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 نتيحة: رسالة يف الهحوية القضايا
 وبعذ أحباث حترير يف اجملذ روي أفكار
 الشافعي العزيزي الزهار حممذ للشيخ
 دراسة وحتقيق -هـ ( 1020)
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 ص انبحجهخستي 

يتناكؿ ىذا البحث القضااي كا١تسائل النحوية ُب رسالة العزيزم: "نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير 
 أْتاث كبعد"، مع ٖتقيق الرسالة.

ىذه الدراسة إذل الوقوؼ على ا١تسائل كالقضااي النحوية ُب رسالة العزيزم، كمدل  وهتدف    
 اليت تػيثػىٌرًم الدرس النحوم. اشتما٢تا على التنبيهات ا٢تامة

 -كسوؼ يشتمل ىذا البحث على مقدمة ك٘تهيد كأربعة مباحث كخا٘تة: 

 عصر ا١تؤلف، كمعٌت "الرسالة".: كفيها بياف ادلقدمة
 كفيو ثالثة مطالب. التمهيد:

التعريف ابلشيخ العزيزم ككتابو "نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد"، : ادلبحث األول
 اشتمل على ستة مطالب.ك 

 .ٖترير النص: ادلبحث الثاين
 استخراج ا١تسائل النحوية كاألحكاـ.: ادلبحث الثالث
 ا١تسائل ا٠تالفية كجهد العزيزم فيها.: ادلبحث الرابع

 .كفيها أىم النتائج كالتوصيات: اخلامتة
ر ُب بعض ا١تسائل؛  أ٫تها ٥تالفة العزيزم ما درج عليو اٞتمهو  ؛خلص البحث إذل عدة نتائج وقد  

 كجوب حذؼ "الفاء" إذا حذؼ القوؿ،ك  ككوف "بعد" ظرؼ مكاف، كلزـك لصوؽ االسم لبعد،
كجواز عطف ا٠ترب على اإلنشاء، كما كجدتو ُب بعض ا١تسائل قد اشتق لنفسو رأاي من رأيُت 

 سابقُت، ككقف على العالقات ا١تؤثرة ُب فهم الًتكيب كسرب أغواره، ك٨تو ذلك.
 أمحذ عهي عهي نقىدكتىر/ 

 أستار انهغىيات انعربية املشارك يف جايعة األيري سطاو بن عبذانعزيز
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Research Summary 

  This research paper deals with the grammatical issues and questions in Al-Azizi‟s 
treatise “Synopsis of the Ideas of the Pioneer Scholars in Editing the Studies of the 

Adverb of time „Wa‟Ba‟d‟ (then/after)”, and provides an investigation of the 
treatise. It also sheds light on the grammatical issues and questions in Al-Azizi‟s 
treatise and inquests if the treatise includes the main grammatical regulations that 

enrich the study of Grammar. The paper includes an introduction, a preface, four 

chapters and a conclusion.   

The introduction presents the author‟s era and the meaning of „The Treatise‟. 
The preface includes three topics. 

Chapter one presents the crucial information of Al-Aziz‟s biography and his book 
“Synopsis of the ideas of the Pioneer Scholars in Editing the Studies of the Adverb 
of time „Wa‟Ba‟d‟ (then/after)”. It includes six subtopics. 
Chapter two: Editing the Text. 

Chapter three: Elicitation of Grammatical Issues and Rules. 

Chapter four: The Controversial Issues and the Effort of Al-Azizi  

The Conclusion: Sums up the findings and recommendations of the paper. 

  The paper reached the conclusion that Al-Azizi is at odds with the majority of 

Arabic scholars in some grammatical issues. It shows that he derived his own 

grammatical opinion from two preceding opinions. It also shows that Al-Azizi 

understands well the grammatical relationships that affect the perception of the 

grammatical structure and its multidimensional aspects.  
Dr. Ahmad Ali Ali  Loukam 

Associate professor of Arabic Linguistics 

in Prince Sattam Bin Abdul-Aziz University 
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 قذمةامل
اٟتمد هلل الذم خلق اإلنساف كعلمو البياف، كالصالة كالسالـ على من أينزًؿ عليو القرآف، 

 كعلى آلو كصحبو كمن اتبعهم إبحساف ٍب أما بعد... 
، كأنزؿ علية القرآف بلساف عريب، فكاف -ملسو هيلع هللا ىلص - فقد شرؼ هللا ىذه األمة ابلنيب العريب  

ص العلماء ة اليت أعجزت ألباب العرب، فمنذ نزكؿ القرآف الكرًن حرى القرآف اآلية الباىر 
اليت ىي كعاء القرآف؛ فقاـ العلماء ُب الصدر األكؿ  العربيةعلى خدمتو كخدمة اللغة 

 ّتمع اللغة العربية؛ فجمعوا األلفاظ كحاكلوا جاىدين استنباط القواعد اليت تضبطها. 
النحوم، ففصلوا اجململ، كقيدكا ا١تطلق، ككضحوا ٍب جاء مىن بعدىم فأكملوا البناء   

ا١تبهم؛ حىت ًب البناء النحوم على أكمل كجو، كدل يبق إال حسن البياف كالعرض، كٚتع 
ا١تفرؽ، كنقد الناقد لرأم ضعيف ابٟتجة كالبينة، فصنف العلماء الشركح كاٟتواشي 

رات كالرسائل خالية من كالتقريرات كالرسائل، كظن البعض أف الشركح كاٟتواشي كالتقري
الفائدة، كلكن من نظر بعُت كاعية علم أف ذلك دل يكن عجزا من ىؤالء العلماء، إ٪تا كاف 
تقديرا للعماء السابقُت من جهة، كمن جهة أخرل كاف تسهيال على الطالب، كمراعاة 

 ١تراحلهم العلمية ا١تختلفة. 
ن ٭تتاج إذل حاشية على شرح فمن الطالب من ال يصلح لو إال شرح الشرح، كمنهم م  

الشرح، كمنهم من ٭تتاج تقريرا على تلكم اٟتاشية، كمنهم من أنعم هللا عليو بذاكرة قوية 
يناسبها حفظ ا١تتوف ا١تطوالت، كمنهم مىنَّ هللا عليو بقلب كاعو يستوعب الكتب األمهات، 

 (ُ)فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو " كىىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍم خىالًئفى األىٍرًض كىرىفىعى بػىٍعضىكيمٍ "
 وهللا من وراء القصد، وهو ادلستعان.

                                                           

 ُٓٔألنعاـ ( ُ) 



 

- 4422 - 

 

 لقمأ.د/  أمحذ علي علي   القضايا الهحوية يف رسالة نتيحة أفكار  

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
ه
ح
ه
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الذراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بذمياط

 م2012العذد اخلامس               

 تمهيذال
 ادلطلب األول: عصر ادلؤلف.

يعد عصر ا١تماليك عصر االزدىار الكامل للدراسات النحوية خاصة كاللغوية عامة ُب   
تتار مصر كالشاـ فقد امتألت البلداف ابلنحاة القادمُت من بغداد بعد احتال٢تا على يد ال

سنة  –غرانطة  –ىػ(، كمن األندلس بعد احتالؿ الفر٧تة آخر حواضرىا ٔٓٔسنة )
ىػ(، ٦تا جعل ا١تصنفات النحوية على عصرىم تبلغ الذركة كمان ككيفان، فظهرت ٕٖٗ)

ا١توسوعات كما ظهرت ا١تتوف كالشركح كاٟتواشي، ككاف ا١تلوؾ السالطُت من ا١تماليك 
ا إذل مصر كىم ٭تملوف ما بقي من الثركة العلمية العربية خَت أعواف للعلماء الذين ٞتئو 

ك٭تفظوف البقية الباقية من تراث اإلسالـ ُب العراؽ كاألندلس، كهبذا أصبحت القاىرة ُب 
عهد ا١تماليك )موئل اٟتضارة اإلسالمية كبغية القاصدين كموطن الدرس كالبحث، 

نشط التأليف فيها ُب اللغة كاألدب كصارت مدارسها تزخر ابلطالب كالعلماء كا١تعلمُت، ك 
كالتاريخ كالدين كعلـو القرآف، أما عهد األتراؾ العثمانيُت ضعفت اٟتركة العلمية مع 
ضعف دكلتهم كمع ذلك بقي بصيص من أمل كشعاع من علم كاف ما يزاؿ ينَت قلوب 

د العظيم، طائفة من العلماء كعقو٢تم، كبقية من ىذا الًتاث العريب الواسع، كمن ذلك اجمل
كمن ىذه البقية الباقية كانت البذكر اليت نبتت منها النهضة اٟتديثة ُب مصر كالشاـ كسائر 

 ( ُاألقطار(. )
إف الدراسات النحوية ُب عصر العثمانيُت قد طرأ عليها عهد جديد ٘تيز النشاط فيو   

بع ٢تذه اٞتهود ( كا١تتتِابٟتواشي كالتقريرات كا١تختصرات اليت يشكل جلها فائدة طيبة. )
٬تد فيها نفائس مطمورة ال يعرؼ قدرىا إال من اطلع عليها، كمن اطلع عليها تعرؼ على 

                                                           

 (ُٕٗانظر الوسيط ُب اتريخ النحو، بتصرؼ، عبد الكرًن األسعد )( ُ) 
األٛتدية  ا١تتوف كالشركح كاٟتواشي كالتقريرات ُب التأليف النحوم، الدكتور عبدهللا بن عويقل السا١تي ،٣تلة( ِ) 

 ِْٖ،العدد الرابع ص
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بعض العلماء النابغُت ُب جل العلـو كُب علم النحو على كجو ا٠تصوص؛ ففي عاـ 
 ميالدية توُب العادل العالمة، البحر َُٔٔمن ىجرة من لو الشرؼ ملسو هيلع هللا ىلص اؿ موافقََُٕ

 الزىار دمحم الشيخالفهامة، صاحب الشركح الوافية، كالتصانيف الصافية، كالرسائل النافعة، 

الشافعي_ رٛتو هللا_ كقد كاف شيخا ٣تددا، صاحب رؤية علمية اثقبة، فلعلو كاف  العزيزم
من أكائل ا١تصنفُت ُب مسألة "أما بعد" كقد جاء بعده من صنف ُب ىذه القضية على 

 ف لو فضل التجديد كالسبق.منوالو، لكن كا
إذا تتبعنا كفيات ا١تصنفُت ُب ىذه ا١تسألة لتبُت لنا أان ا١تؤلف رٛتو هللا سبق عصره،   

ق،_ كبُت رسائل العلماء ََُٕا١تؤلف _الشيخ العزيزم ا١تتوَب عاـ رسالة فبا١تقارنة بُت 
از الوعد ٔتسائل أما كتاب: )إ٧ت  الالحقُت لو كتواريخ كفياهتم _اليت منها على سبيل ا١تثاؿ:

ىػ(،ككتاب: )جواب عن عبارة: ُُٓٔبعد( إلٝتاعيل بن غنيم اٞتوىرم، ا١تتوَب سنة: )
ىػ(،ككتاب: )فائدة الورد ُب الكالـ ُُٕٔأما بعد( حملمد بن دمحم البليدم ا١تتوَب سنة: )

ق( ُُِّعلى "أما بعد"( ألٛتد بن موسى البيلي العدكم ا١تالكي، ا١تتوَب سنة: )
تاب )اٞتوىر الفرد ُب الكالـ على "أما بعد"( لعبد هللا بن علي سويداف الدمليجي ،كك

ىػ( ،ككتاب: )إعراب أما بعد، أك: إٖتاؼ ُِّْاألكزبكي الشافعي، ا١تتوَب سنة )
األلباب بفصل ا٠تطاب(، أك: )إعراب "أما بعد"( للعالمة علي بن عبد القادر األمُت 

ق(،ك)رسالة ُب كلمة: "أما بعد"( ُِّٔتوَب سنة: )الشهَت اببن األمُت اٞتزائرم ا١ت
ق(، ككتاب: )أسعد كتاب ُب فصل ُِّٓإلبراىيم بن دمحم أفندم، ا١تتوَب سنة )

ق(، ُِٖٗا٠تطاب( لسعد الدين عبد الباقي بن ٤تمود األلوسي البغدادم، ا١تتوَب سنة: )
عبد الرٛتن بن ٭تِت ككتاب: )القوؿ األرشد ُب شرح البسملة كاٟتمدلة، ك "أما بعد"( ل

 ىػ(.ُِّّالواسعي، ا١تتوَب سنة: )
كٔتقارنة تواريخ الوفاة للعلماء الذين صنفوا ُب قضية "أما بعد" لعلم أف الشيخ كاف سابقا   

 ٢تؤالء العلماء ما ٬تعلو صاحب قلم ٣تدد كفكر ابرع.
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وضوع، ك٢تذا جاءت رسالتو خاضعة ١تعاير البحث العلمي الدقيق؛ من حيث براعة ا١ت 
كحسن تقسيم ا١تباحث، كانتظاـ كتسلسل األفكار، كيبُت ذلك أف الشيخ لو شركح كلو 
حواشو على كتب أخرل؛ فلو دل يكن ا١توضوع بكرا ١تا أفرد لو ْتثا مستقال، ككاف من 

 ا١تمكن أف يشرح أية رسالة أخرل أك يضع عليها حاشية ُب ىذه ا١تسألة.
النقل، كعزك األقواؿ إذل أصحاهبا، كىو ما يسمى كقد ٘تيز ْتث الشيخ العزيزم بدقة  

اليـو ابألمانة العلمية، كلكي تتجلى لنا قيمة رسالة الشيخ العلمية ننقل كالـ حاجي 
ٍب إف التأليف على سبعة أقساـ، ال يؤلف عادل خليفة عن معايَت العلم النافع إذا يقوؿ"

 عاقل إال فيها، كىي:
 إما شيء دل يسبق إليو، فيخًتعو.  .ُ
 أك شيء انقص يتممو. .ِ
 أك شيء مغلق يشرحو. .ّ
 أك شيء طويل ٮتتصره، دكف أف ٮتل بشيء من معانيو. .ْ
 أك شيء متفرؽ ٬تمعو. .ٓ
 أك شيء ٥تتلط يرتبو. .ٔ
 أك شيء أخطأ فيو مصنفو، فيصلحو. .ٕ

 كينبغي لكل مؤلف كتاب ُب فن قد سبق إليو أال ٮتلو كتابو من ٜتس فوائد:
 استنباط شيء كاف معضال. .ُ
 إف كاف مفرقا.أك ٚتعو  .ِ
 أك شرحو إف كاف غامضا. .ّ
 أك حسن نظم كأتليف. .ْ
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 ( ُ) كإسقاط حشو كتطويل". .ٓ
ككأف الشيخ رٛتو هللا قد كقف على ىذا الكالـ النفيس كعمل بو، فقد ٘تم الناقص، 

 كشرح ا١تغلق، 
 كاختصر الطويل، كجع ا١تتفرؽ، كرتب ا١تختلط، كأصلح ا٠تطأ.

 يف عهد العثمانيٌن.ادلطلب الثاين: فن تصنيف الرسائل 
لقد عىمىد العلماءي إذل مؤلفات السلف الصاحل فشرحوىا، ٍب عمدكا إذل الشركح فشرحوىا  

كٝتوا شرح الشرح حاشية، ٍب عمدكا إذل اٟتواشي فشرحوىا، كٝتوا شرح اٟتاشية تقريرا؛ 
فكاف الكتاب ُب علم من العلـو يتكوف من مؤَّلف صغَت ٥تتصر موجز يسمى "ا١تنت " 

وؿ ىذا ا١تنت يقـو الشرح، ٍب شرح ىذا الشرح، ٍب شرح ىذا الشرح ٢تذا الشرح على كح
ٍب ظهر فن جديد من فنوف التصيف، خالف ا١تتوف كالشركح كاٟتواشي ( ٖ) ىذا ا١تنت.

 كالتقريرات، كعرؼ بػػػػ"الرسالة"
ًإٍرسىاال كقد عرؼ األنبايب الرسالة أهنا ُب األصل اسم مصدر " أىٍرسىل "، يقاؿ: أرسل   

ٍب استعملت ٣تازا ُب ا١ترسل بو، ككثر ذلك بُت العلماء فيما   –ابلكسر ك الفتح  –كرًسىالة 
كاف يرسلو إليهم أىلي القرل كالبوادم ُب أكراؽ قليلة ، أك ٨توىا من ا١تسائل اليت ٢تم هبا 

ادم  شدة عناية ٠تفاء حكمها عليهم ، كفيما كاف العلماء يرسلونو إذل أىل القرل كالبو 
كذلك من أجوبة تلك ا١تسائل اليت للعلماء هبا شدة عناية لشدة احتياج أىل القرل 
كالبوادم إليها، ٍب أطلقوىا على كل مؤلفة لطيفة، أم مشتملة على مسائل قليلة؛ ك كأف 
ذلك لغرض اإلشعار ابلقلة ك شدة العناية ك٘تاـ االحتياج إذل ما اشتملت عليو تلك ا١تؤلفة 

 (  ٗ)  اط ُب حفظها كتدبرىا كاٟترص عليها.ٛتال على النش
                                                           

( مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت ا١تشهور ّٖ\ُكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف)( ُ) 
بغداد )كصورهتا عدة دكر لبنانية، بنفس ترقيم -ىػ( مكتبة ا١تثٌت َُٕٔابسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة )ا١تتوَب: 

 ث العريب، كدار العلـو اٟتديثة، كدار الكتب العلمية(صفحاهتا، مثل: دار إحياء الًتا
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كقد ٘تيزت ىذه الفًتة الزمنية اليت عاش فيها ا١تؤلف _رٛتو هللا_ ٔتنهجية علمية فريدة  
كىي إفراد ا١تسائل برسائل مستقلة، كىو ما يعرب عن نضوج علمي كرصانة فكرية كبراعة 

( ىػ ٕٔٓنف السبكي)أكادٯتية، كقد ظهرت ىذه ا١تنهجية ُب القرف الثامن_ حيث ص
٤تيىمَّد بن ٤تيىمَّد بن ٤تيىمَّد بن زنكي كصنف ( ُ) أحكاـ كل كىمىا عىلىٍيًو مىا يدؿ"رٛتو هللا "

ا"( ىػ ْٕٕ)الشعيب صدر الدَّين االسفرائٍت   ( ِ) "الشذا ُب مىٍسأىلىة كىذى
ما ُب كتب كقد استفاد ا١تصنف رٛتو هللا من ىذه ا١تنهجية العبقرية ُب رسالتو؛ فاستوعب 

النحو، كالبالغة، كشركح اٟتديث، بل كأىل التفسَت، ككوف نسيجا أنيقا ُب صيغة علمية 
رصينة، فهذه ا١تنهجية ىي ا١تعموؿ هبا اآلف ُب كربل اٞتامعات العا١تية، كىي تغٍت الباحث 

 عن الرجوع لكثَت من اجمللدات.
اإلسالمية، اٗتذت ىذه ا٠تطوة  ككفاء ٢تؤالء العلماء ا١تخلصُت، كٖتمال ١تسؤكلية األمة  

كتحل بو أعُت الباحثُت ا١تتخصصُت، كالقراء ا١تطالعُت تإبخراج ىذا الرسالة إذل النور، ل
كوف نرباسا على طريق رايدة األمة تلًتاثنا كما فيو من عبقرايت علمية، كقمم منهجية، كل

 كعودة أ٣تادىا.
 ادلطلب الثالث: عملي يف حتقيق الرسالة.

 الة إذل: مقدمة، ك٘تهيد، كأربعة مباحث، كخا٘تة.قسمت الرس
كضحت فيها عصر ا١تؤلف، كبينت معٌت "الرسالة" اليت كثر تصنيفها ُب ذلك  ادلقدمة:
 الوقت. 

