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دمة للدماميني ، ثم تحدث البحث عن اإلطار الزمني الذي حـدده النحـاة              ق ترجم الباحث في الم    :ملخص
 .بالشعر ، وهو منتصف القرن الثاني الهجري لالحتجاج 

، " المنهل الصافي"وقد أورد الباحث إحصـاء بالشـعراء المولَّدين الذين ذكرهم الدماميني في كتابه  
 .وتتبع المسائل النحوية التي مثََّل بها بشعر المولدين بالدراسة والتحليل 

ماميني كان منسجماً في استشهاده بالشعر مـع       ثم وقف الباحث على بعض النتائج التي تثبت أن الد          
رأي النحاة الذي يحدد اإلطار الزمني لالستشهاد بالشعر حتى منتصف القرن الثاني الهجري ، وليس كما        

 " .المنهل الصافي"قال محقق كتاب 
 

Al-Damamini’s Attitude towards Quoting the Mongrels’ Poetry In the 
light of his book “Al-Manhal Al-Safi” (The Clear Fountain) 

 

Abstract: The researcher initially interpreted Al-Dimamini’s introduction and 
then descussed the temporal framework outlined by grammarians for quoting 
poetry, which is the middle of the second Hijri century. 
The researcher also surveyed the mongrel poets whom Al-Dimamini mentioned in 
his book titled “Al-Nahl Al-Safi” and investigated and analyzed the grammatical 
issues exemplified by quoting the mongrels’ poetry. 
The researcher came out with some conclusions which prove that Al-Dimamini, 
concerning his quoting of poetry, was in harmony with the grammarians’ opinion, 
which traces the root of quoting poetry until the middle of the second Hijri century 
and not as the verifier of “Al-Nahl Al-Safi” stated. 

 

  )1(ني بدر الدين الدمامي
هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن جعفـر المخزومـي            

السكندري المالكي الدماميني ، ولد باإلسكندرية سنة ثالث وستين وسبعمائة ، ألسرة فقيرة الحـال    
 .كما سيظهر لنا من سيرة حياته 
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أحمد الكَملَِة في فنون اآلداب ،      كان   : ")2(كان مولعاً بالعلم والتعلم ، قال عنه السخاوي          
وأقر له األدباء بالتقدم فيه ، وبإجادته القصائد والمقاطيع والنثر ، معروفاً بإتقان الوثائق مع حسن                

 " .الخط والمودة
وكان كثير التنقل والترحال ، إما لشدة العوِز والفاقة والحاجة وإما طلباً للعلم والـتعلم ،                 

 ، وتصدر بالجامع األزهر إلقرار النحو ، ثم رجع إلى اإلسكندرية واستمر             رحل أوالً إلى القاهرة   
يقريء بها ، ثم عاد إلى القاهرة ، وعين للقضاء ، فلم يتفق له هذا ، فرحل إلـى دمشـق سـنة                       
ثمانمائة ، ثم رجع منها وعاد إلى بلده ، وتولى خطابة الجامع وترك نيابة الحكم ، حيـث عـين                    

اجد اإلسكندرية ، وأقام بعد ذلك مصنعاً للنسيج ، وأخذ بضمانه قروضاً كثيـرة ،               إماماً بأكبر مس  
وعندما احترق المصنع هرب من دائنيه إلى الصعيد غير أنه قبض عليه وأحضر إلى القـاهرة ،                 

 وناصر الدين البارزي على سداد ديونه ، وعاونه البـارزي علـى             )3(وأعانه ابن حجة الحموي     
 ، فرمى بقوارح غير بعيدة عن الصحة ، واستمر مقيماً إلى شوال سنة تسع               تولي منصب المالكية  

عشرة فحج ، وسافر إلى بالد اليمن في أول التي تليها ، فدرس بجامع زبيد نحو سنة ، ولم يـرج      
له بها أمر ، فركب البحر إلى الهند ، فأقبل عليه أهلها كثيراً وأخذوا عنه وعظموه ، وحصل دنيا                   

  .)4(م يلبث أن مات بها سنة سبع وعشرين وثمانمائة في مدينة كلبرجا عريضة ، فل
 

 شيوخه 
وهو أبو حفص عمر بن أحمد بن محمـد األندلسـي           ) هـ804-723 ()5( السراج بن الملقن     -1

 .المعروف بابن الملقن 
 .وهو أبو جعفر أحمد بن علي األندلسي ) هـ770ت  ()6( برهان الدين األندلسي -2
 .وهو محمد بن محمد بن عرفة التونسي ) هـ803-716 ()7( اهللا محمد بن عرفة  أبو عبد-3
وهو عبد الرحمن بن عمر بن رسـالن القـاهري          ) هـ824-763 ()8( جالل الدين البلقيني     -4

 .الشافعي البلقيني 
  .)9( عبد الوهاب القروي -5
  .)10( المجد إسماعيل الحنفي -6
وهو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف        ) هـ808-732 ()11( عبد الرحمن بن خلدون      -7

 .بابن خلدون 
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 تالميذه
 . أحمد الدماميني وهو ابن العالمة بدر الدين الدماميني صاحب هذه الدراسة -1
 . زين الدين األنصاري ، وهو عبد اهللا بن علي بن صالح بن عبد المنعم األنصاري الخزرجي-2
  .)12( الزين عبادة -3
 

 آثاره 
 تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب ، وقد حقق الجزء األول منه إبراهيم حسن إبراهيم،         -1

 .م 1973ونال به درجة الدكتوراه من جامعة األزهر سنة 
وحقق الجزء الثاني منه عبد الجواد البابا ، ونال به درجة الدكتوراه من جامعة األزهـر        

 .م 1984سنة 
يل الفوائد ، وقد حقق الجزء األول منه محمد بن عبد الرحمن المفـدى     تعليق الفرائد على تسه    -2

 .م 1983ونال به درجة الدكتوراه من جامعة األزهر سنة 
وحقق الجزء الثاني منه محمد السعيد عبد اهللا أحمد عامر ، ونال به درجة الدكتوراه من              

 .م 1980جامعة األزهر سنة 
خي في النحو ، وقد حققه حمدي عبد الفتـاح مصـطفى             المنهل الصافي في شرح الوافي للبل      -3

 .م 1992خليل ، ونال به درجة الدكتوراه من جامعة األزهر سنة 
 نزول الغيث الذي انسجم في شرح المية العجم ، وقد حققه عبد الخالق مسـاعد الزهرانـي ،    -4

  .م1994ونال به درجة الدكتوراه من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة سنة 
 . العيون الغامزة على خبايا الرامزة ، وقد حققه ونشره الحساني حسن عبد اهللا -5
 . الفتح الرباني في الرد على البنباني ، وهو الذي نقوم بتحقيقه -6
 المصابيح في شرح الجامع الصحيح للبخاري ، يوجد مخطوطاً بمكتبة األسـد تحـت رقـم                 -7

13338.  
  .)13( 6386ربية ، يوجد مخطوطاً بمكتبة األسد تحت رقم  اللمحة البدرية في علم الع-8
  .)14( عين الحياة في اختصار حياة الحيوان للدميري -9

  .)15( الفواكه البدرية شرح الحالوة السكرية في النحو -10
  .)16( جواهر البحور في العروض -11
  .)17( معدن الجواهر في شرح جواهر البحور -12
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 ، وهو مجموعة قصائد في الخمر أنشأها فـي          )18(رقص والمطرب    شمس المغرب تفي الم    -13
 .شبابه 

  .)19( إظهار التعليل المغلق ، وهو شرح مسألة نحوية -14
  .)20( مقاطيع الشرب -15
 : ، مخطوط ، ومنه )21( ديوان شعره -16

ــاءِني  ــا سـ ــاِني ِبمـ ــاِني زمـ  رمـ
 

  ودــع ــتْ س غَابو ــوس تْ نُحــاء فَج 
 

ــبحتُ َأصــيبِ و ــورى ِبالمِش ــين ال ب  
 

   ــود ــباب يع ــتَ الشَّ ــيالً فَلَي   )22(عِل
  

 عصور االحتجاج بالشعر
؛ ألنه مرآة نرى مـن    " الشعر ديوان العرب  "تتردد في المجاميع األدبية العبارة المأثورة        

