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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ى آله ورسوله، نبینا محمد وعل ه، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبدنالعالمیهلل رب  الحمدُ 

 ا �عد:وأصحا�ه أجمعین، أمَّ 
رِس الماِضي عنَد الكالِم على:  دائن: مك"، ن ُمْلكِ "ا�عث إلى مدائ "ا�عث إلى مدائن ُمْلِكك"،في الدَّ

في  ئه ُخطِّ وأنَّ  ائن،مد : قرأ: معائش، مثل�الَهْمِز، وتطرَّقنا إلى قراءِة ناِفع من طر�ِق خاِرَجة، وأنَّهُ 
َم عَ  اِئر" تهجَّ قرُأ ، فنَ تِه هذهِ راءِ لى نافع في قهذه القراءة، وأشرنا إلى أنَّ ابن األثیر في "المثل السَّ

 العلوِم، وما ِدیب منَ األَ  قرأ ما قاله العلماُء في مناَقَشِتِه، قاَل وهَو یتكلَّم إلى ما �ْحَتاُجهُ كالَمه، نَ 
 �حتاُج اله نَّ إ :قال�ُ  وِن العلم، قال: "ومن العجب أنْ نُ وِع الَمْعِرفة، وفُ رُ �حتاُجُه العاِلم في جِمیِع فُ 

 لمتع لمأل: �حتاُج إلى معرفِة التَّصر�ف، �قو إنه ال  :إلى معرفِة التَّصر�ف، ومن العجب أن �قال
 عائش،م :معا�ش في قال ا،شأنً  خمهموأف ا،قدرً  السبعة القراء أكبر من وهو نعیم، أبي بن نافع أن

 من جملةِ  ومن، هأجلِ  من وعیبَ  ه،أجلِ  من وعیَب  علیه، فأوخذ ذلك؛ في األصل �علم ولم ؟�الهمز
 انافعً  نَّ إ ة،العر�یّ  ما یدرِ  لم انافعً  نَّ إ: "التصر�ف" في �تا�ه في فقال المازني، عثمان أبو :عا�ه

 في العلم ولوأ �قع ما او�ثیرً  المواضع، هذه مثلِ  في العلم ولوأ �قع ما او�ثیرً  العر�ّیة، ما یدرِ  لم
  !؟علیها لهم اّطالعَ  وال بها لهم معرفةَ  ال الذین هالالجُّ  فكیف المواضع، هذه مثل

 ال ،معا�ش :لفظةُ  وهذه ا،طعنً  وال اقدحً  یوجب فیما �غلطْ  لم ذلك في األمرِ  حقیقةَ  ملِ عَ  و�ذا
 من �إجماعٍ  همزها �جوز ال معا�ش :لفظةُ  وهذه�قول:  ة،العر�یَّ  ءعلما من �إجماعٍ  همزها �جوز
 هذه في الهمزة من بدلتُ  التي الیاء ماو�نَّ  همزة، من مبدلةً  لیست فیها الیاء ألنَّ ة؛ العر�یَّ  علماءِ 

المانع من  -�عني على مفاعل، على مفاعل–الصرف  من المانع الجمع ألفبین  تكونُ  ضعاالمو 
- نافع غلط الموضع هذا وفي ن،ائِ فَ سَ  نحو ا،عینً  تكون  وال واحد، حرفٌ  �عدها و�كون  الصرف، 

 ولم ائل،عَ فَ  على هو یلةعِ فَ  وجمع یلةعِ فَ  بوزن  معیشة أنَّ  اعتقد شك ال هألنَّ  ؛-علیه هللا رحمة
 عاش من الكلمة هذه أصل ألنَّ  وذلك ة،لَ عِ فْ مَ  وزن  على ةشَ یِ عْ مَ  معیشة في األصل أن إلى ینظر

 نحو الیاء في لتصحَّ  ؛لعِ فْ �َ  العین المعتل فعل مضارعُ  و�لزم ،لَ عَ فَ  وزن  على َش یَ عَ  أصلها تيال
 من یبني ثم یش،عِ �َ  فتصیر ،الفاء إلى العین: �ْعِیش، َ�عِیُش، ثم تنقل حر�ة حر�ة تنقل ثم ،یُش عِ �َ 
: فیقال الواو، �حذف ذلك �خفف ثم �ه، مسیور: �قال �ما �ه، وٌش یُ عْ مَ : فیقال مفعول یشعِ �َ 
 ."معیشة فتصیرُ  ،اللفظة هذه تؤنث ثم �ه، مسیر: �قال �ما �ه، یشعِ مَ 

َمة هذا الكتاب، أجاد وأفاد في الكالم على ال علوم، وأهمیتها، المقصود أنَّ ابن األثیر في مقدِّ
و ِمْن، شأُن غیِرِه مَن األد�اء أ ا هوَ �أدیب ِصْرف، �مَ  لیسِت من فراغ، �عني: و�المه هذا لم �أ

ُعوَن األدب، و�ُ  حمون أنفسهم في �لِّ شْيء، وهم ال �عَلمون قْ فضًال عن أد�اء عصرنا الذین یدَّ
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ِر�عة إالَّ ما �علمه مَ  مثلهم في التعلیم العام، وأمَّا دقائُق العلوم فهم ال   تدرَّج في العلمنْ من علِم الشَّ
 �عرفونها.

ا ذ�ر أنَّه أتقن حفَظ القرآن، لما ذ�ر أنه أتقن حفظ نفسه، لمَّ  نْ هذا ابن األثیر، ماذا �قول عَ 
: إن األخبار النبو�ة ال فإن قلَت  القرآن، قال: وأما األخبار النبو�ة فكالقرآِن العز�ز في حلِّ معانیها

وضا�ط، و�ل آ�ة تدخل في االستعمال �ما  �جري فیها األمر مجرى القرآن؛ إذ القرآن له حاصلٌ 
ها ا األخبار فلیست �ذلك؛ ألنَّ لوجدته في القرآن الكر�م، وأمَّ  عقالٌ  قال �عضهم: لو ضاع مني

نة، �عني إذا طولب �حفظ القرآن أمر  كثیرٌة ال تنحِصر". �عني: �یف ُ�طالب أدیب �حفظ السُّ
 ممكن، لكن �یف �قال لألدیب: احفظ السنة؟

ن منها ما یدخل في ولو انحصرت لكا ،ها �ثیرٌة ال تنحصر"وأما األخبار فلیست �ذلك؛ ألنَّ 
في  كن اإلحاطُة �ه والوقوف عنده، قلتُ مْ االستعمال، ومنها ما ال یدخل، وال بدَّ من بیاٍن �ُ 

هاب، فإنَّ الجواب عن هذا: إنك أوَّ  ه �تاٌب مختصر، ل ما تحفظه من األخبار هو �تاب الشِّ
 ا".كًما وآدا�ً ه یتضمن حِ وجمیع ما فیه �ستعمل؛ ألنَّ 

حیح وفیه معروف في "المواعظ واآلداب"، وهو أحادیث، لكنَُّه فیه الصَّ  "الشهاب" للقضاعي
نَّة  عیف، وفیه ما ال یثُبت، هذا رأ�ه، لكنه من منطلق أدب، و�نطلق من الكتاب والسُّ على –الضَّ

ك أول ما ر�عة، قال: فإنَّ لهم �علم الشَّ  ر�ن الذین ال اهتمامَ و�ختلف عن األد�اء المتأخِّ  -حدِّ فهمهِ 
مختصر وجمیع ما فیه �ستعمل؛  حفظه من األخبار هو "كتاب الشهاب" فإنه مختصر، �تابٌ ت

فإذا حفظته وتدرَّ�ت �استعماله �ما أر�تك ههنا حصل عندك قّوة على  ،اا وآدا�ً ه یتضمن حكمً ألنَّ 
التصرف والمعرفة �ما یدخل في االستعمال وما ال یدخل، وعند ذلك تتصفح �تاب "صحیح 

وغیرها من ، و "سنن النسائي"، و "سنن أبي داود" ،و "الترمذي" ،و "الموطأ" ،و "مسلم" ،البخاري"
 ابها، والذي تأخذه إن أمكنك حفظهأهل مكة أخبر �شعتحتاج إلیه، و  كتب الحدیث، وتأخذ ما

