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تقدمي للبحث

د  فها الش��يخ حممَّ هذا البحث هو دراس��ة وحتقيق ملخطوطة )رشح حدِّ الكلمة( ملؤلِّ
اب��ن عبد الوهاب اهلم��دايّن )ت بعد 1304ه�(، اس��تجابًة لِطلب من أيب احلس��ن خان 
الكرمنش��اهّي، واحلّد من وضع ابِن مالك يف كتابه تس��هيل الفوائ��د، َعَرض املؤّلف فيه 
، موجًزا الق��ول يف كلمته التي رآها قي��وًدا للكلمة، معتمًدا ع��ىل مجلة من املصادر  احل��دَّ
النحوّي��ة، وقد كان الرشح واضًحا، ابتعد املؤّلف فيه عن الغموض واخلالف والتعقيد، 
ح  واملخطوط��ة يف أصله��ا عبارة عن ث��مين صفحات مكتوبة بخطٍّ ف��اريسٍّ واضٍح، رَصَّ
املؤّل��ف يف هنايته��ا بتاريخ التألي��ف، وهي موج��ودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العاّمة يف 
ل علَّ الدكتور عّل األعرجّي يف احلصول عليها، عندما اطَّلعت  النجف األرشف، تفضَّ
عىل بح��ث له عن صاحب املخطوطة، وقد ذكر فيه مؤّلفاته، ومنها هذه املخطوطة، فله 
الشكر والعرفان، إيمًنا منَّا بأنَّ نرش فضل العلمء وبعثه إىل القّراء واجب أخالقي عندما 

يتوافر له مقّومات النرش، فاحلمد هلل أّواًل وآخًرا عىل فضله وإحسانه.

َربِّ اجعل هذا العمل خالًصا لوجهك الكريم يا ذا املنِّ واإلحسان.
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Abstract

This research is a study and investigate of a manuscript 

(Explanation of the limit of the word) by its author Sheikh 

Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hamdani (Dead after: 

1304 A.H.), in response to a request from Abi Al-Hassan Khan 

Kermanshahi, and reduce on what Ibn Malik had put in his book 

(Benefits Facilitating).

In his research, the author explained the word "limit" 

Al-Hidda. He presented a brief statement in his words who 

considered them as restrictions of the word. He based on  

a number of grammatical books. The explanation was clear. 

In which the author avoided ambiguity, controversy and 

complexity. The manuscript in its origin is in eight pages which 

has written in clear Persian script. At the end, the author has 

referred to the date of composition. and now it is found in Imam 

Al-Hakim General Library in Najaf.

Thanked and gratitude for Dr. Ali Al-Araji who had helped 

me to get this manuscript when I read a research for him about 
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the owner of the manuscript, in which he has mentioned his 

writings, including this manuscript. The publishing of scholars' 

opinions and sending to readers is a moral duty when it has the 

elements of publishing. Praise be to Allaah first and foremost for 

his kindness and charity.

O, Lord, make this work as pure for your holy face, O praise 

and charity.
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الق�صم الأول

الدرا�صة

املوؤلف)1(

ب بإمام احلرمني: حرم اإلمام  د بن عبد الوهاب بن ش��عبان اهلمدايّن)2(، ُلقِّ هو حممَّ
الكاظم واإلمام اجلواد)3(، قال عنه العاّلمة الس��يِّد حسن الصدر )ت 1354ه�(: 
»فاضل عامل أديب كامل نحوّي لغوّي ش��اعر مصنِّف، حس��ن املحارضة، جيِّد احلفظ، 

حسن التحرير، يعّد من الكاملني يف العلوم األدبّية«)4(.

ار مهدان، يكثر من الزيارة  أما والده »فكان ذا شأن أخالقّي عرفايّن«)5(، وهو من جتَّ
.ع ملصائب أهل البيت والعبادة والتوجهُّ

د بن عبد الوهاب عىل يد علمء أعالم أحىص منهم أحد الباحثني  تتلمذ الشيخ حممَّ
ثالثة وعرشين ش��يًخا)6(، وقد تتلمذ عىل يديه طائفة من العلمء املعروفني، وله إجازات 

كثية.

لقد كان اهلمدايّن واسع الثقافة، مهتمًّ بعلوم الرشيعة واللغة والكالم واملنطق، متنّوع 
التصانيف، كثيها، فقد أحىص الدكتور عّل األعرجّي منها ثمنية وثالثني مصنًّفا)7(.

وهو من تالميذ الس��يِّد مهدّي القزوينّي )ت 1300ه�(، وبُحس��بان ابتداء تدريسه 
يف احِللَّة س��نة )1253ه�( حتَّى تس��لهُّمه املرجعيَّة س��نة )1294ه�(، يك��ون اهلمدايّن قد 
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ت )41( عاًما. ة التي امتدَّ واكب دروسه عنده يف احِللَّة يف هذه املدَّ

وقد اخُتلف يف سنة وفاته، غي أنَّ الراجح أنَّه تويف بعد )1304ه�(، بيد أنَّ الباحث 
ح سنة )1305ه�( تارخًيا لوفاته)8(. قاسم شهيد كاظم صالح صحَّ

منهجه يف املخطوطة

وصف املخطوطة ونسبتها

تقع املخطوطة يف ثمين صفحات، وعدد أس��طر كّل صفحة اثنان وعرشون سطًرا، 
مكتوبة باخلطِّ الفاريّس، وخّطه��ا واضح مقروء، حتتوي عىل التعقيبة، حمفوظة يف مكتبة 
اإلمام احلكيم العامة/قسم املخطوطات، النجف األرشف، ورقمها 1004-2. أدب، 

بعنوان: رشح تعريف الكلمة.

وهي نسخة واحدة، وال أعلم أنَّ هلا نسًخا أخرى.

موضوعه��ا نح��وّي، يف رشح حدِّ الكلمة الذي ذكره ابن مالك يف التس��هيل- وقد 
ذكر املحّقق ذلك يف خطبة املخطوطة، كم ذكر أنَّ سبب تأليفها؛ هو استجابة ملا أراده أبو 
احلسن خان الكرمانشاهّي)9( بعد أن طلب رشحه من غيه، لكنَّه مل يظفْر بذلك- والذي 

ى فيها االختصار ال التفصيل وبسط القول. يظهر أنَّه كتبها وهو يف سفر، وقد توخَّ

ل كالمه، إذ قال: »أق��ول وأنا الغريق يف بحار  ح بذل��ك يف أوَّ ا نس��بتها، فقد رصَّ أمَّ
د بن عبد الوهاب بن ش��عبان املنس��وب إىل  العصي��ان والبعد عن األهل واألوطان حممَّ

مهدان...«)10(.

د حسن الطهرايّن فوصفها بقوله: »)رشح حدِّ الكلمة(  وقد اطَّلع عليها الشيخ حممَّ
د بن مال��ك صاحب األلفّية يف  عىل ما ذكره يف التس��هيل تألي��ف اإلمام مجال الدين حممَّ
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د اهلمدايّن الكاظمّي املعروف بإمام احلرمني، املتوىّف يف حدود س��نة  النح��و، للميزا حممَّ
فه بالتمس أيب احلس��ن خان الكرمانش��اهّي س��نة )1270ه�(، رأيته ضمن  1305ه�، ألَّ

د السموّي يف النجف األرشف«)11(. جمموعة من رسائل اهلمدايّن يف مكتبة الشيخ حممَّ

ورّجح��ت عن��وان )رشح حّد الكلمة( ع��ىل عنوان )رشح تعري��ف الكلمة(؛ ألّن 
ض حلدِّ الكلم��ة«)12(، واملخطوطة هي رشح  اه قصد من تع��رَّ اب��ن مالك ق��ال: »... وإيَّ
لقول ابن مالك؛ لذا رّجحت هذا العنوان، فضاًل عن أّن الشارح له مل يستعمل مصطلح 

)تعريف(، بل استعمل مصطلح )احلّد(.

