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  باب المجموع 

 أنشد فيه 

  الشاهد الثامن والسبعون بعد الخمسمائة

  لنا جامٌل ال يهدأ الليل سامره
  

  .على أن جامًال ليس بجمع، بدليل عود الضمير عليه من سامره مفردًا
  

ه، وتصغيره           األ: قال صاحب الكشاف في سورة األعراف رد إلي دليل عود الضمير المف ر مكسر ب ناس اسم جمع غي
  .على لفظه

  
ره،      : فهال جاز تكسيره، أي  : والسابق إلى هذا أبو علي، قال في البغداديات، فإن قال قائل ا جاء تحقي ع، آم اسم الجم

  .ال ينبغي أن يجوز: قيل له ؟رجل ورجيل: فما حكاه سيبويه من قولهم
  

اد،           وذلك أن هذا االس ك إجراؤه مجرى اآلح ان في ذل ا صغر لك و آسر آم م على بناء اآلحاد، والمراد به الكثرة، فل
ر،          اء والتكسير والتحقي ة البن ه من جه اواته ل ك مس وإزالته عما وضع له من الداللة على الكثرة، إذ آان يكون في ذل

  : والحديث عنه آالحديث عن اآلحاد، نحو ما أنشد أبو الحسن
  ال يهدأ الليل سامرهلهم جامٌل 

اد دون               ه اآلح راد ب ا ي رك تكسيره منفصًال، مم ه، فيجب إذا صغر أن ال يكسر، فيكون بت ه، أو عامت وهذا آل جهات
  .انتهى. الكثرة

ن شماس،     والمصراع من قصيدة للحطيئة هجا بها الزبرقان بن بدٍر الصحابي التميمي، ومدح فيها ابن عمه بغيض ب
  .وفضله عليه

  .لنا جامل: والرواية ذوو جامل بدل. لسبب في هذا مفصًال في باب ما ال ينصرفوتقدم ا

 :وهذه أبيات منها

 مواليك أو آاثر بهم من تكاثره  فدع آل شماس بن ألٍي فإنهـم
 فلوال قبيل الهرمزان تحاصره  أتحصر أقوامًا يجودوا بمالهـم
  م أنت عاقرهوال العز من بنيانه  فال المال إن جادوا به أنت مانٌع
 لهم إرث مجٍد لم تخنه زوافره  فإن تك ذا عزٍّ حديٍث فإنـهـم
 سامره ذوو جامٍل ال يهدأ الليل  فإن تك ذا شاٍء آثيٍر فـإنـهـم

  
  .فاخر بهم إذا لم يكن عندك من الفخر ما تفاخر به: أي. المفاخرة: والمكاثرة. أبناء عمك: مواليك، أي: وقوله

  
ول ! ؟أتمنع وتحبس: مًا إلخ، أيأتحصر أقوا: وقوله الهم    : يق ذين يجودون بم ه   . دع هؤالء ال الهرمزان فامنع . وعليك ب
ى هال  : ولوال. إنك ال تقدر إال على العجم: أي زان . بمعن ة تستر    : والهرم ي مدين ان وال ى      . آ ه إل ا فتحت جاؤوا ب فلم

  .عمر بن الخطاب
  

د أ . الحادث : فإن تك ذا عزٍّ إلخ، الحديث : وقوله ي          يري لم صدقات بن ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ن عزه حادث بتوليت
  .األصل والمجد والشرف: بالكسر: واإلرث. تميم
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نهم   : هو زافرتهم عند السلطان، أي : مواده وروافده، يقال: وزوافره أمرهم ويعي وم ب ال . يق ه،     : ويق رة قوم هو في زاف
  .معظمه: زوافره: ويقال. في عددهم وآثرتهم: أي
  

خ، الشاء    فإن: وقوله ٍر إل اة  : تك ذا شاٍء آثي ال صاب المصباح   . جمع ش ى،        : ق ذآر واألنث ى ال ع عل نم يق اة من الغ الش
ال ى، وتصغيرهما شويهة: فيق اة أنث اة ذآر وش ى، وش اة لألنث ذه ش ذآر، وه اٌة للم ذا ش اء . ه اٌه باله اٌء وش ع ش والجم

  .انتهى. عاهة أصلها شاهة مثل: ويقال. شفة وشفاه: رجوعًا إلى األصل، آما قيل
  

فاعله، : ظرف، وسامره: والليل. السكون: والهدء، مهموز اآلخر. اسم جمع بمعنى جماعة اإلبل مع رعاتها: والجامل
  .ال يسكن وال ينام الذي يحفظ اإلبل، وهو السامر: أي. والضمير للجامل

  
د سمر      المسامر : السمر: قال صاحب الصحاح. يعني أن الرعاة يسهرون ليلهم لحفظ إبلهم ل، وق ة، وهو الحديث باللي

  .انتهى. السمار، وهم القوم يسمرون: والسامر أيضًا. يسمر، فهو سامر
  

  .وترجمة الحطيئة تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين بعد المائة
  

 الطويل : وأنشد بعده
  مع الصبح رآٌب من أحاظة مجفل

  
  .مجفلون: فته باإلفراد، ولو آان جمعًا لقيلعلى أن رآبًا ليس جمعًا بدليل عود الضمير إليه من ص

  
  .والمصراع من المية العرب للشنفرى، تقدم الكالم عليه قبل باب المثنى، في الشاهد السابع والخمسين بعد الخمسمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والسبعون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  وأنكرنا زعانف آخرين  عرفنا جعفرًا وبني أبيه

  
  .لى أن نون الجمع قد تكسر في ضرورة الشعر آما في آخرينع
  

ة         اب التثني ي في ب ي عل ل عن أب دم النق ذا     . وقد يمكن أن تكون آسرة النون آسرة إعراب، آما تق يأتي في آخر ه وس
  .الباب، فال ضرورة حينئذ

  
  .إذا آسرت النون، فال يكون ما قبلها إال الياء: قال الشارح المحقق، فيما سيأتي

  
تح   وآذلك نص ابن عصفور في آتاب الضرائر أن آسر نون الجمع ال يكون إال في حال النصب والخفض، آما أن ف

  .الياء: الشعر، وثانيهما: أحدهما: فلكسرها شرطان. نون التثنية ال يكون إال آذلك
  

ون، وإ : وبهذا يعرف سقوط قول ابن هشام في شرح الشواهد ه   إن الشرط الثاني قد أهمله النحوي ن الشرط األول أهمل
  .ابن مالك في منظومته دون التسهيل

  
اآنين     : قال ابن عصفور اء الس ى أصل التق ا عل ي  . ووجه آسر النون تحريكه ال العين ون الجمع     : وق ال إن آسر ن ويق

  .ليس بضرورة، وإنما هو لغٌة لقوم بنى الشاعر آالمه على هذه اللغة
  

  الوافر : فضالة العريني أوردها محمد بن حبيب في المناقضات، وهي والبيت آخر أبياٍت أربعة لجرير، خاطب بها
 آذبت لتقصرن يداك دوني  أتوعدني وراء بـنـي رياٍح
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 ونعم فوارس الفزع اليقين  فنعم الوفد وفد بـنـي رياٍح
  برئت إلى عرينة من عرين  عريٌن من عرينة ليس منـا
 آخـرينوأنكرنا زعانـف   عرفنا جعفرًا وبني عـبـيٍد

  
  : وزاد العيني في روايته بعد هذا بيتًا، وهو

  فليس اللؤم تارآهم لحين  قبيلٌة أناخ اللؤم فـيهـا
  

وع         : وسبب هذا، على ما حكاه محمد بن حبيب ن يرب ن الحارث ب ليطي، وهو سليط ب ا غسان الس . أن جريرًا لما هج
ٌر   ! أتهجو خالي، أما واهللا ألقتلنك: ة لجريٍروآان خال فضالة أحد بني عرين بن ثعلبة بن يربوع، قال فضال ال جري فق

  .هذه األبيات
  

ورياح بكسر الراء بعدها مثناة تحتية، هو رياح بن يربوع . أتوعدني إلخ، الهمزة لإلنكار، ووراء بمعنى خلف: وقوله
يم       ن تم اة ب د من ن زي ك ب م  . بن حنظلة بن مال وه ه د اهللا     : وبن د، وعب ري، وزي ام، وهرمي، وحمي ابر  هم ذ، وج   .، ومنق

د          . الخوف : والفزع. الجماعة: فنعم الوفد إلخ، الوفد: وقوله ا يكون لمن يغيث عن اليقين ألن المدح إنم ا وصفه ب وإنم
  .الخوف المتيقن، ال الخوف المتوهم، أو المظنون

  
وع، وهو مب  : عرين من عرينة إلخ، عرين، بفتح العين وآسر الراء: وقوله ره من    هو عرين بن ثعلبة بن يرب دأ وخب ت
ار        . عرينة ن أنم ر ب ن عبق ن قسر ب ة ب وهو بضم العين وفتح الراء، وهو بطن من بجيلة، من قبائل اليمن، وهو عرين

  .بن إراش ابن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن آهالن
  

ون    ا يعرف ة . وبجيلة هي أم عبقر، وهي بجيلة بنت سعد العشيرة، وهي أم جماعٍة آل منهم بطن، به ا،    :وجمل يس من ل
إن عرينًا قحطاني ال عدناني، وإنما نفاه عن نسبه، وجعله قحطانيًا نكاية في فضالة، فإنه : يريد. خبر ثان، أو مستأنفة

  .من ولد عرين
  

ه واهد   : وقول رح الش ي ش ام ف ن هش ال اب خ، ق ة إل ى عرين ت إل ن   : برئ اهرين ع اب الظ ه، فأن ه من ت إلي األصل برئ
  .نه من المتبرأ إليه، وألن إيقاع البراءة على صريح اسم عرين أبلغالضميرين، إليضاح المتبرأ م

  
الم       : وقال العيني ة ل ى تجيء مرادف ه، ألن إل رىء ل ى ب ة    . يقال برىء إليه بمعن ى للغاي والمعنى  . ويجوز أن تكون إل

  .هذا آالمه. برئت من عرين منتهيًا إلى عرينة، فيكون إلى عرينة حال
  

نهم   . إخوته، وهم جعفر وجهور وعبيد: أبيه، أي عرفنا جعفرًا وبني: وقوله اه م ه نف يعهم  . وآذا عرين أخوهم لكن وجم
 : وروى. وجرير من أوالد آليب، فرياح ثعلبة وآليب إخوة. وثعلبة هو أخو آليب بن يربوع. أوالد ثعلبة بن يربوع

  عرفنا جعفرًا وبني عبيٍد
  

ا  ه مفع: فاعل، وزعانف  : وقوله وأنكرنا زعانف إلخ، ن ين          . ول ه من الملحق ي عرين بأن ذا تعريض بفضالة من بن وه
  .جمع زعنفة بكسر الزاي والنون وسكون العين بينهما: وزعانف. واألتباع، ال من الصريح الخالص النسب

  
ه    : األتباع، واحدة زعنفة، وهو من زعانف الثوب: الزعانف: قال محمد بن حبيب ي تنوس من ه الت ام   . أهداب ذلك لئ وآ

  .ذالهم إنما هو من أطراف األديم وأخبثهالناس ور
  

  .قوم آخرين، آذا قال الشارح المحقق: صفة لموصوف محذوف، أي: وآخرين
  

  .وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أول الكتاب
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثمانون بعد الخمسمائة

  الخفيف 
  بسجستان طلحة الطلحات  نضر اهللا أعظمًا دفنوهـا

  
طلحة، وهو آل علم مذآر مختوم بالهاء، جمعه باأللف والتاء، ولم يسمع جمعه : لى أن السماع واالستعمال في نحوع

  .بالواو والنون
  

ذهب الكوفيون إلى أن االسم : وقد بسط ابن األنباري الكالم على هذه المسألة في مسائل الخالف فال بأس بإيراده، قال
وإليه ذهب ابن آيسان  . طلحة وطلحون: به رجٌل يجوز أن يجمع بالواو والنون، نحوالذي آخره تاء التأنيث إذا سمي 

واحتج الكوفيون بأنه في تقدير جمع  . أرضون حمًال على أرضات: طلحون بالفتح، آما قالوا: إال أنه يفتح الالم فيقول
  جز الر: طلح، ألن جمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرٍف من الكلمة، قال الشاعر

  وعقبة األعقاب في الشهر األصم

ويدل لنا أنا أجمعنا على أنه . وإذا آانت الهاء في تقدير اإلسقاط، جاز جمعه بالواو والنون. فكسره على ما ال هاء فيه
  .لو سمي رجل بحمراء أو حبلى جمع بالواو والنون

ا في آ        ًا في التأنيث مم ث، ألن ألف التأنيث صيغت       وال خالف أن ما في آخره ألف التأنيث أشد تمكن اء التأني خره ت
ة من         ا، وأخرجت الكلم ة عليه ا صيغت الكلم الكلمة عليها، ولم تخرج الكلمة من التذآير إلى التأنيث، وتاء التأنيث م

  .التذآير إلى التأنيث

يجمع بالواو والنون فإذا جاز أن . ولهذا المعنى قام التأنيث باأللف في منع الصرف مقام شيئين، بخالف التأنيث بالتاء
ى             ق األول ك من طري ان ذل اء آ ا آخره الت اء، فألن يجوز فيم ن    .ما في آخره ألف التأنيث، وهي أوآد من الت ا اب وأم

إذا سقطت وبقي االسم        آيسان فاحتج على ذلك بأنه إنما جوزنا جمعه بالواو والنون، ألن التاء تسقط في الطلحات، ف
ون     الواو والن ه ب اء، جاز جمع ولهمبال ت ى     . أرض وأرضون : ، آق ًال عل الفتح حم ي أرضون ب ين ف ا حرآت الع وآم

ة من األسماء دون      ى فعل أرضات، فكذلك حرآت العين من الطلحون حمًال على الطلحات، ألنهم يجمعون ما آان عل
  .الصفات، على فعالت بالتحريك

ة      والدليل على امتناعه أن نحو طلحة . ال يجوز هذا الجمع: وقال البصريون ون عالم واو والن ث، وال ة التأني فيه عالم
ك ال يجوز            ان متضادتان، وذل ى أن يجمع في اسم عالمت ون، ألدى إل الواو والن . التذآير، فلو قلنا إنه يجوز الجمع ب

  .ربعون: رجل ربعة جمعوه ربعاٍت بال خالف، ولم يقولوا: ولهذا إذا وصفوا المذآر بالمؤنث، فقالوا

ولهم في طلحة          والذي يدل على صحة هذا  اء آق األلف والت ذا االسم إال ب : القياس أنه لم يسمع من العرب في جمع ه
ة       . الطلحون: هبيرات ولم يسمع عن أحٍد من العرب أنهم قالوا: طلحات، وهبيرة دفوعًا من جه ذا الجمع م ان ه فإذا آ

  .القياس، معدومًا من جهة النقل، وجب أن ال يجوز

ه،       وأما قولهم إنه في التقدير جم اء التأنيث من جملت ع طلح ففاسد، ألن الجمع إنما وقع على جميع حروف االسم، وت
فالتاء في جمعه مكان . فلم ننزعها عنه قبل الجمع، وإن آان اسمًا لمذآر، لئال يكون بمنزلة ما سمي به وال عالمة فيه

  .التاء في واحده

 : وأما ما استشهدوا به من قولهم

  ألصموعقبة األعقاب في الشهر ا
  

اس جمع التكسير ليحمل             ى قي يس عل ه، ألن الجمع التصحيح ل ع الخالف في فهو مع شذوذه وقلته، ال تعلق له بما وق
  .عليه
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  .إنا أجمعنا على جمع نحو حمراء وحبلى علمين بالواو والنون: وأما قولهم

  
ة عليه         : قلنا ا صيغت الكلم دل، ألنه ى ب ا إل ر      إنما جاز ألن ألف التأنيث يجب قلبه م يفتق ة بعضها، فل ا، فتنزلت منزل

ٍم   لعالمة تأنيث الجمع بخالف التاء فإنه يجب حذفها إلى غير بدل، ألنها ما صيغت عليها الكلمة، وإنما هي بمنزلة اس
  .ضم إلى اسم، فجعلت عالمة تأنيث الجمع عوضًا منها

  
ًا    إن التاء تسقط في الطلحات، فإذا سقطت جاز الجمع،: وأما قول ابن آيسان ة لفظ ففاسد، ألن التاء وإن آانت محذوف

وا أن         م آره ي آانت في الواحد، ألنه اء الت إال أنها ثابتة تقديرًا، ألنهم لما أدخلوا تاء التأنيث في الجمع حذفوا هذه الت
  .يجمعوا بين عالمتي تأنيث

  
ى التأنيث ف        دل عل ى ت إن األول ى، ف ادة معن ى التأنيث      وآان حذف األولى أولى ألن في الثانية زي دل عل ة ت ط، والثاني ق

ه              ًا إال أن ان محذوفًا لفظ ه وإن آ اآنين، فإن اء الس ا حذف اللتق ة م ى بمنزل والجمع، وهي حرف إعراب، فحذف األول
  .ثابت تقديرًا

  
ه    ي حروف د ف م الواح ه نظ لم في ع يس ذا الجم ين من الطلحون أن ه تح الع ن ف ه م ا ذهب إلي اد م ى فس دل عل ذي ي وال

  .تح يدخل في جمع التصحيح تكسيرًاوحرآاته، والف
  

ى أرضات  : فأما قوله ا . إن العين حرآت من أرضون بالفتح حمًال عل ه        : قلن ه لفظ الواحد، ألن ر في ا غي لم، وإنم ال نس
ه   جمٌع على خالف األصل، ألن األصل في هذا الجمع أن يكون لمن يعقل، ولكنهم لما جمعوه بالواو والنون غيروا في

ذا التعويض       نظم الواحد تعويض ه، مع أن ه ائر أخوات ًا عن حذف تاء التأنيث فيه، تخصيصًا له بشيء ال يكون في س
  .تعويض جواز ال تعويض وجوب

  
فلما آان هذا الجمع في أرض على خالف   ؟أال ترى أنهم ال يقولون في جمع شمس شمسون وال في جمع قدر قدرون

ا إذا جمع    ة، ألن          القياس، أدخل فيه ضرٌب من التغيير، فأم ذه المثاب ون، فال يجوز أن يجعل به الواو والن ل ب من يعق
  .جمعه بحكم األصل، فال يجوز أن يدخله تغيير

  
ا           . ويخرج على هذا حذف التاء وفتح العين من طلحات   ا ألنه ة صارت عوضًا عنه اء الثاني اء فألن الت ا حذف الت أم

  .وأما أنتم فحذفتم من غير عوض، فبان الفرق. للتأنيث
  
جفنان : فتح العين فألجل الفصل بين االسم والصفة، فإن ما آان على فعلة من األسماء فإنه يفتح منه العين، نحو وأما

  .صعبات: وما آان صفًة فإنه ال يحرك منه العين نحو. وقصعات
  

  . أعلمواهللا. فبان الفرق بينهما. سواٌء آان اسمًا أو صفة. وأما جمع التصحيح فال يدخله شيٌء من هذا التغيير
  

  .انتهى آالم ابن األنباري مختصرًا
  

ه   ي باب أتي ف ا ي ي الضرورة آم كينه ف ٌب، ويجوز تس ع واج ي الجم ة االسمي ف ين فعل تح ع م أن ف ول . واعل ه ق ومن
  المتقارب : البحتري

  وطلحتكم بعض طلحاته  وآيف يسوغ لكم جحده
  

  .خالفًا ألبي العالء المعري في شرحه فإنه زعم أنه غير ضرورة
  

  .طلحة الطلحات روي بالجر والنصب: وقوله
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أعظم  : حكى الكسائي والفراء عن العرب هذا البيت بخفض طلحة على تكرير األعظم، أي: قال أبو حيان في تذآرته

  .طلحة الطلحات
  

  .انتهى. وما اختلفوا في جواز نصب طلحة بالرد على األعظم، والحمل على إعرابها
  

ومنه حذف المضاف من غير أن يقام المضاف إليه : قال. لضرائر الجر من الضرورةوجعل ابن عصفور في آتاب ا
 : مقامه، نحو قوله

  بسجستان طلحة الطلحات
  

ذآر     دم ال في رواية من خفض طلحة، يريد أعظم طلحة الطلحات، فحذف المضاف الذي هو أعظم، لداللة أعظم المتق
  .انتهى. أبقاه على خفضه ولم يقم المضاف إليه وهو طلحة مقامه، بل. عليه

  
  .انتهى. واألشبه عندي أن تخفضه بإضافة سجستان إليه، ألنه آان أميرها: وقال ابن بري في شرح أبيات اإليضاح

  
  .نصب طلحة بالرد على األعظم يعني البدلية: وقول ابن حيان

  
دال . وزعم بعضهم أنه بدل آل من بعض دل    . وزاد هذا القسم في األب ه ب ل، بجعل أعظم من       والصحيح أن آل من آ

  .قبيل ذآر البعض وإرادة الكل، بدليل المعنى
  

ه بضرب من المدح     : وقال ابن السيد البطليوسي في أبيات المعاني من نصب طلحة فعلى إضمار أعني، ألنه نبه علي
  .لما تقدم من الترحم عليه

  
ا حذف الجار نصب      وذهب آخرون في نصبه إلى حذف حرف الجر، آأنه أراد رحم اهللا أعظمًا د ا لطلحة، فلم . فنوه
دير     ه في التق اني       : وقد دفع قوٌم النصب، وأنشدوه بالجر على تقدير مضاف، آأن م حذف الث أعظم طلحة الطلحات، ث

  .انتهى. وهذا شاذٌّ، يقل في آالمهم حذف الجار، مع بقاء عمله. لداللة األول عليه
  

ى   . سالم، واسمه طلحة بن عبد اهللا بن خلف الخزاعيوطلحة الطلحات هو أحد األجواد المشهورين في اإل وأضيف إل
اض، وطلحة               ر، وطلحة الفي م طلحة الخي نهم طلحة، وه ٍد م الطلحات ألنه فاق في الجود خمسة أجواد اسم آل واح

  .الجود، وطلحة الدراهم، وطلحة الندى
  

  .لمفصلآذا قال ابن الحاجب في شرح ا. وقيل آان في أجداده جماعٌة اسم آلٍّ طلحة
  

قيل سمي بذلك ألنه آان أجودهم، وقيل ألنه وهب في : وقال إبراهيم الوطواط في آتاب الغرر والخصائص الواضحة
  .عاٍم واحٍد ألف جارية، فكانت آل جارية منهن إذا ولدت غالمًا تسميه طلحة على اسم سيدها

  
ن معمر    وذآر الطلحات الخمسة، وهم طلحة بن عبيد اهللا التيمي، وهو طلحة الف د اهللا ب ياض، وطلحة بن عمر بن عبي

  .التيمي أيضًا، وهو طلحة الجود
  

وطلحة بن الحسن بن علي بن . وطلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري، أخي عبد الرحمن بن عوف، وهو طلحة الندى
  .أبي طالب، وهو طلحة الخير

  
دراهم   ن خلف الخزاعي وهو        وطل. وطلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ويسمى طلحة ال د اهللا ب ن عب حة اب

  .انتهى. سادسهم المشهور بطلحة الطلحات
  

ن           : وقال ابن بري في شرح أبيات اإليضاح ن طلحة ب ه، وهي صفية بنت الحارث ب سمي طلحة الطلحات بسبب أم
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ره من ا        ذه اإلضافة من غي رى، ففصل به . لطلحات أبي طلحة، وأخوها طلحة بن الحارث، فقد تكنفه الطلحات آما ت
  .انتهى. وآانوا ستة

  
  .وآان والي سجستان، وبها مات

  
  مجزوء الكامل : قال سحبان بن وائل البليغ المشهور في طلحة الطلحات: قال الزمخشري في أمثاله

 حسبًا وأعطاه لـتـالـد  يا طلح أآرم من مـشـى
  وعلي حمدك في المشاهد  منك العطاء فأعطـنـي

  
م فرسك الو: فحكمه، فقال ال طلحة  . رد، وقصرك بزرنج، وغالمك الخباز وعشرة آالف دره ألني    : فق م تس ك، ل أفٍّ ل

ي ألعطيتك     ! على قدري، وإنما سألتني على قدرك، وقدر قبيلتك باهلة رٍس وقصٍر وغالٍم ل م  ! واهللا لو سألتني آل ف ث
  .واهللا ما رأيت مسألة محكم أألم منها: أمر له بما سأل، وقال

  
ة، وأن     . ناحيٌة آبيرة ووالية واسعة: سجستان: جم البلدانقال ياقوت في مع ٌم للناحي ى أن سجستان اس ذهب بعضهم إل

راة          وبي ه انون فرسخًا وهي جن ام، ثم راة عشرة أي ين ه . اسم مدينتها زرنج، بتقديم المعجمة على المهملة، وبينها وب
ك الرحي     وال تزال شدي. وأرضها آلها رملة سبخة، والرياح فيها ال تسكن أبدًا ى تل ه عل نهم آل . دة تدير رحيهم، وطح

  .وهي من اإلقليم الثالث، وفيها نخٌل آثير وتمر
  

  .رحم اهللا أعظمًا: والمشهور. ونضر بمعنى حسن
  

  : والبيت أول قصيدٍة عدتها أربعة عشر بيتًا لقيس الرقيات، رثى بها طلحة الطلحات، وبعده
 العذراتتل بالبخل طيب   آان ال يحرم الخليل وال يع
  آان جود البخيل حبس العدات  سبط الكف بالـنـوال إذا مـا

  
دار : العذرة: في الزاهر البن األنباري، قال األصمعي ذرات . فناء ال دور  : والع ة ال ا مضى يطرحون     . أفني انوا فيم وآ

ا  النجاسات في أفنية دورهم، فسموها باسم الموضع، وآذلك الغائط هو عند العرب ما اطمأن من األ رض، وآانوا فيم
م           دث باس موا الح ى س ذا، حت ر ه ن األرض، فكث ئن م ع المطم ب الموض ه طل اء حاجت ل قض مضى إذا أراد الرج

  .الموضع
  

وه موضعًا             : وآذلك الكنيف في آالم العرب     ا حظروه وجعل رد، فسموا م ا من الب ل فتكنفه ي تعمل لإلب رة الت الحظي
  .انتهى. للحدث بذلك االسم، تشبيهًا به

  
  .قدمت ترجمة قيس الرقيات في الشاهد الثالث والثالثين بعد الخمسمائةوقد ت

  
 الوافر : وأنشد بعده

 حالئل أسودين وأحمرينا  فما وجدت بنات ابني نزاٍر
  

  .على أن ابن آيسان استدل بهذا البيت على جواز جمع أحمر وأسود بالواو والنون، وهو عند غيره شاذ
  

  .ي الشاهد الرابع والعشرين من أوائل الكتابوالبيت قد تقدم شرحه مفصًال ف
  

  الطويل : وأنشد بعده
  وقائلٍة خوالن فانكح فتاتهم
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دة، واألصل       ر زائ يبويه غي د س على أن فانكح عند األخفش خبر المبتدأ الذي هو خوالن، والفاء زائدة في الخبر، وعن
  .هذه خوالن فانكح فتاتهم: عنده

  
  : والمصراع صدٌر، وعجزه

  مة الحيين خلٌو آما هياوأآرو
  

  .وتقدم الكالم عليه مستوًفى في الشاهد السابع والسبعين من باب المبتدأ
  

  .حيٌّ من أحياء اليمن: وخوالن
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والثمانون بعد الخمسمائة

  الرجز : وهو من شواهد س
  إنك إن يصرع أخوك تصرع

  
ل جزاء الشرط،       على أن إلغاء الشرط المتوسط بين ا ة دلي ر إن، والجمل لمبتدأ والخبر ضرورة، فإن جملة تصرع خب

  .وجملة الشرط معترضٌة بين المبتدأ والخبر
  

  الرجز : والبيت من رجز لعمرو بن خثارٍم البجلي، وهو: ويأتي الكالم عليه إن شاء اهللا تعالى في الجوازم
 نعإني أخوك فانظرن ما تص  يا أقرع بن حابـٍس يا أقـرع
  إني أنا الداعي نزارًا فاسمعوا  إنك إن يصرع أخوك تصرع
 به يضـر قـادٌر وينـفـع  في باذٍخ من عز مجٍد يفـرع
 عزٌّ ألد شـامـٌخ ال يقـمـع  وأدفع الضيم غـدًا وأمـنـع
 هل هـو إال ذنـٌب وأآـرع  يتبعه الناس وال يسـتـتـبـع
 أجـدع وحسٌب وغٌل وأنـٌف  وزمٌع مؤتشـب مـجـمـع

آان جرير بن عبد اهللا البجلي تنافر هو وخالد ابن أرطاة الكلبي إلى األقرع بن حابس،  : قال ابن األعرابي في نوادره
  .وآان عالم العرب في زمانه

ه أعز من             : والمنافرة ٍد أن نهم، وادعى آل واح رجالن م اخر ال ازع وتف انوا إذا تن المحاآمة، من النفر، ألن العرب آ
  .فضل نفره على نفره: آما إلى عالم، فمن فضل منهما قدم نفره عليه، أيصاحبه تحا

  .ننزل البراح، ونطعن بالرماح، ونحن فتيان الصياح: فقال ؟ما عندك يا خالد: فقال األقرع

. نحن أهل الذهب األصفر، واألحمر المعتصر، نخيف وال نخاف، ونطعم وال نستطعم: فقال ؟ما عندك يا جرير: فقال
  .نطعم الدهر، ونصوم الشهر، ونحن ملوك القسر. يٌّ لقاٌح، نطعم ما هبت الرياحونحن ح

ك العرب، لنفرت          : فقال األقرع ان مل رس، والنعم روم، وآسرى عظيم الف ك ال والالت والعزى، لو نافرت قيصر مل
  .عليهم

  .لنصرت عليهم: وروى

  .فقال عمرو بن خثارم البجلي هذه األرجوزة في تلك المنافرة
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: والصرع . يا أقرع بن حابس هو من الصحابة رضي اهللا عنهم، وآانت هذه المنافرة في الجاهلية قبل إسالمه : هوقول
  .الهالك

  .ونزار هو أبو قبيلة، وهو نزار بن معد بن عدنان

اذخ ال: والب الي، يق ين: الع اذخ بمعجمت ٌل ب د. جب ة والشرف: والمج رع. العظم د: أي: ويف زٍّ ومج ل ع و آ ال. يعل : يق
  .وهو بالفاء ومهملتين. علوتهم بالشرف ونحوه: رعت قومي، أيف

ع : والشامخ. غلبه في الخصومة: ولده يلده. األشد: واأللد ع، أي . المرتف ال   : ويقم ذل، يق يم    : يقهر وي اف والم ه بالق قمع
  .فانقمع

ي، واألآرع  : وقوله راع بالضم، وهو مستدق الساق،      : هل هو الضمير لخالد بن أرطاة الكلب تعاره ألسفل    جمع آ اس
  .الناس، آالذنب

آخيرهم : أي. هو من زمع الناس: يقال. والزمع، بفتح الزاي والميم، هو رذال الناس ال     . م تح الشين، ق والمؤتشب، بف
الن مؤتشٌب، أي  : في الصحاح ر صريح في نسبه     : وف وط غي ة      .مخل واو وسكون المعجم تح ال ال في   . والوغل، بف ق
  .مقطوع األنف: وأجدع بالجيم والدال المهملة. جالالنذل من الر: والوغل: الصحاح

  .المكان الذي ال سترة فيه من شجر وغيره، وهو منزل الكرماء: ننزل البراح بفتح الموحدة والحاء المهملة: وقوله

  .واألحمر المعتصر هو الخمر: وقوله

اح لل  : يقال: حيٌّ لقاح بفتح الالم بعدها قاف، قال في الصحاح: وقوله م يصبهم في      حيٌّ لق وك، أو ل دينون للمل ذين ال ي
  .الجاهلية سباء

ه . وجرير بن عبد اهللا البجلي صحابي، وآان جميًال ة    : قال عمر رضي اهللا عن ذه األم ه عمر في    . هو يوسف ه وقدم
  .حروب العراق على جميع بجيلة، وآان لهم أثٌر عظيم في فتح القادسية

عنه رسوًال إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيساء حتى مات ثم سكن جريٌر الكوفة، وأرسله علي رضي اهللا 
  .سنة إحدى، وقيل أربع وخمسين

  .وفي الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلصة فهدمها

  .آذا في اإلصابة البن حجر". ما حجبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت، وال رآني إال تبسم: "وفيه قال

  .وخالد بن أرطاة الكلبي جاهلي

فيان التميمي    : قال ابن حجر في اإلصابة. واألقرع بن حابس صحابيٌّ ن س هو األقرع ابن حابس بن عقال بن محمد ب
  .المجاشعي الدارمي

وبهم   : قال ابن إسحاق ة قل د  . وفد على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مكة وحنينًا والطائف، وهو من المؤلف وق
  .ن إسالمهحس

آان األقرع حكمًا في الجاهلية، وفيه يقول جرير، وقيل غيره، لما تنافر إليه وهو والفرافصة  : وقال الزبير في النسب
 : أو خالد بن أرطاة
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  إنك إن يصرع أخوك تصرع  يا أقرع بن حابـس يا أقـرع
  

د ن دري ال اب ان  : ق رع آ رع لق ه األق ل ل ا قي راس، وإنم ابس ف ن ح رع ب م األق ه اس ة . برأس ي الجاهلي ريفًا ف ان ش وآ
  .واإلسالم

  
ن حابس    : فذآر القصة وفيها. وروى ابن شاهين أنه لما أصاب عيينة بن حصن بني العنبر، قدم وفدهم رع ب فكلم األق

  .وآان بالمدينة قبل قدوم السبي. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السبي
  

  طويل ال: وفي ذلك يقول الفرزدق يفخر بعمه األقرع
 بخطة سواٍر إلى المجد حـازم  وعند رسول اهللا قام ابن حابـٍس
 الـشـكـائم مغللًة أعناقها في  له أطلق األسرى التي في قيودها

  .وأما عمرو بن خثارم البجلي فهو جاهلي، واهللا أعلم

ال هذا على وجه االختصار، وأما على وجه البسط فهو ما أورده أبو محمد األعرابي في فرحة ا ا   : ألديب ق ى علين أمل
ي، أن  : أبو الندى، قال آان سبب المنافرة بين جرير بن عبد اهللا البجلي، وبين خالد بن أرطاة بن خشين بن شبث الكلب

اظ : آلبًا أصابت في الجاهلية رجًال من بجيلة، يقال له   .مالك بن عتبة، من بني عادية بن عامر بن قداد، فوافوا به عك
ك     : له يقال له فمر العادي بابن عمٍّ ن مال د اهللا ب ن عب القاسم بن عقيل بن أبي عمرو بن آعب بن عريج بن الحويرث ب

: بن هالل بن عادية بن عامر بن قداد، يأآل تمرًا، فتناول من ذلك التمر شيئًا ليتحرم به، فجذبه الكلبي، فقال له القاسم
تتبعهم،    فانط! لو آانت له عشيرٌة منعته: فقال! إنه رجٌل من عشيرتي ن الغوث، فاس لق القاسم إلى بني عمه بني زيد ب

  .فانطلق إلى أحمس فاستتبعهم. نحن منقطعون في العرب، وليست لنا جماعة نقوى بها: فقالوا

ي  ! آلما طارت وبرة من بني زيد في أيدي العرب أردنا أن نتبعها: فقالوا فانطلق عند ذلك إلى جرير بن عبد اهللا البجل
رًا في              : قاسم يقولفكلمه، فكان ال ه جري ذي جئت في وم ال ر، الي اب الحم اب المصبغة والقب ه الثي وم أريت في إن أول ي

  .قسر، وآان سيد بني مالك بن سعد بن زيد بن قسر، وهم بنو أبيه

ك     نهم مال انتزع م فدعاهم في انتزاع العادي من آلب، فتبعوه فخرج يمشي بهم، حتى هجم على منازل آلٍب بعكاظ، ف
  .إن رجالنا خلوٌف: فقالت آلب. زعمتم أن قومه ال يمنعونه: ة العادي، وقامت آلٌب دونه، فقال جريربن عتب

ر  يئاً      : فقال جري نكم ش دفعوا ع م ي انوا ل و آ الوا . ل ناآم المجد       : فق ى قضاعة، إن شئت قايس يم  ! آأنك تستطيل عل وزع
  .سوق عكاظ ميعادنا من قابٍل: قال. قضاعة يومئذ خالد بن أرطاة بن خشين بن شبث

فجمعت آلٌب وجمعت قسٌر، ووافوا عكاظ من قابل، وصاحب أمر آلب خالد بن أرطاة، فحكموا األقرع بن حابس بن 
د                    ن عب ة ب ن ربيع ة ب دي عتب ى ي ين، ووضعوا الرهون عل ع الحي ه جمي ن مجاشع، حكم فيان ب ن س د ب ن محم عقال ب

ة         األصرم: وآان في الرهن من قسٍر .شمس، في أشراٍف من قريش ن ثعلب ان ب ن ذبي ك ب ن مال بن عوف بن عويف ب
  .بن عمرو بن يشكر بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر

  .ومن بني زيد بن الغوث ابن أنمار رجٌل. حازم بن أبي حازم، وصخر بن العلبة: ومن أحمس

ر  ا تجعل  : ثم قام خالد بن أرطاة، فقال لجري ال  ؟م دك   : ق ال . الخطر في ي ة حمر   : ق راء    ألف ناق ة حم   .اء في ألف ناق
  .ألف قينة عذراء في ألف قينة عذراء، وإن شئت فألف أوقية صفراء أللف أوقية صفراء: فقال جرير

ة، وشمس ويعوق، وذو الخلصة، ونسر، فمن عليك           : قال ؟من لي بالوفاء: قال آفيلك الالت والعزى، وإساٌف ونائل
  .ودٌّ ومناة، وفلس ورضا: قال ؟بالوفاء
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اء من أهل اهللا          : قال جرير دي األآف ى أي ًا مخوًال، يوضعون عل ًا معم رهن من    . لك بالوفاء سبعون غالم فوضعوا ال
ه          ي زمان رب ف الم الع ان ع ابس، وآ ن ح رع ب وا األق ريش، وحكم ن ق مينا م ن س دي م ى أي ب عل ن آل ة وم   .بجيل

رع ! الصباحننزل البراح، ونطعن بالرماح، ونحن فتيان : فقال ؟ما عندك يا خالد: فقال األقرع ا    : فقال األق دك ي ا عن م
اح،    . نحن أهل الذهب األصفر، واألحمر المعتصر، نخيف وال نخاف، ونطعم وال نستطعم: قال ؟جرير ونحن حيٌّ لق

وك القسر    رع  ! نطعم ما هبت الرياح، نطعم الشهر، ونضمن الدهر، ونحن مل ال األق اخرت     : فق و ف والالت والعزى ل
يهم  قيصر ملك الروم، وآسرى عظيم  د       ! فارس، والنعمان ملك العرب، لنفرتك عل ة النمري، وق ن حجب يم ب ل نع وأقب

ل     يه، فقي ل وحش م يحسن أن يرآب الفرس    : آانت قسٌر ولدته، بفرٍس إلى جرير، فرآبه جرير من قب ر  ! ل ال جري : فق
  .الخيل ميامن، وإنا ال نرآبها إال من وجوهها

 الرجز : مر بن قداد، فقالوقد آان نادى عمرو بن خثارم أحد بني جشم بن عا

 يا ابني نزاٍر انصرا أخاآمـا  ال يغلب اليوم فًتى واالآـمـا
 ولم أجد لي نسبًا سواآـمـا  إن أبي وجـدتـه أبـاآـمـا
  حتى يحل الناس في مرعاآما  غيث ربيٍع سبـط نـداآـمـا

 قد ملئت فما ترى سواآـمـا  أنتم سرور عين من رآآـمـا
 وال يعد أحٌد حـصـاآـمـا  خر من دعاآماقد فاز يوم الف

 مجدًا بناه لكمـا أبـاآـمـا  وإن بنوا لم يدرآوا بناآـمـا
 ناراآمـا يومًا إذا ما سعرت  ذاك ومن ينصره مثالآـمـا

  
  الرجز : وقال أيضًا

 دعوة داٍع دعوة الـمـثـوب  يا لنزار قد نمى في األخشـب
 زار ليس عنكم مذهـبـييا لن  يا لنزار ثم فاسعي وارآـبـي
  لم ينصر المولى إذا لم تغضبي  إن أباآـم هـو جـدي وأبـي
 أحسابكم أخطرتها وحسـبـي  يا لنزار إنـنـي لـم أآـذب

 ينمي إلى عزٍّ هجاٍن مصعب  ومن تكونوا عـزه ال يغـلـب
   آأنه في البرج عند الكوآب

  
  الرجز : وقال أيضًا

 إني أخوك فانظرن ما تصنع  عيا أقرع بن حابـٍس يا أقـر
  إني أنا الداعي نزارًا فاسمعوا  إنك إن يصرع أخوك تصرع
 به يضـر قـادٌر وينـفـع  لي باذٌخ من عزه ومـفـزع
 عزٌّ ألد شـامـٌخ ال يقـمـع  وأدفع الضيم غـدًا وأمـنـع
 هل هـو إال ذنـٌب وأآـرع  يتبعه الناس وال يسـتـتـبـع

 وحسٌب وغٌل وأنـٌف أجـدع  جـمـعوزمٌع مؤتشـٌب مـ
  

  : وقال أيضًا
  إنك إن تصرع أخاك تصرع  يا أقرع بن حابٍس يا أقـرع
 في باذٍخ من عزه ومفـزع  إني أنا الداعي نزارًا فاسمع
 للمرء أرطاٍة أيا ابن األفدع  قم قائمًا ثمت قل في المجمع
 ومنظٍر لمن رأى ومسمـع  ها إن ذا يوم عًال ومجمـع

  .فنفره األقرع بمضر وربيعة، ولوالهم نفر الكلبي
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ن         : وآانت القرابة بين بجيلة وولد نزار بأ ب ن س ن آهالن ب د ب ن زي ك ب أن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مال
ة،                دار بغور تهام ا في ال ام معه زار، وأق ن ن ار ب زوج سالمة بنت أنم ًا، فت يشجب بن يعرب بن قحطان، خرج حاج

ه اختالٌف في القسمة، فتنحى عن        .ر ابن إراٍش ورجاًالفأولدها أنما فلما توفي إراش وقع بين أنمار بن إراش وإخوت
ل      . إخوته، وأقام إخوته في الدار مع أخوالهم دت أقي ن الشاهد، فول وتزوج أنمار بن إراش بهند بنت مالك ابن غافق ب

  .وهو خثعم، ثم توفيت

ى  فتزوج بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة، فو لدت له عبقر، فسمته باسم جدها وهو سعد، ولقب بعبقر، ألنه ولد عل
ًا،        . عبقر: جبل يقال له ًا، وفهم نية، وطريف ة، وأشهل، وشهالء، وس وولدت أيضًا الغوث، ووادعة، وصهيبة، وخزيم

  .انتهى ما أورده أبو محمد األعرابي. وجدعة، والحارث

  .ما مرفوعة والثانية مجرورةوظهر أنهما أرجوزتان على قافية العين، أواله

  .والشاهد إنما يتأتى على األولى

 : وقد روى أيضًا

  إنك إن تصرع أخاك تصرعوا
  

  .وعلى هذا ال شاهد فيه آالرجز الثاني. بالجمع، يريد األقرع وقومه
  

  المنسرح : وأنشد بعده
 يأتيهم من ورائنا وآـف  الحافظو عورة العشيرة ال

  
  .الحافظون عورة العشيرة: ع للضرورة آما هنا، واألصلعلى أنه تحذف نون الجم

  
  .أما على رواية خفضها فالنون حذفت لإلضافة. وهذا على رواية نصب عورة

  
  .وقد تقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد الثامن والتسعين بعد المائتين

  
  .وآالهما بمعنى العيبنطف بفتح النون والطاء المهملة، : والوآف، بفتح الواو والكاف، وروى بدله

  
  الرجز : وأنشد بعده

  وحاتم الطائي وهاب المئي
  

  .على أنه حذف تنوين حاتم اللتقاء الساآنين، والمئي أصله المئين حذفت النون لضرورة الشعر، آحذف التنوين
  

  .وقد تقدم الكالم عليه مستوًفى في الشاهد الرابع واألربعين بعد الخمسمائة
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني والثمانون بعد الخمسمائة

  الكامل 
 يسدد أبينوها األصاغر خلتي  زعمت تماضر أنني إما أمت

  
  .على أن جمع أبينوها شاذ، آما بينه الشارح المحقق

  
  .أنه إما جمع أبيٍن مصغر أبنى آأعمى: وملخصه

  
  .وأما جمع أبين مصغر أبٍن بفتح الهمزة، وهو جمع ابن بكسرها

  
  .ا جمع أبيٍن مصغر ابن، بجعل همزة الوصل قطعًاوإم
  

  .فهذه أقوال أربعة. وإما مصغر بنيين على غير قياس
  

  السريع : قال الشاعر: قال أبو علي في باب من الجمع بالواو والنون، من آتاب الشعر
  ترك أبينيك إلى غير راع  إن يك ال ساء فقد ساءني

  
اء من أن يكون مقصورًا من أفعال، أو يكون تحقير أفعل، أو يكون اسمًا صيغ في  ال يخلو قولهم أبينون في تحقير أبن

  .التحقير
  

وال يجوز أن يكون مقصورًا من أفعال، ألن أفعاًال لم يقصر في موضٍع غير هذا، فال يستقيم أن يدعى فيه شيء، وال 
  .ولم يجىء في شيء آما جاء أسد وأسد ونحوه. نظير له، وقد خولف فيه

  
  .يستقيم أن يكون تحقير أفعل، وإن آان أفعل مثل أفعال في أن آل واحٍد منهما للعدد القليلوال 
  

أصيببة وأغيلمة، وأفعلة من فعلة آأفعل : صبيٌّ وصبية، وغالم وغلمة، وقالوا في التصغير: أوليس قد قالوا: فإن قلت
ى  . ووقع التحقير على اآلخرمن أفعال في أن آل واحٍد جمع أدنى العدد، جاء التكبير على أحدهما  وآذلك أبينون، وإل

  .هذا يذهب بعض البغداديين
  

ون      : فالجواب واو والن دخول ال ام اآلخر ل ال يستقيم أن يكون هذا على أفعل وإن آان ما ذآرت من أدنى العدد يقوم مق
واو  ان       وهمًا في أنه للعدد القليل، مثل البناء المبني له، فال يستقيم، إذ لم ينقل لحاق ال ا ال يجتمع الحرف ه، آم ون ل والن

  .لمعًنى واحد في الكلمة
  

  .أال ترى أنك إذا جمعت اسمًا فيه عالمة التأنيث باأللف والتاء أزلتها بالحذف أو القلب
  

يئين   فكما أزلت العالمة فلم تجمع بينهما، آذلك ال يستقيم أن تجمع بين الواو والنون وبين بناء أدنى العدد، الجتماع ش
  .ى واحد في الكلمةلمعًن
  

  .فإذا لم يستقم ذلك علمت أنه صيغ في التحقير، آما قال، آأنك حقرت أبنى مثل أعمى
  

  الرجز : فإن قلت فمن أبيات الكتاب
 قليصاٍت وأبيكرينـا  قد شربت إال دهيدهينا

  .فالقول في ذلك أنه ضرورة
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ا     وآأن الذي استهواه أن أفعل جمٌع من أبنية الجموع القليلة، وق ا وافقته ة، فلم ة وفعل د جاء ضربان منه بالتاء فهو أفعل
اءين اآلخرين          ا جاء في البن ا التأنيث آم در فيه زم، فق   .أفعل في القلة وآان تأنيث الجمع قائمًا فيه قدر أن التاء فيه تل

ل أرضو   ان   . نفلما لم تثبت عوض منها آما عوض من العالمة التي ينبغي أن تثبت فيها، فقال أبيكرين آما قي إذا آ ف
ذلك      .آذلك لم تجتمع عالمتان لمعًنى ا في أرضين آ ا أنه ا  . أال ترى أن الياء آأنها عوض من عالمة التأنيث، آم وأم

عشيشة وأنيسان   : أبينون فإذا لم تكن فيه ضرورة وآان التصغير قد يصاغ فيه األسماء التي ال تكون في التكبير نحو
  .عل، فيلزم فيه اجتماع شيئين بمعًنىآذلك تحمل أبنى على هذا النحو دون أف

ة التأنيث من حيث   ك بعالم به ذل ه، ش ان يجب إثبات ذي آ ين ال ا حذف حرف الل ون لم به أن يك دهينا فيش ا الدهي وأم
ث             ة التأني ن عالم ًا م ا عوض ا جعله ك آم ن ذل ًا م ون عوض واو والن ل ال ذف، فجع ي   . الح ي عل الم أب ى آ   .انته

وح           وقال ابن جني في إعراب الحماسة  ى وزن أفعل مفت ى عل ذا الجمع أبن ر من ه ى أن الواحد المكب ذهب سيبويه إل
ون لإلضافة     العين، بوزن أعمى، ثم حقر أيضًا فصار أبين آأعيٍم، ثم جمع بالواو والنون فصار أبينون، ثم حذفت الن

  .فصارت أبينوها

  .وذهب الفراء إلى أنه آسر ابنًا على أفعل مضموم العين، آكلب وأآلب

فأبين عندهم آأديٍل، آما أن أبٍن ذلك المقدر عندهم . هب البغداديون في هذه المحذوفات إلى أنها آلها سواآن العينويذ
رين      . آأدل ر مكسر ألم ردًا غي دًا مف مًا واح أن : أحدهما : وآأن سيبويه إنما عدل إلى أن جعل الواحد من ذلك أفعل اس

  .على أفعال، وليس من باب فعل أو فعلمذهبه في ابٍن أنه فعل، بداللة تكسيرهم إياها 

ة      . أنه لو آان أفعل لكان لمثال القلة، ولو آان له لقبح جمعه بالواو والنون: واآلخر ذا الجمع موضوٌع للقل ك أن ه وذل
م                 ي آالمه وٌض ف ك مرف د، وذل ى واح يئين لمعًن اع ش ك آاجتم ون ذل ئال يك ة، ل ال القل ين مث ه وب ع بين ال يجم   .ف

و      ورأى مع هذا أنه ق ا أنشده أب ين، وهو م د جاء في أسماء الجموع المفردة غير المكسرة ما هو على أفعل مفتوح الع
 الطويل : زيد من قوله

  وقد آثرت بين األعم المضائض  ثم رآنـي ال أآـونـن ذبـيحًة
  

أب، وأضحاة وأضحى    ر مكسرة     . آذا رواه األعم بفتح العين، ومثله أثأبة وأث ردة غي ذه أسماٌء مف ذلك أروى،  . وه وآ
  : واعتصم الفراء فيما ذهب إليه بقول الشاعر. وله نظائر

 قليصاٍت وأبيكرينـا  قد رويت إال دهيدهينا
  

  .فهذا تحقير أبكر، وهو مثال القلة آما ترى، وقد جمع بالواو والنون
  

د في   وآيف تصرفت الحال فروا. األعم بضم العين، فهذا عنده آصكٍّ وأصك، وضبٍّ وأضب: وآان يروى ية أبي زي
  .النفوس بحيث ال ريب

  
  : وأما قوله

  ترك أبينيك إلى غير راع  من يك ال ساء فقد ساءني

  .أبينوها: أن يكون الياء فيه علم الجمع، آالواو في قوله: أحدهما: فيحتمل أمرين

اس  أنه واحد األبنين على ما تقدم من الخالف فيكون على قول صاحب الكتاب تحقير ابنى : واآلخر آأعمى، وعلى قي
  .انتهى. قول الفراء تحقير أبٍن آأدٍل، فيكون الالم ياء

: وأشكل ما في هذا االسم وهو أبٍن قولهم في جمع مصغره : واقتصر ابن الشجري في أماليه على مذهب سيبويه، قال
  .أبينون في هذا البيت
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اٍء،   . نيونب: ال يجوز أن يكون أبينون جمعًا لمصغر ابن، ألنه لو آان آذلك لقيل وال يجوز أن يكون جمعًا لمصغر أبن
  .أبيناؤون: ألنه لو آان آذلك لقيل

ولهم  ون     : ولو أرادوا هذا الستغنوا بق الواو والن ه ب اٌء عن جمع ولهم    . أبين إن ق اني ف ٌع   : وإذا بطل األول والث ون جم أبين
  .به لتصغير اسم للجمع، وليس بجمع، ولكنه آنفٍر ورهط، وهو مما قدروه ولم ينطقوا

ون، ففعل   : ومثاله أبنى مقصور بوزن أعشى، ثم حقر فصار إلى أبيٍن مثل أعيش، ثم جمع، فقيل أبينون، وأصله أبيني
  .انتهى. به ما فعل في القاضون

ال    و   : وبقي مذهٌب خامٌس نقله الخطيب التبريزي في شرح هذا البيت من الحماسة عن أبي العالء المعري، ق زعم أب
  .تصغير أبناٍءالعالء أن أبينوها 

ال      ا يق م صغر، آم أعشى وأعيٍش والجمع    : ولما ذآر سيبويه هذا الجمع عبر بعبارٍة توهم أنه جمع أبنى على أفعل ث
  .أعيشون

  .وإنما أراد أن األلف التي في أبناٍء وبعدها الهمزة تحذف، فيصير تصغيره آتصغير أفعل

أعيٍم،       آأن أبا العالء يريد أن مكبر هذا الجمع أبنى على وزن  يٍن آ ر فصار أب م حق أفعل مفتوح العين بوزن أعمى، ث
  .ثم جمع بالواو والنون فصار أبينون، ثم حذفت النون لإلضافة

وآان األصل أبناًء على أفعال، فالهمزة الم الكلمة، وهي منقلبٌة من واو، فلما حذفت األلف من أفعال رجعت الالم إلى 
ال  .صار أبنى آأعمى، ثم صغر على ما تقدمما آانت فصارت ألفًا في آخر الكلمة، ف ال  : وق ًا   : ويحسن أن يق جمع ابن

  .زمٌن وأزمن، ثم صغره وجمعه: على أفعل، ألن أصله فعل آما يقال

  .وجوه وأجوه: إنما أراد بنيون، وابن من ذوات الواو، فنقلها إلى أول االسم، ثم همزها للضمة، آما قالوا: وقال قوم

ى             أبينوها على هذ: فقوله و عل أروى وأضحى، فه ٌم صيغ للجمع آ د البصريين، وهو اس ى مقصورًا عن ا تصغير أبن
  .انتهى. أفعل بفتح العين

: والبيت من قصيدٍة عدتها أحد عشر بيتًا لسلمي بن ربيعة من بني السيد بن ضبة، أوردها أبو تمام في الحماسة وهي  
 الكامل 

 ى فـالـحـلةفلجًا وأهلك باللو  حلت تماضر غربًة فاحـتـلـت
 أو سنبًال آحلت به فانـهـلـت  وآأن في العينين حب قرنـفـٍل
 يسدد أبينوها األصاغر خلـتـي  زعمت تماضر أنني إمـا أمـت
 مثلي على يسري وحين تعلتـي  تربت يداك وهل رأيت لقـومـه
 أآفى لمعضلٍة وإن هي جلـت  رجًال إذا ما النائبات غـشـينـه

 نهلت قناتي من مطاه وعـلـت  ـيت وفـارٍسومناخ نازلٍة آـف
 واستعجلت نصب القدور فملت  وإذا العذارى بالدخان تقنـعـت
 بيدي من قمع العشار الـجـلة  دارت بأرزاق العفاة مـغـالـٌق
 وآفيت جانيها اللتـيا والـتـي  ولقد رأبت ثأى العشيرة بينـهـا

  لعشيرة زلتينضحي ولم تصب ا  وصفحت عن ذي جهلها ورفدتها
 وحبست سائمتي على ذي الخلة  وآفيت موالي األحم جـريرتـي
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  .وقد روى هذه القصيدة القالي في أماليه، وأبو الحسن األخفش في شرح نوادر أبي زيد آما نقلناها

ال،  امرأته، وآانت فارقته عاتبًة عليه في استهال : تماضر: حلت تماضر غربًة إلخ، قال اإلمام المرزوقي: قوله آه الم
  .وتعريضه النفس للمعاطب، فلحقت بقومها، فأخذ هو يتلهف عليها ويتحسر في أثرها، وأثر أوالده منها

  .وهذا الكالم توجٌع. نزلت هذه المرأة بعيدًة منك فاحتلت فلجًا وأهلك نازلون بين الموضعين: فيقول

بالد ضبة  : والحلة. على طريق البصرة: وفلج و . موضع من الحزن ب ق    : ىوالل ه رقي ين المواضع   . رمل متصل ب وب
  .التي ذآرها تباعد

تقرار،          : قلت ؟احتلت: لم قال حلت، ثم قال: فإن قيل اني االس ه، وبالث ه والتغرب عن د من ارت البع ا اخت األول أنه نبه ب
  .انتهى. ماء: بلد، وفلج بسكون الالم: وفلج بفتح الالم. نزلت في الغربة فاستوطنت فلجًا: فكأنه قال

  .هذه المرأة فارقته إما بطالق وإما مغاضبة، فأسف عليها: ل األسود أبو محمد األعرابي في شرح الحماسةوقا

  .موضٌع بعينه: واللوى هنا. موضٌع حزن وصخوٌر ببالد ضبة: والحلة بفتح المهملة وآسرها

ة  دة : والغربة، بفتح الغين المعجم الفتح والسكون   . األرض البعي ج ب ق الب : وفل ازل      واٍد بطري ه من ة، ببطن ى مك صرة إل
  .انتهى. للحاج، وبينه وبين فلج، زعموا مسيرة عشٍر

  .انتهى . هي حزٌن ببالد ضبة : وقالوا. موضٌع في بالد بني ضبة: والحلة. دار بعيدة: قوله غربة، أي: وقال التبريزي
ٌء، وإنما لم يصرف عندنا هذا التاء في تماضر عندنا فا: قال ابن جني في إعراب الحماسة. وتماضر من أسماء النساء

ر وعذافر       وزن تفاعل، فتماضر إذًا آقراق ه ب اء جمل      . االسم لما فيه من التعريف والتأنيث، ال ألن اس في ت ذا القي وآ
  .انتهى. ترامز

وان       . والظاهر أن تماضر تفاعل، والتاء زائدة ال أصٌل، إذ هو من مضر و العالء المعري في شرح دي وإليه ذهب أب
ري، ال البحت ى : ق تم وتكن رأة تك ا سميت الم ول من فعل مضارع، آم و منق اء وآسر الضاد، وه   .تماضر بضم الت

ال   ري، ق اء وضم الضاد     : وآان في النسخة أي من ديوان البحت تح الت ط، والمعروف في أسماء      . تماضر بف ذا غل وه
  .النساء ما ذآرنا

يبويه    وذآر ابن السراج عن قوٍم من النحويين أنهم جعلوا تماضر في  ا س ي أغفله ة الت م، ألن تماضر    . األبني ذا وه وه
األبيض، فكأنه من  : فإما أن يكون مأخوذًا من اللبن الماضر، وهو الحامض وقيل. ماضرت تماضر: تفاعل من قولك

ى مضر    . ماضرت الرجل، إذا سقيته وسقاك اللبن بته إل  .انتهى . وإما أن يكون من مضر، آأنه من ماضرته، إذا ناس
يبويه       . تماضر من أسماء النساء: تلميذه الخطيب التبريزي هنا، وقال وقد تبعه ه س ا أغفل اس فيم ا بعض الن وقد ذآره

ة ن األبني و       . م بن الماضر، وه ن الل أخوذ م و م ذي ه ل المضارع ال ماة بالفع ذلك، ألن تماضر مس ر آ يس األم ول
  .ىانته. األبيض: المضر: ناعم، وقيل: عيش مضر، أي: الحامض، أو من قولهم

ه  ي  : وقول ال المرزوق خ، ق ين إل أن في العين ول: وآ رًا    : يق ا غزي الة دمعهم ان بإس اء لتباعدها، فجادت العين ألفت البك
  .متحلبًا منهما، فكأن في عيني أحد هذين المهيجين الحالبين للعيون

ان،  : وقوله يئان في     آحلت إخباٌر عن إحدى العينين، وساغ ذلك لما في العلم من أن حالتيهما ال تفترق ى اجتمع ش ومت
  .انتهى. أمر ال يفترقان فيه، اجتزىء بذآر أحدهما عن اآلخر

  .وانهل واستهل، إذا سال. والقرنفل والسنبل من أخالط األدوية التي تحرق العين، وتسيل الدموع
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ن ال  . يتردد بين الشك واليقين: زعمت تماضر أنني إلخ، قال المرزوقي في زعمت: وقوله د ب ي  . ظن وها هنا يري وأنن
  .مع معموليها نائب عن مفعوليه

ا     : يقول ي، أبناؤه ا بزوال ظنت هذه المرأة أنه إن نزل بي حادث قضاء اهللا تعالى، سد مكاني ورم ما يتشعث من حاله
  .األصاغر

ل   اس إال القلي ال . ويريد بهذا الكالم التوصل إلى اإلبانة عن محله، وأنه ال يغني غناءه من الن الٌن مسد   : يق فالن   سد ف
  .وسد خلته، وناب منابه، وشغل مكانه، بمعًنى واحد

ه،  : قلت ؟آيف ساغ أن يقول يسدد خلتي، وإذا مات لم تكن له خلٌة: فإن قيل أضافها إلى نفسه لما آان يسدها أيام حيات
  .وهذا من إضافة الشيء إلى الشيء على المعتاد فيهما. الخلة التي آنت أسدها: فكأنه قال

رة،    . شهاب القذف، فأضيف الشهاب إلى القذف، لما آان من رمي الرامي: ومثله قولهم عٌة آثي ووجوه اإلضافات واس
  .انتهى. وآذلك متعلقاتها

ال األسود  ا : وق ه بأطفاله تغناء عن ه االس ه   . أرت ي حبال ا غاضبٌة، وهي ف ى أنه دل عل ذا ي ة. وه تح المعجم ة بف : والخل
  .الخصلة: الفقير، والخلة: والخليل. الفقر: الضعف والوهن، والخلة: والخلة. الفرجة، والثلمة التي يترآها بموته

  .تربت يداك إلخ، هذا التفاٌت من الغيبة إلى خطابها: وقوله

ر   : قال المرزوقي في ترب ة ال غي ر والخيب ه          . يستعمل في الفق د ب إذا أري ًا، ف ر جميع وأترب يستعمل في الغنى والفق
ال   : دد التراب، وإذا أريد به الفقر، فالمعنىالغنى، فالمعنى صار له من المال بع ا يق راب، آم أسهل، إذا  : صار في الت

  .صار في السهل

  .وقد يجوز أن يكون مثل أقل، والمعنى صار مالك قليًال من المال

  .وحين اعتمدت على إقامة العلة لحصول الفقر: المعنى: حين تعلتي: وقوله

 الطويل : وعلى هذا قوله

  إال تعلًةقليل ادخار الزاد 

ها الحظ           . قدر ما يقام به العلة: أي ة نفس ا، في إفات بح اختياره ا، ويق ا، ويكذب ظنه أقبل عليها يوبخها ويخطىء رأيه
التي          : منه، ويدعو عليها بالفقر والخيبة في الرجاء فقال اثلني في ح ه من يم راب، وهل رأيت لقوم دك الت صار في ي

  .انتهى. في بغيري، إذا أخليت مكانيالسراء والضراء، حتى تعلقي مثل رجائك 

اني  : أي: وقال األسود اهم مك اه صار     . خاب رجاؤك حين تعدلين بي أطفاًال، وقد رأيت الرجال أعي داك معن وتربت ي
  .وهي آلمٌة تقال للمخطىء وجه القصد. لك الخيبة مما أملت: في يدك التراب، أي

  .يريد العسر، تعتل حاله وتختل: حين تعلتي: وقوله

ل، أي     : قال التبريزيو ى العل اج إل ر، فأحت ا      : التعلة من عللت، آأنه أراد حين أفتق ل نفسي آم ى أن أعل الحجج، أو إل
  .يعلل العليل

  .على وقت يسري وحين تعلتي: يسري، أي: وحين تعلتي معطوف على موضع قوله: قوله: قال ابن جني
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ك     أن يكون مفعول رأيت، فينتصب: أحدهما: ومثلي يحتمل أمرين ز، آقول ى التميي ده عل ه   : رجًال في البيت بع ي مثل ل
  .مثلي من الرجال الذين إذا غشوا آفوا: من العبيد، فيكون تقديره: عبدًا، أي

  .فلما قدم مثلي، وهو وصٌف نكرة نصبه على الحال منها ؟أن يكون أراد هل رأيت رجًال مثلي: واآلخر

  .رأيت لبني فالن نعمًا وعبيدًا: كلقومه متعلقة بنفس رأيت، آقول: والالم في قوله

  .وإن جعلته حاًال مقدمة فالهاء لرجل. وإن جعلت مثلي مفعول رأيت آانت الهاء في قومه له

هل رأيت لقومه رجًال أآفى للشدائد، : رجًال بدل من مثلي، آأنه قال: رجًال إذا ما النائبات إلخ، قال المرزوقي: وقوله
ة الشديدة  : والمعضلة .فحذف مني ألن المراد مفهوم ؟يان الحوادث منيوإن عظمت عند طروق النوائب وغش . الداهي

روى . أعضل األمر، إذا اشتد: يقال اد           : وي ى تك نفس الصعداء، حت الزفرات، وت ي تضم األضالع ب لمضلعة وهي الت
  .تحطمها

خ : وقوله ال المرزوقي  . ومناٍخ نازلٍة إل ه، ومص        : ق ه مقسومًة في ا آانت آفايت دد م ه أخذ يع اخ . روفًة إلي مصدر  : ومن
  .أنخت

  .آفيته العشيرة: وآفيت يتعدى إلى مفعولين، وقد حذفهما، آأنه قال

رب نازلٍة أناخت، أنا دفعت شرها، وآفيت قومي االهتمام بها، ورب فارٍس سقيت رمحي من دم ظهره، العلل : يقول
  .وخص الظهر ليعلم أنه أدبر عنه وولى. بعد النهل

ه ال   : قال المرزوقي. رى بالدخان إلخوإذا العذا: وقوله ى أن أقبل يعدد الخصال المجموعة فيه من الخير بعد أن نبه عل
  .يقوم مقامه أحد، فكيف من طمعت في نيابته عنه

م تصبر إلدراك          : يقول ا، ول رد فيه أثير الب ا، لت اع لوجهه ى صار آالقن وإذا أبكار النساء صبرت على دخان النار حت
ا، وإلجداب       القدور بعد تهيئتها تمكن الحاجة والضر منه ونصبها، فشوت في الملة قدر ما تعلل به نفسها من اللحم، ل

  .الزمان واشتداد السنة على أهلها أحسنت

وجعل . وخص العذارى بالذآر لفرط حيائهن، ولتصونهن عن آثيٍر مما يتبذل فيه غيرهن. وجواب إذا في البيت بعده
دور، أو   : ويجوز أن يكون المراد به. لمجاز والسعةنصب القدور مفعول استعجلت على ا استعجلت غيرها بنصب الق

  .انتهى. في نصب القدور، فحذف الجار

اع . تلفعت : ويروى: وقال األسود ة : واللف اع . الملحف ة : والقن اع، أو       : أي. المقنع ى صار لهن آاللف دخان، حت غشين ال
ى إدراك         : واستعجلت نصب القدور فملت، أي. القناع من شدة البرد م تصبر إل ًا وضرًا، ل ة جوع ألقت اللحم في المل

  .القدر

 الكامل : وعلى هذا يكون وملت بالواو، وغير أبي تمام يرويه: قال التبريزي

  واستبطأت نصب القدور فملت
  

  .بادرت للضرورة الخبز قبل القدر: ملت هنا، من ملة النار ال من الماللة، أي: وقال ابن جني
  

ت  ذا البي الىوه ه تع د قول رة: "أورده البيضاوي عن يهم أزواج مطه م ف ع الصفة "وله واز جم ى ج ه عل هد ب ، واستش
  .مطهراٌت، وهما لغتان فصيحتان: وقرأ زيد بن علي. وإفرادها في مطهرة
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  .دارت بأرزاق العفاة إلخ، هو جمع عاٍف، وهو آل طالب رزق من الناس وغيرهم: وقوله

  
از سهمه      فاعل دارت، وهي قد: ومغالٌق ه من ف رهن، ألن اح الميسر جمع مغلق ومغالق بكسرهما، مأخوذ من غلق ال

  .قاله األسود. غلق نصيبه فذهب به غير منازع فيه
  

قطع السنام، الواحدة : والقمع، بفتحتين. وإنما سميت القداح مغالق ألن الجزر تغلق عندها وتهلك بها: وقال المرزوقي
  .قمعة

  
د      جمع عشراء، وه: والعشار ه بع ذا االسم فتسمى ب ي الناقة التي قد أتى عليها من حملها عشرة أشهر، وتستصحب ه

  .وضعها الحمل بأشهر
  

  .شاة وال ناقة: ما له دقيقٌة وال جليلة، أي: ومنه. المسان، الواحدة جليلة: والجلة، بكسر الجيم
  

ة     وإذا صار الزمان : قوله أرزاق العفاة آالٌم شريف، يقول: قال المرزوقي دي، إلقام آذا، دارت القداح في الميسر بي
وآل ذلك يضن به ويتنافس . أرزاق الطالب من أسنمة النوق المسان الكبار الحوامل، التي قرب عهدها بوضع الحمل

  .فيه
  

إذا نقص          : أحدهما : قوله بيدي فيه قوالن: وقال األسود بعة، ف بعة، وعدد األيسار س داح س أن ذوات األنصباء من الق
احٌد، أخذ أحد الستة قدحه، وأخرج من ثمن الجزور نصيبه، ثم جعل إحدى يديه ضاربًة بقدح نفسه، واألخرى  منهم و

  .بقدح صاحبه
  

  .وإنما أراد بذلك التمدح بأنه يضرب بقدحين، ال أنه يفرد لهذا يدًا ولهذا أخرى
  

  الطويل : وإياه أراد متمم بن نويرة بقوله
 متزبعا من القوم ذا قاذورٍة  بمثنى األيادي ثم لم تلف مالكًا

  .انتهى. بيدي ليعلم أنه لم يرد مقارعة إنسان غيره: فقال ؟يقرع بين إبله أيها ينحر: أنه أراد: واآلخر

  .قوله دارت، فإنه يدل على أنه أمر متكرر مرة بعد أخرى: إحداها: في البيت مبالغات: وقال بعضهم

  .جمع الرزق والعافي: ثانيها

  .لة على أنه غارم ال فائزالدال: ثالثها

  .قوله يدي بالتثنية: رابعها

  .إيثار السنام الذي هو أطيب ما في اإلبل: خامسها

  .العشار، وهي أنفس اإلبل عند العرب: سادسها

  .قمعها وتعريفها: سابعها

  .وفيه غير ذلك. أن العفاة ما لهم موئل غيره: ثامنها

  .أصلحت: رأبت رأبًا: سودقال األ. ولقد رأبت ثأى العشيرة إلخ: وقوله
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أت،      : وقد ثأى الخرز، إذا انخرمت خرزتان فصارتا واحدة، أي .الصدع: والثأى آالعصا ائرة أطف ا من ن ان بينه ما آ
ي، وهي في األصل               ا أصغر من الت دواهي، واللتي ا من أسماء ال ي، وهم ا والت أو جناية غرمت، وآفيت جانبها اللتي

  .وصولة وحذفت صلتهاتصغيرها، ثم هما من األسماء الم

ارم     . آفيته التي عظمت شدتها، وتناهت بليتها: وذلك في عظم األمر وشدته، آأنه قال ا صغار المغ د باللتي ه يري . وآأن
  .انتهى. وبالتي عظامها، آالدم يعقله عن القاتل ونحوه. غرمها في ماله: أي

د سعيت  : يقول: وقال المرزوقي ين من العشيرة، وآفيت        وآما ظهر غنائي في تلك األبواب، فلق في إصالح ذات الب
  .من جنى منها الجناية الصغيرة والكبيرة، بالمال والنفس، والجاه والعز

ى الجمع    : وقوله دًا، وإن أدى معن ان واح المًا، وأن       . جانيها إن فتحت الياء آ ًا س اء جاز أن يكون جمع وإن سكنت الي
  .يكون واحدًا حذف فتحتها

أى، أي   بينها مت: وقال ابن جني نفس الث ق ب ا   : عل اد بينه ا ضمير العشيرة، أي     . أصلحت الفس اء في جانيه آفيت  : واله
  .جاني العشيرة الداهية التي جناها على نفسه

  .جاني الداهية، وذلك أن الجاني هو المفعول األول وهو مقدم في موضعه: وال يجوز أن يكون ها ضمير اللتيا، أي

ا        فال يجوز أن يتعلق به ضمير المفعو ده، فأم ه أن يكون بع ان رتبت ه إذا آ ل الثاني، ألنه إنما يتقدم ضمير الشيء علي
ًا                ره لفظ ى مظه ديم الضمير عل ذلك تق ى صاحب الضمير ف ديم عل ه التق ا رتبت ًا بم ه متعلق أن يتقدم ضمير الشيء علي

ر ى مظه دم الضمير عل ك أن يتق ا المتجوز من ذل ة، وإنم ائز البت ر ج دنا غي ذا عن ى، وه ون ومعًن ى أن يك ًا عل ه لفظ
  .فأما تقدمه عليه لفظًا ومعنى فال. متأخرًا عنه معنى

  .فكذلك ال يكون ها من جانيها ضميرًا للتيا. ضربت غالمها هند: ولكن تقول. ال تقول ضرب غالمها هندًا: أال ترى

  .وآسوت ثوبه عمرًا أعطيت درهمه زيدًا،: آما ال تجيز أعطيت مالكه درهمًا وال آسوت صاحبها جبة، ولكن تقول

ر      : وقد يجوز مع هذا آله أن تكون ها من جانيها ضميرًا للتيا على حد ما يجيزه من دًا، وأدخل القب درهم زي أعطي ال
  .عمرًا على القلب

ا    . مررت بالمكسوته جبٌة، ولقيت المعطاه درهٌم: وعلى هذا أجازوا ا، آم ة جانيه فكأن اللتيا والتي على هذا هي المكفي
  .انتهى، ولنفاسته سقناه برمته. فاعرفه. آفيت اللتيا جانيها: ة هي المكسوة زيدًا فهو على قولكأن الجب

أآمل مكرمة صالح ذات البين بما أردفه من اإلغضاء على ما بدر : وصفحت عن ذي جهلها إلخ، قال األسود: وقوله
  .من جهل منهم علي صفحت عنه ولم أجهل عليه: أي. من جاهلها

خص الغداة بالذآر، ألن جناة الشر : ووجه آخر. أراد تضحي وتمسي، فاآتفى بذآر أحدهما من اآلخر تضحي: وقوله
  .انتهى. يتوخون به ظالم الليل إرادة أن يخفى ذلك

ة    ال المرزوقي  . وقد صحف هذه الكلمة وحرفها، وإنما هي نصحي بالصاد المهمل م ومع      : ق الحلم معه يصف نفسه ب
ول فهائهم، يق وت عن ج: س دار  عف يرتي بمق ذلت نصحي لعش م ب ة، ث وة أو زل ه من هف در من ا ي ذه بم م أؤاخ ا فل اهله

  .جهدي، ولم أجر عليه جريرتي

  .المعنى أنه ليس من أهل السفه وجناة الشر: وقال األسود
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و إن زل، وال عصمة، آفى نفسه، ولم يشتد عليه األمر، فيفتقر إلى من يكفيه، أ: ولم تصب العشيرة زلتي، أي: وقوله
  .يعينه

ه  . األحم بالمهملة هو األخص األدنى، من الحميم: وآفيت موالي األحم إلخ، قال األسود: وقوله يٌر لقول م  : وهو تفس ول
  .تصب العشيرة زلتي وتأآيٌد لإلآمال

د السوام،      : يقول ائمتي، يري د، وحبست س إن جررت جريرًة أغنيت فيها نفسي عن ابن عمي األدنى، فضًال عن األبع
   .مال الراعيوهو ال

د، أي . دخل بعضها في بعض في الرعي: وقد سامت الماشية ى ذي     : وهذا إغراٌق بعد التأآي تها عن المرعى عل حبس
 الطويل : الفقر، ليختار منها على عينه، آما قال: الخلة بالفتح، أي

  يخير منها في البوازل والسدس

  .انتهى

ا   اعلم أن هذا الشاعر لزم الالم قب: قال ابن جني روي إنم ل هذه التاء في هذه األبيات، وليست بواجبٍة من حيث آان ال
  .هو التاء

ا في نحو      . أن هذه التاء في الفعل، نظيرة الهاء في االسم: ووجه ذلك فيما ذهب إليه قطرب ا قبله زم م ا يل ة  : فكم قائم
ا في نحو    دل م      . ضنت وحنت  : وسائمة فكذلك التزم ما قبله زم الشاعر الم د يلت م، وق ًة بنفسه،     نع ه، ثق ا ال يجب علي

ة           . وشجاعًة في لفظه در الكفاي ا يتجاوز ق اب المعرب م ذا الطرز في آت ة روي     .وقد ذآرت من ه ن ربيع وسلمي ب
  .هو اسٌم مرتجل: بضم السين وتشديد الياء التحتية، قال ابن جني في المبهج: أحدهما: بوجهين

و الحسن      : وثانيهما ال أب تح السين والقصر، ق ذا الضبط،          : األخفش  سلمى بف د به ي زي وادر أب ع في نسختي من ن وق
  .وحفظي، بالوجه األول

  .الذئب، واألنثى سيدانة بزيادة األلف والنون: السيد: والسيد بكسر السين، قال ابن جني

  .اسم منقول من ضبة الحديد، ومن أنثى الضب ونحوه: وضبة أيضًا

زاي وتشديد الموحدة،         : لكلبيوسلمي شاعٌر جاهلي، وهذه نسبته من جمهرة ابن ا تح ال ان، بف ن زب ة ب ن ربيع سلمي ب
ابن عامر بن ثعلبة بن ذئب بن السيد ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار 

  .بن معد ابن عدنان

  .اج الري وهمذانيعلى بن عامر بن سالم بن أبي سلمي بن ربيعة، آان على خر: ومن ولد سلمي في اإلسالم

 وأنشد بعده،  .المفضل الراوية بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم المذآور: ومن ولده أيضًا

  الشاهد الثالث والثمانون بعد الخمسمائة

  الرجز : وهو من شواهد سيبويه
 قليصاٍت وأبيكـرينـا  قد شربت إال الدهيدهينا

  
  .شاذٌّ. في البيتعلى أن جمع مصغر دهداه وجمع مصغر بكر على ما 
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اء          : والدهداه: أنشد سيبويه هذا الرجز، وقال داه، وأدخل الي ى الواحد وهو ده رده إل اده ف ر ده حاشية اإلبل، فكأنه حق
  .والنون آما تدخل في أرضين وسنين، وذلك حيث اضطر في الكالم إلى أن يدخل ياء التصغير

  
  .انتهى. النون آما أدخلها على الدهيدهينوأما أبيكرينا فإنه جمع األبكر، ولكنه أدخل الياء و

  
  .وقد تقدم عن أبي علي في البيت قبله ما يتعلق به

  
وأما أبيكرين فقد يمكن على قول سيبويه أن يقال إن واحدها أبكر، بفتح العين في : وقال ابن جني في إعراب الحماسة

  .هذا الموضع
  

إن قلت  . مضمومة  أال ترى أنك لم تسمع العين في هذا البيت مفتوحة وال ذا الموضع أبكر        : ف ر ه د سمعت في غي فق
ى جمع مكسر،                 : قيل ؟بضم العين رًة إل ر منكر أن يكون الخروج عن الواحد م ه، وغي ذا بضم عين د سمع ه أجل ق

  .وأخرى إلى اسم للجمع مفرد غير مكسر
  

ذا مع      .رجل ورجال فكسروه، ثم قالوا رجلة فصاغوا للجمع اسمًا مفردًا: أال تراهم قالوا ال، ه ال واألجم وآذلك الجم
  .قولهم الجامل

  
م يسمع      ين وإن ل تح الع فكذلك ال ينكر أن يكون أبكر بضم العين جمعًا مكسرًا، أو يكون واحد أبيكرين المكبر أبكر بف

  .وهذا واضٌح. مكبرًا، لكن يدل عليه ما انحرف عند سيبويه من اعتقاد جمع أمرين لمعًنى واحد
  

  الرجز : قال في قول اآلخروآذلك ينبغي أن ي
 تربط بالحبل أآيرعـاتـي  أشكو إلى موالي من موالتي

  
ا         ون له واو والن ة وضع ال اء موضوعان للقل ر من أآيرعات        . وذلك أن األلف والت فال يحسن أن يكون الواحد المكب

ا يجب أن       . أآرعة وال أآرعًا بضم العين ألنهما مثاًال قلة ون م ه في أبين اس قول ر من      فعلى قي ال في الواحد المكب يق
  .انتهى. على وزن أفعل بفتح العين، األعمى واألروى. أآيرعات إنه أآرع

  
اء     ث بالت أرض، أو مؤن وي آ ث معن ل مؤن ن آ ون م الواو والن ع ب ا جم رد م د س ي سر الصناعة أيضًا، عن ال ف وق

  : فما بالهم قالوا: فإن قلت: محذوف الالم آثبة، ما نصه
  هينا إلخقد رويت إال الدهيد

  
ا ذآرت        ا من جنس م ون، وليس الواو والن  ؟فجمعوا تصغير دهداٍه، وهو الحاشية من اإلبل، وأبيكرًا وهو جمع بكر، ب

  .أن أبكرًا جمع بكر، وآل جمع فتأنيثه سائٌغ مستمر، ألنه جماعٌة في المعنى: فالجواب
  

: يرها أآلبة وأبكرة وأعبدة، آما قالوا في غير هذافيكون تقد. وآأنه قد آان ينبغي أن يكون في أبكر وأآلب وأعبد هاء
  .جمع ذآر: جمع فحل، وذآارة: فحالٌة

  
رة    ه أبك ير آأن اء، فيص ر اله ي أبك در ف ًا أن تق از أيض ذلك ج وع آ ذه المجم ي ه اء ف أتي اله از أن ت ا ج   .فكم

  .وقد جاءت الهاء في أفعٍل نفسها
  
  الطويل : قال

  ذا حرآن في البطن أزمللهن إ  بأجريٍة بقٍع عظـام رؤوسـهـا
  

  .فألحق الهاء في أفعل. وأجريًة أفعلة. فهذا جمع جرو
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  مجزوء الكامل : ويدلك على أنه أراد أفعل قول اآلخر

  لحمي إلى أجٍر حواشب  وتجر مـجـريٌة لـهـا

ين،   وجاز أن تجمع فعًال على أفعل، وأفعلة، وأفعل، لفعٍل مفتوحة الفاء، من حيث آان فعل وفعل ثالث يين ساآني العين
و  د، نح ى الواح ى المعن ًا عل ا أيض د اعتقب ط : وق ط ونف صٍّ، ونف ج، وفص وف ة   .حج وح ن أمثل ل م ت أن أفع وإذا ثب
اء تأنيث    . الجموع، ويجوز في االستعمال والقياس تأنيثه ا ه لم ينكر أن يعتقد في أن أبكرًا قد آان ينبغي أن يكون فيه

أبيكرونا إنما هو عوض من الهاء المقدرة في أبكر، فجرى  : الواو والنون في قولهالجماعة، فصار إذن جمعهم إياها ب
  .أرضون: ذلك مجرى أرض في جمعهم إياها بالواو والنون في قولهم

ا لتأنيث         اء فيه أن اله ة، فك ر الصرمة والهجم فأما دهيدهينا فإن واحده دهداه، وهو القطعة من حاشية اإلبل، فهو نظي
دير     الفرقة والقطعة، آ ان في التق ه آ اء     : ما أن الهاء في عصبة وطائفة لتأنيث الجماعة، فكأن ا حذفت اله ة، فلم دهداه

  .فصار دهداهًا جمع تصغيره بالواو والنون تعويضًا من الهاء المقدرة

ل                : قال أبو علي ى أصله لقي و جاء عل ر، ول داه في التحقي د حذفت ألف ده ه ق ون أن الواو والن ه ب : وحسن أيضًا جمع
ك أيضًا             دهي ان ذل ره فك د حذفت األلف من مكب ده، وق ا هو دهي دهينا، إنم ديه بوزن صلصال وصليصيٍل، فواحد دهي

  .انتهى آالمه. مسهًال للواو والنون، وداعيًا إلى التعويض بهما

  .وهذا مخالٌف لكالمه السابق تبعًا ألبي علي وغيره، من أن أبيكرينا جمع أبكر بفتح الكاف

ر،      : السيرافي في شرح شواهد الغريب المصنف، قال وإليه ذهب يوسف بن ر، وأبيكر تصغير أبك أبيكرينا جمع أبيك
ل في الكالم،       . وأبكر جمع بكر، وهو في اإلبل بمنزلة الشاب في الناس ذآر العاق وهذه العالمة ال تكون إال لجمع الم

  .وتدخل على آثير من األسماء النواقص. وربما أدخلها الشاعر إذا احتاج

ل              وا داه مث ل، والده ال الحاشية صغار اإلب ن سالم في الغريب المصنف، ق ٍد القاسم ب لبيتان من رجز أورده أبو عبي
  .ذلك

 الرجز : قال الراجز

 ثمت ثن ببني أخـينـا  يا وهب فابدأ ببني أبينا
  قد رويت إال الدهيدهينا  وجيرة البيت المجاورينا
 ـرينـاقليصاٍت وأبيك  إال ثالثين وأربـعـينـا

  
  .نصب الدهيدهينا على االستثناء: قال ابن السيرافي

  
  .انتهى. وقليصات بدل من ثالثين. إال ثالثين بدٌل من الدهيدهينا: وقوله

  
دل         ر ب دل في غي دد الب م يعرف تع وجعله قليصات بدًال من البدل جائز مشهور، ولم يجعله بدًال من الدهيدهينا، ألنه ل

  .ان وابن هشام في بحث إذ من المغنيالبداء، آما قاله أبو حي
  

  : وآذا أعرب شيخنا ياسين الحمصي قول ابن مالك أول األلفية
  أحمد ربي اهللا خير مالك

  
الي    : فجعل خير بدًال من الجاللة، ال من الرب قال وأما دعوى الدماميني الجواز، أخذًا من آالم ابن الحاجب في األم

ي ا ال ف ن الحاجب ق تباه، ألن اب افرفاش ة غ ى آي الم عل دل األول: لك ن المب ان م دل ث ال . األحسن أن ذي الطول ب فق
  .انتهى. فيه دليل بيٌن على جواز تعدد المبدل منه: الدماميني
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  .انتهى. وابن الحاجب لم يقل من المبدل منه، بل قال من المبدل، يعني البدل

  
ا آاله . يا وهب هو اسم راٍع يسقي اإلبل: وقوله ا جمع أب وأخ  وأبينا وأخين اء المشددة جمع      . م وقليصات، بكسر الي

  .مصغر قلوص، وهي الناقة الشابة
  

  .رويت، ونهلت: وقد روى بدل شربت
  

  .واهللا أعلم. وهذا الرجز مع آثرة االستشهاد به لم يعرف قائله
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والثمانون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  وأرقط زهلوٌل وعرفاء جيأل  ولي دونكم أهلون سيٌد عملٌس

  
ة     ة، منزل على أن أهًال وإن آان غير علم لمذآر عاقل وال صفًة له، لكنه جمعه هذا الجمع لتنزيله هذه الوحوش الثالث

  : وآذلك ما بعده، وهو. األهل الحقيقي
 يخذل لديهم وال الجاني بما جر  هم األهل ال مستودع السر ذائٌع

  
  : وقبلهما

 يعـقـل سرى راغبًا أو راهبًا وهـو  رض ضيٌق على امرىٍءلعمرك ما باأل

  .واألبيات من قصيدة الشنفرى المشهورة بالمية العرب، وقد تقدم شرح أبياٍت منها

ديره    . لعمرك إلخ، الالم الم االبتداء للتأآيد: وقوله ره محذوف تق اف، وخب : وعمرك، بفتح العين مبتدأ مضاف إلى الك
  .مدة الحياة، خص المفتوح القسم: عين وفتحهابضم ال: والعمر. قسمي

  .مبتدٌأ مؤخر، والجملة جواب القسم: وضيق. خبر مقدم: نافية، وباألرض: ما باألرض، ما: وقوله

  .وهو يعقل حال ثانية: حال من ضمير سرى، وجملة: وراغبًا. سرى إلخ، صفة المرىء: وجملة

ان ممن        أن من فارق أهله، وسافر رغبًة في أمر يطلب: يعني ه، إن آ عًة في حال رى س ه، ي ه، أو خوفًا من شيء يجتنب
ة  ه  .يعقل، فإنه يدبر نفسه بعقله، وال يضيع في الغرب ى الخطاب،          : وقول ة إل ات من الغيب خ، التف ون إل م أهل ي دونك ول

  .خاطب به أهله

ه  : مبتدأ، ودونكم: وأهلون اًال من ا و. ظرف آان في األصل صفة ألهلون فلما قدم عليه صار ح ر،   : دون هن ى غي بمعن
  .خبر مقدم ألهلون: ولي

اء   : سيٌد عملس خبر لمبتدأ محذوف، أي: وقوله يد وأرقط وعرف ول . هم س نكم،       : يق دًال م ًال ب ذه الوحوش أه اتخذت ه
  .ألنها تحميني من األعداء، وال تخذلني في حالة الضيق

ات، وال    ذه الحيوان يم         وهذا تعريٌض بعشيرته، في أنهم ال حماية لهم آه ى من جاورهم فضًال عن الحم م عل رة له غي
  .القريب، مثل هذه الوحوش
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ه بالوصف      : والسيد، بكسر السين المهملة ذا عين اني، وله راده الث ذئب، وم أرقط    . مشترك بين األسد وال ذلك فعل ب وآ
  .وعرفاء

  .والعملس، بفتح العين المهملة والميم والالم المشددة، القوي على السير السريع

وأراد األول، ولهذا وصفه بزهلول بضم  . ا فيه نقط بياٍض وسواد، مشترك بين حيوانات، منها النمر والحيةم: وأرقط
  .الخفيف وهو من أوصاف النمر: الزاي، وهو األملس، وقيل

اء  راف : والعرف ث األع اب . مؤن احب العب ال ص ا  : ق عر رقبته رة ش اء لكث بع عرف ال للض ت . يق ذا البي د ه   .وأنش
ا         : العرفاء: بريزي في شرح القصيدةوقال الخطيب الت ا بنعت، ولكنه ا هن ة العرف، ليست ه الضبع التي تكون طويل

ال     ه يق ى إن ول أن       : في األصل نعت، فغلب فصار بمنزلة األسماء غير النعوت حت ذا الق يفهم من ه اء ف اءتكم العرف ج
اءت  بع ج ة،        . الض زة مفتوح دها هم ة بع اة التحتي كون المثن يم وس تح الج أل، بف اء   وجي ن عرف دل م   .ب

اب  احب العب ال ص ل : ق ى وزن فيع أل عل ف والم   : جي ال أل ة ب ي معرف بع، وه ٌم للض ت . اس ذا البي د ه   .وأنش
ادة الحصر، أي   : وقوله ر إلف : هم األهل إلخ، لما نزل هذه الوحوش منزلة األهل ذآرهم بضمير العقالء، وعرف الخب

  .هم األهل ال غيرهم

  .أن السر المستودع عندهم غير ذائع بل مصون: إلخ، يعني ال مستودع السر: وبين وجهه بقوله

ل يحمي   ا       : والجاني . وال الجاني بما جر يخذل عندهم، ب ل أو نهب ونحوهم ة من قت ذي فعل جناي وجر، أي فعل   . ال
ذنب  ة وال ي التبع يم، وه تح الج رة بف ذل. جري ال: ويخ رك نصره، يق م  : يت ل، واالس اب قت ن ب ه م ذلت عن ه وخ خذلت

  .إذا ترآت نصره وإعانته وتأخرت عنهالخذالن، 

ائتين       د الم رين بع ادس والعش اهد الس ي الش اهلي، ف صٌّ ج اعٌر ل و ش نفرى، وه ة الش دمت ترجم د تق   .وق
 الوافر : وأنشد بعده

  ولكني أريد به الذوينا
  

  .تقدم شرحه مفصًال في الشاهد السادس عشر من أوائل الكتاب
  

  .، وذي رعين، وذي أصبحآذي نواٍس. وأراد بالذوين ملوك اليمن
  

  : وهو عجٌز، وصدره
  فال أعني بذلك أسفليكم

  
  .والمشار إليه بذلك، هو الهجو

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثمانون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  لعبن بنا شيبًا وشيبننا مردا  ذراني من نجٍد فإن سنينه

د    اس، ق ه  : يجعل معتقب اإلعراب، أي    على أن نون الجمع الذي جاء على خالف القي ا   : أي. محل تعاقب تجري عليه
م تحذف مع      . سنينه: الحرآات واحدًا بعد واحٍد، وال تحذف لإلضافة آما في قوله ا اإلعراب، ل فالنون لما جرى عليه

  .إضافة الكلمة إلى ضمير نجد
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  .أنه غير خاصٍّ بالضرورة: أحدهما: وفي آالمه شيئان

  .فيما حقه هذا الجمع أنه ال يجوز هذا: والثاني

د        . واألول موافٌق لكالم أبي علي في إيضاح الشعر دون الثاني ة بع ون المفتوحة الالحق ه الن ا جعلت في قال في باب م
  .الواو والياء في الجمع حرف إعراب، بعد أن أنشد جميع األبيات اآلتية

م     ة فل ة في الكلم ون        اعلم أن هذه النون إذا جعلت حرف اإلعراب، صارت ثابت ا ال تحذف ن تحذف في اإلضافة، آم
ى إعراب        دل عل واو ت واو، ألن ال فرسن ورعشن ونحوه وإن آانت زائدة، ويكون حرف اللين قبلها الياء وال يكون ال

  .بعينه، فلم يجز ثباتها من حيث لم يجز ثبات إعرابين في الكلمة

ولهم  فأما من أجاز ثبات الواو في هذا الضرب من الجمع وزعم أن ذلك يجو ى ق ه  : ز فيه قياسًا عل ون، فقول د  : زيت بعي
  .من جهة القياس، مع أنا ال نعلمه جاء في شيء منهم

لمون     ي مس ا ف ًا آم ط إعراب ن ق م تك واو ل ذه ال ك أن ه ل  . وذل اء التنزي ه ج ب إلي ا ذه ى م ين: وعل ي علي ى. ف   .انته
  ".الذين جعلوا القرآن عضين: "وما ذهب إليه الشارح المحقق هو ظاهر آالم الفراء عند تفسير قوله تعالى

ال . السحر : العضون في آالم العرب : قال اة والجزور، وواحد العضون        : عضوه، أي : ويق ا تعضى الش وه، آم فرق
ومن العرب من يجعلها بالياء على آل حاٍل ويعرب نونها، فيقال  .عضة، ورفعها عضون، ونصبها وخفضها عضين

  .هذه عضينك ومررت بعضينك وسنينك

 : ثيرٌة في أسد وتميم وعامر، أنشدني بعضهم من بني عامروهي آ

 الـبــيت............  ذراني من نجٍد فإن سنينه
  

وه              : ثم قال بعد أبيات مثلها ا جمع ه، فلم ة أحرف فنقصت الم ى ثالث ان عل ذي آ ذا المنقوص ال ك في ه وإنما جاز ذل
عت في موقع الناقص، فتوهموا أنها الواو األصلية وأن بالنون، وتوهموا أنه فعول إذ جاءت الواو وهي واو جمع، فوق

  .الحرف على فعول
  

ة     . أال ترى أنهم ال يقولون ذلك في الصالحين والمسلمين وما أشبهه ة ودي ل زن ه، مث وما آان من حرف نقص من أول
  .انتهى آالمه. فما آان منه مؤنثًا أو مذآرًا فاجره على التمام مثل الصالحين. ولدة، فإنه ال يقاس على هذا

  
ومنهم من جعل النون في جمع سنة حرف اإلعراب، وألزمها صأالياء وأثبت : وآذلك قال ابن الشجري في أماليه قال

الوا  . النون في اإلضافة لين، فق نينًا، وعجبت من سنين       : ورفعها وخفضها ونونها، تشبيهًا لها بنون غس ده س أقمت عن
  .وأنشد البيت. زيد، وأعجبتني سنينك

  
  .ذا مخالف لصنيع ابن جني في سر الصناعة فإنه خصه بالضرورة وجوزه في الجمع الحقيقيوه
  

ال       اب الضرائر ق ن عصفور في آت الم           : وتبعه اب ذآر الس ون من جمع الم   .ومن العرب من يجعل اإلعراب في الن
  البسيط : وذلك آله ال يحفظ إال في الشعر، نحو قول الفرزدق

 النبيين إال الخالئف من بعد  ما سد حيٌّ وال ميت مسدهما
  

  البسيط : وقوله
  شخصًا ضئيًال وآل السمع والبصر  وإن أتـم ثـمـانـينـًا رأيت لـه
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  الوافر : وقوله
  أٌب برٌّ ونحن له بنين  وأن لنا أبا حسٍن عليًا

  
  الوافر : وقوله

 الــبـــيت........  وماذا يدري الشعراء مني
  

  الكامل : المة وما يجري مجراه مجرى المفرد، ولذلك ثبتت النون في حال اإلضافة، آقولهووجه ذلك إجراء جمع الس
 السيدا وألنت بعد اهللا آنت  ولقد ولدت بنين صدٍق سادًة

  
  الوافر : وقول اآلخر

  أعد مع الصالدمة الذآور  سنيني آلها القيت حربـًا
  

  : وقوله
 ـيتالـبـ...........  ذراني من نجٍد فإن سنينه

  .انتهى
  

  الخفيف : ومن إعراب الجمع بالحرآة قول الشاعر
 القباب ال يزالون ضاربين  رب حيٍّ عرندس ذي طالٍل

  
  .القبيلة: والحي. فضاربين منصوٌب بالفتحة على أنه خبر يزالون، وهو مضاف للقباب

  
  .الجميلةالحالة الحسنة، والهيئة : والطالل، بفتح المهملة. الشديد: والعرندس، آسفرجل

  
ك في          : ومثله قول الزمخشري في المفصل ا يجيء ذل ر م ون، وأآث ون في الن الواو والن وقد يجعل إعراب ما يجمع ب
  .أتت عليه سنين: الشعر، ويلزم الياء إذ ذلك، قالوا

  
  : وقال الشاعر

 البـيت...............  دعاني من نجٍد فإن سنينه
  

  : وقال سحيم
 الـبــيت............  وماذا تدري الشعراء مني

  
  .انتهى

  
ٌص آسنين          : قال شارحه ابن يعيش ه نق ون، بشرط أن يلحق ذا الجمع في الن   .اعلم أن من العرب من يجعل إعراب ه

  .انتهى. والشيخ قد أطلق هنا، والحق ما ذآرته
  

  الطويل : والبيت من قصيدة للصمة بن عبد اهللا القشيري، وبعده
 بخيًال وحر الناس تحسبه عبـدا  ا الندىلحا اهللا نجدًا آيف يترك ذ

 إذا ما رآني جاهٌل ظنني عبـدا  على أن نجدًا قد آسانـي حـلًة
 أراني بنجٍد ناعمًا البسـًا بـردا  سوادًا وأخالقًا من الصوف بعدما

 وللبيض والفتيان منزله حمـدا  على أنه قد آان للعـين قـرًة
 نجدا وٍد وتسكاٍب سقى مزنهوج  سقى اهللا نجدًا من ربيٍع وصيٍف
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ره، أي  : قال ابن هشام في شرح الشواهد ه،           : وآان من خب ه في المهر علي ه، فاشتط عم ة عم ه خطب ابن الصمة، أن
ام         ديلم، فأق ر ال تان، وهي مق ى طبرس وبخل عليه أبوه بالجمال، فزوجت من غيره، فغضب من عمه وأبيه، وخرج إل

  .انتهى. ذا تارًة يحن إلى نجد، وتارة يذمهفله. بها مدة حياته إلى أن مات فيها

ونجد من بالد العرب، . اترآاني من ذآر نجٍد: دعاني من نجد وهما بمعنى، أي: ذراني من نجد ويروى أيضًا: وقوله
ة   و نجد         . وهو خالف الغور، والغور هو تهام ى أرض العراق فه ة إل ع من تهام ا ارتف ذآر  . وآل م ذا في   . وهو م آ

نة، إذا آانت     : ويقال. جمع سنة، وهي هنا إما بمعنى العام، وإما بمعنى القحط :والسنين .الصحاح ي فالن س أرض بن
  .مجدبة

حاٌل أيضًا من نا في شيبننا، وهو : ومردا. وشيبًا حال من نا في بنا، وهو بالكسر جمع أشيب، وهو الذي ابيض شعره
  .جمع أمرد وهو الذي ال شعر بعارضيه

  .الجود: والندى. قبحه ولعنه: لخ، في الصحاح لحاه اهللا، أيلحا اهللا نجدًا إ: وقوله

اني    : معطوف على ذا الندى، وجملة: الغنى، وحر: وروى بدله ريٌض    . تحسبه في موضع المفعول الث ذا البيت تع وه
  .بأبيه وعمه

وم بال               د أن يق ٍد عيٌش شديد، ال ب ذا البيت أن عيش نج راد من ه ب، أن الم ن المستوفي عن ثعل ه وإال   ونقل اب ال في م
  .ضاع

ونقل أيضًا  . وهذا إنما يصح مع قطع النظر عن سبب الشعر. ونقل عن ابن األعرابي أيضًا أنه ذم نجدًا لشتائه وقيظه
  .ذم نجدًا لشدة شتائه وقيظه: عن أبي زيد البيتين المذآورين، وأنه قال

ذا الشرح، ون  ر مشروح به اهد غي د إال البيت الش ي زي وان أب ي دي م أر ف ذآرة ول ي الت د ف ي زي ي عن أب و عل ه أب قل
ال          : القصرية ثم قال اتم، ق ي ح ى أب ذي يجلس إل وفي ال ذا الشيخ الك ذا     : قال ابن الهيصم، ه ام ه يٌّ بالش أنشدني أعراب

 : البيت وقبله بيتًا آخر، وهو

 عبـدا فقيرًا وحر القوم تحسبه  لحا اهللا نجدًا آيف يترك ذا الغنى
  

  .انتهى. أيضًا هذا البيت بقصر ابن هبيرة من أعرابيوسمعت . وهذا إنشاد طريف
  

  .وآأنه لم يقف على هذه القصيدة وال على شيء من خبرها
  

يريد أنه لما تغرب وفارق نجدًا افتقر، . على أن نجدًا إلخ، على هنا لالستدراك واإلضراب، وآذلك على اآلتية: وقوله
  .تنعمًا مترفهًام: وناعمًا. ولبس الثياب األخالق السود من الصوف

  
  .مبتدأ مؤخر، وهو مضاف لضمير نجد: وللبيض والفتيان الجار والمجرور خبر مقدم، ومنزله: وقوله

  
ه      . والحمد هنا بمعنى المحمود. جمع الفتى، وهو الشاب: والفتيان. النساء الحسان: والبيض ى وطن ه إل ذا تشوق من وه

  .وتحزن على مفارقته منه
  

من مطر ربيع، وجود معطوف عليه، وهو : من ربيع، أي: سقى اهللا نجدًا، وقوله: عرب بقولهثم دعا له على طريقة ال
  .السحاب: والمزن. المطر الغزير: بفتح الجيم

  
  .والصمة شاعٌر إسالمي في الدولة المروانية، وهو بدوي، ولجده مرة بن هبيرة صحبة مع النبي صلى اهللا عليه وسلم
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  .في الشاهد الخامس والستين بعد المائة وتقدم الكالم عليه وعلى نسبه
  

ال      ف، فق ات من             : وذآره اآلمدي في المؤتلف والمختل ة أبي ه ثالث م أورد ل به، ث ى آخر نس د اهللا إل ن عب هو الصمة ب
  .صمة األآبر، وهو مالك بن الحارث: أحدهما: شعره، وأورد صمتين من الشعراء لبني جشم

  
د   . الحارث، أخو مالك بن الحارث الصمة األآبرصمة األصغر، وهو معاوية بن : وثانيهما و دري وهذا األصغر هو أب

  .بن الصمة، وآالهما شاعٌر فارٌس جاهلي
  

  .والصمة بالكسر للصاد المهملة وتشديد الميم
  

وي       زاحم الغن ن م ن ب ى محج به إل ط، ونس اهد فق ت الش وادره البي ي ن ي ف ن األعراب د أورد اب م. وق   .واهللا أعل
  وأنشد بعده، 

  اهد السادس والثمانون بعد الخمسمائةالش

  الوافر 
  وقد جاوزت حد األربعين  وماذا يدري الشعراء مني

  
  .لما تقدم قبله من أنه معرب بالحرآة على النون

  
  المنسرح : قال المبرد في الكامل عند قول الفرزدق

 ومثل فقدهما للدين يبـكـينـي  إني لباٍك على ابني يوسٍف جزعًا
 النبـيين إال الخالئف من بعد  وال ميٌت مسدهـمـا ما سد حيٌّ

  
  .وابنا يوسف هما محمد أخو الحجاج السفاك، ومحمد ابنه، فإنه جاءه نعي أخيه يوم مات ابنه

  
ا           : أما قوله: قال ا ال فيم ه جعل اإلعراب فيه ك، ألن ا فعل ذل ع، وإنم ون الجم من بعد النبين فخفض هذه النون وهي ن

  .أفلس ومساجد وآالب، فإن إعراب هذا آإعراب الواحد: لجمع آسائر الجمع، نحوقبلها، وجعل هذا ا
  

ة، ال يكسر                ى حد التثني ان عل ا آ ة م اج التثني ه منه ا يلحق من ٍة شتى، وإنم ى أبني وإنما جاز ذلك ألن الجمع يكون عل
اني ال         ا تختلف مع ه، آم إن الجمع آالواحد الختالف معاني ذلك،     الواحد عن بنائه، وإال فال، ف ة ليست آ واحد، والتثني
  .ألنها ضرب واحد ال يكون اثنان أآثر من اثنين عددًا، آما يكون الجمع أآثر من الجمع

  
  .هذه سنيٌن فاعلم، وهذه عشريٌن فاعلم: فمما جاء على هذا المذهب قولهم

  
  البسيط : قال العدواني

 وابن أبيٍّ أبيٍّ من أبيين  إني أبيٌّ أبيٌّ ذو محافظٍة
  فأجمعوا آيدآم آال فكيدوني  م معشر زيٌد على مـائٍةوأنت

  
 : وقال سحيم بن وثيل

  وقد جاوزت رأس األربعين  وماذا يدري الشعراء منـي
 ونجذني مداورة الشـؤون  أخو خمسين مجتمٌع أشـدي

  
  .فإن غسلين واحد: فإن قال قائل". إال من غسلين: "وفي آتاب اهللا عز وجل
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ه إعراب الجمع       فجوابه أن آل ما  اء الجمع من الواحد فإعراب ٌد من       . آان على بن ا واح يس له رى أن عشرين ل أال ت

  .وآذلك جميع اإلعراب. لفظها، فإعرابها آإعراب مسلمين، وواحدهم مسلم
  

. يبرون يا فتى: يبرين وفي الرفع: وآذلك. هذه فلسطون يا فتى، ورأيت فلسطين يا فتى، وهذا القول األجود: ويقولون
  .هذه قنسرون، ورأيت قنسرين: وآل ما أشبه هذا فهو بمنزلته، تقول

  
  المتقارب : واألجود في هذا البيت

  ن والمسمعات بقصابها  وشاهدنا الجل والياسمو
  

ول اهللا عز وجل     ك، ق ين     : "وفي القرآن ما يصدق ذل ي علي رار لف اب األب ون   . آال إن آت ا علي ا أدراك م   .انتهى ". وم
ن     : قال في سر الصناعة  . ى أن تلك الكسرة للضرورة، واإلعراب إنما هو بالياءوذهب ابن جني إل ول سحيم ب ا ق فأم

  : وثيل
  .وقد جاوزت حد األربعين

  
ون،    اء والن فليست النون حرف إعراب، وال الكسرة فيها عالمة جر االسم، وإنما هي حرآة التقاء الساآنين، وهما الي

ئال تختلف     وآسرت على أصل حرآة التقاء الساآن ك، ل ى ذل ين، ولم يفتح آما يفتح نون الجمع، ألن الشاعر اضطر إل
  .حرآة الروي في سائر األبيات

  
  : ويدلك على أن الحرآة التي هي الكسرة ليست جرًا قول الشاعر

  وابن أبيٍّ أبيٍّ من أبيين
  

  .فأبيون جمع أبي، مثل ظريفون من ظريف
  

ا ه      ين إنم ون أبي ون           فكما ال شك أن آسر ن ذلك ينبغي أن تكون آسرة ن ه جمع تصحيح، فك اآنين، ألن اء الس ي اللتق
  .األربعين

  
  : وآذلك قول الفرزدق

  إال الخالئف من بعد النبيين
  

ك مجرى         ياء ضرورة، وأجريت في ذل ذه األش وهذا أيضًا جمع نبي على الصحة ال محالة، فكسرة نون الجمع في ه
  .انتهى. نون التثنية

  
  البسيط : إعراب الحماسة، عند قول الشاعروآذلك قال في 

  ال بارك اهللا في بضٍع وستين  أقول لما أرى آعبًا ولحيتـه
 دين وال حياٍء وال عقـٍل وال  من السنين تمالها بال حسب

  
  : آان أبو العباس يذهب في قول سحيم: قال

  وقد جاوزت حد األربعين
  

  .و الكسرة ضرورةإلى أن أخرجه على أصل التقاء الساآنين، وه
  

  .ويؤآد ذلك ها هنا أيضًا قوله بعده، من السنين فجاء بمن المرادة في جميع التفاسير من أحد عشر إلى تسعة وتسعين
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أن آسر        ى أصله يؤنسك ب التمييز عل أال ترى أن أصل حرآة عشرين درهمًا إنما هو عشرون من الدراهم، فمجيئه ب

م   نون السنين من قبلها، هو أيضًا خروٌج فيها عن األصل، غير أن النون في السنين الثانية مفتوح على االستعمال، ول
  .انتهى. يضطر إلى آسرها، آما يضطر في القافية قبلها

  
  .انتهى أيضًا فتأمله. وأراد بأبي العباس المبرد، وقد نقلنا آالمه، وليس فيه ما نقله عنه، وآالمه بعده غير واضح

  
اٍت        وسحيم بن وثيل شاعٌر إسال اب، مع شرح عدة أبي ل الكت مي، تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والثالثين من أوائ

  .من هذه القصيدة
  

  : وهذا البيت قبل البيتين اللذين أوردهما المبرد
 لـبـون فما بالي وبال ابنـي  عذرت البزل إن هي خاطرتني

  
زل ل   : الب ن اإلب ن م و المس ازل، وه ع ب ثالً . جم ربه م ول. وض ذ: يق ي    ع وا ل عراء إذا تعرض ن الش ان م رت المس

  .يعني األبيرد واألخوص، وآانا تعرضا له! ؟وهاجوني، فكيف بغالمين حديثين
  

  .ادراه يدريه، إذا ختله وخدعه: وماذا يدري الشعراء إلخ، يدري بالدال المهملة، يقال: وقوله
  

نة، وقاربت    : يقول ين س ت،      آيف يطمع الشعراء في خديعتي، وقد جاوزت أربع د اجتمع أشدي، وجرب الخمسين، وق
  .وعرفت الخديعة والمكر، فال يتم علي شيٌء

  
  .التقلب فيها والتصرف: ومداورتها. جمع شأن: والشؤون

  
ال   : ونجذ بالذال المعجمة، أي أحكم، يقال ا يق ه، آم : رجل منجٌذ، إذا آان قد جرب األمور، ونجذته األمور، إذا أحكمت

  .حنكته التجارب
  

  .ضحك حتى بدت نواجذه: ومن ذلك قولهم. ضرس الحلم: آخر األضراس، ويقال له: والناجذ
  

  .واجتماع األشد عبارٌة عن آمال القوى، وتمام العقل
  

  وأنشد بعده 

  الشاهد السابع والثمانون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  غراث الوشح صامتة البرين

  
  .لما تقدم قبله، من أنه معرب بالحرآة على النون

  
  .آل حلقٍة من سوار وقرط، وخلخال، وما أشبهها برة: جمع برة بضم الباء، قال في الصحاحوهو 

  
 الوافر : قال

  وقعقعن الخالخل والبرينا
  

  .حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير: والبرة أيضًا
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  .وربما آانت البرة من شعر، فهي الخزامة: قال. تجعل في أحد جانبي المنخرين: وقال األصمعي

  
  .انتهى. أصل البرة بروة، ألنها جمعت على بًرى مثل قرية وقًرى، ويجمع براٍت وبرين: قال أبو علي

  
  .غرفة وغرف، وخصلٍة وخصل: والصواب أن أصلها بروة بضم الباء ال بفتحها، نحو

  
  : وهذا المصراع عجٌز، وصدره

  حسان مواضع النقب األعالي
  

ال        وقد أورده أبو علي في آتاب الشعر م م ق ا، ث ذا البيت وغيره رين، من قصيدة ه د  : ع أبياٍت أخر على طرز الب وق
  .انتهى. ذآر هذا الضرب من الجمع، حتى لو جعل قياسًا مستمرًا آان مذهبًا

  
  .والبيت من قصيدة للطرماح، عدتها سبعون بيتًا، آلها غزٌل ونسيب

  
  : وقبله

  وهن لدى األمانة غير خون  ظعائن آنت أعهدهن قدمـًا
  : وبعده

 وعـون نواعم بين أبكار  طواٌل مثل أعناق الهوادي

ال : والعهد. جميع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج: والظعائن دال،      . الحفظ بالب اف وسكون ال دمًا بكسر الق وق
  .يقال قدمًا آان آذا وآذا، وهو اسم من القدم جعل اسمًا من أسماء الزمان: قال في الصحاح

  .وهن لدى األمانة إلخ، حال من مفعول أعهدهن: وجملة. ع خائنةجم: وخون

ون     : والنقب، بضم ففتح. حسان مواضع إلخ، جمع امرأة حسنة بمعنى حسناء: وقوله اني، هو الل جمع نقبة بسكون الث
  .آذا في الصحاح. والوجه

ا للشمس           ا مع ظهوره ه فإنه رد، إذ     وأراد باألعالي ما يظهر للشمس من الوجه والعنق وأطراف واء والحر والب واله
  .آانت في غاية الحسن والصفاء ونهاية اللطف، فغيرها يكون أحسن

  .جمع غرثان، بمعنى الجوعان، وأراد الزمه وهو الهزيل، الالزم من الجوع: وغراث

ي    : والوشح بالضم رأة ب الجواهر، وتشده الم ن جمع وشاح بالكسر والضم، وهو شيٌء ينسج عريضًا من أديم ويرصع ب
  .عاتقيها وآشحيها

  .دقيقة الخصر ال يمأل وشاحها، فكأنه غرثان: وامرأة غرثى الوشاح، أي: قال في الصحاح

ه صوت       . ساآتة: وصامته، أي ًا، بحيث ال يتحرك ليسمع ل اقيها لحم ا  . وسكوت البرة آناية عن امتالء س رة هن : والب
  .الخلخال

  .طوال مثل إلخ، هو جمع طويل وطويلة: وقوله

  .أراد تشبيه أعناقهن بأعناق الظباء. الشبه: والمثل
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ه        ى إضافة طوال إلي الم، عل ة وتشديد ال . ورواه المولى خسرو في حاشيته على البيضاوي بفتح الميم والشين المعجم
  .هذا آالمه. خطته، والمراد به ما يستر األعناق: مفعل من شللت الثوب، أي: والمشل: قال

  .هد التفسيرين، وال يخفى أن هذا تعسٌف من تصحيفوتبعه خضٌر الموصلي في شرح شوا

  .جمع ناعمة، وهي اللينة في اللمس: والنواعم. الظباء وبقر الوحش المتقدمة: والهوادي

  .المتوسطة: النصف في سنها من آل شيٍء، أي: العوان: جمع عوان، قال الجوهري: والعون

بمعنى النصف بين الحديثة " عواٌن بين ذلك: "ن في قوله تعالىوقد أورد هذا البيت في التفسيرين شاهدًا على أن العوا
  .والمسنة

ان  : قال خضٌر الموصلي وتوقف بعضهم في االستشهاد، ألن بين يوصف بها الوسط، وتضاف إلى متعدٍد، هما الطرف
  .لذلك الوسط

ون فل     ار والع ه األبك ي إلي ذي أضيفت ه دد ال واعم، والمتع و الن ين ه ت الموصوف بب ي البي ًا، وف ون طرف زم أن يك
  .والنواعم وسطًا، فلم يدل على أن العوان النصف، بل على ضده وهو الطرف

ال  ا يق ع، آم تعملٌة للتنوي ا مس ين هن أن ب ه بعض الفضالء ب رس، أي: وأجاب عن ل والف ين البغ ا ب الٍن م وب ف : مرآ
اٌر وب      : مرآوبه نوعان واعم بعضها أبك دوحات ن ى أن المم ا هي    . عضها عونٌ  بغل وفرٍس، فيكون المعن وال شك أنه

ذا المسنات        يهن، وآ ع إل ل الطب ة فال يمي وٌم   . المتوسطات في السن، وأما الصغار الالتي في سن الطفولي فالتوسط معل
  .من المقام

مرآوب فالن  : إنما يتم الجواب أن لو استعمل بين التي للتنويع بغير ما، واالستعمال يشهد أنه ال بد منها، فيقال: أقول
اح     .انتهى. ين بغل وفرس، وثيابه ما بين خز وحرير، وال يقال بين، آما صرح به النحاسما ب اح هو الطرم والطرم

ا من     بن حكيم الطائي، شاعر إسالمي في الدولة المروانية، ومولده ومنشؤه بالشام، ثم انتقل إلى الكوفة مع من ورده
يٌخ من       جيوش أهل الشام، فاعتقد مذهب الشراة األزارقة، وذلك إنه يهم ش ة، وف ن ثعلب لما قدمها نزل على تيم الالت ب

  .الشراة له سمٌة وهيئة، فكان يجالسه ويسمع منه، فدعاه إلى مذهبه فقبله منه، واعتقده أشد اعتقاٍد حتى مات عليه

ل للكميت   : قال ابن قتيبة ء أعجب  ال شي : آان الكميت بن زيد صديقًا للطرماح ال يتفارقان في حال من األحوال، فقي
وفي              بالد، وهو شاميٌّ قحطانيٌّ خارجي، وأنت آ ا من النسب والمذهب وال ا بينكم من صفاء ما بينكما على تباعد م

  .اتفقنا على بغض العامة: فقال! ؟نزاري شيعي، فكيف اتفقتما مع تباين المذهب وشدة العصبية

  .هملة ووزنه فعمال، فالميم زائدةوالطرماح بكسر الطاء والراء المهملتين وتشديد الميم، وآخره حاٌء م

ه       دة في الم، وال فائ ه الك ول ب بط يط ى ض اج إل ًا، يحت ة وغموض ا غراب ي ألفاظه به ألن ف ة نس ذآر بقي م ن   .ول
  .الخوارج، الواحد شاٍر، آقضاة جمع قاض: بضم الشين: والشراة

ة، حين ف   : إنا شرينا أنفسنا في طاعة اهللا، أي : سموا بذلك لقولهم ا بالجن ائرة   بعناه ة الج ا األئم ال . ارقن ه تشرى   : يق من
  .آذا في الصحاح. الرجل

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن والثمانون بعد الخمسمائة

  الوافر 
  أٌب برٌّ ونحن له بنين  وأن لنا أبا حسٍن عليًا

  
  .لما تقدم قبله، فإنه رفع بنين بالضمة على النون مع لزوم الياء

  
  .إنه ضرورٌة ال يحفظ إال في الشعر: الضرائر، وقالوأورده ابن عصفور في آتاب 

  
  الطويل : وجعله خطأ أبو العباس المبرد في آتاب الروضة، وخطأ قول أبي نواس

 وسـنـين سنيٌن لها في دنها  شموٌل تخطاها المنون فقد أتت
  

ة إعرابين    : ولحنه في قوله بعد هذا ة   إعراب : تخيرها بعد البنين بنون ألنه جمع في الكلم ًا بالحرآ الحرف، وإعراب . ًا ب
  .وهو غير مسموع في آالم العرب