 ما ال تحفظ فلست منه على ثقة. والدرس علیه فهو المراد؛ ألنَّ 
ك لست منه على ثقة، شيء ال تحفظه فال تتكلم فیه؛ "ألنَّ �عني: ال تتكلم إال �شيء تحفظه، أما 

و�ن �ان لك محفوظات �ثیرة �القرآن الكر�م ودواو�ن �ثیرة من الشعر، وما ورد من "األمثال 
عة لألخبار، واإلكثار من استعمالها في الَ طَ ة المُ مِ �مداوَ  ، فعلیكَ ا أشرنا إلیهِ السائرة" وغیر ذلك ممَّ 

َته". فتكون إذا احتجت منها إلى شيءٍ  ،لى خاطركع ى ترقمحتَّ  ،كالمك  وجدَّ
ْكر �استمرار، أمَّا من �حفظ و�ترك على  ءُ يْ ردید، �صیر الشَّ نعم، مع �ثرة التَّ  اللسان، وعلى الذِّ

إلى نّصٍ من النُّصوص فال ُتسِعُفه  �حتاجُ  هذا �حتاج إلى تذ�یر، �حتاج إلى استذ�ار، وقدْ 
 إذا فتكون  اسب، ثم �عد ذلك ینتبه إلیه إذا فاتت المناسبة، "نَ في َمْوِضِعه المُ الحاِفَظة في، �إیراِدِه 

َته شيء إلى منها احتجت ته علیك واعمل ، فتأمل ما أوردَّ ، وسهل علیك أن تأتي �ه ارتجاالً وجدَّ
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�ه، و�نُت جرَّدُت من األخباِر النبو�َِّة �تاً�ا �شتمُل على ثالثِة آالِف خبر، �لها تدخل في 
�لِّ ِر سنین، فكنت أنهي مطالعته في االستعمال، وما زلُت أواظب مطالعته مدًة تز�ُد على عشْ 

سبوع. "في �ل أسبوع حتى دار ي فیه ثالثة آالف حدیث، �ل أذ". یراجع هذا الكتاب الأسبوع
ذ عنَّ على خمسمائة مرة، وصار محفوظً  على ناظري وخاطري ما یز�دُ  ي منه شيء، وهذا ا ال �شُّ

 هناك". ذي أوردته ههنا في حلِّ معاني األخبار، وهو منال
ین. ب منهم:األثیر أو أبناء األثیر الثالثة، هذا األدی لوهذه عنا�ة أدیب، �عني   ضیاء الدِّ

ث، وله "جامُع األصول"، و"النها�ة في غر�ب  ومنهم: مجُد الدین أبو السعادات، وهو محدِّ
 الحدیث".

 ل"، وهم إخوة الثالثة.ومنهم: المؤرخ  صاحب "الكام
 فإذا �انت هذه عنا�ة األدیب �النصوص.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
ث، وهذا ُ�ْعِطي دَ نعم، فمَ  ِب العلِم، و�ثیُر فیهم الحمیَّة، والغیَرة، والهمَّة، فْ ا شأُن المحدِّ عة لطالَّ

د هذِه الثالثة اآلاللحفِظ النُّصوص، �عني أكَثر من خمسمائة مرَّة یُ   نَ ف التي انتقاها مِ ردِّ
 ؟ماذاتي من أد�اِء العصر الذي ال عالقَة لُه �العلِم و�صنِّف، األحادیث المستْعَمَلة، و�أْ 

"إصالح"، نعم �قول: "إصالح أشنع خطأ في التار�خ اإلْسالمي، في تار�خ التشر�ع اإلسالمي: 
افعي"، "األم لیسلی )األم( اِفعي"،  س لإلمام الشَّ افعي؟ ألنَُّه یرى  ذا لیسلمالإلمام الشَّ لإلمام الشَّ

اِفعي: في األمِّ خبرً  افعي، ما ُ�مِكن أن �قوَل الشَّ افعي، أو قال: قال الشَّ ا عن ر�یع قال: حدثنا الشَّ
�یع.  مین، إًذا "الموطَّأ" و أخبرنا الر�یع أبًدا، أو قال الرَّ هذا جهٌل منُه �طراِئِق التَّْصنیف عنَد المتقدِّ

ثنا مالك، "المسند" لیس لإلمام أحمد؛ قال عبد هللا: حدثني قال �حیى بن �حیى: حدَّ   لمالك؛لیَس 
هو من و ، -على حدِّ زعِم هذا-أبي، وهكذا جمیُع المؤلَّفاِت في تلَك الُحْقَبة لیست ألْصحابها 

 فضىحظات في سلو�ه وفي تدیِّنه، وقد أَ الكتَّاب الِكَبار في العصر الحدیث، و�ن �ان علیِه مال
َم.  إلى ما قدَّ

نعم، ُوِجد من اُألَد�اء المقصود: أن هذه حال األد�اِء في َعْصِرنا، وحال األد�اء في ذلَك العصِر، 
مین َمن هوَ  هذا الرَُّجل، وجْدناه  ، لِكْن إذا نظرْنا ِإَلى َصِنیعِ على خالِف األدِب، حتَّى في المتقدِّ

تكلَّم أد�اء هذا العْصر الذین لیَسْت لهم عنا�ة �العْلِم ن فراغ، لكْن إذا یتكلَّم في القراَءِة َال مِ 
ْرِعي أتو  ُروا النُّصوص على َحَسِب َفْهِمِهم في الحَ  االشَّ تداوَلة بیَنُهم، ة الُعْرفیَّة المُ یقَ قِ �الَعَجاِئب، وفسَّ
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ْرعي من هذه اللفظة، أْو من هذه الجُ  رعیة، والُمراد الشَّ ملة، أو الُمراد وهم ال �ْعِرفون الحقیقة الشَّ
 من هذا الَخَبر.

 -�عُض العلماء–هم َئَته لنافع القاري في همزه: معاِئش، و�عُض خطِ إذا فِهْمَنا �الم ابن األثیر، وتَ 
 .لعلماء ال �جوز، و�ذلك َلْمُزُهمإذا َسِمَع َمْن �قول: مشاِئخ، قال: همُز ا

مشائخ مثل معائش،  :ه ال �جوز أن ُتقاللماء والمشا�خ وال لمُزُهم، �معنى أنَّ ال �جوُز همُز العُ 
 فهَي �الیاء.

ُرون عنَد آ�ِة األْعراِف �أبي حیَّان   ن مناقر�ب ن،ا، هم متعاصر �ان القرطبي قْبَله و�نْ  مثًال،المفسِّ
  .�عض

  طاِلب:....
 .مسالم، والقرطبي قبل شیخ اإلسالالقرطبي أقدم، القرطبي أقدم؛ ألنَّ أ�ا حیَّان معاِصر لشیخ اإل

  طالب:....
ا�ع، الثَّاِمن، ستِّ   َمَعاِ�َش  ِفیَها َلُكمْ  {َوَجَعْلَنا"�قول القرطبي:  انظر ماذاین، واحد وستین، �عني السَّ

ش، �الهْمز، و�ذا روى خارجة بن ُمصَعب ]، وقرأ األعَرُج: معائِ ١٠[األْعَراف: َتْشُكُروَن} َما َقِلیال
اس: والهمُز لحعن ناِفع، قال النَّ  یت ألف دیشة، أصلها: مْعِیَشة، فز عِ ٌن ال �جوز؛ ألنَّ الواحدة: مَ حَّ

الوصل وهي ساكنة والیاء ساكنة فال بد من تحر�ك؛ إذ ال سبیَل إلى الحذف، واأللُف ال ُتحرَّك، 
َكِت الیاُء �ما �ان �جب لفحُ  ا في الواحد، ونظیره من الواو: منارة ومناور، ومقام ومقاِوم، هرِّ

 .اذَّة: مصائبة: مصائب، ولغٌة ششاذَّ  مصاِوب، هذا الجید، ولغةٌ و و�ذلك: مصیبة 
اِحَدة  الو ألنَّ  ؛ب، ولغٌة شاذَّة: مصائب، قال األخفش: إنَّما جاز مصاِئب�قول: الجیِّد مصاوِ  

