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المم ّخص:

غكية المساعدة ضمف منظكمة ال ٌشرح
الضكء عمى
المكمالت المٌ ٌ
تسمٌط ىذه الكرقة ٌ
ٌ
متميز لعالـ ف ٌذ.
ائي عمى عمؿ ٌ
كالتٌفصيؿ مع االستدالؿ كاالستشياد .كىي تطبيؽ إجر ٌ
أللفية ابف معط
يشي ت  685ىػ ،ال ٌشارح
ٌإنو
ٌ
ٌ
محمد بف أحمد بف سجماف ال ٌشر ٌ
المكمالت
ٌ
الزك ٌ
اكم ت  628ىػ .بما حكاه مف احتجاج كشرح كاستدراؾ كتصكيب .ك ٌ

غكية أدكات مساعدة لو ،طاغية عمى ال ٌشرح الستكماؿ الفائدة ،كتقكية البناء ،فال
المٌ ٌ

متممات الفصكؿ ،كطريقة التٌبكيب كداللة عناكينيا،
تعد فضكال بؿ تفضيال ،كمنيا :
ٌ
ٌ
كاالختالؼ بأكجيو كاألمثمة المشركحة ،كجاء العمؿ مكضحا نكع المكمالت كماىيتيا،
لكؿ نكع بما يفيد
كبعض مكاقعيا ،معتمديف الكصؼ كالتفسير طريقا مع التمثيؿ ٌ
كيستجمي.
األلفية.
يشي ،ابف معط،
المفتاحية :
الكممات
ٌ
ّ
المكمالت ٌ ،
ٌ
المتممات ،ال ٌشر ٌ
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Abstract :
The article sheds light on the linguistic complements
within the system of explanation and detail with the inference
and citation. It is a procedural application to the outstanding
work of an eminent scholar called Mohammed bin Ahmad bin
Sejman al-Shuraishi, (d. 685 HA), who explained the Alfiyet
of Ibn Mu’ti al-Zawawi (d. 628 HA) and what it included of
arguments, explanation, justification and correction. The
linguistic complements are helping elements prevailing on the
explanation for the sake of generalizing the benefit and
strengthening the structure. They are then not considered as a
curiosity, but rather a preference. They include: the chapters
complement, the method of tabulation, the significance of its
titles, the difference in its aspects and the explained examples
by picturizing each type the way it makes it clear and useful.
Keywords: Linguistic complements, Ibn
Alfiyet ibn Mu’ti al-Zwawi.

Mu’ti Sharishi,

:ّالمقدمة
ّ
 كا ٌف،إف محاكلة استنطاؽ الماضي كالغكص فيو لعمؿ مضف كممتع
ٌ
 كقد كاف عزمنا عمى ذلؾ عندما.محادثة الكاتب كاستجالء أفكاره ألمانة كحمؿ
األلفية لم ٌشريشي ىك
 فكاف سفر شرح.غصنا في مجاؿ تحقيؽ المخطكط كدركبو
ٌ
غكية إيمانا
ثـ جاءت فكرة التٌكميؿ كالتٌتميـ بكلكج باب
ٌ ٌالمكمالت الم
ٌ
ٌ .األمؿ كاليدؼ
نتحدث عف الجيكد
 بيد ٌأننا ال يمكف أف.جالء
الضكء
ٌ
ٌ
ٌ منا ٌأنيا لفتات قد تزيد
ن
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نتحدث عف العمميف البارزيف كلك إشارة ،كىما ما
مكمالتيا ،دكف أف ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية كال ٌ

ألفيتو
ىما في حقؿ :المٌغة ك ٌ
النحكٌ .إنيما ابف معط في ٌ

ألفيتو؟ كمف ىك الثٌاني كما
األكؿ؟ كماىي ٌ
يشي في شرحو .فمف ىك ٌ
كال ٌشر ٌ
غكية في جيد ال ٌشارح كعيف الباحث؟
قيمة شرحو؟ كما نعني بعد ذلؾ
بالمكمالت المٌ ٌ
ٌ


الحنفي ،كلد في ظاىر بجاية
حكم
الديف ٌ
النكر أبك حسيف زيف ٌ
بي ٌ
ابف معط ىك يحي بف عبد ٌ
الن ٌ
الزك ٌ
ٌ
اكم المغر ٌ
بالجزائر سنة 564ق كتكفي سنة  628ق .ينسب إلى قبيمة كبيرة ىي زكاكة ذات بطكف كأفخاذ.كىي فرع مف قبيمة

السكداف.كقد كثر الخمط
البربر في جباؿ المغرب ٌأكليا برقة إلى آخر المغرب كالبحر المحيط ،كفي المغرب إلى بالد ٌ
فعد زكاكة
في نسب زكاكة بسبب التٌصحيؼ الٌذم اعترل االسـ مف الكاك إلى الغاء أم :زكاغة كما يقكؿ ابف خمدكفٌ ،
إخكة لزكاغة.

أما رسـ ابف معط فمو ثالثة أكجو ،بحذؼ الياء ،كبإثباتيا كبإضافة عبد لالسـ أم عبد المعطي ،كىك كمٌو يرجع إلى
كٌ
كعد ال ٌشافعي إثبات
النحاةٌ .
األكؿ ىك ال ٌشائع عند ٌ
قاعدة إثبات الياء في االسـ المنقكص كحذفيا في ٌ
الرفع كالج ٌر .ك ٌ
ناحي محقٌؽ كتاب الفصكؿ الخمسكف
أما اإلضافة فقد ذكر محمكد ٌ
الياء مطمقا قاعدة ،فعزاه بعضيـ إليو ،ك ٌ
محمد الطٌ ٌ
المفصؿ
كتاب
مف
مخطكط
قسـ
صفحة
عمى
المعطي
عبد
بف
يحي
معط
ط ابف
البف معطٌ ،أنو رأل نسخة بخ ٌ
ٌ

لمٌزمخشرم  .كعقٌب ابف معط قائال :كنت أكتب قديما يحي بف معط ،فاتٌفؽ أف كتب كاتب في بعض كتب تقع ال ٌشيادة
فيو :يحي بف عبد المعطي فالتزمت ذلؾ لئالٌ يصير المشيكد خمفا فيككف صاحب االسـ قد ارتضى السمو ما أثبتو،

نرجح حذؼ الياء لسببيف( :مكافقتو لم ٌشائع في القاعدة
كىك إف عمٌؿ االختيار ،كلو ٌ
حؽ اإلثبات إالٌ ٌأنٌنا ٌ
عينو الٌذم كجدناه في تحقيؽ الكتاب ،كنقصد كتاب ال ٌشرح
و
استثناؤه.أن
ك
حكمو
كلو
بالعمـ
حكية ،كاف كاف ىذا متعمٌقا
ٌ
الن ٌ
ٌ ي
لم ٌشريشي كفي المخطكطات الٌتي اعتمدناىا ).كقد ترؾ لنا ابف معط نتاجا زاخ ار منو :البديع في صناعة ال ٌشعر كىك

