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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

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

(ونحن منه في مدة ال ندري ففي الحدیث حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفیان قال: 
 ن حجر: لم�قول ابما هو فاعٌل فیها، قال: ولم ُتمكّني �لمة أدخل فیها شیًئا غیر هذه الكلمة) 

ُتمكّني �لمة أدخل فیها شیًئا �عني أنتقصه بها، على أن التنقیص هنا أمر نسبي، وذلك أن من 
قوع ذلك منه في الجملة، وقد �قطع �عدم غدره أن من �قطع �عدم غدره أرفع رتبة ممن �جوز و 

َأِمن  ألنه مستقبل ؛كان معروًفا عندهم �االستقراء من عادته أنه ال �غدر، ولما �ان األمر ُمغیَّبا
أبو سفیان أن ُینَسب في ذلك إلى الكذب؛ ألن الكذب اإلخبار عما وقع �خالف الواقع، أما 

مر ى خالف ما ُأخِبر �ه، ولما �ان األاإلخبار عما لم �قع فال �جزم �كذ�ه وال صدقه حتى �قع عل
ن ثم لم ولهذا أورده �التردد، وم ،مستقبل َأِمن أبو سفیان أن ُینَسب في ذلك إلى الكذب همغیًبا ألن

  .�عرج هرقل على هذا القدر منه
ما التفت إلیها مني، وقد  وقد صرح ابن إسحاق في روایته عن الزهري بذلك �قوله: قال: ف�هللا

 خرج أبو سفیان إلى الشام فذ�ر الحدیث إلى أن قال :وقع في روا�ة أبي األسود عن عروة مرسالً 
إلى أن قال: فهل  ؟أبو سفیان: وساحر �ذاب، فقال هرقل: إني ال أر�د شتمه، ولكن �یف نسبه

 خاف من هذه؟ فقال: إن قومي�غدر إذا عاهد؟ قال: ال، إال أن �غدر في هدنته هذه، فقال: وما �
أمدوا حلفاءهم على حلفائه قال: إن �نتم بدأتم فأنتم أغدر. ما الذي أنهى هذا الصلح وهذه 

وأنهم أمدوا حلفاءهم، و�ان من شروط الصلح أن ال �مدوهم  ،غدر قر�ش ،الهدنة؟ غدر قر�ش
وهذا  ،على حلفائه ، فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم-علیه الصالة والسالم-ضد حلفاء النبي 

 منصوص علیه في الشروط في الصلح، قال: إن �نتم بدأتم فأنتم أغدر. 
�عني �ستغرب مثل هذا الكالم الذي ظاهٌر فیه غدرهم و�دایتهم �الغدر �مكن أن �ستغل هذا 

لمة �قول العیني: � ،الكالم في مصلحتهم؟ ما �مكن هذا، لم تمكّني �لمٌة، فقال: ولم تمكّني �لمة
ل وقوله: فیها أي في الكلمة، �لمة أدخ ،وع ألنه فاعل لقوله: لم تمكّني، ُأدخل من اإلدخالمرف

لكالم فیعا شیًئا غیر هذه الكلمة، وقوله: فیها أي في الكلمة، �لمة أدخل فیها، والمراد �الكلمة ا
 الذي ذ�ره، 

 و�لمة بها �الم قد ُیَؤم �عني �قصد
ز وشیًئا مفعول لقوله: أدخل، أدخل ش  یًئا، غیر هذه الكلمة، في الحاشیة رقم اثنین: غیُر وجوِّ

ز النصب على الصفة لشیًئا شیًئا غیر، والرفع نعم، �عني تا�عة لكلمة، �قول  على النصب وجوِّ
العیني: �جوز في غیر الرفع والنصب، أما الرفع فعلى �ونه صفة لكلمة، وأما النصب فعلى �ونه 
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شیًئا غیَر  ءلى أن تكون صفة لكلمة أو صفة لشيمرة ثانیة أیهما أو صفة لقوله شیًئا. نعود إلیها 
 أو �لمٌة غیُر هذه الكلمة؟ 

  طالب:...
ونها لم تمكّني �لمٌة غیُر هذه الكلمة، لم تمكّني �لمٌة أدخل فیها شیًئا غیَر، �عني هل وصفها �

هل �جوز فاألمر�ن، صفة لألقرب أرجح أو أن الذي �حدد األولى هو السیاق؟ طیب، إذا جّوزنا 
أن تكون صفة لهما على حد سواء مع اختالف اإلعراب أو نصف األولى �عني نصف نجعل 
 هذه صفة لما ولیته من �الم ونصف األولى �صفة مثلها، لم تمكّني �لمٌة غیُر هذه الكلمة أدخل

 سواء فتكون  فیها شیًئا غیَر هذه الكلمة. لذا ما دام تصلح أن تكون صفة لالثنین �عني على حدٍ 
ر ما تصحُّ أن تكون صفة له أن �قدر له صفة أخرى بنفس اللفظ،  صفة لما تلیه من �الم، و�قدَّ

هي صفة  :، ال �جوز أن نقولهي صفة لالثنین :اآلن مع اختالف اإلعراب ال �جوز أن نقول
 لكلمة وال ل شیًئا مًعا، لماذا؟ 