ادة، دة و�سعلیه أن �قول: مقائم، ولكنَّ القول أنَُّه مثل وساهذا خطٌأ یلزمه  معتلة. قال الزجاج:
لیاء ا �انت از إذو�نَّما یهم ،ةجُز الهمز في معا�ش؛ ألنَّ المعِیَشَة مفِعَلة، فالیاء أصلیَّ وقیل: لم �

 بهه".مثل: مدینة ومدائن، وصحیفة وصحائف، و�ر�مة و�رائم، ووظیفة ووظائف، وشِ  زاِئدةٌ 
معا�ش "ئش، عامن المطبوع �الهمزة: ة: "والمعاِ�ش جمُع معیشة" مع ألُه عناَ�ة �العَر�یَّ و أبو حیَّان 
قال و و�حتمل أن �كون وزنها مفِعَلة، ومفعلة: �كسر العین وضمها، قالهما سیبو�ه،  ة،جمع معیش

لمعا�ش اقیل: و الفرَّاء: معیشة، �فْتِح عیِن الكلمة، والمعیشة: ما �عاش �ه من المطاِعِم والمشاِرب، 
؛ زاِئَدة صٌل الأالیاء في الُمَرد هي منافع، وقرأ الُجْمهور المعا�ش �الیاء وهو القیاس؛ ألنَّ وجوه ال
 .و�نََّما ال زائدة فُتهَمز، و�نما ُتهمز الزائدة نحو: صحائف في صحیفة فتهمز،
وقال األعرج، وز�د بن علي، واألعمش، وخارجة عن نافع، وابن عامر في روا�ة: معاِئش  

ُله، وشذَّ هذا الهمز �ما و ت، فوجَب َقبُ وهم ِثقا ،لكنهم َرَوْوُه، لكنَّهم َرَوْوهُ  ،�الهمز، ولیَس �القیاس
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مْصِوَ�ة، �ان شذَّ في منایر جمع: منارة، وأصلها: مْنِوَرة، وفي مصاِئب: جمع مصیبة، وأصلها: 
 �ما قالوا في جمعه إلى آخره". ،على األصل وقد قالوا: مصاوبالقیاس في منار ومصائب 

بیه التش وْجًها إال اخطأ، وال أعلُم له قال الزجاج: "جمیُع نحاة البصرة تزُعُم أنَّ همزها 
�صحیفة وصحائف، وال ینبغي التعو�ل على هذه القراَءة، وقال المازني: أصل هذه، أخذ هذه 

"ولسنا  العر�یة و�الم العرِب التصحیف في نحِو هذا، انتهى"، �كن یدري ما القراءة عن نافع، ولم
ة، نها فعیلَن أیتوهَُّمو  ،ههبْ ما همزِت العرُب هذا وشِ متعبدین �أقوال نحاة البصرة، وقال الفراء: ر�َّ 

ه، ذا وِشبهون هما یهِمز هم ر�َّ اء عن العرب أنَّ فیشبهون مفَعَلة �َفِعیلة، انتهى. فهذا نقٌل من الفرَّ 
 ؟ قات، أو: الُقرَّاء"، القراءة..وجاء �ه نقُل القراءة، نقُل القراءِة الثِّ 
 ، نعم: الَقَرأة الثِّقات: ابن عامر، وهو: عر�ٌي ُصَراح، وقدْ َقرَأة القرأها ابن �ثیر، الطبري �قول: 

 ليمن �بار قرَّاء التَّا�عین، وز�ُد بن ع أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهوِر اللحن، واألعرُج وهوَ 
بط �المكان الذي قلَّ أن یدانیه في ذلَك أحد، واألعمش: وهو من الضَّ  والعلمِ  وهو من الفصاحةِ 

الحفظ والثِّقة �مكان، ونافع: وهو قد قرأ على سبعین من التا�عین، وهو من الفصاحة تقان و واإل
ما نقلوه إلینا، وال مباالة �مخالفِة نحاة البصرِة  قة �المحلِّ الذي ال ُ�ْجَهل، فوَجَب قبولُ بط والثِّ والضَّ 

یح؛ ألنها ُنِقَلت عن ا قول المازني: أصُل َأْخِذ هذه القراءة من نافع لیس �صحفي مثِل هذا، وأمَّ 
 ، نافًعا لم �كن یدري ما العر�یَّة، واألعمش، وأمَّا قوله: إنَّ ن عامر، وعن األعرج، وز�د بن علياب

ل بها إلى  ناعة التي یتوصَّ فشهادٌة على النَّْفي، ولو فرضنا أنَّه ال یدري ما العر�یة وهي هذه الصِّ
�العر�یَّة ناقٌل للقراءة عن العرِب  هو فصیٌح متكلمٌ  التكلِّم بلسان العرب، فهو ال یلزمه ذلك؛ إذْ 

�القرَّاء، وال �جوُز لهم  نَّ الُفصحاء، و�ثیٌر من هؤالء النُّحاة، و�ثیٌر من هؤالِء النُّحاة �سیئون الظَّ 
 إلى آخره". ...و�عرابُ  ذلك،

وح المعاني"، وسي في "ر وفیه ز�ادة على ما ذ�ره القرطبي في �الم األلُ ، حیَّان هذا �الم أِبي
 عند اآل�ةنعم، ا، الصفحات مرصوصة، مفاصل أبدً  هفی ألنَّه ما ؛�الٍم جید هالموقف، فیراجعنا 

آ�ة عشرة من األعراف، معا�ش، قال: "والجمهور على التصر�ح �الیاء، وروي عن نافع: معائش 
إال الیاء الزائدة �صحیفة ألنَّه ال یهمز عندهم  ؛ومنهم سیبو�ه في ذلك ،�الَهْمز، وغلَّطه النَّحو�ون 

هي عین الكلمة؛ ألنَّها من الَعْیش، و�الغ أبو  ،وأمَّا معاِ�ش فیاء وصفیة عین الكلمة ،وصحاِئف
 شاذة �انت و�ن القراءة هذه �أنَّ  ذلك وتعقب ،عثمان المازني فقال: إنَّ نافًعا لم �كن یدري �العر�یة

 صورته، على لكونه ؛�الزائد األصلي تشبه قد والعرب ،الثقات الفصحاء من مأخوذة متواترة غیر
"، هذا مهم غلط إنها: سیبو�ه وقول. أ�ضاً  ومنائر مصائب وفي ،كرذُ  فیما عنهم هذا معسُ  وقد
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ا،  ما و�ثیراً  والقیاس، الجادة عن خارجة هاأنَّ  �ه یراد أن �مكنغلط  هاإنَّ : سیبو�ه وقول" جد�
   ."المعنى بهذا �تا�ه في الغلط �ستعمل

 �ستعمل ما و�ثیراً  والقیاس، ةالجادَّ  عن خارجةٌ  هاأنَّ  �ه یراد أن غلط �مكن إنها: سیبو�ه وقول"
 ."المعنى بهذا �تا�ه في الغلط

 هي لیست على الجادة، لكن لها أصل.
وضعنا طالب  ماي د ثالثة آالف حدیث �ل جمعة، �عني قرأها أكثر من خمس، �عنأدیب یردِّ 

 ل!؟ ما نخجل، ما نخجالعلم
 اذ�سأل طالب من طالِب العلم، �قول: حفظُت القرآن، وال عندي وقت أقرأ إال في رمضان، ه

 �ستحق أن �سمى طالب علم؟ هللا المستعان.
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله 

 وأصحا�ه أجمعین، قال:
 اتلوا من فیهم من الیهود" "فیقتلو قْ فیَ  ،ُمْلِككَ  "وا�عث في مدائنِ : هنا "وا�عث في مدائن ُمْلِكَك"،

 : فلیقتلوا: �الالم" عساكر نبیتي أبوي ذر، والوقت، واألصیلي وافي روا من فیهم من الیهود"،
 "َفیقتلون "، مجزوم �حذِف النُّون، لكن: م �حذف النون و هذا ما فیه إشكال، مجز  "فلیقتلوا"�الالم 

 ن؟ بنو 
 تب إلى مدائن ملكك فیقتلوا".اكو "

 طالب:......
 ."واكتب إلى مدائن ملكك فیقتلوا من فیهم"

 واضح.فأما: فلیقتلوا 
 طالب:....
بهذه الصیغة، �مكن أن تنَصب �أن المضمرة �عد الفاء، �عد فاء السببیة الواقعة في  ءال، ما تجي
 ؟لبجواب الطَّ 
 طالب:....