األلفية .كليا شركح كثيرة
الدرة
كسماىا ٌ
األلفية ٌ
ٌ
مخطكط ،كالفصكؿ الخمسكف الٌذم ذكرناه ،ك ٌ
النحكية ،مكضكع ال ٌشرح ٌ
األلفية لم ٌشريشي ت
الد ٌرة
المخفية ،كالتٌعميقات
الغرة
الخباز ت 637ق،
الكفية بشرح ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
أشيرىا :شرح ابف ٌ
كسماىا ٌ
ٌ

تتمة المختصر ،تحؽ أحمد رفعت البداكم ،بيركت ،دار المعرفة ،ط،1
685ق.ينظر :زيف ٌ
الديف عمر بف الكردمٌ :
 ،1970/1398ح 2ص  .231كابف خمكاف :كفيات األعياف ،دت ،ط ،1ح 2ص  .310كالسيكطي :بغية الكعاة في
كشركاه،ط،1

محمد أبي الفضؿ ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي
النحاة ،تحؽ
طبقات المٌغكييف ك ٌ
ٌ
الدرة األلفية  ،تحؽ بركاىـ العمكم
ح
بشر
الكفية
عميقات
الت
مف
اني
ث
:ال
يشي
ر
الش
ك
.
318
ص
 ،1970/1398ح1
ٌ
ٌ
ٌ
رسالة ماجستير  ،الجزائر ،معيد المٌغة العربية كآدابيا ،بجامعة الجزائر ،1998 ،مقدمة ص  .10ك ابف معط:
محمد الطناحي ،مصر ،عيسى البابي الحمبي كشركاه ،دت ،ص .12
الفصكؿ الخمسكف ،تحؽ محمكد ٌ

ابمي
ال ٌشريشي :ىك شارح ٌ
محمد بف أحمد بف ٌ
الدرة كما أسمفنا ،يكنٌى أبا بكر ،كاسمو ٌ
محمد عبد االمٌو بف سجماف الك ٌ
كلكنو غادرىا إلى المشرؽ بيف مصر،كدمشؽ ،كحمب ،كاربؿ ،كبغداد،
يشي ،كلد 601ق بشريش باألندلسٌ .
البكر ٌ
م الشر ٌ
مدرسا كمفتيا ،كتكفي فييا.
الس ٌ
بسب القالئؿ كاالضطرابات ٌ
ثـ أقاـ في دمشؽ ٌ
المكحديفٌ ،
ياسية في عيد ٌ

المالكية ،كعرض عميو
الناصرم ،ك
الرباط ٌ
برع ال ٌشريشي في المٌغة ك ٌ
ٌ
النحك ،كاتٌصؼ بالكرع كالتٌديف كتكلٌى مشيخة ٌ
القضاء في دمشؽ فامتنع ،كبقي المنصب ألجمو فارغا حتٌى مات .لو كتاب االشتقاؽ كلـ يصمنا ،ككتاب التٌعميقات
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السريع.
الدرة
كسماىا ٌ
ٌ
ٌ
الرجز ك ٌ
األلفية ،كقد بناىا صاحبيا عمى بحريفٌ :
األلفيةٌ :
ابتدأىا بقكلو:
ىيقيك يؿ ر ً
الغفيكر
اجي ربَّو ى

ي ٍحي بف معط بف ً
النكر
عبد ٌ
ى
ي
ي ي

الحمد لمٌو الٌذم ىدانا
ي

و
دينا لو ارتضانا
بأحمػٍػد ن

كختميا بقكلو:
ً
ركيػة
الم ٌ
تى ٍحكيو أ ٍش ي
عاريىـ ى

تماـ ُّ
الدرًة األلفيَّة
ىذا ى ي

بي
نظى ىميا ىي ٍحي ٍب يف يم ٍعط ى
الم ٍغر ٌ

جيزةن لٍم يم ٍع ًرب
تى ٍذ ًكرةن ىك ى

ً
الخ ٍم ً
الخ ٍم ً
المٍنتىيى ك َّ
س المائة
ًكٍف ى
س كالتٌ ٍسعيًف ك ى
الن ٍشأة في ى
الم ىراد ي
ؽ ي
ىعتى ً
كالحػم يد لمٌو ً
صـ
بو أ ٍ
ىٍ

يسٌمـ.
ثـ عمػى ىنبيِّو أ ى
ٌ

األلفية يككف قد نظميا في الكاحد الثٌالثيف مف عمره
كبتحديد ابف معط تاريخ كتابة
ٌ
ألنو أثٌر فيمف بعده
( .)31كىي امتداد كتأثير.
ألف غيره سبقو ،كالثٌاني ٌ
فاألكؿ ٌ
ٌ
ثـ الخالصة كقاؿ فييا:
كأشيرىـ ابف مالؾ ت  672ق
ٌ
المسماة :الكافية ال ٌشافية ٌ
ضا بً ىغٍي ًر ىس ٍخ ًط
كتى ٍقتىضي ًر ن

ألفيةى ً
فائقػةن َّ
ابف يم ٍع ًط.

م في :مصر ،كاألندلس،
كلمدٌرة
األلفية شركح ٌ
ٌ
ٌ
امتدت إلى القرف التٌاسع اليجر ٌ
الخباز ت 637ق كما أسمفنا ،كابف ىشاـ
كالمكصؿ كدمشؽ ،أشيرىـ :ابف
ٌ

الكفية مكضكع المقاؿ.ينظر :ابف كردم :تتمة المختصر ص  .333كالسيكطي :بغية الكعاة ح 2ص  .11كالمقرم:
ٌ
الديف عبد الحميد ،مصر ،مطبعة السعادة ،ط،1
األندلس
غصف
مف
الطيب
نفح
الرطيب ،تحؽ محمد محي ٌ
ٌ

 ،1949/1367ح 2ص.316
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الخضراكم ت  646ق ،كعبد العزيز بف جمعة بف زيد القكاس ت 696ق ،كابف
يشي ت  685ق.
ٌ
الن ٌ
حكية ت  695ق ،كال ٌشر ٌ
درتو إلى اثنيف كثالثيف بابا ( :)32اثناف عشركف()22
قد ٌ
قسـ ابف معط ٌ
مرة في ليبسيج سنة
الصرؼ ،كقد طبعت
في ٌ
ٌ
النحك ك عشركف في ٌ
ألكؿ ٌ
األلفية ٌ
األلمانية،
مقدمة بالمٌغة
1317ىػ 1900/ـ بعناية المستشرؼ زتشتريف  ،كلو ٌ
ٌ
كحكاش أيضا.

