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 ١٠٣ فريح العنزي. د.إعداد أ

  توفيق عبد الكريم العوده  ثــــــاسم الباح
  دراسة تحليلية نقدية: شرح التصريح على التوضيح   ثـــــعنوان البح

  اهرةالق  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية  مــــــــــقس

  )م١٩٨٢(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة 

 وإنما نجد القدماء ،ن تيسير النحو لم يكن وليد العصر الحاضر فقطإ
 ومن هنا كان الواحد منهم يؤلف كتاباً ،كانوا معنيين كثيراً بهذا التيسير

 .أو يقوم غيره بشرحه، للناس أو يظهره بصورة موجزة مختصرهفيشرحه
  .وربما كان للكتاب الواحد أكثر من شرح

 ،صورة مبسطة في أثرت السهولة وقدمت النحو التي ومن الكتب
 ، هذا الكتاب الصغير الحجم.األنصاريأوضح المسالك البن هشام : كتاب
 كثير من كتب المحدثين  من–رأى الباحث  في – أكثر سهولة ،القدر الكبير

  .تتبعه في  وال مئونة،فهمه في وال يلقى الطالب عنتا
 وهو الشيخ خالد ،وقيض اهللا لهذا الكتاب من زاده يسراً وسهولة

شرح :  أسماه ،فقد قام بعمل شرح لهذا الكتاب.  هـ٩٠٥ ت األزهري
  .التصريح على التوضيح
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م دراسته الجامعية وكان الباحث يكن إعجاباً خاصاً لهذا الشرح أيا
 ، وكثرة ثروته اللغوية، عجب لطريقة شرحه.الجامعة في وبعد تخرجه

عرض  في  ودقة صاحبه،معالجته أبواب النحو في واتساع أفق صاحبه
المسائل النحوية وحين شرع الباحث البحث عن موضوع لنيل درجة 

ر من  فكان أمامه أكثالنحويالماجستير أراد أن يدرس كتاباً من التراث 
 الشيخ خالد ،موضوع يصلح لعمل  رسالته الجامعية األولى أذكر منها

 ، حياته وتراثه وشرح التصريح على التوضيح دراسة تحليلية نقديةاألزهري
 في  ومنهج السيوطى،واألشمونى ودراساته النحوية من خالل شرحه لأللفية

و شرح وهالثاني  ولكن الموضوع . وغيرها من الموضوعات،همع الهوامع
 تضافرت عوامل كثيرة على أن ،التصريح على التوضيح دراسة تحليلية نقدية

 الباحث وشاء اهللا أن يكون هو موضوع سيكون هو الموضوع المقرب إلى نف
  .دراسته

  :منهج الدراسة 
قام الباحث بدراسة تحليلية نقدية لكتاب شرح التصريح على التوضيح 

  .األزهريللشيخ خالد 
  .مقدمة وأربعة فصول وخاتمة في الةوقد جاءت الرس

  :المقدمة تحدثت بإيجاز وتركيز عن نقطتينفي 
  الموضح حياته وآثاره: األولى 

  المصرح حياته وآثاره: ة الثاني
  :أما الفصل األول فقد تعرض لدراسة  النقاط التالية
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  مصادر الشيخ خالد من الكتب والعلماء -١
 الشرح في طريقته -٢

 موقفه من ابن هشام -٣

  ابن هشام من ابن مالك وموقف الشيخ خالد من ذلكموقف -٤

فقد درس شواهده من القرآن الكريم ومن الحديث الثاني أما الفصل 
 . بكل منهاإحصاء وقدم ،الشريف ومن الشعر والرجز

 وهى السماع والقياس ، الفصل الثالث ليدرس أصول النحو عندهويجئ
  .والعامل وما يترتب عليه من تعليل

لرابع واألخير فقد درس مسائل الخالف بين البصريين أما الفصل ا
 وقدم إحصاء بها وأنواعها من مسائل وافقه فيها .والكوفيين وموقفه منها

 ثم –الكوفيين ومسائل وافقه فيها البصريين ومسائل لم يصرح فيها برأيه 
  .تجئ الفهارس ومراجع الرسالة

  استنتاجات الدراسة
شرحه للمواد اللغوية كان  في  حتى،ولهنق في دقيقاًخالد وكان الشيخ 

  .استفاد منهالذي يذكر المعجم 
 –وبين البحث أن الرجل كان معنياً كثيراً بالنص على مصدره ولكنه 

 ، كان يفعل أحياناً ذكر مصدره أو يذكره بطريقة مخلة–كغيره من المتأخرين 
  . أو قال شارح القصارى،قال صاحب التقريب: فيقول مثال 

 التسهيل بخط تحشيهفي و: أ إلى أشد من ذلك فيقول مثال وقد يلج
  .مؤلفه
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 ١٠٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

