ِسَواُه ِمْن َأْصَناٍم َوَغرْيِ َذِلَك." َوِإَّيا

ْعُت حُمَماَد بْ  َن َعْبِد اّللِا ْبِن َشاَذاَن َنْسَتِعنُي" َأْي َنْطُلُب اْلَعْوَن َوالتاْأيِيَد َوالت اْوِفيَق. قَاَل السَُّلِميُّ يف َحَقائِِقِه: َسَِ
ْعُت َأاَب َحْفٍص الْ  َك َنْسَتِعنُي" فَ َقْد بَِرَئ ِمَن اْْلََْبِ َواْلَقَدِر. يَ ُقوُل: َسَِ َك نَ ْعُبُد َوِإَّيا َفْرَغاِنا يَ ُقوُل: َمْن َأقَ را ِب" ِإَّيا

َم اْهِتَماًما، َوَشْأُن  َم اْلَمْفُعوَل َعَلى اْلِفْعِل؟ ِقيَل َلُه: ُقدِ  ِب تَ ْقِدميُ اِْلََهمِ .  اْلَعرَ الرااِبَعُة َواْلِعْشُروَن ِإْن ِقيَل: ِلَ َقدا
َك َأْعِِن: فَ َقاَل لَ  : ِإَّيا ُه اْْلَخُر: َوَعْنَك  يُْذَكُر َأنا َأْعَرابِيًّا َسبا آَخَر فََأْعَرَض اْلَمْسُبوُب َعْنُه، فَ َقاَل َلُه الساابُّ

َم ِذْكُر اْلَعْبِد َوا َما اِْلََهما. َوأَْيًضا لَِئًلا يَ تَ َقدا ْلِعَباَدِة َعَلى اْلَمْعُبوِد، َفًَل ََيُوُز نَ ْعُبُدَك َوَنْسَتِعيُنَك، ُأْعِرُض، فَ َقدا
َا يُ ت اَبُع َلفْ  ُم اْلِفْعُل َعَلى ِكَنايَِة اْلَمْفُعوِل، َوِإَّنا َك، فَ يُ َقدا َك َوَنْسَتِعنُي ِإَّيا  ُظ اْلُقْرآِن. َوقَاَل اْلَعجااُج:َواَل نَ ْعُبُد ِإَّيا

َك َأْدُعو فَ ت َ   َقباْل ملقي ... واغفر خطاَّيي وكثر ورقيِإَّيا
__________ 

(. جو )ابْليم( كما يف اِلصول والديوان. قال البكري يف معجمه:" انه موضع يف دَّير بِن أسد" 1)
واستشهد ببيت زهري هذا. ويف القاموس وشرحه يف مادة اْلو ابْلاء املعجمة: )ويوم خو لبِن أسد، قال 

حممد اِلسود ومن رواه ابْليم فقد أخطأه وكان هذا اليوم ْلم على بِن يربوع.   زهري وذكر البيت قال أبو
 وفدك: موضع خبيَب.
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 «: 1َويُ ْرَوى: َوثَِ ْر. َوَأماا قَ ْوُل الشااِعِر »
َكا  ِإلَْيَك َحَّتا بَ َلَغْت ِإَّيا

 
َلْيِه. َواْلَوِرُق ِبَكْسِر الرااِء ِمَن الدارَاِهِم، َوِبَفْتِحَها اْلَماُل. وََكراَر ااِلْسَم لَِئًلا يُ تَ َوهاَم  َفَشاذٌّ اَل يُ َقاُس عَ 

َك نَ ْعُبُد َوَنْسَتِعنُي َغرْيََك. اْْلَاِمَسُة َواْلِعْشُروَن اْْلُْمُهوُر ِمَن اْلُقرااِء َواْلُعَلَماِء َعَلى َشد ِ   ِمْن"   اْلَياءِ ِإَّيا
َك" يف اْلَمْوِضَعنْيِ. َوقَ َرَأ َعْمُرو ْبُن قَاِئٍد:" ِإََّيَك" ِبَكْسِر اْْلَْمَزِة َوََتِْفيِف اْلَياِء، َوَذِلَك أَ  ناُه َكرَِه ِإَّيا