: التعريف ابلشيخ العزيزم ككتابو "نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث ادلبحث األول 
 كبعد"

                                                           

( إٝتاعيل بن دمحم أمُت بن مَت سليم الباابين البغدادم ُِٕ\ُىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر ا١تصنفُت)( ُ) 
 ُُٓٗىػ( طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة ُب مطبعتها البهية إستانبوؿ ُّٗٗ)ا١تتوَب: 

( إٝتاعيل بن دمحم أمُت بن مَت سليم الباابين البغدادم ُّٓ\ِرفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر ا١تصنفُت)ىدية العا( ِ) 
 ُُٓٗىػ( طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة ُب مطبعتها البهية إستانبوؿ ُّٗٗ)ا١تتوَب: 
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عرفت فيو اب١تخطوط كمكاف حفظو، أما كقد قسمتو لستة مطالب: ا١تطلب األكؿ:  
ا١تطلب الثاين فقد جعلتو للتعريف اب١تؤلف "الشيخ دمحم الزىار العزيزم الشافعي" كا١تطلب 
الثالث حققت فيو نسبة كتاب نتيجة" أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد" ١تؤلفو 

ت فيو عنواف الكتاب، الشيخ دمحم الزىار العزيزم الشافعي، كأما ا١تطلب الرابع فقد حرر 
كجاء ا١تطلب ا٠تامس عن ا١تؤلف ُب كتب الًتاجم، كجعلت ا١تطلب السادس: ٪تاذج 

 مصورة من ا١تخطوط.
كقد أخرجت فيو النص ٤تررا طبقا لقواعد اإلمالء اٟتديثة ادلبحث الثاين: حترير النص، 

فيو لألعالـ من  مع مراعاة عالمات الًتقيم، كقارنت بُت النسختُت مثبتا للفركؽ، كترٚتت
ا١تصادر ا١توثقة، كعزكت اآلايت القرآنية كضبطتها ابلشكل، كاستخرجت أكزاف األبيات 
الشعرية، كل ذلك مع تصحيح بعض التصحيفات كالتحريفات اليت كقع فيها النساخ 

 _عفا هللا عنهم_ 
 ادلبحث الثالث: استخراج ادلسائل النحوية واألحكام.

حكاـ النحوية كما كردت عند النحوين مع ذكر الراجح من كقد حررت فيو ا١تسائل كاأل
 أقوا٢تم. 

 .ادلبحث الرابع: ادلسائل اخلالفية وجهد العزيزي فيها
بينت فيو جهد الشيخ _رٛتو هللا_ كٖتريو اٟتق كلو خالف رأم اٞتمهور، كترجيحو ١تا 

 توقف فيو بعض العلماء 
 ها الدراسة.ذكرت فيها أىم النتائج اليت توصلت إلي اخلامتة:
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 املبحج األول 
 انتعريف بانشيخ انعزيزي وكتابه "نتيجة أفكار روي اجملذ يف حترير أحباث وبعذ"

 ادلطلب األول: تعريف ابدلخطوط ومكانه
١تؤلفو الشيخ دمحم الزىار العزيزم نتيجة أفكار ذوي اجملد يف حترير أحباث وبعد" ٥تطوط " 

ليل األكراؽ كثَت الفائدة فصَّل فيو الشيخ أحكاـ "أما الشافعي رٛتو هللا تعاذل، ٥تطوط ق
 بعد" اللغوية من منظور ٨توم كبالغي فجاء ٖتفة فريدة ُب اببو.

 كُب مكتبة األزىر العامرة يوجد ىذا ا١تخطوط الفريد ُب نسخة جيدة ٖتت رقم )فنوف 
يقع ( كمنو نسخة أخرل ُب مكتبة مكة ا١تكرمة شرفها هللا تعاذل، ك ُّٕٖٔمتنوعة

ا١تخطوط ُب ٙتاف لوحات من القطع ا١تتوسط، كُب كل لوحة تسعة عشر سطرا، كيشمل 
 السطر عشر كلمات تقريبا.

 ادلطلب الثاين: التعريف ابدلؤلف "الشيخ دمحم الزهار العزيزي الشافعي"
 أٛتد بن دمحم بن إبراىيم. بنعلي  امسه:
 (.ُنور الدين ) لقبه:

كنسبتو: العزيزم مولدا، كالعزيزم ( ِ)سبعُت كىألف كىهبىا دفن هبا  كىفىاتو ببوالؽ ُب سنة وفاته:
ء ٖتتية ًنٍسبىة للعزيزة من الشرقية ٔتٍصر   ، البوالقي (ّ)بفتحة كمعجمتُت مكسورتُت بىينهمىا ايى

 

                                                           

( مكتبة ِْ\١ٕتؤلفُت )ىػ( معجم اَُْٖعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي )ا١تتوَب: ( ُ) 
 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت.-ا١تثٌت 

ىػ( خالصة األثر ُُُُدمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: ( ِ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)

ىػ( خالصة األثر ُُُُهللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: دمحم أمُت بن فضل ( ّ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)
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 (.ُ) كفاة
 ( ِ) مذىبو: كاف رٛتو هللا شافعي ا١تذىب، كلو شركحات كحواشي على مصنفات الشافعية

العزيزم البوالقي الشافعي كىافى إماما فىًقيها  يجاء ُب خالصة األثر: عل :أخالقه وعلمه
داث حىاًفظنا متقنا ذكيا سريع اٍٟتًٍفظ بعيد النٍسيىاف، مواظبا على الٌنظر كالتحصيل كثَت  ٤تي
كىة سريعها، متوددان متواضعان كثَت ااًلٍشًتغىاؿ اًبٍلعلًم ٤تبان ألىىلو_ خيصيوصا أىل  التًٌالى

يث_ حسن ا٠ٍتلق كاحملاضرة، مشار إليو ُب اٍلعلم شىارؾ )النُّور الشرباملسي( ُب كثَت اٟتىدً 
 من شيييوخو كىأخذ عىنوي كاستفاد ًمٍنوي، كىكىافى يالزمو ُب دركسو األصلية كالفرعية كفنوف اٍلعىرىبيَّة"

(ّ ) 
 مصنفاته: 

  ج ا١تنَت بشرح اٞتامع "شرح على اٞتٍىاًمع الصًَّغَت للسيوطي ُب ٣تلدات، ٝتاه: السرا
 .(ْ)الصغَت ُب اٟتديث 

 .  حاشية على شرح التٍَّحرًير، للقاضي زىكىرايَّ
 "كحاشية على شرح اٍلغىايىة اًلٍبًن قىاسم؛ ُب ٨تىٍو سبعُت كراسة ٝتاىا: الفوائد العزيزية 

(ٓ.) 
                                                           

( مكتبة ِْ\ٕىػ( معجم ا١تؤلفُت )َُْٖعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي )ا١تتوَب: ( ُ) 
 كت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت.بَت -ا١تثٌت 

ىػ( خالصة األثر ُُُُدمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: ( ِ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)

ىػ( خالصة األثر ُُُُاٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: دمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب ( ّ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)

( مكتبة ِْ\ٕىػ( معجم ا١تؤلفُت )َُْٖعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي )ا١تتوَب: ( ْ) 
 .بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت-ا١تثٌت 

( مكتبة ِْ\ٕىػ( معجم ا١تؤلفُت )َُْٖعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي )ا١تتوَب: ( ٓ) 
 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت.-ا١تثٌت 
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 "كحاشية على شرح الغاية، للخطيب (ُ.) 
كار ذوي اجملد يف حترير أحباث وبعد" ادلطلب الثالث: حتقيق نسبة كتاب نتيجة" أف

 دلؤلفه الشيخ دمحم الزهار العزيزي الشافعي:
يثبت من خالؿ النسخ ا١تخطوطة أف الكتاب قد ألفو الشيخ العزيزم، كقد جاء على  

غالؼ ا١تخطوط "ىذه نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد، ألفقر عباد هللا إذل 
دمحم الزىار العزيزم الشافعي رٛتو هللا تعاذل كنفعنا بو آمُت"، كقد هللا تعاذل كأحوجهم إليو 

 ( ِ) ىػ( كما ُب الفهرس العريب ا١توحدَُِٔنسبو بعضهم خطأ للصباف، دمحم بن علي )
 ادلطلب الرابع: حترير عنوان الكتاب:

جاء ُب عنواف النسخة األزىرية "نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد، كأما  
النسخة األخرل فجاء فيها "نتيجة أفكار ذك اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد" كالذم يتبُت أف 
النسخة األزىرية أكثر دقة كتكاد تكوف خالية من األخطاء كلعلها عرضت على ا١تؤلف، 

 ( ّ) كقد رجح تسمية األزىرية البغدادم ُب إيضاح ا١تكنوف
ُب ىذه القضية، فقد أفرد العلماء ٢تذه  عل السبب ُب اختالؼ العنواف كثرة ا١تؤلفاتلك  

ا١تسألة أْتااث مستقلة ٕتاكزت العشرة، تكاد تكوف كلها ٥تطوطة، كتتشابو بعض أٝتائها، 
 فمنها مثال:

                                                           

ىػ( خالصة األثر ُُُُدمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: ( ُ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)

 (ِ )

http://www.aruc.org/ar/web/auc/search;jsessionid=0A6A5B917091068B929FCD7500221A81?page=F

ullDisplay&searchType=Bib&mId=1849409 
ىػ( إيضاح ا١تكنوف ُب الذيل على كشف ُّٗٗإٝتاعيل بن دمحم أمُت بن مَت سليم الباابين البغدادم )ا١تتوَب: ( ّ) 

( عٌت بتصحيحو كطبعو على نسخة ا١تؤلف: دمحم شرؼ الدين ابلتقااي رئيس أمور الدين، كا١تعلم ُٗٔ\ْالظنوف)
 لبناف. –رفعت بيلكو الكليسى، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت 
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كتاب: )إ٧تاز الوعد ٔتسائل أما بعد( إلٝتاعيل بن غنيم اٞتوىرم، ا١تتوَب سنة: -ُ
 ىػ( مطبوع. ُُٓٔ)
حث أما بعد( ٖتقيق: راشد بن عامر الغفيلي، من )إحراز السعد إب٧تاز الوعد ٔتبا-ِ

 مطبوعات: دار البشائر.
كللجوىرم أيضان كتاب بعنواف: )حلية ذكم اجملد ّتواىر العقد ُب الكالـ على "أما -ّ 

 بعد"(. 
ككتاب: )القوؿ األرشد ُب شرح البسملة كاٟتمدلة، ك "أما بعد"( لعبد الرٛتن بن ٭تِت -ْ

 ىػ(. ُِّّ)الواسعي، ا١تتوَب سنة: 
كتاب: )جواب عن عبارة: أما بعد( حملمد بن دمحم البليدم _ كىو شيخ ا١تؤلف كما -ٓ

 ىػ(.ُُٕٔنص عليو_ ا١تتوَب سنة: )
 ككتاب: )جواىر العقد ُب الكالـ على "أما بعد"( للدكتور دمحم ا٢تالرل. -ٔ
يداف الدمليجي ككتاب: )اٞتوىر الفرد ُب الكالـ على "أما بعد"( لعبد هللا بن علي سو -ٕ

 ىػ(. ُِّْاألكزبكي الشافعي، ا١تتوَب سنة: )
ككتاب: )إعراب أما بعد، أك: إٖتاؼ األلباب بفصل ا٠تطاب(، أك: )إعراب "أما -ٖ

بعد"( للعالمة علي بن عبد القادر األمُت الشهَت اببن األمُت اٞتزائرم ا١تتوَب سنة: 
 م. ق( طبعت مرة ابإلسكندرية، ٖتقيق: ماىر البقر ُِّٔ)
 ك)رسالة ُب: "أما بعد"( ٟتاـز جليب زادة.-ٗ

 ك)نظم رسالة: "أما بعد"( لعلي بن دمحم ابن الشمعة. -َُ
ككتاب: )فائدة الورد ُب الكالـ على "أما بعد"( ألٛتد بن موسى البيلي العدكم -ُُ

 ق(. ُُِّا١تالكي، ا١تتوَب سنة: )
د الباقي بن ٤تمود ككتاب: )أسعد كتاب ُب فصل ا٠تطاب( لسعد الدين عب-ُِ

 ق(.ُِٖٗاأللوسي البغدادم، ا١تتوَب سنة: )
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 ضمن: "ا١تسائل ا١تلقبات" البن طولوف(. -ككتاب: )مسألة فصل ا٠تطاب-ُّ
 ق(. ُِّٓك)رسالة ُب كلمة: "أما بعد"( إلبراىيم بن دمحم أفندم، ا١تتوَب سنة: )-ُْ

 ادلطلب اخلامس: ادلؤلف يف كتب الرتاجم:
"علي بن أٛتد بن دمحم بن ابراىيم العزيزم البوالقي،  ١تؤلفُت أف اٝتوجاء ُب معجم ا   

الشافعي )نور الدين( فقيو، ٤تدث، توُب ببوالؽ، من تصانيفو: الكثَتة: السراج ا١تنَت 
بشرح اٞتامع الصغَت ُب اٟتديث، حاشية على شرح التحرير لزكراي األنصارم، كحاشية 

 ( ُ)فوائد العزيزية"على شرح الغاية البن قاسم، ٝتاىا ال
اًفظنا     داث حى كجاء ُب خالصة األثر "علي العزيزم البوالقي الشافعي، كافى إماما فىًقيها ٤تي

كىة سريعها  متقنا ذكيا سريع اٍٟتًٍفظ بعيد النٍسيىاف، مواظبا على الٌنظر كالتحصيل، كثَت التًٌالى
ىلو _خيصيوصا أىل اٟتىًديث_ حسن ا٠ٍتلق متوددان متواضعان، كثَت ااًلٍشًتغىاؿ اًبٍلعلًم ٤تبان ألى 

كاحملاضرة، مشار إليو ُب اٍلعلم، شىارؾ النُّور الشرباملسي ُب كثَت من شيييوخو، كىأخذ عىنوي 
كاستفاد ًمٍنوي، كىكىافى يالزمو ُب دركسو األصلية كالفرعية كفنوف اٍلعىرىبيَّة، كىلو مؤلفات كىًثَتىة 

ًمنػٍهىا شرح على اٞتٍىاًمع الصًَّغَت للسيوطي، ُب ٣تلدات، نىقلو ًفيهىا يزًيد على تصرفو، 
، كحاشية على شرح اٍلغىايىة، اًلٍبًن قىاسم، ُب ٨تىٍو  كحاشية على شرح التٍَّحرًير، للقاضي زىكىرايَّ
سبعُت كراسة، كىأيٍخرىل على شرحها للخطيب، كىكىانىت كىفىاتو ببوالؽ ُب سنة سبعُت كىألف 

ء ٖتتية ًنٍسبىة للعزيزة من الشرقية كىهبىا دفن، كالعزي زل بفتحة كمعجمتُت مكسورتُت بىينهمىا ايى
 (ِ)ٔتٍصر"

                                                           

( مكتبة ِْ\ٕىػ( معجم ا١تؤلفُت )١َُْٖتتوَب: عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي )ا( ُ) 
 بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت.-ا١تثٌت 

ىػ( خالصة األثر ُُُُدمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي )ا١تتوَب: ( ِ) 
 بَتكت. –( الناشر: دار صادر َِِ\ُّب أعياف القرف اٟتادم عشر)
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كُب "األعالـ" علي بن أٛتد بن دمحم العزيزم البوالقي الشافعٌي: فقيو مصرم، من العلماء  
ابٟتديث، مولده العزيزية )من الشرقية، ٔتصر( كإليها نسبتو، ككفاتو ببوالؽ، لو كتب، منها 

 (ُ)ط "ثالثة أجزاء " –لسراج ا١تنَت بشرح اٞتامع الصغَت "ا
 ادلطلب السادس: مناذج مصورة من ادلخطوط.

 اللوحة األكذل من النسخة األزىرية.

 
 

 اللوحة األخَتة من النسخة األزىرية.

                                                           

( دار ِٖٓ\ْىػ( األعالـ)ُّٔٗخَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا١تتوَب: ( ُ) 
 ـ.ََِِأاير / مايو -العلم للماليُت، الطبعة: ا٠تامسة عشر 
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 اللوحة األكذل من النسخة الثانية.
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 اللوحة األخَتة من النسخة الثانية.
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 ياملبحج انثان
 حتقيق اننص

 رسانة
 نتيجة أفكار روي اجملذ يف حترير أحباث وبعذ
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 صفحة العالف، وهبا الفهرس والوقف.
 ذكر ادلباحث إمجاال:

: ُب الرابع: ُب أصلها.  الثالث: ُب حكم االتياف هبا.  الثاين: فيما يؤتى هبا لو.  األول
ُب جواز ٚتعها مع الواك.  :السادس: ُب الفصل بينها كبُت الفاء.  اخلامسمعٌت "أما"  

: ُب حكمها التاسع: ُب اطراد حذؼ أما. الثامن: ىل لزـك لصوؽ االسم ٢تا.  السابع
: إذا صارت نكرة. لعدـ اإلضافة لفظا كنية، فهل العاشرمن حيث اإلعراب كالبناء.  

ا : ُب ظرفيتهاحلادي عشرموقع ما يقبلها. ( ُ)تكوف من قبيل ما يقبل )اؿ( أك من الواقع
: ُب العامل الثالث عشرُب كوهنا ظرؼ لغو إذا بنيت.     الثاين عشر:زماف أك مكاف. 

: ُب اخلامس عشر: ُب أكؿ من نطق هبا.  الرابع عشرفيها ىل ىو أما أك ال.  
 احتماالت "الواك".

 الوقف.
 ( ِ)كقف كأحبس ىذا الكتاب اٟتاج عثماف زريق على من ينتفع بو من طلبة العلم. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ال العنواف غَت كاضح على غالؼ النسخة األزىرية، لذا نقلت العنواف من ا١تبحث العاشر، كال يوجد فهرس ك ( ُ) 
 كقف ُب النسخة األخرل.

 كقف على النسخة األزىرية لكن بقية الوقف غَت كاضحة.( ِ) 
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
اٟتمد هلل الذم لو األمر من قبل كمن ( ُ) )كصلى هللا على سيدان دمحم كآلو كصحبو كسلم( 

سيد كلد آدـ الصادؽ ُب الوعد، كعلى آلو ( ِ) بعد، كالصالة كالسالـ على )سيدان دمحم(
 كصحبو البالغُت ٔتحبتو أقصى مراتب السعادة كاجملد، كبعد...

