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 د. حممد بن خالد الفاضل :احملقق

 العبيكان مكتبة :الناشر

 
.................................................. ...... 

 

 .تكلم احملقق يف مقدمة الكتاب عن أغالط من سبقه إىل حتقيقه =

 .تكلم أيضا عن التهم اليت وجهت للطويف كالتشيع، وفندها =

 .ابلقراءة ملن يهتم ابلطويف وآاثره يلة جديرةوهي مقدمة طو  =

__________________ 

 فوائد الكتب سلسلة

 
 رورةاألخطاء املك

 
 نفهم ما نقرأ هل

 
 أبو مالك العوضي

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بِ   العوضي َها : أبو مالكإِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ
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  4,389َرَكاتِ: َعَدُد اْلُمَشا
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والنوادر، قوما يدعون الفضل دعوى  وإين آنست يف عصران ذي األعاصر، وزمننا ذي املغرابت
ل وكل منها عاطل، ويسهرون ابلبطولة حلية الفض جمردة، وجيمعون العلم يف دفاتر جملدة، ينتحلون

العربية، وأتخذهم عليها عصبية الشعوبية، حىت لقد اختذوه  فيها ابملخرفة والباطل، ينكرون فضل
ظهراي، وعدوه ظمأ ال راي، وحكموا أبن اخللو منه أحسن أاثاث ورئيا، فضالال  سخراي، ونبذوه وراءهم

 ما أعداها عن احلق وأحنفها! أيظنون أن ضياءاألحالم ما أسخفها! وخطأ هلذه األحكام  هلذه

عن  الشمس ختفيه املكابرة؟! أم حيسبون أن اليقني يستحيل شكا ابملنابرة؟! كال بل هي عقول
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 .منقولة التمييز معقولة، وقرائح مقروحة، كرهت أوطان النباهة فهي إىل بالد البالدة  
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 وال متتمة به وال ارتياج

 [ أرجتت الباب إراتجا ... أرتج ... ارتج   ... ي استغالق،قال احملقق: ارتياج أ]

من احملقق؛ ألن االرتياج لو كان مشتقا من )رتج( لكان وزنه )افعيال( وهو  قلت: لعل هذا خطأ]
 أنه ارتباج ابلباء املوحدة، ومعناه التحري –وهللا أعلم  –يف لغة العرب، والصواب  وزن مفقود

 [والتبلد

 
231 

قواعده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  ان أن أول من وضع النحو وحد حدوده ومهدفثبت مبا ذكر 
صفاهتا مستندة إىل أيب األسود، وأبو األسود يستند  رضي هللا عنه؛ ألن مجيع الرواايت على اختالف

 طالب رضي هللا عنه، فإنه ملا سئل من أين لك هذا النحو؟ فقال: يف معرفته وتلقيه إىل علي بن أيب
 .علي بن أيب طالب لقيت ]لقنت[ حدوده من

أبو األسود الدؤيل أول من  وروى أبو سلمة موسى بن إمساعيل ]التبوذكي[ عن أبيه قال: كان /
 .علي رضي هللا عنه وضع العربية ابلبصرة، وشارك يف الوضع الواضع األول وهو

 
236 

 .قب لعلم العربيةأسىن املنا ويف إنزال القرآن عربيا من أعلى املراتب العلية

 
236 

من الناس. لكن ال جرم مل نر أحدا أنكر فضله إال  فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد
 :يقول جاهال به وهو معذور، فإن القائل

 يعاديها اي نفس فاستيقين علما ومعرف ............ أبن من جهل األشيا

 (ويقال يف املثل )املرء عدو ما جهل

 
237 

 ابطال فباإلمجاع كون اللحن  أما بيان

 
238 
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تناولته بعمومها، وذلك جائز ابإلمجاع ممن  ويكون ابن عباس قد استدل بعموم اآلية على بعض ما
 .يرى للعموم صيغة

 
239 

 [بسنده (ذكر حديث )رحم هللا امرءا أصلح من لسانه]

 
240 

 .عن العربية مسعود[ يسأل زرا أبو نعيم ]بسنده[ عن عاصم قال: كان عبد هللا ]بن

 
241 

املتعلمني( ذكر فيه مراتب أنواع العلوم وما ينبغي أن يقدم تعلمه  أبو نعيم احلافظ يف كتابه )رايضة
آلة  وأورد عليه ما أورد، مث قال: مث يتلو الفقه  من العلوم علُم العربية والنحو، ألنه منها، فذكر الفقه  

هللا، لكي ال خيرجه  تالوة كتاب هللا، ورواة كالم رسولجلميع العلوم، ال جيد أحد منه بدا، ليقيم به 
 .جهُل اإلعراب إىل إسقاط املعاين

............  

 [والنصب ذكر حديث احلروف الثالثة اجلر والرفع]
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 [تعلم العربية ذكر بعض اآلاثر عن السلف يف فضل]

 
250 

 عني من كنت عنده صغريا، ويصغر أردت أن تعظم يف وعن أيب احلسن املدائين قال: )كان يقال: إذا
 (العربية يف عينك من كان عندك كبريا فتعلم

 
251 

يف بعض شأنه، وإذا بسكران يف  القاضي األوقص ... وكان من حسن خلقه أنه كان ذات يوم ساهرا
وقال له: قبحك هللا، شربت حراما وأيقظت  الزقاق يغين بشعر مكسور، فأخرج إليه رأسه من الطاق

 شعرك وغنيت غناء فاسدا، اصرب حىت أصلح لكنياما، 

 
256 
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 حيسنُ  على أن لإلعراب حدا ورمبا ............ مسعت  من اإلعراب ما ليس

 أزينُ  وال خري يف اللفظ الكريه استماعه ............ وال يف قبيح اللحن والقصدُ 

.......... 

حبسن االقتصاد يف األمر اجلزئي  بهوال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط { فن }
 على حسنه يف كل أمر

 
260 

شرفا أن عليا رضي هللا عنه مع توفيقه للصواب ودوران احلق معه كيف ما دار  ويكفي هذا العلم  
 ذكره  النيبله بذلك ُعين  إبنشائه واهتم إبظهاره على ما قد ثبت واشتهر عنه مبا قدمنا  بدعاء

............  

 [كثريا (املؤلف كلمة )بديهييستعمل ]

 
262 

 .عليه وال يُتصور معرفُة احلكم إال يف حق من يتصور احملكوم

 
263 

سلفا وخلفا مسلما وكافرا عراب  إمجاع العامل على استحسان هذا العلم واحلث عليه والندب إليه،
يف مجيع هذا، على مرور األعصار،  وعجما، من لدن الصحابة والتابعني واتبعيهم إىل عصران

الكفار  من اليهود والنصارى يكافحون على علمه  األمصار، وكرور الليل والنهار، حىت إان لنرى
 .ومساعا ويتقربون إىل أهله عياان

 
266 

 [رجال( مث قال ذكر الطويف قصة املازين يف )إن مصابكم]

ولكن سبب جرَّ النكتة السهلة،  والعجب من قوم جيالسون امللوك، كيف تقصر مادهتم عن مثل هذه
 أليب عثمان خريا

 أعظم من خمالفة إمجاع العامل، فهل هو إال يف عداد البهائم؟ وأي عيب يريد لنفسه .........

 
267 

 ابتلينا جبهال متعلمي زماننا، وعجزة متمزهديهم، إذا ذكر األدب حبضرهتم ينفض أحدهم مث إان قد

ويتغاىل يف  حلرام أحب إيلَّ من كتاب سيبويه،كمه ويكلح وجهه ويقول: معرفة مسألة من احلالل وا
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ببصريته اليت مل ينورها هللا تعاىل  التمزهد، ويبالغ يف التقشف، عجزا منه وزهدا من العلم فيه، ولو نظر
يشري إليها من احلالل واحلرام إمنا نشأت عن البحث  وأتيد يف أمره ملا قال ذلك، فإن املسألة اليت

 ألفاظهما وتنقيح املراد هبما، وطريق ذلك العربية وغريها من وحتقيقعن معاين الكتاب والسنة 

 .املواد

 
268 

وظهر له منه املكنون، ويكون مدركا  من توىل مباشرة العلم بنفسه واصطاله حبسه ظفر منه ابلعيون
فيكون ذلك أعلى مرتبة وأسىن منقبة، ممن اتكل  لألحكام أبدلتها، عن سرب وانتقاد، وجد واجتهاد،

الظنون ختتلف ابختالف القرائح والفهوم، وهلذا ترى العلماء  لى تنقيب زيد وعمرو، وألن جماريع
وتفاوت درجاهتم، من اجملتهد املطلق واملقيد يكون الراجح عند بعضهم  على اختالف طبقاهتم،

 ربتةوما ذاك إال لتفاوت اخلواطر وتباين القرائح يف جماري الظنون، وال شك أن  مرجوحا عند بعض،

منها إىل ما  االجتهاد يف اجلملة أشرف من رتبة التقليد، والنفس أسكن إىل ما أدركته عن اجتهاد
 .أخذته عن تقليد

 
269 

 جلوازا فدخل سوق الفضائل جمتازا، فوزن حبه فصار

جلوزا( وهو ) قال احملقق: وميكن أن تكون كلمة )جلواز( حمرفة يف النسختني، وأن املقصود]
 [إىل احلب وهللا أعلم يف اللسان والقاموس، وحينئذ يكون الضمري يف )صار( عائداالبندق. كما 

ولعل املراد أنه ظن مبا معه من قليل العلم الذي شبهه  قلت: هذا خطأ، ويفقد السجع املراد قطعا،]
 [قاضيا أو أمينه ابحلب أنه يصري جلوازا أي

 
271 

 :نهام واتفقوا على اشرتاط صفات يف القاضي واملفيت،

واجملاز والنهي واجململ  أن يكون جمتهدا، وفسروا اجملتهد مبن يعرف من الكتاب والسنة: احلقيقة /
والناسخ واملنسوخ واملستثىن واملستثىن منه  واملبني واحملكم واملتشابه والعام واخلاص واملطلق واملقيد

الوا: فمن وقف على ذلك أو على والشام والعراق وبواديها، مث ق والعربية املتداولة ابحلجاز واليمن
 .للفتيا والقضاء أكثره ورزق فهمه صلح

