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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا� ،الحمد هلل رب العالمین
 أما �عد:أجمعین، 

لى ص-هللا؟ فأخبره رسول ورقة: �ا ابن أخي ماذا ترى  قال له :قد وقفنا علىأظن و  ،الحدیثففي 
 صلى هللا-أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول هللا فقال له ورقة: �ا ابن ،خبر ما رأى-هللا علیه وسلم

یدل علیه سیاق الكالم، �ثیر من  خبر ما رأى، �قول ابن حجر: هذا فیه حذفٌ  -علیه وسلم
ف حذَ األخبار والقصص سواء �انت في القرآن أو في السنة أو على ما یدور في ألسنة الناس تُ 
 .یهمنه ُجمل وأدوار أحیاًنا مما ال �حتاج إلیها السامع، إنما �ساق من هذه القصص ما ُ�حتاج إل

م هنا �قول ابن حجر: فیه حذٌف یدل علیه سیاق الكالم، وقد صّرح �ه في دالئل النبوة ألبي نعی 
 ته �الذي رأى.فأخبر  ،بن عمهااقال: فأتت �ه ورقة  �سنٍد حسٍن إلى عبد بن شداد في هذه القصة

یر�د أن هذا الحذف قبل هذه الجملة، قال: فانطلقت �ه خد�جة حتى أتت �ه ورقة بن نوفل بن 
قة ر، هذا موجود في القصة، قال: فأتت �ه ور صَّ و�ان امرًأ تنَ  ،أسد بن عبد العزى ابن عم خد�جة

ي أنها أخبرته �الذابن عمها فأخبرته �الذي رأى، وهنا قالت: �ا ابن عمي ِاسمع من ابن أخیك، �
، �مفردها، ثم أتت �ه �أنه طلبه �عني أخبرته ا،لیس موجودً  -لیه وسلمصلى هللا ع-رأى، والنبي 

 ي:الكشمیهن عن ذر وأبي يولألصیل .فلما حضر قالت له: اسمع من ابن أخیك خبر ما رأى
 .�خبر ما رأى ،�خبر ما رأى

�الم في  ،فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نّزل هللا على موسى، فقال له ورقة: هذا الناموس 
الناموس �ثیر في الشروح، ونقتصر منه على ما �كشف ما نر�د، هذا الناموس �النون والسین 

ا، �قول ابن رجل مطلًقا سواء �ان خیًرا أو شر� هو صاحب السر، صاحب سر ال :المهملة قال
الكتاب �سمونه الناموس  وأهل -علیه السالم-هو صاحب سر الوحي والمراد �ه جبر�ل  :در�د

مع أن  ،الناموس األكبر -علیه السالم-�عني �سمون جبر�ل  ،األكبر الناموس األكبر �سمونه
 ،الیهود من خبثهم وتعنتهم �عادونه، قال: وزعم �عضهم أن الناموس صاحب سر الخیر

 وهذا القول نسبه ابن الملقن إلى ابن َظْفر في شرح المقامات. والجاسوس صاحب سر الشر،
، في ثم قال: وقد سوَّى بینهما ُرؤ�ة بن َعَجاَج الراجز المشهور قال: وهو الصحیح، سوَّى بینهما

شرح النووي على القطعة من أوائل صحیح البخاري قال: الناموس �النون والسین المهملة هو 
أهل اللغة وأصحاب غر�ب الحدیث: الناموس في اللغة صاحب سر  ، قال-علیه السالم-جبر�ل 
و�قال: َنمسُت الشر �فتح النون والمیم أنِمسه �كسر المیم  ،والجاسوس صاحب سر الشر ،الخیر

 -علیه السالم-َنْمًسا أي �تمته، ونمسُت الرجل ونامسته أي ساررته، واتفقوا على أن جبر�ل 
 .اد في هذا الحدیث�سمى الناموس، وعلى أنه هو المر 
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ه �الغیب والوحي. �ذا قال. �الغیب والوح -عز وجل-ألن هللا  ؛قال الهروي: ُسمِّي بذلك  ي، خصَّ
ه �الوحي و�ن �ان �علم من الغیب ما  ،-جل وعال-أما الغیب فال �علمه إال هللا  ،لو قال خصَّ

 بهذا القید فال �أس. ،�طلعه هللا علیه مما ال �علمه غیره
حكاه القزاز في جامعه،  ،إن الناموس والجاسوس �معنى واحد :قیل :بن الملقنفي شرح ا

وقال الُخشني في شرح السیرة: أصل الناموس صاحب سر الرجل، في خیره  ،وصاحب الواعي
ق، البن األنباري مطبوع في مجلدین مطبوع في العرا ،الزاهر ،وشره، وقال ابن األنباري في زاهره

س س تجسَّ  ،قال ابن األنباري في زاهره: الجاسوس الباحث عن أمور الناس، وهو �معنى تحسَّ
س سواء �قول، وقال �عض أهل اللغة  ،التجسس �الجیم البحث عن عورات الناس :�معنى تحسَّ

ُسوا{اا سواء. هم :وقیل ،و�الحاء المهملة االستماع لحدیث القوم  ]٨٧ف: [یوس }ْذَهُبوا َفَتَحسَّ
 عوا أخبار الناس وأقوالهم من أجل أن تصلوا إلى مفقود�م.مَّ سَ �عني تَ 