َها، فَِإنا  َلَها. َوَهِذِه ِقَراَءٌة َمْرُغوٌب َعن ْ اْلَمْعىَن َيِصرُي: ََشَْسَك َتْضِعيَف اْلَياِء لِِثَقِلَها وََكْوِن اْلِكْسَرِة قَ ب ْ
 «: 2نَ ْعُبُد َأْو َضْوَءَك، َوِإََّيُة الشاْمُس )ِبَكْسِر اْْلَْمَزِة(: َضْوُءَها، َوَقْد تُ ْفَتُح. وقال »

 َسَقْتُه ِإََّيُة الشاْمُس ِإالا لِثَاتِِه ... ُأِسفا فَ َلْم َتْكِدْم َعَلْيِه ِبِِثِْدِ 
ََّيُة ِللشاْمِس َكاْْلَاَلِة ِلْلَقَمِر، َوِهَي الداارَُة َحْوَْلَا. َوقَ َرَأ اْلَفْضُل فَِإْن َأْسَقْطَت اْْلَاَء مَ  َدْدَت. َويُ َقاُل: اْْلِ

َك" )ِبَفْتِح اْْلَْمَزِة( َوِهَي لَُغٌة َمْشُهورٌَة. َوقَ َرَأ أَبُو الساوااِر اْلَغَنِويُّ:" ِهيااكَ  :" ِإَّيا " يف الراقَاِشيُّ
 نْيِ، َوِهَي لَُغٌة، قَاَل:اْلَمْوِضعَ 

 َفِهيااَك َواِْلَْمُر الاِذي ِإْن تَ َوساَعْت ... َمَوارُِدُه َضاَقْت َعَلْيَك َمَصاِدرُهُ 
َك َنْسَتِعنُي" ) ٍب 5السااِدَسُة َواْلِعْشُروَن" َوِإَّيا ( َعْطُف ُُجَْلٍة َعَلى ُُجَْلٍة. َوقَ َرَأ ََيََْي ْبُن َوَّثا

" َنْسَتِعنُي" ِبَكْسِر النُّوِن، َوِهَي لَُغُة ََتِيٍم َوَأَسٍد َوقَ ْيٍس َورَبِيَعَة، لَِيُدلا َعَلى أَناُه ِمَن َواِْلَْعَمُش:
اِو  اْستَ َعاَن، َفُكِسَرِت النُّوُن َكَما ُتْكَسُر أَِلُف اْلَوْصِل. َوَأْصُل" َنْسَتِعنُي" َنْستَ ْعِوُن، قُِلَبْت َحرََكُة اْلوَ 

 نْيِ فصارت َّيء، واملصدرِإىَل اْلعَ 
__________ 

 (. هو محيد اِلرقط. واملعىن: سارت هذه الناقة إليك حَّت بلغتك.1)
(. قائله طرفة بن العبد. واْلاء يف )سقته( و )لثاته( يعود على الثغر، وكذا املضمر الذي يف 2)

تكدم عليه(:   )أسف(. ومعىن سقته: حسنته وبيضته وأشربته حسنا. و )أسف(: ذر عليه. و )فلم
 أي ِل تعضض عظما فيؤثر يف ثغرها. )عن شرح املعلقات(.
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 (  6اْهِدََن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم )

 َناِن َفُحِذَفتِ اْسِتَعانَُة، َواِْلَْصُل اْسِتْعَواٌن، قُِلَبْت َحرََكُة اْلَواِو ِإىَل اْلَعنْيِ فَانْ َقَلَبْت أَِلًفا َواَل يَ ْلَتِقي َساكِ 
َا زَاِئَدٌة، َوِقيَل اِْلُوىَل ِِلَنا الثانية للمعىن، ولزمت اْلاء عوضا.  اِْلَِلُف الثاانَِيُة ِِلََّنا

 
 [6(: آية 1]سورة الفاَتة ) 

 ( 6اْهِدََن الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم )
ََن ُدَعاٌء َوَرْغَبٌة ِمَن اْلَمْربُوِب ِإىَل السااِبَعُة َواْلِعْشُروَن قَ ْولُُه تَ َعاىَل: اْهِدََن الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم اْهدِ 