( ّ) ز إخواين، كأكحد خالين، بلغٍت هللا كإايه مراتب السعد، أف أضع لوفقد سألٍت أع 

رسالة لطيفة تتضمن أْتاث "كبعد" فأجبتو إذل ذلك راجيا من القادر ا١تالك، أف يهدينا 
اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد" كىا أان ( ْ)إذل أحسن ا١تسالك، كٝتيتها "نتيجة أفكار ذكم 

فأقوؿ: اعلم _كفقٍت هللا كإايؾ لصاحل القوؿ كالعمل_ أف لفظة أشرع ُب ا١تأموؿ، بعوف هللا 
 "كبعد" يتعلق هبا ٜتسة عشر مبحثا:

 ( ٔ) األول: فيما يؤتى هبا له.( ٓ))ادلبحث( 
يؤتى هبا لالنتقاؿ من غرض إذل آخر، فال تقع ُب أكؿ الكالـ كال ُب آخره، كال بُت  

؛ بل ال تقع إال بُت كالمُت ( ٗ) كاحدا( ٖ) ؛ أبف يكوف الغرض منهما( ٕ) كالمُت متحدين
اآلخر، كإف كاف ( ُِ) مغايرا للغرض من( ُُ) ؛ أبف يكوف الغرض من أحد٫تا( َُ) متغايرين

                                                           

 ما بُت القوسُت سقط من )ب(.( ُ) 
 ما بُت القوسُت زايدة ُب )ب(.( ِ) 
 )لو(سقطت من )ب(.( ّ) 
 ُب )ب(ذك اجملد. ( ْ) 
 ُب )أ( األكؿ.( ٓ) 
  )ب مراعاة للسياؽ(.ُب )أ("فيما يؤتى لو يؤتى هبا" كأثبتنا ما ُب( ٔ) 
 ُب )ب( متخَتين.( ٕ) 
 ُب )أ(منها، كالصواب ما أثبتناه.( ٖ) 
 ُب )ب(كاحد كالصواب ما ُب )أ(.( ٗ) 
 ُب )ب( متغَتين. ( َُ) 
 ُب )أ(أحدىا كالصواب ما ُب )ب(.( ُُ) 
 سقطت من )ب(.( ُِ) 
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ُب كجود ذلك ُب "كبعد" الواقعة ُب أكؿ ( ُ) بينهما نوع مناسبة من جهة أخرل، كال مرية
( ِ) ة كسالـ العملالكتب؛ فإف الغرض ٦تا قبلها من البسملة كما معها من ٛتدلة كصال

على طلب اإلتياف بو ُب أكؿ التأليف ك٨توه، كالغرض ٦تا بعدىا ( ّ)ٔتقتضى األدلة الدالة 
 بياف سبب التأليف، كذكر أكصاؼ ا١تؤلَّف، ك٨تو ذلك، ك٫تا متغايراف.( ْ)
كإف كاف بُت الكالمُت نوع مناسبة؛ من حيث تعلق كل منهما ابلتأليف، كىذا االنتقاؿ  

القريب من التخلص، فقد تقرر ُب فن البديع: أف االنتقاؿ عما افػٍتيًتحى بو ( ٓ)تضاب من االق
الكالـ إف كاف إذل ما ال يالئمو فاالقتضاب، كإال فالتخلص، كأف من االقتضاب شيئا 
يقرب من التخلص، كىذا منو؛ فإنو اقتضاب من حيث إف ا١تنتػىقىل منو مغاير للمنتقىل إليو 

 التخلص من حيث إف بينهما نوع مناسبة كما تقدـ. من حيث الغرض، قريب
 (.6الثاين: يف حكم االتيان هبا )

اعلم أف اإلتياف أبصلها كىو "أما بعد" سنة، ١تا ثبت أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف أيٌب هبا ُب )خطبو  
إعطاء للفرع حكم األصل؟ كاالقتصار ( ٖ)، كانظر ىل يسن اإلتياف هبا أيضا ( ٕ) ككتبو(

  (ٗ)ى ما كرد، كُب شرح )ابن عبد اٟتق( عل
                                                           

 ُب )ب( مزية.( ُ) 
 ُب )ب(للعمل )ىػ(.( ِ) 
 سقطت من )ب(.( ّ) 
 )ب )من "كبعد"((. ُب( ْ) 
 ُب )ب( )األؽ(.( ٓ) 
 ُب )ب هبما(.( ٔ) 
 ُب )ب( كتبو كخطبو.( ٕ) 
 ُب )ب( بُت االتياف.( ٖ) 
"أٛتد بن أٛتد بن عبد اٟتق السنباطي، شهاب الدين الشافعٌي: فاضل مصرم، من أىل سنباط )ُب احمللة ( ٗ) 

صفحة، ك  ِّْؾ( ٚتعو بعض تالميذه، ُب  ُِْخ( ُب خزانة الرابط )-الكربل ٔتصر( لو كتب، منها )فتاكل 
ط( -خ( ُب خزانة زىَت الشاكيش ببَتكت ك )ركضة الفهـو -)شرح مقدمة زكراي األنصارم ُب الكالـ على البسملة 

خ( ٣تلداف، ُب دار الكتب، ك )رسالة ُب -نظم نقابة العلـو للسيوطي، ك )فتح اٟتي القيـو بشرح ركضة الفهـو 
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كأتى هبا اقتداء بغَته، ( ِ) ما يشعر ابلثاين؛ حيث قاؿ(ُ) ١تنت البسملة ؿ)شيخ اإلسالـ(
 (.ّ)كقد كاف _ملسو هيلع هللا ىلص _أيٌب أبصلها ُب خطبو كىو "أما بعد" 

 الثالث: يف أصلها.
ال تلـز دائما)ُب غَت الضركرة كالندكر إال "أما بعد" بدليل استلزامها "الفاء" اليت ( ْ) أصلها 

"أما"، كُب ىذا الدليل نظر يعلم من البحث ا٠تامس عشر، كاختيصت ( ٓ)ُب جواب( 
أدكات الشرط؛ ألف داللة "أمَّا" على الشرط ضعيفة، من حيث إهنا ( ٔ)"أمَّا" بذلك دكف 

"مهما يكن من شيء" لقوؿ  بطريق النيابة، فلزمتها الفاء تقوية لتلك الداللة، كأصل "أمَّا"
، قاؿ بعضهم: ( ٕ)سيبويو ُب تفسَت "أما زيد فذاىب" مهما يكن من شيء فزيد ذاىب 

كىي اتمة، كفاعلها ( ٖ) فمهما مبتدأ، كاالٝتية الزمة لو )كيكن خربه "كالفاء" الزمة لو (
ا، أك ضمَت مستًت عائد على مهم( ٗ)"شيء" ّتعل "ًمن" زائدة ُب االثبات على رأم، 

                                                                                                                                                                 

(خَت ِٗ\ُ( فلك، ك )حاشية على كتاب الورقات( للجويٍت ك )شرح ا٢تمزية( انظر األعالـ )عمل الربع اجمليب
ىػ( دار العلم للماليُت، الطبعة: ُّٔٗالدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا١تتوَب: 

 ـ. ََِِأاير / مايو  -ا٠تامسة عشر 
نصارم السنيكي ا١تصرم الشافعٌي، أبو ٭تِت: شيخ اإلسالـ. قاض مفسر، "زكراي بن دمحم بن أٛتد بن زكراي األ( ُ) 

 ىػ كلو تصانيف كثَتة". َٔٗمن حفاظ اٟتديث. كلد ُب سنيكة )بشرقية مصر( كتعلم ُب القاىرة ككف بصره سنة 

ػ( دار ىُّٔٗ( خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا١تتوَب: ْٔ\ّانظر األعالـ )
 ـ. ََِِأاير / مايو -العلم للماليُت، الطبعة: ا٠تامسة عشر 

 ُب )ب( قلل.( ِ) 
 ُب )ب(زاد "انتهى".( ّ) 
 سقطت من )أ(.( ْ) 
 ما بُت القوسُت مكانو ُب )ب( إال ُب اٞتواب.( ٓ) 
 ُب )ب( بدكف سائر.( ٔ) 
 سقطت من )ب(.( ٕ) 
 ما بُت القوسُت سقط من )ب(.( ٖ) 
 يرل.ُب )ب( ( ٗ) 
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ٍتًنىا بًًو كاجملركر بياف للجنس، كفيو نظر؛ إذ البياف أخص كما ُب قولو تعاذل )  كىقىاليوا مىٍهمىا أتى
"كىنا ليس كذلك، بل ىو مساك فال يصح لعدـ ( ِ) ( مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آىيىةو ) ( ُ)( ًمٍن آىيىةو 

إرادة نوع بعينو، ( ّ) فائدتو، كأجيب: أبف ٤تل ما ذكر حيث دل يرد بو التعميم كدفع )توىم(
 ( ْ) كإال جاز كما ىنا. انتهى

ُب ( ٓ)كأقوؿ: يلـز على اإلعراب األكؿ خلو اٞتملة الواقعة خربا من رابط، كليس ا١تبتدأ  
ٍتًنىا ًبًو ًمٍن آىيىةو بعود الضمَت عليها ُب ٨تو ) ( ٔ)ا١تعٍت كىو ابطل، فكذلك ملزكمو  (  مىٍهمىا أتى

على األٝتاء، ك١تا حذفت "مهما" ك"يكن" كأقيمت "أمَّا" كالضمَت ال يعود إال ( ٕ)
ك"الفاء" ( ٖ) مقامهما لزمها ما لزمهما من االٝتية، ك "الفاء" إقامة لالـز _)كىو االٝتية (

كىو "مهما" ك"يكن"_ ُب اٞتملة؛ ألف "الفاء" ال تلـز ُب جواب شرط –_ مقاـ ا١تلزـك 
رة األداة كانت ٚتلة اٝتية أك طلبية أك فعلها جامد غَت "أمَّا" دائما؛ بل إذا دل تصلح ١تباش

أك منتفية بػ"لن" ك "أما" أك مقركنة بػ"قد" أك "السُت" أك "سوؼ" كإبقاء ألثره ُب اٞتملة 
 ألف أثر "مهما" االٝتية كغَتىا، ك "أما" حرؼ فأقاموا لصوقها لالسم مقاـ االٝتية. 

 
 
 

                                                           

 .ُِّاألعراؼ: ( ُ) 
 .َُٔالبقرة: ( ِ) 
 ُب )ب توجم(.( ّ) 
 سقطت من )أ(.( ْ) 
 ُب )ب( زيد "نفس".( ٓ) 
زيد ُب )ب( "نًعم" يصح جعل "من" ىنا زائدة على رأم، ك"شيء" فاعل يكن على رأم من ٬تعل مهما حرفا، ( ٔ) 

 كىو مردكد.
 .ُِّاألعراؼ: ( ٕ) 
 سقطت من )ب(.( ٖ) 
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 الرابع: يف معىن "أما" 
( ُ) الشرط كالتوكيد كالتفصيل دائما،)كاعًتض كوهنا للتفصيل دائما( قاؿ بعضهم معناىا:  

، أما  ّتواز ٨تو: أما زيد فذاىب، مع أنو خاؿ عن التفصيل، كأما كوف التقدير: أتى القـو
زيد فذاىب، كأما عمرك فجالس_ إذل غَت ذلك_ فتكلف ال ٭تتاج إليو، كال يقوؿ ذك 

ُب توضيحو : "أما" حرؼ شرط كتوكيد ( ِ) (فضل عليو، كلذا قاؿ العالمة )ابن ىشاـ
دائما، كتفصيل غالبا، يدؿ على األكؿ ٣تيء "الفاء" بعدىا، كعلى الثالث استقراء مواقعها 

فىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى ) ( ْ)(  فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيمٍ ) ( ّ)( فىأىمَّا اٍليىًتيمى فىالى تػىٍقهىرٍ ٨تو ) 
"اآلايت، كمن ٗتلف التفصيل قولك : أما زيد فمنطلق، كأما ا١تعٌت الثاين ( ٓ)( كىاتػَّقىى 

فضل توكيد، تقوؿ زيد ذاىب، ( ٔ) فذكره )الز٥تشرم( فقاؿ: "أما" حرؼ يعطي الكالـ
فإذا أردت أنو ال ٤تالة ذاىب، قلت :أما زيد فذاىب، كزعم أف ذلك مستخرج من كالـ 

 )سيبويو( انتهى.

                                                           

 ُت القوسُت سقط من )ب(.ما ب( ُ) 
عبد هللا بن يوسف بن أٛتد بن عبد هللا بن يوسف، أبو دمحم، ٚتاؿ الدين، ابن ىشاـ: من أئمة العربية. مولده ( ِ) 

ككفاتو ٔتصر. قاؿ ابن خلدكف: ما زلنا ك٨تن اب١تغرب نسمع أنو ظهر ٔتصر عادل ابلعربية يقاؿ لو ابن ىشاـ أ٨تى من 
ط "ك "عمدة الطالب ُب ٖتقيق تصريف ابن اٟتاجب -غٍت اللبيب عن كتب األعاريب سيبويو. من تصانيفو "م

خ "٨تو، ك "اٞتامع الكبَت "٨تو، -"٣تلداف، ك "رفع ا٠تصاصة عن قراء ا٠تالصة "أربع ٣تلدات، ك "اٞتامع الصغَت 
سة عشر جزءا، ط "ك "التذكرة "ٜت-ط "ك "قطر الندل -ط "ك "اإلعراب عن قواعد اإلعراب -ك "شذكر الذىب 

ط "ك "نزىة الطرؼ ُب -ك "التحصيل. كالتفصيل لكتاب التذييل "كبَت، ك "أكضح ا١تسالك إذل ألفية ابن مالك 
 ط "ُب األلغاز النحوية".-علم الصرؼ "ك "موقد األذىاف 

 ( كا١تقصود ابلتوضيح، كتاب أكضح ا١تسالك.ُْٕ\ْ"انظر األعالـ )
 .ٗالضحى: ( ّ) 
 .َُٔآؿ عمراف: ( ْ) 
 .ٓالليل: ( ٓ) 
 سقطت من )ب(.( ٔ) 
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"أما زيد فذاىب "بػػػػػ"مهما يكن من ( ُ) لو؛ ألف تفسَت )سيبويو(كأقوؿ: زعمو ُب ٤ت   
شيء، فزيد ذاىب" يفيد ذلك، حيث علق ذىاب زيد على كجود أم شيء كاف، كمعٌت 
قو٢تم: أهنا حرؼ شرط، أهنا حرؼ فيو معٌت الشرط؛ ال أهنا من أدكات الشركط، كإال 

،كُب إفادة "أما" التوكيد دائما ( ِ) والختصت ابألفعاؿ، كالالـز ابطل إٚتاعا فكذا ملزكم
نظر، فإف الكالـ ا١تؤكد إ٪تا ٮتاطب بو من عنده تردد ُب اٟتكم أك إنكار لو، كا١تخاطب بػ 
"أما" الواقعة ُب أكائل الكتب ال إنكار عنده كال تردد، نعم يصح كوهنا للتوكيد إف نزؿ 

 تكوف للتوكيد دائما. من عنده أحد٫تا، كىذا التنزيل ليس الزما؛ فال( ّ) منزلة
 اخلامس: يف الفصل بينها وبٌن الفاء.
 الفصل بينهما كاجب بواحد من ستة:

يٍػنىاىيمٍ  ا١تبتدأ، ٨تو )كىأىمَّا- .ُ  ( ْ)( ٙتىيودي فػىهىدى
 كا٠ترب، ٨تو: أما ُب الدار فزيد.- .ِ
كالظرؼ الشامل للمجركر، ٨تو: أما عندؾ فزيد جالس، كأما ُب ا١تسجد فزيد - .ّ

 معتكف. 
اٍليىًتيمى فىالى تػىٍقهىٍر( وؿ اٞتواب، ٨تو )فىأىمَّاكمعم .ْ

 (ٓ.)  
نَّةي نىًعيمو )ف ًإٍف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى كٚتلة الشرط، ٨تو )فىأىمَّا - .ٓ  (.ٔ)((ٖٗرىٍكحه كىرى٭ٍتىافه كىجى

                                                           

"عمرك بن عثماف بن قنرب اٟتارثي ابلوالء، أبو بشر، ا١تلقب سيبويو: إماـ النحاة، كأكؿ من بسط علم النحو. كلد ُب ( ُ) 
ط "ُب النحو، دل يصنع -إحدل قرل شَتاز، كقدـ البصرة، فلـز ا٠تليل بن أٛتد ففاقو. كصنف كتابو ا١تسمى "كتاب سيبويو 

قبلو كال بعده مثلو. كرحل إذل بغداد، فناظر الكسائي. كأجازه الرشيد بعشرة آالؼ درىم. كعاد إذل األىواز فتوُب هبا، كقيل: 
 (.ُٖ\ٓكفاتو كقربه بشَتاز." انظر األعالـ )

 (ِ ).  ُب )ب(فكذلك ا١تلزـك
 ُب )ب( منزؿ.( ّ) 
 . ًب تصحيح اآلية. ُٕفصلت: ( ْ) 
 .ٗالضحى: ( ٓ) 
 ، كا١تصنف رٛتو هللا توقف على كلمة "فركح "فأكملت اآلية لبياف ا١تعٌت.ٖٗ-ٖٖواقعة: ال( ٔ) 
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كىأىمَّا ٙتىيودي كمعموؿ الفعل ا١تفسر ٔتا بعد "الفاء"، ٨تو، أما زيدا فاضربو )- .ٔ
يػٍ  "ُب قراءة النصب، ك٭تبب تقدير الفعل بُت "الفاء" كمدخو٢تا ال ( ُ) (نىاىيمٍ فػىهىدى

بُت "أما" ك "الفاء" إذ ال يفصل بُت "أما" ك "الفاء" ّتملة اتمة إال إف كانت 
دعاء، كتػىقىدَّـ اٞتملة فاصل ٨تو: أما اليـو رٛتك هللا، فاألمر كذا ككذا، كذلك ألف 

عل، كالفعل ال يلي الفعل، كقد نظم ىذه ا١تواضع "أما" انئبة عن الفعل، فكأهنا ف
 الستة بعضهم ُب قولو: 

 .. من ستة كال تفد بزائد(ِ) كبعد أما فافصلن )بواحد(
 مبتدأ كالشرط ٍب ا٠ترب...         معموؿ فعل بعد "فا" يذكر                        

 كذاؾ معموؿ لفعل فسره...ما بعد "فا" بعدىا مؤخره 
 ( ْ) .. قد قا٢تا كل إماـ ثبت(ّ) جملركر تلك ستكالظرؼ كا

لكاف ( ٓ) ككوهنا ستة بعد الظرؼ كاجملركر كاحد فلو قاؿ: كالسادس الظرؼ فتلك ست
 أكذل؛ ألف الظرؼ كاجملركر كالفقَت كا١تسكُت، إذا افًتقا اجتمعا كإذا اجتمعا افًتقا.

 السادس: هل جيوز اجلمع بينهما وبٌن الواو )أم ال(؟
"كأما بعد فإف (:ٕ) ُب مفتاحو(، حيث قاؿ (ٔ) إذل األكؿ العالمة )السكاكي ذىب  

ُب حاشيتو على شرح عقائد النسفي ( ٖ)الثاين العالمة )الكستلي(  ، كإذلخالصة األصلُت"
                                                           

 .ُٕفصلت: ( ُ) 
 ُب )ب(بواحد كرد.( ِ) 
 ُب )ب( ستة.( ّ) 
 األبيات من ْتر الرجز.( ْ) 
 ُب )ب( ستة.( ٓ) 
لدين: عادل ابلعربية كاألدب. مولده يوسف بن أيب بكر بن دمحم بن علي السكاكي ا٠توارزمي اٟتنفي أبو يعقوب، سراج ا( ٔ) 

. من كتبو "مفتاح العلـو   (.ِِِ\ٖط "ك "رسالة ُب علم ا١تناظرة، انظر اإلعالـ)-ككفاتو ٓتوارـز
 ُب )ب( فيو.( ٕ) 
، إحدل كتسعمائة. أك٢تا: َُٗا١توذل، مصلح الدين: مصطفى القسطالين. ا١تتوَب: سنة قاؿ ُب كشف الظنوف"( ٖ) 

 (.ُُْٓ\ِو الوجود... اخل(. كىو مشهور )ْتاشية الكستلي(. ))اٟتمد ١تن كجب ل



 

- 4422 - 

 

 لقمأ.د/  أمحذ علي علي   القضايا الهحوية يف رسالة نتيحة أفكار  

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
ه
ح
ه
د
 
ذ
ه
ن

 ي

 

اإلسالمية والعربية الذراسات  كلية جملة            
 بدبدمياط بذمياط

 م2012العذد اخلامس               

عدـ جواز اٞتمع بُت العوض كا١تعوض، كللسكاكي أف يتخلص  (ِ) )كاألصل( ُ)للسعد 
 ى ما سيأٌب ُب ا٠تامس عشر. أبف الواك عاطفة أك استئنافية عل

 ( الزم ذلا أو ال؟3السابع: هل لصوق االسم )
، كابلثاين ابن ىشاـ كاٞتمهور، كتظهر فائدة ا٠تالؼ ُب (ْ) قاؿ ابألكؿ صاحب الكشاؼ 

نَّةي نىًعيمو )ًٖٖإٍف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى ) ُب قولو تعاذل )فىأىمَّا لى فع( ٓ) (ٖٗ( فػىرىٍكحه كىرى٭ٍتىافه كىجى
األكؿ ال بد من تقدير اسم؛ كلذا قاؿ صاحب الكشاؼ كالتقدير فأما ا١تتوَب، كعلى الثاين 

 (.ٔ) ال ٭تتاج إذل ذلك

                                                           

مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين، سعد الدين: من أئمة العربية كالبياف كا١تنطق. كلد بتفتازاف )من بالد ( ُ) 
ة. من  خراساف( كأقاـ بسرخس، كأبعده تيمورلنك إذل ٝترقند، فتوُب فيها، كدفن ُب سرخس. كانت ُب لسانو لكن

