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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه.

ورُة صَ .مكَّي ٌة في َق ْول اْل َجميعَ ،وهي س ٌّت َوَث َماُنو َن
قال اإلمام القرطبي-رحمه هللا تعالىُ " :-س َ
َ
آية".
يلَ :ث َم ٍ
ان َوَث َماُنو َن َ
َ
آيةَ .وق َ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.

ال يختلف أهل العلم أن هذه السورة مكية ،وسيأتي في أسباب النزول ما يدل على ذلك ،وأما

االختالف في أيها ،وعدتها ست وثمانون أو ثمان وثمانون فمرده إلى احتساب البسملة آية،
و"ص" هل هي آية أو جزء من آية ،فمن قال :البسملة آية و"ص" بمفردها آية قال :ثمان

وثمانون ،ومن لم يحتسب البسملة وال "ص" قال :ست وثمانون آية؛ ألن مثل هذا يشكل على من

ال خبرة له ،كيف يختلف في آي سورة من السور هل ست وثمانين أو ثمان وثمانين؟ والقراء
{ص ار َ ِ
كلهم يتفقون على رؤوس اآلي ،يعني هم ما يختلفون كما اختلفوا في الفاتحةِ :
ين
ط الذ َ
َ
أ َْن َع ْم َت َعَل ْي ِه ْم}[الفاتحة ،]7:هل هي آية مستقلة أو مع التي قبلها؟ ومع ذلك قيل في الفاتحة إنها،

اك
{وَلَق ْد آتَ ْي َن َ
عامة أهل العلم على أنها سبع .وهي المرادة بقوله -جل وعال -في آية الحجرَ :
ِ
ِ
ِ
يم}[الحجر .]87:ومنهم من يقول :هي ست ،لم يحتسب البسملة،
َس ْب ًعا م َن اْل َمثَاني َواْلق ْر َ
آن اْل َعظ َ

وجعل اآليتين آية في آخرها ،ومنهم من يقول :ثمان ،احتسب البسملة واحتسب اآلية آيتين،

وهكذا .وليس مرد االختالف إلى زيادة ونقص في القرآن ،حاشا وكال ،إنما هذا سببه.

الرحيم.
الر ْح َمن َّ
َّللا َّ
"ب ْسم َّ
َهَل ْكَنا م ْن َقْبله ْم م ْن
ين َك َفُروا في عَّزٍة َوشَق ٍ
اق َك ْم أ ْ
قوله تعالى{ :ص َواْلُقْرآن ذي الذ ْكر َبل َّالذ َ
اص}.
ين َمَن ٍ
َقْر ٍن َفَن َاد ْوا َوََل َت ح َ
ف م ْن
اءةُ اْل َع َّ
امة "ص" ب َج ْزم الدَّال َعَلى اْل َوْقف؛ ِل ََّن ُه َحْر ٌ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :ص} قَر َ
اق َوَن ْصُر ْب ُن
م ْث َل" :الم" َو"المر"َ .وَقَأَر أَُب ُّي ْب ُن َك ْع ٍب َواْل َح َس ُن َو ْاب ُن أَبي إ ْس َح َ
ضَ ،ومْن ُه:
ب َك ْسر الدَّال ب َغ ْير َتْنو ٍ
َح ُد ُه َما أََّن ُه م ْن َص َادى ُي َصادي إ َذا َع َار َ
اءته َم ْذ َهَبان :أ َ
ينَ .ولقَر َ
ضَ .واْل ُم َص َاد ُة اْل ُم َع َار َض ُة".
َيَ :ت َعَّر ُ
{ َفأَْن َت َل ُه َت َصدَّى} أ ْ

ُحُروف اْله َجاء
"صاد"
َعاص ٍمَ :

المصاداة.

الص ْو َت في ا ِْلَ َماكن اْل َخالَيةَ .فاْل َم ْعَنى
ض َّ
"اْل ُم َص َاداةُ اْل ُم َع َار َض ُةَ ،ومْن ُه َّ
الص َدىَ ،و ُه َو َما ُي َعار ُ
اع َم ْل بأ ََوامرهَ ،واْن َته َع ْن َن َواهيه .قال
َيَ :عار ْضهُ ب َع َمل َك َوَقابْلهُ بهَ ،ف ْ
َصاد اْلُقْر َ
آن ب َع َمل َك ،أ ْ
َّ
َن اْل َم ْعَنى
يحةَ .و َعْن ُه أ َّ
اء َت ُه رَو َاية َصح َ
النح ُ
َّاسَ :و َه َذا اْل َم ْذ َه ُب ُيْرَوى َعن اْل َح َسن أََّن ُه َف َّسَر به قَر َ
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يسى
ورة َل ْلتَقاء َّ
ا ْتُل ُه َوَت َعَّر ْ
اءتهَ .واْل َم ْذ َه ُب ْاْل َخُر :أ ْ
َّال َم ْك ُس َ
الساكَن ْينَ .وَقَأَر ع َ
َن َت ُكو َن الد ُ
ض لقَر َ
"ص َاد" ب َف ْتح الدَّال".
ْب ُن ُع َمَرَ :
الساكَن ْين.
ورة َل ْلتَقاء َّ
أين الساكنان؟ َواْل َم ْذ َه ُب ا ْْل َخُر :أ ْ
َّال َم ْك ُس َ
َن َت ُكو َن الد ُ
ورة
ما الذي يليها؟ الواو ،والواو متحركة ،فكيف يقولَ :واْل َم ْذ َه ُب ْاْل َخُر :أ ْ
َّال َم ْك ُس َ
َن َت ُكو َن الد ُ
الساكَن ْين؟ الذي يليها متحرك وهو الواو .من عللهم العليلة ،من علل النحويين العليلة
َل ْلتَقاء َّ

أحيانا يقولون :تحركت الواو وتوهم
التي يريدون من جرائها تمرير قواعدهم ،تمرير قواعدهم،
ً
انفتاح ما قبلها ،وتوهم انفتاح ما قبلها .وقالوا :هذه الصاد في األصل ساكنة؛ ألنها حرف ،مثل
ما قال عن :ق ،والم ،والمر ،توهم أن ما قبلها ساكن ،أو توهم عدم وجود الواو ،ال شك أن مثل

هذا ال يوجه به كالم هللا .عندهم من القواعد ما ال شك أن األصل أن قواعدهم يلزم أن نسير

عليها السيما ما يتفقون عليه .بين المدرستين الكوفية والبصرية ،لكن البصريين يريدون أن يجعلوا
قواعدهم كلية ،فإذا قعدوا قاعدة و أروا ما يخرج عنها ،مشوه بمثل هذا الكالم ،تحركت الواو وت ِ
وهم

ألفا إال إذا تحركت وانفتح ما
ألفا إال ،الواو ال تقلب ً
انفتاح ما قبلها ،وإال فاألصل أنها ال تقلب ً

قبلها .وهنا قالوا :اللتقاء الساكنين ،ولعله من هذا الباب ،وإال فالذي يليها متحرك وهو الواو.

اف" َو"ُنو َن" ب َف ْتح آخرَهاَ .وَل ُه في َذل َك َث ََل َث ُة
"ص َاد" ب َف ْتح الدَّال م ْثَل ُهَ " :ق َ
يسى ْب ُن ُع َمَرَ :
" َوَقَأَر ع َ
َن َي ُكو َن بم ْعَنى ا ْتل .و َّ
اخ َت َار اْل َف ْت َح
َن َي ُكو َن ُفت َح َل ْلتَقاء َّ
الساكَن ْين َو ْ
الثاني :أ ْ
َح ُد ُه َّن :أ ْ
َم َذاه َب :أ َ
ُ َ
َ
ف اْل َحرَكات ،و َّ
الثال ُث".
َخ ُّ
ل ْل ْتَباعَ ،وِل ََّن ُه أ َ
َ
َ
َن َيكو َن ِب َم ْعَنى ْاتل ،ص بمعنى اتل ،والثاني :أن يكون فتح اللتقاء
َحدهن :أ ْ
هنا يقول :أ َ
الساكنين ،األصل أنه إذا التقى ساكنان يفتح األول ،أم يجر؟

طالب.... :

نعم ،يكسر ،يكسر اللتقاء الساكنين ،لكنه قال هنا :واختار الفتح لإلتباع ،ما يحتاج أن يقول:
ِ
{الحمد هلل} كسر الدال من أجل
اللتقاء الساكنين ،إنما يقال :فتح الدال لإلتباع ،كما في قوله:

اإلتباع ،من أجل اإلتباع ،وإال فال يوجد ساكنان هنا.
"و َّ
فَ ،كَق ْول َك:
صوبا َعَلى اْلَق َسم ب َغ ْير َحْر ٍ
الثال ُث :أ ْ
َ
َن َي ُكو َن َمْن ُ
يعني حرف مقدر ،واألصل في المقسم به أن يكون
مجرورا،
ً
هو حرف الجر ،على نزع الخافض.

َّللا َِلَ ْف َعَل َّن".
َّ َ
لكنه ن ِ
صب على نزع الخافض الذي

آمُنوا بهَ .وَقَأَر
يلَ :م ْعَن ُ
وب اْل َخْلق َو ْ
اه َص َاد ُم َح َّمٌد ُقُل َ
يلُ :نص َب َعَلى ْاإل ْغَراءَ .وق َ
" َوق َ
اس َت َماَل َها َح َّتى َ
"صا ٍد" ب َك ْسر الدَّال َو َّ
َن َي ُكو َن َم ْخ ُفوضا َعَلى َح ْذف َحْرف
التْنوين َعَلى أ ْ
ْاب ُن أَبي إ ْس َح َ
اق أ َْيضاَ :

يدَ ،وإ ْن
اْلَق َسمَ ،و َه َذا َبع ٌ
َص َوات َو َغ ْيرَهاَ .وَقَأَر
ْاِل ْ

َن َي ُكو َن ُم َشَّبها ب َما
َج َاز م ْثَلهَُ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َك َ
ان س َيب َوْيه َق ْد أ َ
اف"
َع َوُر َو ُم َح َّم ُد ْب ُن َّ
"ص ُاد" َو" َق ُ
َه ُارو ُن ْاِل ْ
الس َم ْيَقعَ :

ََل َي َت َم َّك ُن م َن
َو"ُنو ُن" ب َضم
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وف باْلبَناء في َغالب اْل َحالَ ،ن ْحو مْن ُذ وَق ُّ
ط َوَقْب ُل َوَب ْع ُدَ .و "ص" إ َذا َج َعْل َت ُه
آخره َّنِ :ل ََّن ُه اْل َم ْعُر ُ
ُ َ
ف َوإ ْن َقَّل ْت ُحُروُف ُه".
اسما ل ُّ
ورة َل ْم َيْن َصر ْفَ ،ك َما أََّن َك إ َذا َس َّم ْي َت ُم َؤَّنثا ب ُم َذ َّك ٍر ََل َيْن َصر ُ
لس َ
ْ
وإن قلت حروفه وخف على اللسان ،إذا سميت به مؤنثًا وإن كان في األصل اسم مذكر ،فإنه
سميت مؤنثًا بمذكر ال ينصرف ،ولو سميت امرأة بزيد ،فإنها تمنع من الصرف لماذا؟ للعلمية

والتأنيث ،وإن كانت حروفه قليلة ،وال يثقل النطق بكسره ،لكنه لوجود العلتين :العلمية والتأنيث

يمنع من الصرف.

