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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

اعه في مناسبة تجاوز ورقة لعیسى، وذ�ره لموسى: أال �قال إنه مقر بنبوة عیسى �اتب :�قول
  وأراد أن یبین أنه مقر بنبوة موسى بذ�ره له في الحدیث؟ ،له

هذا �الم جید، �قول: ذ�رت في درس سابق من شرح صحیح البخاري في �تاب الفتن أن 
البخاري روى عن عمرو بن عبید �ما ال �خفى أنه معتزلي، وروى عنه البخاري ما یوافق بدعته، 
فكیف هذا وهو �خالف قاعدة أهل المصطلح أال یروى عن المبتدع ما یوافق بدعته، إلى آخره. 

عته �عمران بن حطان وعمرو دإلى بمثًال الة إذا روى البخاري عن مبتدع داعیة في مثل هذه الح
�ه، ما یروي عنه إال ما یوافقه علیه الناس، و�كون  ن بن عبید فإنه ال یروي عنهم ما یتفردو 

ثم ال مانع أن �خرج الحدیث عمن هذه صفته و�ال  ،و�ثبت بروا�ة غیره ،محفوًظا من حدیث غیره
أنه ال ُیروى عن الداعیة، ونقل علیه ابن حبان االتفاق، لكن خّرج البخاري  عامة أهل العلم

وذاك خارجي معروف من رؤوس  ،لعمران بن حطان وعمرو بن عبید المعتزلي المعروف
 ،همةالمبتدعة ودعاتهم، لكنهم ال یروون عنهم ما یتفردون �ه، روا�ة المبتدع ما یؤ�د بدعته هذه ت

م الروا�ة عن الخوارج أنهم من أصدق الناس لهجة وتجاوزوا �الروا�ة عنههذه تهمة، هم قالوا في 
م لخوارج �ما یؤ�د بدعتهلكن ال شك أن الروا�ة عن ا ،ما لم یتجاوزوا فیه عن غیرهم من المبتدع

 هذا تهمة.
لحافظ حینما قال ا ،حول اإلشكال الذي أوردناه في الفصل الماضي عن الشرح الكبیر :هذا �قول

ها ا ذلك في مقدمة الشرح الكبیر، والمقدمة هي هدي الساري ومعروف أند بینّ ابن حجر: وق
  مقدمة لفتح الباري، فماذا عن الشرح الكبیر؟

ي أطلنا الكالم في هذا وما وصلنا فیه إلى نتیجة مقنعة، في �الم اطلعنا علیه فیما �عد للسخاو 
 أخونا هذا السائل �قول: أال �مكن أن تكون  ل �عض اإلشكال، ونقلهرر لعله �حدّ في الجواهر وال

لم یبین  المقدمة للشرح الكبیر ثم �عد أن شرع في الشرح الكبیر رأى الهمم قصرت خصوًصا أنه
و�ان عقب  :و�دل على ذلك قول السخاوي في الجواهر ،مة لفتح الباري في هدي الساري أنها مقد

ور ثم خشي الفت ،عًة تكون قدر مجلدٍ َفس، و�تب منه قططال فیه النَّ مقدمة شرع في شرٍح أفراغ ال
 ،فابتدأ �شرٍح متوسط وهو فتح الباري، هذا �الم نفیس من السخاوي  ،عن تكمیله على تلك الصفة

 وهو من أعرف الناس �ابن حجر.
 طالب:..
 ما نعم. إلى حد

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین
نداء مسألة في شواهد التوضیح في  -رحمه هللا تعالى-أجمعین، ما زال الكالم لإلمام ابن مالك 
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ر ضعف ما ذهب إلیه �ثیر ممن تكلم على هذه  مسألة وهي المسألة ما ال �صلح للنداء؛ ألنه �قرِّ
ر ما �صلح  :إنه ضعیف؛ ألنهم قالوا :على ما �صلح للنداء، قالدخول حرف النداء  ال بد أن ُ�قدَّ

�ا قوم  :ا �أنه �قولكون حی� أ، لیتني أكون جذًعا أو ]٧٣النساء:سورة [{َ�ا َلْیَتِني ُ�نُت َمَعُهْم}للنداء 
�عني أال �ا قوم اسجدوا،  ،على قراءة الكسائي ]٢٥النمل:سورة [{َأَال َ�ْسُجُدوَا}أو �ا فالن، ومثله: 

-قال: ألن قائل �ا لیتني قد �كون وحده فال �كون معه منادًى ثابت وال محذوف، �قول مر�م 
لیس عندها أحد حینما قالت ذلك، مع  ]٢٣مر�م:سورة [{َ�ا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا}: -علیها السالم

أن تقول وحدها �ا لیتني �معنى �ا أنه أبدى �عض اإلخوة في الدرس الماضي أنه ال مانع من 
إذا �ان  ،رب لیتني ِمتُّ قبل هذا، قال: وألن الشيء إنما �جوز حذفه مع صحة المعنى بدونه

فإنه �جوز  ،الموضع الذي ادُّعي فیه حذف مستعمًال فیه ثبوته �حذف المنادى قبل أمر أو دعاء
فإن اآلمر  ؛سم المأمور والمدعو بتقد�مهحذفه لكثرة ثبوته فإن اآلمر والداعي �حتاجان إلى تو�ید ا

عمل ذلك �ثیًرا والداعي �حتاجان إلى تأكید اسم المأمور والمدعو بتقد�مه على األمر والدعاء، استُ 
 إذا ُحِذف فحُسن حذفه لذلك. ،حتى صار موضعه ُمَنبًَّها علیه
{َ�ا َبِني ، ]١٩األعراف: سورة[اْلَجنََّة}{َوَ�ا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك قال: ومن ثبوته قبل األمر: 