، َواْلَمْعىَن: ُدلاَنا َعَلى الصِ َراِط اْلُمْسَتِقيِم َوَأْرِشْدََن ِإلَْيِه، َوَأِرََن َطرِيَق ِهَدايَِتَك اْلُموَ  صِ َلِة ِإىَل الرابِ 
ُ َجلا  َعاِء َوُُجَْلَتُه َمْوُضوًعا يف َهِذِه أُْنِسَك َوقُ ْرِبَك. قَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: َفَجَعَل اّللا  َوَعزا ِعَظَم الدُّ

َعاَء الاِذي يف   َهِذِه  السُّورَِة، ِنْصُفَها ِفيِه ََمَْمُع الث اَناِء، َوِنْصُفَها ِفيِه ََمَْمُع اْْلَاَجاِت، َوَجَعَل َهَذا الدُّ
ِِلَنا َهَذا اْلَكًَلَم َقْد َتَكلاَم ِبِه َربُّ اْلَعاَلِمنَي، فَأَْنَت السُّورَِة َأْفَضَل ِمَن الاِذي َيْدُعو ِبِه ]الدااِعي[ 

َتْدُعو ِبُدَعاٍء ُهَو َكًَلُمُه الاِذي تكلم به، ويف اْلديث: )ليس شي َأْكَرَم َعَلى اّللِا ِمَن الدَُّعاِء(. َوِقيَل 
َماَلُة، َوِمْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:"  اْلَمْعىَن: َأْرِشْدََن اِبْسِتْعَماِل السَُّنِن يف َأَداِء ف َ  َراِئِضَك، َوِقيَل: اِْلَْصُل ِفيِه اْْلِ

[ َأْي ِمْلَنا، َوَخَرَج َعَلْيِه الساًَلُم يف َمَرِضِه يَ تَ َهاَدى َبنْيَ 156« " ]اِلعراف: 1ِإَنا ُهْدَن ِإلَْيَك »
ا َُتَاُل ِمْن َمِلٍك ِإىَل َمِلٍك. َوِمْنُه اْْلَْدُي ِلْلَحيَ َواِن الاِذي ُيَساُق اثْ َننْيِ، َأْي يَ َتَماَيُل. َوِمْنُه اْْلَِدياُة، ِِلََّناَ 

َطرِيُق ِإىَل اْْلََرِم، فَاْلَمْعىَن ِمْل ِبُقُلوبَِنا ِإىَل اْْلَقِ . َوقَاَل اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياٍض:" الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم" 
ُم َأْوىَل. قَاَل حُمَماُد ْبُن اْْلََنِفياِة يف قَ ْوِلِه َعزا َوَجلا" اْهِدََن الصِ راَط  اْْلَجِ ، َوَهَذا َخاصٌّ َواْلُعُمو 

اْلُمْسَتِقيَم": ُهَو دين هللا الذي ال يقبل من العبادة َغرْيَُه. َوقَاَل َعاِصٌم اِْلَْحَوُل َعْن َأِب اْلَعالَِيِة:"  
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم َوَصاِحَباُه ِمْن بَ ْعِدِه. قَاَل َعاِصٌم فَ ُقْلُت الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم" َرُسوُل اّللِا  َصلاى اّللا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم وَ  َصاِحَباُه،  ِلْلَحَسِن: ِإنا َأاَب اْلَعالَِيِة يَ ُقوُل:" الصِ راَط اْلُمْسَتِقيَم" َرُسوُل اّللِا َصلاى اّللا
ُة َواْلِعْشُروَن َأْصُل الصِ َراِط يف َكًَلِم اْلَعَرِب الطارِيُق، قَاَل َعاِمُر ْبُن قَاَل: َصَدَق َوَنَصَح. الثااِمنَ 

 الطَُّفْيِل: 
 َشَحناا َأْرَضُهْم اِبْْلَْيِل َحَّتا ... تَ رَْكَناُهْم َأَذلا ِمَن الصِ َراطِ 

 َوقَاَل َجرِيٌر: 
 اْلَمَواِرُد ُمْسَتِقيمِ َأِمرُي اْلُمْؤِمِننَي َعَلى ِصَراٍط ... ِإَذا اْعَوجا 

 َوقَاَل آَخُر: 
 فصد عن َّنج الصراط الواضح 

__________ 
 296ص  7(. راجع ج  1)
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 (  7ِصَراَط الاِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضاالِ نَي )

َراُط  وحكى النقاش: الصراط الطريق بلغة الروم، قال ابن عطية: وه ذا ضعيف جدا. وقرى: السِ 
)اِبلسِ نِي( ِمَن ااِلْسِِتَاِط ِبَْعىَن ااِلبِْتًَلِع، َكَأنا الطريق يسِتط من يسلكه. وقرى بني الزاي والصاد.  