وق��د ذكر يف هنايته��ا تاريخ تأليفه��ا قائاًل: »وقد وق��ع الفراغ م��ن تأليفها يف ثالث 
وعرشين من شهر الربيع األّول سنة1270]ه�[«)13(.

مصادرها

اعتمد املؤلِّف يف رشحه عىل ُكتب وأعالم ذكرها، وهي:

الكتب التي ذكرها:

تسهيل الفوائد، البن مالك، وفيه احلّد الذي رشحه، وقد ذكره مّرة واحدة)14(.. 1

رشح الكافية الشافية، البن مالك أيًضا، وقد ورد ِذكره ثالث مّرات)15(.. 2

كافية ابن احلاجب، وقد ذكره مرة واحدة)16(.. 3

رشح كافية ابن احلاجب لريّض الدين األسرآبادّي، وقد ذكره أربع مّرات)17(.. 4

األعالم:

الدمامينّي، وقد ذكره مّرة واحدة)18(.. 1

ح به، وقد ذكره مّرة واحدة)19(.. 2 بعض أساتيذه، ومل يرِّ
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ح باسمه، وقد ذكره مّرة واحدة)20(.. 3 بعض تالميذه، ومل يرِّ

منهج التحقيق

قُت النصَّ وفاًقا ملا يأيت: حقَّ

قرأت النس��خة وضبطتها، وش��ّكلتها وفاًقا لقواعد اخل��طِّ واإلمالء والرقيم . 1
القياسّية، ومل ُأرش إىل األخطاء اإلمالئّية الواردة فيها، ككتابة اهلمزة، واألحرف 

التي ُتنطق وال ُتكتب، وغيها.

جت النقول . 2 ت أقوال النحوّيني من كتبهم، أما الكتب التي ذكرها فقد خرَّ وثقَّ
منها.

حرت النصوص املنقولة من الكتب بني قوسني.. 3

ترمجت لألعالم من النحاة الذين ذكرهم.. 4

عّرفت بم ورد من املدن يف املخطوطة.. 5

ترقي��م أوراق املخطوطة، بالرم��ز للوجه )و( وللظه��ر )ظ( ووضع ذلك بني . 6
معقوفتني بينهم خط مائل، نحو: ]و/2[، و]ظ/2[.

حلَّلت الرموز واملخترات التي وردت يف املخطوطة، وهي:. 7

• أيض� = أيًضا	

• املص= املصنف	

• َح= حينئٍذ	

• وضعت فهرًسا لألعالم.	
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صورة الصحيفة األوىل من املخطوطة
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صورة الصحيفة األخرة من املخطوطة
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الق�صم الثاين

ق الن�ضُّ املحقَّ


ُد ْبِن َمْالٍِك)21(: »الَكِلَمُة َلْفٌظ  يِن حُمَمَّ ْيُخ اإِلَمْاُم َأُبْو َعْبِد اهللِ مَجَاُل الدِّ ]و/1[ َقْاَل الشَّ

ِقْيًقا َأْو َتْقِديًرا َأْو َمنِْويٌّ َمَعُه َكَذلَِك«)22(. ، َدالهُّ بِاْلَوْضِع حَتْ ُمْسَتِقلٌّ

ُد ْبِن َعْبِد  َأُق��ْوُل َوَأَنا اْلَغِرْيُق يِف بَِحاِر اْلِعْصَي��اِن، اْل�ُمْبَعُد َعِن اأْلَْهِل َواأْلَْوَطاِن، حُمَمَّ
اَوَز اهللُ َعمَّ هَلُْم ِمَن اْلِعْصَياِن: َقْد َسَأَلني  َدان)23(، جَتَ اِب ْبِن َشْعَباَن، اَل�ْمنَُسْوُب إىل مَهْ اْلَوهَّ
ِن، َأْش��َعَر  ��اَن- َأْعني بِِه َأَعزَّ اإِلْخَواِن َلَديَّ َواخْلاُلَّ َب��ْل َأَمَريِن َمْن َأْعَطْاُه اهللُ اْلَعَظَمَة والشَّ
��ِذْي َلْيَس َلُه ِمْثٌل يِف َهَذا  َماِن، َوَصاِحَب اْلَبَياِن، َذا اْلَكَرِم َواإْلْحَس��اِن، الَّ ُش��َعَراِء َهَذا الزَّ
لَس��اُن، َجنَاَب َأيِب احْلََسِن َخان)24(، اْل�َمنْسوَب إىل  اأْلََواِن، َوقْد َقَرَ َعْن َبَياِن َأْوَصافِِه الِّ
ِذْي َذَكَرُه اْبُن  َح َلُه َه��َذا احْلَدَّ الَّ َماِن- َأْن َأرْشَ َكْرَماْنَش��اَهان)25(- َحِفَظ��ُه اهللُ َعْن آَفاِت الزَّ
َ ُمَراَدُه َعىَل َس��بِْيِل اإِلمْجَ��ْاِل ُدْوَن التَّْفِصْيِل، َفإِنَّ َهَذا اخْلَِلْيَل  َمالٍِك يِف التَّْس��ِهْيِل)26(، َوُأَبنيِّ
َحُه َعْن ُكلِّ َمْن ُهَو َفْاِضٌل َنبِْيٌل،  ًرا فِْيِه يِفْ َزَماٍن َطِوْيٍل، َوَقْد َطَلَب رَشْ اجْلَِلْيَل َقْد َكاَن ُمَتَبحِّ
ْحُه َأَحٌد ِمنُْهْم بَِوْجٍه مَجِْيٍل، َوَكْاَن َيُقْوُل- َواهللُ َعىَل َذلَِك َكِفْيٌل-: إِنَّ لَِساَن النَّاِس  َفَلْم َيرْشَ
ِل اأْلَْمِر َأَرْدُت َأْن َأُردَّ َما َأَمَر، إِْذ َمْعُلْوٌم َأنَّ َمْن َيُكْوُن  َع��ْن َبَياِن َهَذا احْلَدِّ َكِلْيٌل َوَأَنا ِمْن َأوَّ
ُه الَ َيَس��ُعنِْي خُمَاَلَفُتُه، َواَل ُيمِكنُنِْي  ��َفِر َلْيَس َلُه َحاَلُة الِفْكِر َوالنََّظِر، َولَكْن َرَأْيُت َأنَّ يِف السَّ
، ُمْعَتِذًرا ِمْن َبْس��ِط  ُ ، َوَأْتُرَك َمْا َيَتَعسَّ ُ إاِلَّ إِْس��َعاُف طِْلَبتِه، َفِلَذلَِك َأَرْدُت َأْن َأْكُتَب َما َتَيسَّ
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ْيَضاِح احْلَاِل،  ُه َأْوىَفْ إِلِ ا فِْيِه َعىَل اإِلمْجَاِل، اْمتَِثااًل أِلَْمِر َجنَابِِه امُلَتعاِل، َوَلَعلَّ امْلَقْاِل، َوُمْقَتِرً
َوإىل اهللِ امْلآُب َوامْلآُل، َوْهَو ُمنِْجُح امْلآِرِب َواآلَماِل.