ومن القضااي األصولية، وإذا كان  وهذه أحكام كلها أو أكثرها انشئ عن علم العربية، ومركب منها،
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والقاضي فكيف جيوز نسبة اخللو منها إىل هداة  االتفاق واقعا على اشرتاط هذه الصفات يف املفيت
  الشريعة املتقدمني، الدين، وأئمة

 
272 

عباس، ثالثة كراريس فيه  حىت إين رأيت ذلك كتااب مستقال، يعرف مبسائل انفع بن األزرق البن
 .مائتان ومخسون بيتا تقريبا

 [وغريها املسائل يف الوقف واالبتداء البن األنباري واإلتقان للسيوطي قلت: هذه]

 
273 

األقطار ألوية، وضربت بالغته يف اآلفاق  صاحُته علىأم حممد بن إدريس الشافعي الذي عقدت ف
 .لفصاحته أحوية، وكان يعجب مالكا قراءته

يف أذاه غاية اإلفراط، يف  أم اإلمام أمحد بن حنبل الذي مكث مدة أايم احملنة يضرب ابلسياط ويفرط
ته وال متتمة يسمع منه حلن يف مناظر  مواطن تنقلب فيها األسود، وتشيب فيها الذوائب السود، ومل

 .يف فصاحته

 
274 

 .هللا: القاضي اإلمام أبو يعلى الذي حل من فنون العلم احملل األعلى فمن أصحابنا رمحهم

 .علي بن عقيل الذي بزغت مشس علمه على األانم وشهد له بفضله اخلاص والعام وأبو الوفاء

 مي الشريعة واآلداب، وورداخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين الذي مجع بني عل وأبو /

املثالث  منهما على البحر العباب، ونثر درر األلفاظ على فرش املعاين فأخجلت يف رقتها نغمات
 .واملعاين واملثاين، وله ديوان من الشعر يف مرتبة عالية من الفصاحة وحسن النظم

 
275 

فمن شرط  –وحاشاه  –قيها فإن كان ف مث إن الطاعن  يف علم العربية عالم يعتمد؟ وإالم يستند؟
 .أن يكون عارفا أبصول الفقه –وينتهى إليه  حبيث يصار إىل رأيه –صحة إطالق هذا االسم عليه 

 
277 

 وهو من هو يف معرفة املخطوطات –سألت عنه الزميل الدكتور / عبد الرمحن العثيمني  :احملقق]

... ] 
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278 

 :ثالثة أشياء ول الفقه منفقد أمجع األصوليون والفقهاُء على استمداد أص

 .الرسل عليه علم الكالم لتوقف األدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثة

 .من قبل والعربية لتوقف فهم معاين كالم هللا وسنة رسوله عليها، على ما بينا

 .وإثباات ومعرفة شيء من األحكام الفرعية؛ ألجل ضرب األمثلة نفيا

 
279 

موانع الصرف، ينظم نفسه يف سلك  سم والفعل واحلرف، وحتصيل العجمة منأيظن أنه مبعرفة اال
 ويُنتح ب األدب، إذن حق أن يُبكى عليه

 
284 

 .ينقضي رمقه مات حتف أنفه .... ومعىن ذلك أن امليت يتنفس على فراشه حىت

 
290 

 وسلم و)احلرب خدعة( بفتح اخلاء هي لغته صلى هللا عليه

 
295 

 (علمحسن السؤال نصف ال)

ابلسؤال واجلواب مجيعا، كان لكل واحد منهما نصُف العلم، أي  قلت: ملا كانت الفائدة إمنا حتصل
ل  .للعلم نصف السبب احملص  

أعتاهبم، كما يتعاانه قطوية  وليس )التودد( يف احلديث قبل ه الرتدد إىل الناس والرتمي على .........
 هذا الزمان وساقطو مهمهم

النسختني )قطوية( ومل يظهر يل املراد منها بوضوح على الرغم من البحث  يف قال احملقق: كذا]
 [نسبة إىل قطاة أو قطا عنها، فلعلها

وقال: ومتشي مشية قطوية .... ومشية القطاة  (قلت: ذكرها الزخمشري يف أساسه )ش ط و]
وله وميشون اخلالعة، أو املتمصوفة الذين يتصنعون الت مستملحة، فلعل املقصود بذلك أصحاب

 [السكري مشية

 
307 

رجال يتكلم يف احلالل واحلرام وليس بفقيه  ومن كالمه ]علي بن أيب طالب[ رضي هللا عنه حيث مسع
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رهينة واان به زعيم، إن امرءا صرحت له العواقب  فخطب الناس فقال يف خطبته: )ذميت مبا أقول
وإن شر الناس رجل قمش علما يف  عن تقحم الشبهات، عما بني يديه من املثالت جتره التقوى

الشبهات كمثل نسيج العنكبوت، خباط عشوات ركاب  أوابش من الناس، فهو يف قطع من
فيغنم، ومل يسكت عما مل يعلم فيسلم. فويل للدماء  جهاالت مل يع ض  على العلم بضرس قاطع  

 (والفروج منه

 
314 

، فإن اتفق أحد ال يستحسنها فذاك عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها طبعا ال تطبعا ألن كل
 .الطبع، وال اعتبار به معلول

 
321 

 القاضية{ بضم التاء وقرأ الوليد يوما على املنرب }اي ليُتها كانت

(، 2/205السالم هارون يف )البيان والتبيني  قلت: هكذا ضبطها احملقق، وكذلك ضبطها عبد]
لك يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وقد ليتها(، وكذ ويف البداية والنهاية )فضم التاء من

 (الددو حفظه هللا على أنه ضم )القاضية مسعتها من الشيخ

 [ يشري إىل الثاين؛ ألن )ليت( مبنية ويف ربيع األبرار للزخمشري )ابلرفع( وهذا

 
323 

 [وحْلقة حل قة]
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إال اثنني؟ فال: يلزمه مثانية ومثانون.   عشرةوسأله أيضا: ما تقول يف رجل قال له عليَّ مائة درهم إال
واستدل عليه بقوله تعاىل: } إان أرسلنا إىل قوم جمرمني إال  .فقال له الكسائي: يلزمه اثنان وتسعون

أمجعني إال امرأته { قال فعظم الكسائي عند أيب يوسف من ذلك اليوم، وعاد  آل / لوط إان ملنجوهم
 الرتدد إليه ال يقطع

 [هنا قق: مل أعثر عليها إالقال احمل]

 
331 

خمتلف يف تعيُّنه كما ذكران يف أصول  ألنه ليس لنا علٌم هو فرض عني مطلقا بغري خالف، لكن إما
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متعني تعينا مقيدا بعدم من يقوم به إال من / يوجد.  الفقه، وهو الزم يف هذا العلم على ما مر. وإما
 مثله وهذا أيضا

 
335 

 ايك( بطلت صالتهإذا كسر الكاف من )إ

 
336 

 .إمنا تصح إذا كانت على وفق أمر الشارع، أما على خالفه فال والعبادة

 
336 

إن  { قلتم يف قوله تعاىل: } وال حتسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله هو خريا هلم وهلذا
 .الضمري راجع إىل غري مذكور وهو )البخل( لداللة )يبخلون( عليه

حىت توارت ابحلجاب { الضمري يف )توارت( عائد إىل / الشمس ومل جير هلا ذكر،  } :وقوله تعاىل
 معىن قوله )ابلعشي( وقوله )أحببت حب اخلري عن ذكر ريب( يعين صالة العصر دل على ذكر لكن

 الشمس ابملالزمة، فرد الضمري إليه وإن مل يصرح به

 
338 

ت ابلقياس، حىت إان ال نشق له من كل صفاته امسا،  يتوقف فيها على السمع وال تثب أمساء هللا تعاىل
 وشرير وبناء وفراش لكونه خلق اخلري والشر على أصلنا وبىن السماء وفرش األرض لعدم كخري

 .ورود السمع، ومل نسمع أن هللا تعاىل مسى نفسه وال رسوله آهلة

 اجلمع ضم شيء إىل أكثر منه من أمثاله ألن ...........

 
339 

 األصنام ابآلهلة أو أبدهلا منها على اخلالف صناما آهلة{ فوصفأتتخذ أ }

 [(ذكرت أهنما مفعوالن لـ)تتخذ ذكر احملقق أن كتب إعراب القرآن]

 [عن إنصاف أيب الربكات األنباري مث ذكر الطويف مسألة )إايك( نقال]

 
340 

يظهر يل ترجيح، إال أن إيراده، وجهة احلق متحاذية بني الفريقني، فال  واحلجاج عليه طويل يسهب
 .ما قاله الكوفيون النفس متيل إىل
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الثاين( فلم أر فيه نقال، ولكين أقول فيه بتوفيق  وأما وجه صحة الصالة مع فتح اهلمزة على )الوجه
معىن )أهديت( و)هديت( متالزمان، وذلك ألن معىن أهديُت اهلدية   هللا تعاىل ما يصح يل وهو / أن

املهد ى إليه، ومعىن هديُت القوم الطريق أعنتهم خبربي على الوصول إليه، فقد مجع  أي أوصلتها إىل
فيه  اللفظني معىن الوصول، وتقول العرب أهديت إىل فالن سهما فيه حتفه، وهديت إليه سهما بني

فإذا فتح اهلمزة  حتفه، أي أوصلُت إليه. فلما كانت انتهاؤمها واحدا تسومح يف اختالف ابتدائهما،
إليه وهذا معىن صحيح على  فكأنه يقول: أوصلنا إىل الصراط املستقيم كما تصل اهلدية إىل املهدى

 .له غرابة فيه، واملقصود صحة املعىن، وصحة اللفظ تبع

.......... 

