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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  بين يدي سورة البقرة وتفسير اآلية األولى منها
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
   .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
  .ر سورة البقرةتفسي

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
 فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله ال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ".حسن صحيح:  وقال الترمذي)١())الشيطان
 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء المع – هذا القدر قد يفهم من ))يت الذي تقرأ فيه سورة البقرةالب(( :هناقوله ف

إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة
تهم سورة والناس في بيفضل أن يقرأ األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  اة تعبداءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

 فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد ،سورة البقرةلقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد :  النساء تقولىحدإ ل أيام اتصلتبق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم

  وال يوجد،أصالً مدخلله ال يوجد و، مثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر  الحجمكبيرنوم بذباب كثير ال
  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغذباب من قبل

إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقرا، وجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها
  .بعد ما انتهيت من السورة خرج بالذبا
 يقرأ اً شريطلغَّيشوكان ، ه مسكان في حيث أو شبه مغمي عليه يهكان مغمى عل اًشخص زلت أذكر وال

،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و
  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان

                                     
لترمذي يف  كتاب فضائل القرآن عـن  ، وا)٥٣٩ص  / ١ج ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد         -أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها         - 1

، وصححه األلباين يف تلخيص أحكام )٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(، وأمحد )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٨٦ص  / ١ج(اجلنائز 
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 ويحاول مد يده وهو نائم ويبكي يتكلم  الرجل، وكانيحاول أن يدخل ويدور على السور ان الشيطلقد كان
وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن

  .عقله عن
  . تدل عليههد نرى شوا أن ما يحتاج، والحمد هللا، حال عندنا الحديث، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركهو )٢("البقرة
جاهيخر."  

 في هذا المعنى وغير هذه  كلهام الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله حك
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث الث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعفهذه األحاديبعض 
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  لكن بعضها ينجبرضعف، 

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدارم"
  ".)٣("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  لكن بعض أهل العلم يجعلوهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، 
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن على أقر وال ي،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه": وفي رواية، )٤("وثالث آيات من آخرها
  .)٥("مجنون إال أفاق

إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 
 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،وإن سنام القرآن البقرة ،سناماً

 ،ابن حبان في صحيحهو رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم )٦()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً
  ".وابن مردويه

                                     
 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكربى - 2
 .إسناده ضعيف فطر متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي: قال حسني سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 3
 .رجاله ثقات غري أنه منقطع الشعيب مل يسمع من ابن مسعود: م أسدقال حسني سلي، و)١٣٧ص  / ٩ج ) (٨٦٧٣(، والطرباين يف الكبري )٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي - 4
 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسني سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 5
، وقال األلباين يف )٤٦٥ص  / ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى يف مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطرباين يف الكبري )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 6

 .حسن لغريه): ٨٧ص  / ٢ج(صحيح الترغيب والترهيب 
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إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ألولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة اوهذا 
 ورد فيه أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة يولكن بعض أهل العلم يريخلو من ضعف، 
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن
-بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 على فأتى ، القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من فاستقرأهم، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم
أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالرجل منهم من أحدثهم سناً

 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟
تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،منعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم بها

 يفوح بريحه  فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر
 ،هذا لفظ رواية الترمذي )٧()) ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك،كل مكان

  ". فاهللا أعلمثم رواه مرسالً ، هذا حديث حسن:ثم قال
  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر)) على مسك وكئجراب ((: معنى

نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاعلى كل و
  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- بن حضير البخاري عن أسيدوروى "
 ثم قرأ ،ت الفرسنسكف فسكت ، فقرأ فجالت الفرس،تنوفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسك

 فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء ، منها فأشفق أن تصيبه فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً،فجالت الفرس
اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-  فلما أصبح حدث النبي، يراهاحتى ما
انصرفت إليه فرفعت و فرفعت رأسي  فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ يحيى وكان منها قريباً:قال ،))حضير

، ))؟وتدري ما ذاك((:  قال،رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها
، )٨())نظر الناس إليها ال تتوارى منهمولو قرأت ألصبحت ي، تلك المالئكة دنت لصوتك((: قال،  ال:قال

  .واهللا أعلم ،وهكذا رواه اإلمام العالم أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب فضائل القرآن
رضي اهللا تعالى -هللا بن بريدة عن أبيه  حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد ا:قال اإلمام أحمد

تعلموا سورة البقرة فإن أخذها ((:  فسمعته يقول-صلى اهللا عليه وسلم- عند النبي كنت جالساً: قال -عنه
تعلموا سورة البقرة وآل عمران ((:  ثم سكت ساعة ثم قال: قال،))بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 وإن ،هما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواففإنهما الزهراوان يظالن صاحب
ما :  هل تعرفني؟ فيقول: فيقول له،القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب

                                     
 ).٥٤١: (، وضعفه األلباين يف  ضعيف الترمذي برقم)١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي يف كتاب- 7
  ).٦٤ص  / ١ج ) (١٨٠(والطرباين يف األوسط ) ١٩١٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٠ (باب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن:  باب– فضائل القرآن : أخرجه البخاري يف كتاب- 8
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 وإن كل تاجر من وراء ، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك: فيقول،أعرفك
 فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة،تجارته
 ، بأخذ ولدكما القرآن: فيقال؟ بما كسينا هذا: فيقوالن،ن ال يقوم لهما أهل الدنياي ويكسى والداه حلت،الوقار
  .)٩()) كان أو ترتيالًاً هذَّ فهو في صعود ما دام يقرأ، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها:ثم يقال

  ". وهذا إسناد حسن على شرط مسلم،وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

: -ه وسلمصلى اهللا علي-هذا الحديث في فضل سورة البقرة، أما أوله وهو أن سورة البقرة كما قال النبي ف
-وهو ثابت عن رسول اهللا  فإن هذا له شواهد، ))أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلةفإن ((

  .وإن كان هذا الحديث من رواية بشر بن المهاجر، -صلى اهللا عليه وسلم
ره وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قب( (:بعد ذلك وأما بقية الحديث وذلك من قوله

ما قبله له شواهد صحيحة ثابتة من أول الحديث إلى هذا القدر،  فإن لبعضه شواهد، ولكن ))كالرجل الشاحب
ن أخذها إ(( أهل العلم يصحح أول هذا الحديث لذلك فإن بعض -رحمه اهللا-كما سيأتي فيما ذكره ابن كثير 

وان يظالن صاحبهما يوم اإنهما الزهرتعلموا سورة البقرة وآل عمران ف((:  وكذلك ما جاء من قوله،))بركة
 إلى آخره، وأما بقية الحديث فبعض الجمل التي لها شاهد يمكن أن تكون من قبيل ..))ة، كأنهما غمامتانالقيام

  .الحسن لتلك الشواهد
بشر بن الحاصل أن ف روايته رد بقية الحديث، واإلشكال في بشر بن المهاجر، ومن ضععلى كل حال 

 أو كالم كثير، بعضهم يضعفه، وبعضهم يبالغ في هذا، وبعضهم يجعل روايته من قبيل المقبولفيه  المهاجر
  .وصنيع المختصر هنا يدل داللة أكيدة على أنه يحسن الحديث في أقل األحواليوثقه، 

  . البطلة يعني السحرة:))فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة((: قوله
 ال يقدرون أن من تحصن بها فإن السحرة ، أوأي ال يمكنهم حفظها:  يعني))ها البطلةال تستطيع(( ىنومع

  .على إيصال سحرهم إليه
 سراج :يقال المضيء، المقصود باألزهر ))واناتعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهر((: وقوله

  .يزهر أي يضيء
 ،بالباء ))غيابتان((:  وفي بعض األلفاظ)) غيايتانامة كأنهما غمامتان أويظالن صاحبهما يوم القي(( :قوله

 من سحاب أو غبار أو غير  سواء كانكل شيء أظلك فهو غياية :تانيغياال ، وهو السحابوالغمام معروف 
  . أيضاً من هذا المعنىهو : بـ الباء، والغيابتانذلك
  .ضليل في الت أي تصف أجنحتها، وذلك أبلغ))أو فرقان من طير صواف((
  . رواه اإلمام أحمد-رضي اهللا تعالى عنه-ن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي فم"

                                     
وذكره احلاكم يف املستدرك ، )١١٨ص  / ٨ج ) (٧٥٤٢(، وأخرجه بتمامه بألفاظ مقاربة الطرباين يف الكبري )٣٦١ص  / ٥ج ) (٢٣٠٩٩( أخرج الشطر األول منه اإلمام أمحد - 9
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها وأصله يف صحيح مسلم يف) ٧٤٧ص  / ١ج ) (٢٠٥٧(
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 ،وا القرآن فإنه شافع ألهله يوم القيامةءاقر((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا عنه قال و
 أو ،ن أو كأنهما غيايتا،وا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانءاقر

وا البقرة فإن أخذها بركة ء اقر: ثم قال،طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامةمن كأنهما فرقان 
  . وقد رواه مسلم في الصالة)١٠())وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 المصطفة : والصوافُّ،القطعة من الشيء:  والفرق،ما أظلك من فوقك:  والغياية،المنيرتان: الزهراوان
 ال تستطيع النفوذ في : وقيل، ومعنى ال تستطيعها أي ال يمكنهم حفظها، السحرة: والبطلة،تضامةالم

  . واهللا أعلم،قارئها
سمعت رسول اهللا :  عنه قالاإلمام أحمد رواه -رضي اهللا تعالى عنه-ومن ذلك حديث النواس بن سمعان 

له الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأه((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-
 : قال، ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد-صلى اهللا عليه وسلم-وضرب لهما رسول اهللا ، ))البقرة وآل عمران

 يحاجان عن  أو كأنهما فرقان من طير صوافّ،كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق((
  ". غريب ورواه مسلم والترمذي وقال حسن)١١())صاحبهما