الم -ع �عطف على أمر بدون الالمة على اكتب، لكن مضار والمعنى ما �ساعد، لذا تكون معطوف
 .األمر

 طاِلب:.....
 نعم.

 طالب:....
 اب؟ رَ في اإلعْ  ًئاالعیني قال شی
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 طالب:....
 ماذا؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟ًئاالتوضیح"، ما راجعته، لكن العیني في قسم اإلعراب ذ�ر شی "شواذّ 

 طالب:....
 .، العیني، ال الیذ�ر هذاال، ال، ما 

ما �مكن أن �فوت مثل هذا، نعم تراجع إن  الإلعراب، الذي �خصص قسمً  امً سْ ألنه �خصص قِ 
 شاء هللا.

عساكر: فلیقتلوا،  ابن، وفي روا�ة أبوي ذر والوقت واألصیلي و "فیقتلون ما فیهم من الیهود
وهو أكبر وَلِد �عقوب  ،اإلى یهوذا، نسبوا إلى یهوذ نسبوا�الالم، والیهود �ما في "تفسیر القرطبي" 

فقلبت العرُب الذال داًال؛ ألنَّ األعجميَّ إذ ُعرِّ�ت ُغیَرت عن لفِظها، وقیل: ُسموا  ،-علیه السالم–
 بذلك؛ لتو�تهم عن عبادتهم العجل، هاد: تاب، والهائد: التائب، قال الشاعر:

 إني امرٌؤ من حبِه هائدُ   ..............
 أي: تائُب.

یهودون هْوًدا وهیادًة: إذا  ]، أي: ُتْبَنا، وهاَد القومُ ١٥٦[األعراف: ِإَلْیَك} ُهْدَنا {ِإنَّا: وفي التنز�ل
 تابوا".

 داًال. رِّب أبِدَلت الذالُ �ة، أو نسبًة إلى یهوذا بن �عقوب، فلمَّا عُ وْ �عني: إمَّا من الَهْود وهو: التَ 
قال منه هاد القوم ومعنى هادوا تابوا، �ُ  : فهم الیهود،افي "تفسیر الطبري"، "وأما الذین هادو 

، هاد یهوُد َهوًدا وهادًة، ، في �الم القرطبي، وهیادًة، وفي "الطبري"، وهادةً ا وهادةً ن هودً و یهود
واب: الصَّ  في �تِب اللغة، فلعلَّ  -هاَدةً –ه لم �جد هذا المصدر نَّ إق محمود شاكر: �قول المحقِّ 

یت الیهود یهود؛ منهیادًة �ما قال القرطبي، وقیل: إ  ِإَلْیَك} ُهْدَنا {ِإنَّاقولهم:  أجلِ  نما ُسمِّ
 {ِإنَّاما سمیت الیهود من أجل أنهم قالوا: ]، ثم ذ�ر �سنده عن ابن جر�ج، قال: إنَّ ١٥٦[األعراف:

 .]"١٥٦[األعراف: ِإَلْیَك} ُهْدَنا
 ا.لنسبتهم إلى یهوذ ؛إلى أنَُّهم ُسمُّوا بذلك -الطبري –كنه ما أشار ل

ه في الكتاب قال: وا�عث، واكتب إلى ابن الملقن: "وا�عث إلى أهِل مداِئِن ملكك"؛ ألنَّ  وفي شرحِ 
 إلى أهِلَها؟ أم ، إلى مدائن، الكتا�ة إلى المدائن كمدائن ملك
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 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
قط، أو ُتْطَلق خاطب العاقل، لكن القرَ�ة والمدینة هل تطلق على العمران فالذي �ُ  هذا األصل أنَّ 

 ران وساكنه مًعا؟مْ على العِ 
ن في نضمر �ما زعم من زعم أحتاج إلى أن ْ  مدن �المكان: أقام �ه، فال نَ نعم، هذا األصل، ألنَّ 

وا�عث واسأل أهل القر�ة، وهنا: " يمجاز الحذف، �عن هه فی]، أنَّ ٨٢[یوسف: اْلَقْرَ�َة} {َواْسَألِ قوله: 
 انتهى �المه. لوا من بین أظهرهم من الیهود".فلیقت ،إلى أهل مداِئن ملكك

وال یلتفت إلیهم، وال  ،الیهود أحقر من أن یهتم �شأنهم، أحقر من أن یهتم �شأنهم وذلكم ألنَّ 
 الحبل الممدود بینهم الة والمسكنة، ولو ضرب علیهم الذلَّ  -جل وعال–�حمل لهم هم؛ ألنَّ هللا 

ا یبین حبل؟ نعم، ممَّ  هما فیأم حبل  هس �ما هو ظاهر فیاو�ین النَّاِس، الحبل المدود من النَّ 
ذلك  ا قامت لهم قائمة؛ وسببُ لمَ  -علیه الصالة والسالم–األنام  ة سیدِّ إعجاز القرآن وصدق نبوَّ 

لَّةُ  َعَلْیِهمُ  {َوُضِرَ�ْت  -جل وعال–كما قال   َ�اُنواْ  َأنَُّهمْ �ِ  َذِلكَ  للااَِّ  مِّنَ  ِ�َغَضٍب  َوَ�آُؤْواْ  َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّ
َ�اُنواْ  َعَصواْ  ِ�َما َذِلكَ  اْلَحقِّ  ِ�َغْیرِ  النَِّبیِّینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  للااَِّ  ِ�آَ�اِت  َ�ْكُفُرونَ   ].٦١: البقرة[ }َ�ْعَتُدونَ  وَّ

لَّةُ  َعَلْیِهمُ  ُضِرَ�ْت {اآلن: النها�ة   واْ َكانُ {هم ضرب الذلة والمسكنة؟ أنَّ  ، سببُ  }َواْلَمْسَكَنةُ  الذِّ
} ِ�َغْیرِ  النَِّبیِّینَ  َوَ�ْقُتُلونَ  للااَِّ  ِ�آَ�اِت  َ�ْكُفُرونَ  َ�اُنواْ  َعَصواْ  ِ�َما َذِلكَ {ذلك:  ، سببُ اْلَحقِّ ، َ�ْعَتُدوَن} وَّ

متورِّط �كباِئر،  نفسه في یوٍم من األ�َّام ال محالةَ  ج، فالذي ال یبالي �الصغائر �جدُ المسألة تدرُّ 
 عقو�ة.

ُ�خَشى علیه ِمْن أن  -وعال جلَّ –كباِئر من غیِر خجل وال وَجل وال خْوف من هللا و�ذا زاول ال
 .-نسأل هللا العافیة–ج من دینه �خرُ 

 طاِلب:.....
 مدیني.و 

 طاِلب:...
األصل فیها: إلى  هيَ  ، والمدیني-علیه الصالة والسالم–ة النبي دني نسبة إلى مدینَ نعم، المَ 

َالمعلیه الصالة وا–مدینة النبي  : المدائن، مدائني، والمدیني، اسُمهاوالنِّْسبة إلى المداِئن بلد  -لسَّ
 ؟نعم ذ�رها الكرماني وغیره، عندك

 طاِلب:....
بلد، بنسبة  رماني وغیره، �میِّزون في النِّْسَبة، هو من أجل تمییز �لّ موجودة، موجودة عند الكِ  ،ال

 ؟خصصوا، و�الَّ مدائن..
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 طالب:....
فر�ق اصطالح، اصطالح؛ المدائن والمدیني والمدني، هم التَّ  :فر�ق بینذا، التَّ ه نر�دال ما 

سبة نسب إلیه، والنِّ إلى المفرد ثم یُ  ردَّ لیختص �ل بلد بنسبة و�الَّ المداِئِني، األْصل في الَجْمع أْن یُ 
إخوان،  جودة �اة عند أهل العلم، فتعود النسبة إلى األلفاظ الثالثة واحدة، لكن  مو إلى الجمع شاذَّ 

 ؟في الشروح معكمموجود 
 ابن الملقن، معك؟طیب "التوضیح"، 

 بن الملقن.الراح، "التوضیح" موجود هو ذ�ر أكثر من شارح من الشُّ 
 طالب:....