وأيـامهم ،  خاللها كل ما نريد معرفته عن حياة العرب ، ففيه حفظوا أنسابهم وأمجادهم ومواقفهم          
وقد اهتم النحاة بهذا المصدر بل جعلوه أهم مصدر من مصادر أدلتهم وشواهدهم ، ومع ذلك لـم                
يستشهدوا بكل شعر وقعت عليه عيونهم أو استحسنته قرائحهم بل وضعوا لذلك ضوابط وقيـوداً               

قسم  : ")23(للرواية والسماع ، كما حددوا عصوراً لالستشهاد ال ينبغي تجاوزها ، يقول البغدادي              
 :العلماء الشعراء على طبقات أربع 

 . الشعراء الجاهليون ، وهم قبل اإلسالم ، كامريء القيس واألعشى :الطبقة األولى 
 . المخضرمون ، وهم الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم ، كَلَِبيٍد وحسان :الثانية 
 في صـدر اإلسـالم ، كجريـر          المتقدمون ، ويقال لهم اإلسالميون ، وهم الذين كانوا         :الثالثة  

 .والفرزدق 
 المولَّدون ، ويقال لهـم المحدثون ، وهم من بعدهم إلى زماننا ، كبشار بن برٍد وأبـي                  :الرابعة  

 .نواس 
فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرهما إجماعـاً ، وأما الثالثة فالصحيح صحة االستشـهاد            
 .بكالمها 

يستشهد بكالم من يوثق    : يستشهد بكالمها مطلقـاً ، وقيل      وأما الرابعة فالصحيح أنه ال       
 " .به منهم ، واختاره الزمخشري وتبعه الرضى ، فإنه استشهد بشعر أبي تمام

إن سبب هذا   . وقد احتج اللغويون بشعر الطبقات الثالث األولى وأهملوا من جاء بعدهم             
عربية لالبتعاد عن صفائها وعروبتها     التحديد يرجع إلى خشية اللغويين العرب من تعرض اللغة ال         
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الخالصة المعروفة عند نزول القرآن ، ومن هنا قصروا الفصاحة على عصر دون عصر وقـوم                
 : )24(دون قوم ، قال ابن جني في باب في ترك األخذ عن أهل المدر كما ُأخذ عن أهـل الـوبر             

تالل ، والفساد والخَطَـِل ، ولـو   علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من االخ "
عِلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم ، لوجـب األخـذ                   

 .عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر 
وكذلك أيضاً لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدِر من اضـطراب األلسـنة                   

ة وانتشارها ، لوجب رفض لغتهـا ، وترك تلقِّي ما يرد عنها ،             وخَباِلها ، وانتقاض عادة الفصاح    
وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا ، ألنا ال نكاد نرى بدوياً فصيحاً ، وإن نحن آنسنا منه فصاحة في                    

 " .كالمه ، لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه ، وينال ويغض منه
ادةَ وابن هرمةَ ورْؤبةُ وحكَم الخُضري       ابن مي  )26(ساقة الشعراء    : )25(يقول األصمعي    

 " .ومِكين العذِْري ، وقد رأيتُهم أجمعين
 " .ختم الشعر بإبراهيم بن هرمةَ ، وهو آخر الحجج : ")27(ويقول األصمعي  
يؤكد هذان القوالن لألصمعي أن اإلطار الزمني الذي حدده العلماء لالحتجاج بالشعر هو          

رن الثاني الهجري حيث إن جميع هؤالء الشعراء قد توفـوا فـي زمـن ال يتجـاوز            منتصف الق 
 .منتصف القرن الثاني الهجري 

 :رأي محقق المنهل الصافي من استشهاد الدماميني بأشعار المولدين 
وال خالف بين النحاة * : "]98-1/96[يقول الدكتور حمدي خليل محقق المنهل الصافي         

األولى والثانية ، أما الثالثة فـالراجح صـحة االستشـهاد    : اء الطبقتين في صحة االحتجاج بشعر   
: بشعرائها خالفاً لمن منع ذلك ، أما الرابعة فاألكثرون على منع االستشـهاد بكالمهـا ، وقيـل              

يستشهد بكالم من يوثق بفصاحته منهم ، وهذا اختيار الزمخشري والرضي وابن هشام ، وسـار                
ومن شعراء الطبقة الرابعـة     ... ث استشهد بشعراء جميع هذه الطبقات       عليه شيخي الدماميني حي   

 " .دعبل بن علي الخزاعي وأبو نواس وأبو العالء المعري
وقبل أن نُبين موقف الدماميني من االستشهاد بشعر المولدين ، نورد إحصاء بالشـعراء               

تواريخ وفيـاتهم ، وذلـك فـي        المولدين الذين ذكرهم الدماميني في كتابه المنهل الصافي حسب          
 :معرض شرحه للمسائل النحوية ، وهم 
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 مسلسل الشاعر تاريخ الوفاة الصفحة
 -1 يحيى بن زياد الحارثي هـ160نحو  835
 -2 إبراهيم بن أدهم هـ161 490
 -3 الفضل بن عبد الرحمن هـ173 324
 -4 يحيى بن طالب الحنفي هـ180 534
 -5 يريأبو حية النم هـ183 445
 -6 العباس بن األحنف هـ192 580
 -7 أبو نواس هـ198 422
 -8 يحيى اليزيدي هـ202 924
 -9 هشام بن معاوية الضرير هـ209 502
 -10 أبو العتاهية هـ211 904
 -11 أبو تمام هـ231 65

 -12 دعبل بن علي الخزاعي هـ246 924 ، 153
 -13 المتنبي هـ354 315 ؛ 64

 -14 بن الروميا هـ281 355
 -15 الحريري هـ516 678
 -16 البوصيري هـ696 285

وإليـك اآلن استعراضاً للمسائل النحوية التي مثَّل لها الدماميني بأبيات لشعراء مولدين،             
 :وكيفية تمثيله لها 

  تثنية المشترك -1
لى أنه ال    بهذا القيد ع   – أي البلخي    –ونبه المؤلف   * : "]679-2/678[يقول الدماميني   

لطهــر  : قـرءان   : يجوز ، فتثنية المشترك باعتبار مدلولية المختلفين ، فال يصـح أن يقـال               
 واختاره )28( وفي ذلك خالف ، فقد أجاز األنباري  – مثالً   –للباصرة والذهب   : وحيض، والعينان   

نـه  أل:  ، قـال     )29(ابن مالك بشرط أمن اللبس ، على ما صرح به في شرح الكافيـة الشـافية                 
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عندي عين  : الختالف على عود الضمير على معنى المشترك المختلفين عند فقد االلتباس كقولك             
 .مفقودة وعين مورودة أبيحهما للضيف ، فكما اجتمعا في اإلضمار يجتمعان في اإلظهار 

 :وعلى ذلك جاء قول الحريري في بعض المقامات  
ــيِن   ــالَ عينَ ــانْثَنَى ِب ــه فَ   )30(ه عينُ

 

ــوا     ــى ه مَأع ــين ــالعيِن ِح ــاد ِب ج 
 

 والقَمريِن للشمس والقمر ممـا  – رضي اهللا عنهما  –العمريِن ألبي بكر وعمر     : و نحو    
اختلف فيه اللفظان ، ولم توجد المماثلة بينهما حتى يتحقق أن إلحاق العالمة ألحدهما وقـع ليـدل       

ل المجاز ، والتغليب في األول لـك أخـف وهـو    على أن معه مثله من جنسه تغليب فهو من قبي      
 " .عمر، وفي الثاني المذكر وهو القمر

 ) .هـ516ت (البيت من الخفيف للحريري  
حيث ثنى المشترك لعدم اللبس ، وذلك جائز عنـد األنبـاري    " ِبالَ عينَينِ : "والتمثيل فيه    

 .وابن مالك 
الحريري ، وإنما جاء للتمثيل والتوضـيح  إن الدماميني ال يبني قاعدة على قول  : وأقول   

أي على هذه القاعدة المعترف بها لـدى  " وعلى ذلك جاء قول الحريري  * : "]2/679[حيث يقول   
 .النحاة والتي ال خالف عليها جاء قول الحريري 

