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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول
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الملّخص

هـذا كتـاٌب يـدور فـي جرد الحـدود النحويّـة المهّمـة، لعالٍم مشـهور ُعـرِف بصاحب 

التعريفـات؛ هـو: السـيّد الشـريف الُجرجانـّي، وقـد اختلـف َمن نسـَخُه في اسـمه، فقد 

وصلتنـي منـه نسـختان؛ األولـى عنـوان الكتـاب فيهـا: الحـدود الجليلـة، والثانيـة: حدود 

لنحو  ا

وفيمـا يخـّص صحة نسـبة هـذا الكتاب إلى مؤلِّفـه؛ فإنّي لم أجد - مع األسـف - عند 

َمـن ترجـم للسـيّد الشـريف الُجرجانّي أّن لـه كتابًا في الحدود النحويّـة؛ وهذا ما يُضعف 

نسـبته إليـه، لكـن اجتمعـت لدّي عـدٌد من األدلّـة التي وجدتُهـا كافيـًة للطمئنان بصحة 

نسـبة هـذا الكتاب إليـه، وذكرت هـذه األدلّة في محلّها من الدراسـة.
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Abstract

This is a book that revolves around important grammatical terms 
and their definitions. The work was accomplished by the renowned 
scholar known as Sahib Al-Ta’rifat )the author of the terms(; Al-Sharif 
Al-Jurjani. Each of the two manuscript copies that were worked on 
had a different title than the other. The first had the title: The Exalted 
Dictionary, and the second: A Dictionary of Arabic Grammar.

With regard to the validity of the attribution of this book to its 
author, unfortunately, there was no one who mentioned that Al-Sayed 
Al-Sharif Al-Jurjani authored a book on grammatical limits, and this 
is what weakens the attribution to him. However, in this work, several 
evidence were put forward, which are enough to give certainty in the 
correctness of attributing this book to him.



255 ح مدعحفللاحصِدام يةححتملا

المقّدمة


الحمـد للّـه الـذي أنـزل القـرآن نـوًرا للنـاس وهدايـة لهـم، والصـلة والسـلم علـى 

المبعـوث فـي األميّين رسـواًل، محّمد بن عبـد اللّه، وعلى آله الطاهريـن الِعظَام، وصحبه 

المنتجبيـن الِكـرَام، ومـن اهتـدى بهداهـم، ودعـا بدعواهـم إلى دار الّسـلم.

أّما بعد: 

يُعـرف السـيّد الشـريف الُجرجانـّي بأنّـه صاحـب كتـاب )التعريفـات(، فأصبـح هـذا 

الكتـاب علًمـا يُعـرف به، وهو كتـاب عظيم الفائدة، جمع فيه السـيّد حـدوًدا وتعريفات 

ا فاقـت ألَفـي حـّد، وكان له عنايـة كبيرة في ذكـر الحدود في سـائر مصّنفاته،  كثيـرة جـدًّ

فالمتتبّـع لكتبـه يجـد فيها كثيرًا مـن التعريفـات والحدود.

  وبالرغـم مـن ذلـك فإنّـي لم أقف علـى َمن قـال: إّن للسـيّد الشـريف الُجرجانّي

كتابًـا عنوانـه: الحـدود النحويّة، أو الحدود الجليلـة، بَيد أنّي وقفُت على نسـختين كتابنا  

المـراد تحقيقـه، وقـد ذُكِـر عليهمـا اسـُم السـيّد الشـريف الُجرجانـّي، ولكـّن النسـختين 

اْختُلِـف فـي عنوانهمـا، وإن كان المضمـون واحًدا واأللفاظ واحدة؛ فقد ُعْنِونَت النسـخة 

األولـى بــ )الحدود الجليلة للسـيّد الشـريف الُجرجانّي(، وجاء في النسـخة الثانية: )هذه 

حـدود النحـو للسـيّد العالم العّلمـة الُجرجانـّي، نفعنا اللـه ببركاته آمين(.

ومـع أّن النسـختين مختلفتـان لكّن مضمونهما واحد، وال تكاد تجـد اختلفًا بينهما إاّل 

فـي العنـوان، وقـد عملُت علـى تحقيق هذا الكتاب، وتخريج ما يسـتلزم ذلك، فشـرعت 

بوضـع ترجمـٍة للسـيّد الشـريف الُجرجانـّي، ثـّم جـرٍد لمصّنفاتـه، وأيًضـا قمـت بوصـف 

نسـختَي الكتاب.

وقـد حّققـت الكتـاب علـى نسـختين، احتفظـْت بهمـا المكتبـة األزهريّـة العامـرة، 
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أهدانـي إيّاهمـا صديقي: الّشـيخ عادل العوضّي - حفظه اللّه - فهو لم يبخل عليَّ بشـيء 

مـذ يـوم عرفته، جـزاه اللـه خيرًا، وبـارك فيه.

وقد ذكرت أّن كتب التراجم لم تذكر أّن للسـيّد الشـريف الُجرجانّي كتابًا في الحدود 

النحويّـة؛ لكّنـي وقفـُت علـى عدٍد من األدلّـة التي جعلتنـي أميل إلى صّحة نسـبته إليه، 

والله الموفّـق للخير والصواب. 
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قسم الدراسة
المطلب األّول

ترجمة السّيد الشريف الُجرجانّي)1)

هـو أبـو الحسـن، زين الديـن، علّي بن محّمـد بن علّي، السـيّد الشـريف الُجرجانّي، 

الُحسـينّي، ُولِـَد فـي تاكـو؛ وهـي إحـدى نواحـي إسـترآباد سـنة 740 هــ، كان مـن أجـّل 

العلمـاء، ترجـم لـه كّل َمـن جـاء بعـده؛ كابـن تغـري بـردي، والسـخاوّي، والسـيوطّي، 

وغيرهم.

أخـذ العلـم علـى عـدد مـن علمـاء عصـره؛ كأكمـل الديـن البارباتـّي، وعـلء الديـن 

العطّـار، وقطـب الديـن الـرازّي، ومبـارك شـاه المنطقـّي، وغيرهـم.

وأخـذ عنـه كثيـر من العلمـاء؛ منهم: أحمد بـن عبد العزيـز الشـيرازّي، وإبراهيم بن 

محّمـد الكـردّي، وعلـّي بـن إبراهيـم الرومـّي، وابنـه محّمـد بـن علـّي المعروف بــ )ابن 

السـيّد الشـريف الُجرجانّي(.

وتنّقل بين أسـترآباد، ومصر، وبلد الروم، والعجم، وشـيراز، وغيرها، من مدن العلم 

آنـذاك، عظّمه العلماء حتّى وصفه السـخاوّي بأنّـه: فريد عصره ووحيد دهره.

مصّنفاته: 

خلّـف السـيّد الشـريف الُجرجانـّي عـدًدا كبيرًا مـن المصّنفـات، بين تأليف، وشـرح، 

)1( لّخْصُت ترجمته من: درر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدة: 524/2، والمنهل الصافي 

في  الوعاة  وبغية   ،328/5 التاسع:  القرن  الّلمع ألهل  والضوء   ،174/8 الوافي:  بعد  والمستوفي 

طبقات اللغويّين والنحاة: 164/2، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 237/1، وروضة 

العارفين ونزهة الراغبين في أسامي شيعة أمير المؤمنين: 548، واألعلم: 7/5، ومعجم المؤلّفين: 

515/2، وكما ترجمُت له ترجمة مفّصلة في كتابي: البحث الداللّي في حاشية السيّد الشريف 

الُجرجانّي على الكّشاف: 24- 40.
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وحاشـية؛ فلـه كتـاب )التعريفـات(، وحاشـية علـى )الكّشـاف( للزمخشـرّي، وأخرى على 

)المطـّول( للتفتازانـّي، وثالثـة على )التلويح( للتفتازانّي، وله شـرح علـى تصريف العزّي، 

وشـرح )المواقـف( لإيجـّي، وشـرح الجـزء الثالـث مـن كتـاب )مفتـاح العلوم( وأسـماه: 

)المصبـاح فـي شـرح المفتـاح(، وله رسـالة فـي أصـول الحديث، وغيرهـا كثير.