 هي ثالث نسب: مدیني، ومدني، ومدائني.
 طالب:....

 .نعم
 طالب:....
 ؟أم الالملقن معكم ، "توضیح" ابن ا، جزاك هللا خیرً شيء�ت ئنعم، ما ج
 طالب:....

ة فیِه �كون هو منَتَقدً على األصل، لكن الخروج عن االصطالح والذي  بناءً   .اال مشاحَّ
ان �خبره عن خبر رسول هللا فبینما هو على أ" صلى –مرهم أتي هرقل برجل أرسل �ه ملك ٍغسَّ

راح، وابن حجر هذه المشورة، أي: فبینما هم على أمرهم، أي: في " "-هللا علیه وسلم �ما قال الشُّ
أتي برجل، لم یذ�ر من أحضره، لم یذ�ر من أحضره، وملك غسان  :وغیره، قال ابن حجر: "قوله

ه ابن السكن روى أنَّ  وأشرنا إلى أنَّ  ،-یرحمك هللا-منا ذ�ره وأشرنا، رى، الذي قدَّ ْص هو: صاحب �ُ 
�الم فیه ون هو المذ�ور". ُأرِسل من، أو: أرسل من عنده عدي بن حاتم، فیحتمل أن �ك

 .اضطراب في �الم ابن حجر
 طالب:....

 .نعم
 طالب:...

 المدینة النبو�ة: َمَدني. إلى
 طالب:.....

 و�لى مدینة المنصور: مدیني.
 طالب:...
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 نعم.
 طالب:.....

 و�لى مدائن �سرى: مدائني.
 طالب:....

وهو مما جاء جوا�ه بین فیه �غیر:  مجهوُل الماضي من اإلتیان،وفي شرح الكرماني، قوله: "ُأتَي 
إذا، وقال األصمعي: ال ال الجواب جاء �غیر إذ و  هم �ذا، إذ ُأتي، لكنَّ  : و�ینماإذ، و�ذا، بین

فیه  ُأِتي، إِذ الظَّاهر أنَّ العاملَ �ستفصح إال طرحهما، فبینا نحن نرقبه أتانا، والعامل فبیَن هَو: 
العیني: وقوله: فبینما هم، أصله بین أشبعت الفتحة فصار هو الجواب، هذا �الم الكرماني، وقال 
، وقوله: أتي هوقوله: هم، مبتدأ، وعلى أمرهم: خبر  ،بین، ثم ز�دت علیها: ما، والمعنى واحد

قدیر: بین أوقاِت أمرهم إْذ ُأِتَي، وفي هرقل: جوا�ه، وقد �أتي �إذ و�ذا، واألفصُح تر�هما، والتَّ 
لح موضعه بین، االبتداء، واألصمعي �خفض �عَد بین، إذا َص  حروفِ  "القاموس": بین و�ینما من

 كقوله: 
 یوًما أتیَح له جريٌء سلفع  بیَن تعنُِّفَه الكماة، وروغه

 وغیره یرفع ما �عدها على االبتداء والخبر".
ام، وهو �فتح  "أرسل �ه ملك غسان"، �قول الكرماني: "هو من جملة ملوك الیمن، سكنوا الشَّ

، وغسان: ي: "والملك: هو الحارث بن أبي شملنزلوا عنده". وقال القسطالن ماءٌ  ،المعجمة الغین
، ولم �سمى الرجل وال من أرَسَل د فنسبوا إلیه، أو ماٌء �المشللاسم ماٍء نزل علیه قوم من األز 

 �ه".
في  ر ذلك ابن إسحاق�قول ابن حجر: "فسَّ " -صلى هللا علیه وسلم–"�خبر عن خبر رسول هللا 

، -صلى هللا علیه وسلم–خبر رسول هللا  ین أظهرنا رجٌل یزعُم أنَُّه نبي؛من ب روایته، فقال: خرجَ 
–فسر ذلك، أو فسر ذلك ابن إسحاق في روایته، فقال: خرج من بین أظهرنا" هذا خبر النبي 

حم". فكان بینهم مال ،"رجل یزعم أنه نبي، فقد اتبعه ناس وخالفه ناس -علیه الصالة والسالم
ن ما أجمل في فبیَّ  ،هم وهم على ذلك، فتر�تهم وهم على ذلك"�عني: حروب، "في مواطن فتر�تُ 

وفي  -صلى هللا علیه وسلم–ه یوهم أنَّ ذلك �ان في أوائل ما ظهر النبي حدیث الباب؛ ألنَّ 
 .ه، أعطه ثوَ�ه"ه قال: جرِّدوه، فإذا هو مختتن، فقال: هذا �هللا الذي رأیتُ روایته أنَّ 

هرقل لجماعته: اذهبوا �ِه فانظروا  "فلما استخبره هرقل، وأخبره بذلك، قال هرقل لجماعته، قالَ 
الثانیة،  ولى، و�سرِ ام، وفتح المثنَّاة الفوقیَّة األ" بهمزة االستفههو أم ال، أمختتن هو أم ال أمختتنٌ 

ني، وقال الكرماني: "أي: مختونٌ  �انوا  قبل البعثةِ  لعربَ ا ، وهذا صر�ح في أنَّ قاله القسطالَّ
 �ختتنون، وهذا صر�ٌح في أنَّ العرَب قبل البعثة �انوا �ختتنون".



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۹۲E= ١٢ 

 طالب:.....
 " یذهبوا �ه".
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

 .الأم �ختتن  انظرواته، ر "بهذا الرجل" اكشفوا عن عو 
 ...طالب:.

"أنه أي: حدثوا هرقل  "فنظروا إلیه، وعند ابن اسحاق: فجردوه، فإذا هو مختتن، "فحدثوه"
، وسأله عن العرب فقال: هم �ختتنون"، وفي روا�ة األصیلي: "هم مختتنون"، �المیم، مختتن

 �عني  واألول أفیُد وأشمل، "هم �ختتنون" �عني في الماضي والمستقبل والحال، لكن هم مختتنون،
 في الماضي فقط، فاألول: أفید وأشمل �ما قال ابن حجر، ومثله العیني.

في ثالث روا�ات،  "فقال هرقل: هذا ملُك هذه األمَِّة َقْد ظهر"، "هذا ملُك هذه األمَِّة َقْد ظهر"،
وا�ات، الذي معه النُّسخ الت ورواه القا�سيُّ �الفتِح ثمَّ  "هذا ملُك هذه األمَِّة َقْد ظهر"،ي تشیر إلى الرِّ

وحده: �مِلك،  الكشمیهنيأبو ذر عن  بطین في الفرع لألصیلي، ورواه : مِلك، و�ال الضَّ رِ �الكسْ 
الث �طول"، ونسمع ما قاله أهل : �المضارع، والكالم على هذه الروا�ات الثَّ �المضارع، �ملكُ 

 :العلم
�الضم ثم السكون: ُمْلك، وللقا�سي �الفتح ثم الكسر، وألبي ذر  قال ابن حجر: "كذا ألكثر الرواةِ  

لصحیح": وقال النووي في الشرح القطعة من "أوائل ا: �ملك، فعل مضارع". هوحد الكشمیهنيعن 
عن أهل التحقیق، هكذا ضبطناه  هكذا ضبطناه "قوله: قال هرقل: هذا �ملك هذه األمة قد ظهر.