  وضع الظاهر موضع الضمير-2
ـ        * : "]490-1/489[يقول الدماميني    تكلم ال يوصف المضمر لوضعه ، أما ضمير الم

والمخاطب فأمرهما ظاهر ؛ ألنهما أعرف المعارف واألصل في وصف المعرفة التوضيح ، فـال     
يوصفان لئال يلزم تحصيل الحاصل ، ومثل هذا وإن لم يتحقق في ضمير الغائب لكنه منع وصفه                 

يقِْذفُ  قُْل ِإن ربي      نعته إن كانت النعت لغير التوضيح نحو         )31(وجوز الكسائي   . حمالً عليهما   
ـُوبِ    ]2/163البقرة [  ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم    ونحـو   ]34/48سبأ  [ ِبالْحقِّ عالَّم الْغُي

فقدر عالم نعتاً للمضمر المستتر في يقذف ، والرحمن الرحيم نعتين لهو ، وهذا مـن الكسـائي                   
 يقتضي أن 

 فإن وضع الظاهر : باب غير المنصرف فإن قلت الرحمن ليس علماً ، وقد تقدم كالم فيه في 
 ...موضع المضمر فهل يمتنع وصفه ؟ 

: إنه يعدل عن المضمر إلى الظاهر ألغراض       : )32(يدفـع هذا قول أهل البيان      : وأقول  
 :منها التمكن من الوصف كما في قول الشاعر 
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...        ...         ...        ... 
 

ــدك العا  بــي ع ــاِإلَِه   )33(" صــي َأتَاكَ
 

 ) .هـ161ت (البيت من الوافر إلبراهيم بن أدهم  
 .حيث وضع الظاهر موضع الضمير أنا لالستعطاف " عبدك: "والشاهد فيه 

 ) .هـ161ت (إن الدماميني يحتج ببيت إبراهيم بن أدهم : وأقول  
  فصل الضمير واتصاله-3

يران انفصل الثاني أو اتصل إن قـدم       إذا التقى ضم  * : "]535-2/534[يقول الدماميني    
أن اتصــال   : يعني  " اتصل"األعرف ، ولكن ال يخفاك ما فيه من التعسف ، مع قبح متعلق بـ               

 :  الضمير الثاني في صـورة المسـألة المتقدمـة يجوز في قبح فيما األول فيه مجرور كقوله 
 

ــا   ــاً يِقين بــِك ح ــان حبي ــد كَ   )34(لَقَ
 

  ــان ــِئن كَ ــاِدقاً لَ ــي ص ــِك ِل بح  
 

 :وقول اآلخر  
  )35(وكَان ِفراِقيها َأمر ِمـن الصـبِر        

 
ــا     كْتُهــاً فَتَر ــا كَاِره نْهتُ عــلَّي تَس 

 ألنه  – مثالً   –وإنما كان مثل هذا قبيحـاً ؛ ألن الفعـل أقعـد فـي اتصال الضمير به                
 : لبهما لمشـابهته له ، وعبارة كثيرين يطلب الفاعـل والمفعول لذاتـه ، والمصدر يط

 " .إن االنفصال في ذلك أولى من االتصال ، وهذا ال يلزم منه القبح
 ) .هـ180ت (البيت من الطويل ليحيى بن طالب الحنفي  

حيث قبح اتصال الضميرين الذي أولهما أخص غيـر  " ِفراِقيها: "التمثيل في البيت الثاني  
 .أي فراقي إياها مرفوع ، والقياس الفصل 

إن الدماميني يعتبر هذه القاعدة فيها تعسف وقبح ، وأتى ببيت مجهول النسـبة              : وأقول   
 .واآلخر ليحيى بن طالب الحنفي ليؤكد على هذا التعسف والقبح 

 الموصولة للعاقل" من" استعمال -4
 ه ِعلْم الِْكتَـاِب      ومن ِعنْد  وهو لذوي العلم نحو     : من  * : "]2/580[يقول الدماميني    

 . وتكون لغير العالم في ثالث مسائل ]13/43الرعد [
 : وقوله ]46/5األحقاف [  من ال يستَِجيب لَه أنه ينزل منزلته نحو : إحداها  

          ـتُ َأِطيـريوه قَـد نلِّي ِإلَى م36(لَع(  
 

        ـهنَاحج يـرعي نْل مالقَطَا ه بَأِسر 
 ...." .األصنام ، ونداء سرب القطا سوغ ذلك فدعاء   
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 ) .هـ192ت (البيت من الطويل للعباس بن األحنف  
حيث جاءت من لغير العاقل ؛ ألنه لما نادى سرب القطا كأنه            " من يِعير : "والتمثيل فيه   

 .نزله منزلة العاقل 
 .بيت العباس بن األحنف إن الدماميني يستشهد باآلية القرآنية ، ثم يعضد رأيه ب: وأقول  

 لتمني محال" ليت" تستعمل -5
 :وليت لتمني المحال نحو  : "]2/904[قال الدماميني  

...        ....       ...       ... 
 

ــود   ــباب يع ــت الش  ...) 37(أال لي
 " .ليت البخيل يجود: أو ممكن بعد حقيقة كقولك  

 ) .هـ211ت (البيت من الوافر ألبي العتاهية 
 .مجيء ليت لتمني محال ناصبة لالسم رافعة للخبر : التمثيل فيه و
إن الدماميني جاء ببيت أبي العتاهية لتوضيح معنى لغوي ، ولـيس لالستشـهاد          : أقول   

 .على قاعدة نحوية 
  خبر ما وال المشبهتين بليس-6

 ومـا   وكذا نقض النفي بإال يعين العلة المتقدمة نحـو          * : "]1/422[يقول الدماميني    
 : وقوله ]3/144آل عمران [ محمد ِإال رسوٌل 

  ")38(وذُو نَسٍب في الهـاِلِكين عِريـقُ        
 

ــٍك   ومــا النَّــاس إال هاِلــك وابــن هاِل
 ) .هـ198ت (البيت من الطويل ألبي نواس الحسن بن هانيء   

 " .إال"لنقض النفي بـ النافية المشبهة بليس " ما"إبطال إعمال : والتمثيل فيه 
 .إن الدماميني يستشهد باآلية القرآنية ، ثم يعضد رأيه ببيت أبي نواس : وأقول  

  تقديم المفعول المحصور بإال على الفاعل-7
يجب تقديم الفاعل أيضاً إذا قصر على مفعوله بـ         * : "]154-1/153[يقول الدماميني   

إال أن يقـدم  .... عمراً ، وال يضرب زيد إال عمراً ما ضرب زيد إال   : بعد تقدم نفي نحـو     " إال"
استثناء مفرغ في الظرف ، واألصل يجب تقديمـه كل وقت إال وقت أن يقدم المفعـول مـع إال               

 :ملتبساً بقلة كقول الشاعر 
  )39(ولَم يسُل عن لَيلَى ِبماٍل والَ َأهِل        

 
  هاحـــاً فُـــَؤادـــى ِإالَّ ِجمــا َأبلَمو 

 :كقول اآلخر و  
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  )40(فَما زاد ِإالَّ ضعفَ ما ِبي كَالَمهـا         
 

 تَزودتُ ِمن لَيلَى ِبتَكِْليِم سـاعةٍ      
وإنما كان ذلك قليالً ؛ ألنه يستلزم قصر الصفة قبل تمامها ؛ ألن الصفة المقصورة على                  

 مطلق الضرب ، فـال      المفعـول في نحو ما ضرب إال عمراً زيد هي الضرب الواقع من زيد ال             
يتم المقصور قبل ذكر الفاعل ، فال يحسن قصره ، وإنما جاز على قلة نظراً إلى أن الصفة فـي                    

 " .حكم التامة بذكر المتعلق أخيراً
 ) .هـ246ت (البيت األول من الطويل لدعبل بن علي الخزاعي  

ور بإالَّ على الفاعل وهـذا      حيث تقدم المفعول المحص   " إال ِجماحاً فَُؤاده  : "والتمثيل فيـه   
 .قليل 

استشهد الدماميني ببيت دعبل الخزاعي األول على قاعدة ورودها قليل في اللغة،            : أقول   
وعضد رأيه بالبيت الثاني وهو لمجنون ليلى ، وهو شاعر إسالمي من شعراء عصر االحتجـاج                

