َش ْر ُح َح ِّد ا ْل َكلِ َم ِة
َ حملمد بن عبد الوهاب بن داود ا
اني
َّ
ّ هل َم َد
)هـ1304 (ت بعد
Sharah Had Al-Kalimah
by Muhammad bin Abd Al-Wahhab
Al-Hamadani (D. 1304 A.H.)
 صباح عطيوي عبود.د.أ
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َّ
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تقدمي للبحث
حممد
هذا البحث هو دراس��ة وحتقيق ملخطوطة (رشح حدِّ الكلمة) ملؤ ِّلفها الش��يخ َّ
اهلم��داين (ت بعد 1304هـ) ،اس��تجاب ًة لِطلب من أيب احلس��ن خان
اب��ن عبد الوهاب
ّ
الكرمنش��اهي ،واحلدّ من وضع ِ
ابن مالك يف كتابه تس��هيل الفوائ��دَ ،ع َرض املؤ ّلف فيه
ّ
موجزا الق��ول يف كلامته التي رآها قي��و ًدا للكلمة ،معتمدً ا ع�لى مجلة من املصادر
احل��دَّ ،
ً
واضحا ،ابتعد املؤ ّلف فيه عن الغموض واخلالف والتعقيد،
النحو ّي��ة ،وقد كان الرشح
ً

واملخطوط��ة يف أصله��ا عبارة عن ث�ماين صفحات مكتوبة ٍّ
ٍ
واضح ،صرَ َّ ح
ف��اريس
بخط
ٍّ
املؤ ّل��ف يف هنايته��ا بتاريخ التألي��ف ،وهي موج��ودة يف مكتبة اإلمام احلكي��م العا ّمة يف
األعرجي يف احلصول عليها ،عندما ا َّطلعت
عيل
النجف األرشفَّ ،
ّ
عيل الدكتور ّ
تفضل َّ

عىل بح��ث له عن صاحب املخطوطة ،وقد ذكر فيه مؤ ّلفاته ،ومنها هذه املخطوطة ،فله
الشكر والعرفان ،إيامنًا منَّا َّ
القراء واجب أخالقي عندما
بأن نرش فضل العلامء وبعثه إىل ّ

مقومات النرش ،فاحلمد هلل ّأولاً
وآخرا عىل فضله وإحسانه.
يتوافر له ّ
ً

خالصا لوجهك الكريم يا ذا امل ِّن واإلحسان.
َر ِّب اجعل هذا العمل
ً
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)هـ1304 ين (ت بعد

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

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

36

 �صباح عطيوي ع ُّبود.د.�أ
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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السنة
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�شرح حدِّ الكلمة ملح َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين (ت بعد 1304هـ)

الق�سم الأول
الدرا�سة
امل�ؤلف

()1

اهلمداين(ُ ،)2ل ِّقب بإمام احلرمني :حرم اإلمام
حممد بن عبد الوهاب بن ش��عبان
هو َّ
ّ

الكاظم واإلمام اجلواد ،)3(قال عنه العلاّ مة الس�� ِّيد حسن الصدر (ت 1354هـ):
لغوي ش��اعر مصنِّف ،حس��ن املحارضة ،ج ِّيد احلفظ،
نحوي
«فاضل عامل أديب كامل
ّ
ّ
حسن التحرير ،يعدّ من الكاملني يف العلوم األدب ّية»(.)4

عرفاين»( ،)5وهو من َّجتار مهدان ،يكثر من الزيارة
أخالقي
أما والده «فكان ذا شأن
ّ
ّ

والتوجع ملصائب أهل البيت.
والعبادة
ُّ

حممد بن عبد الوهاب عىل يد علامء أعالم أحىص منهم أحد الباحثني
تتلمذ الشيخ َّ

ً
ش��يخا( ،)6وقد تتلمذ عىل يديه طائفة من العلامء املعروفني ،وله إجازات
ثالثة وعرشين

كثرية.

متنوع
لقد كان
مهتم بعلوم الرشيعة واللغة والكالم واملنطقّ ،
اهلمداين واسع الثقافة ،اًّ
ّ
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األعرجي منها ثامنية وثالثني مصنّ ًفا(.)7
عيل
ّ
التصانيف ،كثريها ،فقد أحىص الدكتور ّ

وبحس��بان ابتداء تدريسه
مهدي
وهو من تالميذ الس�� ِّيد
القزويني (ت 1300هـ)ُ ،
ّ
ّ

يف ِ
اهلمداين قد
احل َّلة س��نة (1253هـ) حتَّى تس�� ُّلمه املرجع َّية س��نة (1294هـ) ،يك��ون
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود

واكب دروسه عنده يف ِ
احل َّلة يف هذه املدَّ ة التي امتدَّ ت ( )41عا ًما.

أن الراجح أنَّه تويف بعد (1304هـ) ،بيد َّ
وقد اختُلف يف سنة وفاته ،غري َّ
أن الباحث

صحح سنة (1305هـ) تارخيًا لوفاته(.)8
قاسم شهيد كاظم صالح َّ

منهجه يف املخطوطة
وصف املخطوطة ونسبتها

تقع املخطوطة يف ثامين صفحات ،وعدد أس��طر ّ
سطرا،
كل صفحة اثنان وعرشون ً

ِّ
الفاريس ،وخ ّطه��ا واضح مقروء ،حتتوي عىل التعقيبة ،حمفوظة يف مكتبة
باخلط
مكتوبة
ّ

اإلمام احلكيم العامة/قسم املخطوطات ،النجف األرشف ،ورقمها  .2-1004أدب،

بعنوان :رشح تعريف الكلمة.

وهي نسخة واحدة ،وال أعلم َّ
أن هلا ً
نسخا أخرى.
نح��وي ،يف رشح حدِّ الكلمة الذي ذكره ابن مالك يف التس��هيل -وقد
موضوعه��ا
ّ

ذكر املح ّقق ذلك يف خطبة املخطوطة ،كام ذكر َّ
أن سبب تأليفها؛ هو استجابة ملا أراده أبو
()9
احلسن خان
يظفر بذلك -والذي
ّ
الكرمانشاهي بعد أن طلب رشحه من غريه ،لكنَّه مل ْ

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

رصح بذل��ك يف َّأول كالمه ،إذ قال« :أق��ول وأنا الغريق يف بحار
أ َّما نس��بتها ،فقد َّ

حممد بن عبد الوهاب بن ش��عبان املنس��وب إىل
العصي��ان والبعد عن األهل واألوطان َّ
مهدان.)10(»...

الطهراين فوصفها بقوله(« :رشح حدِّ الكلمة)
حممد حسن
وقد ا َّطلع عليها الشيخ َّ
ّ

حممد بن مال��ك صاحب األلف ّية يف
عىل ما ذكره يف التس��هيل تألي��ف اإلمام مجال الدين َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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الكاظمي املعروف بإمام احلرمني ،املتوفىّ يف حدود س��نة
اهلمداين
حممد
ّ
النح��و ،للمريزا َّ
ّ

الكرمانش��اهي س��نة (1270هـ) ،رأيته ضمن
1305هـ ،أ َّلفه بالتامس أيب احلس��ن خان
ّ

الساموي يف النجف األرشف»(.)11
حممد
جمموعة من رسائل
ّ
اهلمداين يف مكتبة الشيخ َّ
ّ

ورجح��ت عن��وان (رشح حدّ الكلمة) ع�لى عنوان (رشح تعري��ف الكلمة)؛ ّ
ألن
ّ

تع��رض حلدِّ الكلم��ة»( ،)12واملخطوطة هي رشح
اب��ن مالك ق��ال ...« :وإ َّياه قصد من َّ

رجحت هذا العنوان ،فضلاً عن ّ
أن الشارح له مل يستعمل مصطلح
لقول ابن مالك؛ لذا ّ

(تعريف) ،بل استعمل مصطلح (احلدّ ).

وق��د ذكر يف هنايته��ا تاريخ تأليفه��ا قائلاً « :وقد وق��ع الفراغ م��ن تأليفها يف ثالث

األول سنة[1270هـ]»(.)13
وعرشين من شهر الربيع ّ

مصادرها

اعتمد املؤ ِّلف يف رشحه عىل كُتب وأعالم ذكرها ،وهي:

الكتب التي ذكرها:
مرة واحدة(.)14
1.1تسهيل الفوائد ،البن مالك ،وفيه احلدّ الذي رشحه ،وقد ذكره ّ
ِ
مرات(.)15
2.2رشح الكافية الشافية ،البن مالك ً
أيضا ،وقد ورد ذكره ثالث ّ
3.3كافية ابن احلاجب ،وقد ذكره مرة واحدة(.)16

مرات(.)17
لريض الدين
4.4رشح كافية ابن احلاجب
ّ
األسرتآبادي ،وقد ذكره أربع ّ
ّ
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األعالم:

مرة واحدة(.)18
1.1
الدماميني ،وقد ذكره ّ
ّ

مرة واحدة(.)19
يرصح به ،وقد ذكره ّ
2.2بعض أساتيذه ،ومل ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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مرة واحدة(.)20
يرصح باسمه ،وقد ذكره ّ
3.3بعض تالميذه ،ومل ِّ

منهج التحقيق
النص وفا ًقا ملا يأيت:
ح َّق ُ
قت َّ

ِّ
اخل��ط واإلمالء والرتقيم
1.1قرأت النس��خة وضبطتها ،وش��كّلتها وفا ًقا لقواعد
القياس ّية ،ومل ُأرش إىل األخطاء اإلمالئ ّية الواردة فيها ،ككتابة اهلمزة ،واألحرف

التي تُنطق وال تُكتب ،وغريها.

خرجت النقول
2.2وث َّقت أقوال النحو ّيني من كتبهم ،أما الكتب التي ذكرها فقد َّ
منها.