شريشي:
 ) 2شرح ال ّ
خاصة إذا
النفائس،
يشي إبداعا في عصره ،كىك مف ٌ
ٌ
لقد كاف شرح ال ٌشر ٌ
المادة
عرفنا ما جمع عصره مف فتف كعدـ استقرار ،كىك شرح جميؿ جمع بيف
ٌ

اإلمالئية ،حفؿ باالستشياد كالتٌمثيؿ كالبياف ،كجمع بيف
الصرفية ك
ٌ
ٌ
النحكية ،ك ٌ
خصمتيف :إجادة في ال ٌشرح كأمانة في العرض ،كليس غريبا عمى رجؿ مثمو .كقد

األكؿ أحد عشر بابا (،)11
ٌ
قسـ ال ٌشريشي شرحو عمى جزأيف ،احتكل الجزء ٌ
كاحتكل الثٌاني كاحدا كعشريف بابا (.)21
كأقدـ نسخة ليذا ال ٌشرح ىي نسخة إيرلندا مف مكتبة سشتربيتي برقـ

جدا ألسباب:
 ،3456كليس فييا مع األسؼ إالٌ الجزء الثٌاني :كىي ثمينة ٌ

ٌ .1أنيا كتبت في حياة المؤلٌؼ.
الصفحة األكلى كاألخيرة بشيادة
اذفي
ٌ
ٌ .2
مسجال في ٌ
أف الٌذم نسخيا ىك التٌ ٌ
المؤلٌؼ.
ٌ .3أنيا قرئت عمى المؤٌلؼ.
أف فييا زيادات في حكاشييا مف ال ٌشارح.
ٌ .4
النظر ،كقد ذكر ىذه
ٌ .5أنيا تحتكم عمى فراغات تركيا المؤلٌؼ في جممة ٌ
المقدمة.
الممحكظة في ٌ
22
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أف عممو كاف تعميقات استقمٌيا ،كقد أشار
أف الشارح قد أشار في ٌ
مقدمتو ٌ
ٌ .6
السفر لمكجكد ،كىك عمٌة
لو التٌاذفي بجمعيا ،فجمع ما تشتٌت ،كأخرج ىذا ٌ
تسمييا بالتٌعميقات).(1
الرفع مف قدر األرجكزة
ابتدأ ال ٌشرح بديباجة فييا البسممة كالحمد ،ك ٌ
لفظية كاعراب،
كصاحبيا ،تقع في  13ثالثة عشر بيتا ،احتكت عمى شركح
ٌ

تـ التٌقديـ ،كقد ذكرناه لزاما لنجيب عمى إشكاؿ
كاختالؼ
ٌ
نحكم.كبيذا يككف قد ٌ
المكمؿ المٌغكم كماذا نقصد بو.
المقاؿ كىك
ٌ
المكمالت المٌغكية اصطالحا:
)3
ٌ
)(2
أف الكماؿ التٌماـ ،كقيؿ
المتمـ ،كجاء في لساف العرب
المكمؿ لغة ىك
ٌ
ٌ
ٌ
أكممت ال ٌشيء أم:
التٌماـ الٌذم ٌأ
تجز منو أجزاءه .....كتكامؿ ال ٌشيء كأكممتو أنا ك ي
كجممو .قاؿ ال ٌشاعر:
ككممو :أتمو ٌ
أجممتو كأتممتو ،كأكممو ىك استكممو ٌ
كالبصرتاف كك ً
اسطه تى ٍكمي يؿ
ى ٍ
ى

يكـ ك ً
ؽ مقي يؿ و
فقيرل الع ار ً
احد

فكممت مائة
كيقاؿ ىذا
المكمؿ ألفا .قاؿ ٌ
النابغةٌ :
المكمؿ مائة ك ٌ
المكم يؿ عشريف ،ك ٌ
ٌ
المكمؿ مكجكد في العر ٌبية كفي عمكـ أخرل،
فييا حمامتيا .كمصطمح
ٌ
ب ،كىك مع قرينة المت ٌمـ يش ٌكالف تداخال
كالرياضيات كالعمكـ كاليندسة ،كال ٌ
طٌ
ٌ

المكمؿ ترجمتو لمٌفظ  ،complémentكىك يعني الفضمة في المٌغة
ألف
ٌ
معرفيا؛ ٌ
ٌ
)(3
كلكنيا ليست كذلؾ في العر ٌبية العتبارات :
األجنبيةٌ ،

)(1
الكفية  ،تحؽ بركاىـ العمكم ،ج 1ص.22-15
الشريشي :التٌعميقات ٌ
)(2ابف المنظكر :لساف العرب( ،ؾ ـ ؿ).

المتممات في المٌغة العربية ،رسالة ماجستير ،جامعة السانيا كىراف ،الجزائر ،إشراؼ مطيرم صفية
) (3صاحي مريـ:
ٌ
 ،2014ص.8-6
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كداللية أكبر ،كليا أقساميا كتكابعيا ،كلذلؾ
نحكية
ٌ
ٌأنيا تتٌسع لكظائؼ ٌ
المكمؿ ىنا.
المتمـ عمى
ٌ
مف األحسف اختيار ٌ

المتمـ يحكيو.
المكمؿ
أف
ٌ
ٌ
أخص كأقؿ ،ك ٌ
ٌ
المتمـ أكسع كأعمؽ.
أف
ٌ
المكمؿ قد يطمؽ عمى رابط ،أك حرؼ ك ٌ
ٌ
المتمـ عند أرسطك ىك األعراض ،كىك مازاد عف المسند كالمسند إليو،
أف
ٌ
ٌ

كىك عند الغرب مازاد عف طرفي الجممة ،فيك إلحاؽ ،كىك يضارع في

.5

.6

العر ٌبية لفظ الفضمة.
يؤدم كظيفة
مكمؿ عند الغرب بالمفيكـ اٌلذم حقٌقناه أيضا منو ما ٌ
ٌ
أف ال ٌ
يؤدم كظيفة غير ٌأكلية ،عمى حسب تعمٌقيا بالمرٌكب
ٌأكلية ،كمنو ما ٌ
اإلسنادم.
ٌ
أف الفضمة في العر ٌبية " مدلكؿ إعراب االسـ ماىك بو فضمة أك بينيما.
ٌ
)(1
الجر لما بيف العمدة كالفضمة" .
فالرفع لمعمدة ،ك ٌ
النصب لمفضمة ك ٌ
ٌ

بالمكمالت المٌغكية .كىي عندنا ليست
كليذه االعتبارات كسمنا ىذا العمؿ
ٌ
األجنبية ،كال الفضمة
األساسية كما ىي في المٌغات
األلفاظ المحاذية لأللفاظ
ٌ
ٌ
حكم عبر
بمفيكميا
متممات المنجز ٌ
الن ٌ
الكظيفي في المٌغة العر ٌبيةٌ ،إنما نقصد بيا ٌ
ٌ
ال ٌشرح كالتٌحميؿ عند ال ٌشريشي ،كىك بال ٍّ
الحجابية،
كؿ اآلليات
شؾ قد استفاد مف ٌ
ٌ
لفظيةن كانت أـ شكاىد أـ أمثمة أـ طرائؽ التٌفسير .فيككف لعممو جزء مف األساس
ٌ
باألكؿ.
كجزء مف التٌكميؿ  ،كعممنا يقيس الثٌاني مرك ار ٌ

) ( 1أبك حياف ،التٌذليؿ كالتٌكميؿ في شرح التٌسييؿ ،تحؽ حسف الينداكم ،دمشؽ ،دار القمـ ،ج 1ص ،242كصاحي
مريـ المرجع السبؽ ذكره ص.10
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اء:
المكمالت المّغوية إجر ً
ّ -4
الكفية كافيا ككاف ناقال أمنيا ،كمحمٌال
لقد جاء شرح ال ٌشريشي في تعميقاتو ٌ
نحريرا ،ظير ىذا في ديباجتو ٌأكال بما اتٌسمت مف تقديـ في غاية البناء ،مبتدئا
بالبسممة ،كالحمد كذكر منزلة المٌغة العر ٌبية مف الفنكف الجميمة .كىي عنده فرض
النبكية،
السنة
مسيؿ
كمعكؿ عميو في فيـ القرآف ،كشرح ٌ
ٌ
كفايةٌ ،
لكف اإللماـ بيا ٌ
ٌ
ككذا ما تعمٌؽ بيما مف أصكؿ الفقو كالحديث.