 .النحوي 
  الفصل بين المضاف والمضاف إليه-8

وال جاز الفصل بينهما أي بين المضاف والمضاف        * : "]446-1/445[يقول الدماميني    
 بـين أن    )41(إليه إال بالظرف والجار والمجرور ضرورة لكـن فصل ابن مالك في متن التسهيل              

يتعلـق ذلك بالمضاف فيكون الفصل قَِوياً واختار في شرحه جواز ذلك فـي االختيـار بالفصـل        
 :يكون الفصل ضعيفاً كقوله وبين أال يتعلق بالمضاف ف.. …بالظـرف 

ــُل   ــاِرب َأو يِزيـ ــوِدي يقَـ   )42(يهـ
 

ــاً   ــفِّ يوم ــاب ِبكَ ــطَّ الِكتَ ــا خُ كَم 
 :وبين ذراعي وجبهة األسد من قوله   

ــِد   ــِة اَألس هبجو ــي اعِذر نــي 43(ب(  
 

ــهِ   ــر ِب ــاً ُأس ــن رَأى عاِرض ــا م ي 
ألول واألصل بين ذراعي األسد وجبهة األسد محمول على حذف المضاف إليه من ا  

 " .فحذف األسد المضاف إليه لفظ ذراعي
 ) .هـ183ت (البيت من الوافر ألبي حية النميري الهيثم بن ربيع  

حيث فصل بالظرف بين المضاف والمضـاف إليـه         " ِبكَفِّ يوماً يهوِدي  : "والتمثيل فيه   
 .للضرروة 
عف القاعدة التي مثل لها ببيت أبي حية النميري وأكد ذلـك         إن الدماميني قد ض   : وأقول   

 .ببيت الفرزدق 
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 "كال وكلتا" التوكيد بـ -9
 * : ]1/502[يقول الدماميني 

وال يؤكد غير المثنى بكال وأما المثنى فإن كان مذكراً أكد بكال وإن كان مؤنثاً فبكلتا وقد        
 :يستغنى باألول عن الثاني كقوله 

 قُرو كِبيـِب       ِإلَيحـى خَاِلـٍد و44(ب(  
 

 يمتُّ ِبقُربـى الـزينَبيِن ِكلَيِهمـا       
 " .ذكر للضرورة على معنى الشخصين : )45(وقال ابن عصفور   

 ) .هـ209ت (البيت من الطويل لهشام بن معاوية الضرير  
يهمـا علـى تأويـل     حيـث استغنـى بكليهما عن كلت    " الزينَبيِن ِكلَيِهما : "والتمثيـل فيه   

 .الشخصين للضرورة 
إن الدماميني جعـل هذا البيت من الضـرورة الشـعرية كمـا قـال ابـن                : وأقـول   
بقربـى  : الزينبين من تذكير المؤنث حمالً على المعنى للضـرورة كأنـه قـال               : ")46(عصفور

 " .الشخصين كليهما
  من محسنات ترك الواو-10

و لوقوع الجملة اإلسمية بعد المفرد فهذا أيضاً من         أ* : "]356-1/355[يقول الدماميني    
 سواء كان وقوعها بعد المفرد ملتبساً بعطف كما فـي  )47(محسنات ترك الواو ، وعند عبد القاهر  

 فإن بياتاً مصدر واقع موقـع       ]7/4األعراف  [  فَجاءها بْأسنَا بياتاً َأو هم قَاِئلُون        : قوله تعالى   
ئتين ، وهو مفرد وقعت بعده الجملة االسمية ، فحسن ترك الواو ، ومنها اسـتثقاالً     الحال بمعنى با  

 :الجتماع حرفي عطف في الصورة أو غيره يعني وإن كان ملتبساً بغير عطف كما في قوله 
 ِظــــيمتَعِجيــــٌل وتَب اكدــــر48(ب(  

 
ــاِلماً    ــا س ــك لَنَ ــه يبِقي  واللَّ

 
ا مسمية حالية وقعت بعد المفرد بغير الواو ، وحسن تركها           إ" بِجيٌلبرداك تَ : " فقولك له    

 " .قد يتوهم من عطف الجملة على المفرد
 ) .هـ281ت (البيت من السريع البن الرومي  

 .حسن ترك الواو في الجملة اإلسمية الحالية لوقوعها بعد مفرد : والتمثيل فيه 
ه على قاعدة ، وإنما من قبيل تحسـين تـرك   لم يأت البيت في مجال االحتجاج ب   : أقول   

الواو ، ثم لم يثبت أن هذا البيت البن الرومي في ديوانه من ناحية أخرى ، فلربما هـو لشـاعر                     
 .قديم مجهول النسبة ، ونسب خطأ البن الرومي 
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 بمعنى الواو" أو" مجيء -11
 وبمعنى الواو في * : "]924-2/932[يقول الدماميني  

 )  بجيـــٍر َأو عفَـــافِ ...     ...   
 

           ...        ...         ...
 :من قول الشاعر   ...

  )49(بكَيتُ علَـى بجيـٍر َأو عفَـاِف         
 

ــيئاً    ــرد شَ ي ــاء ــان البكَ ــو كَ  فَلَ
 :والجيد االستدالل بقوله يصف بخيالً ...   

         ِعظَاِمـه ظْـٍم ِمـنع ركَس 50(َأو(  
 

 ــي ــِهِســ ــر رِغيِفــ  اِن كَســ
  " .)51(أنشده أبو علي الفارسي   

وليحيـى  ) هـ246ت  (البيت الثاني من مجزوء الكامل نسب لدعبل بن علي الخزاعي            
 ) .هـ202ت (ابن المبارك اليزيدي 

 .بمعنى الواو " أو"مجيء : والتمثيل فيه 
 مخضرم من شـعراء     إن الدماميني يستشهد ببيت متمم بن نويرة ، وهو شاعر         : وأقول   

 .عصر االحتجام النحوي ، ويعضد رأيه ببيت يحيى اليزيدي 
  حذف المنادى-12

النمـل  [" َأالَ يا اسـجدوا "ويحذف المنادى كله نحو  * : "]285-1/284[يقول الدماميني   
حـرف نـداء ، والمنـادى     " يـا " في قراءة الكسائي بتخفيف أال على أنه حرف تنبيه و            ]27/25

 . يا قوم اسجدوا محذوف ، أي
" الكجرات"وينبغي أال يؤخذ هذا على عمومه كما اغتر بذلك بعض من رأيته بـ              : قلت   

إن :  فقال فيما كتبه على القصيدة النبوية المعروفة بـالبردة           – عمرها اهللا تعالى إلى يوم التناد        –
 :الهمزة في قوله 

  )52(ِر ِجيراٍن ِبِذي سلٍَم     َأِمن تَذَكُّ   ...       ...         ...        ...
أصب ، بل الذي ينبغي أن يكـون هـذا          : يجوز أن تكون للنداء والمنادى محذوف أي          

دون غيرها من أحرف النداء ، لما ثبت من " يا"الكالم محموالً على ما إذا كان الحرف المنادى به          
رة بحذف المنـادى ، وفـي   أهميتها وكثرة دورها في كالمهم ، فينصرف معها تارة بحذفها ، وتا           
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هذا نصه ولم تر شـاهداً علـى   " يا"وقد يحذف المنادى قبل األمر والدعاء ، فيلزم        : )53(التسهيل  
 " .فال يقدم على خالف ذلك إال بثبت" يا"حذف المنادى إال وحرف ندائه 

 ) .هـ696ت (البيت من البسيط للبوصيري  
 .ى ، وحرف النداء الهمزة حيث جاز حذف المناد" َأِمن: "والتمثيل فيه 

الدماميني ال يجوز هذه القاعدة ، ويعضد رأيه بقول ابن مالك في التسهيل ، وال               : أقول   
 .يعد هذا البيت حجةً وال يثِْبتُ قاعدةً 

  التحذير-13
من َأن ثقيلة ًأو    " من وعن "مع جواز حذفهمـا أي     * : "]324-1/323[يقول الدماميني    

باعد نفسك من قرب األسد ،      : إياك أن تقرب األسد ، وإياك أن تحذف ، التقدير           : فة نحو   َأن خفي 
باعدها من الحذف أو نَجها عن الحذف ولو كان َأن          : أو نج نفسك عن قربه ، وكذا أن تحذف أي           