خصومته العلمّية مع السعد التفتازانّي: 
اشـتهر السـيّد الشـريف الُجرجانـّي بخصومـة علميّـة بينـه وسـعد الديـن التفتازانـّي؛ 

فنجـد السـيّد الشـريف الُجرجانـّي يتتبّـع بعـض مؤلّفـات التفتازانـّي بالنقـد، والتحشـية، 

واإليضـاح؛ فنـراه يكتـب حاشـية على كتـاب )المطـّول(، وكذلك يكتب أخـرى على كتاب 

)التلويـح(، وثالثـة علـى )الكّشـاف(؛ نقـد فيها وتتبـّع التفتازانّي أكثــر من تحشـيته على 

)الكّشاف(. تفسـير 

وقـد كتـب السـيّد الشـريف شـروًحا علـى بعـض المصّنفـات التـي شـرحها السـعد 

التفتازانـّي قبلـه؛ كمـا فـي شـرح تصريـف العـزّي، وشـرح مختصـر )المنتهـى(، وشـرح 

وغيرهـا. لإيجـّي،  )المواقـف( 

ولم يكتِف السـيّد الشـريف الُجرجانّي بنقد المؤلّفات والشـروح والحواشـي فحسب، 

بـل تجـاوز ذلك حتّى نقد شـعرًا للتفتازانـّي؛ فحينما قال الّسـعد التفتازانّي: 

دعـي الكتـب  مسـتعر  يـا  اعرأال  للكتـــــب  إاعريت  فـــــإّن 
يعارفمحبـويب مـن الـــــّدنيا كتـايب حمبوًبا  أبصــــــرت  وهل 

رّد السيّد الشريف الُجرجانّي على ذلك بقوله: 

فـــــإّن ابلخل لإلنســـــان اعروال تمنـــــع كتابًا مســـــتعرًا
صّححـوه حديًثـا  تسـمع  نـار)))ألـم  اهلل  عنـد  ابلخـل  جـزاء 

وهـذه الخصومـة أو عمليـات النقـد التـي كان يقـوم بهـا السـيّد الشـريف الُجرجانـّي 

انتقلـت البنـه: محّمـد بـن علـّي )ابـن السـيّد الشـريف الُجرجانـّي( حينمـا شـرح كتـاب 

)1( ينظر كشكول ابن عقيل حكم ونوادر وألغاز وأقاويل: 135.
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)اإلرشـاد فـي النحـو( للسـعد التفتازانـّي، فـي كتـاب سـّماه )الرشـاد في شـرح اإلرشـاد(، 

وهـذا الكتـاب ال يخلـو مـن النقـد للتفتازانـّي.

وهـذه الشـهرة فـي الخصومـة بيـن هذيـن العلَميـن كانـت معروفـة عنـد العلمـاء 

بعدهـم، فقـد كان العالـم حينمـا يُبالـغ في الوصـف يُقال عنـه: تفتازانّي زمانه وشـريف 

أقرانـه، وهـذا مـا وجدنـاه عند ناسـخ كتـاب )عقد الخـلص في نقـد كلم الخـواّص( البن 

الحنبلـّي؛ إذ ذُكـر ذلـك على غـلف المخطـوط)1(. 

وقـد عمـل بعـض الفضـلء من العلمـاء على جمع هـذه المناظـرات أو الخصومات 

فـي كتـب ورسـائل؛ فقـد عمـل أحمـد بـن مصطفـى بن خليـل المعـروف بطاشـكبري 

زاده علـى جمـع اختلفـات السـعد التفتازانـّي والسـيّد الشـريف الُجرحانّي في رسـالة 

والتمثيليّـة()2(،  التبعيّـة  اجتمـاع  فـي  والُجرجانـّي  السـعد  بيـن  )المحاكمـة  سـّماها 

الرومـّي  موسـى  بـن  عثمـان  بـن  اللـه  عبـد  االختلفـات  هـذه  جمـع  ـن  ممَّ وكذلـك 

المعـروف بمسـتجي زاده، فقـد عمـل على جمـع اثنين وعشـرين اختلفًا بين السـعد 

التفتازانـّي والسـيّد الشـريف الُجرجانـّي فـي كتاب سـّماه )اجتمـاع البحريـن في بيان 

اختـلف السـعَدين(.

وفاته: 
اختلـف المترجمـون فـي بيـان سـنة وفاة السـيّد؛ فقال فريـق منهم: إنّـه تُوفّي يوم 

األربعـاء فـي سـادس شـهر ربيـع اآلخـر سـنة )816 هــ()3(، وقال فريـق آخر: إنّـه توفّي 

سـنة )814 هــ()4(، ويبـدو أّن الـرأي األّول هو األصـوب؛ إلجماع َمن ترجـم له على ذكر 

)1( ينظر عقد الخلص في نقد كلم الخواّص: 167.

الدكتور  )2( وعندي نسخة مصّورة من هذه المخطوطة، وأعمل على تحقيقها مع أستاذي: األستاذ 

محّمد عبد مشكور الكعبّي.

والنحاة:  اللغويّين  طبقات  في  الوعاة  وبغية   ،329/5 التاسع:  القرن  ألهل  اللمع  الضوء  )3( ينظر: 

164/2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 489/1، الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة: 

133، ومعجم المؤلّفين: 515/2.

المنهل  على  الشافي  الدليل   ،525/2 المفيدة:  األعيان  تراجم  في  الفريدة  العقود  درر  )4( ينظر: 
الصافي: 474/1، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 175/8، الضوء اللمع ألهل القرن التاسع: 
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هـذه السـنة، وهـو ما ذهب إليـه محّققو كتب ورسـائل السـيّد المعاصـرون، وقد ُدِفَن 

بشـيراز داخـل سـور شـيراز بالقـرب مـن الجامـع العتيـق المسـّمى بمحلّة سـواحان في 

قبــٍر بنـاه لنفسـه)1(، وهـو يُـزار إلـى اآلن، ومشـهده عظيم، رحمه الله وأسـكنه فسـيح 

ته. جنا

330/5، وجيز الكلم في الذيل على دول اإلسلم: 429/2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: 489/1.

)1( ينظر الضوء اللمع ألهل القرن التاسع: 330/5 .
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المطلب الثاني
التأليف في الحدود النحوّية)1)

منـذ بدايـة التأليـف في اللغـة العربيّة كانت هناك عناية فـي التأليف في جانب مهّم 

مـن جوانـب النحـو العربـّي، وهـو الحـدود النحويّـة، فألّـف عدد كبيـر من علمـاء النحو 

رسـائل فـي ذلك، ذكرتها مرتّبًة حسـب سـني وفـاة مؤلّفيها، وهي: 

أبـو طالـب المكفوف، كان حيًّا سـنة )189هــ): له كتاب عنوانـه: حدود الحروف   	

العوامـل واألفعـال واختـلف معانيها)2(.

يحيـى بـن زيـاد الفـّراء، المتوّفى سـنة )207هــ): له كتـاب عنوانه: كتاب أسـماء   	

الحـدود)3(، أو كتـاب الحـدود فـي النحـو)4(.

أبـو عبيـدة معمـر بن المثّنـى، المتوّفى سـنة )210هـ): لـه كتاب عنوانـه: كتاب   	

الحدود)5(.

أحمد بن يحيى ثعلب، المتوّفى سنة )291 هـ): له كتاب عنوانه: حّد النحو)6(.  	

محّمـد بـن سـعدان الكوفـّي، المتوّفـى سـنة )231هــ): له كتـاب عنوانـه: كتاب   	

الحـدود فـي النحـو)7(.

)1( أفدنا كثيرًا في هذه الرسالة، وفي )كتاب في علم حدود الّنحو(، الذي حّققته سابًقا، من الدراسة 

التي قّدمها الّدكتور خالد فهمي في مقّدمة تحقيقه كتاب )شرح حدود النحو لألبّذّي( البن قاسم 

المالكّي، تحقيق: الدكتور خالد فهمي، دار اآلداب، القاهرة - مصر، الطبعة األولى، 2008م. فجزاه 

الله كّل خير.

)2( ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة: 18/2.

)3( ينظر الفهرست: 106.

)4( ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: 10/4، وبغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة: 280/2.

)5( ينظر الفهرست: 84.

)6( ينظر الفهرست: 118.

)7( ينظر إنباه الرواة على أنباه النحاة: 140/3.
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هشـام بـن معاويـة الضريـر، المتوّفى سـنة )309 هــ): له كتاب عنوانـه: الحدود   	

النحويّة)1(.

سـلمة بـن عاصـم النحوّي، المتوّفى سـنة )310هـ): له كتاب عنوانـه: الحلول في   	

النحو)2(.

محّمـد بـن أحمـد بن كيسـان، المتوّفى سـنة )299 هــ): له كتـاب عنوانه: كتاب   	

حـّد الفاعـل والمفعـول به)3(.

محّمـد بـن أحمد بن عبد الله المفّجع، المتوّفى سـنة )320هـ): له كتاب عنوانه:   	

كتاب حـّد اإلعراب)4(.

علـّي بـن عيسـى الرمانـّي، المتوّفـى سـنة )384هــ): لـه كتابـان فـي الحـدود   	

النحويّـة)5(، األّول عنوانـه: حـدود النحـو األكبـر، والثّانـي عنوانـه: حـدود النحـو 

األصغـر)6(، وقـد نُِشـر األخيـر مرّتيـن)7(؛ األولـى: نشـره الدكتـور مصطفـى جـواد 

والّدكتـور يعقـوب مسـكوني، سـنة )1969م(، والثّانيـة: نشـره الدكتـور إبراهيـم 

)1984م(. سـنة  الّسـامرائّي، 

عبـد اللـه بـن محّمـد بـن حـرب الخطّابـّي، المتوّفـى سـنة )410 هــ): لـه كتاب   	

)1( ينظر الفهرست: 110. 