اإلسالمية منزلة رفيعة عظيمةه،
فإف منزلة عمـ العر ٌبية مف العمكـ
ٌ
يقكؿٌ ((:
السمؼ –
كمنفعتيو في جميع الفنكف منفعة جميمة عميقةه ،كلذلؾ عظمت مف عمماء ٌ

كعدكه مف يجممة الفركض الكاجبة عمى
رضكاف اهلل عمييـ -بو العنايةي،
ٌ
الكفاية))).(1
لمدرة فقاؿ:
حدد مذ بدأ عمٌة اختياره ٌ
كقد ٌ
 أكعى الكتب المختصرة. -أنفعيا.

 -كثرة عمميا مع صغر حجميا.

أجؿ
الناظـ كالمنظكـ يقكؿ( :كا ٌف مف ٌ
 جكدة نظميا .فيك بذلؾ قد مدح ٌكتبو المختصرة كأكعاىا ،كأنفع ما اشتغؿ منيا كأكالىا األرجكزة الكجيزة المغر ٌبية

األلفية ،لكثرة عمميا ،كصغر حجميا كجكدة نظميا)).(2
درة
ٌ
المم ٌقبة بالٌ ٌ

كىك بذلؾ أيضا يصفيا باإليجاز ،كالبعد عف التٌفصيؿ كاالحتكاـ لإلجماؿ
لفؾ مقفميا ،كبسط أبكابيا ،كبتفريع
في القكاعد كاألصكؿ ،فاحتاجت ػ بما كصفت ػ ٌ

قاؿ((:فعممت ىذا ال ٌشرح يليفتح
خصكصيا ،كايضاح مشكميا ،كتكسيع مختصرىا
ي
)(1
)(2

الشريشي :التّعميقات الوفية ،ج ،1ص.4

المصدر السابؽ ،ج 1ص.5
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كيكضح مف مسائميا ما أيشكؿ،
فصؿ مف قكاعدىا ما أيجمؿ ،ي
مف أبكابيا ما أقفؿ ي
كي ٌ
كي ٌنبو مف فيركعيا عمى ما تيرؾ كأيىمؿ))).(1
ي
بيناه،
ىذا التٌصكير الخطٌي لمعمؿ ىك ال ٌشرح الٌذم ح ٌققناه ،كىك الجيد الٌذم ٌ
المكمؿ .فمنترؾ مانراه
كىك مع ما فيو مف زخـ
معرفي كبير قد حكل األساس ك ِّ
ٌ

غكم في العمؿ .كقد نظرنا فبصرنا فيو
كلنتحدث اآلف عمى
أساسا،
ٌ
المكمؿ المٌ ٌ
ٌ
فظي
تنكيعا بحسب المكضكع كالحاجة ٌ ،
تكزع عبر أمكر أربعة ىي :ال ٌشرح الٌم ٌ
كاإلعراب ،كذكر االختالؼ ،كطريقة التٌبكيب كداللة العناكيف.

فظي:
 -1-4ال ٌشرح الٌم ٌ
النظـ مف
ألف ال ٌشرح اتٌسـ بتفسير أبيات ٌ
مكمال ٌ
فظي ٌ
قد اعتبرنا ال ٌشرح الٌم ٌ
حكية ،كاستكماؿ أبكابيا مع تكضيح غكامضيا كشذكذىا ،ككاف
تكضيح لمقاعدة ٌ
الن ٌ

محدد ىك
فظي امتدادا ليذا العمؿ مف كجو ،ذلؾ ٌأنو يعمد إليو لغرض ٌ
ال ٌشرح المٌ ٌ
مقطعية ليا ،أك
لفظيا ،كىك تجزئة
قدـ لو ،كأف يشرح األبيات شرحا
تتٌمة لما ٌ
ٌ
ٌ
معجميا.
يشرح األلفاظ شرحا
ٌ

الرب في قكلو:
الرجاء ك ٌ
األكؿ شرحو لمفظ ٌ
مثاؿ ٌ
الغفيكر
ىيقيك يؿ راجي ربَّو ى

النكر
عب ًد ٌ
بف ٍ
بف يم ٍعط ي
ىي ٍحي ي

)(2

الناظـ في لفظ يقكؿ ػ كالعادةي ىي استخداـ لفظ
ٌإنو بعد أف ساؽ حديثا عف خيار ٌ
المصنفةػ ذىب مباشرة إلى لفظ (راجي)
قاؿ جريا عمى ما يقاؿ في أكائؿ الكتب
ٌ

)(1
)(2

نفسو ،ج ،1ص.5
األلفية.كىك ٌأكؿ بيت مف أبيات التٌقديـ .
البيت األكؿ مف
ٌ
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أف الخكؼ
الرجاء كىك ٌ
المراد ،كما ٌ
الراجي مف ٌ
فقاؿ(( :ك ٌ
ضد الخكؼ كمعناه تكقٌع ي
تكقيع المكركه))).(1
الرجاء كالمقاـ مقاـ
أال ترل إلى اعتماده عمى المقابمة في تكضيح معنى ٌ
احتج َّ
الشارح بقكؿ أبي
الرجاء معنى الخكؼ ك ٌ
شرح  ،كذلؾ ٌ
ألف البعض رأل في ٌ
ذؤيب:
كحالىفىيا في ٍبي ًت نك وب عك ً
ام يؿ
ي ى
ى

)(2

الن ٍح يؿ ٍلـ ىي ٍريج لى ٍس ىعيا
إذا لى ىس ىعتٍو ٌ

ربه))
صح الكجو في قكلو تعالى(( :فمن كان يرجو لقاء ّ
كمعناه لـ يخؼ .كلذلؾ ٌ
الكهف .110/كىذا ال ٌشرح الذم أكرده ال ٌشريشي تقديـ كتتميـ.
الناظـ راجي رٌبو
ألنو نياية ما أراده مف قكؿ ٌ
ألنو بدأ بو ،كالتٌتميـ ٌ
فالتٌقديـ ٌ
األكؿ أظير
الغفكر أم راجي غفراف رٌبو ،أك رحمة رٌبو أك خائؼ مف عقابو ك ٌ
)(1

المصدر السابؽ ج 1ص .9

طبقة الثٌالمثة ،مع أبي ليمى ك َّ
الشماخ ،كلبيد .كاف شاع ار
محرث مف شعراء ال ٌ
ػأبك ذؤيب :ىك خكيمد بف خالد بف ٌ
اليذلي.
جؤية
فحال ،جاىميا إسالميا .ككاف راكية لساعدة بف ٌ
ٌ
َّ
محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاىرة،
ينظر
محمد بف سالـ الجمحي :طبقات فحكؿ ال ٌشعراء ،قرأه كشرحو محمكد ٌ
ٌ
محمد شاكر ،دار المعارؼ ،مصر ،1966 ،ج،1
دت ،ص  .123كابف قتيبة :ال ٌشعر كال ٌشعراء ،تحقيؽ كشرح أحمد ٌ
)(2

