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  املقـدمـة

 
 

والصػػػػبلة والسػػػػبلـ عمػػػػق أفصػػػػ  مػػػػف نطػػػػؽ بالضػػػػاد  سػػػػيدنا محمػػػػد وعمػػػػق آلػػػػو  
 وصحبو أجمعيف  وبعد 

فعمػػـو العربيػػة عديػػدة  منيػػا: الصػػوت والصػػرؼ والنحػػو والببل ػػة... وفػػي كػػؿ  
عمـ برزت مصنفات حظيت باىتماـ العمماء  شػرحًا ونظمػًا وِاختصػارًا... ومػف الكتػب 

الػػذي كػػاف مػػدار جيػػود عمميػػة مختمفػػة منيػػا:  ((مغنػػي المبيػػب)) البػػارزة فػػي عمػػـ النحػػو
الشػػروح والحواشػػي وشػػروح الشػػواىد والمفػػردات  والػػنظـ... ومػػف أبػػرز مػػف شػػرحو مػػف 

 المتقدميف الدماميني والشمني.
عمػػػق ىػػػذه الػػػدعائـ الػػػثبلث: مغنػػػي المبيػػػب وشػػػرح الػػػدماميني وحاشػػػية الشػػػمني  

 قامت ىذه الدراسة.
ي فقػػد طبػػع الجػػزء األوؿ منػػو  وحصػػمت عمػػق نسػػخة مصػػورة أمػػا شػػرح الػػدمامين 

عػػف نسػػخة خطيػػة فػػي مكتبػػة الجميمػػي فػػي الموصػػؿ  فاعتمػػدت عمػػق المطبػػوع مكمػػبًل 
الدراسة عف المخطوط. وحاشية الشمني مطبوعة طبعػة  يػر محققػة ثػـ حققػت رسػالة 
ر جامعيػػة  مطبوعػػة عمػػق اآللػػة الكاتبػػة  وألسػػباب ذكرتيػػا  اعتمػػدت عمػػق الطبعػػة  يػػ

 المحققة.
اقتسـ األطروحة أربعػة فصػوؿ  يتقػدميا تمييػد  ويمييػا خاتمػة وثبػت بالمصػادر  

 والمراجع  ثـ ممخص بالمغة اإلنكميزية.
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مغنػي ))تحدثت في التمييد بإيجاز عف ابف ىشاـ والدماميني والشمني  ثـ عػف  
د وأىميتػػػو والجيػػػػود التػػػي قامػػػػت عميػػػو  مػػػػف شػػػروح وحػػػػواٍش وشػػػروح لمشػػػػواى ((المبيػػػب

 و يرىا  وقسمتيا إلق: مطبوعة ومخطوطة ومفقودة  باذاًل جيدًا كبيرًا لئلحاطة بيا.
  ((الػػػػدماميني والشػػػػمني شػػػػارحيف))يمػػػػي المقدمػػػػة الفصػػػػؿ األوؿ  وىػػػػو بعنػػػػواف  

تحػػدثت فيػػو عػػف مصػػادرىما مػػف أعػػبلـ ومصػػنفات  وقسػػمت األعػػبلـ إلػػق: بصػػرييف 
ف. وأوردت أسػػػػماء مجموعػػػػة مػػػػف وكػػػػوفييف ومتػػػػأخريف و يػػػػرىـ مػػػػف الفقيػػػػاء والمحػػػػدثي

المصػنفات التػػي اعتمػدا عمييػػا  مػع نصػػوص أخػذىا الشػػارحاف عنيػا. ثػػـ تحػدثت عػػف 
 شرحيما لكبلـ ابف ىشاـ وشواىد المغني والمغات موليًا المنيج اىتمامًا كبيرًا.

أمػػػا الفصػػػؿ الثػػػاني فقػػػد خصػػػص لبلحتجػػػاج عنػػػد الشػػػارحيف  تحػػػدثت فيػػػو عػػػف  
يرىػا مػف طػرؽ االسػػتدالؿ  بدأتػو بالحػديث عػف السػػماع موقفيمػا مػف أصػوؿ النحػػو و 

فاالسػػتقراء والقيػػاس واإلجمػػاع واستصػػحاب الحػػاؿ  أتبعتيػػا بطػػرؽ االسػػتدالؿ األخػػر  
التػػي وردت عنػػد الشػػارحيف: العمػػة والتأويػػػؿ واالسػػتدالؿ بػػالمنطؽ وعمػػـ الكػػبلـ والفقػػػو 

 وأصولو  وكنت أنيي كؿ مبحث بالنتيجة موازنًا بيف الشارحيف.
والفصػػؿ الثالػػث كػػاف لموقػػؼ الشػػارحيف مػػف مسػػائؿ مػػف النحػػو حيػػث حصػػرت  

المسػػائؿ النحويػػػة الػػواردة فػػػي شػػرحيما لمقدمػػػة المغنػػػي ولكػػبلـ ابػػػف ىشػػاـ فػػػي اليمػػػزة 
ْف وأْف  ىذه المسائؿ قسـ منيػا يتعمػؽ بمػا ىػو مشػروح وقسػـ آخػر ورد عرضػًا  ذف وا  وا 

مػػػػا انفػػػػرد بػػػػو كػػػػؿ مػػػػف  فػػػػي كػػػػبلـ الشػػػػارحيف. جمعػػػػت ىػػػػذه المسػػػػائؿ وصػػػػنفتيا إلػػػػق:
الشػػػارحيف  ومػػػا وافقػػػا فيػػػو المصػػػنؼ  ومػػػا خالفػػػاه فيػػػو  ومػػػا تػػػابع أحػػػدىما اآلخػػػر  أو 
خالفػػػػػو فيػػػػػو. ودرسػػػػػت مػػػػػف كػػػػػؿ مجموعػػػػػة بضػػػػػع مسػػػػػائؿ مبّينػػػػػًا موافقػػػػػات الشػػػػػارحيف 

 ومخالفاتيما وما أراه فييا. وفي نياية كؿ فقرة أجريت موازنة بيف الشارحيف.
شػػارحيف فػػي شػػروح الحقػػة  إذ تيسػػر لػػي الحصػػوؿ وكػػاف الفصػػؿ الرابػػع ألثػػر ال 

عمػق شػػرح شػواىد المغنػػي لمسػيوطي وشػػرح أبيػػات مغنػي المبيػػب لعبػد القػػادر البغػػدادي 
وحاشػػيتي الدسػػوقي واألميػػر وشػػرح المغنػػي وشػػواىده لعبػػد ا الصػػاوي. وفػػي الحػػديث 

فييػا  عف كؿ مف ىذه قدمت بمقدمػة فييػا إشػػارة إلػق مصػادره وعػدد المػرات التػي أِخػذَ 
عف كؿ مف الشارحيف في الجزء األوؿ ثػـ ذكػرت الموضػوعات واألدوات التػي درسػت 

 المسائؿ المتعمقة بيا. 
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ففي شرح السيوطي أوردت أمثمة مما أخذه عف الػدماميني متابعػًا أو َراّدًا  وفػي  
شػػرح أبيػػات المغنػػي لمبغػػدادي أوردت مػػا أخػػذه عػػف الشػػارحيف فػػي شػػرحيما لػػؤلدوات 

مبينػػػًا عػػػدد المػػػرات التػػػي ورد ذكػػػر كػػػؿ منيمػػػا فػػػي كػػػؿ أداة  (أفْ )و( إف)و (إذف)و (أيػػػا)
ورأي البغػػػدادي فػػػي عػػػدد منيػػػا. وفػػػي حاشػػػية الدسػػػوقي تػػػـ دراسػػػة عػػػدد مػػػف المسػػػائؿ 

( إذف)المشتركة بيف الشارحيف  تمتيا مسائؿ لكؿ منيما في شرحيما لممقدمة واليمػزة و
ؿ وردت فػػػي شػػػرح المقدمػػػة . وفػػػي حاشػػػية األميػػػر درسػػػت مجموعػػػة مػػػف مسػػػائ(إفْ )و

أمػػا شػػرح الصػػاوي فقػػد درسػػت طائفػػة مػػف المسػػائؿ الػػواردة فػػي شػػرحو ( إذف) واليمػػزة و
 لممقدمة واليمزة.

وفػػػػي المسػػػػائؿ المدروسػػػػة بينػػػػت متابعػػػػات الشػػػػارحيف والمحّشػػػػيف ومخالفاتيمػػػػا  
 لمدماميني والشمني.

لشػػارحيف وفػػي نيايػػة الكتابػػة مػػف كػػؿ مبحػػث أجريػػت موازنػػة تبػػيف مػػد  تػػأثير ا 
 وتأثر أحدىما باآلخر. وقد بذلت المستطاع في توثيؽ النصوص الواردة في الرسالة.

ثػػػػـ أنييػػػػت الكتابػػػػة بخاتمػػػػة تضػػػػمنت أىػػػػـ مػػػػا تػػػػـ التوصػػػػؿ إليػػػػو  تمتيػػػػا جريػػػػدة  
 المصادر والمراجع ثـ ممخَّص األطروحة بالمغة اإلنكميزية.

شػػرح الػػدماميني لقػػد رافػػؽ كتابػػة األطروحػػة مصػػاعب عػػدة منيػػا صػػعوبة قػػراءة  
المخطػػػوط  وكثػػػػرة المختصػػػػرات والرمػػػػوز فيػػػو  وصػػػػعوبة الحصػػػػوؿ عمػػػػق المصػػػػادر  
وحسػػبي أننػػي بػػذلت قصػػار  جيػػدي فػػي كػػؿ مبحػػث مػػف األطروحػػة  لكننػػي ال أدعػػي 
الكماؿ  فيو هلل وحػده  إذ قػد ينبػو القمػـ  ويػزوغ البصػر  ويتػوىـ المػرء  فمػا كػاف فييػا 

 ا مف زلؿ فمني.مف صواب فبتوفيؽ مف ا  وما فيي
ويقتضػػػػي الوفػػػػاء اف أزجػػػػي الشػػػػكر الجزيػػػػؿ إلػػػػق أسػػػػتاذي المشػػػػرؼ د. رشػػػػيد  

العبيػػػػدي الػػػػذي رعػػػػق البحػػػػث مػػػػذ كػػػػاف فكػػػػرة ثػػػػـ وافػػػػؽ عمػػػػق اإلشػػػػراؼ عميػػػػو  فكػػػػاف 
رشػػػاداتو وتصػػػويباتو أثػػػر كبيػػػر فػػػي تقػػػويـ االطروحػػػة  كمػػػا اشػػػكر رئاسػػػة  لتوجيياتػػػو وا 

كػػػػاف ليمػػػػا مػػػػف دور فػػػػي قبػػػػولي فػػػػي  الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية وعمػػػػادة كميػػػػة اآلداب لمػػػػا
الدراسات العميا عمق الر ـ مف تقدـ العمر. وأشكر رئيسي قسمي المغة العربية وعمػـو 
القػرآف وتدريسػي القسػػميف سػواء مػػف أعػار مػنيـ كتابػػًا  أو أرشػد إلػػق مصػدر  أو سػػأؿ 
مستفسرًا  ليطمئف عمػق تقػدمي فػي الدراسػة  وىػـ كثػر يضػيؽ المقػاـ بػذكرىـ. والشػكر 
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 4  انًقذيـح...

لجزيػػػؿ إلػػػق طػػػابع األطروحػػػة النجيػػػب السػػػيد أحمػػػد عػػػادؿ لصػػػبره وجيػػػده ودقتػػػو فػػػي ا
 العمؿ.  
وآخػػر دعوانػػا أف الحمػػد هلل رب العػػالميف والصػػبلة والسػػبلـ عمػػق سػػيد المرسػػميف  

 محمد وعمق آلو وصحبو وسمـ.
 
 

 البـاحـث       
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 متـهيـد

 

 

 

 صنينابً ٍصاو األىصارٍ، الدمامًين، ال

 شروح مغين اللبًب

 شروح الدمامًين

حاشًُ الصنين
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 اتٍ ْشاو األَصاري

. (2). لقب بجماؿ الديف(1)ىو عبد ا بف يوسؼ بف احمد بف ىشاـ األنصاري 
. ولد في (3)واشتير بيف النحاة والمصنفيف بابف ىشاـ األنصاري. وكني بأبي محمد

 .(4) ى908القاىرة سنة 
افعي  وأتقنو  فأصب  شافعيًا  ثـ درس فقو أحمد ابف درس ابف ىشاـ الفقو الش

في أقؿ مف أربعة أشير قبؿ موتو  ((محتصر الِخَرقي))حنبؿ  فتحنبؿ  وحفظ كتاب  
. ودرس الحديث وعبل كعبو فيو فأصب  محدثًا  وحّدث (5)بخمس سنوات

 .(6)بالشاطبية
ب ليذا العيد مف وصؿ إلينا بالمغر ))أما العربية فقد برع فييا  قاؿ ابف خمدوف 

تآليؼ رجؿ مف أىؿ صناعة العربية مف أىؿ مصر  يعرؼ بابف ىشاـ  ظير مف 
كبلمو فييا أنو استولق عمق  اية مف ممكة تمؾ الصناعة لـ تحصؿ إال لسيبويو 
وابف جني وأىؿ طبقتيما لعظـ ممكتو  وما أحاط بو مف أصوؿ ذلؾ الفف وتفاريعو 

وصؿ إلينا بالمغرب ليذه العصور ديواف مف )) . وقاؿ أيضًا:(7)((وحسف تصرؼ فيو
مصر منسوب إلق جماؿ الديف بف ىشاـ مف عممائيا  استوفق فيو أحكاـ األعراب 
مجممة ومفصمة... فوقفنا منو عمق عمـ جـ يشيد بعمو قدره في ىذه الصناعة ووفور 
بضاعتو منيا... فأتق مف ذلؾ بشيء عجيب داؿ عمق قوة ممكتو واطبلعو  وا 

 .(8)((يزيد في الخمؽ ما يشاء
عيف مدرسًا لمتفسير في القبة المنصورية في القاىرة ثـ نقؿ لمتدريس في المدرسة 

 .(9)الحنبمية فييا
                                                           

 .20/116( النجـو الزاىرة 1)

168

 .1/426( الدرر الكامنة 4)
 .1/422( نفسو 5)
 .6/212وشذرات الذىب  1/68( بغية الدعاة 6)
 .22  وتخميص الشواىد وتمخيص الفوائد  المقدمة ص211( مقدمة ابف خمدوف 7)
   نفسػػػػػػػػو.249( نفسػػػػػو 8)

146218
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 شٌَخى

   أذكر منيـ:(1)أخذ ابف ىشاـ عممو عف شيوخ كثيريف
 .(2)( ى912ت )التاج الفاكيي عمر بف عمي 

 .(3)( ى911ت )اعة محمد بف إبراىيـ الكناني المعروؼ بابف جم
 .(4)( ى946ت )تاج الديف عمي بف عبد ا التبريزي 

ؿ   .(5)( ى944ت )الشياب عبد المطيؼ بف الُمَرحِّ
 .(6)( ى942ت )أبو حياف األندلسي 

 تال رتى
 أخذ عنو كثيروف منيـ:

 .(7)( ى986ت )جماؿ الديف أبو الفضؿ محمد بف محمد النويري  
 .(8)( ى911ت )عبد ا بف يوسػؼ بف ىشػاـ األنصاري ابنػو محب الديػف محمد بف 

 .(9)(804ت )عمر بف عمي األنصاري المعروؼ بابف الممّقف 
 آثذ زي

 صنؼ ابف ىشاـ كتبًا كثيرة طبع عدد كبير منيا. فمف كتبو المطبوعة:
 .2190األعراب عف قواعد اإلعراب  َحقََّقو د.رشيد العبيدي  طبع في بيروت سنة 

 .2182ىشاـ في النحو حققو أسعد خضير  طبع في بيروت سنة  ألغاز ابف
 أوض  المساؿ إلق ألفية ابف مالؾ  طبع مرارًا باعتناء محمد محيي الديف عبد الحميد. -

                                                           

 .1/68وبغية الوعاة  6/212وشذرات الذىب  1/422الكامنة  ( الدرر1)
 .212و 6/16( شذرات الذىب 2)
 .212و 6/202( نفسو 3)
 .212و 241-6/248( نفسو 4)
 .212و 6/240( نفسو 5)
 .6/212( نفسو 6)
 .6/111( نفسو 7)
 .2/248( بغية الوعاة 8)
 .111و 202-6/200( الضوء البلمع 9)
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 .2186شرح جمؿ الزجاجي  حققو د.عمي محسف ماؿ ا  طبع سنة  -
 شرح شذور الذىب  طبع مرارًا باعتناء محمد محيي الديف عبد الحميد. -
 قطر الند   كذا. شرح -
 .2199شرح الممحة البدرية حققو د.ىادي نير طبع في بغداد سنة  -
 مغني المبيب عف كتب األعاريب  طبع طبعات عديدة مختمفة. -

 وفاتو
بعد عمر حافؿ بالتأليؼ والتدريس توفي ابف ىشاـ ليمة الجمعة  الخامس مف ذي 

الجمعة في مقابر   عف بضع وخمسيف سنة  ودفف بعد صبلة  ى962القعدة سنة 
 .(1)الصوفية في القاىرة

 

 الدمامًين
 اسمو ووالدتو وأسرتو:

بف  (2)ىو محمد بف أبي بكر بف عمر بف أبي بكر بف محمد بف سميماف بف جعفر
يحيق بف حسيف بف محمد بف احمػد بف أبي بكر بف يوسؼ بف عمي بف صال  بف 

 .(3)إبراىيـ القرشي المخزومي
  نسبة إلق دماميف  وىي قرية كبيرة في (5)لدمامينيوبا (4)لقب ببدر الديف

  وىو ما رجحو (7). وبابف الدماميني(6)صعيد مصر عمق الشاطئ الشرقي لمنيؿ
نما (9). وكني بأبي عبد ا(8)المفد  . ولـ نجد مف ذكر أف لو ِإبنًا بيذا االسـ. وا 

                                                           

 .20/116( النجـو الزاىرة  1)
2661222

 .9/284( مف: بف يحيق إلق: المخزومي زيادة مف الضوء البلمع 3)
 .9/282وشذرات الذىب  2/66( بغية الوعاة 4)

2661101

 .4والمنيؿ الصافي/ المقدمة  1/461( معجـ البمداف 6)
 .1/222ومعجـ المؤلفيف  6/282وىدية العارفيف  9/284( الضوء البلمع 7)

22

 .2( المنيؿ الصافي/ المقدمة ص9)



 8  ..تًٓيذ.

فظ ألفية ابف مالؾ ابف لو ىو احمد  وكاف ىذا فقييًا أديبًا  ح أوردت المصادر اسـ
 .(3) ى964وقيؿ سنة  (2) ى961. ولد في اإلسكندرية سنة (1)( ى860ت )والحاجبية 

صاحب االنتصاؼ مف  ( ى681ت )وىو سبط ناصر الديف احمد بف المنير 
. وابف خالة عبد الرحمف بف محمد المؤرخ المعروؼ بابف خمدوف (4)الكشاؼ

 .(6)العمماء ممف لقب بالدماميني . وأسرتو ظير منيا طائفة مف(5)( ى808ت)
 حياتّ

. طمب (8)  ثـ في القاىرة فمكة(7)بدأ الدماميني حياتو بطمب العمـ في اإلسكندرية
العربية واألدب والفقو و يرىا  فمير وتقدـ وذاع ذكره وكاف سريع اإلدراؾ قوي 

رية   فمما نضج وتمكف مف العمـ أخذ يدّرس في عدة مدارس في اإلسكند(9)الحافظة
وناب في الحكـ فييا عف شيخو قاضي القضاة ناصر الديف احمد بف محمد المعروؼ 

. ثـ قدـ برفقة شيخو ابف التنسي القاىرة  وناب بيا  (10)( ى802ت )بابف التنسي 
وتصدر إلقراء النحو في األزىر. ثـ رجع إلق مدينتو اإلسكندرية  واستمر يقرئ فييا  

رة مرة أخر   وعيف لمقضاء. بعد ىذا  ادرىا برفقة ابف عـ ويحكـ  ويتَِّجر. ثـ قدـ القاى
ثـ عاد إلق بمده  فولي خطابة جامعيا  مع . وحج منيا  (11)( ى800)لو إلق دمشؽ سنة 

دارة دوالب متسع لمحياكة فحاز مااًل كثيرًا. ثـ احترقت داره  وصار عميو  اشتغالو بالتجارة وا 
  وأدركوه  وأحضروه إلق القاىرة ميانًا  فأعانو ابف الصعيد وتبعو  رماؤه ماؿ كثير  ففر إلق

                                                           

 .1/202( الضوء البلمع 1)
 . 6/282وىدية العارفيف  2/66وبغية الوعاة 9/284( الضوء البلمع 2)
 .9/282( شذرات الذىب 3)
 .1/261ف ومعجـ المؤلفي 9/284( الضوء البلمع 4)
 .2/288ومعجـ المؤلفيف  9/286( الضوء البلمع 5)
 .96-91( الدماميني حياتو وآثاره 6)
 .21والدماميني حياتو وآثاره ص 1والمنيؿ الصافي/ المقدمة 9/284( الضوء البلمع 7)
 ( المصادر أنفسيا.8)
 .9/284( الضوء البلمع 9)
 .1  المنيؿ الصافي/ المقدمة 9/284( الضوء البلمع 10)
 .9/282( شذرات الذىب 11) 
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(  إلق أف  ى811( والقاضي ناصر الديف محمد البارزي )ت  ى819الحموي )ت حجة 
. (2)( ى810(  ثـ توجو إلق اليمف فدخميا سنة ) ى821وحج ثانية سنة ) (1)صمحت حالو

حيث احتفوا بو كثيرًا   ودّرس سنة في جامع زبيد فمـ َيُرْج أمره بيا  فمضق إلق اليند
وأخذوا عنو  وعظموه  وأقبمت عميو الدنيا فصنؼ كثيرًا مف الكتب ميديًا إياىا ممؾ 

 .(3)الكجرات أحمد شاه
إال إف  (4)وعمق الر ـ مف إقباؿ الدنيا عميو وحظوتو عند السمطاف احمد شاه

ىذا ظؿ شعوره بالغربة وما فييا مف القمؽ والحزف وعدـ اصطحابو أسرتو معو كؿ 
 .(5)يكدر حياتو  ويجدد حنينو إلق وطنو

 شيٕخّ

   ىـ:(7)والدكتور فاخر جبر (6)أخػذ الدماميني عف شيوخ كثيريف أوردىـ المفد 
 .(8)( ى986أبو الفضؿ محمد كماؿ الديف النويري )ت  -
 .(9)( ى988محيي الديف عبد الوىاب بف محمد اإلسكندراني القروي )ت  -
 .(10)( ى914أبي بكر محمد الدماميني )ت  بياد الديف عبد ا بف -
 .(11)( ى800إبراىيـ بف احمد التنوخي البعمي الشامي )ت  -
 .(1)( ى802ت )قاضي القضاة ناصر الديف المعروؼ بابف التنسي  -

                                                           

 .1والمنيؿ الصافي/ المقدمة 9/282وشذرات الذىب  2/66وبغية الوعاة  9/284( الضوء البلمع 1)
 .9/282( شذرات الذىب 2)
 .9( المنيؿ الصاؼ/ المقدمة ص3)
 .2/66( بغية الوعاة 4)
 ب.2( تحفة الغريب 5)
 .96-69( الدماميني حياتو وآثاره 6)
 .1-8افي/ المقدمة ( المنيؿ الص7)
 .8  والمنيؿ الصافي/ المقدمة 29  والدماميني حياتو وآثاره 9/282( الضوء البلمع 8)
   نفسػػػػػػػػو.28( نفسػػػػػػػػو  ونفسػػػػػػػػو ص9)
 ( المصادر أنفسيا.10)
ونقمػػػو عنػػػو د.فػػػاخر جبػػػر فػػػي مقدمػػػة المنيػػػؿ  28( ذكػػػره المفػػػد  فػػػي كتابػػػو الػػػدماميني حياتػػػو وآثػػػاره 11)

 .8الصافي ص
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 .(2)( ى801ت )أبو الفداء مجد الديف إسماعيؿ بف إبراىيـ الكناني المصري  -
 .(3)( ى804ت )ّقف األنصاري األنػدلسي أبػو حفػص سػراج الديػف المعروؼ بابف المم -
 .(4)( ى808ت )أبو البقاء كماؿ الديف الدميري  -
 .(5)( ى808ت )عبد الرحمف بف محمد المعروؼ بابف خمدوف  -

 تاليذتّ

 أسماء الذيف أخذوا عنو وىـ: (7)ود.فاخر (6)أورد المفدَّ    
  (8)( ى801ت )عمـ الديف بف سراج الديف العمري الدىموي. 
  (9)( ى822ت )بف عبد ا البيائي الدمشقي عمي. 
  (10)( ى811ت )سبط ابف ىشاـ شمس الديف محمد بف عبد الماجد العجيمي. 
  (11)( ى846ت )زيف الديف عبادة بف عمي األنصاري الخزرجي. 

  (12)( ى860ت )ابف بدر الديف الدماميني أحمد بف محمد بف أبي بكر. 

  (13)بالسيامي )ت       (شياب الديف أحمد بف المقرئ المشيور. 
 آثـارِ

 صنؼ الدماميني كثيرًا مف الكتب  طبع منيا:
                                                                                                                                                                      

 .1أ  والمنيؿ الصافي/ المقدمة ص219ب و 12( تحفة الغريب 1)
 .1  والمنيؿ الصافي/ المقدمة 21  والدماميني حياتو وآثاره 9/282( الضوء البلمع 2)
 ( المصادر أنفسيا.3)
 .1والمنيؿ الصافي/ المقدمة ص 60( الدماميني حياتو وآثاره 4)
 .1  والمنيؿ الصافي/ المقدمة 62ني حياتو وآثاره   والدمامي9/286( الضوء البلمع 5)
 .61-69( الدماميني حياتو وآثاره 6)
 .20( المنيؿ الصافي/ المقدمة 7)
 20  والمنيؿ الصافي/ المقدمة 61عف الدماميني حياتو وآثاره  202-1/204( نزىة الخواطر 8)
 .20الصافي/ المقدمة   والمنيؿ 69  والدماميني حياتو وآثاره 2/124( الضوء البلمع 9)
  والمنيػػؿ الصػػافي/ 68  والػػدماميني حياتػػو وآثػػاره 4/229  وشػػذرات الػػذىب 8/211( الضػػوء البلمػػع 10)

 .20المقدمة 
   ونفسػػػػػػو.20  ونفسػػػػػػو 9/128  ونفسػػػػػو 9/286( نفسػػػػو 11)
 .20قدمة   والمنيؿ الصافي/ الم68  والدماميني حياتو وآثاره 206-1/202( نفسػػو 12)
 .20عف المنيؿ الصافي/ المقدمة ص 119( طبقات صمحاء اليمف 13)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 11  ..تًٓيذ.

 (1)تعميؽ الفرائد عمق تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد  طبع في المممكة العربية السعودية. 
 .شرح الدماميني عمق مغني المبيب  طبع حاشية عمق حاشية الشمني 
 (2)لعروض  مطبوع أكثر مف مرةالعيوف الغامزة عمق خبايا الرامزة في عمـ ا. 
 سنة  المنيؿ الصافي في شرح الوافي  حققو فاخر جبر أطروحة لمدكتوراه في آداب بغداد

2181. 
 ومن كتبو التي لم تطبع:

 (3)تحفة الغريب بشرح مغني المبيب  وىو الشرح الذي صنفو في اليند. 
 (4)مصابي  الجامع وىو شرح عمق صحي  البخاري. 

 ٔفـاتّ

. (5) ى818وقيؿ مف سنة   ى819ي سنة وفاتو  فقيؿ كانت في شعباف سنة أختمؼ ف
 .(6)مات مسمومًا في كمبرجا

 الصنين 
 اسًّ ٔٔالدتّ ٔأسزتّ

  (7)ىو أحمد بف محمد بف محمد بف حسف بف عمي بف يحيق بف محمد الشمني
. ويبدو أف ىذا (8)في شذرات الذىب (حسف)بداًل مف  (عمي)وورد اسـ جده الثاني 

 االسـ قد سقط في الشذرات. 
  وبالشمني نسبة إلق مزرعة أو (9)لقب بالقسنطيني ألف أصمو مف قسنطينة

 .(3)  أما كنيتو فيي أبو العباس(2)وبتقي الديف (1)قرية في ببلد المغرب

                                                           

 .22( المنيؿ الصافي/ المقدمة 1)
21

 .22  والمنيؿ الصافي/ المقدمة 10( ينظر نسخيا الخطية في: الدماميني حياتو وآثاره 3)
 .24نفسػػػو   والمصدر 16( ينظر نسخيا الخطية في: المصدر نفسػػػو 4)

9282286

 .9/282( نفسو 6)
219212949121

 .9/121( شذرات الذىب 8)
 .9/121  وشذرات الذىب 1/294( الضوء البلمع 9)



 13  ..تًٓيذ.

  جاء ىذا (4)802ولد الشمني في اإلسكندرية في العشر األخير مف رمضاف سنة 
إال أف صاحب ىدية العارفيف شذ عف ىذا فذكر أنو في المصادر التي ترجمت لو  

 ونرج  أف يكوف ىذا خطًأ طباعيًا. (5) ى820ولد سنة 
بالشيخ اإلماـ العبلمة المحدث ))ولد الشمني ألسرة عرفت بالعمـ فوالده وصؼ 

. وجده كاف (7)وتفقو لمالؾ ولو شرح النخبة في الحديث ونظميا (6)((المكثر المفيد
 .(8)فقييًا مفسراً 

 سيزتّ:

توجو الشمني صغيرًا برفقة والده إلق القاىرة  فسمع وأخذ الكثير مف الفقو 
واألصوؿ والنحو والببل ة والمنطؽ والطب والفرائض واليندسة والييئة والحديث  
واستمر في الدرس والتحصيؿ  حتق إذا نضج عممو واشتد عوده  أخذ يقرئ  

لمطوؿ و يرىا. وروي عف بعض ثقات ويؤلؼ  فأقرأ الكشاؼ وتفسير البيضاوي وا
إنو أقرأ المطوؿ بغير مطالعة اثنتي  -وقد جاوز الخمسيف–تبلمذتو أنو سمعو يقػوؿ 

عشرة مرة. لذلؾ وصؼ باإلماـ والعبلمة وفخر المدرسيف مفيد الطالبيف ومفتي 
المسمميف. وكاف متيف الديانة زاىدًا عفيفًا متواضعًا سريع اإلدراؾ قوي الحافظة 

حًا رائؽ العبارة. ال  بؿ قيؿ أنو منقطع القريف. وكاف كريمًا  فعندما وسع ا فصي
عميو صػار يعيف الطمبة المحتاجيف  فأقبؿ عميو طبلب العمـ  وتزاحموا عميو صباح 
مساء. ولـ يتدنس بما يحط مقداره  فراعق لمنصبو حقو. تولق مشيخة مدرسة البلال 

                                                                                                                                                                      

 ( نفسػػػػػو.1)
 .2921وكشؼ الظنوف  9/121( شذرات الذىب 2)
 .2921وكشؼ الظنوف  9/121  وشذرات الذىب 1/294بلمع ( الضوء ال3)
 .9/121  وشذرات الذىب 1/294  الضوء البلمع 1/196( بغية الوعاة 4)
(5 )2/211-211. 
 .1/296( الضوء البلمع 6)
 .296-1/294( نفسو 7)
 .2/192( بغية الوعاة 8)
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 12  ..تًٓيذ.

وكاف يسكف في خموة الجمالية. أما أسرتو وناب مشيخة البرقوقية عف شيخيا  
 .(1)فتتكوف مف أمو سوداء وابنيف وبنت واحدة

 شيٕخّ:

 تمقق الشمني عممو عمق كثيريف  نذكر منيـ:          
 .(2)( ى822ت )صدر الديف سميماف بف عبد الناصر االبشيطي  -
 .(3)( ى811ت )سبط ابف ىشاـ شمس الديف محمد بف عبد الماجد العجيمي  -
 .(4)( ى812ت )مس الديف محمد بف عمي بف احمد الزراتيني ش -
 .(5)( ى811ت )شمس الديف محمد بف إبراىيـ بف عبد ا الشطنوفي  -
 .(6)( ى811ت )ناصر الديف محمد بف عبد الوىاب البارنباري  -
 .(7)( ى811ت )نظاـ الديف يحيق بف يوسؼ العراقي  -

 تاليذتّ:

 أخذ عنو كثير منيـ:
 .(8)( ى860ت )بف أبي بكر الدماميني احمد بف محمد  -

 .(9)( ى894ت )يوسؼ بف تغري بردي بف عبد ا الظاىري  -
 .(10)( ى101ت )شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي  -
 .(11)( ى122ت )جبلؿ الديف السيوطي  -

                                                           

 .9/12وشذرات الذىب  1/294( الضوء البلمع 1)
 .1/292( نفسو 2)
 .9/229نفسو ( 3)
 .9/292  وشذرات الذىب 1/294( الضوء البلمع 4)
 .9/218  ونفسو 22-2/20( بغية الوعاة 5)
 .9/211  وشذرات الذىب 1/292( الضوء البلمع 6)
 .9/109  ونفسػػػػو 1/294( نفسػػػو 7)
 .1/202( الضوء البلمع 8)
 .21/181( معجـ المؤلفيف 9)
 .1/296( الضوء البلمع 10)
 .199و 2/192الوعاة  ( بغية11)



 14  ..تًٓيذ.

 آثارِ

 صنؼ الشمني الكتب اآلتية:       
 المنصؼ مف الكبلـ عمق مغني المبيب  مطبوع. -
 .(1)قد القواعد البلتي تثبت بالدالئؿ والشواىد  مطبوعحؿ معا -
مخطوط منو نسخة في المكتبة  (2)منيج السالؾ إلق ألفية ابف مالؾ في النحو -

 .119القادرية في بغداد رقميا 
 .(3)أوفؽ السالؾ لتأدية المسالؾ -
 .(4)عالي الرتبة في شرح نظـ النخبة -
 .(5)كماؿ الدراية في شرح النقاية -
 .(6)ا عف ألفاظ الشفامزيؿ الخف -

 ٔفاتّ

بعد عمر مميء بالتأليؼ والتدريس ألمت األمراض بالشمني فتوفي ليمة األحد 
 .(7)وُدِفَف في تربة قايتباي  ى891ذي الحجة سنة  29

 مغين اللبًب وشروحه
  فقد صنؼ محمد ((المغني))في التراث النحوي العربي أكثر مف كتاب بعنواف      

. (8)كتاب المغني في النحو ( ى122كاف حيًا سنة )الكندي  بف إسحاؽ بف أسباط
شرح كتاب اإليضاح في ثبلثة كتب  أحدىػا  ( ى492ت )وعبد القاىر الجرجاني 

                                                           

 .10وفيرست الكتب النحوية المطبوعة ص 11( شرح اإلعراب عف القواعد ص1)
 (. ى111. أعممني بعضيـ أف ىذا الكتاب ىو شرح االشموني )ت 1/241( معجـ المؤلفيف 2)
 .1/241ومعجـ المؤلفيف  211-2/211( ىدية العارفيف 3)
 .2/199( نفسػػػػػػو وبغية الوعاة  4)
 .1/241. ومعجـ المؤلفيف 211-2/211  وىدية العارفيف 1/292لضوء البلمع ( ا5)
 ( نفسػػػػػػو  ونفسػػػػػػػو.6)
 .1/298( نفسػػػو 7)
 .2/91  ومقدمة شرح الممحة البدرية 1/11  ومعجـ المؤلفيف 2/21( بغية الوعاة 8)
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 15  ..تًٓيذ.

 ( ى680ت ). والبف فبلح اليمني (1)سماه المغني  وىو كتاب كبيػر مف ثبلثيف مجمداً 
 .(2)وىو مطبوع ((المغني في النحو))كتاب سماه 

 .(3)كتاب باسـ المغني ( ى946ت )احمد بف الحسف الجاربردي ولفخر الديف 
. ىذا الكتاب (4)((مغني المبيب عف كتب األعاريب))وكتاب ابف ىشاـ سماه 

  والممع ( ى118ت )وجمؿ الزجاجي  ( ى280ت )وكتب أخر  مثؿ كتاب سيبويو 
 ت)  وكافية ابف الحاجب ( ى218ت )ومفصؿ الزمخشػري  ( ى191ت )البف جنػي 

وشافيتو  حظيت باىتماـ العمماء  فشرحوىا ووضعوا عمييا الشروح  ( ى646
والحواشي  وشرحوا شواىدىا وأعربوىا ونظموىا شعرًا. وأثناء قيامي بيذه الدراسة 

 وجدت كثيرًا مف النحوييف اىتموا بيذا الكتاب وفيما يأتي تبياف ليذا:
 

 أٔاًل: انكتة انًطثٕعح

ػاضذروح:
لو أكثر مف شرح عمق المغني ولنا حديث  ( ى818ت )ني بدر الديف الدمامي .2

 عف ىذا فيما بعد.
عبد ا إسماعيؿ الصاوي. لو شرح المغني وشواىده  طبع في القاىرة سنة  .1

2128(5). 
ػاضحواذي:

ي   وىي ضرب مف التأليؼ ييدؼ إلق شرح المغمؽ مع إضافة أفكار يراىا الُمَحشِّ
 وانبيا. وقاـ بيذا:وكانت تكتب في حواشي الصفحات  أي ج

لو حاشية عمق المغني طبعت في القاىرة  ( ى962ت )ابف ىشاـ األنصاري  .2
 .(6) ى2129سنة 

                                                           

 .69  12  2/11( المقتصد في شرح اإليضاح/ المقدمة 1)
 .2111الرزاؽ السعدي وطبع في بغداد سنة ( حققو د.عبد 2)
 .1/2902( نسخة خطية منو في المركز الوطني لممخطوطات في بغداد تحت رقـ 3)
 .2/8( مغني المبيب 4)
 .212( فيرست الكتب النحوية المطبوعة 5)
 .98( نفسو 6)



 16  ..تًٓيذ.

المنصؼ مف الكبلـ عمق ))لو حاشية عمق المغني اسميا  ( ى891ت )الشمني  .1
  وحققت  ى2102طبعت في مصر في المطبعة البيية سنة  ((مغني المبيب

 ولنا حديث عنيا فيما بعد.رسالة دكتوراه في جامعة بغداد  
لو حاشية عمق المغني  ( ى2110ت )محمد بف احمد بف عرفة الدسوقي  .1

 . ى2128طبعت في المطبعة الحميدية بمصر سنة 
لو حاشية طبعت في  ( ى2111ت )محمد بف محمد بف احمد السنباوي األمير  .4

 مطبعة الحمبي بمصر د.ت. 
ت )نجػا بف رضواف األبياري  وعمق ىذه الحػاشية حاشيػة لعبد اليػادي   

طبعت في المطبعة  ((القصر المبني عمق حواشي المغني))بعنواف  ( ى2102
 .(1)ـ2881   ى2102الوىبية في القاىرة سنة 

ػذروحػذواعدػاضطعظيػوإررابؼا:
  ى2111( لو شرح شواىد المغني طبع سنة  ى122أبو بكر السيوطي )ت  .2

 وتعميقات الشنقيطي. باعتناء أحمد ظاىر كوجاف مع تصحيحات
لو شرح أبيات مغني المبيب طبع في  ( ى2011ت )عبد القادر البغدادي  .1

 ـ.2191دمشؽ سنة 
لو فت  القريب المجيب: إعراب شواىد مغني  ( ت       ى)محمد عمي الدرة  .1

 .(2)المبيب. طبع في مطبعة األندلس في دمشؽ
ػد.ػػػػتؼذغبػاضطعظي:

لو التيذيب لمغني المبيب   ( ت       ى)ليزدي ىاشـ بف عبد الحي الطباطبائي ا
 .(3)ـ2128طبع في مطبعة النجؼ في النجؼ األشرؼ سنة 

                                                           

 .220( فيرست الكتب النحوية المطبوعة 1)
 .240( نفسو 2)
 .61( نفسو 3)
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ػعـػ.ػػػػظظمػاضطعظي:
لو السبؾ   ( ى2126ت )عبد الحفيظ بف الحسف سمطاف المغرب األقصق  .2

العجيػب في نظـ مغنػي المبيب. طبع مػع مغني المبيب في القػاىرة سنة 
 ـ.1004

كتاب بعنواف فت  الصمد في  ( ت      ى)رؾ الروداني اإلدريسي ولعمي مبا
ويبدو  (1) ى2112شرح السبؾ العجيب لمعاني حروؼ مغني المبيب طبع في بوالؽ 

 أنو شرح لكتاب عبد الحفيظ السابؽ ذكره.
كتاب  ( ى2110ت )ولمحمد يحيق بف محمد المختار الوالتي الحوضي 

حروؼ مغني المبيب طبع في بوالؽ سنة بعنواف شرح السبؾ العجيب لمعاني 
. ويبدو أنو أيضًا شرح لكتاب عبد الحفيظ (2)بيامش كتاب اإلدريسي السابؽ  ى2112

السابؽ ذكره  وقد يكوف ىناؾ خطأ في اسـ الكتاب أو اسـ صاحبو ألنو قريب مف 
 عنواف كتاب اإلدريسي السابؽ نفسو  مع تطابؽ في سنة الطبع ومكانو.

 

 ب المخطوطةثانيًا: الكت
ػاضذروح:

لو شرح مغني المبيب  منو نسخة خطية في  ( ى2028ت )محمد بف محمد وحي زاده 
 .8121المركز الوطني لممخطوطات في بغداد رقميا 

ػاضحواذي:
. لو الفت  القريب في حواشي مغني المبيب  منو ( ى122ت )جبلؿ الديف السيوطي 

نحو. تنتيي بالكبلـ عمق  2218نسخة خطية في دار الكتب المصرية رقميا 
 .10141. ونسخة أخر  في المركز الوطني لممخطوطات في بغداد رقميا (3)حتق

                                                           

 .221لكتب النحوية المطبوعة ( فيرست ا1)
 ( نفسػػو.2)
 .246( السيوطي النحوي 3)
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ػذروحػاضذواعد:ػػػ-ج
احمد بف عمي بف احمد بف يوسؼ الحصكفي الحمبي الشافعي المعروؼ بابف 

. لو منتيق أمؿ األريب في شواىد مغني المبيب  منو نسختاف ( ى2001ت )المبل 
 .186و ؼ 182المكتبة القادرية في بغداد رقميما ؼ خطيتاف في

ػاضطختصرات:ػػػػ-د
  لو مختصر المغني  منو نسخة خطية في ( ت      ى)جماؿ الديف األسنوي 

 .16146/1المركز الوطني لممخطوطات في بغداد رقميا 
وفي المركز مخطوطات أخر  تتعمؽ بالكتاب ناقصة األوؿ فمـ يعرؼ 

   ...11409  16226  221األرقاـ أصحابيا. منيا ذوات 
 

 ثانثًا: انكتة انًُقٕدج

ػاضذروح: -ػأ
  لو شرح سماه ( ى996ت )محمد بف عبد الرحمف الزمردي  المعروؼ بابف الصائغ  .2

 .(1)تنزيو السمؼ عف تمويو الخمؼ  وصؿ فيو إلق أثناء حرؼ الباء الموحدة
شرح في ثبلثة   لو ( ى844ت )أبو ياسر شمس الديف محمد بف عماد المالكي  .1

 .(2)مجمدات  سماه كافي المغني
 .(3)  لو شرح عمق المغني( ى810ت )الشيخ نور الديف عمي العسيمي  .1
  لو شرح سماه تحفة الغريب في الكبلـ عمق مغني ( ى122ت )جبلؿ الديف السيوطي  .4

 .(4)المبيب
 .(5)لو شرح عميو ( ى110ت حوالي )احمد بف محمد الحمبي المعروؼ بابف المبل  .2

 

                                                           

 .2921  وكشؼ الظنوف 2/1( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .2921( كشؼ الظنوف 2)
 .2924( نفسو 3)
 وىو يتفؽ مع عنواف شرح الدماميني. 601  والسيوطي والنحوي 2921( نفسو 4)
 ( نفسػو.5)
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  شرحو شرحًا ( ى2200ت )المولق مصطفق بف حاج حسف االنطاكي  .6
 .(1)موجزاً 

 .(2)  لو شرح عمق المغني( ى2221ت )السيد نعمة ا الجزائري  .9
 .(3)لو شرح مفردات المغني ( ى2166ت )محسف بف عبد الكريـ اليمني  .8

ػاضحواذي:
 .(4)لمغنيلو حاشية عمق ا ( ى2092ت )إبراىيـ بف أحمد بف عمي العبالي 

لو حاشية عمق  ( ى2040ت )مصطفق بف بير محمد المعروؼ بعزمي زادة 
 .(5)المغني

ػذرحػاضذواعد:ػػػ-ج
  صاحب المغني لو شرحاف عمق شواىد المغني ( ى962ت )ابف ىشاـ األنصاري 

 .(6)كبير وصغير
ػتراجمػاضظحاة:ػػػػ-د

تحفة الحبيب بنحاة ))ترجـ لمنحاة في كتاب سماه  ( ى122ت )جبلؿ الديف السيوطي 
 .(7)((مغني المبيب

ػظظمػاضصتاب:ػػػ-ػع
 .(8)لو نظـ المغني (ـ841ولد سنة )الشيخ أبو النجا بف خمؼ المصري 

ػطختصراتػاضصتاب:ػػػ-و
 .(9)اختصر المغني ( ى861ت )الشيخ شمس الديف محمد بف إبراىيـ البيجوري  

                                                           

 .2921( كشؼ الظنوف 1)
 .2  1/1مكنوف ( إيضاح ال2)
 .91-1/98( البدر الطالع 3)
 .2924( كشؼ الظنوف 4)

 .211والسيوطي النحوي  2924( كشؼ الظنوف 6)
 .601  ونفسػػػػو 2921( نفسػػػػو 7)
 .2924( نفسػػػػو 8)
 ( نفسػو.9)
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لو  ( ى162اف حيًا سنة ك)محمد بف عبد المجيد السػامولي الشافعي السعودي  .2
 .(1)((ديواف األريب في مختصر مغني المبيب))

اختصر المغني في كتاب  ( ى2041كاف حيًا سنة )احمد المشتير بالنائب  .1
 .(2)((قراضة الذىب في عممي النحو واألدب))سماه 

 

 شروح الدمامًين علِ مغين اللبًب
ي الشروح المختمفة التي اىتـ الدماميني بالمغني اىتمامًا كبيرًا  يظير ىذا ف

 وضعيا عميو.
الحمد هلل الذي ال ))الشرح األوؿ شرح صغير صنفو في مصر بدأه بقولو 

. (3)ذكر أنو بالغ في اعتراضو المتقدميف مع تراكيب مغمقة ((افتقار إلق مغٍف سواه...
 إال أنو لـ يصؿ إلينا.  (4)وقد اطمع عميو الشمني

وىي الحاشية التي أخذىا عنو تمميذه  (5)اليمف الشرح الثاني ىو حاشية صنعيا في
. ولـ (6)الذي رافقو إلق اليمف حتق أخذىا عنو ( ى846ت )عبادة زيف الديف بف عمي 

 تصؿ إلينا. 
أما الشرح الثالث فقد وضعو في اليند بطمب مف األمير أبي الفت  احمد شاه 

داع ومغادرة اليند عندما جاءه الدماميني بقصد الو  (7)( ى842ت )ابف مظفر شاه 
ويبقق فييا  (شير نير والو)ليعود إلق وطنو مصر فطمب منو السمطاف أف يعود إلق 

 رحػ. وبيف يدي مخطوطة ليذا الش(8)سنة يقرئ مغني المبيب  فامتثؿ لطمبو

                                                           

 .2924( كشؼ الظنوف 1)
 .2/11وىدية العارفيف  1/221( إيضاح المكنوف 2)
 .2921 ( كشؼ الظنوف3)
 .2/1( المنصؼ مف الكبلـ عمق مغني المبيب 4)
 .9/282( الضوء البلمع 5)
 .68والدماميني حياتو وآثاره ص 9/286( نفسو 6)
 .92عف الدماميني حياتو وآثاره ص 22-1/24( نزىة الخواطر 7)
 ب.1( تحفة الغريب في الكبلـ عمق مغني المبيب 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 31  ..تًٓيذ.

  مدوف في مقدمتيا سبب (1)((تحفة الغريب في الكبلـ عمق مغني المبيب))بعنواف  
ي مخطوطة مصورة عف أصؿ مودع في مدرسة يحيق باشا التأليؼ الذي ذكرناه  وى

الجميمي في الموصؿ. والمصورة موجودة في مكتبة المجمع العممي العراقي  يؤيد إف 
ىذا الشرح ىو الذي صنعو في اليند ما ذكرناه سابقًا عف سبب تأليفو وما ذكره 

بيذه المسألة ومف لطائؼ البدر الدماميني أف ختـ اليندية )) (2)األمير في حاشيتو
قاؿ: وليكف انفصالي مف الكبلـ في الشرح عمق ىذا الوجو الحسف. قاؿ: وأنا مف 
أىؿ التقصير فمالي ولمتطويؿ وا المسؤوؿ أف يمف بحسف الخاتمة فيو حسبي 

 .(3)وىذا موجود في المخطوط ((ونعـ الوكيؿ
في ىذه  ألنو (4)كما ورد في كشؼ الظنوف  ى828وىذه النسخة لـ يصنفيا سنة 

السنة كاف في القاىرة. ذكر ىذا في عدة مواضع مف شرحو الذي صنعو في 
 .(6)حيث أشار إلق ىذا  ى814. والصواب أنو عمؿ في تصنيفو سنة (5)اليند

والشرح الرابع وضعو بإيضاح المتف بالمداد األحمر وصؿ فيو إلق أثناء حرؼ الفاء  
ىو مطبوع حاشيًة عمق حاشيِة الشمني . و (7)ولـ يتمو  ولو أتمو لكاف أحسف الشروح

. ((شرح الدماميني عمق المغني))وعنوانو   ى2102في المطبعة البيية بمصر سنة 
وىذا آخر ما انتيق إليو العبلمة العمدة الدماميني ولـ يكمؿ ))وجاء في نيايتو 

بركات الكتاب لتعذره بالوفاة إلق رحمة ا تعالق. رحمُو ا تعالق ونفعنا ببركاتو و 
 .(8)((عمومو في الدنيا واآلخرة بمحمد وآلو والحمد هلل وحده

 
                                                           

  و))تحفػة الغريػب فػي 2921رح مغنػي المبيػب(( كشػؼ الظنػوف ( يبدو أنو ىو نفسو ))تحفة الغريب بشػ1)
 .9/282شرح مغني المبيب((  وشذرات الذىب 

(2 )1/101. 
 ب.142( 3)
(4 )2921. 
 ب.242أ و 211أ و 212( 5)
 أ.210( 6)
 .2921( كشؼ الظنوف 7)
 .2/110( شرح الدماميني 8)
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 موازنة بين الشرح المخطوط والشرح المطبوع:
الشرح المطبوع جاء مف  ير مقدمة  ويبدو أف السبب ىو وفاة الدماميني قبؿ 
إتمامو. وال نعرؼ ىؿ عنوانو مف وضع صاحبو أو مف وضع الناشر. أما الشرح 

و بمقدمة تضمنت أىمية المغة العربية واإلطراء والدعاء ألحمد شاه المخطوط فقدـ ل
( سمطاف كجرات التي أقاـ فييا الدماميني  وبّيف سبب  ى842ابف مظفر شاه )ت 

 تأليؼ الكتاب ومنيجو  ثـ أخذ بشرح مقدمة ابف ىشاـ.
 . (1)((أما بعد حمد ا عمق أفضالو))بدأ ابف ىشاـ مقدمتو بقولو 

الحمد ىو الثناء بالمساف عمق قصد ))ني في المخطوطة شارحًا: قاؿ الدمامي
. أما في المطبوعة فقد (2)((التعظيـ سواًء تعمؽ بالنعمة أو  يرىا واألفضاؿ: اإلحساف

وما نابت منابو أما. والحمد ومتعمقو وا عرابو وأنو  (بعد)تحدث الدماميني عف متعمؽ 
 .(3)لشكرمصدر مضاؼ إلق المفعوؿ والفرؽ بيف الحمد وا

. (4)((والصبلة والسبلـ عمق سيدنا محمد وعمق آلو))ثـ يأتي قوؿ ابف ىشاـ 
فدخؿ ))وىـ المؤمنوف وقاؿ:  (آؿ)أورد الدماميني في المخطوط معنق كممة 

الصحابة وبنو ىاشـ وبنو المطمب. أو عترنو ورىطو األدنوف فدخؿ بعض الصحابة 
 كقولو: ال كميـ. والصحي  جواز إضافتو إلق المضمر 

 وانصر عمى آل الصميب وعابديو اليوم آلك
 

وأويؿ في تصغيره دليؿ عمق أف ألفو عف واو. وأما أَُىْيؿ فتصغير أىؿ  وال 
داعي إلق جعمو تصغير آؿ  ليكوف ألفو بدؿ ىمزة مبدلة عف الياء  بؿ ال دليؿ 

 .((الصبلة والسبلـ)). ولـ يشرح الدماميني في المخطوط قوؿ ابف ىشاـ (5)عميو
أما في المطبوع فقد ذكر إعراب الصبلة والسبلـ والمعطوؼ عميو نقؿ ىذا عف 
أبي حياف و يره. ثـ تحدث عف مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو  ثـ عف الصبلة  وأنيا 

                                                           

 .2/1( المغني 1)
 أ.1( تحفة الغريب 2)
 .2/1ص( شرح الدماميني 3)
 .2/1( المغني 4)
 أ.1( تحفة الغريب 5)
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اسـ وضع موضع المصدر  وتكمـ عف السبلـ وأنو اسـ مف التسميـ  وأف الصبلة في 
 (آؿ)لتضمنو معنق العطؼ. ثـ تحدث عف  (عمق)المغة الدعاء بخير  وُيَعّد  فعميا بػ 

 .(1)عند المالكية والشافعية والقاضي عياض (ؿ)آومعنق  النبي 
فإف أولق ما تقترحو القرائ  وأعمق ما تجن  إلق تحصيمو ))ثـ جاء قوؿ ابف ىشاـ 

 . (2)((الجوان 
وية أولق: أحؽ  أقرب  وتقترحو: تسألو مف  ير ر ))قاؿ الدماميني في المخطوط 

وتميد. والقرائ : الطبائع جمع قريحة. وتجن  تميؿ  والنوف مفتوحة فيو وفي ماضيو. 
تحصيؿ الشيء: رده إلق حاصمو. والجوان : األضبلع مما يمي الصدر  وأطمقت عمق 

 . (3)((القموب مجازًا مرسبًل لممجاورة
ا بمعنق إمّ ))كبلمًا  أكثر تفصيبًل فقاؿ:  (أولق)أما في المطبوع فقد أورد في 

أحؽ  تقوؿ فبلف أولق بكذا أي أحؽ بو. قاؿ الجوىري: وفبلف أحؽ بكذا أي أحر  بو 
ما بمعنق أقرب مف الولي وىو القرب والدنو  .(4)((وأجدر. وا 

وىو : (5)وكذلؾ بسط القوؿ في القرائ  فأورد مفردىا ومعناىا المغوي عف الجوىري
لفبلف قريحة جيدة  يراد استنباط العمـ  أوؿ ما يستنبط مف البئر  ثـ قاؿ: ))ومنو قوليـ

ثـ تحدث عف الجوان  ومفردىا وما فييا مف مجاز مرسؿ وما في  (6)بجودة الطبع((
)تقترحو القرائ ( مف جناس االشتقاؽ وكذلؾ في تجن  الجوان . والجناس البلحؽ في 

يما الجوان  وجاز تذكير الفعؿ مع أولق وأعمق. وتحدث عف: تقترحو القرائ  وتجن 
وتأنيثو وأف األولق تأنيثو. وأورد ما جاء منو في القرآف الكريـ حيث جاء األكثر 

 .(7)بالتأنيث واستدؿ بيذا عمق أفصحيتو

                                                           

 .2/1( شرح الدماميني 1)
 .2/1( المغني 2)
 أ.1( تحفة الغريب 3)
 .2/1( شرح الدماميني ص 4)
 .2/116( الصحاح 5)
 ( نفسو.6)
 .2/1( شرح الدماميني 7)
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مما ذكرناه مف أمثمة نستنتج أف الدماميني كاف يميؿ في المخطوط إلق 
لتوسع اإليجاز ولـ يورد األقواؿ منسوبة إلق قائمييا  أما في المطبوع فكاف يميؿ إلق ا

 واالستقصاء ونسبة اآلراء واألقواؿ إلق أصحابيا وشرح كبلـ ابف ىشاـ كمو.
 ((قاؿ))وبعد االنتياء مف شرح المقدمة أخذ الدماميني يستعمؿ كممتي 

وأماـ  ((قاؿ))فأماـ كؿ قوؿ البف ىشاـ في المخطوط كاف يورد كممة  ((أقوؿ))و
فمـ يرد شيء مف ىذا. واستمر . أما في المطبوع ((أقوؿ))الشرح كاف يورد كممة 

 الدماميني عمق ىذا المنيج إلق نياية الكتاب.
 المكسورة المشددة.  (إن  )لننتقل اآلن إلى 

عمق وجييف أحدىـ أف تكوف حرؼ توكيد تنصب االسـ ))قاؿ ابف ىشاـ: 
 .(2). لـ يشرح الدماميني ىذا القوؿ في المخطوط وشرحو في المطبوع(1)((وترفع الجر
 وقد تنصبيما في لغة كقولو: )): (3)ابف ىشاـ ثـ قاؿ

 خطاؾ ِخَفافًا إفَّ حراسنا ُأسدا               إذا اسوّد ُجن  الميؿ فمتأِت ولتكفْ 
: طائفة مف -بضـ الجيـ وكسرىا-الُجن  ))قاؿ الدماميني في المخطوط: 

يفة. وىو ما بيف القدميف. وِخفافًا جمع خف -بالضـ-الميؿ. والخطق: جمع خطوة 
: وىو (4)جمع أسد. قاؿ الجوىري -بإسكاف السيف-والحراس: جمع حارس. وأسدا 

 (5)((لكنو قاؿ: ُأْسد  ىذا مقصور مف أسود  وىو منتقد -بضمتيف-مخفؼ مف ُأُسد 
والكبلـ نصو موجود في المطبوع إال أف الدماميني أشار إلق أف البيت بنصب 

 .(6)الجزأيف
إف قعر جينـ سبعيف  (7)وفي الحديث))لسابؽ: ثـ قاؿ ابف ىشاـ بعد القوؿ ا

وجو االستدالؿ بو أنو قد ورد: إف قعر )): (1). قاؿ الدماميني في المخطوط((خريفاً 
                                                           

 .2/12( المغني 1)
(2 )2/91. 
 .2/12( المغني 3)
 .1/442( الصحاح 4)
 ب.21( تحفة الغريب 5)
(6 )2/91. 
 .2/112( الجمع بيف الصحيحيف 7)
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. فأخبر بقولو سبعوف عف القعر  (2)عمق ما حكاه الرضي ((جينـ لسبعوف خريفاً 
ريفًا سبعوف خ -أي مسافة المسير إليو-والظاىر أف المراد: إف مسافة قعر جينـ 

 .(3)((فميكف النصب كذلؾ))فميكْف في النصب كذلؾ. والكبلـ موجود في المطبوع وفيو 
وىذا الخبلؼ ال يؤثر فيو كاختبلؼ النسخ الخطية إذا أراد المرء تحقيؽ 

 مخطوط عمق أكثر مف نسخة.
وقد خرج البيت عمق الحالية وأف الخبر محذوؼ. أي: تمقاىـ ))قوؿ ابف ىشاـ: 

: عمق أف القعر مصدر قعرت البئر  إذا بمغت قعرىا وسبعيف أسدا. والحديث
. وبعد (5). لـ يشرح الدماميني ىذا الكبلـ في المخطوط وشرحو في المطبوع(4)((ظرؼ

 (7)في المخطوط (6)((أي أّف بموغ قعرىا يكوف في سبعيف عاماً ))ىذا قاؿ ابف ىشاـ 
متعمؽ بكاف  عمق أنيا تامة  المعنق أف يكوف في سبعيف خريفًا. والظرؼ إما لغٌو ))

أو مستقر خبر لكاف عمق أنيا ناقصة. وقد يستشكؿ تخريج الحديث عمق ىذا برواية 
الرفع ألنو قد ظير بيا أف القعر اسـ عيف ال مصدر. وال يجاب بأف كونو اسـ عيف 
عمق رواية الرفع  ال يمنع مف جعمو مصدرًا عمق رواية النصب. قمت: وعمق كؿ 

ح التخريج المذكور في نقؿ صاحب ىذا القوؿ إف نصب الجزأيف بيا لغة تقدير ال يقد
المعنق أف يكوف في ))وىذا القوؿ ورد في المطبوع ناقصًا قولو:  ((لبعض العرب

 .(8)((ويجاب))وردت في المطبوع  ((وال يجاب))وقولو  ((سبعيف...عمق أنيا ناقصة

                                                                                                                                                                      

 ب.21( 1)
 .1/161( شرح الرضي 2)
 .2/91( شرح الدماميني 3)
 .2/12( المغني 4)
 /.912( شرح الدماميني 5)
 .2/12( المغني 6)
 ب.21( تحفة الغريب 7)
 .2/91( شرح الدماميني 8)
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دأ فيكوف اسميا ضمير شأف وقد يرفع بعده المبت))وبعد ىذا جاء قوؿ ابف ىشاـ 
. ىذا لـ يشرحو الدماميني في المخطوط وشرحو في (1)((محذوفًا... أي الشأف

 .(2)((المطبوع
 :(3)وقوؿ ابف ىشاـ

 يْمَؽ فييا جآذرًا وظباءً  إفَّ مف يدخؿ الكنسية يوماً 
بضـ -جمع جؤذر  -بالذاؿ المعجمة-الجآذر ))شرحو في المخطوط بقولو 

ولد البقرة الوحشية. والمراد يْمَؽ فييا صورًا حسنًا مف  -ؿ وفتحياالجيـ مع ضـ الذا
 .(4)((اإلنس تشبو الجآذر والظباء

. وال (5)((والمراد يمؽ فييا...والظباء))ىذا القوؿ ورد في المطبوع ناقصًا قولو: 
 ينبغي لمدماميني أف يحذؼ ىذا القوؿ ألف فيو توضيحًا لممقصود. 

نما ))وقوؿ ابف ىشاـ:  . لـ (6)((لـ نجعؿ مف اسميا...معرفة عمق األص وا 
 .(7)يشرحو الدماميني في المخطوط وشرحو في المطبوع

 (9)جاء في المخطوط ((والمعنق أيضًا يأباه...سائر الناس)): (8)وقوؿ ابف ىشاـ
فيو نظر. فقد قيؿ إف الحديث وارد فيمف يصور الصور لتعبد مف دوف ا. وفاعبًل ))

ببل شؾ  وال بدع حينئٍذ في أف يكوف أىؿ ىذه الجريمة الشنعاء أشّد  ]كذا[ ىذا كافر
الناس عذابًا. ويؤيده إف الحديث وارد فيمف يصور الصور قد روي بطريؽ ليس فييا 

                                                           

 .2/12( المغني 1)
 .2/91( شرح الدماميني 2)
 .2/12( المغني 3)
 ب.21( 4)
(5 )2/91. 
 .2/16( المغني 6)
(7 )2/91. 
 .2/16( المغني 8)
 ب.21( 9)
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أف أشدَّ الناس عذابًا يوـ القيامة المصوروف وىذا  (1)وفي صحي  مسمـ (مف)لفظة 
 .((مما يقوي تأويؿ الكسائي
مع تغيير في بعض األلفاظ وتصحيحيا وتيذيب  (2)طبوعوالشرح ورد في الم

 .(3)((في الصحيحيف))وردت  ((في صحي  البخاري))العبارات وعبارة 
واأللفاظ التي وردت خطأ في النص ال نشؾ في أنيا مف عمؿ النساخ  وربما 
تغيير بعض األلفاظ كذلؾ  واستبداؿ كممة صحي  البخاري بالصحيحيف إلطبلع 

 صادر أخر .الشارح عمق م
مما سبؽ يتبيف لنا أف النسخة المطبوعة أكثر إيفاًء بغرض المؤلؼ وىو 
الشرح  ألنو اطمع عمق مصادر أخر  وحرر العبارة بصورة أكثر دقة وأضاؼ أشياء 
لـ ترد في المخطوط وأنو لـ يسقط شيئًا مف كبلـ ابف ىشاـ  ليكوف ىذا الشرح ىو 

  لـ تشأ أف يتمو. الشرح األخير في حياتو. لكف إرادة ا
لكؿ ىذا كاف االعتماد عمق المطبوع في الدراسة ىو األصوب  ألنو يمثؿ 

 اآلراء النيائية لممؤلؼ  مكمبًل بما جاء في مصورة المخطوطة المشار إلييا سابقًا.
 

 حاشًُ الصنين علِ مغين اللبًب
ق لمشمني حاشية عمق مغني المبيب طبعت في جزأيف. الجزء األوؿ ُمحشّ  

بشرح الدماميني إلق أثناء حرؼ الفاء وىو الشرح الذي لـ يتمَّو. أما الجزء الثاني فبل 
 . ى2102حاشية عميو. ىذه الطبعة كانت في المطبعة البيية بمصر سنة 

لـ استطع الحصوؿ عمييا. ثـ حقؽ ىذا الكتاب رسالة  (4)وىناؾ طبعات أخر  
ـ. والمنيج العممي يقتضي 2112رسالة لمدكتوراه في كمية اآلداب جامعة بغداد سنة 

أف تقوـ الدراسة عمق الكتاب المحقؽ  لما فيو مف اعتناء وتوثيؽ  لكف ضخامة 
                                                           

(1 )24/11. 
(2 )2/91. 
 .9/269( سبقت اإلشارة إلق صحي  مسمـ  وينظر صحي  البخاري 3)
. وقػد وقػػع خطػػأ طبػاعي فػػي أرقػاـ صػػفحات النسػػخة 101و  81( فيػرس الكتػػب النحويػة المطبوعػػة ص4)

-1/129كانػػػت أرقاميػػػا  284-1/299ب قمػػػت بتصحيػػػػحو. فالصػػػفحات مػػػف المطبػػػػوعة مػػػف الكتػػػػا
112. 



 38  ..تًٓيذ.

صفحة  وألف طالب الدراسات العميا يكوف مقيدًا  2900الرسالة حيث زادت عمق 
بزمف  عميو أف ينجز رسالتو فيو  كؿ ىذا جعؿ الشػكوؾ تنتابني في دقة العمؿ. 

جراء موازنة بيف الطبعة القديمة ورسالة الدكتوراه لمتأكد مف دقة لذلؾ عزمت عمق إ
 الرسالة فأقيـ الدراسة عمق أساس متيف.

أجريت موازنة بيف الطبعتيف عمق صفحات مف بداية الجزء الثاني وما يقابميا  
 مف الرسالة  وفيما يأتي ذلؾ:

نعت قولو تعالق  جاء في الرسالة ))ومف ذلؾ إال أف الفاء ىنا في جممة فعمية ىي -
ٌُْتَساْب َفَأَصابَُ٘ َٚأب ِٔ٘ٝ . والعبارة في تركيبيا خطأ  والصواب ما  ))(1)نَََُجٌٔ َصفَِٛإٕ عًََ

ِٝ٘ٔ ُتَساْب َفَأَصابَُ٘ َٚأبٌْجاء في المطبوع: ))مف ذلؾ قولو تعالق نَََُجٌٔ َصفَِٛإٕ عًََ
إال  

 .(2)إف الفاء ىنا في جممة فعمية ىي نعت((
اء في الرسالة: ))والمعمـو أف المعارضة مرتبة في الوجود...فظير الفرؽ بيف وج -

 .(3)الموصفتيف((
ومعمـو أف المعارضة مترتبة في الوجود...فظير ))يقابؿ ىذا في المطبوع 

 فالعبارة في الرسالة فييا تصحيؼ وتحريؼ. (4)((الفرؽ بيف الموضعيف
لؾ بالذي قدرناه... إنما ارتكبناه ال يريد في الشرح يعني ذلؾ  وذ))وجاء في الرسالة:  -

يا ليؼ نفسي فأقاـ إياه مقاـ نفسو... مع جعؿ التميؼ متعمقًا بأبيو إال أف 
 .(5)((الظاىر...

في الشرح يعني وذلؾ الذي قّدرناه... إنما ارتكبناه ألجؿ أنو يريد يا ))وفي المطبوع: 
 متعمقًا بأبيو ليؼ نفسي فأقاـ أباه مقاـ نفسو... مع جعؿ التميؼ 

                                                           

 .161وص 164( سورة البقرة  آية 1)

(2 )1/1. 
 .161( ص3)
(4 )1/1. 
 .161( الرسالة 5)
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ْف أمَكف مع جعؿ التميؼ متعمقًا بأبيو إال أف  انتيق وأقوؿ ىذا التقدير وا 
 .  (1)((الظاىر...

 فالرسالة فييا تصحيؼ وأخطاء طباعية وعبارات ساقطة.
بناًء عمق ما ذكر ابف الحاجب مف أف المضارع المقروف بحرؼ ))وجاء في الرسالة:  -

 .(2)((استقباؿ ال يص  أف يكوف شرطاً 
 (ال)بناًء عمق ما ذكر ابف الحاجب مف أف المضارع المقروف بػ))وفي المطبوع 

فيو لنفي االستقباؿ وال تدخؿ عميو إذا كانت لمجرد  (ال)تدخؿ الفاء عميو إذا كانت 
النفي. وكؿ مف الجممة االسمية والمضارع المقروف بحرؼ استقباؿ ال يص  ألف 

 .(3)((يكوف شرطاً 
 .(4)((قولو إحداىما أف يكوف الجواب جممة اسمية ال يقاؿ ىذا...)) وجاء في الرسالة -
. وعدـ (5)((ال يقاؿ ىذا... (إحداىما أف يكوف الجواب جممة اسمية)قولو: ))في المطبوع  -

وضع الكبلـ بيف أقواس كما ىو في الرسالة يؤدي إلق اختبلط كبلـ ابف ىشاـ مع 
حة. ألف الموضوع بيف أقواس ىو كبلـ الشمني  وىذا يفضي إلق نتائج  ير صحي

 .(6)كبلـ ابف ىشاـ
سممنا أف الجواب المذكور لمقسـ ثمتو ]كذا[ داؿ عمق جواب مثمو ))وجاء في الرسالة  -

 .(7)((مقدر لمشرط وىو بغير ما فيكوف المقدر كذلؾ ويعود النقض ألنا نقوؿ الجواب

ق جواب مثمو مقدر سممنا أف الجواب المذكور لمقسـ  لكنو داؿ عم))وفي المطبوع  -
لمشرط. وىو بغير فاء  فيكوف المقدر كذلؾ. ويعود النقض ألنا نقوؿ: الجواب 

                                                           

 .1/1( المطبوع 1)
 .192( الرسالة 2)
 .1/1( المطبوع 3)
 .192( الرسالة 4)
 .1/1( المطبوع 5)
 .2/240( المغني 6)
 .192( الرسالة 7)



 21  ..تًٓيذ.

المذكور إنما يدؿ عمق جواب مثمو مف  ير اعتبار لوجود الفاء أو عدميا  إذ اعتبار 
 .(1)((ذلؾ فيما نحف فيو إنما ىو بالنظر إلق خصوصية ذي الجواب

سقاط نص طويؿ.فالمبلحظ أف العبارة في الرسالة في  يا تحريؼ وا 
مف الكبلـ ما ال ىجرمة مف العجب  -بضـ اليمزة-واألكرومة ))وجاء في الرسالة: 

والمراد... أبييا وىي أميا... وسكوف البلـ الخالية ولما ىي خبر بعد خبر وما 
 . (2)((نافية

مف الكـر  كاألعجوبة مف العجب  -بضـ اليمزة-واألكرومة ))وفي المطبوع 
د... أبييا وَحّي أميا...وسكوف البلـ: الخالية وكما ىي خبر بعد خبر وما والمرا
 .(3)((كافة

ىذا التصحيؼ والتحريؼ وسقوط األلفاظ والعبارات وجدتو في صفحات قميمة مف 
الرسالة رجعت إلييا مع أني تجاوزت عف أخطاء أخر  كثيرة في ىذه الصفحات. 

اـ توقع الباحث في مآخذ كثيرة إذا اعتمد فكيؼ ببقية الرسالة؟ ىذه األخطاء واألوى
عمييا مصدرًا لدراستو  لذلؾ آثرت أف أضرب عنيا صفحًا  وأعتمد عمق الشرح 
المطبوع. عمق أنني ال أريد أف أبخس عمؿ المحققة  فالجيد المبذوؿ كبير جدًا  
وربما النسخة مف الرسالة التي أودعت في المكتبة ووقعت في يدي لـ تجِر عمييا 

 محققة التصحيحات البلزمة.ال
 
 
 

 
 
 

                                                           

 .1/1( المطبوع 1)
 .194( الرسالة 2)
 .1/1( المطبوع 3)
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 الفصل األول

 الدماميين والشنين شارحني
 

 
 مصادرٍنا

 شرح كالو ابً ٍصاو وإعرابه
 االستقصاء وحترير كالو ابً ٍصاو

 شرح اآلراء اليحىيُ
 اللغات يف الصرحني
 شرح شىاٍد املغين

 االستطراد
اإلحاالت
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 مصادرٍنا
نحو  وحفؿ بأكثر آراء النحوييف  واشتمؿ مغني المبيب كتاب استوعب مسائؿ ال

عمق كثير مف الشواىد: آيات قرآنية وقراءات وأحاديث نبوية وشعر ونثر. كؿ ىذا 
جعؿ الشارحيف يرجعاف إلق كتب كثيرة  متعددة الموضوعات. مما جعؿ حصر 
الكتب وأصحابيا يطوؿ  بؿ يتعذر  فضبًل عف أنو ليس مف موضوع الرسالة  لذا 

 ء األعبلـ البارزيف وأىـ الكتب التي اعتمد عمييا الشارحاف.أوردت أسما
 

 يصادر انذياييُي
 اب صسٌٍن:

 .(1)( ى149ت )عيسق بف عمر الثقفي   .1
 .(2)( ى154ت )أبو عمرو بف العبلء   .2
 .(3)(  ى175ت )الخميؿ بف أحمد الفراىيدي   .3
 .(4)( ى181ت )سيبويو عمر بف عثماف   .4
 .(5)( ى182ت )يونس بف حبيب   .5
 .(6)( ى211ت )أبو عبيدة معمر بف المثنق   .6
 .(7)( ى215ت )االخفش األوسط سعيد بف مسعدة   .7
 .(8)( ى215ت )أبو زيد سعيد بف أوس األنصاري  .8
 .(9)( ى286ت )أبو العباس محمد بف يزيد المبّرد   .9
 .(1)( ى299ت )محمد بف إبراىيـ بف كيساف   .11

                                                           

 .  40  ترجمتو في طبقات النحوييف والمغوييف 106  2/24( شرح الدماميني 1)
 . 12  نفسػػػػػػو 2/24( نفسػػػػػو 2)
 . 49  نفسػػػػػػو 2/42( نفسػػػػػو 3)
 .66  نفسػػػػو 268  84  2/60( نفسػػػو 4)
 .22أ  نفسػػو 228أ  69فة الغريب   وتح2/24( نفسػػػو 5)
 .292  نفسػػػػػػو 2/42( نفسػػػػػو 6)
 .91أ  نفسػػػػػو 221( تحفػة الغريػب 7)
 .262أ  نفسو 90  وتحفة الغريب 2/140( شرح الدماميني 8)
 .  202  ترجمتو في طبقات النحوييف والمغوييف 224  221  2/84( نفسو 9)
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 .(2)( ى311ت )أبو إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج   .11
 .(3)( ى316ت )ابف السراج محمد بف سيؿ   .12
 .(4)( ى337ت )أبو القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي   .13
 .(5)( ى356ت )أبو عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي   .14
 .(6)( ى368ت )أبو سعيد الحسف بف عبد ا السيرافي   .15
 .(7)( ى371ت )أبو منصور محمد بف أحمد األزىري   .16
 .(8)( ى377ت )بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي   أبو عمي الحسف .17
 .(9)( ى392ت )أبو الفت  عثماف بف جني   .18
 .(10)( ى398ت )إسماعيؿ بف حماد الجوىري   .19
 .(11)( ى456ت )عبد الواحد بف عمي بف برىاف   .21
 .(12)( ى471ت )عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني   .21

                                                                                                                                                                      

 .2/28جمتو في بغية الدعاة   تر 140  2/89( شرح الدماميني 1)
 .  221أ  ترجمتػو في طبقات النحوييف والمغوييف 221أ  و222  وتحفة الغريب 2/84( نفسػػػػػو 2)
 .  222  نفسػػػػػو 224  221  2/42( نفسو 3)
 . 221  نفسػػػػػو 2/182( نفسػػػػػو 4)
 .  2/421أ  ترجمتو في بغية الدعاة 212( تحفة الغريب 5)
 .  221  ترجمتو في طبقات النحوييف والمغوييف 124  11  2/10ماميني ( شرح الد6)
 .2/21أ  ترجمتو في بغية الدعاة 81( تحفة الغريب 7)
 .  2/416...  نفسو 212  216  2/42( شرح الدماميني 8)
 .2/211  نفسػػػػػو 142  112  2/19( نفسػػو 9)
 .2/446...  نفسػػػػػو 21  9  2/1( نفسػػو 10)
 .  1/210  نفسػػػػػو 2/26سػػػو ( نف11)
 .  1/206  نفسػػػػػو 2/21( نفسػػػو 12)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حيٍانفصم األٔل...انذياييُي ٔانشًُي شار

 
25 

 ابكٌفٌَن:
 .(1)( ى189ت )أبو الحسف عمي بف حمزة الكسائي   .1
 .(2)( ى217ت )أبو زكريا يحيق بف زياد الفراء   .2
 .(3)( ى244ت )ابف السكيت يعقوب بف إسحاؽ   .3
 .(4)( ى291ت )أبو العباس أحمد بف يحيق ثعمب   .4
 .(5)( ى328ت )أبو بكر محمد بف القاسـ األنباري   .5

 اوتأخسًن   نوم:
 .(6)( ى421ت )أبو عمي أحمد بف محمد بف الحسف المرزوقي   .1
 .(7)( ى437ت )مكي بف أبي طالب القيسي   .2
 .(8)( ى458ت )أبو الحسف عمي بف أحمد بف سيده   .3
 .(9)( ى516ت )أبو محمد القاسـ بف عمي الحريري   .4
 .(10)( ى521ت )أبو محمد عبد ا بف محمد بف السيد البطميوسي   .5
 .(11)( ى528ت )أبو الحسف سميماف بف محمد ابف الطراوة   .6
 .(12)( ى538ت )محمود بف عمر الزمخشري  جار ا  .7
 .(13)( ى542ت )ابف الشجري ىبة ا بف عمي   .8

                                                           

 .219  ترجمتو في طبقات النحوييف والمغوييف  122  2/16( شرح الدماميني 1)
 .212  نفسػػػػػو …140  211  2/21( نفسػػػػػو 2)
 .101  نفسػػػػػو 109  2/194( نفسػػػػػو 3)
 . 242   نفسػػػػػو61  2/26( نفسػػػػػو 4)
 .221ب  نفسػػػو 221( تحفػة الغريػب 5)
 .2/162  ترجمتو في البغية 111  110  2/211( نفسو 6)
 .1/118  نفسػػػو 2/26( نفسػػػو 7)
 .1/241أ  نفسو 260  وتحفة الغريب 141  2/40( نفسو 8)
 .1/129  نفسػػػو 112  2/291( نفسػػػو 9)
 .1/22أ  نفسػػػو 262أ  88( تحفة الغريب 10)
 .2/601أ  نفسػػػػػو 210( نفسػػػو 11)
 .1/119  نفسو 119  94  2/42( شرح الدماميني 12)
 .1/114  نفسػػػػػو 2/14( نفسػػػػػو 13)
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 .(1)( ى546ت )ابف عطية عبد الحؽ بف  الب الغرناطي  .9
 .(2)( ى581ت )عبد الرحمف بف عبد ا األندلسي السييمي   .11
 .(3)( ى582ت )أبو محمد عبد ا بف بري   .11
 .(4)( ى617ت )عيسق بف عبد العزيز الجزولي  .12
 .(5)( ى619ت )عمي بف محمد الخشني المعروؼ باألبذي   .13
 .(6)( ى611ت )أبو المظفر ناصر بف عمي المطرزي   .14
 .(7)( ى611ت )ابف خروؼ عمي بف محمد الحضرمي   .15
 .(8)( ى626ت )أبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر السكاكي   .16
 .(9)( ى637ت )ابف الخباز أحمد بف الحسيف االربمي   .17
 .(10)( ى643ت )وفؽ الديف يعيش بف عمي  ابف يعيش م .18
 .(11)( ى643ت )عمي بف محمد السخاوي   .19
 .(12)( ى645ت )أبو عمي عمر بف محمد الشموبيف   .21
 .(13)( ى646ت )ابف الحاجب عثماف بف عمر   .21
 .(14)( ى651ت )الحسف بف محمد الصغاني   .22

                                                           

 .1/91  ترجمتو في البغية 2/10( شرح الدماميني 1)
 .1/82أ  نفسو 84  وتحفة الغريب 2/192( نفسو 2)
 .1/14/ب  نفسػػو 261( تحفة الغريب 3)
 .1/116أ  نفسو 264  وتحفة الغريب 100لدماميني ( شرح ا4)
 .1/211أ  ترجمتو في البغية 84( تحفة الغريب 5)
 .1/122ب  نفسػػػػو 218( نفسػػػػو 6)
 .1/101أ  نفسػػػػػو 24( نفسػػػػو 7)
 .1/164  نفسو 261  2/14( شرح الدماميني 8)
 .2/104  نفسػػػػو 2/21( نفسػػػػو 9)
 .1/122نفسػػػو   46  2/22( نفسػػو 10)
 .1/211  نفسػػػو 2/91( نفسػػػػو 11)
 .1/114  نفسػػػو 2/94( نفسػػػػو 12)
 .1/214  نفسػو 44  11  2/19( نفسػو 13)
 .2/221ب  نفسو 212  وتحفة الغريب 2/11( نفسو 14)
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 .(1)( ى669ت )ابف عصفور عمي بف مؤمف   .23
 .(2)( ى672 ت)جماؿ الديف محمد بف مالؾ   .24
 . (3)( ى683ت )ناصر الديف ابف المنير   .25
 .(4)( ى685ت )ناصر الديف عبد ا بف عمر البيضاوي   .26
 .(5)( ى686ت )محمد بف الحسف الرضي االسترابادي   .27
 .(6)( ى688ت )ابف أبي الربيع عبد ا بف أحمد   .28
 .(7)( ى739ت )الخطيب القزويني جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف   .29
 .(8)( ى743ت )الحسف بف محمد الطيبي   .31
 .(9)( ى745ت )أبو حياف األندلسي محمد بف يوسؼ   .31
 .(10)( ى746ت )الجار بردي احمد بف الحسف   .32
 .(11)( ى749ت )حسف بف أـ قاسـ المرادي   .33
 .(12)( ى755ت )تاج الديف عمي بف عبد الوافي السبكي   .34
 .(13)( ى761ت )ابف ىشاـ عبد ا بف يوسؼ األنصاري   .35
 .(14)( ى773ت )بياء الديف احمد بف عمي السبكي   .36

                                                           

 .1/120  ترجمتو في البغية 201  12  2/12( شرح الدماميني 1)
 .2/210ػػػو   نفسػػ242  11 2/21( نفسػػػػو 2)
 .2/184  نفسػػػػو 211  49  2/46( نفسػػػػو 3)
 .1/2  نفسػػػػػػو 116  2/8( نفسػػػػػو 4)
 .2/269  نفسػػػػو 12  11  2/26( نفسػػػو 5)
 .1/212  نفسػػػػػػو 2/148( نفسػػػػػو 6)
 .2/226  نفسػػػػػػو 2/18( نفسػػػػػػو 7)
 .2/211  نفسػػػػػو 2/11( نفسػػػػػو 8)
 .2/180  نفسػػػو 110  2/11نفسػػػػو  (9)
 .2/101أ  نفسو 211  وتحفة الغريب 2/192( نفسو 10)
 .2/229  نفسػػػػػو 101  2/19( نفسػػو 11)
 .1/296أ  نفسػػػػػو 80( تحفة الغػريب 12)
 .1/68  نفسو 264  2/42( شرح الدماميني 13)
 .2/141  ترجمتو في البغية 110  2/8( نفسػو 14)
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 .(1)( ى791ت )مسعود بف عمر التفتازاني   .37
 .(2)( ى816ت )الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني   .38
 . (3)( ى817ت )مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروزآبادي   .39

 

 ووردت أسماء جماعة من الفقياء والمحدثين والمفسرين نذكر منيم:
 .(4)( ى111ت )ي  الحسف البصر  .1
 .(5)( ى214ت )اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي   .2
 .(6)( ى256ت )اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري   .3
 .(7)( ى261ت )اإلماـ مسمـ بف الحجاج   .4
 .(8)( ى468ت )عمي بف أحمد الواحدي   .5

  (9)وىناؾ إشارات إلق عمماء لـ يذكر أسماءىـ فكاف يقوؿ: بعض األصولييف
  وبعض (12)  وبعض المتأخريف(11)  وعمماء المالكية(10)حنفيةوعمماء ال
ثيف(14)  وبعض المغاربة(13)المعاصريف  .(15)  وبعض المحدِّ

                                                           

 .1/182  ترجمتو في البغية 96  18  2/8ماميني ( شرح الد1)
 .1/216  نفسػػػػػػػو 2/120( نفسػػػػو 2)
 .2/119  نفسػػػػو 22  2/9( نفسػػػػو 3)
 . 2/216ترجمتو في شذرات الذىب  2/12( نفسو 4)
 .1/1أ  ترجمتو في المصدر نفسو 260أ  221( تحفة الغريب 5)
 .1/214   نفسو11  19  2/11( المصدر السابؽ 6)
 .1/244  نفسو 91  2/11( نفسػػػػو 7)
 .1/242  ترجمتو في البغية 62  2/41( نفسو 8)
 أ.1  وتحفة الغريب 2/224( نفسو 9)
 .2/110( نفسو 10)
 ب.69( تحفة الغريب 11)
 .2/292( شرح الدماميني 12)
 .2/8( نفسو 13)
 .2/12( نفسو 14)
 .2/11( نفسو 15)
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 لتن أًزده  ابد   َل يف شسحى 

أورد الدماميني أسماء كثير مف العمماء كما مر بنا  وكاف يقرف اسـ العالـ  
 تاب وحده  مف ىذا:بكتابو. أو يذكر اسـ العالـ فقط  وقد يذكر اسـ الك

 ولـ يذكر اسـ أي مف كتبو. (1)( ى215ت )ذكر أبا زيد األنصاري  -
  ومرة ذكر (2)مرة مف  ير أف يذكر أسماء كتبو ( ى285ت )ذكر المبرد  -

 .(3)المقتضب
. وذكره ثانية (4)  مف  ير أف يذكر أسماء كتبو( ى316ت )ذكر ابف السراج   -

 .(5)مقترنًا بكتابو األصوؿ
 (6)ب التي ذكرىا مف  ير اإلشارة إلق أسماء مؤلفييا: المبابومف الكت -

 . ومف ىذه الكتب:(7)وشرحو
  ( ى081ت )كتاب سيبويو  -

ىذا الكتاب الذي يعّد أوؿ كتاب في النحو وصؿ إلينا  تبوأ ىو وصاحبو 
فيذا سيبويو أماـ الصناعة ومتبوع ))منزلة مرموقة عند النحاة  قاؿ فيو الدماميني: 

 .(8)((د قاؿ بيذاالقـو  ق
وقد أسمفنا أف أولئؾ المعربيف اقتدوا في ذلؾ بسيبويو أماـ ))وقاؿ أيضًا: 

ىذه جرأة مف الزاعـ المذكور ]ابف الطراوة[ عمق منصب إماـ )). وقاؿ: (9)((النحاة
   ير مدافع  (10)األئمة العربية  ورئيسيـ المقتد  بو الذي ألقيت إليو مقاليد الرئاسة

                                                           

 .2/140( شرح الدماميني 1)
 ... . 119  226  224  2/221سو ( نف2)

284

 أ.222( تحفة الغريب 4)
 أ.221  وتحفة الغريب 2/84( شرح الدماميني 5)

211

 .118  2/66( نفسو 7)
 .2/241( نفسو 8)
 .2/180( نفسو 9)

 ( كممة لـ استطع قراءتيا.10)
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راوة وأجمق منو أف يفيـ كبلـ سيبويو  ال جـر أف جرأة ىذا الُمعرِّض وحسب ابف الط
أوجبت اطراح الناس لو  فقمما تر  أحدًا يعبأ بكبلمو  أو يمتفت إليو  ولـ يتحؿَّ الناس 
بأحسف مف االعتراؼ بالفضؿ ألىمو. ولقد حضرت يومًا مجمس شيخنا قاضي القضاة 

في الثناء عمق مصنؼ ىذا الكتاب ]مغني  ولي الديف بف خمدوف  وكاف شديد التغالي
المبيب[  ذاىبًا في تفضيمو وتفضيؿ كتابو ىذا كؿ مذىب. فقاؿ لمشيخ محب الديف 
ولد المصنؼ  وقد كاف حاضرًا في ذلؾ المجمس: لو عاش سيبويو لـ يمكنو إال 
التممذة لوالدؾ والقراءة عميو. فتمعر وجو الشيخ محب الديف المذكور  وقاؿ: سيدي 

ذا فيـ الوالد بعض كبلـ سيبويو كفاه ذلؾ شرفًا. أو كبلمًا ىذا معناه  رحـ ا إ
 .(1)((الجميع

أفاد الدماميني مف كتاب سػيبويو كثيرًا في شرحو لممغني. مف ىذا: قوؿ ابف 
[ فرع عف إفَّ المكسورة))ىشاـ:  وليذا لـ ))قاؿ فيو الدماميني:  (2)((واألص  أنيا ]َأفَّ

 .(3)((مف الحروؼ المشبية بالفعؿيعدىا سيبويو 
وابف ىشاـ ير  أف اليمزة إذا أفادت التقرير فإنو يجب أف يمييا الشيء المقرر 

 . (5)  أما الدماميني فير  أف ىذا جائز استنادًا إلق قوؿ سيبويو(4)بو
 :( ى898ت )الصحاح لمجوىري  -

ف ىشاـ مف المصادر التي اعتمد عمييا الدماميني كثيرًا في شرح كبلـ اب
 وشواىده مف ذلؾ:

  شرحو الدماميني (6)(ما أبالي)قوؿ ابف ىشاـ في مجيء ىمزة التسوية بعد 
 نحو: ما أبالي أقمت أـ قعدت. فالذي يظير لي أف الجممة الواقعة بعدىا ))بقولو: 
 
 

                                                           

210212

2218

1212284

22629

220421228016

1920222022422821181202206

226
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في محؿ نصب  والفعؿ معمؽ  قاؿ الجوىري: وقوليـ ال أباليو  أي ال أكترث 
 . (1)((بو

 اىد ابف ىشاـ:وكما في ش
 (                                                                                                              2)َمَناَيانا وَدْوَلُة آخِرينا فما إْف ِطّبَنا ُجْبٌف ولِكْف                                           

 

 .(3)((الطب ىنا العادة كذا في الصحاحالمراد ب))قاؿ الدماميني: 
 ( ى888ت )الكشاف لمزمخشري  -

وأنيا تفيد الجواب والجزاء  وانيا  (إذف)في  (5)قوؿ سيبويو (4)أورد ابف ىشاـ
عمق ذلؾ في كؿ موضع عند الشموبيف  واف الفارسي كاف ير  ذلؾ في األكثر. وقد 

أظنؾ صادقًا. إذ ال مجازاة  تتمحض لمجواب  بدليؿ أنو يقاؿ لؾ: أحبؾ. فتقوؿ: إذف
 (6)ىنا ألف الظف ىنا ال يصم  أف كوف جزاًء  ألنو واقع في الحاؿ. ونقؿ الدماميني

عف ابف ىشاـ اف ىذا مشكؿ. ثـ قاؿ: ليس ىذا ىو المراد. بؿ المراد كونيا تقع في 
كبلـ يجاب بو كبلـ آخر مذكور أو مقدر أينما وقعت  مستداًل عمق ىذا بقوؿ 

ِِ ٔإّذا َيَدأضُسَٕٚفي قولو تعالق  الزمخشري ِِ إُْٖٔه ِِ َبَػّسا َٔجًَُِه ِٔ َأَطِعُت ََٚي٦ٔ
(7) 

إذف وقع في جزاء الشرط وجواب الذيف قاولوىـ مف قوميـ أي تخسروف عقولكـ ))
َََٚا وقوؿ الزمخشري أيضًا في قولو تعالق  (8)((وتغبنوف في آرائكـ ِٔ ََٚيٕد  َٔ ًُٖ٘ ََا اٖتَدَر اي

ِٔ ٔإيَٕ٘ ٔإّذا َيَرََٖب ُنٌٗ ٔإيَٕ٘ بَُٔا خًَََلَن إَ ََعَُ٘ َٔ
فاف قمت إذف ال تدخؿ إال عمق )): (9)

                                                           

12116182

 .2/11( مغني المبيب 2)
  61  2/22. وانظػػػر أمثمػػػة أخػػػر  فػػػي شػػػرح الػػػدماميني 2/290  والصػػػحاح 2/24( شػػػرح الػػػدماميني 3)

200  209  222. ...  
 .2/21( المغني 4)
 .4/114( الكتاب 5)
 .2/42( شرح الدماميني 6)
 .14( سورة المؤمنوف  اآلية 7)

 .1/12  والكشاؼ 2/41ني ( شرح الدمامي8)
 .12( سورة المؤمنوف  مف اآلية 9)
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كبلـ ىو جزاء وجواب. فكيؼ وقع قولو لذىب جزاًء وجوابًا  ولـ يتقدمو شرط وال 
نما حذؼ لداللة  سؤاؿ سائؿ؟ قمت الشرط محذوؼ تقديره: ولو كاف معو آلية. وا 

ِٔ ٔإيَٕ٘ َََٚا قولو:  عميو  وىو جواب لمف معو المحاجة مف  َنإَ ََعَُ٘ َٔ
فانظر ىذا الكبلـ فإنو )). ثـ أورد الدماميني قوؿ الزمخشري بقولو: (1)((المشركيف

ما يراد بجزاء  (حرؼ جواب وجزاء)يؤخذ منو أنو ليس المراد مف الجزاء في قوليـ: 
الشرط المفيدة لمتعميؽ  بؿ المراد ما الشرط  مف كونو مسببًا عف شيء واقع بعد أداة 

. ويبدو أنو كاف عالمًا بمرامي الزمخشري في كشافو (2)((ىو أعـ مف ذلؾ فتأممو
عمق أنا نقوؿ ]أْف[ الموصولة ))واستكناه معانيو ومعرفة مقاصده  يدؿ عمق ىذا قولو: 

تي تدؿ باألمر والنيي عند التأويؿ بالمصدر إنما تؤوؿ بمصدر مأخوذ مف المادة ال
عمق الطمب. فإذا قمت كتبت إليو بأف قـ أو بأف ال تقـ  فالمعنق: كتبت إليو باألمر 

. وعمق ذلؾ جرت عادة (3)بالقياـ  أو بالنيي عنو  فإنما فات الداللة بالصيغة فقط
الزمخشري في مواضع مف الكشاؼ  وصرح بو في سورة نوح  فقاؿ في قولو تعالق 

َََِٛو إْٖٔا َأِزَضًَِٓا ُّْٛحا ِٕ َأْٔرِز َق َٔ٘ٔ َأ ِٛ ٔإَي٢ َق
أف الناصبة لمفعؿ  أي: إنا أرسمناه بأف  (4)

 .(5)((أنذر. أي بأف قمنا لو: أنذر. أي باألمر باإلنذار
 ( ى686ت )شرح الكافية لمرضي  -

وىؿ ىي بسيطة أو مركبة  (إذف)في  (6)أورد الدماميني ما جاء في المغني
ذكر رأي الكوفييف  ورأي الخميؿ. بعد ىذا أورد نص وا عراب الفعؿ بعدىا  ثـ شرحو و 

  (إذ)الذي يموح لي في ]أذف[ ويغمب في ظني  أف أصمو ))كبلـ الرضي  فقاؿ 
حذفت الجممة المضاؼ إلييا  وعوض منيا التنويف  لما قصد جعمو صالحًا لجميع 

التي  (إذف)األزمنة الثبلثة  بعد ما كاف مختصًا بالماضي... ثـ قاؿ: فمما احتمؿ 
                                                           

 .42-1/40  والكشاؼ 2/41( شرح الدماميني 1)

 .60  2/41  وأنظر أمثمة أخر  شرح الدماميني 2/41( الدماميني 2)

 ( أي الداللة عمق الزمف بالمصدر.3)

 .2( سورة نوح  مف اآلية 4)

 .4/262والكشاؼ  61-2/62( شرح الدماميني 5)

 .2/21( مغني المبيب 6)
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يمييا المضارع معنق الجزاء فالمضارع بمعنق االستقباؿ. واحتمؿ معنق مطمؽ 
الزماف. فالمضارع بمعنق الحاؿ وقصد  التنصيص عمق معنق الجزاء في إذف نصب 

عمق ما ىو  (إذف)المضارع بأف المقدرة ألنيا تخمص المضارع لبلستقباؿ  فيحمؿ 
حمؿ المضارع إذ ذاؾ عمق الحالية المانعة  الغالب فيو. أعني: كونو لمجزاء الستحالة

مف الجزاء  وذلؾ بسبب النصب الحاصؿ بأف التي ىي عمـ لبلستقباؿ. ىذا 
 .(1)((كبلمو

وال ))وقد يشرح الدماميني قوؿ ابف ىشاـ بقوؿ الرضي. فأورد قوؿ ابف ىشاـ:  
فإف قيؿ:  قاؿ الرضي)). ثـ قاؿ: (2)((معنق ألف الزائدة  ير التوكيد كسائر الزوائد

فيجب أف ال تكوف زائدة إذا أفادت فػائدة معنوية  قيؿ إنما سميت زائدة ألنو ال يتغير 
بيا أصؿ المعنق  بؿ ال يزيد بسببيا إال تأكيد المعنق الثابت وتقويتو. فكأنيا لـ تفد 
شيئًا. لما لـ تغاير فائدتو العارضة الفائدة الحاصمة قبميا. ويمزميـ عمق ىذا أف يعدوا 

ْف والـ االبتداء وألفاظ التوكيد  اسمًا كانت أواًل  زوائد. ولـ يقولوا بو. إلق ىنا أ
 .(3)((كبلمو

 

 يصادر انشًُي
 اب صسٌٍن:

 .(4)( ى154ت )أبو عمر بف العبلء   .1
 .(5)( ى175ت )الخميؿ بف احمد الفراىيدي   .2
 .(6)( ى181ت )سيبويو عمرو بف عثماف   .3

 .(7)( ى211ت )أبو عبيدة معمر بف المثنق   .4
                                                           

 .119-1/112  وشرح الرضي 42-2/40( شرح الدماميني 1)
 .2/11( المغني 2)
  2/98. وأنظػػػر أمثمػػػة أخػػػر  فػػػي شػػػرح الػػػدماميني 1/184. وشػػػرح الرضػػػي 2/94( شػػػرح الػػػدماميني 3)

201  240  221  298 . ... 
 تقدمت اإلشارة إلق ترجمتو. 2/24( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 . كذا.91  1/24و  20  2/21ػػو ( نفس5)
 . كذا.91  1/8و  2/298( نفسػػػو 6)
 . كػػػذا.1/222( نفسػػػػو 7)
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 .(1)( ى215ت )األخفش األوسط سعيد بف مسعدة   .5
 .(2)( ى215ت )أبو زيد األنصاري سعيد بف أوس   .6
 .(3)( ى216ت )عبد الممؾ بف قريب األصمعي   .7
 .(4)( ى231ت )محمد بف سبلـ الجمحي   .8
 .(5)( ى285ت )أبو العباس محمد بف يزيد المبرد   .9
 .(6)( ى299ت )أبو الحسف محمد بف إبراىيـ بف كيساف   .11
 .(7)( ى311ت )أبو إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج   .11
 .(8)( ى368ت )أبو سعيد الحسف بف عبد ا السيرافي   .12
 .(9)( ى371ت )أبو منصور محمد بف احمد األزىري   .13
 .(10)( ى377ت )أبو عمي الحسف بف احمد الفارسي   .14
 .(11)( ى392ت )أبو الفت  عثماف بف جني   .15
 .(12)( ى398ت )د الجوىري  إسماعيؿ بف حما .16
 .(13)( ى456ت )عبد الواحد بف عمي بف برىاف   .17
 

 ابكٌفٌَن
                                                           

 . تقدمت اإلشارة إلق ترجمتو.121  2/269( المنصؼ مف الكبلـ 1)

 . نفسػػػو.66  1/29( نفسػػػو 2)
 .269  ترجمتو في طبقات النحوييف والمغوييف 221  2/18( نفسو 3)
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 اوتأخسًن
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   تقدمت اإلشارة إلق ترجمتو.241  2/208( نفسو 12)
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   نفسػػو.44  2/16( نفسػػػو 14)
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 .(2)( ى739ت )الخطيب القزويني جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف   .22
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 .  (2)( ى828ت )بدر الديف محمد بف أبي بكر الدماميني   .36
 

 فكو ٕ ًاحملدثٌن   نوم:اب
 .(3)( ى68ت )عبد ا بف عباس   .1
 .(4)( ى113ت )مجاىد بف جبير   .2
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 (11)والحنابمة (10)وىناؾ إشارات إلق عمماء لـ تذكر أسماؤىـ  منيـ: المغاربة
 .(12)والمعتزلة
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 ابكتن   نو :
  ( ى081ت )الكتاب لسيبويو. 