لَُغٌة وقرى بزاء َخاِلَصٍة َوالسِ نُي اِْلَْصُل. َوَحَكى َسَلَمُة َعِن اْلَفرااِء قَاَل: الزِ رَاُط ِبِِْخًَلِص الزااِي 
ْسُد ِلُعْذرََة وََكْلٍب َوَبِِن اْلَقنْيِ، قَاَل: َوَهُؤاَلِء يَ ُقوُلوَن ]يف َأْصَدِق[: َأْزَدُق. َوَقْد قَاُلوا: اِْلَْزُد َواِْلَ 

يَ تَ َعداى ِإىَل  َوَلِسَق ِبِه َوَلِصَق ِبِه. َو" الصِ راَط" ُنِصَب َعَلى اْلَمْفُعوِل الثااِن، ِِلَنا اْلِفْعَل ِمَن اْلَِْدايَةِ 
ُ تَ َعاىَل:" فَاْهُدوُهْم » ، قَاَل اّللا « ِإىل ِصراِط اْْلَِحيِم". ]الصافات: 1اْلَمْفُعوِل الثااِن ِبَْرِف َجرٍ 

يِه [. َوِبَغرْيِ َحْرٍف َكَما يف َهِذِه اْْليَِة." اْلُمْسَتِقيَم" ِصَفٌة ِل" الصِ راَط"، َوُهَو الاِذي اَل اْعِوَجاَج فِ 23
[ 153« فَاتاِبُعوُه" ]االنعام: 2َواَل اْنَِْراَف، َوِمْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" َوَأنا َهَذا ِصراِطي ُمْسَتِقيماً »

 َوَأْصَلُه ُمْستَ ْقِوٌم، نُِقَلِت اْْلَرََكُة ِإىَل اْلَقاِف َوانْ َقَلَبِت الواو َّيء النكسار ما قبلها.
 

 [7(: آية 1]سورة الفاَتة ) 
 ( 7الاِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضاالِ نَي ) ِصراطَ 

 قوله تعاىل: 
ْيِء، التااِسَعُة َواْلِعْشُروَن ِصراَط الاِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم. ِصَراٌط َبَدٌل ِمَن اِْلَواِل َبَدُل الشاْيِء ِمَن الشا 

ْنَساَن َقْد يُ ْهَدى ِإىَل الطارِيِق ُثُا 3 أَبُوَك. َوَمْعَناُه: »َكَقْوِلَك: َجاَءِن زَْيدٌ  « َأِدْم ِهَدايَ تَ َنا، فَِإنا اْْلِ
يُ ْقَطُع ِبِه. َوِقيَل: ُهَو ِصَراٌط آَخُر، َوَمْعَناُه العلم ابهلل عز وجل والفهم عنه، قال َجْعَفُر ْبُن حُمَماٍد.  

، َوُهَذْيٌل تَ ُقوُل: اللاُذوَن يف الراْفِع، َوِمَن اْلَعَرِب َمْن َولَُغُة اْلُقْرآِن" الاِذيَن" يف   الراْفِع َوالناْصِب َواْْلَرِ 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل الاِذي »4يَ ُقوُل: اللاُذو » « َوَسَيْأِت. َويف" َعَلْيِهْم" َعْشُر لَُغاٍت، ُقِرَئ 5«، َوِمن ْ

اِء َوِإْسَكاِن اْلِميِم." َوَعَلْيِهْم" ِبَكْسِر اْْلَاِء َوِإْسَكاِن اْلِميِم. َو" َعَلْيِهِمي"  ِبَعاماِتَها:" َعَلْيِهْم" ِبَضمِ  اْلَْ 
َدِة َواٍو بَ ْعَد  ِبَكْسِر اْْلَاِء َواْلِميِم َوِإْْلَاِق ََّيٍء بَ ْعَد اْلَكْسَرِة. َو" َعَلْيِهُمو" ِبَكْسِر اْْلَاِء َوَضمِ  اْلِميِم َوِزَّيَ 