الستار أحمد فرج ،دار إحياء الكتب العر ٌبية ،عيسى
ص  653ػ  .658كاآلمدم :المؤتمؼ كالمختمؼ ،تحقيؽ عبد ٌ
البابي الحمبي كشركاه ،القاىرة 1381 ،ىػ ػ  1961ـ ،ص .173
كالبيت ألبي ذؤيب مف قصيدة مطمعيا:

أساءلت رسـ َّ
السكف أك مف عيده باألكائؿ
الدار أـ لـ تسائؿ
عف ٌ
كىك في جميرة أشعار العرب ألبي زيد القرشي ،أبك دار صادر ،بيركت 1383 ،ىػ ػ  1963ـ ،ص  ،22كركاه :إذا

النحؿ لـ يرج لسعيا كخالفيا في بيت نكب عكاس يؿ
لسعتو ٌ
ك عند ابف السَّكيت :إصالح المنطؽ ،تحقيؽ كشرح أحمد محمَّد شاكر ،كعبد السالـ ىاركف ،مصر ،ط 1375 ،2ىػ،
السكرم :شرح أشعار اليذلييف ،تحقيؽ عبد الستار أحمد فراج ،مراجعة
 1906ـ ،ص  ،126كأبي سعيد الحسف ٌ
محمكد محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاىرة ،دت ،ج ،1ص  .144كركم البيت بالخاء في حالفيا بإعجاـ الحاء.

السيد ،كفي النحؿ رئيسيا إذا طار طارت معو ،كاذا حطٌت حطٌت معو ،كالرجاء ىنا
كالنكب ىك اليعسكب ،كمف الناس ٌ
بمعنى الخكؼ.

23

مجـلة رفــوف
المجلد :السابع العدد :الثاوي

ISSN: 2335-1381
جوان 2019

الرب لغةن ،كذكر في المٌفظ كجكىا) :(1معنى المالؾ،
كأحسف .ككذلؾ فعؿ في شرح ٌ
القيـ كالمنعـ).(2
المدبر كالمرٌبي ك ٌ
السيد ،كالمتعيٌد ،كاف كاف غيره قد أضاؼ ٌ
ك ٌ
فظي مع
كيستمر ال ٌشارح في المقابمة بكجو آخر ىذه ٌ
ٌ
المرة عند ال ٌشرح المٌ ٌ
ضده في
االستعماؿ ال التٌفسير ،كبيانو ٌأنو عند شرحو يعمد إلى حضكر الٌمفظ مع ٌ
الداللة.
االستعماؿ ال في ٌ
أعالـ .قاؿ
الناظـ :حتٌى استبانت لميدل
مثالو كممة اليدل في قكؿ ٌ
ي
تقدـ .كأكثر ما يرد في القرآف
الرشاد ،كىك مصدر ىدل .كقد ٌ
الٌشارح(( :كاليدل ٌ
لمضالؿ قاؿ اهلل تعالى(( :ووجدك ضاالّ فهدى))الضحى ،7/كقاؿ
مقابال
ٌ

تعالى((:وا ّنا أوا ّياكم لعمى ُهدى أو في ضالل مبين)) سبأ .24/فقد أحضر
كضده ليككف أبيف.
ال ٌشارح ىنا اآليتيف باستعماؿ المقابمة بيف الٌمفظ المشركح
ٌ

المعجمي لأللفاظ ،فيك اٌلذم يظير
أما المثاؿ الثٌاني لم ٌشرح كىك ال ٌشرح
كٌ
ٌ
األكؿ  236لفظ  ،كفي
فيو المقصكد بشكؿ يممفت كبارز ،كقد جمعنا لو في الجزء ٌ
)(3
قامكسيا .مف ذلؾ قكلو في المأشكرة  ،في
الثٌاني  492لفظة مشركحة شرحا
ٌ
بشر
سياؽ حديثو عف صيغة فاعؿ بمعنى مفعكؿ ،كاستشيد بقكؿ ال ٌشاعر :أنا ي
يمينؾ آشره كقاؿ :أم مأشكرة بمعنى مقطكعة.
الزالت ي
أف صيغة فاعؿ
ٌ
كيعد شرحو ىذا تكضيحا لمعنى المٌفظ ليس إالٌ ،مع العمـ ٌ
النسب ب(ذك) نحك :البف ،كتامر أم ذك لبف ،كذك تمر،
قد تطمؽ ٌ
لمداللة عمى ٌ
كىك مراده في ال ٌشرح .فقد يذكر لمعنى آخر ،ىك فرع عف األساس المقصكد.

)(1

نفسو ج 1ص.10

)(3

المصدر السابؽ ج1ص .180

)(2

ابف المنظكر :لساف العرب ،مح ،2ص ( ،1101رب ب).
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الجـ الغفير ،كشرحو
كمثاؿ آخر في مجيء الحاؿ معرفة قكليـ :جاءكا ٌ
الجـ الغفير الكثير ،كالغفير الذم غطٌى كجو األرض بكثرتو،
بمجتمعيف قاؿ(( :ك ٌ
)(1
الجـ حاال ،كشرحيا
الجـ الفقير))  .فأنت ترل ٌأنو ٌ
عد ٌ
كاألصؿ فيو مجتمعيف ٌ
المقدر كىك الحاؿ حقيقة
الحالية بحذؼ مجتمعيف
ليسكغ فييا معنى
ٌ
ٌ
شرحا ٌ
لفظيا ٌ
كلكنيا قامت
أف المعرفة المذككرة ليست حاالٌ ،
الجـ دليال عميو ،كىك دليؿ ٌ
كابقاء ٌ
مقاميا كىذا عنده عمٌة أف تككف نكرة مثميا.

كمنو أيضا شرح لفظ األفعكاف) (2بذكر األفاعي .كىك ىنا في مقاـ التٌكممة مكقعا
دؿ
ألنو لـ يذكره إالٌ بعد أف استكفي الحديث عف نصب ال ٌشاىد بمفعكؿ ٌ
كداللة؛ ٌ
الناظـ:
عميو ما بقي مف الكالـ ،كىك ال ٌشاىد عينو اٌلذم ذكره ٌ
القدما
منو ى
ٍ
ات ٍ
الحي ي
قد ىسالى ىـ ٌ

جاع َّ
اف ك ُّ
الش ٍج ىعما
الش ى
األي ٍف يعك ى

)(3

الحيات.
فاألفعكاف كال ٌشجاع حقٌيما أف يرفعا؛ ٌ
ألنيما في الحقيقة بدؿ مف ٌ
مادؿ عميو سالـ المذككر في بداية
كلكنيما منصكباف ركايةن فمزـ تقدير فعؿ ،كىك
ٌ
ٌ

القدـ
ات منو
الحي ي
ألف المعنى يسرم عميو ،كتقدير الكالـ إ ٌذاؾ قد سالـ ٌ
البيت؛ ٌ
ى
ثـ ختـ
كسالمت
القدـ األفعكاف ،كاستفاض ال ٌشارح في تخريج البيت بما يغنيٌ ،
ي
الحيات ،كال ٌشجعـ
شرحو بقكلو :كاألفعكاف ذكر األفاعي ،كال ٌشجاع
ه
ضرب مف ٌ
الكثير األذل .فكاف مكقعيا ىنا كماال كاكتماال.