3.3حرصت النصوص املنقولة من الكتب بني قوسني.
4.4ترمجت لألعالم من النحاة الذين ذكرهم.
عرفت بام ورد من املدن يف املخطوطة.
ّ 5.5

6.6ترقي��م أوراق املخطوطة ،بالرم��ز للوجه (و) وللظه��ر (ظ) ووضع ذلك بني
معقوفتني بينهام خط مائل ،نحو[ :و ،]2/و[ظ.]2/

7.7ح َّللت الرموز واملخترصات التي وردت يف املخطوطة ،وهي:
أيضا
•أيضـ = ً
•املص= املصنف
ٍ
حينئذ
• َح=
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فهرسا لألعالم.
•وضعت
ً
َّ
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صورة الصحيفة األوىل من املخطوطة
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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الق�سم الثاين
الن�ص املحقَّق
ُّ


الش ْي ُخ ِ
اإل َم ْا ُم َأ ُب ْو َع ْب ِد اهللِ جمَ َ ُال الدِّ ِ
[وَ ]1/ق ْا َل َّ
ين محُ َ َّمدُ ْب ِن َم ْالِ ٍك(« :)21الك َِل َم ُة َل ْف ٌظ
ُم ْست َِق ٌّلَ ،د ُّال بِا ْل َو ْض ِع تحَ ْ ِق ْي ًقا َأ ْو َت ْق ِد ًيرا َأ ْو َمن ِْو ٌّي َم َع ُه ك ََذلِ َك»(.)22
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��ان ،ا ْلـمبعدُ َع ِن الأْ َ ْه ِل والأْ َو َط ِ
ار ا ْل ِعصي ِ
��و ُل َو َأنَا ا ْل َغ ِر ْي ُق فيِ بِ َح ِ
ان ،محُ َ َّمدُ ْب ِن َع ْب ِد
َ ْ
َُْ
ْ َ
َأ ُق ْ
ان ،ا َلـمنَسوب إىل همَ دَ ان( ،)23تجَ َ او َز اهللُ َعم لهَ م ِمن ا ْل ِعصي ِ
ا ْل َو َّه ِ
انَ :قدْ َس َأ َلني
َ
اَّ ُ ْ َ ْ َ
اب ْب ِن َش ْع َب َ ْ ُ ْ ُ
ْ
ِ
اإل ْخو ِ
َب ْ
والش َ
��ل َأ َم َرنيِ َم ْن َأ ْع َط ْا ُه اهللُ ا ْل َع َظ َم َة َّ
ان َلدَ َّي َوالخْ ُلاَّ ِنَ ،أ ْش�� َع َر
��انَ -أ ْعني بِه َأ َع َّز ِ َ
��ان ،ا َّل ِ
ِ
انَ ،ذا ا ْلكَر ِم والإْ حس ِ
احب ا ْلبي ِ
ُش��عر ِاء َه َذا َّ ِ
��ذ ْي َل ْي َس َل ُه ِم ْث ٌل فيِ َه َذا
الز َمانَ ،و َص َ َ َ
َ َ ْ َ
ََ
ِِ
ِ
ِ
لس ُ
ْسوب إىل
َاب َأبيِ الحْ َ َس ِن َخان( ،)24ا ْل َـمن َ
��انَ ،جن َ
الأْ َ َوانَ ،وقدْ َقصرَ َ َع ْن َب َيان َأ ْو َصافه ا ِّل َ
ِ
(ِ )25
الزم ِ
انَ -أ ْن َأشرْ َ َح َل ُه َه َ
��ذا الحْ َدَّ ا َّل ِذ ْي َذك ََر ُه ا ْب ُن
ك َْر َمان َْش َ
��اهان َ -حف َظ�� ُه اهللُ َع ْن آ َفات َّ َ
َمالِ ٍك فيِ الت َّْس ِ
��ه ْي ِل(َ ،)26و ُأ َبينِّ َ ُم َرا َد ُه َعلىَ َس��بِ ْي ِل ِ
اإلجمْ َ�� ْا ِل ُد ْو َن ال َّت ْف ِص ْي ِلَ ،فإِ َّن َه َذا الخْ َ ِل ْي َل
ِ ِ
ٍ
الجْ َ ِل ْي َل َقدْ ك َ
ب شرَ ْ َح ُه َع ْن ك ُِّل َم ْن ُه َو َف ْا ِض ٌل نَبِ ْي ٌل،
َان ُم َت َب ِّح ًرا ف ْيه فيِ ْ َز َمان َط ِو ْي ٍلَ ،و َقدْ َط َل َ
ان الن ِ
َف َل ْم َيشرْ َ ْح ُه َأ َحدٌ ِمن ُْه ْم بِ َو ْج ٍه جمَ ِ ْي ٍلَ ،و َك ْا َن َي ُق ْو ُلَ -واهللُ َعلىَ َذلِ َك ك َِف ْي ٌل :-إِ َّن لِ َس َ
َّاس
َع��ن بي ِ
ان َه َذا الحْ َدِّ ك َِل ْي ٌل َو َأنَا ِم ْن َأ َّو ِل الأْ َ ْم ِر َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ُر َّد َما َأ َم َر ،إِ ْذ َم ْع ُل ْو ٌم َأ َّن َم ْن َيك ُْو ُن
ْ ََ
الفك ِْر والنَّ َظ ِر ،ول َكن ر َأي ُت َأ َّنه الَ يس��عنِي مخُ َا َل َف ُته ،ولاَ ي ِ
فيِ الس�� َف ِر َليس َله حا َل ُة ِ
مكنُنِ ْي
ُ َ ُ
َ ْ َ ْ
َ
ْ َ ُ َ
ُ ََ ُ ْ
َّ
اف طِ ْلبتِهَ ،ف ِل َذلِ َك َأرد ُت َأ ْن َأ ْكتُب ما َتيس ،و َأتْر َك م ْا ي َتعس ،معت َِذرا ِمن بس��طِ
َ ْ
إِلاَّ إِ ْس�� َع ُ َ
َ َ َ رَّ ُ َ ُ َ َ َ رَّ ُ ُ ْ ً ْ َ ْ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود

ا ْمل َق ْا ِل ،وم ْق َتصرِ ا فِي ِه َعلىَ ِ ِ ِ لأِ
لإِ
ِ
اح الحْ ِ
ِ
ال،
َ ُ ً ْ
اإلجمْ َال ،ا ْمت َثالاً َ ْم ِر َجنَابِه ا ُملتَعالَ ،و َل َع َّل ُه َأ ْوفىَ ْ ِ ْي َض ِ َ
ب َواآلم ِ
آب َوالمْ ُآلَ ،و ْه َو ُمن ِْج ُح المْ ِ
آر ِ
ال.
َوإىل اهللِ المْ ُ
َ
��ذا الحْ َدَّ [ظُ ]1/م ْش��ت َِم ٌل َعلىَ ُق ُي ْو ٍدَ ،أ َّولهُ َ��اَ :ق ْو ُل ُهَ ( :ل ْف ٌ
أن َه َ
��م َّ
��ظ)َ ،ولاَ ْ َن َت َل َّف ُظ
إ ْع َل ْ
ِ
ِ
ِ
��ه لِو ُض��و ِح َأم ِ ِ
ِ ِ
��ه وجه ِ
انَ :أ َحدُ همُ َ ��ا َما َقا َل ُه
��رهَ .و َثان ْي َهاَ :ق ْو ُل ُهُ ( :م ْس��تَق ٌّل)َ ،وفيَ ت َْو ِج ْي ِه َ ْ َ
ف ْي ُ ْ ْ
��زء لِ َل ْف ٍ
ِ
ِ ٍ (ِ )27
ظ َ
آخ َر،
بالـم ْس��تَق ِّل َأ ْن ال َيك ُْو َن ال ّل ْف ُظ ُج ْ ً
��مَ :و ْه َو َأ َّن ا ْل ُـمرا َد ُ
َغ�ْي�رْ ُ َواحد من ُْه ْ
َ��اج فيِ ال َّت َل ُّف ِ
��ل يكُو ُن مس��ت َِقلاًّ فيِ ال َّت َل ُّف ِ
��ظ َغ رْ َي ُم ْفت َِق ٍر إِىل َغ�ْي�رْ ِ ِه فِ ْي ِهَ ،أ ْيَ :غ رْ َي محُ ْت ٍ
ظ بِ ِه إِىل
َب ْ َ ْ ُ ْ
يَ ٍ
��دَ ،فإِ َّنه َل ْف ٌظ ال يكُو ُن ج ْزء لِ َل ْف ٍ
آخ��ر يت َِّص ُل بِ ِه حتّى يحَ ص َل ال َّت َل ُّف ُظ بِ ِه ،و َذلِ َك ك ََزي ٍ
ظ
ُ
ْ
َ
ْ َ
َ
شء َ َ َ
َ ْ ُ ً
ْ
ٍ
َاج إِىل يَشء يت َِّص ُل بِ ِ
آخ��ر ،ويكُو ُن مس��ت َِقلاًّ فيِ ال ّت َل ُّف ِ
��هَ ،
ظ َغ رْ َي محُ ْت ٍ
قيلَ :ف َهذا َق ْيدٌ مخُ ْ ِر ٌج لِ اَـم
ْ َ
َ َ ََ ْ ُ ْ
ظ ،ب ْل تاج إِىل يَ ٍ
آخر يت َِّص ُل بِ ِه فيِ ال َّت َل ُّف ِ
ِ
ظ بِ ِهِ ،و َذلِ َك ك ََز ْي ٍد َفإِ َّن ُه َل ْف ٌظ
شء َ َ َ
لاَ ْ ِي ْس�� َت ْق ُّل َبال َّت َل ُّف َ يحَ ْ ُ
ْ
آخر ويكُو ُن مست َِقلاً فيِ ال َّت ّل ُّف ِ
ِ ٍ
ظ َغ رْي محُ ْ ٍ ِ
ش ٍء َيت َِّص ُل بِ ِه.
لاَ َيك ُْو ُن ُج ْز ًء ل َل ْفظ َ َ َ َ ْ ُ ْ
تاج إىل يَ ْ
َ
��لَ :فه��ذا َقيدٌ مخُ ْ ِرج ما لاَ ْ يس��ت َِق ُّل بِال َّت َل ُّف ِ
ِ
��ر َيت َِص ُل بِ ِه فيِ
��ل يحَ ْ ت ُ ِ
ظَ ،ب ْ
ش ٍء َ
ْ
ق ْي َ َ
آخ َ
ٌ َ َْ
َاج إىل يَ ْ
َ��اء َق ِائم ٍة وي ِ
ف ا ْلـم َفاع َل ِة وت ِ
��ة و َألِ ِ
ِ
ِ
ال َّت َل ُّف ِ
��ظ بِ ِه َو َذلِ َ
اء الن ِّْس�� َب ِة ،فإِنهَّ ا
َ ََ
ُ َ َ
كح ُر ْوف المُْ َض َار َع َ
��ك ُ
�مات؛ لِع��دَ ِم ِ لاَلهِ
��ت بِك َِل ٍ
َ��اج إِىل َمدْ ُخ ْولاَتهِ ��ا(َ .)28و ُأ ْو ِر َد َع َل ْي ِه َأ َّن
َل ْي َس ْ
اس��ت ْق َا؛ َفإِنهَّ َ��ا تحَ ْ ت ُ
َ
ْ
م ْقتَض ه َذا َأن ْرج عن هذا الحْ دِّ الضمري ا ُملت َِّص ُل َأيضا ،كَالت ِ
َّاء فيِ َأ ْح َس��ن َْت ،فإِ َّن ُه َأ ْي ًضا
ْ ً
ُ ىَ َ
يخَ ُ َ َ ْ َ
َ َّ ْ ُ
ِ ِ
��ه لِيح َ ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ،ويحَ ت��اج إِىل َع ٍ ِ
��ع َأ َّن ُه ك َِل َم ٌة
صل بِه ال ّت َل ُّفظ بِهَ ،م َ
امل َيتَّص ُل بِ َ ْ
َغ�ْي�رْ ُ ُم ْس��تَق ٍّل بال َّت ّل ُّف َ ْ ُ
ِِِ
ِ
 بِ�لا َر ْي ٍالـم ْس��ت َِق ِّل َما َي ْش ُ
ب -و ُأ ِج ْي َ
الـم ْس��تَق َّل بِ ُمرادفهَ ،فالتَّا ُء فيِ ْ
��مل ُ
بَ :بأ َّن ا ْل ُـمرا َد بِ ُ
ال ا ْلـمذكُو ِر ي ِ
ِ
ْتَ ،و ُه َو ُم ْس��ت َِق ٌّلَ ،ه َذا َم ْعنى َق ْولِ ِه ُم ْس��ت َِق ٌّل َعلىَ َما َذك ََر ُه َك ْث رِ ٌي
راد ُف ُه َأن َ
ا ْلـم َث ِ َ ْ ُ
��ت بِ ُمست َِق ّل ٍة فيِ ا ْل َـم ْف ُه ْو ِم َّي ِةَ ،ف َي ْل َز ُم ُخ ُر ْو ُج َها
ِم َن ا ُمل َؤ ِّل ِفينْ َ َ ،و َع َل ْي ِه َفال ُي َر ُّد َأ َّن الحْ ُ ُر ْو َ
ف َل ْي َس ْ
َع ِ
َان ا ْل ُـمرا ُد ِم ْن َه َ
إن ك َ
��و ُلْ :
��ذا ا ْل َق ْي ِدَ -أ ْعنِ ْي َق ْو َل ُه ُم ْس��ت َِق ّلَ -ه َذا ا ّل ِذ ْي
حلدِّ َ .و َأنا َأ ُق ْ
��ن ا َ
َذكَروهَ ،ف ِفي ِه وجهان من الإْ ِ ير ِ
اد:
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َْ