 :أو َأن تقديراً كإياك إياك المراء من قول الشاعر 
     ِللشَّرو اءعد ِإلَى الشَّر   اِلـب54(ج(  

 
 ــه ــراء فَِإنَّ ــاك الِم ِإي ــاك ِإي 

 ....." .وهذا من المؤلف حكم المراء بجواز أمر لم يذهب الكل أو الجمهور إليه   
 ) .هـ173ت (البيت من الطويل للفضل بن عبد الرحمن القرشي  

ع حذف حرف العطف،    حيث نصب المراء بـ إياك م     " ِإياك ِإياك الِمراء  : " والتمثيل فيه   
 .من المراء : والتقدير " من"والمراء ، أو حذف : والتقدير 
إن الدماميني ال يحتج بهذا البيت بل يعترض على صاحب المتن الذي استشـهد   : وأقول   

ألن ابن الحاجب إنما ذكر ذلك على طريق االعتذار عن حـذف الجـار   * : "]1/324[به ، يقول   
في البيت مع تصريحه بأن ما فيه على خالف القياس واستعمال الفصحـاء ، ومثـل ذلك مردود                

 هذا كالمه فال وجه إذن لجعل ما فيه . ال تثبت به األصول 
 " .أمراً مقيساً

  فاعل حبذا-14
" ذا"، واخـتص  " ذا"إن فاعل حبذا هو اسم اإلشارة * : "]836-2/835[يقول الدماميني   

دون بقية أسماء اإلشارة ألنه السابق أو هو مفرد مذكر ولم يرد به مشار إليه بعينه في الخارج ،                   
في " ذي"وإنما أشير به إلى معهود في الذهن وال يتغير ؛ ألنه جرى مجرى المثل ، فاستغنى عن                  

 :قوله شعراً 
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ـَّذَا   القراء والَّليُل الساَّجيا حب
 ")55(وطُرقُ مثُُل مالِء النَساج 

 ) .هـ160ت نحو (البيتان من الرجز ليحيى بن زياد الحارثي  
حالة واحدة هي اإلفراد والتذكير ، مع أنه " ذا"وهو " حبذَا"لزوم فاعل : والشاهد فيهما 

 .هنا في موضع ذي 
، ويقرر قاعدة نحوية ، ) هـ160ت نحو (لحارثـي  إن الدماميني يحتج بشعر ا    : وأقول   

، ويجب أن يلتزم فيها حالة اإلفراد والتذكير مع أنـه     " ذا"هو اسم اإلشارة    " حبذَا"أن فاعل   : وهي  
 .هنا في موضع ذي 

  الممنوع من الصرف-15
يمنـع من الصرف إذا كان كناية عن الموزون كـ         * : ]65-1/63[يقول الدمامينـي   

 :في قول المتنبي يرثي خولة أخت سيف الدولة ) ه لَم تَمْأل مواِكبهافَعلَ(
  )56(ِديار بكٍْر ولَم تَخْلَع ولَو تَهـِب        

 
 كََأن فَعلَةَ لَـم تَـْأل مواِكبهـا        

  .)57(فمنع فَعلَةَ من الصرف ألن موزونه خولة وهو غير منصرف هذا مذهب سيبويه  
، وهذا منه نظـراً إلـى لفـظ    " ليس في فَعلَةَ علَميةٌ فينبغي صرفه  : ")58(وقال المازني    

المتنبي ال يحتج بكالمه في العربية فكيـف        :  ، وال يقال     )59(الكناية ال إلى موزونها المكنى عنه       
إنما ذكره مثاالً ال دليالً ، وهذا كما فعل الفارسـي  :  ؛ ألنا نقول  - أي البلخي    -أورده المؤلف ؟    

 : حيث أنشد قول أبي تمام )60(ي اإليضاح ف
  ")61(روض اَألماِني لَـم يـزْل مهـزوالً     

 
 مـن كَــان مرعـى عزِمــِه وهموِمــهِ   

 ) .هـ354ت (البيت من البسيط للمتنبي   
كم موزونه فمنع المكنى به عن الموزون خَولَةَ ح " فَعلَةَ"حيث أخذ الوزن    " كََأن فَعلَةَ : "والتمثيل فيه   

 .من الصرف للعلَِميِة والتأنيث 
يقر الدماميني أنه ال يحتج بشعر المولدين ، وإنما أتى به المؤلف ، أي البلخـي                : أقول   

 .على سبيل التمثيل ال االستدالل كما فعل الفارسي في بيت أبي تمام 
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  النصب والرفع بعد إن ولو الشرطيتين-16
وبعد إن ولو الشرطيتين ، ألنهما تلزمان الفعل لفظـاً أو           * : "]1/315[يقول الدماميني    

 :تقديراً فمن ثَم وجب النصب بعدهما بالمقدر حيث ال يوجد المذكور كقوله 
  )62(فَإن هلَكْتُ فَِعنْد ذَِلك فَـاجزِعي       

 
   ــه ــاً َأهلَكْتُـ ــي إن منفِْسـ  ال تَجزِعـ

 :قد جوز في قول المتنبي : فإن قلت لو زيداً رأيته أكرمته ، : وكقولك   
من السقم ما غيرتُ من خطِّ كاتِب       

)63(  
ــه    ــقِّ رأس ــي ش ــتُ ف ــم ُألقي ــو قَلَ  ولَ

الشرطية وقع بعده فعل مشتغل بمالبس ضميره،       " لو"ورفعه مع أنه اسم بعد      " قلم"نصب    
ك لم يجب النصـب ،      على ذلك االسم لنصبه ، ومع ذل      " البست"ولو سلط مناسب ذلك الفعل وهو       

أحدهما ينصـب واآلخـر ال   : لما كان الفعل المشتغل بالمالبس يناسبه فعالن      : فكيف هذا ؟ قلت     
ولو البست لما وجب النصب بهذا االعتبار     : ينصب روعيت الجهتان ، فجوز األمران فإن قدرت         

فع حينئذ ويكـون  ولو لوبس قلم لم يجب النصب بل يتعين الر: مفسراً ، وإن قدرت     " ألقيت"وكان  
ولم يذكر ليكون مفسراً ، ولكن لـزم مـن          " قلم"على هذا التقدير مع ما تعلق به صفة لـ          " ألقيت"

" لو"ذكره صفة الداللة على العامل المحذوف من طريق المعنى وعلى كل من التقديرين لم تخرج                
 " .تأملهعما عهد فيها من وجوب لصوقها بالفعل فظهر عدم ورود مثل ذلك على المؤلف ف

 ) .هـ381ت (البيت الثاني من الطويل للمتنبي  
حيث جاز في االسم المشتغل عنه الرفع والنصب ، ولكل تقدير،      " ولَو قَلَم : "والتمثيل فيه   

لحن ؛ ألنه ال يمكـن  : قيل  : ")65(، وقال ابن هشام     " قول أبي الطيب لحن    : ")64(وقال أبو حيان    
روى بنصب قلم ورفعه ، وهما صـحيحان ، والنصـب َأوجـه      : أن يقدر ولو ألقى قلم ، وأقول      

زيداً حبست عليه ، والرفع بتقدير فعل دل عليـه          : ولو البستُ قلماً ، كما يقدر في نحو         : بتقدير  
 " .المعنى ، أي ولو حصل قلم ، أي ولو لوبس قلم

 جاء بـه موضـحاً      إن الدماميني جاء ببيت المتنبي ال ليبنى عليه قاعدة ، وإنما          : أقول   
 . ومفسراً لقاعدة ومخرجاً لقول المتنبي 

 نتائج البحث
إن مجموع المسائل التي مثَّل لها الدماميني بأبيات شعرية لشعراء مولدين ست عشـرة               

 :مسألة ، وهي على النحو اآلتي 
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براهيم وإ" 14"في المسألة رقم    ) هـ160ت  ( عد الدماميني الشاعرين يحيى بن زياد الحارثي         -1
من ضمن عصور االحتجاج ، ولذلك احتج بأبياتهم " 2"في المسألة رقم   ) هـ161ت  (بن أدهم   