فظي تكضيحا لمثاؿ أك زيادة كما فعؿ في
كقد يعمد ال ٌشارح لم ٌشرح المٌ ٌ
مني
قكليـ ،قعد منو مقعد القابمة ،كشرحو ((يعني قعد بيف يديو ،قريبا منو ،كىك ٌ
مقعد اإلزار يعني قرب المنزلة))).(1
)(1
)(2
)(3

نفسو ج  1ص.938

نفسو ج 1ص .812

البيت منسكب ألبي حياف الفقعسي ،كقيؿ لمعجاج ،كقيؿ لمتدمرم ،كنسبو سيبكيو لعبد بني عبس .كىك في الكتاب

ج ،1ص  ،287كأصكؿ النحك البف السراج ،ج ،3ص .473
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فظي مع داللة البيت استكماال ،كأف يشرح المٌفظ شرحا
كقد يطكؿ ال ٌشرح المٌ ٌ
يضمو إلى سياقو في البيت فيزيده بيانا ،كمنو قكلو في شرح
معجميا ٌأكال ثٌـ
ٌ
ٌ

كتتمة
يمشمع ٌؿ) .(2ك
ٌ
المشمعؿ الخفيؼ في الحكائج ،المسرع فييا .فيك يذكره شرحا ٌ
ً
ب ً
لعجز بيت استشيد بو كتمامو :ير َّ
ساعات
اخ
لس ٍميمى يم ٍش ىم وع ٌؿ
طب ً
ابف ٍّ
ٌ
عـ ي
)(3
ال ىكرل ز ىاد ال ىك ىسؿ

حدد مكضع الٌشاىد كىك ساعات ،كأضافو إلى ما بعده ،كانتصاب
فبعد أف ٌ
السيف ككسرىا،
ز ىاد ،كاستشياده عمى كجو ٌ
الجر ،كركاية الكسؿ بفتح ٌ
النصب فيو ك ٌ

مشمعؿ.
أكمؿ بذكر قبؿ البيت كشرح
ٌ

مدد ال ٌشرح بتكضيح معنى البيت قائال(( :يصفو بحسف
كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ ٌ
الخدمة ألضيافو ،ك ٌأنو إذا طرقكه ليال في ساعات الكبرل الٌتي يناـ فييا الكسالف،
كيطبخ ليـ .ككذلؾ إذا سافر مع أصحابو فنزلكا يستريحكف
فإنو يقكـ عمى أضيافو
ي
ٌ
)(4
في ساعات الكرل ،قاـ عمييـ كطبخ ليـ))  .فأنت ترل كيؼ استفاض في ال ٌشرح
ألف ىدفو ىنا ىك تكميؿ البياف.
كال حاجة لم ٌشاىد إليوٌ ،
 -2-4اإلعراب:
النحكية المقصكدة ،فيك أدخؿ
كال نقصد بو اإلعراب المصاحب لمظٌاىرة ٌ
في ال ٌشرح كأقرب لمتٌفصيؿ .كاٌنما نعني بو اإلعراب المتٌصؿ طرفا بالمٌفظ لغرض

النظـ ،فيك إذان زيادة
التٌذييؿ ببياف البيت ال ٌشاىد ،أك المٌفظ المشركح ،أك كممة في ٌ
قصدية ،كىي أشبو باإلحاطة منيا بالتٌفسير.
عرضية ال
تكضيح
ٌ
ٌ
)(1

المصدر السابؽ ج 1ص .911

)(3

الرجز نسبو سيبكيو لمشماخ بف ضرار في الكتاب ج 1ص ،177كفي شرح أبياتو لمنحاس ص  51بال نسبة.

)(2

المصدر السابؽ ج،1ص .915

)(4

المصدر السابؽ ج،1ص .915
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كنمثٌؿ لذلؾ بصنيعو في إعراب راجي في بيت التٌقديـ المذككر سمفا يقكؿ:
الرفع؛ ألنو فاعؿ يقكؿ ،كيحيى عطؼ بياف أك بدؿ))) .(1كال
((كاعراب راجي ٌ
أف يحي فاعؿ يقكؿ ،كراجي
يكتفي بيذا ال ٌذكر بؿ يذكر رأم ابف ٌ
الخباز كىك ٌ
الحالية ،كسككف الياء ضركرة .كيزيد في ذلؾ بنقده كتضعيفو مف
منصكب عمى
ٌ
كجييف:

-1
-2

جر البيت إلى عيب ال ضركرة إليو.
أف قبكؿ ٌ
ٌ
النصب ٌ
أف شرط الحاؿ أف تككف منتقمة ،فإذا كاف ذلؾ كذلؾ لزـ أف تككف راجي
ٌ

في كقت القكؿ دكف غيره ،فإف جعؿ راجي فاعال كما ذكره سمفا ،حسف

فكاف أكلى.
فأنت ترل كيؼ اختار اإلعراب رغـ عدـ اضط ارره ،ككيؼ ذكر رأيو،
صحة ما ذىب إليو ،ككمٌو ىنا
فصؿ في رأم غيره
كضعفو ليعكد إلى إثبات ٌ
ٌ
ككيؼ ٌ
فتبيف .ككذلؾ فعؿ في إعراب
لكنو غير
فضؿ حديث ىاـ ٌ
أساسي في الشرح ٌ
ٌ
)(2

اإلسالـ

مف قكلو:

ً
الـ
ىف ٍمـ ىي ٍ
زؿ ىيٍنمي بو ٍ
اإلس ي

)(3

الـ
بان ٍ
ت لمييدل أ ٍ
استى ى
حتٌى ٍ
ىع ي

ٌإنو بدأ بشرح كممة اإلسالـ لغة كاصطالحا ،كالتٌفريؽ بينيا كبيف اإليماف،
ثـ شرع في إعراب لفظ اإلسالـ عمى ٌأنو فاعؿ ينمي ،كمكضع الجممة نصب عمى
ٌ
اسمية
الخباز المغاير ،كىك
ٌ
الخبرٌية .كيزيد المسألة تفصيال بذكر إعراب ابف ٌ
أف في
اإلسالـ بمـ يزؿ كفي ينمي
ضمير يعكد إليو ،كباحتمالو لكجو آخر كىك ٌ
ه
يفسره .فيككف في اإلسالـ ثالثة أقكاؿ:
يزؿ ضمير ال ٌشأف ،كما بعده ٌ
)(1
)(2

المصدر السابؽ  ،نفسو ص .11

نفسو ص .15

األلفية كىك مف أبيات التٌقديـ.
)(3ػ البيت مف
ٌ
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الفاعمية.
الرفع عمى
ٌ
 ٌاالسمية في لـ يزؿ.
الرفع عمى
ٌ
 ٌالرفع عمى التٌفسير.
ٌ -