َّللاَ :وَق ْد ُسئ ََل َع ْن ص َفَق َاَلََ :ل َن ْدري َما هي".
اس َو َجابُر ْب ُن َع ْبد َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
" َوَق َ
َ
يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور هللا أعلم بمراده بها ،اختالف طويل عريض بين
أهل العلم ،ومع ذلك في النهاية هللا أعلم بالمراد؛ ألنه لم يرد فيها نص عن المعصوم يفسر به
هذه الحروف ،والحروف ليس لها معاني ،الحروف في أصلها ال يتكون منها معنى جمليا ،وإال
فاألصل أن الحروف المقطعة ليس لها معاني ،لكن حروف المعاني ،الحروف العوامل هذه لها

مثال:
معاني ،وبِينت في كتب مستقلة ،لكن الحروف المقطعة في مثل هذا الموضع ،لو قيل لك ً

ِ
وفسرها ،تقدر؟ ما لها معان ،هذا األصل فيها ،فأجيب بقولهم :ال ندري ما
اق أر حروف الهجاء
هي.

ان َعَل ْيه
َل َناف ُع ْب ُن ْاِل َْزَرق ْاب َن َعَّب ٍ
ان َب ْح ار ب َم َّك َةَ ،وَك َ
ال :ص َك َ
اس َع ْن ص َفَق َ
ال ع ْكرَم ُةَ :سأ َ
" َوَق َ
َّللا به اْل َم ْوَتى َب ْي َن
ش َّ
َعْر ُ
ال َسع ُ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر :ص َب ْحٌر ُي ْحيي َّ ُ
الر ْح َمن إ ْذ ََل َلْي َل َوََل َن َه َارَ ،وَق َ

ال َّ
َّ
اه
الضح ُ
َّاكَ :م ْعَن ُ
الن ْف َخ َت ْينَ .وَق َ
السد ُّيَ ،وُرو َي َعن
َت َعاَلىَ .وَقاَله ُّ

َس َمائه
َّللاَ .و َعْنهُ أ َّ
َّللا به َو ُه َو م ْن أ ْ
َن ص َق َس ٌم أَ ْق َس َم َّ ُ
َص َد َق َّ ُ
َّللا َت َعاَلى
اح أَ ْس َماء َّ
ْابن َعَّب ٍ
ال ُم َح َّمُد ْب ُن َك ْع ٍبُ :ه َو م ْف َت ُ
اسَ ،وَق َ

الر ْح َمنَ .و َعْن ُه أََّن ُه
َس َماء َّ
َص َمٌدَ ،و َصان ُع اْل َم ْصُن َ
وعاتَ ،و َصاد ُ
ال َق َت َاد ُةُ :ه َو ا ْس ٌم م ْن أ ْ
ق اْل َو ْعدَ .وَق َ
ورة".
ال ُم َجاهٌدُ :ه َو َفات َح ُة ُّ
الس َ
اس ٌم م ْن أ ْ
ْ
َس َماء اْلُقْرآنَ .وَق َ

لكن هل يختلفون؟ كل من تقدم ذكرهم هل يختلفون أنه فاتحة السورة؟ ما يختلفون أنه فاتحة
السورة ،فهذا في الحقيقة ليس بقول.

يع َه َذا في
َّللا َت َعاَلى بعْلمهَ ،و ُه َو َم ْعَنى اْلَق ْول ْاِل ََّولَ .وَق ْد َتَقَّد َم َجم ُ
يلُ :ه َو م َّما ْ
اس َت ْأ َثَر َّ ُ
" َوق َ
[اْلَبَقَرة]".

يعني عند تفسير قوله -جل وعال{ :-الم} هناك استوفى المؤلف األقوال كلها ،جميع ما قيل في

الحروف المقطعة جمعه في الموضع األول.

ض ب َواو اْلَق َسمَ ،واْل َو ُاو َب َد ٌل م َن اْلَباء".
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :واْلُقْرآن}ُ ،خف َ
الواو بدل من الباء؛ ألن في حروف القسم الباء ،األصل :أقسم باهلل ،أقسم بكذا ،وينوب عنها
الواو والتاء ،ومنهم من يقول :إن حروف القسم الثالثة كلها أصول.
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الص ُدور،
ان ُكل َش ْي ٍءَ ،وش َفاء ل َما في ُّ
"أَ ْق َس َم باْلُقْرآن َتْنبيها َعَلى َج ََل َلة َق ْدرهَ ،فإ َّن فيه َبَي َ
َّ
ض َعَلى َّ
الن ْعت".
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم .-ذي الذ ْكر ُخف َ
َو ُم ْعج َزة ل َّلنبي َ -صلى َّ ُ
يعني نعت للقرآن ،ذي بمعنى صاحب نعت للقرآن ،والقرآن مجرور فجرت بالياء؛ ألنها من
األسماء الخمسة.

اسَ ،و ُمَقات ٌل
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اءَ ،و ُه َو ْ
اس ٌم ُم ْعَت ٌّلَ ،و ْاِلَ ْص ُل فيه َذ َوى َعَلى َف َع َلَ .ق َ
" َو َع ََل َم ُة َخ ْفضه اْلَي ُ
معَنى ذي َّ
َّاك :ذي َّ
الذ َكر ذي اْلَبَيان .وقال َّ
ان َشَرفا َل ُه في
الضح ُ
آم َن به َك َ
َْ
الشَرف ،أ ْ
َيَ :م ْن َ
َيَ :شَرُف ُك ْم".
الد َ
ال َت َعاَلىَ{ :لَق ْد أَْن َزْلَنا إَل ْي ُك ْم ك َتابا فيه ذ ْكُرُك ْم} أ ْ
َّارْين َك َما َق َ
{وإِنه َل ِذ ْكر َل َك َولَِق ْو ِم َك}[الزخرف ،]44:يعني شرف لك ولقومك ،وال شك أن القرآن شرف لهذه
َ
اما ،ويضع به آخرين».
األمة ،ويزداد شرًفا من له مزيد عناية به« :إن هللا يرفع بهذا القرآن أقو ً
يل :ذي
آن َشر ٌ
" َوأَْيضا اْلُقْر ُ
يف في َن ْفسه إل ْع َجازه َوا ْشت َماله َعَلى َما ََل َي ْش َتم ُل َعَل ْيه َغ ْيُرُهَ .وق َ
َمر الدين.
َي :فيه ذ ْكُر َما ُي ْح َت ُ
اج إَل ْيه م ْن أ ْ
الذ ْكر أ ْ
اب
َي :ذي اْل َم ْوع َ
َوَت ْمج ُ
ظة َوالذ ْكرَ .و َج َو ُ
يل :أ ْ
يد ُهَ .وق َ

َّللا
َس َماء َّ
َي :فيه ذ ْكُر أ ْ
يل :ذي الذ ْكر أ ْ
َوق َ
ف فيه َعَلى أ َْو ُج ٍه:
وفَ .و ْ
اْلَق َسم َم ْح ُذ ٌ
اخُتل َ
َّللاَ ،ن َز َل
ولَ :حًّقا َو َّ
لَق ْولهَ :واْلُقْر ُ
آنَ ،ك َما َتُق ُ

اب
اب اْلَق َسم ص؛ ِل َّ
اه َح ٌّ
قَ ،فه َي َج َو ٌ
َن َم ْعَن ُ
يل َج َو ُ
َفق َ
ف م ْن َه َذا اْل َو ْجه َعَلى َق ْولهَ { :واْلُقْرآن ذي الذ ْكر} َح َسنا".
َّللاَ ،و َج َب َو َّ
َو َّ
َّللاَ ،فَي ُكو ُن اْل َوْق ُ
ويقدم الجواب لالهتمام بشأنه والعناية به.

اق َت َماما".
" َو َعَلى في عَّزٍة َوشَق ٍ
يعني يتم الكالم هنا.

" َقال ْاب ُن ْاِلَ ْنَباري ،و َح َكى م ْعَن ُ َّ
ين َك َفُروا في عَّزٍة
ابَ{ :بل َّالذ َ
َ
يل :اْل َج َو ُ
اه الث ْعَلب ُّي َعن اْل َفَّراءَ ،وق َ
َ
َ
آن ذي الذ ْكر َبل
اق}؛ ِل َّ
َوشَق ٍ
َن َب ْل َن ْف ٌي ِل َْم ٍر َسَب َقَ ،وإ ْثَب ٌ
الَ :واْلُقْر ُ
ات ل َغ ْيرهَ ،قاَل ُه اْلُق َتب ُّيَ ،ف َكأََّن ُه َق َ
َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم .أ َْو َواْلُقْرآن
ين َك َفُروا في عَّزٍة َوشَق ٍ
َّالذ َ
اق َع ْن َقُبول اْل َحق َو َع َد َاوٍة ل ُم َح َّم ٍد َصلى َّ ُ
َّ
َماَنة َب ْل ُه ْم
ذي الذ ْكر َما ْاِل َْمُر َك َما َيُقوُلو َن م ْن أََّن َك َساحٌر َكذ ٌ
اب؛ ِل ََّن ُه ْم َي ْعرُفوَن َك بالص ْدق َو ْاِل َ
في َت َكُّب ٍر َع ْن َقُبول اْل َحقَ .و ُه َو َكَق ْوله{ :ق َواْلُقْرآن اْل َمجيدَ .ب ْل َعجُبوا}".
يعني اشتهر عندهم ،عند قومه -عليه الصالة والسالم -بأنه األمين ،بأنه األمين قبل أن يبعث،

هذا وصف له مالزم ،قبل بعثته وبعد بعثته ،ومن العجب أن يعترف هؤالء الكفار بأمانته

ويصفونه بهذه األوصاف ،ويصفونه بهذا األوصاف ،وأعجب من ذلك أن يوصف باألمين ،ال
لوصف في ذاته ،وإنما ألن أمه آمنة ،قيل :هو أمين؛ ألن أمه آمنة ،وهذا أشار إليه صاحب

المنجد نصراني خبيث ،هذا بعيد كل البعد ال من العقل ،وال من االشتقاق وال اللغة تدل عليه،

إنما هو التعصب.

