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 نتيجة أفكار ذوي المجد في تحرير أبحاث "وبعد"

 تأليف الشيخ محمد الزهار العزيزي الشافعي 
 من علماء القرن الثالث عشر الهجري

 ه(2121)ت 
        دراسة وتحقيق                                                        

 محمد أبوراسمحمد إ د.                                                                
  المرقب امعةج/كلية التربية                                                                   

:توطئة  
كعْب الساجدين الطامعْب يف عفوه كغفرانو، كالصالة ا احلمد هلل رب العادلْب، ضلمده محد الطائعْب الشاكرين الر 

  .لْب، سيدنا زلمد كآلو كصحبو أمجعْبكالسالـ على أشرؼ ادلرس
زلمد الشيخ: مشس الدين،  الديار ادلصري ،علماء العربي ، ألحد فريدة لطيف  يف رلاؿ اللغ   طخطوة ادلفهذه ، وبعد
، من علماء القرف الثالث عشر اذلجرم، من تصانيفو: نتيج  أفكار لادلصرم، نزيل احملل  الكب  الشافعي مالزىار العزيز 

 .(1)ك: إيضاح ادلشكالت من فركع ادلناسطخات، يف ادلواريث موضوع ىذه الدراس ، د يف يررير أثااث كبعد،ذكل اجمل
الشيخ مع غّبه أمثاؿ: الشيخ إمساعيل الغنيمي، كالشيخ علي الصعيدم العدكم، كالشيخ زلمد الغبالين،  تلمذ 

، زلمد بن سادل بن ، (2)( كغّبه.ق1181 )ت أمحد احلفِب الشافعي على يد الشيخ العالم  صلم الدين، أبو ادلكاـر
ق، لقولو: ))كاستهل شهر مجادل الثاني  بيـو  1213شهر مجادم الثاني  سن   ل كفاتو كما ذكر اجلبٌب يف أحداثكلع

كيف كقت احلادث  ىجمت على الدار العام  كهنبوىا كقتلوا منها بعض الفرنساكي  كفر ق، ... 1213السبت سن  
ن بالقلع  الكبّبة، فنزؿ منهم عدة كافرة كقف بعضهم خارج الدار بعد أف ةردكا ادلزدمحْب بباهبا خبكا مى الباقوف. فأ
بالبندؽ، كدخل الباقوف فقتلوا من كجدكه هبا من ادلسلمْب ككانوا مجل  كثّبة، ... كشلن قتل يف كقع  ىذه الدار  كضربوىم

ةلعت عليو إال عن اإلفصاح عن ىذا العلم، كدل أجد لو ذكر فيما  الَباجم كتب  ت  كقد ضن   .(3)الشيخ زلمد الزىار((
موضع ىذه ، كبعض فهارس ادلطخطوةات، كألعلي  عجائب اآلثار، كمعجم ادلؤلفْبتاريخ كتاب تناثر يف ثنايا  ادل اليسّب
 لَبل النور، كينتفع هبا. على يرقيقهادل ؽلنعِب ذلك من العمل  الرسال 

فتحدث  كىي كلم  )كبعد(،يف جزئي  من جزئيات اللغ ، زلمد الزىار ها مؤلفها صغّبة خصصالل  رساال ذهكى
 فيما يتعلق هبا يف مخس  عشر مبحثنا كما سيأٌب يف ثناياىا.

 
                                                 

 .05591الرياض، رقم الحفظ  مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات االسالميةينظر: فيرس مكتبة  (1)
 .3/488المؤلفين  ومعجم، 1/238عجائب اآلثار تاريخ ينظر:  (2)
 .160-2/159عجائب اآلثار تاريخ  (3)
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غزيرة الفوائد، جليل  ادلباحث، بديع  ادلعاين كادلباين، مجعها مؤلفها من ثنايا  إال أهنا ارغم صغر حجمه كىي

يف ىذا دافعي ك ما يندر إغلاده كالوقوؼ عليو يف ةيات ادلصادر كادلراجع، دقائق فحوت شركح الكتب كاحلواشي، 
 ا حوتو رلموعنا كمبسوةنا يغِب الدارس عن تتبع عشرات الكتب.احلرص على إظهارىا زلقق ، لإلفادة مب

مكتب  مك   على حد علمي أهنا دل يرقق بعد، كقد اعتمدت يف يرقيقها على نسطخ  خطي  زلفوظ  يف كىي
د كاحكيف كل صفح  يف كل لوح  صفحتاف، ك لوحات، تسع كعدد لوحاهتا  علـو عربي ، 2/133 :رقميرت  ادلكرم 

، النص بادلداد األسودكتب جيد كاضح،   يكخطها نسطخما يقارب من عشر كلمات،  سطرنا، كيف كل سطرو كعشركف 
كم اجملد يف يررير أثااث كبعد، تأليف شيطخنا ىذه نتيج  أفكار ذ)) كدك ف على غالفها: كالعناكين بادلداد األمحر، 

متلك للفقّب إليو: عبد اهلل  :، كعليوالعالم  الشيخ زلمد الزىار العزيزم الشافعي، غفر اهلل لو كلوالديو كادلسلمْب آمْب((
 : علا بن علي فارسي، كبيتاف من الشعر

 بثالث  كفر الفالسف  العدا
 

 إذ أنكركىا كىي حقا مثبتو 
    
 

 حشر ألجساد ككانت ميتو  جبزئي حدكث عوادل علم
النسطخ  بعد متامها مبا نصو: )) بسم اهلل الرمحن الرحيم، صورة ما كتب األستاذ مشس الدين احلنفي على  تكذيل 

 ما نصو: "محدنا دلن جعل أفكار األذكياء ،ىذه الرسال  بعد ما ةالعها أربع مرات مع النظر كالتأملنسخ ىامش أصل 
كفصل اخلطاب، كعلى  ل عنواهنا بعقود جواىر ادلباين، كصالة كسالمنا على من أكٌب احلكم ائد ادلعاين، كمجى  ظركؼ فو 

من ف الرائق ادلشرب، فإذا ىو قد تضمن مىن  اهلل باالةالع على ىذا ادلؤل  آلو اذلادين كسائر األصحاب، أما بعد، فقد 
الٍب ال تدرؾ ذراىا، فحمدت اهلل  نيواعم  و رتب، كمسال يضاىى سالؼ الدقائق األعذب، فأنبأ عن فضل مؤلفو الذم

لدم الفضل أف يزيده فضالن، كأف يدًن نفعو كالنفع ثاياتو، كأف يفرغ عليو كماؿ ىباتو،  تعضر كت ،ذلك أتعاذل على ما 
كصلى  ق،1173علم، متت سن  جل، كاهلل أن أي مى  ل  جى كالصالة كالسالـ على أصل كل فضل، كعلى آلو كصحب أى 
 اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمنا كثّبا. ((

ليبيا الٍب يصعب فيها التنقل  احلبيب لظرؼ بالدم  حلصوؿ عليهامتكن من ادل أ لنسخ أخر كىناؾ 
لوضوحها كاستقام  ، النسطخ  الٍب اعتمدهتا يف إقام  النصغنتِب سفر لنقص ادلاؿ كفقد األمن، كقد أكال

 مؤلفها.إذل نسبتها ل اتأكيدن ا لعنواهنا، ك النسخ األخرل لإلفادة، كيرقيقين آثرت أف أذكر نصها، إال أ
كعدد لوحاهتا تسع أدب عريب،  1576 :مسجل  يرت الرقم ،نسطخ  ادلكتب  اخلالدي  بالقدس :األولىف 

امش بعض االستدراكات و بأكذلا كآخرىا فوائد، كعلى اذلكأف خبط النسخ،  تف حالتها جيدة كتببأ ت  فى صً لوحات، كي 
على اللوح  التاسع  ما نصو: "كقد نسطخها لنفسو الفقّب زلمد سيف الدين بيده الفاني  ادلذنب  من أف ك  خبط الناسخ،

الشافعي يـو األحد ادلبارؾ  كمالذنا مشس الدين الزىار العزيزمنسطخ  منقول  من نسطخ  مؤلفها شيطخنا كأستاذنا كعمدتنا 
 ..كصلى اهلل على سيدنا زلمد اذلادم كعلى آلو كصحبو،   كألفكسبعْب كمائ لحدسن  إع األكؿ كذلك ثامن ربي

 ."عنهم ىما نصو: "يف نوب  الفقّب نعماف اخلالدم ادلقدسي احلنفي األزىرم عف اللوح  األكذل )أ(كعلى ، "إخل
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ف أضع لو رسال  لطيف  تتضمن ين بلغِب اهلل مراتب السعد أخواين كأكحد خال  إفقد سألِب أعز  ،أكذلا:.. كبعدكأف 
كمسيتها أفكار ذكم اجملد يف يررير  ،فأجبتو إذل ذلك راجيان من القادر ادلالك أف يهدينا إذل أحسن ادلسالك ،أثااث كبعد

 غو مراده،نفع اهلل بو من تلقاه بقلب سليم كبل   ،و إيرادهآخرىا: كىذا آخر ما يسر اهلل من فضلو كمن  ك  ،أثااث كبعد..
ق كل سللوؽ يف مجيع أنواع الكماالت، ئد هلل الذم بذكره تتم الصاحلات، كالصالة كالسالـ على الفاكاحلم

كعلى آلو كصحبو البالغْب باتباعو أقصى مراتب اخلّبات، صالة كسالما دائمْب متالزمْب ما خاضت األفكار 
 .د ادلكنوناتستطخرجت منها الفوائيف جليج ادلعاين فا

عدد لوحاهتا تسع لوحات ضمن  ،بأهنا نسطخ  تام ، كاضح  التصوير ع  أـ القرل، كصفت  نسطخ  جام: والثانية  
 .للرسال  حملمد احلفناكم ابآخرىا تقريظن كأف يوجد هبا تعقيبات كتصويبات،  ،35 اللوح  إذل 28 اللوح  رلموع من

ين بلغِب اهلل خواين كأكحد خال  فقد سألِب أعز إ ،أكذلا: بعد البسمل  كاحلمدل  كالصالة على النيب... كبعدكأف  
لئال يلـز  "ام  "أا عن .كامتنع كوهنا عوضن .. كإياه مراتب السعد أف أضع لو رسال  لطيف  تتضمن أثااث كبعد...، كآخرىا:

 .اجلمع بْب العوض كادلعوض كما تقدـ، كىذا آخر ما يسره اهلل من فضلو ... ًب ككمل
، التصوؼ كاآلداب الشرعي ، 987يرت رقم:    ، مسجلطوةات العربيطخمعهد ادل : نسطخ والثالثة

بأف خطها نسطخي  ت  فى صً كي مد الزىار العزيزم، حمليررير أثااث كبعد"،  فكار ذكل اجملد يفأ  بػ": نتيج  معنون
.. ينقد سألِب أعز إخواين كأكحد خال  ... ف ،لو األمر من قبل كمن بعد مهلل الذ ..تعقيبات، كأف أكذلا:كهبا 

