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 حممد رشاد بن أمحد بن عبد الرمحن البييت السقافترمجة 

 السيد العامل القاضي املتواضع النزيه

 د. محمد ياسر القضماني

(، وانتقل به والده 1344)ولد املرتجم يف بلدة )َكِنيَنة( يف العشرين من رمضان سنة  المولد والنشأة:
إىل )حِمِمِدة(، وملا تويف والده عند بلوغه احلادية عشرة توىل تربيته عمه شيخ بن عبد الرمحن، وقد نشأ على 

 استقامة يف جو يغلب فيه اجلفاء والعزوف عن العلم، وكانت والدته من الصاحلات.
 أخذ القرآن على السيد صاحل بن علي بن حسن البييت وختمه يف سن الثالثة عشرة،  شيوخه:

 حممد املشهور البييت فدرس عليه. والتحق بالسيد القاضي أمحد الغزايل بن
  ليه ُجلُّ انتفاعه، وهو شيخ فتحه.والثالث: هو الشيخ العالمة حممد بن عوض العمودي، وع

  رمي.ب الزمه أربعة أشهر يف رباط تة علوي بن عبد اهلل بن شهاوالرابع: هو العارف باهلل العالم
غريه احل درس عليه القضاء و واخلامس: السيد العالمة حمسن بن علوي بن جعفر بومني مفيت الس

 والسادس: الشيخ أمحد بن حممد باغوزة.سنتني. 
قيدون( وزار وزار )للمرتجم رحالت فقد زار )دوعن( والتقى باحلبيب مصطفى احملضار،  من رحالته:

سعيد بن عيسى العمودي، وزار ترمي مرتني، ويف األوىل: كانت املالزمة للحبيب بن شهاب _كما مر _ 
ويف هذه املدة أخذ عن العالمة حممد بن سامل بن حفيظ، وزار احملقق العالمة السيد علوي بن طاهر احلداد 

هادي  زيارة ترمي الثانية: زار السيد حممد بنمفيت )جوهور( يف )ترمي( وحصلت منه إجازة وإلباس، ويف 
 السقاف، وكانت إجازات.

 عرض عليه رئيس القضاء الشيخ عبد اهلل بن عوض بكري فامتنع املرتجم، وملا أحل عليه تولي القضاء:
قبل، وتوىل القضاء يف عدة جهات، أكثرها يف قضاء )َحجر( حيث مكث يف قضائها ست عشرة سنة، 

مة عبد اهلل حمفوظ احلداد يقول عن املرتجم: إنه سراج )حجر(؛ ألنه حبنكته وحسن سريته وكان السيد العال
 جنَّبهم كثرياً من املشكالت.
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بقي املرتجم سنوات قائماً بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل يف )حممدة(، وكان  دوره في الدعوة إلى اهلل:
 حيضر دروسه بعض طلبة العلم.

بتواضعه وهلضمه نفسه كان كثريًا ما يكرر: )ما أنا إال بدوي من َحجر( متيز املرتجم  ن شمائله:م
 حسن املعاشرة، حريص على العلم وخباصة الفقه على اطالع واسع بالكتب املطبوعة وغريها.

( حج وزار، واتفق له االجتماع بأكابر؛ منهم: العالمة 1389يف أخر عام ) دخوله الحجاز وتوطنه:
أمحد مشهور احلداد يف )جدة(، ويف مكة مجاعة، منهم: السيد علوي املالكي،  السيد الداعي إىل اهلل

حممد أمني كتيب، مث رجع إىل وطنه واشتغل بالقضاء فرتة إىل اضطراب حسن املشاط، والسيد والشيخ 
 !.  األمور بسبب االشرتاكني، مث رجع احلجاز واستوطنها وهو يف جدة

 لة تسعة أوجه:من تحقيقاته النحوية في إعراب البسم
أن تقول: )بسم( الباء: حرف جر، واسم: جمرور بـ )الباء(، وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، األول: 

واجلار واجملرور متعلق مبحذوف تقديره )أؤلف( أو حنوه، وإعرابه: )أؤلف( فعل مضارع مرفوع لتجرده عن 
ذا إن ضمري مسترت فيه وجوبًا تقديره أنا، هواجلازم وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره، والفاعل  الناصب

 جعلت الباء أصلية.
وإن جعلتها زائدة، فتقول يف إعراهبا حينئذ: الباء: حرف جر زائد، واسم: مبتدأ مرفوع باالبتداء، 
وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد، وخربه حمذوف 

رف حاهلل مبدوء به(، فمبدوء، خرب املبتدأ مرفوع به، وعالمة رفعه ضم آخره، و)به( الباء: تقديره: )اسم 
جر، واهلاء: ضمري متصل مبين يف حمل جر حبرف اجلر، واسم: مضاف، وجمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة 

 جمرور وعالمة هلليف آخره، )الرمحن( صفة هلل جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره، و)الرحيم( صفة ثانية 
 جره كسرة ظاهرة يف آخره، وهذا الوجه جيوز إعراباً ويتعني قراءًة. 

وجيوز يف )الرحيم( النصب والرفع على جر الرمحن ونصبه ورفعه، فهذه ستة أوجه جتوز إعراباً ال قراءة، 
)أقصد( أو  هفاجملرور منها صفة هلل كما تقدم، واملنصوب منها منصوب على التعظيم بفعل حمذوف تقدير 

حنوه، وإعرابه: )أقصد( فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب واجلازم وعالمة ضمة ظاهرة يف آخره، 
والفاعل مسترت فيه وجوباً تقديره أنا، والرمحن الرحيم _ يا لنصيب _ منصوبان على التعظيم بذلك الفعل 
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لرمحن أو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: )هو امنهما  املقدر، وعالمة نصبهما فتحة ظاهرة يف آخرمها، واملرفوع
الرحيم(، وإعرابه: )هو( ضمري منفصل مبين واقع يف حمل رفع مبتدأ، والرمحن _أو الرحيم_: خرب املبتدأ 

 مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره.
عة سوميتنع وجهان آخران؛ ومها جر الرحيم مع نصب الرمحن أو رفعه، فجملة ما يتحصل يف البسملة ت

أوجه كما تقدم، األول منها جيوز إعراباً ويتعني قراءة، والستة بعده جتوز إعراباً ال قراءة، والوجهان اآلخران 
 ممتنعان إعراباً وقراءة، وقد مجع بعضهم هذه التسعة األوجه بقوله:

 فاجلر يف الرحيم قطعاً منعا إن ينصب الرمحن أو يرتفعا
 األوجه خذ بياينثالثة  وإن جير فأجر يف الثاين

 1وجهان منها فآدر هذا واستمع فهذه تضمنت تسعاً منع
 2هذا املرتجم يف مدينة )جدة( يف بيته قواه اهلل وأمتع به    

 
 

                                                           
 (62-61يف كتابه )التقريرات البهية على منت األجرومية( ص) 1
 انظر ترمجة هذا السيد يف مقدمة الكتاب السابق.  2

لكتاب من االنحوي الطويل املمتع ليكون منوذجاً من حتقيقات السادة آل أيب علوي واختصارهم كالم الناس يف هذا املوضع؛ لئال خيلو هذا وقد أحببت أن أنقل هذا الكالم 
، نه برفع )الرمحن( الرفع والنصب وامتنع اجلر، وبنصب )الرمحن( جاز يف )الرحيم( الرفع والنصب وامتنع الرج أيضاً حتقيق حنوي، واحلاصل _كما جاء يف هامش املنقول آنفاً _: أ

  وجبر )الرمحن( جاز يف )الرحيم( الرفع والنصب واحلر.