  
  : وتقدم الكالم على مثله قريبًا، وهو قوله
 الـبـيت..............  ذراني من نجٍد فإن سنينه

  
  : وأن لنا بفتح الهمزة، ألنه معطوف على قوله: وقوله

  بأنا ال نزال لكم عدوا
  

  .في بيت قبله آما سيأتي
  

  : ن عقيل وابن هشام في شرح األلفيةورواه اب
 أبًا برًا ونحن له بنـين  وآان لنا أبو حسٍن عليٌّ

  
دليل  : مبتدأ، وبنين: ونحن. أب، فلما قدم عليه صار حاًال منه: ولنا آان في األصل نعتًا لقوله خبره، وصفته محذوفة ب

  : وروى أيضًا. الحمل من فائدةونحن له بنين أبرار، ولوال هذا التقدير لخال : ما قبله، والتقدير
 إلــــخ.............  ألم تر أن والينا عليًا أٌب بر

ر  : والوالي من ولي األمر يليه والية، بكسر الالم فيهما وآسر الواو، والبر بالفتح، قال صاحب المصباح بر الرجل يب
رار،       صادق أو  : برًا، وزان علم يعلم علمًا فهو بر بالفتح، وبارٌّ أيضًا، أي اجر، وجمع األول أب يٌّ، وهو خالف الف تق

  .وجمع الثاني بررة، مثل آافر وآفرة

روراً  رًا وب ره ب دي أب ررت وال ه : وب ه وتوقيت مكاره ه، وتحريت محاب ه، ورفقت ب ر الحج . أحسنت الطاعة إلي وب
ول،      ويستعمل متعديًا أيضًا بنفسه في ال . واليمين والقول برًا أيضًا، فهو برٌّ وبارٌّ أيضًا ين والق الحرف في اليم حج، وب

  .قبله: بر اهللا الحج يبره برورًا، أي: فيقال

ارٌّ    رٌّ وب ا ب ال     . وبررت في القول واليمين أبر فيهما برورًا أيضًا، إذا صدقت فيهما، فأن الهمزة، فيق ة يتعدى ب : وفي لغ
  .انتهى. ة مثلهالخير والفضل، والمبر: والبر، بالكسر. أبر اهللا الحج، وأبررت القول واليمين

ال     ام، فق ا أهل الش ًا  : والبيت من أبيات لسعيد بن قيس الهمداني، قالها في أحد أيام صفين، وذلك أن معاوية دع إن علي
  .أنا له: فقام عبد الرحمن بن خالد، فقال ؟يخرج في سرعان الخيل فمن ينتدب له
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اً : فقال له معاوية رحمن العكي    . اقعد فلم أعهدك خفيف د ال ال عب ه  : فق ا ل ة   . أن ه معاوي ال ل وال عجلتك في      : فق ه ل أنت ل
يٌّ رضي        !أنت له حقًا: فقال. أنا له: فقال عمرو بن الحصين السكوني. الحرب فخرج في عك والصدف، وخرج عل

ه          داني فطعن يٍس الهم ن ق ه اعترضه سعيد ب اد أن يطعن اهللا عنه آعادته، فترقبه السكوني وحمل عليه من خلفه، فلما آ
رأى السكوني صريعاً          طعنة قصم  ه ف ي رضي اهللا عن ا صلبه، فالتفت عل يس رجًال من ذي        . به ن ق ل سعيد ب م قت ث

 الوافر : رعين، فجزع عليهما معاوية جزعًا شديدًا، فقال سعيد بن قيس هذه األبيات

 آما فجعت بفارسها السكـون  لقد فجعت بفارسهـا رعـيٌن
 شبـلٌة طـحـونوأم النقع م  غداة أتى أبا حـسـٍن عـلـيًا
 مسومًة يخف لها القـطـين  ليطعنه فقلت لـه خـذنـهـا

 وقد قرت بمصرعه العـيون  أقول له ورمحي في صـاله
 وآل فًتى ستدرآه المـنـون  أال يا عمرو عمرو بني حصين

 أبا حسـٍن وذا مـا ال يكـون  أترجو أن تنال إمـام صـدٍق
 النواظر والجفون وهت منها  لقد بكت السكون عليك حتـى
 ورجم الغيب يكشفه الـيقـين  أال أبلغ معـاوية بـن حـرٍب
 طوال الدهر ما سمع الحنين  بأنـا ال نـزال لـكـم عـدوًا
 أٌب برٌّ ونحـن لـه بـنـين  ألم تـر أن والـينـا عـلـيًا
 وذاك الرشد والحق المـبـين  وأنـا ال نـريد سـواه يومـًا

 القـرون حديد القرن ترهبه  ل آـبـٍشوأن له العراق وآ
  

  .أو قبيلة من اليمن، وهو عك بن عدنان بن عبد اهللا بن األزد: نسبة إلى عكٍّ بفتح المهملة: والعكي
  

ور             : والسكوني ن ث ن أشرس ب يمن، وهو السكون ب ة من ال ة عظيم و قبيل ة، أب . نسبة إلى السكون، بفتح السين المهمل
  .ينتسب امرؤ القيسآندة، وإليه : لثور: ويقال

  
ى حضرموت     : والصدف، بفتح المهملة وآسر الدال وم إل دة ينسبون الي ه، فقلت   . بطٌن من آن صدفيٌّ،  : وإذا نسبت إلي

  .فتحت الدال
  

  .أبو قبيلة عظيمة باليمن: وهمدان، بسكون الميم
  

د      : وذو رعين بالتصغير ن زي ن سهل ب رة   . بطن من حمير، وهو ذو رعين ب ذا في الجمه د تجوز الشاعر في    وق . آ
  .حذف ذي منه

  
الرزية، وفعله من  : أصابه بالرزية، والفجيعة: وفجعت في الموضعين بالبناء للمفعول، من فجعه، في ماله وأهله، أي

  .الغبار: والنقع، بالنون والقاف. وأم النقع أراد بها الحرب. باب نفع
  

رأة   . عطف : اسم فاعل من أشبل عليه، أي: ومشبلة ا  وأشبلت الم د بعله زوج     : بع م تت ا فل ى أوالده وٌة  . صبرت عل ولب
  .ولد األسد: والشبل بالكسر. مشبٌل، إذا مشى معها أوالدها

  
ه        . مهلكة: مبالغة طاحنة، أي: وطحون ه ليطعن ة من قول ة المفهوم ى الطعن ٌع إل : والمسومة . والضمير في خذنها راج

افر  : ويخف . سائمةومنه ال. سوم فيها الخيل إذا أرسلها: المرسلة، من قولهم اطن، وهو    : والقطين . يرحل ويس جمع ق
  .المقيم

  
ل     ه، قي رس، ومن ن الف ذنب م رس ال و مغ ي األصل ه ز، وف تح الصاد والقصر، العج ذت الصالة: والصال، بف . أخ

  .ضعفت: ووهت. المهلك: والمصرع
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  .ظنًا من غير دليل وال برهان: رجمًا بالغيب، أي: وقوله

  
  .خالف الصديق، يقع على الواحد المذآر والمؤنث والمجموع: والعدو. لغبأنا، متعلق بأب: وقوله

  
  .حنين الناقة، وهو صوتها في نزاعها إلى ولدها: والحنين هنا. طوله: وطوال الدهر، بفتح الطاء، أي

  
  .ترهبه حالية: وجملة. والقرن في الموضعين، بفتح القاف

  
  .عنه، ولم أر له ذآرًا في آتب الصحابة، وإنما هو تابعيوسعيد بن قيس الهمداني من أصحاب علي رضي اهللا 

  
  .بطٌن من همدان: السبيع: قال ابن الكلبي

  
  .انتهى. سعيد بن قيس بن زيد بن مرب بن معديكرب بن أسيف بن عمرو بن سبع بن السبيع: ومن السبيع

  
  .قبيلٌة عظمية باليمن، وهو لقب، واسمه أوسلة: وهمدان، بسكون الميم

  
  .ع، بفتح السين المهملة وآسر الموحدةوالسبي

  
  .ومرب، بفتح الميم وآسر الراء المهملة بعدها موحدة

  
  .ولما لم يقف العيني على ما قبل البيت الشاهد، وال على ما بعده ظن أن البيت ألحد أوالد علي رضي اهللا عنه

  
  الوافر : وأنشد بعده

  متى آنا ألمك مقتوينا
  

د      ي عبي ه حكي عن أب ة         على أن ا محل تعاقب اإلعراب بالحرآ ون مقتوين د جعل ن ي زي دل من     . ة، وأب ا ب األلف هن ف
  .التنوين

  
وينٌ : وهذه عبارة أبي زيد في نوادره ذي      . رجل مقتويٌن ورجالن مقتوين، ورجال مقت اء، وهو ال رأة والنس ذلك الم وآ

  .يخدم القوم بطعام بطنه
  

  : وقال عمرو بن آلثوم
  تى آنا ألمك مقتوينام  تهددنا وأوعدنـا رويدًا

  
  .هذا آالمه. متى آنا خدمًا ألمك: الواو مفتوحة وبعضهم يكسرها، أي

  
  .النون حرف اإلعراب: وقد شرحه أبو علي في آتاب الشعر وقال

  
د         . ونقله عنه وعن أبي عبيدة ه في الشاهد الثالث والخمسين بع وًال بتمام ه منق وضبط الميم بالفتح والضم وتقدم آالم

  .ائة من باب المذآر والمؤنثالخمسم
  

ول            : وقال أبو الحسن األخفش في شرحه لها وين، فتق واو من مقت تح ال اس وهو مسموع من العرب أيضًا، ف هذا القي
  .مقتوين، فيكون الواحد مقتًوى، فاعلم، مثل مصطفى فاعلم، ومصطفين إذا جمعت
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ة و          رده في الواحد والتثني ه يف واو فإن وين فكسر ال ال مقت ة        ومن ق ده مصدر، فيصير بمنزل ه عن ث، ألن الجمع والمؤن

  .رجل عدٌل، وفطر وصوم ورضًا وما أشبهه: قولهم
  

  .انتهى. فهذا بين في هذا الحرف. مقت الرجل، إذا خدم: ويقال
  

  .فتأمل. وهذا مبنيٌّ على أن الميم مضمومة، إال أن قوله مقت الرجل، فجعل الميم أصلية، ال وجه له
  

 وأنشد بعده، 

  اهد التاسع والثمانون بعد الخمسمائةالش

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
  إذا ما بنو نعٍش دنوا فتصوبوا

  
ا في البيت           : على أن األخفش حكى ل، آم ر عاق ان غي ن، وإن آ ارًا للفظ اب و نعش، اعتب ا   . بنو عرس وبن ه جعله آأن

  .جمعًا البن نعش، وإن لم يستعمل
  

ه  "يا أيها النمل ادخلوا مساآنكم"، و "رأيتهم لي ساجدين"، " يسبحون وأما آلٌّ في فلٍك: "قال سيبويه ، فزعم الخليل أن
ا يحدث عن    ه م ين حدث عن ة ح ك المنزل ل بتل رهم بالسجود، وصار النم ا ذآ مع، لم ل ويس ن يعق ة م م بمنزل جعله

  .األناسي
  

ٍد أ    "في فلٍك يسبحون"وآذلك  ه ال ينبغي ألح ول ، ألنها جعلت في طاعتها، وفي أن ذا، وال ينبغي     : ن يق وء آ ا بن مطرن
  .ألحٍد أن يعبد شيئًا منها، بمنزلة ما يعقل من المخلوقين ويبصر األمور

  
  : قال النابغة الجعدي

 فتصوبوا إذا ما بنو نعٍش دنوا  شربت بها والديك يدعو صباحه
  

  .انتهى. ة اآلدميينفجاز هذا حيث صارت هذه األشياء عندهم تؤمر وتطيع، وتفهم الكالم، وتعبد بمنزل
  

م ال األعل ه  : ق ا بين ى م ين، عل ر عن اآلدمي ا يخب دنو والتصوب آم ا بال اره عنه ات نعش، إلخب ذآير بن ي ت اهد ف الش
  .سيبويه

  
  .دنوها من األفق للغروب: وتصوب بنات نعٍش. وصف خمرًا باآرها بالشرب عند صياح الديك

  
ا تز . بها زائدة مؤآدة: والباء في قوله ذا     وآثيرًا م ل ه دها العرب في مث الى  . ي ال تع ون    : "ق ا المقرب ًا يشرب به ". عين

  .انتهى
  

  .الباء في البيت واآلية للتبعيض: أقول
  

بنات : بنو، وآان ينبغي أن يقول: الشاهد أنه جمع ابنًا من غير ما يعقل، جمع العقالء المذآرين، فقال: وقال ابن خلف
ن نعش   ل من    . نعش، وواحدها اب ا ال يعق ذآر والمؤنث يجمع جمع السالمة والتكسير      ألن م ات،   : الم ام وحمام آحم

ه     دور، وتعقل ك ال در ذل ذا حيث    . وحمل بنو نعش على ما يعقل لما آان دورها على مقدار ال يتغير، فكأنها تق فجاز ه
ان   : صارت هذه األشياء عندهم تؤمر وتطيع وتفهم الكالم، وتعبد بمنزلة اآلدميين، وقال ينبغي أن  دنوا فتصوبوا، وآ

  .انتهى. دنون فتصوبن: يقال
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  .بنو ال بنات: والذي جرأه على استعمال الواو في غير العقالء قوله: وقال ابن هشام في المغني
  

ل       ر العاق ه لغي ذا جاز تأنيث    . والذي سوغ ذلك أن ما فيه من تغيير نظم الواحد شبهه بجمع التكسير، فسهل مجيئ وله
  .انتهى. ، مع امتناع قامت الزيدون"بنو إسرائيل إال الذي آمنت به: "فعله، نحو

  
ٍش،   : وبنات نعش من منازل القمر الثمانية والعشرين، قال صاحب الصحاح اتفق سيبويه والفراء على تلك صرف نع

  .للمعرفة والتأنيث
  

  .الظاهر أنه جائز ال واجب، ألنه ساآن الوسط: قال الدماميني في الحاشية الهندية
  

احب العب  ال ص رى : ابوق ش الكب ات نع ات   : بن الث بن ش، وث ا نع ة منه ب، أربع بعة آواآ ٍش  . س ات نع ذلك بن وآ
  .الصغرى

  
ال  ة         : وذآر أبو عمر الزاهد في فائت الجمهرة عن الفراء أنه يق ر، ال ينصرف في المعرف زان عم ات نعش في مي بن

  .ها بنات نعٍش أخرى مقبلةهذه بنات نعٍش مقبلًة، ومع: وليس بينهم خالف، تقول: قال. وينصرف في النكرة
  

  : وقد جاء في الشعر بنو نعش، وأنشد أبو عبيدة للنابغة الجعدي
 تصفق في راووقها ثم تقـطـب  وصهباء ال تخفي القذى وهي دونه
 فتصـوبـوا إذا ما بنو نعٍش دنوا  تمززتها والديك يدعو صبـاحـه

  .تربيعهاسميت بنات نعش تشبيهًا بحملة النعش في : وقال ابن دريد

ذآيره : وقال الليث الوا  .يقال للواحد منها ابن نعش، ألن الكواآب مذآرة، فيذآرونه على ت وا    : وإذا ق ع ذهب ثالث وأرب
ين    ال لآلدمي ا يق ون    . إلى مذهب التأنيث، ألن البنين إنم اس يقول ذا القي ى ه وا،      : وعل إذا جمع ن عرس، ف ن آوى، واب اب

ل        : يلبنات آوى، وبنات عرس، قال الخل: قالوا ا قي االبن لحال األب واألم آم م يسم ب ذا شيء ل ات  : ه ون وبن وإذا . بن
  .هذا ابن لبون وابن مخاض: ذآروا ابن لبون، وابن مخاض، قالوا

ا مخاض  : وإذا ثنوا، قالوا ات مخاض           . ابنا لبون وابن ون بن نهم يقول ون، ولك وا بن م يقول اس ول وا القي وا ترآ وإذا جمع
  .هذا آالم العرب. ذآورًا

ان صواباً  و ول  . لو حمله النحوي على القياس فذآر المذآر وأنث المؤنث لك ر      : وبعضهم يق ان من غي ا آ ال يجوز لم
ين،      ر اآلدمي ى غي اآلدميين أن يقال في جمعه إال التأنيث، إال أن يضطر شاعر فيخرجه مخرج اآلدميين، إذا حمل عل

  .على مثال ما يجمعون عليه

الى ال تع ر رأي : "ق اجدينوالشمس والقم ي س ون  ". تهم ل ا يجمع م آم ين جمعه ل اآلدمي وا فع ا فعل ا . لم اطبهم بم وخ
  .انتهى آالم العباب. يخاطبون

ين : قال أبو حاتم: وقال القالي في المقصور والممدود ا آوى، وللجمع  : يقال ابن آوى لهذا السبع، ولالثن ات آوى  : ابن بن
ورًا، وال يصرف آوى الواويجمعون آل جماعة من غ. وإن آن ذآ ا ق ات، آم ى بن ر اإلنس عل ذه : ي ات نعش له بن

  .بنو نعش، فإن اضطر شاعٌر قاله مستكرهًا: الكواآب، ولم يقولوا

 : قال الشاعر

 الـبــيت................  فباآرتها والديك يدعو صباحه
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و    . فهذا على االضطرار . بنات نعش دنت فتصوبت، أو دنون فتصوبن: والصواب ا ال يعرف ذآ ا م ه   وأم ره من إناث
ر معروف للغراب     ة غي   .فمحموٌل على اللفظ، يقال للذآر واألنثى ابن عرس وابن قترة لضرٍب من الحيات، وابن دأي

وآل جمع من . بنات آوى، وبنات عرس، وبنات قترة، وبنات دأية، للذآور واإلناث: فإذا جمعت على هذا النحو، قلت
  .انتهى. ل فيه بناتغير اإلنس والجن والشياطين والمالئكة، فيقا

  
  .والبيتان من قصيدة للنابغة الجعدي أورد أبياتًا منها السيوطي في شرح شواهد المغني

  
  .ال تستر: ال تخفي. رب صهباء، وهي الخمر: وصهباء إلخ، أي: وقوله

  
ا حصل في أسفل  إن القذى إذ: يقول. ودون هنا بمعنى قدام. ما يقع في الماء والشراب والعين إذا هبت الريح: والقذى

ي     . الزجاجة رآه الرائي في الموضع الذي هو فيه، لصفائها ين الرائ ا ب والخمر أقرب إلى الرائي من القذى، وهي فيم
  .وبين القذى، يريد أنها يرى ما وراءها لصفائها

  
  .إدارتها من إناٍء إلى إناٍء لتصفو: والتصفيق. بالبناء للمفعول: وتصفق

  
  .تمزج: بوتقط. المصفاة: والراووق

  
  .مصه: ومزه يمزه، أي. تمصص الشراب قليًال قليال: والتمزز. تمززتها والديك: شربت بها إلخ، روى أيضًا: وقوله

  
  .في وقت صباحه: يدعو صباحه، أي: وقوله

  
  .قال ابن رشيق في باب السرقات الشعرية من العمدة

  
  الطويل : قد اجتلب الفرزدق هذا البيت واستلحقه بشعره، فقال

  إذا غمست فيها الزجاجة آوآب  وإجانٍة ريا السـرور آـأنـهـا
 الـــبــــيت............  تمززتها والديك يدعو صباحـه

  
  .والنابغة الجعدي شاعر صحابي تقدمت ترجمته في الشاهد السادس والثمانين بعد المائة

  جمع المؤنث السالم

  ل أنشد فيه، الشاهد التسعون بعد الخمسمائة الطوي
  خفوقًا ورفضات الهوى في المفاصل  أتت ذآٌر عودن أحـشـاء قـلـبـه

اء وسكون         تح الف ة بف على أن رفضات آان يستحق أن يفتح فاؤه، فسكن للضرورة، ألن رفضات جمع رفضة، وفعل
  .العين، إذا آان اسمًا ال صفة آصعبة، يجب فتحها إذا جمعت باأللف والتاء

ان       ورفضة هنا اسٌم ألنه مصدر م ؤوًال بالوصف آرجل عدل لك ان م حض ليس فيه من معنى الوصفية شيء، ولو آ
  .للتسكين وجه

  .حكم لرفضات وهو اسٌم بحكم الصفة: قال ابن عصفور في آتاب الضرائر

ه إذا جمع            ين فإن ان صحيح الع ة وآ ى وزن فعل ان عل أال ترى أن رفضات جمع رفضة، ورفضة اسم، واالسم إذا آ
  .جفنة، وجفنات: يكن بدٌّ من تحريك عينه إتباعًا لحرآة فائه، نحوباأللف والتاء لم 
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ان        . ضخمة، وضخمات: وإن آان صفًة بقيت العين على سكونها، نحو ين االسم والصفة، وآ ًا ب ك فرق وا ذل وإنما فعل
ه  : االسم أولى بالتحريك لخفته، فاحتمل لذلك ثقل الحرآة، فكان ينبغي أن يقول ك، إال أن ا اضطر    رفضات بالتحري لم

ا جاء من        .إلى التسكين حكم لها بحكم الصفة فسكن ر م ى الصفة أن أآث ومما يبين لك صحة ما ذآرته من الحمل عل
  .ذلك في الشعر إنما هو مصدر، لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذي هو صفة

ة الصحيح ا   . أال ترى أن آل واحد منهما يقع موقع صاحبه ة بمنزل ين ال تسكن     والمعتل الالم من فعل الم، في أن الع ل
يس  اء    : في جمع االسم منه إال في ضرورة، حكى أبو الفتح عن بعض ق ات بإسكان الب عن  : وروى أيضاً . ثالث ظبي

  .انتهى باختصار. شرية، وشريات: أبي زيد عنهم

ان           رة، وفي سورة لقم ذا الجمع في أول سورة البق ى ه ان   ول. وقد تكلم ابن جني في موضعين من المحتسب عل ا آ م
  .األول أجمع للفوائد اقتصرنا عليه

 الوافر : قال لبيد. وقد سكنوا المفتوح، وهو ضرورة: قال

  لوغرات الهواجر والسموم  رحلن لشقٍة ونصبن نصبـًا
  

  : وقال ذو الرمة
 الـبـــيت.............  أبت ذآر عودن أحشاء قلبه

  
ال يس، ق ًا أن بعض ق ا أيض ك: وروين ات، فأس الث ظبي ينث رية  . ن موضع الع نهم ش ًا ع د أيض ي زي ا عن أب وروين

  .وشريات، وهو الحنظل
  

ا   : والتسكين عندي في هذا أسوغ منه في نحو ا قبله ًا م . رفضات، ووغرات، من قبل أن قبل األلف ياًء محرآة مفتوح
  .وهذا شرط اعتاللها بانقالبها ألفًا

  
يس في نحو   لو قلبت ألفًا لوجب : ويحتاج أن نعتذر من ذلك فنقول رفضات  : حذفها لسكونها وسكون األلف بعدها، ول
وآان رفضات أقرب مأخذًا من تمرات، من قبل أن رفضة حدٌث ومصدر، والمصدر . ما يوجب االعتذار من الحرآة

  .قوي الشبه باسم الفاعل الذي هو صفة، والصفة ال تحرك في نحو هذا
  

ع صاحبه    ويدلك على قوة شبه المصدر بالصفة وقوع آل واحدٍ   ا موق يئًا إسكان نحو     . منهم ذلك سهل ش رفضة،  : فك
  .ووغرة، لسكونهما حدثين ومصدرين، لشبههما بالصفة

  
ين   ويزيد في أنسك تسكين عين ما المه حرف علة، لما يعقب من االعتذار من تحريك عينه، امتناعهم من تحريك الع

و حر   ا        في فعلة إذا آانت حرف علة، وذلك نحو جوزات، أال ترى ل ين مع حرآته ذر من صحة الع ك لوجب أن يعت
  .قارة وقارات: لو أعلت لوجب القلب، فيلتبس بما عينه في الواحد ألٌف منقلبة، نحو: وانفتاح ما قبلها، بأن يقولوا

  
  .انتهى باختصار. تمرات صار المعتل أحرى بالصحة: وإذا جاز إسكان العين الصحيحة، نحو

  
  : وقبله. رمة آلها غزٌل ونسيبوالبيت من قصيدة طويلة لذي ال

 الـوسـائل زيارتها تخلق حبـال  إذا قلت ودع وصل خرقاء واجتنب

ول. يخاطب نفسه   اء   : إذا قلت : ويق اء، وخرق ة وصل خرق ا ذا الرم ق   : ودع ي ة، وتخل ه مي ي  : لقب محبوبت مجزوم ف
  .ا أبليتهجواب أحد األمرين المتقدمين، وفاعله ضمير المخاطب، وهو من أخلقت الثوب، إذ

  .جمع حبل بمعنى السبب، استعير لكل شيء، يتوصل به إلى أمر من األمور: والحبال
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  .الوسيلة القربة، والمنزلة: قال شارح ديوانه. جمع وسيلة: والوسائل

  .وأبت بمعنى امتنعت. أبت ذآر إلخ، هذا جواب إذا في البيت قبله: وقوله

ولم أره في نسخ الديوان، وعندي منه وهللا الحمد أربع نسخ، . اإلتيان وفي بعض نسخ الشرح أتت بالمثناة على أنه من
اسٌم لذآرته بلساني وبقلبي ذآرى بالكسر والقصر، نص  : جمع ذآر، والذآر بالكسر والضم: بكسر الذال وفتح الكاف

  .عليه جماعٌة منهم أبو عبيدة، وابن قتيبة

ر  اجعلني على ذآر: وأنكر الفراء الكسر في القلب، وقال ه جماعة    . منك بالضم ال غي ذا اقتصر علي ون من   . وله والن
  .صيرته له عادة: وعودته آذا فاعتاده وتعوده، أي. عودن ضمير الذآر

  .جمع حًشى بالقصر، وهو ما في البطن من مًعى وآرش، وغيرهما: واألحشاء

ًا أيضًا إذا اضطرب      ق، وخفقان ا : ورفضات . والخفوق مفعول ثان لعود، وهو مصدر خف ى ذآر   ب   .لرفع معطوف عل
ل   : وهذا من قولهم. تفرقه وتفتحه في المفاصل، وهو بالفاء والضاد المعجمة: رفضاته: قال شارح ديوانه رفضت اإلب

ددت في المرعى حيث أحبت       ى       . ترفض آضرب يضرب، رفوضًا، إذا تب ورفضات الهوى من إضافة المصدر إل
  .فاعله

ا    إن تجتنب زيارتها تخ: يقول: وقال ابن بري ذي يشوق إليه د  . لق حبال الوسائل لبعد العهد بها، وتقادم الوصل ال يري
  .أبت ذآر جمع ذآرة: أن يهون على نفسه السلو عنها، ثم أجاب نفسه، فقال

جمع رفضة، يعني : ورفضات. جمع حًشى، آأنه أراد ما بين الجنبين، الشتمال الخفقان على جميع ذلك: وأحشاء قلبه
  .انتهى. الكسر والحطم

  .وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن

 وأنشد بعده، الشاهد الحادي والتسعون بعد الخمسمائة الطويل

  وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي  وأهلة ودٍّ قد تـبـريت ودهـم
  

  .على أن أهًال الوصف يؤنث بالتاء آما في البيت
  

  .مستحقة له: لة للود، أيجماعة مستأه: وأهلة ودٍّ صفة لموصوف محذوف، أي: وقوله
  

ال    ه ال يق ه أن ة : وفي البيت ردٌّ على الخليل في زعم يبويه  . أهل ال س ل  : ق الوا أرضون، أي   : قلت للخلي بسكون  : هال ق
اء  : أهلون، قال: الراء، آما قالوا ا بالت وأهل  . إنها لما آانت تدخلها التاء أرادوا أن يجمعوها بالواو والنون آما جمعوه

ه   ذآر ال تدخل و     م ذآر، نح ن الم ره م ر غي ا ال تغي ون، آم واو والن ره ال اء، وال تغي عب: الت ى. ص   .انته
ال      . وقد أنكر بعضهم استأهل بمعنى استحق ه ق ذيب األزهري أن اب عن ته ول من     : نقل صاحب العب أ بعضهم ق خط

  .فالن يستأهل أن يكرم أو يهان، بمعنى يستحق: يقول
  
  .ة، وهو أخذ اإلهالة أو أآلها، وهي األلية المذابةوال يكون االستئهال إال من اإلهال: قال
  

ٍل شكر          : قال األزهري ول لرج ي أسد يق ًا فصيحًا من بن وأما أنا فال أنكره وال أخطىء من قاله، ألني سمعت أعرابي
ه   : عنده يدًا أوليها روا قول ا أنك ال . تستأهل يا أبا حازم ما أوليت وحضر ذلك جماعًة من األعراب، فم ك  ويحقق ذ : ق ل

  .انتهى". هو أهل التقوى وأهل المغفرة: "قوله تعالى
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رآن  : وقول الشارح المحقق ردات الق من  : أهل الرجل  : وأهٌل في األصل اسٌم دخله معنى الوصف قال الراغب في مف

  .يجمعه وإياهم نسٌب أو دين أو نحو ذلك، من صناعٍة وبيٍت وبلد
  

ا           من جمعه وإياهم مسكن واح: فأهل الرجل في األصل اهم نسٌب أو م ه وإي ه من يجمع ل أهل بيت ه، فقي د، ثم تجوز ب
  .ذآر
  

ه   ه بامرأت ذا، أي   . وعبر عن أهل ٌل لك الٌن أه ه  : وف ٌق ب ل . خلي ى أعالم        : واآلل، قي ه لكن خص باإلضافة إل وٌب من مقل
ذا، وال   : الناطقين دون النكرات واألزمنة واألمكنة، فيقال ذا،    آل فالن وال يقال آل رجل، وال آل زمن آ آل موضع آ

  .انتهى. آما يقال أهل بلد آذا وموضع آذا
  

  .أهل الرجل، وأهل الدار، وآذلك األهلة: األهل: وقال صاحب العباب
  

 : قال أبو الطمحان القيني
  وأبليتهم في الجهد بذلي ونائلي  وأهلة ودٍّ قد تبـريت ودهـم

  
  .والجمع أهالت وأهالت وأهلون. طاقيت من نائل رب من هو أهٌل للود، وقد تعرضت له، وبذلت له في ذلك: أي
  

الٍ            ى لي يًال عل وا ل ا جمع اس، آم ر قي ى غي اء عل ه الي الي زادوا في رخ        . وآذلك األه ل ف ال، مث د جاء في الشعر آه وق
  .وأفراخ

  
  الرجز : وأنشد األخفش

  وبلدٍة ما اإلنس من آهالها
  

  .انتهى. مستحٌق له: ٌن أهٌل لكذا، أيوفال. يقولون هو أهله لكل خير، بالهاء: وقال ابن عباد
  

بهم   : والواو في وأهلة واو رب، وصفة مجرورها محذوف، أي  بس وم ا العامل في     . رب أهل ودٍّ ملت وتبريت جوابه
  .محل مجرورها

  
  .قد تبريت لمعروفه تبريًا، إذا تعرضت له: قال ابن السكيت في إصالح المنطق

  
  : أنشد الفراء

 البـيت.............  .............وأهلة ودٍّ
  

  .انتهى. أهل وأهلة: يقال
  

  .ورواية البيت للشارح المحقق هي رواية ابن السكيت في إصالح المنطق، وفي آتاب المذآر والمؤنث
  

  .ومعنى تبريت تعرضت له ولوده، وبذلت له في ذلك طاقتي: وآذا رواه السخاوي في سفر السعادة، وقال
  

روى : ح أبيات اإلصالحوقال ابن السيرافي في شر ائلي، أي    : وي ذلي ون د ب د تعرضت، ألن    : في الجه رب أهل ودٍّ ق
  .يعلموا أني أودهم وبذلت لهم مالي في العسر واليسر، ولم أبخل عليهم بشيء

  
  .يريد أنه فتش عن صحة ودهم له ليعلمه فيجيزهم به. آشفت وفتشت: وتفسير تبريت. يصف نفسه بالوفاء والبذل

  .ومنح يتعدى إلى مفعولين. والبلية بمعنى المنحة تارة والمحنة أخرى. وصلتهم ومنحتهمأ: وأبليتهم
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  الطويل : قال زهير

 يبلو وأبالهما خير البالء الذي  جزى اهللا باإلحسان ما فعال بكم

ل . ةالوسع والطاق : والجهد بالضم في لغة الحجاز، وبالفتح عند غيرهم. خير الصنيع الذي يختبر به عباده: أي : والنائ
  .النوال، آالهما بمعنى العطاء

  .والبيت نسبه ابن السيرافي وصاحب العباب إلى أبي الطمحان القيني، وهو شاعٌر إسالمي

ال  ؟ما آان أدنى ذنوبك : وآان فاسقًا، وقيل له. هو حنظلة بن الشرقي: قال ابن قتيبة في آتاب الشعراء دير،   : ق ة ال ليل
ا، وزنيت          : لقا ؟وما ليلة الدير: قيل له ر، وشربت من خمره ًال بلحم خنزي دها طفيش نزلت بدير نصرانية فأآلت عن

  .وآان نازًال على الزبير بن عبد المطلب، وآان ينزل عليه الخلعاء !!بها، وسرقت آأسها ومضيت

 الطويل : وهو القائل لقوم أغاروا على إبله، وآانوا شربوا من ألبانها

  وما بسطت من جلد أشعث أغبرا  وإني ألرجو ملحها في بطونكـم
  

  .انتهى. اللبن: والملح. أرجو أن يعطفكم علي ذلك اللبن أن تردوها: يقول
  

م أدرك اإلسالم       : وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي ة، ث د المطلب في الجاهلي ن عب   .إنه آان نديمًا للزبير ب
ين      . يني، اسمه حنظلة ابن الشرقيأبو الطمحان الق: وقال اآلمدي في المؤتلف والمختلف ي الق اب بن ه في آت آذا وجدت

  .بن جسر
  

  .أبو الطمحان ربيعة بن عوف بن غنم بن آنانة بن القين بن جسر: ووجدت نسبه في ديوانه المفرد
  

  الطويل : شاعر محسٌن مشهور، وهو القائل
  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه  أضاءت لهم أحسابهم ووجوههـم

  
  .أبو الطمحان النهشلي: أحدهما: ورد اثنين من الشعراء، يقال لهما أبو الطمحانثم أ
  

  .أبو الطمحان األسدي: ثانيهما
  

ن      : وقال أبو حاتم في آتاب المعمرين ن تغلب ب رة ب ن وب هو من بني آنانة بن القين بن جسر ابن شيع اهللا بن األسد ب
  .ةعاش مائتي سن. حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

  
  الوافر : وقال في ذلك

 آأني خاتـٌل يدنـو لـصـيد  حنتني حانيات الدهر حـتـى
 بـقـيد ولست مقـيدًا أنـي  قريب الخطو يحسب من رآني

  
  .انتهى

  
  .وأورده ابن حجر في اإلصابة في قسم المخضرمين الذين أدرآوا زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا ولم يروه

  
  : هو أحد المعمرين، وهو القائل: ، فقالوذآره المرزباني

 إذا مات منهم سيٌد قام صاحبـه  وإني من القوم الـذين هـم هـم
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  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه  أضاءت لهم أحسابهم ووجوههـم
  

  .ويقال هو أمدح بيٍت قيل في الجاهلية
  

  .والطمحان بفتح الطاء والميم بعدها حاء مهملة
  

  الطويل : اهد الثاني والتسعون بعد الخمسمائة وهو من شواهد سوأنشد بعده، الش
 آوثـرا إذا أدلجوا يدعون بالليل  وهم أهالٌت حول قيس بن عاصٍم

  
  .على أنه جمع أهلة، جمع باعتبار اسميته، ولهذا فتح عينه

  
ه جمع أهل    ال . وفيه رد على سيبويه في زعمه أن اء        : ق ه ه ذي ليست في د يجمعون المؤنث ال ا    وق اء، آم التأنيث بالت

ا   : يجمعون ما فيه الهاء، ألنه مؤنث مثله، وذلك قولهم وا فيه عرسات وأرضات، وعير وعيرات، حرآوا الياء وأجمع
  .بيضات وجوزات: على لغة هذيل، ألنهم يقولون

  
الوا : وقد قالوا ون،           : عيرات، وق واو والن ه ال ذآرًا تدخل ان أهل م وا، شبهوه بصعبات حيث آ ا جاء    أهالت، فخفف فلم

  .مؤنثًا آمؤنث صعب فعل به آما فعل بمؤنث صعب
  

  .أرضات: أهالت آما قالوا: وقد قالوا
  

  : قال المخبل
 الـــبـــــيت...........  وهم أهالٌت حول قيس بن عاصٍم

  
  .انتهى

  
ه حمل أه       . الشاهد فيه جمع أهل على أهالت وتحريك الثاني: قال األعلم اء في ى   ووجه دخول األلف والت ى معن ل عل

ة           ع الجماع ا تجم اء آم األلف والت ع ب اء، فجم ه اله ن في م تك ا وإن ل ن معناه ؤدي ع ه ي ة، ألن   .الجماع
ة،     اب فعل ووجه تحريك الثاني تشبيهه بأرضات، ألنه في الجمع مؤنث مثلها، وألن حكم ما يجمع باأللف والتاء من ب

  .انتهى. وآان من األسماء، تحريك ثانيه، آجفنة وجفنات
  
الوا         : د تبع الزمخشري في مفصله سيبويه، فقالوق اء، ق ه الت ذي في م ال ه آحك اء في ذي ال ت أرضات  : وحكم المؤنث ال

  .فهم أهالت البيت: قال. وأهالت في جمع أرض وأهل
  

  .جمع أهلة، وليس بجمع أهل آما ظنه المصنف: أهالت: قال شارحه ابن يعيش
  

رق،            أال ترى أن أهًال مذآر بالواو والنون، ألنه ث، للف اء التأني ه أجروه مجرى الصفات في دخول ت ا وصفوا ب م لم
  .ضارب وضاربة: رجل أهٌل، وامرأة أهلة، آما يقولون: فقالوا

  
  : قال الشاعر

  وأهلة ودٍّ قد تبريت ودهم
  

اء    األلف والت وه ب ن الصفات فجمع ة م به فعل ة وأهالت، أش ث أهل ي المؤن ون، وف ل وأهل ذآر أه ي الم الوا ف ا ق ، ولم
  .وأسكنوا الثاني منه، آما فعلوا ذلك بسائر الصفات

  
  .أهالٌت، فيفتح الثاني آما فتحوا في أرضات، ألنه اسم مثله، وإن آان أشبه الصفة: ومن العرب من يقول
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  : قال المخبل
  فهم أهالٌت حول قيس بن عاصم

  .انتهى

 :المفصل، وقبلهقال ابن المستوفي في شرح أبيات . والبيت من قصيدة للمخبل السعدي

 تخاطأني ريب الزمان ألآبـرا  ألم تعلمي يا أم عمـرة أنـنـي
  يحجون سب الزبرقان المزعفرا  وأشهد من عوٍف حلوًال آثـيرًة

 الـــبــــيت............  فهم أهالٌت حول قيس بن عاصم
  

ي        : وقوله د األسود األعراب و محم ال أب خ، ق م تعلمي إل ره أن    : أل ه آ اه أن ان من       معن رى الزبرق ى ي يعيش ويعمر حت
  .انتهى. الجاللة والعظمة بحيث يحج بنو سعد عصابته

  
  .وآبر في السن، من باب فرح. حوادثه: وريب الزمان. وتخاطأني بمعنى تخطاني وفاتني

  
  .أبو قبيلة، وهو عوف بن آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم: وعوف. وأشهد بالنصب عطف على ألآبر: وقوله

  
  .القوم النزول، من حل بالمكان إذا نزل فيه: لحلولوا
  

  .وأنشد هذا البيت. القصد: الحج: قال ابن دريد في الجمهرة. يقصدون: ويحجون
  

رة  : والسب، بكسر السين المهملة اب، وهي      : السب بالكسر  : العمامة، قال ابن دريد في الجمه الشقة البيضاء من الثي
  .وأنشد هذا البيت. السبيبة أيضًا

  
الزعفران    . يريد العمامة ها هنا: وقال ائم ب ذآر       . وآانت سادات العرب تصبغ العم ا ال ي ذا البيت بم وٌم ه د فسر ق . وق
  .انتهى

  
دبر من                : أقول الوا في ال ا لإلنسان والوحوش، ق ين م رق ب اب الف ال في آت القبيح األصمعي، ق من جملة من فسره ب

  .ويسمى أيضًا السبة بالضم، والسبة بالفتح، والسبة بالكسر اسٌت وسٌت وسٌه بالهاء،: اإلنسان دون البهائم
  

 : قال المخبل
  يحجون سب الزبرقان المزعفرا

  
ذا        : قال بعض الناس: قال ابن السيرافي في شرح أبيات اإلصالح ى به ًا، وآن ى قبيح ذا البيت معن إن الشاعر قصد به

  .انتهى. تى من أجلهوإنما أراد أن الزبرقان آان به داء األبنة يؤ. اللفظ عنه
  

  .يزورون، فإن الزيارة ال تستعمل في مثل هذا، إال أن يدعي التهكم: ويدفعه قوله
  

ي سعد   : وقال أبو محمد األسود من زعم أن المخبل آنى ها هنا عن قبيح، فقد أخطأ، وإنما قصد بسب الزبرقان أن بن
دره  بن زيد مناة آانوا يحجون عصابته، إذا استهلوا رجبًا في الجا ًا لق ن     . هلية، إجالًال له، وإعظام ة ب ك ربيع وذآر ذل

  البسيط : سعد النمري يمدح الزبرقان
  إذا استهلوا على أنصابه رجبا  آانت تحج بنو سعٍد عصابته
 عصبـا في الجاهلية ينتابونه  سبٌّ يزعفره سعٌد ويعـبـده
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  .انتهى. ما يعصب به الرأس: والعصابة
  

  .لصحابي، واله النبي صلى اهللا عليه وسلم صدقات بني تميموالزبرقان هو ابن بدر ا
  

ه   : قال صاحب زهر اآلداب ان لجمال ان . سمي الزبرق ل    : والزبرق ه، وقي ل تمام ه في      : القمر قب رق عمت ان يزب ه آ ألن
  .انتهى. يصفرها: الحرب، أي

  
  الطويل : واسمه حصين بن بدر، وإياه عنى المخبل بقوله من هذه القصيدة

  فأمسى حصيٌن قد أذل وأقهرا  أن يسود جذاعه تمنى حصيٌن
  

  .أوالد السعفاء: والجذاع، بكسر الجيم بعدها ذال معجمة
  

نم  . ولد عوف بن آعب بن سعد عطاردًا، وبهدلة، وجشم، وبرنيقًا: قال صاحب جمهرة األنساب وأمهم السعفاء بنت غ
  .وأنشد هذا البيت. الجذاع: من بني باهلة، ويقال لبنيها

  
المزعفر : وقال. صفرته: وزبرقت الثوب، أي. وإنما سمي الزبرقان لصفرة عمامته: ال السخاوي في سفر السعادةوق

  .ألن السب مذآر وإن آان المراد به العمامة
  

  .وهم أهالت إلخ، الظاهر أن هذا البيت غير متصل بما قبله، لسقوط أبياٍت بينهما: وقوله
  

ن  : يقول يس ب ه       . عاصم  هم أهالت وأقارب حول ق د أحاطوا ب م ق يدهم، وه ه س ي أن أآرام     . يعن ًا آ وم إدالج ج الق وأدل
  .فإن ساروا من آخر الليل قيل ادلجوا ادالجًا بتشديد الدال. ساروا الليل آله: إآرامًا

  
ه في   : قال األعلم وصف اجتماع أحياء سعد من بني منقر وغيرهم إلى قيس بن عاصم المنقري سيدهم، وتعويلهم علي
  .مأموره

  
  .انتهى. إن أدلجوا حدوا اإلبل بمدحه وذآره: أي. الجواد الكثير العطاء: والكوثر

  
  .وقيل إن آوثرًا آان شعارًا لهم عند نداء بعضهم بعضًا في الليل وفي الحرب

  
ن                اعس ب ن مق د ب ن عبي يم، اب ر بكسر الم ن منق د ب ن خال ن سنان ب وقيس بن عاصم صحابي، وهو قيس بن عاصم ب

  .ب بن سعد بن زيد مناة بن تميمعمرو بن آع
  

ال   لم، فق ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ن عاصم عل يس ب د ق وبر : "وف يد أهل ال ذا س ل السعدي " ه ة المخب وترجم
  .تقدمت في الشاهد الرابع والثالثين بعد األربعمائة

  
  وأنشد بعده، الشاهد الثالث والتسعون بعد الخمسمائة الطويل 

  بأخو بيضاٍت رائٌح متأو
  

  .على أن هذيًال تفتح عين فعلة االسمي في الجمع باأللف والتاء، آبيضات، بفتحات
  

ل ضرورة     صرح به ابن جني في الخصائص بأن فتح حرف العلة في بيضات وجوزات لغة هذيل، فال يكون من قبي
  .الشعر

  
  .ولهذا لم يورده ابن عصفور في آتاب الضرائر
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د الواحد       ن عب د ب اب اليواقيت    قال أبو عمر محم د في آت اس   : الزاه و العب ال أب ال     : ق راء، ق لمة عن الف ي س : وأخبرن

  .أنشدني بعض بني هذيل أخو بيضات البيت
  

ي المفصل   ري ف ال الزمخش ذا ق ذيل  : وآ ة ه ي لغ كنت إال ف ة س ين فعل ت ع تح   . إذا اعتل ون الف ذيل يك ر ه د غي فعن
  .ضرورة

  
أخو بيضات : قال الشاعر. وقد جاء في الشعر تحريك مثل هذا: وقد أطلق ابن جني في شرح تصريف المازني، فقال

  .البيت
  

  .وهذا ليس بجيد، وال بد من التقييد
  

و حرك لوجب أن    . امتنعوا من تحريك العين في فعلٍة إذا آانت حرف علة، آجوزات وبيضات : قال في المحتسب ول
ت لوجب القلب فيصير جازات وباضات، فيلتبس لو أعل: يعتذر من صحة العين مع حرآتها وانفتاح ما قبلها بأن يقال

ين الصحيحة، نحو     . قارة وقارات، وجارة وجارات  : ذلك بما عينه في الواحد ألٌف منقبلة، نحو : وإذا جاز إسكان الع
  .تمرات وشفرات صار المعتل أحرى بالصحة

  
 : وربما جاء الفتح في العين، آما قال الهذلي

  أخو بيضاٍت رائٌح متأوب
  

ة في     وعذره  اآنة، فصارت الحرآ في ذلك أن هذه الحرآة إنما وجبت في الجمع، وقد سبق العلم بكونها في الواحد س
  .وفي هذا بعد هذا ضعٌف. الجمع عارضة فلم تحفل

  
  .يدلك على ذلك صحة الواو في خطوات. أال ترى أن هذه األلف والتاء تبنى الكلمة عليهما وليستا في حكم المنفصل

  
  .لف والتاء في حكم المنفصل لوجب إعالل الواو، ألنها الم وقبلها ضمةولو آانت األ

  
يدلك على أن الكلمة مبنية على األلف والتاء اطراد إتباع الكسر للكسر في سدرات وآسرات مع عزة      : قال أبو علي

ونس في جروة إذا ق    . فعل في الواحد بكسرتين ول ي . جروات : لت إال أن مما يؤنس بكون حرآة العين غير الزمة، ق
  .فصحة الواو وهي الٌم بعد آسرة تدلك على قلة االعتداد بها

  
ك من        : أو يقال ان يعقب ذل ا آ ع، لم ذا الجم إن هذا شاذ، يدل على شذوذه امتناعهم أن يحرآوا عين آليٍة ومدية في ه

ار   .فهذه أشياٌء تراها متكافئة. فدلنا ذلك على أن نحو جروات شاذ. وجوب قلب الياء إلى الواو وعلى آل حال فاالختي
  .انتهى. خطوات باإلسكان

  
  : والمصراع صدٌر، وعجزه

  رفيٌق بمسح المنكبين سبوح
  

  .والبيت مع آثرة وجوده في آتب النحو والصرف لم أطلع على قائله، وال على تتمته
  

  .هو أخو بيضات يرجع ويسرع إلى بيضاته: يصف ذآرًا من النعام، أي: قال شارح اللباب
  
  .الذي يسير ليًال: الرائح: ل بعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصلوقا
  

ول : والمتأوب ه       : الذي يسير نهارًا، يصف ظليمًا وهو ذآر النعام، شبه به ناقته، فيق يم ل اقتي في سرعة سيرها آظل ن
  .رفيق بمسح المنكبين، عالم بتحريكهما في السير. بيضات يسير ليًال ونهارًا ليصل إلى بيضاته
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وإذا قصد  . وإنما جعله أخا بيضات ليدل على زيادة سرعته في السير، ألنه موصوٌف بالسرعة. حسن الجري: سبوح

  .انتهى. بيضاته يكون أسرع
  

ات الموشح  ي شرح أبي اني ف ال الكرم رواح، أي: وق ن ال ح م ع: رائ دة الجري . راج و ش بح، وه ن الس بوح م   .والس
ين  ح المنكب ق بمس راد برفي رك: والم ر   التح ادة الطي ن ع ك م ماًال، وذل ًا وش ب. يمين د  : والمنك ين العض ا ب ع م مجتم

  .والكتف
  

ه  الظليم           : وقد خطأ العيني فخر الدين الجاربردي في قول ه شبهه ب أن البيت في مدح جمل ة، ب . البيت في صفة النعام
  .على ما قبل هذا البيت والتخطئة ال وجه لها، وآونه في وصف نعامة أو ظليم أمٌر سهل مع أنه متوقف على الوقوف

  
د  : قال صاحب المصباح يتوهم بعض الناس أن الرواح ال يكون إال في آخر النهار، وليس آذلك بل الرواح والغدو عن

ار    ل أو نه ن لي ان، م ٍت آ ير أي وق ي المس تعمالن ف رب يس ره . الع ري وغي ه األزه ه الصالة  . قال ه علي ه قول وعلي
  .من ذهب: النهار فله آذا، أي من راح إلى الجمعة في أول: والسالم

  
  .والرفيق من الرفق، وهو ضد العنف. تفعل من األوب، وهو الرجوع من السفر: والتأوب

  جمع التكسير

  الطويل : أنشد فيه، الشاهد الرابع والتسعون بعد الخمسمائة وهو من شواهد سيبويه
 ادمـ وأسيافنا يقطرن من نجـدٍة  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى

  
األلف          : على أنه إن ثبت اعتراض النابغة على حسان بقوله ى أن المجموع ب ٌل عل ه دلي ان في قللت حفانك وسيوفك لك

  .وهذا طعٌن منه على هذه الحكاية. والتاء جمع قلة
  

  .انتهى. ثم استظهر أن جمعي السالمة لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة، فيصلحان لهما
  

 : الحسن الدباج، من نحاه إشبيلية، ذيًال لجموع القلة من التكسير في بيٍت من المتقدمين، وهماوقد نظمه أبو 
 وفعلٍة يعرف األدنى من العدد  بأفعل وبـأفـعـال وأفـعـلة

  فهذه الخمس فاحفظها وال تزد  وسالم الجمع أيضًا داخٌل معها
  

ذا نصه     وأول . وقد صرح سيبويه بأن الجمع باأللف والتاء للقلة رة، وه ه للكث ى أن ى     : بيت حسان عل ان عل ا آ ا م وأم
قصعة وقصعات، فإذا جاوزت أدنى العدد : فعلة، فإنك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء، وفتحت العين، وذلك قولك

  .آسرت االسم على فعال، وذلك قصعة وقصاع
  

  : وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير، قال حسان: ثم قال
  البيت...............  لجفنات الـغـرلنا ا

  
  .انتهى. فلم يرد أدنى العدد

  
ي  : قال األعلم الشاهد في وضع الجفنات، وهي لما قل من العدد في األصل، لجريها مجرى الثالثة، موضع الجفان الت
  .البيض، يريد بياض الشحم: والغر. هي الكثير

  
دد، فوضعه موضع الكثي      : واألسياف ى الع ول     . رجمع ألدن أس، يق دى والب ه بالن دة لألضياف    : وصف قوم ا مع جفانن

  .انتهى. ومساآين الحي بالغداة، وسيوفنا يقطرن دمًا، لنجدتنا وآثرة حروبنا
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دوداتٍ    : "وإلى مذهب سيبويه ذهب الزجاج، قال في تفسيره عند قوله تعالى ام مع روا اهللا في أي الوا " واذآ ام   : ق هي أي

  .آثيرًا في اللغة للشيء القليلومعدودات يستعمل . التشريق
  

اء، نحو     األلف والت دريهمات  : وآل عدد قل أو آثر فهو معدود، ولكن معدودات أول على القلة، ألن آل قليل يجمع ب
  .وقد يجوز، وهو حسن آثير، أن يقع األلف والتاء للتكثير. وحمامات

  
  : وقد روى أنه عيب على القائل
  تالبي...........لنا الجفنات الغر

  
ال اهللا عز          ! قللت الجفنات ولم تقل الجفنان: فقيل له رة، ق أتي للكث د ت اء ق دي مصنوع، ألن األلف والت وهذا الخبر عن
ل ات : "وج ؤمنين والمؤمن لمات والم لمين والمس ال"إن المس ات : "، وق ي جن ال". ف ون : "وق ات آمن ي الغرف م ف " وه

ن إذا خص القل    ة، ولك ات قليل ي غرف وا ف لمون ليس ة    فالمس ي التثني ه يل ه، ألن اء دل علي األلف والت ع ب ي الجم ل ف   .ي
  .انتهى. وجائز حسن أن يراد به الكثير، ويدل المعنى الشاهد على اإلرادة، آما أن قولك جمع يدل على القليل والكثير

  
: الفتح قال أبو". صوالح قوانت حوافظ للغيب: "وآذلك قول ابن جني في المحتسب عند قراءة طلحة من سورة النساء

رة   . التكسير هنا أشبه لفظًا بالمعنى، وذلك أنه إنما يراد هنا معنى الكثرة ال صالحات من الثالث إلى العشر  ولفظ الكث
دون   أشبه بمعنى الكثرة من لفظ القلة بمعنى الكثرة، واأللف والتاء موضوعتان للقلة، فهما على حد التثنية بمنزلة الزي

  .لزيدانمن الواحد إذا آانوا على حد ا
  

الى              ه تع رة آقول ى الكث حة والمعن ظ الص اء لف د ج ه ق ر أن اعها، غي ى أوض ة عل ب اللغ ذا موج لمين : "ه إن المس
ى          " والذاآرين اهللا آثيرًا والذاآرات: "إلى قوله". والمسلمات ة إل ين الثالث ا ب ا هو لم رة ال م ه الكث والغرض في جميع

  : النابغة وقد عرض عليه حسان شعره، وأنه لما صار إلى قولهالعشرة، وآان أبو علي ينكر الحكاية المروية عن 
  البيت...........لنا الجفنات الغر

  
ول    : قال أبو علي! لقد قللت جفانك وسيوفك: قال له النابغة الى يق ه، ألن اهللا تع م في   : "هذا خبر مجهول ال أصل ل وه
  .ن الثالث إلى العشروال يجوز أن تكون الغرف آلها التي في الجنة م" الغرفات آمنون

  
أهلك الناس الدينار والدرهم، وذهب  : وعذر ذلك عندي أنه قد آثر عنهم وقوع الواحد على معنى الجمع جنسًا، آقولنا

ي جمعي              ى الواحد أيضًا، أعن ى إل ذي هو أدن الناس بالشاة والبعير، فلما آثر ذلك جاؤوا في موضعه بلفظ الجمع ال
ى لفظ     السالم، وعلم أيضًا أنه إذا ج اموا عل ه، وأق يء في هذا الموضع بلفظ الكثرة ال يتدارك معنى الجنسية، فلهوا عن

  .الواحد تارة، ولفظ الجمع المقارب للواحد تارة أخرى، إراحة ألنفسهم من طلب ما ال يدرك ويأسًا منه
  

  المتقارب : فيكون هذا آقوله
 فصـير آخـــره أوال  رأى األمر يفضي إلى آخٍر

  
دمع    : "ن الجمعين مجيئهم في هذا الموضع بتكسير القلة آقوله تعالىومثل هذي نهم تفيض من ال ول حسان  "وأعي : ، وق

  .انتهى. وقد ذآرنا هذا ونحوه في آتاب الخصائص. عيونهم وال سيوفنا: وأسيافنا يقطرن، ولم يقل
  

ك      ن مال ة اب الوا   : قال شيخنا ياسين الحمصي في شرح ألفي م ق م أنه رن جمع  : اعل ي لالستغراق، أو      إذا ق أل الت ة ب القل
  .أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة

  
ه    ذلك، لكن قول دل       : وعلى هذا اإليراد ما قاله النابغة على حسان، ويقال إن حسان أجاب ب ا ي ى م م يضف إل يافنا ل أس

  .على الكثرة
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ا   ل عنه ل عنه   . وعليك بحفظ هذه القاعدة، فكثيرًا ما يغف ي في تفسير       وممن غف ة، والقاضي، وصاحب المغن ا العالم

روه  ". ما نفدت آلمات اهللا: "قوله تعالى ا ذآ أن الجمع في      . حيث وجهوا التعبير بجمع القلة بم وراني ب يهم الك ورد عل
  .اآلية مضاف

  
ة، وهي من ثالث              ه وضع للقل ا حاصله أن رة بم ى الكث ة إل ى  واعلم أيضًا أن أبا حيان استشكل انصراف جمع القل ة إل

ه       ا وضع ل يس مم ه ل ا زاد، ألن م  . عشرة، فإذا دخل أداة االستغراق ينبغي أن يكون االستغراق فيما وضع له، ال فيم ث
  .انتهى. أجاب بما حاصله أنه وضع بوضع آخر مع أداة االستغراق للكثرة

  
اة من أن جموع ا     : وقال أيضًا في حاشيته على التصريح للشيخ خالد ره النح ا ذآ ا ال     اعلم أن م ا دونه ة للعشرة فم لقل

ة                  ى حال وٌل عل ام الحرمين، محم ال إم ا ق اة، آم وم، ألن آالم النح ا من صيغ العم ة األصول بأنه ينافي تصريح أئم
  .انتهى. التجرد عن التعريف

  
  .وهذا الجواب فيه نظر، فإن غالب ما وقع فيه النزاع معرف بأل

  
اب الموشح من عدة         وقد نقل جماعٌة اعتراض النابغة على حسان في هذا اني في آت د اهللا المرزب البيت، منهم أبو عب

حدثنا عبد الملك : حدثني أبو بكر العليمي، قال: آتب إلي أحمد بن عبد العزيز، أخبرنا عمر بن شبة، قال: طرق، قال
ال ب، ق ن قري و : اب ه الشعراء فتع اظ، فتأتي راء من أدم بسوق عك ٌة حم ه قب ذبياني تضرب ل ة ال ان النابغ ه آ ض علي

  .أشعارها
  
 : ميمون بن قيس أبو بصير، ثم أنشده حسان بن ثابٍت األنصاري: فأول من أنشده األعشى: قال

 وأسيافنا يقطرن من نجـدٍة دمـا  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى
 ابنـمـا فأآرم بنا خاًال وأآرم بنا  ولدنا بني العنقاء وابـن مـحـرٍق

  
  .اعر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت، ولم تفخر بمن ولدكأنت ش: فقال له النابغة

  
ال    : حدثنا أحمد بن سعيد، قال: وحدثني علي بن يحيى، قال ار، ق ن بك ر ب د      : حدثنا الزبي ن عب حدثني عمي مصعب ب

  : أنشد حسان نابغة بني ذبيان قصيدته التي يقول فيها: اهللا، قال
  لنا الجفنات الغر

  
  .جفنات وأسياف: ما صنعت شيئًا، قللت أمرآم، فقلت: فقال له

  
ي       : وأخبرني الصولي، قال حدثني محمد بن سعيد، ومحمد بن العباس الرياشي، عن الرياشي عن األصمعي، عن أب
ال ن العالء، ق رو ب ه : عم ه الشعراء، فتعرض علي اظ من أدم، فتأتي ٌة بسوق عك ه قب ذبياني تضرب ل ة ال ان النابغ آ

  : أتاه األعشى فكان أول من أنشده، ثم أنشده حسان بن ثابت قصيدته التي منهاأشعارها، ف
  لنا الجفنات الغر

  .أنت شاعٌر، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك: وذآر البيتين، فقال له النابغة

ه  : م النابغة وديباجة شعرهفانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدل عليه نقاء آال: قال الصولي ال ل ه    : ق يافك ألن أقللت أس
ال      . وأسيافنا، وأسياف جمع ألدنى العدد، والكثير سيوف: قال ان وق ر جف دد، والكثي ى الع ات ألدن فخرت بمن   : والجفن

  .فترك الفخر بآبائه، وفخر بمن ولد نساؤه. ولدنا بني العنقاء وابني محرق: ولدت، ألنه قال

ه  . أقللت أسيافك ولمعت جفانك  : بغة قال لهويروى أن النا: قال د قول رة    : يري ات الغر والغ ا الجفن اٍض في    : لن ة بي لمع
ان أحسن    . الجفنة ا بيضًا، آ فلعمري  . فكأن النابغة عاب هذه الجفان، وذهب إلى أنه لو قال لنا الجفنات البيض فجعله

  .إنه حسٌن في الجفان، إال أن الغر أجل لفظًا من البيض
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ه : وقال قوٌم ممن أنكر هذا البيت: د اهللا المرزبانيقال أبو عب دجى     : في قول ل بال م يق ه  . يلمعن بالضحى، ول : وفي قول
  .وأسيافنا يقطرن ولم يقل يجرين، ألن الجري أآثر من القطر

  .وقد رد هذا القول، واحتج فيه قوٌم لحسان، بما ال وجه لذآره في هذا الموضع

اد الشعر     فخرت بمن ولدت، ولم تف: فأما قوله ى مذهب نق ه عل د احترس    .خر بمن ولدك فال عذر عندي لحسان في وق
 الطويل : من مثل هذا الزلل رجل من آلب، فقال يذآر والدتهم لمصعب بن الزبير وغيره ممن ولده نساؤهم

 وآلٌب أٌب للصالحين ولـود  وعبد العزيز قد ولدنا ومصعبًا
  

اد فإنه لما فخر بمن ولده نساؤهم فضل رجالهم . ، وأخبر أنهم يلدون الفاضلين، وجمع ذلك في بيت واحد، فأحسن وأج
  .انتهى ما أورده المرزباني

  
نده     راد س د إي ال بع ٌة في سوق        : وممن نقلها أيضًا أبو الفرج األصهباني في األغاني ق ه قب ة آانت تضرب ل إن النابغ
ا  عكاظ، وتنشده الشعراء أشعارها، فأنشده األعشى شعرًا فاستحسنه، ث ى قوله : م أنشدته الخنساء قصيدًة حتى انتهت إل

  البسيط 
  وإن صخرًا إذا نشتو لنحار  وإن صخرًا لوالينا وسيدنـا
 آأنه علٌم في رأسه نـار  وإن صخرًا لتأتم الهداة بـه

  
ال  اس      : فق ك، لقلت إنك أشعر الن ا بصير األعشى، أنشدني قبل وال أن أب ةأنت واهللا أشعر من آل ذات   : واهللا ل . مثان
  .إي واهللا ومن آل ذي خصيين: فقالت

  
  : حيث أقول: قال ؟حيث تقول ماذا: قال. أنا واهللا أشعر منك ومنها ومن أبيك: فقال حسان

  البيتين......لنا الجفنات الغر
  

  .إنك شاعر لوال أنك قللت عدد جفانك، وفخرت بمن ولدته: فقال
  

ر، وقلت    إنك قلت الجفنات فق: قال له: وفي رواية أخرى ان أآث ان لك و    : للت العدد، ولو قلت الجف يلمعن بالضحى، ول
ر      ل أآث ديح، ألن الضيف في اللي ة        : وقلت . قلت يبرقن بالدجى لكان أبلغ في الم ى قل دللت عل ًا ف يقطرن من نجدة دم

  .القتل، ولو قلت يجرين لكان أآثر النصباب الدم
  

  .انتهى ما رواه. كسرًا منقطعًافقام حسان من. وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك
  

ه، فيكون          : وقال أسامة بن منقذ في باب التفريط من آتاب البديع أتي بدون ى شيء في دم عل ريط هو أن يق م أن التف اعل
ن    . تفريطًا منه إذا لم يكمل اللفظ أو يبالغ في المعنى ول حسان ب وهو باٌب واسع يعتمد عليه النقاد من الشعراء، مثل ق

  : ريثابت األنصا
  البيت.....لنا الجفنات الغر

  
  .لدينا الجفان ألن العدد القليل ال يفتخر به: الجفنات ألنها دون العشرة، وهو يقدر أن يقول: وفرط في قوله

  
  .وبيٌض لنا: وأسيافنا ألنها دون العشرة، وهو قادٌر أن يقول: وآذلك قوله

  
  .الدهن وآثرة القرى فيهنالغر ألن السود أمدح من البيض، ألجل : وفرط في قوله
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دجى، ألن آل شيٍء يلمع في الضحى           : وفرط في قوله ول في ال ى أن يق ادر عل ه   . بالضحى، وهو ق رط في قول : وف

  .أراد بقوله الغر المشهورات: وقال قدامة. يجرين، ألن القطر قطرة بعد قطرة: يقطرن، وهو قادٌر على أن يقول
  

ور وقال بالضحى ألنه ال يلمع فيه إال عظ د      . يٌم ساطع الضوء، والدجى يلمع فيه يسير الن ه ق ات فإن ا أسياف وجفن وأم
  ".درجات"و " لهم جناٌت: "يوضع القليل موضع الكثير، آما قال سبحانه

  
ه ادة   : وقول ن الع رج ع رين لخ ال يج و ق ألوف، فل روف والم و المع ًا ه رن دم رى . يقط ن ج ر ع وب قط   .وين

ة، وسماه       : التحبير وقال ابن أبي اإلصبع في آتابه تحرير ة المبالغ ذي سماه قدام في باب اإلفراط في الصفة، وهو ال
هي أن يذآر المتكلم حاًال من األحوال لو وقف عندها ألجزأت، فال يقف : وحد قدامة المبالغة بأن قال: من بعده التبليغ

  الوافر : حتى يزيد في معنى ما ذآره ما يكون أبلغ في معنى قصده، آقوله
  ونتبعه الكرامة حيث ماال  رنا ما دام فينـاونكرم جا

  
ين        : وأنا أقول ا جرى ب ه، ويحتجون بم غ في ا بول قد اختلف في المبالغة، فقوم يرون أجود الشعر أآذبه وخير الكالم م

  : النابغة الذبياني، وبين حسان في استدراك النابغة عليه تلك المواضع، في قوله
  بيتال...........  لنا الجفنات الغر

رون   . والقصة مشهورة، وإن روي عن انقطاعه في يد النابغة. فإن النابغة إنما عاب على حسان ترك المبالغة وٌم ي وق
  .والقوالن مردودان. المبالغة من عيوب الكالم

  .وقد بين وجه الرد فيهما

وهم في  : "ت نظير قوله تعالىونقل العيني عن ابن يسعون نقد هذا البيت من جهة اللفظ، ساقٌط، ألن الجمع في الجفنا
رة الشحوم وبياض اللحوم     " الغرفات آمنون وهي جمع   . وأما الغر هنا فليس جمع غرة، بل البيض المشرفات من آث

  .غراء

رى  هورة المنصوبة للق ا المش د به وز أن يري ذلك. ويج ى   : وآ ه عل دل ب ذي ي و ال ذا النح ي ه تعمل ف و المس ن ه يلمع
ى  لمع السراب: البياض، آما تقول ا بمعًن ى    . ، ولمع البرق، وآذلك الضحى والضحاء، ألنهم ى أن الضحى أدل عل عل
راهم في آل        : وأما القول .تعجيلهم القرى امهم موصول، وق ا أراد أن إطع ه إنم بأن يبرقن في الدجى أبلغ فساقط، ألن

 : وقت مبذول، ألنه قد وصف قبل هذا قراهم بالليل حيث قال

  من الشحم ما أضحى صحيحًا مسلما  قـًاوإنا لنقري الضيف إن جاء طار

  .ما أمسى: ويروى

اً  : يقطرن فهو المستعمل في مثل هذا، يقال: وأما قوله ال     . سيفه يقطر دم أن يق ادة ب م يجر الع ًا، مع أن    : ول يجري دم
  .يقطر أمدح، ألنه يدل على مضاء السيف وسرعة خروجه عن الضريبة حتى ال يكاد يعلق به دم

اً        والبيت من قصيد ون بيت ن ثابت الصحابي، عدتها خمسة وثالث د أن ذآر      . ٍة افتخارية لحسان ب ا بع ات منه ذه أبي وه
  : منازل حبيبته

 شماريخ رضوى عزًة وتكـرمـا  لنا حاضٌر فـعـٌم وبـاٍد آـأنـه

 وغسان نمنع حوضنا أن يهـدمـا  متى ما تزنا من معدٍّ بـعـصـبٍة

 ع الكماة يرشح المسك والدمـاقرا  بكل فًتى عاري األشاجـع الحـه
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 آأن عروق الجوف ينضحن عندما  إذا استدبرتنا الشمس درت متوننـا

 فأآرم بنا خاًال وأآرم بنا ابنـمـا  ولدنا بني العنقاء وابني مـحـرٍق

 مروءته فينا وإن آان مـكـرمـا  نسود ذا المال القـلـيل إذا بـدت

  الشحم ما أمسى صحيحًا مسلمامن   وإنا لنقري الضيف إن جاء طارقًا

 ونقلب مران الوشيج محـطـمـا  ألسنا نرد الكبش عن طية الهـوى

 أبوه أبونا وابن أخت ومحـرمـا  وآائن ترى من سيٍد ذي مـهـابٍة

 الـــبــــيت..............  ..........لنا الجفـنـات الـغـر

 ف إال تـكـلـمـاوقائلنا بالعـر  أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا

 أنـعـمـا فبؤسى ببؤساها وبالنعم  فكل معدٍّ قد جزينا بـصـنـعـه

  .وهذه آخر القصيدة

  .وأنشد البيت. الحي العظيم: الحاضر: لنا حاضر فعم إلخ، قال في الصحاح: وقوله

ة  بدا بداوة، بالفتح والكسر، وه  : النازل بالبادية، يقال: والبادي. الكثير الممتلىء: والفعم ة بالبادي والشمراخ،  . ي اإلقام
  .جبٌل بالمدينة: ورضوى، بالفتح. رأس الجبل: بالكسر

  .أبو قبيلة: ومعد. بالخطاب من الوزن: متى ما تزنا إلخ، تزنا: وقوله

  .وهذه عبارة عن العز والمنعة. وغسان للقسم ونمنع جواب الشرط: والواو في قوله

  .أصول األصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، الواحد أشجع: شاجعواأل. بكل فًتى إلخ، متعلق بنمنع: وقوله

  .والحه بالمهملة بمعنى غيره. وأراد بعريها آونها عاريًة من اللحم غير غليظة

  .الشجعان: والكماة. قرع بعضهم بعضًا: ومقارعة األبطال. مصدر قارعة: وقراع

  .سال دمه برائحة المسكيرشح المسك إلخ، أراد أنهم ملوك، فإذا جرح أحدهم : وقوله

يريد أنهم إذا : قال شارح ديوانه. البقم، وقيل دم األخوين: والعندم. الظهور: المتون. إذا استدبرتنا الشمس، إلخ: وقوله
  .عرقوا عرقوا برائحة الطيب

  .ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السماء: ولدنا بني العنقاء إلخ، العنقاء: وقوله

  .زائدة: ما أآرمنا خاًال، وما أآرمنا ابنًا، وما: أي. م بنا هو تعجبفأآر: وقوله

م     : وما. المجيء ليًال: والطروق. نضيف: نقري. وإنا لنقري إلخ: وقوله ى نطع ري لتضمنه معن م   . مفعول نق د أنه يري
  .يذبحون للضيف اإلبل السالمة من علة ومرض

  .النية: لطية بالكسروا. سيد القوم: الكبش. ألسنا نرد الكبش إلخ: وقوله
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  .نقاتل بها حتى تنكسر: أي. جمع مارن، وهو الرمح اللين المهز: والمران بالضم. هوى النفس: والهوى

  .وها في البيت األخير للتنبيه

  .وترجمة حسان تقدمت في الشاهد الحادي والثالثين من أوائل الكتاب

  المصدر

  أنشد فيه، وهو 

  سمائةالشاهد الخامس والتسعون بعد الخم

  الطويل 

  وما هو عنها بالحديث المرجم  وما الحرب إال ما علمتم وذقتم

ا في                ل، آحرف النفي والضمير آم د من العم ة البع ا هو في غاي ا م على أن الظرف والجار والمجرور يعمل فيهم
  .ما حديثي عنها: أي. عنها متعلق بهو: البيت، فإن قوله

نهم حرب   : الحرب مؤنث، يقال: قال الصاغاني في العباب. جاهليوالبيت من معلقة زهير بن أبي سلمى ال . وقعت بي
رد . ألنه في األصل مصدر: قال المازني. تصغيرها حريب بال هاء روايًة عن العرب: قال الخليل الحرب  : وقال المب
  .قد تذآر

 الرجز : وأنشد

  مرجم حرٍب تلتقي حرابه  وهو إذا الحرب هفا عقابه
  

ات،             وقد جعل الشارح ا ي الحسين الزوزني شارح المعلق ًا ألب وٌل وفاق ذي هو ق ًة عن الحديث ال لمحقق الضمير آناي
والً      : يقال م ال يكون ق م، ألن العل ول ال العل ة الق ات، في أن الضمير        . الضمير آناي ائر شراح المعلق ى س ه رد عل وفي

  .راجع إلى العلم
  

ه  ه قو: قال أبو جعفر النحاس، وتبعه التبريزي واللفظ ل ا، أي   : ل ا هو عنه ا بالحديث، أي    : وم م عنه ا العل ر   : م ا الخب م
  .إال ما علمتم، دل على العلم: عنها بحديث يرجم فيه بالظن، فقوله هو آناية عن العلم، ألنه لما قال

  
راً     : "قال اهللا تعالى اهم اهللا من فضله هو خي ى "وال تحسبن الذين يبخلون بما آت ون دل     : ، المعن ال يبخل ا ق ه لم ى  أن عل
  .آان الكذب شرًا له: من آذب آان شرًا له، أي: البخل، آقولهم

  
  .هذا آالمه. وعن بدل من الباء. وما علمكم بالحرب: هو آناية عن العلم، يريد: وقال األعلم الشنتمري

  
ه    رح ديوان ي ش عودا ف ال ص ال    : وق ه ق ا، وآأن ى م ع عل ميٌر راج و ض تم  : ه ذي علم ا ال ذي  . وم ن ال ى ع م آن   .ث

ول اهللا عز وجل   : الذي يرجم بالظنون، والترجيم والرجم: والمرجم ب، أي  : الظن، ومنه ق ًا بالغي اً : رجم ذوق  . ظن وال
  .أصله في المطعوم، واستعير هنا للتجربة

  
  .ليست الحرب إال ما عهدتموها وجربتموها ومارستم آراهتها، وما هذا الذي أقوله بحديث مظنون: يقول

  
  .ادقة من التجارب، وليس من أحكام الظنونوهذا ما شهدت به الشواهد الص
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ي عبس،    خاطب زهيٌر بهذا الكالم قبيلة ذبيان وأحالفهم، وهم أسد وغطفان، ويحرضهم على الصلح مع بني عمهم بن

  .ويخوفهم من الحرب، فإنهم قد علموا شدائدها في حرب داحس
  

ة    وقد تقدم شرح القصة مع شرح أبيات آثيرة من هذه المعلقة مع ترجمة د المائ ين بع   .زهير في الشاهد الثامن والثالث
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والتسعون بعد الخمسمائة

  الطويل 
  لعينيك من ماء الشؤون وآيف  أمن رسم داٍر مربٌع ومصيف

  
  .فاعله: ومربع: على أن رسم دار مصدر مضاف إلى مفعوله

  
دار،    . ، بأن عفاهاصيرها رسمًا: مصدر رسم المطر الدار، أي: ورسم هنا ار ال وال يراد بالرسم هنا ما شخص من آث

  .آذا في شرح اإليضاح ألبي البقاء العكبري. ألن ذلك عيٌن ال معًنى والذي يعمل معًنى ال غير
  

ري  ن ب ه اب ارح أبيات ال ش اراً   : وق ومًا وآث ا إال رس ق منه م يب ر، ول م أث ى رس ل. ومعن دة  : وقي ا بش ر أثره اه غي معن
ا   : يها، ومنه قيلاالختالف عل ى المرسوم،     . رسمت الناقة رسيمًا، إذا أثرت في األرض بشدة وطئه ل الرسم بمعن وقي

  .فعلى هذا يكون اسمًا ال مصدرًا، فال يجوز أن يعمل
  

  .انتهى آالمه. ألعينيك من ماء الشؤون وآيٌف من أجل مرسوم داٍر، هو موضع الحلول في الربيع والصيف: والتقدير
  

قصيدة للحطيئة عدتها ثمانية عشر بيتًا، مدح بها سعيد بن العاص األموي، لما آان واليًا بالكوفة لعثمان  والبيت مطلع
  .بن عفان

  
  : وبعده بيتان

 دموعي وأصحابي علي وقوف  تذآرت فيها الجهل حتى تبادرت
  : ومنها

 وتـنـوف يقابلني آٌل بهـا  إليك سعيد الخير جبت مهامهًا

المطر،  أمن رسم دا: وقوله ر إلخ، الهمزة لالستفهام التقريري، ومن تعليلية متعلقة بوآيف، وهو مصدر وآف البيت ب
  .سال شيئًا فشيئًا: والعين بالدمع، وآفًا من باب وعد، ووآوفًا ووآيفًا

ه ارح ديوان ال ش ل: ق ٌع، أي: التأوي م دارًا مرب ن أن رس ارًا: أم ا آث ر فيه م. أث ال شخص: والرس ر ب ؤون. األث : والش
  .مجاري الدمع من الرأس إلى العين، واحدها شأن

  .جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم على المبتدأ، وهو وآيف، يروى بالتثنية ويروى باإلفراد: لعينيك: وقوله

دير   : ومربع زمن      . مطره ونحوه  : فاعل المصدر، وهو رسم، وهو على حذف مضاف، والتق ده اسمان ل ا بع وهو وم
  .يأتيان اسمي مكان أيضًا، ومصدرين أيضًاالربيع والصيف، و

ا  . وهذه الصيغة يشترك فيها هذه المعاني الثالثة، وهي صيغة قياسية يذآرها الصرفيون والمذآور في آتب اللغة، إنم
ع، وهو    .هو المربع بمعنى منزل القوم في الربيع خاصة وقد استعمل الحريري في المقامة األولى المربع بمعنى الرب

ا       . ويسرب من يتبعه، لكن يجهل مربعه: يث آان في قولهالمنزل ح ري فيم ة الحري ن الخشاب في تخطئ ولم يصب اب
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ما أصاب فيه، ألن الربع منزل القوم في الربيع خاصة، وقد استعمله بمعنى األول وهو  : آتبه على المقامات في قوله
  .خطأ، ألنه آالمصيف والمشتى، وتلك منازلهم في هذه األزمنة خاصة

ال و ال : قد أجاد ابن بري في الرد عليه، فق ان، أي  : يق ع بالمك ان       : رب ع بالمك ال أيضًا رب ع، ويق ه الربي ام ب ه   : أق ام ب أق
  .واسم المكان منهما مربٌع قياسًا مطردًا عند النحويين، آالمصنع والمصرع. حيثما آان

 الطويل : ربع بالمكان، إذا أقام به حيثما آان، قول الحادرة: والشاهد على قولهم

  وغدت غدو مفارٍق لم يربع  بكرت سمية غدوًة فتمـتـع
  

  .ولم يشترط ربيعًا وال غيره. يقال ربع بالمكان إذا أقام به: فسره المفضل في المفضليات، فقال
  

زل اإلنسان       ع لمن ذا يصح أن يكون المرب ن الصعق          . فعلى ه د ب ول يزي ه يصح ق ك، وعلي ه وداره ونحو ذل : من بيت
  الطويل 

  ن عليكم بالقنا آل مربعيش
  
ر، وهو   . آل مكان تقيمون فيه: أي وأما قول أهل اللغة إن المربع اسٌم للمنزل في الربيع خاصة فإنما يريدون به األآث

  .األصل، ثم اتسع فيه فجعل لكل مكان أقام به الرجل
  

  .ثل اسم المكانأال ترى أنهم ال يكادون يذآرون المربع في اسم الزمان، وهو أيضًا قياس مطرد م
  

  : وشاهده قول الحطيئة
  أمن رسم داٍر مربٌع ومصيف

  
  الكامل : اسٌم لزمان الربيع والصيف، وآذلك قول جرير: فالمربع والمصيف على هذا

  هاج المصيف وقد تولى المربع  ردوا الجمال بذي طلوٍح بعدمـا
  
ل زمن   . وتولى المربع. ، وقد أتى المصيفردوا الجمال من موضع رعيها إلى الحي حين أرادوا التحمل: أي وإذا أقب

  .الصيف، وتولى زمن الربيع يبس العشب في األرض
  

ولهم     اً   : وآذلك المربع قد يكون اسمًا للمصدر في نحو ق ان مربع ع إال في اسم      . ربعت بالمك ذآرون المرب اد ي وال يك
ه با  ًا مطرداً    المنزل بالربيع، وإنما يذآر هذا مبنيًا أهل النحو، ويجعلون ل ردًا وقياس ًا مف اس في      . ب ا خرج عن القي وم

  .انتهى آالمه. بناٍء ذآروه
  

  .جهل الشباب والصبا: تذآرت فيها الجهل، أي: وقوله
  

  .متعلق بجبت، قدم عليه إلفادة الحصر: إليك سعيد الخير إلخ، إليك: وقوله
  

ا   مناًدى مض: جاب الوادي يجوبه، إذا قطعه، وسعيد: قطعت، يقال: وجبت ي اشتهر به ويجوز أن  . اف إلى الصفة الت
ف ديد، فخف ر بالتش له خي ون أص ه. يك ر: والمهم راب: واآلل. القف وف. الس الة: وتن ي الف ة، وه ع تنوف   .جم

ي   : روى األصبهاني في األغاني بسنده إلى خالد بن سعيد، قال ال ل ة، فق ان، مات     : لقيني إياس ابن الحطيئ ا عثم ا أب ي
ا              أبي، وفي آسر بيته عشرو  ا، وبقي م ا أعطيتمون ذهب واهللا م ه خمس قصائد، ف ال في وك، وق ا أب ًا أعطاه إياه ن ألف

  .صدقت واهللا: فقلت! أعطيناآم
  

اس،        : وروى أيضًا بسنٍد متصل إلى خالد بن سعيد، قال ان يعشي الن ة، وآ ة زمن معاوي آان سعيد بن العاص بالمدين
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ال اآلذن   ان    : فإذا فرغ من العشاء ق ذهب إال من آ ال . من أهل سمره   لي م        : ق م ل اس، ث ة فتعشى مع الن دخل الحطيئ ف
ة         : ينصرف، فلما ألح عليه اآلذن، قال سعيد ال الحطيئ ة مطرٌق ال ينطق، فق ا  : دعه وأخذ في الشعر والحطيئ واهللا م
  الخفيف : الذي يقول: قال ؟من أشعر العرب يا هذا: قال سعيد. أصبتم جيد الشعر، وال شاعر الشعراء

 فقد من قد رزئته اإلعـدام  قتار عدمًا ولـكـنال أعد اإل
  من جذاٍم هم الرؤوس الكرام  من رجاٍل من األقارب بانوا
 فلهم في صدى المقابر هام  سلط الموت والمنون عليهـم
 األيام سوف حقًا تبـلـيهـم  وآذاآم سبـيل آـل أنـاٍس

  
  مخلع البسيط : الذي يقول: قال ؟ومن الثاني: قال. يأبو دواٍد اإلياد: قال ؟من يقول هذا الشعر! ويحك: قال

  ضعف وقد يخدع األريب  أفلح بما شئت فقد يبلغ بال

د : قال ؟ومن يقول هذا الشعر: قال ال . عبي م من  : ق ال  ؟ث ة، إذا وضعت إحدى        : ق ٍة أو رغب د رهب ي عن واهللا لحسبك ب
و       ر الق ى إث م عويت عل اء     رجلي على األخرى، ثم رفعت صوتي بالشعر ث ال ! افي عواء الفصيل الصادر عن الم : ق

ت ن أن ال ؟وم ة: ق ال. الحطيئ ك: ق ة   ! ويح ذ الليل ك من ا نفس ت تكتمن ك، وأن ى مجلس وقنا إل ت تش د علم دني! ق   .فأنش
 :فأنشده من أبيات

 تخدد عنه اللحم وهو صلـيب  سعيٌد فال يغررك قلة لحـمـه
 ن يؤوبونسقى الغمام الغر حي  إذا غبت عنا غاب عنا ربيعنـا
 جديب إذا الريح هبت والمكان  فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره

  
  .فأمر له بعشرة آالف درهم. أنت لعمر اهللا أشعر عندي منهم: فقال له

  
 : ثم عاد فأنشده

  أمن رسم داٍر مربٌع ومصيف
  

  .إلى آخر القصيدة، فأعطاه عشرة آالف أخرى
  

ال   : قال أبو عبيدة في هذا الخبر: وروي أيضًا هذا الخبر عن أبي عبيدة، وقال ة، ق ي آنان ل  : وأخبرني رجٌل من بن أقب
ه  ى رجل شريف من           : الحطيئة في رآب من بني عبس حتى قدم المدينة، فقالوا ل دمت إل و تق ا فل ا وأخلين د أرذين ا ق إن

  .أهل المدينة فقرانا وحملنا
  

ال    ه، وق ذر إلي د  : فأتى خالد بن سعيد بن العاص فسأله، فاعت ا عن ده،        . ي شيءٌ م ه الكالم، وخرج من عن د علي م يع فل
ال         تفتحه الكالم، فق د أن يس أراد خال ه، ف ذر إلي رده، واعت من  : فارتاب به خالد فبعث يسأل عنه، فأخبر أنه الحطيئة، ف

  الطويل : الذي يقول: فقال ؟أشعر الناس
 يشـتـم يفره ومن ال يتق الـشـتـم  ومن يجعل المعروف من دون عرضه

  
  .وأمر له بكسوة وحمالن فخرج بذلك من عنده! هذه بعض عقاربه: خالد لبعض جلسائهفقال 

  
  .وترجمة الحطيئة قد تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين بعد المائة

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع والتسعون بعد الخمسمائة

  المتقارب : وهو من شواهد سيبويه
  يراخي األجل يخال الفرار  ضعيف النكـاية أعـداءه

  
  .على أن سيبويه والخليل جوزا إعمال المصدر المعرف بالالم مطلقًا آما في البيت

  
ول : قال سيبويه ول      : وتق ا تق دًا، آم ة         : عجبت من الضرب زي الم بمنزل دًا، يكون األلف وال عجبت من الضارب زي

  : التنوين، قال الشاعر
 الـبـيت...........  ضعيف النكاية أعداءه

  
  : ل المراروقا

 الـبــيت..........  لقد علمت أولى المغيرة
  

  .الشاهد فيه نصب األعداء بالنكاية لمنع األلف والالم اإلضافة ومعاقبتهما للتنوين الموجب للنصب: وقال األعلم
  

ده بإضمار مصد     ا بع ر ومن النحويين من ينكر عمل المصدر وفيه األلف والالم، لخروجه عن شبه الفعل، فينصب م
د خرج المصدر       . ضعيف النكاية نكاية أعداءه: منكور فيقدره ون، فق وهذا يلزمه مع تنوين المصدر، ألن الفعل ال ين

  .عن شبه الفعل بالتنوين، فينبغي على مذهبه أن ال يعمل
  

  .هو ضعيف عن أن ينكي عدوه وجباٌن أن يثبت، ولكنه يلتجي إلى الفرار ويخاله مؤخرًا ألجله: يقول
  

  .بعض النحويين أبا العباس المبردوأراد ب
  

  .ضعيف الكناية في أعدائه: وجعل السيرافي نصب أعداءه على حذف الخافض، أي
  

ة . يباعد، وفاعله ضمير الفرار، وفاعل يخال ضمير المهجو    : ويراخي. يخال بمعنى يظن: وقوله يراخي في   : وجمل
  .هو ضعيف: خبر مبتدأ محذوف، أي: وضعيف. موضع المفعول الثاني ليخال

  
  .وجاء معدى بنفسه. مصدر نكيت في العدو، إذا أثرت فيه: والنكاية

  
  الرجز : قال أبو النجم

  ينكى العدى ويكرم األضيافا
  

  الطويل : وقال عدي بن زيد
  ولم تنك بالبؤسى عدوك فابعد  إذا أنت لم تنفع بودك أهلـه

  
  .من بعد، من باب فرح، إذا هلك

  
  .واهللا أعلم. يه الخمسين التي لم يعرف قائلهاوالبيت من أبيات سيبو

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن والتسعون بعد الخمسمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
  آررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا  لقد علمت أولى المـغـيرة أنـنـي

  .لحقت فلم أنكل: ويروى. لما تقدم قبله

م ال األعل ي نصب مسمع بالض: ق اهد ف دمالش ا تق ى نحو م رب . رب عل ى، لق ت، واألول أول ون بلحق ويجوز أن يك
م،    : يقول. الجوار، ولذلك اقتصر عليه سيبويه ًا له م هازم قد علم أولى من لقيت من المغيرين أني صرفتهم عن وجهه

  .الرجوع عن القرن جبنًا: والنكول. ولحقت سيدهم مسمعًا، فلم أنكل عن ضربه بسيفي

ان : وقال ابن خلف الم، وينصب مسمعًا             وآ ه األلف وال ان في أخرين ال ينصب بالمصدر إذا آ بعض البصريين المت
  .بلحقت ال بالضرب وحجته أن أل تبعد المصدر عن شبه الفعل

  .ومن أعمل الضرب فيه فهو عندي على قول من أعمل الثاني، وهو أحسن عند أصحابنا: قال أبو الحجاج

ومن أعمل لحقت    .أنكل عن ضربه فحذف المفعول من األول لداللة الثاني عليه أال ترى أن المعنى لحقت مسمعًا فلم
ل    : أراد ا الفاع ه حذف ألن المصادر يحذف معه اه، أو عن ضربيه، إال أن ن الضرب إي ل ع م أنك معًا فل ت مس لحق

  .والمفعول

ة الضمير في شتمت       أتي بعالم ى ت ي إ . وال يجوز على هذا القياس ضربت وشتمت زيدًا، حت . ذا أعملت ضربت  يعن
  .ألن الفعل ال يحذف معه هذا المفعول آما يحذف مع المصدر: قال

  .وقد أجاز السيرافي حذف الضمير في هذا النحو مع الفعل أيضًا، ألن المفعول آالفضلة المستغنى عنها

ي  ى، وال             : قال أبو عل الحرف وهو عل ر، ألن آررت يتعدى ب ان مسمع مفعول الضرب ال غي  ومن أنشد آررت آ
  .حرف ها هنا

 الطويل : ، وقول الشاعر"ألقعدن لهم صراطك المستقيم: "فإن جعلت على مرادًة آما جاء في قوله

  وأخفي الذي لوال األسى لقضاني  تحن فتبدي ما بها من صـبـابٍة
  

ك   : قال أبو الحجاج. فلما حذف أوصلت الفعل فهو وجه ال هنال ه ق ك : وهذا خالف لما في اإليضاح ألن ال يعمل   إن ذل
  .وليس ينكر على العالم أن يرجع عن قول إلى ما هو خيٌر منه. عليه ما وجد مندوحة عنه

  
ر              : قال ابن بري في شرح أبيات اإليضاح ي في غي و عل ذلك أجاز أب ي، وآ و عل ه أب ذي منع ذا ال وأجاز السيرافي ه

  .بكررت على إسقاط حرف الجر آاآلية. اإليضاح نصب مسمع
  

  .آررت فلم أنكل عن الضرب إياه، على مسمع، فحذف على، وأوصل الفعل: ن التقديرولو عمل آررت لكا
  

وعلى الرواية . ال يحسن أن ينصب بكررت على تقدير آررت على مسمع فلم أنكل عن الضرب: وقال ابن السيرافي
  .الثانية ينتصب أيضًا بالضرب، إال أنه على إعمال الثاني األقرب إليه

  
  .لحقت مسمعًا فلم أنكل عن الضرب إياه مسمعًا: مر، وآان التقديرولو أعمل األول ألض
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ى       اهدًا عل وقد أورده ابن قاسم المرادي في باب التنازع من شرح األلفية بلفظ لقيت ولم أنكل عن الضرب مسمعا، ش

  .التنازع في مسمع
  

  .لمحققوأورده ابن الناظم وابن هشام في شرح األلفية في باب إعمال المصدر، آالشارح ا
  

  : والبيت من قصيدة لمالك بن زغبة الباهلي، وبعده
 لغادرت طيرًا تعتفيه وأضبـعـا  ولو أن رمحي لم يخني انكسـاره
 تناول مني في المكرة منـزعـا  وفر ابن آدراء السدوسي بعدمـا
 فقطعها ثم انثنى فتـقـطـعـا  وما آنت إال السيف القى ضريبًة

  حفاظًا على المولى الحريد ليمنعا  القـنـاوإني ألعدي الخيل تعثر ب
 إلى أن وطئنا أرض خثعم نزعا  ونحن جنبنا الخيل من سرو حميٍر
 فصادفتم ضربًا وطعنًا مجدعـا  أجئتم لكيما تستبيحوا حـريمـنـا
 مـعـا شريجة أرماح ألآتافكم  فأبتـم خـزايا صـاغـرين أذلًة

  
يبان   : يب قال أبو محمد األعرابي في فرحة األد  ن ش دراء           : مسمع ب ن آ ان خرج هو واب ة، آ ن ثعلب يس ب ي ق أحد بن

ة،              ك باهل غ ذل دل، فبل ن جن يس ب و األعشى ق ل أب وم قت ل، ي ن وائ الذهلي يطلبان بدماء من قتلته باهلة، من بني بكر ب
مٌع وأفل   ل، وضرب مس ي ذه ن بن ا م ان معهم ن آ يس، وم و ق ديدًا، فانهزمت بن اًال ش اتلوا قت وهم، فق ًافلق   .ت جريح

  .الخيل، يريد مقدمة العسكر: والمغيرة. لقد علمت أولى المغيرة إلخ، يعني أولها: وقوله
  

  : سألت أبا عمر عن قوله: نقل أبو حيان في تذآرته عن ابن خالويه أنه قال
  البيت.......لقد علمت أولى المغيرة

  .أوله: أولى آل شيء: فقال

  .ن تكون وصفًا للخيل المحذوفة، وهو أجود ألن استعمالها معه أآثرالمغيرة يجوز أ: وقال ابن السيرافي

  .وعلى أي الحالين، فهو اسم فاعل، من أغار على العدو إغارة. ويجوز أن يكون وصفًا للجماعة المغيرة أو نحوها

  .المغيرة بضم الميم وآسرها: أنه يقال: وذآر ابن السيد في شرح أبيات الجمل

رون األسماء األعالم،       وتبعه ابن خلف، وتعقبه ا يغي م إنم اللخمي بأنه يقال في اسم الرجل المغيرة، بكسر الميم، ألنه
  .وال يكادون يغيرون الصفات الجارية على األفعال، لئال يخرجوها عن الباب

ن خلف   . الرجوع جبنًا: والنكول ال اب ا في الماضي، ومن آسرها في األول            : ق من ضم الكاف في المضارع فتحه
  .ومسمع بكسر الميم األولى وفتح الثانية. في الثاني فتحها

  .تأتيه: وفالن تعتفيه األضياف، أي. ترآت: غادرت. لغادرت طيرًا إلخ: وقوله

ه      . جمع ضبع: وأضبع ه رمحه، لقتل م يخن و ل ه ل ه     . يريد أن ور والسباع تأآل ه الطي الفتح   .وآانت تأتي و  : وسدوس، ب أب
  .السهم: والمنزع، بكسر الميم وسكون النون وفتح الزاي. موضع الحرب: والمكرة بالفتح. قبيلة

  .النهب واألسر: واالستباحة. أجئتم لكيما الهمزة لالستفهام التوبيخي: وقوله

  .مبالغة جادع، من جدع أنفه وأذنه وشفته، من باب نفع، إذا قطعها: والمجدع، بكسر الدال المشددة
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ًا، من        : وخزايا. وب، وهو الرجوعرجعتم، من األ: أي. فأبتم خزايا إلخ: وقوله ان، وصف من خزي خزي جمع خزي
  .وصاغرين، من صغر صغرًا، من باب تعب، إذا ذل وهان. أذله وأهانه: وأخزاه اهللا. ذل وهان: باب علم، أي

  .ومالك بن زغبة، بضم الزاي وسكون الغين المعجمتين بعدها موحدٌة، شاعٌر جاهلي

 : وأنشد بعده

  مظلومطلب المعقب حقه ال
  

  .غلبه المظلوم بالحق: حقه، أي: على أن المظلوم ارتفع بقوله
  

ه       : وهذا غير ما وجهه به في باب المنادى، فإنه قال هناك ان مجرورًا بإضافة المصدر إلي إن فاعل المصدر، وإن آ
ع وص   دليل رف ع ب ه الرف ه، ومحل د جر بإضافته إلي ب، وق و طل ع، فالمعقب فاعل المصدر، وه ه الرف و محل فه، وه

  .المظلوم
  

  .وهذا التخريج هو المشهور
  

ه   : يقال. اسم فاعل من التعقيب، وهو الذي يطلب حقه مرًة بعد مرة: والمعقب عقب في األمر تعقيبًا، إذا تردد في طلب
  : وطلب بالرفع فاعل لهاجه في المصراع قبله، وهو. مجدًا

  حتى تهجو في الرواح وهاجه
  
  .هاجرة، وحثه على المسير طلٌب، آطلب المعقب المظلوم حقه، فحقه مفعول المصدرحتى سار الحمار في ال: أي
  

ال     ذا، ق ر ه وم بغي ه   : وما ذآره الشارح هنا هو تخريج ابن جني في المحتسب، إال أنه فسر حقه المظل أي عازه ومنع
  .انتهى. لواه حقه: فحقه على هذا فعٌل، حقه يحقه، أي. المظلوم

  
  .حقه يحقه بهذا المعنىولم أر في آتب اللغة 

  
ال      : ونقل ابن المستوفي عن الخوارزمي أنه قال ل، يق ذ فع ه حينئ ه  : إن رفعت طلب فحق ه يحق ه وصده   : حق واه حق . ل
  .هذا آالمه. والمظلوم نعت المعقب وفاعل حقه مضمٌر

  
ن    . والذي ذآره األندلسي أن حاقه بمعنى خاصمه وادعى آل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حقه ا أورده اب انتهى م

  .فظهر من هذا أن مأخذ الشارح المحقق آالم األندلسي .المستوفي
  

ه في                   ٍد الصحابي، مع ترجمت ات من القصيدة، وهي للبي ة أبي ذا البيت مع جمل ى ه ه مفصًال عل وقد تقدم الكالم علي
  وأنشد بعده،  .الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة

  لخمسمائةالشاهد التاسع والتسعون بعد ا

  الوافر 
  وبعد عطائك المائة الرتاعا  أآفرا بعد رد الموت عني

  
ه       ذا عمل عمل ى اإلعطاء، وله ا بمعن اني محذوف، أي   . على أن العطاء هن اع     : والمفعول الث ة الرت د إعطائك المائ بع

ى أن   وأورده شراح ا. بعد ردك الموت عني: مصدر مضاف إلى المفعول، وفاعله محذوف، أي: ورّد. إياي ة عل أللفي
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ين    . العطاء اسم مصدر والبيت من قصيدة للقطامي، تقدم شرح أبيات من أولها مع ترجمته في الشاهد الثالث واألربع
  .بعد المائة

  
  : وهذه أبيات منها

 فقد أآرمت يا زفر المتـاعـا  ومن يكن استـالم إلـى ثـوي
 الـــبــــــيت........  أآفرا بعد رد المـوت عـنـي

 بي القدمان لم أرج اطـالعـا  و بيدي سـواك غـداة زلـتفل
 من األخالق تبتدع ابـتـداعـا  إذا لهلكت لو آانـت صـغـار
  وأآرم عندنا اصطنعوا اصطناعا  فلم أر منعـمـين أقـل مـنـا

 اتـسـاعـا أبت أخالقهـم إال  من البيض الوجوه بني نـفـيل
  

ن ا   ر ب ى الصلح       وهي قصيدة طويلة مدح بها زف ا وتغلب عل ي، وحض قيس اب      . لحارث الكالب ة في آت ن قتيب ال اب ق
نهم         : الشعراء ر بي ه، فحال زف يس قتل ين ق أرادت ب ب، ف آان القطامي أسره زفر في الحرب التي آانت بين قيس وتغل

  : وبينه، ومن عليه، وأعطاه مائة من العطاه مائة من اإلبل وأطلقه، فقال
  أآفرا بعد رد الموت عني

  .إلى آخر األبيات التي أوردناها

خ    : قوله ه   . ومن يكن استالم إل ال شارح ديوان را             : ق ى ضيفك أم ه فأنت أتيت إل الم علي ا ي ى ضيفه م ى إل أي من أت
ذآر الحسن    دح، وال وي . تستوجب فيه الثناء والم ال      : والث واء، ق ل من الث ة  : الضيف، وهو فعي اع . وهو اإلقام : والمت

: أآفرا بعد رد الموت إلخ، الهمزة لالستفهام اإلنكاري، وآفرا: وقوله. خبر أنه زوده وأعطاهأ. زودته: ومتعته. والزاد
را  : مفعول مطلق عامله محذوف، أي  را آف اع . أأآف ة  : والرت ه    .جمع راتع ال شارح ديوان اع : ق ة : الرت ول . الراعي : يق

ال  ؟أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني  ن       : ويق يس ب ر اشتراه من ق ان زف ل      آ ة من اإلب ه مائ   .وهب، ووهب ل
م أرج  : فلو بيدي إلخ، الباء متعلقة بمحذوف، آما أشار إليه شارح ديوانه بقوله: وقوله يقول له آنت في يدي غيرك، ل

  .نجاة، وارتفاعًا من صرعتي، ولم أرجع إلى أهلي: اطالعًا، أي

ال      شيٌء: تستحدث، يقال: تبتدع: قال شارح ديوانه. إذن لهلكت إلخ: وقوله ديعًا، ق ان ب ديع، إذا آ دع وب دعت   : ب و ابت ل
  .انتهى. صغار لهلكت أنا

ول    اء للمفع دع بالبن الرفع، وتبت غار ب ي . وص ال العين ت    : ق عابًا لهلك ورًا ص ي أم دعت ف و ابت اه ل ه . معن ذا آالم   .ه
ه خ: وقول ين إل م أر منعم ه. فل ارح ديوان ال ش ول: ق ا صنعوا: يق ون بم ثلهم ال يمن م أر م د ال. ل هيري وا علي   .ذين أنعم
  .نفيل بن عمرو بن آالب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة، رهط زفر: قال شارح ديوانه. من البيض الوجوه: وقوله

 الرجز : وأنشد بعده

  داٌر لسعدى إذه من هواآا

اب تعب، إذا أحببت               ه من ب إن هوى مصدر هويت ا، ف ا هن ى اسم المفعول آم تعماله بمعن ه على أن المصدر يجوز اس
  .من مهويك: والمراد به هنا اسم المفعول، أي. وعلقت به

  .وتقدم الكالم عليه هناك مفصًال. وبهذا الوجه أورده سابقًا في باب المفعول المطلق في الشاهد الثالث والثمانين

  .إذه أصله إذ هي فحذفت الياء ضرورة، وبقيت الهاء من هي: وقوله

  .ر بعد الشاهد الثمانين بعد الثلثمائة، وتقدم الكالم عليه أيضًا مستوًفى هناكوبهذا الوجه أورده أيضًا في باب الضمي
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  اسم الفاعل

  : أنشد فيه

  ليبك يزيد ضارٌع لخصومٍة

  .يبكيه ضارع: ضارع فاعل لفعل محذوف، أي: على أن قوله

  .وهذا على رواية ليبك بالبناء للمفعول، ويزيد نائب الفاعل

  .مشروحًا في الشاهد الخامس واألربعين من أوائل الكتاب وقد تقدم الكالم عليه مفصًال

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الموفي للستمائة

  البسيط 

  من خوف رحلة بين الظاعنين غدا  فبت والهم تغشـانـي طـوارقـه

اه المب     ا ادع تم م رد من  على أن غدا يحتمل أن يكون منصوبًا بأحد عوامل ثالثة، وهي رحلة، وبين والظاعنين، فال ي
  .مع أن الكالم في اسم الفاعل الذي ينصب مفعوًال به ال ظرفًا. جواز عمل اسم الفاعل الماضي

راق    : وأورد أبو علي في إيضاح الشعر هذا البيت، وقال ونسب  . فيه حذف، والتقدير من خوف االرتحال وخوف الف
  .البيت لجرير

نم         : النهاية بات هنا تامة، قال ابن األثير في. فبت والهم إلخ: وقوله م ي ام أو ل ت، ن ات يبي د ب ل، فق ه اللي . آل من أدرآ
  .خبره، والجملة في محل نصب حال من التاء في بت: مبتدأ، وجملة تغشاني طوارقه: والواو هي واو الحال، والهم

يًة، إذا غطاه  . غشيه يغشاه غشيانًا، إذا جاءه: قال ابن األثير ا والط . وغشي الشيء، إذا البسه   . وغشاه تغش : وارق هن
  .الدواهي

ه     . وقيل أصل الطروق من الطرق، وهو الدق. آل آت بالليل طارق: قال ابن األثير ًا لحاجت ل طارق ي باللي وسمي اآلت
ر       : "ومنه الحديث. وجمع الطارقة طوارق. إلى دق الباب ًا يطرق بخي ل إال طارق اهللا من طوارق اللي : ومن ". أعوذ ب
  .إلى بين، وآذلك بين مضاف إلى ما بعده، فهما مجروران بالكسرة تغشاني، ورحلة مضاف: متعلقة بقوله

والظاعنين من ظعن . فارق وبعد: والبين هنا مصدر بان يبين بينًا، أي. اسم مصدر بمعنى االرتحال: والرحلة بالكسر
  .سار وذهب: يظعن بفتح عينهما ظعنًا، بفتح العين وسكونها، أي

  .ع من أوائل الكتابوترجمة جرير تقدمت في الشاهد الراب

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الواحد بعد الستمائة

  الطويل 

  على الحرب خواضًا إليها الكرائبا  فيالرزام رشحوا بـي مـقـدمـًا

  .على أن خواضًا صيغة مبالغة، حول من اسم الفاعل الثالثي، وهو خائض

راه آيف نصب الكرائب     . عمال اسم الفاعل  في هذا البيت شاهٌد على جواز إ: قال ابن جني في إعراب الحماسة أال ت
  .بخواض

  : وهو من أبياٍت تسعة لسعد بن ناشٍب المازني، أوردها أبو تمام في أوائل الحماسة، وهي

 علي قضاء اهللا ما آان جالـبـا  سأغسل عني العار بالسيف جالبًا

 لعرضي من باقي المذمة حاجبا  وأذهل عن داري وأجعل هدمهـا

 يميني بإدراك الذي آنت طالبـا  عيني تالدي إذا انثنت ويصغر في

 تراث آريٍم ال يبالي العواقـبـا  فإن تهدموا بالغدر داري فإنـهـا
 يهم به من مفظع األمر صاحبا  أخو غمراٍت ال يريد على الـذي
 ولم يأت ما يأتي من األمر هائبا  إذا هم لم تردع عزيمة هـمـه

 إلى الموت خواضًا إليها الكرائبا  ـدمـًافيالرزام رشحوا بي مـق
 ونكب عن ذآر العواقب جانبـا  إذا هم ألقى بين عينيه عـزمـه
  ولم يرض إال قائم السيف صاحبا  ولم يستشر في أمره غير نفسه

  
ا : قال شراح الحماسة ل و. سبب هذه األبيات أنه آان أصاب دمًا، فهدم بالل بن أبي بردة داره بالبصرة وحرقه إن : قي

  .الحجاج هو الذي هدم داره
  

  .ويقال إنه قتل له حميم، وإنه أوعده بهدم داره إن طالب بثأره: وقال ابن هشام في شرح الشواهد
  

ال    : قال التبريزي. سأغسل عني العار إلخ: وقوله ه، فيق م يتوسع في رغ  : قضي قضاؤك، أي  : أصل القضاء الحتم، ث ف
  .من الشيءفاستعمل في معنى الفراغ . من أمرك

  
ول، ويكون      . قضاء اهللا بالرفع والنصب: ويروى ًا في موضع المفع فإذا رفعته يكون فاعًال لجالبًا علي، وما آان جالب

  .القضاء بمعنى الحكم
  

ه : والتقدير وإذا . سأغسل العار عن نفسي باستعمال السيف في األعداء، في حال جلب حكم اهللا علي الشيء الذي يجلب
اً        نصبت القضاء فإ  ان جالب ا آ ه م ًا وفاعل وًال لجالب ه يكون مفع ال للمصيد        . ن ا يق وم، آم ويكون القضاء الموت المحت

  .انتهى. ما آان في معنى صار: إن آان في قوله: وقيل. جالبًا الموت علي جالبه: والمعنى. الصيد وللمخلوق الخلق
  

  .الفاعل آما يحذف مع الفعل نفسه جالبًا إياه، فحذف الضمير مع اسم: أراد جالبه، أي: وقال ابن جني
  

الى   ول اهللا تع ن ق ي م و عل اه أب ا أران ه م اضٍ : "ومثل ت ق ا أن اقض م اه : ، أي"ف اٍض إي ى ق ي معن يه، ف   .قاض
 : وعليه البيت اآلخر فيه، وهو
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  بإدراك الذي آنت طالبا
  
  .كون ضميرًا منفصًالوأن يكون المحذوف ضميرًا متصًال أولى من أن ي. إياه، أو طالبه أو طالبًا له: أي
  

إذا نبا المنزل بي حتى يصير دار الهوان انتقلت : يقول. ترك الشيء متناسيًا له: الذهول. وأذهل عن داري إلخ: وقوله
  .عنه، وأجعل خرابه وقايًة لنفسي من العار الباقي

  
  الكامل : وهذا قريٌب من قوله

  وإذا نبا بك منزٌل فتحول

ه أضن  . يصغر صغر القدر: أراد بقوله .ويصغر في عيني إلخ: وقوله   .وخص التالد، وهو المال القديم، ألن النفس ب
ه          ل في عين ذلك يق اقي، آ ار الب زام الع ونبه بهذا الكالم على أنه آما يخف على قلبه ترك الدار والوطن، خوفًا من الت

  .انعطفت ومالت: وانثنت. إنفاق المال عند إدراك المطلوب

ان المضاف         وهذا البيت أورده اب د المجرور باإلضافة، إن آ ى جواز حذف العائ ن الناظم في شرح األلفية شاهدًا عل
  .وصفًا بمعنى الحال، أو االستقبال، فإن األصل آنت طالبه فحذف الضمير

. هيعني نفس. إن تخربوا داري بالغدر منكم فإنها تراث آريم: يقول. ترك الوفاء: الغدر. فإن تهدموا بالغدر إلخ: وقوله
  .التنزه عن األقذار: والكرم. وسمى ملكه ميراثًا، وهو حيٌّ باعتبار ما يؤول إليه

ه دائد : وقول ين، هي الش خ، بفتحت رات إل و غم روى. أخ ات: وي و عزم زم. أخ ه : والع رى فعل ا ي ى م ب عل د القل . عق
ًا ر إفظاع ن أفظع األم ع، م ًة، أي. ومفظ ذلك فظع فظاع م: وآ ر ففظع. عظ ي األم ن أفظعن ه، أيأو م اني : ت ب أعي

  .يصف نفسه بأنه صاحب همم وأخو عزمات، مستبدٌّ برأيه فيها، غير متخذ رفيقًا. فضقت به ذرعًا

خ  : وقوله ة       . فيالرزام رشحوا إل ه في       . هو فعل أمر من الترشيح، وهو التربي دها، إذا درجت رأة ول ه رشحت الم ومن
ل   م قي بن، ث عاً   : الل ذا توس الن لك ح ف ه بت : أي. رش حوا ب فته   رش ذا ص ًال، آ اي رج يحكم إي ام   . رش فة مق ام الص وأق

  .الموصوف

ة      : قوله: قال التبريزي ى جمل ًة عل ا جمل دها وإن نسق به الرزام الم    . فيالرزام، النية بالفاء استئناف ما بع الم من ي وال
ر، وفتحت        اهر الكس ع الظ الم م ة ال دعوون وأصل حرآ م الم ة، وه و قبيل ا، وه رور به تغاثة، ورزام مج ع االس م

ونكب . المستغاث لكونه في موقع الضمير، ومقدمًا بكسر الدال بمعنى متقدمًا، آما يقال وجه وتوجه، ونبه بمعنى تنبه
  .بمعنى تنكب

دهر  : والكرائب  دة من شدائد ال ة، وهي الش ع آريب النفس  . جم ذي يأخذ ب م ال ي الكرب الغ دل. واألصل ف روى ب : وي
ه    . جعله بمرأى منه ال يغفل عنه: إذا هم ألقى إلخ، أي :وقوله .الكتائبا جمع آتيبة، وهي الجيش ا قابل ه لم وقد طابق في

ه،      . وسمى المعزوم عليه عزمًا. ونكب عن ذآر العواقب جانبا: بقوله ه ل ًا مفعول ب ونكب إن آان بمعنى حرف فجانب
  .وإن آان بمعنى انحرف، فجانبًا ظرف له

  .نكب جانبًا منه عن ذآر العواقب: يكون مفعوًال به، أيأن : أحدهما: لك في جانبًا وجهان: قال ابن جني

 : ويؤآد هذا رواية من رواه. نكب عن ذآر العواقب في جانب: أن يكون ظرفًا، أي: واآلخر

  وأعرض عن ذآر العواقب
  

ه       : وقوله ى الفعل بقول ه، وعل رأي ب ى ال ه عل م يرض  : ولم يستشر إلخ، نب ائم السيف  . ول ه   . مقبضه : وق وانتصب ألن
  .مستثًنى مقدم
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لم يرض صاحبًا : إن شئت نصبت صاحبًا على أنه مفعول به ونصبت قائم السيف على االستثناء، أي: وقال ابن جني
ك         . إال قائم السيف ه، آقول دًال من ه، وجعلت صاحبًا ب م أضرب إال   : وإن شئت نصبت قائم السيف نصب المفعول ب ل
  .ي حال قيامهلم أضرب أحدًا إال زيدًا ف: زيدًا قائمًا، أي

  
ما رأيت أحدًا إال زيدًا على البدل لم ينصب قائم السيف في القول األول إال على االستثناء : ومن نصب زيدًا في قولك

  .انتهى. المقدم دون البدل، وذلك لتقدمه على صاحبه، والبدل ال يجوز تقدمه على المبدل منه
  

  : يات وهماوزاد ابن هشام في شرح الشواهد بيتين بعد هذه األب
  جنانًا ألآناف المخاوف راآبا  فال توعدني باألمير فإن لـي
 آواآبا إذا الشر أبدى بالنهار  وقلبًا أبـيًا ال يروع جـأشـه

  
ن         : قال شراح الحماسة. وسعد بن ناشب شاعٌر إسالميٌّ في الدولة المروانية ن عمرو ب ك ب ن مال ازن ب ي م هو من بن

  .تميم
  

  .هو من بني العنبر، وآان أبوه ناشب أعور، وآان من شياطين العرب: آتاب الشعراءوقال ابن قتيبة في 
  

  .وآان سعد من مردة العرب. وله يوم الوقيط وآان في اإلسالم بين تميم وبكر
  

  الطويل : وفيه يقول الشاعر
 يصـرع وشيطانه عند األهـلة  وآيف يفيق الدهر سعد بن ناشٍب

  
  .ين، وناشب بكسر الشين المعجمةوسعد بفتح السين وسكون الع

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
 عـاقـر إذا عدموا زادًا فـإنـك  ضروٌب بنصل السيف سوق سمانها

  
  .وسوق نصب به على المفعولية. على أن ضروبًا صيغة مبالغة اسم الفاعل، محول عن ضارب، ولهذا عمل عمله

  
  .ولهذا أورده سيبويه

  
ن           ن عمر ب د اهللا ب ن عب رة ب ن المغي ة اب ا أمي والبيت من أبيات ألبي طالب عم النبي صلى اهللا عليه وسلم، رثى بها أب

ه             ال ل ام فمات بموضع يق ى الش اجرًا إل ب، فخرج ت د المطل ة بنت عب سرو  : مخزوم، وآان أبو أمية زوج أخته عاتك
  : ت يرثيهسحيم، فقال أبو طالب هذه األبيا

 بسرو سحيٍم غيبته الـمـقـابـر  أال إن زاد الرآب غـير مـدافـٍع
 وفارس غارات خطـيٌب وياسـر  بسرو سحيم عـارٌف ومـنـاآـٌر
 وقد فجع الحيان آعٌب وعـامـر  تنادوا بأن ال سيد الـحـي فـيهـم
 بمقدمه تسعى إلينـا الـبـشـائر  فكان ذا يأتي من الشـام قـافـًال

 آستهم حبـيرًا ريدٌة ومـعـافـر  صبح أهل اهللا بيضـًا آـأنـمـافي
 مجعجعٌة آوٌم سـمـاٌن وبـاقـر  ترى داره ال يبرح الدهر عندهـا
 زواهق زهٌم أو مخاٌض بهـازر  إذا أآلت يومًا أتى الدهر مثلـهـا
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 الـــبـــيت................  ضروٌب بنصل السيف سوق سماتها
 تكب على أفواههـن الـغـرائر  غـريٌض فـإنـه وإال يكن لحـٌم

 األظـافـر شراعية تصفر منهـا  فيا لك مـن نـاٍع حـبـيت بـألٍة

ة     : أال إن زاد الرآب قال ابن بكار في أنساب قريش: قوله ريش ثالث ان أزواد الرآب من ق ي    : األول: آ ن أب افر ب مس
  .عمرو بن أمية بن عبد شمس

  .ن المطلب بن أسد بن عبد العزىزمعة بن األسود ب: الثاني

ن مخزوم    : الثالث ن عمر ب م         . أبو أمية بن المغيرة بن عبد اهللا ب افروا ل انوا إذا س م آ م أزواد الرآب أنه ل له ا قي وإنم
  .يتزود معهم أحٌد

ع عواتك        .ولم يسم بذلك غير هؤالء الثالثة رة أرب ن المغي ة ب ي أمي د أب ب، وهي أم     : وآان عن د المطل ة بنت عب  عاتك
ة  ". لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعًا: "زهير وعبد اهللا، وهو الذي قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم وعاتك

ة   . بنت جذل الطعان، وهي أم أم سلمة والمهاجر ن ربيع ة ب ن        . وعاتكة بنت عتب ي نهشل ب يس، من بن ة بنت ق وعاتك
  .انتهى. دارم التميمية

  .غيبته المقابر خبر إن: لةوجم. غير مدافٍع بالنصب: وقوله

ة    : وسحيم بضم السين وفتح الحاء المهملتين. بسرو سحيم متعلق به: والباء من قوله ام من مك ق الش   .موضٌع في طري
  .أعاله: فسرو سحيم. وسرو على لفظ الشجر بمعنى أعلى

األ : عارٌف خبر مبتدأ محذوف، أي: وقوله. بسرو سحيم تأآيد لألول: وقوله اآر اسم فاعل،    . مورهو ذو معرفة ب ومن
  .من ناآره بمعنى قاتله

ام الغالء      : والياسر ا في أي امرون به الالعب بالميسر، وهو قمار العرب باألزالم، وهو مما يفتخر به عندهم، آانوا يق
  .والقحط، ويفرق الغالب لحم الجزور على الفقراء

ر      : وجملة وأن مخففة من الثقيلة،. تنادى جماعة الرآب: تنادوا، أي: وقوله ر خب دأ، والخب يهم من المبت ال سيد الحي ف
  .الراجع من السفر: والقافل. وفجع بمعنى أصيب بالرزية. أن المخففة