ُِ٘ٓنقؿ الشمني قوؿ سيبويو في قولو تعالق  َٔ ًُٖ٘ ُِ اي ِٔ َعاَد فَََٝٓتٔك َََٚ
أف اآلية  (1)

 .(2)جممة الجواب اسمية فتقترف بالفاء عمق تقدير مبتدأ لتكوف
قاؿ الرضي وسيبويو واألكثروف عمق انو ]ليس[ فعؿ  ير )): (3)وقاؿ الشمني

 .(4)((متصرؼ
فضبًل عف ذلؾ كمو ىناؾ مواضع أفاد فييا الشمني مف سيبويو لكف عف طريؽ 

وىذا يبيف مد  أىمية شرح الدماميني مصدرًا مف مصادر  (5)(الدماميني)الشارح 
 الشمني  كما سنر .

  ( ى898ت )الصحاح لمجوىري. 
أفاد الشمني مف الصحاح كثيرًا في تفسير األلفاظ الواردة في المغني  واإلشارة 
 إلق المفرد والجمع والمغات  وبياف أصوؿ معاني األسماء. مف ىذا يقوؿ ابف ىشاـ: 

مف  ير روية. وتقترحو: تسألو ))شرحو الشمني بقولو:  (6)((ما تقترحو القرائ )) 
والقرائ : جمع قريحة وىي أوؿ ما يستنبط مف البئر. ثـ قيؿ منو: لفبلف قريحة. أي 

 .(7)((استنباط العمـ بجودة الطبع  كذا في الصحاح
في ))قاؿ فيو الشمني:  (8)((وقد رتبتيا عمق حروؼ المعجـ))وقوؿ ابف ىشاـ  

ـُ النَّقط بالسواد  مثؿ التاء عميو  نقطتاف. يقاؿ: أعجمت الحرؼ  الصحاح: والَعْج
والتعجيـ مثمو. وال يقاؿ َعَجْمُت. ومنو حروؼ المعجـ. وىي الحروؼ المقطعة التي 

                                                           

 .12( سورة المائدة  مف اآلية 1)

 .1/61  والكتاب 2/220( المنصؼ مف الكبلـ 2)

(3 )1/91. 

  2/298  وأنظر مواضػع أخػر  نقػؿ فييػا الشػمني عػف سػيبويو 1/116وشرح الرضي  2/46( الكتاب 4)
1/291  284  288. ...   

 .1/8  2/16( المنصؼ مف الكبلـ 5)

 .2/1( المغني 6)
 .2/116والصحاح  2/2( المنصؼ مف الكبلـ 7)
 .2/1مغني ( ال8)
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يختص أكثرىا بالنقط مف بيف سائر حروؼ االسـ. ومعناه حروؼ الخط المعجـ  كما 
تقوؿ: مسجُد الجامع  وصبلُة األولق. أي مسجُد اليـو الجامع. وصبلة الساعة 

اس يجعموف المعجـ بمعنق االعجاـ  مصدرًا  مثؿ الُمْخَرج والُمْدَخؿ. أي األولق. ون
 .(1)((مف شأف ىذه الحروؼ أف تعجـ

قاؿ  (2)((وَنَقَمو ]الجـز بأف[ المحياني عف بعض بني صباح))وقوؿ ابف ىشاـ  
قاؿ في الصحاح: ولحياف أبو قبيمة مف العرب. وىي لحياف بف ىذيؿ ))فيو الشمني: 

 .(3)((بف مدركة
 وأورد ابف ىشاـ قوؿ الشاعر: 

 (                                                                                               4)وأْنَؾ ىناؾ تكوُف الثِّماالَ  بأْنَؾ ربيٌع وَ ْيٌث َمِريٌع                                        
 

والربيع عند العرب ربيعاف  ربيع الشيور ))صحاح: أورد الشمني ما جاء في ال
وربيع األزمنة. فربيع الشيور: شيراف بعد صفر. ال يقاؿ فيو إال شير ربيع األوؿ 
وشير ربيع اآلخر. وأما ربيع األزمنة فربيعاف: األوؿ الفصؿ الذي يأتي فيو الّنْور 

يسميو الربيع األوؿ.  والكمأة. والثاني الفصؿ الذي تدرؾ فيو الثمار. ومف الناس مف
وسمعت أبا الغوث يقوؿ: العرب تجعؿ السنة ستة أزمنة. شيراف منيا الربيع ]األوؿ[ 
وشيراف صيؼ  وشيراف قيظ  وشيراف الربيع الثاني  وشيراف خريؼ  وشيراف 

والتفسيراف يكاداف يكوناف  (7)فنقؿ التفسير عف القاموس (6)أما الدماميني (5)((شتاء
 متطابقيف. 

 ( ى888ت )لمزمخشري  شافالك 

                                                           

 .2181-2/2182والصحاح  2/28( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .2/11( المغني 2)
 .2/1480والصحاح  2/61( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .2/10( المغني 4)
  18  12  2/29. وتنظػػػػػػر أمثمػػػػػة أخػػػػػر  1/2121والصحػػػػػػاح  69-2/66( المنػػػػػػصؼ مػػػػػف الكػػػػػبلـ 5)

11...  
 .2/69( شرح الدماميني 6)
 .(ربع)( القاموس 7)
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فقد نقؿ قوؿ الزمخشري في . (1)مف المصادر التي اعتمد عمييا الشمني كثيراً 
 . ىذا النقؿ يتعمؽ بتفسير لغوي.(2)((الحمد والمدح إخواف))الكشاؼ 

والفرؽ بيف ))وأورد قوؿ الزمخشري في الكشاؼ في الفرؽ بيف ذىب بو وأذىبو: 
زالو وجعمو ذاىبًا. ويقاؿ ذىب بو إذا استصحبو  أذىبو وذىب بو أف معنق أذىبو: أ

ًَُٖا َذَُٖبٛا بٔ٘ٔ ومعنق بو معو. وذىب السمطاف بمالو  أخذه. َف
(3)   َٕ٘ٔإّذا َيَرََٖب ُنٌٗ ٔإي

بَُٔا خًَََل
  وما يمسكو (5)  ومنو ذىبت بو الخيبلء. والمعنق أخذ ا نورىـ وأمسكو(4)

 .(7)(((6)ا فبل مرسؿ لو
 ( ى686ت )الكافية لمرضي  شرح. 

بكبلـ الرضي عمق ابف   أفاد الشمني مف ىذا الشرح كثيرًا في كتابو فكاف يردّ 
 ىشاـ  مف ىذا:

  (8)((والصحي  أنيا ]إذف[ الناصبة ال أف مضمرة بعدىا))أورد قوؿ ابف ىشاـ: 
 قاؿ الرضي وتجويز الفصؿ بينيا ]إذف[ وبيف منصوبيا بالقسـ والنداء))ثـ قاؿ: 

 ؛ إذ ال يفصؿ بيف (لف)و (أفْ )والدعاء يقوي كونيا  ير ناصبة بنفسيا كػ 
 

الحرؼ ومعمولو بما ليس مف معمولو. وأما قوليـ في الشرط: إْف زيدًا تضرْب 
 . (9)((أضرْب  فيو عند البصرييف بفعؿ مقدر

                                                           

   ... .61  61  20  14  8  2/4( ينظر المنصؼ مف الكبلـ 1)

 .2/46والكشاؼ  2/4( نفسو 2)
 .22( سورة يوسؼ  مف اآلية 3)

 .12( سورة المؤمنوف مف اآلية 4)

ـْ ِفػػي ُظُمَمػػاٍت اَل ُيْبِصػػُروفَ ( إشػػارة إلػػق قولػػو تعػػالق 5) ـْ َوتَػػَرَكُي َُُّ ِبُنػػوِرِى ة  مػػف اآليػػة   سػػورة البقػػر َذَىػػَب ا
 .2/16. والمغني 29

َُُّ ِلمنَّػػاِس ِمػػْف َرْحَمػػٍة َفػػبَل ُمْمِسػػَؾ َلَيػػا َوَمػػا ُيْمِسػػْؾ َفػػبَل ُمْرِسػػَؿ َلػػُو ِمػػْف ( إشػػارة إلػػق قولػػو تعػػالق 6) َمػػا َيْفػػَتْ  ا
 .1  سورة فاطر  آية َبْعِدِه َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ 

 .102-2/100والكشاؼ  2/122( المنصؼ مف الكبلـ 7)

 .2/21( المغني 8)
 .1/118وشرح الرضي  2/42( المنصؼ مف الكبلـ 9)
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وقد تتمخض ))وقد يشرح ما جاء في المغني بقوؿ الرضي  فقوؿ ابف ىشاـ: 
اب  بدليؿ انو يقاؿ لؾ: أحبؾ. فتقوؿ: إذف أظنؾ صادقًا  إذ ال مجازاة ]إذف[ لمجو 

ما في )). شرحو قائبًل: (1)((ىنا قاؿ الرضي ألف الشرط والجزاء إما في االستقباؿ وا 
 .(2)((الماضي وال مدخؿ لمجزاء في الحاؿ

أتبعو الشمني يقوؿ  (3)((وقد تزاد أْف...وقبؿ مدة اإلنكار))وقوؿ ابف ىشاـ: 
ىي مدة تمحؽ آخر المذكور في االستفياـ باأللؼ خاصة  إذا قصد إنكار ))رضي: ال

اعتقاد كوف المذكور عمق ما ذكر  أو إنكار كونو بخبلؼ ما ذكر. كما تقوؿ: جاءني 
زيد. فيقوؿ مف يقصد تكذيبًا  وأّف زيدًا ما جاءؾ  أزيدانيو. أي كيؼ يجيئؾ. فيذه 

اؾ. أو يقوؿ ذلؾ مف ال يشؾ أف زيدًا جاءؾ العبلمة لبياف أنو ال يعتقد أنو أت
 .(4)((ويستنكر أف ال يجيئؾ فكأنو يقوؿ مف شؾ في ىذا؟ وكيؼ ال يجيئؾ أحد؟

ومف الجدير بالذكر أف الشمني أورد أقوااًل لمرضي أوردىا نفسيا الدماميني في 
الموضع نفسو مما يدؿ عمق أف الشمني أخذىا عف الدماميني. مف ىذا ما أورده 

وال معنق ألف الزائدة  ير التوكيد كسائر ))ماميني لمرضي في قوؿ ابف ىشاـ: الد
وأجاز )).وقوؿ ابف ىشاـ: (6)أورده الشمني أيضًا في شرح الكبلـ نفسو (5)((الزوائد

األخفش الرفع بعد النفي عمق أف يكوف أصؿ الكبلـ إيجابًا  ثـ أدخمت أداة النفي 
لكف ))ذكر الدماميني بعده:  (7)((تق خاصةعمق الكبلـ بأسره  ال عمق ما قبؿ ح

األخفش معترؼ بأف العرب لـ تتكمـ بذلؾ  عمق ما نقمو الرضي. فكأنو إنما أجاز 

                                                           

 .2/21( المغني 1)
 .1/119وشرح الرضي  41-2/42( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/14( المغني 3)
وأنظػػر أمثمػػة أخػػر  فػػي المنصػػؼ مػػف الكػػبلـ  1/184. وشػػرح الرضػػي 2/22( المنصػػؼ مػػف الكػػبلـ 4)

2/62  69  94  219  240  220  221  291  121. 
 ( سبؽ ذكره في إفادة الدماميني مف شرح الرضي.5)
 .2/94والمنصؼ مف الكبلـ  2/94( شرح الدماميني 6)
 .2/221( المغني 7)
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قاؿ الرضي: وقاؿ األخفش: يجوز ما ))وقاؿ الشمني فيو:  (1)((بالقياس ال بالسماع
 .(2)((إال إف العرب لـ تتكمـ بو. وقد  مط فيو -بالرفع-سرت حتق أدخُميا 

 ( ى776ت )شرح ابف الصائغ الزمردي 
انو نظر في شرح ابف الصائغ عمق مغني المبيب وما  (3)ذكر الشمني في مقدمة كتابو

كتبو الدماميني عمق المغني في مصر  وشرحو الذي أظيره في اليند  فوجدىا 
بابيا.  -والحمد هلل-ممموءة باعتراضات يتجو جوابيا  ومشحونة بإشكاالت لـ ينغمؽ ))
د فت  ا تعالق بأجوبة ما عظـ مف ذلؾ  وتنوير ما أظمـ مف إشكاؿ حالؾ  وق

فسألني بعض األصحاب أف أقيد ذلؾ بكتاب  وأف أضَـّ إليو حؿ الشواىد واألبيات  
 .(4)((وشرح ما لـ يشرح بعُد مف المشكبلت  فأجبت مطموبو..

الرد عمييا  وأمور مف ىذا يتبيف اف سبب تأليؼ الشمني كتابو أمور وجدىا يجدر بو 
 مشكمة أوضحيا وأضاؼ إلييا شرح ما لـ يشرح مف الشواىد والمشكبلت.

ليذا نجد الشمني كثير الرد عمق ابف الصائغ والدماميني  فمف الردود عمق ابف 
 الصائغ:

جاز فيو  (ال)الصالحة لمتفسير إذا ولييا مضارع مسبوؽ بػ (أفْ )قوؿ ابف ىشاـ بأّف 
. أورد بعده الشمني (5)امتنع الجـز وجاز النصب والرفع (ال)قدت الرفع والجـز  فاف ف
فيما تقدـ حكق ]ابف ىشاـ[ عف بعض الكوفييف وأبي عبيدة ))قوؿ ابف الصائغ: 

وأقوؿ: ىذا ))ثـ اعترض عميو بقولو:  (6)((الجـز  فكيؼ يمنعو ىنا؟ وما بالعيد مف قدـ
  وال فيما تقدـ اإلجماع عمق عجيب  فإنو لـ يدع ىنا االجماع عمق امتناع الجـز

 الجـز  وال أنو القوؿ المعتمد عميو  حتق يعترض بذلؾ. بؿ قولو 
                                                           

 .2/121( شرح الدماميني 1)
وينظػػػر مثػػػاؿ آخػػػر قػػػوؿ الرضػػػي عنػػػد  1/141وأنظػػػر شػػػرح الرضػػػي  2/121( المنصػػػؼ مػػػف الكػػػبلـ 2)

ػػػػػا ِإْف َكػػػػػاَف ِمػػػػػْف . فػػػػػي شػػػػػرح قولػػػػػو تعػػػػػالق2/212صػػػػػؼ مػػػػػف الكػػػػػبلـ والمن 2/212الػػػػػدماميني  َفَأمَّ
ِبيَف*َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌف ...  .81-88سورة الواقعة  مف اآلية   اْلُمَقرَّ

 .2/1( المنصؼ مف الكبلـ 3)

 .1-2/1( نفسو 4)

 .2/11( المغني 5)

 .2/91( المنصؼ مف الكبلـ 6)
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يقتضي اف  (أف)فيما تقدـ ذكر بعض الكوفييف وأبو عبيدة أف بعضيـ يجـز بػ 
الجميور ال يجزموف بيا  ويكفي لصحة كبلمو ىنا أف يكوف عمق قوؿ 

 (.1(()الجميور
   قوؿ المتنبي:ومف اعتراضات الشمني أيضاً 

                                                               (2)ُلَييَمتُنا المنوطُة بالتنادِ  ُأَحاٌد أـ ُسداٌس في ُأحاٍد                                         
 

 واليمزة ىنا-ذكػر ابف ىشػاـ اف أـ تقدر ىنػا متصمػة ومنقطعػة  فاف قدرت متصمة 
(. أورد الشمني قوؿ 3)واجباً  (لييمتنا)عمق المبتدأ  (أحاد)يكوف تقديـ الخبر  -محذوفة

فأعرب أحادًا مبتدأ ولييمتنا خبره.  ابف الصائغ: ))ىبل جعؿ كؿ شيء في موضعو 
وسوغ االبتداء بالنكرة االستفياـ المتقدر والعطؼ عمييا. وىذه طريقة سيبويو في 

( ثـ اعترض الشمني عمق ابف الصائغ  فقاؿ: 4)((مف أبوؾ وكيؼ حالؾ))نحو: 
))وأقوؿ انما لـ يجعمو كذلؾ ألف طريقة سيبويو إنما ىي في أسـ استفياـ نكرة بعده 
معرفة  ال في اسـ نكرة قبمو ىمزة استفياـ مقدرة وبعده معرفة  ولو سمـ فالغرض 

اضات الشمني (. واعتر 5اإلخبار عف ليمتو ال اإلخبار عف واحدة أو ست في واحدة(()
 ( نكتفي بيذيف المثاليف.6عمق ابف الصائغ كثيرة)

وىناؾ أقواؿ البف الصائغ أوردىا الشمني مف  ير اعتراض عمييا  مما يدؿ عمق انو 
( أف )أؿ( العيدية 7ارتضاىا  لكنيا قميمة  مف ذلؾ ذكر ابف ىشاـ عف ابف عصفور)

أسماء اإلشارة  وأي في النداء  التي يكوف معيودىا معيودًا حصنويًا ال تقع إال بعد 
وفيو نظر ألنؾ )) أو إذا الفجائية أو في اسـ الزماف الحاضر  ثـ اعترض عميو فقاؿ

                                                           

 ( المصدر نفسو.1)
 .2/42ومغني المبيب  2/121 ( ديواف المتنبي2)
 .2/42( مغني المبيب 3)
 .2/202( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/102( نفسو والكتاب 5)
 ، ... .264، 218، 212، 226، 2/206( أَظز انًصذر َفسّ 6)

 .2/40( شزح جًم انشجاجي 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حيٍانفصم األٔل...انذياييُي ٔانشًُي شار

 
55 

فقاؿ  (1)((تقوؿ لشاتـ رجؿ بحضرتؾ ال تشتـ الرجؿ فيذا الحضور في  ير ما ذكر
النقض ببل تشتـ الرجؿ أخذه مف كبلـ ابف مالؾ في شرح الكافية. ثـ ))ابف الصائغ: 

التي لمحضور ما يكوف معيا لفظ داؿ عمق  (أؿ)ؿ ولعؿ ابف عصفور قصد بػقا
. ولـ (2)((الحضور. نحو اسـ اإلشارة ولفظ النداء ولفظ المفاجأة ومادة المفظ في اآلف

 .(3)يعقب الشمني عمق ىذا بشيء
ونقمو  (أفْ )أف بعضيـ يجـز بػ))ذكر ابف ىشاـ عف بعض الكوفييف وأبي عبيدة 

 . وقولو ((بعض بني صباح مف ضّبةالمحياني عف 
ـْ بيا َفَتُرّدىا                                                          (4)فتتُرَكيا ِثْقبًل عميَّ كما ِىَيا ُأحاِذُر أْف َتْعَم

 

وفي ىذا نظر ألف عطؼ المنصوب عميو يدؿ عمق انو مسّكٌف لمضرورة ال ))ثـ قاؿ: 
ويمكف أف يكوف السكوف فيو ألجؿ ))مني قوؿ ابف الصائغ: . أورد الش(5)((مجزوـ

ِِ اإلد اـ الجائز في الكبلـ  روي عف أبي عمرو بف العبلء اإلد اـ في  َِٜحُه

َبَُِٝٓهِ
 ولـ يعقب عميو. (7)((ونحوه (6)

 ( ى828ت )الدماميني  شرح
ا ذكرنا في الحديث عف شرح ابف الصائغ أف الشمني صنؼ كتابو اعتراضا عمق م
يضاحًا لما جاء مبيمًا فييما  أو ما لـ يشرحاه.  جاء عند ابف الصائغ والدماميني  وا 

ولـ يفرؽ الشمني بيف ما أخذه عف الشرح الذي لـ يكتمؿ والشرح الذي أكممو في 
. فقد ((الشارح))أو  ((الشرح)). فكاف يذكر في كؿٍّ ((تحفة الغريب..))اليند وسماه 

                                                           

 .2/48( المغني 1)
 .2/206( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 ( المصدر نفسو.3)
 .2/11( المغني 4)
 ( نفسو.5)
. وينظػػر اإلد ػػاـ عنػػد أبػػي عمػػرو: 20والممتحنػػة آيػػة  61( جػػزء مػػف آيػػة وردت فػػي سػػورتي الحػػج آيػػة 6)

 .228السبعة في القراءات 

وأنظر أمثمة أخر  مف أقواؿ ابف الصػائغ التػي لػـ يعتػرض عمييػا الشػمني  2/61( المنصؼ مف الكبلـ 7)
2/290  104  120. 
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أي  -بكسر اليمزة-معنػاه ]أشكؿ[: يطمبػوف إشكاليا  وفي الشرح عندي أف))قػاؿ: 
إزالة التباسيا  يقاؿ: أشكؿ األمر وشكؿ إذا التبس  فاليمزة فيو لمسمب. تماـ ما في 

والكبلـ موجود في الشرح  (1)((الشرح كما حكاه الجوىري نقبًل عف بعض الكتب...
 .(2)الذي لـ يكتمؿ

يتعيف ىذا شاىدًا عمق حذؼ اليمزة لجواز أف في الشرح: ولقائؿ أف يقوؿ: ال ))وقاؿ: 
والكبلـ موجود  (3)((يكوف مما حذؼ منو حرؼ النفي لقرينة. أي وذو الشيب ال يمعب

 .(4)في الشرح الذي لـ يكتمؿ
 : (5)وشرح الشمني ما أنشد ابف ىشاـ

 وقػائمٍة: َخْوالُف فػانِكْ  َفتَػاتُيـْ 
 

في ))ع ىذا وتأولو: ىذه خوالف. فقاؿ: شاىدًا عمق زيادة الفاء  وأف ىناؾ مف من
. (6)((الشرح الفاء عمق ىذا لمسببية ال لمعطؼ لئبل يمـز عطؼ االنشاء عمق الخبر

 .(7)والكالـ موجود في تحفة الغريب
وما نقمو الشمني عف الدماميني كثير جدًا. فكممتا: الشرح والشارح تتناثراف عمق 

 . (9)مف مرة في الصفحة الواحدة وربما ترداف أكثر (8)معظـ صفحات الكتاب
وقد عممت إحصائية تتضمف عدد المرات التي نقؿ فييا الشمني عف الدماميني في 
الصفحات الخمسيف األولق مف الجزء األوؿ والصفحات الخمسيف األولق مف الجزء 

                                                           

 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 1)

(2 )2/9. 

 .2/16( نفسو 3)
(4 )2/16. 
 .241-2/242( المغني 5)
 .1/4( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 أ.29( 7)
  12  10  11  16  12  14  11  12  21  28  24  1  2/8( ينظػػػػػر المنصػػػػػػؼ مػػػػػف الكػػػػػػبلـ 8)

11. ...   
   ... .18  11  1  2/8( المصدر نفسو 9)
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موضعًا. وفي  31الثاني  فوجدت الشمني نقؿ في الجزء األوؿ عف الدماميني في 
 موضعًا.  137 الجزء الثاني

ىذا الفرؽ يعود إلق أف الجزء األوؿ طبع فيو شرح الدماميني حاشية عمق الشمني 
فالصفحة الواحدة فيو مخصصة لمشرحيف  وبعض الصفحات القسـ المخصص منيا 

 لمدماميني أكبر بكثير مما خصص لشرح الشمني.
ًا فييا رد أو كما أف المواضع الثبلثيف في الجزء األوؿ  منيا واحد وعشروف موضع

مناقشة أو إضافة مف الشمني عمق كبلـ الدماميني. وىناؾ ستة مواضع نقؿ فييا 
الشمني مف  ير مناقشة أو رد أو شرح مما يدؿ عمق أنو ارتضاىا وأخذ بيا. وىناؾ 

 موضعاف لـ يشر فييما الشمني إلق انو أخذ عف الدماميني.
موضعًا فييا  (79)أو الشرح  منيا  التي ورد فييا ذكر الشارح (137)والمواضع الػ: 

موضعًا نقؿ فييا الشمني كبلـ  (54)رد أو إضافة أو مناقشة لكبلـ الدماميني و
الدماميني مف  ير تعميؽ أو رد أو مناقشة مما يعني انو ارتضاىا  وقاؿ بيا. وأربعة 

 مواضع نقؿ فييا الشمني كبلـ الدماميني مع أقواؿ آخريف.
يقوؿ في الشمني:  ( ى912ت )الدماميني جعمت السخاوي وكثرة نقؿ الشمني عف 

صنؼ...حاشيتو عمق المغني لخصيا مف حاشية الدماميني  وزاد عمييا أشياء ))
 .(1)((نفيسة سماىا المنصؼ مف الكبلـ عمق مغني المبيب

األرقاـ التي ذكرتيا ليا داللتيا  لكنني أوثر التريث في الكبلـ عمق قوؿ السخاوي إلق 
مؿ الموازنة بيف الشرحيف. ليذا نقوؿ إف تحقيؽ الكتاب مف  ير الرجوع إلق أف تكت

 شرح الدماميني يعد خارجًا عمق أصوؿ التحقيؽ.
وعند إجراء موازنة بيف الذيف أخذ عنيـ الدماميني والذيف أخذ عنيـ الشمني نػجد أف 

 ( ى686ت )وابف الناظـ  ( ى487ت )الدماميني لـ يػأخذ عف: أبي عبيػد البكري 
. أمػا ( ى776ت )وابػف الصائػغ  ( ى786ت )والػكرماني  ( ى742ت )والسفػاقسي 

والزجاجي   ( ى316ت )وابف السراج  (  ى149)الشمني فمـ يأخذ عف: عيسق بف عمر 
 ( ى619ت )والخشني  ( ى456ت )وابف برىاف  ( ى356ت )والقالي  ( ى337 ت)

                                                           

 .1/292( الضوء البلمع 1)
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ت )وابف المنير  ( ى645ت )والشموبيف  ( ى643ت )والسخاوي  ( ى611ت )والمطرزي 
 . أما  ير ىؤالء فقد اتفقا فييـ.( ى683

أما الكتب فقد اتفقا في طائفة  واختمفا في طائفة أخر . فالدماميني لـ يأخذ عف 
وأوض  المسالؾ وشرح شذور الذىب البف ىشاـ  ( ى392ت )المحتسب البف جني 

ت )وشرح البخاري لمكرماني  ( ى776ت )وشرح المغني البف الصائغ  ( ى761ت )
 .( ى791ت )والمطوؿ لمتفتازاني  ( ى786

. واألصوؿ البف ( ى244ت )أما الشمني فمـ يأخذ عف إصبلح المنطؽ البف السكيت 
  ودرة الغواص وممحة ( ى437ت )  ومشكؿ إعراب القرآف لمكي ( ى316ت )السراج 

  وشرح المفصؿ البف ( ى542ت)  وامالي ابف الشجري ( ى516ت )اإلعراب لمحريري 
  وشرح األلفية البف الناظـ  ( ى643ت )  وشرح المفصؿ لمسخاوي ( ى643ت )يعيش 

 .( ى749ت )والجني الداني البف أـ قاسـ.  ( ى686ت )
وىذا يعني أف شخصية الشمني كانت واضحة في شرحو عمق الر ـ مف اتفاقو مع 

 الدماميني في كثير مف المصادر.
 

 ً ٍصاو وإعرابهشرح كالو اب
كتب الشروح النحوية كثيرة  اتخذ أصحابيا أكثر مف طريقة في الشرح  فقد ينقؿ 
الشارح فقرة كاممة مف المتف  ويشػرحيا. ثـ فقرة أخر  كاممة ويشرحيا  فاصبًل كبلمو 
عف كبلـ الماتف. مف ىذا ما جاء في كتاب المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القاىر 

قاؿ الشيخ أبو عمي: ... فما جاز اإلخبار عنو مف ىذه )): ( ى471ت )الجرجاني 
قاؿ الشيخ اإلماـ ))شرحو في المقتصد:  (1)((الكمـ فيو اسـ. ومثاؿ اإلخبار عنو ...

وسار  (2)((عبد القاىر: إعمـ أف ما ذكره مختص باالسـ  ألجؿ اف الفعؿ والحرؼ...
 .(3)خرهعبد القاىر في كتابو عمق ىذا المنيج مف أولو إلق آ

                                                           

 .1/69( المقتصد 1)
 ( نفسو.2)
   ... .81  81  71،76  1/71( نفسو ينظر 3)
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االسـ ما دّؿ عمق معنق في ))وجاء في شرح المفصؿ: قاؿ صاحب الكتاب:  
قاؿ الشارح: قد أكثر الناس في حد االسـ. ))وبعده  (1)((نفسو داللة مجردة مف االقتراف

 .(3)ىذا كاف منيج ابف يعيش في الكتاب كمو (2)((فأما سيبويو...
فصؿ كبلميـ عف كبلـ الماتف  وىناؾ شروح لـ يكف أصحابيا معنييف دائمًا ب 

ما ذكره أبو ))في شرحو عمق جمؿ الزجاجي أحيانًا يقوؿ:  ( ى469ت )فإبف بايشاذ 
وىناؾ مواضع كثيرة مف الكتاب ال تستطيع  (5)((كما ذكر)). وأحيانًا يقوؿ: (4)((القاسـ

 . (6)أف تتبيف فييا كبلـ الزجاجي مف كبلـ ابف بايشاذ
. ( ى669ت )ي شرح جمؿ الزجاجي البف عصفور ومف ىذا أيضًا ما جاء ف 

  وأحيانًا ال نجد شيئًا مف (8)((قولو))  وأحيانًا (7)((قوؿ أبي القاسـ))فنجد فيو أحيانًا 
 .(9)ىذا  فبل نستطيع التمييز بيف كبلـ الزجاجي وكبلـ ابف عصفور

مة أما الدماميني فقد جزأ أقواؿ ابف ىشاـ إلق أجزاء  قد يصؿ الجزء إلق كم 
 واحدة  أو حرؼ واحد ثـ يأتي بشرح أو إعراب كبلـ ابف ىشاـ. مف ىذا:

واعمـ إنني تأممت كتب اإلعراب فإذا السبب الذي اقتضق ))قوؿ ابف ىشاـ  
أما  (واعمـ)والواو مف قولو ))جزأه الدماميني وشرحو  فقاؿ:  (10)((طوليا ثبلثة أمور

فيما تقدـ: فدونؾ كتابًا. وقد يستبعد استئنافية أو عاطفة عمق مدخوؿ الفاء مف قولو 
الثاني لطوؿ الفصؿ جدًا. ولفظ أعمـ كثيرًا ما يقدمو المصنفوف أماـ الكبلـ الذي 
يمقونو لغرض االعتناء بو  واستدرار اإلصغاء إليو ليقبؿ عميو السامع  ويتمكف منو 

                                                           

 .1/22( شرح المفصؿ 1)
 ( نفسو.2)
   ... .32  28  27  26  1/25( نفسو ينظر 3)
 .29  27  19  3( ص4)
 .21( ص5)
   ... .32  25  21  19  16  14  12( شرح الجمؿ 6)
(7 )1/15  19. 
(8 )1/19  27  31  31  33  36. 
 .56  55  51  1/51ر ( ينظ9)
 .1/5( المغني 10)
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ولو: فضؿ تمكف. وال يخفق أف متعمؽ العمـ ىنا عند المصنؼ بيذه المثابة وىو ق
كتب اإلعراب فإذا السبب الذي اقتضق طوليا ثبلثة )  أي نظرت متبينًا (إنني تأممت)

. وىنا مضاؼ محذوؼ  أما مف المبتدأ  أو مف الخبر لتصحي  الجمؿ. (أمور
فالتقدير عمق األوؿ: فإذا أنواع السبب أو أقساـ السبب. والتقدير عمق الثاني: فإذا 

ذا ىذه فجائية...السبب الذي اقتضق طوليا ذو ثبل  . (1)((ثة أمور. وا 
وكذلؾ يكرروف الخبلؼ في جواز العطؼ عمق ))ومف ىذا قوؿ ابف ىشاـ:  

الضمير المجرور. مف  ير إعادة الخافض  وعمق الضمير المتصؿ المرفوع مف 
 .جزأه الدماميني وشرحو فقاؿ:(2)(( ير وجود الفاصؿ  و ير ذلؾ

العطؼ عمق الضمير المجرور مف وكذلؾ يكرروف الخبلؼ في جواز )) ) 
كما في نحو مررت بؾ وزيٍد. وما فييا  يُره وفرِسِو. والجواز  ( ير إعادة الخافض

مطمقًا مذىب الكوفييف ويونس واألخفش  واختاره ابف مالؾ. والمنع في السعة والجواز 
عمق الضمير المتصؿ )في جواز العطؼ  (و)في الضرورة مذىب أكثر البصرييف. 

أما مؤكد أو  يره  وصرح بعضيـ بأف مذىب  (ع مف  ير وجود الفاصؿالمرفو 
البصرييف المنع إال في الضرورة. وقاؿ الرضي: البصريوف يجيزوف العطؼ ببل تأكيد 
وال فصؿ  لكف عمق قب  ال أنيـ حظروه أصبًل بحيث ال يجوز أف يرتكب. وأما 

وال فصؿ مف  ير الكوفيوف فيجوزوف العطؼ المذكور  ببل تأكيد بالمنفصؿ  
 .(3)((الذي تقدـ ذكره (في  ير ذلؾ)كذلؾ يكرروف الخبلؼ.  (و)استقباح. 
مف المثاليف السابقيف نجد أف الدماميني لـ يستعمؿ في الشرح المطبوع  وىو  

  أما الشرح (قمت)أو  (قاؿ)الشرح األخير الذي صنعو في آخر حياتو ولـ يكممو  
قبؿ  (أقوؿ)قبؿ كبلـ ابف ىشاـ و (قاؿ)مؿ فيو المخطوط الذي لـ يطبع فكاف يستع

 كبلمو. مف ىذا:

                                                           

 .1/12( شرح الدماميني 1)
 .1/6( المغني 2)
 .1/14( شرح الدماميني 3)
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. أقوؿ: يعني: إف األصؿ في (1)قاؿ: وقاؿ بعض البغدادييف إلق قولو قدـ)) 
  فحذؼ ما وأبقق بيف. كما أف الشاعر اآلخر (2)بيت امرؤ القيس ما بيف الدخوؿ

الناس ما بيف  عكس فحذؼ بيف وأبقق ما. والخْصمة مف الشعر. والمعنق يا أحسف
أقوؿ ىذه دعو  ال  .(4)قاؿ: أصمو ما بيف قرف إلق قولو مقاميا (3)أعبلىا إلق أسفميا

دليؿ عمييا. ويجوز أف تكوف ما زائدة  وقرنًا تمييزًا  والمتعمؽ محذوؼ. أي يا أحسف 
. (5)((الناس قرنًا وما بعده إلق قدـ. أو عمق إسقاط الخافض  أي مف قرف إلق قدـ...

 لدماميني عمق ىذا المنيج في كتابو كمو.وسار ا
تجزئة الدماميني كبلـ ابف ىشاـ ألجأنو إلق اتباع طرائؽ مختمفة في الشرح   
 منيا:

أي أبا حياف  (ثـ إنو)) )بياف ما أو مف يعود عميو الضمير: فقد جاء في شرحو 
 .(6)( ((بسمـ مصدريو أف المخففة مف المشددة...)

( بأف الباء محتممة الزيادة...)أي عف حكاية سيبويو  (ياوأجاب عن)) )وجاء أيضًا 
))(7). 

 بياف ما يشير إليو اسـ اإلشارة: 
وفي ىذه )) ). و(8(()الذي تقدـ ذكره ( ير ذلؾ)كذلؾ يكرروف الخبلؼ في ))

 .(9( (()تكؼ عمؿ ما الحجازية)وىي حالة زيادة أف بعد ما  (الحالة
 تفصيؿ ما يدؿ عميو المجمؿ  مف ىذا: 

                                                           

 إشارة إلق قوؿ الشاعر:  1/141( المغني 1)
 يا أحسػف النػاس ما َقْرنػا إلػق قػدـ

 ( إشارة إلق قوؿ امرؤ القيس ))بيف الدخوؿ فحومؿ(( .2)
 ب.55( تحفة الغريب 3)
 .1/141مغني ( ال4)
 ب.55( تحفة الغريب 5)
 .1/62وشرح الدماميني  1/28( المغني 6)
 .87  67  65  1/63. وتنظر أمثمة أخر  1/62وشرح الدماميني  1/29( المغني 7)
 .1/14. وشرح الدماميني 1/6( المغني 8)
 .62  1/56وتنظر أمثمة أخر   1/54. ونفسػػو 1/23( نفسو 9)
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وىما كونو نعتًا عمق الموضع  وكونو بتقدير  (أف بنيت عمق الوجييف األوليف) ))
 .(1)((أمدح...
. (2)((اؿ عمق ثبلثة أوجو: أحدىا أف تكوف اسمًا موصواًل بمعنق الذي وفروعو))ومنو 

 .(3)((مف االثنيف والجماعة لمذكر كاف ذلؾ أو لمؤنث...))شرح فروعو بقولو: 
 أة بذكر المعموؿ أو المتعمؽ  مف ىذا: ربط العبارات المجز 

)) و (4)( ((ماضيًا  ير ناسخ)الفعؿ  (اتفاقًا ودوف ىذا أف يكوف)اتفقوا عمق ذلؾ ))
مف العرب وىـ مف عدا تميمًا عمق فتحيا ]نوف الضمير أَف[ وصبل وعمق  (األكثروف)

 .(5)((اإلتياف باأللؼ وقفاً 
 سوؽ أمثمة لتوض  قوؿ ابف ىشاـ. مف ىذا:

...إف فوات معنق األمرية في الموصولة باألمر عند التقدير كفوات معنق المضي ) ))
 (والموصولة بالمضارع)نحو أعجبني أف قمت  (واالستقباؿ في الموصولة بالماضي

 . (6)((نحو أعجبني أف تقـو
ىذا المنيج في شرح الدماميني جعؿ شرحو شرحًا ممزوجًا بالمتف  فإذا قرأه  

 رابطًا مستقيمًا متسقًا ال عوجًا فيو وال أمتًا فكأنو كبلـ شخص واحد.القارئ وجده مت
 أما األمور الرئيسة التي سار عمييا الشمني في شرحو فمنيا:  

 بياف ما أو َمْف يعود عميو الضمير
كما أنيا لما أثرت التخميص إلق االستقباؿ في المضارع أثرت النصب ))قوؿ ابف ىشاـ: 

عائد إلق المفتوحة اليمزة  (أف)الضمير المنصوب بػ ))و الشمني: . قاؿ في(7)((في لفظو
 . (8)((الساكنة النوف

                                                           

 .1/39. ونفسػو 1/18( نفسو 1)
 .1/47( نفسو 2)
 .132  1/111وتنظر أمثمة أخر   1/113( شرح الدماميني 3)
 .1/53وشرح الدماميني  1/22( المغني 4)
 .1/57ونفسػػو  1/26( نفسػو 5)
 ..71  68  65وتنظر أمثمة أخر  ص 1/61ونفسو  1/28( نفسو 6)
 .1/28( المغني 7)
 .174  146  2/47 . وتنظر أمثمة أخر 1/61( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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 بياف ما يشير إليو اسـ اإلشارة 
أي مخالفو سيبويو )). أردفيا الشمني بقولو: (1)((وزعـ ىؤالء...))جاء في المغني: 

 .(2)((وىـ الكوفيوف وجماعة مف البصرييف
 تفصيؿ ما يدؿ عميو المجمؿ 

ِٔ َٚزا٤ إِضَحاَم َِٜعُكٛبفقاؿ الزمخشػري في قػولو تعالق))جػاء في المغني: ما  ََٔٚ 
فيمف فت  الباء  كأنو قيؿ ووىبنا بو إسحاؽ ومف وراء إسحاؽ يعقوب عمق طريقة 

 قولو: 
                                 (    3)وال َناِعٍب إاّلِبَبيف ُ َراُبيا َمَشائيـ َلْيُسوا ُمصِمحيَف َعِشيرة     

 

وىـ ابف عامر وحمزة وحفص وزيد ابف ))قاؿ فيو الشمني فيمف قرأ بفت  الباء: 
 .(4)((عمي

والشمني مع انو جزأ كبلـ ابف ىشاـ إلق عبارات إال انو لـ يحتج إلق ربط العبارات 
وكثيرًا ما كاف يبدأ  (قولو)كما فعؿ الدماميني ألنو كاف يبدأ كبلـ ابف ىشاـ بقوؿ 

 وفي ))حو بذكر اسـ مف أخذ عنو لشرح كبلـ ابف ىشاـ  مف ىذا قولو شر 
قاؿ )). و(8)((ذكر ابف الحاجب))و (7)((ذكر ابف يعيش))و (6)((الكشاؼ)). و(5)((الشرح

 ... .(9)((ابف الصائغ

                                                           

(1 )1/72. 
 .169  2/141وينظر أمثمة أخر   1/167( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/97  وفيو: ووىبنا لو  والمغني 2/281والكشاؼ  71( سورة ىود مف اآلية 3)
حيػػث لػػـ يػػرد ذكػػر زيػػد بػػف عمػػي  وتنظػػر أمثمػػة أخػػػر   338والسػػبعة  2/174( المنصػػؼ مػػف الكػػبلـ 4)

2/154  168  172  194. ...   
 .38  32  31  29  26  1/22( المنصؼ مف الكبلـ 5)
 .51  36  1/24( نفسو 6)
 .1/25( نفسو 7)
 .44  1/27( نفسو 8)
 .62  58  51  1/31( نفسو 9)
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أما مقدار ما شرحو كؿ مف الدماميني والشمني مف المغني فقد أشرنا في التمييد إلق 
لشرح المطبوع شرح كبلـ ابف ىشاـ كمو إلق الموضع الذي وصؿ اف الدماميني في ا

 إليو مف حرؼ الفاء.
وقد قمت بإجراء موازنة بيف ما جاء في شرح الدماميني وشرح الشمني وما جاء في 
ذا وعف  فوجدت الدماميني  المغني. جرت ىذه الموازنة عمق األحرؼ: أَما وأّما وا 

. وكممتيف أو ثبلثًا في إذا  وربما (أَما)في شرح كؿ ما يتعمؽ بيا إال كممة واحدة 
 تكوف ىذه األلفاظ سقطت مف النسخ التي اعتمد عمييا الدماميني.

أّما الشمني فمـ يشرح كؿ ما جاء في المغني  فاألحرؼ التي أشرت إلييا مف قبؿ لـ 
أما بالفت  والتخفيؼ. عمق ))يشرح كبلمًا كثيرًا مما يتعمؽ بيا. فقوؿ ابف ىشاـ: 

ييف: أحدىما أف تكوف حرؼ استفتاح بمنزلة أال  وتكثر قبؿ القسـ... ثبوت األلؼ وج
ذا وقعت أف بعد أَما ىذه كسرت... وىو صحي  )). وقوؿ ابف ىشاـ: (1)((وحذفيا وا 
 .(َـّ تُ )لـ يشرحيما وأمثاؿ ىذا كثير. كما انو لـ يشرح الكبلـ المتعمؽ بػ  (2)((بدليؿ...

اميني المطبوع  أما المخطوط فمـ يسر فيو عمق المنيج ىذا فيما يتعمؽ بشرح الدم
 نفسو  إذ كاف ييمؿ بعض العبارات التي وردت في المغني كما وجدنا عند الشمني.

وأف الفاء قد ))و (3)((لما عرفت مف أف رب... فالجممة اسمية))فأقواؿ ابف ىشاـ: 
 (5)((... عف اإلتيافتنبيو: كما تربط الفاء الجواب))و (4)((تحذؼ... فالرحمف يشكره

لـ يشرحيا الدماميني. فإذا كاف ىذا في  (6)((ىذه الفاء بمنزلة الـ التوطئة...أيديكـ))و
 صفحة واحدة مف صفحات المغني  فكيؼ ببقية الكتاب؟

                                                           

 .1/52( المغني 1)
 .1/53( نفسو 2)
 .1/141( المغني 3)
 ( نفسو.4)
 ( نفسو.5)
 ( نفسو.6)
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أّما الشمني فقد شرح جزءًا مف النص األوؿ وجزءًا مف النص الثالث ولـ يشرح 
بف ىشاـ يقع بيف ىذه النصوص ولـ يشرحو النصيف الثاني والرابع. وشرح قواًل ال

 .(1)((وقد مر أف إذا الفجائية قد تنوب عف الفاء))الدماميني  ىو قولو 
مف ىذا كمو نر  الشارحيف يتفقاف في أمور تتعمؽ بمنيج الشرح ويختمفاف في أخر . 

لؼ وخا (ما يعود عميو الضمير وما يشير إليو اسـ اإلشارة ...)اتفقا في كيفية الشرح 
الشمني الدماميني في عدـ الربط بيف العبارات  وانو لـ يشرح كبلـ ابف ىشاـ كمو. 

 أما الدماميني فشرح الكبلـ كمو في الشرح المطبوع  أما في المخطوط فبل.
 

 االستكصاء وحترير كالو ابً ٍصاو
مصادر الدراسات ميما كاف موضوعيا  زمف الدماميني والشمني كانت تكتب باليد  

رور الزمف يكتب الكتاب بأكثر مف يد واحدة. وىذا يجعؿ المصدر عرضة ومع م
لوقوع التصحيؼ والتحريؼ فيو. لذا عمق الشارح أف يتحقؽ مف صحة ما يشرح. وىذا 
يستدعي الرجوع إلق أكثر مف نسخة مف الكتاب  وتوثيؽ النصوص الواردة بالرجوع 

صحتيا  وىذا ما يسير عميو إلق مظانيا  وعدـ القطع في أمور لـ يتـ التحقؽ مف 
 الباحثوف والمحققوف المحدثوف.

الدماميني سار عمق منيج يتفؽ مع ىذا  فكاف يرجع إلق أكثر مف نسخة مف  
ًُٖ٘المغني  فقولو تعالق  ِٕ َغا٤َ اي َيَتِدخًُُٖٔ ايَُِِطٔجَد اِيَحَساَّ ٔإ

. قاؿ فيو ابف ىشاـ: (2)
ء ا ال يموت منكـ أحد قبؿ الدخوؿ  وىذا أو إف المعنق لتدخمّف جميعًا أف شا))

بالراء  وفي بعض )). أما الدماميني فقد عمؽ عميو بقولو: (3)((الجواب ال يرفع السؤاؿ
 .(4)((النسخ ال يدفع...

                                                           

 .1/141( نفسو 1)
 .27آلية ( سورة الفت   مف ا2)

 .1/25( المغني 3)

 .1/56( شرح الدماميني 4)
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كوف ]أْف[ الموصولة بالماضي واألمر ىي الموصولة ))وقوؿ ابف ىشاـ:  
بدوف ))قاؿ فيو الدماميني: . (1)((بالمضارع  والمخالؼ في ذلؾ ابف طاىر زعـ...

واو  عمق أف الجممة استئنافية عمق سؤاؿ سائؿ كأنو لما قيؿ والمخالؼ في ذلؾ ابف 
 .(2)((طاىر قيؿ: فماذا زعـ. فقيؿ: زعـ كذا. وفي بعض النسخ وزعـ بالواو...

وىو عند قراءتو المغني كاف يقرأ قراءة متبصر مما جعمو يضع يده عمق  
ومما حثني عمق ))قض َنّبو عميو  مف ىذا قوؿ ابف ىشاـ: أخطاء صّححيا  وتنا

وضعو أنني لما أنشأت في معناه المقدمة الصغر  المسماة باأَلعراب عف قواعد 
ورأيت في )). قاؿ فيو الدماميني: (3)((األعراب حسف وقعيا عند أولي األلباب...

خطأ  إذ األعراب بعض الحواشي بيذه الببلد ضبط الكممة الثانية بفت  اليمزة وىو 
 .(4)((سكاف البوادي وال معنق لو ىنا

ًٖ٘ٔ...وقولو تعالق   َأٖيا َِٜطُجُدٚا ٔي
لكف أْف فييا ))قاؿ فيو ابف ىشاـ:  (5)

وفي بعض النسخ: ال ))  وقاؿ الدماميني في قوؿ ابف ىشاـ: (6)((الناصبة ليس  ير
بذلؾ لحف وستمر   ير. وسيصرح المصنؼ في حرؼ الغيف المعجمة بأف التعبير

بؾ مواضع وقعت لو مف ىذا النمط الذي ادعق أنو لحف وننبو عمق كؿٍّ في محمو  
 .(7)((إف شاء ا

وقد يرجع الدماميني إلق مصادر ابف ىشاـ لبلستيثاؽ مف صحة ما نقمو  
ِٔ ََٔٓ ومف الغريب أف الزمخشري قاؿ في قراءة بعضيـ ))عنيا  فقػوؿ ابف ىشاـ:  ئَُ

                                                           

 .1/27( المغني 1)

 .174  161  1/77وينظر أمثمة أخر   1/61( شرح الدماميني 2)

 .1/4( المغني 3)

 .1/9( شرح الدماميني 4)

 .25( سورة النمؿ  مف اآلية 5)

 .1/71( المغني 6)

 .261  164  158  1/31وتنظر أمثمة أخر   1/161( شرح الدماميني 7)
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ًٖٔ٘ َٔٓٔنَي ٔإِذ َبَعَح اي ع٢ًََ ايُُِِؤ
أنو يجوز أف يكوف التقدير: منَّو إذ بعث. وأْف تكوف إذ في  (1)

محؿ رفع كإذا في قولؾ: أخطب ما يكوف األمير إذا كاف قائمًا. أي ِلَمْف َمّف ا 
وىو نقؿ بالمعنق و الب المفظ ))قاؿ فيو الدماميني:  (2)((عمق المؤمنيف وقُت بعثو

ف مف قولو: أنو يجوز  مفتوحة  ليس إال  فإف ىذا المفظ لـ يقع بعينو في وىمزة أ
نما قاؿ: وقرئ: ِِ  كبلـ الزمخشري حتق يحكق  وا  ٔٗٝ َٔٓٔنَي ٔإِذ َبَعَح ٔف ًُٖ٘ ع٢ًََ ايُُِِؤ َيَكِد ََٖٔ اي

وفيو وجياف: أف يراد لمف َمّف ا عمق المؤمنيف َمنَّو  أو َبْعَثُو إذ بعث  َزُضّٛيا
في محؿ الرفع كإذا في قولؾ: أخطُب ما  (إذ)فييـ. فحذؼ لقياـ الداللة. أو تكوف 

يكوف األمير إذا كاف قائمًا. بمعنق َلِمف َمفَّ ِا عمق المؤمنيف وقُت بعثو. ىذه عبارتو 
 .(3)((بحروفيا
ُٚٙ َفَكِد تنبيو: ليس مف أقساـ إال التي في نحو ))وقوؿ ابف ىشاـ:   ٔإٖيا َتُٓصُس

ًُٖ٘ ََْصسَُٙ اي
نما ىذه كممتاف: إْف الشرطية وال النافية. ومف العجيب اف ابف مالؾ (4) . وا 

وأنا )). قاؿ فيو الدماميني: (5)((عمق إمامِتو ذكرىا في شرح التسييؿ مف أقساـ إالّ 
أظف أني وقفت في شرح التسييؿ عمق ما يدفع ىذه البشاعة التي باح بيا المصنؼ. 

 .(6)((لؾ اآلف  وليس ىذا الشرح بيدي في ىذه الببلدولكف لـ استحضر ذ
ومف مظاىر الدقة في شرح الدماميني والتوقؼ عند أمور لـ يثبت لو صحتيا  
وأما  -بفت  الياء المشددة وكسرىا-وأعرفيـ ضبطوا والد سعيد بف المسيب ))قولو: 

 .(7)((والُد َحِكيـٍ ىذا فبل أتحقؽ ضبطو
                                                           

والقػراءة لعيسػق بػف سػميماف )معجػـ  لقػد مػف ا عمػق المػؤمنيف إذ بعػث 164( سورة آؿ عمراف  آيػة 1)
 ( .1/615القراءات 

 .1/75( المغني 2)

 .1/187وتنظر مسألة أخر  تتعمؽ بالزمخشري  1/477. والكشاؼ 1/174( شرح الدماميني 3)
 .41( سورة التوبة  مف اآلية 4)

 .1/69مغني ( ال5)

 . ولـ أجد ما نسبو ابف ىشاـ إلق ابف مالؾ في شرح التسييؿ.1/159( شرح الدماميني 6)

 . إشارة قوؿ الشاعر:        1/229( نفسو 7)
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ليا الصدر مطمقًا  (ما). فإف (ال)ال يقاس عمق  (ما)إّف ))وقوؿ ابف ىشاـ:  
والظاىر اف اختبلفيـ في )). قاؿ فيو الدماميني: (1)((بإجماع البصرييف واختمفوا في ال

الناسخة. أما ال الناسخة فبل يختمفوف في أف ليا الصدر. وعمق ىذا ال  (ال) ير 
 .(2)((وؽ منو اآلفيتأتق ىذا القوؿ. فحرر النقؿ في ىذه المسألة  فمست عمق وث

ومنو انو اشتر  نسخة مف ديواف الفرزدؽ لمتحقؽ مف وجود رواية في بيت  
 .(3)بطريقة تزيؿ إشكاالت

والشمني لـ يكف بمنأ  عف الدقة والتحقؽ مما ورد في مغني المبيب  فجاءت  
 عنده أقواؿ تفيد أنو كاف يرجع إلق أكثر مف نسخة مف المغني.

ًُٖ٘تعالق قاؿ ابف ىشاـ في قولو   ِٕ َغا٤َ اي َيَتِدخًُُٖٔ ايَُِِطٔجَد اِيَحَساَّ ٔإ
وىذا )): (4)

وفي بعض النسخ: ال يدفع  والمآؿ واحد. ))فقاؿ الشمني:  (5)((الجواب ال يرفع السؤاؿ
 .(6)((وبعض النسخ سقط منو ىذا الكبلـ

. وقد يصؼ بعض النسخ التي (7)وفي أحد أقوالو إنو رجع إلق عشر نسخ 
. ونبو الشمني عمق أوىاـ وقعت في المغني  (9)أو معتبرة (8)مد عمييا بأنو معتمدةاعت

ىكذا وقع )).صححو الشمني بقولو: (10)((والتقدير أدعو زيداً ))منيا قوؿ ابف ىشاـ: 
 .(11)((فيما رأيناه مف النسخ. وىو سبؽ قمـ  والصواب: عبد ا بدؿ زيداً 

                                                                                                                                                                      

ـُ بُف الُمَسّيِب ُمْنَتيػَاىا فما عػادْت ِبَخاِئبػٍة ِركابٌ   َحِكيػ
 

 .92-1/91( المغني 1)

 .316  267  1/224أخر   وتنظر أمثمة 1/218( شرح الدماميني 2)

 أ.71( تحفة الغريب 3)

 .27( سورة الفت   مف اآلية 4)

 ( تـ إيراد الكبلـ كامبًل عند الحديث عف الدماميني قبُؿ.5)

 .97  69  1/62وتنظر أمثمة أخر   1/56( المنصؼ مف الكبلـ 6)

 .61  2/23( المنصؼ مف الكبلـ 7)

 .1/173( نفسو 8)

 .2/11( نفسو 9)

 .2/43غني ( الم10)

 .2/73و 1/174وتنظر أمثمة أخر   2/117( المنصؼ مف الكبلـ 11)
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ؿ  ورجوع الشمني إلق مصادرىا فمنيا أما توثيؽ ما نقمو ابف ىشاـ مف أقوا 
. قاؿ فيو الشمني: (1)((وتبع الزمخشري أبا عمي في التقدير المذكور))قوؿ ابف ىشاـ: 

فإنو قاؿ في المفصؿ: ومف المواضع ما يحتمؿ المفرد والجممة  فيجوز فيو إيقاع ))
 .(2)((أيتيما شئت...

نًَٓا في قولو تعالق  -بالنصب- (كبلَّ )وقاؿ ابف ىشاـ في قراءة مف قرأ  

ضََِٝهُفُسَٕٚ ٔبٔعباَدتِٔٗٔ
وجوز الزمخشري كونو حرؼ الردع ونوف كما في )): (3)

في الكشاؼ وقرأ ابف نييؾ )كبلًّ سيكفروف بعبادتيـ(. )). فقاؿ الشمني: (4)((سبلسؿ
أي سيجحدوف  كبل سيكفروف بعبادتيـ...ولقائؿ أف يقوؿ إف صحت ىذه الرواية فيي 

ىي لمردع  قمب الواقؼ عمييا ألفيا نونًا كما في قواريرا  والضمير في كبل التي 
سيكفروف لآللية  أي سيجحدوف عبادتيـ  ويقولوف: وا ما عبدتمونا وأنتـ كاذبوف 
انتيق ما في الكشاؼ. فما نقمو المصنؼ عف الزمخشري أف كاف ىو الذي في 

 .(5)((قاؿ في سبلسبل...الكشاؼ فيو نقؿ بالمعنق. ألف ما يقاؿ في قواريرا ي
مف ىذا نر  أف الشارحيف كانا يحرصاف عمق أف تكوف مصادرىما صحيحة   

وقد رجعا إلق أكثر مف نسخة مف المغني كما أنيما كانا يرجعاف إلق مصادر المغني 
 لمتثبت مف صحة اآلراء.

أما الدماميني فقد انفرد بأنو كاف يقؼ عند بعض المسائؿ فبل يقطع فييا   
ؿ السبب ىو عدـ استقراره في مكاف واحد  فقد انتقؿ مف اإلسكندرية إلق القاىرة ولع

فإلق دمشؽ واليمف ثـ إلق ببلد اليند. لذا قد تتوافر لو كتب في مكاف وال تتوافر لو 

                                                           

 .2/64(المغني 1)

 .2/135والمنصؼ مف الكبلـ  294( المفصؿ 2)

 مف سورة مريـ. 82. وىي جزء مف اآلية 2/45( المحتسب 3)

 .1/162( المغني 4)

ي إلػق مصػادر ابػف ىشػاـ . وتنظر أمثمة أخػر  عمػق رجػوع الشػمن2/523. والكشاؼ 2/19( المنصؼ 5)
2/51  52  54  56 ...   
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في مكاف آخر. ويتض  تأثر الشمني بالدماميني في كبلمو عمق قولو تعالق 
َّيَتِدخًُُٔٓ امَلِطجَد احَلَساد مّر.  وق 
 

 شرح اآلراء اليحىيُ 
تدرس اآلراء النحوية مف جوانب مختمفة  ىي: االحتجاج ليا والمتابعة والمخالفة 

 والشرح.
يراد اآلراء  وشرح اآلراء النحوية يتضمف نسبة اآلراء إلق القائميف بيا  وكيفية شرحيا وا 

 المختمفة فييا.
ت في المغني إلق القائميف بيا  مف والشارحاف نسبا كثيرًا مف اآلراء النحوية التي ورد

 ىذا:
ُِٓ٘ ٔإٖيا قًًَّٔٝاأف تكوف لبلستثناء نحو )): (إالَّ )جاء في المغني في  َفَػٔسُبٛا َٔ

(1) 
. نسب الدماميني (2)((وانتصاب ما بعدىا في ىذه اآلية ونحوىا بيا عمق الصحي 

ير  أف الناصب فعؿ  والصواب أف المبرد (3)والشمني ىذا القوؿ إلق المبرد والزجاج
 .(4)بدؿ مف ىذا الفعؿ (إال)محذوؼ  و

حكق ذلؾ ))قاؿ فيو الشمني:  (5)((وقد ُتمد ألفيا)): (أي)وجاء في المغني في 
 .(6)((الكسائي

وأكثر الشارحاف مف استعماؿ أسموب الحوار والمناقشة  وىو ما يسمق تمبس 
في إجابتو عمق  ( ى285ت )المبرد . وىذا األسموب استعممو (8)((الفنقمة))و (7)األدوار

                                                           

 .249( سور البقرة  مف اآلية 1)

 .1/67( المغني 2)

  وتنظػػػػر أمثمػػػػة أخػػػػر  شػػػػرح الػػػػدماميني 1/152  والمنصػػػػؼ مػػػػف الكػػػػبلـ 1/152( شػػػػرح الػػػػدماميني 3)
 .167  91  87  77  1/61. والمنصؼ مف الكبلـ 223  221  214  214  1/187

 .4/391( المقتضب 4)

 .1/71( المغني 5)

 .1/165( المنصؼ مف الكبلـ 6)

 .79( موازنة بيف شرح الرضي وشرح ابف جماعة 7)

 .214( ابف يعيش النحوي 8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حيٍانفصم األٔل...انذياييُي ٔانشًُي شار

 
71 

وعبد القاىر  (2)واستعممو ابف جني (1)أسئمة الزجاج عند لقائيما في المرة األولق
 وسار عمق ىذا المنيج الدماميني والشمني. (3)الجرجاني

ِٖ ايٖسَضاَع١َفقولو تعالق  ِٕ ُٜٔت ِٔ َأَزاَد َأ ئَُ
قاؿ فيو  (5)قرأىا ابف محيصف بضـ الميـ (4)

فدؿ عمق أنيا قد تيمؿ  وفيو نظر  الحتماؿ أف يكوف المضارع مسندًا ))ماميني: الد
رعاية لمعناىا بعد رعاية لفظيا. فإف قمت: لو  (َمفْ )إلق ضمير الغائبيف  عائدًا عمق 

كاف كذلؾ لرسـ بالواو واأللؼ عمق ما تقرر في عمـ الخط. قمت: رسـ المصحؼ ال 
نما ىو سنة تتبع. وكـ فيو مف أشياء يجري عمق القياس المقرر في ىذا ا لفف  وا 
 .(6)((خارجة عف قياس الخط المصطم  عميو

 وقوؿ الشاعر:
                          (7)عارًا عميَؾ وُربَّ قتٍؿ عارُ  إْف يقتَموَؾ فإّف قتَمَؾ لـ َيُكْف                     

 

َجر ه لممبتدأ. ويبقق الكبلـ عمق  ورب في حكـ الزائد فبل َيضر  ))قاؿ فيو الدماميني: 
ىذا التقدير في مسّوغ االبتداء بالنكرة .. وحكق الرضي عف األخفش موافقة الكوفييف 
عمق إسميتيا  وىو ظاىر فإف قمت: لو كانت اسمًا ألعربت  لعدـ الموجب لبنائيا. 

الذي  قمت يمكف أف يقاؿ فييا ما قيؿ في كـ  إف سبب بنائيا تضمنيا لمعنق اإلنشاء
 .(8)((ىو بالحروؼ  البًا...

                                                           

 .79وينظر موازنة بيف شرح الرضي وشرح ابف جماعة  111-119( طبقات النحوييف والمغوييف 1)
 .231  212  211  1/171( الخصائص 2)
 .299-297  189-188  178-1/177يضاح ( المقتصد في شرح اإل3)
 .233( سورة البقرة  مف اآلية 4)

 .1/321ومعجـ القراءات  1/29( المغني 5)

 .1/63( شرح الدماميني 6)

 .2/228( مغني المبيب 7)

 ... . 287  286  279  276  1/141ولمزيد مف األمثمة ينظر  1/272( شرح الدماميني 8)



 حيٍانفصم األٔل...انذياييُي ٔانشًُي شار

 
73 

المكسورة -فإف قيؿ قد قاؿ المصنؼ في إفَّ ))ومما جػاء عف الشمني مف ىذا قػولو: 
إف ضمير الشأف موضوع لتقوية الكبلـ  فبل يناسبيا الحذؼ. أجيب بأف  -المشّددة

 .(1)((ذلؾ في الحذؼ استقبلاًل ال تبعًا. وىنا الحذؼ تبع لكاف
فإف قيؿ لـ ))قاؿ فيو الشمني:  (2)((وال يجوز إلق زيد ماٌؿ تريد مع))وقوؿ ابف ىشاـ: 

ال يكوف قولو: وال يجوز إلق زيد ماؿ  اعتراضًا عمق كوف إلق بمعنق مع. فكأنو قاؿ: 
وال يجوز إلق زيد ماؿ  تريد مع زيد ماؿ. ولو كانت إلق بمعنق مع لجاز ذلؾ. قمنا 

 .(3)((الضـ...إنما جعمناه لبياف ما احترز عنو تفيد 
وقد جرت العادة عند الشراح أف يشرحوا بكبلميـ وأسموبيـ وقد يضمنوف شرحيـ آراء 
 يرىـ ونصوصًا مف كتبيـ  فتكوف شخصية الشارح ظاىرة. وىذا ما نمحظو عند 
الدماميني في أي صفحة مف صفحات شرحو. أما الشمني فالغالب عمق شرحو أف 

وقد يعمؽ ويناقشيـ في أقواليـ وربما ال يتبع ما  يشرح كبلـ ابف ىشاـ بكبلـ اآلخريف
 نقمو تعميقًا أو مناقشة.

ِِ َٜٔطرُيٚاقولو: فيقولوف التقدير في ))قاؿ الشمني:  َأفًََ
(4)  ِِ َأفََِٓضٔسُب َعُٓه

ايرِِّنَس َصِفّحا
كاف ينبغي أف يقوؿ التقدير في كذا وكذا فيأتي  (7)في الشرح (6)(((5)

وضعيف. وليس حذؼ حرؼ العطؼ مف ذلؾ بمقيس حتق بحرؼ العطؼ في الم
يرتكبو. وأقوؿ لما كاف الغرض ىنا مجرد التعداد  ترؾ العاطؼ كما تركو المممي 

قولو )عمق الكاتب. إنما ليرفع حسابيا فيقوؿ مثبًل دار كتاب فرس مف  ير عاطؼ. 
وؿ الحذؼ . لقائؿ أف يق(8)(فإف قوبؿ بتقديـ بعض المعطوؼ فقد يقاؿ إنو أسيؿ منو

                                                           

 .1/161( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .1/71( المغني 2)
 .313  312  314  2/291. ولمزيد مف األمثمة أنظر 1/162( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .46  وسورة الحج  مف اآلية 119( سورة يوسؼ  مف اآلية 4)

 .5( سورة الزخرؼ  مف اآلية 5)

 .1/14( المغني 6)

 .1/31( شرح الدماميني 7)

 .1/15( المغني 8)
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كثير في الكبلـ  وتقديـ بعض المعطوؼ قميؿ  ال يكوف إال في الشعر. قولو وأما 
ِْ ع٢ًََ ُنِّ َِْفٕظ بَُٔا َنَطَبِتالثاني فؤلنو  ير ممكف في نحو:  َُٖٛ َقا٥ٔ  ِٔ َأفََُ

(1) 
قاؿ ابف الصائغ: أي مانع مف تقدير أاّل مدّبر لمموجودات  فمف ىو قائـ عمق كؿ 

سبت عمق االستفياـ التقريري  المقصود بو تقرير ثبوت الصانع. والمعنق نفس بما ك
أينتفي المدبر؟ فبل أحد قائـ عمق كؿ نفس بما كسبت. ال يمكف ذلؾ  بؿ المدبر 

ال نسمـ عدـ اإلمكاف  (2)موجود  فالقائـ عمق كؿ نفس ىو ىو. اىػ. وفي الشارح
س بما كسبت لـ يوحدوه  لجواز أف يقدر: أىـ ضالوف فمف ىو قائـ عمق كؿ نف

 .(3)((واليمزة لئلنكار التوبيخي
مرتيف  نقض كبلمو في  (الدماميني)مف ىذا النص نجد الشمني أورد قوؿ الشارح 

 المرة األولق  ولـ يعمؽ بشيء في الثانية وأورد كبلـ ابف الصائغ ولـ يعمؽ عميو.
 شرح اآلراء اليحىيُ 

 اآلٍ ت ابكسآنَْ 
لمحور الرئيسي الذي دارت حولو كثير مف الدراسات. القرآف الكريـ ىو ا 

فدارس عمـو المغة نظر فيو فوجد ما بعينو عمق دراسة النحو والصرؼ والببل ة و ير 
ىذا. ودارس العمـو الشرعية كاف مصدره األوؿ ىو القرآف الكريـ. وما يعنينا ىنا ىو 

النحويوف جميعًا. منيـ  القرآف الكريـ والدراسات النحوية  حيث كاف مصدرًا احتج بو
 (41)أورد  (إفْ )ابف ىشاـ األنصاري الذي أكثر مف االستشياد بو. ففي المغني في 

واحد وأربعوف شاىدًا منو. لذلؾ كاف  (41) (أف)أربعيف شاىدًا مف القرآف الكريـ  وفي 
الدماميني يعترض عمق ابف ىشاـ في عدـ استشياده بالقرآف الكريـ في بعض 

واألكثر أف تكوف ]إذف[ جوابًا ألف أْولْو مقدرتيف ))ىذا: قاؿ ابف ىشاـ:  المواضع. مف
 أو ظاىرتيف فاألوؿ كقولو...وقوؿ الحماسي:
                     َبُنو الَّمقيَطِة ِمْف ُذْىِؿ بف َشْيَبانا                                                            لو ُكْنُت مف ماِزٍف لـ تستبْ  إِبمي         

                                                           

 .33اآلية  ( نفسو  وسورة الرعد مف1)

 .1/31( شرح الدماميني 2)

  35  34  1/32وتنظػػػر أمثمػػػة أخػػػر   32-31وشػػػرح الػػػدماميني  32-1/31( المنصػػػؼ مػػػف الكػػػبلـ 3)
36  38. ... 
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ـَ بَنْصِري َمْعَشٌر خُشٌف                                     عند الحفيظِة إْف ذو لوثٍة اَلَنا                                                                                              إذْف لقا
 

. فقاؿ الدماميني: (1)((   وبدؿ الجواب جوابفقولو: إذف لقاـ بنصري بدؿ مف لـ تستب
ًُُِٔهَٕٛ َخَصا٥َٔٔ َزح١َُِٔ َزبِّٞ ٔإّذا  ولكف االستشياد بقولو تعالق:)) ِِ َت ِٛ َأُْت ٌِ َي ُق

ِِ َيَأََِطِهُت
أولق  ألمريف: أحدىما الجري عمق عادة المصنؼ في االستشياد  (2)

 .(3)((الجواب وفي البيت بدلو بالقرآف ما أمكنو  واآلخر أف الواقع في اآلية ىو
وعندما ذكر ابف ىشاـ زيادة الباء قياسًا في خبر ليس  وأورد أمثمة عمق ىذا  

ًُٖ٘ ٔبَهإف ولو مثؿ بنحو ))  قاؿ الدماميني: (4)((ليس زيد بقائـ))منيا قولو:  َأَيَِٝظ اي

َعِبدَُٙ
 .(6)((لكاف أولق جريًا عمق عادتو في عدـ العدوؿ عف اآليات (5)
نما كاف يكتفي   وفي كثير مف المواضع كاف ابف ىشاـ ال يذكر اآلية كميا  وا 

بكممتيف أو ثبلث منيا  حسب ما يقتضيو المقاـ. فكاف الدماميني يكمؿ اآلية  ىذه 
التكممة كانت أحيانًا قبؿ ما أورده ابف ىشاـ أو بعده أو قبمو وبعده  فمف اآليات التي 

ِٕ نُٓٓا َفأعًِٔٝية ما أورده ابف ىشاـ:جاءت فييا التكممة مف البدا إ
أكمميا  (7)

ِٕ نُٖٓا َفاعًٔٔنَيالدماميني:  ِٔ َيدُْٖا ٔإ ِّٗٛا َياٖتَدرَِْاُٙ َٔ ِٕ َْٖتٔدَر َي ِٛ َأَزدَِْا َأ َي
. وأورد قولو تعالق (8)

                                                           

 .7-1/5وشرح ديواف الحماسة )التبريزي( 1/21( المغني 1)
 .111( سورة اإلسراء  مف اآلية 2)

 .1/43( شرح الدماميني 3)

 .1/112( المغني 4)

 .36( سورة الزمر  مف اآلية 5)

 .1/48( شرح الدماميني 6)

 .1/21( المغني 7)

 .1/48  وشرح الدماميني 17( سورة األنبياء  آية 8)
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ِِ ِٕ ُِٜؤَت٢ َأَحْد َِٔجٌَ ََا ُأٚٔتُٝت َأ
َُٓٔأكممو الدماميني:  (1) ٌِ ٔإٕٖ ََٚيا ُتِؤ ِِ ُق ِٔ َتٔبَع دَُٜٓٔه ٛا ٔإٖيا ئَُ

ِِ ِٕ ُِٜؤَت٢ َأَحْد َِٔجٌَ ََا ُأٚٔتُٝت ًٖ٘ٔ َأ ايَُِٗد٣ َُٖد٣ اي
(2) . 

ِِ َِْػَسحومف اآليات التي أكمميا مف النياية ما جاء في المغني ))نحو أَي
في  (3)

ِِ َِْػَسِح َيَو َصِدَزَىشرح الدماميني  َأَي
(4). 

ٟٖ  التي أكمميا مف البداية والنياية ما جاء في المغني:ومف اآليات  َيا ََٜداُف َيَد

ِٖ َبٖدٍَ ُحطِّٓا َبِعَد ُض٤ٕٛ َِ ُث ِٔ ظًََ ايُُِِسضًََُٕٛ*ٔإٖيا ََ
َٜاََُٛض٢ َيا في شرح الدماميني:  (5)

ِٖ َبٖد َِ ُث ِٔ ظًََ ٟٖ ايُُِِسضًََُٕٛ*ٔإٖيا ََ ٍَ ُحطِّٓا َبِعَد ُض٤ٕٛ َفإِّْٔٞ َغُفْٛز َتَدِف إِّْٔٞ َيا ََٜداُف َيَد

ِْ َزٔحٝ
 . ولـ أجد شيئًا مف ىذا عند الشمني.(6)

ِٔ وفي شرح اآليات كاف الدماميني يشرحيا شرحًا مختمطًا بالنحو: فقولو تعالق  ََ

ًٖٔ٘ أََِْصأزٟ ٔإَي٢ اي
أي مع ا فضـ األنصار إلق ا ))شرحو الدماميني بقولو:  (7)

 .(8)((معنق النصرة المتعمقة باهلل وبيـباعتبار 
ِّٛٔ اِيكَٔٝا١ََٔوقولو تعالق:  ِِ ٔإَي٢ َٜ يََٝجَُِعَُٖٓه

أي في يوـ ))شرحو الدماميني بقولو:  (9)
نما قاؿ : ويمكف  ولـ يجـز بذلؾ  الحتماؿ أف يكوف قولو ليجمعنكـ ضّمف (1)القيامة وا 

                                                           

 .1/34( المغني 1)

ولػػـ يكمػػؿ اآليػػة كميػػا  وينظػػر أمثمػػة أخػػر   1/77. وشػػرح الػػدماميني 73( سػػورة آؿ عمػػراف  مػػف اآليػػة 2)
1/131  133  161  213  264 . ... 

 .1/13( المغني 3)

 .1/251وينظر مثاؿ آخر  1/29وشرح الدماميني  1( سورة الشرح  اآلية 4)

 .1/69( المغني 5)

 ولـ يكمؿ اآلية العاشرة. 1/158  وشرح الدماميني 11-11( سورة النمؿ  آية 6)

 .1/71والمغني  14  وسورة الصؼ  مف اآلية 52( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 7)

 .1/161ني ( شرح الدمامي8)

 .1/71والمغني  12  وسورة األنعاـ  مف اآلية 87( سورة النساء  مف اآلية 9)
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لق متعمقة بمحذوؼ  أي: معنق ليضمنكـ  فعدي ألجؿ ذلؾ بإلق  أو تكوف إ
 .(2)((ليجمعنكـ مضموميف إلق يـو القيامة  أي: إلق عرض ىذا اليـو أو حسابو

ِّٕٛوقد يكوف الشرح خاليًا مف اإلعراب  فقولو تعالق  ِٚ َبِعَض َٜ َِّٛا َأ َئبجَِٓا َٜ
شرحو  (3)

ي العذاب  استقصروا مدة لبثيـ في الدنيا  باإلضافة إلق خمودىـ ف))الدماميني بقولو: 
 .(4)((واستقموىا بحيث شكوا فييا. ىؿ ىي يوـ أو بعض يـو

ِِوقولو تعالق  ِٔ َزبُِّه ِِ ُبِسَٖإْ َٔ َٜاأََٜٗٗا ايٖٓاُع َقِد َجا٤َُن
شرحو الدماميني  (5)

 .(6)((أي رسوؿ أو معجزات باىرة عمق يده))بقولو: 
اآليات شرحًا ممزوجًا وقد سار الشمني في شرح اآليات سير الدماميني  فقد يشرح 

َِٜبُغَْٛٗا عََٔٛجّاباإلعراب  فقولو تعالق 
ىذه الجممة في محؿ ))قاؿ فيو الشمني:  (7)

ِٔ آَََٔ ٔب٘نصب عمق الحاؿ مف الواو في:  ِٔ َضبٌٝٔ اهلل ََ . واألصؿ يبغوف َتُصٓدٕٚ َع
عمق  ليا عوجًا فحذفت البلـ. ومعنق كونيـ يطمبوف لمسبيؿ عوجًا  أنيـ يمبسوف

الناس  ويوىموف أف فييا عوجًا عف الحؽ بقوليـ: شريعة موسق ال تنسخ. وبتغييرىـ 
 .(8)((أو أنيـ ُيَحّرُشوف بيف المؤمنيف لتخالؼ كممتيـ صفة الرسوؿ 

َْٖصاَع١ّ ٔيًػ٣َٖٛوربما خبل تفسيره مف األعراب  فقولو تعالق 
قاؿ الشمني فيو:  (9)

َو  ا)) سـ لميديف والرجميف  مف اآلدمييف  أو لجمدات الرأس  أي لؤلطراؼ. ألف الشَّ
 .(1)((ألنو أيضًا جمع شواة وىي جمدة الرأس

                                                                                                                                                                      

 .3/14وشرح التسييؿ  1/71( ابف مالؾ. المغني 1)

 .177  171  1/163وينظر أمثمة أخر   1/162( شرح الدماميني 2)
 . 1/59والمغني  113  وسورة المؤمنوف  مف اآلية 19( سورة الكيؼ مف اآلية 3)

 .1/133( شرح الدماميني 4)

 .1/54  والمغني 174( سورة النساء مف اآلية 5)

 .1/122( شرح الدماميني 6)

 .1/184  والمغني 99( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 7)

 .2/86  117  1/58وتنظر أمثمة أخر   2/36( المنصؼ مف الكبلـ 8)

 .1/181  والمغني 16( سورة المعارج  آية 9)
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ِِ َٜٓتَُٗٛا عَُٖا َُٜكُٛيَٕٛوقولو تعالق:  ِٕ َي َٚٔإ
فيو إيياـ باالقتباس. ))قاؿ فيو الشمني:  (2)

ف لـ ينتو الطاعنوف في الصحابة عف طعنيـ ف المعنق وا   .(3)((وا 
بيف لنا أف الدماميني كاف معنيًا بإكماؿ اآليات التي أورد ابف ىشاـ جزءًا مما سبؽ يت

منيا أما الشمني فمـ أجده يفعؿ ىذا. واتفؽ الشارحاف في طريقتيما في الشرح حيث 
 كاف شرحيما مختمطًا بالنحو أو خاليًا منو.

 

 ابكسإات ابكسآنَْ 
 ميغ الرسالة  أخذوكّمؼ بتب عند نزوؿ القرآف الكريـ عمق سيدنا محمد 

يقرئ الصحابة ما أنزؿ عميو مف آيات  ويبيف ليـ ما  مض عمييـ مف معانيو. ثـ 
كثر دخوؿ العرب في الديف الجديد وأقبموا عمق تعمـ القرآف الكريـ وتبلوتو وحفظو. 

  وبدأت تظير   ومنيـ مف أخذ عّمف أخذ عنو فمنيـ مف أخذ عف الرسوؿ 
. وابف (4)ب وىشاـ بف حكيـ كبلىما قرشي اختمفت قراءتيماالقراءات  فعمر بف الخطا

ِٔأقرأ رجبًل ))مسعود:  ٔإٕٖ َغَجَس٠َ ايٖصٗقّٛٔ*َطَعاُّ اِيَأٔثٝ
فقاؿ الرجؿ: طعاـ اليتيـ.  (5)

فردىا عميو فمـ يستقـ بيا لسانو فقاؿ: أتستطيع أف تقوؿ طعاـ الفاجر؟ قاؿ: نعـ. 
ِِ اقرأ اعرابيًا بالحـر  ( ى255ت )ستاني . وأبو حاتـ الشج(6)((قاؿ: فافعؿ ُطَٛب٢ يَُٗ

َُٚحِطُٔ ََإٓب
فقرأ األعرابي: طيبق  فردىا عميو عدة مرات  فمـ يستطع اإلعرابي  (7)

 .(8)قراءتيا كما لقنيا لو أبو حاتـ

                                                                                                                                                                      

 .2/34الكبلـ ( المنصؼ مف 1)

 .2/15  والمغني 73( سورة المائدة  مف اآلية 2)

 .2/88( المنصؼ مف الكبلـ  3)

 .1/47( اإلتقاف في عمـو القرآف 4)
 .44  43( سورة الدخاف  آية 5)

 ( المصدر السابؽ.6)

 .29( سورة الرعد  مف اآلية 7)

 .1/77( الخصائص 8)
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ىذا يعكس الواقع المغوي الذي كاف سائدًا في جزيرة العرب  مما جعؿ  
يمًا مف مصادر الدراسات عند المغوييف والنحوييف  ومنيـ القراءات القرآنية مصدرًا م

وقد بذؿ  -كما سنر -ابف ىشاـ األنصاري الذي َضّمَف المغني كثيرًا مف القراءات 
الشارحاف جيدًا كبيرًا في نسبة القراءات وتتبعيا وتوجييا. بؿ كاف ابف ىشاـ يورد 

قاؿ  (أنا)ف عمييا. فالضمير ظاىرة  وال يشير إلق أنيا قراءة  فكاف الشارحاف ينبيا
واألكثر وف عمق فتحيا وصبًل وعمق  -بسكوف النوف-أْف فعمُت ))فيو ابف ىشاـ: 

وأما تميـ فيثبتونيا وصبًل ووقفًا  وبيا قرأ ))وقاؿ الدماميني:  (1)((اإلتياف باأللؼ وقفاً 
ِِ أََْٖٗا ٔإَذا َََٚا ُِٜػٔعُسوقراءة )). ولـ يتعرض الشمني ليذا. قوؿ ابف ىشاـ: (2)نافع ُن

ََُٕٛٓٔ َجا٤َِت َيا ُِٜؤ
بفت  ىمزة إّف وىي قراءة مف عدا )). قاؿ فيو الدماميني: (4)((...(3)

. ولـ (5)((ابف كثير وأبا عمرو وأبا بكر عف عاصـ. وقرأ ىؤالء المستثنوف بالكسر
 يتحدث الشمني عف ىذه القراءة.

ِٚٔيٞ ال َِٜطتَٔٛوقولو تعالق: ))وقاؿ ابف ىشاـ:   َٔٓٔنَي َغُِٝس ُأ ِٔ ايُُِِؤ ٟ اِيَكأعُدَٕٚ َٔ

ايٖضَسٔز
ما عمق  (القاعدوف). يقرأ برفع  ير إما عمق أنو صفة لػ (6) ألنيـ جنس  وا 

ِِأنو استثناء وأبدؿ عمق حد  ُِٗٓ ُٛٙ ٔإٖيا قًٌَْٔٝ َٔ ََا َفعًَُ
. ويؤيده قراءة النصب. وأف (7)

ِِ َغِٝٔس ايَُِِغُضٛٔبحسف الوصؼ في  ِٔٗٝ عًََ
إنما كاف الجتماع أمريف: الجنسية  (8)

والوقوع بيف الضديف. والثاني مفقود ىنا. وليذا لـ يقرأ بالخفض صفة لممؤمنيف 

                                                           

 .26-1/25( المغني 1)

 .5/217ومعجـ القراءات  1/57( شرح الدماميني 2)

 .119( سورة األنعاـ مف اآلية 3)

 .1/39( المغني 4)

 .265وكتاب السبعة في القراءات  1/87( شرح الدماميني 5)

 .95( سورة النساء  مف اآلية 6)

 .66( سورة النساء  مف اآلية 7)

 .7( سورة الفاتحة  مف اآلية 8)
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. نسب الدماميني قراءة النصب إلق (1)((االخارج السبع. ألنو ال وجو لو إال الوصؼ
. أما الشمني فذكر (2)نافع وابف عامر والكسائي  وقراءة الرفع لمف عداىـ ولـ يسميـ

. أما (3)مف قرأ بالنصب وسّمق مف قرأ بالرفع وىـ ابف كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصـ
 (القاعدوف)توجيو القراءتيف فقد تابع الدماميني ابف ىشاـ في جواز كوف  ير صفة 

. فاألسموب أسموب استثناء  ويدؿ (القاعدوف)فاألسموب ليس استثناء  أو بدؿ مف 
ة النصب.ثـ أثار الدماميني إعتراضًا ىو أف نصب  ير ال يتعيف أف عمق ىذا قراء

. أما الشمني فبل ير  أف نصب  ير (4)يدؿ عمق االستثناء الحتماؿ أف تعرب حاالً 
 .(5)يدؿ عمق االستثناء

ُُِد هلل وأما قراءة بعضيـ ))وقاؿ ابف ىشاـ:   اِيَح
بضميا ]البلـ[ فيو  (6)

ماميني ىذا القراءة إلق إبراىيـ بف أبي عبمة     وذكر . نسب الد(7)((عارض لبلتباع
ُِٔد هلل أف الحسف البصري قرأ  بكسر الداؿ لبلتباع. واف االتباع يجري مف  اِيَح

. أما الشمني (8)الكممة الواحدة. والكممتاف لكثرة االستعماؿ تنزالف منزلة الكممة الواحدة
يئًا  ير ىذا. وىذا يدؿ عمق انو أخذ ولـ يذكر ش (9)فنسب األولق إلق ابف أبي عبمة

 نسبة القراءة عف الدماميني.
ِِ َزٗبَو -تعالق-وقولو   ُٖٗٓ َُٝٛفَِّٝ ِٕ نًُ٘ا يَُٖا َي َٚٔإ

وأما )). قاؿ فيو ابف ىشاـ: (10)
 (1)((وقراءة الحرمييف بتخفيفيما... -بتشديد النوف وتخفيؼ الميـ-قراءة النحوييف 

                                                           

 .1/137( المغني 1)

 .1/311( شرح الدماميني 2)

 .1/311( المنصؼ مف الكبلـ 3)

 ( المصدر السابؽ.4)

 ( المصدر السابؽ.5)

 .2( سورة الفاتحة  مف اآلية 6)

 .1/175( المغني 7)

 ب.73( تحفة الغريب 8)

 .1. تنظر القراءتاف ونسبتيما في القراءات الشاّذة ص2/28( المنصؼ مف الكبلـ 9)

 .111( سورة ىود  مف اآلية 10)
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ت ) (2)والكسائي ( ى154)وييػف ىما: أبو عمرو بف العبلء وذكػر الدماميني أف النح
 .(3)وذكر ىذا الشمني أيضاً  ( ى189

. وتوقؼ الدماميني (5). أو لغة(4)وقد يشير الدماميني إلق أف القراءة مشيورة 
إٜٓاَى  ُِٜعُبدعند قراءة الحسف 

ببناء الفعؿ لممفعوؿ واإلتياف بضمير النصب مكاف  (6)
ولكني ال أتحرر اآلف ىؿ قرأ: ُتعبد  بالتاء الفوقية. وىذا ظاىر ))ؿ: ضمير الرفع فقا

. وىذا يحتاج إلق حذؼ أي أنت الو -بالياء التحتانية-إذ المعنق أنت ُتْعَبد  أو قرأه 
في إعراب السفاقسي: والجميور بفت  ))أما الشمني فقاؿ :  (7)((يعبد والظاىر األوؿ

بالياء مبنيًا لممفعوؿ واستشكمت  ألف إيّا ضمير النوف وقرئ بكسرىا وىي لغة. وقرئ 
نصب وال ناصب لو. وُخرَِّجْت عمق أفَّ ضميَر النصِب ُوِضَع موضع ضمير الرفع. 
أي: أنت ثـ التفت باإلخبار عنو إخباَر الغائب  فقيؿ ُيعبد واستغرب وجوده في جممة 

 واحدة  ويشبيو قوؿ الشاعر:
 َسِمْعنا بِو واألْرَحِبي  الُمعمَُّؼ                                                  أأنَت الِيبللي  الذي كنَت مّرةً 

 

اىػ وأقوؿ بيذا التقدير ظير أف ُيْعَبد في ىذه القراءة بالمثناة التحتية  وسقط ما في 
الشرح  وىو: ال أتحقؽ اآلف ىؿ ُتعبد بالتاء الفوقية. وىذا ظاىر  إذ المعنق أنت 

بالياء التحتية  وىذا يحتاج إلق حذؼ أي أنت إلو يعبد. والظاىر األوؿ  تعبد  أو
 .(8)((اىػ

                                                                                                                                                                      

 .1/221( المغني 1)

 أ.97( تحفة الغريب 2)

أ.  172ب و161. وينظػػر مػػا نقمػو الشػػمني عػػف الػػدماميني تحفػػة الغريػػب 2/68( المنصػؼ مػػف الكػػبلـ 3)
 .174و 2/155والمنصؼ مف الكبلـ 

 .1/214( شرح الدماميني 4)
 .1/194( شرح الدماميني 5)
 .1/84( المغني 6)

 .1/194( شرح الدماميني 7)
 .1/194( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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ُُِد هلل مف ىذا نر  أف الشمني أخذ نسبة القراءة  . إلق ابف أبي عبمة عف اِيَح
وأما قراءة ))في قوؿ ابف ىشاـ  (بالنَّْحويَّيفِ )الدماميني وأخذ عنو أيضًا المقصود 

إٜٓاَى ظير شخصية الشمني واضحة في حديثو عف قراءة الحسف وت ((النَّْحويَّْيِف...

 .ُِٜعُبد
 

 اذتدٍح ابن ٌِ اب سٍف
))إن : وقع في المغني استشياد بالحديث النبوي الشريؼ  مف ىذا: قولو 

قعر جهنم سبعني خروفًا((
تنصب  (إفَّ ). حيث أورده ابف ىشاـ شاىدًا عمق أفَّ (1)

ووجو االستدالؿ بو أنو قد ورد: إف قعر ))لدماميني: . قاؿ فيو ا(2)معموليف في لغة
جينـ لسبعوف خريفًا عمق ما حكاه الرضي. فأخبر بقولو: سبعوف. عمق القعر  
والظاىر أف المراد: إف مسافة قعر جينـ. أي: مسافة السير إليو سبعوف خريفًا. 