ُهُم" ِبَضمِ  اْْلَاءِ  الضاماِة. ُهُمو" ِبَضمِ  اْْلَاِء َواْلِميِم ِكْلتَ ْيِهَما َوِإْدَخاِل َواٍو بَ ْعَد اْلِميِم َو" َعَلي ْ  َو" َعَلي ْ
تاُة َمْأثُورٌَة َعِن اِْلَِئماِة ِمَن اْلُقرااِء. َوَأوْ  ُقوَلٌة ُجهٌ َواْلِميِم ِمْن َغرْيِ ِزََّيَدِة َواٍو. َوَهِذِه اِْلَْوُجُه السِ   َأْربَ َعٌة َمن ْ

 َعِن العرب غري حمكية عن القراء:
__________ 
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ُهِمي" ِبَضمِ  اْْلَاِء وََكْسِر اْلِميِم َوِإْدَخاِل ََّيٍء بَ ْعَد اْلِميِم، َحَكاَها اْلََْسُن » « اْلَبْصِريُّ َعِن  1" َعَلي ْ
ُهِم" ِبَضمِ  اْْلَاِء وََكْسِر اْلِميِم ِمْن َغرْيِ ِزََّيَدِة ََّيءٍ  . َو" َعَلْيِهُم" ِبَكْسِر اْْلَاِء َوَضمِ  اْلِميِم  اْلَعَرِب. َو" َعَلي ْ

اَلُه اْبُن ِمْن َغرْيِ ِإْْلَاِق َواٍو. َو" َعَلْيِهِم" ِبَكْسِر اْْلَاِء َواْلِميِم َواَل ََّيَء بَ ْعَد اْلِميِم. وَُكلَُّها َصَواٌب، قَ 
. اْلُموِفَيُة الثاًَلِثنَي قَ َرَأ ُعَمُر ْبُن اْلَْ  ُهَما" ِصَراَط َمْن أَنْ َعْمَت اِْلَنْ َباِريِ  ُ َعن ْ طااِب َواْبُن الزَُّبرْيِ َرِضَي اّللا

َعِم َعَلْيِهْم، فَ َقاَل اْْلُْمُهوُر ِمَن اْلُمَفسِ رِيَن: ِإناُه َأرَاَد ِصرَ  اَط الناِبيِ نَي  َعَلْيِهْم". َواْختَ َلَف النااُس يف اْلُمن ْ
يِقنَي َوالشَُّهَداِء وَ  الصااِْلِنَي. َوانْ تَ َزُعوا َذِلَك ِمْن قَ ْوِلِه تَ َعاىَل:" َوَمْن يُِطِع اّللاَ َوالراُسوَل فَُأولِئَك َوالصِ دِ 

يِقنَي َوالشَُّهداِء َوالصااِْلِنَي َوَحُسَن ُأولِئكَ  ُ َعَلْيِهْم ِمَن الناِبيِ نَي َوالصِ دِ  «  2 رَِفيقاً »َمَع الاِذيَن أَنْ َعَم اّللا
[. فَاْْليَُة تَ ْقَتِضي َأنا َهُؤاَلِء َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم، َوُهَو اْلَمْطُلوُب يف آيَِة اْْلَْمِد،  69ء: " ]النسا

ُ اْلُمْستَ َعاُن. اْْلَاِديَُة َوالثا  يُع َما ِقيَل ِإىَل َهَذا يَ ْرِجُع، َفًَل َمْعىَن لِتَ ْعِديِد اِْلَقْ َواِل َواّللا ًَلثُوَن َويف َوُجَِ
ُْم يَ ْعَتِقُدوَن َأنا ِإرَاَدَة اْْلِ هَ  َماِمياِة، ِِلََّنا ْنَساِن َكاِفَيٌة يف ُصُدوِر ِذِه اْْليَِة َردٌّ َعَلى اْلَقَدرِياِة َواْلُمْعَتزَِلِة َواْْلِ