اً  ة       . وعنى بأهل اهللا قريش اب مك ونهم أرب ة، وآسر      . وآانت العرب تسميهم أهل اهللا، لك تح الحاء المهمل ر، بف والحبي
  .ثياٌب ناعمة آانت تصنع باليمن: الموحدة

دها عين    . بلدٌة من بالد اليمن، وأراد أهل ريدة: يدة بفتح الراء المهملة وسكون المثناة التحتيةور يم بع ومعافر بفتح الم
  .قبيلٌة من قبائل اليمن: مهملة، وآسر الفاء

د    : ومعجعجة وم، وق اسم فاعل من جعجعت اإلبل، إذا صوتت، وإنما تصوت لذبح أوالدها، وآان في األصل صفة لك
  .اسم جمٍع بمعنى البقر: والباقر. جمع آوماء، وهي الناقة العظيمة السنام: والكوم. يه صار حاًال منهقدم عل

يريد أنه يدني من موضعه الذي ينزله قطعًة من اإلبل للنحر والقرى، فكلما . إذا أآلها األضياف: إذا أآلت، أي: وقوله
  .السمينة المفرطة السمنجمع زاهقة، وهي : والزواهق. فنيت قطعٌة أحضر قطعة أخرى

  .الحوامل من اإلبل، واحدها خلفة من غير لفظها: والمخاض. جمع زهمة بفتح فكسر، وهي الكثيرة الشحم: والزهم

  .جمع بهزرة، بتقديم المعجمة، على وزن حيدرة، وهي الناقة الجسيمة: والبهازر
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وقد يسمى السيف . لك أضافه إلى السيفشفرته، فلذ: ونصل السيف. هو ضروٌب: ضروٌب بنصل السيف، أي: وقوله
ه نصًال دم األزواد  . آل د ع ل للضيفان عن ب اإلب ان يعرق ه آ ه بأن اقها  . مدح ة ضربوا س ر الناق انوا إذا أردوا نح وآ

  .بالسيف فخرت، ثم نحروها

  .جمع ساق: والسوق. إذا عدموا زادًا إلخ، الجملة الشرطية التفاٌت إلى الخطاب من الغيبة: وقوله

  .وإال يكن لحٌم غريض، بفتح الغين المعجمة وآسر الراء وآخره ضاد معجمة، هو الطري من اللحم: وقوله

  .األعدال، جمع غرارة بالكسر، وهي وعاٌء يجعل فيه الدقيق وغير ذلك: والغرائر. تصب: وتكب

ه ن: وقول اع مجرور م ن ن ك م ا ل اف: في ٌز للك اعي. تميي ه، ل: والن ا علي اٍن دع وت إنس ر بم وت المخب ر بم ه أخب كون
  .خصصت: وحبيت. المرثي

ن،     : بكسر الشين المعجمة: والشراعية. الحربة: واأللة بفتح الهمزة وتشديد الالم د أشرعت للطع ي ق الطويلة، وقيل الت
  .وصفرة األظفار آنايٌة عن الموت، فإن الميت تصفر أظافره. مدت نحوه: أي

  .ينوترجمة أبي طالب تقدمت في الشاهد الواحد والتسع

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث بعد الستمائة

  البسيط : وهو من شواهد سيبويه
  ميص العشيات ال خوٍر وال قزم  شمٍّ مهاوين أبدان الجزور مخـا

  
  .على أن مهاوين جمع مهوان من أهان، وبناء مفعال من أفعل قليٌل نادر، والكثير من فعل

  
  .جمع من اسم الفاعل يعمل عمل المفردوقد أورده الزمخشري في المفصل على أن ما 

  
  : ألن قبله: واألوصاف جميعها مجرورة في البيت

  ال مطعمي ظالٍم فيهم وال ظلم  يأوي إلى مجلٍس باٍد مكارمهم

ى أن             دل عل ا ي ا م يس فيهم ه، ول ال عمل فعل ال مفع ى إعم ا عل والبيت إنما ورد في آتاب سيبويه والمفصل وغيرهم
  .جرورةاألوصاف مرفوعة أو م

  .البيت في الكتاب رويه مرفوع، وهو مخفوٌض آما يدل عليه ما قبله: وال وجه لقول ابن خلف

ن   .انتهى. قد أنشده سيبويه في آتابه آما أنشده الزمخشري بالرفع، وهو مجرور: وآذا قول ابن المستوفي ولم يقف اب
ا       ًا، وق ه مرفوع ى البيت األول فظن ار        : لالحاجب في أماليه على المفصل عل ده أخب ا بع دأ محذوف، وم ر مبت شم خب

  .وآذلك قول العيني. وأوصاف

أوى إلى منزله يأوي، من باب ضرب، أويًا على وزن : يقال. يأوي إلى مجلس إلخ، فاعل يأوي ضمير مستتر: وقوله
  .فعول، إذا أقام فيه
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س ل، يق     : والمجل م المح ال باس ميًة للح ه، تس ى أهل ا عل ق هن د أطل وس، وق دليل  : الموضع الجل س، ب انفض المجل
ام،                 ى محل القي الفتح عل ة ب ق المقام ا يطل الء، آم ارمهم بجمع العق ه من مك اد الضمير إلي ذا ع األوصاف اآلتية، وله

  .وعلى الجماعة من الناس

ال صاحب المصباح        : والمكارم. اسم فاعل من بدا يبدو بدوًا، إذا ظهر: وباٍد راء، ق يم وضم ال تح الم ة بف : جمع مكرم
  .وباد صفة سببية لمجلس. سبٌب للكرم أو التكريم: اسٌم من الكرم، وفعل الخير مكرمة، أي: كرمة، بضم الراءالم

  .ال مطمعي ظالم صفة ثانية لمجلس، وأصله مطمعين، حذفت نونه لإلضافة: وقوله

يس    يريد أن الناس قد عرفوا أنه من ظلمهم ا. جمع ظلوم صفة ثالثة لمجلس: وال ظلم بضمتين: وقوله ه، فل نتصفوا من
  .أحٌد يطمع في ظلمهم، وال هم يظلمون أحدًا

اع في قصبة األنف مع استواء أعاله،        : وقوله شمٍّ صفة رابعة لمجلس، وهو جمع أشم، وصٌف من الشمم، وهو ارتف
  .أقنى األنف: فإن آان فيها احديداٌب فهو القنى، يقال

  .امخ األنف، وللذليل خاشع األنفيقال للعزيز ش. جعل الشمم آنايًة عن العزة واألنفة

ذآور            : وقال ابن الحاجب أخوذ من الشمم الم زة، وهو م در، أو الع رم، أو الق ا في النسب والك اع إم . وصفهم باالرتف
  .وهذا آالمه، وال حاجة إليه

وان، وهو    : وقوله مهاوين صفة خامسة لمجلس، وهو مجرور بالفتحة ألنه على صيغة منتهى الجموع، وهو جمع مه
  .أذله: مبالغة مهين، من أهانه، أي

ان منحار     : الشاهد فيه نصب أبدان الجزور بقوله: قال األعلم ا آ ين، آم مهاوين، ألنه جمع مهوان، ومهوان تكثير مه
  .ومضراب تكثير ناحر وضارب، فعمل الجمع على واحده

ة، وهي الناق       ذلك  . ة المتخذة للنحر المسمنة   يريد أنهم يهينون لألضياف والمساآين أبدان الجزور، وهو جمع بدن وآ
  .الجزور

  .هذا آالمه

. يريد أنهم يسمنون اإلبل فينحرونها لألضياف . األبدان جمع بدانة، وهي الناقة المتخذة للنحر: وتبعه ابن يعيش، وقال
ا و                دان، وإنم ى أب ة عل م يسمع جمع بدن ه ل ى اآلخر، مع أن رادفين إل رد وعليه يقتضي أن يكون من إضافة أحد المت

  .جمعها على بدنات وبدن بضمتين وإسكان الدال تخفيفًا

رجلين  ادة        . والصواب أنه جمع بدن، وهو من الجسد ما سوى الرأس واليدين وال ادة زي ر إلف ى غي ره عل ر ذآ ا آث وإنم
ٍذ من              ى، واإلضافة حينئ الطريق األول ا سواه يكون ب ق م وصفهم بالكرم، فإنهم إذا فرقوا أفضل لحم الجزور، فتفري

  .وال تقع على الشاة: قالوا. أو بعير: ناقة أو بقرٌة، زاد األزهري: والبدنة. إضافة البعض إلى الكل

والجزور، بفتح الجيم من اإلبل خاصة، يقع على الذآر واألنثى، والجمع جزر بضمتين، وتجمع أيضًا على جزرات،  
  .نباريقاله ابن األ. رعت الجزور: ولفظ الجزور أنثى، فيقال. ثم على جزائر

غاني ا      : وزاد الص ل، إذا نحرته اب قت ن ب ا م زور وغيره زرت الج ر، وج ي تنح ة الت زور الناق ل الج ي  . وقي ذا ف آ
  .المصباح
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راد    تغراق األف زور الس ي الج الم ف ف  . وال ن خل ال اب ع   : وق ن الجم د ع اآتفى بالواح زر ف ول الج   .أراد أن يق
ل   مهاوية أبداء الجزور، وهو جمع بدء بفتح الموحدة: وروى وسكون الدال بعدها همزة، قيل هو بمعنى النصيب، وقي

  .بمعنى المفصل

  .أبداء الجزور أفضل أعضائها، واحدها بدء، ومنه السيد بدٌء لفضله: وقال األعلم

ة               : وقوله ه مضاف، وهو جمع مخماص مبالغ س، وهو مجرور بالكسرة ألن مخاميص العشيات صفة سادسة لمجل
  .المجاعة: والمخمصة. و حميص، إذا جاع، مثل قرب قربًا، فهو قريبحميص، من خمص الشخص خمصًا فه

جعله ضامر  : هو جمع مخموص، من حمصه الجوع حمصًا، أي: وقال بعض فضالء العجم في شرح أبيات المفصل
  .البطن

ة  : جمع عشي، والعشي والعشاء بالكسر: والعشيات ى العتم ية، وقي     . من صالة المغرب إل ى العش ل بمعن ل والعشي قي
  .نهاره صائم: ومخاميص العشيات، آقولهم. جمعها

  .في العشيات: هذه اإلضافة اتساع، واألصل: وقال ابن الحاجب

نهم            : قال األعلم ام ع أخر الطع ياتهم، لت ؤخرون العشاء ألجل ضيٍف يطرق، فبطونهم حميصة في عش . يريد، أنهم ي
يعني أنهم ال يأآلون، حتى تعظم بطونهم،  . البطون الذين ليسوا بعظام: المخاميص: وليس المعنى على قول ابن خلف

  .وإنما يكتفون بأخذ ما يحتاجون إليه من الطعام، ليس فيهم نهٌم

  .هذا آالمه، وفيه أنه يبقي العشيات لغوًا

  .الضعفاء عند الشدة: ال خور بالجر، صفة سابعة لمجلس، والخور: وقوله

ٌل   : الخور بفتحتين: قال صاحب الصحاح خوار ورمح خوار، وأرض خوارة، والجمع خور بتخفيف        الضعف، رج
  .وقوله هو القياس. هو جمع أخور، وهو الضعيف: وقال العيني. الواو

زاي : وقوله ال صاحب الصحاح   . وال قزم بالجر صفة ثامنة لمجلس، وهو بفتح القاف وال زم بالتحريك  : ق دناءة  : الق ال
ل قزم، والذآر واألنثى والواحد والجمع فيه سواٌء، ألنه في األصل   رج: رذال الناس وسفلتهم، يقال: والقزم. والقماءة
  .مصدر

  .والشعر نسبه سيبويه إلى الكميت بن زيد األسدي، وتقدمت ترجمته في الشاهد السادس عشر

  .ولم أره في ديوانه. رواه سيبويه للكميت: وقال ابن المستوفي آابن خلف

  .واهللا أعلم. ، ولم أره فيما آتبه من شعرهوأنشده ابن السيرافي لتميم بن أبي بن مقبل

  .وآالهما شاعر إسالمي. وترجمة تميم بن أبي بن مقبل تقدمت أيضًا في الشاهد الثاني والثالثين

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الرابع بعد الستمائة

  البسيط : وهو من شواهد سيبويه
  مباتت طرابًا وبات الليل لم ين  حتى شآها آليٌل موهنًا عمٌل

  
ه         . إذا حول فاعل إلى فعيل أو فعل عمل أيضاً   : على أن سيبويه، قال د عمل في قول يًال ق إن آل ت، ف ذا البي : وأنشد ه

ًا ل         . موهن ة الفع ه رائح رف يكفي ه ظ ه، ألن تدالل في ال اس ًا ف ل أيض ان لكلي و آ آها، ول رف لش ًا ظ أن موهن   .ورد ب
ال     واعتذر لسيبويه بأن آليًال بمعنى مكل فموهنًا مفعو ا يق ى المجاز، آم ه عل ة مفعل ال      : ل ل مبالغ أتعبت يومك، ففعي

  .هذا آالمه. وفيه أنه قليل نادر وال يصح االستدالل بالمحتمل مع أن االعتذار بعيد. فاعل
  

ًا منصوب          : قال التبريزي في شرح الكافية ل، وموهن ى مك يًال بمعن إن آل ل، ف ال فعي ى إعم أنشد سيبويه هذا البيت عل
  .وطعنوا في هذا البيت من جهة استشهاده. يكل أوقات الليل من آثرة العمل: عول به، أيعلى أنه مف

  
وي، ألن صدر      . آليل بمعنى آال، من آل يكل فإنه الزم، وموهنًا منصوب على الظرف: وقيل يس بق ل ل ذا التأوي وه

ال في  : البيت وعجزه ينافيه، فإنه قال ل،       وبات الليل لم ينم فال يمكن أن يوصف بأنه ق ال عم ل، وق ات اللي بعض أوق
  .وهو يدل على آثرة العمل

  
ال           : وقال ابن مالك ل، ألن أصله آ ى فعي دول من فاعل إل يعلم جواز الع ذا البيت ل م يتعرض   . إنما أنشد سيبوبه ه ول

  .لإلعمال
  

يبويه        ال س ه ق ل السيرافي أن ا نق ع،        : وهذا أيضًا ضعيٌف، بم يم، وداٌء وجي ل أل ل، مث ى مك ل في معن ؤلم   آلي ى م بمعن
  .انتهى. وموجع

  
  .رد على سيبويه في استدالله على إعمال فعيل بهذا البيت: وقال ابن هشام في المغني

  
  .وذلك أن موهنًا ظرف زمان، والظرف يعمل فيه روائح الفعل، بخالف المفعول به

  
يب  . ويوضح آون الموهن ليس مفعوًال به أن آليًال من آل، وفعله ال يتعدى ل،     واعتذر عن س ى مك يًال بمعن أن آل ويه ب

أو بأنه إنما استشهد به على أن فاعًال يعدل عنه إلى فعيل . أتعبت يومك: وآأن البرق يكل الوقت بدوامه فيه، آما يقال
ال    ى اإلعم ه عل ى             . للمبالغة، ولم يستدل ب ه عل ان حمل ى المجاز مع إمك إن في األول حمل الكالم عل رب، ف ذا أق وه

  .الحقيقة
  

اعلين، من     ونحن ننقل  لك آالم سيبويه هنا ليظهر لك حقيقة الحال، قال في باب ما جرى في االستفهام من أسماء الف
ا    : أوائل الكتاب ه م د ب وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في األمر مجراه، إذا آان على بناء فاعل، ألنه ال يري

  .المبالغة أريد بفاعل من إيقاع الفعل، إال أنه يريد أن يحدث عن
  

دير، وسميع،      . فعول، وفعال، ومفعال، وفعل: فمما هو األصل الذي عليه أآثر هذا المعنى رحيم، وق ل آ وقد جاء فعي
ار           أخير، واإلضمار واإلظه ديم والت ا جاز في فاعل من التق يهن م و قلت  . وبصير، يجوز ف ذا ضروب رؤوس   : ل ه

  .وضارٌب عمرًا: ضارب زيٍد وعمرًا تضمر: تقولضروب سوق اإلبل جاز، آما : الرجال وسوق اإلبل، على
  

  الطويل : ومما جاء مقدمًا ومؤخرًا على نحو ما جاء في فاعل قول ذي الرمة
  متى يرم في عينيه بالشبح ينهض  هجوٌم عليها نفسـه غـير أنـه

  
  الطويل : وقال الفالخ

  أخا الحرب لباسًا إليها جاللها
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  الطويل : وقال أبو طالب
  بنصل السيف سوق سمانهاضروٌب 

  
 الكامل : وقد جاء في فعٍل وليس في آثرة ذلك، قال
  أو مسحٌل شنج عضادة سمحج

  
  الكامل : ومما جاء في فعٍل قوله

  حذٌر أمورًا ال تخاف وآمٌن
  

  الرجز : ومن هذا الباب قول رؤبة
  برأس دماٍغ رؤوس العز

  
  : ومنه قول ساعدة

 الـــبـــيت.........  حتى شأها آليٌل موهنًا عمل
  

  : وقال الكميت
 الـبـــيت...........  شمٍّ مهاوين أبدان الجزور

ذا ال يقلب وال يضمر،            : ومنه ٌن وجه األخ، ألن ه ك حس ة قول يس بمنزل ة ول د المبالغ ه يري قدير، وعليم، ورحيم، ألن
ى أحد    وإنما حده أن يتكلم به في األلف والالم وال تعني أنك أوقعت فعًال سلف  ا،    . منك إل وال يحسن أن تفصل بينهم

  .هو آريٌم فيها حسب األب: فتقول

  .هذا نصه بحروفه، مع حذف بعض أمثلة

دمنا    . الشاهد في نصب الموهن بكليل، ألنه مغير عن بنائه للتكثير: قال األعلم ا ق يبويه لم ى س : وقد رد هذا التأويل عل
  .صلأن فعيًال وفعًال بناءان لما ال يتعدى في األ

  .وجعل الراد نصب موهن على الظرف، والمعنى عنده أن البرق ضعيف الهبوب آليٌل في نفسه

  .وبات الليل لم ينم: لم يقل عمٌل وهو الكثير العمل، وال صفة بقوله: وهذا الرد غير صحيح، إذ لو آان آليًال، آما قال
ه      والمعنى على مذهب سيبويه أنه وصف حمارًا وأتنًا نظرت إلى برق مس  ى الغيث يكل الموهن بدؤوب تمطر دال عل

  .سرت فيه سيرًا حثيثًا متعبًا متواليًا: وتوالي لمعانه، آما يقال أتعبت ليلك، أي

ة نحوه        : فشآها البرق، أي. وقٌت من الليل: والموهن ه، منتقل ًة إلي ه، فباتت طرب ى مهب ا إل ل في   . ساقها وأزعجه وفعي
  .معنى مبصر بصير في: يقال. معنى مفعل موجوٌد آثير

ر       . وآذلك آليل في معنى مكل. وعذاب أليم بمعنى مؤلم، وسميع بمعنى مسمع ه مغي ه، ألن اه عمل عمل ان بمعن وإذا آ
  .منه للتكثير آما تقدم

  .الشاهد نصب موهنًا بكليل نصب المفعول به، ألنه بمعنى مكل فيعمل عمله: وقال ابن خلف أيضًا

ه،     . وال حجة له فيه. لموهنًا ظرف وليس بمفعو: وقال المبرد ى مفعول ب وجعل آليًال من آل يكل، وآل ال يتعدى إل
  .فكيف يتعدى آليل
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يالً  : قال أبو جعفر وا فع ال . ال يجوز عند الجرمي والمازني والمبرد أن يعمل ا علمت إال أن النحويين مجمعون     : ق وم
  .وال يجيزون هو رحيٌم زيدًا، وال عليم الفقه. على ذلك

وفعيل هذا بمنزلة . فعيًال في األصل من فعل فهو فعيل، وهذا ال ينصب بإجماعهم، وهو معهم على ذلك والعلة فيه أن
ولهم . وفعل عند المبرد بمنزلته. ذلك، ألنه إنما يخبر به عما في الهيئة، فهو ملحق به ال يعمل آما ال يعمل : واحتج بق

  .رجل طبٌّ وطبيب

وا ضروبًا     : قال أبو إسحاق في الحجة في إعماٍل فعيل ا أعرب ل، فلم إن األصل آان أن ال يعمل إال ما جرى على الفع
  .ومنه قدير: قال. ألنه بمعنى ضارب وجب أن يكون فعيل مثله

ديره  يبويه أن آللت      . وسيبويه أورد هذا على أنه للمبالغة في آال، وآال يتعدى إلى مفعول على تق د س ذي عن أن ال وآ
  .وزعم أن آليًال بمعنى مكل. جعل يبرق فيه برقًا ضعيفًا: هن، أييتعدى، ويكون معناه أن آلل المو

ذي     ٍل ال وليس هذا من مذهب سيبويه في شيء، ألن سيبويه غرضه ذآر فعيل الذي هو مبالغة فاعل، وما عرض لفع
  .بمعنى مفعل

ي صفة اهللا عز وجل  ول ف وادره أن بعض العرب يق ي ن اني ف و الحسن اللحي د روى أب ميع قول: وق و س ول ه ك وق
  .غيرك، بتنويع سميع ونصب قولك

  .وهذا يشهد لصحة مذهب سيبويه

ى       . زعم الراّد على سيبويه أن موهنًا ظرف  : وقال أبو نصر هارون بن موسى اد المعن ا من فس ا ذآرن ى م . وهو عل
ه، وإذا       : البرق والموهن: والكليل ها هنا رق بالضعف في لمعان ًا لوصف الب ذه   وقت من الليل، ولو آان ظرف ان به آ

ولكن البرق إذا تكرر في لمعانه، واشتد، ودام دل على المطر، وشاق،  ؟الصفة فكيف يسوقها وهو ال يدل على المطر
ذهب، إذا لمع              م ي رق، ث ر الب م يرجع إذا فت ة، ث ا هب ذهبت الظلم ه آلم ه، ألن ذلك عدى   . وأتعب الموهن في ظلمت فل

  .الشاعر الكليل إلى الموهن

آني، أي  : يقال. تبعها: قال األخفش. ساقها: أى اإلبل، أيش: شآها، أي: وقوله اقني : شاءني األمر وش ال أيضًا   . س ويق
قطعة من : والموهن بفتح الميم وآسر الهاء. وإنما ضعفه ألنه ظهر من بعيد. برق ضعيف: وآليل أي. حزنني: شآني
ني البقر الوحشية طرابًا إلى السير إلى الموضع وباتت طرابًا يع .الدائب المجتهد في أمره الذي ال يفتر: والعمل. الليل

ى آخره  . الذي فيه البرق، وبات البرق الليل أجمع ال يفتر انتهى  . فعبر عن البرق بأنه لم ينم التصاله من أول الليل إل
  .ما أورده ابن خلف

  .لم ينم لشدة دوامه وبات البرق. طربت للبرق وشاقها: طرابًا. برق خفي: وآليل. شآها يعني اإلبل: وقال النحاس

  .تنزع إلى أوطانها: قال الجمحي. طرابًا من الطرب تحن إلى أوالدها: قال ابن حبيب

ره  ذليين      . والصحيح أنه عنى بها البقر، ال اإلبل، خالفًا للشارح المحقق وغي ال السكري في شرح أشعار اله ى  : ق حت
ال  ول شاء     : شآها، يعني شأى البقر، يق ان ينبغي أن يق زة   شؤته، فك دم الهم ه     . ها، فقلب فق قته وهيجت ى شؤته ش ومعن

  .وسررته

اً  : يقول ل    : حتى شاء البقر آليٌل، وهو البرق الضعيف، موهن دء من اللي د ه ٌل، أي . بع رق   : عم ر الب ل، ال يفت   .ذو عم
ر ي البق ًا، يعن رق. وباتت طراب ي الب ل، يعن ات اللي ال للرجل إذا دأب: وعمل. وب ب، يق ل: دائ د عمل يعم   .ىانته. ق

ن جعشم من         نهم سراقة ب يط، وهو أرض، م والبيت من قصيدة طويلة لساعدة بن جؤية، رثى بها من أصيب يوم مع
 البسيط : وهذا مطلعها. بني مدلج، آان يرسل إليهم األخبار
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  أم هل على العيش بعد الشيب من ندم  يا ليت شعري وال منجى من الهـرم
  

  : ويروى: قال السكري
  نجى من الهرميا للرجال أال م

  
  .هل يندم أحٌد على أن ال يعيش بعد أن يشيب: يقول

  
  .المال يزري بأقوام يريد فقد المال: ومثله. على فوت العيش: أي. على العيش: وقوله

  
  : إلى أن قال. وهذا البيت أورده ابن هشام في المغني على أن زيادة أم فيه ظاهرة

  صلوٌد من األوعال ذو خدم أدفى  تاهللا يبقى علـى األيام ذو حـيٍد
  

  .وروى هللا يبقى والالم للقسم والتعجب معًا. تاهللا ال يبقى، فحذف ال النافية في جواب القسم: يريد
  

  .هو الوعل: وذو حيٍد. وألجله استشهد ابن هشام في المغني بهذا المصراع
  

  .ة، وهي العقد في قرن الوعلجمع حيد، بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتي: والحيد بكسر ففتح
  

  .الذي يقرع بظلفه الجبل: والصلود. صفة أدفى: وصلود. الذي يميل قرنه إلى نحو ذنبه: واألدفى بالقصر
  

دال  ى خدام أيضًا بالكسر         : والخدم بفتح الخاء المعجمة وال ة، وهي الخلخال، ويجمع عل خطوٌط  : والخدم . جمع خدم
  .بيٌض في قوائمه تشبه الخالخيل

  
  : وصف تحصنه في رؤوس الجبال في ثمانية أبيات، فلما جاءه أجله لم يسلم من الصياد، فهلك على يديه، وقال ثم

  طول النهار وليٌل غير منصرم  فكان حتفًا بمـقـداٍر وأدرآـه
  

  .لم يفلت من طول األيام والليالي: يقول. أدرآه طول النهار وليٌل غير منقطع: أراد
  

  : وبعده
  مثل الفريد الذي يجري من النظم  مذراٌة مناسـجـهـاوال صواٌر 

  
د في جواب القسم السابق        ى ذو حي د وال صواٌر، وهو بكسر         : أي. هذا معطوف عل ام ذو حي ى األي اهللا ال يبقى عل ت

  .جماعة البقر: الصاد المعجمة
  
م يجز    : يقال ه صوف ل ذال     . نعجة مذراة، وآبش مذرى بالذال المعجمة، إذا جز وترك بين آتفي ذروة بكسر ال فهي ال

  .وضمها
  

  .الصوار مثل اللؤلؤ في الحسن والبياض: يقول. جمع نظام، وهو الخيط الذي فيه اللؤلؤ: والنظم بضمتين
  في ماحٍق من نهار الصيف محتدم  ظلت صوافن بـاألرزان صـاويًة

  
مع رزن، بكسر الراء المهملة وسكون ج: واألرزان. التي تفرج بين رجليها: والصوافن. قد رفعن إحدى قوائمهن: أي

  .الزاي، وهو الموضع الغليظ الذي فيه الماء
  

احق . اليابسة من العطش  : وصاوية بالصاد المهملة دم . شدة الحر  : والم ين    : والمحت دال المهملت رق، بالحاء وال . المحت
  .آان ذلك اليوم محترقًا من شدة الحر: أي
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 أفقًا من بارق تشـم مهما تصب  قد أوبيت آل ماء فهـي صـاويٌة
 باتت طرابًا وبات الليل لـم ينـم  حتى شآها آليٌل موهنـًا عـمـٌل
 بعد الرقاد تمشي النار في الضرم  آأنما يتجـلـى عـن غـواربـه
 يخفي تراب جديد األرض منهزم  حيران يرآب أعـاله أسـافـلـه
 لملم تنشب بوعوث األرض والظ  فأسأدت دلجًا تحيي لـمـوقـعـه
 من فارٍس وحليف الغرب ملتـئم  حتى إذا ما تجلى ليلها فـزعـت

  وأصحرت في قفاٍف ذات معتصم  فافتنها في فضاء األرض يأفرهـا
  لدى المزاحف تلى في نضوح دم  أنحى عليها شراعيًا فـغـادرهـا

  
  .وبعد هذا شرع في الرثاء

  
  .في آتاب النبات مع أبيات أربعة بعده قد أوبيت آل ماء البيت إلخ، أورده أبو حنيفة: قوله
  

  .منعت: أوبيت: وقال. وصف بها ساعدة بن جؤية حميرًا: وقال
  

ال  : منعت آل ماء، أي: يقول: وقال السكري ا، يق ؤبى   : قطع عنه ام وشراب ال ي اب   . ال ينقطع : طع ال شارح اللب : وق
  .يبست من العطش: اليابس، أي: الصاوي: يفةقال أبو حن. وصاوية بالصاد المهملة. جعلت تأبى آل ماء وتكرهه: أي
  

تنظر إليه، والضمير في  : وتشم. من سحاب فيه برق: ناحية من بارق، أي: مهما تصب أفقًا قال السكري، أي: وقوله
  .الجميع ضمير الصوار

  
إن     ا حرف شرط آ ال . وهذا البيت أورده ابن هشام في المغني على أن يسعون استدل به على مجيء مهم ستدل  وا: ق

  .قد أوبيت آل ماٍء، البيت: ابن يسعون تبعًا للسهيلي، على أن مهما تأتي حرفًا، بقوله
  
ه، وال سبيل         : قال تيفاء فعل الشرط مفعول وًال الس إذ ال تكون مبتدأ لعدم الربط من الخبر، وهو فعل الشرط، وال مفع

ق     والجواب أنها مفعول تصب، وأف. إلى غيرهما، فتعين أنها ال موضع لها ا أو متعل ارق تفسير لمهم قًا ظرف، ومن ب
  .بتصب، فمعناها التبعيض

  
ًا   : وقال بعضهم. أي شيٍء تصب في أفق من البوارق تشم: والمعنى مهما ظرف زمان، والمعنى أي وقت تصب بارق
  .أو في أفق بارقًا فزاد من واستعمل أفقًا ظرفًا. فقلب الكالم. من أفق

  
  .الفًا البن مالكثم ذآر أنها ال تأتي ظرفًا، خ

  
 : وقد تستعمل مهما للظرف، نحو: قال. وإلى الظرفية ذهب صاحب اللباب

  مهما تصب أفقًا من بارٍق تشم
  

: من شمت البرق، أي. مهما تصب بارقًا في جهة في أفق وناحيٍة من الجهات تشم الناقة ذلك البارق: أي: قال شارحه
ن يمطر ى سحابه أي ارق. نظرت إل رقالسحا: والب ى . ب ذو الب ده تسلط عل ل بع ي البيت ظرف، ألن الفع ا ف ومهم

  .في أي جهة تصب: مفعوله، فال يتسلط عليه تسلط المفعول به، ألنه ال يتعدى إال إلى واحد، فهو ظرف، أي
  

ًا ظر  . مهما تصب بارقًا من أفق: هذا على القلب، والمعنى: قال الفارسي: وقال أبو حيان في تذآرته ًا  فإن جعلت أفق ف
  .فال قلب. آانت من زائدة ألنها غير واجبة، فهي مثل إن تصب عندي من درهم

  
وأجاز أن تكون من غير زائدة، ومن بارق في موضع نصب بتشم، ومفعول تصب محذوف، وهو ضمير منصوب      
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ا ي           : قلت. يعود على أفق أو على بارق ب، قلم ين، والمعمول متوسط غري ال الفعل ره الفارسي من إعم ذي ذآ ذآره ال
  .النحويون

  
أي رجل ضربت، أو شتمت ويجب أن يكون األول أولى بالعمل بال  : وقد ذآرنا في باب آونه تقدم على الفعلين، نحو

  .أي رجل ضربت أو شتمت، ألنه في هذه المسألة أقرب: خالف، آما آان ذلك في قولك
  

ن النسبة في التالصق واحدة، إال أن عمل الفعل وفي مسألة أبي علي وإن لم يكن أقرب الفعلين فليس بأبعد الفعلين، أل
  .مقدمًا أولى من عمله مؤخرًا بال خالف

  
أي شيء تجد في أفق     : ويحتمل أن يكون مهما مفعوًال بتصب، أي . يجوز أن يقدر إنارة أفق، فال قلب: وابن يسعون
  .من البرق تشم

  
  : وفي رواية الجمحي

  مهما يصب بارٌق آفاقها تشم
  

  .إلعراب، ومهما ظرف العامل فيه يصب، وال يحتاج فيه إلى ضميروهذا سهل ا
  

  .انتهى ما أورده أبو حيان. والظرف في مهما قليل، ويتصور أن يكون بمعنى إن على ما ذآروا، إال أن هذا أولى
  

ة، وال ل  : وقوله ي حنيف ًا   حتى شآها إلخ، ضمير المؤنث للصوار، وهي البقر، ال للحمير الوحشية، خالفًا ألب ل خالف إلب
  .للشارح وغيره، وال الناقة خالفًا لشارح الباب

  
اقني : شاءني يشوؤني ويشيئني أيضًا، أي : قدم همزة شاء، يقال: قال. شاقها بالشين المعجمة: شآها: قال أبو حنيفة   .ش
  الكامل : قال الشاعر

 ولقد أراك تشاء باألظعـان  مر الحمول فما شأونك نقرًة

  .الدائب ال يفتر: والعمل. البرق الضعيف، وقد يستحب أن يكون قليًال: والكليل. لغتينتشاق، فجاء بال: أي

  .بعد ساعٍة من نصف الليل، وضمير بات للبرق الكليل: والموهن. التي قد استخفها الفرح: والطرب

ا دق من الحطب   : والضرم . أعالي السحاب : والغوارب. البرق الكليل: آأنما يتجلى إلخ، أي: وقوله ار تسرع   م ، فالن
  .فيه

ردد      : حيران يرآب أعاله إلخ، قال السكري: وقوله و يت د حار، فه ه ق ى جهت ه  .يعني هذا السحاب ال يمضي عل : وقول
راب األرض، أي ي ت اه: يخف ن خف ره، م راب : يظه ر الت ي المطر يظه ره، يعن الجيم. أظه د األرض، ب أرٌض : وجدي

  .صلبة لم تحفر

ال    هذا السحاب: منهزم يقول: وقوله اء، يق اء   : قد انخرق بالم لٌ  . انشق سحاب الم ذا مث ة  . ه ال للداب قاؤه   : ويق انشق س
  .بالعدو

  .ال جهة له، فهو ماآث: حيران، أي: قوله: وقال أبو حنيفة

  .منشق بالماء: ومنهزم. أن سيله يشق األرض، فيظهر باطنها: يعني. أظهره: وخفاه

  .وآذلك الدلج. سير الليل آله: آداإلس: فأسأدت دلجًا إلخ، قال أبو حنيفة: وقوله
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  .لم يعقها وعوث األرض: لم تتحبس، أي: لم تنتشب. تحيي الليل لموقع هذا الغيث، تسير إليه: وتحيي لموقعه يريد

ه      : وقال السكري ك السحاب لتبلغ ع ذل اء لموق ا جمع ين : والوعث . قوله تحيي لموقعه، يعني هذه البقرة تحيي ليلته : الل
  .وهو يحبس

د السنان      : حتى إذا ما تجلى ليلها إلخ، قال السكري :وقوله ًا حدي ي بحليف الغرب رمح . حده : وغرب آل شيءٍ   . يعن
ئم  اً   : وملت ًا واآلخر غليظ ه رقيق ٌب من به بعضه بعضًا ال يكون آع ل . يش ي بحليف الغرب فرسه، والغرب : وقي : يعن
  .النشاط

ا . طرحها. وقيل افتتنها. والمثناة فوق والنون فافتنها يريد انشق بها في ناحية، من فنن، بالفاء: وقوله يسوقها  : ويأفره
  .من األفر بالفاء والراء المهملة، وهو عدٌو فيه قفز

غ أن     : في قفاف القف بالضم: صارت في صحار، وقوله: وأصحرت، أي: وقوله م يبل ع ول ما غلظ من األرض وارتف
  .الملجأ: والمعتصم بفتح الصاد. يكون جبًال

ل : والشراعي بضم الشين المعجمة. أهوى إليها الفارس بالرمح: عليها إلخ، أي أنحى: وقوله ا . الرمح الطوي : وغادره
  .صرعى: وتلى. ترآها وخلفها

ه، أي : جمع مزحف، أي: ولدى المزاحف ا : حيث زاحفها في ر       : والنضج . قاتله ى غي ا أصاب الشيء عل ين م بمعجمت
ه، قلت      أصابه نضٌج من الدم والزعفران وا: عمد، يقال إذا أنت تعمدت ه، ف د ب اء  : لبول ما لم تتعم بالحاء  . نضجته بالم
  .نضج ينضج إذا ما رشح: يقال. المهملة

  .وترجمة ساعدة بن جؤية الهذلي قد تقدمت في الشاهد التاسع والستين بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس بعد الستمائة

  الكامل : وهو من شواهد سيبويه
  .ما ليس منجية من األقدار   تخاف وآمٌنحذٌر أمورًا ال

  
  .إن البيت مصنوع: على أن سيبويه استدل به على عمل فعل بهذا البيت، ومنعه غيره، وقال

  
  .يروى عن الالحقي أن سيبويه سألني عن شاهٍد في تعدي فعٍل، فعملت له هذا البيت

  
  الكامل : وهو قول لبيد الصحابي: ال مطعن عليه فيهإن طعن على سيبويه بهذا البيت، فقد استشهد ببيت آخر : أقول

 بسراته ندٌب لهـا وآـلـوم  أو مسحٌل شنٌج عضادة سمحٍج
  

ات الجمل   : وقال األعلم ًا آخر ال           : وتبعه ابن السيد في شرح أبي ل الطائي الصحابي بيت د الخي دنا في شعر زي د وج ق
  الوافر : مطعن فيه، وهو

 و الكساح جد به الوعيدأب  ألم أخبرآما خبرًا أتانـي
 جحاش الكرملين لها فديد  أتاني أنهم مزقون عرضي

  
انج، وشانج        : أما البيت األول فقد قال ابن خلف ر ش ه تكثي ه، ألن الشاهد فيه أنه نصب عضادة بشنج نصب المفعول ب

  .وذلك غير مشهور. في معنى مالزم، وفعله شنجته، آلزمته، على ما حكاه البصريون
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ن موسى    قال أبو ن ارون ب ول بعض النحويين وزعن أن عضادة ظرف        : صر ه ذا الق ه ه ذين    . ورد علي ذا من ال وه
ي    ه ف به ناقت اعر ش ك أن الش دًا، وذل ى فاس ان المعن ًا آ ه ظرف ذا إذا جعل وا اإلعراب، وه الخلف، إذا عرف اونون ب يته

  .نشاطها وصالبتها بحماٍر وحشي مالزٍم ألتاٍن يضربها
ا   فلشدته وصالبته قد ال زمها، وقبض الناحية التي بينها وبينه، ولم يحجزه عن ذلك رمحها وعضها اللذان بسراته منه

  .ندٌب وآلوم
قد شعفه عضها ورمحها، فكيف يشبه   . ولو آان ظرفًا لكان المعنى أن المسحل شنٌج متقبض في ناحية السمحج مهيٌن

  .أحٌد ناقته بمسحل هذه صفته
  .ضادة ليست من الظروف، ألنه يريد بالعضادة جنبها وأعضادهاوالذي يحتج لسيبويه أيضًا أن الع
  الكامل : ومسحل معطوف على مسدم قبله، وهو. قد شنج رجل سمحٍج، وال يد سمحج: أال ترى أنه ال يجوز أن يقول

 وممـــحــــجـــــ بعــــد الــكـالل مـــســدٌم الـــــــســــفــار آـــأنــــهــا حرٌف أضـــر بـــهـا

ل    : والمسدم. التعب: والكالل. وهزلها أنضاها: وأضر بها السفار. الظامر: والحرف. وصف لبيد ناقته الفحل من اإلب
 .الذي قد حبس عن الضراب

م: والمحجوم وحش: والمسحل. المشدود الف ار ال ة: والسمحج. حم ان الطويل ا: وسراتها. األت دب. أعاله ر: والن . األث
  .الجراحات: والكلوم

  
راد  : والشنج. جنب: وعضادة. د أن هذه األتان بها آثاٌر من عض الحمار، آأنها جراحاتيري المتقبض في األصل، وي

ٌر مسدم،    : يقول. أو مسحل مالزم جنب أتان ال يفارقها: به في البيت المالزم، آأنه قال آأن هذه الناقة بعدما آلت بعي
  .أو مسحٌل موصوف بما ذآر

  
ه  : وعرض الرجل، بالكسر   . جمع مزق مبالغة مازق، من المزق، وهو شق الشيء    : نوأما البيت الثاني فمزقو جانب

ه            : وجحاش، أي. الذي يصونه من نفسه وحسبه ا زعم تعارة آم ه السعد، ال اس ا حقق غ آم بيه بلي و تش م جحاش، فه ه
  .وهو جمع جحش، وهو ولد الحمار. العيني

  
  .بل طيىٍءاسم ماٍء في ج: والكرملين، بكسر الكاف وفتح الالم

  
م            : والفديد أ به اء، فال أعب ك الم د ذل ي تنهق عن ة الجحاش الت دي بمنزل م عن وتخصيص الجحاش   . الصوت، يريد أنه

  .مبالغة في التحقير
  

  .والبيت استشهد به شراح األلفية
  

ال   : وأما ما روي عن الالحقي في البيت األول، فقد حكاه المازني، قال ي، ق ى الالحق أل : أخبرني أبو يحي يبويه  س ني س
  .عن فعٍل يتعدى، فوضعت له وهذا البيت

  
ة الصحيحة،                  ى الرواي تمن عل ه ائ ة، وأن ل األمان ه قلي ر أن أن يخب ذا عن نفسه، ورضي ب ل ه ى مث وإذا حكى أبو يحي

  .فخان، لم يكن مثله يقبل قوله، ويعترض به على ما قد أثبته سيبويه
  

ال   وهذا الرجل أحب أن يتجمل بأن سيبويه سأله عن شيٍء ا يبطل الجم ذه    . ، فخبر عن نفسه بأنه فعل م ومن آانت ه
  .صفته بعد في النفوس أن يسأله سيبويه عن شيٍء

  
ه     : وقال أبو نصر هارون بن موسى ا يضع من وهذا ضعيٌف في التأويل، وآيف يصلح أن ينسب الالحقي إلى نفسه م

ذين ال اختالف    وال يحل، أو آيف يجوز هذا على سيبويه، وهو المشهور في دينه وعل ات ال مه وعقله، وأخذه عن الثق
  .في عملهم وصحة نقلهم

  
ال : وجملة. مبالغة حاذر، من الحذر، وهو التحرز: والحذر. فرويته: فوضعت له هذا البيت: وإنما أراد الالحقي بقوله

  .تخاف بالبناء للمفعول صفة قوله أمورًا
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ه    ضاره يض: ال تضير بمعنى ال تضر، يقال: وروى بدله ه، وذم ه يذيم يره، وضره يضره بمعًنى واحد، آما يقال ذام
  .يذمه بمعًنى

  
  .معنى البيت يحتمل أمرين: قال ابن السيد في شرح أبيات الجمل

  
ؤمن،     : أحدهما أمن من ال ينبغي أن ي أنه يصف إنسانًا بالجهل وقلة المعرفة، وأنه يضع األمور في غير موضعها، في

  .ويحذر من ال ينبغي أن يحذر
  

  .أن يكون أراد أن اإلنسان جاهٌل بعواقب األمور، يدبر فيخونه القياس والتدبير: والوجه الثاني، وهو األشبه عندي
  

 الطويل : ونحوه قول أبي العتاهية
  وينجو بإذن اهللا من حيث يحذر  وقد يهلك اإلنسان من باب أمنه

  .انتهى. وزعم قوم أن البيت البن المقفع، ال لالحقي

ى        . الظاهر من البيت أنه ذمٌّ: بن هشام اللخميوقال ا ذا المعن رة الحذر، فيخرج ه دحًا، يمدحه بكث ويحتمل أن يكون م
ا       . إني ألعد لألمر عسى أن يكون أبدًا أتي، وأم ا ي ان فيم ا يكون ن، إنم وحذر وآمٌن بمعنى االستقبال، ألن الحذر واألم

  .ما مضى فقد علم

ر    . الذي في ليس والهاء في منجية عائدة على الضمير ه وقوعه خب ومنجية بمعنى المضارع ال الماضي، والدليل علي
  .انتهى آالمه. ليس، والنفي إنما يقع على األخبار، وليس إنما تنفي المضارع

ى الحال      : وقال العيني ان بمعن إن منجيه اسم فاعل مضاف إلى الهاء، والهاء في موضع نصب ألن اسم الفاعل إذا آ
  .هذا آالمه. ضيف آانت إضافته غير محضة، وآانت النية بها االنفصالأو االستقبال وأ

  .هو من شعراء هارون الرشيد. والالحقي هو أبان بن عبد الحميد الالحقي

  .وهو شاعٌر مطبوع بصري، لكنه مطعون في دينه

  .هو أبان بن عبد الحميد بن الحق بن عفير مولى بني رقاش: قال صاحب األغاني

ن          :قال أبو عبيدة يبان ب و ش اة، وعامر، بن د من ك، وزي م مال بنو رقاش ثالثة نفر ينسبون إلى أمهم، واسمها رقاش وه
  .ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل

ًة في    : حدثنا يحيى بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن سعيد، قال: أخبرني الصولي، قال د ليل جلس أبان بن عبد الحمي
لقد أغفل السلطان آل   : فبلغ ذلك أبا عبيدة، فقال في مجلسه !يقدح في األنساب وال نسب له: أبا عبيدة، فقالقوم فثلب 

ا   يس فيه وارة، ول فار الت ا أس ازلهم فيه ذه من ود، وه ه يه و وأهل ي، ه ان الالحق ة من أب ذ الجزي ل أخ ى أغف شيء، حت
وارة   ظ الت دعي حف رهم ي ودهم أن أآث ى ته ة عل ح األدل حف، وأوض ه  مص لى ب ا يص رآن م ن الق ظ م   .وال يحف

 الخفيف : فبلغ ذلك أبانًا، فقال

 واستعذ من تشرر الـنـمـام  ال تنمن عن صـديٍق حـديثـًا
 الـكـالم والتفت بالنهار قبـل  واخفض الصوت إن نطقت بليٍل

  
وه الم  اء، ويهج ان بالهج ع صداقتهما يتعابث ا م ان، وآان يالن صديقًا ألب ن غ ذل ب ان المع ى وآ به إل الكفر وينس ذل ب ع

  الطويل : الثنوية، ويهجوه أباٌن بالفساء الذي يهجى به عبد القيس، والقصر وآان المعذل قصيرًا ومن هجوه
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 فقسم فكري واستفرني الـطـرب  رأيت أبانًا يوم فطـٍر مـصـلـيًا
  على دين ماني إن هذا من العجب  وآيف يصلي مظلم القلـب دينـه

  
  المجتث : بقوله وهجاه أبو نواس

 ال در در أبـــان  جالسًا يومـًا أبـانـًا
 أولى دنـت ألوان  حتى إذا ما صالة ال

 فصـاحٍة وبــيان  فقام ثـم بـهـا ذو
 إلى انقضاء األذان  فكلما قال قـلـنـا

 بذا بـغـير عـيان  فقال آيف شهـدتـم
 تعاين الـعـينـان  ال أشهد الدهر حتى

 سبحان ماني: فقال  ـيسبحان رب: فقلت
  

ال   ال    : وأخبرني الصولي، ق اء، ق و العين دثنا أب ال   : ح ازي، ق د الالحقي من        : حدثني الحرم د الحمي ن عب ان ب خرج أب
البصرة طالبًا لالتصال بالبرامكة، وآان الفضل ابن يحيى غائبًا، فأقام ببابه لما قصده مدة مديدًة ال يصل إليه، فتوسل  

  .هبمن أوصل له شعرًا إلي
  

  الخفيف : وقيل إنه توسل إلى بعض بني هشام، ممن شخص مع الفضل، فقال له
 هر من آل هاشٍم بالـبـطـاح  يا غزير الندى ويا جوهر الجـو
 بان في حاجتي سبيل النـجـاح  إن ظني وليس يخلـف ظـنـي
 أنت من دون قفله مفتـاحـي  إن من دونها لمصـمـت بـاٍب

 نحو بحر الندى مجاري الرياح  ـمـاحتاقت النفس يا جليل الس
 له عند اإلمسـاء واإلصـبـاح  ثم فكرت آيف لي واستخرت ال
 ه بشعٍر مشـهـر األوضـاح  فامتدحت األمير أصلحـه الـل

  
  الخفيف : فأعطاه شعرًا في الفضل في هذا الوزن وقافيته. هات مديحك: فقال له

 ر ذو أرباحمن آنوز األمي  أنا من بغية األمير وآنـٌز
 ناصٌح زائٌد على النصـاح  آاتٌب حاسٌب خطـيٌب أديٌب
  شة فيما يكون تحت الجناح  شاعٌر مفلٌق أخف من الري

  
  : وهي طويلة، ومنها

 شمريًا آالبلبل الـصـياح  إن دعاني األمير عاين مني
  
د          : قال ن خال ى اب ه، فقرب من قلب يحي دم مع ان صاحب الجماعة وذا    فدعا به، ووصله، ثم خص بالفضل، وق ، وآ

  .أمرهم
  

ال : أخبرني حبيب بن نصٍر المهلبي وفلي     : ق د الن ن محم ي ب دثنا عل ى        : ح ة عل د عاتب البرامك د الحمي ن عب ان ب أن أب
ه     : فقال ؟وما تريد بذلك: ترآهم إيصاله إلى الرشيد وإيصال مدحه إليه، فقالوا له ا حظي ب ل م أريد أن أحظى منه بمث

لكه       : فقالوا له. مروان بن أبي حفصة ه يعطى، فاس ه يحظى، وعلي م ب إن لمروان مذهبًا في هجاء آل أبي طالب وذمه
  .ال تجيء أمور الدنيا إال بفعل ما ال يحل ؟.فما تصنع: قالوا. ال أستحل ذلك: قال! حتى نفعل

  
  الطويل : فقال أبان

 أعم بما قد قلته العـجـم والـعـرب  نشدت بحق اهللا من آان مـسـلـمـًا
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 لديه أم ابن العم في رتبة الـنـسـب  أعـم رسـول الـلـه أقـرب زلـفًة
 ومن ذا له حق التراث بـمـا وجـب  وأيهـمـا أولـى بـه وبـعـهــده

 وآان علي بعد ذاك عـلـى سـبـب  فإن آان عـبـاس أحـق بـتـلـكـم
  حجبآما العم البن العم في اإلرث قد   فأبـنـاء عـبـاٍس هـم يرثـونــه

ه     : فقال له الفضل. وهي طويلة قد ترآت ذآرها لما فيه من تنقيص وم شيٌء أعجب إلي ما يرد على أمير المؤمنين الي
  .من أبياتك

ه  . فرآب فأنشدها الرشيد، فأمر ألبان بعشرين ألف درهم، ثم اتصلت بعد ذلك خدمته للرشيد، وخص به انتهى ما نقلت
  .عبد اهللا، وهو آاتٌب بليغ، لكنه زنديق وأما ابن المقفع فاسمه .من األغاني

ال : قال جعفر بن سليمان: قال السيد المرتضى قدس سره في أماليه ة     : روي عن المهدي، أنه ق اب زندق ا وجدت آت م
  .قط، إال أصله ابن المقفع

 الكامل : حدثني من سمع ابن المقفع، وقد مر ببيت نار المجوس بعد أن أسلم، فلمحه وتمثل: وروى ابن شبة، قال

  حذر العدى وبه الفؤاد موآل  يا بيت عاتكة الذي أتـعـزل
  قسمًا إليك مع الصدود ألميل  إني ألمنحك الصدود وإننـي

  
ي،       اد المهلب ن عب اد ب م عب وآان الخليل بن أحمد يحب أن يرى عبد اهللا بن المقفع، وآان ابن المقفع يحب ذلك، فجمعه

ن      : قال ؟آيف رأيت عبد اهللا: قيل للخليلفتحادثا ثالثة أيام ولياليهن، ف ل الب ه، وقي ر من عقل ما رأيت مثله، وعلمه أآث
  .ما رأيت مثله، وعقله أآثر من علمه: قال ؟آيف رأيت الخليل: المقفع

  
ًا عن                : قال المغيرة ى أن آتب أمان ع أداه إل ن المقف اس، وجهل اب د الن ى أن مات وهو أزه ل إل ل الخلي صدقا أدى عق
ده      : عبد اهللا بن علي، فقال فيهالمنصور ل ه حبس، وعبي ق، ودواب اؤه طوال ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد اهللا فنس

  .أحرار، والمسلمون في حل من بيعته
  

ه،             ر البصرة من قبل ي، وهو أمي ة المهلب ن معاوي فيان ب ى س فاشتد على المنصور جدًا، وخاصة أمر البيعة، وآتب إل
  .بقتله، فقتله

  
  .المقفع مع قلة دينه جيد الكالم فصيح العبارة له حكٌم وأمثالوآان ابن 

  
  .ثم أورد السيد المرتضى نتفًا من حكمه وأمثاله

  
أبى             : قال الصغاني في العباب ى ب ل إسالمه يكتن ان قب ة، وآ ان اسمه روزب ًا، وآ ان فصيحًا بليغ ع آ عبد اهللا بن المقف

أبى محم      ى ب د اهللا، وتكن ن يوسف         . دعمر، فلما أسلم تسمى بعب المقفع ألن الحجاج ب ارك، ولقب ب ع اسمه المب والمقف
  .انتهى. متشنجهما: أي. ورجل مقفع اليدين. ضربه ضربًا فتقفعت يده

  
اء  ة . وقيل هو المقفع بكسر الفاء لعمله القفعة، بفتح القاف وسكون الف ل بال عروة، وتعمل       : والقفع بيه بالزنبي شيٌء ش

  .القفعة تتخذ من خوص، مستديرٌة، يجتنى فيها الرطب ونحوه: الليثوقال . من خوص، ليست بالكبيرة
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السادس بعد الستمائة

  الوافر 
 يؤرقني وأصحابي هجوع  أمن ريحانة الداعي السميع

  
  .على أن فعيًال قد جاء لمبالغة مفعٍل على رأي

  
  البسيط : نغبة الغنويوهو رأي الجمهور، منهم ابن األعرابي في نوادره أنشد ل

  حبي ورب حبيٍب غير محبوب  إني تودآم نفسي وأمنـحـكـم
  

  .وأنشد هذا البيت. حبيب في معنى محب، مثل أليم في معنى مؤلم، وسميع في معنى مسمع
  

عذاٌب : قيل خصيب وأنت تريد مخصب، وجديب وأنت تريد مجدب، آقولك: ومنهم أبو العباس المبرد قال في الكامل
  : مسمع، قال عمرو بن معديكرب: رجل سميٌع، أي: ويقال. م وأنت تريد مؤلمألي

  البيت.......أمن ريحانة الداعي السميع
  

الى       ه تع د قول رة، عن يم   : "ومنهم أبو إسحاق الزجاج قال في تفسيره من البق م عذاٌب أل يم  " وله ى أل موجع يصل   : معن
  .وأنشد هذا البيت: ل الشاعرقا. وتأويل أليم في اللغة مؤلم. وجعه إلى قلوبهم

  
  .أي مبدعهما: قال" بديع السموات واألرض: "ومنهم البيضاوي، في تفسير قوله تعالى

  
  : ونظيره السميع في قوله

  أمن ريحانة الداعي السميع
  

ى     ": بديع السموات واألرض: "ويقابل قول الجمهور قول صاحب الكشاف عند قوله هو من إضافة الصفة المشبهة إل
  : وقيل البديع بمعنى المبدع، آما أن السميع قول عمرو. بديع سمواته وأرضه: اعلها، أيف

  أمن ريحانة الداعي السميع

  .انتهى. وفيه نظر. بمعنى المسمع

ت، ألن داعي الشوق     : قال السعد في حاشيته اعترض المصنف بأنه لم يثبت فعيل بمعنى مفعل، وال استشهاد في البي
ه           لما دعا القائل ص ببًا في ه س داعي اسم السميع لكون ى ال أوقع عل ه سميعًا، ف ى أن  . ار سميعًا لدعوته، فتسبب لكون عل

  .انتهى. الشاذ ال يصح القياس عليه إن ثبت

ل آالم السعد     دما نق ة   : وقال السفاقسي في إعرابه بع ن عطي ال اب دع، آبصير من مبصر،        : ق ديع مصروف من مب ب
  .ومثله سميع بمعنى مسمع في البيت

ذا الوجه  . وعلى هذا يكون من إضافة اسم الفاعل لمفعوله ال . إال أن الزمخشري ذآر ه ه نظراً  : وق ه،   . إن في م يبين ول
  .انتهى. فلعله يريد أن فعيًال بمعنى مفعل ال ينقاس، مع أن بيت عمرو محتمٌل للتأويل

 الوافر: وما تأوله السعد يدفعه البيت الذي بعده، وهو

 فأسمع واتألب بنا ملـيع  عيٍنينادي من براقش أو م

  .ضمير الداعي، فيكون الداعي مسمعًا ال سامعًا: فإن فاعل ينادي، وأسمع، وهو فعل ماض
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  .آذا في معجم ما استعجم. بلدتان آانتا متقابلتين باليمن: وبراقش ومعين بفتح أولهما

  .األرض الواسعة: بفتح الميم: والمليع. واتألب بمعنى استقام

ا عمرو   : قال جامع ديوانه أبو عبد اهللا بن األعرابي. أوال قصيدة لعمرو بن معديكرب الزبيدي الصحابيوالبيتان  قاله
رارًا،     رٌو م زا عم في أخته، ريحانه بنت معديكرٍب، وهي أم دريد بن الصمة، وآان الصمة غزا بني زبيد فسباها، فغ

  .فلم يقدر عليها

داعي . اسم أخت عمرٍو: وريحانة. للتعليل متعلق بقوله يؤرقني: م، ومنلالستفها: أمن ريحانة إلخ، الهمزة: وقوله : وال
  .الشوق الداعي: مبتدأ بتقدير موصوٍف، والتقدير

اجع،   : وهجوع. حاٌل من الياء: وأصحابي هجوع: خبر المبتدأ، وجملة: صفة الداعي وجملة يؤرقني: والسميع جمع ه
  .نائم، آقعود جمع قاعد: أي

ه  : ي ريحانة روايتانولصاحب األغاني ف ا أخت ال . إحداهما أنه ا         : ق ة لم ه ريحان ا عمرو في أخت ذه القصيدة قاله إن ه
ه،      ين يدي د ب سباها الصمة بن بكر، وآان أغار على بني زبيد في قيس، فاستاق أموالهم وسبى ريحانة، وانهزمت زبي

  .وتبعه عمرو وأخوه عبد اهللا ابنا معديكرب، ثم رجع عبد اهللا واتبعه عمرو

ى، وهي             ه، ول ئس من ا ي ل، فلم م يفع ا، فل ي عنه ه يناشده أن يخل فأخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سالم، أن عمرًا اتبع
 : فلم يقدر على انتزاعها، وقال! يا عمرو: تناديه بأعلى صوتها

  أمن ريحانة الداعي السميع

ى     وعلى هذه الرواية فالداعي فاعل الظرف، وهو بمعنى الذي يدعة وينادي، داعي، والسميع بمعن ال بمعنى الشوق ال
اني حاالن     . المسمع أو الداعي مبتدأ والظرف قبله خبره، ومن عليهما لالبتداء ال للتعليل، والجملتان في المصراع الث

  .متداخلتان

ال   : أن ريحانة امرأته المطلقة، قال: والرواية الثانية ى، ق ن يحي اد  : أخبرني الحسين ب ال حم ي   : ق ى أب رأت عل ا  : ق وأم
د          ه ق ر أن دم أخب ا ق ا، فلم دخل به ل أن ي قصة ريحانة فإن عمرو بن معديكرب تزوج امرأًة من مراد، وذهب مغيرًا قب

ة              ن ربيع ازن ب ي م ن بن ر م ٌل آخ ا رج ا وتزوجه رب فطلقه ذره الع و داٌء تح ح، وه ا وض ر به   .ظه
  : وهي طويلةوبلغ ذلك عمرًا وأن الذي قيل فيها باطل، فأخذ يشبب بها، فقال قصيدته، 

  أمن ريحانة الداعي السميع

  .انتهى

  .وهذه الرواية هي القريبة إلى الصواب، والقصيدة تدل عليها. فإعرابه على هذا هو اإلعراب األول

  .ريحانة امرأة، وقيل موضع: وقال الطيبي

  .وقد رجعت إلى آتب البلدان واألماآن فلم أجد هذا االسم فيها

تمس من       علم حبي: وقال صاحب الكشف م ال ا، ث رو، وأغار عليه بة عمرو، وهي أخت دريد بن الصمة، تعلق بها عم
  .دريد أن يتزوجها فأجاب

  .وهذه الرواية ال أصل لها
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مة       ن الص د ب ه دري دت ل مة فول ت الص ت تح رو، وآان ت عم ا أخ ة أنه ن قتيب ن اب ف ع احب الكش ل ص م نق   .ث
ر،  . على المائة، ال ينتفع إال برأيه واعترضه بأن دريدًا قتل يوم هوازن وهو شيخ همٌّ ينيف وعمرٌو أسلم في زمن عم

  .هذا آالمه. وهو على جلده

ه        ه ال أخت ا امرأت ذا صوبنا أنه ه، وله ه          . واألول حقٌّ ال شبهة في ي صلى اهللا علي دي النب ى ي لم عل د أس رٌو فق ا عم وأم
  .وسلم، وهو من الصحابة آما يشهد به آتب الصحابة

  تتمة 

  .فأخذه من المزيد المتعدي لم يرتضه الزمخشري. مفعل بالفتح، اسم مفعول ففيه خالٌف أيضًاوأما فعيل بمعنى 

  .وربما استغني عن فاعل بمفعل أو مفعل: وقال ابن مالك في التسهيل

الوا   ة   : قال ابن عقيل في شرحه ق مٌّ        . عم الرجل بمعروف مٌّ ومل ٌذ، ومل مٌّ ومعم و مع ت، فه اع البي م مت ذا    . ول ل به م يق ول
  .معنى عامٌّ وال الم، وال نظير لهما، حكاه ابن سيدهال

رًا نحو   : وقال ابن بري في حاشية صحاح الجوهري ك آثي ع،       : قد جاء ذل ع وقني د، ومقن د وقعي مسخن وسخين، ومقع
يم،   ومحب وحبيب، ومطرٌد وطريد، ومقًصى وقصي، ومهًدى وهدي، وموًصى ووصي، ومبرم وبريم، ومحكم وحك

  .انتهى. وفريد، ومسمع وسميع، ومونق وأنيق، ومؤلم وأليم، في أخواٍت له ومبدع وبديع، ومفرد

  .وقصيدة عمرو بن معديكرب عدتها اثنان وثالثون بيتًا، آلها تغزل بالنساء وحماسة

  : وبعد البيتين األولين

 يعل بعينها عنـدي شـفـيع  ورب محرٍش في جنب سلمى

 الـدمـوع يسف بحيث تبتدر  آأن اإلثمد الحاري مـنـهـا
 نواعم في أسرتها الـردوع  وأبكاٍر لهوت بهن حـينـًا

  وتعجبني المحاجر والفروع  أمشي حولها وأطوف فيهـا
 بدا برٌد ألح به الصـقـيع  إذا يضحكن أو يبسمن يومًا
 يفض عليه رمـاٌن ينـيع  آأن على عوارضهن راحًا
 ـيعومقدح صفحة فيها نق  تراها الدهر مقترًة آـبـاًء
 بجدتها آما احمر النجـيع  وصبغ ثيابها في زعفـراٍن
 تفرع لمتي شيٌب فـظـيع  وقد عجبت أمامة أن رأتني

  
 : ومن أبيات الحماسة. وهذا آخر الغزل

 وهمٌّ ما تبلغه الـضـلـوع  أشـاب الـرأس أياٌم طـواٌل
 آأن زهاءها رأٌس صلـيع  وزحف آتيبٍة للقـاء أخـرى

 وخلى بينـهـم إال الـوريع  وغال عنهـادنت واستأخر األ
 وشرخ شبابهم إن لم يضيعوا  فًدى لهم معًا أمي وخـالـي
 وهز المشرفية والـوقـوع  وإسناد األسنة نحو نـحـري
 تجد حكماتهم فيهـا رفـوع  فإن تنب النوائب آل عصـٍم
 وجاوزه إلى ما تستـطـيع  إذا لم تستطع شـيئًا فـدعـه
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 سما لك أو سموت له ولوع  ع فكـل شـيٍءوصله بالزما
 قليل األنس ليس به آـتـيع  وآم من غائٍط من دون سلمى
 آأن بياض لبته الـصـديع  به السرحان مفتـرشـًا يديه

  
رة   : والحاري . من العلل مرة بعد مرة: ويعل. اإلغراء بين القوم: التحريش. ورب محرش إلخ: وقوله ى الحي . نسبة إل
ذر: ويسف رة. ي ي الكف : واألس و الخطوط ف ر، وه رارة بالكس ع س ردوع. جم ال: وال ع ردع، يق ن : جم ه ردٌع م ب

  .يريد أنهن يصبغن ثيابهن بالزعفران. لطٌخ وأثر: زعفراٍن أو دم، أي
  

ار  : وقوله دو من         : والمحاجر . أمشي حولها هو جواب رب المقدرة في وأبك ا يب س، وهو م ين آمجل جمع محجر الع
  .جمع فرع، وهو الشعر التام: عوالفرو. النقاب

  
  .الناب، والضرس الذي يليه: والعارض. الجليد: والصقيع. حب الغمام: والبرد، بفتحتين

  
ة     : ومقترة. بالغ: يانع، أي: وينيع. الخمر: والراح ا الدخن اف، وهو هن اء، بالكسر   . اسم فاعل من القتار بضم الق والكب
  .والنقيع يبرد لها فتشربه. غرفةالم: والمقدح، بكسر الميم. العود: والمد

  
  .شعر الرأس الذي يلم بالمنكب: بالكسر: واللمة. عال: وتفرع. الدم: والنجيع

  
  .تسعه: وتبلغه، أي. أشاب الرأس إلخ: وقوله

  
  .الذي انحسر شعر مقدمه: والرأس الصليع. مقدارها: وزهاءها، بالضم والمد، أي

  
ال ا : واألوغ ن الرج ذل م و الن ل، وه ع وغ ع. لجم و الصغير   : والوري ين، وه ورع بفتحت ذلك ال ة، وآ الراء المهمل ب

  .الضعيف الذي ال غناء عنده
  

  .المواقعة والقتال: والوقوع
  

جمع حكمة بفتحتين، وهي ما أحاط بالحنك من  : والحكمات، بالتحريك. تصب من النائبة: وآل عصم مفعول تنب، أي
  .عمصدٌر بمعنى االرتفا: والرفوع بالضم. اللجام

  
ه     . إذا لم تستطع إلخ: وقوله ه اإلرصاد وقول اح، في م     : وصله، أي : هذا من شواهد تلخيص المفت ذي ل وصل الشيء ال

  .مصدر ولعت بالشيء، إذا لزمته: والولوع بالفتح. العزم والتصميم: والزماع، بالفتح. تستطعه
  

  .وآتيع، أي، أحد، مالزٌم للنفي. المطمئن من األرض الواسع: والغائط
  

  .الصبح: والصديع بالدال. موضع القالدة من الصدر: بالفتح: واللبة. الذئب: والسرحان
  

  .وما أثبتناه هو رواية ابن األعرابي في ديوان عمرو بن معديكرب
  

  : وروى صاحب األغاني الشعر على غير ما ذآرنا، وتبعه الناس عليه، وهو
 يؤرقني وأصحابي هجـوع  أمن ريحانة الداعي السمـيع
 آأن بياض غرتهـا صـديع  سباها الصمة الجشمي غصبًا
  تكشف عن سواعدها الدروع  وحالت دونها فرسان قـيٍس
 الـبـــيت...............  إذا لم تستطع شـيئًا فـدعـه
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  : وزاد الناس في هذا الشعر وغني فيه
 ومن هو للذي أهوى منـوع  وآيف أحب من ال أستطـيع

 وأهلي ثـم آـالًّ ال أطـيع  يقـيومن قد المني فيع صد
 أتاني قابض الموت السريع  ومن لو أظهر البغضاء نحوي
 وشرخ شبابهم إن لم يطيعوا  فًدى لهم معًا عمي وخـالـي

وترجمة عمرو بن معديكرب تقدمت في الشاهد الرابع  .لهذا ما رواه، وليس في الديوان بعض هذه األبيات، واهللا أعلم
  .لمائةوالخمسين بعد ا

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع بعد الستمائة

  الرمل : وهو من شواهد سيبويه
 غفٌر ذنبهم غير فخـر  ثم زادوا أنهم في قومهم

  
افٍر،             ة غ ور، مبالغ ر، وهو جمع غف بهم مفعول لغف إن ذن ت، ف على أن مثنى المبالغة، ومجموعها يعمل، آما في البي

  .جمع فخور: وفخر، بضمتين أيضًا
  
ه في الشاهد        وال دمت ترجمت بيت من قصيدة طويلة عدتها أربعة وسبعون بيتًا لطرفة بن العبد، وهو شاعٌر جاهلي تق

  .الثاني والخمسين بعد المائة
  

  : وقبله
 يصلح اآلبر زرع المـؤتـب  ولي األصل الذي في مثـلـه
  سبل إن شئت في وحٍش وعر  طيبو الباءة سـهـٌل ولـهـم

 نسج داود لبأٍس محتـضـر  لـبـسـواوهم ما هم إذا ما 
 وعال الخيل دماٌء آالشـقـر  وتساقى القوم آـأسـًا مـرًة
 الــبـــيت..............  ثم زادوا أنهم في قـومـهـم

  
  .لي األصل الذي في مثله يتم المعروف واالصطناع: ولي األصل إلخ، يقول: وقوله: قال األعلم في شرحه

  
ام  : المؤتبر. ء القائم عليهالمصلح للشي: واآلبر المستدعي إلى اإلصالح، وأآثر ما يستعمل اإلبار في النخل، ثم هو ع

  .وضربه هنا مثًال إلتمام الصنيعة. في آل شيء
  

. وهذا مثل. ساحتهم طيبة سهلة لمن أراد معروفهم، وهي وعرة خشنة لمن أرادهم بسوء: الساحة والفناء، أي: والباءة
  .هو آناية عن خشونة الجانب وشدتهالمتوحش، و: والوحش

  
دروع  : وقوله! أي رجال هم: وهم ما هم إلخ، هذا تفخيم وتعجب، آأنه قال: وقوله ي ال ا  : والنسج . نسج داود يعن عمله

ه  أس . وسردها وأول من عملها داود عليه السالم، فلذلك تنسب إلي المحضور المجتمع   : والمحتضر . شدة األمر  : والب
  .إليه
  

  .حاضر: محتضر بالكسر، أي: ويروى! بسوا الدروع وتسلحوا للقتال، فأي رجال همإذا ل: يقول
  

ه ربه، أي     : وقول ل ض ذا مث خ، ه وم إل اقى الق وف، أي    : تس أس الحت ًا آ هم بعض قى بعض اً  : س هم بعض ل بعض   .قت
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ان  : والشقر . آأٌس أيضًا: اإلناء فيه الشراب، والشراب في اإلناء يقال له: والكأس قائق النعم ا . ش هو  : ل األصمعي وق
  .شجٌر له ثمر أحمر

  
م          : وقوله ين أن له ر، ب ال الب ك من أفع ر ذل ثم زادوا أنهم إلخ، لما وصفهم باإلقدام والجرأة والصبر في الحرب، وغي

  .انتهى. مزيدًا على ذلك، وهو أخذهم بالعفو، والصفح عن الذنب وترك الفخر بذلك، ألن الفخر إعجاٌب وخفة
  

  .بأنهم، فحذف الباء: ثم زادوا أنهم، أراد: قوله: بيات الجملوقال اللخمي في شرح أ
  

ر فخر  : في قومهم في بمعنى عند، والظرف متعلق بزادوا، والتقدير: وقوله . ثم زادوا عند قومهم بأنهم غفر ذنبهم غي
  .خبر بعد خبر: وغير فخر

  
روى ذبون: وي م ال يك ي أنه الجيم، يعن ر فجر ب اء، وهي أوجه والمشهور. الكذب: والفجور. غي ة الخ   .انتهى. رواي

بهم مع         : وقال ابن خلف م ذن روا له ومهم، غف يهم بعض ق ى عل يريد زادوا على الفضائل التي ذآرها فيهم أنهم إذا جن
ة زاد، أي     . قدرتهم على االنتصاف ذا فاعل ى ه م، فتكون أن عل م المجد   : وقد يكون زادهم بمعنى شرفهم ورفعه زاده

  .هذا آالمه. شرفًا ورفعة
  

واو   ه . وهو سبق قلم منه، فإن فاعل زاد هو ال ن السيرافي في          : وقول دير اب خ، هو تق ى الفضائل إل راد زادوا عل والم
  .شرح أبيات الكتاب

  
ان : قال ابن الحاجب في أماليه على المفصل ول، واآلخر     : أحدهما : للفتح في أن وجه أن : أن يكون في موضع المفع

ذا  يكون المعنى، ثم زادوا على ما تقد م من الخصال، أو على من تقدم، ثم فتح أن على معنى الالم، ألنهم على صفة آ
  .وآذا

  
اني : أحدهما: وللكسر وجهان اني . التعليل على ما ذآر في الوجه الث ه       : والث ة وهو ضعيف، ألن ى الحكاي أن يكون عل

  .ليس موضع الحكاية
  

  : وبعد هذه األبيات بقليل
 ترى اآلدب فينا ينتـقـر ال  نحن في المشتاة ندعو الجفلى
 أقتاٌر ذاك أم ريح قـطـر  حين قال الناس في مجلسهـم

  من سديٍف حين هاج الصنبر  بجفاٍن تـعـتـري نـادينـا

ان  : قوله: قال األعلم ى . نحن في المشتاة يريد في الشتاء والبرد، وذلك أشد الزم ام،     : والجفل ى الطع ه إل م بدعوت أن يع
ه      : بواآلد. وال يخص أحدًا دعى إلي ام ي ة، وهي آل طع ار . الذي يدعو إلى المأدب رى، وهو أن    : واالنتق دعو النق أن ي

ول  .يخصهم وال يعمهم د، والآتساب            : يق ًا للحم نهم يعمون طلب ه، ولك اء ومن يطعمون في مكافأت ال يخصون األغني
  .رائحة اللحم إذا شوي: والقتار، بالضم. المجد

نحن نطعم في شدة الزمان إذا آان ريح القتار عند القوم بمنزلة رائحة : يقول. خر بهالعود الذي يتب: والقطر، بضمتين
  .العود، لما هم فيه من الجهد والحاجة إلى الطعام

  .تلم به وتأتيه: ومعنى تعتري. ندعوهم إلى الجفان: بجفاٍن تعتري إلخ، أي: وقوله

  .قطع السنام: والسديف. مجلس القوم ومتحدثهم: والنادي

  .أشد ما يكون من البرد: نبروالص
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ال            : صنابر الشتاء: قال صاحب الصحاح م ق ت، ث اء وأنشد البي ون وآسر الب ذلك الصنبر، بتشديد الن رده، وآ : شدة ب
  .انتهى. يوٌم من أيام العجوز، ويحتمل أن يكونا بمعًنى، وإنما حرآت الباء للضرورة: والصنبر بتسكين الباء

اء مضمومة، ألن      : لباء ساآنة، وقالوجزم ابن جني في الخصائص بأن ا ة أن تكون الب آان حق هذا إذا نقلت الحرآ
ل الكسرة من         : آأنه قال. الراء مرفوعة لكنه قدر اإلضافة إلى الفعل، يعني المصدر ه نق ي أن حين هيج الصنبر، يعن

  .الراء إلى الباء الساآنة، وسكنت الراء

ى         وهذا من الغرائب فإن الصنبر فاعل بهاج، لكنه أ ى المصدر المضاف إل ى أن الفعل في معن عربه بالكسر نظرًا إل
  .هذا الفاعل ثم نقل الكسر

ًا،      : قال الدماميني في الجملة المضاف إليها من الحاشية الهندية على المغني ه قريب ذي نظمت زل اللغز ال وعلى ذلك يتن
 الطويل : وهو

 ـر الـسـرفمنوا بتحقيق به يظـه  أيا علمـاء الـهـنـد إنـي سـائٌل
 بجرٍّ وال حرٌف يكون بـه الـجـر  أرى فاعًال بالفعل أعرب لـفـظـه
  لدى الخفض واإلنسان للبحث يضطر  وليس بمـحـكـي وال بـمـجـاوٍر

 الـدر فمن بحرآم ما زال يستخرج  فهل من جواٍب عندآم نـسـتـفـيده
  

عروف بابن لب النحوي األندلسي في منظومته النونية في  سبقه إلى هذا اللغز أبو سعيد فرج بن قاسم الم: قال الشمني
  : األلغاز النحوية فقال

 مع السكون فيه ثابتـان  ما فاعٌل بالفعل لكن جره
  

  .انتهى. يعني الصنبر، من قول طرفة: وفي شرحها
  

  وأنشد فيه، 

  الشاهد الثامن بعد الستمائة

  الكامل : وهو من شواهد سيبويه
  حبك النطاق فشب غير مهبل  قـٌدممن حملن به وهم عـوا

  
  .وهو جمع عاقدة. مفعول لعواقد: على أن حبك النطاق

  
ه، وآسروه      : قال سيبويه ان جمع ة، حيث آ ومما يجري مجرى فاعل من أسماء الفاعلين فواعل، أجروه مجرى فاعل

  .هن حواج بيت اهللا: فمن ذلك قولهم. عليه، آما فعلوا ذلك بفاعلين وفاعالت
  

  : آبير قال أبو
  البيت.....ممن حملن به وهن عواقد

  
ا في             : قال األعلم دة تعمل عمل الفعل المضارع ألنه دة، وعاق ه جمع عاق د، ألن الشاهد في نصب حبك النطاق بعواق

  .ونون عواقد للضرورة. معناه، فجرى جمعها في العمل مجراها
  

به النساء مكرهاٍت، فغلب عليه شبه اآلباء، وخرج وصف رجًال شهم الفؤاد ماضيًا في الرجال، فذآر أنه ممن حملت 
  .مذآرًا
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زع    : وآانت العرب تفعل ذلك ا فين ى مائه يغضب الرجل منهم امرأته ويعجلها حل نطاقها ويقع عليها، فيغلب ماؤه عل
  .الوليد إليه في الشبه

  
إزار تحتبك به المرأة في : والنطاق. مشده، واحدها حباك، وهو من حبكت الشيء، إذا شددته وأحكمته: وحبك النطاق

  .وسطها وترسل أعاله على أسفله، تقيمه مقام السراويل
  

  .انتهى. فقدته: هبلته أمه، أي: هو الذي يدعى عليه بالهبل، فيقال: الثقيل، ويقال: والمهبل
  

ذليين،      ا   والبيت من قصيدة ألبي آبير الهذلي، عدتها سبعة وأربعون بيتًا أوردها السكري في أشعار اله واقتصر منه
  .أبو تمام على أبيات أوردها في أوائل الحماسة

  
  : وآذلك اقتصر عليها ابن قتيبة في آتاب الشعراء، فلنقتصر على ما أورده، وهو

 جلٍد من الفتيان غير مثـقـل  ولقد سريت على الظالم بمغشم
 حبك النطاق فشب غير مهبل  ممن حملن به وهن عـواقـٌد

 آرهًا وعقد نطاقها لم يحلـل  ـزؤودٍةحملت به في لـيلٍة م
 سهدًا إذا ما نام ليل الهوجـل  فأتت به حوش الفؤاد مبطـنـًا
 وفساد مرضعٍة وداٍء مغـيل  ومبرًأ من آل غبـر حـيضٍة
 ينزو لوقعتها طمور األخـيل  وإذا نبذت له الحصـاة رأيتـه
 لآرتوب آعب الساق ليس بزم  وإذا يهب من المـنـام رأيتـه

  منه وحرف الساق طي المحمل  ما إن يمس األرض إال منكـٌب
 يهوي مخارمها هوي األجـدل  وإذا رميت به الفجـاج رأيتـه
 برقت آبرق العارض المتهلل  وإذا نظرت إلى أسرة وجـهـه

 الـعـيل وإذا هم نزلوا فمأوى  يحمي الصحاب إذا تكون آريهٌة

ًا صغيرًا،        آان: قال التبريزي في شرح الحماسة ان غالم أبط شرًا، وآ زوج أم ت السبب في هذه األبيات أن أبا آبير ت
ه    ر ألم و آبي : فلما رآه يكثر الدخول على أمه تنكر له، وعرف ذلك أبو آبير في وجهه إلى أن ترعرع الغالم، فقال أب

  .تقتله فاحتل عليه حتى: قالت! ويحك، قد واهللا رابني أمر هذا الغالم، وال آمنه، فال أقربك

  .فامض بنا: قال. ذلك من أمري: فقال ؟هل لك أن تغزو: فقال له ذات يوم

ا أمسى             د جاع، فلم ر أن الغالم ق و آبي ى ظن أب د، حت فخرجا غازيين وال زاد معهما، فسارا ليلتهما ويومهما من الغ
ك        : قصد به أبو آبيٍر قومًا آانوا له أعداًء فلما رأيا نارهم من بعد، قال له أبو آبير ى تل و ذهبت إل ا، فل د جعن ويحك ق

  .ويحك وأي وقت جوٍع هذا: قال! النار فالتمست منها لنا شيئًا

له         : قال ا أرس أنا قد جعت فاطلب لي فمضى تأبط شرًا فوجد على النار رجلين من ألص من يكون من العرب، وإنم
حدهما، وآر على اآلخر فرماه، فقتلهما، ثم جاء  إليهما أبو آبير ليقتاله، فلما رأياه قد غشي نارهما وثبا عليه، فرمى أ

ي  : ولم يأآل هو، فقال! آل ال أشبع اهللا بطنك: إلى نارهما فأخذ الخبز منها، فجاء به إلي أبي آبير، فقال ويحك أخبرن
  .قال وما سؤالك عن هذا، آل، ودع المسألة. قصتك

  .حدثه آيف عمل فأخبره، فازداد خوفًا منهفدخلت أبا آبير منه خيفة، وأهمته نفسه، ثم سأله بالصحبة إال 

ام،   : ثم مضيا في غزاتهما فأصابا إبًال، وآان يقول له أبو آبير ثالث لياٍل ه، وأن اختر أي نصفي الليل شئت تحرس في
  .ذلك إليك، اختر أيهما شئت: فقال. وتنام النصف اآلخر وأحرس
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ى         فكان أبو آبير ينام إلى نصف الليل ويحرسه تأبط شرًا، فإ يئًا حت ر أيضًا، ال يحرس ش ام أو آبي أبط شرًا، ن ذا نام ت
  .استوفى الثالث

ام       ا ن أبط شرًا، فلم فلما آان في الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب على الغالم، فنام أول الليل إلى نصفه وحرسه ت
  .اآلن يستثقل نومًا وتمكنني فيه الفرصة: الغالم، قال أبو آبير

ال  ؟ما هذه الوجبة: تثقل أخذ حصاًة، فحذف بها، فقام الغالم آأنه آعٌب، فقالفلما ظن أنه قد اس ال . ال أدري: ق واهللا : ق
  .صوٌت سمعته في عرض اإلبل

: فقام فعس وطاف فلم ير شيئًا، فعاد فنام، فلما ظن أنه استثقل أخذ حصيًة صغيرة فحذف بها، فقام آقيامه األول، فقال
فقام وطاف .  ما أدري، قد سمعت آما سمعت وما أدري ما هو ولعل بعض اإلبل تحركواهللا: قال ؟ما هذا الذي أسمع

يئًا       ر ش م ي وعس فلم ير شيئًا، فعاد فنام، فأخذ حصيًة أصغر من تلك فرمى بها فوثب آما وثب أوًال، فطاف وعس فل
ذا ألق  : ورجع إليه، فقال ر   ! تلنك يا هذا، إني قد أنكرت أمرك، واهللا لئن عدت أسمع شيئًا من ه و آبي ال أب فبت واهللا  : ق

رأة،    : فلما رجعا إلى حيهما، قال أبو آبير: قال. أحرسه خوفًا أن يتحرك شيٌء من اإلبل، فيقتلني ذا الغالم الم إن أم ه
  .انتهى. وقال هذه األبيات. ال أقربها أبدًا

  .وزعم بعض الرواة أن هذه القصيدة لتأبط شرًا قالها في ابن الزرقاء

ان  : يبة في آتاب الشعراءقال ابن قت وبعض الرواة ينحل هذا الشعر تأبط شرًا، ويذآر أنه آان يتبع امرأًة من فهم، وآ
ه     ال ألم م، ق داخل عليك     : ابٌن لها من هذيل، وآان يدخل عليها تأبط، فلما قارب الغالم الحل ذا الرجل ال : قالت  ؟من ه

ه    : أخبرته، وقالتفلما رجع تأبط ! فال أرينه عندك: قال. صاحٌب آان ألبيك ي وبينك فاقتل رٌق بين ال ! هذا الغالم مف : ق
  .سأفعل ذلك

ا رجع         . هلم أهب لك نبًال: فمر به وهو يلعب مع الصبيان، فقال له بًال، فلم ه ن ه، ووهب ل ذمم من قتل فمضى معه، فت
تثقالً   : تأبط إلى أم الغالم أخبرها، فقالت ه مس ا رأيت ًا ضحكًا      إنه واهللا شيطاٌن من الشياطين واهللا م ط، وال ممتلئ ًا ق نوم

  .قط، وال هم بشيٍء منذ آان صغيرًا إال فعله

دٌة سرجًا، وإن نطاقي       . ولقد حملته فما رأيت عليه دمًا، حتى وضعته ي لمتوس ة هرٍب، وإن ولقد وقع علي أبوه في ليل
ه      ي من ه فأنت واهللا أحب إل ال  .لمشدود، وإن على أبيه لدرعًا، فاقتل ه فأقتل   : ق ه   . هسأغزو ب ال ل ر، فق ك في    : فم هل ل

زاريين،              . إذا شئت: قال ؟الغزو رة الف ي قت ار البن الي بن ى مر في بعض اللي ه غرة، حت م يجد من فخرج به غازيًا، فل
فخرج ! أبغني نارًا! نهشت نهشت: وآانا في نجعة، فلما رأى تأبط النار عرفها وعرف أهلها، فأآب على رجله ينادي

صادف عندها الرجلين، فواثباه، فقتلهما، وأخذ جذوًة من النار، واطرد إبل القوم، وأقبل نحو الغالم يهوي نحو النار، ف
  .تأبط، فلما رأى تأبط النار تهوي نحوه، ظن أن الغالم قتل، وأنه دل عليه، فمر يسعى

ال     : قال ي ق ا وصل إل وم، فلم د أت  : فما آان إال أن أدرآني ومعه جذوة من النار يطرد إبل الق ك لق ي ويل م رمى   ! عبتن ث
ا  : قال ؟ما هذا: بالرأسين، فقلت ار فقتلتهم ال ! آلبان هاراني على الن ال      : قلت : ق ت، ق د قتل ي واهللا ظننت أنك ق ل  : إن ب

ا سرنا إال      . الهرب اآلن، فإن الطلب من ورائنا: قتلت الرجلين، عاديت بينهما فقلت ق، فم ر الطري ى غي فأخذت به عل
لكها قط        أخطأت واهللا ال: قليًال حتى قال ان واهللا س ا آ ق، وم تقبل الطري ا لبث أن اس   .طريق، وما تستقيم الريح فيه، فم

ل، فقلت  : قال ا   : فسرت به ثالثًا حتى نظرت إلى عينيه آأنهما خيطان ممدودان، وأدرك اللي د أمن خ فق ام   . أن ا، فن فأنخن
ام، ف  د استوى،       في طرٍف منها، ونمت في الطرف اآلخر، فما زلت أرمقه حتى ظننت أنه قد ن إذا هو ق ده، ف قمت أري

  .سمعت حسًا في اإلبل: فقلت ؟ما شأنك: وقال

ى  . فنم وال تعد، فإني قد ارتبت بك: قال. ال: قلت ؟أتخاف شيئًا: فطاف معي بها، فلم ير شيئًا، فقال فنمت وأمهلته، حت
ال    لم أشك في نومه، فقذفت له بحصاٍة نحو رأسه فإذا هو قد وثب، وتناومت فأقبل نحوي، ه، وق : حتى رآضني برجل

  .ال: قلت ؟أسمعت ما سمعت: قال. نعم: قلت ؟أنائم أنت
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ي        : فطاف في اإلبل وطفت معه فلم نر شيئًا، فأقبل علي تتوقد عيناه، قال ئن أنبهن ة، واهللا ل ذ الليل ا تصنع من د أرى م ق
: قال. بلى: قال ؟أال تنحر جزورًا: بح قلتفلما أص. فلبئت واهللا أآلؤه مخافة أن ينبهه شيٌء فيقتلني: قال! شيٌء ألقتلنك
ا   . فأآل. فنحرنا ناقة إذا أن ثم احتلب أخرى، فشر، ثم خرج يريد المذهب وآان إذا أراد ذلك أبعد وأبطأ علي، فاتبعته ف

ة     ا وقتل د قتله ى، وق . به مضطجعًا على مذهبه، وإذا يده داخلة في جحر أفًعى فانتزعها، فإذا هو قابض على رأس أفًع
 : لك قوليفذ

 مثـقـل جلٍد من الفتيان غير  ولقد غدوت على الظالم بمغشٍم

  .انتهى ما أورده ابن قتيبة

ى الظالم، أي   : والمشهور  د سريت عل م    : والمغشم، بالكسر  . في الظالم  : ولق د . الغشوم، من الغشم، وهو الظل والجل
  .بالفتح، وهو من له الجالدة، وهي قوة القلب

  .أي آان حسن القبول محببًا إلى القلوب: لتبريزيغير مثقل قال ا: وقوله

ال . ممن حملن به النون ضمير النساء ولم يجر لهن ذآر، ولما آان المراد مفهومًا جاز إضمارها : وقوله رد   : وق ه ف ب
  .الضمير على لفظ من، ولو رد على المعنى، لقال بهم

ره كري وغي ارح ا   : وروى الس ًا لش زي، تبع ال التبري ه ق ن ب ا حمل ذليينمم ه  : له ن ب ذي حمل ل ال ن الحم و م   .أي ه
ل            : قال ابن الشجري في أماليه ا جاء في التنزي ى المفعول بنفسه، آم ه أن يصل إل اء وحق : عدى حمل في البيت بالب

  .ولكنه عدى بالباء، ألنه في معنى حبلت". حملته أمه آرهًا"

  .ولوال ذلك لعدي بنفسه ضمن حمل في الموضعين معنى علق،: وأورده ابن هشام في المغني وقال

د البصريين          . وهن عواقٌد حبك إلخ، بتنوين عواقد: وقوله ى أن األصل في األسماء عن اري عل ن األنب ه اب واستشهد ب
ك              ر تل م يعتب ى األصل ول ا إل إذا اضطر الشاعر رده الصرف، وإنما يمنع بعضها من الصرف ألسباب عارضة، ف

ا   األسباب العارضة، آما صرف عواقد في البي ك فيم ت، وهو جمع عاقدة، وأعمله في حبك حكايًة للحال، وإن آان ذل
  ".وآلبهم باسٌط ذراعيه بالوصيد: "مضى، آقوله تعالى

ما : هو جمع حباك، والحباك بالكسر: قال ابن قتيبة في أبيات المعاني، وأورد فيها بعض هذه األبيات: وحبك بضمتين
  .يشد به النطاق مثل التكة

ى األرض،     شقة ت: والنطاق ة، واألسفل ينجر عل لبسها المرأة، وتشد وسطها، ثم ترسل األعلى على األسفل إلى الرآب
ع نطق اقان، والجم ق وال س ه حجزة وال نيف يس ل ة: والحجزة بالضم. ل ق. موضع التك الموضع المتسع من : والنيف

  .السراويل، والعامة تكسر النون

ال   وسألت عن هذا : قال أبو جعفر: وقال ابن خلف ليمان، فق ن س ل، أي    : البيت علي ب ه من الحب ن ب ن   : حمل إنهن حمل
د               .به، وهن يخدمن اء الرجل فيخرج الول ات أو فزعات، ليغلب م أ النساء وهن متعب وآانت العرب تستحب أن تط

  .مذآرًا

المرأة، وقيل اإلزار الذي تأتزر به : الحبك: الطرائق، وقيل: والحبك. فوصف أنها حبلت به، وهي عاقدٌة حبك النطاق
  .انتهى. المنطقة: والنطاق. حجزة اإلزار: الحبكة

ولهم   : وقال ابن المستوفي ى            : الحبك من ق ه جمع المصدر عل اد نسجه، آأن ًا، إذا أج ه بالكسر حبك وب يحبك حبك الث
اء         : وقيل الحبك. حباك، وجمع حباآًا حبكًا وٍب وم ا تكسر من ث ة، وهو م ل جمع الحب   . جمع الحبيك والحبيك اك، وقي

اب وآتب  . وهو اإلزار  ل آت ه، مث و جمع اك اإلزار فه ك، وإذا صح إن الحب ا حبائ ة جمعه د، ألن الحبيك . واألول بعي
  .وما نقله هو آالم التبريزي. انتهى



 93

  .استدارته وشده: وحبكة اإلزار. طرائقه: حبك اإلزار: وقال شارحه القاري. حبك الثياب: وروى السكري

  .انتهى. لم تمكن من نفسها: يقول. به وعليها منطقها، وأراد أنها متحزمة اإلزار يعني حملت: والنطاق

  .هذا آالمه. حبك الثياب، ألن النطاق ال يكون له حبك، وهو الطرائق: الرواية: وقال التبريزي، وتبعه العيني

ر    . آثر عليه وغلظ: المثقل باللحم، يقال هبله اللحم: والمهبل، قال القاري و جعف ال أب ذلك ق ل : وآ ر اللحم،   : المهب الكثي
  .هبلت المرأة وعبلت: يقال

بلن، أي  : وفي حديث اإلفك حرٌف ربما صحفه أصحاب الحديث، وهو م يه ن الشحم   : والنساء إذ ذاك ل م يحمل ل  . ل وقي
  .ثكلته: هبلته أمه، آما يقال لمن يسترذل، أي: الذي يدعى عليه بقولهم: المهبل

  .ه، وهي مكرمة، فاسٌد، فتأملأو هو الذي حملت به أم: وقول العيني

لٌ : فإن صح ذلك فكأنه من اإلسراع، يقال. المعتوه الذي ال يتماسك: ذآر بعضهم أن المهبل: وقال التبريزي . حمل هب
ه             : ومعنى البيت دع علي م ي ودًا مرضيًا ل أ محم راش، فنش ر مستعدات للف م، وهن غي تهم أمه إنه من الفتيان الذين حمل
  .بالهبل والثكل

ذعورة     . إذا أردت أن تنجب المرأة، فأغضبها عند الجماع: عن بعضهموحكي  د الم ال في ول ذلك يق ه ال يطاق  : ول   .إن
 الطويل : قال

  وأنفع أوالد الرجال المسهد  تسنمتها غضبى فجاء مسهدًا
  

ال : وقال المبرد في الكامل ة،          : يق بقها بمائ ا، فيس بغض زوجه ا ت ك ألنه ارك، وذل د الف فيخرج الشبه   أنجب األوالد ول
  .إليه، فيخرج الولد ذآرًا

  
ا     . إذا أردت أن تنجب المرأة فأغضبها، ثم قع عليها، فإنك تسبقها بالماء: وقال بعض الحكماء د الفزعة، آم ذلك ول وآ

  .وأنشد البيتين. قال أبو آبير
  

ه أزأده زأدًا، أي     : وقوله ة من زأدت و   : حملت به في ليلة مزؤودة هي مفعول د فه ه، وزئ ذعور،  : مزؤوٌد، أي  أفزعت م
  .وهو بالزاي والهمزة والدال

  
ة  . مزؤودة ذات زؤد وهو الفزع: قال المبرد في الكامل . فمن نصب مزؤودة، فإنما أراد المرأة، ومن خفض أراد الليل

ل وا    " بل مكر الليل والنهار: "وجعل الليلة ذات فزٍع، ألنه يفزع فيها قال اهللا تعالى رآم في اللي ل مك ار والمعنى ب   .لنه
  الطويل : وقال جرير

  ونمت وما ليل المطي بنائم
  

  الرجز : وقال آخر
  فنام ليلي وتجلى همي

  
ى الوقت     : وقال ابن جني في إعراب الحماسة بعد ما قال مثل آالم المبرد ند الفعل إل هذا ونحوه إنما يتسع فيه بأن يس

  .الذي وقع فيه، ومجيئة مجيء الفاعل
  

ذي هو       . وما ليل المطي بنائم: ام ليلي، وإلى نفيه، وهو قولهفن: أال ترى إلى قوله ا جعل الوقت ال ر إنم وبيت أبي آبي
  .مزؤودة: الليل بلفظ اسم المفعول، وهو قوله



 94

  
ذا   وٌم ضارب، أي  : فأآثر ما يقولون إذا اتسعوا في نحو ه وم مضروب      : ي ون ي ه الضرب، وال يقول ر في ر أن  . آث غي

  الطويل : صبون الظرف نصب المفعول به، نحو قولهمزؤودة إنما جاز ألنهم قد ين
  ويوم شهدناه سليمًا وعامرًا

ه    م يسم فاعل ول . فلما آانوا يأخذونه في هذا الشق جاؤوا به أيضًا مسندًا إليه الفعل إسناده إلى ما ل وم،   : تق وم مق رب ي
  .اعة نصب المفعول بهقمت يومًا، وضربت ساعة، وأنت تنصب اليوم والس: ورب ساعٍة مضروبة، على قولك

ك    ى حد قول د،             : فكذلك قوله في ليلة مزؤودة عل دها زي ة زئ ذه ليل ا ه ناد الفعل إليه ل إس ك قب ى قول ة، وعل دت الليل زئ
  .هذا على رواية الجر. جبة مكسوة: هذه ليلة مزؤودة، آقولك: هذه جبة آسيها عمرو، ثم تقول: آقولك

يًال،         . حاملوأما من نصب فعلى الحال، ومزؤودة للمرأة ال ه ل دأت بحمل ة أن تكون ب ذه الرواي ة في ه وفائدة ذآر الليل
 الرجز: قال. وقد دعاهم ذلك إلى أن وصلوا أنسابهم بالليل تحققًا به. وهو أنجب له، وصاحبه يوصف بالشجاعة

 إذا دجا دخلت في سربالـه  أنا ابن عم الليل وابن خالـه
    لست آمن يفرق من خياله

  
  .انتهى

  
يس        : يدفع قول ابن هشام في المغني وبه رأة، ول اًال من الم ة، وبالنصب ح مزؤودة مذعورة، ويروى بالجر صفة لليل

  .انتهى. بقوي مع أنه الحقيقة، ألن ذآر الليل حينئٍذ ال آبير فائدة فيه
  

ه   ويرويه بعضهم با. فيها زؤد وذعر، آذلك قال األصمعي: مزؤودة: وقال ابن قتيبة في أبيات المعاني لنصب، ويجعل
  .انتهى. إن المرأة إذا حملت، وهي مذعورة، فأذآرت جاءت به ال يطاق: ويقال. حاًال من المرأة

  
ان         : ومثله قول ابن جني ذعورة، آ دها، وهي م رأة إذا حملت بول ًا أن الم روايتين جميع الغرض من ذآر الزؤد في ال

  .أنجب له
  

 : أال ترى إلى قوله
  البيت.......فأتت به حوش الجنان مبطنًا

  .هذا جحر ضبٍّ خرٍب: ويجوز أن يكون جر مزؤودة على الجوار، وهو في الحقيقة للمرأة، آما قيل: وقال التبريزي

الرفع      . وهذا لميلهم إلى الحمل على األقرب، وألمنهم االلتباس رأة، ومزؤودة ب ومزؤودة بالنصف على الحال من الم
  .آارهة: على أنه مصدر في موضع الحال، أي وانتصب آرهًا. صفة أقيمت مقام الموصوفة

ه         : وآذلك جملة واو للحال وأظهر التضعيف في قول ر وال داء وخب ل ابت يم      : وعقد نطاقها لم يحل ة تم ل وهو لغ م يحل ل
ل م يحل الم ل ل: والنطاق. ووجه الك د وسطها للعم رأة تش ه الم ا تنطق ب ذا. م ن ه ة أخذت م ا . والمنطق ى أنه والمعن

  .نطاقهاأآرهت ولم يحل 

  .حاٌل من الضمير في به، واإلضافة لم تفد شيئًا من التعريف: فأتت به حوش الفؤاد إلخ، حوش الفؤاد: وقوله

ه    ة علي ل، لشيٍء آخر          . وبه استشهد ابن هشام في شرح األلفي ه صاحب الكشاف في سورة المزم . وأيضًا استشهد ب
  .وآذلك مبطنًا، وسهدًا حاالن منه

  .مجتمع الذهن، جيد الفهم: حوش الفؤاد، أي: الكامل قال ابن السيد في شرح
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  .يعني وحشي الفؤاد: وقال القاري وابن قتيبة

اس  : ورجٌل حوشي . وحشيه، لحدته وتوقده: حوش الفؤاد وحوشي الفؤاد: وقال التبريزي ٌل حوشيٌّ  . ال يخالط الن : ولي
ٌل سخام وسخامي لألسود       ال لي ا يق ل حوٌش وح   . مظلم هائل، آم ذلك إب يٌة، أي وآ ل . وحشية : وش الد   : وقي الحوشية ب

  .الجن

د     : رجٌل حوش الفؤاد: وفي األساس م الجن ق ذآيٌّ آيس، وأصله من اإلبل الحوشية، وهي التي يزعمون أن فحول نع
  .ضامر البطن: ومبطنًا. ضربت فيها

ه،      نام ليٍل الهوجل،: قوله: قال التبريزي. ظرف لسهدًا: وإذا. قليل النوم: والسهد بضمتين ل لوقوعه في جعل الفعل للي
ا،     . األحمق ال مسكة به: الثقيل الكسالن، وقيل: والهوجل. نام الهوجل في ليله: أي ي ال أعالم به الة الت وبه سميت الف

  .أتت األم بهذا الولد ذآيًا حديد الفؤاد، يسهر إذا نام الهوجل: أي. الهوجل: وال يهتدي فيها

  .انتهى. حين نوم ليل الهوجل: ن تكون مصدرية، أيزائدة، وبحتمل أ: ما: قال العيني

  .والصواب األول، ألن إذا ال تضاف إلى مفرد

  .ومبرأ من آل إلخ، هو معطوف على حوش الفؤاد، وقد وقع في الحماسة قبل البيتين قبله: وقوله

ال    : وقال التبريزي ه ق ل، آأن ر مهب اتين    : ويروى بالنصب والجر، فالنصب عطٌف على غي التين شب في ه وإذا . الح
  .جلٍد من الفتيان: جررته آان عطفًا على قوله

بن        : وغبر الحيض، بضم المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة    ر الل ذلك غب ره بسكون الموحدة، وآ ذلك غب اه، وآ : بقاي
  .االسم، وبالفتح المرة: والحيضة بالكسر. باقيه في الضرع

ا       وأضاف. وآل للتأآيد، آأنه نفى قليل ذلك وآثيره ذي يكون من قبله اد ال ه أراد الفس م  . الفساد إلى المرضعة، ألن وه
  .يضيفون الشيء إلى الشيء ألدنى مالبسة

ل               بن الغب ذلك الل رأة، وهي ترضع، ف ل، وهو أن تغشى الم اء، من الغي يم وآسر الي ال . والمغيل بضم الم أغالت  : يق
  .المرأة، إذا أرضعته على حبل

  .وأصل العضل المنع. دواء له، آأنه أعضل األطباء وأعياهم معضل، وهو الذي ال: ويروى بدله

ًا،        : يقول ل عالج ا، فال يقب ه استصحبه من بطنه إنها حملت به، وهي طاهٌر ليس بها بقية حيض، ووضعته وال داء ب
  .ولم ترضعه أمه غيًال، وهو أن تسقيه غيًال وهي حبلى بعد ذلك. ألن داء البطن ال يفارق

  .ه إلخ، نبذت الشيء من يدي، إذا طرحتهوإذا نبذت ل: وقوله

ة،        : وروى السكري دًة عظيم ا ه اه من سمع بوقعته ه انتب وإذا قذفت يعني أنك إذا رميته بحصاٍة، وهو نائٌم وجدته ينتب
  .فيمطمر طمور األخيل، وهو الشقراق

ه  ال    : وانتصاب طمور بما دل عليه قول ه ق ا آأن ًا لوقعته وره، ألن الخ    : فزع ه يطمر طم ك   رأيت يقظ يفعل ذل . ائف المت
  .الوثب: والطمور

  
م يثبت     : األخيل: وقال بعضهم ال، فل د القت ل . الشاهين، ومنه قيل تخيل الرجل، إذا جبن عن المضي والسرعة   : والتخي

  .والتلون
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ه ام، أي : وقول ن المن ب م تيقظ: وإذا يه ه، أي. يس ذف المضاف : ورأيت ه فح ت رتوب ب. رأي وب الكع ابه : ورت انتص
  .وقيامه

  
ه انتصب انتصاب آعب الساق      : يقول دًا في موضعه      . إذا استيقظ من منام والزمل بضم   . وآعب الساق منتصٌب أب
  .الضعيف النؤوم: الزاي

  
ه األرض،   : قال القاري. زائدة: أن. ما إن يمس األرض إلخ: وقوله يقول إذا اضطجع، لم يندلق بطنه، إنما يمس منكب

  .رض إال منكٌب، علم أنه حميص البطن، فاآتفى بمعناه عن ذآرهولما قال ال يمس األ. وهو حميص البطن
  

ه      : يقول ه شيٌء إال منكب ٍل في       . من ضمر بطنه وخمصه، إذا اضطجع ال يمس األرض من ل محم ًا مث ه لطيف م جعل ث
  .طيه
  

  .يهأراد أنه مدمج الخلق لطيفًا مثل محمٍل في ط. طي المحمل يريد حمائل السيف، بكسر الميم األولى: وقوله
  

ال    : وقال التبريزي ا ق ه لم ه، ألن ه، وحرف      : انتصب على المصدر بما دل عليه ما قبل ام جانب ه إذا ن يمس األرض من
  .الساق، علم أنه مطويٌّ غير سمين

  
  .والمعنى إذا نام ال ينبسط على األرض، وال يتمكن منها بأعضائه آلها، حتى ال يكاد يتشمر عند االنتباه بسرعة

  
  .يطوي طي المحمل: رده ابن هشام في شرح األلفية على أن طي المحمل نصب بتقديروهذا البيت أو

  
خ : وقوله اري  . وإذا رميت به الفجاج إل ال الق ا  : ق ه عليه ج . أي حملت ل ونحوه      : والف ل جب ق الواسع في قب ال  . الطري ق

  .الهوي بضم الهاء هو القصد إلى أعلى، وبفتح الهاء إلى أسفل: التبريزي
  

 الوافر : ل زهيروعلى ذلك قو
  هوي الدلو أسلمها الرشاء

  
  .انتهى. فال تختر في رواية البيت على الضم، وإن آان قد قيل غير ذلك

  
الى    ه تع د قول يهم : "وأورده صاحب الكشاف عن يهم،    " تهوي إل ى تسرع إل وي، بمعن ى أن ته راهيم، عل من سورة إب

  .وتطير شوقًا، آما في البيت
  

  .الصقر: واألجدل. أنف الجبل: والخرم. ر، وهو منقطع أنف الجبلجمع مخرم آجعف: والمخارم
  

ه زي: وقول ال التبري ه ق رة وجه ى أس ى  : وإذا نظرت إل ع عل رار، وتجم ا س ب عليه ة األغل ي الجبه ي ف الخطوط الت
ل األسرة الطرائق    . والتي في الكف األغلب عليها سرٌر وسرٌّ، وتجمع على األسرار . األسرة د قي  والعارض من  . وق
  .ما يعرض في جانب من السماء: السحاب

  
ول . وتهلل الرجل مرحًا واهتل، إذا افتر عن أسنانه في التبسم  ه تشرق        : يق ه رأيت أسارير وجه إذا نظرت في وجه

  .يصفه بحسن البشر وطالقة الوجه. إشراق السحاب المتشقق بالبرق
  

نٍد حسن عن عائشة،        أخرج أبو نعيم في الدالئل و: قال السيوطي في شرح أبيات المغني ن عساآر، بس ب، واب الخطي
ورًا،           : قالت د ن ه يتول ه يعرق، وجعل عرق ه، فجعل جبين لم يخصف نعل آنت قاعدًة أغزل، والنبي صلى اهللا عليه وس

م أنك       : فقالت ؟ما لك بهت: فبهت، فقال ذلي، لعل ر اله و آبي و رآك أب جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورًا، ول
  : يقول أحق بشعره حيث

  البيت.....ومبرأ أمن آل غبر حيضٍة
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  البيت.....وإذا نظرت إلى أسرة وجهه
  

  .جمع عائل، وهو الفقير: يحمي الصحاب إلخ، العيل، بضم العين وتشديد المثناة التحتية: وقوله
  

آذا قال ابن قتيبة . واسمه عامر بن الحليس، أحد بني سهل بن هذيل. اشتهر بكنيته. شاعٌر صحابي: وأبو آبير الهذلي
  .في آتاب الشعراء وغيره

  
ة  : والحليس ر  . مصغر الحلس، بكسر الحاء المهملة وسكون الالم وآخره سين مهمل ق يكون    : والحلس للبعي اٌء رقي آس

  .تحت البرذعة
  

  .وأبو آبير، بفتح الكاف وآسر الموحدة، على وزن خالف الصغير
  

م األول من اإلصاب ي القس ن حجر ف د أورده اب الوق ذآر اسمه، فق م ي و : ة ول ره أب ذلي، ذآ دة، اله ر، بالموح و آبي أب
ال . أحل لي الزنى: ذآر عن أبي اليقظان أنه أسلم ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال له: موسى، وقال أتحب  : فق

ال . ال: قال ؟أن يؤتى إليك مثل ذلك ا ترضى لنفسك     : ق ارض ألخيك م ال . ف ذهب ع   : ق ي أن ي ادع اهللا ل ي ف   .انتهى . ن
  المنسرح : وأنشد بعده

 يأتيهم من ورائهم وآـف  الحافظو عورة العشيرة ال

  .الحافظون عورة العشيرة، فحذفت النون تخفيفًا: على أن األصل

  .وأما على رواية جرها فالنون حذفت لإلضافة. وهذا على رواية نصب عورة

  .العيب والعار: والوآف، بفتح الواو والكاف .ن بعد المائتينوقد تقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد الثامن والتسعي

 الكامل : وأنشد بعده

  قتال الملوك وفككا األغالال  أبني آليٍب إن عمي اللـذا
  

  .على أن أصله اللذان قتال الملوك، فحذفت النون من الموصول تخفيفًا
  

  .بعمائةوتقدم الكالم عليه أيضًا في الشاهد الثالث والعشرين بعد األر
  

  الطويل : وأنشد بعده
  هم القوم آل القوم يا أم خالد  وإن الذي حانت بفلٍج دماؤهم

  
  .على أن أصله إن الذين حانت، فحذفت النون منه تخفيفًا

  
  .موضٌع في طريق البصرة: وفلج، بفتح الفاء وسكون الالم وآخره جيم. هلكت، من الحين، وهو الهالك: وحانت

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
 حليلهـا إذا لم يحام دون أنثى  وآرار خلف المجحرين جواده

  
  .وآرار جواده خلف المجحرين: على أنه قد فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله عنه بظرٍف، واألصل

  
يره ي تفس ال ف راء، ق ة الف ذه رواي كإذا اعترضت صفٌة ب: وه ل قول از إضافته، مث ا خفض ج افض، وم ذا : ين خ ه

  الطويل : ضارب في الدار أخيه، وال يجوز إال في شعر، مثل قوله
  فهن آأشباه الزجاج خروج  مؤخر عن أنيابه جلد رأسه

  
  .بخفض جلد

  
  : وقال اآلخر

  البيت......وآرار دون المحجرين جواده 
  

  .بخفض جواده
  

ؤثرون ا  ون       وزعم الكسائي أنهم ي ين الفعل والمضاف بصفة، فيقول الوا ب ر شيٍء      : لنصب، إذا ح هو ضارب في غي
  .انتهى. أخاه، يتوهمون إذ حالوا بينهما أنهم نونوا

  
  .الجار والمجرور والظرف: والصفة عند الكوفيين

  
  .وتقدم نقل آالم الفراء برمته في الشاهد الحادي والتسعين بعد المائتين

  
دار إال في       : وال يجوز : وهذا نصه . ٌف إلى خلف، وجواده منصوروأما عند سيبويه فهو مضا ة أهل ال ا سارق الليل ي

ين الجار والمجرور       : الشعر، أي ة أن يفصلوا ب اً  . بنصب الليلة وجر أهل، آراهي ان منون ة الفعل    . وإذا آ و بمنزل فه
  .الناصب، تكون األسماء فيه منفصلة

  
  الرجز : قال الشماخ

  طباخ ساعات الكرى زاد الكسل  ـعـلرب ابن عمٍّ لسليمى مشم
  

  : وقال األخطل
  البيت........وآرار خلف المجحرين جواده 

  
دير    : قال األعلم في البيت األول دي، والتق ى التع اخ ساعات   : الشاهد فيه إضافة طباخ إلى ساعات ونصب زاد عل طب

  .الكرى، على تشبيه الساعات بالمفعول به، ال على الظرف
  

ي،   وال يجوز ا و ف اء، وه ه حرف الوع در في ن الظرف، ألن الظرف يق ى أصلها م درة عل ا، وهي مق إلضافة إليه
  .واإلضافة إلى الحرف غير جائزة، وإنما يضاف إلى االسم

  
ازًا عداه        اعًا ومج ل اتس ذا التأوي ى ه ة       . ولما أضاف الطباخ إلى الساعات عل ه في الحقيق ه المفعول ب زاد، ألن ى ال . إل

  .انتهى
  

  .شرحه في الشاهد المذآوروتقدم 
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اني ي البيت الث ال ف ه، إال أن  : وق ذي قبل ه آالبيت ال ول في واد، والق ى خلف ونصف الج رار إل ه إضافة آ اهد في الش

  .انتهى. ويجوز فيه من الفصل ما جاز في األول، واألول أجود. اإلضافة إلى خلف أضعف، لقلة تمكنها في األسماء
  

ى السعة، جاز أن              الشاهد إضافة   : وقال ابن خلف ه عل إذا نصب نصب المفعول ب ف، وهو ظرف، ف ى خل رار إل آ
  .يضاف إليه، آما يضاف إلى المفعول به، وهذا هو الوجه

  
  : وقد أنشد بعضهم بجر جواده، فهذا مثل التفسير الذي في

  طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

  .انتهى .وهو في آرار خلف أحسن، ألن خلف أقل تمكنًا، وأضعف من ساعات

أتي     ا ي ه آم ر           . وآرار بالرفع معطوف على عروٌف في بيت قبل ل، إذا ف اب قت رًا من ب ارس آ ال من آر الف وهو فع
  .وضمنه معنى العطف والدفع، ولهذا تعدى إلى المفعول. للجوالن ثم عاد للقتال

يكر  : أي: دخل جحره فانجحرألجأه إلى أن : والمجحرين اسم مفعول من أجحره، بتقديم الجيم على الحاء المهملة، أي
ارهم             ي أدب ل ف نهم، ويقات امى ع يون، ليح ؤون المغش م الملج رين، وه ف المجح واده خل رًا ج رًا آثي   .آ

وزن : ولم يحام. الفرس الكريم: والجواد دام   . لم يدافع، بإشباع آسرة الميم لل ام وق ى أم األنثى أعم   . ودون بمعن وأراد ب
  .من الزوجة والبنت واألخت واألم

ه يحل من صاحبه     : والحليلة. الزوج: ليلوالح الزوجة، سميا بذلك ألن آل واحد منهما يحل لآلخر دون غيره، أو ألن
  .وصفه بالشجاعة واإلقدام. محًال ال يحله غيره

  .إذا فر الرجال عن نسائهم وأسلموهن للعدو قاتل عنهم وحماهم: يقول

  : ورواية البيت في ديوان األخطل آذا

 حليلها حفاظًا إذا لم يحم أنثى  هقين جوادهوآرار خلف المر
  

ه    : والمرهق ه، إذا أعسرته وضيقت علي ال . اسم مفعول من أرهقت ه    : وق د   : المرهق : السكري في شرح ديوان ذي ق ال
  .ظرف لكرار: وإذا. آرار: الحماية، علة لقوله: والحفاظ. غشيه السالح

  
 : وهذه أبيات منها. مطرف التغلبيوالبيت من قصيدة لألخطل النصراني، مدح بها همام بن 

 إذا خطرت عند اإلمام فحولهـا  رأيت قروم ابني نزاٍر آليهـمـا
  إذا ما قروم الناس عدت فضولها  يرون لهماٍم علـيهـم فـضـيلًة

 برابيٍة يعلو الروابي طـولـهـا  فتى الناس هماٌم وموضع بـيتـه
 وغولـهـا البالدسجودًا له جن   فلو آان هماٌم من الجن أصبحت

  
  : إلى أن قال

 آريٌم لجوعات الشتاء قتولـهـا  جواٌد إذا ما أمحل الناس ممـرٌع
 آفاهم أذاها واستخف ثقيلـهـا  إذا نائبات الدهر شقت علـيهـم

 إذا عج منحوت الصفاة بخيلهـا  عروٌف إلضعاف المرازىء ماله
 يتالـــبــــــ........  وآرار خلف المرهقين جـواده
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  .ذو خصب ونعمة: وممرع. أقحطوا: وأمحل الناس. وابنا نزار هما ربيعة ومضر. األشراف والسادة: القروم
  

وإضعاف مصدر أضعف يضعف، وهو من الضعف      . الصبور هنا، ومبالغة العارف: والعروف. وشقت من المشقة
  .ضد القوة

  
  .صيبة، وهو حدوث أمٍر يذهب به المالجمع المرزأ، بفتح الميم فيهما، مصدٌر بمعنى الم: والمرازىء

  
ي المصباح ال ف ة: ق ال: الرزي ز، يق ل : المصيبة، وأصلها الهم رزء آقف م ال ين، واالس وز بفتحت رزؤه مهم ه ت . رزأت

  .رزيته أرزاه: وقد يخفف، فيقال. ورزأته أنا، إذا أصبته بمصيبة
  

  .الصخرة: حوالصفاة، بالفت. صاح: وعج. هو عروٌف ماله: وماله فاعل عروف، أي
  

  .الذي إذا سئل لم يعط، آما ال يبض الحجر إذا نحت: ومنحوت الصفاة: قال السكري
  

هذا الرجل، يعطي إذا ضج من السؤال الرجل   : يقول. المنحوت الذي يؤخذ منه شيٌء بعد شيٍء بشدة: وقال ابن خلف
  .يريد بخيل النفس، فأضمر: وبخيلها. الذي يعطي اليسير بعد شدة، ويكون ما يؤخذ منه بمنزلة، ما ينحت من الصخر

  
  .وترجمة األخطل تقدمت في الشاهد الثامن والسبعين

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد العاشر بعد الستمائة

  البسيط : وهو من شواهد سيبويه
  أو عبد ربٍّ أخا عون بن مخراق  هل أنت باعث ديناٍر لحاجـتـنـا

  .قدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل، ليوافق المقدر الظاهرعلى أن سيبويه أنشده بنصب عبد رب، ونصبه بت

وزعم عيسى أنهم ينشدون هذا البيت بنصب عبد رب، قال : وفيه أن األولى عند سيبويه تقدير الفعل، فإنه قبل أن قال
ين اآلخر       : وتقول في هذا الباب: سمعته من عيسى، قال: أبو الحسن رٍو، إذا أشرآت ب ٍد وعم ذا ضارب زي واألول  ه

  .في الجار، ألنه ليس في العربية شيٌء يعمل في حرف، فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله

ول        ه ناصبًا فتق ى، تضمر ل ى المعن ال      : وإن شئت نصبت عل ه ق رًا، آأن ٍد وعم ذا ضارب زي رًا، أو   : ه ويضرب عم
  .انتهى. وضارٌب عمرًا

وال يجوز أن يضمر إال الفعل . أو تبعث عبد رب: قالالشاهد فيه نصب عبد رب بإضمار فعل، آأنه : وقال ابن خلف
ه مجروٌر    . هل: المستقبل، ألنه مستفهم عنه، بدليل قوله ار، ألن ويجوز أن ينتصب عبد رب بالعطف على موضع دين

  .انتهى. في اللفظ، منصوب في المعنى

ار، ألن ال : ولم يصب األعلم في قوله ارًا،      الشاهد فيه نصب عبد رب حمًال على موضع دين ى هل أنت باعٌث دين معن
  .انتهى. أو عبد رب

ه األول،       : وإلى تقدير الوصف ذهب ابن السراج في األصول، قال ه أعمل في اني ألن وين، ونصب الث أراد بباعث التن
  .أو باعث عبد رب: آأنه قال

  .انتهى. ولو جره على ما قبله آان عربيًا، إال أن الثاني آلما تباعد من األول قوي النصب
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  .وإلى تقدير الفعل ال غير ذهب الزجاجي في الجمل

  .الشاهد فيه نصب عبد رب بفعل مضمر وهو مذهب سيبويه: قال ابن هشام اللخمي

ى   : تنصبه بإضمار فعل، وقال: وقد خطأ بعضهم الزجاجي في قوله ال يحتاج هنا إلى اإلضمار، ألن اسم الفاعل بمعن
ى تكلف       االستقبال وموضع دينار نصب، فهو معطوٌف  اج إل ا يحت على الموضع، وال يحتاج إلى تكلف إضمار، وإنم

ال الزجاجي     .اإلضمار إذا آان اسم الفاعل بمعنى المضي ألن إضافته إضافة محضة ال ينوى بها االنفصال  ذي ق وال
ار، ولكن م    : هو الذي قال سيبويه دمنا  وتمثيله يشهد لما قلناه، وإن آان جائزًا أن يعطف عبد رب على موضع دين ا ق

  .هو الذي نص عليه سيبويه

تقبال،           ا يكون في االس ع عم ا يق ر م تفهام أآث والدليل على أن المراد بباعث في البيت االستقبال دخول هل، ألن االس
  .انتهى. واألصل ما قدمنا. لكنه ال يكون إال بدليل ؟هل قام زيد: وإن آان قد يستفهم عما مضى، آقولك

  .ي برمته ولم يعزه إليهوقد نقل العيني آالم اللخم

ال "هل أنتم مجتمعون : "والبيت أورده الزمخشري، عند قوله تعالى ى        : ، ق اع، وحث عل م في االجتم تبطاء له هو اس
ى االنطالق    ه عل ق   : مبادرتهم إليه، آما يقول الرجل لغالمه إذا أراد أن يحث ارًا،      ؟هل أنت منطل وهل أنت باعٌث دين

  .هابعثه سريعًا، وال تبطْى ب: أي

  .وهما رجالن. أوقظ دينارًا أو عبد رب: ومعنى باعث موقظ، آأنه قال: قال ابن خلف

ة     : "باعث هنا بمعنى مرسل، آما قال تعالى: وقال اللخمي ى المدين ذه إل ورقكم ه ى    ". فابعثوا أحدآم ب د يكون بمعن وق
  ".من بعثنا من مرقدنا: "آقوله تعالى: اإليقاظ

  .نى اإلرسال، إذا ال دليل على النوم في البيتغير أن األحسن هنا أن يكون بمع

  .دينار: أن يكون أراد أحد الدنانير، وأن يكون أراد رجًال يقال له: أحدهما: يحتمل دينار هنا وجهين: قال األعلم

 المتقارب : أراد بدينار واحد الدنانير، آما قال بعض الشعراء: رجالن، وقيل: دينار وعبد رب: وآذا قال اللخمي

 وأنت بها آلٌف مـغـرم  آنت في حاجٍة مرسًال إذا

 وذاك الحكيم هو الدرهم  فأرسل حكيمًا وال توصه

: ويجوز . وصف لعبد رب: وأخا عون. عبد رب االسم إنما هو ربه، لكنه ترك اإلضافة وهو يريدها: وقال ابن خلف
  .أو عبد ربٍّ أخي، بالجر

  .وزعم عيسى بن عمر أنه سمع العرب تنشده منصوبًا

  .أخا عون بدل من عبد رب، بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة: وقال العيني

  .انتهى. أخا عون، إما عطف بيان لعبد ربه، أو نعٌت له على رواية النصب، أو منادًى عليهما: وقال خضر الموصلي

ه    بعض من ش      . هل أنت  : وعلى النداء يكون أخا عون هو المخاطب في قول ذا الوجه ل أن ه م أر  . رح الكشاف وآ ول
  .واهللا أعلم. لخضٍر الموصلي في تأليفه بنت فكر
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  .اسم: ومخراق، بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة

ا   رف قائله م يع ي ل ين الت يبويه الخمس ات س ن أبي ت م ف. والبي ن خل ال اب ن رأالن السنبسي : وق ابر ب و لج ل ه . وقي
  .أبو حي من طيىٍء: وسنبس

  .واهللا أعلم بالحال. جرير، وإلى تأبط شرًا، وإلى أنه مصنوعونسبه غير خدمة سيبويه إلى 

  اسم المفعول

  : أنشد فيه

  أدنو فأنظور

  : هو قطعة بيٍت تقدم شرحه في باب اإلعراب من أول الكتاب، وهو

 من حيثما سلكوا أدنو فأنظور  وأنني حيثما يثني الهوى بصري

  الصفة المشبهة

  : أنشد فيها

  آميتا األعالي جونتا مصطالهما  رتا صفًاأقامت على ربعيهما جا

  .تقدم شرحه بما ال مزيد عليه في الشاهد الموفي الثلثمائة

  : وأنشد بعده

  روانف أليتيك وتستطارا

  : هذا عجز، وصدره

  متى ما تلقني فردين ترجف

ان : والروانف ال  . جمع رانفة، وهي طرف األلية، فاألليتان لهما رانفت ا ق ف، ب : وإنم ة،      روان ا حول آل رانف ار م اعتب
  .فتكون األلف في تستطارا ضمير الروانف، ألنها بمعنى رانفتين

  .وهذا قول أبي علي في المسائل البصرية

  .وقد تقدم شرح هذا البيت أيضًا متسوفى مفصًال في الشاهد التاسع والستين بعد الخمسمائة من شواهد باب المثنى

  وأنشد بعده، 
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  عد الستمائةالشاهد الحادي عشر ب

  الرجز 

  آوم الذرى وادقًة سراتها  أنعتها إني من نعاتـهـا

ا  المفعول للصفة       : وسراتها . على أن وادقة صفة مشبهة، وفاعلها ضمير مستتر فيه بيه ب ى التش منصوب بالكسرة عل
  .المشبهة

ه        : قال أبو علي في المسائل البصرية اه عن ثعلب عن د روين ائي، وق ي    أنشد الفراء عن الكس ن األعراب وادر اب : في ن
  الرجز 

  مدارة األخفاف مجمراتها  أنعتها إني من نعـاتـهـا

 آوم الذرى وادقًة سراتها  غلب الذفارى وعفرنياتها

ي و عل ال أب ى: ق ذا عل ا: ه نٌة وجهه د حس ل وليست للسرات . هن ن اإلب ٌر م ة ذآ ي وادق افهم. فف ن  .انتهى. ف د اب وع
ومنه نصب معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل في حال      : ل في آتاب الضرائرعصفور هذا من ضرورة الشعر، قا

ك إال في ضرورة     : إضافته إلى ضمير موصوفها، نحو قولك مررت برجل حسٍن وجهه بنصب الوجه، وال يجوز ذل
 : نحو قوله

  آوم الذرى وادقًة سراتها  أنعتها إني من نعاتـهـا
  

ع السرات، إال       أال ترى أنه قد نون وادقة ونصب معمو ان الوجه أن ترف لها، وهي مضافة إلى ضمير موصوفها، وآ
ى صاحب الصفة، ونصب    دًا عل ًا عائ ل الصفة ضميرًا مرفوع ع، فحم دل الرف تعمال النصب ب ى اس ه اضطر إل أن

  .معمول الصفة إجراًء له في حال إضافته إلى ضمير الموصوف مجراه إذا لم يكن مضافًا إليه
  

د االضطرار، ألن الخفض ال          وآذلك أيضًا ال ي ى ضمير الموصوف إال عن جوز خفض معمولها في حال إضافته إل
  .يكون إال من نصب

  
  المتقارب : ومن ذلك قول األعشى

  إلينا بأدماء مقتادها  فقلت له هذه هاتها
  

  .أال ترى أنه أضاف الصفة، وهي أدماء، إلى معمولها، وهو مقتاد في حال إضافته إلى ضمير موصوفه
  

  : وقول اآلخر في الصحيح من القولين
  آميتا األعالي جونتا مصطالهما  أقامت على ربعيهما جارتا صفًا

  
  .انتهى. أال ترى أنه أضاف الصفة، وهي جونتا إلى معمولها، وهو مصطًلى في حال إضافته إلى ضمير موصوفه

  
ذا النح      ي ه ر ف يبويه أن الج ن س ه ع رح األلفي ي ش اظم ف ن الن ل اب م   ونق ن القس ن الضرورات، وأن النصب م و م

ى   : ولم يصب العيني في قوله. وأنشد البيت. الضعيف اهدًا عل االستشهاد عند ابن الناظم في نصب سراتها، ألن فيه ش
  .انتهى. جواز زيد حسٌن وجهه بالنصب
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ات المفصل         ال بعض فضالء العجم في شرح أبي ه      : وق ر حسن وجه ة سراتها نظي ه وادق ي  وسراتها  . قول بالكسر ف
  .انتهى. موضع النصب على التمييز

  
وب       : وهذا إنما هو على مذهب المقتبس أن عبد القاهر، قال ا تن الم، آم األصل وادقة السرات، فنابت اإلضافة عن ال

  .انتهى. الالم عن اإلضافة
  

  .وال يخفى أن المعهود عند النحاة هو الثاني، ال األول
  
  .عرابي في نوادره على ذلك الترتيبوالرجز المذآور أنشد ابن األ: قال
  

  : وبعد البيت الشاهد
  حملت أثقالي مصمماتها

ا  ع لالختصار،          . ثم سبعة أبيات أخر ال حاجة لنا بإيراده ين البيت األول، والبيت الراب وا في االستشهاد ب ا جمع وإنم
  .ولظهور المعنى إجماًال

ة    : وقوله إن النعوت اآلتي ل، ف ا    أنعتها إلخ، الضمير لإلب ا هي له ع     . إنم اب نف ًا من ب ه نعت ونعات بالضم   . وصفه : نعت
  .جمع ناعت: والتشديد

  .مدارة األخفاف منصوب بتقدير أعني، ونحوه على المدح، وآذا الحال في األوصاف اآلتية: وقوله

ة،  والمجمر بضم الميم وسكون الجيم وفتح الم. مجمرات األخفاف: مجمراتها، أي. والمعنى أن أخفافها مدورة يم الثاني
  .صلب: حافر مجمر، أي: قال صاحب الصحاح

  .غلظ الرقبة، والوصف أغلب والجمع غلب: غلب إلخ، والغلب بفتح الغين المعجمة والالم: وقوله

ال      : والذفارى، بفتح الذال المعجمة بعدها فاء آخره ألف مقصورٌة اني والقصر، ق جمع ذفرى بكسر األول وسكون الث
ل لإللحاق              الذفرى: صاحب الصحاح ذي يعرق من البعي خلف األذن، واأللف للتأنيث وقي ا هو الموضع ال من القف

  .بدرهم

ا . وأراد بالذفرى العنق، من قبيل المجاز المرسل  راء         : وعفرنياته اء وسكون ال ة والف ين المهمل تح الع اة بف جمع عفرن
  .وأنشد هذا البيت. قوية: اقة عفرناة، أيون: والنون، واأللف لإللحاق بسفرجل، والتاء للتأنيث، قال صاحب الصحاح

دم    : وقوله ا تق ه آم ذي قبل د، وهي      : وهو بضم الكاف   . آوم الذرى منصوب على المدح آال ا وبالم اء بفتحه جمع آوم
  .جمع ذروة بكسرها، وهي أعلى السنام: والذرى بضم الذال. الناقة العظيمة السنام

ا إ  ى األرض من سمنها     ووادقة منصوب أيضًا، من ودق، إذا دنا، ألنه ال . ذا سمنت دنت إل ٌر وديق السرة،    : ويق بعي
  .سمينها: أي

ووادقة صفة مشبهة، ألنه أريد به ثبات معناه ودوامه، وإن آان بزنة اسم الفاعل الموازن يفعل، ألنه ال يراد به تجدد  
  .معناه وانقطاعه

ى س        : ودق: وقال الخوارزمي ا مت ا، ألنه ا هن ه السمن ه راد ب   .منت خرجت من السمن سرتها ودنت إليك      دنا، والم
  .جمع سرة، وهي موضع ما تقطعه القابلة من الولد: وسراتها بضم السين وتشديد الراء
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وال يجوز تقديم المنصوب على العامل، ألنه مرفوع في : قال التبريزي في شرح الكافية الحاجبية بعد إيراد هذا البيت
ت بزيد الحسن وجهه، بنصب وجهه، أن تثنى الصفة فيهما وتجمع وتؤنث ويجوز في هذه المسألة، وفي مرر .المعنى

  .انتهى. وتذآر، بحسب المعنى

اع، آسبب        : وقوله ين، وهو المت ل بفتحت حملت إلخ، هو بتشديد الميم يتعدى إلى مفعولين، األول أثقالي، وهو جمع ثق
  .م األمر، إذا مضى فيهمصمماتها، جمع مصممة، بكسر الميم المشددة، من صم: وأسباب، والثاني

  .وجميع القوافي ما عدا األولى منصوبة بالكسرة، ألنها جمع مؤنث سالم

 الرجز : وزعم بعض شراح أبياته من فضالء العجم أنه عجز، وصدره. والزمخشري إنما أورد البيت الشاهد

  رعت آما شاءت على غراتها
  

ذي   . عل رعتفا: وآوم الذرى بالرفع. الغفلة: الغرة بالكسر: وقال وهذا من عدم تمييزه بين الرجز والشعر، مع أن ال
  .ضمه ليس من الرجز

  
ن  : وقال العيني. هو لبعض األسديين يصف إبًال: وهذا الرجز لم ينسبه ابن األعرابي إلى أحد، وإنما قال قائله عمير ب

  .لحا، بالحاء المهملة، التيمي
  

يم مهموز     . وعمر مكبر ال مصغر. جأ التيميولم أعرف شاعرًا آذا، وإنما المعروف عمر بن ل الم والج تح ال ولجأ بف
  .واهللا أعلم بحقيقة األمر. اآلخر

  
  : والبيت الذي أنشده ابن عصفور ألعشى بكر إنما الرواية فيه

  بأدماء في حبل مقتادها  فقلت له هذه هاتـهـا
  

  .فال ضرورة فيه
  

  المتقارب : وقبله
  نٍة عند حدادهاإلى جو  فقمنا ولما يصح ديكنا

  
ا   و حداد        . ويعني بالحداد الخمار، ألنه يمنع من الخمر ويحفظه ه فه ع من يئًا، ومن ى    . وآل من حفظ ش ذه إشارة إل وه

  .الجونة المذآورة، وهي الخابية، جعلها جونة السودادها من القار
  

اء، أي      : والمعنى ة األدم ذه الناق ة وخذ ه ذه الجابي دها   : هات ه ل قائ ل   . البيضاء، بحب ة في اإلب اض، وفي   : واألدم البي
ا     : السمرة، وفي الظباء: الناس اٌض في بطونه ا وبي ه للحداد   . سمرٌة في ظهوره ال    . وضمير ل ه ق اء حال، آأن : وبأدم

دأ محذوف، أي   : وفي حبل صفة ألدماء، آأنه قال. مشتراة بأدماء ر لمبت وهي  : بأدماء مشدودة في حبل قائدها، أو خب
  .والجونة بفتح الجيم، معناه السوداء. لة حالوالجم. في حبل قائدها

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني عشر بعد الستمائة

  الرجز : وهو من شواهد سيبويه
  الحزن بابًا والعقور آلبا

  
  .على أنه آناية عن البخل، آما أن جبان الكلب آناية عن الجود

  
  .وجهًاوأنشده سيبويه على أن نصب باب وآلب على حد الحسن 

  
  : وقبله. والبيت من رجز لرؤبة بن العجاج
  فذاك وخٌم ال يبالي السبا

  
وخم ل: وال ول. الثقي ب،    : يق الي أن يس ود، وال يب ارم، وال يهش للج ل المك اح لفع ل ال يرت ٌم ثقي ال وخ ن الرج ذاك م

  .ويروى المال أحب إليه من عرضه
  

  .وآذلك العقور صفة مشبهة. ة، وهو خالف السهلصفة مشبه: والحزن، بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي
  

ال . هو آل آلب يعقر، من األسد والفهد والنمر والذئب: الكلب العقور: قال األزهري اب      : يق رًا، من ب اس عق ر الن عق
  .وبابًا وآلبًا تمييزان. جرحهم، فهو عقور، والجمع عقٌر مثل رسول ورسل: ضرب، أي

  
ورًا لمن حل           وصف رؤبة رجًال بشدة الحجاب، ومن ه عق ًا، ال يستطاع فتحه، وآلب ًا وثيق ه حزن ع الضيف، فجعل باب

  .بفنائه طالبًا لمعروفه
  

ول واٍب أو صاحب    : يق ن حاجب أو ب ره م ا يك ه م ل الوصول إلي ي قب اه لق ن أت ق   . إن م ى طري ًا عل ه آلب ل ل وجع
  .االستعارة، آما يكون في البادية

  
  .ن أول الكتابوترجمة رؤبة تقدمت في الشاهد الخامس م

  
  الطويل : وأنشد بعده

  لحافي لحاف الضيف والبرد برده
  

  : وهذا صدٌر، وعجزه. وبردي برده: والبرد بدل من الضمير، والتقدير: على أن الالم في قوله
  ولم يلهني عنه غزاٌل مقنع

  
  .وقد تقدم شرحه في الشاهد الثالث والتسعين بعد المائتين

  
  الطويل : وأنشد بعده

  حيب قطاب الجيب منهار
  : تمامه

  بجس الندامى بضة المتجرد  رفــــيقٌة..............

  .على أن رحيب مضاف إلى قطاب، وقطاب مضاف إلى الجيب

  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الحادي بعد الثلثمائة من باب اإلضافة
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  .ها لقينة في بيت قبلهوضمير من. والرواية الصحيحة تنوين رحيب ورفع قطاب على الفاعلية

ه حيث قطب، أي   : وقطاب الجيب  . الواسع: والرحيب وب      : مجتمع رأس من الث ع، وهو مخرج ال ا وصف   . جم وإنم
  .قطاب جيبها بالسعة ألنها آانت توسعه، ليبدو صدرها، فينظر إليه، ويتلذذ به

  .اللمس: والجس بفتح الجيم. المالئمة واللينة: ورفيقة بالفاء ثم القاف

ذآر   . يعرى من الثوب، وهو األطراف: والمراد بالمتجرد حيث يتجرد من بدنها، أي .ناعمة رقيقة :وبضة وخصه بال
مبالغًة في نعومتها، ألنه إذا آان ما تصيبه الريح والشمس والبرد من اليدين والرجلين بضًا ناعمًا رقيقًا، آان المستتر 

  .بالثياب أشد بضاضة ونعومة

اب من الجسد،      : ف ما أسلفناه هناك تبعًا لشراح المعلقات، وهو قولنا المتجرد وهذا هو معنى الجيد بخال ا ستره الثي م
  .وهذا المعنى الح لنا وهللا الحمد. وال يخفى ضعفه ورآاآته. هي بضة الجسم عند التجريد من ثيابها: أي

 .لمائةوالبيت من معلقة طرفة بن العبد، وتقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والخمسين بعد ا

  أفعل التفضيل

  أنشد فيه، 

  الشاهد الثالث عشر بعد الستمائة

  الرجز 

  أبيض من أخت بني أباض

  .على أن الكوفيين أجازوا بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض آما هنا، وهو شاٌذ عند البصريين

  .األلوانأجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض ألنهما أصول : قال شارح اللباب

  البسيط : وأنشدوا

 طباخ فأنت أبيضهم سربال  إذا الرجال شتوا واشتد أآلهم

  : وأنشدوا أيضًا

 أبيض من أخت بني أباض  جاريٌة في درعها الفضفاض

  البسيط : وجاء في شعر المتنبي

  ألنت أسود في عيني من الظلم

ستشهادات ضعيفة، ألنها من ضرورة الشعر ال في سعة     واال. لما جاء منهما أفعل التفضيل جاء بناء التعجب: وقالوا
  .الكالم، فيكون نادرًا
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  .إنهما أصالن لأللوان ممنوع، وبعد تسليمه، فدليل المنع قائٌم فيهما، وإن آانا من أصول األلوان: وقولهم

ين       : وقال أيضًا في آخر الكتاب ه يحتمل أن يكون أبيض في البيت ه    هذه األبيات بحجة للشذوذ، مع أن ذي مؤنث أفعل ال
  .وانتصب سربال على التمييز. أنت مبيضهم: فعالء، فال يكن للتفضيل، فكأنه قال

  .انتهى. وآذا البيت اآلخر ال يكون بالتفضيل أيضًا، بل معناه مبيضة هي من أخت بني أباض

الذي مؤنثه فعالء،  األبيات ضرورة، أو أبيض فيهما أفعل: وهذا محصل آالم ابن األنباري في مسائل الخالف، وقال
  .مبيضهم: ال الذي يراد به المفاضلة، فكأنه قيل في األول

  .جسٌد مبيض من أخت بني أباض، ويكون من أخت في موضع الصفة: وفي الثاني

  .بيضاء، ألنه من صفة الجارية: لو آان األمر آما قلتم، لقيل: فإن قيل: وقال ابن يعيش في باب التعجب

ر،      إنما قال أبيض أل: قيل ه الخب داء، والجار والمجرور قبل نه أراد في درعها الفضفاض جسٌد أبيض، فارتفاعه باالبت
  .انتهى. والجملة من صفة الجارية

ارًة    وآذا صنيع الشريف المرتضى في أماليه الغرر والدرر وزاد في البيت األول أن أبيض، وإن آان في الظاهر عب
  .والبخل، فحمل لفظ التعجب على المعنى دون اللفظعن اللون، فهو في المعنى آناية عن اللؤم 

ا جاز أن يتعجب بلفظ أفعل             ة، لم ى الحقيق اءه عل وب ونق ه أراد بأبيضهم بياض الث ذه     . ولو أن ه به ذي جوز تعجب فال
  .اللفظة ما ذآرناه

  .هذا آالمه

ا آ دح، وإنم ي الم تعمله ف ا اس ؤم والبخل، وإنم ي الل ط ف تعمل ق م يس ى أن البياض ل ى وال يخف بة إل ًا بالنس ا ذم ان هن
  .وهذا ظاهر. والكلمة في البيت أفعل تفضيل ال تعجب. الطباخ

ا         ي تأويله ق ف ارح المحق م يتعسف الش ة للتفضيل ل ات الثالث ي األبي ل ف ى أن أفع اء المعن اهر باقتض ان الظ ا آ ولم
زاه فلله دره ما . بإخراجها عن التفضيل، بل أجاب بأنها من قبيل الشذوذ وضرورة الشعر ! أبعده مرماه، وما أحكم مغ

ائز   . شبه آثرة أوالدها لغير رشدٍة بالبيض: وأغرب ما رأيته قول بعضهم ر البيض ج ه   . وأبيض بمعنى آثي ذا آالم ه
  .وال وجه له

ة آاألعضاء             : وقال ابن يعيش في باب أفعل التفضيل  ان الزم ا مع وان أنه انع من التعجب من األل أن الم ل ب من اعت
  .ليد والرجل، فهذا البيتان شاذان قياسًا واستعماًال عندهالثابتة، نحو ا

  .ومن علل بأن المانع من التعجب آون أفعالها زائدة، فهما شاذان عند سيبويه وأصحابه من جهة القياس واالستعمال

  .ه ظاهروأما االستعمال فأمر. أما القياس فإن أفعالها ليست ثالثية على فعل وال على أفعل، إنما هو افعل وافعال

اس، ألن          ة القي ة االستعمال، صحيحان من جه اذان من جه وأما عند أبي الحسن األخفش والمبرد فإنهما ونحوهما ش
  .انتهى. أفعالهما بزيادة، فجاز تقدير حذف الزوائد

  .البيت الشاهد من رجز لرؤبة بن العجاج: قال ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل

  الرجز : وقبله
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  جاريٌة في درعها الفضفاض  رمضان الماضي لقد أتى في
  أبيض من أخت بني أباض  تقطع الحديث باإليمـاض

  
  .انتهى. آذا أنشده ابن جني: قال
  

 الرجز : ورأيت في نوادر ابن األعرابي، ولم ينسبه إلى أحد. ولم أره في ديوانه
 أبيض من أخت بني أباض  يا ليتني مثلك في البـياض

 تقطع الحديث باإليمـاض  ن الماضيجاريٌة في رمضا
  

  : وزاد غير ابن األعرابي على هذا: قال ابن السيد واللخمي
 قباء ذات آفٍل رضـراض  مثل الغزال زين بالخضاض

  
نها   : قال ابن األعرابي بعد اإلنشاد ا من حس ه . إذا أومضت ترآوا حديثهم، ونظروا إليه في رمضان الماضي،    : وقول

  .ذلك الوقت آان الربيع جمعهم في
  

  .رمضان بدون شهر، آما يقال معه: وأورده الفراء في آتاب األيام والليالي شاهدًا على أنه يقال
  

وقال أبو عمر الزاهد المطرزي، الشهير بغالم ثعلب في آتاب اليوم والليلة بعد إنشاد األبيات عن ابن األعرابي وعن 
  .بال شهريقال هذا شهر رمضان، وهذا رمضان، : الفراء، قاال

  
  : وأنشد فيمن قال بال شهر

  جاريٌة في رمضان الماضي
  

ول   : وأخبرنا ثعلب بن سلمة عن الفراء عن الكسائي، قال ٌم    : آان الرؤاسي يكره أن يجمع رمضان، ويق ه اس بلغني أن
  .انتهى. من أسماء اهللا تعالى

  
ويرد عليه أن رؤبة . هر ربيع وشهر رمضانوالعرب ترآوا الشهور آلها مجردًة إال ش: قال أبو عمرو: وقال اللخمي

  .أتى برمضان هنا مجردًا من الشهر، وهو من فصحاء العرب
  

ات الشهر أفصح،    ". من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه: "وجاء في الحديث الصحيح ولكن إثب
  .انتهى. آما نطق به القرآن

  
درع يص: وال فاض. القم ع: والفض ي      و. الواس ال اللخم دة، ق دها موح زة بع تح الهم اض، بف ي أب ت بن ة : أخ معروف
  .بالبياض

  
  .اليسير من الحلي، وقيل هو نوٌع منه: والخضاض، بكسر المعجمة. قوم: وبنو أباض: وقال ابن السيد

  
  الطويل : قال الشاعر

 خضـاض غزاٌل ما عليه: لقلت  ولو أشرفت من آفة الستر عاطًال
  

  .الكثير اللحم: والرضراض، بالفتح. لبطن، فعالء من القبب، وهو دقة الخصرالضامرة ا: والقباء
  

  : تقطع الحديث إلخ، أورده ابن هشام في المغني مع قوله: وقوله
  جارية في رمضان الماضي
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روا إنها إذا تبسمت، وآان الناس على حديٍث، قطعوا حديثهم، ونظ: وقال الفراء. وقال إن تقطع حكايٌة للحال الماضية
  .إلى حسن ثغرها

  
  .وشبهه بوميض البرق. ما يبدو من بياض أسنانها عند الضحك واالبتسام: اإليماض: وآذلك قال ابن السيد

  
  الطويل : وقد بين ذلك ذو الرمة بقوله

  آلون األقاحي شاف ألوانه القطر  وتبسم لمح البرق عن متـوضـٍح
  

  الطويل : وقال آخر
  إذا حان من بعض البيوت ابتسامها  هـاآأن وميض البرق بيني وبينـ

  
يهم، أي      : وقال اللخمي م إذا تحدثوا فأومضت إل ى اإليماض أنه ديثهم،       : معن و ح ا، فقطع نظرت، شغلهم حسن عينيه

  .اإليماض هنا التبسم: وقيل
  

  .شبه ابتسامها بوميض البرق في لمعانه، فيكون معناه آمعنى القول األول
  

  .يصفها بطالقة الوجه، وسماحة الخلق. ة، وأنها تقطع حديثها بالتبسمويحتمل أن تكون هي المحدث
  

  الطويل : آما قال ذو الرمة
  تقطع ماء النون في نزف الخمر  يقطع موضوع الحديث ابتسامهـا

  
يجوز رفع جارية على : واقتصر الدماميني في الحاشية الهندية في تفسير اإليماض على قول اللخمي أوًال، ولكن قوله

  .انتهى غير جيد. محبوبتي جارية، ويجوز جرها برب محذوفة: أنها خبر مبتدأ محذوف، أي
  

  .انتهى. جارية فاعل يأتي الواقع في البيت الذي قبل هذا، والفضفاض نعٌت للدرع، وأبيض نعٌت للجارية: قال اللخمي
  

ا      هذا خطأ : والعجب من غالم ثعلب، حيث قال بعدما نقل تفسير الفراء لإليماض م، إنم ألن اإليماض ال يكون في الف
  .انتهى. يكون في العينين، وذلك أنهم آانوا يتحدثون، فنظرت إليهم واشتغلوا بحسن نظرها عن الحديث ومضت

  
  الخفيف : ويرد عليه ما تقدم، وقول المبرد في الكامل عند قول الشاعر

  ن إذا ما انتشى لعرس النديم  ال أحب النديم يومض بالعي

أراد  . وإنما ذلك تشبيٌه للمع ثناياها بتبسم البرق. أومضت المرأة إذا ابتسمت: اإليماض تفتح البرق ولمحه، يقال: قال ف
  .انتهى. أنه فتح عينه، ثم غمضها بغمٍز

  .إذا الرجال شتوا إلخ، فهو من أبياٍت لطرفة بن العبد، هجا بها ملك الحيرة عمرو بن هند: وأما قوله

 :ويروى آذا

 ال يصلح الملك إال آـل بـذاخ  ن هنٍد فأخبر من أبوك إذنأنت اب

 قدمًا وأبيضهم سربـال طـبـاخ  إن قلت نصٌر فنصٌر آان شرفني

 أسناخ وفي المخازي لكم أسناخ  ما في المعالي لكم ظلٌّ وال ورٌق

  .مع أبيات أخر
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  .هذا الشعر منحول: قال ابن الكلبي

  .غلت أسعارهم: قوت، وهو مضموم الهمزة، أيواشتد أآلهم، أراد باألآل ال: وقوله

د        : ومن روى ام إال بع توا ال يجدون الطع م إذا ش اه أنه أآلهم بفتح الهمزة، جعل األآل بمعنى المأآول، وقد يكون معن
  .جهد وشدة وجوع، فإذا وجدوه بالغوا في األآل

ى ال: ومن روى ٌع إل ل، هو راج ع آآ و جم ديد الكاف فه زة وتش م بضم الهم ًاأآله دمت آنف ذي ق ى ال : والسربال. معن
  .القميص

ول ربال    : يق وت فس تد الق عار، واش ت األس رة، وغل ن التصرف، وانقطعت المي ع م ذي يمن تاء ال ل فصل الش إذا دخ
  .ولو آنت آريمًا السود لكثرة طبخه، على ما عهد من سربال الطباخين. طباخك نقي للؤمك

 الوافر : وهذا ضد قول مسكين الدرامي

 قباب الترك ملبسة الـجـالل  ور قـومـي آـل يوٍمآأن قد

  طالها الزفت والقطران طالي  آأن الموقدين لـهـا جـمـاٌل

 الـدوالـي أشبهها مـقـيرة  بأيديهم مغـارف مـن حـديٍد

  .وأنشد ابن السكيت في أبيات المعاني بيت طرفة

  المتقارب : ومثله قول اآلخر

 تألأل ال تدنس ء بيٌض  ثياب طهاتك عند الشتـا

 وآلبك منجحٌر أخرس  وقدرك لم يعرها طارٌق

  .آلبه ينجحر، ألنه ال يأتيه طارق، وال يكون في مكان يأتيه فيه: قال

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع عشر بعد الستمائة

  البسيط 

  ألنت أسود في عيني من الظلم

  .لى الشذوذلما تقدم قبله، من أن أسود أفعل تفضيل من السواد، جاء ع

  .والمعنى عليه، ألن الغرض آون بياض الشيب في نظره أشد من سواد الظلم، مبالغًة في آراهة الشيب

  : وهو عجز، وصدره

  ابعد بعدت بياضًا ال بياض له
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  : وقبله وهو مطلعها. والبيت ثاني بيٍت من قصيدٍة ألبي الطيب المتنبي، قالها في صباه

  السيف أحسن فعًال منه باللممو  ضيٌف ألم برأسي غير محتشم

  .وتقدم بيٌت منها في باب الحال

  : جميع من فسر هذا الشعر قال في قوله: قال اإلمام الواحدي في شرح ديوان المتنبي

  ألنت أسود في عيني من الظلم

  : إن هذا من الشاذ الذي أجازه الكوفيون، من نحو قوله

  أبيض من أخت بني أباض

م . واحد السود  : أسود ها هنا: ولوسمعت العروضي يق ا        : والظل ال له ي يق ثالث في آخر الشهر، الت الي ال الٌث  : اللي ث
  .أنت عندي واحٌد من تلك الليالي الظلم: يقول لبياض شيبه. ظلٌم

ن م : وقد يمكن أن يكون ألنت أسود في عيني آالمًا تامًا، ثم ابتدأ يصفه، فقال. على أن أبا الفتح قد قال ما يقارب هذا
  .الظلم، آما يقال هو آريٌم من أحرار

  .انتهى. وهذا يقارب ما ذآره العروضي، غير أنه لم يجعل الظلم الليالي في آخر الشهر

  .وهذا التأويل محصل للمبالغة المذآورة بجعل األسود من أفراد الليالي الحنادس، مع تفصيه من الشذوذ

ال        : رتضى في أماليه، قالوقد مشى على هذا التأويل جماعة، منهم الشريف الم م ق ام، ث ي آالم ت ألنت أسود في عين
  .من جملتهم: من جملة الظلم، آما يقال حرٌّ من أحرار، ولئيم من لئام، أي: من الظلم، أي

  الطويل : قال الشاعر

  شهاٌب بدا والليل داٍج عساآره  وأبيض من ماء الحديد آأنـه

ه آاتصال من بأفضل        : لهفقو. وأبيض آائن من ماء الحديد: آأنه قال يس يتصل ب يض، ول من ماء الحديد وصف ألب
  .هو أفضل من زيد، وآذلك من الظلم في بيت المتنبي: في قولك

ل      . وقد عيب على المتنبي هذا البيت: ومنهم الحريري في درة الغواص قال ا من قبي ومن تأويل له فيه جعل أسود هن
م الكالم وآملت      الوصف المحض الذي تأنيثه سوداء، وأخرجه عن د ت حيز أفعل التقضيل، ويكون على هذا التأويل ق

  .ألنت أسود في عيني، وتكون من التي في قوله من الظلم لتبيين جنس السواد، ألنها صلة أسود: الحجة في قوله

ٌع في األ  : ومنهم ابن هشام في المغني، قال وان علق بعضهم من بأسود، وهذا يقتضي آونه اسم تفضيل، وذلك ممتن . ل
  .أسود آائن من جملة الظلم: والصحيح أن من الظلم صفة ألسود، أي

  الكامل : وآذلك قوله أيضًا

  ذهبت بخضرته الطلى واألآبد  يلقاك مرتديًا بأحمـر مـن دٍم
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  .آأن السيف لكثرة التباسه بالدم صار دمًا. أحمر من أجل التباسه بالدم، أو صفة: من دم إما تعليل، أي

  .أمٌر من بعد يبعد، من باب فرح، بمعنى هلك وذل: عد هو بكسر الهمزة وفتح العيناب: وقوله

 الطويل : يعني به معنى قول أبي تمام! يا بياضًا ليس له بياض: يقول. وعنى بالبياض األول الشيب: قال الواحدي

 أسفـع ولكنه في القلب أسود  له منظٌر في العين أبيض ناصٌع

ان  : دس سرهوقال الشريف المرتضى ق المعنى ظاهر للناس فيه أنه أراد ال ضياء له وال نور وال إشراق، من حيث آ
  .حلوله محزنًا مؤذنًا بتقضي األجل

د   وان        : وهذا لعمري معًنى ظاهر، إال أنه يمكن فيه معًنى آخر وهو يري ده، ألن البياض آخر أل ون بع اٌض ال ل إنك بي
  .ه ال لون بعدهال بياض له بمنزلة قول: الشعر، فجعل قوله

ون          ده ل ًا ألن يكون بع ا نفي اٌض آم ى أن يكون للشيب بي . وإنما سوغ ذلك له أن البياض هو اآلتي بعد السواد، فلما نف
  .انتهى

د بيضاء    : وبياضًا ه ي ك اهللا من ال بياض    : أي. تمييز محول عن الفاعل، والعرب تكنى بالبياض عن الحسن، ومن أهل
  .له

  .الظالم، ويكون اسمًا لثالث لياٍل من آخر الشهر جمع ظلمة، بمعنى: والظلم

  السريع : عنى بالضيف الشيب، آما قال اآلخر: ضيٌف ألم برأسي إلخ، قال الواحدي: وقوله

 أستودع اهللا أليفًا رحـل  أهًال وسهًال بمضيٍف نزل

ر أن يظهر    يريد أن الشيب ظهر في رأسه شائع. المتقبض والمستحي: والمحتشم. يريد الشيب والشباب ًا دفعًة من غي
  .غير محتشم: وهذا معنى قوله. في تراخ ومهلة

ره         ن تغيي ذلك س عر، ول وان الش بح أل ه، وذاك أق يب يبيض يب ألن الش ل الش ى فع عر عل يف بالش ل الس م فضل فع ث
  .بالحمرة، والسيف يكسبه حمرة

أحسن من الشعر األبيض بالشيب، ألن   أحسن فعًال منه باللمم يوجب أن الشعر المقطوع بالسيف: على أن ظاهر قوله
  .السيف إذا صادف الشيب قطعه، وإنما يكسبه حمرًة إذا قطع اللحم

  الطويل : وقد قال البحتري

  مكان بياض الشيب حل بمفرقي  وددت بياض السيف يوم لقيننـي

  .انتهى. فجعل نزول السيف برأسه، أحب إليه من نزول الشيب

  البسيط : وأجاد: ردة، مطلع المتنبي، فقالوقد ضمن البوصيري، صاحب الب

 ضيٍف ألم برأسي غير محتشـم  وال أعدت من الفعل الجميل قرى
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  .وقد تقدمت ترجمة المتنبي في الشاهد الواحد واألربعين بعد المائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس عشر بعد الستمائة

  الكامل 

 ز وأطـولبيتًا دعائمه أعـ  إن الذي سمك السماء بنى لنا

  .أعز من دعائم آل بيت، أو من دعائم بيتك: على أنه يجوز أن يكون حذف منه المفضول، أي

  .وعليه اقتصر صاحب المفصل واللباب

  .قالوا أعز وأطول من السماء، على مبالغة الشعراء: وقال ابن المستوفي. أعز من سائر الدعائم: وقدره بعضهم

ال . فأذن مؤذن ؟يا أبا فراس، أعز مم وأطول مم: الطرماح أنه قال للفرزدقونقل التبريزي في شرح الكافية عن  : وق
م ذا         : فقال الفرزدق! اهللا أآب ر م ؤذن، أآب ول الم ا يق م تسمع م ع، أل ا لك ال  ؟ي ال . من آل شيء   : فق أعز من آل    : فق

  .انتهى. عزيز، وأطول من آل طويل

  .أطولهاأعز دعامٍة و: ويجوز أن يكون المحذوف مضافًا إليه، أي

ى فاعل    ه بمعن رد في الكامل    . وبقي احتماٌل ثالث، وهو أن يكون أفعل في ال المب دير   : ق ائز أن يكون التق ه  : وج دعائم
  .عزيزة وطويلة

  .وبه أورده ابن الناظم وابن عقيل في شرح األلفية

  .ما بمعنى عزيزة وطويلةاالستشهاد فيه أنهما على وزن أفعل التفضيل، ولكن لم يقصد بهما تفضيل، فإنه: قال العيني

ٍز         : وعمم الخلخالي في شرح تلخيص المفتاح، فقال ر، أو من السماء، أو غزي ا جري أي من آل شيء، أو من بيتك ي
  .طويل

ى        : ونقل أبو حيان في تذآرته عن أبي عبيدة، أنه قال ر موجب تفضيل شيء عل ل وفاعل، غي يكون أفعل بمعنى فعي
  الكامل : وبقول األحوص". يهوهو أهون عل: "شيء، آقوله تعالى

  قسمًا إليك مع الصدود ألميل

  : وبقول الفرزدق

  بيتًا دعائمه أعز وأطول

  الطويل : وبقول اآلخر

 فتلك سبيٌل ليست فيها بأوحـد  تمنى رجاٌل أن أموت وإن أمت
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الوا         : قال أبو حيان ار، وق ذا االختي ه ه لموا ل م يس ول، ول ذا الق ه ه و أفعل من التفضيل    ال: وزرى النحويون علي .  يخل
  .انتهى. وعارضوا حججه باإلبطال، وتأولوا ما استدل به

ول   : ونقل الخالف ابن األنباري في الزاهر، قال اس، يق ا العب الوا    : قولهم اهللا أآبر، سمعت أب ة، فق : اختلف أهل العربي
  .معناه آبير

  
 : واحتجوا بقول الفرزدق

  دعائمه أعز وأطول
  

  .ة طويلةدعائمه عزيز: أراد
  

  : واحتجوا بقول اآلخر
  لست فيها بأوحد

  
  الطويل : وبقول معن

  لعمرك ما أدري وإني ألوجل
  

  .لوجٌل: أراد
  

  : وبقول األحوص
  قسمًا إليك مع الصدود ألميل

  
ه   : "واحتجوا بقوله تعالى. المائل: أراد الوا "وهو أهون علي ه   : ، ق اه هين علي ام    . معن راء وهش ال الكسائي والف اهللا : وق

  .أآبر معناه أآبر من آل شيء، فحذفت من ألن أفعل خبر
  

  الطويل : واحتجوا بقول الشاعر
 أنـور سراٌج لنا إال ووجهـك  إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن

  
  .أنور من غيره: أراد
  

  الطويل : وقال معن
  ولو صدقوا إال الذي فيك أفضل  وال بلغ المهدون نحوك مـدحًة

  
  .انتهى. ل من قولهمأفض: أراد
  

ة   " يعلم السر وأخفى : "وقال المبرد في الكامل في تفسير قوله تعالى ديره في العربي ه  : تق والعرب تحذف   . وأخفى من
والن " وهو أهون عليه: "فأما قوله تعالى. مررت بالفيل أو أعظم، وإنه آالبقة أو أصغر: مثل هذا فيقول القائل : ففيه ق

ه من شيء آخر       : إنما هو وهو المرضي عندنا: أحدهما   .وهو عليه هين، ألن اهللا جل وعز ال يكون شيٌء أهون علي
  : وقال معن بن أوس

  لعمرك ما أدري وإني ألوجل
  

اهللا آبير، ألنه إنما يفاضل بين الشيئين إذا آانا : أي" اهللا أآبر، اهللا أآبر: وآذلك يكون ما في األذان. وإني لوجٌل: أراد
  .هذا أآبر من هذا، إذا شاآله في باٍب: من جنس واحد، فيقال

  
ذل واإلعطاء               : فأما ة، والب م والمعرف ق العل ه من طري ين ألن ٌه ب ه، فوج ذلك من م ب وم  . اهللا أجود من فالن واهللا أعل وق
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ون يء   : يقول ل ش ن آ ر م يء          . اهللا أآب ه ش يس آمثل الى ل ارك وتع ه تب ة، ألن ى محض الرؤي ذا عل ع ه يس يق   .ول
  : وآذلك قول الفرزدق

 الـبـيت...........  إن الذي سمك السماء
  

ه  ذي يخاطب ال لل ون ق ائز أن يك اخرة  : ج ة والمف ن المخاطب رى م ا ج ك، بم ر ذل ن ذآ تغنى ع ك، فاس ن بيت   .م
  الرجز : وجائز أن تكون دعائمه عزيزة طويلة، آما قال اآلخر

  أألم قوٍم أصغرًا وأآبرا  قبحتم يا آل زيٍد نـفـرا
  

فأما قول مالك بن نويرة في ذؤاب بن ربيعة حيث قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب، وفخر ببني . ًايريد صغارًا وآبار
  الكامل : أسد بذلك مع آثرة من قتل بنو يربوع منهم
  صدقت بنو أسٍد عتيبة أفضل  فخرت بنو أسٍد بمقتل مالـك

  
  : ي بيته الثاني بقولهوقد أبان ما قلنا ف. على ذلك يدل الكالم. فإنما معناه أفضل ممن قتلوا

 مثنى سراتهم الذين نقتل  فخروا بمقتله وال يوفي به
  

وهو أهون عليه عندآم، ألن إعادة الشيء عند الناس، أهون من ابتدائه حتى يجعل شيٌء من    : والقول الثاني في اآلية
  .انتهى. غير شيء

  
  .الشرفسمك السماء إلخ، سمك بمعنى رفع، وأراد بالبيت بيت العز و: وقوله

  
  .وتبعه العيني والعباسي في المعاهد. هو العزة: المراد بالبيت هو الكعبة، وقيل: وقال الخلخالي

  
ذي هو ضد القصر          : قال ابن يعيش . وأطول ها هنا من الطول بالفتح، الذي هو في الفضل، ال من الطول بالضم ال

  .ودل على إرادة من امتناعه من التصرف
  

ك  . المعاني على أن فيه جعل اإليماء إلى وجه الخبر وسيلًة إلى التعريض بالتعظيم لشأنه وهذا البيت أورده علماء وذل
ه   ل إن اهللا،            : في قول و قي ا ل ة، بخالف م ه أمر من جنس الرفع ي علي ر المبن ى أن الخب اٌء إل ه إيم ذي سمك، ففي إن ال
  .ونحوه

  
ي ال  ا وال أعظم     ثم فيه تعريض بتعظيم بنائه، لكونه فعل من رفع السماء، الت ع من بنائه ال الخلخالي  . أرف وإدراك : ق

  .مثل ذلك يحتاج إلى لطف طبع
  

  : وبعده. والبيت مطلع قصيدٍة عدتها تسعٌة وتسعون بيتًا للفرزدق يفخ بها على جرير ويهجوه
 حكم السماء فإنه ال ينـقـل  بيتًا بناه لنا المليك وما بـنـى
  وأبو الفوارس نهشل ومجاشٌع  بيتًا زرارة محتٍب بـفـنـائه

 برزوا آأنهم الجبال المـثـل  يلجون بيت مجاشع وإذا احتبوا

  أبدًا إذا عد الفعال األفضل  ال يحتبي بفناء بيتك مثلهـم

  .وتقدم بعض أبيات منها في باب الظروف في الشاهد السابع والتسعين بعد األربعمائة

ن       وزر. وبيتًا في البيتين بالتنوين بدل من األول د اهللا ب ن عب د ب ن زي ارة، بالضم هو زرارة بن عدس بالضم أيضًا، اب
  .اسم فاعل من االحتباء: ومحتٍب. ابن دارم: ونهشل. ابن درام: ومجاشع. دارم

  .أراد أنهم متمكنون في بيت العز آتمكن المحتبي
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ال       اش، ق ن عي لمة ب نده عن س رزدق السجن وهو محبوسٌ      : روى صاحب األغاني بس ى الف ال     دخلت عل د ق ه، وق في
 : قصيدته

 الـــبـــيت..........  إن الذي سمك السماء بنى لنا

  .نعم: فقلت ؟وهل ذلك عندك: فقال ؟أال أرفدك: وقد أفحم وأجبل، فقلت له

  : ثم قلت

 الـبـــيت.........  بيتًا زرارة محتٍب بفنائه

ن    : قلت  ؟ممن أنت: فاستجاده، وغاظه قولي، فقال لي ي عامر ب ؤي  من بن ال . ل ا     : فق ة فم اٌم واهللا، جاورتهم بالمدين لئ
ودك            : فقلت. أحمدتهم ذر، وأنت سيدهم وشاعرهم، فأخذ بأذنك يق ن المن ك ب أألم واهللا منهم قومك، جاءك رسول مال

د وال نصرك ا اعترضه أح ى حبسك، فم ال. حت ا أمكرك: فق ك اهللا م ي قصيدته! قاتل ه ف ذ البيت فأدخل   .انتهى. وأخ
ن ال ون م دخولويلج و ال وج، وه ل. ول ع : والمث ع راآ ع جم ل، آرآ ع ماث الفتح. جم ال، ب ل: والفع   .الجمي

  الكامل : وقد عارضه جريٌر بقصيدٍة مثلها، عدتها اثنان وستون بيتًا، منها

 وبنى بناءك بالحضيض األسفل  أخزى الذي سمك السماء مجاشعًا

  : إلى أن قال

  لقضاء الفيصلوقضت ربيعة با  وقضت لنا مضٌر عليك بفضلنا

 منقـل عزًا عالك فما له من  إن الذي سمك السماء بنى لنـا

  .وترجمة الفرزدق وجرير قد تقدمت في أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس عشر بعد الستمائة

  الوافر 

  إذا دانيت لي األسل الحرارا  ستعلم أينا للـمـوت أدنـى

دير  ذوف، والتق ى أن المفضول مح ن صاحبهعل ى م م الفاعل . أدن ى اس ل، بمعن ون أفع وز أن يك ب: أي. ويج . قري
  .ويجوز أن يكون المحذوف مضافًا إليه، والتقدير، أقربنا، وأدنانا، أو أقرب رجلين منا

ل البيت في الشاهد       ا قب والبيت من قصيدة لعنترة العبسي، خاطب بها عمارة بن زياد العبسي، وتقدم شرح أبيات منه
  .وما بعده من األبيات ال تعلق لها به فلذا ترآناها. لستين بعد الخمسمائة من باب المثنىالتاسع وا

ى  : قال ابن الشجري في أماليه. وأدنى ودانيت فاعلت، آالهما من الدنو، وهو القرب وإذا دانيت  . أراد إلى الموت أدن
ومثله في إقامة الالم مقام إلى . عدي بإلىفوضع الالم في موضع إلى، ألن الدنو وما تصرف منه أصله الت. إلي األسل

  .أوحى إليها: ، أي"بأن ربك أوحى لها: "قول اهللا سبحانه
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ة  . هي األسنة، الواحد أسلة بزيادة الهاء: أطراف الرماح، وقيل: واألسل بفتحتين جمع حرى،   : والحرار بكسر المهمل
  .آعطاش جمع عطشى وزنًا ومعنى

ي، إذا    : أي. قابلنا، ودانيت الرماح بيننا، أينا أقرب إلى الموتستعلم إذا ت: يقول لعمارة العبسي إنك زعمت، أنك تقتلن
  .لقيتني، وأنت أقرب إلى الموت عند ذلك مني

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع عشر بعد الستمائة

  السريع 

 وإنما العزة للـكـاثـر  ولست باألآثر منهم حصًا

ل للتبع     يلية، ب ت تفض ه ليس ن في ى أن م ره     : يض، أيعل ا ذآ ر م ى آخ ًا، إل األآثر حص نهم ب ن بي ت م   .ليس
  .والبيت من قصيدٍة لألعشى ميمون، فضل فيها عامر بن الطفيل عدو اهللا على علقمة بن عالثة الصحابي قبل إسالمه
ائتين          د الم ين بع امس والثالث اهد الخ ي الش ة، ف ى علقم يله عل بب تفض يدة وس ذه القص ل ه رح أوائ دم ش   .وتق

  : ات منهاوهذه أبي

 فلست بالمسدي وال النـائر  إن ترجع الحق إلى أهـلـه

 ولست في الهيجاء بالجاسر  ولست في السلم بذي نـائٍل

 وإنما العـزة لـلـكـاثـر  ولست باألآثر منهم حصـًا

 وال أبي بكر أولي الناصـر  ولست في األثرين من مالٍك

 القاهـر ومالك في السودد  هم هامة الحي إذا ما دعـوا

 وعامٌر ساد بنـي عـامـر  سدت بني األحوص لم تعدهم

 وآابرًا سادوك عن آـابـر  ساد وألفى قـومـه سـادًة
 الصـابـر فإنما الفلج مع  فاصبر على حظك مما ترى

  
  .أسدى الثوب، وسداه، وتسداه: يقال. المسدي، من السدى بالفتح والقصر، وهو ما مد من الثوب

  
ائر  ه         اسم : والن ه وأنرت الفتح، ونيرت رًا ب وب ني ه        : فاعل من نرت الث وب، وهدب ٌم للث رًا بالكسر، وهو عل ه ني جعلت ل
  .ولحمته

  
ر   : وهذا مثٌل يضرب في التبري من الشيء، آقولهم. وهذا هو المراد هنا ر وال في النفي ذا خطاٌب مع    . ال في العي وه
  .علقمة بن عالثة

  
  .الحرب: والهيجاء. ل بمعنى النوال، وهو العطاءوالنائ. خالف الحرب: والسلم، بالكسر

  
  .والجاسر، بالجيم، من الجسارة، وهي الجراءة والشجاعة
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ون   : والحصا ون ال يعرف العدد، والمراد به هنا عدد األعوان واألنصار، وإنما أطلق الحصا على العدد ألن العرب أمي

  .أحصيت: واشتقوا منه فعًال، فقالوا. لمعدودالحساب بالقلم، وإنما آانوا يعدون بالحصا، وبه يحسبون ا
  

دماميني  . القوة والغلبة: والعزة ال ال ى خالف            : ق ا بمعن انع من جعله ت، وال م ى فسرها الجوهري في البي ذا المعن به
  .الذلة

  
  .لصحاحوالكاثر بمعنى الكثير، آذا في ا. الجوهري لم يذآر البيت هنا، والمعنى الذي ذآره الزٌم للقوة والغلبة: أقول

  
اثروهم : قال صاحب القاموس. ويجوز أن يكون اسم فاعل من آثرتهم، إذا غلبتهم في الكثرة رة    : وآ البوهم في الكث غ

  .فغلبوهم
  

  .الغالب، من آاثرته فكثرته: الكاثر: وعليه اقتصر بعض شراح شواهد المفصل، قال
  

ال ذي : واألثرين جمع أثرى جمع تصحيح، بمعنى ذي ثروة وذي ثراٍء، أي ال األصمعي  . عدد وآثرة م وم   : ق را الق ث
  .يثرون، إذا آثروا ونموا

  
و بكر  . هو جد عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن آالب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة: ومالك عم جده،   : وأب

  .فأبو بكر أخو جعفر بن آالب. واسمه عبيد بالتصغير بن آالب بن ربيعة المذآور
  

د عل   د وال و ج ذآور       واألحوص ه ر الم ن جعف وص ب ن األح وف اب ن ع ة ب و علقم ة ه ة، ألن علقم ن عالث ة اب . قم
  .فاألحوص ومالٌك أخوان، والطفيل وعوف ابنا عم

  
وز       : والفلج، بضم الفاء ر والف اب نصر، وهو الظف ًا، من ب ل    . اسٌم من فلج الرجل على خصمه يفلج فلج ذا من قبي وه

  .التهكم
  

ين من في أفعل التفضيل     ولست باألآثر منهم حصًا ظا: وقوله و عمر الجرمي في      . هره الجمع بين أل وب وجوزه أب
  .الشعر

  
ال     : رأيت في نوادر أبي زيد عند الكالم على هذا البيت، قال أبو عمر ذا يجوز في الشعر، يق اًال     : ه ه م ر من أنت أآث

  .أنت األفضل منهم: وأنت األفضل، إذا لم تأت بمن، فإذا اضطر الشاعر، قال
  

  .انتهى. أنت األآبر من هؤالء وهو منهم، لكان معناه أنت أآبر منهم: ولو قال. ز إال في اضطراوال يجو
  

ى من      رد عل اب ال ونسب ابن جني جواز الجمع بينهما إلى الجاحظ في موضعين من الخصائص قال في أوائله، في ب
ه األلف       قال النحويون إن أفعل  : يحكى عن الجاحظ أنه قال: اعتقد فساد علل النحويين ى ال تجتمع في ه فعل ذي مؤنث ال

  .والالم ومن، وإنما هو بمن، أو باأللف والالم
  

 : وقد قال األعشى: ثم قال
 الـبـــيت...........  ولست باألآثر منهم حصًا

  
ى رحم اهللا أبا عثمان، أما إنه لو علم أن من في هذا البيت ليست التي تصحب أفعل للمبالغة، لضرب عن هذا القول إل 

  .غيره، مما يعلو فيه قوله، ويعنو لسداده وصحته خصمه
  

  .ومنع النحاة الجمع بينهما. وآذلك نسب ابن هشام في المغني هذا القول إلى الجاحظ ووهمه
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ك  : وبين ابن جني وجه المنع في أواخر الخصائص في باب االمتناع من نقض الفرض، ومثل له أمثلة ثم قال ومن ذل

وذلك أن من تكسب ما يتصل  . ع العرب، من إلحاق من بأفعل إذا عرفته بالالم، نحو األحسن منهامتنا: امتناعهم، أي
  .به من أفعل هذا تخصيصًا ما

  
ى الحسن       وهم إال إل م يسبق ال وإذا قلت األحسن أو   . أال تراك لو قلت دخلت البصرة فرأيت أفضل من ابن سيرين، ل

ن الت   الم م توعبت ال د اس ك فق و ذل ل أو نح يص   األفض ن التخص تها م ن حص ده م ا تفي ر مم ف أآث   .عري
ه            ى حاجت ة عل وه من الدال م أتبع راف بضعفه إذا ه ى االعت وآرهوا أن يتراجعوا بعدما حكموا به من قوة التعريف إل

  .إليها، وإلى قدر ما تفيده من التخصيص المفاد منه
  

  : ل الشاعرفأما ما ظن أبو عثمان الجاحظ من أنه يدخل على أصحابنا في هذا من قو
 الــبـــيت.........  ولست باألآثر منهم حصًا

ا   .انتهى. وذلك أن من هذه ليست هي التي تصحب أفعل هذا لتخصيصه. فساقط ووجه الشارح المحقق، تبعًا لغيره، م
ل للتبعيض، أي  : أحدها: في هذا البيت من ظاهر اإلشكال بثالثة أجوبة نهم لست من بي   : أن من فيه ليست تفضيلية، ب

  .باألآثر حصًا

اني من        ي في الموضع الث ن جن يحتمل من هذا التقدير أن يكون مراده أن الظرف حاٌل من التاء في لست، آما قال اب
ك : الخصائص، وعبارته اًال، أي    : ومن إنما هي حاٌل من تاء لست، آقول الكثير م يهم ب نهم، وفي     : لست ف لست من بي

  .هذا آالمه. من بين الناس حرٌّ، وزيد من جملة رهطه آريمأنت واهللا : جملتهم بهذه الصفة، آقولك

يئان       ه ش رد علي ي، وي ام في المغن يس ال  : أحدهما : ويحتمل أن يكون متعلقًا بليس آما قال بعضهم، ونقله ابن هش أن ل
  .تدل على الحدث، فال تعمل في الظرف

  .لزوم الفصل بين أفعل وتمييزه باألجنبي: وثانيهما

يس رائحة النفي     وأجاب ابن هشام ف ل، وفي ل وعن  . ي المغني عن األول بأن الظرف يجوز تعلقه بما فيه رائحة الفع
 المتقارب : الثاني بأن الفصل قد جاء للضرورة في قوله

  ثالثون للهجر حوًال آميًال
  

  .انتهى. وأفعل أقوى في العمل من ثالثون
  

ى حد      ويجوز أن يكون متعل: وزاد ابن يعيش في شرح المفصل، قال ه الظرف، ال عل ق ب ا يتعل : قًا باألآثر على حد م
ك نصب     : هو أفضل من زيد، آأنه قال ى ذل دل عل ولست باألآثر فيهم، ألن أفعل بمعنى الفعل، أظهر منه في ليس، ي

  الطويل : الظرف في قوله
  إلى الصون من ريٍط يماٍن مسهم  فإنا رأينا العرض أحوج سـاعًة

ا ال  ه مجرى الحروف           أال ترى أن الظرف هن يس بالسهل، لجري يس ل ق الظرف بل أحوج، وتعلي ق إال ب   .انتهى . يتعل
  .ولو جعل الظرف حاًال من الضمير في أآثر الستغنى عن هذا

د   . من في البيت للبيان: قال أبو حيان. واألآثرون على أن من هنا للبيان وٌم من العه . ال للتفضيل، والمفضل عليه معل
ان،       : زيد أفضل من عمرو، ثم تقول له بعد ذلك: لمخاطبكأنك تقول : وبيان ذلك ا للبي يم، فمن هن زيد األفضل من تم

ول  . إن زيدًا الذي هو أفضل من عمرو هو من تميم: أي ا، فتق يم      : ولك أن تجمع بينهم د أفضل من عمرو من تم . زي
  .انتهى

  .وعلى هذا فالظرف حاٌل ال غير
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  .نقله شارح أبيات الموشح. ألآثرويتعلق با. من هنا بمعنى في: وقال بعضهم

ي  ى       . وهذا آله جواٌب واحد إلخراج من من التفضيل، ال أجوبٌة متعددة آما زعم العين ذاهبون إل اب ال ا في الب ة م غاي
  .إخراجها من التفضيل اختلفوا في معناها

  .وهذا الجواب ألبي زيد في نوادره. أن الالم زائدة، ومن تفضيلية: الجواب الثاني

دٌل  . باألآثر أآثر منهم: أن من تفضيلية، لكنها متعلقة بأفعل آخر عاريًا من الالم، أي: الثالث فأآثر المنكر المحذوف ب
  .من األآثر المعرف المذآور

ة يجب وصفها،          : وإنما ضعفه بقوله دل آل من معرف رة إذا آانت ب على ما قيل، لما ذآره في باب البدل من أن النك
  .وليس هنا وصف

ذا والرو ياق   ه ا س دل عليه ه، وي ي ديوان ة ف وادره، وهي ثابت ي ن د ف و زي ا رواه أب ت، آم ذا البي ي ه ة الصحيحة ف اي
  .من عامر: ولست باألآثر منه، أي: األبيات، إنما هي

  .وعليها فيسقط الجواب األول، ويجاب بأحد الجوابين األخيرين

ام   ين ع ة وب ين علقم ي ب افرة الت ت شرح المن ا رأي ى هن ا وصلت إل ات  ولم ي أول شرح المقام ر، ف ا م ر بأبسط مم
وآانوا في الجاهلية، إذا تنازع الرجالن في الشرف . حاآم في النسب: نافر: الحريرية للشريشي، فال بأس بإيراد، قال
  .أنا أعز نفرًا: وسميت منافرة ألنهم آانوا يقولون عند المفاخرة. تنافرا إلى حكمائهم، فيفضلون األشرف

ن           وأشهر منافرة في  ن عوف ب ة ب ن عالث ة ب ن آالب مع علقم ر ب الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعف
د         : األحوص بن جعفر، حين قال له علقمة ه، وق راء من أجل ي ب ى عمك أب الرياسة لجدي األحوص، وإنما صارت إل

  .استسن عمك وقعد عنها فأنا أولى بها منك، وإن شئت نافرتك

  .اهللا، ألنا أشرف منك حسبًا، وأثبت نسبًا، وأطول قصبًاقد شئت و: فقال له عامر

  .أنافرك وإني لبرٌّ، وإنك لفاجر، وإني لولود، وإنك لعاقر، وإني لواٍف، وإنك لغادر: فقال علقمة

  .أنافرك إني أسمى منك سمة وأطول قمة، وأحسن لمة، وأجعد جمة، وأبعد همة: فقال عامر

الخيرات منك     أنا جميل، وأنت قبيح، : فقال علقمة ى ب ي أول افرك، إن امر، فقالت    .ولكن أن ا   : فخرجت أم ع افره أيكم ن
د     . ففعلوا على أن جعلوا مائًة من اإلبل يعطيها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه . أولى بالخيرات ي خال ة ببن فخرج علقم

ون    زٍل ويطعم ل من ي آ رون ف دور، ينح زر والق اب والج ا القب وص، ومعهم ي األح ر، وبن ن جعف   .ب
ه     : إنها المقارعة عن أحسابكم: وخرج عامٌر ببني مالك، وقال ا شخصوا ب ل م راء    . فاشخصوا بمث ي ب ه أب ال لعم : وق

  .ولم ينهض معه! وأنا ال أسب األحوص، وهو عمي: فقال ؟آيف أسبك وأنت عمي: فقال. سبني: فقال

ام،     ن هش ل ب ي جه ى أب م إل ة، ث ن أمي رب ب ن ح فيان ب ي س ى أب ا إل ال منافرتهم يئاً فجع ا ش وال بينهم م يق   .فل
ال      زاري، فق يار الف ن س ة ب ن قطب رم ب ى ه ا إل م رجع ه أن ترضيا     : ث ئن ب ًا أطم اني موثق ا، فأعطي م ألحكمن بينكم نع

  .بحكمي، وتسلما لما قضيت بينكما

وما حبستك   قد آنت أحسب أن لك رأيًا وأن فيك خيرًا،: ثم أرسل إلى عامر، فأتاه سرًا، فقال. ففعال، فأقاما عنده أيامًا
ه  . هذه المدة إال لتنصرف عن صاحبك ٌر من ال   ؟أتنافر رجًال ال تفخر أنت وال قومك إال بآبائه، فما الذي أنت به خي فق

تكم  . نشدتك اهللا والرحم أن ال تفضل علي علقمة، فواهللا لئن فعلت ال أفلح بعدها أبدًا: عامر هذه ناصيتي فاجززها واح
  .انصرف فسوف أرى من آرائي: فقال. فسو بيني وبينه في مالي، فإن آنت ال بد فاعًال
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اخر رجًال هو    : وقال: ثم أرسل إلى علقمة سرًا فقال له ما قال لعامر. فانصرف عامر وهو ال يشك أنه ينفره عليه أتف
ه خ   ؟ابن عمك في النسب ٌر  وأبوه أبوك، وهو مع ذلك أعظم منك غناًء، وأحمد لقاٍء، وأسمح سماحًا، فما الذي أنت ب ي

  .فرد عليه علقمة، ما رد به عامر، وانصرف، وهو ال يشك أن ينف عامرًا عليه ؟.منه

م      ال له ه، وق ي أخي ه وبن ى بني رٌم إل ر      : فأرسل ه إذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائ ًة، ف دًا مقال يهم غ ٌل ف ي قائ إن
  .ال يكونوا بينهم جماعةفلينحرها عن علقمة، وليطرد بعضكم مثلها، فلينحرها عن عامر، وفرقوا بين الناس 

ال هرم    ا، فق دي،        : ثم أصبح هرٌم فجلس مجلسه، وأقبل عامر وعلقمة حتى جلس ا عن د تحاآمتم ر ق ي جعف ا ابن ا ي إنكم
ريم  . وأنتما آرآبتي البعير اآلدم الفحل تقعان األرض، وليس فيكما واحٌد إال وفيه ما ليس في صاحبه، وآالآما سيد آ

ى     ا عل دًا منهم ل واح م يفض ين    ول ين الحي رًا ب ذلك ش ب ب يال يجل احبه، لك اس  . ص رق الن زر وف ر الج   .ونح
لو قلت ذلك اليوم عادت  : قال ؟يا هرم، أي الرجلين آنت مفضًال لو فعلت: وعاش هرٌم حتى أدرك خالفة عمر، فقال

والحكاية ! منعم مستودع السر أنت يا هرم، مثلك فليستودع العشيرة أسراره: فقال عمر! جذعًة، ولبلغت شعفات هجر
  .طويلة قد اختصرناها

 : وقال فيه األعشى

 أبلج مثل القمر الباهـر  حكمتموه فقضى بينكـم

 وال يبالي غبن الخاسـر  ال يأخذ الرشوة في حكمه

  .انتهى آالم الشريشي

د الخامس   وقد شرحها بأآثر من هذا مرتين أو ثالثًا األصبهاني في األغاني، ومن أراد بسط الكالم فلينظره في ال  مجل
  .عشر من تجزئة عشرين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن عشر بعد الستمائة

  الوافر 

  زهيرًا نعم ذخر الذاخرينا  ورثت مهلهًال والخير منه

ه تفضيلية         دة، ومن في من ر زائ الم في الخي ه،           . على أن ال ه من ق ب الم يتعل ًا من ال در أفعل آخر عاري ويجوز أن يق
  .يرًا منهوالخير خ: والتقدير

اب  الم، أو اإلضافة     : وال يستعمل، أي : وقال اإلمام البيضاوي في لب اللب ن، أو ال ه   . اسم التفضيل، إال بم ر من والخي
  .وهذه إشارٌة إلى البيت. قليل

  .وأجاب شارحه السيد عبد اهللا بما أجاب به الشارح المحقق، من التخريجين

  .لبيت الذي قبله، ألنه لم يتأت ذلك هناولم يقل إن من ليس فيه تفضيلية، آما قال في ا

د          انين بع امن والثم ا في الشاهد الث ات منه والبيت من معلقة عمرو بن آلثوم التغلبي، وتقدم سبب نظمها مع شرح أبي
  : المائة، وبعده



 123

  بهم نلنا تراث األآرمينا  وعتابًا وآلثومًا جميعـًا

ه      ا: ومهلهل . ورثت مهلهًال إلخ، هو بالتكلم: وقوله ل أم ل، وصاحب       . سم جد الشاعر من قب ن وائ وهو أخو آليب ب
  .حرب البسوس أربعين سنة

ة      د المائ ه . وتقدمت ترجمته مع سبب تسميته بمهلهل في الشاهد العاشر بع ه، أي  : وقول ر من رًا من    : والخي ورثت خي
ا    وزهيرًا عطف بيان للخير، وإنما آان زهير خيرًا من مهلهل ألنه جده من قبل أب. مهلهل ة آم يه، فإن صاحب المعلق

ن      ن عمرو ب تقدمت ترجمته، هو عمرو بن آلثوم بن عتاب بن مالك بن ربيعة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب ب
  .غنم بن تغلب بن وائل

نعم      : والمخصوص بالمدح في نعم ذخر الذاخرينا زهير على حذف مضاف، يريد ر، ف ورثت مجد مهلهل ومجد زهي
  .مجده وشرفه، لالفتخار به: يذخر الذاخرين زهير، أ

  .أبوه: وآلثوم. جد الشاعر: وعتابًا وآلثومًا إلخ، عتاب: وقوله

ول ارم، أي : يق راث األآ ا مي م بلغن وم، وبه اٍب وآلث د عت ا مج ا : ورثن ا وآرمن رفنا به اخرهم، فش آثرهم ومف ا م   .حزن
 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع عشر بعد الستمائة

  الطويل : فارسيوهو من أبيات اإليضاح لل

  إلى الصون من ريط يماٍن مسهم  فإنا رأينا العرض أحوج سـاعًة

ا في         : على أنه يجب أن يلي أفعل التفضيل إما من التفضيلية، آما في قولهم ه آم ا معمول رو، وإم د أفضل من عم زي
  .البيت، فإن ساعًة ظرف ألحوج

  ".قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه: "وقال تعالى، "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: "ومثله قوله تعالى

  الكامل : قال جرير. وقد يفصل بالنداء أيضًا

 نهـارا ليًال وأخبث بالنهار  لم ألق أخبث يا فرزدق منكم

ا   : قال أبو البقاء في شرح اإليضاح ى علمن ا، بمعن ا،          . رأينا هن ان لرأين ه التفضيل، وهو مفعول ث راد ب وأحوج اسم ي
  .اعة منصوب بأحوج وإلى الصون متعلق به أيضًا، وآذلك من ريطوس

  .وجاز أن يتعلق حرفا الجر بأفعل ألن معناهما مختلف، ومن هي التي يقتضيها أفعل

واألقوى أن يقدم من على إلى ألن تعلق من بأفعل يوجب معًنى في أفعل وهو التخصيص، فإذا فصلت بينهما ضعفت 
الى . ز ورد القرآن بهعلقته به، ومع هذا فهو جائ د      : "قال تع ل الوري ه من حب الى  ". ونحن أقرب إلي ال تع ونحن  : "وق

  ".أقرب إليه منكم

ي     . وهو أآثر من أن أحصيه ه في من الت وإنما ذآره أبو علي ليبين لك، أن عمل أحوج في ساعة، ليس على حد عمل
  .الحد، بل على حد تعلق ساعًة بأحوج للمفاضلة، آما أن قوله باألآثر منهم ال يتعلق من باألآثر على هذا
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أن : أحدهما: يمتنع من وجهين: قيل ؟لم ال تعلق ساعة برأينا: فإن قيل. وأما إلى، ومن ريط، فيتعلقان بأحوج ال محالة
  .المعنى ليس على هذا، بل المعنى على شدة حاجة العرض إلى الصون في أي ساعٍة آانت

م يجز      أنك لو نصبتها برأينا لفصلت: والثاني ي، فل ه، وهو أجنب اء    . بها بين أحوج، وما يتعلق ب ي البق   .انتهى آالم أب
  : والبيت من قصيدة طويلة جدًا ألوس بن حجر، وقبله

 ولو زبنته الحرب لم يتـرمـرم  ومستعجٍب مما يرى من أناتـنـا

 الـــبـــــيت...........  ...فإنـا وجـدنـا الـعــرض

 تجل فنعروري بها آل معـظـم  نـاأرى حرب أقواٍم تدق وحربـ

 عـرمـرم معضلًة منا بجمـٍع  ترى األرض منا بالفضاء مريضًة

واو واو رب، ومستعجب    : وقوله خ ال ا، إل اب   . اسم فاعل  : ومستعجٍب مم ال صاحب العب ه  : ق تعجبت  : واستعجبت من
  .وأنشد هذا البيت. منه

ًا، من   : وزبنته. تمكث ولم يعجل: تأنى في األمر: اسم للتأني، يقال: واألناة، بالفتح دفعته، يقال زبنت الناقة حالبها زبن
ونٌ  : باب ضرب دام خوف الموت          . دفعته برجلها، فهي زب دفع األبطال عن اإلق ا ت وٌن أيضًا، ألنه ه  . وحرٌب زب ومن

  .الزبانية، ألنهم يدفعون أهل النار إليها

  .ا البيتوأنشد هذ. وترمرم، إذا حرك فاه للكالم: قال صاحب الصحاح

ذم من اإلنسان     : بالكسر، قال الشريف في أماليه: فإنا وجدنا العرض إلخ، العرض: وقوله إذا  . هو موضع المدح وال ف
  .قيل ذآر عرض فالٍن، فمعناه ذآر ما يرتفع به، أو ما يسقط بذآره، ويمدح، أو يذم به

  .يمدح به ويذموقد يدخل بذلك ذآر الرجل نفسه، وذآر آبائه وأسالفه، ألن آل ذلك مما 

يح،       : والذي يدل على هذا أن أهل اللغة ال يفرقون في قولهم ره في نفسه بقب ين أن يكون ذآ شتم فالٌن عرض فالن، ب
  .أو شتم سلفه وآباءه

  الرمل : ويدل عليه قول مسكيٍن الدارمي

  وسمين الجسم مهزول الحسب  رب مهزوٍل سميٍن عرضـه

ان ا   ى شيٍء واحد        فلو آان العرض نفس اإلنسان، لك ان إل زال، يرجع ا    . لكالم متناقضًا، ألن السمن واله ى آخر م إل
  .ورد على ابن قتيبة في زعمه، أن العرض هو النفس، ونقض ما استدل به .فصله

  .وقد أحكم الكالم على معنى العرض ابن السيد البطليوسي أيضًا في أوائل شرح أدب الكاتب البن قتيبة

  .ابن األنباري في آتابه الزاهر، ولوال خوف اإلطالة ألوردت آالمهما وآذلك حقق المراد من العرض

ول           وان أوس يق ذا البيت من شرح دي ن السكيت في شرح ه اج   : ويؤيد آالم الشريف المرتضى قول اب العرض يحت
  .انتهى. فإن سفه الرجل عليه قطع عرضه ومزقه إن لم يحتمل فيصونه. سويعًة إلى أن يصان

الوا    : بن جني في إعراب الحماسةأحوج قال ا: وقوله د، ق ا أحوجه   : هذا خالف القياس، ألنه أفعل تفضيٍل من المزي م
  .وأنشد هذا البيت. ما أشد حاجته، أو ما أشد احتياجه: إلى آذا، وقياسه
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ول ثابت      ي المجرد منق إن الثالث ره    . وفيه نظر، ف ال صاحب الصحاح وغي ًا، أي   : ق ال   : وحاج يحوج حوج اج، ق احت
 الطويل  :الكميت

  وحجت فلم أآددآم باألصابع  غنيت فلم أرددآم عند بغـيٍة

ا          : وقولهم: قال. أفقر ساعًة وهذا عند الجوهري شاذ: وروى بدله ال في فعلهم ه يق اذ ألن اه، ش ا أغن ره وم ا أفق فالٌن م
  .انتهى. افتقر واستغنى، فال يصح التعجب منه

اب    : الفقير فعيل بمعنى فاعل، يقال: ل صاحب الصحاحقا. وفيه نظر أيضًا، فإن ثالثيه مسموٌع أيضًا ر، من ب فقر يفق
  .انتهى. بالضم، استغنوا عنه بافتقر: ولم يقولوا فقر، أي: قال ابن السراج. تعب، إذا قل ماله

ريد قوله ساعة ي: قال أبو الفتح بن جني: وقال ابن بري. وتنوين ساعًة للتنكير والتقليل، آما فهم من آالم ابن السكيت
  .انتهى. ساعة الغضب، فاستغنى عن اإلضافة لداللة اللفظ عليه

ه          ان إذا داوم علي ف ال يص ه، فكي ك نفس اعة، إذا مل ن س ل م ي أق فه ف رك الس د ت ان عن رض يص ى أن الع . والمعن
رين من     دنس وال والعرض أآثر احتياجًا إلى الصون من الثياب النفيسة، فإن عرض الرجل أحوج إلى الصيانة عن ال

ه      . لثوب الموشى المزينا م وأتلف ك الحل ا أهل رًا م ه آثي ائر   . وعنى بالساعة ساعة الغضب واألنفة، فإن ل الس : وفي المث
  .الغضب غول الحلم

ال صاحب المصباح      ريط واحده ريطة، ق الفتح  : وال ين، أي   : الريطة ب اط   : آل مالءة ليست لفق ين، والجمع ري قطعت
  .انتهى. ل ثوٍب رقيق ريطةوقد يسمى آ. مثل تمرة وتمر. وريٌط أيضا

ا  ن السكيت   . والمعنى األخير هو المراد هن ال اب واق السهام     : ومسهم : ق ل أف ٌي مث ه وش ال الجوهري  . في . المسهم : وق
  .البرد المخطط

ل  : الدقيق: أرى حرب أقوام إلخ، قال صاحب المصباح: وقوله ةً     . خالف الجلي اب ضرب دق دق من ب خالف  : ودق ي
  .غلظ، فهو دقيٌق

اء         ودق  ه إال األذآي اد يفهم اه، فال يك ًة أيضًا، إذا غمض وخفي معن و   : وجل الشيء يجل بالكسر    . األمر دق عظم فه
  .جليل

ه، أي           : يقول: قال ابن السكيت ى فرسه فيعروري ا يعجل الرجل إل ذه الحرب، آم ى ه اً  : نحن نسرع إل ه عريان . يرآب
  .انتهى. قد اعرورى فرسه، إذا رآبه عريًا، بالضم: ويقال

رأة،    : ترى األرض منا إلخ، في الصحاح: قولهو ذلك الم وعضلت الشاة تعضيًال إذا نشب الولد فلم يسهل مخرجه، وآ
  .وأنشد هذا البيت. غصت بهم: وعضلت األرض بأهلها. وهي شاٌة معضلة ومعضل أيضًا بال هاء

دها في    هذا مثٌل ضربه، شبه األرض بالحبلى ا: قال ابن السكيت. الجيش الكثير: والعرمرم لتي تتمخض وقد نشب ول
  .قد نشبنا باألرض من آثرتنا: فيقول. بطنها

  .وأوس بن حجر شاعر جاهلي، تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع عشر بعد الثلثمائة

  .وحجر، بفتح الحاء والجيم

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الموفي للعشرين بعد الستمائة

  الرجز 

 وح الجو أعلى منتمىعقاب ل  واستنزل الزباء قسرًا وهي من

  .على أن تقدم من على أفعل التفضيل، إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام خاص بالشعر

ك ال ضرورة       ن مال د اب ل عن دأ، نحو     . وهذا مذهب الجمهور، وهو قلي ى المبت دمها عل ا تق د أنت أفضل،     : وأم من زي
  .فضرورٌة اتفاقًا

ذا البيت    ا  : وقال ابن هشام اللخمي في شرح ه وة         من عق وى ق ه ضرورة، ألن أفعل ال يق ا قدم أعلى وإنم ق ب ب متعل
  .من زيد أنت أفضل، فتقدم الجار عليه، لضعفه، إال أنه جاز هنا للضرورة. الفعل، فيعمل عمله فيما قبله فال يجوز

  الطويل : آما قال الفرزدق

  جنى النحل أو ما زودت منه أطيب  وقالت لنا أهًال وسـهـًال وزودت

  .انتهى

ى           وال ه عل دمت من في ا تق ان مم ر، والبيت دأ والخب ى المبت ه عل  يخفى أن المثال مخالٌف للبيتين، فإنه مما تقدمت من في
 : وقبله. والبيت من مقصورة ابن دريد المشهورة. الخبر فقط

  فاحتط منها آل عالي المستمى  وقد سما عمرٌو إلـى أوتـاره
  

افتعل من الحط    : واحتط . تر بكسر الواو وفتحها وهو طلب اإلنسان بجنايةجمع و: واألوتار. ارتفع: سما يسمو سموًا
  .أنزل: بالمهملتين

  
  .مفتعل من سما يسمو: ومستمى. مرتفع: وعال

  
ك        ن لخم، مل ارة ب ن نم نم ب وعمرٌو هو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عبد الحارث بن معاوية بن مالك بن غ

الحيرة     . وهو أول من ملك من ملوك لخم. وثماني عشرة سنةالحيرة، ملك بعد خاله جذيمة مائة  ٍم ب ك لخ دة مل وآان م
  .خمسمائة سنة

  
ه ظرٌف        : وآان من حديث عدي أن جذيمة قال ذات يوم لندمائه اد، ل ي إي ه من بن لقد ذآر لي غالٌم من لخم في أخوال

  .وأدب، فلو بعثت إليه ووليته آأسي، والقيام على رأسي، لكان الرأي
  

ال . الرأي ما رآه الملك فليبعث إليه: افقالو ال  ؟من أنت  : ففعل، فلما قدم عليه ق ن نصر    : ق ا عدي ب واله مجلسه،   . أن ف
ك، أي    : فعشقته رقاش بنت مالك، أخت جذيمة، فقالت له م، وعرق للمل امزج له ه   : يا عدي إذا سقيت القوم، ف امزج ل

  .يزوجك، فأشهد القوم إن فعلقليًال آالعرق، فإذا أخذت الخمر منه فاخطبني إليه فإنه 
  

  .عرس بأهلك: ففعل الغالم وخطبها، فزوجه وأشهد عليه، وانصرف إليها فعرفها، فقالت
  

ار العرس  : قال ؟ما هذه اآلثار يا عدي: فلما أصبح غدا متضمخًا بالخلوق، فقال له جذيمة ال . آث ال  ؟وأي عرس : ق : ق
ز    . عرس رقاش ع عدي جرامي ى األرض، ورف ل       فنخر وأآب عل م يجده، وقي ه، فل ة في طلب ه   : ه فأسرع جذيم ل قتل ب
  الخفيف : وبعث إليها
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 أبحرٍّ زنيت أم بهجـين  حدثيني وأنت ال تكذبيني
  أم بدوٍن فأنت أهٌل لدون  أم بعبٍد فأنت أهٌل لعبـٍد

  
  الخفيف : فأجابته رقاش

 وأتاني النسـاء لـلـتـزيين  أنت زوجتني وما آنت أدري
 والمجون وتماديك في الصبا  مدامة صرفًاذاك من شربك ال

  
ه   ى إذا ترعرع حلت رًا، حت مته عم ًا فس دت غالم ل وول ى حم تملت عل ي قصره، فاش ه، وحصنها ف ة إلي ا جذيم فنقله

  .وعطرته ثم أزارته خاله فأعجب به، وألقيت عليه محبٌة منه
  

ى         ثم إن جذيمة نزل منزًال وأمر الناس أن يجتنبوا له الكمأة، فكان بعض ه نفسه عل ر ب ه آث ا يعجب يئًا منه هم إذا وجد ش
  الرجز : جذيمة، وآان عمرو بن عدي يأتيه بخير ما يجد، فعندها يقول عمرو

  إذ آل جاٍن يده إلى فيه  هذا جناي وخياره فـيه
  

ال       ين، يق ي الق ل رجالن من بن ألحدهما   ثم إن الجن استهوته فطلبه جذيمة في آفاق األرض فلم يسمع له خبرًا، إذ أقب
ال     ة يق ا قين مالك، ولآلخر عقيل ابنا فالج، ويروى فارج، من الشام، وهما يريدان الملك بهدية، فنزال على ماء ومعهم

أم عمرو، فنصبت لهما قدرًا وهيأت لهما طعامًا، فبينما هما يأآالن إذ أقبل رجٌل أشعث الرأس قد طالت أظفاره، : لها
لتها  : نة طعامًا فأآله، ثم مد يده، فقالت القينةوساءت حاله، ومد يده فناولته القي أعطي العبد آراعًا فطلب ذراعًا، فأرس

  .ثم ناولت صاحبيها من شرابها، وأوآت سقاءها. مثًال
  

  الوافر : فقال عمرو بن عدي
  وآان الكأس مجراها اليمينا  صددت الكأس عنا أم عمرٍو
 ينـابصاحبك الذي ال تصبح  وما شر الثالثة أم عمـرٍو

  
  .واهللا أعلم. ويقال إن عمرو بن آلثوم أدخله في معلقته. ويروى هذا الشعر لعمرو بن آلثوم التغلبي

  
ين   : ومجراها. وهما من شواهد سيبويه أس، واليم ان  : بدل من الك ر آ ين     . خب دأ، واليم ا مبت : وإن شئت جعلت مجراه

  .خبر آان ناحية اليمين، وهو خبر عن مجراها، والجملة: ظرفًا، آأنه قال
  

اه  . أنا عمرو بن عدي: قال ؟من أنت: فقال له الرجالن فقاما إليه ويسلما عليه، وقلما أظفاره وقصرا من شعره، وألبس
د  : من طرائف ثيابهما، وقاال ما آنا نهدي إلى الملك هديًة، هي أنف عنده، وال هو عليها أحسن عطاًء من ابن أخته، ق

  .رده اهللا عليه
  

: قال. حكمنا منادمتك ما بقيت وبقينا: فقاال. لكما حكمكما: الملك بشراه فسر به، وصرفه إلى أمه، وقالفلما وقفا بباب 
  .ذلك لكما

  
  الطويل : وإياهما عني متمم بن نويرة بقوله في مرثيته ألخيه مالك بن نويرة. فهما ندمانا جذيمة المعروفان

  يتصدعامن الدهر حتى قيل لن   وآنا آندماني جـذيمة حـقـبًة
 معا لطول اجتماٍع لم نبت ليلًة  فلما تفرقنا آأنـي ومـالـكـًا

 الطويل : وقال أبو خراش الهذلي يرثي أخاه عروة

 نديما صفاٍء مالٌك وعقيل  ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا
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ًا،    . دينأنا أعظم من أن أنادم إال الفرق: وآان يقول. وروى أن جذيمة آان ال ينادم أحدًا آبرًا وزهوًا ان يشرب آأس فك
  .ويصب لكل واحٍد منهما آأسًا، فلما أتى مالك وعقيل نادماه أربعين سنة، ما أعادا عليه حديثًا

ه والطوق في        ا رأى لحيت ه، فلم ارة خال ثم إن أم عمرو جعلت في عنقه طوقًا من ذهب لنذٍر آان عليها، ثم أمرته بزي
  .فذهبت مثًال!. شب عمرٌو عن الطوق: عنقه، قال

  .وأقام عمرو مع خاله جذيمة قد حمل عنه عامة أمره، إلى أن قتل

  .وفاعله ضمير عمرٍو المذآور في البيت قبله، والزباء مفعوله. أنزل الزباء: فاستنزل الزباء قسرًا البيت، أي: وقوله

ل     ة، وقي ة اسمها نائل ل  : والزباء ملك اء  . ميسون : فارعة، وقي اء    ومن النساء الموصوفات   . وآانت زرق الرزق زرق ب
  .وآانت البسوس أيضًا زرقاء. اليمامة

  .فمن مد جعل مذآرها أزب، ومن قصر جعل مذآرها زبان. والزباء تمد وتقصر

  .الكثير الشعر: واألزب. وآان لها شعٌر، وإذا مشت سحبته وراءها، وإذا نشرته جللها فسميت الزباء

تكلم بالع         ة وآانت ت ل آانت رومي بها، فقي رات من الجانب الشرقي         واختلف في نس ى شاطىء الف دائنها عل ة، وم ربي
  .والغربي

  .إنها بنت عمرو بن ظرب بن حسان، من أهل بيت عاملة من العماليق، ملكت الشام والجزيرة: وقيل

  الخفيف : وقيل إن الزباء بنت مليح بن البراء، آان أبوها ملكًا على الحضر، وهو الذي ذآره عدي بن زيد بقوله

 لة تجبى إليه والخـابـور  ر إذ بناه وإذ دجوأخو الحض

ا  . قتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام فلحقت بالروم وآانت  . وآانت عربية اللسان ما رئي في نساء زمانها أجمل منه
ا،              ة عنه ا فأزالت جذيم ة أبيه ى مملك وال، وعادت إل ذلت األم ا أن جمعت الرجال، وب آبيرة الهمة، وبلغت من همته

ا   وبنت على الفرات مدينتين متقابلتين، وجعلت بينهما أنفاقًا تحت األرض، وتحصنت، وهادنت جذيمة مدة، ثم خاطبه
  .فاستدعته وقتلته، آما تقدم شرحه في الشاهد الرابع والثالثين بعد الخمسمائة من باب العلم

  .طائر معروف: من عقاب لوح إلخ، العقاب، بالضم: وقوله

  .الجو ما بين السماء واألرضالهواء، و: واللوح، بالضم

  .آيف أقدر على الزباء، وهي أمنع من عقاب لوح الجو آما يأتي: ونظم ابن دريد قول عمرو بن عدي لقصير

  .ارتفع من موضعه إلى آخر: وانتمى البازي: مرتفع، في القاموس: ومنتًمى

هنا منصوب : ب ال تقف بالتنوين، ومنتمىقد غلط فيه، ألن العر: قيل. أعلى ما ينتهى إليه: أعلى منتهى، أي: ويروى
  .على التمييز، والوقف فيه عند سيبويه على األلف المبدلة من التنوين

ة ال          الم الم الكلم ذه ال يبويه، وأن ه يس مذهب س ذا ل افية أن ه وقد حقق الشارح المحقق في باب الوقف من شرح الش
  .األلف المبدلة من نون التنوين

  .فاستنزل الزباء آارهًة: أي. ول مطلق، وإما حالقهرًا، إما مفع: وقسرًا
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ن      ال لعمرو ب ه ق يريد أن عمرًا أخذ ثأره منها فقتلها، وإنما قدر عليها بإعانة قصير بن سعد، من أصحاب جذيمة، فإن
وح الجو    : فقال ؟أال تطلب بثأر خالك: عدي بعد قتل جذيمة اب ل لها  ! وآيف أقدر على الزباء، وهي أمنع من عق فأرس

  .فذهبت مثًال أيضًا! اطلب األمر وخالك ذمٌّ: فقال له قصير. ًالمث

ه : ثم إن قصيرًا جدع أنفه وقطع أذنه بنفسه، وفيه قيل ن       . ألمر ما جدع قصيٌر أنف ًا أن عمرو ب اء زاعم م لحق بالزب ث
ه،   عدي صنع به ذلك، وأنه لجأ إليها هاربًا منه، ولم يزل يتلطف بها بطريق التجارة وآسب األموال،  إلى أن وثقت ب

  .وعلم خفايا قصرها وأنفاقه

ا             فله، وأدخل فيه ق في أس ا من داخل الجوال ال، وجعل ربطه ق الم فلما آان في السفرة الثالثة، اتخذ جوالقاٍت آجوال
ا              اء، فلم ه الزب ق، ووصف ل ان قصيٌر وصف لعمرو شأن النف د آ ه، وق الرجال باألسلحة، وأخذ عمرو بن عدي مع

ال الم ل، وحل الرجال  دخلت الجم ل، وبرآت اإلب دخل الحصن بعقب اإلب ى فرسه ف ن عدي عل رو ب اء عم ة ج دين
  .الجوالقات ومثلوا بالمدينة، ووقف عمرو على باب النفق، فلما جاءت الزباء هاربة جللها بالسيف واستباح بالدها

  .وقد تقدم شرح هذه القصة بأبسط من هذا في شرح الشاهد المذآور

  .تقدمت في الشاهد الثامن والسبعين بعد المائةوترجمة ابن دريد 

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الواحد والعشرون بعد الستمائة

 الرجز

  أألم قوٍم أصغرًا وأآبرا  قبحتم يا آل زيٍد نـفـرا
  

في وهو األصح آما . على أن أفعل قد يأتي بمعنى اسم الفاعل، أو الصفة المشبهة قياسًا عند المبرد، سماعًا عند غيره
  .البيت، فإنهما بمعنى صغير وآبير

  
 : وهذا البيت أورده المبرد في الكامل عند شرح قول الفرزدق

 بيتًا دعائمه أعـز وأطـول  إن الذي سمك السماء بنى لنا
  
  : دعائمه عزيزة طويلة، آما قال اآلخر: وجائٌز أن يكون التقدير: قال

  البيت........قبحتم يا آل زيٍد نفرا
  
  .ريد صغارًا وآبارًاي: قال
  

م  : "واستعماله عاريًا دون من مجردًا عن معنى التفضيل مؤوًال باسم الفاعل: وفي التسهيل وشرحه البن عقيل هو أعل
  .وعليه المتأخرون. هين مطرد عند المبرد: ، أي"وهو أهون عليه: "عالٌم أو صفة مشبهة: ، أي"بكم
  

  .واألصح قصره على السماع. المنع عن النحويينوحكى ابن األنباري الجواز عن أبي عبيدة، و
  

ك     ا ورد من ذل ة م ًا،             . قيل لقل ل تكلف ل، إال أن في بعض التأوي ٌل للتأوي وارد قاب ه أن ال ه نظر ظاهر، ولعل وجه وفي
م : "وموضع التكلف قليل، ومنه والوجه،  . الشقي : ، أي"ال يصالها إال األشقى  "طاهرات،  : ، أي"بناتي هن أطهر لك

  .مطرد، ولزوم اإلفراد والتذآير فيما ورد آذلك أآثر من المطابقةأن ذلك 
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  الطويل : والمطابقة" ونحن أعلم بما يستمعون"، "خيٌر مستقرًا وأحسن مقيًال: "فاإلفراد

 أالئم آرامًا وأنتم مـا أقـام  إذا غاب عنكم أسود العين آنتم
  

يم    ى لئ اري    . فأالئم جمع أألم بمعن ٍع، جاز          وإذا صح جمع أفعل الع ى جم ى التفضيل، إذا جرى عل المجرد عن معن
  البسيط : وعلى هذا يكون قول الحسن بن هانىء. تأنيثه إذا جرى على مؤنث

  حصباء درٍّ على أرٍض من الذهب  آأن آبرى وصغرى من فقاقعهـا
  

  .انتهى. صحيحًا، ألنه تأنيث أصغر وأآبر، بمعنى صغير وآبير، ال بمعنى التفضيل
  

  : شاطبي عند قول ابن مالكوقال ال
  تقديرًا أو لفظًا بمن إن جردا  وأفعل التفضيل صلـه أبـدا

  
ًا               : قوله ًا أصًال، خالف ى من قياس ى اسم الفاعل مجردًا من معن أتي بمعن ى أن المجرد ال ي ه عل أبدا فيه تنكيت، وتنبي

ول   ده أن تق ر    : للمبرد القائل بأنه جائز قياسًا، فيجوز عن د أفضل، غي ى        زي ل بمعن ى شيٍء، ب ه التفضيل عل مقصوٍد ب
  .فاضل

  
ه     : اهللا أآبر: وزعم أن معنى قولهم في األذان وغيره ع في ى الواق اهللا الكبير، ألن المفاضلة تقتضي المشارآة في المعن

  .التفضيل، والمفاضلة في الكبرياء هنا تقتضي المشارآة إن قدر فيه، من آل شيء
  

ه ال نسبة    ومشارآة المخلوق للخالق في ذلك أو في غيره من أوصاف الرب محاٌل، بل آل آبير باإلضافة إلى آبريائ
  .له، بل هو آال شيء

  
ى " وهو أهون عليه: "وآذلك قول في قوله ى         : تقديره معًن اويٌة بالنسبة إل دورات متس ع المق ه، ألن جمي يٌن علي وهو ه

الى   . قدرة اهللا، فال يصح في مقدور مفاضلة الهون فيه على مقدوٍر آخر ه تع ه قول م   : "ومن م بك إذ ال مشارآة  " هو أعل
  .ألحٍد بين علمه وعلم اهللا تعالى

  
  : ومن ذلك قول الفرزدق

 الـبـــيت.........بيتـًا  إن الذي سمك السماء بنى لنا

ائر        . عزيزة وطويلة: أي اويٌة لس ك، مس ا صفات مجردة عن ذل فهذه مواضع ال يصح فيها معنى المفاضلة، فثبت أنه
  .ومثل ذلك آثير. صفاتال

ه، وأن أفعل التفضيل ال      . فقاس المبرد على ذلك ما في معناه يبويه، ومن وافق فالناظم نكت عليه، وارتضى مذهب س
ى       . يتجرد من معنى من إذا آان مجردًا أصًال ن، أو إل ى م دير معن ى تق ٌع إل وما جاء مما ظاهره خالف ذلك فهو راج

  .باٍب آخر

ادي   فأما المفاضلة فيما ير وهمهم الع   .جع إلى اهللا تعالى فهي بالنسبة إلى عادة المخلوقين في التخاطب، وعلى حسب ت
وقين،   : فقوله ين المخل اهللا أآبر، معنى ذلك أآبر من آل شيٍء يتوهم له آبر، أو على حسب ما اعتادوه في المفاضلة ب

  .وإن آان آبرياء اهللا تعالى ال نسبة لها إلى آبر المخلوق

  .يريد على ما جرت به عادتكم، أن إعادة ما تقدم اختراعه أسهل من اختراعه ابتداًء". وهو أهون عليه: "وآذلك قوله

ون : ، أي"هو أعلم بكم: "وقوله م من    : منكم، حيث تتوهمون أن لكم علمًا وهللا تعالى علمًا، أو على حد ما تقول ذا أعل ه
  .هذا
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  .بوا بمقتضى آالمهم، وبما يعتادون فيما بينهمخوط. وهي طريقة العرب في آالمها، وبها نزل القرآن

ه        اج إلي ه حيث احت يبويه في آتاب ذا س الى          .وقد بين ه ه تع ى لعل في قول م عل ه حين تكل رى أن ذآر أو   : "أال ت ه يت لعل
ا  : صرف مقتضاها من الطمع إلى المخلوقين، فقال" يخشى والعلم قد أتى من وراء ما يكون، ولكن اذهبا على طمعكم

  .وليس لهما إال ذاك ما لم يعلما: قال. ومبلغكا من العلم ورجائكما

  .وآثيرًا ما يذآر أمثال هذا في آتابه. وهذا من سيبويه غاية التحقيق

ه            ال ل ن العجاج أن رجًال ق ة ب د روي عن رؤب ن، فق دير م ا الجحاف،    : وأما بيت الفرزدق، فغير خارج عن تق ا أب ي
  .رويدًا، إن العرب تجتزىء بهذا: فقال له ؟ءأطول، من آل شي: أخبرني عن قول الفرزدق

ول من آل شيء    : أما تسمع إلى قوله: اهللا أآبر، فقال رؤبة: وقال المؤذن: قال ا   . اهللا أآبر، اجتزأ بها من أن يق ذا م ه
  .قال، وهو ظاهٌر في صحة التقدير، وأنه مراد العرب

ا ذاك   ثم إن الذي يدل على أن المراد معنى من، أن أفعل في هذه المو ث، وم اضع ونحوها ال يثنى وال يجمع، وال يؤن
ك  ". نحن أعلم بما يستمعون : "وقوله" أصحاب الجنة يومئٍذ خيٌر مستقرًا: "إال لمانع تقدير من، آقوله تعالى   .ونحو ذل

 : والذي جاء من ذلك على الجمع شاذ، نحو ما أنشده الفارسي من قول الشاعر

 الــبـــيت.........  إذا غاب عنكم أسود العين

ن  دير م ردًا عن تق ع أألم مج ه جم ى أن ي الشرح عل ده المؤلف ف ع  . أنش يم، آقطي ع لئ ه جم ى أن ه الفارسي عل وحمل
  .انتهى آالم الشاطبي. وأقاطيع، وحديث وأحاديث، وحذف الزيادة

  .ولم يذآر البيت الذي أنشده الشارح المحقق

ؤم في حال صغرهم،           والتفضيل فيه غير مراد، فإن أصغر حاٌل من الضمير   ى أشد الل بتهم إل في أألم، والمعنى نس
دير  ه     : وفي حال آبرهم، والتفضيل ال وجه له إال بتكلف، وهو أن يكون التق ر من ره وأآب ى   . أصغر من غي ذا معن وه

  .فتأمل. وال وجه لجعله صفة لقوم. ويجوز أن يكون أصغر صفة ألألم للتعميم، فيرجع إلى معنى الحالية. سخيف

هوأأل ذم، ويجوز أن يكون صفًة لقول ى ال دأ محذوف، : م منصوب عل ر لمبت ه خب ى أن ه عل را، ويجوز أيضًا رفع نف
ذم أيضاً    : والتقدير وٍم، والقطع لل الهمز  . أنتم أألم ق ؤم ب ال   : والل رم، يق يم، وهو       : ضد الك و لئ رم، فه ى وزن آ ؤم عل ل

  .الشحيح، والدنيء النفس، والمهين

اء  قبحتم هو بالبناء : وقوله ال . للمفعول وتشديد الب ين     : يق اءين المخفقت تح الب ر   : أي. قبحه اهللا يقبحه بف اه عن الخي . نح
ة   . المبعدين عن الفوز: ، أي"هم من المقبوحين: "وفي التنزيل اء للمبالغ ة  . وقبحه اهللا بتشديد الب ة دعائي رأ  . والجمل ويق

  .بضم التاء والميم للوزن

جماعة الرجال من ثالثة إلى عشرة، : والنفر بفتحتين. قبح نفرآم يا آل زيد: قديرتمييز محول عن الفاعل، والت: ونفرًا
  .وفي ذآر النفر ذم أيضًا. قاله صاحب المصباح. نفر فيما زاد على العشرة: وال يقال. وقيل إلى سبعة

  .واهللا أعلم. والبيت لم أقف له على خبر

  وأنشده بعده، 
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  الشاهد الثاني والعشرون بعد الستمائة

  الطويل 

  ملوٌك عظاٌم من ملوٍك أعاظم

ه التفضيل         راد ب ر م ى عظيم، غي راد      . على أن أعاظم بمعنى عظام، وهو جمع أعظم بمعن زم اإلف رادًا لل ان م و آ ول
  .والتذآير

  .ويأتي فيه ما نقله الشاطبي عن الفارسي من أنه جمع عظيم مع حذف الزيادة

  : اوالرواية آذ. والمصراع من أبياٍت ألعرابيٍّ

 عليه وقلت المرء من آل هاشم  توسمته لـمـا رأيت مـهـابًة

 ملوٌك عظاٌم من آرام أعاظـم  وإال فمن آل المرار فـإنـهـم

 ألذبحها فعل امرىٍء غير نـادم  فقمت إلى عنٍز بقـية أعـنـٍز

  تساوي عنزي غير خمس دراهم  فعوضني عنها غناي ولم تـكـن

 أحقًا أرى أم تلك أحـالم نـائم  تيفقلت ألهلي في الخالء وصبي

 تخب بها الرآبان وسط المواسم  فقالوا جميعًا ال بل الحـق هـذه

 حاتم من العنز ما جادت به آف  بخمس مئيٍن من دنانير عوضـت

ام، فأصابته سماء، فنظ     ر روي أن عبيد اهللا بن العباس، رضي اهللا عنهما، خرج مرًة من المدينة يريد معاوية في الش
  .مل بنا إليها: إلى نويرٍة عن يمينه، فقال لغالمه

ه    ! أنخ انزل حييت: فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئة رثة، فقال له ال المرأت ه، فق ى منزل ا     : ودخل إل ي شاتك أقضي به هيئ
و من          يمن فه ب، وإن يكن من ال د المطل ي عب ذمام هذا الرجل، فقد توسمت فيه الخير، فإن يكن من مضر فهو من بن

ال . قد عرفت حال صبيتي، وأن معيشهم منها، وأخاف الموت عليهم إن فقدوها: فقالت له .ني آآل المرارب وتهم  : فق م
  .أحب إلي من اللؤم

 الرجز : ثم قبض على الشاة فأخذ الشفرة وأنشد

  إن يوقظوا ينسحبوا عليه  قريبتي ال توقظي بنـيه
  أبغض هذا أن يرى لديه  وينزعوا الشفرة من يديه

أراد   ثم ذبحها، وآشط جلدها، وقطعها أرباعًا، وقذفها في القدر، حتى إذا استوت اثرد في جفنٍة، فعشاهم، ثم غداهم، ف
  .ارم للشيخ ما معك من نفقة: فقال لغالمه: عبيد اهللا الرحيل

ذه   ويحك، إن هذا لم يكن يمل: فقال ؟ذبح لك الشاة فكافأته بمثل عشرة أمثالها، وهو ال يعرفك: فقال ر ه ك من الدنيا غي
  .فرماها إليه فكانت خمسمائة دينار. الشاة، فجاد لنا بها، وإن آان ال يعرفنا، فأنا أعرف نفسي، ارم بها إليه



 133

ه    ال لغالم : فارتحل عبيد اهللا، فأتى معاوية فقضى حاجته، ثم أقبل راجعًا إلى المدينة، حتى إذا قرب من ذلك الشيخ، ق
رح              ؟الة هومل بنا إليه ننظره في أي ح نم فف ل وغ ر، وإب اد آثي اٍل، ورم اٌن ع ده دخ ٍل سري عن إذا برج ه ف فانتهيا إلي

  .أنا نزيلك ليلة آذا وآذا: فقال ؟ال واهللا فمن أنت: فقال ؟أتعرفني: وقال. انزل بالرحب والسعة: بذلك، وقال له الشيخ

د      . هات : فقال ؟يقد قلت أبياتًا أتسمعها من: فقام إليه فقبل رأسه ويديه ورجليه، وقال ات، فضحك عبي ذه األبي فأنشد ه
ا      : اهللا، وقال ا غالم أعطه مثله ا، ي ال    ! أعطيتنا أآثر مما أخذت من ة، فق ه معاوي د اهللا، من أي   : فبلغت فعلت هللا در عبي

توسمت  : توسمته بمعنى تفرسته، من التوسم، يقال: وقوله! بيضٍة خرج، وفي أي عش درج، وهي لعمري من فعالته
  .طلبت سمته: خير، أيفيه ال

ه رار، أي: وقول ن آل الم ى حذف مضاف، أي  : وإال فم رار، عل ن آل الم و م م، فه ن آل هاش ن م م يك ل : إن ل آل آآ
  .المرار، وهم ملوك اليمن

دت          : والمرار بالضم: قال صاحب القاموس افرها، فب ل، قلصت مش ه اإلب شجٌر من أفضل العشب وأضخمه، إذا أآلت
  .آآل المرار، لكشٍر آان به: جد امرىء القيسأسنانها، ولذلك قيل ل

ن                 : وقال الشريف الجواني ة ب ن معاوي ن عمرو ب ن حجر ب ن عمرو ب ًا، هل هو الحارث ب رار خالف إن في آآل الم
ة       ؟الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع ن معاوي ن عمرو ب رار ألن       ؟أم هو حجر ب ا سمي آآل الم وإن الحارث إنم

ن          عمرو بن الهبولة الغسان اٍس بنت عوف ب يمن سبى أم أن ان ف نم وسبى، وآ ي أغار عليهم، وآان الحارث غائبًا، فغ
ٍر     : محلم الشيباني امرأة الحارث، فقالت لعمرو بن الهبولة في مسيره افر بعي افره مش أن مش لكأني برجٍل أدلم أسود، آ

  .فسمي آآل المرار. تعني الحارث! آآل المرار، قد أخذ برقبتك

افرها  : بوالمرار، آغرا ه،          . شجر مرٌّ إذا أآلت منها اإلبل تقلصت مش ه فقتل ل فلحق ن وائ ه الحارث في بكر ب م تبع ث
  .واستنفذ امرأته، وما آان أصاب

  .إن آآل المرار الحارث جد امرىء القيس الشاعر ابن حجر: وقال ابن دريد في آتاب االشتقاق

  .ذلك ما بعدهوصفه، وآ: ملوٌك عظاٌم إلخ، بتنوين ملوك، وعظام: وقوله

  .فعوضني إلخ، فاعله ضمير المرء من آل هاشم، المراد به عبيد اهللا ابن عباس: وقوله

  .ضد الفقر، وضمير عنها للعنز: والغنى. وغناي المفعول الثاني لعوض

أجرى حرف العلة مجرى الحرف : تساوي بضم الياء للضرورة، أورده ابن عصفور في آتاب الضرائر وقال: وقوله
  .فأظهر الضمة عليه الصحيح

  .وآذا أورده المرادي في شرح األلفية

  .قلت لزوجتي وأوالدي: جمع صبي، أي: وصبية. الفضاء: فقلت ألهلي إلخ، الخالء بالفتح والمد: وقوله

ه  ول   : وقول خ، يق ًا أرى إل تفهماً        : أحق م مس دنانير دهشت فقلت له دنانير     : من شدة سروري بال ك ال ًا، أم تل ا أراه حق أم
ه ؟.ث أحالمأضغا ا، أي: وقول ذآرها، أي: تخب به دنانير: ب ذآر ال و ضرٌب من . ب ب، وه وتخب، تسرع من الخب

  .جمع موسم الحج: والمواسم. العدو، وفعله من باب نصر، ورآبان جمع راآب

ا       : وقوله ا به دٌل من قوله خ، هو ب ين إل ة       . بخمس مئ ة، أو ضرورة جمع مائ وين لغ ين بالكسر والتن : وعوضت . ومئ
  .لت عوضًا من العنزجع
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ويحتمل أن تكون ما موصولة خبر مبتدأ محذوف،  . لم تجد آف حاتم بهذا الجود: نافية، أي: ما. ما جادت إلخ: وقوله
  .هي ما جادت به آف حاتم: أي

  .المراد به عبيد اهللا بن العباس بالتصغير، وهو أخو عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهم، حبر هذه األمة

وقد أورد ابن  .هوٌر بالجود معدوٌد من األجواد، والثاني مشهور بالعلم، وإن آانا في العلم والجود مشترآينواألول مش
  .عبد ربه في العقد الفريد بعض ما يتعلق بجود عبيد اهللا

ه، وأول     : منها ى طعام ا عل أنه أول من فطر جيرانه في رمضان، وأول من وضع الموائد على الطرق، وأول من حي
  .بهمن أنه

ه  . يا ابن عباس، إن لي عندك يدًا وقد احتجت إليها: أنه أتاه وهو بفناء داره، فقام بين يديه، فقال: ومن جوده فصعد في
ه      ال ل م ق ه، ث م يعرف دنا   : بصره وصوبه فل دك عن ا ي ال  ؟م ا،          : ق ك من مائه تح ل زم وغالمك يم اب زم ًا بب رأيتك واقف

  .إني ألذآر ذلك، وإنه يتردد بين خاطري وفكري: قال. توالشمس قد صهرتك، فظلتك بطرف آسائي حتى شرب

  .ادفعها إليه، وما أراها تفي بحق يده عندنا: قال. مائتا دينار وعشرة آالف درهم: قال ؟ما عندك: ثم قال لقيمه

ين واآلخرين        : قال له الرجل يد األول د س د ول اه، فكيف وق دًا  واهللا لو لم يكن إلسماعيل ولٌد غيرك لكان فيه ما آف محم
  .صلى اهللا عليه وسلم، ثم شفع بأبيك وبك

ل       : ومن جوده أيضًا ه، فقي ه علي ى ضاقت حال ي صالته حت ن     : أن معاوية حبس عن الحسين بن عل ى اب و وجهت إل ل
  .عمك عبيد اهللا، فإنه قدم بنحو ألف ألف درهم

ريح إذا  : فقال الحسين   .عصفت، وأسخى من البحر إذا زخر      وأين تقع ألف ألٍف من عبيد اهللا، فواهللا لهو أجود من ال
م             ة ألف دره ى مائ اج إل ه يحت ه، وأن د صالته، وضيق حال ة عن   .ثم وجه إليه مع رسوله بكتاٍب ذآر فيه حبس معاوي

م،       : فلما قرأ عبيد اهللا آتابه وآان من أرق الناس قلبًا انهملت عيناه، ثم قال داك من اإلث ا اجترحت ي ة م ويلك يا معاوي
ين ا    ال        حين أصبحت ل رة العي اد، والحسين يشكو ضيق الحال، وآث ع العم اد، رفي ه   ! لمه ال لقهرمان م ق ى  : ث احمل إل

ارجع،               ك، وإال ف ه ذل إن أقنع الي، ف ي شاطرته م ره أن ة، وأخب وٍب وداب الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب، وث
  .واحمل إليه الشطر اآلخر

  .إذا بلغنا ذلك دللتك على أمٍر يقيم حالك: قال ؟فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم بها: فقال له القيم

ه         : فلما أتى الرسول برسالته إلى الحسين قال ذا آل ا به بته يتسع لن ا حس ن عمي، وم ى اب فأخذ  . إنا هللا، حملت واهللا عل
  .وهو أول من فعل ذلك في اإلسالم. الشطر من ماله

دايا ا  : ومن جوده ٍب وفضة،         أن معاوية أهدى إليه وهو عنده بالشام من ه ًة من ذه كًا، وآني رة، ومس ًال آثي روز حل لني
ال  ؟هل في نفسك منها شيءٌ : ووجهها مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب، وهو ينظر إليها، فقال : فق

ا السالم    ال   ! نعم، واهللا إن في نفسي منها ما آان في نفس يعقوب من يوسف عليهم د اهللا، وق ا   : فضحك عبي فشأنك به
إذا       : قال. جعلت فداك، أخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيجد علي: قال. ي لكفه ى الخازن، ف ا إل ا بخاتمك، وارفعه فاختمه

  .حان خروجنا حملها إليك ليًال

ة،             : فقال الحاجب ي معاوي ه، يعن ى أراك مكان ي ال أموت حت وددت أن رم، ول ر من الك رم أآث واهللا لهذه الحيلة في الك
  .دع عنك هذا الكالم، فإنا قوٌم نفي بما وعدنا، وال ننقض ما أآدنا: قال. دة منهفظن عبيد اهللا أنها مكي

ائًال ألف    : أنه أتاه سائٌل، وهو ال يعرفه، فقال له: ومن جوده أيضًا تصدق فإني نبئت أن عبيد اهللا بن العباس أعطى س
  .درهم واعتذر إليه
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ال . فيهما: قال ؟لحسب أم آثرة المالأين أنت منه في ا: قال ؟وأين أنا من عبيد اهللا: فقال له ا الحسب في الرجل     : ق أم
  .فمروءته وفعله، وإذا شئت فعلت، وإذا فعلت آنت حسيبًا

ه، وإن    : فأعطاه ألفي درهم، واعتذر إليه من ضيق الحال، فقال له السائل ٌر من إن لم تكن عبيد اهللا بن عباس فأنت خي
ي،      : ًا أخرى، فقال السائلفأعطاه ألف! آنته، فأنت اليوم خيٌر منك أمس ة قلب د نقرت حب يٍب، واهللا لق هذه هزة آريم حس

  .فأفرغتها في قلبك، فما أخطأت إال باعتراض الشد من جوانحي

ي سميته      : أنه جاءه رجٌل من األنصار، فقال: ومن جوده أيضًا وٌد وإن ة مول ذه الليل يا ابن عم رسول اهللا، ولد لي في ه
ا   . بارك اهللا لك في الهبة، وأجزل لك األجر على المصيبة: فقال عبيد اهللا. أمه ماتتباسمك تبرآًا مني به، وإن  م دع ث

ال ه، فق ه  : بوآيل ى تربيت ة عل اٍر للنفق ائتي دين ه م ع إلي ًة تحضنه، وادف ود جاري تر للمول اعة، فاش ق الس ال . انطل م ق ث
ال     : لألنصاري بس، وفي الم ة عد إلينا بعد أيام، فإنك جئتنا، وفي العيش ي ال األنصاري  ! قل وٍم     : ق ًا بي و سبقت حاتم ل

واحد، ما ذآرته العرب أبدًا ولكنه سبقك فصرت له تاليًا، وأنا أشهد أن عفوك أآثر من مجهوده وطل آرمك أآثر من 
  .هذا ما اخترناه من العقد، وفيه آفاية، وقصدنا بتسطيره الثواب وإن آان أطلنا به الكتاب .وابله

 وأنشد بعده، 

  لثالث والعشرون بعد الستمائةالشاهد ا

  الطويل 

 أول على أينا تعدو المـنـية  لعمرك ما أدري وإني ألوجل

  .أول أوقات عدوها: واألصل. على أن أول بني على الضم لحذف المضاف إليه، ونية معناه

ا اقتطعت منه   : قال ابن جني في إعراب الحماسة ا،    إنما بنيت أول هنا ألن اإلضافة مردٌة فيها، فلم رادة فيه ا، وهي م
  .تعدو المنية أول الوقت: بنيت آقبل وبعد، فكأنه قال

وأصلها قبل اإلضافة أن تكون معها من ليتم بها قبل الظرفية صفة، فتكون آقديم وحديث لم تنقل عن الوصف إال إلى 
  .الظرفية

إذا تصورت صفة    ا       فإذا صح فيها مذهب الصفة فال بد فيها من معنى من قبل اإلضافة، ف ذ نقله ن، حينئ ك أمك ل ذل قب
ل             ي وطوي ديم وحديث، ومل ى الظروف من الصفات، نحو ق ل إل ا نق ائر م ى     . إلى الظرف، آس ا جاء عل وأوجل مم

  .أال تراهم ال يقولون وجالء، استغنوا عنها بوجلة. الصفات على أفعل ال فعالء له

  .جل يوجلألخاف، من و: ألوجل، أي: قوله: وظنه العيني فعًال مضارعًا، فقال

  .ما أدري جواب القسم: قسمي، وجملة: مبتدأ محذوف الخبر، أي: وعمرك، بفتح العين

والمصراع الثاني في محل نصب على أنه سادٌّ مسد مفعولي درى، معلق عن العمل في لفظه بسبب االستفهام، وعلى 
  .متعلقة بتعدو

ديره : وأخطأ العيني في قوله ا   : مفعول أدري محذوف تق ا أدري م ك      م ون، ونحو ذل ا يك ا أو م م يتعرض   . يفعل بن ول
  .وهو بالعين المهملة من عدا عليه يعدو عدوًا، بمعنى ظلم وتجاوز الحد. لجملة على أينا تعدو إلخ