)2( ينظر الفهرست: 107.

)3( ينظر الفهرست: 129.

)4( ينظر الفهرست: 133.

)5( اكتفى الفيروزآبادّي بذكر كتاب واحد له في الحدود النحويّة عنوانه )كتاب الحدود(، ينظر: البلغة 

في تاريخ أئّمة اللغة: 126، أّما صاحب نزهة األلبّاء فلم ينسب إليه كتابًا بعنوان )الحدود(، وإنّما 

ذكر له كتابًا عنوانه )كتاب الممدود األكبر(، و )كتاب الممدود األصغر(، )ينظر نزهة األلبّاء في 

طبقات األدباء(، وال أعلم هل هو وهم من أبي البركات األنبارّي، أو هو من الناسخ؛ وخصوًصا 

لتقارب اللفظتين )الحدود(، و )الممدود(.

)6( ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة: 152/2.

)7( جاء في مقّدمة التحقيق حينما ذكر المحّققان - رحمهما الله تعالى - أسماء كتب الرمانّي: «وكتاب 

الحدود األكبر، وكتاب الحدود األصغر، وهو هذا». رسائل في النحو واللغة: 12 )مقّدمة التحقيق(. 
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عنوانـه: الحـدود فـي النحـو)1(.

أحمـد بـن هبـة الله بن سـعد اللـه الَجْبرانّي، المتوّفى سـنة )8)) هـ): له رسـالة   	

عنوانهـا: رسـالة الحـدود النحويّة، درسـتها وحّققتها: زاهدة عبد الله محّمد، سـنة 

)2005م(.

عبـد اللـه بـن يوسـف بـن هشـام األنصـارّي، المتوّفى سـنة )1)7 هـ): لـه كتاب   	

عنوانـه: التعريفـات النحويّـة، وقـد شـّكك الدكتور خالـد فهمي في نسـبة الكتاب 

إلـى ابـن هشـام، فقـال: «لـم أجد مـن ذكرهـا مّمن ترجـم له قديًمـا وحديثًـا >)2(.

القاسـم بـن سـعيد بـن محّمـد التلمسـانّي، المتوّفـى سـنة )854هــ): لـه رسـالة   	

عنوانهـا: رسـالة فـي الحدود النحويّة، نشـرها الدكتـور إبراهيم سـليمان البعيمّي، 

بمجلّـة عالـم المخطوطـات والنـوادر، سـنة )2003م(.

أحمـد بـن محّمـد بن محّمـد األُبَّـذّي، المتوّفى سـنة )0)8هـ): له كتـاب عنوانه:   	

كتـاب حـدود النحـو، وهو مطبوع طبعات كثيـرة؛ منها بتحقيق الدكتـور المتولّي 

رمضـان أحمـد الدميـرّي، سـنة )1990م(، ومنهـا بتحقيـق الدكتـور علـّي توفيـق 

الحمـد، سـنة )1998م(، ومنهـا بتحقيـق الدكتـورة نجـاة حسـن عبـد اللـه نولي، 

سـنة )2001م(، وآخرهـا وأفضلهـا طبعـة الدكتـور خالـد فهمـي، سـنة )2008م(.

محّمـد بـن خليل بن يوسـف الرملـّي، المتوّفى سـنة )888هـ): له كتـاب عنوانه:   	

تحفـة الخـّل الـودود فـي معرفـة الضوابط والحـدود، وقيل منه نسـخة في مكتبة 

الدراسـات العليا بجامعـة بغداد.

نـور الديـن السـنهورّي، المتوّفى سـنة )889هـ): له كتاب عنوانـه: كتاب في علم   	

حـدود النحو)3(.

)1( ينظر معجم المؤلّفين: 115/6.

)2( شرح حدود النحو: األبّذّي: 23 )مقّدمة التحقيق(. 

)3( حّققته، وطُبع في دار أمل الجديدة بدمشق، سنة: 2020م، وبذيله رسالة الجمل، المنسوبة إلى 

السيّد الّشريف الُجرجانّي. 
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محّمـد بـن إبراهيم بن عبـد الرحيم األنصارّي، المتوّفى سـنة )902هـ(: له كتاب   	

عنوانـه: معونة الطالبيـن في اصطلحـات المعربين)1(.

عبـد الرحمـن بن زين الدين المالكّي، المتوّفى سـنة )920هــ): له كتاب عنوانه:   	

شـرح الحدود النحويّـة لألبّذّي.

عبـد اللـه بـن أحمـد الفاكهـّي، المتوّفـى سـنة )972هــ): لـه كتابان فـي الحدود   	

النحويّـة؛ األّول: الحـدود النحويّـة، ونشـره الدكتـور علـّي توفيـق الحمـد، سـنة 

)1998م(، والثانـي: شـرح الحـدود النحويّـة، ونُِشـَر نشـرات كثيـرة منهـا: نشـرة 

شـبرنجر في كلكتا، ونشـره صالح حسين العايد، ضمن متطلّبات رسالة الماجستير 

بالرياض سـنة )1982م(، ونشـره الدكتور متولّي الدميرّي، سـنة )1990م(، وآخرها 

نشـره محّمـد الطيِّـب اإلبراهيم سـنة )1996م(.

أحمد بن قاسم العّبادّي، المتوّفى سنة )994هـ): له كتاب عنوانه: حدود النحو)2(.   	

أحمـد بـن محّمـد الُجُزولـّي، المتوّفـى سـنة )1127هـ): لـه كتاب عنوانـه: تحفة   	

الـرّب المعبـود علـى تعاريف الّنحو والحـدود، وتوجد مخطوطتـه بمكتبة البلديّة 

باإلسـكندريّة)3(، وطُِبـَع بـدار الكتـب العلميّـة بيروت سـنة )2019م(.

علـّي بـن أحمـد الراسـموكّي، المتوّفـى سـنة )1133هـ): لـه كتاب عنوانه: شـرح   	

الحـدود النحويّـة، ومنـه نسـخة بمعهـد المخطوطـات)4(.

عبـد اللـه بـن عبـد الرحمن بـن موسـى الَجلَْوتـّي، المتوّفى سـنة )4)11هــ): له   	

كتابـان فـي الحدود النحويّـة؛ األّول: المقّدمة الفخريّة فـي االصطلحات النحويّة، 

والثانـي: المنـح اإللهيّـة في شـرح المقّدمـة الفخريّة)5(.

)1( ينظر أعلم الهدى في بلد المسجد األقصى: 151/2.

)2( ينظر شرح حدود النحو: 19 )مقّدمة التحقيق(

)3( ينظر شرح حدود النحو: 16 )مقّدمة التحقيق(.

)4( ينظر شرح حدود النحو: 17 )مقّدمة التحقيق(.

)5( ينظر هديّة العارفين أسماء المؤلّفين وأسماء المصّنفين: 281/1.
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محّمـد بن أحمد الشـربينّي، المتوّفى سـنة )1255هـ): لـه كتاب عنوانه: الحقائق   	

النحويّـة، منها نسـخة في دار الكتـب المصريّة)1(. 

عمـر بن محّمد بن عمر الطرابيشـّي، المتوّفى سـنة )1285هــ): له كتاب عنوانه:   	

النـور البـارق في شـرح الحقائـق النحويّة، ومنه نسـخة بدار الكتـب المصريّة)2(.

محّمـد القزوينـّي، المتوّفـى سـنة )1300هــ): لـه كتـاب عنوانـه: الحـدود، وهو   	

مخطـوط فـي مكتبـة كوبريلـي.

)1( ينظر شرح حدود النحو: 18 )مقّدمة التحقيق(.

)2( ينظر شرح حدود النحو: 19 )مقّدمة التحقيق(.
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المطلب الثالث

تحقيق نسبة الكتاب، ووصف النسختين الخّطّيتين، ومنهج التحقيق

- تحقيق نسبة الكتاب)1): 

لـم أجـد - مـع األسـف - عنـد َمـن ترجـم للسـيّد الشـريف الُجرجانـّي أّن لـه كتابًـا 

فـي الحـدود النحويّـة، وهـذه مسـألة مشـكلة، وهنـا ال بـّد مـن ذكـر مضّعفات النسـبة، 

ومقّوياتهـا: 

• ما يضّعف النسبة: 

لم أجد عند َمن ترجم للسيّد الشريف أنّه ألّف كتابًا في الحدود النحويّة)2(.

• ما يقّوي النسبة: 

ورود اسم السيّد الشريف الُجرجانّي على غلف النسختين.  -1

إّن السيّد الشريف ألّف في هذا الحقل، فهو صاحب كتاب )التعريفات(.  -2

مقابلة الحدود الواردة هنا مع كتابه اآلخر )التعريفات(.  -3

شهرة التأليف في الحدود النحويّة في عصره.  -4

تكرار كثير من الحدود في كتابه )التعريفات(.  -5

وأنا أميل إلى صّحة نسبته إلى السيّد الشريف الُجرجانّي؛ لألدلّة المذكورة.