 ،وجاء وصف �صلح لألول والثاني ،ختلفألن اإلعراب �ختلف، طیب افترضنا أن اإلعراب ال �
ا، واإلعراب ال �أبى ذا وال هذا، هل �صلح أن �كون وصًفا لألمر�ن؟ اشتر�ُت قلًما و�تاً�ا جدیدً 

لیطابق الموصوف  ؛ما �صلح؟ أو ال بد أن نقول جدیدین أماشتر�ُت قلًما و�تاً�ا جدیًدا �صلح 
ألنه  ؛ن �كون في حقیقته �كون البارز للثانيالصفة و�ذا صلح أن �كون لألول والثاني فال بد أ

ر لألول صفة مناسبة، وهنا �صحُّ أن نقول: لم تمكّني �لمٌة غیُر هذه الكلم ة أدخل أقرب إلیه و�قدَّ
صوفان عالقة هذا الكالم �التنازع؟ هل هذا من التنازع؟ المو  مافیها شیًئا غیَر هذه الكلمة، �عني 

 �صلح؟ ما أمیتنازعان هذه الصفة �صلح 
 طالب:...

على  لكن فیه وجه شبه من التنازع إذا صلح ،أقول تناُزع اأنا أقول في وجه شبه من التنازع أن ،ال
 نه صفة ألحدهما على سبیل الجزم ال سیما إذا �انت الروا�ة غیر ثابتةإ :حد سواء إما أن �قال

ه �الضبط الثاني، إذا �انت الروا�ة غیر ثابتة �الضبط الثاني تعّین أن �كون صفًة لما یتفق مع
الرقم اثنین، جّوزه من حیث المعنى ومن حیث اإلعراب أو  انظرفي اإلعراب، ولذلك قوله: غیُر 

 من حیث الروا�ة؟ 
 طالب:...

 ألنها �السند ال بد أن تكون ثابتة نعم. ؛إعراب، الروا�ة ال ُتجوَّز
 طالب:...

 ؟صار ماذااحذف شیًئا وأقم الصفة مقام الموصوف: لم تمكّني �لمٌة أدخل فیها غیَر هذه الكلمة، 
 طالب:...
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نطیل أنت إذا حذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه صّح أن �كون وصًفا له، على �ل حال ما 
أما الرفع على �ونه  ،�قول العیني: �جوز في غیر الرفع والنصب ؟قال العیني ماذافي هذا، 

وأما النصب فعلى �ونه صفة لقوله: شیًئا. واعُترض �یف �كون غیر صفة لهما  ،صفة لكلمة
وهما نكرة وغیر مضاف إلى معرفة؟ اعُتِرض �یف �كون غیر صفة لهما وهما نكرة وغیر 

وغیر مضاف إلى معرفة  ،عرفة؟ غیُر هذه، غیُر هذه، وعندك �لمة وشیًئا نكرتانمضاف إلى الم
وأجیب  ،فمقتضى هذه اإلضافة أنه اكتسب التعر�ف، فیها �الم �ثیر، وغیر مضاف إلى المعرفة

 لماذا؟ ،�أنه ال یتعرف �اإلضافة
 طالب:...

یتعرف �اإلضافة إال إذا  نعم، موغل ومغرق في اإلبهام، فال یتعرف �اإلضافة، ُأجیب �أنه ال
وها هنا لیس �ذلك، فیما قاله  ،إال إذا اشتهر المضاف �مغایرة المضاف إلیه ،اشتهر المضاف

ة العیني وقبله الكرماني. ألن العیني �أخذ من الكرماني �الحرف، إال إذا اشتهر المضاف �مغایر 
ْمَت یَن َأْنعَ ِصَراَط الَّذِ {المغایرة: قاله العیني وقبله، طیب، مثال  ،وها هنا لیس �ذلك ،المضاف إلیه

لمغضوب علیهم هنا فالمنعم علیهم غیِر ا] ٧[سورة الفاتحة:  }َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهمْ  َعَلْیِهمْ 
ِصَراَط {وصّح وصف تا�ع �ا إخوان، المغایرة واضحة فیما قبل غیر وما �عدها،  جاءت المغایرة

فناها �غیر ورة �على وصلكن هنا وصفنا المعرفة �غیر المعرفة المجر  ،}َغْیرِ  الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهمْ 
اف ألن ما �عدها مغایر لما قبلها، ولذا �قول: إال إذا اشتهر المض ؛و�ن �انت موغلة في اإلبهام

 .وهنا لیس �ذلك ،�مغایرة المضاف إلیه
فنحو غیر  ،والجمهور على خالفه ،�قول القسطالني: ُعورض هذا �أنه مذهب ابن الّسراج 

فجاء وصفها  ،المغضوب علیهم �عرب بدًال من الذین أو صفة له تنز�ًال لموصول منزلة النكرة
؟ ماذا�النكرة، �قول: حتى إذا اشتهر المضاف �مغایرة المضاف إلیه ال یوصف، ال یوصف �ه 