اج ي ِ
ف الـم َفا َع َل ِة .وحرو ِ
اء النِّس��ب ِة و َألِ ِ
ِ
ِِ
ف
َ ُُ ْ
ْ َ َ
الأْ َ َّو ُلَ :أ َّن ُه لاَ َم ْعنَى لذك ِْر َه َذا ا ْل َق ْيد َوإِ ْخ َر ِ َ
ُ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
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�شرح حدِّ الكلمة ملح َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين (ت بعد 1304هـ)

الـم َض َار َع ِة َو َأ ْم َثالهِ ا بِ ِهَ ،فإِنهَّ َا إِ َّما َأ ْن َتك ُْو َن َم ْو ُضو َع ًة َأ ْو لاَ َ ،فإِ ْن لمَ ْ َت ُك ْن َم ْو ُضو َع ًة َفت ْ
َخ ُر ُج
ُ
ِ
ِ
ِ
إل ْخر ِ
َت
اجه��اَ ،وإِ ْن كَان ْ
بِ ْقول��هَ ( :د ٌّال َبا ْل َو ْض��عِ) َفال َحاج�� َة إِىل ذك ِْر َه َذا ا ْل َق ْي��د [وَ ِ ]2/
إل ْخراجها؛ إِ ْذ لاَ َفر َق ب َ َألِ ِ
ب ويضرْ ِ ِ
ف َض ِ
َم ْو ُضو َع�� ًة َفال َو ْج َه ِ
بان ،فيِ ْ َأ َّن ُكلاًّ ِمن ُْه اَم
��ار ٍ َ َ
ْ َ ينْ
ِ
ِ
ب الحْ َدِّ فيِ ْ شرَ ْ ِح الكَافِ َي ِة َبأ َّن ِسينْ َ َسترَ ى ك َِل َم ٌةَ ،ف َق َال
كَل َم ٌة إِلاَّ َبالت ََّحكُّمَ ،و َقدْ َحك ََم َصاح ُ
ت :الس� ِ وتَرى و َّ ِ
الث ك َِلم ٍ
َاك( :)29س�َت�رَ ى مركَّب ِمن َث ِ
ُهن َ
الـم َؤك َِّد بِ َأن َ
ْت ِحينْ َ
ِّ ْي�نْ َ َ َ
َ َ َُ ٌ ْ
الضم رْ ِي ُ
اَ

ِ
ِ ِ
ِ
الـم َض َار َع ِة َون َْح ِو َهاَ ،فال َّت ْف ِر َق ُة َب ْين َُهام
ُي ْق َصدُ ت َْوك ْيدُ ُه انتهىَ .ولاَ َف ْر َق َبينْ َ َهذه َو َبينْ َ َح ْرف ُ
ئم ِة(َ )30ح ْي ُث َج َع َلها ك َِل َم ًة َف َق َال فيِ ْ َم ْو ِض ٍع ِم ْن شرَ ْ ِح ِه
تحَ ْ ك ُُم فا ْف َه ْمَ .ف َل َقدْ َأ ْح َس َن ن َْج ُم األَ َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
��ن الحْ ِ
��ع األَ ْف َع ِ
اج ِ
ال
ب( :)31إِ َّن َق ْو َل َكُ :م ْس��لامن َو ُم ْس��ل ْم ُو َن َو َبصرْ ِ ٌّي َوجمَ ْي َ
َع�لى كَاف َية ا ْب ِ َ
اج َكك َِلم ٍ
��ة( )32و ِ
ار َع ِة ك َِلم ِ
الـم َض ِ
احدَ ٍةَ ،و َق َال فيِ ْ َم ْو ِض ٍع َ
تان َص َارتَا ِم ْن ِش��دَّ ِة اال ْمتِ َز ِ
آخر
َ
َ
ْ
ُ

ف دالاًّ َعلىَ معنَي ِ  ،ك ٌُّل ِمنْهام فيِ ك َِلم ٍة كَحرو ِ
ِ
ف ا ُمل َض َار َع ِة الدَّ ا َل ِة َعلىَ
ُ ْ َ ُ ْ
منْ ُهَ « :قدْ َيك ُْو ُن الحْ َ ْر ُ َ
َ ْ َينْ
ف َأ ْن يكُو َن معنَى الأْ َس ِ
اع ِل ،والأْ َ ْغ َلب فيِ معنَى الحْ ر ِ
معنً��ى فيِ ا ْل ِفع ِل ومعنً��ى فيِ ا ْل َف ِ
�ماء
َ ْ َْ
ُ َْ
َ
ْ َ َْ
َْ
ْ
َْ
الدَّ ا َل ِ
��ة َعلىَ ا ْلـمعانيِ دو َن األَ ْعي ِ
انَ ،و َقدْ َتك ُْو ُن َدا َّل ًة َع�َل�ىَ ا ْل َعينْ ِ َأ ْي ًضا َكالهْ َ ْم َز ِة فيِ َأضرْ ِ ُب،
َ
ُْ
َ
ونُو َن ن ِ ب ،وت ِ
اب المُْ َذك َِّر ،فإِ ا ت ُِفيدُ معانيِ ال َف ِ
ِ ()33
َاء تَضرْ ِ ُب فيِ ْ ِخ َط ِ
اعلينْ َ َب ْعدَ األَ ْف َعال»
َ ْ َضرْ ُ َ
نهَّ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
رو َ
راجها َع ِن الحْ َدِّ
اب َأ َّن ُح ْ
الص َو َ
انته��ىَ ،وبِالجْ ُم َلة َأ َّن َّ
ضار َع��ة َو َأ ْمثالهَ َا كَل َم ٌةَ ،فإِ ْخ ُ
ف المُْ َ
َخ َط ٌأ.
تاؤ ُه
اؤ ُه(َ ،)35و َو ُاو ا ْل َق َس�� ِم َو ُ
ـج ِّر َو َي ُ
ـحدِّ لاَ َ ُم ا ْل َ
ال ّثان(َ :)34أ َّن ُه َي ْل َز ُم َأ ْن يخَ ُْر َج َع ِن ا ْل َ
اح ٍد؛ ألَ ا َأي ًضا َليس ْت بِمست َِق َّل ٍة فيِ ال َّت َل ُّف ِ
فو ِ
ٍ
ظَ ،ب ْل ك ُُّل َو ْا ِح ٍد
نهَّ ْ
ممَ َّا َك ْا َن َم ْو ُض ْو ًعا َعلىَ َح ْر َ
ُ ْ
َْ
هذ ِه كَح��رو ِ
��ه لِيحص َل بِ ِه ال َّت َل ُّف ُظ بِ ِهَ ،ف ِ
ِ
ِمنْه��ا محُ ْ َت ْاج إِىل يَ ٍ ِ
ف المُْ َض َار َع ِة َي ْل َز ُم َأ ْن
ُ ُ ْ
شء َتتَّص ُل بِ َ ْ ُ
َ
ٌ ْ ْ
تخَ ُْر َج(َ )37ع ِن الحْ َدِّ َم َع َأنهَّ ا ِم َن ا ْل َـم ْحدُ ْو ِد بِال َر ْي ٍ
ب.