  .يررير أثااث كبعد اجملد يف منتيج  أفكار ذك  :كمسيتها ،لو رسال  لطيف  تتضمن أثااث كبعد أف أضع
كىذا آخر ما يسر  ،نافي  أك عاةف  كما تقدـئست كالـ صاحب ادلفتاح تعْب كوهنا اآخرىا: ...فإف ذكرت كما تقدـ يفك 

  .كمنو ... ًب ،اهلل من فضلو
 مفكار ذك أ  نتيج" :افػ عريب، بعنو  6545، مسجل  يرت رقمدار الكتب ادلصري نسطخ  : والرابعة

 ."ثااث كبعدأيررير  اجملد يف
، كأف ينفع بو رل كدلؤلفو كللمسلمْبيغفر أف ك ، قِب إذل ما فيو اخلّبقدير أف يوفكهبذا أسأؿ اهلل العلي ال

واب ثالاخلطأ فمن نفسي، كللمصوب  دى جً من توفيق اهلل رل، كإف كي ف أصبتي  فإمن ةالعو بقلب سليم، ف
  ا.ا كثّبن كاألجر، كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم تسليمن 

 
 
 
 
 

http://k-tb.com/library_manuscrit/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 صورة غالف المخطوط
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  النَّــُص المـحقَّق:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قتيوبه ث

احلمد هلل الذم لو األمر من قبل كمن بعد، كالصالة كالسالـ على سيد كلد آدـ الصادؽ يف الوعد، 
 كعلى آلو كصحبو البالغْب مبحبتو أقصى مراتب السعادة كاجملد.

أضع لو رسال  أف  -بلغِب اهلل كإياه مراتب السعداء –خواين كأكحد خالين إ فقد سألِب أعز ،كبعد
أف يهدينا إذل أحسن ادلسالك،  ،ا من القادر ادلالكراجين  ،إذل ذلك لطيف  تتضمن أثااث "كبعد"، فأجبتو

اذل بعوف اهلل تع ،يف ادلأموؿ أنا أشرعكى، ذوي المجد في تحرير أبحاث "وبعد"( نتيجة أفكاركمسيتها: )
 ف  لفظ  "كبعد" يتعلق هبا مخس  عشر مبحثنا.أ، فأقوؿ: اعلم كفقِب اهلل كإياؾ لصاحل القوؿ كالعمل

يؤتى هبا لالنتقاؿ من غرض إذل آخر، فال تقع يف أكؿ الكالـ كال يف آخره،  .األول: فيما يؤتى بها له
ا، بل ال تقع إال أكال بْب كالمْب متحدين ب بْب كالمْب متغايرين بأف يكوف ف يكوف الغرض منهما كاحدن

من جه  أخرل، كال مزي  يف كجود ذلك  مناسب  ف بينهما نوعا للغرض من اآلخر، كأالغرض من أحدعلا مغايرن 
 ،يف "كبعد" الواقع  يف أكؿ الكتب، فإف الغرض شلا قبلها من البسمل  كما معها من محدل  كصالة كسالـ

تياف بو يف أكؿ التأليف كضلوه، كالغرض شلا بعدىا بياف سبب إلاألدل  الدال  على ةلب ا /العمل مبقتضى
ف كإف كاف بْب الكالمْب نوع مناسب  من حيث تعلق  االتأليف كذكر أكصاؼ ادلؤلف كضلو ذلك، كعلا متغاير 

ف االنتقاؿ أ التطخلص، فقد تقرر يف البديع، كىذا االنتقاؿ من االقتضاب القريب من (1)كل منهما بالتأليف
 شيئنا يقرب  كإف من االقتضاب ،(2)ما ال يالئمو فاقتضاب، كإال فالتطخلص تح بو الكالـ إف كاف إذلعما افت

  ،، فإنو اقتضاب من حيث إف ادلنتقل منو مغاير للمنتقل إليو من حيث الغرض(3)التطخلص كىذا منو من
                                                 

 .5، وحاشية الكستمي عمى شرح العقائد ص1/7ينظر: الحواشي البيية عمى شرح العقائد النسفية  (1)
ونعني بو االنتقال مما شبب الكالم بو من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية  :التخمصقال القزويني: )) (2)

(( ويسمى ذلك االقتضاب ،وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكالم بو إلى ما ال يالئمو......،  االمالءمة بينيم
حقيقة التخمص إنما ىي الخروج من كالم إلى آخر غيره ، وقال ابن األثير: ))493اإليضاح في عموم البالغة 

 .2/265 (( المثل السائربمطيفة تالئم الكالم الذي خرج منو والكالم الذي خرج إليو
(( اإليضاح في ومن االقتضاب ما يقرب من التخمص كقول القائل بعد حمد اهلل أما بعدقال الخطيب القزويني: )) (3)

ىو قطع الكالم واستئناف كالم آخر غيره، بال عالقة تكون ...االقتضاب))، وقال ابن األثير: 394عموم البالغة 
الخطاب، والذي أجمع عميو المحققون من عمماء البيان أنو فمن ذلك ما يقرب من التخمص، وىو فصل  بينو وبينو.

؛ ألن المتكمم يفتتح كالمو في كل أمر ذي شأن بذكر اهلل وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض "أما بعد"
، وينظر: حاشية الكستمي 2/275"(( المثل السائر أما بعد"المسوق إليو فصل بينو وبين ذكر اهلل تعالى بقولو: 

 .5صشرح العقائد  عمى
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 .(1)قريب من التطخلص من حيث إف بينهما نوع مناسب  كما تقدـ

 دلا ثبت أنو  ؛(2)اعلم أكالن أف اإلتياف بأصلها كىو "أما بعد" سين   .يان بهاالثاني: في حكم اإلت
 ؟ ، كانظر ىل ييسىنُّ اإلتياف هبا أيضنا إعطاءن للفرع حكم األصل أك ال(4)كخطبو (3)كاف يأٌب هبا يف كتبو

حيث قاؿ:  ،بالثاين ما يشعر (6)دلًب البسمل  لشيخ اإلسالـ (5)ابن عبد احلق حعلى ما كرد يف شر  ااقتصارن 
 (.7(()يأٌب بأصلها يف خطبو، كىو "أما بعد" النيب ))كأٌب هبا اقتداء بغّبه، كقد كاف 

أصلها "أما بعد"، بدليل استلزامها الفاء الٍب ال تلـز دائما يف غّب الضركرة كالندكر  .في أصلها: الثالث
 خلامس عشر.، كيف ىذا الدليل نظر يعلم من البحث ا(8)إال يف جواب "أما"

 الشرط؛ ألف دالل  "أما" على الشرط ضعيف  من حيث إهنا/ كاختصت "أما" بذلك دكف سائر أدكات 

  .(1) طريق النياب  فلزمتها الفاء تقوي ن لتلك الدالل ب

                                                 
 .4/539ينظر: شروح التمخيص  (1)
 .1/28ينظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنياج  (2)
وِم ومن ذلك كتابو إلى ىرقل الروم ونصو: )) (3) ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل المَِّو ِإَلى ِىَرْقَل َعِظيِم الرُّ

كتاب: الجياد والسير، باب: كتاب النبي إلى ىرقل يدعوه  ،...(( صحيح مسمماتََّبَع اْلُيَدى َأمَّا َبْعدُ َساَلٌم َعَمى َمِن 
 .1/46وينظر: عروس األفراح  ،5/163 إلى اإلسالم

 :، ثُمَّ َقالَ َعَمْيوِ ِمَد المََّو َوَأْثَنى ، َفحَ النَّاسِ  يفِ  َقاَم َرُسوُل المَِّو من ذلك خطبتو في خبر بريرة المشيور ونصيا )) (4)
ْن  ي، َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس فِ ِكَتاِب المَّوِ  يَأمَّا َبْعُد َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِ  ِكَتاِب المَِّو َفُيَو َباِطٌل َواِ 

(( صحيح البخاري: كتاب: البيوع، باب: نََّما اْلَواَلُء ِلَمْن َأْعَتقَ ، َوا ِ قُّ، َوَشْرُط المَِّو َأْوَثقُ َكاَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء المَِّو َأحَ 
 .8/119تحل إذا اشترط شروًطا في البيع ال 

أحمد بن أحمد بن عبد الحق بن محمَّد بن عبد الحق بن أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن عبد العال ىو:  (5)
، شرح الشاطبية في القراءات السبع المتواترة ، من تصانيفو:لشافعينباطي، شياب الدين االشرف ابن الشمس السُّ 

ظيار اإلسرار الخفية في حل الرسالة الجيبيةو   ، وغير ذلك،شرح مقدمة زكريا األنصاري في الكالم عمى البسممة، و ا 
ل أشير ،ه990وقيل:  ه،995مف في سنة وفاتو، فقيل: سنة اختُ   ، 1/92األعالم  :ينظر. واألوَّ

و: زكرياء بن محمد بن أحمد بن زكرياء األنصاري، شيخ اإلسالم قاضي القضاة، زين الدين، أبو يحيى ى (6)
. ى926 :وقيل ،ى925 تالُسَنيكي المصري الشافعي، عالم بالفقو والمغة، اشتغل بالتدريس واإلفتاء والتصنيف، 

 .   5/374، وىدية العارفين 8/134ذىب ، وشذرات ال1/175ظر: البدر الطالع ين
الغرر البيية  . وينظر:4، الموحة سالم في الكالم عمى البسممة والحمدلةإلعمى مقدمة شيخ ا شرح ابن عبد الحق (7)

، وحواشي تحفة المحتاج 18واإليعاب في شرح العباب البن حجر الييثمي الموحة ، 1/7ة الوردية في شرح البيج
 .1/28بشرح المنياج 

  .21شرح قطر الندى صحاشية السجاعي عمى ينظر:  (8)
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: مهما يكن من شيء "أما زيده فذاىبه "يف تفسّب  (2)كأصل "أما": مهما يكن من شيء، لقوؿ سيبويو
ؿ بعضهم: فػ"مهما" مبتدأ، كاالمسي  الزم  لو، ك"يكن" شرط، كالفاء الزم  لو، كىي تام  قا ،(3)فزيده ذاىبه 

، (5)ركر بياف للجنس، أك ضمّب مستَب عائد على "مهما" كاجمل(4)كفاعلها "شيء" جبعل "من" زائدة على رأم
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ كفيو نظر؛ إذ البياف أخص كما يف قولو تعاذل:

َّ جم يل ىل مل ُّٱ،(6)
(7)، 

كأجيب: بأف زلل ما ذكر حيث دل يرد بو التعميم، ل ىو مساكو، فال يصح لعدـ فائدتو. كىنا ليس كذلك، ب
 .(8)ىانته .كرفع توىم إرادة نوع بعينو كإال جاز كما ىنا

 ادلعُب، كىو يف من رابط، كليست نفس ادلبتدأكأقوؿ: يلـز على اإلعراب األكؿ خلو اجلمل  الواقع  خبنا 
 .ملزكمو باةل فكذلك

                                                                                                              
َتِجُب اْلَفاُء ِفي َجَواِبَيا َداِئًما، َوالشَّْرُط إنََّما َتِجُب ِفي  "َأمَّا"َواْسَتْشَكَل َما اْقَتَضاُه َكاَلُمُو ِمْن َأنَّ ممسي: ))اقال الشبر  (1)

ِزَمِة ِلمشَّْرِط َفَقْط، َوَكْوُن "َقْيٌد ِفي َقْوِلِو  "َغاِلًبا"ا، َوَأنَّ َقْوَلُو ِبَناًء َعَمى َأنَّ َمْعَنى َقْوِلِو َلِزَمْتَيا اْلَفاُء َداِئمً  َغاِلًباَجَواِبِو  الالَّ
َيِتَيا َوُأِجيُب ِبَأنَّ َأمَّا َلمَّا َكاَنْت َفْرًعا َضُعَفْت َعْن اأْلَْصِل َفاْحَتاَجْت ِلَتْقوِ  َأمَّا َفْرًعا َيْقَتِضي التَّْسِوَيَة َبْيَنَيا َوَبْيَن َأْصِمَيا.