ْنَساَن ِعْنَدُهْم َخاِلٌق ِِلَفْ عَ  اِلِه، فَ ُهَو َغرْيُ حُمَْتاٍج يف َأفْ َعاِلِه ِمْنُه، طَاَعًة َكاَنْت َأْو َمْعِصَيًة، ِِلَنا اْْلِ
ُ تَ َعاىَل يف َهِذِه اْْليَِة ِإْذ َسأَُلوُه اْلَِْدايََة ِإىَل ا لصِ َراِط اْلُمْسَتِقيِم،  ُصُدورَِها َعْنُه ِإىَل رَبِ ِه، َوَقْد َأْكَذَُّبُُم اّللا

ُّبِ ِْم َلَما َسأَُلوُه اْلَِْدايََة، َواَل َكراُروا السَُّؤاَل يف ُكلِ  فَ َلْو َكاَن اِْلَْمُر ِإلَْيِهْم َوااِلْخِتَياُر بَِيِدِهْم ُدوَن رَ 
الاِذيَن  َصًَلٍة، وََكَذِلَك َتَضرُُّعُهْم ِإلَْيِه يف َدْفِع اْلَمْكُروِه، َوُهَو َما يُ َناِقُض اْلَِْدايََة َحْيُث قَاُلوا:" ِصراطَ 

ْيِهْم َواَل الضاالِ نَي" ]الفاَتة: اْلية[. َفَكَما َسأَُلوُه َأْن يَ ْهِديَ ُهْم أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعلَ 
« " ]آل  3َسأَُلوُه َأالا ُيِضلُُّهْم، وََكَذِلَك َيْدُعوَن فَ يَ ُقوُلوَن:" رَبانا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتنا »

( اْخُتِلَف يف" 7َن َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضاالِ نَي )[ اْْليََة. الثاانَِيُة َوالثاًَلثُو 8عمران: 
اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم" َو" الضاالِ نَي" َمْن ُهْم فَاْْلُْمُهوُر َأنا اْلَمْغُضوَب َعَلْيِهُم اْليَ ُهوُد، َوالضاالِ نَي 

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم يف َحِديِث َعِديِ  ْبِن َحاِتٍِ َوِقصاِة الناَصاَرى، َوَجاَء َذِلَك ُمَفساًرا َعِن الناِبِ  َصلا  ى اّللا
ِْمِذيُّ يف َجاِمِعِه. َوَشِهَد ْلذا التفسري   ِإْسًَلِمِه، َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد الطاَياِلِسيُّ يف ُمْسَنِدِه، َوالِتِ 

__________ 
 ْلسن سعيد بن مسعدة. ] ..... [(. يف بعض نسخ اِلصل: )اِلخفش البصري( وهو أبو ا1)
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" ]البقرة:  [. وقال:"  112وآل عمران:  61أيضا قوله سبحانه يف اليهود:" َوابُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اّللِا
ُ َعَلْيِهْم" ]الفتح: 1» وا ِمْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثريًا [ َوقَاَل يف الناَصاَرى:" َقْد َضلُّ 6« َوَغِضَب اّللا

[. َوِقيَل:" اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم" اْلُمْشرُِكوَن. َو" 77« " ]املائدة: 2َوَضلُّوا َعْن َسواِء الساِبيِل »
 الصاًَلِة، َو"  الضاالِ نَي" اْلُمَناِفُقوَن. َوِقيَل:" اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم" ُهَو َمْن َأْسَقَط فَ ْرَض َهِذِه السُّورَِة يف 
َشْيٍء. قَاَل الضاالِ نَي" َعْن بَ رََكِة ِقَراَءِِتَا. َحَكاُه السَُّلِميُّ يف َحَقائِِقِه َواْلَماَوْرِديُّ يف تَ ْفِسريِِه، َولَْيَس بِ 

 ِفيِه اْْلََّثُر َوانْ َتَشَر ِفيِه اْلَماَوْرِديُّ: َوَهَذا َوْجٌه َمْرُدوٌد، ِِلَنا َما تَ َعاَرَضْت ِفيِه اِْلَْخَباُر َوتَ َقابَ َلتْ 
الضاالِ نَي"  اْلًَِْلُف، َِلْ ََيُْز َأْن يُْطَلَق َعَلْيِه َهَذا اْْلُْكُم. َوِقيَل:" اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم" اِبت َِباِع اْلِبدَِع، َو"