جد في فميكف النصب كذلؾ. ]أو سبعيف[ متعمؽ بالخبر المحذوؼ ال خبر... أي يو 
سبعيف عامًا. وقد يستشكؿ تخريج الحديث عمق ىذا برواية الرفع ألنو قد ظير بيا أف 
القعر اسـ عيف ال مصدر. ويجاب بأف كونو اسـ عيف عمق رواية الرفع ال يمنع مف 
جعمو مصدرًا عمق رواية النصب. قمت وعمق كؿ تقدير فبل يقدح التخريج المذكور 

 . (3)((الجزأيف بيا لغة لبعض العرب في نقؿ صاحب ىذا القوؿ إف نصب
قاؿ النووي في شرح مسمـ: ووقع في بعض األصوؿ والروايات: ))وقاؿ فيو الشمني: 

سبعيف. وىو إما عمق مذىب مف يحذؼ المضاؼ  ويبقق المضاؼ إليو عمق حالو  
ما عمق أف قعر مصدر قعرت الشيء. أي: بمغت قعره   والتقدير: سير سبعيف. وا 

ف بموغ قعر جينـ لكائف في سبعيف خريفًا. والخريؼ السنة. اىػ وىذا الثاني والتقدير: ا
ىو الذي ذكره المصنؼ... ويخرج عمق اف قعر مصدر قعرت البئر: أي: بمغت 

                                                           

 .1/291( الجمع بيف الصحيحيف 1)

 .1/35( المغني 2)

 .1/79( شرح الدماميني 3)
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قعرىا. وسبعيف منصوب عمق الظرؼ أي أف بموغ قعرىا يكوف سبعيف عامًا. والنووي 
 . (1)((رحمو ا ممف أخذ عف ابف مالؾ

ف الشارحيف اعتمدا عمق مصادر مختمفة  فالدماميني اعتمد عمق الرضي والمبلحظ أ
والشمني اعتمد عمق اإلماـ النووي وشيخو ابف مالؾ. وأف الشارحيف أوردا اشتقاؽ 

. وأف الدماميني أورد رواية أخر  لمحديث. وأنيما لجآ إلق تقدير (قعر)المصدر 
. وأف (2)الزماف عف اسـ العيفمضاؼ إلق قعر  ألنو مكاف وال يجوز االخبار بظرؼ 

الدماميني أورد رواية أخر  لمحديث عممت أف فيو النصب في االسـ والرفع في 
الخبر. وأف الشمني وثؽ الحديث عف شرح النووي لحديث مسمـ أما الدماميني فمـ 
يفعؿ ذلؾ وكاف أحر  بو أف يقـو بو. وىناؾ أمور مشتركة بيف أقواؿ الدماميني 

 مما يجعمنا نرج  أف الشمني قد أفادىا مف الدماميني. وأقواؿ الشمني 
 

 اب ٌاهد اب عسٍْ
جرت عادة شارحي الشواىد النحوية الشعرية عمق نسبو الشاىد  وذكر بيت أو  

أبيات قبؿ الشاىد أو بعده أو القصيدة كميا  وشرح الشاىد وا عرابو  وذكر مناسبة 
  وشرح أبيات مغني المبيب لعبد القصيدة  وترجمة الشاعر. ومف يقرأ خزانة األدب

يجد ىذه األمور واضحة لمعياف. فيؿ سار الدماميني  ( ى1193ت )القادر البغدادي 
والشمني في شرحيما لشواىد ابف ىشاـ الشعرية عمق ىذا؟ وما مد  تأثر الشمني 

 بالدماميني؟ قبؿ الحديث عف ىذا نورد النصوص اآلتية:
 

 قوؿ الشاعر: -1
 وذي َوَلٍد لـ َيْمَدُه أَبواِف                                                                لوٍد وليس لُو أٌب                   أاَل ُربَّ َموْ 

 ُمَجّمَمٍة ال َتْنَقِضي ألَواِف                                                           وذي شامِة َ ّراَء في ُحرِّ وْجِيوِ 
   (                                                              3)وييـر في سبع معًا وثماف ويكمؿ في تسع وخمس شبابو        

 

                                                           

 .1/79( المنصؼ مف الكبلـ 1)
وتحفػػػة  165  113وينظػػػر أيضػػػًا شػػػرحيا ألحاديػػػث أخػػػر : شػػػرح الػػػدماميني  1/322( ىمػػػع اليوامػػػع 2)

 .193  162  125  2/99  113ب والمنصؼ مف الكبلـ 164الغريب 
 .1/119( مغني المبيب 3)
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وذي الشامة: القمر. وأصؿ لـ َيْمَده: لـ َيِمْدُه ثـ سكنت البلـ  ))قاؿ فيو الدماميني: 
اؿ اتباعًا لفتحو الياء أو بالضـ تشبييًا ليا بتاء كتؼ  فالتقق ساكناف فحركت الد

اتباعًا لضمو الياء. والشامة: الخاؿ  وأنظر وصفيا بالغراء فإنو  ير مناسب وذلؾ 
ألف الغراء تأنيث األ ر  وىو األبيض وشامة التمر سوداء وىي المعّبر عنيا 
بالكمؼ  وكذا وصفيا بمجممة  ير مناسب فإف معناىا التي عمَّتو بالتغطية  وليس 

 شأف الشامة. وفي شرح الشافيو لمجاربردي أنشد ىذا البيت ىكذا: ىذا 
 ُمَخّمدٍة ال َتْنَجمي ِلَزماِف                                                        وذي شامٍة سوداَء في ُحرِّ َوْجِيِو             

 

وىو في البيت وىو ظاىر  وحر الوجو: ما بدا مف الوجنة: وىي ما ارتفع مف الخد 
 .(1)((استعارة
وأصمو بكسر البلـ  -بسكوف البلـ وفت  الداؿ-َيْمَده ))وقاؿ فيو الشمني  

وسكوف الداؿ  ثـ ُخّفؼ بسكوف البلـ  فالتقق ساكناف  فحركت الداؿ بالفت  تخفيفًا  
أو بالضـ اتباعًا لمياء. والشامة: نكتة سوداء في الجسـ مخالفة لمونو. وفي الشرح: 

يا بالغراء  ير مناسب ألف  راء تأنيث أ ر  وىو األبيض. وكذا وصفيا ووصف
بمجممة  ير مناسب  فإف معناه عامة بالتغطية. وليس ىذا شأف الشامة. وقد أنشد 

 الجاربردي ىذا البيت:
                                        ُمَخّمدٍة ال َتْنَجمي ِلَزماِف                       وذي شامٍة َسوداَء في ُحرِّ َوْجِيو           

 

وحر الوجو ما بدا مف الوجو اىػ. وأقوؿ األ ر: أصمو ما كاف مف الخيؿ في جبيتو 
بياض  ثـ استعير لمشريؼ والمشتير  حتق صار بمنزلة الحقيقة. كذا قاؿ التفتازاني. 
 ومعنق كوف الشامة مجممة مغطية لجميع محميا ليست بحيث يظير بعضو مف

 أثنائيا وقد أنشد ابف اـ قاسـ ىذا البيت في الجني الداني.
                                              (2)ُمَجّممٍة ال َتْنَقضي ِلَزَمافِ  وذي شامٍة َسوداَء في ُحرِّ َوْجِيو

 

 .(1)قوؿ الشاعر -2

                                                           

 ... مجممة ال تنقضي ألواف.23-1/22. والرواية في شرح الشافيو 1/275( شرح الدماميني 1)
 .441. والجني الداني 276-1/275( المنصؼ مف الكبلـ 2)
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 لمتعمد                                          حمت عميؾ عقوبة ا َشمَّْت يمينؾ إف قتمت لمسمما                   
 

الشمؿ فساد في اليد يقاؿ شّمت يده  بالفت  تَشؿ فيو مف باب ))قاؿ فيو الدماميني 
 .(2)((عمـ يعمـ
 :(3)ىذا صدر بيت عجزه))وقاؿ فيو الشمني:  

 حمت عميػؾ عقػوبة المتػعمد
 

الشمؿ فساد في اليد. يقاؿ شّمت والبيت لعاتكة بنت عمرو بف نفيؿ زوجة الزبير. و 
 وأشميا ا  وقبؿ ىذا البيت: -بالفت -يداه تَشؿ 

 ال طائشًا َرْعَش الجناف وال اليد            يا عمرو لو نبيتو لوجدتو                          
 

وعمرو ىذا ىو ابف جرموز الذي قتؿ الزبير بف العواـ لما وجده نائمًا في وادي 
حت شجرة  وسيفو معمؽ عمييا  فاخترطو منيا. وذلؾ عند انصرافو مف السبػاع ت

الجمؿ قبؿ الواقعة. وعاتكة ىذه ىي التي كاف أىؿ المدينة يقولوف عنيا: مف أراد 
 .(4)((الشيادة فميتزوج بعاتكة...

 

 .(5)قوؿ الشاعر -3
                              يكوف وراءه فرج قريُب                عسق الكرب الذي أمسيت فيو         

 

 قاؿ فيو الدماميني: 
سكاف الراء-الّكْرب )) -الحزف يأخذ بالنفس. وكذا الكربة. والَفَرج  -بفت  الكاؼ وا 

مبتدأ  مخبرًا عنو  (فرج)كشؼ الغـ. وينبغي أف يجعؿ  -بالجيـ مع فت  الفاء والراء
وف  واسميا ضمير يعود . والجممة في محؿ نصب عمق أنيا خبر يك(وراءه)بقولو 

                                                                                                                                                                      

 .1/23( المغني 1)
 .1/53( شرح الدماميني 2)
ىنػػاؾ اختبلفػػًا فيمػػا  ( أورد الػػدماميني عػػف المغنػػي البيػػت كػػامبًل أمػػا الشػػمني فقػػد أورد صػػدره. يبػػدو وأف3)

 اعتمد عميو الشارحاف.
 .54-1/53( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .1/133( المغني 5)
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إلق الكرب وال ينبغي أف يجعؿ فرج اسـ يكوف  ووراءه خبرىا  لئبل يمـز كوف الفعؿ 
مف جممة الخبر رافعًا الجنبي عف االسـ  وىو وىـ نبو عميو المصنؼ في الباب 

 .(1)((الخامس في الجية السادسة في النوع الخامس منيا
ف الخشـر العذري  قتؿ صبرًا قصاصًا ىذا البيت ليدبة ب))وقاؿ فيو الشمني:  

لقتمو ابف عمو. وكاف معاوية عرض عمق ولي القتيؿ سبع ديات  فأبق إال قتمو. وىو 
  ولما أرادوا قتمو قاؿ ألىمو: بمغني أف القتيؿ أوؿ قتيؿ قتؿ صْبَرًا بعد عيد النبي

ذلؾ. يعقؿ بعد سقوط رأسو  فإف عقمت فإني قابض رجمي  وباسطيا ثبلثًا  ففعؿ 
وذكر المصنؼ في الباب الخامس: أف فرج مبتدأ  وورائو خبر. والجممة خبر يكوف  
واسميا ضمير يعود إلق الكرب  وال يجوز أف يكوف فرج اسـ يكوف ووراءه خبرىا لئبل 

 .(2)((يصير الفعؿ مف خبر عسق رافعًا الجنبي عف اسميا
 :(3)قوؿ الشاعر -4

ْف مف خريٍؼ فمف يعدما                                                          سقتو الرواعد مف َصيٍِّؼ            وا 
 

فحذؼ إما األولق وما مف إما الثانية. والرواعد صفة لمسحاب  جمع ))قاؿ الدماميني: 
راعدة  يقاؿ: رعدت السحابة. إذا سمع منيا صوت الرعد. ويقاؿ: أرعدت باليمزة 

 .(4)((الياء أيضًا. والصّيؼ  بتشديد
ىذا البيت لمنمر بف تولب ومذىب سيبويو أنو حذؼ منو إما أواًل ))وقاؿ فيو الشمني: 

وما ثانيًا. والرواعد جمع راعدة. يقاؿ: رعدت السحاب ]كذا[  وأرعدت إذا سمع منيا 
 .(5)((مطر الصيؼ -بتشديد الياء-صوت الرعد  والصيؼ 

 

 .(6)قوؿ الشاعر -5

                                                           

 .1/312( شرح الدماميني 1)
 .1/312( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .1/56( المغني 3)
 .1/129( شرح الدماميني 4)
 .1/129( المنصؼ مف الكبلـ 5)
 .1/53( المغني 6)
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 ػا اسػتقّمواأحقَّػًا إفَّ جيَرتن
 

 .(1)((جمع قمة. واحده جار واستقموا ارتحموا -بكسر الجيـ–الجيرة ))قاؿ فيو الدماميني: 
 ىذا صدر بيت عجزه: ))وقاؿ فيو الشمني: 
 فنّيتػنػا ونيػتيـ فػريػؽ

 

 .(2)((أي متفرؽ  والجيرة جمع جار واستقموا ارتحموا
 ىد السابقة يتبيف لنا أمور أىميا:عند إجراء موازنة بيف الشرحيف فيما يتعمؽ بالشوا 

اشتماؿ الشرحيف عمق شروح لغوية  إذ ورد فييما تفسير كثير مف األلفاظ وبياف 
 استعماليا والمفرد والجمع وأبواب الفعؿ وتفسير بعض الظواىر المغوية.

 تضمف الشرحاف مبلحظات نحوية وا عراب طائفة مف األلفاظ.
رح األلفاظ وتفسيرىا وا عرابيا. وىذا ظاىر في تطابؽ الشرحيف في عدة أمور منيا: ش

 الشواىد التي أوردناىا كميا. مما يدؿ عمق تأثر الشمني بالدماميني.
تميز الشمني في شرحو بجممة أمور ىي: نسبتو الشواىد الثاني والثالث والرابع وذكر 
كماؿ أو إضافة بيت إلق البيت الشاىد كما ىو في  نبذ مف أخبار شعرائيا  وا 

اىديف الثاني والخامس  ومخالفة الدماميني في شرح الشاىد األوؿ وىذا يدؿ عمق الش
 شخصية الشمني العممية.

 

 اط جذ ل
. قاؿ فيو (3)((تفرقوا أيادي سبا وأيدي سبا))األمثاؿ التي أوردىا ابف ىشاـ منيا 

. واأليدي ))الدماميني:  أي مثؿ أوالد سبأ بف يشجب  حيف أرسؿ عمييـ سبؿ العـر
ناية عف األبناء  ألنيـ في التقوي بيـ والبطش بمنزلة األيدي  وال يتعيف ىذا ك

لمنصب عمق الحالية  بؿ يجوز ذلؾ كما قاؿ المصنؼ ويجوز أف يكوف عمق 
 .(4)((المصدر. والمعنق: مثؿ تفرؽ أيادي سبأ وأيدي سبأ

                                                           

 .1/119( شرح الدماميني 1)
 .1/119( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .1/275. ومجمع األمثاؿ 1/84( مغني المبيب 3)

 .1/196( شرح الدماميني 4)
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أ أي ومف انتصاب المعرفة عمق الحاؿ  بتقدير مثؿ. وسب))وقاؿ فيو الشمني: 
اسـ رجؿ  ىو أبو عامة قبائؿ اليمف  وىو سبأ بف  -بيمزة  ير ممدودة-باألصؿ 
ابف قحطاف.  -بالعيف الميممة والراء-ابف يعرب  -بالشيف المعجمة والجيـ-يشجب 

قاؿ الرضي: معنق أيدي سبا: أوالد سبأ بف يشجب. وليس اسـ قبيمة كما أوؿ في 
َيَكِد َنإَ ٔيَطَبٕإقولو تعالق 

ِٔ َضَبٕإقولو تعالق و  (1) َٚٔج٦ُِتَو َٔ
. واأليدي كناية (2)

عف األبناء  ألنيـ في التقوي والبطش بيـ بمنزلة األيدي. ويجوز أف يكوف في 
األصؿ انتصابو عمق الحاؿ  عمق حذؼ مضاؼ. وىو َمَثؿ. ويجوز أف يكوف عمق 

 .(3)((.ىػالمصدر  والمعنق مثؿ تفرؽ أيدي سبأ وسكف ىمزة سبأ ثـ قمبت ألفًا ا
ىو مف كبلـ حاتـ الطائي  )). قاؿ فيو الدماميني: (4)((لو ذات سوار لطمتني))والمثؿ 

وذلؾ انو أسر في بعض أحياء العرب  فأمرتو أـ رب المنزؿ أف يفصد ناقة ليا. 
وكاف مف عادة الجاىمية أكؿ دـ الفصد في المخمصة  فنحرىا  فقيؿ لو في ذلؾ. 

دي أنا  فمطمتو جارية. فقاؿ: لو ذات سوار لطمتني  أي فقاؿ ىكذا  أو قاؿ: ىذا فز 
حرة  ألف اإلماء ال يمبسف السوار. وجواب لو محذوؼ  أي: لياف  ويحتمؿ أف يكوف 

 .(5)((لمتمني فبل حاجة إلق الجواب
أي: كقوليـ في المثؿ  ولو قاؿ: كقولو. لكاف أولق. ألف الذي ))وقاؿ فيو الشمني: 

لطمتو جارية وىو مأسور في بعض أحياء العرب  ثـ صار قالو حاتـ الطائي  حيف 
مثبًل. وذات السوار: الحرة ألف اإلماء عند العرب ال يمبسف السوار. وجواب لو 

 .(6)((محذوؼ. أي لياف عمي
مف ىذه النصوص نبلحظ أف الشمني أشار في المثؿ الثاني إلق أنو مثؿ ولـ يشر 

ف كاف كبلمو يمم   إلق ىذا في األوؿ. وأف الدماميني لـ يشر إلق ذلؾ في المثميف  وا 
                                                           

 . 15( سورة سبأ  مف اآلية 1)

 .22( سورة النمؿ  مف اآلية 2)

 .1/196( المنصؼ مف الكبلـ 3)

 .2/174. ومجمع األمثاؿ 1/212( المغني 4)

 ب.91( تحفة الغريب 5)

 .2/61بلـ ( المنصؼ مف الك6)
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منو أنيما مثبلف. كما أنيما أشارا إلق قصة المثؿ. وتضمف النصاف معنق المثؿ 
 وأوجيًا إعرابية فييما وتأثر الشمني بالدماميني ظاىر.

 .(1)وىكذا سار الدماميني والشمني مع بقية األمثاؿ
 

 اللغات يف الصرحني
جزية العرب في أماكف مختمفة  قد تتباعد  وقد عاشت القبائؿ العربية في  

. ىذه الفروؽ (2)تتقارب  والتباعد ىو أحد أسباب الفروؽ المغوية  والتقارب قد يزيميا
. وقسـ منو (3)قسـ منيا يعود إلق الداللة  فظير الترادؼ والتضاد واالشتراؾ المغوي

قسـ منو يعود إلق بناء ... و (4)يعود إلق ظواىر صوتية كالتمتمة والعنعنة والكشكشة
  ولغة تميـ في االستثناء المنقطع  ير (5)الجممة منو: ما الحجازية وما التميمية

 ...(7). والجر بمعؿ ومتق(6)الموجب
بيذا تكونت خصائص معينة لمغة واحدة  فظيرت لغات القبائؿ أو الميجات العربية. 

يا مف الظواىر المغوية احتاج العمماء إلق لغة العرب لدراسة ىذه المغة وما في
. فجمعوا كبلـ العرب ونسبوا طائفة مف الظواىر المغوية (8)والنحوية وألسباب أخر 

والنحوية إلق القبائؿ التي تتكمميا  وأصب  مف المألوؼ أف نجد في نياية الكتاب 
 .(9)المفيرس موضوعًا بعنواف لغات القبائؿ أو القبائؿ والطوائؼ

                                                           

 1/312ب. والمنصػػػػؼ مػػػػف الكػػػػبلـ 167ب  136  وتحفػػػػة الغريػػػػب 1/312( ينظػػػػر شػػػػرح الػػػػدماميني 1)
 .168و 2/124و

 .51والعربية بيف أمسيا وحاضرىا  22-21( في الميجات العربية 2)

 .212  197  181( نفسػػػػو 3)

 .121  112  77( العربية الفصحق وليجاىا 4)

 .1/312( شرح ابف عقيؿ 5)

 .2/215( نفسو 6)

 .6  3/4( نفسو 7)

 وما بعدىا. 62( المدارس النحوية ص8)

 .3/257. وشرح التصري  4/119. ىمع اليوامع 5/197( ينظر كتاب سيبويو 9)
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جعؿ كبلـ العرب مصدرًا مف مصادره  وقاـ  (المغني)وابف ىشاـ األنصاري في 
الدماميني والشمني بنسبو طائفة مف الظواىر المغوية والنحوية إلق القبائؿ التي 

 تتكمميا.
 

 انهغاخ في شزح انذياييُي:
 باْ اذتج ش

أىـ لغات العرب  فيي المغة األدبية الموحدة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ  ووصؿ بيا 
 ر العربي الفصي   ومف الظواىر التي نسبيا الدماميني إلق لغة قريش:إلينا الشع

 قوؿ الشاعر:
ْف أْسَمـ يطْب لكـ المعاش                             فإف أىمؾ َفَسْو تجدوف بعدي                           وا 

 

قاؿ بعضيـ: ىو شاذ  وحذؼ الفاء ضرورة. ورّد بأف ))قاؿ فيو الدماميني:  
بحذؼ الفاء في  ير الضرورة فدؿَّ عمق  (سو أفعؿ)كسائي نقؿ عف أىؿ الحجاز: ال

 .(1)((أنيا لغة
ًُٖ٘ ٔبَغأفٌٕوقولو تعالق:  َََٚا اي

والظاىر أنو ال فرؽ بيف ال ))قاؿ فيو الدماميني:  (2)
 . (3)((الحجازية وال التميمية في ذلؾ. أي في زيادة الباء في خبرىا

 باْ متَم
وأما تميـ فيثبتونيا ]ألؼ أنا[ وصبًل ووقفًا  )): (أنا)اميني في ضمير المتكمـ قاؿ الدم

وبيا قرأ نافع  ومذىب البصرييف أف الضمير ىو اليمزة والنوف. وأما األلؼ فزائدة  
بدليؿ حذفيا في الوقؼ. وقاؿ الكوفيوف: الضمير ىو مجموع الثبلثة  بدليؿ ثبوتيا 

دت لغة تميـ أثناء الحديث عف لغة الحجاز في وور  (4)((في الوصؿ في لغة تميـ
 الفقرة السابقة.

 باْ ُضَ،َّم

                                                           

 .1/282( شرح الدماميني 1)
 .1/112. والمغني 74( سورة البقرة  مف اآلية 2)

 ( المصدر السابؽ.3)

 ب.129وتحفة الغريب  1/57( نفسو4)
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فحذفت ىذه  -ببلميف  أوالىما مكسورة-وأصؿ َظْمُت: َظِمْمُت ))قاؿ الدماميني: 
 .(1)((األولق  فصار: َظْمُت. وىذه لغة سميـ  ويجوز عنده ]كذا[ فت  الظاء وكسرىا

 باْ  ُٕ
يقبله:  -بكسر القاؼ مع القصر والمد-يقميو ِقمق وِقبلء  يقاؿ: قبله))قاؿ الدماميني: 

 .(2)((لغة طي
 باْ عكَ  ًهرٍ 

نقؿ الدماميني عف ابف مالؾ في شرح التسييؿ أف إعراب الذيف بالحروؼ لغة ىذيؿ. 
 .(3)((ونقميا بعضيـ عف عقيؿ))ثـ قاؿ: 

 باْ  ل فكعظ
 .(4)ذكر الدماميني أف بني فقعس يعربوف حيث

 باْ قَظ 
 .(5)((وا عرابيا ]لدف[ لغة قيسية))قاؿ الدماميني: 

 باْ جند 
َدؼ:   .(6)((ىو جمع ُسدفة. وىو في لغة نجد: الظممة))قاؿ الدماميني في الس 

 باْ همدان
 .(7)((وتشديد واو ىو لغة ىمداف...ولغتيـ تشديد ياء ىي أيضاً ))قاؿ الدماميني: 

 ؿ: وأورد الدماميني لغات  ير منسوبة. فكاف يقو  
 .(3)أو خبيثة (2)أو نادرة (1)أو مشيورة (10)أو لغة فصحق (9)واألفص  (8)لغة

                                                           

 ب.157( تحفة الغريب 1)

 .1/165( شرح الدماميني 2)

: ))لػػـ تجمػػع العػػرب عمػػق تػػرؾ إعػػراب الػػذيف  بػػؿ 1/186أ. وفػػي شػػرح التسػػييؿ 143( تحفػػة الغريػػب 3)
 إعرابو في لغة ىذيؿ مشيور...((.

 .1/267( شرح الدماميني 4)

 .1/318( نفسو 5)

 أ.157( تحفة الغريب 6)

 ب.155( نفسو 7)

 .233  131  79  1/57ي ( شرح الدمامين8)

 .1/314( نفسو 9)
 ب.126أ و64. وتحفة الغريب 1/249( نفسو 10)
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 انهغاخ في حاشيح انشًُي:

 . باْ اذتج ش1
 .(4)((...بفت  التاء مف ىيياَت ىيياَت. ىي لغة الحجاز))قاؿ الشمني: 

 . متَم ًأضد2
ميـ ...بكسرىا مف  ير تنويف  وىي في ت))قاؿ الشمني في ىيياِت ىيياِت: 

 .(5)((وأسد
 . اب،اْ ابع  س3ٍْ

 .(6)((لغة عامرية -بالضـ–نقوؿ َوَجد فبلف مطموبو َيِجُده َوُيُجده ))قاؿ الشمني: 
 . باْ  ل َفْكَعظ4

. وىذا قالو الدماميني عمق (7)((قاؿ الرضي: وا عراب حيث لغة فقعسية))قاؿ الشمني: 
 ما مّر قبؿ قميؿ.

 . باْ قَظ5
 . وىذا قػوؿ الدماميني عمق ما مر.(8)((ألف َقيْسًا ُيْعِرُيونيا)) قػاؿ الشمني في لػدف:

 . باْ هرٍ 6
 في قوؿ اليذلي: ))جاء في المغني 

  أصالحكـ واستدرج َنِوّيا                                                فأبموني بميتكـ لعمي                                                         
 

يعني أف نويا اسـ مقصور مضاؼ إلق ياء )). قاؿ الشمني: (9)((أي نواي 
 .(1)((المتكمـ عمق لغة ىذيؿ

                                                                                                                                                                      

 .1/129( نفسو 1)
 ( نفسو.2)
 .1/128( نفسو 3)
 .2/37( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 ( نفسو.5)
 .1/194( نفسو 6)
 .1/267( نفسو 7)
 .1/318( نفسو 8)

 .2/97( المغني 9)
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 . باْ همدان7

. وَذكر (2)((لغة ىمداف (ىي)وياء  (ىو)في الصحاح... وتشديد واو ))قاؿ الشمني: 
 ىذا الدماميني عمق ما مّر.

 (4)والفصيحة (3)لمغة األفص وقد أورد الشمني لغات  ير منسوبة. فكاف يقوؿ ا 
 .(8)أو يقوؿ: وىذا لغة في ىذا (7)ولغة ضعيفة قميمة (6)ولغة قـو (5)ولغة جيدة
مف ىذا يتبيف أف الدماميني أورد لغات عشر مف القبائؿ وأف الشمني أورد  

لغات ثماني. واشتركا في ذكر ست لغات. وىناؾ تطابؽ بيف ما جاء في ثبلث منيا 
: بنو فقعس وقيس وىمداف. وىذا يدؿ عمق تأثر الشمني بالدماميني عند االثنيف  ىي

 في بعض منيا.وعمق استقبللية الشمني في القسـ األكبر.
 

 االستطراد
كتب النحو تشتمؿ عمق مسائؿ نحوية وشواىد مختمفة  وقد صنفت شروح  

 لكثير مف ىذه الكتب وشروح أخر  منفصمة لمشواىد.
وشرحت شواىده  وكذلؾ األمر بالنسبة إلق  فكتاب سيبويو شرحو عديدوف  

الكافية والشافية واأللفية و يرىا. وكانت شروح ىذه الكتب منفصمة عف شروح 
 شواىدىا. وىذا في العربية كثير.

أما الدماميني والشمني فقد خرجا عمق ىذا الكثير  وشرحا الشواىد في سياؽ  
وضـ شرح كؿ منيما أمورًا تخرج  شرح المسائؿ النحوية. وقد أشرنا إلق ىذا مف قبؿ.

عما ىو ضروري في الشرح  وتدخؿ في باب االستطراد  فاشتمؿ شرح الدماميني 
                                                                                                                                                                      

 .2/174( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .6/2557  ولـ أجد ىذا في الصحاح 2/147سو ( نف2)
 .111  2/42( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .2/14( نفسو 4)
 .1/166( نفسو 5)
 .2/181( نفسو 6)
 .1/128( نفسو 7)
 .113  112  2/14( نفسو 8)
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واالستعارة  (1)عمق إيضاح وشرح كثير مف الصور والفنوف الببل ية ضمت التشبيو
 (4). وكذلؾ الشمني ذكر صورًا تشتمؿ عمق التشبيو(3)واالستعارة التبعية (2)التخييمية
وتأكيد المدح بما يشبو  (7)وذكر فنونًا بديعية منيا السجع (6)والمجاز (5)عارةواالست
 وقد نقؿ الفف األخير عف الدماميني مف  ير أف يشير إلق ذلؾ. (8)الذـ

ومف استطراد الدماميني ما يتعمؽ بالنحو  فذكر أف أحد المدرسيف قد زاره عند  
وجر  بينيما الحديث في   ى823في اليند أوائؿ سنة  (شير نير والو)قدومو إلق 

. ومف (9)فكتب الدماميني في ىذا ما يقرب الورقتيف ((والقياس لغةً ))مف قوليـ:  (لغةً )
ولـ يتعرض المصنؼ في ىذا الكتاب إلق شرح إلحاؽ القوؿ بالظف في ))ىذا قولو: 

 .(11). وشرحو مفصبلً (10)((العمؿ عمق التفصيؿ وال بأس بأف نتعرض إليو
ده عندما أورد ما أورده ابف ىشاـ لمتمـ بف تويرة في أخيو ومف استطرا 
 :(12)مالؾ

 لطوؿ اجتماع لـ نبت ليمًة معًا                     فممػا تفرقػنا كأني ومالكًا                     
 

ذكر أبياتًا البف نباتة المصري أنشدىا لمممؾ األفضؿ بف أيوب ورد فييا اسما مالؾ 
. وربما أورد أبياتًا مف شعره تناسب (1)لشعراء آخريف معاصريفومتمـ وأبياتًا 

 .(3). ومنيا ذكره بعض عادات الينود(2)الموقؼ
                                                           

 .1/234( شرح الدماميني 1)
 .149  9  7  1/5( نفسو 2)
 .1/77( نفسو 3)
 .6-1/5( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/32و 11  1/6نفسو  (5)
 .1/6( نفسو 6)
 .1/11( نفسو 7)
 .1/238وشرح الدماميني  1/238( نفسو 8)
 ب.111 –أ 99( تحفة الغريب 9)
 أ.144( نفسو 10)
 ب.-أ112أ والوقؼ واالبتداء 121ب وينظر استطراد آخر في النحو -أ144( نفسو 11)
 .1/178( المغني 12)
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والشمني كاف يستطرد  فمف استطراده في النحو ما ورد عف القاضي الفاضؿ  
حيث كاف القاضي الفاضؿ ير   ( ت      ى)وأبي الجود النحوي المقرئ  ( ى596ت )

اآليات ىي واو الثمانية وكاف يتبج  باستخراجيا زائدة فبّيف لو أبو  أف الواو في بعض
 .(4)الجود أنو واىـ  فأقّر بذلؾ

ومنيا كاف يتحدث عف رسـ المصحؼ فأورد كبلمًا طويبًل في جمع المصحؼ  
فأورد  (6). وذكر ابف ىشاـ رأيًا لمشافعي يحؿ أكؿ اسمؾ متروؾ التسمية(5)ونسخو

 . (7)لة وأراء الفقياءالشمني تفصيبلت بالمسأ
وأورد الشمني قوؿ ابف ىشاـ في حكـ الظرؼ أو الجار والمجرور بعد النكرة  

مف قولو  (مثمو)  ثـ أورد أقواؿ العمماء في عود الضمير في (8)وأنيا يعرباف صفتيف
َُٖٔا َْٖصيَِٓا ع٢ًََ َعِبدَْٔا َفِأُتٛا ٔبُطَٛز٠ٕ َٔتعالق  ِِ ٔفٞ زَِٜٕب  ِٕ ُنُٓت ًَٔ٘ٔٚٔإ ِٔ َِٔج

وما وقع فييا  (9)
وبيف القاضي عضد  ( ى746ت )بيف الشيخ فخر الديف احمد بف الحسف الجاربردي 

واستفتاء القاضي عضد الديف أىؿ عصره  (          )الديف عبد الرحمف الشيرازي 
لمجاربردي ولده إبراىيـ في رسالة سماىا السيؼ الصاـر في قطع ))في ذلؾ  فانتصر 

ظالـ وصورة الفتو : يا أدالء اليد  ومصابي  الدجا  حياكـ ا وبياكـ. العضد ال

                                                                                                                                                                      

ب 136ب و113أ و 77ر  أوردىػػا البػػف بنانػػة تحفػػة الغريػػػب أ. وينظػػر أبيػػات أخػػػ75( تحفػػة الغريػػب 1)
ب وبعػض 95أ والعز الموصمي  وىو مف معاصػريو 141أ وألبي فراس الحمداني 129والبف الرومي 

 ب.126أصحابو 
 ب.91وتحفة الغريب  1/133( ينظر شرح الدماميني 2)
 ب.63( تحفة الغريب 3)
 .2/111( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/53( نفسو 5)
 .2/111( المغني 6)
 .2/178( المنصؼ مف الكبلـ 7)
 .2/79( المغني 8)
 .23( سورة البقرة  اآلية 9)
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ياكـ. يسألكـ فيما ىو مف نوركـ مقتبس وبضوء ناركـ لميد   وأليمنا الحؽ بتحقيقو وا 
 .(1)((ممتمس...

 (2) ومف استطراده ما يتعمؽ بأخبار األعبلـ الذيف وردت أسماؤىـ في مغني المبيب
 .(3)وتفسير اآليات

سبؽ يتبيف أف الدماميني والشمني كانا يستطرداف في شرحييما وأف الشمني نقؿ  مما
 بعضًا مف استطرادات الدماميني وأف كبًل منيما أورد أمورًا جرت في عصره.

 

 اإلحـاالت
قد تتكرر اآلراء النحوية أو الشواىد حينئٍذ كاف الشارحاف يمجآف إلق شرحيا  

يبلف عمق ىذا الموضع  وال يكرراف الحديث والحديث عنيا في مكاف واحد  ثـ يح
عنيا  خشية اإلطالة والتكرار. وقد يحيبلف إلق مصدر آخر لموقوؼ عمق مزيد مف 

 التفاصيؿ في المسألة الواحدة. مف ىذا:
واأللؼ والبلـ عند السكاكي إنما ىي لتعريؼ العيد الذىني ))قاؿ الدماميني:  

يدية عيدًا خارجًا فكميا داخمة تحت العيد خاصة  وأما الجنسية واالستغراقية والع
الذىني  واستند في ذلؾ إلق أمر نوزع فيو  والكبلـ فيو يطوؿ فمف أحب الوقوؼ 

 .(4)((عمق ذلؾ فعميو بمراجعة المفتاح وشروحو
وتحدث عف العامؿ في إذا وأنو عند المحققيف شرطيا وعند األكثريف جوابيا.  
 . (5)((رًا في الكبلـ عمق إذاعمق ما مّر محررًا مقر ))ثـ قاؿ: 

                                                           

 .2/151( المنصؼ مف الكبلـ 1)

 .137  115  112  2/61و 269  113  1/26( ينظر المنصؼ مف الكبلـ 2)

 .2/111( نفسو 3)

 .1/118( شرح الدماميني 4)

 .316  315  288  282  277  1/271نظر ولمزيد مف األمثمة ي 1/264( نفسو 5)
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 وقاؿ الشمني في قوؿ الشاعر:
 وبػات عمق النار النػد  والمحمؽ

 

 ىذا عجز بيت صدره:))
 تشػب لمقروريػف يصطميػانيػا

 

 
 .(1)((وقد مر الكبلـ عميو في الباء المفردة

الكبلـ عمق كوف  ير لبلستثناء  فميراجع  (اال)قد أسمفنا في حرؼ ))وقاؿ:  
 .(2)((ثمة

مف ىذا نجد الشارحيف ال يميبلف إلق التكرار أو اإلطالة في  ير مكانيا   
 ليذا كانا يحيبلف مف يريد اإلطبلع عمق مواضع محددة يرجع إلييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/288( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .159  132  2/27و 1/313وينظر أمثمة أخر   1/311( نفسو 2)
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 الفصؿ الثاني
 االحتجاج عند الشارحيف

 
 مقدمُ

 

 الشنـاع
 

 االسـتقراء
 

 القًــــاس
 

 اإلمجــــاع
 

 استصحـاب احلـال
 

 ـامل اليحىٍالع
 

 العلُ اليحىيُ
 

 التـأويل
 

االستدالل بامليطق وعله الكالو والفقه وأصىل



 االحتجاج عُذ انشارحيٍ…انفصم انثاَي
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 :مقدمة
تجمع الروايات التي تتحدث عف نشأة النحو العربي عمق أف المحف ىو سبب وضع 
النحو  وأف ىَـّ الخمفاء واألمراء والعمماء و يرىـ مف ذوي الشأف في ذلؾ الوقت  كاف بياف 

 .المحف وتصحيحو
ولكػػف كيػػؼ كػػاف يصػػح  المحػػف؟ وكيػػؼ تػػـ وضػػع األسػػاس لمنحػػو العربػػي؟ ىػػذاف السػػؤاالف  

ألبي األسود الدؤلي  حيف رفع إليػو رقعػة  -كـر ا وجيو–نجد جوابيما في قوؿ األماـ عمي 
أنػُ  ىػذا النحػو وأضػؼ إليػو ))ثػـ قػاؿ لػو:  (1)((…الكبلـ كمو اسـ وفعؿ وحرؼ))مكتوبًا عمييا: 
يفيػػـ منيػػا التفتػػيش توصػػبًل إلػػق القواعػػد النحويػػة.  ((مػػا وقػػع إليػػؾ)). فعبػػارة: (2)((مػػا وقػػع إليػػؾ

لكف أيف يتـ التفتػيش؟ البػد مػف أف يكػوف فػي النصػوص العربيػة الفصػيحة والتفتػيش لمتوصػؿ 
 .((االستقراء))إلق القاعدة يعني ما اصطم  عميو فيما بعد بػ 

ناقشات  وكاف واحدىـ إذا خالؼ اآلخػر يطالبػو وكثيرًا ما كانت تدور بيف العمماء أسئمة وم 
الشػػاىد ))بالػػدليؿ. والػػدليؿ البػػد أف يكػػوف نصػػًا فصػػيحًا.  وىػػو مػػا اصػػطم  عميػػو فيمػػا بعػػد بػػػ 

  ويدخؿ ضمف ىذا مػا يحكػـ بػو العػرب الفصػحاء فيمػا يقػوؿ العممػاء كمػا جػر  فػي ((النحوي
 يرىما.وقد يكوف االعتبلؿ لغويًا مػف و  (4). ومسألة ليس الطيب إال المسؾ(3)المسألة الزنبورية

 إّف ابف أبي إسحاؽ سمع الفرزدؽ ينشد: ))ىذا ما جاء في نزىة األلّباء: 
 مف الماؿ إال ُمْسػَحتًا أو ُمػَجّمؼ                      وعّض زماف يا ابف مرواف لـ َيَدعْ 

وءؾ ؟ فقػػػاؿ: عمػػػق مػػػا يسػػػ(مجمػػػؼ)فقػػػاؿ لػػػو ابػػػف أبػػػي إسػػػحاؽ: عمػػػق أي شػػػيء ترفػػػع 
وينػػوءؾ. قػػاؿ أبػػو عمػػرو: فقمػػت لمفػػرزدؽ: أصػػبت وىػػو جػػائز عمػػق المعنػػق  أي أنػػو لػػـ َيْبػػَؽ 

 .(5)((سواه

                                                           

 .28( نزىة األلباء 1)
 ( نفسو.2)
 .2/80( مغني المبيب 3)
 .211-4/212( انباه الرواة 4)
 (.وشرح ديواف الفرزدؽ برواية ))ُمَجّرؼ( 18( نزىة األلباء 5)
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 (1)وربمػػػػػا يكػػػػػوف االعػػػػػتبلؿ نحويػػػػػًا /أو صػػػػػرفيًا كمػػػػػا ىػػػػػو فػػػػػي تعمػػػػػيبلت الخميػػػػػؿ 
. وقػد يحيػر المسػؤوؿ فػبل يجػد جوابػًا كمػا (4)وابف جنػي (3)وأبي عمي الفارسي (2)وسيبويو

وقػػد سػػئؿ فػػي مجمػػس يػػونس بػػف حبيػػب عػػف قػػوليـ: ألضػػربّف أي يػػـ جػػر  مػػع الكسػػائي 
ـَ ال يقاؿ: أيَّيـ. فقاؿ: أيَّ ىكذا خمقت. ((أفضؿ  ِل

مػػف ىػػذا كمػػو نجػػد االحتجػػاج بػػدأ بالنصػػوص العربيػػة الفصػػيحة  ثػػـ بمػػا توصػػؿ 
إليو النحويوف عف طريؽ االستقراء وىو ما يعرؼ بالقياس أو العمة أو  يػر ىػذا. وىػو 

 فصبًل عند الدماميني والشمني في ىذا الفصؿ.ما نجده م
 الشناع:
ماُع: ِحس  األذف -لغة-السماع   .(5)مصدر َسِمَع يسَمُع َسَماعًا  والسَّ

مػػا ثبػػت فػػي كػػبلـ َمػػْف يوثػػؽ بفصػػاحتو: فشػػمؿ كػػبلـ ا تعػػالق  ))واصػػطبلحًا 
ده  إلػق قبػؿ بعثتػو وفػي زمنػو  وبعػ-  وكػبلـ العػرب وىو القرآف الكػريـ  وكػبلـ نبيػو

نظمػًا ونثػرًا عػف مسػمـ أو كػػافر. فيػذه ثبلثػة أنػواع  -أف فسدت األلسنة  بكثػرة المولػديف
.والسػػماع أصػػؿ مػػف األصػػوؿ التػػي قػػاـ عمييػػا النحػػو (6)((البػػّد فػػي كػػؿ منيػػا مػػف الثبػػوت

 العربي. ذلؾ أف النحاة استقروا ما سمعوه  ثـ وضعوا قواعدىـ عميو  واستشيدوا بو.
السماع  فالشاعر الناشئ كاف يمػـز شػاعرًا كبيػرًا ويرافقػو  ويتمقػق والرواية رديفة 

شعره  ويحفظو  ثـ يرويو بيف الناس  ويمقب روايػة ذلػؾ الشػاعر  ثػـ يػنظـ شػعره عمػق 
. ثػػـ اتسػػع األمػػر فشػػمؿ العممػػاء الػػذيف شػػافيوا األعػػراب ورووا عػػنيـ فػػي (7)طريقػػة ذاؾ

ادرىـ متػػػوخيف فػػػي ذلػػػؾ الفصػػػي . ثػػػـ المػػػدف والبػػػوادي  فػػػدونوا أشػػػعارىـ وأخبػػػارىـ ونػػػو 

                                                           

 .261  4/18و  241  1/48و  186  2/181( الكتاب 1)
 .82  4/81و  48  49  2/46( نفسو 2)
 .112  181  198  199  2/111( الخصائص 3)
 199  164  219  81  2/29( نفسو 4)
 .(سمع)( المساف 5)
 .48( االقتراح 6)

 .112  241  241( العصر الجاىمي 7)
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أخذوا يدرسوف ويستقرئوف ما بيف أيػدييـ مػف ىػذه النصػوص فوضػعوا قواعػدىـ اسػتنادًا 
 إلييا.

ظمػػت ىػػذه النصػػوص مثابػػة يرجػػع إلييػػا النحويػػوف والمغويػػوف لبلسػػتدالؿ عمػػق 
صػػػحة قػػػوؿ أو خطئػػػو  سػػػواء أكػػػاف ىػػػؤالء مػػػف المتقػػػدميف الػػػذيف عاصػػػروا مػػػف يحػػػتج 

ف كػػاف موقػػػؼ ىػػػؤالء  البػػػًا مػػا يكػػػوف محكومػػػًا بمواقػػػؼ بكبلميػػـ أـ  مػػػف المتػػػأخريف  وا 
 .(1)المتقدميف

والػػدماميني كػػاف يحتػػـر السػػماع  وال ينػػازع فػػي قبولػػو. فػػالجميور يػػر  أف ترسػػـ 
؛ ألنػػػػػو يوقػػػػػؼ عمييػػػػػا بػػػػػاأللؼ تشػػػػػبييًا بتنػػػػػويف المنصػػػػػوب  أمػػػػػا (2)بػػػػػاأللؼ (إذف)نػػػػػوف 

وىػػذا ىػػو الظػػاىر ألف ))ثػػؿ: لػػف وأف. قػػاؿ: الػػدماميني فيػػر  أف يوقػػؼ عمييػػا بػػالنوف م
النػػوف مػػف سػػنخ الكممػػة وأي داع إلػػق تشػػبيييا بػػالنوف الزائػػدة عمػػق بنيػػة الكمػػـ  الميػػـ إال 

 .(3)((أف يرد السماع بما قالو الجميور فسمعًا وطاعةً 
وقػد عرفػت ))قاؿ فيػو الػدماميني:  (4)((وقوليـ: ال  ير: لحف))وقوؿ ابف ىشاـ: 

 .(5)((بو مف  ير توقؼأنو سمع فيعمؿ 
عسػػػاي  عسػػػاؾ  عسػػػاه. إّف عسػػق باقيػػػة تعمػػػؿ عمػػػؿ كػػػاف  ))وقػػوؿ األخفػػػش: 

ولػـ يثبػت ذلػؾ )). قػاؿ فيػو الػدماميني: (6)((واستعير ضمير النصب مكاف ضمير الرفع
في الضمير المتصؿ  فيكوف فػي ىػذا القػوؿ خػروج عمػا ثبػت فػي كبلميػـ. فػبل يصػار 

 .(7)((إليو

                                                           

 .120( ابف يعيش النحوي 1)
 .2/10ي المبيب ( مغن2)
 .2/44( شرح الدماميني 3)
 .2/216( المغني 4)
 .2/120( شرح الدماميني 5)
 .2/211( المغني 6)
 .2/101( المصدر السابؽ 7)
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 :(1)تي َٕاصٔ)يأسٕف( في قٕل أ

 ينقضي بالَيّـِ والَحَزِف                                                                 يُر مأسوٍؼ عمق زمٍف                                           
مصدر جاء بو عمق مفعوؿ  كالمعسور ))أورد ابف ىشاـ قوؿ ابف الخشاب فيو: 

. (2)((ـ الفاعؿ  والمعنق أنا  ير آسؼ عمق زمف ىذه صفتووالميسور  والمراد بو اس
وأنا أقوؿ إْف ثبت بطريؽ )). أما الدماميني فقاؿ: (3)ثـ وصفو بأنو ظاىر التعسؼ

معتبر مجيء ىذا المصدر المعيف مف كػبلـ العرب فبل نزاع في قبولو وال تعسؼ 
قيس  وجعؿ المصدر حينئٍذ؛ إذ ليس في ذلؾ إال حذؼ المبػتدأ لقرينة  وىو كثير م

ف لـ يثبت عف  -أيضاً -باسـ الفاعؿ  وىو مسموع  كزيد عدؿ وعمرو صـو  وا 
. (4)((العرب استعماؿ المأسوؼ مصدرًا فيذا اإلعراب  ير مقبوؿ البتة  وا أعمـ

 :(5)والفصحاء مف العرب منزىوف عند الدماميني عف الخطأ  فقوؿ ذي الرمة
 عمق الَخْسِؼ أو َنرمي بيا َبمدًا َقْفَرا                         َخًة                                                                            َحراجيُج ما َتْنَفؾ  إال ُمنا

إف ذا الرمػػػة  مػػػط  إذ ال تقػػػوؿ: جػػػاء زيػػػٌد إال ))أورد الشػػػمني قػػػوؿ األصػػػمعي: 
ولػػيس ))ماميني فقػػاؿ فػػي تخطئػػة ذي الرمػػة: . ولػػـ يعمػػؽ عميػػو بشػػيء. أمػػا الػػد(6)((راكبػػاً 

ف كػػػاف بعضػػػيـ  مػػػزه بمخالطػػػة الَبقّػػػاليف  يريػػػد –بسػػػد يػػػد؛ ألنػػػو مػػػف فصػػػحاء العػػػرب  وا 
الػػػذيف ىػػػـ مػػػف الحاضػػػرة. وفػػػت  ىػػػذا البػػػاب يطػػػرؽ إلػػػق القػػػدح فػػػي كػػػؿ مػػػا  -الزيػػػاتيف

تامػػػة  بمعنػػػق ال  (تنفػػػؾ). وأّوؿ ىػػػذا البيػػػت عمػػػق أف (7)((يتمسػػػؾ بػػػو مػػػف كػػػبلـ العػػػرب
عمػػػػق )نفصػػػػؿ عػػػػف التعػػػػب  فيبقػػػػق النفػػػػي عمػػػػق حالػػػػة ال إيجػػػػاب معػػػػو. أو ناقصػػػػة وت

خبػػػػر  ومناخػػػػة حػػػػاؿ مػػػػف الضػػػػمير فػػػػي الَخْسػػػػؼ  فاالسػػػػتثناء مفػػػػّرغ  وقػػػػاؿ  (الخسػػػػؼ

                                                           

 ( َخّؿ بو الديواف.1)
 .2/218( المغني 2)
 ( نفسو.3)
 .2/124( شرح الدماميني 4)
 والرواية فيو...أونرمي  بالنوف. 140( الديواف ص5)
 .2/221ؼ مف الكبلـ ( المنص6)
 .2/221( شرح الدماميني 7)
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. (1)((وىػػػػذا وجػػػػو حسػػػػف ال  بػػػػار عميػػػػو وال كمفػػػػة فيػػػػو))الػػػػدماميني عػػػػف القػػػػوؿ األوؿ: 
 .(4)و يرىما مف النحاة (3)والمبرد (2)ولفصاحة ذي الرمة استشيد بشعره سيبويو

فيػو يعتمػد  (5)ولعؿ في ىذا قدرًا كافيًا لبياف موقؼ الدماميني مف السماع عامػة
عميو اعتمادًا كبيرًا وال ينازع فيػو وال يأبػو بقػوؿ مػف يػوىف أقػواؿ الفصػحاء. أمػا الشػمني 

 فمـ أجد عنده شيئًا مف ىذا.
 ابكسآن ابكسٍم:

مصػػػادرىما فػػػي السػػػماع: القػػػرآف -حػػػاة كغيرىمػػػا مػػػف الن-الػػػدماميني والشػػػمني  
 الكريـ وقراءاتو والحديث النبوي الشريؼ وكبلـ العرب الفصحاء.

مف شرحو مػا يقػرب مػف ثػبلث وسػتيف آيػة  (6)أورد الدماميني في القسـ المطبوع 
 مف كتاب ا العزيز  أورد قسمًا منيا توضيحًا لكبلـ ابف ىشاـ  مف ىذا:

 (7)((غػػالب كونيػا فػي محػؿ نصػب عمػق الظرفيػةوال))قوؿ ابػف ىشػاـ فػي حيػث: 
ِِ : نحػػو (8)قػػاؿ فيػػو الػػدماميني َفاااِقتًُُٛا ايُُِِػاأسٔننَي َحِٝااُح ََٚجااِدتُُُُٖٛ

. وقػػوؿ ابػػف (9)

                                                           

 .2/221( شرح الدماميني 1)
 .2/282( الكتاب 2)
 .4/116( المقتضب/ الفيارس 3)
  481  1/482وشػرح التسػييؿ  982وابػف يعػيش النحػوي  111  1/116( ينظر شرح جمؿ الزجػاجي 4)

482. 
 .144  111  2/219( تنظر أمثمة أخر   شرح الدماميني 5)
( في شواىد الشارحيف اعتمد عمق الجزء المطبوع مػف شػرح الػدماميني ومػا يقابمػو مػف شػرح الشػمني ألف 6)

شػػرح الػػدماميني المخطػػوط فػػي صػػفحاتو كثيػػر مػػف السػػواد  ممػػا يجعػػؿ قراءتػػو متعػػذرة فػػي كثيػػر مػػف 
ىد المواضع  وألف المطبوع يمثؿ قسػمًا كبيػرًا مػف الكتػاب  ممػا يعطػي صػورة واضػحة وكافيػة عػف شػوا 

 الشارحيف.
 .2/226( المغني 7)
(8 )2/169. 
 .2( سورة التوبة  مف اآلية 9)
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ِٔ َحِٝاُح   نحػو )). قػاؿ فيػو الػدماميني: (1)((أو خفػض بمػف))ىشاـ في حيػث أيضػًا:  ََٚٔا

 . ))(2)َحَسأَّخَسِجَت فٍََِّٛ َٚجََِٗو َغِطَس ايَُِِطٔجٔد اِي
السػػػػادس ))وقػػػػد يػػػػورد اآليػػػػة لمتمثيػػػػؿ  إذ أورد ابػػػػف ىشػػػػاـ معػػػػاني البػػػػاء فقػػػػاؿ: 

ِِ ايًٖااُ٘ ٔبَبااِدزٕ نحػػو  (3)الظرفيػػة ََٚيَكااِد ََْصااَسُن
(4)  ٔبَطااَحٕس ِِ . فقػػاؿ  ))(5)َْٖجَِٝٓاااُٖ

ِِ َيتَُُااااٗسَٕٚ عًََاااا  ...وىػػػػذا مثػػػػاؿ لمظػػػػرؼ الزمػػػػاني ومنػػػػو:))الػػػػدماميني:  ِِ َٚإُْٖٔهاااا ِٔٗٝ

َُِصٔبٔحنَي*َٚٔبايًٌِٖٝٔ
 .(7)((  وىي كثيرة في الكبلـ(6)

ِٔ  ومػػػف اآليػػػات التػػػي استشػػػيد بيػػػا الػػػدماميني قولػػػو تعػػػالق َِٛياااا أَْٖاااُ٘ َناااإَ َٔااا فًََ

ايَُُِطبِّٔحنَي
  ألف لػوال ال يمييػا إال االسػـ (إفَّ )استشػيد باآليػة عمػق وجػوب فػت  ىمػزة  (8)

 .(9)ذا موضع لياواف المفتوحة تؤوؿ بمصدر  في
َٕ  فػػي قولػػو تعػػالق  (اسػػتفتيـ)الفعػػؿ  ِِ اِيبَُٓااٛ ِِ َأٔيَسبِّااَو اِيبََٓاااُت َٚيَُٗاا َفاِضااَتِفتٔٗٔ

(10) 

ِِ ٔبااَرٔيَو   معمػػؽ ألنػػو طريػػؽ إلػػق العمػػـ  واستشػػيد عمػػق ىػػذا بقولػػو تعػػالق: َضااًُِِٗ َأُٜٗٗاا

ِْ َشٔعٝ
 .(12)معمؽ أيضًا ألف السؤاؿ طريؽ إلق العمـ (سميـ)فالفعؿ  (11)

                                                           

 .  2/226( المغني 1)
 .2/228وينظر مثاؿ آخر  2/169. وشرح الدماميني 241( سورة البقرة  مف اآلية 2)
 .2/19( المغني 3)
 .211( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 4)
 .14( سورة القمر  مف اآلية 5)
 .218-219فات  مف اآليات ( سورة الصا6)
 .2/128( شرح الدماميني 7)
 .241( سورة الصافات  آية 8)
 .2/401وشرح التسييؿ  1/111  والمقتضب 1/210  وينظر الكتاب 2/89( شرح الدماميني 9)
 .241( سورة الصافات  آية 10)
 .40( سورة القمـ  آية 11)
 .2/11( شرح الدماميني 12)
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ِٖ  وقولو تعػالق  ًُٖٗا ُضاِبَحاََْو اي
  سػبحاف: مصػدر نػاب عػف فعمػو  وأضػيؼ (1)

إلػػػق مفعولػػػو فوجػػػب حػػػذؼ عاممػػػو. واستشػػػيد الػػػدماميني عمػػػق َحػػػْذِؼ عامػػػؿ المصػػػدر 
َفَضاِسَب ايسَِّقاابٔ  وجوبًا كما فػي ىػذه الحالػة بقولػو تعػالق 

. وقػد يػأتي المبتػدأ اسػمًا (2)
كمػػػا فػػػي: الػػػذي يػػػأتيني فمكػػػـر  عمػػػق أف يكػػػوف دااًل عمػػػق موصػػػواًل مشػػػبيًا أداة الشػػػرط 

إلػػق انػػو إذا دؿ ىػػذا  (4)  وذىػػب الػػدماميني(3)العمػػـو  والفعػػؿ بعػػده داؿ عمػػق االسػػتقباؿ
المبتػػدأ عمػػق الخصػػوص ومػػا بعػػده يػػدؿ عمػػق المضػػي يجػػوز اقترانػػو بالفػػاء حمػػبًل عمػػق 

َِّٛ اِيَتَكاا٢   َََٚاااالمبتػػدأ فػػي القػػوؿ األوؿ واستشػػيد عمػػق ىػػذا بقولػػو تعػػالق ِِ َٜاا َأَصاااَبُه

ًٖٔ٘ َُِعإٔ َفٔبٔإِذٕٔ اي اِيَج
(5). 

. (6)التي قبؿ فعػؿ األمػر أو النيػي تكػوف عنػد سػيبويو ناصػبة أو تفسػيرية (أفْ )و
. أمػا الػدماميني فمػـ يجػز أف تكػوف ناصػبة  ألف (7)وعند الفراء تكػوف موصػولة أو زائػدة

مػػػؿ عنػػػده أف تكػػػوف تفسػػػيرية أو حػػػروؼ النصػػػب ال تػػػدخؿ عمػػػق  يػػػر المضػػػارع. وتحت
َََِٛوزائدة واستشيد عمق األولق بقولو تعالق  ِٕ َأْٔرِز َق َٔ٘ٔ َأ ِٛ إْٖٔا َأِزَضًَِٓا ُّْٛحا ٔإَي٢ َق

(8) . 
ىػػذه أمثمػػة مػػف اآليػػات التػػي أوردىػػا الػػدماميني فػػي شػػرحو أحسػػبيا كافيػػة لبيػػاف 

 .(9)منيجو

                                                           

 .20( سورة يونس  مف اآلية 1)
 .2/129  وشرح الدماميني 4( سورة محمد  مف اآلية 2)
 .201-1/201( الكتاب 3)
 .2/82( شرح الدماميني 4)
 .266( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 5)
 .1/261( الكتاب 6)
 .1/289( معاني القرآف 7)
 .2/61  وشرح الدماميني 2( سورة نوح  مف اآلية 8)
 ... .122  108  106  104  182  161  2/168يني ( لممزيد مف األمثمة ينظر شرح الدمام9)
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َٖٔٓااا ع  أوليػػا قولػػو تعػػالقأمػػا الشػػمني فقػػد أورد ثػػبلث آيػػات فػػي ثبلثػػة مواضػػ َٚ

ُدَٕٚ َذٔيَو
 (مػف)أوردىا شاىدًا عمق حذؼ الموصػوؼ إذا كػاف بعضػًا مػف مجػرور بػػ (1)

. وىػذا رأي البصػرييف  أمػا (3). وقػد أخػذ ىػذا عػف الػدماميني ولػـ يشػر إلػق ذلػؾ(2)متقدـ
الكوفيػػػػوف فيػػػػو عنػػػػدىـ عمػػػػق حػػػػذؼ اسػػػػـ موصػػػػوؿ والتقػػػػدير: ومنػػػػا الػػػػذي دوف ذلػػػػؾ. 

اقيس ألف اتصػاؿ الموصػوؿ بصػمتو أشػد مػف اتصػاؿ الموصػوؼ ))البصريػيف ومذىب 
 .(4)((بصفتو لتبلزميما

ُِّٛ ايدِّٜٔٔوقولو تعػالق  ِٖ ََا َأِدَزاَى ََا َٜ ُِّٛ ايدِّٜٔٔ*ُث َََٚا َأِدَزاَى ََا َٜ
استشػيد بػو  (5)

  ويػػػر  السػػػيوطي أف ىػػػذا مػػػف بػػػاب التوكيػػػد (6)عمػػػق جػػػواز عطػػػؼ الشػػػيء عمػػػق نفسػػػو
 .(7)مفظيال

ِٔ ميمػػػػػوزة مؤنثػػػػػة بقولػػػػػػو تعػػػػػالق (الكػػػػػػأس)واستشػػػػػيد عمػػػػػق أف  ٔبَهااااااِإٔع َٔاااااا

ََٔعنٕي*َبَِٝضا٤َ
(8). 

مػػف ىػػذا يتبػػيف أف شػػرح الػػدماميني أ نػػق بالشػػاىد القرآنػػي مػػف حاشػػية الشػػمني 
وأف الشػػمني أخػػذ شػػاىدًا مػػف ثبلثػػة شػػواىد أوردىػػا فػػي شػػرحو عػػف الػػدماميني ولػػـ يشػػػر 

 إلق ذلؾ.
ي أورد آيات توضيحًا لكبلـ ابف ىشاـ أو لمتمثيؿ لكنو أورد معظػـ وأف الدمامين

اآليات لبلستشياد عمق مسائؿ نحوية  أما الشمني فاآليات الػثبلث التػي أوردىػا  منيػا 
 اثناف في النحو والثالثة في المغة.

                                                           

 .22( سورة الجف  مف اآلية 1)
 .2/229( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/229( شرح الدماميني 3)
 .1/266( مغني المبيب 4)
 .28  29( سورة االنفطار  آية 5)
 .2/262( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .1/246( اليمع 7)
 .2/101  والمنصؼ مف الكبلـ 46-42( سورة الصافات  مف اآليتيف 8)
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 ابكسإات ابكسآنَْ:
ائفة منيػا أربع عشرة قراءة. طػ (24)أورد الدماميني في القسـ المطبوع مف شرحو 

َأٖياا َِٜطاُجُدٚا  توضيػ  لقػراءة أشػار إلييػا ابف ىشػاـ  مػف ىػػذا قولػو تعػالق 
أشػار ابػف  (1)

فييػا تحتمػؿ  (ال)فييػا ناصػبة  لػيس  يػر. و (أفْ )  وأّف (أال)ىشاـ إلق قػراءة التشػديد فػي 
لكسػػػائي . أمػػا الػػدماميني فقػػد نسػػب قػػراءة التشػػديد إلػػق السػػبعة ماعػػدا ا(2)النفػػي أو الزيػػادة

حػرؼ نػداء   (يػػا)حػرؼ تنبيػو. و (أال)  ووّجو قراءة التخفيػؼ أّف (3)الذي قرأ بيا بالتخفيؼ
 .(4)والمناد  محذوؼ  والتقدير أال يا قـو اسجدوا

وقػػػد يػػػورد القػػػراءة اسػػػتطرادًا  وىػػػو يفسػػػر كػػػبلـ ابػػػف ىشػػػاـ  فقػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ فػػػي 
. فّسػػػػره (5)((و: مكانػػػػًا ِسػػػػو واألفصػػػػ  فيػػػػو حينئػػػػٍذ أف يقصػػػػر فػػػػي الكسػػػػر نحػػػػ)): (سػػػػواء)

بكسػػػر السػػػيف عمػػػق قػػػراءة ابػػػف كثيػػػر وأبػػػي عمػػػرو والكسػػػائي  وقػػػرأ ))الػػػدماميني بقولػػػو: 
 .(6)((الباقوف بالضـ

ُ٘   وقولو تعػالق  ِٔ َيدُِْا ئُٝٓٔرَز َبِأّضا َغأدّٜدا َٔا
ذكػر الػدماميني فػي شػرح قػوؿ ابػف  (7)

إعرابيػا لغػة قيسػية واستشػيد عمػق  أف (8)((وىػي مبنيػة فػي لغػة األكثػريف))ىشاـ في لػدف: 
ِٔ َئدِْٔ٘ىذا بقراءة أبي بكر عف عاصـ  َٔ  .شماـ الداؿ ضمة وكسر النػوف بفت  البلـ وا 

 .(9)وذىب الفارسي إلق أف كسرة النوف اللتقاء الساكنيف
                                                           

 .12( سورة النمؿ  مف اآلية 1)
 .2/90( المغني 2)
 .480  وينظر السبعة 2/260( شرح الدماميني 3)
 .261( المصدراف السابقاف  وينظر الحجة في القراءات السبع 4)
 .2/214( المغني 5)
َنَنػػا َوَبْيَنػػَؾ َمْوِعػػًدا اَل ُنْخِمفُػػُو َنْحػػُف َواَل َأْنػػَت َفاْجَعػػْؿ َبيْ   أشػػارة إلػػق قولػػو تعػػالق:2/182( شػػرح الػػدماميني 6)

 .428[. وأضاؼ ابف مجاىد نافعًا لمف قرأىا بالكسر. السبعة 28. ]سورة طو  أية َمَكاًنا ُسًو 
 .1( سورة الكيؼ  اآلية 7)
 .2/216( المغني 8)
(  ُلْدِنػػػػوِ )قػػػػراءة ابػػػػف حيػػػػوة  . وذكػػػػر ابػػػػف خالويػػػػو أفَّ 1/262وينظػػػػر اليمػػػػع  2/108( شػػػػرح الػػػػدماميني 9)

98188
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ِٔ  وربما أورد القراءة مؤيدًا بيا معنق أورده آلية مف اآليات فقولو تعالق  ِٕ َٔا َٚٔإ

ٌِٖٔ اِي ِٛتَٔ٘ٔأ ََٖٔٓٔ بٔ٘ٔ َقِبٌَ ََ ٔهَتأب ٔإٖيا يَُِٝؤ
أي ومػا أحػد مػف أىػؿ ))  شرحو ابف ىشػاـ بقولػو: (1)

. أمػػػػػػا الػػػػػدماميني فقػػػػػاؿ: (2)((الكتػػػػػاب إال ليػػػػػؤِمَنفَّ بػػػػػو  فحػػػػػذؼ المبتػػػػػدأ وبقيػػػػػت صػػػػػفتو
واإليمػػاف البػػد مػػف وقوعػػو مػػف كػػؿ أحػػد  ولػػو حػػيف تزىػػؽ روحػػػو. وال يَنُفُعػػو إيمانػػو …))

٘ٔ    ه قػػراءة مػػف قػػرأ ويؤيػػد ِٛٔتاا َُٖٔٓٔ ٔباا٘ٔ َقِبااٌَ ََ ألف أحػػدا فػػي معنػػق  -بضػػـ النػػوف- ٔإٖيااا يَُٝااِؤ
 .(4). وىي قراءة أبي(3)((الجمع

َِٝٗاا  ومف القراءات التي أوردىا الدماميني قولو تعػالق ًٖ٘ٔ عًََ َٚاِيَدأََط١َ َإٖٔ َغَضَب اي

ِٔ ايٖصأدٔقنَي ِٕ َنإَ َٔ ٔإ
واستشػيد  (6). بصػيغة الماضػي(أْف َ ِضػبَ )افع   ذكر قػراءة نػ(5)

المخّففة إذا ولييا فعؿ ماٍض داٌؿ عمق الدعاء ال تحتػاج إلػق فاصػؿ  (أفْ )بيا عمق أفَّ 
 .  (7)بينيا وبينو

َٚايًٖاُ٘ ُٜٔسٜاُد اِياآٔخَس٠َ   وقراءة قولو تعػالق 
بػالجر استشػيد بيػا الػدماميني عمػق  (8)

بقػػػاء المضػػػاؼ إليػػػ . (9)و عمػػػق حالػػػو لوجػػػود دليػػػؿ يػػػدؿ عميػػػوجػػػواز حػػػذؼ المضػػػاؼ وا 
. (10)والقػػراءة شػػاذة نسػػبيا ابػػف جنػػي إلػػق ابػػف جمػػاز  وقػػاؿ عنيػػا: قميػػؿ نظيرىػػا 

بقاء المضاؼ إليو مجرورًا قميؿ االستعماؿ  .(11)وحذؼ المضاؼ وا 
                                                           

 .221( سورة النساء  مف اآلية 1)
 .2/12( المغني 2)
 .2/49( شرح الدماميني 3)
 .2/112( معاني القرآف/ القراء 4)
 .1( سورة النور  اآلية 5)
 .260السبع  ( الحجة في القراءات6)
 .1/269. وينظر الكتاب 2/64( شرح الدماميني 7)
 .69( سورة األنفاؿ  مف اآلية 8)
 .2/222( شرح الدماميني 9)
 .2/182( المحتسب 10)
 .1/16( شرح المفصؿ 11)
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ًُٖ٘ َفوقولو تعالق  ِِ بٔ٘ٔ اي ُٛٙ َُٜحأضِبُه ِٚ ُتِدُف ِِ َأ ِٕ ُتِبُدٚا ََا ٔفٞ َأُْفٔطُه ِٔ َٚٔإ َِٝغٔفُس ئَُ

ِٔ ََٜػا٤ُ ََٜػا٤ُ ََُٜٚعرُِّب ََ
. قرأ نػافع وابػف كثيػر وأبػو عمػرو وحمػزة والكسػائي بػالجـز فػي (1)

 ِٜغفااااِس ٜٚعااااربوقػػػػرأ ابػػػػف عبػػػػاس واألعػػػػرج (2). وقػػػػرأ عاصػػػػـ وابػػػػف عػػػػامر بػػػػالرفع .

مسػػػتداًل بيػػػا عمػػػق جػػػواز نصػػػب  َِٜغٔفاااُس: ذكػػػر الػػػدماميني قػػػراءة نصػػػب (3)بالنصػػػب
 .(4)الواقع بعد الشرط والجزاء إذا سبقتو الفاءالمضارع 

 (5)وقوؿ الشاعر
ـُ           فإْف َتْرُفقي يا ىنُد فالرِّفُؽ أيَمُف   ْف َتْخَرقي يا ىنُد فالُخْرُؽ أشأ  وا 

ـُ                          فأنِت طبلٌؽ والطَّبلُؽ َعزيَمٌة                َثبلٌث وَمْف َيْخَرْؽ أعؽ  وأْظَم
 

ضرورة واستشيد عمػق  (يخرؽ)موصولة وسكف  (مفْ )أجاز الدماميني أف تكوف 
َٕ    ىذا بقراءة أبي عمرو  َُٔٓاٛ ِِ َأَْٖٗاا ٔإَذا َجاا٤َِت َياا ُِٜؤ َََٚا ُِٜػٔعُسُن

 (يشػعْر )حيػث قػرأ  (6)
 .(7)بالسكوف لمتخفيؼ

. أمػػػػا (8)ىػػػػذه مجموعػػػػة مػػػػف القػػػػراءات استشػػػػيد بيػػػػا الػػػػدماميني نحسػػػػبيا كافيػػػػة
فػي قولػو تعػالق  (لَػُدفْ )شمني فمـ يستشيد إال بقراءة واحػدة ىػي قػراءة عاصػـ بػإعراب ال
َُِْ٘يُد ِٔ ئُٝٓٔرَز َبِأّضا َغٔدّٜدا َٔ

 .(10)وقد أخذىا عف الدماميني دوف أف يشير إلق ىذا (9)
                                                           

 .184( سورة البقرة  مف اآلية 1)
 .212( السبعة 2)
 .249-246( مشكؿ إعراب القرآف 3)
 .1/10ينظر كتاب   و 2/146( شرح الدماميني 4)
 .2/22( المغني 5)
 .201( سورة األنعاـ  مف اآلية 6)
 إف أبػػػػا عمػػػرو كػػػػاف يخػػػػتمس الحركػػػة وفػػػػي المحتسػػػػب 162  وفػػػي السػػػػبعة 2/222( شػػػرح الػػػػدماميني 7)
 وردت القراءة بالتسكيف  ير منسوبة. 2/119
 .222  21  2/22( تنظر أمثمة أخر  عمق استشياد الدماميني بالقراءات 8)
 سبقت اإلشارة إلييا في شواىد الدماميني مف القراءات القرآنية. (9)

21082108

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 االحتجاج عُذ انشارحيٍ…انفصم انثاَي

 
111 

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف الػػدماميني استشػػيد بقػػدر وافػػر مػػف القػػراءات  أمػػا الشػػمني 
دة أخػػػػذىا عػػػػف الػػػػدماميني مػػػػف  يػػػػر أف يشػػػػير إلػػػػق ذلػػػػؾ  وأف فاستشػػػػيد بقػػػػراءة واحػػػػ

الػػػػدماميني كػػػػاف يػػػػورد موضػػػػع االستشػػػػياد مػػػػف اآليػػػػة الكريمػػػػة فقػػػػط وأورد طائفػػػػة مػػػػف 
 القراءات استطرادًا.

 

 اذتدٍح ابن ٌِ اب سٍف
  وىػو مصػدر آخػر مػف مصػادر السػماع الحديث النبػوي ىػو كػبلـ الرسػوؿ  

ا فػػي االحتجػػاج بػػو إلػػق ثبلثػػة أقسػػاـ: قسػػـ َمَنعػػُو عنػػد طائفػػة مػػف النحػػوييف إْذ انقسػػمو 
. وقسػػـ أطمػؽ االستشػػياد بػػو  (1)( ى745ت )وأبػو حّيػػاف  ( ى685ت )مػنيـ ابػػف الضػػائع 

. وقسـ ذىػب مػذىبًا وسػطًا مػنيـ (2)( ى761ت )وابف ىشاـ  ( ى672ت )منيـ ابف مالؾ 
 .(3)( ى911ت )والسيوطي  ( ى791ت )الشاطبي 
قػػػد أكثػػػر ))رّد فػػػي شػػػرح التسػػػييؿ عمػػػق أبػػػي حيػػػاف فقػػػاؿ: أمػػػا الػػػدماميني فقػػػد  

المصنؼ مف االستدالؿ باألحاديث النبوية وَشػنَّع أبػو حيػاف عميػو  وقػاؿ: إف مػا اسػتند 
إليو مف ذلؾ ال يتـ لو لتطرؽ احتماؿ الرواية بػالمعنق  فػبل يوثػؽ بػأف ذلػؾ المحػتج بػو 

أجريت ذلػؾ لػبعض مشػايخنا حتق تقـو بو الحجة. وقد  -عميو الصبلة والسبلـ-لفظو 
فّصػػوب رأي ابػػف مالػػؾ فيمػػا فعمػػو بنػػاًء عمػػق أف اليقػػيف لػػيس بمطمػػوب فػػي ىػػذا البػػاب  
نما المطموب  مبة الظف الذي ىو مناط األحكاـ الشرعية. وكذا مػا يتوقػؼ عميػو مػف  وا 
نقؿ مفردات األلفاظ  وقوانيف اإلعراب فالظف في ذلػؾ كمػو كػاٍؼ  وال يخفػق أنػو يغمػب 

ظػػف أف ذلػػؾ المنقػػوؿ المحػػتج بػػو لػػـ ُيَبػػّدؿ  ألف األصػػؿ عػػدـ التبػػديؿ  السػػيما عمػػق ال
والتشػػديد فػػي الضػػبط والتحػػري فػػي نقػػؿ األحاديػػث شػػائع بػػيف النقمػػة والمحػػّدثيف. ومػػف 
يقوؿ منيـ بجواز النقؿ بالمعنق فإنمػا ىػو عنػده بمعنػق التجػويز العقمػي الػذي ال ينػافي 

وُ  ف فػػػي الضػػػبط ويتشػػػّددوف مػػػع قػػػوليـ بجػػػواز النقػػػؿ وقػػػوع نقيضػػػو. فمػػػذلؾ تػػػراىـ َيَتحػػػرَّ
بػػػالمعنق فيغمػػػب عمػػػق الظػػػف مػػػف ىػػػذا كمػػػو أنيػػػا لػػػـ تبػػػّدؿ ويكػػػوف احتمػػػاؿ التبػػػديؿ فييػػػا 
مرجوحػػًا َفُيْمَغػػق وال َيْقػػػَدُح فػػي صػػحة االسػػػتدالؿ بيػػا. ثػػـ إف الخػػػبلؼ فػػي جػػواز النقػػػؿ 

                                                           

 .21-2/20  وخزانة األدب 24-21( االقتراح 1)
 .61( الشاىد وأصوؿ النحو 2)
 .61والشاىد وأصوؿ النحو  21-2/21( خزانة األدب 3)
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ػػؿ  فػػي بطػػوف الكتػػب فػػبل بػػالمعنق إنمػػا ىػػو فيمػػا لػػـ يػػدوف وال كتػػب. وأمػػا مػػا دّوف وُحصِّ
 .(1)((يجوز تبديؿ ألفاظو مف  ير خبلؼ بينيـ...

ونػرج  أف يكػوف مػا أورده الػػدماميني عػف بعػض مشػايخو ىػػو رأيػو أيضػًا. ألنػػو 
ذكره في معرض رده عمق أبي َحيَّاف الذي لـ يكف يجّوُز االحتجاج بالحديث كمػا مػّر. 

بالحػػديث  فػػأورد ثمانيػػة عشػػر وأنػػو نقمػػو عػػف أحػػد شػػيوخو  وأف الػػدماميني نفسػػو احػػتج 
 حديثًا في الجزء المطبوع مف كتابو  أكثرىا في االستشياد عمق مسائؿ نحوية  منيا:

. استشػيد بػو (2)((قم    إلمه إ       !أْي عمم ))يخاطػب عمػو أبػا طالػب  قولو 
وىػػػي عنػػػد الزمخشػػػري والمبػػػرد لمقريػػػب  (3)لنػػػداء القريػػػب (أي)الػػػدماميني عمػػػق مجػػػيء 

 .(5)ازه سيبويو لمقريب والبعيدوأج (4)فقط
استشػػػيد  (6)مػػػف أدوات االسػػػتثناء  وىػػػي تػػػبلـز اإلضػػػافة إلػػػق أفَّ وصػػػمتيا (بيػػػد) 

 .(8)((بود أني من قروش)) عمق ىذا بقولو  (7)الدماميني
يػػػػػػػأتي لمعػػػػػػػاٍف مختمفػػػػػػػة  منيػػػػػػػا: الظرفيػػػػػػػة والمصػػػػػػػاحبة  (فػػػػػػػي)وحػػػػػػػرؼ الجػػػػػػػر  

دخلمم ا  لنممار   )): ادتيػػا السػػببية بقولػػوعمػػق إف (10). استشػػيد الػػدماميني(9)والسػػببية...

 .(11)(( مرأٌة يف هاّرٍة

                                                           

سػػتاذ المشػػرؼ د.رشػػيد العبيػػدي رأي فػػي االستشػػياد بالحػػديث  ىػػو أف   ولؤل22-2/24( خزانػػة األدب 1)
 
لػػذلؾ توجػػو المغويػػوف إلػػق مقابمػػة لغػػة القػػرآف بمغػػة العػػرب  ولػػـ يحتػػاجوا إلػػق الحػػديث ألنػػو قمػػة فػػػي 

1110

2262

8228

 .110-1/111( الكتاب 5)
1108

 .2/119( شرح الدماميني 7)
60

 .162-1/160( اليمع 9)
28
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وأسماء األفعاؿ تعمؿ عمؿ األفعاؿ التػي ىػي بمعناىػا  فػإذا كػػانت بمعنػق فعػؿ  
ذا كانػػػت بمعنػػػق فعػػػؿ متعػػػٍد فيػػػي متعديػػػة . واستشػػػيد الػػػدماميني (1)الـز فيػػػي الزمػػػة  وا 

عػؿ بمعنػق استمسػؾ فوصػؿ اسـ ف (عميؾ)عمق أف  (2)((علوك بذ ت  لدون)) بقولو 
 .(3)إلق مفعولو بالباء

فإذ  بامللك  لذي جاءني حبمر ء جمالسع علمى كرسمي  بمني  ل مماء       )): وقولػو 

ونصػػبو واستشػػيد بػػو عمػػق جػػواز  (جػػالس). ذكػػر الػػدماميني أنػػو روي برفػػع (4)((و ألرض
 حااًل. . وحينئٍذ يعرب(6)وىو رأي كوفي (5)رفع ونصب ما يمي المرفوع بعد إذا الفجائية

ىػػػذه طائفػػػة مػػػف األحاديػػػث التػػػي استشػػػيد بيػػػا الػػػدماميني عمػػػق مسػػػائؿ نحويػػػة.  
. أمػػػا الشػػػمني فقػػػد استشػػػيد بأربعػػػة (7)وىنػػػاؾ أخػػػر  استشػػػيد بيػػػا عمػػػق مسػػػائؿ لغويػػػة

 أحاديث ثبلثة منيا مشتركة مع الدماميني.
ُ  وطمن ون   )): أوليا قولػو   ُُ رجما أّمما  )):   وثانييػا قولػو (8)((أما بعُد ما بما

 .(9)((موسى كأني أنُظر إلوه إذ و ْنح در يف  لو دي
عمػػق حػػذؼ الفػػاء بعػػد  (11)والشػػمني (10)ىػػذاف الحػػديثاف استشػػيد بيمػػا الػػدماميني 

لَػػُو عمػػق حػػذؼ الفػػاء مػػع (أمػػا) . وقػػد نقػػؿ الشػػمني الحػػديث األوؿ عػػف ابػػف الصػػائغ وأوَّ
ذؼ الفػاء بػدوف القػوؿ القوؿ. وىذا جائز في سعة الكبلـ عند الجميور. أما إذا كاف حػ

                                                           

 .4/11  وشرح المفصؿ 1/101والمقتضب  101-2/142( الكتاب 1)
   تكممة الحديث: تربت يداؾ.1/102( شرح صحي  مسمـ 2)
 .2/24( شرح الدماميني 3)
 .(جالٌس )  والرواية ىي 2/9( الجامع الصحي  4)
 .2/224ي . وأشار القسطبلني إلق جواز نصبو عمق الحاؿ  إرشاد السار 2/288( شرح الدماميني 5)
 .901( اإلنصاؼ 6)
 .288  242  219  212  11  18  2/12( ينظر شرح الدماميني 7)
 .((...شروطًا ليست في كتاب ا))وتمامو:  1/211  وصحي  البخاري 212( شواىد التوضي  8)
 .1/264( نفسو  وصحي  البخاري 9)
 .2/212( شرح الدماميني 10)
 .2/212( المنصؼ مف الكبلـ 11)
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. أمػػا الػػػدماميني فػػػبل يػػراه ضػػػرورة  بػػؿ أجػػػازه فػػػي السػػعة لكثػػػرة الشػػػواىد (1)فيػػو ضػػػرورة
 .(2)عميو

والحػػػػديث الثالػػػػث الػػػػذي تػػػػابع فيػػػػو الشػػػػمني الػػػػدماميني فػػػػي االستشػػػػياد بػػػػو ىػػػػو 
مممما ُأنمممزُ علمميا فوهممما ـمميء إ  همممذع   وممم    امعمم    ))حيػػػف ُسػػِئَؿ عػػف الُحُمػػر:  قولػػو

ٌِ َِٔجَكاٍَ َذٖز٠ٕ َخِّٝسا ََٜسٙ  اذة  لف ِٔ َٜعَُِ ََ ))(3) استشػػيد بػو الػدماميني عمػق جػواز حػذؼ .
 .(4)حرؼ العطؼ ولو كاف مف التبلوة ونقمو الشمني عف الدماميني

أما الحديث الرابع وىو الذي استشيد بو الشمني ولـ يذكره الدماميني فيػو قولػو 
 :((دة أن   إلممه إ    و وأن دمممدً  عبممدع ورسممولهو بمما  السمملى علممى اممس  ـممها

. استشػيد بػو الشػمني عمػػق أف (5)((وإقماى  لالملةو وإوءماء  لزكماةو و ومممو وضموى رم مان      
ىػػػػذه الخمسػػػػة ىػػػػي اإلسػػػػبلـ  فكيػػػػؼ يكػػػػوف ))ألف  (مػػػػف)فػػػػي الحػػػػديث بمعنػػػػق  (عمػػػػق)

وقػد ذكػر السػيوطي  .(6)((اإلسبلـ مبنيًا عمييا والمبني ال ُبّد أف يكوف  ير المبنػق عميػو
 .(7)(مف)بمعنق  (عمق)مجيء 

ممػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف لنػػػػا أف الشػػػػارحيف استشػػػػيدا بالحػػػػديث النبػػػػوي الشػػػػريؼ لكػػػػف 
الػػػػدماميني أطمػػػػؽ االحتجػػػػاج بػػػػو وأف الشػػػػمني تػػػػابع الػػػػدماميني فػػػػي االستشػػػػياد بثبلثػػػػة 
أحاديث مف أربعة استشػيد بيػا  وأنػو أشػار إلػق أخػذ واحػد منيػا عػف الػدماميني. وكػاف 

 لشارحاف في األكثر ال يورداف األحاديث كاممة بؿ يجتزئاف منيا موضع االستشياد.ا
 

                                                           

 .1/491مع اليوامع ( ى1)
 .2/212( ينظر كثرة الشواىد التي أوردىا الدماميني عمق ىذا. شرح الدماميني 2)
 .((فمف يعمؿ...))والرواية فيو  1/260. الجمع بيف الصحيحيف 9( سورة الزلزلة  اآلية 3)
  وينظػػر حػػذؼ حػػرؼ العطػػؼ فػػي المغنػػي 2/242  والمنصػػؼ مػػف الكػػبلـ 2/242( شػػرح الػػدماميني 4)

1/290. 
 .2/22( صحي  البخاري 5)
 .2/110( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .1/122( ىمع اليوامع 7)
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 لال  ابصخ  ْ
  وأوردت (أمػػػػا)سػػػبؽ أف تحػػػدثت عػػػف حػػػذؼ حػػػػرؼ الفػػػاء الواقعػػػة فػػػي جػػػواب 

ف لػـ  شواىد لمدماميني عمػق ىػذا  وذكػرت أنػو كػاف يػر  ىػذا جػائزًا فػي سػعة الكػبلـ  وا 
 واىده تمػػؾ شػػواىد أخػػر  مػػف أقػػواؿ الصػػحابةوأضػػيؼ إلػػق شػػ (1)يحػػذؼ القػػوؿ معيػػا

وأمػػػا )): (رضػػػي ا عنيػػػا)أوردىػػا عمػػػق ىػػػذه المسػػػألة  ىػػػي: قػػوؿ أـ المػػػؤمنيف عائشػػػة 
: وقػػػوؿ عمػػر بػػف الخطػػاب (2)((الػػذيف جمعػػوا بػػيف الحػػج والعمػػرة طػػافوا طوفػػًا واحػػداً 

 .  (3)((أما بعد  أييا الناس  إنو نزؿ تحريـ الخمر وىي مف خمسة))
 .(4)((لـ ُيَوؿِّ يومئذٍ  أما رسوؿ ا )): البراء بف عازب وقوؿ 

يجػػوز إذا كػػاف المتعجػػب  ((أفعػػؿ بػػو))وحػػذؼ البػػاء الواقعػػة فػػي صػػيغة التعجػػب 
  واستشػيد الػدماميني عمػق ذلػؾ بقػوؿ اإلمػاـ (5)منو أْف أو أفَّ المصدريتيف مع صػمتيما

 .  (6)((راؾ صريعًا مجدالً أعزز عميَّ أبا اليقظاف أف أ)): (كـر ا وجيو)عمي 
َيَتَعػػػّد  بالبػػػاء  استشػػػيد الػػػدماميني عمػػػق ىػػػذا بقػػػوؿ اإلعرابيػػػة:  (َبػػػاَلق)والفعػػػؿ 

حػػيف قػػاؿ ليػػا وىػػي تبكػػي عمػػق  الػػذي أجابػػت بػػو الرسػػوؿ ((ومػػا تبػػالي بمصػػيبتي))
 . (7)((إتاقي    و ضربي))صبي: 

رضػػي )بػػف عػػازب أمػػا الشػػمني فقػػد استشػػيد بقػػولي أـ المػػؤمنيف عائشػػة والبػػراء 
         .(8)كمػػػػػا مػػػػػر عنػػػػػد الػػػػػدماميني مػػػػػف قبػػػػػؿ  ولػػػػػـ يشػػػػػر إلػػػػػق أخػػػػػذىما عنػػػػػو (ا عنيمػػػػػا

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف شػػواىد الػػدماميني أكثػػر مػػف شػػواىد الشػػمني فػػي ىػػذا الجانػػب. وأف 
الشاىديف المذيف أوردىما الشمني موجػوداف عنػد الػدماميني ممػا يػدؿ عمػق أنػو أخػذىما 

 عنو.
                                                           

 ( ينظر الصفحة السابقة.   1)
 .1/281   عف صحي  البخاري 212  وشواىد التوضي  2/212( شرح الدماميني 2)

 .4/82( المصدراف السابقاف وصحي  البخاري 4)
ىػػػري أف حػػػذفيا يكػػػوف مػػػع أف دوف أّف المشػػػّددة لعػػػدـ السػػػماع. )شػػػرح . وذكػػػر األز 18-1/19( اليمػػػع 5)

161

 .2/111( شرح الدماميني 6)
2111182

 .2/212( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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 لال  ابعسب
تشػػػػيد النحػػػػاة بكػػػػبلـ العػػػػرب الفصػػػػحاء  وقػػػػد اشػػػػترطوا لمفصػػػػاحة أف يكػػػػوف اس

العربي قد عاش في عصر ينتيي في منتصؼ القرف الثاني اليجري  وأف ال يكػوف قػد 
آخػػػػر  ( ى151-71)فسػػػػدت لغتػػػػو بػػػػاالختبلط باألعػػػػاجـ. وعػػػػد األصػػػػمعي ابػػػػف َىْرمػػػػة 

ء فػػي األخػػذ عػػف العػػرب   ىػػذا فػػي المػػدف  أمػػا فػػي البػػوادي فقػػد اسػػتمر العممػػا(1)الحجػػج
 .(2)إلق منتصؼ القرف الرابع اليجري

 وكبلـ العرب ىؤالء الذي يحتج بو شعر ونثر.
 

 اب عس

استشػػيد الػػدماميني فػػي الجػػزء المطبػػوع مػػف الشػػرح بسػػبعة وخمسيػػػف شػػاىدًا مػػف 
 الشعر  منيا ثمانية منسوبة إلق شعراء ُيحَتج  بيـ  ىـ: 

وعمػػرو ابػف معػد  (7)وعدي بف زيػد (6)وزىير (5)وجرير (4)واألعشق (3)امرؤ القيس
 .(10)والنابغة الجعدي (9)ولبيد (8)يكرب

                                                           

 .21ومف تاريخ النحو  90( االقتراح 1)
 .10( مف تاريخ النحو 2)
 .1/114  414  2/249. ينظر شواىد مف شعره في الكتاب 2/161( شرح الدماميني 3)
. والمقتضػػب 11  91  1/11  1/46. ينظػػر شػػواىد مػػف شػػعره فػػي الكتػػاب 2/222( شػػرح الػػدماميني 4)

2/18  11  222  104. 
. 108  4/102  211  1/142ينظػػػػػر شػػػػػواىد مػػػػػف شػػػػػعره فػػػػػي الكتػػػػػاب   2/122( شػػػػػرح الػػػػػدماميني 5)

 .140  282  241  2/92والمقتضب 
. والمقتضػػب 4/282  192  1/262وينظػػر شػػواىد مػػف شػػعره فػػي الكتػػاب  2/120( شػػرح الػػدماميني 6)

2/100  1/62  90  111  111. 
  2/221والمقتضػػػب  128  1/121وينظػػػر شػػػواىد مػػػف شػػػعره فػػػي الكتػػػاب  2/112( شػػػرح الػػػدماميني 7)

 .4/401  1/96  2/221وشرح المفصؿ  4/401  1/96
 .2/91وشرح المفصؿ  2/19وينظر شواىد مف شعره في الكتاب  2/111ني ( شرح الدمامي8)
  1/48والمقتضػػب  4/111  1/221وينظػػر شػػواىد مػػف شػػعره فػػي الكتػػاب  2/111( شػػرح الػػدماميني 9)

106  111  111  1/201  119. 
والمقتضػػب  1/482  1/49  2/122وينظػػر شػػواىد مػػف شػػعره فػػي الكتػػاب  2/110( شػػرح الػػدماميني 10)

1/116  1/106  112  192  192. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 االحتجاج عُذ انشارحيٍ…انفصم انثاَي

 
116 

وأورد الدماميني شعراء ال ُيحَتج  بشعرىـ. فأبو الطيب المتنبػي ال يحػتج بشػعره  
وَتِجػػْد...بمعنق ُتِصػػْب  كمػػا فػػي قػػوليـ: وجػػد ضػػالََّتو  إذا ))ومػػع ىػػذا قػػاؿ الػػدماميني: 
 الطيب المتنبي:أصابيا. ومنو قوؿ أبي 

ـُ مف ِشَيـِ النفوس فإْف َتِجد                                                                                                                                                             (1)ذا ِعّفٍة َفِمِعمٍَّة لـ َيْظِمـ  والظ ْم
 

 و لـ يرد االستشياد بشعر المتنبي؛ ألنو أورد قوؿ ابف ىشاـ:ونرج  أن
 وقاؿ المتنبي:))

 والَبيُف جاَر عمق َضْعِفي وَما َعدال                                  أْحَيا وأْيَسر ما قاَسْيت ما َقَتبل                                                
 

 .  (2)((يا  فحذفت ىمزة االستفياـأحيا: فعؿ مضارع  واألصؿ أأح
وىػػذا لػـ يػػذكره المصػػنؼ شػػاىدًا ليسػتدؿ عمػػق ُمػّدعاه حتػػق ُيػَرّد عميػػو ))ثػـ قػاؿ: 

نما أورده مثاالً   .(3)((أف المتنبي ليس مما ُيحَتج  بكبلمو في المغة العربية وا 
وكبلـ مف ال ُيحَتج  بو إذا خالؼ كػبلـ العػرب الفصػحاء عنػد الػدماميني مػؤوؿ  

 قوؿ الَمَعّري:ف
 .                                                   (4)فَموال الػِغْمُد ُيْمِسػُكو َلَسػاال ُيِذيُب الر عُب منُو ُكؿَّ َعْضٍب                                                 

 

. ألف (5)((ُد ُيْمِسػُكولػوال أف الِغْمػ))مػؤوؿ عنػد الػدماميني بػػ  ((فموال الِغْمُد يمسػكو))
. أمػػا الشػػمني فػػرفض ىػػذا التوجيػػو (6)الخبػػر يحػػذؼ وجوبػػًا بعػػد لػػوال عمػػق رأي الجميػػور
وأقػػوؿ إف بيػػت المعػػري ال )). فقػػاؿ: (7)ويبػػدو أنػػو َعػػّدُه لحنػػًا  كمػػا ىػػو مػػذىب الجميػػور

 .(8)((يتأتق فيو ىذا التوجو لكونو مف المولديف

                                                           

ـُ. 1/610والعرؼ الطيب  2/22( شرح الدماميني 1)  والرواية فيو ال يظم
 .2/21والعرؼ الطيب  2/21( المغني 2)
 .2/19( شرح الدماميني 3)
 .2/204( شروح سقط الزند 4)
 ب.14( تحفة الغريب 5)
 .2/119( ىمع اليوامع 6)
 ( نفسو.7)
 .1/62( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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المراد فبل يستشيد بو ويعترض عمق مػف والشاىد إذا احتمؿ التأويؿ وخرج عف 
. ثػـ (1)((إف زيػادة الػبلـ فػي الخبػر خاصػة بالشػعر))يستشيد بو. فأورد قوؿ ابف ىشاـ: 

 وال تكوف في  يره كما في قوؿ الشاعر:))قاؿ: 
                          قػاَؿ الذي َسألوا: أمَسق لَمْجُيودًا                           مّروا َعَجالق  فقالوا: كيَؼ صاِحُبكـْ 

 

 فإف قمَت ىبّل مثَّْمت بالبيت المشيور وىو قولو:
ـّ الحَمْيِس َلَعُجوٌز َشَيرَبْو                                                                                             قَبْو                     أ                َتْرضق مف الَّمحـِ بعظـِ الرَّ

 

قمت لعدـ تعينو لذلؾ فقد قيؿ فيو إف البلـ داخمة عمػق مبتػدأ محػذوؼ أي ليػي 
عجوز ومثؿ ذلػؾ فػي البيػت األوؿ  يػر متػأتٍّ  فيػو نػص فػي المقصػود فػبل جػـر آثػره 

 .(2)((عمق ما ىو محتمؿ
ػػا خبرىػػا  (أفّ )و إذا خففػت تبقػػق عاممػػة ويكػوف اسػػميا ضػػمير الشػأف محػػذوفًا. أمَّ

كػػػاف فعػػػبًل متصػػػرفًا  ال يفيػػػد الػػػدعاء  فبلبػػػد مػػػف أف يفصػػػؿ بينيمػػػا بقػػػْد أو لػػػو أو فػػػإف 
ويػر   (3)حرؼ تنفيس أو حرؼ نفي. فإذا لـ ُيْفَصؿ بينيما فمذىب سيبويو أنػو ضػعيؼ

 الدماميني أنو قميؿ واستشيد عمق ىذا بقوؿ الشاعر: 
                                       (4)َقْبَؿ أْف ُيسألوا بأعظـ ُسْؤؿ   َعِمموا أْف ُيَؤّمموَف فجاُدوا                             

 

  والمعرفػػة قػػد يكػػوف باإلضػػافة كقولػػؾ (5)والمفعػػوؿ لػػو يػػأتي نكػػرة ويػػأتي معرفػػة
فػاألكثر  (أؿ). وقد يكوف بػ (6)فعمت ذاؾ حذار الشرِّ ومخافة فبلٍف  فيذا يكوف منصوباً 

   واستشيد عميو الدماميني بقوؿ الشاعر:(7)أف يكوف  مجرورًا ونصبو قميؿ

                                                           

 .19-2/16( مغني المبيب 1)
282

 .1/269( الكتاب 3)
 .2/64( شرح الدماميني 4)
 .1/24( شرح المفصؿ 5)

2169

 . 2/221  وشرح التصري  2/128( شرح الدماميني 7)
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                                                       (1)ولو توالْت ُزَمُر األعداءِ  ال أقُعُد الُجْبَف عف الَيْيجاِء                          
 

وسػػو  ظػػرؼ  وعنػػد سػػيبويو والفػػراء المبػػػرد وآخػػريف ال تخػػرج عػػف الظرفيػػة إال 
 :(3). واستشيد الدماميني عمق ىذا بقوؿ الفند الزماني(2)ضرورة الشير في

 ِف دناىـ كما دانوا                                                                                                 ولـ يبؽ سو  العدوا                                                       
 

 :(4)وقوؿ األعشق
 وما قصدت عف أىميا لسوائكا                         تجانب عف أىؿ اليمامة يا فتق

 

 (5)وقوؿ اآلخر
ذا تباُع كريمٌة أو ُتْشتَر                 فسواؾ بائعيا وأنت المشتري                            وا 

 

فمعػػػؿ الجػػػر بيػػػا لغػػػة  وحػػػروؼ الجػػػر كثيػػػرة وليػػػا اسػػػتعماالت ومعػػػاٍف مختمفػػػة 
وىػػي زائػػدة فػػي اإلعػػراب ال فػػي المعنػػق  واستشػػيد الػػدماميني عمػػق ىػػذا بقػػوؿ  (6)عقيػػؿ

 :(7)الشاعر
مػكـ عميػنػا  لػعػؿ ا فضَّ

 

. واستشيد الدماميني عمق ىػذا بقػوؿ (8)والباء تزاد قياسًا في خبر الناسخ الَمْنفي
 الشنفري:

                                                           

2128

 .112  1/116وشرح ابف عقيؿ  4/141والمقتضب  2/409( الكتاب 2)
 .11وعشرة شعراء مقموف ص 2/182( شرح الدماميني 3)
 والرواية فيو: تجانؼ عف جّؿ... . 211( نفسو  وشرح الديواف 4)
( نفسػػو  الشػػعر ينسػػب إلػػق محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف مسػػمـ بػػف المػػولق. شػػرح ديػػواف الحماسػػة/ الرزوقػػي 5)

4/2162 . 
 .1/228( أوض  المسالؾ 6)
 وتمامو: بشيٍء أفَّ أّمكـ َشِريـُ.. 2/199( شرح الدماميني 7)
 .2/201( المغني 8)
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ْف ُمدَّت األيدي إلق الزاد لـ أكف شُع القوـِ أْعجؿب وا  ـْ إْذ أجَّ                                                               (1)أْعَجمِي
 

  البػاء زائػدة الزمػة فػي الفاعػؿ  يجػوز حػذفيا إذا (أْفِعْؿ بػو)ومف صيغ التعجب  
واستشػػػيد الػػػدماميني عمػػػق ىػػػذا بقػػػوؿ العبػػػاس بػػػف  (2)كػػػاف المتعجػػػب منػػػو أف وصػػػمتيا

 مرداس:
 (                                                3)وأْحِبْب إلينا أْف تكوَف الُمَقدََّما ؿ َنبي  المسمميَف َتقدَّموا                        وقا

 

. فػػػرد عميػػػو (4)((لػػػـ يسػػػمع حػػػذؼ معطػػػوؼ بػػػدوف عػػػاطؼ))وقػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 
 :(5)الدماميني بشاىديف ىما

ْجػَف الحػواجَب والعُ   (6)يونػاوَزجَّ
 و:    َعَمْفػُتيا ِتْبنًا وَمػاًء َبػاِرداً 

  

 .(7)أكتفي بيذا القدر مف شواىد الدماميني الشعرية فيي كثيرة
 أما الشمني فقد تابع الدماميني في خمسة شواىد مف ثمانية أوردىا  منيا 

 قول الشاعر: -1
 وأّما َصبا ُجْنِ  الَعِشّي َىبُوب                                          ُيْمِقُحيا أّما َشَماٌؿ َعِرّية                            

 

أنشػػػػده ابػػػػف ))استشػػػيد بػػػػو عمػػػػق أف ىمػػػزة إمػػػػا قػػػػد تفػػػت . قػػػػاؿ الػػػػدماميني فيػػػو: 
بفػػػػػت  الشػػػػػيف -فػػػػػي الموضػػػػػعيف. والشػػػػػماؿ  (إمػػػػػا)عصػػػػػفور و يػػػػػره بفػػػػػت  اليمػػػػػزة مػػػػػف 

ا: تصػػمحيا وتييئيػػا لئلثمػػار. الػػري  التػػي تيػػب مػػف ناحيػػة القطػػب. وتمقحيػػ -المعجمػػة
أي بػػػػػاردة. والصػػػػبا  -بعػػػػيف ميممػػػػة مفتوحػػػػة وراء مكسػػػػورة  عمػػػػق وزف فعيمػػػػة-وعرّيػػػػة 

                                                           

 .12  المية العرب 2/118( شرح الدماميني 1)
 .1/62( شرح التصري  2)
 والرواية فيو وحبَّ إلينا. 201  والديواف 2/111( شرح الدماميني 3)
 .2/41( المغني 4)
 .2/14( شرح الدماميني 5)
 والرواية فيو: وىزَّة نشوِة مف حي صدٍؽ... يزججف.  220( الشعر لمراعي النميري  شعره 6)
 ... .146  141  286  91  2/21( ينظر شرح الدماميني 7)
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ىػػػػػو ثػػػػػػوراف  -بضػػػػػميا-الشػػػػػديدُة الُيبػػػػػوب  -بفػػػػػت  اليػػػػػاء-والجػػػػػن  تقػػػػػّدما. والَيبػػػػػوب 
 .(1)((الري 

ػحابَ  -بضـ أولو وسػكوف ثانيػو–ُيْمقحيا ))أما الشمني فقاؿ    مػف ألقػ  الػري  السَّ
نمػػا لػػـ  -بالخػػاء المعجمػػة والػػراء–والبيػػت مػػف الطويػػؿ. دخػػؿ فعػػولف فػػي أّولػػو الَخػػْرـ  وا 

يجعمػػػو بفػػػت  الػػػبلـ وتشػػػديد القػػػاؼ وكسػػػرىا ليسػػػمـ مػػػف الخػػػـر ألف لقػػػ  بالتضػػػعيؼ ال 
يستعمؿ في الري   بؿ فػي الشػجر. والشػماؿ: الػري  تيػب مػف ناحيػة القطػب. والَعريَّػة: 

ػبا: ريػ   -بفػت  الميممػة وقصػر األلػؼ–الباردة  نسبة إلق الَعػراة  وىػي شػدة البػرد. والصَّ
ميبيا القويـ مطمع الشمس إذا اعتدؿ الميؿ والنيار. وجن  الميؿ  بضـ الجيـ وكسػرىا: 

 .(2)((طائفة منو
 قولو: -3

                                    َيفُضُميا في َنَسٍب َوميَسـِ                     لو ُقْمَت ما في َقْوِميا لـ تيتَـِ               
ساؽ الشارحاف ىػذا شػاىدا عمػق جػواز حػذؼ الموصػوؼ قياسػًا إذا كػاف بعضػًا 

 ُمَتقدَّـ والصفة جممة. (في)مف مجرور بػ 
أصػػمو لػػو قمػػت مػػا فػػي قوميػػا أحػػد يفضػػميا لػػـ تػػأثـ  فحػػذؼ ))قػػاؿ الػػدماميني: 

َدَؿ اليمػػزة يػػاًء  لوقوعيػػا الموصػػوؼ  وىػػو أحػػد  وكسػػر حػػرؼ المضػػارعة مػػف تػػأثـ  وأْبػػ
 -وىػػو الجػػار والمجػػرور–سػػاكنة بعػػد كسػػرة  وقػػدَّـ جػػواب لػػو فاصػػبًل بػػيف الخبػػر المقػػدـ 

 .(3)((والمبتدأ المؤخر وىو أحد المحذوؼ
. فحػػذؼ ))أمػػا الشػػمني فقػػاؿ:  ـْ أي لػػو قمػػت: مػػا فػػي قوميػػا أَحػػٌد يفضػػميا لػػـ تػػأَث

ـَ جػواب الموصوؼ وىو أحد. وكسر حرؼ المضارعة  مف تأثـ  وأبدؿ اليمزة ياء  وقَػّد
 (أحػػػػد)لػػػو فاصػػػػبًل بػػػػيف الخبػػػػر المقػػػدـ وىػػػػو الجػػػػار والمجػػػػرور والمبتػػػدأ المػػػػؤخر  وىػػػػو 

المكػػّواة والجمػػاؿ  وىػػذا ىػػو المػػراد  -بكسػػر المػػيـ وفػػت  الميممػػة-المحػػذوؼ: والمْيَسػػـ 
 .(4)((ىنا. يقاؿ امرأٌة ذاُت َميَسـٍ إذا كاف عمييا أَثُر جماؿ

                                                           

 والرواية فيو: ُتْمِقحيا. 2/218( شرح الدماميني 1)
 .2/218( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/229( شرح الدماميني 3)
 .2/229( المنصؼ مف الكبلـ 4)
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ألنا لـ نػر عاطفػًا يصػم  لمسػقوط دائمػًا وال عاطفػًا مبلزمػًا )): امقول ابن ىش -2
 .(1)((لعطؼ الشيء عمق مرادفة

وأي تصػػم  لمحػػػذؼ دائمػػًا فػػبل تكػػػوف حػػرؼ عطػػػؼ ))شػػرحو الػػدماميني بقولػػػو: 
واحترز بقيد الدواـ مف العاطؼ الػذي يصػم  لمسػقوط فػي بعػض األوقػات دوف بعػض  

ؿ قولػػػؾ زيػػػػد قػػػائـ وقاعػػػػد وضػػػاحؾ وبػػػػاٍؾ. كالعػػػاطؼ المتوسػػػط بػػػػيف األخبػػػار فػػػػي مثػػػ
والصػػػفات نحػػػو مػػػررت برجػػػؿ فقيػػػو وكاتػػػب وشػػػاعر... وأي تكػػػوف مبلزمػػػة لػػػذلؾ  فػػػبل 
تكوف حػرؼ عطػؼ. واحتػرز بػالبلـز ممػا يعطػؼ الشػيء عمػق مرادفػو تػارة دوف أخػر  

 كقولو:
 وألفَػق قػوَليػا َكػِذبًا وَمْيػَناً 

 .(2)((مة لعطؼ المرادؼفإنيا كما تعطؼ ىذا تعطؼ  يره  فميست مبلز 
إنمػػا قػػاؿ: دائمػػًا  ألف الػػواو تصػػم  لمسػػقوط فػػي ))أمػػا الشػػمني فقػػاؿ فػػي شػػرحو: 

بعػػػػض األوقػػػػات وذلػػػػؾ إذا وقعػػػػت بػػػػيف األخبػػػػار نحػػػػو: زيػػػػد كاتػػػػب وشػػػػاعر  أو بػػػػيف 
 الصفات نحو: 

ـْ                        ـْ                                           وَليَث الكتيبِة في الُمْزَدحَ  إلق الممؾ الَقْرـِ وابِف الُيما
 

نمػػػا قػػػاؿ مبلزمػػػًا  ألف العػػػاطؼ قػػػد يعطػػػؼ الشػػػيء عمػػػق نفسػػػو نحػػػو:  َََٚاااا وا 

ُِّٛ ايدِّٜٔٔ ِٖ ََا َأِدَزاىَ ََا َٜ ُِّٛ ايدِّٜٔٔ*ُث َأِدَزاَى ََا َٜ
   وقد يعطؼ الشيء عمق مرادفو نحو:(3)

 .(4)((وألفَػق قػوَليػا َكػِذبًا وَمْيػَناً 
 

                                                           

 .2/92( المغني 1)
ـَ  281والشػػػػعر لعػػػػدي بػػػػف زيػػػػد  ذيػػػػؿ الػػػػديواف ص 2/262لػػػػدماميني ( شػػػػرح ا2) وصػػػػدره: وَقػػػػدَّمِت األديػػػػ

 ِلراِىَشْيِو.
 الراىشاف: عرقاف في باطف الذراعيف

 .28-29( سورة االنفطار  آية 3)
 .2/262( المنصؼ مف الكبلـ 4)
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. عنػػػد إجػػػراء موازنػػػة بينيمػػػا نمحػػػظ (1)ىػػػذه ثبلثػػػة شػػػواىد مػػػف الخمسػػػة المشػػػتركة
 أمورًا منيا: 

ذكػػػػر الشػػػػارحيف موضػػػػع الشػػػػاىد فػػػػي البيتػػػػيف الثػػػػاني والثالػػػػث مػػػػع شػػػػيء مػػػػف  -2
 اإلعراب ومبلحظة صرفية في الشاىد الثاني.