()36
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و َثانِيه�َمَ( :)38ما َقا َله بع ُض َأس��اتِي ِذي وهو َأ َّن ه َذا ا ْل َقيدَ فِي ِ
��ه ت َْو ِض ْي ٌحَ ،أ ْي :إِ َّن ُه َأتَى
َ ْ ْ َ ُ َ َ
َ َُ
ْ ْ
َ َُْ
اج يَش ٍء .و َذلِ َك َأ َّن ا ْلـمراد بِ ِه كَو ُن ال َّل ْف ِ
��ه لِلتَّو ِضي ِ لإِ
بِ ِ
ظ ُم ْس��ت َِقلاًّ فيِ الدَّ لاَ َل ِة َعلىَ
ْ
َُ َ
��ح لاَ ْ ِ ْخ َر ِ ْ َ
ْ ْ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود

ِ
ِ
ِ
��م ِم ْن َأ ْق َسا ِم ا ْل َـم ْحدُ ْو ِد،
َم ْعنَا ُهَ ،وا ْعترَ َ ْض ُت َع َل ْيه [ظ ]2/بِ َأ َّن ُه َي ْل َز ُم َأ ْن يخَ ُْر َج م َن احلَدِّ ق ْس ٌ
ف ،فإِ َّن ُه َغ رْ ُي ُم ْست َِق ٍّل بِ َتصرْ ِ ْي ٍح ِمن ُْه ْم(َ ،)39ف َق َال :لاَ ْ َي ْل َز ُم َذلِ َك؛ لأِ َنيِّ ْ ُق ْل ُت :ا ْل ُـم َرا ُد
َو ُه َو الحْ َ ْر ُ
بِالمُْ ْس��ت َِق ِّل َأ ْن َيك ُْو َن ال َّل ْف ُظ ُم ْست َِقلاًّ فيِ الدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َم ْعنَا ُه لاَ فيِ َف ْه ِم المَْ ْعنَى َعنْ ُه َحتَّى َت ُق ْو َل:
ف؛ لأِ َنَّه َأ ْي ًضا ُم ْس��ت َِق ٌّل فيِ الدَّ لاَ َل ِة َعلىَ َم ْعنَا ُهَ .أ ْي :إِ َّن ُه َو ْحدَ ُه
يخَ ُْر ُج الحْ َ ْر ُ
ف ،فَلاَ يخَ ُْر ُج الحْ َ ْر ُ

ِ
اج ٍة إِلىَ ان ِْض اَم ِم ك َِل َم ٍة ُأ ْخ َرى بِ ِهَ ،ن َع ْم ،إِ َّن ُه َغ رْ ُي ُم ْس��ت َِق ٍّل فيِ َف ْه ِم
َي��دُ ُّل َعلىَ َم ْعنَا ُه م�� ْن َغ رْ ِي َح َ
ِ ٍِ
َاج إِلىَ َض ِم ْي َم ٍة َتن َْض ُّم بِ ِهَ ،و َه َ
ف
الـم َرا ُد فيِ َق ْولهِِ ْم :الحْ َ ْر ُ
المَْ ْعنَ��ى َعنْ�� ُهَ ،فإِ َّن ُه ح ْينَئذ يحَ ْ ت ُ
��ذا ُه َو ُ
ف ك ََأح ِد َطرفيَ ا ْل ِ
ِ
اضَ ،فإِ َّن ُه َو ْحدَ ُه َيدُ ُّل َعلىَ ا ْل َق ْر ِ
ـم ْق َر ِ
ض،
ك َِل َم ٌة َم ْعن َ
َاها َغ رْ ُي ُم ْستَق ٍّلَ .فالحْ َ ْر ُ َ َ
َوك ُُّل َم ْن َن َظ َر إِ َل ْي ِه َو ْحدَ ُه َي َت َبا َد ُر ِذ ْهنُ ُه إِ َل ْي ِه َو َل ِكنَّ ُه لاَ َيت ََح َّق ُق ِمنْ ُه إِلاَّ بِان ِْض اَم ِم ِه بِ َط َرفِ ِه الآْ َخ ِر،
��و ٌع لِلت َّْح ِق ْي ِ
��ق َوالت َّْأ ِك ْي ِدَ ،ف ُه َو َو ْح��دَ ُه َيدُ ُّل َعلىَ َم ْعنَا ُهَ ،و َم�� ْن َن َظ َر إِ َل ْي ِه
َم َث�ًل�اً َأ َّن (إِ َّن) َم ْو ُض ْ

��ل ِذهنُه إِلىَ معنَاه و َل ِكنَّ��ه لاَ ي ْفهم ِمنْه إِلاَّ بعدَ ان ِْضم ِم ِه بِاس ِ
ِ
��م ِه َو َخبرَ ِ ِه .ا ْنت ََهى
ُ َ َ ُ ُ َْ
َو ْح��دَ ُه َينْتَق ُ ْ ُ َ ْ ُ َ
ْ
اَ
ِ ِ
الز َم َ
ُب
َكلاَ ُم ُه َع يَ َّل ا ْملاَ ًء ِم ْن َف ِم ِه َو َأنَا َقبِ ْل ُت ُه َذلِ َك َّ
انَ ،و َما ت ََأ َّم ْل ُت ف ْيه ،إِلىَ َأ ْن َق َصدْ ُت َأ ْن َأ ْكت َ
انَ ،فت ََأم ْل ُت فيه َفر َأي ُت َأ َّن فِي ِه َأي ًضا وجه ِ ِمن الإْ ِ ير ِ
َه َذا الشرَّ ح امتِ َثالاً لأِ َم ِر الخْ ِ
اد:
َ ْ
ْ َ
ْ ْ َ ْ َ ينْ َ ْ َ
َّ
ْ َ ْ
ِّفَ -ي ْعنِي ا َب َن َمالِ ٍك(-)41
الأْ َ َّو ِل :أنَّ�� ُه َقدْ َن َق َل َع ِن الدَّ َم ِام ْينِ ّي(َ )40أ َّن ُه َق َال :إِ َّن ا ْل ُـم َصن َ
ِ ِ
اس�� ٍم
َق��دْ صرَ َّ َح فيِ شرَ ْ ح��ه بِ َأ َّن ُه َأ َرا َد بِـ(ا ْل ُـم ْس�� َت ْقل) َما ُه َ
��و َد ٌّال بِا ْل َو ْضعَِ .ولمَ ْ َي ُك ْن َب ْع َض ْ
ولاَ بع��ض فِع ٍ ِ
بَ ،فمع َت ِ يحْ ِ ِه بِ َأ َّن مر ِ
اء َزي ٍد و َألِ ِ
ف َض ِ
اد ْي ِم ْن َق ْوليِ ْ ُ ( :م ْس��ت َِق ٌّل)
��ل َك َي ْ َ
َ َْ َ ْ
َُ
ار ٍ َ َ صرْ
��ال :إِ َّن مرا َد ُه َغ� َه َذاَ ،و َق ِد ْاش��ت ََهر َحتَّى َص��ار َكالأْ َم َث ِ
��ف ُي ْم ِك ُن َأ ْن ُي َق َ
َه َ
ال َأ َّن
��ذاَ ،ك ْي َ
ْ
َ
َ
َُ
ْي�رْ ُ
ت َأدرى بِم فيِ ا ْلبي ِ
ِ
ِ
ت.
َْ
َصاح َ
ب ا ْل َب ْي ْ َ اَ

ف ا ْل ُـم َض َار َع ِة
َق َال َب ْع ُض َتلاَ ِم ْي ِذيَ :و َي ْظ َه ُر َأ ْي ًضا ِم ْن شرَ ْ ِح ا ْلكَافِ َي ِة َأ َّن ُه َق ِائ ٌل :بِ َأ َّن ُح ُر ْو َ
وما َضار َعها َليس بِك َِلم ٍ
ث ك َِلم ٍ
ت؛ لأِ َ َّنه َق َال( :سترَ ى) مركَّب ِمن ثَلاَ ِ
تَ ،و َل ْو ك َ
َان َق ِائلاً :
َ َ ْ َ
َ َ َُ ٌ ْ
ُ
اَ
َ َ
اَ
الس� ِ  ،والت ِ
ِ ٍ ِ
بِ َأ ا ك َِلم ٌت [وَ ]3/ل َق َال :إِ َّن (س�َت�رَ ى) مرك ِ
َّاءَ ،و َر َأى،
َّب م ْن َأ ْر َب ِع كَل اَمتْ :ي�نْ َ
َ َ َُ ٌ
نهَّ اَ
الض ِم رْ ِي ا ْل ُـم ْس َتترِ ِ فِ ْي ِه.
َو َّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م
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�شرح حدِّ الكلمة ملح َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين (ت بعد 1304هـ)