ا؟ لماذا الموصول منزلة النكرة، لماذالمعرفة إذا لم �ضف وال النكرة إذا أضیف اللهم إال أننا نزلنا 
، ینزل الموصول منزلة النكرة؟ ألن شموله ألفراده وهو من ألفاظ العموم �شمول النكرة ألفرادها

جاء فتشمُل األفراد �خالف المعرفة، فهي من العموم، أ�ًضا �عني الذین من ألفاظ العموم، والنكرة 
 .الشبه من هذه الحیثیة

فنحو غیر المغضوب  ،والجمهور على خالفه ،هذا مذهب ابن الّسراجولذا قال: عورض �أن  
علیهم �عرب بدًال من الذین، صراط الذین، وال �عرب بدًال وال وصًفا من الضمیر المجرور 

 أعرف المعارف ،بل المقرر عند األكثر أنه أعرف المعارف ،ألن الضمیر معرفة �االتفاق ؛�علیهم
إنه رئي في  :و�قال -جل وعال-ئل قال: هللا أعرف المعارف الضمیر، و�ن �ان سیبو�ه لما س

هللا أعرف المعارف، على �ل حال  :المنام وقیل له: ماذا صنع هللا �ك؟ فقال: غفر لي �قولي
 ؟بدًال  أم اهل نعر�ه وصفً أوًال ؟ ماذانعود مرة ثانیة ألننا الذین أنعمت علیهم الذین �عرب 
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 طالب:...
 ین؟ أ

�حتمل أن  غیرنعم صراط الذین، مجرور، ولذلك جاء تا�عه غیر مجرور، ومثل ما عندنا اآلن 
وتحتمل أن تكون تا�عة للضمیر المجرور �على علیهم، بدًال من الذین أو  ،تكون تا�عة للذین

 .فجاز وصفها �المعرفة ،فجاء وصفها �المعرفة ،صفة له تنز�ًال لموصول منزلة النكرة
لیهم هل قاتلتموه؟ ما قال: هل قاتلكم، نسب ابتداء القتال إ (فهل قاتلتموه؟): -قل�عي هر –قال  

 ال -صلى هللا علیه وسلم-لما اطلع علیه من أن النبي  ؛-علیه الصالة والسالم-ولم ینسبه إلیه 
 غیر ُمسّلم؟  أمیبدأ قومه �القتال حتى �قاتلوه، ُمسّلم هذا 

 طالب:...
طلع لما ا ؛-علیه الصالة والسالم-نسب ابتداء القتال إلیهم ولم ینسبه إلیه  :هل قاتلتموه؟ �قول 

 .ال یبدأ قومه �القتال حتى �قاتلوه -صلى هللا علیه وسلم-علیه من أن النبي 
 طالب:...

 غیر واقع؟ أو هذا مجرد تمر�ر لما جاء في الروا�ة، إن �ان في مذهبه أملكن هذا الكالم واقع 
 إنه ال :�قتال هذا محتمل وهو جاٍر على قول من �قول االنصرانیة أنهم ال یبدؤون أحدً  ، فيهذا

علیه الصالة -قتال إال قتال الدفع، وال قتال طلب، مع أنه مقرر في شرعنا، أول غزوة والنبي 
 �عث قبلها سرا�ا. -والسالم

 طالب:...
رلكن احتمال أن �كون في  »أمرت أن أقاتل حتى �شهدوا«نعم،  فسأل على  ،مذهبه مثل هذا ُمقرَّ

 ضوء ما عنده، على ما �عتقد في مذهبه.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 ال، هو من �معنى القتال الحقیقة الشرعیة للقتال غیر هذا.
 طالب:...
 .ةشرعی ، و�ن �ان الجهاد �حتمل عدة معانٍ غیر هذا

 طالب:...
 ال سیما في مذهبهم النصرانیة.

 طالب:...
حال إذا �ان على ضوء ما �عتقد وما عرفه من دینهم مثًال �مكن أن یتجه هذا السؤال على �ل 

 نعم.
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 طالب:...
 قاتلتموه ما قال قاتلكم.

 طالب:...
 هل قاتلكم؟
 طالب:...

 وأنه ال یوجد جهاد ،ألن مثل هذا الكالم یروج في مثل هذه األ�ام ؛خالف خهل قاتلتموه، ما فی
ي وال یوجد غدر ف ،ال یوجد، نعم ال یوجد اعتداء في اإلسالم، ال یوجد اعتداء في اإلسالم ،طلب

 لیسلم و�نجو في ؛إلدخاله في دین هللا ؛اإلسالم، إنما یوجد قتال وجهاد طلب لمصلحة المجاَهد
ر المسلمون الدنیا واآلخرة، لمصلحته و�ال فما معنى فرض الجز�ة على أهل الكتاب؟ �عني �صب

 لكن اإلشكال ،الجز�ة؟ متصور هذا؟ أبًدا اثم �أخذو  ،لیكون جهاد طلب ا؛ي بالدهم حتى �قاتلو ف
أن �عض الظروف تملي وتخضع �عض الناس إلى أن �قول مثل هذا الكالم، وال شك أن أحوال 