 [(الظالني ذكر قصة )خذ الضاد من ظهرك فاجعله يف]
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وادعى أهنا ابملد قوال واحدا، وزعم أن  لغة، وبعض املتأخرين أنكر قصر اهلمزة يف )أمني( أن يكون
 / البيت الوارد يف ذلك وهو

 فطحل وابن أمه أمني فزاد هللا ما بيننا بعدا تباعد عين

 .الرواية احملتج هبا على القصر من حتريف الرواة إنشاده الصحيح )فآمني زاد هللا( وأن

به أفصح، والتمسك بنقلهم أوىل، اللغة رووه ابلقصر، واملعىن  وليس هذا بشيء، فإن ثعلبا وأئمة
ثقات، والزايدة من الثقة مقبولة، واحتمال أن هذا القائل وحده مل يعرف  وألن روايتهم زايدة وهم

 .أعلم أقوى من احتمال اخلطأ على أئمة اللغة يف نقل هذا احلرف وهللا هذه اللغة

 
344 

  أتثريه يف املعىن، تباروألن النظر يف الكالم / ليس ابعتبار ظهوره يف اخلط، بل ابع

 املوصوفات وقد تؤثر الصفات يف املعاين كما تؤثر .........

 
345 

وإخراجه من العياية والركة.  والتخفيف أيضا معىن مطلوب ألنه يعود بفصاحة اللفظ وبالغته
أنزله هللا تعاىل معجزا، حتدى به  والفصاحة أمر مالحظ جدا ال سيما يف القرآن الكرمي، الذي

 .فأخرسهم فصحاء فأعجزهم، ودعا ملناضلته البلغاءال
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ابعتبار ما استقرت عليه، أال  ألن اللغة ليس النظر فيها ابعتبار أصوهلا، وإمنا النظر فيها ........
ة عمران( ) (ترى أنه حيرم / عليه أن يقرأ )يد ُي هللا فوق أيديهم عيس ى بـ نـ ُو مرمي( )مرمي بـ نـ و 

للموتقني( يف للتقوى واملتقني إىل أشباه ذلك، مع أن أصول ) (اقبة للوقوى)الصراط املستقوم( )الع
وذلك ألهنا أصول رفضت، واستقرت اللغة على خالفها، ونزل القرآن على  هذه األلفاظ ما ذكران،

اللغة، فال جيوز العدول فيه إىل األصول املرفوضة، وإمنا يرجع إىل هذه األصول  وفق ما استقر من
 .صحيح األلفاظ من فاسدهاامتحان  عند

 
349 

 [!خمارج احلروف الستة عشر ذكر املؤلف هنا]

فيها سقط يف هذا  4/433لكتاب سيبويه  احملقق: وأود التنبيه إىل أن طبعة عبد السالم هارون]
احلديث عن خمرج الالم وأول احلديث عن خمرج  املوضوع يف حدود سطر ونصف تقريبا، وهو آخر

خمرج النون وسقط اسم الالم ومل يرد هلا ذكر، وهو كما  م فصار كله حديثا عنالنون، فاختلط الكال
 [من الناسخ أو الطابع –كما يقولون  ال سبق لسان –يبدو سبق عني 

 
352 

اللسان إال بثالثة أحرف، وهي ]الراء[ والالم والنون وكذلك تسمى هذه  [وال ينطق شباة ]طرف
 .شفهية وهي ]الفاء[ والباء وامليمويلحق هبا احلروف ال حروف الذالقة،

وسهلت على اللسان يف النطق كثرت يف أبنية الكالم، فليس شيء من بناء  وملا ذلقت هذه احلروف
يعرى عنها، فإن عريت كلمة مخاسية أو رابعية من حروف الذلق والشفة فليست من   اخلماسي التام

 .العرب كالم

 
353 

حيرم إبطاله ابلشروع لقوله تعاىل:  ه وجب قضاؤه إذا بطل؛ ألنهومىت لزم املضي يف النفل ابلشروع في
 .كالفرض } وال تبطلوا أعمالكم{ فوجب قضاؤه إذا بطل

 
354 

 الذال ومسعُت أان من يقرأ }ومن ضل فقل إمنا أان من املنذرين{ بفتح

 
357 
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ونصب  أنه فاعل حاج، فحج آدُم موسى( الصواب وهو الذي أمجع عليه الرواة رفع آدم على)
 .وقهره يف اجلدال موسى على أنه مفعول حمجوج، ومعىن حج آدم موسى فلج عليه ابحلجة

 
358 

 [أحوال إذا اجتمع يف الكالم فاعل ومفعول ]فذكر أربعة

 
360 

منهم على أهنا احلق، وخالف اإلمجاع  ألن تلقي األمة هلذا احلديث على هذه الرواية ابلقبول إمجاع
 مردود

 
361 

مل خيُل من الرواة واحٌد حفظه صحيحا فريد على احملرف، فريجع إىل  بعض الرواة حبرف إذ لو أخطأ
وملا  الرجوع وينازعه فيما قال، فيشتهر نزاعهما وينشأ اخلالف من مث ككثري من الوقائع، قوله أو أيىب

 مل يكن شيء من ذلك دل على بطالن دعوى القدرية

 [أيب بكريف إمامة  مث ذكر اختالف الشيعة والسنة]

 
362 

 ما تركنا صدقة  

 [!!احملقق هكذا ضبطها]

 
362 

 [(أنواع )ما]

 
364 

ما عندك }وما تلك بيمينك { من أقسام االمسية. وال أرى لذلك وجها،  وقيل )االستفهامية( حنو
 أوىل وهي ابحلرفية

سم وليست االستفهامية ا على أن ما –فيما أعلم  –احملقق: اتفقت كلمة العلماء قدميا وحديثا ]
كثريا، وال أدري على أي شيء اعتمد  حرفا، ولذلك فإهنا تقع مبتدأ ومفعوال به وجمرورة حبرف اجلر

ودراسات أسلوب  393واملغين  336الداين  واجلىن 71الطويف يف احلكم حبرفيتها انظر األزهية 
وقد ذكر فيها  58للدكتور املفدى  (وحديث )ما 104-3/90القرآن للشيخ عضيمة 
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غريه من الكتب املذكورة إىل أن أحدا قد قال  عالمات اليت تؤكد امسيتها، دون أن يشري هو أوال
عند حديثه عن )ما( ذكر أهنا حرف يتصرف  6/2555 حبرفيتها. ورأيت اجلوهري يف الصحاح

والشرطية واملوصولة وغريها من األنواع املتفق على  على تسعة أوجه، وذكر منها االستفهامية
احلرف االصطالحي الذي هو قسيم االسم والفعل. وقد ورد عند  ، وأظنه ال يعين ابحلرفامسيتها

 [ذلك صاحب اللسان شيئا ]كذا[ من

 
366 

الصلة كقوله تعاىل: } وما  وُحذ ف اهلاء من )تركناه( ألهنا ضمري منصوب، وهو سائغ احلذف يف
 .وإثباهتا عملت أيديهم{ قرئت حبذف اهلاء

 
369 

رواية الصحابة ملرض يف قلوهبم عليهم. وليس  ضة أصال خبيثا ابطال، وهو أهنم ال يقبلونإال أن للراف
 .األصل هذا موضع الرد عليهم يف ذلك

األعراض املالية، فأما ملك  فأما إرث حيىي من زكراي وسليمان من داود فإمنا كان ملنصب النبوة دون
النبوة كان عبدا نبيا، ومل يكن ملكا  من سليمان الذي انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه، ليس

 .حىت ينتقل ملكه عنه إىل غريه  يف شيء؛ ألهنم كانوا أنبياء ملوكا، ونبينا

........... 

األفعال ومستدعى احلروف، و)ما( على قولنا اسم، وعلى قولكم  األصل يف الكالم االسم ألنه منشأ
 .حرف

واجلر فضلتان يف الكالم، وهلذا محل أحدمها على  يف اإلعراب الرفع، والنصب األصل .........
 .مواضع كثرية اآلخر يف

مقيدان، وعلى قولكم الكالم  األصل يف كل كالم وأتويل أن يكون مقيدا، ومها على قولنا ........
 .لغو، والتأويل هذاين

 
373 

كقولنا: )زيد يف أو   على معىن يف نفسه أن فائدة الكالم ال تتم إال بذكر متعلقه ومعىن كونه ال يدل
يعين  (ال تتم فائدة الكالم حىت تقول مثال: الدار، أو بين هاشم، وكذلك )شربت من املاء (من

 .احلروف التبعيض، وهو يف املاء ال يف )من( وعلى هذا القياس يف مجيع
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ضت على فعل متعد بنفسه اقت [إذا دخلت ]الباء –يف أصح القولني هلم  –وقال بعض الشافعية 
 ابن كيسان التبعيض حنو قوله تعاىل: } وامسحوا برءوسكم { وهو مذهب

 [قال احملقق: مل أقف على من نسبه البن كيسان]

 
378 

 حمفوظ عن الشافعي ]أن الباء للتبعيض[ وإمنا املنقول عنه الكالم يف مسح الرأس، وهو ذلك غري

عنه   حيتمل ذلك. مث لو صح ذلك حكم شرعي حيتمل التصرف والقياس، وما حنن فيه حكم لغوي ال
اخلالف: سألت /  كان معارضا بقول مجهور أهل اللغة وأئمتها فإن أاب بكر عبد العزيز قال يف كتاب

فقالوا: ال يعرف يف اللغة أهنا  أاب عبد هللا بن عرفة وابن دريد وجعفر بن حممد عن )الباء( تبع ض؟
 .تبعض، وإمنا جعلت للخفض وحتسني الكالم

 برهان ]يف شرح اللمع[: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة مبا ال بنوقال ا

 .يعرفونه

مقبولة وقد اختاره  فإن قيل: هب أن هذا صح عن هؤالء إال أن نقل الشافعي زايدة وهي من الثقة
 .ابن كيسان

ابن كيسان خمالف  أصحابه ال يثبتونه، واختيار قلنا: قد منعنا صحته عن الشافعي واحملصلون من
 .جلمهور أهل اللغة فال يقبل

 .قيل: قولكم شهادة على نفي فال يسمع وقولنا إثبات وهو مقدم فإن

النفي األصلي، واألصل عدم ما يدعونه من املناقض وقولكم وإن كان إثباات إال  قلنا: قولنا على و فق
 .مستند له فال يقبل أنه ال

............ 