ً ً
الجر في قكلو:
كمثاؿ آخر عمى الكجو نفسو ريأيو في تعمٌؽ حرؼ ٌ
ظ َّ
لً ًعٍم ًميـ َّ
ظًـ
الن ٍ
بأف ًح ٍف ى

ؽ الٌذ ٌكي كالب ً
عيد الفى ٍيًـ.
ًكٍف ى
ى

الجارة لعمميـ ،فجعميا
النظـ ،نظر في ٌ
فبعد أف فرغ مف شرح معنى ٌ
الالـ ٌ
السابؽ:
متعمٌقة بحدا المذككرة في البيت ٌ
إخكاف ً
ص ٍد و
ىج ىعال.
ضكا ٌ
أف أ ٍ
مني لىيي ٍـ ٍ
ؽ لي ىعمى أىف ا ٍقتى ى
كذا ىحدا ٍ ى
ألف الغرض ىك بياف العمٌة ،أم عمٌة نظـ األبيات ،كجعميا متعمٌقة باقتضكا
ٌ
الخبازٌ .أنيا متعٌمقة بأجعؿ ،كناقش المسألة باحتجاج
المذككر ،كزاد رأيا آخر البف ٌ
أف عمميـ ىك عمٌة سؤاليـ ،كلذلؾ نفى تعمٌقيا بأجعؿ ،كقيؿ
لغكم
داللي مكجزه ٌ
ٌ
ٌ
)(1
اقتضى ،كسكت عف حدا .

 3-4داللة العناكيف في التٌبكيب:
استكمالية زادت
لغكيا لما رأينا فيو مف داللة
ٌ
قد جعمنا داللة العناكيف ٌ
مكمال ٌ
السيما ٌأنو التزـ طريقة كاحدة في أغمب عممو؛ فكاف يفتح الباب
ال ٌشرح كضكحاٌ ،
غنيا :قرآنا ،كشع ار
ثـ يشرحيا باالستشياد كقد كاف ٌ
باألبيات المختارة سمفا لم ٌشرحٌ ،
كحديثا ،كأمثاال ،كيعرض في شرحو لالختالؼ عمى كجكىو الخمسة :في القراءة

مما يزيد في تفصيؿ
آنية ،كاالختالؼ ٌ
القر ٌ
الن ٌ
الفقيي ك ٌ
الراكية الشعرٌيةٌ ،
حكم كالمٌغكم ك ٌ
التٌفسير كتمديده ،كيتناكؿ في العرض ال ٌش َّ
حكية ،كالقياس
اذ في المسألة ،كالعمٌة ك ٌ
الن ٌ
)(1

نفسو ص .31
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الداللة في مكضكعات الباب بعناكيف جاء
فإذا استكمؿ ىذا اإلجراء ،طرح ٌ
عاما أك مبيما إالٌ في بعضيا حيث كاف دقيقا نحك :فصؿ في التٌنبيو
معظميا ٌ

عمى قائميا

المصنؼ.
 زيادة شرح قكؿٌ

)(1

 -فصؿ في المٌغات المستعممة

المكممة َّ
نكعيا
أف داللة العناكيف في التٌبكيب ىي
ِّ
كالالٌفت ٌ
لمنظر ٌ
؛ألنو ٌ
قصدا بيف :فصؿ كتنبيو ،كتتميـ كتحقيؽ كتكممة كزيادة فائدة  ،كأقمٌيا العناكيف

ثـ
المفردة .كالغالب في استعماليا الفصؿ ،ثٌـ التٌنبيوي ٌ
يكضح
التٌحقيؽ ثُّـ التٌكممة ثـ زيادة فائدة .كالجدكؿ اآلتي ٌ
األكؿ مف الشرح)(2عمى سبيؿ التٌمثيؿ:
كترتيبيا في القسـ ٌ

التتٌميـ .كأ ٌقميا استعماال
نسب استعماؿ العناكيف،

مكجية،
فالناظر ليذا التٌقسيـ يستنتج ما ليذه العناكيف مف دالالت
ٌ
تنبييية ٌ
ٌ
و
يممح
كاشارات
ٌ
تعممية تالزـ المتعٌمـ القارئ ،ليمتفت إلييا بقصد ،حسب الغاية اٌلتي ٌ
يصرح.
ليا ال ٌشريشي أك ٌ

)(1
)(2

األكؿ ،.ص .25
مقدمة التحقيؽ لجزء ٌ
مقدمة التحقيؽ ص .26
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يعبر بو عف
فمك أخذنا لفظ الفصؿ عنده ،كىك األكثر استعماال نجده ٌ
اءىا .فمثاؿ
األصؿ كالفرع كالجزء .كنعني بيا أصؿ المسألة أك
ى
فركعيا أك أجز ى
)(1
كؿ منيا،
األكؿ فصؿ في تحقيؽ القكؿ  .كفيو حديث عف القكؿ كالكالـ كداللة ٌ
ٌ
)(2
األكؿ
كمثاؿ الثٌاني تتالي لفظ الفصؿ في فركع أقساـ اإلعراب كألقابيا  .فجعؿ ٌ

لمجر كالجزـ،
الجر كالجزـ .كجعؿ الثٌاني
الرفعٌ ،
ٌ
النصب ،ك ٌ
أللقاب اإلعرابٌ :
كالثٌالث ألصؿ اإلعراب أىك لمحركات أك الحركؼ ،فتككف ىذه الفصكؿ الثٌالثة

فركعا عف أصؿ.

اص
اص الفعؿ بعد خك ٌ
أما داللة الجزء في الفصؿ فظيرت في تحديد خك ٌ
كٌ
)(3
الرئيس .رٌكز في
االسـ  .فجاء بثالثة فصكؿ متتالية فاصمة لعناصر العنكاف ٌ
النيي ،كفي الثاني عمى قد ،كفي الثٌالث عمى التٌصريؼ.
األكؿ عمى األمر ك ٌ
ٌ
إما حديثا عف أصؿ المسألة أك فركعيا
فتككف داللة الفصؿ ألحد األمكر الثٌالثةٌ :

أك مف مشتمالتيا.

