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 ولب لباب لسان العرب خزانة األدب

 عبد القادر البغدادي

 م 1682م والمتوفي فيها سنة  1620د في بغداد سنة عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن أحمد البغدادي المولو
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 الشاهد السادس والسبعون بعد الستمائة

 بالجار يوم الصليفاء لم يوفون  لوال فوارس من ذهل وأسرتهم
  

  .على أن لم قد جاءت في الشعر غير جازمة
  

  .المتقارب: البيت قول الشاعر وأنشد مع هذا. إن رفع المضارع بعد لم ضرورة: وآذلك قال ابن عصفور
  على الشمس حولين لم تطلع  وأمسوا بهاليل لو أقسـمـوا

  
  .فرفع المضارع بعدها آما يرفع بعد ما. حكم للم بدًال من حكمها بحكم ما، لما آانت نافية مثلها: وقال. برفع تطلع

  
  . تجزم لم، حمًال على الوقد ال: وقال التبريزي في شرح الكافية، تبعًا البن جني في سر الصناعة

  
  .آذا في مغني اللبيب. إن رفع المضارع بعدها لغة ال ضرورة: وقال ابن مالك

  
ة     : اسم لقبيلتين، إحداهما: وذهل، بضم الذال المعجمة. جمع فارس، شاذ: وفوارس ن عكاب ة ب ن ثعلب يبان ب . ذهل بن ش
  .ذهل بن ثعلبة ابن عكابة، وهما من ربيعة: واألخرى

  
  .نعم أيضًا بضم النون، وهو اسم امرأة، وهو تحريف: وروى. من جرم بفتح الجيم، وهو قبيلة أيضًا: لهوروى بد

  
  .من ذهل وأسرتهم يروى بالرفع عطف على فوارس، ويروى بالجر عطف على ذهل

  
زة ان أصلف: والصليفاء. رهطه: وأسرة الرجل، بضم الهم ال. مصغر صلفاء، وهي األرض الصلبة، والمك : ويق

  .لفاء، بوزن حرباءص
  

ال األصمعي ع األصالف والصالفي : األصلف والصلفاء: وق ظ وصلب، والجم ن األرض وغل تد م ا اش ي . م ذا ف آ
  .ويوم الصلفاء هو يوم من أيام العرب، لكن الشاعر صغره. العباب للصاغاني

  
ل دري        : قال ابن رشيق في العمد ه قت زارة وعبس وأشجع، وفي ى ف وازن عل ن أسماء   يوم الصلفاء له ه ذؤاب ب . د بأخي

  .انتهى
  

منها المجاور في السكن، ومنها المستجير وهو : والجار له معان. والواو في يوفون ضمير القوم الذين هجاهم الشاعر
ه حذف مضاف، أي        . الذي يطلب األمان، ومنها الحليف ه ففي ة هو المناسب، وعلي ذه الثالث ة    : وأحد ه ون بذم م يوف ل

  .الجار
  

  .واهللا أعلم به. نشده األخفش والفارسي وغيرهما، ولم أجد من عزاه إلى قائله، وال من ذآر له تتمةوهذا البيت أ
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والسبعون بعد الستمائة

  .الطويل
  آأن لم سوى أهل من الوحش توهل  فأضحت مغانيها قفارًا رسومـهـا
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إ  ا، ف ن مجزومه رورة م ي الض لت ف د فص م ق ى أن ل لعل وحش: "ن األص ن ال ل م وى أه ل س م توه أن ل   ".آ
  الطويل : وقيد ابن عصفور الفصل في الضرورة بالمجرور والظفر، وأنشد

  تباآر من لم بالحوادث تطرق  نوائب من لدن ابن آدم لم تزل

  

المجرور، وفص   : وأنشد بعده قوله ل في  فأضحت مغانيها البيت وقد فصل في األول بين لم ومجزومها وهو تطرق، ب
ال    .الثاني بالظرف بينهما ي، ق الظرف،        : وآذلك صنع ابن هشام في المغن ا في الضرورة ب د تقصل من مجزومه وق

 الوافر : آقوله

  تكن في الناس يدرآك المراء  فذاك ولم إذا نحن امتـرينـا
  

  : وقوله
  فأضحت مغانيها البيت

  
  لطويل ا: وقد يليها االسم معموًال لفعل يفسره ما بعده، آقوله

  فلم ذا رجاء ألقه غير واهب  ظننت فقيرًا ذا غنى ثم نلتـه
  

  .انتهى
  

ه درك، األصل: وقول ق بي ا متعل راء: إذا نحن امترين ا، واالمت راء، إذا نحن امترين درآك الم اس، ي ي الن م تكن ف : ول
  .الجدال: والمراء. الشك

  
ه رًا : وقول ت فقي تكلم.... ظنن ول وال اء للمجه و بالبن خ، ه رًا. ال ى: وفقي ل، وذا غن ب الفاع ن نائ ال م ان : ح ول ث مفع

  .مفعول لفعل محذوف مفسر بألقى المذآور: للغنى، وذا رجاء: لظننت، وضمير نلته
  

ًا،  : وغير واهب حال من فاعله، يعني أنه في حال فقره آان متعففًا، فكنى عن ذلك بظنه ذا غنى، وأنه حين صار غني
  .يعطي آل راج، لقيه، ما يرجو

  
  .والبيت من قصيدة طويلة لذي الرمة

  
  : وقبله

  عن الدار والمستخلف المتبدل  فيا آرم السكن الذين تحملـوا
  

  : وبعده
 بجرعاء حزوى نير مرط مرحل  آأن لم تحل الرزق مي ولم تطـأ
  قريب المزار طيب الترب مسهل  إلى ملعب بين الحواءين منصـف

  
ه رم السكن : وقول ا آ خ، ه... في ي، أيإل داء تعجب اآن  : و ن ع س دار، جم ل ال و أه كن، وه رم الس ا صاح، انظر آ ي

  .ارتحلوا: وتحملوا. آصحب جمع صاحب
  

  .معطوف على الدار، وهو المبتدل، رويا على صيغة اسم الفاعل، واسم المفعول: والمستخلف
  
  .تبدلت الوحشيعني أن الدار استخلفت، واس. الدار تبدلت بالسكن الوحوش والظباء والبقر: يريد
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تبدال،   " وال تتبدلوا الخبيث بالطيب  : "وبهذا البيت استشهد صاحب الكشاف على أن التبدل في قوله تعالى ى االس بمعن

  .آالتعجل والتأخر، بمعنى االستعجال واالستئخار
  

ان آرضي       : صارت، والمغاني: فأضحت مغانيها، أي: وقوله ي بالمك ام، من غن ى، وهو المق و  إذا أق : جمع مغن ام فه
  .جمع قفر: والقفار. غان
  

  .فاعل قفار: ورسومها. األثر: والرسم. خالية من أهلها: ودار قفر. المفازة ال ماء فيها وال نبات: القفر: في المصباح
  

  : والمروي في ديوانه آذا
  فأضحت مباديها قفارًا بالدها

  
وأهل المكان أهوًال من باب . وهي القطعة من األرضجمع بلدة، : والبالد. حيث تبدو في الربيع: مباديها: قال شارحه

د ة: قع ة آهل ل، وقري و آه ه، فه ر بأهل ه: وأهلت بالشيء. عم ديوان. أنست ب ارح ال ال ش زل: توهل: ق ال. تن د : يق بل
  .ذو أهل: مأهول

  
ت،  وأنشد . ذو أهل: مكان آهل، أي: وسمعت، يقال. أهل هذا المكان: وقال ابن األنباري في شرح المفضليات هذا البي

  .أنست به: أهلت به آهل به أهوًال، أي: وبنو عامر يقولون: ثم قال
  

ه ع أزرق : وقول و جم زرق ه ل ال م تح أن ل ديوان. آ ارح ال ال ش زرق: ق دهناء: ال ة بال ل . أآثب ن الرم اء م . والجرع
  .موضع: وحزوى بضم المهملة

  
  .الموشى على لون الرحال: هملة المشددةوالمرحل بفتح الحاء الم. علمه: ونيره. اإلزار: والمرط، بالكسر

  
ه ة  : وقول ر المهمل واءين، بكس ب، الح ى ملع ة: إل ات مجتمع د. أبي واءين : يري ي الح ًا بن يم  . ملعب تح الم ومنصف، بف

  .سهل قد انحدر عن الغلظ: ومسهل. هو بين الحواءين وسط: والصاد، يقول
  

  .وترجمه ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب
  

  .الكامل: وأنشد بعده
 لما تزل برحالنا وآأن قـد  أزف الترحل غير أن رآابنا

  
زل   : ولما. اإلبل: والرآاب. دنا: وأزف. وآأن قد زالت: على أن الفعل بعد قد محذوف اختيارًا، أي ة، وت ة جازم : نافي

زول زوم، وأصله ت ال. مج ي ا  : والرح اث ف ن األث ان م ا يستصحبه اإلنس و م ل، وه ع رح فرجم ة. لس أن مخفف   .وآ
  .وتقدم شرح هذا البيت مفصًال في الشاهد الخامس والعشرين بعد الخمسمائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والسبعون بعد الستمائة

  الكامل 
  يوم األعارب إن وصلت وإن لم  احفظ وديعتك التي استودعتهـا

  
  .وإن لم تصل: وعلى أن حذف مجزوم لم ضرورة، واألصل
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  .قدره أبو حيان، فيكون وصلت مثله بالبناء للمعلومآذا 
  

  .وإن لم توصل، فيكون إن وصلت مثله بالبناء للمفعول: وقدره أبو الفتح البعلي
  

  الكامل : قول ابن هرمة: وأنشد ابن عصفور في الضرائر الشعرية
  أهل السيالة إن فعلت وإن لم  وعليك عهد اهللا إن بـبـابـه

 الرجز : ومثله قول اآلخر .وإن لم تفعل: يريد

 في آفه زيغ وفي الفم فقم  يا رب شيخ من لكيز ذي غنم
    أجلح لم يمشط وقد آان ولم

  
ا عامل ضعيف،      : ثم قال. وقد آان ولم يجلح: يريد وإنما لم يجز االآتفاء بلم وحذف ما تعمل فيه إال في الشعر، ألنه

ان الحرف الجار     فلم يتصرفوا فيها بحذف معمولها في حال السعة،   ل إذا آ ه من         -ب ه، ألن وى في العمل من وهو أق
ك في    -عوامل األسماء، وعوامل األسماء أقوى من عوامل األفعال  ال يجوز حذف معموله، فاألحرى أن ال يجوز ذل

  .الجازم
  

الوا : فإن قال قائل ا، أي  قاربت ا : فلم جاز االآتفاء بلما، وحذف معمولها في سعة الكالم، وهي جازمة، فق ة ولم : لمدين
  .إن الذي سوغ ذلك فيها آونها نفيًا لقد فعل: فالجواب أن تقول ؟ولما أدخلها ولم يجز ذلك في لم

  
د، أي    : لم يقم، فحملت لذلك على قد، فكما يقال: في نفي قد قام زيد: أال ترى أنك تقول أن ق د وآ أت زي د   : لم ي أن ق وآ

  .هذا آالمه. ولما أدخلها، فاآتفوا بلما: المدينة ولما، أي قاربت: أتى، فيكتفي بقد، فكذلك أيضًا قالوا
  

: لم أقف عليه في آتب أيام العرب، وقال العيني: ويوم األعارب. على بناء المجهول: واستودعتها. أمر: احفظ: وقوله
  .ونسب البيت إلى إبراهيم بن هرمة. هو يوم معهود بينهم

  
  .واهللا أعلموتقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والستين 

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والسبعون بعد الستمائة

  الوافر 
  ألما تعرفوا منا اليقينا

  
اً    : على أن الهمزة الداخلة على لما لالستفهام التقريري، أي ًا يقين : أي. ألم تعرفوا منا إلى اآلن الجد في الحرب عرفان

  .قد علمتم ذلك فلم تتعرضوا لنا
  

   :وهذا عجز، وصدره
  إليكم يا بني بكر إليكم

  
  .والبيت من معلقة عمرو بن آلثوم التغلبي، يخاطب بني عمه بكر بن وائل

  
  : وبعده. وآرر إليكم تأآيدًا لألولى. ابعدوا، وتنحوا عنا إلى أقصى ما يمكن من البعد: اسم فعل، أي: وإليكم
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  آتائب يطعن ويرتمينا  ألما تعلموا منا ومنكم
  

اب، أي      : والكتيبة. ولىوألما مثل األ ه آتبت الكت ى بعض؛ ومن : الجماعة من الجيش، سميت آتيبة الجتماع بعضها إل
ا   : ويطعن. جمعت بعض حروفه إلى بعض ذلك يرتمين ن، وآ تعلن من الرمي، واأللف لإلطالق     : يفتعلن من الطع . يف

  .أراد التطاعن بالرمح، والترامي بالسهم منا ومنكم
  

د            وتقدمت ترجمة عمرو بن آ انين بع امن والثم ا في مواضع في الشاهد الث ات منه لثوم صاحب المعلقة مع شرح أبي
  .المائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثمانون بعد الستمائة

  الوافر : وهو من شواهد سيبويه
  إذا ما خفت من شيء تباال  محمد تفد نفسك آل نفـس

  
دير على أنه جاء في ضرورة الشعر، حذف الم األمر في فعل غ د نفسك آل      : ير الفاعل المخاطب، والتق د لتف ا محم ي

  .نفس
  

  .واعلم أن هذه الالم قد يجوز حذفها في الشعر، وتعمل مضمرة، آأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة: قال سيبويه
  

  : وقد قال الشاعر
 البـيت ... ... ... ...  محمد تفد نفسك آل نفس

  
  .لتفد: وإنما أراد

  
  الطويل : نويرة وقال متمم بن

  لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى  على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي

  .انتهى. ليبك: أراد

ل  . هذا من أقبح الضرورة، ألن الجازم أضعف من الجار، وحرف الجر ال يضمر       : قال األعلم د قي وع   : وق ه مرف إن
  .أقربوهذا أسهل في الضرورة و. حذفت المه ضرورة، واآتفي بالكسرة منها

ول     : وقال النحاس ليمان، يق ن س ي ب ال          : سمعت عل ه، وق ت، ويلحن قائل ذا البي د ينشد ه ن يزي د ب أنشده  : سمعت محم
ذا،        و جاز ه ره؛ ألن الجازم ال يضمر؛ ول الكوفيون، وال يعرف قائله، وال يحتج به، وال يجوز مثله في شعر وال غي

  .نها أضعف من حروف الخفض، وحرف الخفض ال يضمروحروف الجزم ال تضمر، أل. ليقم: لجاز يقم زيد، بمعنى

وحدثني أبو الخطاب أنه سمع : فبعد أن حكى لنا أبو الحسن هذه الحكاية، وجدت هذا البيت في آتاب سيبويه يقول فيه
  .هذا البيت ممن قاله

يبويه  ًا لس اج احتجاج حاق الزج و إس ال أب الم، أي : ق ت حذف ال ذا البي ي ه د: ف ال. لتف م: ق ا س ه وإنم اه إضمارًا، ألن
  .بمنزلته

ا           : وأما قوله د جمع بينهم يبويه ق ان س ل األول، وإن آ ذا مث يس ه ذا البيت لفصيح، ول ك أن   .أو يبك من بكى، فه وذل
الالم،                ى، ألن األصل في األمر أن يكون ب ى المعن ى، فعطف الشاعر عل ى المعن ى اللفظ وعل المعطوف يعطف عل
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ال        فلتخمشي، ف: فحذفت تخفيفًا، واألصل ه ق ى، فكأن ى المعن ا اضطر الشاعر عطف عل ك، فيكون    : لم فلتخمشي، ويب
  .الثاني معطوفًا على معنى األول

  .موضع بعينه قتل في رجال من قومه، فحض على البكاء عليهم: والبعوضة

ال      ذا الحذو، وق ى ه دم          : وحذا ابن هشام في المغن رد أجازه الكسائي في الكالم، بشرط تق ه المب ذي منع ذا ال ل،   وه ق
  .ليقيموا: ، أي"قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة: "وجعل منه

 الرجز : ووافقه ابن مالك في شرح الكافية وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليًال بعد القول الخيري، آقوله

  تيذن فإني حموها وجارها  قلت لبواب لـديه دارهـا
  
  .ةلتيذن، فحذف الالم، وآسر حرف المضارع: أي
  

بح من إضمار الخافض     : وأما ابن عصفور فلم يزد في آتاب الضرائر على قوله ه أق م  . إضمار الجازم، وإبقاء عمل ث
  .أنشد خمسة أبيات حذف فيها الالم

  
دها موحدة    . مفعوله: ونفسك. فاعله: وآل. أمر من الفداء: وتفد. منادى: ومحمد اة بع تح المثن م،   . والتبال، بف ال األعل ق

  .وهو سوء العاقبة، وأصله وبال، فتاؤه مبدلة من الواو: هشاموتبعه ابن 
  

  .والبيت ال يعرف قائله، ونسبه الشارح في الباب الذي بعد هذا لحسان، وليس موجودًا في ديوانه
  

  .قائله أبو طالب عم النبي صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن هشام في شرح الشذور
  

  .واهللا أعلم بحقيقة الحال. هو لألعشى: لمفصلوقال بعض فضالء العجم في شرح أبيات ا
  

  وأشر بعده 

  الشاهد الحادي والثمانون بعد الستمائة

  " الخفيف"
 فلتقضي حوائج المسلمينا  لتقم أنت يا ابن خير قريش

  
ر، أراد       ه في النث ر من م : على أن أمر المخاطب جاء فيه بالالم، وهو في الشعر أآث ه    . ق الم في قول ذا ال  فلتقضي : وآ

  .ألمر المخاطب، والياء إشباع الكسرة
  

  وأنشد بعده،  .واهللا أعلم. والبيت أورده الكوفيون، وهو مجهول، ال يعلم تتمته وال قائله

  الشاهد الثاني والثمانون بعد السستمائة

  الرجز 
 وإن آان فقيرًا معدمًا قالت  قالت بنات العم يا سلمى وإن
  .وإن آان آذلك رضيته أيضًا: لضرورة الشعر، والتقديرعلى أن فيه حذف الشرط والجزاء معًا 

  
  .إن حذفهما خاص بالشعر: وآذا قال ابن عصفور في آتاب الضرائر
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  .وأورده ابن هشام في فصل الحذف من المغني ولم يخصصه بالشعر
  

ا   وإن آان فقيرًا أترضين به، ألن آان شرطها، : وأما إن األولى فإنما حذف منها جوابها، والتقدير واسمها مستتر فيه
  الرجز : وهو. يعود إلى بعل في بيت مقدم

 يغسل جلدي وينسيني الحزن  قلت سليمى ليت لي بعًال يمن
 ميسورة قضاؤها منه ومـن  وحاجة ما إن لها عندي ثمن
 وإن آان فقيرًا معدما قالت  قالت بنات العم يا سلمى وإن

  
  .الزوج: والبعل. مصغر سلمى اآلتية: مىوهذا الرجز منسوب إلى رؤبة بن العجاج، وسلي

  
ا  . أنعم عليه: من عليه، أي: النعمة، يقال: فعل مضارع من المنة، وخفف النون للضرورة، والمنة: ويمن راد هن : والم

  .يحصل منه المن واإلنعام، سواء آان عليها أو على غيرها، فهو مطلق
  

  .هو بتقدير يمن علي: وقال العيني
  

ا . إلخ، تفسير لقولها يمن ...  يغسل جلدي: وقوله دير   : وقوله ي حاجة، وهي قضاء      : وحاجة، منصوب بتق ويقضي ل
  .زائدة: نافية، وإن: حاجة معطوف على بعًال، وما: وقال العيني. شهوة النوم

  
ا      ا وعزته دها لغالئه ا عن ي،     : وأرادت. صفة حاجة  : وميسورة . وآون هذه الحاجة ال ثمن له قضاؤها من البعل ومن

  .الياء مع نون الوقاية ضرورة فحذفت
  

وإنن بزيادة نون في الموضعين، وبها استشهد شراح األلفية على أن : وروى. قالت بنات الحي بدل بنات العم: وروى
  .هذه النون هي تنوين الغالي، وبها يخرج الشعر عن الوزن، وال يستقيم إال بحذفها

  
  .تابورؤبة تقدمت ترجمته في الشاهد الخامس من أول الك

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والثمانون بعد الستمائة

  .الطويل
 ينـدم أقاويل هذا الناس ماوي  أماوي مهمن يسمعن في صديقه

  .من آما في البيت: على أن الكوفيين حكوا عن العرب مجيء مهمن بمعنى

دهم  . وما الشرطية  هي مرآبة من مه بمعنى اآفف،: وقال آخرون: قال ابن يعيش عند الكالم على مهما : والمعنى عن
 :ويؤيده قول الشاعر. اآفف عن آل شيء، ما تفعل أفعل

 الـبـــيت ... ... ... ...  أماوي مهمن يستمع في صديقه
  

  .انتهى. فاعرفه. فرآب مه مع من، آما رآبها مع ما
  

  .ذا البيتوأنشد ه. مهمن استفهام، وأصلها من من فأبدلت النون هاء: وقال صاحب تهذيب اللغة
  

  .مرخم ماوية، وهي من أسماء النساء، منها ماوية امرأة حاتم الطيئ: وماوي. أماوي للنداء: والهمزة في قوله
  .اسم امرأة: وماوية. وهذا البيت شبيه بشعره، لكني لم أقف عليه منسوبة إلى الماء
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 الرمل : قال طرفة

  ليس هذا منك ماوي بحر
  

  الوافر : قال حاتم يخاطبها. موية: رهاواسم امرأة حاتم طيئ، وتصغي
  ولم يعرق موي لها جبيني  فضارته موي ولم تضرني

  
  .انتهى. الكلمة العوراء: يعني

  
ين، األول  : ومهمن ة      : اسم شرط يجزم فعل د الخفيف ون التوآي ون هي ن ه، يفتعل من     : وروي. يسمعن، والن يستمع بدل
ماع اني. الس ة : والث ر للقافي دم، وآس اوي. ين ه     وم ذذ ب ادى للتل رر المن ذوف، وآ داء مح رف الن ادى، وح اني من   .الث

  : وروي المصراع الثاني هكذا أيضًا
  أقاويل هذا الناس يصرم ويندم

  
  .الهجر والقطع: والصرم. فيكون يصرم جزاء الشرط

  
  الطويل : ورأيت في قصيدة لذي الرمة هذا المعنى مع المصراع الثاني بعينه، وهو قوله

  أقاويل هذا الناس يصرْم ويصرِم  وصل فيسمع بوصله ومن يك ذا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والثمانون بعد الستمائة

  السريع 
 أودى بنعلي وسرباليه  مهما لي الليلة مهما ليه

  
  .على أن مهما فيه بمعنى االستفهام

  
ك  . إنه ما ما، فقلب األلف هاء: الجزاءهذا عندي مثل قول الخليل في مهما في : قال أبو علي الفارسي في تذآرته وذل

ر  . غير موصولة فيهما: وما تستعمل في االستفهام على حد استعمالها في الجزاء، أي. مالي الليلة: ألنه يريد وإنما غي
  .آراهية التقاء األمثال

  
ال في اللفظ    ما مامكناآم فيه، فعدل إلى إن ل : ولم يقل" في ما إن مكناآم فيه: "أال ترى أن قوله تعالى . ئال تلتقي األمث

ا، أو ال يجزم     . ومن قال مهما هي مه ما، غير مغيرة، فإن آان يريد أنها مه التي لألمر، فليس يخلو من أن يجزم به
  .ما تفعل أفعل، لم يجز: مه، ثم استأنف، فقال: فإن آان يجزم، فإنما قال

  
  الطويل : أال ترى أن قوله

  وإنك مهما تأمري القلب يفعل
  

ذآر      : وأنك اآففي، ما تأمري القلب يفعل، وإن آان ال يجزم الفعل بها، آأنه قال: ليس يريد به م يكن ل ل، ل لتكفف افع
ى، فيكون          . فعل الشرط وجه ه في المعن ي لألمر في اللفظ ويخالف وإن آان ال يريد األمر بها ولكنها حرف يوافق الت

  .انتهى. حرفًا للشرط يجزم، بمنزلة إن، جاز ذلك
  

ه    : وقال ابن الحاجب في أماليه ا أنت في إنه يجوز أن يكون مه في مهما لي الليلة، اسم فعل بمعنى اسكت، واآفف عم
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ه   ال  . من اللوم، آأنه يخاطب الئمًا على ما يراه من الول م ق ي         : ث ي أصابته، والشدة الت ًا للحال الت ة، تعظيم الي الليل م
  .أدرآته

  
  السريع : مر، فقالثم ذآر األمر الذي يحقق تعظيم األ
  أودى بنعلي وسرباليه

ه بلغت   ". هلك عني سلطانيه: "يعني ذهب بنعلي وسرباليه، آقوله تعالى وإذا ذهب عنه نعله وسرباله دل على أن حال
  .مبلغًا أذهلته عما ال يذهل متيقظ عن مثله

قال . من فصيح آالم العرب وبديعهوصورة االستفهام للتعظيم ثم مجيء ما يحقق ذلك التعظيم بجملة أخدى بعد ذلك، 
  ".آذبت ثمود: "ثم قال" الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة: "تعالى

ا قلبت ألف            اء آم ى ه د اللفظي، فقلبت األلف األول تفهامية للتأآي ويجوز أن يكون مهما أصله ما ما، آررت ما االس
  .ما ما: وهي عند األآثرين. مهما: الشرطية في قولهم

اس المختلف    وليس ذ لك بقياس، وإنما هو حمل لفظ العربي على ما يحتمله، مما هو من جنس آالمهم، وليس من القي
  .فيه في شيء

والوجه األول أوجه   . ويجوز أن تكون ما األولى قدر الوقف عليها، فقلبت ألفها هاء، ثم أجري الوصل مجرى الوقف
  .انتهى. وأوضح

ا   : قال. لمغني في رد ما قاله الشارح المحققواختار ابن هشام التوجيه األول في ا ك أن مهم ذآر جماعة منهم ابن مال
دير ال أن التق ه؛ الحتم ل في ت، وال دلي ذا البي تدلوا به تفهام، واس أتي لالس ى: ت م فعل بمعن ه اس تأنف : م م اس ف، ث اآف

ا أمكن    .هذا آالمه. استفهامًا بما وحدها ام مهم ى أي  . وآأنه يريد به تقليل األقس ا   وعل ان، مهم دير آ دأ،   : تق ا مبت هاهن
دير     : هي الخبر، والليلة: ولي ي، والتق ق الجار في ل ى        : ظرف معمول إما لمتعل ا تضمنه معن ا بم ي، وإم ا حصل ل م

  .هلك وتلف: وأودى. الجملة الكبرى، ألن معناها ما أصنع وما ألبس

ل   : روالسربال، بالكس. مثنى نعل، وهو ما وقيت به الرجل من األرض: والنعالن درع، وقي ل ال ا   : القميص، وقي آل م
  .زائدة في الفاعل: والباء في قوله بنعلي. ليس على البدن

ا لحقت في      : قال أبو علي في آتاب الشعر اء آم ى  : يجوز أن تكون الباء زائدة، آأنه قال أودى نعالي، فلحقت الب آف
ي، فتضمره   : اعل مضمرًا، آأنه قالفلم ال تجعل الباء زائدة في المفعول به، ويكون الف: فإن قلت. باهللا أودى مود بنعل

ادة         ؟"ثم بدا لهم: "للداللة عليه آما أضمر في قوله تعالى ذي تضمره زي ود ال يس في م ه ل فالقول أن هذا أضعف، ألن
ة المذهب في   : على ما استفدته في قوله أودى، وليس قوله سبحانه  ثم بدا لهم، آذلك، ألن البدا والبداء قد صارا بمنزل

  .ذهب به مذهب، وسلك به مسلك: قولك

ه         : فإن قلت ا في قول ى م ود إل رًا يع م ال تجعل فاعل أودى ذآ ة   : فل ي الليل ا ل القوي، ألن       ؟مهم يس ب ك أيضًا ل إن ذل ف
  .آأنه أودى شيء بنعلي: المعنى يصير

ا         ر الب د مع الفاعل من الحروف الجارة غي يبويه في     فإذا جعلت الباء الحقة للفاعل، آان أشبه، وال تزي ول س ء في ق
  .انتهى آالم أبي علي. اإليجاب، آما لم تزد فيه غير الباء في المبتدأ

ة     اء للتعدي ى أن الب ه إل ال . وذهب ابن الحاجب في أمالي ي    : ق ة، يعن اء التعدي اء ب ي   : والب ا، وأضلهما عن ال . أذهبهم : يق
  .هذا آالمه. أذهبته، وذهبت به، بمعنى واحد

ي المغ ام ف ن هش ار اب ن   واخت ًا الب ًا بالضرورة، تبع ي الفاعل مختص اء ف ادة الب ل زي ه جع ي، لكن ي عل ذهب أب ي م ن
  .عصفور في آتاب الضرائر
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ويصح أن  . ولم يتعرض لشرح الفاعل، وعالم يعود إذا قدر ضميرًا في أودى : ثم نقل آالم ابن الحاجب وتعقبه بقوله
  .ذهب ذاهب: مود، أي: أودى هو، أي: يكون التقدير

  .عليك أن هذا التوجيه، قد رده أبو علي، وبين ضعفه وال يخفى

ي           ي ف ن األعراب د واب و زي ا أب ًا، أورده ر بيت ا عش دتها اثن ائي، ع ط الط ن ملق رو ب يدة لعم ع قص ت مطل ذا البي وه
  .نوادريهما

 السريع : وما بعده على رواية أبي زيد

 ودرأه أن ترآض العالـيه  إنك قد يكفيك بغي الفتـى
 آالماء من غائلة الجابـيه  ـا عـانـدبطعنة يجري له

  آنت آمن تهوي به الهاويه  يا أوس لو نالتك أرماحنـا
 أولى فأولى لك ذا واقـيه  ألفيتا عيناك عند الـقـفـا

 آالجمل األوطف بالروايه  ذاك سنان محلب نـصـره
 أأنت خير أم بنـو جـاريه  يا أيها الناصـر أخـوالـه

 أم أختنا عن نصرنا وانـيه  ختـنـاأم أختكم أفضل أم أ
 شق وقد تعتسف الـداويه  والخيل قد تجشم أربابها ال
 قال ضراط األمة الراعيه  يأبى لي الثعلبـتـان الـذي
 واحتبلت لقحتهـا اآلنـيه  ظلت بواد تجتني صمـغة
 إن متغـنـاة وإن حـاديه  ثم غدت تنبـذ أحـرادهـا

ه  ي : قول ة، ف رآض العالي ك، أيأن ت وع، فاعل يكفي ل مصدر مرف ى: تأوي ك، وبغي الفت اني، ودرأه: يقي ه الث : مفعول
  .اعوجاجه: أقمت درء فالن، أي: يقال. العوج: التعدي، والدرء: والبغي. معطوف على بغي

ط،       : والعالية، بالعين المهملة. وشغبه بالسكون، وهو تهييج الشر: وروي بدله ن ملق اسم فرس الشاعر، وهو عمرو ب
  .آذا قال أبو زيد

  .أنه أراد عالية الرمح، وغلطه أبو محمد األعرابي فيما آتب على نوادره: وزعم ابن األعرابي

  .أوس بن حارثة بن ألم الطائي آما يأتي: وأراد بالفتى. وقد خاطب الشاعر نفسه في هذا البيت

ة واحدة  هو ال: والعاند، بالمهملة والنون. إلخ، متعلق بيكفيك... بطعنة : وقوله ه  . عرق الذي ال يخرج دمه على جه قال
  .أبو زيد

  .آذا قالهما أبو زيد. الحوض: والجابية، بالجيم. ما غال من الماء وسرق: والغائلة بالمعجمة

: وتهوي . يا عمرو وغلطه أبو محمد األعرابي: ورواه ابن األعرابي. يا أوس هو أوس المذآور، وهو جاهلي: وقوله
  .المهواة: والهاوية. تقع من فوق إلى أسفل

وني البراغيث     . وجدتا: إلخ، ألفيتا بالبناء للمفعول، أي.... ألفيتا عيناك : وقوله ة أآل ى لغ ذا عل ام    .وه ن هش وأورده اب
  .في المغني، وفي شرح األلفية على أن األلف فيه عالمة الثنين
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ولم يظهر لي معناه، . أفلتتا عيناك عند القفا: إنما هو: وآذا أورده ابن األعرابي، وقد غلطه أبو محمد األعرابي، وقال
  .مع أنه وافق أبا زيد في الرواية

إن هذا البيت لم يسم قائله، مع أن هذه القصيدة بتمامها في شواهد العيني في  : والعجب من شارحه ابن المال لقوله هنا
 : باب الفاعل، ولم يتذآر ما أسلفه في شرح قوله

  مهما لي الليلة مهما ليه
  

هذا البيت مطلع قصيدة لعمرو بن ملقط الطائي؛ وسيورده المصنف في الكالم       : في حرف الباء من المغني من قوله
  .آه. ويأتي الكالم عليه هناك. واستشهد بيت من أبياتها أيضًا في الحرف الهاوي. على مهما

  
  .دةتقدم الكالم عليه مستوفى في الباء الموح: وقال أيضًا عند الكالم على متى

  
ة : وقوله ه . أولى لك، آلمة وعيد وتهديد قد شرحها الشارح المحقق في أفعال المقارب ة، حال من الكاف     : وقول ذا واقي

  .في عيناك، وصح مجيء الحال من المضاف إليه، لكن المضاف جزءًا منه
  

رارك  أنت ذو وقا: يصفه بالهروب، ويقول. مصدر بمعنى الوقاية آالكاذبة بمعنى الكذب: والواقية ية من عينيك عند ف
  .تحترس بهما، ولكثرة تلفتك إلى خلفك، حينئذ صارت عيناك آأنهما في قفاك

  
ين،  : والمحلب، بضم الميم وسكون المهملة وآسر الالم. اسم رجل: سنان: إلخ، قال أبو زيد... ذاك سنان : وقوله المع

  .آه. الكثير شعر األذنين، وهدب العينين: واألوطف. من اإلعانة
  

ه  : والراوية دأ، ومحلب  : ونصره . البعير، أو البغل، أو الحمار الذي يستقى علي ره : مبت وني، وهو     . خي ة، من ال وواني
  .الفتور واإلبطاء

  
ه م : وقول د تجش ل ق الجيم... والخي ام، ب خ، اإلجش ا: إل ل، وأربابه مير الخي ه ض ف، وفاعل ه األول: التكلي   .مفعول

  .لمشقة، مفعوله الثانيبمعنى ا: والشق؛ بفتح الشين وآسرها
  

ل  : واالعتساف ة . المشي على غير الطريق المسلوآة، وفاعله ضمير الخي اء للضرورة    : والداوي ازة، وخففت الي   .المف
  .فاعل يأبى: والثعلبتان. يكره: إلخ، يأبى من اإلباء، أي... يأبى لي الثعلبتان : وقوله

  
ن ذه  : الثعلبتان: قال صاحب الصحاح ن            ثعلبة بن جدعان ب ن فطرة ب ن سعد ب ن خارجة ب دب ب ن جن ان ب ن روم ل ب

  .وأنشد هذا البيت. طيئ، وثعلبة بن رومان ابن جندب
  

د محذوف، أي  : مفعول يأبى، وقال: والذي ه : صلة الذي، والعائ ال  : وضراط . قال ه : فاعل ق ذآور،   : وأراد ب ًا الم أوس
  .سماه به استهانة به، وتحقيرًا له

  
  .الخاء المعجمة بعدها موحدة ثم جيم، وهو بمعنى الضراطخباج بدل ضراط، بضم : وروي

  
بن : واللقحة، بالكسر. استمرت: ظلت، أي: وقوله د    . الناقة ذات الل و زي ال أب ة، ق ا   : واآلني ة بلبنه وفسرها  . هي المبطئ

  .بعضهم على هامش النوادر بالمدرآة
  

د    : ألحرادوا. تطرح، وفاعله ضمير األمة: إلخ، تنبذ... تنبذ أحرادها : وقوله و زي ال أب ين، ق : جمع حرد، بفتح المهملت
  .هو الغيظ، والغضب

  
  : ورواه ابن األعرابي
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  ثم غدت تنبض أحرادها
  

تضرط،  : الصواب ثم غدت تبنذ أحرادها، أي: قال أبو محمد األعرابي. أمعاؤها: تضطرب، وأحرادها: تنبض: وقال
  .آه. ضراط األمة الراعية: يدلك على هذا قوله سابقًا

  
  .تحرد أحرادها وما أدري من أين نقلها: وروى العيني

  
اً    : أراد: إلخ، قال أبو الحسن في شرحه ... إن متغناة : وقوله اء ألف ون الي ة، يقلب ل، وهو      . متغني ة من حداء اإلب وحادي

  .إما المكسورة: وإن هنا للتقسيم، بمعنى. سوقها بالغناء
  

  المتقارب : وقد تحذف ما، آقوله. شددة مرآبة عند سيبويه من إن وماإما المكسورة الم: قال ابن هشام في المغني
يعـــــــدمـــــــا وإن مـــن خـــريف فـــلــــن سقـــتـــه الـــرواعـــــد مـــــــن صـــــــيف

  
  :الجرمي وأبي حاتم ويدل لما قلناه رواية. إما من خريف، وإما من صيف: أي

  حـــــــاديه ـــــــاة وإنإمـــا مـــــغـــــــن
  

اهلي      اعر ج ائي ش ط الط ن ملق رو ب اف      . وعم تح الق الم وف كون ال يم وس ر الم ط بكس م. žآه. وملق   .واهللا أعل
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثمانون بعد الستمائة

  المتقارب 
  ومهما وآلت إليه آفاه

ا الضمير        على أن مهما اسم، بدليل رجوع الضمير إليه، وهو الهاء  ى االسم، وأم اه، والضمير ال يرجع إال إل من آف
  .في إليه فراجع إلى الممدوح

  .وآذا الضمير في به راجع إلى مهما في اآلية. آذا استدل به ابن يعيش في شرح الكافية

ى          : وقال الزمخشري وغيره ى المعن ظ، وعل ى اللف ًال عل ا، حم ه، وضمير به ا ضمير ب ام في      .عاد عليه ن هش ال اب ق
ي ة: المغن ا اآلي ود ضمير به ى أن يع ان . واألول ى البي وده إل ن ع ى م ين أول ى المب ود الضمير إل ه أن ع م . وفي وزع

 .الطويل: السهيلي أن مهما تأتي حرفًا، بدليل قول زهير

  وإن خالها تخفى على الناس تعلم  ومهما تكن عند امرئ من خليقة
  
  .محل لهاحرف بمنزلة إن، بدليل أنها ال : هي هنا: قال
  

  .البسيط: وتبعه ابن يسعون واستدل بقوله
  مهما تصب أفقًا من بارق تشم  قد أوبيت آل ماء فهي ضاوية

  
وال سبيل إلى . مفعوًال الستيفاء فعل الشرط مفعوله: إذ ال تكون مبتدأ لعدم رابط من الخير وهو فعل الشرط، وال: قال

  .غيرهما، فتعين أنها ال موضع لها
  

ي    : والجواب أنها في األول، إما خبر تكن، وخليقة: شامقال ابن ه د أب اسمها، ومن زائدة، ألن الشرط غير موجب عن
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ة      ى، ومن خليق علي، وإما مبتدأ، واسم تكن ضمير راجع إليها، والظرف خبر، وأنت ضميرها ألنها الخليقة في المعن
  .تفسير للضمير

  
  الطويل : آقوله

  لما نسجتها من جنوب وشمأل
  
أي : ظرف، ومن بارق تفسير لمهما، أو متعلق بتصب، فمعناها التبعيض، والمعنى  : ي الثاني مفعول تصب، وأفقًاوف

  .شيء تصب في أفق من البوارق تشم
  

ذا             : وقول الشارح المحقق وا ه ك، زعم أن النحويين أهمل ن مال ابع الب ذا ت خ، هو في ه ان إل إن مهما تأتي ظرف زم
  .المعنى

  
  .ويلالط: وأنشد لحاتم

  وفرجك ناال منتهى الذم أجمعا  وإنك مهما تعط بطنك سؤلـه
  

  .إعطاء آثيرًا، أو قليًال: وال دليل في ذلك، لجواز آونها للمصدر بمعنى، أي: قال ابن هشام. وأبياتًا أخر
  

ال . وابن مالك مسبوق بهذا القول ة في عداد ال    : وشدد الزمخشري اإلنكار على من قال بها، فق ذه الكلم ي   ه كلمات الت
  .متى: يحرفها من ال يد له في علم العربية، فيضعها في غير موضعها، ويظنها بمعنى

  
ة فيلحد في        . مهما جئتني أعطيتك: ويقول ا اآلي ذهب فيفسر به م ي وهذا من وضعه، وليس من آالم واضع العربية، ث

  .آيات اهللا تعالى
  

ع، لتفسيرها  : قال ابن هشام ا ذهب بعضهم في           والقول بذلك في اآلية ممتن ا آم ه في يغره ة، وإن صح ثبوت : بمن آي
ق، فقلب الكالم، أو    : مهما فيه ظرف زمان، والمعنى: مهما تصب أفقًا البيت السابق، قال أي وقت تصب بارقًا من أف

  .في أفق بارقًا، فزاد من، واستعمل أفقًا ظرفًا
  

  .والمصراع الشاهد وقع في شعر شاعرين أحدهما المتنخل الهذلي
  

  : وهو عجز، وصدره
  إذا سدته سدت مطواعة

  
  : ذو اإلصبع العدواني، وصدره: واآلخر

  فإن سسته سست مطواعة
  

  .وتقدم شعرهما مشروحًا في الشاهد السادس والسبعين بعد المائتين
  

ه ى  : وقول ًا ومعن رهما لفظ رار بكس واد آالس ارة، والس ي المس ي ه اودة الت ن المس و م دته ه ال. إذا س اررته  إذا: ق س
  .طاوعك وساعدك

  
يئًا           : هو من السيادة، فكأنه قال: وقال قوم ه، وفوضته ش م يحسدك، وإن وآلت إلي ه أطاعك، ول يدًا ل ه س إذا آانت فوق

  .الكثير الطوع واالنقياد، والتاء لتأآيد المبالغة: والمطواع. آفاك
  

ًال  . رتهم وقمت بأمرهمإذ سسته هو من سست الراعية سياسة، إذ دب: وقوله في الرواية األخرى ووآلت إليه األمر وآ
  .فوضته إليه، واآتفيت به: من باب وعد، ووآوًال
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثمانون بعد الستمائة

  .الكامل: وهو من شواهد س
 المجلـس حقًا عليك إذا اطمأن  إذما دخلت على الرسول فقل له

  
  .على أن سيبويه استشهد به إلذما

  
ر الظروف   : نص سيبويه في باب الجزاء وهذا م   : فمما يجازى به من األسماء غي ا وأيه ه من     . من وم ا يجازى ب وم

  .إن وإذما: ومن غيرهما. أي، حين، ومتى، وأين، وأنى، وحيثما: الظروف
  

ا      ا وآأنم ة إنم ا بمنزل ع م ا، فيصير إذ م ا م دة منهم ى آل واح ى يضم إل ي إذ حت ي حيث وال ف ، وال يكون الجزاء ف
ن      . وليست ما فيهما بلغو، ولكن آل واحدة منهما مع ما بمنزلة حرف واحد اس ب ول العب ا ق فمما آان من الجزاء بإذم

  : مرداس
 الـبــيت .... .... ... ...  إذما أتيت على الرسول فقل له

  
  الطويل : وقال اآلخر، وهو عبد اهللا بن همام السلولي
 اآلتـي البيت ... ... ... ...  إذما تريني اليوم مزجى ظعينتي

  .اه. سمعناهما ممن يرويهما عن العرب، والمعنى إما

ا    : إن قيل: قال ابن يعيش ازاة به الجواب   ؟إذ ظرف زمان ماض، والشرط ال يكون إال بالمستقبل، فيكف يصح المج ف
ا    أن إذ هذه التي تستعمل في الجزاء مع ما، ليست الظرفية، وإنما ه: أحدهما .من وجهين ا ضمت إليه ي حرف غيره

  .ما، فرآبا داللة على هذا المعنى آإما

تقبل، وخرجت       : والثاني ى المس ا إل ا إياه زوم م أنها الظرفية، إال أنها بالترآيب غيرت ونقلت، وغيرت عن معناها بل
  .بذلك إلى حيز الحروف

يبويه  ال س ذلك ق دة      : ول ل واح ى آ م إل ى يض ي إذ حت ث وال ف ي حي زاء ف ون الج خ وال يك ا، إل ا م   .اه. منهم
 : ورواه أهل السير، منهم ابن هشام

  إما أتيت على النبي فقل له
  

  .وعليه ال شاهد فيه، وأصله إن ما، وهي إن الشرطية، وما الزائدة
  

والبيت من قصيدة للعباس بن مرداس الصحابي، قالها في غزوة حنين يخاطب بها النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويذآر 
  : مه مع قومه في تلك الغزوة وغيرهما من الغزوات، وعدتها ستة عشر بيتًا، وأولهابالءه وإقدا

 وجناء مجمرة المناسم عـرمـس  يا أيها الرجل الـذي تـهـوي بـه
 حقًا عليك إذا اطمأن المـجـلـس  إما أتيت على النبـي فـقـل لـه

 فوق التراب إذا تعـد األنـفـس  يا خير من رآب المطي ومن مشى
 وتـضـرس والخيل تقدع بالكماة  إنا وفينـا بـالـذي عـاهـدتـنـا

  



 16

الناقة الغليظة الوجنات، قال السهيلي في الروض   : والوجناء. تسرع: إلخ، تهوي، بكسر الواو... يا أيها الرجل : قوله
ل بغؤور ا  : وجناء: األنف د طول    غليظة الوجنات بارزتها، وذلك يدل على غؤور عينها، وهم يصفون اإلب ين عن لعين

فار  ين     . األس ي اآلدمي ة ف ن الوجن ال م ال     : ويق ة، وال يق رأة موجن وجن، وام ل م اء : رج وب  . وجن ه يعق   .قال
دم طرف    : والمناسم. اسم مفعول من أجمر البعير، إذا أسرع في سيره: ومجمرة، بالجيم جمع منسم آمجلس، وهو مق

  .خف البعير
  

هيلي ال الس م، أي: ق رة المناس ت من: مجم ارة نكب ي الحج ار، وه مها الجم ة   . اس مها مجتمع ًا أن مناس د أيض د يري وق
  .أجمرت المرأة شعرها، إذا ضفرته: وقد حكي. منضمة، فذلك أقوى لها

  
ر الجيش، أي   ول   : وأجمر األمي ال          . حبسه عن القف يم، ق ين وآسر الم راء المهملت ين وسكون ال والعرمس، بكسر الع

  .ا الناقة الجلدةهي الصخرة الصلبة، ويشبه به: السهيلي
  

ه ت : وقول ا دخل ة... إذم ت، وجمل ة دخل خ، جمل ا،  : إل ا أو إلم زم شرط إلذم ي محل ج ة األخرى ف ي الرواي أتيت ف
  .فقل آذلك جواب إذ ما وجزاؤه: وجملة

  
لم       ه وس دًا صلى اهللا علي ا محم ه . وأراد بالرسول والنبي نبين ال اللخمي    : وقول ك، ق ًا علي ل : حق ل،    : قي ه منصوب بق إن

ا           و ت، وهو ي د البي ا بع ول م ًا لمصدر محذوف، ألن المق ه، أو نعت الصواب أن يكون منصوبًا على المصدر المؤآد ب
  .خير من رآب المطي إلخ

  
د أهل المجلس فحذف المضاف      . سكن: وطمأن. وإذا ظرف لقل. وعليك متعلق بحقًا ل يري و   . والمجلس، قي وحكى أب

  .علي البغدادي أن المجلس الناس
  

  .الكامل: وأنشد
  واستب بعدك يا آليب المجلس  ذهب الخيار من المعاشر آلهم

  
  .إذا اطمأن جلوسك: ويجوز أن يكون المعنى

  
ه   . إلخ، هذا مقول القول... يا خير من : وقوله ات المفصل بقول ر   : وقد تعسف بعض أفاضل العجم في شرح أبي ا خي ي

  .من رآب بيان لقوله حقًا أو بدل منه
  

ر    : واقعًا موقع القسم، تأآيدًا لألمر، والمعنىويجوز أن يكون  ا خي ه واهللا ي قل له قوًال حقًا صدقًا واجبًا عليك، أو قل ل
  .هذا آالمه. الراآبين

  
ا  : ومن مشى هو معطوف على من رآب، أي  : وقوله. ظهره: البعير، ألنه يرآب مطاه، أي: جمع مطية: والمطي وي

  .واحدًا واحدًا: أنت خير الناس إذا عدوا نفسًا نفسًا، أي: متعلقة بخير، أي إذا تعد األنفس إذا: وقوله. خير من مشى
  

ال . إذا يعد األنفس بالمثناة من تحت  : ورواه ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل ه      : وق ى أن اء، عل تح الف األنفس بف
  .أفعل تفضيل من النفاسة

  
ا   : وقوله ا وفين داء    ... إن ذا جواب الن خ، ه ه . إل دع  وال: وقول ل تق ول، أي   ... حي اء للمفع خ، بالبن ل . تكف : إل دع،  : وقي تق

  .تخرج: وتضرس بالبناء للمفعول أيضًا، أي. جمع آمي، وهو الشجاع: والكماة. بمعنى تضرب بالمقدعة وهي العصا
هيلي ال الس ول: أي: وق اللجم، تق ها ب ته، أي: تضرب أضراس ول: ضرس ا تق ه، آم ته، أصبت : ضربت أضراس رأس

  .رأسه
  
ليم بضم السين      وال ي س ه   : عباس بن مرداس السلمي، من بن ه في الشاهد      . صحابي رضي اهللا عن دمت ترجمت د تق وق

  .السابع عشر من أوائل الكتاب
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والثمانون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

 عوأفر أصعد سيرًا في البالد  إذما تريني اليوم أزجي ظعينتي
  

  .لما تقدم قبله
  

اء ضمير   ة، والي ون الوقاي ة ن ى للجزم، والثاني ي، فحذفت األول ون، واألصل ترينن ا بحذف الن ي مجزوم بإذم فترين
  .المتكلم وجزاء الشرط هو الثاني

  
 .الطويل: وقد أنشدهما سيبويه معًا، فكان ينبغي للشارح المحقق إنشادهما آذلك، وهو

  رجالي فهم بالحجاز وأشجع  فإني من قوم سواآم وإنمـا
  

  .فجملة إني من قوم سواآم في محل جزم جزاء الشرط، والفاء للربط
  

  .والبيتان لعبد اهللا بن همام السلولي
  

المرأة : والظعينة. مفعول أزجي: وظعينتي. أزجيت اإلبل، إذا سقتها: يقال. السوق، بالزاء المعجمة والجيم: واإلزجاء
  .البعير: والمطية. مطيتي: بدله وروى. ما دامت في الهودج

  
ديره           ادى، ومفعول أزجي محذوف تق ي من ات المفصل أن ظعينت ائبي : وزعم بعض فضالء العجم في شرح أبي   .رآ

اة          : وروى سيبويه ي نائب الفاعل، وذآر مزجى، واألصل مزج ول، فيكون ظعينت مزجى ظعينتي بصيغة اسم المفع
  .بالهاء، قاله ابن المستوفي

  
  .وآذلك مزجى حال. ي حال من الياء من تريني ال مفعول ثان لترى، ألنها هنا بصريةأزج: وجملة

  
ن المستوفي   . أصعد وأفرع تفسير ألزجي وبيان له: وجملة ال اب و جعل        : وق ى الحال، ول أصعد موضعه النصب عل

بالد و         ي ال عد ف ى يص ه معن ي مطيت ى يزج از؛ ألن معن ي، ج ن روى مطيت ة م ى رواي ى عل ن مزج دًال م رعب   .يف
وأنشد هذا البيت، فيكون أفرع . انحدر فيه: وأصعد في الوادي، وصعد في الوادي تصعيدًا، أي: قال صاحب الصحاح
  .انحدرت: صعدته، وأفرعت في الجبل: وفرعت الجبل: قال صاحب الصحاح. بفتح الهمزة مقابًال له

  
ول     : قال رجل من العرب    ًا، يق ًا مفرع ًا فارع دنا مصعد   : لقيت فالن يراً . واآلخر منحدر  أح مصدر في موضع    : وس

  .الحال
  

ذا      راع األول آ ل المص ي المفص ري ف د الزمخش د       : وأنش د إن للتأآي زاد بع ا ت ى أن م وم عل ي الي ا ترين   .فإن
  .فإني من قوم سواآم: وقوله

  
جماعة   فالجواب أنه للتعظيم، وربما خوطبت المرأة الواحدة بخطاب   ؟آيف قال سواآم، وهو يخاطب امرأة: فإن قيل

رتبتين          ا بم د عن الضمير له ذآير، فيبع ى الجمع والت ه  . الذآور مبالغة في سترها، فيعدل عن اإلفراد والتأنيث إل ومن
  ".فقال ألهله امكثوا: "قوله تعالى حكاية عن موسى

  
  البسيط : وقال عمر بن أبي ربيعة مخاطبًا المرأة
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  بالقمريا أشبه الناس آل الناس   آم قد ذآرتك ل أجزى بذآرآم
  

  .قبيلتان: وفهم بالميم ال بالراء، وأشجع
  

ن                 : قال األعلم يس عيالن ب م من ق م آله امر، ألنه ن ع م وأشجع، وهو من سلول ب ى فه انتمى الشاعر في النسب إل
  .مضر

  
  .عبد اهللا بن همام السلولي: وقائل هذين البيتين آما قال سيبويه وغيره

  
اة           عبد اهللا بن ه: وهذا نسبه من الجمهرة دها مثن راء بع اح بكسر ال ن ري ون، واب ن نبيشة بضم الن مام بتشديد الميم، اب

ن بكر     ة ب تحتية، ابن مالك بن الهجيم بالتصغير، ابن حوزة بالحاء المهملة، ابن عمير بن مرة بن صعصعة بن معاوي
  .بن هوازن

  
  .العطار: وآان يقال لعبد اهللا من حسن شعره

  
  .ثعلبة، آانت امرأة مرة بن صعصة، وأوالدها منه ينسبون إليها وسلول هي بنت ذهل بن شيبان بن

  
اب الشعراء  . وعبد اهللا بن همام شاعر إسالمي من التابعين ن صعصعة من        : قال ابن قتيبة في آت رة ب ي م هو من بن

  .قيس عيالن
  

ه   وبنو مرة يعرفون ببني سلول، وهي أمهم، وهي بنت ذهل بن شيبان من ثعلبة، وهم رهط أبي مريم السلولي، آان ل
  .صحبة

  
  المتقارب : وعبد اهللا هو القائل في عريفهم

 نجوت وأرهنته مالكا  ولما خشيت أظافـيره
  ن أهون علي به هالكا  عريفًا مقيمًا بدار الهوا

  
  الطويل : وهو القائل في الفالفس

 وذمي زمانًا ساد فيه الفالفـس  أقلي علي اللوم يا ابنة مـالـك
  ومحترس من مثله وهو حارس  سلطان ليس بناصحوساع من ال

  
ي              ن أب ة المخزومي، أخي عمر ب ي ربيع ن أب د اهللا ب ن عب ل الحارث ب وآان الفالفس هذا على شرطة الكوفة، من قب

  .وخرج الفالفس مع ابن األشعث، فقتله الحجاج. ربيعة
  

  البسيط : وعبد اهللا هو القائل ليزيد بن معاوية يعزيه عن أبيه
  واشكر حباء الذي بالملك رداآا  يزيد فقد فارقت ذا مـقةاصبر 

 مما رزئت وال عقبى آعقباآا  ال رزء أعظم باألقوام قد علموا
 فأنت ترعاهم واهللا يرعـاآـا  أصبحت راعي أهل الدين آلهم
 بمنعاآـا إذا نعيت وال نسمع  وفي معاوية الباقي لنا خلـف

  
 الطويل : وأنشد بعده

  ي بجاد مزملآبير أناس ف
  

  .آبير: مزمل جر لمجاورته المجرور، وهو أناس، أو بجاد، ولواله لرفع، ألنه صفة لقوله: على أن قوله
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  .وقد تقدم شرحه مفصل مستوفى في الشاهد الخمسين بعد الثلثمائة

  
  : وهو عجز، وصدره

  آأن أبانًا في عرانين وبله
  

  .والبيت من معلقة امرئ القيس
  

  الخفيف : وأنشد بعده
  ه وتعطف عليه آأس الساقي  فمتى واغل يزرهـم يحـيو

  
ذآور، أي     : على أنه فصل اضطرارًا بين متى ومجزومه فعل الشرط بواغل، فواغل   : فاعل فعل محذوف يفسره الم

ة              : والواغل. متى يزرهم واغل يزرهم ا، وهو في الشراب بمنزل دع إليه م ي ر، ول ى من يشرب الخم دخل عل ذي ي ال
  .في الطعام، وهو الطفيلي الوارش

  
  .وقد تقدم الكالم على هذا البيت في الشاهد الحادي والستين بعد المائة

  
  الرمل : وأنشده بعده

  أينما الريح تميلها تمل
  

  .لما تقدم قبله
  

  .أينما تميلها الريح تميلها: فتكون الريح فاعلة لفعل محذوف يفسره المذآور، أي
  

  .البيت أيضًا في الشاهد الثاني والستين بعد المائةوقد تقدم الكالم على هذا 
  

  : وهو عجز وصدره
  صعدة نابتة في حائر

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والثمانون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه
  ومن نحن نؤمنه يبت وهو آمن

  
  .لما تقدم قبله

  
  .فمن نؤمنه نؤمنه: الفعل برز الضمير، وانفصل، والتقدير فاعل لفعل محذوف يفسره المذآور، فلما حذف: فنحن

  
ا        : قال سيبويه في باب الحروف التي ال تقدم فيها األسماء الفعل  دم األسماء فيه بح أن تتق م أن حروف الجزاء، يق اعل

ا في الشعر، أل      ك فيه ن حروف  قبل األفعال، وذلك أنهم شبهوها بما يجزم مما ذآرنا، إال حروف الجزاء، قد جاز ذل
  .الجزاء يدخلها فعل ويفعل، ويكون فيها االستفهام فيرفع فيها األسماء، وتكون بمنزلة الذي

  
فلما آانت تصرف هذا التصرف وتفارق الجزم، ضارعت ما يجر من األسماء التي إن شئت استعملتها غير مضافة،  

  .مر، ألنهن ال يفارقن الجزمضارب عبد اهللا، فلذلك لم تكن مثل لم وال في النهي، والالم في األ: نحو
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  : ويجوز الفرق في الكالم في إن إذا لم تجزم في اللفظ، نحو قوله

  عاود هراة وإن معمورها خربا
  

ذا في   . وإنما جاز في الفصل، ولم يشبه، ألن لم ال يقع بعدها فعل. فإن جزمت ففي الشعر، ألنه يشبه بلم وإنما جاز ه
  .إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر : قه، فجاز هذا، آما جاز إضمار الفعل فيها حين قالواإن ألنها أصل الجزاء، وال تفار

وى، إذ            ان أق د جزمت آ و جاء في إن وق إن، فل ا ليست آ وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعف في الكالم، ألنه
  : ومما جاء في الشعر مجزومًا في غير إن، قول عدي بن زيد. جاز فيه فعل

  البيت... ... ... ... ه   بهم يحـيوفمتى واغل ين
  : وقال

  أينما الريح تميلها تمل
  

إن زيد يأتك يكن آذا، إنما : واعلم أن قولهم في الشعر. ولو آانت فعل آان أقوى؛ إذ آان ذلك جائزًا في إن في الكالم
ا    : ارتفع على فعل هذا تفسيره، آما آان ذلك في قولك ك، ألنه ى      إن زيدًا رأيته يكن ذل م يبن دها األسماء، ث دأ بع ال يبت

ا ت . عليه إن قل ال     : ف ن ق ول م ى ق از عل ك، ج ل ذل د، يق أتني زي ربته : إن ت دًا ض داء . زي ع ابت ذا موض   .وه
وإن لم تجعله على ذلك رفع وجاز في الشعر،  . إن تأتني، فأنا خير لك، آان حسنًا: أال ترى أنك لو جئت بالفاء، فقلت

  : آقوله
  اهللا يشكرها

  
  الطويل : األول قول هشام المري ومثل

  ومن ال نجره يمس منا مفزعا  فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن
  

  .انتهى آالم سيبويه، ولنفاسته سقناه بتمامه
  

ال     ي ق ا           : وقد أورد ابن هشام هذا البيت في المغن زعم أنه لوبين، ف ه الش ا، خالف في ة المفسرة ال محل له ا الجمل قولن
در     : "زيدًا ضربته ال محل لها، وفي نحو  : نحو بحسب ما تفسره، فهي في اه بق ا آل شيء خلقن ز    " إن د الخب ونحو زي

  .ولهذا يظهر الرفع إذا قلت آآله. يأآه، ينصب الخبز، في محل رفع
  
  : قال

  فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن

وع ا    . وآانت الجملة المفسرة عنده عطف بيان، أو بدًال. فظهر الجزم م يثبت الجمهور وق ة   ول دل جمل ان والب د   .لبي وق
  .بينت أن جملة االشتغال ليست من الجمل التي تسمى في االصطالح جملة مفسرة، وإن حصل فيها تفسير

  .ولم يثبت جواز حذف المعطوف عليه عطف البيان، واختلف في المبدل منه

ا ملخصه         ال م ه ق درة، فإن أداة شرط مق ك ب الفعل المحذوف، والفعل     أن: وفي البغداديات ألبي علي أن الجزم في ذل
 الكامل : المذآور في نحو قوله

  ال تجزعي إن منفسًا أهلكته
  

ر إن، أي   ى تكري إن : مجزومان في التقدير، وأن انجزام الثاني ليس على البدلية، إذ لم يثبت حذف المبدل منه، بل عل
  .اه. أهلكت منفسًا إن أهلكته، وساغ إضمار إن التساعهم فيها
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  .م المري آما قاله سيبويه وغيره، وهو منسوب إلى مرة بن آعب ابن لؤي القرشي، وهو شاعر جاهلي    والبيت لهشا
  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والثمانون بعد الستمائة

  الكامل 
  ولديك إن هو يستزدك مزيد  يثني عليك وأنت أهل ثنـائه

  
، وحقه أن يكون ماضيًا، سواء آان لفظًا ومعنى، على أن مجيء الشرط المفصول باسم من أداة الشرط مضارعًا شاذ

  الطويل : إن زيد قام قمت، أو معنى فقط نحو قوله: نحو
 سـبـيل فليس إلى حسن الثـنـاء  وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها

  
  .أنه عمم في أداة الشرط، وسيبويه خصه بإن، آما تقدم، وتبعه من بعده: األول: وفيه نظر من وجهين

  
  .أن مجيء المضارع ضرورة ال شاذ، سواء آانت األداة إن أو غيرها، آما تقدم عن سيبويه: يالثان
  

  .وهو في هذا الثاني تابع البن مالك في التسهيل
  

  : وروي
  ولديك إما يستزدك مزيد

  
  .فإما هي إن الشرطية، وما الزائدة. فال شاهد فيه

  
  : وردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة، وهيوالبيت من أبيات ستة لعبد اهللا بن عنمة الضبي، أ

 حي ومن تصب المنون بعيد  أأبي ال تبعد وليس بـخـالـد
 زلج الجوانب قعرها ملحود  أأبي إن تصبح رهين قـرارة
 فمنعته وبنو أبـيه شـهـود  فلرب مكروب آررت وراءه

 إذ ال يكاد أخو الحافـظ يذود  أنفًا ومـحـمـية وأنـك ذائد
 أعطيته فغدا وأنت حـمـيد  فلرب عان قد فككت وسـائل
 مـزيد ولديك إما يستـزدك  يثني عليك وأنت أهل ثنـائه

  
ه ال يبقى      : وال تبعد. منادى: إلخ الهمزة للنداء، وأبي... أأبي : وقوله ائن، من أجل أن ال تهلك، وأخبر أن ذلك ليس بك

  .فهو بعيد: خبر مبتدأ محذوف، أي: وبعيد. المنية: والمنون. على الدهر ذو حياة
  

خ، أي ... تصبح رهين  : وقوله نعش صريعه، وال يفك           : إل ق الجوانب ال ي ر رت ك، وصرت رهين قب إن خليت مكان
  .رب مضيق عليه، تعطفت عليه، وأنقذته: رهينه، فلرب مكروب، أي

  
ه، أي : أنفًا ومحمية: وقوله ة، وألن من سج      : مفعول ألجل ة وأنف ك حمي ذياد، أي فعلت ذل د،    : يتك ال ع، حين ال ذائ المن

  .لشدة األمر
  

ه، فانصرف    : األسير، من عنا يعنو إذا خضع، أي: والعاني ه فأغنيت ورب أسير أطلقته من إساره، ورب سائل أعطيت
أم من    . عنك، وأنت محمود مشكور، وهو يثني عليك، ويشكر نعمتك ولو عاد إليك لوجد معادًا، إذ ال تضجر، وال تس

  .ل والجوداإلفضا
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  .وعبد اهللا بن عنمة شاعر إسالمي مخضرم، تقدمت ترجمته في الشاهد الخمسين بعد الستمائة

  
  : وأنشد بعده

  أينما الريح تميلها تمل
  

  .وتقدم الكالم عليه قريبًا وبعيدًا. لما تقدم قبله
  

  : وأنشد بعده
  إن منفس أهلكته

  
  : هو قطعة من بيت، وهو

  وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي  كتـهال تجزعي إن منفس أهل
  

  .وتقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد السادس واألربعين من أوائل الكتاب
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التسعون بعد الستمائة

  الطويل 
  ويعرف لها أيامها الخير تعقب  وللخيل أيام فمن يصطبر لهـا

  .واب الشرط، وإنما آسرت الباء ألن القصيدة مجرورةعلى أن الخير مفعول مقدم لتعقب، وتعقب مجزوم ج

وجهين        وع والمنصوب ل ر الجر في       : أحدهما : وإنما جاز الكسر في المجزوم دون المرف ال نظي أن الجزم في األفع
  .األسماء، فلما وجب تحريكه للقافية، حرآوه بحرآة النظير

ة اإلعراب        أن الرفع والنصب يدخالن هذا الفعل، وال يدخل الجر،: والثاني بس حرآ تح اللت وه بالضم أو الف فلو حرآ
  .بحرآة البناء، بخالف الكسر فإنه ليس فيه لبس

وفيين،    .أراد تعقبه الخيل الخير؛ فقدم، وأخر: قال يعقوب بن السكيت في شرح ديوان طفيل وأجاب الدماميني عن الك
  .ول للجزاء، فجزم تعقب لعدم الفصلأيامها الطيبة، فال فصل ألنه ليس بمفع: بأن الخير صفة أيامها، أي

ا، فال طيب       : أحدهما: وفيه نظر من وجهين اة أهواله ل، ومقاس أن األيام هنا عبارة عن الشدائد المتعلقة برياضة الخي
  .بالشدائد على النفس، والقرينة استعمال الصبر

ا،     . ل الالزمأن تعقب فعل متعد، فال بد له من مفعول، وليس هنا منزًال منزلة الفع: ثانيهما ر صفة أيامه ان الخي فإذا آ
  .ال يعلم ما الذي تعقبه الخيل

 الطويل : ويشهد لما قلنا ما أنشده ابن قتيبة في أبيات المعاني، وهو قول الشاعر

  وآل مفداة العاللة صلدم
  



 23

ذي يرآب رأسه   : واألهوج. أعقبهم خيلهم هذه خيرًا، مما قاموا عليها وصنعوها: أي: قال يم  والمه . ال : رج، بكسر الم
  .الكثير الجري

  
  : ويهًا فدًا لك، ومثله قول طفيل: مفداة العاللة، يقال لها إذا طلب عاللتها، وهي بقية جريها: وقوله

  وللخيل أيام البيت
  

الى      ال اهللا تع ر، ق ل تسميها الخي وارت          : "والعرب لكثرة انتفاعها بالخي ى ت ي حت ر عن ذآر رب ي أحببت حب الخي إن
  .ذآروا أنه لها بالخيل، وبالنظر إليها، حتى فاتته صالة العصر". بالحجاب

  
  الزجر : وقال أبو ميمون العجلي

  والخيل والخيرات آالقرينين
  

تحدث الخير في : وتعقب، أي. ويعرف ال معطوف على يصطبر، ولهذا جزم: وللخيل أيام مبتدأ وخير، وقوله: وقوله
  .متعد لمفعولين آما فهم من ابن السكيت والماضي أعقب بالهمزة، وهو. العاقبة

  
  .والبيت من قصيدة طويلة عدتها ستة وسبعون بيتًا، قالها في غارة أغارها على طيئ أآثرها في وصف الخيل

  
  الطويل : وبعده

  خال فعلى ما آان في الدهر فارتبي  وقد آان حيانا عـدوين فـي الـذي
 جدوها عندنا في التـنـسـبولم ت  إلى اليوم لم تحدث إلـيكـم وسـيلة
 نطـلـب متى ما تكن منا الوسيقة  جزيناهم أمس الـعـظـيمة إنـنـا

  
  .فاثبتي أيتها العداوة: فارتبي، يريد: قوله: قال ابن السكيت

  
  .الفظيعة: والعظيمة. الطريدة: والوسيقة. لم تكن بيننا مودة، وال نسب، فيستعطف به: إلخ، يقول... إلى اليوم : وقوله

  
ن              ن آعب ب ن عوف ب ن سعد ب ك ب ن مال ن ضبيس اب وطفيل الغنوي شاعر جاهلي، وهو طفيل بن عوف بن خلف ب

  .آذا في الجمهرة. جالن، بكسر الجيم وتشديد الالم، ابن غنم بفتح فسكون، ابن غني بن أعصر
  

  .ه شعرهوسموا طفيًال الغنوي محبرًا، لتحسين: قال الصولي في آتاب الكتاب في خالل وصف الحبر
  

  الطويل : وقيل سمي بذلك لقوله يصف بردًا
  وسائره من أتحمى معصب  سماوته أسمال برد محبـر

  
  .اه. ضرب من البرود: واألتحمي. سقفه: وسماوة البيت

  
ك         : وقال ابن قتيبة في آتاب الشعراء د المل ال عب ل، فق وي من أوصف العرب للخي ل الغن من أراد رآوب   : آان طفي

  .اه. دعوا لي طفيًال، وسائر الشعراء لكم: وقال معاوية. شعر طفيلالخيل فليرو 
  

ان يسمى          : وقال األصمعي ه، وآ دم من يس فحل أق يس في ق ابغتين، ول آان طفيل أحد نعات الخيل، وآان أآبر من الن
  .طفيل الخيل لكثرة وصفه إياها، والمحبر لحسن وصفه لها

  
  .شعراء آل منهم اسمه طفيل، أحدهم هذا وقد أورد اآلمدي في المؤتلف والمختلف أربعة

  
  الرجز : وأنشد بعده
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  إنك إن يصرع أخوك تصرع  يا أقرع بن حابـس يا أقـرع
  

  .على أن الكوفيين استدلوا به على أن رتبة الجزاء التقديم، فرفع تصرع مراعاة ألصله، ولو آان رتبته التأخير لجزم 
  .وأجاب الشارح عنه بأنه ضرورة، آما بينه

  
  .آتيك إن أتيتني: إن أتيتني آتيك، أي: وقد تقول: وهذا مأخوذ من آالم سيبويه، وهذا نصه

  
  البسيط : قال زهير

  يقول ال غائب ما لي وال حرم  وإن أتاه خلـيل يوم مـسـألة
  

  : وقد جاء في الشعر، قال جرير بن عبد اهللا البجلي. وال يحسن إن تأتيني آتيك، من قبل أن إن هي العاملة
  إنك إن يصرع أخوك تصرع  يا أقرع بن حابـس يا أقـرع

  
  .إنك تصرع إن يصرع أخوك: أي
  

  البسيط : ومثل ذلك قوله
  والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب  هذا سراقة للـقـرآن يدرسـه

  
  .هو قديم أنشدنيه أبو عمرو: قال األصمعي. والمرء ذئب إن يلق الرشا: أي
  

   الطويل: وقال ذو الرمة
 به أنت من بين الجوانب نـاظـر  وإني متى أشرف على الجانب الذي

  
ا           . إني ناظر متى أشرف: أي ى واحد، آم ًا؛ ألن المعن ه منجزم ان جواب الجزاء إذا آ فجاز هذا في الشعر، وشبهوه ب

  .شبه اهللا يشكرها، جعله بمنزلة يشكرها اهللا
  

د م  : وآما قالوا في اضطرار ه، وأنت           إن تأتني أنا صاحبك، تري ا يجوز في الكالم حذف بعض م اء، فتشبهه ب ى الف عن
  .تعنيه

  
: وتقول. إن تفعل أفعل: إن أتيتني آتك، وإن لم تأتني أجزك، ألن هذا في موضع الفعل المجزوم، وآأنه قال: وقد يقال

ى    وإنما ارتف. فأنا أآرمك، فال بد من رفع فأآرمك، إذا سكت عليه ألنه جواب: إن تأتني فأآرمك، أي ي عل ه مبن ع ألن
  .انتهى آالم سيبويه. مبتدأ

  
دأ     ع مبت واب الشرط م ل تصرع ج ارح جع إن الش يبويه، ف ه س ا خرج ت خالف م ي البي ق ف ارح المحق ريج الش فتخ

  .فأنت تصرع، والجملة الشرطية خير إن: محذوف مع الفاء الرابطة، والتقدير
  

  .ما قبلهوسيبويه جعل تصرع خير إن، وجواب الشرط محذوف يدل عليه 
  

  .والرجز لعمرو بن الخثارم، وتقدم شرحه في الشاهد الحادي والثمانين بعد الخمسمائة
  

  وأنشد بعده، 
  
  
 



 25

  الشاهد الحادي والتسعون بعد الستمائة

  .البسيط: وهو من شواهد س
  من يفعل الحسنات اهللا يشكرها

  
  .شكرهافاهللا ي: على أن الفاء الرابطة محذوفة من جواب الشرط ضرورة، أي

  
  .أبو العباس المبرد يجيز حذف الفاء في الشعر: قال النحاس

  
  .وعن المبرد أنه منع ذلك حتى في الشعر: ونقل العيني عنه خالفه، قال

  
و الحسن   : ثم قال النحاس ال أب ول اهللا عز وجل          : وق ه ق م، ومن ائز في الكالم إذا عل دي ج ا أصابكم من    : "هو عن وم

رًا   : "ومنه قوله تعالى. فاستدل بهذا على أن الفاء محذوفة" بما آسبت: "رئوق" مصيبة فيما آسبت أيديكم رك خي إن ت
  ".الوصية للوالدين

  
  .فإن جاء صاحبها وإال استمتع بها: ومنه حديث اللقطة: وآذلك جوزه ابن مالك، قال

  
ال     : قال أبو الحسن : ثم قال النحاس د، ق ن يزي د ب ازني أن األصمعي،    : حدثني محم ال حدثني الم ره    : ق ذا البيت غي ه

  : النحويون، والرواية
  من يفعل الخير فالرحمن يشكره

  
  .اه
  

ه أنشدهم     : وأبو الحسن قال هذا فيما آتبه على نوادر أبي زيد، قال ازني عن األصمعي أن : أخبرنا أبو العباس عن الم
. ذا نظائر ليس هذا موضع شرحهاوله. فسألته عن الرواية األولى، فذآر أن النحويين صنعوها: قال. فالرحمن يشكره

  .اه
  

  .وهذا مردود؛ ألنه طعن في الرواة العدول
  

ال     ن المستوفي، ق ه اب اب في أصله       : وأغرب منه ما نقل ازني    : وجدت في بعض نسخ الكت ان الم و عثم ال أب ر  : ق خب
  .نحن عملنا هذا البيت: األصمعي عن يونس، قال

  
  .وآذلك نقله الكرماني في الموشح

  
ب  ت نس ك        والبي ن مال ب ب ة لكع ه، ورواه جماع ت رضي اهللا عن ن ثاب ان ب ن حس رحمن ب د ال ه لعب يبويه وخدمت ه س
  .األنصاري

  
  : وقبله بيتان وهما

 للذة العيش أفنـاه الـجـديدان  إن يسلم المرء من قتل ومن هرم
 فـانـي آالزاد ال بد يومًا أنـه  فإنما هذه الـدنـيا وزينـتـهـا

  
  .تقدمت في الشاهد السادس والستينوترجمه آعب بن مالك 

  
ين من         دمت في الشاهد الحادي والثالث د تق وعبد الرحمن بن حسان يعرف نسبه من ترجمة والده رضي اهللا عنه، وق

  .أوائل الكتاب
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والتسعون بعد الستمائة

  .الطويل: وهو من شواهد سيبويه
 نـاظـر به أنت من بين الجوانب  وأني متى أشرف على الجانب الذي

  
ة الشرطية      : ناظر جواب الشرط، بتقدير مبتدأ محذوف مع الفاء الرابطة، أي : على أن قوله اظر، وتكون الجمل ا ن فأن

  .خير أن
  

  .وهذا خالف ما ذهب إليه سيبويه، فإن ناظرًا عنده خير إن، والجملة دليل جواب الشرط المحذوف
  

وأجاز أيضًا أن يكون على . وإني ناظر متى أشرف: هذا عند سيبويه على تقديم الجزاء :قال ابن السراج في األصول
اء ي      . إضمار الف واب ف ر، ألن الج اء ال غي ى إضمار الف ه عل ه، أن ي أمثال ه وف دي في اس وعن ي العب د أب ذي عن وال

  .موضعه، فال يجوز أن ينوى به غير موضعه، إذا وجد له تأويل
  

  : ومثله
  ك تصرعإنك إن يصرع أخو

  : وآذلك قوله. فهذا على ما ذآرت لك
  مطبعة من يأتها ال يضيرها  إنـهـــا ... .... ... ...

  
  .ال يضيرها من يأتها، وإنك تصرع إن يصرع أخوك، وهو عندنا على إضمار الفاء: أراد
  

  : فأما قوله
  من يفعل الحسنات اهللا يشكرها

  .اه. فعلى إضمار الفاء في آل قول

  .نقل آالم المبرد في الشاهد السادس والثمانين بأبسط من هذا وسيأتي

 :وهذا البيت من قصيدة لذي الرمة، وهذا مطلعها

 عفتها السوافي بعدنا والمواطـر  لمـية أطـالل بـحـزوى دوائر
 به وعي ساق أسلمتها الجـبـائر  آأن فؤادي هاض عرفان ربعهـا
  من عبرة العين قاطرعلى لحيتي   عشية مسعود يقول وقـد جـرى
 وأنت امرؤ قد حلمتك العشـائر  أفي الدار تبكي أن تفرق أهلهـا
 على ذاك إال جولة الدمع صابـر  فال ضير أن تستعبر العين إننـي
 مرارًا وأنفاسي إليك الـزوافـر  فيا مي هل يجزى بكائي بمثـلـه
 الــبـــيت ... ... ... ..  وأني متى أشرف على الجـانـب

  
خ، حزوى  ... لمية أطالل : قوله ان  : إل دوائر . اسم مك د انمحت   : وال ي ق ا . الت ا : وعفته ي   : والسوافي . محته اح الت الري

  .تسفي التراب
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ه ؤادي : وقول أن ف يض... آ خ، اله ؤاد  : إل ه للف مير ب ر، وض د الجب ر بع وعي. الكس ر: وال لمتها. الجب ذلتها: وأس . خ

  .التخلية والخذالن: واإلسالم
  

  .مفعوله: وعرفان فاعل هاض، ووعي. ما شددت به الكسر من األعواد: رة، بالكسروالجبا
  

  .عشية مسعود، هو أخو ذي الرمة: وقوله
  

ه دار : وقول ي ال رؤ  ... ف درة، وأنت ام الالم المق رق مجرور ب ول مسعود، وأن تف و مق خ، ه ة.. إل ة حالي خ، جمل . إل
  .وصفتك بالحلم: وحلمتك

  
: إنني صابر على ذلك الوجد إال جولة الدمع، أي: خبر إنني، يريد: وصابر. الضرر: الضير إلخ،.. فال ضير : وقوله

  .يجول في العين
  

ر . هل تبكين مثل ما أبكي مرارًا: ويجزى، ببناء المفعول، يريد. إلخ، هو مرخم مية... فيا مي : وقوله إدخال  : والزفي
  .إخراجه: والشهيق. النفس إلى الجوف

  
  .إلخ، هو بفتح الهمزة معطوف على المستثنى، وهو جولة الدمع... أشرف  وأني متى: وقوله

  
ى أشرف    : يريد: قال شارح ديوانه ي مت دمع، وأن ى     . إنني على ذاك صابر إال جولة ال ًا عل واألقرب أن يكون معطوف

ى   هل تج: أو المعنى. هل تنظرين إلي آذلك: هل يجزى نظري إليك في آل جهة آنت فيها، أي: بكائي، أي ي عل زينن
  .والتاء من أنت مكسورة. هذه المحبة

  
  .وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب

  
 الطويل : وأنشد بعده

  فأنت طالق والطالق ألية
  

اني،   : على أن جملة والطالق ألية اعتراضية، وقعت بين المصدر وهو طالق، وبين عدده وهو ثالثًا في المصراع الث
  : وهو

  ثًا ومن يخرق أعق وأظلمثال
  

  .وتقدم الكالم عليه بما ال مزيد عليه في الشاهد الخامس واألربعين بعد المائتين
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والتسعون بعد الستمائة

  الطويل 
  يرى آل من فيها وحاشاك فانيا

  
  .فانيا: انيهماآل، وث: وحاشاك اعتراضية وقعت بيت مفعولي يرى، أولهما: على أن جملة

  
  : وهذا عجز، وصدره

  وتحتقر الدنيا احتقار مجرب
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ون              ره من فن دح، أو غي اني الم ى من مع تكلم بمعن أتي الشاعر أو الم ل، وهو أن ي والبيت فيه من أنواع البديع التكمي
ى آخر، آمن أر         ل، فيكمل بمعن ر آام ى فقط غي اد مدح  الشعر، وأغراضه، ثم يرى مدحه باالقتصار على ذلك المعن

أس دون  رم، أو بالب ذآر الك ه ب ل، فيكمل ر آام ثًال، غي رم م ا دون الك إنسان بالشجاعة، ورأى مدحه باالقتصار عليه
  .الحلم وما أشبهه

  
التتميم، إذ            : قال ابن أبي اإلصبع في تحرير التحبير ل ب م خلطوا التكمي ذا الموضع أنه ون في ه ه المؤلف م في ا وه ومم

  السريع : هد التكميل، ألنهم ذآروا قول عوفساقوا في باب التتميم شوا
  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان  إن الثمـانـين وبـلـغـتـهـا

  
  .من شواهد التتميم

  
ا    دون لفظة وبلغته ل           . ومعنى البيت تام ب ا هو تكمي ًا؛ وإنم ذا تتميم ى ناقصًا، فيكف يسمى ه م يكن المعن ا  . وإذا ل وم
  .ميم األلفاظ، وتتميم المعانيغلطهم إال من آونهم لم يفرقوا بين تت

  
  : وآذلك أتوا بقول المتنبي

  وتحتقر الدنيا احتقار مجرب البيت

اء من حسن                  د ذآر الفن ا في لفظة حاشاك بع ادة لم ى زي ى األول أدن ل األول، وإن زاد عل يم، وهو مث اب التتم في ب
يم ب   . األدب مع الممدوح ذه اللفظة  وربما سومح بأن يجعل هذا البيت في شواهد التتم ل،    . ه ا األول فمحض التكمي وأم

اه،  : وقد ذآر التتميم في أول آتابه، وقال .وال مدخل له في التتميم سماه ابن المعتز اعتراض آالم في آالم لم يتم معن
ه، مع أن لفظه    : وشرح حده. ثم يعود المتكلم فيتمه أنه الكلمة التي إذا طرحت من الكالم نقص حسن معناه، أو مبالغت

  .هذا آالمه. ويجيء في المقاطع، آما يجيء في الحشو. للمبالغة، واالحتياط: ومجيئه على وجهين. م بأنه تاميوه

  .وال يخفى أن هذا الحد منطبق على البيت

وأما أنا فالبيت عندي من االحتراس، وهو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه دخل، فيفطن له، فيأتي بما يلخصه من   
  .ذلك

نة،      : بي اإلصبعقال ابن أ ا حس ادة يكمل به ل زي والفرق بين الثالثة أن المعنى قبل التكميل صحيح تام، ثم يأتي التكمي
  .إما بفن زائد أو بمعنى

  .واالحتراس الحتمال دخل على المعنى، وإن آان تامًا آامًال. والتتميم يأتي ليتمم نقص المعنى

  .ديوالبيت من قصيدة للمتنبي مدح بها آافورًا اإلخشي

 : وقبل هذا البيت

 عافـيا لسائلك الفرد الذي جاء  وقد تهب الجيش الذي جاء غازيا
  

  .إذا غزاك جيش، أخذته، فوهبته لسائل واحد، أتاك يسألك: يقول
  

  .إلخ، صفة لمجرب... يرى : وجملة. إلخ، هو بالخطاب... وتحتقر الدنيا : وقوله
  

ا فع      : يقول ار من جربه دنيا احتق ر ال ى، أي       أنت تحتق ى، وال يبق ا يفن ا فيه ع م م أن جمي ا، وعل ا، وال   : رفه ذلك تهبه فل
  .تدخرها
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وك، وهو            . وحاشاك استثناء مما يفنى: وقوله ة المل ألدب في مخاطب ينًا للكالم واستعماًال ل تثناء، تحس ذا االس وذآر ه

  .حسن الموقع
  

  .وترجمه المتنبي تقدمت في الشاهد الحادي واألربعين بعد المائة
  
  شد بعده، وأن

  الشاهد الرابع والتسعون بعد الستمائة

  .الطويل: وهو من شواهد سيبويه
  مطبعة من يأتها ال يضيرها  فقلت تحمل فوق طوقك إنها

  
  .ال يضيرها من يأتها، فهو مؤخر من تقديم: على أن التقدير عند سيبويه

  
  .آتي من يأتني: وقد يجوز في لشعر: وهذا نص سيبويه

  
  : وقال الهذلي

  البيت ... ... ... ...  فقلت تحمل فوق طوقك
  

اء،  . ال يضيرها من، آما آان وأني متى أشرف ناظر على القلب: هكذا أنشدناه يونس، آأنه قال ولو أريد به حذف الف
  .اه. جاز فجعلت آإن

  
  

ى من ارتفعت من ب     : قال األعلم ه أن يبطل    . هوهذا عند المبرد على إرادة الفاء، ألن يضير، إذا تقدمت عل زم من ويل
  .عملها من الجزم، ألن حرف الشرط ال يعمل فيه ما قبله

  
أخير        ه في الت ا هو علي ى م زم أن       . والحجة لسيبويه، أنه يقدر الضمير في يضير عل ى أصلها، فال يل دأه عل ومن مبت

  .هذا آالمه. يرتفع من به، وتبطل من عمل الجزم
  

  .الثمانينوسننقل آالم المبرد في الشاهد الثالث و
  

ان فاعل ال يضيرها     : وقد تكلم أبو علي في آتاب الشعر على فاعل يضير على التقديرين، فقال ديم آ من قدر فيه التق
د صار       . ضير، فأضمر الضير له لداللة يضير عليها ه ق والضير قد استعمل استعمال األسماء في نحو ال ضير، آأن

  .وفة أمكن أن يكون الفاعل عندنا أحد شيئينومن قدر الفاء محذ. اسمًا لما يكره وال يراد
  

  .ويجوز أن يكون فاعل يضير ضميرًا من الذي تقدم ذآره. الضير آقول من قدر التقديم: أحدهما
  

  .أراد بما تقدم التحمل فوق الطاقة
  

له أبو ذؤيب والبيت من قصدية عدتها سبعة عشر بيتًا ألبي ذؤيب الهذلي، قالها في ابن أخته خالد بن زهير، وآان خا
ه،      يًال، فرغبت في في صغره رسوًال من وهب بن جابر إلى امرأة من هذيل، آان يتعشقها وهب، وآان أبو ذؤيب جم
ا،         ه فيه ى أن ال يخون ده عل ر، وعاه ن زهي د ب واطرحت وهبًا، ففشا أمرهما في هذيل، فكان يرسل إليها ابن أخته خال

  .فلم تلبث أن عشقت خالدًا، وترآت أبا ذؤيب
  

  الطويل : فجرى بين أبي ذؤيب وبين خالد أشعار آثيرة منها هذه القصيدة، وأجابه خالد بقصيدة على رويها، منها
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 فأول راض سنة من يسيرهـا  فال تجزعن من سنة أنت سرتها
  

تمائة                د الس تين بع اهد الس ي الش ة، وف د الثلثمائ ين بع امن واألربع اهد الث ي الش ا ف ا لهم ا، وم رحنا حالهم د ش   .وق
  : وهذه األبيات من أول قصيدة أبي ذؤيب
 عليه الوسوق برها وشعيرهـا  ما حمل البختـي عـام غـياره
 آرفغ التراب آل شيء يميرها  أتى قرية آانت آثيرًا طعامهـا
 مطبعة من يأتها ال يضـيرهـا  فقيل تحمل فوق طوقك إنـهـا
  رهاوبعض أمانات الرجال غرو  بأآثر مما آنت حملت خـالـدًا

  
ا   : قوله اره، م ام غي ة : ما حمل البختي ع ل          : والبختي . نافي وع من اإلب ل، وهو واحد البخت، وهو ن   .نائب فاعل حم

ارهم، أي   رهم، إذا م ارهم يغي در غ ة، مص ر المعجم ار، بكس ام : والغي ي الطع ر، وه الميرة بالكس اهم ب   .أت
وق ة : والوس ر، وجمل ل بعي و حم ق، وه ع وس ير : جم وق تفس ا الوس هعليه ي: لقول ل البخت   .حم

ى مالبسة،     . وبرها وشعيرها بدل من الوسوق، بدل مفصل من مجمل وإضافة البر والشعير إلى ضمير الوسوق ألدن
  .ألنهما يصيران وسوقًا

  
ي  . عليها الوسوق: ولهذا قال. واختار البختي على البعير، ألنه أشد منه، وأقوى على زيادة التحمل يعني أن هذا البخت

  .ما يحمله غيره من اإلبل حمل أضعاف
  

  .والجملة حال من البختي. إلخ، فاعل أتى ضمير البختي... أتى قرية : وقوله
  

ه راب، أي: وقول غ الت ة  : آرف ين المعجم اء والغ و بالف هولة، وه ين والس غ الل ل الرف راب، وأص رة الت   .آكث
ب، أي   : وقوله ى القل ب، فجعل       : يميرها هو عل ة، فقل ذا القري ره ه وًال،       آل شيء تمي ة مفع الفاعل وهو ضمير القري

رة     . وأسند الفعل إلى ضمير آل شيء ام آكث ا الطع والنكتة فيه أن آل شيء يعطي هذه القرية الميرة، حتى اجتمع فيه
  .التراب

  
  .آل شيء يمير لها: قال الباهلي. يميرها، يريد يمتار من القرية: قوله: وقال القاري في شرحه

  
  .معناه بعد القلب، آما قلنا فيها: الكالم قبل القلب، والثاني معنى: الوجه األول: أقول

  
دة، أي   : إلخ، رواية السكري... فقلت تحمل : وقوله ه      : فقيل تحمل وهي الجي ك، وقول وق طاقت ي تحمل ف ل للبخت : وقي

  .مختومة بالطابع: إن هذه القرية مطبعة، أي: إنها، أي
  

ة . وفيه مبالغة ال تخفى. تم إنما يكون غالبًا بعد الملءيعني أن هذه القرية مملوءة بالطعام، ألن الخ ة   : وجمل ا مطبع إنه
  .استئناف بياني، آأنه سأل البختي هل يدعونني أن أتحمل فوق طاقتي من هذه القرية

  
إن             د ب ذا أآ ًا، فله م مطلق م، ال عن سبب الحك ان إلن    . فهو سؤال عن السبب الخاص للحك ر ث ة الشرطية خي . والجمل

  .أضر به: ، من باب باعوضاره ضيرًا
  

ا آنت    : وقوله أآثر مم ول  ... ب خ، يق ة             : إل دًا من األمان ا آنت حمت خال أآثر مم ام، ب ي من الطع ذا البخت ا حمل ه . م
  .والغرور، بالضم الغفلة، والضمير للرجال

  
  .وترجمة أبي ذؤيب الهذلي تقدمت في الشاهد السابع والستين

  
 .البسيط: وأنشد بعده

  شا إن يلقها ذيبوالمرء عند الر



 31

  .والمرء ذئب، فأخر خبر المبتدأ بعد الشرط، وتكون الجملة دليل الجواب المحذوف: على أن التقدير عند سيبويه
  

  .فهو ذيب، وتكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ: وعند المبرد ذيب هو الجزاء، بتقدير المبتدأ مع الفاء، أين
  

  : وهذا عجز، وصدره
  يدرسههذا سراقة للقرآن 

  
  .وتقدم الكالم عليه في الشاهد الثاني والثمانين

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والتسعون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
 تدابر يجد فقدها إذ في المقام  على حين من تلبث عليه ذنوبه

  
ا في البي    ه جازى بمن مع إضافة      على أن جزم أدوات الشرط المضاف إلى جملتها ظرف، خاص بالشعر آم ت، فإن

ل          ر وتوص ا تفس ات إن ة، ألن المبهم ة خبري ى جمل اف إال إل ا أن ال تض رورة، وحكمه رط ض ة الش ى جمل ين إل ح
  .باألخبار، ال بحروف المعاني، وما ضمنت معناها

  
  .وجاز هذا في الشعر تشبيهًا لجملة الشرط بجملة االبتداء والخبر، والفعل والفاعل

  
ا أجازوه ألن إذ ال    : د يجوز في الشعر أن يجازى بعد هذه الحروف، فتقولوق: قال سيبويه ه، فإن أتذآر إذ من يأتنا نأت

ا      : تغير ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء بها وال تغير الكالم، آأنا قلنا ا إذا قلن ا أن ه، آم ا نأت د اهللا  : من يأتن إذ عب
  .دث شيئًا قبل أن تذآرهاعبد اهللا منطلق، ألن إذ لم تح: منطلق، فكأنا قلنا

  
  : قال لبيد

  البيت ... ... ... ...  على حين من تلبث عليه

نحن   : وتقول. أتذآر إذ إن تأتنا نأتك، جاز له آما جاز في من: ولو اضطر شاعر، فقال ه، ف أتذآر إذ نحن من يأتنا نأت
  .فصلت بين إذ، ومن

  .؛ ألن اإلضمار يحسن هنامررت به، فإذا من يأتيه يعطيه، وإن شئت جزمت: وتقول

فإذا هو : فإذا أردت اإلضمار، فكأنك قلت. مررت به فإذا أجمل الناس، ومررنا به، فإذا أيما رجل: أال ترى أنك تقول
ا الجزم      ة إذ، ال يجوز فيه ة الصحابي،         .من يأته يعطيه، فإن لم تضمر فهي بمنزل ن ربيع د ب والبيت من قصيدة للبي

ة جار   ذه                 وآان له في الجاهلي ال ه د، وق ذلك لبي ه عامر بالسيف، فغضب ل ه، فضربه عم أ إلي د لج ين، ق ي الق من بن
  .القصيدة، يعدد على عمه بالءه وينكر فعله بجاره

  .وقد تقدم شرح أبيات منها في الشاهد الثالث عشر بعد الخمسمائة

 : وقبل هذا البيت

 ومنهم قبيل في السرادق فاخـر  ودافعت عنك الصيد من آل دارم
 وآلبًا آما ذيد الخماس البواآـر  وذدت معدًا والـعـبـاد وطـيئًا
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  البيت ... ... ... ... ... ..  علـى حـين مـن تـلـبــث
  

يقال للسيد المتعاظم أصيد؛ لميله رأسه من الكبر والعظمة، تشبيهًا بالجمل األصيد، وهو   . الرؤساء المتكبرون: الصيد
  .أنفه، فيشمخ، ويميل رأسه لذلك الوجع الذي به داء يأخذ البعير فيرم

  
ل : والسرادق. الجماعة من قوم شتى: والقبيل ل   : ما يدار حول الخيمة من شقق بال سقف، وقي هو  : هو الفسطاط، وقي

  .آل بيت من قطن
  

  .وفاخر يريد يفخرون عليك
  

  .ن أوالدهأبو قبيلة، أراد من ينسب إليه م: ومعد. إلخ، الذود الطرد... وذدت معدًا : وقوله
  

  .قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على النصرانية بالحيرة، والنسبة إليهم عبادي: بالكسر: والعباد
  

ة المشهورة بال همز      ة : وآلب أيضاً  . وطيئ بهمزة اآلخر على وزن فيعل، هو القبيل اس، بالكسر  . قبيل ل  : والخم اإلب
  .ة الخمسالتي تبكر غدا: والبواآر. التي ال تشرب أربعة أيام

  
ى الفتحة، ألن        : على حين من تلبث، على متعلقة بقوله: وقوله ا عل ا بالكسرة، ويجوز بناؤه ذدت، وحين يجوز جره

  .البطء: واللبث. الظروف المضافة إلى الجمل، يجوز إعرابها وبناؤها على الفتحة
  

  .هي الدلو العظيمة: والذنوب، بفتح الذال المعجمة، قال صاحب المصباح
  

  .žاه. مذآر ال غير: وقال الزجاج. وتذآر وتؤنث. وال تسمى ذنوبًا حتى تكون مملوءة ماء: قالوا
  

ذنوب         ى ال د إل ث، وهو عائ دها مؤن دابر . ويرد عليه حصره هذا البيت، فإن الضمير في فق اطع : والت وأصله أن  . التق
ره اطعين صاحبه دب ن المتق د م ل واح ولي آ ام النع. ي ي مق ه ف د قيام ه عن ول لعم ع يق رة م ك الحي ذر مل ن المن ان ب م

  .أنا دافعت عنك بلساني في مجمع: خصومه
  

ل  . قمت بفخرك وأيامك على حين من ال يقوم بحجته: يقول ى المث ه        . وهذا عل ه نصره في وقت إن تبطئ في ي أن يعن
  .الحجة عن المحتج يهلك، وال يمكنه أن يتالفى ما فرط منه

  
ه دها، آ  : وقول ه فق اه يؤلم دها معن د فق اليج ا يق ه    : م ي حال ك ف أثر ذل ه ف ه نفع ع عن الن، إذا انقط د ف الن فق د ف   .وج
  .تداثر بالمثلثة بدل تدابر بالموحدة، وهو التزاحم والتكاثر: وروى

  
م          قوا إبله اء ليس ى الم ة المزدحمين عل ك بمنزل د المل ذين عن ر    . جعل الجمع ال ال الكثي دثر الم ام  . وأصل ال وأراد بالمق

  .صامالمجلس الذي جمعهم للخ
  

  : وروي في ديوانه
  يجد فقدها وفي الذناب تداثر

  
ك الوقت    : يقول: قال شارح ديوانه. جمع ذنوب المذآورة: والذناب، بالكسر. بالمثلثة . تبطئ : تلبث . ذدت عنك في ذل
  .وإنما هذا مثل ضربه. يجد فقدها إذا لم تخرج إليه. الدلو: والذنوب

  
  .žاه. وإنما هذا مثل، أراد األلسن التي آثرت عليه. ثروفي ذلك تكا: وفي الذناب تداثر، يقول

  
  : وروى سيبويه المصراع الثاني آذا
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  يرث شربه إذ في المقام تدابر
  

ه      : قال األعلم رت المخاصمة والمحاجة في ره، وآث ه غي وءة      . وصف مقامًا فاخر في دلو ممل ذنوب، وهي ال وضرب ال
ة       ن الحج ه م زل ب ا ن ثًال لم اء، م رب، با. م روالش اء  : لكس ن الم ظ م ث. الح اء: والري ى. اإلبط   .انته

  .وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والتسعون بعد الستمائة

  .الطويل
  ولكن متى يسترفد القوم أرفد  ولست بحالل التالع مخـافة

  
  .ال تغير معنى الجملة على أن وقوع الجملة الشرطية بعد لكن لكونها

  
  .جاز هذا وحسن، ألنك قد تضمر هاهنا آما تضمر في إذا. ما أنا ببخيل، ولكن إن تأتني، أعطك: وتقول: قال سيبويه

  
  .وإن لم تضمر ترآت الجزاء آما فعلت ذلك في إذا. ما رأيتك عاقًال ولكن أحمق: أال ترى أنك تقول

  
  : قال طرفة

  البيت ... ... ... ... ...  ولست بحالل التالع مخـافة

  .وال يجوز في متى أن يكون الفعل وصًال لها آما جاز في من. أنا: آأنه قال

 الطويل: والذي سمعناهم ينشدون قول العجير السلولي

 أنـفـع ولكن متى ما أملك الضر  وما ذاك أن آان ابن عمي وال أخي
  

و  ولكن أنفع متى ما أمل: والقوافي مرفوعة، آأنه قال ا لغ م  . ك الضر، ويكون أملك على متى في موضع جزاء، وم ول
  .انتهى آالم سيبويه. تجد سبيًال إلى أن تكون بمنزلة من فتوصل، ولكنها آمهما

  
ال     ا ق فشرط جواز وقوع أداة الشرط بعد لكن تقدير الضمير بينهما، وحينئذ ال ضرورة فيه، بل هو حسن للفصل، آم

  .سيبويه
  

ا  : الشاهد في هذا البيت حذف المبتدأ بعد لكن ضرورة، والمجازاة بعدها، والتقدير: قولهولم يصب األعلم في  ولكن أن
  .žاه. متى يسترفد القوم أرفد

  
  .وإن لم يقدر الضمير، فال يجوز وقوع األداة بعد لكن إال في الشعر

  
قال سيبويه في  : القصرية وقال فيهاوالشارح المحقق أخل بهذا التفصيل، ولم يذآره، وقد أخذ به أبو علي في التذآرة 

 : قوله
  ولكن متى يسترفد القوم أرفد
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ا          . ولكن أنا: تقديره ت، زال عنه إذا خف ة، ف ا تشبه الفعل إذا آانت ثقيل إن قيل هذا لم يحتج إلى الضمير، ألن لكن إنم
ل  ؟شبه الفعل، وإذا آان آذلك، صلحت للجملتين، وإذا صلحت لهما، لم تحتج إلى ضمير  ى      : قي ا من معن ا فيه لكن لم

  .االستدراك لم يزل عنها معنى الفعل، فاحتيج إلى الضمير فيها
  

ا،         : وهذا عندي إنما يجب إذا دخل حرف العطف عليه، نحو ت، ألن حرف العطف إذا دخل عليه ي في البي ولكن الت
حتج في وقوع الجزاء  وإذا لم يدخل عليها حرف العطف، آانت للعطف، فلم ي. خلصت لمعناها، وخرجت من العطف

  .žاه. بعدها إلى إضمار، آما ال يحتاج في حروف العطف إلى ذلك
  

  : وزعم سيبويه في قوله: قال. وقد نقل ابن هشام في المغني عن أبي علي خالف هذا
  ولكن متى يسترفد القوم أرفد

  
ه  . ولكن أنا: أن التقدير دخل علي ان آونه  . ووجهوه بأن لكن تشبه الفعل فال ت ى منصوبة بفعل      وبي ه أن مت ة علي ا داخل

  .الشرط، فالفعل مقدم في الرتبة عليه
  

ماء دم اختصاصها باألس ة لع م تعمل المخفف ذا ل ة، وله و لكن المشددة ال المخفف به للفعل ه أن المش . ورده الفارسي ب
ل  ن    : وقي رج ع ا، وتخ ص لمعناه ذ تخل ا حينئ واو، ألنه ا ال ل عليه دير إذا دخ ى التق اج إل ا يحت فإنم   .žاه. العط

  .وهذا آما ترى مخالف لكالم أبي علي من وجوه، وال أدري من أين نقله
  

زول  : إلخ، الحالل... ولست بحالل : وقوله بة، أي    . مبالغة الحال، من الحلول وهو الن ال للنس : واألحسن أن يكون فع
  .جمع تلعة، وهو مجرى الماء من رؤوس الجبال إلى األودية: لست بذي حلول والتالع

  
ا انخفض        : قال ابن األنباري ع، وم ا ارتف ة من األضداد، تكون م اء عظيم       . والتلع اني، وهو سيل م ا الث راد هن . والم

اب ضرب، أي       . مفعول ألجله: ومخافة دًا من ب ده رف ه مضارع رف ه  : وأرفد، بكسر الفاء، ألن د  . أعطاه أو أعان والرف
  .طلبت رفده: واسترفدته. اتعاونو: وترافدوا. وأرفده باأللف مثله. بالكسر اسم منه

  
وم  : قال الزوزني المعنى إني لست ممن يستتر في التالع مخافة الضيف أو غدر األعداء إياي، ولكن أظهر وأعين الق

  .إذا استعانوا بي، إما في قرى الضيف، وإما في قتال األعداء
  

اب الموشح،     . وهذا البيت من معلقة طرفة بن العبد اني في آت ه المرزب ال  وقد عاب ر مشاآل     : وق اني غي المصراع الث
  .لألول

  
  : وبعده

  وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد  فإن تبغني في حلقة القوم تلقـنـي
  

ذا من الشواذ    : الحلقة، بسكون الالم الم، وه د  . ما استدار من الناس ومن الحديد، وتجمع على الَحَلق بفتح الحاء وال وق
  .االصطياد: واالقتناص. درة وِبَدرتجمع على الِحَلق بكسر الحاء مثل َب

  
ارين صدتني         : يقول وت الخم اك، وإن تطلبني في بي وم، وجدتني هن ل الق ب،    . وإن تطلبني في محف اء هو الطل والبغ

  .آذا في شرح الزوزني. يريد أنه يجمع بين الجد والهزل. والفعل بغى يبغي
  

لقوم فيه للمشورة، وإجالة الرأي تلقني، لما عندي من المعنى إن تطلبني في موضع، يجتمع ا: وقال أبو جعفر النحوي
: والحانوت . الرأي، ال أتخلف عنهم، وإن تطلبت صيدي في حوانيت الخمارين، تجدني أشرب، وأسقي من حضرني  

  .žاه. بيت الخمار، يذآر ويؤنث
  

لشرب، يعني أنه من وجوه  أبدًا تجدني في مجلس القوم للمفاخرة، وفي بيوت الخمارين مع ا: يقول: وقال ابن السكيت
  .žاه. قومه، ال يبرم أمر إال بحضرته، وأنه صاحب شراب ولهو
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  .وترجمة طرفة تقدمت في الشاهد الثاني والخمسين بعد المائة

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والتسعون بعد الستمائة

 الطويل: وهو من شواهد س

 أنـفـع ك الضرولكن متى ما أمل  وما ذاك أن آان ابن عمي وال أخي
  

 : على أن أنفع مرفوع، وهو مؤخر لمن تقديم لضرورة الشعر، آما في قوله
  إنك إن يصرع أخوك تصرع

  
ل الجزاء    : واألصل فيهما ديرًا دلي ولكن أنفع، متى أملك الضر، وإنك تصرع، إن يصرع أخوك، ويكون هذا المقدم تق

  .المحذوف
  

ه  . وما ذاك إن آان ابن عمي البيت: العجير السلوليوالذي سمعناهم ينشدون قول : قال سيبويه والقوافي مرفوعة، آأن
  .žاه. ولكن أنفع متى ما أملك الضر: قال
  

ذا،        ديم في ه دير التق يبويه دعواه تق والضرورة عند المبرد إنما هي في حذف الفاء من أنفع وتصرع، وقد رد على س
د   : وهذا آالمه. علينا إن نقلناه وفيما تقدم، ونقله ابن السراج في األصول، فال بأس ن يزي د ب ا  : قال أبو العباس محم أم

ى جواب         : قوله اج إل يئًا، فتحت م تجزم إن ش دم، ول ا تق آتيك إن أتيتني فغير منكر، وال مدفوع، استغنى عن الجواب بم
  .مجزوم، أو شيء في مكانه

  
  البسيط : وأما قوله

  لي وال حرميقول ال غائب ما   وإن أتاه خليل يوم مـسـغـبة
  

يقول على القلب، فهو محال، وذلك ألن الجواب حده أن يكون بعد إن وفعلها األول، وإنما يعني بالشيء موضعه، إذا  
د        : آان في غير موضعه، نحو د زي د، ألن حد الغالم أن يكون بع ه زي ع في موضعه من       . ضرب غالم د وق ذا ق وه

  .ضرب غالمه زيدًا، تريد ضرب زيدًا غالمه: قولالجزاء، فلو جاز أن تعني به التقديم، لجاز أن ت
  

ره من     ا ذآ ا م ديم              : وأم ا، والظروف من وجوه في التق ه يستحيل في األسماء منه ائر الحروف فإن ى، وس ن، ومت م
ك   : والتأخير، ألنك إذا قلت ي ونحوه، وحروف الجزاء ال يعمل      : آتي من أتاني، وجب أن تكون من منصوبة بقول أت

ى، إذا قلت        فيها ما قبلها، ف ذي ومت ى ال ا معن د به ذا، إال أن تري ى للجزاء، وهو       : ليس يجوز ه ي، فمت ى أتيتن آتيك مت
ظرف ألتيتني، ألن حرف الجزاء ال يعمل فيه ما قبله، ولكن الفعل الذي قبل متى أغنى عن الجواب، آما قلت في إن 

  .ابفأنت ظالم منقطع من إن وقد سد مسد الجو. أنت ظالم إن فعلت: في قولك
  

أتيتني، ألن حروف  ى منصوبة ب ي شيء، ألن مت ا ف م يكن منه ى وإن ل ي مت د سدت مسد الجواب ف ك ق ذلك آتي وآ
ذا،  . الجزاء من الظروف، واألسماء إنما يعمل فيهما ما بعدهما، وهو الجزاء الذي يعمل فيه الجزم والباب آله على ه

  .ال يجوز غيره
  

  .فأنا آتيك: متى أتيتني فأتيتك، أي: ولو وضع الكالم في موضعه لكان تقديره
  

  : وأما قوله
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  من يأتها ال يضيرها ...
  