 ميؿ الشارحيف إلق تفسير األلفاظ وضبطيا. -1
 ت األوؿ ولـ يفعؿ الشمني ىذا.أورد الدماميني مف أنشد البي -1
 ذكر الشمني مبلحظة عروضية في البيت األوؿ لـ يذكرىا الدماميني. -4
أورد الشػػمني فػػي شػػرح الػػنص الثالػػث آيتػػيف كػػريمتيف وبيتػػًا مػػف الشػػعر شػػواىد  -2

 نحوية.
. وتظيػػػر 1و2مػػػف كػػػؿ ىػػػذا نػػػر  تػػػأثر الشػػػمني بالػػػدماميني كمػػػا فػػػي الفقػػػرتيف 

. وفػػػي ثبلثػػػة شػػػواىد أوردىػػػا ولػػػـ يوردىػػػا 2 4رتيف شخصػػػية الشػػػمني العمميػػػة فػػػي الفقػػػ
 الدماميني منيا قولو:

ـْ                  ـْ                                          إلق الممؾ الَقْرـِ وابِف الُيما  وَليَث الكتيبِة في الُمْزَدَح
 وقد مر ذكره في ثنايا الشواىد المشتركة بيف الشارحيف.

 قوؿ الشاعر: والشاىد الثاني
 ُظْمَمًا َعمينا َلُيـ َفِديُد                                                                           ُنبِّئُت أخوالي بني َيِزيُد                                              

 .(2)ألنو محكي  ال ألنو  ير منصرؼ ((يزيد))أورده شاىدًا عمق عدـ تنويف 
 ابنجس

فػػػػػي كػػػػػبلـ -شػػػػػواىد الشػػػػػارحيف النثريػػػػػة قميمػػػػػة. سػػػػػبؽ أف أوردنػػػػػا طائفػػػػػة منيػػػػػا 
 بعد أف أوردنا شواىدىما مف الحديث النبوي الشريؼ. -الصحابة  رضواف ا عمييـ

وشػػػواىد الػػػدماميني الباقيػػػة ال تصػػػؿ إلػػػق عشػػػرة  أمػػػا الشػػػمني فبقػػػي لػػػو شػػػاىد 
 واحد.

                                                           

 2/111ـ والمنصػػػؼ مػػػف الكػػػبل 119و 2/111( الشػػػاىداف اآلخػػػراف المشػػػتركاف فػػػي شػػػرح الػػػدماميني 1)
 .119و

 .2/109  وينظر الشاىد الثالث 2/124( المنصؼ مف الكبلـ 2)
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شػػواىد عمػػق موضػػوعات سػػبؽ أف أوردنػػا  ىػػذه الشػػواىد أوردنػػا قسػػمًا منيػػا أيضػػاً 
إذا ولييػػا مرفػػوع يكػػوف اسػػميا ضػػمير الشػػأف. استشػػيد  (إفّ )شػػواىد ليمػػا عمييػػا  منيػػا: 

إفَّ بػػػػؾ زيػػػػٌد ))الػػػػدماميني عمػػػػق ىػػػػذا بقػػػػوؿ العػػػػرب الػػػػذي أورده سػػػػيبويو عػػػػف الخميػػػػؿ: 
ؼ استشػػيد بػػو الشػػارحاف عمػػق حػػذ ((منػػا ظعػػف ومنػػا أقػػاـ)). ومنيػػا قػػوليـ: (1)((مػػأخوذٌ 

بقاء صفتو  .(2)الموصوؼ وا 
األصػؿ فيػو: أحسػف زيػٌد  بمعنػق صػار ))وقوؿ الجميور في نحػو: أحسػْف بزيػد 

وأعمػػـ أنػػو )). قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: (3)((ذا ُحسػػٍف  ثػػـ  يػػرت صػػيغة الخبػػر إلػػق الطمػػب
استضػػػػػعؼ مػػػػػذىب الجميػػػػػور مػػػػػف ثبلثػػػػػة أوجػػػػػو: أحػػػػػدىما: اسػػػػػتعماؿ األمػػػػػر بمعنػػػػػق 

بؿ جاء الماضي بمعنق األمر نحػو: ِإّتقػق ا امػرؤ فعػؿ الماضي  وىو مما لـ يعيد  
 .(5). وما قالو الدماميني ىو قوؿ سيبويو(4)((خيرًا ُيَثب عميو

. حيث استشيد بو عمػق (6)((إْلَتَقت َحَمًقتا الِبَطاف))ومف شواىد الدماميني المتؿ: 
ف األوؿ  التقػػاء السػػاكنيف  وىمػػا ليسػػػا مػػف كممػػة واحػػدة  وفػػػي مثػػؿ ىػػذا يحػػذؼ السػػػاك

ثباتو شاذ  .(7)وا 
  أمػػا الشػمني فشػاىده المتبقػػي اشػترؾ فيػػو (8)ىػذه أكثػر شػػواىد الػدماميني النثريػة

 وقد سبؽ الكبلـ فيو. ((ِمنَّا َظَعف وِمّنا أَقاـ))مع الدماميني  ىو قوليـ: 

                                                           

 .2/91وشرح الدماميني  1/214( الكتاب 1)
 .2/229والمنصؼ مف الكبلـ  2/229( شرح الدماميني 2)
 .2/11( المغني 3)
 .2/111( شرح الدماميني 4)
 .1/204( الكتاب 5)
 .1/286ومجمع األمثاؿ  2/264( شرح الدماميني 6)
 .1/191  واليمع 1/211  وشرح المفصؿ 1/202( الكتاب 7)

ويػػػر  األسػػػتاذ الشػػػرؼ د.رشػػػيد العبيػػػدي أف: األلػػػؼ سػػػاكنة والػػػبلـ سػػػاكنة  ولكػػػف النبػػػر مطمػػػوب بمػػػد  
ال فمػػو قمػػت: حمقػػة البطػػاف  لكػػاف مفػػردًا  ولػػذلؾ وجػػب النبػػر عمػػق  األلػػؼ لػػيعمـ أنػػو ألػػؼ االثنػػيف  وا 

 األلؼ.
 .110  2/186ر  ( ينظر شواىد أخ8)
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مف ىذا يتبيف أف الشواىد النثرية في الشرحيف قميمة.. ومع قمتيا فيي عند 
منيا عند الشمني. وأف األمثمة التي أوردناىا الشواىد فييا أكثرىا الدماميني أكثر 

 وردت في كتاب سيبويو. وأف الشمني كاف يأخذ مف الدماميني مف  ير أف يشير إليو.
 االستكراء

بعػػػػػد االنتيػػػػػاء مػػػػػف السػػػػػماع يقػػػػػـو الباحػػػػػث بتنظػػػػػيـ المػػػػػادة العمميػػػػػة  ثػػػػػـ يبػػػػػدأ  
إلق المبلحظات الشػاممة لموصػوؿ إلػق قواعػد باالستقراء  مبتدئًا مف المفردات ثـ ينتقؿ 

كميػػػة. وال يعػػػد االسػػػتقراء منيجػػػًا عمميػػػًا سػػػميمًا فػػػي دراسػػػة المغػػػة فحسػػػب  بػػػؿ أضػػػحق 
المػػنيج الػػذي يسػػتخدـ فػػي الدراسػػات اإلنسػػانية والتجريبيػػة عمػػق حػػد سػػواء  وىػػو وسػػيمة 

امق حػػيف . ىػػذه الوسػػيمة اتبعيػػا المغويػػوف العػػرب القػػد(1)منيجيػػة صػػالحة لدراسػػة المغػػة
جمعوا المغة مف أفواه العرب ودرسوا ما تَجّمَع لػدييـ ومػا كػاف بػيف أيػدييـ فوصػموا إلػق 

 ما وصموا إليو.

ومع أف الدماميني عاش في عصػر متػأخر  حيػث لػـ تعػد جػذوة االسػتقراء كمػا 
كانت في القروف اليجرية األولق  إال أنػو كػاف أحيانػًا يػركف إليػو وينفػد مػف خبللػو إلػق 

 طمئف إلييا  مف ىذا:قواعد ي

وأنػا أقػوؿ وقػد ))قولو في تأنيث الفعػؿ وتػذكيره مػع الفاعػؿ عنػد وجػود الفاصػؿ: 
تتبعت الواقع مف ذلػؾ فػي القػرآف العزيػز فوجػدت المواضػع التػي لػـ تمحػؽ فييػا عبلمػة 
التأنيػػث نحػػو خمسػػيف موضػػعًا. ووجػػدت األمػػاكف التػػي لحقػػت العبلمػػة تزيػػد عمػػق مئتػػي 

ُِٓ٘ اثََِٓتا َعِػَس٠َ َعِّٝٓاالق: مكاف. منيا قولو تع َفاَْفَجَسِت َٔ
ِِ . وقولو (2) ِٔٗٝ َُٚضٔسَبِت عًََ

ايرِّٖي١ُ َٚايَُِِطه١ََُٓ
َٕ وقولػو:  (3) ِٝ٘ٔ َزأجُعاٛ ًٖ٘ٔ َٚإْٖٔا ٔإَي ِِ َُٔصَٝب١ْ َقاُيٛا إْٖٔا ٔي اٖئرَٜٔ ٔإَذا َأَصاَبتُِٗ

(4) 

                                                           

 .221و 224( أصوؿ النحو العربي 1)
 .60( سورة البقرة  مف اآلية 2)
 .62( نفسيا مف اآلية 3)
 .226( نفسيا  اآلية 4)
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ِِ اِيَأِضا  وقولو  َباُبََٚتَكٖطَعِت بٔٗٔا
  إلػق  يػر ذلػؾ ممػا يطػوؿ استقصػاؤه. وأكثػر أحػد (1)

االسػػػػػتعماليف دليػػػػػؿ عمػػػػػق أفصػػػػػحيِتِو  فػػػػػاألولق عنػػػػػدي ضػػػػػبط ذلػػػػػؾ وأمثالػػػػػو بالمثنػػػػػاه 
 .(2)((الفوقية

ـَ باالسػػتقراء  فقػػاؿ فػػي تػػاء القسػػـ شػػارحًا  وقػػد يشػػير إلػػق أف الحكػػـ النحػػوي ُعِمػػ
لػػػؾ أف المقسػػػـ عميػػػو يجػػػب أف وذ)). (3)((بأنيػػػا تخػػػتص بالتعجػػػب...))قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ 

 .(4)((يكوف نادر الوقوع  عمـ ذلؾ باالستقراء  والنادر موقع التعجب
إعرابيػة ))وقوؿ ابف ىشاـ: قبضت عشرة ليس  يرًا وليس  يٌر  فالحركة حركػة 

مػػػا لمتعػػػويض فكػػػأف المضػػػاؼ إليػػػو  ألف النػػػوف إمػػػا لمتمكػػػيف فػػػبل يمحػػػؽ إال المعربػػػات وا 
فؤلنػػو قػػد عمػػـ باالسػػتقراء أف تنػػويف التعػػويض مػػف ))اميني: . قػػاؿ فيػػو الػػدم(5)((مػػذكور

 .(6)((المفرد ال يكوف إال في معرب
ولـ أقػؼ ))وكاف الدماميني يستعمؿ عبارات تشعر أنو كاف يستقرئ  منو قولو: 

مما يدؿ عمػق أنػو كػاف يبحػث ويسػتقرئ  (8)((ولـ أقؼ لذا عمق شاىد))وقولو:  (7)((عميو
 فمـ يجد بغيتو.
 مني فمـ أجده يذكر شيئًا عف االستقراء.أما الش

 

 الكًاس
مصػػدر قػػاس الشػػيء يقيسػػو َقْيسػػًا وِقَياسػػًا  إذا قَػػدَّره عمػػق مثػػاؿ  -لغػػة-القيػػاس 

جػػراُء حكػػـِ األصػػؿ عمػػق الفَػػْرع)). واصػػطبلحًا (9)لػػو . (1)((حمػػؿ فػػرع عمػػق أصػػٍؿ ِبعمَّػػة وا 
                                                           

 .266( نفسيا مف اآلية 1)
 .2/1( شرح الدماميني 2)
 .2/206( المغني 3)
 .2/140( شرح الدماميني 4)
 .2/219( المغني 5)
 .2/100ينظر مثاؿ آخر   و 2/120( شرح الدماميني 6)
 .2/112( نفسو 7)
 .2/114( نفسو 8)
 .(قيس)( المساف 9)
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ميػػو  والعمػػة الجامعػػة  فيػػذه أربعػػة أركػػاف: الفػػرع وىػػو المقػػيس  واألصػػؿ وىػػو المقػػيس ع
 .  (2)والحكـ

  فيػػػذا إمػػػاـ الكػػػوفييف الكسػػػائي (3)وىػػػو أحػػػد أدلػػػة النحػػػو  بػػػؿ النحػػػو كمػػػو قيػػػاس
 يقوؿ:

                                                        (4)وبِو في كؿِّ ِعْمـٍ ُيْنَتَفع إّنما النحو قياٌس ُيتََّبع                                                         
أوؿ مػػف يعػػج النحػػو ومػػّد القيػػاس )) ( ى229ت )وكػػاف عبػػد ا بػػف أبػػي إسػػحاؽ 

أي أشػػػػد  معرفػػػػًة  (6)((إنػػػػو كػػػػاف شػػػػديد التجريػػػػد لمقيػػػػاس)). وقيػػػػؿ فيػػػػو: (5)((وشػػػػرح العمػػػػؿ
 بحقائقو واجتيادًا في َطَمبِو.

أخطػػئ ))ائػؿ:   فيػػو الق( ى199ت )وممػف بػرزوا فػػي القيػاس أبػػو عمػي الفارسػي 
إذ  ( ى111ت)وابػػػف جنػػػي  (7)((فػػػي خمسػػػيف مسػػػألة  وال أخطػػػئ فػػػي واحػػػدة مػػػف القيػػػاس

 .(8)((مسألة واحدة مف القياس أنبؿ وأنبو مف كتاب لغة عند عيوف الناس))يقػوؿ: 
والقيػػاس عنػػد الػػدماميني لػػو منزلػػة خاصػػػة  فقػػد حفػػؿ شػػرحو بضػػروب مختمفػػػة 

ـَ عمق َوَجَد ألنيمػا ضػداف  لػذلؾ صػ   منو  فقاس الشيء عمق ضده إذ حمؿ َفَقد وَعِد
أف يتعد  ىذاف الفعبلف إلق مفعوليما الذي ىو ضمير متصػؿ كمػا فػي ظػف وأخواتيػا 
ألف المفعػوؿ بػػو فػػي ىػػذه األفعػػاؿ ىػػو مضػموف الجممػػة  فجػػاز اتفػػاؽ الفاعػػؿ والمفعػػوؿ 

 لفظًا ألنيما ليسا في الحقيقة فاعبًل ومفعوال بو  واستشيد بقوؿ الشاعر:

ـُ الَمْغُبوُف حيَف َيِبيُع                                      َنِدْمُت عمق ما كاف مّني َفَقْدتُني  َكما َيْنَد
 وقوؿ اآلخر:

                                                                                                                                                                      

 .14  واالقتراح 11( لمع األدلة 1)
 .16( االقتراح 2)
 .12  84  واالقتراح 12( لمع األدلة 3)
 .1/169( إنباه الرواة 4)
 .1/202( إنباه الرواة 5)
 .16( نزىة األلباء 6)
 .1/88( الخصائص 7)
 .1/10( نفسو 8)
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                   (1)وَعّما ُأالقي منيما ُمَتَزْحَزحُ  لقد كاف لي عف َضْرَبَتيِف َعِدمتُني
 ومف ىذا قوؿ الشاعر:

 لعمُر ِا أعجبني ِرَضاَىا                                               و ُقَشيٍر                      إذا َرِضَيت عميَّ بن
أي َعّنػػي ويحتمػػؿ أف رضػػي ضػّمف معنػػق عطػػؼ. وقػػاؿ ))قػاؿ فيػػو ابػػف ىشػاـ: 

. وقػػػاؿ الػػػدماميني فػػػي قػػػوؿ الكسػػػػائي: (2)((الكسػػػائي: حمػػػؿ عمػػػق نقيضػػػو وىػػػو سػػػػخط
النقػػػػػػيض  يػػػػػػر عزيػػػػػػز فػػػػػػي كبلميػػػػػػـ كحمػػػػػػؿ النظيػػػػػػر عمػػػػػػق وحمػػػػػػؿ النقػػػػػػيض عمػػػػػػق ))

 .(3)((النظير
 ومف أنواع القياس التي أوردىا الدماميني قياس الطرد

فأورد األقواؿ في ُرّب: ِاسميتيا عنػد الكػوفييف وحرفيتيػا عنػد البصػرييف  والقػوؿ  
 ويمكػػف أف يقػػاؿ سػػبب البنػػاء مشػػابية))باسػػمييا يثيػػر مسػػألة بنائيػػا وسػػببو  ثػػـ قػػاؿ : 

الحرؼ وضعًا وذلؾ متحقؽ في بعض لغاتيا. وىو ما كانت الباء فيو مخففة  فحممػت 
 .(4)((المشددة الباء عمييا طردًا لمباب

 :(5)وأورد الدماميني قوؿ الشاعر ممغزاً  
                      وأَي َمف أضَمَرْت ِلخؿٍّ وفاَء        إفَّ ىنُد المميحُة الحسناَء                                        

والجماعة معترفوف بأف ىذه الضمَة ]فػي المميحػة[ إعرابيػٌة وأّف اإلتيػاف ))ثـ قاؿ 
بيػػا عمػػق خػػبلؼ القيػػاس  إذ المبنػػق إنمػػا يتبػػع باعتبػػار محمػػو فػػي اإلعػػراب ال باعتبػػار 

ـُ  اعتبػػػػارًا لمحػػػػؿ  -بضػػػػـ المػػػػيـ-لفظػػػػو فػػػػي البنػػػػاء. أال تػػػػر  أنػػػػؾ تقػػػػوؿ: ىػػػػؤالء الكػػػػرا
. وال تكسر الميـ... وفػي المبػاب إف الضػـ الطػراده ىنػا أشػبو الرفػع. واعترضػو ىؤالء..

بعػض الشػارحيف بػأف االطػراد لػػيس سػببًا ليجػري المعػرب عمػػق لفػظ المبنػي فػإف كسػػرة  
ىػػؤالِء وأمػػِس مطػػردة  ومػػع ذلػػؾ ال توجػػب إجػػراء الصػػفة عمػػق لفظػػو. وأجػػاب صػػاحب 

                                                           

 .111-2/112( شرح الدماميني 1)
 .2/216( المغني 2)
 .2/188( شرح الدماميني 3)
 .2/191( نفسو 4)
فَّ أصميا إْيْف  2/28( المغني 5) بيمػزة مكسػورة ويػاء سػاكنة لممخاطبػة ونػوف مشػددة لمتوكيػد ثػـ حػذفت -وا 

 المفظ. الياء اللتقاء الساكنيف. وىند: مناد  بحرؼ نداء محذوؼ. المميحة: صفة عمق
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بط كمػػي حتػػق يقػػاؿ إف كسػػرتو العبػػاب بػػأف نحػػو ىػػؤالء وأمػػِس لػػيس بػػداخؿ تحػػت ضػػا
مطػػردة  إذ لػػيس كػػؿ مػػا كػػاف لمجمػػع مػػف أسػػماء اإلشػػارة كيػػؤالء أو ظرفػػًا كػػأمِس يكػػوف 
البنػػاء فيػػو عمػػق الكسػػر. قمػػت ]الػػدماميني[ ىػػذا جػػواب خػػاص بيػػذيف المفظػػيف المعينػػيف 
وليس بمطرد إذ لو أورد الشارح األوؿ فَعاِؿ لسب األنثق في باب النداء نحو يػا فسػاِؽ 

خبػػاِث فإنػػو مبنػػي عمػػق الكسػػر قياسػػًا مطػػردًا بػػبل نػػزاع لػػـ يتػػأت لمشػػارح الثػػاني ىػػذا  ويػػا
 .(1)((الجواب البتة

وىو في قياسو يسير عمق وفؽ المنيج البصري  فيو يقػيس عمػق الكثيػر فقولػو 
ِٕ َتٔضااًٗٛاتعػػالق  ِِ َأ َُٜبااُِّٝٔ ايًٖااُ٘ َيُهاا

ثػػـ حػػذفت الػػبلـ  (3)عنػػده عمػػق تقػػدير ألف ال... (2)
 .(5)ألنو كثير (4)ال  وعنده حذؼ الجار قبؿ أف مطردو 

 (6)أورد ابف ىشاـ قوؿ أبي نؤاس
 َيْنَقضي بالَيّـِ والَحَزف                                                                    يُر مأسوٍؼ عمق َزَمٍف                                       

. فقػػػػػاؿ (7)ف  يػػػػػر مأسػػػػػوؼ خبػػػػػر لمبتػػػػػدأ محػػػػػذوؼوذكػػػػػر مػػػػػف أوجػػػػػو إعرابػػػػػو أ
 .(8)((حذؼ المبتدأ لقرينو...كثير مقيس))الدماميني 

والػػػػدماميني أخػػػػذ  (9)أمػػػا القميػػػػؿ فيقػػػػيس عميػػػػو الكوفيػػػػوف ويػػػأبق ذلػػػػؾ البصػػػػريوف
بمذىب البصريوف فالقميؿ عنده ال يقاس عميو  فتقديـ الخبر عمق المبتدأ كثير مقػيس  

قػػػيس أيضػػًا لكنػػػو قميػػؿ  فػػػبل يصػػػ  أف يخػػرج عميػػػو تركيػػػب لكنػػو إذا كػػػاف جممػػة فيػػػو م
  :(10)مشابو  مف ىذا قوؿ الفرزدؽ

                                                           

 .2/11( شرح الدماميني 1)
 .296( سورة النساء  مف اآلية 2)
 .2/98( شرح الدماميني 3)
 .2/98( نفسو 4)
 .2/291( المغني 5)
 ( أفّؿ بو الديواف.6)
 .2/218( المغني 7)
186  2/10. وينظر أمثمة أخر  في القيػاس عمػق الكثيػر  شػرح الػدماميني 2/124( شرح الدماميني 8)

212–216

 .99-90( مف تاريخ النحو 9)
 والرواية فيو: ...أبوىا... . 429( شرح الديواف 10)
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 أُبوه وال كانت ُكَميٌب ُتَصاِىُره                    إلق َمِمٍؾ ما أم ُو ِمف ُمَحاِرٍب                
وىػػو قميػػؿ فػػبل يجػػوز أف نقػػيس  (مػػا امػػو مػػف محػػارب)أبػػوه: مبتػػدأ خبػػره جممػػو 

خبػػػر  (قامػػػت)ولنػػػا قامػػػت ىنػػػد عمػػػق قػػػوؿ مػػػف يػػػر  أف التػػػاء ضػػػمير  والجممػػػة عميػػػو ق
 .(1)مقدـ

المصدرية في اإلىماؿ قميؿ فمػـ يجػز الػدماميني  (ما)الناصبة عمق  (أفْ )وَحْمُؿ 
 . ومف القياس الذي استعممو الدماميني الحمؿ عمق النظير (2)القياس عميو

 :(3)فقوؿ زىير

ـّ إذا أمسيُت أمسيُت َ اِدَيا                                                                                     ػوً    أراني إذا أصبحُت أصبحُت ذا ىَ   َفُث
 

 .(4)((البيت عمق زيادة الفاء))قاؿ فيو ابف ىشاـ: 

ألنيا قد عيػدت زيادتيػا فػي بعػض المواضػع بيقػيف ولػـ تعيػد ))وقاؿ الدماميني 
بيقيف فإذا دار األمر في محؿ بيف زيادة تمؾ حمؿ عمق مالو نظير دوف مػا  (ثـ)زيادة 

 .(5)((لـ يعيد لو نظير
المبتػدأ يجػوز دخػوؿ ))ومنو أف الشيء إذا أشبو الشيء فإنػو يأخػذ حكمػو فخبػر 

أختيػا فػي العمػـو واسػتقباؿ  (مػا)الشػرطية أو  (َمػفْ )الفاء عميو إذا كاف المبتدأ شػبييًا بػػ 
. إذا لػـ يقصػد آتيػًا معينػًا  وقػد تنتفػي ىػذه ما يتـ بو ال معنق  نحػو: الػذي يػأتيني فمكػـر

العمة  ويجوز مع ذلؾ دخوؿ الفػاء حمػبًل لمشػبيو عمػق الشػبيو ألف المبتػدأ المقصػود بػو 

                                                           

 .2/142  وشرح الدماميني 209-2/206( المغني 1)
 أ.216 –ب 212( تحفة الغريب 2)
    والرواية فيو: 182( شرح الديواف 3)

 أصبحت  اديػا أراني إذا ما بت  بت  عمق ىو          فثـ إذا أصبحت  
 .2/209( المغني 4)
 .2/141( شرح الدماميني 5)
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َِّٛ معيف مشابو في المفظ لما قصد بو  ير معيف وذلؾ كقولو تعالق َٜ ِِ َََٚا َأَصاَبُه

َُِعإٔ َفٔب ًٖ٘ٔاِيَتَك٢ اِيَج ٔإِذٕٔ اي
 .(2)((ماضٍ  (أصابكـ)معيف ومدلوؿ  (ما)فإف مدلوؿ  (1)

عمػػػق مػػػف ومػػػا إلفادتيػػػا العمػػػـو ومػػػا  (الػػػذي)ففػػػي ىػػػذا الػػػنص حمػػػؿ الػػػدماميني 
مع أف مدلوليا معيف ومػا -في اآلية الكريمة  (ما)بعدىا مضارع وتشبو الشرط. وحمؿ 

تقبؿ لتشػابو الكممتػيف فػي إذ دلت عمق  ير معيف وبعدىا مسػ (ما)عمق  -ماضبعدىا 
 المفظ وشبو الشرط.

: ذىػػب (ُكْنػػتُ )نسػػبة إلػػق  (ُكْنتَػػي  )ومػػا خػػالؼ القيػػاس يحفػػظ وال يقػػاس عميػػو فػػػ 
ف كػػاف ىػػذا لػػـ يثبػػت فػػي  بعضػػيـ إلػػق أف التػػاء عبلمػػة كػػالواو فػػي أكمػػوني البرا يػػث  وا 

القػػػػوليف جممػػػػة. والنسػػػػب إلييػػػػا عمػػػػق كػػػػبل  (كنػػػػت)  والبػػػػاقوف ذىبػػػػوا إلػػػػق أف (3)الكػػػػبلـ
إذا كػػاف مػػف كػػبلـ  (5)  يحفػػظ وال يقػػاس عميػػو(4)  فيػػذا شػػاذ(كنتػػي)  لكػػنيـ قػػالوا (كػػوني)

 .(6)الفصحاء  أما إذا كاف مف كبلـ  يرىـ فبل يجوز أف يرتكب
ىػػذا مػػنيج الػػدماميني فػػي القيػػاس مػػع أمثمػػة عميػػو. وىنػػاؾ أمثمػػة أخػػر  مشػػتركة 

 ند الشمني.مع الشمني سنشير إلييا بعد الحديث عف القياس ع

 -منفػػػردًا بيػػا عنػػد الػػػدماميني-مػػا ورد عػػف الشػػمني مػػػف نصػػوص فػػي القيػػاس 
قميػػػؿ؛ لكػػػف ىػػػذا القميػػػؿ يوضػػػ  مػػػنيج الشػػػمني فػػػي االحتجػػػاج  ففػػػي قػػػوؿ المسػػػيب بػػػف 

 :(7)َعَمس

                                  وَرِفيُقو بالَغْيِب ال َيْدِري                      ِنْصَؼ النَّياِر الماُء  اِمُره                    
 

                                                           

 .266( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 1)
 .2/84  وينظر مثاؿ آخر عمق الحمؿ عمق النظير 2/82( شرح الدماميني 2)
 .2/206( المغني 3)
 .2/140( شرح الدماميني 4)
 .2/24( نفسو 5)
 .46و  2/20  تنظر أمثمة أخر  2/10( نفسو 6)
 .1/212والمنصؼ مف الكبلـ  1/201( المغني 7)
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حػاؿ مػف النيػار  وال رابػط فييػا  ألف الضػمير الػذي فييػا  ((الماء  امره))جممة 
يعػػود إلػػق الغػػائص  والػػرابط فػػي جممػػة الحػػاؿ عنػػد النحػػاة يػػػكوف الػػواو أو الضػػمير أو 

وأقػػوؿ ))وعممػػو الشػػمني بػػػقولو  (2)وذكػػر ابػػف ىشػػاـ: أف الػػرابط ىنػػا واو مقػػدرة (1)كمييمػػا
إنمػػا قػػدرىا ىنػػا الػػواو دوف الضػػمير حمػػبًل عمػػق الكثيػػر فػػي ربػػط الجممػػة االسػػمية وىػػو 

 .  (3)((الربط بالواو
هم   ))لجابر بف عبد ا  والنادر عند الشمني كالعدـ  ال يقاس عميو. فقولو

فالموضػػع إذف موضػػع اليمػػزة  لكػػف ))قػػاؿ فيػػو ابػػف مالػػؾ:  (4)((تزوجمم  بكممرً  أى اووبمماً  
. (5)((عنيا بيؿ ويثبت بذلؾ. أف أـ المتصمة قد تقع بعده  كمػا تقػع بعػد اليمػزةاستغني 

ف ثبت نادر والنادر في حكـ العدـ))وقاؿ الشمني:   .(6)((اإلتياف ليؿ بمعادؿ وا 
واسػػػتعمؿ الشػػػػمني القيػػػاس عمػػػػق الشػػػبيو. فجممػػػػة الحػػػاؿ إذا صػػػػدرت بمضػػػػارع 

. قػػاؿ الشػػمني معمػػبًل ىػػذا: (7)مثبػػت عػػاٍر مػػف قػػد يتعػػيف أف يكػػوف الػػرابط ىػػو الضػػمير
المضارع المثبت لما كاف عمق وزف اسـ الفاعؿ وبمعناه وجب أف يربط بمػا يػربط بػو ))

 .(8)((اسـ الفاعؿ  والذي يربط بو اسـ الفاعؿ إذا كاف حااًل إنما ىو الضمير ال الواو
إذا ُشبِّو شيء بشيٍء أو ناب شػيء ))وقاؿ أيضًا في حمؿ الشبيو عمق الشبيو: 

ف شػػيء يكػػوف التشػػبيو والنيابػػة مقصػػوديف  فيعطػػق المشػػبو والنائػػب حكػػـ المشػػبو بػػو عػػ
لمػػػا ُشػػػبِّيت بمػػػيس أخػػػذت حكػػػـ لػػػيس   (مػػػا)والمنػػػوب عنػػػو ال حكػػػـ نفسػػػو. أال تػػػر  أف 

والمفعػػوؿ بػػو لمػػػا نػػاب عػػػف الفاعػػؿ أخػػػذ حكػػـ الفاعػػؿ. فميػػػذا أ تفػػر فػػػي لػػيس مباشػػػرة 

                                                           

 .1/120( اليمع 1)
 .1/201( المغني 2)
 . ولـ أجد رأي الشمني فيما رجعت إليو مف مصادر.1/212( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .1/112والجمع بيف الصحيحيف  162( شواىد التوضي  4)
 فصمة.وفيو أف أـ من 162وشواىد التوضي   2/11( المنصؼ مف الكبلـ 5)
 .11-2/11( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .1/141( ىمع اليوامع 7)
 .1/218( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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مباشػػرتيا الفعػػؿ لنيابتيػػا عػػف الفعػػؿ فتأمػػؿ  (مػػا)الفعػػؿ لشػػبييا بػػالحرؼ ولػػـ ُيْغَتفػػر فػػي 
 .(1)((فإنو مف المحاسف

أمػػػػا النصػػػػوص المتعمقػػػػة بالقيػػػػاس التػػػػي نقميػػػػا الشػػػػمني عػػػػف الػػػػدماميني فبمغػػػػت 
. والبقيػػة (2)ثمانيػػة نصػػوص  منػػو اثنػػاف أشػػار الشػػمني إلػػق أنػػو أخػػذىما عػػف الػػدماميني

أف ال حاجػة لمتفصػيؿ فػي وأر   (3)نقميا الشػمني دوف إشػارة إلػق أخػذىا عػف الػدماميني
ىذه النصوص ألنيا تتعمؽ بموضوعات سبؽ اإلشػارة إلييػا فػي القيػاس عنػد الشػارحيف 
وىػي تتعمػؽ بالقيػاس عمػق الشػبيو وحمػؿ الشػيء عمػق ضػده وعػدـ حمػؿ الشػيء  عمػػق 

 ما ىو  ير قياسي... .
مما سبؽ يتبيف أف النصػوص المتعمقػة بالقيػاس فػي شػرح الػدماميني أكثػر منيػا 

رح الشػػػمني  وأف الشػػػارحيف اتفقػػػا فػػػي القيػػػاس عمػػػق الكثيػػػر وعػػػدـ القيػػػاس عمػػػق فػػػي شػػػ
القميؿ والشاذ وىذا مذىب بصري. وذكرا مف أنواع القياس: القياس عمق الشػبيو وقيػاس 
الطػػرد  وزاد الػػدماميني عمػػق ىػػذا القيػػاس عمػػق النظيػػر وحمػػؿ الشػػيء عمػػق ضػػده. وأف 

دماميني تتعمػػؽ بالقيػاس  ولػـ يشػػر ىنػاؾ مجموعػة مػػف النصػوص نقميػا الشػػمني عػف الػ
 في الكثير منيا إلق أخذىا عنو.

 اإلمجاع  
. (4)اإلجمػػاع لغػػػًة: مصػػدر أجمػػػع األمػػػر  إذا جعمػػو جميعػػػًا بعػػد أف كػػػاف متفرقػػػاً 

إجمػػػػاع نحػػػػاة البمػػػػديف: البصػػػػرة ))وىػػػػو أصػػػػؿ مػػػػف أصػػػػوؿ النحػػػػو العربػػػػي ويعنػػػػوف بػػػػو 
 .(5)((والكوفة

َخْصػػػُمؾ َيػػػدُه أالَّ ُيَخػػػاَلؼ المنصػػػوص  وال يػػػراه ابػػػف جنػػػي حجػػػة إال إذا أعطػػػاؾ
فأمػػػػا إف لػػػػـ ٌيْعػػػػِط َيػػػػدُه بػػػػذلؾ فػػػػبل يكػػػػوف إجمػػػػاعيـ حجػػػػة ))والمقػػػػيس عمػػػػق النصػػػػوص 

                                                           

 .2/112. وينظر قياس الطرد عف الشمني 2/219( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .142و 2/28. ولمنصؼ مف الكبلـ 142و 2/28( شرح الدماميني 2)
 2/221. والمنصػػػػػػؼ مػػػػػػف الكػػػػػػبلـ أ264و  112و 290و 221و 218و 2/221( شػػػػػػرح الػػػػػػدماميني 3)

 .1/261و 111-112و 291و 221و 218و
 ( المساف )جمع(.4)
 .88( االقتراح 5)
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ألنػو عمػـ منتػزع مػف اسػتقراء ىػذه المغػة  فكػّؿ )). وير  صعوبة في اإلقرار بو (1)((عميو
. (2)((مػػف فَػػِرَؽ لػػو عػػف عمػػة صػػحيحة وطريػػٍؽ نيجػػِة كػػاف خميػػؿ نفسػػو وأبػػا عمػػرو فكػػره

 .(3)((ولكف أّنق لنا بالوقوؼ عميو))ويقر السيوطي بالعجز عف إدراكو فيقوؿ: 
واإلجمػػػػػاع ُمْنَعِقػػػػػٌد عمػػػػػق األصػػػػػوؿ األساسػػػػػية  كرفػػػػػع الفاعػػػػػؿ ونائبػػػػػو  والمبتػػػػػدأ 
والخبػػػػر  ونصػػػػب المفاعيػػػػؿ  وجػػػػر المضػػػػاؼ إليػػػػو. ىػػػػذه ال نحتػػػػاج إلػػػػق نػػػػص عمػػػػق 

يسػػػتحيؿ الوصػػػوؿ إلػػػق اإلجمػػػاع  اإلجمػػػاع عمييػػػا. أمػػػا األحكػػػاـ الفرعيػػػة فيصػػػعب أو
عمييػػػػا  لػػػػذلؾ ال نػػػػر  لػػػػو صػػػػد  واسػػػػعًا فػػػػي كتػػػػب النحػػػػو بخػػػػبلؼ األصػػػػوؿ األخػػػػر  

 .(4)كالسماع والقياس...
ف كنػػػا لػػػنحف ))وقػػػد اسػػػتدؿَّ بػػػو سػػػيبويو إذ يقػػػوؿ:  إف كػػػاف زيػػػٌد ليػػػو الظريػػػؼ. وا 

 .(5)((الصالحيف  فالعرب تنصب ىذا كمو والنحويوف أجمعوف
وأمػا بعػد التركيػب ))وأعماليػا فقػاؿ  (إذمػا)ني فػي كبلمػو عػف واستدؿ بػو الػدمامي

فمػػدلوليا المجمػػع عميػػو المجػػازاة  وىػػو مػػف معػػاني الحػػروؼ ومػػف اّدَعػػق أّف ليػػا مػػدلواًل 
 .(6)((آخر زائدًا عمق ذلؾ فبل حجة لو

وقػػػاؿ مسػػػتدالًّ بػػػو عمػػػق إبطػػػاؿ قاعػػػدة تبطػػػؿ قػػػوؿ الكػػػوفييف بػػػأفَّ حتػػػق تنصػػػب 
واسػػتثنق الكسػػائي الػػذي  (7)وأنػػو ثبػػت أنيػػا تجػػر االسػػـ بعػػدىا المضػػارع بعػػدىا بنفسػػيا 

َيػػػػػػِرُد عمػػػػػػق  يػػػػػػره مػػػػػػف ))يػػػػػػر  أف حتػػػػػػق يجػػػػػػر االسػػػػػػـ بعػػػػػػدىا بتقػػػػػػدير حػػػػػػرؼ جػػػػػػر: 
الكوفييف...االعتراض بأف عامؿ االسـ ال يعمػؿ فػي الفعػؿ...نعـ تنػتقض ىػذه القاعػدة 

                                                           

 .2/210( الخصائص 1)
 .2/212( نفسو 2)
 .81( االقتراح 3)
 .282( ابف يعيش النحوي 4)
 .1/112( الكتاب 5)
 .2/286( شرح الدماميني 6)
 .2/221  والمغني 219( اإلنصاؼ ص7)
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السػـ إجماعػًا وتعمػؿ عمق الكػوفييف إف قػالوا بيػا بػالبلـ الزائػدة  فإنيػا تعمػؿ الجػر فػي ا
 .(1)((عندىـ النصب في مثؿ: ما كاف زيد ليفعؿ  وىي لمتأكيد في كؿ مف الحاليف

إذا ولػػػي أْف ))وورد اإلجمػػػاع عنػػػد الشػػػمني فػػػي سػػػياؽ شػػػرحو قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 
الصػػػالحة لمتفسػػػير مضػػػارع معػػػو ال نحػػػو: أشػػػرت إليػػػو أف ال تفعػػػؿ. جػػػاز رفعػػػو عمػػػق 

رىا ناىيػػة  وعمييمػػا فػػأف مفسػػػرة  ونصػػبو عمػػق تقػػدير تقػػدير ال: نافيػػة وجزمػػو عمػػق تقػػدي
 .(2)((ال نافية. وأف: مصدرية فإف فقدت ال امتنع الجـز وجاز الرفع والنصب

قػػاؿ ابػػف الصػػائغ: إنػػو فيمػػا تقػػدـ حكػػق عػػف بعػػض ))قػػاؿ الشػػمني فػػي شػػرحو: 
ـ الكوفييف وأبي عبيدة فكيؼ يمنعو ىنا؟ وما بالعيد مف قدـ. وأقوؿ ىػذا عجيػب فإنػو لػ

يّدع ىنا اإلجماع عمق امتناع الجـز وال فيمػا تقػدـ اإلجمػاع عمػق الجػـز  وال أنػو القػوؿ 
المعتمد عميو حتق يعترض بذلؾ. بؿ قولو فيما تقدـ: ذكر بعض الكػوفييف وأبػو عبيػدة 
أف بعضػيـ يجػػـز بػػأف يقتضػي أف الجميػػور ال يجزمػػوف بيػػا ويكفػي لصػػحة كبلمػػو ىنػػا 

 .(3)((أف يكوف عمق قوؿ الجميور
وىناؾ نصوص نقميا الشػمني  وأقػواؿ لػو تتحػدث عػف اإلجمػاع وأصػولو وناقػؿ 
اإلجمػػػاع وناقػػػؿ الخػػػبلؼ واإلجمػػػاع السػػػكوتي وحجّيػػػة اإلجمػػػاع فػػػي األوضػػػاع المغويػػػة 

.ومػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف ىنػػػاؾ (4)وفػػػي المسػػػائؿ الفقييػػػة أكتفػػػي باإلشػػػارة إلييػػػا لطوليػػػا
الواقعػة جوابػًا ))الػدماميني األوؿ: الجممػة  نصيف يتعمقاف باإلجماع نقميمػػا الشػمني عػف

. والثػػاني ورد (5)((لشػػرط  يػػر جػػاـز ال محػػؿ ليػػا باإلجمػػاع مثػػؿ إذا قػػاـ زيػػد فيػػو مكػػـر
 .(6)((متفؽ عميو))في مصطم  

                                                           

 2/142  وتنظػػػػر مسػػػػائؿ أخػػػػر  فػػػػي احتجػػػػاج الػػػػدماميني باإلجمػػػػاع 126-2/122دماميني ( شػػػػرح الػػػػ1)
 ب.-أ16وتحفة الغريب 

 .2/11( المغني 2)
 .2/91( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .1/204و 2/121( نفسػػو 4)
 .1/211ب والمنصؼ مف الكبلـ -أ248( تحفة الغريب 5)
 .1/69ب ونفسو 16( نفسو 6)
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ممػػا سػػبؽ نجػػد اإلجمػػاع أصػػبًل مػػف األصػػوؿ التػػي احػػتج بيػػا الشػػارحاف  لكػػف 
صػوؿ  يعضػد ىػذا قمػة النصػوص احتجاجيما بو لـ يكف بقػدر احتجاجيػا بغيػره مػف األ

 المتعمقة بو في الشرحيف.
وقػػد اسػػتعمؿ الشػػمني ضػػربًا مػػف اإلجمػػاع لػػـ يسػػتعممو الػػدماميني ىػػو اإلجمػػاع 

 السكوتي  وأف الشمني نقؿ نصوصًا تتعمؽ باإلجماع عند الدماميني.
 

 استصحاب احلال
ؿ عػف ىو إبقاء حاؿ المفظ عمػق مػا يسػتحّقو فػي األصػؿ  عنػد عػدـ دليػؿ النقػ)) 
وىو التمسؾ باألصؿ عند االستدالؿ  كاالستدالؿ بالبنػاء عمػق الفػت  عمػق  (1)((األصؿ

لػػو كانػػا اسػػميف لمػػا كػػاف لبنائيمػػا وجػػو؛ إذ ال عمػػة ىاىنػػا توجػػب ))فعميػػة نعػػـ وبػػئس إذ 
 .(2)((بناءىما

. وقػد اسػتند إليػو (4)وىو أضعؼ األدلػة (3)واستصحاب الحاؿ مف األدلة المعتبرة
 .(5)تدالؿ عمق صحة ما ذىبوا إليوالنحاة لبلس

استدؿ بػو الػدماميني والشػمني فػي مواضػع مختمفػة مػف شػرحييما فمػف اسػتدالؿ 
وصػػرح الرضػػي بػػأف )): بقولػػو: (6)((فعميػػؾ بمراجعتػػو))الػػدماميني شػػرحو قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ 

البػػػػػاء فػػػػػي مثمػػػػػو زائػػػػػدة والبػػػػػاء تػػػػػزاد كثيػػػػػرًا فػػػػػي مفعػػػػػوؿ أسػػػػػماء األفعػػػػػاؿ لضػػػػػعفيا فػػػػػي 
:  الزيادة خػبلؼ األصػؿ  وقػد أمكػف جعميػا بمعنػق فعػؿ متعػٍد بالبػاء كمػا العمؿ...قمت

 .(7)((رأيت فبل يعدؿ عنو

                                                           

 . 46اإل راب في جدؿ اإلعراب  . وينظر291( االقتراح 1)
 . 116و 100. وأنظر أقوااًل أخر  في المصدر نفسو ص221-222( اإلنصاؼ ص2)
 . واإلنصاؼ  المواضع السابقة.241( لمع األدلة 3)
 .294( االقتراح 4)
وموازنػة بػيف شػرح الرضػي االسػترآبادي وشػرح ابػف  211( شرح المفصؿ بػيف ابػف يعػيش وابػف الحاجػب 5)

 .281جماعة 
 .2/9( المغني 6)
 .2/24( شرح الدماميني 7)
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ىماليا كثير وذىػب الكوفيػوف إلػق أنيػا ال  (إفْ )ومنو أّف  المخففة أعماليا قميؿ وا 
تخفَّػػؼ  فػػإذا قيػػؿ إْف زيػػد لمنطمػػؽ  فػػإف نافيػػة والػػبلـ بمعنػػق إالَّ  رده الػػدماميني بقولػػو: 

. فأنػػػت تػػػر  أنػػػو اسػػػتدؿ فػػػي رّده عمػػػق (1)((ه أف مػػػنيـ مػػػف يعمميػػػا مػػػع التخفيػػػؼويػػػردّ ))
 الكوفييف باألعماؿ وىو األصؿ في عمميا.

معنيػػاف آخػػراف  (إذ)وذكػػر لػػػ ))ومػف اسػػتدالؿ الشػػمني قولػػو فػػي قػػوؿ ابػف ىشػػاـ: 
ولػػػػيس القػػػػوالف  …والثػػػػاني التحقيػػػػؽ …أحػػػػدىما التوكيػػػػد وذلػػػػؾ بػػػػأف تحمػػػػؿ عمػػػػق الزيػػػػادة

نمػا كانػا ليسػا بشػيء  (إذ)يريد بالقوليف المعنييف اآلخريف المػذيف ذكػرا لػػ )): (2)((بشيء وا 
 .(3)((ألف األصؿ عدـ الزيادة وتقميؿ االشتراؾ

عمػق لغػة عقيػؿ  وأّف عػؿَّ لغػة فػي  (َلَعػؿّ )ومنو ما أورده ابف ىشاـ مػف الجػر بػػ 
  قػػاؿ فيػو (4)سػاكنيفلعؿَّ  وأفَّ عقيؿ تجيز في الميا الفت  والكسػر عمػق أصػؿ التقػاء ال

ألف البلـ األولق ساكنة وكذا الثانية في األصؿ  إذ أصػؿ المبنػي أف يكػوف ))الشمني: 
 .(5)((بناؤه عمق السكوف

والشمني في ىذا المبحث تأثر بالدماميني كما ىو شأنو فػي المباحػث األخػر   
ة مػف المشػددة يسػمـ مصػدريَّة أف المخفَّفػ -أبا حيػاف-ثـ إنو ))مف ىذا قوؿ ابف ىشاـ: 

َِٝٗامع لزـو مثؿ ذلؾ فييا في نحو:  ًُٖ٘ عًََ َٚاِيَدأََط١َ َإٔ َغٔضَب اي
إذ ال يفيـ الػدعاء  (6)

شػػػرحو الشػػػمني بقولػػػو:  (7)((مػػػف المصػػػدر إال إذا كػػػاف مفعػػػواًل مطمقػػػًا نحػػػو َسػػػْقيًا وَرْعيػػػاً 
مػؽ وأجيػب بػأف ُأوِرُد عميو َسبلـٌ عميكـ  فإنػو مصػدر مفيػـ لمػدعاء ولػيس بمفعػوؿ مط))

 (8)((أصػػمو النصػػب عمػػق أنػػو مفعػػوؿ مطمػػؽ عػػدؿ عنػػو إلػػق الرفػػع لمداللػػة عمػػق الثبػػوت

                                                           

 .2/226  ينظر مثاؿ آخر 80-2/91( نفسو 1)
 .2/99( المغني 2)
 .2/282( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .212-2/214( المغني 4)
 .1/219وينظر مثاؿ آخر  2/106( المنصؼ مف الكبلـ 5)

مبلء ما َمّف الرحمف  1مف اآلية    سورة النور إٖٔ َغَضَب اهللقراءة لقولو تعالق: 6 184وا 

 .2/18( المغني 7)
 .2/61( المنصؼ مف الكبلـ 8)
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ػػَ   كػػبلـ الشػػمني ىػػذا ال يختمػػؼ عػػف كػػبلـ الػػدماميني  إال أف الػػدماميني أضػػاؼ فوضَّ
فإفادتػو الػدعاء إنمػا ىػو ))فيػو يقػوؿ:  ((استصحاب الحػاؿ))أكثر بأف الكبلـ مف قبيؿ: 

 .(1)((صؿ مفعواًل مطمقاً باعتبار كونو في األ
كػػػاف أصػػػبًل مػػػف األصػػػوؿ التػػػي  ((استصػػػحاب الحػػاؿ))ممػػا سػػػبؽ يتبػػػيف لنػػػا أف 

استعاف بيا الشارحاف في االحتجاج ألقواليمػا. وأف الشػمني تػأثر بالػدماميني. وأف ىػذا 
األصػػػؿ لػػػـ يعتمػػػدا عميػػػو كثيػػػرًا كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػي السػػػماع والقيػػػاس و يرىمػػػا إذ أف 

 يا تندرج تحت ىذا العنواف قميمة.النصوص التي وجدت
 

 العامل:
. وُيقػػاؿ (2)((ىػو الػذي يتػولق أمػور الرجػؿ فػي مالػو وممكػو وعممػو))العامؿ: لغػة 

مػػا أوجػػب كػػوف آخػػر الكممػػة عمػػق وجػػو ))َعِمػػَؿ العمػػَؿ َيْعَممُػػو فيػػو عامػػؿ  واصػػطبلحًا: 
 ة.. فيو الذي ُيْحِدُث األثر اإلعرابي في الكمم(3)((مخصوص مف اإلعراب

واختمػػػؼ النحػػػوييف فػػػيمف يحػػػدث اإلعػػػراب فسػػػيبويو يػػػر  أف األلفػػػاظ ىػػػي التػػػي 
ىػذا بػاب مػا ))ويقػوؿ:  (4)((ىػذا بػاب مػا يعمػؿ فيػو الفعػؿ َفَيْنتصػب))تعمؿ  فيػو يقػوؿ: 

ىػذا بػاب مػا )). ويقػوؿ: (5)((يعمؿ عمؿ الفعؿ ولـ يجر مجػر  الفعػؿ ولػـ يػتمكف تمك َنػو
 .(6)((كوف في المبتدأ مبنيًا عميو الفعؿُيْخَتار فيو أعماؿ الفعؿ مما ي

وابف جني ير  أف الذي يرفع وينصب ويجّر ويجـز ىػو المػتكمـ نفسػو ال شػيء 
 .(7)  يره

                                                           

 2/84وينظػػػر مثػػػاؿ آخػػػر عمػػػق تػػػأثر الشػػػمني بالػػػدماميني  شػػػرح الػػػدماميني  2/61( شػػػرح الػػػدماميني 1)
 .2/84والمنصؼ مف الكبلـ 
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يػدؿ عمػق  -كسػيبويو ومػف تابعػو-أما الدماميني فيػو يقػوؿ فػي العامػؿ النحػوي 
لعامػؿ إّف كػّؿ حركػة إعرابيػٍة إنمػا تحػدث بعامػؿ  وىنػا ال يصػ  أف يكػوف ا))ىذا قولػو: 

المحدث لحركة ىذا التابع المرفوع ىو العامؿ في المتبوع وال نظيره  إذ عامػؿ المنػاد  
. وذكػر جوانػب مختمفػة تتعمػؽ بالعامػؿ (1)((أدعو مثبًل وىو يقتضي النصب ال الرفع...

 النحوي منيا:

إذا ُفِصػػَؿ بينيػػا وبػػيف الفعػػؿ بمعمػػوؿ الفعػػؿ فػػاألرج   (إذف)قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ فػػي 
لضػػعؼ عمميػػا )). قػػاؿ الػػدماميني فػػي ىػػذا: (2)ئي النصػػب وعنػػد ىشػػاـ الرفػػععنػػد الكسػػا

 .  (3)((بوجود الفاصؿ وكاف القياس بطبلف العمؿ فبل أقؿ مف أف يكوف مرجوحاً 

والسػػر فػػي عمميػػا عمػػق ىػػذا الوجػػو أف ىػػذه الحػػروؼ )): (إفَّ )وقػػاؿ فػػي أعمػػاؿ 
[. وشػػابيت مطمػػؽ األفعػػاؿ شػػابيت األفعػػاؿ المتعّديػػة معنػػق لطمبيػػا الجػػزأيف مػػثبًل ]كػػذا

 -كما أسػمفنا-الماضية مف حيث كونيا عمق ثبلثة أحرؼ فصاعدًا. ومف فت  أواخرىا 
ـَ  فكانت مشابيتيا لؤلفعاؿ أقػو  مػف مشػابية مػا الحجازيػة. فجعػؿ عمميػا أقػو  بػأْف قَػدَّ
منصػػػػوبيا عمػػػػق مرفوعيػػػػا  وذلػػػػؾ ألف العمػػػػؿ الطبيعػػػػي عنػػػػدىـ أف يرفػػػػع ثػػػػـ ينصػػػػب  

 .(4)((ر طبيعي  فيو َتصر ٌؼ في العمؿ...فعكسو عمؿ  ي

. (5)وتحػػّدث عػػف إعمػػاؿ اسػػـ الفاعػػؿ واسػػـ المفعػػوؿ بمعنػػق الحػػاؿ أو االسػػتبداؿ
. وىنػػاؾ (6)ىػػذه مواضػػع تتعمػػؽ بالعامػػؿ النحػػوي ذكرىػػا الػػدماميني ولػػـ يػػذكرىا الشػػمني

مواضػػػع ذكرىػػػا الشػػػمني ولػػػـ يػػػذكرىا الػػػدماميني منيػػػا: العامػػػؿ فػػػي الحػػػاؿ عامػػػؿ فػػػي 
 .(1) وال النافية لمجنس أضعؼ مف إفَّ  (7)حبياصا

                                                           

. يقصػػد بذلػػػؾ قػػػوؿ الشػػاعر: إفَّ ىنػػُد المميحػػُة الحسػػناَء...   شػػرح 2/11( شػػرح الػػدماميني 1)
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 .129و 2/226( ينظر مواضع أخر  6)
 .1/12( المنصؼ مف الكبلـ 7)
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ـٌ منيػػا ذكػػر الشػػمني  وىنػػاؾ مواضػػع اتفػػؽ الشػػارحاف فػػي إيػػراد العامػػؿ فييػػا: ِقْسػػ
أنو أخذه عف الشارح وقسـ منيا لـ يذكر ىذا. فمف المواضع التي ذكر أنو أخذىا عػف 

 الدماميني: 
ذا الظرفية  .(2) العامؿ في إذا الفجائية وا 

 التي أخذىا عف الدماميني ولـ يذكر ىذا: ومف المواضع 
وتقػػػػديـ الحػػػاؿ عمػػػق عامميػػػػا  ( 3)تقػػػديـ معمػػػوؿ خبػػػر األحػػػػرؼ المشػػػبية بالفعػػػؿ

 . (5) وعامؿ الجر في المضاؼ إليو ىو المضاؼ (4) المعنوي
ممػػا ذكرنػػا َيَتبػػيَُّف أفَّ الشػػارحيف يقػػوالف بػػػأف العامػػؿ الػػذي يحػػدث اإلعػػراب ىػػػو 

 ثيرًا مما ذكره الدماميني ولـ يشر إليو.المفظ  وأف الشمني أخذ ك
 العلُ
 .(6)المرُض والسبُب والَحدُث ُيْشِغُؿ صاِحَبو عف ِجَيِتو أو عف َحػاجِتو -لغةً -العمة 

ومعناىػػا االصػػطبلحي مبنػػي عمػػق معناىػػا المغػػوي وىػػو السػػبب فقػػاؿ الجرجػػاني 
وعّرفيػا  (7)((يػوىي مػا يتوقػؼ عميػو وجػود الشػي  ويكػوف خارجػًا مػؤثرًا ف)): ( ى826ت )

 (8)((ىي الوصؼ الذي يكوف مظنة وجو الحكمة في أخذ الحكػـ))مازف المبارؾ  فقاؿ: 
. إذ كػانوا ُيْقرنػوَف كػؿ حكػـ (9) وير  أنو مذ وجد النحػو وجػدت العمػة عمػق ألسػنة النحػاة

                                                                                                                                                                      

 .1/42( نفسو 1)
 .2/288والمنصؼ مف الكبلـ  2/288( شرح الدماميني 2)
 .2/296ونفسػػػو  2/296( نفسػػػػو 3)
 .2/221ونفسػػػو  2/221( نفسػػػػو 4)
وتحفػة الغريػب  2/286وينظر مف ىذا مواضع أخػر : شػرح الػدماميني  2/126ونفسو  2/126( نفسو 5)

 .48  1/4و  2/286ب والمنصؼ مف الكبلـ 84و أ 29
 .(عمؿ)( المساف 6)
 .210( معجـ التعريفات ص7)
 .10( النحو العربي: العمة النحوية نشأتيا وتطورىا 8)
 .21  21  21( نفسو 9)
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. وىػي فػي البدايػة كانػت بسػيطة تسػتند إلػق الشػواىد وعمػق الفطػرة (1)نحوي بعمة ُتَسوِّ وُ 
 .(2)حس بعيدة عف الطبيعة الفمسفيةوال

. والخميػؿ لػو (4)والكراىة (3)فمف العمؿ التي ذكرىا سيبويو الخفَُّة وكثرة االستعماؿ
سئؿ عف العمؿ التي َيْعتؿ  بيا في النحػو  فقيػؿ لػػو: أعػف العػرب ))قوؿ مشيور فييا إذ 

وطباعيػػػػا   أخػػػػذتيا أـ اخَتَرعتيػػػػا مػػػػف نفسػػػػؾ؟ فقػػػػاؿ: إفَّ العػػػػرب نطقػػػػت عمػػػػق سػػػػجيتيا
ف لـ ُيْنقَؿ ذلؾ عنيػا. واعتممػُت أنػا بمػا  وعرفت مواقع كبلميا  وقاـ في عقوليا عممو  وا 
ف تكػػف  عنػػدي إنػػو عمّػػٌة لمػػا عمّمتػػو منػػو  فػػإف اكػػْف أصػػبُت الِعمّػػَة فيػػو الػػذي التمسػػُت  وا 
ىناؾ عمة لو فمثمي في ذلؾ مثػؿ رجػؿ حكػيـ  دخػؿ دارًا محكمػة البنػاء  عجيبػة الػنظـ 

ْت عنػػػػده حكمػػػػة بانييػػػػا بػػػػالخبر الصػػػػادؽ أو بػػػػالبراىيف الواضػػػػحة واألقسػػػػا ـ  وقػػػػد َصػػػػحَّ
والحجج البلئحة. فكمما وقؼ ىذا الرجؿ في الدار عمق شيء منيا قاؿ: إنما فعػؿ ىػذا 
ىكذا لعمة كذا وكذا  ولسبب كذا وكػذا سػنحت لػو وخطػرت ببالػو محتممػة لػذلؾ  فجػائز 

مػة التػي ذكرىػا ىػذا الػذي دخػؿ الػدار وجػائز أف يكوف الحكيـ الباني لمدار فعؿ ذلؾ لمع
أف يكوف فعمو لغير تمؾ العمة  إال أف ذلؾ مما ذكره ىذا الرجػؿ محتمػؿ أف يكػوف عمػة 
لذلؾ. فإف سن  لغيري عمة لما عمَّْمتُػو مػف النحػو ىػي أْلَيػُؽ ممػا ذكرتػو بػالمعموؿ َفميػْأِت 

وأنو يجوز لمنحػوي أف يجتيػد  . مف ىذا نر  أف الخميؿ أبقق باب العمة مفتوحًا.(5)((بيا
َفَيْعتؿَّ بما يراه مناسبًا. لذا نجد في كتب النحو أكثػر مػف عمػة لممسػألة الواحػدة كمػا ىػو 

فػػػإذا وصػػػمنا الػػػق القػػػرف الرابػػػع . (6) فػػػي رافػػػع المبتػػػدأ  وأصػػػب  لكػػػؿ ظػػػاىرة نحويػػػة عمػػػة
حػو ىػ( يصػنؼ كتابػو االيضػاح فػي عمػؿ الن119اليجري نجد أبق القاسـ الزجاجي )ت

 ويتحدث عف العمة ويقسميا الق عمة تعميمية .

                                                           

 .411( ابف يعيش النحوي 1)
 .21  21  21(النحو العربي: العمة النحوية 2)
 .126-1/122( الكتاب 3)
 .1/162( نفسو 4)
 .66-62( اإليضاح في عمؿ النحو 5)
 .62( الدراسة النحوية والمغوية عند الزمخشري 6)
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ت ). وبػػػػرز فػػػػي ىػػػػذا أبػػػػو عمػػػػي الفارسػػػػي (1)وعمػػػػة قياسػػػػية وعمػػػػة جدليػػػػة نظريػػػػة
أحسػب أف أبػا عمػي قػد َخَطػَر )): ( ى111ت )الذي يقوؿ عنو تمميذه ابػف جنػي  ( ى199

فقػػػد . أمػػػا ابػػف جنػػي (2)((لػػو وانتػػزع مػػف عمػػػؿ ىػػذا العمػػـ ثمُػػَث مػػػا وقػػع لجميػػع أصػػحابنا
 .(3)ضّمف كتابو الخصائص أبوابًا عدة في العمة وعمة العمة وحكـ المعموؿ بعمتيف...

والتعميؿ ظاىرة بارزة في شرحي الدماميني والشػمني يظيػر ىػذا فػي كثػرة العمػؿ 
 . فمف العمؿ التي أوردىا الدماميني:(4)التي ذكراىا

كػػر أنيػػا إذا الناصػػبة لممضػػارع  وذ (إذف)عمػػة أمػػف المػػبس  إذ تحػػدث عػػف رسػػـ 
إذ ال تمتػػبس حينئػػٍذ بػػإذا الظرفيػػة لقيػػاـ ))وعمػػؿ ىػػذا بقولػػو:  (إذا)أعممػػت رسػػمت بػػاأللؼ 

 .(5)((المانع مف اإللباس. وىو العمؿ
تبػدؿ بعػد الفتحػة ألفػًا بػبل خػبلؼ  وقػد َفّصػموا ))وقاؿ في نػوف التوكيػد الخفيفػة: 

وبػالنوف إف التبسػت  نحػو  في رسميا فقالوا: تكتب باأللؼ إف لػـ تمتػبس  نحػو لنسػفعًا 
 .  (6)((اضرَبْف وال تضرَبْف. إذ لو كتبت باأللؼ في مثؿ ىذا اللتبست بألؼ االثنيف

ومنيػػا عمػػة القاعػػدة  وىػػي االحتكػػاـ إلػػق مػػا وضػػعو النحػػاة مػػف قواعػػد فػػي منػػع 
فكمػا أف الضػمير ال ينعػت كػذلؾ ال ُيْعَطػؼ عميػو ))ظاىرة أو تأييدىا. فقوؿ ابف ىشاـ 

ومػػا دخمػػت عميػػو ىنػػا  (كمػػا)وال يخفػػق أف تقػػديـ ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني:  (7)((عطػػؼ بيػػاف
ره لػـز عػود  أمر واجب؛ الشتماؿ ذلؾ عمق ما يفسر الضمير المتأخر. فمو ذىبػت تُػؤخِّ

 .(8)((الضمير عمق متأخٍر لفظًا ورتبة  وىو ممتنع
 

                                                           

6462

 .2/101( الخصائص 2)
2242281

 (20)( أحصػػػيت العمػػػؿ التػػػي أوردىػػػا الشػػػارحاف فػػػي الجػػػزء األوؿ فوجػػػدتيا عنػػػد الػػػدماميني أكثػػػر مػػػف 4)
 خمس وعشريف عمة. (12)ي أكثر مف خمسيف عمة. وعند الشمن
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 ( نفسو.6)
 .2/12( المغني 7)
 .2/90( المصدر السابؽ 8)
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 :(1) وقوؿ عمرو بف معد يكرب
 َيُسوء الَفالياِت إذا َفَمْيِني                                                                                                  َتَراُه كالثِّغاـ ُيَعؿ  ِمْسكًا    

 

وال يجػوز أف يكػوف المحػذوؼ نػوف ))فميني أصميا: فمينني  قاؿ فيو الدماميني: 
 .(2)((الضمير ألف الفاعؿ ال يحذؼ

فعػػػؿ مقػػػدر ))زمخشػػػري بػػػأف العامػػػؿ فػػػي إذا الفجائيػػػة وأورد ابػػػف ىشػػػاـ قػػػوؿ ال
ِٔ اِيااَأِزٔ  ٔإَذا  وأف قولػػو تعػػالق (3)((مشػػتؽ مػػف لفػػظ المفاجػػأة ِِ َدِعاا٠َّٛ َٔاا ِٖ ٔإَذا َدَعاااُن ُثاا

ِِ َتِدُسُجَٕٛ أَُِْت
ثػـ قػاؿ  (5)((إذا دعاكـ فاجػأتـ الخػروج فػي ذلػؾ الوقػت))عمق تقدير  (4)

وىػػذا ال ))وقػػاؿ الػػدماميني فػػي قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ:  (6)((وال يعػػرؼ ىػػذا لغيػػره))ابػػف ىشػػاـ: 
 .  (7)((يضره  إذا كاف المعنق معو صحيحًا ولـ يخرج عف قواعد العربية

كػػبلـ الػػدماميني ىػػذا فيػػو اسػػتدالؿ عمػػق صػػحة قػػوؿ الزمخشػػري لموافقتػػو قواعػػد 
 العربية  وفيو عمة أخر  ىي صحة المعنق. 

 :(8)ورومف استداللو بصحة المعنق  قوؿ حميد بف ث
 عمق ُكّؿ أفناِف الِعَضاِه َتُروُؽ                         أَبق ُا إال أف َسْرحَة مالٍؾ                    

 

ألف تػػروؽ متعػػّد مثػػؿ أعجػػَب  ألنيمػػا بمعنػػق  (عمػػق)فػػزاد ))قػػاؿ فيػػو ابػػف مالػػؾ 
وفيػو نظػر ))ىشػاـ: وقػاؿ فيػو ابػف  (9)((واحد  يقاؿ راقني ُحْسُف الجاريِة وأعجبنػي َعْقُميػا

نما المراد تعمو وترتفع  .(10)((ألف راقو الشيء بمعنق أعجبو وال معنق لو ىنا وا 
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ألف عمػػق إذا كانػػت زائػػدة يكػػوف مجرورىػػا مفعػػوؿ تػػروؽ ))أمػػا الػػدماميني فقػػاؿ: 
التػػػي بمعنػػػق تعجػػػب  وال شػػػؾ أف حاصػػػؿ البيػػػت عمػػػق ىػػػذا أف شػػػجرة مالػػػؾ العظيمػػػة 

. فتػابع ابػف ىشػاـ وخػالؼ (1)((وىػذا ال معنػق لػو الطويمة تعجب أ صاف شػجر العضػاه
 ابف مالؾ.

ىذه طائفة مػف ضػروب العمػة التػي اسػتدؿ بيػا الػدماميني. أحسػبيا كافيػة لبيػاف 
 َمْنيِجو في االستدالؿ بيا.

والشػػػمني اسػػػتدؿ بالعمػػػة وذكػػػر ضػػػروبًا مختمفػػػة منيػػػا. فػػػأورد عمػػػة أمػػػف المػػػبس 
تػػدأ ووجػػو النظػػر أف العمػػة فػػي امتنػػاع تقػػديـ الخبػػر الفعمػػي ال يتقػػدـ عمػػق المب))قػػائبًل: 

 .(2)((الخبر إذا كاف فعميًا في باب المبتدأ ىي َخْشيُة التباس االسمية بالفعمية
وقػػاؿ فػػي توكيػػد ضػػمير الرفػػػع المتصػػؿ بػػالنفس أو بػػالعيف وَحق ػػو أف يؤكػػػد أواًل 

ىنػػػد ذىبػػػْت إذ لػػػواله آللتػػػبس التأكيػػػد بالفاعػػػؿ فيمػػػا وقػػػع تأكيػػػدًا كقولػػػؾ: ))بالمنفصػػػؿ: 
نفسيا  وأجري َبقيَُّة الباب عميو طردًا لو  بخبلؼ مػا لػو كػاف الضػمير منصػوبًا. نحػو: 
رأيتُػػُو نفَسػػُو  أو مجػػرورًا نحػػو: مػػررت بػػو نفِسػػو  أو منفصػػبًل نحػػو مػػا ضػػربني إال ىػػو 
نفُسو. وبخػبلؼ مػا لػو ُأكِّػد بغيػر الػنفس والعػيف مػف ألفػػاظ التوكيػد مرفوعػًا كػاف الُمؤكَّػُد 

خوانو لعدـ استعماليا لغير التأكيد... أو  .(3)(( يره النتفاء المَّْبِس في أجمعيف وا 
ومف العمؿ التي استعمميا الشمني التعميػؿ بالقاعػدة قػاؿ فػي قػوؿ عمػر بػف أبػي 

 :(4)ربيعة
                               كما َيْحَسبوا أّف الَيو  حيُث َتْنُظر وَطْرُفؾ إمَّا ِجْئَتنا فاْحِبسنَُّو                       

 

مرفػػػوع عمػػػق االبتػػػداء  وجممػػػة الشػػػرط والجػػػزاء خبػػػره وال يجػػػوز نصػػػبو ))طرفػػػؾ 
؛ ألف فعؿ الجػزاء ال يعمػؿ فػي متقػدـ عمػق شػرطو  ومػا ال (إْحِبسنَّو)بمحذوؼ مفسر بػ 

 .(5)((يعمؿ ال يفسر عامبلً 

                                                           

 .2/110( شرح الدماميني 1)
2222

 .2/112( المنصؼ مف الكبلـ 3)
21222211
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 وقوؿ الشاعر:
                            (1)إفَّ الَعواِذؿ َلْسَف لي بأميرِ     يا عاِذالِتي ال ُتِرْدف َمبلَمِتي       

 

واألمير: المطاع وأخبر بو عف جمػع المؤنػث وىػو الضػمير ))قاؿ فيو الشمني: 
 .(2)((في َلْسَف ألف فعيبل يستوي فيو المذكر والمؤنث والمفرد والجمع

َنِٝاَف َفَعاٌَ َزٗباوَ   وقولو تعػالق 
مفعػوؿ  (كيػؼ)ق أفَّ ذىػب ابػف ىشػاـ إلػ (3)

مطمؽ  وال تكوف حااًل والمعنق: أيَّ فعػٍؿ َفَعػَؿ َرب ػؾ. وعمػؿ الشػمني عػدـ جػواز إعرابيػا 
 .(4)((ألف في ذلؾ وصفو تعالق بالكيفية وىو ممتنع))حااًل بفساد المعنق  فقاؿ: 

 :(5)ومف استداللو بالمعنق قوؿ الشاعر
ـْ َبْعَدىا َسَقُر                                                 تاهلل ال َحْسُب المحبيَف في الدنيا عذاُبيـ  عذََّبْتُي

 

مػػراد الشػػاعر أف عػػذابيـ فػػي الػػدنيا بمػػا يقاسػػونو يكفػػي عػػف عػػذابيـ ))قػػاؿ فيػػو: 
 (فػي الػدنيا)في اآلخرة  بدليؿ عجز البيت. وال يخفق أف ىذا المعنق ال يحصػؿ بتعمػؽ 

عميػػو عػػذابيـ أو بعػػذابيـ عمػػق مػػا اختػػاره الرضػػي  بحسػػب  فيكػػوف متعمقػػًا بمحػػذوؼ دؿّ 
 .(6) ((مف جواز تقديـ معموؿ المصدر إذا كاف ظرفاً 

ممػػا ذكرنػػا يتبػػيف أف الشػػارحيف أكثػػرا مػػف االحتجػػاج بالعمػػؿ فػػي شػػرحييما. وفػػي 
األمثمة التي ذكرناىا ذكػرا أسػماء عمػؿ متفقػة فػي مواضػع مختمفػة  ممػا يػدؿ عمػق عػدـ 

يني فييػػا  لكػػف ال يعنػػي عػػدـ التػػأثر مطمقػػًا  فينػػاؾ مواضػػع اعتػػؿ تػػأثر الشػػمني بالػػدمام
 فييا الشمني بكبلـ الدماميني وعممو وفي الموضع نفسو  مف ىذا:

                                                           

 .2/299( المغني 1)
 .1/10( المصدر السابؽ 2)
 .2( سورة الفيؿ  مف اآلية 3)
 .1/19( المغني 4)
 .2/218( المصدر نفسو 5)
 .1/48( المنصؼ مف الكبلـ 6)
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ذكػػر ابػػف ىشػػاـ التنػػويف فػػي جػػوار و ػػواش ومػػا أشػػَبَيُيما وأنػػو عػػػوض مػػف اليػػاء  -2
ولػػػػيس عوضػػػػًا مػػػػف ضػػػػمتيا وفتحتيػػػػا النائبػػػػة عػػػػف الكسػػػػػرة  ثػػػػـ قػػػػاؿ راّدًا القػػػػوؿ 

 .  (1)((إذ لو صح  لعوض عف حركات نحو حبمق))ثاني: ال
فػػي الشػػرح قػػد تمتنػػع ىػػذه المبلزمػػة بنػػاًء عمػػق ))شػػرح الشػػمني ىػػذا القػػوؿ فقػػاؿ: 

أف التعػػػويض فػػػي نحػػػو جػػػواٍر إنمػػػا ىػػػو عػػػف حركػػػة يمكػػػف الػػػتمفظ بيػػػا ولكنيػػػا حػػػذفت 
رة ال سػبيؿ إلػق ال نطػؽ بيػا فتػرؾ استثقااًل فُعوِّض عنيػا  والحركػة فػي نحػو ُحبمػق ُمَتعػذِّ

التعػػػويض عنيػػػا  واكتفػػػق بتقػػػديرىا. ولػػػؾ أف تقػػػوؿ حبمػػػق أحػػػؽ بػػػالتعويض مػػػف جػػػواٍر 
 .(2)((المتناع التمفظ بالحركة فييا دوف جوارٍ 
 .(3)والكبلـ نصًا موجود في تحفة الغريب

ونحػػػوه ىػػػي تنػػػويف ال نػػػوف وأف اليػػػاء  (أمسػػػممني)بػػػأّف النػػػوف فػػػي  (4)وقػػػوؿ ىشػػػاـ -1
ألف القوؿ بأنيا مجػرورة ال يتػأتق معػو ))ني بقولو: . شرحو الشم(5)ضمير نصب

القػػوؿ بػػأف ىػػذه النػػوف تنػػويف ألف جرىػػا حينئػػٍذ باإلضػػافة والتنػػويف ال يثبػػت مػػع 
 .(6)((اإلضافة

 .(7)ىذا الكبلـ معناه موجود في تحفة الغريب
وُسػػِمَع إعرابػػي يقػػوؿ بعػػد انقضػػاء رمضػػاف: يػػا ُربَّ صػػاِئمو ))وجػػاء فػػي المغنػػي:  -1

ويػػا ُربَّ قائمػػو لػػف َيُقوَمػػُو. وىػػو مػػا تمسػػؾ بػػو الكسػػائي عمػػق أعمػػاؿ لػػف يصػػومو 
 .(8)((اسـ الفاعؿ المجرد بمعنق الماضي

                                                           

 .1/11( المصدر السابؽ 1)
 .1/19( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 1/4أ  والمنصػػؼ مػػف الكػػبلـ 92أ  29ة الغريػػب ب  وينظػػػر أمثمػػة أخػػر  مػػف ىػػػذا القبيػػؿ تحفػػ228( 3)

 .11و
 .1/164. أنباه الرواة ( ى101ت )( ىشاـ بف معاوية الضرير  نحوي كوفي 4)
 .1/12( المغني 5)
 .1/11( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 أ.210( 7)
 .2/221( المغني 8)
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وَوْجيُػػو أف اليػػػاء فػػي محػػؿ نصػػػب باسػػـ الفاعػػػؿ ))قػػاؿ الػػدماميني فػػػي شػػرحو: 
الػػػػذي ىػػػػو بمعنػػػػق الماضػػػػي بػػػػالفرض. إذ اإلعرابػػػػي قػػػػاؿ ذلػػػػؾ بعػػػػد انقضػػػػاء رمضػػػػاف 

ـَ أف الصائـ في عبارتو مراٌد بػو الػزمُف الماضػي  وىػو مجػرد مػف وُمضِيُو كما مرَّ  َفُعمِ 
أؿ  وال يجػػوز أف تكػػوف اليػػاء فػػي محػػؿ جػػر بإضػػافة اسػػـ الفاعػػؿ  ألنػػو قػػد تقػػرر بمػػا 
أسمفناه أنو بمعنق الماضي فمو كاف مضافًا لكانت إضافتو محضة إذ ىو حينئٍذ صػفٌة 

والػػػبلـز  (رب)كػػػوف مػػػدخواًل لػػػػمضػػػافة إلػػػق  يػػػر معموليػػػا فتفيػػػد التعريػػػؼ فيمتنػػػع أف ي
 .  (1)((باطؿ

وجػو التمسػؾ أف اسػـ الفاعػؿ فيػو مػاٍض فمػو كػاف ))أمػا في شرح الشمني فيػو: 
ألف أضػػافتو  (رب) يػػر عامػػؿ فػػي الضػػمير النصػػب لكػػاف مضػػافًا إليػػو وامتنػػع جػػر ه بػػػ 

حينئٍذ مف إضافة الوصؼ إلق  ير معمولو  وىي إضافة محضػة مفيػدة لمتعريػؼ  إذا 
 .(2)((المضاؼ إليو معرفة  ورّب ال تدخؿ إال عمق النكرة كاف
. شػرحو (3)((ألف معمػوؿ خبػر األْحػُرِؼ الخمسػة ال بتقػدـ عمييػا))وقوؿ ابػف ىشػاـ  -4

أي عمػق تمػػؾ األحػرؼ  وكػاف األولػػق بالمصػنؼ أف لػو قػػاؿ ))الػدماميني بقولػو: 
  (4)ي فػي اآليػةالمفتوحة التي فييا الكبلـ  إذ ىي الت (أفّ )األحرؼ الستة لتدخؿ 

كػػؿ مػػف األحػػرؼ  (5)فيسػػتقيـ التعميػػؿ ظػػاىرًا  وتقريػػره أْف يقػػاؿ: ثبػػت أف معمػػوؿ
منيػػا  فمػػو  -المفتوحػػة-السػػتة المشػػبية بالفعػػؿ ال يتقػػدـ عمػػق ذلػػؾ الحػػرؼ وأّف 

لمػػػـز تقػػػديـ معمػػػوؿ مػػػا ىػػػو مػػػف تمػػػؾ  (مشػػػتركوف)فػػػي اآليػػػة ظرفػػػًا لػػػػ  (6)جعمػػػت
مػػع االقتصػػار عمػػق الخمسػػة فيػػرد عميػػو األحػػرؼ السػػتة عميػػو  وىػػو باطػػؿ. وأمػػا 

أفَّ المفتوحػػة ليسػػت منيػػا  والكػػبلـ إنمػػا ىػػو فػػي المفتوحػػة. فيقػػاؿ فػػي االعتػػذار 

                                                           

 .2/191( شرح الدماميني 1)
 .2/191( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/96( المغني 3)
ِِ ٔفٞ اِيَعَرأب َُِػَتٔسُنَٕٛ( قولو تعالق 4) ِِ أَُْٖه ُُِت َّ ٔإِذ ظًََ ِٛ ِِ ايَِٝ ِٔ ََٜٓفَعُه . سورة الزخرؼ  اآلية ََٚي

 2/96. والمصدر السابؽ 11
 ( األولق أف يقوؿ معموؿ خبر... وىو الذي فيو الكبلـ.5)
 في اآلية. (إذ)( يريد 6)
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عف عدـ عّدىا مع الخمسة إّنيا تركت كما فعؿ سيبويو ومتابعوه ألنيا فػرع عػف 
المكسػورة.. ولػػـ يكػػف بالُمَصػنؼ فػػي ىػػذا المقػاـ داٍع إلػػق ارتكػػاب مثػؿ ىػػذا حتػػق 

 .(1)((يعتذر عنو
وكػأفَّ وليػت  -المكسػورة اليمػزة-يريد باألحرؼ الخمسة إفَّ ))أما الشمني فقاؿ: 

ولكّف ولعؿ. والمعنق إّف معمػوؿ خبػر ىػذه األحػرؼ الخمسػة ال يتقػدـ عمييػا فػػبل يتقػدـ 
 -المكسػورة اليمػزة-ألنيػا فرع عػف أختيػا وىػو إّف  -المفتوحة اليمزة-معمػوؿ خبر أّف 
ال كاف الفرع أقو   .(2)((  مف أصمو فيما ىو فرع فيووا 

ذكرنػػا أربعػػة نصػػوص البػػف ىشػػاـ فػػي المغنػػي  وشػػرح الػػدماميني والشػػمني ليػػا 
ومنيا يظير مد  تأثر الشمني بالدماميني  فقد تبعو حػذو الِقػذَّة بالِقػذَّة اسػتدالاًل ولفظػًا 

ذا  فرنا ىذا لمشمني في شػرح قػولي ابػف ىشػاـ األوؿ وال ثػاني ومعنق  أو معنق فقط وا 
  فمػاذا نقػوؿ فػي شػرحو ((فػي الشػرح))ألنو ذكر أنو أخذ كبلمػو عػف الػدماميني  فقػاؿ: 

 القوليف الثالث والرابع حيث لـ يشر إلق أخذ كبلمو عف الدماميني؟!
لكػػػػف اإلنصػػػػاؼ يقتضػػػػي عػػػػدـ الوقػػػػوؼ عنػػػػد ىػػػػذه النصػػػػوص فقػػػػط  إذ ىنػػػػاؾ 

  بػؿ ينػاقش الػدماميني نصوص نر  فييا الشمني ال يأخذ بقػوؿ الػدماميني واسػتدالالتو
: اسػـ مركػب مػف كػاؼ التشػبيو وأي المنونػة  ))ويخالفو. مف ىذا قوؿ ابػف ىشػاـ:  كػأيٍّ

وليػػػذا جػػػاز الوقػػػوؼ عمييػػػػا بػػػالنوف ألف التنػػػويف لمػػػا دخػػػػؿ فػػػي التركيػػػب أشػػػبو النػػػػوف 
 .(3)((األصمية

 (ألف التنػػويف)فػػي الشػػرح أنظػػر قولػػو ))أورد الشػػمني قػػوؿ الػػدماميني فيػػو فقػػاؿ: 
وىػػو الظػػاىر  فيػػذا الفعػػؿ قػػد ذكػػرت عمتػػو أواًل بقولػػو  (جػػاز)اذا يتعمػػؽ؟ فػػإف كػػاف بػػػ بمػػ
. فمػػا ىػػذه الثانيػػة؟ والعامػػؿ ال َيَتعػػّد  إلػػق معمػػوليف مػػف نػػوع واحػػد إال باتبػػاع  (وليػػذا)

 ويمكف أف يكوف الثاني بداًل مف األوؿ  أتق بو ألنو أدؿ عمق المقصود مف 

                                                           

 .299-2/296( شرح الدماميني 1)
 .299-2/296لمنصؼ مف الكبلـ ( ا2)
 .2/221( المغني 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 االحتجاج عُذ انشارحيٍ…انفصم انثاَي

 
148 

عمػػيبًل لجػػواز الوقػػؼ بػػالنوف حتػػق يتكمػػؼ لػػو بجعمػػو بػػداًل . وأقػػوؿ: لػػيس الثػػاني ت(1)األوؿ
نمػػا ىػػو تعميػػؿ لتعميػػؿ جػػواز الوقػػؼ بتركػػب كػػأيف ]كػػذا[ مػػف كػػاؼ التشػػبيو  مػف األوؿ. وا 

 .(2)((وأي المنونة  فميتأمؿ
 

 التأويل
لَػُو إذا دبَّػَره وقَػدََّره . وعرفػو الشػمني بقولػو: (3)التأويؿ لغة مصػدر أّوؿ الكػبلـ وتأوَّ

. ونقػػؿ السػػيوطي قػػوؿ (4)((الكػػبلـ عمػػق خػػبلؼ ظػػاىره ال االعتػػراض عميػػو ىػػو حمػػؿ))
إنمػػػا يسػػػوغ إذا كانػػػت الجػػػادة عمػػػق شػػػيء ثػػػـ جػػػاء شػػػيء يخػػػالؼ الجػػػادة ))أبػػي حيػػػاف: 

. واشػػػترط الػػػدماميني أف يكػػػوف المعنػػػق معػػػو صػػػحيحًا وال يخػػػرج عػػػف قواعػػػد (5)((َفُيتَػػػأوؿ
 .(6)العربية

. وأىػـ (7)و مثػؿ العامػؿ والعمػة والقيػاسأما سببو فيو وجود نظريات أصوؿ النح
مظػػاىره الحػػذؼ واالسػػتتار وصػػوغ المصػػدر والتقػػدير فػػي الجمػػؿ والمفػػردات. والحػػذؼ 

 يشمؿ حذؼ الجممة الفعمية وحذؼ االسـ أو الفعؿ أو الحرؼ.
ضػػػمار أف فػػػي نصػػػب الفعػػػؿ المضػػػارع.  واالسػػػتتار يشػػػمؿ الضػػػمير المسػػػتتر وا 

 مع الفعؿ. وصوغ المصدر بتأويؿ الحرؼ المصدري
أمػػا التقػػدير فػػي الجمػػؿ والمفػػردات فيشػػمؿ الجمػػؿ التػػي ليػػا محػػؿ مػػف اإلعػػراب 

. وشػػػػرحا الػػػػدماميني (8)والمجػػػػرور بحػػػػرؼ الجػػػػر الزائػػػػد وتأويػػػػؿ المصػػػػدر باسػػػػـ الفاعػػػػؿ
 والشمني  نياف بمظاىر التأويؿ  بحيث َيَتعذَّر اإلشارة إلييا كميا.

 دماميني:وفيما يأتي إشارة إلق طائفة مما ورد عند ال
                                                           

 أ.69( تحفة الغريب 1)
. وينظػػػر مػػػػواضع أخػػػػر  فييػػػا اعتػػػراض الشػػػمني عمػػػق أقػػػػواؿ الػػػدماميني 1/29( المنصػػػؼ مػػػف الكػػػػبلـ 2)

2106142148  والمػنصؼ مف الكبلـ 148  142  2/106واسػتدالالتو  شرح الدماميني 

 .(أوؿ)( المساف 3)
 .1/249المنصؼ مف الكبلـ ( 4)
 .92( االقتراح 5)
 .2/289( شرح الدماميني 6)
 .281( أصوؿ النحو العربي 7)
 .216-212( نفسو 8)
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 .(1)حذؼ المبتدأ
 .(2)حذؼ الخبر

 .(3)حذؼ الموصوؼ
 .(4)حذؼ المضاؼ

 .(5)حذؼ عامؿ المفعوؿ المطمؽ
 .(6)حذؼ الفعؿ

 .(7)حذؼ الحرؼ
 .(8)المصدر المؤوؿ

 .(9)تأويؿ المصدر باسـ الفاعؿ
 .(10)اإلعراب عمق المحؿ
 ومما ورد في شرح الشمني:

 .(11)حذؼ المبتدأ  
 .(12)حذؼ الخبر

 .(13)الموصوؼحذؼ 
 .(1)حذؼ المناد 

                                                           

 .61  64  29  48  2/49( شرح الدماميني 1)
289212100

248

 .212  21  2/29( نفسو 4)
221212

21229219100

 .21  41  48  2/11( شرح الدماميني 7)
289216262218186

 .2/88( نفسو 9)
22990

 .211  2/48( المنصؼ مف الكبلـ 11)
2212

248211
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 .(2)حذؼ الضمير
 .(3)حذؼ عامؿ المفعوؿ المطمؽ

 .(4)حذؼ الفعؿ
 .(5)تأويؿ المصدر
 .(6)األحرؼ الزائدة

وممػػا يجػػػدر ذكػػػره أف الشػػمني أخػػػذ بقػػػوؿ الػػػدماميني فػػي حػػػذؼ المبتػػػدأ وحػػػذؼ 
الخبر وحذؼ الموصوؼ وفي تقدير عامػؿ المفعػوؿ المطمػؽ  يظيػر ىػذا بػالرجوع إلػق 
ف مػػػا جػػػاء مػػػف التأويػػػؿ فػػػي  الحواشػػػي المشػػػتركة ليػػػذه الموضػػػوعات فػػػي الشػػػرحيف. وا 

ف كاف كثيراً -حاشية الشمني  إال أنو أقؿ مما جاء في شرح الدماميني  يظيػر ىػذا  -وا 
فػػي كثػػره الحواشػػي فػػي شػػرح الػػدماميني  وىػػذا نػػاتج عػػف كثػػرة نقمػػو عػػف  يػػره بخػػبلؼ 

 الدماميني الذي كاف نقمو أقؿ.
 