  . يعني بينهما فاصل:))بينهما شرق((معنى 
فإنهما يأتيان ((:  قال في الذي قبله-صلى اهللا عليه وسلم-وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، فإن النبي 

ما المراد بـ أهلهما هل هو مجرد الحفظ إن كان ف :))يحاجان عن أهلهما((:  إلى أن قال..))يوم القيامة
  ا؟محافظاً له

مة وأهله الذين كانوا ن يوم القيايؤتى بالقرآ((: -صلى اهللا عليه وسلم-يفسره قول النبي   إن المقصودبل، ال
ولهذا بقي ا، مويعملون بها م ويفهمون معانيهامهم الذين يحفظونهأصحاب البقرة وآل عمران ف، ))يعملون به
ي عشرة سنة ت اثن-رضي اهللا عنه- يحفظ سورة البقرة، وبقي عمر ثمان سنين -رضي اهللا عنه-ابن عمر 

  .نحر جزوراً ودعا الناس فرحاً واستبشاراً بهذا اإلنجازثم  ،يحفظها
هي أكثر ف؛ ألنها تشتمل على أكثر األحكام، اً صار فقيهعظم في أعينهم؛ ألنهأخذ البقرة ولذلك كان الرجل إذا 

سورة البقرة، فإنه التي في ذه األحكام  عرف هسور القرآن اشتماالً على األحكام وأطول سور القرآن، فمن
أعني مما يحتاج مكررة، التي تذكر في الغالب مور قية األفتكون ب، ايمر به كثير مما يذكر في التفسير بعده

  .إليه في فهم التفسير من جهة األصول، والقواعد وما أشبه ذلك
، كأنهما ظلتان أو غيايتان انتأتيتين ورالساتين هنا سؤال يرد في مثل هذه األحاديث وهو أن هعلى كل حال و

  فة من صفاته، فما المراد بذلك؟ وهو ص-عز وجل-القرآن كالم اهللا ومعلوم أن 
 العمل والتدبر جر سورة البقرة وآل عمران وأ وأجر قراءةثواب:  القرآن أو قل ثواب: أيالمراد بذلك الثواب

ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلم كاإلمام أحمد والبغوي، وهذا الذي ذكره جماعة من أهل ال،  واهللا أعلملهما،

                                     
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها  صحيح مسلم يف- 10
صلى اهللا -فضائل القرآن عن رسول اهللا : ، والترمذي يف كتاب)٥٥٤ص  / ١ج ) (٨٠٥ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرهاخرجه مسلم يف  أ- 11

  ).١٦٠ص  / ٥ج ) (٢٨٨٣(ما جاء يف سورة آل عمران :  باب- عليه وسلم
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وكذلك ابن القيم في ، تقريباً صفحة ثالثمائة وسبعة وتسعين  في المجلد الخامس من الفتاوى في-رحمه اهللا-
ذكره  ، الترمذي قبلهم ذكرهكذلكو من الجزء الثاني في المختصر،  تقريباًمختصر الصواعق صفحة أربعمائة

  .السننفي 
مثل المؤمن الذي يقرأ (( :- الصحيحينفي كما -صلى اهللا عليه وسلم– قوله األحاديث األخرى مثلكذلك 

بد   فال،)١٢())ي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجةالمؤمن الذ(( :البخاري لفظي ، جاء ف))القرآن مثل األترجة
  .مجرد القراءة ال تكفيأي أن من العمل بالقرآن 

جاء في بعض الروايات الثابتة في  ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة(( :وكذلك الحديث اآلخر
 المالئكة، مع يعني )١٣())وهو يحفظه مع السفرة الكرام البررةمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ((: الصحيح

رد قراءة،  يقرأ مجوليس مجرد أنإذا كان يحفظ فيكون بهذه المنزلة  سفراء بين اهللا وخلقه، : أيالسفرةو
 أن حفظه ، أي في الحفظتعتعت ييعني )١٤())وهو عليه شاق له أجران والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه((: قولهو

  .فيه ضعف
حتمل أن يكون على ظاهره، ي أخرى إذ مسألة يهف )١٥())يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا(( :حديث بالنسبة لوأما

 يكون ال ف مع القرآن ألن الفقه يكون بالعلم بالسنة؛))مهم بالسنةأعل(( :والمقصود به األحفظ؛ ألنه قال بعده
  .هر هذا يدل على أن المقصود الحفظفقيهاً ما لم يعلم بالسنة، فظا

 حفظ  ذكر ابن عمر أنه يكون فقيهاً، كما سبق في أيهمفي ذلك الحين أقرَأ وهو أن يكون ويحتمل معنى آخر
 قتل سبعون من القراء في بئر :كأن يقال-  القراء في ذلك الوقت: قيلولذلك إذافي ثمان سنين، سورة البقرة 

 تجد الواحد يحفظ  اآلن،ما كانوا مثلنا حفاظ أو كثيري القراءة فقط، فهم مجرد وليسوا الء علماءؤ فه-معونة
بهم المقصود  -وكان القراء هم أهل مجلسه- دخل القراء على عمر: قول القائليحفظ، فما ئاً موال يفهم شي

 المقصود به أهل العلمإن  فقراؤها  هذه األمةمنافقي آلثار بأن أكثروكذلك ما ورد من بعض االعلماء، 
  .طالب العلمو
واتَّقُواْ يوما تُرجعون { : لكن قوله تعالى فيه، وهي من أوائل ما نزل بها،والبقرة جميعها مدنية بال خالف"

  ". إنها آخر ما نزل من القرآن: يقال،يةاآل ]قرةسورة الب) ٢٨١([ }ِفيِه ِإلَى اللِّه
 وهي أول سورة نزلت في المدينة، ، غير واحد اإلجماعوهذا نقل عليه ال شك أنها سورة مدنية، سورة البقرة

  .لكنها لم تنزل جملةً

                                     
 - صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٩٢٨ص / ٤ج ) (٤٧٧٢ (إمث من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به: ب با–فضائل القرآن :  أخرجه البخاري يف كتاب- 12
 .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص  / ١ج ) (٧٩٧ ( فضيلة حافظ القرآن:باب

فضل املاهر بالقرآن والذي :  باب– صالة املسافرين وقصرها:  كتاب، ومسلم يف)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 13
  .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهيتتعتع

 فضل املاهر بالقرآن والذي:  باب– صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 14
  .واللفظ ملسلم) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهتتعتعي

  ).٤٦٥ص  / ١ج ) (٦٧٣ ( من أحق باإلمامة:باب – املساجد ومواضع الصالة:  أخرجه مسلم يف كتاب- 15
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ن على وهنا ابن كثير يشير إلى أن بعضها قد تأخر نزوله فهي نزلت مفرقةً، ولذلك فإن آخر ما نزل من القرآ
واتَّقُواْ يوما تُرجعون {: قوله تعالى و الرباآيات-التي في آخر سورة البقرة  اآليات اعلى الراجح أنه اإلطالق

آية الدين فال شك أنها في الترتيب هي آخر هذه  آخر ما نزل نإ :من قاللذلك ف وآية الدين، و}ِفيِه ِإلَى اللِّه
بمعنى أنها نزلت مجتمعة أعني هذه  ،ن هذا آخر ما نزل من القرآنإ :يقالفيصح أن اآليات نزوالً بالترتيب، 

 مع أن سورة البقرة هي أول  كل ذلك،هذا أقوى ما قيل في آخر ما نزل مطلقاً البقرة، وآخر التي في اآليات
  . سورة براءة ولم تنزل كاملة هيسورة نزلت في المدينة، لكن آخر ما نزل من السور

 سورة المائدة  أنالسور مشتملة على األحكام سورة المائدة، لهذا تجدون في بعض الرواياتوآخر ما نزل من 
إذ  براءة، ة وليس جميع سوربراءة آخر ما نزل من السوروسورة المعنى في األحكام، و آخر ما نزل، هي

ها نزلت في  وجملة كبيرة من-رضي اهللا تعالى عنه-معلوم أن صدرها نزل عام تسع في حجة أبي بكر من ال
  .غزوة تبوكمن  -صلى اهللا عليه وسلم-مرجع النبي 

 وكان خالد ، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل،ويحتمل أن تكون منها  إنها آخر ما نزل من القرآن:يقال"
  ".بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآنا

حيث ذكرنا على أسماء السورة، خالد يسمي هذه السورة بسورة الفسطاط، وسبق الكالم على هذا في الكالم 
جاء حديث حيث  -صلى اهللا عليه وسلم- بعض هذا ال يثبت عن النبي ، وإن كانلها نحو سبعة أسماء

  . هذا من كالم التابعين الصحيح أنموضوع في تسميتها بفسطاط القرآن، لكن
بغيره، فيكون قيل لها الفسطاط هو ما يحيط ، ويطلق على المدينة، وعلى كل فطاط يطلق على الخيمةالفسو

كثر اشتملت على أحكام لم تشتمل عليها سورة مثلها، فهي أحيث ربما إلحاطتها بكثيٍر من األحكام،  ذلك
على كل حال فسطاط ووربما يكون لعظمها وفضلها ومنزلتها وما أشبه ذلك، السور اشتماالً على األحكام، 

  .القرآن تشتمل على أحكام كثيرة
 آياتها مائتان :ون وقال العاد، وألف نهي، وألف أمر، وهي مشتملة على ألف خبر:قال بعض العلماء"

 وحروفها خمسة ، وكلماتها ستة آالف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة،وثمانون وسبع آيات
  ". فاهللا أعلم، وخمسمائة حرفوعشرون ألفاً

ف، سبب هذا الخال عدد حروفها، وذكرناكلماتها، وفي وذكر الخالف في عدد  وهذا أيضاً سبق الكالم عليه
رف وجهه؛ ألن ذلك إنما يكون وأشرت إليه في أول هذه الدروس، فعلى كل حال األمر في هذا سهل إذا ع