ُظ  هُلَ��ا: َقْوُلُه: )َلْف��ٌظ(، َواَلْ َنَتَلفَّ إْعَل��ْم أنَّ َه��َذا احْلَدَّ ]ظ/1[ ُمْش��َتِمٌل َعىَل ُقُيْوٍد، َأوَّ
��ا َما َقاَلُه  (، َويَف َتْوِجْيِه��ِه َوْجَهاِن: َأَحُدمُهَ فِْي��ِه لُِوُض��ْوِح َأْم��ِرِه. َوَثانِْيَها: َقْوُلُه: )ُمْس��َتِقلٌّ
َغ��ْيُ َواِحٍد)27( ِمنُْه��ْم: َوْهَو َأنَّ اْل�ُمراَد بال�ُمْس��َتِقلِّ َأْن ال َيُكْوَن الّلْفُظ ُج��ْزًء لَِلْفٍظ آَخَر، 
ِظ بِِه إىِل  ِه فِْيِه، َأْي: َغْيَ حُمَْت��اٍج يِف التََّلفهُّ ��ِظ َغْيَ ُمْفَتِقٍر إىِل َغ��ْيِ َب��ْل َيُكْوُن ُمْس��َتِقالًّ يِف التََّلفهُّ
ُه َلْفٌظ ال َيُكْوُن ُجْزًء لَِلْفٍظ  ُظ بِِه، َوَذلَِك َكَزْي��ٍد، َفإِنَّ ٍء آَخ��َر َيتَِّصُل بِِه َحّتى حَيَْصَل التََّلفهُّ َشْ
ٍء َيتَِّصُل بِ��ِه، قيَل: َفَهذا َقْيٌد خُمِْرٌج لِ�َم  ِظ َغْيَ حُمَْتاٍج إىِل َشْ آَخ��َر، َوَيُكْوُن ُمْس��َتِقالًّ يِف الّتَلفهُّ
ُه َلْفٌظ  ِظ بِِه، ِوَذلَِك َكَزْيٍد َفإِنَّ ٍء آَخَر َيتَِّصُل بِِه يِف التََّلفهُّ ِظ، َبْل حَيْتاُج إىِل َشْ اَلْ ِيْس��َتْقلهُّ َبالتََّلفهُّ

 

ٍء َيتَِّصُل بِِه. ِظ َغْيَ حُمْتاٍج إىِل َشْ اَل َيُكْوُن ُجْزًء لَِلْفٍظ آَخَر َوَيُكْوُن ُمْسَتِقاًل يِف التَّّلفهُّ

ٍء آَخ��َر َيَتِصُل بِِه يِف  َتاُج إىِل َشْ ِظ، َب��ْل حَيْ ِقْي��َل: َفَه��ذا َقْيٌد خُمِْرٌج َما اَلْ َيْس��َتِقلهُّ بِالتََّلفهُّ
ا  ��ِظ بِِه َوَذلِ��َك كُحُرْوِف امْلَُضاَرَع��ِة َوَألِِف اْل�ُمَفاَعَلِة َوَت��اِء َقاِئَمٍة َوَياِء النِّْس��َبِة، فإهِنَّ التََّلفهُّ
َت��اُج إىِل َمْدُخْواَلهِت��ا)28(. َوُأْوِرَد َعَلْيِه َأنَّ  َ��ا حَتْ َلْيَس��ْت بَِكِل��مٍت؛ لَِع��َدِم اْس��تِْقاَلهِلَا؛ َفإهِنَّ
ُه َأْيًضا  ْمُي امُلتَِّصُل َأْيًضا، َكالتَّاِء يِف َأْحَس��نَْت، فإِنَّ ُمْقَتَض َهَذا َأن خَيُْرَج َعْن َهذا احْلَدِّ الضَّ
ُه َكِلَمٌة ِظ بِِه، َم��َع َأنَّ ت��اُج إىِل َعامٍل َيتَِّصُل بِ��ِه لَِيْحصَل بِِه الّتَلفهُّ ِظ، َوحَيْ َغ��ْيُ ُمْس��َتِقلٍّ بالتَّّلفهُّ

 

- بِ��ال َرْيٍب- وُأِجْيَب: بَأنَّ اْل�ُمراَد بِال�ُمْس��َتِقلِّ َما َيْش��مُل ال�ُمْس��َتِقلَّ بُِمراِدفِِه، َفالتَّاُء يِفْ 
، َهَذا َمْعنى َقْولِِه ُمْس��َتِقلٌّ َعىَل َما َذَكَرُه َكْثِيٌ  اْل�ِمَثاِل اْل�َمذُكْوِر ُيراِدُفُه َأْنَت، َوُهَو ُمْس��َتِقلٌّ
، َوَعَلْيِه َفال ُيَردهُّ َأنَّ احْلُُرْوَف َلْيَس��ْت بُِمسَتِقّلٍة يِف اْل�َمْفُهْوِميَِّة، َفَيْلَزُم ُخُرْوُجَها  ِفنْيَ ِمَن امُلَؤلِّ
. َوَأنا َأُق��ْوُل: إْن َكاَن اْل�ُمراُد ِمْن َه��َذا اْلَقْيِد- َأْعنِْي َقْوَلُه ُمْس��َتِقّل- َهَذا اّلِذْي  َع��ِن احلَدِّ

ْيَراِد: َذَكُرْوُه، َفِفْيِه َوْجَهان َمَن اإْلِ

ُه اَل َمْعنَى لِِذْكِر َهَذا اْلَقْيِد َوإِْخَراِج َياِء النِّْس��َبِة َوَألِِف ال�ُمَفاَعَلِة. َوُحُرْوِف  ُل: َأنَّ اأْلَوَّ



46

د بن عبد الوهاب الهمدايّن )ت بعد 1304هـ( �صرح حدِّ الكلمة ملحمَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

ا َأْن َتُكْوَن َمْوُضوَعًة َأْو اَل، َفإِْن مَلْ َتُكْن َمْوُضوَعًة َفَتْخُرُج  َا إِمَّ ال�ُمَضاَرَعِة َوَأْمَثاهِلا بِِه، َفإهِنَّ
بِْقول��ِه: )َدالٌّ َباْلَوْض��ِع( َفال َحاج��َة إىِل ِذْكِر َهَذا اْلَقْي��ِد ]و/2[ إِلْخَراِجه��ا، َوإِْن َكاَنْت 
باِن، يِفْ َأنَّ ُكالًّ ِمنُْهَم  َمْوُضوَع��ًة َفال َوْجَه إِلْخراجها؛ إِْذ اَل َفْرَق َبنْيَ َألِِف َض��اِرٍب َوَيرْضِ
ِح الَكافَِيِة بَأنَّ ِسنْيَ َسَرى َكِلَمٌة، َفَقاَل  م، َوَقْد َحَكَم َصاِحُب احْلَدِّ يِفْ رَشْ َكِلَمٌة إاِلَّ َبالتََّحكهُّ
ِد بَِأْنَت ِحنْيَ  ِمْيِ ال�ُمَؤكَّ ��نْيِ َوَتَرى َوالضَّ ٌب ِمْن َثالِث َكِلَمٍت: السِّ ى ُمَركَّ ُهنَاَك)29(: َس��َرَ
ُيْقَصُد َتْوِكْيُدُه انتهى. َواَل َفْرَق َبنْيَ َهِذِه َوَبنْيَ َحْرِف ال�ُمَضاَرَعِة َوَنْحِوَها، َفالتَّْفِرَقُة َبْينَُهم 
ِحِه  ِة)30( َحْيُث َجَعَلها َكِلَمًة َفَقاَل يِفْ َمْوِضٍع ِمْن رَشْ ُكُم فاْفَهْم. َفَلَقْد َأْحَسَن َنْجُم األَئمَّ حَتْ
يٌّ َومَجِْي��َع األَْفَعاِل  َع��ىل َكافَِيِة اِْب��ِن احْلَاِجِب)31(: إِنَّ َقْوَلَك: ُمْس��ِلمِن َوُمْس��ِلْمُوَن َوَبْرِ
ِة االْمتَِزاِج َكَكِلَم��ٍة)32( َواِحَدٍة، َوَقاَل يِفْ َمْوِضٍع آَخر  ال�ُمَضاِرَعِة َكِلْمتاِن َصاَرَتا ِمْن ِش��دَّ
اَلِة َعىَل  ، ُكلٌّ ِمنُْهم يِفْ َكِلَمٍة َكُحرْوِف امُلَضاَرَعِة الدَّ ِمنُْه: »َقْد َيُكْوُن احْلَْرُف َداالًّ َعىَل َمْعنََينْيِ
َمْعنً��ى يِف اْلِفْعِل َوَمْعنً��ى يِف اْلَفاِعِل، َواأْلَْغَلُب يِف َمْعنَى احْلَْرِف َأْن َيُكْوَن َمْعنَى اأْلَْس��مِء 
ُب،  ًة َع��ىَل اْلَعنْيِ َأْيًضا َكاهْلَْمَزِة يِف َأرْضِ اَل��ِة َعىَل اْل�َمعايِن ُدْوَن األَْعَياِن، َوَقْد َتُكْوُن َدالَّ الدَّ
ا ُتِفْيُد َمَعايِنَ الَفاِعلنْيَ َبْعَد األَْفَعاِل«)33(  ِر، فإهِنَّ ُب يِفْ ِخَطاِب امْلَُذكَّ ُب، َوَتاِء َترْضِ َوُنْوَن َنرْضِ
َواَب َأنَّ ُحرْوَف امْلُضاَرَع��ِة َوَأْمثاهَلَا َكِلَمٌة، َفإِْخراُجها َعِن احْلَدِّ  انته��ى، َوبِاجْلُمَلِة َأنَّ الصَّ