{َ�ا ، ]٣١األعراف:سورة [َتُكْم}{َ�ا َبِني آَدَم ُخُذوا ِز�نَ ، ]٤٠البقرة:سورة [ِإْسَراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي}
َنيَّ {َ�ا بُ ، ]١٢مر�م:سورة [وٍَّة}َ�ا َ�ْحَیى ُخِذ اْلِكَتاَب ِ�قُ {، ]٧٦هود:سورة [ِإْبَراِهیُم َأْعِرْض َعْن َهَذا}

الَة} بل ، ومن ثبوته ق]١ألحزاب:اسورة [{َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ اتَِّق للااََّ}، ]١٧لقمان:سورة [َأِقِم الصَّ
َ�اَنا اْسَتْغِفْر َلَنا أَ {َقاُلوا َ�ا ، ]١٣٤األعراف:سورة [َقاُلوا َ�ا ُموَسى اْدُع َلَنا َر�ََّك}{الدعاء: 

{َأَال ثم أورد:  ]٧٧الزخرف:سورة [{َ�ا َماِلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا َر�َُّك}، ]٩٧یوسف:سورة [ُذُنوَ�َنا}
 .]٢٥النمل:سورة [َ�ْسُجُدوَا}

 أال اسلمي �ا دار مي
عاء الحذف �خالف لیت �قول: فحّسن حذف منادًى قبل األمر والدعاء اعتیاد ثبوته في محل ادِّ  

ا فتعین �ون � ،لخلوه من دلیل ؛ء حذفه �اطل، فادعافإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابًتا
 التي تقع قبلها لمجرد التنبیه مثل أال.

 بواٍد وحولي إذخر وجلیل       أال لیت شعري هل أبیتن لیلة 
وفي قول السائل  ]١١٩ل عمران:آسورة [{َهاَأْنُتْم ُأْوالِء ُتِحبُّوَنُهْم َوال ُ�ِحبُّوَنُكْم}ومثلها في قوله:  

�ما  ،بیهإلى أن قال: وقد �جمع بین أال و�ا تو�یًدا للتن ،عن أوقات الصالة: ها أنا ذا �ا رسول هللا
 ا واحد في قول الشاعر:مُجمع بین �ي والالم ومعناه

 أردت لكیما إلى آخره.
از تمني �قول ابن حجر في قوله: �ا لیتني: فیه دلیل على جواز تمني المستحیل، دلیل على جو 

وهو مستحیل عادًة قال: و�ظهر  ،اخیر؛ ألن ورقة تمنى أن �عود شا��  المستحیل إذا �ان في فعل
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بل المراد  ،لي أن التمني لیس مقصوًدا على �ا�ه، و�ظهر لي أن التمني لیس مقصوًدا على �ا�ه
والتنو�ه �قوة تصد�قه فیما �جيء �ه. لكن ما المانع من  ،من هذا التنبیه على صحة ما أخبره �ه

ل من أجر االتباع وأجر النصرة ما �مكن تحصیله ؛أن �كون التمني على �ا�ه   ؟لُیحصِّ
 طالب:...

ال، له نظائر، له نظائر في النصوص، لكن  ،ُنسخ هذا الحكم لعله�عني قبل ما یدرى ما حكمه 
أنا  ،بل المراد تأكید التصدیق ،لیس مقصوًدا على �ا�هو�ظهر لي أن التمني  :قول ابن حجر

ل من أجر التصدیق والنصرة. ؛ال �منع أن �كون التمني على �ا�ه :أقول ل ما ُ�حصِّ  لُیحصِّ
 طالب:...

، إذ ا إذ ُ�خرجك قومك من مكة�ا لیتني أكون حی�  :ا، ولألصیليما ذ�ره ابن حجر، لیتني أكون حی� 
وهو  ،ح البن الملقن �قول: استعمل فیه إذ في المستقبل �إذا�خرجك قومك من مكة توضی

 .استعمال صحیح �ما نّبه علیه ابن مالك
 طالب:...

م م تعر�فه، تقدَّ  .فات في أول األمر ،�عني الجذع تقدَّ
 طالب: .............

م.ا فتی� ا، شا�� ا قو�� لكن شا��  ،�عني الجذع �التفصیل ال  یوان ثم وفي األصل في الح ا هذا تقدَّ
م.  استعمل في هذا �له تقدَّ

 طالب:...
 .المقصود �ه قوة الشباب

�قول ابن الملقن في توضیحه: استعمل فیه إذ في المستقبل �إذا وهو استعمال صحیح �ما نّبه 
: وقوله إذ �خرجك قومك استعمل فیه إذ ؟علیه ابن مالك. ابن مالك ماذا �قول في شواهد التوضیح

موافقة إلذا في إفادة االستقبال، وهو استعمال صحیح غفل عن التنبیه إلیه أكثر النحو�ین، وننتبه 
لقوله: غفل عن التنبیه إلیه أكثر النحو�ین. وفیه مناقشة بین ابن حجر والعیني حول هذه الغفلة، 

{َوَأنِذْرُهْم وقوله تعالى:  ،]٣٩مر�م:سورة [ْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَألْمُر}{َوَأنِذْرُهْم َیْوَم امنه قوله تعالى: 
َفَسْوَف َ�ْعَلُموَن. {، وقوله تعالى: ]١٨غافر:سورة [َیْوَم اآلِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر َ�اِظِمیَن}

الِسُل ُ�ْسَحُبوَن} ، و�ما استعملت إذ �معنى إذا ]٧١غافر:سورة [ِإِذ اَألْغالُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسَّ
استعملت إذا �معنى إذ، و�كون حینئٍذ من �اب تقارض الحروف، وحلول �عضها مكان �عض، 
وتضمین الحروف معاني �عضها البعض اآلخر، و�ما استعملت إذ �معنى إذا استعملت إذا 