 عباد هللا { فلو محلت على هذا القتضت التبعيض تعاىل: } عينا يشرب هبا ومبعىن )من( يف قوله

 [أن اخلالف لفظي، وسيأيت ما يفيده أيضا قلت: هذا يدل على]

 
382 

يف القرآن واللغة ما ال فائدة له ال نزاع فيه، إمنا النزاع يف حصركم للفائدة يف  مث إن إنكاركم أن يكون
 ذ ال يبعد أن تكون الباء ههنا زائدةمعينة من غري دليل، وحينئ جهة

 
383 
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أن  عن الثالث أهنا إمنا أفادت التبعيض لقرينة خارجة عن اللفظ ال ملقتضاه وتلك القرينة واجلواب
ابلبعض، أال  معىن أخذت بركابه تعلقت به تكرمة له وأمسكت بثوبه لئال يفر، وذلك حيصل ابألخذ

أغصاهنا فيمنعه من اهلوي  العظيمة أبن ميسك بعضا من ترى أن اإلنسان يكتفي يف التعلق ابلشجرة
مشدود هبا. فهذه القرينة أفادت  وحتبس السفينة العظيمة أو الدابة أبن متسك بطرف حبل متصل

 التبعيض ال مبقتضاها

 
384 

 .ووضعه دالالت القرائن، بل النزاع يف داللة احلرف لذاته وطبعه، واقتضائه وليس النزاع يف

 
385 

وصدقه عليه والتأكيد هو التحقيق  : أن البعض قدر جمهول لرتدده بني األقل والنصف واألكثرالرابع
متبوعه وإذا كان املتبوع جمهوال فكيف يتعلق  واجملهول ال يتحقق ألن التأكيد اتبع حيقق احلكم يف

ه معلوم إىل معرفة احملكوم عليه خبالف الكل، فإن قدر  احلكم وكيف يتحقق فيه وصحة احلكم مفتقرة
 .فيه ابملشاهدة فيتأتى حتقيق احلكم

 
386 

 .جمملة الحتماهلا أوجها كما تقدم  وفعلهحجة ابالتفاق، فيجب اتباعه وجعله بياان لآلية إذ هي 

 
387 

التخفيف؛ ألن أصل العبادات موضوع على املشاق، على  وألن حصول املشقة ال يستلزم حصول
اخلضوع والتذلل، ويف ذلك من املشقة على النفس والبدن ما وهو  ما دل عليه اشتقاقها من التعبد

هللا تعاىل ابلتخفيف يف بعض حمال املشاق دون بعض فال جيوز إحلاق غري حمل  ال ينكر، وإمنا تفضل
 مبجرد التحكم التفضل به

االسم كقوله: اقتلوا  وألنه حكم ُعل  ق / ابسم مطلق، فوجب استيفاء ما تناوله ...........
الرأس ما ترأس وعال فوجب  ركني واقطعوا السراق. وألن كل موضع من الرأس يسمى رأسا، إذاملش

 .استيعاب مجيع أجزائه عمال مبقتضى األمر

يوجب أن يكون لكل حيوان مجاعة رؤوس واإلمجاع خالفه، وإمنا له رأس واحد؛ ألان  وال يقال: هذا
له   للحيوان مبنزلة اجلنس لتلك املواضع، وهيما ذكرانه مقتضى ظاهر اللغة، والرأس الواحد  :نقول

 .كاألقسام واألنواع وهللا أعلم
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391 

عن مسح الرأس على الرواايت كلها؛ ألهنا من الرأس حكما  وال جيزئ االقتصار على مسح األذنني
 .واستعماال وتبعا ال حقيقة

 
395 

من الصفا إىل املروة جيزيه أن  الساعي االتفاق حاصل واإلمجاع منعقد يف اجلاهلية واإلسالم على أن
ابملروة وكذا إذا عاد يف الشوط اآلخر فيما بعده،  يلصق عقبه جبدار الصفا، ورؤوس أصابع رجليه

أن يكون السعي بني الصفا واملروة كالطواف ابلبيت حبيث  ولو دخل مغيا )إىل( يف غايتها لوجب
 .. خلف املروةابلسعي من خلف الصفا إىل  يشملهما الساعي بسعيه، فيبدأ

 
395 

فيما يدل على معىن يف نفسه من الكلم، كاألمساء حنو الشفق  اإلمجال على خالف األصل، هذا
 .واألفعال حنو ابن مبعىن بدا واختفى وشام سيفه مبعىن أغمده واخرتطه / واجلون والقرء والناهل

اإلهبام  تمال اإلمجال وزايدةاليت ال داللة هلا على معىن يف نفسها أوىل، لضعفها عن اح ففي احلروف
 .بدخوله فيها

 
397 

اعتقادهم أنه ليس يف جهة أصال، ولذلك احتاجوا إىل أن  وأما األشاعرة فيعتقدون ذلك ]الرؤية[ مع
حالة نسبتها يف االنكشاف والظهور إىل ذات هللا تعاىل كنسبة احلالة  فسروا املراد ابلرؤية أبن توجد

 .ىل املرئيات املشاهدة وهو شْغب وعدول عن احلقيقةوالرؤية إ املسماة ابإلبصار

 واجملسمة فإمنا جيوزون رؤية هللا تعاىل العتقادهم أنه جسم متحيز يف مكان، ولوال ذلك وأما الكرامية

 .المتنع وجوُده عندهم فضال عن رؤيته وهو كفر حمض

 
399 

 :الشاعر قول

 ملعاصي ا داعيانظرُت إليها من خالل خصاص  ............ فأبصرت وجه

 [قال احملقق: مل أقف عليه]

 
401 
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معانيها وتتفاوت يف طباعها وجواهرها فيحتاج بعضها إىل ما يعديه  األفعال اللفظية قد تستوي يف
اآلخر عن ذلك لقوته. كقولنا: سرت حىت انتهيت إىل البصرة، وحىت وصلت أو  لضعفه، / ويستغين

( إبىل. و)وصلُت( و)بلغُت( مستغنيان عنها. ويف األفعال فال بد من تعدية )انتهيت .بلغت البصرة
 .له جيوز فيه األمران فيتعدى بنفسه وبغريه، حنو شكرُت زيدا وشكرت له ونصحته ونصحت ما

 
402 

 .وإمنا يقال: خان العهد وامليثاق ومل أيت يف اللغة خان النعمة، ولكن يقال: كفر النعمة وغبطها،

األعشى )وال خيون إال ( بتشديد / الالم، واإلل  فيه أن املراد بقول والذي يظهر يل ...........
الشعر. وهذا أنسب ألنه عطفه على قطيعة الرحم وقطيعة الرحم  العهد ...... ولكنه خفف لضرورة

 .منها إىل كفر النعمة، على ما يدرك مببادرة الذهن أقرب إىل خيانة العهد

 
403 

فيما إيلَّ( معناه فيما انتهى إيلَّ من العالج والطب وجودة  حجر[ )فهل لكم  فإن قوله ]أوس بن
 فإين ماهر يف ذلك، وهذا لفظ منتظم ومعىن مستقيم فلم يتعني محلها على عند إال التصرف

 .ابلتحكم والتعصب

 
404 

الصحيحة املستفيضة أوىل ببيان القرآن من العقل، إذ  وإن سلمنا اإلمجال ورجعنا إىل املبني، فالسنة
قائلها، خبالف العقل، فإنه مبجرده كالسفينة بغري مالح يف اشتداد  سنة معصومة من اخلطأ لعصمةال

 .متيل هبا موجة فتغرق الرايح، يوشك أن

 .األصل ال يقال: السنة وإن استفاضت لكنها آحاد فال يثبت هبا هذا

ابلقبول على ثبوت مثل  ألان نقول: هي وإن كانت آحادا إال أهنا قويت ابستفاضتها وتلقي األمة هلا
 .هذا األصل هبا

 
407 

املدعني للرايضة أهنم يرونه يف الدنيا، وهو خمرفة وزندقة، ولعل الشيطان  ويزعم بعُض هؤالء الصوفية
 .شيئا من خمرفته ويلبس عليهم فيدعون هذه الدعوى خييل إليهم

 
409 
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زم االشرتاك يف موضعها وهو خالف إىل( ترد مبعىن )مع( إن أراد ابلوضع ل) واعلم أن من يقول أبن
 .مل يرد الوضع فهو جماز واألصل خالفه األصل، وإن

 
413 

 ورودا سائغا شائعا جدا يف كتاب هللا ولغة العرب وقد ورد اإلعراُب على اجملاورة

فيأخذكم عذاب يوم أليم{ }إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم{ جر  } :أما الكتاب فقوله تعاىل /
 .صفة لـ)عذاب( املرفوع يف األوىل املنصوب يف الثانية ورة يوم وهو)أليما( جملا

 
415 

العطف على عامل لفظي أصلي يف اللغة وعلى قولكم يكون إعرااب على اجملاورة  على قولنا يكون
 .أوىل عارض يف اللغة إما للضرورة أو التحسني واللفظي أقوى من املعنوي فاملصري إليه وهو معنوي

 
417 

اجملاورة، وهو عامل شاذ يف اللغة بل ليس  [ وأنتم مجعتم بني القرائتني حبمل قراءة اجلر علىالرافضة]
وحتسني املعاين واحلمل على املشهور أوىل من  بعامل، وإمنا هو موضع ضرورة إلصالح القوايف

 .الشاذ

س، ...... فأما أصل معتمد، لكن إمنا تستعملها العرب يف غري حمال  اللب الثاين: سلمنا أن اجملاورة
 ال سيما يف كتاب هللا –حاصل لرتدد احلكم بني الغسل واملسح، وما يفضي إىل اللبس  اآلية فاللبس

  مطرح –

 
418 

ومرجوح من وجه ....  أقصى ما يف الباب أن كل واحد من عاملنا وعاملكم راجح من وجه
 .غريمها فيتساقطان من هذه احليثية ويعدل إىل الرتجيح من

غري واسطة، والقرب  والقوة أقوى من الُقْرب؛ ألن القوة صفة قائمة ابلذات مستقلة من ......
عدمت فيه الواسطة أقوى مما  معىن إضايف تتصف به الذات بواسطة الظروف الزمانية واملكانية وما

األرحام ابلتنزيل: إذا اختلفت  وجدت فيه، وألجل أن القوة أقوى من القرب قال من ورث ذوي
أو بوارث يسقطه الوارث األول سقط الثاين  وأدىل بعُض ذوي الرحم بوارث والباقي بغري وارثاجلهة 

لضعفه، فلم يظهر للقرب أتثري مع / القوة. مثاله بنت بنت  ابألول لقوته وإن كان الثاين أقرب منه
األخ وبنت أخ ألم. املال لبنت بنت البنت وإن نزلت ألن البنت تسقط  بنت ولو إىل عشرين درجة
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 .األم من

 
419 

ببعض، على ما تقرر يف أصول  وال شك أن لكثرة النظائر واألشباه أتثريا يف إحلاق بعض األحكام
 الفقه

القياس حجة ودليال. وال أظن الرافضة يقولون به.  واعلم أن هذا الوجه متفرع على كون ........
 .الوجه فإن قالوا ابلقياس لزمهم هذا

.......... 