ه                 وم، فترفع د يق ول زي ا ال تق دأ، آم ك ال يضيرها ومن مبت ع من بقول ا، فمحال أن ترتف إنما هو من يضيرها ال يأته
  .وآل ما آان مثله فهذا قياسه. بيقوم

  
ك   : إرادة الفاء في الجواب، آقوله وهذه األبيات التي أنشدها آلها ال تصلح إال على   .žاه. اهللا يشكرها، ال يجوز إال ذل

ن   : قال األصفهاني في األغاني، وابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل . والبيت من قصيدة للعجير السلولي ال اب ق
م خطبه           : األعرابي ه، ث ا فوعده وقارب ى أبيه ا إل واه، فخطبه ا وته ان يهواه ي    آانت للعجير بنت عم، آ ا رجل من بن

  : عامر موسر، فخيرها أبوها بينه وبين العجير، فاختارت العامري ليساره، فقال العجير في ذلك
  لها باللوى ذي المرج صيف ومربع  ألما على دار لـزينـب قـد أتـى

 وراعك بالغيب الفـؤاد الـمـروع  قد طال ما لم تكلـمـي: وقوال لها
 إليك وإرسال الخلـيلـين ينـفـع  قال العجير وخصـنـي: وقوال لها

 بك الخون مزاح من القوم أقـرع  أأنت الذي أودعتك السر وانتـحـى
 وآخر مثن بالذي آنـت أصـنـع  شامـت: إذا مت آان الناس صنفان

 وشعث أهينوا في المجالس جـوع  ولكن ستبكيني خـطـوب آـثـيرة
 ل ما آـان يمـنـعبعيد الموالي ني  ومستلحم قد صكه الـقـوم صـكة

 وباألمس حتى آبنا وهـو أضـلـع  رددت له ما فرط القيل بالضـحـى
 أنـفـع ولكن متى ما أملك الضر  وما ذاك أن آان ابن عمي وال أخي

  .وهي قصيدة طويلة

دو   : والمرج. ما التوى من الرمل: واللوى. النزول، وضمنه معنى اإلشراف: واإللمام ه ال . ابالموضع الذي ترعى في
  .وأراد بالمربع الربيع

يبويه    .... إذا مت آان الناس: وقوله .الخيانة: والخون. اعتمد وقصد: وانتحى. أفزعك: وراعك إلخ، هو من شواهد س
  .خيرها: وجملة الناس صنفان. على أن آان فيها ضمير الشأن، وهو اسمها

 : وروى ابن األعرابي البيت آذا

  ن بنيري بعض ما آنت أصنعومث  إذا مت آان الناس صنفين شامت
  

وب   : والنيران. فكان على أصلها ان في الث اس             . العلم ال الن ذي هو في أفع ه، ال ه بحسن فعل ى علي ه يثن د أن ا يري وإنم
  .آالعلم في الثوب

  
  .الصواب الرواية األولى في المصراع الثاني: وخطأه أبو محمد األسود، وقال

  
ه ا : وقول تبكيني خطوب، الخطوب هن ن س ام: ولك ور العظ ه. األم روف : وروى بدل و مع ع خصم، وه . خصوم جم

  .جمع أشعث وشعثاء، وهو المتلبد الرأس: والشعث
  

  : الصواب: وقال أبو محمد األسود
  بلى سوف تأتيني خطوب آثيرة
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وا في المجالس، وحضرة    : أهينوا حضرة الدار، بدل: ورويا. ولم يظهر لي وجهه ائع  : وجوع . ظرف : أهين   .جمع ج
ة وفي الجوار،       . ومستلحم قد صكه بالرفع معطوف على ما قبله: ولهوق اء، المستلحق في القراب والمستلحم بكسر الح

  .من اللحمة بالضم، وهي القرابة
  

  .حال من المفعول: وبعيد. والمولى هنا الناصر والمعين. الضربة: والصكة
  

  .منه ما آان يمنعه نيل، أي أخذ: وقوله. بعيد الموالي: ذليل الموالي بدل: ورويا
  

  .المقهور والمضطر: ومضطهد قد صكه الخصم صكة والمضطهد بفتح الهاء: ورويا المصراع األول هكذا
  

ل  : قال في الصحاح. ما نحاه القيل: رددت له ما فرط القيل، أي: وقوله ال الخلي ره، أي    : ق ا يك ه م رط اهللا عن اه،  : ف نح
  .الملك: القافوالقيل، بفتح . وقلما يستعمل إال في الشعر

  
المطيق للشيء : واألضلع، بالمعجمة. رجع إلينا: وآبنا. ويحتمل أن يكون القيل هنا شرب نصف النهار: قال ابن خلف

  .القائم به
  

  : وروى ابن األعرابي
  وباألمس حتى اقتاله وهو أخضع  رددت له ما سلف القوم بالضحى

  
  .وهو أخضع حال: سلف محذوف، وجملةسلف القوم ذًال وهو أخضع، أراد أن مفعول : وقال

  
  .ومادته القول. تحكم: واقتال عليه: قال صاحب الصحاح. تحكم: اقتال عليه، أي: واقتاله، أي

  
  : وروى أبو محمد األسود المصراع الثاني آذا

  حتى ناله وهو أضلع
  

  .أخذ أآثر من حقه: أي: وقال
  

ه  إلخ، اسم اإلشارة راج... وما ذاك أن آان : وقوله ع لما صنعه من الجميل مع المستلحم، وهو رد ما أخذ من ماله إلي
  .صنعته: قهرًا، وهو مبتدأ وخبره محذوف، أي

  
الالم   تلحم    . وأن مصدرية مجرورة ب ان ضمير المس دير    . واسم آ ان، والتق ر آ ن خب ه     : واب ه مع ل فعلت ا ذاك الجمي وم

  .لضرر والبطش نفعتلكونه ابن عمي، ولكونه أخي، ولكن من شأني إذا قدرت على ا
  

  : وروى أبو محمد األسود المصراع األول آذا
  ولست بمواله وال بابن عمه

  
  .شاعر إسالمي تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والثالثين بعد الثلثمائة: والعجير السلولي

  
  الخفيف : وأنشد بعده

  ن ألمه واعصه في الخطوب  إن من الم في بني بنت حسـا
  

  .ر الشأن وهو اسم إن محذوف، والجملة الشرطية خبرهاعلى أن ضمي
  

  .وتقدم شرح هذا البيت مفصًال في الشاهد السابع بعد األربعمائة
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والتسعون بعد الستمائة

  الخفيف 
  آالشجا بين حلقه والوريد  من يكدني بسيئ آنت منه

  
  .زاء ماضيًا خاص بالشعر عند بعضهمعلى ن مجيء الشرط مضارعًا مجزومًا، والج

  
در  : "الصحيح الحكم بجوازه، لثبوته في آالم أفصح الفصحاء، قال صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن مالك من يقم ليلة الق

  ".إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
  

  .والبيت من قصيدة ألبي زبيد الطائي النصراني، رثى بها ابن أخته اللجالج
  
  : قبلهو

  هللا شغب المستصعب المريد  آان عني يرد درؤك بعـد ا
 والـوريد آالشجا بين حلقه  من يكدني بسيئ آنت منـه

  ".ادرؤوا الحدود بالشبهات: "وفي الحديث. الدفع: الدرء

  .تهييج الشر: والشغب، بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين

  .مبالغة المارد: والمريد

ه  دني يق : وقول ه، والسيئ   : المن يك اع، إذا خدعه ومكر ب اب ب دًا، من ب اده آي ل، وصف من السوء : آ وآنت . فيع
  .بالخطاب

  .عرق قيل هو الودج، وقي بجنبه: والوريد. ما يعترض في الحلق آالعظم: والشجا

ري فيها دم، بل عرق بين الحلقوم والعلباوين، وهو ينبض أبدًا، فهو من األوردة التي فيها الحياة، وال يج: وقال الفراء
  .هي مجاري النفس بالحرآات

  : وهذا مطلع القصيدة

 وضالل تأميل نيل الخلود  إن طول الحياة غير سعود
  

ن        دي، وعن اب اس اليزي ن العب د ب وعدتها تسعة وخمسون بيتًا، وهي من القصائد الجياد في المراثي، وقد جمعها محم
  .، وتاريخ خطه سنة ثمان وستين وثلثمائةحبيب، وهي عندي بخط محمد بن أسد بن علي القاري

  
  .وترجمة أبي زبيد الطائي تقدمت في الشاهد الثاني والثمانين بعد المائتين

  
 : وأنشد بعده

  من يفعل الحسنات اهللا يشكرها
  .وتقدم شرحه قريبًا
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والتسعون بعد الستمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
  ذنا قتيبة حزتاأتغضب إن أ

  
ا محذوف مفسر     . على أنه قد يستعمل الماضي في الشرط متحقق الوقوع، وإن آان بغير لفظ آان، لكنه قليل وهو هن

دير ذآور، والتق ل الم ة: بالفع ا قتيب زت أذن اه  . إن ح ق معن ان، وتحق ن الزم ى م ا مض ع فيم د وق ه ق ز أذني   .فح
ه، ورده وقدر المصنف في شرح المفصل بما نقله الشارح ع يبويه عن          . ن ه س ا نقل ه الشارح المحقق م ا قال ويشهد لم

  : سألت الخليل رحمه اهللا عن قول الفرزدق: الخليل، قال
  جهارًا ولم تغضب لقتل ابن خازم  أتغضب إن أذنا قـتـيبة حـزتـا

  
ك،      : فقال بح ذل ا ق ل، فلم ى     ألنه قبيح أن تفصل بين أن والفعل، آما قبح أن تفصل بين آي والفع وه عل م يجز، حمل ول

  .žاه. إن، ألنه قد يقدم فيها األسماء قبل األفعال
  

ا   يريد الخليل أن إن في البيت ال يصح فتح همزتها للقبح المذآور، وإنما هي إن المكسورة الهمزة، لجواز الفصل بينه
  ".وإن أحد من المشرآين استجارك: "وبين الفعل باسم على شريطة التفسير، نحو قوله تعالى

  
ي     ي عل ال          : وفي المسائل القصرية ألب ذا البيت بالكسر، فق اد ه ى إنش رد عل اس المب و العب د    : اعترض أب ة ق ل قتيب قت

  .إن قمت قمت، وقد مضى قيامه: مضى، وإن للجزاء، والجزاء يكون لما يأتي، فال يستقيم أن تقول
  

ذا صح الكسر       مثل هذا ال: أفتغضب آلما وقع هذا الفعل، أي: إنما يريد: قال أبو علي ى ه ل عل ان التأوي ل، وإن آ . فع
  .žاه
  

  .وأراد بتقدير المثل آون الفعل مستقبًال
  

ال في شرح        رد يجوزه، ق وظاهر نقل أبي علي أنه ال يجوز الكسر عند المبرد، ولكن صريح آالم ابن السيد أن المب
ال    وأجاز أبو العباس فتح أن في هذا البيت، وجعلها أن المخففة م: آامل المبرد ه ق ه  : ن الثقيلة، وأضمر اسمها، آأن أن

  .أذنا قتيبة حزنًا
  

ال    ه ق أتغضب إن  : ومن روى إن بكسر الهمزة، وهو رأي سيبويه، فوجهه أنه وضع السبب في موضع المسبب، آأن
  الكامل : افتخر مفتخر بحزه أذني قتيبة، آما قال اآلخر

  عارًا عليك ورب قتل عار  إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن
  

  .žاه. فذآر القتل الذي هو سبب ذلك. إن افتخروا بقتلك: المعنى
  

  .ما ذآره ابن السيد من إقامة السبب مقام المسبب: أحدهما: وقد صرفه ابن هشام في المغني إلى المستقبل بتأويلين
  

  .أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزنًا فيما مضى: أنه على معنى التبين، أي: والثاني
  

ل،      : أن أذنا، بفتح الهمزة، أي: الصواب: وقال الخليل والمبرد: ثم قوله يبويه عن الخلي ه س ا نقل ألن أذنا، هو خالف م
ا هي          . وخالف منا نقله ابن السيد عن المبرد ذا البيت ليست للشرط، لمضيه، وإنم ى أن أْن في ه وذهب الكوفيون إل

  .بمعنى إذ
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ي     الى   قال إمامهم في سورة الزخرف من تفس ه تع د قول تم     : "ره عن ذآر صفحًا إن آن نكم ال رأ األعمش   " أفنضرب ع ق

  .بالكسر، وقرأ عاصم والحسن بفتح أن، آأنهم أرادوا شيئًا ماضيًا
  

  .أأسبك أْن تحرمني: وأنت تقول في الكالم
  

  .تريد إذا حرمتني وتكسر إذا أردت أأسبك إن تحرمني
  

تح تكس" ال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوآم: "ومثله ه . ر إْن وتف وا       : "ومثل م يؤمن ارهم إْن ل ى آث اخع نفسك عل ك ب " فلعل
  ".أن لم يؤمنوا"و

  
  : والعرب تنشد قول الفرزدق

  أتجزع إن أذنا قتيبة حزتا
  

  الطويل : وأنشدوني
  وحبل الصفا من عزة المتقطع  وتجزع إن بان الخليط المـودع

  
  .انتهى آالمه. الفتحوفي آل واحد من البيتين ما في صاحبه من الكسر و

  
  .والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق مدح بها سليمان بن عبد الملك، وهجا جريرًا

  
  : وقبله هذه األبيات

 فال عطست إال بأجدع راغـم  فإن تك قيس في قتيبة أغضبت
 طغى فسقيناه بكأس ابن خـازم  وهل آان إال باهليًا مـجـدعـًا

 يبة إال عضهـا بـاألبـاهـمقت  لقد شهدت قيس فما آان نصرها
 وإن عدتم عدنا بأبـيض صـارم  فإن تقعـدوا تـقـعـد لـئام أذلة
 الــبـــيت ... ... ... ...  ... أتغـضـب إن أذنـا قـتـيبة

  إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم  فما منهما إال بعـثـنـا بـرأسـه
 ح الـمـقـادممحذفة األذناب جل  تذبذب في المخالة تحت بطونهـا
 قديمًا وأولى بالبحور الخـضـارم  ستعلـم أي الـواديين لـه ثـرى

 األعاظم وال من تميم في الرؤوس  وما أنت من قيس فتنبـح دونـهـا
  

  .أبو قبيلة، وهو قيس بن عيالن بن مضر: إلخ، قيس... فإن تك قيس : قوله
  

هو ابن مسلم الباهلي، وستأتي : وقتيبة. ولجرير، خؤولة في قيس. وأراد القبيلة. فخذ من قيس بن عيالن: وقبيلة باهلة
  .بالبناء للمفعول: وأغضبت. حكايته

  
صفة موصوف محذوف،    : وأجدع . وقعت جزاء للشرط، فلذا قرنت بالفاء: إلخ، جملة دعائية... فال عطست : وقوله
  .مقطوع: أنف أجدع، أي: أي
  

راغم ى الن  : وال و عل اره، وه ذليل، أو الك بة، أيال ال  : س راب، يق و الت ام، وه ه، أي : ذي الرغ م اهللا أنف قه : أرغ ألص
  .بالرغام، وهو التراب، وهو آناية عن اإلذالل
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ه و قطع األنف : وقول ه بالجدع، وه دعى علي دعًا ي ة، ومج ان ضمير قتيب م آ ًا اس ان إال باهلي ة. وهل آ ة : وباهل قبيل

  .منحطة بين العرب
  

 المتقارب : ولذا قيل
  إذا آانت النفس من باهله  األصل من هاشم وما ينفع

ال : قال ؟فتكون باهليًا خليفة: قال. ال واهللا: فقال ؟أيسرك أن تكون باهليًا: روي أن قتيبة هذا مازح أعرابيًا جافيًا، فقال
ال    ؟فيسرك أن تكون باهليًا، وتكون في الجنة: واهللا، ولو أن لي ما طلعت عليه الشمس، قال م ق أطرق، ث بشرط أن  : ف

  .فضحك من قوله! ال يعلم أهل الجنة أني باهلي

ة   ... أتغضب إن أذنا قتيبة : وقوله ه القبيل ه أراد ب تفهام  . إلخ، فاعل تغضب ضمير قيس المتقدم، وأنث فعله، ألن واالس
  .لبيتينويجوز أن يكون فاعله مستترًا فيه تقديره أنت، وهو خطاب مع جرير، بدليل ما بعده من ا. للتعجب والتوبيخ

  .وحز األذنين آناية عن القتل، ألن القتيل قد تقطع أذنه للتشويه. القطع: والحز، بالحاء المهملة والزاي المشددة

  .بالخاء والزاء المعجمتين: وابن خازم. حزًا جهارًا أو غضبًا جهارًا: وجهارًا، أي

  .منها على سبيل االستهزاء وقد أنكر هذا. يريد أن قيسًا غضبت من أمر يسير، ولم تغضب ألمر عظيم

ن قضاعي    وأما قتيبة بالتصغير فهو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد ابن أسيد الخير بن آعب ب
  .بن هالل الباهلي

ى في            رارًا، وأبل ا وراء النهر م ر م ة، وعب تح الفتوحات العظيم ارة، وف نشأ في الدولة المروانية، وترقى وتولى اإلم
رك    . وآان شجاعًا جوادًا دمث األخالق، ذا رأي، افتتح بخارى  . الكفار ة، والت ي  . وخوارزم، وسمرقند، وفرغان وول

  .خراسان ثالث عشرة سنة

ان سبب   . قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في سنة ست وتسعين في خراسان   : وهذا خير مقتله من تاريخ النويري، قال وآ
ليمان، ف     ع س ى خل د إل ن            ذلك أنه أجاب الولي د ب ليمان يستعمل يزي ة أن س ليمان، خشي قتيب ى س ة إل ا أفضت الخالف لم

المهلب على خراسان، فكتب قتيبة إلى سليمان آتابًا يهنئه بالخالفة، ويذآر بالءه، وطاعته لعبد الملك والوليد، وأنه له 
  .على مثل ذلك، إن لم يعزله عن خراسان

ه بفتوحه، ونكاي       ه في ًا آخر يعلم ه آتاب ذم آل           وآتب إلي ه في صدورهم، وي وك العجم، وهيبت د مل دره عن ه، وعظيم ق ت
  .لو استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه: المهلب، ويحلف باهللا

د حاضرًا    : وبعث الكتب مع رجل من باهلة، وقال له. وآتب آتابًا ثالثًا فيه خلعه ان يزي ادفع الكتاب األول إليه، فإن آ
ه ا . فقرأه ثم ألقاه إليه اني فادفع إلي ه الثالث       . لث ادفع إلي ه، ف ه إلي رأه، ودفع إن ق د      . ف ى يزي ه إل م يدفع رأ األول، ول وإن ق

  .فاحبس الكتابين عنه

دفع         د، ف ى يزي اه إل رأه، وألق اب األول، فق ه الكت فقدم رسول قتيبة فدخل على سليمان، وعنده يزيد بن المهلب، فدفع إلي
ده       إليه الثاني، فقرأه، ودفعه إلى يزيد، فأعطاه الث ه، وأمسكه بي ه وختم رأه، وتمعر لون ل . الث فق ه   : فقي ان في م  "آ إن ل

  ".تقرني على ما أنا عليه وتؤمنني ألخلعنك، وألمألنها عليك خيًال ورجًال

ه رسوالً    ا  . ثم أمر سليمان بإنزال رسول قتيبة، وأحضره ليًال وأعطاه دنانير وعهد قتيبة على خراسان، وسير مع فلم
ه أحد      .خلع قتيبة، فرجع رسول سليمان آانا بحلوان، بلغهما م يجب ه، فل ى خلع فغضب  . فلما خلعه قتيبة، دعا الناس إل

أتوا        ك األزد، ف م في ذل ان أول من تكل وسبهم طائفة طائفة، وقبيلة قبيلة، فغضب الناس واجتمعوا على خلع قتيبة، وآ
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ع     ؟لدنيا، وقد شتمنا فما ترىإن هذا قد خلع الخليفة، وفيه فساد الدين وا: حضين بن المنذر، فقالوا أتوا وآي فأشار أن ي
  .وغدانة هو ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. بن حسان بن قيس الغداني

  .وآان وآيع مقدمًا، لرياسته على بني تميم، وآان قتيبة عزله، فحقد عليه وآيع

ة، فأ       ره لقتيب غ أم ل، فبل رهم فع ي أم اس          فلما أتوه وسألوه أن يل ادى في الن ع سالحه، ون بس وآي دعوه، فل ه ي رسل إلي
اجوا،            روا وه ه، وخواص أصحابه، فكب ة أهل بيت ى قتيب اًال، واجتمع إل فأتوه، ورآب فرسه وخرج، وأتاه الناس أرس

رة            ة جراحات آثي ه، وجرح قتيب وا أطناب ة، فقطع وا فسطاط قتيب ى بلغ اس حت   .فقتل عبد الرحمن أخو قتيبة، وجاء الن
ليمان  . سعد وشق الفسطاط واحتز رأس قتيبة، وقتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجًالثم نزل  فأرسل وآيع إلى س

  .برأسه ورؤوس أهله

ن خازم السلمي        د اهللا ب و عب ن خازم فه يس عيالن      . وأما اب ى ق ليم إل ان العرب في      . وينتهي نسب س وهو أحد غرب
يم بخ . اإلسالم ن            وآان من أشجع الناس، وقتلته بنو تم ع ب ه وآي ي قتل ذي ول ان ال بعين، وآ ين وس راسان في سنة اثنت

  .الدورقية القريعي

ان  ان  . وآان ابن خازم أمير خراسان من قبل ابن الزبير، وآان أوًال استعمله ابن عامر على خراسان في أيام عثم وآ
  .أحد األبطال المشهورين، وقد حضر مواقف مشهورة وأبلى فيها

اء التميمي          : النويري، قال وهذا خبر مقتله من تاريخ ن ورق ر ب ل بجي ن خازم يقت ان اب ر آ ولما قتل مصعب بن الزبي
م         امتنع وأطع نين، ف ه خراسان سبع س ة، ويطعم بنيسابور، فكتب عبد الملك بن مروان إلى ابن خازم يدعوه إلى البيع

  .آتابه لرسوله

رو،      ى م ن خازم عل ع       وآتب عبد الملك إلى بكير بن وساج وآان خليفة اب اه، فخل ى خراسان، ووعده ومن ده عل وتعه
  .بكير ابن خازم، ودعا إلى عبد الملك، فأجابه أهل مرو

ه              ى مرو فاتبع ل إل رًا، وأقب زل بجي ابور، فن رو، وأهل نيس ه أهل م وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بكير، فيجتمع علي
ن خازم،       ل اب ه، فقت رو، فقاتل ن عمرو القريعي،        بجير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من م ع ب ه وآي ذي قتل ان ال وآ

ه، وبعث         ى صدره، فقتل ع عل د وآي اعتوره وآيع وبجير بن ورقاء، وعمار بن عبد العزيز، فطعنوه، فصرعوه، وقع
رأس      أراد أخذ ال بشيرًا بقتله إلى عبد الملك ولم يبعث برأسه، وأقبل بكير في أهل مرو فوافاهم حين قتل ابن خازم، ف

  .الملك، فمنعه بجير وإنفاذه إلى عبد

 : وهو خالف قول الفرزدق. آذا قال النويري

 الـبـــيت .... ... ... ...  فما منهما إال بعثنا برأيه إلى الشام
  .واهللا أعلم

  
  .وآان بين قتل ابن خازم، وقتل قتيبة أربع وعشرون سنة

  
  : هاهنا بغال البريد بقولهضرب من السير، وإنما عنى : والرسيم. فوق الشاحجات يعني البغال: وقوله

  محذفة األذناب جلح القوادم
  

  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين
  

  الكامل : وأنشد بعده
  لم تدر ما جزع عليك فتجزع
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  .تقدم شرحه في هذا الباب قريبًا
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الموفي السبعمائة

  البسيط : وهو من شواهد س
  فكل حتف امرئ يجري بمقدار  زاولـهـاوقال رائدهم أرسوا ن

  
  .نزاولها استئناف، ولهذا وجب رفعه: على أن قوله

  
يبويه  ول : قال س األول، ولكنك              : وتق ًا ب ه معلق ى أن ال تجعل ا وصفنا، وإن شئت رفعت عل ى م ك، فتجزم عل ي آت ائتن

  .ائتني أنا آتيك: تبتدئه، وتجعل األول مستغنيًا عنه، آأنه يقول
  

  : قول األخطلومثل ذلك 
  وقال رائدهم أرسوا نزاولها

  .وأجاز الشارح المحقق آون نزاولها حاًال

د اإلرساء           : فإن قلت ا تكون بع ة إنم ة والمزاول أول : قلت  ؟الحال قيد لعاملها، فكيف يكون اإلرساء في حال الُمزاَول
  .وهذا المقدار آاف. المزاولة مقارن لإلرساء، وإن آانت ال تتم إال بعده

م     وه ذا ل ى، وله ًا ومعن اء لفظ رًا وإنش ين خب اختالف الجملت اع ب ال االنقط اًال لكم اني مث م المع ي عل ت أورد ف ذا البي
ًا       .فإن أرسوا إنشاء لفظًا ومعنى ونزاولها خبر آذلك، فوجب ترك العطف . يتعاطفا ًا جواب ا مجزوم م يجعل نزاوله ول

ة     لألمر؛ ألن الغرض تعليل األمر باإلرساء بالمزاولة،  ة المزاول واألمر في الجزم بالعكس، أعني يصير اإلرساء عل
  .آذا قرره التفتازاني". أسلم تدخل الجنة"آما في 

  .ولو أمكنه الجزم على الجواب لجاز من الضعف: وبه يعرف ما في قول األعلم، وتبعه ابن يعيش

  .تاجًا إليهويجوز أن يجزم إذا جعلته علة لألول ومح: وتبعه أيضًا ابن المستوفي، فقال

  .وإنا استشهدوا به ألنه ال يمكن جزم نزاولها

  .الذي يتقدم القوم، ليطلب الماء والكأل، من الرود وهو التردد في طلب الشيء برفق: والرائد

  .حبستها بالمرساة: أقيموا، من أرسيت السفينة إرساء، أي: وأرسوا بفتح الهمزة أمر من اإلرساء، أي

ى األنجر معرب    : التنصيص في قوله ولم يصب العباس في معاهد وهو من رست السفينة ترسو رسوًا، إذا وقفت عل
فينة        ذاب، فتصير آصخرة، إذا رست رست الس   .لنكر، وهو مرساة السفينة، وهي خشبات يفرغ بينها الرصاص الم

ي الحرب، أي  دامهم ف ن رست أق و م ت: أو ه ا. ثتب يء، أي: نزاوله ه: مضارع زاول الش ه وعالج فو. حاول : الحت
  .الهالك

دار   . أقيموا نقاتل: قال رائد القوم ومقدمهم: الضمير في نزاولها للحرب، أي: قال السعد فإن موت آل نفس يجري بمق
  .اهللا وقدره، ال الجبين ينجيه، وال اإلقدام يرديه

  .اه. والوجه ما ذآرنا. للخمر: الضمير للسفينة، وقيل: وقيل
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 : ي في الموشح، وتبعه العباسي من بيت بعده، وهوويشهد لما اختار ما أورده الكرمان

 وأسفار لنسلم الدهر من آد  إما نموت آرامًا أو نفوز بها
  

ه   يد            : والعجب من الكرماني في قول أمر س وا في أخذها، ف فينة طمع ا رأوا الس وصف الشاعر جماعة اللصوص، لم
  : ويعضد هذا الوجه ما بعده. القوم المالحين بإرساء السفينة

  البيت ..... ... ... ...  ... ... ا نموت آـرامـًاإم
  

م      : وقال األعلم، وتبعه ابن يعيش ال له ا، فق ر به رًا، فظف م حم وا،  : أسوا، أي : وصف شربًا قدموا أحدهم يرتاد له انزل
  .نخاتل صاحبها عنها: ومعنى نزاولها. نشربها

  
ذات       ال بد من الموت، فينبغي أن ن: إلخ، أي... فكل حتف : وقوله ى الل ا، إل ا، وفي نحوه ال فيه اق الم ذا  . بادر، بإنف ه
  .آالمه

  
  .واهللا أعلم به. والبيت قد نسبه إلى األخطل، وراجعت ديوانه مرارًا فلم أظفر به فيه

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والثاني بعد السبعمائة

  الطويل : وهو من شواهد س
 تأججا ونارًا تجد خطبًا جزًال  متى تأته تعشو إلى ضوء ناره

  
  .تعشو جاءت حاًال بعد صريح الشرط، وهو تأته وصاحب الحال الضمير المخاطب في الشرط: على أن جملة

  
  .في الظالم: متى تأته عاشيًا، أي: والمعنى

  
دل    : قال الشارح المحقق ه الب ذا نصه في       . ويجوز في مثل يبويه، وه ا أنشده س ين الجزمين،      "أراد م ع ب ا يرتف اب م ب

ك    ": زم بينهماونيج ا، فقول ع بينهم ا يرتف ألني تمشي أمش معك       : أما م ألني أعطك، وإن تس أتني تس ك ألنك   . إن ت وذل
  .أردت ن تقول، إن تأتني سائًال يكن ذلك، وإن تأتني ماشيًا فعلت

  
  الطويل : وقال زهير

 يسـأم وال يغنها يومًا من الدهر  ومن ال يزل يستحمل الناس نفسه
  

ي    : ولو رفع يغنها جاز، وآان حسنًا، آأنه قال.  يزل مستحمًال يكون من أمره ذلكمن ال: إنما أراد زل ال يغن من ال ي
  : ومما جاء أيضًا مرتفعًا قول الحطيئة. نفسه

 تأججا تجد حطبًا جزًال ونارًا  متى تأته تعشو إلى ضوء ناره
  

  الطويل : وسألت الخليل رحمه اهللا عن قوله، وهو عبيد اهللا بن الحر
  تجد حطبًا جزًال ونارًا وتأججا  متى تأتنا تلمم بنا في ديارنـا

  
ا فسر االسم     : ونظيره في األسماء. تلمم بدل من الفعل: قال ام، آم مررت برجل عبد اهللا فأراد أن يفسر اإلتيان باإللم

  .األول باالسم اآلخر
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  وء الكامل مجز: ومثل ذلك قوله، أنشدنيهما األصمعي عن أبي عمرو لبعض بني أسد

  أو يغدروا ال يحفلوا  إن يبخلوا أو يجبنوا
 ن آأنهم لم يفعلـوا  يغدوا عليك مرجلي

وا  . يغدوا بدل من ال يحفلوا: فقوله م يحفل ه اهللا   .وغدوهم مرجلي، يفسر أنهم ل ألته رحم ألنا     : وس ا تس هل يكون إن تأتن
ال  ؟نعطك  ل األول، ألن الفع       : فق ر أن يكون مث ى غي ذا يجوز عل ه، وهو هو     ه والسؤال ال يكون  . ل اآلخر تفسير ل

ه نسي،     : ونظير ذلك في األسماء. اإلتيان، ولكنه يجوز الغلط والنسيان، ممن يتدارك آالمه ار، آأن مررت برجل حم
  .žاه. ثم تدارك آالمه

  .فصدره للحطيئة، وعجزه البن الحر. وعلم من هذا أن من أنشده الشارح مرآب من بيتين سهوًا

  .تحمل الناس في البيت األول، ألنه خبر زال الناقصةورفع يس

  .ولو أمكنه رفعه على تقدير الحال لجاز  . تلمم بنا في البيت الثالث بدل من تأتنا، وتفسير له، ألن اإللمام إتيان: وقوله
م يح  : يغدوا عليك في البيت الرابع بدل من قوله: وقوله م ل ا    ال يحفلوا، ألن غدوهم مرجلين دليل على أنه يح م وا بقب فل

  .باليت به: وحفلت بكذا، أي. مشط الشعر وتليينه بالدهن: والترجيل. أتوه، فهو تفسير له، وتبيين

ة تسمى عشوة        : يقال: إلخ، قال المرزوقي في شرح الفصيح... متى تأته تعشو : وقوله ا يعشو، إذا سار في ظلم عش
  .وأنشد هذا البيت. مثلثة العين

  .عاش: قصدته في الظالم، ثم اتسع، فقيل لكل قاصد: شوته، أيع: يقال: وقال ابن يعيش

ة : تعشو إلى ضوء ناره، قال األصمعي: قوله: وقال اللخمي في شرح أبيات الجمل ره  . تأتيه على غير هداي ال غي : وق
  .تجيء على غير بصر ثابت، فتهتدي بناره

  .ثم سمي آل قاصد عاشيًا عشوت إلى نارك أعشو عشوًا، إذا قصدنها بليل،: يقال: وقال القتبي

رح،  : إذا حصلت اآلفة في البصر، قيل" ومن يعش عن ذآر الرحمن: "قال صاحب الكشاف عند قوله تعالى عشي آف
ة، وعرج لمن مشى مشية العرجان         : ونظيره. عشا يعشو: وإذا نظر نظر العشي، وال آفة به قيل ه اآلف عرج، لمن ب

  .من غير عرج

 : قال الحطيئة

  شو إلى ضوء نارهمتى تأته تع
  
  .تنظر إليها نظر العشي، لما يضعف بصرك من عظم الوقود، واتساع الضوء: أي
  

  السريع : وهو بين في معنى قول حاتم
  حتى يواري جارتي الخدر  أعشو إذا ما جارتي برزت

  
  .تعشو من عشا، إذا أتى نارًا، يرجو عندها خيرًا، أو هدى، ليس معناه ما ذآره: وقول العيني

  
  .ضعيف. عشا إلى النار، يعشو، إذا استدل عليها ليبصر: يقال: وآذلك قول ابن المستوفي

  
ة  ة المدح           : قال عبد اللطيف البغدادي في شرح نقد الشعر لقدام د العرب غاي ذا عن ل، وه دة باللي اره موق أن ن وصفه ب
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وهذا صفة النار . ء بها، وتقصد نحوهاتعشو إلى ضوء ناره، أن السابلة تستضي: ثم دل بقوله. بالكرم وقرى الضيفان
  .إذا آانت على نشز، وال يفعل ذلك إال السيد الجواد المطعام

  
  : وقوله

  تجد خير نار عندها خير موقد
  
  .أنفع نار للدفء واألآل، عندها خير موقد يحتمل معنيين: متى أتيته عاشيًا إلى ضوء ناره، وجدت خير نار، أي: أي

  .عندها من يوقدها من الغلمان والخولأن يريد بمن : أحدهما
  

  .خير موقد، آثرة آرمهم، واحتفالهم بالوارد عليهم، وحسن القيام عليه بجميع ما يحتاج إليه: ويريد بقوله
  

ه   : والثاني ه فاعل ه، فكأن ه  . يريد به الممدوح، ووصفه باإليقاد وإن آان سيدًا ألنه آمر ب د بقول رم    : ويري د، أآ ر موق خي
  .موقد، وأفضل موقدموقد، وأسخى 

  
اع الفضائل   ره         . فعلى هذا يكون قد وصفه في هذا البيت بجم ط، لكن ذآ ا وصفه بالسخاء فق ل األول إنم ى التأوي وعل

  .žاه. أوًال مفصًال، وهنا مجمًال، فاعرف ذلك
  

ال  اب، ق ن الخط ر ب د لعم ا أنش ت لم ذا البي روى أن ه المه : وي ه وس لوات اهللا علي ى ص ار موس ك ن ذب، تل   .آ
ة التميمي      و ن أنف الناق ن ألي ب ات   . البيت من قصيدة طويلة للحطيئة مدح بها بغيض بن عامر بن شماس ب ذه أبي وه

  الطويل : من آخرها، وهو أول المديح
 إليك ابن شماس تروح وتغـتـدي  فما زالت الوجناء تجري ضفورها
 ومن يعط أثمان المحامد يحـمـد  تزور امرأ يؤتي على الحمد مالـه

 ويعلم أن الشـح غـير مـخـلـد  ى البخل ال يبقي على المرء مالهير
 تهلل واهتز اهتزاز الـمـهـنـد  آسوب ومتالف إذا ما سـألـتـه

 الـبــيت .... .... ... ...  ... ... متـى تـأتـه تـعـشـو
 بكفيه ال يمنعك من نـائل الـغـد  تزور امرأ إن يعطك الـيوم نـائًال

 نـدي يروحها العبدان في عازب  وم الصفايا لجـارههو الواهب الك

ه  .وهذا آخر القصيدة اء    : وقول ا زالت الوجن اء   ... فم ة الوجن خ، الناق ا تجري    : وضفورها . الغليظة : إل أتساعها، وإنم
  .منادى: وابن شماس. ألنها قلقت من الضمر

د ا .... تززور امرًأ: وقوله ة  إلخ، قال عبد اللطيف البغدادي في شرح نق ه صنفان من المدح    : لشعر لقدام : أحدهما : في
  .أنه يؤتي ماله الآتسب الحمد، فخلص به من رذيلة التبذير الذي هو إنفاق ال لغرض صحيح

ا         : والثاني ر، وهو أخذ العوض المحسوس فيم ة التقتي أنه ينفق ماله لطلب الحمد، ال لعوض آخر فخلص به من رذيل
  .ينفقه، فحينئذ تمحض الوسط للفضيلة

  .إلخ، أتى بقضية آلية مشهورة تقتضي استحقاقه للحمد... ومن يعط : وقوله

ه  ي  : وقول رى البخل ال يبق خ .... ي اد      . إل ة واعتق رة وروي ل عن فك ط، ب ع فق يس لمجرد الطب ه ل ى أن آرم ه عل دل ب
  .صحيح، ونظر في العواقب مستقيم

ذل نعم البخل لو آان المال ال يؤتى ع: قال أفالطون في هذا المعنى ال معرضًا      . ليه إال من جهة الب ان الم ا آ ولكن لم
د             ه الحم ه يحوز ب ه أفضل، ألن دي مالك ى ي ه عل ان إتالف ا، آ راس منه   .للتلف بالحوادث الخارجة التي ال يمكن االحت
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اً   : إلخ، قال عبد اللطيف.... آسوب ومتالف : وقوله فبالشجاعة يكتسب، وبالسخاء    . وصفه بالشجاعة والسخاء جميع
  .ويتلفيبذل 

ل يصح أن           ذل، فال يخرج إذن عن وصفه بالسخاء، ب ويجوز أن يريد بكسوب أنه يكتسب الحمد، وبقوله متالف الب
  .يقال إنه وصفه مع السخاء بالعقل، ألن السعي في آسب الحمد من أفعال العقالء

  .جودوهذا إنما يكون عند تناهي ال. استبشر واستنار محياه: إذا ما سألته تهلل، أي: وقوله

ا يوصف   : وقوله اهتز اهتزاز المهند وصفه مع البشاشة بالجمال والشهامة، واعتدال الحرآات، فإن اهتزاز المهند مم
  .وأما اهتزاز القضيب والغصن الرطيب، فمما يوصف به النساء والمترفون. به الشهم الشجاع

ة   : والصفايا. يمة السنامجمع آوماء، وهي الناقة العظ: إلخ، الكوم... هو الواهب الكوم : وقوله جمع صفية، وهي الناق
  .جمع عبد: والعبدان بالكسر. الغزيرة اللبن

ة  . النبت البعيد عن الناس فلم يرع، فهو أتم له: والعازب زاي المعجم ذه     . وهو بالعين المهملة وال ي ه د حرف العين وق
  .لسنام والعنقما بين ا: والغارب، بالغين المعجمة والراء: الكلمة لفظًا ومعنى، فقال

  .والحطيئة تقدمت ترجمته في الشاهد التاسع واألربعين بعد المائة

 : وأما البيت اآلخر، وهو

  تجد حطبًا جزًال ونارًا تأججا  متى تأتنا تلمم بنا في ديارنـا
  

ل . فنزل بهم أتاهم: ألم الرجل بالقوم إلمامًا: فإن تلمم فيه بدل من تأتنا، ألن الثاني من جنس األول، فإنه يقال : ومنه قي
  .آذا في المصباح. فعله: ألم بالمعنى، إذا عرفه، وألم بالذنب

  
  .آما أن تعشو من جنس اإلتيان، فلوال أنه في شعر لجازم جزمه

  
ه  دل،     : ويدل عليه آالم سيبويه المتقدم، وآالم الشارح المحقق، فإنه لو آان مراده بالمثلية في قول ه الب ويجوز في مثل

وع المض الوق ط، لق زاء فق رط والج ين الش خ : ارع ب اني إل ل ألن الث م يق نس األول، ول ن ج اني م ان الث   .إذا آ
دل     : وآذا قال اللخمي في شرح أبيات الجمل، قال ل، لجاز أن يب ه وزن الفع ولو آان تعشو في موضع يقوم بالجزم في

يم    . من تأته، ألن معناهما واحد، ألنه آثر في آالمهم حتى صار آل قاصد عاشيًا تح الج يظ  : والحطب الجزل، بف الغل
  .منه
  

  .يريد أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم، فينظر إليها الضيوف على بعد، ويقصدونها
  

  .وتأججا في البيت ماض، واأللف لإلطالق وفاعله ضمير النار. توقد النار: والتأجج
  

  .أنشد هذا البيتالنار تذآر وهو قليل، و: وقال أبو حنيفة في آتاب النبات
  

  الطويل : ويشهد له قول الشمرذل
 تأججا بعلياء نار الحرب حتى  أناخوا فصالوا بالسيوف وأوقدوا

  
  .النار مؤنثة ال غير، وإنما رد الضمير مذآرًا ألنه أراد بها الشهاب، وهو مذآر: وقال بعضهم

  
  : ألن تأنيث النار غير حقيقي، فيكون على طريقة: وقيل
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  قلوال أرض أب
  

ل ه : وقي ون ب ا تك ار إنم م، إذ الن ه أه ل. الضمير راجع للحطب، ألن ا هي ضمير : وقي ليست األلف لإلطالق، وإنم
  .الحطب والنار، وإنما ذآر الضمير لتغليب الحطب على النار: االثنين

  
  : وآذا في قوله

  يجد حطبًا جزًال ونارًا تأججا  من يأتنا يومًا يقص طريقنـا

ي   و عل و الحسن   : قال أب ال أب ار والحطب   : ق ي الن ال بعضهم   .يعن اء،        : وق ه الت ا فعل مضارع محذوف من أول تأجج
ل           ث الفع ذا أن ة، وله ار المؤنث تتر للن مير المس أججن، فالض ل تت ة، واألص د الخفيف ون التوآي ن ن ة م ف مبدل   .واألل

ب            ا وهو في ح ن الحر، قاله د اهللا ب ًا لعبي ين بيت ى ثالث د عل ة   والبيت من قصيدة تزي ر في الكوف ن الزبي   .س مصعب ب
إن عبيد اهللا بن الحر آان قد أبى على المختار غير مرة، : وآان ابن الحر لشهامته ال يطيع أحدًا، فقال الناس لمصعب

ور في               ه طاعة، ونحن نتخوف، أن يث يس ألحد علي ل، فل اد من قب ن زي د اهللا اب وخالفه وقاتله، وفعل مصل ذلك بعبي
ك ال ر علي واد فيكس ه الس ى تحبس ه حت ألطف ل الف، ف ن الخ ًا م ر طرف د أظه ل، وق ان يفع ا آ راج آم   .خ

ذه            ال ه ك قصائد، وق ال في ذل ه فحبس، فق اه أمر ب فلم يزل مصعب يتلطف به ويعده يمنيه األماني حتى أتاه، فلما أت
ك أن         ن عمرو البكري، وذل ة ب ه عطي ال ل ه، ويق ة   القصيدة وهو في السجن لرجل من أصحابه، وآان حبس مع عطي

  .جزع في السجن

 : ومطلعها

  هو السجن حتى يجعل اهللا مخرجًا  أقول له صبرًا عطـي فـإنـمـا
  : إلى أن قال

  شددت لها من آخر الليل أسرجا  ومنزلة يا ابن الزبـير آـريهة
 قداح براها الماسخي وسحجـا  لفتيان صدق فوق جرد آأنـهـا

 والطعن حتى تفرجـا بأسيافهم  إذا خرجوا من غمرة رجعوا لها
 البـيت .... ... ... ...  متى تأتنا تلمم بنـا فـي ديارنـا

  
  .والقصيدة بتمامها في آتاب اللصوص

  
ة : وعطي  ادى مرخم عطي ه  . من ي قول واو ف ة واو رب: وال ا مصعب  . ومنزل ر هن ن الزبي ع سرج: وأسرج . واب . جم
  .جمع أجرد، وهو القصير الشعر من الخيل: والجرد

  
ه نصل       : احوالقد ل أن يجعل ل ة   . جمع قدح بكسر القاف فيهما، وهو عود السهم قب ذي  : والماسخي، بالخاء المعجم ال

  .نحته وملسه: وسحجا بتشديد الحاء المهملة وقبلها سين مهملة، أي. يصنع السهام
  

د          . الشدة: والغمرة، بفتح المعجمة ون توآي رجن بن ا أصله تتف ى األسياف، وتفرج ة، فقلبت   والطعن معطوف عل خفيف
  .وفاعله ضمير الغمرة. الثلمة: والفرجة. ألفًا، وحذفت التاء من أوله، ومعناه تتكشف

  
  .وآذلك الحال في تلمم وتجد، وليست التاء فيها للخطاب. متى تأتنا فاعله مستتر فيه راجع لفتيان: وقوله

  
  : ورواه صاحب آتاب اللصوص

 البـيت ... ًالتجد حطبًا جز  متى تأتني في منزل قد نزلته
  

  .وترجمة ابن الحر تقدمت مفصلة في الشاهد التاسع بعد المائة
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث بعد السبعمائة

  مجزوء الكامل 
 يومًا وأآفك جانبا  دعني فأذهب جانبًا

  
ببية        اء الس د الف أن بع و    . على أنه عطف أآفك مجزومًا على جواب األمر المنصوب ب ى ت هم سقوط  وهو فأذهب، عل

  .الفاء، وجزم أذهب في جواب األمر
  

ال صاحب المفصل  الى  : ق ه تع ن قول ل ع يبويه الخلي أل س ن    : "وس ن م ب فأصدق وأآ ل قري ى أج ي إل وال أخرتن ل
  : هذا آقول ابن معد يكرب: ، فقال"الصالحين

 يومًا وأآفك جانبا  دعني فأذهب جانبًا
  

  الطويل : وآقوله
 جـائيا وال سابق شيئًا إذا آـان  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

ه،      . آما جروا الثاني، ألن األول تدخله الباء فكأنها ثابتة فيه: أي اء في ًا، وال ف وا ألن األول يكون مجزوم فكذلك جزم
  .žاه. فكأنه مجزوم

ه  بيت ابن معد يكرب لم يورده سيبويه في آتابه البتة، ال هنا وال في موضع آخر، آما يظهر لك من نق  : أقول ل آالم
  .بعد هذا

ارة المفصل             ل عب د أن نق ال بع ا خبط عشواء من وجوه، فق ن المستوفي هن ر    : األول: وقد خبط اب ألتين آثي من المس
  ".من يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم: "فصحي، آقوله تعالى

ثاني متوهم فيه الجر لحن ال يأتي إال في ضرورة شعر، ألن ألول محقق فيه الجزم موضعًا لوجود الفاء، وال: والثاني
ًا، وإذا فتحت    : هذا إذا ثبت أنه روي بفتح الباء في قوله. لعدم الباء ه لفظ فأذهب، ولو روي بسكونها آان معطوفًا علي

  .žاه. الباء آان وأآفك معطوفًا على محل الفاء، ألنها واقعة موقع الجزاء المجزوم

  .أن اآلية ال مناسبة إليرادها هنا: أحدها

  .وآيف يسوغ تلحين أهل اللسان، ال سيما زهير. بيت زهير لم يقل أحد إنه من قبيل اللحن أن: ثانيها

رواة         ... هذا إذا ثبت أنه روي بفتح الباء : قوله: ثالثها ع ال د جمي ه ثابت عن اء، مع أن تح الب ده ف  .إلخ، آأنه لم يثبت عن
ي  ... ولو روى بسكونها : قوله: رابعها خ، يعن ه يكون عطف أمر     : إل ى أمر  أن ه       . عل ذ عن آون ه يخرج حينئ ه أن وفي
  .شعرًا

ر   ... آان أآفك معطوفًا على محل الفاء : قوله: خامسًا ة، وحق التعبي اء، وجزم      : إلخ، عبارة قلق وهم سقوط الف ى ت عل
  .أذهب، وهو المسمى عطف التوهم، والعطف على المعنى

ى   يجوز أن يكون المعنى اترآني : وقال ابن الحاجب في أماليه: هذا اج إل أتصرف فأذهب إلى جهة، فأآفيك جانبًا تحت
  .آفايته بتصرفي وذهابي

ًا، أي  : ويجوز أن يريد ًا يوم ًا آخر        : دعني يومًا، وأآفك جانب اها يوم ة تخش ًا آفيتك جه   .žاه. إذا تصرفت لنفسي يوم
ان ألآفك   : وقال بعض فضالء العجم ه خطاب لمن    انتصب جانبًا األول على الظرف، والثاني على أنه مفعول ث ، آأن

د، أي    ى السفر والبع ه عل ا       : عذل ي تتوجه إليه ًا من الجوانب الت ي أذهب في جانب من األرض، وأآفك جانب   .اترآن
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ري تصفح      ا أن غي ه، آم وهذا البيت لم أجده في ديوان عمرو بن معد يكرب، فإني تصفحت ديوانه مرارًا، فلم أره في
  .واهللا أعلم. ديوانه، فلم يجده فيه

 بعده،  وأنشد

  الشاهد الرابع بعد السبعمائة

  .الطويل: وهو من شواهد س
 جـائيا وال سابق شيئًا إذا آـان  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  
ه              : على أن قوله يس، آقول ر ل اء في خب ادة الب ه يجوز زي ه، فإن اء في وهم الب ى ت سابق بالجر معطوف على مدرك عل

  ".أليس اهللا بكاف عبده: "تعالى
  

ول    : يبويه في باب الحروف التي تنزل بمنزلة األمر والنهي، ألن فيها معنى األمر والنهيقال س ل عن ق وسألت الخلي
  : هو آقول زهير: ، فقال"فأصدق وأآن: "اهللا عز وجل

 جـائيا وال سابق شيئًا إذا آـان  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  .اني، وآأنهم قد أثبتوا في األول الباءفإنما جروا هذا ألن األول تدخله الباء، فجاؤوا بالث

ه         وا قبل د جزم أنهم ق اني، وآ وا بالث ه، تكلم اء في ك   . وآذلك هذا لما آان الفعل الذي قبله قد يكون جزمًا، وال ف ى ذل فعل
  .žاه. توهموا هذا

ه البيت السابق       يس في رى ل ا ت ا   . وهذا آم ة وأوله ان اآلي ى أجل قريب فأصدق وأ      : "وبي ي إل وال أخرتن آن من   رب ل
ان          : أن لوال معناها الطلب والتحضيض، فإذا قلت". الصالحين ا بجواب، آ ي له إذا أت ي، ف اه أعطن ي، معن وال تعطين ل

حكمه حكم جواب األمر، إذ آان في معناه، وآان مجزومًا بتقدير حرف الشرط، فإذا أجبت بالفاء آان منصوبًا بتقدير 
م  : أن، فإذا عطفت عليه فعًال آخر، جاز فيه وجهان النصب بالعطف على ما بعد الفاء، والجزم على موضع الفاء لو ل

  .تدخل وتقدير سقوطها

  .وقد ذآر سيبويه هذا البيت في ثالثة مواضع أخر من آتابه

د أن أنشده       : أحدها ه بع ال في ل، ق اء، وال تغري       : في باب الفاء عند ذآر نواصب الفع ه الب ان األول يستعمل في ا آ لم
  .يلزم األول نووها في الحرف اآلخر، حتى آأنهم قد تكلموا بها في األول المعنى، وآانت مما

  .قبيل باب يضمرون فيه الفعل لقبح الكالم، أنشده فيه آذلك: ثانيها

ال    : ثالثها ابق، ق ه، بنصب س ان اسم   : وهو أول موضع وقع في آتابه، أنشده في باب اسم الفاعل يعمل عمل فعل إذا آ
  .فعول بهالفاعل منونًا، ينصب الم

ده  . حروف الخفض ال تضمر وتعمل  : وأنكر المبرد رواية الجر، وقال ة عن ابقي    : والرواي ابقًا بالنصب، وال س وال س
  .شيء باإلضافة إلى الياء، ورفع شيء على أنه فاعل سابق

  .وال أنا سابق شيئًا: وال سابق شيئًا بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وروى أيضًا

مدرك ما : وفي هذا البيت شاهد آخر، وهو إضافة اسم الفاعل المعمل، وذلك قوله: اللخمي في شرح أبيات الجملقال 
ه                . مضى ا تنفي المضارع، وعطف سابق علي يس ال تنفي ماضيًا، وإنم يس، ول ر ل ه خب ه معمل أن ى أن دليل عل   .وال

دها مص ع بع م يكن للفعل الواق ى، إذ ل ى المعن دير المصدر عل ه تق ديروفي ون التق ا : در، فيك اع إدراك م ي امتن دا ل ب
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خ، في   ... لست : وجملة. وأني بالفتح. ظهر: بدا. وإنما قدر المصدر من غير اللفظ، ألن ليس ال مصدر لها. مضى إل
دا  وع فاعل ب ل مصدر مرف ي تأوي ا ف ر أن، وأن ومعمواله ا. محل خب رة  : وم ا نك موصولة، ومضى صلتها، أو م

  .ومضى في محل الصفة

ا  . شرطية حذف جوابها، ويدل عليه ما قبلها: وإذا وال يصح أن تكون ظرفية،، ألن الشيء ال يسبق وقت مجيئه، وإنم
ى الحدث         داللتها عل ا ب ان، إن قلن ان، أو نفس آ ر آ والبيت نسبه    .يسبق قبل مجيئه، والعامل في إذا الشرطية هنا خب

ن خلف   . األنصاري سيبويه تارة إلى زهير بن أبي سلمى، وتارة إلى صرمة   ال اب ن   . وهو الصحيح  : وق روى الب وي
 .رواحة األنصاري وقد تقدم إنشاده في قصيدة زهير في الشاهد الخامس والخمسين بعد الستمائة

  باب األمر

  الخفيف : أنشد فيه

  لتقم أنت يا ابن خير قريش

  .تقدم شرحه في الجوازم في الحادي والثمانين بعد الستمائة

  : وأنشد بعده

  حمد تفد نفسك آل نفسم

  .تقدم شرح هذا أيضًا هناك

  المتعدي وغير المتعدي

  أنشد فيه، 

  الشاهد الخامس بعد السبعمائة

  البسيط 

  يقرأن بالسور 

  : هو قطعة من بيت، وهو

  سود المحاجر ال يقرأن بالسور  تلك الحرائر ال ربات أحمـرة

  .على أن الباء زائدة في المفعول به

ال   : في المغنيقال ابن هشام  ه يق رآن، وأن ى،      : وقيل ضمن يقرأن معنى يرقين، ويتب ذا المعن ى ه رأت بالسورة، عل ق
  .قاله السهيلي. وال يقال قرأ بكتابك، لفوات معنى التبرك

ا  : وقال أيضًا في أول الباب الثامن قد يعطى النفي حكم ما أشبهه في معناه، ومنه إدخال الباء في ال يقرأن بالسور، لم
  .من معنى ال يتقربن بقراءة السور دخله
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ه    : ال يجوز أن تقول: ولهذا قال السهيلي ى حد قول ه، عل ه عار عن      : وصل إلي آتابك فقرأت ب رأن بالسور، ألن ال يق
  .žاه. معنى التقرب

وال يخفاك أن ما نقله عن السهيلي في الموضعين، مختلف، وآأنه أشار إلى أن مدار التضمين، لفظ يجوز أن يتعدى    
ان  ب  ظ آ ذآور، أي لف ى أن        . الحرف الم ي عل اء، ولكن آالم السهيلي مبن ذآورة يتعدى بالب اظ الم ذه األلف وآل من ه

  .التضمين قياسي

  .للقتال الكالبي: للراعي النميري، والثاني: أحدهما: والبيت وقع في شعرين

  : أما األول فهو من قصيدة أولها

  وما يزداد في قصـريزداد طوًال  يا أهل ما بال هذا الليل في صفر

 يوم الحدالى بأسباب من الـقـدر  في إثر من قطعت عني قرينـتـه

 بين أخي نجد ومنـحـدر: قسمين  آأنما شق قلبـي يوم فـارقـهـم

  قد آنت أطرب إثر الجيرة الشطر  هم األحبة أبكي الـيوم إثـرهـم

 آـريوبطن لجان لما اعتادني ذ  فقلت والحرة الرجـالء دونـهـم

 ليلى وصلى على جاراتها األخـر  صلى على عزة الرحمن وابنتهـا

 الـبـــيت ..... .... .... ...  هن الحرائر ال ربـات أحـمـرة

  .وهي قصيدة طويلة تزيد على الخمسين

  .خصه ألن الهم فيه أصابه: في صفر هو اسم الشهر، قالوا: قوله

ل في الصيف      : قالآان صفر صيفًا، وليل الصيف قصير، ف: وقيل ي اللي ه من       ! ؟آيف طال عل ا هو في ك لم ا ذل وإنم
  .آذا قال ابن المستوفي. الغم، فلذلك طال عليه الليل

  .موضع: والحدالى، بفتح المهملة والقصر. الحبيبة، ألنها تشبه القمر: في إثر متعلق بيزداد، وأراد بالقرينة: وقوله

  .جمع شطير، وهو البعيد: والشطر، بضمتين. جمع جار بالجيم: والجيرة

ولجان، بفتح الالم . والحرة السوداء: ويروى. موضع في ديار جذام، األول بالمهملة، والثاني بالجيم: والحرة الرجالء
  .واد قبل حرة بني سليم: وتشديد الجيم

  .ير الشاعرمحبوبة آث: وعزة، بفتح المهملة وتشديد المعجمة. الرحمة: إلخ، الصالة... صلى على عزة : وقوله

ذآورة   ... تلك الحرائر : وقوله ى النساء الم ه        . إلخ، اإلشارة بتلك إل ز، وآون زهن أآمل تميي ار اسم اإلشارة لتميي وإيث
  .بالبعيد للتعظيم

  .الحرائر صفته: وتلك مبتدأ، والحرائر خبره، وقال بعض أفاضل العجم. هن الحرائر: وروى

ة ه  . ال ربات هو الخبر: وقوله ة         ويبطله رواي ة واألصيلة، وضد األم ا الكريم ر، وهو جمع حرة، ومعناه . ن الحرائ
  .وال نافية عاطفة على هن، أو على تلك. جمع ربة بمعنى صاحبه: والربات
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رة : قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب   ة      : واألحم ة، جمع قل ار بالحاء المهمل ا رذال    . جمع حم ر ألنه وخص الحمي
  .žاه". ال يزآى وال ُيذآى شر المال ما: "المال وشره، يقال

وقد صحف الدماميني في الحاشية الهندية هذه الكلمة . وآذا ضبط هذه الكلمة صاحب آتاب اللصوص وابن المستوفي
  .جمع خمار، وهو ما تستر به المرأة رأسها: واألحمرة: بالخاء المعجمة، وقال

ار   : وفي القاموس و خم يئًا فه ه من    . وآل ما ستر ش ه، وتبع ذا آالم ده  ه ه . بع ات، ألن     : وقول سود المحاجر صفة رب
وآذلك سود . عابرة فيها: ناقة عبر الهواجر، أي: إضافة ما بمعنى اسم الفاعل المستمر تخفيفية ال تفيد تعريفًا، آقولهم

  .مسودة محاجرها، وهو جمع محجر آمجلس ومنبر: المحاجر، أي

اء السود    . اه. بدا من النقاب أيضاً  هو من الوجه حيث يقع عليه النقاب، وما: قال الجواليقي ذا الوصف اإلم   .وأراد به
ا  : قال صاحب أشعار اللصوص سود المحاجر، من سواد الوجوه، وخص المحاجر دون الوجه والبدن آله ألنه أول م

  .يرى

 .البسيط: ومن هذا قول النابغة

  ليست من السود أعقابًا إذا انصرفت
  

  .وإنما أراد سواد الجسد آله
  

  .ال يقرأن صفة ثانية لربات: ةوجمل
  

واليقي ال الج ول: ق قينها : يق ر يس ود ذوات حم اء س ن بإم رآن، ولس ون الق ات، يتل رات آريم ن خي   .žاه. ه
ات المفصل       ا، سود         : وقال بعض فضالء العجم في شرح أبي رة، وال يتسترن به اب أحم ر ليست أرب ك الحرائ إن تل

  .وهذا ال يقضى منه العجب. هذا آالمه. ال يقرأن القرآن المحاجر لهزالها، أو لكبر أسنانها، وجاهالت
  

  .وعنده أن أحمرة بالمعجمة، وهو تصحيف آما مر
  

  .وترجمة الراعي تقدمت في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة
  

د، حدثني     : قال صاحب آتاب اللصوص. وأما الشعر الثاني فهو للقتال الكالبي و زي د  أخبرنا أبو سعيد، حدثني أب حمي
  : بن مالك، أنشدني شداد بن عقبة، للقتال في ابنه عبد السالم

 إني آبرت وأنت اليوم ذو بصر  عبد السالم تأمل هل ترى ظعنـًا
 باألبرق الفرد لما فاتني نظري  ال يبعد اهللا فتيانـًا أقـول لـهـم

 نكبن فحلين واستقبلن ذا بـقـر  يا هل ترون بأعلى عاسم ظعنـًا
  ليلى وصلى على جاراتها األخر  مرة الرحمن وابنتهاصلى على ع
 الـبــيت .... .... .... ....  ... .... ..... .... هن الحرائر

  
الم  د الس ادى: وعب ن. من ودج    : وظع ي اله رأة ف ي الم ة، وه ع ظعين رد . جم رق الف م،   : واألب ذلك عاس ع، وآ موض

  .وأراد بهذه الظعن نساءه وحريمه. اضعأسماء مو: بالمهملتين، وفحلين بإعراب المثنى، وذو بقر
  

  .وأنشد هذه األبيات. موضع في جبل أحد: فحلين بلفظ التثنية: قال ياقوت في معجم البلدان
  

ن آالب           ي بكر ب ن أب د ب ن عب ن آعب اب ل . والقتال الكالبي، اسمه عبد اهللا بن مجيب بن المضرحي بن عامر ب : وقي
ب   ن المجي ادة ب مه عب ل. اس مه عبي : وقي يب   اس و المس ه أب ب، وآنيت ن المجي وص  . د ب اب اللص ي آت ذا ف   .آ
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ه           رده وفتك ال لتم ر، ولقب بالقت رزدق، وجري ة في عصر الراعي، والف . وهو شاعر إسالمي آان في الدولة المرواني
ا من أذاه،         . وآان شجاعًا شاعرًا ا يلحقه ه، وم رة جنايات وآان في دناءة النفس آالحطيئة، وآانت عشيرته تبغضه لكث

  .ال تمنعه من مكروه يلحقهو
  

  .وأورد له صاحب آتاب اللصوص جنايات آثيرة، وله فيها أشعار
  

  الطويل : وأنشد بعده
 ودون معد فلتزعك العـواذل  إذا لم تجد من دون عدنان والدًا

  
ال     ه ق ي من دون وآأن دًا ود     : على أن دون معطوف على محل الجار والمجرور، أعن م تجد دون عدنان وال إن ل ون ف

  .معد
  

  .أمر من زوعته أزعه وزعًا، إذا آففته: فلتزعك بفتح الزاي: وقوله
  

  .وقد تقدم شرحه مستوفى في الشاهد الثالث والعشرين بعد المائة
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس بعد السبعمائة

  الطويل 
  أشارت آليب باألآف األصابع

  
أشارت إلى آليب، وآان القياس : ن عصفور ضرورة، والتقديروعند اب. على أن بقاء عمل حرف الجر بعد حذفه شاذ

  .النصب بعد حذف الجار
  

ه في   . وأنشده أبو علي الفارسي في التذآرة القصرية بالرفع. وقد رأيته في ديوانه وفي المناقضات منصوبًا وآذا رأيت
  .رفعت: ًا، أيأشرت آليب: ويروى. هذه آليب: أشارت األصابع: أراد: شرح المناقضات، قال شارحها

  
  : وهذا المصراع عجز، وصدره

  إذا قيل أي الناس شر قبيلة
  

روي، وغالب     ذا ال والبيت من قصيدة عدتها خمسة وأربعون بيتًا للفرزدق، ناقض بها قصيدة لجرير هجاه بها على ه
  .أبياتها في آتب النحو

  
  : وهذا مطلعها

  اح الزعازعوخيرًا إذا هب الري  منا الذي اختير الرجال سمـاحة
 لنجران حتى صبحتها النـزائع  ومنا الذي قاد الجياد على الوجى
 أسارى تميم والعـيون دوامـع  ومنا الذي أعطى الرسول عطية

  

 غوالي ويعدو فضله مـن يدافـع  ومنا الذي يعطي المئين ويشتري ال
 أغر إذا التفت عليه المـجـامـع  ومنا خطيب ال يعـاب وحـامـل

 وعمرو ومنا حاجـب واألقـارع  الذي أحيا الـوئيد وغـالـب ومنا
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 إذا جمعتنا يا جرير المـجـامـع  أولئك آبائي فجئني بـمـثـلـهـم
 وأصرع أقراني الـذين أصـارع  بهم أعتلي ما حملتني مـجـاشـع
 آأن أباها نهشـل أو مـجـاشـع  فيا عجبًا حتى آليب تـسـبـنـي

 لنا والجبال الراسيات الـفـوارع  ديمـهـاتنح عن البطحـاء إن قـ
 لنا قمراها والنجوم الـطـوالـع  أخذنا بآفاق السـمـاء عـلـيكـم
 بأحسابنا إني إلـى الـلـه راجـع  أتعـدل أحـسـابـًا لـئامـًا أدقة
 وآل آليبي ولـو شـاب راضـع  وآل فطيم ينتهـي لـفـطـامـه

  زيد في عرض األديم األآارع آما  تزيد يربوع بهـم فـي عـديدهـم
 األصـابـع أشارت آليبًا باألآف  إذا قيل أي النـاس شـر قـبـيلة

  .منا الذي اختبر الرجال سماحة، يأتي شرحه إن شاء اهللا في بيت بعد هذا: وقوله

  .رانإلخ، هذا هو األقرع بن حابس، وعمرو ابن آلثوم، آالهما غزوا نج... ومنا الذي قاد الجياد : وقوله

لم           ... ومنا الذي أعطى الرسول : وقوله ه وس دب، حين رد رسول اهللا صلى اهللا علي ن جن ي عمرو ب وم بن إلخ، هذا ي
  .سبيهم

رد       : وقال أبو عبيدة دب، ف ن جن و عمرو ب م بن آلم األقرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أصحاب الحجرات، وه
  .سبيهم

لم في     إلخ، الخطيب هو ع... ومنا خطيب : وقوله ه وس طارد بن حاجب بن زرارة، حين وفد إلى النبي صلى اهللا علي
  .وفد بني تميم

ه        : والحامل ن عمرو العتكي وقول ل مسعود ب وم قت د، ي ذي   : عبد اهللا بن حكيم، الذي حمل الحماالت يوم المرب ا ال ومن
تاً        ا س ا، فأحي د وأده ى زمن      أحيا الوئيد هو جده صعصعة بن ناجية، آان يشتري البنت ممن يري وتسعين موؤودة إل

  .النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .فيا عجبًا حتى آليب البيت، يأتي شرحه إن شاء اهللا تعالى في حتى الجارة: وقوله

ل : إلخ، إنما بنى قيل بالبناء للمفعول ألنه أراد التعميم، أي... إذا قيل أي الناس : وقوله ة . إذا قال قائ اس  : وجمل أي الن
ذبون    : "بتدأ، والخبر نائب الفاعل، ونيابة الجملة المختصة بالقول، نحوشر قبيلة من الم ه تك تم ب ذي آن " ثم يقال هذا ال

  .ألن الجملة التي يراد بها لفظها تنزل منزلة األسماء المفردة

  .جواب إذا: وأشارت. وشر أفعل تفضيل حذفت منها الهمزة

ال    يريد أشارت: أشرت بدله، وقال: وروى أبو علي في تذآرته اس، يق ًا، أي  : إليها بأنها شر الن ال تشر  : ال تشر فالن
ه    . إليه بشر رًا محسوًس يشار إلي : واألصابع . وإنما قال أشارت لإليماء إلى أن حال هذه القبيلة في الشر، قد صار أم

ا هو ال                يهم بإصبع واحدة، آم نهم يشير إل رة المشيرين، آل واحد م ى آث ه عل ا جمع للتنبي اد فاعل أشارت، وإن   .معت
ي أن اإلشارة وقعت    . أشارت األصابع في حالة آونها مع األآف: وباألآف حال من األصابع، أي: قال الدماميني يعن
  .وفيه مزيد ذم لهذه القبيلة، فالباء على هذا للمصاحبة: قال. بالمجموع

ا  وقيل هذا من قبيل القلب المقبول، لتضمنه معنى لطيفًا، وهو المبالغة في هجو هذه القب يلة، إليهام أنه صار يشار إليه
رها  د ش اد، لمزي ى خالف المعت ا عل ؤال عن حاله ال الس اء  : واألصل. ح ب باألصابع، فالب ى آلي ارت األآف إل أش

  .لالستعانة
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فالن يشار إليه باألصابع، وال يقال بالكف، فلتكن األصابع هنا هي المشيرة  : ويقوي األول، أنه يقال: قال ابن الحنبلي
  .باطنًا، على التجوز في اإلسناد، من دون قلبظاهرًا و

ال          : ورد ابن المال على شيخه بأنه ا يق ى أن م ذلك، عل يس آ ا في البيت ل إنما يقال ذلك حيث يطوى ذآر الفاعل، وم
  .إنما يقوي وجه القلب، لدخول الباء فيه على األصابع

اً     : والناس ه تخفيف اس حذفت همزت س، ومن الجن      : اموسوفي الق  . اسم جمع إلنسان، أصله أن اس يكون من اإلن  .الن
واحدة قبائل العرب، وهي الطبقة الثانية من الطبقات الست التي عليها العرب، وهي الشعب بالفتح، والقبيلة، : والقبيلة

بطن       . والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة ارة تجمع البطون، وال ائر، والعم فالشعب يجمع القبائل، وهي تجمع العم
ه . األفخاذ، والفخذ يجمع الفصائليجمع  ى     : وإنما قيل لها قبيلة أخذًا من قبيلة الرأس وقبائل القطع المشعوب بعضها إل

  .بعض، وذلك لتقابلها، وتناظرها في الشعب، آما قيل له شعب لتشعب القبائل إليه أو منه

  .أبو قبيلة جرير، وهو آليب بن يربوع بن حنظلة: وآليب، بالتصغير

 : رير في مناقضته بميل هذا البيت، فقالورد عليه ج

  تلك مجاشع: وأعظم عارًا قيل  إذا قيل أي الناس شر قـبـيلة
  

  .وقبيلة في البيتين بالنصب على التمييز
  

  .وتقدمت ترجمة الفرزدق في الشاهد الثالثين
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع بعد السبعمائة

  الوافر 
  تمرون الديار ولم تعوجوا

  
ا    عل دى بهم رور يتع إن الم ى، ف ا عل اء، وإم ا الب ذوف إم ار المح ذوذ، والج بيل الش ى س ه عل ار من   .ى أن حذف الج

: وأقول. لتمرون عليهم: وعن األخفش في مررت بزيد، أن المعنى مررت على زيد، بدليل: قال ابن هشام في المغني
ى        إن آًال من اإللصاق واالستعالء إنما يكون حقيقًا إذا آان مقضيًا د، وصعدت عل إلى نفس المجرور، آأمسكت بزي

ان يقرب   . السطح فإن أفضى إلى ما يقرب منه، فمجازي آمررت بزيد، في تأويل الجماعة، أي ألصقت مروري بمك
  .منه
  

  الطويل : وآقوله
  وبات على النار الندى والمحلق

  
التخريج  د         فإذا استوى التقديران في المجازية فاألآثر استعماًال أولى ب ان ق ه، وإن آ ه، ومررت علي ه، آمررت ب علي

  ".يمرون عليها"، "لتمرون عليهم: "جاء آما في
  ولقد أمر على اللئيم يسبني

  
  : ويتخرج على هذا الخالف خالف في المقدر في قوله. إال أن مررت به أآثر، فكان أولى بتقديره أصًال

  تمرون الديار ولم تعوجوا
  .žاه. أهو الباء، أو على
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ه      . فمن ساوى بين التقديرين، قدر أيهما شاء، لصحة المعنى بهما: يعني درها، ألن رة االستعمال ق اء لكث ومن رجح الب

  .متى أمكن المصير إلى األصل، لم يتجاوز عنه
  

ا أورده  . وعد ابن عصفور حذف الجار، وإيصال الفعل إليه ضرورة والصحيح ما ذهب إليه الشارح المحقق، بدليل م
  .تمن اآليا

  
ر أن  : واألخفش األصغر يجيز حذف الجار مع غيرهما أيضًا قياسًا إذا تعين الجار، أي: وقول الشارح المحقق مع غي

  .وأن
  

ا    . واألخفش األصغر هو تلميذ أبي العباس، وهو أبو الحسن علي بن سليمان األخفش ه، وإنم ه مذهب وليس ما نسبه إلي
  .عول واحد، وإلى آخر بحرف جر، فحينئذ يجوز حذفهمذهبه أن يكون الفعل متعديًا بنفسه إلى مف

  
  الطويل : فأما قوله: وهذا آالمه فيما آتبه على آامل المبرد، قال
  وأخفي الذي لوال األسى لقضاني

  
ا  " فلما قضينا عليه الموت: "لقضى علي الموت، آما قال اهللا تعالى: فإنما يريد فالموت في النية، وهو معلوم بمنزلة م
  .لقومه: أي". واختار موسى قومه: "ومثله. هنطقت ب

  
م الشيء،   : إذا آالوا لهم، أو وزنوا لهم، أي: والمعنى" وإذا آالوهم أو وزنوهم يخسرون: "وآذلك قوله تعالى آالوا له

  .والمكيل والموزون معلوم بمنزلة ما ذآر في اللفظ. ووزنوه لهم
  

ل       وال يجوز مررت زيدًا، وأنت تريد بزيد، ألنه ال ي ه دلي يس في تعدى إال بحرف، وذلك أنه فعل الفاعل في نفسه، ول
ى اآلخر بنفسه، ألن            ى أحدهما بحرف الجر، وإل ولين، فيتعدى إل ى مفع على مفعول، وليس هذا بمنزلة ما يتعدى إل

دًا أن حرف الجر محذوف من األول        : قولك ذآرك زي م ب د عل اد أهل      . اخترت الرجال زيدًا، ق ر وإنش ول جري ا ق فأم
  : الكوفة له، وهو قوله

 آالمكم علي إذًا حـرام  تمرون الديار ولم تعوجوا
  

  : ورواية بعضهم له
  أتمضون الديار ولم تحيا

  
اذة . فليستا بشيء، لما ذآرت لك اس    . والسماع الصحيح والقياس المطرد ال تعترض عليه الرواية الش و العب ا أب أخبرن

  : عقيل بن بالل بن جريرقرأت على عمارة بن : محمد بن يزيد، قال
  مررتم بالديار ولم تعوجوا

  
  .žاه. فهذا يدلك على أن الرواية مغيرة

  
  : وهذا مطلعها. والبيت من قصيدة لجرير هجا بها األخطل النصراني

 سقيت الغيث أيتها الخـيام  متى آان الخيام بذي طلوح
 دعائمها وقد بلي الثمـام  تنكر من معالمها ومالـت

 ودمع العين منهمر سجام  صحبتي لما ارتحلناأقول ل
 آالمكم علي إذًا حـرام  تمرون الديار ولم تعوجوا

  
 : ومنها
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 وشـــــــام علـــى بـــاب اســـتـــــهــا صــــلــــب ســـــــوء لقـــــــد ولــــد األخـــــــيطـل أم
  

  .المغني على أنه قد تولدت واو من إشباع ضمة الميم يأورد ابن هشام عجزه ف. إلخ.... متى آان الخيام : قوله
  

ين  . آل بيت يبنى من عيدان الشجر : والخيمة عند العرب وح بمهملت ان : وذو طل ح . مك ه شوك    : والطل   .شجر عظيم ل
ة بالكسر  . مظنة الشيء، وما يستدل به: جمع معلم آمقعد: والمعالم اد البيت  : والدعام ة   . عم ام بضم المثلث نبت  : والثم
  .يف له خوص ربما حشي به الوسائد، ويسد به خصاص البيوتضع

  
  .مصدر سجم الدمع، إذا سال: والسجام، بالكسر. المنسكب: والمنهمر

  
ال  : وقوله ام    : ولم تعوجوا يق ه بالزم ر، إذا عطف ه،        . عاج رأس البعي ى مفعول دأ، وهو مصدر مضاف إل م مبت وآالمك

  .، وعلي متعلق بالخبرخيره: وحرام. آالمي إياآم: الفاعل محذوف، أي
  

بالمثناة التحتية، " ولم يكن له صاحبة: "لقد ولد األخيطل أورده صاحب الكشاف، شاهدًا لقراءة إبراهيم النخعي: وقوله
  .على أنه لم يؤنث الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقي للفصل

  
  .جمع صليب: والصلب. مصغر األخطل صغره تحقيرًا له: واألخيطل

  
  .يريد أن أمه فعلت فعل الموشمات، نقشت صورة الصليب في ذلك الموضع. امة، وهي العالمةجمع ش: وشام

  
  .وفي القاموس أن األخطل آان يلقب بذي صليب

  
  .نبتان، يصفها بخشونة ذلك الموضع: صلب وشام: وفي بعض حواشي المفصل. النقوش: والشام

  
  .وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أول الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن بعد السبعمائة

  .الطويل: وهو من شواهد سيبويه
  ومنا الذي اختير الرجال سماحة

  
من الرجال، وهو المفعول الثاني المقيد بحرف الجر الختار، فإنه : على أن الرجال منصوب بنزع الخافض، واألصل
ذي        والمفعو. يتعدى إلى األول بنفسه، وإلى الثاني بحرف الجر ى ال د إل ل األول هنا نائب الفاعل، وهو الضمير العائ

  .في اختير
  

  .واإلشارة لقوله سابقًا. وآذا يحذف من المفعول الثاني: وهذا الحذف آثير االستعمال، ولهذا قال الشارح المحقق
  

ولين       ى مفع ه إل داه فعل ذي يتع ى المفعول   إن شئت اقتصر  : وأما آثرة االستعمال، قال سيبويه في باب الفاعل ال ت عل
ه    : "ومثل ذلك قوله تعالى. اخترت الرجال عبد اهللا: األول، وإن شئت تعدى إلى الثاني، ومن ذلك ار موسى قوم واخت

  .، وسميته زيدًا"سبعين رجًال
  

  البسيط : ومنه قول الشاعر
  أستغفر اهللا ذنبًا لست محصيه
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  البسيط : وقال عمرو بن معد يكرب
  ت بهأمرتك الخير فافعل ما أمر

  
ول      : وهذه أفعال توصل بحروف اإلضافة، فتقول ا تق الن، آم ة،    : اخترت من الرجال، وسميته بف ذه العالم ه به عرفت

  .فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل. وأستغفر اهللا من ذلك
  

  .وليس أستغفر اهللا ذنبًا، وأمرتك الخير أآثر في آالمهم جميعًا، وإنما يتكلم به بعضهم
  

  : ومنه قول الفرزدق. ان أصلها في االستعمال أن توصل بحروف اإلضافةفهذه الحروف آ
  وجودًا إذا هب الرياح الزعازع  منا الذي اختير الرجال سمـاحة

  
ذا بشاهد      ل ه ا قب ات منه ال صاحب المصباح   . والبيت مطلع قصيدة للفرزدق تقدم أبي ين،     : ق ذا يسمح، بفتحت سمح بك

  .ى، أو وافق على ما أريد منهجاد وأعط: سموحًا وسماحًا وسماحة
  

  .وخيرًا بكسر المعجمة، وهو الكرم: وروى بدله. الكرم: والجود
  

دم األزواد،      . جمع زعزع آجعفر، وهي الريح التي تهب بشدة: والزعازع ان، وتع ل األلب ه تق تاء، وفي وعنى بذلك الش
  .ويبخل الجواد

  
ه،         .هو جواد في مثل هذا الوقت الذي يقل فيه الجود: فيقول ى المفعول ألجل وسماحة وجودًا مصدران منصوبان عل

  .اختير من الرجال لسماحته وجوده: آأنه قيل
  

  .قاله ابن خلف ولم يذآر ابن المستوفي غير األخيرين. سمحًا وجوادًا: ويجوز أن يكونا تمييزين أو حالين، أي
  

  .ليه اختبر، ألنه ال يختار إال الكرامونصب سماحة على المصدر مما دل ع: وقال ابن السيد في أبيات المعاني
  

  .ومنا الذي اختير، أباه غالبًا، وآان جوادًا: وأرد بقوله
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع بعد السبعمائة

  الطويل 
 خرجت إلى إقطاعه في ثيابه

د يتعدى بعدة من  على أنه يجوز أن يجتمع على فعل واحد عدة من حروف الجر إذا آانت مختلفة، فإن الفعل الواحد ق
ا حروف            ا يظهره ل، وإنم ة في الفع اني آامن ذه المع ل، ألن ه وع الفع حروف الجر على مقدار المعنى المراد من وق

  .خرجت من الدار: خرجت فأردت أن تبين ابتداء خروجك، قلت: الجر، فإنك إذا قلت

اءه، قلت    ين انته ى المسجد  : فإن أردت أن تب ه، قل   : إل ين ظرف ابي  : توإن أردت أن تب ه   . في ثي ين أن وإن أردت أن تب
ويجوز أن يكون بعض  . بحسامي: وإن أردت أن تبين المالبسة والصحبة، قلت. على الفرس: مقارن لالستعالء، قلت

  .هذه المجرورات في موضع الحال

ه   ل قول ه       : وهذا البيت يوجد في بعض النسخ قب د قول م، بسطر، بع أعطى وعل ين آ ى اثن ة إ   : وإل ى  خرجت من الكوف ل
  .البصرة إلآرامك
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ي          ى إقطاعه الت دان، وأراد التوجه إل ن حم ة اب والبيت من مقطوعة عدتها ستة أبيات، للمتنبي، قالها ودع سيف الدول
  .أقطعه إياها

  .قرية بباب حلب آانت إقطاعًا للمتنبي من سيف الدولة: السبعين هو بلفظ العدد: قال ياقوت الحموي في معجم البلدان
 : ولهوإياها عنى بق

  البيت ... ... ... ...  أسير إلى إقطـاعـه

  .أسير: وأوله الثابت في جميع نسخ ديوانه، هو آما أنشده ياقوت بلفظ

  : واألبيات هذه وشرحها للواحدي

 لسهامه تربي عداه ريشها  أيا راميًا يصمي فؤاد مرامه

  .إصابة المقتل في الرمي: اإلصماء

  .ب خالص ما طلبه، آالرامي يصيب فؤاد ما يطلبه برميهوالمعنى أنه إذا طلب شيئًا أصا

تربي عداه، مثل، وذلك أن السهام إنما تنفذ بريشها، وأعداؤه يجمعون العدد واألموال له، ألنه يأخذها، فيتقوى : وقوله
  .لهفالريش مثل األموال، والسهام مثل . بها على قتالهم، فكأنهم يربون الريش لسهامه، حيث يجمعون المال له

  أسير إلى إقطاعه في ثيابه البيت

ه  ة       . يريد أن جميع ما يتصرف فيه من ضروب مملوآاته إنما هو من جهته وإنعام ه النابغ ا أجمل ذا تفصيل م أن ه وآ
  الوافر : في قوله

  وآيف ومن عطائك جل مالي  وما أغفلت شكري فانتصحني

  الطويل : وقد فصله النابغة أيضًا، فقال

 ومهري وما ضمت إليه األنامل  ظرت وشكـتـيوإن تالدي إن ن

  هجان المها تردي عليها الرحائل  حباؤك والعيس العتاق آـأنـهـا

  الرجز : وهذا آما قال أبو نواس

 وآل خير عندنا من خـيره

  وروم العبدى هاطالت غمامه  وما مطر تنيه من البيض والقنا

ال   : الروم ا يق ج وزنجي  : جمع رومي، آم دى والع. زن د : ب ه، من األسلحة          . العبي واع نعم ي من أن م عل ا أنع ي وم يعن
  .والعبيد الرومية

 ومن فيه من فرسانه وآرامه  فتى يهب اإلقليم بالمال والقرى
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 جزاء لما خولته من آالمـه  ويجعل ما خولته من نـوالـه

  .يجازيني بنواله، إذا مدحته، بما استفدته من األدب من آالمه: أي

 لثامـه مطالعة الشمس التي في  لشمس التي في سمائهفال زالت ا

رزدق  . ال زالت شمس السماء تطالع وجهه الذي هو آالشمس: أي ال الف : وأضاف السماء إليه مبالغة في المدح، آما ق
  الطويل 

  لنا قمراها والنجوم الطوالع

  الطويل : أضف السماء إليه إلشرافها عليه، آما قال اآلخر: وقال ابن جني

  سهيل أذاعت غزلها في القرائب  إذا آوآب الخرقاء الح بسحـرة

  .أضاف الكوآب إليها لجدها في عملها عند طلوعه

  .تم الجزء الثالث ويله الجزء الرابع، أوله أفعال القلوب

  أفعال القلوب

  أنشد فيها، 

  الشاهد العاشر بعد السبعمائة

  الوافر 

  تعلم أن بعد الغي رشدًا

ا مسد             على أن تعلم ا ادة مع معموليه أن، الس رد االسمية مصدرة ب ل ت ولين، ب رًا، ال تنصب المفع لتي بمعنى اعلم أم
  الطويل : ويقل نصبها للمفعولين، آقول زياد بن سيار الجاهلي. المفعولين

  فبالغ بلطف في التحيل والمكر  تعلم شفاء النفس قهر عدوهـا

  .وهذا المصراع من قصيدة طويلة جدًا للقطامي

  : وقبله

 آالمًا ال أريد به خـداعـا  وأما يوم قلت لعـبـد قـيس

 وأن لهذه الغبر انقشـاعـا  تعلم أن بعد الـغـي رشـدًا

 ومن شهد المالحم والوقاعا  ولو تستخبر العلمـاء عـنـا

 أشد قبائل العرب امتنـاعـا  يتغلب في الحروب ألم يكونوا
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  .بعد المائة، ما تقدم من أول القصيدة إلى هذه األبيات مع ترجمته وتقدم في الشاهد الثالث واألربعين

  .وتقدم أيضًا إيراد أبيات بعد هذه األبيات في الشاهد التاسع والتسعين بعد الخمسمائة

  .وأما يوم قلت لعبد قيس، هو أخو القطامي: وقوله

ه ي : وقول د الغ م أن بع ر .... تعل خ، الغب د   : إل ة، يري ي القتم رة، وه ع غب ة    جم داد المظلم ور الش ن األم ل م ا أظ . م
  .االنكشاف: واالنقشاع

  .االنكشاف: وأورد اللبلي المصراع الثاني في شرح الفصيح

 : وأورد اللبلي المصراع الثاني في شرح الفصيح برواية

  وأن لتالك الغبر انقشاعًا

ي أسد     وي. تالك، بكسر الالم، لغة في تلك، في اإلشارة إلى المؤنثة البعيدة: وقال إن بن ه، ف ريد القطامي بهذا تسلية أخي
ن الحارث         ر ب ه، فحال زف و أسد، وأرادوا قتل آانوا أوقعوا ببني تغلب في نواحي الجزيرة، والقطامي منهم، فأسره بن

  .الكالبي بينه وبينهم، وحماه وآساه، وأعطاه مائة ناقة آما تقدم

اء للم   .... ولو تستخبر العلماء : وقوله خ، هو بالبن ة، وهي موضع الحرب     : والمالحم . فعول إل اع . جمع ملحم : والوق
  .المواقعة

  البسيط : عن تغلب، آقوله: بتغلب، أي: وقوله

  واسأل بمصقلة البكري ما فعال

  .قبيلة القطامي، وهو تغلب بن وائل: وتغلب. عن مصقلة: أي

  .ثم أخذ بعد هذا يذآر مآثر قومه في الجاهلية

  وأنشد بعده، 

  ي عشر بعد السبعمائةالشاهد الحاد

  المنسرح 

  اهللا موف للناس ما زعما 

  .على أن زعم قد يستعمل في التحقيق

  .الزعم قول يقترن به اعتقاد، وقد يصح ذلك، أو ال يصح: رأيت في شرح الكتاب للسيرافي

  : فأما قول الجعدي

  ن اهللا موف للناس ما زعما  تودي قم وارآبن بأهلـك إ
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  الطويل : ومنه قول عمرو بن شأس. بمعنى الضمان: عنى القول، وقيلالزعم هاهنا بم: فقيل

  على اهللا أرزاق العباد آما زعم  تقول هلكنا إن هلكت وإنـمـا

  .قيل معناه آما ضمن، وقيل آما قال

  البسيط : وشاهد الزعم بمعنى القول، قول أبي زبيد

 هـيفـيتلـ حقًا وماذا يرد اليوم  يا لهف نفسي إن آان الذي زعموا

ره  : وذلك أنه سمع من يقول. الذي قالوه: أي ى قب ى ظن وال ضمان      . حمل عثمان على النعش إل ه معن يس في ذا ل . وه
  .žاه

ة أوجه  : وقال ابن بري في حاشية الصحاح ة والضمان،     : الزعم، يأتي في آالم العرب على أربع ى الكفال يكون بمعن
  الرمل : شاهد قول عمر بن أبي ربيعة

  قد وجب: وزعمي يا هند قالت  ك رهن بالرضـاآفي ل: قلت

  : وقال النابغة يصف نوحًا

 الـبـيت ... ... ...  نودي قم وارآبن بأهلك

  الطويل : ويكون بمعنى الوعد، قال عمرو بن شأس. زعم هنا فسر بمعنى ضمن، وبمعنى قال، وبمعنى وعد

 ـمتروح وتغدو بالمالمة والقس  وعاذلة تخشى الردى أن يصيبني

 الــبـــيت ... ... ... ..  تقول هلكـنـا إن هـلـكـت

  .ويكون بمعنى القول والذآر. زعم هنا بمعنى وعد، وبمعنى قال

  : قال أبو زبيد الطائي

 الـــبـــيت ... ... ... ...  يا لهف نفسي إن آان الذي زعموا

  .لى النعش إلى قبرهحمل عثمان ع: إن آان الذي قالوه حقًا، ألنه سمع من يقول: المعنى

  الرمل : وقال المثقب العبدي

  أذني عنه وما بي من صمم  وآالم سـيئ قـد وقـرت

 جاهل أني آما آان زعـم  فتصاممت لكي مـا ال يرى

  .الطويل: ويكون بمعنى الظن، قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود

 الزعم برشاد أال يا ربما آذ  فذق هجرها إن آنت تزعم أنه
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ا          ول، وم د ال يحتمل سوى الق ي زبي فهذا البيت ال يحتمل سوى الظن، وبيت عمر ال يحتمل سوى الضمان، وبيت أب
  .سوى ذلك على ما فسر

  .žاه. وبيت النابغة روي ألمية بن أبي الصلت، وبيت عمرو بن شأس روي لمضرس

  : وما أورده الشارح قطعة من قوله

 البيت... ... ... هللا ن ا  نودي قم وارآبن بأهلك إ

  .وزعم فيه على ما فسروه متعد إلى مفعول واحد، وهو الضمير المحذوف العائد إلى ما الموصولة

  : والبيت من قصيدة للنابغة الجعدي الصحابي، أولها

  من لم يقلها فنفسه ظلما  الحمد هللا ال شريك لـه

يس  . إن الزعم زاملة الكذب: قال بعض المفسرين: ب ليسقال ابن خالويه في آتا. زعما لإلطالق: فاأللف في قوله ول
دي، في قصيدة            ة الجع ل للنابغ ي الصلت، وقي ن أب ة ب ال أمي في آالم العرب وأشعارهم زعم محمودًا إال في بيتين، ق

 : أولها

  البيت .. ... ... ...  نودي قم وارآـبـن
ذا البيت بم   : وسمعت الزاهد يقول. فهذا على الحق ال     زعم في ه ا يق ال، ووعد، آم ى ق افعي، أي  : عن ال : زعم الش . ق

  .žاه
  

  .والقصيدة التي هي ألمية بن أبي الصلت طويلة، ذآر فيها صنع اهللا وعظم قدرته
  

  : وقبله
 وأنه من أمير الـسـوء ينـتـقـم  عرفت أن لن يفوت اللـه ذو قـدم

 خالل جريتهـا آـأنـهـا عـوم  المسبح الخشب فوق الماء سخرهـا
 بكل موج مع األرواح تقـتـحـم  تجري سفينة نوح في جـوانـبـه
 ن اهللا موف للناس مـا زعـمـوا  نودي قم وارآـبـن بـأهـلـك إ

  مألى وقد صرعت من حولها األمم  مشحونة ودخان الموج يرفـعـهـا
 أطـم بكل ما استودعت آـأنـهـا  حتى تسوت على الجـودي راسـية

  
ه ارح ديوان ال ش الي: ق بحه اهللا: ق بح الرجل وأس وم. س ان : والع ون بعم ة تك ا حي ة، آأنه ع العوم ة. جم به : والعام ش

  .جوانب الماء: في جوانبه. الطوف إال أنه أصغر منه، يرآب فيه البحر
  

ال : ومشحونة فينتك، أي  : مملوءة، يق ا : اشحن س ه     . امأله ال ل ا سوق يق انين رجًال     : والجودي فيه انين، لثم سوق الثم
  .القصر، والجمع آطام: واألطم بضمتين. مع نوح في السفينةآانوا 

  
  .وترجمة أمية تقدمت في الشاهد السادس والثالثين

  
  : وقصدية النابغة: قال ابن خالويه

 يفرق من اهللا ال يخف أثـمـا  يا مالك األرض والسماء ومـن
 ال تعف عني أغلى دمًا آثمـا  إنني امرؤ قد ظلمت نفسـي وإ
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  ألسفل يا رب أصطلي الضرما  افرين في الـدرك اأطرح بالك
 فارس بادت وخر من دعـمـا  يا أيها الناس هل تـرون إلـى
 آأنما آان ملكهـم حـلـمـا  أمسوا عبيدًا يرعون شـاءآـم
 العـرمـا يبنون من دون سيله  أو سبا الحاضـرين مـأرب إذ

  
  الكامل : وأنشد بعده

  ني بمنزلة المحب المكرمم  ولقد نزلت فال تظني غيره
  

ى ال تقتضي   . على أن ظن يقل فيها نصب المفعول الواحد، فإن معناه هنا ال تظني شيئًا غير نزولك وصحة هذا المعن
  .تقدير مفعول آخر

  
  .المفعول الثاني لظن محذوف اختصارًا ال اقتصارًا: وفيه رد للنحويين، فإنهم قالوا

  
ديره : اوبه استشهد شراح األلفية، وقالو اً     : تق ًا، أو حق ره واقع ي غي ة . فال تظن ين      : وجمل ره، معترضة ب ي غي فال تظن
  .نزلت، وبين متعلقة، وهو مني

  
  .وهذا البيت من معلقة عنترة، وتقدم شرحه في الشاهد الموفي المائتين

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني عشر بعد السبعمائة

  الطويل 
  م غارًا علي وتحسبترى حبه  بأي آـتـاب أم بـأية سـنة

  
  .وتحسب حبهم عارًا علي: على أنه قد حذف مفعوال تحسب للقرينة، والتقدير

  
  الطويل : قال ابن جني في إعراب الحماسة عند قول حكيم بن قبيصة

 والتمر ولكن دعاك الخبز أحسب  فلما جنة الفردوس هاجرت تبتغي
  

ا        اء في ه ديم الفعل         . جرتنصب جنة الفردوس بتبتغي، وهي حال من الت ا انتصب بتبتغي لجواز تق ديم م وجاز تق
ال  ه ق ى آأن ه، حت الى  : نفس ه تع د قول ى ح اجرت، عل ردوس ه ة الف ًا جن ا مبتغي ن  : "فم ون م عًا أبصارهم يخرج خش

  : ولم يعمل أحسب على اللفظ، وأراد مفعوليها فحذفهما، آبيت الكميت". األجداث
  البيت .... ... .. ...  ... ... ... بأي آتاب

  
د  : وال يحسن أن تجعلها هنا لغوًا، من قبل أنها لم تقع بين المبتدأ وخبره وال بعدهما، نحو . وتحسب ذاك آذلك: أي زي

ى           ا فال سبيل إل ا هاهن ا، وأم ة لعملت فيهم قائم أحسب، وإنما آان اعتبار عملها أو إلغائها هناك، ألنها لو آانت عامل
  .žاه. الخبز والتمر ونحوهما

  
  .بأي آتاب متعلق بقوله ترى: لهوقو
  

  .والبيت من قصيدة طويلة للكميت بن زيد األسدي، مدح بها آل النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

  : وبعده
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 غبار أثارته السنابك أصـهـب  إذا الخيل واراها العجاج وتحته
  وما لي إال مشعب الحق مشعب  فما لي إال آل أحـمـد شـيعة

  .الطريق: عبوالمش. غطاها: واراها

 الخفيف : وأنشد بعده .وتقدمت مع ترجمته في الشاهد الثاني بعد الثلثمائة

  طالما قد وشى بنا األعداء  ال تخلنا على غرائك إنـا
  

ا      : على أنه قد حذف المفعول الثاني من تخلنا، وتقديره، آما قال الشارح المحقق ك بن ى إغرائك المل ة عل ا أذل   .ال تخلن
  .ة ابن حلزة، تقدم شرحه مع ترجمته، في الشاهد الثامن واألربعين من أوائل الكتابوالبيت من معلق

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث عشر بعد السبعمائة

  البسيط 
 األدب إني وجدت مالك الشيمة  آذاك أدبت حتى صار من خلقي

  
  .على أن وجدت قد ألغي عن العمل مع تقدمه، وهو ضعيف وقبيح

  
المحقق تبعًا لسيبويه على تقدير الم االبتداء، أو على تقدير ضمير الشأن تبعًا البن جني، فتكون وجد وخرجه الشارح 

  .عاملة على التقديرين
  

ر في محل         دأ والخي دها من المبت ا بع أما على األول فتكون معلقة عن العمل في اللفظ بالم االبتداء المقدرة، ويكون م
  .جدنصب على أنهما سادان مسد مفعولي و

  
  .وأما على الثاني فيكون ضمير الشأن المحذوف هو المفعول األول، والجملة بعده في محل المفعول الثاني

  
ك  : أراد: قال ابن جني في إعراب الحماسة ق، أي   : وجدته مالك الشيمة األدب، آقول د منطل ه زي ر،   : ظننت ظننت األم

  الخفيف : آما حذف أيضًا في بيت الكتابوالشأن زيد منطلق، إال أنه حذف الضمير في وجدت للضرورة، 
 الـبـيت ... ... ... .. ن  إن من الم في بني بنت حسا

  
تفهام  . إنه من الم: أراد ا آاالس ول   . أال ترى أن من هنا شرط، فال ينصبها ما قبله ذا تق ى ه وك أخوك،    : وعل ظننت أب
  .žاه. فاعرفه. ظننته: أي
  

ه صدر        : إبطال العمل لفظًا ومحًال، والثاني :والفرق بين اإللغاء والتعليق أن األول ا ل ًا ال محًال لمجيء م ه لفظ إبطال
ق وجدت عن       : وآأن العيني لم يفرق بينهما، لقوله. الكالم درة، والصواب عل داء مق ألغي عمل وجدت لكون الم االبت

  .العمل لفظًا، لكون الم االبتداء مقدرة
  

دم    وال يخفى أن هذا التخريج على آالم ابن جني  دم بال اب غسل ال والصحيح أن حذف ضمير الشأن ال     . يكون من ب
أخوذ  : ، وحكاية الخيل"إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون: "ومنه الحديث. يختص بالشعر د م   .إن بك زي

  .ولم يورد ابن عصفور هذا في آتاب الضرائر
  

  : ى بعض الفزاريين، وهووالبيت أورده أبو تمام في الحماسة مع بيت قبله، ونسبه إل



 67

  وال ألقبه والسوءة اللقب  أآنيه حين أناديه ألآرمه
  

ه            ه مفعول ألقب ى روايت ه ويكون اللقب عل ا ذآر من التوجي ى م والسوءة  . لكن روايته بنصب القافيتين، وال تحتاج إل
  .منصوبة أيضًا

  
  .السوءة اللقبا، مقترنًا بالسوءة ال ألقبه مع: نصب السوءة ألنه جعلها مفعوًال معه، أي: قال ابن جني

  
  .žاه. قمت وزيدًا، فتجد معناه قمت مقترنًا بزيد: أال ترى أنك تجد هذا المعنى في المفعول معه، تقول

  
ي الخصائص   تح ف و الف ازه أب ه، وأج ى منع ور عل ق الجمه ى مصحوبه، اتف ه عل ول مع ديم المفع اظم؛ تق ن الن ال اب ق

  الطويل : واستدل بقوله
  حشًا غيبة ونميمةجمعت وف

  
  : وقول اآلخر

  وال ألقبه والسوءة اللقبا
  

ب، أراد ة نصب السوءة واللق ى رواي ه اللقب والسوءة، أي: عل ر : وال ألقب ون لغي ا يك ع السوءة، ألن من اللقب م م
ال الشاعر    ذا ق ه اللقب مع السوءة، أي    : سوءة، آتلقيب الصديق عتيقًا لعتاقة وجهه، فله ر    إن لق: وال ألقب ه بغي ه لقبت بت

  .سوءة
  

ا،             -يعني والده  -قال الشيخ  دمت هي ومعطوفه ة ق ا عاطف واو فيهم ان جعل ال ين، إلمك ي في البيت وال حجة البن جن
م حذف           ه اللقب وأسوؤه السوءة، ث ى أن يكون أصله وال ألقب وذلك في البيت األول ظاهر، وأما في البيت الثاني فعل

  الوافر : ون من قولهناصب السوءة، آما حذف ناصب العي
  فزججن الحواجب والعيونا

  
  .žاه. ثم قدم العاطف ومعمول الفعل المحذوف 

  
اء    الفتح  . وأما على رواية رفع القافية، فالسوءة مرفوعة على االبتداء واللقب الخبر، والجملة حال من اله : والسوءة ب

  .اللفظة القبيحة
  

افيتين  ه،           ويجوز : وقال العيني على رواية نصب الق ى ال ألقب ه معن ى، يعمل في ى المعن أن يكون انتصاب السوءة عل
  مجزوء الكامل : فيكون على هذا من باب

  متقلدًا سيفًا ورمحا  يا ليت بعلك قد غدا

ال  ه والفحش    . والسوءة ذاك : وإن رفع فارتفاعه يجوز أن يكون باالبتداء، ويكون الخبر مضمرًا، آأنه ق ي إن لقبت يعن
ال     . يكون مبتدأ، وخبره اللقبا، يكون مصدرًا آالجمزىويجوز أن  .فيه ه ق دأ محذوف، آأن ر مبت : ويجوز أن يكون خب

  .žاه. ال ألقبه اللقبا، وهو السوءة

  .على أن اللقبا باأللف مقصورًا غير موجود. وهذه االحتماالت ال فائدة فيها سوى تسويد الورق

ه العرب إذا أرادت تعظيم ا   : وقوله ة، وعدلت عن التصريح باسمه       أآنيه حين أنادي ه بالكني وصف  . لمخاطب خاطبت
  .الشاعر نفسه بحسن العشرة مع صاحبه
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أدبت تأديبًا مثل ذلك، واإلشارة إلى البيت : آذاك أدبت هو بالبناء للمفعول، والكاف هنا اسم مفعول مطلق، أي: وقوله
الى  . األول ه تع وا  : "وحتى ابتدائية آقول ى عف وم من       ، واسم صار الضمير    "حت ى األدب المفه د إل ا العائ المستتر فيه
  .ومن خلقي خبر صار. أدبت

ه ثالً : وقول له م تئناف، أرس زة اس ي وجدت بكسر الهم ي. إن ال العين بيه، أي: وق اف للتش ذآور: الك ل األدب الم . آمث
  .ومن، متعلق بصار. وحتى للغاية بمعنى إلى

  .وفيه خلل من وجوههذا آالمه، . أني وجدت بفتح الهمزة فاعل صار: وقوله

ه  : بالكسر والفتح: مالك األمر ومالآه، أي: قال الجوهري وم ب ق : والشيمة، بالكسر  . ما يق ه   . الخل ذي تعرف واألدب ال
  .العرب، هو ما يحسن من األخالق، وفعل المكارم، مثل ترك السفه، وبذلك المجهود، وحسن اللقاء

  .والطبرسي، من شراح الحماسة والنصب والرفع في قافيتي البيتين رواهما ابن جني

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة

  البسيط 
 وما إخال لدينا منك تنويل  أرجو وآمل أن تدنو مودتها

  
  .على أنه قد ألفى إخال عن العمل مع تقدمه

  
ا           : وقال ابن هشام في شرح بانت سعاد    إن حرف النفي لم ا عدم تصدرها، ف اء إخال هن ا   وجه إلغ دمها أزال عنه تق

  : متى ظننت زيد منطلق، وقول الحماسي: التصدر المحض، فسهل إلغاءها، آما سهل إلغاء ظننت تقدم متى وإني في
  إني وجدت مالك الشيمة األدب

  
ا        ًا بينهم ال معترض دير إخ مية، وتق ة االس ى الجمل ًال عل ي داخ رف النف دير ح ى تق اء عل ون اإللغ   .žاه. أو يك

ًا      ويجوز أن يخرج ى األول معلق أيضًا آالذي قبله إما على تقدير الم االبتداء، أو على تقدير ضمير الشأن، فيكون عل
  .لدينا منك تنويل في موضع المفعولين: عن العمل في اللفظ، ويكون جملة

  
ة  : وعلى الثاني تكون عاملة لفظًا، ويكون مفعولها ضمير الشأن المحذوف، أي ه، وجمل دينا منك   : ما إخال ل في   ل تنوي

  .موضع المفعول الثاني
  

ة          . وقد تقدم الفرق بين اإللغاء والتعليق ى الجمل ة من عطف شيء عل ويظهر آون التعليق هو العمل في محل الجمل
  الطويل : المعلقة، فإنه يعرب بإعرابها المحلي، آقول آثير

 تولت وال موجعات القلب حتى  وما آنت أدري قبل عزة ما البكا
  

فإن آانت حرفًا زائدًا فأدري بمعنى أعرف، . بالنصب على محل ما البكا، وهذا على تقدير اسمية ما فعطف موجعات
  .مفعوله، وال يكون مما نحن فيه: والبكا

  
ى محل   : أقمت مدة أقول: رأيت بخط اإلمام بهاء الدين بن النحاس: قال ابن هشام في المغني القياس جواز العطف عل
  .žاه. ثم رأيته منصوصًا. صبالجملة المعلق عنها بالن

  
  .žاه. وممن نص عليه ابن مالك، وال وجه للتوقف فيه مع قولهم إن المعلق عامل في المحل
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  .وخرجها ابن إياز على اإلعمال من غير تعليق بتكلف، يجعل ما موصولة اسمية

  
داد سنة      حكاه عنه أحمد بن محمد بن الحداد البجلي البغدادي في شرح قصيدة بانت سعاد، وآا اريخ شرحه في بغ ن ت

  .أربع وعشرين وسبعمائة
  

داء،       : وقال ابن إياز الرومي: قال في شرحه ع باالبت ا موصولة، وموضعها رف يجوز فيه وجه آخر، وهو أن تكون م
  .انتهى آالمه. خبر المبتدأ: ومفعول إخال األول محذوف، وهو العائد إلى ما، ومنك المفعول الثاني، وتنويل

  
  .ظرف ألخال: ينا في هذا الوجه، والذي قبله، وهو تقدير ضمير الشأنولد: قلت
  

ق، من           : ومعنى البيت على هذا الوجه دي مجرى الوصل المحق در يجري عن ه من وصالها المق إن الذي أظنه وإخال
  .فرط المحبة

  
  البسيط : وقد أبان التهامي عن هذا المعنى، فبالغ وأحسن بقوله

  ورب أمنية أحلى من الظفر  أهتز عند تمني وصلها طربًا
  

  الوافر : وابن الخياط الدمشقي عكس هذا المعنى ورده على معتقده، بقوله
  وأين من المنى درك المراد  أمني النفس وصًال من سعاد

ه         . وهذا قول من ال يقنع بدون الوصال، وال يسوف نفسه بالمحال  الغ بقول النير، حين ب ن هو من قناعة اآلخر ب : وأي
 ويلالط

 مـقـنـع عليها وهذا للمحبين  ألست أرى النجم الذي هو طالع
  .انتهى آالم البغدادي

  
  .وهذا البيت من قصيدة بانت سعاد المشهورة في مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
اب   ي أواخر الكت ا في حروف الشرط ف ًا آخر منه د أورد الشارح بيت اء، وال . وق ة العلم ى بشرحها أجل د اعتن ذي وق

  .يحضرني من شروحها اآلن شرح أبي العباس األحول مع شرح جميع ديوانه، وهو عني بخطه
  

دادي   . وشرح أبي بكر بن األنباري، وهو شرح صغير قليل الجدوى . وشرح أبي عبد اهللا نفطويه النحوي وشرح البغ
  .المذآور، وشرح ابن هشم األنصاري، وهما أجل الشروح

  
ا والنكت  لكن شرح البغدادي أآثر است ه للمسائل       . نباطًا لمعاني الشعر، وأدق تفتيشًا للمزاي ن هشم أوعى من وشرح اب

  .النحوية، وتفسير األلفاظ اللغوية، وآل منهما في حجم اآلخر، وعصر تأليفهما متقارب
  

 .وهذا البيت لم يرد في رواية نفطويه، ورواه أبو العباس األحول آذا
  هن طوال الدهر تعجيلوما ل  أرجو وآمل أن يعجلن في أبد

  
  .في دهر: في أبد: قال األحول. وعليه ال شاهد فيه

  
  : ويروى

  وما لنا عندهن اليوم تعجيل
  .انتهى آالمه. آمل وأرجو، وما أظن ذلك يكون أبدًا: يقول. ال يعجلن وصلنا في الرواية األولى: أي
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وطوال بفتح الطاء على أنه ظرف بمعنى طول الدهر، . وضبط بخطه يعجلن بفتح الياء والجيم، على أنه مبني للفاعل

  .ولكن لم يتقدم لضمير جمع المؤنث مرجع
  

تكلم         : فإن قلنا ا هو في ال ى الواحد إنم إن المرجع سعاد، وإن جمع الضمير للتعظيم، ورد أن إرجاع ضمير الجمع إل
  .والخطاب، وقد ورد تعظيم الغائب قليًال

  
ونس   " من فرعون وملئهم: "الىقال البيضاوي، في تفسير قوله تع ا      : من سورة ي ى م ه عل والضمير لفرعون، وجمع
  .لكن استشكله شراحه. هو المعتاد في ضمير العظماء

  
ان    . أي قدر لفرعون عند هللا حتى يعبر عنه بصيغة التعظيم: قال سعدي نعم لو آن هذا من آالم من يعظم فرعون لك
  .له وجه

  
  .وآذا قال الكازروني

  
  : الضمير في يعجلن، ولهن لمواعيدها في البيت الذي قبله، وهو: ادي هذه الرواية، وقالوأورد البغد

 األباطـيل وما مواعيدها إال  آانت مواعيد عرقوب لها مثًال
  

ال   بطء، يق بقه   : ويعجلن من العجلة، وهو خالف ال ه، إذا س ه، وأعجل رح      . عاجل اب ف د . وعجل هو يعجل من ب : واألب
  .الدهر

  
  .žاه. والرواية األولى أشهر. أن تسبق مواعيدها، ويسرع إنجازها في دهر من الدهور، وال يحصل ذلكأرجو : يقول

  : ورواه ابن سيد الناس في سيرته، تبعًا لسيرة ابن هشام
 تعجيل وما لهن إخال الدهر  أرجو وآمل أن يعجلن في أمد

  
تئن ... أرجو وآمل : وقوله اه        إلخ، أرجو مع فاعله المستتر جملة اس ذي نقلن ا، وهو البيت ال ا قبله ا بم ق له   .افية، ال تعل

  .وآمل معطوف عله، وهو بمعناه، وحسن العطف لتغاير اللفظين، وعطف المترادفين ال يكون إال بالواو
  

: واألمل . وبعضهم فرق بينهما بأن الرجاء توقع حصول مطلوب في المستقبل مع خوف عدم وقوعه  : وقال البغدادي
  .لب وقوعه في ظن الطالب لتعلقه به، وإن لم يقارنه خوف عدم الوقوعطلب حصول ما يغ

  
أس   : وقال صاحب المصباح تبعد حصوله       . أملته أمًال من باب طلب، وهو ضد الي ا يس ا يستعمل األمل فيم ر م   .وأآث

  : قال
  أرجو وآمل أن تدنو مودتها

إن الطمع ال يكون إال      طمع: أملت الوصل، وال يقول: ومن عزم على سفر إلى بلد بعيد، يقول ا، ف ت إال إذا قرب منه
د يخاف أن ال يحصل     . وقد يكون األمل بمعنى الطمع. فيما قرب حصوله والرجاء بين األمل والطمع، فإن الراجي ق

  .مأموله، فلهذا يستعمل بمعنى الخوف

ه  . آمل وهو مأمول فإن قوي الخوف استعمل استعمال األمل، وعليه بيت آعب، وإال استعمل بمعنى الطمع، فأنا وأملت
  .žاه. تأميًال مبالغة وتكثير، وهو أآثر استعماًال من المخفف

ا       ائل، منه تفتي عن مس ه اس دادي أن أمول،    : وفي المجلس الثامن والخمسين من أمالي ابن الشجري البغ ل، وم هل يأم
زار، المتلقب    ؟وما تصرف منها جائز ا ن أن أمل يأمل ال       فأجاب عنها أوًال الحسن بن صافي المكنى أب اة ب ك النح بمل

يجوز، ألن الفعل المضارع إذا آان على يفعل بضم العين، آان بابه أن ماضيه على فعل بفتح العين، وأمل لم أسمعه  
  .فعًال ماضيًا
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ذلك        : فإن قيل دع آ ذر وي ا أن ي أت ماضيه، آم م ي ذا       : قلت  .فقدر أن يأمل مضارع، ول ى ه دع عل ذر وي م أن ي د عل ق
  .اءا شاذين، فلو آان معهما آلم أخرى شاذة، لنقلت نقلهما ولم يجز أن ال تنقلالقضية قد ج

زار    . وما سمعنا أن ذلك ملحق بما ذآرنا، فال يجوز يأمل وال مأمول، إال أن يسمعني الثقة أمل خفيفة الميم و ن ه أب آتب
  .النحوي

أمول  وأما أمل : وأجاب عنه الشيخ أبو منصور موهوب بن أحمد: قال ابن الشجري فال  . يأمل، فهو آمل، والمفعول م
  .ريب في جوازه عند العلماء وقد حكاه الثقات، منهم الخليل وغيره، والشاهد عليه آثير

 مجزوء الكامل : قال بعض المعمرين

  ش وطول عيش قد يضره  المـرء يأمـل أن يعـي
  

  المنسرح : وقال اآلخر
  حجرا أدرك عقلي ومولدي  ها أنا ذا آمل الخلـود وقـد

  
  : وقال آعب بن زهير

  والعفو عند رسول اهللا مأمول
  

  : وقال المتنبي، وهو من العلماء بالعربية
  حرموا الذي أملوا

  
  .آتبه موهوب بن أحمد

  
ه     : وآتب على هامش األمالي هنا أبو اليمن الكندي البغدادي ة، وهو قول : قد جاء أمل مخففًا ماضيًا في شعر ذي الرم

  الطويل 
 قابل أملت اجتماع الحي في صيف  الصيف أجلى عن تشاء من النوىإذا 

  
  .وال غرو أن ال يحضر الشاهد لإلنسان وقت طلبه

  
ات            ي في الخاطري ن جن ره اب واء، وذآ ه في األن دينوري في آتاب ة ال وان ذي    . وهذا البيت ذآره أبو حنيف وهو في دي

  .žاه. الرمة مشهور
  

ا أمل        وأما قو: وأجاب ابن الشجري، بقوله م يسمع في الماضي منهم ه ل له في أمل وآمل، أنهما ال يجوزان عنده، ألن
ذا من          ل ه ا ينكر مث ذا الحرف، وإنم ه ه خفيف الميم، فليت شعري ما الذي سمع من اللغة، ووعاه حتى أنكر أن يفوت

اب الجمه   ل، وآت ين للخلي اب الع ي آت ى ترآيب أ م ل ف ا، ووقف عل ة آله ب اللغ ي آت م النظر ف د، أنع ن دري رة الب
  .والمجمل البن فارس، وديوان األدب للفارابي، وآتاب الصحاح للجوهري، وغير ذلك من آتاب اللغة

  
ات        د ف ذا الحرف ق رأى أن ه ا، ف فإذا وقف على أمهات آتب هذا العلم التي استوعب آل آتاب منها اللغة، أو معظمه

  : أولئك األعيان، ثم سمع قول آعب بن زهير
  سول اهللا مأمولوالعفو عند ر

  
ا        : سلم لكعب وأذعن له صاغرًا، فكيف يقول ي ذآرته ذه الكتب الت م أسمع   : من لم يتولج سمعه عشرة أسطر من ه ل

  .مأمول: أمل، ولم أسلم أن يقال
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الوا : وأما قوله وا ف    : إنه ال يجوز يأمل وال مأمول إال أن يسمعني الثقة أمل، فقول من لم يعلم بأنهم ق م يقول ر، ول ي فقي
ر   : ماضيه فقر، ولم يأت فعله إال بالزيادة، أفتراه ينكر أن يقال م يسمعه فق وا    ! ؟فقير، ألن الثقة ل ه يجحد أن يكون ولعل

ر : "نطقوا بفقير، وقد ورد به القرآن في قوله جل ثناؤه ار     ". إني لما أنزلت إلي من خير فقي ر إال آإنك ار فقي وهل إنك
ده أوجب، ألن    ر عن ادة            مأمول، بل إنكار فقي ر زي وا بماضيه بغي د نطق أمول ق ر، وم وا في ماضيه إال افتق م يقول م ل . ه

  .انتهى آالم ابن الشجري
  

ال       م ق م      : وقد نقل ابن هشام في شرح هذه القصيدة السؤال والجوابين باختصار، ث امين ل ذين اإلم ومن الغريب أن ه
  : هد، وثانيهما قولهيستدًال على مجيء آمل بالبيتين في هذه القصيدة، أحدهما البيت الشا

  وقال آل خليل آنت آمله

  .بل تكلف ابن الجواليقي وأنشد قول شاعر آخر

ة  . وقول ابن الشجري إنه لم يسمع فقر اعتمد فيه على آالم سيبويه واألآثرين وذآر ابن مالك أن جماعة من أئمة اللغ
وا   نقلوا مجيء فُقر وَفِقر بالضم والكسر، وأن قولهم في التعجب ما أفقر ا زعم اذ آم   .žاه. ه مبني على ذلك، وليس بش

رد           : وقوله ل مف دخولها في تأوي ا المصدرية، وهي مع م ى م ًال عل أن تدنو سكنت الواو للضرورة، أو أهملت أن حم
فاعل تدنو، : ومودتها. منصوب، تنازعه الفعالن، فأعمل الثاني، وحذف مفعول األول، آما هو األولى عند البصريين

  .مراعاة الصحبة: والمودة. دوالضمير لسعا

  .وما إخال الواو لالستئناف، وآسر همزة إخال فصيح استعماًال شاذ قياسًا، وفتحها لغة أسد: وقوله

ره، ومنك    : لدينا منك تنويل، قال البغدادي: وقوله دينا خب دأ، ول ه        : تنويل مبت ا تقدم ان صفته، فلم ل، وآ حال من تنوي
  .صار حاًال منه

تفعيل من النوال، وهو  : وتنويل. ولدى ظرف مكان غير متمكن بمنزلة عند، ال يجر إال بمن. الغايةومن، فيه البتداء 
  .žاه. وفي منك التفات من الغيبة إلى الخطاب. العطاء، وآأنه آنى به عن وصلها

 لمنسرحا: معترضة، آقوله: وجوز ابن هشام ارتفاع تنويل بأحد الظرفين، العتماده على النفي، وتكون جملة إخال

  ما خلتني زلت بعدآم ضمنًا
  

ل،      رًا عن تنوي ا خب ا، أو آالهم ا موضع الظرف اآلخر من اإلعراب، وجوز أيضًا أن يكون آل منهم ين م م يب ول
  .وإذا قدر الظرفان خبرين، قدر لكل منهما متعلق يخصه. والمسوغ إما تقدم النفي، أو تقدم الخبر

  
اني   الظرف الث ر األول ف در الخب ل     وإذا ق ي أن العم هور ف ى الخالف المش ذوف عل ه المح ه، أو بمتعلق ق ب ا متعل إم

تقرار ي الظرف األول، ألن   . للظرف أو لالس تتر ف ا الضمير المس ال إم ذوف، وصاحب الح ق بمح ال فيتعل ا ح وإم
  .الصحيح أن الظرف يتحمل ضميرًا منتقًال إليه من االستقرار المحذوف

  
اه     وإما نفس التنويل، وعامله على هذا ا الفعل أو شبهه أو معن   .االستقرار المقدر ال االبتداء، ألن الحال إنما يعمل فيه

  .وإذا قدر الخبر الظرف الثاني، آان الظرف األول متعلقًا به، وجاز تقديمه عليه لالتساع في الظرف
  

  .وآعب بن زهير صحابي تقدم نسبه في ترجمة والده في الشاهد الثامن والثالثين بعد المائة
  

ر،  : وقال ابن عبد البر في االستيعاب آان آعب بن زهير شاعرًا مجودًا، آثير الشعر، مقدمًا في طبقته هو وأخوه بجي
  .وآعب أشعرهما، وأبوهما زهير فوقهما

  
ه     . لوال قصائد لزهير ما فضلته على ابنه آعب: قال خلف األحمر ه المضرب، ألن ة ولقب ولكعب ابن شاعر اسمه عقب
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امرأة، ف  بب ب ت    ش م يم رة، فل ربات آثي يف ض ا بالس ربه أخوه اعر    . ض وام، ش ه الع ال ل ًا يق ن أيض ه اب   .ول
 البسيط : ومما يستجاد لكعب، قوله

 سعي الفتى وهو مخبوء له القدر  لو آنت أعجب من شيء ألعجبني
 فالنفس واحدة والهم منـتـشـر  يسعى الفتى ألمور ليس يدرآهـا
 األثر تنتهي العين حتى ينتهي ال  والمرء ما عاش ممدود له أمـل

  
  السريع : ومما يستجاد له أيضًا

  تعرف من صفحي عن الجاهل  إن آنت ال ترهب ذمي لـمـا
 فيك لمسموع خـنـا الـقـائل  فاخش سكوتي إذ أنا منـصـت

 ومطعم المأآـول آـاآلآـل  والسامـع الـذم شـريك لـه
 حـدر سـائلأسرع من مـنـ  مقالة السـوء إلـى أهـلـهـا

 ذموه بالحـق وبـالـبـاطـل  ومن دعا الـنـاس إلـى ذمـه
  

ام      ن هش دادي واب   .وسبب إسالم آعب وخبر هذه القصيدة مذآور في آتب السير واألخبار، ال سيما في شرحيهما للبغ
امي    : أن زهيرًا، قال لبنيه: وملخصه على ما نقله البغدادي عن أبي عمرو بن العالء ي رأيت في من ي من     إن ببًا دل س

السماء إلى األرض، فمددت يدي ألتناوله ففاتني، فأولته بالنبي الذي يبعث في هذا الزمان، وني ال أدرآه، فمن أدرآه 
  .منكم فليؤمن به

  
ال   فلما بعث اهللا محمدًا صلى اهللا عليه وسلم آمن بجير بن زهير، وأقام آعب على الكفر والتشبيب بنساء المسلمين، فق

  ".لئن وقع آعب بن زهير في يدي ألقطعن لسانه: "صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
  

د  : وآتب آعب أبياتًا أرسلها إلى بجير يوبخه على إسالمه، فكتب بجير إلى آعب إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
إني أحسبك ال تنجو           اة، وإال ف ك في النج لمًا، طمعت ل ه مس لم  ! أهدر دمك، فإن أسلمت، ولقيت ى    فأس دم عل آعب، وق

ي        ه الشريفة الت لم، وأجازه بردت ه وس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنشده هذه القصيدة، فأمنه النبي صلى اهللا علي
  .بيعت بالثمن الجزيل، حتى بيعت في أيام المنصور الخليفة بمبلغ أربعين ألف درهم

  
  .واهللا أعلم بحقيقة الحال. وبقيت في خزائن بني العباس إلى أن وصل المغول وجرى ما جرى

  
  وأنشد بعده الخفيف 

 يلق فيها جآذرًا وظبـاء  إن من يدخل الكنيسة يومًا
  

  .إنه من يدخل إلخ: على أن اسم إن ضمير الشأن، حذف لضرورة الشعر، والتقدير
  

  .وهذا البيت قد تقدم شرحه في الشاهد الثامن والسبعين
  

  وأنشد بعده، 

  لسبعمائةالشاهد الخامس عشر بعد ا

  الوافر 
  ينال أقاصي الحطب الوقود  ولستم فاعلين إخال حـتـى

  
ى      ا جارة بمعن ى، فإنه على أن إخال الملغاة وقعت معترضًا بها بين اسم الفاعل، وهو فاعلين، وبين معموله، وهو حت

  .وينال منصوب بأن مضمرة بعدها. إلى متعلقة به
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  : دها أبو تمام في الحماسة، وهيوالبيت من أبيات ستة لعقيل بن علفة، أور
 أأعتبه الضبارمة النـجـيد  تناهوا واسألوا ابن أبي لبـيد
  ينال أقاصي الحطب الوقود  ولستم فاعلين إخال حـتـى

 لساني معشر عنـهـم أذود  وأبغض من وضعت إلي فيه
 أغياب رجالـك أم شـهـود  ولست بسائل جارات بـيتـي

 صدور العير غمره الـورود  ولست بصادر عن بيت جاري
 أالعـبـه وريبـتــه أريد  وال ملق لذي الودعات سوطي

  
ات        : في شرح التبريزي ذه األبي ام ضلة في ه و تم ا أب البيتان األخيران البن أبي نمير القتالي، من بني مرة، جاء بهم

  .عن أبي الفضل الرياش وآذا قال أبو عبيد البكري في الآللي شرح أمالي القالي، نقًال. وليستا منها
  
ا فعل أمر من النهي والسؤال       ... تناهوا واسألوا : قوله خ، آالهم دها موحدة، هو       . إل ة بع والضبارمة، بضم المعجم

  .هو األسد الوثيق الخلق الكثير اللحم: ويقال. ويسمى األسد ضبارمة. الجريء على األعداء
  

د  . عنى أرضاهوأعتبه بم. ذو النجدة، وهو البأس والشدة: والنجيد ا فعل     : وليس يريد الرضا، ولكن يري ه بم هل جازيت
  .ألنه لما جنى عليه فكأنه استدعى شره آما يستدعي الرجل العتبي من صاحبه ؟لي
  

آفوا عما أنتم عليه من تهييج الشر، واسألوا هذا الرجل هل أرضاه األسد القوي الشديد لما تحكك به، وهل وفاه : يقول
أخفق      ما استحقه عليه، آ ه ف ه، لشدة شكيمته، وقوت ة من ول . ابن أبي لبيد، آان أجدر منهم بأن ينال البغي سلوه عن   : يق

  .ثم لينهكم ذلك عن الجراءة على مثلي ؟وتره عنده هل نقضه
  

ال      ... ولستم فاعلين : وقوله ه ق اهوا آأن ه تن اعلين   : إلخ، حذف مفعول فاعلين، وهو ما دل عليه في البيت قبل تم ف ولس
  .وهذا مثل تمثل به في انتهاء الشر. األبعد: واألقصى. الحطب: إيقاد النار، وبالفتح: والوقود بالضم. يالتناه

  
لستم متناهين عما أآرهه منكم، حتى يعمكم الشر، ويبلغ البالء أقصى المبلغ، فيتعدى من األقارب إلى األباعد، : يقول

  .لتفاقم الشر، واتساع المكروه وذآر الحطب والوقود هنا مثًال. ومن السقيم إلى البريء
  

أخير، وأصله     ... وأبغض من وضعت   : وقوله ديم وت ه تق خ، في ى معشر أذود        : إل ه إل وأبغض من وضعت لساني في
ة      : عنهم، أي رة موصوفة، وصفته الجمل ا نك أبغض األشياء إلي أن أهجو معشري الذين يلزمني الذب عنهم، فمن هن

  .وهذا في الصفة أقرب منه في الصلة. إلي وهو أجنبي منها: بينهما بقولهالتي هي وضعت لساني فيه، وقد فصل 
  

ول . إلخ، آنى في البيت عن عفته.... ولست بسائل : وقوله ي أصونها عن الكالم      : يق م جارتي ألن ويجوز أن  . ال أآل
  .ال أغتنم الخلوة لجارات بيتي، فأتطلب غيبة رجالهن عنهن: يكون تعرضًا للذي يهجوه، أي

  
ه             : إلخ، يقول... ولست بصادر : لهوقو ه، والطمع في مال ره ال أصدر عن بيت ي بب ه يكرمن ى بيت إذا دعاني الجار إل

والتغمير آالتصريد، وهو شرب دون الري، ومنه الغمر للقدح . بحاله، آما يصدر العير عن الماء، وقد غمره الورود
  .ماء الكثيرفي غمره إنه بمعنى أرواه من الغمر، وهو ال: وقيل. الصغير

  
اً   : فيكون المعنى ًال آريم ل . والمعنى األول أوجه  . ال أتهالك على طعامه آالمنهوم الخسيس الهمة، لكنني آآل آآ : وقي

ان جاري               ي رجعت مسرعًا حين علمت بمك ت، ألن ى صاحبة البي دعوني إل ه، ونفسي ت معناه إني ال أصدر عن بيت
  .عنه، آما يفعل العير إذا أحس بالقانص

  
ذي الودعات    : هوقول ق ل خ، الودعة  ... وال مل ق الصبي، أي     : إل ق في عن ال أشغل الصبي ذا الودعات    : الخرزة تعل

  .ريبة أمه: بسوطي، وأنا أريد ريبته، أي
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د : "ويروى ره        " وربته أري ك أم ه، وتمل ا ترب ه ألنه المراد أم ذا ف ى ه ذي الودعات    . وعل د ب ة،   : ويجوز أن يري ن أم اب

  .أالعبه حال: جملةو. ويريد بربته موالته
  

د       ي الشاهد التاسع والعشرين بع ه ف دمت ترجمت ة، تق ة اإلسالمية المرواني ي الدول ة شاعر إسالمي ف ن علف ل ب وعقي
  .الثلثمائة

  
 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس عشر بعد السبعمائة

  الكامل : وهو من شواهد سيبويه
  إن المنايا ال تطيش سهامها  ولقد علمت لتأتين منـيتـي

ه فال                ا نحن في ذ تخرج عم ذي هو علمت، وحينئ أتين جواب القسم ال ة لت على أن علم نزل منزلة القسم، فيكون جمل
  .تقتضي معموًال وال تتصف بعمل، لوا تعليق، وال إلغاء

ال واهللا لتأتين منيتي، : آأنه قال: وهذا مأخوذ من آالم سيبويه؛ فإنه أورد هذا البيت في باب أفعال القسم، وقال : آما ق
ي  : ويجوز أن تبقى علم هنا على بابها، وتكون معلقة بالم القسم، فيكون جملة .قد علمت لعبد اهللا خير منك لتأتين منيت
  .ولقد علمت واهللا لتأتين منيتي: جوابًا لقسم محذوف، تقديره

  .وجملتا القسم والجواب في موقع نصب بعلمت المعلق

الى     : ومنها، أي: لفية، قالوإلى هذا ذهب ابن الناظم في شرح األ ه تع داء والقسم، آقول ات، الم االبت د  : "من المعلق ولق
 : علموا لمن اشتراه ماله في اآلخرة من خالق، وآقول الشاعر

 البيت ... ... .... ...  ولقد علمت لتأتين منيتي
  

  .هان في اآلية الكريمة أيضًاويأتي الوج: وقرره ابن هشام في شرح شواهده، وجوز الوجه األول أيضًا فيه، ثم قال
  

الى : والسابق إلى تجويز الوجهين في اآلية والبيت ابن جني في سر الصناعة قال فيه وا لمن    : "وأما قوله تع د علم ولق
  .واهللا لقد علموا: فالالم في لقد الم القسم، وهو محذوف، والتقدير. اآلية" اشتراه

  
ة في            والالم في لمن اشتراه الم االبتداء، ومن بمن ره، والجمل ه في اآلخرة خب ا ل دأ، وصلته اشتراه، وم ذي مبت زلة ال

ذا  . قد علمت لزيد أفضل منك، فالم االبتداء، وهمزة االستفهام في التعليق سواء   : موضع نصب بعلموا، آما تقول وه
  .مذهب سيبويه

  
ين القسم والم    دة ب دير   وذهب غيره إلى جعل من شرطًا وجعل الالم فيه آالتي، تعترض زائ ه، فالتق د  : قسم علي واهللا لق

وا تقتضي          . علموا لئن أحد اشتراه ما له في اآلخرة من خالق   ك أن علم وفي جعل من للشرط بعض الضعف، وذل
  .ولقد علموا أحلف باهللا لئن اشتراه أحد: مفعولها، فإذا أوقعت القسم بعدها صار التقدير

  
  .م، ألنها وأخواتها إنما يدخلن على المبتدأ والخبروإذا تأدى األمر إلى هذا قبح أن تلي علمت فعل القس

  
ها قسماً    ؟فعالم تجيز آون من شرطًا وقد قدمت قبح ذلك: فإن قلت وا نفس . فالجواب أن جواز ذلك على أن تجعل علم

  : ومن أبيات الكتاب. وقد استعملتها العرب بمعنى القسم
  ولقد علمت لتأتين منيتي
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  .تيواهللا لتأتين مني: فكأنه قال
  

واهللا : فإذا جعلت علموا جاريًا مجرى القسم، وعندك أن الالم في لقد دالة على القسم المحذوف، فكأنه عندك: فإن قلت
ل    ؟لقد علموا جار مجرى القسم، فكيف يجوز على هذا دخول القسم على القسم : لقد علموا، وقولك رى أن الخلي أوال ت

ا      " ها والقمر إذا تالهاوالشمس وضحا: "وسيبويه ذهبا في قوله تعالى واوات، إنم ى من ال واو األول أن جميع ما بعد ال
  .هو حرف عطف، لئال يدخل قسم على قسم، فيبقى األول منهما غير مجاب

  
ة      : فالجواب ا هو بمنزل مًا صريحًا، وإنم أن ذلك إنما جاز في علموا من حيث آان إنما هو في معنى القسم، وليس قس

. فاعرف ذلك. هذا جاز أن تكون من، في لمن اشتراه شرطًا، والالم في أولها مؤآدة للشرط فألجل. اشهد لقد آان آذا
  .اه
  

اني، وصدره        ا هو المصرع الث ه إنم ا غرة    �: والبيت نسبه سيبويه في آتابه للبيد، والموجود في معلقت صادفن منه
  .الهاء في أصبنه ضمير ولد البقرفأصبنه والنون من صادفن ضمير الذئاب، وضمير منها ضمير البقرة الوحشية، و

  
  .وطاش السهم عن الرمية، إذا وقع يمينه أو شماله، ولم يصبه. الموت: والمنية

  
  .واهللا أعلم. ولم يوجد للبيد في ديوانه شعر على هذا الوزن والروي غير المعلقة

  
  الكامل : وأنشد بعده

  قسمًا إليك مع الصدود ألميل  وإنـنـــي ... ... ... ..
  