ْخَواِنِهْم ِإَذا َضَرُ�وا {َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتكُ �معنى إذ �قوله تعالى:  وُنوا َ�الَِّذیَن َ�َفُروا َوَقاُلوا ِإلِ
في الماضي؟ هو في الماضي  أم�عني ضر�وا في المستقبل  ]١٥٦آل عمران:سورة [ِفي اَألْرِض}

یَن ِإَذا َما َأَتْوَك {َوال َعَلى الَّذِ ، و�قوله تعالى: }َأْو َ�اُنوا ُغز�ى َلْو َ�اُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُلوا{
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{َوِ�َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا و�قوله تعالى:  ]٩٢التو�ة:سورة [ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْیِه}
وا ِإَلْیَها}  .ما حصل؟ حصل قبل نزول اآل�ة حصل أو، إذا رأوا حصل ]١١الجمعة:سورة [انَفضُّ

 وال أجد ما أحملكم علیه مقوالن فیما مضى، و�ذا ،لو �انوا عندنا ما ماتوا وال قتلوا همألن 
وقد قامت إذا  ،فالمواضع الثالثة صالحة إلذ ،فیما مضىأ�ًضا االنفضاض المشار إلیه واقٌع 

 مقامها. 
ول ، وهو استعمال صحیح غفل عن التنبیه إلیه أكثر النحاة. �قالنحاة هو �قول: غفل عنه أكثر

ج ابن حجر: تعقبه شیخنا شیخ اإلسالم، تعقبه شیخنا شیخ اإلسالم و�ر�د �ه الغالب أنه یر�د سرا
یخنا شالدین البلقیني. وتعقبه شیخنا شیخ اإلسالم �أن النحاة لم �غفلوه، بل منعوا وروده. وتعقبه 

لوا ما ظاهره ذلك ،ورودهشیخ اإلسالم �أن النحاة لم �غفلوه، بل منعوا  هذا  وقالوا في مثل ،وأوَّ
نه عاستعمل الصیغة الدالة على الُمضي لتحقق وقوعه، �عني المستقبل إذا ُتُحقَِّق وقوعه ُعبِّر 

سیأتي �الفعل الماضي  �عني ُعبِّر عما ]١النحل:سورة [{َأَتى َأْمُر للااَِّ َفال َتْسَتْعِجُلوُه}�الماضي 
 ،لتحقق الوقوع. قال: وقالوا في مثل هذا استعمل الصیغة الدالة على الُمضي لتحقق وقوعه ؛أتى

 فأنزلوه منزلته. 
نع م�عني تأو�لهم له یدل على  ،وننظر في قوله: لم �غفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذلك

ن و�قوي ذلك هنا أ ،لتهعلى وجود الورود؟ على وجوده ال على منع وروده، فأنزلوه منز  أمالورود 
 في روا�ة البخاري في التعبیر حین ُ�خرجك قومك، وعند التحقیق ما ادعاه ابن مالك فیه ارتكاب

مجاز. �عني استعمال الماضي للمستقبل والعكس فیه ارتكاب مجاز، وما ذ�ره غیره فیه ارتكاب 
لما ینبني  ؛جازهم أولىمجاز، �عني التأو�ل الذي ذ�روه، وما ذ�ره غیره فیه ارتكاب مجاز وم

 تحقیًقا لوقوعه أو استحضاًرا للصورة اآلتیة في ؛علیه من أن إ�قاع المستقبل في صورة الُمضي
منعوا وروده ثم �قول مع  :�یف �قول ،مع وجوده ،هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكالم

ما ل على حقیقة الحال، مع وجوده في أفصح الكالم و�أنه أراد �منع الورود وروًدا محموالً  وجوده؟
أو�ل قال البلقیني منعوا وروده �أنه أراد �منع الورود وروًدا محموًال على حقیقة الحال ال على ت

 .االستقبال
بل غفلوا عنه، �یف غفلوا عنه؟ العیني �قول: غفلوا عنه،  ،العیني �قول: قلُت: بل غفلوا عنه 

قلُت: بل غفلوا عنه؛ ألن التنبیه  :بل منعوا وروده، والعیني �قول ،ما غفلوا عنه :والبلقیني �قول
 ،على مثل هذا لیس من وظیفتهم، و�نما هو من وظیفة أهل المعاني، �عني لیس من علم النحو

التنبیه على مثل هذا لیس من وظیفتهم و�نما هو من وظیفة أهل  و�نما هو من علم البالغة؛ ألن
وروده �یف �صحُّ وقد ورد في القرآن في غیر ما موضع؟ وأولوا ما المعاني، وقوله: بل منعوا 

ظاهره ینافي أو ما ظاهره �عني قوله: وأولوا ما ظاهره ینافي قوله: منعوا وروده یدل على أنه 
و�یف نسب التأو�ل  ،منعوا وروده :إنما یؤول الموجود، ینافي قوله ،إذ ال یؤول المفقود ؛موجود
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و�یف نسب التأو�ل إلیهم وهو لیس إلیهم �عني إلى النحاة وهو لیس إلیهم إلیهم وهو لیس إلیهم، 
 ؟و�نما هو إلى أهل المعاني

 ألنه �قول ابن مالك ارتكب مجاز وغیره الذین منعوا وروده ارتكبوا مجاز ؛قوله: ومجازهم أولى
و�ذ �معنى إذا، �قول: ارتكب  ،تأتي إذا �معنى إذ :ألن ابن مالك �قول ؛قال: ومجازهم أولى

المجاز عند  وهذا حدّ  ،مجاز، لماذا؟ ألن ورود إذ �معنى إذا استعماٌل لها في غیر ما وضعت له
من �قول �ه والعكس �له استعمال ألحد الحرفین في غیر ما وضع له، وهذا هو المجاز عند من 

 ألن استعمال ما یدل على االستقبال ؛ارتكبوا مجازأ�ًضا وهم  ،�قول �ه، ابن مالك ارتكب مجاز
 في الُمضي استعماٌل له في غیر ما وضع له والعكس �ذلك. 