 وقد ،النص على مصادرهفي نقوله و في وفيما عدا ذلك كان الشيخ دقيقا
كتابه  في  نص،أحصيت له ثالثة وثمانين ومائة كتاب من كتب النحو واللغة

  .على النقل عنها واإلفادة منها
كتابه  في  نص، ومائة عالمعة وتسعينبأما العلماء فقد أحصيت له س

 ومرتباً كال منهما على ، بالكتب وبالعلماءإحصاءا وقدمت .على األخذ عنهم
  .حروف المعجم

  وأنه كان ال يسلك طريقة واحدة،شرح التوضيح في ت طريقتهنثم بي
 وقد يبدؤه بأبيات ابن مالك ، بمقدمة من عندهالنحويالشرح فقد يبدأ الباب في 

  .كا لهذا وذوضرب البحث أمثلة
أما موقفه من ابن هشام فقد بين البحث أن الشيخ خالد كان موافقاً البن 

 ألن ، ولم يخالفه إال فيما ندر من القضايا،الكثير الغالب من القضايا في هشام
 اتفاقه –الغالب من األحيان في – يعنى ،لجوء عالم إلى شرح كتاب لعالم آخر

  .د عالماً يشرح كتاب عالم آخر ليتعقبه وقل أن نج.القضايا والمنهج في معه
شرحه  لكتاب اللمحة البدرية  في ويذكر أخطاءه كما فعل ابن هشام

 فهذا ليس ،ألبى حيان وليس معنى هذا أن الشيخ خالد لم يخالف ابن هشام أبداً
  .مكانها من الفصل األول في مواضع قليلة ذكرتها في سنة الحياة وإنما خالفه
 وهى الخاصة بموقف ابن هشام ،خيرة من هذا الفصلوتبقى النقطة األ

 فابن هشام لم ، وهى كسابقتها.من ابن مالك وموقف الشيخ خالد من ذلك
 بل سار ، حتى يتسنى له معارضة ابن مالك أو موافقته،يشرح األلفية بيتا بيتا
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 ١٠٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

 ولم يشر إلى ابن مالك .إبراز المسائل النحوية في على هدى األلفية وترتيبها
  .القليل النادر في  فلم يتح له نقد ابن مالك أو معارضة إال. نادراًإال

 من ،شرح التصريح في ليدرس شواهد الشيخ خالدالثاني ويجئ الفصل 
  . ومن الشعر والرجز، ومن الحديث الشريف،القرآن الكريم

 في  من ناحية الشواهد القرآنية خرجتها،وقدم البحث إحصاء بكل منها
 ةسبعي وخرجت بعض قراءاته ، ترتيب سور القرآنها حسببسورها ورت

  .ة وكان عدد الشواهد القرآنية تسعين وثالثمائة آية من القرآن الكريمذوشا
 – فقد بين البحث أن الشيخ خالدا ،أما شواهده من الحديث الشريف

 ، تأثروا بدعوة أبى حيان إلى عدم االستشهاد بالحديث–كغيره من المتأخرين 
 وكان ،تهم هذه وبسطت الحديث للرد عليهم وتقييد حججهموبينت سبب دعو

  .عدد شواهد الحديث عنده ثمانية وثالثين حديثاً
  :التاليأما شواهد الشعر والرجز فقد جاءت على النحو 

  الشعر سبعة وستون ومائة بيت •
  الرجز خمسة وأربعون بيتا •
  األشطار ثمانية وستون شطراً •

 ،يخ خالدشة أصول النحو عند الأما الفصل الثالث فقد خصصته لدراس
القياس والسماع وما تفرع عنها من مسائل كالتعليل : وأعنى بأصول النحو 

  .واستصحاب الحال وغيرها
  من وجهة نظر–أما الفصل الرابع واألخير فقد درس أهم نقطة 

ائل الخالف بين البصريين والكوفيين س وهى مالعربي،النحو  في –الباحث
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 فقد وقف النحاة جميعاً ،األهمية في  وهى نقطة غاية. منهاوموقف الشيخ خالد
 ولئن كانوا البصريون أصحاب ، مع هؤالء أو أولئك– قدامى ومحدثين –

 واهتموا ، إلى السماع– وهم على صواب – فقد احتكم الكوفيون ،قياس
  .بالشاهد وإن كان واحداً وبالقراءة وإن كانت شاذة

 وبين البحث ،رة ومائة مسألة خالفيةوقد عثرت بالكتاب على إحدى عش
 ألن الشيخ لم يسلك مسلكاًَ ،هذا الفصل في واجهت الدارس التي الصعوبات

  .عرضه لمسائل الخالف ودرسه لها في واحداً
 وإنما كان يدرس ،فهناك مسائل لم يشر فيها إلى خالف بين المدرستين

 أن أبين –لنحو  بالرجوع إلى مطوالت ا– واستطعت أنا ،القضية دون إشارة
  . وأنواعها،وقدمت إحصاء بمسائل الخالف هذه .أنها مسألة خالفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