الم الكلمة فیه سین إال ما حكاه القاضي: لم �أت في الكالم فاعول �قول ابن األعرابي فی
والفاعوس الحّیة، الناموس، صاحب سر الخیر والجاسوس للشر، والجاروس الكثیر األكل، 

البابوس في قصة ُجر�ج قال له ُجر�ج: �ا �ابوس من أبوك؟ والبابوس  ،والبابوس الصبي الرضیع
القاموس وسط  ،والداموس القبر، والقاموس وسط البحر، والقابوس الجمیل الوجه ،الصبي الرضیع

 .والقابوس الجمیل الوجه ،البحر
هذا اسمه  ،هور القاموس المحیط والقابوس الوسیطإذا نظرنا إلى �تاب القاموس الكتاب المش 

القاموس المحیط والقابوس الوسیط الجامع لما تفّرق من لغة العرب شماطیط، ننزل هذا الكالم 
القاموس وسط البحر، وسط البحر المحیط �ما فیه، والقابوس  ،الذي معنا على عنوان الكتاب

 ،لكنه أ�ًضا جمیل في جمال ورونق ،تاب محیطهذا الك :الجمیل الوجه �عني �أنه یر�د أن �قول
�عني على ما  ،ومن أنفعها ،وال شك أن الكتاب على اختصاره من أجمع �تب اللغة مع اختصاره

ألنه مطبوع في أحجام مختلفة من أر�عة مجلدات  ؛ذ�روا فیه ستون ألف ماّدة على اختصاره
ي قد�ًما في مجلد واحد قد�م، ثم ُطبع فثم ُطبع في مجلد واحد، وُطبع في بالد العجم  ،ومجلدین

مع أن ترجمته التر�یة مطبوعة قبل في  ،مصر مراًرا، ُطبع في بوالق سنة ألف ومئتین وسبعین
ثم تداوله  ،ثالث مجلدات �بار، ثم ُطبع مراًرا في أر�عة مجلدات منها في بوالق ثانیة وثالثة

هذا الكتاب ال �عتمد فیه على الطبعات  علًما �أن مثل ،الناشرون إلى أن ُطبع في مجلد واحد
الحدیثة، إنما �عتمد على الطبعات التي توّالها علماء؛ ألنه مع اختصاره �ثیٌر من �لماته 

 .وهذه �حصل فیها الخلل �ثیًرا ،مضبوطة �الشكل
نوس، فا :، والفانوس النمام �قال لهاحكمً ال یبین  اواقعً قال: والعاطوس دا�ة یتشاءم بها، و�بین  

 وجه العالقة بینه و�ین النمام؟ ما؟ ا�سمى فانوسً أال ، اطیب المصباح �سمونه فانوسً 
 طالب:...
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 والفانوس فیه نار.
 طالب:...

الحاسوس �الحاء  :أعجمي تكلمت �ه العرب، وقیل :ممكن، والجاموس ضرٌب من البقر، وقیل
ناعوس في  ،ناعوس البحرإن �لماتك بلغن  :وفي صحیح مسلم ،غیر المعجمة من تحسس

لما قرأ  ،قال ذلك ضماد األزدي من أزد شنوءة ،في �اب الخطبة ،صحیح مسلم في �تاب الجمعة
ن خطبة الحاجة لما وِفد إلى مكة قالوا له: هذا ساحر ومجنو  -علیه الصالة والسالم-علیه النبي 

ك؟ ائتوني �ه، قال: ما عند من الرقاة المشهور�ن في وقته، ،ألنه یرقي ؛قال: ائتوني �ه ألعالجه
 إلى آخره، ثم قال له: إن هذا لیس »إن الحمد هلل نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه«قال: 

لنووي قال ا .ناعوس البحر إن �لماتك بلغنَ  :ان وال مجانین وال سحرة، ثم قال ما ُذكرهّ �كالم ال �ُ 
وهذا هو الموجود في  ،نون والعینفي شرح مسلم: ناعوس ضبطناه بوجهین أشهرهما ناعوس �ال

في  أكثر ُنسخ بالدنا، والثاني قاموس �القاف والمیم، وهذا الثاني هو المشهور في روا�ات الحدیث
وقال القاضي عیاض: أكثر نسخ صحیح مسلم وقع  .غیر صحیح مسلم، في غیر صحیح مسلم

تاعوس �التاء  :مد بن سعیدفیها قاعوس �القاف والعین، �القاف والعین. قال: ووقع عند أبي مح
 المثناة فوق قال: ورواه �عضهم ناعوس �النون والعین قال: وذ�ره أبو مسعود الدمشقي في أطراف

قال �عضهم: والصواب قاموس �القاف والمیم،  ،ینوالحمیدي في الجمع بین الصحیح ،الصحیحین
ُته . وقال صاحب العین: قعره األقصى ،قال أبو عبید: قاموس البحر وسطه، وقال ابن ُدر�د: ُلجَّ

 المقصود أن الذي عندنا ناموس ثم انجر الكالم إلى ما جاء على ِزنة هذه الكلمة.
�عني في  ي: أنزل هللا، وفي التفسیر: ُأنِزلنِ یهَ شمَ هذا الناموس الذي نّزل هللا على موسى، وفي الكُ 

 هذا إلى الملك الذي ذ�ره :�قوله وأشار ،التفسیر من صحیح البخاري ُأنزل على البناء للمفعول
 قاله ابن حجر.  ،لقرب ذ�ره ؛في خبره ونّزله منزلة القر�ب -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