َخَطٌأ.

ُه َيْلَزُم َأْن خَيُْرَج َعِن اْل�َحدِّ اَلَُم اْل�َجرِّ َوَياُؤُه)35(، َوَواُو اْلَقَس��ِم َوتاُؤُه)36(  الّثاين)34(: َأنَّ
ِظ، َبْل ُكلهُّ َوْاِحٍد  ٍة يِف التََّلفهُّ ا َأْيًضا َلْيَسْت بُِمْسَتِقلَّ مَمَّا َكْاَن َمْوُضْوًعا َعىَل َحْرٍف َواِحٍد؛ ألهَنَّ
ُظ بِِه، َفهِذِه َكُح��ُرْوِف امْلَُضاَرَعِة َيْلَزُم َأْن  ٍء َتتَِّصُل بِ��ِه لَِيْحُصَل بِِه التََّلفهُّ ِمنَْه��ا حُمَْتْاٌج إىِْل َشْ

ا ِمَن اْل�َمْحُدْوِد باِل َرْيٍب. خَتُْرَج)37( َعِن احْلَدِّ َمَع َأهنَّ

ُه َأَتى  َوَثانَِيُهــام)38(: َما َقاَلُه َبْعُض َأَس��اتِْيِذْي َوُهَو َأنَّ َهَذا اْلَقْيَد فِْي��ِه َتْوِضْيٌح، َأْي: إِنَّ
اَلَلِة َعىَل  ْفِظ ُمْس��َتِقالًّ يِف الدَّ ٍء. َوَذلَِك َأنَّ اْل�ُمَراَد بِِه َكْوُن اللَّ ْخَراِج َشْ بِ��ِه لِلتَّْوِضْي��ِح اَلْ إِلِ
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ُرَج ِمَن احلَدِّ ِقْس��ٌم ِمْن َأْقَساِم اْل�َمْحُدْوِد،  ُه َيْلَزُم َأْن خَيْ ْضُت َعَلْيِه ]ظ/2[ بَِأنَّ َمْعنَاُه، َواْعَرَ
ْ ُقْلُت: اْل�ُمَراُد  ْيٍح ِمنُْهْم)39(، َفَقاَل: اَلْ َيْلَزُم َذلَِك؛ أِليَنِّ ُه َغْيُ ُمْسَتِقلٍّ بَِتْرِ َوُهَو احْلَْرُف، فإِنَّ
اَلَلِة َعىَل َمْعنَاُه اَل يِف َفْهِم امْلَْعنَى َعنُْه َحتَّى َتُقْوَل:  ْفُظ ُمْسَتِقالًّ يِف الدَّ بِامْلُْس��َتِقلِّ َأْن َيُكْوَن اللَّ
ُه َوْحَدُه  اَلَلِة َعىَل َمْعنَاُه. َأْي: إِنَّ ُرُج احْلَْرُف؛ أِلَنَّه َأْيًضا ُمْس��َتِقلٌّ يِف الدَّ ُرُج احْلَْرُف، َفاَل خَيْ خَيْ
ُه َغْيُ ُمْس��َتِقلٍّ يِف َفْهِم  َي��ُدلهُّ َعىَل َمْعنَاُه ِم��ْن َغْيِ َحاَجٍة إىَِل اْنِضَمِم َكِلَمٍة ُأْخَرى بِِه، َنَعْم، إِنَّ
ْم: احْلَْرُف  َتاُج إىَِل َضِمْيَمٍة َتنَْضمهُّ بِِه، َوَه��َذا ُهَو ال�ُمَراُد يِف َقْوهِلِ ُه ِحْينَِئٍذ حَيْ امْلَْعنَ��ى َعنْ��ُه، َفإِنَّ
ُه َوْحَدُه َيُدلهُّ َعىَل اْلَقْرِض،  . َفاحْلَْرُف َكَأَحِد َطَريَف اْل�ِمْقَراِض، َفإِنَّ َكِلَمٌة َمْعنَاَها َغْيُ ُمْسَتِقلٍّ
ُق ِمنُْه إاِلَّ بِاْنِضَمِمِه بَِطَرفِِه اآْلَخِر،  َوُكلهُّ َمْن َنَظَر إَِلْيِه َوْحَدُه َيَتَباَدُر ِذْهنُُه إَِلْيِه َوَلِكنَُّه اَل َيَتَحقَّ
( َمْوُض��ْوٌع لِلتَّْحِقْي��ِق َوالتَّْأِكْيِد، َفُهَو َوْح��َدُه َيُدلهُّ َعىَل َمْعنَاُه، َوَم��ْن َنَظَر إَِلْيِه  َمَث��اًل َأنَّ )إِنَّ
ِه. اْنَتَهى  َوْح��َدُه َينَْتِق��ُل ِذْهنُُه إىَِل َمْعنَاُه َوَلِكنَّ��ُه اَل َيْفَهُم ِمنُْه إاِلَّ َبْعَد اْنِضَمِمِه بِاْس��ِمِه َوَخرَبِ
ْلُت فِْيِه، إىَِل َأْن َقَصْدُت َأْن َأْكُتَب  َماَن، َوَما َتَأمَّ َكاَلُمُه َعَلَّ اْماَلًء ِمْن َفِمِه َوَأَنا َقبِْلُتُه َذلَِك الزَّ

ْيَراِد: ْلُت فيه َفَرَأْيُت َأنَّ فِْيِه َأْيًضا َوْجَهنْيِ ِمَن اإْلِ َح اْمتَِثااًل أِلَْمِر اخْلَاِن، َفَتَأمَّ ْ َهَذا الرشَّ

ُه َقاَل: إِنَّ اْل�ُمَصنَِّف- َيْعنِي اَبَن َمالٍِك)41(-  َماِمْينِّي)40( َأنَّ ��ُه َقْد َنَقَل َعِن الدَّ ِل: أنَّ اأْلَوَّ
ُه َأَراَد بِ�)اْل�ُمْس��َتْقل( َما ُه��َو َدالٌّ بِاْلَوْضِع. َومَلْ َيُكْن َبْعَض اْس��ٍم  ِح��ِه بَِأنَّ َح يِف رَشْ َق��ْد رَصَّ

 
 ) : )ُمْس��َتِقلٌّ حْيِِه بَِأنَّ ُمَراِدْي ِمْن َقْويِلْ َواَل َبْع��َض فِْع��ٍل َكَياِء َزْيٍد َوَألِِف َضاِرٍب، َفَمَع َتْرِ
َه��َذا، َكْي��َف ُيْمِكُن َأْن ُيَق��اَل: إِنَّ ُمَراَدُه َغ��ْيُ َهَذا، َوَقِد اْش��َتَهَر َحتَّى َص��اَر َكاأْلَْمَثاِل َأنَّ 

َصاِحَب اْلَبْيِت َأْدَرى بَِم يِف اْلَبْيِت.