ط( اختصر بو شرح تلخيص ا١تفتاح، ك -ط( ُب البالغة، ك )ا١تختصر -ط( ك )ا١تطوؿ -كتبو )هتذيب ا١تنطق 
ط( ُب شرح الكلم النوابغ -ط( ك )النعم السوابغ -ط( ُب الكالـ، ك )شرح مقاصد الطالبُت -)مقاصد الطالبُت 

ط( ك )حاشية على شرح العضد على ٥تتصر - خ( ٨تو، ك )شرح العقائد النسفية-للز٥تشرم، ك )إرشاد ا٢تادم 
ط( ُب -ط( ك )شرح التصريف العزم -ط( ُب األصوؿ، ك )التلويح إذل كشف غوامض التنقيح -ابن اٟتاجب 

 (.ُِٗ\ٕالصرؼ، كىو أكؿ ما صٌنف من الكتب، ككاف عمره ست عشرة سنة" انظر األعالـ)
 كلمة دل أستبنها كىي من تقديرم للسياؽ.( ِ) 
 )ب( ىل لصوؽ االٝتية الـز ٢تا؟ ُب( ّ) 
"٤تمود بن عمر بن دمحم بن أٛتد ا٠توارزمي الز٥تشرٌم، جار هللا، أبو القاسم: من أئمة العلم ابلدين كالتفسَت ( ْ) 

( كسافر إذل مكة فجاكر هبا زمنا فلقب ّتار هللا. كتنقل ُب البلداف،  كاللغة كاآلداب. كلد ُب ز٥تشر )من قرل خوارـز
( فتوُب فيها أشهر كتبو )الكشاؼ ٍب عاد إذل  (.ُٖٕ\ٕط("انظر األعالـ )- اٞترجانية )من قرل خوارـز

 ، كا١تصنف رٛتو هللا توقف على كلمة "فركح" فأكملت اآلية لبياف ا١تعٌت.ٖٗ-ٖٖالواقعة: ( ٓ) 
 ُب )ب( لذلك.( ٔ) 
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 الثامن: هل يطرد حذف "أما" مطلقا أو ال؟ 
ٍ(كىرىبَّكى )يطرد إال إذا كاف ُب الكالـ أمر أك هني، ٨تو  "كالشيطاف فال تطع، األكؿ ( ُ) فىكىربًٌ

 (.ِ) كالثاين رأم عصاـرأم اٞتمهور، 
كدليل اٞتمهور دخوؿ "الفاء" ُب حيز "كبعد" ُب كالـ ال أمر فيو كال هني، ٨تو: كبعد،  

 فيقوؿ.
فلوال أف "أما" مقدرة ١تا ساغ اإلتياف بػ "الفاء"، كرده العصاـ أبف دخوؿ "الفاء" ُب ذلك  

كىًإٍذ دلٍى يػىٍهتىديكا بًًو  )٭تتمل أف يكوف لتنزيل الظرؼ منزلة الشرط، كما ُب قولو تعاذل 
يػىقيوليوفى  دل يكن ( ْ) "كأقوؿ ُب ذلك الرد نظر ؛ألف دخوؿ "الفاء" لو كاف لذلك( ّ) (فىسى

الزما؛ ألف ذلك التنزيل ليس الزما، لكن دخو٢تا الـز فلم يكن لذلك التنزيل، كُب قورل 
"أما" كإذ دل تكن  ىذا نظر يعلم من البحث ا٠تامس عشر أيضا، نعم لو أبف ٬تيب أبف( ٓ)

مقدرة ُب الكالـ إال أف "الواك" انئبة عنها ١تا تقدـ، ففيهما رائحة الشرط لنيابتهما عن 
أداتو، كذلك كاؼ ُب اإلتياف "ابلفاء"، كعلى ىذا يتمشى قوؿ بعض أصحابنا، ما قرأ 

 علٌي بقولو:
 ( ٔ) كما كاك ٢تا شرط يليو... جواب قرانو ابلفاء حتما

 فأجبتو بقورل: 
                                                           

 .ّا١تدثر: ( ُ) 
 ١تعركؼ اب١تال عصاـ: من علماء العربية."عبد ا١تلك بن ٚتاؿ الدين العصامي األسفراييٍت، ا( ِ) 

خ "ك "شرح -لو ٨تو ستُت كتااب، منها "بلوغ األرب من كالـ العرب "ك "الكاُب الواُب ُب العركض كالقواُب 
خ "ُب -خ "ك "شرح قطر الندل -خ "رسالة ُب العركض، كرسالة ُب "ٖترًن الدخاف -إيساغوجي "ك "التسهيل 

 (.ُٕٓ\ْو شركح كحواش. مولده ٔتكة. ككفاتو اب١تدينة" انظر األعالـ )النحو، كغَت ذلك. كأكثر كتب
 . ًب تصويب اآلية حيث كىي ا١تخطوط "كإف".ُُاألحقاؼ: ( ّ) 
 ُب )ب( كذلك.( ْ) 
 ُب )ب( قولو.( ٓ) 
 ُب األصل "جواب قرنو ابلفا حتما"كالوزف مكسور ألف البيت من ْتر الوافر، كلعل الصواب ما أثبتناه.( ٔ) 
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 لقد أحسنت ُب إبداع لغز... بنظم كافر للحذؼ ينفي 
 ( ُ) ىي الواك اليت قرنت ببعد...ك "أما" أصلها، كاألصل "مهما"

 أم مهما يكن ففي البيت من أنواع البديع االكتفاء.
 التاسع: يف حكمها من حيث اإلعراب والبناء. 

ر ا١تضاؼ إليو أك حذؼ ىي معربة ابلنصب على الظرفية، كاٞتر ٔتن من غَت تنوين إف ذك
كنوم لفظو، كمع التنوين كبقية األٝتاء النكرات إف حذؼ كدل يينو شيء، كمبنية على 

التقيد اٟتاصل  -كا١تراد ٔتعناه ا١تقتضية نيتو للبناء ( ِ) [الضم إف حذؼ كنوم معناه،
 اب١تضاؼ إليو للمضاؼ، كٝتي ىذا التقيد "معناه" ألنو معٌت ٭تصل بو، كاإلضافة أتٌب

 ألدىن مالبسة، ال أف ا١تراد ٔتعناه مدلولو كما ال ٮتفى.
ُب كنزه، كاإلماـ ابن ( ْ)كاألستاذ البكرم ( ّ)كنقل العالمة ابن قاسم عن اإلماـ اٟتوُب  

معرفة كإال  –اشًتاط كوف ا١تضاؼ إليو ا١تقتضية نية معناه للبناء ( ٓ) حجر ُب شرح العباب
                                                           

 ْتر الوافر.( ُ) 
ما أيٌب بُت القوسُت ساقط من )ب( ككضع مكانو "أما إذا كاف نكرة فتعرب كإف نول معناه ذكر ذلك )٪تا( التوضيح، ( ِ) 

( كاٟتق أف علة بناىا شبهها ابٟترؼ، اٞتواب كنعم كبلى ( ِ) كُب كنز األستاذ )أيب حسن البكرم( كشرح العباب )للرملي( )
 لفظ ما بعدىا،". ُب االستغناء هبا عن

"علي بن إبراىيم بن سعيد، أبو اٟتسن اٟتوُب: ٨توم، من العلماء ابللغة كالتفسَت. من أىل اٟتوؼ )ٔتصر( من كتبو ( ّ) 
 (.َِٓ\ْخ ""انظر األعالـ )-خ "كبَت جدا، ك "ا١توضح "ُب النحو، ك "٥تتصر كتاب العُت -"الربىاف ُب تفسَت القرآف 

عبد الرٛتن ابن أٛتد بن دمحم بن أٛتد بن دمحم ابن عوض بن عبد ا٠تالق، أبو اٟتسن البكرم الصٌديقي: "دمحم بن دمحم بن ( ْ) 
مفسر، متصوؼ مصرم، من علماء الشافعية. مولده ككفاتو ابلقاىرة. كاف يقيم عاما ٔتصر كعاما ٔتكة. كيقاؿ: إنو أكؿ من 

 خ(.-أقطار األرض مع صغر سنة. من كتبو )تسهيل السبيل حج من علماء مصر ُب ٤تفة، ٍب تبعو الناس. كشاع ذكره ُب 
ُب تفسَت القرآف، كيسمى )تفسَت البكرم( ك )شرح العباب( للمزٌجد، فقو، ك )شرح منهاج النوكم( ك )ٖتفة كاىب ا١تواىب 

ط( نظم، ك -بجلة خ( ُب ا١تكتبة العباسية ابلبصرة، تصوؼ، ك )الدرة ا١تكللة ُب فتح مكة ا١ت-ُب بياف ا١تقامات كا١تراتب 
خ( كغَتىا" انظر -خ( ُب الصالة على خَت الربية، ك )إرشاد الزائرين ٟتبيب رب العا١تُت -)عقد اٞتواىر البهية 

 (.ٕٓ\ٕاألعالـ )
"ٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتمي السعدم األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسالـ، أبو العباس: فقيو ( ٓ) 

 ة أيب ا٢تيتم )من إقليم الغربية ٔتصر( كإليها نسبتو.ابحث مصرم، مولده ُب ٤تل
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وا الفرؽ، كلعلو أنو إذا كاف ا١تضاؼ إليو معرفة كاف أعربت_ كإف نوم معناه _، كدل يبين
معٌت جزئيا ؛فيكوف التقيد بو الذم تضمنتو "بعد" معٌت جزئيا حقو أف ييودم ابٟترؼ 
لعدـ استقاللو، فتكوف بعد مشبو ٟترؼ حقو أف يوضع ٢تذا ا١تعٌت الذم ٓتالؼ ما إذا  

صدؽ على كثَت، فلم يكن كاف ا١تضاؼ إليو نكرة فإنو كلي، ألنو اسم لفرد شائع في
التقييد بو الذم تضمنتو "بعد" معٌت جزئيا فقط أف يودم ابٟترؼ بل كلي، كمعاين 
اٟتركؼ جزئية كضعا كاستعماال على التحقيق، كإف كانت آلة الوضع اليت ىي متعلقات 
معانيها كلية فلم تكن "بعد" مشبهة للحرؼ، ىذا كذكر كثَت أف اٟتق أف علة بنائها 

حرؼ اٞتواب ُب االستغناء هبا عن لفظ ا١تنوم بعدىا، كفيو أنو يقتضي بناىا مىت شبهها أب
 كإف كاف نكرة لوجود علة البناء عندىم حينئذ_ كىو ٥تالف ٢تا، -نول معٌت ا١تضاؼ إليو 

 
 

                                                                                                                                                                 

كالسعدم نسبة إذل بٍت سعد من عرب الشرقية )ٔتصر( تلقى العلم ُب األزىر، كمات ٔتكة. لو تصانيف كثَتة، منها 
ط( رحلة إذل ا١تدينة، ك )الصواعق احملرقة على أىل البدع -ط( ك )اٞتوىر ا١تنظم -)مبلغ األرب ُب فضائل العرب 

ط( ُب فقو الشافعية، ك )ا٠تَتات اٟتساف ُب مناقب أيب -ط( ك )ٖتفة احملتاج لشرح ا١تنهاج -كالضالؿ كالزندقة 
خ( ك )اإليعاب ُب -ط( ك )الفتاكم ا٢تيتمية أربع ٣تلدات، ك )شرح مشكاة ا١تصابيح للتربيزم -حنيفة النعماف 

ط( ك )نصيحة ا١تلوؾ( ك )ٖترير -ح األربعُت النوكية خ( ك )اإلمداد ُب شرح اإلرشاد للمقرم( ك )شر -شرح العباب 
خ( ك )خالصة -خ( ك )أشرؼ الوسائل إذل فهم الشمائل -ا١تقاؿ ُب آداب كأحكاـ ٭تتاج إليها مؤدبو األطفاؿ 

خ( ُب شرح ٫تزية البوصَتم، رأيتو ُب مكتبة الفاتيكاف -كرقة ك )ا١تنح ا١تكية  ُْخ( ُب دمشق -األئمة األربعة 
ط( شرح ١تقدمة الفقيو عبد هللا بن عبد الرٛتن بن فضل -ريب( ك )ا١تنهج القوًن ُب مسائل التعليم ع ُْٕٓ)

خ( رسالة، عندم )ضمن ٣تموعة( ك )كف الرعاع عن استماع -اٟتضرمٌي. ك )الدرر الزاىرة ُب كشف بياف اآلخرة 
خ( رسالة -أكل الكفتة كالقات  ط( ك )ٖتذير الثقات من-ط( ك )الزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر -آالت السماع 

ط( شرح ٢تمزية البوصَتم "انظر -كتاين( ك )ا١تنح ا١تكية   ُِِِٔب الرابط )آخر اجملموع  َٓٗلطيفة كتبت سنة 
 (.ِّْ\ُاألعالـ )
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أيضا ُب ( ُ) نقلو العالمة ابن قاسم عن االئمة ا١تذكورين، كصرح بو العالمة الرشيدم
قاؿ لو كاف علة بنائها ما ذكرت من شبهها ْترؼ حق أف حاشيتو على الرملي :ال ي

يوضع للمعٌت اٞتزئي الذم تضمنتو لبنيت ُب حاؿ نية لفظ ا١تضاؼ إليو ا١تعرفة لوجود 
الشبو ا١تذكور ق، ألان نقوؿ ال نسلم أهنا متضمنة ذلك ا١تعٌت بل ىو مستفاد من لفظ 

الشبو ما ىو من خواص  ا١تضاؼ إليو ا١تنوم ثبوتو سلفا ذلك، لكن قد عارض ذلك
األٝتاء من إضافتها إذل لفظ ا١تضاؼ إليو ا١تنوم ثبوتو، فضعف الشبو، فبقيت على 
األصل ُب األٝتاء من اإلعراب كما قالوه ُب "أم" االستفهامية من إعراهبا مع شبهها 
هبمزة االستفهاـ ؛لضعف ذلك الشبو ٔتا عارضو من اإلضافة اليت ىي من خواص األٝتاء، 

قاؿ كيف تكوف اإلضافة مقتضية لعدـ البناء إلضعافها الشبو مع أف "حيث" ك "إذا" ال ي
مبنية للشبو كاالفتقار بو مع لزـك إضافتها إذل اٞتمل، ألان نقوؿ: اإلضافة ُب اٟتقيقة إذل 
مضموف اٞتملة الذم دل يتلفظ بو كدل ينو ثبوت لفظو بل نوم ثبوت معناه كىو تقيد حيث 

ضافة مفقودة فلم يضعف ذلك الشبو، فتأمل ُب ذلك حق التأمل، مثال بو، فكأف اإل
كحركت للتخلص من التقاء الساكنُت، ككانت  ]كافهم فرٔتا ال ٕتده مسطورا كهللا أعلم

اٟتركة ضمة جربا ٢تا أبقول اٟتركات، أك لًتخالف حركة بنائها إعراهبا، أك ليكمل ٢تا 
 اٟتركات الثالث.

 

                                                           

 أٛتد بن عبد الرزاؽ بن دمحم بن أٛتد ا١تغريب الرشيدٌم: فقيو شافعٌي، مغريب األصل.( ُ) 
( تعلم هبا كجاكر ابألزىر، ٍب عاد إذل رشيد فعكف على التدريس كصار هبا شيخ مولده ككفاتو ُب رشيد )ٔتصر

-الشافعية. كألف كتبا كصفها احمليٌب أبهنا عجيبة، منها )اإل١تاـ ٔتسائل اإلعالـ بقواطع اإلسالـ البن حجر ا٢تيتمي 
)تيجاف العنواف( منظومة على ط( فقو، ٣تلداف، ك -خ( شرح لو، ُب األزىرية، ك )حاشية على شرح ا١تنهاج للرملي 

خ( ُب دار الكتب" -٪تط عنواف الشرؼ الواُب، ك )حسن الصفا كاالبتهاج، بذكر من كرل إمارة اٟتاج 
 (.ُْٔ\ُاألعالـ)
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عدم اإلضافة لفظا ونية، فهل تكون من قبيل ما يقبل )ال( العاشر: إذا صارت نكرة. ل
 أو من الواقع موقع ما يقبلها.

كأقوؿ: الظاىر أهنا من الثاين؛ ألف معٌت قولنا:  (،ُ) توقف ُب ذلك أستاذان )البليدم( 
صمت بعد امتالء: صمت زمنا مستقبال، كزمنا يقبل )اؿ( ك)أما( ٨تو صمت البعد، 

 ـ ٭تتج بو.فتوقف على ٝتع من كال
 ؟(ِ) احلادي عشر: يف كوهنا ظرف زمان أو مكان

تستعمل ظرؼ زماف كثَتا، كصمت بعد رمضاف ستا من شواؿ، كظرؼ مكاف قليال،   
 (،ّ) كدار زيد بعد دار عمرك، كيصح كوهنا ىنا ظرؼ زماف ابعتبار زمن النطق )أك الرٍَّقم(

.  ككوهنا ظرؼ مكاف ابعتبار مكاف ا١ترقـو
 : إذا بنيت امتنع كوهنا ظرفا مستقرا.الثاين عشر 
 فال تقع صفة كال صلة كال حاال كال خربا، كجاز ذلك إذا أعربت.  