  .قسمًا في هذا البيت، وهو بتقدير أقسم قسمًا: على أن لقد علمت في البيت السابق منزل منزلة القسم، فصار آقوله
  

  .ألنا أميل، والجملة جواب القسم: ألميل خبر مبتدأ محذوف، أي: وقوله
  

  .وقد تقدم مشروحًا في الشاهد التسعين
  

  : وأصله
  البيت.. ... .... .قسمًا إليك   إني ألمنحك الصدود وإننـي

  وأنشده بعده، 

  الشاهد السابع عشر بعد السبعمائة

  الرجز : وهو من شواهد سيبويه
  لقد علمت أي يوم عقبتي

  .على أنه يجوز رفع أي على االبتداء، ونصبها على الظرفية

ول : قال سيبويه في باب ما ال يعلم فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى  وم الج  : وتق ه     عرفت أي ي ى أن ة، فتنصب عل مع
ي  : وبعض العرب يقول. وإن لم تجعله ظرفًا رفعت. ظرف، ال على عرفت وم عقبت ول  . لقد علمت أي ي : وبعضهم يق

نهم في           .أي يوم عقبتي ورده أحد م م ي ر شراح شواهده، ول وظاهر سياقه إن هذا آالم ال شعر، ولهذا لم يشرحه أآث
أي حين، إذا رفع فالن االستفهام ال يفعل فيه ما قبله : ال أنشده، قال بعضهم: األبيات إال أبو جعفر النحاس، وقال بعده

  .žاه. فإذا نصبت جعلته ظرفًا، ولم يعلم فيه علمت. فيكون مبتدأ وخبره عقبتي

  .يعني أن أيًا اآتسبت الظرفية من حين، إلضافتها إليه
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 : جز، وهوهو من رجز الرا: وأورده أيضًا ابن السيرافي في شرح أبياته، وقال

 هيبنيك في المقيل صحبتي  أأنت يا بسيطة التي الـتـي
 هي التي عند الهجير قالت  لقد علمت أي حين عقبتـي
    إذا النجوم في السماء ولت

  
  .اسم أرض بين الكوفة وحزمن بني يربوع: وبسيطة

  
  .بسيطال: وفيها يقول عدي بن عمرو الطائي: قال أبو محمد األعرابي في فرحة األديب
  على البسيطة لم تدرآهما الحدق  لوال توقد ما ينفيه خطـوهـمـا

  
  .األرض المنبسطة الممتدة: البسيطة: وخطأ ابن السيرافي في قوله

  
 ؟في أي األوقات االجتماع للصالة : أما نصبه فعلى قولك: ثم رأيت ابن خلف أورد هذا الرجز، وقال في مثال سيبويه

  .األيام يوم الجمعة، والسبت مثل الجمعة أي: ورفعه جيد، آأنه قال
  

وم         ع في الي . وإنما جاز النصب في ذلك ألن الجمعة فيها معنى االجتماع، واألصل في السبت الراحة، وهو فعل واق
ت و قل ع   : ول ز إال الرف م يج يس ل ى الخم ان، إل د واالثن وم األح وم  . الي ي الي ع ف ى يق د معن يس لألح   .ول

الكالم في            :وبعض يقول: ثم قال سيبويه ط ب د خل ذا البيت من الشعر، وق لقد علمت أي يوم عقبتي، أنشده نصبًا، وه
  .الكتاب

  
ال   : وعقبتي مبتدأ، وأي حين . والشاهد فيه نصب أي على الظرف ه ق ره، آأن د رآوب     : خب ابي، يري ان اعتق أي األحي

  .األرض المنبسطة الممتدة: والبسيطة. ورفعه جائز على ما قدمته. عقبته
  
يعني النجوم التي آانت في أول   : وولت النجوم. الهاجرة: والهجير. هيبوني من رآوبك والسير فيك: يك صحبتيهيبن

  .الليل مرتفعة، ولت، انحطت لتغيب
  

  .انتهى آالمه. عقبة بالليل، وعقبة بالنهار: يريد أنه له عقبتين
  

ا اللغوي    ى معناه ا     . وذهب بالبسيطة إل ي، وق د األعراب و محم د رده أب اء      : لوق ا، وعلمت بالبن م ألرض بعينه ا عل إنه
  .والعقبة، بضم العين المهملة وسكون القاف، وهو مضاف إلى الياء. للمعلوم والتكلم

  
  .نوبتك: تمت عقبتك، أي: تقول. النوبة بالنون: العقبة بالضم: قال صاحب العباب

  
  .ولم أقف عليه بأآثر من هذا، واهللا أعلم

  
  وأنشد بعده، 

  من عشر بعد السبعمائةالشاهد الثا

  : غادرته جزر السباع وهو قطعة من بيت، وهو�الكامل 
  ما بين قلة رأسه والمعتصم  غادرته جزر السباع ينشنـه

  
  .على أن غدر ملحق بصير في العمل، والمعنى، إذا آان ثاني المنصوبين معرفة آما في البيت
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  .وترآته جزر السباع: والمشهور في روايته
  

د استش ه وق ي قول رك ف ى أن ت يرين عل ي التفس ه ف رون: "هد ب ات ال يبص ي ظلم رآهم ف ت"وت ي البي ا ف   .، آم
د     وترك في األصل يتعدى إلى مفعول واحد، ألنه بمعنى طرح وخلى، ثم ضمن معنى صار، إال أن ما في البيت متع

و            ا يحتمل أن تك رك فيه إن ت ة، ف ة، بخالف اآلي اني معرف ولين، لكون الث ى     قطعًا إلى مفع ة إل ى األصل متعدي ن بمعن
  : حالين مترادفتين آما قاله ابن الحاجب" في ظلمات ال يبصرون"مفعول واحد، ويكون 

 ال ممعن هربًا وال مستسلـم  ومدجج آرة الكماة نـزالـه
 بمثقف صدق الكعوب مقوم  جادت يداي له بعاجل طعـنة
  مليس الكريم على القنا بمحر  فشككت بالرمح الطويل ثيابه

 الـبـيت .... ... ... ....  وترآته جـزر الـسـبـاع

ا  : ومدجج، أي: وقوله يم، وفتحه اة . رب مدجج، وهو التام السالح، بكسر الج زال . الشجعان : والكم ة في   : والن المنازل
  .الحرب

د، وال هو      : ال ممعن إلخ، صفة ثانية لمدجج، واإلمعان: وقوله ًا فيبع اه ال يمعن هرب ة، ومعن لم، فيؤسر،    المبالغ مستس
  .معناه ال يفر فرارًا بعيدًا، إنما هو منحرف لرجعة، أو آرة يكرها، إذا طرد لقرنه: ويقال. ولكنه يقاتل

ه، وال       . وأراد وصفه بالحزم في الحرب م أجبن عن إني ل ه، ف ره منازلت وأراد أنه وإن آان بهذه الصفة، وآان ممن تك
دا : وقوله .هبته، ولكني أقدمت عليه خ، أي .... يجادت ي ه      : إل ي آنت أحذق من الطعن، ألن بقته ب رمح  : والمثقف . س ال

  .وما بين آل أنبوبتين آعب. الصلب: والصدق، بالفتح. المقوم

دام        : إلخ، أي... فشككت بالرمح : وقوله ى اإلق الكرام، لحرصهم عل ة ب اح مولع د أن الرم الرمح، يري . انتظمت ثيابه ب
  .ل المقدر لهمعناه آرمه ال يخلصه من القت: وقيل

ذبح : إلخ، الجزر... وترآته جزر السباع : وقوله : أي. جمع جزرة بفتح الجيم والزاي، وهي الشاة، أو الناقة، تنحر وت
  .التناول: والنوش. ترآته لحمًا للسباع

ول . موضع السوار من الذراع: والمعصم. أعاله: وقلة رأسه م ي      : وآان الوجه أن يق دم، فل ة رأسه والق ين قل ا ب ه  م مكن
  .ويحتمل أنه استعار المعصم لما فوق القدم من الساق، لتقاربهما في الخلقة. للقافية

  .وترجمة عنترة تقدمت في الشاهد الثاني عشر من أوائل الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع عشر بعد السبعمائة

  الوافر 
 فقلت لصيدح انتجعي بالًال  سمعت الناس ينتجعون غيشًا

  
ردد في       على أن ال إن االنتجاع الت ت، ف فعل التالي السم العين بعد سمع، يجوز أن ال يكون بمعنى النطق، آما في البي

ه صوت              إن المشي في ة، ف وًال، أو حرآ ان ق ق الصوت سواء، آ وًال، والمسموع مطل يس ق اء، ول طلب العشب والم
  .تحريك األقدام

  
ًا        . ا أجدبوا وآذا االنتجاع، هو طالب النجعة، وهي مكان المطر، إذ  التردد ذهاب ول، أو ب ا بالسؤال وهو ق والطلب إم

  .ومجيئًا، وفيه حرآات مسموعة
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  .والشارح المحقق مسبوق بهذا االختيار

  
ى            : وقال ابن مالك في التسهيل دها إال بفعل دال عل ر بع ين، وال يخب ة يع ة، وسمع المعلق ة الحلمي رأي العلمي وا ب ألحق

  .žاه. صوت
  

اس مع             . آالم الرضي وهذا مخالف لصريح  ى سمعت أنك تمشي، قي اس سمعتك تمشي، عل ه إن قي ه في أمالي وقول
  .الفارق، ألنه بتقدير الباء، وليس من هذا القبيل الذي يدخل على المبتدأ والخبر

  
تعمالين    : أقول إن سمع   . مراده أن سمع في المثالين متعلقه مطلق الصوت، سواء آان من استعمال واحد، أو من اس ف
ى           في  ة عل زم الدالل ه، وال يل ر مسموع؛ إن اللفظة موضوعة ل أآثر استعماالته متعلقة الصوت، وال يستعمل في غي

  .الصوت وضعًا، بل يكفي الداللة عليه، ولو التزامًا
  

ق ارح المحق ول الش واص  : وق ي درة الغ ال ف ه ق اره النصب؛ فإن ري بإنك ى الحري ه رد عل اس، في ن : بنصب الن وم
  : المعنى أنهم ينشدون بيت ذي الرمةأوهامهم في هذا 

  سمعت الناس ينتجعون غيثًا
  

ذلك     و آ ا ه مع، وم ا يس اع مم ل االنتج ك ألن النصب بجع وز ذل ول، وال يج ى المفع اس عل ظ الن ا . فينصبون لف إنم
  .žاه. الصواب أن ينشد بالرفع على وجه الحكاية

  
ال في الكامل    ه سمعت   : وقد تبع في هذا المبرد، فإنه ق ا هو        قول ة، والمعنى إذا حقق إنم ًا حكاي اس ينتجعون غيث : الن

  الوافر : الناس ينتجعون غيثًا، ومثل هذا قوله: قائًال، يقول: سمعت هذه اللفظة، أي
  أحق الخيل بالرآض المعار  وجدنا في آتاب بني تـمـيم

  .فمعناه وجدنا هذه اللفظة مكتوبة

  .وآذلك الناس ابتداء، وينتجعون خبره. خبره: أحق الخيل، ابتداء، والمعار: فقوله

ى،    : قرأت على خاتمه: قرأت الحمد هللا رب العالمين، إنما حكيت ما قرأت وآذلك: ومثل هذا في الكالم ا فت ر ي اهللا أآب
  .فهذا ال يجوز سواه

ات         رح أبي ي ش ارقي ف نهم الف اني، وم ات المع ي أبي يد ف ن الس نهم اب ات، م ة ثق ت جماع ي البي د روى النصب ف وق
  .اإليضاح، ومنهم الزمخشري وغيره

ول     : وقد أورده بالرفع الزمخشري أيضًا في أول سورة البقرة، على أن جملة ا بق ة إم الناس ينتجعون محكي، والحكاي
  .وتقديره آثير. مقدر على مذهب من اشترط في الحكاية القول، أو بسمعت على خالف

و م أن نح ه : واعل ف في ذا، اختل ول آ دًا يق معت زي ك،   فع: س ن مال ي اإليضاح واب ي الفارسي ف ي عل د األخفش وأب ن
  .الجملة المذآورة بعد: الذات، والثاني: األول: وصاحب الهادي، وجم غفير، أنه يتعدى إلى مفعولين

ول      : قال البعلي في شرح الجمل ى مفعول واحد، تق سمعت الحديث، وسمعت    : وأما سمع فإن وليه ما يسمع تعدى إل
  .سمعت زيدًا يقول آذا: ال يسمع تعدى إلى مفعولين، آقولك وإن وليه ما. الكالم

مع            ذات ال تس ذات، وال فات ال ن ص ائًال م ر، ألن ق يء آخ ه بش ائًال، إال أن يعلق دًا ق معت زي هم س ز بعض م يج   .ول
و جعل المضاف    . هل يسمعون دعاءآم: فعلى حذف المضاف، تقديره" هل يسمعونكم إذ تدعون: "وأما قوله تعالى ول

ادي     .لظرف مغنيًا عن المضاف جاز إلى ا ال في شرح اله ا      : ق اني من قولن إن الث ه نظر، ف ول   : وفي دًا يق : سمعت زي
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ل الحق   : جملة، والجملة ال تقع مفعوًال إال فغي األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، نحو ظننت؛ وسمعت ليس منها، ب
  .أنه مما يتعدى إلى مفعول واحد، وال يكون إال مما يسمع

ه        ف ا يسمع في راد م ى أن الم دل عل ده ت ة بع إن قلت  . إن عديته إلى غير مسموع فال بد من قرين ول   : ف دًا يق : سمعت زي
  .žاه. سمعت قول زيد، ويقول في موضع الحال: فزيدًا مفعول على تقدير مضاف، أي

  .آذا في التسهيل، وقد نقلنا عبارته. وهذا النظر غير وارد، وفي آالمهم ما يدفعه

ادت اإلدراك             فعلم أ ا أف ر، ألن الحواس الظاهرة لم دأ والخب ى المبت دخل عل ا ي ا مم ولين، جعله ن من قال بنصبها مفع
  .والعلم، إذ آانت طريقًا له، أجروها مجرى رأى، وعلم لذلك، فأعلموا عملها

ذآرهم   سمعنا : "قال القاضي في تفسير. وذهب بعضهم إلى جعل الجملة حاًال بعد المعرفة، وصفة بعد النكرة ى ي ". فت
  .صفة مصححة ألن يتعلق به السمع، وهو أبلغ في نسبة الذآر إليه

د    ا، ليفي دم الواسطة بينهم ي ع ة ف ة المسموع مبالغ ه بمنزل ه، وجعل ى المسموع من ل عل اع الفع غ إيق ه أبل ه آون ووج
  .وضمير هو راجع إلى التعلق. الترآيب أنه سمعه منه بالذات

ان   س : "وهذا معنى قوله في تفسير ادي لإليم ًا ين ال  " معنا منادي ى المسمع، وحذف المسموع،       : حيث ق ع الفعل عل أوق
  .وفيه مبالغة ليس في إيقاعه على نفس المسموع. لداللة وصفه عليه

ي حواشي الكشاف  ال الفاضل ف ر   : وق أغنى عن ذآ ة، ف اًال للمعرف رة، وح مع صفة للنك ا يس ل م ذا يجع ل ه ي مث ف
  .سمعت آالمه: يصح إيقاع فعل السماع على الرجل إال بإضمار أو مجاز، أي لكن ال يخفى أنه ال. المسموع

ل في          ه قلي اة، لكن راه بعض النح ا ي ى م وأن األوفق بالمعنى فيما جعل وصفًا أو حاًال أن يجعل بدًال بتأويل الفعل، عل
  .žاه. االستعمال، فلذا آثر الوصفية والحالية

ق الفعل     وإنما آان البدل أوفق، ألنه يستغني عن  ه قصد تعل التجوز واإلضمار، إذ هو حينئذ بدل اشتمال، وال يلزم في
ولم يؤوله أحد، ألنه غير . سلب زيد ثوبه، إذ ليس زيد مسلوبًا: بالمبدل منه حتى يحتاج إلى إضمار أو تجوز، آما في

  .مقصود بالنسبة، بل توطئة لما بعده

  ".جوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكموأسروا الن: "وإبدال الجملة من المفرد جائز، نحو

  .المحققون على أنها متعدية إلى مفعول واحد، وأن الجملة الواقعة بعده حال: وفي شرح المغني

دون          . أو بدل، أو بيان بتقدير المصدر : وقال التفتازاني ى المصدر ب ه بمعن ل، وجعل ع الفع ه حذف أن ورف زم علي ويل
ه         وهذا ل. سابك، وليس مثله بمقيس ى، ألن ار محصل المعن رد باعتب ة من المف دل الجمل يس بوارد ألنه إشارة إلى أن ب

  .سبك وتقدير

ع الحواس      . أن تتعدى إلى مسموع: أحدها: بقي لسمع استعماالت غير ما تقدم، وهي ثالثة د حقق السهيلي أن جمي وق
ر، ومسست   : الظاهرة ال تتعدى إال مفعول واحد، نحو الحجر، ودقت العسل، وشممت      سمعت الخبر، وأبصرت األث

  .الطيب

تعديتها بإلى أو الالم، وهي حينئذ بمعنى اإلصغاء، والظاهر أنه حقيقة ال تضمين، قال الزمخشري في تفسير    : ثانيها
ى   : "قوله تعالى ى المالء األعل إن قلت  ". ال يسمعون إل ه يتحدث،         : ف ًا يتحدث، وسمعت إلي ين سمعت فالن رق ب أي ف

ى  ه، وإل معت حديث ه وس ت ؟حديث ع اإلدراك  : قل غاء م د اإلص إلى يفي دى ب د اإلدراك، والمع ه يفي دى بنفس   .المع
  .أصغيت، وتسمعت إليه، وسمعت إليه، وسمعت له: استمعت له، أي: قال الجوهري
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  .سمع اهللا لمن حمده، فإنه مجاز عن المقبول: وأما قوله

ى السامع  تعديتها بالباء، وهو معروف في آالم العرب، ومعناه : ثالثها ر     . اإلخبار ونقل ذلك إل ى غي ذ عل دخل حينئ وي
  .ما سمعت بأفضل منه: المسموع، وليست الباء فيه زائدة، تقول

  .، قابله بالرؤية، ألنه بمعنى اإلخبار عنه المتضمن للغيبة"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه: "وفي المثل

 الكامل : وقال الحماسي

 يل سبيله فتزودأن السب  فإذا سعمت بهالك فتيقنن
  

روم      =صاح هل ريت أو سمعت براع�الخفيف : وقال آخر ن مق ة ب ال ربيع : رد في الضرع ما قرى في العالب وق
  البسيط 

  أسمع بمثلك ال حلمًا وال جودًا  وقد سمعت بقوم يحمدون فلـم

  .وإنما أطلت الكالم في هذه الكلمة، ألن الشارح المحقق أوجز فيها آل اإليجاز

  .من قصيدة لذي الرمة، مدح بها بالل بن أبي بردة بن أبي موسى األشعريوالبيت 

   : وبعده

 إذا النكباء ناوحت الشـمـاال  تناخي عند خير فتـى يمـان
 إذا األشياء حصلت الرجـاال  ندى وتكرمًا ولـبـات لـب

  إذا ما األمر ذو الشبهات عاال  وأبعدهم مسافة غور عـقـل
  

  .دًا، وسيأتي إن شاء اهللا بيت منها أيضًا في أفعال المدح والذموهي قصيدة طويلة ج
  

  .المطر، وأراد به ما يحصل بسببه من الكإل والخصب: إلخ، الغيث.... سمعت الناس : وقوله
  

  .وبالل هو الممدوح،، وتقدمت ترجمته في الشاهد الستين بعد المائة. اسم ناقة ذي الرمة: وصيدح بإهمال الطرفين
  

ه  . وآان بالل داهية لقنًا أديبًا: برد في الكاملقال الم ه     : ولما سمع قول ال لغالم ت، ق اس، البي ا بقت    : سمعت الن مر له
  .žاه. أراد أن ذا الرمة ال يحسن المدح. ونوى

  
هال قلت له إنما عنيت بانتجاع الناقة صاحبها، آما قال اهللا عز  : فلما خرج ذو الرمة قال له أبو عمرو، وآان حاضرًا

  .يريد أهلها" واسأل القرية التي آنا فيها: "لوج
  

 الوافر : وهال أنشدته قول الحارثي
  فما ملكت مدامعها القلوص  وقفت على الديار فكلمتنـي

  
  .يريد صاحبها

  
  .žاه. يا أبا عمرو، أنت مفرد في عملك، وأنا في عملي وشعري ذو أشباه: فقال له ذو الرمة

  
ال      : لفريدوقال ابن عبد ربه في العقد ا الًال، ق ذا الشعر ب ا أنشد ه ا هي         : ولم ف، فإنم ت، وعل ا غالم مر لصيدح بق ي
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ا ه . انتجعتن ه قول ه، ألن ذي ال إنصاف مع ت ال ن التعن ذا م ه: وه ا أراد نفس ي إنم الى. انتجع اب اهللا تع ي آت ه ف : ومثل
  .وأهل العير وإنما أراد أهل القرية،" واسأل القرية التي آنا فيها والعير التي أقبلنا فيها"

  
الريح التي تأتي من بين ريحين، فتكون بين الشمال والصبا، أو : النكباء: إذا النكباء إلخ، قال المبرد في الكامل: وقوله

  .الشمال والدبور، أو الجنوب والدبور، أو الجنوب والصبا
  

تاء     ة الش ال    . فإذا آانت النكباء تناوح الشمال فهي آي ل، يق اوح تقاب ى تن ا : ومعن ل بعضه بعضاً    تن . وح الشجر، إذا قاب
  .žاه. وزعم األصمعي أن النائحة بهذا سميت، ألنها تقابل صاحبتها

  
  .ويريد ذو الرمة أنه يعطي في هذا الوقت الذي هو الجدب والقحط ويبس وجه األرض

  
  .وحصلت بمعنى ميزت الشريف من الوضيع. خير فتى: ندى وتكرمًا تمييز لقوله: وقوله

  
  .ما اشبته وال يهتدى له: وذو الشبهات. غلب: وعال. لغايةا: والمسافة

  
  .وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب

  
  وأنشد بعده، 

  الشاهد العشرون بعد السبعمائة

  المتقارب 
  إذا أقبلت قلت دباءة

  
دأ محذوف، أي           ر مبت ل هي خب القول، ب ة ب اءة ليست وحدها محكي ا  : على أن دب   .ءة، والمجموع هو المحكي   هي دب

  : وهذا صدر، وعجزه
  من الخضر مغموسة في الغدر

  
  .والبيت من قصيدة المرئ القيس في وصف فرس

  
  : وقبله

 د رآب فيه وظيف عجـر  لها حافر مثل قعب الولـي
 ب سود يفين إذا تـزبـئر  لها ثنن آخوافي الـعـقـا

 دبـرتسد به فرجها مـن   لها ذنب مثل ذيل العـروس
 أآب على ساعديه النمـر  لها متنتان خظـاتـا آـمـا
 ل أبرز عنها حجاف مضر  لها آفل آصفاة المـسـي

 فمنه تريح إذا تـنـبـهـر  لها منخر آوجار السـبـاع
 وشقت مآقيهما مـن أخـر  وعين لهـا حـدرة بـدرة
 ململمة ليس فـيهـا أثـر  وإن أدبرت قلـت أثـفـية

 لها ذنب خلفها مسبـطـر  ت سرعوفةوإن أعرضت قل
  

ه    . قدح من خشب مقعر   : إلخ، العقب، بفتح القاف... مثل قعب الوليد : قوله افر مقعب مشبه ب د . وح . الصبي : والولي
  المتقارب : وبينه عوف بن عطية بقوله. يريد أن جوف حافرها واسع
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 مغـارا د يتخذ الفأر فيه  لها حافر مثل قعب الولي

ار ا: والمغ كنب وان. لفتح المس ن الحي ف م ول : والوظي هم يق اق، وبعض ى الس غ إل وق الرس ا ف اق: م دم الس   .مق
حاح        ي الص ال ف يم، ق ر الج ة وآس تح المهل ر، بف مها، أي    : وعج يم وض ر الج ر، بكس ف عج يظ : ووظي   .غل

ي في مؤخر رسغ       .... لها ثنن: وقوله ة إلخ، هو جمع ثنة بضم المثلثة وتشديد النون، وهي الشعرات الت ين  . الداب ويف
وز، أي  ر مهم رن: غي ال. يكث ر  : يق عره، إذا آث ي ش ول. وف ا   : يق عر عليه ردة ال ش ت بمنج ر. ليس تفش: وتزبئ . تن

ا  : إلخ، دبر آل شيء.... لها ذنب مثل ذيل: وقوله .ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح: والخوافي خلفه، وهو هن
  .حشو بغني عنه ذآر الفرج

 الكامل : ل البحتريوقال اآلمدي عند قو

 عرف وعرف آالقناع المسبل  ذنب آما سحب الرداء يذب عن
  

ا      . هذا خطأ من الوصف، ألن ذنب الفرس إذا مس األرض، آان عيبًا، فكيف إذا سحبه اب م دوح من األذن ا المم وإنم
  الطويل : قرب من األرض، ولم يمسها، آما قال امرؤ القيس

  ضاف فويق األرض ليس بأعزلب  آميت إذا استدبرته سـد فـرجـه
  

  : الذي يقع ذنبه في جانب، وهو عادة ال خلقة، وقد عيب قول امرئ القيس: واألعزل من الخيل
 البـيت .... ... ... ...  لها ذنب مثل ذيل العروس

  
ًا، فل رس، إذا مس األرض عيب ان ذنب الف ا، وآ ه، ألن العروس، وإن آانت تسحب أذياله ا أرى العيب يلحق يس وم

إذا أشبهه في          ه، ف ا يشبه الشيء إذا قارب بمنكر أن يشبه به الذنب، وإن لم يبلغ إلى أن يمس األرض؛ ألن الشيء إنم
  .أآثر أحواله، فقد صح التشبيه

  
ة               رة والكثاف بوغ والكث ا أراد الس ط، وإنم روس فق ل الع ول ذي ذنب بط ول ال به ط د أن يش م يقص يس ل رؤ الق   .وام

رج          . فرجها من دبر تسد به: أال ترى أنه قال ًا فال يسد ف اد يمس األرض، وال يكون آثيف ذنب طويًال يك وقد يكون ال
ة والسبوغ مع الطول       . الفرس ه أراد الكثاف ا أن ا علمن ة،        . فلما قال تسد به فرجه ذه الجه ذيل من ه ذنب ال إذا أشبه ال ف

ا ا         ب، وإنم ك بموجب للعي يس ذل بيه صحيح، ول ه فالتش ري    وآان في الطول قريبًا من ول البحت ا   : لعيب في ق ذنب آم
  .فأفصح بأن الفرس يسحب ذنبه. سحب الرداء

  
  المتقارب : ومثل قول امرئ القيس، قول خداش بن زهير

 إلى جؤجؤ أيد الزافر  لها ذنب مثل ذيل الهدي
  

ا    : والهدي ى زوجه ي تهدى إل د . العروس الت ر . الشديد : واألي ذن      : والزاف ه، فشبه ال ر من ا تزف ل  الصدر، ألنه ب الطوي
  .žاه. السابغ بذيل الهدي، وإن لم يبلغ في الطول إلى أن يمس األرض

  
  الهزج : إلخ، قال ابن قتيبة في أبيات المعاني، عند قول أبي داود... لها متنتان: وقوله

  آزحلوف من الهضب  ومتنـان خـظـاتـان

  .ملسالحجر األ: والزحلوف. لحمه خظا بظا، إذا آن آثير اللحم صلبه: يقال

زه  : يقال. لها متنتان خظاتا، البيت: قال امرؤ القيس ه . هو خاظي البضيع، إذا آان آثير اللحم مكتن ه   : وقول ا، في خظات
  .متن خظاة، ومتنة خظاة: يقال. أنه أراد خظاتان، آما قال أبو دواد، فحذف نون التثنية: أحدهما: قوالن

ول األول أجود  . ألفًاارتفعتا، فاضطر فزاد : أنه أراد خظتا، أي: واآلخر ه . والق ر،      : وقول ى ساعديه النم ا أآب عل آم
  .žاه. آأن فوق متنها نمرًا بارآًا، لكثرة لحم المتن: أراد
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  .في صالبة ساعد النمر، إذا اعتمد على يده: وال يخفى أن هذا ال وجه له، والصواب ما قاله ثعلب، أي

مجرى السيل، شبه آفلها في مالسته بصفاة في     : والمسيل. لملساءالصخرة ا: إلخ، الصفاة، بالفتح... لها آفل : وقوله
  .مسيل أبرزها السيل، وآشف ما آان عليها من التراب

  .يهدمه، ويقلعه: الذي يضر بكل شيء يمر عليه، أي: والمضر. السيل الشديد: والجحاف،، بضم الجيم بعدها مهملة

  .جحر الضب، شبه به منخرها لسعته: وآسرها بعدها جيمإلخ، الوجار بفتح الواو ... لها منخر آوجار : وقوله

  .ضيق النفس عند الجري والتعب: والبهر، بالضم. تسنتشق الريح تارة وترسلها، من أراح: وتريح

ين، في الصحاح   ... وعين لها حدرة: وقوله زة صلبة  : وعين حدرة، أي  : إلخ، بفتح الحاء وسكون الدال المهملت . مكتن
  .تامة آالبدر: النظر، ويقال تبدر: وعين بدرة، أي

  .وأنشد البيت. من مؤخره: وشق ثوبه أخرًا، ومن أخر، أي: وآخر، بضمتين، في الصحاح

  .إذا أقبلت قلت دباءة هي بضم الدال وتشديد الموحدة بعدها ألف ممدودة: وقوله

ت، ث   . القرع، واحده دباءة وقرعة: الدباء: قال أبو حنيفة في آتاب النبات ال وأنشد البي ة     : م ق دباءة لدق بهها بال ا ش وإنم
  .مقدمها، وفعامة مؤخرها

ل    اث من الخي ا            . وقيل آذلك خلق اإلن ل أن تطول وتكون مآخيره ذآور سواء يستحب من الخي اث وال ذا في اإلن وه
  .žاه. وامرؤ القيس وإن آان وصف فرسًا أنثى هذا الوصف فقد وصف ابن مقبل ذآرًا من الخيل. أعظم من مقاديمها

م     : ل المرزوقي في شرح الفصيحوقا ت، ث يشبهون إناث الخيل بالدباء، وهي القرع، والسالء وهو الشوك، وأنشد البي
  .ويستحب من الذآور غلظ المقدم، ودقة المؤخر، ولهذا يشبهونها بالذئاب، لكونها زًال جمع أزل: قال

ا       آأنها من بريقها قرعة، وليس: يقول: وقال ابن قتيبة في أبيات المعاني ه أراد أنه اء، ولكن يريد أنها مغموسة في الم
  .فالن مغموس في الخير: وهذا آقولك. في ري، فهو أشد لمالستها

  .žاه. إناث الخيل تكون في الخلقة آالقرعة، يدق مقدمها، ويعظم مؤخرها: وقال بعضهم

 الطويل : وقال العسكري في آتاب التصحيف عند قول امرئ القيس

  حنظلمداك عروس أو صراية 

ل  : رواه األصمعي ي   : صراية الصاد مفتوحة غير معجمة، وتحت الياء نقطتان، وهي الحنظلة الخضراء، وقي هي الت
  : ومثله: قال. اصفرت، ألنها إذا اصفرت برقت، وهي قبل أن تصفر مغيرة

  إذا أقبلت قلت دباءة

  .žاه. من بريقها، آأنها قرعة: أي

ه ا    : واألثفية ذي ينصب علي در الحجر ال اب       . لق ال الصاغاني في العب ين، ق هي الجرادة،   : والسرعوفة، بضم المهملت
  .وأنشد هذا البيت. ويشبه بها الفرس
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ع      : وقد أورد ابن رشيق في العمدة هذه األبيات الثالثة األخيرة في باب التقسيم، قال يم وق اتمي أن أصح تقس زعم الح
  الكامل : لشاعر قول األسعر الجعفي يصف فرسًا

 باز يكفكف أن يطير وقد رأى  ذا استقبـلـتـه فـكـأنـهأما إ

  ساق قموص الوقع عارية النسا  أما إذا استدبرته فـتـسـوقـه

 الغضا هذا مثل سرحان: فتقول  أما إذا استعرضته متـمـطـرًا

  : واختاره أيضًا قدامة، وليس عندي بأفضل من قول امرئ القيس إال بشرف الصفات

  األبيات الثالث ... ... ...  دبـاءةإذا أقبلت قـلـت 

  .žاه. ولو لم يكن إال بنسق هذا الكالم بعضه على بعض، وانقطاع ذلك بعضه من بعض

  .وتقدمت ترجمة امرئ القيس في الشاهد التاسع واألربعين من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والعشرون بعد السبعمائة

  مجزوء الوافر 

  وفي ترحالهم نفسي  غـدًا تنادوا بالرحيل

دير    د البصريين، والتق ولهم  : على أن جملة الرحيل غدًا من المبتدأ والخبر محكية بقول محذوف عن ادوا بق ل  : تن الرحي
ى آل           . غدًا ادى عل اه ن ادوا معن إن تن ول؛ ف ى الق ا في معن وعند الكوفيين محكية بتنادوا، فإنه يجوز عندهم الحكاية بم

  .صوته بهذا اللفظ، وهو الرحيل غدًامنهم اآلخر، ورفع 

ة أوجه     : وهذا البيت أنشده ابن جني في سر الصناعة، وقال ل ثالث ي في الرحي ع والنصب    : أجاز أبو عل الجر، والرف
ة ى الحكاي الوا. عل أنهم ق داً  : فك ل غ وا الرحي دًا، أو أجمع ل غ ل الرحي دًا، أو نجع ل غ دًا، أو نرحل الرحي ل غ . الرحي

  .žاه. لمنصوبفتحكى المرفوع وا

  .ونقله القاسم بن علي الحريري في درة الغواص عن ابن جني، ولم يزده شيئًا

  .والنفس بسكون الفاء. مصدر جاء على التفعال بالفتح، بمعنى الترحل: والترحال

  .واهللا أعلم. ولم أقف على هذا البيت بأآثر من هذا

   الرجز: ومثله ما أنشده الزمخشري في الكاشف، قول الشاعر

 إنا رأينا رجًال عريانـا  رجالن من ضبة أخبرانا

  .إن بالكسر بتقدير القول عندنا، وعندهم يتعلق بفعل اإلخبار: قال

  الرجز : وأنشد بعده
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  جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط

  .إلخ.. هل رأيت : هل رأيت الذئب قط محكية بقول محذوف، تقديره بمذق مقول فيه: على أن جملة

  .رحه في الشاهد السادس والتسعين من أوائل الكتابوقد تقدم ش

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والعشرون بعد السبعمائة

  الوافر : وهو من شواهد س

  لعمر أبيك أم متجاهلينا  أجهاًال تقول بني لـؤي

  .على أنه فصل بالمفعول الثاني بين الهمزة، وبين تقول

ًا ال        واعلم أن قلت، إنما وقعت : قال سيبويه ان آالم ا آ ول م د الق ا يحكى بع في آالم العرب على أن يحكى بها، وإنم
و وًال، نح ول  : ق ن أن تق ه يحس ق، ألن د منطل ت زي اس   : قل ر الن رًا خي د إن عم ال زي ك ق ق، وتقول د منطل   .زي

تفهام، أل       يظن وأظن في االس ا آ م يجعلوه ه ال  وآذلك ما تصرف من فعله، إال تقول في االستفهام شبهوها بتظن، ول ن
ة أهل       . يكاد يستفهم المخاطب عن ظن غيره، وال يستفهم هو إال عن ظنه يس في لغ ا آل ا أن م فإنما جعلت آتظن آم

ي     ة بن ا آلغ الحجاز، ما دامت في معناها، فإذا تغيرت عن ذلك، أو قدم الخبر رجعت إلى القيس، وصارت اللغات فيه
ذا           ولم تجعل قلت آظننت، ألنها إنما عندهم أن ي. تميم أآثر من ه اب ظننت ب دخل في ب م ت ًا، فل دها محكي ا بع . كون م

متى تقول زيدًا منطلقًا، وأتقول عمرًا ذاهبًا، وأآل يوم تقول عمرًا منطلقًا، ال تفصل بها آما لم تفصل في : وذاك قولك
  .أآل يوم زيدًا تضربه

دًا مررت    : آما فصل في قولكأأنت تقول زيد منطلق، رفعت ألنه فصل بينه وبين حرف االستفهام، : وتقول أأنت زي
 : به، فصارت بمنزلة أخواتها، وصارت على األصل، آما قال الكميت

  البيت ... ... ... ...  أجهاًال تقول بني لؤي

  الكامل : وقال عمر بن أبي ربيعة

  فمتى تقول الدار تجمعنا  أما الرحيل فدون بعد غد

م     . وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة. وإن شئت رفعت بما نصبت، فجعلته حكاية ربيتهم، وه ًا يوثق بع أن ناس
  .انتهى آالم سيبويه. بنو سليم، يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت

  .الشاهد فيه على أنه أعمل تقول عمل تظن ألنها بمعناها، ولم يرد قول اللسان، وإنما أراد االعتقاد بالقلب: قال األعلم
ي ل   : والتقدير ول بن اًال، أي أتق يهم    : ؤي جه ده ف ذلك، وتعتق ا المفعول       ؟أتظنهم آ ؤي المفعول األول، ومتجاهلين ي ل فبن
اني ا. الث ريش آله ور ق ؤي جمه ي ل ذآر فضل مضر  ؟وأراد ببن يمن، وي ى ال ا عل ذا البيت من قصيدة يفخر فيه وه

اتهم، وآثروهم على المضربين، مع  أتظن قريشًا جاهلين، أو متجاهلين حين استعملوا اليمانيين في والي: عليهم، فيقول
  .žاه. الذي يستعمل الجهل، وإن لم يكن من أهله: والمتجاهل. فضلهم عليهم

  الوافر : والذي في ديوانه شعره. أنشده سيبويه للكميت، ولم أراه في ديوانه: وقال ابن المستوفي
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 لعمر أبيك أم متناومـينـا  أنوامًا تقول بـنـي لـؤي

 ولكن آاد غير مكـايدينـا  ة لم يردهاعن الرامي الكنان

د            : يقول ا هؤالء الشعراء، فق ي منه ل الت م إن هجوا مضر والقبائ زار، ألنه أتظن أن قريشًا تغفل عن هجاء شعراء ن
إنما رميت آنانته، ولم أرمه، وآان غرضه  : فقال ؟لم رميته: تعرضوا لسب قريش، فهم بمنزلة من رمى رجًال، فقيل

ول. أن يصيب الرجل ريش : فيق د تعرض لسب ق ريش، فق به من ق رب نس د، ومن ق ي أس ة وبن ي آنان ا بن . من هج
  .žاه. يحرض الخلفاء عليهم والسلطان

يبويه ول س ازني : وق ال الم ة، ق ه حكاي ا نصبت فجعلت ئت رفعت بم ة،  : وإن ش ع بالحكاي ه، ألن الرف يبويه في ط س غل
  .والنصب بإعمال الفعل

  .ت في الموضع الذي نصبت، أو أن الباء زائدة في المفعولوإن شئت رفع: وأجيب بأن مراده

اب مع           : وأقول ل الكت ا مر في الشاهد السادس عشر من أوائ هذه القصيدة تقدم أبيات منها في عدة مواضع، وأول م
  .وهجا فيها األعور الكلبي، فإنه هجا مضر، ومدح أهل اليمن. ترجمة الكميت وتقدم هناك سبب نظمها

  .ا في الشاهد الرابع والعشرينوتقدم بيت منه

دير    : لعمر أبيك مبتدأ مضاف، وخبره محذوف، أي: وقوله ول   : قسمي، وجواب القسم محذوف أيضًا، والتق اًال تق أجه
  .بني لؤي، أو متجاهلين

  .لعمر أبيك لتخبرني

ه، إذ م تفهام علي ة االس ه، وحذف الجواب لدالل ين الفعل ومفعول ه ب م، واعترض ب دم القس تفهم إال أن ق وم أن المس عل
  .يطلب من المستفهم منه أن يخبره عما استفهمه عنه

  األفعال الناقصة

  أنشد فيها، 

  الشاهد الثالث والعشرون بعد السبعمائة

  الطويل 

 ورضت فذلت صعبة أي إذالل  فصرنا إلى الحسنى ورق آالمنا

والحسنى إما اسم مصدر  . رجع: إلى آذا، أي صار األمر: يقال. رجعنا وانتقلنا: فاعلها، أي: على أن صار تامة، ونا
  .ورق بمعنى لطف. إلى الحالة الحسنى: بمعنى اإلحسان، وإما صيغة مؤنث أحسن، أي

ة رياضة     ا : ورضت فعل وفاعل من رضت الداب ة ذًال بالكسر     . وصعبة مفعول رضت   . ذللته : وذلت من ذلت الداب
الهمزة  وذللتها بالتثقيل في التعد. سهلت وانقادت، فهي ذلول ه ب ه . ية وآذل أذللت ه    : وقول ق، عامل أي إذالل مفعول مطل

  .رضت

الى  ه تع ير قول د تفس اج عن ال الزج يكم: "ق اب اهللا عل ى   " آت ى، ألن معن ى المعن ول عل د، محم ى التوآي منصوب عل
  : آتب اهللا عليكم هذا آتابًا، آما قال الشاعر": حرمت عليكم أمهاتكم"
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  .ورضت فذلت صعبة أي إذالل

ى رضت   ألن اب،               : معن ا في الشاهد الثالث من أول الكت دم بعض منه يس تق ذا البيت من قصدية المرئ الق أذللتوه
  .وبعض منها في التاسع واألربعين

 : وقبله

  هصرت بغصن ذي شماريخ ميال  فلما تنازعنا الحديث وأسمـحـت

ا ا: وتنازعن ا : وأسمحت. تجاذبن د منه ا أري ى م ت عل ذبت وأم: وهصرت. وافق تج ي  . ل دة ف ي بغصن زائ اء ف والب
  .وأراد بالغصن قامتها. المفعول

ا يكون          ى شماريخ، وهو م ان عل ا يجمع والشماريخ، إما جموع شمراخ بالكسر، وإما جمع شمروخ آعصفور، فإنهم
  .في الرطب

  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين

  وأنشد بعده، 

  لسبعمائةالشاهد الرابع والعشرين بعد ا

  مجزوء الكامل 

  لة حيث صار القوم صائر  أيقـنـت أنـي ال مـحـا

ه     . أيقنت أني منتقل حيث انتقل القوم: على أن صار فيه تامة، أي وم فاعل ل، والق ى انثق   .فصائر خبر أن، وصار بمعن
  : بيت قبله، وهوال تغيير وال تبديل، وأني بفتح الهمزة، وأيقنت جواب لما في ال: وال محالة، بفتح الميم

 ن من القرون لنا بصائر  في الذاهـبـين األولـي

 للموت ليس لها مصـادر  لمــا رأيت مـــواردًا

  يمضي األصاغر واألآابر  ورأيت قومي نـحـوهـا

 ي وال من الباقين غابـر  ال يرجع الـمـاضـي إل

 الـبـيت ... ... ... ...  .. ... ... أيقـنـت أنـي

هو أهل آل مدة آان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم، سواء قلت السنون، أو : جمع قرن بالفتح، قال الزجاج: والقرون
  .اإليتان: جمع مورد، وهو محل الورود، أي: والموارد. آثرت

ة . االنصراف والرجوع: جمع مصدر، وهو موضع الصدور، أي: والمصادر ر،     : وغابر، بالمعجم اسم فاعل من غي
  .وبقي، وبمعنى مضى، أيضًا فهو ضد بمعنى مكث

ال       . وهذه األبيات لقس بن ساعدة ه ق اس، أن ن عب ى اب ند متصل إل ى     : روى أهل السير واألخبار، بس اد عل د إي دم وف ق
ال . آلنا نعرفه يا رسول اهللا : قالوا ؟أيكم يعرف القس بن ساعدة اإليادي: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ا  : ق فم

  .هلك: قالوا ؟فعل
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وا واسمعوا وعوا    : ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر، وهو يقول: قال اس، اجتمع ات، ومن مات      . أيها الن من عاش م
و آت آت ا ه ل م ات، وآ رًا. ف ي األرض لعب رًا، وإن ف ماء لخب ي الس وم . وإن ف وع، ونج اد موضع، وسقف مرف مه

ونن سخطاً   أقسم قس قسمًا حتما، لئن آان في األمر ر. تمور، وبحار ال تغور ي من      . ضًا ليك دينا هو أحب إل إن هللا ل
ه تم علي ذي أن نكم ال اموا. دي وا فن اموا، أم ترآ ام، فأق وا بالمق ون؛ أرض ذهبون، وال يرجع اس ي الي أرى الن   !.žم

  : فأنشدوه ؟أيكم يروي شعره: ثم قال

  ن من القرون لنا بصائر  في الذاهـبـين األولـي

  .إلى آخر األبيات الخمسة

  .ترجمة قس في الشاهد الثاني والتسعين من أوائل الكتاب وتقدمت

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والعشرون بعد السبعمائة

  الطويل 

  غدا طاويًا يعارض الريح هافيًا

  .غدا فعل تام يكتفي بفاعله، والمنصوب بعده حال آما في البيت: على أن ابن مالك، قال

  .بها غدا وراح واألصح أن ال يلحق: قال في التسهيل

ه         : قال شارحه ابن عقيل ه قول ره، ومن زام تنكي ر، اللت دهما حال ال خي خالفًا للزمخشري، وأبي البقاء، فالمنصوب بع
  .وبحث معه الشارح المحقق". تغدو خماصًا وتروح بطانًا: "عليه السالم

  : وهذا صدر، وعجزه

  يخوت بأذناب الشعاب ويعسل

هورة   يدة المش ن القص ت م اب       والبي ي ب ه ف ع ترجمت ا م ن أوله ات م رح أبي دم ش د تق نفري، وق رب، للش ة الع بالمي
  .االستثناء، وفي باب الجمع

  : وقبله

 وأضرب عنه الذآر صفحـًا فـأذهـل أديم مطال الـجـوع حـتـى أمـيتـه

 علي من الطـول امـرؤ مـتـطـول وأستف ترب األرض آـي ال يرى لـه

 يعـاش بـه إال لـدي ومــأآـــل مـشـرب ولوال اجتناب الذام لـم يلـف

 علـى الـذام إال ريثـمـا أتـحــول ولكن نـفـسـًا مـرة ال تـقـيم بـي

 خيوطة مـاري تـغـار وتـفـتــل وأطوي على الخمص الحوايا آما انطوت

 أزل تـهـاداه الـتـنـائف أطـحـل وأغدو على القوت الزهيد آـمـا غـدا
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 الـــبــــيت ... ... .... .. ... ... ... .... ... ... غدا طـــــاويًا

خ، المطال  ... أديم مطال الجوع  : قوله ل، إذا سوفه بوعد            : إل اب قت ه مطًال، من ب ه يمطل ى مطل ه بمعن مصدر ماطل
رة  ه أيضاً      . الوفاء مرة بعد م ذا، وأضرب عن االً    : وضرب عن آ ًا، أو إهم ه ترآ : وصفحت عن األمر   . أعرض عن

  .عنه وترآته أعرضت

ال         د يتعدى بنفسه فيق ل، وق ى غف وًال بمعن ين، ذه األلف،     : وذهل عن الشيء يذهل، بفتحت ر أن يتعدى ب ه، واألآث ذهلت
  .أذهلني فالن عن الشيء: فيقال

ال الزمخشري ر: وق ل عن األم ه : ذه غل عن دًا وش اه عم ة. تناس ي لغ اب تعب : وف ن ب ذهل م ل ي ة. ذه م : وجمل أدي
وأضرب معطوفة على أديم، وأذهل معطوف على أضرب ال على أديم، ألن . ى إلى متعلقة بأديممستأنفة، وحتى بمعن

  .معرضًا: والذآر مفعول أضرب وصفحًا تمييز، أو مصدر في موضع الحال، أي. الفاء للترتيب والتعقيب

  .أقوى على رد نفسي، عما تهوى، وأغلبها، وأذهل عن الجوع حتى أنساه: يقول

ر     : إلخ، يقال... ب وأستف تر: وقوله ه غي فًا، هو أآل سففت الدواء وغيره من آل شيء يابس أسفه، من باب تعب، س
ال،      : والطول. واستففت الدواء مثل سففته. وهو سفوف مثل رسول. ملتوت اب ق وم يطول من ب مصدر طال على الق

  .تفضل: وتطول. إذا أفضل عليهم

الم حرف جر وأن مضمرة، أو بمعن      درة  وآي إما بمعنى ال الم مق رى،       . ى أن وال ة بي ه متعلق رؤ، ول رى ام وفاعل ي
  .شيئًا، ومن الطويل بيان له، وقيل نعت له: ومفعول يرى محذوف، أي

رى        ق بي ي متعل دة، وعل الطول، ألن المصدر ال     . وعند األخفش المفعول هو الطول، ومن زائ ق ب وال يجوز أن يتعل
  .علقه به ألنه ظرفويجوز عند الشارح المحقق ت. يتقدم معموله عليه

دأ       : ويلف . العيب، يهمز وال يهمز: إلخ، الذام... ولوال اجتناب الذام : وقوله ولين أصلهما المبت ى مفع يوجد، يتعدى إل
  .ومشرب نائب الفاعل، وهو المفعول األول في األصل، ويعاش به صفته. والخبر

ان   ه   ولدي ظرف بمعنى عندي، وهو متعلق بمحذوف على أنه المفعول الث ع الحصر في ى    . ي ووق ومأآل معطوف عل
  .لم يوجد مشرب يعاش به، ومأآل آذلك إال حاصلين لدي: مشرب، أي

دي   : ويعاش به نعت لمشرب، والتقدير: وأخطأ معرب هذه القصيدة في قوله ه، ول إال هو لدي، محذوف المبتدأ للعلم ب
  .žاه. خبره، ومأآل معطوف على هو

  .وخطؤه من وجهين ظاهرين للمتأمل

ي        ... ولكن نفسًا : وقوله ديره ل ا محذوف تق ا من الصفات، وخبره ا قبله . إلخ، لكن هنا للتأآيد، فإن ما بعدها مؤآد لم
ي  : وجملة. حرة بدل مرة: وروى. ومرة صفة نفس بمعنى أبية آالمرة، في أن آال منهما ممتنع على متناوله ال تقيم ب

  .صفة ثانية لنفس، أو استئنافية جواب سؤال مقدر

ن    ر لك ة خب يدة أن الجمل ذه القص رب ه م مع ي      . وزع ي ب اء ف ه، والب ث في و اللب ان وه ي المك ة ف ن اإلقام يم، م وتق
ه       : وقال معرب هذه القصيدة. للمصاحبة على أنها في موضع الحال و مفعول ب ي فه يم، والمعنى تقيمن ق بتق . بي متعل

  .žاه
ه   يم   . وهذا ال وجه ل ة بتق ى متعلق ا م  . وعل وي، نحو  واالستعالء هن ب، ويجوز أن تكون للمصاحبة      : عن ي ذن م عل . له

: فما مصدرية، وقيل. إال بمقدار تحولي: أبطأ، استعمل هنا للظرف الزماني، أي: وريث في األصل مصدر راث، أي
  .نصب ريث على الحال: وقيل. آافة: وقيل. ما زائدة
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ل      مصدر خمص الرجل    : إلخ، الخمص، بالضم  ... وأطوي على الخمص : وقوله و خميص، إذا جاع، مث خمصًا فه
  .آذا في المصباح. قرب قربًا فهو قريب

والحوايا مفعول أطوي، جمع    . وعلى هنا للمصاحبة، متعلق بأطوي. الجوع: الضمر، وبالفتح: الخمص بالضم: وقيل
ع، ن : والخيوطة. حوية، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي األمعاء في الجوف حجار  : حو جمع خيط، والتاء لكثرة الجم

  .وحجارة

  .القتال، وهو الذي يفتل الحبال: والماري. أتى بالهاء للتأنيث؛ إذ آان بمعنى الجماعة: وقال التبريزي

ار  . أبرمه وأحكمه: أغار الفتل، أي: يقال. يحكم فتلها: وتغار ل وتغ دل      . ومراده تفت واو ال ت إن ال أخير، ف وال يضر الت
  .على الترتيب

يس بمصدر أطوي،       . نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية آما انطوت الكاف: وقوله ومصدر انطوت االنطواء، ول
  .وإنما المعنى أطوي الحوايا، فتنطوي آانطواء خيوط الفتال

وع الشمس،      : غدا غدوًا من باب قعد. إلخ... وأغدو على القوت : وقوله ين صالة الصبح وطل ذهب غدوة، وهي ما ب
اموس   . آذا في المصباح. هاب أي وقت آانهذا أصله ثم آثر حتى استعمل في الذ ا في الق . والغداة والغدوة واحد، آم

الى  داآم    : وعلى هنا للتعليل بمعنى الالم، آقوله تع ا ه ى م روا اهللا عل د . ولتكب ه    : والزهي د في ذي يزه ل ال والكاف  . القلي
المهمالت، أي : غدوا آغدو األزل، واألزل: نعت لمصر محذوف، أي ل لحم الفخذين   الق: الذئب األرسح، ب واألزل . لي

  .الخفيف الورآين، وهذه صفة الزمة له: الذئب األزل. ال ينصرف للوصف ووزن الفعل، وآذلك أطحل

  .األرسح، وبه يوصف الذئب: األزل: قال التبريزي

 : ومن أمثالهم

  ال أنس في الذئب األزل الجائع

ال   . هالذي ال است ل: فقال ؟ما األرسح: قلت ألعرابي: وقال بعضهم ًا، فق رة    : ووصف رجل فارس ل بزب ه اهللا، أقب قاتل
  .األسد، وأدبر بعجز ذئب

  .وذلك أنه يحمد من الفارس أن يكون أشعر الصدر، وأن يكون ممسوح االست آالذئب

وهو مضارع   . تتخذه هدية، آلما خرج من تنوفة ودخل في أخرى : ومعنى تهاداه. جمع تنوفة، وهي الفالة: والتنائف
اداه   محذوف من أ اء، وأصله تته ائف مؤنث           . وله الت ه بالتأنيث ألن التن ل تهادت م يق ا ل ويجوز أن يكون ماضيًا، وإنم

ة  ذلك أطحل    : مجازي، وجمل اداه صفة أزل، وآ اة طحالء    . ته ة بالضم  . وذئب أطحل، وش رة    : والطحل ين الغب ون ب ل
  .الذي لونه لون الطحال: األطحل: وقال التبريزي. والسواد ببياض قليل

هوق ًا : ول دا طاوي دا... غ خ، غ دوة،  : إل ي الغ ى دخل ف ون بمعن ل أن يك دوة، ويحتم ى ذهب غ ون بمعن ل أن يك يحتم
فغدا على هذه الوجوه تكون  . ويحتمل أن يكون بمعنى ذهب أي وقت آان مجازًا، من باب استعمال المقيد في المطلق

  .تامة، وطاويًا يكون حاًال من ضمير غدا الراجع إلى أزل

ا          ويحتم دا مع فاعله ا، وغ ًا يكون خبره ال الناقصة، وطاوي ل أن يكون بمعنى يكون في الغدوة، فيكون غدا من اإلفع
د               دير ق ه بتق اًال من ة صفة أخرى ألزل، أو ح ا، ويجوز أن تكون الجمل ا قبله ة عم تئنافية منقطع ًا . المستتر اس وطاوي

: ءه على الجوع، فالمفعول محذوف بقرينة ما قبله، يقالطاويًا أحشا: يحتمل أن يكون من طوى المتعدية المتقدمة، أي
  .طوى الشيء طيًا فهو طاو
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رح، أي      اب ف ة        : ويحتمل أن يكون من طوي يطوى طوى من ب ًا وطاوي ى طي ان، واألنث ٍو وطي و طاو وط   .جاع، فه
ل عم وشج، مع    : وبهذا يضمحل قول المعرب ال    وليس من قولك طوي يطوى، إذا جاع ألن االسم منه طٍو، مث ه ق أن

  .فنقض بكالمه األخير ما قدمه. وطاويًا يجوز أن يكون من طوى المتعدية: قبل هذا

زي  ال           : وقال التبري ه، يق اءه علي ه طوى أمع ًا، وطواه من الجوع، آأن دا طاوي ول غ ى     : يق ان، واألنث رجل طاو وطي
  .طاوية وطيًا، والمصدر الطوى، وهو خمص البطن من أي شيء آان

  .خفى أنه تخليط بين المعنيينهذا آالمه، وال ي

  .يستقبلها في عرضها، ويصادمها؛ ومنه المعارضة بمعنى المخالفة: ويعارض الريح، أي

ويحتمل أن يكون من هفا الظبي يهفو، إذا اشتد . خفق وطار: وهافيا يحتمل أن يكون من هفا الطائر بجناحه يهفو، أي
  .عدوه، ومصدره الهفو على فعول

  .جائع: رجل هاف، أي: الهفو وهو الجوع، يقال ويحتمل أن يكون من

زي ال التبري ًا: وق وع  : هافي دة الج ن ش ماًال م ًا وش ذهب يمين اة، أي . ي اء المثن ة والت اء المعجم وت، بالخ ل : ويخ يخت
  .انقض على الصيد ليأخذه: خات البازي واختات، أي: ويختلس، يقال

راء ال الف د ال: وق اة بع ال الش ذئب يخت ا زال ال ال م اة، أييق ا فيسرقها: ش ل، أي. يختله اتون اللي م يخت يرون : وإنه يس
يعارض ويخوت وهافيًا، أخبار أخر لغدا إن آانت ناقصة، أو أحوال من ضمير طاويًا، أو : فجملة. ويقطعون الطريق

  .أحوال متداخلة، أو الجملتان صفتان للنكرة قبلهما

امة، ويجوز حينئذ أيضًا أن يكون طاويًا مع ما بعده أحواًال من  وتجوز هذه األوجه آلها ما عدا األول، إن آانت غدا ت
  .الضمير في غدا

ين، وذنب آل شيء     : وأذناب. بأذناب بمعنى في: والباء في قوله وادي، بالكسر   . مؤخره : جمع ذنب بفتحت ة ال : وذناب
  .الموضع الذي ينتهي إليه سيله، وآذلك ذنبه، وذنابته أآثر من ذنبه

يل   إ: والشعاب بالكسر و المس عبة بالضم، وه ع ش ا جم ل، وإم ي الجب ق ف و الطري ع شعب بالكسر أيضًا، وه ا جم م
  .الصغير

ا . مسايل صغار  : الشعاب : وقال التبريزي ا : وأذنابه اب         . أواخره ى يخوت، بكسر السين من ب ويعسل معطوف عل
ذئب يعسل عسًال وعسالنًا،     : يقال. الخبب: والعسل والعسالن: في الصحاح. فرح ق وأسرع   عسل ال ذلك  . إذا أعن وآ

ذئب عاسل والجمع العسل والعواسل     . اإلنسان رمح عسالناً   . وال رمح عسال    : وعسل ال ز واضطرب، وال ال   .اهت وق
تقامة : التبريزي زاً           . ويعسل، إذا مر مرًا سهًال في اس م يكن آ ز، ول د اله ابع عن رمح عسال، إذا تت ال لل ك يق . ومن ذل

 وأنشد بعده،  .لهومتعلق يعسل محذوف يدل عليه ما قب

  الشاهد السادس والعشرون بعد السبعمائة

  الطويل 

  يروح ويغدو داهنًا يتكحل

ان، والمنصوب حال    ى يكون    . على أن يروح ويغدو ون آانا بمعنى يدخل في الرواح والغداة فهما تام ا بمعن وإن آان
  .في الرواح والغداة فهما ناقصان
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ال صاحب الصحاح    وأما الروا. وقد تقدم الكالم على يغدو د ق رواح : ح فق نقيض الصباح، وهو اسم للوقت من       : وال
ل ى اللي ك . زوال الشمس إل ون مصدر قول د يك ك : وق يض قول و نق ًا، وه روح رواح دوًا: راح ي دوا غ دا يغ   .žاه. غ
  .نقيض الغدو: الصواب الرواح: قال أبو سهل الهروي

ا في   . ن بمعنى الغدو، وبمعنى الرجوعراح يروح رواحًا، وتروح مثله، يكو: وقال صاحب المصباح وقد طابق بينهم
  .ذهابها ورجوعها: ، أي"غدوها شهر ورواحها شهر: "قوله تعالى

وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح ال يكون إال في آخر النهار، وليس آذلك، بل الرواح والغدو عند العرب يستعمالن  
من راح إلى الجمعة أول : "وعليه قوله عليه السالم. زهري وغيرهقاله األ. في المسير أي وقت آان، من ليل أو نهار

  .žاه. من ذهب: ، أي"النهار فله آذا

ًا، أي     رواح أو يرجع مطلق د في         : فقوله يروح إن آان بمعنى يرجع في ال اب استعمال المقي ان، من ب في أي وقت آ
  .المطلق مجازًا، أو يدخل في هذا الوقت الذي هو الرواح، فالفعل تام

داهنًا حال من فاعل أحدهما،      . وإن آان بمعنى يكون في الرواح فالفعل ناقص؛ لقوله يروح ويغدو وإنك آانا تامين ف
ة تتر، وتكون حال اآلخر محذوف دو. وهو ضمير مس اًال من فاعل يغ ى أن يكون ح روح حال. واألول در لي   .وال يق

ا      : والدهن. ن باب قتلدهنت الشعر وغيره دهنًا م: اسم فاعل من الدهن، يقال: وداهن دهن بالضم، وهو م استعمال ال
اً          : وجملة. يدهن به من زيت أو طيب ا من فاعل داهن دو، وإم ا من فاعل يغ ويجوز أن يكون   . يتكحل حال أيضًا إم

  .صفة لداهنًا

ضمير   يتكحل إما خبر بعد خبر، أو حال من: وإن آانا ناقصين فداهنًا خبر يغدو، ويكون خبر يروح محذوفًا، وجملة
دو، فال حذف   : ويجوز أن يكون داهنًا خبر يروح، وجملة. داهن، أو صفة له دير     . يتكحل خبر يغ ى تق ى عل ذا أول وه

  .النقص

  .فتأمل. ويجوز أن يكون أحد الفعلين تامًا، واآلخر ناقصًا

  .وال خالف دارية متغزل وهذا البيت أيضًا من المية العرب�: وهذا المصراع عجز، وصدره

  : وقبله

 مجداعة سقبانها وهي بهـل  ولست بمهياف يعشي سوامه

  يطالعها في شأنها آيف يفعل  وال جبإ أآهى مرب بعرسـه

 يظل به المكاء يعلو ويسفـل  وال خرق هيق آـن فـؤاده

 يتكحـل يروح ويغدو داهنًا  وال خالف دارية مـتـغـزل

م، فيعطشها ويسيء      المهياف الذ: إلخ، قال التبريزي... ولست بمهياف : قوله ر عل ى غي ي يبعد بإبله طلب الرعي عل
  .بها

  .وأنشد هذا البيت. سريع العطش: رجل مهياف: قال األصمعي: وفي العباب

ه، وهو    : يطعمها عشاءها، والعشاء : ويعشي سوامه. المهياف الذي قد هافت إبله: وقال الليث: وفيه أيضًا ام بعين الطع
  .المال الراعي، اسم جمع لسائمة: والسوام. لمدخالف الغداء؛ وآالهما بالفتح وا
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جدعته بالتخفيف من  : ويقال. اسم مفعول من جدعت الصبي تجديعًا، إذا أسأت غذاءه: ومجدعة بالجيم والدال المهملة
ا   . وجدع الصبي من باب فرح، إذا ساء غذاؤه  . وفيه لغة أخرى أجدعت الصبي إجداعًا. باب منع ل المجدعة هن : وقي
  .أطراف اآلذان ليصرف عنها العينالمقطعة 

إذا         : والمجدع: وقال التبريزي ة، ف در الناق ى الضرع، لت ة عل د الناق السيئ الغذاء، واألصل فيه، أن يطرح الراعي ول
  .مص شيئًا، واجتمع اللبن، نحاه، وحلب اللبن

ل    الذآر من ولد الناقة، وال ي: السقب: في الصحاح. جمع سقب بالفتح: والسقبان، بالكسر قبة، ولكن حائ ى س . قال لألنث
  .والضمير المؤنث يرجع إلى السوام

  .والمحفوظ األول. سقباتها بجمع المؤنث السالم: وروى ثعلب: قال التبريزي

ة باهل  : في العباب. جمع باهل: وبهل ا  : وناق ذا البيت   . ال صرار عليه زي  . وأنشد ه ال التبري ة   : البهل : وق جمع باهل
الة ال يت ي المخ ل، وه اوباه دها راعيه ال. عه ه : ويق يم علي ل، إذا مضى ال ق ل الرج ى. به ه مخل ه، إذا ترآت . وأبهلت

ر  : والباء في قوله. التي ال صرار عليها، لترضعها أوالدها فتكون أسمن وأحسن: والباهلة أيضًا بمهياف زائدة في خب
قبانها . حال سببية لسوامه : ويعشي صفة له، وسوامه مفعول يعشي، ومجدعة. ليس ة     وس : نائب فاعل مجدعة، وجمل

  .وهي بهل حال من سوامه

  .وصف السنفري نفسه بالجالدة، وحسن التعهد لماله، وجودة القيام عليه

ى وزن سكر        ... وال جبإ أآهى : وقوله زة، عل دها هم تح الموحدة المشددة بع يم وف ان،   : إلخ، الجبأ، بضم الج هو الجب
  .والخائف

ه   هو: واألآهى بالقسر، قال التبريزي ر في ال ثعلب  . الكدر األخالق الذي ال خي ام    : وق ل الكه د، مث : والمرب . هو البلي
  .الزوجة: لزمه، وأقام فيه، والعرس، بالكسر: اسم فاعل من أرب بالمكان، أي

اف،    . لست أسيء الرعية، وال أجبن، وال أقيم مع النساء وأشاورهن في أموري: يقول ى مهي وجبإ بالجر معطوف عل
  .وأآهى ومرب وصفان لجبإ. ب على موضعه لجازولو عطف بالنص

ي، أي    : قال المعرب ى ف يم ي بيت عرسه   : الباء في بعرسه بمعن ى، أي    . مق ى عل ى   : ويجوز أن تكون بمعن يم عل مق
  .يطالعها حال من الضمير في مرب، وفي شأنه متعلق بيطالعها: وجملة. عرسه

اف إلخ، هذا أيضًا بالجر معطوف ع... وال خرق هيق : وقوله دها       . لى مهي ة بع ة وآسر المهمل تح المعجم والخرق بف
يم، أي    . هو المدهوش من الخوف: قاف، قال الزمخشري ة، هو الظل اة التحتي ام  : والهيق، بفتح الهاء وسكون المثن النع

اح طائر     : طائر، أي : والمكاء، بالضم والتشديد والمد. في نفاره عند حدوث مروع ى جن ؤاده عل أن ف ق   . آ ذا تحقي وه
  .بنه وتحيرهلج

ة   . وال خالف دارية، هذا أيضًا بالجر للعطف على مهياف: وقوله ه   : والخالف، بالخاء المعجم ر في ة  . من ال خي وداري
: العطار، منسوب إلى دارين: والداري أيضًا. والتاء زائدة للمبالغة. بالجر صفة لخالف، وهو المقيم في داره ال يفارقه

  .ل إليها مسك من ناحية الهندفرضة بالبحرين، فيها سوق آان يحم

المعنى لست ممن     : قال الزمخشري ويحتملهما آالمه، ألن العطار يكتسب من ريح عطره فيصير بمنزلة المتعطر، ف
  .الذي يغازل النساء: والمتغزل. يتشاغل بتطييب بدنه وثوبه، أو يالزم زوجته فيكتسب من طيبها

راودته  : مغازلة النساء: في الصحاح ادثتهن وم ول . نمح ازلتني، واالسم الغزل    : تق ا وغ تكلف  : وتغزل، أي . غازلته
  .يروح صفة متغزل أو حال من ضميره: وجملة. الغزل
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 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والعشرون بعد السبعمائة

  الطويل 

  قطا الحزن قد آانت فراخًا بيوضها  بتيهاء قفر والمـطـي آـأنـهـا

  .على أن آان فيه بمعنى صار

ًا، أي  : يقال. المفازة التي ال يهتدى فيها، فعالء من التيه، وهو التحير: هاءوالتي ًا وتيهان ذهب  : تاه في األرض يتيه تيه
  .متحيرًا

ًا، فهي تمشي            : والقفر ًا ترآت بيوضًا صارت أفراخ ة قط ا بمنزل المكان الخالي، يصف المطي بسرعة السير، آأنه
  .بسرعة إلى أفراخها

  .طائر سريع الطيران: والقطا. ن البيوض صارت أفراخًا، ال أنها آانت فراخًاصارت، أل: ومعنى آانت

ل       : والحزن، بفتح المهملة وسكون المعجمة ه يكون قلي ه ألن ا إلي ما غلظ من األرض، وهو ضد السهل، وأضاف القط
  .الماء، فتكون قطاه أآثر عطشًا، فإذا أراد الماء آان سريع الطيران

إذا فرخت ودخلت         : قتيبة في آتاب أبيات المعاني قال األصمعي، ونقله ابن ع، ف در في الربي أراد أنها شربت من الغ
ا   رخ بيضها إذا جاء الحر     . في الصيف، احتاجت إلى طلب الماء على بعد، فيكون أسرع لطيرانه ا تف أراد أن  . وإنم ف

  .يخبر عن سرعة طيرانها عند حاجتها إلى الماء

  .معنى، ولو قدر بكان لفسد، لكونه محاًالووجب تقدير آان بصار هنا ليصح ال

  الوافر : ومثله قول شمعلة بن أخضر، من شعراء الحماسة

 وقد آان الماء له خمارا  فخر على األالءة لم يوسد

  : أنشد أبو علي. آان هنا بمنزلة صار: قال ابن جني في إعرابه للحماسة

  البيت .. ... ... ...  بتيهاء قفر والمطـي

  .صارت: أي

  .žاه. وهذا وجه من وجوه آان خفي

  الرجز : ومثله قول رؤبة

  والرأس قد آان له قتير

  .صار: أي
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وبقي وجه آخر، لم يرتضه الشارح المحقق، ولهذا لم يذآره، وهو أن تكون آان على بابها، ويدعى القلب في الكالم،  
  الكامل : قد آانت فراخها بيوضًا، آقول اآلخر: ويكون األصل

  آان الزناء فريضة الرجم  آـمــا ... .... ... ...

  .آما آان الرجم فريضة الزنى: أراد

ه، إذا وجد        د؛ ألن القلب ال يصار إلي وما اختاره الشارح المحقق هو مذهب ثعلب، وأبي علي، وابن جني؛ وهو الجي
يض،   ومشى عليه في اإليضا. بيوضها فقد رواه ثعلب بضم الباء: وأما قوله. وجه آخر ح مستشهدًا به على أنه جمع ب

إن  : آبيت وبيوت، وخالفه في التذآرة وجزم بأن بيوضها بفتح الباء بمعنى ذات البيض، واستبعد رواية الضم، وقال ف
ور، الختالف الجنس، ألن     ؟قلت ما تنكر أن يكون بيوضها بضم الباء فالقول في ذلك أنه يبعد وإن آانوا قد قالوا التم

  .واحد وليس بمختلف، فال يجوز أن يجمعالبيض هنا ضرب 

ا    وهذا االستبعاد مبني على أن يكون جمع بيض، والصحيح أنه جمع بيضة، آما أن مؤونًا جمع مأنة، وهي السرة وم
ع     وغ للجم تالف المس دم االخ يض لع ع ب ه جم ا، ال أن ب   . حوله ة ثعل ي رواي ن ف ن الطع ى م ذا أول   .وه

 .يلالطو: ويؤيد روايته قول بعض بني نمير

  ويعوي بها من خيفة الهلك ذيبها  يضل القطا الكدري فيها بيوضه
  

  : وقول الجعدي
  لهن أداحي به وبيوض

  
  .هذا جعل بيوضًا جمع بيضة، آما جعل سخاًال جمع سخلة، ومؤونًا جمع مأنة: فإن قال قائل

  
ول  اب آل واحد م          : فالجواب أن نق ان ب ا جعل سخاًال جمع سخلة ال سخل، وإن آ اع    إنم ا أن ال يكسر، ألن امتن نهم

  .التكسر في أسماء األجناس أقوى
  

اب جمع الجمع    . أال ترى أن أسماء األجناس آلها ال يجوز تكسير شيء منها بقياس . وقد نص على ذلك سيبويه في ب
ا جمع واآلحاد المخلوقة آلها يجوز تكسيرها بقياس، فيما عدا هذا الباب، فكان جعل سخال جمع سخلى أولى من جعله

  .سخل لذلك
  

يس، نحو           وًال في جمع فعل مق ه رأى أن فع فلس  : وأما بيوض فالذي أوجب عليه أن يجعلها جمع بيض ال بيضة أن
ذلك           : وفلوس؛ وفعول في جمع فعله، نحو  ده جعل بيوض جمع بيض ل رجح عن يس، في ر مق دور، غي درة وب ومن  . ب

  .صخور، وتمور، وأشباهه
  

ة ع لفعل ه جم ال فإن ذلك فع يس آ اس، نحو ول ل بقي ان وآالب: وفع أن. جن م يسمع م ا ل ة لم ع مأن ًا جم ل مؤون   .وجع
آانت بيوضها ذات أفراخ، وال قلب في الكالم حينئذ، آما : وأما على قول أبي علي فال بد من تقدير مضاف، والتقدير

ة ضم    في صورة جعل آان بمعنى صار مع رواية الباء، وإنما يدعى القلب في صورة جعل آان على بابه  ا مع رواي
  .الباء
  

ا ر، وهو نوعان: والقط دري، وجوني: ضرب من الطي ور والبطون، صفر . آ وان، رقش الظه ر األل دري غب فالك
ور، وفي        . الحلوق، قصار األذناب ر الظه وادم، بيض الصدور، غب والجوني سود البطون، سود بطون األجنحة والق

  .أصفر وأسود: عنق آل واحد منها طوقان
  

  .والعيس تجري غروضها، في بيت قبله: يهاء قفر، الجدار يتعلق بقولهبت: وقوله
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  : والبيت من أبات البن أحمر، وهي

 شديدًا بمال المقحمين عـضـيضـهـا  لعمري لـئن حـلـت قـتـيبة بـلـدة
 ترقرقها في عينهـا أو تـفـيضـهـا  فلـلـه عـينـًا أم فـرع وعـبــرة
  صحيح السرى والعيس تجري غروضها  ـيلةأال ليت شـعـري هـل أبـيتـن ل
 بيوضـهـا قطا الحزن قد آانت فراخًا  بتيهاء قـفـر والـمـطـي آـأنـهـا

  
  .القحط: الذين أقحمتهم السنة، وهي القحمة بالضم، أي: والمقحمون. بطن من باهلة: قتيبة: وفي شرحها

  
فتمنى أن يصح . ن أسرع لقصده لصحة سراهغير جائر عن القصد، فيكو: وصحيح السرى، أي. عضها: وعضيضها

  .سراه، ويستقيم ليعجل إلى مقصده
  

ها اعها: وغروض ت، أي: أي. اتس د آان ى ق مرت حت د أض ا ق ارت: إنه د ص ها. ق يض: بيوض ع الب ى. جم   .انته
ا              د م زال، بع الفراخ في الضعف واله ى صارت آ ى المتاعب، حت ا عل ومعنى البيت أن المطي براها السير، وحمله

  .انتهى. ت قوية سمانًا آالدجاج البيوض، بإضافة الفراخ إليهاآان
  

  : والتي في عامة نسخ شعره. وهذا آالم من لم يقف على الرواية
  البيت... .... قطا الحزن   أريهم سهيًال والمطي آأنها

يريهم مطلعه الذي ببالد : قوله أريهم سهيًال، يعني أصحابه، وإن لم يجر له ذآرن لداللة الحال عليه، أي: قال شارحه
و                ي يقصدها، فه ه الت بالد أحباب ع سهيل ب ريهم مطل ى مقصده، لي ى أن يصح سراه إل و يتمن أحبابه التي يقصدها، فه
ق        ي وصفها من قل ى الحال الت يتمنى أن يصح سراه إلى مقصده، ليريهم مطلع سهيل ببالد أحبابه، وتكون المطي عل

ا       . لسرى الذي أهزلها فقلقت أنساعهالحثه إياها على ا. غروضها وأتساعها ي فارقت فراخه ا الت بهها بسرعة القط وش
ا  ه أراد     .لتحمل إليها الماء فتسقيها، فهو أسرع لطيرانه ى أن ل، ألن      : ودل آالم الشاعر عل ريهم سهيًال من آخر اللي ي

ور الحر، في عشر         . القطا إنما تصير، آما ذآر في الصيف   د فت وع سهيل بالحجاز يكون عن ي آب من شهور   وطل
  .الروم

والمطي آأنها حال من فاعل تجري في البيت المتقدم، على الرواية األولى، وصاحب الحال في الرواية الثانية : وقوله
  .جئتك والشمس طالعة: والعامل أرى، آقولك. ضمير الجمع في أريهم سهيًال

ان، وبيوضها،      . التشبيه إلخ، حال من القطا، والعامل ما في آان من معنى... قد آانت : وقوله دم لك ر مق ًا، خب وفراخ
  .اسمها المؤخر

  .وابن أحمر شاعر إسالمي مخضرم، تقدمت ترجمته في الشاهد الستين بعد األربعمائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والعشرون بعد السبعمائة

  الوافر 

  على آان المسومة العراب  سراة بني أبي بكر تسامـى

  .ائدة بين الجار والمجرورعلى أن آان فيه ز
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ا في           : أحدهما: وزيادتها عند الشارح قسمان د، يكون وجوده دة لشيء إال محض التوآي ر مفي زاد غي ة، ت زيادة حقيقي
  .الكالم، وعدمها سواء، ال تعمل، وال تدل على معنى

  .زيادة مجازية، تدل على معنى وال تعمل: ثانيهما

ولهم   . لم يوجد آان مثلهم: ة، وبقولهمومثل لألول بهذا البيت وباآلية الشريف دًا، وبق إن : ومثل للثاني بما آان أحسن زي
  .من أفضلهم آان زيدًا، وبالبيت أيضًا، فجعله مترددًا بينهما

ا    : مذهب ابن السراح، واختاره ابن يعيش، قال: األول: وما ذآره أحد مذاهب ثالثة دة دخوله والذي أراه أن تكون زائ
وع شيء      آخروجها، ال عمل له ر، وال هي لوق ال في أصوله       . ا في اسم، وال خب ن السراج، ق ه ذهب اب وحق  : وإلي

  .الزائد أن ال يكون عمًال وال معموًال، وال يحدث معنى سوى التأآيد

د صبياً   : "ويؤيد ذلك قوله تعالى و آانت         " آيف نكلم من آان في المه دة، وليست الناقصة، إذ ل ة زائ ان في اآلي أن آ
ك               الناقصة ألف م في ذل اس آله ك معجزة، ألن الن ه السالم في ذل م يكن لعيسى علي ان ل ادت الزم ادت الزمان، ولو أف

  .سواء، فلو آانت الزائدة تفيد معنى الزمان لكانت آالناقصة، فلم يكن للعدول إلى جعلها زائدة فائدة

ولهم    ا ق دة لضرب من التأ        : ومن مواضع زيادته ان مزي دًا، فك ان زي ه في الحال      إن من أفضلهم آ ى أن د، إذ المعن آي
إن زيدًا : وألنك لو جعلت لها اسمًا وخبرًا لكان التقدير. أفضلهم، وليس المراد أنه آان فيما مضى، إذ ال مدح في ذلك

  .آان من أفضلها، وآنت قد قدمت الخبر على اسم إن وليس بظرف، وذلك ال يجوز

  : وقول الشاعر

  على آان المسومة العراب البيت

  .وعند هذا القائل داللتها على الزمان يستدعي آونها ناقصة. فيه زائدة آان

لسنا نعني أن دخولها آخروجها في آل معنى، وإننا نعني بذلك أنها ليس لها عمل، وال : مذهب السيرافي، قال: الثاني
ان   زيد آ: هي لوقوع شيء مذآور، ولكنها دالة على الزمان الماضي وفاعلها مصدرها، وذلك آقولك د آ ان قائم، تري

  .ذلك الكون، وقد دلت على الزمان الماضي، ولو خال منها الكالم لوجب أن يكون ذلك في الحال

  : وقول الشاعر

  على آان المسومة العراب

  .وإذا قد هذا التقدير آانت آان واقعة لوقوع شيء مذآور، وهو ذلك الكون. آان ذلك الكون

ا ن يعيش: ثالثه ال اب وم إل: ق ينذهب ق ى وجه دت عل ان زي ا، : أحدهما: ى أن آ اء معناه ع بق أن تلغى عن العمل م
  .وإنما تدخل لضرب من التأآيد. أن تلغى عن العمل والمعنى معًا: واآلخر

دًا   : واألول نحو قولهم ما آان أحسن زيدًا، المراد أن ذلك آان فيما مضى، مع إلغائها عن العمل، ومعناه ما أحسن زي
ق  : بمنزلة ظننت، إذا ألغيت بطل عملها ال غير، نحو قولكأمس، فهي في ذلك  راد  . زيد ظننت منطل رى أن الم : أال ت

  .في ظني

  : وأما الثاني فنحو قوله
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  على آان المسومة العراب

ك            ". آيف نكلم من آان في المهد صبيًا: "ومنه قوله تعالى ه السالم في ذل م يكن لعيسى علي ا المضي ل د فيه و أري ول
  .ه ال اختصاص له بذلك الحكم دون سائر الناسمعجزة، ألن

ه، وهو الشريف    : هو جمع سري، وقيل: إلخ، قيل... سراة بني أبي بكر : وقوله ل . اسم جمع ل ويحتمل أن يكون   : قي
  .وتسامى أصله تتسامى بتاءين، من السمو، وهو العلو. بالضم، جمع سار آقضاة جمع قاض

  .بالضم، وهي العالمة، وترآت في المرعىالخيل التي جعلت عليه سومة : والمسومة

ة       . الخيل العربية، وهي خالف البراذين: والِعراب ول العربي ون الخي ي بكر يرآب ي أب : وروى. والمعنى أن سادات بن
ي بكر    : وروى. المطهمة بدل المسومة، وهو التام الخلقة من آل حيوان ي أب خ، وهو جمع جواد، وهو      ... جياد بن إل

  .والمعنى على هذه الرواية أن خيل هؤالء تفضل على خيول غيرهم. دوالفرس السريع الع

جياد فإن آان جمع جيد، فهما متقاربان، أو : ذو السخاء والمروءة، وروى: السري: وقال ابن هشام في شرح الشواهد
  .على المسومة الِعراب من جياد غيرهم: جواد، فالممدوح خيلهم، والمعنى حينئذ

لتفسير أظهر، إذ ليس بمعروف تفضيل الناس على الخيل، وآأنه فهم أن تسامى بمعنى التفاضل،  وهذه الرواية وهذا ا
  .وليس آذلك آما ذآرنا

ى حد    : ثم قال ه روى  . الرآب سار  : وتسامى إما مضارع، أو ماض عل ده أن اموا : ويؤي راء . تس ة  : وروى الف المطهم
  .الشدة: ذوات الصالبة، أي: الصالب، أي

 .واهللا أعلم. ته وتداوله لم أقف على خبر لهوهذا البيت مع شهر

  تتمة 

اً          ى المضي دائم ة عل ا تكون دال ان في الشعر، وأنه ا  . ذهب ابن عصفور في آتاب الضرائر إلى أن زيادة آ وآالهم
  الكامل : ومنها زيادة آان للداللة على الزمان الماضي، نحو قول الفرزدق: قال. خالف المرضي

  مفي الجاهلية آان واإلسال

  البسيط : وقول اآلخر، أنشده الفارسي

 مشـكـور لهم هناك بسعٍي آان  في غرف الجنة العليا التي وجبت

  : بسعي مشكور، وقوله اآلخر، أنشده الفراء: يريد

  على آان المسومة الِعراِب

  الرجز : وقول غيالن بن حريث

  إلى آناس آان مستعيده

  الطويل : لقيس، في الصحيح من القولينوقول امرئ ا. إلى آناس مستعيده: يريد
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  بكاء على عمرو وما آان أصبرا  أرى أم عمرو دمعها قد تحـدرا

دري   : وما أصبر، أي: يريد ن غالب الب ة بنت    : "وما أصبرها وقد تزاد في سعة الكالم، ومنه قول قيس ب دت فاطم ول
  .إال في الشعرإال أن ذلك ال يحسن ". الخرشب الكملة من عبس، لم يوجد آان مثلهم

ى شيء        ندة إل ر مس ا غي ا     . وإنما أوردت زيادتها في فعل دون زيادة الجملة ألنها في حال زيادته ا لم ك أنه وسبب ذل
  .هذا آالمه. زيدت للداللة على الزمان الماضي أشبهت أمس، فحكم لها بحكم أمس

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والعشرون بعد السبعمائة

  الكامل 

 في الجاهلية آان واإلسـالم  ت أباك بحورهافي لجة غمر

  .على أن آان زائدة بين المتعاطفين ال عمل لها، وال داللة على مضي

ان في                . أما األول فظاهر ه آ ة، وفي زمن اإلسالم، ال أن ى أن الغمر ثابت في زمن الجاهلي اني فألن المعن ا الث وأم
  .الجاهلية وانقطع؛ ألن المعطوف يأبى هذا المعنى

وهذا خالف . لم يوجد آان مثلهم، فإنها لو آانت دالة على المضي، القتضى أنه يوجد مثلهم اآلن: ذا آان في قولهموآ
  .المقصود

  : وقبله يخاطبه. والبيت من قصيدة للفرزدق هجا بها جريرًا

 بأدقة متـقـاعـسـين لـئام  أشبهت أمك إذ تعارض دارمـًا

  ين وقعت في القمقامفغرقت ح  وحسبت بحر بني آليب مصدرًا

 إلـــخ ... ... ... ... ...  في حومة غمرت أباك بحورها

اً    : إلخ، يريد... أشبهت أمك : قوله اخر بكليب دارم ر، ودارم  : وآليب . أشبه عقلك عقل أمك حين تف فخذ  : رهط جري
ام . ن المجد والشرفالمتأخر ع: والمتقاعس. جمع دقيق، يريد به الضعيف الضئيل: وأدقة. شريف من قبيلة تميم : ولئ

  .جمع لئيم

ه    : وحسبت حبل بني آليب يقول: إلخ، ويروى... وحسبت بحر : وقوله د وقعت في ظننت أن بني آليب ينجونك مما ق
  .البحر: والقمقام. اسم فاعل من أصدرته، بمعنى رجعته: ومصدر. حين تعرضت لي

  .في حومة بمعناه: لهوروى بد. معظم الماء: إلخ، اللجة... في جلة غمرت : وقوله

ر  : والغمر. غطت: وغمرت. مجتمعه ومعظمه، وهو بدل من القمقام: حومة الماء: قال شارح المناقضات اء الكثي . الم
  .عاله: وقد غمره الماء يغمره، أي

ة . الماء الكثير، وآل نهر عظيم: والبحر ل اإلسالم         : والجاهلي ا قب ال، وهي م ه الجه ر في ذي آث ان ال ل . الزم ام أي : وقي
  .وقد تطلق على زمن الكفر مطلقًا، وعلى ما قبل الفتح. الفترة
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  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالثون بعد السبعمائة

  الطويل 

  بدا لك في تلك القلوص بداء
 آرام وجيران لنا آانوا  فكيف إذا رأيت ديار قوم

  .اه
دير     : لمقال األع ى المضي، والتق ًا لمعن دًا وتبيين ذلك     : الشاهد فيه إلغاء آان وزيادتها، توآي انوا آ رام آ ا آ ران لن   .وجي

ه  : وقد رد المبرد هذا التأويل، وجعل قوله ا، ألن قول : لنا خبرًا لها، والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه من زيادته
راً    م           لنا، من صلة الجيران، وال يجوز أن تكون خب م ل ا، ألنه ك هاهن ك، وال يصح المل ى المل ردي معن ان إال أن ت لك

  .انتهى. يكونوا لهم ملكًا، إنما آانوا لهم جيرة
  

ران،            : وال يخفى أن هذا تعسف منه، وال فرق بين قولك انوا ضمير الجي واو في آ إن ال ا، ف انوا لن ين آ ا وب ران لن جي
  .والالم لالختصاص ال للملك

  
د          وقد نسب الزجاج في ت ال عن ة، ق ا أصاغر الطلب م يغلطه ه غلطة ل ل عن فسيره زيادة آان في البيت إلى المبرد، ونق

د    ". إنه آان فاحشة ومقتًا: "قوله تعالى ن يزي د ب ال محم ه فاحشة          : ق ذا إن ى ه المعنى عل دة، ف ان زائ ائز أن تكون آ ج
  .ومقت

  
 : وأنشد في ذلك قول الشاعر

 انوا آراموجيران لنا آ  فكيف إذا حللت ديار قوم
  

  .انتهى. وهذا غلط من أبي العباس، ألن آان لو آانت زائدة لم تنصب خبرها
  

رد، وهو أدرى   . وهذا نقل شاذ، وآلهم أجمعوا على أن زيادة آان في البيت إنما قال به سيبويه لكن الزجاج تلميذ المب
  .واهللا أعلم. بمذهب شيخه

  
  .ها خطأ ظاهروتجويز المبرد زيادة آان في اآلية مع نصب خبر

  
ول  : قال ابن السيد في أبيات المعاني ت، ويق ا  : وآان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يمتنع من زيادة آان في البي إنم

  .صفة لجيران: الخبر، وآرام: تلغى إذا آانت مجردة ال اسم لها وال خبر، وأما في البيت، فالواو اسمها، ولنا
  

الوا  ذا، وق اس ه د رد الن وز : وق وني      يج ي أآل الواو ف ران، آ ه الجي د ب ع، يؤآ ى الجم ًا داًال عل واو حرف ون ال أن تك
د حل       . وهذا مذهب آثير من البصريين، وبعض الكوفيين. البراغيث ران، وق أخير، وهو صفة لجي وألنه يقدر بلنا الت

ديره مؤخراً         ى انتزاعه من موضعه، وتق دعو إل ذا حج  . محله من حيث تبع الموصوف، وال حاجة ت ي  وه ي عل . ة أب
  .انتهى

  
ال،          : أقول ا في المث وع، آم دها جمع مرف ان بع ا هو إذا آ هذا التوجيه ضعيف جدًا، فإن القول بحرفية واو الجمع إنم

  .وأما إذا لم يأت بعدها جمع مرفوع فلم يقل أحد إنها تأتي حرفًا داًال على الجمع
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ع الف دت م ان زي و أن آ ق، وه ه الشارح المحق ا وجه ب الواوالصواب م م ق ا، ألنه الجزء منه ه آ والفاعل : اعل، ألن

  .آالجزء من الفعل
  

. واستدل صاحب اللباب على أنهما آالكلمة الواحدة باثني عشر وجهًا، منها زيادة الفعل مع الفاعل في نحو هذا البيت 
ان الفاعل    تقريره أنهم حكموا بأن آانوا زائدة، وإن آان الفعل، وهو آان وحده زائدًا: قال شارحه الفالي ا آ ، ولكن لم

  .انتهى. آالجزء لم يفكوه عن الفعل، فحكموا بزيادتهما جميعًا
  

ران،          ع صفة لجي دًا للضمير المستتر في الظرف الواق وأبو علي لم يجعل الواو فاعل آان، وإنما جعلها ضميرًا مؤآ
هد من حكم الجار والمجرور إذا  لنا في موضع الصفة لجيران، وفيه ضميرهم مستتر على ما ع: لنا، قال: أعني قوله

  .وقع صفة، والضمير المتصل بكان تأآيد له، ولم يكن بد من اتصاله ألنه ال يقوم بنفسه
  

  المنسرح : واستدل على ذلك بقول الشاعر
  منا بطعن الكماة في السدف  نحن بغرس الودي أعلمـنـا

ع من إضافته      فنا من أعلمنا ال حاجة إليه، ألن أعلم أفعل، وأفعل إما: قال وإذا . أن يضاف، وإما أن يتصل بمن ويمن
  .آان آذلك فال بد من تخريج، يصح عليه اإلعراب، وذلك أنه تأآيد للضمير في منا

  .وإذا جاز ذلك في أعلم مع ما بعده آان في آان، أولى وأحسن. ولقوة تناوله، قدموه، ليدلوا على شدة اتصاله

  .ح أبيات الجملهذا آالمه، ونقله عنه اللخمي في شر

ال           ت، ق ذا البي اء من التخاريج في ه ا للعلم ع م ل  : وقد جمع ابن هشام في شرح الشواهد جمي ا، قي م    : لن دم، ث ر مق خب
ولين   ى ق م وصل                 : أحدهما : اختلف عل م، ث ان ه ا آ ا فصار لن ان بينهم دت آ م زي م، ث ا ه دأ، واألصل لن ر مبت ه خب أن

  .فصًال إلى جانب فعل غير مشتغل بمعمولالضمير إصالحًا للفظ، ألنه ال يصح وقوعه من

ى الصفة      : والثاني دمت عل ران، وتق أنه خبر لكان، وأنها ناقصة، وهو قول المبرد وجماعة، وعليه فالجملة صفة لجي
  .المفردة، واألآثر في الكالم تقديم المفردة

ة، والضمي   : أحدهما :لنا صفة لجيران، ثم اختلف على قولين أيضًا: وقيل ان تام ه ال  . وجد : ر فاعل، أي أن آ ورد بأن
  .فائدة في الكالم على هذا القول

أن الزيادة، ال تمنع العمل في الضمير،    : أحدهما: أنها زئدة، ثم اختلف في االعتذار عن الضمير على قولين: والثاني
اً    ك     . آما لم يمنع إلغاء ظن عملها في الفاعل مطلق ن مال يد، واب ن الس ه اب ه نظر، ألن الف  . قال زل     وفي م ين عل الملغى ل

  .منزلة الحروف حتى ال يليق اإلسناد إلى الفاعل، وإنما هو فعل صحيح، وضع لقصد اإلسناد

آان هم، على أن الضمير توآيد للضمير المستتر في لنا، ثم زيدت آان بينهما، ووصل الضمير   : أن األصل: والثاني
  .انتهى. لإلصالح

  .وقد لخصه في المغني في بحث لعل

ا  . على تقدير آونها تامة مع فاعلها أنه ال فائدة في الكالم ممنوع، فإنها صفة لجيران بمعنى ثبتوا وحصلوا: وقوله وم
ه     ال في قول أورده أوًال من أن األصل لنا هم، ثم زيدت آان بينهما، فاتصل بها الضمير، هو قول صاحب الكشاف، ق

انوا   : ووجهها أن تكون آان مزيدة، آما في قولهلكبيرة بالرفع، : وقرأ اليزيدي: وإن آانت لكبيرة: تعال ا آ وجيران لن
  .انتهى. إن زيد لمنطلق، ثم وإن آانت لكبيرة: وإن هي لكبيرة، آقولك: األصل. آرام
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وادره       ي في ن اد الكالب ي زي و  : قال أبو القاسم علي بن حمزة البصري اللغوي في آتاب التنبيه على أغالط أب روى أب
ن ي  ز ب د العزي د عب ره، أن   أحم ناد متصل ذآ رزدق، بإس ار الف ودي، في أخب د الجل ن يزي ن عيسى ب د ب ن أحم ى ب حي

 : الفرزدق حضر عند الحسن البصري، فأنشده

 وجيرن لنا آانوا آـرام  أقول إذا رأيت ديار قومي
  

راس : فقال له الحسن رزدق  . آرامًا يا أبا ف ال الف ا أب        : فق ول ي ا تق انية، إن جاز م دتني إال ميس ا ول ال  م وأم : ا سعيد، ق
ان ن ميس ن م ه. الحس ن نفس رزدق ع ذا رد الف ه. فه در قول اب، وتق د أص ا: وق انوا لن رام آ ران آ ى. وجي   .انته

رى العراق  : وميسان د . قرية من ق ه             : يري ي في ا لحنتن دين إن صح م ل من المول اء، ب م أآن من العرب العرب ي ل   .إن
  : لملك ويهجو جريرًا، وأولهاوالبيت من قصيدة للفرزدق، يمدح بها هشام بن عبد ا

  نرى العرصات أو أثر الخيام  ألستم عائجين بنـا لـعـنـا
 دموعًا غير راقئة السـجـام  فقالوا إن عرضت فأغن عنا
 وجيران لنا آـانـوا آـرام  فكيف إذا مررت بدار قـوم
 لـمـام وما بعد المدامع من  أآفكف عبرة العينين مـنـي

  
  .هل أنتم، بدله: إلخ، الهمزة لالستفهام التقريري، وروى..... ين ألستم عائج: قوله
  

  .إذا عطفت رأسه بالزمام: جمع عائج، اسم فاعل من عدت البعير أعوجه عوجًا: وعائجون
  

م أره  . داخلون في عالج، وهو اسم موضع: أي: عالجون بالالم، وقال: وروى العيني فقط. والباء في بنا بمعنى مع ول
  .س في الصحاح عالج بمعنى دخل في عالجولي. لغيره

  
ا، أي  ا : ولعن ي لعل  . لعلن ة ف دار . ولعن لغ اء، وسميت      : وعرصة ال ا بن يس فيه ي ل ة الواسعة الت ساحتها، وهي البقع

  .يلعبون ويمرحون: عرصة ألن الصبيان يعرصون فيها، أي
  

وعرض  : قال صاحب الصحاح  : ربإن عرضت آذا رواه محمد بن المبارك في منتهى الطلب من أشعار الع: وقوله
  .الرجل، إذا أتى الروض، وهي مكة والمدينة، وما حولهما

  
  الطويل : قال

  فيا راآبًا إما عرضت فبلغن

  .انتهى. الطويل فأبلغ يزيد إن عرضت ومنذرًا يعني إن مررت به: وقول الكميت

ا     ال منهم ل آ ا يحتم ا هن ًا. وم ه، أي : وروى أيض ت بدل وج : إن فعل ت الع ام   فعل ة بالزم ف رأس الناق و عط   .، وه
ه ولهم: وقول ر من ق و أم ا ه أغن عن ك، أي: ف زأة: أغنيت عن ى عطف . أجزأت مج وه عل م يرفق د أن أصحابه ل يري
  .الزمام

: والسجام. إذا سكن: وراقئة بالهمزة، من رقأ الدمع رقئًا ورقوءًا. دموعًا أصله بدموع، فلما حذفت الباء نصب: وقوله
  .سال: سجومًا وسجامًا، أيمصدر سجم الدمع 

ا محذوف دل          : إلخ، آيف... فكيف إذا مررت : وقوله ا ظرف، والعامل فيه ى التعجب، وهي هن ا معن استفهام، وفيه
  .عليه الكالم، وهو أآون، وهو مقدر بعدها، ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله

ا        على أي حال أآون، إذا مررت بدار قوم إلخ، وجواب إذا: والتقدير ه، وهو العامل فيه دم علي ا تق ة م . محذوف لدالل
  .آذا قال اللخمي
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ه . والتاء في مررت للمكلم، بدليل لنا، وأآفكف . وفيه نظر. ظرف ألآفكف: آيف: وقال ابن هشام . رأيت : وروى بدل
ب،  . واللمام بكسر الالم بعدها ميم. الدمعة: والعبرة، بالفتح .أحبس: أآفكف: وقوله والمشهور من    آذا في منتهى الطل
  .مالم

  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والثالثون بعد السبعمائة

  الوافر : وهو من شواهد س

  يكون مزاجها عسل وماء  آأن سبئة من بـيت رأس

ا  " يكون"على أن أبا البقاء جوز زيادة  دأ،         بلفظ المضارع، وادعى أنه ى المبت ا عل ع مزاجه ة رف ى رواي دة عل ا زائ هن
  .وعسل خبرها

دأ   : تكون زائدة ال اسم لها وال خبر، فيكون قوله: وآذلك قال ابن السيد في أبيات المعاني مزاجها عسل، جملة من مبت
  .وقد عطف ماء على الخبر فرفع. وخبر

  الرجز : مضارع نادر، آقول أم عقيل رضي اهللا عنهوذهب ابن الناظم أيضًا في شرح األلفية إلى أن زيادتها بلفظ ال

 إذا تهب شمأل بليل  أنت تكون ماجد نبيل

رفعهن، أي : وارتضاه ابن هشام في شرح شواهده، لكنه أنكر زيادتها في المغني، قال ا عسل    : ويروى ب ع مزاجه برف
أن  ى إضمار الش اء عل يد . وم ن الس ول اب ا ق ا ال  : وأم أ؛ ألنه دة، فخط ان زائ اس، وال  إن آ ظ المضارع بقي زاد بلف ت
  .انتهى. ضرورة لدعوى ذلك هنا

ة        ر، وجمل ره، فيكون اسمها ضمير الشأن واألم ن خلف وغي ره اب ذا التخريج مشهور، وذآ ا عسل من  : وه مزاجه
ة  : وذآر ابن هشام اللخمي تخريجًا آخر بعد ذلك، قال. المبتدأ والخبر خبرها بيئة، وجمل ا  : اسم يكون ضمير س مزاجه

ةعس ه من بيت رأس، وجمل ا، وهو قول دم عليه ا مق ر، أو إن خبره ي موضع الخب تكون من بيت رأس صفة : ل ف
  .مزاجها عسل صفة ثانية لها: لسبيئة، وجملة

  .والسابق إلى هذا التخريج ابن السيد في أبيات المعاني. بالتاء" تكون: "وعلى هذين القولين، يقال: قال

ر        : ذا الوجهواألحسن أن تقول على ه: ثم قال اء جاز، ألن التأنيث غي و قلت بالي ة، ول تكون بالتاء؛ ألن السالفة مؤنث
  .حقيقي، وليس بالجيد

ناد      : أقول ا جواز التأنيث في اإلس إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث المجازي فالتأنيث واجب إال في الضرورة، وإنم
  .إلى ظاهره

ول بعن  . وأما بيت أم عقيل فلم أر من خرجه الى  وأق ا        : اهللا تع ا، وخبره إن اسم تكون ضمير المخاطب المستتر فيه
ر      : خبر أنت، والتقدير: محذوف، وماجد دأ والخب ين المبت ة اعتراضية ب   .أنت ماجد نبيل تكونه، أو تكون ذاك، والجمل

اف                 د من ن عب م ب ن هاش د اب ت أس ة بن مها فاطم ا، واس ي اهللا عنهم ب رض ي طال ن أب ي ب ي أم عل ل ه   .وأم عقي
ل �الرجز : وقبله. ا الرجز، آانت ترقص به عقيًال لما آان طفًالوهذ ي الملفف المحمول    =إن عقيًال آاسمه عقي وبيب

  : وآخره
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  يعطي رجال الحي أو ينيل

  .يفدى بأبي أو مفدى به: بأبي، أي: وبيبي. أفضله: وعقيل آل شيء

  الزجر : ورواه األزدي في آتاب الترقيص

  تهب الشمأل البليل إذا  أنت تكون السيد النبيل

ه اسم مؤخر    وإن شاء اهللا  . ورواية سيبويه في البيت المتقدم بنصب مزاجها، على أنه خبر مقدم، ورفع عسل على أن
  .يأتي الكالم عليها في آخر الباب

ومازجها ماء، : وروى أيضًا برفع مزاجها ونصب عسل على االسم والخبر، ويكون ارتفاع ماء بفعل محذوف تقديره
ك الشيء أيضاً    أل ن          . ن الشيء إذا خالط شيئًا، فقد خالطه ذل ه اب ه عن اره، نقل ازني ومخت ان الم ي عثم ة أب ذه رواي وه

  .السيد وابن خلف وغيرهما

  الوافر : وخبر آأن المشددة في بيت يليه، وهو

  من التفاح هصرة اجتناء  على أنيابها أو طعم غض

ر    : فقوله ا هو الخب ى أنيابه اب أر . عل ة أسنان  واألني ا    : بع ين الثناي ان من يم وق، وواحدة من أسفل،       : ثنت واحدة من ف
ي       . وثنتان من شمالها آذلك د اجتن اح غض ق م تف اء، أو بطع م،  . شبه طعم ريقها بطعم خمر قد مزجت بعسل وم فطع

  .بالنصب، معطوف على سبيئة

  .يم، وهو الثمر بعينهجناء بكسر الج: ويروى بدله. أخذ التمر من الشجر: واالجتناء. أماله: وهصره

  .والبيت الثاني ثابت في ديوان حسان، وهو عندي نسخة قديمة تاريخ آتابته سنة أربع وثالثين وثلثمائة

م في شعره      ذا رواه من تكل ال     . وآ روض، وق ره السهيلي في ال د أنك ه : وق ذا البيت      : قول أن في ه ر آ بيئة خب أن س آ
  المنسرح : ت حسن آقولهومثله في النكرا. آأن في فيها: محذوف، تقديره

  إن محًال وإن مرتحًال

  .إن لنا محًال: أي

  : وآقول اآلخر

  ولكن زنجيًا طويًال مشافره

. انتهى . وهو مصنوع ال يشبه شعر حسان وال لفظه      . وزعم بعضهم أن بعده بيتًا فيه الخبر، وهو على أنيابها البيت
  .تشترى بالهمزة: أ، أيوهي الخمر التي تسب. فعيلة بمعنى مفعولة: والسبيئة

  .الخمار: والسابيء. سبأت الخمر سبئًا، إذا اشتريتها: يقال. قال المبرد في الكامل وأنشد البيت

  .وهذا منه غلط. إنما السابيء مبتاع الخمر، ال بائعها: قال ابن السيد
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  .الخمر: والسبيئة، آكريمة. ءشراها آاستبأها وبياعها السبا: سبأ الخمر آجعل، سبئًا وسباًء ومسبًأ: وفي القاموس

ل   ي المعت ال ف م ق دو : ث بى الع ره: س وهري  . أس م الج باء، ووه بيًا وس ر س د  : والخم ى بل د إل ن بل ا م ى. حمله   .انته
ال . والجوهري قيد السبء بشرائها للشرب  د آخر قلت       : ق ى بل ا إل ا إذا اشتريتها لتحمله فشراؤها  . سبيت الخمر  : فأم

  .للتجارة يكون عنده بالياء

وهم         ور ن ال وهري م ع للج ا وق هم، فيم وذ الس ي نف فدي ف ه الص ال. د عل دليل     : ق ال ب وى ب ه، ودع م من ذا تحك   .ه
 المنسرح : وقول ابن هرمة

 إذا تالها العيون مهدؤها  خود تعاطيك بعد رقدتهـا
  يغلو بأيدي التجار مسبؤها  آأسًا بفيها صهباء معرقة

  
  .انتهى. وز سبيت الخمر بالياء إال على قول من يرى تحويل الهمزةوال يج. يشهد بخالف هذا الفرق الذي أبداه

  
ك أخلصها     : خالصة الخمر، وقيل: الخمر، وقيل: آأن سالفة، والسالفة: وروى ل العصر، وذل . ما سال من العنب قب

  .واشتقاقها من سلف الشيء، إذا تقدم
  

  .آأن خبيئة، وهي الخمر المخبأة المصونة المضنون بها: وروى أيضًا
  

سبيئة : يكون إلخ، صفة ثانية لها؛ آأنه قال: من بيت رأس متعلق بمحذوف على أنه صفة أولى لسبيئة، وجملة: وقوله
  .مشتراة من بيت رأس ممزوجة بعسل وماء

  
رد  : وبيت رأس ه      : موضع، قال ابن السيد فيما آتبه على آامل المب ن خرداذب د اهللا ب ن عب د اهللا ب ال عبي : بيت رأس : ق
د       اسم قرية ك، فمات يزي د المل ن عب بالشام من ناحية األردن، آانت الخمور تباع فيها، وبه ماتت حبابة جارية يزيد ب

  .انتهى. بعد بضع عشرة جزعًا عليها
  

ره أطيب الخمر   . اسم للخمار: موضع الخمر، ورأس: بيُت: وقيل ل . وقصد إلى بيت هذا الخمار ألن خم رأس  : وقي ال
  .وهذا أحسن األقوال؛ ألن الرؤساء إنما تشرب الخمر ممزوجة: قال اللخمي. بيت رئيسمن : هنا بمعنى الرئيس، أي

  
اربها          م تمزج قتلت ش إن ل امية صليبة، ف ا خمر ش اء، ألن العسل     . وإنما اشترط أن يمزجها ألنه وخص العسل والم

  .أحلى ما يخالطها، وأنه يذهب بمرارتها، وأما الماء فيبردها ويلينها
  

اً        إنما عنى: وقيل ول من جعل رأس ى ق وك عل ا إذا مزجت ال يشربها إال      : شراب الرؤساء والمل يس، ألنه ى رئ بمعن
  .الرؤساء، وأشراف الناس، آراهية أن تخرجهم عن عقولهم

  
  الرمل : ال ترى إلى قول عدي بن زيد

  يشربون الخمر بالماء الزالل  رب رآب قد أناخوا حولنـا
  

  الخفيف : شرب الخمر صرفًا ألمر لحقها من ذلك، فقالت له وقد عابت على جذيمة األبرش أخته
 وتماديك في الصبا والمجون  ذاك من شربك المدامة صرفًا

  
: ، أي"وأنهار من خمر لذة للشاربين: "وقد مدح اهللا خمر الجنة لما لم يكن الشارب يؤوي وجهه لها، فقال عزمن قائل

  .عن عقله ن الشارب إذا شربها لم يقطب وجهه، ولم تخرجه
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وبيت حسان مع ما بعده مأخوذ من قول امرئ القيس، وإن آان في قول امرئ القيس زيادة أحسن فيها ما شاء، وأتبع 

  المتقارب : دلوه في اإلجادة الرشاء، فقال
  وريح الخزامى ونشر القطر  آأن المدام وصوب الغـمـام

 المستحـر إذا طرب الطائر  يعـل بـه بـرد أنـيابـهـا
  

ه   ا قول واه       : والزيادة التي زاده ر األف د تغي ي عن رأة بخمر       . إذا طرب الطائر المستحر يعن ذه الم ق ه فشبه حسان ري
  .ممزوجة بعسل وماء، أو بطعم غض من التفاح

  
ان          فيان، وآ ا س ا أب لم وهج ه وس ي صلى اهللا علي والبيت من قصيدة لحسان بن ثابت، قالها قبل فتح مكة، مدح بها النب

  : ي صلى اهللا عليه وسلم قبل إسالمه، وهي هذههجا النب
 إلى عذراء منزلها خـالء  عفت ذات األصابع فالجواء
 تعفيها الروامس والسمـاء  ديار من بني الحسحاس قفر
 خالل مروجها نعم وشـاء  وآانت ال يزال بها أنـيس
 يؤرقني إذا ذهب العشـاء  فدع هذا ولكن من لطـيف

 فليس لقلبه منها شـفـاء  ـتـهلشعثاء التي قد تـيم
 يكون مزاجها عسل وماء  آأن خبيئة من بـيت رأس

 فهن لطيب الراح الـفـداء  إذا ما األشربات ذآرن يومًا
 إذا ما آان مغث أو لحـاء  نوليها المالمة إن ألـمـنـا
 وأسدًا ما ينهنهنا الـلـقـاء  ونشربها فتترآنا مـلـوآـًا

 تثير النقع موعدهـا آـداء  ـروهـاعدمنا خيلنا إن لم ت
 على أآتافها األسل الظلماء  يبارين األسنة مصـغـيات
 تلطمهن بالخمر النـسـاء  تظل جيادنا متـمـطـرات

  وآان الفتح وانكشف الغطاء  فإما تعرضوا عنا اعتمرنـا
 يعين اهللا فـيه مـن يشـاء  وإال فاصبروا لـجـالد يوم

 هم األنصار عرضتها اللقاء  جـنـدًاقد يسرت : وقال اهللا
 قتال أو سباب أو هـجـاء  لنا في آل يوم مـن مـعـد
 ونضرب حين تختلط الدماء  فنحكم بالقوافي من هجانـا

 يقول الحق إن نفع البـالء  قد أرسلت عبـدًا: وقال اهللا
 فقلتم ما نجيب وما نـشـاء  شهدت به وقومي صدقـوه

 وروح القدس ليس له آفاء  ـينـاوجبريل أمين الـلـه ف
 مغلغلة فقد برح الخـفـاء  أال أبلغ أبا سفـيان عـنـي
 وعبد الدار سادتها اإلمـاء  بأن سيوفنا ترآتـك عـبـدًا
 وعند اهللا في ذاك الجـزاء  هجوت محمدًا فأجبت عنـه
 فشرآما لخيرآما الـفـداء  أتهجوه ولست له بـكـفء
 أمين اهللا شيمتـه الـوفـاء  يفـًاهجوت مبارآًا برًا حنـ

 ويمدحه وينصـره سـواء  أمن يهجو رسول اهللا منكـم
 لعرض محمد منكم وقـاء  فإن أبي ووالده وعرضـي
 وبحري ال تكـدره الـدالء  لساني صارم ال عيب فـيه

  .وفي الديوان ثالثة أبيات أخر من آخر زيادة على هذا. وهذه رواية ابن هشام في السيرة
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لما : وبلغني عن الزهري أنه قال. لساني صارم ال عتب فيه بالتاء: ويروى. قالها حسان قبل يوم الفتح: قال ابن هشام

  .انتهى. رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء يلطمن الخيل بالخمر، تبسم إلى أبي بكر
  

خ، عفت  ... عفت ذات األصابع   : وقوله ى : إل ام  : عوذات األصاب . درست : بمعن يم    . موضع بالش والجواء، بكسر الج
ام،    . وبالجواء آان منزل الحارث ابن أبي شمر: قال السهيلي. آذلك وك غسان بالش وآان حسان آثيرًا ما يرد على مل

ازل  ه      . يمدحهم، فلذلك يذآر هذه المن ال السكري في شرح ديوان ل        : وعذراء، ق ا قت د من دمشق، وبه ى بري ة عل قري
  .أصحابهمعاوية حجر بن عدي و

  
  .الحسحاس بن مالك بن عدي بن النجار: ديار من بني الحسحاس، بمهمالت، قال السكري: وقوله

  
  .الرياح التي ترمس اآلثار وتغطيها: والروامس: قال السكري. بنو الحسحاس حب من بني أسد: وقال السهيلي

  
م   . وعلى السماء التي هي السقف   والسماء لفظ مشترك يقع على المطر،. يعني بالسماء المطر: وقال السهيلي م تعل ول

 الوافر : ذلك من هذا البيت ونحوه وال من قوله
 رعيناه وإن آانوا غضابـا  إذا سقط السماء بأرض قوم

  
ه               ولهم في جمع اه من ق ا عرفن د مطر السماء، فحذف المضاف، ولكن إنم ه يحتمل أن يري م   : ألن سمي وأسمية، وه

  .فعلمنا أنه اسم مشترك بين شيئينيقولون في جمع السماء سماوات، 
  

اإلبل، : النعم: قال السهيلي. مبتدأ مؤخر: ونعم. إلخ، خالل ظرف بمعنى بين، خبر مقدم.. وآانت ال يزال بها : وقوله
نم    : فإذا قيل ر والغ ا البق ل، والمعز        : والشاء والشوي  . األنعام دخل فيه ل واألبي ع آالضأن والضئين، واإلب اسم للجمي
  .فأما الشاة فليست من لفظ الشاء، الم الفعل منها تاء. والمعيز

  
  .يسهرني: ويؤرقني. الخيار: إلخ، الطيف... فدع هذا : وقوله

  
ام   : فإن قيل م في المن ال           ؟آيف يسهره الطيف والطيف، حل ا ق ه، آم د زوال ه لوعة يجدها عن ذي يؤرق الجواب أن ال ف
  البسيط : الطائي

 ر الليل أشراآًا من الحلممن آخ  ظبي تقنصته لما نصبـت لـه
  باق وإن آان معسوًال من السقم  ثم انثنى وبنا من ذآره سـقـم

  
  : وبيت. بنت سالم بن مشكم اليهودي: إلخ، شعثاء... لشعثاء التي : وقوله

  على أنيابها أو طعم غض

ال ...  نوليها المالمة: وقوله .إلخ، لم يورده ابن هشام في السيرة، ولهذا أنكره السهيلي الم    : إلخ، يق ا ي ى بم أالم، إذا أت
ذرنا بالسكر       . عليه ر، واعت ى الخم وم إل ه صرفنا الل ين      . يعني إن أتينا بما نالم علي يم، وسكون الغ تح الم والمغث، بف

  .الضرب باليد: المعجمة بعدها مثلثة

ة يشربون الخمر في اإلسالم، فنه           : واللحاء  روى أن حسان مر بفتي اة باللسان، ي الوا المالح ا  : اهم، فق د هممن واهللا لق
 : بترآها، فزينها لنا قولك

  البيت ... ... ... ... ...  ونشربها فتترآنا ملـوآـًا

  .واهللا لقد قلتها في الجاهلية، وما شربتها منذ أسلمت: فقال

  .إن بعض هذه القصيدة، قالها في الجاهلية، وقال آخرها في اإلسالم: ولذلك قيل
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ر      : وآداء، بالفتح والمد. الغبار: إلخ، النقع... ا عدمنا خيلن: وقوله ا دخل الزبي ة، ومنه رة مك الثنية التي في أصلها مقب
  .يومئذ، ودخل النبي صلى اهللا عليه وسلم من شعب أذاخر

  .أن يضجع الرجل رمحه، فكان الفرس يرآض ليسبق السنان: إلخ، مباراتها األسنة... يبارين األسنة : وقوله

  .ينازعن األعنة مصغيات: ورواية ابن هشام. الرماح: واألسل. لموائل المنحرفات المطعنا: والمصغيات

روي   : قال ابن دريد في الجمهرة. الخوارج من جمهور الخيل: إلخ، المتمطرات... تظل جيادنا : وقوله ل ي ان الخلي : آ
ك     ، وينكر يلطمهن، ويجعله بمعنى ينفضن النساء بخمرهن م  "يطلمهن بالخمر النساء" ار أو نحو ذل يهن من غب . ا عل

  .الخبزة: والطلمة. ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد: والظلم: قال

  .ومنه سمي القاضي حاآمًا، ألنه يمنع الناس من الظلم. آفه ومنعه: فنحكم بالقوافي، أحكمه: وقوله

  الكامل : قال جرير

  أن أغضباإني أخاف عليكم   أبني حنيفة أحكموا سفهاءآم

  .الرسالة الذاهبة إلى آل بلد، من تغلغل، إذا ذهب: إلخ، المغلغلة... أال أبلغ أبا سفيان عني : وقوله

  : وروى غير ابن هشام مصراعه الثاني آذا

  فأنت مجوف نخب هواء

  ...الجبان: والنخب، بفتح النون وآسر المعجمة

ال           أ: قال ابن دريد: هجوت محمدًا، قال اللخمي: وقوله ه، ق اد، عن أبي ن عب اد ب ن سعيد، عن عب ا السكن ب ا  : خبرن لم
  ".جزاؤك على اهللا الجنة يا حسان: "انتهى حسان إلى هذا البيت قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

  : ولما انتهى إلى قوله

  أتهجوه ولست له بكفء

  .هذا أنصف بيت قالته العرب: قال من حضر

  : ولما انتهى إلى قوله

  ي ووالده وعرضيفإن أب

  ".وقاك اهللا يا حسان حر النار: "قال صلى اهللا عليه وسلم

  : وقوله

  فشرآما لخيرآما الفداء
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ك،   . هو شرهما إال وفي آليهما شر: في ظاهر هذا اللفظ شناعة ألن المعروف أن ال يقال: قال السهيلي وآذلك شر من
  .وهذا يدفع الشناعة عن الكالم األول  . عن أن يكون مثلهمررت برجل شر منك، إذا نقص : تقول: ولكن سيبويه، قال

ا    : "ونحو منه قوله عليه السالم د "شر صفوف الرجال آخره ال        : ، يري ا ق م عن حظ الصف األول، آم نقصان حظه
  .واهللا أعلم. وال يجوز أن يريد التفضيل في الشر. سيبويه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والثالثون بعد السبعمائة

  ل الطوي

  فال وأبي دهماء زالت عزيزة

  .على أن قد فصل بالجار والمجرور، أعني الجملة القسمية، وهو وأبي دهماء بين ال النافية، وبين زالت

ة     . وهذا الفصل شاذ ده بالشذوذ وال بالقل م يقي ه ل ده   . وإليه ذهب ابن هشام في المغني، إال أن ه مطرد عن ال في   . وآأن ق
  المنسرح : صل بني حرف النفي، ومنفيه، آقولهويف: بحث الجملة المعترضة

  وال أراها تزال ظالمة

  : وقوله

  فال وأبي دهماء زالت عزيزة

  .انتهى. ويجوز أن تكون ال ردًا، وحرف النفي محذوفًا، وال اعتراض: قال شارحه ابن المال الحلبي

  .إلخ وليس مما حذف منه حرف النفي: وقد رد الشارح المحقق هذا الجواز، فقال

ه محذوف             ى أن حرف النفي من ه ذهب في موضعين من تفسيره إل راء، فإن األول في سورة   : ومراده الرد على الف
ا إذا    . أي ال تزال تذآر يوسف: ، قال"تاهللا تفتؤ تذآر يوسف: "يوسف عند قوله تعالى ان، ألنه وال قد تضمر مع األيم

  .آانت خبرًا ال يضمر فيها ال، لم تكن إال بالم

ولأال  ك تق رى أن ك: ت د ال: وال يجوز. واهللا آلتين ون تري ك، إال أن تك ر . واهللا آتي ت الخب ين موضعها، وفارق ا تب فلم
  .أضمرت

  الطويل : قال امرؤ القيس

 الـبـيت .. ... ... ....  فقلت يمين اهللا أبرح قاعدًا

 :وأنشدني بعضهم

  على قومها ما فتل الزند قادح  فال وأبي دهماء زالت عزيزة

  .ال زالت: يريد
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  ".وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح: "والموضع الثاني في سورة الكهف، عند قوله تعالى

ال مر    : ق اهر أو مض د ظ أ إال بجح رح، وأفت زال، وأب ون ت رآن   . ال يك ي الق راه ف د ت اهر فق ا الظ ون : "فأم وال يزال
  .معناه ال تفتؤ" تفتؤ: "والمضمر فيه الجحد قول اهللا تعالى". مختلفين

 : ومثله قول الشاعر

 الـبــيت .... ... ... ...  فال وأبي دهماء زالت عزيزة

  : وآذلك قول امرئ القيس

  البيت .... ... ... ... ...  فقلت يمين اهللا أبرح قاعدًا

  .انتهى

ا النا : وقد جعله ابن عصفور من باب حذف النافي، وهو ما، لكن روى صدره على خالف هذا، قال ة  ومنه حذف م في
  : وهو قليل جدًا، وهو قوله

  على قومها ما فتل الزند قادح  لعمر أبي دهماء زالت عزيزة

  .انتهى. ما زالت عزيزة: يريد

  .انتهى. أي ال زالت عزيزة: إال أنه قال. وآذا رواه المرادي في شرح التسهيل وخرجه

  .فو أبي دهماء، ال زالت عزيزة: لقسم، أيإلخ، الفاء في التقدير داخلة على واو ا... فال وأبي دهماء : وقوله

اء،             . أقسم الشاعر بوالد هذه المرأة ى دهم رأة، واسم زالت الضمير الراجع إل اء وهي اسم ام ى دهم فأبى مضاف إل
ق   : وعزيزة خبرها، وهي من العزة بالعين المهملة وبالزاء المعجمة، وجملة ا متعل ال زالت جواب القسم، وعلى قومه

  .درية ظرفيةبعزيزة، وما مص

  .وفتل بالفاء بعدها مثناة فوقية، روى بشدها وتخفيفها، وهو فعل ماض، والزند مفعوله، وقادح فاعله

ال  ا   : وقد ذآر أبو حنيفة الدينوري في آتاب النبات صفة الزند والزندة، وآيفية الفتل، فال بأس بإيراده هنا، ق أفضل م
ًا،           اتخذت منه الزناد شجرتا المرخ والعفاء، بفتح  دة السفلى مرخ ى، وهي الزن اء، فتكون األنث دها ف ة بع ين المهلم الع

راء،    . ويكون الذآر وهو الزند األعلى عفارًا أخبرني بعض علماء األعراب أن العفار شجر، يشبه صغار شجر الغبي
ا   اتين   . منظره من بعيد آمنظره وأما المرخ فقد رأيته ينبت قضبانًا سمحة طواًال ال ورق له الشجرتين في   ولفضل ه

ار، أي      : سرعة الوري، وآثرة النار، سار قول العرب فيهما مثًال، فقالوا ار، واستمجد المرخ والعف : في آل الشجر ن
  .ذهبا بالمجد فكان الفضل لهما

  المتقارب : ولذلك قال األعشى

  ك خالط فيهن مرخ عفارا  زنادك خير زناد المـلـو

  .زند من العفارويختار أن تكون الزندة من المرخ، وال
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ال        ه ق ي فإن اد الكالب و زي ا ذآر أب ه أورى     : ومن فضيلة المرخ في آثرة النار، وسرعة الوري، م يس في الشجر آل ل
وادي         : زنادًا من المرخ، قال احترق ال أورى، ف ريح، فحك بعضه بعضًا، ف وربما آان المرخ مجتمعًا ملتفًا، وهبت ال

  .ولم نر ذلك في شيء من الشجر. آله

ر، وفي عرض     : وصفة الزندة: د أن ذآر األشجار التي تتخذ منها الزناد، قالثم بع عود مربع في طول الشبر أو أآث
ا،    . إصبع أو أشف، وفي صفحاتها فرض، وهي نقر، الواحدة منها فرضة، وتجمع فراضًا أيضًا ى نحوه د األعل والزن

  .غير أنه مستدير، وطرفه أدق من سائره

ه    فأما وصف االقتداح بها، ف األرض، ووضع رجلي إن المقتدح إذا أراد أن يقتدح بالزناد، وضع الزندة ذات القراض ب
ى   على طرفيها، ثم وضع طرف الزند األعلى في فرضة من فراض الزندة، وقد تقدم فهيأ في الفرضة مجرى للنار إل

ل المث   ا يفت د ألقى في الفرضة      جهة األرض يحز، وقد حزه بالسكين في جانب الفرضة، ثم فتل الزند بكفه آم ب، وق ق
د مفضى        ى جانب الفرضة عن شيئًا من التراب يسيرًا يبتغي بذلك الخشنة، ليكون الزند أعمل في الزندة، وقد جعل إل
ار فتنحدر في الحز، وتأخذ في                 ه الن م تتبع ر، ث دخان أن يظه م يلبث ال د، ل ل الزن إذا فت الحز، رية تأخذ فيها النار، ف

  .انتهى آالمه باختصار آثير. سقطوتلك النار هي ال. الربة

ادح، وروى  : وقد صحف بعضهم قوله د ق ول           : ما فتل الزن ه فعل ماض مجهول من الق ى أن ادح، عل د ق ل للزن ا قي . م
  .وجر الزند بالالم

  .واهللا أعلم. وهذا البيت لم أقف له على تتمة، وال قائل

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والثالثون بعد السبعمائة

  لكامل مجزوء ا

  ت بها لك حتى تكونه  تنفك تسمع ما حـيي

ذه     . ال تنفك: على أن حرف النفي محذوف، والتقدير ه من ه وظاهره أن حذف النافي أي حرف نفي آان، يجوز حذف
وهو الظاهر أيضًا   . األفعال، سواء وقعت جواب قسم آاآلية والبيت الذي بعده، أم ال آهذا البيت، فإنه لم يتقدمه شيء

  .الم الزمخشري في المفصل، ومن آالم ابن هشام في شرح الشواهدمن آ

ال إال إذا وقعت جواب قسم         ذه األفع ه ال يحذف من ه ال . لكن ابن يعيش قيد حرف النفي بكونه ال، وأن إن حرف  : ق
 : النفي قد يحذف في بعض المواضع، وإنما يسوغ حذفه إذا وقع في جواب القسم، وذلك ألمن اللبس، آقوله

  البيت ... ... ... ... ...  حبال مبرمات أعدها تزال

دها، وال يجوز أن         ا بع ة فيم م عامل ا، ألن ل م وم وال يجوز أن يحذف من هذه الحروف غير ال، ألنه ال يجوز حذف ل
  .انتهى. تحذف، وتعمل، وآذلك ما قد تكون عاملة في لغة أهل الحجاز

  .تعمل عمل ليسويؤخذ منه أنه ال يجوز حذف إن أيضًا؛ ألنها قد 

ر ه نظ ي آالم ا أوًال: وف م  : أم واب قس يس ج ه ل ك في ل، وتنف احب المفص ًا لص ت تبع ذا البي ل به د مث ه ق   .فألن
ذا من   : وأما ثانيًا فألن الكالم في حروف النفي الداخلة على األفعال، وما الحجازية داخلة على المبتدأ والخبر، فأين ه

  .وهل هو إال اشتباه ؟ذاك
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ال  وقد تبعه المر اني، ق اس الحذف في المضارع جواب قسم، وشذ في الماضي          : ادي في شرح التسهيل في الث وينق
  : جواب قسم، آقوله

  لعمر أبي دهماء زالت عزيزة

  الوافر : وشد في المضارع غير جواب، آقوله. ال زالت: أي

 بحمد اهللا منتطقًا مجيدًا  وأبرح ما أدام اهللا قومي

  .ذفال ح: ال أبرح، وقيل: أي

  .انتهى. صاحب نطاق وجواد، ما أدام اهللا قومي، فإنهم يكفونني ذلك: أزول عن أن أآون منتطقًا مجيدًا، أي: والمعنى
  .ودعوى عدم الحذف تعسف وقع في أشد مما فر منه

ال  ر جواب       : وأغرب من قول المرادي ما ذهب إليه ابن عصفور، من أنه ضرورة، ق ة في غي ه إضمار ال النافي ومن
  : م، آقولهالقس

  البيت ... ... ... ...  تنفك تسمع ما حـييت

  .انتهى

  .فلله در الشارح المحقق ما أجود اختياره، وما أرصن سبكه

  .مصدرية ظرفية: تسمع مع فاعله الضمير خبر ال تنفك، وما: إلخ، جملة... تنفك تسمع: وقوله

ات المفصل     وال وجه لقول بعض أفاضيل ال . مدة حياتك: وحييت بالخطاب، أي ه : عجم في شرح أبي ا حييت   : وقول م
  .انتهى. تنفك تسمع، وتأآيد له: بيان لقوله

اء أحد   . بخبر هالك: وبهالك متعلق بتسمع على تقدير مضاف، أي وسمع هنا ليست مما يتعدى لمفعولين، وتعديها بالب
  .تسمع بالمعيدي: استعماالتها آما تقدم، آقولهم

دة ف  ك      ويجوز أن تكون الباء زائ ى مفعول واحد، آقول ة إل ر  : تكون متعدي تعماالتها    . سمعت الخب ذا أيضًا أحد اس   .وه
ك ه ضمير الهال ي تكون اء ف ى، واله ى إل ى حرف جر بمعن ون . وحت ان ضميرًا أن يك ان، إذا آ ر آ ي خب ر ف واألآث

  .وهذا من القليل. منفصًال

  .وقد استشهد صاحب اللباب لقلته بهذا البيت

ك : تزال تسمعأي ال : قال ابن هشام ه في     . مات فالن، حتى تكون الهال ين، مثل ر مع ل    : والخطاب لغي ال البخي بشر م
وتسمع خبر، والباء وحتى متعلقان به، وما ظرف له، والهاء من تكونه راجعة للهالك باعتبار لفظه . بحادث أو وارث

  .دون معناه، ألن السامع غير المسموع

ألة، وخالف       . قائمًا إياه ظنني وظننت زيدًا: ومثله مسألة التنازع ع المس ن الطراوة فمن ى اب وقد غمض هذا المعنى عل
  .األئمة

  : وبعده
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  ء مؤمًال والموت دونه  والمرء قد يرجو الرجا

  .انتهى. وآان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه آثيرًا ما يتمثل بهما

  .وآذا رواه العيني

  : والذي رواه ابن المستوفي وغيره

  و الحياةوالمرء قد يرج

ول،          : وقال العيني. حال من ضمير يرجو: ومؤمًال ان اسم مفع رء، وإن آ و حال من الم مؤمل إن آان اسم فاعل فه
  .فتأمله. هذا آالمه. فهو مفعول ليرجو

ل، أو من ضمير          : وجملة. ودون هنا بمعنى أمام أو خلف، ألنه من األضداد ا من ضمير مؤم ه حال إم والموت دون
  .يرجو

راز، وهو جاهلي         والبيتان ن ب ة ب ال لخليف اب األمث د أخذ البيت بعضهم،     . نسبهما أبو عبيد القاسم بن سالم في آت وق
  الطويل : فقال

 فالنا ويوشك يومًا أن تكون  يقال فالن مات في آل ساعة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثالثون بعد السبعمائة