ُه َقاِئٌل: بَِأنَّ ُحُرْوَف اْل�ُمَضاَرَعِة  ِح اْلَكافَِيِة َأنَّ َقاَل َبْعُض َتاَلِمْيِذي: َوَيْظَهُر َأْيًضا ِمْن رَشْ
ٌب ِمْن َثاَلِث َكِلَمٍت، َوَلْو َكاَن َقاِئاًل:  ُه َقاَل: )َسَرَى( ُمَركَّ َوَما َضاَرَعَها َلْيَس بَِكِلَمٍت؛ أِلَنَّ
، َوالتَّاِء، َوَرَأى،  ٌب ِمْن َأْرَبِع َكِلَمٍت: الِس��نْيِ ا َكِلَمٌت ]و/3[ َلَقاَل: إِنَّ )َس��َرَى( ُمَركَّ بَِأهنَّ

ِمْيِ اْل�ُمْسَتِرِ فِْيِه. َوالضَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

��ا يِف َذلَِك؛ اِلْحتِ��َمِل َأْن َيُكْوَن َقاِئاًل  حْيً ِح اْلَكافَِيِة َلْيَس رَصِ ُقْلــُت: َقْوُلُه َه��َذا يِف رَشْ
ٌب ِم��ْن َأْرَبِع َكِلَمٍت؛ َنَظًرا إىَِل َأنَّ  بَِكَلِميَّ��ِة ُحُرْوِف امْلَُضاَرَعِة، َلِكنَُّه مَلْ َيُقْل: )َس��َرَى( ُمَركَّ
)42(، َفِلَذلَِك  يِضهُّ ِة االْمتَِزاِج َكاْلَكِلَمِة اْلَواِحَدِة َكَم َقاَل الرَّ التَّاَء َمَع َمْدُخْوهِلَا َصاَرْت لِِش��دَّ
َح بَِأنَّ امْلَُراَد ِمْن َذلَِك ذلك.  ��ْيَخ اْب��َن َمالٍِك َقْد رَصَّ ا َكِلَمًة َواِحَدًة، َوبِاجْلُْمَلِة َأنَّ الشَّ مُهَ َعدَّ

ُه َلْيَس َكَذلَِك اْجتَِهاٌد يِف ُمَقابِِل النَّصِّ َفاْفَهْم. َفاْلَقْوُل بَِأنَّ

َتاُج يِف  واَب ُه��َو َأنَّ احْلَْرَف َوْحَدُه اَل َيُدلهُّ َعىَل َمْعنًى َأْصاًل، َبْل حَيْ الثــاين)43(: أنَّ الصَّ
: »احْلَْرُف َوْحَدُه اَل َمْعنَى َلُه َأْصاًل، إِْذ ُهَو  يِضهُّ اَلَلِة َعىَل َمْعنَاُه إىَِل َضِمْيَمٍة، َقاَل الرَّ اْلدَّ
ِء َفاِئَدًة َما، َفإَِذا ُأْفِرَد َعْن َذلَِك  ْ ٍء َلَيُدلَّ َعىَل َأنَّ يِف َذلَِك الشَّ َكاْلَعَل��ِم امْلَنُْص��ْوِب بَِجنِْب َشْ

ِء َبِقَي َغْيَ َدالٍّ َعىَل َمْعنًى َأْصاًل«)44( اْنَتَهى. ْ الشَّ

ُه ِقْس��ٌم ِمْن َأْقَس��اِم اْلَكِلَم��ِة، َوَيْلِزُم ِمْن َكْونِِه  َوَم��ا ُيَقْاُل ِمْن أنَّ احْلَْرَف َمْوُضْوٌع؛ ألنَّ
َغْيَ َدالٍّ َعىَل َمْعنًى َأْصاًل َأْن َيُكْوَن ُمْهَماًل َفَمْرُدْوٌد بَِأنَّ َذلَِك مَمْنُْوٌع، َبِياُن َذلَِك َأنَّ اْلَوِضَع 
 ، ُء الَثْايِنْ ُل ُفِهَم ِمنُْه الَشْ ُء اأْلَوَّ ْ ٍء َمَتى ُأْطِلَق َأْو ُأِحسَّ الشَّ ٍء بَِشْ ِعَب��اَرٌة َعْن خَتِْصْيِص َشْ
ِحْيِح، َواحْلَْرُف َأْيًضا َكاالْس��ِم إَِذا  ِحْيُح اَلْ َغْيُ الصَّ َواْل�ُم��رْاُد ِمَن اإِلْطاَلِْق اإِلْطاَلُْق الصَّ
ُأْطِلَق إِْطاَلًْقا َصِحْيًحا َيُدلهُّ َعىَلْ َمْعنَاُه، َوُيْفَهُم ِمنُْه َذلَِك، َوَأّما إَِذا مَلْ ُيْطَلْق إِْطاَلًْقا َصِحْيًحا 
ِقِه َفاَلْ َيْلَزُم ِمْن َعَدِم َداَلَْلتِِه َعىَلْ َمْعنًى ِحْينَئٍذ  ِمِه بُِمَتَعلهُّ َفاَلْ، َوَذلَِك إَِذا ُأْطِلَق ِمْن ُدْوِن اْنِضَمْ
ُه مَلْ ُيْطَلْق إِْطاَلًْقا َصِحْيًحا َحّتى َيُدلَّ َعىَلْ َمْعنًى َفاْفَهْم. فإَِذا َثَبَت َأنَّ  َأَن َيُك��ْوَن ُمْهَماًل؛ أِلَنَّ
ُه  اَلَْلِة َعىَلْ َمْعنَاُه، َكَم َأنَّ ُه َغْيُ ُمْس��َتِقلٍّ يِف الدَّ احْلَْرَف َوْحَدُه اَلْ َيُدلهُّ َعىَل َمْعنًى َأْصاًل َظَهَر َأنهُّ
َغْيُ ُمْس��َتِقلٍّ يِفْ َفْهِم امْلَْعنَى َعنُْه، َوَبْعَد ُظُهْوِر َذلَِك َيْلَزُم ِمْن َهَذا اْلَوْجِه َأْن خَيُْرَج ]ظ/3[ 

ا ِمَن امْلَْحُدْوِد، َفاْفَهْم. َعِن احْلَدِّ احْلُرْوُف ُكلهُّها، َمَع َأهنَّ

)45( ِمنُْهْم،  َواحْلَاِصُل َأنَّ َقْيَد االْس��تِْقاَلِْل ُمْسَتْدَرٌك اَلْ َحاَجَة إِلْيه، َولَِذا مَلْ َيْذُكْرُه َكثِْيٌ
الّلُهمَّ إاِلَّ َأْن ُيَقاَل: إِنَّ اْبَن َمالٍِك َقاِئٌل: بَأنَّ ُحُرْوَف اْل�ُمَضاَرَعِة َوَأْمَثاهَلَا َلْيَس��ْت بَِكِلمٍت، 
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ْل. ْخراِجها، َوَلْو َكْاَن- َأْي: َقْوُلُه- َباطِاًل َفَتَأمَّ َفَعىَلْ َقْولِِه اَلُبدَّ َأْن َيْذُكَر َقْيَد ااْلْستِْقاَلِل إِلِ