وأن مرجع ذلك ، بسبب ما ذكرت من األمور التي توجب هذا التفاوت، سواء في عد اآليات أو في عد السور
رجع إلى طريقة العد، هل يعد الحرف المرسوم وإن لم ينطق به، إلى القراءة في بعض نواحيه، ومنه ما ي

ما ينطق به وال يكتب من الحروف في الرسم هل  حرفاً واحداً أو حرفين، وكذلكوهل يعد الحرف المشدد 
  ؟ما يعد و أيعد

 وقال ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس"
 ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-يف عن مجاهد عن عبد اهللا بن الزبير خص
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من حديث شعبة ابن مردويه وروى ، وهكذا قال غير واحد من األئمة والعلماء والمفسرين وال خالف فيه
  .-رضي اهللا تعالى عنه-د ثعن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مر

  .لميسجم الطبراني الكبير عتبة بن فرقد، صحابي و هكذا في معهد، ثبن مرا بن فرقد وليس ةالظاهر أنه عتب
:  فقال في أصحابه تأخراً-صلى اهللا عليه وسلم-رأى النبي  :-رضي اهللا تعالى عنه-عن عتبة بن فرقد 

  ". وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين)١٦())يا أصحاب سورة البقرة((
صلى اهللا -من حديث العباس لما أمره النبي وجاء هذا في صحيح مسلم وفي غيره وم حنين، أي نعم، كان ي

 في قصته المعروفة لما -من بني عبد الدار- العبدري ، وجاء أيضاً من حديث شيبةهم أن يدعو-عليه وسلم
ن الحارث ابن وكذلك جاء من حديث أبي سفيان ب، -صلى اهللا عليه وسلم-خرج وهو يريد أن ينتقم من النبي 

 فيها ضعف، لكن  التيفي بعض الروايات  وكذلك أيضاً جاء عن غيره،-صلى اهللا عليه وسلم-عم النبي 
يا ((: أمر العباس أن يدعوهم لما انهزموا في يوم حنين -صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال ال شك أن النبي 

  المقصود بهمأصحاب السمرةو، )١٧()) يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرةأوأصحاب الشجرة، 
لَقَد رِضي اللَّه عِن { تحت الشجرة -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين بايعوا النبي ،أصحاب الشجرة

صلى اهللا عليه -بايعوا النبي ، صلح الحديبيةفي ، ]سورة الفتح) ١٨([} الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة
على كل حال جاء هذا ، و أال يفروا علىوالمشهور والراجح أنهم بايعوه على الموت، :بعضهم يقولف، -وسلم

  . غير ذلكوفي عدد من األحاديث كما سبق، منها ما هو مرسل، ومنها ما ه
 يعني أهل بيعة ))يا أصحاب الشجرة((:  أمر العباس فناداهم،وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين"

 وكذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه، لينشطهم بذلك؛))يا أصحاب سورة البقرة((:  وفي رواية،الرضوان
 فجعل المهاجرون ، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة،يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة

رضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا - حتى فتح اهللا عليهم ، يا أصحاب سورة البقرة:واألنصار يتنادون
  ".-جمعينأ

 فلما حصلت ، وكان هؤالء األعراب في أول الجيش،يوم اليمامة كان جيش المسلمين فيه أعراب كثير
صلى اهللا عليه - فجمع أصحاب النبي -رضي اهللا عنه- فقام خالد بن الوليد ،المواجهة تضعضعوا وانهزموا

 هذا ،حاب سورة البقرة وكان شعارهم يا أص، الجيش فجعلهم في مقدم، ومن حضر من أهل بدر-وسلم
وكان  ، مقتلة كبيرة-صلى اهللا عليه وسلم- وقتل في أصحاب النبي ،الناس  فثبتوا واشتد،الشعار يوم اليمامة

 فثبتوا ذلك الثبات ، كما في الصحيحين-رضي اهللا عنه-عمر  ذلكب لما أشار  جمع القرآناً في سببذلك
  . عليهم-عز وجل- وفتح اهللا ،العظيم

 وهو ثابت بإسناد صحيح عند عبد -رضي اهللا تعالى عنه- جاء عن عروة بن الزبير  هذاعلى كل حال
  . يعني في يوم اليمامة،في المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ورزاقلا

                                     
  . وهو ضعيف قتيبةرواه الطرباين وفيه علي بن: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد)٣٢٨( أخرجه الطرباين يف الكبري - 16
  ).٥٨٨٨(، وصححه األلباين يف املشكاة )٥٢٣ص / ١٥ج ) (٧٠٤٩(وابن حبان ) ٢٠٧ص  / ١ج ) (١٧٧٥(د  أخرجه أمح- 17
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الْغَيِب ويِقيمون الَِّذين يْؤِمنُون ِب* ذَِلك الِْكتَاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقين* الم{ :بسم اهللا الرحمن الرحيم"
نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالة والص *وِقنُوني مِة هِباآلخرو ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو كا ُأنِْزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذينو *

ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبر ى ِمندلَى هع لَِئكالبقرةرة سو) ٥-١([ }ُأو[.  
  ".هي مما استأثر اهللا بعلمه، الحروف المقطعة التي في أوائل السور }الم{

موضوعها على  كالكالم ئل كثيرة تتعلق بالسورةاذكرنا مس أننا على كل حال تذكرون في درس الجمعة
ر كلمة في  آخر حرف أو آخ،يعني أواخر اآليات واصل اآليةف وربما حتى ،هاتاقشنومقصودها والقضايا التي 

 يجمع الفاتحةنما يب) دبرنقم ل( إنها تجمع بكلمتين :قلناو ،الشعرفي قوافي ال مثل ،اآلية تنتهي بأي أحرف
 يعني ، يجعل ذلك لجميع سور القرآن منعلماء منهمالف، ربدنلقم  فالبقرة، النونالميم و همان احرففواصلها 

بكلمتين أو نحو هذا، فهذه الحروف  معها بجملة أو بكلمة أو ويج، الحروف التي تنتهي فيها لهاكل سورة يذكر
  .)دبرنقم ل( التي تنتهي فيها الفواصل في هذه السورة مجموعة بـ

قاربت  ن الدعاوىإ: قلنا و، فيها النسخى ودعاو،منها قضايا النسخ في هذه السورةأخرى أشياء ذكرنا كذلك 
  .في البقرة وفي غير البقرة قليل جداًن ال يثبت منها إال ال لك، وعشريناًأو بلغت ست

  ".-م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه-عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود روي ذلك "
،  وعشرين قوالًةًبعضهم سرد فيها ستف ،أيضاً في ذلك الحين أن الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرةا ذكرن

ل اوعند االستقراء يمكن أن ترجع إلى أقو ،ى ثالثين وبعضهم ربما أوصلها إل،وبعضهم يذكر أقل من هذا
ن هذه الحروف المقطعة إ : يعني منهم من يقول،ثالثة أقوال في ذلك الحين ذكرنا أنها ترجع إلىو ،محصورة

 وهذا يدخل تحته ، وإنها عبارة عن رموز،لكلمات أول لجمل  أو،سماء أو أوصافألهي عبارة عن اقتضاب 
 جمعت األقوال ألكثر من  لو،نها اختصار لجملة أو كلمةإ: ولونق يعني من ي، في ذلك أقوال مما قيليةثمان

تجد أن ثمانية منها ترجع إلى أنها عبارة عن رموز وإن اختلفوا في فك أو تفسير أو بيان  سعشرين قوالً
  .على كل حال هذا فيه نظرو ،الرموزبهذه المراد 

 أسماء ، أو للقرآن أو غير ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-سم للنبي  إما ا،نها عبارة عن أسماءإ :وبعضهم يقول
  .الحروفهذه يل في تفسير قتحته نحو أربعة أقوال مما يدخل  وهذا وإن اختلفوا فيه لكنه ،أو أوصاف

الفرق بين حروف  ذكرناأن سبق ، وقد  حروف مباني: أو قل،حروف المعجمأي والثالث أنها حروف هجاء 
هذه الحروف هي حروف معجم ليس لها معنى في نفسها بطبيعة الحال إذا   ولكن،عانيالمباني وحروف الم

  .قوالًأربعة عشر   وهذا يرجع إليه نحو،ليس لها معنى في نفسهاأي  ،نها حروف معجمإ :قيل
 فيها لكن ،من أشهر األقوال أنها ليس لها معنى في نفسهاو ، معينشيءلهذه الحروف ترمز المقصود أن 

  منها الكالمونالتي تركب هذا القرآن مكون من هذه الحروفأن  بمعنى ،لى قضية التحدي واإلعجازإشارة إ
  .هفأتوا بمثل

 هي -الحروف المقطعة-في أوائل السور الواردة  إن الحروف :لإن بعض أهل العلم مثل ابن العربي قابل 
 قرآناً آخر من وا فركب،وففهذا فيه إشارة أن القرآن ركب من نصف الحر!! نصف الحروف الهجائية

  .اهللا تعالى أعلم على كل حالو،  ال يخلو من تكلف القولالنصف الباقي، لكن هذا
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على وهي أن  قضيتين تفيد في هذا المعنى نبه على  حيث بعض أهل العلم مثل الشوكانيه فيه ملحظ ذكرلكن
بعض أو  ببعض األلفاظ ااولوا أن يأتو وإن ح،هذا غير معهود في كالم الناس ن لها معنى في نفسهاإ :القول

 فالناس حينما يخاطبون به ال يفهمون ، لكن هذا غير متداول، قلت لها قفي قالت قاف: كقول من قال،األشعار
  .المراد

 فهذه ، وذكروا تحتها معاني كثيرة جداً غريبة عجيبة،األمر اآلخر أنها إذا كانت رموز وتحتاج إلى فك
 وال ، ألنه ال يصل إليها الذهن باالجتهاد؛ من علم في فكها وتفسيرها بهذه الطريقةثارةأالرموز هل عندهم 