  الطويل 

  مشى يومًا على خفه جمللها ما   تزال حبال مبرمـات أعـدهـا

 : والقسم في بيت قبله، وهو. ال تزال: على أن تزال جواب قسم، وحذف منه حرف النفي، أي

  تكفل باألرزاق في السهل والجبل  حلفت يمينًا يا ابن قحفان بـالـذي

 الـــبـــيت ... ... ... ...  تزال حـبـال مـبـرمـــات

 العلل عندي لها عقل وقد زاحتف  فأعط وال تبخل إذا جـاء سـائل

  : وروى أيضًا

  وتقسم ليلى يا ابن حفان بالذي

ا : وأعدها . محكمات : ومبرمات . ال تزال بتقدير ال، جواب القسم الذي هو تقسم ليلى: فجلمة. إلخ ا   . أهيئه وضمير له
  .لإلبل في شعر قبل هذا يأتي آنفًا

ر  : وعقل. وجمل فاعل مشى، وسكن للقافية. وما مصدرية ظرفية ة البعي وزاحت،  . جمع عقال، وهو ما يربط به رآب
  .بإعجام األول، بمعنى زالت



 115

رًا، فأعطاه         : وآان من حديث هذه األبيات ما رواه أبو تمام في الحماسة ه زائ ه أخو امرأت ان جاء إلي ن قحف أن سالم ب
ر    : بعيرًا من إبله، وقال المرأته ى بعي اه إل ا أعطين ال    ث . هاتي حبًال يقرن به م رًا آخر، وق م    : م أعطاه بعي ك، ث ل ذل مث

  .علي الجمال وعليك الحبال: فقال! ما بقي عندي حبل: أعطاه مثل ذلك، فقالت

  : وأنشأ يقول

 ولم أجترم جرمًا فقلت لها مهـال  لقد بكرت أم الوليد تـلـومـنـي

 لكل بعير جاء طالـبـه حـبـال  فال تعذليني بالعـطـاء ويسـري

  إذا شبعت من روض أوطانها بقال  عـلـي إفـالـهـافإني ال تبكي 

 سـبـال وال مثل أيام الحقوق لها  فلم أر مثل اإلبل ماًال لمـقـتـن

  : وأنشأت تقول. صيره حبًال لبعضها: فرمت إليه خمارها، وقالت

  األبيات الثالثة ... ... ... ... ...  حلفت يمينـًا يا ابـن قـحـفـان

  .انتهى

  .الخطيب التبيريزي بشيء في شرحه على هذه األبيات ولم يتكلم

  : قال ابن المستوفي في قوله. أوالد اإلبل: واإلفال

  فإني ال تبكي على إفالها

ا،     : أن اإلبل بهائم، ال تهتم بي إذا مت، بل تربع وتشبع، والثاني: أحدهما: قولين ا أحب إليه ا أنحره موتي عندها، وأن
الي    . ا، وال يغمهما موتى ألني جوادفلعله يأخذها من ال ينحره الي الق ى أم ه عل : انتهى وقال أبو عبيد البكري فيما آتب

  الكامل : إن هذا مأخوذ من قول ضمرة بن ضمرة

 وخرجت منها باليًا أثـوابـي  أرأيت إن صرخت بليل هامتي

 بـسـالب وتعصبن رؤوسها  هل تخمشن إبلي علي وجوهها

  .امرأة مسلبة، إذا لبست السواد حدادًا: يقال. عصائب سود: والسالب

ى              ه ليل ى زوجت ر، وال عل ى خب ه عل م أقف ل اء، ل دها ف ة بع اف وسكون المهمل م . وسالم بن قحفان بضم الق   .واهللا أعل
  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثالثون بعد السبعمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

  سف أو نرمي بها بلدًا قفراعلى الخ  خراجيج ما تـنـفـك إال مـنـاخة

على أنه خطئ ذو الرمة فيه، ألن ما تنفك وأخواته بمعنى اإليجاب من حيث المعنى، ال يتصل االستثناء بخبرها، آما 
  .بينه الشارح المحقق
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  .أن تنفك تامة، ومناخة حال، وعلى الخسف متعلق بمناخة، ونرمي معطوف على مناخة: أحدهما: وذآر عنه جوابين

  .وذآر ما ورد على هذا الجواب. خبرها، ومناخة حال: أنها ناقصة، وعلى الخسف: يهماوثان

  .والمخطئ هو أبو عمرو بن العالء

ازني،     : قال المرزباني في آتاب الموشح د الم ن محم أخبرني محمد بن يحيى، حدثنا الفضل ابن الحباب، حدثنا بكر ب
  : أخطأ ذو الرمة في قوله: حدثنا األصمعي، سمعت أبا عمرو بن العالء، يقول

 الـبـيت ... ... ... ...  حراجيج ما تنفك إال مناخة

اال      : قال الصولي... ما تنفك : في إدخاله إال بعد قوله د، ق ن يزي د ب د   : وحدثنا محمد بن سعيد األصم، وأحم دثنا يزي ح
  : المهلبي عن إسحاق الموصلي، أنه آان ينشد هذا البيت لذي الرمة

  ك آال مناخةحراجيج ما تنف

  الوافر : ويحتج ببيته الذي ذآر فيه اآلل في غير هذه القصيدة، وهو قوله. الشخص: واآلل

  طرحن سخالهن وصرن آال  فلم تهبط على سفوان حتـى

ذآر      : خبر تنفك، ومناخة: وعلى هذا يكون آل ا يؤنث وي ة . صفته، وأنت الصفة ألن الشخص مم إال بالتشديد  : فرواي
  .ي، ال من القائلغلط من الراو

ون          ره النحوي ا ذآ ه بم ن العالء غلطه في د اب اب      . ويرد عليه أن ذا الرمة لما قرأ البيت عن ن عصفور في آت ال اب وق
ذا  . شخصاً : آال مناخة، أي: إنما قلت: إن ذا الرمة لما عيب عليه قوله ما تنفك إال مناخة، فطن له، فقال: الضرائر وآ

دا، أي   : يقال. الشخص: أالل: قال ابن األنباري في اإلنصاف قال ابن هشام في شرح الشواهد، د ب ذا آل ق . شخص : ه
  .وبه سمي اآلل؛ ألنه يرفع الشخوص أول النهار وآخره

م      ى تبحره ل اموس عل وبه يضمحل توقف ابن المال الحلبي في شرح المغني، في قوله بقي شيء، وهو أن صاحب الق
  .انتهى. يذآر مجيء اآلل بمعنى الشخص

ال  وخ ك     : رجه المازني آما قال ابن يعيش على زيادة إال، وتبعه أبو علي في القصريات، وق وال ذل دة، ل ا زائ إال هاهن
  .انتهى. لم يجز هذا البيت، ألن تنفك في معنى تزال، وال يزال ال يتكلم به إال منفيًا عنها

 الطويل : عليه ابن مالك قوله وحمل: ونسب ابن هشام في المغني هذا التخريج إلى األصمعي وابن جني، قال

  أرى الدهر إال منجنونًا بأهله
  

در، وحذفت ال آحذفها في          . وما الدهر إال: وإنما المحفوظ ى أن أرى جواب لقسم مق ه فتتخرج عل : ثم إن ثبتت رايت
  .انتهى. ودل على ذلك االستثناء المفرغ" تاهللا تفتؤ"

  
  : ومنها زيادة إال في قوله: قال. ، لكنه جعله من الضرائرولم يذآر ابن عصفور غيره، وغير احتمال التمام

 البيت ... ... ... ...  أرى الدهر إال منجنونًا
  

  البسيط : وآذلك جعلها في قول اآلخر. يرى الدهر منجونًا: هكذا رواه المازني، يريد
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 مهموم باألشعث الورد إال وهو  ما زال مذ وجفت في آل هاجرة
  

  .زاد إال والواو في خبر زالهو مهموم، ف: يريد
  

  الطويل : وفي قول اآلخر
  آعين الكذوب جحدها واحتفالها  وآلهم حـاشـاك إال وجـدتـه

  
  .وآلهم حاشاك وجدته: يريد

  
  : وفي قول ذي الرمة

 البـيت ... ... .... ...  حراجيج ما تنفك إال مناخة
  

  .ما تنفك مناخة: يريد
  

  : وآذلك تجعل إال في قوله. تين، وتكون إال داخلة على الحالويحتمل أن يجعل زال وتنفك تام
  وآلهم حاشاك إال وجدته

  
ه  : إيجابًا للنفي الذي يعطيه معنى الكالم، أي راء   . ما منهم أحد حاشاك إال وجدت ه الف ه حمل دهر إال   . وعلي ا أرى ال وأم

  .انتهى. منجنونًا فال تكون إال فيه إال زائدة
  

  .شام بيت المنجونوقد رأيت تخريج ابن ه
  

روا من أهل       : "وأول من ذهب إلى أن تنفك في بيت ذي الرمة تامة هو الفراء في تفسيره، عند قوله ذين آف م يكن ال ل
  .قد يكون االنفكاك على جهة يزال، ويكون على االنفكاك الذي تعرفه": الكتاب والمشرآين منفكين حتى تأتيهم البينة

  
ول        فإذا آانت على جهة يزال، فال   ا جحد، فتق ل، وأن يكون معه ا من فع د له د    : ب ا انفككت أذآرك، تري ا زلت   : م م

زال، قلت  . أذآرك ك، وانفك الشيء من الشيء، فيكون بال جحد، وبال            : فإذا آانت على غير معنى ي د انفككت من ق
  .فعل
  

  : وقد قال ذو الرمة
 البـيت ... ... ... ...  قالئص ال تنفك إال مناخة

  
  .انتهى آالمه. ما زلت إال قائمًا: ا إال إال وهو ينوي بها التمام، وخالف يزال، ألنك ال تقولفلم يدخل فيه

  
  .وهذا الوجه رواه هشام عن الكسائي: ونسبه ابن األنباري في اإلنصاف إلى الكسائي، قال

  
ا ناقصة، خالف ا   : وبما ذآرنا يعلم أن قول المرادي في شرح التسهيل ع وخرجه قوم منهم على أنه ى   . لواق وتنفك عل

  .هذا مطاوع فكه، إذا خلصه أو فصله
  

ا، أي    : قال الزمخشري في حواشي المفصل د ال تنفك عن أوطائه ال تنفصل  : وفي تصحيح البيت وجيه، وهو أن يري
  .انتهى. إما اإلناخة على الخسف في المراحل، أو السير في البلد القفر: عنها، إال ولها بعد االنفصال هاتان الحالتان

  
  .مناخة حال، ونرمي معطوف عليه: وبهذا يظهر قول الشارح المحقق
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ا  : آأنه قال: وقال ابن عقيل والمرادي في شرحيهما للتسهيل ما تتخلص، أو ما تنفصل علن السير، إال في حال إناخته

  .على الخسف، وهو حبسها على غير علف
  

ك         ا، فال ترسل من أجل ذل اء للضرورة     . في المرعى  يريد أنها تناخ معدة للسير عليه ى، وسكن الي ى إل . و أو بمعن
  .انتهى

  
ى الخسف،    . بالنقيصة : رضي بالخسف، أي : النقيصة، يقال: والخسف، بفتح المعجمة. والوجه األول أوجه ات عل وب

  .وعلى بمعنى مع. على غير علف: ورطبت الدابة على الخسف، أي. جائعًا: أي
  

  : رض التي يناخ عليها، آقولهجعل الخسف آاأل: وقال الشارح المحقق
  تحية بينهم ضرب وجيع

  
ة       دًال من التحي ع ب ونرمي  . يريد أن اإلناخة إنما تكون على العلف، فجعل الخسف بدًال منه، آما جعل الضرب الوجي

  .يرمى بالمثناة التحتية مع البناء للمفعول: بالنون مع البناء للمعلوم، ويروى
  
الناقة : والحرجوج آعصفور. رف للرمي، وهو بمعنى المكان واألرض، ال بمعنى المدينةنائب الفاعل، وبلدًا ظ: وبها

  .وقد روى ُمناخة بالرفع أيضًا. الضامر، قاله أبو زيد
  

ة حال؛ وبالنصب     : قال أبو البقاء: قال ابن المستوفي روي مناخة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وموضع الجمل
  .ةعلى الحال، وتكون تنفك تام

  
  .وآذا رواه ابن األنباري في اإلنصاف

  
عدة             ن مس عيد ب ن س ي الحس ش أب و لألخف ق فه ارح المحق ا الش ذين ذآرهم ريجين الل ن التخ اني م ريج الث وأم التخ

ه ال يجوز   : أراد: المجاشعي، قال في آتاب المعاياة ال تنفك على الخسف، أو نرمي بها بلدًا قفرًا، إال وهي مناخة؛ ألن
  .انتهى. مناخة، آما ال تقولك ال تزال إال مناخة ال تنفك إال

  
ا        : قال ابن جني في بعض أجزائه. وقد تبعه على هذا جماعة منهم الزجاج وًال، أراه أب ه بعض أصحابنا ق ال في د ق وق

ال      ه ق ا تنفك الظرف، آأن ى الخسف، ونصب      : إسحاق، ورأيت أبا علي قد أخذ به، وهو ن يجعل خبر م ا تنفك عل م
  .انتهى. وقد جاء في القرآن والشعر نقل إال عن موضعها. الحال، وقدم إال عن موضعها مناخة على

  
ر، أي : ومنهم أبو البقاء، قال ى الخسف، إال إذا     : يجوز أن تكون تنفك الناقصة، ويكون على الخسف الخب ا تنفك عل م

  .انتهى. وعليه المعنى. أنيخت
  

ه   وقد رده جماعة منهم صاحب اللباب، وهو محمد بن ال في وخطئ  : محمد بن أحمد األسفرايني المعروف بالفضل، ق
تثناء  : ذو الرمة في قوله حراجيج ال تنفك إال مناخة، واالعتذار بجعله حاًال، وعلى الخسف خبرًا ضعيف، لما أن االس

ده ه بع تثني من در المس ات، ويق ي اإلثب ا يجيء ف رغ قلم ه. المف ك أحسن من ي تنف ام ف دير التم مواهللا أع. وتق   .انتهى. ل
وبعد تسليمه إنما يأتي إذا قدر المستثنى منه قبله لفظًا، . معناه أن االستثناء المفرغ في اإلثبات قليل: قال شارحه الفالي

ى الخسف، أي             تثنى من أحوال الضمير المستتر في عل ه إال مناخة مس ده؛ ألن قول در بع ة    : وهاهنا يق ا تنفك مهان م
  .ي حال اإلناخةمظلومة في جميع األحوال، إال ف

  
ده، فإنك إذا قلت                ه ال بع در قبل رغ يق تثناء المف ام في االس إن أعم الع رغ، ف تثناء المف ود في االس ا  : وذلك غير معه م

  .ما ضربت في حال من األحوال إال في حال الرآوب: ضربت إال راآبًا، فالتقدير
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ذا    قرأت في : قرأت إال يوم آذا، التقدير: ولذا جاز في اإلثبات، نحو وم آ ام إال ي ع األي ل     . جمي در قب ه يق تثنى من فالمس

  .انتهى. االستثناء ال بعده
  

  .ومنهم الشارح المحقق آما حرره
  

ذا فاسد   . حال : هي ناقصة، والخبر على الخسف، ومناخة: قال جماعة آثيرة: ومنهم ابن هشام في المغني قال فيه وه
  .نتهىا. جاء زيد إال راآبًا: لبقاء اإلشكال، إذ ال يقال

  
وعليه المعنى مردود؛ فإن الحالية سواء نصبت مناخة، أو رفعتها آما روي، بتقدير مبتدأ محذوف،  : وقول أبي البقاء

ا   دير فيه ذ ذات             : والجملة حال، يكون التق ا تكون حينئ ى الخسف في آل حال إال حال اإلناخة، فإنه هي مستمرة عل
ذه  . راحة ا حال            وهذا غير مراد الشاعر، إذ مراده وصف ه يس له ه، فل ى مثل تخلص من تعب إال إل ا ال ت ل بأنه اإلب

  .راحة أصًال
  

ائزًا  : وسيبويه قد أورد هذا البيت في باب أو التي ينتصب بعدها المضارع بإضمار أن، قال ولو رفعت لكان عربيًا ج
الى  . على أن تشرك بين األول واآلخر، وعلى أن يكون مقطوعًا من األول : على وجهين ال تع وم    " :ق ى ق ستدعون إل

  .أو وهم يسلمون: إن شئت آان على اإلشراك، وإن شئت آان على" أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
  

 : وقال ذو الرمة
 الـبـيت ... ... ... ...  حراجيج ال تنفك إال مناخة

  
  .انتهى. فإن شئت آان على ال تنفك ترمي، أو على االبتداء

  
  .ر تنفك، وبالثاني القطعيريد باألول العطف على خب

  
ال   : قال النحاس ك أن        : سألت عنه عليًا، يعني األخفش الصغير، فق ه، ول ك أن تقطع ًا، ول ك أن تجعل نرمي معطوف ل

  .تقدر، أو بمعنى إلى أن، وتسكن الياء في موضع نصب
  

  : وأولها. أحجية العرب: والبيت من قصيدة طويلة لذي الرمة، يقال لها
  صبرا: ويوم لوى حزوى فقلت لها  ة مـشـرفلقد جشأت نفسي عشي

 دعاه الهوى فارتاد من قيده قصرا  نحن إلى مي آـمـا حـن نـازع

  .اصبري: وصبرا. منقطع الرمل: واللوى. موضعان: ومشرف وحزوى. نهضت: جشأت

اد  : ويقال. طلب السعة، فوجده مقصورًا: فارتاد من قيده قصرًا، أي. البعير يحن إلى وطنه: والنازع ارتاد جدبًا، وارت
 : إلى أن قال. طلب الخصب، فوقع على جدب: خبرًا، أي

 معرقة األلحي يمانية سـجـرا  فيا مي ما أدراك أين مناخـنـا

  ضوارب من خفان مجتابة سدرا  قد اآتفلت بالحزن واعوج دونها

 الـبــيت ... ... ... ... ...  حراجيج ما تنفـك إال مـنـاخة

 صـعـرا يغني بنابيه مطلـحة  س قليل فـصـارفأنخن لتعري
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رة  : ناقة سجراء: يقال. وإذا آثر لحم لحيها فهو عيب. قليلة لحم األلحي، جمع لحي: معرقة األلحي ى الحم   .تضرب إل
ى أقصى             : قد اآتفلت بالحزن، أي: وقوله ا يرآب عل ل، فإنم ذي يرآب الكف ا، آالرجل ال ة الحزن خلفه صيرت الناق

  .رآبت موضع الكفل من الناقة: اآتفلت الناقة، أي: تقولالكفل؛ آما 

ظ من األرض   : والحزن  ا غل الوادي : والضارب . م نخفض آ ان . م ة سدرًا، أي  . موضع : وخف . البسة سدراً : ومجتاب
  .الضوارب ليست على جهة الناقة: واعوج، يعني

ل   ا: الجوع، وهو ن تبيت على غير علف، والتعريس: والخسف. الضمر: والحراجيج وصارف،  . لنزول في آخر اللي
  .فيها ميل من الجهد والهزال: وصعر. معيية: ومطلحة. فبعضها صارف يصرف بنابيه من الضجر والجهد: أي

  .وهذا نقلته من شرح ديوانه

  .وترجمته تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والثالثون بعد السبعمائة

  الوافر : سيبويهوهو من شواهد 

  تحية بينهم ضرب وجيع

  .على أن جعل الضرب الوجيع آالتحية، آما جعل الخسف آاألرض التي يناخ عليها

ه        بيه، فإن اب التش ا من ب د أنهم يريد أن الخسف جعل بدًال من األرض، آما أن الضرب جعل بدًال من التحية، وال يري
ان أصله       غير صحيح فيهما؛ فإن األول ليس فيه من أرآان  تعارة، وإن آ ه إال اس ال لمثل التشبيه غير الخسف، وال يق

تعالة        . التشبيه و اس العكس، فه ان ب تعارة تصريحية، وإن آ و اس فإن آان المشبه به مذآورًا، والمشبه غير مذآور، فه
  .بالكناية

راده      م أن م ده عل ا بع ا      والخسف وإن أمكن أن يجعل من االستعارة بالكناية، لكنه لما شبه بم ع، آم اب التنوي ه من ب أن
  .يأتي بيانه

د أسد      ال في زي : وأم الثاني فهو ليس من التشبيه قطعًا، إذ المعهود في مثله أن يشبه األول بالثاني ال العكس، إذ ال يق
د   ع، وهو من خالف مقتضى               . إن أسدًا مشبه بزي اب التنوي ه من ب ة بالضرب، ألن زوا أيضًا أن تشبه التحي م يجي ول

ارف   : و ادعاء أن مسمى اللفظ نوعانالظاهر، وه ر متع ارف، وغي ع في         . متع ا يق زل م أن ين ل، ب ق التخيي ى طري عل
  : منزلته بدون تشبيه، وال استعارة، سواء آان بطريق الحمل، آقوله. موقع شيء بدًال عنه

  تحية بينهم ضرب وجيع

  الرجز : أو في االستثناء المنقطع، آقوله

  اليعافير وإال العيسإال   وبلدة ليس بهـا أنـيس

  الكامل : أو بدونهما، آقوله. إن آان يعد أنيسًا فال أنيس إال هو: أي. على معنى أنيسها اليعافير
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 بالصيلم يوم النسار فأعقبوا  غضبت حنيفة أن تقتل عامر

  .الداهية: والصيلم. وهذا تهكم. إنهم لما طلبوا إلينا العتبى، وضعنا لهم السالح مكانها: أي

  : من باب: يث أطلق التنويع فالمراد به هذا، آما تراهم يقولونوح

  تحية بينهم ضرب وجيع

ا                بيهًا آم ا؛ وال تش ه مستعمالن في حقيقتهم يس من المجاز في شيء؛ ألن طرفي ًا وقاعدة، ول ال أساس ون المث فيجعل
  .صرحوا به، بل التشبيه يعكس معناه، ويفسده

  الطويل : أنه ال يجوز أن يكون سبيل قولهاعلم : قال الشيخ في دالئل اإلعجاز

  لعاب األفاعي القاتالت لعابه

ا في وصف   . عتابه السيف: سبيل قولهم . وذلك ألن المعنى في بيت أبي تمام على أنك تشبه شيئًا بشيء، لجامع بينهم
  .وليس المعنى في عتابك السيف على أنك، تشبه عتابه بالسيف، بدًال من العتاب

عتابك آالسيف، اللهم إال أن تخرج إلى : مداد قلمه قاتل آسم األفاعي، وال يصح أن تقول: يصح أن تقولأال ترى أنه 
  .باب آخر، وشيء ليس هو غرضهم بهذا الكالم، فتريد أنه قد عاتب عتابًا خشنًا مؤلمًا

غ في إ         د بل ه ق زعم أن عتاب ث، وهو أن ت ى ثال أثيره    ثم إنك إذا قلت السيف عتابك، خرجت به إلى معن ه، وشدة ت يالم
يس بسيف  ه ل ه السيف، آأن ًا، صار ل ا يحل دخول أداة  . انتهى. مبلغ ه م ذي ذآر مع بيه ال ل التش ذا من قبي يس ه ول

 الكامل : التشبيه، آقوله

  أسد دم األسد الهزبر خضابه
  

ه فإنه ال سبيل إلى التصريح بأداة التشبيه، لداللة التشبيه على أنه دون األسد، وداللة الوص فالوصف  . ف على أنه فوق
نهم . وأما هنا فالتشبيه يعكس المعنى المراد. مانع بيه ال  . وأيضًا فإن المقصود نفي ما صدر به، يعني ال تحية بي والتش

  .يفيد هذا المعنى
  

ن                 ه اب ه، ونقل تثناء من آتاب اب االس د فصله في ب يبويه، وق نهم س اة، م ه النح ل صرح ب وليس الشيخ أبا عذرة هذا، ب
إذا آان المبتدأ والخبر معرفتين، إما أن تكون إحداهما قائمة مقام األخرى، أو مشبهة   : ور، وابن الطراوة، قالواعصف

  .بها، أو هي نفسها
  

ن مروان        ك ب د المل ول عب ه، نحو ق د      : فإن آانت قائمة مقامها آان الخبر ما تريد إثبات ان زي ك، وآ ان عقوبتك عزل آ
  .والتشبيه بزهير ثابت. فالعزل ثابت ال العقوبة. زهيرًا

  
  .آان زهير زيدًا، أثبت التشبيه لزهير بزيد: آان عزلك عقوبتك، آان معاقبًا ال معزوًال، ولو قلت: ولو قلت

  
  الطويل : وقد غلط في هذا أجلة من الشعراء، منهم المتنبي في قوله: قال ابن الطراوة

  اإذا نشرت آان الهبات صوانه  ثياب آريم ما يصون حسانهـا
  

ات أن تصان   : أال ترى أنه أثبت الصون، ونفى الهبات، آأنه قال. فذمه، وهو يرى أنه مدحه ام الهب . الذي يقوم لها مق
  .وقد أجيب عن المتنبي
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ه                   ردًا من ه ف ائم مقام دل الشيء الق ة، يجعل ب و حقيق بيه، فه م يقصد التش ه تجوز، ول فإذا لم يكن في شيء من أطراف

  .سبةفالتصرف في الن. ادعاء
  

اً       ة قطع ان حقيق تهم، آ و تحي ة، فه وع       . أال ترى لو قلت إن آان الضرب تحي در آالظاهر، وهو ن فجعل الغرض المق
  .على حجة، من خالف مقتضى الظاهر

  
وم ال  : "منها انه قال في تفسير قوله تعالى: وأما وجه بالغته وعلى ماذا يدل، فقد حققه صاحب الكشاف في مواضع ي

  : هو من باب. اآلية" نينفع مال وال بنو
  تحية بينهم ضرب وجيع

  
ول   : وبيانه أن يقال. وما ثوابه إال السيف ون، فتق ال وبن ه    : هل لزيد م وه سالمة قلب ه وبن ين     . مال ال والبن ي الم د نف تري

  .عنه، وإثبات سالمة القلب له بدًال عن ذلك
  

اً   : يس إال اليعافير، أيليس بها أن: إنه يدل على إثبات النفي؛ فمعنى: وقال في موضع آخر ا قطع يس به ه  . إنه ال أن ألن
  .فدل على أنه ال أنيس بها. وهي ليست بأنيس قطعًا. جعل أنيسها اليعافير دون غيرها

  
رادًا   . إن آانت اليعافير أنيسًا فإنها أنيس: وهو قريب مما لو قلت ووجه داللته على إثبات النفي أنه استعملته العرب م
اب     : الم قد يدل عليه، نحوبه الحصر، فإن الك اة في     . الجواد زيد، والكرم في العرب، وشر أهر ذا ن ره النح ذا ذآ ول

ذا وضح   . والحصر المالحظ فيه جار على نهج االستثناء المنقطع، ألنه من التنويع عند الخليل. باب االستثناء فعلى ه
  .التشبيه إفادته ثبات النفي وظهر عدم التجوز في مفرداته، وأنه ال يتصور فيه

  
ير  ي تفس دة ف ي المائ ه ف ا قول ة: "وأم ك مثوب ن ذل ت" بشر م إن قل ي  : ف اءت ف ان، فكيف ج ة مختصة باإلحس المثوب

  : وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله: اإلساءة، قلت
  تحية بينهم ضرب وجيع

  
  .انتهى". فبشرهم بعذاب أليم: "ومنه

  
  .وهذا تفريع مبني عليه. ن في الكالم تنويعًا مقدرًافمراده أن اآلية من باب اإليجاز، وأ

  
ه، يجمل في          . إن نقمتم منهم، وادعيتم لهم العقوبة، فعقوبتهم المثوبة: والتقدير ذا دأب ريم، وه د صرح في سورة م وق

  .محل، ويفصل في آخر
  

الى   ه تع ير قول ي تفس ال ف اً  : "وق ك ثواب د رب ر عن الحات خي ات الص ل"والباقي إن ق ف ق: ، ف أن  آي ًا، آ ر ثواب ل خي ي
  : ثوباهم النار، على طريقة قوله: آأنه قيل: قلت ؟لمفاخراتهم ثوابًا حتى يجعل ثواب الصالحات خيرًا منه

  فأعتبوا بالصيلم
  

  : وقوله
  تحية بينهم ضرب وجيع

  
  .انتهى. رعقابك النا: وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له. ثم بني عليه خير ثوابًا

  
ا          . والمراد أن بعض التنويع، قد يستعمل في مقام التهكم اب م ة للصاحبي في ب ه اللغ ارس في فق ن ف وقد صرح به اب

  .ومن هذا الباب أتاني فقريته جفاء، وأعطيته حرمًا: يجري مجرى التهكم والهزء، فقال
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  : وقول الفرزدق

  قريناهم المأثورة البيض

  .انتهى

ون    : "آما في قولهوقد يستعمل بدونه  ال وال بن ع م وم ال ينف ة " ي ام       : "وفي الحديث  . اآلي راءة اإلم ام فق ه إم ان ل من آ
  .وقد فسر بهذا المعنى، وال يمكن فيه التهكم" قراءة له

 :وهذا المصراع عجز، وصدره

  تحية بينهم ضرب وجيع  وخيل قد دلفت لها بخيل

ل اهللا   : "لمراد به الفرسان، آما في قوله صلى اهللا عليه وسلماسم جمع الفرس، ال واحد له من لفظه، وا: والخيل ا خي ي
  .وأراد بالخيل األول خيل األعداء، وبالثاني خيله، والضمير في بنهم للخيلين". ارآبي

اً : ودلفت ة، أي  . دنوت وزحفت، من دلف الشيخ من باب ضرب، إذا مشى مشيًا لين اء للتعدي ا   : والب ة إليه ا دالف . جعلته
ًا  . معنى إلىفالالم ب وتحية مضاف، وبينهم مضاف إليه مجرور بكسر النون، ألنه ظرف متصرف، ولو فتح آان مبني

  .إلضافته للمبني

وقد بينا . وزعم ميربادشاه في حاشية البيضاوي أن معناه إن ضربهم الوجيع آتحية بينهم، على التشبيه البليغ المقلوب
  .بطالنه

يهم           ويجوز . ووصف الضرب بالوجيع مجازًا ل لألعداء، أقبلت عل ى موجع، والمعنى رب خي ع بمعن أن يكون وجي
  .آان مكان التحية هذا النوع من الضرب: بخيل أخرى آان التحية بينهم ضربًا وجيعًا، أي

  .جعلوا الضرب تحية آما جعلوا اتباع الظن علمهم: وقد أورده سيبويه في باب االستثناء، وقال

  .تحيتك الضرب، وعتابك السيف، وآالمك القتل: العرب تقول: الوأورده ثانيًا في باب أو، وق

م يكن       . الشاهد فيه جعل الضرب تحية على االتساع المقدم ذآره: قال األعلم ا ل دل فيم ة لجواز الب وإنما ذآر هذا تقوي
  .إذا تالقوا في الحرب جعلوا بدًال من تحية بعضهم لبعض الضرب الوجيع: يقول. من جنس األول

  .بيت نسبه شراح أبيات الكتاب وغيرهم، إلى عمرو بن معد يكرب الصحابي، ولم أره في شعرهوهذا ال

ال            ه في حاشية البيضاوي، وق ه نسبه إلي اجي أن ه في       : والعجب من شيخنا الشهاب الخف هو من قصيدة مسطورة ل
  .المفضليات، مع أنه غير موجود شعره في المفضليات ال من آثيره، وال من قليله

ول     : ن رشيق في العمدة، في باب السرقات الشعريةقال اب ارف، آق ومما يعد سرقًا، وليس بسرق اشتراك اللفظ المتع
 الوافر : عنترة

  عليها األسد تهتصر اهتصارا  وخيل قد دلفت لهـا بـخـيل

  الوافر : وقول عمرو بن معد يكرب



 124

  تحية بينهم ضرب وجيع  وخيل قد دلفت لها بخيل

  الوافر : ثي أخاها صخرًاوقول الخنساء تر

  فدارت بين آبشيها رحاها  وخيل قد دلفت لها بخـيل

  الوافر : وقول األعرابي

  ترى فرسانها مثل األسود  وخيل قد دلفت لها بخـيل

  .انتهى. وأمثال هذا آثير

  .وإن يكن البيت لعمرو بن معد يكرب فقد تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والخمسين بعد المائة

  الرجز : وأنشد بعده

  إذ ذهب القوم الكرام ليسي

  .على أن ليس لنقصان فعليتها جاز ترك نون الوقاية معها

  : وصدره

  عددت قومي آعديد الطيس

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثاني والتسعين بعد الثلمائة

  الطويل : وأنشد بعده

  فأنت طالق والطالق ألية

  : وهذا صدر، وعجزه

  خرق أعق وأظلمثالثًا ومن ي

  .والطالق ألية من المبتدأ والخبر اعتراضية: على أن جملة

  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد الخامس واألربعين بعد المائتين

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن والثالثون بعد السبعمائة

  الوافر 

  وآوني بالمكارم ذآريني

  .بالشعر وهذا مختص. على أنه جاء خبر آان جملة طلبية

  : يقوي ذلك قوله قبله. آوني مذآرة بالمكارم، وليس يريد آوني بالمكارم: والمعنى

  على شيء رفعت به سماعي  أال يا أم فارع ال تـلـومـي

 صـنـاع ودلي دل ماجـدة  وآوني بالمكـارم ذآـرينـي

  .ال تلوميني على شيء رفعت به صيتي، وذآري، وذآريني به: فالمعنى

  .أوردهما أبو زيد في نوادره، ونسبهما إلى بعض بني نهشل، وقائلهما جاهليوالبيتان 

جعل ذآريني في موضع مذآرة، وهو قبيح، ألن فعل األمر ال يقوم مقام الخبر : قال ابن عصفور في آتاب الضرورة
ذ  ان في    في باب آان، وإنما فعل ذلك ألن آوني أمر في اللفظ، ومحصول األمر منه لها إنما وقع على الت ا آ آير، فلم

  .انتهى. المعنى أمرًا لها بتذآيره استعمل فيه لفظ األمر

ارم  : المعنى: وقال السكري فيما آتب على نوادر أبي زيد ي بالمك و     . وصيري مذآرة ل ة رديء، ل ديره في العربي وتق
ادى،    وهو يريد يا أم فارعة، فحذف الهاء استخفافًا، وذل. يا فالن آن بغالم بشرني، لم يجز: قلت يس بمن ه ل ك شاذ ألن

ة الكف  : والصناع، بفتح الصاد. إنما المنادى األم ة : والماجدة . الرفيق ول . الكريم ة وصنعة،     : يق ك بمنفع اضبطي دالل
  .انتهى. وال تكوني خرقاء ال تنفع أهلها

ي  : قوله: وقال أبو زيد اء عل دل، ودللت أن        . سماعي، أي ذآري، وحسن الثن دال، من دلت ت تح ال ي بف ل  ودل ا أدل، مث
  .انتهى. خجلت أخجل

ه  . الدل قريب المعنى من الهدي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك: قال ابن عقيل قال
  .الماهرة الحاذقة بعمل اليدين: والصناع. أبو عبيدة

وادر  ى الن يه عل ي حواش ال األخفش ف ه: وق ديره : قول ي، تق ارم ذآرين وني بالمك ي إذا  : آ ه ذآرن ول ل ن أق وني مم آ
 : سهوت، فجرى هذا على الحكاية، آما قال

  سمعت الناس ينتجعون غيثًا

  .هذا آالمه. الناس ينتجعون غيثًا، فحكى: سمعت قائًال يقول: أراد

  .انتهى. وآوني تذآرينني: ذآريني مؤولة بالجملة الخبرية، أي: جملة: وقال ابن هشام في المغني

ر    : وقال السخاوي . عرف من أن شرط خبر آان، إذا آانت جملة أن تكون خبرية وإنما أوله لما يجوز أن يكون الخب
  .آوني بالمكارم مذآرة ذآريني: محذوفًا، وذآريني أمرًا مستأنفًا، أي

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع والثالثون بعد السبعمائة

  الطويل 

  دابما آان إياهم عطية عو  قنافذ هداجون حول بيوتهم

ة في األول          دة، فيكون عطي ا زائ أنية، وإم ا ش د البصريين إم دأ، وعوداً  : على أن آان في البيت عن فعل ماض،   : مبت
ة  : وألفه لإلطالق، وفاعله ضمير عطية، ومفعوله إياهم المتقدم على المبتدأ؛ واألصل عودهم، فلما تقدم انفصل، وجمل

ة   ي عطي رى، أعن ة الكب دأ، والجمل ر المبت ودهم خب أن    ع مها ضمير الش ان، واس ر آ ل نصب خب ي مح ودهم، ف   .ع
بسبب  : ويجوز أن يكون اسم آان ضميرًا مستترًا فيها عائدًا على ما الموصولة، أي: قال ابن هشام في شرح الشواهد

ة   اه، وجمل ودهم إي ة ع و عطي ان ه ذي آ ر ال ه ضمير منصوب   : األم د، ألن ذف العائ ان وح ر آ ودهم خب ة ع   .عطي
ى الطراده في نحو      . يكون عطية اسم آان، وتقديم معمول الخبر للضرورة ويجوز أيضًا أن دي أول وهذا الجواب عن

  البسيط : قوله

  فالعيش إن حم لي عيش من العجب  باتت فؤادي ذات الخـال سـالـبة

أن   واعترض على هذه األو. وال يجوز تقدير ذات مبتدأ، لنصب سالبة. باتت ذات الخال سالبة فؤادي: إذ األصل جه ب
ك   : والجواب. الخبر الفعلي ال يسبق المبتدأ، فكذا معموله ة، وذل أن المانع من تقديم الفعل خشية التباس االسمية بالفعلي

  .انتهى. مأمون مع تقدم المعمول

ه ي بقول ي المغن ان  : وأوضحه ف ع إمك ال الضعيف م ه، وإعم ع قطع ل م ة العامل للعم ا تهيئ رين، وهم اء األم والنتف
ديم       : ز عند البصريين، وهشام تقديم معمول الخبر على المبتدأ في نحو  القوي، جا م يجز تق رًا، وإن ل د ضرب عم زي

  .الخبر

  : وقال البصريون في نحو قوله

  بما آان إياهم عطية عودا

  .إن عطية مبتدأ، وإياهم مفعول عود، والجملة خبر آان، واسمها ضمير الشأن

ا،   : فقال وقد خفيت هذه النكتة على ابن عصفور، هربوا من محذور، وهو أن يفصلوا بين آان واسمها بمعمول خبره
ى       . فوقعوا في محذور آخر، وهو تقديم معمول الخبر حين ال يتقدم الخبر ك لمعن ر في ذل دم الخب اع تق وقد بينا أن امتن

  .انتهى. مفقود في تقدم معموله

ر الظرف  يجوز أن يلي آان، : وبهذه األجوبة يرد على الكوفيين قولهم واحتجوا  . أو إحدى أخواتها معمول خبرها غي
  البسيط : قال ابن الناظم، وبقوله. بهذين البيتين

  وليس آل النوى يلقي المساآين  فأصبحوا والنوى عالي معرسهم

د الف     : وقد خطأه ابن هشام فيه، بأنه لو آان المساآين اسمًا لكان يجب أن يقال ه عن ان في ا آ ريقين يلقون أو تلقي، وإنم
  .مسندة إلى ضمير الشأن

  .والبيت من قصيدة للفرزدق مذآورة في النقائض، هجا بها جريرًا
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ل،            : قنافذ هداجون: وقوله ل في سرى اللي ه المث وان معروف، يضرب ب ة، وهو حي ة المهمل جمع قنفذ بالذال المعجم
تعارة   وهذا تشبيه بليغ. هم قنافذ: وهو خبر مبتدأ محذوف، أي. أسرى من قنفذ: يقال آما حققه السعد التفتازاني، ال اس

  .بالكناية آما توهم العيني، مع اعتراضه بأنه خبر مبتدأ آما ذآرنا

روى . وفعله آضرب. فعالون من الهدج، باإلسكان، والهدجان بالتحريك، وهو السير السريع: وهداجون دراجون  : وي
ارب الخطو بمن     اه تق دخل، ومعن ة مشي الصبي   من درج الصبي والشيخ، وفعله آ ة . زل ر  : وعطي و جري ول . أب إن : يق

ك      ودهم ذل ذي ع و ال ر ه ا جري ور، وإن أب رقة والفج ل للس ي اللي يهم ف ذ، لمش ر آالقناف ط جري   .ره
 البسيط : وقد هجاه األخطل بمثل هذا أيضًا، قال من قصيدة

 عند التفاخـر إيراد وال صـدر  أما آليب بن يربوع فليس لـهـا

  وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا  أمرهـممخلفون ويقضي الناس 

 هجـر نجران أو بلغت سوءاتهم  مثل القنافذ هداجون قد بلـغـت

  .وترجمة الفرزدق قد تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد األربعون بعد السبعمائة

  الرجز : وهو من شواهد سيبويه

  ما دام فيهن فصيل حيًا

ًا  . فصيل اسم دام  : نه يجوز في باب آان اإلخبار عن النكرة المحضة إذا حصلت الفائدة آما هنا، فإن قولهعلى أ وحي
ى، ألنك إذا قلت          يهن انقلب المعن و حذفت ف الخبر، ول ق ب ا دام  : خبرها، وحصلت الفائدة من تقديم فيهن، وهو متعل م

ول   ا تق دًا، آم المراد أب ًا، ف ا  : فصيل حي مس، وم ت ش ا طلع ريم اح قم ه،   . ن ن تقديم ه حس دة إال ب تم الفائ م ت ا ل فلم
  .لمضارعته الخبر في الفائدة

ى، ألن سقوطها يبطل           : فإن قوله" ولم يكن له آفوًا أحد: "ومثله قوله تعالى تم المعن ه ي ه ب رًا، فإن م يكن خب ه، وإن ل ل
  .خبرًامعنى الكالم إلى ذآر له صار بمنزلة الخبر الذي ال يستغنى عنه، وإن لم يكن 

  .ما آان فيها أحد خيرًا منك، ألنك لو حذفت فيها آان آالمًا صحيحًا: ولم يكن بمنزلة قوله

ه        ال في ا؛ ق ان وأخواته ه في آ النكرة، وأمثلت ول : وهذا البيت أورده سيبويه في باب اإلخبار عن النكرة ب ان   : وتق ا آ م
: ير منك، إذا جعلت فيها مستقرًا، ولم تجعله على قولكفيها أحد خيرًا منك، وما آان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها خ

  .فيها زيد قائم، أجريت الصفة على االسم

ا، إال          : فيها زيد قائم، نصبتها، تقول: فإن جعلته على قولك رًا منك فيه ان أحد خي ا آ ك، وم رًا من ما آان فيها أحد خي
  .أنك إذا أردت اإللغاء فكلما أخرت الذي تلغيه آان أحسن

دم أظن          وإذا أ ا تق ه، آم امًال في شيء قدمت ان ع ه إذا آ ردت أن يكون مستقرًا مكتفى به فكلما قدمته، آان أحسن، ألن
تقرار،      . وإذا ألغيته أخرته، آما تؤخرهما، ألنهما ليسا يعمالن شيئًا. وأحسب اء واالس أخير، واإللغ ا والت ديم هاهن والتق

  ".ه آفوًا أحدولم يكن ل: "فمن ذلك قوله عز وجل. عربي جيد آثير

  .ولم يكن آفؤًا له أحد؛ آأنهم أخروها حيث آانت غير مستقرة: وأهل الجفاء يقولون
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  الرجز : قال الشاعر

 ما دام فيهن فصيل حيا  لتقربن قربـًا جـلـذيًا

    وقد دجا الليل فهيا هيا

  .انتهى آالم سيبويه

واً      مستقرًا، : سيبويه يسمي الظرف الواقع خبرًا: قال ابن يعيش رًا سماه لغ م يكن خب تقر، وإن ل ديم  . ألنه يقدر باس وتق
  .الظرف وتأخيره إذا آان مستقرًا جائز عنده، وإنما يختار تقديمه

دم الظرف  " ولم يكن له آفوًا أحد : "فما تصنع بقوله سبحانه: فإن قيل و   . ق ه لغ ل  ؟مع أن ا آانت الحاجة ماسة،     : قي لم
  .لذلك والكالم غير مستغن عنه، آأنه خبر مقدم

وًا أحد     : "وقوله. مبتدأ وخبر" اهللا الصمد: "أال ترى أن قوله تعالى ه آف م يكن ل ى      " ول ا عطف عل ه، وم معطوف علي
ه   د        : الخبر آان في حكم الخبر، فلذلك لم يكن من العائد في قول ى العائ رًا افتقرت إل ة إذا وقعت خب د، ألن الجمل ه ب . ل

ون  : قال اء يقول ؤًا    : وأهل الجف م يكن آف ه أحد  ول م          . ل الوا بخط المصحف، ول م يب ذين ل اء األعراب ال أراد بأهل الجف
  .يعلموا آيف هو

  : فأما قوله

  ما دام فيهن فصيل حيًا

دعو الحاجة            د ت ه ق ده مع أن ديم عن ك لجواز التق الخبر، وذل فإنه قدم الظرف هاهنا، وإن لم يكن مستقرًا، فإنه متعلق ب
ًا   . ما طلعت الشمس: المعنى، ويصير بمعنى األبد، آقولك إليه، وال يسوغ حذفه، إذ حذفه يغير ى متعلق فلما آان المعن

  .انتهى. به صار آالمستقر فقدمه لذلك

ال     ل، وق رة     : وقد أورد الشارح المحقق هذا الكالم في آخر البحث في الحروف المشبهة بالفع ار عن النك يجوز اإلخب
  .في باب إن، وفي باب آن، بالنكرة والمعرفة

نصب إن وأخواتها للنكرات ال ينحصر، وقد أخبر بالمعرفة، : ه أبو حيان في األول دون الثاني، قال في تذآرتهوجوز
  .إن قريبًا منك زيد، وإن بعيدًا منك زيد: حكى سيبويه. وهذا غريب، وال يجوز في االبتداء وال في آان

  الطويل : وأنشد سيبويه

  وإن شفا عبر مهراقة

وجاز عندي أن يكون المعرفة خبرًا عن النكرة هنا لما . دراهمك بيض، وإن بالطريق أسدًا رابضإن ألفًا في : وحكى
ه              ًا، صار آأن ر مرفوع ان الخب ا آ ره، ولم ه، فجاز تنكي ند إلي ر مس ه غي آان المعنى واحدًا، وأنه لما آان فضلة، فكأن

  .مسند إليه فكان معرفة

ك،  : وقال. يبتدأ بالنكرة، ويخبر بالمعرفة عنها في هذا الباب إنه: وذآر الجرمي هذه المسألة في الفرخ، وقال جائز ذل
وا أن يكون    . ألنهم ال يقدمون خبر إن، آما يتسعون في ذلك، فأعطوا إن ما منعوا في آان ان، ومنع وقد منعوا خبر آ

  .انتهى. خبرها معرفة، واسمها نكرة، فأعطوا آل واحد منهما ما منعه صاحبه

  .وآثرة السماع يشهد لصحة قولهما. لك البن مالكوالشارح تابع في ذ
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ل        . وهذه األبيات الثالثة نسبها ابن السيرافي وابن خلف البن ميادة ه في الشاهد التاسع عشر من أوائ وتقدمت ترجمت
  .الكتاب

  .هو جواب قسم محذوف، وهو بضم الراء وآسر الباء: لتقربن، قال ابن السيرافي: وقوله

ة           قربت أق  : قال الجوهري  ه ليل اء وبينك وبين ى الم ة، إذا سرت إل ل آتبت أآتب آتاب ة، مث واالسم القرب   . رب قراب
  .بفتحتين

د : قال ؟ما القرب: قلت ألعرابي: وقال األصمعي ق  : قلت . سير الليل لورد الغ ا الطل ال  ؟م ورد الغب    : ق ل ل . سير اللي
  .ا الحرف شاذهذ: قال أبو عبيد. مقربون: أقرب القوم فهم قاربون، وال يقال: وقال

و الحسن األخفش    . قد سمع ثالثية فال شذوذ : أقول ال أب ربن : وق ردن : لتق ة القرب  . لت ورد  : وليل ة ال ذا خطاب   . ليل وه
  .لناقته

اه السريع الشديد،           . لتسيرن إلى الماء سيرًا حثيثًا: يقول ة، ومعن دها ذال معجم الم بع يم وسكون ال ذي بضم الج والجل
ة . مرخم منادى. وقيل. فهو وصف القرب ه  : وجلذي ه سياق         . اسم ناقت ل، ودل علي ى اإلب د عل يهن عائ والضمير في ف

  .الكالم، وذآر الناقة، فأضمر وإن لم يجر لها ذآر

اً     : والفصيل اء سوقًا حثيث ى الم ول . ولد الناقة، وغنما ذآره ألنه ناقته من جملة اإلبل يسوقها إل ا دام   : فيق ال أعذرك م
ادرة : وهيا هيا زجر لها، وتصويت حتى تسير، أي . أظلم: الليل ودجا. فيهن فصيل يطيق السير ل،    . مب ه فع يس من ول

  .قاله ابن خلف. وقد حكيت بالفتح. وهي مكسورة األول

. هوى يهوي هيًا وهويًا وهويانًا، إذا سقط: يقال: وليس منه فعل، يناقضه قول الجواليقي في شرح أدب الكاتب: وقوله
  .انتهى. اهوي واعجلي: يريد: وأنشد هذا الرجز، ثم قال

  .ومقتضاه أنه بالفتح ال بالكسر، وأنه مصدر ال اسم فعل، إال أن يكون هذا هو األصل ثم نقل إلى اسم الفعل

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي واألربعون بعد السبعمائة

  الطويل : وهو من شواهد سيبويه

  وإن شفاء عبرة مهراقة

اب   ه ب            على أنه يجوز أن يخبر في ب ر عن رًا، وأخب ع اسم منك فاًء وق إن ش ا، ف ا هن رة آم رة  žإن أيضًا عن النك   .عب
  .وآذا أنشده سيبويه: قال الشارح المحقق

ال   : أقول ا، ق ول : هذا نصه في باب ما يحسن عليه السكوت في هذه األحرف الخمسة إن وأخواته ًا منك   : وتق إن قريب
. إن بعيدًا منك زيد: إن قريبًا منك زيد، وتقول: األول هو اآلخر، قلتوإن جعلت . زيدًا، إذا جعلت قريبًا منك موضعًا

  .إن زيدًا قريب أو بعيد منك، ألنه اجتمع معرفة ونكرة: والوجه إذا أردت هذا أن تقول

  : وقال امرؤ القيس

  فهل عند رسم دارس من معول  وإن شفاء عـبـرة مـهـراقة
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داً   إن بع: وإن شئت قلت . فهذا أحسن ألنه نكرة دًا منك زي ول       . ي ًا، ألنك ال تق دًا منك ظرف ا يكون بعي دك،  : وقلم إن بع
  .انتهى آالمه. إن قربك؛ فالدنو أشد تمكينًا في الظرف من البعد: وتقول

  .وهذا هو المشهور المعروف. وإن شفائي، باإلضافة إلى ياء المتكلم: والرواية المشهورة في البيت

ذا  : ولم يذآر شراحها تلك الرواية، إال أن الخطيب التبريزي، قال والبيت من أول معلقة امرئ القيس، روى سيبويه ه
  .البيت وإن شفاء عبرة، واحتج فيه بأن النكرة يخبر عنها بالنكرة

و . صببتها: وإن شفائي عبرة لو سفحتها أي�: ويروى ا   : ول ي ال جواب له الفتح  . للتمن رة، ب ا   : والعب ة، وجمعه الدمع
  .مصبوبة: هراقة، بفتح الهاء، أيوم. عبر، آبدرة وبدر

ه      : قال ابن السيد في شرح أدب الكاتب اء وأهرقت ت، وأفعلت هرقت الم اب فعل ه    . قد ذآر ابن قتيبة في ب ال مثل د ق وق
ت،  . بعض اللغويين ممن ال يحسن التصريف، وتوهم أن هذه الهاء في هذه الكلمة أصل وهو غلط، والصحيح أن هرق

  .الن، أصهلما أرقتوأهرقت فعالن رباعيان معت

ه : هرقت فالهاء عنده بدل من همزة أفعلت، آما قالوا: فمن قال ومن   .أرحت الماشية وهرحتها، وأنرت الثوب وهنرت
ت،       : قال اء؛ ألن األصل أريقت أو أروق ى الف ا إل أهرقت فالهاء عنده عوض من ذهاب حرآة عين الفعل عنها، ونقله

ا       بالياء أو بالواو، على االختالف في ذل اح م ًا النفت ة ألف ك، ثم نقلت حرآة الواو أو الياء إلى الراء، فانقلب حرف العل
  .قبلها ثم حذف لسكونه وسكون القاف

اء، ألن الكسائي           روق، ويحتمل ن يكون ي تقًا من راق الشيء ي والساقط من أرقت يحتمل أن يكون واوًا، فيكون مش
  .راق الماء يريق، إذا انصب: حكى

زم أن  والدليل على أن ا لهاء في هرقت، وأهرقت ليست فاء الفعل على ما توهم من ظنها آذلك، أنها لو آانت آذلك لل
ضربت أضرب ضربًا، أو مجرى   : هرقت أهرق هرقًا، آما تقول: يجرى هرقت في تصريفه مجرى ضربت، فيقال

  .غيره من األفعال الثالثية، التي يجيء مضارعها بضم العين، وتجيء مصادرها مختلفة

ال             و ة المصححة، فيق ال الرباعي زم أن يجرى أهرقت في تصريفه مجرى أآرمت ونحوه من األفع أهرقت  : آان يل
  .أآرمت أآرم إآرامًا: أهرق إهراقًا، آما تقول

ا في اسم                ذلك يفتحونه اء، وآ ق، يفتحون اله ون في تصريف هرقت أهري ا يقول ك، وإنم ولم تقل العرب شيئًا من ذل
  .، وفي سم المفعول مهراق، ألنها بدل من همزة لو ثبتت في تصريف الفعل لكانت مفتوحة   مهريق: الفاعل، فيقولون

ق، وفي    أال ترى أنك لو صرفت أرقت على ما ينبغي من التصريف، ولم تحذف الهمزة منه لقلت في مضارعه يؤري
  .هراقة آما قالوا إراقة: وقالوا في المصدر. اسم فاعله مؤريق، وفي اسم مفعوله مؤريق

ق، وفي اسم المفعول      و إذا صرفوا أهرقت، قالوا في المضارع أهريق، وفي المصدر إهراقة، وفي اسم الفاعل مهري
ه     . مهراق، فأسكنوا الهاء في جميع تصريف الكلمة اء في فهذا يدل على أنه رباعي معتل وليس بفعل صحيح، وأن اله

  .أرقت أو عوض آما قلنا. بدل من همزة

 لطويل ا: قال العديل بن الفرخ

 لرقراق آل فوق رابية صلد  فكنت آمهريق الذي في سقائه
  

  الطويل : وقال ذو الرمة
  فلما دنت إهراقة الماء أنصتت
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  الخفيف : وقال األعشى في أراك

  ذرت الشمس ساعة يهراق  في أراك مرد يكاد إذا مـا
  

  .انتهى آالمه، ولجودته سقناه بتمامه
  

ي في        . المنطمس: والدارس. األثر: ، الرسمإلخ.... فهل عند رسم : وقوله ن جن ال اب در، ق والفاء في جواب شرط مق
  : ومن ذلك قول امرئ القيس: سر الصناعة

  البيت ... ... ... ....  وإن شقـائي عـبـرة

ذهبان ول، م ه مع ي قول دهما: فف ى: أح ت بمعن ه مصدر عول ت، أي: أن ن : أي. بكيت: أعول م دارس م د رس فهل عن
  .كاٍءإعوال وب

  .اتكالي: إنما عليك معولي، أي: اعتمدت عليه، آقولهم: أنه مصدر عولت على آذا، أي: واآلخر

ى اء عل دخول الف رين حملت المعول ف ى أي األم ال: وعل ه ق ى األول فكأن ا عل ل، أم م، حسن جمي د رس إن : فهل عن
ي   ال     . شفائي أن أسفح عبرت م خاطب نفسه أو صاحبيه، فق ى    : ث ان األمر عل فاء       إذا آ اء ش دمت من أن في البك ا ق م

ول     ؟وجدي، فهل من بكاء أشفي به غليلي ا تق اء، آم ى البك د  : فهذا ظاهره استفهام لنفسه، ومعناه التحضيض لها عل ق
  .فألآافئنك: أي ؟وقد زرتني فهل أآافئك. فألشكرنك: أي ؟أحسنت إلي فهل أشكرك

ان معي ألشفي       قد عرفتكما سبب شفائي، و: وإذا خاطب صاحبيه، فكأنه قال هو البكاء واإلعوال، فهل تعوالن وتبكي
  .إن معولي بمنزلة إعوالي: فهذا التفسير على قول من قال. وجدي ببكائكما

  .إن آنتما قد عرفتما ما أوثره من البكاء فابكيا معي: والفاء عقدت آخر الكالم بأوله، ألنه آأنه قال

  .د علمت أن في اإلعوال راحة لي، فال عذر لي في ترك البكاءإذا آنت ق: آما أنه إذا استفهم نفسه فكأنه قال

ه    : وأما من جعل معولي بمعنى تعويل على آذا، أي ى فهل في قول ه  : اعتمادي واتكالي عليه، فوجه دخول الفاء عل أن
ال    : لما قال ه ق ة، فكأن رة مهراق ى            : إن شفائي عب ي عل فاء غليل الي في ش ى اتك ا معن اء، فم ا راحتي في البك رسم  إنم

  .فسبيلي أن أقبل على بكائي، وال أعول في برد غليلي على ما ال غناء عنده. دارس ال غناء عنده عني

ا هو في فيض دمعي،        : وهذا أيضًا معنى يحتاج معه إلى الفاء لتربط آخر الكالم بأوله، فكأنه قال فائي إنم ان ش إذا آ
ه  . أجد في البكاء، الذي هو سبب الشفاءفسبيلي أن ال أعول على رسم دارس في دفع حزني، وينبغي أن   .انتهى آالم

اب                ر من الب ى الخب ي، في بحث هل، وفي عطف اإلنشاء عل ال في المغن الواو، ق ووقع في رواية ابن هشام وهل ب
  .إن هل فيه للنفي، ولذا صح العطف، إذ ال يعطف اإلنشاء على الخبر: الرابع

د الم اهد التاسع والتسعين بع ي الش دم ف د تق ه،  وق ا قبل اقض لم ذا البيت من رآن أن ه از الق ي إعج اقالني ف ة عن الب ائ
  .فراجعه

  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين

 الوافر : وأنشد بعده

  يكون مزاجها عسل وماء
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ا روي با      إن مزاجه ا، ف ا هن ار آم ى   على أنه يجوز أن يخبر في بابي آان وإن بمعرفة عن نكرة في االختي لنصب عل
  .أنه خبر مقدم وهو معرفة، وعسل اسم آان مؤخر، وهو نكرة

  
  .ال يجوز هذا إال في ضرورة الشعر: وقال الزمخشري

  
د البيت     : "روي عن عاصم أنه قرأ: وهذا مذهب ابن جني، قال في المحتسب ان صالَتهم عن ا آ اٌء  "نصبًا  " وم إال مك

  .حرف أيضًا عن أبان بن تغلب أنه قرأه آذلكوقد روي هذا ال. ولحنه األعمش. رفعًا" وتصديٌة
  

ولسنا ندفع أن جعل اسم آان نكرة وخبرها معرفة قبيح، فإنما جاءت منه أبيات شاذة، وهو في ضرورة الشعر أعذر، 
ره ا أذآ ك م ن وراء ذل رب، ولك ح األع ار األفص ه اختي ه. والوج اد معرفت د مف نس تفي رة الج م أن نك   .اعل

ا    : فإذا أسد بالباب، فتجد معناه معنى قولك خرجت: أال ترى أنك تقول رق بينه اب، ال ف ك  . خرجت فإذا األسد بالب وذل
  .أنك في الموضعين ال تريد أسدًا واحدًا معينًا، وإنما تريد خرجت فإذا بالباب واحد من هذا الجنس

  
ال  ان   : وإذا آان آذلك جاز هنا الرفع في مكاء وتصدية جوازًا قريبًا، حتى آأنه ق ا آ اُء     وم د البيت إال مك صالتهم عن

  .إال هذا الجنس من الفعل: والتصديُة، أي
  

ى              : وإذا آان آذلك لم يجر هذا مجرى قولك ائم من معن يس في جالس وق ه ل اك، ألن ان جالس أب ائم أخاك، وآ ان ق آ
  .الجنسية التي تالقي معنيا نكرتها ومعرفتها

  
ا   وأيضًا فإنه يجوز مع النفي من جعل اسم آان وأخواته ا دخله ا نكرة ما ال يجوز مع اإليجاب، فكذلك هذه القراءة، لم

  .هذا إلى ما ذآرنا من مشابهة نكرة اسم الجنس لمعرفته. النفي قوي، وحسن جعل اسم آان نكرة
  

  : ولهذا ذهب بعضهم في قول حسان
  يكون مزاجها عسل وماء  آأن سبيئة من بيت رأس

  
ان عسل ومك  ك من حيث آ ا جاز ذل ه إنم ال أن ه ق اء: اء جنسين، فكأن ا العسل والم ذه . يكون مزاجه ذا تسهل ه فبه

  .انتهى. القراءة، وال تكون من القبح واللحن الذي ذهب إليه األعمش
  

  .هذا ال يجوز إال في ضرورة الشعر، فأما في الكالم فال يجوز: وإليه أيضًا ذهب ابن السيد في أبيات المعاني، قال
  

  الوافر : قال السيرافي عندما أنشد سيبويه. مزاجًا مضاف إلى ضمير نكرة حسن ذلك أن: وقال اللخمي
  أظبي آان أمك أم حمار

  
مررت برجل فكلمته، لم تكن الهاء بموجبة تعريفًا لشخص : أال ترى إذا قلت. إن ضمير النكرة ال تستفيد منه إال نكرة

  .انتهى. ك المنكوربعينه، وإن آانت معرفة من حيث علم المخاطب أنها ترجع إلى ذل
  

وى باإلضافة االنفصال      : قيل هو على وجه الضرورة، وقيل: في هذا أربعة أقوال: وقال ابن خلف ا فن ًا له أراد مزاج
  .فأخبر بنكرة عن نكرة

  
ال  : وقال أبو علي ه ق ا    : نصب مزاجها على الظرف الساد مسد الخبر، آأن تقرًا في مزاجه ًا    . يكون مس ان ظرف إذا آ ف
ئال           تعلق بمحذوف رات، ل ارًا عن النك ادتهم في الظروف إذا وقعت أخب اء آع يكون الناصب له، وقدم على عسل وم
  .تلتبس بالصفات

  
ى     : وآذلك نقل اللخمي عنه، قال. ثم نقل توجيه ابن جني ديره عل ى الظرف، تق وعن أبي علي أن مزاجها ينتصب عل

  .يكون مكان مزاجها عسل وماء: المعنى
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  .وتأويله الفارسي على أن انتصاب المزاج على الظرفية المجازية: مغنيقال ابن هشام في ال

  
  .وزعم شارحه ابن المال أن آان على تأويل أبي علي تكون تامة

  
  .وذهب الزمخشري في المفصل إلى أن هذا ونحوه من القلب الذي شجع عليه أمن اإللباس

  
امن       اب الث ال في الب ي، ق ر وقوعه في الشعر       من  : وإليه جنح ابن هشام في المغن ب، وأآث م القل ون آالمه وأنشد  . فن

  .ولم يذآر القلب. إنه ضرورة: وقال في الباب الرابع منه. البيت
  

  .وروي في البيت رفع مزاجها، ونصب عسل، ورفع ماء، وبرفع الجميع
  

  .وقد تقدم آله مشروحًا مع القصيدة في الشاهد الثاني والثالثين بعد السبعمائة
  

  الوافر : وأنشد بعده
  وال يك موقف منك الوداعا

ك في التسهيل     .لما تقدم قبله، من أنه يجوز في االختيار أن يخبر عن نكرة بمعرفة في ذينك البابين ن مال د  : قال اب وق
  .يخبر هنا وفي باب إن بمعرفة عن نكرة اختيارًا

رحه ي ش ال ف ال  : وق بهًا ب ل، والمنصوب مش بهًا بالفاع ا مش وع هن ان المرف ا آ ف لم ا تعري ي هن از أن يغن مفعول، ج
  .المنصوب عن تعريف المرفوع، آما جاز في باب الفاعل، لكن بشرط الفائدة، وآون النكرة غير محضة

 : من ذلك قول حسان

  يكون مزاجها عسل وماء

  .مزاجها بالرفع فيجعل اسم يكون ضمير الشأن: وليس بمضطر، إذ يمكنه أن يقول

  : وقول القطامي

  منك الوداعا وال يك موقف

وقد حمل  . والمحسن لهذا شبه المرفوع بالفاعل، والمنصوب بالمفعول. وال يك موقفي: وليس بمضطر، إذ له ن يقول
  الطويل : هذا الشبه في باب إن، آقول الفرزدق

  بآبائي الشم الكرام الخضارم  وإن حرامًا أن أسب مجاشعًا

  .انتهى

ا في شرح أول شاهد      . مندوحة للشاعر عنه وهذا مبني على تفسير الضرورة بما ال دم بيانه . وهذا فاسد من وجوه تق
  .وعند الجمهور هو من الضرورة، ومعناها ما وقع في الشعر، سواء آان عنه مندوحة أو ال

وزن : قال اللخمي وحسن الضرورة   . جعل موقفًا، وهو نكرة، اسم يك، والوداع وهو معرفة الخبر، ضرورة إلقامة ال
  .أن النكرة قد قربت من المعرفة بالصفة: أحدها: أوجه فيه ثالثة
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  .أن المصدر جنس، فمفاد نكرته، ومعرفته واحد: والثاني

  .أن الخبر هو المبتدأ في المعنى: والثالث

ين    . المرفوع والمنصوب بكان، على شرائطهما في باب االبتداء: وهما، أي: وقال صاحب اللباب وزعم بعض المنتم
  : ة أن بناء الكالم على بعضهما من غير تقدير دخول على المبتدأ والخبر سائغ، بدليل قولهإلى هذه الصنع

  وال يك موقف منك الوداعا

ا      م يرخص أن يكون م وليس بمحمول على الضرورة، إذ ال يتم المعنى المقصود إال هكذا، إذ لو عرفهما لم يؤد أنه ل
ه ولو نكرهما لم يؤ. سوى ذلك من المواقف وداعًا و عرف األول   . د أن الوداع، قد آره إليه حتى صار نصب عيني ول
  .ونكر الثاني لجمع بين الهجنتين

ول      د أن يق ق النفي دون النهي، ال ب ا موقف   : والجواب بعد تسليم جميع ما ذآره أنه لو أراد إيراد هذا المعنى بطري م
ول      على أن المقصود أن ال يكون الوداع مو. منك الوداع، بعين ما ذآره ا في ق ل م ب، مث قفًا منها فيكون من باب القل

  : اآلخر

  يكون مزاجها عسل وماء

  .انتهى

وداع     تفادة من تعريف ال . أراد بالهجنتين ترخيص آون ما سوى هذا الموقف المعين موقف وداع، وفوات النكتة المس
ال الزم، ذه   ذه األفع ي ه ر ف دأ والخب رائط المبت ود ش ار أو وج ا اخت ه لم ى وحاصله أن ول عل ت محم ى أن البي ب إل

  .الضرورة، ألنها دعت إلى القلب

الم    : أن يقال: األول: وأجاب عن استدالل المخالف بوجهين اه أن ال بح، ألن مبن ال نسلم أنهما إن آانا معرفتين، يلزم ق
  .ال يك جنس الموقف الوداع: في الموقف للعهد، وهو ممنوع لجواز أن تكون للجنس، أي

ى الشيء   وفيه عموم سلمنا ه، لكن ال نسلم أنهما إن آانا منكرين يلزم قبح، ألنه مبني على أن الالم في الوداع للعهد إل
  .المكره عنده، وهو ممنوع لجواز آونه للجنس

ق     ى بطري ذا المعن سلمناه لكنه منقوض بنقض إجمالي، وتوجيهه لو صح ما ذآرت لكان الواجب أن يقال عند إرادة ه
ا ذآرت    ما : النفي دون النهي ين م وداع بع د         . موقف منك ال ر بع دأ، وتعريف الخب ر المبت الي باطل، ألن تنكي لكن الت

  .النفي ليس حد الكالم الذي يجب أن يكون عليه االتفاق

  .أن مقصود الشاعر أن ال يكون موقف الوداع موقفًا من مواقفها بأن ال يكون وداع أصًال: الثاني

ه         وعلى هذا آان الوداع اسم آان، والم ا يشجع علي مًا، والقلب مم ر اس رًا والخب وقف خبره، فقلب بأن جعل االسم خب
  .عند أمن االلتباس

  : وهذا المصراع عجز، وصدره

  قفي قبل التفرق يا ضباعا

  .والبيت مطلع قصيدة للقطامي تقدم الكالم عليه في الشاهد الثالث واألربعين بعد المائة
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  وأنشد بعده، 

  ون بعد السبعمائةالشاهد الثاني واألربع

  الطويل : وهو من شواهد س

 متساآـر تميمًا بجوف الشام أم  أسكران آان ابن المراغة إذ هجا

  .على أن سيبويه مثل به لإلخبار عن النكرة بالمعرفة

ا شيء           : وهذا نصه ه حد الكالم، وألنهم ة؛ ألن ان المعرف ه آ ذي تشغل ب اعلم أنه إذا وقع في الباب نكرة ومعرفة، فال
إذا قلت   .ضرب رجل زيدًا، ألنهما شيئان مختلفان، وهما في آان بمنزلتهما في االبتداء: احد، وليس بمنزلة قولكو : ف

ا علمت   : فإذا قلت. آان زيد فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك، وإنما ينتظر الخبر ل م . حليمًا فقد أعلمته مث
ؤخرًا في اللفظ    آان حليمًا فإنما ينتظر أن تعرفه ص: فإذا قلت ان م إن  . احب الصفة، فهو مبدوء به في الفعل، وإن آ ف

بس،    . آان حليم، أو رجل، فقد بدأت بنكرة، فال يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور: قلت ه يكون الل وال يبدأ بما في
  .وهو النكرة

ذا  آان حليمًا، أو آان رجل منطلقًا، آنت تلبس، ألنه ال يستن: أال ترى أنك لو قلت وا أن  . كر أن يكون إنسان هك فكره
  .يبدؤوا باللبس، ويجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون في هذا اللبس

دًا،          . وقد يجوز في الشعر في ضعف من الكالم م إذا ذآرت زي د يعل ه ق ة ضرب، وأن ه فعل بمنزل حملهم على ذلك أن
  .وجعلته خبرًا أنه صاحب الصفة، على ضعف من الكالم

 الوافر : زهير وذلك قول خداش بن

  أظبي آان أمك أم حمار  فإنك ال تبالي بعد حـول
  

  الوافر : وقال حسان
  يكون مزاجها عسل وماء  آأن سبيئة من بيت رأس

  
  الوافر : وقال أبو قيس بن األسلت األنصاري
  أسحر آان طبك أم جنون  أال من مبلغ حسان عنـي

  
  : وقال الفرزدق

 متساآـر تميمًا بجوف الشام أم  هجا أسكران آان ابن المراغة إذ
  

  .فهذا إنشاد بعضهم
  

  .انتهى آالم سيبويه. وأآثرهم ينصب بالسكران، ويرفع اآلخر على قطع وابتداء
  

دمًا، وهو سكران            : وأآثرهم ينصب السكران، أي: وقوله ر مق ان، ويكون الخب ه اسم آ ى أن ن المراغة عل ع اب . ويرف
  .وعلى هذا ال قبح

  
أم هو متساآر، فتكون أم : ع اآلخر، هو متساآر، ويكون رفعه على القطع بجعله خبر مبتدأ محذوف، أيويرف: وقوله
  .منقطعة
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ان ضمير سكران      وإذا رفع سكران، ونصب ابن المراغة، وهذه مسألتنا، ففيه قبح لضرورة الشعر، ألنه جعل اسم آ

ا    وهو نكرة، ويكون ابن المراغة خبر آان، فيكون قد أخبر بمعرفة ة آم عن نكرة، ويرتفع سكران حينئذ بكان محذوف
ة    رد، والجمل يأتي بيانه، ويكون متساآر معطوفًا عليه، وعلى هذا أم متصلة، ويكون العطف من عطف مفرد على مف

  .وعلى األول جملتان. واحدة
  

ق ارح المحق ال الش ا ق ل : وإنم م يق ة، ول رة بالمعرف ار عن النك ل باإلخب يبويه للتمثي ار، ألن : وأورد س هد لإلخب استش
م يرتضه في الكالم      . سيبويه لم يذهب إلى أن هذا جائز في االختيار حتى يستشهد له، وإنما هو قبيح خاص بالشعر ل

  .فأورد هذه األبيات أمثلة لما استقبحه في الشعر
  

  .زائدةوقد روي رفع ابن المراغة مع رفع سكران، فيكون المعرف على هذا مبتدأ، والمنكر خبرًا، وآان 
  

  .وهذا خطأ تبع فيه يوسف بن السيرافي في شرحه لشواهد سيبويه. وجوز ابن خلف أن يضمر في آان ضمير الشأن
  

ا        : قال ابن هشام دم هي، وال شيء منه ه أن تتق ة المفسرة ل وضمير الشأن يعود على ما بعده لزومًا، وال يجوز للجمل
  .عليه

  
  : هوقد غلظ يوسف بن السيرافي، إذ قال في قول

  أسكران آان ابن المراغة إذ هجا البيت
  

ان    : فيمن رفع سكران وابن المراغة ر آ ة خب ره، والجمل والصواب  . إن آان شأنية، وابن المراغة وسكران مبتدأ وخب
  .أن آان زائدة

  
و محذوفاً     ر له ه خب العك  . واألشهر في إنشاده نصب سكران، ورفع ابن المراغة، فارتفاع متساآر على ن روى ب س وي

  .انتهى. فاسم آان مستتر فيها
  

ه : وقال أبو علي في المسائل العسكرية ه          : قول يًال علي ه، ودل يرًا ل ان تفس ع بفعل مضمر تكون آ وحسن  . أسكران رف
ه في نفسه       ؟أآان سكران ابن المراغة : الرفع في هذا لموضع ألن التقدير تفهم عن سكره ال عن ذلك   . فاس ان آ وإذا آ

ع           آان األولى أن يرفع، أل ع، فترف ا، وجب أن يكون الرف ع إليه ا وق ى من أن القصد إنم ن النكرة لما دخلها هذا المعن
  : وآذلك قول اآلخر. بكان

  أظبي آان أمك أم حمار
  

  .انتهى
  

  : وقد حذف خبر آان في قوله: ومثله البن جني في الخصائص، قال
  أسكران آان ابن المراغة البيت

ديره رى أن تق كرا: أال ت ان س ان  أآ ر آ ذآور خب ن المراغة الم اني، واب ا حذف الفعل فسره بالث ة، فلم ن المراغ ن اب
ى        ى األول ة دلت عل ان الثاني ا، ألن آ اني الظاهر، دل     . الظاهرة، وخبر آان المضمرة محذوف معه ر الث ذلك الخب وآ

  .انتهى. على الخبر األول المحذوف

دأ   كران مبت ي أن س رح المغن ي ش ي ف ال الحلب ن الم م اب ال .وزع ز  : ق ي حي ه ف ه لوقوع ع نكارت ه م وصحت ابتدائيت
ه  . االستفهام، وأن جملة آان ابن المراغة خبره ذا آالم راً        .ه ا جري ا به رزدق هج ابن  . والبيت من قصيدة للف وأراد ب

ي ال تمتن   : والمراغة. المراغة جريرًا، وآان الفرزدق قد لقب أمه بالمراغة، ونسبها إلى أنها راعية حمير ان الت ع األت
  .ظرف يتعلق بكان، وفاعل هجا ضمير ابن المراغة: وإذ. من الفحول
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ة   : وأراد بتميم هاهنا ن حنظل وع ب   .بني دارم بن مالك بن حنظلة، وهم رهط الفرزدق، وجرير من رهط آليب بن يرب
  .داخلها: وأراد بجوف الشام. فلم يعتد الفرزدق برهط جرير في تميم، احتقارًا لهم

  .بجو الشام، وهذا تحريف: وروي. ببطن الشام وهو بمعناه: جني وغيرهماوروى أبو علي وابن 

  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين من أوائل الكتاب

 الوافر : وانشد بعده

  أظبي آان أمك أم حمار  فإنك ال تبالي بعد حـول

  .لما تقدم قبله

ا، وهو        رة، وأمك بالنصب خبره ة فاسم آان ضمير ظبي، وهو نك ا       . معرف دلول عله ان المضمرة الم ي اسم لك وظب
  .بكان المذآورة، وهو نكرة أيضًا، وخبر المحذوفة محذوف أيضًا مدلول عليه بخبر المذآورة، آما تقدم عن ابن جني

  .آان أمك خبره: ظبي مبتدأ، وجملة: وقيل

ة أول       تفهام بالجمل الفعلي زة االس ى، ألن هم ا باالسمية  قال ابن هشام في المغني األول أول ان    . ى منه ا فاسم آ وعليهم
  .ضمير راجع إليه

ى       ا عل ره أمك، وأم ان، وخب وقول سيبويه إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة واضح على األول، ألن ظبيًا المذآور اسم آ
آان أمك على أن ضمير النكرة : الثاني فخبر ظبي إنما هو الجملة، والجمل نكرات، ولكن يكون محل االستشهاد قوله

  .انتهى. عنده نكرة

ه،       . وذهب صاحب المفتاح إلى أن تنكير المسند إليه غير موجود باالستقراء ند إلي ر المس ذا البيت ونحوه فتنكي وأما ه
  : وهو وراد على القلب، واألصل. إنما هو في ظبي إذا ارتفع بالمضمر، ال في ضمير آان العائد عليه

  أظبيًا آان أمك، أم حمارًا

يمتنع عقًال، أو يصح عقًال، ليس في آالم العرب، وأما ما : لمسند إليه نكرة، والمسند معرفة، سواء قلناإن آون ا: قال
  : جاء من نحو قوله

  وال يك موقف منك الوداعا

  : وقوله

  يكون مزاجها عسل وماء

  : وبيت الكتاب

  أظبي آان أمك أم حمار

ا       : الستعمال وأصل ا . عرضت الناقة على الحوض : فمحمول على منوال وداع، ويكون مزاجه ًا منك ال وال بك موقف
  .عسًال وماًء، وأظبيًا آان أمك أم حمارًا
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ان      راد آ يس الم ة، فل وال تظنن بيت الكتاب خارجًا عما نحن فيه، ذهابًا إلى أن اسم آان هو الضمير، والضمير معرف
رى   . بتداءأمك، وإنما المراد ظبي، بناء على أن ارتفاعه بالفعل المفسر ال باال ا ت ى م   .انتهى . ولذلك قدرنا األصل عل

وي          ب معن ه قل ون في ا يك ي، وإنم ب لفظ ه قل يس في ر، فل ذا األخي ول ه ي المط عد ف ار الس   .واخت
ر            : قيل: قال رة والخب داء، فصار االسم نك درة ال باالبت ان المق وع بك ي مرف ى أن ظب اء عل إنه قلب من جهة اللفظ، بن

  .معرفة

ة        والحق أن ظبي مبتدأ،  ان ضمير، والضمير معرف ظ، ألن اسم آ ة اللف . وآان أمك خبره، فحينئذ ال قلب فيه من جه
  .انتهى. نعم فيه قلب من جهة المعنى؛ ألن المخبر عنه في األصل هو األم

  : وقد ينشد: ويشهد للقلب ما رواه ابن خلف في شرح شواهد سيبويه، قال

  أظبيًا آأن أمك أم حمار

ان  ى               على أنه جعل اسم آ ه معطوف عل ار، ألن ان يجب أن ينصب حم ه آ د، إال أن ذا جي رة، فه ا نك ة، وخبره معرف
  .فيجوز رفعه على إضمار مبتدأ. ظبي

ى         : قال المبرد في آتابه الجامع وافي عل ع الق ارف، ورف ع المع ة، ورف ار المقدم واألجود في هذه األبيات نصب األخب
  .انتهى. قطع وابتداء

ن فزارة العامري الصحابي، وقد تقدم الكالم عليها مفصًال في الشاهد الرابع والعشرين بعد والبيت من أبيات لثروان ب
  .الخمسمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث واألربعون بعد السبعمائة

  الوافر : وهو من شواهد س

  أطب آان سحرك أم جنون  أال من مبلغ حسان عـنـي

  .لما تقدم قبله، والكالم فيه آما تقدم

وسحر هنا مصدر  . أسحرت فكان ذلك سبب هجائك أم جننت: هو هنا العلة والسبب، أي: لطب بالكسر، قال األعلموا
ول، وهو مضاف للمفعول      ي للمفع ن األسلت األنصاري      . سحر المبن يس ب ي ق د اختلف في إسالمه    . والبيت ألب . وق

لم         ه وس ي صلى اهللا علي ن ثابت شاعر النب يس من    . وحسان هو اب و ق ان أب ا      وآ األوس، وحسان من الخزرج، وآان
ا       : يتهاجيان، فقال أبو قيس لحسان در م م ت ون، فل ائي، أم أصابك جن أذهب عنك عقلك بسحر، حتى اجترأت على هج

  .يعظم في نفس حسان، ما يأتي من هجاء األوس وشعرائها، ويتوعده بالمقارضة. صنعت

 : ورواه ابن دريد في الجمهرة آذا

  نأطيب آان داءك أم جنو

  .السحر: الطب هنا: وقال

  : وروي أيضًا
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  أطب آان شأنك أم جنون

  .وهما أحسن من الرواية األولى

  : وبعده

  بصدرك من وحاوحه فنون  فلست بزائل أبدًا تـمـنـى

  .الحزازات: والوحاوح بواوين ومهملتين

  .وأبو قيس تقدمت ترجمته في الشاهد السابع والثالثين بعد المائتين

  ده، وأنشد بع

  الشاهد الرابع واألربعون بعد السبعمائة

  الرمل : وهو من شواهد س

  إنما يجزي الفتى ليس الجمل

  : هذا عجز، وصدره

  وإذا أقرضت قرضًا فاجزه

ًا، أو يجزي   : على أن ليس يجوز حذف خبرها آثيرًا آهذا البيت، أي ل . ليس الجمل جازي ر،    : وقي إن الجمل هو الخب
يس  : وقيل. ليس الجازي الجمل، فال حذف فيه: ا ضمير اسم الفاعل المفهوم من يجزي، أيوسكن للقافية، واسمه إن ل

  .فيه عاطفة، وقد ذآره الشارح في ال العاطفة، وسيأتي الكالم عليه هناك إن شاء اهللا

  : هذا ورواية البيت عند سيبويه

  إنما يجزي الفتى غير الجمل

  .وآذا رواه الطوسي في شرح ديوان لبيد

الالم يكون للجنس،     وأنشده سيبويه على أن الفتى، هو معرفة، قد نعت بغير، وهي نكرة، والذي سوغه أن التعريف ب
  .وال يخص وأحدًا بعينه، فهو مقارب للنكرة؛ وأن غيرًا مضاف إلى معرفة، فقاربت المعارف لذلك

  .إال في الموضع الذي ضارعت فيه إال إن غيرًا ال تدخل في االستثناء: وآذا أورده ابن السراج في األصول، قال

ر    : مررت برجل غيرك، وال تقع إال في مكانها، ال يجوز أن تقول: أال ترى أنك تقول د غي د، تري جاءني رجل إال زي
  .فاالستثناء هنا محال. زيد على الوصف

  : و غير زيد، آما قالبالرجل الذي ه: ما يحسن بالرجل إال زيد أن يفعل آذا، ألن الرجل جنس، ومعناه: ولكن تقول

  إنما يجزي الفتى غير الجمل
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  .انتهى

ائتين         د الم امن والعشرين بع دم بعضها في الشاهد الث . وهذا البيت من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة الصحابي، وقد تق
  الرمل : وهذه أبيات منها

 ولقد أفلح من آـان عـقـل  اعقلي ن آنت لما تعـقـلـي

 سلط الشيب عليه فاشتـعـل  حـًاإن تري رأسي أمسى واض

 أمأل الجفنة من شحم القـلـل  فلقد أعوص بالخـصـم وقـد

  جارتي والحمد من خير الخول  ولقد تحمـد لـمـا فـارقـت

 بألوك فبـذلـنـا مـا سـأل  وغـالم أرسـلـتـه أمــه

 فاشتوى ليلة ريح واجتـمـل  أو نـهـتـه فـأتـاه رزقـه

 بيدي آل هضـوم ذي نـزل  عـارضةمن شواء ليس مـن 

 إنما يجزي الفتى ليس الجمـل  فإذا جوزيت قرضًا فـاجـزه

 إنما ينجح أصحاب العـمـل  أعمل العيس على عـالتـهـا

 واعص ما يأمر توصيم الكسل  وإذا رمت رحيًال فـارتـحـل

 إن صدق النفس يزري باألمل  واآذب النفس إذا حدثـتـهـا

 األجـل واخزها بالبر لـلـه  نها في التـقـىغير أن ال تكذب

  .إلخ، أعوص بالخصم، إذا لوى عليه أمره... اعقلي إن آنت : قوله

ي ال الطوس ويص، أي : أعوص: وق ر الع ه األم ب ب ديد: أرآ ال. الش ه، أي: ويق العويص: أعوص ب ه ب ال. آتي : ويق
  .القصعة: جيموالجفنة، بفتح ال. أحمله على العوصاء، وهي الشدة: أعوص به، أي

  .إني وإن شبت فإني أنفع وأضر: يقول. أعاله وأرفعه: وقلة آل شيء. جمع سنام، والواحد قلة: وأراد بالقلل األسنمة

  .العطية: والخول، بفتح الخاء المعجمة. إلخ، جارتي فاعل تحمد.... ولقد تحمد : وقوله

غ  : الرسالة، ومنه ألكني السالم إلى فالن، أي: الهمزةواأللوك، بفتح . إلخ، الواو واو رب... وغالم أرسلته : وقوله أبل
  .عني السالم

ا          : إلخ، معطوف على أرسلته، أي... أو نهته فأتاه : وقوله ًا، فبعثن اء أو قنوع ا حي ه عن السؤال من ه أم رب غالم نهت
  .من الطلبإننا ننعم على الفقير على آل حال، سواء جاء يطلب، أو منع : يريد. إليه بما اشتوى واجتمل

  .قد انشوى بالنون ال غير: وإذا شويته، فنضج، قلت. شويت اللحم، واشتويته: يقال

لعن اهللا اليهود : "وفي الحديث. أذاب الشحم: اجتمل، أي: يقال. اتخذ الجميل، بفتح الجيم، وهو الشحم المذاب: واجتمل
  ".حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

  .طبخه بالشحم ليس معه ماء، وذلك إذا قاله به: اللحم، أياجتمل : ويقال: وقال الطوسي
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  .وهذا غاية الكرم، فإن شدة العرب، وبؤسهم في الشتاء، لعد النبات. ليلة برد من الشتاء: ليلة ريح، أي: وقوله

دعون   : "وهذا البيت استشهد به صاحب الكشاف عند قوله تعالى ا ي م م دعاء، أي     " وله ال من ال دعون افتع ى أن ي  :عل
اتخذت  : اشتويت: ومثله في الصحاح، قال. شوى لنفسه، وجمل لنفسه: يدعون ألنفسهم، آما في اشتوى، واجتمل، أي

  .وأنشد هذا البيت. شواء

دم       ... من شواء : وقوله ة باشتوى في البيت المتق خ، من متعلق ال صاحب الصحاح   . إل يًا، واالسم     : ق شويت اللحم ش
ة     . ابها آسر، أو عرض فنحرتالناقة التي أص: والعارضة. الشواء اء وضم المعجم تح اله ذي   : والهضوم، بف ى ال الفت

  .المعروف والخير: والنزل، بفتح النون والزاي. يهتضم ماله يقطع منه ويكسر

ال   ... فإذا أقرضت : وقوله ول، يق اء للمفع الن، أي  : إلخ، بالبن ه من    : والقرض . أعطاني قرضاً  : أقرضني ف ا تعطي م
  .ما سلف من إحسان أو إساءة: قرض هناوال. المال لتقضاه

 البسيط : قال أمية بن أبي الصلت

 واخلع ثيابك منها وانـج عـريانـا  ال تخلطـن خـبـيثـات بـطـيبة
 دانـا أو سيئًا ومـدينـا آـالـذي  آل امرئ سوف يجزى قرضه حسنًا

  .وزعم العيني أن قرضًا هنا مفعول مطلق
  

ناً : "عالىوقال الزجاج عند تفسير قوله ت ة    ": من ذا الذي يقرض اهللا قرضًا حس ى القرض في اللغ بالء السيئ،   : معن ال
ه    . لك عندي قرض حسن، وقرض سيئ: العرب تقول. والبالء الحسن ه الرجل ليجازى علي . وأصل القرض ما يعطي

  .وأنشد بيت لبيد وبيت أمية
  

ل   : قال صاحب المصباح. فاجزه أمر من الجزاء: وقوله ى     جزى يجزي، مث ًا ومعن دعاء  . قضى يقضي وزن : وفي ال
  .قضيته: قضاه له، وأثابه عليه، وجزيت الدين: جزاه اهللا خيرًا، أي

  
  : وروي

  فإذا جوزيت قرضًا فاجزه
  

  .وليس آذلك، ألن الجزاء ال يكون إال بعد اإلقراض، ال على الجزاء. هما بمعنى واحد: قال العيني
  

ه ى : وقول ا يجزي الفت خ، ب... إنم هإل ى فاعل وم، والفت اء للمعل ى نائب . البن ول، والفت اء للمجه ه بالبن ي أن م العين وزع
  .ومعناه أن الذي يجزي بما يعامل به، من حسن أو قبيح هو اإلنسان ال البهيمة. وآأنه لم يتصور المعنى. الفاعل

  
إنما يجزي اللبيب من : أي. ليا جم: والعرب تقول للجاهل. الفتى السيد اللبيب: قال الزمخشري في المستقصى، وقيل

  .انتهى. يضرب في الحث على مجازاة الخير والشر. الناس ال الجاهل
  

ا زعم الطوسي    وب      . وعلى هذا فيكون للجمل هنا موقع، ال أنه جاء للقافية فقط آم و أي د العرب أب ه عن . والجمل آنيت
  .تشبيهًا بصبر أيوب عليه السالم قال ابن األثير في المرصع آني الجمل به لصبره على المسير واألحمال،

  
ا       ر المعتضد، أب ًا وزي وإلى هذا لمح علي بن العباس، الشهير بابن الرومي، في شعر لبيد، وقد ضمنه في شعره هاجي

  الرمل : أيوب سليمان بن عبد اهللا، فقال
 من آنى األنعام قدمًا لم تـزل  يا أبـا أيوب هـذي آـنـية
 أصاب الحق فيهـا وعـدلو  ولقد وفق مـن آـنـاآـهـا
  ولبعض الخلق من بعض مثل  أنت شبه للذي تـكـنـى بـه
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 من قبيح الرد أو منع النفـل  لست ألحاك على ما سمتنـي
 إنما يجزي الفتى ليس الجمل  قد قضى قول لبـيد بـينـنـا

 وأبى اهللا فال تعـل هـبـل  آم حدوناك لترقى في العـال

قه في آتب اللغو المدونة، آالقاموس، والعباب، والصحاح، مع آثرة دورانه في األلسنة، وال ولم أر ذآر أيوب واشتقا
  .في مفردات القرآن، مع أنه مذآور فيه

وًال أو       : قال أبو علي :وفي المعربات للجواليقي و أن يكون فيع ه ال يخل دة، ألن وقياس همزة أيوب أن تكون أصًال زائ
ل سفود      فإن جعلته فيعوًال آان . فعلوال وًال مث قياسه لو آان عربيًا أن يكون من األوب مثل قيوم، ويمكن أن يكون فع

ي       ال ال يكون في العرب ى مث وال يكون من   . وآلوب، وإن لم يعلم في األمثلة هذا، ألنه ال ينكر أن يجيء العجمي عل
ول     صيم في صوم، ال يقلب إذا تب: األوب، وقد قلبت الواو فيه إلى الياء، ألن من يقول إال : اعدت من الطرف، فال يق

وام ب        . ص ه القل ز في م يج ر، ل ين اآلخ ه وب واو بين ز ال رف، وحج ن الط دت م ين إذا تباع ذه الع ذلك ه ى. وآ   .انته
ط   ى فق ره األول ي غي اموس، وف ي الق ذآورتان ف ان م ب، والمادت ادة أي ن م ادة أوب وم ن م ون م از أن يك   .فأج

  .اإلعمال، وهو اإلشغال أمر من: إلخ، أعمل... أعمل العيس : وقوله

ة الشديدة     : وروى. اإلبل البيض : والعيس النون، وهي الناق ى     : والعالت، بالكسر  . العنس ب ة بمعن الحاالت، جمع عل
  .الحالة

أمر، والمفعول محذوف، أي   : إلخ، توصيم... وإذا رمت رحيًال : وقوله أمره : فاعل ي ة،    . ي والتوصيم، بالصاد المهمل
يراً        هو في الجسد آالتكسير    رة وتكس ه فت رة؛ ووصمته الحمى بالتشديد، إذا أحدثت في وهو من الوصم، وهو     . والفت

  .العيب والعار: والوصم أيضًا. الصدع في العود من غير بينونة

  .إلخ، اآذب فعل أمر، والنفس مفعوله، وحدثتها بالبناء للفاعل... واآذب النفس : وقوله

ى الجسارة؛ أي      هذا المصراع  : قال الزمخشري في المستقصى ل يضرب في الحث عل وغ    : مث الظرف، وبل حدثها ب
  .انتهى. األمر إذا هممت بأمر، لتنشطها لإلقدام، وال تنازعها بالخيبة فتثبطها

أزرى          ... إن صدق : وقوله اًال، وفسد عليك عيشك، ف ل م م تؤث يئًا ول إلخ، يعني إذا حدثت نفسك بالموت، لم تعمر ش
  .النقص: المعجمة على المهملة واإلزراء بتقديم. ذلك بأملك

 الكامل : قال بعضهم

  أمًال ويأمل ما اشتهى المكذوب  وإذا صدقت النفس لم تترك لها

الى    ه تع د قول ه نفسه     : "وأورد هذا البيت صاحب الكشاف عن ا توسوس ب م م ال     " ونعل ه يق ا مصدرية، فإن ى أن م : عل
  .حدثته به نفسه: حدث نفسه بكذا، آما يقولون

أمر من خزاه يخزوه خزوًا، إذا      : واخزها بالمعجمتين. اآذب النفس: ير أن ال تكذبنها، هو استثناء من قولهغ: وقوله
  .أفعل تفضيل: واألجل. والباء متعلقة به، وهللا متعلق بالبر. ساسه وقهره

  .وترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة

  وأنشد بعده، 
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  بعون بعد السبعمائةالشاهد الخامس واألر

  الرمل 

  رسم دار قد تعفى بالسرر  لم يك الحق على أن هاجه

  .هذا شاذ: وقال السيرافي. على أن حذف نون يكن المجزوم المالقى للساآن، جائز عند يونس

  : والبيت أنشده أبو زيد في نوادره مع بيت آخر بعده، وهو

  رخرق الريح وطوفان المط  غير الجدة من عـرفـانـه

  .ال أعرف بيتًا حذفت منه النون من يكن مع األلف والالم غير هذا البيت: وقال بعدهما

  الطويل : وهذا الحصر غير صحيح، فقد سمع في غيره، قال ابن صخر األسدي

 فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم  فإن ال تك المرآة أبدت وسامة

الم      لم يكن الرجل، ألن: قالوا: قال ابن السراج في األصول ا األلف وال ون إذا وليه هذا موضع تحرك فيه النون، والن
  .وأنشد هذين البيتين. للتعريف لم تحذف إال أن يضطر إليه شاعر، فيجوز ذك على قبح واضطرار

  .وآذلك ذهب إلى أنه ضرورة أبو علي في آتاب الشعر، وابن عصفور في الضرائر

  : على بعض أصحابنا برفعه إليه أنشد قطرب وقرأناه: وقال ابن جني في سر الصناعة

  لم يك الحق سوى أن هاجه البيت

د              . لم يكن الحق: أي ا ق ا بحرآته ة أن ال يحذفها، ألنه وى بالحرآ ه فتق ًا تحرك في ون موقع ه إذا وقعت الن ان حكم وآ
  .فارقت شبه حروف اللين، إذ آن ال يكن إال سواآن

ون الت  وين ون ن حذف التن بح م ن أق ن يك ون م ل،  وحذف الن ن أصل، وهي الم الفع ي يك ون ف ع، ألن الن ة والجم ثني
وحذف النون من يكن أيضًا أقبح من حذف نون من . والتنوين والنون زائدتان، فالحذف فيهما أسهل منه في الم الفعل

  المنسرح : في قوله

  غير الذي قد يقال م الكذب

اء    : أي واو اللتق ه ال ذفت من ون، ح ن أصله يك ألن يك ذب، ف ن الك اء   م ًا اللتق ون أيض ه الن ذفت من إذا ح اآنين، ف الس
ذا البيت     . الساآنين، أجحفت به لتوالي الحذفين، ال سيما من وجه واحد عليه ول أصحابنا في ه يئًا   . هذا ق ا ش وأرى أن

دره   " ولم تك شيئًا: "آخر غير ذلك، وهو أن يكون جاء بالحق بعد ما حذق النون من يكن، فصار يك، مثل قوله ا ق فلم
ال   يك ه، فق م يك الحق   : ، جاء بالحق بعد ما جاز الحذف في النون وهي ساآنة تخفيفًا، فبقي محذوفًا بحال ان   . ل و آ ول

  .قدره يكن ثم جاء بالحق، لوجب أن يكسر نونه اللتقاء الساآنين

  .هذا آالمه
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ي في ا  . وال يخفى أن تعليه يقتضي قياس هذا الحذف ال    وهذا الذي ادعاه لنفسه هو لشيخه أبي عل ائل العسكرية ق لمس
د           : في آخرها، بعد إنشاد البيت اني ق أن الساآن الث ه، فك ل لحاق الساآن، واجتماعه مع ه قب إن قلت فيه إن الجزم لحق

  .مضى في الحرف

 الوافر : ونظير هذا إنشاد من أنشد

  فغض الطرف إنك من نمير

الفتح ل     د مضى الحذف ب د مضى       حرك الساآن األول، فلحق الساآن الثاني، وق ذلك لحق الساآن وق لساآن األول، فك
ة سكون،     : وإن شئت قلت. الحذف في الحرف إن الحرآة هنا آانت اللتقاء الساآنين لم يعتد بها، وآان الحرف في ني

  .انتهى آالمه. فكما آان يحذفها ساآنة آذلك يحذفها إذا آانت في نية السكون

ا . انعلى أن هاجه ظرف مستقر في موضع الخبر لك: وقوله الموجود  : والحق يطلق على معان منها، وهو المراد هن
  .ليس بالئق بالعاشق أن يهيج حزنه الرسم الدائر: بحسب مقتضى الحكمة، أي

ى حذف مضاف، أي         : وهاج هنا متعد بمعنى أثار، والهاء ه، وهو عل هاج  : مفعول مقدم ضمير العاشق في بيت قبل
ر ال     : ورسم . حزنه ووجده اج، وهو أث ة فاعل ه د تعفى في موضع الصفة لرسم      : دار، وجمل ا   : وتعفى . ق ة عف مبالغ
ه     : دثر ودرس وقوله: الرسم، أي د وصف المضاف والمضاف إلي . بالسرر ظرف مستقر في موضع الصفة لدار، فق

ع             م موض ا اس ل منهم ر األول؛ وآ د يكس ين وق راء المهملت ين وال تح الس اتم بف و ح بطه أب ا ض رر هن   .والس
والسرر بكسر . واد يدفع من اليمامة إلى أرض حضرموت: السرر بالتحريك: قال نصر: م البلدانقال ياقوت في معج

  .المتقارب: أوله، قال السكري في قول أبي ذؤيب

  ب بين الحجون وبين السرر  بآية ما وقـفـت والـرآـا

  .هو موضع على أربعة أميال من مكة حرسها اهللا تعالى، عن يمين الجبل بطريق منى

ًا، أي          وآا ا سبعون نبي ه سر تحته ه شجرة، ذآر أن ان ب . قطعت سررهم  : ن عبد الصمد بن علي اتخذ عنده مسجدًا آ
  .انتهى

  .عن ابن عمر أنه سر تحتها سبعون نبيًا، سمي سررًا لذلك: وآذا قال ياقوت ناقًال عن األزهري

الوا واد على أربعة أميال من مكة عن ي: السرر: وروى المغاربة: ثم قال ياقوت تح     : مين الجبل، ق هو بضم السين وف
  .آذا رواه المحدثون بال خالف: الراء األولى، قالوا

قطعت  : وهذا الوادي هو الذي سر فيه سبعون نبيًا، أي. المحدثون يضمونه، وهو إنما هو السرر بالفتح: قال الرياشي
  .انتهى. سررهم بالكسر وهو األصح

ى، فيكون صفة        . س، ولم يبق منه شيءدر: بالسرر، أي: ودثر بدل قوله: وروى ى تعف ًا عل ذا يكون معطوف وعلى ه
  .لرسم أيضًا

مصدر جد الشيء يجد بالكسر جدة، هو : والجدة بكسر الجيم. إلخ، هذه الجملة صفة لرسم أيضًا... غير الجدة : وقوله
ه بحاس     : والعرفان بالكسر. خالف القديم ًا، إذا علمت ة بالكسر وعرفان و     مصدر عرفته عرف ة من الحواس الخمس، فه

تح  : وخرق. مصدر مضاف لمفعوله، والهاء ضمير الرسم، وفاعله محذوف فاعل غير، وهو بكسر الخاء المعجمة وف
  .القطع من الريح، جمع خرقة: الراء المهملة، أي

  .خرق بضمتين جمع خريق، وهي الريح التي تنخرق في الجبال وغيرها: وروى األصمعي
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وادر . هآثرت: وطوفان المطر ول . آذا قال أبو حاتم فيما آتبه على الن ا استجددناه       : يق ريح واألمطار م رة ال رت آث غي
  .من معرفتنا لهذا الرسم

مصغر حسل، بكسر الحاء وسكون      : وحسيل . وهو شاعر جاهلي  : والبيتان نسبهما أبو زيد لحسيل بن عرفطة، قال
  .السين المهملة بعدهما الم، وهو ولد الضب

النون   : وحسين: هو حسيل بفتح الحاء وآسر السين، وقال أبو حاتم: باسقال أبو الع وغلطه األخفش   . مصغر حسن ب
  .واهللا أعلم. فيه

  أفعال المقاربة

  أنشد فيه، 

  الشاهد السادس واألربعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  رسيس الهوى من حب مية يبرح  إذا غير النأي المجـين لـم يكـد

ال  كًا             : على أن بعضهم، ق ال، مستمس تقبل آاألفع ات، وفي المس اد تكون في الماضي لإلثب ى آ إن النفي إذا دخل عل
اب   . وهذا الفصل في آاد هنا و بعينه عبارة اللباب بتغيير آلمه. باآلية، وهذا البيت ال صاحب اللب وإذا دخل النفي   : ق

ل   : على آاد، فهو آسائر األفعال على الصحيح، وقيل ات، وقي كًا     يك : يكون لإلثب تقبل، تمس ون في الماضي دون المس
 : ، وبقول ذي الرمة"وما آادوا يفعلون: "بقوله تعالى

  إذا غير الهجر المحبين لم يكد إلخ
  

ل من لفظ    : والجواب نه لنفي مقاربة الذبح، وحصول الذبح بعد ال ينافيها، ولم يؤخذ من لفظ ادوا، ب ذبحوها : وما آ . ف
  .انتهى

  
وم من              ... وإذا دخل النفي : قوله: قال شارحه الفالي ام المعل ه في األمر الع ًا ل ه، إدراج ا دخل علي ي م اه نف خ، معن إل

  .اللغة، وهو أنه إذا دخل النفي على فعل، أفاد نفي مضمونه
  

  .إلثبات الفعل الذي دخل عليه آاد في الماضي، وفي المستقبل: يكون لإلثبات، أي: وقيل
  

ذبح "آادوا يفعلون وما: "أما في الماضي، فلقوله تعالى ا في المضارع، فألن الشعراء      . ، والمراد أنهم قد فعلوا ال وأم
  : خطؤوا ذا الرمة في قوله

  رسيس الهوى من حب مية يبرح  لـم يكـــد .... .... .... ....
  

وا في    . إن رسيس الهوى يبرح، ويزول، وإن آان بعد طول عهد: وهو أنه يؤدي إلى أن المعنى م فهم وال أنه ة   فل اللغ
  .أن النفي إذا دخل على المضارع من آاد أفاد إثبات الفعل الواقع بعده، لم يكن لتخطئتهم وجه

  
الى      : وقيل ه تع كًا بقول تقبل، تمس ات دون المس ون   : "يكون في الماضي لإلثب ادوا يفعل ا آ ا     " وم وا آم د فعل ى ق إذ المعن
  .ذآرنا

  
  : وبقول ذي الرمة
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  إذا غير الهجر البيت
  

  .وما برح حبها من قلبي: ىإذ المعن
  

ة  ذبح،      . فهذا القائل تمسك بقول ذي الرمة، والقائل األول تمسك بتخطئة الشعراء ذا الرم ة ال ه لنفي مقارب والجواب أن
د، أي ذبح بع ا: وحصول ال ذبح، ال ينافيه ة ال ى مقارب د أن نف ظ. بع م يؤخذ من لف ظ: ول ل من لف ادوا، ب ذبحوها: آ   .ف
ولين   ات، ال في الماضي، وال في             وهذا جواب عن الق د اإلثب اد يفي ى آ داخل عل لم أن النفي ال ا ال نس ذآورين، فإن الم

اه أن           . المستقبل، بل هو باق على وضعه، وهو نفي المقاربة و أن معن ة، فه ا في اآلي ه بشيء؛ أم ا تمسكوا ب يس م ول
ى  " أتتخذنا هزوًا" :بني إسرائيل ما قاربوا أن يفعلوا لإلطناب في السؤاالت، ولما سبق في قولهم وهذا التعنت دليل عل

  .أنهم آانوا ال يقاربون فعله فضًال عن نفس الفعل
  

ه    ب، وهو قول د ال يترت ل، وق ه الفع د يترتب علي ة ق ا : ونفي المقارب د ال ينافيه ذبح بع ذبح . وحصول ال ات ال ا إثب وأم
زول  فذبحوها وأما البيت فكذلك معناه، ألن حب: فمأخوذ من الخارج، وهو قوله . ها لم يقارب أن يزول فضًال عن أن ي

غ من       : وهو مبالغة في نفي الزوال؛ فإنك إذا قلت اه أبل افر، فمعن د يس اد زي ا آ د، أي   : م افر زي ا يس م    : م افر، ول م يس ل
  .انتهى. فالبيت مستقيم وال وجه لتخطئة الشعراء إياه. يقرب من أن يسافر أيضًا

  
ا     : وقوله آغيره. ين في آخر البابوقد بين الشارح المحقق فساد هذين القول ة المخطئ إنم إن الشعراء خطؤوا ذا الرم

  .هو عبد اهللا بن شبرمة
  

ل  : حدثني أحمد بن محمد الجوهري، وأحمد بن إبراهيم الجمال، قاال: قال المرزباني في الموشح حدثنا الحسن بن علي
ن حبيب       : العنزي، قال رة، ب ن المغي ن المهلب ب د ب ال       حدثنا يزيد بن محم ي صفرة، ق ن أب ن المهلب ب د   : ب دثنا عب ح

قدم علينا ذو الرمة الكوفة فوقف على راحلته بالكناسة،  : الصمد ابن المعذل، عن أبيه، عن جده غيالن بن الحكم، قال
  : ينشدنا قصيدته الحائية، فلما بلغ إلى هذا البيت

 إلـخ .. ... ... ...  إذا غير النأي المحبين
  

  : ففكر ساعة، ثم قال. يا ذا الرمة، أراه قد برح: فقال له ابن شبرمة
  إلخ... ... ... رسيس الهوى   إذا غير النأي المحبين لم أجـد

  
ال           : قال ر، فق ه الخب ار، فأخبرت ن المخت ري ب ن البخت م ب ي الحك ى أب ه،       : فرجعت إل ن شبرمة حيث أنكر علي أ اب أخط

ا : "هللا عز وجلإنما هذا آقول ا. وأخطأ ذو الرمة حيث رجع إلى قوله م    : ، أي"إذا أخرج يده لم يكد يراه ا، ول م يراه ل
  .انتهى. يكد
  

ا ذو   : روى عبد الصمد بن المعذل عن غيالن عن أبيه عن جده غيالن، قال: وقال السيد المرتضى في أماليه دم علين ق
  : الرمة الكوفة فأنشدنا بالكناسة، وهو على راحلته، قصيده الحائية التي يقول فيها

  غير النأي المحبين إلخ إذا
  

  : ففكر ساعة، ثم قال. قد برح يا ذا الرمة: فقال له عبد اهللا بن شبرمة
  إذا غير النأي المحبين لم أجد إلخ

ال   : قال ه، فق ة في رجوعه عن      : فأخبرت أبي بما آان من قول ذي الرمة، واعتراض ابن شبرمة علي أ ذو الرم أخط
برمة في     ن ش أ اب ه األول، وأخط ه قول الى . اعتراضه علي ول اهللا تع ذا آق ا  : "وه د يراه م يك ده ل   .انتهى". إذا أخرج ي

 : وهذا البيت من قصيدة لذي الرمة، مطلعها

  على النأي والنائي يود وينصح  أمنزلتي مي سالم عليكـمـا
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  : وبعده

 وال حبها إن تنزح الدار ينـزح  فال القرب يبدي من هواها ماللة

 تقـرح آما آبدي من ذآر مية  ن آـلـهـمأتقرح أآباد المحبـي

د  ... إذا غير النأي : وقوله اه البع رح . مسه : ورسيس الهوى  . إلخ، النأي فاعل غير، ومعن ام     : ويب زول، وهو فعل ت ي
  .اسم معشوقته: ومية. الزم

ا   إن العشاق إذا بعدوا عمن يحبون دب السلو إليهم، وزال عنهم ما آانوا يقاسون، وأما أنا فل : يقول م يقرب زوال حبه
  .عني، فكيف يمكن أن يزول

  : وزاد على هذا المعنى قوله في هذه القصيدة

 ويربـح وحبك مـيًا يسـتـجـد  أرى الحب بالهجران يمحى فينمحي

  .يزيد الحب، آما يزيد الربح: أي

ه دي   : وقول رب يب ال الق دار  ... ف ت ال خ، نزح دت: إل ول. بع ر،   : يق م يتغي دار ل دت ال ا إن بع ت  حبه و الزم ثاب   .ه
  .الجرح: أتقرح، القرح: وقوله

  .وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع واألربعون بعد السبعمائة

  الكامل 

 يتنازعون جوائز األمثـال  ظني بهم آعسى وهم بتنوفة

  .ا في البيتإن عسى تأتي بمعنى اليقين آم: على أن أبا عبيدة، قال

اتم وقطرب    : ونقله عنه عبد الواحد أبو الطيب اللغوي في آتاب األضداد قال فيه و ح ال أب رة،     : ق كًا م عسى تكون ش
  .وعسى في القرآن واجبة" عسى ربكم أن يرحمكم: "ويقينًا أخرى، آما قال تعالى

  .فهو واجب من اهللا وآل ما في القرآن من ذلك. هي واجبة من اهللا: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .انتهى. ظني بهم آيقين: ظني بهم آعسى، البيت، أي: ومنه قول ابن مقبل: قال أبو عبيدة

ى   ون معن ين ويجوز أن يك الم اهللا لليق ر آ ي غي ه ال يعرف عسى ف ق بأن ارح المحق ه الش م : واعترض علي ي به ظن
  .رجاء مع طمع: آعسى، أي

ه    ويؤيد توقفه ما ذهب إليه ابن السكيت في  ال في اب األضداد،، ق ن         : آت ول اب ين ق ين، والظن شك؛ ومن اليق الظن يق
  : مقبل
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 األمثـال يتنازعون جوائز  ظن بهم آعسى وهم بتنوفة

  .انتهى. اليقين منهم آعسى، وعسى شك: يقول. تجوب البالد: جوائب، أي: ويروى

اء      ظن بهم آعسى،: والرواية عنده. فجعل اليقين للظن وعسى للشك على أصلها ى الي ر إضافة إل . بتنوين ظن من غي
اء   : والباء متعلقة بمحذوف على أنه صفة لظن، وهو مبتدأ، وخبره آعسى، أو خبره محذوف، أي م، فالي للناس ظن به

  .يتنازعون حال من ضمير الظرف المستقر: وهم بتنوفة حالية، وجملة: متعلقة بظن، والكاف اسم صفة لظن، وجملة

  .األمثال السائرة في البالد: وجوائز األمثال، أي. يتجاذبون: تنازعونوي. الفالة: والتنوفة

ه    لكه وقطع ًا، إذا س ي باإلضافة      . وبمعناه جوائب األمثال من جاب الوادي أو المكان يجوبه جوب ة ظن ى رواي ا عل وأم
  .يقيني بهم آشك في حال آونهم في الفالة، إذ ليست أعلم الغيب: فهو مبتدأ وخبره آعسى، أي

ال في       . د أنه ال يقين له بهميري ذآور، ق د الواحد الم ه عب وبهذه الرواية فسر أبو حاتم الظن في البيت باليقين، نقله عن
  .فأظنه يستيقن" وظن أنه الفراق: "وأما قوله تعالى: قال أبو حاتم: آتابه األضداد

  .قال الشاعر في الظن بمعنى اليقين

  ظني بهم آعسى البيت

  .انتهى. يقيني بهم آعسى: يقول. تقطعها: وز البالد، أيالتي تج: والجوائز

  .ولم أقف على تتمة هذا البيت، وهو البن مقبل، وهو شاعر إسالمي تقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والثالثين

ان متضادان    : ثم رأيت في آتاب األضداد ألبي بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري، قال ا معني : أحدهما : عسى له
را ع، واآلخ ين: لشك والطم الى. اليق ال تع م : "ق ر لك و خي يئًا وه وا ش ون" وعسى أن تكره ين أن ذاك يك اه ويق   .معن

ة : وقال بعض المفسرين ره  . عسى في جميع آتاب اهللا واجب ال غي ة إال في موضعين في        : وق رآن واجب عسى في الق
ا ر " عسى ربكم أن يرحمكم: "سورة بني إسرائيل اتلهم رسول اهللا صلى اهللا       يعني بني النضير، فم ل ق م، ب م ربه حمه

م  ة به ع العقوب لم، وأوق ه وس ريم. علي ورة التح ي س اً : "وف ه أزواج ن أن يبدل ه إن طلقك ن " عسى رب ه اهللا به ا أبدل فم
 : وقال تميم بن أبي بن مقبل في آون عسى إيجابًا. أزواجًا، وال بن منه حتى قبض عليه السالم

 نازعون جوائز األمثـاليت  ظن بهم آعسى وهم بتنوفة

  .جوائب األمثال: ويروى. سوائر األمثال: ويروى. ظن بهم آيقين: أراد

  الوافر : وأنشدنا أبو العباس

  عسى الكرب الذي أمسيت فيه البيت

  .انتهى آالمه. فعسى في هذا الباب على معنى الشك

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثامن واألربعون بعد السبعمائة

  الرجز 

  تلحني إني عسيت صائمًا ال

اً : "على أن المتأخرين استدلوا بهذا، وبالمثل، وهو ى أن       " عسى الغوير أبؤس وع، عل د مرف رد منصوبًا بع وع المف بوق
  .عسى زيد أن يفعل، في موضع نصب على أنه خبر لعسى، وهي تعمل عمل آان: أْن والفعل في قولهم

ة السائل          طعن في : قال ابن هشام في شرح أبيات الناظم ل، ومني ة اآلم ه بغي د الواحد الطراح في آتاب . هذا البيت عب
ًا   . هو بيت مجهول، لم ينسبه الشراح إلى أحد، فسقط االحتجاج به: فقال ولو صح ما قاله لسقط االحتجاج بخمسين بيت

  .انتهى. من آتاب سيبويه، فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها، وخمسين بيتًا مجهولة القائلين

الشاهد الذي جهل قائله إن أنشده ثقة آسيبويه، وابن السراج والمبرد ونحوهم، فهو مقبل يعتمد عليه، وال يضر  : لأقو
  .جهل قائله، فإن الثقة لو لم يعلم أنه من شعر من يصح االستدالل بكالمه لما أنشده

  .ئل معين يحتج بكالمهومراد عبد الواحد أنه لم ينسبه الشراح إلى أحد ممن أنشده من الثقات أو إلى قا

  الرجز : وقد حرف ابن الشجري هذا الرجز، فأنشده: ثم قال ابن هشام

  إني عسيت صائمًا  قم قائمًا قم قائمـًا

  : إني عسيت صائمًا، عليه؛ بل أصله: وإنما قم قائمًا صدر رجز آخر، يأتي في باب الحال، وال يترآب قوله

  ن إني عسيت صائمًاال تكثر  أآثرت في العذل ملحًا دائمًا

بس من    . أيها العاذل الملح في عذله، إنه ال يمكن مقابلة آالمك بما يناسبه من السب، فإنني صائم: فإن معناه وهو مقت
ديث ي صائم: الح ل إن روى. فليق اء: وي تح الت و بف رن، وه ان ال تكث ي مك ال. ال تلحن ه: يق ًا، إذا لمت اه لحي ه ألح   .لحيت

  .، فإنه اسم مفرد جيء به خبرًا عسىصائمًا: والشاهد في قوله

اقص إنشائي     ري، ال فعل ن رًا       . آذا قالوا، والحق خالفه، وإن عسى هنا فعل تام خب ري وقوعه خب ه خب ى أن دلك عل ي
المعنى   ! وأن هذا الكالم يقبل التصديق والتكذيب ؟إن زيدًا هل قام: إلن، وال يجوز باالتفاق ذا ف ى ه ي رجوت   : وعل إن

ى  . فصائمًا خبر لكان، وأن والفعل مفعول لعسى .أن أآون صائمًا وسيبويه يجيز حذف أن والفعل إذا قويت الداللة عل
  .المحذوف

  : أال ترى أنه قدر في قوله

  من لد شوًال

  .من لد أن آانت شوًال

الى    ه تع ًا قول اتلوا       : "ومن وقوع عسى فعًال خبري ال أال تق يكم القت يتم إن آتب عل ال هل عس رى أن  " ق تفهام  أال ت االس
ال             يكم القت ب عل اتلوا إن آت تم أن ال تق د طمع ى ق ائية، وأن المعن ة اإلنش ى الجمل دخل عل ال ي ب، ف   .طل
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ل  ون              : ومما يحتاج إلى النظر قول القائ ه النحوي ا قال ائيًا، آم ًال إنش ه فع درت عسى في د ق وم، فإنك ق د أن يق عسى زي
ت، وحررتك      أشكل، إذ ال يسند فعل اإلنشاء إال إلى منشئه، وهو ال تكلم، آبعت، واشتريت، وأقسمت، وقبل وأيضًا  . م
  .فمن المعلوم أن زيدًا لم يترج، وإنما المترجي المتكلم

ه          ه وال تكذيب ديق قائل ح تص ذا ال يص ار، وله ى اإلخب ى عل يس المعن ة، فل ت واآلي ي البي ا ف رًا، آم ه خب   .وإن قدرت
ا      يخلص من هذا اإلشكال، أنهم نصوا على أن آان : فإن قلت زم فيه ة مجرى األدوات، فال يل وما أشبهها أفعال جاري

  .حكم سائر األفعال

ى خلف         : قلت دًا، عل دًا أو مؤآ ان زائ ناد إال إن آ قد اعترفوا مع ذلك بأنها مسندة، إذ ال ينفك الفعل المرآب عن اإلس
  .إن آان مسندة إلى مضمون الجملة: وقالوا. في هذين أيضًا

تكلم    وقد بينا أن الفعل اإلنشائ ر الم ناده لغي ا حرف          . ي ال يمكن إس ا هن دعى أنه ذي يخلص من اإلشكال أن ي ا ال وإنم
  .عسى وعساك وعساه: بمنزلة لعل، آما قال سيبويه والسيرافي بحرفيتها في نحو

ائية حينئ     . وقد ذهب أبو آبر وجماعة إلى أنها حرف دائمًا ة اإلنش ة زال اإلشكال، إذ الجمل ذ وإذا حملناها على الحرفي
هذا آالم ابن . فاعرف الحق، ودع التقليد، واستفت نفسك، وإن أفناك الناس. لعل زيدًا يقوم: اسمية ال فعلية، آما تقول

  .هشام، وهو خالف مسلك الشارح المحقق

اء لكلب معروف   : إن عسى لإلشفاق، والغوير: وقال ابن هشام في شرح المثل ن الكلبي   . م ال اب وهو في األصل    . ق
  .جمع بؤس، وهو الشدة: واألبؤس. غار مصغر غور أو

ال  ؟أال تأخذ ثأر خالك: وأصل المثل أن الزباء لما قتلت جذيمة جاء قصير إلى عمرو بن عدين فقال آيف السبيل   : فق
  .إلى ذلك

ببها،          : فعمد قصير إلى أنفه فجدعها، فقيل م آذوه بس ا، وأنه ر إليه ه ف اء، وزعم أن ى الزب ه وأت ألمر ما جدع قصير أنف
وير، فقالت   : قام في خدمتها مدة يتجر لها، ثم إنه أبطأ عنها في السفر، فسألت عنه، فقيلوأ ق الغ عسى  : أخذ في طري

  .الغوير أبؤسًا

ثم لم يلبث أن جاء بالجمال عليها صناديق، في جوفها الرجال، فلما دخلوا البلد خرجوا من الصناديق، وانضاف إليهم 
وا   ا              الرجال الموآلون بالصناديق فقتل وا به ا، وأت ؤوا عينه اء، وأسروها، وفق وا أهل الزب ًا، وقتل تًال ذريع اس ق في الن

  .عمرًا فقتلها

ل  . إنها امتصت خاتمًا آان معها مسمومًا: وقيل ى المث وير      : ومعن ل الغ أتي من قب ع    . لعل الشر ي يضرب للرجل يتوق
  .الشر من جهة بعينها

ي  . عسى الغوير أبؤسًا: ال له عمروجاء رجل إلى عمر رضي اهللا عنه يحمل لقيطًا، فق ن األعراب ه،   : قال اب عرض ب
  .لعلك صاحب اللقيط: أي

  .انتهى. قالته الزباء حين ألجأها قصير إلى غارها: ووهم ابن الخباز في أصل المثل، فقال

تلهم، فصار   : قال األصمعي: وفي الصحاح ثًال لكل   أصله أنه آان غار فيه ناس، فانهار عليهم، أو أتاهم فيه عدو فق م
  .شيء يخاف أن يأتي منه شر

وجه : وهذا حسن ألن الزباء، فيما زعموا رومية، فكيف يحتج بكالمها، وقد يقال. وتكون الزباء تكلمت به تمثًال: قلت
  .الحجة أن العرب تمثلت به بعدها
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  .واختلف في ناصب أبؤسًا، فعند سيبويه وأبي علي أنه عسى، وأن ذلك من مراجعة األصول

 الوافر : أن يكون أبؤسًا، آقوله: التقدير: وقال الكوفيون. يصير محذوفة: ابن األعرابي وقال

  لعمر أبيك إال الفرقدان

يكون أبؤسًا، وفيه مجيء : وقيل التقدير. ومنع سيبويه أن يكون إضمار فيه ألن فيه إضمار الموصول، وقدر إال صفة
دير  . بعد أداة تطلب الفعل  الفعل بعد عسى بغير أن، وإضمار آان غير واقعة  ل التق أبؤس،     : وقي أتي ب وير ي عسى الغ

  .وفيه ترك أن وإسقاط الجار توسعًا

  البسيط : ولكن يشهد له قول الكميت

  عسى الغوير بإبآس وإغوار  قالوا أساء بنو بكر فقلت لهم

ه أن . أن أبؤسًا خبر لعسى، أو لكان، أو لصار، أو مفعول به: وتلخص ًا، فيكون      وأحسن من ذلك آل أس أبؤس در يب يق
  الطويل : يمسح مسحًا، وقول أبي دهبل الجمحي: ، أي"فطفق مسحًا: "مفعوًال مطلقًا، ويكون مثل قوله تعالى

 أعوج وال يستقيم الدهر والدهر  ألوشك صرف الدهر تفريق بيننا

  .ظرفهألوشك يفرق بيننا تفريقًا، ثم حذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه، وأضيف إلى : أي

ا، أي : انتهى آالم ابن هشام، وهذا خالف ما اختاره في المغني، قال فيه ه      : الصواب أنهم ا حذف في ل مم البيت والمث
ه صائمًا    : الخبر، أي يكون أبؤسًا، وأآون صائمًا، ألن في ذلك إبقاء لهما على االستعمال األصلي، وألن المرجو آون

  .انتهى. ال نفس الصائم

ه إ ه بأن ون، ألن  واعترض علي ون، وأن أآ دير أن يك و جعل التق تعمال األصلي أن ل ى االس اء عل ك إبق ون ذل ا يك نم
  .األصل في خبر عسى أن يكون بأن، وعدمها قليل آما نص هو عليه

  .وقد ذآر جميع أوجه عسى في االستعمال، ومذاهب النحويين فيها في مغني اللبيب

ام الرجز من ضربه األول، وأن يكون           إلخ، يجوز أن.... أآثرت في العذل: وقول الشاعر ًا مصرعًا من ت يكون بيت
  .واهللا أعلم. وقد نسب إلى رؤبة بن العجاج، ولم أجده في ديوان رجزه. بيتين من مشطوره

  : وأنشد بعده

  لعمر أبيك إال الفرقدان

  : هذا عجز، وصدره

  وآل أخ مفارقه أخوه

  .مائتينوتقدم شرحه مفصًال في الشاهد األربعين بعد ال

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع واألربعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  ترآت على عثمان تبكي حالئله  هممت ولم أفعل وآدت وليتنـي

  .وآدت أفعل: على أن خبر آدت فيه محذوف، والتقدير

ه، وآدت     : والمراد. آذا قدره أبو علي في آتاب الشعر وأورد له نظيرًا م أفعل ه، ول ه هممت بقتل وأورده صاحب  . أقتل
األمر " ولقد همت به وهم بها: "الكشاف عند قوله تعالى ا في      : على أن الهم القصد، من هم ب ه، آم قصده، وعزم علي

  .ومنه الهمام للملك، ألنه إذا قصد شيئًا أمضاه. البيت

م        : والمعنى. جمع حليلة، وهي الزوجة: والحالئل ه، ول ان رضي اهللا عن ن عف ان ب ل عثم ا قصدته،    قصدت قت أفعل م
  .وقاربته، وليتني ترآت زوجاته يبكين عليه