 بامليطل وعله الكالو والفكه وأصىله: االستدالل
-وىػػو المغػػػة-المنطػػؽ ُيْعنػػق بػػالفكر  لػػذا فيػػػو يعنػػق بمػػا يَعبَّػػر بػػػو عػػف الفكػػر  

ليكػػوف التعبيػػر صػػحيحًا مػػف حيػػث المضػػموف والشػػكؿ  فوجػػد المنطػػؽ نفسػػو أمػػاـ عمػػـ 
 .(7)مف عمـو المغة  ىو النحو

أت بػػذوره األولػػق  ومػػف المػػرج  أف تكػػوف نشػػأة المنطػػؽ مرتبطػػة بػػالنحو  إذ بػػد
 .(8)عند اليوناف في األبحاث الخاصة بالمغة والخطابة والنحو

                                                                                                                                                                      

 .1/48( نفسو 1)
 .91  2/64( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/21( نفسو 3)
 .99  2/21( نفسو 4)
 .99  61  21  28  2/21( نفسو 5)
 .91  24  2/21( نفسو 6)
 .11-12( المنطؽ الصوري 7)
 .11( نفسو 8)
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أمػػػا عنػػػد العػػػرب فقػػػد بػػػدأت ترجمػػػة كتػػػب المنطػػػؽ إلػػػق العربيػػػة ُقراَبػػػة منتصػػػؼ 
القرف الثاني اليجري  وظيرت العبلقة بيف المنطػؽ والنحػو واضػحًة فػي القػرف الثالػث  

فكػػػاف عمػػػي بػػػف عيسػػػق  (1)بػػػالمنطؽ كبيػػػراً أمػػػا فػػػي القػػػرف الرابػػػع فكػػػاف تػػػأثر النحػػػوييف 
يمػػػػزج كبلمػػػػو فػػػػي النحػػػػو بػػػػالمنطؽ  حتػػػػق قػػػػاؿ عنػػػػو أبػػػػو عمػػػػي  ( ى184ت )الرمػػػػاني 
ف )): ( ى199ت )الفارسػػي  إف كػػاف النحػػو مػػا يقولػػو الرمػػاني فمػػيس معنػػا منػػو شػػيء  وا 

 .(2)((كاف النحو ما نقولو نحف فميس معو منو شيء
ير  ابف جني أف عمػؿ أىػؿ العربيػة أقػرب  وفي عبلقة النحو بالفقو وعمـ الكبلـ

وأف عمػػػؿ النحػػػو انتػػػزع قسػػػـ منيػػػا مػػػف كتػػػب  (3)إلػػػق العمػػػؿ الكبلميػػػة مػػػف العمػػػؿ الفقييػػػة
إنمػػا ينتػػزع أصػػحابنا  ( ى211ت ) -رحمػػو ا-كتػػب محمػػد بػػف الحسػػف ))الفقػػو  فقػػاؿ: 

 .(5). والجرمي كاف يفتي الناس في الفقو مف كتاب سيبويو(4)((منيا العمؿ
الكوكػب الػدري فػي ))كتػاب سػماه  ( ى991ت )عبد الػرحيـ بػف حسػف األسػنوي ول

 .(6)((تخريج الفروع الفقيية عمق المسائؿ النحوية
والدماميني كما مّر بنا في ترجمتو درس الفقو  وُعّيف لمقضػاء  وَوِلػي الخطابػة. 

الحنفيػة وذكرنا أنػو أورد فػي شػرحو أقػوااًل لئلمػاـ الشػافعي ولػبعض األصػولييف وعممػاء 
 والمالكية.

أما الشمني فدرس الفقو واألصوؿ والمنطؽ وورد في شرحو إشارات إلػق اإلمػاـ 
 . (7)الشافعي واألشاعرة والحنابمة

ف لػـ يصػّرح أنػو أخػذ  لقد أفاد الدماميني مف المنطؽ في إثبات قضايا نحويػة وا 
  أو قضػية مػف كبلمو عف المناطقة. لكنو اتبع أسموبيـ فػي اسػتنباط قضػيَّة مػف َقضػّية

                                                           

 .16-14( المنطؽ الصوري 1)
 .1/282( بغية الوعاة 2)
 .2/41( الخصائص 3)
 .2/264( الخصائص 4)
 .2/111( المعجـ المفصؿ في المغوييف العرب 5)
ـ وألىميػػة النحػػو عنػػد األصػػولييف ينظػػر 2184طبػػع فػػي الكويػػت سػػػنة ( حققػػو د.عبػػد الػػرزاؽ السػػعدي  و 6)

 وما بعدىا. 44البحث النحوي عند األصولييف 
 ( ينظر ترجمة الدماميني والشمني في التمييد لرسالتنا ىذه.7)
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. مػػف ىػػذا: قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ: (1)قضػػايا أخػػر  تسػػمق األولػػق مقدمػػة والمسػػتنبطة نتيجػػة
 .(2)((وىمزة االستفياـ إذا دخمت عمق النفي أفادت التحقيؽ))

المػػػراد مػػػف التحقيػػػؽ تأكيػػػد اإلثبػػػات وقوتػػػو  وال يمػػػـز مػػػف ))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: 
نمػػػا جػػػاء بطريػػػؽ المػػػزو  ـ ألنػػػو يمػػػـز مػػػف رفػػػع النفػػػي وجػػػود حصػػػوؿ اإلثبػػػات تأكيػػػده  وا 

نقيضو. وىو الثبوت  فيو كدعو  الشيء ببينة فمف ىػذه الجيػة جػاء التحقيػؽ. وأيضػًا 
 .(3)((فنفي النفي إثبات دائـ  مثؿ مازاؿ وما أنفؾ ونحو ذلؾ

إنمػػا كػػاف ))وقػػاؿ مسػػتداًل عمػػق تقػػديـ المبتػػدأ عمػػق الخبػػر والفعػػؿ عمػػق الفاعػػؿ: 
نػػو المحكػػـو عميػػو  والبػػد مػػف وجػػوده قبػػؿ الحكػػـ. فقصػػد فػػي أصػػؿ المبتػػدأ أف يتقػػدـ أل

المفظ أيضًا أف يكوف ذكره قبؿ ذكر الحكػـ عميػو. وأمػا تقػديـ الحكػـ فػي الجممػة الفعميػة 
 .(4)((فمكونو عامبًل في المحكـو عميو ومرتبة العامؿ قبؿ مرتبة المعموؿ

نطؽ  منيػا: وقد استعمؿ الدماميني عبارات ومصطمحات يظيػر فييػا تػأثره بػالم
 .(7). والماىية(6)((نفي النفي إثبات))و (5)((المحذوؼ لدليؿ في حكـ الثابت))

والشػػمني لجػػأ إلػػق المنطػػؽ لمتفريػػؽ بيػػػف معنػػق الكػػؿ والكمػػي والجػػزء والجزئػػي  
الجػػػزء يقابػػػؿ الكػػػؿ  والجزئػػػي يقابػػػؿ الكمػػػي  والكػػػؿ ىػػػو المجمػػػوع المركػػػب مػػػف ))فقػػػاؿ: 

يػػػـو الػػػذي ال يمنػػػع نفػػػس تصػػػوره مػػػف وقػػػوع الشػػػركة شػػػيئيف أو أكثػػػر. والكمػػػي ىػػػو المف
 .(9)((أىؿ المغة ال يفرقوف بينيما كالمناطقة)). ثـ قاؿ: (8)((فيو

كمػػػا -ومػػف اسػػػتعماؿ الشػػػمني مػػنيج المناطقػػػة فػػػي اسػػػتنتاج قضػػية مػػػف قضػػػية 
إْف لمشػػػؾ )): (لػػػو)عمػػػق الشػػػرط بػػػػ (إفْ )مسػػػتداًل عمػػػق سػػػبؽ الشػػػرط بػػػػ  -فعػػػؿ الػػػدماميني

                                                           

 .111والمصطم  الفمسفي عند العرب  121( النقد المنطقي البف رشد 1)
 .2/62( المغني 2)
 .2/249( شرح الدماميني 3)
 .191  2/260ب. وتنظر أمثمة أخر   شرح الدماميني 260( تحفة الغريب 4)
 .2/82( شرح الدماميني 5)
 .2/249( نفسو 6)
 .202والمصطم  الفمسفي عند العرب  2/209( نفسو 7)
 .2/160( المنصؼ مف الكبلـ 8)
 .2/162( نفسو 9)
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و لمجػػـز باالمتنػػاع  والشػػؾ تصػػور  والجػػـز تصػػديؽ  والتصػػور سػػابؽ وعػػدـ الجػػـز  ولػػ
 .(1)((عمق التصديؽ. أو واإلنساف يشؾ أواًل ثـ يجـز  إذا قاـ الدليؿ

وأنكػػر بعضػػػيـ ))التوقػػع مػػػع الفعػػؿ الماضػػي:  (قػػد)وقػػوؿ ابػػف ىشػػاـ فػػػي إفػػادة 
. قػػػاؿ (2)((كونيػػا لمتوقػػع مػػع الماضػػي  وقػػاؿ: التوقػػع انتظػػار الوقػػوع  والماضػػي قػػد وقػػع

تقريػػػر ىػػػذا الػػػدليؿ: الماضػػػي قػػػد وقػػػع  وكممػػػا قػػػد وقػػػع ال يتوقػػػع  ينػػػتج ))فيػػػو الشػػػمني: 
الماضػػي ال يتوقػػػع  أمػػػا الصػػغر  فظػػػاىرة. وأمػػػا الكبػػػر  فػػؤلف التوقػػػع انتظػػػار الوقػػػوع. 

 .(3)((فقولو: انتظار الوقوع بياف لمكبر  المطوية  قّدمو عمق الصغر  لبلىتماـ بو
المقدمػػػػػة الصػػػػػغر . والمقدمػػػػػة الكبػػػػػر  محذوفػػػػػة  ((وقػػػػػعالماضػػػػػي قػػػػػد ))فقولػػػػػو 

 والنتيجة: الماضي ال يتوقع.
. واسػػتعمؿ الشػػمني (4)واتبػػع ىػػذا المػػنيج فػػي االسػػتنباط األصػػوليوف والمتكممػػوف

 عبارات يمم  منيا تأثره بالمنطؽ منيا قولو:
كبػػػر  ))و (6)((كممػػػا وجػػػد الممػػػزـو وجػػػد المػػػبلـز))و (5)((المعمػػػؽ بالمحػػػاؿ محػػػاؿ))

 .(8)واالنعكاس (7)((الدليؿ وصغراه
إّمػػػػا ))الجنسػػػػية:  (اؿ)ومػػػػف اسػػػػتدالؿ الػػػػدماميني بالفقػػػػو  قػػػػوؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ فػػػػي 

السػػتغراؽ األفػػراد... أو السػػتغراؽ خصػػائص األفػػراد...أو لتعريػػؼ الماىيػػة  وىػػي التػػي 
س ال حقيقػػة وال مجػػازًا نحػػو... وقولػػؾ: وا ال أتػػزوج النسػػاء أو ال ألػػب (كػػؿ)ال تخمفيػػا 

. يػر  فيػو الػدماميني أّف ابػف ىشػاـ منػازع (9)((الثياب  وليػذا يقػع الحنػث بالواحػد منيمػا

                                                           

 .1/80و  2/294وتنظر أمثمة أخر   1/24( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .2/248( المغني 2)
 .1/8( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .91و 90وخبلصة عمـ الكبلـ  16( البحث النحوي عند األصولييف 4)
 .2/118( المنصؼ مف الكبلـ 5)
 .2/168( نفسو 6)
 .2/101( نفسو 7)
 .112والمصطم  الفمسفي عند العرب  2/4( نفسو 8)
 .2/41( المغني 9)
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مػذىب الشػافعي أنػو ال يحنػث إال بثبلثػة كمػا صػرح بػو ))فيما قالو واستدؿ عمق ىذا بػػ 
...…الرافعي في الطبلؽ  .  (1)((بناء عمق أف معنق الجمع باٍؽ مع أداة العمـو

وقػػوؿ بعضػػيـ اف معناىػػا الجمػػع المطمػػؽ ))او: وقػػوؿ ابػػف ىشػػاـ فػػي معنػػق الػػو 
نمػػػػا ىػػػػي لمجمػػػػع ال بقيػػػػد . قػػػػاؿ فيػػػػو (2)(( يػػػػر سػػػػديد؛ لتقييػػػػد الجمػػػػع بقيػػػػد اإلطػػػػبلؽ  وا 

الظػػػػاىر اف العبػػػػارتيف صػػػػحيحتاف واف مؤّداىمػػػػا واحػػػػد ألف المطمػػػػؽ ىػػػػو ))الػػػػدماميني: 
 .(3)((الحقيقة ببل قيد كما صرح بو  ير واحد مف عمماء األصوؿ و يرىـ

الػػدماميني أقػػوااًل ألبػػي حنيفػػة ومالػػؾ والشػػافعي والحنفيػػة والمالكيػػة محتجػػًا  ونقػػؿ
 .(4)بيا لمسائؿ لغوية ونحوية

الجنسػػية ثػػـ احػػتج البػػف ىشػػاـ  (اؿ)والشػػمني أورد قػػوؿ الػػدماميني السػػابؽ فػػي 
. ومػػف اسػػتداللو بأصػػوؿ الحنفيػػة انػػو أورد قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ فػػي معػػاني (5)بقػػوؿ الحنفيػػة

 النفي  حكق ابف سيده: السادس)): (قد)
 قػد ُكْنػَت في َخْيػٍر فتعػِرَفوُ 

 

لما كاف ىذا المعنق  ريبًا لـ َيقؿ فيما سػَبؽ وليػا )). ثـ قاؿ: (6)((بنصب تعرؼ
سػػػتة معػػػاٍف. وِذْكػػػُره معنػػػًق سادسػػػًا بعػػػد ذكػػػر الخمسػػػة ألجػػػؿ إفاَدتِػػػو  نظيػػػر ذلػػػؾ قػػػػوؿ 

سػػنة واإلجمػػاع  واألصػػؿ الرابػػع الحنفيػػة فػػي أصػػوليـ: أصػػوؿ الشػػرع ثبلثػػة: الكتػػاب وال
القيػػػاس  وقػػػالوا: إنمػػػا قيػػػؿ ذلػػػؾ لكػػػوف الثبلثػػػة األوؿ أصػػػواًل مسػػػتقمًة مثبتػػػة لؤلحكػػػاـ. 
والقيػػاس أصػػؿ مػػف وجػػو السػػتناد الحكػػـ إليػػو ظػػاىرًا دوف وجػػو  لكونػػو فرعػػًا لمثبلثػػة ال 

 .(7)((بتنائو عمق عمة مستنبطة مف مَواِرٍد واحد مف الثبلثة

                                                           

 .2/209( شرح الدماميني 1)
 .1/12( المصدر السابؽ 2)
  2/224ب وينظػػر اسػػتدالالت أخػػر  لمػػدماميني مػػف ىػػذا القبيػػؿ  شػػرح الػػدماميني 211( تحفػػة الغريػػب 3)

222  112. 
 أ.69وتحفة الغريب  110و  2/122( شرح الدماميني 4)
 .208-2/209( المنصؼ مف الكبلـ 5)

2220

 .1/22( المنصؼ مف الكبلـ 7)
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ال تقػػػع ظرفػػػًا لفعػػػؿ  (إذا)اميني بعمػػػـ الكػػػبلـ ِذَىاُبػػػو إلػػػق أف ومػػػف اسػػػتدالؿ الػػػدم
 .(1)خبري أو إنشائي وقع في كبلـ ا  ألنو قديـ والقديـ ال زماف لو

وقػػػوؿ الػػػػدماميني ىػػػػذا مػػػأخوذ مػػػػف قػػػػوؿ المتكممػػػيف إفَّ كػػػػبلـ ا النفسػػػػي لػػػػيس 
 .(2)بمخموؽ

ني ألنػػو ذكػػره فػػي والشػػمني قػػاؿ بيػػذا أيضػػًا فػػبل بػػد أف يكػػوف أخػػذه عػػف الػػدمامي
 .(3)الموضع نفسو

. وقػد (4)واستعمؿ الشارحاف مصػطم  الماىيػة ونسػبو الشػمني إلػق عممػاء الكػبلـ
 أشرنا مف قبؿ إلق أنو مف مصطمحات المناطقة.

-مما سبؽ يتبػيف أف الشػارحيف أفػادا مػف المنطػؽ وعمػـ الكػبلـ والفقػو وأصػولو 
أّف الػدماميني اسػتدؿ بيػذا فػي مواضػع فػي االحتجػاج لمسػائؿ نحويػة. و  -منيجًا وأقواالً 

ال تختمػػؼ عػػف المواضػػع التػػي اسػػتدؿ فييػػا الشػػمني  ولػػـ يتفقػػا إال فػػي موضػػع واحػػد  
 نشؾ في أف الشمني أخذه عف الدماميني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/101دماميني ( شرح ال1)
 .211-218( أصوؿ الديف اإلسبلمي 2)
 .2/101( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .1/204  والمنصؼ مف الكبلـ 2/209( شرح الدماميني 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 انشارحاٌ ٔيسائم يٍ انُحٕ.انفصم انثانث..
  

 
 

156 
 

 

 
 الفصؿ الثالث

 الشارحاف ومسائؿ مف النحو
 
 

 يف شرح:                  

 املقدمُ

 اهلنزَ

 إذٌ

ٌْ  إ

ٌْ  أ
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فريػػد فػػي بابػػو  إذ صػػنفو ابػػف ىشػػاـ  عمػػق وفػػؽ مػػنيج  ((مغنػػي المبيػػب))كتػػاب 
 يختمؼ عف كتب النحو األخر .

بدأ الكتاب بمقدمة تبلىا باب في تفسير المفردات وذكر أحكاميا  ثـ أتبعو 
بباب يتعمؽ بالجممة ثـ بشبو الجممة. والباب الرابع في ذكر أحكاـ يكثر دورىا ويقب  

ا الخامس ففي األوجو التي يدخؿ عمق الُمْعرب الَخمْؿ مف جيميا  بالُمْعرب َجْيميا  أم
والسادس في التحذير مف أمور اشتيرت بيف المعربيف  والصواب خبلفيا. والباب 

الذي قبؿ األخير في كيفية اإلعراب. وختمو بباب في أمور كمية يتخرج عمييا ما ال 
 ينحصر مف الصور الجزئية.

األوؿ َرتَّػػَب مػػا جػػاء فيػػو عمػػق حػػروؼ المعجػػـ  ذكػػر المصػػنؼ أنػػو فػػي البػػاب 
 (اؿ)عما أولػو ىمػزة تمييػا نػوف  وأخػر  (أـ)لكنو خرج عف كبلمو في كثير منيا  فأخّر 

 عف أـ  وقدـ ىذه عمق ما أولو ىمزة يمييا الـ وألؼ  وأمثاؿ ىذا كثير. 
ت شػػرح الػػدماميني والشػػمني المقدمػػة وبقيػػة الكتػػاب. واألقػػواؿ النحويػػة التػػي ورد
 في الشرحيف قسـ منيا يتعمؽ بما ىو مشروح وقسـ آخر جاء عرضًا أثناء الشرح.

كػػاف باإلمكػػاف تنػػاوؿ المسػػائؿ النحويػػة  الواحػػدة منيػػا بعػػد حصػػر أماكنيػػا فػػي 
ت الموازنػػة بػػيف الشػػرحيف وىػػو يصػػم  لػػو كػػاف  الكتػػاب. لكننػػي وجػػدت ىػػذا المػػنيج ُيفػػوِّ

 .((وياً الدماميني أو الشمني  نح))عنواف األطروحة 
لذلؾ بدأت بالمقدمة ودرست ما فييا مف مسائؿ أتبعت ىذا بما ورد في مبحث اليمزة 

 ثـ باألداة التي تمييا وىكذا.
وفي كؿ مبحث كنت أجمع األقواؿ النحوية وأبػيف مػا أنفػرد بػذكره أحػدىما  ومػا 
تػػػػابع أو خػػػػالؼ أحػػػػدىما اآلخػػػػر  وموقفيػػػػا مػػػػف المصػػػػنؼ ثػػػػـ أدرس طائفػػػػة مػػػػف ىػػػػذه 

وفػػي نيايػػة المبحػػث أبػػيف نتيجػػة الدراسػػة. ثػػـ أنتقػػؿ إلػػق المبحػػث الػػذي يميػػو.  األقػػواؿ 
وىكػػػػذا إلػػػػق أف تتضػػػػ  الجوانػػػػب المختمفػػػػة لموضػػػػوع ىػػػػذا الفصػػػػؿ بمػػػػا ال أدع مزيػػػػدًا 

 لمستزيد.
ولػػـ أنسػػب المسػػألة النحويػػة لمشػػارحيف أو ألحػػدىما إال بعػػد أف يتأكػػد لػػدي أنيػػا 

ه ويترج  لدي  والصواب عندي  و يرىا مػف لو  كأف يقوؿ: والصحي   وأقوؿ  وما أرا 
األلفػػاظ والعبػػارات التػػي يسػػتطيع بيػػا المػػرء أف يطمػػئف إلػػق نسػػبة الػػرأي إلػػق صػػاحبو. 
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ويػػػػدخؿ ضػػػػمف ىػػػػذا مػػػػا أفػػػػاض الشػػػػارحاف فيػػػػو مػػػػف شػػػػرح كػػػػبلـ المصػػػػنؼ بػػػػالتفريع 
واالستدالؿ. أما ما انساؽ فيو الشارحاف مع كبلـ المصنؼ وآرائو شرحًا وتوضيحًا فمػـ 

 نسبو ألي منيما  ألنو لـ يثبت لدي أنو ليما.أ
 

 أواًل: شرح املكدمُ
شرح كػؿ مػف الػدماميني والشػمني مقدمػة ابػف ىشػاـ فػي المغنػي  ووجػدت شػرح 

أربػػع عشػػرة منيػػا. أمػػا  (24)عشػػريف مسػػألة نحويػػة انفػػرد بػػذكر  (10)الػػدماميني يضػػـ 
وف مجمػوع المسػائؿ سبع مسائؿ  انفرد بػذكر واحػدة فيكػ (9)الشمني فقد تضمف شرحو 

 إحد  وعشريف مسألة. وفيما يأتي بياف ليذه المسائؿ ودراسة لطائفة منيا: (12)
 

 ما انفرد الدماميني بذكره: . أ
 .(1)التنبيو عمق الضمير (ىا)دخوؿ  -2
 .(2)اإلشارية (ذا)ألؼ  -1
 .(3)تذكير الفعؿ وتأنيثو مع الفاعؿ -1
 .(4)عف المضاؼ إليو (اؿ)نيابة  -4
 .(5)التوقيتية (لما) -2
 .(6)التعّدي والمزـو -6
 .(7)دخوؿ الـ التقوية عمق مفعوؿ ما ىو ُمَتَعٍد إلق اثنيف -9
 .(8)حذؼ عامؿ المفعوؿ المطمؽ -8
 .(9)وصوؿ الفعؿ إلق الظرؼ المختص -1

                                                           

 .2/20( شرح الدماميني 1)
222

 .2/1( نفسو 3)
22210

 .2/1( نفسو 5)
220

 ( نفسو.7)
 .2/24( نفسو 8)
 .2/24شرح الدماميني ( 9)
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 .(1)تقديـ الحاؿ عمق صاحبيا المجرور -20
 .(2)حركة الـ الجر -22
 .(3)متعمؽ الجار والمجرور -21
 .(4)حذؼ العاطؼ والمعطوؼ -21
 .(5)رطالعامؿ في أداة الش -24

 ما انفرد الشمني بذكره: . ب
 .(6)(ؿ)آإضافة 

 ج.  ما تابع فيو الشمني الدماميني:
 .(7)الحاؿ الموطئة -2
 .(8)إقامة الظاىر موقع المضمر -1
 .(9)التنكير إلفادة التفخيـ -1
 .(10)الفاء الفصيحة -4

 د.  ما خالف فيو الشمني الدماميني:
 .(11)(عميؾ)تعدي اسـ الفعؿ  -2
 .(12)التعميمية (إذ)متعمؽ  -1

 مم  انفسد ابد   َل  رلسي: . أ

                                                           

 .2/26( نفسو 1)
222

 .2/9( نفسو 3)
 .2/6( نفسو 4)

21

 .2/28( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .2/8والمنصؼ مف الكبلـ  2/8( شرح الدماميني 7)

 .2/1والمصدر نفسو  2/1( المصدر نفسو 9)
 .2/8الكبلـ والمنصؼ مف  2/8( شرح الدماميني 10)
 .22-2/24ونفسو  2/24( نفسو 11)
 .2/1ونفسو  2/1( نفسو 12)
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 التنبيو عمى الضمير (ىا)دخول  -1
اعتػرض عميػو الػدماميني بقولػو:  (1)((وىا أنا بػائ  بمػا أْسػَرْرُتو))قوؿ ابف ىشاـ: 

التنبيػػػػو عمػػػػق ضػػػػمير الرفػػػػع المنفصػػػػؿ مػػػػع أف خبػػػػره لػػػػيس اسػػػػـ إشػػػػارة  (ىػػػػا)ادخػػػػؿ ))
أف تكػػوف ]ىػػا[ لمتنبيػػو )). وابػػف ىشػػاـ لػػـ يصػػرح بمنعػػو فيػػو يقػػوؿ: (2)((والمصػػنؼ يأبػػاه

 .(3)((فتدخؿ عمق...ضمير الرفع المخبر عنو باسـ اإلشارة نحو ىا أنتـ أوالء...
عمق الضمير واألخبار عنػو بغيػر اسػـ اإلشػارة ورد شػاذًا فػي قػوؿ  (ىا)ودخوؿ 

 الشاعر:
                            (4)َتناِحرِ وسيُِّد أىِؿ األبَطِ  المُ  أبا َحَكـٍ ىا أْنَت عـ  ُمَجالٍد                        

 

 (ىػػا). وسػػبب ىػػذا يرجػػع إلػػق اف (5)وقػػد أورد ابػػف أـ قاسػػـ شػػذوذه عػػف بعضػػيـ
أصػميا ىػػذا  (ىػا أنػت ذا)فػي األصػؿ مقترنػة باسػـ اإلشػارة ثػـ فصػػؿ بينيمػا بالضػمير و

 (ىػا) واسـ اإلشارة كما ير  الخميؿ  أما سػيبويو فيػر  أف (ىا)أنت  ثـ جعموا أنت بيف 
 . والبيت السابؽ يشيد لو.(6) ير منفصمة فيي لمتنبيو بمنزلتيا في ىذا

 اإلشارية (ذا)ألف  -3
اإلشػػػػارية أزائػػػػدة ىػػػػي كمػػػػا يقػػػػوؿ  (ذا)وكػػػػالكبلـ عمػػػػق ألػػػػؼ ))قػػػػوؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ 

الكوفيػػػػػػوف أـ منقمبػػػػػػة عػػػػػػف يػػػػػػاء ىػػػػػػي عػػػػػػيف والػػػػػػبلـ يػػػػػػاء أخػػػػػػر  محذوفػػػػػػة كمػػػػػػا يقػػػػػػوؿ 
 .(7)((البصريوف

بحػػػذؼ األلػػػؼ  ولػػػوال  (ذاف)ألف تثنيتػػػو ))كػػػوفييف فقػػػاؿ أورد الػػػدماميني حجػػػة ال
والجػواب أنيػا حػذفت الجتمػاع األلفػيف ولػـ تػرد إلػق ))ثػـ قػاؿ:  (8)((أنيا زائدة لػـ تحػذؼ

                                                           

 .2/4( المغني 1)
 .2/20( شرح الدماميني 2)
 .1/19( المصدر السابؽ 3)
 .148والجني الداني  1/116( معاني القرآف/ الفراء 4)
 .148( الجني الداني 5)
 .122-1/124( الكتاب 6)
 .8-2/9( المغني 7)
 .2/22ني ( شرح الدمامي8)
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وبعػد ىػػذا  (1)((أصػميا فرقػػًا بػيف المػػتمكف نحػو فتيػػاف و يػره كمػػا حػذفت اليػػاء مػف المػػذاف
 .(2)أورد استدالالت أخر  لمبصرييف

والجػػواب انيػػا ))  وقولػػو: (3)الػػدماميني ىػػو أحػػد ردود البصػػرييفىػػذا الػػذي أورده 
 . رد عمق قوؿ الكوفييف  وىذا يعني انو يقوؿ بقوؿ البصرييف.((حذفت...

ذا ))ومػػػف البصػػػرييف الػػػذيف قػػػالوا بػػػأف األلػػػػؼ  يػػػر زائػػػدة: سػػػيبويو حيػػػث قػػػػاؿ 
ىػػػػي  (ذا)و ولمتنبيػػػػ (ىػػػػا)ىػػػػذا  فػػػػػ ))والمبػػػػرد إذ يقػػػػوؿ:  (4)((وذه...وىمػػػػا اسػػػػماف مبيمػػػػاف

 .(6)((اسـ تشير بو إلق المخاطب... (ذا)فػ ))وابف السراج حيث يقوؿ:  (5)((االسـ
 .(7)ووافؽ السييمي الكوفييف

 تذكير الفعل وتأنيثو -2
فػػػإّف أولَػػػق مػػػا َتْقَترحػػػو ))أورد الػػػدماميني قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ فػػػي مقدمػػػة المغنػػػي: 

ويجػػوز ضػػبط كػػؿ مػػف ))ثػػـ قػػاؿ:  (8)((القَػػرائُ   وأعمػػق مػػا َتْجػػَن  إلػػق َتْحصػػيمو الَجػػواِن ُ 
بالمثنػػاة الفوقيػػة والتحتيػػة إذ المسػػند إليػػو مؤنػػث  يػػر حقيقػػي  لكػػف  (تجػػن )و  (تقترحػػو)

ِٔ األولػػق ضػػبطو بالتحتيػػػة فيمػػا يظػػػير مػػف كػػبلـ الجماعػػة لوجػػود الفاصػػمة نحػػو:  فََُاا

ِٛٔعَ ااا١ْ َجاااا٤َُٙ ََ
عزيػػػز فوجػػػدت   وأنػػػا أقػػػوؿ قػػػد تتبعػػػت الواقػػػع مػػػف ذلػػػؾ فػػػي القػػػرآف ال(9)

عبلمػػة التأنيػػث نحػػو خمسػػيف موضػػعًا  ووجػػدت األمػػاكف المػػػواضع التػػي لػػـ تمحػػؽ فييػػا 
َفاَْفَجَسِت َِٔٓاُ٘ اثََِٓتاا   التي لحقت فييا العبلمة تزيد عمق مئتي مكاف  منيا قولو تعالق: 

                                                           

 .2/22( شرح الدماميني 1)
 .26-2/22( نفسو 2)
 .118والجني الداني  1/690وينظر اإلنصاؼ  1/219( شرح المفصؿ 3)
 .4/118( الكتاب 4)
 .1/192( المقتضب 5)
 .1/219( األصوؿ 6)
 .118( الجني الداني 7)
 .2/1( المغني 8)
 .192( سورة البقرة  مف اآلية 9)
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َعِػااَس٠َ َعِّٝٓااا
ِِ ايرِّٖياا١ُ َٚايَُِِطااه١ََُٓ  وقولػػو (1) ِٔٗٝ َُٚضاأسَبِت عًََاا

اٖياأرَٜٔ ٔإَذا وقولػو:   (2)

 َٕ ِٝ٘ٔ َزأجُعاٛ ًٖ٘ٔ َٚإْٖٔا ٔإَي ِِ َُٔصَٝب١ْ َقاُيٛا إْٖٔا ٔي َأَصاَبتُِٗ
ِِ اِيَأِضاَبابُ     وقولػو: (3) ََٚتَكٖطَعاِت بٔٗٔا

(4)  
إلق  يػر ذلػؾ ممػا يطػوؿ استقصػاؤه  وأكثػر أحػد االسػتعماليف دليػؿ أفصػحيتو فػاألولق 

 .(5)((الفوقية عندي ضبط ذلؾ وأمثالو بالمثناة
عنػػد مجػػيء الفاعػػؿ مؤنثػػًا  يػػر حقيقػػي أو -مػػف ىػػذا يتبػػيف أف رأي الػػدماميني 

ىػو جػواز تػذكير الفعػؿ وتأنيثػو لكػف  -مجموعًا جمع تكسير وفصؿ عػف فعمػو بغيػر إال
. وابػػػف (7)وابػػػف يعػػػيش (6)األكثػػػر واألفصػػػ  تأنيػػػث الفعػػػؿ  وقػػػد قػػػاؿ بيػػػذا قبمػػػو سػػػيبويو

 .و...  (9)وابف ىشاـ (8)مالؾ
... إذ يػػػػػروف أف تػػػػػرؾ (12)والرضػػػػػي (11)وابػػػػػف بايشػػػػػاذ (10)وىػػػػو يخػػػػػالؼ األخفػػػػػش

 عبلمة التأنيث عند الفصؿ باال أو بغيرىا أحسف.
وقد فات الدماميني أف يربط بيف وجود العبلمة وعدميا بالمعنق  ألف المفػظ قػد 

  (13)يكوف مؤنثًا وتقصد بو المػذكر فتػذكر  وقػد يكػوف مػذكرًا وتقصػد بػو التأنيػث فتؤنػث
 فنظر إلق األكثرية ولـ ينظر إلق المعنق.

 عن المضاف إليو (أل)نيابة  -4

                                                           

 .60ية ( سورة البقرة مف اآل1)
 .62( سورة البقرة  مف اآلية 2)
 .226( سورة البقرة  اآلية 3)
 .266( سورة البقرة  مف اآلية 4)
 .2/1( شرح الدماميني 5)
 .1/18( الكتاب 6)
 .2/14( شرح المفصؿ 7)
 .48-1/49( شرح التسييؿ 8)
 .121( شرح الفطر 9)
 .91( معاني القرآف 10)
 .11( شرح كتاب الجمؿ 11)
  292-1/290رضي ( شرح ال12)
 وما بعدىا. 1/481( معاني النحو 13)
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. قػاؿ (1)((إذا ُعِثر عمق شيء َطغق بو القمـ أو َزّلت بػو الَقػدـ))قوؿ ابف ىشاـ: 
القمػػـ والقػػدـ...وتعريفيما بػػالبلـ لمداللػػة عمػػق أنػػو أريػػد بيػػا قمػػـ معػػيف ))فيػػو الػػدماميني: 

وقدمػػػػػو  فيػػػػػذا تعريػػػػػؼ المػػػػػي قػػػػػائـ مقػػػػػاـ التعريػػػػػؼ وقػػػػػدـ معينػػػػػة وىما قمػػػػػـ المصػػػػػنؼ 
 .(2)((اإلضافي  وليست البلـ عوضًا عف المضاؼ ]كذا[ كما يراه الكوفيوف

أف تكػػػوف ]اليمػػػزة[ لبلسػػػتفياـ  وحقيقتُػػػو َطمػػػُب الَفْيػػػـ نحػػػو: ))وقػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 
 .(3)((أزيٌد قائـٌ 

لػػػو مػػػف الطمػػػب مصػػػدر أضػػػيؼ إلػػػق المفعػػػوؿ فػػػبل بػػػّد ))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: 
فاعؿ...واألصػؿ: وحقيقػػة االسػػتفياـ: طمػػب اإلنسػػاف فيمػػو. فحػػذؼ الضػػمير المضػػاؼ 
إليػػو وعػػػوض عنيػػا الـ التعريػػػؼ عمػػػػق رأي الكػػوفييف. أو تقػػػوؿ: ىػػي لمعيػػػد والتعريػػػؼ 

 .(4)((البلمي قائـ مقاـ التعريؼ اإلضافي مف  ير حذؼ أو تعويض...
 مف قولي الدماميني السابقيف نستنتج ما يأتي:

 عف المضاؼ إليو مسألة خبلفية. (أؿ)يابة ن -
 .(5)ىو ضمير الغيبة (أؿ)الظاىر أف المضاؼ إليو الذي تنوب عنو  -
 الدماميني لـ يرج  رأيًا عمق رأي  ولـ يمؿ إلق رأي معيف. -

عػػػػػف المضػػػػػاؼ إليػػػػػو مسػػػػػألة خبلفيػػػػػة قػػػػػاؿ بيػػػػػا الكوفيػػػػػوف وبعػػػػػض  (أؿ)نيابػػػػػة 
ـ عوضًا مف الضمير فػي قولػو فػي بػاب منيـ سيبويو إذ جعؿ األلؼ والبل (6)البصرييف
ُضػػرب عبػػُد ا ظيػػُره وبطُنػػو وضػػػرب زيػػٌد الظيػػُر والػػبطُف  وُقِمػػَب عمػػُر ظيػػره ))البػػدؿ: 

 .(7)((وبطنو  ومطرنا سيُمنا وَجَبُمنا  ومطرنا السيُؿ والجبؿ

                                                           

 .2/4( المغني 1)
222

 .2/1( المصدر السابؽ 3)
22110

 .122( ينظر شرح القصائد الطواؿ 5)
11141221212

 21242212160

 .2/228( الكتاب 7)
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عف ضمير الغيبة فقد أجاز الفراء نيابتيا عػف االسػـ  (أؿ)أما فيما يتعمؽ بنيابة 
َٞ ايَُِااأ٣َِٚ     فقولػػو تعػػالق: الظػػاىر َِ ٖٔاا َفاأإٕٖ اِيَجٔحااٝ

مػػأو  أىػػؿ ىػػذه )). قػػاؿ فيػػو: (1)

َٞ ايَُِاأ٣َِٚ . وقولو تعػالق (2)((الصفة َفٔإٕٖ اِيج١ََٖٓ ٖٔ
مػأو  مػف وصػفناه بمػا ))قػاؿ فيػو:  (3)
. وأجػاز ىػذا الزمخشػري  فقولػو (4)((وصفناه بو مػف خػوؼ ربػو  ونييػو نفسػو عػف ىواىػا

َِ آَدَّ اِيَأِضااَُاَٚ٤َتعػالق  عًَٖاا
فحػػذؼ  (6)((إف األصػػؿ أسػػماء المسػػميات))  قػػاؿ فيػػو: (5)

 محمو. (أؿ)وأَحّؿ  ((المسميات))المضاؼ إليو 
عػػػػف ضػػػػمير المػػػػتكمـ  ىػػػػو أبػػػػو شػػػػامة  (أؿ)ومػػػػف المتػػػػأخريف مػػػػف أجػػػػاز نيابػػػػة 

فػػي : إفَّ األصػػؿ ((بػػدأت ببسػػـ ا فػػي الػػنظـ))  فقػػاؿ فػػي قولػػو: ( ى662ت )المقدسػػي 
والمعػػػػػروؼ مػػػػػف كبلميػػػػػـ إنمػػػػػا ىػػػػػو التمثيػػػػػؿ بضػػػػػمير )). وقػػػػػاؿ ابػػػػػف ىشػػػػػاـ: (7)نظمػػػػػي
ويمكػػػف أف يضػػػاؼ إلػػػق ضػػػمير الغائػػػب االسػػػـ الظػػػاىر عمػػػق قػػػوؿ الفػػػّراء  (8)((الغائػػػب

 والزمخشري. أما قوؿ أبي شامة فمـ أجد مف تابعو في المصادر التي رجعت إلييا.
 لما التوقيتية -5

ق وضعو ]مغني المبيػب[ أننػي لمػا أنشػأُت فػي ومما حثني عم))قوؿ ابف ىشاـ: 
معناه المقدمة الصغر  المسماة باإلعراب عف قواعد االعراب  َحُسَف وقعيػا عنػد أولػي 

 .(9)((األلباب
 .(10)((َحُسَف جواب لّما وعامميا))قاؿ فيو الدماميني: 

                                                           

 .11( سورة النازعات  آية 1)
 .1/114( معاني القرآف 2)
 .42( سورة النازعات  آية 3)
 .1/114( المصدر السابؽ 4)
 .12( سورة البقرة  مف اآلية 5)
 .2/160واليمع  2/191( الكشاؼ 6)
 .2/160واليمع  2/21( مغني المبيب 7)
 .2/21( المغني 8)
 .2/4( المغني 9)
 .2/1( شرح الدماميني 10)
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يػا عامم (َحُسػفَ )قوؿ الدماميني ىذا يعني أنيا اسـ. ولو كانت حرفًا لما قاؿ إف 
وأبػػػا بكػػػر  (1)ألف الحػػػرؼ يعمػػػؿ وال ُيْعَمػػػؿ فيػػػو. والػػػدماميني فػػػي ىػػػذا يتػػػابع ابػػػف السػػػراج

 .(4)وابف جني (3)وأبا عمي الفارسي (2)األنباري
فيػػو ]َلّمػػا[ لؤلمػػر الػػذي قػػد وقػػع ))وظػػاىر كػػبلـ سػػيبويو أنيػػا حػػرؼ فيػػو يقػػوؿ: 

نما تجػيء بمنزلػة لػو...   وىػذه حػرؼ. ولػو كػاف (لػو)بػػ  (لمػا). فػربط (5)((لوقوع  يره  وا 
يػػر  أنيػػا ظػػرؼ لصػػرح بػػذلؾ كمػػا فعػػؿ مػػع إذا وقبػػؿ وبعػػد وحيػػث وأيػػف ومتػػق وخمػػؼ 

 .(6)وأماـ وفوؽ ولدف ودوف
وعمػػق    .(9)والمػػرادي (8)وابػػف عصػػفور (7)وممػػف قػػاؿ بأنيػػا حػػرؼ: ابػػف خػػروؼ

 . وبيػػذا قػاؿ أبػػو بكػػر(10)القػوؿ بأنيػػا ظػرؼ يكػػوف العامػػؿ فييػا الفعػػؿ الواقػػع فػي جوابيػػا
 .(12)وتبعو الدماميني (11)األنباري

    انفسد اب مل  رلسي: . ب
 (ل)آإضافة 

. قػػاؿ فػػي ىػػذا: (آؿ)المسػػألة التػػي انفػػرد الشػػمني بػػذكرىا ىػػي مػػا تضػػاؼ إليػػو 
وال يجػػوز إضػػافة ]آؿ[ إلػػق المضػػمر عنػػد الكسػػائي وأبػػي جعفػػر النحػػاس وأبػػي بكػػر ))

                                                           

 .1/261واليمع  1/229( األصوؿ 1)
 .128  24( شرح القصائد الطواؿ 2)
 .1/261واليمع  214والجني الداني  1/219وشرح الرضي  162  2/92( البحر المحيط 3)
 .1/261( اليمع 4)
 .4/114( الكتاب 5)
 .114-4/111( نفسو 6)
 .1/219( شرح الرضي 7)
 .212( الجني الداني 8)
 .214( نفسو 9)
 .190و 161. الجني الداني (إذا)( مثؿ 10)
 .181( شرح القصائد الطواؿ 11)
 .2/1( شرح الدماميني 12)
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وال يضػػاؼ ]آؿ[ إال لمػػف لػػو )). ثػػـ قػػاؿ: (1)((الزبيػػدي  وأجازىػػا  يػػرىـ  وىػػو الصػػحي 
 .(2)((شرؼ مف العقبلء الذكور  فبل يقاؿ: آؿ االسكاؼ. وال آؿ مكة وال آؿ فاطمة

والشػػمني فػػي ردَّه عمػػق الكسػػػائي وأبػػي جعفػػر النحػػاس وأبػػي بكػػر الزبيػػدي عمػػق 
صػػػواب  فالمسػػػمموف كميػػػـ يقولػػػوف صػػػباح مسػػػاء: الميػػػـ صػػػؿِّ عمػػػق محمػػػد وعمػػػق آلػػػو 

وأنػػت ممتنػػع مػػف اسػػتعماؿ اآلؿ فػػي  يػػر األشػػير ))المسػػاف: وصػػحبو وسػػمـ. وجػػاء فػػي 
 .(3)((األخص  وسواء في ذلؾ أضفتو إلق مظير أو أضفتو إلق مضمر

فػػي العقػػبلء الػػذكور  عمػػق مػػا ورد فػػي كبلمػػو   (آؿ)وحصػػر الشػػمني اسػػتعماؿ 
 (4)((فإنيا تحسف إذا أضيفت إلق اسػـ خػاص (آؿ)وأّما ))فَضيََّؽ ضيقًا واألخفش يقوؿ: 

وذكػػر ىػػذا  (5)((يختصػػوف بػػاآلؿ األشػػرؼ األخػػص دوف الشػػائع األعػػـ))قػػاؿ ابػػف جنػػي و 
. ىػػذا يػػدؿ عمػػق أنيػػا يجػػوز أف تسػػتعمؿ فػػي  يػػر العقػػبلء (7)وابػػف منظػػور (6)ابػػف ِسػػْيده
 الذكور.

يػػػػػدؿ عمػػػػػق أف األكثػػػػػر أف تسػػػػػتعمؿ  (فإنيػػػػػا تحسػػػػػػف)وقػػػػػوؿ األخفػػػػػش السػػػػػابؽ: 
يضػػاؼ إلػػق عمػػـ عػػالـٍ ))فػػي اليمػػع: مضػػافة إلػػق اسػػـ خػػاص. وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا جػػاء 

 .  (9)((وال تستعمؿ اآلؿ إال لما فيو شرؼ  الباً )). وفي التاج: (8)(( الباً 
 في  ير العقبلء قوؿ الفرزدؽ: (آؿ)ومف استعماؿ 

 (                                                    10)ِسو  َرِبِذ التقريب مف آِؿ أْعَوجا نجوَت ولـ َيْمُنْف عميؾ َطبلَقًة                                        
 وأعوج: فرس مشيور.

                                                           

 .2/2( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 ( نفسػػو.2)
 .(أىؿ)( المساف 3)
 .92( معاني القرآف 4)
 .2/224( سر الصناعة 5)
 .4/129( المحكـ 6)
 .(أىؿ)( المساف 7)
 .1/412( اليمع 8)
 .(أوؿ)( التاج 9)
 4/129والمحكػػػػـ  2/244. سػػػػر الصػػػػناعة ((خرجػػػػت ولػػػػـ...))والروايػػػػة فيػػػػو  2/218( شػػػػرح الػػػػديواف 10)
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:  وقاؿ بشر بف أبي خاـز
 ولكّنما َيْطُمْبَف َقيسًا وَيْشُكرًا                                      َلعْمُرؾ ما َيْطُمبف مف آِؿ ِنعمٍة        

 .(1)مخصوصة وال ُمَشرَّفةشذوذًا وىي نكرة  ير  (نعمة)إلق  (آؿ)فأضاؼ 
 إلق المؤنث قولو: (آؿ)ومف إضافة 

ـُ مف الِعدادِ  ُأال قي مف تذّكِر آِؿ ليمق                                                                       (2)كما َيْمَقق السمي
ة مػػف ىػػذا يتبػػيف أف المسػػألة التػػي انفػػرد الشػػمني بػػذكرىا فػػي ىػػذا المبحػػث قريبػػ

ِفيَف. (آؿ)إلق المغة وأف األكثر إضافة   إلق العقبلء  الذكور واإلناث الُمشرَّ
 ج.     ت  ع فَى اب مل ابد   َل:

 الحال الموطئة. -1
 إقامة الظاىر موقع المضمر. -3
 التنكير إلفادة التفخيم. -2

 َفدوَنَؾ كتابًا ُتشد  الرحاُؿ فيما دونو وتقُؼ عنده فحوؿ الرجػاؿِ ))قوؿ ابف ىشاـ: 
ودونػػؾ اسػػـ فعػػؿ بمعنػػق خػػذ ومفعولػػو محػػذوؼ  )). قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: (3)((وال َيْعُدوَنػػو

وكتابػػػًا حػػػاؿ موطئػػػو  ويحتمػػػؿ اف يكػػػوف كتابػػػًا ىػػػو  -أي ىػػػذا التصػػػنيؼ-أي فدونكػػػو 
المفعػػوؿ  فػػبل حػػذؼ. وفيػػو حينئػػٍذ إقامػػة الظػػاىر مقػػاـ المضػػمر لقصػػد التعظػػيـ وتقويػػة 

ىػػػذا أف يحميػػػو بػػػالبلـ العيديػػػة لكػػػف َنكَّػػػَرُه تفخيمػػػًا داعػػػي األمػػػور  وكػػػاف القيػػػاس عمػػػق 
 .(4)((لشأنو

 كبلـ الدماميني ىذا يتضمف ثبلثة أمور  ىي:
 حاؿ موطئة. (كتاباً )دونؾ فييا مفعوؿ محذوؼ  والتقدير: دونكو كتابًا  فػ  -
مفعواًل بو يكوف في الكبلـ إنابة الظػاىر منػاب المضػمر لمتعظػيـ   (كتاباً )إذا كانت  -

 ة داعي األمور.وتقوي
 العيدية فَنكَّرُه لمتفخيـ.  (اؿ)مفعواًل بو فالقياس أف ُتَحّمق بػ  (كتاباً )إذا كانت  -

                                                           

 .18( المصادر أنفسيا والديواف 1)
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تشػػػػد الرحػػػػاؿ فيمػػػػا ))حػػػػاؿ جامػػػػدة موصػػػػوفة بقولػػػػو  (كتابػػػػاً )فػػػػي األمػػػػر األوؿ: 
. وقػػػػاؿ الشػػػػمني بقػػػػوؿ (1)  وىػػػػذا الضػػػػرب مػػػػف الحػػػػاؿ يسػػػػمق الحػػػػاؿ الموطئػػػػة((دونػػػػو

 .(2)الدماميني ىذا
إنابػػػة الظػػػاىر منػػػاب المضػػػمر بقصػػػد التعظػػػيـ. فقولنػػػا دونػػػؾ ))الثػػػاني:  األمػػػر
  ثػػػـ اختصػػر ىػػذا الكػػبلـ الطويػػؿ  لغػػرض السػػرعة (دونػػؾ كتػػاٌب فخػػذه)كتػػػابًا. أصػػميا 

محػػػؿ  (كتابػػػاً )وحػػػؿ الظػػػاىر  (كتػػػاب فخػػػذ)  فحػػػذؼ (3)((ومبػػػادرة المػػػأمور إلػػػق االمتثػػػاؿ
حبلؿ الظػاىر محػؿ المضػمر لػو  .(دونؾ كتاباً ). فأصبحت العبارة: (ضمير النصب) وا 

 .(4)دواع عديدة منيا إفادة التعظيـ وتقوية داعية األمور
وقػػد اعتػػرض الشػػمني عمػػق قػػوؿ الػػدماميني بػػأف إقامػػة الظػػاىر مقػػاـ المضػػمر 

وأقػػوؿ وضػػع الظػػاىر موضػػع المضػػمر وأف سػػمـ كونػػو لمتعظػػيـ. ))تفيػػد التعظػػيـ فقػػاؿ: 
ُيشػػِعُر بػػالتعظيـ  كاأللقػػاب المشػػعرة بالمػػدح فإنمػػا يكػػوف لػػو إذا كػػاف ذلػػؾ الظػػاىر ممػػا 

. أقػػوؿ: والػػدماميني عمػػق صػػواب. ألف ابػػف ىشػػاـ اتبػػع كممػػة (5)((لػػيس كػػذلؾ (كتػػاب)و
تشػػػد الرحػػػاؿ فيمػػػا دونػػػو وتقػػػؼ عنػػػده فحػػػوؿ الرجػػػاؿ وال ))بمػػػا يفيػػػد ىػػػذا فقػػػاؿ:  (كتابػػػاً )

 . وأي شيء يفيد التعظيـ أكثر مف ىذا.(6)((يعدونو
وكاف القياس عمق ىػذا أف ُيَحّميػو بػالبلـ ))ذي أورده الدماميني واألمر الثالث ال 

. فاالقتراف بالبلـ العيديػة قياسػًا لسػبؽ اإلشػارة إلػق (7)((العيدية  لكف نكره تفخيمًا لشأنو
ووضػػػػػعت ىػػػػػذا التصػػػػػنيؼ عمػػػػػق أحسػػػػػف إحكػػػػػاـ )). قػػػػػاؿ ابػػػػػف ىشػػػػػاـ: (8)(كتابػػػػػاً )كممػػػػػة 

 .(9)((فدونؾ كتابًا...وترصيؼ وتتبعت فيو مقفبلت مسائؿ اإلعراب... 
                                                           

 .1/924ومعاني النحو  1/142( اليمع 1)
 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .1/61( شرح الرضي 3)
 .121  122( أساليب ببل ية 4)
 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 5)
 .2/8( المغني 6)
 .2/8( شرح الدماميني 7)
 (.2/48( ىذا قوؿ ابف عصفور )المغني 8)
 .2/1( نفسػو 9)
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 وقوؿ الدماميني بأف التنكير يفيد التفخيـ  قالو سيبويو  فيو القائؿ:
 الدماميني. (2)وتابع الشمني (1)((أتاني اليـو رجٌؿ. أي: في قوتو ونفاذه))

مف ىذا يتبيف اف الشمني تابع الدماميني في أمريف مف ىذه الفقرة وجانب الصواب 
 ر الثالث.في مخالفتو إياه في األم

 الفاء الفصيحة -4
ذىب الدماميني إلق أف الفاء الفصيحة يسػبقيا شػرط ُمقػدٌَّر. فقػاؿ فػي قػوؿ ابػف 

. ولػػػـ (4). أي إذا كػػػاف األمػػػر كػػػذلؾ(3)((فػػػدونؾ كتابػػػًا تشػػػد الرحػػػاؿ فيمػػػا دونػػػو))ىشػػػاـ: 
 يضؼ إلق ىذا شيئًا.

َحَجاَس َفااَْفَجَسِت َِٔٓاُ٘    َفُكًَِٓا اِضٔسِب ٔبَعَصاَى اِيوذىب إلق ىذا الشمني فقولو تعػالق

اثََِٓتاااا َعِػاااَس٠َ َعِّٝٓاااا 
 وذكػػػر أفَّ ظػػػاىر  .(6)((إْف َضػػػَرْبَت بيػػػا فقػػػد انفجػػػرت))قػػػاؿ فيػػػو  (5)

. وذكػػػر ىػػػذا أبػػػو (7)كػػػبلـ صػػػاحب الكشػػػاؼ أف تسػػػػميتيا بالفصػػػيحة عمػػػق ىػػػذا التقػػػدير
ممػػة . وأضػػاؼ الشػػمني إلػػق مػػا سػػبؽ أف الفػػاء الفصػػيحة ىػػي الداخمػػة عمػػق ج(8)البقػػاء

 (9)((التقػدير فضػرب فػانفجرت))مسببة عف جممة  يػر مػذكورة  وقػاؿ فػي اآليػة السػابقة 
. وقػػػػاؿ (11). وقالػػػػو أيضػػػػًا أبػػػػو البقػػػػاء(10)وذكػػػػر أف ىػػػػذا ظػػػػاىر قػػػػوؿ صػػػػاحب المفتػػػػاح

                                                           

 .2/41لنحو وينظر معاني ا 2/22( الكتاب 1)
 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 2)
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 .2/8( شرح الدماميني 4)
 .60( سورة البقرة  مف اآلية 5)
 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .2/184وينظر الكشاؼ  2/8( نفسو 7)
 .626( الكميات 8)
 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 9)
 ( نفسو.10)
 .696( الكميات 11)
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. وذىػػػػػب إلػػػػػق ىػػػػػذا (1)((ىػػػػػي فصػػػػػيحة عمػػػػػق التقػػػػػديريف وىػػػػػو قػػػػػوؿ األكثػػػػػر))الشػػػػػمني: 
 .(3)والعكبري (2)التفتازاني

 .(4)ألنبائيا عف المحذوؼ  فمو ذكر لـ تكف بذلؾ الحسفوسميت فصيحة 
مف ىذا يتبيف أف كبلـ الدماميني عف الفػاء الفصػيحة كػاف مػوجزًا  أمػا الشػمني 
فقػد أفػاد مػف مصػادر مختمفػة فييػا فكػاف كبلمػو أشػمؿ وأضػاؼ أمػورًا أخػر  لػـ يػػذكرىا 

 الدماميني.
 د.  مم  خ بف فَى اب مل ابد   َل:

 (عميك) تعدي اسم الفعل
 .(5)((فعميؾ بمراجعتو))قوؿ ابف ىشاـ: 

نمػا فسػرناه بػذلؾ )). وقػاؿ: (استمسػؾ)بمعنق  (عميؾ)ذىب الدماميني إلق أف  وا 
 .(6)( ((عميؾ بذات الديف)لوجود الباء في المفعوؿ. فيو مثؿ 

ولـ يرتِض قوؿ الرضػي بكثػرة زيػادة البػاء بعػده لضػعفيا فػي العمػؿ فتصػؿ إلػق 
ويػػر  أنػػو لمػػا أمكػػف جعميػػا  (7)((ادتػػو إيصػػاؿ الػػبلـز إلػػق المفعػػوؿبحػػرؼ ع))مفعوليػػا 

 .(8)بمعنق فعؿ متعّد بالباء فبل يعدؿ عنو
أمػػا الشػػمني فمػػـ َيػػْرتِض قػػوؿ الػػػدماميني  وتػػابع الرضػػي الػػذي يػػر  إف أسػػػماء 
األفعػػػاؿ حكميػػػا فػػػي التعػػػدي والمػػػزـو حكػػػـ األفعػػػاؿ التػػػي بمعناىػػػا. وأف البػػػاء تػػػزاد فػػػي 

 .(9)لـ َير َمْف يفسر اسـ الفعؿ بما فسره الدماميني -أي الشمني-. وأنو مفعوليا كثيراً 

                                                           

 .2/8( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .481( المطوؿ 2)
 .696( الكميات 3)
 .696والكميات  2/8( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/9( المغني 5)
 .2/24( شرح الدماميني 6)
 .2/24وشرح الدماميني  1/68( شرح الرضي 7)
 .2/24( شرح الدماميني 8)
 .2/22( المنصؼ مف الكبلـ 9)
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مف ىذا نر  أف الدماميني يػر  أنػو مػا داـ باإلمكػاف تقػديرىا بمعنػق فعػؿ متعػّد 
بالباء فبل معدؿ عنو  ألف الزيادة خبلؼ األصؿ أما الشمني فاستند في رأيو إلػق قػوؿ 

 الرضي في اسـ الفعؿ.
إحػد  وعشػػريف مسػألة  (12)بحػث يتبػيف لنػا أنػو اشػتمؿ عمػق في نياية ىذا الم

أربػػػػع عشػػػػرة  (24)عشػػػروف مسػػػألة أوردىػػػا الػػػدماميني  أنفػػػرد بػػػذكر  (10)نحويػػػة منيػػػا 
سبع مسػائؿ  أنفػرد بػذكر واحػدة فقػط  وتػابع الػدماميني  (9)منيا. أما الشمني فقد أورد 

ي فيػو مػادة نحويػة أكثػر مػف في أربع  وخالفو في اثنتيف. ىػذا يظيػر أف شػرح الػدمامين
 شرح الشمني وأف أثر الدماميني في الشمني كبير.

وفي المسائؿ النحوية اإلحد  عشرة التي درست تابع الدماميني البصػرييف فػي 
واحدة وسيبويو في اثنتيف والكوفييف في واحدة. وأف المسألة التي انفػرد الشػمني بػذكرىا 

 ماميني استند فييا إلق قوؿ الرضي.قريبة إلق المغة. والتي خالؼ فييا الد
 : شرح حرف اهلنزَثاىًًا
. ولمػػا كػػاف مػػا ورد فػػي ىػػذا المبحػػث يتعمػػؽ (1)((حػػرؼ األلػػؼ))سػػماه المصػػّنؼ  

 بحرؼ اليمزة  فقد سميتو بيذا  تمييزًا لو عف حرؼ األلؼ المعروفة.

شرح الدماميني والشمني ىذا المبحث مف المغني  فػورد عنػدىما مسػائؿ نحويػة 
 تعمؽ بالحرؼ نفسو  ومسائؿ أخر  وردت عرضًا أثناء الشرح.ت

 (21)اثنتاف وعشػروف مسػألة. أنفػرد الػدماميني بػذكر  (11)وردت في الشرحيف 
 (4)ثبلث عشرة منيا  أما الشمني فقد أنفػرد بػذكر مسػألة واحػدة. وتػابع الػدماميني فػي 

الػػدماميني فػػي  -شػػاـمتابعػػًا ابػػف ى-أربػػع مسػػائؿ  وخالفػػو فػػي اثنػػيف  وخػػالؼ الشػػمني 
ثماني مسائؿ  وفيمػا يػأتي بيػاف  (8)مسألتيف أيضػًا  فيكوف الشارحاف قد اتفقا في ذكر 

 ليذه المسائؿ ودراسة لطائفة منيا:
 ما أنفرد بذكره الدماميني

 .(2)تعد ُد الخبر بدوف عاطؼ  .2
                                                           

 .2/1( المغني 1)

 .2/12( شرح الدماميني 2)
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 .(1)العامؿ في المناد   .1
 .(2)حركة تابع المناد  المضمـو  .1
 .(3)حذؼ المضاؼ  .4
 .(4)عف المضاؼ إليو (اؿ)نيابة   .2
 .(5)النصب عمق نزع الخافض  .6
 .(6)حذؼ عامؿ المفعوؿ المطمؽ  .9
 .(7)تقدير المحذوؼ .8
 .(8)الفصؿ بيف البدؿ والبدؿ منو  .1

 .(9)العامؿ في التابع .20
 .(10)حذؼ جواب الشرط .22
 .(11)حذؼ اليمزة وما دخمت عميو .21
 .(12)(اـ)حذؼ اليمزة بدوف  .21

 ما أنفرد الشمني بذكره: - ب
 .(13)اسبة بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميوالمن

 ما تابع فيو الشمني الدماميني:  -ج
 .(1)الترخيـ عمق لغة مف ينتظر  .2

                                                           

 .2/11 ( نفسو1)

 .2/28( نفسو 3)
 ذكرت في المبحث السابؽ. 2/10( نفسو 4)

 .2/16( نفسو 6)
 .2/11( شرح الدماميني 7)

214

 .2/11( نفسو 9)
 .2/14( نفسو 10)

219

 ( نفسو.12)
 .2/11( المنصؼ مف الكبلـ 13)
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 .(2)النافية (ال)حذؼ   .1
 .(3)وضع الظاىر وضع المضمر  .1
 .(4)إعماؿ المصدر  .4

 ما خالؼ فيو الشمني الدماميني:  -د
 .(5)دخوؿ حرؼ التفسير عمق الخبر  .2
 .(6)حذؼ حرؼ العطؼ  .1

 ما تابع فيو الشمني ابف ىشاـ وخالؼ الدماميني:  - ى            
 .(7)داللة أـ عمق االستفياـ  .2
 .(8)حذؼ المعطوؼ عميو بيف اليمزة والعاطؼ  .1

 

 أ. مم  أنفسد ابد   َل  رلسي:
 تعدد الخبر بدون عاطف -1

اء أو الثاني: أنيا ]اليمزة[ إذا كػانت في جممة معطوفة بالواو أو بف))قوؿ ابف ىشاـ: 
مت عمق العاطؼ  تنبييًا عمق أصالتيا في التصدير نحو: َُِٜٓ ُسٚابثـ قدِّ  ِِ أََٚي

(9)  

َٜٔطرُيٚا ِِ َأفًََ
(10)  ٔ٘ٔب ِِ ََُِٓت ِٖ ٔإَذا ََا ََٚقَع آ َأُث

نحو: )). قاؿ فيو الدماميني: (12)(( (11)
حو كذا. نحو كذا ن -أي تقديـ اليمزة عمق العاطؼ-خبر مبتدأ محذوؼ تقديره ىو 

                                                                                                                                                                      

 .2/21والمنصؼ مف الكبلـ  2/21( شرح الدماميني 1)
 .2/16ونفسػػػو  2/16( نفسػػػػػو 2)
 .2/11ونفسػػػو  2/11( نفسػػػػو 3)
 .2/21ونفسػػػو  2/21( نفسػػػػو 4)
 .2/14والمنصؼ مف الكبلـ  2/14( شرح الدماميني 5)
 .2/12ونفسػػػو  2/10( نفسػػػػػو 6)
 .14-2/10والمنصؼ مف الكبلـ  11-2/12( شرح الدماميني 7)
 .2/12ونفسػػػو  2/10( نفسػػػػػو 8)
 .282( سورة األعراؼ  مف اآلية 9)
 .201( سورة يوسؼ  مف اآلية 10)
 .22( سورة يونس  مف اآلية 11)
 .2/24( المغني 12)
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فيي أخبار متعّددة كؿ منيا خبر مستقؿ  نحو زيد قائـ وقاعد فيجوز العطؼ وتركو 
 .(1)((قياساً 

 .(2)ولـ يتحدث الشمني عف ىذه المسألة بشيء
مػػف كػػبلـ الػػدماميني نػػر  أنػػو يقػػوؿ بجػػواز تعػػدد الخبػػر والمبتػػدأ واحػػد وىػػو فػػي 

 .(3)ىذا متابع لمجميور
نػػػق والمبتػػػدأ واحػػػد  وعبلمتػػػو صػػػحة االقتصػػػار والخبػػػر إمػػػا أف يتعػػػدد لفظػػػًا ومع

َُٖٚاااَٛ اِيَغُفاااُٛز اِياااَُٛدُٚد*ُذٚ اِيَعاااِسٔ  عمػػػق أحػػػد الخبػػػريف أو األخبػػػار  مثػػػؿ قولػػػو تعػػػالق 

ائَُِجٝاُد*َفٖعاٍْ ئَُااا ُٜٔسٜاادُ 
. أو أف َيَتعػّدد لفظػًا دوف معنػػق. فيقػـو مقػاـ خبػػر واحػد فػػي (4)

الضػػػرب األوؿ يجػػػوز اسػػػتعمالو بعطػػػؼ المفػػػظ  نحػػػو: الرمػػػاف حمػػػو حػػػامض  أي مّز.و 
. ومػػا ذكػػره الػػدماميني مػػف الضػػرب (5)وبػػدوف عطػػؼ. والثػػاني ال يسػػتعمؿ فيػػو العطػػؼ

 األوؿ.
 
 

 العامل في المنادى -3
عامػػؿ المنػػاد  أدعػػو مػػثبًل  وىػػو يقتضػػي النصػػب ال الرفػػع. ))قػػاؿ الػػدماميني: 

 .(6)((وقوؿ القائؿ حرؼ النداء كالعامؿ ترويج ال يمتفت إليو
ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػق أف العامػػػؿ فػػػي المنػػػاد  عنػػػد الػػػدماميني فعػػػؿ محػػػذوؼ تقػػػديره 

  أو نحػػػوه  وأف أداة النػػػداء ليسػػػت ىػػػي العاممػػػة. وىػػػذا قػػػوؿ سػػػيبويو  إذ يقػػػوؿ: (أدعػػػو)
فيو نصػب عمػق إضػمار الفعػؿ المتػروؾ إظيػاره  والمفػرد رفػع وىػو فػي موضػع اسػـ ))

                                                           

 .2/12( شرح الدماميني 1)
 2/12( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/146اليمع ( 3)
 .26-24( سورة البروج  اآلية 4)
 .2/101( شرح التسييؿ 5)
 .2/11اميني ( شرح الدم6)
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إذا دعػػػػػوت مضػػػػػافًا نصػػػػػبتو.  إعمػػػػػـ أنػػػػػؾ)). وقػػػػػوؿ المبػػػػػرد  فيػػػػػو يقػػػػػوؿ: (1)((منصػػػػػوب
بػػدؿ مػػػف  (يػػػا)وانتصػػابو عمػػػق الفعػػؿ المتػػػروؾ إظيػػاره  وذلػػػؾ قولػػؾ: يػػػا عبػػد ا. ألف 

قولػػػػؾ: أدعػػػػو عبػػػػد ا. وأريػػػػد...فإذا قمػػػػت: يػػػػا عبػػػػد ا  فقػػػػد وقػػػػع دعػػػػاؤؾ بعبػػػػد ا 
 (3)ومػػػػا نسػػػػبو كػػػػؿ مػػػػف ابػػػػف يعػػػػيش (2)((فانتصػػػػب عمػػػػق أنػػػػو مفعػػػػوؿ َتَعػػػػّد  إليػػػػو فعمػػػػؾ

 ىي الناصبة لممناد  لـ َيِرد في المقتضب. (يا)إلق المبرد مف قوؿ بأف الػ  (4)والرضي
 .(5)ألنيا نابت مناب الفعؿ (يا)وير  ابف جني أف ناصب المناد  الػ 

 سيبويو ومف تابعو. (7)وابف ىشاـ (6)وتابع ابف مالؾ
 حركة تابع المنادى المضموم: -2

 :(8)قوؿ الشاعر
 وْأَي َمْف أْضَمَرْت ِلِحؿِّ وفاَء                                                              إّف ىنُد المميحُة الحسناُء 

-إّف: اليمػػػزة فعػػؿ أمػػر  والنػػوف لمتػػػوكيد واألصػػؿ إْيػػفَّ ))قػػاؿ فيػػػو ابػػف ىشػػاـ: 
ثػـ حػذفت اليػاء اللتقائيػا  -بيمزة مكسورة ويػاء سػاكنة لممخاطبػة  ونػوف مشػددة لمتوكيػد

ِٔ َٖااَرا مػػع النػػوف المد مة...وىنػػد منػػاد  مثػػؿسػػاكنة  ُُٜٛضااُف َأِعاأسِ  َعاا
والمميحػػة  (9)

 .(10)((نعت ليا عمق المفظ كقولو: ياحكـُ الوارثُ 
فقػاؿ: الجماعػة معترفػوف بػأف ىػذه الضػمة  (المميحػةُ )اسػتشكؿ الػدماميني ضػمة 

محمػػػػو فػػػػي إعرابيػػػػػة وأف اإلتيػػػػاف بيػػػػا خػػػػبلؼ القيػػػػاس  إذ المبنػػػػي إنمػػػػا يتبػػػػع باعتبػػػػار 
ـُ   -بضػـ المػيـ-اإلعػراب  ال باعتبػار لفظػو في البنػاء  أال تر  أنؾ تقوؿ: ىػؤالء الكػرا

اعتبارًا لمحؿ ىؤالء مف األعراب وال تكسر الميـ اعتبارًا بالكسرة البنائية التػي فػي لفظػو 
                                                           

 .1/281( الكتاب 1)
4101

 .2/219( شرح المفصؿ 3)
2212

216

 .  1/141( شرح التسييؿ 6)
 .180( شرح قطر الند  7)

228

 .11( سورة يوسؼ  مف اآلية 9)
228
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آخرًا...وبعػػد فػػالرفع فػػي التػػابع المفػػرد فػػي مثػػؿ ىػػذه الصػػورة مشػػكؿ جػػدًا عمػػق مقتضػػق 
ـ إف الحركػػة إعرابيػػػة. وتقريػػر األشػػكاؿ أف كػػؿ حركػػة إعرابيػػة إنمػػا تحػػدث بعامػػؿ  قػػولي

وىنػػا ال يصػػ  أف يكػػوف العامػػؿ المحػػدث لحركػػة  ىػػذا التػػابع المرفػػوع ىػػو العامػػؿ فػػي 
المتبػوع وال نظيره. إذ عامؿ المنػاد  أدعػو مػثبًل وىػو يقتضػي النصػب ال الرفػع. وقػوؿ 

ال يمتفػػت إليػػو...ولـ أقػػؼ إلػػق اآلف عمػػق جػػواب القائػػؿ حػػرؼ النػػداء كالعامػػؿ تػػرويج 
ال فمػػو  نمػػا نشػػأ مػػف ِالتػػزاميـ أف حركػػة التػػابع حركػػة إعػػراب  وا  ليػػذا اإلشػػكاؿ. قمػػت: وا 
قيػػؿ بأنيػػا حركػػة اتبػػاع ال حركػػة إعػػراب وال بنػػاء لكػػاف حسػػنًا ولػػـ َيّتِجػػو ىػػذا اإلشػػكاؿ 

 .(1)((أصبلً 
لمسػػألة أف تكػػوف الحركػػة مػػف ىػػذا يتضػػ  اف المختػػار عنػػد الػػدماميني فػػي ىػػذه ا

وظػػاىر كػػبلـ ابػػف يعػػيش إذ  (4)وابػػف جنػػي (3)والمبػػرد (2)حركػػة اتبػػاع. وىػػو قػػوؿ األخفػػش
وضمة البناء مشابية لحركة اإلعراب  وذلؾ ألنو لما ِاّطرد البناء في كؿ اسػـ ))يقوؿ: 

 .(5)((مناد  مفرد صار كالعمة لرفعو
 

 ب.    أنفسد اب مل  رلسي:
 طوؼ والمعطوؼ عميوالمناسبة بيف المع

ِْ عًََا٢ ُناِّ َِْفإظ بَُٔاا     وقد قالوا في قولو تعػالق ))قوؿ ابف ىشاـ:  َُٖٛ َقا٥ٔ  ِٔ َأفََُ

َنَطاااَبِت
ََٚجعًَُاااٛا هلل إف التقػػػدير: كمػػػف لػػػيس كػػػذلؾ. أو: لػػػـ يوحػػػدوه. ويكػػػوف  (6)

 .(7)((معطوفًا عمق الخبر عمق التقدير الثاني ُغَسَنا٤
                                                           

 .2/11( شرح الدماميني 1)
 .1/100مع ( الي2)
 .4/109( المقتضب 3)
 .102( الممع 4)

 .1/1( شرح المفصؿ 5)

ِِ. وبعدىا 11( سورة الرعد  مف اآلية 6) ٌِ ضَُُٖٗٛ  ....ََٚجعًَُٛا هلل ُغَسَنا٤ ُق
 .2/22( المغني 7)
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وفػػػي الشػػػرح ولػػػـ يمػػػ  لػػػي وجػػػو اختصػػػاص ))ـ: جػػػاء فػػػي المنصػػػؼ مػػػف الكػػػبل
وكممػػػة الشػػػرح أينمػػػا تػػػرد فػػػي  (1)((العطػػػؼ عمػػػق الخبػػػر بيػػػذا التقػػػدير الثػػػاني دوف األوؿ

المنصؼ مف الكبلـ تعني شرح الدماميني. وما ورد فػي شػرح الػدماميني المطبػوع ىػو: 
ثػػـ  (2)((شػػركاء وىػػذا أيضػػًا ممػػا ال ينبغػػي أف يكػػوف ومضػػموف الثػػاني إثبػػاتيـ هلل ))

وأقػػػوؿ الح لػػػي أنػػػا مػػػف فضػػػؿ ا تعػػػالق وجػػػو اختصاصػػػو بػػػذلؾ  ىػػػو ))قػػػاؿ الشػػػمني 
حصػػوؿ المناسػػبة بػػيف المعطػػوؼ والمعطػػوؼ عميػػو التػػي ىػػي شػػرط فػػي قبػػوؿ العطػػؼ 
بػػالواو فػػػي التقػػدير الثػػػاني  وعػػدـ حصػػػوليا فػػػي التقػػدير األوؿ. قػػػاؿ أىػػؿ المعػػػاني فػػػي 

سػػبة بػػيف الشػػعر والكتابػػة. وزيػػد ُيْعطػػي وَيْشػػعر نحػػو: زيػػد َيْكتُػػب وَيْشػػُعر. مقبػػوؿ لممنا
 .(3)(( ير مقبوؿ لعدـ المناسبة بيف اإلعطاء والشعر...

ليكػػوف -والعطػػؼ يكػػوف جممػػة عمػػق جممػػة ومفػػردًا عمػػق مفػػرد. فػػإذا كػػاف بػػالواو 
البػػد مػػف وجػػود جيػػة جامعػػة بينيمػػا مثػػؿ زيػػد يكتػػب ويشػػعر. فالجيػػة الجامعػػة  -مقبػػوالً 

بلف يعطي ويمنع فييا تضاد وتقوؿ: زيد كاتب وشػاعر  بخػبلؼ ىي التأليؼ  وتقوؿ ف
 . فيذا مصدر قوؿ الشمني.(4)زيد كاتب ومعطٍ 

 ج. مم  ت  ع فَى اب مل ابد   َل:

 الترخيم عمى لغة من ينتظر: .1
 قوؿ امرئ القيس:

ْف ُكْنِت قد أزمعِت َصْرمي فأجمِ  أفاِطـَ َمْيبًل بعَض ىذا الّتَدل ِؿ                (                               5)ميوا 
فػػرخـ بحػػذؼ اليػػاء  وأبقػػق المػػيـ عمػػق فتحيػػا جريػػًا عمػػق ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 

-وفػاطـَ  ))وتابعػو الشػمني  فقػاؿ:  (1)((المغة الفصحق  وىي لغػة َمػْف ينػوي المحػذوؼ
 .(2)((مرخـ فاطمة عمق األكثر  وىو أف ينو  المحذوؼ -بالفت 

                                                           

 .2/11( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .2/11( شرح الدماميني 2)
 .2/11( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .412-414و 28( المطّوؿ 4)

 .21( الديواف ص5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (القمػة)و (الكثػرة). أمػا (3)ابػف الحاجػب (القميمة)والمغة  (الفصيحة)واستعمؿ المغة 
. والمغتػاف (8)واألزىػري (7)والسػيوطي (6)وابف مالػؾ (5)وابف يعيش (4)فقد استعمميما سيبويو

 .(9)مطردتاف عند ابف عصفور
 النافية (ال)حذف  .3

 قوؿ الكميث:
ْيِب َيْمَعبُ وال َلِعبًا ِمنِّ  َطِرْبت ومػا شوقًا إلق البيِض أْطُرب                                                 (10)ي وذو الشَّ

ولقائػػؿ أف يقػػوؿ ال يتعػػيف ىػػذا شػػاىدًا عمػػق حػػذؼ اليمػػزة ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 
 .(11)((لجواز أف يكوف مما حذؼ فيو حرؼ النفي لمقرينة  أي وذو الشيب ال يمعب

الشػػرح ولقائػػؿ أف يقػػوؿ ال يتعػػيف ىػػذا فػػي ))نقػػؿ الشػػمني قػػوؿ الػػدماميني فقػػاؿ: 
شاىدًا عمق حػذؼ اليمػزة لجػواز أف يكػوف ممػا حػذؼ منػو َحػْرُؼ النفػي لقرينػو أي وذو 

  الشيب ال يمعب. انتيق.
نما مثػؿ بػو لػو   وأقوؿ إف المصنؼ لـ يستشيد بيذا البيت عمق حذؼ اليمزة وا 

د فإنػػػو يقتضػػػي ذلػػػؾ والمثػػػاؿ ال يقتضػػػي عػػػدـ احتمػػػاؿ  يػػػر الممَّثػػػؿ لػػػو بخػػػبلؼ الشػػػاى
 .(12)((والفرؽ بينيما أف المثاؿ جزئي ذكر إليضاح قاعدة  والشاىد جزئي ذكر إلثباتيا

                                                                                                                                                                      

 .2/21( شرح الدماميني 1)
 .2/21( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/102( اإليضاح في شرح المفصؿ 3)
 .1/120( الكتاب 4)
 .1/12( شرح المفصؿ 5)
 .1/182( شرح التسييؿ 6)
 .1/69( اليمع 7)
 .1/162( شرح التصري  8)
 .1/129( شرح جمؿ الزجاجي 9)
 .2/21برواية )أذو الشيب(  والمغني  41ص ( شرح الياشميات10)
 .2/16( شرح الدماميني 11)
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مف ىذا نر  أف الدماميني قاؿ بجواز حذؼ حػرؼ النفػي لمقرينػة ونقػؿ الشػمني 
والمثػػػاؿ ال يقتضػػػي عػػػدـ احتمػػػاؿ  يػػػر الممثػػػؿ ))كبلمػػػو متابعػػػًا. يظيػػػر ىػػػذا فػػػي قولػػػو 

 لممثؿ لو  ىو حذؼ حرؼ النفي لقرينة  وىو قوؿ الدماميني.  واحتماؿ  ير ا((لو
النافيػػة مطػػرد فػػي جػػواب القسػػـ  إذا كػػاف المنفػػي مضػػارعًا مسػػموع  (ال)وحػػذؼ 

ومػا رأيػت فػي كتػب النحػو إال حػذؼ ))في  يره. نقؿ ابف ىشاـ عف ابػف الخبػاز قولػو: 
 . إشارة إلق حذفيا دوف  يرىا مف أدوات النفي.(1)((ال...

ِٕ َتٔضاااًٗٛاقػػػوؿ تعػػػالق  (ال) ومػػػف حػػػذؼ ِِ َأ َُٜباااُِّٝٔ ايًٖاااُ٘ َيُهااا
والمعنػػػق: لػػػئبل  (2)

 .(3)تضموا  وقيؿ عمق تقدير مضاؼ محذوؼ
 د.  مم  خ بف فَى اب مل ابد   َل:

 دخوؿ حرؼ التفسير عمق الخبر
ٔٗ٘ٔ ُضا٤َٛ  وقالوا التقدير في قولو تعػالق: ))قوؿ ابف ىشاـ:  ِٔ َٜٖتٔكٞ بَِٔٛج اِيَعاَرأب  َأفََُ

َِّٛ اِيكَٔٝا١ََٔ َٜ
والظػاىر أف قولػػو: )). قػاؿ فيػو الػدماميني: (5)((. أي كمف ينعـ فػي الجنػة(4)

كمػػف يػػػنعـ فػػي الجنػػػة  خبػػر عػػػف التقػػدير الػػػذي ىػػو بمعنػػػق المقػػدر  فػػػبل معنػػق حينئػػػٍذ 
إلدخػػاؿ حػػرؼ التفسيػػػر عمػػق الخبػػر  ويمكػػف أف يجعػػؿ خبػػر ىػػذا المبتػػدأ محػػذوفًا  أي: 

ثابػػت. فػػدّؿ ذلػػؾ عمػػق أف ثػػـ مقػػدرًا مفسػػرًا بقولػػو: كمػػف يػػنعـ  فئلدخػػاؿ حػػرؼ التقػػدير 
 .(6)((التفسير حينئٍذ موقع

أعنػػي إدخػػاؿ حػػرؼ التفسػػير عمػػق -وأقػػوؿ: مثػػؿ ىػػذا التركيػػب ))وقػػاؿ الشػػمني: 
 .(7)((كثير في عبارات المصنفيف -الخبر

                                                           

1292

296

مبلء ما مػّف بػو الػرحمف  126ومشكؿ إعراب القرآف  2/119( معاني القرآف/ الفراء 3) 2/221وا 

2292

 .14اآلية ( سورة الزمر  مف 4)
222

 .2/14( شرح الدماميني 6)
 .2/14( المنصؼ مف الكبلـ 7)
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فػػػػاالختبلؼ بػػػػيف الػػػػدماميني والشػػػػمني: أف الػػػػدماميني ال يجيػػػػز إدخػػػػاؿ حػػػػرؼ 
عمق الخبر. والشمني يجيزه لكثرتػو فػي عبػارات المصػنفيف. ومػا نػراه ىػو  (أي)التفسير 

ػػػُر بيػػػا كػػػؿ مػػػبيـ: جممػػػة أو  (أي)صػػػحة مػػػا ذىػػػب إليػػػو الػػػدماميني ألف  التفسػػػيرية ُيفسَّ
ُر الجممة يشترط فيي(1)مفرد جممػة تامػة مسػتغنية بنفسػيا  يقػع ))ا أف تسػبقيا . والتي تُفسِّ

 (2)((بعدىا جممة أخر  تامة أيضًا  تكوف الثانية ىي األولق فػي المعنػق  مفسػرة ليػا...
والمبتػػدأ ال يسػػػتغني عػػف الخبػػػر وال يكػػوف جممػػػة. واعػػتبلؿ الشػػػمني بكثػػرة ورودىػػػا قبػػػؿ 

يػػة. أمػػا المفسػػرة الخبػػر فػػي عبػػارات المصػػنفيف ال يعنػػي صػػحة ىػػذا مػػف الناحيػػة النحو 
 .(3)لممفرد فيمييا مفرد يعرب بداًل أو عطؼ بياف ال خبراً 

 

 هذ. مم  ت  ع فَى اب مل ا   ه     ًخ بف فَى ابد   َل:
تػػػدخؿ ]اليمػػػزة[ عمػػػق اإلثبػػػات كمػػػا تقػػػدـ وعمػػػق ))قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ فػػػي اليمػػػزة: 

ِِ َِْػَسِح َيَو َصِدَزىالنفي. نحو:  َأَي
  فإنيػا (أـ)و منتقض بػػ .. ذكره بعضيـ. وى.(4)

 .(5)((تشاركيا في ذلؾ. تقوؿ: أقاـ زيد أـ لـ يقـ
عمػػػػق النفػػػػي. وتقػػػػوؿ: أقػػػػاـ زيػػػػد أـ قعػػػػد؟  (أـ)بإدخػػػػاؿ ))قػػػػاؿ فيػػػػو الػػػػدماميني: 

مػػػػػػف أدوات  (أـ)بإدخاليػػػػػػا عمػػػػػػق اإلثبػػػػػػات. وفػػػػػػي ىػػػػػػذا اعتػػػػػػراؼ مػػػػػػف المصػػػػػػنؼ بػػػػػػأف 
 .  (6)((االستفياـ

أدوات االسػتفياـ صػرََّح بػو طائفػة مػف  المتصػمة والمنقطعػة مػف (أـ)والقوؿ بػأف 
وقػػاؿ بيػػذا أبػػو  (7)((فػػبل يكػػوف الكػػبلـ بيػػا إال اسػػتفياماً  (أـ)أمػػا ))النحػػاة. فقػػاؿ سػػيبويو: 

 وابف ىشاـ كما ذكر عنو الدماميني. (1)والمبرد (8)عبيدة
                                                           

 .2/92والمغني  1/182( شرح الرضي 1)
 .8/240( شرح المفصؿ 2)
 .2/92ومغني المبيب  114( الجني الداني 3)
 .2( سورة الشرح  اآلية 4)

 .24-2/21( المغني 5)
 .2/10( شرح الدماميني 6)
 .1/261( الكتاب 7)
 .1/262واليمع  102( الجني الداني 8)
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قمػت: لكنػي أنػا ))أما الدماميني فبل ير  أنيػا مػف أدوات االسػتفياـ  فيػو يقػوؿ: 
ىـ ألـ مػػف أدوات االسػػتفياـ. أمػػا المتصػػمة فػػؤلف مػػدخوليا معطػػوؼ عمػػق استشػػكؿ عػػد

مػػدخوؿ اليمػػزة فثبػػت مشػػاركتو لمػػا قبمػػو فػػي كونػػو مسػػتفيمًا عنػػو بقضػػية العطػػؼ  أال 
تر  أنؾ إذا قمت: أزيد قائـ أو عمرو؟ وكاف ما بعد أو مسػتفيمًا عنػو كمػا كػاف مػع أـ 

فياـ. وأمػػا المنقطعػػة فػػبل نسػػمـ أف مػػف حػػروؼ االسػػت (أو)المتصػػمة  ولػػـ يقػػؿ أحػػد بػػأف 
االستفياـ جزء معناىا وال أحد معنيييا. بؿ المفيد لػو اليمػزة المقػدرة. ولكػف ىػذا البحػث 
ال يجػػدي المصػػنؼ نفعػػًا فػػي رفػػع الػػنقض الػػوارد عميػػو ىنػػا فإنػػو معتػػرؼ بمػػا قالػػو  يػػره 

 .  (2)((مف أف أـ مف أدوات االستفياـ كما يجيء قريبًا  إف شاء ا تعالق
وضعت لبلستفياـ.  (أـ)أما الشمني فمـ يسمـ لمدماميني بأف ابف ىشاـ ير  أّف 

ـَ أنيػػـ عػػدوىا منيػػا-ولعميػػـ إنمػػا عػػدوا أـ مػػف أدوات االسػػتفياـ ))فقػػاؿ:  ألف  -إف ُسػػمِّ
المتصػػػمة مبلزمػػػػة لمعنػػػاه الحقيقػػػػي أو المجػػػػازي سػػػابقًا عمييػػػػا. والمنقطعػػػة مقارنػػػػة فػػػػي 

. ولػػػػـ يريػػػػػدوا أنيػػػػا موضػػػػوعة لبلستفيػػػػػاـ ومعنػػػػق كػػػػػبلـ الغالػػػػب لمعنػػػػاه متػػػػأخرًا عنيػػػػا
ألنيػػا ليسػػت  (أـ)المصػػنؼ: وبقيػػة األدوات الموضػػوعة لبلسػػتفياـ فػػبل يػػرد عميػػو النقػػد بػػػ

 .(3)((بموضوعة لو
ويػػر  األميػػر أف قػػوؿ الشػػمني بعيػػد  ألف ظػػاىر كػػبلـ النحػػاة عػػد أـ مػػف أدوات 

 .(4)ستفياـاالستفياـ حقيقة  وأف أـ المنقطعة تتضمف معنق اال
مػػػػف ىػػػػذا نػػػػر  أف الػػػػدماميني يجػػػػـز بػػػػأف ابػػػػف ىشػػػػاـ يقػػػػوؿ بػػػػأف أـ مػػػػف أدوات 
 االستفيػاـ  أي وضعت لو  أما الشمنػي فير  اف ابف ىشاـ ال ير  أنيا موضوعة لو.

اثنتػيف وعشػريف مسػألة  ذكػر  (11)في الختاـ نجد أف ىػذا المبحػث اشػتمؿ عمػق 
ثػػبلث عشػػرة مسػػألة. أمػػا  (21)  انفػػرد بػػذكر إحػػد  وعشػػريف مسػػألة (12)الػػدماميني منيػػا 
أربػػع مسػػائؿ...  (4)تسػػع مسػػائؿ  وانفػػرد بواحػػدة وتػػابع الػػدماميني فػػي  (1)الشػػمني فػػذكر 

                                                                                                                                                                      

 .1/181( المقتضب 1)
 .2/11( شرح الدماميني 2)
 .2/11( المنصؼ مف الكبلـ 3)

 .2/24( حاشية األمير 4)
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وىػػػذا يؤكػػػد مػػػا ذكػػػر سػػػابقًا مػػػف  نػػػق شػػػرح الػػػدماميني بػػػالنحو  ومػػػد  تػػػأثر الشػػػمني 
 بالدماميني.

جنػػػػي فػػػػي  وأف الػػػػدماميني تػػػػابع سػػػػيبويو فػػػػي مسػػػػألتيف واألخفػػػػش والمبػػػػرد وابػػػػف
واحػػدة. والمسػػألة التػػي خػػالؼ فييػػا الشػػمني الػػدماميني اسػػتند فييػػا الشػػمني إلػػق مجػػيء 

 ذلؾ في عبارات المصنفيف أما الدماميني فاستدؿ لرأيو بالتحميؿ النحوي.
 

 ((إذٌ))ثالجًا: شرح 
تسػػع مسػػػائؿ نحويػػة  انفػػػرد  (1)اشػػتمؿ شػػرح الػػػدماميني فػػي ىػػذا المبحػػػث عمػػق 

وتػػابع المصػػنؼ فػػي واحػػدة  وخالفػػو فػػي اثنتػػيف. وخػػالؼ الشػػمني أربػػع منيػػا.  (4)بػذكر 
الدماميني في مسألتيف. فيكوف الدماميني قد ذكر المسائؿ كميا والشمني ذكر مسػألتيف 

 فقط. 
 وفيما يأتي بياف ليذه المسائؿ ودراسة لطائفة منيا:

 
 
 
 
 

 ما انفرد الدماميني بذكره: - أ
 .(1)وبساطتيا (إذف)تركيب   .2
 .(2)عمق صاحبيا المجرور بالحرؼ تقديـ الحاؿ  .1
 .(3)حذؼ حرؼ الجر  -1
 .(4)والفعؿ بمعموؿ الفعؿ (إذف)الفصؿ بيف   .1

 ما تابع فيو الدماميني المصنف: - ب
                                                           

 .2/44( شرح الدماميني 1)
 .2/42( نفسو 2)
 .2/46( شرح الدماميني 3)
 .2/42( نفسو 4)



 انشارحاٌ ٔيسائم يٍ انُحٕانفصم انثانث...

 
182 

 .(1)عمق ما قبميا (إذف)اعتماد 
 ما خالف فيو الدماميني المصنف  -ج

 .(2)ورسميا (إذف)الوقؼ عمق نوف   .2
 .(3)جوابًا لمشرط (إذف)وقوع   .1

 لف فيو الشمني الدمامينيما خا  -د - ت
 .(4)اجتماع الشرط والقسـ  .2
 .(5)عطؼ الشيء عمق مرادفو  .1

 

 مم  انفسد ابد   َل  رلسي: -أ
 وبساطتيا. (إذن)تركيب  .1

إذف فييػػػا مسػػػائؿ األولػػػق فػػػي نوعيػػػا  قػػػاؿ الجميػػػور: ىػػػي ))قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 
عنيػػا فػػي ىػػذا  . ولػػـ يػػرج  أّيػػًا منيػػا. والشػػارحاف لػػـ يػػذكرا شػػيئاً (6)((حػػرؼ  وقيػػؿ اسػػـ

 الموضع.
المسػػػػػألة الثالثػػػػػة فػػػػػي لفظيػػػػػا ]إذف[ عنػػػػػد الوقػػػػػؼ عمييػػػػػا  ))وقػػػػػاؿ ابػػػػػف ىشػػػػػاـ: 

والصحي  أف نونيا تبدؿ ألفًا تشبييًا ليػا بتنػويف المنصػوب  وقيػؿ يوقػؼ بػالنوف  ألنيػا 
 .(7)((كنوف لف وأف

 وىػذا ىػو الظػاىر ألف النػوف مػف ِسػْنخِ ))قاؿ الدماميني في شػرحو ليػذا الكػبلـ: 
الكممة وأي داع إلق تشبيييا بالنوف الزائدة عمق بنية الكممػة. الميػـ أف يػرد السػماع بمػا 

 .(8)((قاؿ الجميور فسمعًا وطاعة

                                                           

 . 2/42وشرح الدماميني  2/20( المغني 1)
 .2/44ػػػػو ونفسػػػو ( نفس2)
 ونفسػػو. 2/21( نفسػو 3)
 .2/41والمصنؼ مف الكبلـ  2/41( شرح الدماميني 4)
 .2/12ونفسػػػػػو  41و 12( نفسػػػو 5)
 .2/21( المغني 6)
 .2/10( نفسو 7)
 .2/44( شرح الدماميني 8)
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مف ىػػذا نػر  أف الػدماميني يػذىب إلػق أف النػوف مػف أصػؿ الكممػة فيػي حػرؼ 
. وىػػو يخػػالؼ الخميػػؿ الػػذي يػػر  فػػي أحػػد أقوالػػو أف (1) يػػر مركػػب وىػػو قػػوؿ الجميػػور

  (3)  ويخػػػػالؼ مػػػف الكػػػوفييف مػػػف يػػػر  أنيػػػا اسػػػـ(2)(أفْ )و (إذ)حػػػرؼ مركػػػب مػػػف  (إذف)
مضػافة إلػق جممػة  فحػذفت الجممػة  وعػوض عنيػا  (إذ)والرضي الذي ير  أف أصػميا 

 .(4)بالنوف

 . تقديم الحال عمى صاحبيا المجرور بالحرف3

 .(5)((وقرئ شاذًا بالنصب فييما))قوؿ ابف ىشاـ:  

المجػػرور بالبػػاء  (النصػػب)حػػاؿ مػػف  (شػػاذاً )وقػػد يقػػاؿ إف ))ي: قػػاؿ فيػػو الػػدمامين 
ولػػػيس فعػػػؿ ذلػػػؾ بسػػػديد  ألف تقػػػديـ الحػػػاؿ عمػػػق صػػػاحبيا المجػػػرور أمػػػا ممتنػػػع وأمػػػا 

 .(6)((ضعيؼ
 (7)وقد منع أكثر البصرييف تقديـ الحاؿ عمق صاحبيا المجرور بػالحرؼ مػنيـ: سػيبويو

 .(11)والرضي (10). وتابعيـ ابف يعيش(9)وابف السراج (8)والمبرد

                                                           

 1/169وشرح التصري   1/114  واليمع 164( الجني الداني 1)
 ػػػػػو.( نفسػػػػو  ونفس2)
 .2/40وشرح الدماميني  161( نفسػػػو 3)
 .1/112( شرح الرضي 4)
ًُُِٔو َفٔإّذا َيا ُِٜؤُتَٕٛ ايٖٓاَع َْٔكرّيافي قولو تعالق:  2/12( المغني 5) ِٔ اِي ِِ َْٔصْٝب َٔ ِّ يَُٗ   21سورة النسػاء  آيػة  َأ

َٚٔإّذا َيا ًََِٜبُجَٕٛ خًَٔاَفَو ٔإٖيا  لو تعالق:. وقو 1/88قرأىا عبد ا بف مسعود و يره بالنصب. معجـ القراءات 

 .99اآلية   قرأىا بالنصب أبي بف كعب. القراءات الشاذة ص 96سورة اإلسراء   قًًَّٔٝا
 .42( شرح الدماميني 6)
 .1/199( الكتاب 7)
 .101و 4/292( المقتضب 8)
 .1/21وشرح المفصؿ  2/122( األصوؿ 9)
 .1/21( شرح المفصؿ 10)
 .1/109شرح الكافية  (11)
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. ويبػدو أنػو (1)ونسب السيوطي إلق البصرييف المنع مع حرؼ الجػر  يػر الزائػد
 عمق صواب. إذ أمثمُة مف َمَنعو كم يا حرؼ الَجرِّ فييا  ير زائد.

َحو ابػف  (3)والكوفيػوف (2)وأجاَزُه ابف كيساف وأبو عمي الفارسي وابػف برىػاف وَصػحَّ
ر فػػي قػػوؿ الكػػوفييف فنسػػب إلػػييـ تجػػويزىـ التقػػديـ . وفّصػػؿ األخيػػ(5)والسػػيوطي (4)مالػػؾ

إذا كػػػاف صػػػاحب الحػػػاؿ ضػػػميرًا أو اسػػػمًا ظػػػاىرًا والحػػػاؿ فعػػػؿ  نحػػػو: مػػػررُت تضػػػحُؾ 
 .(6)بيند. ومنعوه إذا كاف ظاىرًا وىي اسـ

 يتبيف مف ىذا أف الدماميني تابع أكثر البصرييف.
 

    ت  ع فَى ابد   َل اوصنف  -ب 
 قبميا:  عمق ما (إذف)اعتماد 

 قوؿ الشاعر:
 إّني إَذف أَِىمَؾ أو أِطَيرا                                                         ال َتتُركّني فييـ َشِطيرا                                             

أي: إني ال أقدر عمػق ذلػؾ   (إف)مؤوؿ عمق حذؼ خبر ))قاؿ فيو ابف ىشاـ: 
 . وقاؿ الدماميني:(7)((ا بعدهثـ استأنؼ م

فػػي تخريجػو وجيػػًا آخػػر  وىػػو  (8)فجػاء النصػػب لتحقػػؽ شػرطو. وذكػػر الرضػػي))
وحػده. قمػت يعنػي أف المػانع الػذي  (أىمؾ). ال (إذف أىمؾ)أف يكوف الخبر مجموع قولو 

ىػػو اعتمػػاد مػػا بعػػدىا عمػػق مػػا قبميػػا فقػػط منتػػؼ. إذ المعتمػػد ىنػػا ىػػو المجمػػوع  أل مػػا 
-بالنصػب-وفيو نظر إذ مقتضاه جػواز مثػؿ قولػو: زيػد إذف يقػيـ الصػبلة بعدىا فقط. 