قد اختلفوا في فك هذه ووا بها ء فمن أين جا، إطالقاً في هذا-صلى اهللا عليه وسلم-يوجد شيء عن النبي 
  .هذا القول من أقرب هذه األقواللعلَّ فعلى كل حال و فاهللا أعلم، ؟الرموز

  ".فواتح افتتح اهللا بها القرآن هي :، وقيلاء السورهي أسم: وقيل"
بناء على ذلك و ، جماعة من األئمةقال بههذا  ، هي مما استأثر اهللا بعلمه: قال حيث،ي ذكرهذالقول األول ال
القرآن أشياء ال في معنى أنه يوجد ب ،المتشابه المطلق من جهة المعنىبالقرآن ما يعرف في يكون قد وقع 

في تفسير آية  ه وهو وج، وهذا القول مشكل،وال غيره من األمةيعرف معناها  - اهللا عليه وسلمصلى-النبي 
أن  -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،على الوقف هنا ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{آل عمران 

عند  والمراد بها على الوقف، وعن غيره-رضي اهللا عنه- عن ابن عباس الوقف ال شك أنه ثابت صح 
 وما أشبه ذلك مما ال يمكن اإلطالع عليه إال ، حقائق األمور الغيبية وكنهها} يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّهوما{ :قوله

ا  وإنم، ال يوجد في القرآن متشابه مطلق أبداً من جهة المعنى:لك يقالذ ول، فليس المراد به التفسير،بالوحي
 المتشابه : يقال}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ فآية آل عمران على الوقف ،يوجد فيه متشابه مطلق من جهة الكيفية

أخبرنا عن إنما  و،اهللا لم يخاطبنا بألغاز في القرآن، فهنا المطلق على الوقف المراد به حقائق األشياء وكنهها
  .لسان عربي مبينبوأنه  ،تبيان لكل شيء بأنههذا القرآن 

 يكون ، يكون المراد بالتأويل هنا التفسير،}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ :الوصل بةالقراء
أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون " : وقال، وهو ثابت أيضاً عن ابن عباس،المعنىبالمراد به التفسير 

 اهللا هذا ال يعلمه إال  من أنأن الحروف المتقطعة من المتشابهالقول على هذا   لكن،، فكل هذا صحيح"هتأويل
 لها معنى وفسره فهي : لكن من قال، فيكون معنى ذلك أنه من المتشابه المطلق، بعلمههستأثروإنما هو مما ا

  .ى عند من يثبت لها معن،بالنسبة لمن ال يعرف ذلك من المتشابه النسبي
 وغير ذلك ،}الر{ و}طسم{و }حم{ و}ص{ و}ق{ :فواتح السور كلها: وقال خصيف عن مجاهد أنه قال"

  ".هجاء موضوع
 أنها حروف هجاءب يعني ، هي هجاء موضوع،ل له وكذلك ما لم يمثِّ،بعضها لليعني هذه الفواتح التي مثَّ

  .)...أ، ب، ت، ث (،)أبجد هوز (هجاء
ها يجعل  وحروف المعنى هي التي. وحروف مبني، حروف معنى:ى قسمين تنقسم إل-كما سبق-الحروف 

 ويقصدون ،لكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنىا:  فهم يقولون،من الكالم  القسم الثالث مما يتركبالنحاة
  . تدل على الظرفية وما أشبه ذلك"في"، و  تدل على الغاية"إلى"، فـبحروف المعاني حروف الجر
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 ما دل على  هو والفعل، بزماننفسه ولم يقترنفي  ما دل على معنى هو:  االسم معنىون فيليقوفالنحاة 
 وإنما ،ن بزمانرلم يدل على معنى في نفسه ولم يقتهو ما  : في نفسه واقترن بزمان والحرف يقولونىمعن

 ولها معنى في  تدل على الظرفية"في " إن:قالف  عليهم فيه شيخ اإلسالمهذا ردكالمهم  و،هي للربط والوصل
  . واألمر في هذا سهل، شيخ اإلسالمهما قصدغير خر ئاً آيقصدون شي، مع أنهم إلى آخره... نفسها

في معنى  ليس لها قطعاً -حروف المعجم-حروف الهجاء  و:هجاءحروف  :قوله هنا الشاهد فعلى كل حال
  تدل على،حرف جر لها داللة :قول عنهان حينما تكون من حروف المعاني "الباء"، فـ نفسها باالتفاق

بت لما ترك وإنما ،الباء ليس لها معنى في نفسها إطالقاًه هذف "بئر" :قول مثالًن حينما لكن ،المالصقةوالمقاربة 
 ؛ي نفسها فمعنىيس لها نها لى ذلك أمعنفن هذه حروف تهجي إ:  فمن يقول،مع غيرها صارت تمثل كلمة

  .المراد واهللا أعلمهو هذا و ،ا معنى في نفسها أن حروف التهجي لهيألنه ال أحد يدع
  .جع إلى األقوال الثالثة األصليةر يمكن أن تُ،ل من القليلقأ إال هناالتي ما ذكر منها  و،رةتثوهذه األقوال المن

 بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ىناستغ،  هي حروف من حروف المعجم:وقال بعض أهل العربية"
  ".ي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاًذكر بواقيها الت

 "الم ألف" على أنن و وعشرة تسع:يقولف ، وبعضهم يزيد حرفاً،بناء على أن الحروف العربية تبلغ هذا العدد
  .حرف

 فيستغنى بذكر ، أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين" ب ت ثأ"ابني يكتب في : كما يقول القائل"
  ". جريربعضها عن مجموعها حكاه ابن
 ، ولذلكإلى آخره..."هوز حطي بجدأ: " يجعلها وبعضهم"ث ت بأ " : يجعلهاطريقة ترتيب الحروف بعضهم

أنه ترك بعض   ظانظنيف " ب ت ثأ" معروفترتيب الال والمعاجم أحياناً ما تجدها على كتب القواميس
  .بفيها على الطريقة األخرى في الترتي وإنما سار  وهو ما تركها،الكلمات

  ". مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً:قلت"
السور من بالحروف المقطعة هي دئت ب وعامة هذه السور التي ،هي طبعاً جاءت في تسع وعشرين سورة

 من السور ي إنما ه التي بدئت بالحروف المقطعةعامة السور  لكن،آل عمرانوالمدنية مثل البقرة ف ،المكية
  .المكية
ومن غير حذف  "مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً" :يقول

  . وسبعين حرفاًيةتبلغ ثمان المكرر
  "".نص حكيم قاطع له سر":  يجمعها قولك" ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن أ"وهي "

، "نور حق كرهيسطع لم أ ": مثل أخرىجمٍلها جمعتأن يمكن و ":نص حكيم قاطع له سر" :يجمعها قولك
  ."طرق سمعك النصيحة ":أسهلها من وبعضهم يركب غير هذا من الجمل

  ". والمذكور منها أشرف من المتروك،وهي نصف الحروف عدداً"
   معنى أشرف من المتروك؟ما:  والمذكور منها أشرف من المتروك،نصف الحروف عدداً
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أشرف هذه فلمذكور هو األشرف دائماً، وف استعالء وحروف استفال، فنجد أن ا إلى حرالحروف تنقسم
  . في نصف الحروف الهجائيةة المذكوريالحروف ه

 وهذه الحروف األربعة عشر مشتملة على أصناف : قال الزمخشري،وبيان ذلك من صناعة التصريف"
 ومن ، ومن المطبقة والمفتوحة، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة،أجناس الحروف

  ". ومن حروف القلقلة،المستعلية والمنخفضة
  .ليست النصفأقل من النصف والمذكور في أوائل السور منها حروفها خمسة، ولقلقلة بالنسبة ل

 وهذه األجناس المعدودة مكثورة "فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته": وقد سردها مفصلة ثم قال"
  ". منهابالمذكورة

 المقطعةالحروف   فية منها المذكور"الزاي" و"الصاد" و"السين" حروف ةير ثالثف الص أخرى مثل أشياءهناك
منها ، المذكور وكذلك الحروف اللينة ثالثة، ذكرها الزمخشريما و، "الصاد" و"السين" في أوائل السور هي

  ."الياء" و"األلف"اثنان 
 "قت في كل شيء حكمتهدفسبحان الذي : كالم الزمخشريب  ثم جاء:قد سردها مفصلةو: يقول ابن كثير

؟ أليست مكثورة بالمذكورة منها: ما معنى قول الزمخشري : منهاةوهذه األجناس المعدودة مكثورة بالمذكور
  ؟ فكيف صارت هي مكثورة،النصفإنها :  كما قال هوهذه األحرف المذكورة
هي أي  ،ستعماالً هي الحروف المذكورة في أوائل السوررراً قي القرآن واك األكثر تالمقصود بذلك هو أن

فالحروف ، ورد في القرآنمرة كم عدوا كل حرف   وقد،جميع القرآن أكثر ما يتكرر في تركيب الكالم في
يعني الحروف  نها مكثورةإ :المراد بقولههو هذا و ،المذكورة في أوائل السور هي األكثر استعماالً في القرآن

  .رة بالمذكورةالمتروكة مكثو
  ".ه ينزل منزلة كلهوقد علمت أن معظم الشيء وجلَّ"

 المقطعة في أوائل هذه الحروفن إ :تقول أنت: قالو  معترضلائسفي حالة ما إذا أتى معنى هذه العبارة أنه 
إن :  الهجائية الثمانية والعشرين، وتقولالقرآن مركب من الحروفو ، هي نصف الحروف الهجائيةالسور
 من  مركباًبمثل هذا القرآني أحد للتحدي من أن تأتترمز ف المقطعة ليس لها معنى في نفسها ولكنها الحرو

أغلب ما ركب منه الكالم إن : يقالف،  في القرآنتوردمن الحروف التي  النصف الباقي ، فأينهذه الحروف
نه بأنه الكل أو الجميع أو  الشيء منه يمكن أن يعبر ع جلُّوما كان، هو النصف المذكور في أوائل السور

 وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب ، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمدذلك من باب التغليبنحو 
  .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  بين يدي سورة البقرة وتفسير اآلية األولى منها
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
   .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
  .ر سورة البقرةتفسي

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
 فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله ال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ".حسن صحيح:  وقال الترمذي)١())الشيطان
 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء المع – هذا القدر قد يفهم من ))يت الذي تقرأ فيه سورة البقرةالب(( :هناقوله ف

إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة
تهم سورة والناس في بيفضل أن يقرأ األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  اة تعبداءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

 فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد ،سورة البقرةلقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد :  النساء تقولىحدإ ل أيام اتصلتبق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم

  وال يوجد،أصالً مدخلله ال يوجد و، مثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر  الحجمكبيرنوم بذباب كثير ال
  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغذباب من قبل

إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقرا، وجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها
  .بعد ما انتهيت من السورة خرج بالذبا
 يقرأ اً شريطلغَّيشوكان ، ه مسكان في حيث أو شبه مغمي عليه يهكان مغمى عل اًشخص زلت أذكر وال

،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و
  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان

                                     
لترمذي يف  كتاب فضائل القرآن عـن  ، وا)٥٣٩ص  / ١ج ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد         -أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها         - 1

، وصححه األلباين يف تلخيص أحكام )٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(، وأمحد )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٨٦ص  / ١ج(اجلنائز 
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 ويحاول مد يده وهو نائم ويبكي يتكلم  الرجل، وكانيحاول أن يدخل ويدور على السور ان الشيطلقد كان
وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن

  .عقله عن
  . تدل عليههد نرى شوا أن ما يحتاج، والحمد هللا، حال عندنا الحديث، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركهو )٢("البقرة
جاهيخر."  

 في هذا المعنى وغير هذه  كلهام الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله حك
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث الث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعفهذه األحاديبعض 
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  لكن بعضها ينجبرضعف، 

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدارم"
  ".)٣("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  لكن بعض أهل العلم يجعلوهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، 
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن على أقر وال ي،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه": وفي رواية، )٤("وثالث آيات من آخرها
  .)٥("مجنون إال أفاق

إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 
 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،وإن سنام القرآن البقرة ،سناماً

 ،ابن حبان في صحيحهو رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم )٦()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً
  ".وابن مردويه

                                     
 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكربى - 2
 .إسناده ضعيف فطر متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي: قال حسني سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 3
 .رجاله ثقات غري أنه منقطع الشعيب مل يسمع من ابن مسعود: م أسدقال حسني سلي، و)١٣٧ص  / ٩ج ) (٨٦٧٣(، والطرباين يف الكبري )٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي - 4
 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسني سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 5
، وقال األلباين يف )٤٦٥ص  / ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى يف مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطرباين يف الكبري )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 6

 .حسن لغريه): ٨٧ص  / ٢ج(صحيح الترغيب والترهيب 
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إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ألولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة اوهذا 
 ورد فيه أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة يولكن بعض أهل العلم يريخلو من ضعف، 
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن
-بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 على فأتى ، القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من فاستقرأهم، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم
أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالرجل منهم من أحدثهم سناً

 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟
تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،منعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم بها

 يفوح بريحه  فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر
 ،هذا لفظ رواية الترمذي )٧()) ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك،كل مكان

  ". فاهللا أعلمثم رواه مرسالً ، هذا حديث حسن:ثم قال
  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر)) على مسك وكئجراب ((: معنى

نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاعلى كل و
  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- بن حضير البخاري عن أسيدوروى "
 ثم قرأ ،ت الفرسنسكف فسكت ، فقرأ فجالت الفرس،تنوفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسك

 فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء ، منها فأشفق أن تصيبه فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً،فجالت الفرس
اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-  فلما أصبح حدث النبي، يراهاحتى ما
انصرفت إليه فرفعت و فرفعت رأسي  فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ يحيى وكان منها قريباً:قال ،))حضير

، ))؟وتدري ما ذاك((:  قال،رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها
، )٨())نظر الناس إليها ال تتوارى منهمولو قرأت ألصبحت ي، تلك المالئكة دنت لصوتك((: قال،  ال:قال

  .واهللا أعلم ،وهكذا رواه اإلمام العالم أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب فضائل القرآن
رضي اهللا تعالى -هللا بن بريدة عن أبيه  حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد ا:قال اإلمام أحمد

تعلموا سورة البقرة فإن أخذها ((:  فسمعته يقول-صلى اهللا عليه وسلم- عند النبي كنت جالساً: قال -عنه
تعلموا سورة البقرة وآل عمران ((:  ثم سكت ساعة ثم قال: قال،))بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 وإن ،هما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواففإنهما الزهراوان يظالن صاحب
ما :  هل تعرفني؟ فيقول: فيقول له،القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب

                                     
 ).٥٤١: (، وضعفه األلباين يف  ضعيف الترمذي برقم)١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي يف كتاب- 7
  ).٦٤ص  / ١ج ) (١٨٠(والطرباين يف األوسط ) ١٩١٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٠ (باب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن:  باب– فضائل القرآن : أخرجه البخاري يف كتاب- 8
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 وإن كل تاجر من وراء ، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك: فيقول،أعرفك
 فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة،تجارته
 ، بأخذ ولدكما القرآن: فيقال؟ بما كسينا هذا: فيقوالن،ن ال يقوم لهما أهل الدنياي ويكسى والداه حلت،الوقار
  .)٩()) كان أو ترتيالًاً هذَّ فهو في صعود ما دام يقرأ، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها:ثم يقال

  ". وهذا إسناد حسن على شرط مسلم،وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه
  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

: -ه وسلمصلى اهللا علي-هذا الحديث في فضل سورة البقرة، أما أوله وهو أن سورة البقرة كما قال النبي ف
-وهو ثابت عن رسول اهللا  فإن هذا له شواهد، ))أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلةفإن ((

  .وإن كان هذا الحديث من رواية بشر بن المهاجر، -صلى اهللا عليه وسلم
ره وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قب( (:بعد ذلك وأما بقية الحديث وذلك من قوله

ما قبله له شواهد صحيحة ثابتة من أول الحديث إلى هذا القدر،  فإن لبعضه شواهد، ولكن ))كالرجل الشاحب
ن أخذها إ(( أهل العلم يصحح أول هذا الحديث لذلك فإن بعض -رحمه اهللا-كما سيأتي فيما ذكره ابن كثير 

وان يظالن صاحبهما يوم اإنهما الزهرتعلموا سورة البقرة وآل عمران ف((:  وكذلك ما جاء من قوله،))بركة
 إلى آخره، وأما بقية الحديث فبعض الجمل التي لها شاهد يمكن أن تكون من قبيل ..))ة، كأنهما غمامتانالقيام

  .الحسن لتلك الشواهد
بشر بن الحاصل أن ف روايته رد بقية الحديث، واإلشكال في بشر بن المهاجر، ومن ضععلى كل حال 

 أو كالم كثير، بعضهم يضعفه، وبعضهم يبالغ في هذا، وبعضهم يجعل روايته من قبيل المقبولفيه  المهاجر
  .وصنيع المختصر هنا يدل داللة أكيدة على أنه يحسن الحديث في أقل األحواليوثقه، 

  . البطلة يعني السحرة:))فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة((: قوله
 ال يقدرون أن من تحصن بها فإن السحرة ، أوأي ال يمكنهم حفظها:  يعني))ها البطلةال تستطيع(( ىنومع

  .على إيصال سحرهم إليه
 سراج :يقال المضيء، المقصود باألزهر ))واناتعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهر((: وقوله

  .يزهر أي يضيء
 ،بالباء ))غيابتان((:  وفي بعض األلفاظ)) غيايتانامة كأنهما غمامتان أويظالن صاحبهما يوم القي(( :قوله

 من سحاب أو غبار أو غير  سواء كانكل شيء أظلك فهو غياية :تانيغياال ، وهو السحابوالغمام معروف 
  . أيضاً من هذا المعنىهو : بـ الباء، والغيابتانذلك
  .ضليل في الت أي تصف أجنحتها، وذلك أبلغ))أو فرقان من طير صواف((
  . رواه اإلمام أحمد-رضي اهللا تعالى عنه-ن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي فم"

                                     
وذكره احلاكم يف املستدرك ، )١١٨ص  / ٨ج ) (٧٥٤٢(، وأخرجه بتمامه بألفاظ مقاربة الطرباين يف الكبري )٣٦١ص  / ٥ج ) (٢٣٠٩٩( أخرج الشطر األول منه اإلمام أمحد - 9
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها وأصله يف صحيح مسلم يف) ٧٤٧ص  / ١ج ) (٢٠٥٧(
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 ،وا القرآن فإنه شافع ألهله يوم القيامةءاقر((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا عنه قال و
 أو ،ن أو كأنهما غيايتا،وا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانءاقر

وا البقرة فإن أخذها بركة ء اقر: ثم قال،طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامةمن كأنهما فرقان 
  . وقد رواه مسلم في الصالة)١٠())وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 المصطفة : والصوافُّ،القطعة من الشيء:  والفرق،ما أظلك من فوقك:  والغياية،المنيرتان: الزهراوان
 ال تستطيع النفوذ في : وقيل، ومعنى ال تستطيعها أي ال يمكنهم حفظها، السحرة: والبطلة،تضامةالم

  . واهللا أعلم،قارئها
سمعت رسول اهللا :  عنه قالاإلمام أحمد رواه -رضي اهللا تعالى عنه-ومن ذلك حديث النواس بن سمعان 

له الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأه((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-
 : قال، ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد-صلى اهللا عليه وسلم-وضرب لهما رسول اهللا ، ))البقرة وآل عمران

 يحاجان عن  أو كأنهما فرقان من طير صوافّ،كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق((
  ". غريب ورواه مسلم والترمذي وقال حسن)١١())صاحبهما