 .الضعف لها أحكام في شرعنا
هذه  صبر هذا شرعي، لكن مثلوال ،والهدنة أنفع لنا ،إذا �نا ال نستطیع أن نبدأ �جهاد وال �قتال 

و�ن وقف  ،الظروف وهذه األحوال ال تلغي األحكام الشرعیة، تبقى األحكام الشرعیة قائمة
 .لعدم القدرة علیه ؛تنفیذها

إ�اه؟  فكیف قتالكم (فكیف قتالكم إ�اه؟)�عني قاتلناه، قال هرقل:  (قلت: نعم) قال أبو سفیان: 
 ما ،ألنه قال: إ�اه ؛�قول ابن الملقن: فیه انفصال ثاني الضمیر�ن، فیه انفصال ثاني الضمیر�ن

�یف قتالكموه، قتالكموه، مع إمكان اإلتیان �الضمیر المتصل، في انفصال ثاني الضمیر�ن  :قال
عمدة  واالختیار أال �جيء المنفصل إذا تأتى مجيء المتصل، هذا �ذا قال ابن الملقن وفي

القاري: وقال شارح آخر: قتالكم إ�اه أفصح من قتالكموه التصال الضمیر فلذلك فصله، لو قال: 
، �قول ابن مالك في ألفیته أخف لو قال أخف على اللسان صحیح، أما �ونه أفصح ففیه نزاع

 �قول: وقال شارح آخر في عمدة القاري قتالكم إ�اه أفصح من قتالكموه �اتصال الضمیر فلذلك
 .فصله

مسألة �قول العیني: الصواب معه أن قتالكم إ�اه أفصح نّص علیه الزمحشري، وما زلنا نكرر  
التوسع في مثل هذه القضا�ا اللغو�ة أجزم �أنه شاق على �ثیر من الطالب الذین لیس لدیهم 

 لكني ،تأسیس في هذا العلم، لیس لدیهم تأسیس في هذا العلم یثقل علیهم و�صعب علیهم فهمه
�عد الفراغ من الدرس الماضي تبعني مجموعة من اإلخوة وقالوا: ال تحرمنا �سبب ثقل هذه 

ألن هذا علٌم ال بد منه لفهم النصوص، ومثل هذه التي تأتي  ؛الموضوعات على �عض الطالب
تبًعا لشرح آ�ة أو شرح حدیث هي التطبیق العملي للقواعد النظر�ة، و�تقر�ر هذه المسائل یرسخ 

إن خیر ما �طبق علیه النحو  :وفي شروح لكتب النحو قلنا ،ولذلك في مناسبات �ثیرة العلم،



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

نة  ماذا�عني بدًال من أن تعرب قام ز�د  ،ألنك تستفید أكثر من فائدة ؛نصوص الكتاب والسُّ
 تستفید؟ 

لكن ما �عینك على فهم الكالم،  ،تعرف الفاعل من الفعل من الفاعل، وتعرف الفاعل من المفعول
ولذا أحسن  ،لكن لما تعرب آ�ة واإلعراب �عین على تصور الكالم وفهمه، فأنت تكسب األمر�ن

من أودع في مختصره، نسیت اآلن هل هو الشذور أو األزهر�ة، التطبیق على قصار السور، 
أعرب قصار السور، وأقول لكل طالب علم ینجز اآلجرومیة �حفظ اآلجرومیة و�قرأ شروحها أن 

ثم �عرض إعرا�ه على �تب اإلعراب  ،اب الفاتحة، �عرب الفاتحة إعراً�ا مفصالً �طبق على إعر 
فیستفید من ذلك  ،التي أعر�ت القرآن، و�ن لم �جد أو یتیسر له فیعرضه على من هو أعرف منه

 .تطبیق القواعد النظر�ةأ�ًضا ألن اإلعراب �عین على فهم الكالم و�ستفید من ذلك  ؛فهم الكالم
 ك: �قول ابن مال

 وفي اختیار ال �جيء المنفصل
 
 

 إذا تأتى أن �جيء المتصل 
 
 

ز العدول عنه قال ابن عقیل في شرحه: �ل موضٍع أمكن أن یؤتى فیه �الضمیر المتصل ال �جو 
ألنه �مكن اإلتیان  ؛فال تقول في أكرمتك أكرمت إ�اك ،ما سیذ�ره المصنفإلى المنفصل إال فی

أكرمتك، فإن لم �كن فإن لم �مكن اإلتیان �المتصل تعین المنفصل نحو: إ�اك  :�المتصل فتقول
وقد  ،]٥[سورة الفاتحة:  }ِإ�َّاَك َنْعُبدُ {أكرمت، �عني إذا ُقدم الضمیر ال تستطیع أن تصله �م في: 

 جاء الضمیر في الِشعر منفصًال مع إمكان اإلتیان �ه متصًال �قوله:
 ضمنت�الباعث الوارث األموات قد 

 
 

 إ�اهم األرض في دهر الدهار�ر 
 
 

 

قد ضمنت إ�اهم األرض إ�اهم األرض �عني ضمنتهم األرض في دهر الدهار�ر، ثم ذ�ر الناظم 
مع إمكان أن یؤتى �ه متصًال فقال: وصل  التي �جوز أن یؤتى فیها �الضمیر منفصالً  المواضع