ر فهو على النصرانیة وهنا قال: الذي نّزل هللا  ،والنصارى هم أتباع عیسى ،مّر بنا أن ورقة تنصَّ
اتباعه إلى موسى؟ في هذا �الم � -جل وعال-وهو یتدین هلل  ،على موسى، فكیف تخطى عیسى

لكن األصّح ما جاء في هذه  ،وقد جاء في �عض الروا�ات: عیسى بدل موسى ،كثیر ألهل العلم
الروا�ة، فكیف یتخطى نبیه إلى من قبله؟ من �الم أهل العلم في هذه المسألة �قول ابن حجر: 

ب موسى مشتمل على أكثر ا؛ ألن �تالم �قل: على عیسى مع �ونه نصرانی� قوله: على موسى، و 
مشتمٌل على أكثر األحكام �خالف  -صلى هللا علیه وسلم-األحكام �خالف عیسى، و�ذلك النبي 

وشر�عة عیسى متممة  ،، شر�عة موسى هي األصل-علیه الصالة والسالم-و�ذلك النبي  ،عیسى
وهذا �عید -موسى . قال مما قاله أو ألن -علیهما السالم-متممة لشر�عة موسى  ،لشر�عة موسى

ا وقعت  ،ألن موسى ُ�ِعث �النقمة على فرعون ومن معه �خالف عیسى �ذلك ؛-هذا الكالم ،جد�
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�فرعون هذه األمة وهو أبو جهل بن هشام ومن  -صلى هللا علیه وسلم-النقمة على ید النبي 
 ق؟ معه ببدر، �عني هل �مكن أن یتصور أن یدور �خاطره مثل هذه الموافقة وهذا االتفا

 ال �مكن، �عني یلتمس في مثل هذا الكالم إذا وقع في �الم ال بد من تأو�ل �المه، وأنه قد ال
أو �الم نبیه  -جل وعال-�خفى علیه ما �حصل في المستقبل، إذا وقع مثل هذا في �الم هللا 

علیه -ما �عد على یده إنما �حصل فی :نقول ،-جل وعال-المؤ�د �الوحي حینما ینقله عن هللا 
من -علیه السالم-وما وقع سا�ًقا على ید موسى  ،من قتل لفرعون هذه األمة -الصالة والسالم

ذا، فقد ال یدور نحاول أن نوجد مناسبة بین هذا وه ،هالك لفرعون �مكن، أما في �الم �شر
 .�خاطره ما قلناه

 طالب:...
رجع بهذه الكلمات یرجف  حینما -علیه الصالة والسالم-نعم، �عني الخوف الذي حصل له 

خاف لما ُأنزل علیه، لماذا خاف؟ ألنه قتل منهم  -علیه السالم-وموسى  ،یرجف بوادره ،فؤاده
نفًسا، خشي أن �قتلوه، �عني هل هذه مناسبة �عني �ستحضرها مثل ورقة في هذا الوقت وفي هذا 

ا أن �قع مثل هذا في الظرف؟ عرفنا أن ما قورن �ه من قتل فرعون وقتل أبي جهل هذا �عید ج د�
قد �كون استحضارها ولو �انت واقعة  ،هذا الظرف من شخص ال �ستحضر مثل هذه األمور

وأن وجه الشبه هو الخوف وقع  ،فضًال عن �ون �عضها لم �قع. في الكالم الذي أبداه األخ
نزل لما أُ  -علیه الصالة والسالم-، ووقع الخوف من محمد -علیه السالم-الخوف من موسى 

عه لكن هل �ستقل مثل هذا الكالم وهذا الوجه للشبه أن یتجاوز النبي الذي تب ،إلیه هذا ال یبعد
 و�تدین �اتباعه؟

 طالب:...
وموسى أّول ما ُأنزل إلیه خاف �عرف قصة  ،خائًفا -علیه الصالة والسالم-هو لما رأى النبي 

من  -علیه الصالة والسالم-وما حصل منه  -علیهما السالم-و�عرف ما حصل لعیسى  ،موسى
إال أن السبب والداعي لهذا  ،-علیه السالم-هذا الخوف ال شك أنه نظیر ما حصل لموسى 

 الخوف مختلف.
و�له مجرد التماس لما حصل، �عني لم �كن عیسى معروف عند  ،على �ل حال الكالم طو�ل

 العرب والنصارى لیس معروف عندهم وهو یتدین �النصرانیة؟ قالوا: أو قاله تحقیًقا للرسالة أو
 ألن نزول جبر�ل على موسى متفٌق علیه بین أهل الكتاب، متفق علیه بین ؛قاله تحقیًقا للرسالة

-ثیًرا من الیهود ینكرون نبوته. لكن إنكار الیهود لنبوة عیسى فإن � ،أهل الكتاب �خالف عیسى
إلى  -علیه السالم-�جعل هذا النصراني یتنزل لهذا اإلنكار و�تخطى عیسى  -علیه السالم

 موسى؟ 
 طالب:...
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ا �ان قبل الرسالة، خروجه خائًفا یترقب قبل الرسالة، قالوا: وأما م -علیه السالم-خروج موسى 
ودعواهم أنه أحد  ،لي من أن ورقة �ان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عیسىتمحل له السهی

في  فهو محاٌل ال �عّرج علیه في حق ورقة وأشباهه ممن لم یدخل ،األقانیم �عني فوق مرتبة النبوة
 خذ عمن بّدل، على أنه ورد عند الز�یر بن �كار من طر�ق عبد هللا بن معاذ عنأولم � ،التبدیل

