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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  سورة البقرة

  " ھدى "

  ية : ه د ي ،هدى : حروف األصل
  فاأللف تكتب بصورتني يف خط العريب : 

  : ا   قائمة ) يف صورة اخلط١(
  ) يف صورة الياء : ى٢(

يٌ " هي منقلبة عن الياء ألن أصل الكلمة  "هدى" فاأللف اليت يف آخر كلمة دَ أن حرف " فتجري فيه قاعدة صرفية هُ
و يسمى هذا  العلة إذا كان متحركا و ماقبله مفتوح فتنقلب ألفا . و كتبت األلف هنا يف صورة الياء ألن منقلب منها ،

  األلف بألف املقصورة .
  
  : األلف المقصورةف

ر ة وتكتب إما قائمة ( ا ) أو على صو و يقرأ بالقصر بدون املد وهي األلف اليت تكتب يف آخر الكلمة بدون مهزة 
  الياء (ى ).

  
  : األلف المقصورة لها ثالثة أقسام
  أوال / األلف املقصورة يف احلروف

ا قائمة يف مجيع حروف املعاين مثل : ال ـ حاشا ، ما عدا أربعة حروف  خالفت القاعدة وهي:حىت، ، و تكتب ألفً
  فرتسم فيها على صورة الياء .  على، بلى،إىل

  
  اءثانيا / األلف املقصورة يف األمس

  هلا حالتان :
  أوال /مىت تكتب على صورة الياء ( ى ) ؟

  ، (تثنية أو مجع ) / يف االسم الثالثي املنقلبة ألفه عن (ياء) مثل : فىت ، هدى ١
   / يف االسم األكثر من ثالثة أحرف إذا مل تسبق ألفه بياء مثل : مأوى ، مصطفى ٢
  

  ثانيا / مىت تكتب قائمة ( ا ) ؟
  :هلا أربع حاالت 

  العال من العلو علوا.    القفا ، ملنقلبة ألفه عن واو مثل : العال/ االسم الثالثي ا ١
٢  َ   ( حيىي ) لتمييزه عن الفعل املضارع ( حييا ): ما عدا .  ايادَ / االسم الرباعي فأكثر إذا سبقت ألفه بياء مثل : ه
ّ ، كسرى                    . / األمساء األعجمية مثل : أوربا ، آسيا ٣   ما عدا : عيسى ، موسى ، خبارى ، مىت
  ما عدا : لدى ، أىنّ ، مىت ، أوىل ، اُألىل               / األمساء املبنية مثل : هنا ، هذا ، أنا ، إذا . ٤
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يقال: هداه إىل الطريق وللطريق: أي أرشده  ،فإن لفظ (اهلدى) يفيد معىن اإلرشاد والداللةكلمة " هدى " لغة :  
  لَّه إليه. ود

  وإذا استعمل من باب اإلفعال من املزيد فيه فيكون معناه من إعطاء اهلدية : حنو أهديت هدية .
  

وأما من جهة توارد هذه اللفظ يف القرآن فإن القرآن الكرمي بلغ الغاية يف االهتمام مبوضوع اهلدى واهلداية واالهتداء؛ 
، وجاء بصيغ )٢٥٠( يث جاء يف حنو مائتني ومخسني موضعاً ولذلك تعددت اشتقاقات هذا اللفظ يف القرآن، ح

  متعددة ومتنوعة.
  