ال في آخر الفكرة كفي نياية المسألة
أما لفظ التٌتميـ فال يستعممو ال ٌشارح إ ٌ
كٌ
تحدث عف أصؿ
فإنو بعد أف ٌ
بزيادة مفيدة .نظير ما فعؿ في ٌ
حد الكالـ كالكمـٌ ،
حجة
النحكييف فيو ،كحجج ٌ
االشتقاؽ ،كالخالؼ المكجكد بيف ٌ
ثـ ترجيح ٌ
كؿ فريؽٌ ،

البصرٌييف ،انتقؿ بمفظ التٌتميـ إلى الحديث عف المسألة زائدة ،ىي فضؿ كالـ،
داؿ في مجمموٌ .إنو عمٌة تسمية الفعؿ.
كلكنو ٌ
ٌ
المسمى بالمصدر
فاألكؿ ىك
إف الفعؿ معمكـ بمعناه كمدلكؿ لفظو،
فقاؿ ٌ
ٌ
ٌ
الداؿ
الضرب ،كاألخذ كال ٌذكر كىك المٌغكم
ناعي ٌ
نحك ٌ
الحقيقي ،كالثٌاني كىك ٌ
الص ٌ
ٌ
رب ،يضرب ،اضرب.
ض ى
مف زمانو :ى

)(1
)(2
)(3

التعميقات الكفية ج 1ص.60

نفسو ص .134 ،131 ،130
نفسو ،ص .101-97
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أف المخاطب لـ يكتمؿ
كال يتكقٌؼ ال ٌشارح في تتميمو ىناٌ ،
يحس ٌ
ككأنو ٌ
عنده المعنى فيضيؼ لقكلو تكضيحا لمرتبة االسـ كىك العمدة ،كلداللة الفعؿ كىك

ألنو طرؼ بيف الفعؿ كاالسـ ،فكاف االسـ يخبر بو
المعنى ،كلتسمية الحركؼ؛ ٌ

كعنو ،كالفعؿ يخبر بو ،كالحرؼ كضع بعدىما افتقا ار كحاجة).(1فأنت ترل مكضع

التٌتميـ مف مجمؿ الكالـ ،كىك زيادة أرادىا ال ٌشارح تثبيتا .كيمكف أف نمحظ داللة
العنكاف أكثر بيف لفظ التٌتميـ كزيادة فائدة في مكضع كاحد .ففي حديثو عف
اإلعراب كالبناء يستطرد تتميما بذكر أسئمة البناء حسب حركة البناء.
السككف فال سؤاؿ ،كاف كاف عمى
فإف كاف الفعؿ أك الحرؼ مبنٌيا عمى ٌ
عينيا .كاف بني االسـ
حركة ففيو سؤاالف :ىلـ بني عمى حركة؟ كلـ كانت الحركة ي
عمى
السككف فال سؤاؿ ،كاف كاف عمى
فإف كاف الفعؿ أك الحرؼ مبنيا عمى ٌ
عينيا؟ كاف
كلـ كانت الحركة ى
حركة ففيو سؤاالف :ىلـ بني عمى حركة؟ ى
مبنيا عمى
السككف ،ففيو سؤاؿ كاحد :لـ يبني؟ كاف كاف ٌ
بني االسـ عمى ٌ
كلـ يبني عمى حركة؟ كلـ كانت
حركة ففيو ثالثة أسئمة :لـ يبني ،ى

)(1

الشريشي :التعميقات الكفية  ،ج 1ص .116
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الحركة

ىي

عينيا؟

خطاطة تمثٌؿ أسئمة بناء الكمـ
ثـ يستطرد في تكضيح العمؿ ،كىك بياف التٌتميـ ،كينتقؿ بعد ذلؾ إلى زيادة
ٌ
ألنو عرض لمجمكعة مف األلفاظ كاف فييا البناء ثابتا عمى اختالؼ حركتو
الفائدة ٌ
الجر ،كالكاؼ كغيره ،فيعمد لتفريع المسألة بعنكاف آخر
كػ :ى
أيف ،كىؤالء كباء ٌ
المتغير كعمٌة التٌغيير،
مكمؿ ىكٌ :
الزيادة كيككف فيو تكضيح لمثٌابت مف البناء ك ٌ
ٌ

بالضمائر ،كال يزيد .فيككف ىذا التٌكضيح فاصمة
الساكنيف ،كاالتٌصاؿ
ٌ
كالتقاء ٌ
كؿ باب).(1
ألنو يقؼ عندىا الحقا مع ٌ
ميمة يدرجيا ٌ
ٌ

)(1

التعميقات الكفية ،ج ،1ص .144 ،143 ،12
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مدقؽ ،كال يستخدمو إالٌ لغرض
أما مصطمح التٌحقيؽ عنده فيك ضابطٌ ،
كٌ
يتحمميا اختالؼ أك نقد .مثاؿ ذلؾ ما فعمو في باب الالٌزـ
تأصيؿ المسألة بما ال ٌ

ظف كأخكاتيا ،فتح عنكاف التٌحقيؽ حكؿ إلغائيا كتقرير
ك ٌ
المتعدم فبعد حديثو عف ٌ
ظننت .ثبت البطالف
بطالف عمميا بو مع بقاء داللتيا  .كأف تقكؿ :زيد ذاىب
ي
ظ ٌف معا).(1
كال ٌ

غكية عند ال ٌشريشي ،كنشير ىنا كالمقاـ
ىذا تقديرنا لمفيكـ
المكمالت المٌ ٌ
ٌ
المكمؿ كاىية حتٌى ال تكاد في بعض األحياف
أف المسافة بيف ال ٌشرح كبيف
يناسبو ٌ
ٌ
العاـ الطٌاغي .نذكر
تنفصؿ ،كليا عناكيف مختمفة
ٌ
كخاصة ،كالٌذم ذكر فييا ىك ٌ
المفيكمي ،كىي
المنطقي ،كاالنعكاس
الزمي ،كالتٌرتيب
مما سكتنا عنو :التٌفكير التٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
دالالت أخرل نستكضحيا في مقامات أخرل.
النتائج:
كقفنا في ىذه الكرقة عمى جيكد شرح جميؿ ٌ و
سماىا صاحبيا
أللفية ٌ
دروة كما ٌ
ابف معط ،كخمصنا إلى اآلتي:
الناظـ.
لمدرة شركحا ٌ
أف ٌ
عدة تجاكزت عصر ٌ
ٌ -1
اليامة كالحافمة بالمضاميف
يعد مف ال ٌشركح
 -2أف شرح ال ٌشريشي ٌ
ٌ

حكية كعمكـ المٌغة ،فيك كتاب شارح كشاىد عمى عمـ صاحبو،
ٌ
الن ٌ
حجتو.
كقكة ٌ
كعمؽ فيمو كسداد رأيو ٌ

يشي
أف
ٌ -3
ٌ
المكمالت المٌغكية ىي أدكات إجرائية استخدميا ال ٌشر ٌ
الستكماؿ فكرتو بعد تأصيميا كتفريعيا كبياف اطٌرادىا كشذكذىا.
المكمالت اختصرناىا في ثالثة أمكر :ال ٌشرح المٌفظي
أف ىذه
ٌ -4
ٌ
كاإلعراب ،كداللة العناكيف.
)(1

التعميقات الوفية ،ج ،1ص ،12ص .831
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التالزمي
أف ىناؾ دالالت أخرل لـ يتٌسع المقاـ لذكرىا كػ :التٌفكير
ٌ -5
ٌ
المفيكمي.
كاالنعكاس
ٌ
المصادر كالمراجع:
 .1أبك حياف التٌذليؿ كالتٌكميؿ في شرح التٌسييؿ ،تحؽ حسف الينداكم ،دار
القمـ  ،دمشؽ،دت.
 .1أبك حياف األندلسي :التزييف كالتٌكميؿ في شرح التٌسييؿ ،تحؽ :حسف
الينداكم ،دار القمـ ،دمشؽ ،سكريا ،دت.
 .2ابف خمدكف :كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر ،دت.
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