نَّه فعل مضارع، الدنا: �مِلك، بیاٍء مفتوحة على أَ عن أهل التحقیق، و�ذا هو في أكثر أصوِل ب
ه تصحیًفا، ثم قال: وأظنه تصحیًفا، واة، ثم قال: وأظنُّ الرُّ  و�ذا حكاه صاحب "المطالع" عن �عضِ 

ِلك، فأمَّا هاتان وروي: ُمْلك: �ضم المیم و�سكان الالم، ورواه أكثُرُهم �فتِح المیم و�سِر الالم: مَ 
وایتان  ك، وأما هاتان الروایتان فظاهرتان، وأما األول: �ملك، التي لِ ك ومَ لْ مُ  -�قول النووي –الرِّ

لك مْ ، ومعناها: هذا المذ�ور �َ ا"المطالع" تصحیًفا فصحیحٌة أ�ًضا، فصحیحة أ�ًض  ها صاحبظنَّ 
 ة هنا: أهل العصر".وهو قد ظهر، والمراد �األمَّ  ،األمَّةَ 

ك هذه األمَّة قد ظَهر، أو َمِلك، قد ظهر، هو �فتح لْ هذا مُ  :ن في "التوضیح" �قول: "قولهابن الملقِّ 
وعزي إلى القاضي أنها روا�ة  -مِلك ومْلك-م المیم و�سكان الالم ، و�روى �ضالمیمي و�سِر الالم

ومعناها ظاهر، وفیه ، -مِلك–ب "المطالع" إلى األكثر: األولى األكَثر، لكن الذي عزاه صاح
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�اء مفتوحة على أنه فعل مضارع، قال القاضي عیاض: وَأراها أو  دةروا�ة ثالثة: هذا �مِلك، بز�ا
ضمة المیم اتصلت بها" اتصلت بها: �عني �المیم،  -ُملك-مة المیم: ض -�عني: أظنها–ُأراها 

نظیر ما  ي"فتصحفت فصارت: �ملك، ولما حكاها صاحب "المطالع" قال: أظنه تصحیًفا". �عن
قال السهیلي في: أفلح وأبیه إن صدق، أفلح وأبیه إن صدق، قال: وجدتُّ في نسخٍة عتیقٍة من 

البخاري، أفلح إن صدق، "�قول: إن �انت م لیس في ق"، والقسَ صد �هللا إنْ  صحیح مسلم: أفلحَ 
وأبیه تصحیف عن �هللا، قُصَرت الالمان"،  ،َفكأنَّها تْصِحیفهذه النسخة صحیحة وهي عتیقة 

ورة بینها و�ین  وجدفي �ِهللا ما  مالإذا قُصَرت ال  .)وأبیه(فرق في الصُّ
فتصحفت"، صارت �ملك، ولما حكاها صاحب ُمْلك  -أي: �المیم-"وهنا ضمة المیم اتصلت بها 

 "المطالع" قال: أظنه تصحیًفا". 
ر ا، وهو أشهر من أن ُ�عرَّف �ه، وهو ابن قرقول، و�تا�ه مختَص وصاحب "المطالع" مرَّ بنا مرارً 

 من "المشارق"  للقاضي عیاض.
 طالب:.....

 نعم.
 طالب:....

 ذ �التلقي.ل على هذا أنَّ األحادیث، واأللفاظ تؤخَ �شكِ  �قول:
ار إلیه وقع شَ ذ �التلقي ما هي �الرسم �الكتا�ة، لكن التصحیف وقع �عد الكتا�ة، التصحیف المُ تؤخَ 

 .�عد الكتا�ة
 طالب: النووي...

 ثبتت في الصحیح، الروا�ات هذه، الخالف في هذه الروا�ات من رواة الصحیح. امَ نعم، اآلن �عد
مة لیست عرف أن الكتا�ة في العصور المتقدِّ الصحیح، وتَ نعم، �عني �عد الكتا�ة، �عدما دونت في 

أ�ًضا، �عني ما هو مثل الورق  كتب علیهمن الدقة �حیث تكون تتمیز الحروف واألقالم وما �ُ 
 ي عندنا واألقالم الدقیقة التي عندنا، ال.الذ

وفي "فتح  هه السهیلي أنه عراك بین الحافظ ابن حجر والعیني، قال: "جَّ و وفي "فتح الباري" و 
مالیه �أنه مبتدأ وخبر، هذا �مِلك، أي: هذا المذ�ور �ملك هذه ه السهیلي في أالباري" ووجه

األمَّة"، هذا توجیه السهیلي، وقیل: "�جوز أن �كوَن �مِلُك نعًتا، أي: هذا رجٌل �ْمِلُك هذه األمَّة، 
 .وقال شیخنا"

 من یر�د؟فإذا أطلق شیخنا، 
 طاِلب:....

قال شیخنا، شیخ اإلسالم، أو قال: قال شیخ اإلسالم فإنه یر�د �ِه البلقیني، لكن إذا ال، إذا قال: 
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أْن �كوِن المحذوف هو ا: �جوُز أطلق �ذا، فالمراد: الحافظ العراقي، شیخه العراقي، "وقال شیخن
الموصول على رأي الكوفیین، أي: هذا الذي �مِلك، أي: هذا الذي �ملك، وهو نظیر قوله: وهذا 

 ملین طلیُق، وهذا تحملیَن طلیقُ تح
نه حذف العائد الذي یدل علیه، أوفیه تقدیر الموصول: وهذا الذي تحملین، وغا�ة ما هنالك  

اسم اإلشارة �معنى ین �جوِّزون استعمال الكوفی واألصل، وهذا الذي تحملینه طلیُق، على أنَّ 
أي: الذي �ْمِلُك، على أنَّ  -ْمِلكُ هذا �-كوُن هذا �معنى: الذي، �كون هذا االسم الموصول". فی

زون استعمال اسم اإلشارة �معنى االسم الموصول، فیكون التقدیر: الذي �ملُك من �جوِّ  ینالكوفی
ِله دالٌّ على قلُت: لكن اتفاق الرُّ  -�قول ابن حجر–غیر حذف، قلت  واة على حذف الیاِء في أوَّ
 ما قاله القاضي".

واة، مع أنَّ  واة من أثَبَت الیاء؟ نَ مِ  كیف اتفاق الرُّ  الرُّ
ِله دالٌّ على ما قاله القاضي : -ابن حجر–�قول: "قلُت  لكن اتفاق الرواة على حذف الیاِء في أوَّ
 .فیكوُن شاذ�ا"

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
واة على حذِف الیاء، �یف حیح، �یف الصَّ  اتوهي روا�ة من روا� ،واة اتفاق الرُّ  :�قول اتِّفاُق الرُّ

 ؟واة ة أو اتفاق الرُّ شاذَّ  :�قول
 طاِلب:....

، وز�ادنراجع لما  تكلم علیها ابن  (ما) علیه من اإلثم، هذه اللفظة ةالفتح، حدیث لو �علُم المارُّ
َد بَها  ظ؛ ألنَّ روا�ة: �مِلك، اولیَس مَن الُحفَّ  ،، وهو مجرَّد راو�ةالكشمیهنيحجر، وذ�ر أنَُّه تفرَّ

 ه رواه هنا قال: تسعة، رقم تسعة.ألنَّ روا�ة: �ملك هذ
ك" ورواه القا�سي �الفتح ثمَّ الكسر: مِلك، و�ال الضبطین في الفرع لألصیلي، ورواه أبو لْ "هذا مُ 

 ك، �المضارع.وحده: �ملِ  الكشمیهنيذر عن 
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:.....

 ؟أم ما زالقال: اتفاق، زال اإلشكال  ما اعتد �ه، ولذلك
 طاِلب:....
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 لیس من الُحفَّاظ، وأنَُّه مجرَّد راوَ�ة. الكشمیهنيار في مواِضع إلى أنَّ أش
 طاِلب:....

 .نعم
 طالب:....