وع الشمس    : وروي بالغين المعجمة، من غدا غدوًا، أي م    . ذهب غدوة، وهي ما بين صالة الصبح وطل ذا أصله، ث ه
  .النطالق أي وقٍت آانآثر حتى استعمل في الذهاب وا
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ين     : ظرٌف مبني، وموضعه النصب بتعدو، وجملة: وأول. الموت: والمنية ين أدري وب ة معترضة ب وإني ألوجل جمل
  .وأوجل معناه خائف. الساد عن مفعوليها

  الطويل : وهذا آما قال اآلخر. أقسم ببقائك ما أعلم أينا يكون المقدم في عدو الموت عليه: والمعنى

 وتـنـائيا آفى بالممات فرقًة  اك الدهر ما دمتما معًافأآرم أخ

  .ونحن نقتصر عليه. والبيت مطلع قصيدٍة لمعن بن أوٍس المزني، أورد بعضها أبو تمام في الحماسة

زوج         : قال شراحها ا وت ه طلقه اتفق أن ه، ف ًا بأخت ٌن متزوج ان مع وسبب هذا الشعر أنه آان لمعن بن أوس صديٌق، وآ
ه       . ديقه أن ال يكلمه أبدًابأخرى، فحلف ص ه ويسترقه ل ا قلب ذه القصيدة يستعطف به ى     . فقال معن ه دل عل ا ي ا م وفيه
  : القصة، وهو قوله

  وترسل أخرى آل ذلك يفعل  فال تغضبن أن تستعار ظعينٌة

  : واألبيات التي أوردها أبو تمام بعد المطلع هي هذه

 ٌم أو نبا بك مـنـزلإن ابزاك خص  وإني أخوك الدائم العهـد لـم أحـل

 وأحبس مالي إن غرمت فأعـقـل  أحارب من حاربت من ذي عـداوٍة

 وسخطي وما في ريثتي ما تعجـل  آأنك تشفي منـك داء مـسـاءتـي

 ليعقب يومًا منك آخـر مـقـبـل  وإن سؤتني يومًا صبرت إلـى غـٍد

 جـمـلقديمًا لذو صفٍح على ذاك م  وإني على أشياء منـك تـريبـنـي

 يمينك فانـظـر أي آـفٍّ تـبـدل  ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتـنـي

 وفي األرض عن دار القلى متحول  وفي الناس إن رثت حبالك واصـٌل

 على طرف الهجران إن آان يعقل  إذا أنت لم تنصف أخـاك وجـدتـه

 إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل  ويرآب حد السيف من أن تضيمـه

 وبدل سوءًا بالذي آـنـت أفـعـل  إذا ما صاحٌب رام ظـنـتـي وآنت

 علـى ذاك إال ريثـمـا أتـحـول  قلبت له ظهر الـمـجـن ولـم أدم

 تـقـبـل إليه بوجٍه آخر الـدهـر  إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد

. غلبك وقهرك  : أبزاك خصم، أي  إني أخوك الذي يدوم عهده وال يزول وال يحول إن: يقول. وإني أخوك إلخ: وقوله
  .بزوت الخصم بزوًا، وأبزيته إبزاًء، بالباء الموحدة والزاي: يقال

بطن              زى، وهو دخول الظهر وخروج ال و أب ًزى، فه زى ب زي يب زاك من ب ى   .ويجوز أن يكون أب إن : ويكون المعن
  .حملك خصم من الثقل ما يبزى له ظهرك، فال تطيق الثبات تحته والنهوض به

الي عليك   : أحارب من حاربت إلخ، هذا تفسير دوام عهده، أي: هوقول . تجدني ذابًا عنك، وإن أصابك غرم، حبست م
  .وعقلته، إذا أعطيت ديته. علقت عنه، إذا غرمت ما لزمه في ديته: وأعقل عنك، يقال
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  .راد به اإلبلوالمال إذا أطلق، ي. أشدها بعقلها بفنائك لتدفعها في غرامتك: ويجوز أن يكون معنى فأعقل

إنك تستمر في إساءتك     : والمعنى . إساءتك إلي وسخطك علي، فأضافهما إلى المفعول: آأنك تشفي إلخ، يريد: وقوله
  .إلي حتى آأن بك داًء ذاك شفاؤه

  .ليس في أناتي وترآي مكافأتك ما يجب أن يتعجل علي، بما يسوؤني: يقول. ضد العجلة: والريثة

وٍم يسرني        : لخ، أيوإن سؤتني يومًا إ: وقوله ٌل منك بي وٌم آخر مقب ٍد، ليجيء ي   .إن فعلت ما يسوؤني تجاوزت إلى غ
  .أنا لك بمنزلة يدك اليمنى، فإذا قطعتني فإنما تقطع يمينك: ستقطع في الدنيا إلخ، يقول: وقوله

ول : وقوله اس واصٌل غ        : وفي الناس إن رثت إلخ، يق ي الن ك، فف ي وبين ود بين اٌل ال رك إذا انقطعت حب ي   . ي ا ب وإذا نب
  .جوارك ففي جوانب األرض متحوٌل عن دار البغض

ان  : إذا أنت لم تنصف إلخ، أي: وقوله إذا لم تنصف أخاك، ولم توفه حقوق إخائه، وجدته هاجرًا لك مستبدًال بك إن آ
ة أن يصي   م    له عقل، ثم ال يبالي أن يرآب من األمور ما يقطعه تقطيع السيف، ويؤثر فيه تأثيره، مخاف ى ل به ضيٌم مت

  .يجد عن رآوبه معدًال

  .حده: وشفرة السيف، بالفتح. بدًال من أن: من أن، أي: وقوله

  .مصدر زحل عن مكانه، إذا تنحى عنه وتباعد: ومزحل، بالزاي والحاء المهملة

ا        : وآنت إذا ما صاحٌب إلخ، رام ظنتي، بالكسر : وقوله أن عد إحس وده، ب اب ب ده واالرتي ام عق ه  عرضني الته ني إلي
  .رام إيقاع التهمة علي: ومعناه. إساءة

ه إال         : قلبت له ظهر إلخ، أي: وقوله ذآورة مع ى الحال الم م أدم عل ه، ول ًا من اتخذته عدوًا وقلبت له ظهر الترس متقي
  .قدر ما أتحول، وبطء ما أتنقل

ال    : قال المبرد في الكامل ة، فق ى معاوي ًا عل ا  اسمع أ : دخل عبد اهللا بن الزبير يوم ًا قلته ه   . بيات دًا علي ان واج ال  . وآ فق
  .هات: معاوية

 الطويل : فأنشده

  على طرف الهجران إن آان يعقل  إذا أنت لم تنصف أخاك وجـدتـه

ا بكر    : فقال له معاوية. مع البيت الذي بعده ا أب دنا ي ن أوٍس         ! قد شعرت بع ه معن ب ة أن دخل علي م ينشب معاوي م ل ث
  .نعم: فقال ؟يئًاأقلت بعدنا ش: المزني، فقال

  : فأنشده

 أول على أينا تعدو المـنـية  لعمرك ما أدري وإني ألوجل

ك         : حتى صار إلى األبيات التي أنشدها ابن الزبير، فقال له معاوية ذا الشعر ل ًا أن ه ا ذآرت آنف ر، أم ا بك ا أب ال   ؟ي ق
ة  و. أصلحت المعاني، وهو ألف الشعر، وهو بعد ظئري، فما قال من شيء فهو لي . آان عبد اهللا مسترضعًا في مزين

  .انتهى
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ا     : والظئر، بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساآنة د غيره ة تحضن ول رأة األجنبي ر     . الم ال للرجل الحاضن ظئ ويق
  .وهذا هو مراد ابن الزبير. أيضًا

ة     ذه الحكاي راد ه د إي ة بشعر م     : وقال الحصري في زهر اآلداب بع ة معاوي ر معاتب ن الزبي يس ادعاؤه    أراد اب ن، ول ع
  .على حقيقٍة منه

  .وهذان البيتان قد أوردهما صاحب تلخيص المفتاح في السرقات الشعرية

  .وترجمة معن بن أوس المزني تقدمت في الشاهد الثالثين بعد الخمسمائة

  الطويل : وأنشد بعده

  وال ناعٍب إال ببيٍن غرابها

  : هو عجٌز، وصدره

  مشائيم ليسوا مصلحين عشيرًة

  .على أن ناعبًا عطٌف بالجر على مصلحين المنصوب على خبر ليسوا، لتوهم الباء، فإنها تزاد في خبر ليس

  .وقد تقدم الكالم على هذا البيت في الشاهد الثامن والسبعين بعد المائتين

  .جمع مشؤوم، من شئم عليهم بالبناء للمفعول، فهو مشؤوم، إذا صار شؤمًا: ومشائيم

راق      ال يصلحون: يقول رابهم ال ينعب إال بالتشتيت والف ٍر، فغ ذا  . أمر العشيرة إذا فسد ما بينهم، وال يأتمرون بخي وه
  .مثٌل للتطير منهم والتشاؤم بهم

  .صوت الغراب ومد عنقه عند ذلك: والنعيب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والعشرون بعد الستمائة

  الرجز 

  في سعي دنيا طالما قد مدت

  .قد جردت من الالم واإلضافة لكونها بمعنى العاجلة على أن دنيا

ى نحو                 ا غلبت االسمية عل ًا، آم ى موصوف غالب م تجر عل ذا ل تعمالها، وله رة اس ا لكث يريد أن االسمية غلبت عليه
يش .األجرع واألبطح ن يع ال اب ى  : ق ه فعل ى أن ي األصل عل ه صفة ف الم، ألن األف وال ون ب ا أن يك ي دني اس ف القي

ك       . دنى، مثل األآبر والكبرىومذآره األ ا، وذل ا قبله اح م ا، وانفت ًا لتحرآه وهو من دنوت، فقلبت الواو في األدنى ألف
  .بعد أن قلبت ياًء لوقوعها رابعة

ه        ذآرون مع ادون ي ال يك ماء، ف تعمال األس ا اس تعملوا دني م اس فة، إال أنه ذه الص زم ه الم تل ف وال دم أن األل د تق وق
ين االسم والصفة،          الموصوف، ولذلك قلبوا ا رق ب ذلك الف أنهم أرادوا ب ادل والعوض، آ لالم منه ياًء لضرٍب من التع
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ر ألف         . فلما غلب عليها حكم األسماء أجروها مجرى األسماء  زم األسماء فاستعملوها بغي الم ال تل وآانت األلف وال
  .انتهى. والم، آسائر األسماء

ا صنع  : "وأورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى د ساحرٍ  إنم ال . من سورة طه   " وا آي ه     : ق ر ساحر مع آون إن تنكي
  .معلومًا معينًا ألجل تنكير المضاف، وهو آيد، آما نكر الشاعر دنيا، ألجل تنكير سعي

ا، إذ        . والمراد آيٌد سحريٌّ وسعٌي دنيويٌّ راد تنكيرهم رفتين، والم د والسعي مع دنيا، لصار الكي ولو عرف السحر وال
  .عٌي ماالغرض آيٌد ما، وس

  .البيت محموٌل الضرورة، إذ دنيا تأنيث األدنى، ال يستعمل إال باأللف والالم أو باإلضافة: وقال أبو حيان

إني ألآره أن أرى الرجل فارغًا ال في عمل دنيا وال في عمل آخرة، فيحتمل أن يكون من تحريف       : وأما قول عمر
  .انتهى. الرواة

ا يصيبها  : "وال يخفى أنه ورد في الحديث الصحيح ا ضرورة     ". فإن آانت هجرته إلى دني ره إن دني ل غي م يق م  . ول نع
  .تنوينه ضرورة، ذآره ابن عصفور في آتاب الضرائر

 الكامل : وقال ابن جني في إعراب الحماسة عند قول المثلم بن رياح المري

 أجرًا آلخرٍة ودنيا تنفـع  إني مقسم ما ملكت فجاعٌل
  

  : ر هذا دنيا نكرة، آما ترى، قال العجاجقد استعملت العرب في غي
  في سعي دنيا طالما قد مدت

  
  .إنهم شبهوها بفعلل فنونوها: وروى ابن األعرابي دنيا بالصرف، وقال أيضًا في ذلك

  
  .وهذا نادٌر غريب، ولم نعلم شيئًا مما في آخره ألف التأنيث مفردًا مصروفًا غير هذا الحرف

  
  .المصروفة تكون ملحقة في قول أبي الحسن بجخدٍب، وآاأللف في بهماٍة لم أر بأسًا ولو قال قائل إن دنيا هذه

  
وذلك أن الالم في نحو هذا، إذا آانت واوًا، فإنها إنما تبدل ياًء . فلو آانت ألف دنيا لإللحاق لوجب فيها دنوًا: فإن قلت

  .في فعلى التي ألفها للتأنيث
  

ا للتأنيث          أن هذا: فالجواب ؟وجاءت هذه لإللحاق ي ألفه ى الت ال فعل ه مث ا غلب علي ذه لإللحاق،    . النحو لم وجاءت ه
  .وأيضًا فإن ألف اإللحاق قد تجري مجرى ألف التأنيث. أجروها على المعتاد من القلب فيها

  
ينئذ ألف نعم، وإذا جعلت ما فيه ألف اإللحاق علمًا لم ينصرف، لمشابهتها ح. أال تراها زائدًة مثلها، وذات معًنى مثلها

  .التأنيث
  

ا أشبه بحرف       : قيل ؟فأجز أيضًا أن يكون دنيا فعلل آسودد: فإن قلت يمنع من هذا أن حرف اإللحاق من حيث ذآرن
ك          م يتجاوز ذل ل ل ى ضعف وضرب من التأوي التأنيث من الم الفعل، فإذا آان إنما لتشبيه الملحق بحرف التأنيث عل

  .فلو آانت دنيا على هذا فعلًال لكانت دنوا. ط تباعدهماإلى تشبيه األصلي بحرف التأنيث، إلفرا
  

يئان : ولو قال قائل : أحدهما : إن دنيا فيمن صرف فعيل بمنزلة عليب لكان له وجٌه من التصريف، ولكنه يبقى عليه ش
أيضًا أحد   وهذا أشد شيٍء تباينًا من حديث فعيل وفعلل، وهو. أن دنيا تأنيث األدنى: واآلخر. قلة عيب فال يقاس عليه

  .انتهى. فاعرف ذلك. ما يضعف آونها ألف إلحاق
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  : أوله: والبيت من الرجز للعجاج
 بإذنه السمـاء واطـمـأنـت  الحمد هللا الذي اسـتـقـلـت
 وحى لها القرار فاستـقـرت  بإذنه األرض فمـا تـعـنـت
 والجاعل الغيث غياث المسنت  وشدها بالراسـيات الـثـبـت

  بعد الممات وهو محيي الموت  س ليوم المـوقـتوالجامع النا
 من نزٍل إذا األمور غـبـت  يوم ترى النفوس مـا أعـدت
 حتى انقضى قضاؤها فـأدت  في سعي دنيا طالما قد مـدت

  
ال       : قال أبو القاسم الزجاجي في أماليه الوسطى والصغرى دي، ق اس اليزي ن العب د ب د اهللا محم و عب ا  : أخبرنا أب أخبرن

ال           أب ه عن جده، ق ن العجاج، عن أبي ة ب ن رؤب د اهللا ب رة    : و الفضل الرياشي عن األصمعي، عن عب ا هري أنشدت أب
  : قصيدتي التي أولها

  الحمد هللا الذي استقلت

  .انتهى. أشهد إنك لمؤمن: حتى أتيت على آخرها، فقال

  .فاعله سكنت، واألرض: واطمأنت، أي. والسماء فاعله. ارتفعت: استقلت، أي: وقوله

ى    : وعني بالكسر عناًء، أي: في الصحاح. تعبت: وتعنت بالنون ة فتعن ه تعني وحي . تعب ونصب، وعنيت اإلشارة  : وال
  .واإللهام

رك      : قال صاحب الصحاح ى غي ه إل ا ألقيت ال . والكالم الخفي وآل م ه       : يق ت، وهو أن تكلم ه الكالم وأوحي وحيت إلي
  .وأنشد هذا البيت. بكالم تخفيه

يات ت، والرواسخ والراس ال الثواب ي الجب ت. ، ه ت: والثب ع ثاب ث. جم ي المصباح. المطر: والغي ه: وف ه : أغاث أعان
  .وأغاثنا اهللا بالمطر، واالسم الغياث. ونصره

  .أجدبوا، وأصله من السنة وهو القحط: اسم فاعل من أسنت القوم، أي: والمسنت

ه عدة   : وأعدت، أي . جمع مائت : والموت أت، وجعلت ا   ومن ن  . هي اٌن لم زل . زل بالضم بي ل، أي   : والن أ للنزي ا يهي : م
  .بلغت غبها وعاقبتها: وغبت بالغين المعجمة والموحدة، أي. الضيف

  .وفي سعي متعلق بغبت. وقد غبت األمور، إذا صارت إلى أواخرها: وفي الصحاح

دال  . امتدت وتطاولت : ومدت بالبناء للمفعول، أي ال . وأدت بتشديد ال ًا  : يق الفتح، من اإلد،     أدت فالن ؤده أدًا ب ة ت داهي
  .واإلدة، بكسر أولهما، وهي الداهية، واألمر الفظيع

  .وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  

  



 141

  الشاهد الخامس والعشرون بعد الستمائة

  البسيط 

  ينايومًا سراة آرام الناس فادع  وإن دعوت إلى جلى ومكرمٍة

  .على أن الجلى قد تجرد من الالم واإلضافة لكونها بمعنى الخطة العظيمة

  .الشأن والحالة والخصلة، فتكون الجلى إسمًا للشأن والحال، آما قال الزمخشري في المفصل: والخطة بالضم

وليس بتأنيث . ةالجيد أن تكون مصدرًا آالرجعى بمعنى الرجوع، والبشرى بمعنى البشار: وقال ابن يعيش في شرحه
  .األجل، على حد األآبر والكبرى، ألنه إذا آان مصدرًا، جاز تعريفه وتنكيره

  .طوبى لك: وأما طوبى في قولهم: وإلى هذا ذهب الحريري في درة الغواص، قال

  : وجلى في قول بشامة النهشلي

 الـــبـــيت...........  وإن دعوت إلى جلى ومكرمة

  .وفعلى المصدرية ال يلزم تعريفهافإنهما مصدران آالرجعى، 

وادره،  : والبيت وقع في شعرين أحدهما للمرقش األآبر رواه المفضل بن محمد الضبي له، وآذلك ابن األعرابي في ن
  : وأبو محمد األعرابي فيما آتبه على شرح الحماسة للنمري، وهو

  وإن سقيت آرام الناس فاسقينا  يا دار أجوارنا قومي فحيينـا

 يومًا سراة خيار الناس فادعينا  دعوت إلى جلى ومكرمٍةوإن 

 نأسو بأموالنـا آثـار أيدينـا  شعٌث مقادمنا نهبى مراجلنـا

 نـادينـا وخير ناٍد رآه الناس  المطعمون إذا هبت شـآمـيٌة

  .الجار يجمع على جيران، وجيرة، وأجوار: يا دار أجوارنا إلخ، قال في العباب: قوله

  : ثوأنشد اللي

  ورسم داٍر دارس األجوار

  : وروى

  يا ذات أجوارنا

  : روي أيضًا

  بيٌض مفارقنا تغلي مراجلنا
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رع، ومرجل   : سألت أبا الندى عن هذه الرواية، قال: قال أبو محمد األعرابي هذه روايٌة ضعيفة، فإن بيض المفارق ق
ًرى      والرواية الصحيحة األو: قال. الحائك يغلي آما يغلي مرجل الملك ا أصحاب حروب وق ا إنن ى، ومعناه   .انتهى . ل

  : والشعر الثاني لبشامة بن حزٍن النهشلي، رواه المبرد في الكامل وأبو تمام في الحماسة، وهو

  وإن سقيت آرام الناس فاسقينا  إنا محيوك يا سلمى فحـيينـا

 يومًا سراة آرام الناس فادعينا  وإن دعوت إلى جلى ومكرمٍة

 عنه وال هو باألبناء يشرينـا  ٍل ال نـدعـي ألٍبإنا بني نهش

 تلق السوابق منا والمصلينـا  إن تبتدر غايٌة يومًا لمكـرمٍة

 إال افتلينا غالمًا سيدًا فـينـا  وليس يهلك منـا سـيٌد أبـدًا

 وهو إذا ذآر اآلباء يكفـينـا  نكفيه إن نحن متنا أن يسب بنا

 ولو نسام بها في األمن أغلينا  إنا لنرخص يوم الروع أنفسنـا

 نأسو بأموالنـا آثـار أيدينـا  بيٌض مفارقنا تغلي مراجلنـا

 قول الكماة أال أين المحامونا  إنا لمن معشٍر أفنى أوائلـهـم
 من فارٌس خالهم إياه يعنـونـا  لو آان في األلف منا واحٌد فدعوا

 ناهـا بـأيدينـاحد الظبات وصل  إذا الكماة تنحوا أن يصـيبـهـم
 مع البكاة على من مات يبكونـا  وال تراهم وإن جلت مصيبتـهـم
 تـواتـينـا عنا الحفاظ وأسياٌف  ونرآب الكره أحيانًا فيفـرجـه

  
زي   : قوله ال التبري خ، ق رام          : إنا محيوك يا سلمى إل ه، وإن سقيت الك ا بمثل رأة، فقابلين ا الم ا مسلمون عليك أيته أي إن

  .راهم، فإنا منهمفأجرينا مج
  

  .واألصل في التحية أن يقال عند اللقاء حياك اهللا، ثم استعمل في غيره من الدعاء
  

ًا    . إن دعوت ألماثل الناس بالسقيا فادعي لنا أيضًا: وقيل في سقيت، معناه ه سقيت فالن واألشهر في الدعاء أن يقال في
 رب المتقا: بالتشديد والحجة بالتخفيف قول أبي ذؤيب الهذلي

  سقيت به دارها إذ دنت

ل    : وإن دعوت إلى جلى إلخ، جلى: وقوله راد بأفعل فاعل وفعي   .فعلى أجراها مجرى األسماء ويراد بها جليلة، آما ي
ول ذآرنا أيضاً : يق يدي ب ٍة عرضت، فأش ت، أو مكرم ٍة ناب اس بجليل ار الن ذآر خي اهره . إن أشدت ب الم ظ ذا الك وله

ه الت    ا، والقصد ب ا يستحقه األشراف        استعطاف له ان شرفه واستحقاقه م ى بي ة   . وصل إل م وال تحي ه  . وال سقي، ث قال
  .التبريزي

راء   رم   : والمكرمة، بفتح الميم وضم ال ة، أي   . اسم من الك ر مكرم ريم   : وفعل الخي رم أو التك ه صاحب   . سبب للك قال
  .المصباح

  .سري، وهو الشريفاسٌم مفرد بمعنى الرئيس، وقيل اسم جمع، وقيل جمع : والسراة بالفتح

  .وقد تقدم الكالم عليه مشروحًا في الشاهد السبعين بعد األربعمائة
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ة     ة القافي ال . ولم يتكلم ابن جني في إعراب الحماسة على هذا البيت إال من جه روى : ق ا، بإشمام الضم في     : ي فادعين
  .ويروى بإخالص الكسرة. آسرة العين

اده      ردف   فأما من أخلص الكسرة فال سؤال في إنش ة ال ه السؤال      . من جه ا من رواه بإشمام الضم ففي ك أن  . وأم وذل
ا هي إحدى الحرآات مخلصة      : الحرآة قبل الردف، وهي التي يقال لها الحذو، لم تأت عنهم مشمًة وال مشوبة، وإنم

  .البتة

ة المشوبة آ   ا مع    ولم يذآر الخليل وال أبو الحسن وال أبو عمرو، وال أحد من أصحابنا، حال هذه الحرآ يف اجتماعه
  .فدل ذاك على أن الحرآة في نحو هذا ينبغي أن تكون مخلصة. غيرها

ل     ذا النحو، مث يئًا من الضمة        : ومذهب سيبويه في ه ة وإشمام الكسرة ش ًا من     . ادعي واغزي اإلمال م يستثن ردف ول
ة المشوبة مع الكسرة والضمة الصريحتين      . غيره ا من اإل   : ووجه جواز هذه الحرآ ا فيه ه، وال    أن م د ب شمام ال يعت

اتم  : ينظر إلى قدره، وإنما هو آإمالة الفتحة إلى الكسرة في نحو    الم وح ادم        . س ا في شعر واحد مع ق وأنت تجيزهم
ا       اع ادعين ان اجتم ى، آ وغانم، وال تحفل بما بين الحرآتين، بل إذا جاز سالم مع قادم، وسالح مع صباح، وقنا مع فت

  .غمع يشرينا ونحو ذلك أسهل وأسو

وإنما آان أسهل من قبل أن الفتحة إذا نحي بها قبل األلف نحو الكسرة انتحيت أيضًا باأللف بعدها نحو الياء ال بد من 
اع        ة اتب ذاء، وموازن ى احت ا عل ة قبله اك      . ذلك، من حيث آانت األلف ناشئة عن الحرآ إذا أملت الفتحة واأللف فهن ف

  .عمالن في الحرآة والحرف جميعًا آما ترى

ما الياء في ادعينا، وقيل وبيع، فإنها وإن شيبت الحرآة قبلها خالصة البتة، وغير مشوبة شوب ما قبلها، وجاز ذلك وأ
فيها من حيث آانت الطاقة حاملة، والقدرة ناهضًة بالنطق بالياء الساآنة، بعد الضمة الناصعة، فكيف بها بعد الكسرة  

  .العمل في ذلك خلس خفيٌّو. التي إنما اعتلت بأن انتحي بها نحو الضمة

ع      ل وبي ران، وفي قي وأما األلف الخالصة فليس في الطوق أن ينطق بها بعد غير الفتحة الخالصة، ففي سالم إذن تغيي
  .واغزي وادعي تغييٌر واحد

ا ال تغ     ٌد مع م ر واح ر  فإذا جاز اجتماع ما فيه تغييران نحو سالم وسالح، مع قادم وصباح، آان اجتماع ما فيه تغيي يي
  .قيل واغزي وادعي، مع قيل وبيع، وحيينا واسقينا، أحجى بالجواز، فاعرف ذلك: فيه نحو

ا                ى مع عت اع فت ي اجتم ة من الحذو، أعن ة وأمس مذم ظ حرم وإذا جاز اجتماع هذا الخالف في المجرى، وهو أغل
وافي   وقد آان يجب أن نودع هذا المو .وأخف وأدون. والروي التاء، آان ذلك في الحذو أسهل ضع آتابنا في تفسير ق

ه، وأشد ارتكاضًا                  ذهب إلي ا ن ٍذ، والخاطر أجول مم م يحضرنا حينئ ه ل اه، لكن ه ومماسته إي أبي الحسن، المتزاجه ب
  .انتهى. وذهابًا في جهات النظر من أن يقف بك على انتهائه، أو يمطيك ذروة أجواله وأقصائه

ي  : ومن قال. إنا بنو نهشل فقد خبرك وجعل بنو خبر إن: من قال: لإنا بني نهشل إلخ، قال المبرد في الكام: وقوله بن
  .ونصب بني على فعٍل مضمٍر لالختصاص، وهو أمدح. فإنما جعل الخبر إن تبتدر غاية إلخ

 البسيط : وأآثر العرب ينشد

 وناديها فينا سراة بني سعٍد  إنا بني منقر قوٌم ذوو حسٍب
  

ه         وآتب أبو الوليد الوقشي فيما آتب ه يخالف ٍه، فإن ذا وإن وافق األول بوج خ، ه ر إل ي منق ه على الكامل، بعد بيت إنا بن
ى االختصاص، والمسمى        دح، واألول نصب عل ى الم بوجٍه أخص منه وأليق به في قانون النحو، ألن هذا نصب عل

  .مضارع النداء
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  .العصابةاهللا اغفر لنا أيتها : أال ترى أنه يرفع هنا ما يرفع في النداء، آقولهم

  
بني نصب على االختصاص والمدح، وخبر إن ال ندعي، ولو رفع وقال بنو آان خبرًا وال ندعي في : وقال التبريزي
  .موضع الحال

  
ى تعريف نفسه        : والفرق بين أن يكون اختصاصًا وبين أن يكون خبرًا صراحًا ان قصده إل رًا، لك ه خب هو أنه لو جعل

رين        . لذلك من خموٍل فيهم أو جهل بشأنهمعند المخاطب، وآان ال يخلو فعله  د أمن من األم إذا جعل اختصاصًا فق ف
  .جميعًا

  
  .وإنما قلت خبرًا صراحًا ألن لفظ الخبر قد يستعار لمعنى االختصاص، لكنه يستدل على المراد منه بقرائنه

  
  الرجز : وعلى هذا قوله

  أنا أبو النجم وشعري شعري
  

ال . نفتعل، وعنه تعلق به: عيال ندعي ألٍب عنه، ند: وقوله يهم       : يق الن، إذا انتسب إل ي ف الٌن في بن وادعى  . ادعى ف
  .رغبت في آذا، ورغبت عنه: وهذا آقولهم. عنهم، إذا عدل بنسبه عنهم

  
لٌّ        . من أجل أب: ألٍب، أي: وقوله د رضي آ ا، ق ره، وهو ال يرغب عن ومعناه إنا ال نرغب عن أبينا فننتسب إلى غي

  .منا بصاحبه
  

وشروه : "فهذه اللغة المعروفة، قال اهللا عز وجل. يقال شراه يشريه، إذا باعه. يريد يبيعنا: يشرينا، قال المبرد: وقوله
  .، ويكون شريت في معنى اشتريت، وهو من األضداد"بثمٍن بخس

  
  .ة وإلى الغايةبادرت مكان آذا وآذا وإلى مكان آذا، وآذلك ابتدرنا الغاي: إن تبتدر غايٌة إلخ، يقال: وقوله

  
ة  : لمكرمة، أي: وقوله ى            . الآتساب مكرم ابقهم إل د تس ه يري ة، آأن ى المكرم ة إل الم مضيفة للغاي ويجوز أن تكون ال

تعارهما من  . أقصاها  ان اس ين، وإن آ ى اآلدمي ل المصليات مع السوابق، ألن قصده إل م يق ال المصلين، ول ا ق وإنم
  .صفات الخيل

  
ولنيابته عن المجلي، وهو اسم األول من   . النقطاعه عن الموصوف في أآثر األحوال ويجوز أن يكون أخرج السابق

  .خيل الحلبة، إلى باب األسماء فجمعه على السوابق، آما يقال آاهل وآواهل وغارب وغوارب
  

  .العظمان الناتئان من جانبي العجز: والصلوان. الذي يتلو السابق فيكون رأسه عند صاله: والمصلي
  

  .هما عرقان في موضع الردف: وقال بعض أهل اللغة. هو العظم الذي فيه مغرز عجب الذنب: ن دريدوقال اب
  

: المجلي، والثاني: فاألول. وسمي آل واحد منها باسٍم. وأسماء خيل الحلبة عشرة، ألنهم آانوا يرسلونها عشرًة عشرة
ع: المصلي، والثالث لي، والراب الي، والخامس: المس اح، و: الت ادسالمرت ابع: الس اطف، والس امن: الع ل، والث : المؤم
  .سكيت بالتشديد: السكيت بالتصغير، ويقال: اللطيم، والعاشر: الحظي، والتاسع

  
ى، إذا     : قال المبرد. االفتطام واألخذ عن األم، ومنه الفلو: إال افتلينا االفتالء: وقوله ا فت و ي وت الفل مأخوذ من قولهم فل

  الطويل : معنى من قول أبي الطمحانوأخذ هذا ال. أخذته عن أمه
  إذا مات منا سيٌد قام صاحبه

  
  الطويل : أخذه من قول الهمداني، وهو األجدع، أبو مسروق بن األجدع الفقيه: إنا لنرخص إلخ، قال المبرد: وقوله



 145

 لهن غداة الروع غير خـذول  لقد علمت نسوان همدان أننـي
  سوى الهيجاء غير بذولله في   وأبذل في الهيجاء وجهي وإنني

  
  الوافر : ومن القتال الكالبي حيث يقول

  وأخوالي الكرام بنو آالب  أنا ابن األآرمين بني قشيٍر
 نفوسًا ال تعرض للسباب  نعرض للسيوف إذا التقينا

  
ا  : ولو نسام بها، أي: وقوله ام به ال . نحمل على أن نس ا، أي     : ويق ذا، وأسمته أن لعته آ ام بس ه  : س ام  حملت ى أن يس . عل

  .وأغلينا، األلف لإلطالق، والنون ضمير األنفس، ومعنى أغلين وجدت غالية. ويحتمل أن يكون من سمته خسفًا
  

ذم،    : ويروى: بيٌض مفارقنا إلخ، قال التبريزي: وقوله اء ال بيٌض معارفنا وهي الوجوه، والمراد به نقاء العرض وانتف
  .مفارقنا: واألشهر. جه به ألن معرفة األجسام وتمييزها بهجمع معرٍف، بفتح الراء وآسرها، سمي الو

  
  .والمراد ابيضت مفارقنا من آثرة ما نقاسي الشدائد، آما يقال أمٌر يشيب الذوائب

  
 الطويل : حروبنا، آقول اآلخر: وتغلي مراجلنا، أي

  ونفثؤها عنا إذا حميها غال  تفور علينا قدرهم فنديمهـا
  

  الطويل : من آثرة استعمال الطيب، آقول اآلخر ابيضت مفارقنا: ويجوز
  جال األذفر األحوى من المسك فرقه

  
  الطويل : مشينا مشيب الكرام ال مشيب اللئام، آقوله: ويجوز أن يريد. قدورنا للضيافة: تغلي مراجلنا، أي: فقوله

  وشيب آرام الناس فوق المفارق  وشيب مشيب العبد في نقرة القفا
  

اس عن مقاصتهم       : وقوله. قدور الضيافة: فالمراجل اع الن ع أطم ود ودف : واألسو . نأسو بأموالنا، يريد ترفعهم عن الق
  الطويل : أخذه من قول طرفة: لو آان في األلف إلخ، قال المبرد: وقوله. نقتل وندي: المداواة، أي

 أتـبـلـد عنيت فلم أآسل ولم  إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني
  

  الطويل : تممومن قول م
 الفتـى فما آلهم يدعي ولكنه  إذا القوم قالوا من فتى لعظيمٍة

  
ة النصل    : الحد بعينه، يقال: الظبة: إذا الكماة تنحوا إلخ، قال المبرد: وقوله ة السيف، وظب وأراد بالنصل  . أصابته ظب

  الكامل : هنا موضع الضرب وأخذ هذا من قول آعب بن مالك
 تـلـحـق قدما ونلحقها إذا لم  خطونانصل السيوف إذا قصرن ب

  
نهم، يكون         : وقوله د م ادة، وإن آل من يول م ع وال تراهم وإن جلت إلخ، يعني أنهم ال يموتون إال بالقتل فقد صار له

نهم    ه . سيدا، فال يجزعون على من مات م خ، يكشفه    : وقول رة إل ه . ونرآب الك ا يجوز أن يكون     : وقول أسياف تواتين
  الطويل : آقوله

  فحالفنا السيوف على الدهر
  

  .قاله التبريزي. واألول أولى. ويجوز أن يكون أراد بالسيوف رجاال آأنهم السيوف مضاء
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لي    زن النهش ن ح امة ب ا لبش ا، والصحيح أنه ي قائله ف ف د اختل ات ق ذه األبي ف  . وه ه المؤتل ي آتاب دي ف ه اآلم وعلي
  .شليوالمختلف ونسبها المبرد في الكامل ألبي مخزوم النه

  
هو بشامة بن : وقال السكري. هذه األبيات لبسامة بن حزن النهشلي: وقال ابن السيد البطليوسي فيما آتبه على الكامل

ي . بشامة بن جزء: ويقال. واألول قول أبي رياش. حري ود القيسي       : وقال ابن األعراب ن محم د ب ن خال . هو لحجر ب
  .ىانته. وزعم ابن قتيبة أنها البن غلفاء التميمي

  
  .الذي قاله ابن قتيبة في آتاب الشعراء أن األبيات لنهشل بن حري: أقول

  
  .هي لرجل من بني قيس ثعلبة: وقال النمري

  
م مضربة     : قال أبو أحمد األعرابي ذين ه ي نهشل ال ة،        . لم يفرق النمري بين بن م ربيع ذين ه ة ال يس ثعلب ي ق ين بن وب

  .فلزهما في قرن
  

  .شل لبشامة بن حزن النهشليوالبيت الذي فبه إنا بني نه
  

ة   ن ثعلب دمت  . انتهى . واألبيات األخر األربعة للمرقش األآبر، وهو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ب وتق
  .األبيات األربعة أوال

  
  .إنا بني مالك: من قال إن الشعر للقيسي، روى: قال التبريزي

  
  السريع : لمرقش لقب غلب عليه بقولها: قال صاحب األغاني. أما المرقش فهو شاعر جاهلي

  رقش في ظهر األديم قلم  الدار وحش والرسوم آما
  

  .وهو أحد من قال شعرًا، فلقب به واسمه فيما ذآر أبو عمرو الشيباني عمرو
  

ن       : وقال غيره ن بكر ب ي ب ن عل عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصن ابن عكابة بن صعب ب
  .وائل

  
ه عم           وه ر، ألن ه المرقش األآب ال ل ن ضبيعة، ويق ك ب ن مال و أحد المتيمين، آان يهوى ابنه عمه أسماء بنت عوف ب

  .والمرقش األصغر عم طرفة بن العبد. المرقش األصغر
  

دم في الحروب،         أٌس وشجاعة ونجدة، وتق ب، وب وآان للمرقشين معًا موقٌع من بكر بن وائل في حروبها مع بني تغل
  .ي العدوونكايٌة ف

  
يم وهو شاعر جاهلي،           ن تم ن عمرو ب يم ب ي الهج وأما ابن غلفاء بالغين المعجمة والفاء، فهو أوس بن غلفاء، من بن

  الوافر : وهو القائل
  تقطع يا ابن غلفاء الحبال  أال قالت أمامة يوم غـوٍل

 علي وإن ما أنفقت مـال  ذريني إنما خطإي وصوبي

  .آذا في آتاب الشعراء البن قتيبة. والمال يستخلف. ولم أتلف عرضًا إن الذي أهلكت ماٌل،: يقول

  .وأما بشامة بن حزن النهشلي، فهو بفتح الموحدة، وتخفيف الشين المعجمة

  .معناه عود شجر يستاك به: قال ابن جني في المبهج
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 الوافر : قال جرير

  بعود بشامٍة سقي البشام  أتنسى إذ تودعنا سليمى

  .الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها نون، ومعناه الموضع الغليظ والحزن، بفتح

  .بشامة بن حزن النهشلي، نهشل بن دارم: وذآره اآلمدي في المؤتلف والمختلف، ولم يزد في نسبه على قوله

  .ولم أر له ترجمة، وليس له ذآر في ترجمة األنساب، والظاهر أنه إسالمي

  .ن شرح المبرد ألبياتهوآذا أبو مخزوم النهشلي آما يظهر م

ن            : قال. وذآر اآلمدي شاعرًا آخر اسمه بشامة رة ب ن م ن سهم ب ن هالل ب دير اسمه عمرو ب دير، والغ بشامة بن الغ
  .عوف بن سعد بن ذبيان

  .انتهى. وله أشعاٌر جياد طوال. شاعر محسن مقدم، وهو خال زهير بن أبي سلمى المزني

  وأنشد بعده، 

  بعد الستمائة الشاهد السادس والعشرون

  الوافر 

 وال يجزون من غلٍظ بلـين  وال يجزون من حسٍن بسوءى

  .على أن سوءى مصدر آالرجعى، والبشرى، وليس مؤنث أسوأ

  .والبيت من أبياٍت ألبي الغول، مذآورة في أوائل الحماسة، وتقدم شرحها في الشاهد الثالث والثمانين بعد األربعمائة

ة    : إحداهما: ى سوءى في البيت روايتين أخريينوقد رو: قال شراح الحماسة اة التحتي بسيٍء بفتح السين وسكون المثن
  .بعدها همزة، وهو مخفف سيٍء بتشديد الياء، آما يخفف هين ولين فيكون وصفًا

  .بتداءومعناه أنهم يزيدون في الجزاء على قدر اال. المثل: والسي. بسيءٍّ بكسر السين وتشديد الياء بال همزة: والثانية

ين    : قال الطبرسي ة حسن، والل وهذا ليس بشيٍء، ألنه إخالٌل بالمطابقة التي حسن البيت بها، ألنه جعل سيئًا في مقابل
  .انتهى. وهذا من المطابقة الصحيحة، ألنه قابل االسم باالسم، والمصدر بالمصدر. في مقابلة الغلظ

  .ضًا آالرواية األولىبسوٍء وهو مصدر أي: وروى شراح المفصل رواية أخرى وهي

  .والمعنى واضح. الذي استشهد به الزمخشري هو بعض الروايات، لكنه اختاره لمكان حاجته إليه: قال ابن المستوفي
  البسيط : وضده قول قريط بن أنيف العنبري

 إحسانـا ومن إساءًة أهل السوء  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرًة

  :.لبيت هكذاوروى ابن قتيبة في آتاب الشعراء ا
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  وال يجزون من غلٍظ بلين  وال يجزون من خيٍر بشرٍّ

  تتمة 

  البسيط : خطأ الزمخشري في المفصل أبا نواس في قوله

  حصباء درٍّ على أرٍض من الذهب  آأن صغرى وآبرى من فقاقعهـا

ى     وهذا الضرب من الصفات ال يستعمل إال معرفًا، وإنما ي. لكونه استعمل صغرى وآبرى نكرة ر في فعل جوز التنكي
  .حبلى: نحو: التي ال أفعل لها

لم يقل إنه ضرورة ألن المولد ال يسوغ ال استعمال شيٍء على خالف األصل للضرورة، إال أن يرد به : قال األندلسي
أن : أحدها: وصغرى ما ورد فيه سماع، وقد حاولوا له أجوبة. سماع، فيتوقف فيه على محل السماع، وال يقاس عليه

  : لصغرى قد غلبت عليها االسمية آما تقدم في قولها

  في سعي دنيا طالما قد مدت

ه  : قال ابن يعيش ذار عن ر موصوف، نحو           : واالعت ه بغي ا يجيء من رة م ه استعمله استعمال األسماء لكث صغيرة  : أن
  .وآبير، فصار آصاحٍب واألبطح فاستعمله نكرة لذلك

الى       : آأن قال. بمعنى فاعلة أن فعلى فيه ليست مؤنث أفعل بل: ثانيها ه تع ى حد قول ا، عل رة من فقاقعه : صغيرة وآبي
  .قاله ابن يعيش أيضًا". وهو أهون عليه"

اً         : وإليه ذهب ابن هشام في المغني، قال فيه ه المفاضلة مطابق رد ب م ي ذي ل ه   . ربما استعمل أفعل التفضيل ال مع آون
  : مجردًا، آقوله

  البيت.....وأنتم ما أقام أالئم

ول العروضيين       : فعلى هذا تخرج بيت أبي نواس، وقول النحويين . لئام: أي ذلك ق رى، وآ ة آب ة صغرى وجمل : جمل
  .انتهى. فاصلة صغرى وفاصلة آبرى

  البسيط : قيل إن من المذآورة زائدة، وآبرى مضافة، وحذف مضاف األول آما في قوله: قال األندلسي: ثالثها

  يا تيم تيم عدي

ذآره    . ي الواجب ال يجوز إال عند األخفشلكن حذف من ف اًء ب ن، اآتف واألجود أن يقال حذف المفضل الداخل عليه م
وزيادة من في الواجب ال    : وال يخفى أنه آان يجب أن يقول. انتهى. آأن صغرى من فقاقعها وآبرى منها: مرة، أي

  .لكن حذف من في الواجب إلخ: تجوز إال عند األخفش بدل قوله

رده أن الصحيح ال       : ن هشام في المغني هذا الجواب، فقالوقد رد اب ا متضايفان، ي دة وإنهم وقول بعضهم إن من زائ
  .انتهى. تقحم من في اإليجاب وال من تعريف المجرور

ى      : ويروى. جمع فقاعة: والفقاقع. والبيت في صفة الخمر ي تكون عل ا النفاخات الت من فواقعها جمع فاقعة، ومعناهم
  .وجه الماء
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أرض من ذهب      و ه ب ي تحت   .صف الخمر وما يعلوها من الحباب، فشبه الحباب بالدر، وهو اللؤلؤ الكبير، والخمر الت
الى  وراً   : "والبيت أورده صاحب الكشاف عند قوله تع ؤا منث بتهم لؤل ه        " حس أمون، أن ا عن الم ة حكاه في ضمن حكاي

ؤ،      زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل، وهو على بساٍط منسوج من ذه ة اللؤل ه نساء داٍر الخالف رت علي ب، وقد نث
 : آأنه أبصر هذا حيث يقول! هللا در أبي نواس: فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن النظر إليه، وقال

 الـــبـــــيت.........  آأن صغرى وآبرى من فقاقعها

  : وهو من أبيات أولها

 ٌب في منظٍر عـجـبآالهما عج  ساٍع بكاٍس إلى ناٍس علـى طـرب

 صبحًا تولد بين الماء والـعـنـب  قامت تريني وستر الليل منـسـدٌل

 حصباء درٍّ على أرٍض من الذهب  آأن صغرى وآبرى من فقاقعهـا

 تواتر الرمي بالنشاب من آـثـب  آأن ترآًا صفوفًا في جوانـبـهـا

  في أدبفي حسن قدٍّ وفي ظرٍف و  في آف ساقيٍة نـاهـيك سـاقـيًة

  .وبعد هذا ستة أبيات في وصفها

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والعشرون بعد الستمائة

  الطويل 

  وأضرب منا بالسيوف القوانسا

  .على أن القوانس منصوب بفعل محذوف ال بأضرب

ه أضرب، أي  : قال ابن جني في إعراب الحماسة ضرب  ضربنا، أو ن : القوانس منصوب عندنا بفعل مضمر يدل علي
وأنت  . فال يجوز أن يتناوله أضرب هذه في البيت، ألن أفعل هذه التي للمبالغة تجري مجرى فعل التعجب   . القوانس
ة تصرفه    : ال تقول ذا الفعل وقل ا أضرب     . ما أضرب زيدًا عمرًا، حتى تقول لعمرٍو، وذلك لضعف ه إن تجسمت م ف

  .انتهى. زيدًا عمرًا، فإنما نصبت عمرًا بفعل آخر، على ما تقدم

ا يضربون        : وقال ابن الحاجب في أماليه على المفصل ه سئل عم در، آأن وانس منصوب بفعل مق ال . الق نضرب  : فق
  .انتهى. القوانس

داً  : "واستشهد به صاحب الكشاف عند قوله تعالى وا أم دًا منصوب بفعل دل     ". أي الحزبين أحصى لما لبث ى أن أم عل
  .القوانس بما دل عليه أضرب عليه أحصى الذي هو أفعل تفضيل، آما نصب

فمن . المراد بالبيت أضرب منا بالسيوف للقوانس، فحذف الالم لضرورة الشعر: وقال بعض من شرح أبيات المفصل
ه     ق المفعول ب الم تعل ى من     . البتداء الغاية متعلق بأضرب تعلق الظرف، وبالسيوف تعلق اآللة، وال دير أول ذا التق وه

نهم،      : ماراألول أن إض: األول لوجهين م ضاربون، ونحن أضرب م نضرب، يفسد معنى البيت، إذ مراد الشاعر أنه
  .نضرب القوانس لم يكن فيه تفضيل: ولو قال. فيحصل التفضيل
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ه    : والثاني . أن أضرب ال ينصب المفعول به، فكيف يدل عليه، والدال على عامل هو الذي يصح أن يعمل في معمول
  .انتهى. يهوإذا لم يصح عمله فيه لم يدل عل

  .آال الوجهين فاسد: وقد رد عليه الجاربردي في رسالة ألفها على مسألة الكحل، قال

ذلك        وي ب ق معن أما األول فألن التفضيل إنما يفوت لو لزم تقدير فعل ناصٍب للمفعول، إذ ال يكون السم التفضيل تعل
. المعنى، مع أن يكون انتصابها بفعل مقدرالمنصوب، لكنه ممنوع لجواز أن يكون أضرب متعلقًا بالقوانس من حيث 

  .وإذن تعلق به معنى يحصل مراد الشاعر وهو التفضيل

ى هو           : وقال المصنف في أماليه في قولنا مررت بزيد قائمًا اء، ومن حيث المعن د في اللفظ هو الب إن العامل في زي
ه  . ، ومن حيث اللفظ هو مررت يعني أن الفاعل فيه من حيث المعنى هو الباء. مررت، وفي قائمًا بالعكس ذا آالم   .ه

ا من حيث             : فأقول ٌق به وانس، ويكون ألضرب تعل ًا في الق امًال لفظ ال يبعد فيما نحن فيه أيضًا أن يكون نضرب ع
  .المعنى، فحينئذ يتم ما ذآرنا

  .وأما الوجه الثاني فألن الدال على عامل مقدر ال يلزم أن يكون مما يعمل عمل ذلك العامل

داً      : ى أن الدال على العامل المقدر في قولناأال تر ه ال ينصب زي رة  . زيد مررت به هو مررت، مع أن  .ونظائره آثي
در  : فإن قلت ه      : قلت . مررت مع الباء يصح أن ينصب زيدًا، فلذلك يدل على الناصب المق ا نحن في ذا أضرب فيم فك

وانس تعلق بأضرب تعلق المضروب به، وإذا صح مع الالم المقدرة يصح أن تنصب القوانس، ألنكم ذهبتم إلى أن الق
  .أن يكون ناصبًا لها مع الالم صح أن يكون داًال على عاملها

ر من     وإذا ثبت فساد الوجهين فال يكون التقدير الثاني أولى من التقدير األول، بل األمر بالعكس، ألن تقدير الفعل أآث
  .تقدير حرف الجر

ره للخوافض   اء             وأيضًا التفصيل الذي ذآ ى األذآي ا ال يخفى عل ى م ين عل م من آالم المحقق ا يفه الٌف لم ثالث مخ . ال
  .انتهى آالم الجاربردي

ه            : وأقول ى زعم دير الفعل عل ا أورده تصحيح تق ة م الم، وغاي دير ال ين من تق ى وجه . لم يبين الفساد الذي ادعاه عل
  .واهللا تعالى أعلم. فتأمل وأنصف

 : داس الصحابي، قالها في الجاهلية قبل إسالمه ومطلعهاوالمصراع من قصيدٍة للعباس بن مر

 فراآسا وأقفر إال رحرحان  ألسماء رسٌم أصبح اليوم دارسًا
  

  : واختار منها أبو تمام في الحماسة أربعة أبيات، وهي
 وال مثلنا يوم التقـينـا فـوارسـا  فلم أر مثل الحي حيًا مصـبـحـًا
 أضرب منا بالسيوف القوانـسـاو  أآر وأحمى للحـقـيقة مـنـهـم
  صدور المذاآي والرماح المداعسا  إذا ما حملنا حملًة نصبـوا لـنـا

 عوابـسـا عليهم فما يرجعن إال  إذا الخيل جالت عن صريٍع نكرها

رب   ام الع اب أي ي آت دة ف و عبي ال أب ن    : ق رو ب م عم ع له رادًا، فجم رداٍس م ن م اس ب هم عب ليم ورئيس و س غزت بن
تة،            معديكر راٍد س ار م ل من آب اًال شديدًا، فقت اقتتلوا قت ة، ف ب، فالتقوا بتثليث من أرض اليمن، بعد تسع وعشرين ليل

ي     وقتل من بني سليم رجالن، وصبر الفريقان حتى آره آل واحٍد منهما صاحبه، فقال عباس بن مرداس قصيدته الت
  .انتهى. على السين، وهي إحدى المنصفات
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ه ل ا: وقول م أر مث رادفل ن م د ب ي زبي الحي المصبح بن خ، أراد ب ي. لحي إل ال المرزوق ذين : ق ه آال ارًا علي م أر مغ ل
ة         اول بالمدح آل فرق ين أصحابه وأصحابهم، وتن صبحناهم، وال مغيرًا مثلنا يوم لقيناهم، فقسم الشهادة قسم السواء ب

نهم ين،       . م ز وتبي ًا تميي ذلك فوارس ز، وآ ى التميي بحًا عل ًا مص ال   وانتصب حي ع الح ي موض ا ف وز أن يكون   .ويج
ز،        : قلت ؟لم قال فوارس، والتمييز يؤتى به مفرد اللفظ: فإن قيل دد، واختالف الجنس من الممي رة الع ين آث إذا لم يتب

  .يؤتى بالتمييز مجموع اللفظ، متى أريد التنبيه على ذلك

ه    ، آأنه لما آا"هل ننبئكم باألخسرين أعماال: "وعلى هذا قول اهللا تعالى ك بقول ى ذل ه عل : نت أعمالهم مختلفة آثيرة نب
اس المعصية، أو لعمل             . أعماال ان لجنٍس واحد من أجن ه أن خسرهم آ د في وهم ولو قال عمًال، آان السامع ال يبع

  .واحد من األعمال الذميمة

  .انتهى. فوارس، جمعه حتى يكون فيه إيذاٌن بالكثرة: وآذلك قوله

ل        : وقال ابن الحاجب في األمالي ا مفعول أول، ومث ا منصوب به م فحي ة العل د بالرؤي ان  : إن أري د  . مفعول ث وإن أري
  .رؤية العين، فيحتمل أن يكون حيًا مصبحًا هو المفعول، ومثل الحي صفة قدمت فانتصب على الحال

اٌل من ال    ا ح ه   ويجوز أن يكون مثل الحي، هو المفعول، وحيًا مصبحًا، إما عطف بيان لقوله مثل الحي، وإم حي، آأن
  .جاءني الرجل الذي تعلم رجًال صالحًا: مثل الحي مصبحًا، وأتى بحي للتوطئة للصفة المعنوية، آقولهم: قال

  .لم أر مماثال للحي في حال آونهم مصبحين: وصح الحال من المضاف إليه ألنه هنا في معنى المفعول، أي

ه  : ويجوز أن يكون تمييزًا، آقولك. ل آغيرهوالمضاف إليه إذا آان في معنى فاعل أو مفعول صح منه الحا عندي مثل
اٍر في               و ج ك، فه ا ذآر في ذل بهها، وآل م ا أش ز م ا آتميي تمرًا أو قمحًا، لما في مثل من إبهام الذات، فصح تمييزه

  .انتهى آالم ابن الحاجب. مثل الحي: مثلنا فوارسًا، ففوارسًا مثل قوله مصبحًا، ومثلنا مثل قوله: قوله

وًال أول،       : الجاربردي في تلك الرسالة، وقالونقله  ل الحي مفع م، يجوز أن يجعل مث على تقدير أن يراد بالرؤية العل
م           : فإن قلت. وحيًا مصبحًا مفعوًال ثانيًا ه حك وب، حكم ال القل ه في أفع وًال أول، ألن ل الحي مفع ال يجوز أن يكون مث

وهنا ليس آذلك، ألن المثل آما ال يتعرف باإلضافة، فال  . االمبتدأ، فيجب أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة بوجٍه م
المثل هنا إما تخصص باإلضافة : فالجواب بعد تسليم ذلك أن يقال .يتخصص أيضًا، فال يصلح ألن يكون مفعوًال أول

  .أو ال، بل بقي على ما آان، يصلح ألن يكون مفعوًال أول

يعم، وال شك       أما على التقدير األول فظاهر، وأما على التقدير الثاني، فألنه إذا آان نكرًة، وقد وقع في سياق النفي ف
  .انتهى. أنه يصح االبتداء به، فيصح أن يكون مفعوًال أول

اني     : أآر وأحمى إلخ، قال المرزوقي: وقوله ٍد، والث و زبي م بن ه وه ى عشيرته   : المصراع األول ينصرف إلى أعدائ إل
وانس  . بلغ حماية للحقائق منهم، وال أضرب للقوانس بالسيوف مناوالمراد لم أر أحسن آرًا وأ. وأصحابه وانتصب الق

  .وأضرب منا: من فعٍل دل عليه قوله

ك   رات، آقول هو أحسن منك    : وال يجوز أن يكون انتصابه عن أضرب، ألن أفعل الذي يتم بمن، ال يعمل إال في النك
  .ما أضرب زيدًا لعمرو: المفعول الثاني بالالم، فقلتوأفعل هذا يجري مجرى فعل التعجب، ولذلك تعدى إلى . وجهًا

ومثله قونس البيضة من   . ما بين أذنيه إلى الرأس: قونس الفرس: وقال غيره. القونس هو أعلى البيضة: قال الدريدي
  .انتهى. السالح

دم،    أآر وأحمى إلخ، تبيين لما ادعاه فيما تقدم، فيجوز أن ينتصب بفعل مق: قوله: وقال ابن الحاجب ا تق در ال صفة لم
  .لئال يفصل بين الصفة والموصوف بما هو آاألجنبي إذا جعل تمييزًا
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. جاءني زيٌد وعمرو العاقل والعالم: وإذ جعال غير تمييز آأنه قال. ويجوز أن يكون صفًة لما تقدم، آأنها صفة واحدة
  .نتهىا. فأآر وأحمى صفة لحيًا مصبحًا، وأضرب منا صفٌة لفوارسًا. وذلك جائز

آالمه مشعٌر بأنه على تقدير آون ما تقدم على أآر وأحمى تمييزًا، لو جعل : ونقله الجاربردي في تلك الرسالة، وقال
و     ز ل ر تميي أآر وأحمى صفًة يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بما هو آاألجنبي، وأما على تقدير آون المتقدم غي

  .انتهى. كٌل جدًاوالفرق مش. جعل أآر وأحمى صفًة ال يلزم ذلك

ة  : وأحمى . من آر عليه، إذا صال عليه: وأآر ة الرجل  . من الحماي ه حفظه من األهل واألوالد       : وحقيق ا يحق علي م
  .والجار

  .يروى إذا ما شددنا شدة: إذا ما حملنا حملة إلخ، قال الفرزدق: وقوله

  .الرماح المعدة للدفعإذا حملنا عليهم ثبتوا في وجوهنا، ونصبوا صدور الخيل القرح، و: يقول

  .الدفع في األصل، ثم يستعمل في الطعن، وشدة الوطء والجماع: والدعس

  .فرٌس مذكٍّ إذا تم سنه، وآمل قوته: يقال. ضد الفتاء: والذآاء

الن، أي     : ويقال. غالء: ويقال". جري المذآيات غالٌب: "وفي المثل ة ف ذآاء فالن وآتذآي الٍن آ ى   : فتاء ف ه عل حزامت
  .نه آحزامة ذاك مع استكمالهنقصان س

 الوافر : قال زهير

  تمام السن منه والذآاء  يفضله إذا اجتهدا عليه
  .انتهى

  
  .والمذآي من الخيل بمنزلة المخلف من اإلبل. المسنات من الخيل: المذاآي: وقال بعض شراح الحماسة

  
ا صرعوا   أي إذا الخيل دارت عن مصروع : إذا الخيل جالت، قال المرزوقي: وقوله منا آررنا عليهم لنصرع مثل م
  .منا
  

ه وإن آرهت الكر لشدة        : ويجوز أن يريد يهم لمثل ا عل ل نكره إذا جالت الخيل عن صريع منهم ال يقنعنا ذلك فيهم، ب
ا      . نكرها، وهو جوابه: والعامل في إذا الخيل. البأس، فلم ترجع إال آوالح ل فاعل فعل يفسره م وعوابس حال، والخي

  .تهىان. بعده
  

ولم ترجع الخيل إال عابسًة لما وجدت من مس  . انكشفوا ثم آروا: جال القوم جولة. انكشفت: جالت: وقال شارٌح آخر
  .السالح

  
تم، في            ذي نل الوا ال م تن ك ل وال ذل ه ل وقد رد على العباس عمرو بن معديكرب، واعتذر بأن خيلهم لم تكن سمانًا، وأن

  الطويل : قصيدة يقول فيها
  بتثليث ما ناصيت بعدي األحامسا  لو آانت شيارًا جـيادنـاأعباٌس 

 الكرادسا آما داس طباخ القدور  لدسانكم بالخيل من آل جـانـٍب
  

  .ناصيت الرجل، إذا أخذت بناصيته: يقال
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  .انتهى. وطئناآم: ودسناآم. آل ملتقى عظمين، آالمنكبين والرآبتين والورآين: والكردوس

  
ال الطبرسي في شرح     اب المنصفات     ق اس من ب ات العب اب التناصف    : ه أبي د أنصف    . وهو من ب وللعرب قصائد ق

قائلوها أعداءهم فيها وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء، وفيما وصفوه من أحوالهم في إمخاض  
  لوافر ا: ويروى أن أول من أنصف في شعره مهلهل بن ربيعة حيث قال. اإلخاء، قد سموها المنصفات

  بجنب عنيزٍة رحيا مدير  آأنا غدوًة وبني أبـينـا

 البسيط: ومن التناصف في اإلخاء قول الفضل بن العباس رضي اهللا عنهما في أبي لهب

  وأن نكف األذى عنكم وتؤذونا  ال تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم

  .انتهى

اني في الشاهد       والعباس وعمرو بن معديكرب صحابيان، تقدمت ترجمة األول في الش ة الث ابع عشر، وترجم اهد الس
  .الرابع والخمسين بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والعشرون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

 آوادي السباع حين يظـلـم واديا  مررت على وادي السباع وال أرى

 سـاريا ـهوأخوف إال ما وقى الل  أقـل بـه رآـٌب أتـوه تــئية

  .ما رأيت آعين زيٍد أحسن فيها الكحل: على أن أفعل فيه من قبيل

نهم    : قال سيبويه ة م ه الرآب تئي ول     . إنما أراد أقل ب ا تق ه حذف استخفافًا، آم ول من أحد     : ولكن . أنت أفضل، وال تق
  .انتهى. اهللا أآبر، ومعناه اهللا أآبر من آل شيء: وتقول

والهاء في به األولى ضمير واديا، والهاء في به التي بعد منهم . تصارًا، لعلم السامعحذف منهم وبه اخ: قال ابن خلف
  .ضمير وادي السباع

ة         ارة الكافي ى عب ألة الكحل عل ا لمس الة ألفه ة من        : وقال الجاربردي في رس ارة الثالث ر في العب ر الكثي وع التغيي ولوق
د          الحذف والتقديم والتأخير، ربما يتوهم أنها غير جائزة،  ا جاء في آالم العرب، وق ٍر له راد نظي ى إي فلذلك احتاج إل

  : أنشده سيبويه، وهو قوله

 الـبــيت.............  مررت على وادي السباع

ا   . وال أرى آوادي السباع أقل به رآب أتوه تئية في وادي السباع  : واالستشهاد إنما يحصل من البيتين بقوله فأفعل ه
ى نفسه،       هنا وهو أقل، جرى لشيٍء وه ه، عل ه ب ه، وهو قول و في المعنى لمسبٍب هو الرآب مفضل باعتبار من هو ل

  .انتهى. باعتبار وادي السباع

  .وقد شرح الشارح المحقق البيتين بما لم يسبق به
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  .الواو في وال أرى اعتراضية، هذا بالنظر إلى ما يأتي بعد البيت الثاني: وقوله

  .وال أرى حالية: وجعل العيني جملة

ا أخذ     : وهو بمعنى المفعول يعني أن أخوف في البيت مأخوذ من الفعل المبني للمجهول، أي: وقوله ة، آم أشد مخوفي
  .أشد مشهورية ومحمودية: أشهر وأحمد من المبني للمجهول، أي

. لتثبت التوقف وا: التئية: وهو منصوب على التمييز من أقل، هذا هو الظاهر وعليه اقتصر شارح اللباب، قال: وقوله
  .أفعل من القلة منصوب ألنه صفة لمفعول أرى: فأقل. أقل توقفًا: أقل، أي: وتئية تمييز، من قوله

ره  : تئية إما مصدر على أصله، ألن اإلتيان قد يكون تئية، أي: وقال الجاربردي ا مصدٌر   . بتوقف، وقد يكون بغي وإم
: وإال ما وقى اهللا . ى أقل أو على تئية إن جعلت حاًالوأخوف عطف عل. متوقفين، فيكون حاًال: في تأويل المشتق، أي
  .انتهى. في آل وقت إال وقت وقاية اهللا الساري: استثناٌء مفرغ، أي

  .ومحصل المعنى أن ثبوت الرآب في وادي السباع أقل من ثبوته في غيره

  .والثالثين والشعر لسحيم بن وثيل، وهو شاعر عصري الفرزدق، وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن

ق البصرة    : وادي السباع ا استعجم        . اسم موضع بطري د البكري في معجم م و عبي ال أب وادي السباع جمع سبع،    : ق
  .بالبصرة معروف، وهو الذي قتل فيه الزبير بن العوام، سمي بذلك ألن أسماء بنت عمران بن الحاف بن قضاعة

ه  هي أسماء بنت دريم، بن القين بن أهود ب: وقال الكلبي دها أسد،      . ن بهراء آانت تنزل ا أم األسبع، ألن ول ال، له ويق
ا،  . وآلب، والذئب، والدب، والفهد، والسرحان وأقبل وائل بن قاسط، فلما نظر إليها رآها امرأًة ذات جمال، فطمع فيه

ة  فدعت بنيها فأتوا بالسيوف . ما أرى حولك أسبعًا: فقال! لو هممت بي ألتاك أسبعي: ففطنت له، فقالت . من آل ناحي
  .انتهى. فسمي به: واهللا ما هذا إال وادي السباع: فقال

ال : والسبع . وادي السباع جمع سبع : وقال ياقوت في معجم البلدان دواب         : يق اس وال ى الن دو عل اٌب ويع ه ن ا ل ى م عل
ب     . فيفترسها، مثل األسد، والذئب، والنمر، والفهد يس بس ه ل اب فإن ه ن ه   فأما الثعلب فإنه وإن آان ل ه ال عدوان ل . ٍع ألن

  .وآذلك الضبع

ال        ين البصرة خمسة أمي ه وب ة، بين و    . ووادي السباع هو الذي قتل فيه الزبير بن العوام بن البصرة ومك ره أب ذا ذآ آ
  .عبيدة

راء         : ووادي السباع من نواحي الكوفة، سمي بذلك لما أذآره لك، وهو ن به ن أهود ب ين ب ن الق م ب أن أسماء بنت دري
باع،          .أم األسبع: لهاآان يقال  م الس ال له ن قضاعة، يق ن الحاف ب ران ب وولدها بنو وبرة ابن تغلب بن حلوان بن عم

ه   . آلب، وأسد، والذئب، والفهد، والثعلب، وسرحان: وهم ال ل : ونزٌك، بفتح النون وسكون الزاي، وهو الحريش، ويق
  .وهو الضبعوجعثم، . الكرآدن له قرن واحد يحمل الفيل على قرنه على ما قيل

د من     . نوع من الضباع دون جرم الفهد إال أنه أشد وأجرأ منه: والفزر، وهو الببر ة الخطم يع وعنزة وهي دابٌة طويل
ه      تلخ عيني ر فيم أتي البعي ا، وي   .وهر، وضبع  . رؤوس السباع، يأتي الناقة فيدخل خطمه في حيائها ويأآل ما في بطنه

ل    . والسمع بالكسر، وهو ولد الذئب من الضبع  ب، وقي ذئب  : وديسم، وهو الثعل د ال ن      . ول وق اب ة ف ونمس، وهو دويب
  .عرس يأآل اللحم، وهو أسود ملمع ببياض

زل  . ووعوع، وهو ابن آوى الضخم. دويبٌة منتنة الفساء: والظربان. والدلدل. وسيد. جنس من الببر: والعفر وآانت تن
  .مع أوالدها بهذا الوادي فسمي وادي السباع بأوالدها
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ا،            : ل ابن حبيبقا م به ا، فه ا يرعون حوله ة، وبنوه رأة جميل رة، وآانت ام د وب ذه أم ول مر وائل بن قاسط بأسماء ه
ه ألستصرخن عليك     : فقالت. أجل: فقال ؟لعلك أسررت في نفسك مني شيئًا: فقالت له م تنت ئن ل ال ! ل ا أرى  : فق واهللا م

دًا الوادي أح ت! ب ك، وأع : فقال ي من باعه لمنعتن و دعوت س كل ال. انتني علي ك: فق باع عن م الس ت ؟أو تفه م: قال   .نع
ون . يا آلب، يا ذئب، يا فهد، يا دب، يا سرحان، يا أسد: ثم رفعت صوتها اه    : فجاؤوا يتعادون ويقول ا أم رك ي ا خب  ؟م

ل   . ضيفكم هذا أحسنوا قراه: قالت ال وائ وه، فق ذا إال   : ولم تر أن تفضح نفسها عند بنيها، فذبحوا له وأطعم ا ه وادي م
 .انتهى. السباع فسمي ذلك

  الفعل الماضي

  أنشد فيه، 

  الشاهد التاسع والعشرون بعد الستمائة

  البسيط 

  واهللا ال عذبتهم بعدها سقر

  .على أن الماضي النفي بال في جواب القسم ينصرف إلى االستقبال آما في البيت

  : وهو عجز، وصدره

  حسب المحبين في الدنيا عذابهم

ا               والبيت من ق ال له رة، يق ا من أهل الحي ان يهواه رأٍة آ ا في ام ل المحاربي، قاله ن أمي د، وهي   : صيدٍة للمؤمل ب هن
  .قصيدة مشهورة

  : ومنها

  ليت المؤمل لم يخلق له بصر  شف المؤمل يوم الحيرة النظر

  : ومنها

 مضر واهللا يعلم ما ترضى بذا  قتلت شاعر هذا الحي من مضٍر

نده في   ال        روى األصبهاني بس يباني، ق ن الحسن الش ي ب ول     : األغاني عن عل ائًال، يق ه ق أنت  : رأى المؤمل في نوم
  : المتألي على اهللا أنه ال يعذب المحبين، حيث تقول

 سقـر واهللا ال عذبتهم بعدها  يكفي المحبين في الدنيا عذابهم

  : ت القائلأن: ثم أدخل إصبعيه في عينيه، وقال له! آذبت يا عدو اهللا: فقال. نعم: فقال

 الـــبـــيت...........  شف المؤمل يوم الحيرة النظر

  .هذا ما تمنيت فانتبه فزعًا فإذا هو قد عمي
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  : أنشد المهدي: وروي بسنده أيضًا عن مصعب الزبيري أنه قال

 الـــبـــــيت..........  قتلت شاعر هذا الحي من مضٍر

  .انتهى. ولغضبنا له، وأنكرنالو علمنا أنها فعلت لما رضينا، : فضحك، وقال

ى الحالف   . بالشين المعجمة والفاء بمعنى أرقه وأهزله ونقصه: وشفه ألي بمعن ة،       : والمت ألى من األلي اسم فاعل من ت
  .افتعل من األلية: ويقال منها آل إيالًء، وائتلى أيضًا. وهي اليمين

يد المحاربي  : والمؤمل اني والمؤمل بصيغة اسم المفع    . ابن أميل بن أس أخوذان من     : ول، والث ا م بالتصغير، وآالهم
  .بفتح الهمزة وآسر السين المهملة: األمل، والثالث

ن عيالن       : وهذه ترجمته من األغاني، قال يس ب ن ق ن خصفة ب هو المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي، من محارب ب
  .شاعٌر آوفيٌّ من مخضرمي شعراء الدولتين األموية والعباسية. بن مضر

  .نت شهرته في العباسية أآثر، ألنه آان من الجند المرتزقة معهم، ومن يخصهم، ويخدمهم من أوليائهموآا

رذولين  . وانقطع إلى المهدي في حياة أبيه، وبعده . وهو صالح المذهب في شعره، ليس من المبرزين الفحول، وال الم
د،   قدمت عل: وروي عنه بالسند أنه قال .وله طبٌع صالح. وفي شعره لين ي عه ى المهدي وهو بالري، وهو إذ ذاك ول

ة        ر المنصور وهو بمدين ي جعف ى أب د إل ذلك صاحب البري م، فكتب ب ي بعشرين ألف دره أمر ل اٍت، ف ه بأبي فامتدحت
ان ينبغي   : السالم، يخبره أن األمير المهدي أمر لشاعر بعشرين ألف درهم، فكتب إليه يعذله ويلومه، ويقول له إنما آ

  .بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة أالف درهملك أن تعطيه 

ة    : فطلب، فلم يقدر عليه، وآتب إلى أبي جعفر. وآتب إلى آاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر ى مدين إنه قد توجه إل
  .فأجلس قائدًا من قواده على جسر النهروان وأمره أن يتصفح الناس رجًال رجًال. السالم

أله من أنت    فجعل ال تمر به قافلة إال تصفح م ا س ال  ؟ن فيها حتى مرت القافلة التي فيها المؤمل، فتصفحهم فلم ا  : ق أن
فكاد قلبي ينصدع خوفًا : قال المؤمل. إياك طلبت: فقال. المؤمل بن أميل المحاربي الشاعر، أحد زوار األمير المهدي

  .من أبي جعفر المنصور

هذا الشاعر الذي أخذ من المهدي عشرين ألف      : وقال لهفقبض علي، وأسلمني إلى الربيع، فأدخلني إلى أبي جعفر، 
  .أدخلوه إلي: فقال. درهم، قد ظفرنا به

ل       : فأدخلت عليه فسلمت تسليم مذعور مروع فرد علي السالم، وقال ن أمي ٌر، أنت المؤمل ب ا إال خي ا هن  ؟.ليس لك ه
ؤمنين، أتيت     : قلت. عأتيت غالمًا غرًا آريمًا فخدعته فانخد: قال. نعم يا أمير المؤمنين: قلت ر الم نعم، أصلح اهللا أمي

  .أنشدني ما قلت له: فكأن ذلك أعجبه، فقال: قال. غالمًا غرًا آريمًا فخدعته فانخدع

 الوافر : فأنشدته

 مشابهًة من القمر المـنـير  هو الـمـهـدي إال أن فـيه
 أنارا مشكالن على البصـير  تشابه ذا وذا، فهمـا إذا مـا

 وهذا في النهار ضياء نـور  لظالم سراج لـيٍلفهذا في ا
 على ذا بالمنابر والـسـرير  ولكن فضل الرحمـن هـذا
 وماذا باألمـير وال الـوزير  وبالملك العـزيز فـذا أمـيٌر

 منيٌر عند نقصان الشـهـور  وبعض الشهر ينقص ذا وهذا
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 به تعلو مفاخرة الفـخـور  فيا ابن خليفة اهللا المصـفـى
 إليك من السهولة والوعـور  لئن فت الملوك وقد تـوافـوا
 بقوا من بين آاٍب أو حسـير  لقد سبق الملوك أبوك حتـى
 وما بك حين تجري من فتور  وجئت مصليًا تجري حثـيثـًا

 آما بين الخليق إلى الجـدير  مـا هـذان إال: فقال النـاس
  على الصغيرله فضل الكبير   لئن سبق الكبير فأهل سبـٍق
 الكبير فقد خلق الصغير من  وإن بلغ الصغير مدى آبـيٍر

  
ال  : فقال أين الم ذا    ؟واهللا لقد أحسنت، ولكن هذا ال يساوي عشرين ألف درهم، ف ا هو ه ال . ه ه،     : ق ع امض مع ا ربي ي

  .فأعطه أربعة آالف درهم، وخذ منه الباقي
  

ي من   : قال المؤمل ي ووزن ل اقي      فخرج معي الربيع فحط ثقل م، وأخذ الب ة آالف دره ال أربع ي المهدي    . الم ا ول فلم
ه     دي، فرفعت إلي الخالفة ولى ابن ثوبان المظالم، فكان يجلس للناس بالرصافة، فإذا مأل آساءه رقاعًا رفعها إلى المه

  .رقعٌة فلما دخل بها ابن ثوبان جعل المهدي ينظر في الرقاع، حتى إذا وصل إلى رقعتي ضحك
  

ة      : ثوبان فقال له ابن ذه الرقع اع إال من ه ذه الرق ال . أصلح اهللا أمير المؤمنين، ما رأيتك ضحكت من شيٍء من ه : فق
  .فردوها إلي وانصرفت. هذه رقعة أعرف سببها، ردوا إليه عشرين ألف درهم

  
و      : وروى بسنده أيضًا عن أبي محمد اليزيدي عن المؤمل بن أميل، قال ه بق ى المهدي بجرجان، فمدحت : ليصرت إل

  المتقارب 
 حثيثًا على سائرات البـغـال  تعز ودع عنك سلمـى وسـر

 يخب بسرجك بعد الـكـالل  وآـل جـواٍد لـه مـــيعٌة
  وما الشمس آالبدر أو آالهالل  إلى الشمس شمس بني هاشـٍم
 مـال ويتلف من ضحكه آل  ويضحكه أن يدون الـسـؤال

  .درهم فاستحسنها المهدي، وأمر لي بعشرة آالف

ك المهدي فبعث      غ ذل وشاع الشعر، وآان في عسكره رجٌل يعرف بأبي الهوسات يغني، فغنى في الشعر لرفقائه، وبل
ذلك صاحب          م أخرى، وآتب ب ي بعشرة آالف دره إليه سرًا، فدخل عليه فغناه، فأمر له بخمسة آالف درهم، وأمر ل

ى المنصور   دم قب        .البريد إل ا تق ر نحو م اقي الخب م ذآر ب ه     ث ال ل ه أن المنصور ق ه، وزاد في ى غالم غرٍّ،     : ل جئت إل
اًال            ق المسلمين م د، وأعطاك من رقي ر جي ه غي ه في فخدعته، حتى أعطاك من مال اهللا عشرين ألف درهم، لشعٍر قلت
يملكه، وأعطاك من الكراع واألثاث ما أسرف فيه، يا ربيع خذ منه ثمانية عشر ألف درهم وأعطه ألفين، وال تعرض 

  .فأخذت مني واهللا بخواتمها. ٍء من األثاث والدواب، والرقيق، ففي ذلك غناهلشي

ال        ي ضحك، وق ا رآن ين، فلم ه في المتظلم ا      : فلما ولي المهدي دخلت علي ٍة عليه ى بين اج إل ا، وال أحت ٌة أعرفه . مظلم
  .انتهى. وجعل يضحك، وأمر بالمال فرد عليه بعينه، وزادني فيه عشرة آالف درهم

 الطويل : ومن شعره

  وال ذنب لي إن آنت في النوم أحلم  حلمت بكم في نومتي فغضـبـتـم

 إذا ما أتاني النوم والـنـاس نـوم  سأطرد عني النـوم آـيال أراآـم

 أبر بها مـن والـديهـا وأرحـم  تصارمني واللـه يعـلـم أنـنـي
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 دم وما لي بحمد اللـه لـحـٌم وال  وقد زعموا لي أنها نـذرت دمـي

 وإن زعموا أني صحيٌح مسـلـم  برى حبها لحمي ولم يبق لي دمـًا

 وال مثل من ال يعرف الحب يسقم  فلم أر مثل الحب صح سـقـيمـه

 وأعـظـم وليس يبالي القتل جلـٌد  ستقتل جلدًا بالـيًا فـوق أعـظـٍم

ال       د الطائي، ق ن محم ة ب ى حذيف ا   : روى صاحب األغاني بسنده إل ي ق ًا      : لحدثني أب رًا نحيف يخًا آبي رأيت المؤمل ش
  : أعمى، فقلت له لقد صدقت في قولك

 الـــبـــــيت.........  وقد زعموا لي أنها نذرت دمي

  ! نعم فديتك ال أقول إال حقًا: فقال

  الفعل المضارع

  أنشد فيه، 

  الشاهد الثالثون بعد الستمائة

  الرجز 

  المسك الذآيجلدك بالعنبر و  أبيت أسري وتبيتي تدلـكـي

راً           ًا ونث ذآورة نظم ياء الم ذفها ال لألش در ح د ين ة ق ال الخمس ن األفع ون م ى أن الن دلكين  . عل ين ت ل تبيت   .واألص
ه اهللا     : قال ابن جني في باب ما يرد عن العربي مخالفًا لما عليه الجمهور، من آتاب الخصائص  ي رحم ا عل سألت أب

  : عن قوله

  ك بالعنبر والمسك الذآيوجه  أبيت أسري وتبيتي تدلـكـي

  السريع : فخضنا فيه، واستقر األمر فيه على أنه حذف النون من تبيتين، آما حذف الحرآة للضرورة في قوله

  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

ا حذفها       : قلت ؟تدلكي: فكيف تصنع بقوله: آذا وجهته معه، فقال لي ون آم اًال، فنحذف الن ي أو ح نجعله بدًال من تبيت
  .فاطمأن األمر على هذا. األول في الموضعين من

  الطويل : وقد يجوز أن يكون تبيتي في موضع النصب بإضمار أن في غير الجواب، آما جاء بيت األعشى

  ويأوي إليها المستجير فيعصما  لنا هضبٌة ال ينزل الذل وسطها

  .انتهى

ال  ه حذف الن   : وأورده ابن عصفور أيضًا في آتاب الضرائر، ق ع في الفعل المضارع        ومن ة للرف ذي هو عالم ون ال
  المتقارب : لغير ناصٍب وال جازم، تشبيهًا لها بالضمة، من حيث آانتا عالمتي رفع، نحو قول أيمن بن خريم
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 إذا ملكوهم ولم يغصبوا  وإذ يغصبوا الناس أموالهم

  : وقول اآلخر

 البـيت............  .........أبيت أسري

  الرجز : ه الفارسيوقول اآلخر، أنشد

 ما يغرسوها شجرًا أياما  واألرض أورثت بني آداما

ة         ا فعل بالحرآ ر ناصب وال جازم، آم أال ترى أن النون قد حذفت من يغصبون، وتبيتين، وتدلكين، ويغرسون، لغي
  : في أشرب من قوله

  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

ديث خرجه مسلم في قتلى بدر، حين قام عليهم رسول اهللا صلى   وال يحفظ شيٌء من ذلك في الكالم، إال ما جاء في ح
  .الحديث......اهللا عليه وسلم فناداهم

وا        : "فسمع عمر قول النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال د جيف وا، وق ي يجيب ا رسول اهللا آيف يسمعوا، وأن ، فحذف  !"ي
  .انتهى. النون من يسمعون ويجيبون

اه اختصاص       : أبيت أسري إلخ، أبيت: ولهوق: وهذا البيت لم أقف على قائله ًا، ومعن ًا ومبات ة ومبيت ات بيتوت مضارع ب
ل، وال يكون إال مع         : فإذا قلت. الفعل بالليل، آما اختص الفعل في ظل بالنهار اه فعل السرى باللي ات يسري، فمعن ب

  .سهر الليل

ه  : وأسري راية، إذا قطعت م الس ريًا، واالس ه س ل وسريت ب يرمضارع سريت اللي ة. بالس ات: وجمل ر ب  .أسرى خب
  .مسحتها بها: ودلكت النعل باألرض. دلكت الشيء دلكًا من باب قتل، إذا مرسته بيدك: وتدلكي

  .الشديد الرائحة: والذآي. وجهك بدل جلدك: وروى

ات   اب النب ذآاء أيضًا في حدة الرائحة،       : قال أبو القاسم البصري في آتاب أغالط الدينوري في آت ال يستعمل ال : فيق
رائحة ذآية، وقد ذآت الرائحة تذآو ذآوًا وذآاًء، وهي : ويستعمل أيضًا فيما أنتن، فيقال منهما. مسٌك ذآيٌّ بين الذآاء

  .انتهى. في الطيب أشهر، وهم لها أآثر استعماًال

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والثالثون بعد الستمائة

  الكامل 

  آجوارٍي يلعبن بالصحراء

  .هور الجر والتنوين على الياء ضرورةعلى أن ظ
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اء          : وقال في شرح الشافية ار، فيحرآون ي واو مجرى الحرف الصحيح في االختي اء وال وقوٌم من العرب يجرون الي
اً      زو رفع ذا واو يغ ًا، وآ ي رفع اء يرم رًا، وي ًا وج ي رفع ا  . الرام ات وغيره ذه األبي د ه ا . وأنش ا هن هور م   .والمش

ول   : إحداهما: فيه ضرورتان: الضرائرقال ابن عصفور في آتاب  ه أن يحذفها، فيق : إثبات الياء وتحريكها، وآان حق
  .آجواٍر

ع الصرف    : والثانية أنه صرف ما ال ينصرف، وآان الوجه لما أثبت الياء إجراًء لها مجرى الحرف الصحيح أن يمن
  .انتهى. فيقول آجواري

  : وهذا المصراع عجٌز، وصدره

  ي مدتيما إن رأيت وال أرى ف

ة   : وإن ة، وجمل ا النافي دة لم دة مؤآ دتي، أي : زائ ي م ين     : وال أرى ف رية وب ين أرى البص ة ب ري، معترض ي عم ف
ه  ن قول اف م و الك ا، وه ذ  : مفعوله دير حينئ إن التق ة، ف ا حرفي ميٌة وال يصح جعله ا اس واٍر فإنه اًء : آج ت نس ا رأي م

  .آجواري

د لجواز حذف          وحذف الموصوف من مثل هذا ال ينطبق عليه ضابط ارًا ومجرورًا، فال ب إن الصفة إذا آانت ج ه، ف
  .الموصوف أن يكون بعضًا من مجرور بمن أو في، آما هو المعروف

  .جمع جارية، وهي الشابة: والجواري. مثلهن: ومفعول ال أرى محذوف، أي

ة ج : قال صاحب المصباح ا     الجارية السفينة، سميت بذلك لجريها في البحر، ومنه قيل لألم بيه، لجريه ى التش ة عل اري
  .واألصل فيها الشابة لخفتها. مستسخرة في أشغال مواليها

ه            ا آانت علي ميًة بم ى السعي، تس در عل ة وإن آانت عجوزًا ال تق ٍة جاري : والصحراء . ثم توسعوا حتى سموا آل أم
  .البرية والخالء

ات المفصل        ن المستوفي في شرح أبي ال اب ي في والكاف عل    : وق املين رأيت     والعامل ف ه الع ى االختالف في توجي
ة       . الواقع، دون أرى المتوقع ه، لوجود الرؤي ا ذآرت ى م وإن جاز إعمال آل واحٍد منهما على الخالف فيه، لكن األول

اني    ال الث ا     . متحققة مع إعمال األول، وعدمها متوهمة مع إعم ادة إن مع م ك زي وي ذل وموضع الكاف نصب،    . ويق
  .ذا آالمهه. وآذا موضع في أيضًا

  .واهللا أعلم. والبيت مع آثرة تداوله في آتب النحو واللغة لم أقف على قائله

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والثالثون بعد الستمائة

  الطويل 

  أبى اهللا أن أسموا بأم وال أب

  .على أن النصب على الواو يقدر آثيرًا ألجل الضرورة
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ك للشاعر ألن الحرآات    : شعي األخفش في آتاب المعاياة، وقالوأورده أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجا إنما جاز ذل
مستثقلة في حروف المد واللين، فلما جاز إسكانها في االسم في موضع الجر والرفع أجري عليه في موضع النصب    

  .انتهى. أيضًا، لما أخبرتك به

ال    اب الضرائر، وق ع      حذف الفتحة من آ   : وأورده ابن عصفور أيضًا في آت   .خر أسمو، إجراًء للنصب مجرى الرف
ه      ا في ديوان ى م ل، عل ي، وفي        . والمصراع من أربعة أبياٍت لعدو اهللا عامر بن الطفي و عل لم أب ه في الس وآانت آنيت

  : الحرب أبو عقيل ،وهي

 أبى اهللا أن أسمـو بـأم وال أب  وما سودتني عامـٌر عـن وراثٍة

  فت نفسي مكارم منصبيوال خال  وال شرفتني آـنـيٌة عـربـيٌة

 أذاها وأرمي من رماها بمنكب  ولكنني أحمي حماهـا وأتـقـي

 وتفخر حيي مشرق بعد مغرب  وأترآها تسمو إلى آـل غـايٍة

  .أراد تغلب حي المشرق، وحي المغرب: قال جامع ديوانه

  .سدتهم بأفعالي جعلتني سيد قبيلة بني عامر باإلرث عن آبائهم، بل: وما سودتني عامر، أي: وقوله

ع  : والثاني. بمعنى آره، وهو المراد هنا: أحدهما: أبى اهللا إلخ، أبى له معنيان: وقوله ى امتن ه  . بمعن . وأن أسمو مفعول
  .العلو: والسمو

ا أشبهه      : وهذا المصراع أورده ابن هشام في الباب الثامن من المغني قال في القاعدة األولى م م قد يعطى الشيء حك
 : العطف بوال بعد اإليجاب، في نحو قوله: إلى أن قال منها .فأما األول فله صور آثيرة. لفظه أو فيهما في معناه أو

  أبى اهللا أن أسمو بأمٍّ وال أب

  .انتهى. ال تسمو بأمٍّ وال أب: لما آان معناه قال اهللا لي

  .سموي، وسيادتي بأمٍّ وال أبأبى اهللا : شدة االمتناع، وأن أسمو مفعوله، والتقدير: اإلباء: وقال العيني

  .هذا آالمه فتأمله. وزاد آلمة ال تأآيدًا للنفي. بأمٍّ: وال أب عطٌف على قوله: وقوله

  : وأورده جامع ديوانه آذا

  أبى اهللا أن أسمو بأمي واألب

  .بأمي وأبي: والالم في األب عوض عن المضاف إليه، أي. فال شاهد فيه على ما ذآره ابن هشام

  : المصراع أبو العباس المبرد في الكامل في أبيات ثالثة آذاوأورد 

  وفي السر منها والصريح المهذب  إني وإن آنت ابن فارس عـامـٍر

 أبى اهللا أن أسـمـو بـأمٍّ وال أب  فما سودتني عـامـٌر عـن وراثٍة

 بمقنـب أذاها وأرمي من رماها  ولكنني أحمي حماهـا وأتـقـي
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  : هذه األبيات الثالثة أولها: خفش فيما آتبه على الكاملقال أبو الحسن األ

 أراك صحيحًا آالسليم المـعـذب  تقول ابنة العمري ما لك بعـدمـا

 من الثأر في حيي زبيٍد وأرحـب  همي الذي تعلـمـينـه: فقلت لها

 مرآبهم في الحي خير مـرآـب  إن اغزو زبيدًا أغز قومـًا أعـزًة

 شفاٌء وخير الثأر لـلـمـتـأوب  فـدمـاؤهـم وإن أغز حيي خثعٍم

 بأجرد طاٍو آالعسيب المـشـذب  فما أدرك األوتار مثل مـحـقـٍق

 وزغٍف دالٍص آالغدير المثـوب  وأسمر خطـي وأبـيض بـاتـٍر

 طلوٌب لثارات الرجال مطـلـب  سالح امرىٍء قد يعلم الناس أنـه

  .إلى آخر األبيات الثالثة..........  .........فإنـي وإن آـنـــت

يمن  : وزبيد وأرحب. سليٌم تفاؤًال له بالسالمة: الملدوغ، وقيل له: السليم: قال األخفش أر . قبيلتان من ال ا يكون   : والث م
  .لك عند من أصاب حميمك من الترة

ار بال توقف   : هذاوالتأوب في غير . آب يؤوب، إذا رجع: الذي يأتيك لطلب ثأره عندك، يقال: والمتأوب . السير بالنه
  .الفرس المتحسر الشعر، والضامر أيضًا: واألجرد. واألوتار واألحقاد واحدهما وتر وحقد

  .ومنه قيل للطويل المعرق مشذب. الذي قد أخذ ما عليه من العقد والسالء والخوص: والمشذب. السعفة: والعسيب

  .إنها تنبت الرماح: يقال رمٌح نسب إلى الخط، وهي جزيرة بالبحرين،: وخطيٌّ

ة،    : وقال األصمعي ليست بها رماح، ولكن سفينًة آانت وقعت إليها فيها رماٌح، وأرفئت بها في بعض السنين المتقدم
  .فقيل لتلك الرماح الخطية، ثم عم آل رمح هذا النسب إلى اليوم

ة النسج  : والزغف  ة الدقيق دروع الرقيق وب . ال ذ  : والمث اح في ذي تصفقه الري وب  . هب ويجيءال اب يث إذا . وهو من ث
  .ترآه: وإنما سمي الغدير غديرًا ألن السيل غادره أي. رجع

ال     ات، وق ع األبي ر بالكسر    : وقد أورد العيني رواية األخفش وفسر جمي ار جمع وت ة : األوت ضامر  : والطاوي . الجناي
  .القاطع: والباتر. السيف: واألبيض. الرمح: واألسمر. البطن

درع الواسعة  : الزاي وسكون الغين المعجمةوالزغف، بفتح  يم وآسر     . جمع زغف بفتحتين، وهي ال تح الم ومنكب بف
  .رأس العرفاء من النكابة، وهي العرافة والنقابة: أعوان العرفان، وقيل: الكاف

  .انتهى المراد منه. جماعة الخيل والفرسان: بمنقب بكسر الميم وفتح النون: وروى بدله

  .طفيل تقدمت في الشاهد الثامن والستين بعد المائةوترجمة عامر بن ال

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث والثالثون بعد الستمائة

  الرجز 

  أيدي جواٍر يتعاطين الورق  آأن أيديهن بالقاع القـرق

  .على أن تسكين الياء من أيديهن ضرورة، والقياس فتحها

وسكون الواو من المضارع في موضع     : ساآنة الالم". عفو الذيأو ي: "قال ابن جني في المحتسب عند قراءة الحسن
ر    ه أآث اء في اء              . النصب قليل، وسكون الي م شبهت الي دًا، ث ا ال تحرك أب ا هو لأللف ألنه ذا إنم وأصل السكون في ه

  الرجز : باأللف لقربها منها، فجاء عنهم مجيئًا آالمستمر، نحو قوله

  تن ناعماتأيدي جواٍر ب  آأن أيديهن بالمـومـاة

  : وقال اآلخر

  آأن أيديهم بالقاع القرق

  البسيط : وقال اآلخر

  يا دار هنٍد عفت إال أثافيها

ك ألن األلف      وآان أبو العباس المبرد يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النصب من أحسن الضرورات، وذل
 الطويل : ذلك بالياء، فقال األخطلساآنٌة في األحوال آلها، فكذلك جعلت هذه، ثم شبهت الواو في 

 المولدا رفعن وأنزلن القطين  إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها

  الطويل : وقال اآلخر

  أبى اهللا أن أسمو بأمٍّ وال أب

راءة الحسن ل ق ى ذاك ينبغي أن تحم ذي: "فعل و ال د" أو يعف ن مجاه ال اب ي الوقف: فق ون ف ا يك ذا إنم ي . وه ا ف فأم
  .وعلى آل حال فالفتح أعرف. وقد ذآرنا ما فيه. الوصل فال يكون

وا           : قال المبرد: وقال ابن الشجري في أماليه م جعل ي أنه التين، يعن ة بح وا حال م ألحق هذا من أحسن الضرورات ألنه
اء       . المنصوب آالمجرور والمرفوع، مع أن السكون أخف الحرآات اء في ذوات الي ى إسكان الي ولذلك اعترضوا عل

  .نحو معديكرب، وقالي قال من المرآبات

  .والبيتان من الرجز نسبهما ابن رشيق في العمدة إلى رؤبة بن العجاج، ولم أرهما في ديوانه

راء  . والقاع هو المكان المستوي. وضمير أيديهن لإلبل تح   . األملس : والقرق، بفتح القاف األولى وآسر ال وجوار، بف
  .جمع جارية: الجيم

ل . الدراهم: والورق. ن بعضًايناول بعضه: ويتعاطين، أي ذه    : "وفي التنزي ورقكم ه ابعثوا أحدآم ب الي    ". ف ذا في أم آ
  .ابن الشجري
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ه ي أمالي الى ف ه اهللا تع ال الشريف المرتضى رحم رق: وق ه الحصى: الق ذي في ه . الخشن ال به حذف مناسمهن ل وش
  .وخص الجواري ألنهن أخف يدًا من النساء. بحذف جواٍر يلعبن بدراهم

ال  رونوق ع  : آخ ن األرض الواس توى م ا المس رق هن ي   . الق رعت ف ل، إذا أس دي اإلب ا خص بالوصف ألن أي وإنم
  .المستوي، فهو أحمد لها، وإذا أبطأت في غيره، فهو أجهد لها

  تتمة 

ل المشهور      ذا الشعر المث د ه ا   : "أورد الشارح المحقق بع ال " أعط القوس باريه اء في السعة       : وق در نصب الي د يق ق
اء .أيضًا اآن الي و س ول أعط، وه ا مفع إن باريه ل، ف ر المث ي المفصل. وذآ ابٌع للزمخشري ف ذا ت ي ه و ف ال . وه ق

  .أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه: الميداني في أمثاله

  البسيط : وينشد

 باريها ال تفسدنها وأعط القوس  يا باري القوس بريًا لست تحسنها

د       : توفيقال شارح أبياته ابن المس ن محم د ب ي الفضل أحم ال ألب قرأته على شيخنا أبي الحرم مكي بن ريان في األمث
ذلك في        : أعط القوس باريها بفتح، وآان في األصل: الميداني نها وهو آ ًا لست تحس ه بري ليس يحسنه فأصلحه وجعل

  .نسخ آتاب الميداني

ده على ما قاله الشاعر، ال على ما ورد من المثل في ولعل الزمخشري إنما أراد بالمثل آخر هذا البيت المذآور، فأور
  .النثر، فإنه ليس بمحل ضرورة

  : ويروى

  ال تظلم القوس واعط القوس باريها  يا باري القوس بريًا ليس يصلحـه

  .ويجوز أن يسكن ياء باريها، وإن آان مثًال برأسه، على ما تقدم تعليله. واألول أصح

  .والمشهور تسكين يائه

يضرب في وجوب   . باريها بسكون الياء ال غير: قيل إن الرواية عن العرب: ورده الزمخشري في أمثاله، وقالوقد أ
  .انتهى. تفويض األمر إلى من يحسنه ويتمهر فيه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والثالثون بعد الستمائة

  السريع : وهو من شواهد س

  واغـلإثمًا من اللـه وال  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

ه           د حذف الضمة من اء حرٌف صحيح، وق إن الب على أنه يقدر في الضرورة رفع الحرف الصحيح، آما في أشرب ف
  .للضرورة

  : وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم، وذلك قول امرىء القيس: قال سيبويه
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 الــبـــيت..........  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

  .ء من قوله أشرب في حال الرفع والوصلالشاهد فيه تسكين البا: قال األعلم

ى صاحب            : وقال ابن جني في المحتسب ى العرب ال عل ا هو عل اب، إنم ى الكت ا عل رد هن اس المب اعتراض أبي العب
  .الكتاب، ألنه حكاه آما سمعه، وال يمكن في الوزن أيضًا غيره

يبويه : إنما الرواية: وقول أبي العباس ذ : فاليوم فاشرب، فكأنه قال لس نهم       آ ه ع ا حكيت م تسمع م ى العرب، ول . بت عل
  .وإذا بلغ األمر هذا الحد من السرف فقد سقطت آلفة القول معه

  السريع : وآذلك إنكاره عليه أيضًا قول الشاعر

  وقد بدا هنك من المئزر

  : إنما الرواية: فقال

  وقد بدا ذاك من المئزر

ة وال النفق ا أطيب العرس ل اس ت. وم ى الن ان إل و آ ه، ول وم من الجماعة ب ان الرجل أق ه الموضع لك ا يحتمل ر م خي
  .وأوصل إلى المراد منه

 :ووقع في نسخ الكامل للمبرد

  فاليوم أسقى غير مستحقٍب
  

ه       . فاليوم فاشرب : ورواه أبو زيد في نوادره آرواية المبرد. فال شاهد فيه على هذا ا آتب و الحسن األخفش فيم ال أب ق
  .جيدة فاليوم فاشرب، واليوم أسقىالرواية ال: على نوادره

  
د   وأما رواية من روى فاليوم أشرب فال يجوز عندنا إال على ضرورة قبيحة، وإن آان جماعٌة من رؤساء النحويين ق

  .أجازوا
  

  .وهو في هذا تابٌع للمبرد
  

ال   ه، وق اٍت مثل اب الضرائر مع أبي ي آت ن عصفور ف ي اإلعراب : وأورده اب الضمة : ومن الضرورة حذف عالمت
والكسرة، من الحرف الصحيح تخفيفًا، أجراًء للوصل مجرى الوقف، أو تشبيهًا للضمة بالضمة من عضد، وللكسرة     

 : بالكسرة من فخذ وإبل، نحو قول امرىء القيس في إحدى الروايتين
  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

  
ا      وأنكر المبرد والزجاج التسكين في جميع ذلك، لما فيه: إلى أن قال ى، وروي من إذهاب حرآة اإلعراب، وهي لمعًن

  .والصحيح أن ذلك جائٌز سماعًا وقياسًا. فاليوم فاشرب: موضع فاليوم أشرب
  

  .أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حرآة اإلعراب لإلدغام، ال يخالف في ذلك أحٌد منهم
  

ٌد من النحويين      باإلدغام، وخط ف" ما لك ال تأمنا: "وقد قرأت القراء ك أح م ينكر ذل ا  . ي المصحف بنون واحدة فل فكم
  .جاز ذهابها لإلدغام، فكذلك ينبغي أن ال ينكر ذهابها للتخفيف
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دح في    وأما السماع فثبوت التخفيف في األبيات التي تقدمت، وروايتهما بعض تلك األبيات على خالف التخفيف ال يق

  .رواية غيرهما
  

ن محارب ق     إن اب ردهن : "رأوأيضًا ف ولتهن أحق ب اء  " وبع رأ الحسن  . بإسكان الت ذلك ق دهم الشيطان : "وآ ا يع ". وم
  .بإسكان الدال" وإذ يعدآم: "وقرأ أيضًا مسلمة ومحارب. بإسكان الدال

  
ر مستقل بنفسه،       ان غي وآأن الذي حسن مجيء هذا التخفيف في حال السعة شدة اتصال الضمير بما قبل من حيث آ

ة نحو  . ك آأنه قد وقع في آلمة واحدةفصار التخفيف لذل ائٌغ في حال       : والتخفيف الواقع في الكلم عضد في عضد س
  .السعة، ألنه لغٌة لقبائل ربيعة، بخالف ما شبه به من المفصل، فإنه ال يجوز إال في الشعر

  
ى جواز حذفهما    اً    فإن آانت الضمة والكسرة اللتان في آخر الكلمة عالمتي بناء، اتفق النحويون عل . في الشعر تخفيف

  .انتهى ما أردنا منه
  

الى  ارئكم   : "وما نقله عن الزجاج مذآوٌر في تفسيره عند قوله تع ى ب وا إل ال    " فتوب رة، ق ا   : من سورة البق ار م واالختي
  .إلى بارئكم بإسكان الهمزة: روي عن أبي عمرو أنه قرأ

  
ة الصحيحة م       اختالس الكسر، وأحسب أن الرواي ي       وهذا رواه سيبويه ب ا روي عن أب ه أضبط لم يبويه فإن ا روى س

  .عمرو
  

أتي باضطراٍر من                  ا ي ذا وحذف الضم إنم ل ه رو، وألن حذف الكسر في مث ي عم ة عن أب واإلعراب أشبه بالرواي
  الرجز : وأنشد سيبويه وزعم أنه مما يجوز في الشعر خاصة. الشعر

  إذا اعوججن قلت صاحب قوم
  

  : بإسكان الباء وأنشد أيضًا
  يوم أشرب غير مستحقٍبفال

  
  .اليوم أشرب يا هذا: وآذلك. يا صاحب أقبل، أو يا صاحب أقبل، وال وجه لإلسكان: فالكالم الصحيح أن يقول

  
  .وروى غير سيبويه هذه األبيات على اإلستقامة، وما ينبغي أن يجوز في الكالم والشعر

  
  : رووا هذا البيت على ضربين

  فاليوم أسقى غير مستحقٍب
  

ذي سمعه هؤالء هو الثابت في            : ورووا ا سمع، إال أن ال روي إال م يبويه لي إذا اعوججن قلت صاح قوِم ولم يكن س
  .وقد ذآر سيبويه أن القياس غير الذي روي. اللغة

  
غزا امرؤ القيس بني أسد ثائرًا : قال عبد الرحمن السعدي في آتاب مساوي الخمر. والبيت في قصيدة المرىء القيس

ى أنضوا       بأبيه ه حت ين يدي ٍد من ب ، وقد جمع جموعًا من حمير وغيرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها، وهرب بنو أس
رٍو وآاهل             ل في عم ن أسد، ومث ة ب ار حلم ة، وأب ة عظيم م مقتل اإلبل، وحسروا الخيل، ولحقهم، فظفر بهم، وقتل به

  .ابني أسد
  

  .ي الدروع، فيلبسهم إياهاوذآر الكلبي عن شيوخ آندة، أنه جعل يسمل أعينهم، ويحم
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غ الحضيض، وأصاب            ى أن بل دمائهم إل اء ب ل، ومزج الم ى الجب م عل وروى أبو سعيد السكري مثل ذلك، وأنه ذبحه

  السريع : وفي ظفره ببني أسد يقول. قومًا من جذاٍم آانوا في بني أسد
 ما غرآم باألسد البـاسـل  قوال لدودان عبيد العـصـا

 قتلى فئامًا بأبي الفـاضـل  لم يروا ال تسقيني الخمر إن
  قتًال ومن يشرف من آاهل  حتى أبير الحي من مالـٍك
 يقذف أعالهم على السافل  ومن بني غنم بـن دودان إذ

 حتى يروا آالخشب الشائل  نعلوهم بالبيض مسـنـونًة

  من شربها في شغٍل شاغل  حلت لي الخمر وآنت امرأ

 واغـل إثمًا من اللـه وال  فاليوم أشرب غير مستحقٍب

  .لدودان عبيد العصا، ودودان بالضم، هو ابن أسد بن خزيمة، وأراد القبيلة: قوله

د العصا، أي    ى الضرب    : وآان أبو امرىء القيس إذا غضب على أحد منهم، ضربوه بالعصا، فسموا عبي يعطون عل
  .الجماعة: دها همزة ممدودةوالفئام، بكسر الفاء بع. وأراد باألسد الباسل أباه. والهوان

  .وأراد بمن يشرف من آاهل علباء بن الحارث، من بني آاهل بن أسد. ومالك هو ابن أسد. أفني: وأبير

  .الساقط: والشائل. المحددة: والمسنونة. يرمى بعضهم على بعض إذا قتلوا: يقذف، أي: وقوله

وه           إنم . حلت لي الخمر إلخ، قال السعدي في مساوي الخمر : وقوله ان أب ه، وآ ل أبي م يكن حضر قت ه ل ذا ألن ال ه ا ق
ال     ره، وهو يشرب، فق ي    : أقصاه، ألنه آره منه قول الشعر، وإنما جاءه األعور العجلي بخب ضيعني صغيرًا، وحملن

  .ال صحو اليوم وال سكر غدًا. اليوم خمٌر وغدًا أمر. ثقل الثأر آبيرًا

ا صحا حلف أن ال يغسل رأس        م لم بعًا، ث م شرب س أره    ث درك ث ى ي رًا، حت ه . ه، وال يشرب خم ذلك قول ي  : ف حلت ل
  .وهذا معًنى ما زالت العرب تطرقه. الخمر

 المديد : قال الشنفرى يرثي خاله تأبط شرًا، ويذآر إدراآه ثأره، من قصيدٍة له

 ينج من لحيان إال األقـل  فادرآنا الثأر فيهم ولمـا

 ـحـلوبألٍي ما ألمت ت  حلت الخمر وآانت حرامًا

  .وافهم أنهم إنما حرموا الخمر على أنفسهم في مدة طلبهم، ألنها مشغلة لهم عن آريم األخالق، واإلقبال على الشهرة 
عر       ذا الش ي ه يس ف رؤ الق ى ام ذا المعن رع ه ن اخت ل أول م اب األوائ ي آت ة اهللا الموصلي ف ن هب ماعيل ب ال إس   .ق

  الكامل : وأما قول أبي نواس

 عن ناجذيه وحلت الخـمـر  به في مجلٍس ضحك السرور

  .فكان نذر، ال يشرب، حتى يظفر بمن يهوى، فلما ظفر به، وشرب، قال هذا البيت

  البسيط : وآذا أيضًا قول البحتري
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  جنات عدٍن على الساجور ألفافا  حتى نحل وقد حل الشراب لنـا

  .الشراب فإنه نذر أن ال يشرب خمرًا حتى يصير إلى بلده، فلما صار إليه حل له

  الكامل : وبيت أبي نواس، قبله

 حتى تهتك بيننا الستـر  ظلت حميا الكاس تبسطنا

ه       ه : قال السيد المرتضى، قدس اهللا روحه في أمالي ه من طيب الموضع          : قول ا وصف ب وحلت الخمر يحتمل أن م
ى تناول  . وتكامل السرور به، وحضور المأمول فيه، صار مقتضيًا لشرب الخمر     ًا إل ا،     وملجئ ًا للحرج فيه ا، ورافع ه

  .على مذهب الشعراء في المبالغة

ى نفسه،    . وتكون فائدة وصفها بأنها حلت، المبالغة في وصف الحال بالحسن والطيب د عل ويحتمل أيضًا أن يكون عق
في  وآلى أن ال يتناول الخمر إال بعد االجتماع مع محبوبه، فكان االجتماع معه مخرجًا عن يمينه، على مذهب العرب

  .تحريم الخمر على نفوسهم إلى أن يأخذوا بثأرهم

ع            : ويحتمل أيضًا أن يريد بحلت وغ جمي ه وصف بل ام ال من الحالل، فكأن ذي هو المق ول ال نزلت وأقامت، من الحل
  .آرابه، وحضور فنون لذاته، وأنها تكاملت بحلول الخمر التي فيها جماع اللذات

القول ي ه ف م يشر إلي ه وإن ل ذا الوج هوه رادًا: حتمل ون م ن أن يك انع م ه أراد. وال م ل إن د قي ر : وق تحللنا الخم إذا اس
  .والوجوه المقتدمة أشبه وأقرب إلى الصواب. سكرنا، وفقدنا العقول التي آنا نمتنع لها من الحرام

ي أي وضع ف  : المكتسب، وأصله من استحقب   : والمستحقب. حاٌل من ضمير أشرب: فاليوم أشرب إلخ، غير: وقوله
  .الحقيبة، وهي خرٌج يربط بالسرج خلف الراآب

ه       . مفعول مستحقب: وإثمًا ه بزعم م في ذر ال إث اء الن د وف ى مستحقب، والواغل     . آأن شربها بع : وواغل معطوف عل
دخول        أخوٌذ من الوغول وهو ال ه، وهو م وم،      . الذي يأتي شراب القوم من غير أن يدعى إلي ٌل في الق ه وغ اه أن ومعن

  .وليس منهم

  .رجمة امرىء القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعينوت

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثالثون بعد الستمائة

  الرجز 

  وال ترضاها وال تملق

  .على أن حرف العلة قد ال يحذف للجازم في الضرورة

  البسيط : قال الشاعر: ما آان المه من األفعال حرف علة: قال أبو علي في إيضاح الشعر في باب

  من هجو زبان لم تهجو ولم تدع  هجوت زبان ثم جئت معتـذرًا
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 :وقال

  ألم يأتيك واألنباء تنمي

 الكامل : وقال آخر

  ما أنس ال أنساه آخر عيشتي

ة  . هذه الحروف قد تحذف في موضع الجزم في االختيار، آما تحذف النون في التثنية والجمع، وفعل المؤنثة المخاطب
  .حذف في الشعروربما لم ت

اء في نحو     ت، ونحو     : فقدر الشاعر في الواو والياء الحرآة آاألبيات التي قدمناها، فتشبه األلف بالي اه في البي ال أنس
  : قوله

 وال ترضاها وال تملـق  إذا العجوز غضبت فطلق

اس من   ويدل على تقدير الشاعر الحرآة في الياء والواو، وحذفها في الضرورة أن سيبويه زعم أن أ عرابيًا أفصح الن
  الطويل : آليب، أنشد لجرير

 تغـول ويومًا ترى منهن غوًال  فيومًا يوافين الهوى غير ماضي

ازني  وزاد في  . وآذا قال ابن جني في سر الصناعة، وفي الخصائص، وشرحه شرحًا واضحًا في شرح تصريف الم
  : سر الصناعة أن بعضهم رواه على الوجه األعرف

  ال تملقوال ترضها و

وال ترضها نافية، والواو فيه للحال، مثلها في قمت : ينبغي أن تجعل ال في قوله: قال ابن عصفور في آتاب الضرائر
ة  : فطلقها غير مترضٍّ لها، ويكون قوله: وأصك وجهه، فيكون المعنى إذا ذاك وال تملق جملة نهي معطوفًة على جمل

  .األمر التي هي طلق

  . حرف نهي، ألنها لو آانت للنهي لوجب حذف األلف من ترضاهاوال ينبغي أن تجعل ال

  .وأنت ال تترضاها: ال ترضاها خبر مبتدأ محذوف، أي: وينبغي أن يكون على هذا جملة

  .والبيتان من رجز لرؤبة بن العجاج

  : وبعده

 لينة المس آمس الخرنـق  واعمد ألخرى ذات دلٍّ مونق

  .ضالة األديب هكذا أورده أبو محمد األعرابي في

  .والترضي واالسترضاء بمعًنى. آبرت بدل غضبت: إذا العجوز غضبت روى أيضًا: وقوله
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والدل بفتح الدال، . واعمد بمعنى اقصد. تودد إليه، وتلطف له: يقال تملقه، وتملق له تملقًا وتمالقًا، أي: قال الجوهري
  .بمعنى الدالل والغنج

ون  . راع حسنه وأعجب: من باب تعب، أي اسم فاعل من أنق الشيء أنقًا: ومونق والخرنق بكسر الخاء المعجمة والن
  .ولد األرنب: وسكون الراء بينهما

  .وترجمة رؤبة تقدمت في الشاهد الخامس من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثالثون بعد الستمائة

  الوافر : وهو من شواهد س

  ألم يأتيك واألنباء تنمي

  .دم في البيت قبلهلما تق

ه إذا اضطر ضمها في حال       وأورده سيبويه في موضعين من آتابه على أنه أثبت الياء في حال الجزم ضرورة، ألن
  .الرفع تشبيهًا بالصحيح

  .وهي لغٌة ضعيفة، فاستعملها عند الضرورة: قال األعلم

  .وهذا قول الزجاجي في الجمل، وتبعه األعلم

  .إنه لغٌة، خطٌأ: وقوله: تهقال ابن السيد في شرح أبيا

إنه لغة، يعرب  : وقيل. ألم يأتيك: إثباب حرف العلة في المجزوم ضرورة، نحو: قال: ومثله للصفار في شرح الكتاب
  .بحرآات مقدرة

ه   ه في ر معرب بحرآات        . والصحيح أنه ليس لغة، وال علم من قاله غير الزجاجي، وال سند ل ه غي ى أن دل عل ا ي ومم
الى   : فإن قلت. يقولون لم أخشى، ألنه ال يظهر فيه حرآة بوجٍه، بخالف الياء مقدرة أنهم ال ه تع ال : "إنه سمع في قول

  : وقوله". تخف درآًا وال تخشى

 الــبـــيت.........  إذا العجوز غضبت فطلق

ذه الحال   : وأنت ال تخشى، أي: ال دليل فيه آما زعمت، ألن األول مقطوع، أي: قلت ذا وال  . في ه : ترضاها، أي وآ
  .وال تملق، فال دليل فيه: طلقها، وأنت ال تترضاها، ثم قال

و          : وقال ابن خلف ه ل اب الضرورات، ألن يس يجب أن يكون من ب هذا البيت أنشده سيبويه في باب الضرورات، ول
در ع        ه، وال يق دًا في إثبات ه ب ئال    أنشد بحذف الياء لم ينكسر، وإنما موضع الضرورة ما ال يجد الشاعر من ه ل ى حذف ل

ي         وص، أعن وافر المنق روض ال ي ع مى ف ذا يس عر، وه ر الش ه   : ينكس ن قول اء م ذف الي ك : إذا ح م يأتي   .أل
  .هذا آالمه

أنها ما وقع في الشعر، سواٌء آان : والتحقيق عند المحققين. وال يخفى أن ما فسر به الضرورة مذهٌب مرجوح مردود
  .للشاعر عنه مندوحٌة أم ال
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و        : رواه بعض أصحابنا  : ي فصل الهمزة من سر الصناعة   ف: وقال ابن جني ى ظاهر الجزم، وأنشده أب م يأتك عل أل
  : العباس عن أبي عثمان عن األصمعي

  أال هل اتاك واألنباء تنمي

  .فاألول فيه الكف، والثاني فيه نقل حرآة الهمزة من أتاك إلى الم هل وحذفها

  : ورواه بعضهم

  ألم يبلغك واألنباء تنمي

ي  . ال شاهد فيه على الروايات الثالثف ال   : أحدهما : والبيت أورده ابن هشام في موضعين من المغن اء ق اء  : في الب الب
اب       : وقال ابن الضائع. بما زائدة في الضرورة: في قوله ألة من ب أتي مضمر، والمس الباء متعلقة بتنمي، وإن فاعل ي
  .اإلعمال

جملة واألنباء تنمي معترضة بين الفعل والفاعل، على أن الباء : لثاني، قالفي الجملة المعترضة من الباب ا: وثانيهما
  .زائدة في الفاعل

ى  . ويحتمل أن يأتي وتنمي تنازعا، فأعمل الثاني، وأضمر الفاعل في األول، فال اعتراض وال زيادة ولكن المعنى عل
  .األول أوجه، إذ األنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره

ار،       : وتنمي تنازعا قوله يريد أن يأتي ى المخت اني عل ة، فأعمل الث ه للمفعولي بما، واألول يطلبه للفاعلية، والثاني يطلب
  .وأضمر الفاعل في األول وهو ضمير ما القت

ة       ". آفى باهللا شهيدًا"الباء زائدة بمنزلتها في : وقال األعلم، وابن الشجري في أماليه ا مبهم ا أنه ا في م وحسن دخوله
  .ألم يأتيك ما القت: لحرف، فأدخل عليها حرف الجر إشعارًا بأنها اسم، والتقديرمبنية آا

  .ألم يأتيك النبأ بما القت: ويجوز أن تكون متصلة بيأتيك على إضمار الفاعل، فيكون التقدير

  .تشيع، وأصله من نمى الشيء ينمي، إذا ارتفع وزاد: واألنباء تنمي، أي: ودل على النبأ قوله

وقول ابن هشام إن زيادة الباء هنا ضرورة هو قول ابن عصفور، قال . وفيه االعتراض بالجملة. ال تنازعوعلى هذا 
 : ومنها زيادة حرف الجر في المواضع التي ال تزاد فيها في سعة الكالم، نحو: في آتاب الضرائر

  البيت.......ألم يأتيك
  

أتي  اس في سعة    . فزاد الباء في فاعل ي ا ال تنق يس، وفاعل        وزيادته ر ل ا، وخب ر م ه،   : الكالم إال في خب ى ومفعول آف
اذ من الكالم يحفظ وال        . ما أفعله: وفاعل أفعل بمعنى اء إال في ضرورٍة، أو ش وما عدا هذه المواضع ال تزاد فيه الب

  .يقاس عليه
  

  .مألم تسمع ما القت لبونه: زاد الباء في بما القت لما آان معناه: وقال ابن جني في المحتسب
  

  .هذا آالمه
  

  .وفيه بعٌد. وآأنه على التضمين
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دير مضاف، أي     : وابن خلف: وقال ابن المستوفي ى تق أتي عل ونهم،     : ويجوز أن يكون لبون فاعل ي ر لب م يأتيك خب أل

وعلى هذا تكون الباء متعلقة بيأتي، وفيه التنازع . ويكون في القت ضميٌر يعود إلى لبون، ويكون لبون في نية التقديم
  .على إعمال األول على خالف المختار، وفيه تعسف لتقدير المضاف في األول وعدمه في الثاني

  
  .جمع نبأ، وهو خبٌر له شأن: واألنباء. يا من يصلح للخطاب: والكاف في يأتيك لمخاطب غير معين، أي

  
الوا    ذات اللبن، غزيرًة آانت أم بكيئة، فإذا: هي من الشاء واإلبل: واللبون قال أبو زيد رة ق ة،  : قصدوا قصد الغزي لبن

  .اإلبل ذوات اللبن، وهو اسٌم مفرد أراد به الجنس: اللبون: وقال ابن السيد، وتبعه ابن خلف
  