)1( اتّبعت صديقي األستاذ يوسف السّناري في تحقيق نسبة الكتاب؛ فقد عمل مثل ذلك في تحقيقه 

رسائل )من أسماء الخمر والريح والحيّة( للحسن الصغانّي، مجلّة البيان، العدد )603(، ص 21.

كّل  بذكر  التزم  للعلماء  ترجم  َمن  أّن  ذلك  معنى  ليس  لكن  ُمشِكلة،  المسألة  هذه  كانت  )2( وإن 

رسائلهم أو كتبهم.
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- وصف النسخ الخطّية: 

حّققـُت الرسـالة علـى نسـختين خطّيتيـن، أرسـلهما إلّي الشـيخ عادل العوضـّي جزاه 

اللـه كّل خيـٍر، ووفقه للصلح، إنّه سـميع مجيب، والنسـختان هما مـن مقتنيات المكتبة 

األزهريّـة، ووصفهما هو: 

• النسخة األولى: 

مـن مقتنيـات المكتبـة األزهريّـة فـي مجمـوٍع، رقُمـه: )307 نحـو(، )2003(، وهـذا 

المجمـوع ضـّم عـدًدا مـن الرسـائل والنصـوص؛ منها: 

تحفة رّب البريّة في حّل ألفاظ اآلجروميّة: للشنوانّي.  -

سؤال الزمخشرّي ألبي حامد الغزالّي عن ذات الله سبحانه وتعالى.  -

الفصول المرضيّة في علم العربيّة)1(: للنطوسّي.  -

الدرة البهيّة نظم اآلجروميّة: للعمريطّي، وغيرها.  -

وأبعـاد هـذه النسـخة تقـع فـي )16سـم× 22سـم(، وفيهـا علمـات بالمـداد األحمـر 

ميّـزت المصطلـح عـن حـّده، وجعلتهـا النسـخة األّم ألسـباب منهـا: إنّها أفضل النسـختين 

ا، وأقلّهـا خطـأً، ورمزت لها بــ )ز(. خطًـّ

• النسخة الثانية: 

النسـخة ضمـن مجمـوع، رقمـه: )8341 نحـو(،  تحتفـظ المكتبـة األزهريّـة بهـذه 

)132262 دميـاط(، وفـي المجمـوع عـدد من الرسـائل، كانـت من ضمنها هذه الرسـالة، 

كتـب عليهـا ناسـُخها: هـذه حـدود النحـو للشـيخ اإلمـام العّلمـة الُجرجانـّي، نفعنـا الله 

آمين. ببركاتـه، 

والرسـالة عبارة عن ثمان لوحات، في كّل لوحة: خمسـة عشـر سـطرًا، وفي كّل سطر: 

)1( أعمل على تحقيقه، مع شيخي األستاذ الدكتور حميد الفتلّي )حفظه الله(.
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قرابـة عشـر كلمات، وكُِتبَْت بخّط نسـٍخ معتـاد، وتميّزت بتحديد العنوانـات بمداد أحمر 

اللّـون، وأبعـاد هـذه الّنسـخة )11سـم × 17سـم(، ورمزنـا لهـا بـ )هــ(، وكُِتَب فـي نهاية 

المخطوط: 

شعر: 

تقرأه كتـــــايب حني  ناظًرا يف  أصلح ُهديت بال ريٍب وال شـططيا 
واسُر فلست بمعصوم من الغلطإن ســـــهٌو فال تعجل بسّبك يل

شعر: 

تكاملْت الكتـــــاُب  لصاحبِْهتـــــّم  الّســــــرورِ  نَِعـــــُم 
بفضلِـــــِه اإللُ  اكتِبِـــــْهَوَعفـــــا  عـــــْن  وبمجـــــده 

آخر: 

كتاب إىل  نظـــــرت  إذا  اكبن اعشـــــٍق وهـــــو احلبيبأهيم 

منهج التحقيق: 

يمكن أن أُلّخص عملي ومنهجي في تحقيق هذا النّص في أمور: 

بعدمـا حصلـت علـى النسـختين الخطّيّتيـن -واللَّتَيـن أرسـلهما إلـّي الّشـيخ عـادل   -1

العوضـّي ) حفظـه اللـه(- قمـت باختيـار النسـخة األّم؛ وهـي نسـخة )ز(، ألسـباب منهـا: 

أنّها أفضل النسختين.  -

وأقلّهما خطأً.  -

فقمت بنسـخ األصل، ثّم قابلت ما نسـخُت من األصل مع النسخة األخرى المساِعدة، 

وأثبتُّ االختلف بينهما في الهوامش.

وضعـت عنوانـات فرعيّـة للموضوعـات التـي تناولهـا السـيّد الشـريف الُجرجانّي،   -2

وحصـرُت مـا أضفت بيـن معقوفيـن ] [.

وثّقت آراء العلماء بالرجوع إلى مصادرهم األصليّة، المطبوعة أو المخطوطة.  -3
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خرّجت األبيات الّشعريّة - على قلّتها - من مظانّها.  -4

ألحقت بمقّدمة التحقيق الصورة األولى واألخيرة من كّل نسخة من النسختين.  -5

وّضحت بعض األمور التي تحتاج إلى إيضاح في هوامش التحقيق.  -6

وضعت فهارس للمصادر والمراجع.  -7

وفـي الختـام، أسـأل اللـه سـبحانه أن يجعـل عملي خالًصـا لوجهه 

تعالـى، وأن يُضـيء بـه وجهـي ووجه والـَدّي يوم ال ينفـع مال وال 

بنـون إاّل َمـن أتـى الله بقلٍب سـليم، والحمـد للـه رّب العالمين.

علّي حكمت فاضل محّمد 
كلّية اآلدأب/جامعة بغداد
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صور أول النسختني 
املعتمدتني وآخرمها
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الصفحة األولى من نسخة المكتبة األزهرّية، نسخة )ز)
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الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة األزهرّية، نسخة )ز)
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الصفحة األولى من نسخة المكتبة األزهرّية، نسخة )هـ)



حأ يواِسا276 حااح ماي× أ ِماي×حأ  ماسمج×

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة األزهرّية، نسخة )هـ)



277 ح مدعحفللاحصِدام يةححتملا

النّص المحّقق


]مقّدمة المؤّلف[: 

الحمـد للـه حمـًدا ال حـّد لـه، وأشـهد أن ال إله إاّل الله وحده ال شـريك له، وأشـهد أّن 

سـيّدنا محّمًدا عبده ورسـوله، خير نبّي أرسـله، صلّى الله وسـلّم عليه)1(، ما أضمر شـيء 

أو ظهـر، وما الح ضوء)2( واشـتهر.

أّما بعد: 

فهذه حدود في النحو نافعة - إن شاء الله تعالى - 

]حّد الحّد[
اعلـم - وفّقـك اللـه تعالـى لمرضاتـه)3( - أّن الحّد: هـو الجامع ألفراد المحـدود المانع 

مـن إدخال غيـره فيه)4(.

]حّد النحو وموضوعه وغايته وفائدته[)))
واعلـم أّن النحـو: لـه حّد، و)6(موضـوع، وغاية، وفائدة)7(؛ فحـّده علم بأصول يُعرف 

)1( في )هـ(: )صلّى الله عليه وسلّم عليه(.

)2( في )هـ(: )نور(.

)3( لم ترد في )هـ(.

)4( ينظر التعريفات: 88.

)5( نظم الّشيخ محّمد بن علّي الصبّان، المتوفّى سنة )1206هـ(، مجموعة أبيات في ذلك، وقد شرحها 

الشيخ محّمد األنبابّي المتوفّى سنة )1313هـ( في رسالة عنوانها )رسالة في مبادئ النحو العشرة( وقد 

أتممت تحقيقها، وستنشر - قريبًا - في مجلّة )مخطوطاتنا( التي تصدرها العتبة العلويّة المقّدسة. 

)6( في )ز(: )وبه(.

)7( في )هـ(: )فائدة وغاية(.
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بهـا أحـوال أبنيـة الكلـم إعرابًا وبنـاًء)1(، وموضوعـه: الكلمـات العربيّة؛ ألنّـه يُبحث 

فيـه عـن عوارضهـا الذاتيّـة مـن حيـث اإلعـراب والبنـاء، وغايتـه: االسـتعانة بـه)2( 

علـى فهـم كلم اللـه -تعالـى)3(- ورسـوله، وفائدتـه: معرفـة صـواب الـكلم مـن 

 .)4 ئه) خطا

]حّد الكلمة والكالم والّلفظ والكلم[

حّد الكلمة: لفٌظ ُوضع لمعًنى)5( مفرد أو ما هو في قّوة ذلك)6(.