مفردة على قاعدة نحوية دون تأكيد بآية قرآنية أو ببيت آخر يستشهد به والدماميني ينسجم مع             
 .رأي النحاة الذي يجيز االحتجاج بالشعر حتى منتصف القرن الثاني الهجري 

في المسـألة رقـم   ) هـ231ت (وأبا تمام ) هـ354ت (أن الشاعرين المتنبي  صرح عالنية   -2
من الشعراء المولدين الذين ال يحتج بشعرهما ، وإنما أتى بشعرهم على سبيل التمثيل ال               " 15"

 .االستشهاد 
 قد يحتج باآلية القرآنية أو ببيت من الشعر لشاعر من عصور االحتجاج ، ثم يزيد توضـيحاً                  -3

 : ببيت من الشعر ألحد الشعراء المولدين كما فعل في المسائل اآلتية وتمثيالً
 ) .هـ192ت (مثََّل ببيت العباس بن األحنف " 4"المسألة رقم  - أ

 ) .هـ198ت (مثََّل ببيت أبي نواس " 6" المسألة رقم  - ب

 ) .هـ281ت (مثََّل ببيت ابن الرومي " 10" المسألة رقم  - ت

وليحيى ) هـ246ت  (يت نسب لدعبل بن علي الخزاعي       مثََّل بب " 11" المسألة رقم    - ث
 ) .هـ202ت (بن المبارك اليزيدي 

 ) .هـ354ت (مثََّل ببيت المتنبي " 16" المسألة رقم  - ج

 : قد يعترض على قاعـدة نحوية بأساليب مختلفة ، ويمثل لها ببيت المولد ، على النحو اآلتي -4
، ومثََّل لها ببيت يحيى بـن     " 3"سألة  وصف القاعدة النحوية بالتعسف والقبح في الم       - أ

 ) .هـ180ت (طالب الحنفي 
، ومثََّل لها ببيت دعبل بـن       " 7" وصف القاعدة النحوية بالضعف في المسألة رقم         - ب

 ) .هـ246ت (علي الخزاعي 

، ومثََّل لهـا ببيـت أبـي حيـة     " 8" وصف القاعدة النحوية بالقلة في المسألة رقم    - ت
 ) .هـ183ت (النميري 

ـَوز قاعـدة نحويـة صراحة ، ويمثل لها بشعر من أشعار المولدين على النحـو           -5  قـد ال يج
 :اآلتي 

مـن  " 9"فـي المسـألة رقـم       ) هـ209ت  (جعل بيت هشام بن معاوية الضرير        - أ
 .الضرورة الشعرية 

على عدم جواز القاعدة    " 12"في المسألة رقم    ) هـ696ت  ( مثََّل ببيت البوصيري     - ب
 .النحوية 
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" 13"في المسـألة رقـم      ) هـ173ت  ( مثََّل ببيت الفضل بن عبد الرحمن القرشي         - ت
 .على قاعدة لم يذهب الجمهور إليها 

فـي بيـت   " 1" قد يمثُّل على قاعدة مشهورة معترف بها لدى النحاة كما فعل في المسألة رقم                -6
 ) .هـ516ت (الحريري 

لتوضيح معنى لغوي ، وليس لالستشهاد علـى قاعـدة           قد يمثَُّل ببيت ألحد الشعراء المولدين        -7
 ) .هـ211ت (في بيت أبي العتاهية " 5"نحوية كما فعل في المسألة رقم 

 

 خالصة القول 
إن الدماميني ينسجم في استشهاده بالشعر مع رأي النحاة الذي يحـدد اإلطـار الزمنـي        

 ذلك نتائج البحث السابقة ، وليس كما        لالستشهاد به حتى منتصف القرن الثاني الهجري كما بينَتْ        
دون دراسة متعمقة محللة لطبيعة تمثيـل الـدماميني         * ]1/97[قال محقق كتاب المنهل الصافي      

 .بشعر المولدين الذين ذكرهم 
إن تمثيل الدماميني بشعر المولدين لم يكن لبناء قاعدة نحوية وكذلك لم يقس عليه إنمـا                 

القاعدة على اآليات القرآنية الكريمة أو الشواهد الشعرية المنسوبة إلى          يأتي به تمثيالً بعد أن يبني       
 .قائليها من عصور االحتجاج النحوي 

 

 البحثحواشي 
 .رقم النجمة هو كتاب المنهل الصافي للدماميني * 

                                                
 182-7/181 وشذرات الـذهب     67-1/66 وبغية الوعاة    187-7/185انظر ترجمته في الضوء الالمع      ) 1(

  .9/115 ومعجم المؤلفين 6/57ألعالم  وا93-10/91 وتاريخ األدب العربي 151-2/150والبدر الطالع 
  .7/184الضوء الالمع ) 2(
هو أبو بكر بن علي بن عبد اهللا الحموي األزراري تقي الدين بن حجة ، إمام أهل األدب فـي عصـره ،    ) 3(

وكان شاعراً جيد اإلنشاء من أهل حماة بسورية ولد ونشأت ومات فيها ، زار القاهرة والتقى بعلمائها واتصـل    
الضـوء الالمـع    : انظر  . وكها ، ومصنفاته كثيرة منها خزانة األدب ، توفي سنة ثمانمائة وسبع وثالثين              بمل
  . 2/67 واألعالم 7/219 وشذرات الذهب 11/53

 2/150 والبـدر الطـالع      9/262 وشذرات الذهب    67-1/66 وبغية الوعاة    7/184انظر الضوء الالمع    ) 4(
  .9/115 ومعجم المؤلفين 6/57عالم  واأل93-10/91وتاريخ األدب العربي 

  .1/14 وشذرات الذهب 6/330انظر ترجمته في الضوء الالمع ) 5(
  .1/319انظر ترجمته في معجم المؤلفين ) 6(
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  .230-1/229 وبغية الوعاة 242-9/241انظر ترجمته في الضوء الالمع ) 7(
  .113-4/106انظر ترجمته في الضوء الالمع ) 8(
  .7/184مته في الضوء الالمع انظر ترج) 9(
 .7/184انظر ترجمته في الضوء الالمع ) 10(
  .5/188 ومعجم المؤلفين 77-7/67انظر ترجمته في شذرات الذهب ) 11(
  .7/184انظر ترجمته في الضوء الالمع ) 12(
  .62منهج الدماميني في تحفة الغريب ) 13(
  .696 وكشف الظنون 10/93تاريخ األدب العربي ) 14(
  .93منهج الدماميني في تحفة الغريب ) 15(
  .10/92تاريخ األدب العربي ) 16(
  .613كشف الظنون ) 17(
  .10/93تاريخ األدب العربي ) 18(
  .10/92تاريخ األدب العربي ) 19(
  .-1/1780كشف الظنون ) 20(
  .6/185كشف الظنون ) 21(
  .7/181 وشذرات الذهب 1/67البيتان في بغية الوعاة ) 22(
  .6-1/5 خزانة األدب )23(
  .2/5الخصائص ) 24(
  .2/753الشعر والشعراء ) 25(
ساقة الشعراء أي آخر الشعراء العرب األصالء الذين يحتج بشعرهم ، ولم يتجاوز أحدهم منتصف القرن     ) 26(

 .الثاني الهجري 
  .70االقتراح ) 27(
  .1/43 وهمع الهواِمع 1/83شرح األلفية للمرادي : انظر ) 28(
  .1/43 وهمع الهواِمع 1/255ارتشاف الضرب :  وانظر 1793-4/1792شرح الكافية الشافية ) 29(
  ونسـب  1/255 وبال نسبة في ارتشاف الضرب      1/17 والدرر اللوامع    75البيت للحريري في مقاماته     ) 30(

  .1/43البيت للمعري في همع الهواِمع 
 2/117 وهمع الهواِمـع     2/595 وارتشاف الضرب    2/310ضي   وشرح الكافية للر   170تسهيل الفوائد   ) 31(

   .73-3/72وشرح األشموني 
  .198مفتاح العلوم : انظر ) 32(
 هذا صدر بيت إلبراهيم بن أدهم ، وعجزه)  33(

ـَا ...     ...     ...     ... ـَد دعاك        مِقراً ِبالذُنُـوِب وق
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   .1/170معاهد التنصيص  و198    والبيت في مفتاح العلوم 