د اهللا العبسي        : وبنو زياد ن عب فيان ب ن س اد ب و زي س، بن ة بنت    . هم الكملة، الربيع، وعمارة، وقيس، وأن م فاطم وأمه
ا     والمراد لبون ال. الخرشب األنمارية أتي بيانه ا ي ط، آم ه فق ال  . ربيع بن زياد، فإن القصة مع ا يق وا    : آم و فالن فعل بن

  .آذا، إذا آان الفاعل بعضهم، وأسند الفعل إلى الجميع لرضاهم بفعل البعض
  

  الوافر : ومثل هذا البيت قول عفيف بن المنذر
 بما القت سراة بني تمـيم  ألم يأتيك واألنباء تـنـمـي

  وآانوا في النوائر والصميم  رجـاٌل تداعى من سراتهم

اد        ن زي ع ب ين الربي ه وب والبيت أول أبياٍت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، وآان سيد قومه، ونشأت بين
م رآض          وس، ث ى القرب ى ظهر فرسه وضعها عل العبسي شحناء في شأن درٍع ساومه فيها، ولما نظر إليها وهو عل

ي عبس،      : فاعترض قيس بن زهير أم الربيعبها، فلم يردها عليه،  ائن من بن فاطمة بنت الخرشب المذآورة، في ظع
  .فاقتاد جملها، يريد أن يرتهنها بدرعه

د أخذت    ! ؟أين ضل حلمك يا قيس! ما رأيت آاليوم قط فعل رجل: فقالت له دًا وق أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد أب
وا فقال ال! فذهبت بها يمينًا وشماًال ؟أمهم ثالً  !" وحسبك من شر سماعه    : "ناس في ذلك ما شاؤوا أن يقول لتها م . فأرس

ن          : فعرف قيٌس ما قالت، فخلى سبيلها، ثم أطرد إبًال له، وقيل د اهللا ب ا من عب ة، فباعه ا مك دم به ه، فق ل إخوت إبله وإب
ا     ثم جاور ربيعة بن قرط بن سلمة بن قشير، وهو . جدعان التيمي، معاوضًة بأدراٍع وسيوف ى أب ر، ويكن ة الخي ربيع

ا  . وفاطمة األنمارية، هي إحدى المنجبات .هالل م أفضل  : وسئلت عن بنيه ل     : فقالت  ؟أيه ارة، ال ب ل عم ع، ال ب الربي
ا        ن طرفاه دري أي ة المفرغة، ال ي م آالحلق ا    ! قيس، ال بل أنس، ثكلتهم إن آنت أدري أيهم أفضل، ه رأًة له وآانت ام

 : بعد األولواألبيات هذه . ضيافٌة وسودد

 بأدراٍع وأسـياٍف حـــداد  ومحبسها على القرشي تشرى
 وإخوته على ذات اإلصـاد  آما القيت من حمل بن بـدر
 وردوا دون غايتـه جـوادي  هم فخروا علي بغير فخـٍر

 دلفـت لـه بـداهـيٍة نـآد  وآنت إذا منيت بخصم سـوٍء
 ن الفـؤادبقصٍم أو تجوب ع  بداهيٍة تدق الصلب منـهـم
 إلى جاٍر آجـار أبـي دواد  أطوف ما أطـوف ثـم آوي
 وهوٍب للطريف وللـتـالد  منيع وسط عكرمة بن قـيٍس
 بذات الرمث آالحدإ العوادي  تظل جياده يعسلن حـولـي
 ربيعة فانتهت عني األعادي  آفاني ما أخاف أبـو هـالٍل
 نـضـاد أوأنخت إلى يلملم   آأني إذ أنخت إلى ابن قـرٍط

  
ومحبسها بالرفع، معطوف على فاعل يأتيك، وهو ما القت، أو لبون، وبالجر عطفًا على مدخول الباء إن آان : وقوله

  .مصدر ميمي: والمحبس. الفاعل ضمير النبأ
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من  وعبد اهللا . والقرشي هنا هو عبد اهللا بن جدعان، بضم الجيم، ابن عمرو بن آعب ابن سعد بن تيم بن مرة القرشي

  .أجواد قريش في الجاهلية
  

ٍل وسالح        : وشذ ابن السيد في قوله رة، بخي ن المغي ام ب ة، وهش ن أمي   .إن قيسًا لما قدم مكة بإبل الربيع باعها لحرب ب
الوا . حال من ضمير المؤنث في محبسها      : وتشرى، بالبناء للمفعول، الجملة اع   : وق ى تب ويجوز أن يكون   . هو بمعن

  .، فالجملة حاٌل من القرشييشتريها القرشي: المعنى
  

  .وفي هذا البيت بياٌن لما القته لبون بني زياد، وافتخاٌر وتبجج بما فعله من أخذ إبله وبيعها بمكة
  

  .القيت منهم آما القيت من حمل بن بدر: العامل فيه محذوف، تقديره: آما القيت قال ابن الشجري: وقوله
  

  الخفيف : ول يزيد بن مفرغ الحميريومثله في حذف الفعل منه للداللة عليه، ق
 ح مـغـيرًا وال دعــيت يزيدا  ال ذعرت السوام في وضح الصب

 والمنايا يرصدنـنـي أن أحـيدا  يوم أعطى من المخافة ضـيمـًا
 سـعـيدا ال شـقـيًا وال يدعـن  طالعـاٍت أخـذن آـل سـبـيٍل

  .انتهى. ال يدعن شقيًا، فحذف: أراد

  .موضع. سر الهمزةوذات اإلصاد، بك

ال            لمة، ق ن س اخر للمفضل ب اب الف ا من آت ذا إجماله راء، وه ى حرب داحٍس والغب ارٌة إل ده إش ا بع ذا البيت وم : وه
  .فرس حذيفة بن بدٍر الفزاري: فرس قيس بن زهير العبسي، والغبراء: داحس

ه    ال ل ن       : وآان من حديثهما أن رجًال من بني عبس، يق ارى حمل ب ي، م ن هن رواش ب ة، في داحس      ق ا حذيف دٍر أخ ب
  .فتراهنا عليهما عشرًة في عشرة. داحٌس أجود: وقال قرواش. الغبراء أجود: والغبراء، فقال حمل

درتهم         : فأتى قرواٌش إلى قيس بن زهير فأخبره، فقال له قيس ون، لق إنهم يظلم در، ف ي ب ي بن راهن من أحببت وجنبن
ما أردت إلى أشأم أهل ! ويلك: فقال قيس. فإني قد أوجبت الرهان: قرواشفقال ! على الناس في أنفسهم، وأنا نكٌد أباٌء

  .واهللا لتنفلن علينا شرًا ؟بيت

ال       در، فق ن ب ى حمل ب ًا أت ان عن صاحبي      : ثم إن قيس ي أتيتك ألواضعك الره ال حمل  . إن ال أواضعك أو تجيء   : ق
ي،        ه ل د عرفت ًا ق ا، ترآت حق بقي، وإن ترآته ه لنفسي   بالعشر، فإن أخذتها أخذت س ال   . وعرفت ًا، فق أحفظ قيس هي  : ف

  .ثالثون: قال حمٌل. عشرون

ة سهم   : فتزايدا حتى بلغ به قيس مائة، وجعل الغاية مائة غلوة والغلوة بفتح المعجمة دار رمي ين   . مق فضمروهما أربع
ال ا         ار عبس وسط هضب القليب ق : ألصمعي يومًا، ثم استقبل الذي ذرع الغاية من ذات اإلصاد، وهي ردهة في دي

مائها  ن أس م م و اس ه ذات اإلصاد، وه ال ل ذا الموضع، يق ي وسط ه اٌل صغار، والقليب ف د جب . هضب القليب بنج
ه اسم           : والردهة يس ل ان ل ى مك ذرع إل انتهى ال اء ف ا الم د      . نقيرة في حجر يجتمع فيه ة، وق ى الغاي ادوا الفرسين إل فق

ًا في     . ولم يكن ثم قصبةٌ  .ألى من الماءعطشوهما، وجعلوا السابق الذي يرد ذات اإلصاد، وهي م ٌل حيس ووضع حم
دالء، وجعله في شعب من شعاب هضب القليب على طريق الفرسين، وآمن معه فتياناً، وأمرهم إن جاء داحٌس سابقًا 
وا وجه داحس     أن يردوا وجهه عن الغاية وأرسلوهما من منتهى الذرع، فلما دنوا وقد برز داحٌس، وثب الفتيان فلطم

  .يا حذيفة أعطني سبقي: فقال قيس. ردوه عن الغايةف



 174

ال : وقال الذي وضع عنده السبق يس       : إن قيسًا قد سبق، وإنما أردت أن يق ه لق أمره أن يدفع ل، ف د قي ة، وق   .سبق حذيف
ة عشراء،                ه مائ احتملوا ديت اس، ف اجتمع الن يس، ف ه ق يس، فقتل ه يأخذ السبق من ق ثم إن حذيفة ندمه الناس فبعث ابن

  .ثم إن حذيفة استفرد أخا قيس، وهو مالك بن زهير، فقتله. بضها حذيفة وسكن الناسفق

وآان الربيع بن زياد يومئٍذ مجاور بني فزارة عند امرأته، وآان مشاحنًا لقيس بن زهير في درعه التي اغتصبها من  
ر فصالحه،   قيس، آما تقدم ذآرها، فلما قتل مالك بن زهير، ارتحل الربيع بن زياد، ولحق بقوم ه، وأتاه قيس بن زهي

ال     ا وق ر، فزجره ى طه : ونزل معه، ثم دس قيٌس أمة له إلى الربيع تنظر ما يعمل، فأتته امرأته تعرض له، وهي عل
 الكامل 

 جلٌل من النبأ المهم السـاري  منع الرقاد فما أغمض حـار
 فليأت نسوتنا بوجه نـهـار  من آان مسرورًا بمقتل مالٍك

 يندبن بين عوانس وعـذاري  ء حواسرًا يندبـنـهيجد النسا
  ترجو النساء عواقب األطهار  أفبعد مقتل مالك بـن زهـيٍر

  
  .فأخبرت األمة قيسًا بهذا فأعتقها

  
  .ثم إن بني عبس تجمعوا ورئيسهم الربيع بن زياد، وتجمع بنو ذبيان ورئيسهم حذيفة بن بدر، وتحاربوا مرارًا

  
تلهم،      : د أظفره اهللا في جعفر الهباءة على حذيفة بن بدر وأخويهثم إن الربيع بن زيا در، فق ن ب ك ب در، ومال حمل بن ب

  .ومثلوا بحذيفة فقطعوا ذآره فجعلوه في فيه، وجعلوا لسانه في دبره
  

  الوافر : وقال الربيع بن زياد يرثي حمل بن بدر
 على جفر الهباءة مـا يريم  تعمل أن خير الناس طـرًا

 عليه الدهر ما طلع النجوم  مه ما زلت أبكـيولوال ظل
 بغى والبغي مرتعه وخـيم  ولكن الفتى حمل بـن بـدٍر
 وقد يستجهل الرجل الحلـيم  أظن الحلم دل علي قومـي
 فأنكرها وما أنا بالظـلـوم  أالقي من رجاٍل منكـراٍت

 فمعوجٌّ علي ومسـتـقـيم  ومارست الرجال ومارسوني
  

ن قشير، وهو               ودامت الحرب  لمة ب ن س رط ب ن ق ة ب ر، فحالف ربيع ن زهي يس ب ى أن ضعف ق بينهم أربعين سنة إل
  .ربيعة الخير، ويكنى أبا هالل

  
  : فنزل قيٌس مع بني عبس عنده، وقال. هو ربيعة بن قرط بن عبد بن أبي بكر بن آالب: وقيل

  إلى جاٍر آجار أبي دواد  أحاول ما أحاول ثم آوي
  

  .ات المذآورةإلى آخر األبي
  

دها دال      . أسرعت: ودلفت. بليت: وآنت إذا منيت إلخ، أي: وقوله ون وبع ا ن دودة، قبله زة مم آد بهم الشديدة من   : والن
  .تشق: وتجوب. تكسر: وتقصم. الدواهي

  
  .الناصر والحليف: آجار أبي داود الجار هنا: وقوله

  
ن مرة بن ذهل بن شيبان، فخرج صبيان الحي يلعبون في آان أبو دواد اإليادي في الجاهلية جاور الحارث بن همام ب
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دير    : غدير، فغمسوا ابن أبي دواٍد، فقتلوه، فقال الحارث بن همام ن   ! ال يبق في الحي صبيٌّ إال غرق في الغ ودي اب ف
  .أبي دواد تسع دياٍت أو عشرًا

  
دو  ذي يع زاز ال و اهت ن العسالن، وه لن، م دأ. ويعس ع ع: والح ب، جم دأة، آعن ع ح ةجم روف: نب ائر مع م . ط ويلمل

  .جبالن: ونضاد
  

  : وقول الربيع بن زياد
 إلـــــــخ...........  من آان مسرورًا بمقتل مالك

  
ا    . من شمت من األعداء بمقتل مالك، فليعلم أنا قد أدرآنا ثأره: يقول درك ثأره ى ت ا حت . وآانت العرب ال تندب قتاله

  .حذيفة مالكًا أخا قيسوآان قيس قتل ابن حذيفة آما تقدم، فقتل 
  

رؤوس   : والمراد فليحضر ساحتنا في أول النهار، ليعلم أن ما آان محرمًا من البكاء قد حل، ويجد النساء مكشوفات ال
  .يندبنه

  
  : وروي

  يلطمن أوجههن باألسحار  يجد النساء حواسرًا يندبنه
  

  : وروي أيضًا
  قد قمن قبل تبلج األسحار

  
  : وروي أيضًا

  قبل تبلج األسحاربالصبح 
  

  : لبعض األدباء اعتراٌض في قوله: قال ابن نباتة في سرح العيون، في شرح رسالة ابن زيدون
  بالصبح قبل تبلج األسحار

  .فإن الصبح ال يكون إال بعد تبلج األسحار

. ه الحسنة الواضحة  أن الصبح هنا الحق الواضح، من وصفه الذي هو آالصبح، ألنها تندبه بخالل: أجيب بأقواٍل منها
  .انتهى

دم    : جاهليٌّ، وهو صاحب الحروب بين عبس وذبيان بسبب الفرسين : وقيس بن زهير ا تق راء آم ان  . داحس والغب وآ
  ".أدهى من قيس: "فارسًا شاعرًا داهية، يضرب به المثل، فيقال

الوا        ومهم ومصالحتهم، فق ى ق الرجوع إل ه ب ى قوم ال . ر معك سر نس  : ولما طال الحرب ومل، أشار عل ال وهللا ال : فق
  .نظرت في وجهي ذبيانيٌة قتلت أباها أو أخاها، أو زوجها أو ولدها

  .وتقدم ذآر الصلح في شرح معلقة زهير بن أبي سلمى

ى          ا حت ام به ان، فأق ى عم م رحل إل دة، ث ثم خرج على وجهه حتى لحق بالنمر بن قاسط، وتزوج منهم وأقام عندهم م
  .مات

ا         إنه خرج هو وص: وقيل ى أن دفع ت، إل ا تنب ان مم احٌب له من بني أسد عليهما المسوح يسيحان في األرض ويتقوت
في ليلٍة باردة إلى أخبيٍة لقوٍم، وقد اشتد بهما الجوع، فوجدا رائحة شواٍء فسعيا يريدانه، فلما قاربا أدرآت قيسًا شهامة 
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رون الماضية    دونك وما تريد، فإن لي لبثًا: النفس واألنفة فرجع، وقال لصاحبه ة الق . على هذه األجارع، أترقب داهي
  .فمضى صاحبه ورجع من الغد فوجده قد لجأ إلى شجرٍة بأسفل واٍد فنال من ورقها شيئًا ثم مات

 : وأنشد بعده

  فأنظور

  : هو قطعٌة من بيت، وهو

 فأنظور من حوثما سلكوا أدنو  وأنني حيثما يثني الهوى بصري

  .م عليه في الشاهد الحادي عشر من أوائل الكتابوتقدم الكال. فأنظر: أي

  : وأنشد بعده

  ينباع

  الكامل : وهذا أيضًا قطعٌة من بيت تقدم في الشاهد الثاني عشر بعد بيت فأنظور، وهو

 الـمـقـرم زيافٍة مثل الفنيق  ينباع من ذفرى غضوٍب جسرٍة

رأس     : والغضوب . الموضع الذي يعرق من اإلبل خلف األذن : والذفرى. ينبع: أي ة العبوس الصعبة الشديدة ال . الناق
  .الجاسرة في السير: والجسرة

ذي  : والمقرم، بضم الميم وفتح الراء. الفحل المكرم ال يرآب لكرامته عند أهله: والفنيق. المتبخترة: والزيافة البعير ال
  .ال يحمل عليه وال يذلل، وإنما هو للفحلة

  .وتقدم الكالم هناك مفصًال عليه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والثالثون بعد الستمائة

  الطويل 

  وما آدت آيبًا

  : هو قطعة من بيت، هو

  وآم مثلها فارقتها وهي تصفر  فأبت إلى فهٍم وما آـدت آيبـًا

  .على أن أصل خبر آاد االسم المفرد آما في البيت

رٌع،  استعمل االسم الذي هو األ: قال ابن جني في إعراب الحماسة صل المرفوض االستعمال موضع الفعل الذي هو ف
ى أصله    : آدت أقوم، أصله آدت قائمًا، ولذلك ارتفع المضارع، أي: وذلك أن قولك لوقوعه موقع االسم، فأخرجه عل
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ار            ا ال ينصرف، وإظه روع، نحو صرف م ة األصول عن مستعمل الف المرفوض، آما يضطر الشاعر إلى مراجع
  .تل، وما جرى مجرى ذلكالتضعيف، وتصحيح المع

  الرجز : ونحٌو من ذلك ما جاء عنهم من استعمال خبر عسى على أصله

  ال تكثرن إني عسيت صائما  أآثرت في العذل ملحًا دائما

اً         ا آدت آيب ه وم ي قول ت، أعن ذا البي الخط        . وهذه هي الرواية الصحيحة في ه ذا الرجل ب ذلك وجدتها في شعر ه وآ
  .والمعني عليه البتة. دي إلى اآلنالقديم، وهو عتيٌد عن

ه ومن    . سلمت وما آدت أسلم: أال ترى أن معناه فأبت وما آدت أؤوب، آقولك وآذلك آل ما يلي هذا الحرف من قبل
  .بعده يدل على ما قلنا

ا ل   . وما آنت آئبا: ولم أك آئبًا، ومنهم من يروي: وأآثر الناس يروي ى هن ى، إذ ال معن ك والصواب الرواية األول : قول
  .انتهى. وهذا واضٌح. وما آنت، وال للم أك

ال   اس ق م إذا      : وقال مثله في الخصائص في باب امتناع العرب من الكالم بما يجوز في القي ك في آالمه ع ذل ا يق وإنم
ولهم : استغنت بلفظ عن لفظ، آاستغنائهم بقولهم ه  : ما أجود جوابه عن ق ا أجوب اق     . م ًا آخر، عارضه، فع أو ألن قياس

ولهم        عن  وم عن ق د يق اد زي تغنائهم بك اه، آاس تعمالهم إي اً    : اس ًا، أو قيام د قائم اد زي م     . آ ك في آالمه ا خرج ذل   .وربم
  : قال تأبط شرًا

  فأبت إلى فهم وما آدت آئبًا

ده عن      : فأما رواية من ال يضبطه. وآذلك هو في شعره. هكذا صحة رواية هذا البيت ًا فلبع م أك آئب ًا، ول وما آنت آئب
  .طهضب

  .ويؤآد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان، أن المعنى عليه

د    . انتهى . فأما ما آنت فال وجه لها في هذا الموضع . أال ترى أن معناه فأبت وما آدت أؤوب ذا التأآي راده من ه : وم
ة،    ذه الكلم ه ه ه   الرد على أبي عبد اهللا النمري في شرح الحماسة، وهو أول شارٍح لها، وقد تحرفت علي ذه عبارت : وه

  .وآم مثلها راجعٌة إلى هذيل: والهاء في قوله. قبيلة: وفهم. رجعت: أبت

ه      . هذا آالمه. تتأسف على فوتي: وهي تصفر قيل معناه، أي: وقوله ا آتب ي أيضًا فيم د األعراب وقد رد عليه أبو محم
ال . آيف أفلت  معناه آم مثلها فارقتها وهي تتلهف  : سألت أبا الندى عنه قال: على شرحه قال ة الصحيحة   : ق والرواي
  .وما آدت آئبًا

انتهى  . ابن عمرو بن قيس عيالن: وفهٌم. ولم أك آئبًا خطٌأ: ورواية من روى: قال. والهاء راجعة في فارقتها إلى فهم
  .آالمه

ال       : قال التبريزي م ينصفه، وق ه ول ة ردًا علي ذه الرواي ي ه ه  : قد تكلم المرزوقي على اختيار ابن جن ًا،   قول م أك آئب ول
  .رجعت إلى قبيلتي فهٍم، وآدت ال أؤوب لمشارفتي التلف: أي

د  ديرهم وظنهم : ويجوز أن يري ًا في تق م أك آئب روى. ول الم، أي  : وي زة وال د الهم ًا بم م آل آئب ي : ول م أدع جهدي ف ل
  .انتهى. واألول أحسن. اإلياب
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ر          ومنه: وقد أورد ابن عصفور هذا البيت في آتاب الضرائر، قال ع في موضع خب وضع االسم موضع الفعل الواق
 : آاد، وموضع أن والفعل الواقع في موضع خير عسى، نحو قول تأبط شرًا

 الـــبـــيت........  فأبت إلى فهٍم وما آدت آئبًا
  

  : وقول اآلخر
  ال تكثرن إني عسيت صائما

  
ي عسيت أن أصوم، إال أن ا    : آان الوجه أن يقول ك    وما آدت أؤوب وإن ل   . لضرورة منعت من ذل ولهم في المث : وق

  .انتهى. شاذ، يحفظ وال يقاس عليه" عسى الغوير أبؤسًا"
  

  .انتهى. وهذا أولى. وقيل إلى قبيلتي التي هي فهم. إلى عقل: قوله إلى فهم، أي: وقال ابن المستوفي وغيره
  

  : وهي قبيلة من هذيٍل، في قوله ورجوع الضمير من مثلها إلى فهم غير مناسب، والمناسب رجوعه إلى لحيان،
  وطابي ويومي ضيق الحجر معور  أقول للحيان وقد صفـرت لـهـم

  
  .ويجوز أن يرجع إلى الحالة التي صدرت منه، حين أحاط به بنو لحيان وأرادوا قتله، فتحيل، ونجا منهم

  
ة  : وجملةمبتدأ، : وآم. المحنة أو الخطة أو المنة: أي: وعبر عنه ابن المستوفي بقوله ر، وجمل وهي  : فارقتها هو الخب

  .مميزآم الخبرية: بالجر: تصفر حالية، ومثلها
  

ا ونصبها     : قرأت على شيخنا أبي الحرم مكي: قال ابن المستوفي ا ورفعه ا بجر مثله ار   . وآم مثله ى اإلخب الجر عل . ف
  .والرفع على معنى آم مرًة وقع مثلها فارقتها

  
ا والنصب على أن تكون آم مبهمة با ديرها    : الستفهامية، ويكون مثله ة تق رة محذوف ا    : صفة لنك ا فارقته رة مثله م م . آ

  .هذا آالمه فتأمله
  

  .وقد أنت مثًال إلضافته إلى ضمير المؤنث، بدليل عود الضمير إليه من فارقتها مؤنثًا
  

فله : "وقد جاء في التنزيل. أنت المثل حمًال على المعنى لما آان المراد به الحال والصورة التي ذآرها: قال ابن جني
ى         " عشر أمثالها ة أصل إل ه مفارق ث، ألن ذآير المؤن ط من ت لما آان المراد عشر حسنات أمثالها، وتأنيث المذآر أغل

  .فرع، وفي ما ورد من تأنيث نحو هذا دليٌل على قوة إقامة الصفة مقام الموصوف، حتى آأن الموصوف حاضر
  

فاعرف ذلك فإنه هو غرض  . ث المثل، لكن دل جواز تأنيثه على قوة إرادة موصوفهولوال أن ذلك آذلك لما جاز تأني
  .انتهى. هذا الفصل

  
دم        : وقوله د الن نفخ عن ام في شرح الشواهد أراد بالصفير ال د       . تصفر قال ابن هش ي محم ن المستوفي عن أب ل اب ونق

ا . القاسم بن محمد الديمرتي أن المعنى لما أعجزتها جعلت تصفر خجًال وا     : لق اتهم أن يقول ادة العرب، إذا ف : ومن ع
  .انتهى. ثم يصفروا وراءه، يريدون بعد البعد! هو هو

  
  .والبيت من أبيات لتأبط شرًا، تقدم شرحها في الشاهد الثامن والستين بعد الخمسمائة

  
ره،     ق غي ه طري الوا  وآان بنو لحيان من هذيل أخذوا عليه طريق جبل وجدوه فيه يشتار عسًال، لم يكن ل استأسر  : وق

ى األرض من    ! أو نقتلك فكره أن يستأسر، فصب ما معه من العسل على الصخر، ووضع صدره عليه حتى انتهى إل
  .فحكى الحكاية في األبيات. غير طريق، فصار بينه وبينهم مسيرة ثالثة أيام، ونجا منهم
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  : وأولها
 ـرأضاع وقاسى أمره وهو مدب  إذا المرء لم يحتل وقد وجد جـده
  به الخطب إال وهو للقصد مبصر  ولكن أخو الحزم الذي ليس نـازًال
 منـخـر إذا سد منه منخٌر جاش  فذاك قريع الدهر ما عاش حـوٌل

دين             :قال ابن هشام في شرح الشواهد   ال بحضرة شرف ال اس، ق ن قرن دين اب ي ال ومن محاسن أهل األدب أن محي
 الطويل : الحلي، ملغزًا في الشبابة

 تكنفها عشٌر ومنهن تخـبـر  اطقٍة خرساء باٍد شجونـهـاون

  إذا سد منها منخٌر جاش منخر  يلذ إلى األسماء رجع حديثهـا

  الطويل : فأجابه في الحال

 تصـفـر وآم مثلها فارقتها وهي  نهاني النهى والشيب عن وصل مثلها

  .وفي الموضعين تضمين

  تتمة 

ى البص   ا أورده الشارح المحقق عل ولهم م ه صاحب    : ريين في ق د أجاب عن م، ق ع االس ع المضارع لوقوعه موق رف
وأما مرفوع الفعل، فهو المضارع الواقع بحيث يصح وقوع االسم، إما مجردًا أو مع حرف ال يكون  : اللباب، قال فيه

  .زيد يضرب، وسيضرب، ويضرب الزيدان: عامًال فيه، في نحو

ًا          : السم، ونحوألن مبدأ الكالم ال يتعين للفعل دون ا ى لفظ الفعل لزوم د عدل إل ه االسم، وق آاد زيد يقوم، األصل في
  .انتهى. وما آدت آئبًا: وقد استعمل األصل المرفوض، فيمن روى قوله. لغرض

  .زيد لم يضرب، أو لن يضرب: واحتزر بقوله ال يكون عامًال عما إذا آان مع حرف عامٍل، نحو

يس      إلخ، هذ. ألن مبدأ الكالم: وقوله ه ل وع، مع أن دان مرف ا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يضرب في يضرب الزي
  .بواقٍع موقع االسم، إذ ال يجوز ابتداء ضارٌب الزيدان من غير اعتماٍد على شيء

ى    مًا عل فأجاب بأن هذا الكالم من حيث هو آالٌم، ال يتعين أن يكون فعًال دون اسم، بل جاز أن يكون ابتداء الكالم اس
ع      : ة، فصدق أنه واقٌع موقع االسم على اإلطالق، أيالجمل م يق ٌم من األسماء، وإن ل موقعًا آان يصح أن يوقع فيه اس

  .اسم مخصوص

اد  . ونحو آاد زيد يقوم إلخ، هذا أيضًا إيراٌد وجواٌب: وقوله أما إليراد فهو أن خبر آاد يلزم أن يكون فعًال، وهو أن آ
ر  ع، ألن          موضوع لمقاربة وقوع فعٍل، فحق خب مًا، فينبغي أن ال يرتف ره اس ًال مضارعًا، فال يكون خب ه أن يكون فع

  .ارتفاعه لوقوعه موقع االسم، واالسم ال يقع خبرًا لكاد

ت، فالفعل     وأجاب بأن أصل خبر آاد أن يكون اسمًا آما في خبر آان، ولذلك استعمل ذلك األصل المرفوض في البي
  .واقٌع موقع االسم نظرًا إلى األصل

ال     إيراده ق أس ب وفيين    : وقد بسط الكالم على مذهب الفريقين ابن األنباري في مسائل الخالف فال ب اختلف مذهب الك
  .في رفع المضارع، فذهب األآثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة
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  .لقيامه مقام االسموذهب البصريون إلى أنه يرتفع . وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله

ه     ا أن ع، فعلمن ا ارتف ه، وإذا خال منهم ازم جزم ه ناصب نصبه، أو ج أن المضارع إذا دخل علي ون ب تج الكوفي واح
  .بدخولهما ينصب ويجزم، وبسقوطهما عنه يرفع

سم منصوبًا، وال يجوز أن يكون مرفوعًا لقيامه مقام االسم، ألنه لو آان آذلك لكان ينبغي أن ينصب إذا آان اال: قالوا
  .آان زيد يقوم: نحو

ذلك لوجب أن يعرب       ؟ثم آيف يأتيه الرفع لقيامه مقام االسم، واالسم يكون مرفوعًا ومنصوبًا ومخفوضاً   ان آ و آ ول
  .آاد زيد قائمًا: آاد زيد يقوم، ألنه ال يجوز: بإعراب االسم، ولوجب أن ال يرتفع في

ا    أن قيامه مق: أحدهما: واحتج البصريون بوجهين ذا م ع وآ ام االسم عامٌل معنويٌّ يشبه االبتداء، واالبتداء يوجب الرف
  .أشبهه

ا ع       : وثانيهم و الرف راب، وه وى اإلع ى أق ب أن يعط ه، فوج وى أحوال ي أق ع ف د وق م ق ام االس ه مق   .أن بقيام
وع من اإلعراب        ًا بن ا استحق أن يكون معرب ه   وإنما لم يرفع الماضي مع جواز قيامه مقام االسم ألنه م ، فصار قيام

  .بمنزلة عدمه

د          ع بع ى أن يكون الرف ؤدي إل ه ي و فاسد، ألن وأما قول الكوفيين إنه يرتفع بالتعري من العوامل الناصبة والجازمة فه
ول،            ع صفة الفاعل، والنصب صفة المفع ك أن الرف ا، وذل ع قبلهم النصب والجزم، وال خالف بين النحويين أن الرف

  .ل ينبغي أن يكون الرفع قبل النصبفكما أن الفاعل قبل المفعو

ام االسم       : وأما قولهم. وإذا آان الرفع قبل النصب فألن يكون قبل الجزم من طريق األولى ه مق ًا لقيام ان مرفوع و آ ل
إنما لم يكن منصوبًا أو مجرورًا إذا قام مقام االسم المنصوب والمجرور، ألن عوامل األسماء ال تعمل       : إلخ، فنقول
وأما قولهم وجدنا نصبه وجزم بناصب وجازم، ال يدخالن على االسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث ال يرتفع  .في األفعال
يس   : االسم، قلنا وآذلك نقول فإنه يرتفع من حيث ال يرتفع االسم، ألنه ارتفاعه لقيامه مقام االسم، والقيام مقام االسم ل

  .بعامل للرفع في االسم

ه عوامل       : أحدهما : بالزائد في أوله، فهو فاسد من وجوهوأما قول الكسائي إنه يرتفع  دخل علي ان ينبغي أن ال ي ه آ أن
  .النصب والجزم ألنهما ال يدخالن على العوامل

  .آان ينبغي أن ال ينتصب، وال يجزم بدخولهما، لوجود الزائد في أوله أبدًا: الثاني

هي من تمام معناه، فلو علمت لزم أن يعمل الشيء في  أن هذه الزوائد بعض الفعل ال تنفصل منه في لفظ، بل: الثالث
  .نفسه

ا            : وأما قولهم خ، قلن وم إل د يق اد زي ع في آ ان ينبغي أن ال يرتف ام االسم لك ه مق ذا فاسد، ألن   : لو آان مرفوعًا لقيام ه
اً  ه        . األصل آاد زيد قائم ى أصله في قول ذلك رده الشاعر في الضرورة إل ه ل    : ول ًا، إال أن ا آدت آئب اد    وم ا آانت آ م

ى            ه إل ى الماضي، عدلوا عن ه عل أولى من داللت ى الحال ب موضوعة للتقريب من الحال، واسم الفاعل ليس داللته عل
  .فدل على صحة ما ذهبنا إليه. يفعل، ألنه أدل على مقتضى آاد، ورفعوه مراعة لألصل

  .وفيه مواضع تحتمل المناقشة ال تخفى على المتأمل. انتهى آالمه باختصار
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  النواصب

  أنشد فيه، 

  الشاهد الثامن والثالثون بعد الستمائة

  الطويل 

  بما في ضمير الحاجبية عالم  وددت وما تغني الودادة أنني

خالفًا للزمخشري في مفصله،  . على أن أن المفتوحة يجوز أن تقع بعد فعل غير داٍل على العلم واليقين آما في البيت
  .فإن وددت بمعنى تمنيت

الفتح  : بن درستويه في شرح فصيح ثعلبقال ا ه   . وددته بالكسر أوده ب ه أمق ى ومقت ذلك . بمعن ذا، إذا   : وآ ه آ وددت أن
  .انتهى. تمنيته، ألنه أيضًا من المقة والمحبة

ة  : فصٌل: والزمخشري قال في الحروف المشبهة بالفعل، وهذا نصه والفعل الذي يدخل على المفتوحة مشددة أو مخفف
ى أن الناصبة للفعل     : فإن لم يكن آذلك نحو. ا في التحقيقيجب أن يشاآله دخل عل ا  . أطمع، وأرجون وأخاف، فلي وم

  .انتهى بحذف األمثلة. آظننت، وحسبت، وخلت فهو داخٌل عليهما جميعًا: فيه وجهان

ا، و   : وقد جاراه ابن يعيش في شرحه ولم بنتقده بشيٍء، قال ا قبله ٌة لم د   قد تقدم أن أن المفتوحة معمول ا التأآي أن معناه
أن   . والتحقيق، مجراها في ذلك مجرى المكسورة ى، ب فيجب لذلك أن يكون الفعل الذي تبنى عليه مطابقًا لها في المعن

ول وال    ل والمعم ى العام ي المعن ابق ف تقرار، ليتط وت واالس اه الثب ا معن ا بم ين ونحوهم م واليق ال العل ن أفع ون م يك
  .يتناقضا

ذلك في   وحكم المخففة من الثقي لة في التأآيد والتحقيق حكم الثقيلة، ألن الحذف إنما يكون لضرٍب من التخفيف، فهي ل
  .هذا آالمه. حكم الثقيلة، فلذلك ال يدخل عليها من األفعال إال ما يدخل على المثقلة

  : وهي بعد األول. والبيت أول أبيات أربعة أوردها أبو تمام في الحماسة لكثير عزة

 وإن آان شرًا لم تلمني اللوائم  سرني وعلمتـه فإن آان خيرًا

 منها عاذٌر لـي والئم: فريقين  وما ذآرتك النفس إال تفرقـت

 راغـم وآخر منها قابل الضيم  فريٌق أبى أن يقبل الضيم عنوًة

  .إلخ....تنفع، جملة معترضة بين وددت وبين معموله وهو أنني: وما تغني الودادة، أي: وقوله

زاي  : ةوالحاجبي ديد ال ة وتش ين المهمل تح الع زة، بف ر ع ال آثي ا فيق تهر باإلضافة إليه ر، واش ة آثي زة محبوب . هي ع
  .نسبٌة إلى أحد أجدادها: والحاجبية

دم  . عزة بنت حميل، بضم المهملة، ابن حفص، بفتحها، من بني حاجب ابن غفار، بكسر المعجمة: قال ابن الكلبي وتق
  .الث والسبعين بعد الثلثمائةالكالم عليها في الشاهد الث

ي    : يقول: قال الطبرسي في شرح الحماسة رأة ل ذه الم واو    . تمنيت أني عالٌم بما ينطوي عليه قلب ه ودادة بكسر ال وال
  .وفتحها
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اًء،     : فإن آان خيرًا إلخ، أي: وقوله ا تضمره إعراضًا وجف فإن آان ما تضمره لي ودًا صافيًا سرني ذلك، وإن آان م
ر   . سلوت، فاسترحت، مما أالم فيه من حب من ال يحبني: أو يريد. أرحتها من لوم الالئماتقتلت نفسي و ذا األخي وه
ه . وعلمته بمعنى عرفته، ولذلك اآتفى بمفعول واحد  . عن البياري خ، أي    : وقول نفس إل ا ذآرتك ال ا ذآرتك إال   : وم م

لم تحب من ال : وفريق يلومني، يقول. لها يحبإن مثلها في جمالها وآما: ففريق يعذرني، يقول: تفرقت نفسي فريقين
  .ذليل ملصق أنفه بالرغام وهو التراب: وراغم. والعنوة، بالفتح، القهر. الظلم: والضيم ؟يحبك، وال تصل إليه

  .وترجمة آثير قد تقدمت في الشاهد الثالث والسبعين بعد الثلثمائة

 الطويل : الذباب وهجاه بعض الشعراء بقولهزب : وآان مشوه الخلق دميمًا مفرط القصر، آان يقال له

  يعض القراد باسته وهو قائم
  

ة،              ى مك م خرج إل ام شهرًا ث ر، فأق ة ألم دم المدين ة المخزومي ق ي ربيع روى صاحب األغاني بسنده، أن عمر بن أب
تتلياني، فخرجت أتلوهم   : قال السائب راوية آثير. وخرج معه األحوص معتمرًا ا   فلما مر بالروحاء اس ى لحقتهم ا حت

  .بالعرج، فخرجنا جميعًا حتى وردنا ودان
  

ا       ل لن ر، فقي زل آثي ى من ا إل د هبط   : فحبسهما نصيب، وذبح لهما، وأآرمهما، وخرجنا وخرج معنا نصيب، فلما جئن ق
ة       : فجئنا قديدًا، فقيل لنا. قديدًا ي ربيع ن أب ي اب ال ل ا، فق ي   : إنه في خيمٍة من خيامه ال نصيب  . اذهب فادعه ل هو  : فق

  .اذهب آما أقول لك: فقال لي عمر. أحمق أشد آبرًا من أن يأتيك
  

ا أذآرك  : فجئته فهش لي وقال ال        . اذآر غائبًا تره لقد جئت، وأن م ق ي نظره ث ر، فحدد ل الة عم ه رس ان   : فأبلغت ا آ أم
ذا     ل ه اني بمث أبى اهللا     : فقلت  ؟عندك من المعرفة بي ما آان يردعك عن إتي ك، ف ى، ولكن سترت علي  إال أن يهتك  بل

ة     : قال. سترك ي ربيع ن أب ل الب إني قرشي    : إنك واهللا يا ابن ذآوان ما أنت من شكلي، ق يًا ف أال : فقلت ! إن آنت قرش
  .؟تترك هذا التلصق

  
ا أشعر منك      : ثم قال. واهللا ألنا أثبت فيهم منك في دوس: فقال ه إن آنت شاعرًا فأن م    : فقلت . وقل ل ان الحك ذا إذا آ ه
فرجعت إلى القوم فأخبرتهم، فضحكوا ثم نهضوا معي إليه، فدخلنا عليه  ؟ومن أولى به مني ؟إلى من هوو: قال. إليك

ى   . في خيمٍة فوجدناه جالسًا على جلد آبش فواهللا ما أوسع للقرشي، فتحدثوا مليًا، ثم أفضوا في ذآر الشعر     ل عل فأقب
  .فسكأنت تبعت امرأة فتنسب بها، ثم تدعها فتنسب بن: عمر، فقال له

  
  المنسرح : أخبرني عن قولك

  ثم اغمزيه يا أخت في خفر  قالت تصدي له ليعرفـنـا
 ثم اسبطرت تشتد في أثري  قد غمزته فأبـى: قالت لها

 لنفسدن الطوف في عمـر  وقولها والدموع تسبـقـهـا
  

ا، وقلت الهجر           د قبحت، وأسأت له م تكن ق ك أل اء     إن! أتراك لو وصفت بهذا الشعر هرة أهل ا توصف الحرة بالحي م
  الطويل : واإلباء، والبخل واالمتناع، آما قال هذا، وأشار لألحوص

 بأبياتكم ما درت حـيث أدور  أدور ولوال أن أرى أم جعفـٍر
 إذا لم يزر ال بد أن سـيزور  وما آنت زوارًا ولكن ذا الهوى
 لفـقـير وإني إلى معروفها  لقد منعت معروفها أم جعفـر

  
ك : ت األحوص األبهة وعرفت الخيالء فيه، فلما عرف آثير ذلك منه قال لهفدخل ي عن   . أبطل أخزاك اهللا وأذل أخبرن
  الوافر : قولك

 بصرمك بعد وصلك ال أبالي  فإن تصلي أصلك وإن تبينـي
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  تعرض آي يرد إلى الوصال  وال ألفى آمن إن سيم خسفـًا
  

  الطويل : آما قال هذا األسود وأشار إلى نصيٍبأما واهللا لو آنت فحًال لباليت، أال قلت 
 القلـب وقل إن تملينا فما ملك  بزينب ألمم قبل أن يرحل الرآب

  
  الطويل : وأنت يا أسود أخبرنا عن قولك: فانكسر األحوص وذخلت نصيبًا األبهة، فلما فهم ذلك منه قال

  فواآبدي من ذا يهيم بها بعدي  أهيم بدعٍد ما حييت وإن أمت
  

ال     . فأبلس نصيب. أهمك من ينيكها بعدك ر، فق ه عم ل علي ر أقب ي عن       : فلما سكت آثي ك فاستمع، أخبرن د أنصتنا ل ق
  الطويل : قولك لنفسك وتخيرك لمن تحب حيث تقول
 بعيران نرعى في الخال ونعزب  أال ليتنا يا عـز مـن غـير ريبٍة
  دي وأجربعلى حسنها جرباء تع  آالنا به عرٌّ فـمـن يرنـا يقـل

 علينا فما ننفك نرمى ونضـرب  إذا ما وردنا منهًال صاح أهـلـه
 هجاٌن وأني مصعٌب ثم نهـرب  وددت وبيت اللـه أنـك بـكـرٌة

 فال هو يرعانا وال نحن نطلـب  نكون بعيري ذي غًنى فيضيعنـا

ولقد أصابها منك  ! تتمن لها ولنفسك ويلك تمنيت لها ولنفسك الرق والجرب، والرمي والطرد والمسخ، فأي مكروٍه لم
ال  ". معاداة عاقل خير من مودة أحمق: "قول األول ي  : فجعل يختلج جسد آثير آله، ثم أقبل عليه األحوص، فق أخبرن
 الطويل : عن قولك

 وشؤٌم إذا ما لم تطع صاح ناعقه  فيك تـعـفـٌف: وقلن وقد يكذبن

  شكوى الذي أنت صادقه وال تارآًا  فأعييتـنـا ال وأخـيًا بـكـرامٍة

 وليس لنا ذنٌب فنحـن مـواذقـه  وأدرآت صفو الود منا فلمـتـنـا

 خوالـقـه آما صدعت بين األديم  وألفيتنا سلمًا فصدعـت بـينـنـا

ال  ! واهللا لو احتفل عليك هاجيك ما زاد على ما بؤت به على ما في نفسك ا زب    : ثم أقبل عليه نصيٌب، فق ي ي ل عل أقب
  : ب، فقد تمنيت معرفة غائب عنك علمه حيث تقولالذبا

  بما في ضمير الحاجبية عالم  وددت وما تغني الودادة أنني

ك  دها ل ا عن ك، تعرف م ك، واعرف صورة وجه ي مرآت ا ف وم ! انظر م ام الق فاضطرب اضطراب العصفور، وق
  .يضحكون

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والثالثون بعد الستمائة

  البسيط : د سيبويهوهو من شواه

  أن هالٌك آل من يحفى وينتعل

  : هذا عجٌز، وصدره
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  في فتيٍة آسيوف الهند قد علموا

ا    : خبر مقدم، وآل: على أن أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، وهالك ة خبره دأ مؤخر، والجمل   .مبت
الى ه تع د قول د هللا: "وأورده صاحب الكشاف عن واهم أن الحم المينوآخر دع مها " رب الع ة واس ى أن أن مخفف ، عل

  .ضمير شأن آما في البيت

  : مصنوع، والثابت المروي: هذا المصراع معمول، أي: وفي آتاب أبي بكر مبرمان: قال السيرافي

  أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل

ديره         : قال اء في أن، وتق ه في إضمار اله روايتين واحد، ألن ا ال دفع    أن : والشاهد في آلت يس ي ه ل ك، وأن   .انتهى . ه هال
ًا،       : قال ابن المستوفي ة مرفوع د أن المخفف ع االسم بع روه ليق والذي ذآره السيرافي صحيح، وال شك أن النحويين غي

  .انتهى. وحكمه أن يقع بعد أن المثقلة منصوبًا، فلما تغير اللفظ تغير الحكم

  : والبيت من قصيدة لألعشى ميمون، وقبله

 شـول شاو مشلٌّ شلوٌل شلشٌل  الحانوت يتبعني وقد غدوت إلى

ذهاب                 : وغدوت ى استعمل في ال ر حت م آث ذا أصله، ث وع الشمس ه ين صالة الصبح، وطل ا ب ذهبت غدوة، وهي م
  .آذا في المصباح. واالنطالق أي وقت آان

انوت ث: والح ذآر ويؤن ار، ي ت الخم ة. بي دوت : وجمل ي غ اء ف ن الت اٌل م ي ح اوي. يتبعن مال: والش . ذي يشوي اللح
وب، إذا        : والمشل، بكسر الميم وفتح الشين المستحث والجيد السوق، وقيل الذي يشل اللحم في السفود، من شللت الث

  .آذا قال ابن السيرافي. خطته خياطة

ه نشل ينشل   : والشلول، بفتح الشين، مثل المشل، ويروى  .نشول بفتح النون، وهو الذي يأخذ اللحم من القدر، يقال من
ذي       : والشول. الخفيف اليد في العمل، والمتحرك: والشلشل بضم الشينين آقنفذ ل هو ال ل الشلشل، وقي بفتح فكسر، مث

  .عادته ذلك

ال : وقال الخطيب التبريزي في شرح هذه القصيدة لته   : الشول هو الذي يحمل الشيء، يق ه وأش ل هو من    . شلت ب وقي
شول بضم الشين وفتح الواو فهو بمعناة، إال : ومن روى. ويتحرك فيهايعنى بها، : فالٌن يشول في حاجته، أي: قولهم

  .أنه للتكثير

ار، ومعي غالٌم شواٌء     : يقول. شمل أيضًا بفتح فكسر، وهو الطيب النفس والرائحة: وروى بدله بكرت إلى بيت الخم
  .طباخ، خفيف في الخدمة

  الطويل : ويشبه هذا البيت قول أبي الطيب المتنبي، وهو

 قالقل عيٍس آلهن قالقـل  لت بالهم الذي قلقل الحشافقلق

  .الناقة الخفيفة: آجعفر. جمع قلقل: والقالقل. حرآت: قلقلت

اء       : وقال العيني. وفي بمعنى مع. في فتية إلخ، متعلق بغدوت في البيت المتقدم: وقوله اٌل من الي أٍو، أو ح اٌل من ش ح
  .جمع فًتى، وهو الشاب: والفتية. في يتبعني
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زم، أو في     : آسيوف الهند في محل الصفة لفتية، وآذلك جملة: قولهو قد علموا، يريد أنهم آالسيوف في المضاء والع
ادٌّ    . وخصها بالهند لحسن صقالتها. صباحة الوجه تبرق آالسيوف ه س ى أن وجملة المصراع الثاني في محل نصب عل

  .مسد مفعولي علموا

اء، وهو ا    ر  . لمشي بال نعل وال خفٍّ    ويحفى بالحاء المهملة من الحف ه الفقي ه    : وينتعل . وأراد ب ل، وأراد ب بس النع يل
ا       .الغني ل أن يحول الموت بينه ذات قب يريد قد علم هؤالء الفتيان أن الموت يعم فقيرهم وغنيهم، فهم يبادرون إلى الل

 الطويل : وبينهم، آما قيل

  فكلٌّ وإن طال المدى يتصرم  خذوا بنصيٍب من نعيٍم ولـذٍة
  

  .والبيتان من قصيدة جيدة لألعشى، وهي أحسن شعره، وقد ألحقت بالمعلقات السبع
  

  : وقد شرحها الخطيب التبريزي مع المعلقات، وأولها
 الرجل وهل تطيق وداعًا أيها  ودع هريرة إن الرآب مرتحل

  
ن  قينٌة آانت لرجل، من آل عمرو بن مرثد: هريرة: نقل الخطيب عن أبي عبيدة أنه قال ، أهداها إلى قيس بن حسان ب

  .ثعلبة بن عمرو بن مرثد، فولدت له خليدًا
  

  : وقد قال في هذه القصيدة
  جهًال بأم خليٍد حبل من تصل

  
  .انتهى

  
ا هرب من            : وقيل ة، لم ى اليمام ا إل دم بهم ه، وق ا تغنيان رو، وآانت ن عم إن هريرة وخليدة أختان، آانتا قينتين لبشر ب

  .إن أم هريرة آانت أمًة سوداء لحسان بن عمرو، آان األعشى يشبب بها: وقيل. النعمان بن المنذر
  

  .ال أعرفها، وإنما هو اسٌم ألقي في روعي: إن األعشى سئل عن هريرة، فقال: وقيل
  

اس في    : ونقل صاحب األغاني عن الشعبي أنه قال األعشى أغزل الناس في بيت، وأخنث الناس في بيت، وأشجع الن
  .ل من هذه القصيدةبيت، والك

  
  : أما األول فقوله

  تمشي الهوينى آما يمشي الوجي الوحل  غراء فرعاء مصقوٌل عـوارضـهـا
  

  : وأما الثاني فقوله
  ويلي عليك وويلي منك يا رجل  قالت هريرة لما جئت زائرهـا

  
  : وأما الثالث فقوله

 لنز أو تنزلون فإنا معشٌر  قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا
  

  .الشعر: الطويلة الفرع، أي: والفرعاء. البيضاء الواسعة الجبين: والغراء
  

وارض اب: والع ات واألني يم. الرباعي ر الج وجي، بكس م يحف : وال افره، ول تكي ح ذي يش اء . ال ر الح ل، بكس والوح
  .الذي يتوحل في الطين: المهملة
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  .، وإن نزلتم، تجالدون بالسيوف، نزلناإن طاردتم بالرماح فتلك عادتنا: قالوا الطراد يقول: وقوله

  
ًة    : حدث جرير بن عبد اهللا البجلي الصحابي، قال: وروى صاحب األغاني بسنده قال ة، فأقبلت ليل سافرت في الجاهلي

اء     د الم على بعيري، أريد أن أسقيه ماًء، فلما قربته من الماء، تأخر، فعقلته، ودنوت من الماء، فإذا قوٌم مشوهون عن
الوا        فقعدت، نهم، فق ٌل أشد تشويهًا م اهم رج دهم، إذ أت ذا شاعر  : فبينا أنا عن الوا  . ه م ق ه       : ث ذا، فإن ا فالن أنشد ه ا أب ي
  .ضيف

  
  : فأنشد

  ودع هريرة إن الرآب مرتحل
  

ا، فقلت      ى آخره ى عل ى أت ذه القصيدة    : فواهللا ما خرم منها بيتًا حت ول ه ال  ؟من يق ا  : ق ا أقوله ول    : قلت . أن ا تق وال م ل
  .برتك أن أعشى قيس بن ثعلبة أنشدنيها عام أول بنجرانألخ
  
  .وأنا مسحٌل صاحبه، ما ضاع شعر شاعٍر وضعه عند ميمون بن قيس. أنا الذي ألقيتها على لسانه. إنك صادق: قال
  

ال      ى، ق ن األعش اني ع احب األغ ال    : وروى ص ه ق ن نفس ى ع دث األعش ديكرب     : ح ن مع يس ب د ق ت أري خرج
وائل أرض اليمن، ألني لم أآن سلكت ذلك الطريق قبل، فأصابني مطٌر، فرميت ببصري،  بحضرموت، فضللت في أ

اء فسلمت               اب الخب ى ب ا بشيخ عل اء من شعر، فقصدت نحوه، وإذا أن ى خب ي عل أطلب مكانًا، ألجأ إليه، فوقعت عين
  .عليه، فرد علي السالم، وأدخل ناقتي خباًء آخر، آان بجانب البيت، فحططت رحلي، وجلست

  
ديكرب      : قلت  ؟وأين تقصد  ؟من أنت: فقال ن مع يس ب ا األعشى، أقصد ق ال . أن ه بشعر    : فق اك اهللا، أظنك امتدحت  ؟حي
  الكامل : فابتدأت مطلع القصيدة. فأنشدنيه: قال. نعم: قلت

  غضبًا عليك فما تقول بدا لها  رحلت سمية غدوًة أجمالهـا
  

ال    ا، ق ع منه ذه  : فلما أنشدته هذا المطل ك   حسبك، أه م : قلت  ؟القصيدة ل ال . نع ا     : ق ي تنسب به ال : قلت  ؟من سمية الت
د خرجت، فوقفت وقالت    . يا سمية اخرجي: فنادى. أعرفها، وإنما هو اسٌم ألقي في روعي ا  : وإذا جاريٌة حماسية ق م

  .أنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معديكرب ونسب بك في أولها: قال ؟تريد يا أبت
  

  .انصرفي: القصيدة حتى أتت على آخرها لم تخرم منها حرفًا، فلما أتمتها قال فاندفعت تنشد
  

ا     : نعم، آان بيني وبين ابن عمٍّ لي، يقال له: قلت ؟هل قلت شيئًا غير ذلك: ثم قال ت، م ا ثاب ى أب يزيد بن مسهر، ويكن
  : قلت: قال ؟ماذا قلت فيه: قال. يكون بين بني العم، فهجاني، وهجوته فأفحمته

  دع هريرة إن الرآب مرتحلو

ا    : فلما أنشدته البيت األول، قال ي نسبت فيه ذه الت ا     : قلت  ؟حسبك، من هريرة ه ي قبله بيلها سبيل الت ا، وس . ال أعرفه
ا ثابت       : فإذا جاريٌة قريبة السن من األولى خرجت، فقال. يا هريرة: فنادى ا أب ي هجوت به أنشدي عمك قصيدتي الت

  .يزيد بن مسهر

  .فسقط في يدي وتحيرت، وتغشتني رعدة. من أولها إلى آخرها لم تخرم منها حرفًا فأنشدتها

ال   ي ق ى لسانك الشعر               : فلما رأى ما نزل ب ذي ألقى عل ة ال ن أثاث ا هاجسك مسحل ب ا بصير أن ا أب رج روعك ي . ليف
ال             ق، وأراني سمت مقصدي، وق ى الطري دلني عل ي، وسكن المطر، ف ًا وال  ال تعج ي : فسكنت نفسي ورجعت إل مين

  .شماًال حتى تقع ببالد قيس

  .وروى صاحب األغاني أيضًا أن األعشى قال هذه القصيدة ليزيد بن مسهر أبي ثابت الشيباني
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ة،     : قال أبو عبيدة ن ثعلب يس ب ن ق وآان من حديث هذه القصيدة أن رجًال من بني آهف بن سعد بن مالك بن ضبيعة ب
ًا، ضعيف            يقال له ضبيع، قتل رجًال من بني همام، ان ضبيع مطروق ام، وآ ن هم ن أسعد ب يار ب ن س يقال له زاهر ب

ال       وا ضبيعًا بزاهر، وق ام، أن يقتل ن هم يدًا    : العقل، فنهاهم يزيد بن مسهر، وهو من بني ثعلبة بن أسعد ب ه س وا ب اقتل
  .من بني سعد بن مالك بن ضبيعة

أمره أن   فحض بني سيار بن أسعد على ذلك وأمرهم به، فبلغ بني قيس ما  ك، ي قاله، فقال األعشى هذه القصيدة في ذل
ي آهف       يس بن ي ق ل بن وحذره أن يلقى   . يدع بني سيار وبني آهف، وال يعين بني سيار، فإنه إن أعانهم، أعانت قبائ

  .بنو سياٍر منهم ما لقوا يوم العين عين محلم بهجر

الع      وآان من حديث ذلك اليوم، آما زعم عمر بن هالل، أحد بني سعد بن  ان خ ن مسهر آ د ب قيس ابن ثعلبة، أن يزي
ه       ى أن يرهن ه عل ه خالع أصرم بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن قيس بن ثعلبة، فلما خلع يزيد بن مسهر أصرم من مال

  .أقلب وشهابًا ابني أصرم، وأمهما فطيمة بنت شرحبيل بن عوسجة بن ثعلبة بن سعد بن قيس: ابنيه

اس، واشتملت     وأن يزيد قمر أصرم، فطلب إليه  ا، فحضر الن أن يدفع إليه ابنيه رهينة، فأبت أمهما ذلك، فنادت قومه
  .فطيمة على ابنيها بثوبها، ودافع قومها عنهما وعنها

 البسيط : فذلك قول األعشى

 عزل جنبي فطيمة ال ميٌل وال  نحن الفوارس يوم العين ضاحيًة

  .فانهزم بنو سيار: قال

  .ثل تلك الحالةفحذر األعشى يزيد بن مسهر م

ذا الحديث، فجردوا              : قال أبو عبيدة ا في ه روان، تنازع ي م ين من بن ه أن رجل ادة الفقي وذآر عامٌر ومسمع، عن قت
رسوًال في ذلك إلى العراق حتى قدم الكوفة، فسأل، فأخبر أن فطيمة من بني سعد بن قيس، وأنها آانت عند رجل من 

  .بني سيار وله امرأة غيرها من قومه

ذ      فتغ ياٍر يومئ و س ت بن اقتتلوا، فهزم ان ف اج الحي ة، فاهت ب فطيم ت ذوائ يارية فحلق دت الس ا فعم ى. ايرت   .انته
  .واهللا أعلم. وإنما نقلت هذا الفصل ألن شراح القصيدة أخلوا في شروحهم بهذه األمور

  .وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين

  وأنشد بعده، 

  تمائةالشاهد األربعون بعد الس

  الطويل 

  أخاف إذا ما مت أن ال أذوقها  وال تدفنني في الفالة فإنـنـي

تكلم    ة . على أن مخففة لوقوعها بعد الخوف بمعنى العلم واليقين، واسمها ضمير شأن محذوف، أو ضمير م ال : وجمل
  .أذوقها في محل رفع خبرها

  : وقبله
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  عروقها تروي عظامي بعد موتي  إذا مت فادفني إلى جنب آـرمٍة

ال الشارح المحقق      .وأصل الخوف الفزع وانقباض النفس عن احتمال ضرر، وإذا اشتد الخوف التحق بالمتيقن آما ق
م الغريب              ب، في عل اب التقري ن مؤلف المصباح في آت ن خطيب الدهشة وهو اب ال خاف الشيء   : قال اب ه  : يق علم

  .انتهى. وتيقنه

ه         وذلك ألن اإلنسان ال يخاف شيئًا حتى يع يس إطالق ر بالمسبب عن السبب، ول و من التعبي لم أنه مما يخاف منه، فه
  .عليه ألنه من لوازم اليقين آما قال الشمني، فكم من يقيٍن ال خوف منه

دة من        : وقال بعض المحققين ة مخصوصة متول ارة عن حال الخوف والخشية يستعمالن بمعنى العلم، ألن الخوف عب
  .مشابهٌة في أمور آثيرة، فلذلك صح إطالق آل منهما على اآلخرظن مخصوص، وبين الظن والعلم 

  .وفي تخصيصه التولد بالظن نظر، ألن الخوف، آما يتولد عن الظن، يتولد عن العلم أيضًا

الى   ه تع م   " فمن خاف من موص    : "وقال الزمخشري في تفسير قول ع، وعل ال     . فمن توق ائع، يق م ش ذا في آالمه : وه
م    أخاف أن ترسل السماء، ي ب، الجاري مجرى العل ة      . ريدون التوقع، والظن الغال دماميني في الحاشية الهندي ال ال وق

قد يقال ال يلزم من تعقل العقالء أنه ال يذوقها بعد الموت، : الخوف في هذا البيت يقين: عند قول ابن هشام في المغني
ه    حمل الخوف على اليقين عند هذا الشاعر، ألن استهتاره بشربها، ومغاالت ك حمل ه في محبتها، أمٌر مشهور، فلعل ذل

م   . على أنه خاف ولم يقطع بما تيقنه غيره، ولذلك أمر بدفنه إلى جنب الكرمة، رجاء أنه ينال منها بعد الموت  ومن ث
  .انتهى. قيل إن هذا أحمق بيت قالته العرب

ين     وهذا مبنيٌّ آما ق: قال ابن المال أحمد الحلبي في شرحه بعد نقل هذا الكالم رددًا ب ان إذ ذاك مت ه آ ال شيخنا على أن
ال . فال علم وال ظن . ال، بتقدير دفنه في الفالة: ذوقها بعد الموت، بتقدير دفنه إلى جنب الكرمة، أو ال،   : ق ذا احتم وه

م  فإنني أخاف أن ال أذوقها غدًا، فال ع: إن آان لمجموع األمر والنهي على معنى.....فإنني أخاف: ألن التعليل بقوله ل
  .وال ظن، فهي الناصبة أهملت

د الظن        ع، وبع ع، وأن ال يق ه يحتمل أن يق ففي شرح الكافية للحديثي أن الخفيفة بعد فعل الخوف والرجاء ناصبة، ألن
دير   ل     : تحتملها والمخففة، نظرًا إلى الرجحان وعدمه، أو على معنى فإنني أخاف اآلن، بتق ا، ب ى جنبه دفني إل أن ال ت

دير :  أذوقها إذا ما مت، أوأن ال: في الفالة ا : فإنني أخاف إذا ما مت، بهذا التق ين،     . أن ال أذوقه ٌم ويق ا عل الخوف هن ف
  .فهي المخففة

دير      ا مت، بتق وآذا إن جعل تعليًال للنهي وحده، ألنه الذي قارنه في هذا البيت، على معنى فإنني أخاف اآلن أو إذا م
  .انتهى. ال أذوقهاأن تدفنني في الفالة ال إلى جانبها، أن 

ول  : قال ابن المال وها هنا بحٌث، وهو أن الشاعر وإن آان من المغرمين بالصهباء، المتهتكين بها، لكنه من ذوي العق
د الموت          ذوق بع ره من عدم ال ه غي ا يتيقن اطع، بم ٌر    ! الكاملة، واألنظار الصائبة، فكيف يظن به أنه غير ق ل هو أم ب

  .البيانمرآوز في األذهاب، غنيٌّ عن 

إنهم سحرة الكالم،                اتهم، ف ادة تمويه يالتهم، ورام سلوك ج ى مذهب الشعراء في تخي ذا عل ه ه وإنما جرى في آالم
 الطويل : فأمر أوًال بدفنه بعد الموت بجانب آرمة، وأبدى عذره في ذلك بوصفها بقوله. ومخترعو صور اإليهام

  تروي عظامي بعد موتي عروقها
  

ة   ليستفاد من ذلك علة  ة الحقيقي األمر بالدفن المذآور، إشارة إلى أن ما ال يدرك آله ال يترك آله، وإذا تعذرت التروي
  .فال أقل من حصول التروية المجازية
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ا       روى به ذوقها إذا مات فال يت ثم نهى ثانيًا تأآيدًا لألمر األول عن دفنه ال بجنب آرمة، وعلل ذلك بأنه يتيقن أنه ال ي

ه   . ى جانبها مفوت للتروية المجازيةفدفنه ال إل. حقيقة ًا، ألن ولمزيد شغفه بها آثر التعبير عن هذا اليقين بالخوف إيهام
  .مع ذلك ال يقطع بعدم الذوق

  
ى       ا قصده معن ى م يًال عل ه دل ًة        . وجعل رفع الفعل بعد أن مع روى حقيق ة ألن ال ة العظام مجازي اك إن تروي ا قلن وإنم

  .عظام منهالذوات األآباد عن عطش، وليست ال
  

اء   : ومنه قولهم. أو لما ليست له قوة نامية. على أنه ال عطش بعد الموت ات من الم اد  . روي النب انتهى  . والعظام جم
  .آالمه، ومن خطه نقلت

  
  .ويؤيد هذا رواية ابن السكيت

  يقينًا إذا ما مت لست أذوقها  وال تدفنني في الفالة فإننـي
  

  .وعليها ال شاهد في البيت
  
  : رواها ابن األعرابي وابن السكيت في ديوانه، وبعدهما: بيتان أوال قصيدٍة ألبي محجٍن الثقفيوال

 يعاجلني عند المساء غبوقـهـا  أباآرها عند الـشـروق وتـارًة
 فمن حقها أن ال تضاع حقوقها  وللكأس والصهباء حقٌّ معـظـٌم

 وقـهـايساق إلينا فجرها وفس  أقومها زقـًا بـحـقٍّ بـذاآـم
  إذا ما نساء الحي ضاقت حلوقها  وعندي على شرب المدام حفيظٌة
 مفجعة األصوات قد جف ريقها  وأعجلن عن شد المآزر ولـهـًا
 طروقهـا وأآرم أضيافًا قراها  وأمنع جار البيت ممـا ينـوبـه

ا،     إذا مت فادفني هذا خطاٌب مع ابنه يأمره بذلك، وفيه مب: قوله: قال ابن السكيت ر، وتعطشه إليه ه للخم الغة على حب
  .إذ أظهر الرغبة إليها، وهو ميت

الة  . األرض المهلكة التي ال علم بها وال ماء: الفالة: وال تدفنني في الفالة إلخ، قال ابن السكيت: وقوله والمعنى أن الف
ه، فأل ًا من ى أآون قريب ه العنب حت ان ينبت في دفنني إال بمك رم فال ت ا آ ذلكال يعرش فيه ذ ب ه .ت د : وقول ا عن أباآره

ى  : أي: قال ابن السكيت. الشروق إلخ إنني أصبحها عند شروق الشمس، ومرًة أشربها عشاًء، إال أنني أقدم شربها عل
  .العشاء، فيعاجلني الغبوق

  .أبادر إليها في بكرة النهار: وأباآرها. شرب آخر النهار: والغبوق. شرب الغدو: والصبوح

خ  وللكأس وا: وقوله ن السكيت   . لصهباء إل ال اب ا : ق ا تسر القلب   : حقه ل، وتشجع      . آونه م، وتسخي البخي ذهب اله وت
  .انتهى. وإذا آان هذا دأبها، فمن حقها أن تعظم، وال تضيع حقوقها. الجبان، إلى غير ذلك من فعلها، وهذا حقٌّ لها

ول : فإن قلت: وقال ابن المال ا أن ال يضاع ح   : حق الكالم أن يق ه أن الحق المعظم للكأس      ومن حقهم ا، الدعائ قوقهم
ة الشيء الواحد        : والصهباء، قلت ا بمثاب يئين، فهم ا ش تلمح  . نعم، إال أنه ذهب إلى أن الكأس والصهباء، وإن آان واس

 : قول القائل

 وتشاآال فتشابـه األمـر  رق الزجاج وراقت الخمر
 خـمـر وآأنما قدٌح وال  فكأنما خـمـٌر وال قـدٌح

  .انتهى
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ة سنة             أآثر من ثالثمائ ي محجن ب أخر عن أب ي إسحاق الصابي، وهو مت ان ينبغي أن   . وفيه أن هذين البيتين ألب وآ
  .يعكس

  .ظرف الخمر: الزق بالكسر: قال ابن السكيت. أقومهما زقًا إلخ: وقوله

  .يرآباابن ثالث سنين، وآذلك الحقة، وسميا بهذا االسم ألنهما استحقا أن : والحق بالكسر من اإلبل

ى األوامر  : والطاعة. المائل عن الطاعة: والفاجر. فجورها: وفجرها ا ضيقه اهللا من      . الوقوف عل والفسوق توسيع م
  .أمر الدين

يعني وإن آنت سكران، ال أهمل    . الحفيظة آل شيءٍّ يغضب ألجله: قال ابن السكيت. وعندي على شرب إلخ: وقوله
  .لنازلٍة نزلت بهن الحفاظ إذا استغاثت بي نساء الحي، وصحن

اً . أي دهمهن من البالء ما أعجلهن عن شد المآزر في أوساطهن  : وأعجلن عن شد إلخ، قال ابن السكيت: وقوله : وله
وجف . التي نزل بها ما أخافها وأفزعها: والمفجعة. الذاهب العقل: والواله. للوله الذي نزل بهن: مفعول من أجله، أي

  .انتهى. يبس: ريقها، أي

  .واب أن ولهًا حال ال مفعول من أجلهوالص

ن السكيت  . وأمنع جار البيت إلخ: وقوله ا : قال اب ا : قراه ول . أطعمه رى،       : يق ا الق ا له يًال أعجلن ا الضيفان ل إذا طرقتن
  .انتهى. فكأن طروقها هو الذي قراها

  .آذا في االستيعاب آما يأتي. وأبو محجن شاعر صحابي، له سماٌع ورواية

ه ا أثبت ل ماعاً  وإنم ه س ذآر أن ل م ي ة، ول ي رواي ات المغن ي شرح أبي يوطي ف اريخ . الس ي ت ذهبي ف ا أيضًا ال ونفاه
ل     : وقال في التجريد. اإلسالم ب، وقي ن حبي ل    : أبو محجن الثقفي عمرو ب ب، وقي ن حبي ك ب د اهللا : مال ًا   . عب ان فارس آ

اه       رات، ونف ه في الخمر م رة في البحر، فهرب، ولحق        شاعرًا من األبطال، لكن جلده عمر رضي اهللا عن ى جزي إل
  .انتهى. روى عنه أبو سعٍد البقال. وله أخباٌر. بسعد، وهو يحارب الفرس فحبسه

  .وقد ذآروه في الضعفاء. ورواية أبي سعد البقال عن أبي محجن إنما هو بتدليس، ألنه لم يدرك عصره

  .الحاء المهملة وفتح الجيم وهو بكسر الميم وسكون. وقيل إن اسمه أبو محجن، وهي آنيته أيضًا

أبو محجن الثقفي اختلف في اسمه،     : وهذه ترجمته من االستيعاب، تأليف أبي عمر يوسف الشهير بابن عبد البر قال
عبد اهللا ابن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عميرة بن عوف بن قسي،  : مالك بن حبيب، وقيل: فقيل

  .آنيتهوقيل اسمه . وهو ثقيف، الثقفي

ه . أسلم حين أسلمت ثقيف ال      . وسمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم وروى عن ال، ق عٍد البق و س ه أب سمعت  : حدث عن
در،    : أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي ثالث: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول ذيٌب بالق النجوم، وتك إيماٌن ب

  ".وحيف األئمة

وآان . بطال في الجاهلية واإلسالم، من أولي البأس والنجدة، ومن الفرسان البهموآان أبو محجن هذا من الشجعان األ
م         وم الئ دٌّ وال ل ه وال يردعه ح ع عن اد يقل و بكر    . شاعرًا مطبوعًا آريمًا، إال أنه آان منهمكًا بالشراب، ال يك ان أب وآ

  .الصديق يستعين به
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ن    وجلده عمر بن الخطاب في الخمر مرارًا، ونفاه إلى جزيرة في البحر، وبعث معه رجًال فهرب منه، ولحق بسعد ب
ذلك،             . وهو محارٌب للفرس   . أبي وقاص بالقادسية  أحس الرجل ب ه، ف ه عمر مع ذي بعث ل الرجل ال م بقت د ه ان ق وآ

راهيم،     .وخرج فارًا، ولحق بعمر، وأخبره خبره، فكتب عمر إلى سعد بحبس أبي محجن، فحبسه ن إب حدثنا إسحاق ب
ك   . بلغني أن عمر بن الخطاب حد أبا محجن الثقفي سبع مرات : بد الرزاق، عن ابن جريج، قالحدثنا ع: قال ذآر ذل

  .عبد الرزاق في باب من حد من الصحابة في الخمر

يهم       : قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: قال ر عل ا آث ر، فلم د في الخم آان أبو محجن الثقفي ال يزال يجل
ى أم   سجنوه وأوثقوه، فلما آان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى أن المشرآين قد أصابوا من المسلمين، فأرسل إل

ه      : إن أبا محجن يقول لك: ولد سعد، أو إلى امرأة سعد، يقول لها ذا الفرس ودفعت إلي ى ه إن خليت سبيله وحملته عل
  .سالحًا ليكونن أول من يرجع إليك، إال أن يقتل

  الطويل: وأنشد يقول

 وأترك مشدودًا عـلـي وثـاقـيا  آفى حزنًا أن تلتقي الخيل بالقـنـا
 مصارع دوني قد تصم المـنـاديا  إذا قمت غناني الحديد وغـلـقـت
 فقد ترآوني واحـدًا ال أخـا لـيا  وقد آنت ذا ماٍل آـثـير وإخـوٍة
 أعالج آبًال مصمتًا قـد بـرانـيا  وقد شف نفسي أنني آـل شـارٍق

 وتذهل عني أسرتـي ورجـالـيا  للـه دري يوم أتـرك مـوثـقـًاف
 وإعمال غيري يوم ذاك العوالـيا  حبست عن الحرب العوان وقد بدت

 الحوانـيا لئن فرجت أن ال أزور  وهللا عهـٌد ال أخـيس بـعـهـده
  

ر، وأعطي سالحًا، ثم خرج  فذهبت األخرى فقالت ذلك المرأة سعد، فحلت عنه قيوده، وحمل على فرس آان في الدا
  .يرآض حتى لحق بالقوم، فجعل ال يزال يحمل على رجل فيقتله، ويدق صلبه

  
و محجن،    : قال ؟من ذلك الفارس: فنظر إليه سعٌد فجعل يتعجب ويقول فلم يلبثوا إال يسيرًا حتى هزمهم اهللا، ورجع أب

  .ورد السالح، وجعل رجليه في القيود آما آان
  

ى  : فجعل يخبرها ويقول ؟آيف آان قتالكم: له امرأته أو أم ولدهفجاء سعد، فقالت  لقينا ولقينا، حتى بعث اهللا رجًال عل
ان   : فقالت ؟فرٍس أبلق، لوال أني ترآت أبا محجٍن في القيود، لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن واهللا ألبو محجن آ

داً    :فدعا به وحل قيوده، وقال. فقصت عليه قصته. من أمره آذا وآذا ى الخمر أب و محجن   . ال نجلدك عل ال أب ا  : ق وأن
  .فلم يشربها بعد ذلك: قال. آنت آنف أن أدعها من أجل جلدآم. واهللا ال أشربها أبدًا

  
ال     ه، ق وم القادسية     : وروى صاحب االستيعاب بسنده إلى إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي ان ي ا آ لم

اس،  أتي سعد بأبي محجن، وهو سكران م ن الخمر، فأمر به إلى القيد، وآان سعٌد به جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الن
  : واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، ورفع سعٌد فوق العذيب لينظر إلى الناس، فلما التقى الناس قال أبو محجن

 الـسـابـقة األبيات..........  آفى حزنًا أن تردي الخيل بالقنا
  

ويحك خليني ولك علي إن سلمني اهللا، أن أجيء، حتى أضع رجلي في القيد، وإن قتلت : امرأة سعدفقال البنة خصفة 
  .استرحتم مني

  
ٍة إال  : فخلته فوثب على فرس لسعٍد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح، ثم انطلق حتى أتى الناس، فجعل ال يحمل في ناحي

ون    اس يقول كٌ  : هزمهم، فجعل الن ذا مل ول   وسعد ينظر،   : ه ي       : فجعل سعد يق اء، والطعن طعن أب الضبر ضبر البلق
ة خصفة              ! محجن، وأبو محجن في القيد أخبرت ابن د، ف ه في القي ى وضع رجل و محجن حت دو، رجع أب فلما هزم الع
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وم     : فقال. سعدًا بالذي آان من أمره ذا الي ى في ه ا أبل ى في     ! ال واهللا ما أبلى أحٌد من المسلمين م ال أضرب رجًال أبل
  .فخلى سبيله: قال! سلمين ما أبلىالم
  

ن  و محج ال أب داً     : وق ربها أب واهللا ال أش ي ف ا إن بهرجتن ا، فأم ر منه د، وأطه ي الح ام عل ربها، إذ يق ت أش   .آن
  : أبوك الذي يقول: ومن رواية أهل األخبار أن ابنًا ألبي محجن دخل على معاوية، فقال له معاوية

 المـتـقـدمة األبيات.......  إذا مت فادفني إلى جنب آرمٍة
  

  البسيط : قوله: قال ؟وما ذاك: قال. لو شئت ذآرت أحسن من هذا من شعره: فقال له ابنه
  وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي  ال تسأل الناس من مالي وآـثـرتـه
 إذا تطيش يد الـرعـديدة الـفـرق  قد يعلم الناس أني مـن سـراتـهـم
 وأآتم السر فيه ضـربة الـعـنـق  اآـرهقد أرآب الهول مسدوًال عسـ

 العـلـق وعامل الرمح أرويه من  أعطي السنان غداة الروع حصـتـه

 البسيط: وزاد بعضهم في هذه األبيات

 تنفي المسابير باإلزباد والفهـق  وأطعن الطعنة النجالء قد علموا

 وإن ظلمت شديد الحقد والحنـق  عف المطالب عما لست نـائلـه

 وقد أآر وراء المجحر البـرق  أجود وما مالي بـذي فـنـٍع وقد

 وقد يثوب سوام العاجز الحمـق  قد يقتر المرء يومًا وهو ذو حسٍب

  ويكتسي العود بعد الجدب بالورق  ويكثر المال يومًا بعـد قـلـتـه

ك  : ثم أجزل جائزته، وقال. لئن أسأنا لك القول، لنجزل لك العطية: فقال له معاوية د مثل وزعم  ! إذا ولدت النساء، فلتل
ال       ي محجن الثقفي بأذربيجان، أو ق ر أب ه       : الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قب د نبتت علي واحي جرجان، وق في ن

ال  : ثالث أصول آرم وقد طالت وأثمرت، وهي معرشة على قبره، مكتوب على القبر فجعلت  : هذا قبر أبي محجن ق
 : أتعجب وأذآر قوله

  ت فادفني إلى جنب آرمةإذا م

  .هذا ما اخترته من االستيعاب

ال           ه ق ي أن ن الكلب ي محجن عن اب وان أب ال   : وروى ابن األعرابي في شرح دي ة ق ا عوان ي     : أخبرن ن أب د ب دخل عبي
  : أبوك الذي يقول من قصيدة: محجن على عبد الملك، فقال له عبد الملك

  إذا مت فادفني إلى جنب آرمة

  : المؤمنين، ولكن أبي الذي يقول يا أمير: فقال

  إلى آخر األبيات المذآورة......  ال تسأل القوم عن مالي وآثرتـه

ونقل ابن حجر في اإلصابة عن ابن فتحون فيما آتبه على أوهام االستيعاب أنه عاب أبا عمر على ما ذآر في قصة    
  .عليه، والسكوت عنه أليق آان يكفيه ذآر حده: أبي محجن أنه آان منهكمًا في الشراب، فقال
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ه    : فقال ؟أن امرأة سعٍد سألته فيما حبس: واألولى في أمره ما أخرجه سيف في الفتوح ى حرام أآلت واهللا ما حبست عل
ذلك    وال شربته، ولكني آنت صاحب شراب في الجاهلية، فجرى آثيرًا على لساني وصفها، فحبسني بذلك، فأعلمت ب

  .مؤاخذك بشيء تقوله، حتى تفعلهاذهب، فما أنا ب: سعدًا، فقال

وى وأشهر      : قال ابن حجر ا أق ي ذآروه ات الت عدًا       . وسيٌف ضعيف، والرواي ول من روى أن س ن فتحون ق وأنكر اب
  .لكن له وجه حسن، ولم يذآروه: ثم قال! ال يظن هذا بسعد: أبطل عنه الحد، وقال

ه يشربها    وآأنه أراد أن سعدًا أراد بقوله ال يخلده في الخمر بشرٍط أض ه أن اب   . مره، وهو إن ثبت علي ه اهللا أن ت فوفق
  .توبًة نصوحًا فلم يعد إليها، آما في بقية القصة

د  . عدو الفرس: الضب ضبر البلقاء هو بالضاد المعجمة والباء الموحدة: وقوله في القصة ومن قاله بالصاد المهملة فق
  .نبه عليه ابن فتحون. صحف

  تتمة 

قال هو حبيب بن عمرو بن : ف والمختلف على خالف ما تقدم مع بعض تغيير في أسماء آبائهسماه اآلمدي في المؤتل
  .عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي

  المنسرح : وهو شاعٌر فارس، وهو القائل

 وقوم بغٍي في جحـفـٍل لـجـب  لمـا رأينـا خـيًال مـحـجــلًة

 يم آـالـذهـبوآل صافـي األد  طرنا إلـيهـم بـكـل سـلـهـبٍة

 فيها سناٌن آشـعـلة الـلـهـب  وآـل عـراصٍة مـثــقـــفٍة

 ومشرفي آالملـح ذي شـطـب  وآل عضٍب فـي مـتـنـه أثـٌر

 من نسج داود غـير مـؤتـشـب  وآل فضـفـاضٍة مـضـاعـفٍة

  ر الموت دور الرحى على القطب  لما التقـينـا مـات الـكـالم ودا

 عن نفسه والنفـوس فـي آـرب  ـاحـبـهفكلنا يسـتـكـيص ص

 الـرآـب وإن حملنا جثوا علـى  إن حملوا لم نـرم مـواضـعـنـا

  .انتهى

  .وهذا الشعر لم يروه ابن األعرابي وابن السكيت في ديوانه

و محجن      ال  . وحبيب بالحاء المهملة المفتوحة، أورده اآلمدي مكبرًا اسمًا لخمسة شعراء، أحدهم أب م ق ا  : ث حبيب  وأم
  .وأورده له شعرًا. بالتصغير فهو حبيب بن تميم المجاشعي

وضبط عن أبي عمر حبيب : وبعد أن نقل العيني الخالف في اسمه هل هو مالٍك بن حبيب، أو عبد اهللا بن حبيب، قال
  .واهللا أعلم. وتبعه السيوطي في شرح أبيات المغني على هذا الضبط. مصغرًا

  وأنشد بعده، 
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  واألربعون بعد الستمائةالشاهد الحادي 

  الطويل 

  وأثل موجودًا وسد مفاقره  فلما رأى أن ثمر اهللا ماله
على أن الفراء وابن األنباري جوزا وقوع أن المصدرية بعد فعل علم غير مؤول بالظن، آما في البيت، فإن رأى فيه 

  .ذويجوز أن تكون فيه مخففة، من غير فصل بينها، وبين ثمر على الشذو. علمية
  

أن      مها ضمير ش ة، واس اني مخفف ول الث ي الق ا ف ولي رأى، إال أنه د مفع اد مس ل مصدر س ي تأوي دها ف ا بع أن وم ف
  .ثمر اهللا خبرها: محذوف، وجملة

  
ر أمر             ك ال يجوز، ألن التثمي ل، ألن ذل ى الفع ة عل ولم يتعرض لكون رأى بصرية فتكون أن هي المصدرية الداخل

  .ن، ومعناه التكثيرمعنويٌّ غير مدرك بحاسة العي
  

  .آثره: وثمر اهللا ماله، أي. آثر ماله: وأثمر الرجل بالمثلثة، أي: قال صاحب الصحاح
  

  .المعاهد في بيٍت قبله: ففاعل رأى ضمير الحليف، أي
  

  .التأصيل والتثبيت: والتأثيل. أصل وثبت: وأثل، أي
  

  .انتهى. فقرهأغناه وسد وجوه : يقال سد اهللا مفاقره، أي: قال صاحب الصحاح
  

  .مكان الفقر وجهته: والمفقر. فيكون جمع مفقر آجعافر جمع جعفر
  

  .وجواب لما في بيت بعده
  

اع              ة، واجتم ي حارث ن أب ن سنان ب د ب ين يزي ه وب ان بين ا آ رة فيم والبيت من قصيدة للنابغة الذبياني يعاتب بها بني م
  .آان النابغة يحسد آثيرًا، وآان عفيفًا شريفًا في قومهو. قومه عليه، وطواعيتهم له، وطلبه بحوائجهم عند الملوك

  
 : وهذا أولها

  فقد أصبحت عن منهج القصد جائره  أال أبلغـا ذبـيان عـنـي رسـالًة
 سفيهًا ولن ترعوا لذي الود آصـره  أجدآم لم تـزجـروا عـن ظـالمٍة
 المتـنـاصـره فتعذرني من مرة  فلو شهدت سهٌم وأفـنـاء مـالـٍك

  
  : إلى أن قال بعد بيتين

 وأسلمنا لمرة المـتـظـاهـره  فإن يك موالنا تجانف نـصـره
 بال عثرٍة والنفس ال بد عاثـره  فإني أللقى من ذوي الضغن منهم
 وآانت تديه المال غبًا وظاهـره  آما لقيت ذات الصفا من حليفها

 ـرهفيصبح ذا ماٍل ويقتـل وات  تذآر أنى يجعـل الـلـه جـنًة
 وأثل موجودًا وسد مـفـاقـره  فلما رأى أن ثمر اللـه مـالـه
 مذآرٍة من المعـاول بـاتـره  أآب على فأس يحد غـرابـهـا
 وللبر عيٌن ما تغمض نـاظـره  فلما وقاها اهللا ضـربة فـأسـه
 وآانت له إذ خاس بالعهد قاهره  تندم لما فاته الذحـل عـنـدهـا
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 على ما لنا أو تنجزي لي آخره  ـه بـينـنـافقال تعالي نجعل الل
 رأيتك مسحورًا يمينك فـاجـره  فقالت يمين اهللا أفـعـل إنـنـي
 فاقره وضربة فأٍس فوق رأسي  أبى لي قبٌر ال يزال مقـابـلـي

  
  .وهذا آخر القصيدة

  
ة: واآلصرة ال. القراب ي آصرٌة، أي : يق ا تأصره عل الٌن م م: ف ي رح ه عل هٌم. ال تعطف ن عوف   وس رة ب ن م و اب ه
  .تمايل: وتجانف. التي ينصر بعضها بعضًا: المتناصره، أي: ولهذا قال. ومالك هو أخو سهم، قبيلتان. الذبياني

  
  .وذات الصفاة هي الحية آما يأتي شرحها. الحقد: والضغن. التي صار آلٌّ منهم ظهيرًا ومعينًا لآلخر: والمتظاهرة

  
  : نت تديه المال إلخ، روى األصمعي بدلهوآا: وقوله. المعاهد: والحليف

  وما انفكت األمثال في الناس سائره
  

ه  : وقال ه وال أهل اً  . تلك الرواية منحولة، ألنك تقول وديت فالنًا، للمقتول نفسه، وال تقول وديت ولي الٌن فالن : وودى ف
  .تعطيه من الدية في يوم وال تعطيه في اليوم الثاني: وغبًا، أي. أعطى ديته

  
: والظاهرة . ومنه حمى الغب، إذا أتت يومًا، وترآت يومًا. فصل الفعل، وترآه بيوٍم بين فعل يومين: والغب، بالكسر

  .البارزة غير مختفية، وقيل الظاهرة التي تشرب آل يوم
  

  : وروى أبو عبيدة بدل البيت
  فكانت تديه المال غبًا وظاهره  فواثقها باهللا حـين تـراضـيا

يم   . وأنى بمعنى آيف . ر فاعله ضمير الحليفتذآ: وقوله ة، بضم الج ة : والجن واتر . الوقاي أر، من     : وال ده الث ذي عن ال
  .الوتر بفتح الواو عند قوم وآسرها عند آخرين، وهو الذحل والثأر

مضارع  : ويحد . الزمه: أآب على آذا، أي: يقال. أآب هو جواب لما: وقوله. فلما رأى فاعله ضمير الحليف: وقوله
  .جعله حديدًا قاطعًا: أحده، أي

ه . رأس الفأس القائم، ولها رأسان: والغراب، بضم المعجمة ه غراب     : فالرأس العريض يقال ل ال ل دوم، واآلخر يق  .ق
  .ذو ماٍء: وسيف ذآٌر ومذآر، بفتح الكاف المشدودة، أي. خالف األنيث: الذآر من الحديد: قال صاحب الصحاح

  .انتهى. الناس إنها من عمل الجن: ويقول: قال. راتها حديٌد ذآر ومتونها أنيثهي سيوٌف شف: وقال أبو عبيد

د المعروف   . والذآر هو الفوالذ والصلب اول . واألنيث، هو الحدي واو، وهي        : والمع تح ال يم وف جمع معول بكسر الم
ة وس     . القاطعة: والباترة. الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر ذال المعجم تح ال ذحل، بف ة  وال أر  : كون الحاء المهمل الث

  .الحية: وآانت، أي. والحقد

ة      . وخاس بالعهد، بإعجام األول، وإهمال اآلخر، بمعنى غدر به ة من الدي اه قطع العطي ا إي : أو تنجزي . وأراد بقهره
  .إلى أن تنجزي

ل، أي  : يمين اهللا أفعل، أي: وقوله اهللا ال أفع ا آنت أعطيك   . ال أعطي : أقسم يمينًا ب د     أو بم. آم ل عهدك بع ى ال أقب عن
  .هذا

ادٌع غدار  : وأرادت. خدعه وعلله: سحره، أي: المخدوع، يقال: والمسحور اقرة . إنك إنساٌن خ ال  : وف ة، يق ر  : قاطع فق
  .الحبل أنف البعير، إذا حزه وأثر فيه
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ن األعراب       يباني واب و عمرو الش ال أب روا أن  : يوهذه األبيات موقوفٌة على سماع حكايٍة هي من أآاذيب العرب، ق ذآ
ال     : أخوين آانا فيما مضى في إبٍل لهما، فأجدبت بالدهما وآان قريبًا منهما واٍد، يقال له ه فق د أحمت ة ق عبيدان فيه حي

بط     : فقال أخوه ؟هل لك في وادي الحية، فإنه ذو آٍإل: أحدهما لصاحبه م يه دًا ل رى أن أح إني أخاف عليك الحية، أال ت
ائٌم إذ     ! واهللا ألفعلن: لفقا ؟ذلك الوادي إال أهلكته ل ن فهبط ذلك الوادي فرعى فيه إبله، فبينا هو ذات يوٍم في آخر اإلب

ال     ك، فق د هل ه ق ا  : رفعت الحية رأسها فأبصرته، فأتته فقتلته، ثم دخلت جحرها، وأبطأت اإلبل على أخيه فعرف أن م
  .في الحياة بعد أخي خيٌر، وألطلبن الحية، وألقتلنها، أو ألتبعن أخي

ك في الصلح، فأدعك ترعى       : فهبط ذلك الوادي فطلب الحية، ليقتلها، فقالت له ألست ترى أني قد قتلت أخاك، فهل ل
ا  . فإني أقبل: قال. نعم: قالت ؟أو فاعلة أنت: قال ؟الوادي فتكون فيه، وأعطيك ما بقيت دينارًا يومًا ويومًا ال فحلف له

  .ضمنت له، فكثر ماله ونبتت إبله، حتى صار من أحسن الناس حاًال وأعطاها المواثيق ال يضرها، وجعلت تعطيه ما

أس فأحدها،    ؟آيف ينفعني العيش، وأنا أنظر إلى قاتل أخي: ثم إنه ذآر أخاه ذات يوم فدمعت عيناه، وقال فعمد إلى ف
ه، فل  ا   ثم قعد، فمرت به، فتبعها، وضربها فأخطأها، ودخلت جحرها، ووقعت الفأس فوق جحرها فأثرت في ا رأت م م

  .فعل، قطعت عنه الدينار الذي آانت تعطيه

ه    : فلما رأى ذلك تخوف شرها وندم، فقال لها ا علي ا آن ى م ذا    : "فقالت  ؟هل لك أن نتواثق ونعود إل آيف أعاودك وه
  .، وأنت ترى قبر أخيك، وأنت فاجر ال تبالي بالعهد"أثر فاسك

  .وآان حديث الحية والفأس من مشهور أمثال العرب

ال : أبو عبيدة قال ة،    : لما حج عبد الملك بن مروان أول حجة حجها في خالفته، قدم المدينة، فخطب، فق ا أهل المدين ي
ا    ا مثلن واهللا ال تحبوننا وال نحبكم أبدًا، وأنتم أصحاب عثمان، إذ نقيتمونا عن المدينة، ونحن أصحابكم يوم الحرة، فإنم

  .ت من صفة الحيةوأنشد هذه األبيا. ومثلكم آما قال النابغة

ال م ق اه،   : ث ه أخ دي ل ى أن ت ى أن يصالحها عل اه إل ا دعت أخ م إنه ه، ث ه فقتلت ًال فوآعت اروًة رج ٌة مج ه آانت حي إن
لو قتلتها وقد أحذت عامة الدية، : فعاهدها، ثم آانت تعطيه يومًا، وال تعطيه يومًا، فلما تنجز عامة ديته، قالت له نفسه

ال فأخذ فأسًا ! فيجتمعان لك د،   : فلما خرجت لتعطيه الدينار ضربها على رأسها، وسبقته فأخطأها وندم، فق الي نتعاق تع
دًا    . أبى الصلح القبر الذي بين عينيك، والضربة التي فوق رأسي: فقالت. وال نغدر، وتنجزي آخر ديتي ي أب ن تحبن فل

رتم     إنا لن نحبكم ما ذآر. ما رأيت قبر أخيك، ولن أحبك ما آانت الضربة برأسي ا ذآ ا م ن تحبون نا ما صنعتم بنا، ول
  .انتهى. ما صنعنا بكم

  .والنابغة شاعٌر جاهليٌّ تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني واألربعون بعد الستمائة

  البسيط 

  مني السالم وأن ال تشعرا أحدا  أن تقرآن على أسماء ويحكمـا

ة  على أن أن الخفيف ى المخفف . ة المصدرية، قد ال تنصب المضارع آما في البيت، إما للحمل على ما المصدرية أو عل
ال     : قال ابن جني في الخصائص .ولو نصبت لحذفت النون من تقرآن ه، فق الى عن ه اهللا تع ي، رحم هي  : سألت أبا عل

  .أنكما تقرآن، إال أنه خفف من غير تعويض: مخففة من الثقيلة، آأنه قال

  .انتهى. شبه أن بما، فلم يعملها آما ال يعمل ما: ثنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى، قالوحد
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داديين   : وزاد في سر الصناعة   ذا مذهب البغ دٌ   . وه ذا بع داً     . وفي ه اًال أب ع إذا وصلت ح ك أن أن ال تق ا هي   . وذل إنم
داً  : للمضي أو لالستقبال، نحو وم غ ول  .سرني أن قام، ويسرني أن يق ام      : وال تق وم، وهو في حال القي   .يسرني أن يق

ه حسن،     : ما تقوم حسن، أي: إذا وصلت بالفعل وآانت مصدرًا فهي للحال أبدًا، نحو قولك: وما ذي أنت علي قيامك ال
  .فيبعد تشبيه واحدٍة منهما، باألخرى وآل واحدٍة منهما، ال تقع موقع صاحبتها

ة، الفعل بال عوض ضرورةً     وأولي، أن المخففة من ا: قال أبو علي ه بعض        . لثقيل ان في ى آل حال، وإن آ ذا عل وه
  .انتهى. الضعف، أسهل مما ارتكبه الكوفيون

ازني      ول في شرح تصريف الم ال          : وآذلك ق د أن، فق رآن بع ون في تق ات الن ي عن إثب ا عل ة من   : سألت أب أن مخفف
ًا، إال أن االستعمال إذا     فهذا أيضًا من الش. الثقيلة، وأوالها الفعل بال فصٍل للضرورة اس واالستعمال جميع اذ عن القي

  .ورد بشيٍء أخذ به وترك القياس، ألن السماع يبطل القياس

يس من أهل           : قال أبو علي ا هو ليلحق من ل وانين، إنم ذه الق ألن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين، ونقننه من ه
وب، وعدل عن       .اللغة بأهلها، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح ق غرٌض مطل فإذا ورد السماء بشيٍء، لم يب

  .انتهى. القياس إلى السماع

ل وحذف        : وذهب إلى هذا ابن عصفور في آتاب الضرائر، قال ة من الثقي ومنه مباشرة الفعل المضارع ألن المخفف
 مجزوء الكامل : أنشده الفراء عن القاسم بن معٍن قاضي الكوفة: الفصل، نحو قول الشاعر

  قة إن سلمت من الرزاح  إنـي زعـيم يا نــوي
 ٍم يرتعون من الطـالح  أن تهبطـين بـالد قـو

  
  : وقول اآلخر

 الـــبــــيت........  أن تقرآن على أسماء ويحكما
  

  الطويل : وقول اآلخر
 يبـاب فال بد أن يلقـون آـل  إذا آان أمر الناس عند عجوزهم

  
  الطويل : وقول ابن الدمينة

 بها آبدًا ليسـت بـذات قـروح  ولي آبٌد مقروحٌة من يبيعـنـي
 بصـحـيح ومن يشتري ذا علٍة  أبى الناس ويح الناس أن يشترونها

  
  الطويل : وقول اآلخر

 لـئيم محاذرًة مـن أن يقـال  وإني ألختار القرى طاوي الحشا
  

راء عن بعض الع     : قال أبو بكر بن األنباري ال  رواه الكسائي والف ع يق ك في سعة       . رب برف وال يحسن شيٌء من ذل
  .الكالم حتى يفصل بين أن والفعل بالسين أو سوف، أو قد في اإليجاب، وبال في النفي

  
د        ن مجاه راءة اب ه، نحو ق م يقس علي تم الرضاعة   : "فإن جاء شيٌء منه في الكالم حفظ ول تم  " لمن أراد أن ي ع ي   .برف

م تعمل          ومن النحويين من زعم أن أن في جميع ا المصدرية فل ى م ًال عل ا أهملت حم ذلك هي الناصبة للفعل، إال أنه
ن        . لمشابهتها لها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر ى، وهو مذهب الفارسي واب ة أول ا مخفف وما ذآرته قبل من أنه

  .انتهى. جني، ألنها هي التي استقر في آالمهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها
  

  : قال. وبعض العرب يرفع الفعل بعد أن تشبيهًا بما: قال في المفصل. ي إلى أن الرفع بعد أن لغةوذهب الزمخشر
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 الـــبــــيت..........  أن تقرآن على أسماء ويحكما
  

  .انتهى. بالرفع" أن يتم الرضاعة: "وعن ابن مجاهد
  

  البسيط : بن يحيى قول الشاعرقرأت على محمد بن الحسن، عن أحمد ا: قال ابن جني: قال شارحه ابن يعيش
 وحيثما آنتما القيتـمـا رشـدا  يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما
 وتصنعا نعمًة عندي بهـا ويدا  أن تحمال حاجًة لي خف محملها

 الـــبـــيت.............  ........ أن تـــقــــرآن

ة  . ي صلتها وعلة رفعه أنه شبه أن بما فلم يعملها ف: فقال في تفسير أن تقرآن ة اآلي ولعل  . وهو رأي السيرافي  . ومثل
  .وهذا رأي البغداديين، وال يراه البصريون. صاحب هذا الكتاب نقله من الشرح

ة، أي      ة من الثقيل ا المخفف ى أنه رآن  : وصحة محمل البيت عندهم عل ا تق دل من       . أنكم دها، في موضع الب ا بع وأن وم
وقد استبعدوا تشبيه ألن بما، ألن ما مصدر معناه الحال، وأن وما بعدها  .حاجة، ألن حاجته قراءة السالم عليها: قوله

  .انتهى. مصدٌر إما ماٍض وإما مستقبل، على حسب الفعل الواقع بعدها، فلذلك ال يصح أحدهما بمعنى اآلخر

ن محي        راءة اب دها آق ع الفعل بع د يرف ة وق لمن  : "صن ونقل ابن هشام في المغني خالف هذا، قال في بحث أن المخفف
  ".أراد أن يتم الرضاعة

 : وآقول الشاعر

  .أن تقرآن على أسماء ويحكما
  

ة شذ اتصالها بالفعل     ا أن الناصبة      . وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيل ول البصريين، أنه والصواب ق
  .هذا آالمه. أهملت حمًال على أختها ما المصدرية

  
دعاء أن تحمال حاجة في موضع ن: وقوله : والمعنى . صب بفعل مضمر دل عليه ما تضمنه البيت األول من النداء وال

  .أسألكما أن تحمال
  

  .التقدير أنكما تقرآن، إشارة إلى أن اسم أن ضمير محذوف، وهو ضمير التثنية: وقول ابن جني
  

ة      . وقد ذهب ابن هشام في موضعين من المغني آالشارح المحقق ا في البيت هي المخفف ى أنه الناصبة للمضارع،    إل
امن        اب الث ة عشرة من الب ا           : قال في القاعدة الحادي ة منه ذلك أمثل ام، ول ارض اللفظين في األحك م تق ح آالمه من مل
  : إعطاء أن المصدرية حكم ما في اإلهمال، آقوله

  البيت...أن تقرآن على أسماء ويحكما
  

ا  الشاهد في أن األولى وليست مخففة من الثقيلة، بدليل أن ا ة عليه ا روي عن       . لمعطوف ى أن آم ًال عل ا حم ال م وإعم
ة   . ، وذآره ابن الحاجب"آما تكونوا يولى عليكم: "قوله عليه الصالة والسالم ون  : "والمعروف في الرواي ا تكون ". آم

  .انتهى
  

ا، إذ هو  ال مانع من عطف أن الناصبة وصلتها على أن المخففة وصلته: قال الدماميني معترضًا على دليله في األول
ول      ا تق ه أحد، آم ع         : عطف مصدر على مصدر وال يمنع ى عدوك، برف ى أحد، وأن تحسن إل دي أن ال تسيء إل عن

  .تسيء
  

واعتذر عنه الشمني بأن المراد بالدليل هنا ما يفيد الظن والرجحان، وليس المراد أن ذلك دليٌل من جهة امتناع عطف 
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ة وصلتها، ى أن المخفف ة ليست  أن الناصبة، وصلتها عل ى، والثاني وع األول ة من ن ة أن الظاهر، أن الثاني ومن جه
  .خفيفًة، فكذا األولى

  
م يثبت    : وقال الدماميني في دليله بالحديث ا ل ال حاجة إلى جعل ما ناصبة حمًال على أختها أن، فإن فيه إثبات حكٍم له

  .ظمًا ونثرًاوقد سمع ذلك ن. في غير هذا المحل، بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة
  

  الرجز : قال الشاعر
  أبيت أسري وتبيتي تدلكي

ي عمرو       . وتبيتين تدلكين: أي ا روي عن أب ك م ى ذل الوا ساحران تظاهرا   : "وخرج عل ا  : بتشديد الظاء، أي  " ق أنتم
  .ساحران تتظاهران، فحذف المبتدأ وأدغمت التاء في الظاء، وحذفت نون الرفع

فعليه يخرج . ، فحذف النون من الفعلين المنفيين"حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابواال تدخلوا الجنة : "وفي الحديث
  .وال حاجة إلى ارتكاب أمٍر لم يثبت. آما تكونوا إن ثبت

  .ولم يهتد أبو البقاء لمراد الزمخشري في تشبيه أن، بما

اء   : قال تلميذه اإلمام األندلسي في شرح المفصل   و البق ال أب بيه : ق د، ألن أن       إن أراد تش بيٌه بعي و تش ة فه ا النافي أن بم
اء    . تقرآن في الشعر إيجاب فهو ضدٌّ للنفي اب العمل واإللغ ا  . وتشبيه اإلثبات بالنفي بعيٌد خصوصًا في ب وإن أراد بم

  ".لم أراد أن يتم الرضاعة: "الزائدة فهو أقرب، ويؤيد ذلك قراءة ابن مجاهد

ا      قلت ما ذآره شيخنا خال عن التح: ثم قال در معه ا تطلب صلة وتق قيق، بل المشبه بها ها هنا ما المصدرية، في أنه
ومن أراد إبطال شيٍء بالتقسيم، فطريقه أن يحصر األقسام بأسرها، ثم يبطل قسمًا . تقدير المفرد، فتقسيم الشيخ ضائع

  .والشيخ لم يفعل ذلك. قسمًا

إنها في البيت مفسرة بمعنى أي، وتكون  : واألجود أن يقالواستدالله أيضًا بقراءة ابن مجاهد على أنها زائدة عجيب، 
  .انتهى آالم األندلسي. تفسيرًا للحاجة المذآورة في البيت المتقدم

  .وهذا تخريٌج ثالث للبيت، تبعه جماعٌة، فجعلوا أن تقرآن تفسيرًا لحاجة

اه  قال الشارح المحقق في آخر الكتاب أن ال تفسر إال مفعوًال مقدر اللفظ، داًال د تفسر   . على معنى القول مؤديًا معن وق
  .انتهى". إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه: "المفعول به الظاهر آقوله تعالى

ه  .فتأمل . وال يخفى أن الحمل ليس فيه معنى القول، فال يجوز جعل أن تفسيرية    خ،      : وقول دت نفسي إل ا صاحبي ف ي
خ، والجمل      ي إل دت نفس ي ف ة وه ة الدعائي ع       الجمل اني وق راع الث ي المص ًا وه دعاء أيض ا ال راد به رطية الم ة الش

در        . أن تحمال: يا صاحبي، وبين قوله: االعتراض بهما بين قوله ا منصوب بفعل مق ل مصدر إم وأن تحمال في تأوي
ي : أسألكما أن تحمال، أي: هو المقصود بالنداء، تقديره دل عل        . حمل حاجة ل ٍل ي ة مع فع الم محذوف ا مجرور ب ى وإم

  .أناديكما أو أدعوآما ألن تحمال: النداء، أي

ي      : ويجوز أن يكون مفعوًال ألجله وعامله محذوف يدل عليه الدعاء لهما، وتقديره ًة ل ا حاج ا ألجل حملكم . أدعو لكم
  .وعلى هذا االعتراض في الكالم، ويكون المقصود بالنداء هو الجملة الدعائية

  .وعطف اليد على النعمة تفسيريٌّ. ى الحملمصدر ميمي بمعن: والمحمل بفتح الميمين

 : وروى شارح اللباب وغيره
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  تستوجبا منًة عندي بها ويدا

فإن على هذا إما مكسورة وإما مفتوحة، وهي حرف . أن تحمال شرطًا، وتستوجبا جوابه: وهذا يقتضي أن يكون قوله
  .شام في المغنيشرط آالمكسورة، وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم الشارح المحقق وابن ه

رآن  : حاجة، وإما خبر مبتدأ محذوف، أي: أن تقرآن هو إما بدل من قوله: وقوله اني   . هي أن تق تئناٌف بي ة اس . والجمل
  .آذا في شرح اللباب وغيره

  .وإن آان أن تفسيريًة فال محل لما بعدها من اإلعراب. أن تحمال: هو بدٌل من قوله: وقال ابن المستوفي

  .انتهى. اقرئه مني السالم: اقرأ سالمي على فالن، وال يقال: يقال: أساس البالغة قال الزمخشري في

: وهذا مذهب األصمعي، قال صاحب المصباح  . ووجهه أن قرأ يتعدى إلى مفعول واحٍد بنفسه، وإلى المبلغ إليه بعلى
  .اقرأه السالم، ألنه بمعنى اتل عليه: وتعديته بنفسه خطٌأ، فال يقال: قال األصمعي

  .انتهى. فالن يقرئك السالم: وحكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رباعيًا، فيقال

الم            ل آ ن نق ال م ن الم ه اب ا فهم رآن، آم ي بتق ق من ن تعل انع م معي، وال م الم األص ى آ اٍر عل ت ج ي البي ا ف وم
ا         ه إذا آ ي ب ق من ع من تعل ولين بنفسه، وال يمن ا    الزمخشري، فإن مراده أن قرأ ال يتعدى إلى مفع ى م تعمًال عل ن مس

  .ويجوز أن يكون مني حاًال من السالم. قاله

  .وأسماء من أعالم النساء، ووزنه فعالء ال أفعال، ألنه من الوسامة وهو الحسن، فهمزته بدل من الواو

  .آلمة ترحم ورأفة، وهو مصدٌر منصوب بفعل واجب الحذف: وويح. ويحكما معترضة: وجملة

  .واهللا أعلم. خال عنها آتاب نحٍو، ومع آثرة االستعمال لم يعزها أحٌد إلى شاعر وهذه األبيات الثالثة قلما

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث واألربعون بعد الستمائة

  الرجز 

  آان جزائي بالعصا أن أجلدا

ه بالعصا يتعلق بقو: على أن الفراء استدل به على جواز تقديم معمول معمول أن المصدرية عليها، فإن قوله دا،  : ل أجل
  .وأجلد معمول أن

ا         : وقال البصريون دم معموله ذلك ال يجوز تق ى أن، آ ديم الصلة عل معمول الصلة من تمام الصلة، فكلما ال يجوز تق
  .فاختصر. بأن أجلد: وأجابوا عن هذا، آما قال الشارح المحقق بأنه نادر، أو هو متعلق بأجلد مقدرًا، يريد. عليها

  .بالعصا خبر مبتدأ مقدر، وتقديره ذلك الجزاء بالعصا، والجملة اعتراضية: ن قولهوزاد الشارح المحقق بأ

ان     : وقال التبريزي في شرح الحاجبية ل المؤخر، أو بجعل آ لم يتعلق بالعصا بأن أجلد، بل إما بأعني للتبيين، أو بمث
  .تهىان. تامًة وبالعصا متعلقًا بها، وأن أجلد في موضع رفع على أنه بدل من الجزاء
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وا            : وقال أبو علي في اإليضاح الشعري م يجعل ق بالصلة، ل ه متعل ى أن يس عل ين، ل ى وجه التبي دم عل ال يمتنع أن يتق
  الطويل : بالعصا متعلقًا بالجلد، ولكن جعلوه تبيينًا للجلد، آقوله

  أبعلي هذا بالرحا المتقاعس

  ".وآانوا فيه من الزاهدين: "وقوله تعالى

  الطويل : ول الحماسيقال ابن جني عند ق

 يمارسـا عتيد السالح عنهم أن  وال يحمل القوم الكرام أخاهم ال

نهم         : أراد ارس ع اه أن يم رك، ومعن م ت ارس، فحذف في أوًال، ث رك أن يم ه     . في ت ع من حمل ه اآلن يمن إال أن إعراب
ذلك أضمر لحرف ال   . عليه، لما في ذلك من تقديم بعض الصلة على الموصول ه     فإذا آان آ ه، ودل علي ا يتناول جر م

  .يمارس

  : ومثله قول العجاج

  آان جزائي بالعصا أن أجلدا

  البسيط : وقال أيضًا بعده، عند قول الحماسي من بيت

  واهللا أعلم بالصمان ما جشموا

ى الموصول            . ما جشموا بالصمان: المعنى واهللا أعلم  ا في الصلة عل ديم م ًا، لتق ان لحن ذا آ ى ه ه عل إن حملت لكن  . ف
  .وهو باٌب فاعرفه. تجعله تبيينًا فتعلقه بمحذوف يدل عليه الظاهر

ٌأ، ألن  : وقد تكلم على التبيين بأبسط من هذا في شرح تصريف المازني، قال إن آان على تقدير أن أجلد بالعصا فخط
ه    ًا ومثل اء تبيين الى   الباء في صلة أن، ومحاٌل تقديم شيٍء من الصلة على الموصول، ولكنه جعل الب ه تع انوا  : "قول وآ

  .فلما قدم جعل تبيينًا فأخرج عن الصلة". فيه من الزاهدين

دي بالعصا     ى البيت جل إذا فعلت   . ومعنى التبيين أن تعلقه بما يدل عليه معنى الكالم، وال تقدره في الصلة، ألن معن ف
ه، وال يجو         ذي هو أخص ب يئًا عن موضعه ال ه  هذا سلم لك اللفظ والمعنى، ولم تقدم ش ه عن ع أن   . ز إزالت يس يمتن ول

  .يكون تفسير المعنى مخالفًا لتقدير اإلعراب

ديره في اإلعراب     : أال ترى أن معنى قولهم ا تق ل، وإنم ك وسابق    : أهلك والليل، معناه الحق بأهلك قبل اللي الحق بأهل
  .غير ذلك فكذلك أيضًا يكون معنى الكالم آان جزائي أن أجلد بالعصا، وتقديره في اإلعراب. الليل

ه في                    دير اإلعراب، فيحمل د جاء بتق ه ق ه أن رة ل ل من ال خب ى، فيتخي ى المعن ه عل ل في آالم ا يمي رًا م وسيبويه آثي
  .هكذا قال سيبويه وغيره: اإلعراب عليه وهو ال يدري، فيكون مخطئًا وعنده أنه مصيب، فإذا نوزع في ذلك قال

ا   وأآثر م. فإذا تفطنت لهذا الكتاب وجدته آثيرًا ا يستعمله في المنصوبات في صدر الكتاب، ألنه موضٌع مشكٌل، وقلم
  .انتهى. يهتدى له

  .والبيت للعجاج، آما قاله ابن جني
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 الرجز : وقبله

  وآض نهدًا آالحصان أجردا  ربيته حتى إذا تـعـمـددا

   إلـــخ....آان جـزائي

دد    تمعدد من لفظ معد بن عدنان و: قال ابن جني في شرح التصريف ى تمع ه، ألن معن ان من دٍّ،    : إنما آ م بكالم مع تكل
  .هكذا قال أبو علي. آبر وخطب: أي

  .انتهى. آونوا على خلق معد: تمعددوا، أي: قال أحمد بن يحي. اخشرشنوا وتمعددوا: ومنه قول عمر

زيهم، أو تنسب   : تمعدد الرجل، أي: وأورده الجوهري في عدد، ونقل الخالف في ميمه، وقال يهم، أو تصبر   تزيا ب إل
  .على عيش معد

  .قد تمعدد: يقال هو من الغلظ، ومنه قيل للغالم إذا شب وغلظ: في أثر عمر قوالن: وقال أبو عبيد

  : قال الراجز

  ربيته حتى إذا تمعددا

نعم وزي العج   : يقول. وآانوا أهل قشف وغلظ في المعاش. معناه تشبهوا بعيش معٍد: ويقال . مفكونوا مثلهم ودعوا الت
  .عليكم باللبسة المعدية: وهكذا هو في حديث آخر: قال

تقاقها : وأنشد هذا الرجز ثم قال. الشدة والقوة: التمعدد: وقال ابن دريد في الجمهرة دان . والمعدة من هذا اش اسم  : ومع
  .رجل أحسب اشتقاقه من المعدة

  .العالي المرتفع: ءوالنهد، بفتح النون وسكون الها. وآض نهدًا إلخ، آض بمعنى صار: وقوله

  .مما تمدح به الخيل، ومعناه القصير الشعر: واألجرد. والحصان، بكسر الحاء، هو الذآر من الخيل

  .والعجاج تقدمت ترجمته في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع واألربعون بعد الستمائة

  الكامل 

  وشفاء غيك خابرًا أن تسألي

  .تسألين خابرًا: على أن تقدم خابرًا على أن نادر، أو هو منصوب بفعل يدل عليه المذآور، والتقدير

  .ولم يذآر التخريج الثاني في البيت الذي قبله، ألنه ال يتأتى هنا، فإن خابرًا منصوب

والكسائي  . دًا آي تضرب أقوم زي: وال يجوز عند الفراء إذا قلت أقوم آي تضرب زيدًا: قال ابن السراج في األصول
  : يجيزه، وينشد



 203

  وشفاء غيك خابرًا أن تسألي

  .خابرًا حاٌل من الغي: وقال الفراء

ًا للكسائي    : قمت زيدًا آي أضرب، آما ال يجوز: وال يجوز: ونقله صاحب اللباب، فقال دًا أن أضرب، خالف   .أريد زي
  : وقوله

  وشفاء غيك خابرًا أن تسألي

  .لفراء يجعل المنصوب حاًال من الغي على ما حكاه ابن السراجوا. مما يعضد مذهبه

ه         رًا بالضم، إذا علمت اب نصر، خب ره، من ب ه أخب . وقول الفراء في البيت ال وجه له، فإن خابرًا اسم فاعل من خبرت
  .العالم: فالخابر. وهو بالخاء المعجمة والباء الموحدة

ل، وهو خالف الرشد، واالسم      : ن باب ضرب، أيمصدر غوى غيًا، م: والغي، بفتح الغين المعجمة انهمك في الجه
  .الغواية بالفتح

  : والمصراع عجٌز، وصدره

  وشفاء غيك خابرًا أن تسألي  هال سألت وخبر قوٍم عندهم

 :وبعده

 ونسود بالمعروف غير تنحـل  هل نكرم األضياف إن نزلوا بنا
  

  .لمحقق أو الكسائيفال يمكن تخريج البيت إال على ما ذآره الشارح ا
  

الخبر، إذ هو ضده        إن الغي ال يتصف ب اف، ف ة ال   . وال يصح جعل خابرًا حاًال من الغي وال من الك ذلك المخاطب وآ
  .تتصف به، ألنها متصفة بالغي، ولعدم قوله، خابرة بالتأنيث

  
  .كسورةالغي تصحفت عليه بالعين المهملة الم: األولى: وقد تصحف على شارح اللباب لفظتان منه

  
اب  : والثانية ارة اللب ه نظر     : قوله خابرًا، تصحفت عليه بجابر بالجيم، فإنه قال بعد عب ره المصنف، وفي ذا ذآ ا  : هك أم

م يكن اسم رجل، جاز أن يكون         ائي، وإن ل أوًال فألنه يتعلق بالقصة، فإن آان جابٌر اسم رجل، فالحق ما ذآره الكس
  .وإن آان مجهول الحال، احتمل الوجهين. فاعًال من الجبر، فالحق ما ذآره الفراء

  
وأما ثانيًا، فألن وصف الشفاء بالجبر، آان أولى من وصف العي به، فإن العي، والعجز ليس سبب الجبر والصالح، 

فلعل تأويله أن العي سبب السؤال، والحامل . بل هو سبب االختالل، والشفاء والخالص عن العي هو الجابر لالختالل
  .فجاز أن يجعل العي شافيًا، إسنادًا لألثر إلى سبب السبب. ال سبب الشفاء والجبرعليه، والسؤ

  
  .هذا آالمه

  
  .وهو في هذا معذور، ألنه لم يقف على أصل الشعر



 204

  
دود  ه،     . وقد أورد البيت بمصراعيه ابن األنباري والقالي في تأليفهما في المقصور والمم دود المكسور أول اهدًا للمم ش

  .وهو الشفاء
  

 : قالت امرأة من بني سليم: ورأيت في الحماسة البصرية
  وشفاء علمك خابرًا أن تسألي  هال سألت خبير قوٍم عنـهـم
 فيلوح قبل تفكـٍر وتـأمـل  يبدى لك العلم الجلي بفهمـه

  
  السريع : ومثل البيتين األولين في المعنى وغالب اللفظ، قول سعية بن عريٍض من يهود خيبر

 فالعلم قد يلفى لدى السائل  ي فاسألي خابرًاإن تسألي ب
 عنا وما العالم آالجاهـل  ينبيك من آان بنا عالـمـًا

  
  : وبعد ذينك البيتين. وبيت الشاهد من قصيدة لربيعة بن مقروم
 ونرد خال العارض المتهلـل  ونحل بالثغر المخـوف عـدوه
  المحفل ويزين موًلى ذآرنا في  ونعين غارمنا ونمنع جـارنـا
 مما يخاف إلى مناآـب يذبـل  وإذا امرٌؤ منا جنى فـكـأنـه

 خطباؤنا بين العشيرة يفصـل  ومتى يقم عند اجتماع عشـيرٍة
 فعلى سوائمنا ثقيل المحـمـل  وإذا الحمالة أثقلت حمـالـهـا
 نـسـأل حقٌّ ننوء به وإن لـم  ويحق في أموالنا لحـريبـنـا