 َعَلْيِه َوَسلاَم َأْوىَل َوَأْعَلى َوَأْحَسُن.  َعْن ُسَنِن اْْلَُدى. قُ ْلُت: َوَهَذا َحَسٌن، َوتَ ْفِسرُي الناِبِ  َصلاى اّللاُ 
ُة. َورَُجٌل َغضُ  وٌب  َو" َعَلْيِهْم" يف َمْوِضِع رَْفٍع، ِِلَنا اْلَمْعىَن َغِضَب َعَلْيِهْم. َواْلَغَضُب يف اللَُّغِة الشِ دا

ا. َواْلَغْضَبُة: الدارََقُة ِمْن ِجْلِد اْلَبِعرِي يُْطَوى بَ ْعُضَها َأْي َشِديُد اْْلُُلِق. َواْلَغُضوُب: اْْلَياُة اْْلَِبيَثُة ِلِشداِتَِ 
ِصَفُة  َعَلى بَ ْعٍض، َُسِ َيْت ِبَذِلَك ِلِشداِِتَا. َوَمْعىَن اْلَغَضُب يف ِصَفِة اّللِا تَ َعاىَل ِإرَاَدُة اْلُعُقوبَِة، فَ ُهوَ 

تِِه، َأْو نَ ْفُس اْلُعُقوبَِة، َوِمْنُه اْْلَِديُث: )ِإنا الصاَدَقَة لَُتْطِفُئ َذاٍت، َوِإرَاَدُة اّللِا تَ َعاىَل ِمْن ِصَفاِت َذا
( فَ ُهَو ِصَفُة ِفْعٍل. الثاالَِثُة َوالثاًَلثُوَن" َواَل الضاالِ نَي" الضاًَلُل يف َكًَلِم اْلَعَرِب ُهوَ    َغَضَب الرابِ 

قِ ، َوِمْنُه: َضلا اللاََبُ يف اْلَماِء أي غاب. ومنه:" أَِإذا َضَلْلنا يف الذاَهاُب َعْن َسَنِن اْلَقْصِد َوَطرِيِق اْلَْ 
َنا اِبْلَمْوِت َوِصْرََن تُ َرااًب، قَاَل:10اِْلَْرِض" ]السجدة:   [ َأْي ِغب ْ

ََّيُر ... َعِن اْْلَيِ  اْلُمَضلاِل أَْيَن َساُروا  َأَِلْ َتْسَأْل فَ ُتْخَِبََك الدِ 
ُة: َحَجٌر َأْمَلُس يُ َردِ ُدُه اْلَماُء يف اْلَواِدي. وََكَذِلَك اْلَغْضَبُة: َصْخَرٌة يف اْْلََبِل ُُمَاِلَفٌة َلْونِِه، َوالضَُّلِضلَ 

 قَاَل: 
 َأْو َغْضَبٌة يف َهْضَبٍة َما َأْمنَ َعا 

 
َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَغرْيِ الضاالِ نَي" َوُرِوَي   الرااِبَعُة َوالثاًَلثُوَن قَ َرَأ ُعَمُر ْبُن اْْلَطااِب َوُأَِبُّ ْبُن َكْعٍب"

ُهَما يف الرااِء الناْصُب َواْْلَْفُض يف اْْلَْرَفنْيِ، فَاْْلَْفُض َعَلى اْلَبَدِل ِمَن" الاِذيَن"   َعن ْ
__________ 
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اْلِميِم يف" َعَلْيِهْم"، َأْو ِصَفٌة ِللاِذيَن َوالاِذيَن َمْعرَِفٌة َواَل ُتوَصُف اْلَمَعاِرُف اِبلناِكَراِت َواَل َأْو ِمَن اْْلَاِء وَ 
ِن ِ ْوِلَك: إِ الناِكَراُت اِبْلَمَعاِرِف، ِإالا َأنا الاِذيَن لَْيَس ِبَْقُصوِد َقْصِدِهْم فَ ُهَو َعامٌّ، فَاْلَكًَلُم ِبَْنزَِلِة ق َ 

نَ ُهَما، كَ  َئنْيِ اَل َوَسَط بَ ي ْ َما تَ ُقوُل: اْْلَيُّ َِلَُمرُّ ِبِْثِلَك فَُأْكرُِمُه، َأْو ِِلَنا" َغرْيِ" تَ َعراَفْت ِلَكْوَِّنَا َبنْيَ َشي ْ
، َوالثااِن َغرْيُ اْلَميِ ِت، َوالسااِكُن َغرْيُ اْلُمَتَحرِ ِك، َواْلَقائُِم َغرْيُ اْلَقاِعِد، قَ ْواَلِن: اِْلَوا  ُل ِلْلَفاِرِسيِ 