  . يعني بينهما فاصل:))بينهما شرق((معنى 
فإنهما يأتيان ((:  قال في الذي قبله-صلى اهللا عليه وسلم-وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، فإن النبي 

ما المراد بـ أهلهما هل هو مجرد الحفظ إن كان ف :))يحاجان عن أهلهما((:  إلى أن قال..))يوم القيامة
  ا؟محافظاً له

مة وأهله الذين كانوا ن يوم القيايؤتى بالقرآ((: -صلى اهللا عليه وسلم-يفسره قول النبي   إن المقصودبل، ال
ولهذا بقي ا، مويعملون بها م ويفهمون معانيهامهم الذين يحفظونهأصحاب البقرة وآل عمران ف، ))يعملون به
ي عشرة سنة ت اثن-رضي اهللا عنه- يحفظ سورة البقرة، وبقي عمر ثمان سنين -رضي اهللا عنه-ابن عمر 

  .نحر جزوراً ودعا الناس فرحاً واستبشاراً بهذا اإلنجازثم  ،يحفظها
هي أكثر ف؛ ألنها تشتمل على أكثر األحكام، اً صار فقيهعظم في أعينهم؛ ألنهأخذ البقرة ولذلك كان الرجل إذا 

سورة البقرة، فإنه التي في ذه األحكام  عرف هسور القرآن اشتماالً على األحكام وأطول سور القرآن، فمن
أعني مما يحتاج مكررة، التي تذكر في الغالب مور قية األفتكون ب، ايمر به كثير مما يذكر في التفسير بعده

  .إليه في فهم التفسير من جهة األصول، والقواعد وما أشبه ذلك
، كأنهما ظلتان أو غيايتان انتأتيتين ورالساتين هنا سؤال يرد في مثل هذه األحاديث وهو أن هعلى كل حال و

  فة من صفاته، فما المراد بذلك؟ وهو ص-عز وجل-القرآن كالم اهللا ومعلوم أن 
 العمل والتدبر جر سورة البقرة وآل عمران وأ وأجر قراءةثواب:  القرآن أو قل ثواب: أيالمراد بذلك الثواب

ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلم كاإلمام أحمد والبغوي، وهذا الذي ذكره جماعة من أهل ال،  واهللا أعلملهما،

                                     
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها  صحيح مسلم يف- 10
صلى اهللا -فضائل القرآن عن رسول اهللا : ، والترمذي يف كتاب)٥٥٤ص  / ١ج ) (٨٠٥ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرهاخرجه مسلم يف  أ- 11

  ).١٦٠ص  / ٥ج ) (٢٨٨٣(ما جاء يف سورة آل عمران :  باب- عليه وسلم
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وكذلك ابن القيم في ، تقريباً صفحة ثالثمائة وسبعة وتسعين  في المجلد الخامس من الفتاوى في-رحمه اهللا-
ذكره  ، الترمذي قبلهم ذكرهكذلكو من الجزء الثاني في المختصر،  تقريباًمختصر الصواعق صفحة أربعمائة

  .السننفي 
مثل المؤمن الذي يقرأ (( :- الصحيحينفي كما -صلى اهللا عليه وسلم– قوله األحاديث األخرى مثلكذلك 

بد   فال،)١٢())ي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجةالمؤمن الذ(( :البخاري لفظي ، جاء ف))القرآن مثل األترجة
  .مجرد القراءة ال تكفيأي أن من العمل بالقرآن 

جاء في بعض الروايات الثابتة في  ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة(( :وكذلك الحديث اآلخر
 المالئكة، مع يعني )١٣())وهو يحفظه مع السفرة الكرام البررةمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ((: الصحيح

رد قراءة،  يقرأ مجوليس مجرد أنإذا كان يحفظ فيكون بهذه المنزلة  سفراء بين اهللا وخلقه، : أيالسفرةو
 أن حفظه ، أي في الحفظتعتعت ييعني )١٤())وهو عليه شاق له أجران والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه((: قولهو

  .فيه ضعف
حتمل أن يكون على ظاهره، ي أخرى إذ مسألة يهف )١٥())يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا(( :حديث بالنسبة لوأما

 يكون ال ف مع القرآن ألن الفقه يكون بالعلم بالسنة؛))مهم بالسنةأعل(( :والمقصود به األحفظ؛ ألنه قال بعده
  .هر هذا يدل على أن المقصود الحفظفقيهاً ما لم يعلم بالسنة، فظا

 حفظ  ذكر ابن عمر أنه يكون فقيهاً، كما سبق في أيهمفي ذلك الحين أقرَأ وهو أن يكون ويحتمل معنى آخر
 قتل سبعون من القراء في بئر :كأن يقال-  القراء في ذلك الوقت: قيلولذلك إذافي ثمان سنين، سورة البقرة 

 تجد الواحد يحفظ  اآلن،ما كانوا مثلنا حفاظ أو كثيري القراءة فقط، فهم مجرد وليسوا الء علماءؤ فه-معونة
بهم المقصود  -وكان القراء هم أهل مجلسه- دخل القراء على عمر: قول القائليحفظ، فما ئاً موال يفهم شي

 المقصود به أهل العلمإن  فقراؤها  هذه األمةمنافقي آلثار بأن أكثروكذلك ما ورد من بعض االعلماء، 
  .طالب العلمو
واتَّقُواْ يوما تُرجعون { : لكن قوله تعالى فيه، وهي من أوائل ما نزل بها،والبقرة جميعها مدنية بال خالف"

  ". إنها آخر ما نزل من القرآن: يقال،يةاآل ]قرةسورة الب) ٢٨١([ }ِفيِه ِإلَى اللِّه
 وهي أول سورة نزلت في المدينة، ، غير واحد اإلجماعوهذا نقل عليه ال شك أنها سورة مدنية، سورة البقرة

  .لكنها لم تنزل جملةً

                                     
 - صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٩٢٨ص / ٤ج ) (٤٧٧٢ (إمث من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به: ب با–فضائل القرآن :  أخرجه البخاري يف كتاب- 12
 .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص  / ١ج ) (٧٩٧ ( فضيلة حافظ القرآن:باب

فضل املاهر بالقرآن والذي :  باب– صالة املسافرين وقصرها:  كتاب، ومسلم يف)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 13
  .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهيتتعتع

 فضل املاهر بالقرآن والذي:  باب– صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 14
  .واللفظ ملسلم) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهتتعتعي

  ).٤٦٥ص  / ١ج ) (٦٧٣ ( من أحق باإلمامة:باب – املساجد ومواضع الصالة:  أخرجه مسلم يف كتاب- 15
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ن على وهنا ابن كثير يشير إلى أن بعضها قد تأخر نزوله فهي نزلت مفرقةً، ولذلك فإن آخر ما نزل من القرآ
واتَّقُواْ يوما تُرجعون {: قوله تعالى و الرباآيات-التي في آخر سورة البقرة  اآليات اعلى الراجح أنه اإلطالق

آية الدين فال شك أنها في الترتيب هي آخر هذه  آخر ما نزل نإ :من قاللذلك ف وآية الدين، و}ِفيِه ِإلَى اللِّه
بمعنى أنها نزلت مجتمعة أعني هذه  ،ن هذا آخر ما نزل من القرآنإ :يقالفيصح أن اآليات نزوالً بالترتيب، 

 مع أن سورة البقرة هي أول  كل ذلك،هذا أقوى ما قيل في آخر ما نزل مطلقاً البقرة، وآخر التي في اآليات
  . سورة براءة ولم تنزل كاملة هيسورة نزلت في المدينة، لكن آخر ما نزل من السور

 سورة المائدة  أنالسور مشتملة على األحكام سورة المائدة، لهذا تجدون في بعض الرواياتوآخر ما نزل من 
إذ  براءة، ة وليس جميع سوربراءة آخر ما نزل من السوروسورة المعنى في األحكام، و آخر ما نزل، هي

ها نزلت في  وجملة كبيرة من-رضي اهللا تعالى عنه-معلوم أن صدرها نزل عام تسع في حجة أبي بكر من ال
  .غزوة تبوكمن  -صلى اهللا عليه وسلم-مرجع النبي 

 وكان خالد ، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل،ويحتمل أن تكون منها  إنها آخر ما نزل من القرآن:يقال"
  ".بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآنا

حيث ذكرنا على أسماء السورة، خالد يسمي هذه السورة بسورة الفسطاط، وسبق الكالم على هذا في الكالم 
جاء حديث حيث  -صلى اهللا عليه وسلم- بعض هذا ال يثبت عن النبي ، وإن كانلها نحو سبعة أسماء

  . هذا من كالم التابعين الصحيح أنموضوع في تسميتها بفسطاط القرآن، لكن
بغيره، فيكون قيل لها الفسطاط هو ما يحيط ، ويطلق على المدينة، وعلى كل فطاط يطلق على الخيمةالفسو

كثر اشتملت على أحكام لم تشتمل عليها سورة مثلها، فهي أحيث ربما إلحاطتها بكثيٍر من األحكام،  ذلك
على كل حال فسطاط ووربما يكون لعظمها وفضلها ومنزلتها وما أشبه ذلك، السور اشتماالً على األحكام، 

  .القرآن تشتمل على أحكام كثيرة
 آياتها مائتان :ون وقال العاد، وألف نهي، وألف أمر، وهي مشتملة على ألف خبر:قال بعض العلماء"

 وحروفها خمسة ، وكلماتها ستة آالف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة،وثمانون وسبع آيات
  ". فاهللا أعلم، وخمسمائة حرفوعشرون ألفاً

ف، سبب هذا الخال عدد حروفها، وذكرناكلماتها، وفي وذكر الخالف في عدد  وهذا أيضاً سبق الكالم عليه
رف وجهه؛ ألن ذلك إنما يكون وأشرت إليه في أول هذه الدروس، فعلى كل حال األمر في هذا سهل إذا ع