                                                           

 .1/112( اليمع 1)
 .248وأبو الحسف بف كيساف  2/109( شرح الكافية 2)
 .1/116( اليمع 3)
 .124-1/121( شرح التسييؿ 4)
 .1/112( اليمع 5)
 .1/116( اليمع 6)
 .2/10( المغني 7)
 .1/118( شرح الرضي 8)
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عمػػػػق أف يجعػػػػؿ الخبػػػػر ىػػػػو المجمػػػػوع مػػػػف إذف ومػػػػا دخمػػػػت عميػػػػو. وظػػػػاىر كبلميػػػػـ 
 .(1)((يأباه

قػد اسػتوفت معمولييػػا  ثػـ ابتػػدأ جممػة جديػػدة  (إف)فعمػق قػوؿ ابػػف ىشػاـ تكػػوف: 
خبػر إّف فػبل تكػوف  (ف أىمػؾإذ). أمػا عمػق قػوؿ الرضػي الػذي عػّد فيػو (إذف)صدرت بػػ 

جممػػػة مسػػػتقمة. ولػػػـ تسػػػبقيا جممػػػة مسػػػتقمة ويكػػػوف قػػػد خػػػالؼ مػػػا ذىػػػب إليػػػو مػػػف أنيػػػا 
 .(2)تنصب إذا لـ يعتمد ما بعدىا عمق ما قبميا

ومػػػا ذىػػػب إليػػػو ابػػػف ىشػػػاـ ىػػػو قػػػوؿ البصػػػرييف  أمػػػا بعػػػض الكػػػوفييف فجػػػوز 
 كوف قد تابع البصرييف.والدماميني ي (3)إذا وقعت بيف ذي خبر وخبره (إذف)النصب بػ 

. (4)أّما الشمني فقد أورد قوؿ الرضي و يره  ولـ ُيِضػْؼ شػيئًا فػي ىػذا الموضػع
ينصػب إف لػـ يعتمػد عمػق مػا قبميػا  قػاؿ  (إذف)لكنو أشار فيما بعػد إلػق أف الفعػؿ بعػد 

   فالرأي البف ىشاـ.(5)ىذا في سياؽ شرحو كبلـ ابف ىشاـ
 صنف:مم  خ بف فَى ابد   َل او  -ج 

 ورسميا (إذف)الوقؼ عمق نوف  
المسألة الثالثة في لفظيا ]إذف[ عند الوقػؼ عمييػا. والصػحي  ))قاؿ ابف ىشاـ: 

أف نونيا تبدؿ ألفػًا تشػبييًا ليػا بتنػويف المنصػوب  وقيػؿ بوقػؼ بػالنوف  ألنيػا كنػوف لػف 
يػػا وأف...وينبنػي عمػق الخػػبلؼ فػي الوقػؼ عمييػػا خػبلؼ فػي كتابتيػػا. فػالجميور يكتبون

 .(6)((باأللؼ وكذا رسمت في المصاحؼ...
وىػػذا ىػػو ))أمػػا الػػدماميني فقػػاؿ فػػي الوقػػؼ عمييػػا بػػالنوف ألنيػػا كنػػوف لػػف وأف: 

الظػػاىر  ألف النػػوف مػػف سػػنخ الكممػػة. وأي داٍع إلػػق تشػػػبيييا بػػالنوف الزائػػدة عمػػق بنيػػة 
األصػػػؿ فػػػي الكممػػػة. الميػػػـ إال أف يػػػرد السػػػماع بمػػػا قالػػػو الجميػػػور فسمعػػػػًا وطاعػػػًة... 

                                                           

 .2/42( شرح الدماميني 1)
 ( المصدر السابؽ.2)
 .161-162اني ( الجني الد3)
 .2/42( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/49( نفسو 5)
 .2/10( المغني 6)



 انشارحاٌ ٔيسائم يٍ انُحٕانفصم انثانث...

 
187 

الكممة أف تكتب بتقدير االبتداء بيا  والوقػؼ عمييػا  وخػبلؼ ذلػؾ خػارج عػف األصػؿ  
 .(1)((فبل يرتكب إال لداع إليو

فػابف ىشػاـ يػر  أف الصػحي  ىػو الوقػوؼ عمييػا بػاأللؼ  وىػذا يتبعػو أف ترسػـ 
بػػػاأللؼ  ألف األصػػػؿ فػػػي الكممػػػة أف تكتػػػب حسػػػب الوقػػػؼ عمييػػػا  كمػػػا ورد فػػػي قػػػوؿ 

 .(3)  وىو قوؿ الجميور(2)ني السابؽ  وذكره السيوطي  ما لـ يخؼ لبسالدمامي
أمػػا الػػدماميني فيػػر  أف الظػػاىر الوقػػؼ عمييػػا بػػالنوف  ألف نونيػػا  يػػر زائػػدة  

وصػػححو الزجػػاجي  لموقػػوؼ  (4)وىػػذا يتبعػػو أف ترسػػـ بػػالنوف. وعميػػو المبػػرد واألكثػػروف
 .(5)(إذا)عمييا بالنوف  ولئبل تمتبس بػ 

ألوؿ الػػذي ذكػػره الزجػػاجي أراه ضػػعيفًا  ألنػػو وقػػؼ عمييػػا بػػالوجييف  والسػػبب ا
ف كاف الجميور باأللؼ. أما السبب الثاني فأراه وجييًا ألف األصؿ في المغة اإلفيػاـ  وا 

 وعدـ المبس.

    خ بف فَى اب مل ابد   َل  -د 

 اجتماع الشرط والقسم .1
مقػػػدرتيف أو  (لػػػو)أو  (إفْ )واألكثػػػر أف تكػػػوف ]إذف[ جوابػػػًا لػػػػ ))قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 
 ظاىرتيف   فاألوؿ كقولو:

                         (6)((وأمكنني منيا إذًا ال ُأقيُميا لئف عاد لي عبد العزيز بمثميا  
اعتػػرض عميػػو الػػدماميني  ألنػػو اجتمػػع الشػػرط والقسػػـ  وتقػػدـ القسػػـ ولػػـ يجعػػؿ 

بػػًا لمشػػرط  وىػػو قميػػؿ  وقػػد أجػػازه . وجعمػػو جوا(7)وىػػو المشػػيور (القسػػـ)الجػػواب لممتقػػدـ 
                                                           

 .2/44( شرح الدماميني 1)
 .1/462( اليمع 2)
 .162( الجني الداني 3)
 .1/462واليمع  166والجني الداني  1/191( شرح الجمؿ 4)
 .1/191( شرح الجمؿ 5)
 .2/21( المغني 6)
. واليمػػػع 1/111. وشػػػرح الرضػػػي 1/21. وشػػػرح المفصػػػؿ 269-1/266. واألصػػػوؿ 1/22( الكتػػػاب 7)

 .1/169. وشرح التصري  1/112
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جوابػًا لػػ  (إذف)إيػراد المصػنؼ ىػذا البيػت شػاىدًا لوقػوع )). فقػاؿ: (2). وابف مالػؾ(1)الفراء
مخػػالؼ لمقاعػػدة المشػػيورة وىػػو اف القسػػـ والشػػرط متػػق اجتمعػػا فػػالجواب لمسػػابؽ  (إفْ )

قػدرًا. وىػو ىنػا منيما. والبلـ التي في البيت ىي التي تصحب قسػمًا مػذكورًا قبميػا أو م
 مذكور  فإّف قبؿ ىذا البيت:

يا وَذميُميا                              حمفُت بربِّ الراقصاِت إلق ِمنًق                 َيُغوُؿ الَفياِفي َنص 
ال فمػو كػاف لمشػرط  فيكوف الجواب الممفوظ بو لمقسـ ال لمشرط وليػذا لػـ يجػـز وا 

 .(3)((لجـز

ميني  فػػذىب إلػق اف ابػػف ىشػػاـ لػػـ يمثػؿ بػػو عمػػق الكثيػػر وخػالؼ الشػػمني الػػدما
نما مثؿ بو عمق القميؿ وىو مذىب الفراء وابف مالػؾ  وأضػاؼ تعمػيبًل آخػر  المشيور وا 

لما كاف الجواب المحذوؼ لمشرط كالجواب المػذكور لمقسػـ صػ  ))لقوؿ ابف ىشاـ ىو 
 .(4)(( (إف)في جواب  (إذف)التمثيؿ بالبيت لوقوع 
ي األوؿ مقبػوؿ  أمػا الثػاني فػبل أراه كػذلؾ إذ لػـ أجػد فػي المصػادر وقوؿ الشػمن

جوابػػػًا  (إذف)التػػػي رجعػػػت إلييػػػا مػػػف قػػػاؿ بيػػػذا  وألف ابػػػف ىشػػػاـ نػػػص عمػػػق أف تكػػػوف 
 وقوؿ الشمني فيو تكمؼ. (إف)لػ

واألكثػر ))مسألة نحويػة أخػر  تتفػرع عػف قػوؿ ابػف ىشػاـ السػابؽ ىػي فػي قولػو 
 .((...جوابًا لػ ]إف[ (إذف)أف تكوف 

لعمػو ))  قاؿ فيو الػدماميني (إف)ىي جواب  (إذف)ظاىر قوؿ ابف ىشاـ ىذا أف 
ف لػػػـ يكػػػف رابطػػػًا فػػػأطمؽ عمييػػػا  نمػػػا أراد أنيػػػا حػػػرؼ تصػػػحب الجػػػواب وا  لػػػـ يػػػرد ىػػػذا وا 

 .(5)((الجواب تجوزًا نظرًا إلق مبلبستيا لو ووقوعيا في ُصْحَبِتو
 ولـ يتحدث الشمني عف ىذه المسألة.

                                                           

 .61-2/66( معاني القرآف 1)
 .1/424وشرح التصري   4/42( شرح ابف عقيؿ 2)
 .2/41( شرح الدماميني 3)
 .2/21( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .2/41( شرح الدماميني 5)
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أف الػػدماميني يميػػؿ إلػػق تفسػػير الكػػبلـ عمػػق المشػػيور ولػػـ يجػػد  مػػف ىػػذا نػػر 
 الشمني بأسًا مف تخريجو عمق القميؿ.

 

 عطف الشيء عمى مرادفو .3
وأما قوؿ المصنؼ في الوجػو األوؿ وىػو أف المػراد بيػا ]إذف[ ))قاؿ الدماميني: 

ؼ وىػو ما يػراد مػف جػواب الشػرط  ويؤيػده تسػميتيا جػزاء مثمػو. فيػذا ال تأييػد فيػو. وكيػ
يمػػػـز منػػػو فػػػي قػػػوليـ: حػػػرؼ جػػػواب وجػػػزاء عطػػػؼ الشػػػيء عمػػػق مرادفػػػو وىػػػو خػػػبلؼ 

 .(1)((األصؿ
َـّ ورد ذكر عطؼ الشيء عمق مرادفو فػي قولػو:  وىػذا مػف قبيػؿ عطػؼ أحػد ))ُث

 .(2)((المترادفيف عمق اآلخر وقد عرفت وجيو في أّوؿ ىذا الشرح
ادفػو واضػ  وىػو موقؼ الدماميني في النص األوؿ مف عطػؼ الشػيء عمػق مر 

 أنو عمق خبلؼ األصؿ. وفي النص الثاني  ير واض .
وأقػوؿ: لػيس كػؿ عطػؼ مػرادؼ عمػق ))أما الشمني فقد سبؽ أف ورد في قولػو: 

نما يكوف كذلؾ في مقاـ يقتضيو  والذي وقع لػبعض أىػؿ  آخر يكوف لتقرير المعنق  وا 
 في قوؿ الشاعر: (كذبا)عمق ( َمْينا)البياف أف نحو عطؼ 

 فػَق قػوَليػا َكِذبػًا وَمػْينػاً وأل
 

ممػػػا لػػػيس الغػػػرض منػػػو تقريػػػر المعنػػػق وتوكيػػػده  تطويػػػؿ  أي زائػػػد عمػػػق أصػػػؿ 
المػػػػراد  ال لفائػػػػدة  وأنػػػػت تعمػػػػـ أنػػػػو ال يمػػػػـز مػػػػف ذلػػػػؾ أف يكػػػػوف عطػػػػؼ كػػػػؿ متػػػػرادفيف 

 .(3)((تطويبل  بؿ عطؼ ما ليس الغرض منو تقرير المعنق وتوكيده
ز عطؼ الشيء عمق مرادفو  والػدماميني يػراه كبلـ الشمني ىذا واض  في جوا

ِٚ  خبلؼ األصؿ  وعطؼ المرادؼ عمق مرادفو قاؿ بو ثعمب  فقولػو تعػالق:  ُعاِرزّا َأ

ُِْرزّا
 .(5)والسيوطي (4)وابف ىشاـ (3)  وابف مالؾ(2)((الُعْذر والن ْذُر واحدٌ ))قاؿ فيو:  (1)

                                                           

 .2/21( نفسو والمغني 1)
 .2/12ني ( شرح الدمامي2)

 .2/12( المنصؼ مف الكبلـ 3)
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 . (7)((في ذلؾ أوقد تشاركيا ))وقاؿ ابف مالؾ:  (6)واختصت بو الواو
تسػػػع مسػػػائؿ  أوردىػػػا الػػػدماميني  (1)فػػػي نيابػػػة ىػػػذه الفقػػػرة تبػػػيف أنيػػػا ضػػػمت 

 كميا  وانفرد بذكر أربع. أما الشمني فأورد مسألتيف فقط خالؼ فييما الدماميني.

والمسػػػائؿ السػػػت التػػػي درسػػػت يظيػػػر منيػػػا أف الػػػدماميني تػػػابع البصػػػرييف فػػػي 
ي أخػر . وكػاف يفسػر المسػألة عمػق الكثيػر أمػا مسألتيف والجميور في واحدة وخالفػو فػ

 الشمني فخرج مسألة عمق القميؿ.

ٌْ))رابعًا: شرح   ((إ
. انفػرد (إفْ )أربع عشرة مسألة نحويػة أثنػاء الكػبلـ عمػق  (24)ورد في الشرحيف 

خمػػس مسػػائؿ  تػػابع المصػػنؼ فػػي ثػػبلث. أمػػا الشػػمني فقػػد أنفػػرد  (2)الػػدماميني بػػذكر 
بع الػػػػدماميني فػػػػي مسػػػػألتيف  وخالفػػػػو فػػػػي واحػػػػدة  وخػػػػػالؼ بػػػػذكر مسػػػػألة واحػػػػدة  وتػػػػا

الػػدماميني المصػػنؼ فػػي واحػػدة أخػػر . وخػػالؼ الشػػارحاف المصػػنؼ فػػي واحػػدة فيكػػوف 
سػػت  (6)ثػػبلث عشػػرة مسػػألة والشػػمني  (21)مجمػػوع المسػػائؿ التػػي أوردىػػا الػػدماميني 

 مسائؿ.
 وفيما يأتي بياف ليذه المسائؿ:

 ما أنفرد الدماميني بذكره: . أ
 . (8)(إذا ما)جـز بػ ال  (2
 .(9)إجراء حيث مجر  الشرط  (1

                                                                                                                                                                      

 .6( سورة المرسبلت  اآلية 1)
 .1/26( المحكـ 2)
 .1/229  واليمع 1/11( المغني 3)

 .1/229( اليمع 5)
 ( نفسػو.6)
 ( نفسػو.7)
 .2/29( شرح الدماميني 8)
 .2/24( نفسػػو 9)
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 .(1)(أمثالكـ)إضافة   (1
 .(2)حذؼ المضاؼ  (4
 .(3)(أّما)إضمار   (2

 ب.  ما أنفرد الشمني بذكره:
 .(4)(لكفّ )تخفيؼ  

 ج.  ما تابع فيو الدماميني المصنف:
 .(5)التعميمية (إذ)بمعنق  (إفْ )مجيء   (2
 .(6)(قد)بمعنق  (إفْ )مجيء   (1
 .(7)عطؼحذؼ حرؼ ال  (1

 د.  ما تابع فيو الشمني الدماميني:
 .(8)(ال يزاؿ)تقديـ معموؿ خبر   (2
 .(9)الـ التبييف  (1

 .  ما خالف فيو الشمني الدماميني: ى
 .(10)المتصمة والوصمية (إفْ ) 

 و.  ما خالف فيو الشمني ابن ىشام والدماميني:
 .(11)حذؼ موصوؼ الجار والمجرور 

 نف:ز.  ما خالف فيو الشارحان المص
                                                           

220

 .2/22( نفسػػو 2)
224

 .2/22المصنؼ مف الكبلـ  (4)
 .26-2/22وشرح الدماميني  2/14( المغني 5)

21211241

 .41-2/48ونفسػو  2/14( نفسػػو 7)
222222

221221

 .20-2/41والمنصؼ مف الكبلـ  2/41( شرح الدماميني 10)
 .41-2/48والمنصؼ مف الكبلـ  2/48وشرح الدماميني  2/12( المغني 11)
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 .(1)(لما)بعد  (إفْ )زيادة  
 

 مم  أنفسد ابد   َل  رلسي: . أ
 (إذا ما)الجزم بـ  (1

 جاء في المغني:
 ولـ َتِجدي ِمْف أْف تُِقّري بِو ُبّدًا                  إذا ما اْنَتَسبنا لـ َتِمدِني َلِئيمٌة                  

 

 .(2)أي يتبيف أنو لـ تمدني لئيمة
ألنيػػا ال تجػػـز إال  (إذا مػػا)برفػػع َيَتبػػيَُّف ال بجزمػو جوابػػًا لػػػ )): قػاؿ فيػػو الػػدماميني

 .(3)((شاذاً 
أف تكوف ظرفًا لممستقبؿ متضمنًة معنػق الشػرط  فتخػتص  (إذا)مف استعماالت 

. وال (4)بالػػدخوؿ عمػػق الجممػػة الفعميػػة عنػػد جميػػور البصػػرييف خبلفػػًا لؤلخفػػش والكػػوفييف
ا مرفوعػػًا. وجػػاء مجزومػػًا لمضػػرورة الشػػعرية. تجػػـز فػػي السػػعة فيجػػيء المضػػارع بعػػدى

 كقوؿ الشاعر:
ذا ُتِصْبَؾ َخَصاصٌة َفَتجمَّؿِ  اْسَتْغِف ما أ َناؾ رب ؾ بالِغَنق                                      (5)وا 

ذا وليْتيػػا  صػػّيرْتيا حرفػػًا  لػػذلؾ ال يعػػود الضػػمير عمييػػا ممػػا بعػػدىا كمػػا  (مػػا)وا 
. لكنيػا (7). وأبقتيا عمػق مػا كانػت عميػو  فػبل ُتصػيُِّرىا جازمػة(6)(ما)و (َمفْ )ىو في نحو 

 تجـز عند الضرورة الشعرية  ومنو قوؿ الفرزدؽ: -كما قاؿ أىؿ البصرة-
                          (8)وكاف إذا ما َيْسُمِؿ السيَؼ يضربِ  فقاـ أبو ليمق أليو ابُف ظالـٍ         

 فيو متابع لمبصرييف. وىذا ما قاؿ بو الدماميني
                                                           

 .2/22ونفسػػػػػػو  2/22ونفسػػػػػو  2/14( نفسػو 1)
 .2/12( المغني 2)
 .2/29( شرح الدماميني 3)
 .1/62( شرح ابف عقيؿ 4)
 .400-1/111( شرح التسييؿ 5)
 .9/49( شرح المفصؿ 6)
 .1/226( شرح الرضي 7)
 .1/226. وشرح الرضي 8/214وشرح المفصؿ  2/42ديواف ( شرح ال8)
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 مجرى الشرط (حيث)إجراء  (3
وحيػػػػث وجػػػػدت أْف وبعػػػػدىا الػػػػبلـ المفتوحػػػػة كمػػػػا فػػػػي ىػػػػذه ))قػػػػوؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: 

 .(1)((المسألة فاحكـ عمييا بأّف أْصَميا التَّْشديدُ 
قمػػػت: فػػػاء  (فػػػاحكـ)فػػػإف قمػػػت مػػػا ىػػػذه الفػػػاء مػػػف قولػػػو ))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: 

 .(2)((مجر  كممة الشرط. كما ذكره سيبويوالجواب... عمق إجراء كممة الظرؼ 
. وقػػد تسػػتعمؿ (4)(مػػا)ال تكػػوف لمجػػزاء إال إذا ألحقػػت بيػػا  (3)وحيػػث ظػػرؼ مكػػاف

ومما يقب  بعده ابتداء األسماء ويكػوف االسػـ ))استعماؿ حروؼ المجازاة  قاؿ سيبويو: 
: إذا بعػده إذا أوقعػػت الفعػػؿ عمػق شػػيء مػػف سػببو نصػػبًا فػػي القيػاس: إذا وحيػػث. تقػػوؿ

عبػػػَد ا تمقػػػاه فأْكرمػػػو  وحيػػػث زيػػػدًا تجػػػْده فأكرْمػػػُو؛ ألنيمػػػا يكونػػػاف فػػػي معنػػػق حػػػروؼ 
أال تػػػػػػر  أف حيػػػػػػث مثػػػػػػؿ إذا متضػػػػػػمف لمعنػػػػػػق )). لػػػػػػذلؾ قػػػػػػاؿ الرضػػػػػػي: (5)((المجػػػػػػازاة
 .(6)((الشرط

ليذا فّسر الدماميني وجود الفاء في قوؿ ابف ىشاـ بإجراء كممة الظرؼ مجػر  
 كممة الشرط.

 فسد اب مل  رلسي:ب.     إن
 .(لكنّ )تخفيف 

َيهٖٔٓااااا ُٖااااَٛ ايًٖااااُ٘  ومثػػػػؿ ىػػػػذا البحػػػػث فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالق: ))قػػػػػوؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: 

َزبِّٞ
(7)))(8). 

                                                           

 .2/11( المغني 1)
 .2/24( شرح الدماميني 2)
 .4/111( الكتاب 3)
 .1/49والمقتضب  28و 1/26( الكتاب 4)
 .209-2/206( الكتاب 5)
 .1/124( شرح الرضي 6)
 .18( سورة الكيؼ  مف اآلية 7)
 .2/11( المغني 8)
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نمػػػػا قمنػػػػا إف أصػػػػمو: لكػػػػْف أنػػػػا  ولػػػػيس لكػػػػّف المشػػػػّددة  ))قػػػػاؿ فيػػػػو الشػػػػمني:  وا 
لكػّف  وال لوجييف  أحدىما: وقوع الضمير المرفوع بعػده  وال يقػع الضػمير المرفػوع بعػد 

ٞ يستقيـ تقدير ضمير الشأف ليكوف اسـ لكف  ويكػوف  ًُٖ٘ َزبِّا خبػره  ألف حػذؼ  َُٖٛ اي
ضػػػمير الشػػػأف المنصػػػوب بغيػػػر أْف المفتوحػػػة المخففػػػة ضػػػعيؼ. بػػػؿ قػػػاؿ الرضػػػي فػػػي 
بحػػث لحػػوؽ الفػػاء لمجػػواب: إذا كػػاف فعػػبًل مضػػارعًا أنػػو ال يجػػوز تقػػدير ضػػمير الشػػأف 

ف وأخواتيا ضرورة... إال بعد أف المخففة قياساً   .(1)((وا 
إذا خففػػػت ال تعمػػػؿ فػػػبل ُيقػػػّدُر بعػػػدىا ضػػػمير الشػػػأف   (لكػػػفّ )فالشػػػمني يػػػر  أف 

. (4)ويراه الرضي ضػرورة (3)وير  ابف مالؾ أف أعماليا ضعيؼ (2)وىو مذىب الجميور
وُروي عػػف  (5). أمػػا يػػونس واألخفػػش فأجػػازا األعمػػاؿ قياسػػًا عمػػق أف المخففػػة(4)ضػػرورة

. ولػػـ يتحػػدث الػػدماميني شػػيئًا (6)لعػػرب  وُرّد بػػأف الروايػػة لػػـ ُتْعػػَرؼيػػونس حكايتػػو عػػف ا
 عف المسألة.

 

                                                           

 .2/22( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .286( الجني الداني 2)
 .2/428( شرح التسييؿ 3)
 .1/161( شرح الكافية 4)
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 .2/112وشرح التصري   286( الجني الداني 6)
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 ج. مما تابع فيو الدماميني ابف ىشاـ:
 التعميمية. (إذ)بمعنى  (إن)مجيء  (0

وزعػػػػـ الكوفيػػػػوف أنيػػػػا ]إْف[ تكػػػػوف بمعنػػػػق إذ  وجعمػػػػوا منػػػػو: ))قػػػػاؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: 
   ٔٓ ِِ َُاؤَِٔ ِٕ ُنٓاُت ِٕ َغاا٤َ ايًٖاُ٘ آَٔآٔنيَ      (1)  .نَيَٚاٖتُكٛا ايًٖاَ٘ ٔإ َيَتاِدخًُُٖٔ ايَُِِطأجَد اِيَحاَساَّ ٔإ

(2) .
. ونحػػو ذلػػؾ ممػػا (3)[بكممم  وقممون -إن ـمماء   -وإّنمما : ]عميــو الصــالة والســالموقولػػو 

 الفعؿ فيو محقؽ الوقوع. وقولو:
تا                                 ِجيارًا ولـ َتْغَضب ِلَقتِؿ ابِف حازـِ                                                              أتغَضُب إْف ُأْذَنا ُقَتْيَبة ُحزَّ

 

 .(4)((قالوا: وليست شرطية  ألف الشرط مستقبؿ وىذه القصة مضت
يػراده ردود الجميػور عمػييـ بعػد كبلمػو  (وزعػـ الكوفيػوف)ابف ىشاـ مف قولػو:  وا 
 نو ال يرتضي قوليـ.السابؽ يجعمنا نذىب إلق أ

وىػػذه ))ثػػـ قػػاؿ:  (5)والػػدماميني أورد رد الجميػػور عمػػق قػػوليـ فػػي اآليػػة األولػػق
نكتة إلبراز مثؿ ىذا المحّقؽ الواقع في قالب المعدـو المشكوؾ في وقوعػو  فػبل حاجػة 

واآليػػة الثانيػػة  (6)((إلػػق جعػػؿ األداة  يػػر شػػرطية  بػػؿ جعميػػا كػػذلؾ تػػذىب ىػػذه النكتػػة
ويبػػدو أنػػو يسػػمـ بػػو لعػػدـ اعتراضػػو عميػػو.  (7)جميػػور عمػػق الكػػوفييف وشػػرحوأورد ردَّ ال

فػػػإف قمػػػت: ))وكػػػذلؾ األمػػػر فيمػػػا يتعمػػػؽ بالحػػػديث النبػػػوي الشػػػريؼ. وقػػػاؿ فػػػي الشػػػعر: 
اليمزة الداخمػة عمػق تغضػب لئلنكػار التػوبيخي فيقتضػي أف مػا بعدىػػا واقػع وأف فاعمػو 

ذا كػػػاف الغضػػػب واقعػػػًا اسػػػتحاؿ كونػػػو جػػػوا ب الشػػػرط أو دليػػػؿ الجػػػواب. إذ ال ممػػػـو  وا 
يتسػػبب الماضػػي عػػف المسػػتقبؿ. قمػػت اإلنكػػار التػػوبيخي عمػػق قسػػميف: إمػػا بمعنػػق مػػا 
كاف ينبغي أف يكوف  نحو: أعصيَت ربؾ؟ فيكوف المػوبَّخ عميػو قػد تحقػؽ وقوعػو. وأمػا 
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 .19( سورة الفت   مف اآلية 2)
 .1/101 ( صحي  سنف أبي داود3)
 .2/14( المغني 4)
 .26-2/22( شرح الدماميني 5)
 .2/26( نفسػو 6)
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بمعنق ال ينبغي أْف يكػوف نحػو: أتعصػي ربػؾ؟ فػبل يكػوف المػّوبخ عميػو قػد وقػع  ولكػف 
 .(1)((أف يقع  فما في البيت مف القسـ الثاني ال األوؿ. والوجو الثاني بصدد

وترجي  الدماميني لممعنق الثاني وىو عدـ الوقوع يرد مػا اعتمػد عميػو الكوفيػوف 
 .(تحقؽ وقوع الفعؿ)وىو  (إذ)بمعنق  (إف)في أف تكوف 

يضػػػاحا ت أمػػػا الشػػػمني فقػػػد أورد كبلمػػػًا لمزمخشػػػري والػػػدماميني مػػػع تعميقػػػات وا 
 .(2)تتعمؽ بكبلـ الدماميني لكنيا ال تبيف رأيًا واضحًا في المسألة

ولػػـ أجػػد فيمػػا رجعػػت إليػػو مػػف مصػػادر مػػف يقػػوؿ بػػرأي الكػػوفييف  بػػؿ رده ابػػف 
 .(5)والسيوطي (4)وابف مالؾ (3)قاسـ

 مف ىذا يتبيف اف الدماميني يتابع ابف ىشاـ الجميور.
 .(قد)بمعنى  (إن)مجيء  (2

فَّ ِمػػػػػْف ذلػػػػػؾ: وقيػػػػػؿ بػػػػػؿ ىػػػػػي ]إف[.)) ِٕ ََْفَعاااااِت .. بمعنػػػػػق قػػػػػد  وا  َفاااااَرنِِّس ٔإ

ايرِِّنَس٣
ْف لـ تنفع(6)  .(7)((. وقيؿ في ىذه اآلية: إّف التقدير وا 

بمعنػػق قػػد والثانيػػة فػػي  (إف)قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ ىػػذا فيػػو مسػػألتاف: األولػػق مجػػيء 
ف لـ تنفع)قولو   .(وا 

ذكػػراؾ  إذ بيػػا قػػد حصػػؿ أي قػػد نفعػػت ))المسػػألة األولػػق قػػاؿ فييػػا الػػدماميني: 
إيمػػػاف كثيػػػر مػػػف النػػػاس  وال يظيػػػر كونيػػػا شػػػرطية  إذ الشػػػرط فييػػػا  يػػػر مػػػراد. فػػػإف 

مأمور بالذكر  نفعت أو لـ تنفع. فإذا جعمت بمعنق قد لـ يكػف ثػـ شػرط   الرسوؿ 
 .(8)((وكاف األمر بالتذكير مطمقاً 

                                                           

 .2/26( شرح الدماميني 1)
 .29-2/26( ينظر المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .121( الجني الداني 3)
 .1/420( شرح التسييؿ 4)
 .1/421( اليمع 5)
 .1( سورة األعمق  اآلية 6)
 .11-2/12( المغني 7)
 .2/41ماميني ( شرح الد8)
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ق قػػد  أمػػا بمعنػػ (إفْ )مػػف ىػػذا يتبػػيف أف الػػدماميني يتػػابع المصػػنؼ فػػي مجػػيء 
 الشمني فمـ يتحدث عف ىذا بشيء.

وذىػػػب ابػػػف  (2)وقطػػػرب (1)ىػػػو قػػػوؿ الكسػػػائي (قػػػد)بمعنػػػق  (إف)والقػػػوؿ بمجػػػيء 
 .  (3)(قد)في اآلية شرطية وليست بمعنق  (إف)قاسـ إلق أفَّ 

أمػػا المسػػألة الثانيػػة فػػبل أتطػػرؽ إلييػػا لتعػػد د المسػػائؿ التػػي تػػـ دراسػػتيا فػػي ىػػذا 
 ؿ لدراسة مسائؿ أخر  مف مباحث أخر .المبحث. وألفس  المجا

 

 مم  ت  ع فَى اب مل ابد   َل . د
 (ال يزال)تقديم معمول خبر 

 قوؿ الُمَعْمِوط الُقَريعّي: 
فِّ َخيرًا ال َيزاُؿ َيزِيدُ  ورجِّ الفتق لمخيِر ما إْف رأيَتوُ                (4)عمق السِّ

وخيػرًا مفعػوؿ ))قاؿ فيػو الشػمني: . و (5)((وخيرًا مفعوؿ يزيد))قاؿ فيو الدماميني: 
 .(6)((يزيد

. (ال)  وىػػو خبػػر يػػزاؿ المنفيػػة بػػػ(يزيػػد)عمػػق عاممػػو  (خيػػراً )فقػػدـ معمػػوؿ الخبػػر 
وفيو أيضًا استدالؿ عمق جواز تقديـ الخبر. ألف النحاة يستدلوف بتقديـ المعمػوؿ عمػق 

اف تابعػػػػػا . فالشػػػػػارح(7)تقػػػػػديـ العامػػػػػؿ  إذ األصػػػػػؿ فػػػػػي المعمػػػػػوؿ أف يقػػػػػع بعػػػػػد العامػػػػػؿ
البصػػرييف والكػػوفييف عػػدا الفػػراء. حيػػث أجػػاز البصػػريوف التقػػديـ إذا كػػاف النفػػي بغيػػػر 

 .(8)  وأجازه الكوفيوف مطمقًا  أما الفراء فمنعو مطمقاً (ما)
 

 .    خ بف فَى اب مل ا   ه    ًابد   َنَ ه
                                                           

 .122-124( الجني الداني 1)
 .81( شرح فت  الرؤوؼ 2)
 ( المصدر السابؽ.3)
 .2/14( المغني 4)
 .2/22( شرح الدماميني 5)
 .2/22( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .2/294( ىداية السالؾ إلق تحقيؽ أوض  المسالؾ 7)
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 حذف موصوف الجار والمجرور
وتػػدخؿ عمػػق الجممػػة االسػػمية. الثػػاني أف تكػػوف ]إْف[ نافيػػة. ))قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ: 

٘ٔ  نحو: ...ومف ذلؾ:  ِٛٔتا ََٖٔٓٔ بٔ٘ٔ َقِباٌَ ََ ٌِٖٔ اِئهَتأب ٔإٖيا يَُِٝؤ ِٔ َأ َٔ ِٕ َٚٔإ
. أي: ومػا أحػد مػف (1)

ِِ ٔإٖيااا  أىػػؿ الكتػػاب إال ليػػؤمنف بػػو  فحػػذؼ المبتػػدأ وبقيػػت صػػفتو. ومثمػػو  ِٕ َٔاآُِه َٚٔإ

َٚأزُدَٖا
(2)...))(3). 

ىذا يتبيف أنو يجيز حذؼ الموصػوؼ مػع كػوف صػفتو جػارًا  مف قوؿ ابف ىشاـ
  وىػػػػذا أيضػػػػًا قالػػػػو (فػػػػي)أو  (مػػػػف)بعػػػػض مجػػػػرور بػػػػػ  -الموصػػػػوؼ-ومجػػػػرورًا وأنػػػػو 

 .(4)الدماميني
الػػذي يشػترط فػي المنعػػوت أف  (فػي)أو  (مػف)أمػا الشػمني فيػر  أف المجػػرور بػػ 

قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ  يكػػوف بعضػػو يشػػترط فيػػو أف يػػذكر قبػػؿ المنعػػوت. وىػػذا ال يتػػأتق فػػي
والػػدماميني  وذىػػب إلػػق أف قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ السػػابؽ بيػػاف لممعنػػق ال لئلعػػراب  فيكػػوف 
الجػػار والمجػػرور خبػػرًا عػػف المبتػػدأ المحػػذوؼ وتكػػوف الصػػفة ىػػي الجممػػة الواقعػػة بعػػد 
إال. مسػػتندًا فػػي ىػػذا إلػػق قػػوؿ ابػػف مالػػؾ الػػذي يػػر  أف النعػػت إذا كػػاف جممػػة أو شػػبو 

ـّ نسب الوىـ إلػق (5)لمنعوت في االختبار إال إذا تقدـ عميوجممة ال يقـو مقاـ ا . ومف َث
الػػدماميني. وأتػػق بػػأقواؿ كثيػػرة ألبػػي عمػػي الفارسػػي والزمخشػػري وأبػػي البقػػاء والتفتػػازاني 

 . (6)وأبي حياف والزجاج في ىذا
 (مػػف)أو  (فػػي)ومػػا أراه أنػػو يجػػوز فػػي الضػػرورة أف يحػػذؼ منعػػوت المجػػرور بػػػ 

. ومػا (7)ورىما. وعػدـ اشػتراط التقػديـ  وىػو مػا ذىػب إليػو السػيوطيإذا كاف بعض مجر 

                                                           

 .221( سورة النساء  مف اآلية 1)
92

 .2/12( المغني 3)
248

 .1/281( شرح التسييؿ 5)
24841

 .1/218( اليمع 7)
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صػػفة ال  (إال)ذىػػب إليػػو الشػػمني مػػف إعػػراب الجػػار والمجػػرور خبػػرًا ُمقَػػدَّمًا  ومػػا بعػػد 
 .(1)يستقيـ. ألف الجار والمجرور ىنا ليس محط الفائدة كما ذىب إليو أبو حياف

 

    خ بف فَى اب  زح ن اوصنف .ً 
 .(لما)بعد  (أن)زيادة 

اإليجابيػػة وىػػو  (لمػػا)وزعػػـ ابػػف الحاجػػب أنيػػا ]إْف[ تػػزاد بعػػد ))قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ: 
نما تمؾ   .(2)((المفتوحة (أفْ )سيو  وا 

وَجػػْزـ المصػػنؼ بالسػػيو مػػف  يػػر تثبػػت يسػػتند إليػػو  يػػر ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 
سػيو  مناسب  فابف الحاجب أمػاـ ثقػة  وقػد نقػؿ ىػذا الحكػـ. فيقبػؿ  وال يػدفع بمجػرد ال

ولػـ أَر أحػدًا مػػف شػارحي كبلمػو انتقػػد ذلػؾ عميػو  وفػػييـ األئمػة النقػاد  بػػؿ اقػروا ذلػػؾ. 
ىػػي المشػػيورة نقػػوؿ: لمػػا أْف  (لمػػا)زيػػادة المفتوحػػة بعػػد ))ولػػـ َيَتَعقبػػوه. وقػػاؿ الرضػػي: 

 .(3)((جمست فتحًا وكسرًا والفت  أشير
 (أفْ ): وزيػادة كػبلـ الرضػي صػري  فػي أف ذلػؾ لغػة  فإنػو قػاؿ))وقاؿ الشمني: 

والفػت   -فتحػًا وكسػراً -ىي المشيورة  تقوؿ: لّما أف جمسػت جمسػت  (لما)المفتوحة بعد 
 .(4)(( أشير اى

وابػف  (5)المفتوحة بعد لما اقتصػر عمػق ذكرىػا جماعػة  مػنيـ: سػيبويو (أف)ولكثرة زيادة 
 . ولـ يشيروا إلق زيادة المكسورة.(8)وبحرؽ الحضرمي (7)وابف قاسـ (6)يعيش

والمبلحظ أف الدماميني أورد كبلمًا في ىذه المسألة ثػـ عضػده بكػبلـ الرضػي  
 أما الشمني فرد عمق ابف ىشاـ بكبلـ الرضي.

                                                           

 .2/41( المصدر السابؽ 1)
 .112وابف الحاجب النحوي  2/14( المغني 2)
 .2/22( شرح الدماميني 3)
 .1/184  وشرح الرضي 2/22( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .4/111( الكتاب 5)
 .8/210( شرح المفصؿ 6)
 .216( الجني الداني 7)
 .11( شرح فت  الرؤوؼ 8)
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مػػػػف ىػػػػذا كمػػػػو نػػػػر  أف شػػػػرح الػػػػدماميني أ نػػػػق بالمسػػػػائؿ النحويػػػػة مػػػػف شػػػػرح 
اثنتػي عشػرة  (12)الشمني  وىذا يعزز ما ذكرناه سابقًا. فاشتمؿ شػرح الػدماميني عمػق 

ست مسائؿ  أنفرد بواحػدة   (6)خمس منيا. أما الشمني فأورد  (5)أنفرد بذكر  مسألة 
وتػػابع الػػدماميني فػػي مسػػألتيف وخالفػػو فػػي واحػػدة  وشػػارؾ الػػدماميني فػػي مسػػألة واحػػدة 

 خالفا فييا المصنؼ  وخالؼ المصَنؼ والدمامينيَّ في واحدة.
مسػػائؿ وسػػيبويو  ثػػبلث (3)وأظيػػرت الدراسػػة أفَّ الػػدماميني تػػابع الجميػػور فػػي 

في مسألتيف والكسائي وقطرب في واحدة. أما الشمني فقد تابع الجميور في مسػألتيف. 
وأورد أقػػوااًل لمزمخشػػري والرضػػي وابػػف مالػػؾ والتفتػػازاني والػػدماميني... مسػػتداًل بػػبعض 

 منيا.
 

ٌْ))خامشًا: شرح   ((أ
فػػػػرد أربػػػػع وعشػػػػريف مسػػػػألة  أن (24)عمػػػػق  (أفْ )اشػػػػتمؿ الشػػػػرحاف فػػػػي مبحػػػػث  

خمس عشرة وتابع المصنؼ في مسألة واحدة وخالفو فػي واحػدة  (15)الدماميني بذكر 
 أخر . 

أربػػع مسػػائؿ  وتػػابع المصػػنؼ فػػي  (4)أمػػا الشػػمني فقػػد خػػالؼ الػػدماميني فػػي 
 واحدة  وتابع الشارحاف المصنؼ في مسألتيف.

 (7)ثبلثػػػػػػػًا وعشػػػػػػػريف مسػػػػػػػألة  والشػػػػػػػمني  (23)فيكػػػػػػػوف الػػػػػػػدماميني قػػػػػػػد ذكػػػػػػػر 
 ...وفيما يأتي بياف ليذه المسائؿ ودراسة لطائفة منيا:   سبعاً 

 ما أنفرد الدماميني بذكره: - أ
 .(1)حذؼ المضاؼ وا عراب المضاؼ إليو  .1
 .(2)لزـو البدؿ  .2
 .(3)نصب المضارع بعد الفاء الواقعة بعد الشرط  .3
 .(4)عود الضمير عمق المبتدأ إذا كاف المبتدأ ضمير المخاطب  .4

                                                           

 .2/21( شرح الدماميني 1)
 ( نفسو.2)
 .2/96( نفسو 3)
 .2/60( شرح الدماميني 4)
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 .(1)ـ الذاتاإلخبار بالمصدر عف اس  .5
 .  (2)(َحِسبَ )االقتصار عمق مفعوؿ واحد لػ   .6
 .(3)إقامة المصدر مقاـ ظرؼ الزماف  .7
 .(4)وصؼ جمع مذكر ما ال يعقؿ  .8
بقاء العاطؼ  .9  .(5)حذؼ المعطوؼ عميو وا 

 .(6)عطؼ الشيء عف مرادفو .11
 .(7)حذؼ حرؼ الجر قياساً  .11
 .(8)الحرؼ الزائد الناصب لممضارع ال يدؿ عمق االستقباؿ .12
 .(9)الموصولة بالماضي واألمر ليست الناصبة لممضارع أفْ  .13

 .(10)جممة الشرط ال تصدر بدليؿ االستقباؿ
 .(11)أْف الموصولة باألمر والنيي ال دليؿ عمق أنيا موصوؿ حرفي .14

 

 ما تابع فيو الدماميني المصنف: - ب
 .(12)المصدرية (ما)الناصبة عمق  (أفْ )حمؿ 

 ما خالف فيو الدماميني المصنف: - ج
 .(13)حرؼ الرابطحذؼ ال

                                                           

 .2/21( نفسو 1)
 ( نفسو.2)
 .2/29( نفسو 3)
 .2/92( نفسو 4)
 .2/60( شرح الدماميني 5)
 .2/91( نفسو 6)
 .2/91( نفسو 7)
 ( نفسو.8)
 .2/61( نفسو 9)
 .2/91( شرح الدماميني 10)
 .2/61( نفسو 11)
 .2/64وشرح الدماميني  2/11( المغني 12)
 .2/91وشرح الدماميني  2/11( المغني 13)
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 ما خالف فيو الشمني الدماميني:  - د
ِٕ ُِٜفَتَس٣في قولو تعالق  (كاف)  .1 َََٚا َنإَ ََٖرا اِيُكِسإُٓ َأ

(1). 
 ؟(2)إذا صم  أف يكوف الحاؿ ألحد اسميف تقدماه  فؤلييما يكوف  .2
ِٗ ايٖسَضاَع١َتوجيو قراءة   .3 ِٕ ُٜٔت ِٔ َأَزاَد َأ ئَُ

(3). 
 . (4)اعر: أبا خراشة أّما أنت... توجيو إعراب قوؿ الش  .4

 ما تابع فيو الشمني المصنف:  - ى
 .(5)(أفْ )الجـز بػ  

 ما تابع فيو الشارحان المصنف - و
 .(6)عطؼ المصدر المؤوؿ عمق الجممة  .1
 .(7)نعت الضمير  .2

 
 
 
 
 
 
 مم  أنفسد ابد   َل  رلسي . أ

عراب المضاف إليو: -0  حذف المضاف وا 

                                                           

 .2/21والمنصؼ مف الكبلـ  2/28( شرح الدماميني 1)
 .2/61ونفسػػػػو  2/61ػو ( نفسػػػػ2)
 .64-2/61ونفسػػػػو  2/61( نفسػػػػػو 3)

299299

 .2/91والمنصؼ مف الكبلـ  2/11( المغني 5)
 .2/99والمنصؼ مف الكبلـ  2/99وشرح الدماميني  2/14( المغني 6)
 .2/92ونفسػػػػػػػو  2/92ونفسػػػػػو  2/12( نفسػو 7)
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نصػب  ))لممصػدر المػؤوؿ مػف أف والفعػؿ:  قاؿ ابف ىشاـ في المحػؿ اإلعرابػي
ِٕ ُِٜفَتااَس٣   نحػػو:  َََٚااا َنااإَ َٖااَرا اِيُكااِسإُٓ َأ

(1) .   ُْتٔصااٝبََٓا َدا٥ٔااَس٠ ِٕ َُٜكُٛياإَٛ َِْدَػاا٢ َأ
(2) .

َأٔعٝبََٗا ِٕ َفَأَزِدُت َأ
ََٝٓاا    . وخفػض  نحو: (3) ِٕ َتِأٔت ِٔ َقِبأٌ َأ ُأٚذَٜٓٔاا َٔا

(4)     َٜٔاِأت ِٕ ِٔ َقِبأٌ َأ َٞ َٔا

ُِٛت ِِ ايَُِ َأَحَدُن
(5)  ََٕٛأُن ِٕ َٚأَُِٔسُت ٔيَأ

َٚاٖيأرٟ َأطَُِاُع   . ومحتممػة ليما  نحو: (6)

ِٕ َِٜغٔفَس ٔيٞ َأ
ِٕ َتَبٗسٚا. أصمو: في أف يغفػر لي. ومثمػو: (7) َأ

إذا قػدر: فػي أف تبػروا  (8)
يأتي  أو لػػػئبل تبػػػروا. وىػػػؿ المحػػػؿ بعػػػد حػػػذؼ الجػػػار جػػػر أو نصػػػب؟ فيػػػو خػػػبلؼ  وسػػػ

 .(9)((وقيؿ التقدير مخافة أف تبروا
فيكػػوف المحػػؿ نصػػبًا لػػيس إال. ألف ))قػػاؿ الػػدماميني فػػي قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ ىػػذا: 

بقػاؤه عمػق الجػر بعػد  المضاؼ لمػا حػذؼ أقػيـ المضػاؼ إليػو مقامػو فػأعطق إعرابػو. وا 
 .(10)((حذؼ المضاؼ شاّذ  فبل يرتكب تخريج القرآف عميو لغير ضرورة

بقػػػػاء المضػػػاؼ إليػػػػو  مػػػف ىػػػػذا نػػػر  أف الػػػػدماميني يػػػر  أف حػػػػذؼ المضػػػاؼ وا 
 مجرورًا شاذ.

والمضػػػاؼ قػػػد يحػػػذؼ  لقيػػػاـ قرينػػػو تػػػّدؿ عميػػػو  ويقػػػاـ المضػػػاؼ إليػػػو مقامػػػو  
َِٚضَأٍٔ اِيَكس١ََِٜ. كقولو تعالق (1)فيعرب بإعرابو  وىو األفص 

ََٚجا٤َ َزٗباوَ و  (2)
(3) .

 .(4)التقدير: واسأؿ أىؿ القرية وجاء أمر ربؾ

                                                           

 .19يونس  مف اآلية ( سورة 1)
 .21( سورة المائدة  مف اآلية 2)
 .91( سورة الكيؼ  مف اآلية 3)
 .211( سورة األعراؼ  مف اآلية 4)
 .20( سورة المنافقوف  مف اآلية 5)
 .21( سورة الزمر  مف اآلية 6)
 .81( سورة الشعراء  اآلية 7)
 .114( سورة البقرة  مف اآلية 8)
 .2/16( المغني 9)
 .2/21الدماميني  ( شرح10)
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وقػػػد يحػػػذؼ المضػػػاؼ ويبقػػػق المضػػػاؼ إليػػػو مجػػػرورًا  إف عطػػػؼ عمػػػق مماثػػػؿ 
 لممحذوؼ أو مقابؿ لو  واألوؿ مثؿ قوؿ أبي داود: 

           وناٍر تَوّقُد بالميؿ نارًا                                                               أكؿَّ امرٍئ تحسبيف امرءًا                              
 

 .(5)أي وكؿ نارِ 
ًُٖ٘ ُٜٔسُٜد اِيآٔخَس٠َوالثاني مثؿ قولو تعالق  ُتٔسُٜدَٕٚ َعَسَ  ايدَِْٝٗا َٚاي

حيث قرئػت  (6)
وبعضػػػيـ: وا يريػػػد عػػػرض  .. فقػػػدره بعضػػػيـ: وا يريػػػد بػػػاقي اآلخػػػرة(7)بجػػػر اآلخػػػرة

 .(8)اآلخرة
بقػػاء المضػػاؼ إليػػو ع مػػق حالػػو مجػػرورًا فػػي وأجػػاز الكوفيػػوف حػػذؼ المضػػاؼ وا 

االختيػػار  حكػػوا: أطعمونػػا لحمػػًا سػػمينًا شػػاٍة أي لحػػـ شػػاٍة. فقاسػػوا عميػػو نحػػو: يعجبنػػي 
وعنػد الرجػوع إلػق  (9)ضرٌب زيٍد  أي: ضرَب زيٍد. والبصريوف حممػوا ذلػؾ عمػق الشػذوذ

 قوؿ الدماميني نجده يتابع البصرييف.
 

                                                                                                                                                                      

 .1/411واليمع  1/96وشرح ابف عقيؿ  2/112( شرح الرضي 1)
 .81( سورة يوسؼ  مف اآلية 2)
 .11( سورة الفجر  مف اآلية 3)
 .1/96( شرح ابف عقيؿ 4)
 والبيت ألبي دواد  الديواف. 1/410( اليمع 5)
   69( سورة األنفاؿ  مف اآلية 6)
 .(2/182المحتسب )قرأىا ابف َجّماز  ( 7)
 .1/98( شرح ابف عقيؿ 8)
 .1/410( اليمع 9)
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 لزوم البدل: -2
ف: عسػق زيػد أْف يقػوـَ  فالمشػيور أنػو واختمػؼ فػي المحػؿ مػ))قوؿ ابػف ىشػاـ: 

نصػػب عمػػق الخبريػػة  وقيػػػؿ عمػػق المفعوليػػة  وأف معنػػػق عسػػيت أف تفعػػؿ: قاربػػػت أف 
 .(1)((تفعؿ... وقيؿ: رفع عمق البدؿ...

]رفع عمػق البػدؿ[ مػف زيػد  وىػو بػدؿ اشػتماؿ  كمػا فػي قولػو: ))قاؿ الدماميني: 
عميو كػوف البػدؿ الزمػًا  تتوقػؼ عميػو  أعجبني زيد قياُمو. واعترض ىذا القوؿ بأنو يمـز

فائػػدة الكػػبلـ. ولػػيس ىػػذا شػػأف البػػدؿ. قمػػت ال مػػانع مػػف أف يكػػوف البػػدؿ الزمػػًا لكونػػو 
. فقػد رأينػا بعػض التوابػع يمػـز  كتػابع  المقصود بالحكـ. وكونو تابعًا ال يقدح في المػزـو

 .(2)((  إذا كاف ظاىراً (رب)مجرور 
عػػدـ جػػواز حػػذؼ البػػػدؿ إذا توقفػػت الفائػػدة مػػف ىػػذا نػػر  أف الػػدماميني يجيػػػز 

 عميو.
والذي عميو النحويوف أف الذي عميو االعتمػاد ىػو البػدؿ  وأف المبػدؿ منػو ذكػر 

الكثيػػر كػػوف البػػدؿ معتمػػدًا عميػػو بمػػا تػػدعو الحاجػػة إليػػو ))  لػػذلؾ (3)بيانػػًا وتوطئػػة لمبػػدؿ
نجابتَػػػُو بّينػػػُة...ويقؿ  مػػػف خبػػػر و يػػػره كقولػػػؾ: إف الجاريػػػة ىنػػػدًا حسػػػَنيا فػػػائٌؽ وأف زيػػػداً 

 .(4)((االعتماد عمق المبدؿ منو وجعؿ البدؿ في حكـ الممغق
 لذا ما أثاره الدماميني مف اعتراض ال داعي لو.

 نصب المضارع بعد الفاء التي تمي فعل الشرط: -8
أشػػػػار الػػػػدماميني إلػػػػق أف المضػػػػارع الواقػػػػع بعػػػػد الفػػػػاء التػػػػي تمػػػػي فعػػػػؿ الشػػػػرط 

قولػػؾ: إف جئتنػػي فتكَرمنػػي ّأجْئػػؾ. بنصػػب تكػػـر  فيػػو  كمػػا فػػي))ينصػػب بػػأْف مضػػمرة 
عطػػؼ مصػػدر عمػػق اسػػـ ُمَتصػػيٍَّد مػػف الفعػػؿ المتقػػدـ  والمعنػػق: إْف يكػػف منػػؾ مجػػيء 
إلػػّي فػػإكراـ منػػؾ أِجئػػؾ. أْجػػَروا المضػػارع بعػػد الفػػاء فػػي سػػياؽ الشػػرط مجػػراه بعػػدىا فػػي 

 .(5)((ميؿسياؽ األمر والنيي وأخواتيما مما ىو مقرر في محمو  لكف ذلؾ ق
                                                           

 .2/19( المغني 1)
221

 .1/66( شرح المفصؿ 3)
1219218
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قػػوؿ الػػدماميني ىػػذا يتضػػمف مسػػألتيف  أوالىػػػا: الفعػػؿ المضػػارع المقتػػرف بالفػػاء 
 التي تمي فعؿ الشرط ينصب بأف مضمرة  الثانية: أف نصبو ىنا قميؿ.

والقػػوؿ بػػأف الفعػػؿ المضػػارع ىنػػا ينصػػب بػػأف مضػػمرة ىػػو قػػوؿ البصػػرييف  أمػػا 
وبعػػض الكػػوفييف إلػػق  الكوفيػػوف فيػػو عنػػدىـ منصػػوب عمػػق الخػػبلؼ  وذىػػب الجرمػػي

 .(1)أنو منصوب بالفاء
وقمػػػة نصػػػب المضػػػارع المقتػػػرف بالفػػػاء والػػػواو بعػػػد فعػػػؿ الشػػػرط قػػػاؿ بػػػو الخميػػػؿ 

 .(4)(ثـ)  وزاد الكوفيوف (3)(أو)  وأضاؼ بعضيـ إلييما (2)وسيبويو
مػػػف ىػػػذا يتبػػػيف أف الػػػدماميني ىنػػػا يتػػػابع الجميػػػور فػػػي الثانيػػػة والبصػػػرييف فػػػي 

 األولق.
 ى ابد   َل اوصنف:   ت  ع فَ . ب

 المصدرية: (ما)الناصبة عمق  (أفْ )حمؿ 
ِٕ  وقد يرفع الفعؿ بعدىا ]أْف[ كقراءة ابف محيصف:)قاؿ ابف ىشاـ:  ِٔ َأَزاَد َأ ئَُ

ِٖ ايٖسَضاَع١َ ُٜٔت
 . وقوؿ الشاعر:(5)

                 ِمّني السبلـَ وأْف ال ُتْشِعرا أحدا       أْف َتَقرآِف عمق أسماَء َوْيَحُكَما  
ىػػػذه ىػػػي المخففػػػة مػػػف الثقيمػػػة َشػػػّذ إتصػػػاليا بالفعػػػؿ.  (أفْ )وزعػػػـ الكوفيػػػوف أفَّ 

 .(6)الناصبة أىممت حمبًل عمق أختيا المصدرية (أفْ )والصواب قوؿ البصرييف إنيا 
 أورد الدماميني قبؿ البيت بيتيف ىما:

 َقْيُتما َرَشدا                                            وحيُثما ُكْنُتما ال يا َصاِحَبّي َفدْت َنْفسي ُنُفوَسكما
 وَتصَنَعا ِنعَمًة ِعْنِدي ِبيا َوَيدا                              أْف َتْحِمبل حاجًة لي َخؼَّ َمْحَمُميا

 

                                                           

والممػػػػػع  224-1/221واألصػػػػػوؿ  1/11والمقتضػػػػػب  1/88وينظػػػػػر الكتػػػػػاب  228-229( اإلنصػػػػػاؼ 1)
112

 .1/88( الكتاب 2)
11281401

 ( نفسػو.4)
 .2/112  ومعجـ القراءات 1/121  تفسير البحر المحيط 111( سورة البقرة  مف اآلية 5)
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: (أىممػػػت حمػػػبًل عمػػػق أختيػػػا المصػػػدرية)ثػػػـ قػػػاؿ فػػػي قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ السػػػابؽ: 
  (وتصػػنعا)  وثانيػػًا حيػػث قػػاؿ: (أف تحمػػبل)ؿ أواًل حيػػث قػػاؿ: بػػدليؿ أف الشػػاعر أعمػػ))

عمػػق أّف ىػػذه ىػػي  (أف تقػػرآف)فيحمػػؿ قولػػو ثالثػػًا:  (1)(وأف ال تخبػػرا)ورابعػػًا حيػػث قػػاؿ: 
 .(2)((تمؾ ولكنو أىمميا لما ذكر

 أما الشمني فقاؿ في قوؿ الكوفييف الذي أورده ابف ىشاـ:
فصػؿ بينيػا وبػيف الفعػؿ المتصػرؼ الػذي شد اتصاليا بالفعؿ: ألنيػا البػد أف ي))

. ولػـ يػزد شػيئًا عمػق (3)((ليس بدعػاء بقد ولو أو حرؼ تنفػيس أو نفػي بػبل أو لػف أو لػـ
 ىذا.

قوؿ الشمني ىذا  ير واض   ىػؿ أنػو يتػابع الكػوفييف  أو أنػو انسػاؽ وراء ابػف 
 ىشاـ في إيضاح قوليـ؟ 

لػػدماميني تػػابع ابػػف ىشػػاـ أمػػا ابػػف ىشػػاـ فرأيػػو واضػػ  فػػي مخالفػػة الكػػوفييف  وا
 بدليؿ اّتساعو في االستدالؿ لرأي المصنؼ.

المصػػػدرية  وعػػػدـ إعماليػػػا  لغػػػة بعػػػض العػػػرب.  (مػػػا)عمػػػق أختيػػػا  (أفْ )وحمػػػؿ 
بالفعػػؿ المتصػػرؼ  (أفْ ). ومػػذىب البصػػرييف أنػػو إذا اتصػػمت (4)وأكثػػرىـ يعمميػػا وجوبػػاً 

المصػدرية. وعنػد  (مػا)ختيػا ميممػة حمػبًل عمػق أ (أفْ )الخبري  ولـ يفصؿ بينيما  فيي 
 الكوفييف مخففة مف الثقيمة ألنيـ يجيزوف أف يمييا ىذا الفعؿ.

وتػابع الػدماميني ابػػف ىشػاـ الػػذي ذىػب مػػذىب البصػرييف  ويػػر  ابػف مالػػؾ أف 
 .(5)كبل القوليف حسف

 

                                                           

 .((أف ال تشعرا))( يقصد 1)
 .2/64( شرح الدماميني 2)
 .2/64( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .9/22وشرح المفصؿ  261( اإلنصاؼ 4)
 .1/114( شرح التسييؿ 5)
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 ج.    خ بف فَى ابد   َل اوصنف
 حذف الحرف الرابط 
وليا أربعة مواضػع: ...والثػاني أف تقػع بػيف  ]أْف[ تكوف زائدة ))قاؿ ابف ىشاـ:  

 لو وفعؿ القسـ مذكورًا كقولو: ... أو متروكًا كقولو: 
 وما بالُحرِّ أنَت وال الَعِتيِؽ                                            أما وِا أْف لو كنَت ُحّرًا                                

 

أنيػػا فػػي ذلػػؾ حػػرؼ   (2)وفػػي مقػػرب ابػػف عصػػفور و يػػره. (1)ىػػذا قػػوؿ سػػيبويو
جػػػيء بػػػو لػػػربط الجػػػواب بالقسػػػـ. ويبعػػػده أف األكثػػػر تركيػػػا  والحػػػروؼ الرابطػػػة ليسػػػت 

 .(3)((كذلؾ
 المنفي كقولو:  (لو)وقد ينتقض بالبلـ الداخمة عمق جواب ))قاؿ الدماميني: 

 َياَر َمع الَّمَيالي                                                    َولِكف ال خَ  ولو ُنْعَطق الَخَيار َلَما اْفَتَرْقنا            
 

ُٙٛفإنيا حرؼ رابط. واألكثر تركيا  نحو:  ِٛ َغا٤َ َزٗبَو ََا َفعًَُ ََٚي
(4)))(5). 

ابػػػف ىشػػػاـ يػػػر  أف الحػػػروؼ الرابطػػػة األكثػػػر إثباتيػػػا  أمػػػا الػػػدماميني فػػػبل يػػػر  
كمػػػا ورد فػػػي شػػػواىد -. (مػػػا)المنفػػػي بػػػػ  (لػػػو)ي جػػػواب ذلػػػؾ  مسػػػتداًل بػػػالبلـ الواقعػػػة فػػػ

. لػػػذلؾ قػػػاؿ الدسػػػوقي فػػػي شػػػرح قػػػوؿ ابػػػف (6)حيػػػث األكثػػػر حػػػذفيا -المصػػػنؼ والشػػػارح
لعمػػػو أراد  البػػػًا. ألنػػػو أنسػػػب بكونيػػػا لمػػػربط وحينئػػػٍذ فػػػبل يػػػرد نقػػػض الػػػدماميني ))ىشػػػاـ 

لق ىذا ذىب األمير (7)((بو  .(8)وا 
 بشيء. ولـ يتحدث الشمني عف ىذه المسألة

 

                                                           

 .1/209( الكتاب 1)
(2 )2/102. 
 .2/11( المغني 3)
 .221( سورة األنعاـ  مف اآلية 4)
 .2/91( شرح الدماميني 5)
 والموضوع فيو تفصيؿ. 2/122( ينظر شواىد البف ىشاـ في المغني 6)
 .2/14( حاشية الدسوقي 7)
 .2/11األمير  ( حاشية8)
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 د.  مم  خ بف فَى اب مل ابد   َل
 .(كان)في زيادة  -0

تكوف حرفًا مصدريًا... وتقع فػي موضػعيف: أحػدىما )): (أفْ )قاؿ ابف ىشاـ في 
فػػي االبتػػداء فتكػػوف فػػي موضػػع رفػػع... الثػػاني بعػػد لفػػظ داؿ عمػػق معنػػق  يػػر اليقػػيف 

ِٕ َََٚاااااا َناااااإَ َٖاااااَرا ايِ فتكػػػػػوف فػػػػػي موضػػػػػع رفػػػػػع نحػػػػػو... ونصػػػػػب نحػػػػػو:  ُكاااااِسإُٓ َأ

ُِٜفَتَس٣
(1)))(2). 

ثػػـ  (أف يفتػػر )أورد الػػدماميني أقػػوااًل مختمفػػة فػػي إعػػراب المصػػدر المػػؤوؿ مػػف 
: فػػي محػػؿ رفػػع عمػػق أنػػو بػػدؿ اشػػتماؿ (أْف يفتػػر )تامػػة  و (كػػاف)ولػػو قيػػؿ بػػأف ))قػػاؿ: 

ـّ حػػذؼ وال افتقػػار إلػػق  مػػف فاعميػػا  والمعنػػق: ومػػا وقػػع افتػػراء ىػػذا القػػرآف. لػػـ يكػػف ثػػ
 .(3)((التأويؿ

وأقػوؿ فيػو نظػر. أّمػا أواًل: فػؤلّف جعػؿ ))أمػا الشػمني فقػد نػازع الػدماميني قػائبًل: 
تامػػة يصػػير معػػو الكػػبلـ قبػػؿ ذكػػر البػػدؿ مشػػعرًا بنفػػي القػػرآف  وىػػو باطػػؿ. وأّمػػا  (كػػاف)

ثانيػػًا: فػػؤلّف بػػدؿ االشػػتماؿ ىػػو البػػدؿ الػػذي يكػػوف بينػػو وبػػيف المبػػدؿ منػػو مبلبسػػة  أي 
لكميػػة وال بالجزئيػػة  كالحسػػف مػػع زيػػد فػػي: أعجبنػػي زيػػد ُحْسػػنو  وال مبلبسػػة تعمػػؽ ال با

 .(4)((بيف القرآف واالفتراء
وال يخفػػق أف األوؿ مجػػرد إييػػاـ مػػدفوع بالبػػدؿ  ))وتعقػب األميػػر الشػػمني فقػػاؿ: 

االفتػراء لػػو. فالمبلبسػة حاصػػمة فػي زعػػـ المخاطػب  فػػرد عميػػو  (5)وأف المخػاطبيف أثبتػػوا
جممػػة ىػػذا رد عمػػق صػناعة األدب واالستحسػػاف الػػذوقي  ال قواعػػد العربيػػة  بػالنفي. فبال

 .(6)((َفْميَتأمَّؿْ 
 

                                                           

 .19( سورة يونس  مف اآلية 1)
 .2/16( المغني 2)
 .2/28( شرح الدماميني 3)
 .2/21( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 ( كذا  واألليؽ أف يقوؿ: زعموا  أو ادعوا  أو ما أشبو ذلؾ.5)
 .2/16( حاشية األمير 6)
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 إذا صمح أن يكون الحال ألحد اسمين تقدماه، فألييما يكون؟ -2
وعمػق ىػذا فيقػاؿ فػي ىػذا الضػابط أف ال يكػوف فييػػا حػروؼ ))قوؿ ابػف ىشػاـ: 

وىػػذه الجممػػة الواقعػػة بعػػد ))دماميني: . قػػاؿ فيػػو الػػ(1)((القػػوؿ إال والقػػوؿ مػػؤوؿ بغيػػره...
 .(2)((حاؿ مف الضمير المستكف في فييا (إال)

وأف قولػػو أولػػق.  (حػػروؼ القػػوؿ)حػػاؿ مػػف  (إال)أمػػا الشػػمني فيػػر  أف مػػا بعػػد 
ألف الحػػػاؿ عمػػػق قولػػػو تكػػػوف قػػػد وليػػػت صػػػاحبيا  وعمػػػؿ فييػػػا الفعػػػؿ. أمػػػا عمػػػق قػػػوؿ 

 .(3)الدماميني فمـ تؿ صاحبيا وعمؿ فييا الظرؼ
والػػدماميني اسػػتند فػػي قولػػو ىػػذا إلػػق رأي مػػف أجػػاز أف يكػػوف صػػاحب الحػػاؿ 

. أمػػػا الشػػػمني فجعػػػؿ الحػػػاؿ مػػػف (4)الضػػػمير المسػػػتكف فػػػي الخبػػػر وىػػػو قػػػوؿ الجميػػػور
وىنػػػاؾ  (والقػػػوؿ مػػػؤوؿ)مػػػع إف أصػػػمو مبتػػدأ. لوجػػػود حػػػاؿ واحػػػدة ىػػي  (حػػروؼ القػػػوؿ)

. وفػي ىػذه الحالػة (القػوؿحػروؼ )و (فييػا)شيئاف يطمبانيا  ىما الضػمير المسػتكف فػي 
  وىنػػاؾ شػػيئاف يطمبانيػػا  ىمػػا الضػػمير (والقػػوؿ مػػؤوؿ)يجعػػؿ الحػػاؿ ألقربيػػا إليػػو وىػػو 

. وفي ىذه الحالة يجعػؿ الحػاؿ ألقربيمػا إليػو وىػو (حروؼ القوؿ)و (فييا)المستكف في 
اسػػػتنادًا إلػػػق قػػػوؿ  (6). وصػػح  قػػػػوؿ الشػػػمني ابػػػف مالػػؾ(5)ألمػػػف المػػػبس (والقػػوؿ مػػػؤوؿ)

 .(7)و بمجيء الحاؿ مف المبتدأسيبوي
واألمػر الثاني الذي استند إليو الشمني ىو أف العامػؿ عمػق قػوؿ الػدماميني ىػو 

 .(8)الجار والمجرور وعمق قولو الفعؿ. وأصؿ العمؿ لؤلفعاؿ
 

                                                           

 .2/12( المغني 1)
 .2/61( شرح الدماميني 2)
 .2/61( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .1/129وىو الجميور  ينظر منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ  1/141( شرح التسييؿ 4)
 .1/26( شرح المفصؿ5)
 .1/141( شرح التسييؿ 6)
 .1/141وشرح التسييؿ  1/21( الكتاب 7)
 .2/261( اإلنصاؼ 8)
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 .     ت  ع فَى اب مل اوصنف ه
 :(أنْ )الجزم بـ 

نحػػػػو:  (ال)معػػػػو  الصػػػػالحة لمتفسػػػػير مضػػػػارع (أفْ )إذا ولػػػػي ))قػػػػاؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: 
نافيػة  وجزمػو عمػق تقػديرىا ناىيػة   (ال)أشرت إليو أف ال تفعؿ. جاز رفعو  عمق تقػدير

امتنػع  (ال)نافيػة وأف مصػدرية. فػإف فقػدت  (ال)وعمييا فأف مفسرة. ونصبو عمػق تقػدير 
 .(1)((الجـز وجاز الرفع والنصب

لكػوفييف وأبػي قوؿ ابف الصائغ: إنو فيما تقدـ حكق عف بعض ا))قاؿ الشمني: 
عبيػػدة الجػػـز  فكيػػؼ يمنعػػو ىنػػا؟ ومػػا بالعيػػد مػػف القػػدـ! وأقػػوؿ: ىػػذا عجيػػب  فإنػػو لػػـ 
َيدَّع ىنا اإلجماع عمق الجـز  وال فيما تقدـ اإلجماع عمق الجـز وال أنو القػوؿ المعتمػد 

أف  (2)عميػػو حتػػق يعتػػرض بػػذلؾ. بػػؿ قولػػو فيمػػا تقػػدـ: ذكػػر بعػػض الكػػوفييف وأبػػو عبيػػدة
يقتضػي  أف الجميػور ال يجزمػوف بيػا  ويكفػي لصػحة كبلمػو ىنػا  (أف)بػػ بعضيـ يجـز

 .(3)((أف يكوف عمق قوؿ الجميور
ىػػػو قػػػوؿ بعػػػض الكػػػوفييف وأبػػػي عبيػػػدة  أمػػػا  (أفْ )مػػػف ىػػػذا يتبػػػيف أف الجػػػـز بػػػػ 

فػي  (ال)الجميور فبل يرتضونو  وأف ابف ىشاـ تابع الجميور إذ منع الجـز إذا حػذفت 
 تفعػػػػػػؿ. والشػػػػػػمني صػػػػػػح  كػػػػػػبلـ ابػػػػػػف ىشػػػػػػاـ لقولػػػػػػو بقػػػػػػوؿ قولػػػػػػو: أشػػػػػػرت إليػػػػػػو أف ال

 .(4)الجميور
. وقػػػػاؿ (5)لغػػػػة بنػػػػي ُصػػػػباح مػػػػف بنػػػػي ضػػػػبَّة (أف)ونقػػػػؿ المحيػػػػاني أف الجػػػػـز بػػػػػ 

وأخواتيػػا الفعػػؿ. ودونيػػـ قػػـو يرفعػػوف بيػػا  (أفْ )فصػػحاء العػػرب ينصػػبوف بػػػ ))الرؤاسػػي: 
 .(6)((ودونيـ قـو يجزموف بيا

 

                                                           

 .2/11( المغني 1)
 .2/11( المغني 2)
 .2/91( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .116  والجنق الداني 1/112لبصرييف والكوفييف في شرح التسييؿ ( ينظر قوؿ ا4)
 .116( الجني الداني 5)
 .1/112( نفسو وشرح التسييؿ 6)
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 نف:   ت  ع فَى اب  زح ن اوص .ً 
 عطف المصدر المؤول عمى الجممة.  -0

معػػاٍف أربعػػة ُأَخػػر: أحػػدىا الشػػرطية   (أف)تنبيػػو: وقػػد ذكػػر لػػػ ))قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ: 
ليػو ذىػب الكوفيػوف. ويرجحػو عنػدي أمػػور: أحػدىا تػوارد المفتوحػة  (إفْ )كػ  المكسورة  وا 

كثيػرًا...   والمكسورة عمق المحؿ الواحد  واألصؿ التوافؽ... الثاني مجيء الفاء بعػدىا
 المكسورة في قولو:  (إفْ )الثالث: عطفيا عمق 

 فاهلُل َيكؤل ما تأِتي وما َتَذُر                                         إّما أَقْمَت وأّما أنَت ُمْرَتِحبًل               
األولػػػق وفػػػت  الثانيػػػة  فمػػػو كانػػػت المفتوحػػػة مصػػػدرية لػػػـز  (إفْ )الروايػػػة بكسػػػر 

 .(1)((فرد عمق الجممةعطؼ الم
والػػبلـز باطػػؿ. وَبيػػاف المبلِزَمػػة أّف المفتوحػػة المػػػصدرية ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 

تػؤوؿ مع صمتيا بمصدر وىو مف قبؿ المفردات. والمكسورة شػرطية فإنمػا تػدخؿ عمػق 
الجممػػػة. وىػػػذه المبلِزمػػػة التػػػي ذكرىػػػا مبنيػػػة عمػػػق مػػػا ذكػػػره مػػػف عطػػػؼ المصػػػدر عمػػػق 

وىو ممنوع  لجػواز أف يكػوف المصػدر المسػػبوؾ فػاعبًل بفعػؿ محػذوؼ الجممة السابقة. 
 .(2)((أي إف أقمت ووقع ارتحالؾ. فإنما عطؼ جممة عمق جممة

وجػػػػػواب المػػػػػنع: إف ذلػػػػؾ ىػػػػو األصػػػػػؿ  وتقػػػػدير الفعػػػػؿ ))أمػػػػػا الشػػػػمني فقػػػػػاؿ: 
 .(3)((خبلفو

- مػػف ىػػذا نػػػر  أف الشػػػارحيف تابعػػا ابػػف ىشػػػاـ فػػي عػػدـ جػػواز عطػػؼ المفػػرد
عمق الجممة  ألف المفرد الذي يجوز عطفو عمػق الجممػة ىػو االسػـ  -المصدر المػؤوؿ
 .(4)الذي يشبو الفعؿ

 نعت الضمير. -2
فكمػػػا اف الضػػػمير ال ينعػػػت  كػػػذلؾ ال يعطػػػؼ عميػػػو عطػػػؼ ))قػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 

 .  (5)((بياف
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. وقػػاؿ الشػػمني (1)((والضػػمير ال ينعػػت مطمقػػًا عمػػق المشػػيور))قػػاؿ الػػدماميني: 
 .(2)((وأقوؿ سبقو ابف الصائغ إلق ىذا بعينو))أف أورد قوؿ الدماميني: بعد 

الضمػػػائر واضػػحة المعنػػق  فالمخاطػػب يعػػرؼ المقصػػود بيػػا  وأنػػت ال تضػػمر 
  لػػذلؾ ال ينعػػت ضػػمير (3)االسػػـ إال وقػػد عػػرؼ المخاطػػب إلػػق مػػف يعػػود  ومػػف تعنػػي

ائي الػػذي أجػػاز الحاضػػر باإلجمػػاع  وكػػذا ضػػمير الغائػػب. وخػػرج عػػف اإلجمػػػاع الكسػػ
ٌِ ٔإٕٖ نعػػت ضػػمير الغائػػب إذا كػػاف لممػػدح أو الػػذـ أو التػػرحـ  محتجػػًا بقولػػو تعػػالق  ُقاا

َزبِّااٞ َِٜكاأرُف ٔباااِيَحلِّ عًَٖاااُّ اِيغُُٝااٛٔب
َـّ َصػػؿِّ  (4) وقػػوليـ: مػػررت بػػو المسػػكيف. وقػػػوليـ: اّلميُػػ

ب الكسػػائي  . وذىػػب ابػػف مالػػؾ مػػذى(5)عمػػق الػػرؤوؼ الػػرحيـ. وخػػرِّج ىػػذا عمػػق البػػدؿ
 .(6)وىو عنده قوي ال يمتنع  وأف التخريج عمق البدلية فيو تكمؼ

مػػف ىػػذا نػػر  أف الػػدماميني تػػابع ابػػف ىشػػػاـ وسػػار تحػػت لػػواء اإلجمػػاع رافضػػًا 
 قوؿ الكسائي  بقولو: والضمير ال ينعت مطمقًا عمق المشيور.

د كػػػبلـ أمػػػا الشػػػمني فنػػػرّج  أف يكػػػوف قػػػد تػػػابع الػػػدماميني وابػػػف ىشػػػاـ. إذ أور 
 الدماميني ثـ قاؿ: وأقوؿ: سبقو ابف الصائغ إلق ىذا بعينو.
أربػػع وعشػػريف مسػػألة.  (24)فػػي نيايػػة ىػػذا المبحػػث يتبػػيف لنػػا أنػػو اشػػتمؿ عمػػق 

سبعػػًا. والمسػػػائؿ  (7)ثبلثػًا وعشػريف  أمػػا الشػمني فقػد ذكػر  (23)ذكػر الػدماميني منيػا 
فػي مسػألتيف والجميػور فػي ثػبلث. العشر التػي درسػت تػابع فييػا الػدماميني البصػرييف 

أمػػػػػػػا الشػػػػػػػمني فقػػػػػػػد تػػػػػػػابع الجميػػػػػػػور فػػػػػػػي مسػػػػػػػألتيف وسػػػػػػػيبويو فػػػػػػػي مسػػػػػػػألة واحػػػػػػػدة.

                                                           

 .2/92( شرح الدماميني 1)
 .2/92( المنصؼ مف الكبلـ 2)
  واليمػػػع 2/122  وشػػػرح الرضػػػي 1/26  وشػػػرح المفصػػػؿ 4/182  والمقتضػػػب 88و 1/22( الكتػػػاب 3)

1/210-212. 
 .48( سورة سبأ  اآلية 4)
 .212-1/210( اليمع 5)
 .1/281( شرح التسييؿ 6)
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 أثر الشرحني يف شروح الحقة
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باىتمػػاـ العممػػاء والبػػاحثيف منػػذ تأليفػػو إلػػق اآلف. فُشػػِرَح  ((مغنػػي المبيػػب))حظػػي 
 الكتاب  وُشرَحت شواىده  ونظـ شعرًا وشرح النظـ... .

 مػػف حياتػػو والػػدماميني مػػف النحػػاة األوائػػؿ الػػذيف اىتمػػوا بػػو. فوقػػؼ زمنػػًا طػػويبلً 
 -كمػػا مػػر معنػػا-عمػػق الكتػػاب. شػػرحًا ودرسػػًا وتدريسػػًا. إذ صػػنؼ أربعػػة شػػروح عميػػو 

 وىو النحوي الوحيد الذي شرح المغني بيذا العدد.
والشػػػمني مػػػف النحػػػاة المتقػػػدميف الػػػذيف اىتمػػػوا بالكتػػػاب  فصػػػنؼ حاشػػػية عميػػػو  

  كمػػػا ورد فػػػي حػػػاوؿ أف يبػػػدد إشػػػكاالت واعتراضػػػات أثارىػػػا ابػػػف الصػػػائغ والػػػدماميني
 مقدمتو.

وبعػػد شػػرحي الػػدماميني والشػػمني صػػنفت كتػػب كثيػػرة  منيػػا مػػا يتعمػػؽ بػػالمغني 
ومنيا كتب في النحو عامة. وكاف لمشرحيف أثػر كبيػر فػي ىػذه المؤلفػات. منيػا اليمػع 

 . (2)وشرح التصري  لؤلزىري (1)لمسيوطي
 ومف الكتب التي صنفت عف المغني ووصمت إلينا: 

 غني لمسيوطي.شرح شواىد الم -
 شرح أبيات مغني المبيب لعبد القادر البغدادي. -
 حاشية الدسوقي. -
 حاشية األمير. -
 شرح المغني وشواىده لعبد ا الصاوي  و يرىا. -

 

أقمػػػت الدراسػػػة فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ عمػػػق الكتػػػب الخمسػػػة المػػػذكورة. إذ ىػػػي التػػػي 
والشػػمني فػػي اسػػتطعت الحصػػوؿ عمييػػا. وفييػػا مػػا يكفػػي لبيػػاف أثػػر شػػرحي الػػدماميني 

الشػػروح البلحقػػة. وقمػػت بحصػػر المسػػائؿ المنقولػػة عػػف الشػػرحيف فػػي بضػػعة مباحػػث 
 منيا  ودرست طائفة منيا بما يتفؽ والغرض مف ىذا الفصؿ.

                                                           

(1 )4/81  86. 
(2 )1/284-282  219. 
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 أواًل: شرح شىاٍد املغين للشًىطٌ
ذكػػػر السػػػيوطي فػػػي مقدمػػػة كتابػػػو  رضػػػو منػػػو  والمػػػنيج الػػػذي سيسػػػير عميػػػو   

مػػػػق الشػػػواىد. عمػػػػق أف يػػػػورد مػػػع كػػػػؿ بيػػػػت القصػػػػيدة فأشػػػار إلػػػػق أنػػػػو أفػػػرده لمكػػػػبلـ ع
 بتماميا. ثـ عدؿ عف ىذا ألنو رأ  أف األمر قد يطوؿ  فاتبع طريقة وسطق.

تقػػـو ىػػذه الطريقػػة عمػػق إيػػراد البيػػت الشػػاىد ونسػػبتو إلػػق قائمػػو. وذكػػر الغػػرض 
الذي قيمت فيو القصيدة. ثـ اتباع ىذا بأبيػات يستحسػنيا وشػرح  ريبيػا ومشػكميا  ومػا 

نياء كبلمو بنتؼ مف أخبار الشاعر.  يتعمؽ بيا مف استشيادات  وا 
التػي وجػدتيا  (1)بعد أف انتيق السيوطي مػف ذكػر منيجػو  ذكػر أسػماء مصػادره

خاليػة مػف ذكػر شػػرحي الػدماميني والشػمني. لكػػف بعػد قػراءة قسػػـ مػف الجػزء األوؿ مػػف 
عمػػق قػػراءة الكتػػاب الكتػاب  وجػػدت السػػيوطي يػػذكر الػػدماميني وكنػػت فػي البػػدء عازمػػًا 

  وىو ما أقمت عميػو الدراسػة فػي الفصػؿ الثالػث  المتعمػؽ (إفَّ )إلق الشواىد المتعمقة بػ 
الثالػػث –بالشػػارحيف ومسػػائؿ مػػف النحػػو  ليكػػوف ىنػػاؾ نػػوع مػػف التناسػػؽ بػػيف الفصػػميف 

لكننػػي وجػػدت مػػا عثػػرت عميػػو مػػف نقػػوؿ عػػف الػػدماميني كػػاف قمػػيبًل. ولػػـ أجػػد  -والرابػػع
ني. فمضػػيت قػػدمًا فػػي قػػراءة الجػػزء األوؿ َعمَّنػػي أجػػد شػػيئًا عنػػو. انتيػػق ىػػذا ذكػػرًا لمشػػم

 الجزء  ولـ أظفر ببغيتي. 
أما الجزء الثاني فمـ يرد فيو ذكر ألي مف الشػارحيف  ولػـ أجػد سػبب عػدـ أخػذ 

 السيوطي عف الشمني عمق الر ـ مف أنو شيخو.
د ذكػره فػي الجػزء األوؿ أما ما أخذه السػيوطي عػف الػدماميني فكػاف قمػيبًل إذ ور 

 .(2)ثبلثة عشر موضعاً  (13)مف الكتاب في 
ما أخذه السيوطي عف الدماميني ىو تقوؿ  واعتراضات تتعمؽ بمعػاٍف لؤللفػاظ  

 وشرح الشواىد وا عرابيا. وفيما يأتي أمثمة عمق ىذا:

                                                           

 .22-1شواىد المغني ( شرح 1)
 .422  192  102  149  114  119  102  266  261  226  86  61  11( نفسو 2)
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    أخري ابطٌَ ُ ع  ابد   َل:
 :(1)قوؿ األعشق

 وباَت عمق الّناِر الّنَد  والُمحمَُّؽ            يا                     ُتَشب  لمقروريِف َيْصَطِميانِ 
 

وقػاؿ الػدماميني: األظيػر أف المػراد بػو: الميػؿ  ألنػو زمػف ))قػاؿ فيػو السػيوطي: 
 .(2)((إيقاد النار لؤلضياؼ

فخػػرج المحمّػػؽ... ونػػزؿ فػػي مغػػارة  فمػػّر ))أمػػا قػػوؿ الػػدماميني فػػي شػػرحو فيػػو: 
 .  (3)((. فرأ  نار المحمؽ فقصدىا  ونزؿ بو...بيا األعشق ليبلً 

 وقوؿ الشاعر:
                     (4)ولقد َنَيْيُتؾ عف َبَناِت األْوَبرِ  َوَلقْد َجَنْيُتؾ أْكُمؤًا وَعَساِقبل                   

 

قػػاؿ المصػػػنؼ: أصػػػؿ جنيتػػؾ: جنيػػػت لػػػؾ  أي: تناولػػػت ))قػػاؿ فيػػػو السػػػيوطي: 
وسػػعًا. وقػػاؿ الػػدماميني: يحتمػػؿ أنػػو َضػػمَّف جنػػي معنػػق أعطػػػق  لػػؾ. فحػػذؼ الجػػار ت

فعّداه إلػق اثنػيف. قمػت: ويحتمػؿ أف يكػوف الحػذؼ مناسػبة لقولػو: نييتػؾ  فػي المصػراع 
. (6). والقػوالف: األوؿ والثػاني لمػدماميني(5)((الثػاني. وىػو نػوع مػف البػديع يسػمق الموازنػة

 والثالث زاده السيوطي.
ف إعػػراب الػػدماميني وتوجيياتػػو النحويػػة  قولػػو فػػي قػػوؿ وممػػا أخػػذه السػػيوطي مػػ

 الُمَعْمِوط الُقَريعي:
فِّ َخْيرًا ال َيَزاؿ َيِزيُد                       ورجَّ الفَتق لمخير ما إْف َرأيَتو           عمق السِّ

التوقيتيػػة[  الحتمػػاؿ أف  (مػػا)بعػػد  (إف)قػػاؿ الػػدماميني: وال يتعػػيف ذلػػؾ ]زيػػادة )) 
والقػػػػػوؿ فػػػػي شػػػػػرح . (7)((شػػػػرطية ومػػػػػا زائػػػػدة  داخمػػػػػة عمػػػػق الجممػػػػػة الفعميػػػػة (إف)ف تكػػػػو 

 .  (1)الدماميني
                                                           

 .2/101  وشرح الشواىد 211( شرح الديواف 1)
2102

2121

2266

2221

28286
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 :(2)وقوؿ حميد بف نور
ِريَخ َرأيَتيـْ   مف بيِف ُممِجـِ ُمْيِره أو ساِفِع                                   قوـٌ إذا َسِمعوا الصَّ

 

فيػػو لبلبتػػداء  والمعنػػي: إفَّ  (مػػف)قػػاؿ ابػػف الػػدماميني: و))قػػاؿ فيػػو السػػيوطي: 
بمعنػق الػواو   (أو)رؤيتؾ إياىـ قد تقدمت مف بيف ىذيف القسػميف  ال يخرجػوف عنيػا و

 .(4). وىذا قوؿ الدماميني في شرحو(3)((اإلضافة إلق متعدد (بيف)ضرورة اقتضاء 
 :(5)وقوؿ الشاعر

 فنانا                                    والعيُش منقمٌب إذ ذاؾ أ ىؿ َترِجعفَّ لياٍؿ قد َمَضيَف لنا    
 

ف كػػػاف نكػػػرة  …األفنػػػاف))قػػػاؿ فيػػػو السػػػيوطي:  نصػػػبو عمػػػق الحػػػاؿ مػػػف ليػػػاٍؿ  وا 
: منقمػػب. واسػػـ اإلشػػارة األوؿ أشػػير بػػو إلػػق العػػيش باعتبػػار (إذ)لتخّصصػػيا. وعامػػؿ 

اؿ مػف حالو  والثاني المحػذوؼ أشػير بػو إلػق حػاؿ األفنػاف  والجممػة المقترنػة بػالواو حػ
 .(7). والكبلـ موجود في شرح الدماميني(6)((ضمير مضيف... انتيق كبلـ الدماميني

 

 مم  زدي ابطٌَ ُ    لال  ابد   َل:
 ىناؾ مواضع رد فييا السيوطي قوؿ الدماميني منيا:

ح: ّّ  قوؿ قيِس بف اُلمَمّو
ػبا يْخُمْص إليَّ َنِسيُميا أَيا َجَبْمي َنعماَف باهلِل َخمَِّيا                                 ـَ الصَّ                                   (8)نسي

 

                                                                                                                                                                      

22

   والسافع: اآلخذ بناصية ميره.222( الديواف ص2)
 .102-2/100( شرح الشواىد 3)
 .219( ص4)
 .2/149( شرح الشواىد 5)
( نفسو. وتقدير المعنق: والعػيش منقمػب افنانػا إذ ذاؾ كػذلؾ. فكػذلؾ ىػو اسػـ اإلشػارة الثػاني المحػذوؼ. 6)

 .2/281شرح الدماميني 
  2/11مثمػػة أخػػر  ممػػا أخػػذه السػػيوطي عػػف الػػدماميني فػػي النحػػو: شػػرح الشػػواىد . وتنظػػر أ281( ص7)

266  114  422. 
 ( الديواف .8)
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يحتمؿ أف يكوف النسيـ الثػاني ىػو عػيف األوؿ  مػف إعػادة ))قاؿ فيو السيوطي: 
الظػػػاىر مقػػػاـ المضػػػمر والضػػػمير ىنػػػا لمصػػػبا. وجػػػوز الػػػدماميني عػػػود الضػػػمير عمػػػق 

. ألنو عمػق روايػة القػالي (1)((لي كما ال َيْخَفقالمحبوبة. وىذا ال يتأتق عمق ما رواه القا
ال محبوبػػة فيػػو  لكػػف الػػدماميني يػػر  أنػػو إذا لػػـ يجػػر ليػػا ذكػػر فيػػي بمنزلػػة المػػػذكور 
ألنيػػا حاضػػرة عنػػده ال تغيػػب عنػػو  فسػػقط قػػوؿ السػػيوطي. وال يصػػ  نسػػبتيا إلػػق قػػيس 

جػػػود فػػػي . ومػػػا نسػػػبو السػػػيوطي إلػػػق الػػػدماميني مو (2)بػػػف الممػػػوح  كمػػػا ذكػػػر السػػػيوطي
 .(3)شرحو

 ومنيا قوؿ ذي الِخَرؽ الط َيوي:

 إلق َربَّنا َصْوُت الِحماِر الُيجدَُّع                                                                   يقوُؿ الَخَنق  وأْبَغُض الُعْجـ ناطقاً 
 

وقػػػػع فػػػػي حاشػػػػية الػػػػدماميني: إف اليجػػػػدع مػػػػف جػػػػدعت ))قػػػػاؿ فيػػػػو السػػػػيوطي: 
ذا ُجِعػػػؿ مػػػف الَجػػػْدع  ا لحمػػػار: َسػػػَجْنُتو. فػػػإف الحمػػػار إذا ُحػػػِبس َكثُػػػر تصػػػويُتو. قػػػاؿ: وا 

. والقػػػػػوؿ ورد فػػػػػي شػػػػػرح (4)((الػػػػػذي ىػػػػػو قطػػػػػع األنػػػػػؼ أو األذِف. لػػػػػـ يظيػػػػػر لػػػػػو معنػػػػػق
ولػيس كمػا قػاؿ  لمػا تقػدـ  فػإف صػوت الحمػار حالػة )). ثـ قاؿ السيوطي: (5)الدماميني

سػػيو مػػف األلػػـ  وكأنػػو ظػػف أف المػػراد صػػوتو بعػػد سػػبؽ قطػػع أُذِنػػو أكثػػر وأقػػب  لمػػا يقا
. ومػػف العجػػب أف الشػػمني (6)((التجػػديع  ولػػيس كػػذلؾ  بػػؿ المػػراد حالػػة التجػػديع والقطػػع

نقػػػػؿ قػػػػوؿ الػػػػدماميني عمػػػػق حالػػػػو مػػػػف  يػػػػر أف ينتبػػػػو إلػػػػق المعنػػػػق الػػػػذي أشػػػػار إليػػػػو 
 .(7)السيوطي

 مف ىذا يتبيف أنو:
                                                           

 .2/61( شرح الشواىد 1)
 .61-2/60  وشرح الشواىد 1/282( أمالي القالي 2)
(3 )2/40. 
 .61-2/61( شرح الشواىد 4)
 .2/202( شرح الدماميني 5)
 .2/226خر رد فيو السيوطي قوؿ الدماميني في شرح الشواىد ( المصدر السابؽ. وينظر مثاؿ آ6)
 .2/202( المنصؼ مف الكبلـ 7)
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 ث عشرة مرة ولـ يرد لمشمني ذكر.ثبل (21)ورد ذكر الدماميني في الشرح  -
تػػػػػـ دراسػػػػػة سػػػػػبعة مػػػػػف ىػػػػػذه المواضػػػػػع  فكانػػػػػت النتيجػػػػػة أف تػػػػػابع السػػػػػيوطي  -

 خمسة منيا. وخالفو في موضعيف. (2)الدماميني في شرح وا عراب 
 

 ثانيًا: شرح أبيات مغني المبيب  لعبد القادر البغدادي
أف شػػػروح لػػػـ يػػػذكر البغػػػدادي مصػػػادره فػػػي مقدمػػػة كتابػػػو  لكػػػف تصػػػفحو يريػػػؾ 

 .(1)الدماميني والشمني مف مصادره

وقولػو: ))وورد في الكتاب مػا ظػاىره أف لمػدماميني ثبلثػة شػروح  فقػد جػاء فيػو: 
. ومػف المناسػب أف نشػير (2)((فيو بعد  قد بيف الدماميني وجو البعد في شروحو الثبلثػة

 ىنا إلق أف شروحو أربعة كما ورد في التمييد.

ويسػػػمق  (تحفػػػة الغريػػػب)ماميني كػػػاف مػػػف شػػػرحو مػػػا أخػػػذه البغػػػدادي عػػػف الػػػد
. وعػف شػرح ثالػػث لػـ ُيَسػّمو  وعنػػو (4)(المػػزج)  وعػف كتػػاب آخػر سػماه (3)بالشػرح الكبيػر

 .(5)أخذ القسط األكبر

؟ ولئلجابة عػف ىػذا السػؤاؿ (المزج)ىنا عمينا أف نبيف أي كتاب ىذا المسمق بػ 
ا فػػي الشػػرح الػػذي صػػنعو آخػػر تػػـ إجػػراء موازنػػة بػػيف نصػػوص مػػأخوذة عنػػو ومػػا يقابميػػ

 حياتو ولـ يتّمو  ىي:

 قوؿ الشاعر:

                                                           

   ... .10  18  14  4  2/2( ينظر 1)
 .2/94. و)قولو( يقصد بو قوؿ ابف ىشاـ. المغني 2/222( شرح أبيات المغني 2)
 .2/6( شرح المغني وشواىده 3)
 .28  4  2/2( نفسو 4)
  242  28  4  2/2( تسػػع مػػرات 1والمػػزج ) 2/221ورد الشػػرح الكبيػػر مػػرة واحػػدة ( فػػي الجػػزء األوؿ 5)

  18  2/14( ثمػػػاني وثبلثػػػيف مػػػرة. 18. والشػػػرح الػػػذي لػػػـ يسػػػمو )192و 112  111  112  222
22  26. ...   
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                                                  (1)َكفق المرَء ُنْببًل  أْف ُتَعدَّ َمَعاِيُبو وَمْف ذا الذي َتْرَضق سجاياُه كم يا            
نسػبو إليػو ىػاروف ابػف كػذا ))نسبو البغدادي إلق يزيد بف محمد الميمبي  وقاؿ: 

عػػف أبػػػي سػػعيد األندلسػػػي فػػػي  (المػػػزج)عمػػي بػػػف يحيق...والحصػػري...والدماميني فػػػي 
ىػػػذا )). وقػػػوؿ الػػػدماميني فػػػي شػػػرحو المطبػػػوع: (2)( ((ممػػػوؾ الشػػػعر)كتابػػػو المسػػػمق بػػػػ 

البيػت أنشػده ابػف ]كػذا[ سػعيد األندلسػي فػي كتابػو المسػمق بممػوؾ الشػعر منسػوب إلػق 
 .(3)((الميمبي... يزيد بف خالد ]كذا[

قػػػاؿ الػػػدماميني فػػػي المػػػزج: اسػػػتعمؿ الػػػزعـ ىنػػػا فػػػي القػػػوؿ ))وقػػػاؿ البغػػػدادي: 
 .  (4)((الباطؿ. أي: إف دعواه أنو سيقتؿ َمْرَبعًا كاذبة  ال يمكنو الوفاء بتحقيقيا

واسػتعمؿ الػزعـ ىنػا فػي القػوؿ الباطػؿ. ))وكبلـ الدماميني في الشػرح المطبػوع: 
 .(5)((ْرَبعًا دعو  كاذبة  ال يمكنو الوفاء بتحقيقياأي دعواه أنو سيقتؿ مَ 

ىػي  (6)وىكذا بقية النصػوص التػي أشػار البغػدادي إلػق أنيػا مػأخوذة عػف المػزج
 .(المزج). مما يدؿ عمق أف ىذا الشرح لو اسـ ىو (7)منقولة عف الشرح المطبوع

دمػة  وىػو يبػدأ مػف شػرح المق-ورد ذكر الدماميني في الجزء األوؿ مف الكتػاب 
تسعًا وأربعيف مػرة  منيػا أربػع عشػرة  (41) -وينتيي بذكر الشاىد األوؿ مف شواىد إما

  والباقي جاء  فبًل عف تسػمية الكتػاب  لكنػو (اليندية)مرة عف المزج. ومرة واحدة عف 
 كاف ينسب القوؿ إلق الدماميني.