ي هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عیسى، أن ورقة قال: ناموس عیسى، واألصّح ما الزهري ف
في دالئل النبوة ألبي نعیم �إسناد حسن إلى هشان بن  دم، وعبد هللا بن معاذ ضعیف، قالتق

عمرو عن أبیه في هذه القصة أن خد�جة أول ما أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن 
یأتیه ناموس عیسى الذي ال ُ�علِّمه بنو إسرائیل أبناءهم، لئن �نت صدقتني كنت صدقتني إنه ل

رًة تا :إنه لیأتیه ناموس عیسى الذي ال ُ�علِّمه بنو إسرائیل أبناءهم، فعلى هذا فكان ورقة �قول
ناموس موسى، فعند إخبار  :ناموس عیسى وتارة �قول :ناموس عیسى وتارة ناموس، تارة �قول

-وعند إخبار النبي  ،ة قال لها: ناموس عیسى �حسب ما هو فیه من النصرانیةخد�جة له �القص
-�هللا  ،صحیح و�لٌّ  ،للمناسبة التي قّدمناها ؛له قال له: ناموس موسى -صلى هللا علیه وسلم

 أعلم. -سبحانه وتعالى
أو في إخبار  ،الجملة التي نعاجلها هل هي في إخبار خد�جة لورقة ،اآلن النّص الذي نعالجه

 لورقة؟  -علیه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:...

 -صلى هللا علیه وسلم-بره رسول هللا خ�ا ابن أخي ماذا ترى؟ فألما أخبره الخبر قال له ورقة: 
�عني �ونه جاء هذا الذي  ،الناموس الذي نّزل هللا على موسىخبر ما رأى فقال له ورقة: هذا 

 نّزله هللا هنا هذا الناموس الذيأ�ًضا وجاء  ،نّزل هللا هذا الناموس الذي نّزل هللا على عیسى
موسى، �عض االختالف ال �مكن التوفیق فیه بین الروا�ات،  :وهنا قال ،عیسى :على، في األول

ن شاذة، اآلن المورد واحد أو وما عداها تكو  ،بل ال بد أن ُ�حكم للراجحة �أنها هي المحفوظة
 اثنین؟ 

 طالب: ..............
ال ، النّص الذي نعالجه واحد، و�وننا نجیب على هذا �ما جاء في �عض الروا�ات من قوله �عد 
إخبار خد�جة له: هذا الناموس الذي نّزل هللا على عیسى نعالج �ه هذا النّص أو هذه الجملة 

 ؟ ....أمما �ستقیم؟ أنتم معنا �ا إخوان  أم �ستقیم  التي معنا
 طالب:...
لكن هذا النّص الذي معنا الذي نعالجه ونحاول اإلجا�ة عنه أي الخبر�ن؟  ،إشكال ههذا ما فی

الناموس الذي نّزل هذا له قال:  -علیه الصالة والسالم- الثاني، �عد قول النبي �عد إخبار النبي
إن هذه قیلت �عد أن أخبرته عائشة  :ا�ات األخرى ونقول، فكوننا نأتي �الرو هللا على موسى
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واستحضار لمن یتبعهم من هؤالء األنبیاء، ثم لما قال له  ،أخبرها �ما �ان علیه من اتباع لعیسى
 .الناموس الذي نّزل هللا على موسىهذا وأخبره الخبر قال:  ،-الة والسالمعلیه الص-النبي 

 طالب:...
األخیر الروا�ات �لها نجیب فیها عن مورٍد واحد، عن مورٍد واحد،  اآلن �المي الذي ذ�رت في

ٍة له، فكیف نجیب بروا� -صلى هللا علیه وسلم-وهو هذا الكالم الذي قاله ورقة �عد إخبار النبي 
 ؟له �عد إخبار خد�جة -علیه الصالة والسالم-وقعت قبل إخباره 

 طالب:...
ما ول ،قائم أنه قال لما قالت له خد�جة �ذا قال: عیسى هو القائل واحد، القائل واحد، واالحتمال

هذا ما فیه إشكال، �ل هذا ما فیه إشكال،  ،قال: موسى -علیه الصالة والسالم-قال له النبي 
ولتصحیح  -معلیه الصالة والسال-لكن اإلشكال في �ونه في هذه الجملة حینما أخبره النبي 

ول �یف �ق. : هذا الذي نّزل هللا على موسىلجواب عن قوله، لكن الكالم في االروا�ة الثانیة ماشٍ 
 على موسى وهو نصراني؟ 

 طالب:...
 في الجملة التي نعالجها.  ایبقى اإلشكال قائمً 

 طالب:...
و�ذا لم یذ�ره قال  ،ألنه جمع بین األمر�ن ؛ثم �كون أولى �الذ�ر فیكون أولى �الذ�ر عیسى

 .ىموس
 طالب:...
 بال شك.
 طالب:...

ومن الزم  ،�عني إذا نظرنا إلى أولي العزم من الرسل وجدنا أن مرتبة موسى فوق مرتبة عیسى
ما نزل  ،اإل�مان �عیسى اإل�مان �موسى هذا شيء مقرر ومفروغ منه، قال: فشّبه ما جاء النبي

وهو فوق  �ما نزل على األعلى مرتبة، لماذا ما قال إبراهیم -علیه الصالة والسالم-على النبي 
 موسى؟ 

 طالب:...
 أشبه �إبراهیم من موسى وعیسى. -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 طالب:...
 .ما ُنِظر إلى مرتبة التكلیم �قدر ما ُینظر إلى مرتبة التنز�ل؛ ألنه نّص على التنز�ل هنا

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
 طالب:...
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ون ولم �قع في تحر�ف وال تبدیل ما یبعد أن �كقة لما عنده من علم ما سبق ور لكن �النسبة ل ،نعم
 عنده هذه.
 طالب:...