 أو افصل �عني �جوز هذا وهذا، �جوز الفصل و�جوز الوصل: 
 وصل أو افصل هاء سلنیه وما

 

 أشبهه في �نت والخلفت انتمى 
 
 

 ختاراكذاك خلتنیه واتصاًال 
 

 غیري اختار االنفصال  
 
 

�عني ابن مالك �ختار االتصال وغیره �ختار االنفصال فتقول: الدرهم سلنیه أو سلني إ�اه فیما 
یتعدى إلى فعلین الثاني منهما لیس خبًرا في األصل وهما ضمیران، هذا ما اختاره الناظم وهو 
التسو�ة بینهما، وهو التسو�ة ومذهب سیبو�ه أن االتصال واجب، ومذهب سیبو�ه أن االتصال 

وأن االنفصال مخصوص �الشعر، و�ذلك �جوز االتصال واالنفصال إذا �ان خبر �ان  ،اجبو 
واختار سیبو�ه االنفصال نحو: �نُت إ�اه. �نُت إ�اه،  ،وأخواتها إذا �ان خبُر �ان وأخواتها ضمیًرا
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وهو �ل فعٍل یتعدى إلى مفعولین الثاني منهما  ،و�ذلك المختار عند الناظم االتصال في خلتنیه
خبر في األصل وهما ضمیران، واختار غیر الناظم االنفصال ومذهب الناظم یؤ�ده ما جاء في 

ُ ِفي َمَناِمَك َقِلیال َوَلْو َأَراَكُهْم َ�ِثیًرا{القرآن في مثل قوله تعالى:  [سورة األنفال:  }ِإْذ ُیِر�َكُهُم للااَّ
إن �ُكنه فلن ُتسلَّط علیه و�ال �ُكنه فال خیر لك في «یث في شأن ابن صیاد: ومنه حد ،]٤٣
 :ألنه قال العیني: الصواب معه �عني من قال ؛؟ االنفصالماذا ، والعیني فیما سبق رجح»قتله

 إن قتالكم إ�اه أفصح قال: نص علیه الزمخشري.
ل تبًعا للزمخشري، تبع في نقول: سبق ترجیح العیني للوصل للفصل سبق ترجیح العیني للفص

والذي في المفصل له أي الزمخشري �قول: إذا التقى ضمیران في نحو قولهم:  ،ذلك الزمخشري 
وعجبتك وعجبت من ضر�كه أو من  ،والدرهم ز�ٌد معطیكه ،تكموهیطوالدرهم أع ،الدرهم أعطیتكه

، والدرهم ز�د معطیكه، ضر�كه جاز أن یتصال �ما ترى، الدرهم أعیطتكه، والدرهم أعطیتكموه
وأن ینفصل الثاني �قولك: أعطیتك إ�اه و�ذلك البواقي، و�نبغي إذا  ،جاز أن یتصال �ما ترى 

اتصال أن تقدم منهما ما للمتكلم على غیره، وما للمخاطب على الغائب، وما للمخاطب على 
 م المتكلم، فأعطانیك قدّ �دٌ الغائب فتقول: أعطانیك، وأعطانیه ز�ٌد، وأعطانیه ز�ٌد، والدرهم أعطاكه ز 

سورة [ }َأُنْلِزُمُكُموَها{: -جل وعال -على المخاطب، وأعطاكه قّدم المخاطب على الغائب، وقال
ألنه جوز  ؛ال؟ ما یدل أمهذا �الم الزمخشري في المفصل، یدل على ما قاله العیني  ].٢٨هود: 

 .األمر�ن
 طالب:...

م المتكلم على المخاطب، والمخاطب على الغائب؛ ألن  :ال، أقول ینبغي، �قول ینبغي أن ُ�قدَّ
ب ئو�ذا خاطب إنساًنا حاضر وآخر غا اإلنسان إذا تحدث فال شك أنه یهتم بنفسه أغیر من غیره

ال شك أنه یتحدث مع الحاضر أولى من الغائب، لكن الحاصل اآلن �عني مسائل واقعة، أناس 
ولین وتجشموا وحضروا بین ید�ه، من أول الوقت ؤ ول من المسؤ مسجاؤوا ألمٍر من األمور عند 

ب من �عید أیهم أولى؟ ألن هذا ئول ثم اتصل واحد غاؤ إلى آخره وهم ینتظرون اللقاء بهذا المس
مالحظ، الحضور هؤالء لهم حق، وهم أولى من الغائب، ثم �عد ذلك تجد �عض من بیده شيء 

هؤالء الحاضر�ن، والغائب جالس في بیته، هل �جوز و�ضیع الوقت على  ،التلفون ذا �مسك ه
مثل هذا؟ نعم أمور تقدر �قدرها وأمور تفوت وأمور فیها ارتباطات سا�قة، ولواحق هذه لها 

لكن شخص یتصل ألول مرة هل �قدم على من حضر؟ ال شك أن هذا له حق، وتجب  ،ظروفها
فكیف �قدم علیه من لم یبذل شیًئا  ،لهمالحظة حقه �ا أخي؛ ألن هذا فیه إهدار لوقته وجهده وما

من ذلك، وهذا مشاهد في �ثیر من التصرفات، نعم قد یتصل من له حق من �قدم على غیره 
لمبرر ومسوغ شرعي، أو تكون هذه المكالمة متممة ألمر سابق، �كتسب �ه األولو�ة قبل غیره 
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قبل غیره، والمخاطب ال شك  هذا شيء �قدر �قدره، ومن هذا ما معنا، أن المتكلم �عتني بنفسه
 أنه مقدم على الغائب. 