 (ْ) الثالث عشر: اخلالف يف العامل فيها

                                                           

دمحم البليدم ابن دمحم بن دمحم اٟتسٍت ا١تغريب ا١تالكي الشهَت ابلبليدم نزيل مصر السيد الشريف خا٘تة احملققُت ( ُ) 
الثبت اٟتجة ا١تتقن ا١تتفق على جاللتو صاحب التصانيف الشهَتة كلد سنة ست كتسعُت كألف  صدر ا١تدققُت

كأخذ عن ٚتلة من األئمة كأيب السماح أٛتد البقرم... كلو مؤلفات منها حاشية على تفسَت البيضاكم كحاشية 
لقراآت كلو ُب طريق اٞتمع مؤلف  على شرح األلفية لألمشوين كرسالة ُب ا١تقوالت العشر ككانت لو يد طوذل ُب علم ا

كبَت ُب كل آية يذكر كيفية اٞتمع فيها من أكؿ القرآف العظيم إذل آخره ككاف يقرأ تفسَت البيضاكم ُب اٞتامع األزىر 
ك٭تضر درسو أكثر من مائيت مدرس كمفيد ككاف األستاذ كرل هللا عبد الوىاب العفيفي يالـز درسو ككانت كفاتو سنة 

ئة كألف كدفن ابلقاىرة ُب تربة اجملاكرين كقد جاكز الثمانُت رٛتو هللا تعاذل" انظر سلك الدرر ُب ست كسبعُت كما
ىػ( َُِٔ( دمحم خليل بن علي بن دمحم بن دمحم مراد اٟتسيٍت، أبو الفضل )ا١تتوَب: ُُُ\ْأعياف القرف الثاين عشر)

، الطبعة: الثالثة،   ـ.ُٖٖٗ -ػ ىَُْٖدار البشائر اإلسالمية، دار ابن حـز
 ُب )ب( ُب ظرفيتها.( ِ) 
 سقطت من )ب(.( ّ) 
 دل يعنوف ا١تصنف_ رٛتو هللا _ىذا ا١تبحث، كىذا العنواف صغتو كفق ما أكرده ا١تصنف ُب شرحو.( ْ) 
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قد اختلف ُب العامل فيها على أقواؿ: فذىب بعضهم إذل أنو الفعل احملذكؼ،    
)الواك( على احتماؿ ( ُ) تمل )أنو(ك)سيبويو( إذل أنو )أما( لنيابتها عن ذلك الفعل، ك٭ت

أهنا انئبة عن )أما(، كذىب بعضهم إذل أنو ما ُب اٞتواب من كصف، ٨تو: كبعد فزيد 
ذاىب، أك فعل مذكور، ٨تو: كبعد فيقوؿ، أك مقدر، ٨تو: كبعد فهذا شرح، أم فأقوؿ 

مشوين( كغَته ىذا شرح، فإف قلت يلـز على تقدير القوؿ ىنا ٥تالفة ١تا صرح بو العالمة )األ
 ُب شرحو؛ لقوؿ صاحب ا٠تالصة:

 (2) وحذف ذي "الفا" قل يف نثر إذا... مل يك قول معها قد نبذا
فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم  )من كجوب حذؼ "الفاء" إذا حذؼ القوؿ كما ُب قولو:  

أم فيقاؿ ٢تم: أكفرًب، كيلـز على ( ّ) (تيٍم تىٍكفيريكفى أىكىفىٍرًبيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ٔتىا كينػٍ 
عدـ تقديره عدـ صالحية "أما" بعد )الفاء( ألف يكوف جوااب للشرط ؛ألف كوف ا١تشار 
إليو شرحا متصفا ابللطف ك٨توه ٦تا يذكر ُب أكائل الكتب، مقدـ على الشرط الذم ىو 

 مقيد بذلك، كجواب الشرط ٬تب كجود شيء مقيد بكونو بعد البسملة كما معها، أك غَت
فيو أف يكوف مؤخرا عن الشرط، قلت: ٩تتار الشق األكؿ، كما صرح بو العالمة ا١تذكور 
كغَته ليس ٣تمعا عليو، بل ىو مذىب اٞتمهور، كذىب بعضهم إذل أف الفاء ُب جواب 

ا الًَّذينى فىأىمَّ  )"أما" ال ٖتذؼ ُب غَت الضركرة كالندكر أصال، كإف اٞتواب ُب اآلية أعٍت 
تيٍم تىٍكفيريكفى( اآلية، قولو جل ( ْ) اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم أىكىفىٍرًبيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ٔتىا كينػٍ

، فحذؼ القوؿ كزحلقت ( ٓ)إذ األصل فيقاؿ ٢تم: ذكقوا  فىذيكقيوا اٍلعىذىابى  يئذكره 

                                                           

 ُب )ب( أف يكوف.( ُ) 
 معها قوؿ قد )نبذا( كالصواب ما أثبتناه. ُب )ب(( ِ) 

 .َُٔآؿ عمراف: ( ّ) 
 كًب تصحيح اآلية. .َُٔآؿ عمراف: ( ْ) 
 زاد ُب )ب( العذاب.( ٓ) 
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مع كجود "الفاء" مبٍت على ىذا ا١تذىب فعيلم "الفاء" إذل ا١تقوؿ، تقدـ من تقدير القوؿ 
٦تا مر أف "أما" على مذىب سيبويو من أهنا العامل ُب "بعد" انبىت عن الفعل معٍت 
كعمال، ك على غَته انبت عنو معٍت ال عمال، كأف "بعد" من متعلقات الشرط على غَت 

مقيد بكونو بعد  األخَت كمن متعلقات اٞتواب عليو كىو أكذل؛ ليكوف ا١تعلق عليو غَت
البسملة، كما بعدىا ٓتالفو على الثالثة األكؿ فإنو مقيد ٔتا ذكره، كال مرية ُب أف التعليق 
على ا١تطلق أقرب ُب ٖتقق كقوع ا١تعلق من التعلق على ا١تقيد ُب اٞتملة؛ )ألف األمرين( 

 ىنا ابلنظر ١تا ُب ا٠تارج سياف ؛ألف ا١تعلق عليو ٤تقق فيهما.( ُ)
 شر: يف أول من نطق هبا. الرابع ع

فقيل داكد _عليو السالـ_ كىي فصل ا٠تطاب الذم أكتيو، كقيل يعقوب _عليو السالـ_ 
١تا جاءه ملك ا١توت كقاؿ: أما بعد، فإاٌن أىل بيت موكل بنا البالء، كقيل قس بن 

، كٚتع ( ِ)ساعدة، كقيل كعب بن لؤم، كقيل يعرب بن قحطاف، كقيل سحباف بن كائل 
كلية ابلنسبة لألكؿ ابٟتقيقة، كلغَته نسبيا، أم ابلنسبة للقبائل، كاعًتض ىذا أبف أبف األ

ا  )أكؿ من نطق هبا على اإلطالؽ آدـ_ عليو السالـ_ لقولو تعاذل  ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهى كىعىلَّمى آىدى
ءً  ًئكىًة فػىقىاؿى أىٍنًبئيوين أبًىٍٝتىاًء ىىؤيالى تيٍم صىاًدًقُتى  ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىالى  اآلية( ّ) (ًإٍف كينػٍ

 

                                                           

 ُب )ب( أم ألف األمر من.( ُ) 
سحباف كائل: اٌلذم يضرب بو ا١تثل ُب البالغة. ذكره ابن عساكر ُب اترٮتو، كقاؿ: بلغٍت أنو كفد على معاكية. ( ِ) 

طبقات »كتاب   قلت: إف ثبت ىذا فهو من أىل ىذا القسم، فإف ا١تعركؼ أنو جاىلٌي. كقاؿ أبو نعيم ُب
كاف سحباف خطيب العرب غَت مدافع، ككاف إذا خطب دل يعد حرفا، كدل يتلعثم كدل يتوٌقف كدل يتفكر، «: ا٠تطباء

( أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن َِٔ\ّبل كاف يسيل سيال. انظر اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة)
 –د عبد ا١توجود كعلى دمحم معوض، دار الكتب العلمية ىػ( ٖتقيق: عادؿ أٛتِٖٓحجر العسقالين )ا١تتوَب: 

 ىػ.ُُْٓ-بَتكت الطبعة: األكذل 
 .أكملت اآلية. ُّالبقرة: ( ّ) 
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 (ُ)اخلامس عشر: احتماالت "الواو"
٭تتمل أف تكوف "الواك" انئبة عن "أما" كما تقدـ، )كأف تكوف استئنافية، كأف تكوف  

؛ جملموع اٞتمل ا١تتعددة ا١تسوقة لغرض ىو بياف سبب التأليف كذكر أكصاؼ ( ِ) عاطفة(
اٞتمل ا١تتعددة ا١تسوقة لغرض آخر؛ ىو العمل ٔتقتضى ا١تؤلف، ك٨تو ذلك على ٣تموع 

األدلة كما تقدـ، فيشًتط التناسب بُت اجملموعُت دكف آحاد اٞتمل، كالتناسب ىنا ىو: 
أف كال منهما متعلق ابلتأليف _كما تقدـ_ كاعًتض الثاين أبف: كوف الواك استئنافية 

 اندر.
كانت ٚتلة اٟتمد إنشائية، كأجيب عن كالثالث ابستلزامو عطف ا٠ترب على اإلنشاء، إف  

االعًتاض األكؿ أبف: ٤تل الندرة غَت األبواب كالفصوؿ كالًتاجم كأكؿ القصائد كما صرح 
 سعاد، كما ىنا ُب حكم أكؿ القصائد.( ّ) بذلك العالمة )ابن ىشاـ( ُب شرح )ابنت(

مالك( ك)ابن كعن الثاين أبنو: عطف ا٠ترب على اإلنشاء كإف منعو البيانيوف ك)ابن  
 كطائفة، كلذا قاؿ بعضهم:  (ٓ) كاٞتمهور، فقد جوزه )سيبويو( ْ) عصفور(

 كعطفك اإلنشا على األخبار...كعكسو فيو خالؼ جار
 ( ٔ)أىل البياف كابن مالك أبوا...مثل ابن عصفور )كابٞتل اقتدكا(  

                                                           

 دل يعنوف ا١تصنف_ رٛتو هللا _ىذا ا١تبحث، كىذا العنواف صغتو كفق ما أكرده ا١تصنف ُب شرحو.( ُ) 
 ُب )ب( ك٭تتمل أف تكوف استئنافية، ك٭تتمل أف.( ِ) 
 ُب )ب( بنات.( ّ) 
ُب )ب( عصفور، كىو علي بن مؤمن بن دمحم، اٟتىٍضرىمي اإلشبيلي، أبو اٟتسن ا١تعركؼ اببن عصفور: حامل ( ْ) 

ط "ْتلب، ُب -ط "اجمللد األكؿ منو، ُب النحو ك "ا١تمتع -لواء العربية ابألندلس ُب عصره. من كتبو "ا١تقرب 
خ "ُب القركيُت بفاس ك "السالف كالعذار "ك "شرح اٞتمل "ك "شرح -التصريف، ك "ا١تفتاح "ك "ا٢تالؿ "ك "ا١تقنع 

 (.ِٕ\ٓا١تتنيب "ك "سرقات الشعراء "ك "شرح اٟتماسة " كلد إبشبيلية، كتوُب بتونس. انظر األعالـ )
 ُب )أ(س.( ٓ) 
 الرجز.( ٔ) 
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وهنا عاطفة أك ُب ك( ُ)كجوزتو فرقة قليلة ك)سيبويو( كارتضى دليليو ىكذا قيل، كأقوؿ: 
دل تلـز "الفاء" ُب حيزىا، كالتارل ابطل فكذا ( ِ) استئنافية نظر؛ إذ لو جاز كوهنا )كذلك (

كىًإٍذ دلٍى يػىٍهتىديكا بًًو  )ا١تقدـ، ال يقاؿ: ٭تتمل أف لزكمها بتنزيل الظرؼ منزلة الشرط، ٨تو 
ا ًإٍفكه قىًدًنه  يػىقيوليوفى ىىذى ٍ  )"أك التقدير إما ٨تو( ّ) (فىسى ألان نقوؿ قد تقدـ ( ْ) (كىرىبَّكى فىكىربًٌ

؛ لكن ( ٓ) أف دخو٢تا لو كاف لذلك التنزيل )دل يكن الزما ألف ذلك التنزيل ليس الزما(
دخو٢تا الـز فلم يكن لذلك التنزيل، كمثل التنزيل ُب عدـ اللزـك تقدير "أما"، فإف قلتى 

عد" دكف سائر الظركؼ، فيجوز ٭تتمل أف العرب قد التزمت ذلك التنزيل ُب خصوص "ب
: لو كاف األمر كما  أف يكوف لزـك "الفاء" لذلك ال لكوف الواك انئبة عن "أما" . قلتي
قلتى للزمتها "الفاء" كإف دل تقًتف ابلواك، لكنها ال تلزمها إال إذا اقًتنت هبا، كذلك دليل 

كوهنا استئنافية كال على أف اللزـك ألجلها، كليس ذلك إال لنيابتها عن "أما" فلم يصح  
عاطفة إال أف يقاؿ: قد التزموا ذلك للتنزيل حاؿ اقًتاهنا ب "الواك" ُب خصوص ىذا 
ا١تقاـ، كال ٮتفى أف كوهنا انئبة عن "أما" ال ٭توج إذل شيء من ذلك، فهو أظهر ىذا كلو 

ا ا١تفتاح تعُت كوهن( ٔ) إذا دل تذكر "أما" بعدىا، فإف ذكرت كما تقدـ ُب كالـ صاحب
استئنافية أك عاطفة، كامتنع كوهنا عوضا عن "أما" لئال يلـز اٞتمع بُت العوض كا١تعوض  

 كما تقدـ.

                                                           

 زاد ُب )ب( حىت _كذلك.( ُ) 
 ُب )ب( عاطفة.( ِ) 
 . أ٘تمت اآلية. ُُاألحقاؼ: ( ّ) 
 .ّا١تدثر: ( ْ) 
 ُب )ب( لكاف ليس الزما.( ٓ) 
 سقطت من )أ(.( ٔ) 
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كىذا آخر ما يسر هللا من فضلو كمنو إيراده، نفع هللا من تلقاه بقلب سليم، كبلغو مراده 
لى ، كاٟتمد هلل الذم بذكره تتم الصاٟتات، كالصالة ػ كالسالـ ع(ُ) )ّتاه سيد ا١ترسلُت(

الفائق كل ٥تلوؽ ُب ٚتيع أنواع الكماالت، كعلى آلو كصحبو البالغُت ابتباعو أقصى 
مراتب ا٠تَتات، صالة كسالما دائمُت متالزمُت ما غاصت األفكار ُب ٞتج ا١تعاين، 

 (.ِ) فاستخرجت منها الفوائد ا١تكنوانت. )كصلى هللا على سيدان دمحم كآلو كصحبو كسلم(
 حسن توفيقو.ًب ْتمد هللا كعونو ك 

                                                           

 سقطت من )أ(.( ُ) 
 سقطت من )ب(.( ِ) 
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 املبحج انثانج0 
 استخراج املسائم اننحىية واألحكاو.
 قسم ا١تصنف_ رٛتو هللا_ الكتب إذل ٜتسة عشر مبحثا، كما يلي:

 ادلبحث األول: فيما يؤتى هبا له. 
يؤتى هبا لالنتقاؿ من غرض إذل آخر، فال تقع ُب أكؿ الكالـ كال ُب آخره، كال بُت  

ف الغرض منهما كاحد، بل ال تقع إال بُت كالمُت متغَتين؛ كالمُت ميتخَتين؛ أبف يكو 
بعدي( كاف إشعاران  كقد كاف العرب يستعملوهنا بعد تداكؿ الرأم ُب ا٠تطابة، فإذا قيل: )أما

يت بػ "فصل ا٠تطاب"، قاؿ الشاعر:  بًبىتًٌ اٟتكم، كلذلك ٝتي
 (ُكأما بعد: فالدنيا علينا ** ميكدرةه لًفقدؾ كالسالـي.

لعالمة بدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت" كقاؿ أبو إسحاؽ: إذا كاف رجل ُب كقاؿ ا
 ( ِ) حديث كأراد أف أيٌب بغَته قاؿ: أما بعد!،".

، قاؿ الصاكم" ، أىٍم ًمٍن غىرىضو إذلى آخىرى ًىيى كىًلمىةه يػيٍؤتىى هًبىا ًلاًلٍنًتقىاًؿ ًمٍن أيٍسليوبو إذلى آخىرى
مىٍُتً  مىٍُتً ميتػىغىاًيرىٍيًن فىالى تػىقىعي بػىٍُتى كىالى ـً كىالى آًخرىهي، فىًإٍف كىقػىعىٍت بػىٍُتى كىالى ٍيًن، كىالى أىكَّؿى اٍلكىالى  ميتًَّحدى

نػىهيمىا مينىاسىبىةه كيلًٌيَّةه ٝتيًٌيى ٗتىىلُّصن  ـي مينىاسىبىةو ٝتيًٌيى اٍقًتضىاابن ٤تىٍضنا، كىًإٍف كىافى بػىيػٍ نػىهيمىا عىدى ا، كىًإٍف  بػىيػٍ

                                                           

(، ك)ا١تعجم الوسيط( ٖٓ/ٕٓ( أليب ىالؿ العسكرم، ك)٥تتار الصحاح( )ص:ْٕ/ْٔانظر: )األكائل( )ص:( ُ) 
 (.ِٔ(، ك)فتح اللطيف على قسم الضعيف( )ص:ٓٔ/ُ)
كتاب اٞتمعة، -َُ/َِّ/ُّٗ/ٔود بن أٛتد العيٍت )عمدة القارم شرح صحيح البخارم( )بدر الدين ٤تم( ِ) 

 ابب: من قاؿ ُب ا٠تطبة بعد الثناء أما بعد(:-ِٗ
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نػى  ، فىًمثىاؿي ااًلٍقًتضىاًب كىافى بػىيػٍ هيمىا نػىٍوعي مينىاسىبىةو كىمىا ىينىا، ٝتيًٌيى اٍقًتضىاابن مىشيوابن بًتىخىلُّصو
 "( ُ) اٍلمىٍحًض"

   هبا االتيان حكم يف: ادلبحث الثاين 
 جعل ا١تصنف أف اإلتياف أبصلها كىو "أما بعد" سنة ١تا ثبت أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف أيٌب هبا ُب كتبو

يفتتح خطبىو كلَّها، كمكاتباتًو، -صلى هللا عليو كآلو كصحبو كسلم-كخطبو "ككاف النيب
كمن ذلك ٨تو  (ِكمواعظىو ابٟتمد هلل، كالثناء عليو ٔتا ىو أىلو، ٍب يقوؿ: )أما بعد(، )

كقاؿ ( ّ) ملسو هيلع هللا ىلص:" أما بعد! ما ابؿ رجاؿ يشًتطوف شركطا ليست ُب كتاب هللا"-"قولو 
:"كل كالـ أك أمر ذم ابؿو ال يفتح بذكر هللا عىزَّ كىجىلَّ -صلي هللا عليو كسلم -سوؿ هللا ر 

 ( ْ) فهو أبًت أك قاؿ أقطع".
قاؿ سيبويو أبف أصل "أما بعد" "مهما يكن من شيء" ادلبحث الثالث "يف أصلها. 

 ( ٓ) كفسر "أما زيد فذاىب" ٔتهما يكن من شيء فزيد ذاىب،
 قاؿ ابن مالك:يف ادلعىن "أما" ادلبحث الرابع: 

                                                           

( )الشرح الصغَت ىو شرح ُّ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ُ) 
( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تس مىاـً مىاًلكو الك ًلمىٍذىىًب اإٍلً

 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 
( بقولو: )ابب: من قاؿ ُب ا٠تطبة بعد الثناء أما بعد(، كذكر ٖتتو ِِٗ/ُكقد بوَّب البخارم ُب: )صحيحو( )( ِ) 

-صلى هللا عليو كآلو كصحبو كسلم-كره، كعلى مشركعيتو، كسنيتو، اللتزاـ النيبعدة أحاديث ُب الداللة على ما ذ 
 بو ُب غالب أحوالو.

، كىو من شواىد أكضح ْْْأخرجو البخارم ُب ا١تساجد، ابب ذكر البيع كالشراء على ا١تنرب، حديث رقم ( ّ) 
 .ِّٗ/ ِ، كشرح ابن عقيل َٗٓ، كشرح ابن الناظم صِّٓ/ ْا١تسالك 

( أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين )ا١تتوَب: ّٓٗ\ٖد اإلماـ أٛتد بن حنبل)مسن( ْ) 
 .ُٓٗٗ-ىػ  ُُْٔالقاىرة الطبعة: األكذل،  –ىػ احملقق: أٛتد دمحم شاكر: دار اٟتديث ُِْ

ىػ( َُٖبويو )ا١تتوَب: ( عمرك بن عثماف بن قنرب اٟتارثي ابلوالء، أبو بشر، ا١تلقب سيُّٕ\ّالكتاب )( ٓ) 
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖاحملقق: عبد السالـ دمحم ىاركف: مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة الطبعة: الثالثة، 
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 أما كمهما يكن من شيء وفا      لتْلِو تلِوها وجوابً أِلَفا
كقاؿ أبو إسحاؽ: إذا كاف رجل ُب حديث كأراد أف أيٌب بغَته قاؿ: أما بعد!، كأجاز 

أف وذكر يف التوضيح  ( ُ) الفراء أما بعدان، ابلنصب كالتنوين، كأما بعده، ابلرفع كالتنوين.
" حرؼ شرط كتوكيد دائما، كتفصيل غالبا، كاستدؿ على شرطيتها ٔتجيء "الفاء" "أما

فىأىمَّا )( ِ) (فىأىمَّا اٍليىًتيمى فىالى تػىٍقهىرٍ )بعدىا، كعلى تفصيلها ابستقراء مواقعها كما ُب قولو تعاذل 
تيٍم تىٍكفيريكفى الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم أىكىفىٍرًبيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم فىذيكقيوا الٍ  فىأىمَّا )( ّ)(  عىذىابى ٔتىا كينػٍ

كاستدؿ على ٗتلف التفصيل بقولو: أما زيد فمنطلق، كقاؿ ( ْ) (مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى
الز٥تشرم_ رٛتو هللا_ "أما" حرؼ يعطي الكالـ فضل توكيد، تقوؿ زيد ذاىب، فإذا 

 م سيبويو.أردت أنو ال ٤تالة ذاىب، قلت :"أما زيد فذاىب" كىو رأ
 ادلبحث اخلامس: يف الفصل بينهما وبٌن الفاء.