��ذا فيِ شرَ ْ ِح ا ْلكَافِ َي ِة َل ْي َس صرَ ِ يحْ ً ��ا فيِ َذلِ َك؛ لاِ ْحتِ�َم�اَ ِل َأ ْن َيك ُْو َن َق ِائلاً
��تَ :ق ْو ُل ُه َه َ
ُق ْل ُ
ف المُْ َضار َع ِةَ ،ل ِكنَّه لمَ ي ُق ْل( :س�َت�رَ ى) مركَّب ِم��ن َأرب ِع ك َِلم ٍ
��ة حرو ِ
ِ ِ
ت؛ َن َظ ًرا إِلىَ َأ َّن
َ َ َُ ٌ
ُ َْ
بِ َك َلم َّي ُ ُ ْ
ْ ْ َ اَ
َ
ِ ِ
ِ ِ
التَّا َء َم َع َمدْ ُخ ْولهِ َا َص َار ْت لِ ِش��دَّ ِة اال ْمتِ َز ِ
الرضيُِّ (َ ،)42ف ِل َذلِ َك
اج كَا ْلكَل َمة ا ْل َواحدَ ة ك اََم َق َال َّ
عَدَّ همُ ا ك َِلم ًة و ِ
احدَ ةًَ ،وبِالجْ ُ ْم َل ِة َأ َّن َّ
الش�� ْي َخ ا ْب�� َن َمالِ ٍك َقدْ صرَ َّ َح بِ َأ َّن المُْ َرا َد ِم ْن َذلِ َك ذلك.
َ َ َ
َفا ْل َقو ُل بِ َأ َّنه َليس ك ََذلِ َك ِ
َّص َفا ْف َه ْم.
اجت َها ٌد فيِ ُم َقابِ ِل الن ِّ
ْ
ُ ْ َ
ْ
َاج فيِ
الث��اين(َّ :)43
��و َأ َّن الحْ َ ْر َ
ف َو ْحدَ ُه لاَ َيدُ ُّل َعلىَ َم ْعنًى َأ ْصلاً َ ،ب ْل يحَ ْ ت ُ
واب ُه َ
الص َ
أن َّ
ِ ٍ
ِ
ف َو ْحدَ ُه لاَ َم ْعنَى َل ُه َأ ْصلاً  ،إِ ْذ ُه َو
الرضيُِّ « :الحْ َ ْر ُ
ا ْلدَّ لاَ َلة َعلىَ َم ْعنَا ُه إِلىَ َضم ْي َمةَ ،ق َال َّ
ْب يَ ٍ
فيِ ِ
��و ِ
الش ِء َف ِائدَ ًة َماَ ،فإِ َذا ُأ ْف ِر َد َع ْن َذلِ َك
كَا ْل َع َل�� ِم المَْن ُْص ْ
ب بِ َجن ِ ْ
شء َل َيدُ َّل َعلىَ َأ َّن َذل َك يَّ ْ
الش ِء َب ِق َي َغ رْ َي َد ٍّال َعلىَ َم ْعنًى َأ ْصلاً »( )44ا ْنت ََهى.
يَّ ْ
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ف مو ُضوع؛ أل َّنه ِقس��م ِمن َأ ْقس��ا ِم ا ْلك َِلم ِ
َو َم��ا ُي َق ْا ُل ِم ْن َّ
��ةَ ،و َي ْل ِز ُم ِم ْن ك َْونِ ِه
أن الحْ َ ْر َ َ ْ ْ ٌ
َ
ُ ْ ٌ ْ َ
َغ رْ َي َد ٍّال َعلىَ َم ْعنًى َأ ْصلاً َأ ْن َيك ُْو َن ُم ْه َملاً َف َم ْر ُد ْو ٌد بِ َأ َّن َذلِ َك ممَ ْن ُْو ٌعَ ،ب ِي ُ
ان َذلِ َك َأ َّن ا ْل َو ِض َع
ص يَش ٍء بِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ُء ال َث ْانيِ ْ ،
ع َب َ
��ار ٌة َع ْن تخَ ْص ْي ِ ْ يَ ْ
شء َمتَى ُأ ْطل َق َأ ْو ُأح َّس يَّ ْ
الش ُء الأْ َ َّو ُل ُف ِه َم منْ ُه يَ ْ
ِ
اإلطْلاَ ِْق ِ
َوا ْل ُـم��ر ْا ُد ِم َن ِ
َاالس�� ِم إِ َذا
الص ِح ْي ِحَ ،والحْ َ ْر ُ
الصح ْي ُح لاَ ْ َغ رْ ُي َّ
اإلطْلاَ ُْق َّ
ف َأ ْي ًضا ك ْ
ُأ ْط ِل َق إِطْلاَ ْ ًقا َص ِح ْي ًحا َيدُ ُّل َعلىَ ْ َم ْعنَا ُهَ ،و ُي ْف َه ُم ِمنْ ُه َذلِ َكَ ،و َأ ّما إِ َذا لمَ ْ ُي ْط َل ْق إِطْلاَ ْ ًقا َص ِح ْي ًحا
فَلاَ ْ ،و َذلِ َك إِ َذا ُأ ْط ِل َق ِمن دو ِن ان ِْض ْم ِم ِه بِم َتع ُّل ِق ِه فَلاَ ْ ي ْل َزم ِمن عَدَ ِم دلاَ ْ َلتِ ِه َعلىَ معنًى ِحين ٍ
َئذ
ْ
ْ َْ
َ
َ ُ ْ
ُ َ
ْ ُْ
َ
اَ
ُ��و َن ُم ْه َملاً ؛ لأِ َ َّن ُه لمَ ْ ُي ْط َل ْق إِطْلاَ ْ ًقا َص ِح ْي ًحا َحتّى َيدُ َّل َعلىَ ْ َم ْعنًى َفا ْف َه ْم .فإِ َذا َث َب َت َأ َّن
َأ َن َيك ْ
ف َو ْحدَ ُه لاَ ْ َيدُ ُّل َعلىَ َم ْعنًى َأ ْصلاً َظ َه َر َأ ُّن ُه َغ رْ ُي ُم ْس��ت َِق ٍّل فيِ الدَّ لاَ ْ َل ِة َعلىَ ْ َم ْعنَا ُه ،ك اََم َأ َّن ُه
الحْ َ ْر َ
َغ رْ ُي ُم ْس��ت َِق ٍّل فيِ ْ َف ْه ِم المَْ ْعنَى َعنْ ُهَ ،و َب ْعدَ ُظ ُه ْو ِر َذلِ َك َي ْل َز ُم ِم ْن َه َذا ا ْل َو ْج ِه َأ ْن يخَ ُْر َج [ظ]3/
ف ُك ُّلهاَ ،م َع َأنهَّ ا ِم َن المَْ ْحدُ ْو ِدَ ،فا ْف َه ْم.
رو ُ
َع ِن الحْ َدِّ الحْ ُ ْ
ِ
ِ
اج َة إِل ْيهَ ،ولِ َذا لمَ ْ َي ْذك ُْر ُه كَثِ رْ ٌي(ِ )45من ُْه ْم،
االس��تقْلاَ ِْل ُم ْستَدْ َر ٌك لاَ ْ َح َ
َوالحْ َاص ُل َأ َّن َق ْيدَ ْ
��ت بِك َِل ٍ
امت،
ال ّل ُه َّم إِلاَّ َأ ْن ُي َق َال :إِ َّن ا ْب َن َمالِ ٍك َق ِائ ٌلَ :بأ َّن ُح ُر ْو َ
ف ا ْل ُـم َض َار َع ِة َو َأ ْم َثالهَ َا َل ْي َس ْ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود

َف َعلىَ َق ْولِ ِه لاَ ُبدَّ َأ ْن َي ْذكُر َق ْيدَ الاْ ستِقْلاَ ِل لإِ ِ ْخ ِ
راجهاَ ،و َل ْو َك ْا َنَ -أ ْيَ :ق ْو ُل ُهَ -باطِلاً َفت ََأ َّم ْل.
ْ
َ
ْ
و َثالِ ُثه��ا(َ :)46قو ُل��ه( :د ٌّال بِا ْلو ْض��عِ) ولاَ ْ َأ َت َك َّل��م فِي ِ
��ه َع�َل�ىَ َس��بِ ْي ِل ال َّت ْف ِص ْي ِ
��ل مخَ َا َف َة
َ
ُ ْ
َ
َ
ْ ُ َ
ال َف َأ ُق ْو ُل مس��ت َِمدًّ ا ِم َن اهللِ ا ْلـمت ِ
اإلجمْ َ ِ
ال َّت ْط ِو ْي ِلَ ،ب ْل َعلىَ َس��بِ ْي ِل ِ
َعال :ا ْع َل ْم َأ َّن الدَّ لاَ ْ َل َة ك َْو ُن
ُ
ُ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ال�َّش�يَّ ْ ِء بِ َح ْي ُ
ش ٍء َ
آخ َرَ ،وال�َّش�يَّ ْ ُء األَ َّو ُل ُه َو الدَّ ُال َوال َّثانيِ ُه َو
��ث َي ْل َز ُم م َن ا ْلع ْل ِم بِه ا ْلع ْل ُم بِ يَ ْ
ا ْل َـمد ُل ْو ُل(َ .)47فالدَّ ُال إِ ْن ك َ
َان َل ْف ًظا َفالدَّ لاَ ْ َل ُة َل ْفظِ َّي ٌة َوإِلاَّ َف َغ رْ ُي َل ْفظِ َّي ٍةَ ،و َعلىَ الأْ َ َّو ِل َفإِ َّما َأ ْن
َتكُ��و َن( )48دلاَ َل ُته َعلىَ ا ْلـمعنَى بِو ِ
اس�� َط ِة ا ْل َو َض ِع َأ ْو لاَ َْ ،ف��إِ ْن ك َ
َان َفا ْلدَّلاَ َل ُة َل ْفظِ َّي ٌة َو ْض ِع َّي ٌة
َ ْ َ
َ ُ
ْ
��ب ا ْقتِض ِ
��ان َعلىَ الحْ يو ِ
َكدَ لاَ َل ِة الإْ ِ نْس ِ
اء ال َّط ْب ِع
ان النَّاطِ ِقَ ،وإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َفإِ َّما َأ ْن َيك ُْو َن بِ َح َس ِ َ
ََ َ
َ
َأ ْو لاَ َ ،ف��إِ ْن ك َ
َان َف ِه َي َل ْفظِ َّي�� ٌة َط َب ِع َّي ٌة َكدَ لاَ َل ِة َأ ٍّح ّأ ٍّح َعلىَ ا ْل َو َجعَِ ،ف��إِ ْن َط ْب َع الْلاَّ فظ َي ْقت يَِض
ض َذلِ َك ا ْلـمعنَى َله ،وإِ ْن لمَ ي ُكن َف ِه��ي َل ْفظِي ٌة َع ْق ِلي ٌةَ .كدَ لاَ َل ِة ال َّل ْف ِ
��ظ بِ ِه ِعنْدَ ُغ ُم ْو ِ
ال َّت َل ُّف َ
ظ
َّ
َّ
ُ َ َْ ْ
َ ْ
َ
ا ْلـمس��مو ِع ِمن ور ِاء الجِْ دَ ِار َعلىَ اللاَّ فِ ِ
ظَ ،و َعلىَ ال َّثانيِ َفك ََذلِ َكَ ،أ ْي :إِ َّن َدلاَ َل َة الدَّ ِ
ال ا َّلذي
َ ْ ُْ
ْ ََ
ظ َعلىَ ا ْلـمعنَى إِما َأ ْن َتكُو َن بِو ِ
َليس بِ َل ْف ٍ
اس َط ِة ا ْل َو ْض ِع َأ ْو لاَ َ ،فإِ ْن ك َ
َان َفالدَّ لاَ َل ُة َغ رْ ُي َل ْفظِ َّي ٍة
ْ َ
َ ْ
ْ َ
َّ
ب ا ْقتِض ِ
َو ْض ِع َّي ٌةَ ،كدَ لاَ َل ِة اخلَ ِّط َوالن َّْص ِ
اء ال َّط ْب ِع َأ ْو لاَ ،
بَ ،وإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َفإِ َّما َأ ْن َيك ُْو َن بِ َح َس ِ َ
َان َفالدَّ لاَ َل ُة َغ رْ ُي َل ْفظِ َّي ٍة َط َب ِع َّي ٌةَ ،كدَ لاَ َل ِة سرُ ْ َع ِة النَّ َب ِ
َف��إِ ْن ك َ
ض َعلىَ الحْ ُ َّمىَ ،وإِ ْن لمَ ْ َي ُك ْن َف ِه َي
َغي َل ْفظِي ٍة َع ْق ِلي ٌة َكدَ لاَ َل ِة الدُّ َخ ِ
ان َعلىَ الن َِّارَ ،ه َذا َم ْعنَى الدَّ لاَ َل ِةَ ،و ِذك َُر َأ ْق َس ِام َها(.)49
َّ
َّ
رْ ُ
َو َأ َّم��ا َم ْعنَى ا ْل َو ْض�� ِع َف َقدْ َظ َه َر ممِ َّا ُذ ِك َر َس��ابِ ًقاَ ،وا ْل َف ْر ُق َب ْين َُه اَمُ :ه َو َأ َّن ال َّثانيِ َي ْس�� َت ْل ِز ُم
ْسَ ،فإِ َذا َعر ْف َت معنَى ك ُِّل و ِ
الاْ َّو َل ِم�� ْن ُد ْو ِن َعك ٍ
اح ٍد ِم َن ا ْل َو ْض ِع َوالدَّ لاَ َل ِة َع َر ْف َت ا ْل َف ْر َق
َ
َْ
َ
[و ]4/بينَه� َ ،فا ْع َل��م َأ َّن ِمن النُّح ِاة من لمَ ي�ْت�رْ ْك فيِ َتع ِري ِ
ف ا ْلك َِل َم ِة َق ْي��دَ ا ْل َو ْض ِع َوت ََر َك
ْ ْ
َ َ َ ْ َْ ُ
ْ
َ ْ ُ َم�اَ
ِ
ِ
ت بهِ ا كَا ْب ِن احل ِ
اج ِ
ب فيِ الكَافِ َي ِة َفإِ َّن ُه َق َ
��ال« :ا ْلك َِل َم ُة َل ْف ٌظ ُو ِض َع َلمِ ْعنًى
َ
َق ْي��دَ الدَّ لاَ َل��ةَ ،ولمَ ْ َي ْأ َ
م ْفر ٍد»( ،)50و ِمنْهم من َذكَره و َذكَر َقيدَ ا ْلو ْض ِع َأي ًضا و َأتَى بهِ ِم كَص ِ
اح ِ
ب َه َذا الحْ َدِّ َ ،و َو ْج ُه
اَ َ
ْ َ
َ ُ ْ َ ْ َُ َ َ ْ َ
ُ َ
ِ
َذلِ َ
َاج إِلىَ َق ْي ِد
��ك ُه َو َأ َّن ُه لمََّا َق��دَّ َم الدَّ لاَ َل َة َوكَان ْ
احت َ
َت َأ َع َّم م َن ا ْل َو ْضعِ -ك اََم َظ َه َر ممَِّ��ا ُق ْلنَاْ -
خلاَ ِ
ا ْلو ْض�� ِع بِ ِ
ف ا ْب ِن الحْ ِ
اج ِ
بَ ،فإِ َّن ُه لمََّا َقدَّ َم َق ْيدَّ ا ْل َو ْض ِع َوك َ
َان ُم ْس�� َت ْل ِز ًما لِلدَّ لاَ َل ِة ا ْك َت َفى بِ ِه
َ
َ
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َعن َْها َفا ْف َه ْم.

��م لاَ يخَ ْ َفى َأ َّن ُه َقدْ َخ َر َج بِ َق ْولِ ِهَ ( :د ٌّال) َأ ْيَ :ع�ْل�ىْ المَْ ْعنَىَ ،ما لاَ َيدُ ُّل َع َل ْي ِه َكدَ ْي ِزَ ،فإِ َّن ُه
َث َّ
َل ْف ٌظ ُم ْست َِق ٌّل َولاَ َيدُ ُّل َعلىَ َم ْعنًى(َ ،)51وبِ َق ْولِ ِه( :بِا ْل َو ْضعِ) َما َد َّل َع َل ْي ِه َل ِك ْن لاَ بِا ْل َو ْضعَِ ،ب ْل
بِا ْلع ْق ِل م َثلاً  ،و َذلِ َك َأنَّا َلو س ِ
��م ْعنَا َل ْف َظ َر ْف َع ٍج(ِ )52م�� ْن َو َر ِاء ِجدَ ٍار َل َع ِل ْمنَا بِا ْل َع ْق ِل َأ َّن َه َذا
َ
ْ َ
َ َ
فظ َقام بِ َذ ٍ
اتَ ،ف ُه َو َل ْف ٌظ ُم ْست َِق ٌّل َد ٌّال َعلىَ َم ْعنًى بِا ْل َع ْق ِل لاَ بِا ْل َو ْض ِع(.)53
ال َّل َ َ
َورابِ ُع َه��ا(َ :)54ق ْو ُل ُه( :تحَ ْ ِق ْي ًقا َأ ْو َت ْق ِد ْيرا) َو َه َذا َق ْي��دٌ لِلدَّ لاَ َل ِة ،قيلَ :وال َّت ْع ِم ْيم لإِ ْد َخ ِ
ال
ُ
ً
َ
اح ٍ
م��ا َتكُو ُن دلاَ َل ُته َثابِ َت ًة ك ََزي ٍد ،وما دلاَ َل ُته َز ِائ َل ٌة َكك ُِّل و ِ
��د ِم ْن ُج ْز َأي ا ْم ِر ِئ ال َق ْي ِ
سَ ،فإِ َّن
َ
ْ َ َ َ ُ
ْ َ ُ
َ