والذي أجزم �ه أن أكثر الطالب ال �عرفون هذا الشرح،  ،ابن �عیش في شرحه على المفصل
ا �عني، وال �فترض في �ل طالب  فضًال عن �ونهم قرؤوه أو قرؤوا فیه، الشرح مطول مطول جد�

لكن أقل األحوال مراجعات، هو مرجع،  ،فصلعلم أن �صل إلى هذا الحد الذي �قرأ فیه شرح الم
ا ي و�ان مقرًرا ف ،وفیه �سط لبعض المسائل وتوضیح �األمثلة ،فمراجعته لطالب العلم مفیدة جد�

�عني لو ُطبع الجزء الواحد في الطبعات الحدیثة من الكتب مثل  ،بع في عشرة أجزاءاألزهر ط
رزق طبعة فاخرة وجمیلة و التي بین أیدینا �ان في عشرة مجلدات �بار شرح موسع ومطول، 

 . نافعة للطا�ع محمد منیر الدمشقي تحث على القراءة، وعلیه تعلیقات وحواشٍ 
، ولیس �جامعة ااألزهر أزهر، أ�ام �ان جامعً المقصود أن هذا الكتاب مقرر في األزهر أ�ام �ان  

أ�ام �ان مذ�ًرا ولیس �مؤنث، ورأینا في الكفرواي على اآلجرومیة أنه مقرر السنة األولى 
ب مع االبتدائیة من األزهر، الكفراوي �امل والقطر مع شرحه للسنة الثانیة االبتدائیة، شذور الذه

 یل على ألفیة ابن مالك �امل للرا�عة االبتدائیة،شرحه مقرر الثالثة االبتدائیة وشرح ابن عق
یه لة االبتدائیة فعن المراحل التي تسبق هذه المرح -رحمه هللا-وسألت الشیخ عبد الرزاق عفیفي 

لى ؟ قال: ال یتأهل �أتي شرطه أن �كون حافًظا للقرآن لیدخل األو  أم الطالب متأهًال  ءمراحل جا
م رآن تیسرت أموره �لها، ثم ماذا؟ جاء �عد ذلك تعمیم التعلیابتدائي، ومعلوم أنه إذا حفظ الق

 �هللا المستعان. ،ودخلت إلى أعماق األزهر وصار مثل غیره ،والنظر�ات التر�و�ة الوافدة
نعود إلى شرح المفصل البن �عیش، �قول فیه: أجاز غیره من النحو�ین تقد�م الضمیر األ�عد  

 ینبغي؟ ینبغي :لكن هو ألزم أو قال ،على األقرب، أجاز غیره تقد�م الضمیر األ�عد على األقرب
 ینبغي ما ألزم. :�قول

 طالب:...
أجاز غیره من النحو�ین على حد سواء فال شك أن الزمخشري  :نعم، لكنه أولى إال إذا �ان قوله

یرجح أن �قدم األقرب على األ�عد، أجاز غیره من النحو�ین تقد�م الضمیر األ�عد على األقرب 
دوهو رأي أب ،قیاًسا سب ، و�ان �سوي بین الغائب والمخاطب ال یني العباس محمد بن یز�د الُمبرِّ

د أنه �جیز تقد�م من  وحضر عند الموظف أنه �قدم الغائب علیه على حد  ،تجشم المصاعبللُمبرِّ
د و�قدم و�ؤخر و�سواء، ال هذا تنظیر الذي ذ�رناه ما هو في   :قولالمسألة، �قول لنا رأي الُمبرِّ

م، ال، و�ان �سوي بین الغائب والمخاطب والمتكلم في التقد� م �جوز هذا الذي في بیته أن ُ�قدَّ
م الغائب على والتأخیر و�جیز أعطا م الغائب على المخاطب و�قدَّ هوك، وأعطاهوني، �عني �قدَّ

 .المتكلم أ�ًضا، وأعطاكني و�ستجیده و�ستجیده، �ستجید هذا التقد�م والتأخیر
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ولم یرض سیبو�ه مقالتهم وقال: هو شيء قاسوه ولم یتكلم �ه العرب فاعرفه! قال: أجازه غیره  
هو شيء  :الزمخشري من النحو�ین لم یرضه سیبو�ه وقالمن النحو�ین، هذا الذي أجازه غیر 

قاسوه ولم یتكلم �ه العرب فاعرفه! وقال الزمخشري: واالختیار في ضمیر خبر �ان وأخواتها 
 االنفصال، االختیار في ضمیر خبر �ان وأخواتها االنفصال.