وماّدتهـا: حروفهـا من غير نظـر إلى تقديم)7( بعضها عن بعـض )أو تأخير بعضها على 

بعض()8(.

وهيأتهـا: الحـركات والسـكنات مـع ترتيـب الحـروف)9(، وجمع الهيـأة والمـاّدة بنيتها 

وسـّمي)10( مثـااًل وصيغة)11(.

)1( ينظر: المقرّب: 67، والتعريفات: 236، ورسالة في الحدود النحويّة: 365، وكتاب في علم حدود 

النحو: 35، وشرح حدود الّنحو: 49، والتوقيف على مهّمات التعريف: 322، والفوائد العليّة في 

علم العربيّة: 46.

)2( في )هـ(: )استعانة(.

)3( لم ترد في )هـ(.

)4(  قال في كتاب التعريفات 236: )علم بأصول يعرف بها صّحة الكلم وفساده(.

)5( في )هـ(: )كمعنى(. 

)6( ينظر: المصباح في النحو: 51، وجاء في التعريفات: 185: )هو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد(، 

ورسالة في الحدود النحويّة: 365، وكتاب في علم حدود النحو: 35، وشرح الحدود النحويّة: 65، 

وشرح حدود النحو: 50، والتوقيف على مهّمات التعريف: 283، والكلّيّات: 643، والفوائد العليّة 

في علم العربيّة: 47.

)7( في )ز(و)هـ(: )تقّدم(.

)8( ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

)9( في )هـ(: )حرف(.

)10( في )هـ(: )ويسّمى(.

)11( في النسخة األّم )ز(: )وصفة(.
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حّد الكام: لفظ مفيد بالوضع)1(.

)حّد اللّفظ: هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيّة)2(( )3(.

حـّد المفيـد: مـا أفـاد فائدة يحسـن سـكوت المتكلـم عليهـا، بحيث ال يصير السـامع 

منتظرًا لشـيٍء آخر)4(.

حّد الكلم: ما تركّب من ثلث كلمات فأكثر أفاد أم)5( لم يفد)6(.

]أقسام الكلمة[
أقسام الكلمة)7( ثاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى.

وأقسام االسم ثاثة أيًضا: ظاهٌر، ومضمٌر، ومبهٌم)8(.

وأقسام الفعل ثاثة)9(: ماٍض، ومضارع، وأمر)10(.

وأقسـام الحـرف ثاثـة)11(: خـاّص)12( باالسـم كحرف الجـر، وخاّص بالفعـل كالنواصب 

)1( ينظر: التعريفات: 185، ورسالة في الحدود النحويّة: 365، وشرح الحدود النحويّة: 48، وتحفة 

األحباب وطرفة األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 73، وشرح حدود النحو: 51، والتوقيف على 

مهّمات التعريف: 283، والكلّيّات: 645.

)2( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 365، وكتاب في علم حدود النحو: 35، وشرح الحدود النحويّة: 
59، وشرح حدود الّنحو: 52، والتوقيف على مهّمات التعريف: 290، والكلّيّات: 678.

)3( ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

)4( ينظر شرح الحدود النحويّة: 61.

)5( في )هـ(: )أو(.

)6( ينظر: كتاب في علم حدود النحو: 35، شرح الحدود النحويّة: 63، والكلّيّات: 645.

)7( في )هـ(: )الكلم(.

)8( ينظر كتاب في علم حدود النحو: 36.

)9( في )هـ(: )ثلثة أيًضا(.

)10( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 12، وشرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب: 14، 

وكتاب في علم حدود النحو: 36، وموّضح أسرار النحو: 447.

)11( في )هـ(: )ثلثة أيًضا(.

)12( لم ترد في )هـ(.
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والجـوازم، ومشـترك بينهمـا كـ )هـل()1(.

]حّد االسم والفعل والحرف[
حّد االسم: ما دّل على معنى في نفسه غير)2( مقترن بزمان)3(.

)حـّد الفعـل: مـا دّل علـى معنـى فـي نفسـه مقتـرن بزمـان)4(()5(، هـذا علـى سـبيل 

اإلجمـال، وتقـول علـى سـبيل التفصيـل.

حّد الماضي: ما دّل على حدٍث مقترن بزمان ماٍض)6(.

حّد المضارع: ما دّل على حدٍث مقترن بأحد زماني الحال واالستقبال)7(.

وحّد)8( األمر: ما دّل على طلِب حدٍث في زمان االستقبال)9(.

وحّد)10( الحرف: ما دّل على معنى في غيره)11(.

)1( ينظر: كتاب في علم حدود النحو: 36، وشرح حدود النحو: 53.

)2( لم ترد في )هـ(.

 ،68 والمقرّب:   ،34 اإلعــراب:  صنعة  في  والمفّصل   ،96 النحو:  علم  في  الموفقّي  )3( ينظر: 

والتعريفات: 28، ورسالة في الحدود النحويّة: 366، وكتاب في علم حدود النحو: 36، وشرح 

وموّضح   ،54 النحو:  وشرح حدود   ،35 النحو:  علم  في  األسرار  وإظهار   ،73 النحويّة:  الحدود 

أسرار النحو: 247.

)4( ينظر: الموفقّي في علم الّنحو 96، والمقرّب 68، ورسالة في الحدود النحويّة 366، وكتاب في علم حدود 

النحو 38، وشرح الحدود النحويّة: 77، وإظهار األسرار في علم النحو: 35، وشرح حدود النحو: 54.

)5( ما بين القوسين سقطت من )هـ(.

)6( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 366، وشرح الحدود النحويّة: 79، وكتاب في علم حدود النحو: 

38، وشرح حدود النحو: 57، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 54.

النحو: 58،  النحو: 38، وشرح حدود  النحويّة: 80، وكتاب في علم حدود  الحدود  )7( ينظر: شرح 

والفوائد العليّة في علم العربيّة: 55.

)8( في )هـ(: )حّد(.

)9( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 366، وشرح حدود النحو: 58، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 54.

)10( في )هـ(: )حّد(

النحويّة: 366، وشرح  الحدود  النحو: 96، والمقرّب: 68، ورسالة في  الموفقّي في علم  )11( ينظر: 

الحدود النحويّة: 82، وإظهار األسرار في علم النحو: 35، وشرح حدود النحو: 55.
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حّد االسم الظاهر: ما دّل بلفظه وحروفه على معناه)1(.

حّد االسم المضمر: ما دّل على مسّماه بقرينة التكلّم، أو الخطاب، أو الغيبة)2(.

حّد االسم المبهم: ما افتقر)3( في الداللة على معناه إلى غيره)4(.

]خواّص األسماء واألفعال والحروف[

واعلـم أّن االسـم لـه خواّص تخّصـه من أّوله، وخـواّص تخّصه من أوسـطه)5(، وخواّص 

تخّصـه من آخـره، وخواّص تخّصـه)6( من معناه.

فالتـي تخّصـه مـن أّولـه: حـروف الجـّر، وحـروف الَقَسـم، وأداة التعريـف، وحروف 

النداء، ونواسـخ االبتـداء)7()8(.

والتي تخّصه من أوسطه)9(: التكسير)10( والتصغير)11(.

والتـي تخّصـه مـن آخـره: )الخفـض: وهـو الكسـرة التـي تحـدث فـي آخـره()12( عنـد 

دخـول عامـل الخفـض)13(، والتنويـن: وهو نون سـاكنة تظهـر في اللفـظ دون الخّط، وتاء 

)1( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 365، وشرح حدود النحو: 55. 

)2( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 365، وشرح حدود النحو: 56. 

)3( في )هـ(: )فتقّر(.

)4( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 366، وشرح حدود النحو: 56.

)5( في )هـ(: )وسطه(.

)6( لم ترد في )هـ(.

)7( في )هـ(: )المبتدأ(.

)8( ينظر: قواعد المطارحة: 5، وشرح حدود النحو: 59، وموّضح أسرار النحو: 248.

)9( في )هـ(: )وسطه(.

)10( في )هـ(: )التكثير(.

)11( ينظر: شرح حدود النحو: 60، وموّضح أسرار النحو: 248.

)12( ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

)13( في )هـ(: عند دخول علل الخفض.
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التأنيـث المتحرّكـة التي تبدلهـا في الوقف)1(، وعلمة التثنيـة)2(، والجمع، وألفا)3( التأنيث 

المقصـورة والممـدودة، والترخيم، وياء النسـب)4()5(.

والتـي تخّصـه مـن)6( معنـاه: كونـه فاعـلً، وكونه مفعـوالً، وكونه مبتـدأ، وكونـه يُخبر به 

وعنـه، وكونـه مفـرًدا، ]وكونـه[ مثنـى، وكونـه مجموًعا، وكونـه معرّفًـا، وكونه منّكـرًا، وكونه 

مذكّـرًا، وكونـه مؤنّثًـا، وكونـه يُضاف، وكونـه)7( يُضاف إليه، وكونه يحسـن)8( معـه )نفعني أو 

ضرّني()9(.