َخَر ْت َكم ُحذ َفت َّ
َهَل ْكَناَ ،فَل َّما َتأ َّ
الَل ُم مْن َهاَ ،كَق ْوله
الَ :واْلُقْرآن َل َك ْم أ ْ
اب َك ْم أ ْ
" َوقي َل :اْل َج َو ُ
ْ
َهَل ْكَنا َكأََّن ُه َق َ
َت َعاَلىَ { :و َّ
ال اْل َم ْه َدو ُّيَ :و َه َذا َم ْذ َه ُب اْل َفَّراء.
الش ْمس َو ُ
ض َح َ
َيَ :لَق ْد أَ ْفَل َحَ .ق َ
الَ :ق ْد أَ ْفَل َح أ ْ
اها} ُث َّم َق َ
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ش:
ال ْاِل ْ
َخ َف ُ
ف َعَلى َق ْوله :في عَّزٍة َوشَق ٍ
قال ْاب ُن ْاِلَ ْنَباريَ :فم ْن َه َذا اْل َو ْجه ََل َيت ُّم اْل َوْق ُ
اقَ .وَق َ
اَّلل إ ْن ُكَّنا َلفي
الر ُس َل َف َح َّ
ق عَقاب}َ ،وَن ْحو مْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ت َّ
اب اْلَق َسم {إ ْن ُك ٌّل إََّل َك َّذ َب ُّ
َج َو ُ
السماء و َّ
س} ،قال ْاب ُن ْاِلَ ْنَباريَ :و َه َذا
الطارق إَلى َق ْوله إ ْن ُك ُّل َن ْف ٍ
َض ََل ٍل ُمب ٍ
ين}َ ،وَق ْوُل ُهَ { :و َّ َ َ
اب اْلَق َسم
يح؛ ِل َّ
َن اْل َك ََل َم َق ْد َ
يما َبْيَن ُه َما َوَكثَُرت ْاْلَي ُ
َقب ٌ
ات َواْلَق َص ُ
ال اْلك َسائ ُّيَ :ج َو ُ
صَ .وَق َ
ط َ
ال ف َ
َهل َّ
َن اْل َك ََل َم
النار} .قال ْاب ُن ْاِلَ ْنَباريَ :و َه َذا أَ ْقَب ُح م َن ْاِل ََّول؛ ِل َّ
َق ْوُل ُه{ :إ َّن َذل َك َل َح ٌّ
اص ُم أ ْ
ق َت َخ ُ

ال
أَ
يل :اْل َج َو ُ
اب َق ْوُل ُه{ :إ َّن َه َذا َلرْزُقَنا َما َل ُه م ْن َن َفا ٍد}َ .وَق َ
يما َب ْي َن اْلَق َسم َو َج َوابهَ .وق َ
َشُّد طُوَل ف َ
وف َت ْقد ُيرُه َواْلُقْرآن ذي الذ ْكر َل ُت ْب َعثُ َّن َوَن ْح َوُه".
اب َم ْح ُذ ٌ
َق َت َادةُ :اْل َج َو ُ

الفصل بين القسم وجوابه فاصل طويل جرت العادة أنه يعاد القسم مرة ثانية للتذكير به ،يعاد

للتذكير به ،وهنا ما فيه إعادة ،فإذا لم يقع السامع في لبس من الطول كما في سورة{ :والش ْم ِ
س
َ

اها}[الشمس ،]9:بعد عشر آيات أو أكثر ،مع أن
اها} [الشمس ،]1:جوابهَ{ :ق ْد أَْفَل َح َم ْن َزك َ
َوض َح َ
الزمخشري ال يقتضي أن يكون الجواب قد أفلح ،وإنما يقدر جو ًابا قر ًيبا من القسم كما ق ِدر هنا،
آن ِذي ِ
قال قتادة :اْل َج َواب َم ْحذوف تَْق ِديرهَ :واْلق ْر ِ
الذ ْك ِر َلت ْب َعثن َوَن ْح َوه ،هذا قريب.
ال َ -ج َّل
امتَن ٍ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :بل َّالذ َ
اع م ْن َقُبول اْل َحقَ ،ك َما َق َ
َي في َت َكُّب ٍر َو ْ
ين َك َفُروا في عَّزٍة} أ ْ
َخ َذ ْت ُه اْلعَّزُة ب ْاإل ْثم}[البقرةَ ،]206:واْلعَّزُة عْن َد اْل َعَرب :اْل َغَلَب ُة
َّللا أ َ
يل َل ُه َّاتق َّ َ
َو َع َّزَ { :-وإ َذا ق َ
ال
الَ :م ْن َع َّز َب َّزَ ،ي ْعني َم ْن َغَل َب َسَل َبَ .ومْن ُهَ { :و َع َّزني في اْلخ َ
طاب} أََرَاد َغَلَبنيَ .وَق َ
َواْلَق ْهُرُ .يَق ُ

َجر ٌيرَ :يع ُّز َعَلى َّ
يع َعَلى اْلق َداح ،أََرَاد َي ْغل ُب.
الطريق ب َمْنكَب ْيه َك َما ْاب َتَر َك اْل َخل ُ
ُ
ق َوَذل َك
ف َو ُمَب َايَنةٍَ .و ُه َو م َن الشقَ ،كأ َّ
َي في إ ْظ َهار خ ََل ٍ
َن َه َذا في ش ٍ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وشَق ٍ
اق} أ ْ
قَ .وَق ْد َم َضى في [ اْلَبَقَرة ] ُم ْس َت ْوفى.
في ش ٍ
ظ ُة
"ك ْم"َ :ل ْف َ
َمَن َع م ْن َه ُؤََلءَ .و َ
أْ
َي َق ْوٌم َكاُنوا أ ْ
َهَل ْكَنا م ْن َقْبله ْم م ْن َقْر ٍن} أ ْ
َي باَل ْست َغا َثة َو َّ
الص ْوتَ ،ومْن ُه اْل َخَبُر« :أَْلقه َعَلى ب ََل ٍل
اء َرْف ُع َّ
الت ْوَبةَ .والن َد ُ
أْ

َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ك ْم
َّ
الت ْكثيرَ { .فَن َاد ْوا}
َي :أَْرَف ُع".
َفإَّن ُه أَْن َدى مْن َك َص ْوتا» أ ْ
ويقابله :المناجاة ،وهي المحادثة بصوت منخفض.

ين َّ
اص} َقا َل اْل َح َس ُنَ :ن َاد ْوا ب َّ
ين َيْن َف ُع اْل َع َم ُل .قال
ين َمَن ٍ
الت ْوَبة َوََل ح َ
س ح َ
"{ َوََل َت ح َ
الت ْوَبة َوَل ْي َ
َّ
يل َفَرَوى َع ْن أَبي
اص} َفأ َّ
ين َمَن ٍ
َّاسَ :و َه َذا َت ْفس ٌير مْن ُه لَق ْوله َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-وََل َت ح َ
النح ُ
َما إ ْسَرائ ُ
ال:
ين َمَن ٍ
اق َعن ال َّتميمي َعن ْابن َعَّب ٍ
اسَ { :وََل َت ح َ
إ ْس َح َ
الَ :ل ْي َ
س بحين َن ْز ٍو َوََل فَر ٍار َق َ
اص} َق َ
َي:
ض ُه ْم لَب ْع ٍ
ال اْل َكْلب ُّيَ :كاُنوا إ َذا َق َاتُلوا َف ْ
ال َب ْع ُ
ُ
ضَ :مَن َ
اص أ ْ
اضطُُّروا َق َ
ض ْبطُ اْلَق ْوم َجميعاَ ،ق َ
ين
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-وََل َت ح َ
اب َقاُلوا َمَن َ
يمةَ ،فَل َّما أ ََتا ُه ُم اْل َع َذ ُ
ال َّ ُ
اصَ ،فَق َ
َعَل ْي ُك ْم باْلفَرار َواْل َهز َ
اص}".
َمَن ٍ
ألنهم ظنوا أنهم يتعاملون مع مخلوق ،تمكن مغالبته ،لكنه الخالق القادر على كل شيء.
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ال اْلُق َش ْيرُّيَ :و َعَلى َه َذا َف َّ
س
اص َف ُحذ َ
َيَ :ل ْي َ
الت ْقديرَ :فَن َاد ْوا َمَن َ
ف ل َدََل َلة َبقَّية اْل َك ََلم َعَل ْيه؛ أ ْ
" َق َ
الُ :ك ُّل َم ْن َهَل َك م َن اْلُقُرون َكاُنوا
اْل َوْق ُت َوْق َت َما ُتَن ُادو َن بهَ .وفي َه َذا َن ْو ُ
ع َت َح ُّك ٍم ،إ ْذ َي ْب ُع ُد أ ْ
َن ُيَق َ
صَ ،و ُه َو َن ْص ٌب
ين َمَن ٍ
يل :اْل َم ْعَنى { َوََل َت ح َ
َيََ :ل َخ ََل َ
َيُقوُلو َن َمَن َ
اص} أ ْ
اص عْن َد اَل ْضطَرارَ .وق َ
ين
ال اْلُق َش ْيرُّيَ :وفيه َن َ
ظٌر؛ ِل ََّن ُه ََل َم ْعَنى َعَلى َه َذا لْل َواو في َوََل َت ح َ
ب ُوُقوع " ََل " َعَل ْيهَ .ق َ
اع ٌة ََل َمْن َجى َوََل َف ْو َتَ .فَل َّما َقَّد َم
َمَن ٍ
َيَ :فَن َاد ْوا ح َ
َيَ :س َ
ين ََل َمَن َ
اص ،أ ْ
ال اْل ُجْر َجان ُّي :أ ْ
اصَ ،وَق َ
"ََل" َوأ َّ
اء
َخَر "ح َ
ال إ َذا ُجع َل ْابت َداء َو َخَب ار ،م ْث َل َق ْول َكَ :ج َ
ين" ا ْق َت َضى َذل َك اْل َو َاوَ ،ك َما َي ْق َتضي اْل َح َ
ف لَق ْوله:
ين َ
ظْر ٌ
اءني َزْيٌد َو ُه َو َراك ٌبَ ،فح َ
َزْيٌد َراكباَ ،فإ َذا َج َعْل َتهُ ُم ْب َت َدأ َو َخَب ار ا ْق َت َضى اْل َو َاو م ْث َلَ :ج َ

طَلب اْل َخ ََلص في َوْق ٍت ََل َي ُكو ُن
اص :ب َم ْعَنى َّ
َيَ :ن َاد ْوا ل َ
َفَن َاد ْواَ .واْل َمَن ُ
التأَ ُّخر َواْلفَرار َواْل َخ ََلص ،أ ْ
اء:
َل ُه ْم فيه َخ ََل ٌ
ال اْل َفَّر ُ
صَ .ق َ

وص
أَمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ْن ذ ْكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِر َلْيَلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِى
إ ْذ َنأ َْتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َك َتُنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ُ
غ .قال َّ
وص
َيَ :فَّر َوَاز َ
اص َيُن ُ
الَ :ن َ
النح ُ
اص َع ْن َقْرنه َيُن ُ
الَ :ن َ
َّاسَ :وُيَق ُ
وص َن ْوصا َو َمَناصا أ ْ
ُيَق ُ
إ َذا َتَقَّد َم.
ص اْلح َم ُار اْل َو ْحش ُّي".
ُقْل ُتَ :ف َعَلى َه َذا َي ُكو ُن م َن ْاِل ْ
َض َدادَ ،والَّن ْو ُ

من األضداد؛ ألن ناص بمعنى فر وهرب وزاغ ،كما أنه يأتي بمعنى تقدم ،عكس فر ،تقدم إلى
الشيء الذي فر منه غيره ،كالهما يقال له :ناص ،هذا ناص إلى جهة اليمين وذاك ناص إلى

أيضا بمعنى تقدم وقرب ،فيكون على هذا من
جهة الشمال ،وتأتي بمعنى فر وهرب وأبعد ،وتأتي ً
مثال فيما تقدم أنه يبعد ،إذ يبعد أن يقال :كل من هلك ِم َن اْلقرو ِن َكانوا َيقولو َن
األضداد .قوله ً
ِ ِ
ض ِط َرار؛ كل من هلك ورأى عالمات الهالك من القرون يتحدث بما يناسبه بما
اص ع ْن َد اال ْ
َم َن َ

سببا
سببا لنجاته ،القرون التي أهلكت يوصي بعضهم ً
بعضا بما يكون ً
يوصي به قومه ،ما يكون ً
لنجاته ،فيقال لهم :الت حين مناص ،اآلن ما يمضي ما في مفر ،وليس قوله{ :والت حين

ال :ك ُّل َم ْن
مناص} من قولهم هم ،من قول األمم المهلكة وإنما يقال لهم .فقولهِ :إ ْذ َي ْبعد أ ْ
َن يَق َ
ِ ِ
ِ
ض ِط َرار ،هم يقولون بأساليبهم ،ولغاتهم ،وعاداتهم إذا
اص ع ْن َد اال ْ
َهَل َك م َن اْلقرو ِن َكانوا َيقولو َن َم َن َ

بعضا بعمل أسباب الخالص ،حين ال ينفع الخالص ،حين ال تنفع هذه
أراد أن يوصي بعضهم ً
األسباب .يقال لهم :فيضمر القول ،ويضمر القول مضطرد :الت حين مناص.