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 وتقد�م، أمر سهل �عني.على أنه �جوز تقد�م الفاعل وتأخیر المفعول 

 طالب:...
 ال سیما إذا ُأمن اللبس إذا ُأمن اللبس �ما �جیزون تقد�م الفاعل المفعول على الفاعل،، نعم

 واألصل أن الفاعل هو المقدم إال في صور.
 طالب:...

 هذا �المه، وقال هو شيء قاسوه فلم یتكلم �ه العرب فاعرفه!
 طالب:...

 .إذا ُأمن اللبس في جمیع القضا�ا ء ما یدل على التقد�م والتأخیرهو األصل السماع، لكنهم جا
 طالب:...

 قدم الغائب على المتكلم �صح؟
 طالب:...

 االحتجاج �مثل هذا.مسألة �صح عن عثمان؟ على �ل حال والروا�ة �المعنى، نعود إلى 
 طالب:...

 �قول الزمخشري: واالختیار في ضمیر خبر �ان وأخواتها االنفصال �قوله: لئن �ان إ�اه لئن �ان
إ�اه لقد حال �عُد، وقوله: لیس إ�اي و��اك وال تخشى رقیًبا، لیس إ�اي و��اك، وفي الكشاف 

لین و قد جيء �ضمیري المفع] ٢٨[سورة هود:  {َأُنْلِزُمُكُموَها}: -جل وعال-للزمخشري في قوله 
، و�جوز أن �كون الثاني منفصًال �قولك: أنلزمكم إ�اها، ونحوه فسیكفیكهم هللا ،متصلین جمیًعا

ى من �أن الفصل أول او�جوز فسیكفیك إ�اهم، فبهذا نعرف أن الزمخشري لیس رأ�ه مجزومً 
 .االتصال �ما احتج �ه العیني

 طالب:...
 الكالم.المقصود أنه ال ُ�جَزم �قوله مع وجود مثل هذا 

عبید هللا بن جحش هل تنّصر؟ �قول:  :هذا مصنف فیما شاع ولم یثبت في السیرة النبو�ة، �قول
و�ان قد هاجر إلیها  ،اشتهر في �تب السیرة أن عبید هللا بن جحش قد تنّصر في أرض الحبشة
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فهل ثبتت ردته �سند صحیح؟ ثم جاء �كالم طو�ل عن  -رضي هللا عنها-مع زوجه أم حبیبة 
وروى ابن سعد في الطبقات، وشیخ ابن سعد في الخبر�ن هو الواقدي، وروى الخبر  ،بن إسحاقا

عن هشام بن  -صلى هللا علیه وسلم-الطبري في تار�خه، في ذ�ر الخبر عن أزواج رسول هللا 
وفیه عند ذ�ر أم حبیبة: تنّصر زوجها وحاولها أن تتا�عه فأبت وصبرت على  ،محمد مرسالً 
زوجها على النصرانیة، والخبر فضًال عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد بن  دینها، ومات

 السائب الكلبي وهو رافضي متروك، إلى آخره. 
ها واسم ،ومعه امرأته أم حبیبة بنت أبي سفیان ،اي في الدالئل مات �الحبشة نصرانی� وروى البیهق

اها عثمان بن عفان �أرض أنكحه إ� -صلى هللا علیه وسلم-رملة فخلف علیها رسول هللا 
والمتن هنا فیه غرا�ة، قال ابن �ثیر:  ،الحبشة، والخبر فیه علتان اإلرسال وضعف ابن لهیعة

ثم  ،ألن عثمان �ان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ؛وأما قول عروة أن عثمان زوجها منه فغر�ب
بن عبد البر في هاجر إلى المدینة وصحبته زوجته رقیة، وعبید هللا بن جحش لم یترجم له ا

 االستیعاب وال ابن األثیر في ُأسد الغا�ة، وال ابن حجر في اإلصا�ة، لماذا لم یترجموا له؟ 
مؤمًنا  -علیه الصالة والسالم-ألنه مات مرتًدا فلیس �صحابي؛ ألن حد الصحابي من رأى النبي 

ا مات على الردى أما إذ ،ومات على ذلك �عني على اإل�مان على اإل�مان ولو تخللته ردة ،�ه
یبقى لیس �صحابي، أما ابن عبد البر في االستیعاب في ترجمة عبد هللا: و�ان هو وأخوه أبو 
أحمد، عبد هللا بن جحش في ترجمة عبد هللا بن جحش من المهاجر�ن األولین ممن هاجر 

 ه امرأتها و�انت مننّصر �أرض الحبشة مات بها نصرانی� الهجرتین، وأخوهما عبید هللا بن جحش ت
 و�ذا ذ�ر ابن األثیر في ترجمة عبد هللا. وفي ترجمة أم حبیبة في اإلصا�ة قال ابن ،أم حبیبة

فأخرج ابن سعد من طر�ق إسماعیل  ،حجر: لما تنّصر زوجها عبید هللا وارتد عن اإلسالم فارقها
بل  ر عبید هللاإلى آخره، وفي ترجمتها في التهذیب في ترجمتها في التهذیب لم یذ�ر الحافظ تنصُّ 