والفعـل لـه خـواّص تخّصه مـن أّوله، وخواّص تخّصه من وسـطه، وخـواّص تخّصه من 

آخـره، وخواّص تخّصـه من معناه.

وأدوات)11(  العـرض،  وأدوات)10(  والسـين، وسـوف،  قـد،  أّولـه:  مـن  تخّصـه  فالتـي 

التحضيـض، والنواصب، والجـوازم، ولو: هي)12( حرف امتناع المتنـاع، وحروف المضارعة: 

وهي حـروف)13( )أنيـت()14(.

)ينظر  الوقف،  التأنيث هاًء في  تاء  تُبدل  أْن  آخره  االسم من  تخّص  التي  العلمات  إّن من  )1( أي: 

الحدود في علم النحو 444(

)2( في النسخة األّم )ز(: )التأنيث(، وما أثبته في المتن هو أنسب للسياق، بقرينة )الجمع(.

)3( في )هـ(: )ألف(.

)4( في )هـ(: )النسبة(.

)5( ينظر: قواعد المطارحة: 5، وشرح حدود النحو: 61.

)6( في )هـ(: )في(.

)7( سقطت من )هـ(.

)8( في )هـ(: )يحصل(.

)9( ينظر شرح حدود النحو: 61.

)10( في )هـ(: )أداة(.

)11( في )هـ(: )أداة(.

)12( في )هـ(: )وهي(.

)13( في )هـ(: )وهي أنيت(.

)14( ينظر: قواعد المطارحة: 7، وشرح حدود النحو: 64.
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والتي تخّصه من وسطه: التصريف وهو اختلف)1( أبنيته الختلف أزمنته)2()3(.

والتـي تخّصـه من آخـره: تاء الفاعل)4(، وهـي التاء)5( المتحرّكة بضمٍّ أو فتٍح أو كسـٍر، 

وتـاء التأنيث السـاكنة، وياء المؤنّثة المخاطبة، ونون التوكيـد الثقيلة، والخفيفة، واتّصال 

الضمائـر بـه؛ نحو: فََعـَل، وفََعلُوا، وفََعلَْن. ويلي آخـره)6( الفاعل)7( ونائبه)8(.

والتـي تخّصـه مـن معنـاه: كونـه ماضيًا، وكونـه مضارًعا، وكونـه أمرًا، وكونـه يُخبر به 

وال يُخبـر)9( عنـه، وكونـه ال يُضاف وال يُضـاف إليه)10(.

]أقسام التنوين الخاّصة باألسماء[

وأقسـام التنويـن الخـاّص)11( باألسـماء أربعة: تنويـن التمكين، والتنكيـر، والعوض)12(، 

والمقابلة. 

]اإلعراب والبناء[

حـّد)13( اإلعـراب اللفظـّي: مـا جـيء بـه لبيـان مقتضـى العامل مـن حركـة، أو حرف، 

)1( سقطت من النسخة األّم )ز(.

)2( في )هـ(: )أبنيته(.

)3( ينظر: شرح حدود النحو: 66.

)4( في )هـ(: )الفعل(.

)5( سقطت من النسخة األّم )ز(.

)6( في )هـ(: )آخر(.

)7( في )هـ(: )الفعال(.

)8( ينظر: قواعد المطارحة: 7، وشرح حدود النحو: 66.

)9( في )هـ(: )وال يجزم(.

)10( ينظر: شرح حدود النحو: 67.

)11( في )هـ(: )الخاّصة(.

)12( في النسخة األّم )ز(: )العرض(، وما أثبتناه من )هـ(؛ وفيها أّن كلمة )العوض( جاءت بعد كلمة 

)المقابلة(.

)13( في )هـ(: )وحّد(.
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أو سـكون، أو حـذف، وحـّده عنـد َمـن يقـول: إنّـه معنـوّي: تغيير آخـر االسـم المتمّكن، 

والفعـل المضـارع)1(؛ الختـلف العوامـل لفظًا أو تقديـرًا)2(.

حـّد البنـاء: لـزوم آخر الكلمة حركًة، أو حرفًا، أو سـكونًا، أو حذفًـا لغير عامل، وليس 

حكايـة، وال اتّباًعا، وال نقًل وال تخلًّصا من سـكونين)3(.

وألقاب اإلعراب أربعة: رفع، ونصب، وخفض، وجزم)4(.

وألقاب البناء أربعة)5(: ضّم، وفتح، وكسر، وسكون)6(.

واألصـل)7( فـي األسـماء اإلعـراب، ومـا بُِنـَي منهـا فعلـى)8( خـلف أصلـه)9(، واألفعـال 

بالعكـس)10(، والحـروف كلّهـا مبنيّـة)11(.

)1( في النسخة األّم )ز(: )بالمضارع(، وما أثبتناه من )هـ(.

)2( ينظر: الموفقّي في علم النحو: 97، وشرح الحدود النحويّة: 121.

)3( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 366، وشرح الحدود النحويّة: 123، وشرح حدود النحو: 73، 

وشرح التصريح على التوضيح: 53/1.

)4( ينظر: اللمع في العربيّة: 50، وشرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك: 16، وشرح حدود النحو: 74، 

والفوائد العليّة في علم العربيّة: 62.

)5( جاء في حاشية النسخة )هـ(: وقد جمع بعضهم األلقاب في قوله: 

الكسـرلقد فتحت باب الرضا بعد هجرها فاجنرب  أتّم  بدر  شقيقة 
اجلّرفأسكنت بعض الضّم ما قد نصبته فقد طاب يل  ارفيع جزًما  فقلت 

ينظر: البرق اليمانّي في الفتح العثمانّي: 76.

)6( ينظر: اللمع في العربيّة: 50، وشرح حدود النحو: 75.

)7( في )هـ(: )اال(.

)8( في )هـ(: )فهو على خلف(.

)9( ينظر: شرح حدود النحو: 75.

)10( ينظر: قواعد المطارحة: 50، وشرح حدود النحو: 76.

)11( ينظر: قواعد المطارحة: 52، وشرح ابن الناظم على ألفيّة ابن مالك: 15، وشرح ابن عقيل على 

ألفيّة ابن مالك: 22/1.
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والمعـرب مـن األفعـال: الفعل المضارع، بشـرط أن يعـّرى)1( من أحد نونـي التوكيد 

المباشـرة، ونـون اإلنـاث)2(، والمبنـّي من األفعـال: الماضـي، واألمر)3(، فالماضـي: مبنّي 

علـى الفتـح أبـًدا لفظًـا أو تقديرًا، واألمـر: مبنّي على مـا يُجزم به مضارعـه، وهو)4( بناء 

الزم، وقـد يعـرض للمضارع البنـاء؛ وذلك مع أحد نوني التوكيد المباشـرة)5( ومع)6( نون 

اإلنـاث، فيُبنـى مـع أحـد نوني التوكيـد على الفتح، ومـع نون اإلناث على السـكون)7(.

والمبنـّي مـن األسـماء سـتّة)8( أنواع: المضمرات، وأسـماء الشـرط، وأسـماء اإلشـارة، 

والموصوالت، وأسـماء األفعال، وأسـماء االسـتفهام، واألصل في البناء السـكون، وما بُني 

علـى حركة فعلـى خلفه)9(.

الرفـع علـم الفاعليّة)10(، والنصب علم المفعوليّة)11(، والجّر علم اإلضافة)12(.

]الجموع[

حـّد جمـع التكسـير)13(: مـا دّل علـى أكثر من اثنيـن، وتغيّر فيـه بناء واحـده لفظًا أو 

)1( في )هـ(: )يتعّرى(.

)2( ينظر: قواعد المطارحة: 34، وشرح حدود النحو: 78.

)3( في الّنسخة األّم )ز(: )األمر والماضي(، والصحيح ما أثبتناه وهو ما ورد في )هـ(؛ ألنّه قال بعد 

ذلك: فالماضي. 

)4( في )هـ(: )وهذا(.

)5( لم ترد في )هـ(.

)6( لم ترد في )هـ(.

)7( ينظر شرح حدود النحو: 70.

)8( وردت في )هـ( ولم ترد في )ز(.

)9( ينظر شرح حدود النحو: 76، وموّضح أسرار الّنحو: 250.

)10( ينظر شرح حدود النحو: 67.

)11( ينظر شرح حدود النحو: 68.

)12( ينظر شرح حدود النحو: 67.

)13( في )هـ(: )التكثير(.
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تقديـًرا)1(.