يني.   كميػػػا مشػػػتركة مػػػع الػػػدمام(8)أربػػػع مػػػرات فقػػػط (4)أمػػػا الشػػػمني فقػػػد ُذِكػػػر 
 وفيما يأتي دراسة لطائفة مف ىذه األقواؿ:

                                                           

 .2/2( المغني 1)
 .1-2/1( شرح أبيات المغني 2)
 .2/22( شرح الدماميني 3)
 .2/242( شرح أبيات المغني 4)
 .2/62( شرح الدماميني 5)
 .111  112  222  2/28( ينظر شرح أبيات المغني 6)
 .12  91  2/11( ينظر شرح الدماميني 7)
 .240  91  10( شرح أبيات المغني 8)
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 (أيػػػا)سػػػتكوف الدراسػػػة عمػػػق مػػػا أخػػػذه عػػػف الػػػدماميني والشػػػمني فػػػي شػػػرحيا لػػػػ 
 .(أفْ )و (إفْ )و (إذف)و

ػ)أغا(ػ-2
ثػػبلث  (أيػػا)ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي شػػرح البغػػدادي لمػػا أورده ابػػف ىشػػاـ عػػف 

 مرات  ولـ يرد ذكر لمشمني:
 اىد..  مرتان تتعمقان بالش1

با َيخُمْص إلّي َنِسيُميا                                                                         أيا جبَمْي َنعماَف باهلِل َخمّيًا                                                                                             ـَ الصَّ  نسي
وفػػي الصػػحاح أنػػو حػػرؼ لنػػداء القريػػب والبعيػػد ولػػيس ))ـ: حيػػث قػػاؿ ابػػف ىشػػا

 وأنشد الشاىد. (1)((كذلؾ
إذا قصد المصنؼ بإنشاد ىذا البيت االستشياد بو  عمػق ))قاؿ فيو الدماميني: 

ف قصػد بػو الػرد عمػق الجػوىري  (أيا)أف  وىػو الػذي يعطيػو -ترد لنداء البعيد فقريب  وا 
ال يػدؿ عمػق أنيػا ال  (أيػا)لبعيد في ىذا البيت بػػ فبل وجو لو؛ ألف نداء ا -سياؽ كبلمو

 .(2)((تكوف لنداء القريب بوجو مف وجوه الدالالت
أورد البغػػػدادي كػػػبلـ الػػػدماميني ثػػػـ كبلمػػػًا عػػػف سػػػيبويو وابػػػف السػػػراج والفارسػػػي 

فػػي البيػػت تػػدؿ عمػػق  (أيػػا). والػػدماميني يػػر  (3)تسػػتعمؿ لمبعيػػد والقريػػب (أيػػا)مفػػاده أف 
و لػػػو فػػػي الػػػرد عمػػػق الجػػػوىري  أمػػػا البغػػػدادي فيػػػر  أف المصػػػنؼ أورد البعيػػػد. وال وجػػػ

. والسبب في اختبلؼ فيـ قصػد ابػف (4)البيت شاىدًا لنداء البعيد ال لمرد عمق الجوىري
 ىشاـ كبلمو الذي يحتمؿ كبل الرأييف.

الموضػػع اآلخػػر الػػذي ذكػػر فيػػو الػػدماميني  قولػػو فيمػػا يعػػود عميػػو الضػػمير فػػي 
أوردنػػػاه فيمػػػا يتعمػػػؽ بشػػػرح شػػػواىد المغنػػػي لمسػػػيوطي فػػػي بدايػػػة ىػػػذا  . وقػػػد(5)(نسػػػيميا)

 .(6)الفصؿ. أما البغدادي فقد تابع الدماميني في قولو ِبَعْود الضمير عمق المحبوبة
                                                           

 .2/28( المغني 1)
 .2/40( شرح الدماميني 2)
 .2/68( شرح أبيات المغني 3)
 .2/61( نفسو 4)
 .2/92( نفسو 5)
 ( نفسو.6)
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 . الشاىد.3
                                                                                                (1)ويقوُؿ مف َفَرٍح: َىَيا َرّبا فأَصاَخ يرُجو أْف يكوَف َحيًا                                                                              

والمعنق أنو رجا أف يكوف ما سمعو مف وقوع ذلػؾ القطػر ))قاؿ فيو الدماميني: 
 .(2)((اليسير مقدمة مطر عظيـ

. (3)((ولقػػػػد أجػػػػاد الػػػػدماميني...))بعػػػػد أف قػػػػاؿ:  أورد البغػػػػدادي قػػػػوؿ الػػػػدماميني
 .(4)((أطاؿ وما أجاد))ووصؼ قوؿ  يره  وىو ابف المبل الحمبي بقولو: 

ػ)إذن(ػػ-1
مػػػػػرات  والشػػػػػمني مػػػػػرة واحػػػػػدة   (1)ورد ذكػػػػػر الػػػػػدماميني فػػػػػي شػػػػػرح البغػػػػػدادي 

 مشتركة مع الدماميني. وفيما يأتي بياف ليذا.
 عًا:. ما أورده البغدادي لمشارحين م1

جوابػػػػًا إلف أو لػػػػو ُمقَػػػػّدَرَتْيف أو  (إذف)األكثػػػػر أف تكػػػػوف ))ذكػػػػر ابػػػػف ىشػػػػاـ أف: 
 ظاىرتيف  فاألوؿ كقولو:

                                                                                              (                     5)((وأْمَكَنني ِمْنيا إَذْف ال أِقيُميا لِئف عاَدلي عبُد العزيِز ِبِمْثميا                                                          
 (إفْ )لػـ تػدخؿ عمػق جػواب أداة الشػرط  (إذف)رد الدماميني عمق ابف ىشاـ بػأّف 

مخػػالؼ لمقاعػػدة المشػػيورة وىػػي )). وأف قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ (أقيميػػا)لػػذلؾ لػػـ يجػػـز الجػػواب 
ط متق اجتمعا فالجواب لمسابؽ منيما  والبلـ التي في البيت ىػي التػي أف القسـ والشر 

 .(6)((تصحب قسمًا مذكورًا قبميا أو مقدَّرًا  وىو ىنا مذكور...
رد البغدادي عمق الدماميني بأف الجواب لػـ يجػـز لكػوف الشػرط ماضػيًا  وقػاؿ: 

 .(7)((ير حسفإف كاف الجواب مضارعًا والشرط ماضيًا  فالجـز مختار والرفع كث))

                                                           

228

 .2/40( شرح الدماميني 2)
296

 ( نفسو.4)
221 

 .2/41( شرح الدماميني 6)
298

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
334 

ثػػـ أورد البغػػدادي جػػواب الشػػمني وىػػو يتكػػوف مػػف شػػقيف  األوؿ اف ابػػف ىشػػاـ 
تبعًا لبدر الػديف بػف مالػؾ بنػاًء عمػق مػا ذىػب إليػو الفػراء وابػف مالػؾ مػف ))مّثؿ بالبيت 

ف لػػـ يسػػبؽ ذو جػزاء لمػػا ))والثػػاني  (1)((جػواز جعػػؿ الجػواب المػػذكور لمشػػرط المتػأخر وا 
لمشػػرط كػػالجواب المػػػذكور لمقسػػـ صػػ  التمثيػػؿ بالبيػػت لوقػػػوع كػػاف الجػػواب المحػػذوؼ 

. ورد (2)((الممفوظة.  اية ما في الباب أف ذلؾ الجػواب محػذوؼ (إف)في جواب  (إذف)
 .(3)البغدادي عمق الثاني بأنو تعسؼ ظاىر

 . ما أورده البغدادي لمدماميني منفردًا:3
و أحػػػػػد الخمفػػػػػاء فػػػػػي الشػػػػػاىد السػػػػػابؽ ىػػػػػ (عبػػػػػد العزيػػػػػز)قػػػػػوؿ الػػػػػدماميني بػػػػػأف  -2

  رده البغػػدادي بأنػػو زلػػة قمػػـ. وأنػػو اْسػػُتخِمؼ عمػػق مصػػر فبقػػي أميػػرًا (4)األمػػوييف
 .(5)عمييا إلق أف مات في سنة خمس وثمانيف عند األكثر

فػي قػوؿ  (إف)الموضع الثاني الذي ورد فيو ذكػر الػدماميني ىػو القػوؿ فػي خبػر  -1
 الشاعر:

                                                                                                                                     (6)إّني إذْف أىِمَؾ أو أِطَيرا                                                                                                         ال َتْتُرَكّني ِفييـْ َشِطيرًا         
 وقد سبؽ القوؿ فيو في الفصؿ الثالث.

ػ)إْن(ػػ-1
 ورد ذكر الدماميني مرتين، ولم يرد ذكر الشمني:

 أورد ابن ىشام قول المُعَْمَوط: -أ
ّف َخْيرًا ال يزاُؿ َيِزيُد        ورجِّ الَفتق لمخيِر ما إْف رأيَتُو                                                                                                                         عمق السِّ

 .(7)المصدرية (ما)بعد  (إفْ )مثااًل عمق زيادة 

                                                           

 .2/41نصؼ مف الكبلـ ( الم1)
 .2/91( نفسو وشرح أبيات المغني 2)
 .2/91( شرح أبيات المغني 3)
 .2/41( شرح الدماميني 4)
 .2/82( شرح أبيات المغني 5)
 .2/88  وشرح أبيات المغني 2/42  وشرح الدماميني 2/10( المغني 6)

 .2/14( المغني 7)
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  بػػؿ (إف)وال يتعػػيف ىػػذا البيػػت ألف يكػػوف شػػاىدًا لزيػػادة ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 
الثانيػػة فػػي  (مػػا)كػػػ زائػػدة داخمػػة عمػػق الجممػػة الفعميػػة  (مػػا)يحتمػػؿ أف تكػػوف شػػرطية  و

 قوؿ األعشق:
                                                                                              (1)((إّنا كذلؾ ما َنْحَفق وَنْنَتِعؿُ  إّما َتْريَنا ُحَفاًة ال ِنعاَؿ لنا                                                                                       

نقؿ البغدادي قػوؿ الػدماميني عػف الينديػة ورد عميػو بػأف الكػبلـ لػيس فػي زيػادة 
نما في الزائدة عند اجتماع (ما)   وأنو يكوف المتأخر؛ ألنو مسػتغنق عنػو (إف)و (ما)  وا 

 .  (2)دوف المتقدـ  ألف الزائد مؤكِّد ورتبتو التأخير عمق المؤكَّد
 ه ابن ىشام:ما أنشد -ب

                                                              (3)ُأحاِذُر أْف َتْنأ  النََّو  ِبَغُضوَبا أال إْف َسَر  َلْيِمي َفِبت  كِئيبًا                                                              
نقػػػؿ  (4)((سػػػناده إلػػػق الميػػػؿ مجػػػازسػػػر  بمعنػػػق: سػػػار  وا  ))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: 

أي: ذىػػب ليمػػي بػػاأللـ )): (5)( ى2028ت )البغػػدادي ىػػذا القػػوؿ ورده بقػػوؿ ابػػف وحيػػي 
والمحنػػػة  وال حاجػػػة إلػػػق إخػػػراج سػػػر  مػػػف حقيقتػػػو وىػػػو الػػػذىاب بالميػػػؿ. ألف الميػػػؿ ال 

 .(6)(( يذىب بالنيار وىو ظاىر. اى
ػ)أْن(ػػ-4

خمس مرات  أما  (5) (أفْ )لما ورد عف ورد ذكر الدماميني في شرح البغدادي 
 الشمني فقد ورد مرة واحدة مشتركة مع الدماميني  وفيما يأتي بياف ليذا:

 ما أورده البغدادي لمشارحين معًا:  .1
 أورد ابف ىشاـ قوؿ أبي محجف الثقفي:

                                                              (7)أَخاُؼ إذا ما ِمت  أْف ال أُذوَقيا                               وال َتْدِفَنّني في الَفبلِة فإَنْني                                                 
 

                                                           

 .248ب. وشرح الديواف 8( تحفة الغريب 1)
 .2/224أبيات المغني ( شرح 2)
 .2/14( المغني 3)
 .2/22( شرح الدماميني 4)
 ( تقدـ أنو أحد شراح المغني.5)
 .2/226( شرح أبيات المغني 6)
 .11( الديواف ص7)
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. وقػػػاؿ فيػػػو (1)ىنػػػا مخّففػػػة مػػػف الثقيمػػػة وأف الخػػػوؼ ىنػػػا يقػػػيف (أفْ )ثػػػـ قػػػاؿ بػػػأف 
يذوقيا بعد المػوت حمػؿ الخػوؼ  وقد يقاؿ ال يمـز مف تيقف العقبلء أنو ال))الدماميني: 

فمعػػؿ ذلػػؾ …عمػػق اليقػػيف عنػػد ىػػذا الشػػاعر؛ ألف اشػػتياره بشػػربيا ومغاالتػػو فػػي محبتيػػا
. مف ىذا يتبيف أنو ير  أف خػاؼ (2)((…حممو عمق أف يخاؼ ولـ يقطع بما يتيقنو  يره

 .(3)ىنا تفيد الظف
ؿ بعػد أف ذكػر أما الشمني فتػابع ابػف ىشػاـ. إذ يػر  أنيػا تفيػد التػيقف. فيػو يقػو 

 .(4)((وجو إطبلقو عميو أنو مف لواـز اليقيف))قولو: 
عػػدا –أورد البغػدادي قػولي الدمػػاميني والشػمني مػػػع أقػواؿ لنحػاة آخػريف يػذىبوف 

 والشمني  فيترج  لدينا أنو يقوؿ بيذا. (6)إلق ما ذىب إليو ابف ىشاـ -(5)المبّرد
 ما أورده البغدادي لمدماميني منفردًا:  .3
عػػف بعػػض الكػػوفييف وأبػػػي عبيػػدة أف بعضػػيـ يحػػـز بػػػأْف  وأف  ابــن ىشـــام نقــل -أ

 .(7)المحياني نقمو عف بعض بني صباح مف َضبَّة
 (صػّباح). ورّده البغػدادي بػأّف (8)بتشديد الباء الموحػدة (صّباح)ضبط الدماميني 

 .(9)ليس موجودًا في أسماء البطوف والقبائؿ. والصواب: ُصَباح
 قول الشاعر: -ب

                                                           

 .2/11( المغني 1)
 .2/62( شرح الدماميني 2)
 .2/10( ينظر حاشية األمير 3)
 .2/62( المنصؼ مف الكبلـ 4)
 .1/8( المقتضب 5)
. والنحويػػػوف الػػػذيف أوردىػػػـ البغػػػدادي ىػػػـ: سػػػيبويو وابػػػف الشػػػجري 240-2/218أبيػػػات المغنػػػي  ( شػػػرح6)

 والرضي.
 .2/11( المغني 7)
 .2/61( شرح الدماميني 8)
 .2/210( شرح أبيات المغني 9)
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                                                                    (1)طبلَقؾ لـ أْبَخْؿ وأنِت َصِديؽُ  أْنِؾ في يوـِ الرَّخاِء َسَأْلِتني                           فمو
يخاطػػػب امرأتػػػو واصػػػفًا لنفسػػػو بػػػالكـر والجود...معتمػػػدًا ))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: 

. ويحتمػػػؿ أف يكػػػوف مػػػراده وصػػػؼ النكتػػة  ىػػػي المبالغػػػة  فػػػي اإلنصػػػاؼ بػػػالجود والكػػػـر
نفسو بمحبة ىذه المرأة وأنو يؤثر ما تختاره ىي عمق ما يؤثر ىو حرصًا عمػق رضػاىا 

 .(2)((وحصوؿ مرادىا...
قػػػاؿ البغػػػدادي بػػػأف الػػػدماميني لػػػـ يطمػػػع عمػػػق البيػػػت البلحػػػؽ  لػػػذلؾ قػػػاؿ ىػػػذا 

 ؽ لطمقيا. والبيت التاليالكبلـ. يريد أنو لو سألتو قبؿ الزواج الطبل
                                                                    (3)وال ُرّد مف بعد الَحَرار َعتيؽُ  فما ُرّد تزويج عميو شيادٌة                                                                        

 قول الشاعر: -ج
ُبعُ  أنت ذا نفٍر                                                                            أبا خراشة أّما                                                                                           (4)فإفَّ قومي لـ تأُكْمُيـ الضَّ

ػُبع))أخذ البغػدادي تفسػير الػدماميني:  السػنة المجديػة  -عمػق ِزَنػة الرَُّجػؿ- والضَّ
وفيػػو توريػػة؛ ألنػػو أوىػػـ أنػػو يريػػد الحيػػواف المعػػروؼ. ورشػػ  بقولػػو تػػأكميـ  وىػػو مجػػاز 

 .(5)((عف الشدة التي تحصؿ في جدب السنة. شبييا باآلكؿ فيو استعارة تبعية
وىػو -ىذه ثبلثػة مػػواضع أورد فيػػيا البغػدادي كػبلـ الػدماميني والموضػع الرابػع 

سبؽ اإلشارة إليو فيمػا أخػذه البغػدادي عػف كتػاب المػزج  -(6)تعماؿ الزعـ في الباطؿاس
 في مقدمة ىذا المبحث.

. وقػػػػد درس فػػػػي الفصػػػػؿ (7)والموضػػػػع الخػػػػامس يتعمػػػػؽ بحػػػػذؼ الحػػػػرؼ الػػػػرابط
 الثالث.

                                                           

 . يـو الرخاء: قبؿ إحكاـ عقدة النكاح. 2/10( المغني 1)
262

 . الَحرار: مصدر َحرَّ َيحّر  مف باب َتعب  أي صار ُحّرًا. 241-2/248( شرح أبيات المغني 3)
لق  يره  ص2/14( المغني 4)  .211. شعر خفاؼ  فيما ينسب إليو وا 
 .2/296  وشرح أبيات المغني 2/99( شرح الدماميني 5)

2622242

 .2/222وشرح أبيات المغني   2/91  وشرح الدماميني 2/11( ينظر المغني 7)
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 مف ىذا يتبيف لنا أّف:
البغػػدادي اعتمػػػد عمػػػق ثبلثػػة شػػػروح لمػػػدماميني  أحػػػدىا كتػػاب المػػػزج وىػػػو الشػػػرح  -

 لذي صنفو في آخر حياتو ولـ يتّمو.ا
اعتمػػػاد البغػػػدادي عمػػػق أقػػػواؿ الػػػدماميني كػػػاف كبيػػػرًا  حيػػػث ورد ذكػػػره فػػػي الجػػػزء  -

 أربع مرات. (4)تسعًا وأربعيف مرة  والشمني ورد  (41)األوؿ مف الكتاب 
البغػػدادي فػػي أخػػذه كػػاف أخػػذ متبّصػػر  فيػػو يبحػػث ويتػػابع لموصػػوؿ إلػػق الحقيقػػة   -

ؿ الػػدماميني فػػي مواضػػع عػػدة  ويستحسػػف قولػػو أو يػػذكره مػػف ممػػا جعمػػو يػػرد أقػػوا
اثني عشػر مسػألة درسػت رد البغػدادي  (21) ير تعميؽ في مواضع أخر . فمف 

ثػػػبلث. وتػػػابع الشػػػمني فػػػي واحػػػدة  (1)سػػػبع وتابعػػػو فػػػي  (9)كػػػبلـ الػػػدماميني فػػػي 
 وخالفو في أخر .

 ثالجًا: حاشًُ الدسىقٌ
فيقػوؿ العبػد الفقيػر مصػطفق محمػد عرفػة أمػا بعػد  ))جاء في مقدمػة الحاشػية: 

الدسػػوقي المػػالكي   فػػر ا ذنوبػػو  وسػػتر عيوبػػو: لمػػا رأيػػت نسػػخة مػػتف المغنػػي التػػي 
عمييػا تقاييػد مفيػدة تعػيف عمػق مطالعػة  -عميو سحائب الرحمػة والرضػواف–بخط والدي 

الكتػػاب  وخفػػت عمييػػا مػػف الضػػياع. حممنػػي عمػػق تجريػػدىا إخػػواني المحبػػيف ]كػػذا[ لػػي 
الػذي ال يخيػب  فاسػتخرت ا -أطاؿ ا عمرىـ  ورزقيػـ حسػف الخاتمػة-ولوالدي 

 .(1)((مف استخاره  وشرعت في ذلؾ  ورتبتيا عمق منواؿ المغني
الشػػيخ -ىػػذا الػػنص يجعمنػػا نػػذىب إلػػق أف ىػػذا الكتػػاب لػػيس لمػػف طبػػع باسػػمو 

نمػا ىػو لوالػده. محمػد عرفػة الدسػوقي. أل -مصطفق محمد عرفة الدسػوقي ف التقاييػد وا 
والفوائد التي نشرت باسـ حاشية الدسوقي كانت مدونػة عمػق نسػخة والػد مصػطفق مػف 

 كتاب المغني  كما جاء في كبلـ االبف.
لـ يذكر الدسوقي في مقدمة الحاشية مصادره  كما يفعؿ كثيػر مػف المصػنفيف. 

ىا  وبعػػد االطػػبلع عمػػق الحاشػػية  وجػػدت كتػػابي الػػدماميني والشػػمني كانػػا مػػف مصػػادر 
بػؿ مػػف مصػادرىا الرئيسػػية. لكػػف االعتمػاد عمػػق شػرح الػػدماميني كػػاف أكبػر بكثيػػر منػػو 

مئتػػػػيف  (122)عمػػػػق حاشػػػػية الشػػػػمني  إذ تكػػػػرر ذكػػػػره فػػػػي الجػػػػزء األوؿ مػػػػف الحاشػػػػية 
                                                           

 .2/1( حاشية الدسوقي 1)
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حػػد  وخمسػػيف مػػرة. منيػػا  مئتػػاف وعشػػروف مػػرة نقػػؿ فييػػا عػػف الػػدماميني مػػف  (110)وا 
إحػػد  وثبلثػػوف مػػرة خالفػػو فييػػا  (12)منيػػا  يػػر تعميػػؽ  وىػػذا يعنػػي أنػػو يقػػوؿ بقولػػو. و 

. أمػا مػا نقمػو عػف الشػمني فكػاف (1)معتمدًا في كثير منيا عمق ردود وتوجييات الشمني
 أربعة منيا. (4)خمسة وأربعيف موضعًا خالفو في  (42)قميبًل. إذ وصؿ إلق 

وستجري ىذه الدراسة عمق نصوص أخذىا الدسوقي عف الشػارحيف معػًا  يمييػا 
 .(إفْ )و (إذف)خذىا عف الشارحيف منفرديف في شرحيما لممقدمة واليمزة ونصوص أ

    أًزدي ع  اب  زحني  عً : -2
عرابو  .1  شرح كالم ابن ىشام وا 

 .(2)((وتمـز حيث اإلضافة))قوؿ المصنؼ 
فاعػػػؿ تمػػػـز واإلضػػػافة مفعػػػواًل   (حيػػػث)يصػػػ  أف تجعػػػؿ ))قػػػاؿ فيػػػو الدسػػػوقي: 

ذلػػػػؾ  فقػػػػاؿ: إنػػػػو إذا جعمنػػػػا اإلضػػػػافة مفعػػػػواًل ويصػػػػ  العكػػػػس  ورد العبلمػػػػة الشػػػػمني 
ذا وجػػػػػد الممػػػػزـو  وىػػػػػو  يقتضػػػػي أف تكػػػػوف اإلضػػػػػافة ممزومػػػػة. أي: وحيػػػػػث الزمػػػػة  وا 

أمػػػا برفػػػع اإلضػػػافة عمػػػق أنيػػػا )). ثػػػـ أورد كػػػبلـ الػػػدماميني: (3)((اإلضػػػافة  توجػػػد حيػػػث
عمػق  فاعػؿ تمػـز وحيػث مفعػوؿ. أي: اإلضػافة الزمػة بحيػث ال َتْنفػؾ  عنيػا  أو نصػبيا

. ثـ أخذ شػقًا مػف (4)((المفعولية. وحيث فاعؿ. أي: حيث الزمة لئلضافة ال تنفؾ عنيا
وتمػػـز ))كػػبلـ الػػدماميني ىػػذا منسػػوبًا إلػػق شػػيخو الػػدردير. يػػرد بػػو عمػػق الشػػمني فقػػاؿ: 

تقريػر   عف اإلضافة فحينئٍذ ال يرد ما قالو.أ.ى (حيث)اإلضافة. معناه وال تنفؾ  (حيث)
 .(5)((دردير

 .(6)المسألة رد فييا الدسوقي عمق الشمني بكبلـ الدماميني ىذه

                                                           

282  222  211  208  62  2/62( سػػػبعة عشػػػػر موضػػػعًا. ينظػػػر الحاشػػػية 29( ورد ىػػػػذا فػػػي )1)

 .2/229( المغني 2)
 .2/241  وحاشية الدسوقي 2/168( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .2/244  وحاشية الدسوقي 2/168( شرح الدماميني 4)
 .2/244اشية الدسوقي ( ح5)
 .2/121( ينظر مثاؿ آخر 6)
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اإللصاؽ حقيقي كأمسكت )): (الباء)جاء في المغني في اإللصاؽ وىو مف معاني 
بزيد  إذا قبضت عمق شيء مف جسمو أو عمق ما َيْحِبُسو مف يد أو ثوب. و يره... 

 .(1)((ومجازي: مررت بزيد: أي ألصقت مروري بمكاف يقرب مف زيد
ال يخفػػق أف اإللصػػاؽ ))أورد الدسػػوقي عػػف الػػدماميني تفسػػير اإللصػػاؽ بقولػػو: 

بزيػػد  حيػػث يقػػبض عمػػق شػػيء مػػف جسػػمو  حقيقػػي. وأمػػا الثػػاني حيػػث تمسػػؾ بمػػا ىػػو 
البسو مف ثػوب ونحػوه. فاإللصػاؽ فيػو مجػازي  ال حقيقػي  إذ القػبض عمػق ثوبػو لػيس 

نمػ ا ىػو إلصػاؽ بمػا يجػاور ويقػرب القبض عميو نفسو. حتق يكػوف اإللصػاؽ حقيقيػًا. وا 
 .(2)((منو  فيو إلصاؽ مجازًا لما بينيما مف المجاورة

ونازعػػػػو الشػػػػمني بػػػػأف أىػػػػؿ المغػػػػة لػػػػـ يػػػػدققوا ىػػػػذا ))ثػػػػـ أورد رد الشػػػػمني فقػػػػاؿ: 
 . وىذا يعني أف الدسوقي يقوؿ بقوؿ الشمني.(3)((التدقيؽ

ؼ  وال بموال  لنيابتيا وليس المرفوع بعد لوال فاعبًل بفعؿ محذو ))قوؿ ابف ىشاـ:  -ج
عنو  ... بؿ رفعو باالبتداء... فتقوؿ: لوال أّف زيدًا قائـ  وَتِصيُر أف وصمتيا... أو 

 .(4)((فاعبًل يثبت محذوفًا...
  ألنػػو ال (فػػاعبلً )أورد الدسػػوقي اعتػػراض الػػدماميني عمػػق ابػػف ىشػػاـ فػػي قولػػو 

عميػػو بقػػوؿ الشػػمني بػػأف ابػػف    وردّ (5)(...فػػاعبًل بفعػػؿ محػػذوؼ)يتناسػػب مػػع قولػػو قبػػُؿ: 
ىشاـ قاؿ: المرفوع بعد لوال. والمصدر المؤوؿ مف أف ومعمولييا يكوف في محؿ رفػع  

 . فالدسوقي في ىذا يتابع الشمني.(6)ال مرفوعًا  وأف ابف ىشاـ تسم  في التعبير
تضميف الفعؿ معنق الحرؼ إما  ير واقع  أو  ير ))ذىب ابف ىشاـ إلق أف:  -د

. نقؿ الدسوقي رد الدماميني عميو بأنو واقع بكثرة  فنعـ وبئس وَحبَّذا وعسق (1)((كثير
وصيغ التعجب مضمنة معنق الحرؼ الذي حقو أف يوجد. ألنيا تعبر عف معاف 

                                                           

 .2/12( المغني 1)
 .121-2/121  وشرح الدماميني 2/208( حاشية الدسوقي 2)
 .2/208( نفسػػػػػػو  والمنصؼ مف الكبلـ 3)
 .2/122( المغني 4)
 ب.14  وتحفة الغريب 2/198( حاشية الدسوقي 5)
 . 2/198( نفسػػػػػػو  والمنصؼ مف الكبلـ 6)
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. ثـ أورد الدسوقي رد الشمني عمق الدماميني بأف قصد ابف (2)حقيا أف تؤد  بالحرؼ
مضمنة معنق حرؼ مف حقو أف يوجد   ىشاـ: المراد بالحرؼ الموجود  وىذه المعاني

 .(3)وليس بموجود
وربما وصمت بظرؼ أو بجممة اسمية أو ))الموصولة:  (اؿ)جاء في المغني في  - ى

 .(4)((فعمية. فعميا مضارع  وذلؾ دليؿ عمق أنيا ليست حرؼ تعريؼ
عف الدماميني بأنو المضاؼ  كما في  (الظرؼ)أورد الدسوقي في تفسير كممة 

 الشاىد: 
 َفَيو َحٍر بعيشٍة ذاِت َسعْو                                                    َمْف ال َيزاُؿ شاِكرًا عمق آلَمَعْو     

ىنا أداة تعريؼ  المتناع مجامعتيا لممضاؼ. ثـ جاء بتفسير  (اؿ)فبل تكوف  
عمييا أداة   بأنيا ىنا في حكـ الجممة  والجممة ال تدخؿ (الظرؼ)الشمني لكممة 

 . ولـ يبيف الدسوقي رأيو في القوليف.(5)التعريؼ
عرابيا  .3  شرح الشواىد وا 

 ىنػاؾ مواضع أفػاد فييا الدسوقي مف الشارحيف في شرح وا عراب الشواىد منيا:
  ضبطو في (الُمَنقِّب)المثقب العبدي ورد اسمو في نسخة الدماميني مف المغني: 

 . وقد أشار (6)سورة المشددةشرحو بالنوف المفتوحة والقاؼ المك

                                                                                                                                                                      

 .2/288( المغني 1)
 ب.98  وتحفة الغريب 2/119( حاشية الدسوقي 2)
 .1/11( نفسػػػػػػػو  والمنصؼ مف الكبلـ 3)
 .48-2/49( المغني 4)
 .21-2/22  وحاشية الدسوقي 202-2/204  والمنصؼ مف الكبلـ 2/204( شرح الدماميني 5)
 .2/211( شرح الدماميني 6)
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استنادًا  -بالثاء المثمثة- (المثقب)الدسوقي في حاشيتو إلق ىذا  ثـ صح  االسـ إلق 
 .(1)إلق الجبلؿ السيوطي والشمني

 قوؿ الشاعر:
                                                                                                        (2)فإذا َرَمْيُت ُيِصيُبني َسْيمي                 َقْومي ُىُم َقتُموا ُأَمْيَم أِخي                                                                         

وأنو اسـ األخ  رخـ في  (قتموا)مفعواًل لػ  (أميـ)ذكر الدسوقي أف الدماميني أعرب 
. ولـ (3)مفعوؿ (أخي)مناد  مرخـ و (أميـ)لشمني عنده  ير النداء ضرورة  وأف ا

 يبيف الدسوقي رأيو في القوليف.  
القسـ إذا أجيب بماٍض متصرؼ ))بأف  (4)أورد ابف ىشاـ قوؿ ابف عصفور  -ج

ًُٖ٘ مثبت فإف كاف قريبًا مف الحاؿ جيء بالبلـ وقد جميعًا نحو  ًٖ٘ٔ َيَكِد آَثَسَى اي َتاي

عًَََِٝٓا
 ف كاف بعيدًا جيء بالبلـ وحدىا كقولو:. وا  (5)

                  (6)((َلناَموا فما إْن من َحِديٍث وال َصالي َحَمْفت َليا باهلِل َحْمَفة فاجٍر                                                                                 
ؿ  إذ المراد في اآلية: لقد فضمؾ ا والظاىر في اآلية والبيت عكس ما قا))ثـ قاؿ: 

عمينا بالصبر وسيرة المحسنيف وذلؾ محكـو لو بو في األوؿ وىو متصؼ بو مذ 
 .(7)((عقؿ والمراد في البيت أنيـ قاموا قبؿ مجيئو

أورد الدسوقي قوؿ الدماميني في اآلية الكريمة بأنو يجوز أف يكوف المراد بالحكـ 
لو كاف المعنق عمق القرب ))وقولو في البيت بأنو عمينا في أرضؾ  وىذا قريب. 

. فالدماميني في (8)((لكاف فيو تنفيرًا ليا  ألف النـو بقرب حصولو يزوؿ بأدنق موقظ
 ىذا يتابع ابف عصفور ويخالؼ ابف ىشاـ.

                                                           

 .2/62اشية الدسوقي   وح2/211( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .2/201( المغني 2)
 .2/210  وحاشية الدسوقي 2/141  والمنصؼ مف الكبلـ 2/141( شرح الدماميني 3)
 .2/221( شرح الجمؿ 4)
 .12( سورة يوسؼ  مف اآلية 5)
 .11  والبيف المرئ القيس الديواف ص2/241( المغني 6)
 ( نفسو.7)

602282
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بأف تصرفو في ))وأورد الدسوقي قوؿ الشمني في اآلية الكريمة رّدًا عمق الدماميني: 
ـ في أرضو أمر ظاىر ال يحتاج لمحمؼ عميو  فالحمؼ يمنع مف الممؾ وحكمو عميي
. وىذا يعني أنو يقوؿ بقوؿ ابف ىشاـ بأف المقصود الصبر (1)((إرادة ىذا المعنق

النـو في مبدئو يكوف ثقيبًل خصوصًا ))وسيرة المحسنيف. وفي البيت ير  الشمني أف 
 ير  رأي ابف ىشاـ. فالشمني (2)((إذا كاف إثر سير وتعب كما ىو عادة العرب

. ولـ يبد الدسوقي رأيًا في (3)في اآلية بالقوليف -رضي ا عنيما–وقاؿ ابف عباس 
 ىذا.
 المسائل النحوية .2

 حاشا -أ
اسـ فعؿ بمعنق: أتبّرأ  أو برئت  لبنائيا   (حاشا)رّد ابف ىشاـ عمق مف قاؿ بأف 

 .(4)بأنيا ليست كذلؾ  إلعرابيا في بعض المغات
حاشا )كأف مراده اإلعراب في قراءة الجماعة ))قي قوؿ الدماميني فيو: أورد الدسو 

. ثـ أورد (6)((  بالتنويف. وقد يقاؿ ال دليؿ فيو لجواز أنو مبني  والتنويف لمتنكير(5)(هلل
رد الشمني عميو بأف تنويف التنكير في اسـ الفعؿ ليس قياسًا  بؿ سماعي. ورد في 

يو  . (7)ألفاظ منيا: صو ومو وا 
يبدو أف الدسوقي يتابع الشمني ألنو بعد أف أورد قوؿ الدماميني  قاؿ: وأجاب 

 الشمني بأف تنويف التنكير...
 

                                                           

1202282

60120

2220

12

61262

22112121

2121

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
324 

 (أّما)العامؿ في المنصوب بعد  -ب
اسـ منصوب كما في قولنا: أما زيدًا فاضربو. فيو معموؿ فعؿ  (أّما)إذا وقع بعد 

 زيدًا فاضرب اضربو. محذوؼ يقع بيف الفاء وما دخمت عميو. والتقدير: أما
أّما لّما كانت نائبة عف الفعؿ فيي كالفعؿ  وال يمي فعؿ ))عمؿ ابف ىشاـ ىذا بأف 

ذا قيؿ  (ليس)فعبًل. وأما ليس خمؽ ُا ِمْثمُو  ففي  ضمير الشأف  ولـ َيِؿ فعؿ فعبًل  وا 
نو حرؼ فبل إشكاؿ وكذلؾ إذا قيؿ بأنيا فعؿ يشبو الحرؼ  لذلؾ أىمميا ب (ليس)بأف 

 .(1)((تميـ  فقالوا: ليس الطيُب إال المسؾُ 
إذا كاف ضعؼ الفعؿ بمشابية الحرؼ يوجب ))ىذا الكبلـ جعؿ الدماميني يسأؿ: 

. (2)((؟ فإنيا عريقة في الحرفية(أما)ا تفار مباشرتو لفعؿ آخر  فيبل ا تفر ذلؾ في 
شيء عف إذا شبو شيء بشيء  أو ناب ))وجد الدسوقي الجواب عند الشمني وىو: 

شيء  يكوف التشبيو والنيابة مقصوديف  فيعطق المشبو والنائب حكـ المشبو بو 
فميذا ا تفر في ليس مباشرة الفعؿ لشبييا بالحرؼ ولـ  …والمنوب عنو  ال حكـ نفسو

 .(3)((مباشرتيا الفعؿ لنيابتيا عف الفعؿ  فتأمؿ  فإنو مف المحاسف (أما)يغتفر في 
 ضمير الرفع إنابة ضمير النصب مناب -ج

بالبناء -   إٜٖٔاَى ُِٜعَبُد جاء في المغني أف ىذا قػاؿ بو ابف مالؾ وأف قراءة الحسف:
 . (4)تشيد لو -لممفعوؿ

إٜٖٔاَى َِْعُبُدقولو تعاؿ: 
ياؾ ُتْعَبد (5)  .(6)قرئ بوجوه مختمفة  منيا: إياؾ ُيْعَبد  وا 

ضمير رفع  (أنت)عَبد. والضمير أف القراءة األولق أصميا: أنت تُ  (7)ذكر الدسوقي
. وعمق القراءة الثانية  يكوف األصؿ: (إياؾ)مبتدأ  وضع موضعو ضمير النصب 

                                                           

 .2/22( المغني 1)
 .2/62  وحاشية الدسوقي 2/216( شرح الدماميني 2)
 .2/62  وحاشية الدسوقي 219-2/216( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .2/84( المغني 4)
 .2( سورة الفاتحة  مف اآلية 5)
 وتنظر حاشيتو. 2/24( معجـ القراءات 6)
 .2/18( معجـ القراءات 7)
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أنت إلو ُتْعَبد  والقوؿ فييا ما قيؿ في القراءة األولق   ير أف فييا إلتفاتًا في الخبر 
 مف الخطاب إلق الغيبة.

لدماميني توقؼ عند تخريج الدسوقي لمقراءتيف قاؿ بو الدماميني. إال أف ا
. أما الشمني فتحقؽ مف ورود القراءة بالياء  وذكر (1)القراءة  ىؿ ىي بالتاء أو بالياء؟

 . (3). وأخذ الدسوقي ىذا عنو(2)أنو وجدىا وتخريجيا في تفسير السفاقسي
 مجيء الكاؼ لمتعميؿ -د

 :(4)واختمؼ في نحو قولو))قاؿ ابف ىشاـ: 
 كما َيْحَسبوا أفَّ الَيَو  حيُث َتْنُظر                                       نَُّو                                                                           وطرُفَؾ إّما جئَتَنا فاحِبسَ 

 

فقاؿ الفارسي: األصؿ كيما  فحذفت الياء. وقاؿ ابف مالؾ: ىذا تكمؼ بؿ ىي 
 .(5)((في المعنق (كي)ونصب الفعؿ بيا لشبييا بػ كاؼ التعميؿ  وما الكافة  

يمـز عمق ىذا عمؿ عامؿ االسـ ))أورد الدسوقي تعقب الدماميني البف مالؾ فقاؿ: 
. وأورد قػوؿ الشمني وىو أف النصب بعدىا بأف (6)((في الفعؿ وىو عندىـ ممنوع

. أو أنيا (أفْ )مصدرية نصب الفعؿ بيا حمبًل عمق أختيا  (ما)مضمرة. أو أف تكوف 
. وأنكر البصريوف أف تكوف عممت (7)(ما)عممت بعد أف كفت عف العمؿ في االسـ بػ 

بعد أف كفت. بؿ كفت عف العمؿ وحذفت النوف لمضرورة. ومذىب الكوفييف والمبرد 
 .(8)ألنيا عندىـ مف حروؼ النصب (كما)أف النصب بػ 

                                                           

 .2/214( شرح الدماميني 1)
 .2/214( المنصؼ مف الكبلـ 2)
 .2/18( حاشية الدسوقي 3)
 مع اختبلؼ في الرواية. 21( عمر بف أبي ربيعة  الديواف 4)
 .1/41. وشرح التسييؿ 2/221( المغني 5)
 أ.61حفة الغريب . وت2/281( حاشية الدسوقي 6)
 .1/21( نفسػػػػػو. والمنصؼ مف الكبلـ 7)
 . ولـ أجد قوؿ المبرد في المقتضب.1/111واليمع  481والجني الداني  1/282( اإلنصاؼ 8)
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ني ألنو ردَّ القوؿ الثالث بقولو: ويبدو أف الدسوقي تابع الشمني في القوليف األوؿ والثا
 .(1)((وفيو أف الكاؼ شأنيا العمؿ في االسـ وأف لـ تعمؿ ىنا لمانع))
 لإلبيام  (أو)إفادة  - ى

  وذكر منيا اإلبياـ  موردًا مثااًل عمق ىذا قولو تعالق: (أو)أورد ابف ىشاـ معاني 
ٍٕٔفٞ ضًََا ِٚ ِِ َيع٢ًََ ُّٖد٣ َأ ِٚ إٜٖٔاُن َُٔبنٕي َٚإْٖٔا َأ

 .(3)(الشاىد في األولق)  ثـ قاؿ: (2)
األولق لسبقيا ولدخوليا في  (أو)ذكر الدسوقي توجيو الشمني بأف اإلبياـ في  

إلق اعتباره في الثانية. أال تر  أنيا ))المحكـو عميو  المقصود باإلبياـ. ثـ ال حاجة 
جاز (4)((بياـ حاصبلً لو لـ تأت الثانية بأف قيؿ: إنا أو إياكـ لعمق ىد . كاف اإل . وا 

ف أحد الفريقيف منا ومنكـ ))الدماميني أف يكوف اإلبياـ في الثانية  وأف المعنق  وا 
لثابت لو أحد األمريف كونو عمق ىد   أو كونو في ضبلؿ مبيف. أخرج الكبلـ 

. وذىب األمير إلق أف وجود اإلبياـ في األولق (6)وأجازه الدسوقي (5)((مخرج االحتماؿ
 .(7)نافي وجوده في الثانية  فيو تأكيد عمق تأكيدال ي
 زيادة الباء بدل أخرى محذوفة: -و

أف ابف مالؾ أجاز منفردا حذؼ الباء والتعويض عنيا بأخر  زائدة  (8)ذكر ابف ىشاـ
 قياسًا عمق قوؿ الشاعر:

 نظر ِبَمف َتثُؽ                                                                                                     إاّل أُخو ِثَقٍة فأ وال يؤاتيَؾ فيما َناَب ِمْف َحَدٍث                        
 

وجػيء ببػاء زائػدة  (بػو)فاألصؿ عند ابػف مالػؾ: فػأنظر مػف تثػؽ بػو  ثػـ حػذفت 
ثػػة قبػػؿ َمػػف. والحػػذؼ والتعػػويض ىػػذا أجػػازه ابػػف مالػػؾ فػػي البػػاء وعػػف وعمػػق وأورد ثبل

                                                           

 .2/281( حاشية الدسوقي 1)
 .14( سورة سبأ  مف اآلية 2)
 .2/21( المغني 3)
 .2/211. والمنصؼ مف الكبلـ 2/62( حاشية الدسوقي 4)
 .2/62. وحاشية الدسوقي 2/211( شرح الدماميني 5)
 .2/62( الحاشية 6)
 .2/21( حاشية األمير 7)
 .1/146( المغني 8)
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لػػػق والػػػبلـ وفػػػي وفيػػػو )). وقػػػاؿ فيػػػو ابػػػف ىشػػػاـ: (1)شػػػواىد عمييػػػا. وقػػػاس عمييػػػا مػػػف وا 
 .(2)((نظر

فيػو  (َمػفْ )أورد الدسوقي قوؿ الدماميني والشمني في ىذا  فالػدماميني: يػر  أف 
ذا احتمػػػؿ أف المقػػػيس عميػػػو أف ))  ثػػػـ أسػػػتأنؼ (أنظػػػر)اسػػػتفيامية  وتػػػـ الكػػػبلـ عمػػػق  وا 

 .(3)((ض فبل يص  القياس عميوالباء فيو ليست لمتعوي
 .(4)((أف المقيس عميو سماعي فبل يص  القياس عميو))أما الشمني فير  
 .(5)وصح  الدسوقي القوليف

وقد سبؽ أبو حياف الدماميني والشمني فرد عمق قوؿ ابف مالؾ وأوؿ اثنيف مػف 
واىده[ ال ولػػو كانػػت ]شػػ))الشػػواىد الثبلثػػة التػػي اسػػتند إلييػػا. ونقػػؿ عنػػو السػػيوطي أنػػو 

 …تحتمؿ التأويؿ لكانت مف الشػذوذ والنػدور والبعػد مػف األصػوؿ بحيػث ال يقػاس عمييػا
 .(6)((ال يزاداف ال عوضًا وال  ير عوض (عمق)و (عف)وقد نص سيبويو عمق أف 

 مجيء الكاؼ ومجرورىا صمة: -ز
وتتعػػػيف الحرفيػػػة ]فػػػي الكػػػاؼ[ فػػػي موضػػػعيف... ))قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ فػػػي الكػػػاؼ: 

 ف تقع ىي ومحفوضيا صمة  كقولو:الثاني: أ
 َفُيو الذي َكالَّميِث والغيِث َمَعا                                                                                   ما ُيْرَتجق وما ُيَخاُؼ َجمَعا                                                                

مالػػػؾ فػػػي أجازتػػػو أف يكػػػوف مضػػػافًا ومضػػػافًا إليػػػو  عمػػػق إضػػػمار خبلفػػػًا ألبػػػف 
وىػو تخػريج الفصػي  عمػق  (7)(تمامػًا عمػق الػذي أحُسػف)المبتدأ  كما فػي قػراءة بعضػيـ 

 .(8)((الشاذ

                                                           

 .  2/339واليمع  3/31( شرح التسييؿ 1)
 ( المصدر السابؽ. 2)
 ب.59وتحفة الغريب  1/182( حاشية الدسوقي 3)
 .2/6والمنصؼ مف الكبلـ  1/182( المصدر نفسو 4)
 نفسو.  ( المصدر5)
 .  2/341( اليمع 6)

221

 .  3/41وينظر قوؿ ابنو مالؾ في شرح التسييؿ  1/154( المغني 8)
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  فالفصػػػي : مجػػػيء (2)تفسػػػير الفصػػػي  والشػػػاذ عػػػف الشػػػارحيف (1)وأورد الدسػػوقي
ة: حػذؼ صػدر الصػمة مػع عػدـ الكاؼ ومجرورىا صػمة  ألنػو كثيػر  والشػاذ فػي القػراء

 الطوؿ.
عنيمػػا أيضػػا  وىػػو أْف تعػػد الكػػاؼ  (تخػػريج الفصػػي  عمػػق الشػػاذ)وأورد تفسػػير 

اسػػمًا ومجرورىػػا مضػػافًا إليػػو. ومجموعيمػػا خبػػر لمبتػػدأ محػػذوؼ  وىػػو صػػدر الصػػمة. 
 وقياس ىذا الكبلـ عمق القراءة ال يجوز.

وؿ الصػػػمة  وعػػػف ونقػػػؿ الدسػػػوقي عػػػف الػػػدماميني إجػػػازة الحػػػذؼ فػػػي البيػػػت لطػػػ
الشػػمني منعػػو  ألف حػػذؼ صػػدر الصػػمة مػػع صػػبلحية الصػػمة بعػػد الحػػذؼ ألف تكػػوف 

 . ولـ يرد لمدسوقي رأي في ىذا.(3)كذلؾ ممتنع
 مذ ومنذ: -ح

أورد ابف ىشاـ ليمػا أوجيػًا إعرابيػة مختمفػة  إذا ولييمػا اسػـ مرفػوع. منيػا أنيمػا 
ف السػػػراج والفارسػػػي  واختػػػاره ابػػػف وابػػػ (4)مبتػػػدآف  ومػػػا بعػػػدىما خبػػػر  وىػػػو قػػػوؿ المّبػػػرة

 .(5)الحاجب في الكافية
استشػػكؿ الػػدماميني ىػػذا اإلعػػراب  ألنيمػػػا ظرفػػاف فكيػػؼ يكونػػاف مبتػػدأيف؟ ثػػػـ 
أورد الدسػػوقي جػػواب الشػػمني بأنيمػػا ظرفػػاف متصػػرفاف  فػػبل منافػػاة فػػي كونيػػا مبتػػدأيف 

مبتػػػػدأيف يكػػػػوف . ثػػػػـ نقػػػػؿ الدسػػػػوقي عػػػػف الػػػػدماميني أفَّ مػػػػذ ومنػػػػذ إذا كانػػػػا (6)وظػػػػرفيف
. ولػػػـ يبػػػد (8). ألنيمػػػا ال يػػػدخبلف إال عمػػػق زمػػػاف  الختصاصػػػيما بػػػو(7)تقػػػديميما وجوبػػػاً 

 الدسوقي رأيًا في ىذه المسألة.
 

                                                           

 .  1/193( الحاشية 1)
 .  2/14ب والمنصؼ مف الكبلـ 63( تحفة الغريب 2)
 .  1/165( ينظر تفصيؿ حذؼ الصمة شرح ابف عقيؿ 3)
 .  3/31ضب ( المقت4)
 .  178وينظر ابف الحاجب النحوي  331-1/331( حاشية الدسوقي 5)
 .  331-1/331وحاشية الدسوقي  2/95ب والمنصؼ مف الكبلـ 117( تحفة الغريب 6)
 .1/331ب وحاشية الدسوقي 117( تحفة الغريب 7)
 ب.117وتحفة الغريب  4/93وشرح المفصؿ  3/31( المقتضب 8)
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    أًزدي ابدضٌقُ ع  اب  زحني لاًل ع،ٓ انفساد يف: -1
 شرح المقدمة: -أ

مػػـ . أمػػا الشػػمني ف(1)مػػرتيف (2)ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي شػػرح الدسػػوقي لممقدمػػة 
 يرد لو ذكر. وفيما يأتي دراسة لما ذكره في إحداىما:

األمػػر الثػػاني إيػػراد مػػا ال يتعمػػؽ باإلعراب...والثالػػث إعػػراب ))قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ: 
وال أدري لمػا ]كػذا[ خػالؼ األسػموب المتقػدـ  )). قػاؿ فيػو الػدماميني: (2)((الواضحات...

الثػاني وأثبػت  حيث وصؿ ىذا بحػرؼ العطػؼ  وحػذؼ الموصػوؼ. وفصػؿ فػي األمػر
 .(4). والدسوقي نقؿ كبلـ الدماميني مف  ير أف يعمؽ عميو بشيء(3)((الموصوؼ

  والػػػػػدليؿ موجػػػػود ىػػػػو قولػػػػػو: (5)وحػػػػذؼ الموصػػػػوؼ إذا دؿ عميػػػػػو دليػػػػؿ جػػػػائز
 .(6)وحذؼ الواو العاطفة صححو السيوطي ((األمر الثاني))

 :((اليمزة))شرح  -ب
  أمػا (7)أربػع مػرات (4)وع اليمػزة ورد ذكر الػدماميني فػي شػرح الدسػوقي لموضػ

 فمـ يرد لو ذكر. الشمني
 وفيما يأتي دراسة لما ذكره في اثنتيف منيا:

األلػػؼ المفػػردة تػػأتي عمػػق وجيػػيف: أحػػدىما أف تكػػوف حرفػػًا )). قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ: 1
 .(8)((…ينادي بو القريب

أف والسػػر فػػي كونيػػا وضػػعت لنػػداء القريػػب دوف البعيػػد  ))قػػاؿ فيػػو الػػدماميني: 
لػػق مػػده. وىػػو  نػػداء البعيػػد يحتػػاج إلػػق رفػػع الصػػوت  وىػػو يحصػػؿ بكثػػرة الحػػروؼ. وا 

 .(1)((يحصؿ بأف يكوف آخره أِلفًا. والمعنياف منتفياف مف اليمزة فجعمت لنداء القريب
                                                           

 .8  1/5( حاشية الدسوقي 1)
 .  8-1/7( المنفي 2)
 .  1/16( شرح الدماميني 3)
 .  1/8( حاشية الدسوقي 4)
 .3/127( اليمع 5)
 .  3/193( المصدر نفسو 6)
2  1/9( حاشية الدسوقي 7)

14  17  . 
 . يقصد باأللؼ المفردة لميمزة.1/9( المغني 8)
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 .(2)أخذ الدسوقي ىذا الكبلـ عف الدماميني
َٕ )). قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ: 2 َأَفَغِٝااَس ٔدٜاأٔ ايًٖاا٘ٔ َِٜبُغااٛ

ىمػػزة اإلنكػػار عمػػق الفػػاء  دخمػػت (3)
 .(4)((العاطفة جممة عمق جممة  ثـ توسطت اليمزة بينيما

نمػػػا جػػػاء  (5)ومػػػا حكػػػاه عنػػػو))قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني:  فػػػي الوجػػػو األوؿ مشػػػكؿ  وا 
اإلشػػػكاؿ مػػػف جيػػػة نقػػػؿ الكػػػبلـ عمػػػق  يػػػر مػػػا ىػػػو عميػػػو. وتقريػػػر اإلشػػػكاؿ أف دخػػػوؿ 

. فكيػػػؼ يعطػػػؼ توسػػػطيا عمػػػق اليمػػػزة عمػػػق الفػػػاء ىػػػو نفػػػس توسػػػطيا بػػػيف الجممتػػػيف
دخوليػػا بحػػرؼ العطػػؼ المقتضػػي لمترتيػػب ولمتراخػػي؟ ونػػص مػػا فػػي الكشػػاؼ: دخمػػت 
ىمػػزة اإلنكػػار عمػػق الفػػاء العاطفػػة جممػػة عمػػق جممػػة. والمعنػػق: فأولئػػؾ ىػػـ الفاسػػقوف 

. (7)((. ىػػذا الكػػبلـ  وال إشػػكاؿ فيػػو(6)فغيػػر ديػػف ا يبغػػوف  ثػػـ توسػػطت اليمػػزة بينيمػػا
 .(8)ىذا الكبلـأخذ الدسوقي 

                                                                                                                                                                      
  .  1/18شرح الدماميني  (1)
 .  1/9( حاشية الدسوقي 2)
 .  83اف  مف اآلية ( سورة آؿ عمر 3)
 .1/15( المغني 4)
 (.  1/15( ابف ىشاـ عف الزمخشري )المغني 5)
 .  1/441( الكشاؼ 6)
 .  1/32( شرح الدماميني 7)
 .  1/14( حاشية الدسوقي 8)
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 :((إذن))شرح  -ج
. أمػػا (1)ثػػبلث مػػرات (إذف)ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي شػػرح الدسػػوقي لمػػا يتعمػػؽ بػػػ 

 الشمني فمـ يرد لو ذكر. وفيما يأتي دراسة لما ورد في موضعيف منيا:
وقػػػد )). قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: (2)((وقػػػرئ شػػػاذًا بالنصػػػب فييمػػػا)). قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ: 1

حػػاؿ مػػف ]النصػػب[ المجػػرور بالبػػاء. ولػػيس فعػػؿ ذلػػؾ بسػػديد  يقػػاؿ: إف ]شػػاذًا[
مػا ضػعيؼ. قمػت ويمكػف  آلف تقديـ الحاؿ عمػق صػاحبيا المجػرور إمػا ممتنػع وا 
نمػا ىػو صػفة مصػدر محػذوؼ. أي: وقػرئ قرآنػًا شػاذًا.  أف يقاؿ: لػيس بحػاؿ  وا 

 .(4). والكبلـ نقمو الدسوقي(3)((يقاؿ: َقَرأ َيْقرأ َقرًأ وُقرآنًا وِقَراءة
وحرفيتيػػػػػا  واألقػػػػػواؿ فػػػػػي بسػػػػػاطتيا  (إذف)ابػػػػػف ىشػػػػػاـ األقػػػػػواؿ فػػػػػي اسػػػػػمية  أورد. 2

وعمػػق البسػػاطة فالصػػحي  أنيػػا الناصػػبة ال ))وتركيبيػػا إذا كانػػت حرفػػًا  ثػػـ قػػاؿ: 
أي كمػػػا يقولػػػو الخميػػػؿ أ.ىػػػػ ))قػػػاؿ الدسػػػوقي فػػػي ىػػػذا:  .(5)((مضػػػمرة بعػػػدىا (أف)

 .(6)((الدماميني
خبلفػًا لمخميػؿ ))قالو بعػد أف أورد كػبلـ ابػف ىشػاـ:  والدماميني لـ يقؿ ىذا. وما

. أي أف الخميؿ عمػق قػوؿ الػدماميني ال (7)((فيما رواه عنو أبو عبيدة والزجاج والفارسي
 .(8)مضمرة بعدىا: وىو المنقوؿ عف الخميؿ (أف)ىي الناصبة  بؿ  (إذف)ير  أف 

أي كمػػا قػػاؿ ))ويمكػػف أف يفيػػـ ىػػذا ممػػا أورده الدسػػوقي عػػف الػػدماميني بجعػػؿ 
 متعمقة بقوؿ ابف ىشاـ: أف مضمرة بعدىا. ((الخميؿ

                                                           

 .21  19  1/18( حاشية الدسوقي 1)
 .1/21( المغني 2)
 .  1/45( شرح الدماميني 3)
 .1/21( حاشية الدسوقي 4)
 .  1/19( المغني 5)
 .  1/18( المصدر السابؽ 6)
 .1/41( شرح الدماميني 7)
 .364-363والجني الداني  16-3/12( الكتاب 8)
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 :((إنْ ))شرح  -د
. (1)خمػػس مػػرات (5) (إف)ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي شػػرح الدسػػوقي لمػػا ورد فػػي 

 ولـ يرد ذكر لمشمني  وفيما يأتي بياف لطائفة منيا:
مػف ال معرفػة تكوف ]إف[ شػرطية.. وقػد تقتػرف بػبل النافيػة فػيظف )). قوؿ ابف ىشاـ: 1

ُ٘  لو أنيا إال االستثنائية نحػو  ُٚٙ َفَكِد ََْصاسَُٙ ايًٖا ٔإٖيا َتُٓصُس
. وقػد بمغنػي أف بعػض (2)

ُٙ  مف يدعي الفضؿ سأؿ فػي  ٔإٖياا َتِفعًَُاٛ
. فقػاؿ: مػا ىػذا االسػتثناء؟ أمتصػؿ أـ (3)

وكػػػاف ينبغػػػي أف يجػػػاب بػػػأف االسػػػتثناء الػػػذي )). قػػػاؿ فيػػػو الػػػدماميني: (4)منقطػػػع؟
. وقػػػػػد نقػػػػػؿ الدسػػػػػوقي كػػػػػبلـ (5)((يمتػػػػػو متصػػػػػؿ بالجيػػػػػؿ ومنقطػػػػػع مػػػػػف الفضػػػػػؿتخ

 .(6)الدماميني ىذا
 . قوؿ ابف ىشاـ: الرابع ]مف أوجو إف[ أف تكوف زائد كقولو:2

 .(7)ما إف أتيت بشيٍء أنت تكرىو
 :(8)أي قوؿ النابغة الذبياني))قاؿ فيو الدماميني: 

َنِد                                                                                          والمِؤِمِف العاِئذاِت الطيَر يمَسُحيا             ُرَكباُف َمكََّة بيَف اِلْغيِؿ فالسَّ
                                                إَذْف فبل َرَفَعْت َسْوطي إليَّ َيِدي             ما إْف أتيُت ِبَشيٍء أنَت تكَرُىُو                                 

 

أراد بالمؤمف ا تعالق  والعائذات البلئذات الممتجئات منصػوب عمػق المفعػوؿ 
بغػػيف معجمػػة مكسػػورة  َفُمثنَّػػاه -بػػالمؤمف. والطيػػر بػػدؿ منػػو  أو عطػػؼ بيػػاف. والغيػػؿ 

وىمػػػػا  -يممػػػػةبسػػػػيف ميممػػػػة ونػػػػوف مفتػػػػوحتيف  وداؿ م-والسػػػػند  -تحتيػػػػة سػػػػاكنة  فػػػػبلـ
أجمتػػػػاف  كانتػػػػا بػػػػيف مكػػػػة والمدينػػػػة. يريػػػػد أّف ركبػػػػاف مكػػػػة ال تأخػػػػذ ىػػػػذه الطيػػػػر  وال 

                                                           

2  1/21( حاشية الدسوقي 1)
22  24  26. 

 .  41( سورة التوبة  مف اآلية 2)
 .  73( سورة األنفاؿ  مف اآلية 3)
 .  1/21( المغني 4)
 .  1/47( شرح الدماميني 5)
 .  1/21 ( حاشية الدسوقي6)
 .  1/23( المغني 7)
 مع اختبلؼ في الرواية.  36-35( الديواف 8)
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تصػػيدىا  بػػؿ تمسػػحيا  وال تضػػرىا. حمػػؼ بمػػا ذكػػر أنػػو لػػـ يػػأت شػػيئًا يكرىػػو الممػػدوح. 
والكػبلـ نقمػو الدسػوقي فػي  (1)((فإف فعؿ ذلؾ فشمت يده حتق ال تقدر عمق رفػع السػػوط

 .(2)حاشيتو
 (أنػا)قػوؿ بعضػيـ: إفَّ قػائـ  وأصػمو إف أنػا قػائـ  فحػذفت ىمػزة ))ف ىشػاـ: . قوؿ ابػ3

وقػوؿ بعضػيـ: …في نونيا  وحذفت ألفيا في الوصػؿ (إف)اعتباطًا  وأد مت نوف 
نقمػػت حركػػة اليمػػزة إلػػق النػػوف  ثػػـ أسػػقطت عمػػق القيػػاس فػػي التخفيػػؼ بالنقػػؿ  ثػػـ 

وحينئػػػػذ يمتنػػػػع …بػػػػتسػػػػكنت النػػػػوف  وأد مػػػػت  مػػػػردود. ألف المحػػػػذوؼ لعمػػػػة كالثا
ألف اليمػػػػزة فاصػػػػمة فػػػػي التقػػػػدير  ومثػػػػؿ ىػػػػذا البحػػػػث فػػػػي قولػػػػو تعػػػػالق اإلد ػػػػاـ  

َِّٞيهٖٔٓا ُٖٛ اهلُل َزب
قػاؿ الزمخشػري: أصػمو لكػف أنػا  ))قاؿ فيو الػدماميني:  (4)((3)

 …فحذفت اليمزة وألقيت حركتيا عمق نوف لكف  فتبلقت النوف ]كذا[  فكػاف اإلد ػاـ
 (5)((وىػػذا ىػػو الوجػػو المػػردود عنػػد المصػػنؼ وقػػد عممػػت مػػا فيػػوىػػذا كبلمػػو. قمػػت 

 .(6)والكبلـ نقمو الدسوقي عف الدماميني
مما يسبؽ تبيف لنا أّف الدسوقي نقؿ عف الشرحيف كثيرًا  لكف ما نقمو عف شػرح 
الدماميني كاف أكثر. وأنو أخذ عف الشرحيف في تفسير كبلـ ابػف ىشػاـ وا عرابػو وشػرح 

واآلراء النحويػػة وكػػاف أحيانػػًا يأخػػذ بقػػوؿ أحػػدىما ويػػرده بقػػوؿ اآلخػػر  الشػػواىد وا عرابيػػا
 وأفاد مف شواىد الدماميني في شرحو وطرائؼ كاف يذكرىا.

أربػػػػع وعشػػػػريف مسػػػػألة درسػػػػت فػػػػي ىػػػػذا المبحػػػػث تػػػػابع الدسػػػػوقي  (24)ومػػػػف 
عشػػر  ورد  (11)سػػت  وتػػػابع الشػػمني فػػي  (6)  عشػػر ورده فػػي (11)الػػدماميني فػػي 

 ف. وىناؾ مسائؿ لـ يرد لو رأي فييا.( اثني2في )

                                                           

 .  1/54( شرح الدماميني 1)
(2 )1/23-24  . 
 .  38( الكيؼ  مف اآلية 3)
 .  1/22( المغني 4)
 .  1/51( شرح الدماميني 5)
 .  1/22( حاشية الدسوقي 6)
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 رابعًا: حاشًُ األمري:

لػػـ يػػذكر الشػػيخ محمػػد األميػػر مصػػادره فػػي مقدمػػة حاشػػيتو عمػػق المغنػػي  لكػػف 
مف يقرأ الكتاب يجده يجعؿ الشػرحيف مػف مصػادره  بػؿ مػف مصػادره الرئيسػة  فقػد عػد 

خمسػػػػمئة  (513)أحػػػػد الدارسػػػػيف المػػػػرات التػػػػي ذكػػػػر فييػػػػا األميػػػػر الػػػػدماميني فوجػػػػدىا 
ثبلثػة وثبلثػيف موضػعًا. والشػمني ورد  (33)وثبلث عشرة مرة. أما شرحو فقد ذكػر فػي 

مػػائتيف وثبلثػػيف موضػػعًا. ولػػـ يػػذكر عػػدد المػػرات التػػي ورد فييػػا ذكػػر  (231)ذكػػره فػػي 
 .(1)الشارح أو ذكر حاشية الشمني

ء األوؿ وعددت المرات التي ورد فييا ذكر الدماميني أو ما يشير إليو فػي الجػز 
 (55)ثبلثمئػػة وأربعػػيف مػػرة. رده أو اعترضػػو األميػػر فػػي  (341)مػػف الكتػػاب  فوجػػدتيا 

 خمسة وخمسيف موضعًا  أكثرىا بكبلـ الشمني.
مئػػة وثمانيػػة وثبلثػػيف موضػػعًا   (138)أمػػا الشػػمني فوجػػدت اسػػمو مػػذكورًا فػػي 

 ميني.أربعيف موضعًا  كثير منيا بكبلـ الدما (41)رده أو اعترضو األمير في 
يظيػػر مػػد  اعتمػػاد الشػػيخ األميػػر عمػػق الشػػرحيف إذا عممنػػا أف أكثػػر النحػػوييف 

مئػػػة وتسػػػع  (119)ذكػػػرًا بعػػػد الشػػػارحيف ىػػػو الرضػػػي االسػػػترابادي  حيػػػث تكػػػرر ذكػػػره 
 .(2)عشرة مرة في الحاشية

 (4)(دـ)و (3)والدماميني يرد ذكره في الكتاب عمق ىيئات مختمفة ىػي: الػدماميني
 .(7). أما الشمني فمـ يرد ذكره إال عمق ىيئة واحدة ىي الشمني(6)رحوالش (5)والشارح

                                                           

 .83و 76و 75( حاشية األمير عمق مغني المبيب  دراسة نحوية ص 1)
 .73( المصدر نفسو ص2)
 ...154  146  1/25،143( حاشية األمير 3)
 ...153  152  151  149  143  76  1/36( المصدر نفسو 4)
 ...14  11  11  6  1/5( المصدر نفسو 5)
 ...19  4  3  1/2( المصدر نفسو 6)
 ...14  13  11  8  4  1/3( المصدر نفسو 7)
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ولمتأكػػػػػد مػػػػػف أف المقصػػػػػػود بالشػػػػػارح ىػػػػػػو الػػػػػدماميني  وأف الشػػػػػػرح ىػػػػػو شػػػػػػرح 
الػػػػدماميني  عمػػػػدت إلػػػػق إجػػػػراء موازنػػػػة بػػػػيف نصػػػػوص  أوردىػػػػا األميػػػػر منسػػػػوبة إلػػػػق 

 يأتي بياف ليذا. الشارح  أو منقولة عف الشرح  وما يقابميا في شرح الدماميني. وفيما
قػػػػاؿ فػػػي الشػػػرح: فػػػػي تقترحػػػو القػػػرائ  جنػػػػاس االشػػػتقاؽ أو مػػػػا ))قػػػاؿ األميػػػر: 

وفػي تقترحػو القػرائ  جنػاس )). في شرح الػدماميني: (1)((يشبيو  وكذا في تجن  الجوان 
 .(2)((االشتقاؽ  أو ما يشبيو  وكذا في تجن  الجوان 

شػػػػيء: جعمػػػػو أصػػػػنافًا فػػػػي الشػػػػرح: قػػػػاؿ الجػػػػوىري: تصػػػػنيؼ ال))قػػػػاؿ األميػػػػر: 
 وتمييز بعضيا عف بعض. قاؿ ابف أحمر:

                                 ُصنَِّؼ مف ِتيِنو وِمْف ِعَنِبو                                                                               ُسْقيًا ِلُحْمواَف ذي الكروـِ وَما                                                           
 

 ...وحمواف بمد معروؼ بطيب التيف والعنب  قاؿ:
 ُحْمَواِف ال ُيْنَكراف: التيُف والعنُب                                                               ُحْمواُف ُحْمواف َمف يختاُر َبْمَدتيا                                     

 

 .  (3)((وحمواف الثاني ما يدفع لمشخص. واألخير مثنق حمو
 .  (4)النص موجود في شرح الدماميني

عبػػد العزيػػز ىػػو ابػػف مػػرواف بػػف الحكـ...ولػػـ يتػػوؿ عبػػد العزيػػز ))قػػاؿ األميػػر: 
نمػػا تػػولق إدارة مصػػر مػػف أخيػػو عبػػد الممػػؾ. كمػػا فػػي  خبلفػػة  خبلفػػًا لمػػا فػػي الشػػرح  وا 

عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز ىػػػػػػػػو بعػػػػػػػػض الخمفػػػػػػػػاء ))دماميني: . وجػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح الػػػػػػػػ(5)الشػػػػػػػػمني
 .(6)((األموييف...

 :(الشارح)ومف النصوص التي ورد فييا لفظ 

                                                           

 .  1/3( حاشية األمير 1)
 .  1/3رح الدماميني ( ش2)
لػػق  179. ورد البيػػت األوؿ فػػي شػػعر عمػػرو بػػف احمػػد ص1/3( المصػػدر السػػابؽ 3) فيمػػا ينسػػب إليػػو وا 

 (.13 يره وضمف قصيدة لعبد ا ابف قيس         )شعر عبد ا بف قيس         ص
(4 )1/7  . 
 .  1/19( حاشية عبد األمير 5)
(6 )1/42  . 
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قػػاؿ الشػػارح: عمػػق أنػػو مشػػتؽ مػػف )) (إنسػػاف)جػػاء فػػي حاشػػية األميػػر فػػي كممػػة 
 .(((1)النسياف. أصمو: إنسياف  حذفت المو فصار إفعاف

أنػػو إنمػػا  (ا عنيمػػا رضػػي)وقػػد روي عػػف ابػػف عبػػاس ))وقػػػوؿ الػػدماميني ىػػو: 
سػػمي إنسػػانًا ألنػػو عيػػد إليػػو فنسػػي. وعمػػق ىػػذا فمػػيس وزنػػو فعػػبلف  بػػؿ ىػػو أفعػػبلف. 

 .(2)((واألصؿ: انسياف  فحذفت الياء تخفيفًا لكثرة دوره عمق األلسنة...
قػاؿ الشػارح: ىػو يتعمػؽ بمحػذوؼ  حػاؿ )): (اسػـ)وقػاؿ األمير فػي أصػؿ كممػة 

أي )). وىػو عنػد الػدماميني: (3)اؿ عنو: أىو مف السمة...مف االسـ  أي مقواًل في السؤ 
 .(4)((ىذا المفظ مقواًل في السؤاؿ عنو: أىو مف السمة

قولػػو: لػػيس مػػف اإلعػػراب فػػي شػػيء  قػػاؿ الشػػارح: ىػػذا كقولػػو ))وقػػاؿ األميػػر: 
٤ِٕٞ تعػالق:  ًٖ٘ٔ ٔفٞ َغا ِٔ اي ٌِ َذٔيَو فًَََِٝظ َٔ ِٔ َِٜفَع َََٚ

األصػؿ صػفة  ومجرورىػا فػي (مػف)فػػ  (5)
لشيء  فمما قدما عميو  أعربا حااًل. وقوليـ تقديـ الحػاؿ عمػق العامػؿ المعنػوي كالجػار 
والمجػػرور ممنػػوع عمػػق األصػػ  محمػػو ]كػػذا[ مػػا لػػـ يكػػف الحػػاؿ جػػػارًا ومجػػرورًا لتوسػػعيـ 

ٌِ َذٔيَو فًََا وىذا كالتركيب الواقع في مثؿ)). قوؿ الدماميني ىو: (6)((في ذلؾ ِٔ َِٜفَع َِٝظ َََٚ

٤ِٕٞ ًٖ٘ٔ ٔفٞ َغ ِٔ اي َٔ فالظرؼ األوؿ صػفة فػي األصػػؿ لشػيء  لكػف قػدـ عميػو  فانتصػب .
عمق الحاؿ. فإف قمت: تقػديـ حػاؿ المجػرور عميػو ممتنػع عمػق األصػ . قمػت: ذاؾ إذا 

 .(7)((لـ يكف الحاؿ ظرفًا وال جارًا ومجرورًا...
ي وأف الشػػرح ىػػػو ىػػذه النصػػوص تؤكػػد لنػػػا أف المقصػػود بالشػػارح ىػػو الػػدمامين

ف كانػػت النصػػوص  يػػر متطابقػػة تمامػػًا  وىػػذا راجػػع إلػػق مػػنيج األميػػر فػػي  شػػرحو  وا 

                                                           

 .   1/5( حاشية األمير 1)
 .  1/11شرح الدماميني  (2)

17

 .  1/15( المصدر السابؽ 4)
 .  28( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 5)

18

 .  1/16( شرح الدماميني 7)



 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
347 

اإلفادة مف أقواؿ اآلخريف  حيػث كػاف يأخػذ شػيئًا مػف أقػواليـ ويدخمػو فػي نسػيج كبلمػو 
ضافة ونقص  .(1)مع تغيير وا 

جعمػػػو يأخػػػذ عػػػف الشػػػارحيف فػػػي  الشػػػمنيكثػػرة اعتمػػػاد األميػػػر عمػػػق الػػػدماميني و 
لموضػػػع الواحػػػػد  وبأخػػػػذ عػػػػف أحػػػدىما فػػػػي موضػػػػع آخػػػػر. وسػػػتقـو الدراسػػػػة فػػػػي ىػػػػذا ا

  لكثػػرة مػػا (إذف)المبحػػث عمػػق مػػا جػػاء فػػي حاشػػية األميػػر مػػف شػػرح المقدمػػة واليمػػزة و
 ورد عنيما فييا.

 شسح اوكد ْ: -2

 (3) الشػػػمنيسػػػبع عشػػػرة مػػػرة  و  (17)ورد ذكػػػر الػػػدماميني فػػػي شػػػرحو لممقدمػػػة 
كة مػػػػػع الػػػػػدماميني. والمواضػػػػػع األخػػػػػر  التػػػػػي ذكػػػػػر فييػػػػػا ثػػػػػبلث مػػػػػرات  كميػػػػػا مشػػػػػتر 

. (3)  وأورد عنػػو اسػػتطرادًا فػػي موضػػعيف(2)الػػدماميني  رد األميػػر كبلمػػو فػػي موضػػعيف
وبقية المواضػع إمػا أنػو كػاف يتابعػو فييػا  أو يػورد كبلمػو مػف  يػر تعميػؽ. وفيمػا يػأتي 

 دراسة لمجموعة منيا:
 :.  ما أورده األمير عن الشارحين معاً 0

 :(آل)استعمال كممة  -أ
  فأخػػػذ عػػػف الػػػدماميني معنػػػق آؿ (آؿ)أورد األميػػػر كبلمػػػًا لمشػػػارحيف فػػػي كممػػػة 

  (4)((…أنيػػـ بنػػو ىاشػػـ وبنػػو المطمػػب  عمػػق المشػػيور عنػػد المالكيػػة))وىػػو  النبػػي 
. (5)ولػػـ يكمػػػؿ مػػا أورده الػػػدمانيني فييػػا عػػػف الشػػافعية واإلمػػػاـ مالػػؾ والقاضػػػي عيػػػاض

ا تضػػاؼ إليػػو الكممػػة  ىػػو أنيػػا ال تضػػاؼ لغيػػر الػػذكور  مػػع أف مػػ الشػػمنيوأخػػذ عػػف 
 .(6)تحدث عنيا مطوالً  الشمني

                                                           

65( ينظر منيج األمير في األخذ عف مصادره: حاشية األميػر عمػق مغنػي المبيػب  دراسػة نحويػة ص 1)

8586

 .  1/3ة األمير ( حاشي2)
 .5  1/3( المصدر نفسو 3)
 .  1/2( المصدر نفسو 4)
 .  1/3( شرح الدماميني 5)
 .1/2  وحاشية األمير 5-1/4( المنصؼ مف الكبلـ 6)
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 .الشمنيوقد سبؽ أف أفردنا في الفصؿ الثالث مسألة تتعمؽ بقوؿ 
مع أف الذي أودعتو فييا بالنسبة إلق ما ادخَرْتُو عنيا َكَشػْذرٍة ))قوؿ ابف ىشاـ:  -ب

. أورد األميػػر تعقػػب الػػدماميني (1)((َقَطػػراِت َبْحػػرٍ  مػػف ِعْقػػِد َنْحػػِر  بػػؿ َكَقطػػرٍة مػػف
ال يظير ليػا معنػق  الف المقػاـ يقتضػي التػدرج مػف القميػؿ  (قطرات)بأف مجيء 

إلػػق الكثيػػر  وأف المػػراد تقميػػؿ مػػا وضػػعو فػػي مقدمتػػو قياسػػًا إلػػق مػػا لػػـ يضػػعو 
ف فييػػا  والقطػػرة بػػالنظر إلػػق كونيػػا مػػف البحػػر أقػػؿ منيػػػا بػػالنظر إلػػق قطػػرات مػػ

 .(2)البحر
عمػػػق الػػػدماميني بأنيػػػا زيػػػدت إلصػػػبلح السػػػجع  ألف قصػػػر الفقػػػرة الشػػػمني رد 

. وقػػػد تػػابع األميػػر الػػدماميني  ورأ  أنػػو يمكػػف تغييػػػر (3)الثانيػػة عػػف األولػػق  يػػر جيػػد
 .(4)المفظة
إعػػراب الواضػػحات  كالمبتػػدأ وخبػػره  والفاعػػؿ ونائبػػو  والجػػار ))قػػوؿ ابػػف ىشػػاـ:  -ج

 .(5)((والمعطوؼوالمجرور  والعاطؼ 
. أمػا (6)أورد األمير تعقب الدماميني لقوؿ ابف ىشاـ بأف العاطؼ ال إعراب فيو

المػراد بػو تطبيػؽ المركػب ))الشمني فير  أف اإلعراب ال يقصد بو ما يقابؿ البناء  بػؿ 
. وقػػػد أخػػػذ األميػػػر بتوجيػػػو (7)((عمػػػق القواعػػػد النحويػػػة  سػػػواء كػػػاف مبنيػػػًا أو  يػػػر مبنػػػي

 .(8)((والعجب مف خفاء ىذا عمق الشارح)): الشمني  فقاؿ
 . ما أورده األمير عن الدماميني منفردًا:2

                                                           

  والضػػػمير مػػػف )فييػػػا( و)عنيػػػا( يعػػػود عمػػػق مقدمػػػة ابػػػف ىشػػػاـ الصػػػغر  التػػػي سػػػماىا 1/4( المغنػػػي 1)
 ؿ الكبلـ أعبله.)اإلعراب عف قواعد اإلعراب(  وقد ذكرىا قب

 .1/11وينظر شرح الدماميني  1/4( حاشية األمير 2)
 .1/11( المنصؼ مف الكبلـ 3)
 .1/4( حاشية األمير 4)
 .1/8( المغني 5)
 .1/16وينظر شرح الدماميني  1/8( حاشية األمير 6)
 .1/17( المنصؼ مف الكبلـ 7)
 .1/8( حاشية األمير 8)
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المواضػػع السػػابقة ىػػي التػػي ورد فييػػا ذكػػر الشػػارحيف معػػًا  أمػػا المواضػػع التػػي ورد 
أربعػة عشػر تضػمنت موضػوعات مختمفػة  منيػا  (14)فييا ذكر الػدماميني وحػده فيػي 

ثالػػث  وسػنقؼ ىنػا عمػػق موضػوعات أخػر  تبػػيف مػا سػبؽ أف أشػرنا إليػػو فػي الفصػؿ ال
 أثر الدماميني في حاشية األمير:

مػػف قػػوؿ ابػػف  (التصػػنيؼ)أخػػذ بقػػوؿ الػػدماميني  وأورد اسػػػتطراده فػػي شػػرح كممػػة  - أ
بمعنػػق مصػػّنؼ  أَي: مميَّػػٌز َبْعُضػػُو ))  فقػػاؿ: (1)((ووضػػعت ىػػذا التصػػنيؼ))ىشػػاـ: 

لشػػيء: جعمػػو أصػػنافًا وتمييػػز : تصنيػػػؼ ا(2)فػػي الشػػرح: قػػاؿ الجػػوىري …مػػػف بعػػض
 :(3)بعضيا عف بعض  قاؿ ابف أحمر

                                             ُصنَِّؼ مف ِتينِو ومف ِعَنِبو                                                                               ُسْقيًا ِلُحْمواَف ذي الُكُرـو وما                                                         
 ...وحمواف بمد معروؼ بطيب التيف والعنب  قاؿ:

                ُحْمواِف الُيْنكَراِف: الِتيُف والِعنُب                                                              حمواُف حمواُف َمف يختاُر َبْمَدتيا                                
 .(4)((وحمواف الثاني: ما يدفع لمشخص. واألخير: مثنق حمو

ووزنيا  فقاؿ: قاؿ الشارح عمػق  (إنساف)األمير عف الدماميني اشتقاؽ كممة  أخذ -ب
. والقػػوؿ (5)(افعػػاف)  حػػذفت المػػو فصػػار (انسػػياف)أنػػو مشػػتؽ مػػف النسػػياف  أصػػمو 

 .(6)ىو قوؿ الكوفييف (افعاف)بأف إنساف وزنيا 
. (7)((ليس مف اإلعراب فػي شػيء))نقؿ األمير إعراب الدماميني لقوؿ ابف ىشاـ:  -ج

ِٔ ايًٖااا٘ٔ ٔفاااٞ  وىػػػذا التركيػػػب الواقػػػع فػػػي))قػػػػاؿ الػػػدماميني:  ٌِ َذٔياااَو فًََاااَِٝظ َٔااا ِٔ َِٜفَعااا َََٚااا

                                                           

 .1/3( المغني1)
 ( الصحاح.2)
لػػػػق  يػػػػره وضػػػػمف قصػػػػيدة لعبػػػػد ا بػػػػف قػػػػيس         كمػػػػا فػػػػي        179لػػػػديواف ( ا3) فيمػػػػا ينسػػػػب إليػػػػو وا 

 . 13ص
 .1/7وينظر شرح الدماميني  1/7( حاشية األمير 4)
 .1/11ونفسػػػػػو  1/5( نفسػػػػو 5)
 .2/819( األنصاؼ 6)
 .1/8( المغني 7)
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٤ِٕٞ َغااا
. فػػػالظرؼ األوؿ صػػػفو فػػػي األصػػػؿ لشػػػيء. لكػػػف قػػػدـ عميػػػو فانتصػػػب (1)

يـ حػاؿ المجػرور عميػو ممتنػع عمػق األصػ . قمػت ذاؾ عمق الحاؿ. فأف قمػت تقػد
إذا لػػػـ يكػػػف الحػػػاؿ ظرفػػػًا وال جػػػارًا ومجػػػرورًا. أمػػػا إذا كانػػػت كػػػذلؾ فقػػػد نػػػص ابػػػف 
برىػاف عمػق تقػدميا عمػق عامميػا الػذي ىػو ظػرؼ أو جػار ومجػرور نقمػو الرضػػي 

. األميػػر أخػػذ ىػػذا الكػػبلـ واختصػػره وحػػذؼ ابػػف برىػػاف (2)((عنػػو فػػي شػػرح الكافيػػة
 .(3)ضي في شرح الكافيةوالر 

ىػػذه األمثمػػة تبػػػيف أف األميػػر كػػاف يػػػوجز كػػبلـ الػػدماميني ويدخمػػػو فػػي كبلمػػػو. 
 .(4)وىذا منيجو في نقؿ أقواؿ اآلخريف

وأنػػػػو تػػػػابع الػػػػدماميني فػػػػي القػػػػوؿ يقػػػػوؿ الكػػػػوفييف فػػػػي وزف إنسػػػػاف ونقػػػػؿ عنػػػػو 
 استطرادًا يتعمؽ بتفسير كممة مف كبلـ المصنؼ.

 شسح اهلمصّ: -1

ثبلثػًا وعشػريف مػرة  تابعػو األميػر  (23)ر الدماميني في موضوع اليمػزة ورد ذك
إحػد  عشػرة مسػألة مػف  (11)  وذكػره فػي (6)  ورد كبلمػو فػي ثػبلث(5)في مسألة واحدة

 ير أف يعمػؽ عمػق قولػو بشػيء وقػد يتكػرر اسػمو فػي المسػألة الواحػدة. والشػمني ذكػر 
 . وفيما يأتي أمثمة مف ىذه.(7)خمس مرات. أربع منيا مشتركة مع الدماميني (5)

ػطاػأوردهػاألطغرػرنػاضذارحغنػططًا:ػ-أ
 . حذف حرف العطف:0

                                                           

 .28( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 1)
 .1/215وشرح الرضي  1/16( شرح الدماميني 2)
 .1/8( حاشية األمير 3)
 .65( حاشية األمير عمق مغني المبيب  دراسة نحوية ص4)
 .1/11( حاشية األمير 5)

1
2
11،1516

1/2( المصدر نفسو 7)
11  11،14. 
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ِِ  تنبييػػػػًا عمػػػػق اصػػػػالتيا فػػػػي التصػػػػدير  نحػػػػو …))قػػػػوؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ:  أَََٚياااا

َُٜٓ ااُسٚا
(1) َٜٔطاارُيٚا ِِ َأفًََاا

(2)   ٔ٘ ِِ ٔباا ِٖ ٔإَذا ََااا ََٚقااَع آََِٓااُت َأُثاا
فيقولػػوف التقػػدير فػػي  (3)

َٜٔطااارُيٚاَأفًََااا ِِ ايااارِِّنَس َصاااِفّحا ِِ َأفََِٓضااأسُب َعااآُه
(4)   ٌَُقٔتااا ِٚ َأَفاااإِٜٔٔ ََااااَت َأ

ِِ  .))(5)اِْكًََِبُت
حػػذؼ العػػاطؼ ىنػػا  يػػر مقػػيس. بخػػبلؼ تعػػداد ))أورد األميػػر قػػوؿ الػػدماميني: 

خبػر لمحػػذوؼ  والخبػر إذا تعػػدد فػي مثػؿ ذلػػؾ اطػرد العطػػؼ  (نحػو)اآليػات قبػؿ. فػػإف 
وجعػػػؿ الشػػػمني حػػػذؼ العػػػاطؼ ىنػػػا لقصػػػد مجػػػرد التعػػػداد. ))ثػػػـ قػػػاؿ:  (6)((…وعدمػػػو

 .(7)((والمسألة مف أصميا خبلفية
يعنػي أنػو يجيػزه  لكػف ال يقػيس عميػو. وقػد أجػازه  ( يػر مقػيس)قوؿ الدماميني: 

ابف مالؾ. وذكر أف أبا الحسف حكػاه عػف العػرب وسػمعو أبػو زيػد وأجػازه الرضػي تبعػا 
. (8)حو السػيوطي  ومنعػو ابػف جنػي والسػيبمي وابػف الضػائعألبي زيد وأبي عمي  وصح

أمػػا احتجػػاج الشػػمني ليػػذا بالطريقػػة التػػي ذكرىػػا فػػبل يصػػ   ألف المسػػائؿ النحويػػػة ال 
نمػا يحػتج ليػػا بالفصػي  الػذي يػرد عػف العػرب وقػد ورد أو  (9)يحتج ليا بيذه الطريقة  وا 

 بأقواؿ النحاة  وقد قالوه.
 . مجيء اليمزة لمنداء:2

                                                           

 .185( سورة األعراؼ  مف اآلية 1)
 .119( وردت في عدة سور منيا: يوسؼ  مف اآلية 2)
 .51( سورة يونس  مف اآلية 3)
 .5( سورة الزخرؼ  مف اآلية 4)
 .1/14  والمغني 144( سورة آؿ عمراف  مف اآلية 5)
 .1/31وشرح الدماميني 1/14( حاشية األمير 6)
 .1/31( المصدر نفسو والمنصؼ مف الكبلـ 7)
 .3/193واليمع  1/326وشرح الرضي  238-3/237( شرح التسييؿ 8)
 .3/193واليمع  3/238ىد عمق ىذا في شرح التسييؿ ( تنظر شوا 9)
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وأجيػػز الوجيػػاف ]أف تكػػوف اليمػػزة لمنػػداء أو االسػػتفياـ[ فػػي ))ؿ ابػػف ىشػػاـ: قػػو 
ٌٔ    قراءة الحرمييف  ِٔ ُٖاَٛ َقأْاْت آَْاا٤َ ايًِٖٝا أَََ

  وكػوف اليمػزة فيػو لمنػداء ىػو قػػوؿ الفػراء  (1)
 .(2)((ويبعده أنو ليس في التنزيؿ نداء بغير يا

بػػػػأف ))بػػػػرد الػػػػدماميني  أورد األميػػػػر رد ابػػػػف الصػػػػائغ عمػػػػق ابػػػػف ىشػػػػاـ  واتبعػػػػو
البحػػث فػػي كممػػة قرآنيػػة تتػػردد بػػيف معنيػػيف ألحػػدىما نظيػػر فػػي القػػرآف. فػػأيف ىػػذا مػػف 

عمق كػوف اليمػزة لمنػداء  وأف المقصػود بػذلؾ الرسػوؿ  (4). واستدؿ الدماميني(3)((ضيز 
ََُٓاٛا بمجيء آيات بعػدىا:  الرسوؿ  ٌِ َٜا ٔعَبأد اٖئرَٜٔ آ ُق

ٌِ إِّْٔاٞ أَُٔاِسُت    و (5) ِٕ َأِعُباَد  ُقا َأ

ًَٖ٘ اي
ٌِ تََُٖتاِع ٔبُهِفأسىَ   و (6) ُقا

عمػق أف المقصػود بيػا النبػي  (7)
ثػـ ذكػر األميػر  (8) 

 .(9)أف رد الشمني والسيوطي ال يساوي ذكره
ػطاػأوردهػرنػاضدطاطغظيػوحده:ػ-ب

 مف المواضع التي أخذ فييا األمير عف الدماميني وحده:
 . ىمزة التسوية:0

قػد تخػرج اليمػزة عػف االسػػتفياـ الحقيقػي فتػرد لثمانيػة معػاٍف  ))قوؿ ابػف ىشػاـ: 
أحػػػػػػدىما: التسػػػػػػوية  وربمػػػػػػا تػػػػػػوىـ أف المػػػػػػػراد بيػػػػػػا اليمػػػػػػزة الواقعػػػػػػة بعػػػػػػد كممػػػػػػة سػػػػػػواء 

 .(10)((…بخصوصيتيا  وليس كذلؾ

                                                           

 (.561. وقرأ بالتخفيؼ ابف كثير ونافع وحمزة )السبعة 9( الزمر  مف اآلية …( اآلية )أّمف ىو1)
 .2/416وينظر معاني القرآف  1/11( المغني 2)
 .1/11( حاشية األمير 3)
 .1/21( شرح الدماميني 4)
 .11( سورة الزمر  اآلية 5)

11

 .8( نفسيا  مف اآلية 7)
 .1/21( شرح الدماميني 8)
 .1/11( حاشية األمير 9)
 .1/15( المغني 10)
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قػاؿ الشػارح: بتشػديد اليػػاء مػع ضػـ ))أخذ األمير تفسيره عف الػدماميني  فقػاؿ: 
 .(1)((ذ التسوية مف مادة سواءوالتوىـ ألخ-الخاء وفتحيا 

 . اليمزة الواقعة بعد ما أبالي وما أدري ونحوىما:2
ذىػػب ابػػف ىشػػاـ إلػػق أف اليمػػزة الواقعػػة بعػػد مػػا أبػػالي ومػػا أدري وليػػت شػػعري 

. ونقػػػؿ األميػػػر عػػػف الػػػدماميني أف اليمػػػزة بعػػػد مػػػا أدري (2)ونحػػػوىف ىػػػي ىمػػػزة التسػػػوية
جػػػواب ىػػػذا االسػػػتفياـ  وليػػػت عممػػػي بػػػو وليػػػت شػػػعري لبلسػػػتفياـ. والمعنػػػق مػػػا أدري 

ال أبػػػالي لمتسػػػوية تبعػػػًا لمرضػػػي مػػػع قولػػػو بتعميقيػػػا عػػػف )حاصػػػؿ.. وتسػػػميمو أنيػػػا بعػػػد 
فقد يدعي فييا االستفياـ أيضا. أي ال أفكػر فػي جػواب …الجممة لرجوعيا لفعؿ القمب

 .(3)(ىذا االستفياـً 
 عميو بشيء. والمبلحظ أفَّ األمير أخذ بقوؿ الدماميني مف  ير أف يعمؽ

 . معاني اليمزة:8
وذكػػر بعضػػيـ معػػاني أخػػر ال صػػحة ))أورد ابػػف ىشػػاـ معػػاني اليمػػزة ثػػـ قػػاؿ: 

. تعقب الػدماميني ابػف ىشػاـ فػذكر أف المعػاني التػي أوردىػا لميمػزة ىػي معػاني (4)((ليا
 ير مسمـ. وال مانع مػف  ((ال صحة ليا))االستفياـ  ير الحقيقي  وأف قوؿ ابف ىشاـ 

 مزة عمق معاف أخر  عند وجود قرائف تناسب المقاـ.حمؿ الي
أال تػر  أنػؾ إذا ))فتدؿ عمق معاف تخرج عما ذكره  وضرب مػثبًل ليػذا  فقػاؿ: 

قمت لمف يسيء إليؾ  وىو يعمـ أنؾ أّدْبَت فبلنًا عمق إساءتو إليؾ  وأف ذلؾ لـ يعزب 
فػإف المخاطػب ال  عف عممؾ  وال عف عممو أيضًا: ألػـ أؤدب فبلنػًا عمػق إسػاءتو إلػي؟

يحمؿ ىذا الكػبلـ منػؾ عمػق حقيقػة االسػتفياـ  حينئػذ يتولػد فيػو فػي ىػذا المقػاـ التيديػد 

                                                           

 .1/16وحاشية األمير  1/32( شرح الدماميني 1)
 .1/16( المغني 2)
 .2/375وشرح الرضي  33-1/32وشرح الدماميني  1/16( حاشية األمير 3)
 .1/17( المغني 4)
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يرجػع ىػذا لمػا سػبؽ فػي ))ير  األميػر أف المصػنؼ لعمػو  (1)((والوعيد. وعمق ذلؾ فقس
 أي يقصد بيا اإلنكار اإلبطالي. (2)((…ألـ نشرح
 

 شسح ينينإذن((: -1

خمػس  (5) (إذف)األمير لما أورده ابػف ىشػاـ عػف  ورد ذكر الدماميني في شرح
ثػبلث مػرات  منيػا اثنتػاف مشػتركتاف بػيف الشػارحيف   (3)مرات  أما الشمني فقد تكػرر 

 تابع فييما األمير الشمني في رده عمق الدماميني  وفيما يأتي بياف ليذا:

                                                           

 .1/38ماميني ( شرح الد1)
 .17-1/16( حاشية األمير 2)
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ػ.ػاضطواضعػاضطذترصظػبغنػاضذارحغن:1
عبػػد العزيػػز بػػف مػػرواف ولػػي الخبلفػػة ثػػـ أردفػػو أورد األميػػػر عػػف الػػدماميني أف  -أ

نما ولي إمارة مصر  .(1)برد الشمني بأنو لـ يؿ الخبلفة  وا 
 أورد ابف ىشاـ الشاىد: -ب

 َوأْمَكنِني ِمنيا إذْف ال أقيُميا                                            َلِئف َعادلي عبُد العزيِز ِبمْثِميا           
 

. أورد األميػػر رد الػػدماميني (2)  وىػػو األكثػػر(إف)فػػي جػػواب  (إذف)عمػػق مجػػيء 
. ثػػـ (3)بػػأف ىػػذا يخػػالؼ قػػوؿ النحػػاة: إذا أجتمػػع الشػػرط والقسػػـ فػػالجواب يكػػوف لممتقػػدـ

. وقػػػد تػػػـ دراسػػػة ىػػػذه المسػػػػألة ضػػػمف المسػػػائؿ (4)أتبعػػػو بػػػرد الشػػػمني عمػػػق الػػػدماميني
 في الفصؿ الثالث. (إذف)المتعمقة بػ 

 

ػاضتيػذصرػسغؼاػأحدػاضذارحغن:ػ.ػاضطواضع2
 الدماميني: -أ

 :(الشموبين). ضبط كممة 0
ُموبيف)أورد األمير عف الدماميني أف  ىػي بضػـ الػبلـ وسػكوف الػواو وكسػر  (الشَّ

 .(5)الموحدة  وأنيا تنطؽ بيف الباء والفاء  ألنو أعجمي
 . البدل:2

 .(6)استشيد ابف ىشاـ بقوؿ الحماسي
 بنو الَّمقيَطة ِمف ُذىِؿ بف َشْيَبانا                                                                                      ْسَتب  إِبِمي           لو كنُت مف مازٍف لـ تَ 

                                                                                       عنَد الحفيظِة  إف ذو ُلوَثٍة إلَنا     إذْف َلقاـ ِبَنصري َمْعشٌر ُخُشٌف                                  
 

                                                           

 .1/43والمنصؼ مف الكبلـ  1/42وينظر شرح الدماميني  1/19( حاشية األمير 1)
 .1/19( المغني 2)
 ( ينظر المصادر السابقة.3)
 ( المصادر نفسيا.4)
 .1/41وينظر شرح الدماميني  1/19( حاشية األمير 5)
 .7-1/5( شرح ديواف الحماسة/ التبريزي 6)
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فقولػػو: إذف لقػػاـ بنصػػري  بػػدؿ ))  ثػػـ قػػاؿ: (لػػو)فػػي جػػواب  (إذف)عمػػق مجػػيء 
 .(1)((وبدؿ الجواب جواب (لـ تستب )مف 

عػػػالق: واألولػػػق التمثيػػػؿ بقولػػػو ت))أورد األميػػػر رد الػػػدماميني عمػػػق ابػػػف ىشػػػاـ: 
ِِ ًُُِٔهَٕٛ َخَصا٥َٔٔ َزح١َُِٔ َزبِّٞ ٔإّذا َيَأََِطِهُت ِِ َت ِٛ َأُْت ٌِ َي ُق

(2)))(3). 
 الشمني: -ب

 الشموبين وترجمتو:
بمغػػة -]الشػػموبيف[ ))الموضػػع الػػذي أخػػذ فيػػو األميػػر عػػف الشػػمني منفػػردًا قولػػو: 

. كػػاف األبػػيض األشػػقر  أبػػو عمػػي عمػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػر اإلشػػبيمي -أىػػؿ األنػػدلس
إمامػػػػًا فػػػػي النحػػػػو. ولػػػػد سػػػػنة اثنتػػػػيف وسػػػػتيف وخمسػػػػمئة بأشػػػػبيمية  وتػػػػوفي سػػػػنة خمػػػػس 
وأربعيف وستمئة. قػاؿ ابػف خمكػاف: رأيػت جماعػة مػف أصػحابو كميػـ فضػبلء  ولػـ تػزؿ 

 .(4)((أخباره تأتي إلينا
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف األميػػػر اعتمػػد عمػػق الشػػارحيف اعتمػػادا كبيػػرًا  لكػػف اعتمػػاده 

ي كػػػاف أكثػػػر  وأنػػػو كػػػاف يتػػػابع الشػػػارحيف أو يػػػرد عمػػػق أحػػػدىما بقػػػػوؿ عمػػػق الػػػدمامين
اآلخػػر. وقػػد يػػدؿ عمػػق ىػػذا بكػػبلـ واضػػ   أو يكتفػػي بػػإيراد الكػػبلـ مػػػف  يػػر إبػػداء رأي 

ستة عشرة مسألة درست في ىذا المبحث أخذ األمير بقػػوؿ الػدماميني  (16)فيو. ومف 
 خمس  ورده في اثنتيف. (5) أربع  وتابع الشمني في (4)عشر  ورده في  (11)في 

أمػػا فػػي نقمػػو أقػػػواؿ الشػػارحيف فػػػوجدتو يحػػذؼ منيػػا  ويضػػمنيا كبلمػػو  أو يأخػػذ 
 المعنق.