  .1/117 وشرح األشمواني 1/97) عجزه(البيت بال نسبة في أوضح المسالك ) 34(
 وبال نسبة في شـرح  1/305 وخزانة األدب 1/305البيت ليحيى بن طالب الحنفي في المقاصد النحوية     ) 35(

  .1/196 وشفاء العليل 1/146 وشرح األلفية للمرادي 1/153التسهيل البن مالك 
 وبال نسبة في أوضح 1/431 والمقاصد النحوية 150 ص 274/4البيت للعباس بن األحنف في ديوانه ق ) 36(

  .1/91) صدره( وهمع الهوامع 1/151 وشرح األشموني 1/147المسالك 
 : وعجزه 46هذا صدر بيت ألبي العتاهية في ديوانه ) 37(

ـَ   يوماً...     ...     ...     ـِره ِبم ـِيبفَُأخْب ـََل المش  ا فَع
   .1/285 وبال نسبة في مغني اللبيب 2/225     والمقاصد النحوية 

  .1/66 وحياة الحيوان الكبرى للدميري 465البيت ألبي نواس في ديوانه ) 38(
 والتصريح بمضمون التوضيح 2/480 والمقاصد النحوية 349البيت بن علي لدعبل الخزاعي في ديوانه     ) 39(

  .1/161) صدره( وبال نسبة في همع الهواِمع 2/57 األشموني  وشرح1/282
 وبال نسبة في شرح الكافية 2/481 والمقاصد النحوية 194 ص 250/1البيت لمجنون ليلى في ديوانه ق ) 40(

  .1/161) عجزه( وهمع الهواِمع 2/591الشافية 
  .160تسهيل الفوائد ) 41(
  .168 وشرح شواهد ابن عقيل 3/470لمقاصد النحوية البيت ألبي حية النميري في ا) 42(

 1/103 وشـرح ابـن يعـيش        2/432 واإلنصـاف    2/405 والخصائص   1/179     وبال نسبة في الكتاب     
 وهمع 2/278 وشرح األشموني 2/725 وشفاء العليل 3/189 وأوضح المسالك 2/534وارتشاف الضرب 

  .2/52الهوامع 
 . وهو بيت مفرد نشر الصاوي 1/215البيت للفرزدق في ديوانه ) 43(
 وارتشـاف   262 وبال نسبة في المقـرب       4/106البيت لهشام بن معاوية الضرير في المقاصد النحوية         ) 44(

  .3/78) صدره( وشرح األشموني 3/163 وشرح األلفية للمرادي 2/609) صدره(الضرب 
  .3/163ي  وشرح األلفية للمراد2/609ارتشاف الضرب :  وانظر 262المقرب ) 45(
  .262المقرب ) 46(
  .2/188 وشرح األشموني 2/167 وشرح األلفية للمرادي 2/367ارتشاف الضرب : انظر ) 47(
 . وليس في ديوانه 1/305نسب البيت البن الرومي في معاهد التنصيص ) 48(
  .4/1526) عفق(البيت لمتمم بن نويرة ، وهو بال نسبة في الصحاح ) 49(
 ، ونسب ليحيى بن المبارك اليزيدي ، وهو بال نسبة 354 بن علي الخزاعي في ديوانه     نسب البيت لدعبل  ) 50(

  .72 ؛ 11/71 وخزانة األدب 4/398 وشرح الكافية للرضي 358في شرح األبيات المشكلة اإلعراب 
  .358شرح األبيات المشكلة اإلعراب ) 51(
 : وعجزه 238هذا صدر بيت للبوصيري في ديوانه ) 52(
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     مزجتَ دمعاً جرى ِمن مقْلٍَة ِبدِم   ... ..    ......    .

  . 179تسهيل الفوائد ) 53(
 179 ومعجـم الشـعراء للمرزبـاني     1/279البيت للفضل بن عبد الرحمن القرشي بال نسبة في الكتاب           ) 54(

) رهصـد ( وأوضح المسالك    4/70 وشرح األلفية للمرادي     2/25وشـرح ابن يعيش    3/102والخصائص  
  .2/128 وشرح التصريح 2/409 وشرح األشموني 3/336

  .3/22 وشرح التسهيل البن مالك 141 ؛ 7/139البيتان ليحيى بن زياد الحارثي في شرح بن يعيش ) 55(
  .7/247 ؛ 451 ؛ 6/447 وخزانة األدب 434البيت للمتنبي في ديوانه ) 56(
  .2/135 وانظر شرح الرضى على الكافية 3/330الكتاب ) 57(
  .2/135شرح الرضى على الكافية : انظر ) 58(
 . وقد اقتبسه الدماميني ولم ينبه عليه 2/135شرح الرضى على الكافية : انظر ) 59(
  .118اإليضاح للفارسي ) 60(
  .215البيت ألبي تمام في ديوانه ) 61(
 والمقاصـد   1/134  ضمن شعراء إسالميون والكتاب    357 ص   25/4البيت للنمر بن تولب في شعره ق        ) 62(

  .2/525النحوية 
  .1/269 ومغني اللبيب 2/573 وارتشاف الضرب 225البيت للمتنبي في ديوانه ) 63(
  .2/573ارتشاف الضرب ) 64(
  .1/269مغني اللبيب ) 65(

 مصادر البحث ومراجعه
 تحقيـق الـدكتور مصـطفى    –) هـ745( ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ألبي حيان األندلسي  -1

 .م 1984-هـ1404 القاهرة – الطبعة األولى –لنحاس مكتبة الخانجي ا
 .م1989-هـ1409 بيروت - الطبعة الثامنة - األعالم ، لخير الزركلي ، دار العلم للماليين -2
 تحقيق الدكتور   –) هـ911ت  ( االقتراح في علم أصول النحو ، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي             -3

 .م 1976-هـ1396اهرة  الق–أحمد محمد قاسم 
 اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ألبي البركات عبد الرحمن بن محمد -4

 – دار إحياء التـراث العربـي       – تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد        –) هـ577ت  (األنباري  
 . بدون تاريخ –القاهرة 

بي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن عبد اهللا      أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، أل        -5
 – تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعـة الخامسـة            –) هـ761ت  (بن هشام األنصاري    

 .م 1979-هـ1399القاهرة 



 محمود محمد العامودي

 551

                                                                                                                        
 تحقيـق ودراســة     –) هـ377ت  ( اإليضاح ، ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي             -6

 .م 1996-هـ1416 – بيروت – الطبعة الثانية – عالم الكتب – بحر مرجان الدكتور كاظم
 دار المعرفة –) هـ1250ت ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن علي الشوكاني -7

 . بدون تاريخ – بيروت –
 تحقيق –) هـ911ت ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي         -8

 .م 1979-هـ1399 القاهرة – الطبعة الثانية – دار الفكر –محمد أبو الفضل إبراهيم 
 ترجمة عبد الحليم النجار والدكتور رمضان عبد التـواب          – تاريخ األدب العربي ، لكارل بروكلمان        -9

 .م 1977-هـ1959 القاهرة – دار المعارف –والدكتور السيد يعقوب بكر 
) هـ672ت (يل الفوائـد وتكميـل ، ألبي عبد اهللا جمال الديـن محمـد بن عبـد اهللا بن مالك  تسه-10

 .م 1967-هـ1387 القاهرة – دار الكتاب العربي – تحقيق محمد كامل بركات –
 طبع عيسى البابي –) هـ905ت ( التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري      -11

 . بدون تاريخ –رة  القاه–الحلبي 
 –طبع مصطفى الحلبي ) هـ808ت ( حياة الحيوان الكبرى ، ألبي البقاء محمد بن موسى الدميري            -12

 .م 1978-هـ1398 القاهرة –الطبعة الخامسة 
ـ 1093ت  ( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، لعبد القادر بن عمر البغدادي              -13  تحقيـق   –) هـ

-هـ1399 القاهرة – الطبعة الثانية –لهيئة المصرية العامة للكتاب    ا –وشرح عبد السالم هارون     
 .م 1979

 الطبعة الثانية – تحقيق محمد علي النجار    –) هـ391ت  ( الخصائص ، ألبي الفتح عثمان بن جني         -14
 . بدون تاريخ – القاهرة –