��ُم فِْي��ِه َع��ىَل َس��بِْيِل التَّْفِصْي��ِل خَمَاَفَة  َوَثالُِثهــا)46(: َقْوُل��ُه: )َدالٌّ بِاْلَوْض��ِع( َواَلْ َأَتَكلَّ
اَلَْلَة َكْوُن  ا ِمَن اهللِ اْل�ُمَتعاِل: اْعَلْم َأنَّ الدَّ التَّْطِوْيِل، َبْل َعىَل َس��بِْيِل اإِلمْجَاِل َفَأُقْوُل ُمْس��َتِمدًّ
اُل َوالثَّايِن ُهَو  ُل ُهَو الدَّ ُء األَوَّ ْ ٍء آَخَر، َوال��شَّ ِء بَِحْي��ُث َيْلَزُم ِمَن اْلِعْلِم بِِه اْلِعْلُم بَِشْ ْ ال��شَّ
ا َأْن  ِل َفإِمَّ اَلَْلُة َلْفظِيٌَّة َوإاِلَّ َفَغْيُ َلْفظِيٍَّة، َوَعىَل اأْلَوَّ اُل إِْن َكاَن َلْفًظا َفالدَّ اْل�َمدُلْوُل)47(. َفالدَّ
اَلَلُة َلْفظِيٌَّة َوْضِعيٌَّة  َتُك��ْوَن)48( َداَلَلُتُه َعىَل اْل�َمْعنَى بَِواِس��َطِة اْلَوَضِع َأْو اَلْ، َف��إِْن َكاَن َفاْلدَّ
ْبِع  ا َأْن َيُكْوَن بَِحَس��ِب اْقتَِضاِء الطَّ ْنَس��اِن َعىَل احْلََيَواِن النَّاطِِق، َوإِْن مَلْ َيُكْن َفإِمَّ َكَداَلَلِة اإْلِ
فظ َيْقَتِض  َأْو اَل، َف��إِْن َكاَن َفِهَي َلْفظِيَّ��ٌة َطَبِعيٌَّة َكَداَلَلِة َأحٍّ ّأحٍّ َعىَل اْلَوَجِع، َف��إِْن َطْبَع اْلالَّ
ْفِظ  ��َظ بِِه ِعنَْد ُغُمْوِض َذلَِك اْل�َمْعنَى َلُه، َوإِْن مَلْ َيُكْن َفِه��َي َلْفظِيٌَّة َعْقِليٌَّة. َكَداَلَلِة اللَّ التََّلفهُّ
اِل الَّذي  فِِظ، َوَعىَل الثَّايِن َفَكَذلَِك، َأْي: إِنَّ َداَلَلَة الدَّ َداِر َعىَل الالَّ اْل�َمْس��ُمْوِع ِمْن َوَراِء اجْلِ
اَلَلُة َغْيُ َلْفظِيٍَّة  ا َأْن َتُكْوَن بَِواِسَطِة اْلَوْضِع َأْو اَل، َفإِْن َكاَن َفالدَّ َلْيَس بَِلْفٍظ َعىَل اْل�َمْعنَى إِمَّ
ْبِع َأْو اَل،  ا َأْن َيُكْوَن بَِحَسِب اْقتَِضاِء الطَّ َوْضِعيٌَّة، َكَداَلَلِة اخلَطِّ َوالنَّْصِب، َوإِْن مَلْ َيُكْن َفإِمَّ
ى، َوإِْن مَلْ َيُكْن َفِهَي  َعِة النََّبِض َعىَل احْلُمَّ اَلَلُة َغْيُ َلْفظِيٍَّة َطَبِعيٌَّة، َكَداَلَلِة رُسْ َف��إِْن َكاَن َفالدَّ

اَلَلِة، َوِذَكُر َأْقَساِمَها)49(. َخاِن َعىَل النَّاِر، َهَذا َمْعنَى الدَّ َغْيُ َلْفظِيٍَّة َعْقِليٌَّة َكَداَلَلِة الدهُّ

��ا َمْعنَى اْلَوْض��ِع َفَقْد َظَهَر مِمَّا ُذِكَر َس��ابًِقا، َواْلَفْرُق َبْينَُهَم: ُهَو َأنَّ الثَّايِن َيْس��َتْلِزُم  َوَأمَّ
اَلَلِة َعَرْفَت اْلَفْرَق  َل ِم��ْن ُدْوِن َعْكٍس، َفإَِذا َعَرْفَت َمْعنَى ُكلِّ َواِحٍد ِمَن اْلَوْضِع َوالدَّ ااْلوَّ
ْك يِف َتْعِرْيِف اْلَكِلَمِة َقْي��َد اْلَوْضِع َوَتَرَك  ]و/4[ َبْينَُه��َم، َفاْعَل��ْم َأنَّ ِمَن النهَُّحاِة َمْن مَلْ َي��ْرُ
ُه َق��اَل: »اْلَكِلَمُة َلْفٌظ ُوِضَع ملَِْعنًى  اَلَل��ِة، َومَلْ َيْأِت هِبَا َكاْبِن احلَاِجِب يِف الَكافَِيِة َفإِنَّ َقْي��َد الدَّ
، َوَوْجُه  ُمْفَرٍد«)50(، َوِمنُْهْم َمْن َذَكَرُه َوَذَكَر َقْيَد اْلَوْضِع َأْيًضا َوَأَتى هِبَِم َكَصاِحِب َهَذا احْلَدِّ
اَلَلَة َوَكاَنْت َأَعمَّ ِمَن اْلَوْضِع- َكَم َظَهَر مِمَّ��ا ُقْلنَا- اْحَتاَج إىَِل َقْيِد  َم الدَّ ُه مَلَّا َق��دَّ َذلِ��َك ُهَو َأنَّ
اَلَلِة اْكَتَفى بِِه  َم َقْيدَّ اْلَوْضِع َوَكاَن ُمْس��َتْلِزًما لِلدَّ ُه مَلَّا َقدَّ اْلَوْض��ِع بِِخاَلِف اْبِن احْلَاِجِب، َفإِنَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

َعنَْها َفاْفَهْم.

ُه  ( َأْي: َع��ىْل امْلَْعنَى، َما اَل َيُدلهُّ َعَلْيِه َكَدْيِز، َفإِنَّ ُه َقْد َخَرَج بَِقْولِِه: )َدالٌّ َث��مَّ اَل خَيَْفى َأنَّ
َلْفٌظ ُمْسَتِقلٌّ َواَل َيُدلهُّ َعىَل َمْعنًى)51(، َوبَِقْولِِه: )بِاْلَوْضِع( َما َدلَّ َعَلْيِه َلِكْن اَل بِاْلَوْضِع، َبْل 
ا َلْو َس��ِمْعنَا َلْفَظ َرْفَعٍج)52( ِم��ْن َوَراِء ِجَداٍر َلَعِلْمنَا بِاْلَعْقِل َأنَّ َهَذا  بِاْلَعْقِل َمَثاًل، َوَذلَِك َأنَّ

اللَّفَظ َقاَم بَِذاٍت، َفُهَو َلْفٌظ ُمْسَتِقلٌّ َدالٌّ َعىَل َمْعنًى بِاْلَعْقِل اَل بِاْلَوْضِع)53(.