. َوالناْصُب يف الرااِء َعَلى َوْجَهنْيِ: َعَلى اْْلَاِل ِمَن الاِذيَن، َأْو ِمَن اْْلَاِء َواْلِميِم يف   َعَلْيِهْم، ِللزاَُمَْشِريِ 
ِتثْ َناِء، َكأَناَك قُ ْلَت: ِإالا اْلَمْغُضوِب  َكأَناَك قُ ْلَت: أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم اَل َمْغُضواًب َعَلْيِهْم. َأْو َعَلى ااِلسْ 

لضاالِ نَي" َعَلْيِهْم. َوََيُوُز الناْصُب ِبَِْعِِن، َوُحِكَي َعِن اْْلَِليِل. اْْلَاِمَسُة َوالثاًَلثُوَن" اَل" يف قَ ْوِلِه" َواَل ا
« "  1ُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:" َما َمنَ َعَك َأالا َتْسُجَد »اْخُتِلَف ِفيَها، َفِقيَل ِهَي زَاِئَدٌة، قَاَلُه الطاََبِيُّ. َوِمنْ 

[. َوِقيَل: ِهَي ََتِْكيٌد َدَخَلْت لَِئًلا يُ تَ َوهاَم َأنا الضاالِ نَي َمْعطُوٌف َعَلى الاِذيَن، َحَكاُه 12]اِلعراف: 
َوِهَي ِقَراَءُة ُعَمَر َوُأَِبٍ ، َوَقْد تَ َقداَم. السااِدَسُة  َمكِ يٌّ َواْلَمْهَدِويُّ. َوقَاَل اْلُكوِفيُّوَن:" اَل" ِبَْعىَن َغرْيِ،

ُم يف  ِم اِْلُوىَل ُثُا ُأْدِغَمِت الًلا ِم َوالثاًَلثُوَن اِْلَْصُل يف" الضاالِ نَي": الضااِلِلنَي ُحِذَفْت َحرََكُة الًلا  الًلا
ُم ا ُة اِْلَِلِف َوالًلا ْخِتَياِنُّ:" َواَل الضاْأِلنَي" ُِّبَْمَزٍة َغرْيِ فَاْجَتَمَع َساِكَناِن َمدا ْلُمْدَغَمُة. َوقَ َرَأ أَيُّوُب السِ 

ْعُت َعْمَرو ْبَن عُ  بَ ْيٍد يَ ْقَرأُ:" ََمُْدوَدٍة، َكأَناُه فَ را ِمَن اْلِتَقاِء السااِكَننْيِ َوِهَي لَُغٌة. َحَكى أَبُو زَْيٍد قَاَل: َسَِ
ْعُت ِمَن 39نبه إنس وال جأن" ]الرمحن: « عن ذ2فيومئذ ال يسئل » ُتُه َقْد َْلََن َحَّتا َسَِ [ َفظَنَ ن ْ

 اْلَعَرِب: َدأَباٌة َوَشأَباٌة. قَاَل أَبُو اْلَفْتِح: َوَعَلى َهِذِه اللَُّغِة قَ ْوُل ُكَثريِ ٍ:
 « 3ِإَذا َما اْلَعَواِل اِبْلَعِبيِط امْحََأراْت »

 
 ْمِد، َوّلِلِا اْْلَْمُد واملنة.ُنَُِز تَ ْفِسرُي ُسورَِة اْلَْ 
__________ 
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(. كذا ورد هذا الشطر يف ُجيع نسخ اِلصل وتفسري ابن عطية وأِب حيان والبيت كما يف 3)

 ديوانه واللسان مادة )جنن(:
 وامل وأنت ابن ليلى خري قومك مشهدا ... إذا ما امحأر ت ابلعبيط الع



وهو من قصيدة ميدح ُّبا عبد العزيز بن مروان. وعواِل الرماح: أسنتها واحدِتا عالية. والعبيط: 
 الدم الطري. وامحر الشيء وامحار ِبعى.
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