صلى -قال: هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبید هللا بن جحش هناك ومات فتزوجها رسول هللا 
سنة سبع وقال الذهبي في السیر في ترجمة أم  :وهي هناك سنة ست وقیل -هللا علیه وسلم

ثم قال الذهبي: وهي  ،أخبرنا وذ�ر رؤ�اها، وردة زوجها :حبیبة: ابن سعد أخبرنا الواقدي قال
منكرة، ولم یبین وجه النكارة. ومما یرجح أن خبر ردته غیر صحیح أن الروا�ات الصحیحة في 

 من أم حبیبة لم تذ�ر شیًئا من ذلك، فقد روى اإلمام أحمد �سند -علیه الصالة والسالم-نكاحه 
و�ان  ،جحش صحیح من طر�ق الزهري عن عروة عن أم حبیبة أنها �انت تحت عبید هللا بن

تزوج أم حبیبة،  -صلى هللا علیه وسلم-أتى الحبشة و�ان أتى النجاشي فمات وأن رسول هللا 
ن وأنها �أرض الحبشة زوجها إ�اه النجاشي وأمهرها أر�عة آالف، الحدیث. �قول: مما سبق یتبین أ

 قصة ردة عبید هللا بن جحش لم تثبت لعدة أدلة منها إلى آخره.
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وانتشرت  ،القصة ونظائر هذه القصة إذا استفاضت على ألسنة أهل العلملكن یبقى أن هذه 
هل نستطیع أن نضعف ما جاء فیها �حسب ما وصلنا؟ وأننا  ،واشتهرت وتناقلوها �ما فیهم النقاد

 وأن صنیعها هذا یتضمن الجزم أنه لم یرد في هذه القصة إال ما وقفنا علیه.
  طالب:...

فون بهذه الطر�قة القصص المتواترة، بهذه الطر�قة إذا نظروا إلى مفر نعم داتها، ، اآلن أخذوا ُ�ضعِّ
وأنه لم �ضح �الجعد، إذا  ،وأنه شخصیة وهمیة ،ن خالد القسري ال وجود لهإمنهم من �قول: 

ومن ذلك صنیع الحافظ الذهبي في �عض الكتب، التي  ،نظرت إلى مفردات هذه القصص
لضعف  ؛تها واستفاض ذ�رها، مثل الرد على الجهمیة لإلمام أحمد أنكره من أنكرهاشتهرت نسب

نَّة وفي منهاج  ،وهو مشهور ومستفیض ،السند الذي یروى �ه هذا الكتاب  لشیخ اإلسالم ابنالسُّ
 إن الكتاب ال یثبت عن اإلمام أحمد :ثم �أتي من �قول ،تیمیة أكثر من مئة نقل عن هذا الكتاب

 السند إلى اإلمام أحمد الذي ُیروى �ه هذا الكتاب فیه من ال یثبت �خبره حجة. أال لماذا؟ ال
�كفینا في مثل هذا االستفاضة مع عدم وجود ما �خالف أصول من ُنسب إلیه الكتاب؟ �كفي، نعم 

كن حمل ، ولنا أن ننظر في الكتاب إن لم �لكتاب ما �خالف أصول مؤلف الكتابإذا وجدنا في ا
 .لف على وجه صحیحهذا المخا
 طالب:...

 غیرها؟ هما فی
 طالب:...

 ؟هنه ما فیأیدر�ك ماذا 
 طالب:...

ألنك أنت ما وقفت على، أنت ما وقفت. إذا �ان إذا جزمنا إذا قطع إمام حافظ  ؛غیرها هما فی
 مطلع صح.

 طالب:...
 قاد،ما فیهم النداولوه من غیر نكیر �إًذا ما لنا حق �عد نضعف �الم استفاض عند أهل العلم وت

 .أنت لك أن تتوقف أما أن تجزم فال
 طالب:...
واإلشكال أن مثل هذا الصنیع �خدم المبتدعة خدمة �بیرة، �عني ظهر في مجلدین  ،فیه �تب

ثم ظهر المجلد الثاني مئة  ،وقابل للمز�د وسلسلة أول ما ظهر مجلد مكث عشر سنوات ،مثالً 
، �عني �یف نثبت الصحبة، هل �عني امختلقً  اصحابی� ن و مئة وخمس :صحابي مختلق، ثم قالوا

هل تثبت الصحبة �االستفاضة االستفاضة طر�ق معتمد لإلثبات، أنت تعرف أن هذا الولد لفالن 
 من الناس �یف أثبت أنه ولده؟ �االستفاضة نعم.
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 طالب:...
ما دامت  هألن ما �منع؛ هالمانع أن تسوي مثله أنت؟ ألنك بهذه الطر�قة ما فی ماألنه ؛ نعم

الوسیلة واحدة �غض النظر عن النتائج إذا اختلفت أو اتحدت، �غض النظر عن األهداف، �عني 
و�وننا لم نطلع على ما یثبت مع  ،ما �خدم مذهبه ه�أتیك من �ستغل مثل هذه التصرفات فی

 هذا سببه استفاضة القصة عند أهل العلم وتداولهم إ�اها �ما فیهم أئمة نقاد لم نطلع ال شك أن
 .قصورنا أو تقصیرنا

 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