اجملاورة نوع من أنواع البالغة والفصاحة   اإلعراب على اجملاورة شاذ ... ليس كذلك، بلقوهلم: 
واجملاز والتجنيس وحنوها. والبالغة من أكثر مطالب اللغة  كالتشبيه واالستعارة والتنبيه واإلمياء

مة والتحدي، ومل نسمع أحدا جعله / شاذا إال أنتم، بل قد نقله أئ والقرآن، حيث نزل لإلعجاز
 عبيد وأيب زيد والزجاج ومل يذكروا أنه شاذ، مع أهنم بينوا شواذ اللغة وصنفوا فيها اللغة كسيبويه وأيب

 ذكرمت كتبا على القرآن وغريه، ومل يسكتوا عن شيء علموه من ذلك. فدل على بطالن ما /

 
421 

 .قوله: إمنا تستعمل اجملاورة يف غري حمل اللبس

 ة يف اجلملة ومل تفرق، على أن اللبس ليس أبشد حمذورا من اإلمجال،العرب ابجملاور  قلنا: نطقت

اللغة كاألمساء  واإلمجال يف القرآن واللغة كثري، واالعتماد فيه على بيان املبني، وقد حصل اللبس يف
 .املشرتكة حنو البني واجلون والقرء

 .وما يقتضيه السياق واالعتماد على قرائن الكالم

 
426 

حممولة على مسح اخلفني، فإن اخلف يسمى  [يثا علي  ]يعين يف مسح النعلنيفحديث أوس وحد
على ركبتيه ويديه وإن ُوجد احلائل، أو حيمل ذلك  نعال، وذكر القدم ال مينع منه، كما يقال: سجد

مع جوربني يثبتان أبنفسهما، وأنه مسح اجلميع فإنه جيزيه وال  مع فعل علي رضي هللا عنه على نعلني
 .النعلني عيضر خل

 
427 

الرافضة ولع يب يف هذا الكالم  واعلم أين إمنا بسطت الكالم يف هذه املسألة ألن ]بعض[ فقهاء
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فذكرت بعض ما حضرين من شبههم  فيها، واحتج علي  ببعض ما ذكرُت يف مسلكيهم املذكورين
 .ههنا وأجبُت عن كما رأيت

ذه املسألة لقوة شبههم من الكتاب والسنة يتعرضون أبهل السنة يف ه واعلم أن الرافضة أكثر ما
 .عليها

 القدرية أكثر ما يتعرضون للسنة يف مسألة القدر وخلق األفعال لقصور العقل عن وكذلك

 .االستقالل بدركها واضطراره فيها إىل ثبوت التسليم وهللا أعلم

 
434 

 ، إذ أكثر األحاديثإن حديثي عثمان وعلي خالف احملفوظ( ال يقدح يف االحتجاج هبما) :قوهلم

 .خمتلفة الظواهر، وحسُن التصرف الفقهي جيمع بينهما

 
438 

 التقدمي والتأخري يف كتابه العزيز جملرد مراعاة النظم فقط، ال ألجل األحكام هللا تعاىل استعمل

 .واملعاين

 املؤمنني{ وحنو فمن ذلك قوله تعاىل: } فأوجس يف نفسه خيفة موسى { }وكان حقا علينا نصر
 .الفواصل ذلك كثري ال تظهر له فائدة إال تصحيح النظم ومراعاة

 
440 

األواثن{ أي احلاصل، أو الذي حصل  ومنها أهنا ]من[ ترد لبيان اجلنس، حنو }فاجتنبوا الرجس من
موصول وصلته، إما )الذي( و)اليت( وما  من جنس األواثن، وعالمتها أن حيسن عليها دخول

 .لك والالم( كما مثلت تصرف منهما، وإما )األلف

 
443 

إمنا يقال إذا كان الدليل املفضي  وال يقال: األصل براءة ذمة املكلف من الزايدة؛ ألان نقول: هذا
تساويهما يف القوة فال، بل يتعني األخذ ابلزايدة،  للزايدة ضعيفا، واملقابل له أقوى منه، أما مع

 .ابلوضع اشرتاكا الغاية( و)التبعيض( وذلك ألن )من( تفيد )ابتداء

 
444 

زائدة مبعىن أن نظم الكالم ومعناه يف اجلملة يتم بدوهنا، كما ذكران  ال( حرف ثنائي، ترد يف الكالم)
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 {حنو }وال تستوي احلسنة وال السيئة{ }وال الظلمات وال النور (يف زايدة )من

 
445 

عليه  لوقوع النصب واجلزم الكسائي إىل أن الرافع له ]املضارع[ حرف املضارعة، وهو ابطل وذهب
 .مع بقاء عامل الرفع على زعمه

 
447 

اآلية ألن صيغتها صيغة اخلرب بدليل رفعها الفعل بعدها وعالمة رفعه  واحلق أنه ال حجة ألصحابنا يف
 يف املعىن أن يكون اتبعا للصيغة فال يعدل ابملعىن عنها إال لدليل صاحل، وما ظنوه ضم سينه واألصل

 .صاحل للتأويل وال ضرورة إليهدليال ليس ب

 
454 

على الثاين ألن الظاهر مع البائع أنه إمنا أراد أن يكون الثمن بعد الوضيعة  اعرتاض[ وإمنا لزمه مائة]
 كاملة وذلك كثري يف عرف الناس واصطالح الباعة أن أحدهم أكثر ما يقصد أن يكون مثنُ  مائة

 ه، حىت إهنم اصطلحوا على قول أحدهم لآلخرسلعته عقدا صحيحا إذا وقف املشرتي قريبا من

يدخل به  اختم الضوء( ومعناه كمل العقد وال جتعل داخله نقصا، فيكون ذلك كالشق يف احلائط)
جيعلها يف موضعها خيتم  الضوء وافعل كما يفعل البناء إذا بقي له يف عقد السقف أو غريه موضع لبنة

 .هبا الضوء

هاهنا بعد الوضيعة مائة كاملة والقرائن معتربة شرعا  دل على أن املرادوكثرة هذا منهم قرينة صاحلة ت
 مراده فحمل لفظه على ما يتم معه

 
455 

اضطرار وجاء به القرآن ولغة  حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض توسعا يف اللغة واجملاز من غري
نك{ }أتمنه بقنطار{ أي عليه يسرانه بلسا} العرب حنو قوله تعاىل: }حيفظونه من أمر هللا{ أي أبمره

 .وذلك كثري يف اللغة

 
457 

 منهما الغريين ما صح انفصال أحدمها عن صاحبه مع بقاء اسم كل واحد حقيقة

 
458 
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 اللغة توسعا وجتوزا املاضي يستعمل مبعىن املستقبل واملستقبل مبعىن املاضي كثريا يف

قلت للناس{ اآلية، أي يقول له يوم  مي أأنتفمن األول قوله تعاىل: }وإذ قال هللا اي عيسى ابن مر 
هو يف موضع املستقبل؛ ألن ذلك يكون يوم  {القيامة: }قال هللا هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم

 .القيامة

يرفع إبراهيم القواعد{}واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان{  ومن الثاين قوله تعاىل: }وإذ /
 كثري  تلت( وذلك أي )وإذ رفع( )وما

فإن املاضي يصري يف حيز العدم،  وإمنا تعارض املاضي واملستقبل هذه املعاضرة الشرتاكهما يف العدم؛
 واملستقبل قبل وجوده كذلك

 
459 

 اللفظ على مقتضاه الوضعي األصل إجراء

........ 

 عنه عالمة الشيء قد تتقدمه وتقارنه وتتأخر

 
462 

هبذه الصيغة يعرف مقتضى  بهها فيقال: إن كان الواقفوينبغي أن يفصل يف هذه املسألة وما أش
خالفه عمل مبقتضى نيته دون لفظه  هذه األدوات ُعمل مبقتضاها وإن مل يعرف مقتضاها فإن نوى

قال: أنت طالق طلقة يف طلقتني وال يعرف  ألن نطقه هبذه احلروف مع جهله مبقتضاها كعدمه كمن
بني نطقه وعدمه ابلنسبة إىل جهله مبقتضاه، وألن  سويةمقتضاه عند احلساب فإن الثالث تلزمه ت

فيه النية كان احلكم هلا كما لو نوى بقلبه الظهر وسبق لسانُه  اللفظ والنية إذا اجتمعا فيما تؤثر
 .وفق املقتضى ُعم ل على ذلك اعتمادا على النية فقط فقال: العصر وإن نوى

ون االنتهاء حنو وقفت على زيد وعمرو وبكر مث على مجع يف االبتداء د وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا
فإن الثالثة األول يستحقونه جمتمعني وال شيء لبشر منه حىت ينقرض من قبله  بشر مث على خالد

مع بشر، وعكس هذه الصورة إذا رتب ابتداء وشرك انتهاء حنو وقفت على خالد مث  وكذلك خالد
 زيد وعمرو وبكر فاعكس احلكم بشر مث

 
463 

أدلتها }فاذهبا آبايتنا إان معكم مستمعون{، }وإن  تكلم عن مسألة التثنية واجلمع، وذكر من]
إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم{ }وداود وسليمان ... } {طائفتان من املؤمنني اقتتلوا
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 {وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون} {وكنا حلكمهم شاهدين