ي غیر الناسخ "ولذا نقل االتفاق مع وجود هذه الروا�ة، قلُت: لكن اتفاق او الرَّ  ،مجرَّد راو�ة، ال
 أصلٍ ا على أنني رأیُت في فیكون شاذ�  ،له القاضيوله داٌل على ما قاالرواة على حذف الیاء في أ

ة في لیسوعلیه عالمة السرخسي بباٍء موحدة" �عني  ،معتمد دَّ : �ملك، �ُمْلِك، �ُمْلِك، "بباء موحَّ
ه حیَنئٍذ تكوُن ألنَّ  األول؛ ل". �ملك، توجیهها أقرب من توجیهله وتوجیهها أقرب من توجیه األوَّ أوَّ 

م ظهر كْ ظهر، أي: هذا الحُ والباُء متعلقة: � ،ِم النُّجومِ ُحكْ اإلشاَرة بهذا إلى ما ذ�َرُه من نظِرِه في 
ه حین تكون اإلشارة بهذا، إلى ما ذ�ره من نظره نَّ أل�ُمْلِك هذه األمَّة التي تخَتِتن، والباُء متعلقة"؛ 

 : هذا الحكم ظهر �ُمْلِك هذه األمَّة التي تخَتِتن".ظهر، أيْ حكم النجوم، "والباُء متعلقة: � في
 ب:.....طال

: ؟ �عنية المصلير هي أبواب ست ألیست�الز�ادة، وجدت؟  ال دعي للقولفإذا أمكن توجیهها، لذا 
 ؟ ...مارلو �علم ال

�ادة م وانتقد صاحب "العمدة"  ،نين اِإلثم؛ ألنه تفرد بها الكشمیهالعجیب أنَّ الحاِفظ انتقد هذه الزِّ
 إلى أن تبحث؟ عبد هللاأ�ا �ا  ه، نستمرفي إیرادها، ووقع في ما انتقده في "البلوغ"، ذ�ر 

ملك ��قول العیني "قوله: هذا �ملك هذه األمة قد ظهر". �عني التعبیر بهذا اللفظ فیه قلق، هذا 
 وْجهِ الفیه ثالث روا�ات ُ�حتاج إلى توجیهها على  هذه األمة قد ظهر، قال: "قد ذ�رنا أنَّ 

راح قد�ًما وحدیولم أر أحدً  المرضي، ًثا شفى العلیل هنا، وال أروى الغلیل، و�نَّما رأیُت ا من الشُّ
َهْیلي وعن شیِخ نفِسِه".   شاِرًحا نقَل عن السُّ

ا ا نقل عن السهیلي وعن شیخ نفِسِه، أمَّ من �قصد؟ �قِصد ابن حجر، "و�نما رأیت الشیخ شارحً 
أي: هذا، أي: هذا  هه السهیلي في "آماله" �أنه مبتدأ وخبر،الذي نقل عن السهیلي فهو قوله: وجَّ 

المذ�ور �ملك هذه األمَّة، وهذا توجیه الروا�ة التي فیها �مِلُك هذه األمة بنشوء المضارع، وهذا فیه 
 ". هذا الكالم ظهر، یبقى سائًبا من خْدٌش؛ ألنَّ قوله: قدْ 

قد  ذه األمَّة، ثم تبقى:مبتدأ وخبر، هذا �مِلك ه :علیها حُسن السكوت�عني الجملة استوفت، و�َ 
ما الذي نقله عن شیخه فهو أنه قد وجه قول من أ، تكون ساِئبة، "و ظهر، ال ارتباط لها �الجملة

: �جوز أن ملك هذه األمَّة، فقال في توجیهه�ملك �جوز أن �كون نعًتا، أي: هذا رجٌل � إنهقال: 
وهذا  قوله:�كون المحذوف وهو الموصول على رأي الكوفیین، أي: هذا الذي �ملك، وهو نظیر 

 تحملین طلیق".
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 ؟وجدته
 من شيء في الز�ادة هذه ولیست، اإلثم من: الكشمیهني زاد ،علیه ماذا قوله: ،ماذا �قول: "
 في مالك على �ختلف لم: البر عبد ابن وقال. بدونها الموطأ في والحدیث غیره، عند الروا�ات

 من شيء في أرها ولم ونها،بد والمستخرجات المسانید وأصحاب الستة �اقي رواه  و�ذا منه، شيء
 في كرتذُ  تكون  أن فیحتمل -اإلثم من �عني-  شیبة أبي ابن مصنف في لكن ،امطلقً  وا�اتالرِّ 

 بل ،اظالحفَّ  من وال العلم أهلِ  من �كن لمْ  هألنَّ  ؛أصًال  الكشمیهني هافظنَّ  حاشیة البخاري  أصل
 .م مشكل عندناالكالفا، و�ال ر �عضه �عًض ". �عني الكالم �فسِّ راو�ة كان

 طالب:...
ونقل عن شیخه وعن السهیلي في توجیهها، ثم  ،ووجهها،التفاق مع أنه ذ�رها االكالم �عني نقل 

 !!ا�قول: اتفاق الرواة على عدم ذ�ره
 نعم.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 ین؟أ

 طالب:...
 ، معك أي طبعة؟الحاشیة عندك راجعتفرد بها الكشمهیني وحده، ما ذ�ره،  هال، ما ذهل، لكن

 طالب:....
 .نعم

 طالب:...
 .: �ملك �المضارع"هني وحدیهه �قول. هنا رقم تسعة. "ورواه أبو ذر عن الكشمالمقصود: أنَّ 

، توجیَه له إال أنَّ ابن  و�ذ�ر ابن حجر اتفاق الرواة على عدم ذ�ر الیاء، وال  �یفحجر لم �عتدّْ
ها و�وجهها، بنفس الموضع الذي ة وهو �شرحیف یذهل عن هذه الروا�� ؟ن ذهلیأ ؟تقول ذهل

ه جعل هذه الروا�ة �ال شيء؛ ألن ؟ ما �مكن، لكنَّ ذ�ر اتفاق الرواة، �مكن أن یذهلیوجهها فیه، ی
لكن یبقى  ،ا�ةوَ قات الضا�طین، هو ثقة في الرِّ اظ، وال من الثِّ فَّ ولیس من الحُ  ،راو�ها مجرد راو�ة

 أنه لیس من أهل العلم.
 .طاِلب:....

 بروا�ات الكتب؟ما الفائدة ِمْن العنا�ة واالهتمام 
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  طاِلب:...
 �ما تذ�ر أو تنقل القراءات الشاذة. تكمیل، ُتذ�ر �ل الروا�ات التي، ال، هو من �اب ال

 طالب:.....
 .هر ال �عني أنه أضبطشأبو ذر رواه عن الثََّالَثة، أبو ذر روى عن شیوخه الثالثة، �ونها أ

عن شیخه، فهو أنه قد وجه قول من قال: إن �ملك �جوز أن �كوَن نعًتا، أي: هذا "وأما الذي نقل 
ة، فقال �ملك هذه األمَّ  رجٌل �ملك"، �عني: والمنعوت محذوف، والمنعوت محذوف، "أي: هذا رجلٌ 

في توجیهه: �جوز أن �كون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفیین، أي: هذا الذي �ملك، 
هذا تحملین طلیُق، وهذا أ�ًضا فیه خْدش من وجهین، أحدهما: ما ذ�رنا، نظیر قوله: و هو و 

البیت لیس فیه حذف،  قوله: وهو قول هذا تحملین طلیق، قیاس غیر صحیح"؛ ألنَّ  واآلخر: أنَّ 
 الكوفیین قالوا: إن لفظة هذا ههنا �معنى: الذي، تقدیره: والذي تحملین طلیق". ما فیه "أنَّ و�نَّ 

إن االسم اإلشارة في هذه الروا�ة من الحدیث على رأي الكوفیین هو  :أن �قال �مكن إًذا أال
هذا �معنى  الموصول، مثل: هذا تحملین؟ أي: الذي �ملك قد ظهر، الذي �ملك قد ظهر؛ ألنَّ 

ن: هذا اسم و ا البصر�ون فیمنعون ذلك، و�قولالذي �ما في البیت على توجیه الكوفیین، "وأمَّ 
". �عني حال �ونه اٌل من ضمیر الخبر، والتقدیر: وهذا طلیٌق محموالً إشارة، وتحملین: ح

 ".محموالً 
أن ذ�ر هذا الكالم عن ابن حجر نقًال عن شیخه، والسهیلي: "نقول �عون هللا  �قول العیني �عدَ 

 :وقـوله ،مبتدأ هذا هقولَ  فإن ،وا�ة األولى التي فیها �مِلك �الفعل المضارعا وجه الرِّ تعالى: أمَّ 
 ".�ملك مفعول، األمة هذه: وقـوله ،خبره ،الرفع محل في والفاعل الفعل من جملة ،�ملك

 الفرق بین هذا و�ین توجیه السهیلي؟ ما
 مبتدأ وخبر، أي: هذا المذ�ور �ملك هذه األمة. ،السهیلي قال: مبتدأ، وخبره

 طالب:...
 ال.