مطبعة كردسـتان    –) هـ1331ت  ( الدرر اللوامع على همع الهوامع ، ألحمد بن محمد الشنقيطي            -15
 .هـ 1328 الطبعة األولى –العلمية 

 – تحقيق محمد سيد كيالنـي   –) هـ696ت  ( ديوان البوصيري أبي عبد اهللا محمد بن شرف الدين           -16
 .م 1973-هـ1393 القاهرة – الطبعة الثانية –طبع مصطفى الحلبي 

 نشر مكتبة الطـالب  –  شرح وتعليق شاهين عطية–) هـ231ت ( ديوان أبي تمام حبيب بن أوس        -17
 .م 1968-هـ1388 بيروت – الطبعة األولى –وشركة الكتاب اللبناني 

 دار الكتاب اللبناني    – تحقيق عبد الصاحب عمران      –) هـ246ت  ( ديوان دعبل بن علي الخزاعي       -18
 .م 1972-هـ1392 بيروت – الطبعة الثانية –

 الطبعة األولى – دار الكتاب العربي –طراد  شرح مجيد –) هـ193ت ( ديوان العباس بن األحنف -19
 .م 1993-هـ1414 بيروت –
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 .هـ 1958-هـ1378 بيروت – دار صادر –) هـ211ت ( ديوان أبي العتاهية -20
 بيروت – دار صادر – تعليق كرم البستاني –) هـ110ت ( ديوان الفرزدق همام بن غالب التميمي -21

 .م 1966-هـ1386
 . بدون تاريخ – بيروت – دار صادر –) هـ354ت (مد بن الحسين  ديوان المتنبي أح-22
 دار مكتبة – جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج –) هـ68ت ( ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوح -23

 . بدون تاريخ – القاهرة –مصر 
 .م 1962-هـ1382 بيروت – دار صادر –) هـ198ت ( ديوان أبي نواس الحسن بن هانيء -24
 طبعـة دار  – تحقيق الدكتور شـوقي ضـيف   –) هـ324ت  ( السبعة في القراءات ، البن مجاهد        -25

 . بدون تاريخ –المعارف القاهرة 
 دار –) هـ1089ت ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ألبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي -26

 .م 1979-هـ1399 دمشق –الفكر 
) هـ377ت  (عراب ، ألبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي             شرح األبيات المشكلة اإل    -27

 الطبعة األولى – دار القلم بدمشق ودائرة العلوم الثقافية ببيروت – حققـه الدكتور حسن هنداوي –
 .م 1987-هـ1407

  دار إحياء الكتب–) هـ929ت ( شرح األشموني ، ألبي الحسن علي نور الدين بن محمد األشموني -28
 . بدون تاريخ – القاهرة – عيسى البابي الحلبي –العربية 

 شرح األلفية المسمى توضيح المقاصد والمسالك شرح ألفية ابن مالك ، لبدر الدين الحسن بن قاسـم   -29
 – مكتبة الكليات األزهرية     – تحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان        –) هـ749ت  ( المرادي  

 .م 1976-هـ1396 القاهرة –الطبعة األولى 
 تحقيق الدكتور عبد الرحمن –) هـ672ت ( شرح التسهيل ، لجمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك -30

 .م 1990-هـ1410 الطبعة األولى القاهرة – دار هجر –السيد والدكتور محمد بدوي المختون 
حقيق أحمد أمين وعبد  ت–) هـ421ت ( شرح ديوان الحماسة ، ألبي علي أحمد بن محمد المرزوقي -31

 .م 1991-هـ1411 بيروت – الطبعة األولى – دار الجيل –السالم هارون 
) هـ1195ت ( شرح شـواهد ابن عقيـل على ألفيـة بن مالـك ، للشيخ عبد المنعـم الجرجاوي            -32

 . بدون تاريخ – القاهرة – طبع عيسى الحلبي –
) هـ672ت (مـال الديـن محمد بن عبد اهللا بن مالك     شـرح الكافيـة الشـافية ، ألبي عبد اهللا ج        -33

 مكـة  – دار المأمون للتراث الطبعة األولـى    – حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي          –
 .م 1982-هـ1402المكرمة 
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 تحقيق يوسف –) هـ686ت  ( شرح الكافية في النحو ، لرضى الدين محمد بن الحسن االستراباذي             -34

 .م 1978-هـ1398 ليبيا –ورات جامعة قار يونس  منش–حسن عمر 
 – القاهرة   – مكتبة المتنبي    –) هـ643ت  ( شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش            -35

 .بدون تاريخ 
 عالم  –ضمن شعراء إسالميون ، للدكتور نوري حمودي القيسي         ) هـ14ت  ( شعر النمر بن تولب      -36

 .م 1984-هـ1405 بيروت – الطبعة الثانية –الكتب ومكتبة النهضة العربية 
 تحقيق وشـرح  –) هـ276ت ( الشعر والشعراء ، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري           -37

 .م 1982-هـ1402 القاهرة – دار المعارف –أحمد محمد شاكر 
) هـ770ت (يلي  شـفاء العليـل فـي إيضـاح التسهيل ، ألبي عبد اهللا محمـد بن عيسـى السلس   -38

 مكة المكرمة – الطبعة األولى   – المكتبة الفيصلية    – تحقيـق الدكتور الشريف عبد اهللا الحسيني        –
 .م 1986-هـ1406

ـ 398ت ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إلسماعيل بن حماد الجـوهري        -39  تحقيــق  –) هـ
 .م 1984-هـ1404 بيروت –لثة  الطبعة الثا– دار العلم للماليين –أحمـد عبد الغفور عطار 

 –) هـ902ت  ( الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي               -40
 . بدون تاريخ – بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 

 تحقيق وشرح عبـد السـالم   –) هـ180ت ( الكتاب ، ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه            -41
 .م 1977-هـ1397 القاهرة – الطبعة الثانية –الهيئـة المصرية العامة للكتاب  –هـارون 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني المعـروف بحـاجي                 -42
 .م 1990-هـ1410 بيروت – دار الفكر –خليفة 

ـ 963ت (لعباسي  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، لعبد الرحيم بن أحمد ا         -43  تحقيـق  –) هـ
 .م 1947 القاهرة – مطبعة السعادة –محمد محيي الدين عبد الحميد 

 بيـروت   – مكتبة المتنبـي ودار إحيـاء التـراث العربـي            – معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة        -44
 .م 1957-هـ1376

 بن أحمد بـن هشـام    مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، ألبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف      -45
 . بدون تاريخ – القاهرة – تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد –) هـ761ت (األنصاري 

 دار – تحقيق نعيم زرزور –) هـ626ت ( مفتاح العلوم ، ألبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي -46
 . بدون تاريخ – بيروت – الطبعة الثانية –الكتب العلمية 

) هـ855ت (ية في شرح شواهد شروح األلفية ، ألبي محمد محمود بن أحمد العيني     المقاصد النحو  -47
 . بدون تاريخ – بيروت – الطبعة األولى – دار صادر –



 ...موقف الدماميني من االستشهاد بشعر المولَّدين

 554

                                                                                                                        
 طبع مصـطفى  –) هـ516ت ( المقامات األدبية ، ألبي محمد القاسم بن علي بن عثمان الحريري             -48

 .م 1950 القاهرة – الطبعة الثالثة –البابي الحلبي 
ـ 669ت  ( المقرب ، ألبي الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور األشبيلي             -49 تحقيــق  ) هـ

 .م 1971-هـ1391 بغداد – مكتبة العاني –أحمـد عبد السـتار الجواري وعبد اهللا الجبوري 
 رسـالة  – منهج الدماميني في تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب ، لعمر يوسف مصـطفى              -50

 .م 1997-هـ1418 جامعة دمشق –ه بكلية اآلداب دكتورا
ت ( المنهل الصافي في شرح الوافي في النحو ، لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الـدماميني                    -51

 كلية اللغة العربية بجامعة األزهر      – رسالة دكتوراه حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل         –) هـ827
 .م 1992-هـ1412 القاهرة –

52-  ع الهمِواِمع ، لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي            هع الجماِمع شرح جتصـحيح   –) هـ911ت  (و 
 . بدون تاريخ – بيروت – دار المعرفة –محمد بدر الدين النعساني 

 