 ونقؿ عنيما تفسير مفردات ونحوًا واستطراداٍت وَ يرىا.

                                                           

 .21-1/19( المغني 1)
 .111( سورة اإلسراء  مف اآلية 2)
 .43-1/42وينظر شرح الدماميني  1/21( حاشية األمير 3)
 .1/41وينظر المنصؼ مف الكبلـ  1/19( حاشية األمير 4)
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 خامشًا: شرح املغين وشىاٍده. لعبد اهلل إمساعًل الصاوٍ.

دمتيا شػػرحي الػػدماميني ذكػػر الصػػاوي فػػي مقدمػػة كتابػػو مصػػادره  وأورد فػػي مقػػ
 والشمني  ثـ مجموعة أخر  أقيمت عمق المغني.

أورد الصػػاوي شػػرحيف لمػػدماميني  أوليمػػا الشػػرح الػػذي كتبػػو فػػي مصػػر  وسػػماه 
. وذكػر (تحفػة الغريػب). والثاني الشرح الذي كتبو في الػببلد الينديػة واسػمو (التعميقات)

 .(1)(الشرح الكبير)أف ليذا اسمًا آخر  ىو 
فػػػػي كػػػػبلـ لمصػػػػاوي ظػػػػاىره يشػػػػير إلػػػػق أنػػػػو اعتمػػػػد عمػػػػق ثبلثػػػػة شػػػػروح وجػػػػاء 

وقولػػو: فيػػو بعػػد. قػػد بػػيف الػػدماميني وجػػو البعػػد فػػي شػػروحو ))لمػػدماميني  فيػػو يقػػوؿ: 
. لكف ىػذا الكػبلـ أصػمو لعبػد القػادر البغػدادي أخػذه عنػو الصػاوي مػف  يػر (2)((الثبلثة

د  قػد بػيف الػدماميني وجػو البعػد فػي وقولو: فيػو بعػ))أْف يشيػر إلق ىذا  قاؿ البغدادي: 
 .(3)((شروحو الثبلثة

ووردت فػػي الكتػػاب نصػػوص تػػدؿ عمػػق أف الصػػاوي أخػػذ عػػف كتػػاب لمػػدماميني 
إحػػد  عشػػرة  (11)اسػػمو المػػزج  حيػػث ورد ذكػػر الكتػػػاب فػػي الجػػزء األوؿ مػػف كتابػػو 

نما نقؿ النصوص المتعمقػة با لكتػاب مرة. وأر  أف الصاوي لـ يرجع إلق ىذا الكتاب وا 
عػف شػػرح أبيػػات المغنػػي لمبغػػدادي الػػذي وجػػدت فيػػو ىػػذه النصػػوص كميػػا مػػأخوذة عػػف 

. إضػػػافة إلػػػق ىػػذا أف الصػػػاوي أشػػػار إلػػػق أف الػػنص األوؿ منيػػػا مػػػأخوذ عػػػف (4)المػػزج
 .(5)شرح البغدادي عف المزج

ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي الجػػزء األوؿ مػػف الشػػرح. وىػػو مػػا اسػػتطعت الحصػػوؿ 
 (11)ثػػػبلث عشػػػرة مػػػرة   (13)انيف مػػػرة  أمػػػا الشػػػمني فقػػػد ذكػػػر ثبلثػػػًا وثمػػػ (83)عميػػػو 

أربػع منيػػا فػػي الفصػؿ الثالػػث ىػػي:  (4)عشػر منيػػػا مشػتركة مػػع الػػدماميني  تػـ دراسػػة 
                                                           

 .1/6( شرح المغني وشواىده 1)
 .1/526( المصدر نفسو 2)
 .  2/155( شرح أبيات مغني المبيب 3)
مػػع شػػرح  138  18  16  2/4و 375  366  221  155  145  58  1/1البغػػدادي ( يػػوازف شػػرح 4)

 .513  435  433  425  411  414  294  227  211  118  1/22الصاوي 
 .1/22( شرح الصاوي 5)
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دخػػػػاؿ حػػػرؼ التفسػػػير عمػػػق الخبػػػر(1)وضػػػع الظػػػاىر موضػػػع المضػػػمر   واجتمػػػاع (2)  وا 
 . (4)وحذؼ موصوؼ شبو الجممة  (3)الشرط والقسـ

 ة عمق ما جاء في الشرحيف  في شرح المقدمة واليمزة:وفيما يأتي أمثم
 شسح اوكد ْ -2

 لم يرد لمشمني ذكر في شرح المقدمة. -1
 مما أورده الصاوي عن الدماميني وحده: -3

ػاضػولػسيػ)بدم(ػطنػ)بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم(.ػػػ-أػ
اشػتقاؽ  األمر الثنائي إيراد ما ال يتعمؽ بػاإلعراب كػالكبلـ فػي))قوؿ ابف ىشاـ 

...وكػػالكبلـ فػػي ألِفػػِو  لػػـ حػػذفت مػػف البسػػممة خطّػػًا و عمػػق بػػاء الجػػر والمػػو  لػػـ (اسػػـ)
 .  (5)((كسرتا لفظًا...

والثانية كسػر  (بسـ ا...)ىذا الكبلـ فيو مسالتاف األولق في حذؼ األلؼ مف  
 باء الجر والمو.

   :(بسم هللا...)حذف األلف من 
 .(6)كثرة االستعماؿ وىي تبعث عمق التخفيؼعمة حذؼ األلؼ عند الدماميني 

 .(6)التخفيؼ
اصػػطبلح  (بسػػـ)الصػػحي  أف تػػرؾ إثبػػات األلػػؼ فػػي ))أمػػا الصػػاوي فيػػو يػػر  

. وقػوؿ الػدماميني ىػو قػوؿ (7)((في كتابة المصاحؼ ثـ اقتػد  بػو فػي  يػر المصػاحؼ
 .(1)والعكبري (10)ومكي (9)واألخفش (8)الفراء

                                                           

156

157

 .1/137( المصدر نفسو 3)
 .1/154( المصدر نفسو 4)

17

115

 .  1/34( شرح المغني و شواىده 7)
 .  1/2معاني القراف/ الفراء ( 8)

15

 .  1/65مشكؿ إعراب القرآف ( 10)
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فػػي موضػػع معػػروؼ ال يجيػػؿ القػػارئ ))وأضػػاؼ الفػػراء قػػواًل ثانيػػًا ىػػو وقوعيػػػا 
معنػػاه  وال يحتػػاج إلػػق قراءتػػو فاسػػتخؼ طرحيػػػا ألف مػػف شػػأف العػػرب اإليجػػاز وتقميػػؿ 

 .(2)((الكثير إذا عرؼ معناه
 والمسألة الثانية ىي كسر باء الجر والمو

. أمػػا (3)((العمػػة قصػػد موافقػػة حركتيمػػا ألثرىمػػا الناشػػئ عنيمػػا))قػػاؿ الػػدماميني: 
ىػػذا منقػػوض بالتػػاء والكػػاؼ  فإنيمػػا مفتوحػػاف  واألولػػق أف يقػػاؿ إف ))الصػػاوي فقػػاؿ: 

 .(4)((ىذه الحروؼ متواضع عمييا  وقد نقمت إلينا كما نطقيا أصحابيا
لتفػرؽ بػيف مػا ))وما قالو الدماميني ىو قوؿ مكي الذي أضاؼ تعميبًل آخر ىػو 

د يكػػوف اسػػمًا يخفػػض و ال يكػػوف إال حرفػػًا  نحػػو: البػػاء والػػبلـ  وبػػيف مػػا يخفػػض  وقػػ
. والبف جني أقواؿ  يػر مػا ذكػر  (6). وقوؿ مكي ىذا ىو قوؿ ابف جني(5)((نحو الكاؼ

 .(7)أطاؿ فييا تحميبلتو المغوية وأجاد  ولو كانت قصيرة ألوردتيا

ػردمػطدؤول:ػػ-بػ
 .(8)((انو اكـر مسؤؿ))قوؿ ابف ىشاـ: 

يػاس أف يكتػب بػواويف  واحدة في الخط. وكػاف الق (واو)بػ ))قاؿ فيو الدماميني: 
مفعػػوؿ. وقػد تقػػرر فػي عمػػـ الخػػط  (واو)إحػداىما الػػواو التػي تسػػيؿ بيػا اليمػػزة  والثانيػة 

انػػو متػػق أد  القيػػاس فػػي الميمػػوز و يػػره إلػػق اجتمػػاع لينػػيف نحػػو: رؤس ]كػػذا[ وداود 
نما نبينا عمق ذلؾ لكثرة وقػوع الغمػط  حذؼ واحد  إف لـ يفت  األوؿ كُقّراء و قارئيف. وا 

 .(9)((ي كتابة ىذه الكممةف
                                                                                                                                                                      

13

 .  1/2معاني القرآف/ الفراء ( 2)
 .  1/15( شرح الدماميني 3)
 .  1/34ىده ( شرح المغني وشوا 4)
 .  1/64( مشكؿ إعراب القرآف 5)
 .  1/154( سر صناعة اإلعراب 6)
 .  13-2/11( نفسو 7)
 .  1/9( المغني 8)
 .  1/17( شرح الدماميني 9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
361 

وتابعػػو الشػػيخ األميػػػر فػػي ذلػػؾ  وزاد ))أورد الصػػاوي قػػوؿ الػػدماميني ثػػـ قػػاؿ: 
فقػػاؿ: فمػػف التحريػػؼ رسػػـ يػػاء مسػػئوؿ قبػػؿ الػػواو. ومػػػا ذكػػره الػػدماميني والشػػيخ األميػػر 

بمعنػػق اصػػب  ذا رياسػػة   ((موقػػع فػػي المػػبس  إذ ال يكػػوف فػػرؽ فػػي الكتابػػة بػػيف َرُؤَس 
رأس. وال بػػيف مػػؤف جمػػع مئػػة ومػػؤف جمػػع مؤونػػة. وقػػػد اصػػطم  عممػػاء ورؤس جمػػع 

 .(1)((الخط عمق عدـ حذؼ شيء مف ذلؾ...
. فمػػػػػا قالػػػػػو (2)اختػػػػػار أبػػػػػو حيػػػػػاف الحػػػػػذؼ  وأجػػػػػاز السػػػػػيوطي الحػػػػػذؼ وعدمػػػػػو

 الدماميني والصاوي صحي .

ػأوردػاضصاويػطاػأوردهػابنػعذامػ:ػ-جػ
                 (                                                                                                                            3)َكفق المرَء نببًل أْف ُتَعدَّ معاِيُبوْ      وَمْف َذا الذي ُتْرَضق َسَجاياُه كم يا 

انػو  بالرفع عمق (المرء)ثـ ذكر إعرابو ومعناه عف الدماميني بأنو يحتمؿ ضبط 
فاعؿ كفق  وبالنصب عمػق أنػو مفعػوؿ بػو والمصػدر المػؤوؿ مػف أف والفعػؿ فػي محػؿ 
رفػػع فاعػػؿ  ثػػـ أورد المعنػػق عمػػق كػػؿ احتمػػاؿ  لكنػػو عمػػؽ عمػػق قػػوؿ الػػدماميني بػػاف 

ويبػدو أف  (4)((ىذا كبلمو و فيو تكمػؼ مسػتغنق عنػو))لمتفخيـ  فقاؿ:  (نببل)التنويف في 
تنػػػويف التمكػػػػيف الػػػػذي يمحػػػؽ األسػػػػماء المعربػػػػة أف الػػػدماميني يشػػػػير إلػػػق أف ىػػػػذا ىػػػػو 

  واف ىػذا المػرء الػذي ىػذه صػفتو. تمكػف النبػؿ فيػو لػذلؾ قػاؿ بػأف التنػويف (5)المنصرفة
 يفيد التفخيـ. (نببل)في 
 شسح حسف اهلمصّ -1

خمسػػة عشػػر  (22)ورد ذكػػر الػػدماميني فػػي شػػرح الصػػاوي لحػػرؼ اليمػػزة فػػي 
نيػػػػا  ىػػػػي: إدخػػػػاؿ حػػػػرؼ التفسػػػػير عمػػػػق موضػػػػعًا  درس فػػػػي الفصػػػػؿ الثالػػػػث ثبلثػػػػة م

فػػػػػادة (6)الخبػػػػػر                           . ودرس فػػػػػي موضػػػػػع                                                                                                               (2)  وحػػػػػذؼ حػػػػػرؼ العطػػػػػؼ(1)لبلسػػػػػتفياـ (أـ)  وا 
                                                           

 .  1/36( شرح المغني وشواىده 1)
 .  466-3/465( اليمع 2)
 (.  1/22 . ونسبو الصاوي إلق يزيد بف محمد الميمبي. )شرح المغني وشواىده1/5( المغني 3)
 .  25-1/23وشرح المغني وشواىده  1/11( شرح الدماميني 4)
 .  144( الجني الداني 5)

157



 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
361 

ع آخػػر ىػػو: خػػروج االستفيػػػاـ بػػاليمزة إلػػق معػػاف خارجػػة سػػابؽ مػػف ىػػذا الفصػػؿ موضػػ
 .(3)عف معانييا المعيودة

سػتة مواضػع  ُدِرَس منيػا فػي الفصػؿ الثالػث  (6)أما الشمني فقد ورد ذكره فػي 
دخػاؿ حػرؼ التفسػير عمػق الخبػر(4)اثناف  ىما: إقامػة الظػاىر موضػع المضػمر . (5). وا 
منيػا مشػتركة مػع الػدماميني  والرابػع ورد فيػو والمواضع األربعة األخر  المتبقية ثبلثػة 

 الشمني منفردًا.
وفيمػػا يػػأتي دراسػػػة لمجموعػػة مػػف ىػػذه المواضػػع تبػػيف اثػػر الشػػرحيف فػػي شػػرح 

 الصاوي.
ػطاػأوردهػاضصاويػرنػاضذارحغنػططًا:ػ-أػ

عرابو -1  شرح كالم ابن ىشام وا 
َُٖٛ َقأْتْ آَْا:  -تعالق-قولو  (6)أورد ابف ىشاـ  ِٔ ٤َ ايًٌِٖٝٔأََٖ

  وذكر أنيا قرئت (7)
. واف اليمػػزة فػي القػراءة أداة اسػػتفياـ  ويحتمػؿ أف تكػوف أداة نػػداء. (8)  بػالتخفيؼ(أَمػفْ )

. وذكػر اف مػا يقربيػا مػف النػداء سػبلمتيا مػف دعػو  (9)ونسب القوؿ األخيػر إلػق الفػراء
كثػرة الحػذؼ: عمػق حقيقتػو  ومػف دعػو   -تعػالق-المجاز  إذ ال يكوف االسػتفياـ منػو 

والخبػػر  الف المعنػػق: أمػػف ىػػو قانػػٌت آنػػاء ا خيػػر أـ ىػػذا  (أـ)حػػذؼ معػػادؿ اليمػػزة 
ومػػا دخمػػت عميػػو ))الكػػافر. أضػػاؼ الػػدماميني حػػذفًا ثالثػػًا  أخػػذه عنػػو الصػػاوي  فقػػاؿ: 

 .(10)((أـ. وىذا أْلَيُؽ بتقرير كثرة الحذؼ

                                                                                                                                                                      

 .  1/85( نفسػػػػػو 1)
188

 .1/116( شرح المغني وشواىده 3)
156

157

111

 .  9سورة الرمز  مف اآلية ( 7)
561

 .  2/416( معاني القرآف 9)
121148
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ابعػػػد ]ابػػػف ))فقػػػاؿ: ثػػػـ أضػػػاؼ الػػػدماميني دلػػػيبًل آخػػػر عمػػػق أف اليمػػػزة لمنػػػداء. 
عطيػػة[ وجػػو النػػداء بأنػػو أجبنػػي مػػف معنػػق اآليػػات قبمػػو وبعػػده. قمػػت: وفيػػو نظػػر  الف 

ٌِ تََُٖتِعالمأمور بالقوؿ في اآلية السابقة وىو  ُق
وكػذا ىػو المخاطػب  ىػو النبػي  (1)

ٌِ َٜا ٔعَبأدبقولو:  ُق
ًَٖ٘وقولو:  (2) ِٕ َأِعُبَد اي ٞ أَُِٔستُ َأ ٌِ إِّْٔ ُق

ِٕ  . وقولو:  (3) ٌِ إِّْٔٞ َأَخاُف ٔإ ُق

 ٞ ِٕ  َعَصاااُِٝت َزبِّااا ٔإ
...  فمػػػا بعػػػد اآليػػػة المتقدمػػػة ومػػػا قبميػػػا مناسػػػب ليػػػا ال اجنبػػػي (4)

 .(5)((عنيا
 .(6)وأورد الصاوي عف الشمني أف ابف الصائغ سبؽ الدماميني إلق ىذا

عرابيا -3  شرح الشواىد وا 

وليػػػػذا خصػػػػت بأحكػػػػاـ.  واأللػػػػؼ اصػػػػؿ أدوات االسػػػػتفياـ ))قػػػػاؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: 
 أحدىا: جواز حذفيا سواء تقدمت عمق أـ...أـ لـ تتقدميا  كقوؿ الكميت: 

يِب َيمعبُ  َطِربت وما َشْوقا إلق الِبيِض أْطَرب                           (                                                                                           7)((وال َلِعبًا ِمّني وذو الشَّ

استئناؼ  عمق تقػدير سػؤاؿ  كأنػو قيػؿ: ولػـ ال تمعػب؟ ))البيت عند الدماميني: 
فقاؿ: أو ذو الشيب يمعب؟ عمق جية اإلنكار. فأشار إلق عمة عدـ المعب  وىو كونػو 
ذا شػػيب. ولقائػػؿ أف يقػػوؿ: ال يتعػػيف ىػػذا شػػاىدا عمػػق حػػذؼ اليمػػزة  لجػػواز أف يكػػوف 

 .(8)((و حرؼ النفي لمقرينة أي: وذو الشيب ال يمعبمما حذؼ في

                                                           

 .   8( سورة الزمر  مف اآلية 1)
 .  11( نفسيا  مف اآلية 2)
 .  11( نفسيا  مف اآلية 3)
 .  13( نفسيا  مف اآلية 4)
 .  1/21شرح الدماميني ( 5)
 .  1/48وشرح المغني وشواىده  1/21( المنصؼ مف الكبلـ 6)
 .43. وشرح ىاشميات الكميت ص12-1/11( المغني 7)
 .  1/26( شرح الدماميني 8)
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لػػـ يستشػػيد بيػػذا البيػػت عمػػق حػػذؼ اليمػػزة  ))أمػػا الشػػمني فيػػر  أف ابػػف ىشػػاـ 
نما مثؿ بو لو. والمثاؿ ال يقتضي عدـ احتماؿ  ير الممثؿ لو. بخبلؼ الشاىد فانػو  وا 

ىد جزئػػي  يقتضػػي ذلػػؾ. والفػػرؽ بينيػػا اف المثػػاؿ جزئػػي  ذكػػر إليضػػاح قاعػػدة  والشػػا
 .(1)((ذكر إلثباتيا

فالػػدماميني يػػر  أف ىنػػاؾ ىمػػزة محذوفػػة فػػي البيػػت وأجػػاز أف يكػػوف المحػػذوؼ 
النافيػػة. أمػػا الشػػمني: فػػبل يػػر  أف ابػػف ىشػػاـ استشػػيد بيػػذا البيػػت. ورد الصػػاوي  (ال)

 .     (2)((صري  كبلـ المصنؼ انو شاىد كالذي قبمو))قائبًل: 
 المسائل النحوية -2

 :(أم)قبل  (ىل)وقوع 
  فيقػػاؿ: أزيػػد (ىػػؿ)اليمػػزة اعػػـ تصػػرفا مػػف ىػػؿ. لػػذلؾ تقػػع مواقػػع ال تقػػع فييػػا 

ىنػػػػا تعػػػػادؿ اليمػػػػزة. وال تعػػػػادؿ  يرىػػػػا  فػػػػبل تقػػػػوؿ فػػػػي ىػػػػذا  (أـ)عنػػػػدؾ أـ عمػػػػرو؟ فػػػػػ 
 ؟(3)المعنق: ىؿ زيد عندؾ أـ عمرو
موقػػع اليمػػزة التػػي يطمػػب  (ىػػؿ). فتقػػع (ىػػؿ)بعػػد  (أـ)وأجػػاز ابػػف مالػػؾ أف تقػػع 

رضػي ا -لجػابر بػف عبػد ا  متصػمة. استنػػادا إلػق قولػو (أـ)ا التعييف. وتكوف بي
يعمػػػـ انػػػو تػػػزوج  فسػػػػألو بعػػػد  . فالرسػػػوؿ (4)((هممم  تزوجممم  بكمممرً  أى اوبمممًا)) -عنيمػػػا

. لػذلؾ يػر  ابػف مالػؾ أف (أي)تزوجو  طالبا منو اإلعبلـ بػالتعييف. كمػا كػاف يطمبػو بػػ 
. أمػا الػدماميني فجػوز (5)كما تقع بعد اليمػزة (ىؿ)بعد  في الحديث متصمة  وقعت (أـ)

مفعػػوؿ بػػو لفعػػؿ محػػذوؼ يػػدؿ  (ثيبػػا)فػػي الحػػديث منقطعػػة  واف  (أـ)فجػػوز أف تكػػوف 
. (6)عميػػػو المػػػذكور. فاسػػػتفيـ أواًل  ثػػػـ اضػػػرب  واسػػػتفيـ ثانيػػػًا. والتقػػػدير: أتزوجػػػت ثّيبػػػاً 

النػادر فػي حكػـ العػػدـ. بمعػادؿ واف ثبػػت فيػو نػادر و  (ىػؿ)والشػمني يػر  أف اإلتيػاف لػػ 
                                                           

 .  1/26( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .  69-1/68( شرح المغني وشواىده 2)
 .8/151( شرح المفصؿ 3)
 .  4/63( صحي  البخاري 4)
 .  265واىد التوضي  والتصحي  ( ش5)
 .  1/22( شرح الدماميني 6)
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فما ذىب إليو ابف مالؾ عند الشػمني نػادر. واف الفصػي  الشػائع امتنػاع المعػادؿ  الف 
 .(1)تفيد طمب التصديؽ (ىؿ)

حينئذ لطمب التصور وىػي  (ىؿ)أما الصاوي فتابع ابف مالؾ  إذ يقوؿ: فتكوف 
ابػػف مالػػؾ  ال تسػػتعمؿ إال لطمػػب التصػػديؽ  ويػػرد عميػػو بحػػديث جػػابر  ثػػـ أورد كػػبلـ 

 .(2)اتبعو بكبلـ الدماميني والشمني مف  ير تعميؽ

ػطاػأوردهػاضصاويػرنػاضدطاطغظيػوحدهػ-بػ
 شرح كالم ابن ىشام -1

قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ ذاكػػػرًا المعػػػاني التػػػي تخػػػرج إلييػػػا اليمػػػزة عػػػف االسػػػتفياـ الحقيقػػػي:  -أ
أمر قػػػد والرابػػػع: التقريػػػر  ومعنػػػاه: حممػػػؾ المخاطػػػب عمػػػق اإلقػػػرار واالعتػػػراؼ بػػػ))

 .  (3)((استقر عنده ثبوتو أو نفيو. ويجب أف يمييا الشيء الذي تقرر بو

ىػػػذا الكػػػبلـ شػػػرحو الػػػدماميني والصػػػاوي  وسػػػأورد قػػػوؿ الػػػدماميني كػػػامبًل لبيػػػاف 
 تأثيره في الصاوي.

ىكػػذا قالػػو  يػػر واحػػد مػػف عممػػاء البيػػاف  وذكػػر المصػػنؼ ىنػػا  وفػػي الكػػبلـ ))
أيضػًا. وقػد ذكػره ابػف الحاجػب و يػره. قمػت: وفػي  عمق أـ أف ذلؾ يجب في االسػتفياـ

كتػػاب سػػيبويو مػػا نصػػو: ىػػذا بػػاب أـ  إذا كػػاف الكػػبلـ بيػػا بمنزلػػة أييمػػا وأييػػـ  وذلػػؾ 
قولػػؾ: أزيػػد عنػػدؾ أـ عمػػرو؟ وأزيػػدًا لقيػػت أـ بشػػرا؟ ثػػـ قػػاؿ: واعمػػـ انػػؾ إذا أردت ىػػذا 

نمػا تسػا ؿ عػف أحػد االسػميف المعنق فتقديـ االسـ احسػف  ألنػؾ ال تسػاؿ عػف النفػي  وا 
في ىذا الحاؿ فبدأت باالسـ  ألنػؾ بصػدد أف تبػيف أي االسػميف عنػده  وجعمػت االسػـ 
اآلخر عديبل لؤلوؿ  فصار الذي ال ُيْسأؿ عنو بينيمػا. ولػو قمػت: أَلقيػَت زيػدًا أـ عمػرًا 
لكػػػاف جػػػائرًا حسػػػنًا. ىػػػذا كبلمػػػو. وحسػػػبؾ بػػػو شػػػاىدا عمػػػق خػػػبلؼ مػػػا ذىبػػػوا إليػػػو مػػػف 

المسػػتفيـ عنػػو لميمػػزة  ويػػأتي مثمػػو فػػي التقريػػر. وقػػد اطمػػع الرضػػي عمػػق وجػػوب إيػػبلء 
 نص سيبويو في المسألة فأورد الحكـ فييا عمق مقتضاه.

                                                           

 .  23-1/22( المنصؼ مف الكبلـ 1)
 .  1/55( شرح المغني وشواىده 2)
   17-1/16( المغني 3)
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قمػػت والعجػػب مػػف الشػػيخ بيػػاء الػػديف بػػف النحػػاس فانػػو سػػاؽ فػػي تعميقػػو عمػػق 
المقػػرب قػػوؿ ابػػف عصػػفور: واألحسػػف فييػػا توسػػط الػػذي ال ُيْسػػأؿ عنػػو  ويجػػػوز تقديمػػو 

تأخيره. فقاؿ: وليذا األمر جعمو ابف الحاجب شرطًا ونػص فيػو عمػق انػو يجػب  ويجوز
أف يمػػػػي أحػػػػد المتعػػػػادليف اليمػػػػزة واآلخػػػػر أـ  فيجػػػػب عنػػػػده أف يقػػػػػوؿ: أزيػػػػد عنػػػػدؾ أـ 

يعنػي ابػف -عمرو؟ بتأخير عنػدؾ عػف زيػد  وال يجػوز تقديمػو عنػده أصػبًل. والمصػنؼ 
 ذكر جواز تقديمو. -عصفور

لكبلمػػيف عمػػق تػػردد فػػي انػػو شػػرط أوال  انتيػػق. فغفػػؿ عػػف فتحصػػمنا مػػف ىػػذيف ا
نص سيبويو عمق المسألة بعينيا مع أف ىذا الرجؿ ممف اشػتير بمعرفػة الكتػاب فطػار 

 .(1)((ذكره بذلؾ
ىذا ىو كبلـ الدماميني  و قد نقؿ الصاوي كبلمو حاذفًا منػو بعض الكممات 

جراء موازنة بيف الكبلميف ممؿ  لكني والعبارات  أو ُمغيِّرًا فييا قميبًل  ونقمو ىنا إل
سأبيف اثر الدماميني. ومف شاء اف يرجع إلق كبلـ الصاوي  فيو موجود في 

 .(2)كتابو
 اخذ الصاوي عف الدماميني ما يأتي:

 قوؿ ابف ىشاـ ىو قوؿ البيانييف. -
 أقواؿ سيبويو وابف النحاس وابف الحاجب والرضي مف  ير أف يرجع إلق كتبيـ. -
 مف أسماء كتب.ما أورده  -
 قوؿ الدماميني بجواز إببلء المستفيـ عنو لميمزة  وىو قوؿ سيبويو. -
واأللػػؼ اصػػؿ أدوات االسػػتفياـ  وليػػذا خصػػت بأحكػػاـ  أحػػدىا ))قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ  - أ

 .(3)((جواز حذفيا سواء تقدمت عمق أـ... أـ لـ تتقدميا...
ذفيا. فػػإذا تػػرد اليمػػزة فػػي الكػػبلـ مػػع أـ وبػػدونيا  وقػػد تحػػذؼ  فػػاختمؼ فػػي حػػ

َٗٓٗااا  أجػػاز األخفػػش حػػذفيا فػػي االختيػػار  فقولػػو تعػػالق  (أـ)كانػػت بػػدوف  َٚتًِٔااَو ْٔعَُِاا١ْ تَُُ

                                                           

 .171-3/169والكتاب  1/35( شرح الدماميني 1)
(2 )1/112   
 .  12-1/11( المغني 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 أثز انشزحيٍ في شزٔح الحقح ...انزاتعانفصم 

 
366 

ٖٞ عًََاا
فيقػػاؿ ىػػذا اسػػتفياـ كأنػػو قػػاؿ: َأَوتمػػؾ نعمػػة تمنيػػا  ثػػـ فسػػر فقػػاؿ ))قػػاؿ فيػػو:  (1)

ٌََٝعٖبِدَت بَٓٔٞ ٔإِضَسا٥ٔ ِٕ َأ
(2)))(3). 
ىػو كثيػػر مػػع )). قػػاؿ عنػو الػػدماميني: (5)ف ىشػػػاـ  وأجػػازه ابػ(4)وتابعػو ابػػف مالػؾ

 .(7). ونقمو الصاوي عنو(6)((فقد أـ  واألحاديث طافحة بذلؾ
عرابيا -3  شرح الشواىد وا 
 أورد ابن ىشام قول ابي ذؤيب اليذلي: -أ

 ري أْرشٌد ِطبَلُبيا                                                                         سميٌع  فما أد دعاني إلييا القمُب  إني ألمِرِه                                                 

 .(8)المعادلة وما دخمت عميو (أـ)شاىدًا عمق حذؼ 
إنػػػػي ألمػػػػره سػػػػميع: حػػػػاؿ مػػػػف القمػػػػب أو معترضػػػػة... ))قػػػػاؿ فيػػػػو الػػػػدماميني: 

بلـ فػػػي ألمػػػره: والطػػػبلب: مصػػػدر طالػػػب بمعنػػػق طمػػػب كخػػػادع بمعنػػػق خػػػدع ... والػػػ
لمتقويػػػػة  وتقػػػػديـ المعمػػػػوؿ إلرادة الحصػػػػر ...والفعمية األخيػػػػرة معطوفػػػػة عمػػػػق األولػػػػق  

 .(9)((واالستفيامية في محؿ نصب عمق أنيا مفعوؿ ادري  وىو معمؽ عف العمؿ

كػػػبلـ الػػػدماميني ىػػػذا نقمػػػو الصػػػاوي  ولػػػـ يػػػرد شػػػيئا منػػػو  وأضػػػاؼ إليػػػو اوجيػػػا 
 .(10)إعرابية أخر 

 شام قول عمر بن أبي ربيعوأورد ابن ى -ب

                                                           

22

 .  22  مف اآلية ( سورة الشعراء2)
 .  34والجني الداني 259( معاني القراف 3)

14635
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127

 .  1/82( شرح المغني وشواىده 7)
111

 .  22-1/21( شرح الدماميني 9)
 .  1/53( شرح المغني وشواىده 10)
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 وكؼ  خضيٌب ُزيِّنْت ِبَبَناِف                                   َبدا لي منيا ِمْعَصـٌ حيَف َجمَّرت
ْف ُكنُت َداِريًا    ِبَسبٍع رَمْيَف الَجْمَر أـ ِبَثماِف                                فوِا َما أدري  وا 

 

 .(1)ىمزة االستفياـشاىدًا عمق جواز حذؼ 

وضػػػػػػمير رمػػػػػػيف عائػػػػػػد إلػػػػػػق البنػػػػػػاف  أو إلػػػػػػق ىػػػػػػذه المػػػػػػرأة ))قػػػػػػاؿ الػػػػػػدماميني: 
 .(2)((وصواحبيا

المتػوفق حػوالي سػػنة )  ونقػػؿ عػػف ابػف المػبل الحمبػػي (3)الصػاوي نقػؿ ىػػذا الكػبلـ
انػػػػو أتػػػػق بضػػػػمير النػػػػوف لمتعظػػػػػيـ  ورده بػػػػاف المعيػػػػود لمتعظػػػػيـ ىػػػػو الػػػػواو ال  ((4) ى11

 .(5)عظيـ الغائب ممنوعالنوف  واف ت
 ما أورده الصاوي عن الشمني وحده -ج

وُحػػػِذؼ  (6)جػػػاء فػػػي التنزيػػػؿ موضػػػع ُصػػػرَِّح فيػػػو بيػػػذا الخبػػػر))قػػػوؿ ابػػػف ىشػػػاـ 
َُٖٛ َخأيْد ٔفٞ ايٖٓاأز َُٚضاُكٛا   المبتدأ عمق العكس مما نحف فيو  وىو قولو تعالق:   ِٔ نََُ

ُّٝا ََا٤ّ حَُٔ
نة يسقق مف ىذه األنيار كمف ىو خالػد فػي أي: أفمف ىو خالد في الج (7)

 .(8)((في النار
                                                           

 .145  وديواف عمر ص1/12( المغني 1)
 .1/26( شرح الدماميني 2)
 .62و1/61( شرح المغني وشواىده 3)
 ( تقدـ ذكره في التمييد شارحًا لممغني.4)
 .1/62( المصدر السابؽ 5)
 ( الذي ال نحتاج معو إلق تقدير معادؿ لميمزة.6)
٘ ٚ ( مف قولو تعالق: 7) ٘ ض٤ٛ عًُ ٔ ي ٔ شٜ ٘ نُ ٔ زب ٕ ع٢ً ب١ٓٝ َ ٔ نا اتبعٛا اٖٛا٤ِٖ* َجٌ اجل١ٓ اييت ٚعد أفُ

ٚعد املتكٕٛ فٝٗا اْٗاز َٔ َا٤ غري آضٔ ٚ اْٗاز َٔ ينب مل ٜتغري طعُ٘ ٚ اْٗاز َٔ مخس ير٠ يًػازبني ٚ اْٗااز َأ عطاٌ    

َصف٢ ٚ هلِ فٝٗا َٔ ناٌ ايجُاسات ٚ َغفاس٠ َأ زبٗاِ نُأ ٖاٛ خاياد و ايٓااز ٚ ضاكٛا َاا٤  ُٝاا فكطاع              

 . 15-14محمد    أَعا٤ِٖ   
 .  1/11( المغني 8)
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ومػػػػػا قالػػػػػو المصػػػػػنؼ... لػػػػػيس متعينػػػػػا لجػػػػػواز اف يكػػػػػوف ))قػػػػػاؿ فيػػػػػو الصػػػػػاوي: 
   َٔخأياْد ٔفاٞ ايٖٓااز َُٖٛ  ِٔ ٘ٔ     بػداًل مػف  نََُ ًَُٔا ِٔ شُِّٜأَ َياُ٘ ُضا٤ُٛ َع فػي قولػو تعػالق  نََُا

َََُزبِّ٘ٔ ن ِٔ ِٔ َنإَ ع٢ًََ ب١ََِّٕٓٝ َٔ ِِ   َأفََُ ِٖاَٛا٤َُٖ ًَُٔا٘ٔ َٚاٖتَبُعاٛا َأ ويكػوف قولػو  ِٔ شَُِّٜٔ يَُ٘ ُض٤ُٛ َع

ََََٕٛجٌُ اِيج١َٖٔٓ اٖئتٞ ُٚٔعَد ايُُِٖتُك ... اآليػات معترضػًا بػيف البػدؿ والمبػدؿ منػو. ويجػوز أف

واعمـ أف ما يذكره )استأنس في ىذا بقوؿ الشمني:   ))(1)َجٌ اجل١ٓيكوف خبرًا لقولو: 
ؼ مػػف آيػػة أو  يرىػػا بعػػد ذكػػر حكػػـ مثػػااًل لػػو. ال يقتضػػي تعيينػػو لػػذلؾ الحكػػـ  المصػػن

 .                                (((2)(وعدـ احتمالو  يره. بؿ إنما يقتضي صحة كونو مف ذلؾ الحكـ

مما سػبؽ يتبػيف لنػا أف الشػمني لػـ يػرد لػو ذكػر فػي شػرح المقدمػة واف الصػاوي 
مػػدماميني  واعتمػػاد الصػػاوي عمػػق أقػػواؿ الػػدماميني كػػاف لػػـ يعتمػػد عمػػق كتػػاب المػػرج ل

اكبػػر بكثيػػر مػػف اعتمػػاده عمػػق أقػػواؿ الشػػمني وانػػو اعتمػػد عمػػق الػػدماميني فػػي االطػػبلع 
عمػػق أقػػواؿ نحػػاة آخػػريف مػػف  يػػر أف يرجػػع إلػػق كتػػبيـ وفػػي مواضػػع كثيػػرة كػػاف يػػذكر 

اثنتػػػي  (21)  ومػػػف أقػػػواؿ الشػػػارحيف مػػػف  يػػػر أف يشػػػير إلػػػق أنػػػو ُيخػػػاِلفيـ أو ُيتػػػاِبُعيـ
 (4)ثمػاف وخالفػو فػي  (8)عشرة مسالة درست تبيف لنا أف الصاوي تابع الدماميني في 

 مسالتيف و خالفو في واحدة. (1)أربع. و اخذ يقوؿ الشمني في 
 

 

                                                           

 .  1/58( شرح المغني وشواىده 1)
 .  1/25( المنصؼ مف الكبلـ 2)
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 الخاتمة

 
  
 في نياية الدراسة أوجز أىم ما توصمت إليو:      

ثمانيػػػة وثبلثػػػوف  (18)و مغنػػػي المبيػػػب مػػػف الكتػػػب النحويػػػة الميمػػػة  صػػػنؼ عنػػػ 
 كتابًا  طبع بعض منيا  والباقي مخطوط أو مفقود.

 أربعة شروح ولمشمني حاشية واحدة. (4)لمدماميني عميو  -
شػػػرح الػػػدماميني المطبػػػوع تػػػوفي قبػػػؿ اف يتّمػػػو  َشػػػَرح فيػػػو كػػػبلـ ابػػػف ىشػػػاـ كمػػػو   -

 ني.والمخطوط أتمو  وترؾ عبارات كثيرة مف المغني لـ يشرحيا وكذلؾ فعؿ الشم
وشػػرحو  ((قػػاؿ))فػػي الشػػرح المخطػػوط كػػاف الػػدماميني يبػػدأ كػػبلـ ابػػف ىشػػاـ بقولػػو  -

 .((أقوؿ))بقولو 
رجػػع كػػؿ مػػف الشػػارحيف إلػػق أقػػواؿ كثيػػر مػػف العممػػاء زاد عػػف السػػبعيف وكثيػػر مػػف  -

 الكتب  اتفقا في طائفة مف ىذا واختمفا في أخر .
لق مصادر   ه لمتأكد مف صػحة رجع الشارحاف إلق أكثر مف نسخة مف المغني وا 

 النص الذي يشرحانو.
 (6)سػبعًا  اتفقػا فػي  (9)عشرًا مف لغات العرب والشػمني  (20)أورد الدماميني  

 ست منيا.
ضمف الشارحاف شرحييما كثيرًا مف االستطرادات  أخذ الشمني شػيئًا منيػا عػف  

 الدماميني.
 لجأ الشارحاف إلق اإلحاالت تجنبًا لمتكرار. 
يتوقػػؼ عنػػد بعػػض المسػػائؿ فػػبل يقطػػع فييػػا  لكثػػرة أسػػفاره  ممػػا كػػاف الػػدماميني  

 سبب عدـ َتَوّفر المصادر.
 الدماميني كاف يكمؿ شواىد المغني القرآنية ولـ يقـ الشمني بيذا. 
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ربمػػا زاد الشػػمني أشػػياء لػػـ أجػػدىا عنػػد الػػدماميني منيػػا: نسػػبة شػػاىٍد أو إكمالػػو  
 أو زيادة بيت أو أبيات وأخبار شعراء.

ماع بمعنػػاه العػػاـ مػػف األصػػوؿ النحويػػة التػػي اعتمػػد عمييػػا الػػدماميني  ولػػـ السػػ 
 أجد ىذا عند الشمني.

الدماميني مف الذيف أطمقوا االستشياد بالحديث النبػوي الشػريؼ  فكثػر ىػذا فػي  
 شرحو  والشمني شواىده الحديثية قميمة  أخذ طائفة منيا عف الدماميني.

والقػػػػراءات وكػػػػبلـ العػػػػرب أقػػػػؿ مػػػػف شػػػػواىد شػػػػواىد الشػػػػمني مػػػػف القػػػػرآف الكػػػػريـ  
 الدماميني  وأخذ شيئًا منيا عنو.

اعتمػػػد الػػػػدماميني عمػػػق االسػػػػتقراء فػػػػي الوصػػػوؿ إلػػػػق أحكػػػػاـ نحويػػػة  ولػػػػـ يقػػػػـ  
 الشمني بيذا. 

لجأ الشارحاف إلق القياس في الوصوؿ إلق أحكاـ نحويػة  والنصػوص المتعمقػة 
د الشمني  وقد أخذ الشمني منيا طائفػة بالقياس وضروبو عند الدماميني أكثر منيا عن
 عف الدماميني مف  ير أف يشير إلق صاحبيا.

النصػػػػوص المتعمقػػػػة باإلجمػػػػاع واستصػػػػحاب الحػػػػاؿ فػػػػي الشػػػػرحيف قميمػػػػة  نقػػػػؿ  
الشمني طائفة منيا عف الدماميني مف  ير إشػارة  وانفػرد باسػتعماؿ نػوع مػف اإلجمػاع 

 ىو اإلجماع السكوتي. 
ىػػو المفػػظ  والشػػمني أخػػذ كثيػػرًا مػػف ىػػذا مػػف  يػػر أف  العامػػؿ النحػػوي عنػػدىما

 يشير إلق الدماميني.
شرح الدماميني أكثر  ني مػف شػرح الشػمني فػي التأويػؿ النحػوي وأخػذ الشػمني  

 بقوؿ الدماميني في ضروب منو.
أفػػػػػاد الشػػػػػارحاف مػػػػػف المنطػػػػػؽ وعمػػػػػـ الكػػػػػبلـ والفقػػػػػو وأصػػػػػولو فػػػػػي االسػػػػػتدالؿ   

 لـ يستعمميا فييا الدماميني.واستعمؿ الشمني ىذا في مواضع 
شرح الدماميني أ نق بالمسائؿ النحويػة مػف حاشػية الشػمني  فالمسػائؿ النحويػة  

تسػػعيف مسػػألة   (10)فػػي الموضػػوعات التػػي درسػػت فػػي الفصػػؿ الثالػػث كػػاف عػػددىا 
ثػػػبلث فقػػػط  والمسػػػائؿ  (1)إحػػػد  وخمسػػػيف  والشػػػمني بػػػػ  (22)انفػػػرد الػػػدماميني بػػػذكر 
خمػػػس وثبلثػػػيف ( 12)سػػػتًا وثبلثػػػيف  ُذِكػػػَر الػػػدماميني فػػػي  (16)ا المشػػػتركة كػػػاف عػػػددى
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عشػػر  (20)ثمػػاف وعشػػريف  واف الشػػمني أخػػذ عػػف الػػدماميني فػػي  (18)والشػػمني فػػي 
 إحد  عشرة. (22)مسائؿ وخالفو في 

شػػػرح الػػػدماميني أكثػػػر تػػػأثيرًا فػػػي الشػػػروح البلحقػػػة مػػػف حاشػػػية الشػػػمني  ففػػػي  
مغنػػػػػي لمسػػػػػيوطي وشػػػػػرح أبيػػػػػات مغنػػػػػي المبيػػػػػب األجػػػػػزاء األولػػػػػق مػػػػػف شػػػػػرح شػػػػػواىد ال

لعبدالقادر البغدادي وحاشػيتي الدسػوقي واألميػر وشػرح المغنػي وشػواىده لمصػاوي. ورد 
سػػبعمئة وسػػت وثبلثػػيف مػػرة. أمػػا الشػػمني فمػػـ يػػرد لػػو ذكػػر فػػي  (916)ذكػػر الػػدماميني 

 مئتي مرة. (100)كتاب السيوطي  وفي البقية ذكر 
سػػػبع  (19)يػػػرت انػػػو أخػػػذ بقػػػوؿ الػػػدماميني فػػػي سػػػبعيف مسػػػألة أظ (92)دراسػػػة  

 (28)ثػػػبلث وعشػػػريف  أمػػػا الشػػػمني فقػػػد أخػػػذ بقولػػػو فػػػي  (11)وثبلثػػػيف منيػػػا  وُردَّ فػػػي 
 خمس. (2)ثماني عشرة  ُورّد في 

سػػبع وعشػػروف مسػػألة مشػػتركة  ُأِخػػَذ بقػػوؿ  (19)المسػػائؿ المدروسػػة كػػاف فييػػا  
شػػر. أمػػا الشػػمني فقػػد ُأِخػػَذ بقولػػو فػػي ع (20)تسػػع  وُردَّ قولػػو فػػي  (1)فػػي الػػدماميني 

خمس. وىناؾ مسائؿ لمدماميني والشمني لػـ يبػد  (2)ست عشرة مسألة  وُردَّ في  (26)
 الشارحوف رأيًا فييا.

الموضػػوعات التػػي أخػػذتيا ىػػذه المصػػادر مػػف الشػػرحيف تتعمػػؽ بشػػرح كػػبلـ ابػػف  
 ىشاـ وا عرابو وشرح الشواىد وا عرابيا وتوجيييا واالستطراد.

نمػػػا أخػػػذ مػػػا ورد فيػػػو مػػػف ا  لصػػػاوي لػػػـ يعتمػػػد فػػػي شػػػرحو عمػػػق كتػػػاب المػػػزج وا 
 نصوص عف شرح أبيات المغني لعبد القادر البغدادي.

مف كػؿ ىػذا نػر  أّف شػرح الػدماميني أكثػر إفػادة مػف حاشػية الشػمني  وأفَّ ىػذا  
فعػػؿ أفػػاد كثيػػرًا مػػف الػػدماميني  وأنػػو كػػاف يأخػػذ عنػػو ناسػػبًا القػػوؿ إليػػو أو مػػف  يػػر أف ي

ىػػػذا  وىػػػو فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف كػػػاف ينػػػاقش  ويػػػرد  ويزيػػػد إيضػػػاحًا وشػػػرحًا. وىػػػذا 
-يجعمنا نر  اف القوؿ باف حاشية الشمني تمخػيص لشػرح الػدماميني مػع زيػادة أشػياء 

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ. -كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاوي
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 ثبت

 المصادر والمراجع
 

 

 أًًش: ابكسآن ابكسٍم.

 ادت  عَْ:ث نًَ : ابكتن اودلٌ ْ ًابسض ٖ  
 

 ت )لػػمحمد بػف أبػي بكػر الػدماميني  تحغظػاضعرغبػسيػاضصـالمػرضىػطعظيػاضضبغب
مصورة المجمع العممي العراقي عػف أصػؿ مػودع فػي مكتبػة الجميمػي فػي  ( ى818

 .1/ د ـ ث422الموصؿ تحت رقـ 
 دراسػػة نحويػػة  صػػال  ىنػػدي عمػػي  رسػػالة حاذــغظػاألطغــرػرضــىػطعظــيػاضضبغــبػػ .

 ـ.1000- ى2412جامعة األنبار  -تربية ماجستير  كمية ال
 ت )ألبػػػي عبػػػد ا محبػػػي الػػديف الكػػافيجي  ذـــرحػاررــرابػرــنػشـــواردػاررـــرابػ

  دراسػػػة وتحقيػػػؽ عػػػادؿ محمػػػد الشػػػنداح  أطروحػػػة دكتػػػوراه  كميػػػة التربيػػػة ( ى891
 ـ. 2118- ى2421لمبنات  جامعة بغداد  

 ــرواػػ ــاظيػاضحـ ــرؤواػضططـ ــتوػاضـ ــرحػسـ دراسػػػة  ( ى110ت )لبحػػػرؽ الحضػػػرمي  ذـ
جامعػػػػػة ديػػػػػالق  -وتحقيػػػػػؽ سػػػػػعدوف العجيمػػػػػي  رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير  كميػػػػػة التربيػػػػػة 

 ـ.1001- ى2411
 ( ى461ت )لمزجػػػاجي تػػأليؼ طػػػاىر بػػػف احمػػد بػػػف بابشػػػاذ  ذـــرحػصتـــابػاضجطـــل 

جامعػػة  -دراسػػة وتحقيػػؽ حسػػيف عمػػي السػػعدي  أطروحػػة دكتػػوراه  كميػػة اآلداب 
 ـ.1001- ى2414بغداد 



 000 انًصادر ٔانًزاجع

 
373 

 دراسػة نحويػة موازنػة لزيػاد محمػد ابنػغطـغشػوابـنػاضحاجـبػػػػذرحػاضطغصلػبغن  
 ـ.1000- ى2412الجامعة اإلسبلمية  بغداد  -أبو سمور  رسالة ماجستير 

 ـــبػػػػ ـــيػاضضبغــ ـــىػطعظ ـــالمػرض ــنػاضصـ ـــاػط ت )  الحمػػػد بػػػف مػحمػػػد الشػػمني اضطظصـ
 دراسػػة وتحقيػػؽ نضػػاؿ محمػػد الرفػػاعي. أطروحػػة دكتػػوراه  كميػػة اآلداب  ( ى891

 ـ.2112- ى2422جامعة بغداد 
 ــواسيػػػ ــيػذــرحػاض ــاسيػس ــلػاضص . دراسػػة ( ى818ت )لبػػدر الػػديف الػػدماميني  اضطظؼ

- ى2420وتحقيػػػؽ فػػػاخر جبػػػر  أطروحػػػة دكتػػػوراه  كميػػػة اآلداب  جامعػػػة بغػػػداد  
 ـ.2181

 طوازظــظػبــغنػذــرحػاضرضــيػايدــتراباديػوذــرحػابــنػجطارــظػرضــىػصاسغــظػابــنػػ
الجامعػة -الشامي  أطروحة دكتػوراه  كميػة اآلدابألمة السبلـ عمق حميد  اضحاجب

 ـ.2118- ى2421المستنصرية 
 

 ث بجً : ابكتن اول ٌعْ

 ـ.2194  آثاره ومذىبو. طارؽ عبد عوف  مط.أسعد بغداد ابنػاضحاجبػاضظحوي 
 ــويػػ ــغشػاضظح ــنػغط   د.عبػػد اإللػػو نبيػػاف  مط.إتحػػاد الكتػػاب العػػرب  دمشػػؽ  اب

 ـ.2119
 عمػػي الياسػػري دار الحريػػة ؤهػســيػاضظحــوػواضضعــظأبــوػاضحدــنػبــنػصغدــانػو را  

 .2191لمطباعة  بغداد 
 أحمػد بػف عبػد الغنػي الػدمياطي إتحااػسضالءػاضبذرػسـيػاضػـراءاتػاألربـعػرذـرػػػػ  

  تصػػحي  وتعميػػؽ عمػػي محمػػد الضػػّباع. مػػط. دار النػػدوة الجديػػدة  ( ى2229ت )
 .   ى2121بيروت  

 دار النػدوة الجديػدة  ( ى122)طي جػبلؿ الػديف السػيو  ارتػانػسيػرضـومػاضػـر ن ػػ  
 بيروت  د.ت.

 ( ى111ت )شػيػػاب الػديػػف القسػطبلنػػي  إرذـادػاضدـاريػضذـرحػصحغوػاضبخــاري ػ  
 ـ.1000- ى2412دار الفكر لمطباعة  بيروت 
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 د.احمػػد مطمػػوب  دار  ريػػب (اضططــاظي-اضبالزــظ-اضغصــاحظ) أدــاضغبػبالزغــظ .
 ـ.2180  2لمطباعة  القاىرة  ط

 د.رشػدي عميػاف وقحطػاف الػدوري  دار الحريػة لمطباعػة  ضـدغنػاردـالطيػػأصولػا  
 ـ.2199- ى2119  2بغداد  ط

 تحػػ. د.عبػد الحسػيف الفتمػي  مؤسسػة  ( ى126ت )ابػف السػراج  األصولػسـيػاضظحـوػػ
 ـ.2111- ى2410  4الرسالة لمطباعة  بيروت  ط

 الحػػديث  فػػي نظػػر النحػػاة ورأي ابػػف مضػػاء وعمػػـ المغػػة  أصــولػاضظحــوػاضطربــيػػ
 ـ.2191د.محمد عبيد  مط. دار نشر الثقافة  القاىرة  

 ــرابػػ ـــدلػاألرـ ــيػجـ ـــرابػسـ ت )/ مػػػػع لػػػػمع األدلػػػػة  ألبػػػػي البركػػػػات األنبػػػاري ارزـ
- ى2112  1  تحػػػػػ. سػػػػػعيد األفغػػػػػاني  دار الفكػػػػر لمطباعػػػػػة  بيػػػػػروت  ط( ى229

 ـ. 2192
 تحػػ. د.احمػد  ( ى122ت )جػبلؿ الػديف السػيوطي  ارشتراحػسيػرضمػأصـولػاضظحـو ػػ

 ـ.2196- ى2116  2محمد قاسـ  مط. السعادة  القاىرة  ط
  دار الكتب العممية  بيروت. د.ت.( ى126ت )أبو عمي القالي  األطاضي   
 مط.الميمنيػػة  مصػػر  ( ى626ت )أبػػو البقػػاء العكبػػري إطــالءػطــاػطبــنلػبــهػاضــرحطن ػػ  

 . ى2112
 ت )اسػػػف عمػػي بػػف يوسػػػؼ القفطػػي أبػػػو المح إظبــاهػاضـــرواةػإضــىػأظبــاهػاضظحـــاة ػ

-2120  تحػػػػػػ.محمد أبػػػػػو الفضػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ  مػػػػػط.دار الكتػػػػػب  القػػػػػاىرة  ( ى646
 ـ.2191

  باعتنػػاء محمػػد ( ى299ت )أبػػو البركػػات األنبػػاري  ارظصــااػســيػطدــااللػاضخــالا  
 ـ.2162- ى2180  4محي الديف عبد الحميد  مصر  ط

 ــىػػػ ــىػأضغغــظػابــنػطاض نشػػر  ( ى962ت )ألنصػػاري ابػػف ىشػػاـ ا أوضــوػاضطدــاضىػإض
  6محمػػػػػد محػػػػػي الػػػػػديف عبػػػػػد الحميػػػػػد  دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي  بيػػػػػروت  ط

 ـ.  2180
 ــلػػ ــيػذــرحػاضطغص   تحػػػ. د.موسػػق العميمػػي  ( ى646ت )ابػػف الحاجػػب  ارغضــاحػس

 ـ.2181- ى2401مط.العاني  بغداد  
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 بػارؾ. تحػػ. د.مػازف الم ( ى119ت )أبػو القاسػـ الزجػاجي  ارغضاحػسيػرضـلػاضظحـوػػ
 ـ.2191- ى2111  1دار النفائس  بيروت  ط

 ت )إسمػػاعيؿ باشػػا البغػدادي  إغضـاحػاضطصظونػسيػاضـذغلػرضـىػصذـاػاضظظــون ػػػػ
 .  (بغداد-منشورات مكتبة المثنق)ـ. 2142  اسطنبوؿ  ( ى2111

 د.مصطفق جماؿ الػديف  منشػورات دار الرشػيد  اضبحثػاضظحويػرظدػاألصوضغغن  
 ـ.2180العراؽ  

 دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر  ( ى942ت )أبػػو حيػػاف األندلسػػي  اضطحــغط ػاضبحــر .
 ـ.2198- ى2118  1ط

 ت )  لػػمحمد بػف عمػي الشوكػػاني اضبدرػاضطاضعػبطحادنػطنػبطـدػاضػـرنػاضدـابعػػػ
 . ى2148  2  مط.السعادة  القاىرة  ط( ى2120

 ــاة ػػػ ــاتػاضضعــوغغنػواضظح ــاةػســيػطبػ ــظػاضور ت )ػجبلؿ الػديػػػف السػيوطػػػي  بعغ
- ى2184  2  تحػػػػػ.محمد أبػػػػو الفضػػػػؿ إبػػػػراىيـ  مط.الحمبػػػػي  القػػػػاىرة  ط( ى122

 ـ.2162
 دار ( ى2102ت )لمحمػػد مرتضػػق الزبيػػدي  تــاجػاضطــروسػطــنػجــواعرػاضػــاطوس  

 .(مصورة)الفكر لمطباعة والنشر. 
 ( ى962ت )  ابػػػػف ىشػػػػاـ األنصػػػػاري تخضــــغصػاضذــــواعدػوتضخــــغصػاضغواالــــدػػػ .

 ـ.2186- ى2406  2ط تحػ.د.عباس الصالحي  بيروت 
 محمػد بػف فتػوح الُحَميػدي. تحػػ.د.عمي (اضبخاريػوطدضم) اضجطعػبغنػاضصحغحغن  

 ـ.1001- ى2411  1حسيف البواب  دار ابف حـز لمطباعة والنشر  ط
 ــاظي ػػ ــرواػاضططـ ــيػحـ ــداظيػسـ ــىػاضـ   ( ى941ت )لحسػػػف بػػػف قاسػػػـ المػػػرادي  اضجظـ

  2عمميػػػػػػػة  بيػػػػػػػروت  طتحػػػػػػػػ.د.فخر الػػػػػػػديف قبػػػػػػػاوة ومحمػػػػػػػد نػػػػػػػديـ  دار الكتػػػػػػػب ال
 ـ. 2111- ى2421

 د.عفيػؼ عبػد الػرحمف  وزارة اضجؼودػاضضعوغظػخاللػاضػرنػاضرابعػرذـرػاضؼجـريػػ  
 ـ.2186الثقافة واإلعبلـ  بغداد  

 ( ى2111ت )  محمػػد بػػف محمػػد السػػنباوي حاذــغظػاألطغــرػرضــظػطعظــيػاضضبغــبػػػػ 
 .(مطبوع حاشية عمق مغني المبيب)مط.الحمبي  مصر  د.ت. 
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 ــغظػ ــوشي حاذــ المطبعػػػػة  ( ى2110ت )مصػػػػطفق محمػػػػد عرفػػػػة الدسػػػػوقي  اضددــ
 . ى2128الحميدية  مصر  

 ( ى190ت )أبػػو عبػػد ا بػػف الحسػػيف بػػف خالويػػو  اضحجــظػســيػاضػــراءاتػاضدــبع ػ .
 ـ.2111- ى2410  2تحػ. احمد فريد المزيدي  دار الكتب العممية  بيروت  ط

 ــظػاـــألدب ػ تحػػػػ.عبد السػػػبلـ ىػػػاروف    ( ى2011ت )عبػػػد القػػػادر البغػػػدادي  خزاظـ
 ـ.2181- ى2401  1منشورات مكتبة الخانجي  القاىرة  ط

  تحػ.محمد عمػي النجػار  مطػابع  ( ى111ت )أبو الفت  عثماف بف جني  اضخصاالص
 ـ.2110  4دار الشؤوف الثقافية  بغداد  ط

 د.عبد اليادي الفضمي  دار المؤرخ العربػي لمطباعػة  بيػروت   خالصظػرضمػاضصالم
 ـ.2111- ى2424  1ط

 د.فاضؿ السػامرائي  مط.اإلرشػاد اضدراداتػاضضعوغظػواضظحوغظػرظدػاضزطخذري .
 ـ.2190- ى2181بغداد  

 ت )  شيػػاب الػديف بػف حجػر السػقبلني اضدررػاضصـاطظظػسيػأرغانػاضطالظػاضثاطظـظػ
- ى2182  1تحػػػػػػػػ.محمد سػػػػػػػيد جػػػػػػػاد الحػػػػػػػؽ  مط.المػػػػػػػدني  القػػػػػػػاىرة  ط ( ى821

 ـ.2166
 فػي كتابػو تعميػؽ الفرائػد عمػق تسػييؿ الفوائػد   تهػو ثارهػوطظؼجـهػاضدطاطغظيػحغا

 ـ.2181- ى2401  2د.محمد بف عبد الرحمف المَفّد   السعودية  ط
 تحػػػػػ.محمد أبػػػػو الفضػػػػؿ إبػػػػراىيـ  القػػػػاىرة  مطػػػػابع دار دغــــوانػاطــــرئػاضػــــغس  

 ـ.    2184  4المعارؼ. القاىرة  ط
 شػػورات وزارة الثقافػػة  دمشػػؽ    تحػػػ.د.عزة حسػػف  مندغــوانػبذــرػبــنػأبــيػخــازم

 ـ.2191- ى2111  1ط
 جمع وتحقيؽ وشرح د.حسيف نصار  دار مصر لمطباعة  د.ت.دغوانػجطغل   
 ــيػػػ ــورػاضؼالض ــنػث ــدػب ــوانػحطغ   صػػنعة عبػػد العزيػػز الميمنػػي  مػػط.دار الكتػػب دغ

 ـ.2122- ى2192  2المصرية  القاىرة  ط
 ى2184  2دمشػػؽ  ط   المكتػب اإلسػػبلمي لمطباعػة والنشػر دغـوانػذيػاضرطــظػ -

 ـ.2164
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 جمػع وتحقيػؽ د.يحيػق الجبػوري  المؤسسػة دغوانػاضطباسػطنػطـرداسػاضدـضطيػػ  
 ـ.2168- ى2188العامة لمصحافة والطباعة  بغداد  

 جمػػع وتحقيػػؽ محمػػد جبػػار المعيبػػد شػػركة دار   دغــوانػرــديػبــنػزغــدػاضطبــاديػػ
 ـ.2162الجميورية لمنشر والطباعة  بغداد  

 تحػػػػ.عمي مكػػػي  دار الػػػرأي العػػػاـ ودار الفكػػػر ربغطـــظػدغـــوانػرطـــرػبـــنػأبـــيػ  
 لمجميع  د.ت.

 صػنعة ىاشػـ الطّعػاف  مط.الجميوريػة  دغوانػرطروػبنػططـدػغصـربػاضزبغـديػػػ  
 ـ.2190- ى2110بغداد  

 ت )شػػػرح أبػػي البقػػػاء العكبػػػري ( اضتبغــانػســيػذــرحػاضــدغوانػ) دغــوانػاضطتظبــي
ار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر    ضػػبط وتصػػحي  مصػػطفق السػػقا وزمػػيبله  د( ى626

 ـ.1001- ى2411بيروت  
 تحػػػػػ.كـر البسػػػػتاني  دار صػػػػادر ودار بيػػػػروت دغــــوانػاضظابعــــظػاضــــذبغاظيػػ  

 ـ.2161- ى2181لمطباعة  بيروت 
 تحػػػ. د.شػػوقي ضػػيؼ  ( ى114ت )أبػػو بكػػر بػػف مجاىػػد  اضدــبطظػســيػاضػــراءات ػ

 ـ.2188  1مطابع دار المعارؼ  القاىرة  ط
 تحػػػ.محمد حسػػف  ( ى111ت )أبػػو الفػػت  عثمػػاف بػػف جنػػي  دــرػصــظارظػاررــراب ػ

 ـ.1000- ى2412  2واحمد رشدي  دار الكتب العممية  بيروت ط
 2  د.عػدناف محمػد سػمماف  دار الرسػالة لمطباعػة  بغػداد  طاضدغوطيػاضظحـويػ  

 ـ.2196- ى2116
 د.خديجػػة الحػػديثي  مطبوعػػات اضذــاعدػوأصــولػاضظحــوػســيػصتــابػدــغبوغهػػػػػ  

 ـ.2196- ى2114  جامعة الكويت
 ت )  أبػو الفػػبلح عبػد الحػي بػف العمػاد الحنبمػي ذذراتػاضذعبػسيػأخبارػطنػذعب

 ـ.2191- ى2111  1. دار المسيرة  بيروت  ط( ى2081
 تحػػ.عبد العزيػز  ( ى2011ت )عبػد القػادر البغػدادي  ذرحػأبغاتػطعظـيػاضضبغـب ػػ

 رباح واحمد يوسؼ دقاؽ  مط.زيد بف ثابت  دمشؽ.
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 ــؼػ ــرحػاضتدـ   تحػػػػ.محمد عبػػػد القػػػادر ( ى691ت )جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف مالػػػؾ  غل ذـ
 ـ.1002- ى2411  2وطارؽ فتحي  منشورات دار الكتب العممية  بيروت  ط

 تحػػ.محمد  ( ى102ت )خالػد بػف عبػد ا األزىػري ذرحػاضتصـرغوػرضـىػاضتوضـغو ػػػػ
 ػػـ.1000- ى2412  2باسؿ عيوف السود  دار الكتب العممية  بيروت  ط

 تحػػ.عمي محسػف مػاؿ ا   ( ى962ت )ابػف ىشػاـ األنصػاري  اضزجاجي ػذرحػجطل
 ـ.2186- ى2406  1مكتبة النيضة العربية  ط

  تقديـ واعتنػاء ( ى661ت )أبو الحسف بف عصفور األشبيمي  ذرحػجطلػاضزجاجي  
 ـ.2118- ى2421  2فّواز الشّعار  دار الكتب العممية  بيروت  ط

 ــوانػاألرذــــىػ   2جزينػػػػي  دار الكاتػػػػب العربػػػػي  بيػػػػروت  ط  إبػػػػراىيـ ذــــرحػدغــ
 ـ.2168- ى2188

 نشػػر ( ى412ت )أبػػو عمػػي احمػػد بػػف محمػػد المرزدقػػي  ذــرحػدغــوانػاضحطادــظ ػ  
  1احمػػػػد أمػػػػيف وعبػػػػد السػػػػبلـ ىػػػػاروف  مط.لجنػػػػة التػػػػأليؼ والنشػػػػر والترجمػػػػة  ط

 ـ.2169- ى2189
 وت    عػػالـ الكتػػب  بيػػر ( ى201ت )الخطيػػب التبريػػزي  ذــرحػدغــوانػاضحطادــظ ػػ

شػػػػرح ديػػػػواف زىيػػػػر بػػػػف أبػػػػي سػػػػممق. الػػػػدار القوميػػػػة لمطباعػػػػة والنشػػػػر  القػػػػاىرة  
 .(مصورة)ـ. 2164- ى2184

 ــرزد  ػ ــوانػاضغـ ــرحػدغـ   2إيميػػػا حػػػاوي  مؤسسػػػة خميفػػػة لمطباعػػػة  بيػػػروت  ط ذـ
2181. 

 تحػػػ.محمد نػػور ( ى686ت )الرضػػي االسػػترابادي  ذــرحػذــاسغظػابــنػاضحاجــب ػػػ  
 ـ.2192- ى2112مية  بيروت  الحسف وزميبله  دار الكتب العم

 ــي ػ ــواعدػاضطعظـ ــرحػذـ . تصػػػحي  وتعميػػػؽ ( ى122ت )جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيوطي  ذـ
 الشنقيطي  دار مكتبة الحياة  بيروت  د.ت.

 ت )بيػػػاء الديػػػف عبػػػد ا بػػػف عقيػػؿ  ذـــرحػابــنػرػغــلػرضــىػأضغغـــظػابــنػطـــاضى ػػ
اإلسػػػبلمية   باعتنػػػاء محمػػػد محػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد  مطػػػػابع المختػػػار ( ى961

 ـ.2180- ى2400  10ودار مصر لمطباعة  القاىرة  ط
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  تحػػ.عبد السػبلـ ( ى118ت )أبو بكػر األنبػاري  ذرحػاضػصاالدػاضطوالػاضجاعضغات  
 ـ.2161  1ىاروف. مطابع دار المعارؼ  مصر  ط

 باعتنػاء محمػد  ( ى962ت )ابػف ىشػاـ األنصػاري  ذرحػشطرػاضظـدىػوبـلاػاضصاـدى ػػػ
 .  (مصورة)ميد  مط.أمير قـ  د.ت. محي الديف عبد الح

 دار الكتػب العمميػة  بيػروت  ( ى686ت )الرضػي االسػػترابادي  ذرحػاضصاسغـظ ػ .
 د.ت. 

 تحػػ.  ( ى962ت )ابػف ىشػاـ األنصػاري  ذرحػاضضطحظػاضبدرغظػسيػرضـمػاضطربغـظ ػػ
 ـ.2199- ى2119د.ىادي نير  مط.الجامعة  بغداد 

 حاشػػية عمػػق المنصػػؼ ) ( ى818ت )لبػػدر الػػديف الػػدماميني  ذــرحػطعظــيػاضضبغــب
 .   (2ج).  ى2102  مط.البيية  مصر  (مف الكبلـ

  عبد ا إسماعيؿ الصاوي  مط. الحمبػي  مصػر   ذرحػطعظيػاضضبغبػوذواعده
 .  (2ج)ـ. 2128- ى2199  2ط

  عالـ الكتب  بيروت  د.ت.( ى641ت )موفؽ الديف بف يعيش  ذرحػاضطغصل   
 تحػػ. ( ى111ت )يػاش احمػد بػف إبػراىيـ القيسػي أبػو ر  ذرحػعاذطغاتػاضصطغـت ػ  

 ـ.2186- ى2406  1د.داود سمـو ود.نوري القيسي  مكتبة النيضة العربية  ط
 ــدػػ ــغطػاضزظـ ــروحػدـ   تحػػػػ.مصطفق السػػػقا وجماعتػػػو  مصػػػّورة عػػػف طبعػػػة دار ذـ

 ـ.2142- ى2164الكتب  القاىرة 
 معػػارؼ    جمػػع وتحقيػػؽ د.نػػوري القيسػػي  مط.الذــطرػخغــااػبــنػظدبــظػاضدــضطيػ

 ـ.2169بغداد  
 تحػػػ. د.نػػوري القيسػػي وىػػبلؿ نػػاجي  مط.المجمػػع العممػػي ذــطرػاضرارــيػاضخغــري  

 ـ.2180- ى2400العراقي  
  ت )جمػاؿ الديف بف مالؾ  ذواعدػاضتوضغوػواضتصحغوػضطذصالتػاضجاطعػاضصحغو

 ـ.2182تحػ. د.طو محسف  دار آفاؽ عربية  بغداد   ( ى691
 ت )حػػػػػػاح العربيػػػػػة إلسماعيػػػػػػؿ بػػػػػف حمػػػػػاد الجػػػػػوىري   تػػػػػػاج المغػػػػػػة وصاضصحــــــاح

  1  تحػػػػػػ.احمد عبػػػػػػد الغفػػػػػػػور عطػػػػػػار  دار العمػػػػػػـ لممبليػػػػػػيف  بيػػػػػػروت  ط( ى118
 ـ.2191- ى2111
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  باعتنػػػاء  ( ى126ت )أبػػػو عبػػػد ا محمػػد بػػػف إسػػػماعيؿ  صـــحغوػارطـــامػاضبخـــاري
 .   ى2411  2محمد زىير  دار طوؽ النجاة  بيروت  ط

  لمحمػػػد  ( ى192ت )سػػػميماف بػػػف األشػػعت السجسػػػتاني  صـــحغوػدـــظنػأبـــيػداود
 ـ.1000- ى2412  1ناصر الديف األلباني  الرياض  ط

 ى2141  دار الكتب العممية  بيروت صحغوػطدضمػبذرحػارطامػاضظووي . 
 شػمس الػديف محمػد بػف عبػد الػرحمف السػخاوي  اضضوءػاضالطعػألعلػاضػـرنػاضتادـع ػػ

   بيروت.منشورات دار مكتبة الحياة ( ى101ت )
 ت )  أبػػػوي بكػػػػر محمػػػػد بػػػف الحسػػػػف الزبيػػػدي طبػــــاتػاضظحوغغــــنػواضضعوغغــــن

 ـ.2184  دار المعارؼ  القاىرة 1تحػ.محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ط ( ى191
 د.إبػػػراىيـ السػػامرائي  دار الحريػػػة لمطباعػػػة  بـــغنػأطدـــؼاػوحاضـــرعا اضطربغـــظ  

 .2198بغداد  
 لبينسػاوي  مكتبػة الثقافػة الدينيػة  القػاىرة   د.حسػاـ ااضطربغظػاضغصـحىػوضؼجاتؼـاػػ

 ـ.1004- ى2414
 ـ.2889  الشيخ ناصيؼ اليازجي  اضطراػاضطغبػسيػذرحػدغوانػأبيػاضطغب 
 ـ. 2110د.حاتـ الضامف  مط.دار الحكمة  الموصؿ رذرةػذطراءػطػضون ػػ 
 ـ.2181  20  د.شوقي ضيؼ  دار المعارؼ  القاىرة  طاضطصرػاضجاعضي 
 د.عبػػد اليػػادي الفضػػمي  مكتبػػة المنػػار  اضظحوغــظػاضططبورــظسؼردــتػاضصتــبػ .

 ـ.2186- ى2409  2األردف  ط-الزرقاء
 4د.إبػػراىيـ أنػػيس  المطبعػػة الفنيػػة الحديثػػة  القػػاىرة  ط ســيػاضضؼجــاتػاضطربغــظ ػ  

 ـ.2191
 دار افكػػػر  بيػػػروت  ( ى829ت )  مجػػػد الػػػديف الفيروزابػػػادي اضػـــاطوسػاضطحـــغط .

 ـ.2181- ى2401
  ــاب تحػػػػػ.عبد السػػػػبلـ  ( ى280ت )سػػػػيبويو أبػػػػي بشػػػػر عمػػػػرو بػػػػف عثمػػػػاف  اضصتــ

 ـ.   2181- ى2401  1ىاروف  بيروت  ط
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 دار ( ى218ت )جػػار ا الزمخشػػري  اضصذــااػرــنػحػــاال ػزــواطضػاضتظزغــل ػػ  
 . ى2401-2119  2الفكر لمطباعة والنشر  ط

 مكتبػة( ى2069ت )حػاجي خميفػة  صذاػاضظظونػرنػأداطيػاضصتبػواضغظـون ػ   
 .(مصورة)المثنَّق  بيروت  د.ت. 

  مؤسسػػة الرسػػػالة   ( ى2014ت )أبػػو البقػػػاء أيػػوب بػػػف موسػػق الكفػػػوي  اضصضغـــات
 ـ.2118- ى2421  1بيروت  ط

 شرح وتعميؽ د.محمد بديع شريؼ  منشػورات دار يطغظػاضطربػضضذظغرىػاألزدي  
 ـ.2164مكتبة الحياة  بيروت  

  دار صػادر   ( ى922ت )مػد بػف مكػـر ابف منظور جمػاؿ الػديف مح ضدانػاضطرب
   د.ت.2بيروت  ط

 (ينظر: األ راب في جدؿ األعراب) ضطعػاألدضظ. 
 تحػػ.حامد المػػؤمف   ( ى111ت )  أبػو الفػت  عثمػاف بػػػف جنػي اضضطـعػســيػاضطربغــظػ

 ـ.2181- ى2401  2مط.العاني  بغداد  ط
 بغػػداد    د.ابتسػػاـ الصػػفار  مط.اإلرشػػاد  طاضــىػوطــتطمػابظــاػظــوغرةػاضغربــوريػ

 ـ.2168
  دار القمػػػـ  ( ى228ت )أوي الفضػػؿ احمػػػد بػػف محمػػػد الميػػداني  طجطـــعػاألطثـــال  

 بيروت  د.ت. 
  ــب تحػػػػ.عمي النجػػػدي ناصػػػؼ  ( ى111ت )أبػػػو الفػػػت  عثمػػػاف بػػػف جنػػػي  اضطحتدـ

 ـ.1004- ى2414وجماعتو. نطبعة األىراـ التجارية  القاىرة  
  تحػػػػ.عبد  ( ى428ت )ده عمػػػي بػػػف إسػػماعيؿ بػػػف سػػػي اضطحصـــمػواضطحـــغطػاألرظـــم

 . ى2111-2199  مط. الحمبي  مصر  2الستار احمد فراج وجماعتو  ط
 ـ.2186- ى2406  د.خديجة الحديثي مط. جامعة بغداد  اضطدارسػاضظحوغظ 
 ــصل ــر ن ػ طذـ ــرابػاضػـ تحػػػػ.حاتـ  ( ى419ت )مكػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب القيسػػػي  إرـ

 ـ.2192الضامف  دار الحرية لمطباعة  بغداد  
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 دراسة وتحقيؽ د.عبػد األميػر األعسػـ  دار آفػاؽ اضغضدغيػرظدػاضطرباضطصطضوػ  
 ـ.2182- ى2404  2عربية  بغداد  ط

 ( ى2024ت )عمػػي القػػاري اليػػروي  اضطصــظوعػســيػططرســظػاضحــدغثػاضطوضــوع ػػػػ 
 ـ.2184- ى2404  4تحػ.عبد الفتاح أبو  دة  دار السبلـ لمطباعة  القاىرة  ط

 ت )ـ لسػعد الػديف مسػعود بػف عمػر التفتػازاني   شرح تمخيص مفتاح العمو اضططول
 . ى2414  2تحػ. د.عبد الحميد ىنداوي  مط.البقيع  بيروت  ط ( ى911

  باعتنػاء إبػراىيـ شػمس ( ى122ت )أبو الحسف األخفش األوسػط  ططاظيػاضػر ن .
 ـ.1001- ى2411  2الديف  دار الكتب العممية  بيروت  ط

 تحػػػ.محمد عمػػي النجػػار وجماعتػػو   ( ى109ت )أبػػو زكريػػا الفَػػّراء  ططــاظيػاضػــر ن
 ـ. 1001- ى2411  1مط.دار الكتب  القاىرة  ط

 2181. د.فػػػاضؿ السػػامرائي  مطػػابع التعمػػيـ العػػالي  الموصػػؿ  ططــاظيػاضظحــو-
 ـ.2112

 ــدانػ دار صػػادر  بيػػروت   ( ى616ت )  ياقػػػوت بػػف عبػػػد ا الحمػػوي ططجــمػاضبض
 د.ت.

 تحػػػػ.محمد صػػػديؽ  ( ى826ت )الجرجػػػاني السػػػيد الشػػػريؼ  ططجـــمػاضتطرغغـــات ػ
 ـ.1004المنشاوي. دار الفضيمة لمنشر  القاىرة/ دبي  

 2  د.عبػػػد المطيػػػؼ الخطيػػػب  دار سػػػعد لمطباعػػػة  دمشػػػؽ  طططجـــمػاضػـــراءات  
 ـ.1001- ى2411

 ــؤضغغن ػ عمػػر رضػػا كحالػػة  مكتبػػة المثنػػق ودار إحيػػاء التػػراث العربػػي  ططجــمػاضط
 لمطباعة والنشر  بيروت  د.ت.

 ــربػػػ ــوغغنػاضط ــيػاضضع ــلػس ــمػاضطغص   د.اميػػؿ يعقػػوب  دار الكتػػب العمميػػة  اضططج
 ـ.2119- ى2428  2بيروت  ط

 (ينظر حاشية األمير) ( ى962ت )ابف ىشاـ األنصاري  طعظيػاضضبغب. 
  دار الجيػػؿ  بيػػروت  ( ى218ت )جػػار الزمخشػػري  اضطغصــلػســيػرضــمػاضطربغــظ  

   د.ت.1ط
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 تحػػ.كاظـ بحػر ( ى492ت )قػاىر الجرجػاني عبػد ال اضطػتصدػسيػذـرحػارغضـاح ػػ  
 ـ.2181المرجاف  المطبعة الوطنية  عماف  

  تحػػػػػ.محمد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة   ( ى182ت )أبػػػػو العبػػػػاس المبػػػػّرد  اضطػتضــــب
 ـ.2114- ى2422القاىرة  

 ــدونػػ ــنػخضـ ــظػابـ دار الرائػػػد العربػػػي   ( ى808ت )عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد  طػدطـ
 ـ.2181- ى2401  2بيروت  ط

 سعيد األفغاني  دار الفكر  بيروت  د.ت.  تأرغخػاضظحو ػطن 
 ينظػر )محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد  طظحظػاضجضغلػبتحػغ ػذرحػابنػرػغـل ػ

 .(شرح ابف عقيؿ
 ت )تػػقي الديػػف احمػد بػف محمػد الشػمني  اضطظصاػطنػاضصالمػرضىػطعظـيػاضضبغـب ػػ

   ينظر شرح مغني المبيب لمدماميني.( ى891
 عبػد الػرحمف بػدوي  مػط. السػنة المحمديػة  القػاىرة   واضرغاضـي ػػاضطظط ػاضصـوريػ

 ـ.2161
 جمػاؿ الػديف يوسػؼ بػف تغػري بػردي اضظجومػاضزاعـرةػسـيػطضـوىػطصـرػواضػـاعرةػػػػػ  

   مصورة عف طبعة دار الكتب  كوستاتسوماس  القاىرة.( ى894ت )
 كػر    د.مػازف المبػارؾ  دار الفاضظحوػاضطربي ػاضطضظػاضظحوغظ ػظذأتؼاػوتطورعا

 ـ.2194بيروت  
  تحػػػ. د.إبػػراىيـ السػػامرائي   ( ى299ت )أبػػو البركػػات ابػػف األنبػػاري  ظزعــظػاألضبــاء

 ـ.2182- ى2402  1األردف  ط
 ابػػػػف رشػػػػػد  د.باسػػػػػمة جاسػػػػػـ الشػػػػػمري  المطبعػػػػػة العربيػػػػة   اضظػــــدػاضطظطػــــي ػ

 ـ.1000
 ــىػتحػغــ ػأوضــوػاضطدــاضىػػ    محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد عدغــظػاضدــاضىػإض

 .(ينظر أوض  المسالؾ)حاشية عمق أوض  المسالؾ  
  اسمػاعيؿ باشا البغػدادي  عداغظػاضطارسغنػسيػأدطاءػاضطؤضغغنػو ثارػاضطصظغغن

 .(مصورة). منشورات مكتبة المثنق  بغداد ( ى2111ت )
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 تحػػ.احمد شػمس الػديف  دار ( ى122ت )  جػبلؿ الػديف السػيوطي عطعػاضؼواطعػ  
 ـ. 2118- ى2428  2ط الكتب العممية  بيروت 

 
 
 
 



   
 

 خبلصة األطروحة

 

 
مغنػػػي المبيػػػب مػػػف الكتػػػب النحويػػػة الميمػػػة  حظػػػي باىتمػػػاـ النحػػػوييف  فشػػػرحوه  

وشػػرحوا شػػواىده  وأعربوىػػا  وترجمػػوا لشػػعراءه  وفسػػروا مفرداتػػو  ونظمػػوه شػػعرًا. ومػػف 
لشػػمني الػػذيف اىتمػػوا بػػو الػػدماميني والشػػمني. وعمػػق المغنػػي وشػػرح الػػدماميني وحاشػػية ا

 قامت ىذه األطروحة.
تشتمؿ األطروحة عمق تمييد وأربعػة فصػوؿ وخاتمػة وثبػت المصػادر والمراجػع  

 وممخص باإلنكميزية.
تحػػدثت فػػي التمييػػد بإيجػػاز عػػف سػػيرة ابػػف ىشػػاـ والػػدماميني والشػػمني ثػػـ عػػف  

ثمانيػػػة وثبلثػػػيف كتابػػػًا صػػػنفت عػػػف  (38)مغنػػػي المبيػػػب وشػػػروحو  فوجػػػدت اف ىنػػػاؾ 
 -وصػػمت إلينػػا-لمػػدماميني  وحاشػػية واحػػدة  -وصػػؿ منيػػػا اثنػػاف-يػػا أربعػػة المغنػػي من
 لمشمني.
وشػػػرحا الػػػدماميني وصػػػؿ إلينػػػا أحػػػدىما مطبوعػػػًا. وقػػػد تػػػوفي صػػػاحبو قبػػػؿ اف  

يتمو  إذ وصؿ فيو إلق أثناء حرؼ الفاء. أما الثاني فقػد وصػؿ إلينػا كػامبًل مخطوطػًا. 
 خطوط.اعتمدت في الدراسة عمق المطبوع مكممة بالم

واعتمدت عمق حاشية الشمني المطبوعة ولـ اعتمد عمػق النسػخة األخػر  وىػي  
 محققة  رسالة جامعية  لوجود كثير مف العيوب فييا.

وقولػو بػػ  ((قػاؿ))الدماميني في شرحو المخطوط كاف يبدأ كبلـ أبف ىشاـ بقولػو  
شػرح المطبػوع فمػـ يسػتعمؿ فيػو وكاف يترؾ أقوااًل البف ىشػاـ مػف  يػر أف يشػرحيا  أمػا ال ((أقوؿ))
 وشرح كبلـ ابف ىشاـ كمو. ((قمت)) و(( قاؿ))

وكػاف يتػرؾ أقػوااًل البػف ىشػاـ (( قػاؿ))والشمني كاف يبػدأ كػبلـ ابػف ىشػاـ بقولػو  
 مف  ير اف يشرحيا.
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درسػػت فيػػو مصػػادرىما  ((الػػدماميني والشػػمني شػػارحيف))الفصػػؿ األوؿ بعنػػواف  
ف قػػد اعتمػػدا فػػي شػػرحيما عمػػق األعػػبلـ والكتػػب  ومػػنيج كػػؿ منيمػػا فوجػػدت الشػػارحي

سػػػػبعيف مػػػػف األعػػػػبلـ أخػػػػذا عػػػػنيـ. مػػػػنيـ نحويػػػػوف  (71)وانيمػػػػا ذكػػػػرا مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف 
بصػػػريوف وكوفيػػػػوف ومتػػػػأخروف  ومػػػػنيـ الفقيػػػػاء والمحػػػّدثوف وقػػػػد أتفػػػػؽ الشػػػػارحاف فػػػػي 

 طائفة  واختمفا في أخر .
 ذاىا عنيا.والكتب التي أخذا عنيا كثيرة أوردت طائفة مف نصوص أخ 
سػػت منيػػا.  (6)وورد فػػي الشػػرحيف طائفػػة مػػف لغػػات العػػرب  اشػػتركا فػػي ذكػػر  

وجػػاء فػػي الشػػرحيف طائفػػة مػػف االسػػتطرادات  اخػػذ الشػػمني شػػيئًا منيػػا عػػف الػػدماميني  
ولجػػػأ الشػػػارحاف إلػػػق اإلحػػػاالت تجنبػػػًا لمتكػػػرار  وكػػػاف الػػػدماميني يتوقػػػؼ عنػػػد بعػػػض 

 سفاره  مما سبب عدـ توفر المصادر.المسائؿ فبل يقطع فييا  بسبب كثرة أ
ووجػػدت الػػدماميني يكمػػؿ الشػػواىد القرآنيػػة وىػػذا لػػـ أجػػده عنػػد الشػػمني  اال اف  

ىػذا األخيػػر كػاف يزيػػد أشػياء لػػـ تػرد عنػػد اآلخػر منيػػا: نسػبة شػػاىد أو إكمالػو أو زيػػادة 
 بيت أو أبيات وأخيار شعراء.

يف  فكانػػػا يسػػػػتدالف والفصػػػؿ الثػػػاني تحػػػدثت فيػػػػو عػػػف االحتجػػػاج عنػػػػد الشػػػارح 
بالسػػػماع: القػػػرآف الكػػػريـ والقػػػراءات القرآنيػػػة واألحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة وكػػػبلـ العػػػرب 
شعرًا ونثرًا. وقد أخذ الشمني طائفة مما احتج بو الدماميني. وتميػز الػدماميني بػإطبلؽ 
االحتجػػاج بالحػػديث النبػػوي الشػػريؼ  ووردت نصػػوص متعػػددة تبػػيف اعتػػداده بالسػػماع 

 العاـ  واعتماده عمق االستقراء في الوصوؿ إلق األحكاـ النحوية. بمعناه
والقيػػاس واإلجمػػاع واستصػػحاب الحػػاؿ والعامػػؿ النحػػوي اسػػتند إلييػػا الشػػارحاف  

في استنباط األحكاـ. وقد أخذ الشمني طائفة مف أقواؿ الدماميني مع اإلشارة إلػق ىػذا 
 وقد ال يشير.

بلـ والفقػػو وأصػػولو واسػػتعمؿ الشػػمني ىػػذا واسػػتدؿ الشػػارحاف بػػالمنطؽ وعمػػـ الكػػ 
 في مواضع لـ يستعمميا الدماميني.

وجػػػدت عػػػددىا عنػػػد  ((الشػػػارحاف ومسػػػائؿ مػػػف النحػػػو))والفصػػؿ الثالػػػث بعنػػػواف  
تسػعيف مسػألة انفػرد الػدماميني بػذكر  (91)الشارحيف في شرحيما لموضػوعات درسػت 

 (36)مشػػتركة كػػاف عػػددىا ثػػبلث  والمسػػائؿ ال (3)إحػػد  وخمسػػيف  والشػػمني بػػػ  (51)



   
 
 

ثمػػػػاف  (28)خمػػػػس وثبلثػػػػيف والشػػػػمني فػػػػي  (35)سػػػػتًا وثبلثػػػػيف  ُذِكػػػػَر الػػػػدماميني فػػػػي 
 (11)عشػػر مسػػائؿ وخالفػػو فػػي  (11)وعشػػريف  واف الشػػمني أخػػذ عػػف الػػدماميني فػػي 

 إحد  عشرة.
والفصػػؿ الرابػػع تحػػدثت فيػػو عػػف أثػػر الشػػرحيف فػػي شػػروح الحقػػة. الشػػروح التػػي  

ىػي شػرح شػواىد المغنػي لمسػيوطي وشػرح أبيػات مغنػي المبيػب لعبػدالقادر  اٌعُتِمَد عمييػا
البغػػدادي وحاشػػيتي الدسػػوقي واألميػػر وشػػرح المغنػػي وشػػواىده لعبػػد ا الصػػاوي. فػػي 

سػػبعمئة وسػػت وثبلثػػيف  (736)الجػػزء األوؿ مػػف ىػػذه المصػػنفات ورد ذكػػر الػػدماميني 
مئتػػي مػػرة  ودراسػػة  (211)ة مػػرة والشػػمني لػػـ يػػرد فػػي شػػرح السػػيوطي  وورد فػػي البقيػػ

ثػبلث وثبلثػيف وُردَّ فػي  (33)سبعيف مسألة أظيرت أنو ُأِخَذ بقوؿ الػدماميني فػي  (71)
 (5)ثمػػاني عشػػرة وُردَّ فػػي  (18)ثػػبلث وعشػػريف أمػػا الشػػمني فقػػد ُأِخػػذ بقولػػو فػػي  (23)

 خمس.
 ثمػػاف وعشػػروف مسػػألة مشػػتركة ُأِخػػَذ بقػػوؿ (28)والمسػػائؿ المدروسػػة كػػاف فييػػا  

إحػد  عشػرة  أمػا الشػمني فقػد ُأِخػَذ بقولػو فػي  (11)عشر َوُردَّ في  (11)الدماميني في 
 ست. (6)خمس عشرة مسألة وُرّد في ( 15)

وقد أفادت ىذه المصادر مف الشرحيف في شػرح المغنػي وا عرابػو وشػرح شػواىده  
 وا عرابيا وتوجيييا واالستطراد.

دة مػػػف حاشػػػية الشػػػمني  واف مػػػف كػػػؿ ىػػػذا نػػػر  اف شػػػرح الػػػدماميني أكثػػػر إفػػػا 
األخيػر أفػػاد كثيػرًا مػػف شػػرح الػدماميني وانػػو كػػاف يأخػذ عنػػو ناسػػبًا القػوؿ إليػػو  أو يأخػػذ 
مف  ير اف يفعؿ ىػذا  وىػو فػي كثيػر مػف األحيػاف كػاف ينػاقش ويػرد أو يزيػد إيضػاحًا 
وشرحًا  وىذا يجعمنا نر  أف القػوؿ بػأف حاشػية الشػمني ىػي تمخػيص لشػرح الػدماميني 

 زيادة أشياء فيو ظمـ.مع 
 
 
 
 

Conclusion 
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(Moghni AL-Labib) is one of the most important 

grammatical books, attracted many men of grammar. They 

explain it accurately and widely then translated it. 

Some of those who studied this book were AL-

Damamini and AL-Shomonni, their explaining and the 

margin of AL-Shomonni, is the aim of my study. 

This study contains an introduction, four chapters, 

conclusion and then bibliography and references.   

The introduction deals with biography of Ibn Hisham, 

AL-Damamini, Al-Shomonni and the book (Moghni AL-

Labib) its published scripted and lost explaining. Included 

two explaining of AL-Damamini and one completed 

manuscript and the other was printed one concentrated on 

the letter (F). 

As for the margin of AL-Shomonni, it was printed one. 

I studied three origins. The first chapter deals with 

references of AL-Damamini and AL-Shomonni and their 

style, I found that they depended upon many men of 

grammar, doctrine speech and many books with different 

references, some similar, some different in some matters of 

grammar. AL-Damamini and AL-Shomonni each one 

stopped at some matters avoiding repetition. 

The second chapter deals with the objection of the 

explainers, I found that they depend on hearing Quran, 

readings of Quran, prophetic hodiths and all kinds of speech 

of the Arab.  

Both explainers depended on analogy, consensus and 

grammatical elements in hearing but AL-Shomonni 

depended on AL-Damamini in every field. 

The third chapter deals with the two explainers, 

questions of grammar, I found that they were 90 questions of 

grammar. AL-Damamini mentioned 51 questions AL-



   
 
 

Shomonni mentioned 3 questions, 36 questions were shared 

between them. 

 AL-Damamini mentioned 35, AL-Shomonni 

mentioned 28 from the above 60. 

The fourth chapter deals with the effects of the two 

explainers which many later explainers depended on, as 

explaining of (Shawahid AL-Moghni) by AL-Sayoti, 

explaining of verses by Abdul Gadir AL-Baghdadi, the 

margin of AL-Dosoqi and AL-Ameer, explaining of AL-

moghni and clues by Abd Allah AL-Sawi. 

In the first part of the classified books we see that AL-

Damamini was mentioned 736 times. AL-Shomonni was not 

mentioned in AL-Siyoti explaining but was mentioned 200 

times in the rest. 

During studying of 71 matters shown that AL-

Damamini was mentioned 33 times and AL-Shomonni was 

mentioned 18 times. 

The reference revealed more information about 

explaining the books (Moghni AL-Labib) points of grammar 

directions and its use. Besides the explaining of AL-

Damamini was more useful than AL-Shomonni’s margin in 

spite of the big use of both. So it is unfair to say that all 

Shomonni’s margin was a brief for AL-Damamini’s 

explaining. 

There were more points added to what mentioned 

above. 
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