اَلَلِة، قيل: َوالتَّْعِمْيُم إِلْدَخاِل  ِقْيًقا َأْو َتْقِدْيًرا( َوَهَذا َقْي��ٌد لِلدَّ َوَرابُِعَهــا)54(: َقْوُلُه: )حَتْ
َم��ا َتُكْوُن َداَلَلُتُه َثابَِتًة َكَزْيٍد، َوَما َداَلَلُتُه َزاِئَلٌة َكُكلِّ َواِح��ٍد ِمْن ُجْزَأي اْمِرِئ الَقْيِس، َفإِنَّ 

)55( اْنَتَهى. ِقْيًقا َوَكِلَمَتاِن َتْقِدْيًرا َفُهَو ُمْعَرٌب بِإِْعَراَبنْيِ جَمُْمْوَعُه َكِلَمٌة َواِحَدٌة حَتْ

َفَهِذِه َما اْشَتَمَل َعْلْيَها احْلَدهُّ ِمَن الُقُيْوِد، وقوله: )َمنِْويٌّ َمَعُه َكَذلَِك( َعىَل َمْا َقْاَلُه َغْيُ 
َوْاِحٍد)56( َمْعُطْوٌف َعىَل َقْولِِه: )َلْفٌظ( َوِصَفٌة ملَِْوُصْوٍف حَمُْذْوٍف َتْقِدْيُرُه َأْو َغْيُ َلْفٍظ َمنِْويٍّ 
تِْي ُأِقْيَم��ْت َمَقْاَم اأْلَْلَفْاِظ يِف  ِة الَّ َمِئِر اْل�ُمْس��َتَرِ الِّ بِاْلَوْضِع َكالضَّ ْفِظ اْل�ُمْس��َتِقلِّ الدَّ َمَع اللَّ
اِعْتَباِرَه��ا َأْجَزاًء لِْلَكاَلِْم، َفَقْوُلُه: )َمَعُه( َأْي: َمَع الّلْفِظ خُمِْرٌج لِْلَمنِْويِّ يِف َنْفِس اإِلْنَس��اِن، 
لْفِظ َلِكْن  ُه َمنِْويٌّ َمَع الَّ ْعَراِب اْل�َمنِْويِّ يِف ُمْوَس��ى َوَنْحِوِه، َفإِنَّ َوَقْوُلُه: )َكَذلَِك( خُمِْرٌج لِْلِ
َلْي��َس َكَذلَِك، َأْي: ُمْس��َتِقالًّ َدْاالًّ بِاْلَوْضِع، َفاَلْ َيُكْوُن َكِلَمًة، بِِخاَلِف اْلَفْاِعِل اْل�ُمْس��َتكنِّ 
َط َذلَِك يِف امْلَْوُجْوِد  يِف )أْفَعْل(، ِقْيَل: اَلْ َحْاَجَة إىَِلْ َقْولِِه: )َكَذلَِك( لِْلِعْلِم بِِه َفإَِنُه إَِذا اْش��ُرِ
اخْلَاِرِج��يِّ َمَع َفْوتِِه َفِف��ي اْل�َمنِْوِي ]ظ/4[ َأْوىَل، َأُق��ْوُل: اَلْ َبْأَس بِِذْكِرِه، َف��إِنَّ التَّْعِرْيَف 
ِذْي  ْيَفٌة َومآِرُب َلطِْيَفٌة، َتَرْكُتها خَمَْاَفَة التَّْطِوْيِل، َفاحْلَْمُد هللِِّ الَّ لِلتَّْوِضْيِح، َوَهُهنَا َمَطالُِب رَشِ
ٍد َوآلِِه، َوَقْد َوَقَع  ��اَلُْم َعىَل َرُس��ْولِِه حُمَمَّ اَلُْة َوالسَّ لِِه، َوالصَّ ِح َوإِْكَمْ ْ َمنَّ َعَلَّ بِإمِْتَاِم َهَذا الرشَّ

ِل َسنََة 1270ه�)57( ]و/5[. بِْيع األَوَّ ْيَن ِمْن َشْهِر الرَّ اْلَفَراُغ ِمْن َتْألِْيِفِه يِف َثْالٍِث َوِعرْشِ
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فهر�ض الأعالم

الصفحةالعلم

35، 39، 40، 44، 47، 48ابن مالك

40، 46، 49ابن احلاجب

48الريّض

40، 47الدمامينّي

35، 39، 40، 44أبو احلسن خان
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هوام�ض البحث

)1( ُينظر يف ترمجته: أعيان الشيعة: 394/9، واألعالم: 258/6، ومعجم املؤّلفني: 472/3.
)2( هكذا ذكر اسمه يف مقّدمة املخطوطة هذه. ُينظر: النّص املحّقق: 1.

)3( ُينظر: أمل اآلمل: 5/4.
)4( تكملة أمل اآلمل: 5/4.

)5( تراث احلّلة: 172.
)6( ُينظر: املصدر نفسه:176-175.
)7( ُينظر: املصدر نفسه:189-178.

د بن عبد الوهاب اهلمدايّن، قسم الدراسة: 26. )8( ُينظر: هبة الشباب ملحمَّ
)9( ُينظر: الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 186/13.

)10( النص املحّقق: 1.
)11( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 186/13.

)12( رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك: 3.
)13( النص املحّقق: 14.

)14( ُينظر: النص املحّقق: 1.
)15( ُينظر: النص املحّقق: 2، 4، 5.

)16( ُينظر: النص املحّقق: 3.
)17( ُينظر: النص املحّقق: 3، ]5 ذكر مّرتني[، 7.

)18( ُينظر: النص املحّقق:4.

)19( ُينظر: النص املحّقق:4.

)20( ُينظر: النص املحّقق:5.
)21( صاحب األلفّية الش��هية يف النحو، من أش��هر نحاة القرن الس��ابع اهلجرّي، تويّف س��نة672ه�. 

ُينظر: غاية النهاية يف طبقات القّراء البن اجلزرّي: 18/2، وبغية الوعاة: 130/1.
)22( تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: 3.
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)23( مه��دان: قبيل��ة من قبائل اليم��ن، تقع ديارها ش��ميل صنعاء، وكذلك هي بط��ن من كهالن، من 
القحطانّي��ة، وهم : بن��و مهدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن اخليار ب��ن مالك بن زيد ابن كهالن، 
كان��ت ديارهم باليمن، ول�ّم جاء اإلس��الم، تفّرق منه��م، وبقي من بقي باليم��ن، فنزلوا الكوفة، 

ومر. ُينظر: معجم قبائل العرب: 1225-1224/3.
)24( هو امليزا أبو احلس��ن خان املجتهد اخلس��ائّي املولود س��نة 1221ه�، املتوىّف يف ذي احلّجة س��نة 

1279ه�، له كتاب: حواش الروضة البهّية. ُينظر: الذريعة: 98/7.
)25( كرمان: مدينة بإيران تعرف اليوم باس��م )كرمنش��اه(، واختلف بسبب تسميتها عىل أقوال عّدة. 

ُينظر: معجم البلدان: 454/4.
د كامل ب��ركات لينال به  )26( ه��و كتاب تس��هيل الفوائد وتكمي��ل املقاصد، حّققه وق��ّدم له: د. حممَّ

شهادة املاجستي بإرشاف األستاذ الدكتور يوسف خليف من جامعة القاهرة.
)27( ُينظر: ما قاله ابن مالك يف رشح التسهيل: 12/1، ورشح التسهيل لناظر اجليش: 128/1.

)28( ُينظر: رشح التسهيل للمرادّي: 65/1، ورشح التسهيل لناظر اجليش: 1/ 129.
)29( ُينظ��ر: رشح الكافية الش��افية: 158/1-159، ونص كالمه: »س��رى كالم مركب من ثالث 

كلمت: إحدامها: السني وهي بمعنى )سوف( يف ختليص االستقبال من احلال.
والثانية: )ترى( وهي فعل مضارع.  

والثالثة: ضمي املخاطب املؤكد ب�)أنت( حني يقصد توكيده«.  
د بن احلس��ن ريّض الدين األس��رآبادّي، صاحب رشَحي الكافية يف النحو  )30( نجم األئّمة: هو حممَّ
والش��افية يف ال��رف، ومها من أفض��ل الرشوح وأّدقه��ا، تويّف )686ه���(. ُينظر: بغي��ة الوعاة: 

567/1، وخزانة األدب: 28/1، واألعالم: 86/6.
)31( ُينظ��ر: رشح كافي��ة اب��ن احلاجب: 25/1، واب��ن احلاجب هو أبو عمرو مج��ال الدين عثمن بن 
بك��ر صاحب الكافية يف النحو، والش��افية يف التريف، تويّف )646ه���(. ُينظر: وفيات االعيان: 

248/3، وبغية الوعاة : 134/2، روضات اجلنّات: 184/5.
)32( يف األصل )كالكلمة(.