 طالب:...
 طیب.

 طالب:...
 ال.

 طالب:...
ه السهیلي في "أ  هذاة، هذه األمَّ  مالیه" �أنه مبتدأ وخبر: هذا �ملك، أي: هذا المذ�ور �ملكُ وجَّ

توجیه الروا�ة التي فیها: �ملك هذه األمة �الفعل المضارع، وهذا وهذا  األمَّة، هذه �ملكُ  المذ�ور
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ة ل: وقوله هذه األمَّ اال �كون، ألنه قنَّ قوله: قد ظهر یبقى سائًبا من هذا الكالم، أفیه خدٌش؛ أل
 مفعوٌل، مفعول �ملك، وقوله: قد ظهر، جملة وقعت حاًال".

مفعوٌل،  :وقوله هذه األمَّة ،أعرب هذا �ملك؟ مبتدأ وخبر، هذا �الم السهیليماذا اآلن العیني 
ال  وقد ُعلم أن الماضي المثبت إذا وقع حاالً  ،مفعول �ملك، "وقوله: قد ظهر، جملة وقعت حاًال 

وا�ة التي فیها ُمْلُك هذه األمَّة �ضمِّ المیم ظاهرة أو مقدَّ  بد أن �كوَن فیِه: قْد، رة، وأمَّا وجُه الرِّ
�حتمل وجهین من اإلعراب، وأما الروا�ة التي فیها ُملُك هذه األمة  ،هذا :قوله وسكوِن الالم، فإنَّ 

 بتدأً �حتمل وجهین من اإلعراب، أحدهما: أن �كون م ،هذا :�ضم المیم وسكوِن الالم، فإن قوله
 .محذوف الخبر تقدیره: هذا الذي نظرُتُه في النُّجوم

واآلخر: أن �كوَن فاعًال لفعٍل محذوف تقدیره: جاء هذا، أشار �ِه إلى قْوِلِه: ُمْلك الختان أو َمِلك  
الختان قد ظهر، وقد �كون قوله: ُمْلُك هذه األمَّة: مبتدأ، وقوله: قد ظهر خبره، وتكون هذه 

َمِلك هذه  ها:ا وجه الروا�ة التي فیللجملة األولى، فلذلك ُتِرك العاطُف بینهما، وأمَّ  الجملة �الكاشفة
صلى هللا علیه  -له هذا �كون إشارة إلى رسول هللاألمَّة قد ظهر، �فتح المیم و�سر الالم فإن قو 

 ".ةرَ منتظَ  ، حالٌ حال ،ظهر قد :وقوله ،خبره األمة هذه كملِ  :وقوله ،مبتدأً  و�كون ، -وسلم
 معنى منَتظَرة؟  ما

 طالب:......
 خبر أنَّ شیًئا قد حصل.ة، قد َظَهر، �عني: اإلنسان إذا أَ حاٌل منَتَظر 
 طالب:....

 نعم.
 طالب:.....

ة حتَّى ظهر.  نعم، هو انَتَظَره، انتظره مدَّ
 ، والعامل فیها معنى اإلشارة في: هذا".هذا :في اإلشارة معنى فیها والعاملُ "

 ؟ابیح الجامع"، الدمامینيأحد معه "مص
 ؟هفیماذا ین..، أ�ه، ما أدري ء إذا �ان واحد �جي

وا�ة". "وأما وجه الروا�ة التي فیها:  "وال �كون الخبر: قد ظهر؛ ألنه هو المتم الفائدة، وأما وجُه الرِّ
اب، ُمْلُك". هذه الروا�ة تقصد؟ "�ضم المیم وسكون الالم فإن قوله: هذا، �حتمل وجهین من اإلعر 

�كوَن مبتدًأ محذوَف الخبر تقدیره: هذا الذي نظرُته في النُّجوم". "قْد َظَهر". أو:  أحدهما: أنْ 
 ."ُمْلك، هذا الذي نظرُته في النُّجوم ُمْلك هذه األمة"، وقد ظهر

 طاِلب:....
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 .هذا الذي نظرته في النُّجوم ُمْلُك هذه األمَّة: خبر، وقد ظهر: خبٌر �عَد َخَبر
 ..طالب:..

  من هذا أو عطف بیان، وقد ظهر: خبره. أو �كون: ُمْلك هذه األمَّة بدل
 طالب:....

 نعم.
 طالب:...

 إشكال نعم. هما فی
 ،لفعٍل محذوف تقدیره: جاء هذا، أشار �ه إلى قوله: ُمْلك الختان قد ظهر "واآلخر أن �كون فاعالً 

مَلة �الكاِشَفِة للجملِة خبره، وتكوُن هذه الجُ و�كون قوُلُه: ُمْلك هذه األمة: مبتدأ، وقوله: قد ظهر: 
فلذلك ُتِرك العاطُف بینهما، وأمَّا وجه الروا�ة التي فیها: َمِلك هذه األمة قد ظهر: �فتح  األولى؛

 -علیه الصالة والسالم–قوَله: هذا، �كون إشارة". هذا: إشارة إلى النبي  المیم و�سر الالم، فإنَّ 
فیها معنى  والعامل ،قد ظهر: حاٌل منَتَظَرة ُك هذه األمة: خبرُه، وقوله:وقوله ملِ  ،"و�كون مبتدأً 

 اإلشارة في: هذا".
 طاِلب:......

صلى هللا –�كوُن إشارة إلى رسول هللا  ،هذا :قوله مِلك تأتي، تأتي على ما َذَكر: "فإنَّ  لكنال، 
 ؟، لكن هناك...َبُره، وقد ظهر: حال"، وقوله: "مِلك هذه األمَّة: خ"-علیه وسلَّم

 طاِلب:......
 وقد ظهر؟
 طاِلب:....

 عرا�ه األخیر هذا.اإل
 طاِلب:.....

 ؟ماذا
 طاِلب:.....

 .نعم
 طاِلب:....

 خبر �عد خبر؟أم حال نه أ
 طالب:...

المسألة  أن أن ما ال �حتاج إلى تقدیر عندهم أولى مما �حتاج إلى تقدیر، لكن یبقى ال شكَّ  وه
الكَالم؛ ألنَّ االحتماالت ر فیها حال: مثل هذه األمور �كثُ  ، على �لِّ في الوضوح، في الوضوح
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واِقَعة وُمْعَتَبَرُة، والفنُّ �حتمُل هذِه االحتماالت، الفنُّ �لُُّه مبنيٌّ على هذِه االحتماالت، لماذا؟ ألنَّ 
غْیِرِه تبًعا لفهِمِه  معرٍب �ختلُف إعراُ�ُه عنْ ى، اإلعراُب یتبُع المعنى، و�لُّ اإلعراَب یتبُع المعنَ 

تي َمْن �خالِفُه؛ ِه الموِقع اإلْعرابي للكلمة أو الُجْملة، ثمَّ �أالكالَم، ففهمُه الكالَم هو الذي �ملي علی
 راب غیر إعراب األول.ألنَُّه فهم غیر الفهم األول، فینَقِدح في ِذْهِنه من إمالِء هذا الَفْهم إع

  على محمد. اللهم صلِّ 
 طالب:.....

وا�ة  الجملة قلقة، و�أنها �عني ما هي... ،قلقة الرِّ
 طالب:....

 واضحة، لكن مرَّ في موضع أثنى علیه ابن حجر.ب لیست�هللا 
 طالب:...

 نعم.
 طالب:....

ألن ابن  .. العلم بال شك، لكن هل هو ضا�ط للروا�ة أو غیر ضا�ط، �حتاج إلى لیس من أهل
 .یهیرمیه بهذا، ومرة أثنى عل احجر مرارً 

 طالب:.....
كأنه قال: أشیر؛ ألن اإلشارة جامد، ما �عمل، فالمفهوم من اإلشارة من: هذا، أشیر، الفعل 

 �عمل.
 طالب :...

 