َيَ :تأ َّ
َخَرَ ،قاَلهُ اْل َج ْو َهرُّيَ .وَت َكَّل َم َّ
ين
الن ْحوُّيو َن في َوََل َت ح َ
اس َتَن َ
" َوالَّن ْو ُ
ص اْلح َم ُار اْل َو ْحش ُّي َو ْ
اص أ ْ
َّ
َّ
اء به إََّل
اءاتَ ،وُك ُّل َما َج َ
َوفي اْل َوْقف َعَل ْيهَ ،وَكثَر فيه أَُبو ُعَبْي َد َة اْلَقاس ُم ْب ُن َسَل ٍم في ك َتاب اْلقَر َ
ين
َيس ا
ير َمْرُد ٌ
َيَ :ل ْي َس ْت أ ْ
َحَياُنَنا ح َ
سَ ،واَل ْس ُم ف َ
ودَ .فَقا َل س َيب َوْيهََ :ل َت ُم َشَّب َه ٌة بَل ْي َ
يها ُم ْض َمٌر ،أ ْ
اص".
َمَن ٍ
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هو يريد أن يجعل "ال" تعمل عمل "ليس" ،وحينئذ تكون حجازية أو تميمية؟ حجازية تعمل عمل

ليس.

فقال :ليست أحياننا حين مناص ،ولما لحقت التاء بليس لحقت ب"ال" التي هي مثلها في المعنى
والعمل ،الت أحياننا حين مناص مثل ليست أحياننا حين مناص.

اص".
" َو َح َكى أ َّ
ين َمَن ٍ
ولَ :وََل َت ح ُ
َن م َن اْل َعَرب َم ْن َيْرَف ُع ب َها َفَيُق ُ
حتى على إلحاقها بليس إال أنها ليست عاملة كعمل ليس كما هو قول تميم.
الرْف َع
" َو َح َكى أ َّ
َن َّ
اص َلَنا.
ين َمَن ٍ
ح ُ

ان اَل ْس ُم َم ْح ُذوفا في َّ
َيَ :وََل َت
يلَ ،وَي ُكو ُن اْل َخَبُر َم ْح ُذوفا َك َما َك َ
َقل ٌ
الن ْصب ،أ ْ
ف َعَل ْي َها عْن َد س َيب َوْيه َواْل َفَّراء َوََل َت ب َّ
اص ،و ُه َو
ين َمَن ٍ
َواْل َوْق ُ
ئح َ
التاءُ ،ث َّم َت ْب َتد ُ

ان َو َّ
ال س َيب َوْيه؛ ِل ََّن ُه َشَب َه َها
ال أَُبو اْل َح َسن ْب ُن َك ْي َس َ
َق ْو ُل ْاب ُن َك ْي َس َ
الزج ُ
انَ :واْلَق ْو ُل َك َما َق َ
َّاجَ .ق َ
وف َعَل ْي َها عْن َد اْلك َسائي باْل َهاءَ :وََل ٍهَ .و ُه َو َق ْو ُل
الََ :ل َتَ .واْل ُوُق ُ
بَل ْي َ
ال َل ْي َس ْت ُيَق ُ
سَ ،ف َك َما ُيَق ُ

يدَ .و َح َكى َعْن ُه َعل ُّي ْب ُن
اْل ُمَبرد ُم َح َّم ُد ْب ُن َيز َ
ال
ال :ثُ َّم ْة َوُرَّبةَ .وَق َ
ل َتأْنيث اْل َكل َمةَ ،ك َما ُيَق ُ

اء
ان أ َّ
ُسَل ْي َم َ
َن اْل ُح َّج َة في َذل َك أََّن َها َد َخَل ْت َعَل ْي َها اْل َه ُ
ال :ثُ َّم ْت ب َم ْعَنى ثُ َّمَ ،وُرَّب ْت ب َم ْعَنى
اْلُق َش ْيرُّيَ :وَق ْد ُيَق ُ

ُر َّبَ ،ف َكأََّن ُه ْم َزُادوا في "ََل" " َهاء" َفَقاُلواََ :ل ْهَ ،ك َما َقاُلوا في ُث َّم ْه ثمة عْن َد اْل َو ْصل َص َار ْت َتاء.
وَق َّ
َهل ُّ
يد ْت
وح َتان َكأََّن ُه َما َكل َم ٌة َواح َد ٌةَ ،وإَّن َما ه َي َ"َل" ز َ
الل َغةَ :و َ"َل َت ح َ
ين" َم ْف ُت َ
ال أ ْ ُ
ال الث ْعَلب ُّيَ :وَق َ
َ َ
يها َّ
اء َن ْحو ُر َّب َوُرَّب ْتَ ،وثُ َّم َوثُ َّم ْت".
ف َ
الت َ

تاء ،مثل ما يرد
هاء ،ثم كتبت ً
لو كان المراد ما ذكر لم يختلف النطق بها؛ يعني لو كان أصلها ً
مثال تكتب بالتاء :رحمت ،لكن هل يمكن أن يوقف عليها رحمتِ{ ،إن
في الرسم القرآني :رحمة ً
َر ْح َمت َّللاِ َق ِريب}[األعراف ،]56:تكتب بصورة التاء وتنطق هاء ،وهنا هل يمكن أن يقال :اله
تاء الستمر
هاء ثم كتبت ً
حين ،وإن كتبت بالتاء مثل رحمت؟ ال يمكن ،ولو كانت في األصل ً
هاء مثل رحمة.
المنطق بها ً
" َقال أَُبو ُزَب ْي ٍد َّ
الطائ ُّي:
َ
صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِْل َحَنا َوََل َت أ ََوان
َ
طَلُبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِوا ُ
آخُر:
ال َ
َوَق َ
َتِِِِِِِِ ِ َذ َّكَر ُحِِِِِِِِ ِ َّب َلْيَلِِِِِِِِ ِى ََل َت ح َينِِِِِِِِ ِا
اء:
َوم َن اْل َعَرب َم ْن َي ْخف ُ
ض ب َهاَ ،وأَْن َش َد اْل َفَّر ُ

ين َبَقِِِِِِِِِاء
َج ْبَنِِِِِِِ ِا أ ْ
س حِِِِِِِ ِ َ
َفأ َ
َن َلِِِِِِِِِ ْي َ
َم َسِِِ ِى َّ
طِِِِِ َع اْلَقر َينِِِِِا
الشِِِِِ ْي ُب َقِِِِِ ْد َق َ
َوأ ْ

َوَل َتْنِِِِِِِِِِ ِ َد َم َّن َوََل َت َسِِِِِِِِِِ ِاعة َمْنِِِِِِِِِِ ِ َدم
َفَل َت ْعِِِِِِِِِِِِ ِرَف َّن َخ ََل ئقِِِِِِِِِِِِ ِا َم ْشِِِِِِِِِِِِ ِ ُموَلة
اء ُمْنَقط َع ٌة
ش َي ْذ َهُبو َن إَلى أ َّ
يل َوس َيب َوْيه َو ْاِل ْ
َخ َف ُ
َن " َوََل َت ح َ
َوَك َ
ين" ا َّلت َ
اء َواْل َخل ُ
ان اْلك َسائ ُّي َواْل َفَّر ُ
اها َوَل ْي َس ْتَ .وَك َذل َك ُه َو في اْل َم َصاحف اْل ُج ُدد َواْل ُع َّتق بَق ْطع َّ
التاء م ْن
ينَ ،وَيُقوُلو َنَ :م ْعَن َ
م ْن ح َ
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َّ
ال أَُبو ُعَب ْي ٍد اْلَقاس ُم ْب ُن َسَلم:
ينَ .وإَلى َه َذا َك َ
ح َ
ان َي ْذ َه ُب أَُبو ُعَب ْي َد َة َم ْع َمُر ْب ُن اْل ُم َثَّنىَ .وَق َ
اص" َف َت ُكو ُن َّ
ين".
ين َمَن ٍ
اْل َوْق ُ
اء َم َع ح َ
اء َ"تح َ
الت ُ
ف عْندي َعَلى َه َذا اْل َحْرف " َوََل"َ ،واَلْبت َد ُ
تحين مضارع حان ،حانت تحين ،لكن في هذا بعد ،وإن زعموا أنهم وجدوه في بعض المصاحف

العتيقة حتى قالوا :إنهم وجدوه في بعض نسخ مصحف اإلمام ،لكن لو كان هذا في مصحف

اإلمام لما خالفته الفروع ،وأجمع المسلمون على خالفه.