ار أشعار   اب مخت ي آت ام ف و تم ا أب ه، أورده ات في ي الحبس وم ا ف ي، قاله بعة لضابئ البرجم ات س والبيت من أبي
 : القبائل، وهي

 يبلغ عني الشعر إذ مات قائلـه  من قافل أدنى اإللـه رآـابـه
 ذار لقاء الموت والموت نائلهح  فال يقبلن بعدي امرؤ سيم خطة
 فليس بعار قتل من ال تقاتـلـه  وال تتبعيني إن هلكـت مـالمة
 آقابض ماء لم تطعه أنامـلـه  فإني وإياآم وشـوقـًا إلـيكـم

  ترآت على عثمان تبكي حالئله  هممت ولم أفعل وآدت وليتنـي
  أصائلهإذا احمر من برد الشتاء   وقائلة ال يبعدن ذلك الـفـتـى
  إذا الكبش لم يوجد له من ينازله  وقائلة ال يبعد الـلـه ضـابـئًا

  
  .قرب اهللا إبله إلى وطنه: أدنى اإلله رآابه، دعائية، أي: من راجع، وجملة: من قافل استفهام، أي: وقوله

  
  .ومفعول يقبلن محذوف. آلف أمرًا: سيم خطة، أي: وقوله

  
قتل من ال تقدر على مقاتلته، ألن مات في حبس  : إلخ، أي... فليس بعار : وقوله. هوال تتبعيني خطاب المرأت: وقوله
  .اإلمام

  
  .ال يهلكن، من بعد من باب فرح، إذا هلك: وال يبعدن، أي. رب قائله: وقائلة، أي: وقوله

  
  .نبات األرضإلخ، يريد أنه مضياف في الشتاء، وهو زمن القحط عند العرب، لعدم ... إذا احمر من برد : وقوله

  
ه ده، أي: وقول د اهللا من أبع ه: ال يبع ل الشعر. أهلك و قائ ة، وه ه ضاد معجم دة وأول د موح زة بع . وضابئ آخره هم
  .السيد الشجاع: والكبش

  
ة التميمي البرجمي، بضم الموحدة وسكون            ن حنظل ي غالب ب وضابئ هذا هو ضابئ بن الحارث بن أرطاة، من بن

م   المهملة وضم الجيم، نسبة إل يم، وه ن تم يس،  : ى البراجم، وهم ست بطون من أوالد حنظلة بن مالك بن زيد مناة ب ق
م         ال له امر، ق ن ع ة ب نهم اسمه حارث الوا  : وعمرو، وغالب، وآلفة، والظليم، ومكاشر، لقبوا بالبراجم ألن رجًال م تع

  .إصبع ثالث براجموفي آل . ففعلوا فسموا بالبراجيم، وهي عقد األصابع! فلنجتمع مثل براجم يدي هذه
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ًا اسمه          ن نهشل آلب ي جرول ب وضابئ أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآن يقنص الوحش، فاستعار من بعض بن
ده،            ه عن اء والضباع، فطال مكث ر والظب ه البق ان يصيد ب ة، وآ قرحان، بضم القاف وسكون المهملة بعدها حاء مهمل

إن        : مرأتهفطلبوه فامتنع، فرآبوا يطلبون آلبهم، فقال ال اء، والضباع، ف ر، والظب درك من لحوم البق اخلطي لهم في ق
  .عافوا بعضًا، وأآلوا بعضًا ترآوا آلبك لك، وإن هم لم يفرقوا فال آلب لك

  
  الطويل : فلما أطعمهم أآلوه، ثم أخذوا آلبهم، فغضب ضابئ، ورمى أمهم بالكلب، وقال

 هي حسـيرتظل به الوجناء و  تجشم نحوي وفد قرحان سربخًا
 حباهم بتاج الهرمزان أمـير  فأردفتهم آلبًا فراحوا آأنـمـا
 به وهو مغبر لـكـاد يطـير  وقلدتهم ما لو رميت متالـعـًا
 أمامة مني واألمـور تـدور  فيا راآبًا إما عرضت فبلغـن
 فإن عقوق الوالدات آـبـير  فأمكم ال تترآوها وآلـبـكـم

 سميع بما فوق الفراش بصير  فإنك آلب قد ضريت بما ترى
 يبيت له فوق الفراش هـرير  إذا عثنت من آخر الليل دخـنة

  
اء،         ى الهج ان يحبس عل ه، وآ ان رضي اهللا عن فلما بلغهم الشعر وأنه رمى أمهم بالكلب، استعدوا عليه عثمان بن عف

  .فأرسل إليه، فأنشده الشعر
  

ه   ا أعرف في العر    : فقال له عثمان رضي اهللا عن دًا بكلب          م دًا رمى أح ا رأيت أح إني م ك، ف ب أفحش، وال أألم من
ال في                 زل فيك وحي، فحبسه في السجن، فق لم، لن ه وس ي صلى اهللا علي غيرك، وإني ألظنك لو آنت في زمن النب

  الطويل : الحبس أبياتًا منها
 لـغـريب فإني وقيار بهـا  ومن يك أمسى بالمدينة رحله

ه             .بيات في إن المشددةوسيأتي إن شاء اهللا مع األ ا في أسفل نعل كينًا فجعله ا سمعها أخرجه من الحبس، فأخذ س فلم
 : وفي ذلك قال األبيات التي منها. ليفتك بعثمان، فأعلم بذلك فضربه، ورده إلى الحبس إلى أن مات فيه

 الـبـيت .. ... ... ... ...  هممت ولم فعل وآدت وليتني

ى أصابته       زل في الحبس حت أنتن، فمات في الحبس     ولم ي ة ف ن ضابئ فرفسه         . الدبيل ر ب ان جاء عمي ل عثم ا قت ولم
ة        ! حبست أبي حتى مات : برجله، فكسر ضلعين من أضالعه، وقال ان زمن الحجاج، واستعرض أهل الكوف ا آ ولم

ال     رًا، فق رعش آب ر ي ي   : ليوجههم إلى المهلب، عرض عليه فيهم عمير بن ضابئ، وهو شيخ آبي ر، إن ا األمي من   أيه
ل . نعم: قال ؟الضعف على ما ترى، ولي ابن أقوى على األسفار مني، أفتقبله بديًال ذا    : فلما ولى قال قائ دري من ه أت

  : هذا عمير ابن ضابئ البرجمي الذي يقول أبوه: ال، قال: قال ؟أيها األمير

  البيت ... ... ... ...  هممت ولم أفـعـل

ك   : فلما رد قال. ردوه علي: وحكى القصة، فقال الحجاج أيها الشيخ، هال بعثت إلى عثمان بديًال يوم الدار، إن في قتل
: قال. البراجم جاءت لتنصر عميرًا: قالوا ؟ما هذا: وسمع ضوضاة، فقال! لصالحًا للمسلمين، يا حرسي اضرب عنقه

  .فولوا هاربين! أتحفوهم برأسه

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الخمسون بعد السبعمائة

  الوافر : واهد سيبويهوهو من ش

 يكون وراءه فـرج قـريب  عسى الكرب الذي أمسيت فيه

  .إلخ.... أن يكون وراءه : على أنه حذف أن من خبر عسى، وهو قليل، والتقدير

يبويه    ال س يبويه، ق ول     : وآذا قال ابن هشام في المغني، وهو ظاهر آالم س م أن من العرب من يق عسى يفعل   : واعل
فهذا مثل من أمثال العرب،  . ، فيفعل حينئذ في موضع االسم المنصوب في قوله عسى الغوير أبؤسًايشبهها بكاد يفعل

  .أجروا فيه عسى مجرى آان

  : قال هدبة

 يكون وراءه فـرج قـريب  عسى الكرب الذي أمسيت فيه

  الطويل : وقال

 سـكـوب بمنهمر جون الرباب  عسى اهللا يغني عن بالد ابن قادر

   الوافر: وقال

  عسى يغتر بي حمق لئيم  فما آيس فنجا ولـكـن

  .žاه

الى     . الشاهد في هذه األبيات إسقاط أن ضرورة، ورفع الفعل: قال األعلم ال تع ا ق : والمستعمل في الكالم أن يكون آم
  ".عسى اهللا أن يأتي بالفتح"و" عسى أن يبعثك ربك"

  .األحمق: لحمق، بكسر الميموا. السحاب: والرباب. األسود: والجون. السائل: والمنهمر

ال          ا، ق ات وغيره ذه األبي د أن أورد ه اب الضرائر، وبع ه من أن استعمال     : وآذا قال ابن عصفور في آت ا ذآرت وم
  .الفعل الواقع في موضع خبر عسى بغير أن ضرورة هو مذهب الفارسي، وجمهور البصريين

اد      وا: وظاهر آالم سيبويه يعطي أنه جائز في الكالم، ألنه قال بيهًا بك ل، تش ك عسى يفع . علم أن من العرب من يقول
اد    . فأطلق القول، ولم يقيد ذلك بالشعر ا ال تك إال أنه ينبغي أن ال يحمل آالمه على عمومه، لما ذآره أبو علي من أنه
  .تجيء بغير أن إال في ضرورة

بهها   وأيضًا فإن القياس يقتضي أن ال يجوز ذلك إال في الشعر، وألن استعمالها بغي اد، لش ر أن إنما هو بالحمل على آ
  .بها من حيث جمعتهما المقاربة

ل،                ة ذات الفع ا لمقارب ة أنه ي هي لألخذ في الشروع، من جه ال الت ى األفع ر أن عل تعمالها بغي وآاد محمولة في اس
  .فقربت لذلك من األفعال التي هي لألخذ في الفعل؛ وليست عسى آذلك ألن فيها تراخيًا
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ا           ؟عسى زيد أن يحج العام: تقول أال ترى أنك ة أنه ا من التراخي، من جه ا فيه ة مع م وإنما عدت في أفعال المقارب
ر       . تدخل على الفعل المرجو، والفعل المرجو قريب بالنظر إلى ما ليس بمرجو تعمالها بغي ة في اس ا آانت محمول فلم
  .انتهى. ةأن على ما هو محمول على غيره، ضعف الحمل، فلم تجيء إال في الضرور

  : والبيت من قصيدة لهدبة بن خشرم، قالها في الحبس، وهي

 وآيف وقد تعالك المـشـيب  طربت وأنت أحيانًا طـروب

 إذا ذهلت على النأي القلـوب  يجد النأي ذآرك في فـؤادي

 فقلبي من آـآبـتـه آـئيب  يؤرقني اآتئاب أبـي نـمـير

  ول ذو اللب المصيبوخير الق  هداك اللـه مـهـًال: فقلت له

 يكون وراءه فـرج قـريب  عسى الكرب الذي أمسيت فيه

 ويأتي أهله الرجل الغـريب  فيأمن خـائف ويفـك عـان
 بحاجتنا تباآـر أو تـؤوب  أال ليت الرياح مسخـرات
 وتخبر أهلنا عنا الجنـوب  فتخبرنا الشمال إذا أتـتـنـا
 المنايا أو تصـيب فتخطئنا  فإنا قد حللنـا دار بـلـوى

 فإن غدًا لناظـره قـريب  إن يك صدر هذا اليوم ولى
 على الحدثان ذو أيد صليب  وقد علمت سليمى أن عودي

 إذا أبدت نواجذها الحروب  وأن خليقتـي آـرم وأنـي
 مكارهها إذا آع الهـيوب  أعين على مكارمها وأغشى
 ه الخطـوبصليبًا ما تؤيس  وقد أبقى الحوادث منك رآنًا
 لوقت والنوائب قد تنـوب  على أن المنية قد تـوافـي

  
 الوافر : هذا ما أورده القالي في أماليه، وزاد بعده الشريف الحسيني في حماسته

 وأدعى للفعال فأسـتـجـيب  وإني في العظائم ذو غـنـاء
 وال يخشى غوائلي القـريب  وإني ال يخاف الغدر جـاري

 رميت بفقده وهو الحـبـيب  بان عنيوآمن من صاحب قد 
 عليه وإنني ألنـا الـكـئيب  فلم أبد الذي تحنو ضلـوعـي
 عدو أو يسـاء بـه قـريب  مخافة أن يراني مستـكـينـًا
 جزوع عنـد نـائبة تـنـوب  ويشمت آاشـح ويظـن أنـي
 إلي ورابـنـي دهـر يريب  فبعدك سدت األعداء طـرقـًا

 وهرتني لغيبتك الـكـلـيب  ل أهلـيوأنكرت الزمان وآ
  وإن وغرت من الغيظ القلوب  وآنت تقطع األبصار دونـي

  
ة، وهي   : واالآتئاب. يسهرني: ويؤرقني. البعد: والنأي. خفة تصيب اإلنسان لفرح، أو حزن: الطرب افتعال من الكآب
  .هو ابن عمه، وآان مسجونًا معه: وأبو نمير، قال اللخمي. الحزن

  
  .هو رجل آان مسجونًا معه، فجالسه يومًا، وأظهر له التألم: ابن هشام في شرح شواهدهوقال 
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ة . هو رجل من قرابته، زار هدبة أيام حبسه، فأظهر الحزن : وقال العيني ه . والكآب ب، أي   : وقول ول ذو الل ر الق : وخي
  .قول ذي اللب

  
  : ورواه ابن المستوفي

  وخير القول ذو العيج المصيب

  .لم أرض به: ما عجت به، أي: وهو مأخوذ من قولهم: التحتية والجيم، وقال بالمثناة

ى  : وإن روى رده عل اه، في و أن يجذب الراآب خطام ًا، وه ه عنج ر أعنج م من عنجت البعي و االس النون فه نج ب الع
  .رجليه، ضرب من رياضة البعير

ول   : قال ابن السيرافي  يج من الق أخوذ من ق       : والع ه، وهو م ع ب ا ينتف ه، أي   : ولهمم ا عدت بكالم ا انتفعت  : م ذا  . م آ
  .العيج بفتح العين والياء: وجدته

  .الهم: إلخ، الكرب.... عسى الكرب الذي أمسيت فيه : وقوله

ه         . روي بفتح التاء وضمها من أمسيت   : قال ابن المستوفي ى، ألن دي أول تح عن ه بالضم، والف ا يروون ون إنم والنحوي
  .معه في السجن يخاطب ابن عمه أبا نمير، وآان

: وقوله هذا البن عمه ليسليه به، لما رآه من خوفه، أجود من أن يكون يريد به نفسه، ألن في قوله البن عمه زجرًا له
ان   : وال يجوز أن يقال. امهل، يدل على ما ذآرته: مهًال، أي و آ إن اآتئاب ابن عمه إنما آان حذرًا على هدبة، ألنه ل

  .ألن اإلنسان أآثر عناية بنفسه من عنايته بغيرهمهًال، و: آذلك لما قال له

ب،             : وال يمتنع ضم التاء على أن يريد به رج قري ه ف ه يكون ل ذي أمسيت في إن الكرب ال ال يضق صدرك بشيء، ف
  .انتهى. فيزول ما عندك

ل البيت   الرواية عن أبي القاسم الزجاجي ضم التاء، وإنما هي تاء المخاطب، أل: وعين اللخمي فتح التاء، قال ن ما قب
  .يدل عليها، ألنه يخاطب أبا نمير، وهو ابن عمه، وآان مسجونًا معه

  .فاعل الظرف: يكون وراءه اسم يكون ضمير الكرب، وخبره الظرف، وفرج: وقوله

ام ن هش ال اب ن    : وق يس م ه ل ى أن ل عل ي تصغيره دلي زة ف ور الهم ة، وظه ى وريئ ث تصغيره عل وراء ظرف مؤن
الى  . همواريت، آما قال بعض ه تع نم   : "واألظهر أنه بمعنى أمام آقول ه جه ك يأخذ آل      "، "من ورائ م مل ان وراءه وآ

  ".سفينة غصبًا

رج         . انكشاف الهم: والفرج ى األول يكون ف ة، وعل دأ،  : وفي يكون ضمير الكرب، ويجوز أن تكون ناقصة وتام مبت
وجهين     .تكون الجملة حاًال وعلى الثاني. خبر، والجملة االسمية خبر يكون: صفته، والظرف: وقريب ى ال ويجوز عل

دأ     . أن يكون فرج فاعًال بالظرف على أنه خبر الناقصة، وحال من فاعل التامة ديره مبت ذا أرجح من تق م   . وه ا ل وإنم
أقدر فرج اسم يكون على أنها الناقصة ووراءه الخبر، أو فاعًال ليكون على أنها التامة ووراءه متعلق بيكون آما فعل  

وه  بعضهم،   .ألن فاعل الفعل الواقع في باب آاد ال يكون إال ضميرًا راجعًا لالسم السابق، فال يجوز آاد زيد يموت أب
دره        . وما خرج عن ذلك نادر، فال يحمل عليه مع وجود مندوحة عنه ا ق وآذلك ال يكون اسم يكون ضمير الشأن آم

  .انتهى آالمه. جماعة، لما ذآرنا

ذهللا  : وما تؤيسه. جبن وخاف: وآع. القوة: واأليد. المنتظر: والناظر، هنا. السجن: وىوأراد بدار بل. أسير: وعان ما ت
  .وباقي ألفاظ القصيدة ظاهرة. وما تؤثر به، بالموحدة بعد الهمزة
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ن       د اهللا ب ن عب ة ب ن ثعلب وهدبة هو هدبة بن خشرم بن آرز بن أبي حية بن الكاهن، وهو سلمة، ابن أسحم بن عامر ب
ال   : الحارث بن سعد بن هذيم، وسعدذبيان بن  ن قضاعة، ويق ذيم،        : ابن أسلم بن الحاف ب ن ه لم ب ن أس ل هو سعد ب ب

  .سعد بن هذيم، يعني سعدًا هذا: وهذيم عبد ألبيه رباه، فقيل

ن        روي لكعب ب ة ي ة، والحطيئ روي للحطيئ وهدبة شاعر فصيح متقدم من بادية الحجاز، وآان شاعرًا راوية، وآان ي
  .ن جميل راوية هدبة، وآثير راوية جميلوآا. زهير

  .آذا في األغاني. وآان لهدبة ثالثة أخوة آلهم شاعر، وأمه آانت شاعرة أيضًا

ين   . وهدبة، بضم الهاء وسكون الدال بعدها موحدة رز، بضم الكاف    . وخشرم، بفتح الخاء وسكون الشين المعجمت وآ
  .ثناة التحتيةوأبو حية، بفتح المهملة وتشديد الم. وسكون المهملة

ن         : وسبب حبسه على ما رواه األصبهاني بسنده في األغاني ن عامر ب ك ب ن مال د ب ن زي ادة ب أن هدبة بن خشرم وزي
قرة بن حنيش بن عمرو بن ثعلبة بن عبد اهللا ابن ذبيان بن الحارث بن سعد بن هذيم المذآور اصطحبا، وهما مقبالن 

: بان السوق باإلبل، وآان مع هدبة أخته فاطمة، فنزل زيادة فارتجز، فقالمن الشام، في رآب من قومهما، فكانا يتعاق
 الرجز 

 ما بين أن يرى البعير قائمـا  عوجي علينا واربعي يا فاطما
 حذار دار منك أن تـالئمـا  أال ترين الدمع مني ساجمـا
 فعمًا يبذ القطف الرواسمـا  فعرجت مطردًا عراهـمـا
 إنك واهللا ألن تـبـاغـمـا  ائمـاآأن في المثناة منه عـ

 منها نقًا مخالط صـرائمـا  خودًا آأن البوص والماآمـا
 معاآـمـا ومن مناد يبتغي  خير من استقبالك السمـائمـا

  
  .شديد: متتابع السير، وعراهم: ومطرد. ما بين مناخ البعير إلى قيامه: ما بين أن يرى البعير، أي: وقوله

  
  .اإلبل التي تسير هذا السير: والرواسم. سير فوق العنق: موالرسي. ضخم: وفعم

  
  .ما عن يمين العجز وشماله: والمأآمتان. العجز: والبوص. تكلم: وتباغم. سابح: والمثناة الزمام، وعائم

  
  .يعينك على عكمك حتى تشده: ومعاآمًا، أي. دونه: والصرائم. ما عظم من الرمل: والنقا

  
ل    فغضب هدبة حين سمع زياد دعى أم خازم، وقي ال  : ة يرجز بأخته، فنزل فرجز بأخت زيادة، وآانت ت : أم قاسم، فق

  الرجز 
  نزجي المطي ضمرًا سواهما  لقد أراني والغالم الحـازمـا
 والجلة الناجية العـياهـمـا  متى تقول القلص الرواسمـا
 إذا هبطن مستحيرًا قاتـمـا  يبلغـن أم خـازم وخـازمـا

 أال ترين الحزن مني دائمـا  ي لها الهماهـمـاورفع الحاد
 واهللا ال يشفي الفؤاد الهائمـا  حذار دار منـك أن تـالئمـا
 وال اللمام دون أن تـالزمـا  تمساحك اللبات والمـاآـمـا
 الـقـوائمـا وتعلو القـوائم  وال اللئام قبل أن تـفـاقـمـا

ه ص : وقول ول القل و... تق خ، أورده النحوي نإل ال الظ ول إعم ال الق ى إعم اهدًا عل اهم. ن ش داد: والعي   .الش
وم حجاج     : فشتمه زيادة، وشتمه هدبة، وتسابا طويًال، فصاح بهما القوم: قال ا ق ا اهللا، فإن ا ال حملكم وخشوا أن  . ارآب
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أن زيادة قد يقع بينهما شر، فوعظوهما، حتى أمسك آل واحد منهما على ما في نفسه، وهدبة أشدهما حنقًا، ألنه رأى 
م     ه، فمضيا ول مع قول ة ال تس ادة غائب ت أخت زي ه، وآان و بأخت ه ورجز ه مع قول ي تس ه وه ز بأخت ضامه، إذ رج

ائرهما      ى عش ا إل ا، ورجع ان األشعار      .يتحاورا بكلمة، حتى قضيا حجهم ادة يتهادي ة وزي ة    . وجعل هدب زل هدب م ي ول
ة       ى المدين ه وهرب، وعل ى أصابها، فقتل ه           يطلب غرة زيادة حت ة وأهل ى عم هدب ن العاص، فأرسل إل ذ سعيد ب يومئ

ى شخص          ًا حت زل محبوس م ي ه، فل ه وأهل فحبسهم بالمدينة، فلما بلغ هدبة ذلك أقبل حتى أمكن من نفسه، وتخلص عم
ة                ت البين ه، إذا قام ده من أن يقي عيد ب ى س ه إل أورد آتاب ة، ف ى معاوي ادة إل و زي د أخ ن زي رحمن ب د ال   .عب

م بي عيد الحك ره س ة فك ه معاوي ال ل ه ق ين يدي اروا ب ا ص ة، فلم ى معاوي ا إل ا، فحملهم ة: نهم ا هدب ل ي   .ق
ال ت           : فق عرًا فعل ًا أو ش تنا آالم ك قص ص علي ئت أن أق إن ش جاعة، ف ل س ذا الرج ال . إن ه عراً  : ق ل ش   .ب

 الطويل : فقل هدبة هذه القصدية ارتجاًال

  يدري وللمرء يردي نفسه وهو ال  أال يا لقومي للنـوائب والـدهـر
 عليه فوارته بلـمـاعة قـفـر  ولألرض آم من صالح قد تأآمت

 للفقـر وال ذا ضياع هن يترآن  فال تتقـي ذا هـيبة لـجـاللـه
  

  : حتى قال
 منايا رجال في آتـاب وفـي قـدر  رمينا فرامينـا فـصـادف رمـينـا
  صروراءك من معدى وال عنك من ق  وأنت أمير المؤمنـين فـمـا لـنـا

 للـصـبـر ذراعًا وإن صبر فنصبر  فإن تك في أموالنا لم نضـق بـهـا
  

ة  : وتأآمت . وهذا البيت األخير من شواهد النحويين    ه . صارت أآم د تلمأت وتألمت، أي     : وروى بدل وأدت، ق د ت : ق
  .وارته

  
رحمن    . أراك يا هدبة قد أقررت بقتل صاحبهم: فقال له معاوية د ال ال لعب م ق ادة  : ث د  هل لزي ال  ؟ول م، المسور،   : فق نع

  .وهو غالم صغير لم يبلغ، وأنا عمه وولي دم أبيه
  
ه   : فقال دم أبي ة، فحبس ثالث      . إنك ال تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق، والمسور أحق ب ى المدين رده إل ف

  .سنين، حتى بلغ المسور
  

ة، وهو سع       ي المدين ى وال غ إل ل   وذهب عبد الرحمن بالمسور، وقد بل ن العاص، وقي أخرج     : يد ب م، ف ن الحك مروان ب
  الطويل : هدبة، فلما مضي به من السجن للقتل، والتفت فرأى امرأته، وآانت من أجمل النساء، فقال

 وال تعجبي مما أصاب فأوجـعـا  أقلي علي الـلـوم يا أم بـوزعـا
 أغم القفا والوجه ليس بأنـزعـا  وال تنكحي إن فرق الدهر بينـنـا

 أعيبد مبطان العـشـيات أروعـا  ليًال سوى ما آان من حد ضرسهآ
 إذا الناس هشوا للفعال تقـنـعـا  ضروبًا بلحييه على عظـم زوره
  وصبر إذا ما الدهر عض فأسرعا  وحلي بـذي أآـرومة وحـمـية

  
دمي مجدوعة، فقالت    ذا     أت: فمالت زوجته إلى جزار وأخذت شفرته فجدعت به أنفها، وجاءته ت د ه خاف أن يكون بع

ا،   ؟اآلن طاب الموت: فرسف في قيوده، وقال: قال ؟نكاح فإذا هو بأبويه يتوقعان الثكل، فهما بسوء حال، فقبل عليهم
  الرمل : وقال

 إن حزنًا إن بدا بادئ شـر  أبلياني اليوم صبرًا منكمـا
  إن بعد الموت دار المستقر  ال أراني الـيوم إال مـيتـًا

 آل حي لقضـاء وقـدر  ليوم فإني صـابـراصبرا ا
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إني لفي بالدنا يومًا في بعض المياه، فإذا أنا بامرأة تمشي : حدثني أبي عن رجل من عذرة عن أبيه، قال: قال النوفلي
د    يان، ق أمامي، وهي مدبرة، ولها خلق عجيب من عجز وهيئة، وتمام جسم، وتمام قامة، وإذا صبيان قد اآتنفاها يمش

ل       ترعرعا ا فقي فتين، فسألت عنه فتقدمتها، والتفت إليها، وإذا هي أقبح منظر، وإذ هي مجدوعة األنف، مقطوعة الش
  .هذه امرأة هدبة، تزوجت بعده رجًال، أولدها هذين الصبيين: لي
  

ال          : قال ابن قتيبة في حديثه ه، فق ة عن ل الدي ادة أن يقب ا زي ن العاص أخ م يعطه أحد      : فسأل سعيد ب ا ل من  أعطيك م
ا ذات داء     : العرب يس فيه راء، ل ة حم ة ناق ه  . أعطك مائ ال ل ا           : فق ًا م ي ذهب ا ل م مألته ذه، ث ي قبتك ه و نقبت ل واهللا ل

  .رضيت بها
  

ة في أن يصلي          تأذن هدب ه، فاس ه بأخي ذ لقتل ه حينئ ولم يزل سعيد يسأله، حتى عرض عليه ست ديات فأبى، فدفعه إلي
م ال   ف، ث ال     رآعتين، فأذن له، فصالهما وخف ى من حضر، فق د آنت        : تفت إل ا، فق ي الجزع ألطلتهم وال أن يظن ب ل

  .محتاجًا إلى إطالتهما
  

ًا، ففعل           : ثم قال ألهله ي وباسطها ثالث ابض رجل ي ق إن عقلت فن إنه بلغني أن القتيل يعقل ساعة بعد سقوط رأسه، ف
  .ذلك حين قتل

  
  الطويل : وقال قبل أن يقتل

 تلت أخاآم مطلقًا لم يقيدق  إن تقتلوني في الحديد فإنني

ه   : فقال عبد الرحمن أخو زيادة ًا من وثاق ه          . واهللا ال قتلته إال مطلق ه عم ع إلي ه المسور، دف ه ابن ولى قتل ه، وت أطلق ل ف
  .فقام فضربه ضربتين قتله فيهما. قم فاقتل قاتل أبيك: السيف، وقال

  .نيهذا ما اختصرته من األغا. وهدبة أول من سن رآعتين عند القتل

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والخمسون بعد السبعمائة

  الطويل 

  ستطفئ غالت الكلى والجوانح  عسى طيئ من طيئ بعد هـذه

  .ستطفئ قائمة عند المتأخرين مقام أن، لكونهما لالستقبال: على أن السين في قوله

ه ا   : قال الزمخشري في المفصل ا علي رة       ولما انحرف الشاعر في هذا البيت عم ي هي نظي الستعمال جاء بالسين الت
ى      ة عل ه في الدالل أن، يعني لما لم يأت الشاعر بما حقه أن يجيء به مع عسى في الخبر، وهو أن، أتى بما يقوم مقام

  .وعلى أن ذلك شاذ. االستقبال، وهو السين

  .وآما دخل أن في خبر لعل حمًال على عسى، دخل السين في خبر عسى حمًال على لعل

  : وقبله. يت آخر أبيات أربعة، أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة، وعزاها لقسام بن رواحة السنبسيوالب

  طراد الحواشي واستراق النواضح  لبئس نصيب القوم من أخـويهـم

 دم ناقع أو جاسد غير مـاصـح  وما زال من قتلى رزاح بعـالـج
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 دم مهراقة غـير بـارحدواعي   دعا الطير حتى أقبلت من ضـرية

 الــبـــيت .... .... ... ...  عسـى طـيئ مــن طـــيئ

ا   : والحاشية. يا واحدًا منهم: يا أخا بكر، يراد: صاحبيهم، يقال: يريد بأخويهم ل ورذاله جمع  : والنواضح . صغار اإلب
زرع والنخل    دل من      وطر . ناضح، وهي اإلبل التي يستسقى عليها الماء، جعلت آأنها تنضح ال ه ب ا عطف علي اد وم

  .إنهم ال يقدمون على القوم، ويغيرون على حواشيها دون جلتها، ألن الصبيان يرعونها: نصيب، يقول

ذلك من       : يعني بلغ من جبنهم أن ال يتعرضوا للرعاة، إال سرقة، يسرقون النواضح ويطردون الحواشي، فيرضون ب
  .بهميهزأ ! طلب الثأر، فبئس العوض ذلك من دم أخويهم

دم     . وهذا تعريض بمن وجب عليه طلب الدم، فاقتصر على الغارة، وسرقة اإلبل ى طلب ال ه بعث عل ك   . وفي د ذل وأآ
  .جمع قتيل: وقتلى. قبيلة من خوالن: إلخ، وهو براء مفتوحة، وزاي وحاء مهملة.... وما زال من قتلى رزاح : بقوله

ه رمل    : وعالج بالجيم ة في اق  . موضع بالبادي دم الن ل   وال اف، قي النون والق ل  : ع، ب ت، وقي دم الجاسد،   . الطري : الثاب وال
الجيم ل؟ب ل : ، قي ديم، وقي ابس: الق ن مصح    . الي ة، م اد المهمل ح، بالص ع  -والماص وحًا -آمن ع : مص ب وانقط   .ذه
ل    : يقول ر زائ ابس غي ي . ال يزال من مقتولي هذه القبيلة بهذا المكان دم طري وي ا م    : يعن ة بحاله اءهم باقي م  أن دم ا ل

اء أعداءهم        ا يصب من دم ا يكون بم ال      . يثاروا بها، ألن غسل تلك الدماء إنم ى ق ذا اإلغراء حت م يكتف به ا  : ول دع
ر  ول.... الطي خ، يق ا، : إل باعهم وطيوره ى أتت س ة، حت ال المطل دة، والجب اآن البعي ور األم ائهم طي ا دواعي دم دع

  .وقعت عليها تأآل منها

دم، ي : ومهراقة ي الهاء ضمير ال م يحل        : عن زل، ول م ي ه مصبوب في موضعه، ل ال الطبرسي  . أن د   : ق ويجوز أن يري
  .وفيه حث على طلب الثأر. بالمهراق الموضع المصبوب فيه الدم

ة        : وضرية ين البصرة ومك ذي ب اء ال ل للم ا قي اسم بالد تشتمل على بالد سميت باسم ضرية بنت ربيعة بن نزار، آم
  .ة، سمي بالحوءب بنت آلب بن وبرةبالحاء المهمل -آجعفر  -الحوءب 

تقبل         : إلخ، قال المرزوقي... عسى طيئ : وقوله أن الفعل مس ؤذن ب ا ت ل، إال أنه عسى لفظة وضعت للترجي والتأمي
  .ووضع السين بدل أن في خبر عسى الشتراآهما في الداللة على االستقبال، مع أن السين أشهر فيها. مطموع فيه

  .المغلوب من هذه القبيلة في القتال ينتصف من البطن الغالب منها فيه لعل البطن: ومعنى عسى طيئ

  .بعد هذه إشارة إلى الحالة الحاضرة بالتذآير، الجامعة لكل ما ذآره: وقوله

انوا    : والمعنى. حرارة الجوف: جمع غلة بالضم: والغالت تقبل وإن آ المرجو من أولياء الدم أن يطلبوا الثأر في المس
  .الغاية، فتسكن نفوس وتبرد قلوب أخروه إلى هذه

ال         نهم قت دًا بي ل يكون أب ًا قبائ ئ، ألن طيئ د تحذف       . وآانت القبيلتان معًا من طي يد، وق ى وزن الس الهمزة عل ئ ب وطي
  .الهمزة فيبقى آحي

ال بعضهم  . الضلوع، جمع جانحة   : والجوانح . جمع آلية أو آلوة: والكلى ه أرا      : ق ب، ولكن ا تكون في القل ة إنم د الغل
أن   ؟إن سئل أي غلة للكلى حتى أضيفت إليها: وقال الخوارزمي. تجاوز القلب والكبد إلى الكلية: المبالغة، أي أجيب ب

ره             ول مم د، والب ول واحت زاج حمي الب إذا سخن الم ا ينفعل ويسخن، ف المزاج عند ورود الهموم واألحزان عليه، مم
  .هذا آالمه. ها في البولستطفئ الغلل التي يظهر أثر: على الكلى، فكأنه قال
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ا       : وقائل هذه األبيات شاعر جاهلي وهو في بعض نسخ الحماسة   ن رواحة، وفي بعض آخر منه ام ب ن   : قس قسامة ب
  .وفي آل منهما روي ابن رواحة السنبسي والعنبسي. وهو بفتح القاف وتخفيف السين المهملة. رواحة، بزيادة الهاء

ال   وقد أورده اآلمدي في المؤتلف والمخت ن رواحة، ق ه        : لف فيمن يقال له اب يس ل ن رواحة العنبسي، ل ام ب نهم قس وم
ة   : وأنشد له الطائي في الحماسة. عندي في شعراء طيئ ذآر ات األربع وم، األبي م     . لبئس نصيب الق ره، ول ا ذآ ذا م ه

  .يرفع نسبه

يم وت   : وهذا نسبه من جمهرة األنساب، وقال ن حق، بكسر      قسامة الشاعر ابن رواحة بن جل بضم الج الم، اب شديد ال
ف       دها أل ة بع تح الضاد المعجم ة وف راء المهمل د رضى، بضم ال ن عب ة اب ن ربيع اف، اب ديد الق ة وتش اء المهمل الح
اة    دها مثن مقصورة، ابن ود بفتح الواو وتشديد الدال، ابن ود بضبط ما قبله أيضًا، ابن معن بن عتود، بفتح المهملة بع

ين         فوقية مضمومة، ابن عنين ب تح الع ة وف ل، بضم المثلث ن ثع ن سالمان، اب ضم المهملة وبين النونين مثناة تحتية، اب
  .المهملة، ابن عمرو بن الغوث بن طيئ بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن آهالن بن سبأ

  .ولم أر في نسبه ال سنبسا وال عنبسا، واهللا أعلم

 وأنشد بعده، 

  السبعمائةالشاهد الثاني والخمسون بعد 

  الوافر 

  وأولى أن يزيد على الثالث  فعادى بين هاديتين منـهـا

  .على أن أولى من مرادفات آاد وال تستعمل إال مع أن

  .آذا قال ابن مالك في التسهيل؛ ومثل له شراحه بهذا البيت

ق      عادى من العداء، بكسر العين، وهو المواالة بين الصيدين بصرع أحدهما، ع : قال ابن عقيل ر اآلخر في طل ى أث ل
  الطويل : واحد، ومنه قول امرئ القيس

  دارآًا ولم ينضح بماء فيغسل  فعاد عداء بين ثور ونعـجة

  : أول الوحش، ومنه قول امرئ القيس: والهادية

  عصارة حناء بشيب مرجل  آأن دماء الهاديات بنحـره

ى أحسن   : قال ثعلب. ب أن يزيدأي قار: أنشد األصمعي هذا البيت، وقال: وقال صاحب الصحاح ولم يقل أحد في أول
  .žاه. مما قال األصمعي

ه             ى، فإن وًال ألول ديًا، وأن مع منصوبه مفع ًا متع ًال تام ى المستعمل مع أن فع واستظهر الشارح المحقق أن يكون أول
د ل متع و فع ارب وه ى ق ال المقا. بمعن أن أفع الف ش ذا خ ل، وه ع الفع زوم أن م تظهره لل ا اس ةوإنم   .رب

ولهم    الم في ق ة             : وأما أولى المستعمل مع ال ر منصرف للعلمي د غي و اسم للوعي ي، فه ى ل ه، وأول ى ل ك، وأول ى ل أول
قال المبرد في الكامل عند . وهو من الولي، وهو القرب. أوالة اآلن: ال أفعل تفضيل ألفعل، بدليل قولهم. ووزن الفعل

  المتقارب : إنشاد قول الخنساء
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 فأولى لنفسي أولى لهـا  الهمومهممت بنفسي آل 

يبه        اد يص ا آ د م ن بع ه م يئًا فأفلت اول ش ل، إذا ح ول الرج ه : يق ى ل ال   . أول ة، ق ن عظيم ت م ي : وإذا أفل ى ل   .أول
ول  ي، آدت أآون     : إذا مات ميت في جواره أو في داره     : ويروى عن ابن الحنفية رحمة اهللا عليه أنه آان يق ى ل أول

  .أولى لك: يقتنص الصيد، فإذا أفلته الصيد، قال وأنشد لرجل. السواد المخترم

  الطويل : فكثر ذلك منه فقال

 جوعـا ولكن أولى يترق القوم  فلو آان أولى يطعم القوم صدتهم

  .اه
د حكى         . الخبر: اسم مبتدأ، ولك: أولى: وقال الفارسي في آتاب الشعر ا زي ذا، ألن أب وال يجوز أن يكون أفعل من آ

  .ة اآلن، إذا أوعدواأوال: أنهم يقولون

ل، ال      ى أفع ه عل فدخول عالمة التأنيث على أفعل، يدلك على أنه ليس بأفعل من آذا، وأنه مثل أرملة وأضحاة، في أن
يراد به اتصال الجار به، إال أنهم جعلوا المؤنث فيه أيضًا معرفة، آما جعلوا المذآر آذلك، فصار بمنزلة شيء سمي 

  .بأضحاة فلم ينصرف

ه فأما في   ه          : قول م ب ه محذوف للعل الخبر من يس، ف ا امرئ الق أولى ي ى ف رًا في      . أول ة استعملت آثي رى أن الكلم أال ت
أيجوز أن يكون أولى اسمًا للفعل، وفيه ضمير المخاطب : فإن قلت. الوعيد، حتى صارت علمًا له، فحذف الخبر لذلك

ك،     : لة قولهم لك فيآأف ووشكان، ويكون لك في أولى لك، ال يكون الخبر، ولكنه بمنز قيًا ل ين، وفي س هلم لك، للتبي
ى             دخول عل ع من ال ا امتن ى وشكان ونحوه، ال آم ه، آامتناعه عل دخول علي ونحو ذلك، ويكون امتناع التنوين من ال

م     . فالجواب ما قدمناه، من أن موضع أولى رفع باالبتداء ؟غير المنصرف د حكى أنه ا زي ويدل على صحة ذلك أن أب
  .والة اآلن بالرفع، وهذا تأنيث أولى، ولو آان اسمًا للفعل لم يرفعأ: يقولون

ه         ى مثل ل أول ًا، فيجع يئًا مرفوع ل ش ه الفع مي ب ا س د فيم ك ال تج رى أن ولهم . أال ت ي ق ق : واآلن ف أوالة اآلن متعل
  .انتهى آالمه. الوعيد اآلن: بمحذوف، آما تقول

 الطويل : وأنشد بعده

  وما آدت آيبًا

رداً : تعمل آاد في الضرورة مثل آان، فجاء خبرها مفردًا في قولهعلى أنه اس   .وما آدت آيبًا، آما يجيء خبر آان مف
  : وهذا قطعة من بيت، وهو

  وآم مثل فارقتها وهي تصفر  فأبت إلى فهم وما آدت آيبـًا

  .وتقدم الكالم عليه مشروحًا في الشاهد السابع والثالثين بعد الستمائة

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث والخمسون بعد السبعمائة

  الرجز : وهو من شواهد س

  قد آاد من طول البلى أن يمصحا

  .أن لما ذآره žعلى أنه جاز اقتران خبر آاد ب

  .وقد جاء في الشعر آاد أن يفعل، شبهوه بعسى: قال سيبويه

  : قال رؤبة

  قد آاد من طول البلى أن يمصحا

  .žاه. لعلي أن أفعل، بمنزلة عسيت أن أفعل وقد يجوز في الشعر أيضًا

  : ومن ذلك عند بعض النحويين دخول أن في خبر آاد، نحو قول رؤبة: ومثله البن عصفور في الضرائر، قال

  قد آاد من طول البلى أن يمصحا

  الخفيف : وقول اآلخر

  إذ ثوى حشو ريطة وبرود  آادت النفس أن تفيظ عليه

ل           والصحيح أن دخولها في  ل، ب دة ال تعم ا النصب، والزائ دة، لعمله ك بزائ ا ليست مع ذل خبر آاد ضرورة، غال أنه
ولهم         ى حد ق اد، عل ر آ ار   : هي مع الفعل الذي نصبته بتأويل مصدر، وذلك المصدر في موضع خب ال وإدب د إقب . زي

  .žاه

و عمرو     ان أب والن  قال علي بن حمزة البصري فيما آتبه على نوادر أبي عمرو الشيباني وآ ول  : واألصمعي يق ال يق
اد يفعل  : آاد أن، وإنما يقولون: عربي د جاء في الشعر           . آ ذا مذهب جماعة النحويين، والجماعة مخطؤون، وق وه

  .الفصيح منه، ما في بعضه مقنع

  الرجز : فممن ذلك ما أنشده ابن األعرابي

  يكاد لوال سيره أن يملصا

  الرجز : وأنشد هو وغيره

 يكاد أن ينطحه أمجـاره  ـدارهحتى تراه وبـه إآ

    لو لم ينفس آربه هراره

  الرجز : وأنشد أبو زيد وغيره في صفة آلب

 يكاد أن ينسل من إهـابـه  يرثم أنف األرض في ذهابه
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  : وقال بعض الرجاز

  يكاد من طول البلى أن يمصحا

  الطويل : وقال ذو الرمة

  بعض ما يتذآر رجيع الهوى من  وجدت فؤادي آاد أن يستخـفـه

  .žاه
فال خطأ . أنه ال يقول ذلك في الكالم، وأما الشعر فهو محل الضرورة: ال يقول عربي آاد أن: أقولك مرادهما بقولهما

  .في قولهما

لم، وجاء في الحديث أيضاً      : وأما ما ورد في صحيح البخاري ر أن يكون    : وآاد أمية بن أبي الصلت أن يس اد الفق آ
  .آفرًا، فنادر

  .ذا الرجز نسب إلى رؤبةوه

  : وقبله

  ربع عفا من بعد ما قد انمحى

  : وأنشده ابن يعيش

  ربع عفاه الدهر طوًال فامحى

  : ورواه اللخمي

  ربع عفاه الدهر دأبًا وامتحى

  .ولم أر هذا الرجز في ديوان رؤبة

  .بأنهما لم يرياه في ديوانهوآذلك قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب، واللخمي في شرح أبيات الجمل 

ان   : والربع زل حيث آ ه . المن دار  : والرسم . رسم : وروى بدل ر ال ال      . أث ى، يق ة األول ًا آالرواي ا يكون الزم ا  : وعف عف
  .درس: المنزل يعفو عفوًا، وعفوًا، وعفاء، بالفتح والمد، أي

أزلته، : ه انمحى، مطاوع محوته محوًا، أيمحته، وامحى أصل: عفته الريح، أي: يقال. ويكون متعديًا آالرواية الثانية
  .محيته محيًا بالياء، من باب نفع: ويقال. زال، وذهب أثره: فامحى، أي

ع        : وزعم العيني أن من في قوله ى رب اد ضمير راجع إل ا مصدرية، واسم آ ة    . من بعد زائدة، وم ة متعلق ومن تعليلي
ق    م: والبلى بالكسر والقصر. بكاد ال بيمصح، ألنه صلة أن ى، إذا أخل وب يبل ي الث زل، إذا درس  . صدر بل ي المن . وبل

مصح الشيء   : قال الجوهري . مضارع مصح، بفتح الصاد أيضًا: ويمصح بفتح الياء والصاد. فإن فتحت الباء مددته
 الكامل : وهللا در القائل. أخلق: ومصح الثوب: قال. ذهب وانقطع: مصوحًا

 أم محمد ابنه صـالـحمن وجه   يا بدر إنك قد آسيت مشـابـهـًا
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 بمـاصـح باق على األيام ليس  وأراك تمصح في المحاق وحسنها

ن شميل،      . وفي آثير من آتب اللغة ما يخالفه. وهو في األشهر فعل الزم، ولم يذآروه متعديًا ره الهروي، واب د ذآ فق
دياً  اموس  . والصاغاني، متع ه، آمسحه  : مصح اهللا مرضك، أي  : وفي الق ذ  . أذهب ال  : يل والصلة للصاغاني  وفي ال يق

هذا غلط ألن مسح ال : وقال ابن بري فيما آتبه على درة الغواص. مصح اهللا ما بك، ومسح، والصاد أعلى: للمريض
ل    . ذهبت به: مسحت بالشيء، أي: يتعدى إال بالباء، يقال ان بالصاد قي و آ ك، أي   : فل ا ب ه   : مصح اهللا بم ه، فتعدي أذهب
  .žاه. أمصح اهللا ما بك، إذ ال يقال مصحه بدون باء :بالباء أو بالهمزة، فيقال

ة  : وهذا مأخوذ من الجواليقي، قال في تكملة إصالح المنطق ه العام دعاء للمريض    . ما تغلط في ون في ال مسح  : ويقول
ك  ا ب ول   . اهللا م ميل، يق ن ش ر ب ان النض ك، أي : وآ ا ب ز : مصح اهللا م ره يجي ه، وغي ك : أذهب ا ب ح اهللا م   .žاه. مس
ل   : لخمي في شرح أبيات الجملوقال ال ول القائ افية، أبالسين      : سئل أبو بكر الزبيدي عن ق ه الش مصح اهللا عنك بيمين

: الذي أقوله، وأعتقده، وأرويه أنه بالسين ال بالصاد فإن من آتبه بالصاد، فإنما ذهب إلى قولهم: يكتب أم بالصاد فقال
ميل. مصح الظل، إذا ذهب ن ش ول النضر ب و ق ي الظل خاصة وال يل. وه تعملت ف ا اس ه، ألن الصاد إنم ت إلي   .تف

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والخمسون بعد السبعمائة

  الوافر 

 من األآوار مرتعها قريب  وقد جعلت قلوص ابني زياد

  .مرتعها قريب: على أنه قد جاء نادرًا خبر جعل جملة اسمية، وهو قوله

د جعلت   : جملة من المبتدأ والخبر موقع الجملة من الفعل والفاعل، أراد   أوقع ال: قال ابن جني في إعراب الحماسة وق
  الطويل : قلوص ابني سهيل يقرب مرتعها من األآوار، آما قال

 تـنـام وعيني على فقد الحبـيب  فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي

  .اه

ة ال يكون      تقرب من المرتع، بإسناد الفعل إلى ضمير القل  : الصواب في التقدير: أقول ال المقارب ع أفع إن جمي وص، ف
  .فاعل خبرها الفعلي إال ضمير اسمها، آما نص عليه الشارح المحقق

وار، أي   : وقال الخطيب التبريزي في شرح الحماسة ا من األآ م تتباعد   : وقد جعلت قلوص ابني سهيل يقرب مرتعه ل
  .في الرعي لما حط رحلها، لما بها من اإلعياء، فبرآت مكانها

ذلك ال يتعدى    وجع ت، ول ا قريب في موضع الحال     . لت هاهنا بمعنى طفقت وأقبل ذين    : أي. ومرتعه أقبلت قلوص ه
  .الرجلين قريبة المرتع من رحالهم

  .إن جعلت بمعنى طفقت، آيف يسوغ له أن يجعل الجلمة حالية: وهذه غفلة من الخطيب، فإنه بعد أن قال

  .قي، وتبعهما خضر الموصلي في شرح شواهد التفسيرينوسبقه إلى جعل الجملة حالية اإلمام المرزو

روى : قال أبو العالء: ثم قال الخطيب ي سهيل      : وي د جعلت قلوص ابن ع      -بنصب قلوص    -فق اس يرف ر من الن وآثي
ال            : القلوص، وهو وجه رديء، ألن القائل إذا قال ا ق ل، آم ه بالفع د من إتيان م يكن ب ة، ل د المقارب ت، وهو يري : جعل

  الطويل 
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 شهـرا أزورآم يومًا وأهجرآم  جعلت وما بي من جفاء وال قلى

ه       : وعلى ذلك جميع ما يرد، فإذا قال القائل ى، آأن ى المعن ه عل ا يحمل ل، فإنم جعل زيد فعله جميل، ولم يأت بلفظ الفع
  .جعل زيد يجمل: قال

رأة ا  ذآورة، وليست جعلت في     وأحسن من هذه الرواية أن تنصب قلوصًا، ويكون في جعلت ضمير يعود على الم لم
ه        ل، ويكون قول ى فع ر إل ة في     : هذا القول في معنى المقاربة، وإنما هي بمعنى صيرت، فال تفتق ا قريب جمل مرتعه

  .žاه. جعلت أخاك ماله آثير: موضع المفعول الثاني، آما يقال

ى صير و   حذف من جعلت ضمير     وذآر الشلوبين فيما آتب على الحماسة أن بعض الناس أجاز أن يكون جعل بمعن
اء  . جعلت األمر والشأن مرتعها قريب من األآوار: وقد جعلته، أي: الشأن، والتقدير وأن آخر أجاز أن يكون على إلغ

ق   : جعلت مع تقدمها، على حد إجازة أبي الحسن د اهللا منطل ا العالء، فال يصح         .ظننت عب اس أب بعض الن إن أراد ب ف
ى صير، والفاعل ضمير         نسبة حذف ضمير الشأن إليه، فإنه رو ه مفعول أول لجعل بمعن ى أن ى بنصب القلوص عل

رأة وب          . الم ال القل ي أفع وز ف ا يج يير، وإنم ال التص ي أفع ون ف اء ال يك ر أن اإللغ ول اآلخ ى الق رد عل   .وي
ين     ة من وجه ذه الكلم ي ه ي ف أ العين د أخط ال : األول: وق ه ق ال    : أن ا هي من أفع ة، وإنم ال المقارب ا من أفع جعل هن

  .الشروع

وم وقلوص اسمها،    . وجعلت هنا على صيغة المجهول، أسندت إلى قلوص: أنه قال: والثاني وإنما جعلت بالبناء للمعل
  .الناقة الشابة: والقلوص. مرتعها قريب من األآوار في محل نصب على أنه خبرها: وجملة

  .بأداته جمع آور بالضم، وهو الرحل: واألآوار. ابني سهيل بدل ابني زياد: ويروى

  .رتعت الماشية رتوعًا: تقول. موضع الرتوع، وهو أآل الماشية ما شاءت: والمرتع

  .وهذا البيت أحد أبيات ثالثة في الحماسة، تقدمت مشروحة في الشاهد الثاني والخمسين بعد الثلثمائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والخمسون بعد السبعمائة

  البسيط 

  ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل  قلـنـيوقد جعلت إذا ما قمت يش

ه          : فجملة. على أنه قد يجيء خبر جعل جملة شرطية مصدرة بإذا ى أن وبي في محل نصب، عل ي ث ا قمت يثقلن إذا م
  .خبر جعل

  البسيط : وهذا آقول همام الرقاشي

 بـأقـوام بباب دارك أدلوهـا  وقد جعلت إذا ما حاجة عرضت

ا  و. أوصلها إليك بأقوام: أي م يستطع أن يخرج أرسل       : "آقول عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم فجعل الرجل إذا ل
  ".رسوًال

ادراً          ارع ن ل المض ع الفع ل موق رًا لجع رطية خب ة الش وع الجمل ون وق ي، ويك ل يثقلن وبي فاع ون ث ذا يك ى ه   .وعل
ر جع  : وقد تبع الشارح المحقق في هذا ابن مالك في التسهيل، قال فيه ة، مصدرة     وربما جاء خب ة اسمية وفعلي ل جمل
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انع من جعل     . بإذا ه ال م وال يخفى أنه إذا جاز تخريجها على ما ثبت لها، ال ينبغي العدول عنه إلى ادعاء الندرة، فإن
رطية   ة ال ش دير إذا ظرفي ك بتق ت، وذل ي جعل اء ف ن الت تمال م دل اش وبي ب ون ث ا، ويك رًا له ي خب   .يثقلن

ابقاً     وآذا الحال في البيت الثاني؛ وف ه س ذا عن قول : ي األثر، ولكن فيه شذوذ وهو مجيء الماضي خبرًا، فال يخرج ه
  .ويتعين في جميع أخبار أفعال المقاربة ن يكون فاعل أخبارها ضميرًا عائدًا إلى اسمها

ا  . اشترطوا اإلضمار في بعض المعموالت: واليه ذهب ابن هشام في المغني، قال ومن ذلك مرفوع خبر آاد وأخواته
  : ومن الوهم قول جماعة في قول هدبة. إال عسى

 الـبــيت .... ... ... ...  عسى الكرب الذي أمسيت فيه

  : والصواب أنه مبتدأ، خبره الظرف، والجملة خبر يكون واسمها ضمير الكرب، وأما قوله. إن فرج قريب اسم يكون

 البيت .... ... ... ... ثوبي  وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني

  .žاه. وبي بدل اشتمال من تاء جعلت ال فاعل يثقلنيفث

يموت : آاد زيد يموت، وال تقول: تقول: قال ابن هشم. إال أن ما استثناه ابن هشام في عسى لم يذآره الشارح المحقق
ده  : وال يجوز رفعها األجنبي، نحو. ويجوز عسى زيد أن يقوم أبوه، فترفع السبي. أبوه  .عسى زيد أن يقوم عمرو عن
  .žاه

د     . آاد زيد تخرج نفسه لم يذآره ابن هشام: وما استثناه الشارح المحقق في آاد، نحو دة، ليست عن ا فائ فأفاد آل منهم
  .اآلخر

  : ولقد صدق القائل في قوله

  ال ولو مارسه ألف سنة  ما حوى العلم جميعًا أحد

ر ضمير      ع غي ال أن يرف ذه األفع ع ه ر جمي ي خب ة ف ك جوز بقل ن مال ال في التسهيل  لكن اب م، ق ين عود : االس ويتع
  .žاه. وآون الفاعل غيره قليل. الضمير من الخبر إلى االسم

  تتمة 

ى              : وقع في بعض نسخ التسهيل   نادها إل در إس ا، ون إذا أو آلم ة، مصدرة ب ة اسمية وفعلي ر جعل جمل ا جاء خب وربم
  .žاه. ضمير الشأن، ودخول النفي عليها

ا جاء عمرو    : ومثال تصدره بكلما. رض المصنف لهذه الزيادة في شرحهولم يتع: قال شارحه المرادي جعل زيد آلم
ربه اري    . ض حيح البخ ي ص ماع، إال أن ف ى س اج إل ر      : ويحت ه بحج ي في ى ف رج رم اء ليخ ا ج ل آلم   .فجع

ال : ويمكن تمثيل المسألة الثانية بما حكاه الزاهد غالم ثعلب ر       : أنه يق دأ والخب ع المبت ائم، برف د ق د عسى  عسى زي . بع
اب    . فيتخرج على أن في عسى ضمير الشأن ال الب ى أفع نادها إل ى    . هذا إن جعلنا الضمير في إس دًا إل اه عائ وإن جعلن

ة   . جعل احتاج إلى سماع ألة الثالث ال المس ول أنس      : ومث تكلم، وق د ي ا جعل زي ة من        : م ى ناحي ده إل ا جعل يشير بي فم
ت ماء إال انفرج مي. الس ود الض ي أن يع ا وال ينبغ ي عليه ول النف در دخ م ين اب، إذ ل ال الب ى أفع   .žاه. ر إل

ويين        اد النح ي إنش ع ف ا وق ة آم ة، ال المي ا رائي اهلي، إال أن قافيته ر الب ن أحم رو ب ة لعم ات خمس ن أبي ت م   .والبي
دادي صاحب   ة السعدي البغ ن نبات ذلك بخط اب ا آ ي الموشح، ورأيته اني ف ذآور المرزب رو الم ا لعم ات رواه واألبي

طب النباتية، آتبها في آخر ديوان محمد ابن بشير الخارجي، ورواها عن أبي سعيد السكري، عن ابن حبيب، عن الخ
 البسيط : ابن األعرابي، وقد أقوى في بيتين منها، نص عليهما المرزباني، وهي
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 تزور عني وتطوى دوني الحـجـر  ما للكواعب يا عيساء قد جـعـلـت

 ذب الرياد إذا ما خولس الـنـظـر  ـقةقد آنت فـراج أبـواب مـغـل

 والواحد اثنين مما بورك الـنـظـر  فقد جعلت أرى الشخصـين أربـعة

  فصرت أمشي على رجل من الشجر  وآنت أمشي على رجلين مـعـتـدًال

 السكر ثوبي فأنهض نهض الشارب  وقد جعلت إذا ما قمت يثـقـلـنـي

. نكر إعراض الكواعب عنه، وهي جمع آاعب، ويه الشابة التي نتأ ثديها وظهر ما للكواعب استفهام إنكاري، أ: قوله
  .مال عنه: وازور عن الشيء وتزاور عنه. اسم امرأة: وعيساء

واب     . جمع حجرة: والحجر، بضم ففتح. أمامي: ودوني. وتطوى بالبناء للمفعول ي، ويسددن أب بلن عل يريد أنهن ال يق
  .الحجر أمامي

ار : وفراج ه       مبالغة ف اب ضرب، إذا فتحت اب من ب اد، بالنصب  . ج، من فرجت الب ان، وهو     : وذب الري ر آخر لك خب
اد . إذا آان ال يستقر في موضع : فالن ذب الرياد: يقال. آثير الحرآة والدخول والخروج: بالذال المعجمة، أي : والري
  .مصدر راود يراود

  .ته بسرعة على غفلةفاعل من خلست الشيء، إذا اختطف: مجهول، خالس الشيء: وخولس

وإنما . وجعلت من أفعال الشروع. يريد أن النساء آن يتسارقن النظر إلي لحسني وشبابي، عندما آنت خفيف الحرآة
  .رأى الشخصين أربعة لضعف بصره من شيخوخته وسنه

  .مما بورك النظر تهكم واستهزاء ببصره، جعل ضعف بصره برآة، ألنه يريه الشيء مضاعفًا: وقوله

  .على رجل من الشجر، أراد العصا، فإن الشيوخ يعتمدون عليها في المشي: لهوقو

  .على رجل أخرى من الشجر: على أخرى من الشجر، أي: ويروى

  : زائدة، وزيادتها بعد أداة الشرط جازمًا أو غير جازم مطردة، حتى نظمها بعضهم بقوله: إذا ما قمت، ما: وقوله

 ائدهما بعد إذا ز  خذ لك ذي الفائده

  .إذا أجهده وأتبعه بجعله ثقيًال: يثقلني من أثقله الشيء: وقوله. وزعم العيني أن ما مصدرية، وأن التقدير حين قيامي

ه  وجهين             : وقول ي، ل ا زعم العين ى جعلت آم ر، ال عل د خب ر بع و خب ي، فه ى يثقلن أنهض معطوف عل أن : أحدهما: ف
  .عن الشروع في القيام النهوض على هذا الوجه مسبب عن إثقاله الثوب، ال

  .فإن آًال منهما سبب لآلخر: تناسب المتعاطفين في المضارعية وفي السببية: وثانيهما

  .هذا آالمه. وزعم العيني أن التحقيق فيه أنه أقام السبب، وهو اإلثقال، مقام المسبب، وهو النهوض نهض الشارب

صفة مفعول مطلق نائب عنه، : ونهض الشارب. النهوضوالثاني . أقوم، وله مصدران أحدهما ما في البيت: وأنهض
  .فأنهض نهضًا آنهض الشارب: أي
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ق       : وقال العيني ى المفعول المطل د عل ه يري ه، وآأن ى ل والسكر،  . نهض الشارب منصوب على اإلطالق وهذا ال معن
  .الشراب قواهوآذلك الثمل بكسر الميم صفة مشبهة، وهو الذي أخذ منه . صفة مشبهة من السكر: بكسر الكاف

  .وقافية هذا البيت والذي قبله فيهما إقواء، بخالف ما قبلهما، فإن قافيته مرفوعة

  .وعمرو بن أحمر الباهلي شاعر إسالمي تقدمت ترجمته في الشاهد الستين بعد األربعمائة

ه ال    و. وقد نسب للحكم بن عبدل األعرج األسدي . قائل البيت الشاهد أبو حية النميري: وقال العيني يس بصحيح ألن ل
  .يوجد في ديوانه

  : ويروى الشطر الثاني

  فقمت قيام الشارب السكر

  : وممن رواه هكذا الجاحظ في باب العرجان من آتاب الحيوان له، ونسبه ألبي حية النميري هكذا

 ظهري فقمت قيام الشـارب  وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني

  السكر 

  فصرت أمشي على أخرى من الشجر  وآنت أمشي على رجلي مـعـتـدًال

  فعل التعجب

  البسيط : أنشد فيه

  يا ما أميلح غزالنًا شدن لنا

  : تمامه

  من هؤليائكن الضال والسمر

  .وتقدم الكالم عليه في خواص االسم من أول الكتاب

ن ع . قيل إن هذا البيت من أبيات لعلي بن محمد المغربي در   وهو متأخر، له قصيدة في مدح علي ب ر المقت . يسى وزي
  .وقتل المقتدر في شوال سنة عشرين وثلثمائة

  .فال يصح االحتجاج به. وإنما أراد التشبه بكالم العرب

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السادس والخمسون بعد السبعمائة

  الوافر 

  أجب الظهر ليس له سنام  ونأخذ بعده بذناب عـيش

  .بهعلى أن نصب الظهر على التشبيه بالمفعول 

ال الشارح    : األول: روى ابن الناظم وغيره الظهر في هذا البيت على ثالثة أوجه: أقول ا ق بالنصب، وهو ضعيف آم
  .المحقق

ى        : ونصب الظهر آنصب الوجه في: وقال ابن الجاجب في أماليه ة فصيحة عل مررت برجل حسن الوجه، وهي لغ
ز،   . التشبيه بالمفعول ى التميي ا يكون         ومنهم من جعله نصبًا عل ز المنصوب إنم ة، والتميي ه معرف ه لكون وال حاجة إلي

  .بالنكرة

الى  ه تع د قول ه عن هد ب ه استش ز، آالبيضاوي، فإن ه تميي ال إن ى من ق ه رد عل ه: "وفي فه نفس ال"إال من س ه : ، ق نفس
  .منصوب على التمييز، آالظهر في البيت

  .رفع الظهر على الفاعلية: الثاني

  .إليهخفضه بإضافة أجب : الثالث

والفتح . أوجب مخفوض عالمة خفضه الفتحة، صفة لذناٍب أو عيش: قال ابن الجاجب. وأم أجب فهو مجرور ال غير
  .إنما هو على رفع الظهر ونصبه، وأما على جره فأجب مجرور بالكسرة لإلضافة

دير    ى النصب بتق ي، فال يجوز،   : وأما قطعه إلى الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو إل ر     أعن رة غي ألن قطع النك
  .الموصوفة نادر

ة أوجه    : االستشهاد في قوله: قال. وقد خلط العيني ونسب إلى ابن الناظم ما لم يقله ه ثالث : أجب الظهر؛ فإنه يجوز في
  .هو أجب: وهذا من أقسام الضعيف، وهو على تقدير. أجب الظهر برفع أجب ونصب الظهر: األول

  .رفع الظهرنصب أجب على الحالية، و: الثاني

  .جر أجب على الصفة لعيش، وجر الظهر على اإلضافة: والثالث

  .هذا آالمه

  .وتبعه على هذا خضر الموصلي في شرح أبيات التفسيرين

  .أجب على أن في أجب تنوينًا مقدرًا ولم يظهر، ألنه ال ينصرف žوأنشده سيبويه بنصب الظهر ب

  : والبيت من أبيات للنابغة الذبياني، وهي

  أمحمول على النعش الهمام  أقسم عليك لتخبـرنـي ألم

 ولكن ما وراءك يا عصام  فإني ال ألومك في دخـول
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 ربيع الناس والشهر الحرام  فإن يهلك أبو قابوس يهلـك

 أجب الظهر ليس له سنـام  ونأخذ بعده بذنـاب عـيش

ك العرب بال    ان مل ه،         ومن حديث هذه األبيات أن النابغة آان عند النعم ان من ندمائ ه، وآ ده، خاصًا ب رًا عن ة، آبي حي
ان وأراد            ه النعم اب، فغضب علي ذا الكت اه في مواضع من ه أمر ذآرن وأهل أنسه، فحسد على منزلته منه، فاتهموه ب

  .البطش به

انطلق  : عصام بن شهير الجرمي، قال للنابغة: وآان للنعمان بواب يقال له ة إ  ! إن النعمان موقع بك ف ى  فهرب النابغ ل
إنك : فبعث إليه. ملوك غسان ملوك الشام، فكان يمدحهم، وترك النعمان، فاشتد ذلك عليه، وعرف أن الذي بلغه آذب

ع وحصن،            ان في قومك ممتن د آ ه، ولق ا علي ا آن لم تعتذر من سخطة إن آانت بلغتك، ولكنا تغيرنا لك عن شيء مم
  .قد علمتفترآته ثم انطلقت إلى قوم قتلوا جدي، وبيني وبينهم ما 

اً   اًال عظيم ل من مرض       . وآان النعمان وأبوه وجده قد أآرموا النابغة وشرفوه وأعطوه م ان ثقي ة أن النعم غ النابغ وبل
رة،            ين الحي ي ب ين الغمر وقصوره الت ا ب ل م ين ينق ى رجل أصابه حتى أشفق عليه منه، فأتاه النابغة فألقاه محموًال عل

  : فقال لبوابه عصام

  األبيات المذآورة ... .... ... ...  ـتـخـبـرنـيألم أقسم علـيك ل

أ من              : قال أبو عبيدة دهم أوط ه عن ه، ألن ا، يتعاقبون ى أآتافه ه الرجال عل وك العرب إذا مرض أحدهم حملت آانت مل
  .فعافاه اهللا، وعفا عن النابغة. األرض

ن ثابت   ى ثالث ال أدري عل        : قال حسان ب ة عل ان، فحسدت النابغ ى النعم دت إل تهن آنت أحسد   وف اء   : ى أي ى إدن أعل
ه         ر من عصافيره أمر ل ه بعي ى مائ النعمان له بعد المباعدة ومسايرته له، وإصغائه إليه، أو على جودة شعره، أو عل

ك       : قيل ألبي عمرو: قال أبو عبيدة ؟بها ر ذل ه، أم لغي ه من د هرب اه بع ال  ؟أمن مخافته امتدحه، وأت ا   : ق ال لعمر اهللا، م
ل، إ  ه فع اً لمخافت ان جيش ه النعم ًا من أن يوجه إلي ان إال آمن ذهب . ن آ ة ال ي آني ة يأآل ويشرب إال ف ان النابغ ا آ وم

  .والفضة، من عطايا النعمان وأبيه وجده، وال يستعمل غير ذلك

  .لتخبرني جواب القسم: إلخ، هو استفهام تقريري، وقوله... ألم أقسم عليك : وقوله

ع  . م، والهمام مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع المفعول لتخبرنيإلخ، خبر مقد.... أمحمول : وقوله والتحقيق أن الواق
تفهام : مفعوًال محذوف مضاف إلى هذا االستفهام، والتقدير نعش . جواب هذا االس ه    : السرير : وال ان الرجال يحملون آ

  .على سريره في مرضه

  .انتهى ؟ى النعش أم الهل مات فحمل عل: وقيل معنى أمحمول على النعش، أي: وقال العيني

  .هذا آالم من لم يصل إلى العنقود: أقول

  .الملك العظيم الهمة: والهمام

  .إلخ، ال ألومك في ترآك اإلذن لي في االنتهاء إلى الملك، ولكن أخبرني بكنه أمره... فإني ال ألومك : وقوله

 : ورواه العيني

  فإني ال أالم على دخول
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رك ا  : وقال ى ت ي        أي ال أالم عل ه لغضبه عل ي محجوب ال أصل إلي ه، ألن دخول علي اس    . ل ا رواه الن ذا خالف م   .وه
ه         : وقوله ال في ه ق د العرب، وأورده الزمخشري في أمثال ثًال عن ة،     : ما وراءك يا عصام، صار م ول النابغ هو من ق

  .يضرب في االستخبار عن الشيء، وهو عصام بن شهبر الباهلي حاجب النعمان
  

  الرجز  :ومن شعر عصام هذا
 وعلمته الكر واإلقـدامـا  نفس عصام سودت عصاما

   وجعلته ملكًا هـمـامـًا

  .والبيت األول من هذا مثل أيضًا، يضرب لمن شرف بنفسه، ال بآبائه

  .افتخر بنفسك، ال بعظام آبائك البالية: آن عصاميًا وال تكن عظاميًا، أي: وفي األمثال أيضًا

  .ارجي وإنما سمته العرب خارجيًا، ألنه خرج عن غير أولية آانت لهوهو عصام الخ: قال الزمخشري

ال    اره، فق أراد اختب ذين    : أراد ؟أعظامي أم عصامي  : ويحكى أن الحجاج ذآر عنده رجل بالجهل، ف أشرفت بآبائك ال
  .أنا عصامي عظامي: فقال الرجل ؟صاروا عظامًا، أم بنفسك

ه          هذا أفضل الناس، فقضى حوائجه،  : فقال الحجاج ال ل اس، فق م فتشه فوجده أجهل الن ده، ث تصدقني أو  : ومكث عن
ول        : قال ؟ألقتلنك، آيف أجبتني بما أجبتني حين سألتك عما سألتك ر أم عظامي، فخشيت أن أق م أعصامي خي م أعل ل

ت دهما، فقل ي اآلخر: أح دهما نفعن إن ضرني أح ا، ف ك. آليهم د ذل اج عن ال الحج ًا: فق ي خطيب ادير تصير العي   .المق
وك الفرس    : إلخ، هو آنية النعمان، وقابوس... فأن يهلك أبو قابوس : وقوله   .معرب آاووس، آطاووس، اسم أحد مل
ى من    : ربيع الناس إلخ، يريد أنه آان آالربيع في الخصب لمجتديه، وآالشهر الحرام لجاره، أي  : وقوله ال يوصل إل

  .أجاره، آما ال يوصل في الشهر الحرام إلى أحد

اس   :والمعنى ه للن ه     . إن يمت النعمان يذهب خير الدنيا عنها، آانت تعمر به، وبجوده وعدله، ونفع ان في ذمت ومن آ
والهم               ائهم وأم ى دم رام عل هر الح ي الش اس ف أمن الن ا ي دم، آم ون ال ه محق ى نفس ن عل و آم لطانه فه   .وس

  .المتراآمة: والنعم الرآام بالضم، أي: وروى بدله

  .الذنب: ، الذناب والذنابة بكسرهما، والذنابى بالضم والقصرإلخ... ونأخذ بعده : وقوله

ه            : قال الشنتمري ر في اال خي ة ولم ا الذناب ين ونحوه ذنابي، وللع ذنب، وللطائر ال ر ونحوه ال واألجب  . المستعمل للبعي
  .حدبة البعير: الجمل المقطوع السنام، والسنام: بالجيم

د          إن مات بقينا في طرف عيش قد مضى صدره : يقول ر ق ه، ويكون العيش آبعي ه ذنب ي من د بق ره، وق ومعظمه وخب
  .جب سنامه

ر أجب الظهر               : يريد ل ذنب بعي ه بمث ك، وتمسكوا من ده في أسوإ حال، وأضيق عيش وذل اس بع نام  . صار الن والس
  .يستعار آثيرًا للعز، حتى آأنه غلب فيه

ه ال      ة في أمالي ات الثالث ذه األبي ا    وقد أورد أبو القاسم الزجاجي ه ال فيهم ا عصام فحاجب    : ؟صغرى والوسطى وق أم
  .النعمان

ك إذا مرض يجعل في سرير، ويحمل        . ال ألومك إن منعتني من الوصول إليه، ولكن عرفني خبره: يقول ان المل وآ
  .هو أرفه له: على أآتاف الرجال، يعلل بذلك، ويقولون
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ه     وأما . ونأخذ بعده، فيجوز فيه الرفع والنصب والجزم: وأما قوله ى قول ى العطف عل اس   : الجزم فعل ع الن ك ربي . يهل
وآذلك آل معطوف بعد جواب الجزاء من األفعال . والرفع على القطع واالبتداء، والنصب بالصرف على إضمار أن

أجب : ويروى. وهذا تمثيل وتشبيه. أجب الظهر يعني مقطوع الظهر: وقوله .المستقبلة، تجوز فيه هذه األوجه الثالثة
ى أن يكون    : ضهما جميعًا على إضافة أجب إلى الظهر، ويروىالظهر بخف أجب الظهر بفتح أجب ونصب الظهر عل

ه             ه، ويضمر في أجب الفاعل، آأن المفعول ب بيه ب ى التش موضع أجب خفضًا ولكنه ال ينصرف، وبنصب الظهر عل
ك   : قال دير قول مررت برجل حسن الوجه،     : أجب الظهر بالتنوين، ثم منعه من التنوين ألنه ال ينصرف، وهو في تق

  .وآثير المال، وطيب العيش

ال          : ويروى ه ق ه، آأن ع الظهر ب ه في موضع خفض، ورف ى أن ون      : أجب الظهر عل ة يجعل ره، فأهل الكوف أجب ظه
دهم             ديره عن األول، وتق ذآر ب ق ال ا يعل الم عقيب اإلضافة، وأهل البصرة يضمرون م ه   : األلف وال . أجب الظهر من

  .انتهى

  .ة النابغة الذبياني في الشاهد الرابع بعد المائةوتقدمت ترجم

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والخمسون بعد السبعمائة

  الطويل : وهو من شواهد س

  وهللا عينا حبتر أيما فتى

ول       ا تق وة آم ى التعجب من الفت د  : على أنه قد يستفاد من االستفهام معنى التعجب آما هنا، فإن فيه معن  ؟أي رجل زي
  .تضمنت أي معنى المدح والتعجب الذي تضمنته نعم وحبذاوقد 

ه : وأي . إذا أضيفت إلى مشتق من صفة يمكن المدح بها آانت للمدح بالوصف الذي اشتق منه االسم الذي أضيفت إلي
  .مررت بفارس، أي فارس، فقد أثنيت عليه بالفروسية خاصة: فإذا قلت

إذا قلت   وإن أضيفت إلى غير مشتق فهي للثناء عليه بكل مررت برجل، أي رجل،    : صفة يمكن أن يثنى عليه بها، ف
  .فقد أثنيت عليه ثناء عامًا في آل ما يمدح به الرجل

  : عن قوله -يعني الخليل  -وسألته : قال سيبويه

 فتى وهللا عينا حبتٍر أيما  فأومأت إيماء خفيًا لحبتٍر

  .أتوني إال زيدًا: االستثناء نحو قولكأيما تكون صفة للنكرة، وحاًال للمعرفة، وال في : فقال

ه رجًال آالنصب في عشرين       . عشرون أيما رجل وال أتوني إال أيما رجل: أال ترى أنك ال تقول له والنصب في مثل
ًال دد      . رج ا ع ر به واع، وال يفس ن األن وع م ا ن تص به تثناء، وال يخ ي االس ون ف ا ال تك تفهام . فأيم ى اس ا فت   .وأيم

ه ال       . فهذا استفهام فيه معنى التعجب ؟سبحان اهللا من هو وما هو: أال ترى أنك تقول ك، ألن م يجز ذل رًا ل ان خب ولو آ
  .انتهى. من هو، وتسكت: يجوز في الخبر أن تقول

ة، أي     : قد فسر الخليل أيما بقوله تكون صفة للنكرة، آقولك: قال النحاس اًال للمعرف ا رجل، وح إن : مررت برجل أيم
  : شئت، رويت
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  نا حبتٍر أيما فتىفلله عي

ا، نحو     : آامًال، ومبنيًا عليها، آقولك: بالنصب، أي ى غيره ة عل ين      : أيما رجل، ومبني ا رجل، وال تكون لتبي د أيم زي
  .انتهى. على أن األخفش قد أجاز ذلك. العدد، وال في االستثناء، ألنها لم تقو في الصفات

م   ال األعل ر محذوف، وا     : وق داء والخب ا باالبت ع أيم ديررف دة     : لتق دة مؤآ ا زائ و، وم ى ه دح   . أي فت ى الم وفي أي معن
ه    : وصف أنه أمر ابن أخت له يقال له. والتعجب ا علي ه، ليخلفه حبتر، بنحر ناقة من أصحابه، ألنه آان في غير محل

ه   ه، وحدة بصره            . إذا لحق بأهل ه وعرف إشارته لذآائ م عن ه أحد، ففه ى ال يشعر ب ذلك حت ه ب أ إلي اء. وأوم : واإليم
  .انتهى. اإلشارة بعين أو يد

  الطويل : وروى المبرد في الكامل الرفع والنصب في أيما فتى في البيت، قال عند الكالم على قول ليلى األخيلية

  وأرآان حسمى أي نظرة ناظر  بنظرت ورآن من بوانة دوننـا

ا نظرة،     نظرت أي نظرة، وأي: أي نظرة ناظر يصلح فيه الرفع والنصب على قوله: قولها ا نظرة وأيم ة نظرة، وأيتم
  .آامل: فأيما في موضع. برجل آامل: وتأويله. مررت برجل أيما رجل: آما تقول

تفهام،     . مررت بزيد أيما رجل على الحال: وتقول داء، والمخرج مخرج اس ومن قال أي نظرة هي فعلى القطع واالبت
  .سبحان اهللا أي رجل زيد: آما تقول ؟وتقديره أي نظرة هي

  : وهذا البيت ينشد على وجهين

 فتى وهللا عينا حبتٍر أيما  فأومأت إيماء خفيًا لحبتر

  .انتهى آالمه. وأيما إن شئت على ما فسرنا

  .وقد أنشده ابن مالك في باب الموصول من شرح التسهيل بنصب أيما على أنه حال من حبتر

ذآر  . أي فتى: أنه مبتدأ، أو خبر مبتدأ، وقدروه أصحابنا أنشدوه بالرفع على: وأنكره أبو حيان في شرحه، وقال ولم ي
ادى    : أصحابنا آون أي تقع حاًال، وإنما ذآروا لها خمسة أقسام رة، ومن تفهامية، وصفة لنك   .موصولة، وشرطية، واس

ًا ألول آالم        .هذا آالمه على ما ذآره العيني، وما نقلناه من آالم األئمة يرد عليه رادي في شرحه تبع ول الم ي  وق أب
ان ره    : حي رد وغي ة المب رده رواي الرفع، ي ره ب ده غي ال، وأنش ى الح ب أي عل نف بنص ده المص   .أنش

رة،         : وال أآاد أقضي العجب من قول العيني ة وحال من نك ه صفة لمعرف م أن د عل االستشهاد فيه أن أيًا فيه صفة، وق
  .انتهى. وال يضاف إال إلى نكرة

  .الصفدي وقصد به التحميضوهذا من نمط اختراع الخراع الذي صنعه 

الراعي رجل من     والبيت من قصيدة للراعي النميري، وأورد منها أبو تمام في الحماسة ثالثة عشر بيتًا، وآان نزل ب
ة            م ناق ة، فنحر له ر بخفي ى حبت ه، فأشار إل بني آالب في رآب معه ليًال في سنة مجدبة، وقد عزبت عن الراعي إبل

ذه القضية           وأحلهم، وصبحت الراعي إبله ف  ذه القصيدة في ه ال ه ة، فق ة ثني ا، وزاده ناق ة مثله ة ناق   .أعطى رب الناق
ن      اء م اب الهج ي ب ذآور ف ع م ا الراعي بقصيدة، والجم اب عنه ات، وأج ة ضيفه بأبي ر ناق ي نح اه بعضهم ف وهج

  .الحماسة

ال الطبرسي في شرح الحماسة    اة   : ق تح المثن دة وف ة وسكون الموح اء المهمل تح الح ر بف ن أخي    حبت وق هو اب من ف
ع   ة أن يمتن ا، مخاف د أن اختاره ي السر بع ا ف ه عرقبته م ل ا رس اس، وإنم ة القصير من الن ي اللغ اه ف الراعي، ومعن

  .صاحبها بما هم به فيها
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  .وإذا عظموا الشيء نسبوا ملكه إلى اهللا تعالى. وهللا عينا حبتر، اعتراض: وقوله

  .انتهى. لى تقدير أيما فتى هو، والنصب على الحالوأيما فتى ينشد بالرفع والنصب، فالرفع ع

  .وترجمة الراعي تقدمت في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والخمسون بعد السبعمائة

  البسيط 

 فـقـل فإن وجدت لسانًا قائًال  وقد وجدت مكان القول ذا سعة

ت؛        . حسن، آيف شئتصفة بال: لما ذآره من معنى أحسن، أي ا يمكن أن يكون في شخص، آالبي فإن فيه منه آل م
ا شئت، أي      ل م ل فق اج في    : فإن معناه وجدت مكانًا للقول بكثرة ما فيه من المناقب، فإن آان لك لسان قائ فلست تحت

  .شيء غائب إلى مدحه

  .والبيت من قصيدة للمتنبي مدح بها سيف الدولة

  : وقبله

 والخطل بالجاهلية عين العي  جاء تنجدهوالمدح البن أبي الهي

ا   . اضطراب القول: والخطل. تعينه: تنجده وهذا تعريض بأبي العباس النامي، فإنه مدح سيف الدولة بقصيدة ذآر فيه
ى     : يقول. آباء الذين آانوا في الجاهلية ذا المعن م وضح ه إذا مدحت وأعنته بكر آبائه الجاهليين آان ذلك عين العي، ث

  : قولهوتممه ب

  فما آليب وأهل األعصر األول  ليت المدائح تستوفي مناقـبـه

  .ليت ما مدح به من الشعر استوفى ذآر مناقبه، ومتى يتفرغ الشعر لذآر آليب، وأهل الدهور السابقة: أي

  في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل  خذ ما تراه ودع شيئًا سمـعـت بـه

ول رك م    : يق اهده، وات ا تش ه بم ل     امدح ن زح ك ع مس تغني إن الش معت، ف ل   . ا س اءه آزح مس وآب ه آالش   .وجعل
  .فيما قرب منك عوض عما بعد عنك، وال سيما إذا آان القريب أفضل من البعيد: والمعنى

 الـبـــيت .... ... ... ...  وقد وجدت مكان القول ذا سعة

  .ا البيت إنما أورده لتنظير معنى بمعنىوهذ. وترجمة المتنبي تقدمت في الشاهد الحادي واألربعين بعد المائة
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  أفعال المدح والذم

  أنشد فيه، 

  الشاهد التاسع والخمسون بعد السبعمائة

  الرمل 

  نعم الساعون في األمر المبر

  .على أن طرفة استعمل نعم على األصل، بفتح النون وآسر العين

ي : "قال ابن جني في المحتسب عند قراءة يحيى بن وثاب دار  فنعم عقب ا  ": ال د   : أصل قولن م الرجل زي م  : نع م آعل . نع
ى   : وآل ما آان على فعل وثانيه حرف حلقي، فلهم فيه أربع لغات، وذلك نحو اني عل فخذ ونغر بفتح األول وآسر الث

  .األصل

ى األول     . وإن شئت أسكنت الثاني، وأقررت األول على فتحه  وإن شئت أتبعت   . وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إل
  .وإن شئت ِضِحك. َضِحك، وإن شئت َضْحك، وإن شئت ِضْحَك: وآذلك الفعل، نحو. الكسر الكسَر

دار  : فعليه جاء. فعلى هذا القول َنِعم الرجل، وإن شئت َنْعم، وإن شئت ِنْعم، وإن شئت ِنِعم ى ال و   " فنعم ُعقب دنا أب وأنش
  : علي لطرفة

  ما أصاب الناس من سر وضر  ففداء لبـنـي قـيس عـلـى

 المبـر ِنَعم الساعون في األمر  ما أقلـت قـدمـي إنـهـم�
  

وال بد من أن يكون  . َنٍعَم الرجل زيد، بإشباع آسرة العين وإنشاء ياء بعدها، المطافيل والمساجيد: وروينا عن قطرب
  .انتهى. األمر على ما ذآرنا ألنه ليس في أمثلة األفعال َفِعيَل البتة

  
د     وقد بسط القول على نعم  ه، وقي وبئس ابن األنباري في مسائل الخالف، وابن الشجري في المجلس الستين من أمالي

  .قراءة يحيى بن وثاب بفتح الفاء وسكون العين
  

ة : أي: إلخ، قال شراح أبيات المفصل وغيره... ففداء لبني قيس : وقوله : والسر والضر بضمهما   . أنا فداء لهذه القبيل
  .فاعل أقلت: وقدمي. الرفع: واإلقالل. يةدوام: وما. السراء والضراء

  
  .وإنهم تعليل لقوله ففداء. أقلتني: وعليهما فمفعول أقلت محذوف، التقدير. قدماَي بالتثنية: وروي

  
 : وروي أيضًا

  ما أقلت قدم ناعلها
  

  .ساتر القدم بالنعل: البس النعل، أي: والناعل
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  : وروي أيضًا

  ثم نادوا أنهم في قومهم
  

. فالمخصوص بالمدح محذوف. نعم الساعون هم في األمر المبر: هؤالء القوم هم الذين قال الناس في حقهم: الواأي ق
اس       : أي. غلبهم: اسم فاعل من أبر فالن على أصحابه، أي: والمبر ذي عجز الن هم نعم الساعون في األمر الغالب ال

  .عن دفعه
  

  .سخ البيت األول آما رواه ابن جنيهذا ما قالوا، والمروي في ديوان طرفة في عدة ن
  

  : والبيت الثاني آذا
  نعم الساعون في القوم الشطر  خالتي والنفس قدمـًا إنـهـم

  
اس من أمر يسرهم، أو يضرهم     : يقول: قال شارح ديوانه األعلم الشنتمري . نفسي فداء لبني قيس على ما أصاب الن

  .السراء والضراء: والسر والضر
  

د  . الناحية: وأصل الشطير. وواحد الشطر شطير. م الشطر يعني البعداء من الناس الغرباءفي القو: وقوله وآل من بع
  .انتهى. سعيهم في الغرباء أحسن سعي: يقول. عن أهله فقد أخذ في ناحية من األرض

  
  .خالتي مبتدأ، والنفس معطوف عليه: وفهم من آالمه أن قوله

  
دمًا بالكسر   ؟ما وجه ذآر الخالة هاهنا: رلكن ينظ. فداء خبر لهما مقدم: وقوله ه      : وق ع من نعم، وال يمن ق ب ظرف متعل

  .ذآر إن المكسورة، ألنه ظرف اغتفر فيه التقدم
  

  .أبو قبيلة الشاعر، وإنما جعل نفسه فداء لبنيه ألنهم يتبادرون في إغاثة الملهوف: وقيس
  

ن    : وهذا نسب طرفة الشاعر ن سعد ب ن           طرفة بن العبد بن سفيان ب ة ب ن عكاب ة ب ن ثعلب يس ب ن ق ن ضبيعة اب ك ب مال
  .صعب بن علي بن بكر بن وائل

  
تمائة         د الس ابع بع اب اسم الفاعل في الشاهد الس ذه  . والبيتان من قصيدة طويلة لطرفة تقدم بعض أبيات منها في ب وه

  : أبيات قبل البيت الشاهد
 ال ترى اآلدب فينا ينـتـقـر  نحن في المشتاة ندعو الجفلـى
 أقتـار ذاك أم ريح قـطـر  حين قال الناس في مجلسـهـم

 من سديف حين هاج الصنبـر  بجفـان تـعـتـري نـادينـا
 لقرى األضياف أو للمحتضر  آالجوابي ال تنـي مـتـرعة

 آفة الجزر مسـامـيح يسـر  ولقد تـعـلـم بـكـر أنـنـا
  وقرفاضلو الرأي وفي الروع   ولقد تـعـلـم بـكـر أنـنـا

 ويبرون على اآلبي المـبـر  يكشفون الضر عن ذي ضرهم
 رحب األذرع بالخـير أمـر  فضل أحالمهم عن جـارهـم
 ولدى البأس حماة مـا نـفـر  ذلق في غـارة مـسـفـوحة

 حين ال يمسكها إال الصـبـر  نمسك الخيل على مكروههـا
 ذعـرودعا الداعي وقد لج ال  حين نادى الحي لما فـزعـوا
 جردوا منهـا ورادًا وشـقـر  أيها الفتيان في مجـلـسـنـا
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  : ثم وصف الخيل بأبيات تسعة، وقال
  ما أصاب الناس من سر وضر  ففداء لبـنـي قـيس عـلـى

 الشطر نعم الساعون في القوم  خالتي والنفس قـدمـًا إنـهـم

ه تاة   : قول ي المش ن ف نتمر    ... نح م الش ارحه األعل ال ش خ، ق ان     : يإل د الزم ك أش رد، وذل تاء والب ن الش د زم   .يري
ام        : واآلدب. أن يعم بدعوته إلى الطعام، وال يخص واحدًا دون آخر : والجفلى ة، وهي آل طع ى المأدب دعو إل ذي ي ال
  .يدعى إليه

كنهم ال يخص األغنياء، ومن يطمعون في مكافاته، ول: يقول. أن يدعو النقرى، وهو أن يخصهم وال يعمهم: واالنتقار
  .يعمون، طلبًا للحمد والآتساب المجد

ه   : والقطر، بضمتين .رائحة اللحم إذا شوي: إلخ، القتار بالضم... حين قال الناس : وقوله ذي يتبخر ب ول . العود ال : يق
  .نحن نطعم في شدة الزمان إذا آان ريح القتار عند القوم بمنزلة رائحة العود، لما فيه من الجهد والحاجة إلى الطعام

  .تلم به وتأتيه: ومعنى تعتري. ندعوهم إلى الجفان: إلخ، أي... يجفان تعتري : وقوله

  .والصنبر أشد ما يكون من البرد. قطع السنام: والسديف. مجلس القوم ومتحدثهم: والنادي

اء مضم    . قال ابن جني في الخصائص الصنبر بنون مشددة وباء ساآنة ة أن تكون الب ومة، وآان حقه إذا نقلت الحرآ
ال ه ق ي المصدر، آأن ل، يعن ى الفع در اإلضافة إل ه ق ة، ولكن راء مرفوع يج الصنبر: ألن ال ي. حين ه ل : يعن ه نق أن

  .الكسرة في الوقف إلى الباء الساآنة وسكنت الراء

ا         : قال الدماميني في الحاشية الهندية بعد أن نقل الكالم اعًال به ه ف إن الصنبر ال شك في آون ب؛ ف ج، وهذا من الغرائ
زًا    . لكنه أعربه بالكسرة نظرًا إلى أن الفعل في معنى المصدر المضاف إلى هذا الفاعل، ثم نقل الكسرة ه لغ د نظمت وق

 الطويل : فقلت

 فمنوا بتحقيق به يظـهـر الـسـر  أيا علمـاء الـهـنـد إنـي سـائل
 بجر وال حرف يكون بـه الـجـر  أرى فاعًال بالفعل أعرب لـفـظـه

  لذي الخفض واإلنسان للبحث يضطر  حـكـي وال بـمـجـاوروليس بمـ
 الـدر فمن بحرآم ما زال يستخـر  فهل من جواب منكـم أسـتـفـيده

  
اء   رد، فجعل الكسرة أصلية، وجوز أن تكون        : وقد استشهد الجوهري ببيت طرفة على أن الصنبر بكسر الب شدة الب

  .انتهى آالمه. وعلى هذا ال يلغز. ورةالباء ساآنة في األصل، ولكن حرآت بالكسر للضر
  

مني ال الش ي    : ق ب النحوي األندلسي ف ابن ل روف ب رج، المع عيد ف أبي س ك ب ي ذل ز ف ى اللغ دماميني إل بق ال د س وق
  : منظومته النونية، في األلغاز النحوية، فقال

 مع السكون فيه ثابتـان  ما فاعل بالفعل لكن جره
  

  .žاه. قول طرفةيعني الصَِّنِبر من : وفي شرحها
  

ان   . يجمع: جمع جابية، وهو الحوض العظيم يجبى فيه الماء، أي: إلخ، الجوابي.... آالجوابي التني : وقوله شبه الجف
  .المملوءة: والمترعة. بها في سعتها وعظمها

  
. اعل من احتضر  النازل على الماء، اسم ف: والمحتضر. القيام بالضيف: والقرى. ال تفتر وال تزال: ال تني، أي: قوله

  .المياه، واحدها محضر آجعفر: والمحاضر
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  .ال تزال جفاتنا مترعة لم جاءنا ضيفًا، أو لمن آان حاضرًا معنا نازًال على مائنا: يقول

  
  .األسخياء: والمساميح. جمع جزور: إلخ، الجزر... ولقد تعلم بكر : وقوله

  
  .تنا رأي غيرنا، وال نخف عند الروع بل نثبت ونتوقرتفضل اراؤنا وسياس: يريد. الداخلون في اليسر: واليسر

  
  .أيك نحن نغلب اآلبي الغالب. الممتنع: على اآلبي، أي. يغلبون ويظهرون: ويبرون، أي: وقوله

  
  .إن جهل جارهم حلموا عنه حلمًا فاضًال، ولم يكافئوه على جهله: فضل أحالمهم، يقول: وقوله

  
  .جمع أمور، وهو الكثير األمر: وأمر. ر بالمعروفواسعو الصد: رحب األذرع، أي: وقوله

  
  .وأصله من ذلك السيف، إذا آان يخرج من غمده. مسرعون إلى الغارة متقدمون فيها: ذلق في غارة، أي: وقوله

  
  .جمع حام، وهو الذي يحمي حريمه وعشيرته: والحماة. هي الكثيرة: المصبوبة، ويقال: والمسفوحة

  
  .نصبر على ارتباط الخيل والقيام عليها: لنمسك الخيل، يقو: وقوله

  
نا    : على مكروهها، أي: وقوله ى أنفس ا عل اس، ونؤثره د نمسك    . نمسكها على شدة الزمان، وجوع الن ويحتمل أن يري

  .الخيل على ما نلقاه من شدة الحرب وجهدها، وال ننهزم
  

ذا       . ن يصيبهم وإنما ذآر مكروه الخيل، ألنه إذا أصابها مكروه في الحرب فهم أجدر أ ى ه دل عل ده ي ذي بع والبيت ال
  .التفسير الثاني

  
  .الفزع، وحرك العين إتباعًا لحرآة الذال: والذُّعر. دام الذعر في القلب واشتد: وقد لج الذعر، أي: وقوله

  
ا ورادًا، أي ... أيها الفتيان : وقوله اء     : إلخ، جردوا منه ا وأسرجوها للق ا جالله وا عنه ل . ألق دة : وقي ل،    الجري من الخي

  .تكمش في مهم األمور: وهي التي تختار فتجرد، أي
  

  .جمع أشقر، وحرك الثاني إبتاعًا لألول: وشقر. جمع ورد: والوراد
  

  .وتقدمت ترجمة طرفة بن العبد في الشاهد الثاني والخمسين بعد المائة
  

  الكامل : وأنشد بعده
  العاطفون َتحيَن ما من عاطٍف

  .ه الكالم، في الشاهد الحادي والثمانين بعد المائتينتقدم شرحه مستوفي علي

تقدم  .فمضيت ثمت قلت ال يعنيني على أن ثم إذا لحقتها التاء اختصت بعطف قصة على قصة�الكامل : وأنشد بعده
ا،        . هذا من الشارح المحقق في باب المذآر والمؤنث أيضًا، وهو المشهور رد به ة عطف المف ع في شعر رؤب وقد وق

 لرجز ا: قال

 ساقتهم للبلد الـشـآم  فإن تكن سوائق الحمام

   فبالسالم ثمت السالم
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ة    : وقد جوزه ابن األنباري، وال أدري ما صحته، أقول: وقول الشارح المحقق أخوذ من شعر رؤب ذ  . تجويزه م وحينئ
  .صحته واضحة

  : والمذآور عجز، وصدره

  ولقد أمر على اللئيم يسبني

  .رًا، وأول ما ذآر في الشاهد الخامس والخمسينوتقدم الكالم عليه مرا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الستون بعد السبعمائة

  السريع 

  شعواء آاللذعة بالميسم  ماوي يا ربتما غـارة

ه الشارح المحقق في         ا قال ا، آم ين رب ومجوره على أن التاء لحقت رب لإليذان بأن مجرورها مؤنث، وما زائدة ب
  .رب من حروف الجر

  .لبيت أول أبيات أربعة لضمرة بن ضمرة النهشلي، أوردها أبو زيد في نوادرهوا

  : وبعده

  أجرد آالقدح من الساسم  ناهبتها الغنم على طـيع

 أبلخ وجاد على المعـدم  ماوي بل لست برعـديدة

 تـكـلـم للعامريين ولم  ال وألت نفسك خليتـهـا

  .يا ربتما للتنبيه ال للنداء: يا في قولهو. منادى مرخم ماوية، اسم امرأة: وماويَّ

ة     : الشعواء: ماوي بل ربتما، قال أبو زيد: وفي رواية أبي زيد العين المهمل ارة المنتشرة، وهي ب ذال   . الغ والذعة، بال
  .المعجمة والعين المهملة، من لذعته النار، إذا أحرقته

  .žاه. المكوى: هلمة والغين المعجمةوإنما اللدغة بالدال الم: هذا ما رواه أبو زيد، قال العيني

  .ما يوسم به البعير بالنار: والميسم: قال أبو زيد. وهذا معارضة النقل بالرأي

ة  : ناهبتها جواب رب، أي: وقوله ارة . نهبت بالغارة الغنم بالضم، وهي الغنيم وم إغارة، أي     : والغ : اسم من أغار الق
  .أسرعوا في السير

  .ع، وهو فيعل من الطوع، وهو االنقيادفرس طي: على طيع، أي: وقوله

د . فرس لين العنان طوع: طيع: قال أبو زيد ه    . هو قصير الشعر   : وأجرد، بالجيم والراء، قال أبو زي وهو صلب آأن
  .قدح من خشب الساسم اآلبنوس، وهو الساسم
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ال أبو الحسن األخفش فيما والساسم، بسينين مهملتين مفتوحتين، ق. السهم قبل أن يراش وينصل: والقدح، بكسر القاف
ة      : وأنشدت عن ابن األعرابي: آتبه هنا ناهبتها الغنم على ُصْنُتع، وزعم أنه الصلب الشديد، وهو بضم الصاد المهمل

  .وسكون النون، وضم المثناة من فوق، بعدها عين مهملة

والخاء المعجمة، صفة رعديدة، قال واألبلخ، بالموحدة . رجل رعديد ورعديدة، إذا آان يرعد عند القتال: قال أبو زيد
  .ووجاد بتشديد الجيم، صفة ثانية لرعديدة. المتكبر الفخور: أبو زيد

د   و زي اد : قال أب ة فاعل من الوجد، وهو الغضب         : وج ر الغضب، وهو مبالغ ال . آثي دم . الموجدة أيضاً  : ويق : والمع
  .الفقير، وهو اسم فاعل من أعدم فالن، إذا افتقر

ه دون أن يجرح        .... نفسك  ال وألت : وقوله ى رجل استأسر ألعدائ ذا دعاء عل خ، ه د   . إل و زي ال أب . نجت : وألت : ق
  .تجرح، بالبناء للمفعول، من الكلم وهو الجرح: وتكلم. المنجى: والموئل

  .وضمرة بن ضمرة شاعر جاهلي، تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن والثمانين

  الرجز : وأنشد بعده

  يسأل عنك اليوم أو يسأل عن  حسـنيا صاحبا ربت إنسان 

  .على أنه جاء مجرور ربت مذآرًا على خالف القياس

  .وقد تقدم الكالم عليه، في باب المذآر والمؤنث، في الشاهد الواحد والخمسين بعد الخمسمائة

  البسيط : وأنشد بعده

  والمؤمن العائذات الطير

دم ع  ر فق ي األصل صفة للطي ان ف ذات آ ى أن العائ ذات عل ن العائ دًال م ر ب ه وصار الطي ه . لي ول ب ذات مفع والعائ
  .للمؤمن، والمؤمن معطوف على مقسم به متقدم

  .وقد تقدم الكالم عليه في الشاهد السابع واألربعين بعد الثلثمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والستون بعد السبعمائة

  الطويل 

  لنعم السيدان وجدتما

  : هو قطعة من بيت، وهو

  على آل حال من سحيل ومبرم  يمينًا لنعم السيدان وجـدتـمـا
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ا   على أنه قد يدخل الفعل الناسخ على المخصوص بالمدح أو الذم، سواء تقدم المخصوص آما في المثال، أو تأخر آم
عل لوجد، وهو    وأصله لنعم السيدان أنتما، فدخل عليه الناسخ فصار وجدتما، فضمير التثنية نائب الفا . في هذا البيت

  .المفعول األول له

ار   . لنعم السيدان جواب القسم، والقسم وجوابه في موضع المفعول الثاني لوجد: وقوله وآذا إعرابه على مقتضى مخت
  .الشارح المحقق في جعل المخصوص مبتدأ وجملة المدح أو الذم خبره

المهملتين  حيل ب ه  : والس م فتل م يحك ذي ل يط ال رم. الخ يط ا: والمب ه الخ م فتل ذي أحك األول. ل هل،  : وأراد ب ر الس األم
  .األمر الشديد: وبالثاني

اب      ة من ب د المائ والبيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، وقد شرحناه مع أبيات منها في الشاهد السادس والخمسين بع
  .االشتغال

ه ا: وقول ان، وظن، وإن وأخواته اب آ دأ يشمل ب ه عوامل المبت ائزان،. فيدخل ه ال  واألوالن ج والثالث ال يجوز، فإن
أخير المخصوص  : يقال أو أول : نعم الرجل إن زيدًا، فكان ينبغي أن يقول آما قال ابن مالك في التسهيل في صورة ت

  .معمولي فعل ناسخ ليحترز عن إن وأخواتها

 الطويل : ومثال األول قوله

 أبجرا لبئس الندامى آنتم آل  لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم

  مجزوء الكامل : النواسخ إنما هو في صورة تقديم المخصوص، آقولهوتعميم 

  م أخو الندى وابن العشيرةž  žإن ابن عبـد الـلـه نـع

دًا   : أمارس فيها آنت نعم الممارس ومثال ظن نحو=إذا أرسلوني عند تعذير حاجة�الطويل : وقول اآلخر ظننت زي
  .نعم الرجل

  وأنشد بعده، 

  ن بعد السبعمائةالشاهد الثاني والستو

  الرجز 

  واهللا ما ليلي بنام صاحبه

  .نام صاحبه، فحذف القول وبقي المحكي به: بمقول فيه: على أن حرف الجر داخل على محذوف، أي

الجر دخل       : تقديره: وذهب صاحب اللباب إلى أنه من باب حذف الموصوف غير القول، قال ه، ف ام صاحبه في ل ن بلي
  .المقدر ال على الصفةفي الحقيقة على الموصوف 

ول عر : وأق ا ضرورة يختص بالش ًال منهم إن آ ا، ف رق بينهم ى  . ال ف رب إل ق أق ارح المحق ه الش ا ذهب إلي إال أن م
ول حسان         : القياس، وهو قول أبي علي في التذآرة، قال فيها ه في ق دخول حرف الجر علي م اسم ل : ومن زعم أن نع

  الطويل 
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  ثلة أو معدم المال مصرم أخا  ألست بنعم الجار يؤلف بيتـه

  : فال حجة له فيه، ألنه يقدر فيه الحكاية، ويلزمه على هذا أن يكون نام اسمًا، آقوله

  وال مخالط الليان جانبه  واهللا ما زيد بنام صاحبه

  .اه
  .ما ليلي بنام صاحبه: وآذا قال ابن األنباري وابن الشجري، إال أن روايتهما

م رجل  : إنه قال: وقال. في المحكم أن روايته آرواية أبي علي ونقل العيني عن ابن سيده وإذا . قيل إن نام صاحبه عل
ا هو صفة،      : فإن قلت: ثم قال. آان آذلك جرى مجرى شاب قرناها ًا، وإنم يس علم إن قوله وال مخالط الليان جانبه ل

ا   :قيل. نام صاحبه، أيضًا صفة: وهو معطوف على نام صاحبه، فيجب أن يكون قوله قد يكون في الجمل إذا سمي به
  .معاني األفعال

ذم    ى ال ك معن ه     . أال ترى أن شاب قرناها اسم عليم، وفيه مع ذل ذلك جاز أن يكون قول ان آ ان   : وإذا آ وال مخالط اللي
  .هذا آالمه. معطوفًا على ما في قوله نام صاحبه من معنى الفعل: جانبه

يش، أي     : يقال. مصدر الن بمعنى اللين: وبالفتح .المالينة: الليان بالكسر: قال شارح اللباب ان من الع في  : هو في لي
  .žاه. نعيم وخفض

ره محذوف، أي   �: وروى صدره دأ خب ة . قسمي : عمرك ما ليلى إلخ فيكون عمرك مبت خ، جواب     : وجمل ي إل ا ليل م
  .القسم، وزيدت الباء في خبر ما

  .واهللا أعلم به .والبيت مع آثرة دورانه في آتب النحو غير معلوم قائله

  : وأنشد بعده

  على آل حال من سحيل ومبرم  يمينًا لنعم السيدان وجـدتـمـا

  .تقدم شرحه قريبًا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والستون بعد السبعمائة

  الوافر 

  وشيخ الحي خالك نعم خاال  أبو موسى فجدك نعم جـدًا

ر   رًا بنك م ضميرًا مفس ل نع ون فاع د يك ه ق ى أن ا عل ا هن دح، آم دم المخصوص بالم ع تق و  . ة، م و موسى ه إن أب ف
ه   داً : المخصوص، وفاعل نعم ضمير فسره بقول ه     . ج إن قول اني، ف ذا المصراع الث شيخ الحي هو المخصوص،     : وآ

  .خاال: وخالك بدل منه، وفاعل نعم ضمير مفسر بقوله

ه أحد،      : وأما قوله ه ل م يتنب ذا الشرح، ول اء من         فجدك، تحريف وقع في نسخ ه ى يؤخذ الم ه حت وان قائل تش دي وال ف
  .مجاريه
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ذور     ال . وقد تمحل إلعرابه المولى حسن الفناري في حاشية المطول، وهو مع ه : ق و موسى،      : قول دل من أب فجدك ب
ا جوزه األخفش    م      . واألقرب أن أبو موسى مبتدأ فجدك خبره، والفاء زائدة في الخبر على م دل فل ا في الب ا زيادته أم

ه، وصوابه   . وهذا أولى لشيوعه. والمخصوص بالمدح محذوف على قياس، نعم العبد أظفر به، : هذا غاية ما تكلف ب
  .فحسبك، آما هو مسطور في عدة نسخ ديوان ذي الرمة

عري   ى األش ي موس ن أب ردة ب ي ب ن أب الل ب ا ب دح به ت، م ة بي دتها مائ ة ع يدة طويل ن قص ت م   .والبي
ن      وليس البيت لألخطل آما زعم الشارح،  ة ب ان من شعراء معاوي فإن األخطل هلك قبل ظهور بالل، فإن األخطل آ

  .أبي سفيان، وبالل آان في زمن عمر بن عبد العزيز

  .وغالب شعر ذي الرمة في مدح بالل. والبيت موجود في قصيدة من شعر ذي الرمة

 : وقبله

 وأنت تزيدهم شرفًا جـالال  بنى لك أهل بيتك يا ابن قيٍس

 وال آذبًا أقول وال انتحـاال  حصيهن مـدحمكارم ليس ي

  وشيخ الرآب خالك نعم خاال  أبو موسى فحسبك نعم جـدًا

 عواتق لم تكن تدع الحجـاال  آأن الناس حين تمر حـتـى

 رفاق الحج أبصرت الهالال  قيامًا ينظـرون إلـى بـالل

 لضوئك يا بالل سنًا طـواال  فقد رفع اإلله بـكـل أفـق

 والجمـاال وأعطيت المهابة  الشمس ليس به خفاءآضوء 

  .مفعول بنى لك: ومكارم. الجليل: والجالل، بضم الجيم

  .إلخ، هو أبو موسى األشعري الصحابي... أبو موسى فحسبك : وقوله

اب اإلضافة،     : وحسب. فحسبك الفاء في فحسب زائدة الزمة: وقوله اسم بمعنى ليكف، آما قال الشارح المحقق في ب
  .والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر. هذا النسب، أو هذا المدح: رفوع باالبتداء، وخبره محذوف تقديرهم

دًا من الرآب يحمل زاد السفرة،       : وروى بدله. القافلة: وشيخ الرآب، أي: وقوله دع أح وزاد الرآب، ومعناه أنه ال ي
  .بل هو يجري النفقات على جميع من صحبه في السفر

  .نسب األب، ونسب األم: ي هذا البيت بشرف النسبينومدحه ف

ده    : إلخ، خبر آأن قوله.... آأن الناس : وقوله ى . رفاق الحج في البيت بع دها       : وحت ا بع اس، وم ة للن حرف جر غاي
  .وعواتق مجرور بالفتحة، جمع عاتق، وهي البنت التي أدرآت في بيت أبويها ولم تكن متزوجة. داخل في المغيا

  .وقيامًا منصوب على الحال. جمع حجلة بالتحريك، وهو بيتها الذي تالزمه، وال تخرج منه: والحجال

الل    : أراد ى اله روا إل ج إذا نظ اق الح الل، رف ر ب ين يم امهم ح ال قي ي ح اس ف أن الن نا، بالقصر. آ . الضوء: والس
  .مبالغة الطويل: والطوال

  الوافر : وفي هذه القصيدة أبيات أخر شواهد، منها
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 وسالفة وأحسنهم قذاال  أحسن الثقلين جيدًاومية 

  : ومنها. ما بين األذن والنقرة، وهما قذاالن: والقذال

  فقلت لصيدح انتجعي بالال  سمعت الناس ينتجعون غيثًا

  .وتقدم شرحه في أفعال القلوب

ة        د المائ ذا في الشاهد الستين بع الل ه ة في الشاهد ال    . وقد تقدمت ترجمة ب ة ذي الرم اب   وترجم امن من أول الكت   .ث
  : وأنشد بعده

  ويلمها روحة

  البسيط : هو قطعة من بيت، وهو

  والغيث مرتجز والليل مقترب  ويملها روحة والريح معصفة

  .وتقدم شرحه في الشاهد الحادي عشر بعد المائتين

  : وأنشد بعده

  فيا لك من ليل

  الطويل : هذا أيضًا من بيت، وهو

  بكل مغار الفتل شدت بيذبل  جومـهفيا لك من ليٍل آأن ن

  .وتقدم أيضًا شرحه في الشاهد العاشر بعد المائتين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والستون بعد السبعمائة

  الوافر 

  فنعم الزاد زاد أبيك زادا  تزود مثل زاد أبيك فينـا

  .على أنه قد يجيء بعد الفاعل الظاهر تمييز للتوآيد

ال          اخ: قال ابن يعيش ه ال يق ك وأن يبويه من ذل ع س ألة، فمن ذه المس ة في ه ذلك      : تلف األئم د، وآ م الرجل رجًال زي نع
  .السيرافي، وابن السراج، وأجازه المبرد، وأبو علي

وأيضًا  . واحتج في ذلك سيبويه بأن المقصود من المرفوع والمنصوب الداللة على الجنس، وأحدهما آاف عن اآلخر 
  .الفعل الواحد له فاعالن، وذلك إن رفعت اسم الجنس بأنه فاعل فإن ذلك ربما أوهم بأن
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  .وإذا نصبت النكرة بعد ذلك آذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعل، ألن النكرة المنصوبة ال تأتي إال آذلك

  .وحجة المبرد في الجواز الغلو في البيان والتأآيد، واألول أظهر

  : وأما بيت جرير، وهو

  إلخ .... ... ... ...  تزود مثل زاد أبـيك
  

م، وزاد أبيك هو          . فإن المبرد أنشده شاهدًا على ما ادعى من جواز ذلك ه فاعل نع الالم بأن زاد المعرف ب ع ال فإن رف
زود،   المخصوص بالمدح، وزادًا تمييز وتفسير، فالقول عليه أنا ال نسلم أن زادًا منصوب بنعم، وإنما هو مفعول به بت

  .ثل زاد أبيك فينا، فلما قدم صفته عليه نصبها على الحالتزود زادًا م: والتقدير
  

زوداً    : ويجوز أن يكون مصدرًا مؤآدًا محذوف الزوائد، والتقدير ا ت ل زاد أبيك فين زًا    . تزود مث ويجوز أن يكون تميي
وال يجعل  وعلى تقدير أن يكون العامل فيه نعم، فإن ذلك من ضرورة الشعر،    . ما رأيت مثله رجًال: لمثل، آما يقال

  .قياسًا
  

 الوافر : ومثله قول اآلخر
  رأيت الموت نقب عن هشام  ذريني أصطبح يا بكر إنـي
  ونعم المرء من رجل تهامي  تخبـره ولـم يعـدل سـواه

  
  .وذلك آله من ضرورة الشعر. من رجل آقوله رجًال، ألن من تدخل على التمييز: فقوله

  
م إذا قلت   : من نحو قولهم إن الرجل: وقال ابن جني في الخصائص م رجًال   : نعم الرجل زيد، غير المضمر في نع نع

  .زيد ألن المضمر على شريطة التفسير ال يظهر وال يستعمل ملفوظًا به
  

النكرة، نحو  : ولذلك قال سيبويه هذا باب ما ال يعلم في المعروف إال مضمرًا، أي ه ال     : إذا فسر ب د، فإن م رجًال زي نع
  : آان آذلك علمت زيادة الزاد في قول جرير وإذا. يظهر أبدًا

 البيت ... ... ... ...  تزود مثل زاد أبيك فينا
  

ى أن يفسر  ه إل ة ب ال حج ر ف م مظه ك أن فاعل نع ذا  . وذل ي ه اب ف ى صاحب الكت رد عل راض المب قط اعت ذا يس فه
  .žاه. الموضع

  
  .وهذا جواب خامس

  
رد والفارسي   منع سيبويه الج: وقال المرادي في شرح التسهيل ك المب ال  . مع بين التمييز والفاعل الظاهر، وأجاز ذل ق

  .žاه. وهو الصحيح: المصنف
  

م الرجل رجًال    : إن أفاد التمييز معنى ال يفيده الفاعل جاز، نحو  : وفصل بعضهم، فقال. وبالجواز قال ابن السراج نع
  .فارسًا زيد، وإال فال

  
ع آ    : قال المصنف ى المن يبويه عل ام إذا ظهر الفاعل          والحامل لس ام، واإلبه دفع اإلبه ز في األصل مسوقًا ل ون التميي

ك        . زائل، فال حاجة إلى التميز ه آقول ام في ا ال إبه ز في آل م ع التميي دراهم    : وهذا االعتبار يلزم منه من دي من ال عن
  .žاه. ومثل هذا جائز بال خالف. عشرون درهمًا

  
ين    . هو في آتابه وما ذآره من أن الحامل لسيبويه ما ذآر ليس د، وب دراهم    : وفرق بين نعم رجل رجًال يزي ه من ال ل
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اه   . عشرون درهمًا ونحوه، بأن عشرين وأمثالها محتاجة إلى التمييز في األصل، بخالف نعم الرجل زيد ز مبن والتميي
  .على التبيين، ثم يعرض له في بعض المواضع أن يقترن بالكالم ما يغني عنه، فيصير مؤآدًا

  
زوم            وقد ت ل الفاعل في حال ل ز، ب زم التميي أول الفارسي آالم سيبويه على أن معناه ال يكون الفاعل ظاهرًا حين يل

اس والسماع  . وفيه بعد. التمييز مضمر ال غير، وأما مع الظاهر فال يكون الزمًا   .واستدل المصنف على الجواز بالقي
دراهم عشرون د    žأما القياس فقال بعد التمثيل ب الى   له من ال ه تع ًا وبقول ا عشر      : "رهم د اهللا اثن إن عدة الشهور عن

ة    : "وقوله تعالى" واختار موسى قومه سبعين رجًال: " وقوله تعالى" شهرًا ين ليل ه أربع ات رب الى  " فتم ميق ه تع : وقول
  ".فهي آالحجارة أو أشد قسوة"

  
. نعم الرجل رجالً  : ، فكذلك يفعل في نحوفكما حكم بالجواز في مثل هذا، وجعل سبب الجواز التوآيد، ال رفع اإلبهام

  .žاه. هذا لو لم تستعمله العرب، فكيف وقد استعملته. وال يمنع، ألن تخصيصه بالمنع آحكم بال دليل
  

ومن وروده التمييز للتوآيد ال لرفع اإلبهام قول : قال. وقد تقدم ما فرق به بين ما ذآرته من التمثيل، وبين نعم الرجل
  مل الكا: أبي طالب

 من خير أديان البرية دينا  ولقد علمت بأن دين محمد
  

  المتقارب : وقول اآلخر
  فأجود جودًا من الالفظة  فأما التي خيرها يرتجى

  .اه
  

  البسيط : وأما السماع فقول جرير. وال يتأتى ذلك الفرق هنا
 فحًال وأمهم زالء منطـيق  والتغلبيون بئس الفحل فحلهم

  
  : وقوله جرير أيضًا

  البيت ... ... ... ...  تزود مثل زاد أبـيك
  

  البسيط : وأنشد غير المصنف
 بإيماء رد التحية نطقًا أو  نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت

انعون السماع   .وهذا وارد في االختيار. نعم القتيل قتيًال أصلح بين بكر وتغلب: وحكي من آالم العرب . وقد تأول الم
زود        . ى الحال المؤآدةأما فحًال وفتاة فعل د منصوب بت ه مصدر محذوف الزوائ ى أن ا زادًا فعل راء    . وأم د حكى الف وق
  .أو على أنه مفعول به، ومثل منصوب على الحال، ألنه لو تأخر لكان صفة. استعماله مصدرًا

ئس ضميرًا، وف      . وعندي تأويل غير ما ذآروه، وهو أقرب : وقال أبو حيان م وب دعى أن في نع ك أن ي اة   وذل حًال وفت
دور   ة الن ى جه ن المخصوص عل أخر ع ذلك الضمير، وت ز ل ي المخصوصة،  . وزادًا تميي زاد ه اة وال ل والفت فالفح

  .وفحلهم وزاد أبيك أبدال من المرفوع قبلها

  .هذا ما أورده المرادي، ولفوائده سقناه برمته

 : والبيت من قصيدة لجرير مدح بها عمر بن عبد العزيز، منها

 آذاك أبوك قبل العشر سـادا  قبل سنين عشـر وسدت الناس
 ولو لم تحي أصلهـم لـبـادا  وثبت الفروع فهـن خـضـر
 الـبـيت ... .... ... ... ...  تزود مثـل زاد أبـيك فـينـا
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 بأجود منك يا عمر الـجـوادا  فلما آعب بن مامة وابن سعدى
 الجماداوتكفي الممحل السنة   وتبني المجد يا عمر بن ليلـى
 وتفرج عنهم الكرب الشـدادا  يعود الحلم منك على قـريش
 المـعـادا وتذآر في رعيتك  وتدعو اهللا مجتهدًا لـيرضـى

  
  .وأتبع الجواد لموضع عمر، وهو من شواهد المنادى. هلك: وباد
  

  .وآعب، هو ابن مامة اإليادي، أحد أجواد العرب
  

حكي أنه خرج في رآب، وفيهم رجل من النمر  . يقال، أجود من حاتم الطائيآان آعب فيما : قال الواحدي في أمثاله
ى آعب               ا دار القعب إل اء، فلم د أصحاب آعب لشرب الم ة، فقع اء بالمقل بن قاسط، في القيظ، فضلوا، فتصافنوا الم

  .اسق أخاك النمري يصطبح فذهبت مثًال: أبصر النمري يحدد النظر إليه، فآثره آعب بمائه، وقال للساقي
  

ى آعب        ائهم، فنظر النمري إل ة م فشرب النمري نصيب آعب ذلك اليوم، ثم نزلوا من الغد منزًال آخر، فتصافنوا بقي
فلم يكن به قوة النهوض، وآانوا قد . يا آعب ارتحل: آنظره باألمس، ففعل آعب فعلته باألمس، وارتحل القوم، وقالوا

باع،         فعجز. رد آعب إنك وراد: قربوا من الماء، فقيل ه من الس وب يمنع ه بث وا علي ه، خيل عن اإلجابة، فلما يئسوا من
  البسيط : وترآوه مكانه فمات، فقال أبوه يبكيه

 وردا رد آعب إنك وراد فمـا  أوفى على الماء آعب ثم قيل له
  
ه علي     : قال اة أخلف ر، أو ش و   وآان من جوده أنه إذا مات جار له أدى ديته إلى أهله، وإن هلك لجاره بعي ه، فجاوره أب

الوا     ه لحسن جواره، ق ي دواد  : دواد اإليادي فعامله بذلك، فصارت العرب إذا حمدت مستجارًا ب ول   . آجار أب ه ق ومن
  الوافر : قيس بن زهير

  إلى جار آجار أبي دواد  سأفعل ما بدا لي ثم آوي
  
  .اه

ابنوا  أن يطرح في اإلناء حجر ثم يصب فيه م: والتصافن: قال المبرد في الكامل ئال يتغ ة . ن الماء ما يغمره؛ ل : والمقل
  .اسم ذلك الحجر

  
د اهللا     . أوس بن حارثة بن ألم الطائي: وابن سعدى هو آما في آامل المبرد ن عب اتم ب وآان سيدًا مقدامًا، فوفد هو وح

أبيت : فقال ؟حاتم أنت أفضل أم: الطائي على عمرو بن هند، وأبوه المنذر بن المنذر بن ماء السماء، فدعا أوسًا، فقال
ال  ؟أنت أفضل أم أوس  : ثم دعا حاتمًا، فقال! žاللعن، لو ملكني حاتم وولدي ولحمتي لوهبنا في غداة واحدة أبيت  : فق

  !.اللعن، إنما ذآرت بأوس، وألحد ولده أفضل مني
  

ال     إني مل     : وآان النعمان بن المنذر دعا بحلة وعنده وفود العرب من آل حي، فق ة   احضروا في غد، ف ذه الحل بس ه
ه  . أآرمكم ل ل م تتخلف  : فحضر القوم جميعًا إال أوسًا، فقي ال  ؟ل ياء أن ال أآون       : فق ري فأجمل األش راد غي إن آن الم

  .حاضرًا، وإن آنت المراد فسأطلب ويعرف مكاني
  

الحلة، فحسده   فحضر فألبسه. احضر آمنًا مما خفت: اذهبوا إلى أوس، فقولوا له: فلما جلس النعمان لم ير أوسًا، فقال
اًال  : الحطيئة: اهجه ولك ثلثمائة ناقة، فقال: قوم من أهله، فقالوا للحطيئة آيف أهجو رجًال ال أرى في بيتي أثاثًا وال م

  البسيط : ثم قال! ؟إال من عنده
  من آل ألم بظهر الغيب تأتيني  آيف الهجاء وما تنفك صالحة

ا فاآتسحها،   . أنا أهجوه لكم: خزيمةفقال لهم بشر بن أبي خازم، أحد بني أسد بن  فأخذ اإلبل وفعل، فأغار أوس عليه
ه،        .قد أجرتك إال من أوس: فجعل ال يستجير حيًا إال قال ى أم دخل أوس عل ه، ف أتي ب ه، ف وآان في هجائه قد ذآر أم
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ه،    أرى أن ترد عليه ماله: قالت. نعم: قال ؟أو تطيعني: قالت. قد أتينا ببشر الهاجي لك ولي: فقال ه، وتحب و عن ، وتعف
  .وأفعل مثل ذلك، فإنه ال يغسل هجاءه إال مدحه

ذا  : فخرج، فقال ذا وآ ال ! إن أمي سعدى التي آنت تهجوها قد أمرت فيك بك ى أموت     : فق ال جرم، واهللا ال مدحت حت
 الوافر : ففيه يقول. أحدًا غيرك

 ليقضي حاجتي فيمن قضاهـا  إلى أوس بن حـارثة بـن ألم

 احتـذاهـا وال لبس النعال وال  لثرى مثل ابن سعدىفما وطئ ا

  الوافر : وأنشد بعده

  أنا ابن جال وطالع الثنايا

دير  : على أن الموصوف محذوف وصفته جملة فعلية، وهي جال على أنه فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر فيه، والتق
  .أنا ابن رجل األمور وآشفها

  .رناهما مشروحين فيما ال ينصرف، وفي النعتوهذا أحد التخريجين في البيت، وقد ذآ

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والستون بعد السبعمائة

  الكامل 

 يوم البقيع حـوادث األيام  نعم الفتى فجعت به إخوانه

ديره        ه، تق ة أقيمت مقام خ      : على أن المخصوص بالمدح محذوف، وهو موصوف بجمل ه إل ى فجعت ب ى فت م الفت   .نع
نعم الفتى فتى، فجعت به حوادث  : الهاء في به عائدة على موصوف محذوف، أي: ي إعراب الحماسةقال ابن جني ف