، وينظر: حواشي تحفة 1/37(( حاشيتو عمى نياية المحتاج إلى شرح المنياج ِباْلَفاِء َداِئًما َواَل َكَذِلَك الشَّْرطُ 
 .21، حاشية السجاعي عمى شرح قطر الندى ص1/28المحتاج بشرح المنياج 

نباه الرواة 60األلباء  ينظر: نزىة .ى177عمرو بن عثمان بن قنبر بن بشر، المشيور بسيبويو، ت :ىو (2) ، وا 
2/346. 

وأّما: "أّما" ففييا معنى الجزاء، كأّنو يقول: عبد اهلل ميما يكن من أمره فمنطمق، أال ترى أن الفاء قال سيبويو  (3)
وتمييد القواعد لناظر ، 1/353ومغني المبيب  ،3/27 المقتضب :نظري: و 4/235الكتاب:  االزمة ليا أبدً 

   . 2/479وىمع اليوامع ، 4/100شرح األشموني و  ،9/4506شالجي
 ،وىي تامة ،وجممتو ىي الخبر عمى الصحيح ،فعمو "يكن"و ،مبتدأ وضمن معنى الشرط "يماـ"مفوبي: يمقال الق (4)

زائدة لخمو الخبر  "من"ىو الفاعل و "شيء"وال يصح كون  ،ايبيان ل "من شيء"و "،ميما"وفاعميا ضمير يعود عمى 
 .1/8 لبينشرح جالل الدين المحمي عمى منياج الطاحاشيتو عمى  عود عمى المبتدأعن رابط ي

، وحاشية 314، وحاشية السجاعي عمى شرح ابن عقيل ص2/262 ينظر: حاشية الشيخ يس عمى شرح التصريح (5)
  .21السجاعي عمى شرح قطر الندى ص

  .132األعراف:  (6)
 .106البقرة:  (7)
، بتصرف. وقال الشيخ يس: ))استشكمو الدماميني بأنو لم يجر 21اعي عمى قطر الندى ص: حاشية السجينظر (8)

عمى جنس بعينو، وأجيب بأن المقصود من البيان ىنا التعميم ودفع إرادة نوع بعينو(( حاشيتو عمى شرح التصريح 
  .314: حاشية السجاعي عمى شرح ابن عقيل صوينظر ،1/262



7102 ديسمرب( 3العدد ) -اجلامعة األمسرية اإلسالمية-كلية الرتبية-جملة الرتبية  

32 

 

يصح جعل "من" ىنا زائدة على رأم من غلعل "مهما" حرفنا، كىو مردكد بعود الضمّب عليها يف  ،نعم
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ ضلو:

 كالضمّب ال يعود إال على األمساء، كدلا حذفت "مهما" ك"يكن" ، (1)
 

 مقاـ ادللزـكاالمسي  كالفاء  كىوـز ا" مقامهما لزمها ما لزمهما من االمسي  كالفاء، إقام  لال  كأقيمت  "أم  
شرط غّب "أما" دائمنا، بل إذا دل تصلح دلباشرة تلـز يف جواب كىو "مهما" ك"يكن" يف اجلمل ؛ ألف الفاء ال 

السْب  كأكانت مجل  امسي  أك/ ةلبي  أك فعلها جامد أك منفي  بػ"لن" أك "ما" أك مقركن  بػ"قد" ]بأف[  األداة 
قاموا لصوقها لالسم أ حرؼ الفاء اكغّبىا، كأم "مهما" االمسي ي  أثرى  اجلمل ؛ ألف  ثره يف ألء اكإبقسوؼ،  أك

  (2)مقاـ االمسي .

ا ،كالتوكيد ،الشرط :قاؿ بعضهم: معناىا الرابع: في معنى "أمَّا". ، كاعَبض كوهنا (3)كالتفصيل دائمن
، مع أنو خاؿ عن التفصيلاللتفصيل دائمنا جبواز ضلو: أم ا زيده فذ  كأما كوف التقدير: أتى القـو أم ا زيده ، ىبه

، إذل غّب ذلك فتكلف ال ػلتاج إليو كال يعو   ىبه افذ كلذا قاؿ العالم   ؛ؿ ذك فضل عليوكأم ا عمرك فجالسه
( يف توضيحو: "أم ا" حرؼ شرط كتوكيد دائمنا كتفصيل غالبنا، يدؿ على األكؿ رليء الفاء 4ابن ىشاـ)

َّ هب مب خب حب ُّٱ ضلو: ،موقعها قراءي الثالث است ، كعلىبعدىا
ٱَّ خس حس جس مخ ُّٱ،(5)

َّ هت مت خت حت ُّٱ،(6)
كأما ادلعُب الثاين: فذكره  .فمنطلقه  ا زيده ف التفصيل قولك: أم  ختلُّ  ن  كمً  ،اآليات (7)

أنو ال زلال   أردتذا ؛ فإذاىبه  يده ز توكيد؛ تقوؿ:  يعطي الكالـ فضلى حرؼ  "أما" فقاؿ: (8)فذكره الزسلشرم
  .(9و)زعم أف ذلك مستطخرج من كالـ سيبويفذاىب؛ ك  ا زيده أم  زلال  ذاىب قلت: 

                                                 
 .132األعراف:  (1)
 .1/37 إلى شرح المنياج: نياية المحتاج ينظر (2)
قال الشيخ األمير تعميقا عمى قول ابن ىشام في المغني: ))"قولو في غالب أحواليا" إلخ": ىذا ىو التحقيق، وما  (3)

ن لم يصرح المتكمم بالتكرار فينوى، مسايرة البن مالك ومن  قالو المصنف في حواشي التسييل من أنو دائما لو وا 
 .1/54شيتو عمى مغني المبيب تبعو(( حا

 .2/68ينظر: بغية الوعاة  .ى761ىو: عبد اهلل بن يوسف بن أحمد، جمال الدين ابن ىشام األنصاري، ت (4)
 .9الضحى:  (5)
 .106آل عمران:  (6)
 .5الميل:  (7)
نباه و ، 338 نزىة األلباء: نظري ه. 538، تمحمود بن عمر بن محمد الزمخشري، النحوي المغوي الفقيو :ىو (8) ا 

 .3/265الرواة 
 .1/117تفسير الكشاف بتصرف، و  3/137أوضح المسالك ينظر:  (9)
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، يفيد (1): أم ا زيده فذاىب: مهما يكن من شيء فزيده ذاىبه وكأقوؿ: زعمو يف زللو؛ ألف تفسّب سيبوي
 ذىاب زيد على كجود أم  شيء كاف. قحيث عل   ،يفيد ذلك

ا من أدكات الشرط كإال الختصت "أم ا" حرؼ شرط: أهنا حرؼه فيو معُب الشرط، ال أهن كمعُب/ قوذلم:
 مجاعنا فكذا ملزكمو.، كالالـز باةل إ(2)باألفعاؿ

 

ا نظر أك إنكار لو،  فإف الكالـ ادلؤكد إظلا ؼلاةب بو من عنده تردد يف احلكم ،كيف إفادة التوكيد دائمن
لتوكيد تنزؿ منزل  من يصح كوهنا ل ،نعم ،كادلطخاةب بػ"أم ا" الواقع  يف أكائل الكتب ال إنكار عنده كال تردد

 كوف للتوكيد دائمنا.، كىذا التنزيل ليس الزمنا، فال تعنده أحدعلا

 جس مخ ُّٱ لفصل بينهما كاجب بواحد من ست : ادلبتدأ:ا في الفصل بينها وبين الفاء.الخامس: 
َّ حس

، أم ا يف الدار فزيده، كالظرؼ الشامل للمجركر، ضلو: أم ا عندم فزيده ج كاخلب، ضلو:، (3) السه
، كمعموؿ اجلواب، ضلو:   كمجل  الشرط، ضلو: ،(4)َّهب مب خب حب ُّٱكأم ا يف ادلسجد فزيده معتكفه

َّ يق   يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 ُّٱ، ومعمول الفعل المفسر ما بعد الفاء، نحو: أمَّا زيًدا فاضربو، (5)

َّ حس جس مخ ُّٱ
 ال بْب "أم ا" ء كمدخوذلا(، كغلب تقدير الفعل بْب الفا7يف قراءة النصب) (6)

اليـو رمحىك  ا، ضلو: أم  فاصله  اجلمل ى  ـى دى إال إذا كاف دعاء كتقى إذ ال يفصل بْب "أم ا" كالفاء جبمل  تام  كالفاء؛ 
                                                 

 .سابق الذكر (1)
، وىو حرف بسيط، وليست شرطا، وبذلك صرح شيخنا أبوحيان، يءميما يكن من ش ":اأمَّ "فمعنى قال السبكي: )) (2)

كانت أداة شرط القتضت فعال بعدىا، لكنيا  ونقل عن بعض أصحابو أنيا حرف إخبار تتضمن معنى الشرط، ولو
(( من أغرب الحروف؛ لقياميا مقام أداة شرط، وجممة شرطية يأغنت عن الجممة الشرطية، وعن أداة الشرط، وى

"أما": بفتح اليمزة وتشديد الميم قال ))، وقال الشيخ خالد األزىري: 2/91عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح: 
، 1/9شرح التصريح  ((فيو معنى الشرط، صرح بو جماعة من النحويين، ال حرف شرط. ا. هالدماميني: حرف 
 .1/223دماميني عمى المغني ال، وشرح 522، والجنى الداني 4/1893، واالرتشاف 323وينظر: المفصل 