َن َّ
اء
ال اْل َم ْه َدو ُّيَ :وَذ َكَر أَُبو ُعَبْي ٍد أ َّ
ين َمَنا ٍ
ال َب ْع ُ
ول" :ح َ
ض ُه ْمََ" :ل َت" ثُ َّم َي ْب َتد ُ
الت َ
ص"َ .ق َ
ئ َفَيُق ُ
" َوَق َ
ينَ ،و ُه َو َغَلطٌ عْن َد َّ
ينَ .وم ْن ُح َّج ُة
ينَ ،و ُه َو خ ََل ُ
ف َق ْول اْل ُم َفسر َ
الن ْحوي َ
في اْل ُم ْص َحف ُم َّتصَل ٌة بح َ
يد َهذه َّ
ان َو ْاْل َنَ ،وأَْن َشَد ِلَبي َو ْج َزَة
ال :إَّنا َل ْم َنجد اْل َعَر َب َتز ُ
أَبي ُعَب ْي ٍد أ ْ
ين َوأ ََو َ
اء إََّل في ح َ
الت َ
َن َق َ

الس ْعدي:
َّ

ف
ين َمِِِ ِا مِِِ ِ ْن َعِِِ ِاط ٍ
اْل َعِِِ ِاط ُفو َن َتحِِِ ِ َ
وأَْن َش َد ِلَبي ُزَب ْي ٍد َّ
الطائي:
َ
صِِِِِِِِِِِِِِِْل َحَنا َوََل َتِِِِِِِِِِِِِِِأ ََوان
َ
طَلُبِِِِِِِِِِِِِِِوا ُ

ان أ َْيِِِِ ِ َن اْل َم ْط َعِِِِ ِ ُم
َواْل ُم ْطع ُمِِِِ ِو َن َزَمِِِِ ِ َ

ين َبَقِِِِِِِِِاء
َج ْبَنِِِِِِِ ِا أ ْ
س حِِِِِِِ ِ َ
َفأ َ
َن َلِِِِِِِِِ ْي َ
ال أَُبو ُعَب ْي ٍدَ :وم ْن إ ْد َخاله ُم َّ
َفأ َْد َخ َل َّ
يث ْابن ُع َمَر َو َسأََل ُه
التا َء في ْاْلنَ ،حد ُ
اء في " أ ََوان "َ .ق َ
الت َ
ال :ا ْذ َه ْب ب َها َت ََل َن َم َع َك".
ان ْبن َع َّف َ
َر ُج ٌل َع ْن ُع ْث َم َ
َّللا َعْن ُه َ ،-ف َذ َكَر َمَناقَب ُه ثُ َّم َق َ
ان َ-رض َي َّ ُ
يعني اآلن.
" َوَك َذل َك َق ْو ُل َّ
الشاعر:
َنِِِِِِِ ِ َولي َقْبِِِِِِِ ِ َل َنِِِِِِِ ِأْي َداري ُج َم َانِِِِِِِ ِا
يعني اآلن.

َوصِِِِِِِِ ِليَنا َك َمِِِِِِِِ ِا َز َع ْمِِِِِِِِ ِت َت ََل َنِِِِِِِِ ِا"

َّ
ال أَُبو ُعَب ْي ٍد :ثُ َّم َم َع َه َذا ُكله إني َت َع َّم ْد ُت َّ
ان-
الن َ
ام ُ -م ْص َح ُ
ف ُع ْث َم َ
ظَر في الذي ُيَق ُ
" َق َ
ال َل ُه ْاإل َم ُ
ين ".
ين" َق ْد ُكتَب ْت " َتح َ
اء ُم َّتصَلة َم َع "ح َ
َف َو َج ْد ُت ال َّت َ

أما أبو عبيد فالمراد به :القاسم بن سالم اإلمام المعروف وهو ثقة حجة فيما ينقل ،لكن الذي

يشكل على هذا أنه ال يوجد مثل هذا في أي مصحف من المصاحف ،قد يكون وقف على نسخة

ظن أنها هي مصحف اإلمام ،وإال فال يوجد في أي فرع من الفروع ،وكيف تتفق الفروع على

مخالفة اإلمام األصل؟ واألصل في اإلمام أن يقتدى به كما سماه الصحابة  -رضوان هللا
عليهم.-

اه اْل ُعَلماء ب ُّ
ال أَُبو َج ْع َف ٍر َّ
الل َغة َعَلى
َّاس :أ َّ
َما اْلَب ْي ُت ْاِل ََّو ُل َّالذي أَْن َش َد ُه ِلَبي َو ْج َزَة َفَرَو ُ
النح ُ
َ ُ
" َق َ
يد:
اه أَُبو اْل َعَّباس ُم َح َّم ُد ْب ُن َيز َ
أَْرَب َعة أ َْو ُج ٍهُ ،كل َها َعَلى خ ََلف َما أَْن َش َد ُهَ ،وفي أ َ
َحد َها َت ْقد َيرانَ ،رَو ُ
ف
اْل َعاط ُفو َن َوََل َت َما م ْن َعاط ٍ
ف
والرواية الثانية :اْل َعاط ُفو َن َوََل َتحين ت َعاط ٍ
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ف
َوالرَو َاي ُة
ين َما م ْن َعاط ٍ
الثال َث ُة َرَو َ
ان :اْل َعاط ُفوَن َة ح َ
اها ْاب ُن َك ْي َس َ
َج َعَل َها َهاء في اْل َوْقفَ ،وَتاء في ْاإل ْدَراجَ ،وَز َع َم أََّن َها لَبَيان اْل َحَرَكةُ ،شب َه ْت ب َهاء َّ
التأْنيث.
ف
ين َما م ْن َعاط ٍ
الرَو َاي ُة َّ
الراب َع ُة :اْل َعاط ُفوَن ُه ح َ
َوفي َهذه الرَو َاية َت ْقد َيران ،أَ َح ُد ُه َما َو ُه َو َم ْذ َه ُب
ولَّ :
الضارُبو َن َزْيداَ ،فإ َذا َكَّن ْي َت
َن ْص ٍبَ ،ك َما َتُق ُ

اء في َم ْوضع
اق أ َّ
يل ْبن إ ْس َح َ
َن اْل َه َ
إ ْس َماع َ
ُقْل َتَّ :
َج َاز س َيب َوْيه في الش ْعر
وهَ .وأ َ
الضارُب ُ

َّ
يل ب َّ
التأْنيث".
اء إ ْس َماع ُ
الضارُبوَن ُهَ .ف َج َ
النون إنما تحذف لإلضافة ،النون إنما تحذف لإلضافة ،فإذا قطع عن اإلضافة ثبتت النون ،إذا

بدال
قلت :الضاربون ز ًيدا ،بخالف لو قلت :الضاربو زيد ،حذفت النون ،يقول :فإذا كنيت ،يعني ً
من االسم الظاهر جئت بالضمير ،بدل ما تقول :الضاربون ز ًيدا ،قلت :الضاربوه ،ومعلوم أن ما
فيه أل ال يضاف ،ما فيه أل ال يضاف إال في صور معروفة؛ أن تكون اإلضافة لفظية ،كما هنا
لفظية ،وليست معنوية وليست محضة ،األمر الثاني :أن يقترن المضاف إليه بأل ،وهنا المضاف

إليه ما فيه أل ،ما فيه أل ،أو يكون المضاف مضاًفا إلى ما فيه أل ،وهنا ما فيه مضاف إلى ما

فيه أل ،إنما قال :الضاربون ،أجاز سيبويه في الشعر :الضاربونه ،األصل هنا الضاربوه ما فيه

فلم حذفت النون؟ والنون إنما تحذف لإلضافة؛
إضافةَ ،
مما تضيف احذف ...
تنوينا
نونا تلي اإلعراب أو ً
ً
هنا ما فيه إضافة ،الهاء تعرب مفعوًال كما يعرب زيد ،الضاربون ز ًيدا ،أجاز سيبويه في الشعر
الضاربونه .لعلهم جعلوا األمر ال يختص بما فيه أل ،وإنما إذا كان المضاف إليه معرفة جاز
حذف النون ،جازت اإلضافة ولو كان المضاف فيه أل.
ووصل أل بذا المضاف مغتفر

إن وصلت بالثاني .....

إذا كان فيه أل ،الثاني ،إن وصلت بالثاني

 ...........كالجعد الشعر

هنا ما فيه أل ،اللهم إال إذا ألحقت الضمير وهو أعرف مما فيه أل بما فيه أل.

التأْنيث َعَلى َم ْذ َهب س َيب َوْيه في إ َج َازته م ْثَل ُهَ .و َّ
يل ب َّ
الت ْقد ُير ْاْل َخُر :اْل َعاط ُفوَن ُه َعَلى
اء إ ْس َماع ُ
" َف َج َ
ولَ :مَّر بَنا اْل ُم ْسل ُموَن ْه في اْل َوْقف".
أ َّ
اء لَبَيان اْل َحَرَكةَ ،ك َما َتُق ُ
َن اْل َه َ
اك َما ِه َي ْه}[القارعة.]10:
{و َما أ َْد َر َ
هذه هاء السكت يسمونها ،هاء السكت؛ َ
َه ُل اْل َمديَنةَ { :ما أَ ْغَنى َعني َمالَي ْه َهَل َك َعني
اها في اْل َوْقفَ ،ك َما َقَأَر أ ْ
ُجرَي ْت في اْل َو ْصل َم ْجَر َ
"ثُ َّم أ ْ
َما اْلَب ْي ُت َّ
َن فيه َش ْيئا
ف َعَل ْيه"َ :وََل َت أ ََوان" َغ ْيَر أ َّ
ُسْل َ
طانَي ْه}َ ،وأ َّ
الثاني َف ََل ُح َّج َة َل ُه فيه؛ ِل ََّن ُه ُيوَق ُ
ان
ُم ْشكَل ؛ ِل ََّن ُه ُيْرَو"َ :وََل َت أ ََو ٍ
صوباَ .وإ ْن َك َ
ان" باْل َخ ْفضَ ،وإَّن َما َيَق ُع َما َب ْع َد ََل َت َمْرُفوعا أ َْو َمْن ُ
يسى ْبن ُع َمَر".
َق ْد ُرو َي َع ْن ع َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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وعا ،أو خبرها فيكون
منصوبا ،ويقدر حينئذ الخبر في حال الرفع
ألنه إما اسمها فيكون مرف ً
ً
ويقدر االسم في حال النصب.

النون
التاء م ْن ََل َت َو ُّ
اص" ب َك ْسر َّ
يسى ْبن ُع َمَر أََّن ُه َقَأَر " َوََلت حين َمَن ٍ
" َوإ ْن َك َ
ان َق ْد ُرو َي َع ْن ع َ
اص".
ين َمَن ٍ
م ْن ح ٍ
ينَ ،فإ َّن ال َّثَب َت َعْن ُه أََّن ُه َقَأَر"َ :وََلت ح َ
يعني إما الراوي بالثبت ،أو يكون هو الثابت عنه في القراءة كذا.
ش :فيه
ال ْاِل ْ
ين" َفأ َّ
َخ َف ُ
" َفَبَنى َ"َلت" َعَلى اْل َك ْسرَ ،وَن َص َب "ح َ
َماَ :وََل َت أ ََوان َففيه َت ْقد َيرانَ ،ق َ
ال َّ
طأَ .و َّ
الت ْقد ُير ْاْل َخُر َع ْن أَبي
َّاسَ :و َه َذا اْلَق ْو ُل َبي ُن اْل َخ َ
َيَ :وََل َت ح َ
النح ُ
ين أ ََوا ٍنَ .ق َ
ُم ْض َمٌر ،أ ْ

اف إَل ْيهَ ،ف َو َج َب أَََّل ُي ْعَر َبَ ،وَك َسَرُه َل ْلتَقاء
ف اْل ُم َض َ
الَ :تْقد ُيرُه َوََل َت أ ََواُنَناَ ،ف ُح َذ َ
إ ْس َح َ
اق َق َ
َما اْلَب ْي ُت َّ
ف
ان ب َّ
َّ
الرْفعَ .وأ َّ
الساكَن ْينَ ،وأَْن َش َد ُه ُم َح َّم ُد ْب ُن َيز َ
الثال ُث َفَب ْي ٌت ُم َوَّلٌد ََل ُي ْعَر ُ
يدَ :وََل َت أ ََو ُ
ال َغ ْيُرُه :اْل َم ْعَنى
َقائُل ُهَ ،وََل َتص ُّح به ُح َّج ٌةَ .عَلى أ َّ
َن ُم َح َّم َد ْب َن َيز َ
يد َرَو ُ
اهَ :ك َما َز َع ْم َت ْاْل َنَ .وَق َ
ط اْل َه ْم َزَة م ْن أَْن َت َو ُّ
اج ُه ب َحديث ْابن ُع َمَرَ ،ل َّما َذ َكَر
َسَق َ
النو َنَ .وأ َّ
َما ْ
احت َج ُ
َك َما َز َع ْمت أَْنت ْاْل َنَ .فأ ْ