وأن مرجع ذلك ، بسبب ما ذكرت من األمور التي توجب هذا التفاوت، سواء في عد اآليات أو في عد السور
رجع إلى طريقة العد، هل يعد الحرف المرسوم وإن لم ينطق به، إلى القراءة في بعض نواحيه، ومنه ما ي

ما ينطق به وال يكتب من الحروف في الرسم هل  حرفاً واحداً أو حرفين، وكذلكوهل يعد الحرف المشدد 
  ؟ما يعد و أيعد

 وقال ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس"
 ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-يف عن مجاهد عن عبد اهللا بن الزبير خص
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من حديث شعبة ابن مردويه وروى ، وهكذا قال غير واحد من األئمة والعلماء والمفسرين وال خالف فيه
  .-رضي اهللا تعالى عنه-د ثعن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مر

  .لميسجم الطبراني الكبير عتبة بن فرقد، صحابي و هكذا في معهد، ثبن مرا بن فرقد وليس ةالظاهر أنه عتب
:  فقال في أصحابه تأخراً-صلى اهللا عليه وسلم-رأى النبي  :-رضي اهللا تعالى عنه-عن عتبة بن فرقد 

  ". وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين)١٦())يا أصحاب سورة البقرة((
صلى اهللا -من حديث العباس لما أمره النبي وجاء هذا في صحيح مسلم وفي غيره وم حنين، أي نعم، كان ي

 في قصته المعروفة لما -من بني عبد الدار- العبدري ، وجاء أيضاً من حديث شيبةهم أن يدعو-عليه وسلم
ن الحارث ابن وكذلك جاء من حديث أبي سفيان ب، -صلى اهللا عليه وسلم-خرج وهو يريد أن ينتقم من النبي 

 فيها ضعف، لكن  التيفي بعض الروايات  وكذلك أيضاً جاء عن غيره،-صلى اهللا عليه وسلم-عم النبي 
يا ((: أمر العباس أن يدعوهم لما انهزموا في يوم حنين -صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال ال شك أن النبي 

  المقصود بهمأصحاب السمرةو، )١٧()) يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرةأوأصحاب الشجرة، 
لَقَد رِضي اللَّه عِن { تحت الشجرة -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين بايعوا النبي ،أصحاب الشجرة

صلى اهللا عليه -بايعوا النبي ، صلح الحديبيةفي ، ]سورة الفتح) ١٨([} الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة
على كل حال جاء هذا ، و أال يفروا علىوالمشهور والراجح أنهم بايعوه على الموت، :بعضهم يقولف، -وسلم

  . غير ذلكوفي عدد من األحاديث كما سبق، منها ما هو مرسل، ومنها ما ه
 يعني أهل بيعة ))يا أصحاب الشجرة((:  أمر العباس فناداهم،وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين"

 وكذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه، لينشطهم بذلك؛))يا أصحاب سورة البقرة((:  وفي رواية،الرضوان
 فجعل المهاجرون ، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة،يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة

رضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا - حتى فتح اهللا عليهم ، يا أصحاب سورة البقرة:واألنصار يتنادون
  ".-جمعينأ

 فلما حصلت ، وكان هؤالء األعراب في أول الجيش،يوم اليمامة كان جيش المسلمين فيه أعراب كثير
صلى اهللا عليه - فجمع أصحاب النبي -رضي اهللا عنه- فقام خالد بن الوليد ،المواجهة تضعضعوا وانهزموا

 هذا ،حاب سورة البقرة وكان شعارهم يا أص، الجيش فجعلهم في مقدم، ومن حضر من أهل بدر-وسلم
وكان  ، مقتلة كبيرة-صلى اهللا عليه وسلم- وقتل في أصحاب النبي ،الناس  فثبتوا واشتد،الشعار يوم اليمامة

 فثبتوا ذلك الثبات ، كما في الصحيحين-رضي اهللا عنه-عمر  ذلكب لما أشار  جمع القرآناً في سببذلك
  . عليهم-عز وجل- وفتح اهللا ،العظيم

 وهو ثابت بإسناد صحيح عند عبد -رضي اهللا تعالى عنه- جاء عن عروة بن الزبير  هذاعلى كل حال
  . يعني في يوم اليمامة،في المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ورزاقلا

                                     
  . وهو ضعيف قتيبةرواه الطرباين وفيه علي بن: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد)٣٢٨( أخرجه الطرباين يف الكبري - 16
  ).٥٨٨٨(، وصححه األلباين يف املشكاة )٥٢٣ص / ١٥ج ) (٧٠٤٩(وابن حبان ) ٢٠٧ص  / ١ج ) (١٧٧٥(د  أخرجه أمح- 17
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الْغَيِب ويِقيمون الَِّذين يْؤِمنُون ِب* ذَِلك الِْكتَاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقين* الم{ :بسم اهللا الرحمن الرحيم"
نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالة والص *وِقنُوني مِة هِباآلخرو ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو كا ُأنِْزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذينو *

ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبر ى ِمندلَى هع لَِئكالبقرةرة سو) ٥-١([ }ُأو[.  
  ".هي مما استأثر اهللا بعلمه، الحروف المقطعة التي في أوائل السور }الم{

موضوعها على  كالكالم ئل كثيرة تتعلق بالسورةاذكرنا مس أننا على كل حال تذكرون في درس الجمعة
ر كلمة في  آخر حرف أو آخ،يعني أواخر اآليات واصل اآليةف وربما حتى ،هاتاقشنومقصودها والقضايا التي 

 يجمع الفاتحةنما يب) دبرنقم ل( إنها تجمع بكلمتين :قلناو ،الشعرفي قوافي ال مثل ،اآلية تنتهي بأي أحرف
 يعني ، يجعل ذلك لجميع سور القرآن منعلماء منهمالف، ربدنلقم  فالبقرة، النونالميم و همان احرففواصلها 

بكلمتين أو نحو هذا، فهذه الحروف  معها بجملة أو بكلمة أو ويج، الحروف التي تنتهي فيها لهاكل سورة يذكر
  .)دبرنقم ل( التي تنتهي فيها الفواصل في هذه السورة مجموعة بـ

قاربت  ن الدعاوىإ: قلنا و، فيها النسخى ودعاو،منها قضايا النسخ في هذه السورةأخرى أشياء ذكرنا كذلك 
  .في البقرة وفي غير البقرة قليل جداًن ال يثبت منها إال ال لك، وعشريناًأو بلغت ست

  ".-م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه-عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود روي ذلك "
،  وعشرين قوالًةًبعضهم سرد فيها ستف ،أيضاً في ذلك الحين أن الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرةا ذكرن

ل اوعند االستقراء يمكن أن ترجع إلى أقو ،ى ثالثين وبعضهم ربما أوصلها إل،وبعضهم يذكر أقل من هذا
ن هذه الحروف المقطعة إ : يعني منهم من يقول،ثالثة أقوال في ذلك الحين ذكرنا أنها ترجع إلىو ،محصورة

 وهذا يدخل تحته ، وإنها عبارة عن رموز،لكلمات أول لجمل  أو،سماء أو أوصافألهي عبارة عن اقتضاب 
 جمعت األقوال ألكثر من  لو،نها اختصار لجملة أو كلمةإ: ولونق يعني من ي، في ذلك أقوال مما قيليةثمان

تجد أن ثمانية منها ترجع إلى أنها عبارة عن رموز وإن اختلفوا في فك أو تفسير أو بيان  سعشرين قوالً
  .على كل حال هذا فيه نظرو ،الرموزبهذه المراد 

 أسماء ، أو للقرآن أو غير ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-سم للنبي  إما ا،نها عبارة عن أسماءإ :وبعضهم يقول
  .الحروفهذه يل في تفسير قتحته نحو أربعة أقوال مما يدخل  وهذا وإن اختلفوا فيه لكنه ،أو أوصاف

الفرق بين حروف  ذكرناأن سبق ، وقد  حروف مباني: أو قل،حروف المعجمأي والثالث أنها حروف هجاء 
هذه الحروف هي حروف معجم ليس لها معنى في نفسها بطبيعة الحال إذا   ولكن،عانيالمباني وحروف الم

  .قوالًأربعة عشر   وهذا يرجع إليه نحو،ليس لها معنى في نفسهاأي  ،نها حروف معجمإ :قيل
 فيها لكن ،من أشهر األقوال أنها ليس لها معنى في نفسهاو ، معينشيءلهذه الحروف ترمز المقصود أن 

  منها الكالمونالتي تركب هذا القرآن مكون من هذه الحروفأن  بمعنى ،لى قضية التحدي واإلعجازإشارة إ
  .هفأتوا بمثل

 هي -الحروف المقطعة-في أوائل السور الواردة  إن الحروف :لإن بعض أهل العلم مثل ابن العربي قابل 
 قرآناً آخر من وا فركب،وففهذا فيه إشارة أن القرآن ركب من نصف الحر!! نصف الحروف الهجائية

  .اهللا تعالى أعلم على كل حالو،  ال يخلو من تكلف القولالنصف الباقي، لكن هذا
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على وهي أن  قضيتين تفيد في هذا المعنى نبه على  حيث بعض أهل العلم مثل الشوكانيه فيه ملحظ ذكرلكن
بعض أو  ببعض األلفاظ ااولوا أن يأتو وإن ح،هذا غير معهود في كالم الناس ن لها معنى في نفسهاإ :القول

 فالناس حينما يخاطبون به ال يفهمون ، لكن هذا غير متداول، قلت لها قفي قالت قاف: كقول من قال،األشعار
  .المراد

 فهذه ، وذكروا تحتها معاني كثيرة جداً غريبة عجيبة،األمر اآلخر أنها إذا كانت رموز وتحتاج إلى فك
 وال ، ألنه ال يصل إليها الذهن باالجتهاد؛ من علم في فكها وتفسيرها بهذه الطريقةثارةأالرموز هل عندهم 