  .األيام

ى ظرف   ند إل ذا النحو يس ي ه ه، ألن الفعل ف ول ب ى مفع ي المعن ه ف ى أن ع ظرف، ويجوز أن تنصبه عل وم البقي وي
  .žاه. اليوم والوقتشفني يوم آذا، وسرني وقت آذا، فتنسب الفعل إلى ذلك : الزمان، نحو قولك

دح، خصصته   .... جملة فجعت به: وقال الطبرسي في شرح الحماسة إلخ، صفة فتى محذوف، وهو المخصوص بالم
ع ظرف منصوب   . والحذف في مثل هذا إنما يصلح إذا آان الممدوح مشهور البيان. حتى صار آالمعرفة . ويوم البقي

ت ل فجع ام فاع وادث األي ة. وح ة: والفجيع ه وفج. الرزي ه وأهل ي مال وع، ف و مفج ع، فه اب نف ن ب ًا م ه فجع   .ع
  : والبيت أول أبيات ثالثة لمحمد بن بشير الخارجي، أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة، وبعده

  طلق اليدين مؤدب الخدام  سهل الفناء إذا حللت ببابه

  لم تدر أيهما أخو األرحام  وإذا رأيت صديقه وشقيقه

يهم    : سهل الفناء: رسيوقال الطب انه إل رة إحس ل، لكث   .خبر مبتدأ محذوف، وجعل فناءه سهًال للزوار والعفاة، وذلك مث
والشقيق من إخوان    . مؤدب الخدام تنبيه على اقتدائهم بموالهم في تفقد الوراد وإآرامهم، والسعي في أمورهم: وقوله
  .والصديق من إخوان المودة. الوالدة
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ول ز صديق: يق ده ال يتمي د عن ي المج اويهما ف ا، وتس ده لهم ي شمول تفق قيقه ف رم. ه عن ش ي الك ة ف و الغاي ذا ه   .وه
ارجي ير الخ ن بش د ب ة   : ومحم ن خارج و م بعمائة، وه د الس ين بع اهد الثالث ي الش ه ف دمت ترجمت اعر إسالمي تق ش

  .وليس من الخوارج. قبيلة: عدوان

ر  ونقل ابن خلكان في ترجمة يزيد بن مزيد الشيباني أن  المرزباني ذآر في آتاب معجم الشعراء أن هذه األبيات لعمي
  .بن عامر، مولى يزيد بن مزيد الشيباني، رثى بها سيده

  .واهللا أعلم. ورأيت أنا في العقد الفريد البن عبد ربه هذه األبيات منسوبة إلبراهيم بن هرمة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والستون بعد السبعمائة

  الكامل 

  الفتى المري أنتنعم 

  : هو قطعة من بيت، وهو

  حضروا لدى الحجرات نار الموقد  نعم الفتى المـري أنـت إذا هـم

ه الشارح المحقق      ا بين   .على أنه يجوز وصف فاعل نعم، فإن المري صفة الفتى ال بدل منه، خالفًا البن السراج، آم
ي األصول  ن السراج ف ر ب ي بك ارة أب ذه عب د: وه نعم ويجوز توآي وع ب الوا. المرف ًا: ق ي الشعر منعوت اء ف د ج   .وق

  : وأنشدوا

 البيت ... ... ... ...  نعم الفتى المري أنت�

  .žاه. نعم المري أنت: وهذا يجوز أن يكون بدًال غير نعت، فكأنه قال

و    نعم الفتى المري أنت   : وقد نقله أبو علي عنه في تذآرته وأقره، قال قرئ على أبي بكر من األصول ال أب ت، ق البي
  .حمله قوم على الصفة، وهو عندنا على البدل، ألن وصفه قبيح: بكر

هذا . ألن فاعل نعم، إذا آان ظاهرًا، فالمقصود به الجنس، وليس بعد الجنس شيء، يلبس فيفصل بينهما: قال أبو علي
وهو في مثل . هذا التخصيص باقورد عليهما الشارح المحقق بأن هذا المنع ليس بشيء، ألن اإلبهام مع مثل  .آالمه

 الطويل : هذا الرد والتوجيه تابع البن جني، فإنه قال في بيت الحماسة، ليزيد بن قنافة

  لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم  لعمري وما عمري علي بهين
  

الوا         : قال أصحابنا في قول الشاعر ى، ق دل من الفت ى المري أنت إن المري ب م الفت ئس ال   وذاك أن فاع : نع م وب ل نع
ذلك عدلوا     ان آ يجوز وصفه، من حيث آان واقعًا على الجنس، والجنس أبعد شيء عن الوصف؛ لفساد معناه، فلما آ

  .به عن الوصف إلى البدل
  

ى أن يفضل    . وأما أنا فأجيزه. فقياس هذا أن يكون المدعو بدًال من الفتى ع عل وذلك أن يكون المدح والتفضيل إنما وق
فاق حاتم جميع الفتيان المدعوين بالليل، ولم يرد أن يفضله على جميع الفتيان : تيان المدعوين بالليل، أيحاتم على الف

  .عمومًا
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  .ولو أراد ذلك لما جازت الصفة، ولكنه وصف الفتى، وفضل حاتمًا على جميع الفتيان المدعوين بالليل

  
انتهى  . وهذا معنى مع أول تأمل يصح . لطوال خاصةفاق زيد في الرجال ا: نعم لرجل الطول زيد، أي: وآذلك تقول

  .آالمه
  

  .وال بأس بإيراد آالم المرادي في شرح التسهيل، فإن فيه فوائد
  

ا نصه   : قال بعد قول التسهيل اق م وهم إرادة      : وال يؤآد فاعلها توآيدًا معنويًا باتف ع ت وي رف د المعن ألن القصد بالتوآي
ك،  المخصوص مما ظاهره العموم، أو رفع  توهم المجاز مما ظاهره الحقيقة، وفاعل نعم وبئس في الغالب بخالف ذل

م،              ان فاعل نع ة بمسماه إن آ ان ذا جنس، أو مؤول بالجامع ألآمل خصال المدح الالئق ألنه قائم مقام الجنس، إن آ
ه  ى منع اتفق عل دين ف اف للقص وي من د المعن ئس، والتوآي ل ب ان فاع ذم إن آ ال ال ل خص امع ألآم   .وبالج

انع            اء الم ًا النتف دًا معنوي ده توآي د يمكن أن يجوز توآي ة فق أن أل عهدي ول ب ال في الشرح   . وعلى الق د   : ق ا التوآي وأم
  .žاه. اللفظي فال يمتنع لك أن تقول نعم الرجل الرجل زيد

  
ا النعت ف       : قيل ايرة، وأم ام مغ ه أحك ئس ل ال ينبغي أن  وينبغي أن ال يقدم على جواز ذلك إال بسماع، ألن باب نعم وب

ذلك     اف ل ذ من يمتنع على اإلطالق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس، ألن تخصيصه حينئ
ي        . القصد وى ف ا ين ت م ي النع وى ف ان أن ين ذ، إلمك ه حينئ ن نعت انع م ال م ل الخصال ف امع ألآم ؤول بالج وإذا ت
  .المنعوت

  
  : وعلى هذا يحمل قول الشاعر

  البيت ... ... ... ... ...  المـري أنـت نعم الفتى
  

  .وال حجة لهما. وحمل ابن السراج وأبو علي مثل هذا على البدل، وأبيا النعت
  
  .žاه
  
  .žاه. ال يجوز عند البصريين: وقال بعضهم. أما منع وصفه، فهو قول الجمهور: قيل
  

  : وأجاز أبو الفتح في بيت الحماسة
  اتملبئس الفتى المدعو بالليل ح

  
ى  ا       . أن يكون المدعو وصفًا للفت دل والعطف جوازهم ل . ومقتضى سكوت المصنف عن الب وينبغي أن ال يجوز   : قي
  .انتهى آالم المرادي. منهما إال ما يباشره نعم وبئس

  
ذآر         دأ ب ة المري، ب ي حارث ن أب والبيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى عدتها سبعة وعشرون بيتًا، مدح بها سنان ب

  : يبته سلمى، ثم انتقل إلى وصف ناقته إلى أن قالحب
 غراء من قطع السحاب األقهـد  وتيممت عرض الفالة آـأنـهـا
 حتى تالقيه بطـلـق األسـعـد  وإلى سنان سيرها ووسـيجـهـا
  حضروا لدى الحجرات نار الموقد  نعم الفتى المـري أنـت إذا هـم
 حل بجيزة الـمـتـوحـدإذ ال ي  خلط ألوف للجـمـيع بـبـيتـه

 المسترفـد من حيث توضع جفنة  يسط البيوت لكي يكـون مـظـنة
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  .قصدت، وفاعله ضمير الناقة: إلخ، تيممت... وتيممت عرض الفالة : قوله

آأن الناقة سحابة بيضاء  : أي. األبيض من آل شيء: واألقهد. البيضاء: والغراء. الناحية والجانب: والعرض، بالضم
  .والسحابة البيضاء أخف وأسرع ذهابًا، لقلة مائها. تهافي سرع

ان             : وقوله ن ذبي ن سعد ب ن عوف ب رة ب ن م ن غيظ اب ن نشبة ب رة ب . إلى سنان سيرها هو سنان بن أبي حارثة بن م
  .وآان زهير مادحًا لسنان هذا، والبنه هرم بن سنان المري الذبياني، وغالب مدحه في ابنه هرم

ل، وهو سير         : الوسيج : ة والجيم، قال شارح ديوانه صعوداء وشيجها بالشين المعجم ين سير اإلب ف، هو أل سير خفي
ب ق. النجائ ال  : وطل روه، يق وء ومك ل س ن آ ليم م ة : س ة طلق ق، وليل وم طل روه : ي رد وال مك ر وال ب ا ح يس فيه . ل
ه  .جمع سعد النجوم   : واألسعد رة أحد أجداده القريب          : وقول ى م ى المري، منسوب إل م الفت د نع هو  : وأنت . أو البعي

الى      : ظرفية، وهم: وإذا. المخصوص بالمدح ه تع ده، آقول ا بع م  . إذا السماء انشقت  : فاعل لفعل محذوف يفسره م وه
دى   يوف، ول ود والض مير الوف ارحه    : ض ال ش متين، ق رات، بض روا، والحج ق بحض رف متعل رات : ظ ي حج ه

  .األضياف

ا الضيوف     : يريد زل فيه ي تن وت الت ار . البي د . عول حضروا  مف: ون ال شارحه    : والموق د    : اسم فاعل، ق ذي يوق هو ال
  .ليستدل الغرباء والعفاة بناره، فيأتونه

ا   : يريد ل عليه أنه أشد الناس إآرامًا لضيوفه، إذا حضروا دار ضيافته، واستدلوا عليها بالنار التي يوقدها خادمه، ليقب
تاء     : والحجرات. خبره: وامبتدأ، وحضر: إذا للمفاجأة، وهم: وقال العيني. من رآها ذا  . جمع حجرة، وهي شدة الش ه
  .آالمه

  .والحجرات بالمعنى الذي ذآره بفتحتين. وآأنه لم يفهم معنى البيت

  .إلخ، خِلط، بكسر الالم، بمعنى مخالٍط للناس ومعاشرهم وله ألفة بهم في بيته... خِلط ألوف : وقوله

  .حتى ال يقصده ضيفالمنفرد عن الحي ينزل بعيدًا منهم : والمتوحد

ال شارحه    ة، ق اة، والضيوف موضعه،           : والجيزة، يفتح الحاء المهمل ئال يعرف العف ه، ل ذي انحاز إلي هو الموضع ال
  .سنان يألف الحي، وينزل بينهم: يقول. وهذا أشد شيء تشب العرب به الرجل

  .ينزل وسطها: يسط البيوت: قال األصمعي. إلخ، هو مضارع وسط وسطًا... يسط البيوت : وقوله

ذي    : اطلب األمر في مظانه، أي: والعرب تقول. هو الموضع الذي ال يشك فيه: والمظنة، قال شارحه في الموضع ال
الى   . ال يشك ه تع ه قول ا     : "والظن يكون يقينًا، ومن م مواقعوه وا أنه ار فظن اه،    : ، أي"ورأى المجرمون الن ا فتن ن بم أيق

  .موقنون: ، أي"يظنون أنهم مالقو ربهم: "، ومنه قوله تعالىوهذا آثير في آالمهم. وخر عند اليقين

  .القصعة التي يطعم فيها الطعام: والجفنة. الذي يطلب الرفد، وهو النيل والعطاء: والمسترفد

  .وترجمة زهير تقدمت في الشاهد الثامن والثالثين بعد المائة

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع والستون بعد السبعمائة

   البسيط

  ونعم من هو في سر وإعالن  فنعم مزآأ من ضاقت مذاهبه

رد، وهو            ي والمب ي عل د أب نعم عن اعًال ل ذي، وقعت ف ى ال ره محذوف    : على أن من الثانية موصولة بمعن دأ، وخب مبت
  .بشر: تقديره مثله، والجملة صلة من، والمخصوص بالمدح محذوف، تقديره

م، وال يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه خبر هو، الواقع صلة الموصول، في سر وإعالن، فهو متعلق بنع: وأما قوله
  .لما بينه أبو علي

اب الشعر             ال في آت ه، ق ل آالم أس بنق ن، فال ب ة لم ال وجوه ثالث ال  : وقد بسط الكالم على هذا المصراع في احتم ق
  البسيط : الشاعر

  وقد زآأت إلى بشر بن مروان  وآيف أرهب أمرًا أو أراع له

 ونعم من هو في سر وإعالن  عم مزآأ من ضاقت مذاهبـهفن

نعم               ًا ب ر هو في الصلة، أو يكون متعلق و من أن يكون خب ه ال يخل ك ألن نعم، وذل ق ب فال  . القول في الظرف أنه يتعل
يجوز أن يكون متعلقًا بمحذوف على أن يكون في موضع خبر هو التي في الصلة، ألن التقدير قبل آون الكالم صلة   

  .هو في سر وإعالن، وهذا ال معنى له: ونيك

ا           : آرم هذا اإلنسان في سره وعالنيته، أي: فإذن المعنى ر في السر آم ر لتصنع، فيفعل الخي ه من الخي ا يفعل ليس م
ذي هو   . يفعله في العالنية وإذا آان آذلك احتاج هو إلى جزء آخر حتى تستقل الصلة، وذلك الجزء ينبغي أن يكون ال

  .كون الذي هو هو، لتكون الصلة شائعة فال تكون من مخصوصة، ألنها فاعل نعممثله، وال ي

ه، جاز أيضاً         اه مثل ذي هو هو معن . فإن قدرت الذي هو هو، وأنت تريد الذي هو مثله، فتحذف المضاف، فيصير ال
د        . وقد يجوز في القياس أن تجعل من نكرة ي ق ة الت ى صفة، فتكون الجمل رة احتاجت إل ا   فإذا جعلت نك رتها صلة له

" نعم العبد: "مقدرة صفة، ويكون المقصود بالمدح مضمرًا، ألن ذآره قد جرى، آما جرى ذآر أيوب قبل قوله تعالى
  .فاستغني بذلك عن ذآر ما يخصه بالمدح وإظهاره

ا هي  : "ويجوز في القياس أن تجعل من نكرة وال تجعل له صفة آما فعل ذلك بما، في قوله تعالى إذا  ". فنعم ا  ف جعلته
اس في    . فنعم رجًال، فيكون موضع من نصبًا، ويكون هو آناية عن المقصود بالمدح   : آذلك آان آأنه قال ووجه القي

نْ : الحكم على من أنها نكرة غير موصوفة إذا جاز أن    .أنهم جعلوا ما بمنزلة شيء، وهو أشد إشاعة، وإبهامًا من َم ف
ال       ال توصف مع أنها أشد إبهامًا من َمْن آان أن ه ق ا، فيصير آأن ا أخص منه م رجًال   : ال توصف َمْن أجوز، ألنه نع

ر                وا من بغي م في االستعمال ترآ م نعلمه ا ل ياء، إال أن م األش ا تع ا آانت م بههم، آم هو، ألنها تخص الناس، ومن أش
ا     ي تلوناه ة الت ب واآلي و التعج ر، نح ي الخب وفة ف ر موص ا غي وا م ا ترآ فة، آم ي . ص ي عل الم أب ى آ   .انته
ره    ى غي ْن، وفي      . وقد نسب ابن هشام في المغني هذا التخريج األخير إلى أبي علي، ونسب األول إل ال في بحث َم ق

 : إن َمْن تأتي نكرة تامة عند أبي علي، قاله في قوله: الباب الثالث

  ونعم من هو في سر وإعالن

و  ه ه ز، وقول ن تميي تتر، وم زعم أن الفاعل مس و: ف دح، فه دأ مب: مخصوص بالم ر لمبت ه، أو خب ا قبل ره م دأ، وخب ت
  : هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف، على حد قوله: من موصول فاعل، وقوله: وقال غيره. محذوف
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  وشعري شعري

ة    : والظرف متعلق بالمحذوف ألن فيه معنى الفعل، أي التي السر والعالني ادج  : قلت . ونعم من هو الثابت في ح ويحت
  .انتهى. صوصًا بالمدحإلى تقدير هو ثالث يكون مخ

ونعم من هو هو  : هو مبتدأ خبره هو آخر محذوف، والتقدير: وصاحب هذا القول هو ابن مالك، قال في شرح الكافية
  .žاه. وفي متعلق بهو المحذوف ألن فيه معنى الفعل. في سر وإعالن

  .وعرف ضعف تقديره هو هو من آالم أبي علي

هيل الو  ي شرح التس ك ف ن مال د رد اب الوق ث، ق ه الثال وجهين: ج دهما: ال يصح ل الم : أح ي الك ع ف ز ال يق أن التميي
  .باالسقتراء إال نكرة صالحة لأللف والالم، وَمْن بخالف ذلك، فال يجوز آونها تمييزًا

ر   : الثاني أن الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على آون من نكرة غير موصوفة، وذلك منتف بإجماع في غي
ه  محل ا ل علي ول ثالث           . لنزاع، فال يصار إليه بال دلي ل بق نعم إذ ال قائ ع ب ْن في موضع رف أن َم ول ب   .žاه. فصح الق

ة      . ورفعها بنعم عنده إنما يكون على جعلها موصولة بمعنى الذي، ألنه الذي ذآره رة موصوفة بالجمل ا نك ا جعله وأم
ول ثالث فتأمل    : وهو وارد على قوله. التي بعدها، آما هو الوجه الثاني في آالم أبي علي، فال ل بق ويكون  . إذ ال قائ

  .هذا من لغة من يرفع بنعم النكرة آما يأتي بعد هذا

ز     د بنصب الغالم، تميي الم   . وأجاب التبريزي في شرح الكافية بأن نحو نعم غالم رجل زي ل ال م يقب ه   . ول وأيضًا آون
  .ومن ليس شيئًا من ذلك. لى المعرف بالالمفعًال ال يصح إال إذا آان معرفًا بالالم، أو مضافًا إ

ًا         . وأما الثاني فمعارض بمثله في هذه الصورة فيما تقدم ان معرف اعًال إذا آ ع ف ا يجوز أن يق ذه الصورة إنم أما في ه
  .بالالم أو مضافًا إليه، وليس آذلك

ر صورة       ان في غي ة إذا آ اعًال معرف اً : "وأما في غير هذه الصورة، إنما تقع ما ف ر     " هي  نعم ة غي ا معرف ثبت آونه
  .موصولة، وال يصار إليه من غير دليل

  : وأما المصراع الذي قبل هذا وهو

  ونعم مزآأ من ضاقت مذاهبه

د يكون موصوًال،     : إن َمن فيه موصولة أيضًا، قال في شرح تسهيله: فقد قال ابن مالك م ق ومما يدل على أن فاعل نع
  : ومضافًا إلى موصول قول الشاعر

 البـيت ... ... ... ... ...  نعم مزآأ من ضاقت مذاهبهو

ن، ألن فاعل       : قال ى َم م إل ناد نع فلو لم يكن في هذا إال إسناد نعم إلى المضاف إلى َمن لكان فيه حجة على صحة إس
  .žاه. نعم ال يضاف في غير ندور إلى ما يصلح إسناد نعم إليه، فكيف وفيه نعم من هو

ه  وال حجة: قال المرادي د رفعت         : في البيت، الحتمال أن تكون من في قول م ق رة موصوفة، وتكون نع ن نك أ َم مزآ
  .žاه. المضاف إلى النكرة على ما تقدم نقله عن األخفش

زع   . الخوف: إلخ، الرهب محرآة... وآيف أرهب : وقوله روع وهو الف الزاي   . وأراع بالبناء للمفعول، من ال أ ب وزآ
أ : يالمعجمة والهمز في آخره، أ  ال . لج ه  : يق ه  : زآأت إلي أ       . لجأت إلي ى الملج ه، بمعن ان من ل، اسم مك أ مفع   .والمزآ

ة القرشي العبشمي األموي             ن أمي ي العاص ب ن أب م ب ن الحك ن مروان ب ان سمحًا جواداً   . وبشر هو اب رة   . آ ي إم ول
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ف و        ن ني بعين، ع س وس نة خم ك س رة، وذل ات بالبص ر م و أول أمي ك وه د المل ه عب راقين ألخي نة الع ين س   .أربع
  .واهللا أعلم. والبيتان لم أقف على قائلهما

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والستون بعد السبعمائة

  البسيط 

  فنعم صاحب قوم ال سالح لهم

ك     . على أن مجيء فاعل نعم نكرة مضافة إلى مثلها قليل ن مال ول اب د ق د ينكر   : قال المرادي في شرح التسهيل بع وق
ًا من العرب يرفعون ب    : مفردًا أو مضافًا ذا        žحكى األخفش أن ناس ى ه ال عل ردة ومضافة، فيق رة مف م النك م  : نع نع

  .امرؤ زيد، ونعم صاحب قوم عمرو

رة مضافة   ه     . ووافق األخفش في آون الفاعل نك ذا ونحوه أشار بقول ى ه ه    . وفاعل في الغالب   : وإل ل إجازة آون ونق
 .البسيط: منع ذلك عامة النحويين إال في الضرورة، آقولهو. مضافًا إلى نكرة عن الكوفيين وابن السراج

  وصاحب الرآب عثمان بن عفانا  فنعم صاحب قوم ال سالح لهـم
  

وزعم صاحب البسيط   . وقد آان يمكن تأويل هذا البيت على حذف التمييز، لوال أن األخفش حكى أن ذلك لغة للعرب
  .رد ولكنه أقل من المضافوليس آما زعم، بل و. أنه لم يرد نكرة غير مضافة

  
  الوافر : ومنه قوله

 وفي أثوابها قمـر وريم  وسلمى أآمل الثقلين حسنًا
 نـيم وريد للنساء ونعـم  نياف القرط غراء الثنـايا

  
  .الضجيع والضجيعة: والنيم

  
الم، فأجاز    م صاحبهم    ا: وأجاز بعض النحويين أن يكون فاعل نعم وبئس مضافًا إلى ضمير ما فيه األلف وال وم نع لق

  .الطويل: وأنشد. أنت
  فنعم أخو الهيجا ونعم شهابها

  
  .žاه. وهذا مما يحفظ، وال يقاس عليه. والصحيح المنع: قال بعضهم

  
  .وبقي في القسمة النكرة الموصوفة، آما تقدم في الشاهد قبل هذا

  
ه األلف      علم أن العرب تجعل ما أضيف إلى ما : وقال أبو علي في المسائل البصرية ا في ة م ليس فيه ألف والم بمنزل
  : قال. نعم أخو قوم زيد: والالم فترفعه، آما ترفع ذلك، فتقول

  فنعم صاحب قوم ال سالح لهم
  

وم ة صاحب الق إن قلت. هو بمنزل وم قلت: ف د بالنصب صاحب ق ه ينش ة : لعل ك ال تعطف معرف ك، ألن ون ذل ال يك
  .وهذا ضعيف. مرفوعة على نكرة منصوبة
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يس باسم، ورجًال       : لو قلتو دار ل ه في ال نعم رجًال في الدار وزيد، لم يجز ألنه ليس قبل زيد شيء يعطف عليه، ألن

  .žاه. نكرة منصوبة
  

ا  : وقال ابن بري في شرح أبيات اإليضاح ألبي علي زعم األخفش أن قومًا من العرب يرفعون النكرة المضافة إلى م
  .ليس فيه األلف والالم بنعم

  
أهلك الناس : ولو قلت. وال يجوز ذلك على مذهب سيبويه، ألن المرفعوع بنعم ال يكون إال على الجنس: أبو عليقال 

  .شاة وبعير، لم يدل على الجنس آما دلت عليه الشاة والبعير
  

ى   . وصاحب الرآب، وال يعطف مرفوع على منصوب: وال يجوز صاحب قوم بالنصب، لقوله ًا عل وال يكون معطوف
ه    مضمر ف ده، وال العطف علي اره، وال تأآي وإذا . ي نعم، ألنه مضمر يحتاج إلى التفسير، فكأنه لم يتم، فال يجوز إظه

اه         ا بين ى، لم ذا أول وز ه أن ال يج ده ف ل دون تأآي وع بالفع مر المرف ى المض ف عل بح العط ه . ق ى آالم   .انته
ردة في نحو      ولو نصبت صاحب قوم في غير هذا البيت على التفسير لج: قال ابن يعيش رة المف ا تنصب النك : از، آم

ك      ا، لعطفك في قول ى المنصوب       : نعم رجًال، لكنه ضعيف هاهن وع ال يعطف عل ان، والمرف . وصاحب الرآب عثم
ه ي البيت قول ك ف ذي حسن ذل أن ال ي  : وآ ا ف ى أنه الم، دل عل ه األلف وال ا في ه م ا عطف علي وصاحب الرآب لم
  .د فاعرفهالمعطوف عليه مرادة، ألن المعنى واح

  
  .žاه. وقيل لحسان بن ثابت. والبيت لكثير بن عبد اهللا النهشلي المعروف بابن الغريزة

  
  .وقد راجعت ديوان حسان فلم أجده

  
  .عزاه ابن السيرافي في شرح أبيات اإليضاح لكثير بن عبد اهللا المذآور: وقال العيني

  
  .وقد راجعته أيضًا فلم أجده فيه

  
  البسيط : وقبله. حب الموعب في اللغة وأبو حاتم في آتاب إصالح المفسد إلى أوس بن مغراءونسبه صا: وقال أيضًا

 وقـرآنـا يقطع الليل تسبيحـًا  صحوا بأشمط عنوان السجود به
  

  .ذآر الذهبي في تاريخه أن هذا البيت من أبيات لحسان بن ثابت: وأقول
  

  .واهللا أعلم. ما فيها هذا البيتوقد راجعت ديوانه، فرأيت أبياتًا على هذا الوزن، و
  

هو آثير بن عبد اهللا بن مالك بن : وآثير ابن عبد اهللا المذآور أورده ابن حجر في قسم المخضرمين من اإلصابة، قال
اني في معجم              ره المرزب زة النهشلي، ذآ ابن الغري ة، يعرف ب ن حنظل ك ب ن مال هبيرة بن صخر بن نهشل بن دارم ب

ال عراء، وق اعر م: الش اجش رة الحج ى إم ي إل ان . خضرم بق ن عف ان ب ا عثم ى به ي قصيدة رث ول ف ذي يق و ال : وه
  المتقارب 

 لقد ذهب الخير إال قـلـيال  لعمر أبيك فال تـجـزعـن
  وخلى ابن عفان شرًا طويال  وقد فتن الناس عن دينـهـم

اس   آان شاعرًا مخضرمًا، أدرك الجاهلية واإلسالم و: وقال أبو الفرج األصبهاني غزا الطالقان في عهد عمر مع العب
 الوافر : وأنشد له في ذلك أبيات منها. بن مرداس وأخيه

 بالـجـوزجـان مصارع فتية  سقى مزن السحاب إذا استهلت�
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ذا  . وضحى تضحية، إذا ذبح األضحية وقت الضحى   : في المصباح. ذبحوه آاألضحية: إلخ، أي... ضحوا : وقوله ه
ل ض      ى قي ر حت م آث ام التشريق      أصله ث ان من أي دى، أي . حى في أي وقت آ الحرف : ويتع ال . ب اة  : فيق   .ضحيت بش

ان      : ضحوا، أي: قوله: قال ابن بري ة لثم وم الجمع ك ي جعلوه بدل األضحية آأنهم قتلوه في أيام لحوم األضاحي، وذل
  .انتهى. عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثالثين من الهجرة

رأة شمطاء      بياض: والشمط بالتحريك اب     . الشعر من الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط، والم وشمط يشمط من ب
  .وعنوان مبتدأ بمعنى عالمة، وبه خبره، والجملة صفة شمط. فرح

  .بأشمط ظاهر الخير: عنوان السجود حال من ضمير يقطع، ويجوز جره على النعت ألشمط، آأنه قال: وقال العيني

  .هذا آالمه. حاًال من أشمط وإن آان نكرة، ألنها مفهوم من يراد بهاوقد يكون : قال أبو الحجاج

  .الحالية ل تجوز ال لفظًا وال معنى على األول، وال لفظًا على الثاني للتعريف: وأقول

ة        : إلخ، قال العيني... فنعم صاحب قوم : وقوله وم القيام ي ي ه يغن ه، وأن الى عن إشارة إلى فضل عثمان رضي اهللا تع
ه، وتوسعته   . ة غنى من دافع في الدنيا بسالحه عن عزل الجماعةبالشفاع وقد يكون السالح أيضًا عبارة عن بذله لمال

  .لصحبه، فيكون ذلك أجدى من السالح لحامله

  .هذا آالمه

  .من رمى سالحه آان حرًا: وليس معنى الشعر، إنما معناه إشارة إلى قوله يوم الدار

  .جرآب الح: صاحب الرآب، أي: وقوله

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والستون بعد السبعمائة

  البسيط 

  دعائم الزور نعمت زورق البلد  أو حرة عيطل ثبجاء مجـفـرة

ذآر،   على أنه قد يؤنث نعم لكون المخصوص بالمدح مؤنثًا، وإن آان الفاعل مذآرًا، فإنه أنث نعم مع أنه مسند إلى م
ولهم  ألنه يريد الناقة،. وهو زورق البلد د، حين أراد      : فأنث على المعنى، آما أنث مع البلد في ق دار نعمت البل ذه ال ه

  .به الدار

  الرجز : وآقول الراجز

  دار األماني والمنى والمنه  نعمت جزاء المتقين الجنة

رة ة : والح ا الناق ة، وأراد به ل. الكريم ق: والعيط ة العن دة بع  . الطويل كون الموح ة وس تح المثلث اء، بف يموثبج : دها ج
ذا الشعر   . الضخمة الثبج، وهو الصدر ين  . آذا جاء في تفسير ه بج، بفتحت ى الظهر     : والث ين الكاهل إل ا ب ذا  : أي. م ه

  .منها عظيم
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نام : ثبجاء: وقال ابن يعيش اء       . عظيمة الس يم وآسر الف يم وسكون الج رة، بضم الم ة الجنب الواسعة    : والمجف العظيم
ة    . فرس مجفر، وناقة مجفرة، إذا آانت عريضة الجرم   : قالالوسط، ي: والجفرة، بالضم. الجوف ا عظيم وصفها بأنه

  .أعلى الصدر: والزور، بفتح الزاي. القوائم: والدعائم. القوائم، وآنى عن ذلك بدعائم الزور

و . الضلوع، وآل ضلع دعامة: دعائم الزور: وقال ابن المستوفي  وانتصب دعائم الزور على التشبيه بالمفعول به، فه
  .انتصابه على التمييز وهو ضعيف، ألنه معرفة: وقيل. من باب الحسن الوجه

ا    ز للمخصوص بالمدح المحذوف        : وأخطأ من وجهين صاحب التخمير والموشح في قولهم ى التميي ه منصوب عل إن
  .وناصبه نعمت

  .السفينة: والزورق. هي: وزورق فاعل نعم، والمخصوص بالمدح محذوف، وهو ضمير الحرة، أي

د و ازة: البل ولهم. األرض والمف ذا آق اوز بالبحار: وه به بالسفن، والمف ل تش إن اإلب ر؛ ف ل سفن الب بيه . اإلب ذا التش وه
  .شائع

ا هو من           . الزورق: البوصي: قال أبو عبيد في الغريب المصنف أن البوصي، إنم زة البصري ب ن حم ي ب ه عل وتعقب
ية   ة  : سفن البحر، وهو بالفارس زورق بالنبطي وزي، وال زوارق   ب ه ال ه العرب، وجمع د تكلمت ب ا . ، وق زورق مم وال

  .انتهى. يجري في الماء العذب بدجلة والفرات

  البسيط : وقبله. والبيت من قصيدة لذي الرمة، مدح بها بالل بن أبي بردة

 خضر آواآبه ذي عرمض لبـد  ومنهل اجن قفـر مـحـاضـره

 سراب لم تردغوج من العيد واأل  فرجت عن خوفه الظلماء يحملني

 معجًا رقاقًا وإن تخرق به يخـد  باق على األين يعطي إن رفقت به

 الـبـيت ... ... ... ... ... ...  أو حرة عيطل ثبجاء مـجـفـرة

 بين المفاوز تنآم الصدى الغـرد  النت عريكتها من طول ما سمعت

 دوالرشـ أمي بالًال على التوفيق  حنت إلى نعم الدهنا فقلت لهـا�

اب ضرب ونصر،       . الماء المتغير الطعم واللون: واآلجن. واو رب: المورد، والواو: المنهل أجن من ب اء ي وأجن الم
اه : والمحاضر. وحكي أجن من باب فرج. أجنًا وأجونًا : وآوآب الشيء  . جمع محضر آجعفر، وهو المرجع إلى المي

  .معظمه

اء   الطح: والعرمض، آجعفر، بإهمال األول وإعجام اآلخر و الم ذي يعل د، بكسر الموحدة   . لب، وهو األخضر ال : واللب
  .المتلبد المتراآب بعضه على بعض

  .يحملني حال من تاء فرجت: والظلماء مفعول فرجت، وجملة

  .اللين المعاطف من اإلبل والخيل: والغوج، بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها جيم

ة د، بكسر المهمل ل: والعي اء، : سرابواأل. فحل منجب من اإلب ا، والظب ع من القط و القطي ع سرب بالكسر، وه جم
  .وترد، من ورود الماء. والوحش، والنساء
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يم   . التعب: واألين دها ج ة بع راء   . سرعة السير  : والمعج، بفتح الميم وسكون العين المهمل اق، بضم ال ق : والرق . الرقي
ه، واالسم الخرق بالضم، وهو      مضارع خرق بكسرها خرقًا بفتحتين، إذا عمل ش: وتخرق، بفتح الراء يئًا فلم يرفق ب

  .ويخد من الوخد، وهو ضرب من سير اإلبل، وهو أن يرمي بقوائمه، آمشي النعام. العنف

  .ذآر البوم: والصدى. تفعال من النئيم، وهو صوت فيه ضعف آاألنين: والتنآم. الخلق: والعريكة

  .غرد الطائر، من باب فرح: الغناء، يقال: هاوالغرد بفتح. المتطرب في الصوت: والغرد، بكسر الراء

  .أقصدي: وأمي. موضع ببالد تميم، يمد ويقصر: والدهنا. اإلبل: والنعم، بفتحتين

  .وترجمة ذي الرمة تقدمت في الشاهد الثامن من أول الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السبعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  بعد ما متأملي

  : علقة امرئ القيس، وهووهو قطعة من بيت من م

 متأملـي وبين العذيب بعد ما  فعدت له وصحبتي بين ضارج

  .على أن بعد فيه للمدح والتعجب، وأصله بعد بفتح الباء وضم العين أصالة، ألحق بفعل المدح

ل فعل فتحها وتسكين عينها بحذف حرآتها، وضمها بنقل حرآة عينها إليها، آما يجوز في آ: ويجوز في بائه وجهان
  .المراد به المدح أو التعجب، آما قال الشارح المحقق في آخر الفصل وصوره بهذا البيت

رواه أبو إسحاق الزيادي عن األصمعي بعد مضمومة : قال العسكري في آتاب التصحيف. وقد روي أيضًا بالوجهين
  .تثبت في النظر أين يسقي: الباء، ومعناه يا بعد ما تأملت، على التعجب، أي

اتمو و ح ال : رواه أب اء، وق تح الب َد بف ْرمَ   : َبْع ُرَم وَآ ل َآ ة، مث اء مفتوح ت الب ين، وبقي كن الع د فأس ف بع ى. خف   .انته
  .وفيه رد على ابن مالك في التسهيل في اشتراط نقل ضم العين إلى الفاء بكون الفاء حرفًا حلقيًا آحب وحسن

  .اف إلى الياء، والرفع فيه مقدر، والمخصوص بالمدح محذوفوما بعد ُبْعَد إما زائدة، ومتأملي فاعل بعد وهو مض

أملي هو المخصوص بالمدح والتعجب،            د، ومت ز للضمير المستتر في بع وإما اسم نكرة منصوبة المحل على التميي
  ".فنعما هي: "فتكون ما آما في قوله تعالى

  : وقبل هذا البيت

 لـلآلمع اليدين في حبي مك  أصاح ترى برقًا أريك وميضه

 أهان السليط بالذبال المفتـل  يضيء سناه أو مصابيح راهب
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 البيت .... .... .... ... ...  قعـدت لـه وصـحـبـتـي

داء القريب   ... أصاح ترى : قوله زة لن ده للضرورة       : وصاح . إلخ، الهم تفهام بع زة االس . مرخم صاحب، وحذف هم
  .التحرك والتحريك جميعًا: واللمع. أومض، إذا لمع وتألألومض البرق يمض و: يقال. اللمعان: والوميض واإليماض

ى بعض، أي             ا بعض إل ه حب ه ألن راآم، سمي ب راآم : والحبي، بالحاء المهملة وآسر الموحدة، وهو السحاب المت . ت
فله  ولهم  . وجعله مكلًال، ألنه صار أعاله آاإلآليل ألس ه ق ه   : ومن روى . آللت الرجل، إذا توجت الم   : وي ل بكسر ال  :مكل

  .اسم فاعل من آلل تكليًال، إذا تبسم

فله، أو في             : يقول ل ألس راآم صار أعاله آاإلآلي ه في سحاب مت ؤه وتألق ه وتألل يا صاحبي هل ترى برقًا أيك لمعان
  .أراد يتحرك تحرآهما. سحاب متبسم بالبرق، يشبه برقه تحريك اليدين

دين     شبه ل . أريك وميضه في حبي مكلل آلمع اليدين: وتقدير البيت ه بتحرك الي رق وتحريك ان الب ه . مع يضيء  : وقول
ناه  نا بالقصر... س خ، الس ال: إل نو: الضوء، يق نا يس ليط. س ل: والس ت، وقي ليطًا إلضاءته : الزي يرج، وسمي س الش

  .السراج، ومنه السلطان لوضوح أمره

  .بهومعنى أهان السليط أنه لم يعزه وأآثر اإليقاد . جمع ذبالة، وهي الفتيلة: والذبال

  .أما السليط، فقيل من المقلوب، وتقديره أمال الذبال بالسليط، إذا صبه عليه: وروى

ة من   : تقديره: وقال بعضهم أمال السليط مع الذبال، يريد أنه يميل المصباح إلى جانب، فيكون أشد إضاءة لتلك الناحي
  .غيرها

و مصابيح الرهبان التي أميلت فتائلها بصب الزيت  هذا البرق يتألأل ضوءه، فهو يشبه في تحريكه لمع اليدين أ: يقول
ان       دين، وضوءه يحكي ضوء مصابيح الرهب ه من     . عليها في اإلضاءة، يريد أن تحرآه يحكي تحرك الي ا نقلت ذا م ه

  .شرح الزوزني

  .ومصابيح بالجر معطوف على لمع

ذيب  . اسم جمع صاحب : صحبة بالضم: إلخ، قال الخطيب التبريزي... قعدت له : وقوله ان، أي : وضارج والع : مكان
  .قعدت لذلك البرق أنظر من أين يجيء بالمطر

  .وحقيقته أنه نداء مضاف. ما أبعد ما تأملت: بعد ما متأملي: ومعنى قوله

  .هذا آالمه. ويجوز أن يكون المعنى بعد ما تأملت. أن المعنى َبُعد، ثم حذف الضمة: أحدهما: وهي تحتمل معنيين

و : وقال الزوزني  أملي وهو              يق د مت م، فبع ذين الموضعين وآنت معه ين ه ى السحاب وأصحابي ب ل قعدت للنظر إل
يريد أنه نظر إلى هذا السحاب من   . بعد السحاب الذي آنت أنظر إليه، وأرقب مطره، وأشيم برقه: المنظور إليه، أي

  .انتهى. مكان بعيد فتعجب من بعد نظره

اء     وحاصله أن َبْعَد بالفتح فعل ماض مسكن ال ى ي عين، وما زائدة، ومتأملي اسم مفعول واقع على السحاب مضاف إل
  .المتكلم، آما سبق من تقرير آالم الشارح المحقق، من أنه مصدر مضاف إلى الياء

ديره  : وقال بعضهم: ثم قال الزوزني ذي، وتق ذي هو         : إن ما في البيت بمعنى ال دأ ال أملي، فحذف المبت ا هو مت َد م َبُع
  .انتهى. بعد السحاب الذي هو متأملي: لى هذا القولهو، وتقديره ع

  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين
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 وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والسبعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  وحب بها مقتولة حين تقتل

ذآور     ل الم ين للتحوي إن نق . على أن حب فيه للمدح والعجب، وأصلها حبب بضم الع د       ف اء بع ى الف ين إل ة الع ا حرآ لن
ام في الصورتين واجب       . حذف حرآتها صار حب بضم األول تح األول واإلدغ وإن حذفنا ضمة العين صار حب بف

ا ساآن   ين، واألول منهم اع المثل ا   . الجتم ة لكونه ذه الصيغة تعجبي اء، ألن ه ا الضمير المؤنث المجرور بالب وفاعله
  .بمعنى أحبب بها

اء      : في أمالي المفصلقال ابن الحاجب  ه الب دت في مقتولة نصب على الحال من الضمير في بها، وبها فاعل حب، زي
ولهم     : وقال صاحب التخمير". آفى باهللا شهيدا: "على غير قياس آقوله ره ق ا للتعجب، ونظي ا هاهن اك  : الباء في به آف

  .بزيد رجًال

ل التعجب          : االباء دخلت ألنها دليل التعجب، آما قالو: وقال ابن السراج ا دلي م تسقط من ألنه الم، ل . إنك من رجل ع
  .انتهى. ومقتولة حال. في آفى باهللا: وقيل هي آالباء

يش  ن يع ال اب ي      : ق ر ف ب، وأحب أآث ان حب وأح ه لغت د، وفي اب أح ن ب ه م ه والم ذي عين ن المضاعف ال حب م
  الطويل : وأما حب فوزنه فعل بفتح العين، قال الشاعر. االستعمال

  وال آان أدنى من عبيد ومشرق  لوال تمره ما حبـبـتـه فواهللا

  : صار محبوبًا ومنه قوله: حب زيد، أي: فإذا أريد به المدح نقل إلى فعل، فتقول

  حب بها مقتولة حين تقتل

  الكامل : وآذلك قول اآلخر

  هجرت غضوب وحب من يتجنب

ريم من        : بقولهموذهب الفراء إلى أن حب أصله َحُبب مضموم العين، واستدل  ل، آظريف وآ ه فع ل باب ب، وفعي حبي
  .والصواب ما ذآرناه، ألنه قد جاء متعديًا وفعل ال يكون متعديًا. ظرف وآرم

  .حبيب فال دليل فيه، ألنه مفعول، فحبيب ومحبوب واحد، فهو آجريح وقتيل: فأما قولهم

اذ   : منهوحب فعل متصرف، تقول . وحبيب من حب إن أريد به المدح فاعل آظريف حبه يحبه بالكسر، وهو من الش
وب،     . رده يرده، وشده يشده  : ألن فعل إذا آان مضاعفًا متعديًا فمضارعه يفعل بالضم، نحو الوا في المفعول محب وق

  .انتهى. وجاء محب في اسم الفاعل، وقل حاب. وقل محب

  : هذا والرواية في البيت

  وأطيب بها مقتولة حين تقتل



 202

  : وقبله. لطيببصيغة التعجب من ا

  فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها

 .ورواه أبو حنيفة الدينوري في آتاب النبات. جعل مزجها بالماء قتًال لها. مزجها وآسر قوتها بالماء: وقتل الخمر

 تقتل وأحبب بها مقتولة حين  فلذت لمرتاح وطابت لشارب

ا    : وقال ذة، نعت له ذت لشار   . إذا آانت الخمر طيبة فهي ل د ل ذاذة       وق ذًا ول ذها ل اربها يل ذها ش ذة، ول ذ ل   .انتهى . بها تل
  .وهذا مرآب من بيتين آما يأتي

ان أحد أجواد        ة، وآ ن أمي والبيت من قصيدة لألخطل النصراني، مدح بها خالد بن عبد اهللا بن أسيد بن أبي العيص ب
  .العرب في اإلسالم

  الطويل : وهذه القصيدة أول ديوانه، وقبله

 يعل بها الساقي ألذ وأسهـل  ة هي بعدمـاوجاؤوا ببيساني

 غناء مغن أو شواء مرعبل  فتوقف أحيانًا فيفصل بينـنـا

  وراجعني منها مراح وأخيل  فلذت لمرتاح وطابت لشارب

 توابعها مما نعل وننـهـل  فما لبثتنا نشوة لحقت بـنـا

 دبيب نمال في نقًا يتـهـيل  تدب دبيبًا في العظام آـأنـه

  وأطيب بها مقتولة حين تقتل  ت اقتلوها عنكم بمزاجهافقل

  .الكباب: والشواء. الشرب الثاني: والعلل. وبيسان، هي بلدة بغور الشام تنسب إليها الخمر

  .الخيالء والعجب: واألخيل. السرور: والمراح بالكسر. المقطع: والمرعبل

وتها ا: ونش وة. رائحته ًا: والنش كر أيض ا. الس ا : وتوابعه كرهام ن س ل. لحق م ي شرح . الشرب األول: والنه ذا ف آ
  .ديوانه

  .يتصبب: ويتهيل. الكثيب من الرمل: والنقا. جمع نمل: ونمال بالكسر

  وأنشد بعده،  .وترجمة األخطل تقدمت في الشاهد الثامن والسبعين

  الشاهد الثاني والسبعون بعد السبعمائة

  البسيط 

 أدبا يهم ما أرادوا حسن ذاأعط  ال يمنع الناس مني ما أردت وال

ا فعل الشاعر، وأن تحذف                 اء، آم ى الف ين إل ل ضمة الع ه أن تنق ه للمدح والتعجب، ويجوز في مثل على أن حسن ي
  .وتبقى الفاء على فتحها



 203

ال  د حسن الشيء، وإن شئت خففت الضم، فقلت       : والبيت أنشده الجوهري، ق ل     : وق حسن الشيء، وال يجوز أن تنق
ئس،          الضم إلى الحاء نعم وب ل ب ه يشبه في جواز النق ذم، ألن ، ألنه خبر، وإنما يجوز النقل إذا آان بمعنى المدح أو ال

ه      ا قبل ى م ه إل ت حرآت ا ونقل كن ثانيهم ئس، فس م وب ا نع ك أن األصل فيهم ا  . وذل ي معناهم ان ف ا آ ل م ذلك آ   .وآ
  : قال الشاعر

 البـيت ... ... ... ... ...  لم يمنع الناس مني ما أردت

  .انتهى آالمه. حسن هذا أدبًا، فخفف ونقل: أراد

يرافي  ن الس ال اب ره      : وق زه وقه نهم، لع د م ا يري ه مم ه، وال يمنعون دون من ا يري نعهم م اس، فيم ر الن د أن يقه . يري
  .انتهى. فاعل حسن، وأدبًا منصوب على التمييز: وذا. واستحسن هو هذا وجعله أدبًا حسنًا

ارم،          : لكاتبوقال الجواليقي في شرح أدب ا ا يحسن من األخالق، وفعل المك ه هو م األدب الذي آانت العرب تعرف
  .مثل ترك السفه، وبذلك المجهود، وحسن اللقاء

  : قال الغنوي

 الـبـيت .... ... ... ...  لم يمنع الناس مني ما أدرت

اس وال يعطيهم     ه الن دة     . آأنه ينكر على نفسه أن يعطي د اإلسالم بم اس بع الم      واصطلح الن ى أن يسموا الع ة عل طويل
  .بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبًا، ويسمون هذه العلوم األدب، وذلك آالم مولد، ألن هذه العلوم حدثت في اإلسالم  

ك  : واشتقاقه من شيئين ًا،     : يجوز أن يكون من األدب وهو العجب، ومن األدب مصدر قول أدبهم أدب وم ي أدب فالن الق
  الرمل : إذا دعاهم قال طرفة

 ينتـقـر ال ترى اآلدب فينا  نحن في المشتاة ندعو الجفلى

ه   ذي يعجب من نه، ألن صاحبه الرجل ال ه لحس ذي يعجب من ه الشيء ال و العجب فكأن ذي ه ان من األدب ال إذا آ ف
  .لفضله

اهم عن  د والفضل، فينه ى المحام اس إل دعو الن ذي ي ه الشيء ال دعاء، فكأن و ال ذي ه ن األدب ال ان م ابح  وإذا آ المق
  .والفعل منه أدبي آدب أدبًا من باب فرح، فأنا أديب. والجهل

ل            : والمتأدب ًا، مث أدب، إذا صار أديب ه أدب الرجل، ي ال من الذي قد أخذ من األدب بحظ، وهو متفعل من األدب، يق
  .انتهى. آرم، إذا صار آريمًا

  : وهذا ما أورده. آتاب مختار أشعار القبائل والبيت من قصيدة لسهم بن حنظلة الغنوي، أورد بعضها أبو تمام في

 وإن رآك غنيًا الن واقتـربـا  إذا افتقرت نأى واشتد جانـبـه

  أثنى عليك الذي تهوى وإن آذبا  وإن أتاك لمال أو لتـنـصـره

 وهو البعيد إذا نال الذي طـلـبـا  مدلى القرابة عند النيل يطـلـبـه

  على العداوة البن العم ما اصطحبا  حلو اللسان بعيد القلب مشتـمـل

 إذا شكرت ومؤتيك الذي آتـبـا  اهللا مخلف ما أنفقت محتـسـبـًا
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 وال يمن عليك اللـه مـا وهـبـا  ال بل سل اهللا ما ضنوا عليك بـه

 مستقبسين ولما يقبسـوا لـهـبـا  يا للرجـال ألقـوام أجـاورهـم

 ء لقد آانوا لها حـطـبـاولو أشا  يصلون ناري وأحميها لغـيرهـم

 وال تفزع منهم هامتـي رعـبـا  من الرجال رجال ال أعاتـبـهـم

 ال يتقي وهو مني واقف آثـبـا  من ال يزل غرضًا أرمي مقاتلـه

 عارًا يسب به األقوام أو لـقـبـا  وال أسب امرأ إال رفـعـت لـه

 حسابهم حسبافي الدين دينًا وفي أ  قد يعلم الناس أني من خـيارهـم

 أدبـا أعطيهم ما أرادوا حسـن ذا  ال يمنع الناس مني مـا أردت وال

ا    : قال التبريزي في شرح إصالح المنطق البن السكيت ه م ه، وال يمنعون يريد أنه يقهر الناس، فيمنعهم ما يريدون من
  .هذا تفسير أبي محمد. وجعله أدبًا حسنًا. يريد منهم، لعزته

وهو الصواب، ألن   . آأنه ينكر على نفسه أن يعطيه الناس وال يعطيهم ويمنعهم: ي معنى هذا البيتوقال أبو العالء ف
  .وأراد حسن فخفف ونقل؛ ألن هذا مذهب التعجب. وأدبًا تمييز. فاعل حسن: وذا. ما قبله يدل عليه

ال الصفار   ال        : وق م ق نعهم، ث ه ويم اس يعطون أن الن ى نفسه ب ًا، أي حسن ذا أ : إن الشاعر أنكر عل ذا   : دب ا أحسن ه م
  .على سبيل اإلنكار والتهكم! األدب

  .انتهى

ن حجر في قسم الخضرمين من اإلصابة، عن          . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واإلسالم : وسهم بن حنظلة ره اب ذآ
  .المرزباني

أعصر، فارس سهم بن حنظلة بن جأوان بن خويلد، أحد بني شبيبة بن غني بن : وقال اآلمدي في المؤتلف والمختلف
 الكامل : مشهور، وشاعر محسن، وهو القائل

  ونجوت من أمر أغر مشهر  آم من عدو قد رماني آاشح

 لم يبكني ولقيت ما لم أحذر  وحذرت من أمر فمر بجانبي

  : ومنهم سهم، صاحب القصيدة المختارة الطوية التي يقول فيها: ثم قال

 تمام أهم المقتر العـزبـاليل ال  تدني الفتى في الغنى للراغبين إذا

 فانشعبا القى التي تشعب األقوام  حتى تمول يومًا أو يقال فـتـى

  .انتهى

ام      و تم ه أب بها إلي وقد أخطأ في هذا، فإن صاحب القصيدة هو سهم الذي ذآره أوًال، والبيتان من تلك القصيدة، وقد نس
وسهم . القصيدة غير سهم الغنوي، والصواب ما ذآرناوقد اشتبه على اآلمدي فظن سهمًا اثنين، وأن صاحب . وغيره

د      ى ج ى أب وال إل به ال إل ع نس م يرف ذا ل ول، وله ًا مجه ره ثاني ذي ذآ د  . ال دي أح ر اآلم ذآره غي م ي م . ول واهللا أعل
  .بالصواب
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  حرف الجر

  أنشد فيها، 

  الشاهد الثالث والسبعون بعد السبعمائة

  الرجز : وهو من شواهد س

  وشًا من عالباتت تنوش الحوض ن

  .من عل بحذف المضاف إليه: على أن عال فيه مبني على الضم، آقولهم

ه من         : وبيانه ما قال ابن جني في شرح تصريف المازني نقًال عن أبي علي واو، ألن ة عن ال إن األلف في عال منقلب
ه، فلما اقتطع المضاف من    قبُل وبعد، ألنه يريد نوشًا من أعال: علوت، وإن الكلمة في موضع مبني على الضم، نحو

وهذا . قبل وبعد، فلما وقعت الواو مضمومة، وقبلها فتحة قلبت ألفًا: المضاف إليه، وجب بناء الكلمة على الضم، نحو
  .انتهى. مذهب حسن

ف فإن آان مبنيًا آانت األل. يجوز أن يكون عال مبينًا معرفة، ويجوز أن يكون معربًا نكرة: وقال أبو علي في التذآرة
  .وإن آان معربًا آانت منقلبة عن الواو لتحرآها بالجر. منقلبة عن الواو لتحرآها بالضمة

ل . ال يكون إال مبنيًا، ألنه معرفة لتقدم الحوض، والمعنى من عال الحوض: فإن قيل الى   : قي ال اهللا تع د ق هللا األمر  : "ق
دم، و      "من قبُل ومن بعُد د تق ة ق ان ذآر الغلب ان، وإن آ ة ومن         ، فهما نكرت ل الغلب ى الكالم من قب ًا أن معن ان معلوم آ

ه        . انتهى. بعدها ا، لقطع ا قبله اح م ا، وانفت ًا لتحرآه ة ألف فعلم من هذا أنه ال يتعين بناؤها على ضمة على الواو المنقلب
ه  عن اإلضافة ونية معناه، لجواز أن يكون معربًا بالجر والتنوين المقدرين على الواو المنقلبة، وال ينوى ال مضاف إلي

راءة       ي ق ا ف رة، آم ماء النك ائر األس ون آس اه، ويك ه وال معن د  : "ال لفظ ن بع ُل وم ن قب وين " م الجر والتن   .ب
ولهم من عل محذوف      : قال األعلم. واستشهد به سيبويه في باب ما ذهب المه من أبواب التحقير ى أن ق استدل به عل

  .انتهى. ه من العلوالالم، وإذا صغرته اسمًا ردت المه فقيل علي، ألن أصل

  .وآسيبويه أورده ابن السراج في األصول

  .باتت تنوش: وهي تنوش الحوض بدل: وروى سيبويه

  .التناول: النوش: قال الفراء في تفسيره

 الرجز : قال الشاعر

 الـفـال نوشًا به تقطع أجـواز  فهي تنوش الحوض نوشًا من عال

م تمعن في شربه        وصف إبًال وردت الماء في فالة: قال األعلم ه من أعاله، ول   .انتهى . من األرض، فعافته، وتناولت
اوًال من   : وقال الجواليقي في شرح أبيات أدب الكاتب يصف إبًال تشرب من ماء الحوض، وتتناول ما فيه من الماء تن

ه        ة في ن المبالغ ه ع تغني ب دة، وتس ًا بعي ه أرض ع ب وق، تقط واز. ف و ا   : واألج يم، وه تح الج وز بف ع ج طجم   .لوس
اء من الحوض      ؟ال أعلم هذا الرجز لمن هو: وقال ابن السيد في شحر أبياته أيضًا ة شربت الم د يمكن   . يصف ناق وق

ه       : أن يصف أبًال، ويريد بقوله ا يقدرون ى نحو م اء عل م الم به تقطع أجواز الفال أنهم آانوا إذا حاولوا سفرًا سقوا إبله
ون أ     انوا يجعل ا، وآ افة وقربه د المس ن بع اء       م ة األظم ر نهاي ر، والعش ى العش ًا إل ًا وخمس ًا وربع م ثلث اء إبله   .ظم

اء                ا من الم ا في أجوافه ل، ويستخرجون م دهم، فينحرون اإلب اء عن اء وال م ى الم الة إل وآانوا ربما احتاجوا في الف
  الوافر : ويشربونه، وهو معنى قول زيد الخيل الطائي
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  ماء على الالئي بقى فيهن  نصول بكل أبيض مشرفي

 رواء فال هم هالكون وال  عشية نؤثر الغرباء فـينـا

  .انتهى

  .وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ال يعلم قائلها، واهللا أعلم

. هذا الرجز لغيالن بن حريث الربعي : وقال ابن بري في حاشيته عليه. وأنشده صاحب الصحاح في نوش، وفي عال
  .هللا أعلموا. ولم أقف على خبر لغيالن

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والسبعون بعد السبعمائة

  الكامل 

  أقوين من حجج ومن دهر  لمن الديار بقنة الحـجـر

دعوى      . على أن الكوفيين أجازوا استعمال من االبتدائية في الزمان أيضًا آما في البيت   ذه ال لم الشارح المحقق ه وس
ة ال    . لم يبتدأ من الحجج، بل المعنى من أجل مرور حجج وشهراإلقواء : منهم، وطعن في الدليل، قال ه تعليلي فمن في

  .ابتدائية

ه، وأهل            ة يثبتون ان، فأهل الكوف ة في الزم داء الغاي اعلم أن محل النزاع بين أهل البلدين، إنما هو في ورود من البت
  .البصرة يمنعونه

  .ص فال خالف فيها عندهماوأما ورودها البتداء الغاية في المكان واألحداث واألشخا

وم أحق    : "واستدل أهل الكوفة لورود من في ابتداء الغاية في الزمان بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول ي
  .، وبالبيت المذآور"إذا نودي للصالة من يوم الجمعة: "وقوله تعالى. وأول يوم من الزمان". أن تقوم فيه

دير   وأجاب البصريون عن اآلية األولى  وم   : بأن فيها مضافًا محذوفًا، والتق فمجرور من حدث ال    . من تأسيس أول ي
  .زمان

ان،  . وضعفه أبو البقاء بأن التأسيس ليس بمكان ورد عليه السمين بأنهم إنما منعوا من آون من البتداء الغاية في الزم
  .حق آما ذآرنا وهذا رد جيد. وليس في آالمهم أنها ال تكون إال في ابتداء الغاية في المكان

ا      ع فيم ورد الشارح المحقق دليل الكوفيين بأنه ليس التأسيس حدثًا ممتدًا وال أصًال للمعنى الممتد، وإنما هو حدث واق
  .بعد من، فتكون ظرفية آما في اآلية الثانية

ؤول        م ي ذا ل تويه، وله ن درس رد واب ا أول البصريون   فهو يوافقهم في مجيء من البتداء الغاية في الزمان تبعًا للمب آم
  .وأجابوا عن اآلية الثانية بأن من فيه ظرفية، وإليه ذهب الشارح أيضًا. في اآلية

دثًا    : وأجابوا عن البيت بما أجابوا به في اآلية األولى بأن فيه مصدرًا محذوفًا، أي ا ح من مر حجٍج، فيكون مجروره
  .ال زمانًا
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ة وأجاب الشارح المحقق بأن من فيه تعليلية مع تق ديار مرور        . دير المضاف، ال ابتدائي واء ال ة إق إن عل وهو الحق، ف
ا داء مروره ا، البت دهور عليه ًا    .ال وين حجج دة، واألصل أق ذهب األخفش زائ ى م ا عل ن هن أن م وأجاب بعضهم ب

ا في وأهون من هذا ادعاء من ظرفية آم. فيكون منصوبًا على الظرفية. نقله ابن األنباري في مسائل الخالف. ودهرًا
  .ولم أر من قوله. اآليتين

ات  . وهذا ليس بشيء. مذ حجج ومذ دهر وأنكر األولى: وأجاب بعضهم بأن الرواية فإن البيت الواحد يأتي على رواي
  .شتى وآلها صحيحة، إذا آان رواتها ثقات

 : قوله: قال العسكري في آتاب التصحيف

  أقوين من حجج ومن دهر
  

  .معناه من مر حجج، ومن مر دهر: قال. من حجج: ومن روى. ومذ دهر أقوين مذ حجج،: قال األصمعي
  

ذ  " من أول يوم: "قوله تعالى: قال الزجاج ذ ومن ان     . دخلت من في الزمان، واألصل م ر االستعمال في الزم ذا أآث . ه
  .انتهى. ومن جائز دخولها ألنها أصل في ابتداء الغاية وفي التبعيض

  
دأ مؤخر  : مقدم، والديارلمن الديار الظرف خبر : وقوله ا ال         . مبت ى آأنه ا، حت تفهام تعجب من شدة خرابه ذا االس وه

  .تعرف، وال يعرف سكانها وأصحابها
  

ان        ى المك دخول من الجارة عل ذا  . وبعض المصنفين حرفه ففتح الالم وآسر الميم، وقال إن من في البيت شاهد ل وه
  .مما يتعجب منه

  
ة    . والقلة بالالم موضع النون مثله. على الجبلأ: والقنة بضم القاف وتشديد النون ازل  : والحجر بكسر الحاء المهمل من

  .ثمود بناحية الشام عند وادي القرى
  

ر      وان زهي و عمرو   : قال صعوداء في شرح دي ال أب ه أم ال    : ق ود، وال أدري أراده بعين ا   ؟ال أعرف إال حجر ثم وأم
  .انتهى. لف والالم، فلذلك أنكرها أبو عمروحجر بفتح المهملة فهي اليمامة، ولكن ال يدخلها األ

  
  .هذا هو المروي هنا، وقد أوله جماعة على زيادة آل: قال ابن السيد. وآذا قال غيره

  
  الرجز : قد يصنعون ذلك في األعالم، قال الشاعر: قال اللخمي في شرح أبيات الجمل

  يا ليت أم العمر آانت صاحبي
  

  .أم عمرو: أراد
  

  الطويل : وقال اآلخر
  وجدت الوليد بن اليزيد مبارآًا

  
ه    . هذا ما قالوا. الوليد بن يزيد: أراد الم علي ال عاصم  . والصواب دخول األلف وال الفتح  : ق ة،   : الحجر ب ة اليمام مدين

دم       : الحجر، بالفتح: وقال الجوهري. حجر ثمود: والحجر بالكسر دهما البيت المتق ث، ويؤي ذآر ويؤن ة، ي قصبة اليمام
  الطويل : النابغةوبيت 

 جابر أخا جابر واستنكحوا أم  وهم قتلوا الطائي بالحجر عنوة
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ه         : والباء في قوله بقنة ظرفية متعلقة بمحذوف على أنه حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور، والعامل في
  .لمن الديار آائنة بقنة الحجر: االستقرار المحذوف، والتقدير

  
ة  . أقوت الدار، إذا خلت من سكانها وأقفرت: أقفرن؛ يقال: وأقوين ديار، وجمل ك     : والنون ضمير ال وين حال من ذل أق

  .الضمير أيضًا
  

: وروى بدله. األبد الممدود: والدهر. جمع حجة بكسرها أيضًا، وهي السنة: والحجج، بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم
  .ونظائره آثيرة. ء بهومن شهر وأراد من شهور، فوضع الواحد موضع الجمع اآتفا

  
وين في      : ومن رواه مذ حجج آانت مذ: قال اللخمي ى أق ي، ألن المعن ة ف حرف جر، والعامل فيها أقوين، وهي بمنزل

  .حجج
  

ًا،              ة المري، عدتها تسعة عشر بيت ي حارث ن أب ن سنان ب ا هرم ب والبيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى، مدح به
  الكامل : وبعده

 بعدي سوافي المور والقطر  ا وغـيرهـالعب الرياح بهـ
  ضفوي أوالت الضال والسدر  قفر بمندفع النـحـائت مـن
 الحـضـر خير الكهول وسد  دع ذا وعد القول فـي هـرم

ه       : والسوافي  فيًا، إذا ذرت فيه س راب تس ريح الت ور، بالضم . جمع ساف، اسم فاعل من سفت ال الريح : والم ار ب . الغب
  .المطر: والقطر

  .انتهى. ليس للقطر سواف، ولكنه أشرآه في الجر: قال أبو عبيدة: ال صعوداء في شرحهق

ه ال يكون في النسق      راب من األرض،       . وليس هذا من الجر على الجوار، ألن ذري الت اح السوافي ت ه أن الري ووجه
  .وتنزل المطر من السحاب

ال   النح. والمندفع بفتح الفاء. تلك الديار قفر: قفر، أي: وقوله ة، ق ائت، بفتح النون بعدها حاء مهملة، وآخره مثناة فوقي
  .هي آبار: صعوداء

  .موضع فيه آبار: ويقال: قال. واآلبار تفسير أبي عمرو. مندفع مياهها، ولعلها أودية: ومندفعها

اء    دها ف ة، بع ا    : والضفوان، بالضاد المعجم ان، الواحد ضفًا آقف ا سدر  مواضع في : وأوالت الضال والسدر  . الجانب . ه
والحضر، جمع واحده    . اصرفه إليه: عد القول: إلخ، قال صعوداء... دع ذا وعد : وقوله. والضال، هو السدر البري

  .خالف البادي: والحاضر. الحي العظيم: والحاضر .انتهى. حاضر، مثل صحب وصاحب

 : لقصيدة إنما هوأول ا: واألبيات الثالثة األول قد نسبها نقاد الشعر إلى حماد الراوية، وقالوا

  البيت ... ... ... ....  دع ذا وعـد الـقـول
  

ا         د اجتمع فيه اباد، وق ؤمنين المهدي بعيس ر الم روى األصبهاني بسنده في األغاني عن جماعة أنهم آانوا في دار أمي
دعا بالمفضل الضب         ا، إذ خرج بعض أصحاب الحاجب ف ة،  العلماء بأيام العرب وآدابها، وأشعارها، ولغاته ي الراوي

  .فدخل فمكث مليًا
  

ان في وجه          د ب ًا، وق اد والمفضل جميع ه حم ثم خرج ذلك الرجل بعينه فدعا بحماد الراوية، فمكث مليًا ثم خرج ومع
ال       ا، فق ادم معهم م خرج الخ ا معشر من حضر من      : حماد االنكسار والغم، وفي وجه المفضل السرور والنشاط، ث ي
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ه،           أهل العلم، إن أمير المؤمنين  م لجودة شعره، وأبطل روايت ادًا الشاعر بعشرين ألف دره يعلمكم أنه قد وصل حم
  .لزيادته في أشعار الناس ما ليس منها، ووصل المفضل بخمسين ألف درهم لصدقه وصحة روايته

  
  .فمن أراد أن يسمع شعرًا جيدًا محدثًا فليسمع من حماد، ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل

  
أن   : نا عن السبب فأخبرنا أن المهدي قال للمضل لما دعا به وحدهفسأل إني رأيت زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته ب
  : قال

  دع ذا وعد القول في هرم
  

ي   : فقال له المفضل ؟ولم يتقدم قبل ذلك قول، فما الذي أمر نفسه بترآه يئًا إال أن يا أمير المؤمنين ما سمعت في هذا ش
ال    : ر في قول يقوله، أو يروي في أن يقول شعرًا، قالتوهمته آان يفك ى مدح هرم، وق رًا   : عد إل ان مفك دع ذا، أو آ

ال  ه، وق أنه فترآ ن ش يء م ي ش رم  : دع ذا، أي: ف ي ه ول ف د الق ر، وع ن الفك ه م ت في ا أن   .دع م
ؤمني     : ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل، فقال ر الم ا أمي ر، ي ال زهي ال . نليس هكذا ق ال  : ق  ؟فكيف ق

  : فأنشده
  لمن الديار بقنة الحجر

  
  .األبيات الثالثة

 الـبـيت ... ... ... ...  دع ذا وعد القول في هرم

ه          : فأطرق امهدي ساعة ثم أقبل على حماد، فقال: قال د من استحالفك علي ر ال ب ؤمنين عنك خب ر الم غ أمي د بل م  . ق ث
ات،  : فحلف حماد له، فلما توثق منه قال له. أل عنهاستحلفه بأيمان البيعة ليصدقنه عما يس اصدقني عن حال هذه األبي

  .ومن أضافها إلى زهير

  .انتهى. فأمر فيه، وفي المفضل بما أمر به من شهر أمرهما وآشفه. فأقر له حينئذ أنه قالها

ان من أعاجيب ا       ه آ اره، فإن ه صاحب    وحماد قد ترجمه صاحب األغاني، فال بأس بإيراد شيء من أخب دنيا، ولكون ل
  .وهو ممن يصح االستشهاد بكالمه. البيت الشاهد استحق أن نترجمه

ه    . هو حماد بن ميسرة، فيما ذآره الهيثم بن عدي: قال اس ب م الن ه، وأعل ي     . وآان صاحبه وراويت ولى بن ه م وزعم أن
ا      . شيبان ابها، ولغاته ا، وأشعارها، وأنس ام العرب وأخباره ه،      وآان من أعلم الناس بأي ة تقدم ي أمي وك بن ، وآانت مل

  .وتؤثره وتسني بره

ك     : وقال له الوليد بن يزيد ل ل ذا اللقب فقي ة  : بما استحققت ه اد الراوي ال  ؟حم ر      : ق ه أمي ي أروي لكل شاعر يعرف ألن
أو المؤمنين، أو سمع به، ثم أروي ألآثر منهم ممن ال تعرف بأنك ال تعرفهم، وال سمعت بهم، ثم ال أنشد شعرًا لقديم 

  .محدث إال ميزت القديم منه من المحدث

ا تحفظ من الشعر     : قال دار م ال  ؟إن هذا لعلم وأبيك آثير، فكم مق ى أي حرف شئت من        : ق ر، ولكني أنشدك عل آثي
  .وأمره الوليد باإلنشاد. سأمتحنك: قال. حروف المعجم مائة قصيدة آبيرة، سوى المقطعات من شعر الجاهلية

د،  ه          فأنشده حتى ضجر الولي ه، ويستوفي علي ه من استحلفه أن يصدقه عن م وآل ب فأنشده ألفي قصيدة وتسعمائة     . ث
  .قصيدة للجاهليين، وأخبر الوليد بذلك، فأمر له بمائة ألف درهم

ا مات          : وروى أحمد بن عبيد، عن حماد أنه قال ذلك، فلم وني ل ام يجف ان هش ك، فك د المل ن عب آان انقطاع إلى يزيد ب
م              يزيد وأفضت الخالف ا ل ه من إخواني سرًا، فلم ق ب نة، ال أخرج إال لمن أث ي س ة إلى هشام جفاني، ومكثت في بيت

يا : أسمع أحدًا يذآرني أمنت، وخرجت فصليت الجمعة، ثم جلست عند باب الفيل، فإذا شرطيان قد وقفا علي فقاال لي
  .حماد، أجب األمير يوسف بن عمر
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من عبد اهللا هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن : يه، فرمى آتابًا إلي فيهفصرت إل: هذا ما آنت أحذر: فقلت في نفسي
ار               ه خمسمائة دين ع إلي ر مروع، وادف ه غي ة من يأتيك ب اد الراوي ى حم عمر، أما بعد فإذا قرأت آتابي هذا فابعث إل

اب       .وجمًال مهريًا، يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق  ى وافيت ب ه وسرت، حت تأذنت    فأخذتها ورآبت ام، فاس هش
ام جالس            ذلك، وهش ا آ امتين قضيب ذهب، وحيطانه ين آل رخ ام، وب فأذن لي، فدخلت عليه في دار مفروشة بالرخ
ذهب،           وث في أواني ال ه مسك مبث ين يدي ر، وب على طنفسة حمراء وعليه ثياب خز حمر، وقد تضمخ بالمسك والعنب

ي السال     . يقلبه بيده فتفوح روائحه  رد عل ه ف م أر         فسلمت علي ان ل إذا جاريت ه، ف ى قبلت رجل دنوت حت تدناني ف م، واس
ك  : مثلهما، في أذن آل واحدة منها حلقتان فيهما لؤلؤتان توقدان، فقال لي ر  : قلت  ؟آيف أنت يا حماد، وآيف حال بخي

  .يا أمير المؤمنين

 الخفيف : قال ؟وما هو: قلت ؟بعثت إليك لبيت خطر ببالي لم أدر من قاله: قال. ال: قلت ؟أدري فيما بعثت إليك: قال

 قينة في يمينـهـا إبـريق  فدعت بالصبوح يومًا فجاءت
  

  : فأنشدتها. أنشدنيها: قال. هذا يقوله عدي بن زيد في قصيدة له: قلت
 أال تسـتـفـيق: ح يقولون لي  žبكر العاذلون في فلق الصـب
 ه والقلب عنـدآـم مـوهـوق  žويلومون فيك يا ابنة عبـد الـل

 أعـدو يلـومـنـي أم صـديق  لست أدري إذ أآثروا العذل عندي
 وأثيث صلت الـجـبـين أنـيق  زانها حسنهـا وفـرع عـمـيم
 ال قصارًا ترى وال هـن روق  وثنـايا مـفـلـجـات عـذاب

 قينة فـي يمـنـهـا إبــريق  فدعت بالصبوح يومًا فـجـاءت
 سالفهـا الـراووق ديك صفى  žقدمته على عقـار آـعـين ال
 غير ما آجـن وال مـطـروق  ثم آان المـزاج مـاء غـمـام

  
ا آانت  : فقلت. أحسنت واهللا يا حماد، سلني حوائجك: فطرب، وقال: قال ال  ؟آائنة م م : ق . إحدى الجاريتين  : قلت . نع
  .هما جميعًا بما عليهما وما لهما لك: قال
  

ا              فوهبهما له، وأنزله في داره، ثم نقله من  ا وآل م ا لهم ه الجاريتين وم ه فوجد في ل إلي ه، فانتق زل أعده ل ى من غد إل
  .فأقام عنده مدة، فوصل إليه منه مائة ألف درهم. يحتاج إليه

  
وروي أيضًا بسنده أن جعفر بن أبي جعفر المنصور،، والمعروف بابن الكردية، آان يستخف مطيع بن أياس ويحبه، 

ه  . لة حسنةوآان منقطعًا إليه، وله منه منز ال ل : فذآر مطيع حمادًا، وآان صديقه، وآان مطرحًا مجفوًا في أيامهم، فق
  .ائتنا به لنراه

  
ا        : فأتى مطيع حمادًا فأعلمه بذلك، وأمره بالمسير إليه ومعه، فقال له حماد ة، وم ي أمي إن دولتي آانت مع بن دعني ف

ا دخل          فأبى مطيع إال الذهاب به، فاستعار حماد . لي مع هؤالء خير ر، فلم ى جعف ه إل اه فمضى ب م أت يفًا، ث سوادًا وس
اد . أنشدني لجرير: سلم عليه وأثنى عليه، فرد عليه السالم، وأمره بالجلوس، ثم قال له جعفر د سلخ    : قال حم واهللا لق ف

  الكامل : شعر جرير آله من قلبي، إال قوله
  أو آلما اعتزموا لبين تجزع  بان الخليط برامتين فودعوا

  
  الكامل : ندفع ينشده إياها حتى قالفا

 بـوزع هال هزئت بغـيرنـا يا  وتقول بوزع قد دببت على العصا
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رأة  : قلت  ؟بوزع أيش هو: فقال. فأعدته. أعد هذا البيت: لي جعفر: فقال: قال حماد ال . اسم ام ريء من اهللا    : فق هو ب
وزع      ت! ورسوله ونفي من العباس إن آانت بوزع إال غوًال من الغيالن زع ب ل من ف ام اللي ذا ال أن ا  ! رآتني واهللا يا ه ي

  .فصغت حتى لم أدر أين أنا: قال! غلمان، قفاه
  

ه  : ثم قال ن السيف،              . جروا برجل ه مسحوبًا، فنخرق السواد، وانكسر جف ين يدي ى أخرجت من ب ي حت فجروا برجل
  .وآان أشر من ذلك غرامتي ثمن السواد وجفن السيف. ولقيت شرًا عظيمًا

  
  الخفيف : تب حماد إلى بعض الرؤساء األشرافوآ

  لك نفسي فدى من األوصاب  إن لي حاجة فرأيك فـيهـا
 ري وال يستطيعها في آتاب  žوهي ليست مما يبلغها غي
 ك رويدًا أسرها في حجاب  غير إني أقولها حين ألـقـا

  
  الخفيف : حماد فكتب إليه. اآتب إلي بحاجتك، وال تشهرني في شعرك: فكتب إليه الرجل

  اء عشقًا قد حال دون الشراب  žإنني عاشق لجبتك الـدآـن
 أتباهى بها على األصحـاب  فاآسنيها فدتك نفسي وأهلـي
 علها عمرها أمـير ثـيابـي  žولك اللـه واألمـانة أن أج

ره يتشطر، ويصحب الصعاليك واللصو        : قال ابن النطاح .فبعث بها إليه اد في أول أم ان حم ى    آ ة عل ص، فنقب ليل
ام              م طلب األدب والشعر وأي اد فاستحاله وحفظه، ث رأه حم رجل وأخذ ماله، فكان فيه جزء من أشعار األنصار، فق

  .العرب ولغاتها بعد ذلك، وترك ما آان عليه، فبلغ في العلم ما بلغ

ال     ه ق ي أن ن األعراب نده أيضًا عن اب ول  : وروى بس ى  : سمعت المفضل الضبي يق د سلط عل ة  ق اد الراوي الشعر حم
ه  . فأفسده ه أم يلحن     : فقلت ل ف، أيخطئ في روايت ال  ؟وآي ى           : فق أ إل ردون من أخط م ي إن أهل العل ك، ف ان ذل ه آ ليت

ه                ول الشعر يشبه ب زال يق ا، فال ي ذاهب الشعراء ومعانيه الم بلغات العرب وأشعارها، وم الصواب، ولكنه رجل ع
في اآلفاق، فيختلط بأشعار القدماء وال يتميز الصحيح منها، إال عند  مذهب رجل، ويدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه

  .عالم ناقد، وأين ذاك

ولي     : وروى أيضًا بسنده أن الطرماح، قال م، ق اس وأحفظه ان أذآى الن : أنشدت حمادًا الراوية، في مسجد الكوفة، وآ
ًا، فسكت ساعة وال أدري     ال      الكامل بان الخليط بسحرة فتبددوا وهي ستون بيت ي، فق ل عل م أقب د، ث ا يري ك  : م ذه ل  ؟ه

ه   . ليس األمر آذلك: قال. نعم: قلت ه، فقلت ل ذا   : ثم ردها علي آلها وزيادة عشرين بيتًا زاد فيها في وقت ويحك، إن ه
  .شعر قلته منذ أيام ما اطلع عليه أحد

أحجها حافيًا راجًال إن جالستك   هللا علي حجة: فقلت. قد واهللا قلت هذا الشعر منذ عشرين سنة، وإال فعلي وعلي: فقال
أنت رجل   : فقلت له. علي هللا بكل حصاة مائة حجة إن آنت أبالي: فأخذ فبضة من حصى المسجد، ثم قال ؟بعدها أبدًا

  .ثم انصرفت. ماجن، والكالم معك ضائع

، وحماد بن الزبرقان، حماد عجرد، وحماد الراوية: وروى بسنده أيضًا أنه آان بالكوفة ثالثة نفر، يقال لهم الحمادون
انوا يرمون           أنهم نفس واحدة، وآ انوا آ ة، وآ يتنادمون على الشراب ويتناشدون األشعار، ويتعاشرون معاشرة جميل

  .بالزندقة جميعًا

 الكامل : وقد هجاه أبو الغول الطهوي بقوله

 أو حين وقت صالته حـمـاد  نعم الفتى لو آان يعرف ربـه

 مثل القدوم يسنـهـا الـحـداد  ضمت مشافره الشمول فأنفـه
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 سـواد فبياضه يوم الحـسـاب  وابيض من شرب المدامة وجهه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والسبعين بعد السبعمائة

  الطويل 

 مبردة باتت على طـهـيان  فليت لنا من ماء زمزم شربة

  .فليت لنا شربة بدل ماء زمزم: أي. على أن من قد تأتي للبدل

ة  وطيها اة التحتي ل : ن بفتح الطاء المهملة والهاء والمثن اب   . جب ال    : ورواه الصاغاني في العب ان، وق ى الهمي : باتت عل
ه   اة يروون ة، والنح ذا الرواي ان : هك ى طهي ان. عل ان   : والهمي الد غطف ي ب ة ف خر شاخص ن ص وائم م   .ق

ال رد، ق ادة ب ي م ده ف ال: وأنش دًا، وال يق اء تبري ردت الم ي : وب ه إال ف ةأبردت ة رديئ وال . لغ ى األح ت إل ونسب البي
دي الوا . الكن إنهم ق رواة ف ه ال ا علي ذا خالف م ث  : وه اهد الثال ي الش دمت ف ى األزدي، تق ت آخر قصيدة ليعل إن البي

  .والثمانين بعد الثلثمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والسبعون بعد السبعمائة

  البسيط 

  لك فيه الزيت والفتلآالطعن يه  ال تنتهون ولن ينهى ذوي شطط

قد آان شيء من مطر، فحذف : بأن أصله" قد آان من مطر: "على أنه لو صح قول المصنف في توجيه آالم العرب
الفاعل الموصوف بالظرف، لجاز أن تكون الكاف في هذا البيت حرف جر، ويكون الفاعل محذوفًا، وقد أقيم الظرف 

  .الكاف اسم مع أنها اسم وجوبًا في البيت مقامه، فال يصح االستدالل بالبيت على أن

  .في الكالم واألشعار، ما يوجب للكاف أنها اسم: وقد رد ابن السراج في األصول ما ذآره المصنف، قال

  : قال األعمش

 البـيت ... ... ... ... ...  أتنتهون وال ينهى ذوي شطط

الطعن، وهي حرف    إنما هي نعت لمحذوف، أ  : فإن قال القائل. فالكاف هي الفاعلة ه  . راد شيء آ ل ل ا يخلف   : قي إنم
و ه، نح مًا مثل ان اس ا آ ه م وم مقام م، ويق ل، ومررت بظريف: االس اءني عاق ن . ج ا يشكل م يس بالحسن إال فيم ول

  . جاءني يقوم، وآلمت يضرب، تريد إنسانًا ورجًال ونحو ذلك: النعوت، ولو آان غير االسم يخلفها لصلح أن تقول

  .انتهى. رجل في الدار: جاءني في الدار، تريد: تقول وآذلك يلزمك أن

  .وسيأتي إن شاء اهللا تعالى بقية الكالم عليه في الكاف

 البسيط : وقبله .والبيت من قصيدة لألعشى ميمون، تقدم بعضها في الشاهد التاسع والثالثني بعد الستمائة
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 تخدي وسيق إليه الباقر الغـيل  إني لعمر الذي حطت مناسمهـا
 لنقتلن مثله منكم فنـمـتـثـل  لئن قتلتم عميدًا لم يكـن صـددًا
 ال تلفنا عن دماء القوم ننتـفـل  وإن منيت بنا عن غب معـرآة
  آالطعن يهلك فيه الزيت والفتل  ال تنتهون ولن ينهى ذوي شطط
 يدفع بالراح عنه نسوة عجـل  حتى يظل عميد القوم مرتفـقـًا

 معتدل أوذابل من رماح الخط  قـصـدهأصابه هندوانـي فـأ
  

ديره قسمي          ... إني لعمر الذي : قوله ت، تق ام البي د تم در بع ره محذوف يق دأ خب الفتح مبت . إلخ، الالم للتوآيد، وَعمر ب
وف، أي   دير موص ذي بتق ى ال اف إل ر مض ذي: وعم ر اهللا ال ر اهللا. لعم ى لعم ه : ومعن اء اهللا ودوام ف ببق   .أحل

ه،   . وحطت، بالحاء المهملة، بمعنى اعتمدت. واب القسم، والقسم وجوابه خبر إنيوالبيت الذي بعده ج ومناسمها فاعل
ل     : والمناسم س، وهو طرف خف اإلب ر، ألن         . جمع منسم آمجل ا ذآ م يجر له ل وإن ل والضمير المؤنث ضمير اإلب

  .المناسم تدل عليها
  

ة، أي . ليه ما بعدهإلى بيته؛ ويدل ع: والعائد إلى الذي محذوف تقديره إليه، أي : وتخدي بالخاء المعجمة والدال المهمل
وإسناد الخدي إلى المناسم مجاز عقلي، وفي . تسير سيرًا شديدًا، وفاعله ضمير المناسم فيه، والجملة حال من المناسم

  .الحقيقة إنما هو لإلبل
  

  .له بدل تخدي، فالعائد حينئذ مذآور: وروى أبو عبيدة
  

اه جماعة      . وعمر الذي سيق إليه: حطت، أي وسيق عطف على: وقوله والباقر نائب فاعل سيق، وهو اسم جمع معن
  .البقر

  
  .جمع غيل، بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية، بمعنى الكثير: والغيل بضمتين

  
  .إني أقسم باهللا الذي تسرع اإلبل إلى بيته، ويساق إليه الهدي: يريد

  
  .في شرح هذا البيت بشيء، مع أنه اختلفت الرواة فيه، وخطأ العلماء بعضهم بعضًا فيهوالخطيب التبريزي لم يأت 

  
ة األعالم من    . التنبيهات على أغالط الرواة: وقد روى أبو القاسم علي بن حمزة البصري في أول آتابه ما وقع لألئم

روى أبو : أن أبا عمرو الشيباني، قال ونقل إلينا من غير وجه: الردود، وتخطئة بعضهم بعضًا، فال بأس بإيراده، قال
ه  : وسيق إليه الباقر الَعثُل، أي: عبيدة بيت األعشى ا هو    : بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين، فأرسلت إلي صحفت، إنم

  .ماء غيل، إذا آان آثيرًا: الكثير، يقال: الغيل، أي
  

  .ان أبو عبيدة يروي هذا البيتوآ. ساعد غيٌل: السمان، من قولهم: الغيل: وروى عنه أيضًا أنه قال
 العثل تخدي وسيق إليه الباقر  إني لعمر الذي حطت مناسمها

  
ال : وحكى ابن قتيبة أن أبا حاتم، قال ذا البيت      : سألت األصمعي عنه، فق ل إال في ه م أسمع بالعث م يفسره  . ل ال . ول : ق

  .الكثير: العثل: وسألت أبا عبيدة عنه، فقال
  

  : غيره أن األصمعي آان يروي وخبرنا: قال ابن قتيبة
  وجد عليها النافر العجل

  
ال بعض   . والنافر لفظه لفظ واحد، وهو معنى جمع. النفار من منى: يريد ل بضم   : وقد اختلف عنه في العجل فق الُعُج

  .فتح فكسر، وجعله وصفًا لواحد: العين، وقال بعض الِعِجل، أي
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ال   حطت مناسمها بالحاء  : ورواه أبو عبيدة: قال ة، وق ر معجم اد      : غي ا في السير، وهو االعتم ي حطاطه ورواه . يعن
  .شقت التراب: خطت مناسمها بالخاء المعجمة، أي: األصمعي

  
  الكامل : وأنشد للنابعة

  فما خططت غباري
  
  .حطت خطأ: وقال األصمعي. شققته: أي
  

  .و أبا عبيدة فيهورد بعضهم على بعض، ومراسلة أبي عمر. فانظر إلى اختالفهم في هذا البيت
  

روفين، وتفسير       ين صحيحين مع وقد أصاب أبو عمرو في الغيل، وصحف أبو عبيدة، ألن لتفسيري أبي عمرو وجه
  .أبي عبيدة غير مسموع من غيره وال معروف

  
ر   . َعثًال الغلظ والفخامة، َعِثَل َيعَثل: الَعَثل: آثير وال إلى قوله: نعم َعثٌل وعِثٌل: وال تلتفتن إلى قول ابن دريد وآل آثي

  .فكل هذا عن أبي عبيدة. َعَثل
  

ه  ي قول أ األصمعي ف ه صحيح، وأخط ه وج ي حطت، ألن دة ف و عبي أ: وأصاب أب ة خط ون . حطت بالمهمل وألن تك
ة  . معتمدة في سيرها بمناسمها خير من أن تكون خاطة   ال  : والحظ بالمهمل اد، يق د    : االعتم ًا، إذا اعتم طُّ حطَّ طَّ يُح . َح

  .يعرفه األصمعي ردهولما لم 
  

  الطويل : قال عمرو بن األهتم
  لصالح أخالق الرجال سروق  ذريني فإن الشيخ يا أم هيثـم

  على الحسب الزاآي الرفيع شفيق  ذريني وحطي في هواي فإنـنـي
  

ذ ذا أخ ن ه ه  : وم د علي ه، وذاك ألن صاقله يعتم و صقله ودلك م، وه ال. حط األدي و أ : يق ًا، فه ه حط ه يحط م حط دي
  .المحط: والخشبة التي يصقل عليها يقال لها. محطوط

  
 الطويل : قال النمر بن تولب

  صناع علت مني به الجلد من عل  آأن محطًا فـي يدي حـارثـية
  

  .انتهى ما أرده أبو القاسم. شبه برقان بدنه لماء الشباب وترارته، باألديم المصقول
  

  : ا بيتًا من شعر األعشى على عشرة أوجه، وهووقد روو: وقال العسكري في آتاب التصحيف
 الـبـيت ... ... ... ... ...  إني لعمر الذي حطت مناسمها

  
ه    امهم إلي العلم، وصرف اهتم ايتهم ب در عن يعلم ق اء  : رواه األصمعي. وذآرت األوجه ل ذي خطت بالخ ي لعمر ال إن

راب  : وقال األصمعي. ورواية عسل عنه بالحاء غير المعجمة. المعجمة ال . خطت، يعني أنها تشق الت ول   : ق ه ق ومثل
  : النابغة

  تحت العجاج فما خططت غباري  أعلمت يوم عكاظ حين لقيتـنـي
  
ه: أي ه أن تدرآ ال. قصرت عن ام: ق ي الزم اد ف رو. وال يكون حطت، ألن الحطاط االعتم و عم ا أب حطت : ورواه

دها   : الخاء المعجمة، وقالتخدي ب: ورواه. هو أن يعتمد في أحد شقيه: بالحاء، وقال ة بع الباقر العيل بعين غير معجم
  .باء تحتها نقطتان
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نج واحد، وهو    : الباقر العثل بعين وثاء فوقها ثالث نقط، وفسره، فقال: وفي رواية الزيادي عن األصمعي العثل والع

  .الجماعة
  

ال . معناه أسرعت: حطت بالحاء غير المعجمة، وقال: وفي رواية عسل ل   والع: ق ر الثقي ل الكبي ال : ث ده   : يق انكسرت ي
قيها،      : ورواه أبو عبيدة. هذه رواية األصمعي. ثقلت عليه: ثم عثلت تثعل، أي اد في أحد ش حطت بالحاء وهو االعتم

  .إذا سارت
  

  .وآذلك العثج، ولم يعرف الغيل. ذلك في الناس واإلبل: هي القطيع والجماعات، يقال: العثل، وقال: وروى
  

ال    : عمرو الشيبانيورواه أبو  الكثير، وق ان، وفسره ب ال : الغيل بغين معجمة وتحت الياء نقطت ان    : يق ل، إذا آ اء غي م
  .ساعد غيل، إذا آان ممتلئًا ريًا: يقال. والغيل أيضًا السمان. آثيرًا

  
  .أن قد صحفت، إنما هو الغيل: العثل بالثاء منقوطة بثالث، فأرسلت إليه: وروى أبو عبيدة: قال
  

ة : بعضهم عن األصمعي أنه قال وروى الجيم     : الرواي افر العجل ب ا الن اء   . وجد عليه النون والف افر ب خطت  : أي. والن
  .مناسمها تخدي ذاهبة، ثم جدت عليها النفار من منى حيث نفروا

  
. ذلك الرجل يا أيها الرجل، وآلكم: آقولك: فقال ؟إنما قال النافر، وهو واحد، ثم قال العجل: قلت له: وقال أبو الحباب

  .وآثيرًا ما يجيء الواحد في معنى الجميع
  

ال . يعني أنها تشق التراب: ورواه أبو عبيد القاسم بن سالم عن أصحابه خطت بالخاء المعجمة، وقال ول   : ق ذلك ق وآ
  : النابغة

  فما خططت غباري

ه : يعني ما شققته، أي دًال من تخدي    وروى بعضهم حطت مناسمها تحدى، بحاء      . قصرت عنه، ولم تدرآ ة ب   .مهمل
ه    دة في ب الفائ وه، لطل اء واحتمل رواة والعلم ن ال ب م م تع ت، وآ ذا البي ى ه انظر إل كري. ف الم العس ى آ   .انته

تم  : وقوله ة للقسم     ... لئن قتل الم هي الموطئ خ، ال ه . إل ه        : وقول تلن جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل علي لنق
  .جواب القسم

. إلخ، يأتي إن شاء اهللا شرحه في الشاهد الثالث والثالثين بعد التسعمائة، في حروف الشرط.... وإن منيت بنا : وقوله
دم             ا تق ى م يدًا من رهط األعشى، عل وا س يار في أن يقتل ي س والخطاب ليزيد بن مسهر الشيباني، فإنه آان أغوى بن

  .سببه هناك

  .المقارب: والصدد، بقتحتين. يقصد: السيد الذي يعمد، أي: والعميد

ه ل، أي: وقول ل : فنمتث ل األمث وم . نقت ل الق ارهم: وأماث ول. خي ثلكم   : يق ل أم يد لنقت ا دون الس تم من   .واهللا إن قتل
  .ال تنزجرون: إلخ، أي... ال تنتهون : وقوله

ي        : إلخ البيت... ولن ينهى : وقوله ى يظل، البيت اآلت ه، وهو حت ين متعلق ون، وب وزعم  . جملة معترضة بين ال تنته
  .وعذره أنه لم ينشد البيت الذي بعده. أن الجملة حاليةالعيني 

  .يزجره ويمنعه: ينهاه، أي: يقال. أتنتهون باالستفهام اإلنكاري، ولن ينهى بفتح الهاء، وذوي مفعول مقدم: ويروى

ه شطوطًا وشططاً     : في المصباح. الجور والظلم: والشطط بفتحتين م  : شط فالن في حكم ول    . جار وظل وشط في الق
  .والجميع من بابي ضرب وقتل. أفرط: وشط في السوم. أغلظ فيه: ًا وشطوطًاشطط
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ل               اب قت ًا، من ب الرمح طعن ه ب ه، وهو مصدر طعن  .والكاف من قوله آالطعن اسم فاعل ينهى، والطعن مضاف إلي
جمع  : تينوالفتل، بضم. إلخ، صفة للطعن، ألن الالم فيه للجنس... يهلك : وجملة. ويهلك بكسر الالم من باب ضرب

  .فتيلة، أراد فتيلة الجراحة

ل : ال ينهى أصحاب الجور مثل طعن جائف، أي: والمعنى ع    . نافذ إلى الجوف، يغيب فيه الزيت والفت ه ال يمن د أن يري
  .الجائرين من الجور إال القتل

ه ى يظل : وقول ه  ... حت ة بقول ى متعلق ى إل ارة بمعن ى ج خ، حت ون: إل تمر، من. ال تنته ى يس ل بمعن أن ويظ صوب ب
  .سيد القوم منكم: وعميد القوم، أي. مضمرة بعد حتى

  .والعجل، بضمتين جمع عجول، وهي الثكلى. جمع راحة اليد: والراح. الطالب الرفق واإلعانة: والمرتفق

  .حتى يظل سيد الحي، تدفع عنه النساء بأآفهن لئال يقتل، ألن من يدفع عنه من الرجال قتل: يقول

  .سيف منسوب إلى الهند: أصابه هندواني، أي: وهو المناسب لقوله. لئال يوطأ بعد القتل يدفعن: وقيل المعنى

ا   : والخط بالفتح. وذابل، هو الرمح. قتله مكانه: وأقصده الخط، إنم موضع باليمامة تنسب إليه الرماح، وهي ال تنبت ب
  .هو ساحل للسفن التي تحمل القنا إليه، وتعمل به

  .الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب وترجمة األعشى تقدمت في

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والسبعون بعد السبعمائة

  الطويل 

 إلي وأوطاني بالد سواهمـا  وأنت التي جببت شغبًا إلى بدا

ع       . مضافًا إلى بدا: على أن إلى األولى فيه لالنتهاء، أي ة موق ا واقع ى مع مجروره ادة أن إل الحال  وذآر المتعلق إلف
  .من شغب، وإلفادة أن الغاية داخل في المغيا

  .وزعم الكوفيون أنها هنا بمعنى مع، وهو خالف األصل من غير ضرورة تلجئ إليه

  .إذ المعنى شغبًا فبدًا، وهما موضعان: قال. إنها بمعنى الفاء: ومن الغريب قول ابن هشام في المغني

  الطويل : ويدل على إرادة الترتيب قوله بعده

  بهذا فطاب الواديان آالهما  حللت بهذا حـلة ثـم حـلة

  .žاه. وهذا المعنى غريب ألني لم أر من ذآره

لم إرادة الترتيب        ا ال نس دليل، فإن ذا ال ى ه وقد رد عليه شارحه الدماميني بأن من حق النحاة أن ال يذآروه مستندين إل
مع : قاله جماعة آثيرة، ومتعلقة بمحذوف إن لم نقل بذلك، أيفي البيت األول، الحتمال أن يكون إلى فيه للمعية، آما 

  .بدا، أو مضمومًا إلى بدا
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ان     اآلخر ال يقتضي أن المك والبيت الثاني ال يدل على إرادة الترتيب في األول، إذ حلولها بأحد المكانين بعد حلولها ب
لحلولها به، إذ من الجائز أن يكون حب المكانين األول حبب إليه أوًال بسب حلولها فيه، وأن الثاني حبب إليه بعد ذلك 

  .حصل له في آن واحد بعد حلولها فيهما على الترتيب

 žثم ولو سلم داللة البيت الثاني على الترتيب في األول، لم يدل على دعواه، ألن الترتيب الواقع في الثاني إنما هو ب
  .žاه. حلة بعد حلة: وفي بعض النسخ. ثم ال بالفاء

  .لى الثانية فقد شرحها الشارح المحقق بعد أسطروأما إ

  : والرواية فيها آذا. والبيتان في الحماسة، ونسبهما لكثير عزة

  إلخ... ... ... بهذا فطاب   وحلت بهذا حلة ثم أصبحت

الده،              : قال المرزوقي ى ب ا عل ر بالده ه وعشيرته، آث ى أهل ا عل ا آثره ه آم ا، بأن دًا عليه ذآر  خاطبها في البيت معت ف
  .أحب لك، وفيك شغبًا إلى بدا، وبالدي بالد غيرهما: طرفي محالها، فقال

ان وتضوعا         -يشير إلى شغب   -نزلت بهذا : ثم أخبر عنها في البيت الثاني، فقال اح الوادي دا، فف م أصبحت بب ة ث نزل
  .برياها

  المنسرح : ومثله قوله اآلخر

 الـقـدم تزداد طيبًا إال على  استودعت نشرها الرياض فما

  : وفي بعض نسخ الحماسة بيت بينهما، وهو

  وعزة لو يدري الطبيب قذاهما  إذا ذرفت عيناي أعتل بالقـذى

ذاهما: أي زة سبب ق ين . ع ين المعجمت كون الغ ين وس تح الش ألف  . وشغب بف ة ف دها دال مهمل دة بع تح الموح دًا بف وب
  .مقصورة

  .رة، يريد أنهما من بالد اليمنهما من بالد عذ: قال العسكري في آتاب التصحيف

: عن ابن أبي أويس، قال: قرية الزهري الفقيه: شغب: ويناسبه ما نقله أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم بعد قوله
  الطويل : خرج عبد اهللا بن السائب المخزومي نحو اليمن، ومعه ابنه، فنزال على غدائهما، فقال عبد اهللا بن السائب

  تقطع من أهل الحجاز عالئقي  ًا تبـينـت أنـهفلما علوا شغب

  الطويل : فقال ابنه

 الى بلد ناء قلـيل األصـادق  فال زلن حسرى ظلعًا لم حملننا

  .أمك طالق إن تغدينا، أو تعشينا إال على هذين البيتين: فقال أبوه

ال   ه ق دا        : ولكن ده في رسم ب ره وتحدي دم ذآ د تق دا    . شغب ق ه في ب ذي قال ه  : وال ام    أن ق مصر والش ين طري   .موضع ب
 : قال آثير
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 البيت .. ... ... .. ... ...  وأنت التي حببت شغبًا إلى بدا

  .منهل بين طريق مصر والشام أيضًا: وشغب

  الطويل : قال جميل

  بوادي بدًا وال بحسمى وال شغب  أال قد أرى أن ال بثينة ترتجـى

  الطويل : قال. ال أدري أمده ضرورة أم فيه لغتانوقد ورد بدا في شعر زيادة بن زيد ممدودًا، ف

  نساء ابن هند حين تهدى لقيصرا  وهم أطلقوا أسرى بداء وأدرآوا

  .وهو ال يناسب شعر ابن السائب وال شعر جميل، فإنه عذري. هذا ما ذآره

األلف   اسم موضع، مقصور،   : بدا: ولم يزد ابن والد والقالي في المقصور والممدود لهما على قولهما ال . يكتب ب : يق
  .واهللا أعلم. وأنشد البيت الشاهد. بين شغب وبدا

  .وترجمة آثير عزة تقدمت في الشاهد الثالث والسبعين بعد الثلثمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والسبعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  إلى الناس مطلي به القار أجرب  فال تترآني بالوعـيد آـأنـنـي

ه  ى أن هعل اء؛ ألن قول ى أصلها لالنته ون عل ي، والوجه أن تك ى ف ه بمعن ى في ل إل ره : قي اه مك ار، معن ه الق ي ب مطل
  .وهو يتعدى بإلى. مبغض

ر األجرب     : وهذا توجيه ابن عصفور، قال في آتاب الضرائر ة البعي إنما وقعت فيه إلى موقع في، ألنه إذا آن بمنزل
ل،      ذلك           المطلي الذي يخاف عدواه فيطرد عن اإلب ي آ اس، فعومل مطل ى الن ان مبغضًا إل ا، آ دخول بينه إذا أراد ال

  .معاملة مبغض

ة     . هو على تضمين مطلي معنى مبغض: وقال في موضع آخر ى الكوف د إل . ولو صح مجيء إلى بمعنى في لجاز زي
  .žاه

  .وال يخفى سماجته. مطلي بالقار مضافًا إلى الناس، فحذف وقلب الكالم: إلى متعلقة بمحذوف، أي: وقال بعضهم

ه، إذا      . القطران: والقار هنا. التهديد: والوعيد اس يطردون القطران، ألن الن ي ب وإنما شبه نفسه بالبعير األجرب المطل
  .أراد الدخول بين إبلهم، لئال يعرها بالقطران، ويعديها بدائه

ي . والقار نائب فاعل مطلي، وبه متعلق بمطلي ه قلب    واألصل مطلي بالقار، فمرفوع مطل تتر، لكن ل . ، هو المس : وقي
  .القار بالجر على أنه بدل من ضمير به، فال قلب: روي
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ى           ه إل ده، فهرب من ه عن م ب والبيت من قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر اللخمي في شيء اته
ه بع        ذر إلي ه، واعت ه في ترجمت دم بيان ة،       ملوك الشام بني جفنة الغسانيين آما تق ي جفن ى بن دة قصائد في انضمامه إل

  الطويل : والتبري مما رمي به، أوله

  وتلك التي أهتم منها وأنصب  أتاني أبيت اللعن أنك لمتني�

  : إلى أن قال

 وليس وراء اهللا للمرء مطلـب  حلفت فلم أترك لنـفـسـك ريبة

 لمبلغك الواشي أغـش وأآـذب  لئن آنت قد بلغت عني جـنـاية

 من األرض فيه مستراد ومذهب  آنت امرأ لـي جـانـب ولكني

 أحكم في أمـوالـهـم وأقـرب  ملوك وإخوان إذا ما أتـيتـهـم

 فلم ترهم في شكر ذلك أذنبـوا  آفعلك في قوم أراك اصطنعتهم

  إلى الناس مطلي به القار أجرب  فال تترآني بالوعـيد آـأنـنـي

 ى آل ملك دونهـا يتـذبـذبتر  ألم تر أن اهللا أعـطـاك سـورة

 إذا طلعت لم يبد منهن آوآـب  فإنك شمس والملوك آـواآـب

 على شعث أي الرجال المهـذب  فلست بمستبق أخـًا ال تـلـمـه

 يعـتـب وإن تك غضبانًا فمثلك  فإن أك مظلومًا فعبد ظلـمـتـه

ة   أبيت اللعن، جملة دعائية، اعتراض بها بين الفعل وفاعله،: وقوله ا تحي اه أبيت أن تفعل    . يخاطبون الملوك به ومعن
  .شيئًا تلعن به

  .أبيت أن تأتي من األخالق المذمومة ما تلعن به: أي: قال ابن األنباري في شرح المفضليات

ا     ا يليه رة وم ازلهم الحي وك غسان   . وآانت هذه تحية ملوك لخم وجذام، وآانت من ة مل ان   : وتحي ر الفتي ا خي وآانت  . ي
  .لشاممنازلهم ا

م . أتتني مالمتك إياي: إشارة إلى المالمة المفهومة من لمتني، إذ المعنى: وتلك مضارع  : وأنصب . وأهتم أصير ذا ه
  .أتعب وأعيا: نصب آفرح، أي

ة . لئن آنت، وما بينهما اعتراض: حلفت قسم، وجوابه: وقوله ة  : والريب يس وراء اهللا  : الشك، وجمل ة   ... ول خ، جمل إل
  .قبلها؛ فإنه إذا لم يكن وراء اهللا مطلب ألحد لم يحلف بأعظم منه فكيف يحلف به آاذبًامؤآدة لمضمون ما 

دهم بالمذهب الكالمي، وهو       وهذا البيت وما بعده من األبيات األربعة، استشهد به أهل البديع على النوع المسمى عن
  .إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكالم

ة ذنب: والجناي ه. امالنم: والوشي. ال ه النصح: وغش م يخلص ل ادة  . ل ه إع رأ، وفي ن األرض صفة ام ب م ي جان ول
  .وأراد بالجانب أرض الشام. الضمير الرابط ضمير تكلم
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. فيه ملوك وإخوان : بدل من مستراد ومذهب، أو بتقدير: وملوك وإخوان. موضع يتردد فيه لطلب الرزق: والمستراد
  .أتصرف في أموالهم آيف أشاء: ومعنى أحكم

ر        : إلخ، قال األصمعي... آفعلك : وقوله م ت وك ولزموك، فل وا المل رمتهم، فترآ ربتهم وأآ يريد آما فعلت أنت بقوم ق
  .في زيارتك والوفادة إليك: في مثل ذلك، أي: وقوله. ذلك ذنبًا عليهم

ى السورة   . المنزلة الرفيعة والشرف: والسورة بالضم ك بسكو  . وبالبيت استشهد البيضاوي لمعن الم ومل ة في   : ن ال لغ
  .يضطرب: ويتذبذب. آسرها

  .هذا من أعجب التشبيه: فإنك شمس قال المبرد: وقوله

ال                 ه، فق ذرًا عن زلت م آر معت ة، ث ده من مدحه آل جفن ا حصل عن ان عم لية النعم ه، تس ذي قبل : وأراد بهذا البيت وال
إن قط  ؟أي الرجال يكون مبرًا من العيوب: ولست بمستبق أخًا إلخ، يقول ك أخ      ف ق ل م يب ذنب ل ه . عت إخوانك ب : وتلم

  .تصلحه وتصلح ما تشعث من أمره وفسد

  .والبيت استشهد به علماء البيان للتذييل، وهو تعقيب الكالم بجملة تشتمل على معناه، للتوآيد

ر موجب   . باستمرار غضبك علي: فإن أك مظلومًا، أي: وقوله ا ظلمت    . جعل غضبه ظلمًا له، ألنه عن غي فأنت إنم
  .عبدًا من عبيدك، وليس ألحد اعتراض فيه

خ، روي أيضاً  ... وإن تك غضبانًا : وقوله ول، أي      : إل اء للمفع ك يعتب بالبن ى فمثل ا     : وإن تك ذا عتب ى م ه إل يرجع ل
اء للفاعل، أي   : وقيل. الرجوع إلى ما تحب: لك العتبى، أي: ويقال. يحب ال   : يعتب بالبن ى، يق ه إذا  : يعطي العتب أعتب

  .رضا، وهو العتبىأعطاه ال

  .وترجمة النابغة تقدمت في الشاهد الرابع بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والسبعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  الى ذروة البيت الكريم المصمد  وإن يلتق الحي الجميع تالقنـي

ي، متعلق    ديره  على أن إلى فيه على أصلها، وهي مع مجرورها حال من الياء في تالقن بًا   : ة بمحذوف تق ي منتس تالقن
  .إلخ... إلى ذروة البيت 

  : وقالوا في قول طرفة: وليست هنا بمعنى في آما قيل، حكاه ابن السراج، قال في األصول

  وإن يلتق الحي الجميع تالقني إلخ

  .إن إلى بمعنى في

ذا ا   ي شرح ه ات ف ارح المعلق ي ش ول الزوزن و ق ق ه ارح المحق ه الش ا ذهب إلي ولوم ت، يق ع الحي : لبي وإن اجتم
م     . إلى أعلى الشرف: لالفتخار تالقني أنتهي إلى ذروة البيت الشريف، أي ًا من الحسب، وأعاله يريد أنه أوفاهم حظ

  .سهمًا من النسب
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  .žاه. أعتزي إلى ذروة، فحذف الفعل لداللة الحرف عليه: تالقني إلى، يريد: وقوله

ًا       . قيل معناه في ذروة : البطليوسي، قال وآذا في شرح أدب الكاتب البن السيد د آوي ه يمكن أن يري زم، ألن ذا ال يل وه
  .سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فال حجة فيه: إلى ذروة آما قال تعالى

إذا التقى الحي الجميع بعد افتراقهم وجدتني في موضع الشرف منهم، : يقول: وقال األعلم الشنتمري في شرح المعلقة
  .لةوعلو المنز

اس لشرفه، ويلجؤون    : والمصمد. أعاله: وذروة آل شيء. في ذروة البيت: إلى ذروة، أي: وقوله الذي يصمد إليه الن
  .žاه. القصد: والصمد. إليه في حوائجهم

  .إذا التقى الحي الجميع الذين آانوا متفرقين، وجدتني في الشرف: وقال ابن السكيت في شرح ديوان طرفة، أي

  .وإن يلتق الحي للمفاخرة وذآر المعالي تجدني معهم: يريد: النحاس، والخطيب التبريزيوقال أبو جعفر 

و الحسن ال أب ى ذروة أي: ق ى إل ل: معن و تمثي ع ذروة، وه ذين يقصدون،  . م راف ال ا األش ت هاهن د بالبي ا يري وإنم
  .žاه. فشبههم هاهنا بالبيت الرفيع

  .فهذا معنى ثالث إللى في البيت

  الطويل : وقبله. رفة بن العبدوهو من معلقة ط

 ولكن متى يسترفد القـوم أرفـد  ولست بحالل الـتـالع مـخـافة

  وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد  فإن تبغني في حلقة القوم تلقـنـي

  وإن آنت عنها ذا غنى فاغن وازدد=متى تأتني أصبحك آأسًا روية

 البـيت ... ... ... ... ... ...  وإن يلتق الحي الجميع تالقنـي

 تروح علينا بني برد ومجسـد  نداماي بيض آالنجـوم وقـينة

 المتجـرد بجس الندامى بضة  رحيب قطاب الجيب منها رفيقة

  .إلخ، تقدم شرحه مع الذي بعده في الشاهد السادس والتسعين بعد الستمائة... ولست بحالل التالع : قوله

د                : وآذلك تقدم شرح قوله ذي بع ة، وفي الشاهد ال د الثلثمائ ده في الشاهد الواحد بع ذي بع داماي بيض مع البيت ال ن
  .الثاني عشر والستمائة

ه أتني أصبحك : وقول ى ت ي الصحاح... مت خ، ف وق: الصبوح: إل و خالف الغب داة، وه ول. الشرب بالغ صبحته : تق
  .žاه. صبحًا

ة . أسقك صبوحاً : يقول ة : والرواي أ . المروي ه خمر         : سوالك ان في اء أيضًا إذا آ اء، وهي اإلن ى  . الخمر في اإلن ومعن
  .استغن به، وازدد غنى: فاغن بما عندك، أي: فاغن وازدد

  .وترجمة طرفة تقدمت في الشاهد الثاني والخمسين بعد المائة
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 الكامل : وأنشد بعده

 ألـقـاهـا والزاد حتى نعلـه  ألقى الصحيفة آي يخفف رحله

  .وفى في الشاهد السابع والخمسين بعد المائة، من باب االشتغالتقدم شرحه مست

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثمانون بعد السبعمائة

  الطويل 

 وألحقه بالقوم حتـاه الحـق  وأآفيه ما يخشى وأعطيه سؤله

ة، والضمير أصله هو      . على أن المبرد زعم أن حتى هنا جرت الضمير ا ابتدائي ى هن ، فحذف  وليس آذلك، وإنما حت
  الطويل : الواو ضرورة آما تقدم بيانه في شرح قول

  فبيناه يشري رحله قال قائل

ة، وهو الضمير                 : أي ى الجمل ة عل داء داخل ى حرف ابت ة فحت د الثلثمائ انين بع ه، في الشاهد الثم بينا هو يشري رحل
الرفع   ولو آانت حرف جر،. المحذوف واوه ضرورة، في محل رفع على االبتداء، والحق خبره لم يكن لذآر الحق ب

  .وجه

  : و. واختصت بالظاهر خالفًا للمبرد: ولم يتنبه لهذا صاحب اللب، وإنما قال

  ألحقه بالقوم حتاه الحق

  .لندوره وشذوذه، ولو أورد البيت الثاني لكان مناسبًا: قال شارحه السيد. ال يعتد به

ال وما ذهب إليه الشارح المحقق هو قول ابن عصفور في الض و،         : رائر، ق واو من ه اء من هي، وال ه حذف الي ومن
  : نحو

  دار لسعدى إذه من هواآا

  : وقول اآلخر. إذ هي: أي

  وألحقه بالقوم حتى الحق

ى      : فبيناه يشري رحله قال قائل أي: وقول العجير اء الضمير المنفصل عل ى بق حتى هو، وبينا هو، وحذفهما يؤدي إل
ى حرفين      حرف واحد، وذلك قبيح، ألنه ع ل من أن يكون عل ه، وحرف يوقف      : رضة لالبتداء، فال اق دأ ب حرف يبت

  .žاه. عليه

ه ه الشيء : وأآفي ى منعت ولين، بمعن ى مفع د إل اه الشيء، متع رة . مضارع آف اني، موصولة، أو نك ول الث ا المفع وم
  .ما يسأل، مفعول ثان ألعطى: والسؤل. موصوفة
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ه أتبعه : مضارع ألحقه بكذا، أي: وألحقه ال   . به، فلحق هو ب ه، فيق ا ثالثي ًا        : وأم اب تعب لحق ه، من ب ه ولحقت ب لحقت
ى هو   : وصلة الحق في البيت محذوف، تقديره. آذا في المصباح. أدرآته، يتعدى تارة بنفسه، وتارة بالباء: بالفتح حت

  .الحق بهم

  .واهللا أعلم. والبيت لم أقف على خبر له

  وأنشد بعده، 

  ون بعد السبعمائةالشاهد الحادي والثمان

  الوافر 

  فتى حتاك يا ابن أبي يزيد  فال واهللا ال يلقـاه نـاس

  .على أن المبرد تمسك به على أن حتى تجر الضمير

  .واألحسن أن يقول ضرورة، فإنه لم يرد في آالم منثور. وأجاب الشارح المحقق بأنه شاذ

ه وفتى حال من الهاء. ولم يظهر لي معنى الغاية في حتى هنا ى مفعول يلقى     : وروي. ، أو بدل من اس ففت   .ال يلقى أن
  .مفعوال ألفى، فإن ألفى من نواسخ المبتدأ والخبر: ال يلقي أناس بكسر الفاء، فأناس فاعله، وينظر أين: وروى العيني

  .ولم أقف له على خبر، واهللا أعلم. يا ابن أبي زياد: وروى أيضًا آخره

  افر الو: والغاية في هذا البيت ظاهرة

  ترجي منك أنها ال تخيب  أتت حتاك تقصد آل فج

  .وهو من أبيات مغني اللبيب

  : ثم رأيت في شرح التسهيل ألبي حيان وقد أنشد بيت

  فتى حتاك يا ابن أبي يزيد

  .žاه. وانتهاء الغاية في حتاك ال أفهمه، وال أدري ما عنى بحتاك فلعل هذا البيت مصنوع: أنه قال

  وأنشد بعده، 

  لشاهد الثاني والثمانون بعد السبعمائةا

  الطويل : وهو من شواهد س

  آأن أباها نهشل أو مجاشع  فوا عجبا حتى آليب تسبني

  .على أن حتى فيه ابتدائية، وفائدتها هنا التحقير
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  .فحتى هنا بمنزلة إذا، وإنما هي هاهنا آحرف من حروف االبتداء: أنشده سيبويه، وقال

ة واالسمية  : رح المفصلوقال األندلسي في ش ذي هو        . يقع بعدها الجملة الفعلي ا ال د معناه داء، وتفي وتسمى حرف ابت
 : الغاية، إما في التحقير، أو في التعظيم، آما في بيت الفرزدق

  فوا عجبا حتى آليب تسبني

ول  : أي ه يق ا       : تعجبوا لسب الناس إياي، حتى آليب، آأن ى حقارته ى آليب عل اس تسبني حت ا    . آل الن و خفض هن ول
  .آليب لجاز، ويكون تسبني إما حال من آليب، أو مستأنف، وحتى آليب متعلق به

ره              : قال ابن المستوفي بعد أن نقله ا ذآ ى م ادي العجب عل ه ين ر صحيح ألن ا، غي وا في تفسير واعجب ه أي تعجب قول
  .العلماء تأدبًا ال يأمر أحدًا به

ا، أو يكون     ولو خفض آليب هنا لجاز محال، الن ا: وقوله ى المجرور قبله لخفض بعد حتى إما أن يكون بالعطف عل
دها         . بمعنى إلى، وال مجرور قبلها فتعطف عليه ا بع ردًا من جنس م ا مف ا قبله يس م ة إذ ل فبقي  . وليست بمعنى الغاي

  .ولم يأت إال بالتحقير. وذآر قسميها في التعظيم والتحقير. الرفع ال غير

ا، وصوابه   ويكن تسبني، إما حا: وقوله الرفع فيهم ا  : ل من آليب أو مستأنف ب ه   . النصب فيهم ا أراد بقول م م : وال أعل
  .žاه. وحتى آليب متعلق به

  .فيا عجبًا بتنوين وبدنه: أما فوا عجبا فقد روي أيضًا: أقول

ًا مصدر منصوب بف  ه، وعجب ا حرف تنبي ون ي ل أن يك رًا، ويحتم ادى منك ًا من ون عجب ل أن يك ا األول فيحتم ل أم ع
ذوف، ي اً : مح وا عجب ذوف، أي     . تعجب ادى مح داء، والمن رف ن ا ح ون ي ل أن تك ذلك   : ويحتم ًا آ وم، وعجب ا ق   .ي

ة      : وأما الثاني فإنه أراد. فكالم األندلسي جار على آل من هذين الوجهين ًا، وهي لغ تكلم ألف اء الم   .فيا عجبي، فقلب ي
ى   : المغيا غير مذآور، والتقديرهي جارة، و: إلخ، فنقول.... خفض آليب محال: وأما قوله فوا عجبًا الناس تسبني حت

  .وهذا المذآور ال بد منه في االبتدائية أيضًا. آليب

ه �: ومثال التعظيم. ال يضر ذلك: ولم يأت إال بالتحقير نقول: وقوله صوابه  : حتى ماء دجلة أشكل البيت اآلتي وقول
ه     ويكون يسبني إ: النصب فيهما يعني أنه يجب أن يقول ان، وآأن ر آ ه خب ما حاًال من آليب، أو مستأنفًا بنصبهما، ألن

  .رفع على تقدير يكون، إما تامة أو زائدة

بني، إذ آل جار    : وحتى آليب متعلق به أقول: ال أعلم ما أراد بقوله: وقوله إنه يريد أن حتى الجارة تكون متعلقة بيس
  .وهذا ظاهر. ال بد له من متعلق

ه، أي           : نيقال ابن هشام في المغ ة ل ى غاي د حت ا بع ت، بكون م ذا البي ى من ه ل حت وا  : وال بد من تقدير محذوف قب ف
  .عجبًا يسبني الناس حتى آليٍب يسبني

  .والبيت من قصيدة للفرزدق هجا بها جريرًا، تقدم بعض منها في الشاهد السادس بعد السبعمائة

ذي   : فوا عجبًا هو من قبيل الندية للتوجع، آأنه يقول: وقوله أنا أتوجع لعدم حضورك يا عجبي، فاحضر لهذا األمر ال
  .يتعجب منه

ك     : وآليب ن مال ة ب ن حنظل جد رهط جرير، وهو جرير بن عطية بن الخطفى بن بدر بن سلمة بن آليب بن يربوع ب
  .ويجتمع مع الفرزدق في حنظلة بن مالك. بن زيد مناة بن تميم
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رزدق، وهي أشرف من آليب     . حنظلة ونهشل ومجاشع أخوان، ابنا دارم بن مالك بن ا نهشل   . ومجاشع قبيلة الف وأم
اً   م أب مي الع رب تس ت الع اؤه، وإن آان رزدق ال آب ام الف م أعم رفه  . فه ه لش بون مثل ث ال يس ي الصفة بحي م ف   .جعله

ًا آريم  : يقول بًا  يا عجبًا لسب الناس إياي حتى آليب على ضعفها في القبائل، وبعدها من الفضائل، آأنه لها أب ًا، وحس
  .الذي يسابك وتسابه: والسِّبُّ، بالكسر. الشتم: والسَّبُّ. صميمًا، آما لنهشل ومجاشع

  الخفيف : قال حسان بن ثابت

  إن سبي من الرجال الكريم  ال تسبني فلست بـسـبـي

  : ا قال الشاعرآأن للتشبيه، وقد يجيء في ضمنها الظن والتوهم آم: قال ابن طلحة اإلشبيلي في شرح جمل الزجاجي

  آأن أباها نهشل أو مجاشع

ى الظن النقلب الهجو      . توهمت أباها نهشًال أو مجاشعًا: المعنى ولو بقيت على معنى التشبيه من غير أن تضمن معن
  .žاه. على الهاجي

  .وترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد الثالثين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والثمانون بعد السبعمائة

  ويل الط

 بدجلة حتى ماء دجلة أشكل  فما زالت القتلى تمج دماءها
على أن فائدة حتى االبتدائية هنا التعظيم والمبالغة، وهو تغير ماء دجلة من آثر دماء القتلى، حتى صار أشكل، وهو   

ر، أ  . الشكلة آالحمرة وزنًا ومعنى، لكن يخالطها بياض. حمرة مختلطة ببياض بس : يوهو مأخوذ من أشكل األم   .الت
ا      : فإن قلت دم عليه ى من جنس الفعل المق ل   : قلت  ؟أين ما اشترط الشارح المحقق من آون خبر المبتدأ بعد حت ا قب م

  .فما زالت القتلى تغير ماء دجلة بالدماء: حتى في قوة قوله
  

ل   مج الرجل الماء من فيه مجًا، : تقذف، يتعدى إلى مفعول واحد، يقال: وتمج. جمع قتيل: والقتلى اب قت رمى  :: من ب
ار  . تردد في غرض  : ومار. تحرك بسرعة: ومار الشيء. سال: يمور دماؤها مضارع مار الدم: ويروى بدله. به وم

  .اضطرب، فهو فعل الزم، ودماؤها فاعله: البحر
  

ذا يجوز نصب دم   . ماره، وأماره، إذا أساله: ويعدى بنفسه وبالهمزة أيضًا، فيقال: قال صاحب المصباح ا  فعلى ه اءه
ى في  . النهر الذي يمر ببغداد، ال ينصرف للعلمية والتأنيث: ودجلة بفتح الدال وآسرها. به على أنه متعد   .والباء بمعن

 الطويل : والبيت من قصيدة لجرير هجا بها األخطل، وذآر ما أوقعه الجحاف ببني تغلب، قال بعد أبيات
 ن الـذل دوبـلأال إنما يبكـي مـ  بكى دوبل ال يرقئ الـلـه دمـعـه

 من الحرب أنياب عليك وآـلـكـل  جزعت ابن ذات القلس لما تدارآـت
 أردت بذاك المكث والورد أعجـل  فإنك والجـحـاف يوم تـحـضـه
 قناديل فيهن الذبـال الـمـفـتـل  سما لكـم لـيًال آـأن نـجـومـه

 آراديس يهديهـن ورد مـحـجـل  فلما ذر قرن الشمس حتى تبـينـوا
 بأوالدها منها تـمـام ومـعـجـل  فقد قذفت من حرب قيس نسـاؤهـم
 بقيرًا وأخرى ذات بعـل تـولـول  ومقتولة صبرًا ترى عند رجـلـهـا
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 يسوق ابن خالس بهن وعـزهـل  وقد قتل الجحـاف أزواج نـسـوة
 أبا مالك ما في الظعـائن مـغـزل  تقول لك الثكلى المصاب حلـيلـهـا