 ال هو ما طابق الشرائع.
 طالب:...

في الكتابین، الذي یبعد �له و�یف أتعجب  -علیه الصالة والسالم-ولعله مما جاء في صفته 
 -والنبي ،هلك على یده فرعون  -علیه السالم-كیف یورد في الشروح و�عتنون �ه �ون موسى 

یهلك على ید�ه فرعون هذه األمة! �عني مثل هذه األمور فیها ُ�عد،  -علیه الصالة والسالم
ا المتصور و�قع  ،وتعجب �یف یلتمس مثل هذه المناسبات. وعلم المناسبات �قع فیه القر�ب جد�

ا الذي ال �مكن تصوره، وهذا  في �ل العلوم حتى في مناسبات اآل�ات أ�ًضا فیه البعید جد�
أن ر، یذ�ر �ثیر من المفسر�ن مناسبات بین آ�ة وأخرى أو بین سورة وأخرى ال �مكن والسو 

 یتصوره، و�تاب البقاعي في تناسب اآل�ات والسور نظم الُدرر تخطر �البال، و�ذ�ر قر�ًبا �لٌّ 
ل فیها ظاهر، وفیها ُ�عد شدید عما �سمى المطبوع في اثنین وعشر�ن مجلًدا فیه أشیاء التمحُّ 

ي ولذا الشو�اني ینكر هذا النوع من أنواع علوم القرآن جملًة وتفصیًال، وهاجم البقاع مناسبة،
مُحل البقاعي في ت -رحمه هللا-�كالٍم قوي في أوائل تفسیره، في أوائل فتح القدیر هاجم الشو�اني 

 .هذه المناسبات
 -علیه السالم-أما موسى  ،�انت منذ والدته -علیه السالم-هذا �قول: الجواب معجزة عیسى  

قة �عد أن ر و جاء ل -صلى هللا علیه وسلم-محمد فكانت نبوته �عد أن بلغ أشده واستوى، مثل 
 . -علیه الصالة والسالم-استوى و�لغ أشده، لكن هناك إرهاصات قبل النبوة حصلت لمحمد 

 �قول: األمر سهٌل مرة ذ�ر موسى ومرة ذ�ر عیسى ما رأ�ك بهذا الكالم؟
عیسى ألنه �یف تجاوز  ؛لكن نحن أمام �الم ال بد من اإلجا�ة عنه ،أو عیسىسواء ذ�ر موسى 

ل نه ال یرى نبوته، وقد اعتنق ما جاء �ه ولم یدخإوهو یتبعه؟ �یف تجاوزه؟ فال �سوغ أن �قال: 
 .النبوة إلى أن �شارك في اإللهیةأنه یرفعه فوق منزلة أ�ًضا في تحر�ف وال �سوغ 

 طالب:...
علیه -فهو جبر�ل، وهو الذي نزل على موسى وعلى عیسى وعلى محمد  أما صاحب الوحي

واشترك محمد  ،ألنه لو ُو�ل �عیسى مَلك غیر جبر�ل ؛. ومن هنا جاء اإلشكال-الصالة والسالم
وموسى �التلقي بواسطة جبر�ل انتهى اإلشكال، انتهى اإلشكال، على �ل حال األمر هذا ما قاله 

قالوا: فعند إخبار خد�جة �القصة قال لها: ناموس عیسى �حسب ما  أهل العلم في هذه المسألة،
 ؛له قال له: ناموس موسى -صلى هللا علیه وسلم-وعند إخبار النبي  ،هو فیه من النصرانیة

 أعلم. -سبحانه وتعالى-�هللا  ،صحیح لمناسبة التي قدمناها، �قول: و�لٌّ ل
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 قال �عد ذلك: �ا لیتني فیها جذًعا.
 طالب:...

و�أخذ على قومه المیثاق أنه لو خرج أنه  ،-علیه الصالة والسالم-من نبي إال و�خبر عنه  ما
أ�ام  �عود إلى ،�عود إلى أ�ام النبوة فیهایتبعه، �ا لیتني فیها جذًعا؛ �قول النووي: الضمیر في 

 .و�قول الكرماني: الضمیر راجع إلى أ�ام النبوة أو الدعوة ،النبوة ومدتها
 أول األمر ُوجد فیها من ،لذال المعجمة المفتوحة؛ ألن أ�ام النبوة ُوجد فیها أ�ام النبوة: �اوجذًعا 

في  لكن هل هو موجود ،قرأ فهو موجود في أ�ام النبوةا� ئألنه ُنبِّ  ؛من نزلت علیه اقرأ وهو نبي
ي �قول: هذا �الم النووي، والكرمان ،أ�ام الدعوة؟ ال، الضمیر في فیها �عود إلى أ�ام النبوة ومدتها

 .والثاني هو الظاهر ،الضمیر راجع إلى أ�ام النبوة أو الدعوة
صل والجَذع في األ ،ا فتی�ا حتى أ�الغ في نصرتكالذال المعجمة المفتوحة �عني شا�� � وجذًعا 