َن اْل ُم َحد َث إَّن َما
َص َحاب َكَ ،ف ََل ُح َّج َة فيه؛ ِل َّ
ل َّلر ُجل َمَناق َب ُع ْث َم َ
ال َل ُه :ا ْذ َه ْب ب َها َت ََل َن إَلى أ ْ
ان َفَق َ
ال
يل َعَلى َه َذا أ َّ
َن ُم َجاهدا َيْروي َعن ْابن ُع َمَر َه َذا اْل َحد َ
يث َوَق َ
َيْروي َه َذا َعَلى اْل َم ْعَنىَ .والدَّل ُ
اج ُه بأََّن ُه َو َج َد َها".
آخُر :ا ْذ َه ْب ب َها ْاْل َن َم َع َكَ .وأ َّ
اه َ
َما ْ
فيه :ا ْذ َه ْب َف ْ
احت َج ُ
اج َه ْد َج ْه َد َكَ .وَرَو ُ
يعني إن كان اللفظ من ابن عمر فهو من العرب األقحاح يحتج به ،وكذلك لو كان اللفظ ممن
دونه من التابعين ،قبل أن يفسد اللسان ،ويختلط العرب بغيرهم فهو محل احتجاج ،ومن أجل هذا

يختلف أهل العربية في االحتجاج بالحديث على قواعدهم النحوية ،وما دام أهل الحديث يجيزون

الرواية بالمعنى فال نأمن أن يكون هذا اللفظ قد روي بالمعنى ،ليس بلفظ النبي -عليه الصالة
والسالم ،-وال بلفظ الصحابي ،وال بلفظ من يحتج بقولهم.

ام
ين"َ .ف ََل ُح َّج َة فيه؛ ِل َّ
" َوأ َّ
َما ْ
اج ُه بأََّن ُه َو َج َد َها في ْاإل َمام َ"تح ُ
احت َج ُ
َن َم ْعَنى ْاإل َمام أََّن ُه إ َم ُ
ام َل َهاَ ،وفي اْل َم َصاحف ُكل َها َ"وََل َت" َفَل ْو َل ْم َي ُك ْن في
س بإ َم ٍ
اْل َم َصاحفَ ،فإ ْن َك َ
ان ُم َخالفا َل َها َفَل ْي َ
ص.
اج َل َكا َن ُم ْقنعاَ .و َج ْم ُع َمَن ٍ
َه َذا إََّل َه َذا اَل ْحت َج ُ
اص َمَناو ُ
اء ُه ْم.
َن في َم ْوضع َن ْص ٍبَ ،واْل َم ْعَنى م ْن أ ْ
اء ُه ْم ُمْنذٌر مْن ُه ْم} أ ْ
َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :و َعجُبوا أ ْ
َن َج َ
َن َج َ
َهَل ْكَنا
َي :في عَّزٍة َوشَق ٍ
يلُ :ه َو ُم َّتص ٌل بَق ْوله :في عَّزٍة َوشَق ٍ
اق َو َعجُبواَ ،وَق ْوُل ُهَ :ك ْم أ ْ
اق أ ْ
ق َ

أََّن ُه ْم أَ ْظ َهُروا َّ
اء ُه ْم
الت َعج َ
ُّب م ْن أَ ْن َج َ
ع به َّ
يل:
اْل ُم َم َّوه َّالذي ُي ْخ َد ُ
الن َ
اسَ ،وق َ

َيَ :وم ْن َج ْهله ْم
ُم ْع َتر ٌ
يلََ :لَ ،ب ْل َه َذا ا ْبت َدا ُء َك ََل ٍم ،أ ْ
ضَ .وق َ
يء باْل َك ََلم
َي َيج ُ
ال اْل َكافُرو َن َه َذا َساحر} أ ْ
ُمْنذٌر مْن ُه ْمَ { .فَق َ
َّ
َي في َد ْع َوى ُّ
النُب َّوة.
ق بس ْحره َب ْي َن اْل َوالد َو َوَلده َو َّ
ُي َفر ُ
الر ُجل َوَزْو َجته َكذ ٌ
اب أ ْ
َي :أ َصَّيَر ْاْلل َه َة إَلها َواحدا ،إ َّن َه َذا َل َشي ٌء
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ َ
َج َع َل ْاْلل َه َة إَلها َواحدا} َم ْف ُعوََلن أ ْ
ْ
اءَ .وَق ْد َفَّر َق
َّاب" ب َّ
يبَ .وَقَأَر ُّ
السَلم ُّيُ :
"عج ٌ
َي َعج ٌ
ُع َج ٌ
َّاب َواْل ُع َج ُ
الت ْشديدَ .واْل ُعج ُ
اب َواْل َع َج ُب َس َو ٌ
اب أ ْ
َّ
اب َفَقال :اْل َعجيب اْل َع َجبَ ،واْل ُع َج َّ
يل
يب َو ُع َج ٍ
يل َب ْي َن َعج ٍ
ُ
ُ
ُ
اب الذي َق ْد َت َج َاوَز َحَّد اْل َع َجبَ ،والطو ُ
َ
اْل َخل ُ
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ُّ
يب ْاِلَ ْمُر َّالذي
ال اْل َج ْو َهرُّي :اْل َعج ُ
الطولَ .وَق َ
ال
بال َّت ْشديد أَ ْك َثُر مْن ُهَ ،وَك َذل َك ْاِل ْ
ُع ُج َ
وب ُةَ ،وَق َ

12
َّ
الَّ ،الذي َق ْد َت َج َاوَز َحَّد
الذي فيه طُ ٌ
ولَ ،والط َو ُ
اب ب َّ
َّاب
الضمَ ،واْل ُعج ُ
َّب مْن ُهَ ،وَك َذل َك اْل ُع َج ُ
ُي َت َعج ُ
طال ٍب
ض أَُبو َ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َعن ْابن َعَّب ٍ
الَ :مر َ
وء َةَ .وَرَوى َسع ُ
ُمَقات ٌلُ :
"عج ٌ
اس َق َ
َّاب" ُل َغ ُة أ َْزد َشُن َ
َّ
اء َّ
س َر ُج ٍل".
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ ،-وعْن َد َ ْأرس أَبي َ
اء ْت ُقَرْي ٌ
طال ٍب َم ْجل ُ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ش إَل ْيهَ ،و َج َ
َف َج َ
قبل هذا يقول :الطويل الذي فيه طول ،والطوال الذي قد تجاوز حد الطول ،عندنا السبع الطول،
جمع طول ،وقالوا :يق أر في الفجر من طوال المفصل ،جمع طويلة يعني السورة الطويلة.

اء َّ
النب ُّي-
ض أَُبو َ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر َعن ْابن َعَّب ٍ
اء ْت ُقَرْي ٌ
الَ :مر َ
" َوَرَوى َسع ُ
ش إَل ْيهَ ،و َج َ
طال ٍب َف َج َ
اس َق َ
َّ
ال:
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ ،-وعْن َد َ ْأرس أَبي َ
طال ٍب َم ْجل ُ
ام أَُبو َج ْه ٍل َك ْي َي ْمَن َعهَ ،ق َ
َصلى َّ ُ
س َر ُج ٍلَ ،فَق َ
يد مْن ُه ْم
َو َش َك ْوُه إَلى أَبي َ
الَ :يا َعم ،إَّن َما أُر َ
الَ :يا ْاب َن أَخي َما ُتر ُ
يد م ْن َق ْوم َك؟ َفَق َ
طال ٍبَ « ،فَق َ
َّ
َّللا
الََ :ل إَل َه إَل َّ ُ
الَ :و َما ه َي؟ َق َ
َكل َمة َتذ ُّل َل ُه ْم ب َها اْل َعَر ُبَ ،وُت َؤدي إَل ْيه ْم ب َها اْلج ْزَي َة اْل َع َج ُمَ ،فَق َ
ين
الَ :فَن َز َل فيه ُم اْلُقْرآ ُن{ :ص َواْلُقْرآن ذي الذ ْكرَ .بل َّالذ َ
الَ :فَقاُلوا أ َ
َج َع َل ْاْلل َه َة إَلها َواحداَ ،ق َ
َق َ

اه".
اق} َح َّتى َبَل َغ {إ ْن َه َذا إََّل ْ
َك َفُروا في عَّزٍة َوشَق ٍ
اخت ََل ٌ
ق}» َخَّر َج ُه التْرمذ ُّي أ َْيضا ب َم ْعَن ُ
ما استجابوا حين قال لهم :قولوا ال إله إال هللا؛ ألنهم يعرفون معنى ال إله إال هللا ،يعرفون معنى

ال إله إال هللا ،ولو كانوا ال يعرفون معناها لقالوها بألسنتهم وأشركوا مع هللا غيره ،كما يفعل كثير

وبئسا
ممن ينتسب لإلسالم ،تجده يطوف على القبر ويكرر :ال إله إال هللا ،يقول أهل العلمً :تبا ً
لمن كان أبو جهل أعرف منه بمعنى ال إله إال هللا ،أبو جهل يعرف معنى ال إله إال هللا ،فلما
طلبت منه رفض ،أَجعل ْاآللِه َة ِإَلها و ِ
اح ًدا ،ألنك تثبت وتنفي ،تنفي األلوهية عن جميع ما عدا
ََ َ
َ ً َ
فئاما من المسلمين يطوفون بالقبور
هللا -جل وعال ،-وتثبتها هلل سبحانه وتعالى ،وتجد ً
واألضرحة ويكررون ال إله إال هللا ،مع إتيانهم بما ينافي مقتضاها.