 تعل الردينيات فـيهـم وتـنـهـل  القوم الذين ترآتـهـمحضضت عن 

 وشعث النواصي لجمهن تصلصـل  عقاب المنايا تسـتـدير عـلـيهـم�

  صفوفًا وإن راموا المخاضة أو حلوا  بدجـلة إذ آـروا وقـيس وراءهـم
 بدجلة حتى مـاء دجـلة أشـكـل  فما زالت القتلى تـمـج دمـاءهـا

 فليس على أسياف قـيس مـعـول  قـريش بـذمة فإن ال تعلـق مـن
 ونحن لكم يوم الـقـيامة أفـضـل  لنا الفضل في الدنيا وأنفـك راغـم
 عواتق لم يثبت عليهـن مـحـمـل  وقد شققت يوم الحروب سـيوفـنـا
 وأفضـل فمن من بني مروان أعلى  أجار بنو مروان منـهـم دمـاءآـم

  
ول        وينبغي أن نقدم أوًال سبب  ات، فنق م نشرح األبي ب، ث ي تغل ه الجحاف ببن اب السلمي،     : ما أوقع ن الحب ر ب إن عمي

خرج على عبد الملك في أول خالفته فاجتمعت إليه قيس وعامر، وآان نازًال في القرب من بني تغلب قبيلة األخطل، 
نهم        ع بي ب، فوق اورة مع تغل ة، فأساء المج رات ودجل ابور والف ين الخ ازلهم ب نهم   وآانت من ا زال الحرب بي شر، فم

ك              د المل أنعم عب ك، في سنة سبعين من الهجرة، ف د المل ى عب سجاًال إلى أن قتل بنو تغلب عميرًا، وأرسلوا برأسه إل
  .على الوفد وآساهم

  
ا أخطل  : ثم إن األخطل وفد على عبد الملك فدخل عليه الجحاف بن حكيم السلمي فقال عبد الملك ال  ؟أتعرف هذا ي : ق

  الطويل : فقال األخطل. الجحاف: قال ؟ومن هو

 بقتلى أصيبت من سليم وعامر  أال سائل الجحاف هل هو ثائر�
  

  الطويل : حتى فرغ من القصيدة، وآان الجحاف يأآل رطبًا فجعل النوى يتساقط من يده غيظًا، ثم أجابه، فقال
  ونبكي عميرًا بالرماح الشواجر  بلى سوف نبكيهم بكل مهـنـد

ك          ! يا ابن النصرانية: ثم قال و آنت مأسورًا ل ذا، ول ل ه ي بمث رئ عل ا ظننتك تجت اً   ! م د   . فحم األخطل خوف ال عب فق
ك ه: المل ا جارك من ال. أن وم: فق ي الن ه ف ي من ي اليقظة فمن يجيرن ه ف ي من ك أجرتن ؤمنين، هب ر الم ا أمي ام  ؟ي م ق ث

أعطني طومارًا من طوامير   : ديوان، فقال للكاتبالجحاف، ومشى يجر ثوبه وهو ال يعقل حتى دخل بيتًا من بيوت ال
ال   ية، فق ي صدقات بكر      : العهود فأتاه بطومار وليس فيه آتاب، فخرج إلى أصحابه من القيس ؤمنين والن ر الم إن أمي

  .وتغلب

وال،       : فلحقه زهاء ألف فارس، فسار حتى أتى الرصافة، ثم قال لمن معه تم، ولست ب ا علم د أسمعني م إن األخطل ق
  .آان يحب أن يغسل عنه العار، فليصحبني فإني قد آليت أن ال أغسل رأسي حتى أقع ببني تغلب فمن

ه جماعة           ن بكر رهط األخطل فصادف علي ي جشم ب فرجعوا غير ثلثمائة، فسار ليلته فصبح الرحوب، وهو ماء لبن
وه ع         ة وسخة، فظن ه عبائ ة، وأخذ األخطل وعلي ة عظيم ال   آثيرة من تغلب، فقتل منهم مقتل دًا، وسئل، فق د  : ب ا عب ! أن

وه          ل أب ا، وقت ى انصرفت القيسية فنج ه، حت زل في فخلوا سبيله، فخشي أن يراه من يعرفه، فرمى بنفسه في جب فلم ي
اً    رًا عظيم ى       . غوث، وأسرف الجحاف في القتل، وشق البطون عن األجنة، وفعل أم دم األخطل عل نهم ق اد ع ا ع فلم

 الطويل : عبد الملك، فأنشده

  إلى اهللا منها المشتكى والمعول  أوقع الجحاف بالبشر وقعة لقد
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م   . اسم ماء: والبشر، بكسر الموحدة وسكون المعجمة ا، ث فطلب عبد الملك الجحاف فهرب إلى الروم، فكان يتردد فيه
ه ال  الء، فسعى   بعث إلى بطانة عبد الملك من قيس، فطلبوا له األمان فآمنه، فلما جاء ألزمه ديات من قتل، وأخذ من كف

  .فيها حتى جمعها وأعطاها

ا أظنك تفعل     : ثم تنسك الجحاف وصلح، ومضى حاجًا فتعلق بأستار الكعبة، وجعل يقول ي، وم ر ل فسمعه  ! اللهم اغف
  !.يا شيخ، قنوطك شر من ذنبك: محمد بن الحنفية، فقال

ال شارحه  . بكى دوبل هو اسم األخطل   : فقوله. ومن هنا نرجع إلى شرح األبيات ه صغيراً     : ق ان األخطل يلقب ب . آ
  : وبكاؤه لقوله

 الـبـــيت ... ... ... ...  لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة

ادى  اف   . وابن من تح الق ار النصارى        : والقلس بف ه زن ل ضخم من ليف أو خوص، أراد ب يم    . حب تح الج والجحاف بف
ر، أي  : يقال. تحثه: وتحضه. وتشديد الحاء المهملة ى األم ه  ح: حضه عل ه علي بطء : والمكث . مل ورد، بالكسر  . ال : وال

  .الورود

راديس     : والكردوس بالضم  . طلعت : وذر قرن الشمس ة، والك ل العظيم ة من الخي نهم  : القطع رق م ال . الف آردس  : يق
  .األسد، عنى به الجحاف: والورد. يدلهن ويقودهن: ويهديهن. جعلها آتيبة آتيبة: القائد خيله، أي

ذلك      وأتمت الحبلى فهي متم، ام آ ود لتم د المول : ومعجل . إذا تمت أيام حملها، وولدت لتمام، بفتح التاء وآسرها، وول
  .خالف التمام

  .تصوت وتصيح: وتولول. المبقور، وهو الذي شق بطنه: والبقير. القتل أسرًا: والصبر

ل يس : وخالس وعزه ن ق الن م ل. رج زوج: والحلي ك. ال و مال ل: وأب ة األخط ائن. آني ع : والظع ي جم ة، وه ظعين
ه   . من الغزل، وهو محادثة النساء واللعب: والمغزل آجعفر، قال شارحه. الهودج ا هزئ ب ول . وإنم ا    : يق د شغلك م ق

  .žاه. صنعت عن التغزل

ا  . الشرب الثاني: والعلل. الشرب األول: والنهل. الرماح: والردينيات اب المناي اب   : وعق بهها بالعق ة، ش : واللجم . الراي
ام ع لج ل . تصوت: صلوتصل. جم عث النواصي الخي ل، أي . وأراد بش اء للفاع وا، بالبن ل : وأوحل ي الوح وا ف   .وقع

ه ي معرض النصيحة، أي : وقول تهزاء ف ق اس إن ال تعل يس  : ف يوف ق م بس ة لك ال طاق ريش، ف ة ق ق بذم م تتعل   .إن ل
. ونحن أفضل منك  : نى من، أيلنا الفضل في الدنيا البيت، أورده ابن هشام في المغني على أن الالم تأتي بمع: وقوله
  .سيور السيف: والمحمل، بكسر الميم األولى. جمع عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق: وعواتق. قطعت: وشققت

  .فمن أعلى، وأفضل من بني مروان: والمصراع األخير تقديره

  .وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  لثمانون بعد السبعمائةالشاهد الرابع وا

  الكامل 

  بطل آأن ثيابه في سرحة
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ه   ى بدن   .على أن في بمعنى على فيه، ألنه معلوم أن ثيابه ليست في جوف سرحة، وهي الشجرة العالية، وإنما هي عل
ق  ارح المحق ال الش ا       : ق عًا له رحة موض ار الس د ص ا، فق ت عليه ه إذا آان ا، ألن ثياب ى بابه ون عل ى أن تك   .واألول

  : هذا المصراع صدر، وعجزهو

  يحذى نعال السبت ليس بتوأم

  : والبيت من معلقة عنترة العبسي، وقبله

  بالسيف عن حامي الحقيقة معلم  ومشك سابغة هتكت فروجهـا

 هتاك غايات التجـار مـلـوم  ربذ يداه بالـقـداح إذا شـتـا
 يحذى نعال السبت ليس بتوأم  بطل آأن ثيابه فـي سـرحة

 بمهند صافي الحدية مخـذم  طعنته بالرمح ثم علـوتـهف
 أبدى نواجذه لغير تـبـسـم  لما رآني قد نـزلـت أريده
  خضب البنان ورأسه بالعظلم  عهدي به مد النهار آأنـمـا

م في شرح األشعار الستة            : قوله ال األعل ة، ق تح الشين المعجم يم وف ابغة، بكسر الم أراد رب مشك درع  : ومشك س
  .بغةسا
  

  .الكاملة: والسابغة. مسامير الدروع: والمشك. التي شك بعضها في بعض: والمشك
  

ا بسير    : مشك الدرع: وقال الخطيب التبريزي درع يجمع         . حيث يجمع جيبه يرًا في جيب ال وآانت العرب تجعل س
ه وهو يرآض           ا عن ه، واتسع الجيب فألقاه رار، جذب السير فقطع ل وق. جيبها، فإذا أراد أحد الف ي شك    : ي درع الت ال

درع    : المشك: وقيل. بعضها إلى بعض ق ال درع يكون من إضافة        . المسامير التي تكون في حل ومن جعل المشك ال
  .جواب رب: وهتكت. ومشك حديدة سابغة: الصفة إلى الموصوف، وتأويله عند البصريين

  
درع  وآذلك على قول من جعله بمعنى السير والمسامير، ألنهما من الدرع، فيصير ا،   . اإلخبار عن ال وهتكت فروجه

يحمي ما يحق عليه أن : وحامي الحقيقة، أي. جيبها وآماها، واحدها فرج، بفتح الفاء: وفروجها. شققتها وخرقتها: أي
  .اسم فاعل من أعلم نفسه بعالمة، وهو الذي شهر نفسه بعالمة إدالًال بشجاعته، وإعالمًا بمكانه: والمعلم. يحميه

  
ر وقال أبو جع الفتح       : ف االن ب ذلك المسوم، يق ول، وآ ة : والسومة بالضم  . هو اسم مفع ال الزوزني  . العالم م  : وق المعل
ه  : والمعلم بفتح الالم. الذي أعلم نفسه بعالمة يعرف بها في الحرب، حتى تبرز له األبطال: بكسر الالم الذي يشار إلي

  .ويدل عليه بأنه فارس الكتيبة
  

ه     رب: ورب مشك درع، أي: يقول ا يجب علي موضع انتظام درع واسعة، شققت أوساطه بالسيف عن رجل حام، لم
ا         . حفظه، شاهر نفسه في حومة الحرب، أو مشار إليه فيها ذا الشجاع، فم ل ه ى مث درع عل ذه ال ل ه يريد أنه هتك مث

ره  ه! ž؟الظن بغي ة: وقول الجر صفة لحامي الحقيق داه هو ب ذ ي ذا. رب اك: وآ را. هن تح ال ذ، بف ة وآسر والرب ء المهمل
  .السريع: الموحدة

  
ه  : قال أبو جعفر والخطيب ه أن قول ذ        : لم يقل ربذة يداه، ألن اليد مؤنثة، ووجه دل من الضمير المستتر في رب داه ب ي

  .ضربت زيدًا يده: العائد إلى حامي الحقيقة، آما تقول
  

م يكن في  ي الشعر إذا ل ذآر المؤنث ف ه يجوز أن ي ذا أن ي ه راء ف ذهب الف ثوم ة التأني هام . ه عالم داح، هي س والق
داح  : الميسر، جمع قدح بالكسر، أي د العرب      . هو حاذق بالقمار والميسر، خفيف اليد بضرب الق دحًا عن ان م ذا آ وه

  .في الجاهلية
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ه إال أهل الجود               : وقوله ان ال ييسر في تاء، وآ دهم زمن الش ان عن ان أشد الزم ان، وآ تد الزم ه إذا اش إذا شتا يريد أن

  .الكرمو
  

ى صحاب     : وقوله ى صحب، وصحب عل . هناك غايات التجار هو جمع تجر، وهو جمع تاجر آما يجمع صاحب عل
  .عالمات تكون للخمارين: والغايات. وأراد بهم تجار الخمر

  
  .فهو يهتك رايات تجار الخمر، ألنه ال يترك شيئًا من الخمر إال اشتراه وإذا فني ما عندهم رفعوا عالماتهم: يقول

  
  .الذي يكثر اللوم عليه في تبذير ماله: والملوم. أنه يعطيهم ما يطلبون في السوم بها: وقيل المعنى

  
دير     .... بطل آأن ثيابه : وقوله ى تق ه عل ة، ويجوز رفع هو بطل، وهو الشجاع     : إلخ، بطل بالجر صفة حامي الحقيق

ره  را     . الذي تبطل عنده شجاعة غي تح السين، وسكون ال رحة، بف ة   والسِّ ين فحاء مهمل ْرح، وهو    : ء المهملت واحدة السِّ
  .الشجر العظيم العالي

  
  .والعرب تمدح بالطول، وتذم بالقصر. يريد أنه طويل القامة، آامل الجسم، فكأن ثيابه على شجرة عالية

  
 الطويل : قال أثال بن عبدة بن الطبيب

 هـانهاًال وأسباب المنايا نهالـ  ولما التقى الصفان واختلف القنا
 وأن أعزاء الرجال طوالـهـا  تبين لـي أن الـقـمـاءة ذلة

  
ل    و عل ة فه ه . يرد أن القنا وردت الدم ولم تثن، وذلك أن الناهل الذي يشرب أول شربة، فإذا شرب ثاني ا،  : وقول نهاله

  .أول ما يقع منها يكون سببًا لما بعده: أي
  

  الطويل : وقال بعض بني العنبر
 عمامته بين الرجال لـواء  م آأنمافجاءت به عبل العظا

  
  الطويل : وقال آخر

  تناط إلى جذع طويل حمائله  أشم طويل الساعدين آأنمـا
  

  الطويل : ولسلم الخاسر
  ويقصر عنه طول آل نجاد  يقوم مع الردينـي قـائمـًا

  
اء للمفع   : وقوله ى البن . ول، ونائب الفاعل ضمير البطل    يحذى نعال السبت يحذى بالحاء المهملة، والذال المعجمة عل

  .تجعل له النعال السبتية حذاء، بالكسر والمد: ونعال مفعول ثان له، أي
  

ه نعالً  . انتعل: واحتذى. النعل: الحذاء: في الصحاح ة وسكون      . وأحذيته نعًال، إذا أعطيت والسبت بكسر السين المهمل
  .الجلد المدبوغ بالقرظ ولم ينجرد من شعره: الموحدة

  
ات   قال ه تحريم              : أبو حنيفة الدينوري في النب دباغ ففي ه ال الغ في م يب غ فل ذلك إذا دب و محرم، وآ دبغ فه م ي ا ل د م . الجل

  .وأجود ما يدبغ به اإلهاب بأرض العرب القرظ، وهو يدبغ بورقه. والفطير مثله، وهو الخام
  

إن األصمعي زعم       فما آان منها. القراظ: القارظ، والذي يبيعه: ويقال للذي يأخذه من شجره ر خاصة ف من جلود البق
  .وما أبو عمرو فزعم أن آل جلد مدبوغ ِسْبٌت، بالقرظ أو بغيره. أنه السِّبت
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. وقد اختلف علينا في ذلك، فروى ما حكيناه عن األصمعي عن أبي عمرو، وما ذآرناه عن أبي عمرو عن األصمعي

ول   وال تقول ل: قال. جلود البقر: السبت: وقال أبو زياد ى السبت فتق : لجلد ِسبت حتى يصير حذاء، فذاك حين تنسبه إل
  .نعل سبٍت ونعال ِسبت

  
 : وأنشد قول عنترة

  يحذى نعال السبت ليس بتوأم
  

ود   : نعل سبت، وهي من جلود البقر خاصة، وقال: وقال أبو زيد ر جل السبت جلود البقر خاصة مدبوغة، وال يقال لغي
فأما ما آان من جلود الضأن خاصة فهو السلف، والواحدة سلفة، وهي أضعف   . اتالبقر سبت، والجميع سبوت وأسب

  .من الماعز وألين
  

األالء شديد المرارة، شديد  : وقال. وشرها ما دبغ باآلالء. خيرها ما دب بالقرظ، ثم األرطى، ثم السلم: وقال أبو زياد
  .انتهى ما أردنا منه. الخضرة، طيب الريح

  
وهم يتمدحون . عال السِّبت يريد أنه من الملوك الذين يلبسون النعال السبتية الرقيقة الطيبة الريحيحذى ن: وقول عنترة

  .بجودة النعال، آما يتمدحون بجودة المالبس
  

  الطويل : قال النابغة
  يحيون بالريحان يوم السباسب  رقاق النعال طيب حجزاتهـم

  
ة     . الوسط: والحجزة. من يمشي أراد أنهم ملوك ال يخصفون نعالهم، إنما يخصفها ى عف م عل م يشدون أزره . أراد أنه

  .وأراد برقة النعال أن نعالهم ليست بمطبقة. يوم الشعانين: والسباسب
  

  الطويل : وقال النجاشي
  ال يأآل الكلب السروق نعالنا

  
  .وأما السِّبت فال. إنما يأآل الكلب الفطير من النعال

  
  يل الطو: وقال آثير وذآر نعًال 

  وإن طرحت في مجلس القوم شمت  إذا طرحت ال يطبي الكلب ريحهـا

  .هي طيبة الريح ليست بفطير، ألن النعل إذا آنت غير مدبوغة، وظفر بها الكلب أآلها: أي

  .ليس بتوأم يريد أنه لم يزاحمه أخ في بطن أمه فيكون ضعيف الخلقة: وقوله

  .ى عنه ذلك ووصفه بكمال الخلق، وتمام الشدة والقوةفنف. الذي يكون مع آخر في بطن أمه: والتوأم

ود        : يقول ال من جل ه، ويتخذ النع ه واستواء خلق هو بطل مديد القامة، آأن ثيابه ألبست شجرة عظيمة، من طول قامت
  .البقر المدبوغة، ولم تحمله أمه مع غيره

ام غ  م أعضائه، وتم ه، وعظ داد قامت وة بامت دة والق ي وصفه بالش الغ ف د ب وأموق ر ت ان غي د إرضاعه؛ إذ آ ه عن   .ذائ
ه دي : وقول يف الهن و الس د ه ه. بمهن دة، أي: وقول افي الحدي قيل: ص و ص ين . مجل يم والمعجمت ر الم ذم، بكس : والمخ

  .قطعه: القاطع، من خذمه، أي
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دى نواجذه، أي   . آخر األضراس : إلخ، النواجذ... لما رآني قد نزلت : وقوله ى أب ي   : ومعن ًا عل ح غيظ ا . آل ل  : لويق ب
  .المعنى لما رآني قاصدًا له آلح وآشر أسنانه، فصار آأنه متبسم: وقيل. آلح آراهة للطعن

د   : يقول. المعنى لما قتلته تقلصت شفتاه عن أسنانه فصرت إذا نظرت إليه آأنه يتبسم: وقيل لما نزلت عن فرسي أري
  .لصت شفتاه عن أسنانهلفرط آلوحه من آراهية الموت تق: أي. قتله آشر عن أسنانه غير متبسم

ه، أي  : وقوله العظم          : عهدي ب د خضب ب ه ق ه، فكأن د تخضب بدم ه وق رج   -مشاهدتي ل ه      -آزب وهو شجر يتخذ من
ى السواد      . إنه الكتم: يقال. الوسمة د وضرب إل م انعق ه ل ال . وإنما شبه الدم ب ه    : ويق دًا، إذا لقيت ده عه ه أعه ال  . عهدت ق
  .االستقرار عهدي به مبتدأ، والخبر في: الخطيب

اً  : عهدي قريبًا؛ أي: القتال اليوم، وآما تقول: مد النهار بدل من االستقرار، آما تقول: وقوله ًا قريب ه يجوز   . وقت إال أن
اه   : وروى .ارتفاعه : ومد النهار. في هذا أن تقول قريب، على أن تجعل القريب العهد ار بمعن ان   . شد النه د بالبن ويري

دم        : يقول. ان بفتح الالم، وهو الصدراللب: وروى بدله. األصابع اه وجفوف ال ي إي د قتل داده بع ار وامت رأيته طول النه
  .عليه، آأن بنانه أو سدره ورأسه مخضوب بهذا النبت

  .وترجمة عنترة تقدمت في الشاهد الثاني عشر من أوائل الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثمانون بعد السبعمائة

  الطويل 

  بصيرون في طعن األباهر والكلى  الروع فيهـا فـوارس ويرآب يوم

لهم بصارة وحذق في  : واألولى أن تكون بمعناها، أي. بصيرون بطعن األباهر: على أنه قيل إن في بمعنى الباء، أي
  .هذا الشأن

ك  : قال ابن عصفور في الضرائر ي، ألن قول يم        : إنما عدي بصير بق ى هو حك ى معن ذا، يرجع إل ه،   هو بصير بك في
  .متصرف في وجوهه

ن   والبيت من أبيات تسعة لزيد الخيل الطائي، رواها أبو زيد في نوادره، وأبو العباس األحول في شرح ديوان آعب ب
  الطويل : زهير، وأبو علي القالي في ذيل األمالي، وهي

 على محمر عود أثيب وما رضـا  أفي آل عام مأتم تـبـعـثـونـه

 على فاجع من خير قومكم نـعـا  آـأنـهتجدون خمشًا بعد خمـش 

 وما صرمتي منهم ألول من سعى  تحضض جبارًا علـي ورهـطـه

 رجال يردون الظلوم عن الهـوى  ترعى بأذناب الشعـاب ودونـهـا

  بصيرون في طعن األباهر والكلى  ويرآب يوم الروع فيهـا فـوارس

 بقيت وما بـقـالقاذعت آعبًا ما   فلوال زهـير أن أآـدر نـعـمة

 وأقرب بأحالم النساء من الـردى  قد انبعثت عرسي بليل تلومـنـي



 232

 أراه لعمري قد تمول واقـتـنـى  أرى زيدًا وقد آان مقـتـرًا: تقول

 الخـصـى مشمرة يومًا إذا قلص  وذاك عطاء اهللا فـي آـل غـارة

ام  : وقوله وبيخي   ... أفي آل ع تفهام ت خ، اس و  . إل أتم، مهم رح،        والم ز، وهو الجماعة من النساء يجتمعن لحزن أو ف
  .والمراد هنا الحزن، ولهذا أعاد الضمير إليه من تبعثونه مذآرًا

أتم : الضمير عائد على محذوف، أي: وقال شراح أبيات الكتاب المعنى األول    ؟أفي آل عام اجتماع م أتم ب   .فيكون الم
  .žاه. فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه ؟أفي آل عام، حدوث مأتم: أراد: ولهذا قال أبو زيد

ة      ن الجث رًا ع ان خب رف الزم ع ظ ئال يق ذا ل ال آ ا ق ه. وإنم ه : وتبعثون ه وتحرآون ه. تهيجون ه: وروي بدل   .تجمعون
ار،     : والمحمر بكسر الميم األولى، وفتح الثانية وسكون الحاء المهملة بينهما، قال أبو زيد ذي يشبه الحم هو الفرس ال

  .ضًا اللئيم من الرجال، أراد هنا أنه فرس هجين، أخالقه آأخالق الحمير، بطيء الحرآةوهو أي

  .الجزاء: والثواب. جعل لنا ثوابًا: وأثيب. هو المسن: والعود، بفتح العين المهملة، قال أبو زيد. وعلى هنا تعليلية

  : وروى الجرمي

  على محمر ثوبتموه وما رضا

واب أعط : أثابه وثوبه، أي: يقال ئ، يكرهون            . اه الث ة طي ول، وهو لغ ى رضي، فعل مجه راء بمعن ورضا، بضم ال
ا   ي   . مجيء الياء المتحرآة بعد الكسرة، فيفتحون ما قبلها لتنقلب إلى األلف لخفته ون في بق ا، وفي نعي   : يقول ا  : بق نع

  .آما هنا

  .مل فيهصفة لمأتم، ولهذا لم يع: وهذا البيت استشهد به سيبويه على أن جملة تبعثونه

م         : يقول ا ل م، والحال أنن اه بك ل فعلن ى جمي ا عل إنكم تجمعون نساء ليبكين على فقد هذا الفرس الذي جعلتموه جزاء لن
  .نرض بهذا الفرس الذي يشبه الحمار

ه، فتجدد     : إلخ، يقال... تجدون خمشًا : وقوله رأة    : والخمش . أجد فالن الشيء واستجده، إذا أحدث مصدر خمشت الم
ه المصيبة، أي  : يقال. الذي فجعهم بنفسه: وفاجع. جرحت ظاهر البشرة: فرها، من باب ضرب، أيوجهها بظ : فجعت
  .أوجعته

إنكم تخمشون  : يقول. نعيت الميت نعيًا من باب نفع، إذا أخبرت بموته: ونعا أصله نعي، يقال. على سيد: وروى بدله
  .قومكموجوهكم مرة بعد مرة، على هذا البرذون، آأنكم فقدتم خير 

ر  ... تحضض جبارًا : وقوله ن زهي ال الجواليقي في شرح أدب الكاتب     . إلخ، هذا خطاب لكعب ب ال حضضت   : ق يق
إذا حرضته على : وحثثته. إذا حثثته على الخير -بالتخفيف  -الرجل، إذا حثثته على الخير والشر جميعًا، وحضضته 

ير ير والسوق. سوق أو س ي الس ار، ب .وال يكون الحض ف دة المشددةوجب يم والموح تح الج م رجل: ف و . اس ال أب وق
ول اس األح زارة : العب ن ف ل م و رج ة . ه اد المهمل ر الص ى    : والصرمة، يكس ين إل ين الثالث ا ب ل م ن اإلب ة م القطع

  .األربعين

ي ألول جماعة         : يقول. النفر، وهم مادون العشرة من الرجال: والهط ي، وليست إبل ى إبل ر عل ذا الرجل ليغي تغري ه
  .زوني، ألني أقاتل عنها وأدافعتغ
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ه  اب   : وقول و مضارع      ... ترعى بأذن اءين فه خ، أصله تترعى، بت ال الجواليقي  . إل ة    : أي: وق ه مبالغ د أن ترعي، يري
  .بأطراف: وروى بدله. جمع ذنب بفتحتين: واألذناب. ترعى بالتخفيف

داح   جمع شعب، وهو الموضع المنفرج بين جبلين، وه: والشعاب: قال الجواليقي دح وق ادر آق ا، أي . و جمع ن : ودونه
  .دون هذه الصرمة رجال، يردون الظالم عن هواه

روع   : وقوله وم ال راء    -ويرآب ي تح ال زع   -بف ا، أي . هو الف ال األحول  . من أجل الصرمة   : وفيه ى   : ق اهر والكل األب
المون بمواضع الطع     : وقال الجواليقي . عرق في المتن: مقتالن، واألبهر م بصراء ع اهر . نأي ه ر،   : واألب جمع أبه

  .وهو عرق مستبطن الصلب

ى ة : والكل ع آلي لب       . جم م الص ان بعظ ان الزقت راوان منتبرت ان حم ا لحمت ان، وهم وان آليت ان والحي   .žاه. ولإلنس
  .عرق مستبطن المتن متصل بالقلب: واألبهر. وصفهم بالحذق في الطعن، فهم يتعمدون المقاتل. وآذا قال ابن السيد

ات   ؟....ال زهير أن أآدر نعمة فلو: وقوله والمالصق  . إلخ، هذا البيت في رواية األحول وفي رواية القالي آخر األبي
  .ويرآب يوم الروع، عندهما: لقوله

  .وليس عندهما قد انبعثت عرسي بليل تلومني البيت. أرى زيدًا، البيت: تقول

ا      قد انبعثت عرسي إنما ه: وبيت. وهذا هو المناسب لسياق الكالم ات آم ا األبي يأتي، لكن آتبن و من شعر آعب آما س
  .وجدناها ثابتة في نسختين صحيحتين من نوادر أبي زيد

دير       : وقوله. فلوال زهير وهو والد آعب: وقوله رابط، والتق دير ال ر بتق دل اشتمال من زهي وال  : أن أآدر نعمة هو ب فل
  .تكدير نعمة لزهير

ه وال : وقول واب ل ت ج ذا. لقاذع ذع بال ةوالق ى: ل المعجم ال. الفحش والخن تمته : يق الفحش وش ه ب ه، إذا رميت   .قذعت
  .إلخ، هذا البيت أول أبيات آعب بن زهير اآلتية، وال مناسبة له هنا... قد انبعثت عرسي : وقوله

 : والمصراع األول في رواية األحول

  أال بكرت عرسي توائم من لحا

  .وأصل المواءمة المباراة في الطعام. تعارض وتفعل ما يفعلون: توائم: قال األحول

ال األحول  . العقول: واألحالم. إلخ، هو صيغة تعجب... وأقرب بأحالم : وقوله ل تضربه العرب      : ق لب  "هو من مث
  ".النساء إلى حمق

ر اسم فاعل من أقت: والمقتر. إلخ، هذا خطاب لكعب ال حكاية قول عرسه وإن آان ظاهرًا.... تقول أرى زيدًا : وقوله
  .الرجل، إذا افتقر

ه ار ذا صرمة  : وروى بدل ل، إذا ص ن أصرم الرج ول. مصرمًا م ال: وتم ار ذا م رب . ص د الع ال عن ل : والم اإلب
  .والماشية

ارة      ه لنفسك ال للتج ى، هو من قنيت الشيء، إذا اتخذت ه . واقتن روى بدل ى، أي : وي و، وهو المهر  : وافتل . صار ذا فل
بن  : ويقال. لفاء وسكون الالمفلو بكسر ا: والفلو آفعول، ويقال   .افتلى بمعنى ربى أيضًا، وبمعنى فطم الصغير عن الل

ه اء... وذاك عطاء اهللا : وقول ارة للتمول واالقتن خ، اإلش ارة. إل زاة: والغ ميرًا، إذا . الغ ومشمرة، من شمر إزاره تش



 234

د الرعب    وتقلص . قلص الخصى بتخفيف الالم وتشديدها، بمعنى انضمت وانزوت: ويروى. رفعه الخصى يكون عن
  .والفزع

ي   : حدثنا أبو بكر، قال: وسبب هذه األبيات ما رواه القالي في ذيل األمالي، قال أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن أب
وا       : عمرو بن العالء، قال ة، وترآ انطلق الغلم ى األرض، ف ون جن ة يجتن خرج بجير بن زهير بن أبي سلمى في غلم
ان         -الخيل الطائي فأخذه  ابن زهير، فمر به زيد ن غطف د اهللا ب ي عب دور بن ة ل ئ متاحم من  : فسأل الغالم   -ودار طي

  .أنا بجير بن زهير: فقال ؟أنت

ر              ن زهي ان لكعب ب ه، وآ م خاله وحمل دًا أخذه ث ره أن زي ى الغالم أخب فحمله على ناقة ثم أرسل به إلى أبيه، فلما أت
ة إال    فرس من جياد خيل العرب، وآان آعب جسيمًا، وآان زيد الخيل من أعظم الناس وأجسمهم، وآان ال يرآب داب

دًا إال فرس آعب    : أصابت إبهامه األرض، فقال زهير ه زي ب، فجاء       . ما أدري ما أثيب ب ه وآعب غائ ه إلي فأرسل ب
  .قد أرسل به أبوك إلى زيد: آعب فسأل عن الفرس، فقيل له

ي فخذ ثمن فرسك     : فقال زهير له. قتال غطفان آأنك أردت أن تقوي زيدًا على: فقال آعب ألبيه ذه إبل ين    .ه ان ب وآ
يم مع             ي تم ذي أصاب بن وك، وهو ال ى المل ادًا إل ن ملقط وف بني زهير وبين بني ملقط الطائيين إخاء، وآان عمرو ب

ر  عمرو بن هند يوم أوارة، فقال آعب شعرًا يريد أن يلقي به بين بني ملقط، وبين رهط زيد الخيل شرًا، فعر   ف زهي
  .حين سمع الشعر ما أراد به، وعرف ذلك زيد الخيل وبنو ملقط، فأرسلت إليه بنو ملقط بفرس نحو فرسه

ه عن          : وآانت عند آعب امرأة من غطفان لها حسب، فقلت له أما استحيت من أبيك لشرفه وسنه أن تؤبسه في هبت
ال  وآان قد نزل بكعب قبل ذلك ضيفان فنحر لهم بكرًا . أخيك، والمته ه، فق ان بكرك     : آان المرأت وميني إال لمك ا تل م

  .وآان زهير آثير المال، وآان آعب مجدودًا. الذي نحرت، فلك به بكران

 : فقال آعب

  وأقرب بأحالم النساء إلى الردى  أال بكرت عرسي بليل تلومنـي
  : فأجابه زيد، فقال. ليكهجوت رجًال غير مفحم، وإنه لخليق أن يظهر ع: وذآر فيها زيدًا، فقال زهير البنه

  أفي آل عام مأتم تجمعونه إلى آخر األبيات
  .žاه
  

  : وهذه أبيات آعب من ديوانه برواية أبي العباس األحول
  وأقرب بأحالم النساء من الردى  أال بكرت عرسي توائم من لحـا

  
  .وتقدم شرحه

  لعمري لقد آانت مالمتها ثنى  أمن أجل بكر قطعتني مالمة
  
وم     : قال األحول. الفتي من اإلبل: كر، بالفتحالب اللوم مع من يل ي ب . أمن أجل بكر نحرته وأطعمته أصحابي بكرت عل

  .مرة بعد مرة: ثنى، بفتح النون بعدها مثلثة، أي: وقوله
  رأى ثوبه يومًا من الدهر فاآتسى  أال ال تلومي ويب غيرك عـاريًا

  
  .يذهب به مذهب ويح: وويب. ت رجًال عاريًا فاآتسىال تلومي في أن نحرت بكرًا، وآسو: يقول

 وأعلن أخرى إن تراخت بي النوى  فأقـسـم لـوال أن أسـر نـدامة
  غوى أمر آعب ما أراد وما ارتأى  وقيل رجال ال يبالـون شـأنـنـا
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ي وعليك أمر        : قال األحول ون عل روا من أمري وأمرك، ويثن م    يقول لوال قول رجال ال يبالون ما ذآ ه، ول م أرتئ ًا ل
  .أفعله

  بأطالئها العين الملمعة الشوى  لقد سكنت بيني وبينك حـقـبة
  

  .الوحش: والعين. لقد رتعت بيني وبينك: ويروى: قال األحول
  

رق دهر     : يقول. القوائم: والشوى. الوحش: والعين. لقد رتعت بيني وبينك: ويروى: قال األحول ي وبينك تف يكون بين
  .لفارقتك مفارقة ال نجتمع معها: والمعنى. بعد منزل، وتنائي محل هذه صفته، تسكنه الوحش ال نجتمع، على

  من عنى: بني ملقط عني إذا قيل  فيا راآبًا إما عرضت فبـلـغـن
 وما خلتكم آنتم لمختلس جـنـى  فلما خلتكم يا قوم آـنـتـم أذلة
 ها الرقىإذا نهشت لم يشف نهشت  لقد آنتم بالسهل والحـزن حـية

 لعمرآم أو مثل سعيكم آـفـى  وإن تغضبوا أو تدرآوا لي بـذمة
 فأصبح زيد قد تمول واقتـنـى  لقد نال زيد الخيل مال أخـيكـم
 رأى وما بالكميت من خفاء لمن  وإن الكميت عـنـد زيد ذمـامة

  
اء لمن    إ: يقول: وقال غيره. إذا أتى ما ال يشتهي صاحبه فقد أذم به: قال أبو عمرو ه خف ن فرسي ذمام عند زيد وما ب

  .رآه
  يبين إذا ما قيد بالخيل أو جرى  يبين ألفيال الرجال ومـثـلـه

  .الذين ال رأي لهم، وال فهم: أفيال الرجال

. إذا رآه الذي ال علم له بالخيل، وال بصر، يقاد أو يجري، علم آرمه وعتقه، ولم يحتج إلى أن يسأل عن نسبه  : يقول
  .ببيتين آخرين ثم وصفه

ة ورجًال        : قال أبو العباس األحول ر والحطيئ ن زهي ر ب ك أن بجي ل، وذل وإنما قال آعب هذه األبيات وأجابه زيد الخي
الوا : من بني بدر خرجوا يقتنصون الوحش وال سالح معهم، ومع زيد الخيل عدة من أصحابه، فقال ال : استأسروا، فق

  .فأخذهم. غال على الطاقة

  .ة فخلى سبيله لخبث لسانه وفقره، وأنه لم يكن عنده ما يفدي به نفسهفأما الحطيئ

  .وأما أخو بني بدر فافتدى نفسه بمائة من اإلبل. الكميت: وأما بجير ففدى نفسه بفرس آان يقال له

ل، ليأخذ          د الخي ى زي ال يحرضهم عل ئ، فق فقال آعب بن زهير وبلغه حديث القوم، وآان نازًال في بني ملقط من طي
  .الكميت

ل : وزعم أن الكميت آان له دون بجير، فقال في ذلك قصيدة أتم،     : أال بكرت عرسي، وأجابه زيد الخي ام م أفي آل ع
ات       .هجوت امرأ غير مفحم، وإنه لخليق أن يظهر عليك: فزعموا أن زهيرًا، قال لكعب ة أبي اس أربع و العب ل أب ثم نق
  .قد آان واهللا أعلم أي ذلك. للحطيئة مدح بها زيد الخيل

  .وزيد الخيل وآعب صحابيان تقدمت ترجمتهما

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثمانون بعد السبعمائة
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  الطويل 

  ونشرب في أثمانها ونقامر  نحابي بها أآفاءنا ونهينهـا

ا    واألولى أيضًا أن تكون على معناها. ونشرب بأثمانها: إنها بمعنى الباء في البيت، أي: على أن في قيل بجعل أثمانه
  .ظرفًا للشراب والقمار مجازًا

  : وهي. والبيت آخر أبيات أربعة لسبرة بن عمرو الفقعسي، أوردها أبو تمام في الحماسة

  وقد سال من نصر عليك قراقر  أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم

 يخلن إمـاء واإلمـاء حـرائر  ونسوتكم في الروع باد وجوهها

 وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر  ـحـومـهـاأعيرتنا ألبانهـا ول

 الـبـيت .... .... ... ... ...  تحـابـي بـهـا أآـفـاءنـا

دفاعي، أي  : وإذ. إلخ، استفهام توبيخي، يخاطب ضمرة بن ضمرة النهشلي ... أتنسى دفاعي : قوله نس   : ظرف ل م ت ل
  .مدافعتي عنك حين آنت مخذوًال ال ناصر معك

  .سلمته بمعنى خذلته، وهو أن تخلي بينه وبين من يريد النكاية فيهاسم مفعول من أ: ومسلم

ره  : إلخ، رواه شراح الحماسة... وقد سال من نصر : قوله اف    : وقد سال من ذل، قال المرزوقي وغي ر بضم الق ُقراق
  .اسم واد، ويكون ذآره مثًال: األولى

ذلك        وال يمتنع أن يك. سال عليه الذل، آما يسيل السيل: ومن آالمهم ر، فل ة قراق ذل من ناحي ه من ال ون لحقه، ما لحق
  .انتهى. خصه، والجملة حال

ال  ري، ق د اهللا النم و عب و أب ة، وه ارح للحماس ه أول ش ن حرف ول: وأول م تطع  : يق م تس ك، فل وادي علي ذا ال ال ه س
  .االنتقال عنه ذًال وضعفًا

ي نصر    : الصواب: وقالورد عليه أبو محمد األسود األعرابي فيما آتبه على شرح النمري،  وقد سال من نصر، يعن
  .بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة

  الطويل : آما قال اآلخر. دافعتهم عنك حين سال الوادي بهم عليك: يقول

 مصعدا ولم ير واد قبله سال  ونحن أسلنا مصعدًا بطن حائل

  .انتهى. ويلة الذيل ذآرتها في آتاب السلة والسرقةولبيت سبرة قصة ط. أنهم أسالوه بالرجال: يعني

  .إن شاء اهللا بعد األبيات. قد ذآرها في ضالة األديب أيضًا ونحن نذآرها: أقول

ي  : قال المرزوقي. إلخ، هذه الجملة معطوفة على جملة الحال السابقة... ونسوتكم في الروع : وقوله وصف الحال الت
ونساؤآم تشبهن باإلماء مخافة السبي، حتى تبرجن وبرزن مكشوفات ناسيات : ادوالمر. مني بها حين نصره مخاطبه

  .للحياء، وإن آن حرائر
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ان األمر    . وإنما قال هذا ألنهم آانوا يقصدون بسبي من يسبون من النساء إلحاق العار، ال اغتنام الفداء والمال ا آ ولم
والالتي يحسبن : ومعنى واإلماء حرائر. يزهد في سبيها على هذا، فالحرة آانت في مثل ذلك الوقت تتشبه باألمة لكي

  .إماء حرائر

ال و ق ى  : ول دل إل ه ع رب، لكن الم أق ذ الك ان مأخ ر لك ن حرائ اء وه ن إم م : يخل ذآر أفخ ون ال ر، ليك اء حرائ   .واإلم
ع، أي .... أعيرتنا ألبانها : وقوله ا،      : إلخ، استفهام لإلنكار والتقري ل ولحومه ان اإلب ا ألب م عيرتن اح،    ل ل مب اء اإلب واقتن

  .واالنتفاع بلحمها وألبانها جائز دينًا وعقًال

  .زائل: وذلك عار ظاهر، أي: وقوله

  الطويل : قال أبو ذؤيب

  وتلك شكاة ظاهر عنك عارها  وعيرها الواشون أني أحبـهـا

  .عيرته آذا، وهو األفصح، وعيرته بكذا: ويقال

  : قال عدي

  أيها الشامت المعير بالدهر

  .أتعيرنا ذلك والحال ذلك: الواو للحال، أيو

ال   : إلخ، قال المرزوقي... نحابي بها : وقوله ه، فق رهم ب ادى     : بين وجوه تصرفهم فيما عي ا فنته اء لنظرائن ا حب نجعله
ا     ذالها وإهانته ا، بابت وم         -بها، ونسهل تمكن الزوار والعفاة منه راد مفه ه ألن الم ا   -وحذف ذآر من أهينت ل ونبيعه

ا في الضعفاء           فنص ان، فنفرقه تداد الزم د اش ا في الميسر عن داح عليه رف أثمانها إلى الخمر واإلنفاق، ونضرب بالق
  .والمحتاجين

  .انتهى. وفي تعداد هذه الوجوه إبطال لكل ما أوهم أن يلحق من العار في اقتنائها وادخارها

ال : حابى: قال ابن الشجري في أماليه ًا، أي  : بارى، يق ا         : حابيت فالن ه في العطاء، آم ل باهيت اء، مث ه في الحب باريت
وقد ورد أحابي . تحابي بها أآفاءنا، ال يكون إال بمعنى نباريهم في الحباء: فقوله. باريته في الكرم: آارمته، أي: يقال

 الطويل : في شعر زهير بمعنى أخص، وذلك في قوله

  لإخاءك بالقيل الذي أنا قائ  أحابي به ميتًا بنخل وأبتغي
  

  .أرض بها قبره: ونخل. أخصه به: أراد أحابي بهذا الشعر ميتًا بنخل، يعني بالميت أبا الممدوح، أي: قالوا
  

  الطويل : وذهب ابن جني في قول المتنبي
  به اهللا يعطي من يشاء ويمنع  وإن الذي حابى جديلة طـيئ

  
ة يعطي،      :  مرتفع به، أيإلى أن حابى بمعنى حبا، مأخوذ من الحباء وهو العطية، واسم اهللا ه جديل ا اهللا ب ذي حب إن ال

ر إن    ه خب ي، وفاعل ي يعط ي ه ة الت ول  . فالجمل ذا الق ي ه ف ف ي   : وخول عر المتنب ري ش ر مفس ه أآث ى أن علي   .عل
يس بمعروف  : والذي رد عليه قال ه         . إن حابيته بكذا، بمعنى حبوته به ل ا مضمرًا في ول يكون فاعل حب ذا الق ى ه فعل

  .ي، واسم اهللا مرفوعًا باالبتداء، وخبره الجملة التي هي يعطي وفاعله ومفعولهيعود على الذ
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ه مفعول يعطي، ومفعول     . إن الذي بارى جديلة في الحباء اهللا يعطي به من يشاء: أي ومفعول بمنع محذوف دل علي

  .يشاء المذآور ويشاء المحذوف محذوفان
  

دير ه: فالتق اء أن يعطي ه من يش هويم. يعطي اهللا ب اء أن يمنع ه من يش ع ب ه . ن ه ويمنع ي يعطي ى أن المضمرين ف عل
  .يعودان على الممدوح

  
ع   ى عشيرته       . والمعنى أنه ملك قد فوض اهللا إليه أمر الخلق في اإلعطاء والمن ه وإل ذا يتوجه إلي ى ه ألن : فالمدح عل

  .المباراة في العطاء أنهم يعطون، فيعطي مباهيًا لهم بعطائهم
  

ه؛   والمعنى في قول  ابن جني أن الذي حبا اهللا به جديلة بأن جعله منهم، يعطي من يشاء إعطاءه، ويمنع من يشاء منع
  .ألنه يعطي تكرمًا ال قهرًا، ويمنع عزة ال بخًال

  
ول ى،    : وأق ي المعن ه فاعل ف ى، ومفعول ي المعن ول ف ه مفع ين فصاعدًا، وإن فاعل ن اثن ون م ه أن يك إن أصل فاعلت

  .يأت من واحد إال في أحرف نوادر آطارقت النعل، وعاقبت اللص، وعافاك اهللا، وقاتلهم اهللا ولم. آخاصمته وسابقته
  

اس       : فابن جني ذهب بقولهم اظ الخارجة عن القي ذه األلف دًا مذهب ه ول        . حابيت زي ا في ق ى حب د جاء حابى بمعن وق
  السريع  :أشجع بن عمرو السلمي، يمدح جعفر بن يحيى البرمكي، حين واله الرشيد خراسان

  ترفع من ذي الهمة الشانا  إن خراسان وإن أصبحت
 لكنه حابى خـراسـانـا  لم يحب هارون بها جعفرًا

  .فهذا يعضد قول ابن جني. لم يحب جعفرًا بخراسان، ولكن حبا خراسان بجعفر: أي

ال    ي، ق د األعراب ن ضمرة     إن: وهذه قصة سبرة الفقعسي مع ضمرة بن ضمرة من ضالة األديب ألبي محم ضمرة ب
ة بنت     ل عاتك بن جابر بن قطن بن نهشل، وآان جارًا لنوفل بن جابر بن شجنة بن حبيب بن مالك بن نصر، وأم نوف

  .األشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين

هذا جارآم  يا معشر بني قعين: وآان ضمرة آثير المقامرة، فنحر نوفل جزورًا فدعا الحي فأآلوا، فدعا ضمرة، فقال
و   ه خل م مقحمون مضعفون،               . وأنا من يم، وه ي تم ه، وانتجعت أسد نحو أرض بن ه آل امر، فقمر مال م إن ضمرة ق ث

  .فأرسل ضمرة إلى من يليهم من بني تميم أن ميلوا عليهم، فإنهم ألول من أتاهم

أمر نسوته سر ون، ف أآلوه حين ينزل روا بضمرة أن ي ر فانصرفوا وأتم ي نصر الخب أتى بن ن ف أخرن، ويلحق ًا أن يت
ي فقعس،        وا رآض نحو بن ا نزل بظعن بني فقعس، وسار هو في سلف بني نصر، وقد علم أنهم آآلوه، إذا نزلوا، فلم

د   : فقالوا: أنا جار لكم: فقال إنك لست بجار، ولك أمان العائذ الغادر، ومنعوه من بني نصر، وإذا ماله في بني نصر ق
  .أحرزوه

م  فلما جاءت ظعن بني فق عس إذا نسوته فيهن، فعدل له بنو فقعس خمسين شائلة ونحروا الجزور، وآان فيهم زمانًا، ث
  .لحق بقومه

ان، فأرسل            ا وضمرة مجلس النعم ن وهب الصيداوي، وجمعهم د ب فنافر معبد بن نضلة بن األشتر بن حجوان، خال
رة   نافره، واجعلني الكفيل، وهو بيني وبينك نصفين، فإنه ال: ضمرة إلى خالد  يخافني، واجعلهما مائة في مائة في خف

  .النعمان واجعل بينكما بها رهنًا؛ فإنه ال بد من أدائها إذا آنت أنا الكفيل

افرني : فلما راحوا إلى النعمان سب خالد معبدًا، فقال ال . أتسابني، ولم تن افرك : ق ال . أن ك   : ق دا ل ا ب د  . م ال خال ي  : ق إن
د . عمتكم هذاأجعل الكفيل من شئت، وإن شئت ولي ن د فعلت   : قال معب إني ق م        . ف ه ضمرة، ث ره ب ا أم ه بم د علي واعتق

د    .واهللا إن بني طريف لمن أآرم الناس، وما رأينا قط أآرم من خالد: تغاديا على ضمرة، فقال ضمرة ى معب فنفره عل
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ي    : شجنةفي مجلسه، فحبس قيس بن معبد عند النعمان رهينة بمائة من اإلبل، فقال معبد لبني جابر بن  ا بن وني ي اآفل
ة،  : قال ؟ترى بني فقعس مقرين بهذا: قال بنو جابر. عمي، فإني لم يشني غدر ضمرة، وال آذبه نعم، يرون أنها خيان

  .وال تضرهم

ي      : فكفل بنو جابر اإلبل، فلما أتى معبد بني فقعس، قال بنو دثار وبنو نوفل بن فقعس ا بق دًا م ذا أب واهللا ما نرضى به
ن                . منا إنسان ار اب ن دث ن الحارث ب ن عمرو ب ال سبرة ب ده ضمرة، فق ان، فوجدوا عن ى النعم فنهضت بنو فقعس إل

 الرجز : فقعس بن طريف

 الرجل األشم فيه الـزعـره  إني لمن أنكر وجهي سبـرة

    آالميسم الحامي عليه الغبره

  : إلى أن قال

  أو يأمر النعمان فيها أمره  واهللا ما نعقل منها بكـره

  الطويل : فعندها قال سبرة. صنم آان بنخلة: فأمرهم النعمان أن يقاضوا إلى العزى

 وهل مثلنا في مثلها لك غـافـر  أضمر بن ضمر أبلق االست والقفا

 وإذ سال من نصر عليك قراقـر  أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلـم

 يخلـن إمـاء واإلمـاء حـرائر  ونسوتكم في الروع باد وجوههـا

 آأيدي السباع والرؤوس حواسـر  لخن باللـيل الـشـوي بـأذرعيس

 وذلك عار يا بن ريطة ظـاهـر  وعيرتنا ألبانـهـا ولـحـومـهـا

 تقربنا للـمـخـزيات األبـاعـر  وإنا لتغشانا حقـوق ولـم تـكـن

 ونشرب في أثمانها ونـقـامـر  نحابي بها أآفاءنـا ونـهـينـهـا

 إذا عقدت يوم الحفاظ الـدوابـر  أآـفـنـاوتكسبها في غير غدر 

 الـحـوائر عظيم الجفان فوقهن  وإنا لنقري الضيف في ليلة الشتـا

  .وبعد هذا ثالثة أبيات أخر. جمع الحوير، وهو الشحم األبيض

  .ثم أورد لسبرة الفقعسي أشعارًا آثيرة، يخاطب بها ضمرة ويهجوه بها

  .واهللا أعلم. ه وجه تعييره باإلبل، وال إلى أي شيء تم حالهماوفي سياقه هذا نقص فإنه لم يذآر في

  .وذآر نسبه فيما سقناه. شاعر جاهلي: وسبرة

  .وترجمة ضمرة تقدمت في الشاهد الثامن والثمانين

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع والثمانون بعد السبعمائة

  الخفيف 

  ما بكاء الكبير باألطالل

  .في األطالل: ، أيعلى أن الباء فيه للظرفية

  : وهذا صدر، وعجزه

  وسؤالي وما يرد سؤالي

ا       يأتي بعض منه ذر، وس ن المن وهذا مطلع قصيدة لألعشى ميمون، مدح بها األسود بن المنذر اللخمي، أخا النعمان ب
  .في رب

  الخفيف : وبعده

  يف بريحين من صبًا وشمال  žدمنة قفرة تعاورها الصي

 جاء منها بطائف األهـوال  منالت هنا ذآرى جبيرة أو 

ما بكاء شيخ  : يقول ؟وما ترد سؤالي: أراد بالكبير نفسه، وعذلها بالوقوف على األطالل وسؤاله إياها، ثم رجع، وقال
  .ما شخص من بقايا المنزل: والطلل. آبير مثلي في طلل

ة    فتعاوره الصيف بريحين مخ. ما اجتمع من التراب واألبعار وغير ذلك: والدمنة ا من ناحي تلفين، وهما الصبا ومهبه
  .والجنوب من رياح اليمن. المشرق، والشمال ومهبها من القطب الشمالي إلى الجنوب

ه  : قال أبو علي في آتاب الشعر م أن قول ه   : اعل د قول ك أن         : سؤالي بع ى، وذل ى المعن ر حمل للكالم عل اء الكبي ا بك م
  .ليهالكبير لما آان المتكلم في المعنى حمل سؤالي ع

اج لصبًا أو    أال ترى أن ما بكاء الكبير، إنما هو ما بكائي وأنا آبير، وبكاء الكبير باألطالل، مما ال يليق به، ألنه اهتي
  الطويل : ومن ثم قال اآلخر. تصاب، وذلك مما ال يليق بالكبير

  وأنت امرؤ قد حملتك العشائر  أتجزع إن دار تحمل أهلهـا

تفهامًا   : أحدهما : وما يريد سؤالي دمنة قفرة فإن ما تحتمل ضربين : فأما قوله. فحمل سؤالي على المعنى أن تكون اس
ذا    : وقد يقول ؟أي شيء يرجع عليك سؤالك من النفع: في موضع نصب، آأنه قال ي آ ذا، ورد عل عاد علي نفع من آ
  .نفعًا، ورجع علي منه نفع

  .ى هذا مضمنوالبيت عل. ويكون دمنة منتصبًا بالمصدر الذي هو سؤالي

  .ترد: جواب سؤالي دمنة، فالدمنة فاعل قوله: ما يرد سؤالي، أي: أن يكون نفيًا آأنه قال: واآلخر

  : ومثل هذا قوله
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  وقمنا فسلمنا فردت تحية

ة   ه سبحانه   . إنما هو جواب تحي ذلك قول ا    : "وآ ا أو ردوه وا بأحسن منه ا : ، أي"فحي ه     .ردوا جوابه ل في قول د قي : وق
دم : ردت تحية، أي: واآلخر. لم تقبلها: ردت التحية، أي: أحدهما: والنفردت تحية ق ا    . جوابها، آما تق ا رأين ك لم وذل

  .وما يرد جواب سؤالي دمنة: فالتقدير. في وجهها من البشاشة، وإن لم تتكلم

اني  ول  . والبيت على هذا مضمن أيضًا، ألن الفاعل الذي هو دمنة فعله في البيت الذي هو قبل البيت الث : فيجوز أن يق
  .انتهى. وما ترد، فيؤنث على لفظ الدمنة، ويذآر على المعنى

  .فما ترد وال ترد: وسؤالي فهل ترد سؤالي، ويروى: وقال ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب

اعًال، وجعل سؤالي مف     . بالتاء والياء: ويروى ا ف ة وجعله دير   فمن روى فهل ترد على لفظ التأنيث رفع الدمن وًال بتق ع
  .فهل ترد جواب سؤالي دمنة: مضاف، أي

اه  : ومن روى اعًال ومعن ا      : فهل يرد بلفظ التذآير نصب دمنة مفعوًال، وجعل سؤالي ف ى م ة إل رد الدمن إن سؤالي ال ي
ول     : ومن روى. آانت عليه ر، وجاز أن يق ة ال غي ع الدمن  :وما، واعتقد أنها نفي جاز أن يقول ترد بلفظ التأنيث ويرف

ال  . يرد بلفظ التذآير، وينصب الدمنة إن شاء، ويرفعها إن شاء تفهام، ق ذآير،     : ون اعتقد أن ما اس ى لفظ الت رد، عل ي
  .وجعل ما في موضع نصب بيرد، وسؤالي في موضع رفع، ونصب دمنة بسؤالي ال غير

ا   : ومن روى ة، وإن شاء رفعه ى لفظ التأنيث      وال: ومن روى . وال يرد سؤالي على لفظ التذآير نصب الدمن رد عل ت
  .رفع الدمنة ال غير

  .ورويت في هذا البيت حكاية مستظرفة رأيت إثباتها في هذا الموضع: ثم قال ابن السيد

  .روى نقله األخبار أن طليحة األسدي آان شريفًا، وآان يفد على آسرى فيكرمه، ويدني مجلسه

ة ال طليح ر  : ق اد الف ن أعي دًا م ت عي رة، فوافق ه م دت علي ن   فوف ن حضر م ة م ي جمل د آسرى ف س، فحضرت عن
 البسيط : أصحابه، فلما طعمنا وضع الشراب فطفقنا نشرب، فغنى المغني

  ال يتأرى لما في القدر يطلبه

  الوافر : ثم غناه المغني. هذا قبيح: ففسره له فقال آسرى ؟ما يقول: فقال آسرى لترجمانه

  أتتك العيس تنفخ في براها

ائه . ال أدري: فقال ؟ما يقول: نهفقال آسرى لترجما اه   : فقال بعض جلس اه، أشتراف أف معن وك    : شاهانش ك المل ا مل ي
  .حكاية النفخ: الجمل، وأف: واشتر بلغتهم. هذا جمل ينفخ

ثم غناه المغني بشعر فارسي لم أفهمه، فطرب آسرى، وملئت : قال. فأضحكني تفسيره العربية بالفارسية: قال طليحة
  .شربها قائمًا، ودارت الكأس على جميع الجلساءله آأس، وقام ف

ه   : قال طليحة انبي فقلت ل ذا الطرب        : وآان الترجمان إلى ج ك ه ذي أطرب المل ذا الشعر ال ا ه ال  ؟م ًا   : فق خرج يوم
ك             ي ذل اه المغن إذا غن ه شعر، ف ه في ه ورد، فاستحسنه وأمر أن يصنع ل متنزهًا فلقي غالمًا حسن الصورة، وفي يمين

  .وفعل ما رأيتالشعر طرب 
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ال       ؟ما في هذا مما يطرب حتى يبلغ فيه هذا المبلغ: فقلت أخبره، فق ه، ف ا حاورني في ان عم ل  : فسأل آسرى الترجم ق
  : قول األعشى: فأدى إلي الترجمان قوله فقلت ؟إذا آان هذا ال يطرب فما الذي يطربك أنت: له

  ما بكاء الكبير باألطالل البيت

ال آسرى  فأخبره الترجمان بذلك،  ذا   : فق ى ه ا معن ا          : فقلت  ؟وم د عف ًا، ق ه، فوجده خالي زل محبوبت ذا شيخ، مر بمن ه
ذي            : فضحك آسرى، وقال. وتغير، وجعل يبكي يس ال ة، وهو يبكي، أول ذي يطربك من شيخ واقف في خرب وما ال

  .فثقل عليه جانبي بعد ذلك: قال طليحة ؟أطربنا نحن أولى بأن يطرب له

ه في الشاهد الثالث           : جبيرة، بضم الجيمالت هنا ذآري : وقوله دم توجيه رأة، وهو من شواهد النحويين، وتق اسم ام
  .والثمانين بعد المائتين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والثمانون بعد السبعمائة

  الكامل 

  غلب تشذر بالدخول

  : وهو قطعة من بيت، وهو

  جن البدي رواسيًا أقدامها  غلب تشذر بالدخول آأنها

  .على أن الباء فيه للسبية

دد بعضهم   : هم رجال غالظ األعناق، آاألسود، أي: يقول: قال الزوزني في شرح معلقة لبيد خلقوا خلقه األسود، ويه
  .بعضًا بسبب األحقاد التي بينهم

اتهم في الخصام والجدال     ان        . ثم شبههم بجن هذا الموضع في ثب وى، وأشد آ ان الخصم أق ا آ  يمدح خصومه، وآلم
  .غالبه أقوى وأشد

  : والبيت من معلقة لبيد الصحابي، وقبله

  ترجى نوافلها ويخشى ذامها  وآثيرة غرباؤها مجـهـولة

  : وبعده

  عندي ولم يفخر علي آرامها  أنكرت باطلها وبؤت بحقهـا
  

وم     يري : أنكرت باطلها، قال ابن السيد في شرح أدب الكاتب  : وآثيرة الواو واو رب، وجوابها: قوله ا ق ك فيه ة مل د قب
  .غرباء من آل قبيلة؛ فاخروه بين يدي الملك، فغلبهم وظهر عليهم

  
  .العيب والعار: والذم. الفضل: والنافلة. مجهولة أراد مجهول من فيها ولم يرد أن القبة نفسها مجهولة: وقوله

  



 243

ه     ارًا يبقى     يريد أن من حضرها، يرجو أن يكون له الظهور والشرف، ويرهب أن يغلب ويظهر علي ك ع ، فيكون ذل
  .في عقبه، فهو لذلك يذب عن نفسه، وال يدع غاية من المفاخرة إال قصدها

  
ه  : يقال. وشبههم بجمال غلب تشذر بأذنابها إذا تصاولت وهاجت تشذر البعير بذنبه، إذا استنفر به وتشذر الرجل بثوب

ا يزعمون  : والبدي. الواحد أغلبالغالظ األعناق، : والغلب. عند القتال، إذا تحزم، وتهيأ للحرب   .واد تسكنه الجن فيم
ه         : الثابتة التي ال تبرح، واألصل: والرواسي ه مقام ام الضمير المضاف إلي ا، فحذف المضاف، وأق مجهولة غرباؤه

  .انتهى. فاستتر في الصفة
  

ة أو دار  : وما ذهب إليها من أن المراد بكثيرة قبة الملك هو الراجح الصحيح، وهو قول الزوزني، قال المعنى رب قب
ن    . آثرت غرباؤها وغاشيتها وجهلت، ال يعرف بعض الغرباء بعضا ع ب ين الربي افتخر بالمناظرة التي جرت بينه وب
  .زياد في مجلس النعمان بن األسود ملك العرب، ولها قصة طويلة

  
  .عد المائة، وستأتي في رب أيضًاقد ذآرتها أنا في ترجمة النعمان بن المنذر في الشاهد الخامس والخمسين ب: أقول

  
ا     : وآذا ذهب إلى هذا أبو الحسن الطوسي في شرح ديوان لبيد، قال د فيه ك يقع اب المل يعني قبة آانت تضرب على ب

ازل : ونوافلها. الناس حتى يؤذن لهم ه ذام،        . فضول من شرف وجوائز ومن ه من ل، يلحق يخشى سقاط من آالم أو فع
  .غير جائزة فيكون ذلك عيبًا عليهمأو أنهم يرجعون ب. عيب: أي
  

ال   . أن المعنى وجماعة آثيرة غرباؤها: أحدها: وفيها أقوال آخر ب، ق : أي: وإليه ذهب الجواليقي في شرح أدب الكات
  .هذا أصح ما قيل فيه. ثم حذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه. رب جماعة آثيرة غرباؤها

  
  .لقضاء فيها وجهلت جهاتهاأن المعنى رب خطة وشأن قد جهل ا: ثانيها

  
ة      : ثالثها ا، ألن الحرب مؤنث رة غرباؤه ى رب حرب آثي اف        . أن المعن ا يحضرها من ألف اء، لم رة الغرب ا آثي وجعله

  .وجعلها مجهولة ألن العالم بها، والجاهل يجهالن عاقبتها. الناس وغيرهم
  

  .هاخالف: ويخشى ذامها، أي. الغنيمة والظفر: ترجى نوافلها، أي: وقوله
  

د  : رابعها ا، يري ا       : أن المعنى رب أرض آثيرة غرباؤه لكها إذا جهل طرقه ا من س ر،    . أرضًا يضل به و جعف ال أب ق
اني، إال أن           : والجواليقي، والخطيب ذا المع ام الموصوف، فاحتمل ه ام الصفة مق ه أق ك أن وإنما وقع االختالف في ذل

 : األشبه بما يرد الجماعة، ألن بعده
  ؤت بحقهاأنكرت باطلها وب

  
  .وإقامة الصفة مقام الموصوف في مثل هذا قبيح، لما يقع به من اإلشكال

  
رة، أي . بظريف آان حسنًا: مررت بجالس آان قبيحًا، ولو قلت: أال ترى أنك لو قلت رت  : وغرباؤها مرفوع بكثي آث

  .غرباؤها
  

اء، أي  ... غلب تشذر : وقوله اء      : إلخ، هو خبر لمبتدأ محذوف هو ضمير الغرب ى غلب ب، واألنث ب، جمع أغل م غل . ه
اب : غلب: قال الطوسي ن السيد   . أسد غالظ الرق ال اب ل  : وق بههم باإلب تعارة تصريحية    . ش و اس ا فه وتشذر،  . وعليهم

ة  ذال المعجم وال. أصله تتشذر بال ه أق د ووضعها، أي: أحدها: وفي ع الي ك، إذا : أن التشذر رف ون ذل انوا يفعل م آ إنه
  .تفاخروا وتثالبوا

  
ال    ين، ق ان والتبي ى األرض بالقسي،        : وإليه ذهب الجاحظ في آتاب البي د عل آانت العرب تخطب بالمخاصر، وتعتم

  : وقال لبيد في اإلشارة. وتشير بالعصي والقني
  البيت .... ... ... ... ...  غلب تشذر بـالـذحـول
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  .إذا شالت بذنبها. ذرت الناقةتش: وحكى ابن السكيت. يوعد بعضهم بعضًا: اإليعاد، أي: التشذر: وقيل

اد      : وقال الطوسي ذنب تغضب وإيع ن السكيت     . التشذر من الفحل بال ال اب ا ق ل  : ومن هن بههم باإلب غلب  : وروى. ش
  .نظر بعضهم إلى بعض بمؤخر عينه: وتشازرهم. تشازر بتقديم المعجمة

آأنها جن حال من ضمير غلب  : وجملة .جمع ذحل، بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة، وهو الحقد: والذحول
  .في تشذر

وآذا . البادية، حكاه عنه الطوسي: والبدي بفتح الموحدة وآسر الدال المهملة وتشديد الياء من غير همز، قال أبو عبيد
  .قال أبو جعفر، والخطيب

د البكري في      و .موضع: هو واد لبني عامر، وقيل: وقال ابن األنباري. واد تسكنه الجن: وقال ابن السيد و عبي ال أب ق
  .واد لبني سعد: وقال أبو حاتم عن األصمعي. واد لبني عامر: معجم ما استعجم

ال   ر، فق ديء  : وذآره أبو عبيد أحمد بن محمد بن الهروي مهموزًا، وذلك أنه ذآر حديث ابن المسيب في حريم البئ الب
ر ه   : قال. البئر التي ابتدئت، فحفرت وليست عادية د تسكنه الجن   : ذا الموضع والبدي في غي ذي     . بل ذا ال ان ه إن آ ف

  .ذآره الهروي صحيحًا فهو موضع آخر، واهللا أعلم، ألن البدي المذآور في الشواهد آهل يسكنه الناس ويرعونه

ذا الموضع     : قول الهروي : أقول ر ه دي في غي د  : والب د، يري ول        : بل وز، وق ه في المهم دليل أن آالم وز، ب ر مهم غي
  .ه الناس يريد عليه بيت هذه المعلقةالبكري آهل يسكن

به، وصرفه للضرورة      ى مفعول ألش دم     . ورواسيًا حال من اسم آان، ألنه في المعن دامها فاعل رواسي، جمع ق   .وأق
ذا جواب رب  .... أنكرت باطلها: وقوله ال الزوزني  . إلخ، ه ذا  : ق اء بك دعاء      : ب ولهم في ال ه ق ه، ومن ر ب ك   : أق وء ل أب
  .بالنعمة

ي      : باطل دعاوي تلك الرجال الغلب، وأقررت بما آان حقًا منها عندي، أي أنكرت: يقول م تفخر عل ادي، ول في اعتق
  .غلبته بالفخر: فاخرته ففخرته، أي: ولم يغلبني بالفخر آرامها، من قولهم: آرامها، أي

ي  ولم تتعال علي، : ولم تفخرني آرامها، ولكنه ألحق علي حمًال على معنى: وآان ينبغي أن يقول ر عل ه  . ولم تتكب قال
  .الزوزني

 وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والثمانون بعد السبعمائة

  الرجز 

  نضرب بالسيف ونرجو بالفرج

  .على أن الباء الثانية زائدة في المعفول به سماعًا

ا ضرورة  : قال ابن عصفور في الضرائر ن السيد في شرح أدب الكاتب      . وزيادة الباء هن ال اب ا عدى ا  : ق لرجاء  إنم
  .طمعت بكذا: بالباء، ألنه بمعنى الطمع، والطمع يتعدى بالباء، آقولك

  الطويل : قال الشاعر
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  تقطع أعناق الرجال المطامع  طمعت بليلى أن تجود وإنمـا

  .žاه
  : وزاد يعقوب قبله: وقال في شرح أبياته

  نحن بني جعدة أرباب الفلج

  .صوب على االختصاص، وروي بالرفع أيضًامن: خبره، وبني جعدة: مبتدأ، وأرباب: ونحن

  .موضع لبني قيس، وهو في أعلى بالد قيس: قال أبو عبيد في معجم ما استعجم. والفلج بفتح الفاء والالم

  : قال الراجز

  نضرب بالبيض ونرجو بالفرج  نحن بنو جعدة أرباب الفـلـج

  .انتهى. وأصله النهر الصغير

الفلج مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة : وقال ياقوت في معجم البلدان. قاتل بالسيوفن: السيوف، أي: والبيض، بالكسر
ن عدنان                  د ب ن مع زار ب ن ن ة ب ي ربيع ة بن رًا مدين ا أن حج ن صعصة، آم ن عامر ب ة ب ن ربيع   .وقشير ابني آعب ب

  : قال الجعدي

  نحن منعنا سبله حتى اعتلج  نحن بنو جعدة أرباب الفلج

  .انتهى. النهر: الفلج: قال أبو عبيد. عين فلج، وماء فلج: لماء الجاري، ويقالا: والفلج في اللغة

  .البئر الكبير، عن ابن آناسة: والفلج. الفلج الجاري من العين: وقال ابن السيد

  مخلع البسيط : جار، قال عبيد: وماء فلج

  للماء من تحته قسيب  أو فلج ما ببطـن واد

  .انتهى

الفلج : قال. رح المغني أن الفلج هنا بمعنى الظفروتوهم الدماميني في ش م     : والظاهر أن المراد ب وز، لكن ل ر والف الظف
  .هذا آالمه. يحك صاحب الصحاح غير سكون الالم، فيحتمل أن يكون الشاعر فتحها اتباعًا لفتحة الفاء للضرورة

وتبعه شيخنا . ًا يقتضي سكون الالموتبعه الحلبي في شرحه ونقل آالمه، وزاد عليه بأن صنيع صاحب القاموس أيض
ه من عدم اإلطالع       : الشهاب الخفاجي أيضًا في شرح درة الغواص، وتعقبه ه، وتوقف ة أصلية في م  . بأن فتح الالم لغ ث

  .نقل من شرح مقامات الزمخشري له ما يؤيد آونه بالفتح

  الرجز : ، وهونحن بنو ضبة، وهو من تغيير النساخ، والذي فيه ضبة قافية المية: والمشهور

  نحن بنو ضبة أصحاب الجمل

  : وآخره
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  ردوا علينا شيخنا ثم بجل

  .وهذا من أبيات المفصل، وهو مما قيل في يوم الجمل، وهو مذآور في الحماسة وغيرها، وقائله معلوم مذآور

  .طال نباتها: واعتلجت األرض. نحن منعنا سبله هو جمع سبيل، وهو الطريق: وقوله

  .واهللا أعلم. لم ينسبه أحد إلى قائلهوهذا الرجز 

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التسعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  وهل ينكر المعروف في الناس واألجر  ولكن أجـرًا لـو فـعـلـت بـهـين

ر لكن لشبهه بالفاعل    : قال ابن جني في سر الصناعة. على أن الباء تزاد سماعًا بقلة في خبر لكن . وقد زيدت في خب
  .أراد ولكن أجرًا لو فعلته هين: وأنشد البيت، وقال

ين، أي : وقد يجوز فيه أن يكون معناه ك       : ولكن أجرًا لو فعلته بشيء ه ين، آقول ى األجر بالشيء اله : أنت تصلين إل
  .انتهى. فتكون الباء على هذا غير زائدة. وجوب الشكر بالبر الهين

  .واهللا أعلم. على تتمته، وال على قائله ولم أفق. وأفاد في تفسيره أن الخطاب لمؤنث

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الواحد والتسعون بعد السبعمائة

  الطويل 

  بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا  أال هل أتاها والحوادث جـمة

  .على أن الباء قد تزاد بقلة مع أن الواقعة مع معموليها في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل أتاها

ال : السيرافي في شرح أبيات الغريب وقال ابن هل  : فاعل أتاها يجوز أن يكون مضمرًا دل عليه معنى الكالم، آأنه ق
  .هذا آالمه. بأن امرأ القيس في موضع نصب: ولكثرة استعمال الخبر أضمر، ويكون. أتاها الخبر

ا   اً  وال مفهوم لقوله مع أن، فكان ينبغي أن يقول، وتزاد بقلة في الفاعل في غير م ن عصفور     . ذآر قياس د اب ذا عن وه
  .وغيره ضرورة

  الوافر : ومن زيادتها في الفاعل ضرورة بدون أن قوله

  بما القت لبون بني زياد  ألم يأتيك واألنباء تنمـي



 247

ة ب  : وقال ابن الضائع. فاعل يأتيك: فالباء في بما زائدة، وما اء متعلق ألة       žالب أتي مضمر، والمس تنمي، وإن فاعل ي
  السريع : ومن ذلك. تنازعمن ال

 أودى بنعلي وسرباليه  مهما لي الليلة مهما ليه

  .وتقدم شرحهما مفصًال. الباء للتعدية: وقال ابن الحاجب. أودى نعالي: التقدير

  الكامل : ومن ذلك قول النمر بن تولب

  شيئًا على مربوعها وعذارها  ظهرت ندامته وهان بسخطه

يس،          : ن عصفورقال اب. هان سخطه: التقدير ر ل ا، وخب ر م اء في سعة الكالم إال في خب وبالجملة ال تنقاس زيادة الب
وما عدا هذا المواضع ال تزاد فيه الباء إال في ضرورة شعر، أو    . وفاعل آفى ومفعوله، وفاعل أفعل بمعنى ما أفعله

  .انتهى. شاذ من الكالم يحفظ، وال يقاس عليه

  .تحرير زيادة الباء ولقد أجاد ابن هشام في المغني في

  : وأولها. والبيت من قصيدة طويلة المرئ القيس، قالها بعد أن ذهب إلى الروم مستنجدًا بقيصر لألخذ بثأر أبيه

  وحلت سليمى بطن ظبي فعرعرا  سما لك شوق بعدما آان أقصـرا

  : إلى أن قال

 الـبــيت ... ... ... ...  أال هل أتاها والحوادث جمة

ي  . نزلت : وحلت . آف : وأقصر. عال وارتفع: إلخ، سما... لك سما : قوله ال  : وبطن ظب اه    : موضع، ويق اء من مي م
  .واد: وعرعر. آلب

  .آثيرة، جملة اعتراضية بين الفعل وفاعله: والحوادث جمة، أي: وقوله. أال هل أتاها الضمير لحبيبته: وقوله

الى  ه تع د قول ري عن راهيم : "وأورده الزمخش ذ اهللا إب يًالواتخ يس  " خل رئ الق ول ام ية آق ة اعتراض ا جمل ى أنه : عل
ة من الحوادث       الده حادث ه عن ب ة في     . والحوادث جمة، وفائدة االعتراض اإلخبار بأن هجرت والعرب تتمدح باإلقام

  البسيط : البدو، قال أبو العالء

  ال يحضرون وفقد العز في الحضر  ويوقـدون بـنـجـد نـار بـادية

  .وأنشد هذا البيت. بيقر الرجل بيقرة، إذا هاجر من أرض إلى أرض: الغريب المصنفقال أبو عبيد في 

  .وأنشد هذا البيت. أقام بالحضر، وترك قومه بالبادية: بيقر الرجل: وقال الجوهري

  .بيقر الرجل، إذا خرج من الشام إلى العراق: وقال ابن دريد

  .نشد له البيت، والواقع يخالفهوأ. ولم يذآر ابن جني في شرح تصريف المازني غير هذا

  .بعض أمهاته: تملك: قال شارح ديوانه. اسم امرأة، ال ينصرف: وتملك بفتح المثناة الفوقية
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وأم امرئ القيس بن السمط . أم امرئ القيس فاطمة بنت ربيعة، أخت آليب ومهلهل ابني ربيعة: قال صاحب األغاني
  : وقد ذآر ذلك امرؤ القيس، فقال. مذحج، رهط عمرو بن معد يكرباسمها تملك بنت عمرو بن ربيعة بن زبيد ابن 

  بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

  .انتهى

ومن بني امرئ القيس بن عمرو بن معاوية السمط، وأمه تملك بنت : ومثله في مختصر الجمهرة لياقوت وغيره، قاال
ن ال  . عمرو، من مذحج، هم التملكيون، بها يعرفون يس ب ن          وامرؤ الق ة ب ن معاوي ن عمرو ب يس ب ن امرئ الق سمط ب

  : الحارث األآبر الذي يقول فيه امرؤ القيس بن حجر

  يأن امرأ القيس بن تملك بيقرا

يس             .انتهى . نسبه إلى جدته تملك امرئ الق ا ذآر المسلمين ب د م اب التصحيف عن ال العسكري في آت ذا ق ذا  . وآ وه
  .وهو األغلب على الظن .خالف ما ذآره شراح شعره من أنه أراد نفسه

  .واهللا أعلم. ويحتمل أن تكون جدته من قبل أمه، أو أمهاتها. جدته: أمة تملك، ومنهم من قال: فمنهم من قال

د              ابع والستين بع يس في الشاهد الس ًا من حال امرئ الق ا أيضًا طرف وقد ذآرنا أبياتًا آثيرة من هذه القصيدة، وذآرن
  .الستمائة

 وأنشد بعده، 

  د الثاني والتسعون بعد السبعمائةالشاه

  الطويل 

  أصعد في علو الهوى أم تصوبا  فأصبحن ال يسألنه عن بما بـه

  .على أنه من الغريب زيادة الباء في المجرور، فإنها زيدت مع ما المجرورة ب عن

  : وأما قول الشاعر: قال ابن جني في سر الصناعة

  فأصبحن ال يسألنه عن بما به

  .انتهى. وهذا من غريب مواضعها. الباء، وفصل بها بين عن وما جرتهفإنه أراد 

د اهللا  : وقال الفراء في آخر تفسير سورة اإلنسان رأ عب م   : "ق م      " وللظالمين أعد له الم في الظالمين، وفي له . فكرر ال
  .وربما فعلت العرب ذلك

  الطويل : أنشدني بعضهم

  وى أم تصوباأصعد في علو اله  فأصبحن ال يسألنه عن بما بـه



 249

ال . فكرر الباء مرتين ا زاد، أو نقص ليكمل الشعر            : ولو ق ين وأجود، ولكن الشاعر ربم ان أب ه لك ا ب ألنه عم . ال يس
  .انتهى

ال     الفراء من ضرائر الشعر، ق ن عصفور آ ظ    : وعده اب ي اللف ا ف د، التفاقهم ة التأآي ى جه ا إدخال الحرف عل ومنه
  الوافر : نحو قول بعض بني أسد والمعنى، أو في المعنى ال في اللفظ،

 وال للما بهم أبدًا دواء  فال واهللا ال يلفى لما بي

  الرمل : ونحوه قول اآلخر، وأنشده الفراء. فزاد على الم الجر المًا أخرى للتأآيد

  وأصبنا من زمان رنقا  فلئن قوم أصابوا عزة

 لصنيعين لبأس وتقـى  للقد آنا لدى أزمانـنـا

  : ونحوه قول اآلخر. م لقد المًا أخرى للتأآيدفزاد على ال

 الـبــيت .. ... ... ...  فأصبحن ال يسألنه عن بما به

  .انتهى. والمعنى واحد. سألت عنه، وسألت به: فأدخل عن على الباء تأآيدًا، ألنهم يقولون

. في الوادي تصعيدًا إذا انحدر وصعد. وصعد في الجبل، من باب تعب، لغة قليلة. وصعد في الجبل بالتثقيل، إذا عاله
  .آذا في المصباح. النزول: والتصوب. ما بين السماء واألرض: والهواء

  .واهللا أعلم. وهذا البيت لم أقف على قائله وال تتمته

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والتسعون بعد السبعمائة

  الوافر 

  لدوا للموت وابنوا للخراب

  .تسمى الم العاقبة، وهي فرع الم االختصاص على أن الالم في قوله للموت

الى    : أقول ه تع وه بقول وفيين، ومثل م     : "تسميتها بالم العاقبة وبالم الصيرورة هو قول الك فالتقطه آل فرعون ليكون له
  الطويل : ، وبقول الشاعر"عدوًا وحزنا

  آما لخراب الدور تبنى المساآن  فللموت تغذو الوالدات سخالهـا

  المتقارب : وبقول اآلخر

 فللموت ما تلد الوالده  فإن يكن الموت أفناهم
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ة : وقال ابن هشام في المغني ال الزمخشري  . وأنكر البصريون ومن تبعهم الم العاقب ة، وأن    : ق ا الم العل ق أنه والتحقي
ًا،   أنه لم يكن داعيهم إلى االلتقاط أن يكون: وبيانه. التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة لهم عدوًا وحزن

  .بل المحبة والتبني

ا يشبه               تعارة لم الالم مس ه، ف ذي يفعل الفعل ألجل داعي ال ه، شبهه بال ه، وثمرت اطهم ل غير أن ذلك لما آان نتيجة التق
  .انتهى. التعليل، آما استعير األسد لمن يشبه األسد

ل   ات للتعلي ذه األبي ي ه الم ف ه أن ال م من روع االختص . وفه ن ف ا م روع  وجعله ن ف ًا م ل أيض ى، ألن التعلي اص أول
  .االختصاص

  الوافر : وهذا المصراع من أبيات في الديوان المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وهي

 بأهل أو حبيب ذي اآـتـئاب  عجبت لجازع باك مـصـاب

 آأن الموت آالشيء العجاب  شقيق الجيب داعي الويل جهًال

 نبي اهللا عـنـه لـم يحـاب  حـتـىوسوى اهللا فيه الخلق 

 لدوا للموت وابنوا للخـراب  له مـلـك ينـدي آــل يوم
  

 ؟الكاف مغنية عن آأن: فإن قلت. الحزن: واالآتئاب. من أصابته مصيبة: المصاب: قال شارح ديوانه حسين الميبذي
ر    : قال التفتازاني في المطول: قلت وت الخب ام يظن بثب بيه  إن آأن تستعمل في مق ة،   . دون التش والم للموت الم العاقب

  .انتهى. وهي فرع الم االختصاص
  

  .ابتدائية، ونبي اهللا مفعول مقدم ليحاب بمعنى يخص، آما تقدم مجيئه بهذا المعنى في شعر زهير: وحتى
  

لدوا للموت، : إن هللا ملكًا ينادي في آل يوم: "ورأيت في الفصول القصار من نهج البالغة لسيدنا علي رضي اهللا عنه
  ".واجمعوا للفناء، وابنو للخراب

  
 : قد روي أن بعض المالئكة، قال: ورأيت أيضًا في جمهرة أشعار العرب لمحمد بن أبي الخطاب

 فكلكم يصير إلى ذهـاب  لدوا للموت وابنوا للخراب
  

  .والبيت الثاني هو من أبيات مغني اللبيب، ولم يعرفه شراحه، وهو لسابق البربري
  
ة   : ال ابن عبد ربه في العقد الفريدق ن معاوي وفد عبد العزيز بن زرارة سد أهل الكوفة على معاوية، فخرج مع يزيد ب

ه زرارة   ة ألبي يد شباب العرب      : إلى الصائفة فهلك هناك، فكتب به يزيد إلى معاوية، فقال معاوي وم نعي س اني الي ! أت
  .للموت ما تلد الوالدة: قال. بنكبل ا: قال ؟يا سيدي هو ابني أو ابنك: فقال زرارة

  
  : أخذه سابق البربري، فقال

  وللموت تغذو الوالدات سخالها البيت
  

ه  : وتغذو بمعجمتين، من الغذاء، بالكسر والمد ه      . ما به نماء الجسم وقوام ذى ب بن فاغت ام والل . وغذوت الصبي بالطع
  .لعشاءوأما الغداء بالفتح وإهمال الدال فطعام الغدوة، وهو خالف ا

  
ى : والسخال، بالكسر ان أو أنث رًا آ ز، ذآ ن الضأن والمع اة م د الش ع سخلة، وهي ول ام . جم ة الظاهر مق ه إقام وفي

  .الضمير، إال أنه باللفظ المرادف، إذ أصل الكالم آما تبنى المساآن لخرابها
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ا            د أن أورده ال بع ة، وق اب التفسح في اللغ ري صاحب آت ى سابق البرب ران،     إ: وآذا نسبه إل م للعم وا دوره ا ابتن نم

م              ه أوالده ذي غذوا ل وا الشيء ال ى الموت والخراب، ترآ وا أن المصير إل ا علم وغذوا أوالدهم للبقاء ال للفناء، فلم
، وإنما "فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا: "وابتنوا دورهم، وأخبروا بمصيرهم لذلك، اعتبارًا آما قال تعالى

ك          التقطوه ليكون له   ى ذل ره بتصيره إل رة عين، ولكن اهللا عز وجل وصف أم ار بالصيرورة    . م ق ى اإلخب ذا عل . فه
  .انتهى

  
د . وسابق البربري هو أبو سعيد سابق بن عبد اهللا ة،        . له أشعار حسنة في الزه ة، سكن الرق ي أمي والي بن وهو من م

ران  ووفد على عمر بن عبد العزيز، وله معه حكايات لطيفة، روى عنه مكحول،  وموسى بن أعين، والمعافي بن عم
  .وغيرهم

  
ري  رة في المغرب  : والبرب الد آثي ر، وهي ب ى البرب بة إل ي األنساب . نس ر ف ن األثي ال اب ى  : ق وبًا إل ابق منس يس س ل

  .البربر، وإنما هو لقب له
  

  .ولم يعرفه شراحه أيضا. والبيت الثالث هو من أبيات مغني اللبيب أيضًا
  

  : ابن األعرابي في نوادره لنهيكة بن الحارث المازني، من مازن فزارة، وهيوهو من أبيات أورده 
 د والملح ما ولـدت خـالـده  ال يبعد الـلـه رب الـعـبـا

 م والقاتلو الـلـيلة الـبـارده  هم المطعمو الضيف شحم السنا
 ح في الخيل تطرد أو طارده  هم يكسرون صدور الـرمـا
 تفـجـع ثـكـالنة فـاقـده  يذآـرنـي حـسـن آالئهـم
 الـوالـده فللموت ما تـلـد  فإن يكن القـتـل أفـنـاهـم

  
  .انتهى

  
زاري    د الف ن خويل ال . ونسبه المفضل بن سلمة في آتاب الفاخر لشتيم ب ا  : ق ح هن ة : والمل ال . البرآ ارك   : يق م ال تب الله

  .فيه، وال تملحه
  

  .وآالهما جاهليان
  

هي بنت أرقم، أم آردم وآريدم ابني شعبة : خالدة: ما آتبه على آامل المبرد على هذا البيتوقال أبو الوليد الوقشي في
  .الفزاريين، وآردم هو الذي طعن دريد بن الصمة يوم قتل أخوه عبد اهللا

  
ه بعض       ال ل ماء، ق اء الس ن م ذر ب ه المن ا قتل ًا، لم اهلي أيض رص الج ن األب د ب عر عبي ي ش ع ف ذا المصراع وق وه

  !.ما أشد جزعك للموت :الحاضرين
  
  المتقارب : فقال

 وهل ير ما ميتة واحده  ال غرو من عيشة نافـده
 بأن المنايا هي الراصده  فأبلغ بني وأعمامـهـم
  إليها وإن آرهت قاصده  لها مدة فنفوس العـبـاد
 فللموت ما تلد الوالـده  فال تجزعوا لحمام دنـا

ا   . ال أطلب أثرًا بعد عين، وهو جاهلي أيضًا: أيضًا، وهو أول من قالووقع في شعر سماك بن عمرو الباهلي  ال لم ق
 : من أبيات -فقتلوه دون أخيه  -خير بين أن يقتل هو أو أخوه مالك 
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 لكنت لهم حية راصـده  فأقسم لو قتلوا مالـكـًا

  ويومًا على طرق وارده  برأس سبيل على مرقب

 د الوالـدهفللموت ما تل  فأم سماك فال تجزعـي

  : وأنشد بعده

 وال للما بهم أبدًا دواء  فال واهللا ال يلفى لما بي

  .وتقدم شرحه في الشاهد الرابع والثالثين بعد المائة في باب المنادى

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والتسعون بعد السبعمائة

  الكامل 

  رب هيضل لجب لففت بهيضل

  .ما لففت هيضًال بهيضل آثيرًا: أي. على أن رب فيه للتكثير

ه أن               ذي حق ى اإلنشاء ال ا تضمنها معن داء، والموجب لبنائه ى االبت ع عل ا رف ورب على اختيار الشارح اسم، ومحله
  .ورب هنا مخففة مفتوحة الباء. يؤدى بالحرف، آاالستفهام واألمر والنهي

  . تضعيف فيهحرف فيه تضعيف وحرف ال: الحروف على ضربين: قال أبو علي في آتاب الشعر

ك نحو          ب، وذل ك في االسم والفعل بالحذف والقل ن، ورب  : فاألول قد يخفف بالحذف منه، آما فعل ذل إن، وأن، ولك
  : وقد جاء. والقياس إذا حذف المدغم فيه أن يبقى المدغم على السكون

  رب هيضل لجب لففت بهيضل  أزهير إن يشب القذال فـإنـه

انتهى  . لما لحقه الحذف والتأنيث، فأشبه بهما األسماء، آما حرك اآلخر من ضرب ويمكن أن يكون اآلخر منه حرك
  .المراد منه

ة،   : أنشد البيت، وقال. ورواه ابن جني في المحتسب بسكون الباء ة مجزوم أراد رب فحذف إحدى الباءين وبقى الثاني
  .آما آانت قبل الحذف

الوجهين  اب التصحيف ب ي آت كري ف د ال. ورواه العس الأنش ت، وق ة: بي ه خفيف رب هيضل : ورواه بعضهم. رب في
  .بتسكين الباء

  الوافر : وأنشد

 آريم لو تنـاديه أجـابـا  أال رب ناصر لك من لؤي
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ُربَّت رجل وُرَبَت رجل، وَربَّ : رب بالتشديد، ورب بالتخفيف، ورب رجل فيسكنون الباء، ثم يقولون: وتقول العرب
  .انتهى. حكى ذلك قطرب. ربما رجل مشدد ومخفف، وربتما فيفتحونرجل فيفتحون الراء ويشددون، و

ه       ًا ل ه تبع ن يعيش في قول الوا  : وبهذا النقل يرد على أبي علي، وعلى اب م ق ة،      : إنه اء خفيف تح الب راء، وف رب بضم ال
ن آخرها، ألنه أنهم حذفوا إحدى الباءين تخفيفًا، آراهية التضعيف، وآان القياس أن يسك: أحدها: ويحتمل ذلك وجوهًا

  : لم يلتق فيها ساآنان، آما فعلوا بإن ونظائرها حين خففوها، إال أن المسموع رب بالفتح، نحو قوله

  رب هيضل لجل لففت بهيضل

  .آأنهم أبقوا الفتحة مع التخفيف داللة على أنها آانت مثقلة مفتوحة

  .يث أشبهت األفعال الماضية، ففتحتويمكن أن يكون إنما فتح باء رب ألنه لما لحقه الحذف وتاء التأن

  .إنهم لما استثقلوا التضعيف، حذفوا الحرف الساآن: وقيل

  .انتهى. رب بالتخفيف وسكون الباء على القياس، حذفوا المتحرك، ألنه أبلغ في التخفيف: وقد قالوا

  .وقد نقض أول آالمه بآخره

  الكامل : والبيت من قصيدة ألبي آبير الهذلي، وأولها

 أم ال سبيل إلى الشـبـاب األول  ر هل عن شيبة من مـعـدلأزهي

 أشهى إلي من الرحيق السلسـل  أم ال سبيل إلى الشبـاب وذآـره

 ونضا زهير آريهتي وتبطـلـي  ذهب الشباب وفات مني ما مضى

 عمري وأنكرني الغداة تقتـلـي  وصحوت عن ذآر الغواني وانتهى

 رب هيضل مرس لففت بهيضل  أزهير إن يشب الـقـذال فـإنـه

 مـحـلـل إال لسفك لـلـدمـاء  فلففت بينـهـم لـغـير هـوادة

نهم من   : قال السكري، وآذا قال أبو سعيد . مرخم زهير، وهي ابنته: وزهير. إلخ، الهمزة للنداء... أزهير : وقوله وم
  .رجل: يقول امرأة، ومنهم من يقول

  .الخمر: والرحيق. العدول: والمعدل. ما يأتييرد األخيرين قوله في الرائية آ: أقول

ى انسلخ ومضى      . العذب يتسلسل في الحلق تسلسًال: والسلسل ة، بمعن النون والضاد المعجم ادى   . ونضا، ب ر من وزهي
  .أخذه في الباطل: وتبطله. شدته على الكريهة والحرب: وآريهته. مرخم

ة  جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بحسنها عن : والغواني اف  . الزين ل بالق ين والتكسر والتثني   : والتقت ه . التل : وقول
ر إن يشب  رخم ... أزهي ادى م ًا من ذا أيض خ، ه ذال. إل يباً  : والق رأس ش أ ال و أبط ى األذن، وه رة وأعل ين النق ا ب . م

  .الجماعة: والهيضل، بفتح الهاء والضاد المعجمة

ال   : لففت بهيضل يريد: وقوله نهم في القت يم، في الصحاح       واللجب، . جمعت بي الم وآسر الج تح ال : وجيش لجب  : بف
  .ذو جلبة وآثرة: عرمرم، أي
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  .شديد: مرس بكسر الراء، أي: وروى بدله. الصوت والجلبة: واللجب، بفتح الجيم

 إال لسفك: إنما لففت بينهم ليقتتلوا، ال لهوادة، وال لصداقة، وهو قوله: يقول: إلخ، قال السكري... فلففت بينهم : وقوله
هود في السير،    : الصلح، وأصله من اللين يقال: الهوادة. مما يستحل: ومحلل. محلل النذر إذا بلغه: للدماء محلل، أي

  .إذا لين

ا شيء واحد        : قال ابن قيبة في آتاب الشعراء ا آله ع قصائد أوله ه أرب يس، ول وال يعرف  . أبو آبير هو عامر بن حل
  .انتهى. أحد من الشعراء فعل ذلك

 الكامل : انيهاث: أقول

 أم ال سبيل إلى الشباب المدبـر  أزهير هل عن شيبة من مقصر

 فاعجب لذلك فعل دهر واهكر  فقد الشبـاب أبـوك إال ذآـره

  .وهذا خطاب لنفسه. الهكر من أشد العجب: قال السكري

  الكامل : وثالثها

 مـتـكـلـف أم ال خلود لباذل  أزهير هل عن شيبة من مصرف

  الكامل : ورابعها

 أم ال خلود لباذل مـتـكـرم  أزهير هل عن شيبة من معكم

  .عكم يعكم: من مرجع، يقل: من معكم: قال السكري

  .وأبو آبير الهذلي صحابي تقدمت ترجمته مع شرح أبيات من هذه القصيدة في الشاهد الثامن بعد الستمائة

  : وأنشد بعده

  شعواء آاللذعة بالميسم  ماوي يا ربتما غـارة

  .وتقدم شرحه قريبًا في الشاهد الستين بعد السبعمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والتسعون بعد السبعمائة

  الطويل 

 أقام به بعد الوفـود وفـود  فإن تمس مهجور الفناء فربما

  .وهو ظاهر. على أن ربما فيه للتكثير
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الى  ذين يتس    : "وأورده الزمخشري عند قوله تع م اهللا ال د يعل واذاً  ق نكم ل ى المضارع      " للون م د إذا دخلت عل ى أن ق عل
ا     ا، فتوافقه ى ربم آانت بمعنى ربما، فتوافقها في خروجها إلى معنى التكثير آما في البيت، فإن المضارع آانت بمعن

مكفوفة  ورب هنا. في خروجها إلى معنى التكثير آما في البيت، فإن المقام مقام مدح ال يناسب التقليل، وإال لكان ذمًا
  .بما عن عمل الجر، ومهيئة للدخول على الجملة الفعلية

ة  ا     . وال يتأتى هنا ما اختار الشارح من أنها اسم مبتدأ، إذ ال مجرور موصوف بجملة فعلي اره م ى اختي وال يعرف عل
  .موقع الجملة بعد رب المكفوفة

رة       والبيت من أبيات أربعة أوردها أبو تمام في باب المراثي من الحماسة  ن هبي د ب ا يزي ى به ألبي عطاء السندي، رث
  : الفزاري، وهي

 عليك بجاري دمعها لجمـود  أال إن عينًا لم تجد يوم واسـط

 جيوب بأيدي مأتـم وخـدود  عشية قام النائحات وشقـقـت

 أقام به بعد الـوفـود وفـود  فإن تمس مهجور الفناء فربما

  تحت التراب بعيدبلى آل من   فإنك لم تبعد على متـعـهـد

ا             روب وغيره ي الح ه ف ر أعوان ن أآب رة وم ن هبي اع اب ن أتب ان م يباني، وآ دة الش ن زائ ن ب ا مع اه به ل رث   .وقي
د    ن محم وابن هبيرة مولده الشام في سنة سبع وثمانين، ولي قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك، وآان مع مروان ب

ن       آخر ملوك بني أمية، يوم غلب على دمشق وج ة ب ي مروان خرج قحطب ة بن مع له والية العراقين، فلما أدبرت دول
وه،         ده فهزم ده الحسن من بع م ول شبيب في سنة اثنتين وثالثين ومائة، أحد دعاة بني العباس، في جيوش خراسان، ث

بيرة، ولحق ابن هبيرة بمدينة واسط، فحاصره أبو جعفر المنصور مع الحسن، وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن ه
  .حتى جعل له أمانًا، وآتب به آتابًا

ه           ى أخي ر إل و جعف ذه أب ر، فأنف ي جعف ى أب ذه إل فمكث يشاور فيه العلماء أربعين ليلة حتى رضي به ابن هبيرة، ثم أنف
  .السفاح، فأمره بإمضائه له

ى    رة عل دخل الحج أراد أن ي ة، ف ي ألف وثلثمائ ر ف ي جعف ى أب رة إل ن هبي اب خرج اب م الكت ا ت ه ولم ام إلي ه، فق دابت
ال  داً     : الحاجب، فق زل راش د، ان ا خال ًا أب الحجرة عشرة آالف من أهل خراسان       ! مرحب د أطاف ب ه    . وق ا ل زل ودع فن

دخل  . إنما استأذنت لك وحدك : فقال له. أنا ومن معي من القواد: فقال له .ادخل أبا خالد: بوسادة، ثم قال له الحاجب ف
ر للحاجب  . رفعلى أبي جعفر وحادثه ساعة ثم انص يته       : فقال أبو جعف ا بحاش دع الجماعة، ويأتين رة ي ن هبي ل الب   .ق

اس             و العب ح أب ده، وأل ذى، ويتعشى عن ة من أصحابه، يتغ أتي في ثالث وجاء بعد في نحو من ثالثين، فكان بعد ذلك ي
ه    واهللا لتقتلنه، أو ألرسلن إليه من يخر: على أبي جعفر يأمره بقتله، وهو يراجعه، فكتب إليه م يقتل . جه من حجرتك ث

ال   : فعزم على قتله، وأرسل الهيثم بن شعبة في نحو من مائة فأرسلوا إلى ابن هبيرة ذا الم ن   . إنا جئنا لنأخذ ه ال اب فق
  .انطلق فدلهم عليه: هبيرة لحاجبه

ه وحاج      ه داود وآاتب رة ابن ن هبي ه، وعدة من    فأقاموا عند آل بيت نفرًا، ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار، ومع اب ب
ل،       ه داود فقت ل ابن ه، وقات ثم فقتل مواليه، وبني له صغير في حجره، فأقبلوا نحوه فقام حاجبه في وجوههم فضربه الهي

  .وقتل مواليه، ونحي الصبي من حجره، وخر ساجدًا، فقتل وهو ساجد

ين وثالث             نة اثنت دة س ن ذي القع ت م ة بقي رة ليل ثالث عش ين ل وم االثن ط ي ه بواس ان قتل ةوآ   .ين ومائ
دة                ن زائ ل معن ب ات، وقي ذه األبي و عطاء السندي به اه أب لم، فرث د السفاح فس ًا عن دة غائب   .ولما قتل آان معن بن زائ

ى           : قال ابن عساآر في تاريخه الكبير د حلب عل بن ق ه ل ر، وفي دح الكبي ى بعس، وهو الق آان ابن هبيرة إذا أصبح أت
إذ صلى ا   ربه، ف كر فيش ى س ًا عل ل، وأحيان ل    عس داء، فيأآ دعو بالغ بن، في ه الل ى يحرآ ي مصاله حت س ف داة جل لغ

م              ار، ث ى نصف النه اس إل م يخرج، فينظر في أمور الن دجاجتين، وفرخي حمام، ونصف جدي، وألوانًا من لحم، ث
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داء دخل     يدخل فيدعو جماعة من خواصه وأعيان الناس، ويدعو بالغداء فيتغدى ويعظم اللقم ويتابع، فإذا فرغ من الغ
  .إلى نسائه، حتى يخرج إلى صالة الظهر، ثم ينظر في أمور الناس

بن والعسل،                 وهم بعساس الل إذا أخذوا مجالسهم أت اس، ف ه سرير، ووضعت الكراسي للن فإذا صلى العصر وضع ل
ون وألوان األشربة، ثم توضع السفرة والطعام للعامة، ويوضع له وإلخوانه خوان مرتفع، فيأآل معه الوجوه ثم يتفرق 

  .للصالة، ثم يأتيه سماره فيحضرون مجلسه فيسامرونه حتى يذهب عامة الليل

إذا أصبحوا قضيت        ة عشر حوائج، ف ان يقسم آل شهر في           . وآن يسأل آل ليل م، فك تمائة ألف دره ه س ان رزق وآ
  .أصحابه من قومه، ومن الفقهاء والوجوه وأهل البيوتات أآثر من نصفها

رة         روي أن شريك بن عبد اهللا الن ن هبي ه اب ال ل ة شريك، فق رزت بغل ًا، فب ايره يوم ا   : مري س ال  . غض من لجامه فق
  .ما ذهبت حيث أردت: فقال ابن هبيرة! إنها مكتوبة، أصلح اهللا األمير: شريك

 الوافر : غض من لجامها، يشير إلى قول جرير: وقول ابن هبيرة

 آالبـا فال آعبًا بلغت وال  فغض الطرف إنك من نمير
  البسيط : ه شريك بقول ابن دارةفعرض ل

  على قلوصك واآتبها بأسيار  ال تأمنن فزاريًا خلوت بـه

  .وآان بنو فزارة في العرب يرمون بإتيان اإلبل

  .وأخبار ابن هبيرة ومحاسنه آثيرة

وس،    إلخ، افتتح آالمه بحرف التنبيه، ثم أخذ يعظم أمر الفجيعة، ويبين موق... أال إن عينًا لم تجد : وقوله ا من النف عه
  .إن عينًا لم تجد بدمعها عليك يوم واسط لشديدة البخل بما في شؤونها من الماء: وتأثيرها في القلوب، فقال

ود  : قليلة الدمع، يقال: وجمود. لم تسمح بالبكاء: لم تجد: قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب دة وجم وسنة  . عين جام
  .قليلة القطر: جماد

  .إلخ، عشية بدل من يوم واسط... النائحات عشية قام : وقوله

آيف جاز أن يعمل فيه لم يجد، وقد حال الخبر وهو الجمود، بين العامل  : قال ابن السيد في شرح أدب الكاتب إن قيل
  .والمعمول

ديم المعمول      : ولو قلت ا تق ا يجب فيهم  إن الضارب أخوك زيدًا، أو إن خارجًا غير مصيب يوم الجمعة لم يجز، وإنم
ادة العامل جاز            : قلت ؟على الخبر ه إع در مع ة أخرى، ويق در من جمل دل يق وم، والمب إن العشية لما آانت بدًال من ي

  .ذلك

ر في نحو     د الخب ريم، والصفة أشد اتصاًال بالموصوف من         : وقد أجاز النحويون تأخر الصفة بع دًا خارج الك إن زي
رًا وعمرو  إن زيدًا خا: وأجازوا ذلك في المعطوف، نحو. البدل ى الموضع    : رج وعم ى اللفظ وعل وإذا جاز في   . عل

  .الصفة آان في البدل أجوز

وأصله من األتم وهو  : النساء يجتمعن في الخير والشر، قال الخطيب: والمأتم. تهيأن للنوح: قام النائحات، أي: وقوله
  .ساحة الدار: خ، الفناء بكسر الفاء والمدإل... فإن تمس مهجور : وقوله .التقاء المسلكين، ومنه األتوم في صفة النساء

  .وربما أقام بالواو: الرواية المختارة: قال المرزوقي. الزوار وطالب الحاجات: والوفود



 257

 : وذلك أن جواب الشرط في قوله

  فإنك لم تبعد على متعهد

  .ويصير وربما أقام بيان الحال فيما تقدم من رياسته وقت توفر الناس على قصده وزيارته

ى من                : والمعنى د عل م تبع ك، فإنك الساعة ل ى باب زدحم عل ود ت ا آانت الوف إن مت وصرت مهجور الساحة، وربم
  .يتعهدك، ويريد قضاء حقك، وإقامة الرسم في زيارتك

  : ثم قال مستدرآًا على نفسه

  بلى آل من تحت التراب بعيد

م    .ويريد بالمتعهد متتبع العهود بالحفظ لها، ومنعها من الدروس وإذا رويت فربما وجعلته جواب الشرط يكون فإنك ل
  .تبعد استئناف آالم

ام حياتك    : والمعنى ود أي ًا للوف ول العرب  . إن هجر فناؤك اليوم فربما آان مألف ذاك، أي  : وتق ذا ب   .عوض من ذاك  : ه
ي إعراب الحماسة ي ف ن جن ال اب ه جمل : وق اءت مكان ا ج تقبًال، وربم ون جواب الشرط مس ة ماضية، ينبغي أن يك

  .والشرط ال يصح إال باالستقبال، والمستقبل ال يكون علة للماضي؛ لئال يتقدم المعلول على علته

ا         . وإذا آان األمر آذلك، فالكالم محمول على معناه دون لفظه ذآر م ه ب ذا فتسل عن اه إن أمسيت هك رى أن معن أال ت
  .انتهى. فليكن هذا بإزاء ذلك: مضى، أي

أن يأخذ الشاعر في معنى يرسله، أو وصف يذآره : واالستدراك. تدراك، وهو من محاسن الشعروهذا البيت من االس
  .يستدرآه على نفسه

هو أفلح بن : وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي. وأبو عطاء السندي قيل اسمه مرزوق، وهو قول ابن قتيبة
اد يفصح أيضًا، جمع          وآان يسار سنديًا، أعجميًا ال ي. يسار، مولى لبني أسد د أسود ال يك ه عب و عطاء ابن فصح، وأب

  .بين لثغة ولكنة، وهو مع ذلك من أحسن الناس بديهة، وأشدهم عارضة وتقدمًا

ام       . وهو شاعر فحل في طبقته، أدرك الدولتين ي هاشم، ومات عقب أي ا بن وآان من شعراء بني أمية وشيعتهم، وهج
  .المنصور

ال  ؟أنى لك هذا يا أبا عطاء : و يسحب الوشي والخز، فقال له المنصورودخل يومًا على المنصور وه بس   : فق آنت أل
  .ثم ولى ذاهبًا فاستخفى، فما ظهر حتى مات المنصور. هذا في الزمن الصالح

  الطويل : فمما قال في بني هاشم

 فقد قام سعر التمر صـاع بـدرهـم  بني هاشم عودوا إلى نـخـالتـكـم

  فهذي النصارى رهط عيسى بن مريم  بـي صـدقـتـمفإن قلتم رهط النـ

  .انتهى

  .أبو عطاء السندي اسمه مرزوق، وآان جيد الشعر، وآانت به لكنة: وقال ابن قتيبة في آتاب الشعراء
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لو بعثنا إلى : آنت يومًا وحماد عجرد، وحماد بن الزبرقان مجتمعين، فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: قال حماد الراوية
  .اءأبي عط

ا  ؟من هاهنا: وجاء فقال. أنا: فقلت ؟جرادة، وزج، وشيطان: من يحتال حتى يقول: فبعثنا إليه فقلنا دخل  . ادخل : فقلن ف
ى : قال ؟أفتشرب: قلت. قد تأسيت: فقال ؟أتتعشى: فقلنا ى استرخى   . بل ة   . فشرب حت اد الراوي ال حم آيف بصرك   : فق
  الوافر : قال. هسن: قال ؟باللغز

 آأن رجيلتيها منـجـالن  أم عوف فما صفراء تكنى

  الوافر : ثم قال. أصبت: قال. زرادة: فقال

 بالسـنـان دوين الصدر ليست  فما اسم حديدة في الرمح ترسى

  الوافر : ثم قال. أحسنت: قال. زز: قال

  فويق الميل دون بني أبان  أتعرف مسجدًا لبني تمـيم

  .انتهى. وضحكنا أصبت يا أبا عطاء،: فقلنا. بني سيتان: قال

  : وفي رواية غيره أنه أجابه في األول ببيت، وهو

  بأنك قد عنيت به لساني  فتلك زرادة وأذن ذنـًا

  .أظن ظنًا: وأذن ذنًا، أي. الجرادة: يريد بالزرادة

  البسيط : وأنشد بعده

  هذا سراقة للقرآن يدرسه

  .يدرس الدرس: يعلى أن الضمير في يدرسه ضمير المصدر المفهوم من يدرس، أ

  .وقد تقدم شرحه في الشاهد الثاني والثمانين

  : وتمامه

  والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب

  المديد : وأنشد بعده

 ينقضي بالهم والحزن  غير مأسوف على زمن

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث والخمسين من باب المبتدأ

  وأنشد بعده، 
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  ائةالشاهد السادس والتسعون بعد السبعم

  الرجز : وهو من شواهد س

  يا رب هيجا هي خير من دعه

ًا لمجرور رب، ف   ا، وهي          žعلى أنه يجوز أن تقع الجملة االسمية نعت ة نعت لهيج ره، والجمل ر خب دأ، وخي هي مبت
وُدع الرجل : والهاء عوض من الواو، تقول منه. الخفض والراحة: والدعة. الحرب، تمد وتقصر، وهي هنا مقصورة

ع، أيبالض و ودي ًا: م، فه اآن، ووداٌع أيض ة. س ا. المصالحة: والموادع ادى : وي داء، والمن ه، أو حرف ن حرف تنبي
  .محذوف

د      ا، ق ورب هنا للتكثير، وهي اسم مبتدأ على ما اختاره الشارح المحقق ال خبر لها، والجملة التي هي نعت مجروره
  .اسدت مسد الخبر، ال يقدر لها جواب يعلم في محل مجروره

 : وهو من رجز للبيد بن ربيعة العامري الصحابي، أورده ثعلب في أماليه، وهو

 يا رب هيجا هي خير من دعه  ال تزجر الفتيان عن سوء الرعه
 نحن بنو أم البنـين األربـعـه  في آل يوم هامتي مـقـزعـه

 المطعمون الجفنة المدعـدعـه  نحن خيار عامر بن صعصعـه
  يا واهب المال الجزيل من سعه  حت الخيضعهوالضاربون الهام ت

 إذ الفالة أوحشت في المعمعـه  إليك جاوزنا بالدًا مـسـبـعـه
   يخبرك عن هذا خبير فاسمعه

  
  : فقال ؟ما هو: فقال النعمان

  مهًال أبيت اللعن ال تأآل معه
  

  : قال ؟ولم: فقال النعمان
  إن استه من برص ملمعه

  
  : قال! ž؟عليوما : قال النعمان

  يدخلها حتى يواري أشجعه  وإنه يدخل فيها إصبـعـه
   آأنما يطلب شيئًا ضيعـه

  .حالة األحمق التي رضي بها: الرعة

ه ول: وقول ة، يق ل : مقزع وم وأقات ل ي ي آ ل ف ا أقات ة. أن وءة: والمدعدع ى. أصوات الحرب: والخيضعة. الممل   .انته
د،     وهذا السياق مبتور ال ينتفع به، وأوفى ما رأيته ما رواه السيد المرتضى علم الهدى في أماليه المسماة بغرر الفرائ

إن عمارة، وأنسًا، وقيسًا، والربيع، بني زياد العبسيين، وفدوا على النعمان ابن المنذر، ووفد عليه : ودرر القالئد، قال
امريون    العامريون بنو أم البنين، وعليهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر بن آالب ان الع نة، وآ ، وهو مالعب األس

  .ثالثين رجًال، وفيهم لبيد ابن ربيعة بن مالك بن جعفر بن آالب، وهو يومئذ غالم له ذؤابة

طاطه،       ل لش دعى الكام ان ي واه، وآ ن س ى م دم عل ده، ويتق ر عن ان ويكث ادم النعم ي ين اد العبس ن زي ع ب ان الربي وآ
انوا يحضرون         وبياضه، وآماله، فضرب النعمان قبة على أ زل، وآ ه الن ان مع ى من آ ه، وعل بي براء، وأجرى علي

  .النعمان لحاجتهم، فافتخروا يومًا بحضرته، فكاد العبسيون يغلبون العامريين
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انوا أسروه،      . وآان الربيع إذا خال بالنعمان طعن فيهم م آ ر، ألنه ي جعف وذآر معايبهم، ففعل ذلك مرارًا لعداوتهم لبن
ك   فصد النعمان عنهم ح ل ذل تى نزع القبة عن أبي براء، وقطع النزل، ودخلوا عليه يومًا، فرأوا منه جفاء وقد آان قب

دو               تهم، ويغ الهم يحفظ أمتع د في رح وا باالنصراف، ولبي ده غضابًا، وهم يكرمهم، ويقدم مجلسهم، فخرجوا من عن
  .بإبلهم فيرعاها، فإذا أمسى انصرف بها

ا : فكتموه، وقالوا له ؟ما لكم تتناجون: مر الربيع، فقال لهمفأتاهم تلك الليلة، وهم يتذاآرون أ ال . إليك عن ي  : فق أخبرون
  .ال واهللا ال أحفظ لكم، وال أسرح لكم بعيرًا أو تخبروني: فزجروه، فقال. فلعل لكم عندي فرجًا

  .إن خالك قد غلبنا على الملك، وصد عنا وجهه: وآانت أم لبيد عبسية في حجر الربيع، فقالوا له

ه               : فقال لهم ًا، ال يلتفت إلي زًا ممضًا مؤلم ه رج أرجز ب ك، ف د المل دًا، حين يقع ه غ ي وبين وا بين هل تقدرون أن تجمع
  .نعم: قال ؟وهل عندك ذلك: قالوا له ؟النعمان بعده أبدًا

ة    - إنا نبلوك بشتم هذه البقلة، وقدامهم بقلة دقيقة القضبان، قليلة الورق، الصقة فروعها باألرض: قالوا دعى الترب  -ت
ا           : فاقتلعها من األرض وأخذها بيده، وقال ارًا، عوده ارًا، وال تسر ج ذآي ن ي ال ت ة، الت ة الرذل ة الثفل ة الترب هذه البقل

ل     ا قلي ل، وخيره ا ذلي انع         . ضئيل، وفرعه ا ق يم عليه ائع، والمق ا ج ا خاشع، وآآله دها شاسع، ونبته ول   . بل أقصر البق
ه      . ا قلعًا، فحربًا لجارها وجدعًافرعًا، وأخبثها مرعى، وأشده تعس ونكس، وأترآ نكم ب ه ع القوا بي أخا عبس، أرجع

  .من أمره في ليس

ا   : فقال لهم عامر. نصبح، ونرى فيك رأينا: فقالوا انظروا إلى غالمكم هذا، فإن رأيتموه نائمًا، فليس أمره بشيء، إنم
انه ى لس ا جرى عل م بم و صاحبكم. تكل اهرًا فه وه س دم   .وإن رأيتم ًال يك د رآب رح دوه ق وه بأبصارهم، فوج فرمق

ة، وغدوا    . أنت واهللا صاحبه: فلما أصبحوا، قالوا. واسطته حتى أصبح فحلقوا رأسه، وترآوا له ذؤابتين، وألبسوه حل
  .به معهم، فدخلوا على النعمان، فوجدوه يتغدى، ومعه الربيع، ليس معه غيره، والدار والمجالس مملوءة بالوفد

ع في    . رغ من الغداء أذن للجعفريين فدخلوا عليه، والربيع إلى جانبهفلما ف فذآروا للنعمان حاجتهم، فاعترضهم الربي
ًال واحدة         ذلك آانت الشعراء تفعل في       -آالمهم، فقال لبيد، وقد دهن أحد شقي رأسه وأرخى إزاره، وانتعل نع وآ

 : فمثل بين يديه ثم قال -الجاهلية إذا أرادت الهجاء 

 إذ ال تزال هامتي مـقـزعـه  رب هيجا هي خير من دعـهيا 
 ونحن خير عامر بن صعصعـه  نحن بني أم الـبـنـين األربـعة
  والضاربون الهام تحت الخيضعه  المطعمون الجفنة المدعـدعـه
 إن استه من برص ملـمـعـه  مهًال أبيت اللعن ال تأآل مـعـه

 حتى يواري أشـجـعـهيدخلها   وإنه يدخل فـيهـا إصـبـعـه
   آأنما يطلـب شـيئًا ضـيعـه

  
زراً  ه ش ع يرمق ى الربي ان إل د التفت النعم رغ لبي ا ف ال. فلم ت: ق ذلك أن ال ؟أآ يم: ق ن الحمق اللئ ذب واهللا اب ال  ؟آ فق

وآانت في . ال يكني! أبيت اللعن، أما إني قد فعلت بأمه: فقال الربيع. أف لهذا الطعام، لقد خبث علي طعامي: النعمان
  .حجره

  
  .أما إنها من نسوة غير فعل، وأنت المرء قال هذا في يتيمته! ؟أنت لهذا الكالم أهل: فقال لبيد

  
وإنما قال ذلك ألنها آانت من قوم الربيع، فنسهبا إلى لقبيح وصدقه . أما إنها من نسوة فعل: ووجدت في رواية أخرى
  .عليها، تهجينًا له ولقومه

  
ا         فأمر الملك بهم جم ان بضعف م ه النعم ه، فبعث إلي ى منزل ع إل يعًا فأخرجوا، وأعاد أبي براء القبة، وانصرف الربي



 261

ه  . آان يحبوه به، وأمره باالنصراف إلى أهله د،            : فكتب إلي ال لبي ا ق ع في صدرك م د وق د تخوفت أن يكون ق ي ق إن
  .ولست برائم حتى تبعث من يجردني ليعلم من حضرك من الناس أني لست آما قال

  
م آتب   ! فأرسل إليه إنك لست صانعًا بانتفائك مما قال لبيد شيئًا، وال قادرًا على رد ما زلت به األلسن، فالحق بأهلك ث

  البسيط : إليه النعمان في جملة ما آتبه أبياتًا جوابًا عن أبيات آتبها إليه الربيع مشهورة
 تكثر علي ودع عنك األقـاويال  شمر برحلك عني حيث شئت وال

 قيال فما اعتذارك من شيء إذا  قد قيل ذلك إن حقًا وإن آـذبـًا
  

وقد جاءنا هذا الخبر من عدة طرق، وفي آل زيادة على اآلخر، ولم نأت بجميع الخبر على وجهه، بل أسقطنا منه ما 
  .انتهى. لم نحتج إليه

  
، أتوا النعمان أول ما ملك، في أسارى   إن بني أم البنين وجماعة منهم: وقال أبو الحسن الطوسي في شرح ديوان لبيد

  : إلى آخر ما أوردناه في الشاهد الثامن واألربعين بعد المائتين في شرح قوله. من بني عامر يشترونهم منه
 الـبــيت ... ... ... ...  قد قيل ذلك إن حقًا وإن آذبًا

ات، وأورد     ل المعلق رح ذي ي ش زي ف ب التبري ي الخطي ر آالطوس ذا الخب اق ه ت األول  وس ب إال البي ات آثعل   .األبي
  : وقوله

  يخبرك عن هذا خبير فاسمعه
  

  .فإنه أسقطهما
  

  : وقوله
  في آل يوم هامتي مقزعه

  
  .آبش أقزع، وناقة قزعاء: يقال. تساقط بعض الشعر والصوف، وبقاء بعضه: القزع: قال السيد المرتضى

  
ا جرى         إلخ، هذا البيت من شواهد س  .... نحن بنو أم : وقوله ى م ذي يجري عل اب االختصاص ال يبويه، أورده في ب

  : وأما قول لبيد: قال. عليه النداء
  نحن بنو أم البنين األربعة

  

م      ة وصفًا ث فال ينشدونه إال رفعًا، ألنه لم يرد أن يجعلهم إذا افتخروا أن يعرفوا بأن عدتهم أربعة، ولكنه جعل األربع
  .انتهى. الهم ليعرفواالمطعمون الفاعلون، بعد ما ح: قال

ين   : وخالفه المبرد، وقال ى وجه د عل يد        : أحدهما : النصب فيه جي م س ة آله ا األربع رأة شريفة، وبنوه ين ام أن أم البن
  .فينصب بني على الفخر

  .على معنى أعني، بال مدح وال ذم: والوجه اآلخر

راه ق    : قال النحاس بعد ما نقله يبويه صحيح، أال ت م    : الهذا الذي ذهب إليه س رد أن يجعله م ي ه ل ول    ... إن ذا ق خ، فه إل
ويجوز أن يكون   .فيجوز أن يكون بنو خبر نحن، واألربعة نعت آما قال سيبويه، والمطعمون خبر بعد خبر. صحيح

ذا النسب    . بدًال من نحن والمطعمون خبر، واألربعة صفة للبنين اد ه ا أف ده،      . فإذا رفع، فإنم ا بع الخبر م إذا نصب ف ف
  .انتهى. االختصاص ونصبه على
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ة            أن عددهم أربع دحًا يمدح نفسه ب يس م ه ل يس بالوجه، ألن ي ول   .وآذا ذهب ثعلب في أماليه، قال بعضهم ينصب بن
  .انتهى. نحن جميعًا نقول ذلك: آأنهم قالوا: قال الفراء. والعرب تفعل هذا في بني، ورهط، ومعشر، وآل

  .ي في الروضقاله السهيل. اسمها ليلى بنت عامر: وأم البنين

ن آالب،             : وقال السيد المرتضى ر ب ن جعف ك ب ن صعصعة، وآانت تحت مال ة ب ن ربيع هي بنت عمرو بن عامر ب
رزل        . ولدت له عامر بن مالك مالعب األسنة ل، وق ن الطفي و عامر ب رزل، وهو أب ارس ق فرس  : وطفيل ابن مالك ف

رين     . آانت له ع المقت د، وهو ربي ا لبي اء     ومع. وربيعة ابن مالك أب ود الحكم ك مع ن مال ة ب ه    . اوي ذا لقول ا لقب به : وإنم
 الوافر 

  إذا ما الحق في األشياع نابا  أعوذ مثلها الحكماء بعـدي
  

  .أربعة، ألن الشعر ال يمكنه غير ذلك: وقال لبيد. فهؤالء خمسة. وولدت عبيدة الوضاح
  

ام حرب آانت       وسمي مالعب األسنة في ويوم سوبان، وهو يوم آانت فيه: قال السهيلي ة، وهي أي وقعة في أيام جبل
  .اسم لهضبة عالية: وجبلة. بين قيس وتميم

  
ال        ر، فق وم وف ك الي لمه في ذل وسبب تسميته مالعب األسنة أن أخاه الذي يقال له فارس قرزل، وهو الطفيل، آان أس

  الطويل : شاعر
  يالعب أطراف الوشيج المزعزع  فررت وأسلمت ابن أمك عامـرًا

  
  : قال لبيد. ي مالعب الرماح، ومالعب األسنةفسم

  ومدره الكتيبة الرداح  وأبنا مالعب الرماح
  

  .انتهى
  

ابقاً    : وقال مغلطاي في الزهر الباسم ره س ا ذآ ه م ل         : يخدش في ن الطفي اح، وعامر ب ك مالعب الرم ن مال أن عامر ب
  .مالعب األسنة لقبا بهما مبالغة في وصف شجاعتهما

  
  : وسمي معاوية معود الحكماء بقوله: ثم قال السهيلي

  إذا ما األمر في الحدثان نابا  يعود مثلها الحكماء بعـدي
  : وفي هذا الشعر

 رعيناه وإن آانوا غضابـا  إذا سقط السماء بأرض قوم
  

يد المرتضى  ول الس ارغ   : وق ول ف راء، وهو ق ول الف ذا ق م خمسة لضرورة الشعر، ه ة، وه ال أربع ا ق دًا إنم . إن لبي
وإنما قال ذلك ألن أباه . لم يقل إال أربعة، وهم خمسة، على جهة الغلط: والصواب آما قال ابن عصفور في الضرائر