 
466 

ومعنوية حنو }صغت قلوبكما{ وضربت وجوههما ورؤوسهما وهو  والزيدانالتثنية لفظية كرجالن 
أبن ال جيمع لفظ واحد بني عالميت تثنية كما قالوا يف مسلمات واببه،  خمتص مبا يف اجلسد منه اثنان

يف  وعينامها( ألن ما يف اجلسد منه اثنان آلة مركبة واآللة املركبة كاملفردة الشرتاكهما ال يرد )رجالمها
 وبصرمها جياد الغرض املطلوب فجرى قوله عينامها وأذانمها جمرى مسعهماإ

 
467 

 تواترا الفرق بني حد التثنية واجلمع وأحكامهما منقول عن أهل اللسان

 
469 

برجال، والرجال ليسوا رجلني صدق  نفي احلقيقة كاذب ونفي اجملاز صادق، فإذا قلنا: الرجالن ليسا
يصدق الرجالن ليسا رجلني كما ال يصدق:  ليس أبسد وال محار، والهذا النفي، كما تقول: زيد 

 األسد ليس أبسد واحلمار ليس حبمار

 .أن التثنية مجع جمازا؛ لوجود معىن اجلمع وهو االنضمام فيها فثبت /

من خالفنا من الشافعية أنه إذا قال: له علي دراهم ففسرها بدرمهني مل يقبل  وال خالف بيننا وبني
 يقبل إال بثالثة فصاعدا، وهذا مذهبهم حجة عليهم وأنه ال

 
472 

 حتقيق املعىن عند السامع، وقيل: اتبع حيقق النسبة يف متبوعه فالتأكيد قيل هو

إيصال املعىن إىل الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقا عند السامع أو ابجلهر به إن   واإلفهام .......
 خمفيا كان

 
473 

 فالتعقيب منتف محمدا مل جيز ألن بينهما مبعوثني كثرياولو قيل: بعث هللا آدم ف

طول زمن الفعل وقصره  قلت: مث إن الزمن بني ابتداء املرتب واملرتب عليه يطول ويقصر حبسب
ملع الربق فخفي فالزمن بينهما يسري  :الستحالة وجود املرتب إال بعد انقضاء املرتب عليه، فإذا قيل

 .البصرة فقدم فالزمن طويل حبسب بعد املسافة : سافر زيد إىللسرعة ملعان الربق، وإذا قيل
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474 

قرأت القرآن فاستعذ{ فاالستعاذة قبل القراءة وقوله }إذا قمتم إىل الصالة  فأما قوله تعاىل: }فإذا
 وجوهكم{ فالغسل قبل القيام إىل فعل الصالة، وقوله }وكم من قرية أهلكناها فجاءها فاغسلوا

تعاىل:  أس قبل اهلالك فهو من ابب حذف السبب وهو القراءة والقيام ومنه قولهأبسنا{ وجميء الب
فحذف  }فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت{ أي فضرب فانفجرت، والضرب سبب االنفجار،

وجيوز أن يكون  لداللة الكالم عليه وكذا يف الصورة األخرى املعىن أردان إهالكها فجاءها أبسنا
أهلكناها فجاءها أبسنا بعد أن  ها أبسنا فأهلكناها وجيوز أن يكون التقديرمقدما ومؤخرا أي جاء

 .األول أردان إهالكها وهو معىن

........... 

معىن واحد إال أن يعرض عارض  األصل يف كل حرف من حروف املعاين / أن يكون موضوعا إبزاء
ظ وضع ملعىن مفرد( واحلروف  الكلمة لف) يوجب جعله إبزاء أكثر من معىن واحد، وهلذا قال النحاة

 .يصدق عليه اسم اجلنس كلمات ألهنا أنواع الكلمة وهي جنس هلا والنوع

 
475 

 كثري يف لغتهم العرب تعطي الشيء حكم ما يشبهه أو بعضه وذلك

 
479 

ثعلب وغالمه أيب عمر الزاهد ونقل  وقال بعضهم: تقتضي ]الواو[ الرتتيب مع اجلمع وهو مذهب
 فراء أيضاعن الكسائي وال

 رواية أخرى مثل قوهلم وعن أمحد رمحه هللا

 
484 

قام زيد وعمرو قبله( تناقضا، و)بعده( تكرارا، ) وألنه لو اقتضت ]الواو[ الرتتيب لكان قولنا
والتعقيب والكل ابطل، وجيوز حنو زيد وعمرو قاما، وسيان قيامك  و)معا( مجعا بني النقيضني املعية

 .الفاء يف وقعودك، وال جيوز ذلك

 
487 

 .عليه اعلم أن القاضي رمحه هللا تعاىل خالف يف أصل وفرع

بعضه على  واألصل الذي خالف فيه هو أن الرجل إذا أضاف الطالق الثالث إىل امرأته وعطف

This file was downloaded from QuranicThought.com



فإن هذه الطلقات  بعض بـ)مث( وعلقه بشرط كقوله: إن دخلت  الدار فانت طالق مث طالق مث طالق
حىت لو دخلت لوقع هبا الثالث  ار مبعىن أهنا ترتبط به فال تقع إال بوقوعهالثالث تتعلق بدخول الد

وإن مل تكن مدخوال هبا ابنت ابألوىل ولغا ما  حلصول شرط وقوعها وقابليتها هلا إن كانت مدخوال هبا
 .هذا بعدها لعدم قابليتها له وقد قدمنا

واحدة وتكون الطلقتان  مثاهلا إال طلقةفأما القاضي فقال: ال يتعلق بدخول الدار يف هذه الصورة وأ
مث تقتضي مهلة وتراخيا فإذا  األخراين كاملوجودتني منغري شرط فال يرتبطان ابلشرط وذلك ألن

والثالثة صار لكل طلقة حكم نفسها وأزالت  ختللت تلك املهلة والرتاخي بني الطلقة األوىل والثانية
الف الفاء فإهنا / للتعقيب وال تراخي فيها يتخلل خب املهلة حكم رابطة الشرط كما لو طال الفصل

 .الشرط عن الطلقتني األخريني بني الطلقات فيقطع حكم رابطة

األصحاب وال غريهم، ولكنين أحسست بتوجيه   واعلم أين مل أر تعليل كالم القاضي وال عن أحد من
فهذا هو األصل الذي والصواب من هللا واخلطأ مين  كالمه من ظاهر اختياره وهو ما قد مسعت،

 .القاضي خالف فيه

 
495 

مكاهنا ظرف املكان وخيرب به عن اجلثة  واجلملة إما ابرزة كما ذكر من املثال وإما مسترتة فيربز
 الدار وقمت يف يوم اجلمعة واحلدث حنو زيد أمامك والسري وراءك وبكر يف

ستخدام غريب وغري معهود يف  مسترتة يف وصف اجلملة ا احملقق: استخدامه لكلمة ابرزة وكلمة]
فهو يقصد ابلبارزة اجلملة احلقيقية كما مثل، ويقصد ابملسترتة  كتب النحو لكن مراده منه واضح،

واجلار واجملرور كما مثل أيضا؛ ألن متعلقهما يف الغالب فعل فيكوانن معه  شبه اجلملة أي الظرف
 [ابلفعل كالمه خيتار تعليقهمايقدر متعلقهما امسا، ولعل الطويف من خالل   مجلة والبعض

 
499 

ومل جييزوا مثل مسألتكم فمنعوا زيد وعمرو  العرب جوزوا مثل مسألتنا فأجازوا زيد أو عمرو قائم،
حتصيال للمطابقة املذكورة مع إمكان تقدير زيد قائم  قائم، وأوجبوا أن يقال: زيد وعمرو قائمان

 .به وعمرو قائم وحتصيل املطابقة

 
500 

واترة لالستغراق حنو الرجال  األلف والالم تستعمل اترة لتعريف املنكر حنو رجل والرجل، اعلم أن
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املعروف هو ذاك املنكر، ومنه قوله  واترة للعهد حنو قولك: رأيت رجال فقلت للرجل، فإن الرجل
 .الرسول{ الثاين هو األول تعاىل: }كما أرسلنا إىل فرعون رسوال فعصى فرعون

 :مقحمة ال معىن هلا حنو قولهوقد تدخل الالم 

 أم العمرو عن أسريها ابعد

 .أي )أم عمرو( فأقحم الالم إما لضرورة أو غرض آخر

وال  الالم يف احلارث والعباس فإهنا ال للعهد وال لالستغراق إذ هي داخلة على شخص معني وحنو
 للتعريف إذ هو حاصل ابلعلمية فتعينت زايدهتا

 
500 

وله )أنت الطالق( النصب؛ ألنه مصدر تقديره أنت طالق الطالق، وال جيوز ق وإعراب )الطالق( يف
 .مرفوعا ألن املصادر ال خيرب هبا عن اجلثث لعدم الفائدة فيه كما سبق أن يكون

 بعض الشافعية ال يقع الطالق يف هذه الصورة أصال ألهنا صيغة فاسدة مستحيلة، أخذا وهلذا قال

 اريبظاهر اللفظ دون املصحح اإلضم

 
504 

اإلسناد اجلملي عن بعض مضمون اجلملة بـ)إال( أو ما قام مقامها  قلت: ولو قيل: االستثناء رفعُ 
 .صاحلا لكان حدا

 
505 

 :فائدة دخول االستثناء يف اللغة، وذلك من وجوه

قولك  االختصار فإن قولك: قام القوم إال زيدا أخصر من قام القوم وما قام زيد وأخصر من أحدها
 .ام زيد بل قام فالن وفالن، فيطول الكالم بتعدادهمما ق

 .ابلعدد فإنك قد تعلم أن زيدا قام وجتهل عدد من مل يقم فتخرب مبا علمت الثاين: اجلهل

 رفع اإلهبام، وذلك أن التعبري ابلكل عن األكثر جائز، فإذا قلت: قام القوم احتمل أنك :الثالث