 .17فصمت:  (3)
 .9الضحى:  (4)
 .89، 88الواقعة:  (5)
 .17فصمت:  (6)
: "وأّما ثموَد"، بنصب الدال، وعن ابن أبي إسحاق: "ثموًدا"، بالنصب والتنوين. ينظر: ىي قراءة األعرج وقتادة (7)

 .9/279، والبحر المحيط 421، وشواذ القراءات لمكرماني 4/194، وتفسير الكشاف 3/14معاني القرآن لمفراء 



7102 ديسمرب( 3العدد ) -اجلامعة األمسرية اإلسالمية-كلية الرتبية-جملة الرتبية  

34 

 

/ىذه ادلواضع كقد نظم (1)فكأهنا فعل، كالفعل ال يلي الفعل.؛ ألف "أم ا" نائب  عن الفعل اهلل فال كذا ككذا
 :هم يف قولوالست  بعضي 

 صال بواحدفاف كبعد "أم ا"
 

 دمن ست  كال تفو بزائ 
 مبتدأ كالشرط ٍب اخلب 

 
 

  كرذ يء افمعموؿ فعل بعد 
 
 

 هكذاؾ معموؿ لفعل فسر 
 

  همؤخر ما بعد فاء بعدىا 
 ( 2قد قاذلا كل إماـ ثبت)  كالظرؼ كاجملركر تلك ست 
؛ ألف ك ست، لكاف أكذللتا، فلو قاؿ: كالسادس الظرؼ فالظرؼ كاجملركر كاحدن  د  عى ككوهنا ست  بً   

 كاجملركر كالفقّب كادلسكْب إذا افَبقا اجتمعا، كإذا اجتمعا افَبقا. ؼالظر 

( يف مفتاحو 3ذىب إذل األكؿ العالم  السكاكي) ؟ال ا وبين الواو أووهل يجوز الجمع بينهالسادس: 
 يف حاشيتو على شرح كإذل الثاين العالم  السكتاين(، 4فإف خالص  األصلْب(() ،حيث قاؿ: ))كأما بعد
أف الواك ، كسنده عدـ جواز اجلمع بْب العوض كادلعوض، كللسكاكي أف يتطخلص (5)عقائد النسفي للسعد

 على ما سيأٌب يف اخلامس عشر.( 6)عاةف  أك استئنافي 

                                                 
 .2/429التصريح  ، وشرح4/103، وشرح األشموني 1/364مغني المبيب  ينظر: (1)

 ((...بواحد نفافصموبعد "أمَّا" وقد نظمت ىذه األمور الستة فقمت: ))يات من الرجز، وىي لمشيخ يس لقولو: األب (2)
 1/262حاشيتو عمى شرح التصريح 

العموم ىو يوسف ابن أبي بكر محمد بن عمي السكاكي الخوارزمي، عمم بالعربية واألدب، من تصانيفو: مفتاح  (3)
 .8/22، األعالم 2/394 الوعاة بغيةينظر: ىـ، 626ذلك، ت ورسالة في عمم المناظرة وغير

  .1/7ينظر: الحواشي البيية عمى شرح العقائد النسفية ، و 414مفتاح العموم ص  (4)
شرح عقائد النسفي ، بل وجدت حاشية لمكستمي عمى شرح عقائد النسفي لمسعدحاشية عمى  أقف لمسكتاني عمىلم  (5)

 المذكور، كما في اليامش التالي.، وقد ورد فييا الرأي النسفي لمسعد
قال الكستمي تعميقا عمى قول التفتازاني: )) قولو: "وبعد، فإنَّ َمْبَنى..إلخ"، إمَّا أن يكون معطوفًا عمى ما قبمو عطف  (6)

قصة عمى قصة والجامع  أنَّ ما سيق تمييٌد لمتصنيف وىذا بيان لسببو، والعامل في الظرف ما يفيم من السياق من 
"أقول" أو "اعمم" واألمر جاٍر عمى ما سيق إليك، ودخول الفاء مبني عمى توىم "أمَّا"، إما إجراء لمموىوم مجرى  مثل:

ما أن يكون مفصواًل عنو فصل الخطاب، وىو نوع من االقتضاب قريب من التخمص، و"أمَّا" مقدرة والفاء  المحقق، وا 
ف، والواو مزيدة تعويًضا عن صورة "أّما" وتزييًنا لمفظ، وال يجوز من قرائنيا ودالة عمى مكانيا، وىي العاممة في الظر 

الجمع بينيا وبين "أمَّا"، وما وقع في عبارة المفتاح: "وأما بعد، فإن خالصة األصمين" فميس من االقتضاب في شيء، 
، بمنزلة أن يقال: وبالجممة، والواو فيو لمعطف، وفائدة "أمَّا" تأكيد مضمون  بل ّفْذَلَكٌة وضْبٌط إجماليٌّ بعد بياٍن تفصيميٍّ

، 5حاشية الكستمي عمى شرح العقائد ص ((الكالم استدرار إصغاء السامع وتفصيل المجمل الواقع في ذىنو فتأمل 
 .45، وجمع الفرائد بإنارة شرح العقائد ص8، 1/7وينظر: الحواشي البيية عمى شرح العقائد النسفية 
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، (2)، كالثاين ابن ىشاـ كاجلمهور(1)قاؿ باألكؿ صاحب الكشاؼ السابع: هل لصوق االسم الزم أو ال؟
َّ يق يف ىف يث ىث نث ُّٱ فائدة اخلالؼ يف قولو تعاذل: كتظهر

فعلى األكؿ البد من تقدير اسم،  ،(3)
 (، كعلى الثاين ال ػلتاج لذلك.4ا ادلتويف)كالتقدير: فأم   :كلذا قاؿ صاحب الكشاؼ

 

 هبُّٱ ، ضلو:إال/ إذا كاف يف الكالـ أمر كهنيأك ال يطرد  ،مطلقنا الثامن: هل يطرد حذف "أمَّا"
، كدليل اجلمهور دخوؿ الفاء (7)(، كالثاين رأم عصاـ6لشيطاف فال تطع، األكؿ رأم اجلمهور)كا ،(5)َّجت

فلوال أف "أم ا" مقدرة دلا ساغ اإلتياف  ،"فيقوؿ ،كبعد"ال هني، ضلو: ك أمر فيو ال الفاء يف حيز "كبعد" يف كالـ 
زل  الشرط، كما يف قولو بالفاء، كرده العصاـ بأف دخوؿ الفاء يف ذلك ػلتمل أف تكوف لتنزيل الظرؼ من

(8)َّجغ  مع جع مظ حط ُّٱتعاذل: 
كأقوؿ يف ذلك الرد نظر؛ ألف دخوؿ الفاء لو كاف لذلك دل يكن  .

                                                 

 .اآْلَيةَ  َّٱَفَأمَّا إْن َكاَن ِمْن اْلُمَقرَِّبينَ  ُّٱ: َلِزَمَيا ُلُصوُق ااِلْسِم َيُردُّ َعَمْيِو َقْولو َتَعاَلى :  َوَقْوُلوُ قال الُبجيرمي: )) (1)
حبيب عمى (( تحفة الاْخَتاَرُه َصاِحُب اْلَكشَّافِ َكَما  ،إَلخْ ..َأْي َفَأمَّا اْلُمَتَوفَّى إْن َكانَ  ،َواْلَجَواُب َأنَّ ِفي اْلَكاَلِم َحْذًفا

 .1/231، وشرح الدماميني عمى المغني4/470، وينظر: تفسير الكشاف 1/61شرح الخطيب 
 .1/231شرح الدماميني عمى المغني: ينظر (2)
 .89، 88الواقعة:  (3)
 .4/470ينظر: تفسير الكشاف  (4)
 .3المدثر:  (5)
...، َّ حج مث مت خت جت هبٱُّٱ :ويطرد ذلك قبل األمر والنيي نحو "أما"قد تحذف الصبان: ))قال  (6)

 . 4/1477"(( حاشيتو عمى األشموني أما"بتقدير  ،وال زيدًا فتضربو ،زيدًا فضربت :وال يقال
نما يطرد ذلك إذا كان ما بعد  ،لكثرة االستعمال "أما"قد تحذف ني: ))قال الرضي: يسفرايقال عصام الدين اال (7) وا 

". ىذا أما"ا فضربتو، بتقدير ا فضربت، وال زيدً زيدً  فسر بو، فال يقال:الفاء أمرا أو نييا، وما قبميا منصوب بو أو بم
من عدم تقدير قدير "أمَّا" فت" في أوائل الكتب من قوليم: وبعد فإن.. إلى آخره، من أنو بأمافما وقع في توجيو "

 .4/474الرضي عمى الكافية وينظر: شرح  ،280 عمى الفوائد الضيائيةحاشيتو (( التقدير كما ينبغي

من  ،سفرايين من قرى خراساناولد في  ،سفرايينيعصام الدين اال ،إبراىيم بن محمد بن عرب شاهوعصام ىو:  - 
حاشية عمى  وحاشية عمى تفسير البيضاوي، ،ميزان األدبو طول في شرح تمخيص المفتاح لمقزويني، األ و:تصانيف

. ينظر: ه 945سنة سمرقند  ، توفي فيلنحواد و وشروح وحواش في المنطق والتوحي ،الفوائد الضيائية لمجامي
 ، 1/66، واألعالم 1/14، وىدية العارفين 8/288شذرات الذىب 

 .11األحقاف:  (8)
: ))قولو: )والحكم بأن كممة "أما" لمشرط لزوم الفاء في جوابيا....(. ولم يحكم بكون سفراينيقال عصام الدين اال - 

د حين لقيتو فأنا أكرمو، فإذ لقتو فأنا أكرمو، ولـ"إذ" شواىد كثيرة في القرآن؛ لعدم "إذ" و"حين" لمشرط مع أنو يقال: زي
 .280عمى الفوائد الضيائية حاشيتو (( لزوميا، بل جعال حين اإلتيان بالفاء ظرفين جاريين مجرى الشرط
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يكن الزمنا؛ ألف ذلك التنزيل ليس الزمنا، لكن دخوذلا الـز فلم يكن لذلك التنزيل. كيف قورل ىذا نظره ييعلم 
 من البحث اخلامس عشر أيضنا.