یل ألن التعل ؛قوله: ومجازهم أولى إلى آخره �عیٌد عن األولو�ة، �قول العیني: �عید عن األولو�ة
 ،لعكسالذي علله لهم هو عین ما علل �ه ابن مالك في قوله: استعمل إذ في المستقبل �إذا و�ا

 فمن أین األولو�ة؟
 ،الفرق بین �المهم و�الم ابن مالك؟ �الم ابن مالك ینصب على الحرفین في المعنیین مااآلن 

 ،على �الم العیني ،و�المهم انصب على المعاني دون التقید �الحروف، فال فرق على �المه هو
ن قال: فهذا الذي ذ�ره اب لكن في المبتكرات محاكمة بین العیني وابن حجر في المحاكمة الرا�عة

وا ما لوأوّ  ،وتعقبه شیخنا �أن النحاة لم �غفلوا عنه بل منعوا وروده ،مالك قد أقره علیه غیر واحد
لت الصیغة الدالة على الُمضي لتحقق وقوعه فأنزلوه عمِ استُ  ذلك:ظاهره ذلك وقالوا في مثل 

ك قومك إلى آخره. قلُت: بل غفلوا حین �خرج :و�قو�ه هنا أن روا�ة البخاري �التعبیر ،منزلته
بل منعوا  :أهل المعاني، وقوله بل من وظیفة ،لتنبیه على مثل هذا لیس من وظیفتهماألن  ؛عنه

هذا �الم العیني. وقوله:  ؟وروده ال أدري �یف �صح وقد ورد في القرآن في غیر ما موضع
  .وأّولوا ظاهره إلى آخره ینافي قوله منعوا وروده و�یف نسب إلیهم التأو�ل وهو لیس إلیهم

حاصل �الم ابن حجر الرد على  ،�قول البوصیري في المحاكمات قلت: حاصل �الم ابن حجر
لك مستقبل، بل منعوا ذفي دعواه غفلة أكثر النحو�ین في استعمال إذ لل ،ابن مالك في دعواه غفلة

حاصل ما للعیني  ،وحاصل ما للعیني االعتراض من ثالثة أوجه ،مؤولین ما ظاهره الجواز
 :االعتراض من ثالثة أوجه

لى الثاني: نسبة التأو�ل إ .لوروده في القرآن �ثیًرا ؛األول: قوله منعوا وروده فهو غیر صحیح 
 . �عني حینما یتكلم النحوي في علم المعاني أوبل وظیفة علماء المعاني ،إلیهم وهو لیس إلیهم

ن ما �حجر؟ إذا �ان متمكًنا م أممن ُعرف �اهتمامه �علوم البالغة في مسائل النحو ُ�حجر علیه 
 لكن هل هذا مراد العیني؟ هل هذا مراد العیني أن النحوي ال �سوغ له ،العلمین؟ ال �حجر علیه
 �منع؟ فیكون من أهل المعاني ماذامتفنن جامع للعلوم نعم لكن �صفته  اأن یتكلم �صفته نحو�� 
 حینما یتكلم في فنهم. 
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م كثیًرا ما �ستدرك العیني على ابن حجر في حینما یدخل في هذه المسائل وال سیما ما یتعلق �عل
ي والبوصیري ف ،النحو، و�شد علیه، ومرًة قال: وهذا یدّل على أنه ما شمَّ من علم النحو شیًئا

  .اولم �كتف �شمه شم�  ،ان ابن حجر قد أكل النحو أكًال لم� نفسها قال: وهذا یدل على أ المحاكمة
 وهو لیس إلیهم بل وظیفة علماء المعاني.

ور ، وأقول: إن معنى وروده والظهالثالث: التهافت الذي بین منع الورود وتأو�ل الوارد الممنوع 
لى إوأولوا ما ظاهره ینافي  ،هو الظهور الذي أشار إلیه قلم العیني ،الذي أشار إلیه قلم العیني

ذ إآخره والممتنع ورود إذ مستعملة في الظاهر والباطن استعمال إذا على الحقیقة. الممتنع ورود 
 أما مجاًزا فال. ،مستعملة في الظاهر والباطن استعمال إذا على الحقیقة

 س إلیهم فإنه �الٌم إنما �ظهر له معنى في نحو الفنون وأما قوله: ونسب التأو�ل إلیهم وهو لی
 �عني ،وال عكسه مثالً فال �ستدل �قاعدة حنفي على مالكي  ،والمذاهب المختلفة القواعد واألصول
لیس إلیه، لیس للفقیه الِصرف أن یتكلم في علل  :ا نقولحینما تنفصل العلوم انفصاًال تام� 

ا ة مثًال إذولیس للنحوي أن یتكلم في القواعد الفقهی ،الحدیث، لیس له أن یتكلم في علم الحدیث
إذا فو�ثیر من العلوم تتداخل �ثیر من العلوم تتداخل  ،وأما إذا تداخلت ،اانفصلت انفصاًال تام� 

 .لوجود هذه التداخل ؛وللبالغي أن یتكلم ،موجد هذا التداخل فللنحوي أن یتكل
ي ف�قول: وأما قوله: نسب التأو�ل إلیهم وهو لیس إلیهم إنما هو فإنه �الم إنما �ظهر له معنى  

 ي مثًال والكفال �ستدل �قاعدة حنفي على مال نحو الفنون والمذاهب المختلفة القواعد واألصول.
في �ل فن و�تاب فهي مشتر�ة مشاعة بین الجمیع، وأما العلوم المشتر�ة التي ُتذ�ر  ،عكسه