قد اختلفوا في فك هذه ووا بها ء فمن أين جا، إطالقاً في هذا-صلى اهللا عليه وسلم-يوجد شيء عن النبي 
  .هذا القول من أقرب هذه األقواللعلَّ فعلى كل حال و فاهللا أعلم، ؟الرموز

  ".فواتح افتتح اهللا بها القرآن هي :، وقيلاء السورهي أسم: وقيل"
بناء على ذلك و ، جماعة من األئمةقال بههذا  ، هي مما استأثر اهللا بعلمه: قال حيث،ي ذكرهذالقول األول ال
القرآن أشياء ال في معنى أنه يوجد ب ،المتشابه المطلق من جهة المعنىبالقرآن ما يعرف في يكون قد وقع 

في تفسير آية  ه وهو وج، وهذا القول مشكل،وال غيره من األمةيعرف معناها  - اهللا عليه وسلمصلى-النبي 
أن  -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،على الوقف هنا ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{آل عمران 

عند  والمراد بها على الوقف، وعن غيره-رضي اهللا عنه- عن ابن عباس الوقف ال شك أنه ثابت صح 
 وما أشبه ذلك مما ال يمكن اإلطالع عليه إال ، حقائق األمور الغيبية وكنهها} يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّهوما{ :قوله

ا  وإنم، ال يوجد في القرآن متشابه مطلق أبداً من جهة المعنى:لك يقالذ ول، فليس المراد به التفسير،بالوحي
 المتشابه : يقال}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ فآية آل عمران على الوقف ،يوجد فيه متشابه مطلق من جهة الكيفية

أخبرنا عن إنما  و،اهللا لم يخاطبنا بألغاز في القرآن، فهنا المطلق على الوقف المراد به حقائق األشياء وكنهها
  .لسان عربي مبينبوأنه  ،تبيان لكل شيء بأنههذا القرآن 

 يكون ، يكون المراد بالتأويل هنا التفسير،}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ :الوصل بةالقراء
أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون " : وقال، وهو ثابت أيضاً عن ابن عباس،المعنىبالمراد به التفسير 

 اهللا هذا ال يعلمه إال  من أنأن الحروف المتقطعة من المتشابهالقول على هذا   لكن،، فكل هذا صحيح"هتأويل
 لها معنى وفسره فهي : لكن من قال، فيكون معنى ذلك أنه من المتشابه المطلق، بعلمههستأثروإنما هو مما ا

  .ى عند من يثبت لها معن،بالنسبة لمن ال يعرف ذلك من المتشابه النسبي
 وغير ذلك ،}الر{ و}طسم{و }حم{ و}ص{ و}ق{ :فواتح السور كلها: وقال خصيف عن مجاهد أنه قال"

  ".هجاء موضوع
 أنها حروف هجاءب يعني ، هي هجاء موضوع،ل له وكذلك ما لم يمثِّ،بعضها لليعني هذه الفواتح التي مثَّ

  .)...أ، ب، ت، ث (،)أبجد هوز (هجاء
ها يجعل  وحروف المعنى هي التي. وحروف مبني، حروف معنى:ى قسمين تنقسم إل-كما سبق-الحروف 

 ويقصدون ،لكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنىا:  فهم يقولون،من الكالم  القسم الثالث مما يتركبالنحاة
  . تدل على الظرفية وما أشبه ذلك"في"، و  تدل على الغاية"إلى"، فـبحروف المعاني حروف الجر
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 ما دل على  هو والفعل، بزماننفسه ولم يقترنفي  ما دل على معنى هو:  االسم معنىون فيليقوفالنحاة 
 وإنما ،ن بزمانرلم يدل على معنى في نفسه ولم يقتهو ما  : في نفسه واقترن بزمان والحرف يقولونىمعن

 ولها معنى في  تدل على الظرفية"في " إن:قالف  عليهم فيه شيخ اإلسالمهذا ردكالمهم  و،هي للربط والوصل
  . واألمر في هذا سهل، شيخ اإلسالمهما قصدغير خر ئاً آيقصدون شي، مع أنهم إلى آخره... نفسها

في معنى  ليس لها قطعاً -حروف المعجم-حروف الهجاء  و:هجاءحروف  :قوله هنا الشاهد فعلى كل حال
  تدل على،حرف جر لها داللة :قول عنهان حينما تكون من حروف المعاني "الباء"، فـ نفسها باالتفاق

بت لما ترك وإنما ،الباء ليس لها معنى في نفسها إطالقاًه هذف "بئر" :قول مثالًن حينما لكن ،المالصقةوالمقاربة 
 ؛ي نفسها فمعنىيس لها نها لى ذلك أمعنفن هذه حروف تهجي إ:  فمن يقول،مع غيرها صارت تمثل كلمة

  .المراد واهللا أعلمهو هذا و ،ا معنى في نفسها أن حروف التهجي لهيألنه ال أحد يدع
  .جع إلى األقوال الثالثة األصليةر يمكن أن تُ،ل من القليلقأ إال هناالتي ما ذكر منها  و،رةتثوهذه األقوال المن

 بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ىناستغ،  هي حروف من حروف المعجم:وقال بعض أهل العربية"
  ".ي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاًذكر بواقيها الت

 "الم ألف" على أنن و وعشرة تسع:يقولف ، وبعضهم يزيد حرفاً،بناء على أن الحروف العربية تبلغ هذا العدد
  .حرف

 فيستغنى بذكر ، أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين" ب ت ثأ"ابني يكتب في : كما يقول القائل"
  ". جريربعضها عن مجموعها حكاه ابن
 ، ولذلكإلى آخره..."هوز حطي بجدأ: " يجعلها وبعضهم"ث ت بأ " : يجعلهاطريقة ترتيب الحروف بعضهم

أنه ترك بعض   ظانظنيف " ب ت ثأ" معروفترتيب الال والمعاجم أحياناً ما تجدها على كتب القواميس
  .بفيها على الطريقة األخرى في الترتي وإنما سار  وهو ما تركها،الكلمات

  ". مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً:قلت"
السور من بالحروف المقطعة هي دئت ب وعامة هذه السور التي ،هي طبعاً جاءت في تسع وعشرين سورة

 من السور ي إنما ه التي بدئت بالحروف المقطعةعامة السور  لكن،آل عمرانوالمدنية مثل البقرة ف ،المكية
  .المكية
ومن غير حذف  "مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً" :يقول

  . وسبعين حرفاًيةتبلغ ثمان المكرر
  "".نص حكيم قاطع له سر":  يجمعها قولك" ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن أ"وهي "

، "نور حق كرهيسطع لم أ ": مثل أخرىجمٍلها جمعتأن يمكن و ":نص حكيم قاطع له سر" :يجمعها قولك
  ."طرق سمعك النصيحة ":أسهلها من وبعضهم يركب غير هذا من الجمل

  ". والمذكور منها أشرف من المتروك،وهي نصف الحروف عدداً"
   معنى أشرف من المتروك؟ما:  والمذكور منها أشرف من المتروك،نصف الحروف عدداً
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أشرف هذه فلمذكور هو األشرف دائماً، وف استعالء وحروف استفال، فنجد أن ا إلى حرالحروف تنقسم
  . في نصف الحروف الهجائيةة المذكوريالحروف ه

 وهذه الحروف األربعة عشر مشتملة على أصناف : قال الزمخشري،وبيان ذلك من صناعة التصريف"
 ومن ، ومن المطبقة والمفتوحة، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة،أجناس الحروف

  ". ومن حروف القلقلة،المستعلية والمنخفضة
  .ليست النصفأقل من النصف والمذكور في أوائل السور منها حروفها خمسة، ولقلقلة بالنسبة ل

 وهذه األجناس المعدودة مكثورة "فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته": وقد سردها مفصلة ثم قال"
  ". منهابالمذكورة

 المقطعةالحروف   فية منها المذكور"الزاي" و"الصاد" و"السين" حروف ةير ثالثف الص أخرى مثل أشياءهناك
منها ، المذكور وكذلك الحروف اللينة ثالثة، ذكرها الزمخشريما و، "الصاد" و"السين" في أوائل السور هي

  ."الياء" و"األلف"اثنان 
 "قت في كل شيء حكمتهدفسبحان الذي : كالم الزمخشريب  ثم جاء:قد سردها مفصلةو: يقول ابن كثير

؟ أليست مكثورة بالمذكورة منها: ما معنى قول الزمخشري : منهاةوهذه األجناس المعدودة مكثورة بالمذكور
  ؟ فكيف صارت هي مكثورة،النصفإنها :  كما قال هوهذه األحرف المذكورة
هي أي  ،ستعماالً هي الحروف المذكورة في أوائل السوررراً قي القرآن واك األكثر تالمقصود بذلك هو أن

فالحروف ، ورد في القرآنمرة كم عدوا كل حرف   وقد،جميع القرآن أكثر ما يتكرر في تركيب الكالم في
يعني الحروف  نها مكثورةإ :المراد بقولههو هذا و ،المذكورة في أوائل السور هي األكثر استعماالً في القرآن

  .رة بالمذكورةالمتروكة مكثو
  ".ه ينزل منزلة كلهوقد علمت أن معظم الشيء وجلَّ"

 المقطعة في أوائل هذه الحروفن إ :تقول أنت: قالو  معترضلائسفي حالة ما إذا أتى معنى هذه العبارة أنه 
إن :  الهجائية الثمانية والعشرين، وتقولالقرآن مركب من الحروفو ، هي نصف الحروف الهجائيةالسور
 من  مركباًبمثل هذا القرآني أحد للتحدي من أن تأتترمز ف المقطعة ليس لها معنى في نفسها ولكنها الحرو

أغلب ما ركب منه الكالم إن : يقالف،  في القرآنتوردمن الحروف التي  النصف الباقي ، فأينهذه الحروف
نه بأنه الكل أو الجميع أو  الشيء منه يمكن أن يعبر ع جلُّوما كان، هو النصف المذكور في أوائل السور

 وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب ، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمدذلك من باب التغليبنحو 
  .العالمين