مجَ ْمو َعه ك َِلم ٌة و ِ
احدَ ٌة تحَ ْ ِقي ًقا وك َِلمت ِ
َان َت ْق ِد ْي ًرا َف ُه َو ُم ْع َر ٌب بِإِ ْع َرا َبينْ ِ ( )55ا ْنت ََهى.
ُْ ُ َ َ
ْ َ َ
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َف َه ِذ ِه َما ْاشت ََم َل َع ْل ْي َها الحْ َدُّ ِم َن ال ُق ُي ْو ِد ،وقولهَ ( :من ِْو ٌّي َم َع ُه ك ََذلِ َك) َعلىَ َم ْا َق ْا َل ُه َغ رْ ُي
ف َت ْق ِديره َأو َغي َل ْف ٍ
ف محَ ْ ُذو ٍ
ف َعلىَ َقولِ ِهَ ( :ل ْف ٌظ) و ِص َف ٌة َلمِوصو ٍ
ظ َمن ِْو ٍّي
َو ْا ِح ٍد(َ )56م ْع ُط ْو ٌ
َ
ْ
ْ
ْ ُ ْ
ْ ُ ُ ْ رْ ُ
��ت م َق ْام الأْ َ ْل َف ْا ِ
ِ ِ ِ
ظ ا ْلـمس��ت َِق ِّل الدَّ ِّال بِا ْلو ْض ِع ك َّ ِ
مع ال َّل ْف ِ
ظ فيِ
َ
َ َ
َالض اَمئ ِر ا ْل ُـم ْس�� َتترَ ِ ة ا َّلت ْي ُأق ْي َم ْ َ َ
ُ ْ
اره��ا َأج َزاء لِ ْل َكلاَ ْ ِمَ ،ف َقو ُله( :معه) َأي :مع ال ّل ْف ِ
ِ
اإلنْس ِ
ظ مخُ ْ ِر ٌج لِ ْل َمن ِْو ِّي فيِ َن ْف ِ
��ان،
ْ ُ ََُ ْ َ َ
س ِ َ
اع ْت َب ِ َ ْ ً
اب ا ْلـمن ِْوي فيِ موس��ى ونَح ِو ِهَ ،فإِ َّنه من ِْوي مع ا َّلل ْف ِ
َو َق ْو ُل ُه( :ك ََذلِ َك) مخُ ْ ِر ٌج لِ إْ ِ
ظ َل ِك ْن
ُ َ ٌّ َ َ
َ ْ
ل ْع َر ِ َ ِّ ُ ْ َ
خلاَ ِ
َلي��س ك ََذلِ َكَ ،أي :مس��ت َِقلاًّ د ْالاًّ بِا ْلو ْضعِ ،فَلاَ ْ يكُو ُن ك َِلم ًة ،بِ ِ
ف ا ْل َف ْا ِع ِل ا ْل ُـم ْس��تَك ِّن
َ ْ
َ
َ
ْ َ
َ
ْ ُ ْ
فيِ (أ ْف َع ْل)ِ ،ق ْي َل :لاَ ْ َح ْا َج َة إِلىَ ْ َق ْولِ ِه( :ك ََذلِ َك) لِ ْل ِع ْل ِم بِ ِه َفإِ َن ُه إِ َذا ْاش�ُت�رُ ِ َط َذلِ َك فيِ المَْ ْو ُج ْو ِد
ِِ ِ
الخْ َ ِ ِ
ف
��و ُل :لاَ ْ َب ْأ َس بِ ِذك ِْر ِهَ ،ف��إِ َّن ال َّت ْع ِر ْي َ
��ي َم َع َف ْوته َفف��ي ا ْل َـمن ِْو ِي [ظَ ]4/أ ْولىَ َ ،أ ُق ْ
ارج ِّ
ِ
ِ ِ
ب شرَ ِ ْي َف ٌة َو ِ
مآر ُب َلطِ ْي َف ٌة ،ت ََر ْكتُها مخَ َ ْا َف َة ال َّت ْط ِو ْي ِلَ ،فالحْ َ ْمدُ للِهِّ ا َّل ِذ ْي
للت َّْوض ْي ِحَ ،و َه ُهنَا َم َطال ُ
ِِ
��ولِ ِه محُ َ َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،و َقدْ َو َق َع
الس�َل�اَ ْ ُم َعلىَ َر ُس ْ
َم َّن َع يَ َّل بِإِتمْ َا ِم َه َذا الشرَّ ْ ِح َوإِك اَ ْْملهَ ،و َّ
الصلاَ ْ ُة َو َّ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِِ
ِ
الربِ ْيع األَ َّو ِل َسنَ َة 1270هـ([ )57و.]5/
ا ْل َف َرا ُغ م ْن ت َْأل ْيفه فيِ َث ْالث َوعشرْ ِ ْي َن م ْن َش ْه ِر َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود

فهر�س الأعالم
ابن مالك

ابن احلاجب

الريض
ّ

الدماميني
ّ

أبو احلسن خان

العلم
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(ُ )1ينظر يف ترمجته :أعيان الشيعة ،394/9 :واألعالم ،258/6 :ومعجم املؤ ّلفني.472/3 :
النص املح ّقق.1 :
( )2هكذا ذكر اسمه يف مقدّ مة املخطوطة هذهُ .ينظرّ :
(ُ )3ينظر :أمل اآلمل.5/4 :
( )4تكملة أمل اآلمل.5/4 :
( )5تراث احل ّلة.172 :
(ُ )6ينظر :املصدر نفسه.176-175:
(ُ )7ينظر :املصدر نفسه.189-178:
اهلمداين ،قسم الدراسة.26 :
ملحمد بن عبد الوهاب
(ُ )8ينظر :هبة الشباب َّ
ّ
(ُ )9ينظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة.186/13 :
( )10النص املح ّقق.1 :
( )11الذريعة إىل تصانيف الشيعة.186/13 :
( )12رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك.3 :
( )13النص املح ّقق.14 :
(ُ )14ينظر :النص املح ّقق.1 :
(ُ )15ينظر :النص املح ّقق.5 ،4 ،2 :
(ُ )16ينظر :النص املح ّقق.3 :
مرتني].7 ،
(ُ )17ينظر :النص املح ّقق 5[ ،3 :ذكر ّ
(ُ )18ينظر :النص املح ّقق.4:
(ُ )19ينظر :النص املح ّقق.4:
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اهلجري ،توفيّ س��نة672هـ.
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ّ
اجلزري ،18/2 :وبغية الوعاة.130/1 :
القراء البن
ّ
ُينظر :غاية النهاية يف طبقات ّ
( )22تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد.3 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
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( )23مه��دان :قبيل��ة من قبائل اليم��ن ،تقع ديارها ش�مايل صنعاء ،وكذلك هي بط��ن من كهالن ،من
القحطان ّي��ة ،وهم  :بن��و مهدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن اخليار ب��ن مالك بن زيد ابن كهالن،
تفرق منه��م ،وبقي من بقي باليم��ن ،فنزلوا الكوفة،
ولـم جاء اإلس�لامّ ،
كان��ت ديارهم باليمن ،اّ
ومرصُ .ينظر :معجم قبائل العرب.1225-1224/3 :
احلجة س��نة
( )24هو املريزا أبو احلس��ن خان املجتهد
اخلس��ائي املولود س��نة 1221هـ ،املتوفىّ يف ذي ّ
ّ
1279هـ ،له كتاب :حوايش الروضة البه ّيةُ .ينظر :الذريعة.98/7 :
( )25كرمان :مدينة بإيران تعرف اليوم باس��م (كرمنش��اه) ،واختلف بسبب تسميتها عىل أقوال عدّ ة.
ُينظر :معجم البلدان.454/4 :
حممد كامل ب��ركات لينال به
( )26ه��و كتاب تس��هيل الفوائد وتكمي��ل املقاصد ،ح ّققه وق��دّ م له :دَّ .
شهادة املاجستري بإرشاف األستاذ الدكتور يوسف خليف من جامعة القاهرة.
(ُ )27ينظر :ما قاله ابن مالك يف رشح التسهيل ،12/1 :ورشح التسهيل لناظر اجليش.128/1 :
للمرادي ،65/1 :ورشح التسهيل لناظر اجليش.129 /1 :
(ُ )28ينظر :رشح التسهيل
ّ
(ُ )29ينظ��ر :رشح الكافية الش��افية ،159-158/1 :ونص كالمه« :س�ترى كالم مركب من ثالث
كلامت :إحدامها :السني وهي بمعنى (سوف) يف ختليص االستقبال من احلال.
والثانية( :ترى) وهي فعل مضارع.
والثالثة :ضمري املخاطب املؤكد بـ(أنت) حني يقصد توكيده».
رشحي الكافية يف النحو
ريض الدين
األس�ترآبادي ،صاحب َ
ّ
األئمة :هو َّ
( )30نجم ّ
حممد بن احلس��ن ّ
والش��افية يف ال�صرف ،ومها من أفض��ل الرشوح وأ ّدقه��ا ،توفيّ (686ه��ـ)ُ .ينظر :بغي��ة الوعاة:
 ،567/1وخزانة األدب ،28/1 :واألعالم.86/6 :
(ُ )31ينظ��ر :رشح كافي��ة اب��ن احلاجب ،25/1 :واب��ن احلاجب هو أبو عمرو مج��ال الدين عثامن بن
بك��ر صاحب الكافية يف النحو ،والش��افية يف الترصيف ،توفيّ (646ه��ـ)ُ .ينظر :وفيات االعيان:
 ،248/3وبغية الوعاة  ،134/2 :روضات اجلنّات.184/5 :
( )32يف األصل (كالكلمة).
(ُ )33ينظر :رشح كافية ابن احلاجب.35-34/1 :
( )34من اإليراد عىل القيد (مستقل).6 :
( )35يف األصل( :ويائه).
( )36يف األصل( :وتائه).
( )37يف األصل( :خيرج).

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

53

�شرح حدِّ الكلمة ملح َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين (ت بعد 1304هـ)
( )38أي :ثاين توجيه قوله (مستقل).
للريض ،319/2 :واملنهل
(ُ )39ينظر :رشح اجلمل ألبن عصفور ،88/1 :ورشح كافية ابن احلاجب
ّ
الصايف.93/1 :
والدماميني :ه��و بدر الدين
للدمامين��ي،63/1 :
(ُ )40ينظ��ر :تعلي��ق الفرائد عىل تس��هيل القواع��د
ّ
ّ
الدماميني ،املنس��وب إىل دمامني ،وهي قرية كب�يرة رشق النيل بمرص،
حمم��د ب��ن أيب بكر بن عمر
ّ
َّ
(ت827هـ)ُ .ينظر :بغية الوعاة ،696/1 :واألعالم ،282/6 :ومعجم املؤ ّلفني.115/9 :
(ُ )41ينظر :رشح التسهيل البن مالك.4/1 :
(ُ )42ينظر :رشح كافية ابن احلاجب.18/1 :
( )43من إيراده بعد تأ ّمله.9 :
( )44رشح كافية ابن احلاجب.35/1 :
الزخم�شري« :الكلمة هي اللفظة الدا ّل��ة عىل معنى مفرد
(ُ )45ينظ��ر :رشح املفص��ل ،18/1 :إذ قال
ّ
أيضا :رشح كافية ابن احلاجب.22/1 :
بالوضع» ،و ُينظر ً
( )46أي ثالث القيود ،ويف ألفيته قال (مفيد).
(ُ )47ينظر :التعريفات.108 :
( )48يف األصل (يكون).
قسموها عىل قسمني رئيسني مها :غري اللفظ ّية ،ولفظ ّية،
( )49هذه أقس��ام الداللة عند األصول ّيني ،إذ ّ
ّ
وكل واحدة تقسم عىل ثالثة أقس��ام :وضع ّية ،وطبع ّية ،وعقل ّية ،والداللة اللفظ ّية الوضع ّية تقسم
ع�لى ثالثة أقس��ام :مطابقة ،وتضمن ،والتزام ،فلفظ البيت ّ
يدل ع�لى معنى البيت بطريق املطابقة،
ّ
التضمن؛ ّ
يتضمن الس��قف ،وأ ّما طريق االلتزام فهو
ألن البيت
ويدل عىل الس��قف وحده بطريق
ّ
ُّ
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وذهنيُ .ينظر :املس��تصفى
وعريف،
عقيل،
ّ
ّ
كداللة لفظ الس��قف عىل احلائط ،ويقس��م االلتزام إىلّ :
للزركيش.417/1 :
للغزا ّيل ،25 :والبحر املحيط يف أصول الفقه
ّ
( )50رشح كافية ابن احلاجب.21/1 :
( )51مقلوب جعفر وهو لفظ ال يدل عىل معنى بالوضع.
للمرادي ،65/1 :ورشح التسهيل لناظر اجليش.129/1 :
(ُ )52ينظر :رشح التسهيل
ّ
ي��دل عىل معنى بالدالل��ة الوضع ّية ،ولكنّه ّ
إن لف��ظ (رفع��ج) ال ّ
( )53أيّ :
يدل بالدالل��ة العقل ّية عىل
وجود شخص من وراء اجلدار نطق هبذا اللفظ.
( )54أي :رابع القيود.
للمرادي ،66/1 :ورشح التسهيل
(ُ )55ينظر :رشح التس��هيل البن مالك ،13/1 :ورشح التسهيل
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود
لناظر اجليش ،13/1 :ورشح الترصيح.6/1:
للمرادي ،66/1 :ورشح التسهيل
(ُ )56ينظر :رشح التس��هيل البن مالك ،13/1 :ورشح التسهيل
ّ
لناظر اجليش.130/1 :
( )57زيادة منِّي.