 و�نفذ من خالله إلى ،وهذا یؤ�د ما ذ�رناه مراًرا أنه �اإلمكان أن یتصدى شخص لتفسیر القرآن
لى عیتكلم على التفسیر و�تكلم على النحو، و�تكلم على البالغة، وتكلم  ؟المانع ماجمیع الفنون، 

لتي اوم المشتر�ة على الفقه واالستنباط وغیر ذلك، وأما العلالحدیث، �فسر القرآن �الحدیث، یتكلم 
و�تاب فهي مشتر�ة ُمشاعة بین الجمیع. على أن الفنون قد تجتمع في واحد  ُتذ�ر في �ل فن

إن الدخول في التأو�ل من  :لو قلنا ،فمن وقف على شرح العیني وتأمل فیه �حكم �حكم �البداهة
أول ما �منع طر�قة العیني في شرحه  :لعكس ممنوع لقلنانحوي على طر�قة أهل البالغة أو ا

 -رحمه هللا-ولذلك �قول: فمن وقف على شرح العیني وتأمل فیه �حكم �البداهة أنه  ،للبخاري 
أصولي نحوي بد�عي صرفي محدث فقیه جدلي وهكذا. فهو من أهل �ل فن و�ذلك أمثاله. 

 و�ذلك أمثاله.
، و�متاز علیه ابن حجر في فنون، نعم یبحث مع ابن لكن قد �متاز على ابن حجر في فنون 

حجر الذي وافق شیخه في الرد على ابن مالك �قوله: إن النحاة لم �غفلوا عنه إلى آخره؛ ألن 
وال أظن  ،دعوى ابن مالك هي غفلة األكثر�ن المؤذن �إشعار البعض، وال أظن أن جمیع النحاة

 ...أن جمیع النحاة في ِذ�ٍر �عني مما
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یا قبل وُطبع أّول مرة في لیب ،بعة ما هي �جیدة، الطبعة اللیبیة أفضل منها �النسبة للمبتكراتالط 
 .سبعین سنة أفضل من الطبعة هذه الجدیدة

فاتفقا على عالمیة البعض وغفلة البعض اآلخر، فأین معنى المسألة �قول: وغیر غافلین عن  
 تعقبه شیخنا؟ لقد ذهب أدراج الر�اح فتأمل الجمیع. 

ما بینهم خالف؟ حینما ذ�ر ابن مالك أنه غفل عنه أكثر  أماآلن هم بینهم خالف في الواقع 
ي یتعقب منع والعین ،بل منعوا وروده ،النحو�ین، ابن حجر نقل عن شیخه أنهم ما غفلوا عنه

وتوجیه �الم ابن حجر والبلقیني  ،الورود �الوجود و�نقض هذا الكالم من �الم البلقیني نفسه
 شیخه جاء في �الم صاحب المبتكرات.

 طالب:...
لیس بینهم خالف، إنما نظر ابن مالك إلى الحرفین فقط، وأن هذا  ،ما بینهم خالف في الحقیق

ر نقله عن شیخه البلقیني وأقّره ورّد علیه العیني �قوة نظ�أتي �معنى هذا، نظر ابن حجر الذي 
ي وأنه قد یرد الُمضي و�راد �ه االستقبال والعكس. اآلن الفعل الماضي الذ ،إلى المعنى األصلي
وقع في  ثمعناه أن الحد دخل فعل ماضٍ  ،انتهى، إذا دخل أحد�م الخالء اهو في األصل لم

فیذ�ر الماضي  ،�عني إذا أراد ؟أو المستقبل الزمن الماضي، هل المراد أنه في الزمن الماضي
ي وُ�راد �ه ما مضى من الزمان �ما هو األصل، وُ�ذ�ر و�راد �ه إرادة الشيء، إرادة الشيء، �عن

 .وُ�طلق وُ�راد �ه الشروع فیه ال الفراغ منه ،قبل وقوعه
 طالب:...

 ...ن المعنى إقیقة األمر قلنا هو لو أراد ح
 طالب:...

صل ، قالوا: األر�مااستخدام إذ و�ذا في الموضعین على الحقیقة، و�نما یدل على المراد السیاق، 
رة سو [ْسِلِمیَن}مُ َ�اُنوا  {ُرَ�َما َیَودُّ الَِّذیَن َ�َفُروا َلوْ وقد تأتي وُ�راد بها التكثیر.  ،فیها التقلیل

 تكثیر؟ تكثیر، في المستخرجات من ألفیة العراقي إذ خالفت لفًظا أمنعم، هذا تقلیل  ]٢الحجر:
 ومعنًى ر�ما

 إذ خالفت لفًظا ومعنًى ر�ما 
مستخرجات، فمخالفتها في اللفظ �ثیرة، ومخالفتها في ال�عني ر�ما خالفت لفًظا ومعنًى، �عني 

ق استعمالها حقیقي في الموضعین؟ والسیاإن  :المعنى قلیلة، فاستعمل اللفظ في معنییه، هل نقول
 .الهو الذي ُ�حدد؟ عند الشافعیة �جوز استعمال اللفظ في معنییه أو في معانیه، لكن عند غیرهم 

أو «: -صلى هللا علیه وسلم-ا إذ �خرجك قومك فقال رسول هللا لیتني أكون حی� �عد هذا �قول:  
شرح القطعة التي شرحها من أوائل الصحیح لكتابي أو �تاب  في -�قول النووي  »مخرجّي هم؟

بدء الوحي واإل�مان: أو مخرجي هم هو �فتح الواو وتشدید الیاء هكذا الروا�ة، و�جوز تخفیف 
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}{الیاء على وجه والصحیح التشدید، وهو نحو قوله تعالى وتقدس:   ]٢٢إبراهیم:سورة [ِ�ُمْصِرِخيَّ
 ؛والثانیة ضمیر المتكلم. وُفتحت للتخفیف ،اء األولى �اء الجمعوهو جمٌع وهو جمع ُمخرج فالی