، منها قوله تعاىل: {ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى )١١٥( فجاء امسًا بتصرفات خمتلفة يف مئة ومخسة وعشرين موضعاً 
انه: {فربكم أعلم مبن )، وقوله سبح٣١). وقوله سبحانه: {وكفى بربك هاديا ونصريا} (الفرقان:٢للمتقني} (البقرة:

  ) .٤٨هو أهدى سبيال} (اإلسراء:
  

، منها قوله سبحانه: {ويهدي به كثريا} )٤٩( وجاء فعالً مضارعًا بتصرفات خمتلفة يف تسعة وأربعني موضعاً 
هدى} (يونس:٢٦(البقرة: ُ   ).٩٨). وقوله تعاىل: {وال يهتدون سبيال} (النساء:٣٥)، وقوله سبحانه: {إال أن ي

  
، منها قوله تعاىل: {وإن كانت لكبرية إال على الذين )٣٧( الً ماضيًا بتصرفات خمتلفة يف سبعة وثالثني موضعاً وجاء فع

)،  وقوله تعاىل: {وهدوا إىل ١٧)، وقوله سبحانه: {والذين اهتدوا زادهم هدى} (حممد:١٤٣هدى اهللا} (البقرة:
  ) .٢٤الطيب من القول وهدوا إىل صراط احلميد} (احلج:

  
). وثانيها: قوله سبحانه: ٦مواضع: أوهلا: قوله تعاىل: {اهدنا الصراط املستقيم} (الفاحتة: )٣( اء فعل أمر ثالثةوج

  ) .٢٣). وثالثها: قوله تعاىل: {فاهدوهم إىل صراط اجلحيم} (الصافات:٢٢{واهدنا إىل سواء الصراط} (ص:
  

  آن، فهي كالتايل:وأما من جهة املعاين اليت ورد عليها لفظ (اهلدى) يف القر 
  

) ٥٠يف قوله تعاىل: {الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى} (سورة طه: اآلية   كة بني اخللقاهلداية العامة املشرت مبعىن 
أي أعطى كل شيء صورته اليت ال يشتبه فيها بغريه، وأعطى كل عضو شكله وهيأته، وأعطى كل موجود خلقه 

ألعمال، وهذه هداية احليوان املتحرك بإرادته إىل جلب ماينفعه ودفع مايضره املختص به ، مث هداه إىل ماخلقه له من ا
، وهداية اجلماد املسخر ملا خلق له ، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من احليوان هداية تليق به وإن اختلفت 

  أنواعها وصورها ،
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م} (البقرة: ، ومنه قوله تعاىل: {أولئكمن اهللا لإلنسان فقط  مبعىن البيان )، أي: على نور وبيان ٥على هدى من ر
)، أي: بيناه له، ووضحناه، وبصرناه به. وحنوه قوله ٣وبصرية. ومثله قوله سبحانه: {إنا هديناه السبيل} (اإلنسان:

ا )، يعين البيان. قال قتادة: على اهللا بيان حالله وحرامه. ووروده على هذ١٢سبحانه: {إن علينا للهدى} (الليل:
  املعىن كثري يف القرآن . 

  
)، أي: إن دين اإلسالم الذي جاء به ١٢٠مبعىن دين اإلسالم، ومنه قوله تعاىل: {إن هدى اهللا هو اهلدى} (البقرة:

حممد صلى اهللا عليه وسلم، هو الدين املستقيم الصحيح الكامل الشامل. وحنوه قوله سبحانه: {إنك لعلى هدى 
  ) .     ٦٧مستقيم} (احلج:

  
)، أي: إميانًا وبصرية. وحنوه قوله سبحانه: {أحنن ١٣مبعىن اإلميان، ومنه قوله تعاىل: {وزدناهم هدى} (الكهف:

  )، أي: أحنن منعناكم عن اإلميان .  ٣٢صددناكم عن اهلدى} (سبأ:
  

ن إىل اهللا بإذنه. )، أي: يدعو ٧٣مبعىن الدعوة إىل اهللا، ومنه قوله تعاىل: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} (األنبياء:
  )، أي: يدعون الناس إىل ديننا بأمرنا.   ٢٤وحنوه قوله سبحانه: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا} (السجدة:

  
)، أي: جعل سبحانه النجوم ١٦مبعىن الداللة واإلرشاد، ومنه قوله تعاىل: {وعالمات وبالنجم هم يهتدون} (النحل:

)، سأل ٢٢:القصصمسارهم. وحنوه قوله سبحانه: {أن يهديين سواء السبيل} (يف السماء دالئل للناس على طرقهم و 
موسى عليه السالم ربه أن يدله على أقصد الطريق حبيث أنه ال يضل. وحنوه أيضًا قوله تعاىل: {أو أجد على النار 

  )، أي: أجد عند النار من يدلين على الطريق .   ١٠هدى} (طه:
  

 )١٥٩(البقرة:ون ما أنزلنا من البينات واهلدى}مبعىن أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومنه قوله تعاىل: {إن الذين يكتم
قال أبو حيان: (اهلدى): أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم ونعته واتباعه. وحنوه قوله سبحانه: {من بعد ما تبني هلم 

وم من اليهود، كانوا عرفوا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم من )، قال قتادة: نزلت يف ق٢٥،٣٢اهلدى} (حممد:
ذا الوجه، فلما باشروا أمره حسدوه، فارتدوا عن ذلك القدر من اهلدى .      التوراة، وتبني هلم 

  
ميان )، أي: ما منع الناس اإل٩٤مبعىن القرآن، ومنه قوله تعاىل: {وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى} (اإلسراء:

بالقرآن وبنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال شبهة تلجلجت يف صدورهم. وحنوه قوله سبحانه: {ولقد جاءهم من 
م اهلدى} (النجم:   ).     ٢٣ر

  
  )، أي: التوراة. وهذا على معىن يف اآلية.   ٥٣مبعىن التوراة، ومنه قوله تعاىل: {ولقد آتينا موسى اهلدى} (غافر:

  
)، قال أبو حيان: (اهلدى): التوحيد، أو القرآن، أو ٣٣، ومنه قوله تعاىل: {أرسل رسوله باهلدى} (التوبة:مبعىن التوحيد

)، قال جماهد ٥٧بيان الفرائض. وحنوه قوله سبحانه: {وقالوا إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا} (القصص:
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ا يوم القيامة)، قال:  وغريه: نزلت يف أيب طالب، قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: (قل ال إله إال اهللا، أشهد لك 
ا عينك.      لوال أن تعريين قريش، يقولون: إمنا محله على ذلك اجلزع، ألقررت 

  
ج األنبياء السابقني، ومنه قوله تعاىل: {فبهداهم اقتده} (األنعام: )، روى جماهد عن ابن عباس رضي اهللا ٩٠مبعىن 

م. رواه البخاري.عنهما، قال: نبيكم صلى اهللا َ أن يقتدي  ر ِ    عليه وسلم ممن أُم
  

)، قال املفسرون: معناه أهلم احليوانات كلها ٥٠مبعىن اإلهلام، ومنه قوله تعاىل: {أعطى كل شيء خلقه مث هدى} (طه:
لقه  )، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما: عرَّف خ٣إىل منافعها. وحنوه قوله سبحانه: {والذي قدر فهدى} (األعلى:

  كيف يأيت الذكر األنثى.   
)، أي: ال يصوبه وال ٥٣مبعىن التسديد والتصويب، ومنه قوله تعاىل: {وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني} (يوسف:

)، أي: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه، إن  ١١يسدده. وحنوه قوله تعاىل: {أرأيت إن كان على اهلدى} (العلق:
  يف فعله؟    كان على صواب وطريق مستقيم

  
)، أي: رسول. وهذا على ٣٨مبعىن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومنه قوله تعاىل: {فإما يأتينكم مين هدى} (البقرة:

  قول يف اآلية.  
  

م وما كانوا مهتدين} (البقرة: )، أي: راشدين يف صنيعهم ذلك. ١٦مبعىن الرشد، ومنه قوله تعاىل: {فما رحبت جتار
)، يقول: ما أنا من الراشدين إن اتبعت ٥٦نه: {قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين} (األنعام:وحنوه قوله سبحا

  أهواءكم .    
  