 الفصل بينهما كاجب بواحد من ستة:
يٍػنىاىيمٍ )ا١تبتدأ، ٨تو  .ُ  ( ٓ) (كىأىمَّا ٙتىيودي فػىهىدى
 كا٠ترب، ٨تو: أما ُب الدار فزيد.- .ِ
كالظرؼ الشامل للمجركر، ٨تو: أما عندؾ فزيد جالس، كأما ُب ا١تسجد - .ّ

 فزيد معتكف، 
 "( ٔ)( )فىأىمَّا اٍليىًتيمى فىالى تػىٍقهىرٍ ٞتواب، ٨تو كمعموؿ ا .ْ

                                                           

كتاب -َُ/َِّ/ُّٗ/ٔبدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت )عمدة القارم شرح صحيح البخارم( )( ُ) 
 ابب: من قاؿ ُب ا٠تطبة بعد الثناء أما بعد(.-ِٗاٞتمعة،

 .ٗضحى: ال( ِ) 
 .َُٔآؿ عمراف: ( ّ) 
 .ٓالليل: ( ْ) 
 . ًب تصحيح اآلية. ُٕفصلت: ( ٓ) 
 .ٗالضحى: ( ٔ) 
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نَّةي نىًعيمو ٖٖفىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى ))٨تو  كٚتلة الشرط،- .ٓ ( فػىرىٍكحه كىرى٭ٍتىافه كىجى
(ٖٗ))(ُ ) 

( يٍػنىاىيٍم كىأىمَّا ٙتىيودي فػىهىدى ) ( ِ) كمعموؿ الفعل ا١تفسر ٔتا بعد "الفاء"، ٨تو، أما زيدا فاضربو-
"ُب قراءة النصب، قاؿ ُب شرح األلفية")أٌما كمهما يك من شيء( يعٌت أف موضع أما ( ّ)

صاحل ١تهما يك من شيء ألف معناىا كمهما يك من شيء ألف أما حرؼ كمهما يك من 
شيء اسم كفعل كمتعلقو، ك١تا علم أهنا انبت عما ذكر نبو على ما ٕتاب بو فقاؿ:)كفا * 

جواب ألفا( يعٌت أف الفاء تدخل على اترل اتليها ٨تو أما زيد فقائم كاألصل لتلو تلوىا ك 
مهما يك من شيء فزيد قائم ك١تا حذفوا أداة الشرط كفعلو كقامت أما مقامهما كرىوا أف 

تلى الفاء حرؼ الشرط فقدموا بعض اٞتملة الواقعة جوااب إصالحا للفظ كفهم من قولو 
ما كأنو ال يفصل بُت أما كالفاء إال بشيء كاحد كمشل ا١تبتدأ لتلو تلوىا أف الفاء ال تلى أ

٨تو أما زيد فقائم كا٠ترب ٨تو أما قائم فزيد كا١تفعوؿ ٨تو قولو تعاذل: "فىأىمَّا اٍليىًتيمى فىال 
[ كالظرؼ ٨تو أما اليـو فزيد قائم كاجملركر ٨تو أما ُب الدار فزيد قائم، ٗتػىٍقهىٍر"]الضحى: 
ه كمهما يك من شيء كفا مبتدأ كخربه ألفا كلتلو متعلق أبلفا كمعٌت تلو كأما ا١تبتدأ كخرب 

اتؿ، ككجواب نصب على اٟتاؿ من الضمَت ُب ألف كٕتوز ُب قولو كجواب كإ٪تا ذلك 
 األكثر، كلذلك قاؿ:

 دل يك قوؿ معها قد نبذا.… كحذؼ ذم "الفا" قٌل ُب نثر إذا  
أما »، النثر قليال كقولو عليو الصالة كالٌسالـ: يعٌت أف "الفاء" اجملاب هبا "أما" ٖتذؼ ُب

، كفهم منو أنو يكثر ُب النظم  «بعد ما ابؿ قـو يشًتطوف شركطا ليست ُب كتاب هللا
 كقوؿ الشاعر:

                                                           

 . كا١تصنف رٛتو هللا توقف على كلمة "فركح "فأكملت اآلية لبياف ا١تعٌت.ٖٗ-ٖٖالواقعة: ( ُ) 
 ُب )ب( فأخربه.( ِ) 
 .ُٕفصلت: ( ّ) 
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 (ُ) فأما القتاؿ ال قتاؿ لديكم:

 ادلبحث السادس: هل جيوز اجلمع بينهما وبٌن الواو وال؟ 
اب١تنع العالمة )الكستلي( لعدـ جواز اٞتمع بُت قاؿ ابٞتواز العالمة )السكاكي، كقاؿ 

 العوض كا١تعوض، 
 ادلبحث السابع: هل لصوق االمسية الزم ذلا؟

نقل األكؿ )لزـك لصوؽ االٝتية( عن الز٥تشرم، كحكى عدـ لزـك االٝتية عن ابن ىشاـ 
يها كاٞتمهور، قاؿ ا١ترادم "كال يلي أما فعل، ألهنا قائمة مقاـ شرط كفعل شرط. فلو كل

فعل لتوىم أنو فعل الشرط. كإ٪تا يليها مبتدأ، ٨تو: أما زيد فقائم. أك خرب، ٨تو: أما قائم 
 ( ِ) فزبد.

كقاؿ ابن الناظم "كال يفصل بُت )أما( كالفاء بفعل، ألف )أما( قائمة مقاـ حرؼ شرط 
 كفعل شرط، فلو كليها فعل؛ لتوىم أنو فعل الشرط، كدل يعلم بقيامها مقامو.

يها اسم بعده الفاء كاف ُب ذلك تنبيو على ما قصد من كوف ما كليها مع ما بعده كإذا كل
".  ( ّ) جواابن

 ادلبحث الثامن: هل يطرد حد "أما" مطلقا أو ال؟ 
"كالشيطاف فال ( ُ) ()كىرىبَّكى فىكىربًٌٍ )الراجح أنو يطرد إال إذا كاف ُب الكالـ أمر أك هني، ٨تو 

 تطع.
                                                           

( لإلماـ ٚتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك ِٔٗالصرؼ ص )شرح ا١تكودم على األلفية ُب علمي النحو ك ( ُ) 
ىػ( احملقق: الدكتور عبد اٟتميد ىنداكم: ا١تكتبة العصرية، بَتكت  ِٕٔالطائي اٞتياين األندلسي ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 .ََِٓ-ىػ  ُِْٓلبناف:  –
سم بن عبد هللا بن علٌي ا١ترادم ا١تصرم ( أبو دمحم بدر الدين حسن بن قآِٓاٞتٌت الداين ُب حركؼ ا١تعاين)( ِ) 

 –األستاذ دمحم ندًن فاضل: دار الكتب العلمية، بَتكت -ىػ( احملقق: د فخر الدين قباكة ْٕٗا١تالكي )ا١تتوَب: 
 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُّْلبناف الطبعة: األكذل، 

 ٖٔٔلدين دمحم بن مالك )ت ( بدر الدين دمحم ابن اإلماـ ٚتاؿ آَُشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك )( ّ) 
 ـ.َََِ-ىػ  َُِْىػ( احملقق: دمحم ابسل عيوف السود: دار الكتب العلمية، الطبعة: األكذل، 
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 ا من حيث اإلعراب والبناء. ادلبحث التاسع: يف حكمه
  ىي معربة ابلنصب على الظرفية، كاٞتر ٔتن من غَت تنوين إف ذكر ا١تضاؼ إليو أك

 حذؼ كنوم لفظو.

  معربة ابلنصب على الظرفية، كاٞتر ٔتن مع التنوين كبقية األٝتاء النكرات إف حذؼ
 ا١تضاؼ إليو كدل يينو شيء.

 معناه. مبنية على الضم إف حذؼ ا١تضاؼ إليو كنوم 
فهي معربة ابلنصب على الظرفية، كاٞتر ٔتن من غَت تنوين إف ذكر ا١تضاؼ إليو أك حذؼ 
كنوم لفظو، كمع التنوين كبقية األٝتاء النكرات إف حذؼ كدل يينو شيء، كمبنية على 

 الضم إف حذؼ كنوم معناه.
يل ما ادلبحث العاشر: إذا صارت نكرة. لعدم اإلضافة لفظا ونية، فهل تكون من قب

 يقبل )ال( أو من الواقع موقع ما يقبلها؟

نعم ىي من قبيل ما يقبل )اؿ(؛ قياسا على قوؿ القائل: صمت بعد امتالء فا١تعٌت: 
 صمت زمنا مستقبال، كزمنا يقبل)اؿ( كتتوقف على السماع ُب ٨تو: صمت البعد.

 ادلبحث احلادي عشر: يف ظرفيتها.
( ِ) مضاف ستا من شواؿ، كظرؼ مكاف قليال،تستعمل ظرؼ زماف كثَتا، كصمت بعد ر   

كاٟتٌق أفَّ "بعد" تكوف للزَّماف اترةن، كدار زيد بعد دار عمرك. قاؿ صاحب النحو الواُب"
 ( ّ) "كللمكاًف أيٍخرىل، كال داعيى للتَّأكيًل الَّذم ييرادي منو قصريىا علىى أحًد٫تا

                                                                                                                                                                 

 .ّا١تدثر: ( ُ) 
( )الشرح الصغَت ىو شرح ُّ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ِ) 

( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب  مىاـً مىاًلكو ا١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً
 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 .(ِْٖ، ِّٖ/ِانظر: "النَّحو الواُب ")( ّ) 
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ا. وعليه فادلبين ال يقع صفة ادلبحث الثاين عشر: إذا بنيت امتنع كوهنا ظرفا مستقر 
 وال صلة وال حاال وال خربا وجاز ذلك إذا أعربت. 

قاؿ العيٍت: كاعلم أف بعد كقبل، من الظركؼ اليت قطعت عن اإلضافة، فإذا أريد منهما   
ا١تضاؼ إليو ا١تتعُت بعد القطع يبٌت كال يعرب، كيكوف بناؤ٫تا على الضم ألف بناء٫تا 

فكانت اٟتركة ضمة ألهنا ال توىم إعراابن، ألف الضم ال يدخلهما عارض يزكؿ ابإلضافة، 
ا فػىهيوى عىلىى أىفَّ اٍلوىاكى عىاًطفىةه ميقىدَّره ًب أىقيوؿي قاؿ الصاكم"( ُ) مضافُت. كىأىمَّا اٍلعىاًملي ًفيهى

ئًبىةه عىٍن أىمَّا، فىًإٍف قػيٍلنىا: إنػَّهىا ًمٍن ميتػىعى  لًٌقىاًت الشٍَّرًط فىاٍلعىاًملي ًفيهىا ًفٍعلي كى٨تىٍوًًه، كىعىلىى أىنػَّهىا انى
ـى، أىٍك اٍلعىاًملي ًفيهىا اٍلوىاكي النَّائًبىةي عىٍن أى  مَّا الشٍَّرًط، كىالتػٍَّقًديري مىٍهمىا يىكيٍن ًمٍن شىٍيءو بػىٍعدىمىا تػىقىدَّ

انىٍت مىٍعميولىةن لًٍلجىزىاًء، كىالتػٍَّقًديري مىٍهمىا النَّائًبىًة عىٍن مىٍهمىا، كىًإٍف قػيٍلنىا: إنػَّهىا ًمٍن ميتػىعىلًٌقىاًت اٞتٍىزىا ًء كى
ا ًمٍن ميتػىعىلًٌقىاًت اٞتٍىزىاًء أىٍكذلى أًلىنَّوي يىكيوفي كيجيودي  ـى، كىجىٍعليهى  يىكيٍن ًمٍن شىٍيءو فىأىقيوؿي بػىٍعدىمىا تػىقىدَّ

"  ( ِ) اٍلميؤىلًَّف ميعىلَّقنا عىلىى كيجيوًد شىٍيءو ميٍطلىقو
 (ّ)الث عشر: اخلالف يف العامل فيها ادلبحث الث

قد اختلف ُب العامل فيها على أقواؿ: فذىب بعضهم إذل أنو الفعل احملذكؼ،   
ك)سيبويو( إذل أنو )أما( لنيابتها عن ذلك الفعل، ك٭تتمل أف يكوف الواك على احتماؿ أهنا 

زيد ذاىب، انئبة عن )أما(، كذىب بعضهم إذل أنو ما ُب اٞتواب من كصف ٨تو: كبعد ف

                                                           

ب كتا-َُ/َِّ/ُّٗ/ٔبدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت ُب: )عمدة القارم شرح صحيح البخارم( )( ُ) 
 ابب: من قاؿ ُب ا٠تطبة بعد الثناء أما بعد(:-ِٗاٞتمعة، 

( )الشرح الصغَت ىو شرح ُْ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ِ) 
( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب مىاـً مىاًلكو ، الشهَت الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً

 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 
 دل يعنوف ا١تصنف_ رٛتو هللا _ىذا ا١تبحث، كىذا العنواف صغتو كفق ما أكرده ا١تصنف ُب شرحو.( ّ) 
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 أك قبل مذكور، ٨تو: كبعد فيقوؿ، أك مقدر، ٨تو: كبعد فهذا شرح، أم فأقوؿ ىذا شرح.

(ُ ) 

 ادلبحث الرابع عشر يف أول من نطق هبا. 
 ذكر ا١تصنف أقواؿ السابقُت:

فقيل داكد _عليو السالـ_ كقيل يعقوب _عليو السالـ_ كقيل قس بن ساعدة كقيل  
 (.ِ)طاف، كقيل سحباف بن كائل كعب بن لؤم، كقيل يعرب بن قح

 كقد نظمها بعضهم بقولو
 جىرل ا٠تيٍلفي "أما بعد" من كاف ابدائن ** هبا سبعة أقواؿ كداكد أقربي 

 ( ّ) لفصل خطاب ٍب يعقوب قسهم ** فسحبافي أيوب فكعب فيعرب(.
 كقاؿ دمحم بن علي بن آدـ األثيويب ُب: )الفوائد السَّميَّة( 

 عدي                  فيها اختالؼه سًتاه بعدي أكؿي من أتى بػ"أما ب
 داكدي، أك: كعبه كذا يعقوبي          قيل سليمافي، كجا أيوبي 

 قيسُّ بن ساًعدةى، أك: يػىعٍريبي أك        سىحبافي، فيع نظره كما حكوا
 ألنو بعد النَّيبًٌ كالنيبٍ                  كاف يقو٢تا زماف ا٠ٍتيطىًب 

                                                           

( )الشرح الصغَت ىو شرح ُْ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ُ) 
( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت الشيخ الدرد مىاـً مىاًلكو ير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً

 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 
سحباف كائل: اٌلذم يضرب بو ا١تثل ُب البالغة. ذكره ابن عساكر ُب اترٮتو، كقاؿ: بلغٍت أنو كفد على معاكية. ( ِ) 
طبقات »لت: إف ثبت ىذا فهو من أىل ىذا القسم، فإف ا١تعركؼ أنو جاىلٌي. كقاؿ أبو نعيم ُب كتاب ق

كاف سحباف خطيب العرب غَت مدافع، ككاف إذا خطب دل يعد حرفا، كدل يتلعثم كدل يتوٌقف كدل يتفكر، «: ا٠تطباء
أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن ( أبو الفضل َِٔ\ّبل كاف يسيل سيال. انظر اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة)

 –ىػ( ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كعلى دمحم معوض، دار الكتب العلمية ِٖٓحجر العسقالين )ا١تتوَب: 
 ىػ. ُُْٓ-بَتكت الطبعة: األكذل 

 (.ْْٖ/ٓ(، ك)ُِٓ/َِٓ/ِانظر اٟتافظ ابن حجر: )الفتح( )( ّ) 
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عر فاقبىلو جواابن ٤تكماكمن يقل أكؿ م  ن تكلما              ُب الٌشً
 (ُ) فهذه األقواؿي قل ٙتانية              فىارٍؽى ْتفظها ا١تراقي ا٢تانيىوٍ 

  (ِ) مناقشة الرواايت
: ىي فصل ا٠تطاب الذم -منهم الشعيب-قالو ٚتاعة-عليو الصالة كالسالـ-داكد-ُ

ركاه -عليو الصالة كالسالـ-كؿ من قا٢تا، فقيل: داكدكقاؿ اٟتافظ: كاختيًلف ُب أ( ّ) أكتيو.
 . (ْ) الطرباين مرفوعان من حديث أيب موسى األشعرم، كُب إسناده ضعف

 ( ٓ) كقيل: قس بن ساعدة اإلايدم.-ِ
 كقيل: يعرب بن قحطاف.-ّ

                                                           

 (.ُّوائد السَّميَّة( )ص:دمحم بن علي بن آدـ األثيويب ُب: )الف( ُ) 
استفدت ُب ٗتريج بعض األحاديث من الشيخ عمر اٟتدكشي. (ِ) 

https://www.facebook.com/ShHadouchi/posts/836237326447954. 
(، ُِِ(، كللجراعي )ص:ُُٗ/رقم:ُُْ( للطرباين، كالبن أيب عاصم )ص:ٖٔكما ُب: )األكائل( )ص:( ّ) 

(، ك)أدب ْٗ(، ك)٤تاضرة األكائل( )ص:ُُٓك)٤تاسن الوسائل( )ص:( للسيوطي، ّٗك)الوسائل( )ص:
( للحافظ ابن حجر، َْٕ/ِ( للعسكرم، ك)فتح البارم( )َُٗ/ُ( للصورل، ك)األكائل( )ِٔالكيتَّاب( )ص:

( البن ا١تلقن، ك)بلوغ األرب( َٓٓ/ٕ( للحافظ النوكم، ك)التوضيح( )ْٖ/ِك)هتذيب األٝتاء كاللغات( )
(، ُّٕ/َُ(، ك)خزانة األدب( )ِٖٓ/ُسي، ك)ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج( )( لأللو ّٓٗ/ّ)

( للسفاريٍت، ك)لوامع ِّ/ُ(، ك)غذاء األلباب( )َُ/ٗكقاؿ: )كالصحيح أنو داكد(، ك)إٖتاؼ األلباب( )ص:
عد إب٧تاز (، ك)إحراز السّْ(، كقاؿ: )أشبو كما قالو اٟتافظ كغَته(، ك)القوؿ األرشد( )ص:ٔٓ/ُاألنوار( )

 (.ُٖ/ُٕالوعد( )ص:
 (.ُٖكلتخر٬تو بتوسع يينظر ُب: )إحراز السعد إب٧تاز الوعد( )ص:( ْ) 
( البن ا١تلقن، ك)ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن َٓٓ/ٕ(، ك)التوضيح( )َْٕ/ِكما ُب: )فتح البارم( )( ٓ) 

( ِِْ/ُار القلوب( )ذكره بصيغة التمريض(، ك)ٙت-ُّٕ/َّٕ/َُ(، ك)خزانة األدب( )ِٖٓ/ُاٟتجاج( )
(، ك)ألف ابء( ّٕٔ/ّ(، ك)بلوغ األرب( )ِّ/ُ(، ك)غذاء األلباب( )ٔٓ/ُللثعاليب، ك)لوامع األنوار( )

(، ْٗ( للسيوطي، ك)٤تاضرة األكائل( )ص:ِٗ(، ك)الوسائل( )ص:ُِّ( للبلوم، ك)األكائل( )ص:َُ/ُ)
(، ك)إحراز السعد إب٧تاز ٗالسعد( )ص: (، ك)النجمَُ(، ك)إٖتاؼ األلباب( )ص:ّٓك)القوؿ األرشد( )ص:

 (.ُٗالوعد( )ص:
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صلى هللا عليو كآلو كصحبو كسلم. ذكر القرطيب ُب: -كقيل: كعب بن لؤم جد النيب-ْ
رة اٞتمعة: قاؿ أبو سلمة: )أكؿ من قاؿ "أما بعد" كعب بن لؤم(، لكن تفسَت ُب سو 

 ( ُ) ذكره معلقان عن أيب سلمة بال إسناد.
 ( ِ) كقيل: سحباف )بن!( كائل.-ٓ
كاف يبدأ هبا رسائلو كما أخرج ابن أيب -عليو السالـ-جاء ُب ركاية أف سيدان يعقوب-ٔ

العباس، ثنا عبد الرٛتن بن سلمة، ثنا أبو حاًب ُب: )تفسَته( أنو قاؿ: )حدثنا دمحم بن 
زىَت، ثنا بعض أصحابنا عن أيب ركؽ قاؿ: ١تا احتبس يوسف أخاه بسبب السرقة قاؿ:  
كتب إليو يعقوب، من يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم خليل هللا إذل يوسف عزيز فرعوف، 

 ( ّ) أما بعد: فإان أىل بيت موكل بنا البالء اخل( )كإسناده ضعيف(.
                                                           

(: )... أخرجو القاضي أبو َِٓ/ِ( قاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب: )الفتح( )َْٔ/َِ)اٞتامع ألحكاـ القرآف( )( ُ) 
 أٛتد الغساين من طريق أيب بكر بن عبد الرٛتن بسند ضعيف(.