فيها رائح   – دلا تقدـ - ا" كإف دل تكن مقدرة يف الكالـ إال أف الواك نائب  عنهانعم لو أف يبحث بأف  "أم  
 :  الشرط لنيابتو عن أداتو، كذلك كاؼ يف اإلتياف بالفاء، على ىذا يتمشى قوؿ بعض أصحابنا ملغزنا علي 

 ( 1)امى ت  حى  اءً الفى بً  وي ني ر  قػى  ابه وى جى   وً ي  لً يى  طه ر  ا شى ذلىى  اكه ا كى مى كى 

 و بقورل:فأجبت

 يف إبداع لغز لقد أحسنتى 
 

 للحذؼ يطمابنظم كافر  
    
 

 (2)امى ه  مى  لي ص  األى ا كى هى لي ص  ا" أى م  "أى كى   دو ع  بػى بً  ت  نى رً  قي ًٍب ال   اكي الوى  يى ىً 

 .(3)أم: مهما يكن، ففي البيت من أنواع البديع االكتفاء

على الظرفي ، كاجلر بػ"من" من ىي معرب  بالنصب في حكمها من حيث اإلعراب والبناء. التاسع: 
اء النكرات/ إف حذؼ كدل ينو كنوم لفظو، كمع التنوين كبقي  األمس غّب تنوين إف ذكر ادلضاؼ إليو أك حذؼ

التقييد احلاصل بادلضاؼ  :كمبني  على الضم إف حذؼ كنوم معناه، كادلراد مبعناه ادلقتضي  نيتو للبناءشيء، 
معناه؛ ألنو معْب ػلصل بو، كاإلضاف  تأٌب ألدىن مالبس ، كليس ادلراد مبعناه إليو للمضاؼ، كمسي ىذا التقييد 

كاألستاذ البكرم يف كنزه، كاإلماـ  ،(5)ويفادلن( عن اإلماـ 4قاسم)الابن العالم   مدلولو كما ال ؼلفى، كنقل
                                                 

تح المتعال عمى ف، وىو أيضا في: 22قطر الندى صشرح البيت من الوافر، ذكره السجاعي في حاشيتو عمى  (1)
 .1/19، وتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب 179ص بالمية األفعالالقصيدة المسماة 

فتح المتعال عمى القصيدة المسماة ، و 22البيتان من الوافر، الثاني منيما في: حاشيتو عمى قطر الندى ص (2)
 .1/19، وتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب 179ص بالمية األفعال

" و أن يقتضي المقام ِذْكَر شيَئْيِن َبْيَنُيَما َتالُزٌم وارتباط، َفُيْكَتَفى بَأَحِدىما عن اآلخر لنكتٍة بالغّيةاالكتفاء: ى" (3)
 .2/48 البالغة العربية أسسيا وعموميا وفنونياينظر: 

ي مقانخذ عن الشيخ ناصر الدين ال، أشافعي من أىل القاىرة وفقي ن،حمد بن قاسم العبادي شياب الديأ :ىو (4)
عمي شرح جمع الجوامع، وشرح لشرح الورقات، وحاشية عمي شرح  حاشيةاآليات البينات: : ومن تصانيف وغيره،
الحواشي والنكات والفوائد و حاشية عمى شرح ألفية ابن مالك في النحو، ، و تحفة المحتاج ىعم ىخر أو  ،المنيج

ه. ينظر: 994 سنة نة المنورة عائدًا من الحجتوفي بالمدي، المحررات عمى مختصر السعد في المعاني والبيان
 .2/48 المؤلفين، ومعجم 8/434شذرات الذىب 

نسبتو إلى الرممة من  ،المنوفي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شياب الدين الرمميىو:  (5)
نياية المحتاج إلى شرح " كثيرة منيا ا وحواشٍ صنف شروحً ، الشيير بالشافعي الصغير ،قرى المنوفية بمصر

 . 6/7 ، واألعالم3/342ينظر: خالصة األثر ىـ. 1004ت المنياج"
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ف  كإال : اشَباط كوف ادلضاؼ إليو ادلقتضي  ني  معناه للبناء معر (2)( يف شرح العباب1كاإلماـ ابن حجر)
كاف معنا جزئينا فيكوف ، كدل يبينوا الفرؽ، كلعلو أنو إذا كاف ادلضاؼ إليو معرف   (3)نوم معناه أعربت كإف

جزئينا حقو أف يؤدل باحلرؼ لعدـ استقاللو، فتكوف "بعد" مشبه  حلرؼ معيػ ننا " دالتقييد الذم تضمنتو "بع
كاف ادلضاؼ إليو نكرة فإنو كلي؛ ألنو اسم لفرد   خبالؼ ما إذا ،حقو أف يوضع ذلذا ادلعُب الذم تضمنتو

معُب جزئينا حقو أف يؤدم احلرؼ، بل   تضمنتو "بعد" على كثّب، فلم يكن التقييد بو الذم شائع فيصدؽ
كلي كمعاين احلركؼ جزئي  كصفنا كاستعماالن على التحقيق كإف كانت آل  الوضع الٍب ىي متعلقات معانيها  

 ( 4.)ه  للحرؼم تكن "بعد" مشبلكلي  ف

ىذا كذكر كثّب أف احلق أف عل  بنائها شبهها بأحرؼ اجلواب يف االستغناء هبا عن لفظ ادلنوم 
، كفيو يقتضي بناؤىا مٌب نوم معُب ادلضاؼ إليو كإف كاف نكرة لوجود عل  البناء عندىم حينئذ ،(5)بعدىا

( أيضنا يف حاشيتو 6ح بو العالم  الرشيدم)قاسم عن األئم  ادلذكورين، كصر ابن  كىو سلالف دلا نقلو العالم 
                                                 

لو  ،مي السعدي األنصاري، شياب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباستأحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييهو:  (1)
سنة  بمكة ك، توفي، وغير ذلتحفة المحتاج لشرح المنياج: اإليعاب في شرح العباب، و منيا تصانيف كثيرة

 .390ص، والنور السافر 1/234 األعالمه، ينظر: 974
 .1/28، وتحفة المحتاج بشرح المنياج 19ينظر: اإليعاب في شرح العباب البن حجر الييثمي الموحة  (2)
ى أصل ، فالرفع عمأي بتنوين عمى عدم نية ثبوت شيء وترفع" قولو بالبناء عمى الضمقال ابن قاسم العبادي: ))" (3)

نما يبنيان أي  :الحوفي وقال :في شرح التوضيح الشيخ خالد قال ،بكري .المبتدأ عمى الضم إذا كان  "بعد"و "قبل"وا 
األستاذ  ومثمو في كنز .ىـ .المضاف إليو معرفة أما إذا كان نكرة فإنيما يعربان سواء نويت معناه أو ال ا

 .1/720، وينظر: شرح التصريح 1/28بشرح المنياج  (( حواشي تحفة المحتاجلمشارح وشرح العباب البكري
مِّ إَلْخ، َوُتْرَفُع: َأْي َبْعُد ِبَتْنِويٍن َعَمى َعَدِم نِ : ))الشبراممسيقال  (4) يَِّة ثُُبوِت َكَتَب َعَمْيِو اْبُن َقاِسٍم َقْوَلُو ِباْلِبَناِء َعَمى الضَّ

ْفُع َعَمى َأْصِل اْلُمْبَتَدِأ بَ  نََّما ُيْبَنَياِن: َأْي َقْبُل  :َقاَل الشَّْيُخ َخاِلٌد ِفي َشْرِح التَّْوِضيحِ  ،ْكِريٌّ َشْيٍء، َفالرَّ : َواِ  َوَقاَل اْلُحوِفيُّ
مِّ إَذا َكاَن اْلُمَضاُف إَلْيِو َمْعِرَفًة، َأمَّا إَذا َكاَن َنِكَرًة َفِإنَُّيَما ُيْعَرَباِن َسَواءً  ُه َأْو اَل اىـ. َوِمْثُموُ َنَوْيت َمْعَنا َوَبْعُد َعَمى الضَّ
ُمَضاِف إَلْيِو َمْعِرَفًة َوَكْوِنِو َنِكَرًة، ِفي َكْنِز اأْلُْسَتاِذ اْلَبْكِريِّ َوَشْرِح اْلُعَباِب ِلمشَّاِرِح اىـ. َوَلْم ُيَبيِّْن َوْجَو اْلَفْرِق َبْيَن َكْوِن الْ 

َشِبيًيا ِباْلُحُروِف ِفي ااِلْحِتَياِج إَلى ُجْزِئيٍّ  "َبْعدُ "َفًة َكاَن ُمَعيًَّنا َوُىَو ُجْزِئيٌّ َفَكاَن َوَلَعمَُّو َأنَُّو إَذا َكاَن اْلُمَضاُف إَلْيِو َمْعرِ 
ْن َكاَن َنِكَرًة َفُيَو اْسٌم ِلَفْرٍد َشاِئٍع َوُىَو ُكمِّيٌّ َفَضُعَفْت ُمَشاَبَيُتوُ  َي َعَمى اأْلَْصِل ِلْمُحُروِف َفَبقِ  َوُىَو ِمْن َمَعاِني اْلُحُروِف، َواِ 

ْعَرابِ  ِفي  .1/720، وينظر: شرح التصريح 1/38 حاشيتو عمى شرح المنياج(( اأْلَْسَماِء ِمْن اإلِْ
قال الشرواني: ))ظاىره أن سبب بنائيا المشابية بالحرف في االفتقار، ورد بأن االفتقار الموجب لمبناء إذا كان  (5)

بنائيا شبييا بأحرف الجواب كـ"نعم" في االستغناء بيا عما بعدىا، فالالم المضاف إليو جممة، وىو ىنا مفرد، فعمة 
 .1/28لمتوقيت ال لمتعميل(( حواشي تحفة المحتاج 

، فقيو شافعي شاعر، من تصانيفو: المعروف بالمغربي الرشيدي بن محمد بن أحمد، أحمد بن عبد الرزاقىو:  (6)
، ومعجم 1/163، وىدية العارفين 1/232خالصة األثر  ر:ينظ، ىـ1096ت حاشية عمى شرح المنياج لمرممي،

 .1/169المؤلفين 
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(، ال يقاؿ: لو كاف عل  بنائها ما ذكر من شبهها ثارؼ حقو أف يوضع للمعُب اجلزئي 1حاشيتو على الرملي)
ألنا نقوؿ ال نسلم  ؛الذم تضمنتو لبنيت يف حاؿ فيو لفظ ادلضاؼ إليو ادلعرف  لوجود الشبو ادلذكور حينئذ

الشبو  ض ذلكر فاد من لفظ ادلضاؼ إليو ادلنوم ثبوتو، سلمنا ذلك لكن عاأهنا متضمن  ذلك ادلعُب بل مست
على األصل  ثبوتو فضعف الشبو فبقيت ما ىو من خواص األمساء من إضافتها إذل لفظ ادلضاؼ إليو ادلنوم

يف األمساء من اإلعراب كما قالوه يف "أم" االستفهامي  من إعراهبا مع شبهها هبمزة االستفهاـ لضعف ذلك 
الشبو مبا عارضو من اإلضاف  الٍب ىي من خواص األمساء، ال يقاؿ: كيف تكوف اإلضاف  مقتضي  لعدـ البناء 

ؿ إذل اجلمل؛ ألنا نقو  مع لزـك إضافتها ممبني  للشبو االفتقار  إلضعافها الشبو مع أف "حيث" ك"إذ" ك"إذا"
ينو ثبوت لفظو، بل نوم ثبوت معناه، كىو  اإلضاف  يف احلقيق  إذل مضموف اجلمل  الٍب دل يتلفظ بو كدل :لك

/ تقييد "حيث" مثالن بو فكأف اإلضاف  مفقودة فلم يضعف ذلك الشبو، فتأمل يف ذلك حق الػتأمل، كافهمو
 علم.فرمبا ال جتده مسطورنا، كاهلل أ

ك  للتطخلص من التقاء الساكنْب، ككانت احلرك  ضم  جبنا ذلا بأقول احلركات، أك لتطخالف حر  كحركت  
 ( 2)، أك ليكمل ذلا احلركات الثالث.بنائها حرك  إعراهبا

أك من الواقع  فهل تكوف من قبيل ما يقبل "أؿ"العاشر: إذا صارت نكرة لعدم اإلضافة لفظًا ونية، 
(، كأقوؿ: الظاىر أهنا من الثاين؛ ألف معُب قولنا: صمتي 3، توقف يف ذلك أستاذنا البليدم)موقع ما يقبلها

ا، مثالن  عد، فموقف على مسع من كالـ زمننا مستقبالن، ك"زمنا" يقبل "أؿ"، كأما ضلو: صمتي البى  : صمتي بعدن
 ػلتج.