لیتني فیها وجذًعا المشهور في الصحیحین النصب؛ ألنه �قول: �ا  ،ثم اسُتعیر لإلنسان ،للدواب
 نحو قول الشاعر: ،جذًعا، المشهور في الصحیحین النصب

 �ا لیت أ�ام الصبا رواجعَ 
�قول ابن حجر:  ،�ما في الفتح ،وهي روا�ة األصیلي ،وهو ظاهر ،وفي �عض الروا�ات الرفع 

رة، �ا لیتني أكون فیها جذًعا. على أنه خ بر وهي عند الباقین �النصب على أنه خبر �ان الُمقدَّ
انَتُهوا َخْیًرا {وهو مذهب الكوفیین في قوله تعالى:  ،قاله الخطابي ،كان المقدرة

 .]١٧١[النساء:}َلُكمْ 
 طالب: �كن خیًرا لكم؟
رة ى النصب عل :وقیل ا،وقال ابن بري: التقدیر �ا لیتني ُجعلت فیها جذعً  ،نعم، خبر �ان المقدَّ

والعامل في الحال ما یتعلق �ه الخبر من معنى االستقرار، من  ،الحال إذا جعلت فیها خبر لیت
 أو قاله الُسهیلي؛ ألن الجار والمجرور ال بد لهما من متعلق ُ�قدَّر فیه �ائنٌ  ،معنى االستقرار
أو �كون لیت �معنى أتمنى فینصب  ،الكرماني: أو �كون لیت �معنى أتمنىمستقر، و�قول 

�صلح ألن  وهو قول الفراء، �ا لیتني، �ا هذه حرف نداء، وهل لیت وهي حرف تمنٍ  ،ینأالجز 
في قوله: �ا لیتني  �اینادى؟ �صلح ألن ینادى؟ الذي ینادى الذي �عقل و�تصور منه الجواب، 

 أو �ا محمد لیتني، �قول في لسان العرب في ،قدیره �ا هؤالء لیتنيتحرف نداء والمنادى محذوف 
ة على قراء -عز وجل-ثنا�ا ذ�ره لمعاني �ا قال: ومنها �اء النداء وحذف المنادى و�ضماره �قوله 

ؤالء اسجدوا هلل، ه�التخفیف �ا  }{َأَال َ�ْسُجُدوافي سورة النمل  ]٢٥[النمل:}{َأَال َ�ْسُجُدوامن قرأ: 
 وأنشد:

 �ا قاتل هللا صبیاًنا تجيء بهم
 انتبه �ا رعاك هللا.  ،�ا قاتل هللا، و�كثر في �الم الناس �ا رعاك هللا، �ا رعاك هللا استمع 
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 �ـــــــــــــا قاتـــــــــــــل هللا صـــــــــــــبیاًنا تجـــــــــــــيء بهـــــــــــــم
 

ـــــــــــــــــٍد لهـــــــــــــــــا واري   ـــــــــــــــــین مـــــــــــــــــن زن  أم الهنین
  
 

 صبیاًنا، ومثله قوله:كأنه أراد: �ا قوم قاتل هللا 
 �ا من رأى �ارًقا اكفكفه

 

   بین ذراعي وجبهة األسد 
 

 �ا إخوتي فلما أقبلوا علیه قال من رأى، �ا من رأى �ارًقا. ،كأنه دعا �ا قومِ 
 طالب:...

ء له وأبو البقا ،ها، في عمدة القاري نقًال عن أبي البقاء الُعكبري ؤ إي استفهامیة منصو�ة جاز ندا
والثاني في إعراب الحدیث، والثاني هو المقصود، �قول:  ،كتا�ان أحدهما في إعراب القرآن

وم قا نحو: �ا لیتني �نت معهم تقدیره �ا وٌف تقدیره �ا محمد لیتني �نت حی� المنادى ها هنا محذ
في  والحرف ،أال �سجدوا ها ما ال �صلح للنداء �الفعل في نحویَ لِ واألصل فیه أن �ا إذا وَ  ،لیتني

ى نحو: �ا لیتني، والجملة االسمیة نحو: �ا لعنة هللا واألقوام �لهم، فقیل هي للنداء والمناد
لئال یلزم اإلجحاف �حذف الجملة  ؛، وقیل هي لمجرد التنبیهمحذوف، وقیل هي لمجرد التنبیه

�یف حذفت الجملة �لها؟  لئال یلزم اإلجحاف �حذف الجملة �لها. ؛لمجرد التنبیه :كلها، وقیل
ي فیها �ا محمد لیتن :قلنا: �ا لیتني جذًعا، هنا �ا لیتني فیها جذًعا، �یف ُحذفت الجملة والتقدیر

 لیتني یتمنى أن �كون في أ�ام الدعوة جذًعا؛ ألن الجذع أقوى  ،أكون جذًعا، �ا لیتني �ا محمد
م، و�تمنى أن �عود  قد وواقعه على خالف ذلك، شیخ �بیر ،على اإلعانة والدفاع َعمي �ما تقدَّ

فأین حذف الجملة  ،-علیه الصالة والسالم-ساهم في نصر الدعوة ودین النبي لیُ  ؛إلیه الشباب
 الذي �جحف �الكالم؟ 

ما لُحذف المنادى فقط، وحذفه  لئال یلزم اإلجحاف �حذف الجملة �لها. إنما ؛لمجرد التنبیه :وقیل
عید ذوف علیه إذا لم یوجد ما یدلُّ على المح الحذف مع عدم ما یدلُّ  ىل علیه، وال �مكن أن ُیدَّ

و�ذا ُوجد و�ُثر في االستعمال ما یدلُّ على المحذوف ساغ حذفه، قد �كون  ،ال �جوز الحذف
َحتَّى َتَواَرْت {لكن هو مستحضر في أذهان السامعین  ،المحذوف ال داللة في السیاق علیه

لكن ما في مخاطب من  ،على الشمس في السیاق ما یدلّ  هما فی ،]٣٢[ص:ِ�اْلِحَجاِب}
 المخاطبین ما �عرف أن المراد الشمس.