( للقارم، ِّ/ُ( البن ا١تلقن، ك)شرح الشفا( )َٓٓ/ٕ(، ك)التوضيح( )َْٕ/ِكما ُب: )فتح البارم( )( ِ) 
( للجراعي، ك)القوؿ ُِّ( للثعاليب، ك)األكائل( )ص:ُٔٗ/ُٓٗ/ُ(، ك)ٙتار القلوب( )ِّ/ُك)غذاء األلباب( )

(، ُِ(، ك)لقط الدرر( )ص:ُِ/ُْ(، ك)النجم السعد( )ص:َُ(، ك)إٖتاؼ األلباب( )ص:ّٓاألرشد( )ص:
كقاؿ: )نسبةي أكلية ذلك لسحباف كائل -( ٔٓ/ُ(، ك)لوامع األنوار( )َِ)ص: ك)إحراز السعد إب٧تاز الوعد(

 ساقط جدان، نعم، زعم بعض الناس: أف سحباف أكؿ من نطق هبا ُب الشعر، حيث قاؿ:
 لقد علم اٟتيُّ اليمانوف أنٍت * إذا قلتي أما بعدي أين خاطبها(.

ريج األحاديث كاآلاثر الواقعة ُب: )تفسَت الكشاؼ( كقد أخرجو الواحدم ُب: )تفسَته الوسيط( كما ُب ٗت( ّ) 
(، كالقرطيب ُب: ُِٕ/ْ(، كالبغوم ُب: )تفسَته( )ُِْ/ِ( للزيلعي، كالسبكي ُب: )طبقات الشافعية( )ُٕٕ/ِ)

(، كالدارقطٍت بسند كاهو ُب: )غرائب مالك( من حديث إسحاؽ بن كىب ِٔٓ/ٗ)اٞتامع ألحكاـ القرآف( )
صلى هللا عليو -ا عبد هللا بن كىب عن مالك، عن انفع عن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللااٞتمحي الطهرمسي ثن

كأنو سألو ىل قبضت ركح يوسف فقاؿ: -عليو السالـ-فذكر ذىاب ملك ا١توت إذل يعقوب-كآلو كصحبو كسلم
ب إسرائيل...أما بعد: ال، كإنو ٟتي على األرض، فأمر بنيو كبٍت بنيو أف يكتبوا: "بسمميحرلا نمحرلا هللا  من يعقو 

 فإان أىل بيت موكل بنا أسباب البالء...".
قاؿ الدارقطٍت: )ىذا حديث موضوع، كإسحاؽ بن كىب الطهرمسي يضع اٟتديث على ابن كىب كغَته، حدث 

 عنو هبذا اإلسناد أحاديث ال أصل ٢تا(.
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 ( ُ) : أكؿ من نطق بػ "أما بعد".-عليو الصالة كالسالـ-كمنهم من قاؿ: إف أابان آدـ-ٕ
 ادلبحث اخلامس عشر: )الواو(

٭تتمل أف تكوف الواك انئبة عن أما، ك٭تتمل أف تكوف استئنافية، ك٭تتمل أف تكوف عاطفة؛ 
 ( ِ)جملموع اٞتمل ا١تتعددة 

                                                                                                                                                                 

 بسند كاه ُب: "غرائب مالك"(. (: )ركاه الدارقطٍتَْٕ/ِ(، أك: )َِٓ/ِكقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب: )الفتح( )
(: ٗكقاؿ العالمة علي عبد القادر األمُت ُب: )إعراب أما بعد، أك: إٖتاؼ األلباب بفصل ا٠تطاب( )ص:( ُ) 

( ّٓ( ...(، ك)القوؿ األرشد( )ص:ُّ)األصح، لقولو تعاذل: )كعلم آدـ األٝتاء كلها( )سورة البقرة، رقم اآلية:
 كقاؿ: كىو أضعفها(.-ٗ(، ك)لقط الدرر( )ص:ِِللواسعي، ك)النجم السعد( )ص:

 ٖتقيق: أيب عبد هللا الداين. َٔإحراز السعد إب٧تاز الوعد ٔتباحث أما بعد ص( ِ) 
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 املبحج انرابع
 زيزي فيهااملسائم اخلالفية وجهذ انع

 ادلبحث األول: فيما يؤتى هبا له. 
 قرر أىل البالغة أف االنتقاؿ يكوف من غرض إذل غرض عن طريق:

 . االقتضاب، إذا دل تكن ىناؾ أية مناسبة بُت الكالمُت.ُ
 . التخلص، إذا كجدت مناسبة بُت الكالمُت.ِ
ؽ العاـ، كعدـ . االقتضاب القريب من التخلص، ُب حالة كجود مناسبة من ُب السياّ

 كجودىا ُب السياؽ ا٠تاص. 
ثة فهي كما تسمى عند أىل رجح ا١تؤلف رٛتو هللا أف "أما بعد" يؤتى هبا ُب اٟتالة الثال   

اللغة "فصل ا٠تطاب" ك١تا كاف بُت الكالمُت نوع من التناسب فقرر ىنا االقتضاب 
القريب من التخلص؛ لوجود مناسبة بُت_ كإف دل تكن مباشرة _بُت مقدمة الكتاب 

 كمتنو. 
أٍلىٍشعىرًمُّ تسمى "أما بعد" عند أىل اللغة "فصل ا٠تطاب" قاؿ القرطيب "كىقىاؿى أىبيو ميوسىى ا 

كىالشٍَّعيبُّ أىٍيضنا: ىيوى قػىٍوليوي أىمَّا بػىٍعدي"
كيؤتى هبا لالنتقاؿ من غرض إذل غرض، قاؿ ( ُ) 

، فىالى الصاكم" ، أىٍم ًمٍن غىرىضو إذلى آخىرى ًىيى كىًلمىةه يػيٍؤتىى هًبىا ًلاًلٍنًتقىاًؿ ًمٍن أيٍسليوبو إذلى آخىرى
مىٍُتً ميتًَّحدى  مىٍُتً ميتػىغىاًيرىٍيًن تػىقىعي بػىٍُتى كىالى ـً كىالى آًخرىهي، فىًإٍف كىقػىعىٍت بػىٍُتى كىالى ٍيًن، كىالى أىكَّؿى اٍلكىالى

نػىهيمىا مينىاسىبىةه كيلًٌيَّةه ٝتيًٌيى ٗتىىلُّصن  ـي مينىاسىبىةو ٝتيًٌيى اٍقًتضىاابن ٤تىٍضنا، كىًإٍف كىافى بػىيػٍ نػىهيمىا عىدى ا، كىًإٍف  بػىيػٍ

                                                           

( أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ُِٔ\ُٓاٞتامع ألحكاـ القرآف = تفسَت القرطيب)( ُ) 
 –ىػ( ٖتقيق: أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش: دار الكتب ا١تصرية ُٕٔ: ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب )ا١تتوَب

 ـ. ُْٔٗ-ىػ ُّْٖالقاىرة، الطبعة: الثانية، 
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نػىهيمىا نػىٍوعي  ، فىًمثىاؿي ااًلٍقًتضىاًب  كىافى بػىيػٍ مينىاسىبىةو كىمىا ىينىا، ٝتيًٌيى اٍقًتضىاابن مىشيوابن بًتىخىلُّصو
 ( ُ) اٍلمىٍحًض"

 ادلبحث الثاين: يف حكم االتيان هبا.
رجح ا١تصنف رٛتو هللا أهنا سنة عن_ النيب ملسو هيلع هللا ىلص _، ألف النيب_ ملسو هيلع هللا ىلص _كاف ينطق هبا    

خطبو، ككاف يسطرىا ُب كتبو، فيسن اإلتياف هبا تنفيذا ألمر النيب، فعن أيب ىريرة قاؿ: ُب 
:"كل كالـ أك أمر ذم ابؿو ال يفتح بذكر هللا عىزَّ -صلي هللا عليو كسلم -قاؿ رسوؿ هللا 

كىجىلَّ فهو أبًت أك قاؿ أقطع".
تٍػيىاًف هًبىا فىااًلٍستً قاؿ الصاكم"( ِ)  اءن كىأىمَّا حيٍكمي اإٍلً ٍحبىابي اٍقًتدى

اتػىبىاتًو-صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -اًبلنَّيبًٌ   "أًلىنَّوي كىافى أيىٌٍب أبًىٍصًلهىا كىىيوى أىمَّا بػىٍعدي ُب خيطىًبًو كىميكى
(ّ.) 

 ادلبحث الثالث: يف أصلها.
تشهد رجح ا١تصنف رأم سيبويو القائل أبف أصل "أما بعد" "مهما يكن من شيء" كاس  

 ( ْ) بتفسَت سيبويو "أما زيد فذاىب" ٔتهما يكن من شيء فزيد ذاىب،
 
 

                                                           

( )الشرح الصغَت ىو شرح ُّ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ُ) 
( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت  الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسالك ًلمىٍذىىبً  مىاـً مىاًلكو اإٍلً

 ىػ( دار ا١تعارؼ. ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 
( أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين )ا١تتوَب: ّٓٗ\ٖمسند اإلماـ أٛتد بن حنبل)( ِ) 

 .ُٓٗٗ-ىػ  ُُْٔالقاىرة الطبعة: األكذل،  –ىػ احملقق: أٛتد دمحم شاكر: دار اٟتديث ُِْ
( )الشرح الصغَت ىو شرح ُْ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ّ) 

( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت  مىاـً مىاًلكو الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً
 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْا١تالكي )ا١تتوَب:  ابلصاكم

ىػ( َُٖ( عمرك بن عثماف بن قنرب اٟتارثي ابلوالء، أبو بشر، ا١تلقب سيبويو )ا١تتوَب: ُّٕ\ّالكتاب )( ْ) 
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖاحملقق: عبد السالـ دمحم ىاركف: مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة الطبعة: الثالثة، 
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 ادلبحث الرابع: يف معىن "أما" 
أف "أما" حرؼ شرط كتوكيد دائما،  رجع ا١تصنف رٛتو هللا رأم ابن ىشاـ ُب التوضيح  

كتفصيل غالبا، كاستدؿ على شرطيتها ٔتجيء "الفاء" بعدىا، كعلى تفصيلها ابستقراء 
( ِ)( )فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيمٍ ( ُ) (فىأىمَّا اٍليىًتيمى فىالى تػىٍقهىرٍ )عها كما ُب قولو تعاذل: مواق

 كاستدؿ على ٗتلف التفصيل بقولو: أما زيد فمنطلق،( ّ) ()فأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى
قوؿ زيد ذاىب، كقاؿ الز٥تشرم_ رٛتو هللا_ "أما" حرؼ يعطي الكالـ فضل توكيد، ت
 فإذا أردت أنو ال ٤تالة ذاىب، قلت: "أما زيد فذاىب" كىو رأم سيبويو.

 ادلبحث السادس: هل جيوز اجلمع بينهما وبٌن الواو )أم ال(
نقل ا١تؤلف اٞتواز عن العالمة )السكاكي، كنقل ا١تنع عن العالمة )الكستلي( لعدـ    

كاكي ابلتخلص أبف الواك عاطفة أك جواز اٞتمع بُت العوض كا١تعوض، كرجح رأم الس
 استئنافية.

 ادلبحث السابع: هل لصوق االسم الزم ذلا أو ال؟
ٚتع ا١تصنف رٛتو هللا بُت القولُت _من قاؿ ٔتالزمة االٝتية كمن قاؿ بغَت ذلك _فمن   

  فىأىمَّا ًإفٍ قاؿ ٔتالزمة االٝتية كالز٥تشرم مثال أتكؿ الشواىد اليت دلت على غَت ذلك مثل )
قاؿ الز٥تشرم كالتقدير فأما ( ْ) ((ٖٗ( فػىرىٍكحه كىرى٭ٍتىافه كىجىنَّةي نىًعيمو )ٖٖكىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى )

 (.ٓ) ا١تتوَب، كأما من قاؿ ال ٬تب مالكمة االٝتية فاعتمد على ظاىر اآلية فا٠تالؼ شكلي
 ادلبحث الثامن: هل يطرد حذف "أما" مطلقا أو ال؟ 

                                                           

 .ٗالضحى: ( ُ) 
 .َُٔ آؿ عمراف:( ِ) 
 .ٓالليل: ( ّ) 
 . ٖٗ-ٖٖالواقعة: ( ْ) 
 .ٖٗ-ٖٖالواقعة: ( ٓ) 
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"كالشيطاف فال ( ُ) (فىكىربًٌٍ كىرىبَّكى )ال إذا كاف ُب الكالـ أمر أك هني، ٨تو الراجح أنو يطرد إ
 تطع.

 ادلبحث التاسع: يف حكمها من حيث اإلعراب والبناء. 
معربة ابلنصب على الظرفية، كاٞتر ٔتن من غَت تنوين إف ذكر ا١تضاؼ إليو أك حذؼ    

حذؼ كدل يينو شيء، كمبنية على  كنوم لفظو، كمع التنوين كبقية األٝتاء النكرات إف
 الضم إف حذؼ كنوم معناه.

ادلبحث العاشر: إذا صارت نكرة. لعدم اإلضافة لفظا ونية، فهل تكون من قبيل ما 
 يقبل )ال( أو من الواقع موقع ما يقبلها.

نعم ىي من قبيل ما يقبل )اؿ(؛ قياسا على قوؿ القائل: صمت بعد امتالء فا١تعٌت:    
 تقبال، كزمنا يقبل)اؿ( صمت زمنا مس

 احلادي عشر: يف كوهنا ظرف زمان أو مكان.ادلبحث 
قاؿ ا١تصنف أتٌب ظرؼ زماف كثَتا، كصمت بعد رمضاف ستا من شواؿ، كظرؼ مكاف   

كاٟتٌق أفَّ "بعد" تكوف كدار زيد بعد دار عمرك. ككافقو صاحب النحو الواُب"( ِ)قليال،
 (.ّ) "كال داعيى للتَّأكيًل الَّذم ييرادي منو قصريىا علىى أحًد٫تاللزَّماف اترةن، كللمكاًف أيٍخرىل، 

 الثالث عشر: العامل فيهاادلبحث 
 اختلف النحاة ُب العامل فيها على أقواؿ: 

 . الفعل احملذكؼ. ُ
 . )أما( لنيابتها عن ذلك الفعل.ِ

                                                           

 .ّا١تدثر: ( ُ) 
( )الشرح الصغَت ىو شرح ُّ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ِ) 

( أبو الع مىاـً مىاًلكو باس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً
 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 

 .(ْٖ، ِّٖ/ِانظر: "النَّحو الواُب ")( ّ) 
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 . )الواك( على احتماؿ أهنا انئبة عن )أما(.ّ
 : كبعد فزيد ذاىب.. ما ُب اٞتواب من كصف ٨توْ
 . فعل مذكور، ٨تو: كبعد فيقوؿ.ٓ
 . فعل مقدر، ٨تو: كبعد فهذا شرح.ٔ
ا فػىهيوى عىلىى أىفَّ كرجح ا١تصنف الرأم الثاين كىو قوؿ سيبويو قاؿ الصاكم"   كىأىمَّا اٍلعىاًملي ًفيهى

ئًبى  ا ًمٍن ميتػىعىلًٌقىاًت اٍلوىاكى عىاًطفىةه ميقىدَّره ًب أىقيوؿي كى٨تىٍوًًه، كىعىلىى أىنػَّهىا انى ةه عىٍن أىمَّا، فىًإٍف قػيٍلنىا: إنػَّهى
ـى، أىٍك اٍلعىاًملي  ا ًفٍعلي الشٍَّرًط، كىالتػٍَّقًديري مىٍهمىا يىكيٍن ًمٍن شىٍيءو بػىٍعدىمىا تػىقىدَّ  الشٍَّرًط فىاٍلعىاًملي ًفيهى

ا اٍلوىاكي النَّائًبىةي عىٍن أىمَّا النَّائًبىًة عىٍن مىٍهمىا،  انىٍت ًفيهى كىًإٍف قػيٍلنىا: إنػَّهىا ًمٍن ميتػىعىلًٌقىاًت اٞتٍىزىاًء كى
ا ًمٍن ميتػىعىلًٌقى  ـى، كىجىٍعليهى اًت مىٍعميولىةن لًٍلجىزىاًء، كىالتػٍَّقًديري مىٍهمىا يىكيٍن ًمٍن شىٍيءو فىأىقيوؿي بػىٍعدىمىا تػىقىدَّ

"اٞتٍىزىاًء أىٍكذلى أًلىنَّوي يىكيوفي كيجيودي اٍلميؤىلًَّف ميعىلَّ   ( ُ) قنا عىلىى كيجيوًد شىٍيءو ميٍطلىقو
ادلبحث الرابع عشر يف أول من نطق هبا. استعرض ادلؤلف _رمحه هللا_ أقوال 

 السابقٌن كما يلي: 

 . داكد _عليو السالـُ

 . يعقوب _عليو السالـ_ ِ
 . قس بن ساعدة.ّ
 . كقيل كعب بن لؤم.ْ
 . كقيل يعرب بن قحطاف.ٓ
 . كقيل سحباف بن كائل.ٔ
 . آدـ_ عليو السالـ_ٕ

                                                           

( )الشرح الصغَت ىو شرح ُْ\ُبلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت)( ُ) 
( أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا١تسا مىاـً مىاًلكو لك ًلمىٍذىىًب اإٍلً

 ىػ( دار ا١تعارؼ.ُُِْابلصاكم ا١تالكي )ا١تتوَب: 
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كٚتع ا١تصنف رٛتو هللا بُت اآلراء السابقة أبف األكلية ابلنسبة لألكؿ ابٟتقيقة كلغَته   
 نسبيا، يقصد أف يكوف كل كاحد منهم ىو أكؿ من تكلم هبا ُب قبيلتو مثال.

 ادلبحث اخلامس عشر: عن احتماالت "الواو" 

 ذكر ا١تصنف كالـ السابقُت من احتماؿ كوهنا

 . انئبة عن "أما".ُ
 . استئنافية. ِ
 . عاطفة جملموع اٞتمل ا١تتعددة ا١تسوقة لغرض.ّ
 . ٍب رجح كوهنا انئبة عن "أما" كضعف اآلراء األخرل.ْ
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 نتائج الدراسة

بعد دراسة ا١تخطوط، كما حواه من كنوز ا١تسائل النحوية، كالبحث عن الشيخ العزيزم   
 -ما يلي:  _رٛتو هللا_ ُب كتب الًتاجم نستنتج

الشيخ دمحم الزىار العزيزم الشافعي، ىو علي بن أٛتد بن دمحم بن إبراىيم، لقبو: نور  أوال:
الدين، كىفىاتو ببوالؽ ُب سنة سبعُت كىألف، كىهبىا دفن هبا، كىو العزيزم مولدا، كالعزيزل 

ء ٖتتية ًنٍسبىة للعزيزة من الشرقية ٔتً  ٍصر، البوالقي بفتحة كمعجمتُت مكسورتُت بىينهمىا ايى
 كفاة، كاف رٛتو هللا شافعي ا١تذىب، كلو شركحات كحواشي على مصنفات الشافعية.