55

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد السابع
السنة
رجب األصب 1439هـ/آذار 2018م

�شرح حدِّ الكلمة ملح َّمد بن عبد الوهاب الهمدا ّ
ين (ت بعد 1304هـ)

امل�صادر واملراجع
الكتب املطبوعة
الزركيل ،ط ،3دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان1979 ،م.
1.1األعالم :خري الدين
ّ
2.2أعيان الشيعة :الس ِّيد حمسن األمني (ت 1371هـ) ،حتقيق وختريج :حسن األمني ،دار التعارف،
بريوت ،لبنان1420 ،هـ2000/م.
احلسيني،
العاميل( ،ت 1104هـ) ،حتقيق :الس ِّيد أمحد
3.3أمل اآلمل يف ذكر علامء جبل عامل :احلر
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم1362 ،هـ.
ط ،1دار الكتاب
ّ
حممد أبو
4.4بغية الوعاة يف طبقات اللغو ّيني والنحاة :جالل الدين
السيوطي (ت 911هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
الفضل إبراهيم ،املكتبة العرص ّية ،بريوت ،لبنان.
حممد كامل بركات ،دار
5.5تس��هيل الفوائد وتكميل املقاصد :ابن مالك (672هـ) ،ح ّققه وقدّ م لهَّ :
يب للطباعة والنرش1387 :هـ1967/م.
الكاتب العر ّ
اجلرجاين (ت 816هـ) ،وضع حواش��يه
حممد
6.6التعريفات :الس�� ِّيد الرشيف أبو احلس��ن عيل ب��ن َّ
ّ
حممد باسل عيون السود ،ط ،2دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان1424 ،هـ2003/م.
وفهارسهَّ :
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الدمامين��ي (ت 827هـ) ،حتقيق:
حممد بن أيب بكر بن عمر
ّ
7.7تعلي��ق الفرائد عىل تس��هيل الفوائدَّ :
حممد بن عبد اهلل املفدّ ى ،ط1983 ،1م.
دَّ .
وخ��رج أحاديثه وع ّلق
الزركيش (ت 794هـ) ،ضبط نصوصه
8.8البح��ر املحيط يف أصول الفق��ه:
ّ
ّ
حممد عيل بيضون ،دار الكت��ب العلم َّّية ،بريوت،
حممد تامر ،،منش��ورات َّ
حممد َّ
علي��ه :الدكت��ور َّ
لبنان ،ط1421 ،1هـ 2000/م.
البغدادي (ت 1093هـ) ،حتقيق ورشح:
ولب لباب العرب :عبد القادر بن عمر
ّ
9.9خزان��ة األدب ّ
اخلانجي ،القاهرة1418 ،هـ1997/م.
حممد هارون ،ط ،1مكتبة
ّ
عبد السالم َّ
الطهراين (ت 1389هـ ) ،دار األضواء ،بريوت،
1010الذريعة إىل تصانيف الشيعة  :الشيخ أغا بزرك
ّ
لبنان1403 ،هـ.
اخلوانساري (ت 1313هـ)،
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
1111روضات اجلنّات يف تراجم العلامء والساداتَّ :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

�أ.د� .صباح عطيوي ع ُّبود
يب ،بريوت.
ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
حممد بن عب��د اهلل بن مالك،
1212رشح التس��هيل ،تس��هيل الفوائ��د وتكميل املقاص��د :مجال الدي��ن َّ
حممد عبد القادر عطا ،وطارق فتحي الس�� ِّيد ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان،
حتقي��قَّ :
1422هـ2001/م.

حممد أمحد عبيد ،ط ،1مكتبة اإليامن،
1313رشح التسهيل:
ّ
النبي َّ
حممد عبد ّ
للمرادي ،حتقيق ودراسةَّ :
املقصورة1427 ،هـ2006/هـ.
حمم��د ناظر اجليش
املس��مى متهيد القواعد برشح تس��هيل الفوائ��د
1414رشح التس��هيل
ّ
:حمب الدين َّ
ّ
حممد فاخر ومجاعته اخلمس��ة ،ط ،1دار السالم للطباعة والنرش،
عيل َّ
(ت 778هـ) ،حتقيق :أ.دّ .
1428هـ2007/م.
حممد
1515رشح الترصي��ح عىل التوضيح :الش��يخ خالد بن عبد اهلل
ّ
األزه��ري (ت 905هـ) ،حتقيقَّ :
باسل عيون السود ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان1421 ،هـ2000/م.
األش��بييل (ت 669هـ) ،حتقيق :د .صاحب
اجي (الرشح الكبري):ابن عصفور
1616رشح مج��ل ّ
الزج ّ
ّ
أبو جناح ،مطابع دار الكتب ،جامعة املوصل1400 ،هـ1980/م.
األسرتابادي (ت 686هـ) ،قدّ م له ووضع
حممد بن احلسن
ّ
1717رشح كافية ابن احلاجب :ريض الدين َّ
حواشيه :د .إميل يعقوب ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت،لبنان1419 ،هـ1998/م.
حممد بن عبد اهلل بن مالك ،ح ّققه وقدّ م له :عبد
1818رشح الكافية الشافية :العالمة مجال الدين أبو عبد َّ
املنعم أمحد هويدي ،دار املأمون للرتاث ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت1419 ،هـ1998/م.
النحوي (ت 643هـ) ،عامل الكتب ،بريوت.
املفصل :موفق الدين بن يعيش
ّ
1919رشح ّ
اجلرزي (ت 833هـ)،
حممد بن
ّ
حممد بن َّ
2020غاية النهاية يف طبقات القر ّاء :ش��مس الدين أب��و اخلري َّ
عني بنرشه :برجسرتارس ،ط ،1مكتبة اخلانجي ،القاهرة1351 ،هـ1932/م.
2121كش��ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :حاجي خليفة (كاتب حلبي) ،مصطفى بن عبد اهلل
يب.
(ت 1067هـ) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
حممد عبد السالم عبد الشايف ،د ار الكتب العلم َّّية،
2222املستصفى :الغزا ّيل (ت 505هـ) ،تصحيح َّ :
بريوت ،لبنان1417 ،هـ1996/م.
يب ،ب�يروت ،لبنان،
2323معج��م البل��دان  :ياقوت
احلم��وي (ت  626ه��ـ) ،دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
1399هـ1979/م.
2424معج��م قبائ��ل العرب :الدكت��ور عمر رضا كحال��ة ،ط  ،٢دار العلم للمالي�ين ،بريوت/لبنان،
١٣٨٨هـ١٩٦٨/م.
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2525معجم املؤ ّلفني (تراجم مصنّفي الكتب العرب ّية) :عمر رضا كحالة ،مكتبة املثنّى ،بريوت ،لبنان،
يب1376 ،هـ1957/م.
ودار إحياء الرتاث العر ّ
الدماميني ،دراس��ة وحتقيق :د .فاخر
حممد بن أيب بكر
ّ
2626املنه��ل الصايف يف رشح الوايف :بدر الدين َّ
جرب مطر ،ط ،1دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان.2008 ،
مؤسس��ة اإلمام الص��ادق ،إرشاف  :جعفر
2727موس��وعة طبقات الفقه��اء  :اللجنة العلم ّية يف ّ
مؤسسة االمام الصادق ،قم1418 ،هـ.
السبحاين ،طّ ،1
ّ
2828وفي��ات األعيان وأنب��اء أبناء الزم��ان  :ابن خلكان (ت 681ه��ـ) ،حتقيق :إحس��ان ع ّباس ،دار
صادر ،بريوت ،لبنان.

الر�سائل اجلامعية
اهلمداين (ت 1305هـ) دراسة وحتقيق ،رسالة قدّ مها
حممد بن عبد الوهاب
2929هبة الشباب :ملؤ ّلفه َّ
ّ
الباحث قاس��م ش��هيد كاظم صالح إىل جملس كل ّية الرتبية للبنات يف جامعة الكوفة لنيل ش��هادة
املاجستري عام 1437هـ2016/م.

املجلاَّ ت

ِ
احلل ،العتبة الع ّباس�� ّية املقدّ س��ة ،قسم شؤون
3030جم ّلة تراث احل ّلة ،جملة فصلية حمكّمة تعنى بالرتاث يّ ّ
األول ،العدد الثاين،
املعارف اإلس�لام ّية واإلنس��ان ّية ،مركز تراث احل ّلة ،الس��نة األوىل ،املج ّل��د ّ
1438هـ2016/م.
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