أن  -صلى هللا علیه وسلم-وأما معناه فاستبعد النبي  ،لئال تجتمع الكسرة و�اءان �عد �سرتین
ما مضى وال في ما �عده لم �كن منه فی -ى هللا علیه وسلمصل-�خرجوه من غیر سبب، فإنه 

األسباب المتكاثرات والمحاسن  -صلى هللا علیه وسلم-بل �انت منه  ،سبٌب �قتضي إخراًجا
، -صلى هللا علیه وسلمأنفسنا له الفداء،  -المتظاهرات الموجبات إكرامه، و�نزاله �أعلى الدرجات

 ه له.الكالم �حروفه من النووي ولم �عز ثم الكرماني نقل هذا 
نك إ: �ال �هللا ما �خز�ك هللا أبًدا؛  -عنهارضي هللا –فیما تقّدم في هذا الخبر من قول خد�جة 

لتصل الرحم، وتحمل الكّل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق. �عني 
 مأحزن هل اإلخراج من البلد داخل في الخزي؟ الروا�ات األخرى: ال ُ�حزنك، اإلخراج من البلد مُ 

جه من بلده؛ ألنها إلخرا ؛ء من الحزن شي -علیه الصالة والسالم -حزن؟ وحصل له غیر مُ 
ي روا�ة: قالت: �هللا ال �خز�ك هللا. ف ى هللا، ولوال أن أهلها أخرجوه ما خرج، فالقسمأحب البالد إل

 ما وقع؟ �النسبة للحزن وقع، و�النسبة للخزي  أمال ُ�حزنك، �عني هل وقع خالف ما أقسمت علیه 
 اإلخراج من البلد -جل وعال-ِعظم األجر عند هللا  ما وقع؛ ألن هذا اإلخراج الذي یترتب علیه

ألنه قال الحق  ؛و�ون اإلنسان ُ�خرج ،على النفس لیس �خزي؛ ألن الخزي العار و�ن �ان ثقیًال 
 ألن هذا الكالم نحتاجه في �الم ابن حجر هذا. ،هذا لیس �خزي وال عار. �قول ابن حجر

 طالب:...
حصل له اإلخراج فهل  ،أن هذا ال �حصل -الصالة والسالم علیه -أقسمت �حضرته  لكنال، 

یبین. �قول ابن في �الم سیأتي  هروا�ة الخزي؟ ألنیوافق وال ینافي  أماإلخراج ینافي روا�ة الحزن 
غنة أو الدُّغنة على خالف في ضبطه �مثل تلك األوصاف على أن أ�ا  حجر: وقد استغل ابن الدِّ

غنة �مثل تلك األوصاف على أن أ�ا �كر ال ُ�خرج قال قلُت: الدّ  غل ابن�كر ال ُ�خرج، وقد است
 ،حدیث الذي أشار إلیه ابن حجر هو موجود في الصحیح، برقم ثالثة آالف وتسعمائة وخمسةال

غنة: فإن مثلك �ا أ�ا �كر ال َ�خرج وال ُ�خرج، اصفحة م ،�الجزء السا�ع ئتین وثالثین �قول ابن الدِّ
وتقري  ،ال َ�خرج وال ُ�خرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلّ فإن مثلك �ا أ�ا �كر 

غنإ :وتعین على نوائب الحق. هل نقول ،الضیف ة اطلع على ما قالته خد�جة وحفظه ن ابن الدِّ
موجودة في  هو یتحدث عن أوصافن هذا من �اب الموافقة؟ إ :�حروفها؟ أو نقول وجاء �ه
وهي موجودة في أبي �كر  ،وذ�رتها أم المؤمنین خد�جة ،-المعلیه الصالة والس -الرسول 

غنة �عني الترتیب �األلفاظ ترتیب الجمل �ما هي هل �قع مثله اتفاًقا أو ال بد أن  ،وذ�رها ابن الدِّ
إن الحافر قد �قع على الحافر، و�وافق قول األول قول  :�كون أحٌد نقل من الثاني؟ هم �قولون 
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وأكثرهم �قرر أن  ،ذ�رون �عض األبیات التي ُتنسب ألكثر من واحدو� ،اآلخر، �قولون هذا
 هذا یبعد أن �حصل الموافقة فیه.فبیت �امل  في أما ،الموافقة قد تقع في شطر بیت

 ،وموتكسب المعد ،وتحمل الكل ،إنك لتصل الرحم ،خد�جة لما قالت: إنك �هللا ما �خز�ك هللا أبًدا
غنَّ  ،وتعین على نوائب الحق ،وتقري الضیف ة ماذا قال؟ قال: وهذا في البخاري، قصة ابن الدِّ

 وتقري  ،وتحمل الكل ،وتصل الرحم ،إنك تكسب المعدوم ،فإن مثلك �ا أ�ا �كر ال ُ�خرج وال َ�خرج
 ًئا�عني اإلنسان قد یتكلم �شرح شی ،وتعین على نوائب الحق. هذه أوصاف موجودة ،الضیف

ثم �أتي �عده آخر �شرح أو یتحدث عن نفس الشيء بذ�ر  ،افه الموجودةأمامه بذ�ر أوص
لكن �الحرف �حصل؟ بنفس الترتیب؟ بنفس الُجمل؟ فما الذي  ،قد �حصل االتفاق ،األوصاف

وفیه  ،�غلب على الظن؟ �عني أنت لما تتحدث عن هذا الكتاب وهو أمامك تقول: لونه أحمر
واحد یتحدث نفس الكالم وال  ء�جي ،ومطبعته �ذا ،لفارسيوعنوانه مكتوب �الخط ا ،زخرفة ذهبیة