  
  : ومن هذه القصيدة

 بسليم أوظفة الـقـوائم هـيكـل  ولقد شهدت الخيل عند طرادهـا
 سباق أندية الـجـياد عـمـيثـل  متقاذٍف شنج النسا عبل الـشـوى

 منه الشكيم يدق فأس المسـحـل  لوال أآفكفـه لـكـاد إذا جـرى
 يهوي بفارسـه هـوي األجـدل  وإذا جرى منه الـحـمـيم رأيتـه

 أعطـاك نـائبًة ولـم يتـعـلـل  ط جـيادهـاوإذا تعلل بـالـسـيا
 وعـالم أرآـبـه إذا لـم أنـزل  ودعوا نزال فكـنـت أول نـازٍل

 ورفعت نفسي عن لئيم المـأآـل  ولقد جمعت المال من جمع امرىٍء
 ولشر قول المرء ما لـم يفـعـل  ودخلت أبنية الملـوك عـلـيهـم
 عداوة صدره في مـرجـلتغلي   وألد ذي حنٍق عـلـي آـأنـمـا
 وآويته فوق النواظر مـن عـل  أوجيته عني فأبـصـر قـصـده
 وأطاع لذتـه مـعـمٍّ مـخـول  وأخي محافظٍة عصـى عـذالـه
 والصبح ساطع لونه لـم ينـجـل  هشٍّ يراح إلى الندى نـبـهـتـه
 من عاتق بمزاجها لـم تـقـتـل  فأتيت حانوتًا به فـصـبـحـتـه

 يسٌر آريم الخيم غير مـبـخـل  صافية القذى أغلى بـهـا صهباء
 وأصابني منه الزمان بكـلـكـل  ولقد أصبت من المعيشة لـينـهـا
 إال تذآره لـمـن لـم يجـهـل  فإذا وذاك آـأنـه مـا لـم يكـن
 حوًال فحوًال لو بالها مبـتـلـي  ولقد أتت مائٌة عـلـي أعـدهـا

 والدهر يبلي آـل جـدٍة مـبـذل  نـضـيتـهفإذا الشباب آمبـذٍل أ
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دخلت  : ومن هذه القصيدة في وصف امرأة، روى صاحب األغاني بسنده إلى الهيثم بن عدي، عن حماٍد الراوية، قال
وادي،     وادي، وعمر ال على الوليد بن يزيد وهو مصطبٌح، وبين يديه معبٌد، ومالك، وابن عائشة، وأبو آامل، وحكٌم ال

وا      : ى رأسه وصيفٌة تسقيه، لم أر مثلها تمامًا وآماًال وجماًال، فقال لييغنونه، وعل ي أمرت هؤالء أن يغن اد، إن يا حم
صوتًا يوافق صفة هذه الوصفية، وجعلتها لمن وافق صفتها نحلًة، فما أتاني واحٌد منهم بشيء، فأنشدني أنت ما يوافق 

 : فأنشدته قول ربيعة ابن مقروم الضبي. صفتها، وهي لك

  آالبدر من خلل السحاب المنجلي  شماء واضحة العوارض طفـلٌة

 آأٌس تصفق بالرحيق السلسـل  وآأن فاهًا بعد ما طرق الكـرى

 في رأٍس مشرفة الذرى متبتـل  لو أنها عرضت ألشمط راهـٍب

 ولهم من ناموسـه بـتـنـزل  لصبا لبهجتها وطيب حـديثـهـا

  .فاختر األلف الدينار. ا، أو ألف ديناٍرأصبت وصفها فاختره: فقال الوليد

  : فمن مختارها ونادرها قوله. وهذه القصيدة من فاخر الشعر، وجيده

  وحنى قناتي وارتقى في مسحلي  بل إن تري شمطًا تفرع لمـتـي

 قنصًا ومن يدبب لصيٍد يخـتـل  ودلفت من آبٍر آأنـي خـاتـٌل

 الصيقـل لصه جالءآالنصل أخ  ولقد رأى حسن القناة قويمـهـا

ن      ن ضبة ب وربيعة هو ابن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو بن غيظ بن السيد ابن مالك بن بكر بن سعد ب
  .أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار

اً          م عاش في اإلسالم زمان ه آسرى ث ذا في   . وهو شاعٌر مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم، وآان ممن أصفق علي آ
  .انياألغ

  .وهو مسلٌم وشهد القادسية: وزاد على هذا ابن األنباري في شرح المفضليات

  .وهو من شعراء مضر المعدودين. شهد القادسية وجلوالء: وزاد ابن قتيبة في آتاب الشعراء

ال            ه ق اني أن ل عن المرزب روم أحد      : وقد ذآره ابن حجر في قسم المخضرمين من اإلصابة، ونق ن مق ة ب ان ربيع آ
  .ء مضر في الجاهلية واإلسالم، ثم أسلم وشهد القادسية وغيرها من الفتوح، وعاش مائة سنةشعرا

ن   و أخو السموءل ب ري، وه ودي الخيب ن عريض اليه عية ب دة أيضًا لس ن قصيدة جي ا م ران فهم ان األخي ا البيت وأم
  .عريض بن عادياء، الذي يضرب به المثل في الوفاء

  السريع : وأول القصيدة

 ال تشتري العاجل باآلجـل  أخت بنـي مـالـٍكلباب يا 

 لعاشق ذي حـاجٍة سـائل  لباب هل عندك مـن نـائل

 يا ربما عللت بالـبـاطـل  عللته منك بـمـا لـم ينـل
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  قد فضل الشافي على القاتل  لباب داويني وال تقـتـلـي

 فالعلم قد يلفى لدى السـائل  إن تسألي بي فاسألي خابـرًا

 عنا وما العالم آالجـاهـل  من آان بنا عـالـمـًاينبيك 

 وأنصت السامع لـلـقـائل  إنا إذا جارت دواعي الهوى

 في المنطق الفائل والفاصل  واعتلج القوم بألـبـابـهـم

 نلط دون الحق بالبـاطـل  ال نجعل الباطل حـقـًا وال

 فنخمل الدهر مع الخامـل  تخاف أن تسفه أحـالمـنـا

  : آان معاوية يتمثل آثيرًا إذا اجتمع الناس في مجلسه بهذا الشعر: احب األغاني بسنده إلى العتبي، قالروى ص

  إنا إذا مالت دواعي الهوى

  .األبيات األربعة

ام وصيفًا   : روى أيضًا بسنده إلى يوسف بن الماجشون، قال آان عبد الملك بن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس، أق
  : شدهعلى رأسه ين

 وأنصت السامع للقـائل  إنا إذا مالت دواعي الهوى

  نقضي بحكٍم فاصٍل عادل  واصطرع القوم بألبابهـم

  .مع البيتين اآلخرين، ثم يجتهد عبد الملك في الحق بين الخمصين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس واألربعون بعد الستمائة

  الوافر 

  أدناه الخطوب وتعرض دون  يرجي المرء ما ال أن يالقي

ال أن، آما جاءت في البيت، على أصلها، بدليل أن المعنى فيهما واحد، فحذفت الهمزة : أصل لن: على أن الخليل قال
اآنان        : تخفيفًا لكثرة االستعمال، آما حذفت من قولهم زة التقى س ا حذفت الهم ه، فلم ل أم ألف ال  : ويلمه، واألصل وي

ورده سيبويه بما ذآره الشارح : وهذا مذهب الكسائي أيضًا. لن: اء الساآنين، فصارونون أن، فحذفت األلف لدفع التق
  .المحقق

 : والمشهور في رواية البيت

  يرجي المرء ما إن ال يالقي
  

  .بتقديم إن المكسورة الهمزة على ال، وهي زائدة
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ه ولقد مك: "وبه استشهد صاحب الكشاف، والقاضي البيضاوي عند تفسير قوله تعالى ى  ". ناهم في ما إن مكناآم في عل
  .أن إن في اآلية صلة، آما في البيت

  
  .وأنشد البيت. وقد تزاد إن بعد ما الموصولة االسمية: ومثله البن هشام في المغني، قال

  
ال   م ق ال  : ولم يذآر الزمخشري في المفصل زيادة إن هذه إال بعد ما النافية ث د يق ا إن جلس القاضي،     : وق ي م انتظرن

  .مدة جلوسه :أي
  

  .وصرح ابن الحاجب بقتلها بعدها
  

  : وهذه الرواية هي رواية أبي زيد وابن األعرابي في نوادرهما، وأنشداه بين بيتين، واألصل
 إلي آأنه عسـٌل مـشـوب  فإن أمسك فإن العيش حـلـٌو
 وتعرض دون أدناه الخطوب  يرجي الـعـبـد مـا أن يراه

 شراشره أيخطىء أم يصـيب  وما يدري الحريص عالم يلقي
  

  .انتهى. الثقل ثقل النفس: والشراشر. إلي في معنى عندي: قوله: قال أبو زيد
  

  .ما ال إن يالقي بتأخير إن المكسورة الهمزة: وقال أبو الحسن األخفش في شرح نوادر أبي زيد، وروى أبو حاتم
  

ما أن ال يالقي، بفتحها، وهي زائدة، تزاد في اإليجاب  : ما إن ال يالقي بتقديم إن المكسورة غلط، والصواب: ورواية
  .مفتوحة، وفي النفي مكسورة

  
إذا زدت     : وتقول في النفي  ". فلما أن جاء البشير: "لما أن جاءني زيٌد أعطيته، قال اهللا تعالى: تقول ًا، ف د منطلق ا زي م

ك  . ما إن زيد منطلق، فإن آافٌة لما عن العمل: إن قلت ذا قول ول     إن: ونظير ه م تق ق، ث دًا منطل ق،    : زي د منطل ا زي إنم
  .فكفت ما الزائدة إن عن العمل آما آفت إن ما النافية

  
  .ما أن ال يالقي فنظر إلى ما، الذي روى هذه الرواية، ظنها النافية: فلما قال. وهذا تمثيل الخليل

  
يالقي صحيحة، ألن ال في النفي بمنزلة  ما ال أن: ورواية أبي حاتم. وهذه بمعنى الذي فال تكون أن بعدها إال مفتوحة

  .انتهى. ما، وغن آانت إن ال تكاد تزاد بعد ال
  

ة          ل والتخطئ ل، وهو المخطىء في النق ودعواه أن إن المكسورة، ال   . وهذا خالف ما نقله الشارح المحقق عن الخلي
  .تزاد بعد ما الموصولة مردودة فإنها تزاد بعد ما المصدرية وغيرها أيضًا

  
اب الضرائر  قال  يبويه          : ابن عصفور في آت ول الشاعر، أنشده س زة في الضرورة ق ادة إن المكسورة الهم : ومن زي

  الطويل 
  على السن خيرًا ال يزال يزيد  ورج الفتى للخير ما إن رأيته

  
  .فزاد إن بعد ما المصدرية، وليست بنافيٍة، تشبيهًا لها بما النافية

  
ى السن    ورج الفتى : أال ترى أن المعنى رًا عل د خي ا       . للخير مدة رؤيتك إياه، ال يزال يزي ا آلفظ م ان لفظه ا آ لكن لم

  : أنشده أبو زيد: ما إن قام زيد، وقول اآلخر: النافية زادها بعدها، آما تزاد بعد ما النافية، في نحو قولك
 الـــبــــيت.......  يرجي المرء ما إن ال يالقي

  
  البسيط : ل، لشبهها باللفظ بما النافية، وقول النابغة في إحدى الروايتينفزاد إن بعد ما، وهي اسم موصو
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 الــبـــيت..........  إال األواري ال إن ما أبينها
  

ا    فزاد إن بعد ال لشبهها بما، من حيث آانتا للنفي، وزعم الفراء أن ال، وإن، وما، حروف نفي، وأن النابغة جمع بينه
  .انتهى. على طريق التأآيد

  
ال  : وقال ابن هشام في المغني م ق : وقد تزاد بعد ما الموصولة االسمية وبعد ما المصدرية، وأورد البيتين المتقدمين، ث

  الطويل : وبعد أال االستفتاحية
  أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا  أال إن سرى ليلي فبت آئيبـًا

ه  : فقال ؟الباديةأتخرج إن أخصبت : وقبل مدة اإلنكار، سمع سيبويه رجًال يقال له ا إني ى     ! أن ه عل رًا أن يكون رأي منك
  .انتهى. غير ذلك

اآًا، قبضته     : قال صاحب المصباح . مضارع أمسك: فإن أمسك فإن العيش حلٌو إلخ، أمسك: وقوله دي إمس أمسكته بي
  .انتهى. حبسه ومنع نزوله: وأمسك اهللا الغيث. آففت عنه: وأمسكت عن األمر. باليد

اعر   ذآر الش م ي ه    ول ه، وقول ا قبل ى م ف عل اه متوق ك، فمعن لة أمس وب، أي: ص اء : مش وط بالم احب  . مخل ال ص ق
و مشوب  : شابه شوبًا: المصباح زاٌج        . خلطه، مثل شوب اللبن بالماء، فه دهم م ه عن والعرب تسمي العسل شوبًا، ألن
ة : وقوله .لألشربة ى  . يرجي المرء إلخ، روى بدل المرء العبد وهو عبد الخلق اه      ويرجي بمعن ة رج ل، وهو مبالغ يأم

  .آذا في المصباح. ورجيته أرجيه من باب رمى، لغة. يرجوه رجوًا على فعول، واالسم الرجاء بالمد

  .ال يراه، فالهاء هي العائد: ال يالقي واألصل ال يالقيه، وروى بدله: وقد حذف العائد إلى ما الموصولة من قوله

  .ن باب ضرب، وباب تعب لغةتعرضت، م: وتعرض إما من عرضت له بسوء، أي

سرت  : ال تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، ألنه يقال: ال تعرض له بكسر الراء وفتحها، أي: وفي النهي
وه، أي ل ونح ن جب ارٌض م ق ع ي الطري ي ف رض ل ي: فع ن المض ع م انع يمن اه. م ي بمعن رض ل   .واعت

  .وإما من عرض له أمٌر، إذا ظهر، من باب ضرب أيضًا. ليلومنه اعتراضات الفقهاء، ألنها تمنع من التسمك بالد

اتسع عرضه وتباعد : ويحتمل أن تكون تعرض بضم الراء، من عرض الشيء بالضم عرضًا آعنب وعراضًة بالفتح
  .بمعنى أمام: ودون هنا. حاشيته، فهو عريض

  .أقربه، أفعل تفضيل من الدنو، وهو القرب: وأدناه

ل فلس وفلوس        : والخطب: صاحب المصباحقال . جمع خطب: والخطوب زل، والجمع خطوب، مث . األمر الشديد ين
  .انتهى

ر، عظم أو صغر و الشأن واألم ل الخطب ه ة. وقي ية الهندي ي الحاش دماميني ف ال ال ال: وق ر، يق و سبب األم ا : ه م
  .انتهى. وغلب استعمال الخطوب في األمور الشاقة الصعبة. ما سبب أمرك الذي أنت عليه: أي ؟خطبك

  .وهو شاعٌر جاهلي: وهذه األبيات الثالثة نسبها أبو زيد إلى جابر بن رأالن الطائي، قال

  .ويقال إنها إلياس ابن األرت: وآذا نسبها ابن األعرابي في نوادره ثم قال

اآنة     زة س دها هم ة بع ة      . ورأالن بالراء المهمل اة تحتي دها مثن زة بع اس بكسر الهم ا  . وإي اة، ق ل صاحب  واألرت بالمثن
  .ورجل أرت بين الرتت، وفي لسانه رتة، وأرته اهللا. العجمة في الكالم: الرتة بالضم: الصحاح



 209

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس واألربعون بعد الستمائة

  البسيط 

  إذن لقام بنصري معشٌر خشٌن

  .على أن إذن تدخل في الماضي آما في البيت

  : لهوالمصراع من أبيات في أول الحماسة، وقب

 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا  لو آنت من مازٍن لم تستبح إبلي

 النـا عند الحفيظة إن ذو لوثٍة  إذن لقام بنصري معشٌر خشـٌن

وإذا آانت بمعنى الشرط الماضي، جاز . إن إذن متضمنة لمعنى الشرط على ما حققه: قال الشارح المحقق بعد أسطر
ل     : فجملة. في جوابها آما في البيت إجراؤها مجرى لو في إدخال الالم ه قي خ، جواب إذن، آأن ام إل تباحوا   : لق و اس ول

  .إبلي مع آوني من بني مازن لقام بنصري إلخ

ه في إذن   ه       . وهذا مختار الشارح المحقق ومذهب ه أن قول ام المرزوقي في زعم ى اإلم ه ردٌّ عل ٍم    : وفي ام جواب قس لق
  .إذن واهللا لقام بنصري: ر، والتقديرالالم في لقام جواب يمين مضم: قال. مقدر

ازنٍ      : وفائدة إذن هو أن هذا البيت الثاني أخرج مخرج جواب قائٍل قال له و م ان يفعل بن اذا آ تباحوا م ال  ؟ولو اس : فق
خ  ري إل ام بنص تبيح   . إذن لق ل المس ى فع زاٌء عل ائل، وج ذا الس واٌب له ت ج ذا البي ذلك فه ان آ ى. وإذا آ   .انته

فإن . لو آنت من مازن: إذن لقام إلخ هو جواب قوله: قوله: ا قاله ابن جني في إعراب الحماسة، قالوفيه ردٌّ أيضًا لم
  .لم تستبح إبلي: فقد أجاب لو هذه بقوله: قلت

ك    : إذن لقام، إلخ بدل من قوله: قوله: قيل ذا آقول ي، وه دي حق        : لم تستبح إبل م يضع عن ك، إذن ل ي ألآرمت و زرتن ل
  .انتهى. زيارتك

ال   وتبعه ه   : جماعة، منهم ابن يعيش في شرح المفصل، ق إذا جواٌب لقول ى         : ف ي، عل م تستبح إبل ازن ل و آنت من م ل
  .انتهى. سبيل البدل من قوله لم تستبح إبلي، وجزاٌء على فعل المستبيح

  .األآثر أن تكون إذن جوابًا إلن، أو لو، ظاهرتين أو مقدرتين: ومنهم ابن هشام في المغني، قال

  الطويل : آقولهفاألول 

 أقيلـهـا وأمكنن منها إذن ال  لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

  .إذن لقام بدل من لم تستبح، وبدل الجواب جواب: فقوله. لو آنت من مازن البيتين: وقول الحماسي

  .إن أتيتني إذن أآرمك: إذن أآرمك، أي: آتيك، فتقول: في نحو أن يقال: والثاني

ى بعض           ما اتخ: "وقال تعالى ق ولعال بعضهم عل ا خل ٍه بم ذهب آل إل ٍه إذًا ل ال  ". ذ اهللا من ولٍد وما آان معه من إل ق
وجوز اإلمام المرزوقي أن تكون إذن لقام . انتهى. حيث جاءت بعدها الالم فقبلها لو مقدرة، إن لم تكن ظاهرة: الفراء



 210

ه أجيب بجوابين     ويجوز أن تكون أي: قال. إلخ، جوابًا ثانيًا للو، ال على البدلية و، آأن ا   . ضًا إذن لقام جواب ل ذا آم وه
  .انتهى. لو آنت حرًا الستقبحت ما يفعله العبيد، إذن الستحسنت ما يفعله األحرار: تقول

  .وزعم ابن المال في شرح المغني أن هذا عين ما قاله ابن هشام أو قريٌب منه

  .وال يخفى أنه قريب منه ال عينه

ًا        وجعل ابن هشام إذن ال أ ه قريب أتي بيان ا ي الٌف للقاعدة، آم در مخ قليها في البيت جوابًا إلن الشرطية دون القسم المق
  .عند إنشاد الشارح البيت

ه    ك،  : وإن أراد تقدير إن ولو صناعًة يرد عليه أنه يمتنع النصب في المثال الذي أورده، لوقوعها حشوًا، وهو قول آتي
  .أآرمكإن أتيتني إذا : إذن أآرمك، أي: فتقول

أم لهم نصيٌب من الملك : "وما نقله عن الفراء فيه تقصير آما يظهر من نص عبارته، قال في تفسيره عند قوله تعالى
الى . وإذا رأيت في جواب إذن الالم فقد أضمرت لها لئن أو يمينًا، أو لو": فإذًا ال يؤتون الناس نقيرًا : من ذلك قوله تع

م " عه من إلٍه إذًا لذهب آل إلٍه بما خلقما اتخذ اهللا من ولٍد وما آان م" ذهب آل       : والمعنى واهللا أعل ه ل ه إل ان مع و آ ل
  .إلٍه بما خلق

ه يال      : "ومثل ذوك خل ره وإذًا التخ ا غي ري علين ك لتفت ا إلي ذي أوحين ن ال ك ع ادوا ليفتنون ت  "وإن آ و فعل اه ل ، ومعن
  .التخذوك

  .انتهى آالمه. لو رآنت ألذقناك: اهمعن" إذًا ألذقناك: "، ثم قال"آدت ترآن: "وآذلك قوله

ه ن: "وقول ر خش ديد ": معش ى الش اع، بمعن ين لإلتب مة الش ن، وض ن أو أخش ع خش ازن. جم ي م م بن   .وأراد به
  .وأراد به قومه. الضعف: واللوثة بالضم

ا      : قال ابن جني ة الن ه إن ذو لوث ن جواب قول ل  ؟إن قلت أي ه خشن، أي    : قي ه قول ة،  إن الن ذو ل: محذوف دل علي وث
م     ابهة اس ك لمش نوا، وذل نوا أو يخش ي خش ي ه ة الت ى الجمل ٌن عل و خش ذي ه رد ال نوا، ودل المف م أو يخش نوا ه خش

  .انتهى. الفاعل، وما يجري مجراه الجملة، بما فيه من الضمير

ام بنصري معشر خشن      در ق غ    . والمشهور في مثل هذا أن المتقدم دليل الجواب المحذوف، فيق ي أبل ن جن  .وصنيع اب
  .فتأمل

  .اسٌم لجماعٍة أمرهم واحد: والمعشر. من القيام بالشيء والتكفل به: وقام. أخذ الشيء مباحًا للنفس: واالستباحة

  .وتقدم شرحها في شرح األبيات بأوفى من هذا في الشاهد السادس والخمسين بعد الخمسمائة

 الوافر : وأنشد فيه بعده

 إٍذ صـحـيحبعاقبٍة وأنت   نهيتك عن طالبك أم عمرٍو

  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد الثامن والتسعين بعد األربعمائة من باب الظروف

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع واألربعون بعد الستمائة

  البسيط 

  إذن فال رفعت سوطي إلي يدي  ما إن أتيت بشيٍء أنت تكرهـه

 دبالحس قرت بها عين من يأتيك  إذن فعاقبني ربـي مـعـاقـبًة

ال  . على أن إذن إذا آانت للشرط في المستقبل ه ق : جاز دخول الفاء في جزائها، آما في جزاء إن، آما في البيت، آأن
ا    . إن أتيت بشيٍء فال رفعت فجملة فال رفعت إلخ، جملة دعائية وقعت جزاًء واقترنت بما يقترن به جزاء الشرط، لم
  .ثانيوآذا الحال في البيت ال. في إذن من معنى الشرط

ى خاف، وهرب       ه، حت ذفوه ب وهما من قصيدة طويلة للنابغة الذبياني، مدح بها النعمان بن المنذر، وتنصل بها عما ق
ام   وك الش ة مل ي جفن ى بن ه إل ب    . من اس، والخطي ر النح و جعف ا أب نها ألحقه ذاريات، ولحس ن القصائد االعت ي م وه

  .بالمعلقات السبع. التبريزي وغيرهما

ال وفي       وتقدم شرح أبيات دل، وفي أسماء األفع آثيرٍة منها في باب الحال، وفي باب خبر آان، وفي النعت، وفي الب
  .غير ذلك

  : وقبلها

 والسـنـد رآبان مكة بن الغيل  والمؤمن العائذات الطير يمسحها

  : وبعدهما

  طارت نوافذه حرًا على آبدي  هذا ألبرأ من قوٍل قذفت بـه

  البسيط : إحداها: وأجل ما وقع في االعتذار من مشهورات العرب، قصائد النابغة الثالث: قال ابن رشيق في العمدة

  يا دار مية بالعلياء فالسند

  : يقول فيها

  وما هريق على األنصاب من جسد  فال لعمر الذي مسحت آعـبـتـه

 الـثـالثة إلى آخر األبـيات.....  والمؤمـن الـعـائذات الـطـير

  يل الطو: والثانية

  أرسمًا جديدًا من سعاد تجنب

 الطويل: يقول فيها معتذرًا من مدح آل جفنة، ومحتجًا بإحسانهم إليه

  وليس وراء اهللا للمرء مطلب  حلفت فلم أترك لنفسـك ريبًة

 الطويل : والثالثة. األبيات المشهورة
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  عفا حسٌم من أهله فالفوارع

  : يقول فيها بعد قسم قدمه على عادته

  آذي العر يكوى غيره وهو راتع  تني ذنب امرىٍء وتـرآـتـهلكلف

  .انتهى

  .وقد شرحنا القصائد الثالث برمتها في المواضع التي استشهد بأبياتها

  .والمؤمن العائذات الطير قد شرح هو وما قبله في الشاهد السابع واألربعين بعد الثلثمائة من باب النعت: وقوله

  : ذه الجملة جواب القسم الذي هو قولهما إن أتيت إلخ، ه: وقوله

  فال لعمر الذي مسحت آعبته

  .وبه استشهد ابن هشام في المغني. وما نافية وإن زيدت بعدها للتوآيد. مع البيت الذي بعده

دير     . شلت يدي ولم تقدر على رفع السوط: فال رفعت سوطي إلي يدي، أراد به: وقوله ى تق ى نفسه عل وهذا دعاٌء عل
  .نسبة أعداؤه إليهصحة ما 

  .قرت بها إلخ، صفة معاقبة: وجملة. إذن فعاقبني ربي إلخ، هذا دعاء آخر على نفسه: وقوله

اب تعب، أي       . العذاب: والمعاقبة رورًا بضمها، من ب رة وق ين ق ردت سروراً  : وقرت الع ي زوال    . ب والحسد هو تمن
  .نعمة الغير

ولهم . تبرأ، مما اتهمت بههذا القسم ألجل أن أ: هذا ألبرأ إلخ، أي: وقوله ذ  : والنوافذ تمثيٌل، من ق الوا  : أي. جرح ناف ق
  .قوًال صار حره على آبدي، وشقيت به

  البسيط : وأنشد بعده

  والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب

  : وهو عجز، وصدره

  هذا سراقة للقرآن يدرسه

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثاني والثمانين من أوائل الكتاب

  بعده، وأنشد 
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  الشاهد الثامن واألربعون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س

  .......أخاك مصاب القلب  فإن بحـبـهـا...........

  .على أنه إنما جاز الفصل بالجار والمجرور بين إن واسمها لقوة شبه إن بالفعل

ده  قال سيبويه في باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها آعمل الفعل ول : فيما بع أخوذ، وإن    : وتق دًا م إن بك زي
  .ومثل ذلك إن فيك زيدًا لراغٌب: إلى أن قال. لك زيدًا واقف

  : قال الشاعر

  أخاك مصاب القلب جمٌّ بالبله  فال تلحني فيها فإن بحبـهـا

ا            : آأنك أردت ا ألغيت ا آم ا هن ك، فألغيت ذآر بك وال في م ت أخوذ، ول دًا م دًا راغب، وإن زي داء   إن زي   .انتهى . في االبت
تقرًا  : قال األعلم الشاهد فيه رفع مصاب على الخبر، وإلغاء المجرور، ألنه من صلة الخبر ومن تمامه، وال يكون مس

  .انتهى. لألخر وال خبرًا عنه

  .الظرف قد استجيز فيه من االتساع ما لم يستجز في غيره: وقال أبو علي في إيضاح الشعر

  : أال ترى أنه قد جاء

  .البيت....فال تلحني فيها

إن : والظرف متعلق بالخبر، آأنه قال. ولو آان مكان الظرف غيره، لم يجز ذلك. بحبها بين إن واسمها: ففصل بقوله
  .أخاك مصاب القلب بحبها

دير لم ال يكون المحذوف في التق: إن قال قائل: مسألة: وأورده أيضًا في موضعين من التذآرة القصرية قال في األول
آانت زيدًا : يقبح هذا الفصل، آما: قيل ؟إن في الدار زيدًا، فال يسقط بذلك حكم ما تعلق به الظرف: مؤخرًا، آأنه قال

ل      : فقد قال: فإن قيل. الحمى تأخذ د قي ا أخاك مصاب القلب ق ذا مصاب القلب     : فإن بحبه داديون ه د روى البغ ذا  . ق ف
ول  . صل، فعدلوا عنه إلى النصب يدلك على استكراههم الرفع، لما فيه من الف ه     : ويجوز أن تق د فصل ب إن الظرف ق

  .في أماآن، فيجوز أن يكون هذا مثلها

اني ي الموضع الث ال ف ألة: وق ة   : مس ك، ومتعلق رًا من ان إذا نصبت خي ة بك ا متعلق ك، فيه ٌر من د خي ا أح ان فيه ا آ م
  .عليه، لشبهه بالفعل ويجوز أن تنصبها بخيرًا منك وإن تقدم. بمحذوف إذا آانت مستقرًا

  : وليس الفصل بفيها إذا علقتها بخير منك بقبيح، ألن أبا الحسن قد أنشد في المسائل الصغيرة

  فإن بحبها أخاك مصاب القلب

ون ة أن يجري مجرى. مصاب القلب: ورواه الكوفي وا من الفصل، فنصبوا مخاف دًا الحمى : وأظنهم هرب آانت زي
  .انتهى. ئل هناك يفصل فيها بالظرف المتعلق بالخبروأتى أبو الحسن بمسا. تأخذ
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ال        ألة، ق ذه المس وفيين في ه ر محل لالسم سماه       : وقد فصل ابن السراج في األصول مذهب الك ان الظرف غي إذا آ
ك         ك قول ع، وذل ر إال الرف م يجز في الخب وًا ول د اهللا راغب،    : الكوفيون الصفة الناقصة، وجعله البصريون لغ فيك عب

ا الكالم            ومنك أخو تم به ان، وإليك قومك قاصدون، ألن منك وفيك وإليك ال تكون محًال، وال ي د أجاز    .اك هارب وق
  .فيك راغبًا عبد اهللا، شبهها الفراء بالصفة التامة لتقدم راغب على عبد اهللا: الكوفيون

ه     فيك عبد اهللا: واستضعفوا أن يقولوا. فيك رغبًة عبد اهللا: وذهب الكسائي إلى أن المعنى ًا جاء في  راغبًا، وأنشدوا بيت
 .مثل هذا منصوبًا

 الــبـــيت.......  فال تلحني فيها فإن بحبها

  .إن بالدار أخاك واقفًا، إلى آخر ما فصله: فنصب مصاب القلب على التشبيه بقولك

ه           : فال تلحني هو نهٌي، أي: وقوله ا واستولى علي ي به د أصيب قلب رأة فق ذه الم ذل ال   ال تلمني في حب ه ا، والع حبه
و ملحيٌّ،     : قال صاحب الصحاح. لحيت الرجل، إذا لمته: يقال. يصرفني عنها ه، فه ًا، إذا لمت ولحيت الرجل ألحاه لحي

  .والحيته مالحاة ولحاًء، إذا نازعته

ًا إذا سلخت ل  ". من الحاك فقد عاداك: : "وفي المثل ا  وتالحوا، إذا تنازعوا، وأصله من لحيت العصا ألحيها لحي حاءه
ا : "وفي المثل. قشر الشجر: واللحاء بالكسر والمد. وآذلك لحوتها ألحوها لحوًا. وجلدها ". ال تدخل بين العصا ولحائه

  .آذا في الصحاح

ة : وقال صاحب المصباح ود من قشره     : اللحاء بالكسر والمد، والقصر لغ ى الع ا عل اب      . م وًا من ب ود لح ولحوت الع
  .، إذا قشرتهقال، ولحيته لحيًا من باب نفع

  .الكثير: والجم بالجيم. اسم مفعول من أصيب بكذا، من المصيبة، وهي الشدة النازلة: والمصاب

  .وهو مبتدأ، وجمٌّ خبره، والجملة خبر ثاٍن إلن. األحزان وشغل البال، واحدها بلبال: والبالبل

  .أو هي بدل من قوله مصاب القلب فتأمل: وزاد العيني

  .وس، وهو جمع بلبلة وهي الوسوسةالوسا: وقال البالبل

  .والبيت من األبيات الخمسين التي هي في آتاب سيبويه، ولم يعرف لها قائل واهللا أعلم

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع واألربعون بعد الستمائة

  الرجز 

  إني إذن أهلك أو أطيرا  ال تترآني فيهم شطـيرا

ك وحده،         على أن الفعل جاء منصوبًا بإذن مع آونه خبر ك، ال أهل ر هو مجموع إذن أهل ل أن الخب ا، بتأوي ًا عما قبله
  .فتكون إذن مصدرة

ر إن محذوفاً   : وقال األندلسي ي ال أحتمل  : أي: يجوز أن يكون خب ال   . إن دأ، فق م ابت ك : ث ك    . إذن أهل ع أهل والوجه رف
  .وجعل أو بمعنى إال
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دمامين  . أما التخريج األول فهو للشارح المحقق  د رده ال ك       وق أن مقتضاه جواز قول ة ب د إذن  : ي في الحاشية الهندي زي
م             وع، وصريح آالمه ٍف، إذ هو ثابت للمجم انع منت اد الم وع، إذ االعتم ر هو المجم يقوم، بالنصب، على جعل الخب

  .يأباه

ذا المسموع، فال يكون مقتضاه جواز                 ان وجه ارتكاب الشذوذ في ه ا هو لبي أن تخريجه إنم وأجيب عن الرضي ب
  .هذا آالمه. ب في آل ما سواه مما لم يتحقق فيه شذوذالنص

دليل   ا، ب ا قبله ى م دها عل ا بع د م و أن ال يعتم ًا، وه ألوف قياس ا الم ى عمله راد الرضي تخريجه عل ى أن م وال يخف
  .مقابلته لقول األندلسي

هذا البيت شاذ، : الكتابقال في شرح . وأما قول األندلسي، وعليه اقتصر ابن هشام في المغني، فهو تخريج السيرافي
  .وال يحتج به، ألن قائله مجهول ال يحتج بقوله

در   : خبر إن مقدر، أي: أو تقول. إنه لغٌة حمل فيها إذن على لن، وهي ال تلغى بحال: فإن صح فإما أن يقال ي ال أق إن
  .انتهى. إذن أهلك مستأنفة، وإذن فيها مصدرة: على ذلك، وجملة

  .، فصارت التخاريج أربعةوفيما قاله تخريجان آخران

ر        . البيت شاذ: وسلك نحوه ابن يعيش في شرح المفصل، فقال ى أن يكون الخب و محمول عل ة، فه وإن صحت الرواي
م     . وساغ حذف الخبر لداللة ما بعده عليه وابتداء إذن بعد تمام المبتدأ بخبره. محذوفًا ن فل ا بل ا هن أو يكون شبه إذن ه

  .واصب األفعال المستقبلةيلغها، ألنهما جميعًا من ن

وتشبه إذن من عوامل األفعال بأفعال الشك واليقين، ألنها أيضًا تعمل وتلغى، ألن أفعال الشك إذا تأخرت أو توسطت 
  .يجوز أن تعمل

ا حرف، والحرف أضعف في             ل، ألنه م يجز أن تعم ى اآلخر ل اٌج إل وإذن إذا توسطت بين جزأي آالٍم أحدهما محت
  .انتهى. العمل من األفعال

ول  . إني أقول: إني إذن أهلك، على معنى: وقد أول: وقد نقل ابن الحاجب تخريجًا خامسًا في شرح المفصل، قال والق
ة فقط            .يحذف آثيرًا ان الموضع للحكاي ه إذا آ ه ب تخلص عن ا ي ه إنم ة، بأن . وقد ناقشه اإلمام الحديثي في شرح الكافي
ذ         : وتوضيحه. أقولوأال يكون حينئذ معتمدًا على . وفيه نظر ع حينئ ه في موضع رف ر، وأن ه خب ه بأن أن المحكوم علي

أو الحكاية أو المحكي، أعني مجموع أقول . إما الحكاية فقط، أعني جملة أقول، وبه يتحقق الخالص عن هذه الورطة
  .إذن أهلك

ه               ا حق تئناف م ول عن صاحبه، واس ول والمق لٍّ من الق ى األول القتضائه قطع آ تأنف ال سبيل إل ى . أن ال يس وال إل
  .الثاني لبقاء اإلشكال لتحقق النصب مع االعتماد، فإن أهلك معتمٌد على أقول، لكونه جزء معموله الذي هو إذن أهلك

د         د معتم لم أن جزء المعتم ا ال نس ن المال، بأن ذه اب . وأجاب عنه ابن الحنبلي فيما آتبه على المغني، آما نقله عنه تلمي
يس     ولئن سلمناه فال ن سلم أن آل معموٍل لشيء يكون معتمدًا عليه، فهو قد حصروا صور االعتماد في ثالث صور ل

  .إال، بحكم االستقراء، فدل ذلك على أن ما عداها ال يتحقق فيه اعتماد، وإن تحققت معموليته بوجه ما

ه إذن مص     : ثم قال وًال، وقعت في ر مق دير    ولعل ابن الحاجب قدر أقول ليكون إذن أهلك أو أطي ا بتق وهم أنه درة وإن ت
  .أقول غير مصدرة

  .انتهى. أال ترى أن القائل إذا قاله بعد، آما سبق به الرعد، أظهرت صدارتها فيه
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ول األندلسي   ق وق ارح المحق ى تخريج الش ا ورد عل ول م ه بإضمار الق ى تخريج رد عل ه ي د، إال أن ٌث جي ذا بح : وه
  .والوجه رفع أهلك

ديثي ال الح ع أه: وق ق رف ك  الح ي قول ا ف ى إال أن، آم ل أو بمعن ك، وجع ي، أي : ل يني حق ك أو تقض إال أن : أللزمن
  .أراد أن الرفع فيه وفي مثله هو القياس، جريًا على القاعدة. تقضيني حقي

ر      : وتعسف ابن المال في قوله ه وجه، ولكن غي تكلم فل إن أراد أنه الوجه والحق في مثل هذا الترآيب إذا صدر من م
ا بو   افع لن هن وع     . ج ذا الشاعر فممن ول ه ي ق ه الوجه والحق ف ك حيث ثبت أن    . وإن أراد أن ا ذل لم لهم ه آيف يس فإن

  .انتهى. الرواية عن القائل بنصب الفعلين

ى في    . إعمال إذن في البيت ضرورة، خالفًا للفراء: وقال العيني ا أت أراد بالضرورة ما هو المذهب الصحيح، وهو م
  .ن عنه مندوحة أم الالنظم دون النثر، سواٌء آا

هذا إنما يتجه بالنسبة إلى نصب أطير دون أهلك، فإنه إن آان ثم ضرورة، فهي قصد    : ولم يصب ابن المال في قوله
ئال    . التوفيق بينه وبين شطيرًا، حذرًا من عيب اإلقواء ك، ل اللهم إال أن يدعي أن هذه الضرورة ألجأت إلى نصب أهل

  .يعطف منصوٌب على مرفوع

  .المههذا آ

  .وأي مانع من العطف بالنصب بأن، بعد أو التي بمعنى إال، آما نقله عن األندلسي والحديثي

أم لهم نصيٌب  : "وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة، قال عند تفسير قوله تعالى. هذا
ا إذن أضربك  : وقبله اسٌم، بطلت فلم تنصب، فقلتإذا وقعت إذن على يفعل ": من الملك فإذًا ال يؤتون الناس نقيرا . أن

  .والرفع جائز. إني إذن أوذيك: وإذ آانت في أول الكالم إن نصبت يفعل ورفعت، فقلت

 : أنشدني بعض العرب

  إني إذن أهلك أو أطيرا  ال تترآني فيهم شطـيرا
  

الى  و : "وقال أيضًا في تفسير سورة األحزاب عند قوله تع ين االسم        ": نوإذًا ال تمتع إذن وهي ب د تنصب العرب ب وق
  .إني إذن أضربك: وخبره في إن وحدها، فيقولون

  
  : قال الشاعر

 الــبـــيت......  ال تترآني فيهم شطيرا

و         . والرفع جائز دمًا ل د يكون مق دمًا في إن، وق وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن، ألن الفعل ال يكون مق
  .أسقطت

  .مههذا آال

ر،                 رًا السم إن ال غي ع خب ل عن أهل اللسان، فينبغي جواز النصب في الفعل الواق د نق ة، وق وأنت ترى أنه إماٌم ثق
  .حسبما نقل، وحينئذ يسقط ما تكلفوا من التخريج

ه مع          : وأفاد الفراء أن البيت حجة يصح االستدالل به، لقوله ع في أنشدني بعض العرب، فيكون جواز النصب والرف
  .مثل ما إذا اقترن الفعل بعاطف، في جواز الوجهين إن،
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اء  اطف،       . وقد أطلق الشارح المحقق في العاطف، ولم يمثل إال لما اقترن بالواو والف يم الع راء في تعم د صرح الف وق
ال ى          : ق ا معن ان معناه ئت آ إن ش ق، ف روف النس ن ح رٌف م م، أو أو، أو ح اٌء، أو واٌو، أو ث ل ف ي الفع ان ف إذا آ
ا      االستئ ى غيره ا إل ولتين عنه ا منق ا منه والمعنى في   . ناف فنصبت بها أيضًا، وإن شئت جعلت الفاء أو الواو إذا آانت
ه ى: قول ون عل إذًا ال يؤت رًا إذًا: ف اس نقي ون الن ال يؤت م، جواٌب لجزاء  .ف ى، واهللا أعل ي المعن ه ف ك أن ى ذل دلك عل وي

. وهي في القراءة عبد اهللا منصوبة. ال يؤتون الناس إذًا نقيرًا ولئن آان لهم، أو لم آان لهم نصيب: مضمر، آأنه قلت
م قلت  : وإذا رأيت الكالم تامًا مثل قولك اء ونويت         : هل أنت قائم، ث إذن ونصبت بجواب الف إذن أضربك، نصبت ب ف

  .النقل

ل، فقلت  ولو شئت رفعت الفعل إذا نويت ال. النصب بها، ونقلها: وآذلك األمر والنهي، يصلح في إذن وجهان ه  : نق ائت
  .فإذن يكرمك زيد، فهو يكرمك إذن، وال تجعلها جوابًا

  .هذا آالمه

ال   ه جواٌب قلت       : وقد أجاز الجزم والنصب والرفع في جواب الشرط، ق ا جزاٌء وهي ل ان قبله أتني إذن  : وإذا آ إن ت
  .إذن أآرمك: أآرمك، وإن شئت

ة   فمن جزم أراد أآرمك إذن، ومن نصب نوى في إذن فاًء تكو ن جوابًا فنصب الفعل بإذن، ومن رفع جعل إذن منقول
  .فأآرمك إذن: إلى آخر الكالم، آأنه قال

  .وهذا خالف مذهب البصريين، وليس عندهم إال الجزم

ه ين      : وقول دى الثن يير، فيتع ى التص د، وبمعن ول واح دى لمفع ة، ويتع ى التخلي تعمل بمعن رك يس خ، الت ي إل ال تترآن
اني،     أصلهما المبتدأ والخبر  اني هو المفعول الث وهنا محتمٌل لكلٍّ منهما، فشطيرا على األول حال من الياء، وعلى الث

  .وفيهم عليهما متعلق بالترك، أو هو المفعول الثاني

وترآهم في ظلماٍت : "وشطيرًا حاٌل من ضمير الظرف، ويجوز أن يكون مفعوًال آخر مكررًا، آما قيل في قوله تعالى
  .ال يبصرون مفعول آخر مكرر: ظلمات مفعول ثان، وجملةإن في " ال يبصرون

دير     : وقال العيني ى الحال، والتق يهم      : فيهم يتعلق بشطيرًا، وشطيرًا نصب عل ًا ف وني شطيرًا آائن ي حال آ   .ال تترآن
  .هذا آالمه

  .وال يخفى أن ذآر آائنًا مع قوله متعلق بشطيرًا ال وجه له

  .واهللا أعلم. والشعر لم ينسبه أحٌد إلى قائله. والماضي بفتحها وأهلك بكسر الالم،. الغريب: والشطير

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخمسون بعد الستمائة

  البسيط : وهو من شواهد س

 إذن يرد وقيد العير مكـروب  ازجر حمارك ال يرتع بروضتنا

  .أنه جواب األمر على أنه يجوز على مذهب الكسائي أن يكون ال يرتع مجزومًا بكون ال فيه للنهي، ال
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فيكون المعنى ال يرتع، إن . ال تكفر تدخل النار: ويرد مجزومًا ال منصوبًا بكونه جوابًا للنهي، آما هو مذهبه في نحو
ال      : وعند غيره. يرتع يرد أن المخاطب ق ه مصدر، آ ا قبل ه  . ال أزجره : يرد منصوب، وإذن منقطع عم : فأجاب بقول
  .إذن يرد 

  الطويل : ى قول الكسائي بدًال من ازجر، وهو أوفى من األول في تأدية المعنى المراد، آقولهيكون ال يرتع عل: أقول

  أقول له ارحل ال تقيمن عندنا

  .وإذن تكون مؤآدة للشرط المقدر، وهو إن يرتع، ويرد جواب الشرط المقدر

دال وآسرها  . وهو مجزوم بسكون مقدر، والفتحة لدفع التقاء الساآنين ذآور، واألصل      ويجوز ضم ال دفع الم أيضًا لل
دى      ا بإح دفع التقاءهم ا أن ت اآنان فلن التقى س زم، ف ًا للج اآنة أيض ة س ى، والثاني دال األول كنت ال م س ا أدغ ردد، فلم ي

  .الحرآات الثالث

  .بكونه جوابًا للنهي متعلق بقوله مجزومًا: وقوله

رد منصوب   : وعند غيره يرد منصوب، أي: وقوله ا ليست       عند غير الكسائي ي إذن، فالفتحة فتحة إعراب وإذن هن ب
  .متضمنة للشرط، وإنما هي متضمنة للنهي، وهو ال تزجره

ال   الرد، ق : وعبر التبريزي في شرحه عن هذا بأن إذن هنا على بابها، ألنها جواب آالم مقدر، ألنه قدر أن المأمور ب
  .فأجابه بذلك، وحذفه لفهم المعنى. ال أرد

وهذا الوجه هو مذهب سيبويه، قال في . الغالب في إذن تضمن الشرط: ما قال الشارح المحققوهذا من غير الغالب آ
ا ال تنصب           : الكتاب ة، آم اة ال تنصب البت ا ملغ ه فإنه ٌد علي واعلم أن إذن إذا آانت بين الفعل وبين شيٍء الفعل معتم

  .آان أرى زيٌد ذاهبًا: أرى إذا آانت بين الفعل واالسم في قولك

ل  . تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب، آما ال تصل أرى هنا إلى أن تنصب فإذن ال ك  . فهذا تفسير الخلي ك قول : وذل
  .أنا إذن آتيك، فهي هنا بمنزلة أرى حيث ال تكون إال ملغاة

  .إن تأتني إذن آتك، ألن الفعل ها هنا معتمٌد على ما قبل إذن: ومن ذلك

  : وليس هذا آقول ابن عنمة الضبي

  إذن يرد وقيد العير مكروب  ك ال تنزع سويتهاردد حمار

ٌع      .انتهى. من قبل أن هذا منقطع من الكالم األول وليس معتمدًا على ما قبله ألن ما قبله مستغن ا رف م هن وأجاز األعل
ن حروف والرفع جائٌز على إلغائها وتقدير الفعل واقعًا للحال، أل. الشاهد فيه نصب ما بعد إذن ألنها مبتدأة: يرد، قال

  .النصب ال تعمل إال فيما خلص لالستقبال

 : والبيت من أبياٍت ستٍة لعبد اهللا بن عنمة، أوردها المفضل في المفضليات، وأبو تمام في الحماسة، وهي

 آما تراه بنو آـوز ومـرهـوب  ما إن ترى السيد زيدًا في نفوسهـم
 يف مـقـروبوالدرع محقبٌة والس  إن يسألوا الحق نعط الحق سـائلـه

 ال نطعم الخسف إن السم مشروب  وإن أبيتم فـإنـا مـعـشـٌر أنـٌف
 الــــبـــــــيت.......  فازجـر حـمـارك ال يرتـــع
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  نغضب لزرعة إن الفضل محسوب  إن تدع زيٌد بني ذهل لمـغـضـبٍة
 عرقـوب في غطفان غداة الشعب  وال يكونن آمجرى داحـٍس لـكـم

  
ة        . ترى السيد إلخ، إن زائدة مؤآدة لما النافية ما إن: قوله لٌّ من األربع وز، ومرهوب، آ د، وآ : والسيد بالكسر، وزي

ن     . أبو حيٍّ من بني ضبة ن أد اب ن ضبة ب وزيد وآوز أخوان، ابنا آعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد ب
  .طابخة

  
  .اجر بن آعب بن بجالة المذآورومرهوب هو ابن عبيد بن ه. والسيد هو أخو ذهل المذآور

  
بنو السيد ال يقسمون لزيد بن : يقول: قال المرزوقي. وقد روى الضبي في المفضليات آرز، بالراء المهملة بدل الواو

ذا    . التعظيم، وال يوجبون له في نفوسهم من الحرمة والتبجيل، ما يوجبه ويقسمه بنو آوز ومرهوب ى ه والضمير عل
  . يمتنع أن يكون لزيد، ألنه قبيلةوال. في نفوسهم للسيد

  
ال ا يق ذا آم ه واإلدالل والتخصيص  : وه ن التوج ه م ه، إذا رجع نفس ان ل دًا، آ أن زي ة، آ ي نفسك حقٌّ ومنزل ك ف ل

  .واالعتزاز في بني آوز ومرهوب، ما ال يكاد يجده في بني السيد
  

ة، أي قوله م: قال الضبي: إن تسألوا الحق إلخ، قال ابن األنباري: وقوله ر     : حقب ة البعي درع في حقيب ذلك  . تكون ال وآ
  .آانت العرب تفعل بالدروع إذا هموا بالقتال، استخرجوا الدروع من الحقائب فلبسوها

  
ده   : قربت السيف: يقال. في قرابه: مقروب، أي: وقوله ه، وهو غم ول . أدخلته في قراب اآم،    : يق م الصلح أجبن إن أردت

  .اه لكموالسالح مستور، وإن أبيتم أظهرن
  

ف، بضمتين    : وقوله خ، األن تم إل ٌة ونخوة       : وإن أبي ه أنف ذي ب وف، وهو ال ا     : والخسف . جمع أن ى م حمل اإلنسان عل
وان : يقال. يكرهه، ثم استعمل في معنى الذل ى      . سمته الخسف، إذا حملته على اله ة عل وأصل الخسف أن تبيت الداب

  .غير علف
  

ا أن نعطيكم    إن اقتصرتم على أخذ حقكم أعطيناآ: يقول ه أبين موه والحرب موضوعٌة بيننا وبينكم، وإن طلبتم أآثر من
اه ة        . إي ة ورد الكريه ة المذل د إزال قة عن ى المش نفس عل وطين ال ة وت رع الغص رب لتج م والش تعار الطع ال . واس ق

  .ال نطعم الخسف، وإن شربنا السم: المرزوقي
  

  .أآلته أيضًا: ذقته، وطعمته: وطعمت الشيء .ال نذوق: ال نطعم: وقال أبو محمد األعرابي في شرحه
  

  الطويل : الهوان، ونؤثر عليه شرب السم، آما قال: والمعنى وإن أبيتم الحق فإنا ال نقر بالخسف، أي
  ويرآب حد السيف من أن تضيمه

وان    : وقال التبريزي غ في اله د . معناه نحن نأبى الذل، وإن آان غيرنا يقر بما هو أبل م مشروٌب، وإن  إن الس : أو يري
ه من صبره             ك أيسر علي ى شرب السم، ويكون ذل احتجنا إلى شربه شربناه ولم نقبل ضيمًا، ألن اإلنسان يصبر عل

  .على الضيم

  .يريد السم الموت ال السم المعروف: وقال أبو عبد اهللا النمري في شرحه

ول . ، يريد به الموت أيضاً  إن الحوض مورود: آل أحد يشربه وال يعفى منه، آقولك: مشروب، أي: وقوله فعالم  : يق
ال  ؟نحمل الضيم، ومصيرنا إلى الموت ا أراد : ورده أبو محمد األعرابي فيما آتبه عليه، وق ا نخوض الموت،    : إنم إن

  .ونحتمل الشدائد، وال ننزل تحت الضيم
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عًنى واحد، وليس فيها ما هذه األقوال يقرب بعضها من بعض، وآلها ترجع إلى م: قال التبريزي بعدما نقل هذا الكالم
  .يرد

ة    : وقوله ًا لرواي فازجر حمارك إلى آخره، هكذا في جميع الروايات بالفاء، وقد سقطت من رواية الشارح المحقق تبع
  .اردد حمارك في إسقاط الفاء: سيبويه

  .رعت آيف شاءت: ورتعت الماشية رتعًا، من باب نفع، ورتوعًا

ل ق. الموضع المعجب الزهور: والروضة ا، أي      : ي ائلة إليه اه المس ذلك الستراضه المي ا  : سمي ب وأراض . لسكونها به
 : وروى سيبويه هذا المصراع .آذا في المصباح. الوادي واستراض، إذا استنقع فيه الماء

  اردد حمارك ال تنزع سويته
  

  .، آالحلس للبعيرشيٌء يجعل تحت البرذعة للحمار: والسوية. قال األعلم. السلب: والنزع. اإلرجاع: والرد
  

ى     . آساٌء محشٌو بثمام ونحوه آالبرذعة، والجمع سوايا    : السوية: وآذا أورده الجوهري، وقال ذي يجعل عل ذلك ال وآ
  .والحمار والعير بفتح العين المهملة، هما الذآر من الحمير. ظهر اإلبل، إال أنه آالحلقة ألجل السنام، وتسمى الحوية

  
ه للضرورة         وآان الظاهر أن يقول وهو م ار باسمه الظاهر المرادف ل اد الحم ه أع وحسنه وقوعه في    . كروب، لكن

  .جملة مستقلة
  

ه ي قول ال المرزوق ارك: ق ا، ورعي  : ازجر حم ي حريمن دخول ف ا، وال بض عن التعرض لن ى انق ٌل، والمعن ذا مث ه
اه . سوامك بروضتنا، فإنك إن لم تفعل ذلك ذممت عاقبة أمرك م     وجعل إرسال الحمار في حم ًة عن التحكك به م آناي

  .والتعرض لمساءتهم، وال حمار ثم وال روض
  

ه . اآفف لسانك: وقال ابن األعرابي يبويه  : وقول ال س ه وجزاؤه         : إذن، ق ذي هو جواب داء ال هو جواٌب وجزاٌء، فاالبت
ده         : محذوف مستدٌل عليه مما في آالمه، آأنه قال ىء قي ده، أي مل د ضيق قي ع رجع إليك وق ى ال   فإنه إن رت تًال حت ف

د  . يمشي إال بتعب ه القي   .آأنه يضرب أو يستعمل حتى يرم جسمه، ويؤدي الوجع منه إلى موضع حافره، فيضيق علي
ال    : وآذا قال ابن األنباري عن الضبي  ل، يق ولهم        : إن المكروب الشديد الفت ه من ق ه، آأن ه، إذا شد فتل د آرب حبل : ق

  .بل ممتلىٌء فتًالوآذلك الح. ممتلىٌء غمًا: فالن مكروٌب، أي
  

  .انته عنا، وازجر نفسك عن التعرض لنا، وإال رددناك مضيقًا عليك ممنوعًا من إرادتك: والمعنى
  

ا   : يقول: وقال التبريزي ذا المخاطب           . اآفف شرك عن ٍل من أصحاب ه ًة عن األذاة، أو عن رج ار آناي وجعل الحم
  .يتعرض لهم بالمكاره

  
  يل الطو: وهذا نحٌو من قول النابغة

  وإن آنت أرعى مسحالن فحامرا  سأمنع آلبي أن يريبك نـبـحـه
  

ون      ر في أنحاء الكالم، فيقول ه وتمكن         : والعرب تكني بالحمار والعي ام في ذا، إذا أق ان آ ره بمك اره أو عي د حل حم . ق
  .مدانى مضيق حتى ال يقدر على الخطو: وقيد العير إلخ، أي: وقوله

  
ا   ي شرحه عن الب ل النمري ف ه ونق ه فأوثقت اني أن المكروب من آربت الشيء، إذا أحكمت اب المع . هلي صاحب آت

اً  ه       . ومعنى البيت إنا نرد الحمار مملوءًا قيده فتًال، آما يمتلىء اإلنسان آرب ي في قول ن األعراب ٌب عن اب : وحكى ثعل
  .اآفف لسانك: فازجر حمارك، أي
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ول  : وقال يعقوب ل، يق ا وال ت   : هذا مث إن ال تفعل يرجع عليك أمرك مضيقاً        رد أمرك وشرك عن ا، ف ذا  . عرض لن ه

  .آالمه
  

ا من عيٍّ ساآت     : "هذا موضع المثل: ورد عليه أبو محمد األعرابي فيما آتبه عليه، وقال اطٌق أعي و سكت   ". عيٌّ ن ل
  .أبو عبد اهللا عن تفسير هذا البيت لكان أولى به

  
جر حمارك، يعني فرس زيد الفوارس، واسمه عرقوب فكنى عنه از: قوله: سألت أبا الندى رحمه اهللا عن معناه، فقال

  : وبعد البيت ما يدلك على ذلك، وهو: قال. بالحمار على سبيل التهكم والهزء
 الـــبـــــيت.......  وال يكونن آمجرى داحٍس لكم

  
ر مكروب، أي  : وقوله: قال ه  : وقيد العي م يعقرون ود   . إنه ر أضيق القي اع ب   . والعق ر    وجعل القعق اهلي العق ة الب ن عطي

  الطويل : عقاًال، فقال
 عـاقـلـه وذاك عقاٌل ال ينشط  فخر وظيف القرم في نصف ساقه

  .انتهى

ال المرزوقي      : وقوله خ، ق ي ذهل إل د بن ول : إن يدع زي ا،         : يق د، وامتعضوا من ضيٍم يرآبه ٍل لزي و ذه إن غضب بن
  .له، ممن يهتضمه، إن الفضل معدود فأغاثوها إذا استجارت بهم، غضبنا نحن لزرعة، وانتقمنا

ي والتغلب   : والمعنى م التعل ان األمر   . إنه ال فضل لكم علينا، فقد عددنا ما لكم ولنا فلم نجد زيادًة لكم توجب لك وإذا آ
  .بيننا على التساوي فال استبداد وال احتكام

ثالً إن القبص محسوب بكسر القاف وسكون الموحدة وآخره صاد مهملة، وهو ال: وروى . عدد الكثير، ويكون الكالم م
  .في أآثر ما يستطاع عدده من آثرته: إنهم لفي قبص العدد، وفي قبص الحصا: ويقال

  .والمراد أن األعداد الكثيرة تضبط وتحصر، فكيف ما بيننا من تقارب أو تفاضٍل، أو تساٍو وتعادل

رٌس         آان التنازع : وال يكونن آمجرى داحس إلخ، قال المرزوقي: وقوله وب، وهو ف ى عرق ع عل اٍن وق نهم في ره بي
وب  : فقوله .آجري داحس في غطفان، غداة شعب الحيس. ال يكونن جري عرقوٍب عليكم في الشؤم: لهم، فيقول عرق

وغداة ظرٌف . ال يكونن مجرى عرقوب آمجرى داحس: ارتفع على أنه اسم وال يكونن، وقد حذف المضاف منه، أي
  .لمجرى

أدى في     . فظ لعرقوب وهو في المعنى لهموجعل النهي في الل ا ت ل م حذرهم استعمال اللجاج، ليًال يتأدى األمر إلى مث
  .انتهى. ال أرينك ها هنا: ومثل هذا في النهي قولهم. رهان داحٍس والغبراء

  .ولم يذآر أحد قصة هذه األبيات

ٌر تنبت في        : ةوالعنمة في اللغ  . وعبد اهللا بن عنمة، بفتح العين المهملة والنون والميم نم، وهي قضباٌن حم واحدة الع
ان المخضوبة     ا البن ل . جوف السمرة، تشبه به ال . هي أطراف الخروب الشامي    : وقي هو دوٌد أحمر يكون في     : ويق

  .بل هو شيٌء ينبت ملتفًا على الشجر يبدو أخضر ثم يحمر: ويقال. الرمل يشبه به

ي، وهو     وعبد اهللا هذا شاعٌر إسالميٌّ مخضرم، وذآره ابن  ة المزن ن عنم حجر في القسم األول، في ترجمة عبد اهللا ب
ه من المخضرمين    . صحابٌي، ولم يفرد الضبي بترجمة في قسم المخضرمين من اإلصابة ه   . والظاهر أن ذه عبارت وه

  .في ترجمة المزني
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  .عبد اهللا بن عنمة الضبي: وفي الشعراء ممن له إدراٌك

  .ىانته. قال ابن ماآوال شهد القادسية

  .وهو من بني غيظ بن السيد، بكسر السين المهملة

  .عبد اهللا بن عنمة بن حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب ابن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة: وهذا نسبه من الجمهرة

ه في             ا ترجمت د ذآرن ي ضبة، وق اهليٌّ من بن ارٌس ج و شاعٌر ف وأما زيد الفوارس الذي ذآره أبو محمد األعرابي فه
  .شاهد السابع والثمانين بعد المائةال

  .إلى آخر النسب. وهو ابن حصين ابن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن آعب بن بجالة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والخمسون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س

 أقيلهـا وأمكنني منها إذن ال  لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

  .تعمل في المضارع الذي يقع جوابًا للقسم الذي قبلها، آما في البيت على أن إذن ال

  : فإذن مهملة لعدم التصدر، وال أقيلها مرفوٌع، وهو جواب القسم المذآور في بيت قبله، وهو

 وزميلهـا يغول الفيافي نصها  حلفت برب الراقصات إلى مًنى

ة،    ا الموطئ ال له ت، أي   والالم في لئن هي الالم المؤذنة، ويق ا آذن ذآور،      : ألنه أعلمت ووطأت أن الجواب للقسم الم
ا، وجواب المؤخر محذوٌف         جريًا على المألوف المشهور في اجتماع الشرط والقسم، أن يكون الجواب للسابق منهم

  .لسد المذآور مسده

  .واهللا إذا ال أفعل، من قبل أن أفعل معتمد على اليمين، وإذن لغو: ومن ذلك: قال سيبويه

  : ال آثير عزةوق

 والــبـــيت............  لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

ي    : والتقدير. الشاهد فيه إلغاء إذن ورفع ال أقيلها اعتمادًا على القسم المقدر في أول الكالم: قال األعلم اد ل ئن ع واهللا ل
  .بمثلها ال أقيلها

  الطويل : مثله قول اآلخر: قال: لها جواب القسمإن جملة ال أقي: وآذا صنع الشاطبي في شرح األلفية، وقال

 أقيلها على أم عمرٍو دولًة ال  لئن نائبات الدهر يومًا أدلن لي

  .وهذا البيت من الحماسة
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ئن ليست الجواب للقسم في               : قال ابن جني في إعرابها الم في ل ين، وأن ال د لليم ه معتم ى أن دلك عل ا ي ه ال أقيله رفع
  .البيت الذي قبله

ًا   وال ي صح هنا جعل الجملة جوابًا للشرط، وإال قيل ال أقلها بالجزم فإن المضارع المنفي بال ولم، يجزم شرطًا وجواب
  .ولم يفتقر إلى الفاء

ه . وزعم ابن هشام في المغني أن جملة ال أقيلها جواب إن و، ظاهرتين      : قال في ًا إلن أو ل ر أن تكون إذن جواب واألآث
  .أو مقدرتين

   :فاألول آقوله

 الـــبــــيت.........  لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها

ا             ى اجتمع الٌف للقاعدة المشهورة، وهي أن القسم والشرط مت ه مخ ة بأن واعترض عليه الدماميني في الحاشية الهندي
الجواب للقسم السابق ال للشرط الالحق      ذا  فالجواب للسابق منهما، والالم مصاحبة لقسٍم مذآور في بيٍت قبلها، ف ، وله

  .انتهى. وإال فلو آان للشرط لجزم. لم يجزم الفعل

  : وما ذآره من القاعدة في اجتماعهما هو ما نظمه ابن مالك في األلفية، وقال

 جواب ما أخرت فهو ملتـزم  واحذف لدى اجتماع شرٍط وقسم

ي وبه تعلم سقوط قول ابن المال في شرح ا   . ولم يذآر الشاطبي في شرحه خالفًا في هذا إطالق أن إذن جواٌب   : لمغن
ال  ه،       : مجاز، فال يرد أن رابط هذا الشرط، إنما هو الفاء أو إذا الفجائية، ليق ا تختص ب ا حرف جواٍب أنه أراد بكونه

  .وإن لم تكن رابطًة له بالشرط

ن م   ى رأي اب ا   واالعتراض بأن ما ذآره مخالٌف للقاعدة، فالجواب أن التمثيل هنا ليس على المشهور، بل عل ك، آم ال
  .هذا آالمه إن آان له. هو مذهب الفراء، من جعل الجواب للشرط المتأخر

  .وقد عرفت أن الجواب لو آان للشرط، لجزم، ولم يحتج للفاء أو إذا

ي   ول العين ا : وأغرب من هذا ق ى جواب الشرط، وعملت إن في الموضع دون اللفظ          : ال أقيله   .في موضع جزم عل
 .انتهى. حلفت، وال أقيلها: يت لوقوعها بين القسم والجواب، وهماواالستشهاد في إذن حيث ألغ

  تتمة 

الى         : قال أبو علي في المسائل البغدادية ه تع ا أشبهه نحو قول ن، وم ي ألفعل ئن أتيتن يبويه ل ة    : "ذآر س تهم بآي ئن جئ ول
د   ، فزعم أن الذي يعتمد عليه اليمين، الالم الثانية، فاعتل أبو إسحا"ليقولن الذين آفروا رآن عن ق لذلك في آتابه في الق

ك     : بأن قال" ولقد علموا لمن اشتراه: "قوله تعالى ى فعل ا حلفت عل إن الالم الثانية هي الم القسم في الحقيقة، ألنك إنم
  .واهللا لئن جئتني ألآرمنك: ال على فعل غيرك في قولك

ه القسم     واهللا لئن جئت: وهذا الذي اعتل به فاسٌد جدًا ضعيف، وذلك أنه لو قال د علي ذي يعتم ني ليقومن عمرو، لكان ال
اد    . الالم الثانية مع أن الحالف، لم يحلف على فعل نفسه، وإنما حلف على فعل غيره ين الفس دي ب ذا عن ا   . فه ولكن مم

  : يدل على أن االعتماد على الالم الثانية، أو ما يقوم مقامها مما يتلقى به القسم قول آثير

 الـــبــــيت.........  بمثلها لئن عاد لي عبد العزيز
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ذي        ع الفعل ال ا ارتف فلو آان االعتماد على الالم في لئن دون ال أقيلها، لوجب أن ينجزم الفعل بعد ال في الجزاء، فلم
الم           ا أشبه ال ة، أو م الم الثاني ى ال ا هو عل ين إنم د اليم ى      . هو ال أقيلها، علمت أن معتم اد عل م أن االعتم ا تعل فمن هن

  .ة ال من حيث ذآرالثاني

  : والبيت من قصيدة لكثير عزة، يمدح بها عبد العزيز بن مروان ويتصل به من قبل أبيات، وهي

 ولو سرت فيها آنت ممن ينيلها  وإن ابن ليلى فاه لي بـمـقـالٍة

 بدا لي من عبد العزيز قبولهـا  عجبت لترآي خطة الرشد بعدما

 تني يوم ذل ذلـولـهـاوقد أمكن  وأمي صعبات األمور أروضهـا

 يغول البالد نصها وزمـيلـهـا  حلفت برب الراقصات إلى منى

 الـــبـــــــيت.......  لئن عاد لـي عـبـد الـعـزيز

 فمـقـيلـهـا بأحسن منها عائٌد  فهل أنت إن راجعتك القول مرًة

رًا  : قال ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل ز فأنشده قصيدته        ذآر أهل األخبار أن آثي د العزي ى عب ا دخل عل لم
  الطويل : التي ألحق فيها البيت المستشهد به مع األبيات المتقدمة، أعجب بقوله فيها

  عراضة أخالق ابن ليلى وطولها  إذا ابتدر الناس المكارم بـذهـم

  .فإني أحكم أن أآون مكان ابن رمانة: قال. حكمك يا أبا صخر: فقال

ما أردت ويلك، وال علم لك بخراٍج ! ترحًا لك: فقال له عبد العزيز. اتب عبد العزيز وصاحب أمرهوآان ابن رمانة آ
  : فخرج آثير نادمًا على ما حكم، ثم لم يزل يتلطف، حتى دخل عليه، فأنشده! اخرج عني ؟وال آتابة

 األبــــــيات......  عجبت لترآي خطة الرشد

  : فلما أتى إلى قوله

 الـــبــــيت............  عتك القول مرًةفهل أنت إن راج

  .أما اآلن فال، ولكن قد أمرنا لك بعشرين ألف درهم: قال له عبد العزيز

  .حكمك: بمقالٍة مثلها، وهي قول عبد العزيز له: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها، أي: فقوله في البيت

اء، وهو الصحيح     . يه وال قدحأطلب منه ما ال اعتراض علي ف: إذن ال أقيلها، أي: وقوله ذا فسره العلم ه   . هك ا قال وم
ول           ك فيق د ذل دم بع م ن ا، ث ر من قبوله أبى آثي ًة ف ي    : ابن سيده، أن عبد العزيز بن مروان آان أعطاه جاري اد ل ئن ع ل

  .وهو قياٌس منه، والصحيح ما تقدم. بجارية مثلها مرة أخرى ال أقيلها، غلط

ال   وممن حكى هذا ابن السيد في شرح    ات الجمل ق رك التغزل          : أبي ة، ويت ه جاري ه، أن يهب ل ل عرض علي ل ب وقي
ال     . بعزة، فأبى من ذلك، ثم ندم على ما فعل فقال هذا الشعر ين إال الوجه األول، ق ان والتبي ولم يذآر الجاحظ في البي

ه ومن حمقه أنه دخل على عبد العزيز بن مروان، فمدحه بمديٍح ا. ومن الحمقى آثير عزة: فيه سلني  : ستجاده، فقال ل
ال    ! ويلك ذاك رجٌل آاتب، وأنت شاعر: قال. تجعلني في مكان ابن رمانة: قال. حوائجك يئًا، ق ل ش فلما خرج، ولم ين
 : في ذلك
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  األبيات المتقدمة..........عجبت لترآي خطة الرشد

ه يرافي: وقول ال الس خ، ق ة إل ي بمقال اه ل ى ف ن ليل ة ا: وإن اب ل المقال تأراد بمث ذا البي ي ه ذآورة ف ى ممن . لم والمعن
  .والعائد إلى من هو ضمير المذآور المنصوب المحذوف، وضمير المؤنث للمقالة. ينيلهوها

  .لو سرت في طلبها: وفي ينيلها ضمير فاعل البن ليلى، والمعنى ينيله ابن ليلى إياها، أي

  .ة فيهيريد المقال: قلت ؟آيف ينيله المقالة: فإن قلت: وقال األندلسي

لو : وهذا قوٌل غير مشكل، ألن عبد العزيز حكمه، وال نيل أوفى من أن يحكم المسؤول سائله، أي: قال ابن المستوفي
  .طلبتها من عبد العزيز لعاد لي بمثلها محكما، فكنت ممن ينيله عبد العزيز إياها، على ما ذآره السيرافي

  .طلبهال: لو رحلت ألجلها، أي: ولو سرت فيها، أي: وقوله

  .وأراد بخطة الرشد تحكيم عبد العزيز إياه، فيما يطلب. األمر والقصة: عجبت لترآي إلخ، الخطة، بالضم: وقوله

  .وهذا معناها اللغوي، ولم يذآر المراد منها. وفسرها العيني وتبعه السيوطي بخصلة الهداية

د      وعبد العزيز هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم، والد عمر بن عبد ا ه عب د أخي د بع ي العه لعزيز أمير مصر، وول
ل          : وقول الدماميني. الملك من أبيهما مروان م ي و ل د، وإال فه ة العه ى والي ه عل ويين، ينبغي حمل هو أحد الخلفاء األم

  .الخالفة أصًال

ه، فال يصح       اٍغ علي ر ب ن الزبي ده   لكن يبقى عليه أن الصحيح أن خالفة مروان غير صحيحة، وأنه خارٌج على اب عه
  .إلى ولديه

ى أن مات           ا إل ز، فبقي أميره د العزي ده عب ا ول ولما ملك مروان الشام سار إلى مصر، وغلب عليها، واستخلف عليه
  .سنة خمس وثمانين، عند األآثر

ون   ؟ومن خنتك  : فقال له. إن ختني فعل بي آذا وآذا: حكي عنه أنه رجًال دخل عليه يشكو صهرًا له، فقال تح الن . وف
ان    : فقال ؟ما هذا الجواب: فقال عبد العزيز لكاتبه. ختنني الختان الذي يختن الناس: فقال إن الرجل يعرف النحو، وآ

ول  ون   ؟من ختنك  : ينبغي أن تق ال . بضم الن ًة ال          : فق ه جمع ام في بيت ى أعرف النحو، وأق اس حت واهللا ال شاهدت الن
  .رى وهو من أفصح الناسيظهر، ومعه من يعلمه العربية، ثم صلى بالناس الجمعة األخ

يم     : وقوله زة وتشديد الم تح الهم خ، األم بف ه الصعبات        : وأمي صعبات إل ه، ومفعول ى فاعل القصد، مصدٌر مضاف إل
  .السهل المنقاد: والذلول، بالفتح. أذللها: وأروضها. بسكون العين

ي    . عدوضرب من الخبب في ال. الرقص: حلفت برب الراقصات إلخ، قال ابن السيرافي: وقوله ل الت وحلف برب اإلب
  .ضربان من العدو: والنص والذميل. تقطعها: وتغول البالد. يسار عليها إلى الحج

. حكمك، أو سلني حوائجك   : لئن عاد لي عبد العزيز، الضمير في قوله بمثلها راجٌع لمقالة عبد العزيز، وهي : وقوله
  .ولم يذآر غيره العيني. العزيزويجوز أن يرجع لخطة الرشد التي هي عبارٌة عن مقالة عبد 

  .العثرة: ال أقيلها، أي. منها أي من الخطة: ويؤيده قول الزمخشري

ال  : وفي الدعاء يقال. الرد: واإلقالة. والعثرة غير مذآورة في الكالم، وإنما أعاد الضمير عليها لفهمها من المقام ال أق
ات المفصل  قال ابن المستوفي وبعض فضالء العجم في شر ! اهللا عثرته روى : ح أبي اء، أي  : وي ا بالف ل  : ال أفيله ال أفي
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فال يفيل فيلولة، إذا ترك الرأي الجيد وفعل ما ال : يقال. رأيه فيها، أو في التأخر عنه والتثبط عن تنجيز ما وعدني به
  .واهللا أعلم. وهذه الرواية هي المناسبة. ضعف الرأي: فالفيلولة. ينبغي للعقالء أن يفعلوه

  .آثير عزة تقدمت في الشاهد الثالث والسبعين بعد الثلثمائة وترجمة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والخمسون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد المفصل

 وتخـدعـا لسانك آيما أن تغر  أآل الناس أصبحت مانحًا: فقالت

أن مضمرة         دها ب ًا، ونصب الفعل بع ا في البيت     على أن آي عند األخفش حرف جر دائم د تظهر آم ن    .، وق ل اب نق
ا حرٌف ناصب للفعل       : المستوفي عن صاحب المفصل، أنه قال في الحواشي . لما دخل عليها حرف الجر تعينت أنه

ه         وض عن وض والمع ين الع الجمع ب ب، آ وب والنائ ين المن ع ب اذًا، للجم ان ش ا أن آ ي ومعه اءت آ إذا ج   .ف
 الطويل : ومنها زيادة أن، آقولك: الضرائروهذا عند ابن عصفور ضرورة، قال في آتاب 

  أردت لكيما أن تطير بقربتي

  .أن فيه زائدة غير عاملة، ألن لكيما تنصب الفعل بنفسها، وال يجوز إدخال ناصب على ناصب

  الطويل : وأما قول حسان

 الـــبــــيت...........  فقالت أآل الناس أصبحت مانحًا

رت للضرورة، ألن آيما إذا لم تدخل عليها الالم، آان الفعل بعدها منتصبًا بإضمار أن،  فأن فيه ناصبة ال زائدة، أظه
  .وال يجوز إظهارها في فصيح الكالم

وعن األخفش : وأنشد البيت ثم قال. وال تظهر أن بعد آي بال الم إال في الضرورة: ومثله البن هشام، قال في المغني
الم      . لكيال تأسوا: ويرده نحو. بأن ظاهرة أو مضمرةأن آي جارٌة دائمًا، وأن النصب بعدها  ٌد ل إن زعم أن آي تأآي ف

  الوافر : آقوله

  وال للما بهم أبدًا دواء

  .رد بأن الفصيح المقيس ال يخرج على الشاذ

  : ويروى: وقال ابن يعيش

  لسانك هذا آي تغر وتخدعا

  .شاهد وال ضرورة رأيته في ديوان جميل، آما قال ابن يعيش، فال: وقال السيوطي

ه    . هكذا هو في شعره، ولعل ما أورده الزمخشري روايٌة أخرى: وآذا قال ابن المستوفي ا قالت ل ذا  : والمعنى أنه أهك
  .منحت لسانك هذا لتغرهم آما تغرني، وتخدعهم آما تخدعني
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  الطويل : صيدةوهذا مطلع الق. والصحيح أن البيت من قصيدة لجميل العذري صاحب بثينة، ال لحسان بن ثابت

  آما خطت الكف الكتاب المرجعا  عرفت مصيف الحي والمتربعـا

 معارفها قفرًا من الحي بلقـعـا  معارف أطالٍل لبثنة أصبـحـت

 إلينا فقد أصفيت بالود أجمـعـا  معارف للخود التي قلت أجملـي

 وقد آنت عنا ذا عزاٍء مشـيعـا  أفق ما عندنا لـك حـاجٌة: فقالت

 عزاًء ألقللت الغداة التضـرعـا  لو آنت أعطيت عنكـم: لها فقلت

 وتـخـدعـا لسانك هذا آي تغر  أآل الناس أصبحت مانحًا: فقالت

ا     : وقوله. موضع اإلقامة في الربيع: والمتربع. المصيف موضع اإلقامة في الصيف خ، حال منهم ا خطت إل أراد . آم
  .روجع للقراءة فيه مراٍت آثيرةأن اآلثار قد انمحت آالخط القديم الذي قد 

ة : والمعارف ع . األماآن المعروف يس   : والبلق الفتح  . الخالي من األن ة، والجمع خود بالضم     : والخود ب ة الناعم . الجاري
  .أمٌر من اإلجمال وهو المعاملة بالجميل: وأجملي

ة المشددة   والمشيع، بفتح المث. الصبر: والعزاء. أخلصته له: وأصفيت مجهول أصفيته الود، أي اة التحتي ال . ن ٌب  : يق قل
  .ذو شيعة، وهم األنصار واألتباع: مشجع، أي: مشيع، أي

مفعول ثان لمانحًا، وفيه تقديم مفعول معمول أصبح    : فقالت أآل الناس إلخ، الهمزة لالستفهام التقريري، وآل: وقوله
نح . عليه، ألن مانحًا خبر أصبح ولين   : والم ال . اإلعطاء، يتعدى لمفع تح        : يق ون في الماضي، وتف تح الن ذا بف منحه آ

  .خدعه: ومنح اللسان عبارٌة عن التلطف والتودد وغره. مفعوله األول: ولسانك. وتكسر في المستقبل

ات المفصل      ر، إذا          : وروى: وقال بعض فضالء العجم في شرح أبي اء من البئ تح الم وق، من م اة من ف ًا بالمثن ماتح
ا تقى منه ق. اس ى س ا بمعن ه هن ولينوجعل ى مفع داه إل افض، أي. ى، فع زع الخ انك منصوبًا بن ون لس : ويصبح أن يك

  .وما في آيما زائدة. هذا آالمه. بلسانك

  .فتأمل. وال وجه لهما. وزعم العيني أنها مصدرية أو آافة

ده   . تغرهم: فمفعوله محذوف، أي. خدعته بزينتها: وغرته الدنيا غرورًا، من باب قعد ا بع ذا م ه،  مك : وخدعه . وآ ر ب
  .بفتح الدال في الماضي والمستقبل، واأللف لإلطالق

  .وترجمة جميل العذري تقدمت في الشاهد الثاني والستين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والخمسون بعد الستمائة

  الطويل 

 بلـقـع فتترآها شنًا ببيداء  أردت لكيما أن تطير بقربتي

  .لما تقدم قبله
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  .ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار أن بعد آي توآيدًا لكي: األنباري في مسائل الخالف وقال ابن

ا    دان له ي وأن توآي الم، وآ ك، ال ي أن أآرم ت لك ي جئ ل ف ى أن العام الوا. وذهب بعضهم إل واز : وق ى ج دل عل ي
  : إظهارها النقل، آقوله

  أردت لكيما أن تطير بقربتي
  

فجمعوا بين ثالثة من أحرف الجحد،  . ال، ما، إن رأيت مثل زيد: ات لبعض، فقد قالواوالقياس على تأآيد بعض الكلم
  .المبالغة

  
واألول باطل، ألن آي . ال يخلو إظهار أن بعد آي، إما ألنها آانت مقدرة فظهرت، وإما ألنها زائدة: وقال البصريون

ى آي دل     عاملٌة بنفسها، ولو آانت تعمل بتقدير أن لكان ينبغي إذا ظهرت أن  يكون العمل ألن، فلما أضيف العمل إل
  .على أنها العامل

  
ال   . وآذا الثاني باطل، ألن زيادتها ابتداء ليس بمقيس، فوجب أن ال يجوز إظهار أن بحال نهم من ق م يجز    : وم ا ل إنم

ولهم   ًا    : إظهار أن بعد آي وحتى ألنهما صارتا بدًال من اللفظ بأن، آما صارت ما بدًال عن الفعل في ق ا أنت منطلق أم
  .أن آنت منطلقًا، فحذف الفعل وجعل ما عوضًا عنه: انطلقت معك، والتقدير

  
 : وأما قوله

  أردت لكيما أن تطير بقربتي
  

ول ه مجه ه، ألن قائل ة في ال حج ا  . ف ي، ألنهم ن آ دٌل م عر، أو ألن أن ب د آي لضرورة الش ار أن بع م، فإظه وإن عل
  .بمًعنى واحد

  
  .وأما األول والثالث ففاسدان. الثانيوالجيد هو الجواب 

  
الى         ه تع د قول ال في تفسيره، عن راء، ق ين   : "والذاهب إلى أن العامل الالم، وآي وأن مؤآدان لها، هو الف د اهللا ليب يري

والعرب تجعل الالم التي على معنى آي في موضع أن، في ". واهللا يريد أن يتوب عليكم: "مثله في موضع آخر": لكم
  .أردت أن تذهب وأردت لتذهب، وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم: ت، فتقولأردت وأمر

  
المين   : "قال تعالى رب الع لم ل ال في موضع آخر    "وأمرنا لنس لم      : "، وق ي أمرت أن أآون أول من أس ل إن ال ". ق : وق

ان ال   ". أن يطفئوا"و " يريدون ليطفئوا" ا يطلب تقبل وال  وإنما صلحت الالم في موضع أن في أمرت وأردت، ألنهم مس
  .يصلحان مع الماضي

  
ذلك أردت      : أال ترى أنك تقول وم، وال يصلح أمرتك أن أقمت، وآ ذين تكون      . أمرتك أن تق ر ه ا رأوا أن في غي فلم

ى آي   وا      . للماضي وللمستقبل، استوثقوا لمعنى االستقبال بكي وبالالم التي في معن ا جمع ا، وربم وا بينهم ا جمع وربم
  .بين ثالثهن

  
  الطويل : ثروان أنشدني أبو

  ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل  أردت لكيما أن ترى لي عـثـرًة
  

  : وقال اآلخر في الجمع بينهن". لكيال تأسوا: "وقال تعالى. فجمع بين الالم، وآي، وأن
  البيت...........أردت لكيما أن تطير بقربتي

  
  الرجز : قال رؤبة. وإنما جمع بينهن التفاقهن في المعنى، واختالف لفظهن
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  بغير ال عصٍف وال اصطراف
  

  : وربما جمعوا بين ما وال وإن التي على معنى الجحد، أنشدني الكسائي في بعض البيوت
  ال ما إن رأيت مثلك

  
تقبل      . فجمع بين ثالثة أحرف ا يطلب المس ا أشبه أردت وأمرت، مم أنشدني  . وربما جعلت العرب الالم مكان أن فيم

  الطويل : األنفي، من بني أنف الناقة، من بني سعدأبو الجراح 
 ويزعم أني مبطل القول آاذبـه  ألم تسأل األنفي يوم يسـوقـنـي
  ليضحك مني أو ليضحك صاحبه  أحاول إعناتي بما قـال أم رجـا

  
أظن أن  : ووال يجوز ظننت لتقوم، وذلك أن أن التي تدخل مع الظن تكون مع الماضي، نح. رجا أن يضحك: والكالم

تقبل وحده         م تطلب المس الم في موضعها وال آي إذ ل تقبل      . قد قام زيد، فلم تجعل ال ا رأيت أن تصلح مع المس وآلم
  .والماضي فال تدخلن آي وال الالم

  
  .هذا آالم الفراء

  
ا، وأن الم آي  وظهر منه أن أن ال تكون إال مع آي المسبوقة بالالم، مع تقدم أحد الفعلين من أمر وأراد، وما أشبههم

  .ال تكون إال مسبوقة بأحد هذين الفعلين
  

ًال، نحو  : وقال ابن هشام في المغني ول أن      : آي تكون بمنزلة أن المصدرية معًنى وعم ده صحة حل يال تأسوا، يؤي لك
ا   : ومن ذلك. محلها، وأنها لو آانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل الم قبله درت ال ، جئتك آي تكرمني، إذا ق

  : ومثله في االحتمالين قوله. فإن لم تقدر فهي تعليلية جارة، ويجب حينئذ إضمار أن
  أردت لكيما أن تطير بقربتي

  
  : فكي إما تعليلة مؤآدة لالم، أو مصدرية مؤآدة بأن، وال تظهر أن بعد آي إال في الضرورة، آقوله

  آيما أن تغر وتخدعا

ا : وقوله ذهاب السريع     . دةصلة وزائ  : أردت لكيما إلخ، م تعاٌر لل ا مس ران هن ة . والطي ة   : والقرب اف معروف   .بكسر الق
ر    : وتترآها ى تطي العطف عل ى التصيير          . منصوب ب ة، ويتعدى لمفعول واحد، وبمعن ى التخلي رك يستعمل بمعن والت

: وببيداء .ول الثانيفشنًا على األول حال من الهاء، وعلى الثاني هو المفع. ويتعدى لمفعولين، وهنا محتمٌل لكلٍّ منهما
  .بالجر صفة بيداء: وبلقع. حال: عليهما متعلق بالترك، أو هو المفعول الثاني، وشنًا

نًا    . شنًا حال بتأويل متشننة، من التشنن وهو اليبس في الجلد: وقال العيني ديره ش والباء في ببيداء تتعلق بمحذوف، تق
  .هذا آالمه. آائنًة ببيداء

ق : تشديد النونوالشن، بفتح المعجمة و داء . القربة الخل دخلها، أي     : والبي د من ي ي يبي الة الت ك : الف ع . يهل ر : والبلق   .القف
  .واهللا أعلم. وهذا البيت قلما خال منه آتاٌب نحوي، ولم يعرف قائله

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الرابع والخمسون بعد الستمائة

  المديد 

  البيت.............وعدتني  آي لتقضيني رقـية مـا

دم            دٌل من المتق أخر ب ا في آي لتقضيني أن المت ا عنه ا وتأخره   .على أن األخفش يعتذر لتقدم الالم على آي في لكيم
ين الفعل وناصبه           ًا، ألن الم الجر ال تفصل ب م أن آي ناصبة دائم ن    . وهذا يرد على الكوفيين في زعمه ال اب ذا ق آ

  .هشام في المغني

ارٌة          . ى الكوفيين ظاهرهذا الرد عل: وقال الدماميني ال البصريون، وآي ج ا يق أن مضمرة آم أما إذا جعل النصب ب
ه،     . تعليلية أآدت بمرادفها وهي الالم، انتفى هذا المحذور ه سمع في آالم نعم يلزم الشذوذ من جهة هذا التأآيد، ولكن

  : بل هو أحق، من نحو قوله

  وال للما بهم أبدًا دواء

  .هذا آالمه. الختالف الحرفين لفظًا

ا   ال فيه ق        : وهو خالف ما في التذآرة ألبي علي، ق ى أن، وال تكون الجارة، ألن حرف الجر، ال يتعل ا بمعن . آي هن
  الطويل : وإذا آانت األخرى آانت زائدة، آالتي في قوله

  آأن ظبيٍة تعطو إلى وارق السلم

  .فقدم، وأخر لكي تقضيني،: ويحتمل أن يكون أراد: وقال النيلي في شرح الكافية

  .والبيت من أبياٍت البن قيس الرقيات، محذوف اآلخر

  : وقبله

  خلوٍة من غير ما أنس  ليتني ألقى رقية فـي

 وعدتني غير مختلس  آي لتقضيني رقية ما

ة ه: ورقي م محبوبت ون  . اس كون الن زة وس ر الهم س، بكس ى اإلن ين، بمعن س، بفتحت ا. واألن ه مضاف : وم دة، وفي زائ
  .يره من غير حضور أنسمحذوف تقد

ا : قضيت الحج والدين، أي: األداء، يقال: والقضاء. لتقضيني علة لقوله ألقى: وقوله دٍّ لمفعول واحد    . أديتهم و متع . فه
  .فتأمل. وآون ما موصوفًة أحسن من آونها موصولة. فما في البيت بدل اشتمال من الياء

د محذوف، أي   مفعول ثاٍن لتقضيني، وهي يجوز أن تك    : وقال العيني اه  : ون موصولة والعائ ويجوز أن  . وعدتني إي
  .لتقضيني وعدها لي: تكون مصدرية، أي

يس              ر مق و غي مين، وه ه إال بتض بيل إلي ولين، وال س ى مفع ديًا إل ى متع ت قض ى أن يثب اٌج إل ذا محت ي ه و ف   .وه
اب ضرب، واختلس    : مصدر ميمي، يقال: والمختلس، بفتح الالم ًا، أي خلست الشيء خلسًا، من ب ه  : ته اختالس اختطفت
ٍن من     : والمراد. لتقضيني قضاًء غير اختالس: مفعول مطلق، أي: وغير. بسرعة على غفلة ألنال من وصلها في أم

  .الرقباء
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  .وقد تقدمت ترجمة ابن قيس الرقيات في الشاهد الثالث والثالثين بعد الخمسمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والخمسون بعد الستمائة

  الطويل 

  فثم إذا أصبحت أصبحت غاديا

  .على أن الحرف قد يبدل من مثله الموافق له في المعنى، آما في البيت، فإن ثم بدٌل من الفاء

  .ألن الفاء قد عهد زيادتها: قال. وذهب ابن جني في سر الصناعة، وتبعه ابن هشام في المغني إلى أن الفاء زائدة

  الطويل : ومن زيادة الفاء قوله: ور، قالوآذا في آتاب الضرائر البن عصف

  ويحدث ناٌس والصغير فيكبر  يموت أناٌس أو يشيب فتاهـم

  .والصغير يكبر: يريد

  الكامل : وقول أبي آبير

  فلبثت بعدك غير راٍض معمري  فرأيت ما فـيه فـثـم رزئتـه

  .ثم رزئته: يريد

  الكامل : وقول األسود بن يعفر

 نسٌب لعمر أبيك غير غالب  نهشٍل فلنهشٌل قومي ولي في

  .زد الفاء في أول الكالم ألن البيت أول القصيدة

الذي أراه أن الفاء للترتيب المتصل في الحكم، وآأن الشاعر أخبرنا بالحكم الثاني عقب : وقال النيلي في شرح الكافية
  .إخباره بالحكم األول

ى      : نه قالعن السيرافي أ: ونقل السيوطي في شرح أبيات المغني ة دخول عاطف عل ة، لكراه األجود فثم، بفتح المثلث
  .عاطف

  الطويل : والبيت من قصيدٍة لزهير بن أبي سلمى، وهي

 لـيا من األمر أو يبدو لهم مـا بـدا  أال ليت شعري هل يرى الناس ما أرى
 وأموالهم وال أرى الدهر فـانـيا  بدا لي أن الناس تفنى نفوسـهـم

 أجد أثرًا قبلي جـديدًا وعـافـيا  من األرض تلعًة وأني متى أهبط
 فثم إذا أصبحت أصبحت غـاديا  أراني إذا ما بت بت على هـًوى
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 يحث إليهـا سـائٌق مـن ورائيا  إلى حفرٍة أهوي إليهـا مـقـيمٍة
 خلعت بها عن منـكـبـي ردائيا  آأني وقد خلفت تسـعـين حـجًة
 تباعًا وعشرًا عشتها وثـمـانـيا  بدا لي أني عشت تسعـين حـجًة
 من الحق تقوى اهللا ما قد بدا لـيا  بدا لي أن اللـه حـقٌّ فـزادنـي

 وال سابقًا شـيئًا إذا آـان جـائيا  بدا لي أني لست مدرك ما مضى
 تذآرني بعض الذي آنت ناسـيا  أراني إذا مـا شـئت القـيت آيًة

 إن تقي نفسي آريمة مالـيا وما  وما إن أرى نفسي تقيها آريمتـي
 وال خالدًا إال الجبال الـرواسـيا  أال ال أرى على الحوادث بـاقـيا
 وأيامنا مـعـدودًة والـلـيالـيا  وإال السمـاء والـبـالد وربـنـا
 وأهلك لقمان بـن عـاٍد وعـاديا  ألم تر أن اهللا أهـلـك تـبـعـا

 ن أردى آيده والنجاشـياوفرعو  وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى
 فدعه وواآل حالـه والـلـيالـيا  إذا أعجبتك الدهر حاٌل من امرىٍء
 فتترآه األيام وهي آـمـا هـيا  أال ال أرى ذا إمٍة أصبحـت بـه
 من الشر لو أن امرًأ آان ناجـيا  ألم تر للنعمان آـان بـنـجـوٍة

 حٌد آان غـاويامن الدهر يوٌم وا  فغير عنه ملك عـشـرين حـجًة
 أقل صديقًا معطيًا أو مـواسـيا  فلم أر مسلوبًا له مثل مـلـكـه
 بأرسانهن والحسان الـغـوالـيا  فأين الذين آان يعـطـي جـياده
 بغالتهـم والـمـئين الـعـواديا  وأين الذين آان يعطيهم الـقـرى
 ـياإذا قدمت القوا عليها المـراس  وأين الذين يحضرون جـفـانـه
 منيته لـمـا رأوا أنـهـا هـيا  رأيتهم لو يشرآوا بنـفـوسـهـم

 وآانوا أناسًا يتقون الـمـخـازيا  سوى أن حيًا من رواحة حافظـوا
 آرام المطايا والهجان المتـالـيا  فساروا له حتى أناخوا بـبـابـه
 وودعـهـم وداع أن ال تـالقـيا  فقال لهم خيرًا وأثنى عـلـيهـم

 ماضيا وآان إذا ما اخلولج األمر  مع أمرًا آان ما بـعـده لـهوأج

هذه القصيدة قالها زهير يذآر النعمان بن المنذر، حيث  : قال صعوداء، واألعلم الشنتمري في شرحيهما لديوان زهير
دخل         ألهم أن ي اهم فس ده، فأت ن ألم عن ة ب ن حارث ة أوس ب أبوا   طلبه آسرى ليقتله، ففر فأتى طيئًا، وآانت ابن بلهم ف وه ج

  .عليه

ه                ه فشفعه، وحمل ه وشفع ل د عم ن هن ه عمرو ب م في ان أسر فكل اع وآ ن زنب وآانت له يٌد في بني عبس في مروان ب
ه  . النعمان بن المنذر وآساه فكانت بنو عبس يشكرون ذلك للنعمان فلما هرب من آسرى، ولم تدخله طيىٌء جبلها لقيت

ال  . أقم فينا فإنا نمنعك من آسرى ومما نمنع منه أنفسنا: زنباع فقالوا له بنو رواحًة من عبس وهم رهط مروان بن فق
  .فأبى وساروا معه، فأثنى عليهم خيرًا، وودعهم. ال طاقة لكم بكسرى وجنوده: لهم

  .وال تشبه آالم زهير. ليست لزهير، ويقال هي لصرمة األنصاري: وقال األصمعي

ه           : ءوال أرى الدهر فانيا، قال صعودا: وقوله ذي يحدث ذلك أن ال راد ب ا ي اؤه، وإنم دهر هو اهللا جل وعز ثن يقال إن ال
  .الدهر، إنما هو من تقدير اهللا، فال ينبغي أن يسب الدهر، ألنه يرجع إلى سب ما قدر اهللا

ا سفل          : التلعة: وأني متى أهبط إلخ، قال األعلم: وقوله ا عال عن السيل وفيم ى الروضة، وتكون فيم مجرى الماء إل
  .ودون التلعة الشعبة. عنه
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ديثاً  : يقول. الدارس: والعافي ديمًا أو ح ه  .حيثما سار اإلنسان من األرض فال يخلو من أن يجد فيه أثرًا ق ي  : وقول أران
ٍر، أو حاجة     : يقول. على أمر: على هًوى، أي: إذا ما بت إلخ، مع البيت بعده، قال صعوداء ى أم أراني إذا ما بت عل

  .وأدعأريدها، ثم أغدو 

  .لي حاجًة ال تنقضي أبدًا، ألن اإلنسان ما دام حيًا فال بد من أن يهوى شيئًا، ويحتاج إليه: أي: وقال األعلم

  .ولم يتعرض آلٌّ منهما إلى قوله فثم

 : وروى البيت في مغني اللبيب آذا. غاديا بالغين المعجمة: وفي جميع النسخ

 عـاديا يت أمـسـيتفثم إذا أمس  أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هوى

  .أراني من أفعال القلوب التي يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها األول ضميرين متصلين متحدي المعنى: قال ابن المال
  .عدا فالن األمر، إذا تجاوزه: يقال. أصبح مريدًا لشيٍء، وأمسي تارآًا له، متجاوزًا عنه: إرادة النفس، أي: والهوى

مني ال الش دل عل : ق ذا ي ة وه العين المهمل ًا ب ة   . ى أن عادي ره بالمعجم ي وغي خ المغن ي بعض نس بوٌط ف و مض   .وه
ه   . أصبح إليه: غدا إلى آذا: قال ابن القطاع ى صار إلي . ورواية اإلعجام أنسب بالبيت بعده، إذ يقال غدا إلى آذا بمعن

اء      ووصف الحفرة بكونها مقيمًة إما عل. المعنى متجاوزًا إلى حفرة: وإن صح أن يقال ه ال فن ة من أن د الجاهلي ى معتق
  .للعالم وال بعث، أو المقيمة عبارٌة عن ذات المدة الطويلة

  .الذي يحث على العدو إلى تلك الحفرة، وهو الزمان، فإنه المفني المبيد عندهم: والسائق

م     : وقوله ال األعل ى آخره، ق ه ردائي        : آأني وقد خلفت إل ا خلعت ب ي   أي ال أجد مس شيٍء مضى، فكأنم   .عن منكب
  : وقوله

  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  .يأتي إن شاء اهللا شرحه في الجوازم

ا تصيب           : أراني إذا ما شئت إلخ، أي: وقوله ٌة مم يتها رأيت آي ره، ونس دهر، من موت وغي إذا غفلت عن حوادث ال
  .العالمة: واآلية. غيري، فذآرتني ما آنت نسيت

ي نفسي من    : آريهتي، وقال: وروى األعلم. أهله وخاصته: آريمة ماله: اءوما إن رأى إلخ، قال صعود: وقوله ال تق
  .شدتي وجراءتي، وال تقيها آرائم مالي: الموت آريهتي، أي

  .ملك اليمن: ألم تر أن اهللا أهلك تبعًا إلى آخره، تبع: وقوله

  .ه امراء القيس أدراعهوآان له حصن بتيماء وهو الذي استودع. وعادياء أبو السموءل بن حيا بن عادياء

ان    . وأول من سن الدية لقمان بن عاد. عادياء ابن عاد: وقال صعوداء وك آ ة، مل وأول من تكلم بالعربية العمالقة بمك
  .اه. يقال لهم العمالقة، وال يدرى ألي شيء سموا بذلك

ان ذا نعم   : النعمة والحالة الحسنة، أي: واألمة بالكسر. ملك الحبشة: والنجاشي ا     من آ ه آم ه ونعمت ام ال تترآ ة، فاألي
  .البد من أن تغيرها األيام: عهدت، أي
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ه   : آان بنجوة من الشر، أي  : وقوله ان بمعزل من ال . آ ع حيث ال         : يق ان بموضع مرتف وٍة من السيل، إذا آ الٌن بنج ف
  .أي آان بمرتفع من السلطان والملك: بنجوة من العيش، وقال: وروى صعوداء. يدرآه السيل

ا  . السنة : فغير عنه ملك إلخ، والحجة بالكسر: وقوله اوي هن ة   : والغ ع في هلك ال صعوداء  . الواق ى    : وق وم إل نسب الي
  .الغي ألن الغي آان فيه

م   : فلم أر مسلوبًا إلخ، يقول: وقوله ٌد ول لم أر إنسانًا سلب النعيم والملك، وله عند الناس أياٍد ونعم آثيرة، فلم يف له أح
  .لم يجره من استجار بهيواسه، آالنعمان حين 

  .آان يهب المئين من اإلبل، فتغدو عليهم: والمئين الغواديا، أي: وقوله. المعطي: والباذل

يا، أي  : وقوله ا المراس ا    : ألقوا عليه ين منه ا آآل وا عليه ا يرسو، إذا ثبت        : والمراسي . ثبت ى، وهو من رس جمع مرًس
  .القصاع: والجفان. وأقام، ومنه مرسى السفينة

م من آسرى            : لم يشرآوا بنفوسهم، أي: هوقول م يخلطوه بأنفسهم، حين استجار به اه ل   .لم يواسوه في الموت، ومعن
  .التي تتلوها أوالدها، جمع متلية: والمتالي. البيض من اإلبل، وهي أآرمها: والهجان

ه رًا، أي: وقول م خي ال له اورتهم، و  : فق ى مج وه إل ا دع رًا، لم ة خي ي رواح ان لبن ال النعم يقن ق ن يت م وداع م ودعه
  .بالموت

ه   : والماضي. التوى ولم يستقم: واخلولج. من ثنائه: وأجمع أمرًا إلخ، ما بعده، أي: وقوله ازم علي   .النافذ في األمر الع
  .وترجمة زهير تقدمت في الشاهد الثامن والثالثين بعد المائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والخمسون بعد الستمائة

  الطويل 

  يراد الفتى آيما يضر وينفع  أنت لم تنفع فضر فإنمـا إذا

و    .لمضرته ومنفعته: جارة، أي: مصدرية، وآي: آافة، وقيل: على أن يضر بالرفع، وما ا أب وهذان الوجهان أجازهم
  .علي في التذآرة القصرية وفي البغداديات آما ننقله في البيت بعده

  .وآذا قال ابن هشام في المغني

  .إن دخول آي على المصدرية نادر: يوقال العين

ال       ونس ق ب، أن ي ن حبي ونس اب ة ي د   : ورأيت في طبقات النحاة ألبي بكر محمد الشهير بالتاريخي عند ترجم ان عب آ
 : األعلى بن عبد اهللا بن عامر فصيحًا، وهو الذي يقول

  يرجى الفتى آيما يضر وينفعا  إذا أنت لم تنفع فضر فإنـمـا

إذا : فاعل لفعل محذوف يفسره المذآور، أي: زائدة، ويضر منصوب بكي، والالم مقدرة، وأنت: ة مافعلى هذه الرواي
دو   ًا، وحسن             . لم تنفع الصديق فضر الع أمر بالضر مطلق ل ال ي ول، ألن العاق ذا المفع ى ه ًا عل در الفعل واقع ا ق وإنم
  .المقابلة اقتضى تعيين األول
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ع      إنم: ويرجى بتشديد الجيم المفتوحة، أي ع من يستحق النف   .ا يرجى الكامل في الفتوة لضرر من يستحق الضر، ونف
ق،        : وقيل در للفعل متعل راد، وال يق ه م ى أن يمكن حمل البيت على أن المراد الحث على النفع باألمر بالضرر، ال عل

  .بمالحظة أن اإلنسان إنما يقصد، ويكثر رجاؤه لوصٍف فيه ال لذاته

  .يراد بدل يرجى: وروى

ال  يق دي: العين ة الجع ل للنابغ ذبياني، وقي ة ال يم. البيت للنابغ ن الخط يس ب ه ق ي . واألصح أن قائل ري ف ره البحت ذآ
  .حماسته

  .ولم نسمع أن للبحتري حماسة

  .واهللا أعلم. ونسبه اإلمام الباقالني في آتاب إعجاز القرآن لقيس بن الخطيم بنصب يضر وينفع

  وأنشد بعده، 

  ن بعد الستمائةالشاهد السابع والخمسو

  الرجز 

  ال تظلموا الناس آما ال تظلموا

  .على أن المبرد والكوفيين جوزوا نصب المضارع بعد آما على أن أصلها آيما، حذفت الياء تخفيفًا

ا أن أن تهمل        ى أن المصدرية، آم ًال عل فإن ال تظلموا منصوب بحذف النون بها، وقيل بل نصبه بما المصدرية حم
  .وهذا من باب التقارض .حمًال على ما

  .فالكاف حينئذ للتشبيه

  : والبصريون يمنعون ذلك، وينشدون

  ال تظلم الناس آما ال تظلم

  .آافة: للتشبيه، وما: بالتوحيد، فالفعل مرفوع على هذا بعد ال النافية، والكاف

يبويه ال س رب : ق ول الع ن ق ل ع ألت الخلي اف جعلت  : س ا والك زعم أن م ك ف ا آتي ي آم د انتظرن ة حرف واح ا بمنزل
  .فمن ثم لم ينصبوا به الفعل آما لم ينصبوا بربما. لعلي آتيك: وصيرت للفعل آما صيرت للفعل ربما، والمعنى

  الرجز : قال

  ال تشم الناس آما ال تشتم

  الرجز : وقال أبو النجم

  آما تغذي القوم من شوائه  قلت لشيبان ادن من لقـائه
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  .انتهى

د وقوع الفعل بعد آما ألنها آاف التشبيه ووصلت بما، لوقوع الفعل بعدها، آما فعل بربما، ومعناها الشاه: قال األعلم
ا،     . ال تشتم الناس لعلك ال تشتم إن لم تشتمهم: لعل، أي: هنا ز النصب به ومن النحويين من يجعلها بمعنى آي، ويجي

  .وهو مذهب الكوفيين

اه األخفش           وحك . هذا قول الخليل وسيبويه: وقال النحاس د حك ا، وق ى آيم ا إذا آانت بمعن ن سعدان النصب بكم ى اب
  .سعيد

  .قلت لشيبان إلخ، يأمر ابنه شيبان باتباع ظليٍم والدنو منه، لعله يصيده، فيطعم أصحابه من شوائه: وقوله

  .بيت األولجعل سيبويه آما في هذا البيت آالتي في ال: وقال أبو علي في البغداديات بعد أن نقل عبارة سيبويه

ه ارآب    : ابنه، أي: وقال شيبان. آيما تغدي القوم: وأنشده أبو بكر عن يعقوب أو غيره من أهل الثبت في اللغة قلت ل
  .يصف ظليمًا. في طلبه، آيما تصيده، فتغدي القوم به مشويًا

ةٍ فبما ر: "يجوز أن تكون زائدة آالتي في قوله: إن ما على هذا اإلنشاد تحتمل وجهين: وأقول . والفعل منصور  ". حم
ويجوز أن تكون ما بمعنى المصدر، في . بإضمار أن، إال أنه ترك على اإلسكان، وذلك مما يستحسن في الضرورات

  : ونظير ذلك قول اآلخر، أنشده أبو الحسن. موضع جرٍّ بكي، وتغدي صلته وموضعه رفع

  يرجى الفتى آيما يضر وينفع  إذا أنت لم تنفع فضر فإنـمـا

  .انتهى. ويحتمل عندي أن تكون ما آافة لكي، آما آانت آافة لرب. للضرر والنفع: نه وقالآأ

  الطويل : اختلف في نحو قوله: وقال ابن هشام في المغني

  آما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر  وطرفك إما جئتنا فاحـبـسـنـه

ة، ونصب الفعل      هذا تكلف،: وقال ابن مالك. األصل آيما، فحذف الياء: فقال الفارسي ا الكاف بل هي آاف التعليل وم
ت،        . بها، لشبهها بكي في المعنى ذا البي ي حرف ه ا عل ة األديب أن أب وزعم أبو محمد األسود في آتابه المسمى نزه

 :وأن الصواب فيه

 الـبـيت......يحـسـبـوا لكي  إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا

  .انتهى

د            والبيت الذي أورده الشارح المحقق ين بع ه في الشاهد األربع ة الكالم علي أتي إن شاء اهللا بقي لرؤبة بن العجاج، وي
  .الثمانمائة

 الرجز : والمشهور في االستعمال ما أورده سيبويه، وهو

  ال تشتم الناس آما ال تشتم

  .وتقدمت ترجمته في الشاهد الخامس من أول الكتاب. وهو لرؤبة بن العجاج أيضًا
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  وأنشد بعده، 

  اهد الثامن والخمسون بعد الستمائةالش

  الوافر : وهو من شواهد س

  ولبس عباءة وتقر عيني

  : هذا صدٌر، وعجزه

  أحب إلي من لبس الشفوف

  .على أن تقر منصوب بأن مضمرة بعد الواو، وأن تقر في تأويل مصدر معطوف على مصدر وهو لبس

  .الثاني والسبعين بعد الستمائةوسيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا فيما بعد في الشاهد 

  : والبيت من أبياٍت لميسون بنت بحدٍل الكلبية، وهي

 أحب إلي من قصٍر مـنـيف  لبيٌت تخـفـق األرواح فـيه

 أحب إلي من بغـٍل زفـوف  وبكٌر يتبع األظعان سـقـبـًا

 أحب إلي مـن قـطٍّ ألـوف  وآلٌب ينبح الطـراق عـنـي

 أحب إلي من لبس الشفـوف  ـيولبس عباءٍة وتقـر عـين

 أحب إلي من أآل الرغـيف  وأآل آسيرٍة في آسر بـيتـي

 أحب إلي من نقر الـدفـوف  وأصوات الرياح بـكـل فـجٍّ

 أحب إلي من علٍج عـلـيف  وخرٌق من بني عمي نحـيٌف

  إلى نفسي من العيش الطريف  خشونه عيشتي في البدو أشهى

 فحسبي ذاك من وطٍن شريف  يًالفما أبغي سوى وطنـي بـد

ات في درة الغواص ألجل       . العالي: والمنيف. االضطراب، وفعله من باب ضرب: الخفق ذه األبي ري ه وأورد الحري
  .أرياح، قياسًا على رياح خطٌأ: هذا البيت على أنه يقال في جمع ريح أرواح، وقول الناس

الذآر من : والسقب. جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج :واألظعان. الفتي من اإلبل: والبكر، بفتح الموحدة
  .ولد الناقة، وهو حاٌل مؤآدة

  .المسرع: والزفوف بالزاء المعجمة والفاءين، أي. صعب فهو صفة لبكر: وروى

  .جمع طارق، وهو الذي يأتي ليًال: والطراق

  .رواية الصحيحةولبس عباءة في غالب آتب النحو للبس بالمين، وهو خالف ال: وقوله



 238

  .آساٌء مخطٌط: الجبة من الصوف ونحوها، وقيل: والعباء، وآذا العباية

باردة من البرد، الذي هو النوم، وقيل من البرد هو ضد الحر، أو من  : عين قريرة، أي: وتقر، بفتح القاف، من قولهم
ا،      : القرار وهو السكون، ألن العين إذا قرت سكنت عن الطموح إلى شيء، والشفوف  جمع شف بكسر الشين وفتحه

  .يبصر: وهو الثوب الرقيق، سمي بذلك ألنه يستشف ما وراءه، أي

  الطويل : ومثله قول بعض األعراب

 تحل دماثًا مـن سـويقة أو فـردا  لعمري ألعرابـيٌة فـي عـبـاءٍة

 آـيدا من الالبسات الخز يظهرنه  أحب إلى القلب الذي لج في الهوى

  .طرف الخباء من األرض: والكسر، بكسر الكاف. القطعة من الخبز: غيروالكسيرة، بالتص

وحش        : والعلج بالكسر، قال ابن دريد. الكريم: والخرق، بكسر الخاء المعجمة ار ال ه سمي حم هو الصلب الشديد، وب
  .إن األمرد أحب إلي من ذي اللحية: ويحتمل أن تريد. علجًا

ه  .  يقال للغالم إذا آان أمرد علجيقال لكل ذي لحية علج، وال: قال أبو زيد واألول . واستعلج الرجل، إذا خرجت لحيت
  .تعني به معاوية لقوته وشدته، مع سمنه ونعمته: قال األعلم. مسمٌن بالعلف: أنسب لقولها عليف، أي

  .ويجوز بالعين المهملة. الغليف بالغين المعجمة، وهو الذي يغلف لحيته بالغالية: وقال العيني

هو زوج معاوية بن أبي سفيان، وأم ابنه يزيد، وآانت بدوية، فضاقت نفسها لما تسرى عليها، : ، قال اللخميوميسون
اءة     : فعذلها على ذلك، وقال لها وم في العب ل الي ات،    : أنت في ملٍك عظيم، وما تدرين قدره، وآنت قب ذه األبي فقالت ه

  .فالحقي بأهلك! ي علجًا عليفًاما رضيت يا ابنة بحدٍل حتى جعلتن: فلما سمعها، قال لها

ا    ال له ا، وق ا     : فقالت ! آنت فبنت  : فطلقها وألحقها بأهله فنا إذ بن ا، وال أس ا سررنا إذ آن ال ! ال واهللا م ا آانت   : ويق أنه
لما : وروى الكلبي عن عوانة، قال: وقال الشريف في حماسته .حامًال بيزيد، فوضعته في البرية، فمن ثم آان فصيحًا

ا، فسمعها        زفت ميسون  د عن قومه ة والبع ا الغرب ل عليه بنت بحدٍل من بادية آلب إلى معاوية، وهو بريف الشام، ثق
  .وازداد بها عجبًا، وإليها ميًال: أنا واهللا العلج: ذات ليلة تقول هذه األبيات، فقال

ن سالمة    آان معاوية بن أبي سفيان بعث رسوًال إلى بهدلة بن حسان بن: قال ابن الكلبي في الجمهرة عدي بن جبلة ب
اب،    ن جن بن عبد اهللا بن عليم بن جناب يخطب إليه ابنته، فأخطأ الرسول فذهب إلى بحدل بن أنيف، من بني حارثة ب

  .انتهى. فزوجه ابنته ميسون بنت بحدل، فولدت له يزيد

  .ذآره في جمهرة قضاعة، وهي من قبائل اليمن

ون، استدل   فيعول، من مسنه بالسوط إذا ضربه، : وميسون أو فعلون من ماس يميس، إذا تبختر، وال نظير له إال زيت
  .به بعض النحويين على زيادة النون بالزيت المعصور

  .وبحدل، بفتح الموحدة وسكون الحاء المهملة. وحكي أرض زتنة، إذا آان فيها الزيتون

 الطويل : وأنشد بعده

  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى
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  : بأن مضمرة، بدليل تمامه على أن أحضر منصوب

  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد العاشر من أوائل الكتاب

  : وقد جاء في الشعر: قال سيبويه. وهذه رواية الكوفيين، والرفع رواية البصريين

  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى

ه   الشاهد فيه رفع أحضر بحذف النا  : قال األعلم ه من وغى  : والمعنى . صب وتعري د يجوز النصب    . ألن أحضر ال وق
  .انتهى. بإضمار أن ضرورة، وهو مذهب الكوفيين

وفي التذآرة القصرية، وهي أسئلة من أبي الطيب محمد بن طوسي المعروف بالقصري، وأجوبة من شيخه أبي علي 
د حاضراً    : فقال ؟سألت أبا علي عن أحضر الوغى، أي شيٍء موضعه: الفارسي، قال آيف  : فقلت . نصٌب، وهو يري

ره       ه ال عن غي ا الحضور مزجوٌر عن ال  ؟يجوز أن يكون حاًال وإنم ه       : فق ذآر المزجور عن م ي د يجوز أن يكون ل . ق
  : قد فهمنا من قوله: فقلت

  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى

فإن : قلت. منه إذا قدرته بقولك حاضرًا صير أن يفهم منه هذا وإن آان ذلك ال يفهم: قال. قد نهاه عن حضور الوغى
داً  : هذا مثل قولك: قال. الحضور لم يقع، ونحن نعلم أنه ما نهاه وقد حضر ه غ ا  : قلت . هذا صاحب صقر صائدًا ب فم

اًال ه ح ى أن قدرت ة إل ال. الحاج ه  : ق ذا الوج ى ه ه إال عل ا قبل ه بم ى تعلق بيل إل ال س ه، وإال ف ا قبل ق بم ى. ليتعل   .انته
  عده، وأنشد ب

  الشاهد التاسع والخمسون بعد الستمائة

  الرمل 

  لو بغير الماء حلقي شرٌق

  .على أن الجملة االسمية بعد لو وضعت موضع الجملة الفعلية شذوذًا، آما قاله في باب االشتغال

  .وهذا مذهب ابن جني، ونسبه أبو حيان إلى أبي بكر بن طاهر

  : وهذا صدر، وعجزه

  عتصاريآنت آالغصان بالماء ا

  .وهذا أحد تخاريج ثالثٍة في البيت. هو المبتدأ: والباء من بغير متعلقة بالخبر، وهو شرق، وحلقي

ة             : لبدر الدين في شرح ألفية والده، قال: ثانيها ى الجمل ا عل ا من دخوله ى بابه و، فهي عل د ل ة بع أنية محذوف ان الش آ
ولم يذآر ابن هشام هذا التخريج  . ونسبه أبو حيان إلى البصريين. الفعلية، فتكون الجملة االسمية خبرًا لكان المحذوفة

  .في المغني
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موضع حلقي رفٌع بأنه فاعل، والرافع له فعل مضمر يفسره : ألبي علي الفارسي في اإليضاح الشعري قال فيه: ثالثها
ر حلقي  . لو شرق حلقي بغير الماء: شرق، آأنه قال ذا الظاهر  . وال يكون شرق خب ا . ه دأ      ألن م و ال يكون مبت د ل بع

  .آما أن ما بعد إن وما بعد إذا ال يكون آذلك

دير هو                دأ، والتق ه مبت ع بفعل مضمر، وجب أن تضمر ل ه يرتف و، ألن د ل ع بع فإذا لم يجز أن تجعله خبر حلقي الواق
ى      ا يحمل عل ة م ى شرق، فيكون هو شرٌق، بمنزلة شرق، تفسيرًا للفعل المضمر بعد لو، ويكون ذلك بمنزل أال . المعن

بغير الماء يتعلق الجار فيه بالفعل الواقع لحلقي، وهو أسهل من   : وقوله ؟ترى أن هو شرق، بمنزلة شرق في المعنى
ذا الظاهر   ذا                . أن تعلقه بشرٍق ه إذا ثبت في ه دها االسم، ف دأ بع د ابت و ق زم أن تكون ل ذا المضمر، ل در ه م تق وإن ل

  .انتهى مختصرًا. ه مثلهالموضع إضمار الفعل فحكم سائر ما أشبه

دأ         : وقال الفارسي: واختصره ابن هشام في المغني بقوله و شرق حلقي هو شرق، فحذف الفعل أوًال والمبت األصل ل
أنشده : ونسب أبو جعفر النحاس هذا التخرج ألبي الحسن األخفش، وأنشد البيت في أبيات سيبويه، وقال .انتهى. آخرًا