حـّد جمـع المؤنّـث السـالم: ما ُجِمَع بألـف وتاء، وكونه جمـَع مؤنّث، وكونه سـالًما، 

جـرى علـى الغالـب، وال حاجـة إلـى قولهـم: مزيدتيـن، وأّما نحـو: )أبيـات(، و )أقوات(، 

و )أمـوات(، فـل يـرد؛ ألّن هـذه جمـوع تكسـير)2(، فاأللف والتـاء في )هنـدات()3( داالن 

علـى الجمـع، ولـم يداّلن على الجمـع في نحو)4(: )أبيـات(، وإنّما دّل علـى الجمع جميع 

حروفـه؛ كداللة )رجـال(، فافهم)5(.

حـّد جمـع المذكـر السـالم: مـا دّل على أكثر مـن اثنين، وَسـلَِم فيه بنـاء واحده، فإن 

كان مفـرده)6( اسـًما جامـًدا، فيُشـترط فيـه أن يكـون علًمـا لمذكـر عاقـل، خاليًـا مـن تـاء 

التأنيـث)7(، ومـن التركيـب، إّن)8( كان صفـة فيُشـترط فيـه أن يكـون صفـة)9( لمذكر عاقل 

خاليًـا مـن تـاء التأنيث ومن التركيـب)10(، وليس من بـاب أَفَْعل فَْعـَلء)11(، وال من باب)12( 

فَْعـَلن فَْعلَـى، وال مّما يسـتوي فيـه المذكّـر والمؤنّث)13(.

النحويّة:  الحدود  والتعريفات 82، ورسالة في  مالك: 14،  ابن  ألفيّة  إلى  المسالك  أوضح  )1( ينظر: 

368، وشرح الحدود النحويّة: 93، وشرح حدود النحو: 81.

)2( في )هـ(: )تكثير(.

)3( في )هـ(: )في هند مثلً(.

)4( ساقطة من النسخة األّم )ز(.

)5( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 206، والتعريفات: 82، وشرح الحدود النحويّة: 92، 

وتحفة األحباب وطرفة األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 117، وشرح حدود النحو: 81، والفوائد 

العليّة في علم العربيّة: 65.

)6( في النسخة األّم )ز(: )مفرًدا(.

)7( في النسخة األّم )ز(: )التأنيث( فقط.

)8( في النسخة األم )ز(: )فإّن(، والصحيح ما ورد في )ه(.

)9( لم ترد في  )هـ(.

)10( ساقطة من النسخة األّم )ز(.

)11( في النسخة األّم )ز(: )فعلى(، والصحيح ما ورد في )هـ(.

)12( سقطت من النسخة األّم )ز(.

)13( ينظر: قواعد المطارحة: 33، وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 14، والتعريفات: 82، وشرح



287 ح مدعحفللاحصِدام يةححتملا

]األسماء الخمسة[

وشـرط إعراب األسـماء الخمسـة بالحـروف: أن تكون مفـردة، وأن تكـون مكبّرة، وأن 

تكـون مضافة إلى غيـر)1( يـاء المتكلم)2(.

]حّد المثّنى[

حّد المثّنى: ما دّل على اثنين بزيادٍة في آخره )صالح للتجريد، ولعطف مثله عليه)3(()4(.

]المنقوص والمقصور[

)حّد المنقوص: كّل اسم معرب آخره()5( ياء خفيفة ساكنة الزمة)6( قبلها كسرة)7(.

حّد المقصور: كّل)8( اسم آخره)9( ألف الزمة قبلها فتحة)10(.

]الممنوع من الّصرف[

حـّد)11( االسـم الـذي ال ينصرف: وهـو)12( ما فيه علّتان من علٍل تسـع، مرجع إحداهما 

الحدود النحويّة: 92، وتحفة األحباب وطرفة األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 114، وشرح حدود 

النحو: 82، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 64.

)1( في )هـ(: )لغير(.

)2( ينظر شرح حدود النحو: 84.

)3( ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

)4( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 14، وشرح الحدود النحويّة: 88، وشرح حدود النحو 

لألبّذّي: 85، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 63.

)5( ما بين القوسين ساقطة من )هـ(.

)6( ساقطة من )هـ(.

)7( ينظر تحفة األحباب وطرفة األصحاب: 106.

)8( في )هـ(: )وكّل(.

)9( في )هـ(: )معرب(.

)10( ينظر تحفة األحباب وطرفة األصحاب: 110.

)11( ساقطة من النسخة األّم )ز(.

)12( في )هـ(: )هو(.
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اللّفـظ، ومرجـع األخـرى المعنى، أو علّة تقوم مقامهما)1(، والعلل التسـع جمعها الشـاعر 

قوله)2(:  في 

َتْعِريُفَهـا ُعْجَمـٌة  ـِب 
َّ
ُمَرك

ْ
ال نِيَثا)))َوْزُن 

ْ
تَأ زِْد  َْمِع  اجلْ َوَوْصُف  َعْدٌل 

]نواصب المضارع وجوازمه[

ونواصـب المضـارع، أربعـة: أَْن، ولَـْن، وإذْن)4(، وكَـْي، ومـا عـدا هـذه األربعـة إنّمـا 

رة قبلـه)6(، وإلعمـال إذن)7( شـروط:  ينصـب الفعـل)5( بـأَْن ُمقـدَّ

- أن تكون في صدر لجواب.

- وأن يكون الفعل بعدها بمعنى االستقبال.

- وأن ال يُفصل )بينهما وبين( الفعل)8( فاصٌل غير القسم.

والجوازم على قسمين: 

- قسـم يجـزم فعًا واحـًدا)9(، وهو: لم، ولّما، وألم، وألّمـا، والم األمر والدعاء، و )ال( 

)1( ينظر: قواعد المطارحة: 13، وأوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك: 16، رسالة في الحدود النحويّة: 

367، وارتشاف الضرب من لسان العرب: 852/2، وشرح الحدود النحويّة: 96، وشرح حدود النحو: 

88، والفوائد العليّة في علم العربيّة: 66.

)2( لم ترد في )هـ(.

)3( ينظر شرح قطر الندى وبّل الصدى: 308، وفي )هـ( ورد غير هذا البيت، وهو: 

بمعرفة نِّـــــْث 
َ
أ  

ً
اعدال وزِْن  ُمالامجـــــْع 

َ
ك قد  فالوصُف  ُعجمـــــًة  وزِد  ب 

ّ
َركِ

وقد ُجِمعت العلَل التي تمنع االسم من الصرف في أكثر من طريقة غير التي ذكرتها.

)4( في )ز(: )إًذا(.

)5( ساقطة من النسخة األّم )ز(.

)6( في )ز(: )بعده(، وفي )هـ(: )بعد(، والصحيح ما أثبتناه؛ ألّن )أْن( المقّدرة قبل الفعل وليست بعده.

)7( في )ز(: )إًذا(.

)8( في )ز(: )بعدها(، وما أثبتناه من)هـ(وهو األنسب للسياق.

)9( لم ترد في )هـ(.
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فـي النهي والدعاء)1(.

- وقسـم يجـزم فعليـن، وهـو: إن، ومـا، وَمن، ومهمـا، وإذمـا، وأي، ومتـى، وأيّان، 

وأيـن، وأنّـى، وحيثمـا، وكيفمـا، وإذا في الشـعر)2(.

]المرفوعات[

حـّد الفاعـل: اسـم)3( أو مـا في تأويله أُسـند إليه فعـل، أو ما في تأويله مقـّدم)4( عليه 

باألصالـة، واقع منـه أو قائم به)5(.

حّد اإلسناد: أن تسند)6( إلى االسم ما تتّم به الفائدة على وجه اإليجاب والسلب.

حـّد المبتـدأ: اسـم أو ما في تأويله مجـرّد عن العوامل اللفظيّة غير الزّائدة، وشـبهها، 

مخبـٌر)7( عنـه، أو وصف رافع لمكتٍف به)8(.

حّد الخبر: هو)9( الجزء المنتظِم من جملٍة مع المبتدأ غير وصف)10(.

)1( ينظر تحفة األحباب وطرفة األصحاب: 274.

)2( ينظر تحفة األحباب وطرفة األصحاب: 278.

)3( لم ترد في )هـ(.

)4( في النسخة األّم )ز(: )مقّدمة(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو األنسب للسياق.

األحباب وطرفة  وتحفة  النحويّة: 146،  الحدود  النحويّة: 368، وشرح  الحدود  في  رسالة  )5( ينظر: 

األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 142، وشرح حدود النحو: 90.

)6( في النسخة األّم: )نسب(، وما أثبتناه من من )هـ(.

)7( في )هـ(: )مخبرًا(.

األحباب وطرفة  وتحفة  النحويّة: 148،  الحدود  النحويّة: 368، وشرح  الحدود  في  رسالة  )8( ينظر: 

األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 134، وشرح حدود النحو: 94.

)9( في )هـ(: )وهو(.

)10( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 370، وشرح الحدود النحويّة: 149، وتحفة األحباب وطرفة 

األصحاب في شرح ملحة اإلعراب: 134، وشرح حدود النحو: 95.
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]التوابع[

حـّد التابـع: كّل ثـاٍن أُعـرب بإعـراب سـابقه الحاصـل والمتجـّدد، فخرج الخبـر وحال 

المنصوب)1(.