 ا أفاد أنك أردت اجلميعتريد أكثرهم جمازا، فإذا قلت: إال زيد

 
512 

أرابعها ولو  لو قال )له هذه الدار ويل هذا البيت( صح، وإن كان البيت ثلثي الدار أو ثالثة وهلذا
استثناء، واألول ليس ابستثناء  قال )له هذه الدار إال ثلثيها أو ثالثة أرابعها( مل يصح عندان؛ ألنه
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 .لعدم الصيغة واألداة فيه

 
520 

 لفصُل اليسري عرفا، وال ما عرض من سعال ونوبة وُفهاف وحنوهاا فال يبطله

وكرر حروف  )فهفه الرجل فهفهة: عي وكل لسانه 2/704احملقق: قال يف املعجم الوسيط ]
 !![(ألفاظه

 
522 

وقوله حجة ومع التسليم فإمنا يكون حجة فيما ال خيالف فيه  وعن الثاين ابملنع أن مذهب الصحايب
اللغة، وكونه مبكان من اللغة ال يوجب متابعته على ما يتفرد به كما مل يوجب   واهلإمجاع أهل عصره 

 مبكان من العلم متابعته على ترك القول وغريه من مفرداته كونه

 
523 

 على اللفظ بعيد وقياس املعىن

 
525 

اع أهل يكون حجة فيما ال خيالف فيه إمج ابملنع أن مذهب الصحايب وقوله حجة، ومع التسليم فإمنا
يوجب متابعته على ما يتفرد به، كما مل يوجب كونُه  عصره وأهل اللغة، وكونه مبكان من اللغة ال

 القول وغريه من مفرداته مبكان من العلم متابعته على ترك

 
523 

كاإلشارة والرمز، وهلذا عدل بعض األصوليني يف حده  وألن النسخ أمر معنوي بدليل صحته ابملعاين
 شرعية ليشمل اللفظ وغريه ب إىل قوله: هو طريقةعن لفظ اخلطا

 
523 

 بعيد قياس املعىن على اللفظ

 
525 

الفصل لزالت الثقة، إذ الثقة ال  القصد من األميان والعهود الثقة هبا، ولو جاز االستثناء مع طول
ها ثبت ذلك وأن القصد من املعاين فوائدُ  حتصل من ذلك إال مع اجلزم وقطع التوابع ... وإذا
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 .لصحة املعىن وجودا وعدما املوضوعة هلا وجب أن تكون الفائدة مناطا

 
526 

 كثرية النية تقوم مقام األفعال واألقوال يف مواضع

 
528 

 [مرارا استعمل املؤلف كلمة أحباث]

 
528 

 والفقهاء فأما يف االصطالح ]الشرط[ ففيه خالف بني النحاة

تكرمين أكرمك وإن قمت  ائه وثبت عند ثبوته حنو إنفهو عند النحاة ما انتفى احلكم عند انتف
ويثبت عند ثبوته، وطالقها ينتفي عند  فأنت طالق، فإن إكرامك إايه ينتفي عند انتفاء إكرامه إايك،

 .انتفاء قيامها ويثبت عند ثبوته

 .الفقهاء فقيل هو ما توقف عليه أتثري املؤثر أما عند /

 .كم على غري جهة السبب وهو أجود ما قيل فيهاحل وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء

 .انتفاء احلكم عند انتفائه، وقد يثبت عند ثبوته وقيل: هو ما لزم من انتفائه

يلزم عندهم ثبوته لثبوته جلواز انتفاء احلكم مع وجود الشرط؛ النتفاء  وإمنا قالوا: قد يثبت ألنه ال
ة تنتفي النتفائه وقد تصح مع وجوده بناء احلكم، وذلك مثل الوضوء، فإن الصال ركن من أركان

 ابقي األركان والشرائط وال يلزم ذلك جلواز بطالهنا لعدم ركن من أركاهنا أو شرط آخر على وجود

 .من شروطها واستقبال القبلة وحنو ذلك

 
528 

 [أصلها االشتقاقي] الشرط وهو يف اللغة العالمة

 
529 

 .غري جهة السببية، وهو أجود ما قيل فيه احلكم على وقيل ]الشرط[ ما لزم من انتفائه انتفاء

 
529 

 [الشرط والعلة ابملعىن االصطالحي وربطه ابالشتقاق اللغوي تكلم عن]
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530 

 هذا يصح أن تقول: شرط الصالة ما وجدت لوجوده وانتفت النتفائه، ويعين بذلك مجيع ما فعلى

 .يعترب هلا وإن تعددت أجزاؤه

 .شرطا إطالقا السم الشيء على جزئه يتهم لكل جزء من أجزاء الشرطووجه جتوز الفقهاء تسم

مفردات الدواء دواء، وليس كل واحد من مفرداته  وإمنا جمموع أجزاء الشرط شرط، كما أن مجيع
 دواء، وكذلك هنا

 
531 

 ببدعي ]كذا[ أن يثبت للشيء حكما ما ال يثبت حقيقة ككثري من قضااي الشرع، وهذه وليس

 .هاالقضية من

زيد يف الغد تبينا طالقها يف  فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته: إن قدم زيد غدا فأنت طالق اليوم فقد
لكنه متقدم حكما، أعين من حيث هو  أمسه، فطالقها مشروط بقيام زيد وهو شرط متأخر حقيقة

 .شرط اعتبارا مبقتضاه األصلي

 
535 

ألن  ال( أفادت أتكيد التكرار ال نفس التكرار؛أن )ك –وهو احلق إن شاء هللا  –والذي أراه  :قلت
لتكرار استقامة  )ما( وحدها تفيد التكرار، فإهنا أفادت تكرار استقامة / املسلمني للمشركني

 {هلم املشركني هلم يف قوله تعاىل: } فما استقاموا لكم فاستقيموا

 
537 

ألن الرتكيب خالف األصل،  :وذهب قوم إىل أهنا ]مهما[ اسم على وزن فـ ْعل ى كسكرى، قالوا
تركيبه من األدوات حكموا أبنه مركب  وهذا على أصل البصريني، أما الكوفيون فإن كل ما أمكن

 .االستثناء فإهنا عندهم مركبة حنو كان ]كذا ولعل الصواب كأن[ ولكن وإال يف

 
540 

انتفى إال أن اللغة البصريون غري الزم، فإن السماع وإن  قلت: ومذهب الكوفيني متوجه، وما ذكره
 نظر[ وليس مبمتنع تثبت قياسا على أصلنا ]فيه

........... 

بسائر األدوات على املمكن، إذ املمتنع  فحاصل هذا أن صريح العقل يوجب محل كالم املشرتط
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 واملتعذر ليس يف وسع البشر

 
542 

 كذلك، وكل هذه  حيث( ست لغات: )حوث( ابلواو مع احلركات الثالث على الثاء، وابلياء) ويف

 .العوامل احلركات حركات بناء ال حركات إعراب الختالف اللغات ال الختالف

 
544 

حذفت مهزة )أوان( ختفيفا فبقي )أيَّ  ورأيُت بعض أهل العربية قد ذكر أن أصل )أاين( أيَّ أوان، مث
( بوزن للقلب واإلدغام، فبقي )أي وان وان( مث حذفت إحدى الياءين من )أي( لذلك وهتيأت

منهما ساكن فقلبت الواو ايء وأدغمت الياء يف الياء  )د يوان( فاجتمع )الياء( و)الواو( والسابق
الكلمتني مع األخرى كما قالوا: أيش تقول، وأصله أي شيء، مث بنوها  فقالوا: أاين تركيبا إلحدى

 فة الفتحة كأيناالستفهام، وكان على حركة اللتقاء الساكنني وكان فتحا خل لتضمنها معىن حرف

 .وكيف

 
546 

ُمت أو بعثت بعد املوت أو كان  وكذلك كلما شرط بـ)إن( حىت لو قال قائل: إن قامت القيامة أو
ألمته حكم بكفره؛ ألنه تردد فيما ال شك يف  حممد رسول هللا أو هللا خالق العامل فأنت طالق أو حرة

 اجلزم به وقوعه ماضيا ومستقبال وشك فيما جيب عليه

زيد فأنت طالق، فإن  قد جاء استعمال )إذا( يف جائز الوقوع حنو إذا أكرمتين أكرمتك وإذا قدمو 
 واجبان إكرامه إايك وقدوم زيد جائزان حمتمالن ال

 
554 

 األحكام والنيات والعزائم هلا أتثري يف كثري من

 
558 

بته فهو حر. فضرهبم  عبيدي ضر  فإن بعض العلماء وهو حممد بن احلسن ذهب إىل أنه إذا قال: أي
ضربك. فرقا بني كون العبيد فاعال أو  كلهم مل يعتقوا مجيعا. وسلم ذلك يف مسألة: أي عبيدي

 .مفعوال

 
566 
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 .من اهلمزة والنون إما أن تكون مكسورة اهلمزة أو مفتوحتها اعلم أن الكلمة املركبة

 :امإما خمففة النون أو مشددهتا فتلك أربعة أقس وعلى التقديرين فهي

 
569 

 عل ويف لعل عشر لغات منها

 
571 

وجدان أكثرهم فاسقني،  وهذه الالم عوض عن ضمري الشأن املتصل ابملشددة، فإن أصله: إنه
الدخول عليه وعوضت عن  فحذف / ضمري الشأن، فامتنع دخوهلا على الفعل فخففت لتقبل

 .ضمري الشأن الالم يف خربها

 
572 

ة خبالف االستثناء، وهو على قوهلم ]الكوفيني[ حمذوف أو موجود يف اللغ حذف ضمري الشأن
 .وكالمها خالف االستعمال مبدل ابلالم،

 
574 

بشرط حبرف الفاء فقال: أنت طالق إن قمت  فقعدت  مل تطلق إال هبما  احملرر[ وإذا أحلق شرطا]
 مرتني

 :مرتبني!! وينظر هذا الرابط الصواب]

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?
] t=84206 
 

575 

 [إحلاق شرط بشرط مثل إن قمت إن قعدت]

 
576 

 قوله )إن قمت( الغيا ويكون

 
577 

 [احملقق النهاية يف شرح اهلداية نقل الطويف فائدة من كتاب النهاية، وجعله]
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580 