)33( ُينظر: رشح كافية ابن احلاجب: 35-34/1.
)34( من اإليراد عىل القيد )مستقل(: 6.

)35( يف األصل: )ويائه(.

)36( يف األصل: )وتائه(.
)37( يف األصل: )خيرج(.
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)38( أي: ثاين توجيه قوله )مستقل(.
)39( ُينظر: رشح اجلمل ألبن عصفور: 88/1، ورشح كافية ابن احلاجب للريّض: 319/2، واملنهل 

الصايف: 93/1.
)40( ُينظ��ر: تعلي��ق الفرائد عىل تس��هيل القواع��د للدمامين��ّي: 63/1، والدمامينّي: ه��و بدر الدين 
��د ب��ن أيب بكر بن عمر الدمامينّي، املنس��وب إىل دمامني، وهي قرية كب��ية رشق النيل بمر،  حممَّ

)ت827ه�(. ُينظر: بغية الوعاة: 696/1، واألعالم: 282/6، ومعجم املؤّلفني: 115/9.
)41( ُينظر: رشح التسهيل البن مالك: 4/1.
)42( ُينظر: رشح كافية ابن احلاجب: 18/1.

)43( من إيراده بعد تأّمله: 9.
)44( رشح كافية ابن احلاجب: 35/1.

)45( ُينظ��ر: رشح املفص��ل: 18/1، إذ قال الزخم��رشّي: »الكلمة هي اللفظة الداّل��ة عىل معنى مفرد 
بالوضع«، وُينظر أيًضا: رشح كافية ابن احلاجب: 22/1.

)46( أي ثالث القيود، ويف ألفيته قال )مفيد(.
)47( ُينظر: التعريفات: 108.

)48( يف األصل )يكون(.
)49( هذه أقس��ام الداللة عند األصولّيني، إذ قّسموها عىل قسمني رئيسني مها: غي اللفظّية، ولفظّية، 
وكّل واحدة تقسم عىل ثالثة أقس��ام: وضعّية، وطبعّية، وعقلّية، والداللة اللفظّية الوضعّية تقسم 
ع��ىل ثالثة أقس��ام: مطابقة، وتضمن، والتزام، فلفظ البيت يدّل ع��ىل معنى البيت بطريق املطابقة، 
ن؛ ألّن البيت يتضّمن الس��قف، وأّما طريق االلتزام فهو  ويدّل عىل الس��قف وحده بطريق التضمهُّ
كداللة لفظ الس��قف عىل احلائط، ويقس��م االلتزام إىل: عقّل، وعريّف، وذهنّي. ُينظر: املس��تصفى 

للغزايّل: 25، والبحر املحيط يف أصول الفقه للزركّش: 417/1.
)50( رشح كافية ابن احلاجب: 21/1.

)51( مقلوب جعفر وهو لفظ ال يدل عىل معنى بالوضع.
)52( ُينظر: رشح التسهيل للمرادّي: 65/1، ورشح التسهيل لناظر اجليش: 129/1.

)53( أي: إّن لف��ظ )رفع��ج( ال ي��دّل عىل معنى بالدالل��ة الوضعّية، ولكنّه يدّل بالدالل��ة العقلّية عىل 
وجود شخص من وراء اجلدار نطق هبذا اللفظ.

)54( أي: رابع القيود.
)55( ُينظر: رشح التس��هيل البن مالك: 13/1، ورشح التسهيل للمرادّي: 66/1، ورشح التسهيل 
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لناظر اجليش: 13/1، ورشح التريح:6/1.
)56( ُينظر: رشح التس��هيل البن مالك: 13/1، ورشح التسهيل للمرادّي: 66/1، ورشح التسهيل 

لناظر اجليش: 130/1.
)57( زيادة منِّي.
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امل�صادر واملراجع

الكتب املطبوعة
األعالم: خي الدين الزركّل، ط3، دار العلم للماليني، بيوت، لبنان، 1979م.. 1
أعيان الشيعة: السيِّد حمسن األمني )ت 1371ه�(، حتقيق وختريج: حسن األمني، دار التعارف، . 2

بيوت، لبنان، 1420ه�/2000م.
3 . ، أمل اآلمل يف ذكر علمء جبل عامل: احلر العامّل، )ت 1104ه�(، حتقيق: السيِّد أمحد احلسينّيّ

ط1، دار الكتاب اإلسالمّي، قم، 1362ه�.
د أبو . 4 بغية الوعاة يف طبقات اللغوّيني والنحاة: جالل الدين السيوطّي )ت 911ه�(، حتقيق: حممَّ

الفضل إبراهيم، املكتبة العرّية، بيوت، لبنان.
د كامل بركات، دار . 5 تس��هيل الفوائد وتكميل املقاصد: ابن مالك )672ه�(، حّققه وقّدم له: حممَّ

الكاتب العريّب للطباعة والنرش: 1387ه�/1967م.
د اجلرجايّن )ت 816ه�(، وضع حواش��يه . 6 التعريفات: الس��يِّد الرشيف أبو احلس��ن عل ب��ن حممَّ

د باسل عيون السود، ط2، دار الكتب العلمّيّّة، بيوت، لبنان، 1424ه�/2003م. وفهارسه: حممَّ
د بن أيب بكر بن عمر الدمامين��ّي )ت 827ه�(، حتقيق: . 7  تعلي��ق الفرائد عىل تس��هيل الفوائد: حممَّ

د بن عبد اهلل املفّدى، ط1، 1983م. د. حممَّ
البح��ر املحيط يف أصول الفق��ه: الزركّش )ت 794ه�(، ضبط نصوصه وخ��ّرج أحاديثه وعّلق . 8

د عل بيضون، دار الكت��ب العلمّيَّّة، بيوت،  د تامر،، منش��ورات حممَّ د حممَّ علي��ه: الدكت��ور حممَّ
لبنان، ط1، 1421ه�/2000 م.

خزان��ة األدب ولّب لباب العرب: عبد القادر بن عمر البغدادّي )ت 1093ه�(، حتقيق ورشح: . 9
د هارون، ط1، مكتبة اخلانجّي، القاهرة، 1418ه�/1997م. عبد السالم حممَّ

الذريعة إىل تصانيف الشيعة : الشيخ أغا بزرك الطهرايّن )ت 1389ه� (، دار األضواء، بيوت، . 10
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أبو جناح، مطابع دار الكتب، جامعة املوصل، 1400ه�/1980م.
د بن احلسن األسرابادّي )ت 686ه�(، قّدم له ووضع . 17 رشح كافية ابن احلاجب: ريض الدين حممَّ

حواشيه: د. إميل يعقوب، ط1، دار الكتب العلمّيّّة، بيوت،لبنان، 1419ه�/1998م.
د بن عبد اهلل بن مالك، حّققه وقّدم له: عبد . 18 رشح الكافية الشافية: العالمة مجال الدين أبو عبد حممَّ

املنعم أمحد هويدي، دار املأمون للراث، ط1، دار الكتب العلمّيّّة، بيوت، 1419ه�/1998م.
رشح املفّصل: موفق الدين بن يعيش النحوّي )ت 643ه�(، عامل الكتب، بيوت.. 19
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)ت 1067ه�(، دار إحياء الراث العريّب.
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د بن عبد الوهاب الهمدايّن )ت بعد 1304هـ( �صرح حدِّ الكلمة ملحمَّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

معجم املؤّلفني )تراجم مصنّفي الكتب العربّية(: عمر رضا كحالة، مكتبة املثنّى، بيوت، لبنان، . 25
ودار إحياء الراث العريّب، 1376ه�/1957م.

د بن أيب بكر الدمامينّي، دراس��ة وحتقيق: د. فاخر . 26 املنه��ل الصايف يف رشح الوايف: بدر الدين حممَّ
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السبحايّن، ط1، مؤّسسة االمام الصادق، قم، 1418ه�.
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