تستعمل ظرؼ زماف كثّبنا، كػ:صمتي بعد رمضاف  في كونها ظرف زمان أو مكان.الحادي عشر: 
ماف باعتبار زمن بعد دار عمرك، كيصح كوهنا ىنا ظرؼ ز  زيدو  ستنا من شواؿ، كظرؼ مكاف قليالن: كػ: داري 

.مكاف النطق كالرقم، ككوهنا ظرؼ   ( 4)باعتبار مكاف ادلرقـو

                                                 
 .1/38ينظر: حاشية الرشيدى عمى نياية المحتاج عمى شرح المنياج  (1)
نسبتو إلى الرممة  ي،المنوف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شياب الدين الرمميوالرممي ىو:  -

"نياية المحتاج إلى شرح  كثيرة منيا ا وحواشٍ صنف شروحً ، الشيير بالشافعي الصغير ،من قرى المنوفية بمصر
 . 6/7 ، واألعالم3/342ينظر: خالصة األثر ىـ. 1004ت المنياج"

 .1/720ينظر: شرح التصريح  (2)
والقراءات،  ىو: محمد بن محمد بن محمد الحسني التونسي المالكي، المعروف بالبميدي، عالم بالعربية والتفسير (3)

ه، من تصانيفو: حاشية عمى تفسير البيضاوي، وحاشية عمى 1176مغربي األصل، سكن القاىرة وتوفي بيا سنة 
 .7/68، األعالم 1/227اآلثار  عجائبتاريخ ، و 4/110الدرر ينظر: سمك شرح األلفية لألشموني، وغير ذلك، 

ومكان قميال، تقول في الزمان: "جاء زيد بعد عمرو"، وفي المكان: "بعد": ظرف زمان كثيرا، قال الشيخ خالد األزىري: )) (4)
 .1/10(( شرح التصريح وىي ىنا صالحة لمزمان باعتبار المفظ، ولممكان باعتبار الرقم ،المكان: "دار زيد بعد دار عمرو"
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فذىب بعضهم إذل أنو الفعل احملذكؼ،  :فيها على أقوال قد اختلف في العاملالثالث عشر: 
/ (1)على احتماؿ أهنا نائب  عن "أما" لنيابتها عن ذلك الفعل، كػلتمل أهنا الواك "ام  "أكسيبويو إذل أنو 

 ،، أك فعل مذكور، ضلو: كبعدفزيده ذاىبه  ،ب بعضهم إذل أنو ما يف اجلواب من كصف، ضلو: كبعدكذى
يلـز على تقدير القوؿ ىنا  :، فإف قلت(2)فهذا شرحه، أم: فأقوؿ ىذا شرحه  ،فيقوؿ، أك مقدر، ضلو: كبعد

 لقوؿ صاحب اخلالص :كغّبه يف شرحو  (3)سلالف  دلا صرح بو العالم  األمشوين

ا  نػىث رو إذىاؼي ذم ال فىا قىل  يف كحىذ  (4) دل يكي قػىو ؿه معها قد نيًبذى

 ،(5)َّمس خس حس جس مخ ُّٱٱقوؿ كما يف قولو تعاذل:من كجوب حذؼ الفاء إذا حذؼ ادل
، كيلـز على عدـ تقديره عدـ صالحي  ما بعد الفاء ألف يكوف جوابنا للشرط؛ ألف   (6)أم: فيقاؿ ذلم أكفرًب
شرحنا متصفنا باللطف كضلوه شلا يذكر يف أكائل الكتب، مقدـ على الشرط الذم ىو ألف  كوف ادلشار إليو 

الشرط غلب فيو أف يكوف  شيء مقيد بكونو بعد البسمل  كما بعدىا، أك غّب مقيد بذلك، كجواب كجود
 مؤخرنا عن الشرط.

ىو مذىب اجلمهور، ق األكؿ، كما صرح بو العالم  ادلذكور كغّبه ليس رلمعنا عليو، بل شقلت: طلتار ال
ال يرذؼ يف غّب الضركرة كالنذكر أصالن، كأف اجلواب يف اآلي ،  يف جواب "أم ا" كذىب بعضهم إذل أف الفاء

إذ األصل: فيقاؿ ذلم:  ،َّ جض مصُّ اآلي ، قولو جل  ذكره: (7)َّخس حس جس مخ ُّٱ أعِب:
مع كجود الفاء مبِب على ىذا  ذكقوا، فحذؼ القوؿ كزحلقت الفاء/ إذل ادلقوؿ، كما تقدـ من تقدير القوؿ

 على مذىب سيبويو من أهنا العامل يف "بعد" نابت عن الفعل معُبن  "أم ا" ، فعلم شلا مر  أف  (8)ادلذىب
                                                 

وقيل: إما لنيابتيا ا"، فقيل: فعل الشرط المقدر، واختمف في ناصبيا إذا وقعت بعد "أمَّ قال الشيخ خالد األزىري: )) (1)
 ، وعمى الثاني نائبة معنىً ال عمالً  ا" نائبة عن الفعل معنىً عن الفعل المقدر؛ وىو مذىب سيبويو، فعمى األول "أمَّ 

 .1/38، وينظر: نياية المحتاج إلى شرح المنياج 1/10(( شرح التصريح وعمالً 
 .5مي عمى شرح العقائد صحاشية الكست، و22حاشية السجاعي عمى شرح قطر الندى ص :ينظر (2)
، 8/165ذىب نظر: شذرات الي، ى 929، الشافعي، ت نور الدين، عمي بن محمد األشموني، المصريىو  (3)

 .5/739ىدية العارفين و 

 .4/10 ينظر: شرح األشموني (4)
 .106آل عمران:  (5)
 .4/100 ينظر: شرح األشموني (6)
 .106آل عمران:  (7)
، َّ  خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱ:قمت: فقد حذفت في التنزيل في قولو تعالى فإنقال ابن ىشام: )) (8)

شيء يصح تبعًا قمت: األصل: فيقال ليم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنو بالَمقول فتبعتو الفاء في الحذف، ورب 
لضرورة ال تحذف في غير ا "أّما"وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب  .رىذا قول الجميو ...وال يصح استقالالً 
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الشرط على غّب األخّب، كمن  من متعلقاتكعمالن، كعلى غّبه نابت عنو معُب ال عمالن، كأف  "بعد" 
خبالفو على  يد بكونو بعد البسمل  كما بعدىا،تعلق عليو غّب مقعليو، كىو أكذل؛ ليكوف ادل اجلوابمتعلقات 

يرقق كقوع ادلعلق يف ادلتعلق  أقرب منالثالث  األكؿ، فإنو مقيد مبا ذكر، كال مزي  يف أف التعليق على ادلطلق 
 على ادلقيد يف اجلمل ؛ ألف األمرين ىنا دلا يف اخلارج سياف؛ ألف ادلعلق عليو زلقق فيهما.

طىاًب ال ًذم أيكتًيىوي  –عليو السالـ  –فقيل داكد  من نطق بها. في أول عشر: الرابع  .(1)كىًىيى فىص لي اخلً 
 ،بن ساعدة سُّ فإن ا أىل بيت موكل بنا البالء. كقيل: قي  ،ا بعد: كقاؿ: أم  كقيل: يعقوب دلا جاءه ملك ادلوت

ع ،(2)كائلسحباف بن كقيل: كقيل: كعب بن لؤم، كقيل: يعرب ابن قحطاف،  بأف األكلي  بالنسب  لألكؿ  كمجي
 (.3)باحلقيق ، كلغّبه نسبي ، أم بالنسب  للقبائل

 ُّ َُّّٱ لقولو تعاذل: –عليو السالـ  -كاعَبض ىذا بأف أكؿ من نطق هبا على اإلةالؽ آدـ 
  اآلي . (4)َّّٰ ِّ

تئنافي ، كأف تكوف كأف تكوف اس كما تقدـ، لواو نائبة عن "أمَّا"يحتمل أن تكون/ االخامس عشر: 
الػتأليف كذكر أكصاؼ ادلؤلف، كضلو ذلك، على سبب عاةف  جملموع اجلمل ادلتعددة ادلسوق  لغرض ىو بياف 

                                                                                                              

لى المقول، إواألصل: فيقال ليم ذوقوا، فحذف القول وانتقمت الفاء  َّ جض مصُّأصاًل، وأن الجواب في اآلية 
 .2/479ىمع اليوامع ، و 1/328شرح التسييل ، وينظر: 1/365مغني المبيب  ((وأن ما بينيما اعتراض

أخبرنا عبد اهلل بن محمد قال: حدثنا )): . وقال أبوبكر األنباري1/61ينظر: تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب  (1)
 ُّ َّ ٍُّّٱ يوسف بن موسى قال: حدثنا وكيع ويعمى عن زكرياء عن الشعبي عن زياد في قولو تعالى:

وينظر: عروس األفراح  .2/351الزاىر في معاني كممات الناس "(( أما بعد"، قال: فصل الخطاب: ٱَِّّ
 .42النووية ص، وشرح التفتازاني عمى األحاديث األربعين 1/46

َل َمْن َتَكمََّم ِبَيا َسْحَباُن ِفيوِ ل))قال الُبجيرمي:  (2) َكاَن َيُقوُلَيا ِفي ُخَطِبِو َوُىَو َقْبَل   يَّ ، أِلَنَّ النَّبِ َنَظرٌ  ِكنَّ اْلَقْوَل ِبَأنَّ َأوَّ
ُل : ِبأَ َوُأِجيبُ  .ُن َكاَن ِفي َزَمِن ُمَعاِوَيةَ َسْحَباَن إْجَماًعا إْذ َسْحَبا ُة َىَذا اْلَجَواِب   َمْن َقاَلَيا َبْعَد النَِّبيِّ نَّ اْلُمَراَد َأوَّ َوِصحَّ