ا ونفیس �حتاج  ابن مالك في شواهد التوضیح والتصحیح في أّوله هذا الكتاب �تاٌب مختصر جد�
إلیه �ل من �طالع صحیح البخاري و�عانیه و�حرص على فهمه اسمه: شواهد التوضیح 
والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح، أّلفه ابن مالك لما قرأ علیه الیونیني صحیح البخاري، قرأ 

�عني قّل أن  ،وذ�ر الفروق  ،، الیونیني اعتنى �جمع روا�ات الصحیح، وقارن بینهاعلیه الصحیح
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یوجد من اعتنى �صحیح البخاري مثل الیونیني �النسبة أللفاظه، وجد الیونیني �عض اإلشكاالت 
التي ُ�حتاج إلى حّلها من جهة العر�یة، وابن مالك صاحب األلفیة إمام في هذا الباب فاستفاد 

واستفاد الیونیني تصحیح �عض األلفاظ التي لم �جد لها  ،خاري عن طر�ق الیونینيروا�ة الب
مخرًجا في العر�یة، فعّلق اإلمام ابن مالك هذا الكتاب في مشكالت الجامع الصحیح من حیث 

 العر�یة.
أو مخرجي « لیتني وفي استعمال إذ مكان إذا و�العكس، وفي تر�یب �قول: البحث األول في �ا

قال فا إذ �خرجك قومك، ورقة بن نوفل: �ا لیتني أكون حی�  ه �لها نحتاج إلیها، فمنها قولهذ »؟هم
: �ظن أكثر الناس أن  -ابن مالك–قلُت  »؟أو مخرجّي هم«: -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

�ظن أكثر الناس أن �اء التي تلیها لیت حرف  ،�ا التي تلیها لیت حرف نداء والمنادى محذوف
ت ة على هذا: �ا محمد لیتني �نت حی�ا. �ا محمد لیتني �ننداء والمنادى محذوف فتقدیر قول ورق

نت معهم، �قول ابن ��ا قوم لیتني  ]٧٣[النساء:}َ�ا َلْیَتِني ُ�نُت َمَعُهمْ {ا. وتقدیر قوله تعالى: حی� 
مع أنه �قول �ه عامة من یتكلم -ضعیف، وهذا الرأي عندنا ضعیف مالك: وهذا الرأي عندنا 

 قد �كون -ألن قائل �ا لیتني قد �كون وحده  ؛، وهذا الرأي عندنا ضعیفٌ -على الحدیث أو اآل�ة
ثابت  منادىقد �كون وحده فال �كون معه ألن قائل �ا لیتني  وحده، فمن ینادي إذا �ان وحده؟ 

ست حرف نداء؟ إذا لم �كن ثم لی أم�اء هذه حرف نداء  إًذادى، شيء ُینا هوال محذوف. ما فی
ثابت وال محذوف �قول  منادىست �حرف نداء. فال �كون معه ال محذوف وال مثبت لی منادى
 .]٢٣[مر�م:}ا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا�َ {: -علیها السالم-مر�م 

 طالب:...
 .حاضرة�ا نفِس، یدعوها ینادیها، �عني ینادیها وهي 

 طالب:...
قال:  ، ]٢٣ر�م:[م}ا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا�َ {: -علیها السالم-�ا رب لیتني، هنا �قول �قول مر�م 

وألن الشیخ إنما �جوز حذفه مع صحة المعنى بدونه، وألن الشيء إنما �جوز حذفه مع صحة 
أن نقول هناك محذوف؟ المعنى بدونه. إذا صّح المعنى بدونه هل هناك حذف هل نحتاج إلى 

 إذا صّح المعنى بدونه.
 طالب:...

ر أنه إنما �سوغ الحذف  :إذا صّح المعنى بدونه ما نحتاج إلى أن نقول هناك محذوف، وهو �قرِّ
إذا صّح المعنى بدونه، هذا الكالم �سوغ إذا قلنا �أن هذه الكلمة أو هذه اللفظة زائدة نحكم علیها 

نى بدونها أما إذا قلنا محذوفة فكیف ندَّعي أن هناك �لمة محذوفة مع �الز�ادة متى؟ إذا صّح المع
؟ إال أن السیاق �طلبها، �المه ما هو بواضح أن السیاق �قوم بدونها؟ ما الذي دّلنا على الحذف

كالمه مع إمامته. وألن الشيء إنما �جوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا �ان الموضع الذي 
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ومرة ال ُیثبت، مرة ُیثبت ومرة ال ُیثبت،  ،�عني مرة ُیثبت ،مًال فیه ثبوتهادُّعي فیه حذفه مستع
و�ستقیم المعنى مع ذ�ره ومع حذفه �عني نظیر هذا في علم األسانید المز�د في متصل األسانید 