 ال تقاوم داللة املنطوق داللة املفهوم على ما كانت من القوة

 
586 

إال يف القليل من الكثري، ولو قال: مائة إال تسعة  وقد قال أبو إسحاق الزجاج: مل أيت االستثناء
 .ابلعربية وتسعني مل يكن متكلما

 
587 

فة وأصحابه، وادعوا أن بني ذلك أبو حني وهذا مبين على أن االستثناء من النفي إثبات عندان، ومنع
احلكم؛ ألن االستثناء عندهم لفظ يدخل على  احلكم ابلنفي واحلكم ابإلثبات واسطة وهي عدم

واالستغراق، حىت يصري كأنه مل يتكلم إال ابلقدر الباقي بعد  الكالم العام فيمنعه من اقتضاء العموم
 إثبات م عليه ينفي ]الصواب بنفي[ والالتعريف بقاُء املستثىن غري حمكو  االستثناء. فمقتضى هذا

 
589 

الكالم لداللة بعضه عليه،  لغة العرب يراعى فيها اإلجياز واالختصار، حىت إهنم ليحذفون بعض
 .هبا واللغة منزهة عن اهلذر واللغو حيث نزل القرآن

 
595 

 النصب اختلف أهل العربية يف العامل يف املستثىن

 
598 

الكالُم معه مجلة واحدة وهو أوىل؛  كالم مجلتني، وإعمال الفعل يكونقوهلم يفضي إىل صريورة ال
 .اللغة ألن االختصار مع استواء الفائدة راجح يف نظر أهل

 
599 

مجيعها يف أحد القولني ألصحابنا  االستثناء إذا تعقب مجال نسق بعضها على بعض .... رجع إىل
 وهو مذهب الشافعي رمحه هللا

اإلشارات اإلهلية، وفيها أربعة أقوال، وهذا يدل على أتخر تصنيف اإلشارات  ذكر هذه املسألة يف]
 [الصعقة عن
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601 

الدار لرجع الشرط إىل مجيع اجلمل  لو قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وأموايل صدقة إن دخلوا
 .اتفاقا وال فرق

ة لالستثناء إىل اجلملتني، إال سبعة، كان مقرا بثالثة اتفاقا إعاد لو قال: له علي مخسة ومخسة ...
 .األخرية منهما للزمه عشرة ولغا االستثناء إذ هو مستغرق ولو عاد إىل

 
606 

 املسألة ]االستثناء من غري اجلنس[ من طناانت مسائل االستثناء، وفروعها / وفوائدها اعلم أن هذه

 كثرية، واحلجاج فيها متسع

 
607 

وال يصح لغة، وإمنا صحح اإلمام أمحد رضي هللا عنه  اعلم أن االستثناء من غري اجلنس ال جيوز
رواية ألمر شرعي عريف وهو اشرتاكهما يف عموم االستعمال  استثناء أحد النقدين من اآلخر يف

 .منهما وهو كوهنما من قيم املتلفات وأروش اجلناايت ال لغة واحتاد املقصود هبما والغرض

 هب أبو بكر بن الباقالين ومجاعة من املتكلمنيواملالكية ذلك لغة، وإليه ذ وصحح احلنفية

 .الشافعي وجهان كاملذهبني وألصحاب

 :االستثناء من غري اجلنس واعلم أن ههنا شيئا ال بد من مالحظته، وهو أن من أجاز

 .اتساعاهتا ما هو أكثر من ذلك إن ادعاه جتوزا واتساعا يف اللغة فهو صحيح، إذ يف

 ممنوع ذلك يدعون فهووإن ادعاه استثناء حقيقة وك

 
611 

 :قال الشاعر

 وإن قوتلوا كانوا عفاريتا قوم إذا قوبلوا كانوا مالئكة ........... حسنا

 [وجوده احملقق: بيت من البسيط مل أقف على قائله أو مكان]

كما يف خريدة القصر للعماد  قلت: البيت لألديب أيب إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي]
 [األصفهاين

 
612 

انر واملالئكة من نور فال يوجب املباينة أيضا، ألن النار والنور جوهران  وأما كونه ]إبليس[ من
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 .جنس الشرتاكهما يف اإلشراق واالحرتاق ومها شفافان مضيئان فكأهنما نوعا متقارابن،

 
615 

غة ولذلك اعتربت فيه الصي االستثناء أمر لفظي املعترب فيه األلفاظ دون املعاين يف األصل،
هللا، فيصح هذا االستثناء مع أن هللا  املخصوصة، فينزل ذلك منزلة قول القائل: ما يل انصر إال

 النصار تعاىل ليس من جنس أحد من

 
616 

يف قدر الثمن أن جيمعا يف حلفهما بني  أال ترى أن الفقهاء اشرتطوا يف حتالف املتبايعني إذا اختلفا
بعته بعشرة بل بعشرين، ويقول املشرتي: وهللا ما ابتعته  هللا ماالنفي واإلثبات، أبن يقول البائع: و

 .بعشرة بعشرين بل

 
618 

تعاىل: }فإن علمتموهن مؤمنات{  الظن يسمى علما ملشاركته العلم يف رجحان أحد الطرفني كقوله
 ابطنيا مسترتا. ويسمى العلم ظنا كذلك أي ظننتموهن، إذ ال سبيل إىل العلم هنا، لكون اإلميان

أهنم مواقعوها{ أي يعلمون، فعلموا. فأحلق الظن  لقوله تعاىل: }يظنون أهنم مالقو رهبم{ }فظنوا
 .مستثىن بعضه من بعض ابلعلم جتوزا حىت جراي جمرى اجلنس،

 
620 

 .شائع يف االستعمال وجميء فاعل مبعىن مفعول وعكسه شائع يف اللغة

 .أما األول فنحو عيشة راضية أي مرضية

 حجااب مستورا أي ساترا ين فنحووأما الثا

 
621 

حمذوف، وهو مراد يف النية، حنو قوله تعاىل:  ألن الصفة مىت ذكرت بدون موصوفها فموصوفها
 :فلك ذات ألواح. وقول امرئ القيس }ومحلناه على ذات ألواح{ أي سفينة أو

 وحش وجرة مطفل تصد وتبدي عن أسيل وتتقي ........... بناظرة من

بقيام العرض بغري حمل بل  خد أسيل. وإال لزم قيام الصفة بغري موصوف، وهو حكم أي تبدي عن
 بنفسه وهو حمال

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



627 

 األلفاظ املعاين قد تتحد وإن تعددت

 
629 

هللا عنه يف سورة أمل نشرح )لن يغلب  النكرة إذا كررت دلت على التغاير، وهلذا قال ابن عباس رضي
 معرف بالم العهد (كرر، و)العسرعسر يسرين( ألن اليسر فيها منكر م

 
631 

العربية لكانت مقدار ثلث الفقه على ما تقررن  لو استقصينا املسائل الشرعية املعتمدة على القواعد
 وابلشاب على الشائب ولكن قد نبهنا ابحلاضر على الغائب

__________________ 

 فوائد الكتب سلسلة

 
 األخطاء املكرورة

 
 نفهم ما نقرأ هل

 
 أبو مالك العوضي

 العام خصيعرض الملف الش

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أبو مالك  العوضي إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   3#   

28-07-07, 09:18 PM  

  أبو مالك العوضي
 عضو مخضرم

  
 05-10-04تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  4,389َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

 العاملني الفوائد املنتقاة من هذا الكتاب النفيس، واحلمد هلل رب انتهت

 

يستغرق منك الكتاب نفسه  ال تكسل عن قراءة هذه الفوائد اليت ال تستغرق منك ساعة، فرمبا
 !أسبوعا
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__________________ 

 فوائد الكتب لسلةس

 
 األخطاء املكرورة

 
 نفهم ما نقرأ هل

 
 أبو مالك العوضي

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أبو مالك  العوضي إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   4#   

28-07-07, 09:40 PM  

  عبدالكرمي الشهري
 عضو نشيط

  
 05-12-31تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  154َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

 كجزاك هللا خريا وابرك فيك ونفع ب

 
 عبدالكريم الشهري

 العام عرض الملف الشخصي

ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : عبدالكريم  الشهري إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

   5#   
29-07-07, 11:58 AM  

  أبو حيىي املغريب
 عضو جديد

  
 07-04-20تَارِْيُخ التَّْسجِْيِل فِي اْلُمْلَتَقى: 

  19َعَدُد اْلُمَشاَرَكاتِ: 

 

 

 

  جزاك هللا شيخنا خري اجلزاء على ما أفدت

  طريقة تقييد الفوائد و ما ينبغي االقتصار عليه -أيضا  - ولقد استفدت عمليا

 وتوفيقا فزادك اله تسديدا

 
 أبو يحيى المغربي

 العام عرض الملف الشخصي
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ُدْوِد الَِّتْي َردَّ بَِها : أبو يحيى  إِْظَهاُر َجِمْيعِ الرُّ

 المغربي

 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 

 

  منتدى اللغة العربية وعلومها  <الحديث ملتقى أهل   
على منكري العربية( لنجم الدين  الصعقة الغضبيةالفوائد المنتقاة من )

  الطوفي
 

 
 
 

 أدوات الموضوع

 رض نسخة للطبعع

 الصفحة إلى بريد إلكتروني إرسال هذه

 البحث في الموضوع

اذهب
 

 متقدم بحث

  قواعد المشاركة

 كتابة مواضيع جديدة ال تستطيع

 كتابة ردود جديدة ال تستطيع

 إرفاق مرفقات في مشاركاتك ال تستطيع

 تحرير مشاركاتك ال تستطيع

 

 تعمل رموز المنتدى

 تعمل االختصارات

 تعمل رموز الصور

 تعمل ال HTML رموز لغة
 

 االنتقال إلى

اذهبمنتدى اللغة العربية وعلومها
 

 
 

 

 
 .PM 01:29« جميع األوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة اآلن 

 

 

-- arabic3.5.3 األعلى - األرشيف - الحديث ملتقى أهل - االتصال بنا  

 
vBulletin  3.6.8اإلصدار 

إد ار ة  ُمْلتـ ق ى أ ْهل  احلْ د ْيث    ِ ْيُع احلُُقْوق  حم ُْفْوظ ٌة ل   مج  
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