  .انتهى. ي نسخة أبي الحسن وحدهسيبويه في باب من أبواب أن ف

  .وقد راجعت الكتاب وهو من رواية المبرد فلم أجده فيه

ع   ال . وبتقدير المبتدأ تعرف أن ما نقله ابن جني عن شيخه الفارسي عند الكالم على البيت اآلتي خالف الواق ألنا  : ق س
. شرق: ع حلقي بفعل مضمر يفسره قولهيومًا أبا علي عن بيت عدي فأخذ يتطلب له وجهًا وتعسف فيه، وأراد أن يرف

  .فأطال الطريق وأعور المذهب. هو بدٌل من حلقي: فقال ؟فبم يرتفع إذن شرق: فقلنا له

  .انتهى. إن الجملة االسمية وقعت موقع الفعلية، لكان أقرب مأخذًا وأسهل متوجهًا: ولو قال

خبر آنت، والعائد إلى االسم الياء في اعتصاري،   موضع الجملة نصٌب بأنه : بالماء اعتصاري، قال أبو علي: وقوله
ا     ى الفعل آم وآالغصان في موضع حال، والعامل فيه آنت، وال يكون الخبر، ألن الحال إذا تقدمت لم يعمل فيها معن

  .يعمل في الظرف إذا تقدمه

ق   ". إني لكما لمن الناصحين  : "وال تكون الباء في قوله بالماء آالجار في قوله ه يتعل ر     ولكن بمحذوف في موضع خب
  .المبتدأ

و قلت  . أال ترى أنك لو قلت إني من الناصحين لكما، لتعلقت الالم بالناصحين اء       : ول ق الب م تتعل د ل آنت مروري بزي
  .بالمرور، إنما تتعلق بمحذوف

ه ر، أي: وقول ون الخب ه اعت   : وال يك رًا لقول ع خب اء الواق ه بالم و قول ر، وه ال الخب ي الح ل ف ون العام . صاريال يك
  .والجملة خبر آنت

ر آنت   : وزعم العيني أن قوله ده من اإلعراب        . آالغصان خب ي بع ة الت ع الجمل ذآر موق م ي ذا أن    . ول ى ه ويجوز عل
  .تكون خبرًا ثانيًا

  .إذا غص به، ولم يقدر على بلعه، وهو من باب تعب: وشرق فالٌن بريقه أو بالماء

اب  ام غصصًا من ب الٌن بالطع هوالغصان، من غص ف ى بلع در عل م يق ة، إذا ل ل لغ اب قت : والغصة. تعب، ومن ب
  .أغصصته به: ما غص به اإلنسان من طعام، أو غيٍظ على التشبيه به، ويتعدى بالهمزة، نحو: بالضم

يًال ليسيغه    : االعتصار: قال الجوهري يًال قل ذا   . أن يغص اإلنسان بالطعام فيعتصر بالماء، وهو أن يشربه قل وأنشد ه
  .البيت
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ي     : حقيقه أن االعتصار معناهوت ات ألب اب النب ى آت االلتجاء، آما قاله أبو القاسم علي بن حمزة البصري فيما آتبه عل
  .حنيفة الدينوري وهذا نص آالمه، وفيه فوائد

 الطويل : وأنشد أبو حنيفة للبعيث

  ذهاب الصبا والمعصرات الدوالح  وذي أشٍر آاألقحوان تـشـوفـه
  

اء  ا: الدوالح: وقال دلح بالم ول اهللا عز وجل      . لثقال التي ت ى ق ه معن رى أن اً     : "وي اًء ثجاج ا من المعصرات م ". وأنزلن
  .إن المعصرات الرياح ذات األعاصير، وهو الرهج والغبار: وقال قوم

  
  الكامل : قال الشاعر

 بمنـخـل ترب الفدافد والنقاع  وآأن سهك المعصرات آسونها
  

  .وأنزلنا بالمعصرات: وزعموا أن معنى من معنى الباء، آأنه قال. من القيعانجمع نقع، وهو القاع : النقاع
  

ه     . بل المعصرات الغيوم أنفسها، ذهب إلى معنى البعيث : وقال بعضهم ر السحاب لقول ه غي دوالح،  : وال يحتمل قول ال
رك   فتكون المعصرات التي أمكنت الرياح من اعتصارها واستنزال قطرها، آما يقال أمضغ النخل و م، وأف آآل وأطع

  .الزرع، إذا أمكن ذلك فيه
  

ذلك بالعصر   : المعصرات. ألم أبو حنيفة بالصواب، ثم حاد عنه: قال أبو القاسم السحابات بعينها، ولكنها إنما سميت ب
  .بفتحتين، والعصرة بالضم، وهما الملجأ

  
  الخفيف : قال الشاعر

  ولقد آان عصرة المنجود  فارٌس يستغيث غير مغاٍث
  
  .واعتصرت أنا اعتصارًا. أعصرني فالن، إذا ألجأك إليه: وتقول. ملجأ المكروب: أي
  

  : قال عدي بن زيد
 الـــبـــيت.......  لو بغير الماء حلقي شرٌق

  
ال      ال من ق ا ق ة، وال م : فمعنى المعصرات المنجيات من البالء، المعصمات من الجدب بالخصب، ال ما قال أبو حنيف

  .انتهى آالمه. فال تلتفتن إلى القولين معًا. ت األعاصيرإنها الرياح ذا
  

اء،        : والمعنى. الملجأ: االعتصار: وآذا قال أبو عبيد إذا غصصت بالم اء، ف اء، أسغت شرقي بالم لو شرقت بغير الم
ل   هذا البيت أ : قال ابن عبد ربه في العقد الفريد. وقد صار البيت مثًال للتأذي ممن يرجى إحسانه ؟فبم أسيغه ا قي ول م
  .في معناه

  
  الطويل : وقال آخر

 فقل أين يسعى من يغص بماء  إلى الماء يسعى من يغص بريقه

 السريع: وقال العباس بن أحنف". من فسدت بطانته آان آمن غص بالماء: "وقال األحنف بن قيس

 يكثر أحزاني وأوجـاعـي  قلبي إلى ما ضرني داعـي

 وي بين أضالعـيآان عد  آيف احتراسي من عدوي إذا
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 الخفيف : وقال آخر

 فهم آربتي فأين الفرار  آنت من آربتي أفر إليهم

  .والبيت من قصيدة لعدي بن زيد، يخاطب بها النعمان بن المنذر، وآان قد حبسه النعمان

  الرمل : وقبله وهو أول القصيدة

  أنه قد طال حبسي وانتظاري  أبلغ النعمان عني مـألـكـًا

  .الرسالة: بسكون الهمزة وضم الالم: والمألك. أمروأبلغ فعل 

  .وأنشد هذا البيت. جمع مألكة: ومألك": وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا: "وقال الزجاج في تفسيره عند قوله تعالى

  .وبقية القصيدة مذآورة في العقد الفريد وفي األغاني وغيرهما

  .تله بعد مدة طويلة في الحبسوقد استعطفه عديٌّ بعدة قصائد فلم تنفعه شيئًا، ثم ق

  .وقد ذآرنا سبب حبسه وآيفية قتله مع ترجمته في الشاهد الستين

  الطويل : وأنشد بعده

  إلي فهًال نفس ليلى شفيعها  يقولون ليلى أرسلت بشفاعٍة

  .وفيه التخريجان اآلخران أيضًا. لما تقدم في البيت قبله

  .عد المائةوقد تقدم شرحه في الشاهد الخامس والستين ب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الستون بعد الستمائة

  الطويل 

  وهل يجمع السيفان ويحك في غمد  تريدين آيما تجمعـينـي وخـالـدًا

ل اإلرادة    د فع ببية بع ر س ن غي اءت م ي ج ى أن آ ون    . عل ون، والن ذف الن ل منصوب بح دة، والفع دها زائ ا بع وم
  .الموجودة للوقاية

" آيال يكون دولًة: "فجوز الفصل بين آي وبين الفعل بال النافية باالتفاق، آقوله تعالى: لكافيةقال التبريزي في شرح ا
  : وبال الزائدة، آقول قيس بن سعد ابن عبادة

  سراويل قيٍس والوفود شهود  أردت لكيال يعلم الناس أنهـا

  : وقد فصل بينهما بما الزائدة وال النافية، آقول اآلخر
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  ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل  تراني عشـيرتـيأرادت لكيما ال 

  .وال يجوز الفصل بينهما بغير ما ذآر

  .والبيت أول أبياٍت خمسٍة ألبي ذؤيب الهذلي

  : وبعده

  فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي  أخالد ما راعيت مـن ذي قـرابٍة

 فملت آما مال المحب على عمـد  دعاك إليها مقلتـاهـا وجـيدهـا

 لقوٍم وقد بات المطي بهم تخـدي  فكنت آرقراق السراب إذا جـرى

 بـعـدي تكون وإياها بها مـثـًال  فآليت ال أنفـك أحـدو قـصـيدًة

ل       ه وقي ن أخٍت ل وسبب هذه األبيات أن أبا ذؤيب آان يعشق امرأًة اسمها أم عمرو، وآان رسوله إليها خالدًا، وهو اب
ال   ابن عمٍّ له، وآان جميًال، ف ل، وق عشقته أم عمرو، فلما أيقن أبو ذؤيب بغدر خالد صرمها، فأرسلت تترضاه فلم يفع

  .هذه األبيات

  .وآان أبو ذؤيب فعل آذلك برجل يقال له مالك بن عويمٍر، وآان رسوله إليها

  .وتقدم شرح هذه القصة مبسوطًا بأبسط من هذا في الشاهد الثامن واألربعين بعد الثلثمائة

روي       وجرى بين أ ذا ال ى ه ه، قصيدًة عل ٍد يجيب بي ذؤيب وبين خالٍد أشعاٌر مذآورٌة في أشعار الهذليين، منها قول خال
  الطويل : والوزن

 يسيرهـا فأول راٍض سنًة من  فال تجزعن من سنٍة أنت سرتها

ره   : وقوله ذا رواه السكري وغي ن السكيت في إصالح الم    . تريدين آيما تجمعيني وخالدًا هك نطق وصاحب   ورواه اب
  : الصحاح

  تريدين آيما تضمديني وخالدًا

  .أن تتخذ المرأة خليلين، وفعله من باب ضرب: الضمد: وقال

ال العرب  . قراب السيف: والغمد بالكسر. لالستفهام اإلنكاري: وهل د، وال فحالن      : "وفي أمث يفان في غم ال يجمع س
  ".في ذود

  .يضرب في قلة االتفاق. هو من قول أبي ذؤيب: في أمثاله قال الزمخشري. وقد استعمل هذا المصراع مثًال

  : ومنه قول يزيد بن خذاق الشني، من قصيدٍة مذآورٍة في المفضليات

  أو يجمع السيفان في غمد  لن تجمعوا ودي ومعتبتي

  الطويل : وقول العديل بن الفرخ العجلي، من قصيدة مذآورة في الحماسة
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  وهل يجمع السيفان ويحك في غمد  ـاوعل النوى بالدار تجمع بـينـن

  .أخالد ما راعيت إلخ، الهمزة للنداء: وقوله

ودة      : أراد: قال السكري ي من اإلخاء والم ا تظهر ل ه . السر : والغيب . فتحفظني بالغيب، أو في بعض م فكنت  : وقول
اٍء،   ظننت أن لك أمانًة، فكنت آالسراب الذي يكذب من رآه،: يقول: آرقراق إلخ، قال السكري يظن أنه ماٌء وليس بم

  .وآذلك أنت

ه   : وقوله اب المفعول مع وأحذو،  . ال أزال: وال أنفك . حلفت : وآليت . فآليت إلخ، هذا البيت من شواهد النحويين في ب
  .بمعنى أطابق. رواه السكري بالذال المعجمة ال غير

ا تحذى    : ومعنى أحذو : قال ابن السيد في شرح أبيات الجمل ىء آم ه      أصنع وأهي ال، إذا سويت علي ى المث . النعل عل
  .حدوت البعير إذا سقته، وأنت تتغنى في أثره، لينشط في السير: أحدو بدال غير معجمة فهو من قولهم: ومن روى

ة      ذه الرواي ى ه ال عل ه ق ة أوجه     : ونقل العيني عن ابن يسعون أن دي في أحدو ثالث د أحدو قصيدًة    : األول: عن أن يري
  .ديًا، آما يفعل الحادي باإلبل عند سوقها، ألنه يتغنى، وإنما أراد بذلك الشهرةأسوقها حا: إليك، أي

ه، ونصب قصيدًة        . أن يريد أحدو غدرتك لي قصيدًة أبلغ بتخليدها فيك أملي: الثاني ة علي فحذف المفعول للحال الدال
  .حدو قصيدٍة، فلما حذف المضاف، أقام المضاف إليه مقامه: نصب المصدر، أي

  .أوالي قصيدة: أتحدى لها، وأتبعها ناظمًا لها، حتى آأنه قال: أن يريد: الثالث

أغني، فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله قصيدة مفعوًال بإسقاط حرف الجر،    : أحدو معناه: وقال السكري: ثم قال العيني
  .وهو الباء

  .و معناه أسوق، فال حذفوإنما أحد. إن السكري لم يرو أحدو، بدال مهملة، فكيف يفسرها بما ذآر: أقول

ه،          : تكون وإياها إلخ، قال ابن السيد: وقوله ر من هي ل ى غي تكون في موضع الصفة لقصيدة، وهي صفٌة جرت عل
  .آائنًا بها أنت وإياها: ولو جعلتها صفًة محضة لبرز الضمير الفاعل المستتر فيها، وآنت تقول

دي،    : لوإياها يعود على المرأة، آأنه قا: والضمير في قوله ثًال بع رأة م حلفت ال أزال أصنع قصيدًة تكون مع هذه الم
  .إنها تبقى ما بقي الدهر: أي

ة : قلت ؟آيف يكون مثًال خبرًا، والتطابق شرط: فإن قلت: قال العيني ع     . هو مفرد وقع موقع التثني ع موق د يق ذلك ق وآ
  .فتأمله. هذا آالمه. الجمع لما فيه من العموم المتقضي للكثرة

ال  يق و عل ول: أب ه العطف، فيق م يمكن ا ل واو لم ه بتوسط ال ول مع ى المفع ا عل رين: نصب وإياه ون وهي، ألم : تك
  .آسر البيت لو فعل ذلك: أحدهما

  .قبح العطف على الضمير المرفوع وهو غير مؤآد: والثاني

من غير تأآيد نصب  لما لم يمكنه العطف على الضمير في تكون: وقال ابن بري في شرح أبيات اإليضاح ألبي علي
ا             . على معنى مع واو مقامه ا حذفت وقامت ال ع، فلم ا آانت م ى الظرف آم ى انتصابه عل وآان أبو الحسن يذهب إل

  .انتصب االسم على ذلك المعنى، ودخلت مهيئة لعمل الفعل فيه ونصبه على الظرف
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ى  ومعنى العطف قائٌم فيها وجائٌز فيها، ولذلك لم تعمل الجر آما ال تعمله ح روف العطف، بخالف واو القسم ألن معن
  .العطف معدوٌم فيها

ة أخرى،             دير من جمل ة، ألن العطف في التق افي الظرفي ه ين ى العطف في والصواب مذهب الجمهور ألن وجود معن
 والظرف من الجملة األولى، وألن تقديره بفي بعيٌد، إذ ال يجوز تقديرها قبل الواو لفصلها بين الجار والمجرور، وال  

  .انتهى آالمه. بعدها لفصلها بين الفعل، وما تعلق به

  .أذرك وإياها فجزم لكثرة الحرآات: أدعك وإياها، ويروى: روى الباهلي: وقال السكري

 : وروى أيضًا

  تكونان فيها للمال مثًال بعدي

  .وعلى هذه الروايات الثالث ال شاهد فيه

  .الشاهد السابع والستينوترجمة أبي ذؤيب، وهو شاعٌر إسالمي، تقدمت في 

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الواحد والستون بعد الستمائة

  الطويل 

  وال صلح حتى تضبعون ونضبعا

  .على أن حتى فيه ابتدائية والفعل بعدها مرفوع بثبوت النون، ونصب نضبع بالعطف على توهم نصب ما قبله

  .لمعنى تمدون أيديكم إلينا بالسيوف، ونمد أيديناوا: وهذا على رواية ثعلب في أماليه عن ابن األعرابي، قال

يكم أضباعنا بالسيوف     : أي: وآذا قال ابن السكيت في إصالح المنطق د إل ال . تمدون إلينا أضباعكم بالسيوف، ونم : ق
. وقد ضبعت الخيل واإلبل تضبع، بفتح الباء فيهما، ضبعًا بسكونها، إذا مدت أضباعها في عدوها، وهي أعضادها        

  .لكنه رواه بالنصب. ذا البيتومنه ه

  : وتبعه صاحب الصحاح هكذا

  وال صلح حتى تضبعونا ونضبعا

تقبل، وال   فحتى فيه جارة، وتضبعونا منصوب بأن على حذف النون، ونا ضمير المتكلم مع الغير مفعوله، والفعل مس
ن العالء،      . حاجة لتأويله بالحال، ويكون نصب نضبع بالعطف عليه ظاهرًا من غير ادعاء توهم و عمرو ب وفسره أب

  .أي حتى تضبعون للصلح والمصافحة: آما نقله صاحب الصحاح، بقوله

وضبعت الرجل مددت إليه ضبعي للضرب، قال عمرو : وقد جاء نظائره بالنصب منها ما أنشده صاحب العباب، قال
ة    بن األسود، أحد بني سبيع، وآانت امرأة اسمها غضوب هجت مربع بن سبيع، فقتله ع الدي وم مرب ا مربع، فعرض ق

 الطويل : فأبى قومها
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  عن الحق حتى تضبعوا ثم نضبعا  آذبتم وبيت اهللا نرفع عقـلـهـا

يكم : أي باعنا إل د أض يوف، ونم باعكم بالس ا أض دوا إلين ى تم رو. حت و عم ال أب لح : أي: وق بعوا للص ى تض حت
  .انتهى. والمصافحة

الٍن،   : وسطه بلحمه، يقال: العضد، وقيل من العضد: عجمةوالضبع، بسكون الموحدة وفتح الضاد الم أخذت بضبعي ف
  .ومددت بضبعيه، إذا قبضت وسط عضديه. فلم أفارقه

  الطويل : ومنها قول عمرو بن شأٍس الجاهلي من قصيدة

 إذا آان يومًا ذا آواآب أشنـعـا  بني أسٍد هل تعلـمـون بـالءنـا

 ها السالح األرجوان المضلعاآسا  إذا آانت الحو الطوال آـأنـمـا

  إلى الموت حتى يضبعوا ثم نضبعا  نذود الملوك عـنـكـم وتـذودنـا

اه   . والبيت األول من الثالثة استشهد به سيبويه على أنه أراد الشاعر إذا آان اليوم يومًا وأضمر لعلم المخاطب، ومعن
  : ب ينشدهوبعض العر: قال سيبويه. إذا آان اليوم الذي يقع فيه القتال

  إذا آان يوٌم ذو آواآب أشنعا

ة                ة الثاني ى الرواي دة عل نعا حال أيضًا مؤآ ى الحال، وأش ًا منصوب عل ع، ويوم ى وق وجهين معن . ومعنى آان في ال
  .وزعم المبرد أنه خبر آان، وردوا عليه بأنه ال فائدة في هذا اإلخبار

  .األعداء حتى صارت آاألرجوان جمع أحوى، أراد به أن الخيل السود قد صبغت بدم: والحو

  .وتضبعون هنا ظاهٌر فيما فسره أبو عمرو بن العالء

  .واهللا أعلم. والبيت الشاهد لم أقف على تتمته، وال على قائله

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والستون بعد الستمائة

  الوافر : وهو من شواهد سيبويه

  ريحاوألحق بالحجاز فأست  سأترك منزلي لبني تمـيٍم

  .على أن أستريح جاء منصوبًا بعد الفاء في ضرورة الشعر، فيما ليس فيه معنى النفي أصًال

ر       : قال سيبويه وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر، ونصبه في اإلضطرار من حيث انتصب في غي
  : فمما نصب في الشعر اضطرارًا قوله. الواجب، وذلك ألنك تجعل أن العاملة

 الـبـيت............  منزلي لبني تميم سأترك
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  .انتهى. وهو ضعيٌف في الكالم

  .وال ضرورة فيه على هذا: ألستريحا: ويروى: قال األعلم

ي األصول  راج ف ن الس ال اب ال  : وق ه ق ا نصب آأن ديره لم تراحته، فتق ببًا الس از س ه بالحج ل لحاق اٌق : جع ون لح يك
  .فاستراحة

د         وقد جاء مثله في الشعر لقوٍم ه ق ر شرطه، ألن ى غي ذي عل فصحاء، إال أنه قبح النصب في العطف على الواجب ال
إذا لحقت استرحت، أو     : لو آان في غير شعر: جعل لهذا المعنى آالٌت، وآان حق الكالم أن يقول : وألحق بالحجاز ف

  .وإن ألحق أسترح

ه        ة اللفظ عن جهت ا في األصول،       ومع ذلك فإن اإليجاب على غير شرط أصل الكالم، وإزال روع أحسن منه في الف
  .انتهى. ألنها أدل على المعاني

  .ونقل أبو علي هذه العبارة بعينها في التذآرة

م         : وأورد ابن عصفور في آتاب الضرائر لهذا البيت نظائر ثم قال ع، حك دل الرف ى استعمال النصب ب ا اضطر إل لم
ية، فنصب بإضمار أن، وتؤولت األفعال التي قبلها تأويًال يوجب  لها حكم األفعال الواقعة بعد الفاء، في األجوبة الثمان

م  از بحك ه وألحق بالحج م لقول ى المصدر  : النصب، فحك اء عل ت بالف تراحة، فعطف از فاس اٌق بالحج ي لح ون من ويك
  .انتهى. المتوهم

  : النصب على حد: فقول الدماميني في الحاشية الهندية

  ولبس عباءٍة وتقر عيني

ول  : ال أيضاً وق. غير جيد ٍل أن يق ًا           : لقائ ة، موقوف النون الخفيف د ب وع مؤآ ل هو مرف لم أن أستريح منصوب، ب ال نس
  .عليها باأللف، وتأآيد مثل هذا جائز في الضرورة

د     . أنت تفعلن: يجوز للمضطر: قال سيبويه ى النصب مع فق وال شك أن التخريج على هذا متجه، بخالف التخريج عل
  .شرطه

  .هذا آالمه

ود      وه د مفق لٍّ من النصب والتأآي . و من باب غسل الدم بالدم، ألنه تفصى من ضرورة، ولجأ إلى ضرورة، وشرط آ
ه  ي، إذ   : ونقل الدماميني أن بعضهم رام تخريجه على النصب في جواب النفي المعنوي المستفاد من قول سأترك منزل

ر متجه، ألن جواب النفي م      . ال أقيم به: معناه ه غي ه بأن ت، نحو   ثم تعقب يٌّ ال ثاب ه، بالنصب،      : نف د فأآرم ا جاء زي م
  .واالستراحة ثابتة ال منفية

  .والبيت لم يعزه أحٌد من خدمه آتاب سيبويه إلى قائٍل معين

ي التميمي            ة الحنظل ن ربيع ن عمرو ب اء ب ن حبن رة ب ى المغي ي إل د  . ونسبه العيني وتبعه السيوطي في أبيات المغن وق
  .فلم أجده فيه رجعت إلى ديوانه وهو صغير

  .والمغيرة شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية، وغالب شعره هجٌو في أخيه صخر
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اء : وقال صاحب األغاني  ين        : وحبن ه، واسمه حب ى أبي ه غلب عل ى أم ٌب عل ادًا األعجم   . لق تح   . هاجى زي اء، بف وحبن
  .الموحدة وحبين بضم المهملة وفتح. المهملة وسكون الموحدة بعدها نون وألف ممدودة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والستون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

  ألم تسأل الربع القواء فينطق

  : هذا صدٌر، وعجزه

  وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق

  .على أن ما بعد فاء السببية قد يبقى على رفعه قليًال، وهو مستأنف

ال        : وأنشد سيبويه هذا البيت، وقال ه ق ى آل حال، آأن ه ينطق عل ه جعل ا   : لم يجعل األول سبب اآلخر، ولكن وهو مم
  .ائتني وأحدثك، فجعل نفسه ممن يحدثه على آل حال: ينطق، آما قال

  .انتهى. أال: وإنما آتبت ذا لئًال يقول إنساٌن فلعل الشاعر، قال. وزعم يونس أنه سمع هذا البيت بألم

ألته  : إنه تقريٌر، معناه: إسحاق، قال قال أبو جعفر النحاس عن أبي ى يكون    . إنك س بح النصب ألن المعن إنك إن  : فيق
  .تسأله ينطق

روى يبويه أن ي ع س ق   : ويمن أله ينط ك إن تس اه فإن ب، ألن معن ن النص ذا حس و رواه آ ه ل ع ألن أل الرب   .أال تس
اًء فتصبح األرض مخضرة        : "قال أبو الحسن زل من السماء م ر أن اهللا أن م ت واء  ".أل ي ال تنبت  : والق : والسملق . الت

  .انتهى. الخالية

ولو أمكنه النصب . الشاهد فيه رفع ينطق على االستئناف والقطع، على معنى فهو ينطق، وإيجاب ذلك له: قال األعلم
ع . على الجواب لكان أحسن زل : والرب واء . المن ر : والق ره     . القف ار بدروسه وتغي ًا لالعتب ه ناطق ه ال   . وجعل م حقق أن  ث

  .انتهى. التي ال شيء بها: والسملق. القفر: والبيداء. يجيب وال يخبر سائله، لعدم القاطنين به

: رفعت فتصبح ألن المعنى في ألم تر، معناه خبر، آأنك قلت في الكالم : وأورده الفراء عند هذه اآلية من تفسيره قال
  .أعلم أن اهللا ينزل من السماء ماًء، فتصبح األرض

  : الشاعر وهو مثل قول

  ألم تسال الربع القديم فينطق

  الوافر : ولو جعلته استفهامًا وجعلت الفاء شرطًا لنصبت، آما قال اآلخر. قد سألته فنطق: أي

  عن الحي المضلل حيث سارا  ألم تسأل فتخـبـرك الـديارا

  الطويل : والجزم في هذا البيت جائز، آما قال
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  من أخرى القطاة فتزلقفيذرك   فقلت له صوب وال تجهـدنـه

  .انتهى. فجعل الجواب بالفاء آالمنسوق على ما قبله

توفي  ن المس ال اب ع : وق ؤال فرف ي الس اعر نف وع  . قصد الش روي مرف وال أن ال زم ل ه النصب والج وزوا في د ج   .وق
  .وهذا هو ما نقلناه عن الفراء

تئناف، أي   : وأما قول ابن هشام في المغني ه لالس اء في و ينط  : الف و         فه دها، ول ا بع و آانت للعطف لجزم م ا ل ق، ألنه
ه   : آانت للسببية لنصب، فقد قال شراحه ل في قول : المالزمة الثانية ممنوعة، فقد تتحقق السببية مع رفع الفعل، آما قي

  .نعم األآثر مع السببية النصب، اللهم إال أن يقال إن المالزمة إلى األآثر". ال يؤذن لهم فيعتذرون: "تعالى

  .االعتراض إنما هو من آالم الشارح المحقق هنا وهذا

  .والبيت مطلع قصيدٍة لجميل بن معمٍر العذري

  : وبعده

 وأحدب آادت بعد عهدك تخلق  بمختلف األرواح بـين سـويقٍة

 ونفح الصبا والوابل المتبعـق  أضرت بها النكباء آل عشـيٍة

 نوقومل الوقوف األرحبي الم  وقفت بها حتى تجلت عمايتـي

 أال تزجر القلب اللجوج فيلحق  وقال خليلي إن ذا لـصـبـابٌة

 لعلك من أسباب بثنة تعـتـق  تعز وإن آانت علـيك آـريمًة

  وبعض بعاد البين والنأي أشوق  فقلت له إن البعاد يشـوقـنـي
  

فراسلته مع بعض نساء الحي،  روى صاحب األغاني عن الهيثم أن جميًال طال مقامه بالشام، ثم قدم وبلغ بثينة خبره،
د    دها، وق تذآر شوقها إليه، ووجدها به، وواعدته لموضٍع، يلتقيان فيه، فصار إليها، وحادثها طويًال وأخبرها بحاله بع
ا،              يفه، وشد عليهم ٌل، فسل س ا، فوثب جمي ا عليه ى هجم ا، حت ا وأخوه ا أبوه آان أهلها رصدوها، فلما فقدوها، تبعه

ه  فاتقياه بالهرب، ونا وك     : شدته بثينة باالنصراف، وقالت ل ال  ! إن أقمت فضحتني، ولعل الحي أن يلحق أبى وق ا  : ف أن
م        . فلم تزل به تناشده حتى انصرف! مقيٌم، وامضي أنت وليصنعوا ما أحبوا ة ول دًة طويل ه م د هجوت ك وق وقال في ذل

  .تلقه، هذه القصيدة وهي طويلة
  
ا آانت  : شرح أبيات الجمل، الربعألم تسأل الربع إلخ، قال اللخمي في : قوله ع . الدار بعينها حيثم زل في   : والمرب المن

  .خالية: ربٌع قواٌء ودار قواء، أي: يقال. القفر: والقواء. الربيع خاصة
  

لكه، أي  : والبيداء ه : القفر الذي يبيد من س يئاً   : والسملق . يهلك ي ال تنبت ش ل . األرض الت . هي السهلة المستوية   : وقي
  .انتهى. ألم تسأل الربع عن أهله فينطق: الثاني محذوف، والتقديرومفعول تسأل 

  
اً       . ومعنى نطق الربع ما يتبين من آثاره: وقال ابن السيد وًال وآالم ًا وق ل نطق الى  . والعرب تسمي آل دلي ال اهللا تع : ق

 : ومنه قول زهير". هذا آتابنا ينطق عليكم بالحق"
  أمن أم أوفى دمنٌة لم تكلم

  
  .انتهى. ن بها أثر يستبان لقدم عهدها بالنزول فيها ونحوهلم يك: أي
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  .وهذا رجوٌع إلى الحقيقة بعد المجاز. وهل تخبرنك اليوم إلخ، رد على نفسه بأن مثله ال ينطق فيجيب: وقوله

  
ن    ولى األنصار، م ولى، م ن الم لم ب ن مس د اهللا ب ن عب د ب اني لمحم ي األغ رج األصبهاني ف و الف ده أب ا أنش ه م  ومثل

  الطويل : مخضرمي الدولتين، يمدح المهدي
 وأنى ترد القول بيداء سملق  سال دار ليلى هل تبين فتنطق
 مهرق لطول بالها والتقادم  وأنى ترد القول داٌر آأنهـا

  
  .فهو ينطق: ينطق خبر مبتدأ محذوف، أي: فينطق الفاء لالستئناف، وجملة: وقوله

  
الى   ه تع د قول اف عن ال صاحب الكش رآم   : "ق رآم وجه م س ي األرض يعل موات وف ي الس و اهللا ف م": وه ة : يعل جمل

  .هو يعلم سرآم: مستأنفة، أي
  

الى     . جرت عادته في مثل هذا، بتقدير مبتدأ، وال يظهر له وجٌه يعتد به: قال التفتازاني ه تع ويح في قول : وقال في التل
  ".والراسخون في العلم يقولون آمنا به"

  
ل  هكذا قال جار اهللا في  ذا القبي ة     . الكشاف والمفصل، فيقدر المبتدأ في جميع ما هو من ه ة الفعلي ه نظر ألن الجمل وفي

  .صالحة لالبتداء من غير احتياج إلى تقدير مبتدأ
  

النحويون يقدرون في االستئناف مبتدأ، وذلك إما لقصد إيضاح االستئناف، وإما ألنه ال : وفي شرح التسهيل للدماميني
  .انتهى. وإال لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر. هاذ التقديريستأنف إلى على 

  
ائله  ي بعض رس اجي ف هاب الخف يخنا الش ال ش رين  : ق الم المفس تأنفة يقتضى آ ة المضارعية المس حاصله أن الجمل

تئناف  واستشكله المتأخرون بأنه ال ضرورة تدعو إليه، فإنه يجوز اال. والنحاة، أنه ال بد فيها من تقدير ضمير مبتدأ س
  .ولم يدفعه أحد، فظنوا أنه وارٌد غير مندفع. بدونه

  
ه    ى قول في  : ولما تأملت ما قالوه حق التأمل ظهر لي أن الحق ما قالوه، وأنه ال بد من هذا التقدير، ألنك إذا وقفت عل

ه      ا يحسن السكوت علي د م م يف ه، إذ ل ع موقع م يق دير ل ر تق يٌّ ال ي  . األرض من غي تتر خف ادي والضمير المس ظهر ب
  .فإذا آان المبتدأ ظاهرًا أو في حكمه علم المراد. فإذا قلت يعلم لم يعلم من العالم. الرأي

  
  .ونظيره النعت المقطوع إذا رفع، يقدر قبله ضمير، ألنه مفرد ال يفيد إال على ذلك التقدير

  
ول   ؤالء الفح ا قصده ه ول، عم ن الغف راض م ين أن االعت ذا تب ي. وبه ه ف ى قول و معن هيل وه زم : شرح التس وإال ل

  .وآيف يتردد في مثله بعد اتفاق النحاة عليه. العطف، أي بطل االستئناف، وآان خبرًا ثانيًا
  

  .انتهى آالم شيخنا. وهذا من مهمات المقاصد. والظاهر أنه واجب. إال أنهم لم يبينوا أن هذا الحذف واجب أو ال
  

  : المه على قول الشاعروما ذآره بحثًا هو آالم الشارح المحقق عند آ
  فنرجي ونكثر التأميال  غير أنا لم تأتنا بيقـين

  .بعد نحو ورقة من هذا الموضع

ين في       . بطل االستئناف، وآان خبرًا ثانيًا: أي: وقول شيخنا ا ب م يجب آم فيه أن الخبر المتعدد يجوز فيه العطف، ول
اح من آل وجه      : ختلفوالم. بمختلف األرواح إلخ، الباء السببية: وقوله .محله ه الري وسويقة  . الموضع الذي تهب في

  .موضعان. بالتصغير، وأحدب بالحاء المهملة والباء الموحدة ال بالمثلثة
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  .وأخلق الثوب باأللف لغة. خلق الثوب بالضم، إذا بلي، فهو خلق بفتحتين: تبلى، يقال: وتخلق

ا، أي    آل ريح تهب بين: النكباء. أضرت بها النكباء إلخ: وقوله ونفحت  . عدلت : مهب ريحين، ألنها نكبت عن مهبه
  .هبت، من باب نفع: الريح بالحاء المهملة، أي

تعبق المزن، إذا سال   : يقال. الشديد المطر: والمتبعق، بتشديد العين المهملة المكسورة. المطر العظيم القطر: والوابل
  .بشدة

ة،  : والغيابة. غيابتي بالغين المعجمة: وروى. ن عمى القلبالضاللة، وهي م: والعماية، بفتح المهملة بعدها ميم الظلم
ا  ر ونحوه ر البئ ي. وقع ة  : واألرحب اء المهمل ى أرحب بالح وٌب إل ب، منس ل النجي ل: الجم ة، وقي ل: قبيل ل، وقي : فح

  .موضع

  .المذلل آالناقة: والمنوق. العنتريس، وهو الجمل الشديد الصلب: وروى بدله

  .لعلك من رقٍّ لبثنة: بثنة روى بدلهلعلك من أسباب : وقوله

  .وجميل بن معمر شاعٌر إسالمي، تقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والستين من أوائل الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والستون بعد الستمائة

  الكامل 

  لم تدر ما جزٌع عليك فتجزع

  .لما تقدم قبله

  : وهو عجز، وصدره

  ولقد ترآت صبيًة مرحومة

اء األول،            : قال ابن هشام في المغني اني النتف اء الث ببية، وانتف ى الس ى معن تئناف وجه آخر، وهو أن يكون عل ولالس
  : وهو أحد وجهي النصب وهو قليل، وعليه قوله

  لم تدر ما جزٌع عليك فتجزع  ولقد ترآت صبيًة مرحـومًة

م تجزع      : أي ه، فل م تعرف ا ل ة         . لو عرفت الجزع، لجزعت، ولكنه ات القرآني ره من نظائره من اآلي ا ذآ ى آخر م   .إل
هذا البيت طريٌف غريب الحديث، وذلك : وقد تكلم ابن جني على هذا البيت في إعراب الحماسة فال بأس بإيراده، قال

ه أيضًا         ًا، وال قبل ى، وأسلب طريق ان أوفق معن أنه ليس بجواب، ألنه مرفوع، آما ترى، ولو آان منصوبًا جوابًا، لك
  البسيط : عٌل مرفوع فيعطف عليه، آما عطف في قولهف

  فما تحل على قوٍم فترتحل
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ى  : فتجزع صفًة لقوله: غير أن وجهه عندي أن يكون قوله. فلهذا آان غريبًا مرحومة أو صغيرة، ويكون معطوفًا عل
ه   : لم تدر ما جزٌع عليك، ألن هذه الجملة صفة لقوله: جملة قوله ة، فكأن ال صغيرة أو مرحوم د ترآت صغيرًة    : ق فلق

  .جاهلة بالجزع، فجازعًة مع ذلك

ك    ع، فجرى مجرى قول ع االسم، ارتف ع تجزع موق ا وق اس : فلم رىء الن م ويق فتعطف . مررت برجل من أهل العل
ان    . عالم ومقرىء: يقرىء على من أهل العلم، حتى آأنك قلت ك فك ع ذل فال أمٌّ  . وإن شئت جعلت الفاء زائدة في جمي

  .أخت تفقده تبكيه وال

ا جزٌع عليك             : فما تحل على قوم ترتحل، أي: و در م م ت ه، ول ا شر نصطلح من أجل م يكن بينن معتقدة لالرتحال، ول
  .صورتها صورة الجازعة: ترآت صبية جازعًة، وإن لم تعرف الجزع، أي: جازعة، أي

إن : أال ترى لو قلت. عندنا إثباتًا لضده ليس نفي الشيء: قيل ؟فهل هناك أمٌّ غير باآية، أو أخت غير مفتقدة: فإن قلت
  .لم يكن في هذا دليل على أنه قد أهانك ؟زيدًا لم يعزني

الى  ه تع ي قول و الحسن ف ال أب ؤمنين  : "وق ن الم ون م ا ونك ات ربن ذب بآي رد وال نك ا ن ا ليتن ال". ي ظ : ق ي اللف و ف ه
ى     وذلك أنهم إذا تمنوا الرد ولم يتم: معطوٌف، وفي المعنى جواب، قال وه، عل ل أوجب ان، ب نوا ترك التكذيب وال اإليم

  .إن رددنا آمنا ولم نكذب: أنفسهم عند الرد، فكان يجب النصب، أي

وشبهه في الحمل على اللفظ والمعنى مخالٌف لقراءة من  . ولكنه جرى في اللفظ معطوفًا، والمعنى معنى الجواب: قال
وإنما المفروض فيهما الغسل ولكنه جرى في . ي مسح الرجلينفهذا يقتض. بالجر" وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم: "قرأ

  .اللفظ على الجر، والمعنى معنى النصب

  : وهذا لعمري متوجه في قوله

  فما تحل على قوٍم فترتحل

  : فأما قوله. ألن هناك مرفوعًا قبله

  لم تدر ما جزٌع عليك فتجزع

ه  د يجوز أن يك   . فليس في قوله قبله مرفوع فيعطف علي ة         وق ه وضع الجمل ى أن ده عل ه، وهي تفتق ون أراد فهي تبكي
  .المرآبة من المبتدأ والخبر موضع الفعل المنصوب على الجواب

ه . فتستووا: ، أي"هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرآاء فيما رزقناآم فأنتم فيه سواء: "ومثله قوله تعالى ده  : "ومثل أعن
  .ذلك فاعرف تفصيل. فيرى: ، أي"علم الغيب فهو يرى

د النحوي    . هذا آالم ابن جني راءة الحسن ويزي وزًا       : "وأورده في المحتسب أيضًا عند ق أفوز ف م ف ي آنت معه ا ليتن ي
  .بالرفع" عظيمًا

ال : أقول. لم يجعل لليت جوابًا: قال روح اً     : محصوله أنه يتمنى الفوز، فكأنه ق وزًا عظيم وز ف ي أف ا ليتن ه   . ي و جعل ول
ًا لنصبه، أي زإن أآ: جواب م أف ل . ن معه ي نصب الفع ًا للتمن ت جواب اء إذا دخل ذا إذا صرحت بالشرط، إال أن الف ه

ة، ال الفعل           ى جمل ة عل ه عطف جمل ان، إال أن ًا متمني ا جميع بعدها بإضمار أن، وعطف أفوز على آنت معهم، ألنهم
  .على انفراده على الفعل، إذ آان األول ماضيًا والثاني مستقبًال

  :وعليه قول اآلخر
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  لن تدر ما جزٌع عليك فتجزع

وقد ذآرنا هذا ونحوه في آتابنا تفسير مشكل أبيات . فتجزعا: ولو آان جوابًا لقال. هي تجزع: والقوافي مرفوعة، أي
  .انتهى. الحماسة

و   ٍك المزم م، والبيت لم يعرفه شراح مغني اللبيب، وهو من أبياٍت أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة لمويل
  : وأوردها األعلم الشنتمري أيضًا في حماسته، وهي. في امرأته أم العالء

 أم العالء فنادها لو تـسـمـع  امرر على الجدث الذي حلت به

 بلدًا يمر به الشجاع فـيفـزع  أنى حالمت وآنت جد فـروقٍة

 إذ ال يالئمك المكان البلـقـع  صلى عليك اهللا من مفـقـودٍة

 الـــبـــيت.............  ًة مرحـومًةفلقد ترآت صغير

 فتبيت تسهر ليلها وتـفـجـع  فقدت شمائل من لزامك حلـوًة

  طفقت عليك شؤون عيني تدمع  فإذا سمعت أنينها في لـيلـهـا

  .وزاد األعلم في حماسته بعد هذا ستة أبيات أخر

  .وهل بدل لو. بدل فنادها فحيها: وروي. القبر: امرر على الجدث إلخ، هو بفتح الجيم: وقوله

  . وهذا توجٌع وتلهف. امرر على القبر الذي دفنت فيه، وسلم عليها، إن آانت تسمع: يقول: قال الطبرسي في شرحه

ال    . هل تسمع: وروى ه ق وانظر  : والفرق أن لو فائدته الشرط، وهل من حيث آان استفهامًا آالم راٍج لسماعها، فكأن
  .هل تسمع

  .الهاء في فروقٍة مع المؤنث مثلها مع المذآر، ال فرق بينهما في الحال: لخ، قال ابن جنيأنى حللت إ: وقوله

اء       . وإن المراد فيهما معنى الغاية والمبالغة ذه اله دخل ه م ت ابه، ل ة ونس وآذلك رجٌل راوية وامرأة راوية، وآذا عالم
  .انتهى. وهذا قاطع. على المؤنث، ألنها لو آانت آذلك لما لحقت المذآر

  .القطعة من األرض: والبلد. آنت فروقًة جدًا ال هزًال، وحقًا ال باطًال: جد فروقة، أي: وقوله

ًا،       : يقول اس خوف آيف أقمت في بلد قفر إذا مر به الرجل الشجاع استولى عليه الفزع، وعهدي بك أنك آنت أشد الن
  .وأضعفهم قلبًا

ة : صلى عليك اهللا إلخ، الصالة من اهللا  : وقوله د  الرحم دعاء : ، ومن العب ع . ال يوافقك : وال يالئمك . ال . الخالي : والبلق
  .تمييز: ومن مفقودة

ه ين  : وقول وز وجه ي ج ن جن دم أن اب د تق خ، ق د ترآت صغيرًة إل ون  : فلق ون فتجزع صفة لصغيرة، وأن يك أن يك
ال   تئناف، وق ا من صغرها ال تعرف المصيبة وال     : استئنافًا، واختار المرزوقي االس ى      أراد أنه ا، فهي عل الجزع له

  .حالها تجزع، ألن ما تأتيه من الضجر والبكاء وتترآه من النوم والقرار فعل الجازعين

ة    : وقوله ول . فقدت شمائل إلخ، جمع الشمال بالكسر، وهي الطبيع دتها،        : يق ة ففق ًا جميل ادت منك أخالق د اعت آانت ق
ا عليك      فبقيت ال تنام وال تنيم بل تفجع وتوجع، فإذا سمعت شكواه اء وله   .ا وبكاءها، أقبلت شؤون رأسي، تسح بالبك
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ت رعت: وطفق ؤون. ش ة      : والش ي القطع رأس، وه ل ال ن قبائ ين م ين القبيلت ع ب ذي يجم عب ال و الش أن، وه ع ش جم
  .إن الدمع يجري من الشأن: ويقال. المشعوب بعضها إلى بعض

  .وضعت عليها الزمام :اسم مفعول من زممت الناقة، أي: والمزموم. مصغر مالك: ومويلٌك

  .واهللا أعلم. ولم أقف على نسبه حتى أآشف عنه في الجمهرة، وال على ترجمته. والظاهر أنه شاعٌر إسالمي

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والستون بعد الستمائة

  الخفيف : وهو من شواهد س

  فنرجي ونكثر التأميال  غير أنا لم يأتنا بيقـيٍن

  .فنحن نرجي: هنا على القطع واالستئناف، أي على أن ما بعد الفاء

ه النصب في    دثنا   : قال سيبويه عند توجي ا فتح ا تأتين ٍه آخر، آأنك قلت       : م ى وج دثنا  : وإن شئت رفعت عل   .فأنت تح
  : ومثل ذلك قول بعض الحارثيين

 البـيت...........  غير أنا لم تأتنا بيقين

  .انتهى. المبتدأ فهذا في موضع مبني على. فنحن نرجي: آأنه قال

ان             ي اإلتي ا مع نف ه، إم ه يقتضي نفي راد، وال يجوز نصب نرجي، ألن فاإلتيان منفيٌّ وحده، والرجاء مثبت، وهو الم
  .وإما مع إثباته، آما هو مقتضى النصب، وآالهما عكس المراد

ا رجوا، وأمل    : ويدل لهذا قول أبي علي في التذآرة م إنم و      هو بالرفع، وآذلك الصواب، ألنه ين، ول أتهم بيق م ي ا ل وا م
  .أتاهم بيقين، ولو أتاهم بيقين آلل إلى الترجي والتأميل بيقينه

ى        : ومثل البن هشام في المغني، قال ا أت ين عم اء اليق ه، النتف ى ب ا أت المعنى أنه لم يأت باليقين، فنحن نرجو خالف م
ا        . به ه آ ى حدت ًا عل ه يصير منتفي اه، ألن ى الجمع إذا نصب     ولو جزمه أو نصبه لفسد معن ًا عل . ألول إذا جزم، ومنفي

  .انتهى. وإنما المراد إثباته

ه  . ومنفيًا على الجمع إذا نصب أراد بالجمع نفي اإلتيان والرجاء آليهما: وقوله ولم يذآر الشق الثاني من النصب، ألن
  .لم يتصور نفي الرجاء مع ثبوت اإلتيان بيقين

  .ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن: وقوله: بمرتبتين ومنه يظهر لك فساد تجويز األعلم نصبه

  .وتبعه ابن يعيش في شرح المفصل ولم يتنبه لفساده

ه    : ومقتضى آالم أبي علي وابن هشام أن قوله تترًا في ه مس والمشهور  . لم يأتنا بالمثناة التحتية ال الفوقية، فيكون فاعل
  .بالفوقية على الخطاب
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ي     : المعنى أتانا آت بخير إخوتنا، غير أنا، أي: واهد المفصل أيضًا، فقالومشى على األول شارح ش ا اآلت م يأتن ا ل لكن
ره،                  ل لخالف خب ر التأمي ه، فكث ى ب ا أت ين عم اء اليق ه، النتف ى ب ا أت نحن نرجي خالف م أس، ف بخبر يقين يوجب الي

  .وال يجوز في قوله فنرجي إال الرفع. لعله يكون آذبًا: ونقول

ا وال    وآون اليقين هو خبر اإلخوة، إنما هو حدس وتخمين، فإن البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائله
  .واهللا أعلم به. تتمتها

ين ذوف، أي: فيق ين: صفة موصوف مح ر يق ى نرجي . بخب ٌف عل الرفع عط ر ب ل. ونكث ه، إذا : والتأمي مصدر أملت
  .رجوته

 وأنشد بعده، 

  لستمائةالشاهد السادس والستون بعد ا

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

  فينطق إال بالتي هي أعرف  وما قام منا قائٌم في نـدينـا

إن النفي منصٌب          ت، ف ا في البي ر االستعمال آم على أن النفي بالمعنى الثاني، وهو أن يرجع النفي لما بعد الفاء، آثي
  .ة المعطوفعلى ينطق في المعنى، وقام مثبٌت في تأويل المستقبل، لمناسب

ق ارح المحق ال الش ذا ق ي أعرف : وله التي ه وم إال ب وم، وال يق اني ألجل  . أي يق المعنى الث ا ب ي هن ل النف ا جع وإنم
  .االستثناء، فإن االستثناء المفرغ ال يكون إال مع النفي، فلما اعتبر في ينطق صح التفريغ

ى ظاهره من القسم          اب أن يكون النفي في البيت عل تثناء    . األول وجوز صاحب اللب اب االس ال في ب رغ ال  : ق والمف
  .وأنشد هذا البيت. ويجوز فيما هو جواب النفي: إلى أن قال. يكون إال في اإلثبات

ه       : قال الفالي في شرحه ت، ألن قول رغ في المثب ت، وال يصح المف : ال يقال ينبغي أن ال يجوز، ألن قولك فينطق مثب
فأن ينطق، وهذا المصدر معطوٌف على مصدر منتزع من األول، وهو قام، : فينطق بالنصب بأن المضمرة، والتقدير

  .فحكم النفي منسحٌب على القيام والنطق. ما يكون قيام فنطٌق: أي

دثنا، بالنصب، أي    : ونظيره. فالنطق في المعنى منفيٌّ فيصح االستثناء المفرغ فيه ا فتح ا تأتين ان     : م ا يكون منك إتي م
  .ما يكون منك إتياٌن آثير، وال تحديٌث عقيبه: يفتحديث على نفي المرآب، أ

ه آالنصب في األول، وإن شئت رفعت           : وهذا نص سيبويه في باب الفاء، قال دثنا، والنصب في ا فتح ا أتيتن ول م وتق
  .والرفع فيه يجوز على ما. على معنى فأنت تحدثنا الساعة

ذا الحد ضعف أن       م: وإنما اختير النصب ألن الوجه ها هنا، وحد الكالم أن تقول ا صرفوه عن ه ا أتيتنا فحدثتنا، فلم
ولهم  ي      : يضموا يفعل إلى فعلت، فحملوه على االسم، آما لم يجز أن يضموا إلى االسم في ق ا فتنصرنا يعن ا أنت من م

  .أنت ونحوه

ا في موضع     ا هن دثتنا  وأما الذين رفعوه، فحملوه على موضع أتيتنا، ألن أتيتنا في موضع فعل مرفوع، وتحدثنا ه . ح
ونصبه على إضمار أن آما آان نصب ما . إنك لم تأتنا إال تكلمت بجميل: فالمعنى. ما تأتينا فتكلم إال بالجميل: وتقول

  .وما تكلم إال بالجميل: وإن شئت رفعت على الشرآة، آأنه قال. قبله على إضمار أن

  : ومثل النصب قول الفرزدق
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  ال بالتي هي أعرففينطق إ  وما قام منا قائٌم في نـدينـا

ا          : وتقول ى م أتيني فتحدثني، إذا أردت معن ا ت ا آالنصب في م ا هن ال تأتينا فتحدثنا إال ازددنا فيك رغبة، فالنصب ه
  .تأتيني محدثًا، وإنما أراد معنى ما أتيتني محدثًا، إال ازددت فيك رغبة

 الطويل : ومثل ذلك قول اللعين

  ب إال الزبرقان له أبفينس  وما حل سعديٌّ غريبًا ببلدٍة

م يعجز عنك     : ال يسعني شيٌء فيعجز عنك، أي: وتقول . ال يسعني شيٌء فيكون عاجزًا عنك، وال يسعني شيٌء، إال ل
ياء ال تسعني، وال تعجز عنك        . هذا معنى الكالم ول إن األش د أن تق ى، ألنك ال تري . فإن حملته على األول قبح المعن
  .م سيبويهانتهى آال. فهذا ال ينويه أحد

  .ومنه تعرف وجه جعل الشارح المحقق هذا المثال من النفي بالمعنى الثاني، وأن الرواية بنصب فينطق

م  د اتصال                 : قال األعل ا عرضت بع ده لإليجاب، ألنه ى الجواب مع دخول إال بع اء عل د الف ا بع الشاهد في نصب م
  .ونصبه على ما يجب له، فلم بغيره. الجواب بالنفي

دي س، أيا: والن ه  : لمجل رد مقالت م ت ه، فل واب قول رف ص ٍة، ع س جماع ي مجل اطق ف ا ن ق من ى. إذا نط   .انته
  .وتقول ما قام زيٌد فيحسن إال حمد، وما قام زيد فيأآل إال طعامه بالنصب: ومثله البن السراج، قال في األصول

  : قال الشاعر

  وما قام منا قائٌم في ندينا

  .ا أتينا فتكلم إال بالجميل، فتكون الفاء للعطفم: ويجوز رفع فينطق آما جاز في

الشاهد فيه رفع ينطق ألن من شرط النصب بعد النفي : قال العيني. وبه استشهد ابن الناظم والمرادي في شرح األلفية
  .انتهى. أن يكون النفي خالصًا، وها هنا ليس آذلك

ر، وعدته     ى جري ا عل ان،         والبيت من قصيدٍة طويلة للفرزدق، يفتخر به ا بيت دم منه ًا، تق ة بيت وخمسة عشر بيت ا مائ
  الطويل : أحدهما في باب النعت، وهو

 الــبـــيت..............  فأصبح في حيث التقينا شريدهم

  : وثانيهما في باب العطف، وهو

 الـــبـــيت...............  وعض زماٍن يا ابن مروان لم يدع

  .وهي قصيدة جيدة من غرر قصائده

  : د بعدهوأنش

  فينسب إال الزبرقان له أب  وما حل سعديٌّ غريبًا ببلدٍة
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  .يحل وال ينسب: لما تقدم قبله، أي

القول      . الشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على الجواب: قال األعلم. والكالم فيه آما تقدم قبله ه آ ول في ائز، والق ع ج والرف
به،   الزبرقان سيد قومه وأشهرهم، ف: يقول. في الذي قبله إذا تغرب رجٌل من سعد، وهم رهط الزبرقان، فسئل عن نس

  .انتهى. انتسب إليه لشرفه وشهرته

  .وقد تقدم الكالم على هذا البيت مفصًال في الشاهد الرابع والتسعين بعد المائة من باب الحال

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والستون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س

  أو نموت نحاول ملكًا

  : وهو قطعٌة من بيت، وهو

  نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا  فقلت له ال تبك عينك إنمـا

ه   ي قول ع ف وز الرف يبويه ج ى أن س ع، أي  : عل ى القط اول، أو عل ى نح العطف عل ا ب وت إم وت: نم ن نم   .نح
يبويه ذا نص س ا ان  : وه ى م ان معن ا آ ى إال أن، آم د أو عل ا انتصب بع ى م م أن معن اءواعل د الف ول. تصب بع : تق

ذا  . فالمعنى أللزمنك إال أن تقضيني، وألضربنك إال أن تسبقني. أللزمنك، أو تقضيني حقي، وألضربنك أو تسبقني ه
  .معنى النصب

  : قال امرؤ القيس

 البيت..............  فقلت له ال تبك عينك

ى  . نموت فنعذراوالقوافي منصوبة، فالتمثيل على ما ذآرت لك، والمعنى على إال أن  ولو رفعت لكان عربيًا جيدًا عل
ين  ي أو نحن ممن يموت       : وجه ًا من األول، يعن دأ مقطوع ى أن يكون مبت ين األول واآلخر، وعل ى أن تشرك ب   .عل

ان       "ستدعون إلى قوٍم أولي بأٍس شديٍد تقاتلونهم أو يسلمون: "وقال تعالى ى اإلشراك، وإن شئت آ ان عل ، إن شئت آ
  .انتهى آالمه. سلمونأو وهم ي: على

  .نحاول الملك إلى أن نموت: ويحتمل أن يكون أو هنا للغاية، أي: وقال صاحب التكميل

ولهذا حذفه الشارح . فنعذرا فبالعطف على نموت على رواية النصب، وأما على رواية الرفع فخفيٌّ: وأما نصب قوله
  .المحقق من المصراع

ات المو      اني في شرح أبي دها أن مضمرة في جواب النفي الضمني،           ووجه نصبه الكرم ببية، وبع اء للس أن الف شح ب
  .فتأمل. بتأويل نموت بال نبقى

  .نعذر من أعذر الرجل، إذا أتى بعذر: ونعذرا بالبناء للمفعول، وروى

ات الجمل     ذال، أي   : وروى: وقال ابن السيد في شرح أبي ذر، بكسر ال ذر  : فنع غ الع والبيت من قصيدٍة المرىء     . نبل
اه  الق يس مشتملٍة على جمٍل من يواقيت الفصاحة، وجواهر البالغة، قالها لما دخل بالد الروم مستجيرًا بقيصر، ألن أب
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ى قيصر يستمده                  يس إل ه، فخرج امرؤ الق دم في ترجمت ا تق ه، آم ى قتل اونوا عل م، فتع ي أسد فظلمه ي بن   .آان قد ول
دي     وممن بلغ : قال أبو القاسم السعدي في آتاب مساوي الخمر ن حجر الكن يس ب ك  . به إفشاء سره حتفه امرؤ الق وذل

ي آآل         ك بن ل حجر، وزوال مل د مقت ك بع أن المنذر بن ماء السماء عند ما ملك على الحيرة عندما واله أنوشروان ذل
اقهم        نهم بستة عشر رجًال، فضرب أعن المرار، أرسل جيشًا من بكر وتغلب في طلب بني آآل المرار، فجيء إليه م

  .ت بني مرينافي بيو

 الوافر : وفي ذلك يقول امرؤ القيس

 وبكي لي الملوك الذاهبـينـا  أال يا عين بكي لي شـنـينـا
 يساقون العشية يقـتـلـونـا  ملوآًا من بني حجر بن عمرو
 ولكن في بيوت بني مرينـا  فلو في يوم معرآة أصيبـوا

  
  : وفي ذلك أيضًا يقول عمرو بن آلثوم في معلقته

 وأبنا بالملوك مصفدينا  وا بالنهاب مع السبايافآب
  

ل : فهرب منه امرؤ القيس ل    : قي ت، وقي م فأفل ان معه بعٌض         : آ العرب، ف ه يستجير ب ى وجه ذهب عل رهم، ف سمع بخب
ام          . يقبله، وبعٌض يرده ٍذ بالش ة، وحال الحارث يومئ ابن ماري اني، المعروف ب فخرج إلى الحارث بن أبي شمر الغس

  .ن ماء السماء بالعراق، فسأله الجوار والنصرة، وتوسل إليه الخؤولةآحال المنذر ب
  

يس   رىء الق د ام ر، وال رأٍة جح ٍد ام ل هي أخت هن ا المث ذين يضرب العرب بهم رطين الل ة ذات الق ك أن ماري . وذل
ذ         : فأآرمه، وسأله النصرة على المنذر فاعتذر إليه، وقال له ى العراق في ه ى المسير إل در عل ي لست أق ت،  إن ا الوق

  .ولكني أسير معك إلى الملك قيصر فهو أقوى مني على ما سألت
  

ي شمر          . وآانت للحارث وفادٌة على الملك، فأوفده معه ن أب ى الحارث ب اء السماء إل ن م ذر ب وهذا قبل أن يغزو المن
  .وقبل أن يقتله

  
ه امرؤ      وقيل أن سبب ما هيج ما بين المنذر والحارث هذا الحرب إنما هو إجارة الحارث يس، فتوجه مع المرىء الق

  الطويل : وفي ذلك قال هذه القصيدة، ذآر فيها استجارته وخلوصه إلى التوجه إلى بلد الروم. القيس إلى بلد الروم
  وحلت سليمى بطن ظبٍي فعرعرا  سما لك شوٌق بعدما آان أقصـرا
 ذموٍل إذا صام النهار وهـجـرا  فدعها وسل الهم عنها بجـسـرٍة

 أبر بميثاٍق وأوفـى وأصـبـرا  يها فًتى لم تحمل األرض مثلـهعل
 وقرت به العينان بدلـت آخـرا  إذا قلت هذا صاحٌب قد رضيتـه
 من الناس إال خاننـي وتـغـيرا  آذلك جدي ال أصاحب صاحـبـًا
 على جمٍل بنا الرآاب وأعـفـرا  تذآرت أهلي الصالحين وقد أتـت

 نظرت فلم تنظر بعينيك منظـرا  دونـهـاولما بدت حوران واآلل 
 عشية جاوزنا حـمـاة وشـيزرا  تقطع أسباب اللبانات والـهـوى

 وأيقن أنا الحقـان بـقـيصـرا  بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه
 فنـعـذرا نحاول ملكًا أو نموت  ال تبك عـينـك إنـمـا: فقلت له

  .ما مر له في بعض المنازلوبعد هذا سبعة أبيات في وصف فرسه وفي بعض 

د        ابع عشر بع ه في الشاهد الس وصاحبه الذي بكى هو عمرو بن قميئة الضبعي الشاعر المشهور، وقد تقدمت ترجمت
ه  . الثلثمائة آان صحب امرأ القيس لما مر ببكر ابن وائل يطلب منهم النصرة، فسألهم عن شاعٍر محسن فيهم، فأتوه ب
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م  ه      وقد أسن، فاستنشده فأعجبه، ث ال ل ه، فق ه حال د         . اصحبني : شكا إلي ى بل ق إل ى سلك الطري ه حت ان مع فصحبه وآ
  .غررت بنا: الروم، فلما توسط الدرب بكى عمرو بن قميئة، وقال

  .آذا في القاموس. آل مدخل إلى الروم، أو النافذ منه، وباب السكة الواسع، والباب األآبر: والدرب

ان يسم   رًا الضائع  ثم إن عمرًا مات في الطريق، فك روم،           . ى عم ك ال روم أمر مل د ال ى بل يس إل ا وصل امرؤ الق فلم
  .فقيل له إن امرأ القيس ال يسجد لك. بإدخاله عليه، وآان ال يدخل على قيصٍر أحٌد إال سجد له

ال  ي       : وآان لقيصر بابان أحدهما صغير واآلخر آبير، فق اب الصغير ليضع رأسه ل وه من الب ا رأى امرؤ    .أدخل فلم
يًال،        : قالوا. س صغر الباب ولى ظهره فدخل موليًا حتى قام بين يديهالقي يمًا جم ان وس ه، وآ ه قيصر فأعجب فنظر إلي

وك أو ستة     : أيما أحب إليك : وقال له. فرحب به، وألطفه. وأعلمه أنه جاءه يستمده على العرب تمائٍة من أوالد المل س
 المتقارب : على قلب قيصر حتى نادمه، ففي ذلك يقول وخف. فاختار ستمائة من أبناء الملوك ؟آالف من الجند

 فأوجهني ورآبت البريدا  ونادمت قيصر في ملكه

  سبقت الفرانق سبقًا بعيدا  إذا ما ازدحمنا على سكٍة

ون    ر الن اء وآس م الف ق بض ق    : والفران ى الطري د عل احب البري دل ص ذي ي د. ال تعجل  : والبري ول المس ة الرس   .داب
  البسيط : لطف محله من قيصر، فأدخله الحمام معه، فرأى غلفة قيصر، فقال ثم إن امرأ القيس

  إنك أغلف إال ما جنى القمر  لقد حلفت يمينًا غير آـاذبٍة

  .وختانة القمر مثٌل تضربه العرب لألغلف، ألن القمر ال يختن أحدًا

  الطويل : فيها يقول من قصيدةوفي مدة منادمته لقيصر رأته ابنة قيصر، فعشقته، وراسلته، وصار إليها، و

 سمو حباب الماء حاًال على حـال  سموت إليها بعدما نـام أهـلـهـا

  ألست ترى السمار والناس أحوالي  فقالت سباك اهللا إنك فـاضـحـي

 وأوصالي ولو قطعوا رأسي لديك  فقلت لها بالـلـه أبـرح قـاعـدًا

  .وغيرهاوسيأتي شرح هذا إن شاء اهللا في حروف القسم 

ه               : قالوا ال ل يٍس األسدي، فق ن ق اح ب يهم الطم ذلك أصحابه، وف ر ب م أخب ا، ث زل يصير إليه م ي ارةٍ  : ول ا بأم اه  . ائتن فأت
  .بقارورة من طيب الملك، وذلك آان عند سكره

ى       ذها إل ى أخذها فأنف اح، حت ل الطم قيصر،   وآان أبو امرىء القيس قد قتل قيسًا أبا الطماح أيام أوقع ببني أسد، فتحي
  الطويل : ففي ذلك يقول من قصيدة. وأخبره بالحديث، فعرفه وعلم صحته

 تلـبـسـا ليلبسني من دائه ما  لقد طمح الطماح من بعد أرضه

  الطويل : وقال أيضًا من قصيدة

  فليس على شيٍء سواه بخزان  إذا المرء لم يخزن عليه لسانه
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ل       : الروم، فقال له فلما نفد امرؤ القيس بالجيش، أتى الطماح ملك ذي قت ه مع المطرود ال ًا بعثت أيها الملك أهلكت جيش
دارك  : قال ؟فما الرأي: قال! أبوه، وأهل بيته، وما تريد من نصره، وآلما قتل بعض العرب بعضًا آان خيرًا لك أن تت

  .جيشك وترده، وتبعث إلى امرىء القيس بحلٍة مسمومة

ه،    ففعل وعزم على امرىء القيس أن يلبسها، فدخل امرؤ القيس الحمام فاطلى، ولبسها، وقد رق جلده لقروح آانت ب
الج            . ورد قيصر جيشه. فتساقط لحمه دنفًا يع ا م ام به ة، فأق ا اآلن أنكوري ال له ي يق رة، وهي الت يس أنق وقدم امرؤا لق

ر         روم، فسأل عن القب ة بعض ال ٌر البن ه قب ال    قروحه، ونزل إلى جنب جبٍل يقال له عسيب، وإلى جنب ه، فق أخبر ب : ف
  الطويل 

 وإني مقيٌم ما أقام عسـيب  أجارتنا إن الخطوب تنوب

  وآل غريٍب للغريب نسيب  أجارتنا إنا غريبان ها هنـا

  الرجز : فلما أيقن بالموت، قال

 وخطبٍة مسحنفره  آم طعنٍة مثعنجره

  قد غودرت بأنقره  وجفنٍة مدعـثـره

  .وآان هذا آخر ما تكلم به، ومات

  .هذا ما نقلته من آتاب مساوي الخمر

ال    : والمسحنفرة . السائلة: والمثعنجرة ه       : الواسعة، في الصحاح، يق ه، إذا مضى واتسع في آالم . اسحنفر في خطبت
  .المتثلمة والمتكسرة: والمدعثرة. القصعة: والجفنة، بفتح الجيم

  .بطن ظبي وعرعرا هما موضعان: وقوله

  .الشاهد التاسع واألربعين وترجمة امرىء القيس تقدمت في

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والستون بعد الستمائة

  البسيط : وهو من شواهد سيبويه

 نـزل أو تنزلون فإنا معشـٌر  إن ترآبوا فرآوب الخيل عادتنا

على هو : وقال يونس. على أن تنزلون عند الخليل معطوٌف على إن ترآبوا على المعنى، وهو المسمى عطف التوهم
  .بل أنتم نازلون، وأو بمعنى بل: القطع، أي

  .وهذا نصه في الكتاب. وآلٌّ من الخليل ويونس شيخ سيبويه

  .وسألت الخليل رحمه اهللا عن قول األعشى

 الـبـــيت................  إن ترآبوا فرآوب الخيل عادتنا
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ان مو  : فقال ا آ ى،          الكالم ها هنا على قوله يكون آذا، أو يكون آذا، لم نقص المعن م ي ون ل ه أترآب ال في و ق ا ل ضعه م
ال   : وأما يونس، فقال. صار بمنزلة وال سابق شيئًا ه ق داء، آأن ازلون  : أرفعه على االبت تم ن ونس أسهل   . أو أن ول ي   .وق

 الطويل : وأما قول الخليل فجعله بمنزلة قول زهير

 جـائيا وال سابٍق شيئًا إذا آـان  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  .انتهى. وال سابق شيئًا: واإلشراك على هذا التوهم بعيد آبعد

ارب           : قال األعلم ون متق ى أترآب اه ومعن وا، ألن معن ى إن ترآب ى معن ًال عل ون حم ع تنزل ال  . الشاهد في رف ه ق : وآأن
  .هذا مذهب الخليل وسيبويه. أترآبون فذلك عادتنا، أو تنزلون في معظم الحرب، فنحن معروفون بذلك

ده وحمله  ون  : يونس على القطع، والتقدير عن تم تنزل نظم،         . أو أن ى وال ظ، واألول اصح في المعن ذا أسهل في اللف وه
  .انتهى. والخليل ممن يأخذ بصحة المعاني وال يبالي باختالل األلفاظ

  .وآذا نقل ابن هشام في المغني

ٌد        ل أح م يق ونس، ول ل عن ي نهم فأنت ترى أنهم حملوه على إضمار المبتدأ بالنق ال     : م ا ق ى اإلضراب، آم إن أو بمعن
  .وال ضرورة تلجئه إليه. الشارح المحقق

ه أن  : واقتصر ابن عصفور في آتاب الضرائر على مذهب الخليل، وخصه بالضرورة، قال أال ترى أن تنزلون حكم
النون   تحذف منه النون للجزم، ألنه معطوف على الفعل المجزوم بأداة الشرط، وهو ترآبوا، لكنه اضطر إل ه ب ى رفع

ه أن                ائز في ه ج تفهم عن وا، ألن الفعل المس ى إن ترآب ون المضمن معن ى أترآب ًال عل دل الجزم، حم ع ب فاستعمل الرف
  .انتهى. يضمن معنى الشرط، إال أن ما حمل عليه رفع تنزلون ال يحوج إلى اللفظ

  البسيط : والبيت من قصيدة األعشى ميمون، التي أولها

 الرجل وهل تطيق وداعًا أيها  مرتحل ودع هريرة إن الرآب

  .وهذه القصيدة ملحقة بالمعلقات السبع. وتقدم شرح أبيات منها

  : وروي البيت آذا أيضًا

 نزل أو تنزلون فإنا معشٌر  قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا

  .وعليه ال شاهد فيه

ال ف    ة، وق ول : ي شرحه ولم يذآر الخطيب التبريزي في شرح القصيدة غير هذه الرواي ك    : يق اح فتل إن طاردتم بالرم
  .انتهى. عادتنا، وإن نزلتم، تجالدون بالسيوف، نزلنا

ك    . جمع نازل: ونزل، بضمتين دامهم، وفي ذل ونزولهم عن الخيل يكون عند ضيق المعرآة، ينزلون فيقاتلون على أق
  .نزال: الوقت يتداعون

  .الواحد واألربعين بعد الثلثمائةوقد تقدم الكالم على شرح النزول مفصًال في الشاهد 

  .واألعشى شاعر جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب
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  الطويل : وأنشد بعده

  وال ناعٍب إال ببيٍن غرابها

  : وهذا عجز، وصدره

  مشائيم ليسوا مصلحين عشيرًة

  .ى توهم الباء فيه، فإنها يجوز زيادتها في خبر ليسعلى أن ناعب عطف بالجر على مصلحين الواقع خبرًا لليس عل

ال يصلحون أمر   : يقول. جمع مشؤوم آمنصور، وهو من به الشؤم، نسبهم إلى الشؤم وقلة الصالح والخير: ومشائيم
  .العشيرة إذا فسد ما بينهم وال يأتمرون بخير، فغرابهم ال ينعب إال بالتشتيت والفراق

  .والعرب تتشاءم بصوت الغراب. بهموهذا مثٌل للتطير والتشؤوم 

  .وقد تقدم شرحه مفصًال في الشاهد الثامن والسبعين بعد المائتين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والستون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

 قضيته أن ال يجور ويقـصـد  على الحكم المأتي يومًا إذا قضى

  .وقد شرحه الشارح المحقق. او غير الجمعيةعلى أن القطع قد يجيء بعد الو

  : ومما جاء منقطعًا قول الشاعر: قال سيبويه

 البيت...............  .....على الحكم المأتي

عليه : عليه غير الجور، ولكنه يقصد أو هو يقصد، أو هو قاصد، فابتدأ ولم يحمل الكالم على أن، آما تقول: آأنه قال
  .انتهى. فمن ثم ال يكادون يحملونها على أن. آذا وآذا، فاالبتداء في هذا أسبق، وأعرفأن ال يجوز، وينبغي له 

ر، وإن       : سألت عنه أبا الحسن، فقال: وقال النحاس في شرح شواهده ى األم ويقصد مقطوع من األول، وهو في معن
  .انتهى. يقوم زيد فهو خبٌر، وفيه معنى األمر: آان مضارعًا، آما تقول

ه       : قطعه ألن المعنى: م، قالومثله لألعل ر، فكأن ى األم ه معن ى أول الكالم، ألن في وينبغي له أن يقصد، ولم يحمله عل
  .وليقصد في حكمه: قال

الى       ه تع ٌر قول اه أم ر ومعن دات يرضعن أوالدهن   : "ونظيره مما جاء على لفظ الخب ليرضعن أوالدهن،   : ، أي"والوال
ه الج  . انتهى . وينبغي لهن أن يرضعنهم   ال   ونقل ال األخفش  : وهري في الصحاح، وق ا    : أراد: ق ينبغي أن يقصد، فلم

  .حذفه، وأوقع يقصد موضع ينبغي رفعه، لوقوعه موقع المرفوع



 263

وهذا توجيٌه النقطاعه واستئنافه، وليس المراد أن يقصد آان منصوبًا بأن، فارتفع . وإليه ذهب ابن جني في المحتسب
ويحتمل أن يكون يقصد منصوبًا في األصل بإضمار    : الحاشية الهندية، وقال لما حذفت، آما ذهب إليه الدماميني في

ا في        : أن، والمعنى ع الفعل آم م حذفت أن وارتف ٌر من أن     "عليه أن ال يجوز وعليه أن يقصد، ث دي خي تسمع بالمعي
  .انتهى". تراه

  .فالصحيح االستئناف. قيسوهذا المعنى وإن آان جيدًا، إال أنه ال يحسن التخريج على حذف أن، فإنه غير م

تقيم ألن غرضه أن ينفي الجور، ويثبت القصد ليحصل        : قال ابن الحاجب في اإليضاح العطف على يجور غير مس
اقض  . المدح، وإذا أشرك بينه وبين الجور، دخل في النفي، فيصير نافيًا للجور ونافيًا للقصد، فال يحصل مدح، بل يتن

تأنف، ل  ه مس ى أن ل عل ع    فوجب أن يحم ًا، فيحصل المقصود، ويرتف ًا، والقصد مثبت ور منفي ون الج ًا فيك ون مثبت يك
  .انتهى. التناقض

  .على الحكم ظرف وقع في موقع الخبر المقدم: وقوله

 : وروى

  على الحكم المأتي حقٌّ إذا قضى
  

  .فيكون حقٌّ هو الخبر، وعلى متعلقة به
  

ؤتى لفصل الخصومات، أن ال      أن ال يجوز في تأويل مبتدأ مؤخر، والمعنى: وقوله اس ي واجٌب على آل حكم بين الن
  .يجور في حكمه إذا قضى قضيته وحكم حكمه، وهو يقصد ويعدل في قضاياه

  
ى النصفة     م، وحث عل ين  . وهذا منه إرشاٌد للحاآم إلى العدل في الحك م، بفتحت وم     : والحك ين الق : وصٌف من حكمت ب

ين  م، بالضم  و. فصلت بينهم، فأنا حاآم وحكم بفتحت ال    : الحك ع، يق ه من     : القضاء، وأصله المن ه، إذا منعت حكمت علي
  .خالفه، فلم يقدر على الخروج من ذلك

  
إلى : والمأتي ه      . اسم مفعول من أتيته، يكون متعديًا بنفسه، ويجيء الزمًا يتعدى ب ى األول يكون اسم المفعول من وعل

ي          ن المال في شرح المغن ول اب ى ق ى الحذف واإليصال،         : بدون إلى بال حاجة إل و عل ه، فه أتي إلي اه الم أتي معن الم
  .آقولهم المشترك

  
قصد في األمر من باب : العدل، يقال: والقصد. ظلم: وجار في حكمه، أي. وقضية فعلية بمعنى مفعولة. حكم: وقضى

  .ضرب، إذا توسط وطلب األسد، ولم يجاوز الحد
  

للحام التغلبي أوردها أبو عمرو الشيباني في أشعار تغلب له، وانتخبها والبيت من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتًا ألبي ا
  : أبو تمام فأورد منها خمسة أبيات في مختار أشعار القبائل وهذا أولها

 وساءلت حتى آاد عمري ينفـد  عمرت وأطولت التفكر خـالـيًا
 بما يتقى منها ومـا يتـعـمـد  فأضحت أمور الناس يغشين عالمًا

 إذا األمر ولى مدبـرًا أتـبـلـد  أن ال أستـكـين وال أرىجديٌر ب
 الـــبـــيت..............  على الحكم المأتي حقٌّ إذا قضى

  
رت، أي ا       : عم يم فيهم كون الم ع س مها م ين وض تح الع ر بف رح، والمصدر العم اب ف ن ب ويًال، م رًا ط . عشت عم

  .يفنى :وينفد. أآثرت السؤال: فاعلت من السؤال، أي: وساءلت
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ين أتين: ويغش يان. ي ان: والغش ه . اإلتي الم نفس اء     . وأراد بالع وم، وبالبن اء للمعل ا بالبن وز أن يكون ده يج الن بع والفع
  .بمعنى يقصد: ويتعمد. للمجهول

  
ديٌر ذوف، أي  : وج دأ مح ر مبت تكين، أي  : خب أن ال أس دير ب ا ج ع وال أذل: أن ول . ال أخض اء للمفع   .وأرى بالبن

  : لثاني هكذاوروي المصراع ا
  إذا حل أمٌر ساءني أتبلد

  
  .أتحير آالبليد: أي
  

  : ومن هذه القصيدة
  إذا لم يكن فعٌل مع القول يوجد  وليس الفتى آما يقول لسـانـه
 من اليوم سؤًال أن يكون له غد  عسى سائٌل ذو حاجٍة إن منعته
 أسعـد أأنت بما تعطيه أم هو  وإنك ال تدري بإعطـاء سـائٍل

  .واللحام بفتح الالم وتشديد الحاء المهملة. أبو اللحام شاعٌر جاهلي، اسمه حريٌث مصغر حارثو

ال  ى            : وهذا شيٌء من أخباره، أورده أبو عمرو الشيباني، ق ب، فأغار عل ي تغل اس من بن ام خرج في ن و اللح ان أب آ
ا     يهم آسرى النخيرج ك       قًرى من قرى السواد، وأقام يجبيهم ويأخذ منهم، فبعث إل زم ذل ٍل من األساورة، فه ن في خي

ر      : الجيش، وأخذ أبا اللحام فحمله على بعير، وعدله بفراش وهو مغلوٌل، فقال ذي جاء يغي ذا الخبيث ال انظروا إلى ه
م      !على الملك وهو عدل فراٍش في الخفة ى العرب فل ه إل ثم إنه نزل في ناحية الفرات على شاطئه الغربي، فبعث خيل

ه         . لهيصب أحدًا إال قت ال ل ه يق ان من أعوان ًا آ رة عربي لٍة،    : وجعل مع أبي اللحام رجًال من أهل الحي ريم، في سلس ب
  .شمال أبي اللحام بيمينه، وهو يريد أن يقدم الحيرة، ليصلبه بها، فيراه من يقدم الحيرة من العرب

م فجع    ه دراه قيه     فلقي رجًال نبطيًا آان يعرفه في بعض السواد إلى جنب أجمة، فأخذ من ريم فيس ق بب ل إذا مشى ينطل
  .ويدهنه ويطعمه من تلك الدراهم

اول سيف          ة فتن م جعال يمشيان في األجم فلما آان ذات ليلة أظلمت السماء بغيٍم ومطر، وجعل يلح عليه بالشراب، ث
أخبر   ل ف ر،  بريم فاستله ثم ضرب السلسلة فقطعها، ثم خرج إلى البرية فأتى رجًال من األعراب من بكر بن وائ ه الخب

  .وأخذ منه نجيبة فلحق بالشام

 : وأنشد بعده

  فنرجي ونكثر التأميال

  .على أن نرجي مقطوع بعد الفاء

  : وهذا عجٌز، وصدره

  غير أنا لم يأتنا بيقيٍن

دم    . وجوز هناك أن تكون سببية. والفاء استئنافية ال سببية، بدليل القطع. وتقدم شرحه قريبًا وإنما لم ينصب نرجي لع
  .للبسا

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السبعون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

 فأبهت حتى ما أآاد أجيب  وما هو إال أن أراها فجاءًة

  .فأنا أبهت: على أنه يروى بنصب أبهت، ورفعه على القطع، أي

  : وسألت الخليل رحمه اهللا عن قول الشاعر: قال سيبويه

  البيت......جاءًةوما هو إال أن أراها ف

ه فرفعت، آأنك قلت           : فقال ا، علي م تحمله ى أن، وإن شئت ل ا عل ار، إن شئت حملته ا هو إال   : أنت في أبهت بالخي م
  .انتهى. الرأي فأبهت

هذا ضميٌر ال يعلم، ما يعنى : قال الزمخشري". إن هي إال حياتنا الدنيا: "هو ضمير يفسره خبره، آقوله تعالى: وقوله
  .انتهى. إن الحياة إال حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة، ألن الخبر يدل عليها ويبينها: وأصله. ا يتلوهبه إال بم

د أن يفسر                ات المفصل، ألن ضمير الشأن، ال ب ه شارح أبي ا زعم وليس هو في البيت ضمير الشأن، والحديث آم
رح به سيبويه، ألن أن هي الناصبة للمضارع، وليست  بجملة، وال جملة هنا، وأما أن أراها ففي تأويل المفرد آما ص

ة مفصولة              ا جمل ذ يكون اسمها ضميرًا وخبره ه، وحينئ زل منزلت ا ن ين أو م مخففة من الثقيلة ألنها تقع بعد فعل اليق
  .عنها بقد، أو لو، أو السين، أو النفي، على ما فصل في محله

ال  ا، أي   وا: وقد غلط في ذلك الشارح فزعم أنها المخففة، ق ه أراه دير إال أن و      . إن الشأن : لتق ا ل ه، فإنه ة من ذه غفل وه
  .آانت المخففة ما آان وجٌه لنصب أبهت بالعطف على مدخولها

ة        ى مفعول واحد، وهو ضمير الحبيب ه في بعض النسخ بضم      . وأراها، بفتح الهمزة من رؤية العين تتعدى إل ورأيت
تكلم،        الهمزة على أنه من رأى المتعدي بالهمزة إلى م فعول ثان، فيكون المفعول األول نائب الفاعل وهو ضمير الم

  .والثاني ضمير الحبيبة

اب تعب  : البغتة، يقال: والفجاءة بالضم والمد ة     . فجئت الرجل أفجؤه، مهموز، من ب ه بغت ين، إذا جئت ة بفتحت . وفي لغ
مصدر في موضع الحال من الفاعل أو  وقول ذلك الشارح هو. رؤية فجأة: مفعول مطلق، أي: وفجاءًة. واالسم الفجأة

  .المفعول أي مفاجئًا أو مفاجأة

رد، وهو في               : وقوله ى مف رد عل ا، وهو عطف مف ى أراه ة، عطفت أبهت عل اء عاطف فأبهت إن روي بالنصب فالف
  .إال الرأي فالبهت: تأويل مصدر، أي

ا،     ف: وإن روي بالرفع فالفاء استئنافية، وجملة البهت خبر مبتدأ محذوف، أي اء وفتحه زة وضم اله أنا أبهت بفتح الهم
ا       . ألنه جاء من بابي قرب وتعب، بمعنى أدهش وأتحير راٍد هن ر م اء للمفعول فغي ا أبهت بالبن ال . وأم ه   : يق ه يبهت بهت
  .بفتحتين، فبهت بالبناء للمفعول، فهذا متعدٍّ وذاك الزم

ا، ومفعول   : وجملة. نى أقرببمع: وأآاد. نافية: هنا ابتدائية، ومعناها الغاية، وما: وحتى أجيب في محل نصب خبره
  .أجيبها إن آلمتني: أجيب محذوف، أي

  الطويل : ومثله قول اآلخر
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 يتـحـيرا إذا لقي المحبوب أن  عالمة من آان الهوى في فؤاده

ة  د المائ عين بع ادس والتس اهد الس ي الش ه ف ع ترجمت دمت م ذري، تق زاٍم الع ن ح روة ب يدة لع ن قص ت م   .والبي
  : وقبله وهو مطلع القصيدة

 لها بين جلدي والعظام دبيب  وإني لتعررني لذآراك روعٌة

ته    ي حماس ا ف ات، منه تة أبي زة، أورد س ر ع ي قصيدٍة لكثي ن القصيدة ف ين آخرين م ع بيت اهد م ع البيت الش د وق وق
 : الشريف ضياء الدين هبة اهللا علي بن محمد بن حمزة الحسيني، وهي

 إلي نسـاًء مـا لـهـن ذنـوب  عمرو وبغضت أبى القلب إال أم

 لقد آنت أبكي والمزار قـريب  وليس على شحط النوى أآثر البكا

 إلي على شحط النوى لطلـوب  لعمر أبيهـا إن دهـرًا يردهـا

 الـــبــــيت.............  ومـا هــو إال أن أراهـــا

  : ألبي صخٍر الهذلي منهاوقد وقع البيت الشاهد بقافيٍة رائيٍة في قصيدٍة 

  وأوعدها بالهجر ما برق الفجر  وإني آلتيها أريد عـتـابـهـا

 فأبهت ال عرٌف لدي وال نكـر  فما هو إال أن رأهـا فـجـاءًة

  آما قد تنسي لب شاربها الخمر  وأنسى الذي فيه أآون هجرتها

  .وعلى هذا فضمير هو عائد على العتاب

  .ترجمته في الشاهد الخامس بعد المائتينوأبو صخر الهذلي تقدمت 

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والسبعون بعد الستمائة

  الكامل : وهو من شواهد س

  عاٌر عليك إذا فعلت عظيم  ال تنه عن خلٍق وتأتي مثله

  .على أن تأتي منصوب بأن مضمرة بعد واو الجمعية الواقعة بعد النهي

  .ن جرت هذا المجرى، فإن معناها ومعنى الفاء مختلفانواعلم أن الواو وإ: قال سيبويه

  : أال ترى األخطل قال

 الـبـــيت...........  ال تنه عن خلق وتأتي مثله

  .انتهى. ال تجمعن النهي، واإلتيان، فصار تأتي على إضمار أن: فلو دخلت الفاء ها هنا، ألفسدت المعنى، وإنما أراد
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دأ م  ر مبت ه خب ى أن ه عل وز رفع ذوف، أيويج ى : ح اد المعن ه، لفس وز جزم أتي، وال يج ت ت دأ . وأن ر مبت ار خب وع
الى    . وهذه الجملة دليل جواب إذا. وعظيم صفته. هو عاٌر: محذوف، أي ه تع اس   : "ومعنى البيت من قول أمرون الن أت

  ".بالبر وتنسون أنفسكم

ه،     . في عدة قصائد  والبيت وجد. هذا أشرد بيٍت قيل في تجنب إتيان ما نهي عنه: وقال الحاتمي ه اختلف في قائل ومن
وأورده في باب تعيير اإلنسان . فنسبه اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم في أمثاله إلى المتوآل بن عبد اهللا الليثي الكناني

  .صاحبه بعيب هو فيه

د، وم              ه يزي ة وابن ر معاوي ي عص ان ف ة، وآ ل الكوف ن أه و م الم، وه عراء اإلس ن ش ي م ل الليث   .دحهماوالمتوآ
ن    : ونسبه إليه أيضًا اآلمدي في المؤتلف والمختلف، وقال فيمن يقال له المتوآل منهم المتوآل الليثي، وهو المتوآل ب

د      ن عب ن بكر ب عبد اهللا بن نهشل بن وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر الشداخ بن عوف بن آعب بن عامر بن ليث ب
  .مناة بن آنانة بن خزيمة

  : ائلالشاعر المشهور، الق

  البيت.........ال تنه عن خلق

ق،        ن ذال ى قبيصة ب زل عل ة فن ونسبه إليه أيضًا أبو الفرج األصبهاني في األغاني وذآر بإسناد أن األخطل قدم الكوف
ه   . انطلق بنا إلى األخطل نستنشده ونسمع من شعره  : فقال المتوآل الليثي لرجٍل من قومه اال ل اه فق ا    : فأتي ا أب دنا ي أنش

  .إنني لخاثٌر يومي هذا: فقال. مالك

ا   : فقال له المتوآل ا، أو أشعر منه ال . أنشدنا أيها الرجل، فواهللا ال تنشدني قصيدًة إال أنشدتك مثله ال  ؟ومن أنت  : ق : ق
  .ويحك، أنشدني من شعرك: قال. أنا المتوآل

  الكامل : فأنشده

 فببطن مكة عهدهن قـديم  للغانيات بذي المجاز رسوم

 حلل تلوح آأنهن نـجـوم  دن المقلد من مًنىفبمنحر الب

 الــبـــيت............  ال تنه عن خلٍق وتأتي مثله

 داٌء تضمنه الضلوع قـديم  والهم إن لم تمضه لسبيلـه

  : هو من قول المتوآل الكناني: وآذلك نسبه إليه الزمخشري في المستقصى قال

 ه فأنت حكـيمفإذا انتهت عن  ابدأ بنفسك فانهها عن غـيهـا

 بالقول منك ويقبل التعـلـيم  فهناك تعدل إن وعظت ويقتدى

 الـــبـــيت............  ال تـنـه عـن خـلـــٍق

ل  يبويه لألخط به س ري . ونس ابق البرب اتمي لس به الح اح   . ونس ه للطرم اآر أن ن عس اريخ اب ن ت يوطي ع ل الس  .ونق
ات الجمل     ق. والمشهور أنه من قصيدٍة ألبي األسود الدؤلي ي األسود    : ال اللخمي في شرح أبي ه ألب إن  . الصحيح أن ف

ي     . والشعراء آثيرًا ما تفعل ذلك. صح ما ذآر عن المتوآل فإنما أخذ البيت من شعر أبي األسود ذه هي قصيدة أب وه
 : األسود، سقناها برمتها لجودتها
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 فالقـوم أعـداٌء لـه وخـصـوم  حسدوا الفتى إذ لم ينالـوا سـعـيه

 حسـدًا وبـغـيًا إنـه لـدمــيم  آضرائر الحسناء قلن لوجـهـهـا

 بدٌر منـيٌر والـنـسـاء نـجـوم  والوجه يشرق في الظالم آـأنـه

 شتم الرجال وعرضه مـشـتـوم  وترى اللبيب محسدًا لـم يجـتـرم

 حساده سـيٌف عـلـيه صـروم  وآذاك من عظمت علـيه نـعـمٌة

 ندٌم وغـبٌّ بـعـد ذاك وخــيم  فـإنـهـا فاترك محاورة السفـيه

 فكالآما فـي جـريه مـذمـوم  وإذا جريت مع السفيه آما جـرى

 في مثل ما تأتي فأنـت ظـلـوم  وإذا عتبت على السفيه ولـمـتـه

 عاٌر عليك إذا فعـلـت عـظـيم  ال تنه عن خلٍق وتأتـي مـثـلـه

 تهت عنه فـأنـت حـكـيمفإذا ان  ابدأ بنفسك وانههـا عـن غـيهـا

 بالعلم منك وينفـع الـتـعـلـيم  فهناك يقبل ما وعظـت ويقـتـدى

 نصب الفؤاد بشجـوه مـغـمـوم  ويل الخلي من الشـجـي فـإنـه

 وعلى الشجـي آـآبٌة وهـمـوم  وترى الخلي قـرير عـين الهـيًا

 ـومولسان ذا طلـٌق وذا مـكـظ  ما لك ال تقول مقـالـتـي: ويقول

 فإذا فعلت فعرضك المـكـلـوم  ال تكلمن عرض ابن عمك ظالمـًا

 آي ال يباع لـديك مـنـه حـريم  وحريمه أيضًا حريمك فـاحـمـه

 فكلومه لك إن عقـلـت آـلـوم  وإذا اقتصصت من ابن عمك آلمًة

 فلقـاؤه يكـفـيك والـتـسـلـيم  وإذا طلبـت إلـى آـريٍم حـاجٌة

 آلـمـتـه فـكـأنـه مـلـزوم  ـًا ذآـر الـذيفإذا رآك مسـلـم

 للمرء تبقى والـعـظـام رمـيم  ورأى عواقب حـمـد ذاك وذمـه

 فالعتب منـه والـكـرام آـريم  فارج الكريم وإن رأيت جـفـاءه

 نفقًا آـأنـك خـائٌف مـهـزوم  إن آنت مضطـرًا وإال فـاتـخـذ

 عرضك إن فعلت سـلـيمدهرًا و  واترآه واحذر أن تمـر بـبـابـه

 ومن الـبـهـائم قـائٌل وزعـيم  فالناس قد صاروا بهائم آـلـهـم

 وزعيمهم في النـائبـات مـلـيم  عمٌي وبكم ليس يرجى نفـعـهـم

 فألـح فـي رفـٍق وأنـت مـديم  وإذا طلـبـت إلـى لـئيٍم حـاجًة

 غـريمبأشد مـا لـزم الـغـريم   والزم قـبـالة بـيتـه وفـنـاءه

 والرزق فيما بينهـم مـقـسـوم  وعجبت للدنيا ورغـبة أهـلـهـا
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 من أهلها والعاقـل الـمـحـروم  واألحمق المرزوق أعجب من أرى

 مـعـلـوم رزٌق مواٍف وقـتـه  ثم انقضى عجبي لعـلـمـي أنـه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والسبعون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س

 ويغضب منه صاحبي بقؤول  ما أنا للشيء الذي ليس نافعيو

  .على أن سيبويه جوز في يغضب النصب والرفع

ائٌز حسن    . وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب، وهو لكعٍب الغنوي، بالنصب: وهذا نص سيبويه ع أيضًا ج . والرف
  .انتهى. يويغضب معطوف على الشيء، ويجوز رفعه على أن يكون داخًال في صلة الذ

: قال. الرفع الوجه، ألن يغضب في صلة الذي، ألن معناه الذي يغضب منه صاحبي: قال محمد بن يزيد: قال النحاس
ا يكون    وآان سيبويه يقدم النصب، ويثني بالرفع، وليس القول عندي آما قال، ألن المعنى الذي يصح عليه الكالم إنم

  .بأن يقع يغضب في الصلة آما ذآرت لك

وإنما جاز ألن الشيء منعوت،   . جاز النصب، فإنما يجعل يغضب معطوفًا على الشيء، وذلك جائز ولكنه بعيدومن أ
ه وألن يغضب صاحبي    : فكأن تقديره ذه حال ول         . وما أنا للشيء الذي ه يس يق ه ل اه، ألن ى معن الٌم محمول عل وهو آ

د     : تقول. ومثل هذا تجوز. الغضب ام زي ا جاء بك طع ه   إنم : والمعنى . إنم و إسحاق    .ا جئت من أجل ال أب النصب  : ق
والذي يغضب منه : والرفع على أن يكون داخًال في صلة الذي، آأنه قال. دون غضب صاحبي: بمعنى وغضب، أي

  .انتهى. يجوز عندي أن يكون جوابًا لما: وسألت عنه أبا الحسن، فقال. صاحبي

ذي هو     : ذي هو يكون يغضب منصوبًا بعد الواو في جواب النفي األول ال    : أي اني ال ا، دون الث ا أن افعي  : وم يس ن . ل
  .وهو مختار الشارح، تبعًا لصاحب اللباب. وهو المسمى في الشرح بالصرف

ين   واو في ويغضب ليست واو       : أحدهما : وفيه ردٌّ على ابن الحاجب في أماليه على المفصل من وجه ه زعم أن ال أن
ي واو العطف  ا ه ع، وإنم ري و. الجم ا الزمخش ع    وذآره ين، الرف ن وجه ع م واو الجم ا ل ا لموافقته ن بابه م يك إن ل

  .وآذلك فعل في الفاء. والنصب

  .في اتباعه لسيبويه في زعمه أن يغضب معطوف على قوله للشيء: ثانيهما

وي،  : بقي احتماٌل آخر لعطف يغضب المنصوب، قال ابن الحاجب وال يستقيم أن يكون معطوفًا على نافعي ألمر معن
ات          . ال ينفعني وال يغضب صاحبي  : ير المعنىوهو أنه يص ه، وإثب ع عن ي النف ل الغرض نف ذلك، ب يس الغرض آ ول

  .الغضب للصاحب

ؤول         ه، وهو ق ى المعطوف علي وأجاب  . وأورد على مختار الشارح بأنه يلزم منه تقدم المعطوف، وهو يغضب، عل
دير : بأنه قوله ؤول للش    : ويغضب في نية التأخير، إذ التق ا بق ا أن ي، ويغضب صاحبي بالنصب،      وم ذي ال ينفعن يء ال

  .مع غضب صاحبي: أي

دير      دم في التق و مق ا، فه دم   . فيغضب وإن آان مقدمًا لفظًا على قؤول فهو متأخر معًنى، ألن بقؤول خبر م ره تق ونظي
  .متى تكرمني فأآرمك: والتقدير. متى فأآرمك تكرمني: الفاء في قولك
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ه المسمى       : في آتاب الشعر وقال أبو علي: وقول الشارح المحقق اب الشعر آتاب افعي، أراد بكت ى ن بل هو عطف عل
  .بإيضاح الشعر وإعراب الشعر

ه،        : في قولك يغضب ضربان: وهذه عبارته فيه ه ال شيء يحمل علي إن جعلتها داخلًة في الصلة آانت مرفوعة، ألن
ه      فينصب، فإذا عطف لم يخرجها من الصلة وحمل الكالم على المعنى، آأنه ي ويغضب من ذي ال ينفعن قال وما أنا لل

  .صاحبي بقؤول

ى       فإذا دخل يغضب في الصلة عطف المضارع على اسم الفاعل، وآل واحد من المضارع، واسم الفاعل يعطف عل
ود      . اآلخر لتشابههما ه، يع ذي هو من وموضع المضارع الذي هو يغضب نصٌب للعطف على خبر ليس، والضمير ال

يس، والمق  م ل ى اس ره     عل ول وغي ون الق ه أن يك ه، واحتمال ه لعموم ع علي ول يق يء، والق و الش ٍذ ه يس . ول حينئ ول
  .آالغضب

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب  : فإذا أخرج يغضب من الصلة أضمر أن بعطفه إياها على الشيء، آأنه قال
  .صاحبي بقؤول

ول   فتضيف القو. فالغضب ال يقال، ولكن التقدير ولقول غضب صاحبي ا تق : ل الحادث عنه الغضب إلى الغضب، آم
  .هذا آالمه. ضرب التلف، فتضيف الضرب، إلى ما يحدث عنه

اب إضافة المصدر        ا من ب در، إم ونظر صاحب اللباب في تقدير القول المضاف، وبينه شارحه الفالي بأن القول المق
  .وهما فاسدان. إلى المفعول، أو من باب إضافة الشيء للشيء للمالبسة

  .أما األول فألنه يلزم منه وقوعه على ما هرب منه، إذ يلزم أن يكون الغضب مقوًال

ى   ول غضب صاحبي بمعن ك ق ه، إذ قول ر من ة عن ذآ ه، إذ إضافة المالبسة مغني ه تدفع ألن لفظة من اني ف ا الث وأم
أيتك يوم خرجت، فإن ر: فال حاجة إلى ذآر منه، آما تقول. المالبسة، معناه قول يصدر، ويتولد عنه غضب صاحبي

  .اإلضافة مصححة لكون الخروج في اليوم، فال حاجة إلى أن تقول يوم خرجت فيه

ه،      الي في أمالي والبيت من قصيدة لكعب بن سعٍد الغنوي، أوردها أبو تمام في مختار أشعار القبائل وأورد بعضها الق
 : والشريف في حماسته، وهي

 وم مثلي باطًال بجـمـيلوما ل  لقد أنصبتني أم عمرٍو تلومنـي
  قعودي وال يدني الحمام رحيلي  ألم تعلمي أن ال يراخي منيتـي
 علي وما لـوامٌة بـعـقـول  فإنك واللوم الذي ترجـعـينـه

 وال هو يسلو عن دعاء هـديل  آداعي هديٍل ال يجاب إذا دعـا
 محافظًة بيني وبين زمـيلـي  وذي ندٍب دامي األظل قسمتـه

 ألوثر في زادي علي أآيلـي  رفعت الكف عنه عفـافًة وزاٍد
 يجد شهوات النفس غير قلـيل  ومن ال ينل حتى يسد خـاللـه
 وما الكلم العوراء لي بقبـول  وعوراء قد قيلت فلم ألتفت لها

 الــبـــيت.............  وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

 بجهول ما لم يستعن أخا الحلم  ولن يلبث الجهال أن يتهضموا

  .وهذا ما أورده أبو تمام
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ه السالم،        : والهديل. الموت: والحمام. أوقعه في النصب بفتحتين، وهو التعب: وأنصبه وٍح علي د ن ى عه ان عل رخ آ ف
  .فليس من حمامٍة إال وتبكي عليه: قالوا. فصاده جارٌح من جوارح الطير

 الوافر : قال الكميت

  بأقرب جابًة لك من هديل  وما من تهتفين به لنصـٍر

الي . هو األثر، وجمعه ندوب وأنداب: والندب بفتحتين، قال القالي ر    : واألظل بالمعجمة، قال الق اطن خف البعي . هو ب
  .يريد أنه قسم ظهر بعيره بينه وبين رفيقه في الرآوب، ولم يترآه ماشيًا. الرفيق: والزميل

ة ة: والعفاف ل. العف ل: واألآي روالخال. المؤاآ الفتح: ل بالكس ة ب ع خل ر: جم ة والفق وراء. الحاج ة: والع ة القبيح . الكلم
  .وتهضمه وهضمه، إذا دفعه عن موضعه

ن جالن، بكسر     وآعب بن سعد الغنوي هو شاعٌر إسالمي، وهو أحد بني سالم بن عبيد ابن سعد بن عوف بن آعب ب
الي في     . الجيم وتشديد الالم، ابن غنم بسكون النون، ابن غني بن أعصر الي الق آذا قال أبو عبيد البكري في شرح أم

  .موضعين منه

ا         ه في أحدها، إال م م أجد ترجمت ا، فل وقد راجعت آتب الصحابة وآتاب الشعراء البن قتيبة، وآتاب األغاني وغيره
  .والظاهر أنه تابعي. قاله أبو عبيٍد المذآور

  : وأنشد بعده

  الشفوف أحب إلي من لبس  ولبس عباءٍة وتقر عـينـي

  .على أن تقر منصوب بأن بعد واو العطف

ا،    : قال سيبويه لما لم يستقم أن تحمل وتقر وهو فعل، على لبس وهو اسم، ولما ضممته إلى االسم، وجعلت أحب لهم
  .ولم ترد قطعه، لم يكن بد من إضمار أن

رد أن    وأن تقر عيني، أل. أي لم ترد لبس عباءة أحب إلي: قال أبو الحسن: قال النحاس م ي ه ل ن هذا يبطل المعنى، ألن
  .هذا سخف، إنما أراد قرة العين، فلهذا نصب. لبس عباءة أحب إليه

ى                : وقال األعلم ه، فحمل عل ه علي م يمكن عطف ل، فل ر فع ه اسم وتق بس، ألن ى الل ر بإضمار أن ليعطف عل نصب تق
  .ما واحدًا، وهو أحبإضمار إن ألن أن وما بعدها اسم، فعطف اسمًا على اسم وجعل الخبر عنه

  .لبس عباءٍة مع قرة العين، وصفاء العيش أحب إلي من لبس الشفوف مع سخنة العين ونكد العيش: والمعنى

  .انتهى. ثياٌب رقاٌق تصب البدن، واحدها شفٌّ: والشفوف. جبة الصوف: والعباءة

ا إال شيٌء واحد     : فإن قلت واو الجمع في األصل للعطف،     : لت ق ؟ما الفرق بين واو الجمع، وواو العطف، وهل هم
د يكون        ده، وق د يكون بع لكنه خص ببعض أحواله، وذلك أن المعطوف قد يكون قبل المعطوف عليه في الوجود، وق

  .جاء زيد وعمرٌو قبله أو بعده أو معه: معه، نحو

دير مصدر من     ى تق اج إل زع من األول  فخص واو الجمع بما يكون بمعنى مع، فهو باعتبار أصل معنى العطف احت . ت
د    ذي ال يتقي ق ال د     . وباعتبار اختصاصه العارض بحال المعية، صار آأنه قسيٌم للعطف المطل واو الجمع عطٌف مقي ف

  .فهذا هو الفرق. بالمعية، وواو العطف غير مقيد بها
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ات الجمل     ي شرح أبي ال اللخمي ف ول      : وق ة المصدر، ونحو ق زل الفعل منزل ى أن ين از، عل ر لج و رفعت وتق : همول
  المتقارب : وآقول جريٍر يعني الفرزدق. ، فتسمع منزل منزلة سماعك" تسمع بالمعيدي"

 وحقك تنفى من المسجـد  نفاك األغر بن عبد العزيز

  الطويل : وقول امرىء القيس

 ورشٌّ وتوآاٌف وتنهمالن  فدمعهما سحٌّ وسكٌب وديمٌة

  .يريد وحقك النفي وانهماٌل: قال

ل     " أو آوي: "ف بالبيت على قراءةواستشهد صاحب الكشا ه قي ى إضمار أن، آأن وة أو     : بالنصب عل م ق ي بك و أن ل ل
  .لبس عباءة وقرة عيني: أويًا، آما في

  .والبيت من أبيات لميسون بنت بحدل الكلبية، وتقدمت مشروحة في الشاهد الثامن والخمسين بعد الستمائة

  وأنشد بعده، 

  ائةالشاهد الثالث والسبعون بعد الستم

  الكامل 

  أو أن يلوم بحاجٍة لوامها

  .على أن أن قد ظهرت بعد أو في الشعر

  : وهذا عجز، وصدره

  أقضي اللبانة ال أفرط ريبًة

ه   و الحسين الزوزني       . والبيت من معلقة لبيد الصحابي رضي اهللا عن ات القاضي أب ال شارح المعلق ول : ق أقضي  : يق
م  وطري، وال أفرط في طلب بغيتي، وال أدع ى  . ريبًة إال أن يلومني الئ ر المعن ه     : وتحري ه ال يمكن ه ال يقصر، لكن أن

ولهم  . أو أن يلوم بمعنى إال أن يلوم: وأو في قوله. االحتراز عن لوم اللوام ه ق اه     : ومثل ي، معن ي دين ه أو يعطين أللزمن
  .انتهى آالمه. إال أن يعطيني حقي

ال ه: قضيت وطري، أي: يق ه ونلت ة بض. بلغت المواللبان ة: م ال ال. الحاج ه، أي: ويق ه: فرطت ه وتقدمت ي . ترآت ذا ف آ
  .الحاجة، ومثله الريب: والريبة. قصر فيه وضيعه: وفرط في األمر تفريطًا. الصحاح

 الوافر : قال الشاعر

  قضينا من تهامة آل ريٍب

  .هذا المناسب، وهو المفهوم من آالم الزوزني السابق

  .الشك: الريب. التبريزي، وأبو الحسن الطوسي في شروحهم وقال أبو جعفر النحوي، والخطيب



 273

  : ورووا

  أقضي اللبانة أن أفرط ريبًة

الوا . بنصب ريبة، ورفعها ةٌ        : ق داء، والمعنى تفريطي ريب ر ابت ه خب ع جعل ة أن     . فمن رف المعنى مخاف ومن نصب، ف
  .هذا قول البصريين. أفرط، ثم حذف مخافة

ون ال الكوفي ئال مضمرة، وا: وق ةل رط ريب ئال أف ى ل ول إذا . لمعن ئال أشك، وأق اجتي، ل ي قضاء ح دم ف ي أتق د إن يري
اإلنفاذ : والتفريط. إني ال أدع ريبًة تنفذني حتى أحكمها: والمعنى. ليتني تقدمت، أو يلومي الئٌم على تقصيري: فاتتني
  .والتقديم

  .هذا آالمهم

  .بمعنى إالوليست أو على آالمهم . وفي حلهم المعنى قالقة، وعقادة

  .مبالغة الئم، فاعل يلوم: واللوام. ومعنى البيت على شرح الزوزني واضٌح ال خفاء فيه

  .وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والسبعون بعد الستمائة

  الطويل 

 معاألس مقالتها ما آنت حيًا  لقد عذلتني أم عمرٍو ولم أآن

  .على أن مقالتها مفعول مقدم ألسمع عند الكوفيين، آما نقله الشارح المحقق وغيره

دير   ذآور، والتق ا    : وعند البصريين منصوب بفعٍل محذوٍف يفسره الم ا آنت أسمع مقالته ه     . م ا أضمر بقول ين م م ب : ث
  .ألسمعا

ى       وهذا البيت قد أورده ابن األنباري في مسائل الخالف، وابن يعيش في شرح ه وال عل ى تتمت م أقف عل المفصل، ول
  .واهللا أعلم بذلك. قائله

  .مدة آوني حيًا: مصدرية ظرفية، وحيًا خبر آنت، أي: وما

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والسبعون بعد الستمائة

  الطويل 

  وحق لمثلي يا بثينة يجزع

  .قأن يجزع، فحذفت أن، وارتفع الفعل، وهو نائب فاعل ح: على أن أصله
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م يسم    : قال ابن جني في سر الصناعة ا ل وقد حملهم آثرة حذف أن مع غير الفاعل على أن استجازوا ذلك مع اسم، م
  : فاعله، وإن آان جاريًا مجرى الفاعل، وقائمًا مقامه، وذلك قول جميل

 يجـزع وحق لمثلي يا بثينة  جزعت حذار البين يوم تحملوا

ظننت زيدًا يقوم، والفاعل ال يكون إال   : والمفعول قد يكون غير اسم صريح، نحو. على أن هذا قليل. أن يجزع: أراد
  .اسمًا صريحًا محضًا، وهم على إمحاضه اسمًا أشد محافظة من جميع األسماء

ولهم  راه     : "أال ترى أن المبتدأ قد يقع غير اسم محض، وهو ق ٌر من أن ت دي خي ل،     " تسمع بالمعي رى فع ا ت فتسمع آم
إذا جاز   . مع، فحذفهم أن ورفعهم تسمع يدل على أن المبتدأ قد يمكن أن يكون عندهم غير اسٍم صريحوتقديره أن تس ف

ول        . هذا في المبتدأ على قوة شبهه بالفاعل فهو في المفعول الذي يبعد عنهما أجوز  ع الفعل في ق ك ارتف فمن أجل ذل
  الطويل : طرفة

  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى

ا    ر من الن ه أراد أن أحضر  عند آثي ولهم   . س، ألن ه      : وأجاز س في ق ى قول ع عل ا أن يكون الرف ره يحفره ره أن  : م م
  .انتهى آالمه. يحفرها، فلما حذفت أن ارتفع الفعل بعدها

ام . أي وحق لمثلي أن يجزع: وقال في الخصائص عندما أنشد هذا البيت وم  : وأجاز هش وينبغي أن يكون   . يسرني تق
  .انتهى. عر، ال في النثرذلك جائزًا عنده في الش

ومنه وضع الفعل موضع المصدر على تقدير : قال. وقد عد ابن عصفور في آتاب الضرائر جميع هذا من الضرورة
  الطويل : حذف أن وإرادة معناها من غير إبقاء عملها، نحو قوله

 بكـير وعهدي به قينًا يفش  وما راعني إال يسير بشرطٍة

والدليل على أن الفعل المضارع  . فحذف أن، وأبطل عملها، وهو يريد معناها. سير بشرطةوما راعني إال أن ي: يريد
 :يحكم له بحكم ما هو منصوٌب بأن وإن آان مرفوعًا قوله

  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى
  

ول  . على أن المراد أن أحضر أال ترى أنه عطف أن أشهد على أحضر، فدل ذلك. في رواية من رفع أحضر ومثله ق
 الكامل : أسماء بن خارجة

  ما خطب عاذلتي وما خطبي  أوليس من عجٍب أسائلـكـم
  

  .يريد، أن أسائلكم
  

  الوافر : وقوله علي بن الطفيل السعدي
 تعوجكم علي وأستقـيم  وأهلكني لكم في آل يوٍم

  
  .واستقامتي لكم: وأن أستقيم، أي: يريد

  
  : وقوله

 يجـزع وحق لمثلي يا بثينة  جزعت حذار البين يوم تحملوا
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  .أن يجزع: يريد
  

  المتقارب : وقوله
 وحقك تنفى عن المسجد  نفاك األغر بن عبد العزيز

  
  الرجز : وقول اآلخر، أنشده يعقوب. وحقك أن تنفى عن المسجد: يريد

  لوال يرائي الناس لم يصل
  

  .لوال أن يرائي الناس: يريد
  

ولهم وقد  راه     : "يجيء مثل هذا الكالم، نحو ق ٌر من أن ت دي خي ر في       "تسمع بالمعي ل في الكالم، ويكث ك يق ، إال أن ذل
  .انتهى. الشعر

  
. وجزع الرجل جزعًا، من باب تعب، فهو جزٌع وجزوٌع مبالغة، إذا ضعفت منته عن حمل ما نزل به ولم يجد صبرًا

ارق وانفصل     الف: والبين. الضحوة: وأجزعه غيره، والغداة ين، إذا ف ان يب ا . راق، مصدر ب ى حين،    : ولم ظرٌف بمعن
  .بدٌل من غداة، والواو في ترحلوا ضمير أهل بثينة

  
  .وآان الظاهر أن يقول ترحلت بالتأنيث، ألن جزعه إنما آان لرحيلها، لكن لما آان رحيل أهلها موجبًا لرحيلها جمع 

ه،   : يقال: قال الكسائي: في الصحاح. وحق لمثلي إلخ، وهو بالبناء للمفعول: وقوله ق ب حق لك أن تفعل آذا، وهو حقي
  .حق لك أن تفعل آذا، وحق عليك أن تفعل آذا: وقال الفراء. خليق به: ومحقوق، أي

  
الفتح، قلت   : وإذا قلت. لك: حق بالضم، قلت: فإذا قلت ولهم    . عليك : حق ب اب ق ذا من ب ه     : وه ك ال يبخل، وهو أن مثل

ذه الصفة          استعمله آنايًة م ى ه ان عل د أن من آ ه، لكن أري ن غير تعريض، مما ال يراد بلفظ مثل غير ما أضيف إلي
  .التي هي عليها آان مقتضى العرف أن يفعل ما ذآر

  
ذه الصفة من     . فعلى هذا ليس المراد في البيت أن مثله حقيٌق بالجزع، بل المراد بالمثل نفسه ى ه لكن آل من آان عل

  .أن يكون حاله مثل حاله في الجزعفراق األحبة، ينبغي 
  

  .حق لمثلي إلخ، إما حال من التاء في جزعت بإضمار قد، وإما معطوفة على جزعت: وجملة
  

  : وروى األصبهاني في األغاني
  وما آان مثلي يا بثينة يجزع

  
  .فعلى هذا ال شاهد فيه

  
نهم بمن تغزل        وقد نسب بعض الشعراء بنساء مخصو  . محبوبة جميل قائل الشعر: وبثينة ٍد م صة، واشتهر آل واح

ي            ون بن نهم مجن راء، وم ن حزام اشتهر بعف نهم عروة ب زة، وم بها، منهم جميل اشتهر ببثينة، ومنهم آثير اشتهر بع
ة،      ة اشتهر بمي نهم ذو الرم عامر اشتهر بليلى، ومنهم قيس بن ذريح اشتهر بلبنى، ومنهم المرقش اشتهر بفاطمة، وم

امرأٍة مخصوصة      . قدم، ومنهم العباس بن األحنف نسب بفوزوهي الخرقاء، آما ت زم التغزل ب وبعض الشعراء ال يلت
  .آامرىء القيس

  
  .األرض اللينة، وبتصغيرها سميت بثنة: البثنة بالتكسين: قال صاحب الصحاح. مصغر بثنة: وبثينة

  
  .والبيت من قصيدٍة طويلة لجميل بن معمٍر العذري
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وم     : اجتمع جميل مع جماعٍة من رهطه يتحدثون، فقال بعضهم: قالروى صاحب األغاني بسنده  دثنا أعجب ي اهللا ح ب

ال . لك مع بثينة ا           : ق م أصل إليه ا جهدي فل دًة، وتعرضت له ائي م م، منعت من لق ين      . نع ٍة جالس ب ا ذات ليل ا أن فبين
م ألبث    شجرات بالقرب من حيها، وقد أقمت فيها ثالثًا أنتظرها، إذا شخٌص قد أقبل إلي، فجل يفي، فل ست وانتضيت س

ا   ًا، وال أراجعه ى  . أن غشيني الشخص، فإذا هي بثينة قد أآبت علي، فأدهشني ذلك، وبقيت متحيرًا، ال أحير جواب حت
  .فأنشدهم قصيدًة طويلًة ؟فهل قلت في ذلك شيئًا: قالوا. برق الصبح وما استطعت أن أآلمها

  
  : وهذه أبيات من أولها

 ورسٌم بأجراع الغديرين بلقـع  ب مربـعأهاجك أم ال بالتناض
 وإذ نحن منها في المودة نطمع  دياٌر لليلى إذ نحل بهـا مـعـًا

 مودة منها أنت تعطي وتمنـع  فيا رب حببني إليها وأعطني ال
 فإني بها يا ذا المعارج مولـع  وإال فصيرني وإن آنت آارهًا
 تشت وتجمـع فإن النوى مما  فإن يك قد شطت نواها وقد نأت

 وما آان مثلي يا بثينة يجزع  جزعت غداة البين لما تحملوا

  وهل عاشٌق من نظرٍة يتمتع  تمتعت منها يوم بانوا بنظرٍة

 .وتقدمت ترجمة جميل العذري في الشاهد الثاني والستين من أوائل الكتاب

  تتمة 

  الطويل : قد وقع في مغني اللبيب وفي بعض شروح األلفية االستشهاد بقوله

 وعهدي به قينًا يفش بكـير  وما راعني إال يسير بشرطٍة

ال     ي ق ن األعراب وادر اب دبيري   : ولم يقف على قائله وال على تتمته السيوطي وال العيني، وهو مذآوٌر في ن أنشدني ال
راهيم أطرد  . لرجٍل من بني أسٍد، يقال له معاوية بن خليل النصري، في إبراهيم ذي الشقر ام    وآان إب الده، فأق ه عن ب

  الطويل : وهو إبراهيم بن حوران. في رمل بني حسل، فقال يهجو إبراهيم يلقب فروخًا وربما قالوا فروجًا

 آما عرضت للمشترين جـزور  يعرض فروخ بن حوران بنتـه

 وأما الموالي حولهـا فـتـدور  فأما قريٌش فهي تعرض رغـبًة

 ي به قينًا يفـش بـكـيروعهد  وما راعنا إال يسـير بـشـرطٍة

  وأخزى بني حوران خزي حمير  لحا اهللا فـروخـًا وخـرب داره

  : وأنشد بعده

  أال أيهذا الزاجري أحضر الوغى

  : هو صدٌر، وعجزه

  وأن أشهد اللذات هل أن مخلدي
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بإبقاء عملها بعد  وروي أيضًا بالنصب. أحضر بالرفع، وأصله أن أحضر، فلما حذفت أن ارتفع الفعل: على أنه روي
  .الحذف

ل   وقد تقدم الكالم على هذا البيت متسوًفى فيما بعد الشاهد الثامن والخمسين بعد الستمائة، وفي الشاهد العاشر من أوائ
 .الكتاب
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