هم  ، تتكلم عن معانٍ وهي �لها موجودة تتكلم عن محسوس ؟ینقصال یز�د و ال یؤخر و وال �قدم 
 .قد �خفى �عضها على �عضهم یتكلمون عن معانٍ 

غُ  إلى آخر الخبر وهو ُمطول، ..ِارجع واعبد ر�ك ببلدك فرجع. ،قال: فأنا لك جارٌ   ّنة وابن الدُّ
یف وعند الرواة �فتح أوله و�سر ثانیه وتخف ،�ضم المهملة والمعجمة وتشدید النون عند أهل اللغة

ِغَنة على وزن الدثنة غّنة أمه وقیل ،النون الدَّ سترخیة، ومعناها الم ،دابته :وقیل ،أم أبیه :والدُّ
�یعة بن ُرفیع وهو سید القارة. ر  :وقیل ،مالك :وقیل ،الحارث بن یز�د :واختلف في اسمه فقیل

و�ان  ،وهو سید القارة، قبیلة مشهورة من بني الَهون بن خز�مة بن ُمدر�ة بن إلیاس بن ُمضر
 �المه في طول. ،وفیه طول ،هذا ذ�ره الحافظ ابن حجر ،ُ�ضرب بهم المثل في قوة الرمي

 طالب:...
 الجمل.رتیب وعدد تلكن المستغرب االتفاق �الحروف وال نعم،

 طالب:...
 �عني هذا محفوظ عند �ل واحد �طبق على الشخص الذي تجتمع فیه؟

 طالب:...
 ،عند الناس �لهم أن من اتصف بهذه الصفات تحصل له النتیجة اهذا �قتضي أن �كون محفوظً 

ن هذا البیت ینطبق على �ثیر من إ :و�ل من توافرت فیه صیغت مصاغها، �عني مثل ما �قال
 الناس

 فإن القول ما قالت حذام        الت حذاِم فصدقوها إذا ق 
�عني  ؟فهل هذا مرصوف عند العرب لمن أر�د مدحه بهذه الطر�قة ،نحن نتواطأ على هذا الكالم 

غنة وال شيء �جد  �مكن أن �أتي شخص ال عالقة له بهذا الحدیث وال �خد�جة وال �ابن الدِّ
 ا محفوظة من ذي قبل؟ �هللا فیه �عد، فیه �عد.ألنه ؛ینطبق علیه و�أتي بهذه الحروف اشخًص 
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 طالب:...
واستقر في ذهنه لّما ساق هذا  ،ألنه حفظ حدیث بدء الوحي ؛�قول: قد �كون �عض الرواة 

. وال یلزم أن �كون ما -الصالة والسالم علیه -الحدیث ساقه على ما حفظ مما ُوصف �ه النبي 
غّنة بنفس النسق والترتیب، ال تنظر إلى النسق والترتیب �ان  ولو ،انظر إلى الجمل ،قاله ابن الدُّ

 -ألنه حفظ ما ُوصف �ه النبي  ؛وزاد ونقص ،إنه غّیر في األلفاظ :فیها تقد�م وتأخیر، هل نقول
غّنة ؟ فیه �عد، ومثل هذ-علیه الصالة والسالم فظ ما حا االتفاق نادر، اللهم إال إذا �ان ابن الدُّ

، وال �منع افیكون المصدر واحدً  ،وطبقه على أبي �كر -علیه الصالة والسالم -قیل في النبي 
 ألن مصدره واحد. ؛أن یتفق الناس على نقل �الم یتفقون علیه

ول: األصل فیه وفي أمثاله �قول ابن مالك في شواهد التوضیح في �الم طو�ل �ق »أو ُمخرجّي؟«
تقد�م حرف العطف على الهمزة، اآلن الذي معنا: أو مخرجّي المقدم الهمزة على حرف العطف 

 ،واألصل أن الهمزة همزة االستفهام داخلة في الكلمة، والعطف �عطف هذه الكلمة على ما قبلها
ود، لت: جاء خالد ودالیه، �عني إذا قفحرف العطف ال بد أن یتوسط بین المعطوف والمعطوف ع

ود وتعطف علیه الباقي؟ ال �جوز؛ ألنه ثم تأتي �حرف من دا ،جاء خالد :قولهل �جوز أن ت
 الحاصل هنا؟ الحاصل أنه ماال بد أن یتوسط بین المعطوف والمعطوف علیه،  ،حرف العطف

طر تقدمت الهمزة على حرف العطف، والهمزة صلتها �المعطوف ال �المعطوف علیه، ولذا �ض
ر معطوفً   بین اكثیر ممن یتكلم في مثل هذه الكلمة وفي القرآن �ثیر من هذا النوع إلى أن �قدِّ

أتي �الهمزة و�ین الواو فیقول مثًال: أو معادّي ومخرجّي؟ �أتي �مستفهم �ه تلتصق �ه الهمزة، ثم 
�ن وغیرهم �حرف العطف و�عطف علیه األمر الذي ُیراد عطفه، وعلى هذا تتا�ع �ثیر من المفسر 

 ممن یتكلم على مثل هذه الكلمات.
م على غیرها  ابن مالك �قول: األصل فیه وفي أمثاله تقد�م حرف العطف على الهمزة، �ما تقدَّ
من أدوات االستفهام نحو: و�یف تكفرون؟ و�یف تكفرون؟ لو سقنا اآل�ة على مثل ما سیق أو 

{َوَ�ْیَف واو، لكن الذي جاء في القرآن مخرجّي قلنا: �یف وتكفرون، قدمنا االستفهام على ال
{َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقیَن حو: ون ،]١٠١آل عمران:سورة [َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَلى َعَلْیُكْم آَ�اُت للااَِّ}