، َوالظَّنُّ ِخاَلُف َذِلَك ِلَما ُعِمَم ِمْن َكَماِل ْيِرِىْم إَلى َزَمِن َسْحَبانَ َتَتَوقَُّف َعَمى َأنََّيا َلْم َتْصُدْر ِمْن َأْصَحاِبِو َبْعَدُه َواَل ِمْن غَ 
ُل َمْن َتَكمَّمَ ِتَداِء ِبِو ِفي َنْحِو َذِلكَ ِتِيْم َعَمى ااِلقْ ُمَحاَفظَ  : َلَقْد َعِمَم ِبَيا ِفي الشِّْعِر َكَقْوِلوِ  ، َواأْلَْوَلى ِفي اْلَجَواِب َأنَُّو َأوَّ

 .1/63 خطيبتحفة الحبيب عمى شرح ال ((اْلَحيُّ اْلَيَماُنوَن َأنَِّني إَذا ُقْمت َأمَّا َبْعُد َأنِّي َخِطيُبَيا
ِل َمْن َذَكَرَىا َفِقيَل َداُود َوِقيَل َيْعُقوُب َوِقيَل ُقسُّ ْبُن َساِعَدَة َوِقيَل َكْعُب ْبُن ُلؤَ )): قال الرممي (3) يٍّ َوِقيَل َواْخُتِمَف ِفي َأوَّ

ُل َأْشَبُو َوُيْجَمُع بَ  ِليَِّة اْلَمْحَضِة َيْعُرُب ْبُن َقْحَطاَن َوِقيَل َسْحَباُن ْبُن َواِئٍل َواأْلَوَّ ْيَنُو َوَبْيَن َغْيِرِه ِبَأنَُّو ِبالنِّْسَبِة إَلى اأْلَوَّ
ةً  ِة إَلى اْلَقَباِئِل َوَأْصُمَيا َمْيَما َيُكْن ِمْن َشْيٍء َبْعَد اْلَحْمِد َوُيْجَمُع َبْيَنَيا ِبالنَّسّ  َواْلَبِقيَُّة ِبالنِّْسَبِة إَلى اْلَعَرِب َخاصَّ

اَلةِ  وخزانة  ،2/351: الزاىر في معاني كممات الناس ، وينظر1/37المنياج نياية المحتاج إلى شرح  ((َوالصَّ
 .867، الشاىد 10/370األدب 

 .31البقرة:  (4)
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فيشَبط التناسب بْب رلموع اجلمل ادلتعددة ادلسوق  لغرض آخر ىو العمل مبقتضى األدل  كما تقدـ، 
 ( 1)ا متعلق بالتأليف كما تقدـ.كال منهمأف  حاد اجلمل، كالتناسب ىنا ىو آاجملموعْب دكف 

باستلزامو عطف اخلب على اإلنشاء إف كانت  :الواك استئنافي  نادر، كالثالثكوف بأف   :اعَبض الثاين
 مجل  احلمد إنشائي .

بأف زلل الندرة األبواب كالفصوؿ كالَباجم كأكؿ القصائد، كما صرح  :كأجيب عن االعَباض األكؿ
 (، كما ىنا يف حكم أكؿ القصائد.2شرح بانت سعاد)بذلك العالم  ابن ىشاـ يف 

(، 5( كابن عصفور)4( كابن مالك)3اخلب على اإلنشاء كإف منعو البيانيوف) فبأف عط :كعن الثاين
 ، كلذا قاؿ بعضهم:(6)فقد جوزه سيبويو كةائف 

بىارً   كىعىط فيكى اإلن شىا عىلىى اإلخ 
 

 كىعكسوي فيو خالؼه جىًارم 
لي البػىيى    اًف كىاب ني مىالك أىبىواأى 

 
 ك ا  مث لى اب ًن عيص فيور كىبًاجليل  اقتىدى

 كىجىو زىت وي ًفر قى ه قىليلىو
 
   
 

 كىسيبػىوىي وى كار تىضىى دىليلىو
(7)  

يف كوهنا عاةف  أك استئنافي  نظر؛ إذ لو جاز كوهنا كذلك دل تلـز الفاء يف خبىا،  :ىكذا قيل، كأقوؿ 
  مع جع مظ حط ُّٱ فكذا ادلقدـ، ال يقاؿ: ػلتمل لزكمها لتنزيل الظرؼ منزل  الشرط، ضلو:كالتارل باةل/ 

                                                 
 .1/19ينظر: تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب  (1)
 ميل لمخرشيشرح مختصر خ، وحاشية العدوي بيامش 3/76، 1/222ر حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيينظر:  (2)

  شرح قصيدة بانت سعاد البن ىشام. ، ولم أقف عميو في5/93
 .5/505ومغني المبيب  ،1/105 تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيينظر:  (3)
 .2/250ينظر: شرح التسييل  (4)
الطائي الجياني، الشافعي  اهلل ىو: محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك، العالمة جمال الدين أبو عبدوابن مالك  -

، وىدية 8/339، وشذرات الذىب 1/130، ينظر: بغية الوعاة ى 672النحوي، إمام النحاة وحافظ المغة، ت 
 .6/130العارفين 

. 669 :، وقيل 663الحسن بن عصفور الحضرمي اإلشبيمي، ت عمي بن مؤمن بن محمد بن عمي، أبو :ىو (5)
 .5/330وشذرات الذىب  ،2/210 نظر: بغية الوعاةي

في باب المفعول معو في  عكسو فمنعو البيانيون وابن مالكالخبر عمى اإلنشاء و  عطف )وأماقال السيوطي: ) (6)
(( ىمع اليوامع وجوزه الصفار وجماعة ،ونقمو عن األكثرين ،وابن عصفور في شرح اإليضاح ،شرح التسييل

 .3/224، وشرح األشموني 42الشاىد  1/259النحوية ، والمقاصد 5/505، وينظر: مغني المبيب 3/192
" ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"شرح سنن النسائي المسمى األبيات من الرجز منسوب لبعض الحذاق في  (7)

5/642. 
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َّ جغ
َّ جت هبُّٱ، أك بتقدير "أم ا"، ضلو: (1)

؛ ألنا نقوؿ قد تقدـ أف دخوذلا لو كاف لذلك (2)
، فلم يكن التنزيل  ، كمثللذلك التنزيل التنزيل دل يكن الزمنا؛ ألف ذلك التنزيل ليس الزمنا، لكن دخوذلا الـز

 تقدير "أم ا. يف عدـ اللزـك

د التزمت ذلك التنزيل يف خصوص "بعد" دكف سائر الظركؼ فيجوز أف قفإف قلت: ػلتمل أف العرب 
 يكوف لزـك الفاء لذلك ال لكوف الواك نياب  عن "أم ا". 

 إذا قرنت هبا كاف األمر كما قلت للزمتها الفاء كإف دل تقَبف بالواك، كلكنها ال تلزمها إال قلت: لو
كذلك دليل على أف اللزـك ألجلها كليس ذلك إال لنيابتها عن "أم ا"، فلم يصح كوهنا استئنافي  كال عاةف ، 
إال أف يقاؿ: قد التزموا ذلك التنزيل حاؿ اقَباهنا بالواك يف خصوص ىذا ادلقاـ، كال ؼلفى أف كوهنا نائب  عن 

كلو إذا دل تذكر "أم ا" بعدىا، فإف ذكرت كما تقدـ يف  ىذا   ،ال ؼلرج إذل شيء من ذلك فهو أظهر "أمىا"
كالـ صاحب ادلفتاح تعْب كوهنا استئنافي  أك عاةف ، كامتنع كوهنا عوضنا عن "أم ا"؛ لئال يلـز اجلمع بْب 

 العوض كادلعوض كما تقدـ.

 كبلغو مراده/. نفع اهلل بو من تلقاه بقلب سليم ه،و إرادذا آخر ما يسره اهلل من فضلو كمن  كى

واع نسللوؽ يف مجيع أئق كل اكاحلمد هلل الذم بذكره تتم الصاحلات، كالصالة كالسالـ على الف
ا متالزمْب ما غاصت ، كصالة كسالمن الكماالت، كعلى آلو كأصحابو البالغْب باتباعو أقصى مراتب اخلّبات

 علم. أكادلكنونات، كاهللد ئستطخرجت منها الفوااج ادلعاين فيف جلاألفكار 

 ثبت المصادر والمراجع 

.ركاي  حفص عن عاصمالقرآف الكرًن ب -       
 ارتشػػػاؼ الضػػػرب مػػػن لسػػػاف العػػػرب، أليب حيػػػاف، يرقيػػػق: رجػػػب عثمػػػاف زلمػػػد، مراجعػػػ  رمضػػػاف عبػػػد .1

 . 1998ػ القاىرة، ط األكذل  مكتب  اخلاصلي واب،تال
 .1992العلم للماليْب، ط العاشرة  األعالـ للزركلي، دار .2
اه الركاة على أنباه النحاة، للقفطي، يرقيق: زلمد أبو فضل إبراىيم، دار الفكر العريب ػ القاىرة، إنب .3

 .1986الثقافي  ػ بّبكت، ط األكذل مؤسس  الكتب 
العربيػ   أكضح ادلسالك إذل ألفي  ابن مالك، البن ىشاـ، حققو د. ىادم حسن محودم، دار الكتاب .4

 .1996بّبكت، ط الثالث  
                                                 

 .11األحقاف:  (1)
 .3المدثر:  (2)
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اذلالؿ ػ بّبكت،  ح يف علـو البالغ ، للقزكيِب، قدـ لو كبوبو كشرحو: علي بوملحم، دار كمكتب اإليضا   .5
 .1991ط الثاني  

ق، سلطوط مبكتب  جامع : زلمد بن سعود 974اإليعاب يف شرح العباب، البن حجر اذليثمي ت .6
 ىػ.  1316، نسطخها: زلمد فاتح اذلباكم سن  5541رقم:

د ، أليب حياف، ةبع  بعناي  الشيخ عرفاف العشا حسون ، مراجع : صدقي زلمالبحر احمليط يف التفسّب .7
 .1992مجيل، دار الفكر ػ بّبكت، 

البدر الطالع حملاسن من بعد القرف السابع، للشوكاين، يرقيق: حسْب ابن عبد اهلل العمرم، دار الفكر  .8
 .1998دمشق، ط األكذل  ادلعاصر ػ بّبكت، دار الفكر،

اىيم، دار الفكر، ط  ةبقات اللغويْب كالنحاة، للسيوةي، يرقيق: زلمد أبو الفضل إبر بغي  الوعاة يف .9
 .1979الثاني  

البالغ  العربي  أسسها كعلومها كفنوهنا، تأليف كتأمل: عبد الرمحن حسن حنك  ادليداين، دار القلم:  .10
 .1996دمشق، كدار الشامي : بّبكت، ط: األكذل 

جم كاألخبار، للجبٌب، ضبطو كصححو ككضع ىوامشو: إبراىيم مشس تاريخ عجائب اآلثار يف الَبا .11
 .1997الدين، منشورات: زلمد علي بيضوف، دار الكتب العلمي : بّبكت لبناف. ط األكذل: 

 .1996يرف  احلبيب على شرح اخلطيب، للبيجّبمي، دار الكتب العلمي ، بّبكت لبناف. ط األكذل  .12
فو: أبو عبد اهلل الزركشي، دراس  كيرقيق: سيد عبد العزيز، ك:عبد تشنيف ادلسامع جبمع اجلوامع، دلؤل .13

 اهلل ربيع، الناشر. مكتب  قرةب  للبحث العلمي كإحياء الَباث، توزيع ادلكتب  ادلكي ، ط: األكذل
1998. 