اق} َح َّتى َبَل َغ
ين َك َفُروا في عَّزٍة َوشَق ٍ
آن{ :ص َواْلُقْرآن ذي الذ ْكرَ .بل َّالذ َ
الَ :فَن َز َل فيه ُم اْلُقْر ُ
" َق َ
يلَ :ل َّما
الَ :ه َذا َحد ٌ
{إ ْن َه َذا إََّل ْ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
اخت ََل ٌ
ق}» َخَّر َج ُه التْرمذ ُّي أ َْيضا ب َم ْعَن ُ
يحَ .وق َ
اهَ .وَق َ
َّ
طال ٍب
َّللا َعْن ُه َ -ش َّ
اج َت َم ُعوا إَلى أَبي َ
ق َعَلى ُقَرْي ٍ
ش إ ْس ََل ُم ُه َف ْ
أْ
َسَل َم ُع َمُر ْب ُن اْل َخطاب َ-رض َي َّ ُ
َّ
طال ٍب إَلى َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم-
يكَ .فأَْر َس َل أَُبو َ
َوَقاُلوا« :ا ْقض َب ْيَنَنا َوَب ْي َن ْابن أَخ َ
النبيَ -صلى َّ ُ
اءَ ،ف ََل َتم ْل ُك َّل اْل َمْيل َعَلى َق ْوم َك»".
الَ :يا ْاب َن أَخيَ ،ه ُؤََلء َق ْو ُم َك َي ْسأَُلوَن َك َّ
الس َو َ
َفَق َ
يعني العدل ،يسألونك العدل.
ال َّ
النب ُّي َ -صَّلى
الَ :و َما َذا َي ْسأَُلوَنني؟ َقاُلواْ :ارُف ْضَنا َو ْارُف ْ
ض ذ ْكَر آل َهتَنا َوَن َد َع َك َوإَل َه َكَ .فَق َ
"« َق َ
ال أَُبو
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم :-أ َُت ْعطُوَنني َكل َمة َواح َدة َوَت ْمل ُكو َن ب َها اْل َعَر َبَ ،وَتد ُ
ين َل ُك ْم ب َها اْل َع َج ُم؟ َفَق َ
َّ ُ

َّ
ال َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمُ :-قوُلوا ََل إَل َه إََّل
َج ْه ٍلََّّ :لل أَُب َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َم َثال َهاَ .فَق َ
وك َلُن ْعطَيَّن َك َها َو َع ْشَر أ ْ
ف َي َس ُع اْل َخْل َق ُكَّل ُه ْم إَل ٌه َواحٌد.
َج َع َل ْاْلل َه َة إَلها َواحدا َف َك ْي َ
امواَ ،فَقاُلوا :أ َ
َّ ُ
َّللاَ .فَن َفُروا م ْن َذل َك َوَق ُ
وح}».
َّللا فيه ْم َهذه ْاْلَيات إَلى َق ْولهَ { :ك َّذَب ْت َقْبَل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍ
َفأَْن َز َل َّ ُ
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َّ
اب ب ُسْر َع ٍة،
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :واْن َ
ام ُشوا} اْل َم ََلُ ْاِل ْ
َشَر ُ
افَ ،واَل ْنط ََل ُ
ق الذ َه ُ
طَل َق اْل َم ََلُ مْن ُه ْم أَن ْ
ام ُشوا
طَل َق َه ُؤََلء اْل َكافُرو َن م ْن عْند َّ
أَي :اْن َ
الر ُسول َ -عَل ْيه َّ
ض ُه ْم لَب ْع ٍ
ول َب ْع ُ
ض :أَن ْ
الس ََل ُمَ -يُق ُ
ضوا َعَلى َما ُكْن ُت ْم َعَل ْيه َوََل
ام ُ
أَيْ :
طال ٍب في َمَرضه
َم ْشيه ْم إَلى أَبي َ

يلُ :ه َو إ َش َارٌة إَلى
َت ْد ُخُلوا في دينهَ .و ْ
اصبُروا َعَلى آل َهت ُك ْمَ .وق َ
اق أََّن ُه ْم أَُبو َج ْهل ْب ُن
َك َما َسَب َقَ .وفي رَو َاية ُم َح َّمد ْبن إ ْس َح َ

اص ْب ُن َوائ ٍلَ ،وأَُبو
ُمَّي ُة ْب ُن َخَل ٍ
يع َة ْبن َع ْبد َش ْم ٍ
ه َش ٍ
فَ ،واْل َع ُ
امَ ،و َش ْيَب ُة َو ُع ْتَب ُة أ َْبَنا ُء َرب َ
سَ ،وأ َ
يك
اءوا إَلى أَبي َ
َمَر ْابن أَخ َ
طال ٍب َفَقاُلوا :أَْن َت َسي ُدَنا َوأَْن َص ُفَنا في أَْن ُفسَناَ ،فا ْكفَنا أ ْ
ُم َع ْي ٍطَ ،و َج ُ
َّ
َّللا َعَل ْيه
ط َعُنوا في دينَناَ ،فأَْر َس َل أَُبو َ
اء َم َعهَُ ،فَق ْد َتَرُكوا آل َه َتَنا َو َ
طال ٍب إَلى ا َّلنبي َ -صلى َّ ُ
َو ُس َف َه َ
َّ
َّ
ال َّ
الس َواء َو َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم
ال َل ُه :إ َّن َق ْو َم َك َي ْد ُعوَن َك إَلى َّ
النب ُّيَ -صلى َّ ُ
الن َص َفةَ .فَق َ
َو َسل َمَ -فَق َ
َّ
اموا َوَقاُلوا:
إَّن َما أ َْد ُع ُ
ال أَُبو َج ْه ٍلَ :و َع ْش ارَ .قا َلَ :تُقوُلو َن ََل إَل َه إَل َّ ُ
وه ْم إَلى َكل َم ٍة َواح َد ٍةَ .فَق َ
َّللاَ .فَق ُ
َج َع َل ْاْلل َه َة إَلها َواحدا} ا ْْلَيات.
{أ َ
طَل َق
َيَ :واْن َ
يل :أ ْ
ام ُشوا" أ ْ
َي :أ ْ
َن ب َم ْعَنى أ ْ
ام ُشوا َوق َ
َن في َم ْوضع َن ْص ٍبَ ،واْل َم ْعَنى بأَن ْ
"أَن ْ
َّ
َّ
طَل َق
يل :اْل َم ْعَنى اْن َ
اْل َم ََلُ مْن ُه ْم أَي :ا ْم ُشواَ ،و َه َذا َت ْفس ُير اْنط ََلقه ْم ََل أََّن ُه ْم َت َكل ُموا ب َه َذا الل ْفظَ .وق َ

َي:
ْاِل ْ
َشَار ُ
ام ُشوا َو ْ
اصبُروا َعَلى آل َهت ُك ْم إ َّن َه َذا َل َش ْي ٌء ُيَرُاد}[ص ]6:أ ْ
ف مْن ُه ْم َفَقاُلوا لْل َع َوامْ { :
َعَلى عَب َادة آل َهت ُك ْم".
ألن االنطالق والمشي بمعنى واحد ،االنطالق والمشي بمعنى واحد ،انطلق المأل منهم أن امشوا
فإما أن يقال :إنه ذكر من باب التأكيد والبيان ،أو يقال :إن المأل انطلقوا فقالوا ألتباعهم :امشوا.
اصِبروا َعَلى آلِ َهِتك ْم} ،امشوا ال يؤثر عليكم بكالمه فتستجيبون
يعني اتبعونا الحقونا ،الحقوا بناَ { ،و ْ
لدعوته ،كما استجاب غيركم.

َّ
َهل ْاِل َْرض م ْن
اء به ُم َح َّمٌد َ -عَل ْيه َّ
َي ُيَرُاد بأ ْ
الس ََل ُمَ{ .-ل َش ْي ٌء ُيَرُاد} أ ْ
َي َه َذا الذي َج َ
"إ َّن َه َذا أ ْ
ير".
يل :إ َّن َه َذا َل َش ْي ٌء ُيَرُاد َكل َم ُة َت ْحذ ٍ
َزَوال ن َعم َق ْو ٍم َوغَي ٍر َتْنز ُل به ْمَ .وق َ
هذا على حسب تقديرهم لألمور؛ أل الشرك عندهم هو النعمة التي يتنعمون بها ،نسأل هللا
فداء للتوحيد ،ألنهم
العافية ،مع أن نعمة التوحيد ال يعادلها شيء ،ولو قدم اإلنسان مهجته ً
ض ِم ْن َزو ِ
َه ِل ْاأل َْر ِ
ال ِن َع ِم َق ْوم َو ِغ َير تَ ْن ِزل ِب ِه ْم ،شيء يراد يعني تغيير في
َي ي َراد ِبأ ْ
يقولون :أ ْ
َ
األرض وتغيير في الخارطة على ما يقولون ،لكنه تغيير إلى خير ،تغيير إلى نعمة التوحيد التي
ال يعدلها شيء .هي النعمة الحقيقية التي يتبعها جميع النعم في الدنيا واآلخرة.

يد
ول اَل ْنقَي َاد َل ُه؛ لَي ْعُل َو َعَل ْيَناَ ،وَن ُكو َن َل ُه أَ ْتَباعا َفَي َت َح َّك َم فيَنا ب َما ُير ُ
"أَ ْي :إَّن َما ُير ُ
يد ُم َح َّمٌد ب َما َيُق ُ
ش
َسَل َم َوَقو َي به ْاإل ْس ََل ُم َش َّ
ق َذل َك َعَلى ُقَرْي ٍ
اح َذُروا أ ْ
َف ْ
يع ُ
َن ُتط ُ
ال ُمَقات ٌل :إ َّن ُع َمَر َل َّما أ ْ
وهَ .وَق َ
َفَقاُلوا :إ َّن إ ْس ََل َم ُع َمَر في ُق َّوة ْاإل ْس ََلم َل َشي ٌء ُيَرُاد.
ْ
َّ
اس َواْلُقَرظ ُّي َوَق َت َاد ُة َو ُمَقات ٌل َواْل َكْلب ُّي
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ما َسم ْعَنا ب َه َذا في اْلملة ْاْلخَرة} َق َ
َّ
الن ْصَرانَّي َةَ ،وهي آخُر اْلمَللَ .و َّ
يسى َّ
ال
الن َص َارى َي ْج َعُلو َن َم َع َّ
َو ُّ
السد ُّيَ :ي ْعُنو َن مل َة ع َ
َّللا إَلهاَ .وَق َ
َ
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َن َه َذا َي ُكو ُن في آخر
ال اْل َح َس ُنَ :ما َسم ْعَنا أ َّ
ُم َجاهٌد َوَق َت َادةُ أ َْيضاَ :ي ْعُنو َن مَّل َة ُقَرْي ٍ
شَ .وَق َ
َّ
َي
َهل اْلك َتاب أ َّ
ول َح ٌّ
ق .إ ْن َه َذا إََّل ْ
َيَ :ما َسم ْعَنا م ْن أ ْ
اخت ََل ٌ
َن ُم َح َّمدا َر ُس ٌ
ق أْ
يل :أ ْ
الزَمانَ .وق َ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّل-
الَ :خَل َق َو ْ
صَ ،عن ْابن َعَّب ٍ
َكذ ٌب َوَت َخُّر ٌ
اخَتَل َق أَيْ :اب َت َد َعَ .و َخَل َق َّ ُ
اس َو َغ ْيرهُ .يَق ُ

ال".
اْل َخْل َق م ْن َه َذا ،أَيْ :اب َت َد َع ُه ْم َعَلى َغ ْير م َث ٍ
تعريف البدعة في األصل في اللغة :هو االختراع على غير مثال سابق ،هذا االبتداع على غير
مثال سابق ،وأما البدعة في الشرع :فهي كل عمل يتقرب به إلى هللا -جل وعال -مما لم يسبق

له شرعية ،ال في الكتاب وال في السنة.