)، أي: ٥١مبعىن التفضيل، ومنه قوله تعاىل: {ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال} (النساء:
  يفضلون الكفار على املسلمني جبهلهم، وقلة دينهم.

  
)، قال ابن عباس: دلوهم إىل طريق ٢٣ التقدمي، ومنه قوله تعاىل: {فاهدوهم إىل صراط اجلحيم} (الصافات:مبعىن

  النار. وقال ابن كيسان: قدموهم. وقال بعض املفسرين: املعىن: سوقوهم سوقًا عنيفًا إىل جهنم.  
  

)، قال ٨٢عمل صاحلا مث اهتدى} (طه:مبعىن املوت على اإلسالم، ومنه قوله تعاىل: {وإين لغفار ملن تاب وآمن و 
  قتادة وغريه: أي: لزم اإلسالم حىت ميوت.

  
)، أي: وجدك ال تدري ما الكتاب وال اإلميان، ٧مبعىن التعليم، ومنه قوله تعاىل: {ووجدك ضاال فهدى} (الضحى:

  فعلمك ما مل تكن تعلم.  
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َصِّرنا فيه، وثبتنا عليه. قال القرطيب: ثبتنا ٣لفاحتة:مبعىن الثبات، ومنه قوله تعاىل: {اهدنا الصراط املستقيم} (ا )، أي: ب
ْ على ما أنت عليه.  م   على اهلداية. وهذا كما يقال للقائم: قم حىت أعود إليك. أي: دُ

  
  

ا تعود إىل معىن اإلرشاد؛ إذ إن  وإذا أنعمنا النظر يف معاين (اهلدى) اليت جاءت يف القرآن الكرمي، تبني يف احملصلة أ
  هذا املعىن هو املعىن األساس الذي تلتقي عليه، وتدور حوله كل تلك املعاين.  

  
ومن املهم أن نعلم يف هذا املقام، أن معرفة املعاين املتعددة للفظ (اهلدى)، وغريه من األلفاظ، تعني على فهم القرآن 

  الكرمي؛ وذلك أن هذا اللفظ خيتلف معناه حبسب السياق الذي يرد فيه .
  
  

دي من أحببت} (القصص:فمث )، يبدو معارضًا لقوله تعاىل: {وإنك لتهدي إىل ٥٦الً، قوله سبحانه: {إنك ال 
)؛ إذ اآلية األوىل تنفي أن يكون الرسول ميكنه هداية من أحب، يف حني أن اآلية الثانية ٥٢صراط مستقيم} (الشورى:

ا هداية التوفيق والتسديد واإلهلام، تثبت له اهلداية. لكن إذا رجعنا إىل معاين لفظ (اهلدى)، و  علمنا أن اهلداية قد يراد 
ا هداية الداللة واإلرشاد، تبني لنا أن اهلداية املنفية يف اآلية األوىل إمنا هي هداية التوفيق والتسديد واإلهلام،  وقد يراد 

  بينما اهلداية املثبتة يف اآلية الثانية إمنا هي هداية الداللة واإلرشاد.
  
  
  

  ذلك الكتاب الريب فيه هدى للمتقني
  

  خرب       خرب
  زيد عامل 
  زيد علم

  
  

  هذا ..... 
  

  و أسأل اهللا التوفيق و السداد و اهللا أعلم بالصواب
  
  

  
  و صلى اهللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني



Al Ehsaan Advanced Quran Grammar                 سورة البقرة 
   

  
  www.alehsaan.com                          mrrafiq@dr.comاالستاذ محمد رفیق                            

- ٦ - 

  

 

دَ             اى  )يٌ (ھُ

  
يٌ    ھدَ   َ د یُ = ھُ  یُنْ ھُ َ دَ   نْ د ى=   نْ = ھُ ً د   ھُ

  األلف مقصورة = قصر 
  

  إعطاء ھدیة أھدى = 
  ھدیت = الداللة و اإلرشاد

  