هيل الفوائد، لناظر اجليش، دراس  كيرقيق: على زلمد فاخر، كآخركف، دار سمتهيد القواعد بشرح ت .14
 .2007طباع  كالنشر كالتوزع كالَبمج ، ط: األكذل، السالـ لل

، مجع الفرائد بإنارة شرح العقائد، حاشي  على: احلواشي البهي  على شرح العقائد النسفي  للتفتازاين .15
كمعو: شرح ميزاف العقائد للدىلوم، تقدًن رللس ادلدين  العلمي ، مكتب  ادلدين ، كراتشي باكستاف، 

 .2012الطبع  الثاني  
اجلُب الداين يف حركؼ ادلعاين، للمرادم، يرقيق: فطخرالدين قباكة، كزلمد ندًن فاضل، دار الكتب  .16

 .1992العلمي  ػ بّبكت، ط األكذل 
حاشي  الدسوقي على الشرح الكبّب. حملمد عرفو الدسوقي، يرقيق: زلمد عليش، الناشر دار الفكر،  .17

 بّبكت.
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 رح ابن عقيل، ادلطبع  ادليمني  مبصر.حاشي  السجاعي، ادلسماة: فتح اجلليل على ش .18
لبناف.  –، ألمحد السجاعي، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت جاعي على شرح قطر الندلحاشي  الس   .19

 .2009ط األكذل 
حاشي  الشباملسي على هناي  احملتاج إذل شرح ادلنهاج للرملي، للشباملسي، منشورات: زلمد علي  .20

 .2002بّبكت لبناف. ط: بيضوف، دار الكتب العلمي ، 
 حاشي  الشيخ يس على شرح التصريح للشيخ خالد بن عبد اهلل األزىرم، دار الفكر ػ بّبكت. .21
 .1999حاشي  الصباف على شرح األمشوين، كمعو شرح الشواىد للعيِب، دار الفكر، ط األكذل  .22
ن الكستلي، كاف متاـ حاشي  الكستلي على شرح التفتازاين على العقائد النسفي ، للموذل مصلح الدي .23

 ق.1326ةبعو يف صفر اخلّب سن  
حاشيتا قليويب كعمّبة، شرح العالم  جالؿ الدين احمللي على منهاج الطالبْب،بأعلى الصفح : شرح  .24

العالم  جالؿ الدين احمللي على منهاج الطالبْب للشيخ زليي الدين النوكم، بعده بفاصل: حاشي  
بّبكت، بدكف ةبع ،  –صل: حاشي  أمحد البلسي عمّبة، دار الفكر أمحد سالم  القليويب، كبعده بفا

 ـ.1995-ىػ1415
احلواشي البهي  على شرح العقائد النسفي  للتفتازاين، كعليو حاشي  مجع الفرائد بإنارة شرح العقائد  .25

راتشي للمصباحي، كيليو: شرح ميزاف العقائد للدىلوم، تقدًن رللس ادلدين  العلمي ، مكتب  ادلدين ، ك
 .2012باكستاف، الطبع  الثاني  

حواشي يرف  احملتاج بشرح ادلنهاج، للعادلْب: الشيخ عبد احلميد الشركاين، كالشيخ أمحد بن قاسم  .26
العبادم، على يرف  احملتاج بشرح ادلنهاج البن حجر اذليتمي، كهبامشو: يرف  احملتاج بشرح ادلنهاج. 

ن العلماء، ةبع  مبطبع : مصطفى زلمد، صاحب ركجعت كصححت على عدة نسخ مبعرف  جلن  م
 ادلكتب  التجاري  الكبل بأكؿ شارع زلمد علي، مبصر.

خزان  األدب كلب لباب لساف العرب، للبغدادم، يرقيق: عبد السالـ ىاركف، مكتب  اخلاصلي، ط الرابع   .27
2000. 

 خالص  األثر يف أعياف القرف احلادم عشر، للمحيب، دار صادر ػ بّبكت. .28
لزاىر يف معاين كلمات الناس، أليب بكر األنبارم، يرقيق حاًب الضامن، اعتُب بو عز الدين البدكم النجار، ا .29

 .1992مؤسس  الرسال  بّبكت، ط: األكذل 
سػػػلك الػػػدرر يف أعيػػػاف القػػػرف الثػػػاين عشػػػر، أليب الفضػػػل ادلػػػرادم، دار بػػػن حػػػـز للطباعػػػ  كالنشػػػر كالتوزيػػػع.  .30

 .1988لبناف، ط: الثالث   –بّبكت 
 شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، البن العماد احلنبلي، دار الكتب العلمي ، بّبكت. .31
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 شرح األمشوين أللفي  ابن مالك، يرقيق: عبد احلميد السيد عبد احلميد، ادلكتب  األزىري  للَباث. .32
كذل شرح التسهيل البن مالك، يرقيق: عبد الرمحن السيد، كزلمد بػدكم، ىجػر للطباعػ  كالنشػر، ط األ .33

1990. 
شػػرح التصػػريح علػػى التوضػػيح، للشػػيخ خالػػد بػػن عبػػد اهلل األزىػػرم، يرقيػػق: زلمػػد باسػػل عيػػوف السػػود،  .34

 .2000منشورات زلمد علي بيضوف، دار الكتب العلمي ، بّبكت لبناف، ط األكذل 
شرح التفتازاين على األحاديث األربعْب النوكي ، للنوكم، يرقيق: زلمد حسن زلمد حسن إمساعيل،  .35

 .2004لبناف، ط الثاني   –منشورات: زلمد علي بيضوف، دار الكتب العلمي : بّبكت 
شرح الرضي على الكافي ، تصحيح كتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامع  قاريونس، ط الثاني   .36

1996. 
دار شر: حملمد بن علي اإلثيويب الوىل ًوم، النا شرح سنن النسائي ادلسمى "ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب، .37

-1)الطبع : األكذل جػ [.40 -6ار آؿ برـك للنشر كالتوزيع ]جػ[، كد5 -1ادلعراج الدكلي  للنشر ]جػ 
 .2003( 40-13، جػ )2000( 12-10ػ )، ج1999( 9-6جػ ) ،1996(: 5

شرح قصيدة بانت سعاد البن ىشاـ، دراس  كيرقيق: عبد اهلل عبد القادر الطويل، ادلكتب  اإلسالمي   .38
 .2010كالتوزيع، ط األكذل للنشر 

شرح الدماميِب على مغِب اللبيب، صححو كعلق عليو: أمحد عزك عناي ، مؤسس  التاريخ العريب بّبكت  .39
 ـ.2007لبناف، ط األكذل 

 ق. 1317حاشي  العدكم هبامش شرح سلتصر خليل للطخرشي، ةبع بادلطبع  األمّبي ، ط الثاني   .40
ابن يعقوب ادلغريب، كشرح هباء الدين السبكي، دار اإلرشاد شركح التلطخيص، شرح التفتازاين، كشرح  .41

 اإلسالمي ػ بّبكت.
 لبناف. –شواذ القراءات، لرضي الدين الكرماين، يرقيق: مشراف العجلي، مؤسس  البالغ، بّبكت  .42
 صحيح البطخارم، دار إحياء الثرات العريب ػ بّبكت. .43
 .1981ط صحيح مسلم بشرح النوكم، دار الكتب العلمي  ػ بّبكت،  .44
عركس األفراح يف شرح تلطخيص ادلفتاح، لسبكي، يرقيق: عبد احلميد ىنداكم. ادلكتب  العصري ،  .45

 .2003األكذل،  بّبكت. ط -صيد
الغرر البهي  يف شرح البهج  الوردي ، لزكريا بن زلمد بن أمحد بن زكريا األنصارم، السنيكي، الناشر:  .46

ه بفاصل: حاشي  العالم  ماـ أمحد بن قاسم العبادم، بعدادلطبع  ادليمني ، كيرتو بفاصل: حاشي  اإل
 الشربيِب.
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فتح ادلتعاؿ على القصيدة ادلسماة بالمي  األفعاؿ، الرائقي، يرقيق: إبراىيم بن سليماف البعيمي،  .47
 ىػ.1418 -ىػ 1417الناشر: رلل  اجلامع  اإلسالمي  بادلدين  ادلنورة، ط: 

 .1983ىاركف، عادل الكتب، ط الثالث   الكتاب، لسيبويو، يرقيق: عبد السالـ .48
 .1947الكشاؼ للزسلشرم، رتبو كضبطو كصححو: مصطفى حسْب أمحد، دار الكتاب العريب  .49
ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، البن األثّب، يرقيق: زلمد زلي الدين عبد احلميد، مكتب   .50

 .1939كمطبع  مصطفى الباىب احلليب كأكالده، ط: سن  
 .على النجار، دار السركر ػ بّبكت القرآف، للفراء، يرقيق: أمحد يوسف صلاٌب، ك زلمدمعاين  .51
 معجم ادلؤلفْب، لرضا كحال ، دار إحياء الثرات العريب ػ بّبكت.  .52
العلمي  ػ بّبكت، مفتاح العلـو للسكاكي، ضبطو ككتب ىوامشو كعلق عليو: نعيم زرزكر، دار الكتب  .53

 .1987ط الثاني  
الدين لم العربي ، للزسلشرم، كبذيلو ادلفصل يف شرح أبيات ادلفصل للسيد زلمد بدر ادلفصل يف ع .54

 .احلليب، دار اجليل ػ بّبكت
ادلقاصد النحوي  يف شرح شواىد شركح األلفي ، للعيِب، يرقيق زلمد فاخر كآخركف، دار السالـ  .55

 .2010للطباع  كالنشر كالتوزيع كالَبمج ، ط األكذل 
 يرقيق: زلمد عبد اخلالق عضيم ، عادل الكتب. بّبكت.ادلقتضب، للمبد،  .56
 نزى  األلباء يف ةبقات األدباء، أليب البكات األنبارم، يرقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم. .57
هناي  احملتاج إذل شرح ادلنهاج للرملي، كمعو: حاشي  الشباملسي، كحاشي  الرشيدم ادلغريب، منشورات:  .58
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