َفَأنَّى {، ونحو: ]٨١األنعام: سورة[َفَأيُّ اْلَفِر�َقْیِن َأَحقُّ ِ�اَألْمِن}{ونحو  ]٨٨النساء:سورة [ِفَئَتْیِن}
و: ونح ]١٦الرعد:سورة [}َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ {، ونحو: ]٩٥األنعام:سورة [ُتْؤَفُكوَن}

م فیها حرف العطف على اال ،]٢٦التكو�ر:سورة [{َفَأْیَن َتْذَهُبوَن} ستفهام، �ل هذه اآل�ات تقدَّ
لماذا ما عوملت الهمزة معاملة غیرها  ،حرف العطفوالذي معنا في الحدیث تقدم االستفهام على 

 من حروف االستفهام؟ 
�قول: فاألصل أن �جاء �الهمزة �عد العاطف �ما جيء �عده �أخواتها، فكان �قال: أفتطعمون أو: 

 ،]٧٥البقرة:سورة [{َأَفَتْطَمُعوَن}، ]٥١یونس:سورة [{َأُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع}أفكلما، وفي: 
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، ینبغي أن �قال: فأتطمعون، }َأُثمَّ {، ]٨٧البقرة:سورة [َأَفُكلََّما}{، ]٧٥البقرة:سورة [وَن}{َأَفَتْطَمعُ 
 ؛ذا؛ ألن أداة االستفهام جزء من جملة االستفهامالحرف على الهمزة، فأكلما، ثم إ فأتطمعون ُتقدم

وهي معطوفة على ما قبلها من الُجمل، والعاطف ال  ألن أداة االستفهام جزء من جملة االستفهام
ود ُعطف، مثل ما قلنا: جاء ز�د وداود ما �مكن أن تفصل الدال من دا یتقدم علیه جزء مما

والعاطف ال یتقدم علیه جزٌء مما  ،وتجعلها قبل الواو، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل
ت الهمزت بتقد�مها على العاط ،ُعطف  ؛تنبیًها على أنها أصل أدوات االستفهام ؛فولكن ُخصَّ

وتكون  ،ألن االستفهام له صدر الكالم. �عني �ل �اب له ُأّم، �ل �اب من أبواب العر�یة له ُأمّ 
ومثل �ان على ما  ،هذه اُألم لها من الخصائص والممیزات ما لیس لغیرها، مثل إّن على ما تقدم

ت الهمزة بتقد�مها  تنبیًها على أنها أصل أدوات االستفهام؛  ؛على العاطفسبق بیانه. ولكن ُخصَّ
 ،وقد ُخولف هذا األصل في غیر الهمزة. فأرادوا التنبیه علیه ،ألن االستفهام له صدر الكالم

 فكانت الهمزة بذلك أولى؛ ألصالتها في االستفهام.
فادعى أن بین الهمزة  ،في الكشاف عن هذا المعنى في معظم �المهقال: وقد غفل الزمخشري 

�العاطف ما �عده، وفي هذا من التكلف ومخالفة  العطف جملة محذوفة معطوًفا علیهاوحرف 
األصول ما ال �خفى. دائًما �أتي مثل هذا في التفاسیر، ال سیما المختصرات �الجاللین ونحوه 

یها، �عني مثل یدخلون �لمة بین همزة االستفهام و�ین حرف العطف �صلح أن تكون معطوًفا عل
ما عندنا ماذا نقول؟ أمعادّي ومخرجّي؟ قال: وقد تقدم في �المي على �ا لیتني أن المدعي 

 ،حذف شيء �صح المعنى بدونه ال تصّح دعواه حتى �كون موضع ادعاء الحذف صالًحا للثبوت
وما نحن �صدده �خالف ذلك، فال سبیل إلى تسلیم  ،و�كون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف

 ،الدعوى. وقد رجع الزمخشري عن الحذف إلى ترجیح الهمزة على أخواتها �كمال التصدیر
أومخرجوَي هم، فاجتمعت واو ساكنة و�اء فُأبدلت الواو  ،واألصل في أومخرجي هم: أومخرجويَ 

�اسم  وأدغمت في الیاء وُأبدلت الضمة التي �انت قبل الواو �سرة تكمیًال  للتخفیف �ما ُفعل ،�اءً 
وأصله: مرموي، �عني على وزن مفعول، ومخرجّي  ،مفعول من رمیت حتى قیل فیه: مرميّ ال

فإن إضافته  ،وال �جوز العكس، وال �جوز العكس؛ ألن مخرجّي نكرة ،وهم مبتدأ مؤخر ،خبر مقدم
فال یتعّرف �اإلضافة، و�ذا ثبت �ونه نكرة لم  ،غیر محضة، إذ هو اسم فاعل �معنى االستقبال

ح ؛مبتدأً  �صّح جعله ولو روي مخرجي مخفف الیاء  ،لئال تخِبر �المعرفة عن النكرة دون ُمصحِّ
 وما �عده فاعل سد مسد الخبر �ما تقول: أومخرجي بنو فالن؛ ،على أنه مفرد لجاز وُجعل مبتدأً 

ألن مخرجي صفة معتمدة على االستفهام، مسندة إلى ما �عدها؛ ألنه و�ن �ان ضمیًرا فهو 
صلى هللا -ومن هذا القبیل قول النبي  ،فصل من الضمائر �جري مجرى الظاهروالمن ،منفصل

 انتهى �الم ابن مالك. »والداك؟ أحيٌّ «: -علیه وسلم
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ألنها حرم هللا وجوار بیته  ؛وفي التوضیح البن الملقن شرح البخاري: إنما قال أو مخرجّي هم
ك، فأتى بهمزة االستفهام على وجه اإلنكار والتفجع لذل ،و�لدة أبیه إسماعیل، فلذلك تحر�ت نفسه

 والتألم.
 .على محمد اللهم صلِّ 

  
 
 