حـّد النعـت: تابـع مشـتّق أو مـؤّول بـه يقتضـي تخصيـص متبوعـه، أو توضيحـه، أو 

مدحـه، أو ذّمـه، أو توكيـده، أو التّرّحـم عليـه، فإن رفـع ضمير المنعوت)2( المسـتتر تبع 

منعوتـه فـي أربعـة من عشـرة)3( في: 

- واحد من الرفع والنصب والجّر.

- وواحد من اإلفراد والتثنية والجمع.

- وواحد من التذكير والتأنيث.

- وواحد من التعريف والتنكير حقيقيًّا كان أم)4( سببيًّا.

وإن رفع سببي المنعوت أو ضميرًا)5( بارزًا تبعه في اثنين من خمسة في: 

- واحد من الرفع والنصب والجّر)6(. 

- وواحد من التعريف والتنكير.

حّد عطف النسـق: هو التابع لما قبله المشـارك له في إعرابه بواسـطة أحد الحروف 

العشرة)7(.

)1( ينظر شرح الحدود النحويّة 175. 

)2( في الّنسخة األّم )ز(: )المتبوع(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو األنسب للسياق.

)3( في )هـ(: )في أربع من عشر(.

)4( في )هـ(: )أو(.

)5( في الّنسخة األّم )ز(: )وإن رفع سببيًّا المنعوًت أو ضميرًا(، وما أثبتاه من )هـ( وهو الصحيح.

)6( ال يوجد في )هـ(.

)7( ينظر المفّصل في صنعة اإلعراب: 159.
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حـّد التوكيـد المعنـوّي: هـو التابع المقّرر أمر المتبوع في النسـبة، أو الشـمول، وهو 

باألسماء)1(. خاّص 

حـّد التوكيـد اللفظـّي: تكـرار اللفـظ بعينـه أو بمرادفـه، وهـو يوجـد فـي األسـماء 

والحـروف)2(. واألفعـال 

حّد البدل: هو التابع المقصود بالحكم بل واسطة)3(.

]المنصوبات[

حّد المصدر: وهو اسم الحدث)4(.

حّد المستثنى: وهو الُمَخرج بـ )إاّل( أو إحدى)5( أخواتها)6(.

حّد المنادى: وهو المدعو)7( بـ)يا( أو إحدى)8( أخواتها)9(.

]حّد الجملة وأنواعها[

حّد الجملة: كّل مركّب إسنادّي أفاد أو لم يُفد)10(.

حّد الجملة الصغرى: ما كان في ضمن جملة)11(.

)1( ينظر شرح الحدود النحويّة: 182.

)2( ينظر شرح الحدود النحويّة: 183.

)3( ينظر شرح اللمع في النحو 111. 

)4( ينظر شرح الحدود النحويّة: 139.

)5( في )هـ(: )أحد(.

)6( ينظر شرح الحدود النحويّة: 173.

)7( في )هـ(: )المدعوا(.

)8( في )هـ(: )أحد(.

)9( ينظر المفّصل في صنعة اإلعراب: 67.

)10( ينظر: رسالة في الحدود النحويّة: 367، وشرح الحدود النحويّة: 54.

)11( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 29/5، وشرح الحدود النحويّة: 57.
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حّد الجملة الكبرى: ما كان في ضمنها جملة)1(.

رَت باسم)2(. حّد الجملة االسمّية: ما ُصدِّ

رَت)3( بفعل)4(. حّد الجملة الفعلّية: ما ُصدِّ

]المفاعيل[

]حّد المفعول به: ما وقع عليه، فيعمل الفاعل به)5([)6(.

حّد المفعول المطلق: هو المصدر المؤكّد لعامله، أو المبيّن لنوعه، أو عدده)7(.

حّد المفعول له: هو المصدر المذكور علّة لحدث مشاركه)8( في الزّمان والفاعل)9(.

حّد المفعول فيه: هو ما ذُكَِر ألجل أمر وقع فيه من اسم زمان أو مكان)10(.

حـّد المفعـول معـه: هو اسـم فضلة تاٍل لواو بمعنـى )مع( تالية لجملـة ذات فعل أو 

اسم فيه معناه وحروفه)11(.

]المنصوبات النكرات[

حّد الحال: وصف فضلة مسوق)12( لبيان هيأة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عامله)13(، 

)1( ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: 29/5، وشرح الحدود النحويّة: 58.

)2( ينظر شرح الحدود النحويّة: 55.

)3( في )هـ(: )صدرة(.

)4( ينظر شرح الحدود النحويّة: 55.

)5( المفعول به: هو الذي يقع عليه فعل الفاعل )ينظر المفّصل في صنعة اإلعراب: 65(

)6( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة األّم )ز(.

)7( ينظر المفّصل في صنعة اإلعراب: 62.

)8( في )هـ(: شاركه.

)9( ينظر شرح الحدود النحويّة: 161.

)10( ينظر اللمع في العربيّة: 110.

)11( ينظر المفّصل في صنعة اإلعراب: 89.

)12( في النسخة األّم )ز(: )المسبوق(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو الصحيح.

)13( في )هـ(: )تأكيد عامله وتأكيده(.
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أو مضمـون الجملة قبله.

حّد التمييز: وهو اسم نكرة فضلة، بمعنى )ِمن( يرفع إبهام اسم أو نسبة.

]المعارف[

]أعـرف[)1( المعـارف الضمير، ثّم العلم، ثّم اسـم اإلشـارة، ثّم الموصـول، ثّم المعرّف 

بــ )أل(، وأّمـا)2( المضـاف فهـو بمنزلـة مـا أُِضيْـَف إليـه إالّ المضـاف إلـى الضميـر؛ فإنّـه 

العلم. بمنزلـة 

حّد اسم اإلشارة: ما دّل على مسّمى وإشارة إليه.

حـّد الموصـول االسـمّي: مـا افتقـر إلـى الوصـل بجملـة خبريّـة، أو ظـرف أو مجـرور 

تاّميـن، أو وصـف صريـح، وإلـى عائـد، أو خلفـة)3(.

ا: هـو)4( مـا أُوَِّل مـع مـا يليـه  حـّد الموصـول الحرفـّي، ويسـّمى أيًضـا حرفًـا مصدريًـّ

بمصـدر، ولـم يحتـج إلـى عائـد)5(.

]فائدة[

يجـب اسـتتار)6( الضميـر فـي أربعـة مواضـع: في الفعـل المضـارع المبـدوء بالهمزة، 

أو بالتـاء للمذكّـر، أو بالنـون، وفـي فعـل األمـر للمفـرد المذكّـر، والضابـط أن تقـول: 

 المسـتتر وجوبًـا، هـو الذي ال يحّل محلّه اسـم ظاهر)7(، )والمسـتتر جـوازًا هو الذي يحّل 

)1( ما بين المعقوفين من )هـ(، وفي )ز(: )إعراب المعارف(.

)2( في )هـ(: )أّما(.

حدود  وشرح   ،118 النحويّة:  الحدود  وشرح   ،991/2 العرب:  لسان  من  الضرب  ارتشاف  )3( ينظر: 

النحو: 103.

)4( في )هـ(: )وهو(.

)5( ينظر شرح الحدود النحويّة: 120.

)6( في )هـ(: )استثناء(.

)7( في )هـ(: )الظاهر(.
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محلّه الظّاهر()1(.

]فائدة أخرى[

الجملـة الخبريّـة والظـرف)2( والجـاّر والمجـرور بعـد النكـرات)3( المحضـة صفـات، 

وبعـد المعـارف المحضـة أحوال، وبعـد المحتملة للتعريـف والتنكير، محتملـة للوصفيّة 

والحاليّـة، وإذا وقـع الظـرف، أو الجاّر والمجرور، صلًة أو صفـًة)4(، أو خبرًا، أو حاالً تعلّق 

بمحـذوف وجوبًـا تقديـره: كائـن أو اسـتقّر، إاّل فـي الّصلة فيتعين اسـتقّر.

حّد العامل: ما به يتقّوم)5( المعنى المقتضي لإعراب.

حّد الصفة: ما دّل على معنى وذات.

والله تعالى أعلم، والحمد لله وحده، وصلّى الله على َمن ال نبيَّ بعده)6(.

)1( ما بين القوسين لم يرد )هـ(.

)2( في )ز(: )والظرفيّة(، وما أثبتناه من )هـ(.

)3( في )ز(: )النكرة(، وما أثبتناه من )هـ(، وهو األنسب للسياق.

)4( في )هـ(: )صفة أو صلة(.

)5( في )هـ(: )تقديم(.

)6( في )هـ(: تّمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد العبد الذليل إلى ربّه الكريم، مصطفى 

بن الشيخ عبد الكريم البدرّي عفى عنه، انتهى غرّة جمادى األخر سنة 1220.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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