داث حىاًفظنا متقنا ذكيا سريع   اثنيا:  كانت للشيخ مشائلو اٞتمة؛ فقد كىافى إماما فىًقيها ٤تي
كىة سريعها،  متوددان متواضعان  اٍٟتًٍفظ بعيد النٍسيىاف، مواظبا على الٌنظر كالتحصيل، كثَت التًٌالى

كثَت ااًلٍشًتغىاؿ اًبٍلعلًم، ٤تبان ألىىلو _خيصيوصا أىل اٟتىًديث_، حسن ا٠ٍتلق كاحملاضرة، 
مشار إليو ُب اٍلعلم، شىارؾ النُّور الشرباملسي ُب كثَت من شيييوخو، كىأخذ عىنوي كاستفاد ًمٍنوي 

 كىكىافى يالزمو ُب دركسو األصلية كالفرعية.
عض ا١تصنفات النفيسة كمنها: السراج ا١تنَت بشرح اٞتامع الصغَت ُب ترؾ لنا ب اثلثا:

، كالفوائد العزيزية، كحاشية على شرح  اٟتديث، كحاشية على شرح التٍَّحرًير للقاضي زىكىرايَّ
 الغاية للخطيب، كنتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد. موضع الدراسة(

؛ فقد يجة أفكار ذوي اجملد يف حترير أحباث وبعد"نتالعنواف الصحيح للكتاب " رابعا:
جاء ُب عنواف النسخة األزىرية "نتيجة أفكار ذكم اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد، كأما 
النسخة األخرل فجاء فيها" نتيجة أفكار ذك اجملد ُب ٖترير أْتاث كبعد" كالذم يتبُت أف 

اء كلعلها عرضت على ا١تؤلف النسخة األزىرية أكثر دقة كتكاد تكوف خالية من األخط
 كقد رجح تسمية األزىرية البغدادم ُب إيضاح ا١تكنوف.
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ىػ( كما ُب َُِٔنسبت بعض الفهارس الكتاب خطأ للصباف، دمحم بن علي ) خامسا:
الفهرس العريب ا١توحد كغَته. ىناؾ الكثَت من ا١تصنفات ُب قضية "أما بعد" كانت سببا 

 ا ُب ٖتريف اسم الكتاب. ُب نسبة الكتاب لغَت مؤلفو ككذ
جاء ْتث الشيخ العزيزم ُب ٜتسة عشر مبحثا، على ٨تو ما ذكرتو ُب التحقيق  سادسا:

كىي: فيما يؤتى هبا لو، ُب حكم اإلتياف هبا، ُب أصلها، ُب معٌت "أما"، ُب الفصل بينها 
ا أك ال؟ كبُت الفاء، ىل ٬توز اٞتمع بينهما كبُت الواك )أـ ال(؟ ىل لصوؽ االسم الـز ٢ت

ىل يطرد حذؼ "أما" مطلقا أك ال؟ ُب حكمها من حيث اإلعراب كالبناء، إذا صارت 
نكرة. لعدـ اإلضافة لفظا كنية، فهل تكوف من قبيل ما يقبل )اؿ( أك من الواقع موقع ما 
يقبلها، ُب كوهنا ظرؼ زماف أك مكاف، إذا بنيت امتنع كوهنا ظرفا مستقرا، العامل فيها، ُب 

 نطق هبا، "الواك". أكؿ من 
  خالف الشيخ مجهور النحويٌن يف بعض ادلسائل وهي: سابعا:

 . يف ادلبحث السابع: هل لصوق االسم الزم ذلا )بعد( أو ال؟1
"قاؿ ابألكؿ صاحب الكشاؼ، كابلثاين ابن ىشاـ كاٞتمهور، كتظهر فائدة ا٠تالؼ ُب 

( فىأىمَّا ًإٍف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبُتى )قولو تعاذل  فعلى األكؿ ال بد من  فػىرىٍكحه كىرى٭ٍتىافه كىجىنَّةي نىًعيمو
تقدير اسم؛ كلذا قاؿ صاحب الكشاؼ كالتقدير فأما ا١تتوَب، كعلى الثاين ال ٭تتاج إذل 

 ذلك" كعلى ذلك خالف ا١تصنف رأم اٞتمهور كالز٥تشرم فجمع بُت القولُت.
رى صاحبى "ا٢تمع" أٌف ى "بعد" ذىكى . وخالف اجلهور أيضا يف كون "بعد" ظرف مكان؛ 2 

نَت 
ي
، كدلٍى يذكيٍر شيئنا يديؿُّ علىى أنَّو يكوفي للمكاًف. ككذلك صاحب "ا١تصباح ا١ت ظرؼ زمافو

تستعمل ظرؼ زماف كثَتا، كصمت بعد رمضاف ستا من كقاؿ ا١تصنف"( ُ) "مادَّة" بعد"

                                                           

 ( السيوطي. َِٗ/٫ُتع ا٢توامع )( ُ) 
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ظرؼ زماف ابعتبار  شواؿ، كظرؼ مكاف قليال، كدار زيد بعد دار عمرك، كيصح كوهنا ىنا
." (،ُ) زمن النطق )أك الرٍَّقم(  ككوهنا ظرؼ مكاف ابعتبار مكاف ا١ترقـو

؛ كما ُب قولو . وخالف اجلمهور أيضا يف وجوب حذف "الفاء" إذا حذف القول3 
تيٍم تىٍكفيريكفى فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيٍم أىكىفىٍرًبيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم فىذيكقيوا اٍلعىذىابى ٔتى )  ( ِ) (ا كينػٍ
كعلل ذلك بقولو "كما صرح بو العالمة ا١تذكور كغَته ليس ٣تمعا عليو، بل ىو مذىب  

اٞتمهور، كذىب بعضهم إذل أف الفاء ُب جواب" أماال ٖتذؼ ُب غَت الضركرة كالندكر 
أىكىفىٍرًبيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم فىذيكقيوا  فىأىمَّا الًَّذينى اٍسوىدٍَّت كيجيوىيهيمٍ )أصال، كإف اٞتواب ُب اآلية أعٍت 

تيٍم تىٍكفيريكفى  إذ األصل فيقاؿ ٢تم:  (فىذيكقيوا اٍلعىذىابى )اآلية، قولو جل ذكره ( ّ)( اٍلعىذىابى ٔتىا كينػٍ
 فحذؼ القوؿ كزحلقت "الفاء" إذل ا١تقوؿ". (،ْ)ذكقوا 

قاؿ "عطف ا٠ترب ف . وأخًنا خالف اجلمهور يف جواز عطف اخلرب على اإلنشاء؛4 
على اإلنشاء كإف منعو البيانيوف ك)ابن مالك( ك)ابن عصفور( كاٞتمهور، فقد جوزه 

 )سيبويو( كطائفة، كلذا قاؿ بعضهم: 
 كعطفك اإلنشا على األخبار... كعكسو فيو خالؼ جار

 أىل البياف كابن مالك أبوا... مثل ابن عصفور )كابٞتل اقتدكا("
تناكؿ العزيزم مسائل )كبعد( النواحي اإلعرابية كأثر ذلك فقد اتضحت من خالؿ  وبعد  

كداللتو على ا١تعٌت ما يدؿ بوضوح اتـ ما ٢تذا العادل من دقة الفهم كسعة االطالع كمشولية 
ا١تعرفة بفن النحو كما يتعلق بو؛ إذ قد يقع للًتكيب النحوم غَت كجو من كجوه اإلعراب 

و؛ ككاف للعزيزم جهد ُب ٚتع مثل ىذه األكجو ا١تختلفة، ككل منها لو ما يعللو كيسوغ
 ا١تختلفة.

                                                           

 سقطت من )ب(.( ُ) 
 .َُٔآؿ عمراف: ( ِ) 
 . كًب تصحيح اآلية.َُٔآؿ عمراف: ( ّ) 
 زاد ُب )ب( العذاب.( ْ) 
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أيضا كقوفو على العالقات ا١تؤثرة ُب فهم الًتكيب كسرب أغواره كىو ما يعرؼ  كما يتضح  
ٔتصطلح العامل فهو احملور كالركيزة األساسية ُب النحو العريب كبدكنو ال ٯتكن تصوره، فهو 

تتقـو ا١تعاين النحوية كتتضح، كىو الذم يعطي ٯتثل منبع العالقات داخل اٞتملة، كمنو 
األجزاء ُب اٞتملة الفعلية تلك ا١تعاين من الفاعلية كا١تفعولية، كمعٌت االبتداء كا٠ترب ُب 

 اٞتملة االٝتية، كمعٌت اإلضافة كالًتكيب اإلضاُب، كالتبعية ُب ا١تتبوعات، ككذا ا١تتعلقات.
يزم ُب ىذا الًتكيب ترجع بدرجة كبَتة إذل ا١تباحث النحوية اليت تعرض ٢تا العز  إن  

الناحية اإلعرابية اليت ال تغفل السياؽ كا١تقاـ كداللة األجزاء كالًتكيب اليت ٢تا دخل كبَت ُب 
تصور ىذه ا١تعاين؛ إذ اإلعراب أثر من آاثر العامل كشغلت ظاىرتو النحاة منذ كيًضع 

ة ُب اٞتملة لو أثره ُب أف تكوف على النحو، ككاف قد ىداىم استقراؤىم إذل أف نظم الكلم
، كمن ٍب كاف موقع الكلمة أك اقًتاهنا  حاؿ معينة من الرفع أك النصب أك اٞتر أك اٞتـز
بنوع معُت من األدكات عالمة على أهنا قد اكتسبت أثرا إعرابيا خاصا، ككانت ٢تم ُب ىذا 

الدائرة ُب النحو، بو يفتتح اجملاؿ أصو٢تم كقوانينهم. كلقد كاف اإلعراب كال يزاؿ ىو قطب 
النحاة حديثهم، كمن خاللو يتناكلوف خواص الًتكيب ا١تختلفة ال يًتكوف منها شيئا. إف 
السمة البارزة للنحو أنو ٨تو إعرايب، فهو يقـو ُب منهجو على اإلعراب، كقد بدا ىذا 

 كاضحا منذ بدأ التفكَت ُب النحو كحىت عصران ىذا.
احملدث ٢تذه اآلاثر إ٪تا ىو ا١تتكلم، فهو الذم يرفع كينصب ك٬تر  كدل ٮتتلف النحاة ُب أف 

، كىو أيضا الذم يقصد مرامي الكالـ كدالالتو فال يصح أف يغفل ْتاؿ، غَت أهنم  ك٬تـز
اصطلحوا على تسمية ىذه األدكات عوامل من حيث إهنا أكجبت ذلك. كىذا كلو ُب 

 لو مباحث الًتكيب كاٞتواب عنها.غاية الوضوح كا١تراعاة من قبل العزيزم ُب ٖتلي
كقفنا من خالؿ ىذا البحث ا١تختصر على أستاذو ميتمٌيزو حصيفو لو استقالؿه ُب  لعلنا   

التناكؿ، كمنهجه ُب الدرس قل نظَتىه بُتى ٨تاًة كقًتو من أصحاًب الرسائل، كلقد أدىىشىًٍت ما 
بتًة األصوؿ، تنميو كتػىتًَّسعي على كلًٌ معرفةو رأيتيو ُب رسالتو من ثقافةو ميتىمىاًسكىةو ميتىكىاملةو اث
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ميتاحةو أك ميٍستىٍخرىجىة، حىت اٍكتمىلىٍت اكتماال ميذىال ُب كلًٌ فنو كًعٍلمو لو صلةه بعلوـً الديًن 
 كاللغة.

أف أقوؿ: إف الزعم أبف مثل ىذه ا١تؤلفات من كالرسائل دل تضف جديدان كإ٪تا ىي  أردت 
يقره الواقع؛ ذلك أف مثل ىذه ا١تصنفات تعدد ثركة علمية قواعد متحجرة ىو زعم ال 

عظيمة خلدت مع الزماف، كحفلت اب١تعارؼ ا١تفيدة كاآلراء السديدة كالنظرات ا١تبتكرة، 
إضافة إذل ميزة أخرل ىي أف ىذه ا١تنظومة التأليفية حفظت نصوصان من أصوؿ كمصادر 

يكن من شيء فإف الذم ينبغي أال ضاعت من يد الزمن، كدل تصلنا غَت أٝتائها. كمهما 
ينكر ْتاؿ ىو أف ىذه ا١تصنفات تشٌكل جزءان كبَتان من تراثنا ا٠تالد الذم ال يستغٍت عنو 

 الدارس مهما عال كعبو ُب العلـو كا١تعارؼ.
عن التجديد ُب فركع العلـو اللغوية كالشرعية الذم اشتملت عليها ىذه  انهيك 

صلى هللا –أف رسوؿ هللا  –رضى هللا عنو  –ن أىب ىريرة ا١تؤلفات؛ فقد جاء ُب اٟتديث ع
قاؿ: "إىفَّ هللاى يػىبػٍعىثي ٢ًتىًذًه اأٍليمًَّة عىلىى رأىًس كيلًٌ مىائىًة سىنىًة مىٍن ٬تيىدًٌدي ٢تىىا ًدينػىهىا".  –عليو كسلم

 واحلمد هلل أوال وآخرا.
 دكتىر/ أمحذ عهي عهي نقى

 جايعة األيري سطاو بن عبذانعزيزأستار انهغىيات انعربية املشارك يف 
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 أهم املراجع
  أبو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم، ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، الناشر: دار

 بَتكت، الطبعة: الثانية. –إحياء الًتاث العريب 

 سَت أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن دمحم بن علي الواحدم، النيسابورم، الشافعي، الوسيط ُب تف
القرآف اجمليد، ٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الشيخ علي دمحم معوض، الدكتور 
أٛتد دمحم صَتة، الدكتور أٛتد عبد الغٍت اٞتمل، الدكتور عبد الرٛتن عويس قدمو كقرظو: األستاذ 

-ىػ  ُُْٓ، لبناف، الطبعة: األكذل –الدكتور عبد اٟتي الفرماكم، دار الكتب العلمية، بَتكت 
 ـ.  ُْٗٗ

  أبو العباس أٛتد بن دمحم ا٠تلوٌب، الشهَت ابلصاكم ا١تالكي، بلغة السالك ألقرب ا١تسالك
 ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت، دار ا١تعارؼ.

  ،أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقالين، اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة
بَتكت الطبعة: األكذل  –بد ا١توجود كعلى دمحم معوض، دار الكتب العلمية ٖتقيق: عادؿ أٛتد ع

 ىػ.ُُْٓ-

  :أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين، مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل
 .ُٓٗٗ-ىػ  ُُْٔالقاىرة الطبعة: األكذل،  –ىػ احملقق: أٛتد دمحم شاكر: دار اٟتديث ُِْ

 دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب اٞتامع  أبو عبد هللا
القاىرة، الطبعة:  –ألحكاـ القرآف، ٖتقيق: أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش، دار الكتب ا١تصرية 

 ـ. ُْٔٗىػ ُّْٖالثانية، 

 الكي، اٞتٌت الداين ُب أبو دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علٌي ا١ترادم ا١تصرم ا١ت
األستاذ دمحم ندًن فاضل: دار الكتب العلمية، -حركؼ ا١تعاين، احملقق: د فخر الدين قباكة 

 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُّْلبناف، الطبعة: األكذل،  –بَتكت 

  :أبو منصور عبد ا١تلك بن دمحم بن إٝتاعيل الثعاليب، ٙتار القلوب ُب ا١تضاؼ كا١تنسوب، الناشر
 ـ.ُٓٔٗالقاىرة، الطبعة األكذل،  –دار ا١تعارؼ 

  أبو ىالؿ اٟتسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ٭تِت بن مهراف العسكرم، األكائل، دار
 ىػ.  َُْٖالبشَت، طنطا الطبعة: األكذل، 
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  أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، دار
كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ  بَتكت، رقم كتبو-ا١تعرفة 

 على طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب. 

  إٝتاعيل بن غنيم اٞتوىرم، إحراز السعد إب٧تاز الوعد ٔتسائل أما بعد، ا١تكتبة العصرية، بَتكت
 ىػ. ُِّْ

 أٝتاء ا١تؤلفُت كآاثر إٝتاعيل بن دمحم أمُت بن مَت سليم الباابين البغدادم، ىدية العارفُت 
 ـ.ُُٓٗا١تصنفُت، طبع بعناية ككالة ا١تعارؼ اٞتليلة ُب مطبعتها البهية، إستانبوؿ 

  ،بدر الدين دمحم ابن اإلماـ ٚتاؿ الدين دمحم بن مالك، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك
 ـ.َََِ-ىػ  َُِْاحملقق: دمحم ابسل، دار الكتب العلمية، الطبعة: األكذل، 

  :ىػدار ٖٓٓبدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت )عمدة القارم شرح صحيح البخارم( )ا١تتوَب
 بَتكت–إحياء الًتاث العريب 

  اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكربل، احملقق: د. ٤تمود دمحم
 الطناحي، د. عبد الفتاح دمحم اٟتلو، الناشر: ىجر. 

  عبد هللا بن يوسف بن دمحم الزيلعي، ٗتريج األحاديث كاآلاثر الواقعة ُب تفسَت ٚتاؿ الدين
 ىػ.ُُْْ-الرايض -الكشاؼ للز٥تشرم، دار ابن خزٯتة 

  ٚتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي اٞتياين األندلسي ا١تالكي، شرح ا١تكودم على
اٟتميد ىنداكم: ا١تكتبة العصرية، بَتكت  األلفية ُب علمي النحو كالصرؼ، احملقق: الدكتور عبد

 ىػ. ُِْٓلبناف:  –

  ،خَت الدين بن ٤تمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، األعالـ، دار العلم للماليُت
 ـ. ََِِأاير / مايو -الطبعة: ا٠تامسة عشر 

 .عباس حسن، النحو الواُب، الناشر: دار ا١تعارؼ، الطبعة ا٠تامسة 

  ىػ.ًُُّْن األسعد، الوسيط ُب اتريخ النحو، دار الشواؽ، الرايض، الطبعة األكذل عبد الكر 

 .عبد الواسع ٭تِت الواسعي، القوؿ األرشد ُب شرح البسملة كاٟتمد كأما بعد 

  عبد هللا بن عويقل السا١تي، ا١تتوف كالشركح كاٟتواشي كالتقريرات ُب التأليف النحوم، ٣تلة
 األٛتدية، العدد الرابع.
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 .علي بن دمحم اٞتدكرل ا١تالكي األزىرم، فتح اللطيف على قسم الضعيف، ٥تطوطة 

  عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغٍت كحالة الدمشقي، معجم ا١تؤلفُت، مكتبة ا١تثٌت–
 بَتكت

  عمرك بن عثماف بن قنرب اٟتارثي ابلوالء، أبو بشر، ا١تلقب سيبويو، الكتاب، احملقق: عبد السالـ
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖركف، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة الطبعة: الثالثة، دمحم ىا

  دمحم أمُت بن فضل هللا بن ٤تب الدين بن دمحم احمليب اٟتموم األصل، الدمشقي، خالصة األثر ُب
 بَتكت. –أعياف القرف اٟتادم عشر، الناشر: دار صادر 

 غرائب حديث مالك بن أنس، دمحم بن ا١تظفر بن موسى بن عيسى البزار البغدادم أبو اٟتسُت ،
 ىػ. ُُْٖاحملقق: رضا بن خالد اٞتزائرم )ط. السلف( سنة النشر: 

  .دمحم بن علي بن آدـ األثيويب، الفوائد السَّميَّة 

  ،٤تمود شكرم األلوسي البغدادم، بلوغ األرب ُب معرفة أحواؿ العرب، احملقق: دمحم هبجة األثرم
 الناشر: دار الكتاب ا١تصرم.

 ى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت ا١تشهور ابسم حاجي خليفة أك اٟتاج خليفة،  مصطف
 بغداد.–كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مكتبة ا١تثٌت 

 مواقع إلكرتونية

  .الشيخ عمر اٟتدكشي 
https://www.facebook.com/ShHadouchi/posts/8362373264479

54 

  العريب ا١توحد. الفهرس 

0A6A5B9http://www.aruc.org/ar/web/auc/search;jsessionid=

17091068B929FCD7500221A81?page=FullDisplay&search

Type=Bib&mId=1849409 
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