�عني إن حذفته فالواسطة �مكن أن �ستغنى عنها؛ ألن الراوي  ،�عني إنسان ذ�رته أو ما ذ�رته
ن الراوي الذي معه فوقه، و�ذا أثبتَّ المز�د فإن الراوي سمع من هذا المز�د أو المذ�ور سمع م

 ،سمع من شیخه بواسطة هذا المز�د وسمعه منه مرة أخرى مباشرة، وحینئٍذ نقول: �سوغ إثباته
دلَّنا على أنه محذوف؟ یدلُّنا علیه أنه ُوجد في  الذيو�سوغ حذفه، لكن إذا قلنا محذوف ما 

�ور، �أن ابن مالك �قرر هذا الذي دّل على أنه محذوف �عني ما یلزم السیاق ال موضع آخر مذ
�حتاجه �ستقیم بدونه، لكن ما الذي دّلنا أن في حذف أنه ُوجد في سیاق آخر مذ�ور، مثل المز�د 

 في متصل األسانید سواء �سواء.
الذي ادعي فیه  �قول: وألن الشيء إنما �جوز حذفه مع صحة المعنى بدونه إذا �ان الموضع

فإن  ،حذفه مستعمًال فیه ثبوته، �حذف المنادى قبل أمٍر أو دعاء فإنه �جوز حذفه لكثرة ثبوته
اآلمر والداعي �حتاجان إلى تو�ید اسم المأمور والمدعو بتقد�مه على األمر والدعاء. واسُتعمل 

َ�ا آَدُم {حتى صار موضعه ُمنبًَّها علیه إذا ُحذف فحُسن حذفه، فمن ثبوته قبل األمر: �ثیًرا ذلك 
نعم ُ�فهم،  }َأَال َ�ْسُجُدوا{وعلى هذا لو جاء السیاق �سكن  ،]٣٥[البقرة: }ْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ اْسكُ 

{َ�ا َبِني آَدَم و ]٤٠[البقرة:}َراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتيَ سْ َ�ا َبِني إِ {، }ْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َ�ا آَدُم اْسكُ {
ال بد من }َأَال َ�ْسُجُدوا{�عني ال بد من تقدیر محذوف لو ُحذف،  ]٣١[األعراف:}ُكْم ُخُذوا ِز�َنتَ 

ِإْبَراِهیُم {َ�ا و ]٣١[األعراف:}ُكْم {َ�ا َبِني آَدَم ُخُذوا ِز�َنتَ تقدیر محذوف، �ا هؤالء، �ا بني آدم و
{َ�ا َ�ْحَیى ُخِذ ، ]٧٦[هود:َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء َأْمُر َر�َِّك َوِ�نَُّهْم آِتیِهْم َعَذاٌب َغْیُر َمْرُدوٍد}

الةَ {، ]١٢[مر�م:اْلِكَتاَب ِ�ُقوٍَّة} َها النَِّبيُّ اتَِّق {َ�ا َأیُّ ، ]١٧[لقمان:}{َ�ا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
َ�ا ُموَسى اْدُع َلَنا {ومن ثبوته قبل الدعاء ومن ثبوته قبل الدعاء ، ]١[األحزاب:}للااََّ 
ِلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا {َ�ا َما ،]٩٧[یوسف:}ا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَ�َناَ�ا َأَ�انَ {، ]١٣٤[األعراف:}َر�َّكَ 
 ، ومنه قول الراجز:]٧٧[الزخرف:}َر�ُّكَ 

 �ا رب هب من لدنك مغفرة
 
 

 الخطا�ا وُألقَّى المعذرةتمح  
 
 

أراد أال �ا هؤالء اسجدوا.  }َأَال َ�ْسُجُدوا{: من حذف المنادى المأمور قوله تعالى في قراءة الكسائي
 ومثال ذلك في الدعاء قول الشاعر:

 على البلى مي �ا دار أال �ا اسلمي
 
 

 �جرعائك القطر وال زال منهالً  
 
 

منادًى، نعم فحّسن حذف منادى قبل األمر والدعاء اعتیاد فحّسن حذف المنادى أو فحّسن حذف 
عاء الحذف �خالف لیت، فإن المنادى لم تستعمله العرب قبل فادعاء  ،ها ثابًتاثبوته في محل ادِّ
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ه من دلیل، فتعّین �ون �اء التي تقع فیها أو التي تقع قبلها �عني قبل لیت لمجرد حذفه �اطٌل لخلوُّ 
 نحو: التنبیه مثل: أال، في 

 أال لیت شعري هل أبیتن لیلة
 
 

 بواٍد وحولي إذخر وجلیل 
 
 

وفي قول السائل  ]١١٩[آل عمران:}بُّوَنُهْم َوال ُ�ِحبُّوَنُكمْ {َهاَأْنُتْم ُأْوالِء ُتحِ ومثلها في قوله تعالى: 
تو�یًدا للتنبیه �ما ُجمع بین �ي  عن أوقات الصالة: ها أنا ذا �ا رسول هللا. وقد ُ�جمع بین أال و�ا

 والالم ومعناهما واحٌد في قول الشاعر: 
 أردت �یما أن تطیر �قر�تي

 
 

 فتتر�ها شنا ببیداء بلقع 
 
 

 
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،�هللا أعلم ،في �الم طو�ل، نكتفي بهذا

 أجمعین.