آن .أَْن َكُروا
ام إْن َك ٍارَ ،والذ ْكُر َه ُ
اهَنا اْل ُقْر ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أَأُْنز َل َعَل ْيه الذ ْكُر م ْن َب ْينَنا} ُه َو ْ
است ْف َه ُ
َي :م ْن َو ْحيي َو ُه َو
ال َّ
ْ
اخت َص َ
َّللاُ َت َعاَلىَ{ :ب ْل ُه ْم في َش ٍك م ْن ذ ْكري} أ ْ
اص ُه باْل َو ْحي م ْن َب ْينه ْمَ .فَق َ
يما أَْن َزْل ُت ُه َعَل ْي َك َه ْل ُه َو م ْن
اْلُقْر ُ
آن .أ ْ
يما َب ْيَن ُه ْمَ ،وإَّن َما َش ُّكوا ف َ
َيَ :ق ْد َعل ُموا أََّن َك َل ْم َت َز ْل َص ُدوقا ف َ
َي إَّن َما ا ْغ َتُّروا بطُول ْاإل ْم َهالَ ،وَل ْو َذا ُقوا َع َذابي َعَلى
عْندي أ َْم ََلَ{ .ب ْل َل َّما َي ُذوُقوا َع َذاب} أ ْ
ان حيَنئذٍ .و" َل َّما " ب َم ْعَنى َل ْمَ ،و َما
ال َعْن ُه ُم ال َّشكَُّ ،وَل َما َقاُلوا َذل َكَ ،وَلك ْن ََل َيْن َف ُع ْاإلي َم ُ
الشْرك َل َز َ
يل}َ ،و { َفب َما َنْقضه ْم مي َثا َق ُه ْم}".
َزائ َد ٌة َكَق ْولهَ { :ع َّما َقل ٍ
زائدة يفهم الكالم بدونها ،وإال من حيث التأكيد المفهوم من هذا الكالم فلها معنى.

يل :أ َْم َل ُه ْم َه َذا َفَي ْمَن ُعوا ُم َح َّمدا-
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ َْم عْن َد ُه ْم َخ َزائ ُن َر ْح َمة َرب َك اْل َعزيز اْل َوهَّاب} ق َ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّل  -به َعَل ْيه م َن ُّ
النُب َّوةَ .و" أ َْم " َق ْد َترُد ب َم ْعَنى َّ
الت ْقريع
َعَل ْيه َّ
الس ََل ُم  -م َّما أَْن َع َم َّ ُ
ين
يل اْلك َتاب ََل َرْي َب فيه م ْن َرب اْل َعاَلم َ
إ َذا َك َ
ان اْل َك ََل ُم ُم َّتصَل ب َك ََل ٍم َقْبَل ُهَ ،كَق ْوله َت َعاَلى{ :الم َتْنز ُ
َن
يل إ َّن َق ْوَلهُ{ :أ َْم عْن َد ُه ْم َخ َزائ ُن َر ْح َمة َرب َك} ُم َّتص ٌل بَق ْولهَ { :و َعجُبوا أ ْ
أ َْم َيُقوُلو َن ا ْف َتَر ُ
اه}َ ،وَق ْد ق َ
الس َم َاوات
اء؛ ِل َّ
اء ُه ْم ُمْنذٌر مْن ُه ْم} َفاْل َم ْعَنى أ َّ
َن َخ َزائ َن َّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلُ -يْرس ُل َم ْن َي َش ُ
َن َّ َ
َج َ

الس َم َاوات َو ْاِلَْرض َو َما َب ْيَن ُه َما}".
َو ْاِل َْرض َل ُه{ .أ َْم َل ُه ْم ُمْل ُك َّ
َعَلم َح ْيث َي ْج َعل ِرَساَلتَه}[األنعام.]124:
{َّللا أ ْ
الس َم َاواتَ ،وْلَي ْمَن ُعوا
َي َفْلَي ْص َع ُدوا إَلى َّ
َي َفإن َّاد َع ْوا َذل َكَ { :فْلَيْرَتُقوا في ْاِل ْ
َسَباب}[ص ]10:أ ْ
"أ ْ
الَ :رقي َيْرَقى َو ْارَتَقى إ َذا َصع َدَ .وَرَقى َيْرقى".
المَل ئك َة من إنزال الوحي على محمدٍ .يق
ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ
رقى يرقي.
ق م َن
اب أََر ُّ
ال َّ
"ورقى يرقي َرْقيا م ْث َل َرَمى َيْرمي َرْميا م َن ُّ
يع ْب ُن أََن ٍ
الرب ُ
سْ :اِلَ ْسَب ُ
الرْقَيةَ .ق َ
ُّ
َّ
وص ُل به إَلى اْل َم ْطُلوب م ْن
َشُّد م َن اْل َحديدَ ،وَلك ْن ََل ُتَرىَ .و َّ
الش ْعرَ ،وأ َ
السَب ُب في الل َغة ُك ُّل َما ُي َ
الس َم َاوات َّالتي َتْنز ُل اْل َم ََل ئ َك ُة مْن َهاَ ،قاَل ُه ُم َجاهٌد َوَق َت َادةُ.
اب َّ
اب أ َْب َو ُ
َسَب ُ
يلْ :اِل ْ
َحْب ٍل أ َْو َغ ْيرهَ .وق َ
ال ُزَه ْيٌر:
َق َ
الس َماء ب ُسَّلم
اب َّ
َسَب َ
ام أ ْ
َوَل ْو َر َ
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َسَباب في
ال ُّ
اب َّ
الس َم َاو ُ
السد ُّي في ْاِل ْ
يلْ :اِلَ ْسَب ُ
َيَ :فْلَي ْص َع ُدوا َس َماء َس َماءَ .وَق َ
ات َن ْف ُس َها ،أ ْ
َوق َ
ظُّنوا أََّن َها َمان َع ٌة".
َسَباب اْلُق َّوة إ ْن َ
َيَ :فْلُي ْعُلوا في أ ْ
يل :أ ْ
اْل َف ْضل َوالدينَ .وق َ

األصل أنه فليرتقوا في األسباب المعينة لهم على تحقيق مرادهم من التأكد مما أرادوه ،أسباب
ِ
ِ
اب}[غافر.]36:
السموات ،كما رام فرعون من وزيرهْ :
ص ْر ًحا َل َعلي أَْبلغ األ َْسَب َ
{اب ِن لي َ
الَ ،ي ْعني إ ْن َو َج ُدوا َح ْبَل أ َْو َسَببا َي ْص َع ُدو َن
َسَب ُ
يل :ا ِْل ْ
اب اْلحَب ُ
" َو ُه َو َم ْعَنى َق ْول أَبي ُعَب ْي َد َةَ .وق َ
َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم -
فيه إَلى َّ
يخ َوَت ْعج ٍ
َمُر َت ْوب ٍ
يز .ثُ َّم َو َع َد َنبَّي ُه َ -صلى َّ ُ
الس َماء َفْلَيْرَتُقواَ ،و َه َذا أ ْ

َّ
وف.
اء َم ْح ُذ ٍ
ف " ُجْنٌد" َخَبُر ا ْبت َد ٍ
"ما" صَل ٌة َوَت ْقد ُيرُه ُه ْم ُجْنٌدَ ،
الن ْصَر َعَل ْيه ْم َفَق َ
الُ { :جْنٌد َما ُهَنال َك} َ
ال:
ع َذلي ٌل َقد اْنَق َ
ط َع ْت ُحج ُ
َيَ :م ْق ُمو ٌ
َّت ُه ْم؛ ِل ََّن ُه ْم ََل َيصُلو َن إَلى أ ْ
و َم ْه ُز ٌ
َن َيُقوُلوا َه َذا َلَناَ .وُيَق ُ
وم أ ْ
ين َك َفُروا
َت َه َّزَمت اْلقْرَب ُة إ َذا اْن َك َسَر ْتَ ،و َه َزْم ُت اْل َج ْي َ
َيَ :بل َّالذ َ
ش َك َسْرُت ُهَ .واْل َك ََل ُم ُمْرَتبطٌ ب َما َقْب َل ،أ ْ
َهزُم َج ْم َع ُه ْم
في عَّزٍة َوشَق ٍ
ومو َن َف ََل َت ُغ َّم َك ع َّزُت ُه ْم َوشَقا ُق ُه ْمَ ،فإني أ ْ
اق َو ُه ْم ُجْنٌد م َن ْاِل ْ
َح َزاب َم ْه ُز ُ
َّ
َّ
ال
َسُل ُب عَّزُه ْمَ .و َه َذا َتأْن ٌ
َوأ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،وَق ْد َف َع َل به ْم َه َذا في َي ْوم َب ْد ٍرَ .ق َ
يس ل َّلنبي َصلى َّ ُ
اء َتأْويُل َها َي ْوَم َب ْد ٍر".
َّللا أََّن ُه َسَي ْهز ُم ُه ْم َو ُه ْم ب َم َّك َة َف َج َ
َق َت َادةَُ :و َع َد َّ ُ
يعني بعد سنين.

َّ
َّ
يل :اْل ُمَرُاد
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ .-وق َ
" َو" ُهَنال َك" إ َش َارٌة لَب ْد ٍر َو ُه َو َم ْوض ُع َت َح ُّزبه ْم لق َتال ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
َّ
ين أ ََت ُوا اْل َمديَن َة َوَت َح َّزُبوا َعَلى َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ .-وَق ْد َم َضى َذل َك في
ب ْاِل ْ
َح َزاب َّالذ َ
النبي َ -صلى َّ ُ
َح َزاب اْلُقُرو َن اْل َماضَي َة
يل :أََرَاد ب ْاِل ْ
اِلحزابَ .و ْاِل ْ
َح َز ُ
الُ :جْنٌد م ْن َقَبائ َل َش َّتىَ .وق َ
اب اْل ُجْن ُدَ ،ك َما ُيَق ُ
َّ
طر َيقة أُوَلئ َكَ ،كَق ْوله"..
َيَ :ه ُؤََلء ُجْنٌد َعَلى َ
م َن اْل ُكفار .أ ْ
عندكم كقوله؟

طالب :كقوله.

َيَ :عَلى ديني َو َم ْذ َهبي.
" َكَق ْوله َت َعاَلىَ { :ف َم ْن َشر َب مْن ُه َفَل ْي َ
س مني َو َم ْن َل ْم َي ْط َع ْم ُه َفإَّن ُه مني} أ ْ
ال اْلُق َتب ُّي:
َن َي ْص َع َد إَلى َّ
َيَ :م ْمُنو ٌ
ع َع ْن أ ْ
اء :اْل َم ْعَنى ُه ْم ُجْنٌد َم ْغُل ٌ
الس َماءَ .وَق َ
وب ،أ ْ
ال اْل َفَّر ُ
َوَق َ
َن َيَّد ُعوا ل َشي ٍء م ْن آل َهته ْمَ ،وََل
ومَ ،ف ُه ْم ََل َي ْقدُرو َن َعَلى أ ْ
َي ْعني أََّن ُه ْم ُجْنٌد ل َهذه ْاْلل َهة َم ْه ُز ٌ
ْ
الس َم َاوات َو ْاِل َْرض".
ِلَ ْن ُفسه ْم َشْيئا م ْن َخ َزائن َر ْح َمة َّ
َّللاَ ،وََل م ْن ُمْلك َّ
اللهم ِ
صل على محمد.