  .آان مات، وبقي أعمامه، وهم أربعة
  

وهو قول . وإنما قال األربعة ألن أباه آان قد مات قبل ذلك، ال آما قال بعض الناس: وهو مسبوق بالسهيلي، فإنه قال
وافي         : الفراء، أنه قاليعزى إلى  ل خمسة من أجل الق م يق ة، ول ال أربع ا ق ه  . إنم ال ل ال يجوز للشاعر أن يلحن    : فيق

  .إلقامة وزن الشعر، فكيف بأن يكذب إلقامة الوزن
  

ه سبحانه   ان     : "وأعجب من هذا أنه استشهد به على تأويل فاسد تأوله في قول ه جنت ام رب ال "ولمن خاف مق أراد : ، وق
ده عن         . اء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس اآلي، وآالمًا هذا معناهجنة واحدة وج ذا الكالم، وأبع ا أشنع ه فصمي صمام م

  .العلم، وفهم القرآن، وأفل هيبة قائله من أن يتبوأ مقعده من النار، فحذار منه حذار
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نه،      د وصغر س تم لبي ر ي ي الخب ة أن ف ذه المقال د ه ال لبي ين ق ة ح انوا أربع م آ دلك أنه ا ي ة ومم ه األربع وأن أعمام

ان   ى النعم م إل دخلوه معه ة  . استصغروه أن ي انوا أربع م آ ذا أنه ان به ل الخالف  . فب ل لق كت الجاه و س ى. ول   .انته
  : وقوله

  المطعمون الجفنة المدعدعة

  .وال آنية أآبر من الجفنة: قال أبو حنيفة في آتاب النبات. القصعة الكبيرة: الجفنة، بفتح الجيم

وجفنة مدعدعة، . مألته: دعدعت الشيء: قال في الصحاح. قول لبيد هي المملوءة، فهو بالدال المهملة والمدعدعة في
  .تحت الخيضعة بالخاء والضاد المعجمتين: وقوله. مملوءة: أي

رواة  : ذآر األصمعي أن لبيدًا، قال: قال السيد ه ال ل . تحت الخضعة يعني الجلبة واألصوات، فغيرت إن الخيضعة  : وقي
ك  . الغبار: والخيضعة. البيضة التي تلبس على الرأس: والخيضعة أيضًا. ت وقع السيوفأصوا . والقول يحتمل آل ذل
  .انتهى

ب المصنف  ي الغري د ف و عبي ال أب ت. البيضة: الخيضعة: وق ذا البي د ه اب  . وأنش ي آت زة ف ن حم ي ب ه عل ورد علي
ا روي،    : في رواية الشعر، فرواه قومالتنبيهات بأن هذا لم يقله أحد قط، وإنما اختالف أهل العلم  تحت الخيضعة، آم

الوا   : ورواه آخرون  .اختالط األصوات في الحرب  : الخيضعة: وفسروه بأن قالوا . هي السيوف  : تحت الخضعة، وق
  .انتهى. إنما قال لبيد تحت الخضعة، فزادوا الياء فرارًا من الزحاف: وقال أبو حاتم

هي  : والمعمعة، قال صاحب الصحاح  . ذات سباع: وأرض مسبعة بالفتح، أي. راضياأل: بالدًا مسبعة، البالد: وقوله
  .صوت الحريق في القصب ونحوه، وصوت األبطال في الحرب

ي تتصل بعصب ظاهر الكف       : واألشجع . الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر لونه: والملمع   .أصول األصابع الت
  .ين بعد المائةوترجمة لبيد تقدمت في الشاهد الثاني والعشر

ذاني    : وأورد ابن الحباب السعدي في آتاب مساوي الخمر حكاية مناسبة رأينا إيرادها هنا، قال ان الهم ديع الزم ذآر ب
أبى أن     ا، ف ديع عليهم أنه العب أبا سعيد، خليفة أبي علي الحسين بن أحمد بجرجان، الشطرنج على خاتمين، قمره الب

ى        يعطيه إياهما، فذآر قصة طويلة أف ديع، وإغالظ من اآلخر، إل ضت الحال فيها بينهما بعد مراسالت بهجاء من الب
  .أن اجتمع هو والبديع على مائدة صاحب أبي علي الحسين

وآان هذا الرجل أقرع، ولم يكن أحد يجسر أن يذآر بحضرته القرع وال القرعة، وال تقارع األقران، وال : قال البديع
ال       . ، وال يقرأ سورة القارعة األقرع بن حابس، وال بني قريع ام، فق دة أمسكت عن الطع ا وضعت المائ ك ال  : فلم مال

 : وأشرت إلى أبي سعيد: فقلت ؟تأآل

 استقذرته وتجنـب قـرعـه  مهًال أبيت اللعن ال تأآل معـه

 يحك تلك الهامة الملـمـعـه  فإنه ينحي عليهـا إصـبـعـه

 ه أن يضـعـهومره إن أدنيت  ال تدنه وذلك الـرأس مـعـه

 فارسم لفراشك ذا أن يصفعه  إن لم يزايل عن حماك موضعه

دة : فأطرقت الجماعة، وبقي األستاذ داهشًا، ثم قال: قال ه   ؟يا موالي إن لم يحتشمني ما يحتشم المائ أطال اهللا  : فقلت ل
ذر   ا أراك تتق ه ألف بيت بعضها يلعن بعضًا، إ          ؟بقاءك، ما أسرع م ي ألنشدنك في ه   وحياتك عل ي خاتمي ال أن يعطين

  .عطاء صغريًا
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ال    ؟أمر الخاتمين أسهل، فما السبب: فقال األستاذ ه، وق ال إلي ا      : فقصصت القصة عليه، فم ة، أم أشهد أنك ساقط الهم
. ثم تناول الخاتمين، وناولنيهما، وسألني السكوت عنه، وعاهدني أن ال أزيد! علمت أنه إن قمر أو قمر أعطى الخطر

  .انتهى

  ده، ونشد بع

  الشاهد السابع والتسعون بعد السبعمائة

  الخفيف 

  م وأسرى من معشر أقيال  رب رفد هرقته ذلك الـيو

درة       ذآورة أو مق ت م واء آان ة، س ة فعلي رور رب جمل فة مج وع ص ي وق ل ف اة األص ر مراع ى أن األآث   .عل
دح : أما األول فهو جملة. وقد اجتمعنا في هذا البيت ر  هرقته صفة لرفد، وهو الق ل      . الكبي ة عن القت د آناي ة الرف وإراق

  .واإلماتة

وأما الثاني فإن أسرى مجرور ب رب المذآورة بطريق التبعية، ومن معشر متعلق بأسرى، وصفة أسرى محذوف،   
درة       : تقديره ى شيء سوى الصفة المق ر إل ام ال يفتق . حصلت لي، وال جواب لرب في الموضعين، ألن معنى الكالم ت

  .هذا تقدير آالمه. لرفع على االبتداء ال خبر لها، لالستغناء بالصفة عن الخبرورب اسم محلها ا

ذر         . وأقول يؤخذ من تقديره حصلت لي أن تاء هرقته مضمومة ن المن ذا الكالم خطاب لألسود ب إن ه ذلك، ف وليس آ
اً     . حصلت لك بالخطاب: آما يأتي بيانه، فكان ينبغي أن يقول أتي قريب ا ي د أصاب فيم ال،    وأسر : وق ى من معشر أقي

  .أسرتهم: أي

ي،       : رفد، الرفد: وقوله ام األوان د ذآر أقس ات عن اب النب القدح الضخم، وهو قول األصمعي فيما نقله أبو حنيفة في آت
  .وآذلك المرفد بكسر الميم: وضبطه بكسر الراء، وأنشد هذا البيت، وقال

د    ن عبي ذ األصمعي  وآذا نقل ابن األنباري في شرح المفضليات عن أحمد ب ال . تلمي د : ق د   : وروى أحم د الرف رب رف
  .العمل: والرفد بالفتح. هو القدح: بالكسر، وقال

ة : والرفد بالكسر . القدح الضخم بما فيه من القرى: الرفد بفتح الراء: وقال أبو عبيدة: قال ابن األنباري ال . المعون : يق
  .بدل من الهمزةهرقته أصله أرقته، فالهاء . أعنته: رفدته عند األمير، أي

ل،     : قال الزمخشري في أساس البالغة   . هريق رفده آناية عن الموت، هو أحد قولين: وقوله الن، إذا قت د ف ق رف هري
  .صفرت وطابه، وآفئت جفنته: آما يقال

  الطويل : وقال ابن األنباري عند قول سلمة بن الخرشب األنماري

  ين وحازروغادرن أخرى من حق  هرقن بساحوق جفانـًا آـثـيرة
  

ا       : أي. موضع: وساحوق. هرقن، يعني الخيل: قوله ا لم ب، فكأنه ا، ويحتل ري فيه ان يق قتلت أصحاب الجفان، ومن آ
  .رب رفد هرقته ذلك اليوم، إلخ: قتلت أصحابها هراقتها، آما قال األعشى

  
 الوافر : ومثله قول امرئ القيس

  ولو أدرآنه صفر الوطاب  وأفلتهن علباء جـريضـًا
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ه، أي  : والجريض. رجل: وعلباء قاء     : والوطاب . يغص : الذي قارب الموت، فهو يجرض بريق جمع وطب، وهو س
  .اللبن

  
ى   . جئن بأسرى، وغير ذلك: وأدين أخرى، أي: وروى. ترآن جفانًا لم يرقنها: وغادرن أخرى، أي: وقوله اللفظ عل ف

  .اللبن، والمعنى على القوم
  

  .البسيط: ومثله قول أبي زبيد. سيد وشريف ودون ذلك من: من حقين وحازر، أي: وقوله
 القـتـر بثني صفين يعلو فوقها  يا جفنة آنضيح الحوض قد آفئت

  
  الوافر : ومثله قول اآلخر. قتل صاحبها، فذهبت وبطلت: أي

  من الشيزى تكلل بالسنام  وماذا بالقليب قليب بـدر
  

  .انتهى
  

  .صفرت اآلنية تصفر صفرًا، فهي صفرة: الخالي، يقال: الصفر، بالكسر: هوآذا في شرح الفصيح للمرزوقي قال في
  

ان  ن األلب و م ذ تخل ت حينئ ابهم آان ه، ألن وط هور من ي الش تقاق الصفر ف ل اش ة عن الهالك. وقي ي الكناي ال ف : ويق
  .أريق جفانهم: وهذا آما يقال. صفرت وطابهم

  
  .انتهى

  
ال توفي عن األصمعي، ق ن المس ل اب ذا نق ده: وآ د، فبطل رف ك الرف د قتلت صاحب ذل د. يري ة : والرف بن والعطي الل

و   . المحلب الذي يحلب فيه: والرفد. ويقال للقدح الذي يقرى فيه رفد. والرفد المصدر. والمعونة وأما القول اآلخر، فه
  .نهب الماشية وأخذها

  
دح   معناه رب رجل آانت له إبل يحلبها فاستقتها، فذه: قال شارح ديوان األعشى د، وهو الق   .ب ما آان يحلبه في الرف

اس   : والمعشر . هو جمع أسير آجرحى جمع جريح    : وأسرى: وقوله ال . الجماعة من الن ة   : وأقي اة التحتي روي بالمثن
  .والفوقية

  
ل      ًا، وقي ك مطلق يد، وهو المل ل     : أما األول فهو جمع قيل بفتح القاف مخفف قيل آس ر، وقي وك حمي ك من مل هو  : المل

  .والمرأة قيلة، ويجمع على أقوال أيضًا، حكاه ابن السكيت. األعلى، سمي به ألنه يقول ما يشاء فينفذدون الملك 
  

ع          ي جم الوا ف ا ق ول، آم ن الق تقاق م ى االش النظر إل اني ب ظ، والث ى اللف األول عل اح وأرواح : ف ح أري   .ري
تقاقان : وقال جماعة: وقال الدماميني في الحاشية الهندية ه         : لهذه الكلمة اش ول، ومن جمع و من الق وال فه ال أق فمن ق

ولهم     ن ق و م ال، فه ى أقي اه، أي : عل ل أب ك          : تقي ي المل ه ف ذي قبل ع ال ن تب ًا م مي تبع ا تس ب، آم ي النس ه ف   .اتبع
ولو آان من القول لم يجز في جمعه إال أقوال، آما ال يقال في الميت المخفف إال أموات، وال يقال أميات : قال هؤالء
  .على اللفظ

  
مجفو، ومشوب على األصل، ومجفي ومشيب  : وال يلزم ذلك، ألنهم قالوا من جفوت، ومن الشوب: ال ابن الشجريق

ي وشيب ظ جف ى لف ي نحو. عل ك ف م يطردوا ذل وا: ول م يقول دعو، فل زو وم الوا: مغ دعي، وإن ق زي، وم غزي : مغ
  .ودعي

  
ه        ير: قلت. أقيال على لفظ قيل، وإن لم يقولوا أميات: فكذلك قالوا ا وجد عن ى خالف األصل م د هذا بأنه ال يصار إل
  .مندوحه
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ه           د جمع تقًا عن إذا وجد مش اء خارج عن األصل، ف وال شك أن جمع قيل المشتق من القول على أقيال رعاية للفظ الي

  .انتهى آالمه. آذلك من التقيل، لم يخرج عن األصل، لكان قول أولئك الجماعة باالشتقاقين هو الراجح ال محالة
  

ان          ه معني اة، ول كون المثن اف وس ر الق ل بكس ع قت و جم ة فه اة الفوقي ة بالمثن ا الرواي دهما: وأم ل : أح دو المقات   .الع
وآل . مثالن: قتالن، أي: يقال هما. سب للعديل في المسابة: العدل في المقاتلة، آما يقال: الشبه والنظير، أي: والثاني

  .منهما قيل به هنا
  

  .من معشر أقتال يعني األعداء والقتلة الذين قتلوا أصحابك: ل األعشىوقو: قال ابن األنباري
  

  الخفيف : وأنشد في أنهم األعداء البن قيس الرقيات. هم األشباه: وأما أبو عبيدة فإنه قال
 األقـتـال في بالد آثـيرة  واغترابي عن عامر بن لؤي

  
  ز الرج: وأنشد أحمد في القتل المثل والشبه، في وصف بعيرين

 أدرك هذا غرب هذا بعدما  من آل قتلين إذا ما ازدحمـا
    أغرب ذاك ذرعه فانصرما

ًا بفعل              : وقول الشارح المحقق ه يجعل من معشر متعلق ذا مستغنى عن ره، ه ا ذآ ديرها م ة تق إن صفة أسرى محذوف
ال الزمخشري في المفصل       : صفة ألسرى، والتقدير ا ق ال، آم ه، ومن معشر   هرق: وأسرى حصلت من معشر أقي : ت
ه . وآأن الشارح علق من معشر بأسرى، ألنه بمعنى رب مأخوذين من معشر .صفتان لرفد وأسرى   .وال ضرورة إلي

  .واعلم أن ما اختاره الشارح من جعل رب مبتدأ، ال خبر له مخالف للبصريين والكوفيين

من اإلخبار عنه واإلضافة، وعود الضمير    إنها حرف ألنها ال تقبل شيئًا من خواص االسم،: أما البصريون فقد قالوا
  .إليه، ودخول أل والتنوين

ال             ًا، فيق ان الزم ديًا، وبحرف الجر إن آ ان متع ا الفعل بنفسه، إن آ رب : وألنها لو آانت اسمًا لجاز أن يتعدى إليه
م اسم يت       : رجل أآرمت، وبرب رجل مررت، آما يقال يس في آالمه م رجل مررت، إذ ل عدى  آم رجل أآرمت وبك

  .والشارح معترف بجميع هذا. إليه الفعل بنفسه إال ويجوز أن يتعدى إليه الفعل الالزم بواسطة حرف الجر

ه، وفي نحو   : محلها رفع باالبتداء قولنا: إنها اسم مثل آم، وقالوا: وأما الكوفيون فقد قالوا ورب : رب رجل آريم لقيت
  .ربت، مثل آم ضربة ضربترب ضرب ض: ومحلها نصب على المصدر في نحو. قتل عار

م  : رب رجل ضربت، نحو: وعلى المفعول به في نحو. آم يوم سرت: رب يوم سرت مثل: وعلى الظرف في نحو آ
  .رجل ضربت

ه في نحو    . والشارح تبع الكوفيين في اسميتها، وخالفهم في جعلها مبتدأ ال خبر له أبدًا رب ضربة  : وهذا ال يتمشى ل
اً    " ربما يود الذين آفروا: "فوفة بما آقوله تعالىضربت، وال يطرد له في المك ذا حرف ا في ه . آما اعترف به، وجعله

  .وجعلها نوعين بحسب االستعمالين مع اتحاد المعنى، تعسف ال ضرورة تدعو إليه

ن       ة م ذهب جماع و م يء، وه ق بش دًا ال يتعل ًا زائ ا حرف ا يضمحالن بجعله ى حرفيته كالين عل ن اإلش ا أورده م وم
اهللا شهيداً  : "، آالباء ومن الزائدتين في نحوالنحويين وال       "هل من خالق   "، و"آفى ب ل، ول ة عقي ، ولعل الجارة في لغ

ا إذا خفضن    : الجارة الضمير، نحو دا وحاش   .لوالي، ولوالك، ولواله، وآاف التشبيه، وحرف االستثناء وهو خال وع
: فيكون محل مجرور رب في نحو . ثالث من المغنيذآرها ابن هشام في الباب ال. فهذه الحروف آلها ال تتعلق بشيء

 : رب رجل آريم عندي، رفعًا على االبتداء، ومنه

  ورب قتل عار
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و  ي نح رابط        : وف ر وال ده خب ة بع دأ والجمل ون مبت وز أن يك ة، وال يج ى المفعولي بًا عل ت، نص ريم لقي ل آ رب رج
  .لقيته، ألن في ذلك تهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه: محذوف، أي

  : ومثله
  .رب رفد هرقته البيت

دير     : وآذلك ه بتق ًا أو نصبًا، وفي نحو       : وفي نحو  . أسرتهم : أسرى من معشر فإن ه، رفع ريم لقيت رب : رب رجل آ
  .رب يوم سرت، نصبًا أيضًا على الظرف: ضرب ضربت، نصبًا على المفعول المطلق، وفي نحو

ت، ورجًال صالحًا، وإن      : ا آثيرًا، نحووالدليل على ما ذآرنا أنه يجوز مراعاة محل مجروره رأة صالحة لقي رب ام
  .مررت بزيد، وعمرًا إال قليًال، آما يأتي نقله من المغني: لم يجز، نحو

. إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح: أحدها: إنه له ثالثة شروط: لكنه قال في الكالم على أقسام العطف على المحل
  .ستثنى منهوهذا الشرط مفقود هنا، ولعله م

ولهم    : الرابع أي: وقد ذهب ابن هشام في الباب الثالث من المغني إلى أنها ال تتعلق بشيء، فقال تثني من ق ا اس ال : مم
دأ        : رب في نحو: بد لحرف الجر من متعلق اني، ومبت ا مفعول في الث ت، ألن مجروره ه أو لقي رب رجل صالح لقيت

ويقدر الناصب بعد المجرور به، ال قبل الجار، ألن رب لها الصدر من  زيدًا ضربته، : في األول، أو مفعول على حد
  .هذا قول الرماني وابن طاهر. بين حروف الجر، وإنما دخلت في المثلين إلفادة التكثير أو التقليل، ال لتعدية عامل

تيفائه    إنها عدت العامل المذآور فخطأ، ألنه يتعدى: فإن قالوا. هي فيهما حرف جر معد: وقال الجمهور بنفسه، والس
  .معموله في المثال األول

م          : وإن قالوا ه ول ى الكالم مستغن عن ا معن دير لم ه تق عدت محذوفًا تقديره حصل أو نحوه آما صرح به جماعة، ففي
  .انتهى. يلفظ به في وقت

ه   : وقال أيضًا في بحث رب من الباب األول ا، ونعت ان  وتنفرد رب بوجوب تصديرها، ووجوب تنكير مجروره إن آ
ة     ا محذوف ظاهرًا، وإفراده وتذآيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن آان ضميرًا، وغلبة حذف معداها ومضيه، وإعماله

  .بعد الفاء آثيرًا، وبعد الواو أآثر، وبعد بل قليًال، وبدونهن أقل

ى     : وبأنها زائدة في اإلعراب دون المعنى، فمحل مجرورها في نحو  ع عل دي رف داء  رب رجل صالح عن وفي  . االبت
ه  : ونحو. رب رجل صالح لقيت نصب على المفعولية: نحو دًا لقيت  .رب رجل صالح لقيته، رفع أو نصب، آما في زي

 الطويل : قال. مررت بزيد وعمرًا، إال قليًال: ويجوز مراعاة محله آثيرًا وإن لم يجز نحو

  ذعرت بمدالج الهجير نهوض  وسن آسنيق سناء وسـنـمـًا
  

ه  : وسنيق. ذعرت بهذا الفرس ثورًا وبقرة عظيمة: والمعنى. نمًا على محل سنفعطف س ل بعين ناء . جب اً : وس . ارتفاع
  .انتهى. والصواب ما قدمناه. وزعم الزجاج وموافقوه أن مجرورها ال يكون إال في محل نصب

  
ا حرف نفي له صدر الكالم،   أال ترى أن م. في جملتها، وإن آانت مبنية على ما قبلها: بوجوب تصدرها، أي: وقوله

  الطويل : وآذلك رب تقع جملتها خبرًا إلن، نحو. إن زيدًا ما قام: وأنه يصح
  أخذت فال قتل لدي وال أسر  أماوي إني رب واحد أمـه

  
  الطويل : وخبرًا ألن المخففة، آقوله

 أمـينـا أمين وخوان يخـال  تيقنت أن رب امرئ خيل خائنًا
  

  الطويل : غريب آقوله هو. وجوابًا للواو
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  لرب مفد في القبور وحامد  ولو علم األقوام آيف خلفتهم
  

  .ومنع أبو حيان وجوب تصدرها، بهذه األبيات، وغلط فيه
  

ه ا: وقول داها، أي متعلقه ة حذف مع ق . وغلب دم التعل اره من ع ا اخت ه ال يناسب م ذا، فإن ذآر ه ان ينبغي أن ال ي وآ
  .بشيء

  
  .ن مراده به الفعل الذي مجرورها مفعولهوأجاب عنه الشمني بأ

  
ذلك         : وقوله ا آ وال وأخواتهم ل لعل ول رب، ب ذا ال يختص ب أن ه . وهو حق  . وبأنها زائدة في اإلعراب، أورد عليه ب

  .ويمكن أن يجاب بأن رب تنفرد بجميع ما ذآر ال بكل واحد
  

  .ه مفعوًال ال ينافي التعلقأن آون: األول: ألن مجرورها مفعول في الثاني قيل فيه أمران: وقوله
  

ق   : والثاني أن التعلق معناه أن المتعلق معمول بحسب المحل، إال أن يراد أنه مفعول لفعل يتعدى بنفسه فال حاجة لتعل
  .وقال الجمهور هي فيهما حرف جر معد: الحرف، بمعنى تعديته للفعل، بدليل مقابلته هذا الكالم بقوله

  
اضه على الجمهور باختيار الشق األول، وتعدي الفعل بنفسه ال يمنع تعديه بالحرف إذا ثم إنه يمكن الجواب عن اعتر

  .قصد معنى ال يحصل بدون تعديه بذلك الحرف، فإنه لو عدي هنا بنفسه، فات معنى التقليل أو التكثير
  

ك   ان يتعدى           : ونظيره صحة قول ى التبعيض، وإن آ ادة معن ديت الفعل بمن إلف دراهم، فع وأخذ  . بنفسه  أخذت من ال
  .زيدًا ضربته: مفعوله في المثال الثاني ال يمنع جعله معموًال لمثله، آما في

  
ي       بًا ف ًا ونص ا رفع ل مجروره ى مح م يعطف عل ون، ل ا يقول ان آم و آ ه ل ور بأن ى الجمه دماميني عل رض ال واعت

دة في     رب رجل وأخاه أآرمت، فيجعلون لها حكم الزائد في اإلع: الفصيح، وقد جاز آما تقول م تكن زائ راب، وإن ل
  .بزيد وأخاه مررت: وال يجوز في الفصيح. المعنى

  
  : والبيت الشاهد من قصيدة لألعشى ميمون، أولها

  وسؤالي وما يرد سؤالي  ما بكاء الكبير باألطالل
  

  .وتقدم شرحه مع أبيات منها قريبًا
  

م         ومدح بهذه القصيدة األسود بن المنذر، أخا النعمان بن المنذر ان، ث ين أسد وذبي ى الحليف د أغار عل اللخمي، وآان ق
ة رهط األعشى، واألعشى      أغار على الطف، فأصاب نعمًا وأسرى، وسبى من بني سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلب

  .غائب، فلما جاء إليه وأنشده هذه القصيدة سأله أن يهب له األسرى ففعل
  

  : وهذه أبيات منها يخاطب ناقته
 ع وال من حفى وال من آـالل  žن ألم الـنـسال تشكي إلي م

 ود أهل الندى وأهل الفـعـال  �žال تشكي إلي وانتجعي األس

 د غزير الندى شديد المـحـال  žفرع نبع يهتز في غصن المج
 ق وحمل للمعضالت الثـقـال  žعنده البر والتقى وأسـا الـش
 غـاللس وفك األسى من األ  وصالت األرحام قد علم الـنـا

 ر إذا ما التقت صدور العوالي  �žوهوان النفس الكريمة للذك
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 ت حبال وصلتهـا بـحـبـال  ووفاء إذا أجرت فـمـا عـز
 ذرة آانت عطـية الـبـخـال  žوعطاء إذا سـألـت إذا الـع

 م رآودًا قيامهـم لـلـهـالل  أريحي صلت تظل لـه الـقـو
 ًال فـإنـه ال يبـالـيط جزي  إن يعاقب يكن غرامًا وإن يع
 تان تحنـو لـدردق أطـفـال  žيهب الجلة الجراجر آالبـس

 ريج والشـرعـبـي ذا األذيال  žوالبغايا يرآضن أآسية اإلض
 ضة والضامرات تحت الرحال  žوالمكاآيك والصحاف من الف
 حط يحملن شـكة األبـطـال  وجيادًا آأنها قـضـب الـشـو

 ب وسوقًا يحملن فوق الجمال  في الحر ودروعًا من نسج داود
 لقتال الـعـدو يوم الـقـتـال  لم ينشرن للـصـديق ولـكـن
 م وأسرى من معشـر أقـيال  رب رفد هرقتـه ذلـك الـيو
 ونساء آأنهـن الـسـعـالـي  وشيوخ حربـى بـشـط أريك
 ل وآانا محـالـفـي إقـالل  وشريكين في آثير من الـمـا

 م فآبـا آـالهـمـا ذو مـال  žف التليد من الغنقسما الطار
 الـجـبـال ت لهم خالدًا خلود  žلن يزالوا آذلكـم ثـم ال زل

ي تنسج عريضًا        .... ال تشكي إلي من ألم النسع : قوله ة، واحده نسعة، وهي الت إلخ، هو بكسر النون وسكون المهمل
رة المشي     رقة الخف وال : والحفى بفتح المهملة والقصر. للتصدير دم، من آث افر والق ر    : والكالل . ح مصدر آل البعي

  .وغيره من المشي، إذا أعيا

ل : والفعال بالفتح. الجود: والندى ر . الكرم والجمي ر : وغزي الى   : والمحال، بالكسر  . آثي ه تع وة، آقول وهو شديد   : "الق
  .آذا في العباب". المحال

  .، ومن ذلك سمي اآلسي الذي يأسو الجرحأي التئام اشق: وأسا الشق، قال شارح ديوانه: وقوله

ا      : واألغالل. وعنده حمل لألمور المعضالت، وعنده فك األسرى: المشكلة، أي: والمعضلة جمع غل بالضم، وهو م
  .يوضع في عنق األسير ونحوه من سلسلة حديد أو قد

  .إهانة النفس في الحرب: وعنده هوان، أي: وهوان، أي: وقوله

  .أوساطها: وصدورها. ، وهي من مدخل السنان في الرمح إلى ثلثهجمع عالية: والعوالي

وعنده وفاء، إذا أجرت أحدًا من أن يظلمه ظالم فيفي بإجارة من أجار من أصدقائه، فكيف ال يفي : ووفاء، أي: وقوله
  .وهذا خطاب لكل من يصلح معه الخطاب. هو بإجارة من يجيره

ذر، أي : والعذرة، بالكسر. طاء، إذا سألتهوعنده ع: وعطاء إذا سألت، أي: وآذا قوله ا     : الع ذر، آم هو يعطي وال يعت
  .والحبال مستعارة للعهود. وعز من العزة، وهي القلة. أن البخالء يعتذرون وال يعطون

اح للعطاء   : واألريحي ذي يرت ال شارحه    . ال الفتح، ق اطع  : والصلت ب د . هو الق امهم مصدرًا     : والراآ ائم، فيكون قي الق
  .تشبيهيًا

  .هو الموجع: والغرام، بالفتح، قال شارحه
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هي العظام من  : والجراجر بجيمين، قال صاحب الصحاح. يهب الجلة بالكسر، جمع جليل، وهي اإلبل المسنة: وقوله
  .وآذلك الجرجور: قال. وأنشد هذا البيت. اإلبل

ارحه  ال ش روى: وق رة   : وي ل الكثي ي اإلب ور، وه ع جرج ر، جم و. الجراجي دردق. تعطف: وتحن ن  : وال غار م الص
  .أوالدها، شبهها بالبستان

ه ا، أي: وقول ارحه : والبغاي ال ش ا، ق ا: ويهب البغاي ا هن اء: البغاي ز: واإلضريج. أوالد اإلم ن الخ ي . األخضر م وف
  .ضرب من البرود: الشرعبي: الصحاح

ه ك، أي: وقول ارحه : والمكاآي ال ش ك، ق ب المكاآي ك: ويه ا ال : المكاآي رب فيه ة يش رآني . القصاع: والصحاف. خم
  .النجب من اإلبل: والضامرات

  .جمع قضيب وهو فرع الشجر، شبهها به لضمرها: والقضب. ويهب خيًال جيادًا: وجيادًا، أي: وقوله

  .السالح الكامل: والشكة: قال شارحه. ضرب من شجر الجبال يتخذ منه القسي: والشوحط

ال، جمع وسق   : الوسوق : قال شارحه. ويهب دروعًا: ودروعًا، أي: وقوله ن . األحم اء للمفعول  : ويحمل ذلك  . بالبن وآ
  .لم ينشرن: قوله

  .إلخ، خطاب مع األسود بن المنذر يمدحه بكثرة قتله وآثرة أسره... رب رفد هرقته : وقوله

  .ونساء، يقدر في الثالثة سبيتهم: وآذا قوله. وشيوخ بالجر عطف على مدخول رب: وقوله

  .سلبه، فهو محروب وحريب: حرب الرجل ماله، أي جمع حريب، من: وحربي

داء : وقوله ة     . وشريكين معطوف أيضًا على مجرور رب، وهو في محل رفع على االبت ه، وجمل ق ب ر متعل : وفي آثي
  .قسمًا من الفعل والفاعل خبره

  .الفقر والحاجة: واإلقالل. المصاحبة: والمحالفة. مقتول: جمع صريع، أي: وصرعى

ارف ا: والط تحدثالم د. ل المس ذوف    : والتلي ه مح ف من رف العط ديم، وح ال الق م . الم نم بالض ة: والغ   .الغنيم
ًا               : يقول. رجعا: وآبا د صاحبه طارف ان عن ذي آ ة، ال ال الغنيم ا م تغنيا، قسما بينهم ا غزوا معك اس رين، فلم آانا فقي
  .وتليدًا

زة وآسر    : قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم تح الهم ة وآخره آاف    أريك، بف راء المهلم ار    : ال موضع في دي
: واألريك . أريك األسود، وأريك األبيض    : وهما أريكان: أريك في بالد ذبيان، قال: وقال أبو عبيدة .غني بن يعصر
  .وبشط أريك قتل األسود بني ذبيان، وبني دودان، وسبى نساءهم: قال. الجبل الصغير

 : قال األعشى في مدح األسود

 الـبـيت ... ... ... ...  شط أريكوشيوخ صرعى ب
  

  الطويل : ويدلك على أن أريكًا جبل مشرف قول جابر بن حني يصف ناقة
 ترقى إلى أعلى أريك بسلم  تصعد في بطحاء عرق آأنما

  
  .انتهى. إنما سمي أريكًا ألنه جبل آثير األراك: وقال األخفش
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ه      : آره في قولههذا اليوم الذي ذ: وقال أيضًا في شرح أمالي القالي ذي أغار في وم ال رب رفد هرقته ذلك اليوم هو الي

األسود بن المنذر على الطف، فأصاب نعمًا وأسرى من بني سعد بن ضبيعة رهط األعشى، وذلك منصرفة من غزو 
األسرى،  وآان األعشى غائبًا، فلما قدم وجد الحي مباحًا، فأنشده هذه القصيدة وسأله أن يهب له. الحليفين أسد وذبيان

  .انتهى. ففعل
  

ي   : والطف ن عل موضع بناحية العراق من أرض الكوفة، وهناك الموضع المعروف بكربالء، الذي قتل فيه الحسين ب
  .رضي اهللا عنهما

  
  .والصحيح أن الطف على فرسخين من البصرة غلط وخطأ: وقول البكري في معجمه

  
ان   ن           : يوسبب غزو الحليفين هو ما ذآره األصبهاني في األغ ر ب ن جعف د ب ل خال ا قت الم المري لم ن ظ أن الحارث ب

ن     ال عروة ب آالب العامري، وهو نازل عند النعمان بن المنذر، سأل األسود بن المنذر عن أمر يبلغ من الحارث، فق
ك الحارث    . إن له جارات، وال أراك تنال منه شيئًا، هو أغلظ عليه من أخذهن، وأخذ أموالهن: عتبة غ ذل ن  ففعل فبل ب

والهن،         ن، فجمعهن مع أم ه، ومرعى إبله ظالم، فخرج من الحيين فدخل في غمار الناس، حتى عرف موضع جارات
  .وسار معهن حتى استقذهن

  
ان                : قال أبو عبيدة ة المري، وآ ي حارث ن أب د سنان ب الم عن ه سلمى بنت ظ ه مستخفيًا، وآانت أخت بالد قوم ولحق ب

ه شرح    ا ابن رأة سنان             األسود بن المنذر دفع إليه ن دودان، ام نم ب ي غ ة من بن ن ربيع ر ب ه، وآانت بنت آثي بيل تكفل
  .ترضعه، وهي أم هرم

  
أتى         زول بالشربة، ف م ن نان، وه م س فجاء الحارث بن ظالم، وآان قد اندس بالد غطفان، فاستعار سرج سنان وال يعل

ال  لمى، فق ه س ك : أخت ك بعل ول ل تأمن  : يق ى أس ارث حت ع الح ك م ابن المل ي ب ك   ابعث ة إلي رجه آي ذا س ه، وه ه من   .ل
ي أسد إذ                 ان، وبن ي ذبي زا األسود بن ه وهرب، فغ ة من الشربة فقتل الغالم ناحي أتى ب ى الحارث، ف فزينته ثم دفعته إل

  .نقضوا العهد، بشط أريك
  

  .األسود واألبيض، وال أدري بأيهما آانت الوقعة: هما أريكان: قال أبو عبيدة
  

ًا وسبى،   إن سلمى امر: قال أبو عبيدة أة سنان التي أخذ الحارث شرحبيل من عندها من بني أسد، فقتل فيهم قتًال ذريع
ول األعشى يمدح األسود      . لدفع األسدية ابنه إلى الحارث  ك يق أنهن   =وشيوخ صرعى بشط أريك    : وفي ذل ونساء آ

  السعالي 
 د وذبيان والهجـان الـغـوالـي  žمن نواصي دودان إذ نقضوا العه

 م وأسرى من معشـر أقـتـال  ـتـه ذلـك الـيورب رفد هرق
 ت نعـاًال مـحـذوة بـمـثـال  žهؤال ثـم هـؤال آـًال احـذي

 عـالـي ًال وآعب الذي يعطيك  وأرى من عصاك أصبح مـخـذو
  
ن خصفة   : قال ووجدت نعل شرحبيل عند أضاخ، بضم األلف وبالمعجمتين، وهي من الشربة من ديار بني محارب ب

  .عيالن بن قيس
  
االً  : فأحمى لهم األسود الصفا بصحراء أضاخ، وقال لهم: قال ك الصفا فتساقط لحم       . إني أحذيكم نع ى ذل فأمشاهم عل

  .أقدامهم
  

  الطويل : فلما آان اإلسالم هجا جوشن الكندي بني محارب، فعيرهم بتحريق األسود أقدامهم، فقال
  يتهلب صفًا من أضاخ حاميًا  على عهد آسى نعلتكم ملوآنا

  .وصار ذلك مثًال يتوعد به الشعراء
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  الطويل : ومثل ذلك أن ابن عباد الكالبي، ورد على بني البوس من جديلة طيئ، فسرقوا سهامًا له، فقال يحذرهم

 محـارب آنعل شرحبيل التي في  بني البوس ردوا أسهمي إن أسهمي

  .انتهى. ي وجدت عندهموإنما فعل األسود ذلك ببني محارب من أجل نعل شرحبيل الت

وًا من األعداء،               : وقوله وا، وأسروا، ونهب ة الراجع لمجموع من ذآر ممن قتل ة بضمير الغيب اء التحتي لن يزالوا بالي
ه في   . ال زلت بالخطاب، ولهم بضمير الغيبة: وقوله .وممن غزا معه وقتل وغنم من األولياء فظهر من هذا أن روايت

  .وال زلت لكم بالتكلم والخطاب، على خالف الرواية الصحيحة آتب النحو لن تزالوا بالخطاب

  .وهو شاعر جاهلي. وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب

 : قائل: وقد اشتبه على العيني فقال

  البيت... ... ... ... ... م   رب رفد هرقته ذلك الـيو

  .بد الرحمنأعشى همدان، واسمه عبد الرحمن بن ع

  .وال يخفى أن هذا الشاعر إسالمي في الدولة المروانية زمن الحجاج، ولم يكن في زمن األسود بن المنذر

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والتسعون بعد السبعمائة

  الكامل 

  عارًا عليك ورب قتل عار  إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن

  .مبتدأ، وعار خبرها على أن األخفش استدل به على اسمية رب، فهي

  .واألولى أن يكون عار خبر مبتدأ محذوف، والجملة صفة مجرورها: قال الشارح المحقق

ه،         : وأقول ر ل دأ ال خب ا مبت ا من أنه ار فيه ا اخت مفهوم أنه يجوز على خالف األولى ما ذآره األخفش، وهو خالف م
  .فكان الظاهر على مذهبه، أن ال يذآر األولى

ال ومن جعل رب حرف  ا في           : جر زائدًا ال يتعلق بشيء، ق ره، وم وع، وعار خب دأ مرف ل المجرور في محل مبت قت
  .رب من معنى التكثير هو المخصص البتدائيه قتل

ه   واقتصر ابن عصفور في آتاب الضرائر على أن الضمير الواقع مبتدأ محذوف، والجملة صفة لقتل، لكن جعل حذف
  .ضرورة

ل  . اء التي تحتاج إلى الربط من الباب الرابع من المغني، إال أنه لم يقيده بضرورةوآذا خرجه ابن هشام في األشي وقي
  .فيه غير ذلك

  .وبعض قتل عار، فال شاهد فيه: وروى أيضًا
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ى إضمار    : قال أبو العباس المبرد: قال ابن السيد فيما آتبه على آامل المبرد هكذا أنشده النحويون ورب قتل عار عل
  .وبعض قتل عار، وهو الوجه: المازني وأنشدنيه. هو عار

ات الشريف الحسيني          ة أبي ا أربع ي صفرة، أورد منه ن أب والبيت من قصيدة لثابت قطنة، رثى بها يزيد بن المهلب ب
  : في حماسته وبعده

 ونأى الذين بهم يصاب الـثـار  شهدتك من يمن عصائب ضيعت

 نـهـارمثل الفرات تمـده األ  ولقد بسطت لهم يمينك بالنـدى

 وطـاروا تحت األسنة أسلموك  حتى إذا شرق القنا وجعلتـهـم

  : واقتصر الجاحظ في البيان والتبيين منها على الثالثة أبيات، وآذلك صاحب األغاني، وهي

 تدعو إليه طائعـين وسـاروا  آل القبائل بايعوك على الـذي

  نصب األسنة أسلموك وطاروا  حتى إذا حمي الوغى وجعلتهم

 البـيت .... .... .... ... ...  إن يقتلوك فإن قتلك لـم يكـن

دم  : وشرق القنا، أي. جمع عصابة، وهي الجماعة: والعصائب اح بال وك   : وأسلموك . احمرت الرم م يعين . خذلوك، ول
ا  : ونصب األسنة . جمع سنان، وهي حديدة الرمح التي يطعن بها: واألسنة ا وجهته وغى . قبالته ا  وح. الحرب : وال ميه

  .عبارة عن اشتدادها

  .إن يفتخروا بسبب قتلك أو إن يتبين أنهم قتلوك: إن يقتلوك فإن قتلك، أراد: وقوله

ن       ... آل القبائل بايعوك : وقوله د ب إلخ، يريد أنه خلع يزيد بن عبد الملك ورام الخالفة لنفسه في البصرة، فجهز يزي
د،            عبد الملك لقتاله أخاه مسلمة بن عبد الملك، وخرج ن يزي ة ب ده معاوي ى البصرة ول ن المهلب واستخلف عل د ب يزي

ى          زل عل ى ن ك حت د المل ن عب لمة ب ل مس وسار حتى نزل العقر، ويه عقر بابل عند الكوفة بالقرب من آربالء، ثم أقب
  .يزيد بن المهلب، فاصطفوا، فشد أهل البصرة على أهل الشام فكشفوهم

ة            ثم إن أهل الشام آثروا عليهم فكشفوهم، ع عشرة ليل ة ألرب وم الجمع ان ي ى آ ام حت ة أي نهم ثماني وما زال الحرب بي
ى     ل حت مضت من صفر سنة اثنتين ومائة، وشرع أصحاب ابن المهلب، يتسللون من حوله، وبقيت معه جماعة، فقات

  .قتل هو وأخوه محمد بن المهلب، وجماعة من أهله

ابن عبد الرحمن بن آعب، ويكنى أبا العالء، أخو بني أسد بن  :وثابت قطنة هو آما في األغاني ثابت بن آعب، وقيل
  .بل هو مولى لهم: وقيل. الحارث بن العتيك

وهو شاعر فارس . ولقب قطنة ألن سهمًا أصاب إحدى عينيه فذهب بها في بعض حروب الترك، فكان يحشوها قطنة
د     وآان من أصحاب يزيد بن المهلب، وآ. شجاع، من شعراء الدولة األموية ور، فيحم ال الثغ ان يوليه أعماًال من أعم

ذر          .فيها مكانه، لكفايته وشجاعته ة رام الكالم فتع وم الجمع ر ي ا صعد المنب وآان ولي عمًال من أعمال خراسان، فلم
 .سيجعل اهللا بعد عسر يسرًا، وبعد عي بيانًا، وأنتم إلى أمير فعال، أحوج منكم إلى أمير قوال: عليه وحصر، فقال

  بسيفي إذا جد الوغى لخطيب  آن فيكم خطيبًا فإننـيوإال أ
  

و أن     : فبلغت آلماته خالد بن صفوان، وقيل األحنف بن قيس، فقال ذه، ول ه ه واهللا ما عال المنير أخطب منه في آلمات
  .آالمًا استخفني فأخرجني من بالدي إلى قائله، استحسانًا له، ألخرجتني هذه الكلمات
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ا صعد        : قالوروي عن دعبل بن علي،  ة، فلم وم الجمع اس ي ة أن يصلي بالن آان يزيد بن المهلب تقدم إلى ثابت قطن
  البسيط : المنبر، ولم يطق الكالم قال حاجب الملقب بالفيل، ابن ذبيان المازني

 يوم العروبة من آرب وتحنيق  أبا العالء لقد لقيت معـضـلة
 ا لـتـوفـيقولم تسدد من الدني  أما القران فلم تخلق لمحكـمـه
 فكدت تشرق لما قمت بالـريق  لما رمتك عيون الناس هبتـهـم

  آما هوى زلق من شاهق النيق  تلوي اللسان وقد رمت الكالم به
  

  البسيط : ومن هجوه فيه
  وما سواها من األنساب مجهول  ال يعرف الناس منه غير قطنته

  
  : نفسه، وخطر بباله يومًا، فقالبلغني أن ثابت قطنة قال هذا البيت في : قال دعبل

 الـبـيت ... ... ... ... ...  ال يعرف الناس منه غير قطنته
  

ا   : فقالوا. اشهدوا إني قائله: وأنشده جماعة من أصحابه وأهل الرواية، وقال. هذا بيت سوف أهجى به: وقال ويحك م
  .ولو بالغ عدوك ما زاد على هذا! ؟أردت أن تهجو نفسك به

  
ه هو            ال: فقال ى أن ل استشهدهم عل ه حاجب الفي اه ب ا هج ه، فلم بد من أن يقع على خاطر غيري، فأآون قد سبقته إلي
  البسيط : فشهدوا على ذلك، فقال يرد على حاجب. قائله

  فاطلب له ثانيًا يا حاجب الفيل  هيهات ذلك بيت قد سبقت به
  

د   : كوفي في شعر ثابت قطنة، قالونسخت من آتاب بخط المرهبي ال: قال أبو الفرج األصبهاني ن عب لما ولي سعيد ب
اس،   العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية خراسان، بعد عزل عبد الرحمن بن نعيم، جلس يعرض الن
ًا من                رس، فارس ام السالح، جواد الف ان ت دم، وآ ة تق ا بثابت قطن ا دع ادة المحاربي، فلم وعنده حميد الرؤاسي، وعب

  .هذا ثابت قطنة، وهو أحد فرسان الثغور: ، فسأل عنه، فقيلالفرسان
  

  الكامل : هذا أصلحك اهللا الذي يقول: فأمضاه وأجاز على اسمه، فلما انصرف قال له حميد، وعبادة
 صدودا رأس الخليفة إن أراد  إنا لضرابون في حمس الوغى

  
  : ئلأنت القا: فردوه وهو يريد قتله، فقال له. علي به: فقال سعيد

  إنا لضرابون البيت
  

  : نعم، أنا القائل: فقال
 رأس المتوج إن أراد صدودا  إنا لضرابون في حمس الوغى
 عـنـودا إن رام إفسادًا وآر  عن طاعة الرحمن أو خلفائه

  
  .أولى لك، لوال أنك خرجت منه، لضربت عنقك: فقال له سعيد

  
انوا           آان: وروى األصبهاني بسنده إلى أبي عبيدة، قال ة، آ ًا من المرجئ ًا من الشراة وقوم د جالس قوم ثابت قطنة ق

ي      ا ف دهم قصيدة قاله ك أنش د ذل وا بع ا اجتمع ه، فلم ة، وأحب ول المرجئ ى ق ال إل ان، فم ادلون بخراس ون فيتج يجتمع
  البسيط : اإلرجاء

 وال أرى األمر إال مدبـرًا نـكـدا  يا هند إني أظن العيش قـد نـفـدا
 إال يكن يومنا هـذا فـقـد أفـدا  لسـت سـابـقـه إني رهينة يوم

 جاورت قلبي آرامًا جاوروا أحـدا  بايعت ربي بـيعـًا إن وفـيت بـه
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 أن نعبد اهللا لم نشـرك بـه أحـدا  يا هند فاستمعي لي إن سـيرتـنـا
 ونصدق القول فيمن جار أو عنـدا  نرجي األمور إذا آانت مشـبـهة

 والمشرآون استووا في دينهم قددا  الم آـلـهـمالمسلمون على اإلسـ
  م الناس شرآًا إذا ما وحدوا الصمدا  وال أرى أن ذنـبـًا بـالـغ أحـدًا
 سفك الدماء طريقًا واحـدًا جـددا  ال نسفـك الـدم إال أن يراد بـنـا
 غـدا أجر التقي إذا وفى الحساب  من يتق اهللا في الـدنـيا فـإن لـه

  رد وما يقض من شيء يكن رشدا  هللا من أمر فليس لـهوما قضى ا

 ولو تعبد فيما قـال واجـتـهـدا  آل الخوارج مخط في مقالـتـه

 عبدان لم يشرآا باهللا مـذ عـبـدا  أما علي وعثـمـان فـإنـهـمـا

 شق العصا وبعين اهللا ما شـهـدا  وآان بينهما شغب وقـد شـهـدا

 ولسـت أدري بـحـق أية وردا  ايجزى علي وعثمان بسعـيهـمـ

 مـنـفـردا وآل عبد سيلقى اهللا  اهللا يعلـم مـاذا يحـضـران بـه

  .وأطال األصبهاني ترجمته، وفيما أوردنا آفاية

 : وأنشد بعده

  يا رب هيجا هي خير من دعه

  .وتقدم شرحه قبل بيتين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والتسعون بعد السبعمائة

  الخفيف 

  بين بصرى وطعنة نجالء  بما ضربة بسيف صقيلر

  .رب فيه زائدة ال آافة، ولذا عملت رب الجر في ضربٍة žعلى أن ما المتصلة ب

ذا جرت ضربة            : ومن العجائب قول العيني ا، وله ا عن العمل هاهن ا آفته ة، ولكن م ا الكاف آلمة رب دخلت عليها م
  .انتهى

  .مجلو، صفة لسيف: مصقول، أيصقيل بمعنى . بسيف متعلق بضربة: وقوله

ى ضربة الجر معطوف عل ة ب يم: ونجالء. وطعن النون والج نجالء. ب ولهم: وال اع، من ق ة االتس عة البين ين : الواس ع
  .وهي صفة طعنة، وجرها بالكسرة للضرورة. واسعة: نجالء، أي
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ه ة  : وقول ه لطعن در مثل ق بضربة، ويق ين بصرى ظرف متعل كون . ب دة، وس ة  وبصرى بضم الموح الصاد المهمل
ة       : والقصر ا سوق للجاهلي وم فيه ان يق ه      . بلد قرب الشام، هي آرسي حوران، آ دمها رسول اهللا صلى اهللا علي د ق وق

  .مرة مع عمه أبي طالب، وأخرى في تجارة لسيدتنا خديجة أم المؤمنين رضي اهللا عنها: وسلم مرتين

  .بين أماآن بصرى ونواحيها: ألمكنة، أيوإنما صح إضافة بين إلى بصرى الشتمالها على متعدد من ا

  .بمعنى عند: وقال العيني. ودون هنا بمعنى قبل، أو بمعنى خلف. دون بصرى: وروى الشريف الحسيني في حماسته

  : وبعده. والبيت أول أبيات ست لعدي بن الرعالء الغساني، أوردها األعلم والشريف الحسيني في حماستيهما

 سي ويعيا طبيبها بـالـدواء  وغموس تضل فيهـا يد اآل

 ال يذودون سامر الملحـاء  رفعوا راية الضراب وأعلوا

 جرت الخيل بيننا في الدماء  فصبرنا النفوس للطعن حتى

 إنما الميت مـيت األحـياء  ليس من مات فاستراح بميت

 الـرخـاء آاسفًا باله قليل  إنما الميت من يعيش آئيبـًا

ه الجر : وقول وس ب ال وغم الء، يق ى نج وس: عطف عل ة غم ذة: طعن ه. ناف ا : وقول فة ... تضل فيه خ، صفة آاش إل
  .لغموس، أشار به إلى سعة الطعنة، وبعد غورها

ه     : أي: ويعيا، من عيي باألمر، من باب تعب. المعالج الجراح: واآلسي د لوجه م يهت ه، ول ى    . عجز عن ه إشارة إل وفي
  .إصابة الطعنة المقتل واليأس من عالجها

ل   : إلخ، الراية... رفعوا راية الضراب : وقوله م الجيش، قي اً       : عل ه تخفيف رت ترآ ز، لكن العرب آث د  . أصلها الهم وق
  .مصدر ضاربه بالسيف وغيره مضاربة وضرابًا: والضراب. أنكر هذا القول بأنه لم يسمع الهمز أصًال

ه ا تأآ  : وقول ة وأعلوه وا الراي ا رفع وا، وإنم ى رفع وا معطوف عل ديدًاوأعل دًا للضراب وتش ذودون. ي ردون : وي يط
  .اسم جمع بمعنى السمار، وهم القوم يتحدثون بالليل: والسامر. ويمنعون

ذا المصراع   . آذا قال البكري في المعجم. موضع يدفع فيه وادي ذي الحليفة: والملحاء، بفتح الميم والحاء المهملة وه
  .رفعوا راية الضراب: هو معنى قوله

  .حبسناها: ا النفوس، أيفصبرن: وقوله

ه ا الميت : وقول اء... إنم ت، بسكون الي خ، المي ديدها: إل ه . مخفف ميت بتش ع علي ن وق أن األول م رق بعضهم ب وف
  الخفيف : وقد ضمن البحتري هذا البيت في أمرد طلعت لحيته، فقال. الموت، والثاني هو الحي الذي سيموت

  في خروج اللحاء آفة المرد  يا قتيًال باللحـية الـسـوداء

 قاله شاعر من الشـعـراء  شاهدي في ادعاء موتك بيت

 األحـياء إنما الميت مـيت  ليس من مات فاستراح بميت

الحال فاعل  : والبال .وآاسفًا وقليًال منصوبان، من آسفت حال الرجل، من باب ضرب، إذا ساءت. الحزين: والكئيب
فًا ة. آاس اء المعجم م من رخي : والرخ ل اس ى فعي و رخي عل رب، إذا اتسع، فه ابي تعب وق ن ب   .العيش ورخو، م
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ى   وهذا البيت أورده ابن هشام في المغني على أن الحال قد يتوقف معنى الكالم عليها آما هنا، فإن آئيبًا حال وال معن
  .لما قبله بدونه

  .وهذه األبيات من قصيدة أوردا منها هذا المقدار

 : وبعد السادس

  وأناس حلوقهم في الماء  عشارًافأناس يمصصون 

  : ومنها

 من ملوك وسوقة ألقـاء  آم ترآنا منكم بعين أبـاغ

  ضربة في صفيحة نجالء  فرقت بينهم وبين نـعـيم

ك  . موضع بطرف الشام: وأباغ، بضم الهمزة وفتحها بعدها موحدة ثم غين. جمع عشراء، وهي الناقة: والعشار وهنال
ل          أوقع الحارث الغساني ا دينون لكسرى، وقت م ي راق، وه ذر وبعرب الع ن المن ذر ب لحراب، وهو يدين لقيصر، بالمن

  .آذا في المعجم للبكري. المنذر يومئذ، قتله شمر بن عمرو من بني حنيفة

دها الم     . والرعالء اسم أمه اشتهر بها. وعدي بن الرعالء شاعر جاهلي ين بع ين المهملت وهي بفتح الراء وسكون الع
  .آذا ضبطه العسكري في آتاب التصحيف. ودةفألف ممد

  : وأنشد بعده

  ماوي يا ربتما غارة

  وتقدم شرحه قريبًا وأنشد بعده، 

  الشاهد الموفي للثمانمائة

  الخفيف 

 وعناجيج بينهن المهـار  وربما الجامل المؤبل فيهم

يبويه      د س ى الفعل عن دخل عل ا ال ت ة بم ى أن رب المكفوف اذ عن   . عل ذا البيت ش ى   وه ه عل ة في دخول رب المكفوف ده ل
ان من حروف                  و حي ال أب ا ق ر، وتكون رب آم يهم هو الخب ل صفته، وف دأ، والمؤب إن الجامل مبت الجملة االسمية، ف

  .االبتداء تدخل على الجمل فعلية آانت أو اسمية للقصد إلى تقليل النسبة المفهومة من الجملة

د شاعر، قللت نسبة شعر      : وآذلك إذا قلت. لمفهومة من قيام زيدربما قام زيد، آأنك قللت النسبة ا: فإذا قلت ربما زي
  .زيد

ا        ق، آم ى التحقي ى معن ل إل ى التقلي ونقل التبريزي عن المصنف في شرح هذه المقدمة أن رب المكفوفة نقلت من معن
الى     ه تع ه     : "نقلت قد الداخلة على المضارع في نحو قول تم علي ا أن م م د يعل ل   " ق ى التقلي ق    من معن ى التحقي ى معن . إل

  .ودخولها على الجملة االسمية مذهب المبرد والزمخشري، وابن مالك
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ًا    . وإن ولي ربما اسم مرفوع، فهو مبتدأ بعده خبر، ال خبر مبتدأ محذوف: قال في التسهيل رة موصوفة، خالف وما نك
  .انتهى. ألبي علي

دأ محذوف، أي         ر مبت ى شيء، والجامل خب ي بمعن ي عل ه، فيكون         :فما عند أب ة االسمية صفة ل ل، والجمل هو الجام
  : آقوله

  يا رب هيجا هي خير من دعه

  .سبحان ما سخرآن لنا: حكى أبو زيد. وقد تطلق على ذوي العلم

  ".والسماء وما بناها: "وقال تعالى

  الخفيف : وقال الشعر

  ربما ظاعن بها ومقيم

وا : أي ذين ظعن ه ال ع أحبت ه م و ظاعن بقلب ان ه ه رب إنس هيل. عن بلدت ي شرح التس رادي ف ال الم ن : ق ه اب وخرج
ال     . عصفور على تخريج أبي علي ور، ق ى الجمه اره المصنف        : ونسبه بعضهم إل ا اخت ان م و آ وهو الصحيح، إذ ل

  .انتهى. ولم يسمع ذلك فيما أعلم. ربما زيد قائم، بتصريح المبتدأ والخبر: لسمع من آالمهم

  .قائل هذا أبو حيان: أقول

تقرًا   : قلت. أليس الخبر وهو فيهم مصرحًا في البيت، فكيف يدعي عدم السماع: قلت فإن ًا مس له أن يمنعه بجعله ظرف
ل     . على أنه حال من الضمير في المؤبل ه هو القائ ه، ألن لكن ما ذهب إليه فاسد، ألنه صحح مذهب الفارسي بما أبطل
  .ربما هو الجامل: بأن المرفوع بعد ربما خبر مبتدأ، أي

ا ذهب    . ربما زيد قائم، لكن لم يسمع: فذهب إلى أنه لو آان هذا التقدير صحيحًا لسمع من آالمهم ذا أن م فيلزم من ه
م     ي آالمه ر ف دأ والخب ار المبت مع إظه از لس و ج ر، إذ ل ار الخب دأ وإظه مار المبت ن إض ل م ي باط ه الفارس   .إلي

ا يوجب تصحيح م         : على أن نقول د يمكن أن يكون في البيت م ر،        ق يهم الخب دأ وف ه، بجعل الجامل مبت د إبطال ا يري
ا   د ربم وهو عين   . والجملة صفة لما، وهي بمعنى ناس، وال حذف، لصحة المعني عليه، فيكون الجزءان قد سمعا بع

  .واهللا أعلم. ما ادعى عدم سماعه

  : وهذه أبيات من أولها. والبيت من قصيدة طويلة عدتها ثمانية وسبعون ألبي دواد اإليادي

 فأروم فشـابة فـالـسـتـار  أوحشت من سروب قومي تعار

 لهم الخيل آلهـا والـبـحـار  بعد ما آان سرب قومي حينـًا

 فجفير فـنـاعـم فـالـديار  فإلى الدور فالمروراة منـهـم
 ومصير لصيفهم تـعـشـار  فقد امست ديارهم بطن فلـج
 لـمـهـاروعناجيج بينهن ا  ربما الجامل المؤبل فـيهـم
 من حذاق هم الرؤس الخيار  ورجال من األقارب بـانـوا
 برقاق الظبات فيه صعـار  وجواد جم النـدى وضـروب
  آن في سالف الزمان انكرار  ذاك دهر مضى فهل لدهور
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تح فسكون    : وسروب . أقفرت: أوحشت: قال شارح ديوانه يعقوب بن السكيت ل     : جمع سرب بف ال السارح من إب الم
اوخي نم وغيره تار. ل وغ ابة، والس ار، وأروم، وش ة : وتع ين مهمل دها ع ة بع اة الفوقي . مواضع، واألول بكسر المثن

ة                ع بكسر السين المهمل اء الموحدة، والراب ة والب ة، والثالث بالشين المعجم راء المهمل زة، وضم ال تح الهم والثاني بف
  .الريف: البحور وآذلك: قال األصمعي. الريف: والبحار. بعدها مثناة فوقية

  
تح  . جوب تنجاب في الرمل: الدور: إلخ، قال شارحه... فإلى الدور : وقوله وما بعد الدور فأسماء مواضع، واألول بف

  .الميم والراء، والثاني بفتح الجيم وآسر الفاء، والثالث بالنون، وآسر العين المهملة
  

يم        دها ج الم بع اء وسكون ال تح الف ج بف ذلك تعشار ب  . وفل دها شين        وآ ة بع ين المهمل ة، وسكون الع اة الفوقي كسر المثن
  .يحضرون في الصيف تعشارًا: أي: قال شارحه. معجمة

  
ا     : الجامل: إلخ، قال شارحه... ربما الجامل : وقوله ا من لفظه ل، ال واحد له ال . الجماعة من اإلب ة إذا   : ويق ل مؤبل إب

  .انتهى. دها عنجوجالخيل الطوال األعناق، واح: والعناجيج. آانت للقنية
  

ر  : فالجامل ال الجوهري  . اسم جمع الجمل، آالباقر اسم جمع البق ه      : الجامل : وق ه وأرباب ل مع رعات ع من اإلب . القطي
  .اتخذ اإلبل واقتناها: اسم مفعول من أبل الرجل تأبيًال، أي: والمؤبل

  
الرفع معطوف      وضمير فيهم راجع لقومه إن آانت ما بمعنى شيء، أو آافة، ولما، إن آنت ب اجيج ب اس، وعن ى ن معن

  .فيهم: بينهن المهار صفة لعناجيج، فالرابط محذوف، أي: وجملة. على الجامل
  

  .جمع مهر، بكسر الميم في الجمع وضمها في المفرد، وهو ولد الفرس، واألنثى مهرة: والمهار
  

  .مجرور برب وما زائدة ربما الجامل بجر الجامل على أنه: ورواه بعضهم: قال أبو حيان في االرتشاف
  

دها ذال   . وحذاق. بعدوا: إلخ، بانوا... ورجال من األقارب : وقوله ة بع مرخم حذاقة في غير النداء، وهو بضم المهمل
اد : حذاقة: قال شارحه. معجمة وقاف ارب في موضع          . بطن من إي ل، ومن األق ى الجام الرفع معطوف عل ورجال ب

  .حذاق متعلق ببانواالصفة لرجل، وبانوا خبر رجال، ومن 
  

اً   : السخاء، يقال: والندى. الكريم، وجم الندى، آثير المعروف: إلخ، الجواد... وجواد : وقوله . فالن أندى من فالن آف
  .جمع ظبة، وهي طرف السيف: والظبات

  
ل، وجم    : وجواد . آذا في شرحه. العظمة والخيالء: والصعار، بفتح المهملتين ى الجام ه، وض  : معطوف عل روب نعت
  .فيه صعار خبر جواد: معطوف على جم، وجملة

  
  .هو انفعال من آريكر: انكرار قال شارحه: وقوله

  
دها واو   ا مضمومة، بع ين أوالهم دالين مهملت و دواد ب اهلي: وأب اعر ج ال   . ش عراء ق اب الش ي آت ة ف ن قتيب ال اب وق

ادي،      وآا. هو حنظلة بن الشرقي: وقال األصمعي. اسمه جارية بن الحجاج: بعضهم ة اإلي ن مام ن في عصر آعب ب
 : ورثاه أبو داود بقصيدة منها. الذي أثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري، فمات عطشًا، فضرب به المثل في الجود

 فقد من قد رزئتـه اإلعـدام  ال أعد اإلقتار عدمًا ولـكـن
  من حذاق هم الرؤوس العظام  من رجال من األقارب بـادوا

 وعـرام إذا يراد عـــرام  الينـين أنـاةفيهـم لـلـمـ
 حسرات وذآرهم لي سقـام  فعلى إثرهم تساقط نفـسـي

  
  .فضرب المثل بجار أبي دواد. وآان أجارة بعض الملوك فأحسن إليه
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  البسيط : قال طرفة

  جار آجار الحذاقي الذي انتصفا  إني آفاني من أمر هممت بـه
  

ال . أبو دواد في الجاهلية، وطفيل، والجعدي : هم ثالثة: قال األصمعي. وهو أحد نعات الخيل المجيدين والعرب ال  : ق
  .تروي شعر أبي دواد وعدي؛ ألن ألفاظهما ليست بنجدية

  
ن      . إنما أجاره الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان: ويقال يهم الحارث ب اد، ف ى إي وذلك أن قباذ سرح جيشًا إل

  .إياد فيهم أبو دواد، فأجارهمهمام، فاستجار به قوم من 
  

  الوافر : قال قيس بن زهير بن جذيمة
  إلى جار آجار أبي دواد  أطوف ما أطوف ثم آوي

 : الذي يقول: قال ؟من أشعر الناس: وقيل للحطيئة

  فقد من قد رزئته اإلعدام  ال أعد اإلقتار عدمًا ولكن

  المتقارب : ويتمثل من شعره: األبيات

 ونار تحرق بالليل نارا  ين امرًأأآل امرئ تحسب

  المتقارب : ومما سبق إليه فأخذ عنه قوله

 يروح بعقد وثيق السبـب  نرى جارنا آمنًا وسطـنـا

  شددنا العناج وعقد الكرب  إذا ما عقـدنـا لـه ذمة

  البسيط : أخذه الحطيئة، فقال

  اشدوا العناج وشدوا فوقه الكرب  قوم إذا عقدوا عقدًا لجـارهـم

  .هذا ما أورده ابن قتيبة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الواحد بعد الثمانمائة

  يكون على القوم الكرام لنا الظفر  قتلنا ونال القتل مـنـا وربـمـا

إن : على أن الربعي زعم أن المضارع بعد ربما بمعنى الماضي، وإنما أوله بكان ألن المعنى عليها؛ إذ مراد الشاعر 
ل، ا القت ا فين إن الحرب سجال  فش ل، ف ًا قب ًا آرام ا قوم ا قتلن رًا م ا: فكثي وم علين ا، وي وم لن ذار . ي ذا يحسن االعت وبه

  .والتمدح، ال بانه سيحصل لهم الظفر

  : وقد تقع آان في موضع يكون، آما قال الشاعر



 281

  لمن آان بعدي في القصائد مصعدا  فأدرآت من قد آان قبلي ولـم أدع

  .لمن يكون بعدي: أراد

يًال، إذا      : ويقال. قتلنا بالبناء للمفعول، ونال منه بمعنى أوهنه، وفت في عضدهو اب تعب، ن ال، من ب نال من عدوه ين
  .وهو في األصل فعل متعد. بلغ منه مقصوده

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني بعد الثمانمائة

  ولقد يكون أخا دم وذبائح

  .ولقد آان: على أن المضارع مؤول بالماضي، أي

  .وإنما أوله بالماضي، ألنه في مرثية ميت، وهو إخبار عن شيء وقع، ومضى، ال إخبار عما سيقع، ألنه غير ممكن 
ي  : قال ابن الشجري في أماليه ن جن ي    : قال أبو الفتح عثمان ب و عل ي أب ال ل ن السراج، عن        : ق ا بكر ب ًا أب سألت يوم

ال    ع بعض، فق ال   : األفعال، يقع بعضها موق ان ينبغي لألفع ًى واحد، ولكن          آ ا لمعن دًا؛ ألنه اًال واح ا أن تكون مث آله
وع بعضها في      خولف بين صيغها الختالف أحوال الزمان، فإذا اقترن بالفعل ما يدل عليه من لفظ، أو حال، جاز وق

  .انتهى. وهذا الكالم من أبي بكر عال سديد: قال أبو الفتح. موقع بعض

ي صفرة،            وهذا المصراع من قصيدة طويلة عدتها خمس ن أب ن المهلب ب رة ب ا المغي ى به اد األعجم، رث ًا، لزي ون بيت
  : أوردها القالي في ذيل األمالي، وأورد أآثرها ابن خلكان في ترجمة والده المهلب وهذه أبيات أربعة من أولها

 والباآرين وللـمـجـد الـرائح  قل للقوافل والغـزاة إذا غـزوا

  رًا بمرو على الطريق الواضحقب  إن الشجاعة والسماحة ضمـنـا

 آوم الجالد وآل طرف سابـح  فإذا مررت بقبره فاعـقـر بـه

 وذبـائح فلقـد يكـون أخـا دم  وانضح جوانب قبره بـدمـائهـا

هي لزياد األعجم أنتهى والقوافل جمع قافلة وهي الرفقة الراجعة من سفرها إلى : فقال. ورويت هذه القصيدة للصلتان
  .وطنها

د . الغزاة جمع غازو ار     : وبكر بكورًا من باب قع ذهاب من أول النه د : وأجد في األمر   . أسرع في ال رائح . اجته : وال
  .الراجع

ه ماحة : وقول جاعة والس ول  ...إن الش ول الق ذا مق خ، ه ًا. ال روءة : وروى أيض ماحة والم ماحة. إن الس ود : والس الج
  .والعطاء

ا اإل : والمروءة ادات        آداب نفسانية تحمل مراعاته ل الع د محاسن األخالق، وجمي ى الوقوف عن ال . نسان عل مرؤ  : يق
  .ذو مروءة: اإلنسان، وهو مريء، آقرب فهو قريب، أي

روة  : قال الجوهري ال م ولين، أحدهما      . وقد تشدد فيق د لمفع اء للمفعول متع نائب الفاعل، وهو ضمير     : وضمنا بالبن
  .جعلته محتويًا عليه: ضمنت الشيء آذا، أي: وهو مقلوب ألنه يقال. قبرًا: التثنية، والثاني
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ومرو، هنا، هي مرو  . وفي القلب هنا نكتة، آأنهما لكثرتهما ال يسعهما القبر، فهما اشتمال على القبر وأحاطا بجوانبه
  .الشاهجان ال مرو الروذ، وآالهما في إقليم خراسان

ان    : قال ابن خلكان رة، وآ راس المغي و ف ائع          ومن سراة أوالد المهلب أب م وق ه معه ال الخوارج، ول ه في قت وه يقدم أب
ه         اة أبي وفي في حي تنابه بمرو الشاهجان، وت مشهورة، أبان فيها عن نجدة وصرامة، وآان مع أبيه في خراسان، واس

اد     : ورأيت في هامش آتاب الشعراء البن قتيبة قال الشريف . انتهى. سنة اثنتين وثمانين في رجب اه زي ذي رث ذا ال ه
  .انتهى واهللا أعلم. رة بن أبي صفرة، أخو المهلب بن أبي صفرةهو المغي

ذآرين  ؤنثين بضمير الم ى الم اد الضمير إل ه أع ى أن ون عل ه النحوي هد ب ذا البيت استش ول. وه اس أن يق ان القي : وآ
  .ضمنتا وعده ابن عصفور من قبيل الضرورة

ول  ذهب إل: وقد وجهه الفراء آما نقله السيد المرتضى في أماليه قال : ى أن الشجاعة والسماحة مصدران، والعرب تق
  .انتهى. قصارة الثوب يعجبني، ألن تأنيث المصادر، يرجع إلى الفعل، وهو مذآر

ر في    ...فإذا مررت بقبره: وقوله ق العق إلخ، عقر البعير بالسيف عقرًا، من باب ضرب، إذا ضرب قوائمه به، ال يطل
  .آذا في المصباح. عقره، إذا نحره: وربما قيل. غير القوائم

جمع جلدة بفتحها وسكون الالم، : والجالد بكسر الجيم. جمع آوماء، بالفتح والمد، وهي الناقة السمينة: والكوم، بالضم
  .وهي أدسم اإلبل لبنًا

ال . والسابح، بالموحدة، من سبح الفرس، إذا جرى . األصيل من الخيل: والطرف، بالكسر ابح، إذا جرى    : يق فرس س
  .بقوة

ال . البل: الرش القليل، وبالخاء المعجمة: إلخ، النضح، بالحاء المهملة..انضح جوانب: ولهوق ه،    : يق ه، إذا بل نضح ثوب
  .فهو أبلغ من األول

وم      : قال ابن السيد فيما آتبه على آامل المبرد ال ق ور، فق ى القب ل عل رهم اإلب ون    : اختلف في سبب عق انوا يفعل ا آ إنم
  .ان يعقر من اإلبل في حياته، وينحره لألضيافذلك مكافأة للميت على ما آ

 : واحتجوا بقول الشاعر

 فلقد يكون أخا دم وذبـائح  وانضح جوانب قبره بدمائها
  

  .إنما آانوا يفعلون ذلك إعظامًا للميت، آما آانوا يذبحون لألصنام: وقد قال قوم
  

  .بليت، فكأنهم يثأرون لهم فيها إنما آانوا يفعلونه ألن اإلبل آانت تأآل عظام الموتى، إذا: وقيل
  

  .انتهى. إن اإلبل أنفس أموالهم، فكانوا يريدون بذلك أنها قد هانت عليهم لعظم المصيبة: وقيل
  

ي عامر      يس، أحد بن د الق زل   . وزياد األعجم هو من شعراء الدولة األموية، أبو أمامة زياد بن سلمى مولى عب ان ين آ
  .قاله ابن قتيبة في آتاب الشعراء. له األعجم إصطخر، وآانت فيه لكنة، فلذلك قيل

  
  .األعجم: آانت في لسانه عجمة، وألجلها قيل له: وقيل

  
  .وآان جزل الشعر، وحسن األلفاظ، على لكنته في لسانه. ألن مولده ومنشأه آان بفارس: وقيل
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 ؟وتك إلى أن قلت لبي، ما آنت تصنأ منذ دأ: روي أنه دعا غالمًا له ليرسله في حاجة، فأبطأ عليه، فلما جاءه، قال له

اد  : قال ابن قتيبة ؟منذ دعوتك إلى أن قلت لبيك ما آنت تصنع: يريد ه زي ال : هم الفرزدق بهجاء عبد القيس، فبعث إلي
  : فانتظرها زمانًا ثم بعث إليه. تعجل حتى أهدي لك هدية

 مصحًا أراه في أديم الـفـرزدق  فما ترك الهاجون لي إن هجوتـه
 لكاسره أبقـوه لـلـمـتـعـرق  ترآوا عظمًا يرى تحت لحمه وما

 وأنكت مخ الساق منه وأنتـقـي  سأآسر ما أبقوه لي من عظـامـه
  لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق  وإنا وما تهدي لنا إن هجـوتـنـا

  
  .انتهى. ليس إلى هجاء هؤالء من سبيل، ما عاش هذا العبد: فلما بلغه الشعر، قال

  
آان المهلب بن أبي صفرة بخراسان، فخرج إليه زياد، ومدحه، فأمر له بجائزة، وأقام أيامًا، فبينما هو  : وفي األغاني

  : يشرب مع حبيب بن المهلب في دار له فيها دالية عليها حمامة، إذ سجعت الحمامة، فقال
 وذمة والدي من أن تضاري  تغني أنت في ذممي وعهدي

  ذآرت أحبتي وذآرت داري  تـًافإنك آلما غنـيت صـو
 يباء به ألنك فـي جـواري  وإما يقتلوك طلـبـت ثـأرًا

  
اد   . يا غالم، هات القوس   : فقال حبيب ه زي ال ل ا   : فق ا تصنع به ال  ؟وم ذه   : ق ال . أرمي جارتك ه ا   : ق ئن رميته واهللا ل

ى    ! ألستعدين األمير عليك اد عل دخل زي ا، ف ال المهلب      فأتي بالقوس، فنزع لها سهمًا فقتله ه الحديث فق : المهلب فحدث
  .علي به

  
أعطه آما : أطال اهللا بقاء األمير، إنما آنت ألعب، فقال: فقال. أعط أبا أمامة دية جارته ألف دينار: فأتي بحبيب، فقال

  : قالفأعطاه، وشرب معه مرًة ثانية، فعربد عليه حبيب، وقد آان مضطغنًا عليه، فشق قباء ديباج آان عليه، ف. أمرتك
 ولكنما خرقت جلد المهـلـب  لعمري ما الديباج خرقت وحده

ال وصرفه   . صدق زياد ما خرقت إال جلدي، تبعث علي هذا، فيهجوني: فأحضر المهلب حبيبًا، وقال اد بم   .وأمر لزي
ي موسى،              : وفي تاريخ الذهبي ره، وحدث عن أب ي موسى األشعري، وطال عم تح إصطخر مع أب أن زيادًا شهد ف

ك    . اهللا بن عمر، وحدث عنه طاووس وغيره وعبد د المل ن عب ام ب ن      . وله وفادة على هش ر ب ن جعف د اهللا ب دح عب وامت
  .أبي طالب

 : وأنشد بعده

  .ربما تكره النفوس

  : هو قطعة من بيت من قصيدة ألمية بن أبي الصلت، وهو

 ر له فرجة آحل العقال  ربما تكره النفوس من األم

  .ي الشاهد السابع والثالثين بعد األربعمائةوتقدم شرحه مفصًال ف

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث بعد الثمانمائة

  حميدًا وإن يستغن يومًا فربما  فذلك إن يلق المنية يلقـهـا

  .ربما يتوقع ذلك: على أنه قد يحذف الفعل بعد ربما، والتقدير

  .ربما أعانك، أو هو معين لك: وقدره بعضهم

  : ات أوردها صاحب األغاني في ترجمة ابن جامع، وهيوالبيت من أبي

  من الدهر أن يلقى لبوسًا ومطعما  لحا اهللا صعلوآًا منـاه وهـمـه

 تبيت مسلوب الفـؤاد مـورمـا  ينام الضحى حتى إذا الليل جـنـه

  ويمضي على الهيجاء ليثًا مصمما  ولكن صعلوآـًا يسـاور هـمـه

 فربـمـا حميدًا وإن يستغن يومًا  قـهـافذلك إن يلق الكـريهة يلـ

اني   احب األغ ال ص حيح           : ق و الص ائي، وه اتم الط و لح ال ه ورد، ويق ن ال روة ب ه لع ال إن عر يق ذا الش   .ه
  .أبيات عروة رائية، وليست هذه له: أقول

  : ولحاتم قصيدة على هذا الروي وليس فيها هذه األبيات، وفيها ما يشبهها، وهو

 إذا الليل بالنكس الضعيف تجهمـا  لـت هـولـهوليل بهيم قد تسربـ

  .إذا هو لم يرآب من األمر معظما  ولن يكسب الصعلوك ماًال وال غنًى

 يبت قلبه من قلة الهم مبـهـمـا  يرى الخمص تعذيبًا وإن يلق شبعًة

 ويمضي على األيام والدهر مقدما  ولكن صعلوآـًا يسـاور هـمـه

 وذا شطب لين المهزة مـخـذمـا  ـهيرى رمحه ونبـلـه ومـجـن

 معدًا لدى الهيجاء طرفًا مسـومـا  وأحناء سرج قـاتـر ولـجـامـه

 ملـومـا وإن يحيى ال يقعد ضعيفًا  فذلك إن يهلك فحسـنـى ثـنـاؤه

  : ورأيت في ذيل أمالي القالي أبياتًا على هذا النمط غير معزوة لقائلها، وهي

 توسد إحدى ساعـديه فـهـومـا  ل مـذقًةلحا اهللا صعلوآـًا إذا نـا

 إذا ضيم أغضى جفنه ثم برشمـا  مقيمًا بدار الذل غـير مـنـاآـر

  يرى المنع والتعبيس من حيث يمما  يلوذ بأذراء المشاريب طـامـعـًا

 وجود بها لو صانها آان أحـزمـا  يضن بنفس آدر البؤس عيشـهـا

 مات لم يشهد له الناس مأتمـاوإن   فذاك الذي إن عاش عـاش بـذلة
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 موضمـا رأيت غريب القوم لحمًا  بأرضك فاعرك جلد جنبك إنـنـي

  .واهللا أعلم بقائل أبيات الشاهد

  .اللباس: واللبوس. من ال يملك شيئًا: والصعلوك، بالضم. قبحه اهللا، وشوهه: لحا اهللا صعلوآًا أي: وقوله

  .قبح اهللا الصعلوك الذي يكسل عن اآتساب ما يكفيه: يعني. الغممنتفخًا من : و مورمًا. ستره: وجنه الليل

م . ويساور يواثب  ه     : واله دون فعل زم، وهو إرادة الشيء ب م . أول الع : والمصمم . األسد : والليث . الحزن أيضاً  : واله
ه    ه شيء وقول ذلك، أي : الماضي في عزمه، ال يثني ه شيء عن الغ         : ف ه، وال يثني ذي يساور هم ك الصعلوك ال زو ذل

ه                  ام عذره في مطلوب ه، وأق ا وجب علي د فعل م ان ق ودًا، إذ آ ا محم ة لقيه وغ األمني ل بل ة قب للغنائم، إن أدرآته المني
  .باستفراغ الوسع في السعي له

ا     . فالمحذوف بعد رب هو ما ذآرناه بعد آثيرًا. وإن نال الغنى يوًم، فكثيرًا ما يحمد أمره ى، ال م وهو المناسب للمعن
  .تقدم

وهو المدعو له بالخير والممدوح عند الناس، بدليل ما : ولكن صعلوآًا محذوف، يقدر بعد تمام البيت، أي: قوله وخبر
فذلك : قبله، وهو لحا اهللا صعلوآًا إلخ، فإنه ضد له، وتكون الجملتان يساور، ويمضي، صفتين لصعلوك، ويكون قوله

ق دح  ....إن يل دعاء والم ة ال يًال لجه خ، تفص ذلك مب. إل ره  ف رطية خب ة الش دأ، والجمل نهم   . ت ة م راح الحماس ال ش وق
ر عن         : إن يلق المنية خبر قوله: قوله: المرزوقي ا تراخى الخب ه لم ذلك، لكن ه ف ولكن صعلوآًا، آما لو انفرد عن قول

ه فذلك، مشيرًا به إلى الصعلوك، فصار إن يلق خبرًا ع: المخبر عنه، وتباعد المقتضى عن المقتضي له، أتى بقوله . ن
  .هذا آالمه. وساغ ذلك ألن المراد باألول والثاني شيء واحد

 : وقد وقع هذا البيت في شعر عروة بن الورد بقافية رائية آذا

  .وإن يستغن يومًا فأجدر

  .إن نال الغنى يومًا، فما أحقه بذلك، وما أليقه به: أي

ر قياسي، إذ ال       وقد استشهد به شراح األلفية وغيرهم على أن أجدر صيغة تعجب، حذف ذفًا غي ه ح منه المتعجب من
الى  م وأبصر   : "يجوز ذلك في أفعل به، إال إذا آان معطوفًا على آخر مذآور معه المتعجب منه، آقوله تع ، "أسمع به

  .باالستغناء: وأجدر به، أي. وآذلك التقدير في البيت. وأبصر بهم: أي

  .فتأمل. بكونه حميدًا: به، أي: وقال العيني

  : لبيت آخر قصيدة لعروة بن الورد، اختار منها أبو تمام ثمانية أبيات أوردها في الحماسة، وهيوهذا ا

  مصافي المشاش آلفًا آل مجزر  لحا اهللا صعلوآًا إذا جن لـيلـه

 أصاب قراها من صديق ميسر  يعد الغنى من نفسه آـل لـيلة

 عفريحت الحصا عن جنبه المت  ينام عشاًء ثم يصبح نـاعـسـًا

 ويمسي طليحًا آالبعير المحسر  يعين نساء الحي ما يستـعـنـه

 آضوء شهاب القابس المتنـور  ولكن صعلوآًا صفيحة وجهـه
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 بساحتهم زجر المنيح المشهـر  مطًال على أعدائه يزجـرونـه

 تشوف أهل الغائب المتنـظـر  إذا يعدوا ال يأمنون اقـتـرابـه

 فأجـدر حميدًا وإن يستغن يومًا  هـافذلك إن يلق المنـية يلـقـ

  .آلمة تستعمل في السب، وأصله اللوم والقشر: لحا اهللا: إلخ، قال المرزوقي...لحا اهللا صعلوآًا : وقوله

ه         : يقول ا، آأن تقط المشاش منه ل، ويل م اللي زاد اهللا فقرًا لكل فقير يرضى من عيشه بأن يطوف في المجازر، إذا أظل
  .بًايصافيها ويالزمها ح

ار، أي ى وجه اإلنك ذا عل ال ه ا ق الي : وإنم ة، وال يطلب مع ذه المطامع الخسيس ل ه ه يسف لمث ذلك، ومال ع ب م يقن ل
  .األمور

. ومصافي المشاش صفة لصعلوك، واإلضافة لفظية وسكن الياء من مصافي ضرورة . آل عظم هش دسم: والمشاش
  .بلالموضع الذي ينحر فيه اإل: والمجزر، بفتح الزاء وآسرها

ياه،          : إلخ، يقول...يعد الغنى: وقوله ه ش دت ل دى صديق، ول رى ل د إذا أصاب الق دنيء يع لفرحه بما يناله من آسبه ال
  .فاتسع اللبن عنده، الغنى حاصًال عنده

ه؛ وأضاف      : ضد المجنب، يقال: والميسر ه وغنم ة في إبل يسر الرجل، ويسرت غنمه؛ وجنب الرجل، إذا قلت الحلوب
  .ير الليلة مجازًا، والمراد قراه فيهاالقرى إلى ضم

ينام هذا الصعلوك لدناءة عمته واستيالء الكسل عليه ومكسبه قبل الليل؛ ألن همته في  : إلخ، يقول...ينام عشاء: وقوله
اد، وال              ه من الرق ر قاض حاجت د، غي اعس بع ه، وهو ن أتي الصباح علي م ي راحته وحرصه على ما يسد جوعه به ث

  .التساقط، ينفي عن جنبه ما لصق به من الحصا والتراب، ألنه نام بال وطاءضجر في مضطجعه ب

  .التراب: والعفر. يسقطه، فهو قريب من يحط: يحت الحصا، أي: وقوله

ه، أي  : إلخ، صفحة الرجل وصفيحته...ولكن صعلوآًا: وقوله ه   : عرض وجه ول . ضوء صفحة وجه رًا   : يق ولكن فقي
ابس، أي    مشرق الوجه صافي اللون ال يتخشع  ه ضوء الق بس، أي : لفقره، فكأن ضوء وجه ار : ذي الق ور . الن : والمتن

  .المستضيء بضوء النار

  .قدح ال نصيب له: والمنيح. أوفى عليه: إلخ، اطل على آذا...مطًال على أعدائه: وقوله

ه    : يقول م يزجرون ًا، وه ت،    ولكن الفقير المضيء الوجه، الذي يسعى في غناه فيشرف على أعدائه غازي د وق ًا بع وقت
  .آما يزجر هذا القدح في خروجه، ومع ذلك يرد

الفوز، ويزجره       : قال التبريزي أمره ب ه يخاطب قدحه، في آان األيسار يقفون عند المفيض، فيتكلم آل واحد منهم، آأن
  .من أن يخيب، فذلك زجره

  .ائب المنتظرال يأمنونه وإن بعدوا، بل يتشوفونه تشوف الغ: إلخ، يقول...إذا بعدوا: وقوله

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الرابع بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

  إال اليعافير وإال العيس  وبلدة ليس بهـا أنـيس

ة   ه الفعل          . على أن الواو في وبلدة واو رب، وبلدة مجرورة برب المحذوف ا يضمر في اب م يبويه في ب ذا أنشده س وآ
ى أن د حرف عل اره بع تعمل إظه دة جر بإضمار رب المس از  . بل ه، إذ ج ع قوت ل م ًة إلضمار الفع ذا تقوي ل ه وجع

  .إضمار حرف الجر مع ضعفه

ر عوض من           ده غي ذلك، وهي عن ا، وأضمرت ل ة عليه والواو عنده حرف عطف، غير عوض من رب، إال أنها دال
  .رب

بها، وأن الواو للعطف، ال ألنها  أن رب محذوفة وأن الجر: وقد أوضحه ابن األنباري في مسائل الخالف وبينه دالئل
  .وحقق أن رب حرف ال اسم، خالفًا للكوفيين في المسألتين. عوض عنها

ال   تثناء، ق النصب  : وأنشده سيبويه ثانيًا في باب ما يختار فيه النصب ألن اآلخر ليس من نوع األول، من أبواب االس
ى م    ه عل دلوا اآلخر من األول        لغة الحجاز، وذلك ما فيها أحد إال حمارًا، جاؤوا ب وا أن يب ارًا، وآره ى، ولكن حم عن

  .فيصير آأنه من نوعه

ا        : ال أحد فيها إال حمار، أرادوا: وأما بنو تميم فيقولون يس به يعلم أن ل دًا، ل ه ذآر أحد توآي ليس فيها إال حمار، ولكن
 : ومثل ذلك. ما لي عتاب إال السيف :ليس فيها إال حمار، وإن شئت جعلته إنسانها، آقولك: آدمي، ثم أبدل، فكأنه قيل

  البيت.......إال اليعافير  وبلدة ليس بهـا أنـيس
  

  .فاليعافير بدل من أنيس
  

يم      " إال قوم يونس: "وآذا اورده الفراء في تفسيره عند قوله تعالى ة تم ى لغ تثناء المنقطع، عل   .شاهدًا لإلبدال في االس
  ".قل ال يعلم من في السموات واألرض الغيب إال اهللا: "تعالىوآذا أورده صاحب الكشاف عند تفسير قوله 

  
اس    : واألنيس. القطعة من األرض، ومطلق األرض: والبلدة ه من الن ؤنس ب افير . من ي د     : واليع ور، وهو ول جمع يعف

  .الظبية، وولد البقرة الوحشية أيضًا
  

  .قرة، جمع اعيس، واألنثى عيساءإبل بيض يخالط بياضها ش: والعيس. تيس الظباء: اليعفور: وقال بعضهم
  

  : والبيتان من رجز لجران العود، وأوله
 يعتس فيه السبع الجروس  قد ندع المنزل يا لـمـيس
 وبلدة ليس بـهـا أنـيس  الذئب أو ذو لبد هـمـوس
 وبقر ملـمـع آـنـوس  إال اليعافير وإال الـعـيس
    آأنما هن الجواري الميس

  
  .وانههذا ما رأيته في دي

  
رأة  : لميس: وقال شارحه محمد بن أبي القاسم بن عروة األزدي ه    : ويعتس . اسم ام ا يأآل ل م : والجروس . يطلب باللي

  .فعول من الجرس، وهو الصوت الخفي: بالجيم
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د . والذئب بدل من السبع   تح   . األسد : وذو لب د، بكسر فف وبر           : ولب ه من ال ين آتفي ا ب دة بكسر فسكون، وهو م جمع لب
  .الخفيف الوطء: والهموس. المتلبد

  
  : ويروى

  بسابسًا ليس بها أنيس
  

  : بدل قوله
  .وبلدة ليس بها أنيس

  
المتخذة : والكنوس. الذي فيه لمع جمع لمعة، وهي بياض وسواد: فال شاهد فيه، وهو جمع بسبس، وهو القفر والملمع

  .مأوى الظباء، وبقر الوحش: والكناس. آناسًا
  

  .جمع ميساء، من الميس، وهو التبختر في المشي: والميس. ةجمع جاري: والجواري
  

  : ورأيت في أمالي ثعلب هذا الرجز هكذا غير معزو ألحد
  ليس بها من أهلها أنيس  دار لليلى خلق لـبـيس
 وبقر ملمع آـنـوس  إال اليعافير وإال العـيس

  
  . يتحققهالمتلبس على من آان يعرفه فال: واللبيس. الداثر الدارس: والخلق

  
ي    ن جن ورأيته أيضًا في آتاب أبيات المعاني بخط أبي الفتح بن جني، وعليه إجازة بخط أبي علي الفارسي، آتبها الب

  : لما قرأه عليه، وهو تأليف أبي عثمان األشنانداني سعيد بن هارون، من رواية ابن دريد آذا
 في بلد ليس به أنـيس  يا ليتني وأنت يا لمـيس

    فير وإال العيسإال اليعا
  

  .وعلى هاتين الروايتين ال شاهد فيه
  

ن صعصعة   يم   . وجران العود لقب شاعر من بني ضنة بن نمير بن عامر ب ين    . والجران، بكسر الج تح الع ود بف والع
  .المهملة وسكون الواو وآخره دال مهملة، هو المسن من اإلبل

  
ية مختصر جمه  ي حاش وي ف د اهللا الحم ن عب اقوت ب يآتب ي ن الكلب ر: رة اب ن نمي ي ضنة ب ن بن ود : وم جران الع

  .آلدة: الشاعر، واسمه عامر بن الحارث بن آلفة، وقيل
  

  : وإنما سمي جران العود لقوله يخاطب امرأتيه
  وللكيس أمضى في األمور وأنجح  عمدت لعود فالتحـيت جـرانـه
 يصلـح رأيت جران العود قد آاد  خذ حذرًا يا ضرتـي فـإنـنـي

ه األسواط      : والجران ان يعمل من ام، وآ ه لين ددهما  . باطن العنق الذي يضعه البعير على األرض، إذا مد عنق و يه . فه
داخل    .انتهى امش ال ين ضربتاه،            : وآتب أيضًا في اله ود، صاحب الضرتين اللت ر جران الع ن نمي ي ضنة ب ومن بن

ين      ا ب د م ه، وهو جل ه           وخنقتاه، فعمد إلى جمل، فنحره، وسلخ جران ه وجعل من م مرن اطن، ث ين من ب ى اللحي ة إل اللب
 : سوطًا، وهو يقول

  البيتين.............عمدت لعود فالتحيت جرانه 

  .انتهى. فسمي جران العود، وذهب اسمه فال يعرف
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  .وضنة بكسر المعجمة وتشديد النون

زوج آل و             ود والرحال خدنين، فت ان جران الع اب الشعراء آ ة في آت ن قتيب ا      قال اب ا منهم رأتين، فلقي ا ام احد منهم
  .مكروهًا، فقال جران العود قصيدًة يذمهما ويشكو منهما، تقدم منها بيتان

  : ومنها

  على الرأس بعدي أو ترائب وضح  أال ال تـغـرن امـرأ نـوفـلـية

 أساود يزهيها لعـينـك أبـطـح  وال فاحم يسقى الـدهـان آـأنـه

 يتـطـوح ترى قرطها من تحتها  وأذناب خيل علقت في عـقـيصة

  : وفيها يقول

 عقاب وتشحاج من الطير متـيح  جرت يوم جئنا بالرآاب نزفـهـا

 وأما الغراب فالغريب المطـوح  فأما العقاب فهي منـا عـقـوبة

 مكدح ما بين التراقي مـجـرح  هي الغول والسعالة حلقي منهما

 أروح فـالـتـعـزبوبينا بذم   خذا نصف مالي واترآا لي نصفه

  : وقال الرحال

 عشية زفوها وال فيك من بـكـر  فال بارك الرحمن في عود أهلهـا

  وال الحلي منها حين نيط إلى النحر  وال الزعفران حين مسحنهـا بـه

 آأني أطوى فوقهن من الجـمـر  وال فرش ظوهرن من آل جانـب

 حديد وذا ظـفـر وأن آان ذا ناب  فيل ليت أن الذئب خلل درعـهـا

 وآان محاقًا آله ذلك الـشـهـر  وجاؤوا بها قبل المحـاق بـلـيلة

 العمـر إلى يوم يلقى اهللا في آخر  لقد أصبح الرحال عنهن صـادفـًا

  .وآان محاقًا آله ذلك الشهر فيه إقواء: وقوله

  وآان محاقًا آله آخر الشهر وأنشد بعده، : وروى

  مائةالشاهد الخامس بعد الثمان

  آدت أقضي الحياة من جلله  رسم دار وقفت في طللـه

  .على أن رسمًا مجرور برب المحذوفة، وهو شاذ في الشعر، آما بينه الشارح المحقق

  : وبعده. وهو مطلع قصيدة لجميل بن معمر العذري
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  تنسج الريح ترب معتدله  موحشًا ما ترى به أحـدًا

  : إلى أن قال

  حين يدنو الضجيع من غلله  يريا خليلـي إن أم جـسـ

 جاد فيها الربيع من سبلـه  روضة ذات حنوة وخزامى

 إذ بدا راآب على جملـه  بينما نحن بـاألراك مـعـًا

 أآرميه حييت في نـزلـه  فتأطرت ثم قـلـت لـهـا

 وشربنا الحالل من قلـلـه  فظللنا بنعـمة واتـكـأنـا

 األذاة من قبـلـه ال أخاف  قد أصون الحـديث دون أخ

 وخليًال فارقت من ملـلـه  وخليل صافيت مرتـضـيًا

 غير أني أشحت من وجله  غير بغض له وال مـلـق

  .ما آان الصقًا باألرض من آثار الدار، آالرماد ونحوه: إلخ، الرسم...رسم دار: وقوله

  .طلل داره: بتقدير مضاف، أيما شخص من آثارها آالوتد واألثافي، وإضافته إلى ضمير الرسم : والطلل

  .ينبغي أن يراد بالرسم هنا األثر، أو بقيته إلضافة الطلل إلى ضميره إن لم تجعل اإلضافة ألدنى مالبسة: وقيل

ة    . جواب رب : وآدت . وقفت في محل الصفة لرسم: وجملة ال المقارب اد من أفع اة  . وآ اد، من    : وأقضي الحي ر آ خب
  .قضيت الشيء، إذا أديته

  .ظرف بمعنى الضحوة: والغداة. دت أقضي الغداة من قضى فالن، إذا ماتآ: وروي

  .الغداة ما بين صالة الفجر وطلوع الشمس: وقال الدماميني

قرأت على أبي بكر بن دريد آتاب األبواب لألصمعي  : من جلله بفتح الجيم، فيه تفسيران قال القالي في أماليه: وقوله
و نصر   . ه في صدري  من عظم: فعلت ذلك من جلل آذا، أي ال أب ك، أي    : وق ك وجالل ك لجلل لعظمتك في   : فعلت ذل

  .صدري

  : وأنشد األصمعي لجميل

  آدت أقضي الحياة من جلله  رسم دار وقفت في طللـه

  .فعلت ذلك من أجلك وجلك وجاللك: من أجله ويقال: ورويت من غير هذا الوجه تفسير من جلله

  : وأنشد األصمعي في جاللك

 جاللـك من الليل قد نبهتهم من  وى من آرًى فوق شزبوغيد نشا

  .انتهى. من أجلك: أي
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  .من أجل عظمتك عندي: فعلته من أجلك، أي: يقال: وقال ابن السكيت في آتاب األضداد

 : قال جميل

  آدت أقضي الغداة من جلله

  .من عظمته في صدري: أي

  .في جلل، من المغني: وبهذا المعنيين ذآره ابن هشام

ل . بما نقلنا يضمحل آالم الدماميني ليس بمعنى العظم حتى يفسر به، وإنما هو بمعنى العظيمو أراد من عظم   : فلو قي
  .انتهى. أمره في عيني لكان مناسبًا

  .وأي فرق بين من عظمه، ومن عظم أمره، وهل هما إال سواء

لعظم، لكن ال على أنه اسم جامد مما الكالم وقع في الصحاح تفسير الجلل في البيت با: وأعجب من هذا قول ابن المال
  .انتهى. فيه، بل على أنه من الجليل بمعنى العظيم

ال الشاعر        ا ق ل والعظيم، آم ى الجلي وال يخفى أن آليهما جامد، والمادة متحدة، ومعناهما متقارب، والجلل يأتي بمعن
  : في قتل قومه أخاه

  عظميولئن سطوت ألوهنن   فلئن عفوت ألعفون جـلـًال

  : ويأتي بمعنى الحقير، آقول امرئ القيس في قتل أبيه

  أال آل شيء سواه جلل

  .العظيم أيضًا: والجلل: وقال أبو نصر. اليسير: الجلل: قال القالي في أماليه هناك

عظيم ال: وجل آل شيء. األمر العظيم: والجلى. الصغير اليسير، وال يقول الجلل للعظيم: الجلل: وآان األصمعي قول
: وقوله. ما ترى به أحدًا صفة آاشفة له: حال، وجملة: موحشًا: وقوله. وأراد باليسير الحقير، فإنه الغالب. انتهى. منه

ة  : والترب، بالضم . هبوبها من جهات شتى، فتثير التراب فتغطي المعالم، فال تعرف: تنسج الريح إلخ، نسج الريح لغ
ه : تمسح الريح، يقال: وروى. انه المعتدلترب مك: في التراب، وفيه حذف مضاف، أي وأم . مسحته الريح، إذا غيرت

ر إلن  . هو الماء بين األشجار: وقال العيني. داء: والغلل، بفتح الغين المعجمة والالم. جسير بضم الجيم . وروضة خب
ري   . نبت طيب الريح: والحنوة بفتح المهملة وسكون النون ر  والخزامى، بضم المعجمة والقصر هو خي والسبل،  . الب

ا استعجم         : وقوله. المطر: بفتحتين د البكري في معجم م و عبي ال أب األراك، ق ة   : بينما نحن ب روى . هو موضع بعرف
مالك بن علقمة عن أمه، أن عائشة أم المؤمنين آانت تنزل بعرفة بنمرة، ثم تحولت إلى األراك، فاألراك من مواقف   

يمن انتهى    عرفة من ناحية الشام، ونمرة من مواقف ع ة ال ه السيوطي، أن األراك     . رفة من ناحي ي، وتبع وزعم العين
  .هنا هو الشجر المعروف

رمح، إذا      : فتأطرت، أي: وقوله. وهذا البيت أورده ابن هشام في بحث ما الكافة، من المغني أطر ال ملت نحوه، من ت
  .طعام النزيل الذي يهيأ له: والنزل، بضمتين. تثنى

الى : إلخ، واتكأنا مهموز، قال ابن قتيبة...فظللنا بنعمة: وقوله أً   : "معناه طعمنا وأآلنا، من قوله تع دت لهن متك ، "وأعت
  .طعامًا: أي
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ه         : وقيل: وقال البيضاوي ذلك نهي عن ًا، ول ام والشراب تترف ون للطع انوا يتكئ إنهم آ . متكًأ طعامًا، أو مجلس طعام، ف
  : قال جميل

  فظللنا بنعمة واتكأنا البيت

ه بالسكين  . طعام يحز حزًا: المتكأ :وقيل ى لفظ ضد الحرام     . انتهى . آان القاطع يتكئ علي ة   . والحالل عل ال العالم ق
ى وجه الخالعة      : الشيرازي ذ، وسماه حالًال عل ؤمن،        . هو النبي ه م ى ظاهره أنسب، ألن قائل ه عل وال يخفى أن حمل

ه الخضر الموصلي    . يرازيويبعد أن يكون على ما قاله الش. وآان في عرفة في موسم الحج ا قال : وأغرب من هذا م
ل . هذا آالمه، وال يخفى قبحه  . ويجوز أن يكون تسميته بالحالل على رأي من يراه حالًال، آالحنفية مثًال جمع  : والقل

ى حذر       : وقوله. قلة، وهو إناء للعرب آالجرة ة بمعن ة والحاء المهمل غير أني أشحت من وجله، أشاح بالشين المعجم
  .وخاف

  .وترجمة جميل العذري تقدمت في الشاهد الثاني والستين من أوائل الكتاب

  : وأنشد بعده

  وقاتم األعماق خاوي المخترق

  .مجرور بها: على أن رب المحذوفة بعد الواو تجر في الشعر، وقاتم

ين وضمها، وهو ما بعد جمع عمق بفتح الع: واألعماق. رب بلد مغبر: أي. وأسود قاتم. الغبرة: القتمة: قال األصمعي
  .الخالي: والخاوي. من أطراف المفاوز

ازة   : والمخترق بفتح الراء ول . مكان االختراق، من الخرق وهو الشق، استعمل في قطع المف خرقت األرض، إذا  : تق
  .ممرها: ومخترق الرياح، ونحوها. قطعتها

  .ن أول الكتابوهذا البيت من أرجوزة لرؤبة تقدم شرحه مفصًال في الشاهد الخامس م

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس بعد الثمانمائة

 علي تكاد تلتهب التهابـا  فإن أهلك فذي حنق لظاه
  

  .وذي حنق مجرور بها. على أن رب المحذوفة بعد الفاء، تعمل الجر في الشعر
  

 : ، آقول اآلخروحذفها للعلم بموضعها. فرب ذي حنق: ذي مجرورة برب، أي: قال ابن جني في إعراب الحماسة
  آدت أقضي الحياة من جلله  رسم دار وقفت في طللـه

  
  : وهذا يدفع قول أبي العباس إن الواو في نحو قوله. ورب رسم دار: أي

  وبلد تحسبه مكسوحًا
  

  .هي التي جرت بلدًا، لما خلفت رب فكانت عوضًا
  

  .لفاء عوض من ربوال يقول أحد إن ا. فرب ذي حنق: فذي حنق، أي: أال ترى أنه قال



 293

  
  : وقول اآلخر

  بل بلد ملء الفجاج قتمه
  

  .انتهى. فإذا صح هذا وثبت في الفاء وبل، آانت الواو محمولة على حكمه. وال يدعي أحد أن بل عوض من رب
  

  .ورواية بيت جميل بالخزم، وهو زيادة الواو في أوله هنا، رواية غير مشهورة، وبها يخرج البيت عن الوزن
  

اه ق: ولظ اء ضمير ذي حن دأ، واله ة. مبت ى : وجمل ود إل ى ضمير مؤنث يع ند إل ا مس ره، وآل منهم اد تلتهب خب تك
ة    اة الفوقي ا بالمثن ابه             . اللظى، فهم ى اللظى، الآتس ود إل ذآر يع ى ضمير م ة مسندين إل اة التحتي وجوز الشمني بالمثن

  .التذآير من الضمير المضاف إليه
  

ل  د        متع: وعلي متعلق بتلتهب، وقي تداد والتوق ى االش ه من معن ا في ق بلظاه، لم ه     . ل يس علي ى ل ه نظر، ألن المعن . وفي
ل  : واللظى يظ، وقي م      . شدته : النار، استعيرت للحنق بفتح المهملة والنون، وهو الغ ابي ضرب وعل ك جاء من ب   .وهل

ه شرطًا، والجواب  وذو بمعنى صاحب، والفاء معها للربط للجواب بالشرط، فإنها تجب مع آل جواب ال يصح وقوع
ا الصدر، ورب تحذف    . هنا في الحقيقة هو جواب رب، وهو مخضت أول البيت اآلتي وإنما قدمت رب عليه ألن له

  : بعد الفاء مطلقًا سواء آانت فاء الجواب آما هنا، أو عاطفة آما في قول امرئ القيس
 محـول فألهيتها عن ذي تمائم  فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

  
ي   قال ابن  اء من المغن اء رابطة للجواب حيث ال          : السادسة، أي : هشام في بحث الف ا الف ي تكون فيه من المسائل الت

  : أن يقترن بحرف له الصدر، آقوله: يصح أن يقع شرطًا
  فإن أهلك فذي حنق البيت

  
  .انتهى. لما عرفت من أن رب مقدرة، وأنها لها الصدر

  
أن جواب الشرط في مثل هذا إنما هو جواب رب، وهو فعل ماض يجب   لها الصدر جواب سؤال مقدر، وهو: وقوله

ا لصدارتها، آانت في الظاهر هي        ؟معه ترك الفاء، فكيف وجبت الفاء أجاب بأن رب لما وجب تقديمها على جوابه
ابط     ى الض اء بمقتض اء وف رن بالف ب أن تقت رطًا، فوج ع ش ح أن تق ي ال تص رط، وه واب الش ة ج   .الواقع

  .وأنها لها الصدر: من شراح المغني بين معنى قوله ولم أر أحدًا
  

ا تجيء إذا    : فإن قيل: وقال اإلمام المرزوقي في شرح الحماسة، وتبعه جميع شراحها إن الفاء في جواب الجزاء، إنم
اء   د الف ا   خالف الجملة التي تكون جزاء، الجملة التي تكون شرطًا، بأن تكون مبتدأ وخبرًا، فكيف يكون تقديرهما بع ه

ذا : إن أهلك فاألمر والشأن: يكون التقدير: قلت ؟هنا ه . رب ذي حنق بهذه الصفة فعلت به آ ر   : فقول ق خب رب ذي حن
  .انتهى. المبتدأ الذي أظهرناه

  
ل الحصر في       : األول: وفيه نظر من وجهين ًا لشرط، ب ة جواب ال ينحصر وجوب اقتران الفاء بالجملة االسمية الواقع

  .صاحب المغنيست صور، آما بينها 
  

ا          : الثاني ا عليه دم عامل له م يسمع تق دأ، ول ر هو المبت . أن رب لها الصدر، ال تقع خبر مبتدأ أبدًا، إذ العامل في الخب
  .فتأمل. إن مخضت في البيت اآلتي جواب رب: على أن قوله هذا ال يصح مع قوله

  
ه : والعجب من السيوطي حيث تبعه في شرح أبيات المغني، فقال ق  : قول ذي حن دير    ...ف خ جواب الجزاء، والتق إن : إل

  .أهلك فاألمر والشأن رب ذي حنق
  

  : وهذا البيت من أبيات ثمانية لربيعة بن مقروم الضبي، أوردها أبو تمام في الحماسة، وهي
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 مودته وإن دعي استجـابـا  أخوك أخوك من يدنو وترجو
 وزاد سالحه منك اقترابـا  إذا حاربت حرب من تعادي

 حبالي مات أو تبع الجذابـا  نت إذا قريني جاذبـتـهوآ
 الـــبـــيت..........  فإن أهلـك فـذي حـنـق

 ذنوب الشر مألى أو قرابا  مخضت بدلوه حتى تحسـى
 بي األعداء والقوم الغضابا  بمثلي فاشهد النجوى وعالن
 أسود خفية الغلب الرقابـا  فإن الموعدي يرون دونـي

  عال لون األشاجع أو خضابا  عدهن ورسـًاآأن على سوا

  .أخوك مبتدأ، وآرر تأآيدًا، ومن يدنو خبره: إلخ، قال المرزوقي...أخوك أخوك من تدنو: قوله

ى ك: والمعن ة، أغاث ه لملم ك، وإن استغثت ب فقته من ك، وتحسن ش ه من رب مكان ود من يق ي األخوة وال . مخالصك ف
  .النصح والشفقة، ال تقارب الدار ويجوز أن يكون من يدنو، أراد به قرب

دعو الرجل أخاك، إذا         : وقال ابن جني ا يستحق أن ت ر األول، إنم ه خب دًال، وأن تجعل لك في أخوك الثاني أن تجعله ب
  .انتهى. فعلته، إذ الناس ناس، ثم أبدل منه من يدنو: آان أخاك في الحقيقة، آقولك

 : رًا لألول، آقولهويجوز أن يجعل أخوك الثاني خب: وقال التبريزي

  يعاب عليك إن الحر حر  فقلت له تجنب آل شيء

  : وأما قول اآلخر

  أخوك أخوك المرتجى في الشدائد  سالم هي الدنيا قروض وإنـمـا

  .فهو مثل األول

رًا، والمرتجى    : وإن شئت جعلت قوله. أخوك الثاني توآيدًا، وجعلت المرتجى خبرًا: وإن شئت جعلت قوله أخوك خب
فهذا المعنى يحتمل أن يكون   . أخوك الثاني: من يدنو من البيان الداخل في صفته، بدًال من قوله: نعتًا له، ويكون قوله

  : حثًا على إآرام الغريب، إذا نصح وأخلص، آما قال األعشى

  لعمر أبيك الخير ال من تنسبا  فإن القريب من يقرب نفسه

  .هذا آالمه. خبارًا أن المؤاخي بغير النسب ال ينتفع بإخائهويجوز أن يكون وصاة باألخ المناسب، وإ

ه، والضمير في حارب ألخوك، ومن           : إلخ، قال المرزوقي...إذا حاربت: وقوله ا قبل ذا متصًال بم يجوز أن يكون ه
  .تعادي مفعول حاربت

  .ا دمت محاربًاوالمعنى إذا حاربت من تعادي حارب هذا المؤاخي لك معك، وزاد نصرته وعدته منك قربًا، م

فتك، وازداد     : ويجوز أن يكون منقطعًا مما قبله، ويكون مثًال مضروبًا، فيقول ى مكاش ك عل ه ذل إذا آاشفت عدوك بعث
  .وإذا جاملته وداجيته بقي على ما ينطوي عليه مساترًا ال مجاهرًا. عدته من الكيد وغيره منك دنوًا
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زي ك، : وزاد التبري رب من ت، ق ك إذا حارب كأراد أن ه سالحه، ليعين ه أراد . ومع ى أن دل عل رب السالح، لي ذآر ق ف
  .ولو ذآر أنه يقرب نفسه منه، لم يدل على ذلك، ألنه يجوز أن يقرب منه، وال يعينه. إعانته على عدوه

ى الجذاب         : إلخ، يقول...وآنت إذا قريني: وقوله ا أن ينقطع دون شأوي إل ه، فإم ي وبين بًال بين إذا جاذبني قرين لي ح
  .يهلك، وإما أن يتبع صاغرًا فينقادف

ان    ...فإن أهلك: وقوله ك لك إلخ، هذا الكالم تسل عن العيش بعد قضاء حاجته، وإدراك ثأره؛ ولوال ما تسهل له من ذل
  .ال يسهل عليه انقطاع العمر، ولو مات لمات بغصة

  .لت به آذاإن أمت فرب رجل ذي غيظ وغضب، تكاد نار عداوته تتوقد توقدًا، أنا فع: فيقول

ول   ...مخضت بدلوه: وقوله ذا جواب رب، يق ذي           : إله، ه ا في األمر ال ي أداله دلوه الت ا حرآت ب ذا أن رب إنسان هك
  .وجعل الدلو آناية عن السبب الذي جاذبه فيه، والطمع الذي جرأه عليه. خضنا فيه حتى مألتها

اف   : ويقال. أن يقارب االمتالء: ءوقراب المل. فتحسى دلو الشر مملوءة، أو قريبة من االمتالء: قال قراب، بكسر الق
  .وضمها

ا        . جعلت شربه من الشر شربًا مرويًا: والمعنى وه، يستقي به ا ألقى دل ًا، لم ئ غيظ فكأن المراد أن هذا المعادي الممتل
  .الماء من بئري، مألتها شرًا، وجعلته سقياه

ا        : والذنوب. ليمتلئ تحريك الدلو في البئر: والمخض، بالخاء والضاد المعجمتين ب، وهي هن ا ذن ي يكون له دلو الت ال
  .جنيت عليه الشر حتى مله: يقول: مثل

ى يشرحه، أي   ...بمثلي: وقوله فهم،     : هذا البيت، وما بعده لم يقع في أصل المرزوقي حت ي األعداء، وآاش جاهر بمثل
  .ليكفوا عنك، فمثلي يصلح لدفع المكاره

  .يريد الغلب رقابا، وانتصابه على التشبيه بالضارب الرجل: يزيقال التبر... فإن الموعدي: وقوله

رائس      : آأن على سواعدهن، أي: وقوله ا افترست الف رة م . آأن على سواعد هذا األسود الورس أو الخضاب، من آث
  .عروق ظاهر الكف، والواحد أشجع: واألشاجع

  .األربعين بعد الستمائةشاعر مخضرم، تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع و: وربيعة بن مقروم

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع بعد الثمانمائة

  بل بلد ذي صعد وأصباب

  .على أن رب المحذوفة بعد بل، تعمل الجر في الشعر

تح   . جمع صعود بفتح أوله، وهو المرتفع من األرض، خالف الهبوط: والصعد، بضمتين. القفر: والبلد واألصباب، بف
ا انحدر من األرض    جمع صبب بفتح: الهمزة ن العجاج، ذآر في          . تين، وهو م ة ب ة لرؤب والبيت من ارجوزة طويل

د      : أولها أن امرأته المته على آبره وعجزه، لكثرة أسفاره، ومدح نفسه بأشياء اس، وال يحق ى الن ه ال يسفه عل منها ان
  .عليهم
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 : إلى أن قال

 دعهم سيلقون أعد الحـسـاب  سيعرفون الحق عند الميجـاب

 بل بلد ذي صعد وأصـبـاب  األمر يقضى في الشقا للخيابو

 هـرجـاب بكل وجناء وناج  قطعت أخشاه بعسف جـواب

قاء . جمع حاسب  : والحساب . أفعل تفضيل  : وأعد . الميعاد الذي وجب لهم: والميجاب، بالجيم . خالف السعادة  : والش
  .جمع خائب، وهو الخاسر: والخياب، بالضم

ا إلخ...بل بلد: وقوله ر              : ، بل هن ى آخر من غي ال من آالم إل ذا يشبه االقتضاب، وهو انتق ال، وه لإلضراب واالنتق
  .مناسبة، وليست بل هنا عاطفة، آما زعم الشارح

ال       ى أن ق ات إل ك، في تسعة أبي اه  : ثم وصف البلد بصعوبة المسالك، وآثرة المهاوي والمهال خ، من   ...قطعت أخش إل
  .ه وهو جواب ربقطع الطريق، بمعنى سلكه وتجاوز

اه ه: وأخش ي قول اء ف د، والب ل تفضيل، والضمير راجع للبل و أفع ه، وه ه وأخوف و : أهول ة بقطعت، وه بعسف متعلق
  .مضاف إلى جواب

ا، أراد   : والجواب. سلوك األرض على غير الجادة: والعسف ًا، إذا قطعه مبالغة جائب، من جاب األرض يجوبها جوب
  .به البعير

اء،   : وناج. الناقة الشديدة: والوجناء. إلخ، بدل من قوله بعسف جواب...بكل وجناء: وقوله اسم فاعل من نجا ينجو نج
رع ة. إذا أس اج : والناجي ر ن ا، والبعي ن رآبه و بم ريعة، تنج ة الس يم. الناق ر والج اب، بالكس ل : والهرج ر الطوي البعي

  .الضخم، وآذلك الناقة

  .لكتابوترجمة رؤبة تقدمت في الشاهد الخامس من أول ا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن بعد الثمانمائة

 يتـنـبـل وأقطعه الالتي بها  وليلة نحس يصطلي القوس ربها

ة  ه من أواخر قصيدة المي ت، فإن ذا البي ابق آه ى س اء القصيدة، فهي للعطف عل ي أثن ى أن واو رب إن آانت ف عل
  .الثة وثالثين بيتًاللشنفرى، والواو فيه للعطف، والمعطوف عليه متقدم عليه بث

ول  ه، فنق ل المعطوف علي ين المعطوف قب د  : وينبغي أوًال أن نب ة، وهي حرف زائ رب المحذوف رورة ب ة مج إن ليل
  : صناعًة عند الجمهور، ال يتعلق بشيء، وجوابها أول البيت بعدها، وهو

 سعار وإرزيز ووجـر وأفـكـل  دعست على غطش وبغش وصحبتي

 ألـيل وعدت آما ابدأت والـلـيل  مـت إلـدًةفأيمت نسـوانـًا وأيتـ

  .دفعت دفعًا بإسراع وعجلة: دعست: قال الخطيب التبريزي في شرحه. جواب رب: فدعست هو
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رة من    : سريت على هذه الحال، فليلة مجرورة لفظًا منصوبة محًال على الظرفية لدعست، أي: يقول الي آثي سريت لي
  .مفعوًال به لدعست، ألنه فعل الزموال يجوز أن يكون . مثل هذه الليلة

ي إن مجرور رب في نحو     ى      : وهذه الصورة خارجة عن قول ابن هشام في المغن ع عل دي، رف رب رجل صالح عن
ع أو نصب     : رب رجل صالح لقيت، نصب على المفعولية، وفي نحو: االبتداء، وفي نحو ه رف رب رجل صالح، لقيت

  .انتهى. هذا لقيته: آما في

ا    . عست، وقدمت عليه ألنها جرت برب الواجبة التصدرفليلة ظرف لد ا بين ة، لم . فالمعطوف بالواو هو دعست ال ليل
  : دعست إحدى الجمل المعطوفات، والمعطوف عليه بعد عشرين بيتًا من أول القصيدة، وهو: وجملة

  وأضرب عنه الذآر صفحًا فأذهل  أديم مطال الجوع حتـى أمـيتـه

  .عدة جمل من أحوال، افتخر بها الشاعر، ساقها مساق المباهاة بها والتمدح وأديم هو المعطوف عليه

  .افتخاره بصبره على الجوع، وهو خمسة أبيات: أولها

  : افتخاره بما يسد الرمق من القوت، وهو عشرة أبيات أولها: ثانيها

  وأغدو على القوت الزهيد

  : شرب إال سؤره، وهو ستة أبيات أولهاافتخاره بسبقه القطا إلى المنهل، وأنها ال ت: ثالثها

  وتشرب أسآري القطا

ه إال ذراعه، مع استطراد شيء آخر، وهو تسعة          : رابعها ادة ل افتخاره بأنه إذا نام ال فراش له إال األرض، وال وس
  : أبيات أولها

  وآلف وجه األرض عند افتراشها

  : ، وهو ثالثة أبيات، وهيافتخاره بأنه ال يجزع من فقر، وال يبطر من غنى: خامسها

 ينال الغنى ذو البعدة المـتـبـذل  وأعدم أحيانـًا وأغـنـى وإنـمـا

 وال مرح تحت الغنـى أتـخـيل  فال جزع من خلة مـتـكـشـف

 أنـمـل سؤوًال بأعقاب األقـاويل  وال تزدهي األجهال حلمي وال أرى
  وليلة نحس يصطلي القوس ربها

األصل في المعطوفات، أن تعطف على األول، ما لم : قلت ؟ى األبعد، ولم تعطفه على األقربلم عطفت عل: فإن قلت
  .يكن مانع، آأن يكون العاطف حرفًا مرتبًا آالفاء وثم، وحينئذ يكون العطف على األقرب

ا         : فإن قلت ا، إذ الت العطف عليه أي تشريك للعاطف ب ا من اإلعراب، ف ان   إن جملة أديم استئنافية ال محل له بع آل ث
ه إعراب،           : قلت ؟أعرب بإعراب سابقة من جهة واحدة م يكن ل ا إذا ل ه إعراب، وأم ان للمعطوف علي ا إذا آ هذا فيم

اح   ين             : فهو ما قاله السيد في شرح المفت ه من اإلعراب هي التشريك، والجمع ب ا ال محل ل الواو فيم دة العطف ب فائ
  .مضموني الجملتين في التحقق بحسب نفس األمر
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إ تف ي  : ن قل ق مضمونهما ف ى تحق ين عل ة الجملت واو، لدالل دون ال وم ب ق معل ك التحق ي ذل تراآهما ف ا واش اجتماعهم
ى      : قلت. الواقع، فيجتمعان فيه قطعًا ين القصد إل العطف يتع ما ذآرته إنما هو بداللة عقلية، ربما لم تكن مقصودة، فب

  .انتهى. دفع أيضًا توهم اإلضراب عن الجملة األولى إلى الثانيةبيان االجتماع، وتتقوى الداللة العقلية بالوضعية، وين

دلوليهما في     : يعني انك إذا قلت: وقال في الهامش أيضًا ما نصه ى تحقق م زيد قائم وعمرو قاعد فقد دل الجملتان عل
  .الواقع، فيفهم اجتماعهما فيه بال حاجة إلى الواو

ة،         فأجاب بأن هذه داللة عقلية، يجوز أن تكون مقص  دت الدالل ين القصد، وتأي الواو، تع ي ب إذا أت ون، ف ودة وأن ال تك
  .اجتمع قيام زيد، وقعود عمرو في الواقع: فاندفع توهم اإلضراب فيما يحتمله، فكأنه قيل

اب       ذا الب ذاك  . ومنهم من جعل دفع توهم اإلضراب هو المقصود األصلي من العطف في ه يس ب ل  . ول إذا قي اآس  : ف
  .انتهى. فتأمل. اجمع بينهما: ن المعنىزيدًا وأطعمه، آا

راب         ن اإلع ا م ل له ة ال مح ة لجمل ة التابع ي الجمل ا ه دة، ومحله ذه الفائ ن ه روحه م ي وش ال المغن د خ   .وق
دأ محذوف، أي          ر مبت م خب ة أدي ذه القصيدة أن يكون جمل ه فال     : وجوز الزمخشري وغيره في شرح ه م وعلي ا أدي أن

  .إشكال

ات أخر    وقد شرحنا ثمانية أبيات  ة أبي من أول هذه القصيدة في الشاهد السادس والعشرين بعد المائتين وقد شرح أربع
  .بعدها في الشاهد السادس والعشرين بعد السبعمائة

  .وقد شرح البيت المعطوف عليه مع خمسة أبيات في الشاهد الخامس والعشرين بعد السبعمائة

ذه    . ي الشاهد السابع والخمسين بعد الخمسمائة وبيت وتشرب أسآري القطا قد شرح مع خمسة أبيات ف ا ه ولنشرح هن
دم وعديم       ...وأعدم أحيانًا: قوله: األبيات الستة، فنقول و مع ر، فه دامًا، إذا افتق دم إع وأغنى من   . إلخ، أعدم الرجل يع

  .غني من المال غنًى، من باب رضي

أجرب الرجل   : قال الزمخشري ذا        أعدم الرجل باأللف، إذا صار ذا عدم، آ د، وه ى، وعدم متع ل جرب إذا صار ذا إب
  .وفيه نظر. عكس القاعدة

ال   : بضم الباء وآسرها : والبعدة، قال الزمخشري د، يق ة    : اسم للبع دة من األرض والقراب ا بع ذل . بينن ذي ال  : والمتب ال
  .يصون نفسه

دأ، أي  ...فال جزع: وقوله ر مبت ا جزع  : إلخ، هذا تفريع مما قبله، وجزع خب ة  . أن ة  والخل تح المعجم اختالل الحال   : بف
راء   . الذي يظهر فقره: والمتكشف. بالفقر رح  : والمرح، بكسر ال ل . الشديد الف ر : والتخي ظرف لمرح،   : وتحت . التكب

جمع جهل، وهو قليل، : واألجهال. االستخفاف: إلخ، االزدهاء...وال تزدهي األجهال: وقوله. ويجوز أن يكون ألتخيل
ار  : لكسروالحلم، با. والكثير جهول اة والوق ين     . األن ة الع ول، من رؤي اء للمفع ذو : حال، أي : وسؤوالً . وال أرى بالبن
ة ة بأنمل: سؤال، وجمل اء متعلق ال. أنمل صفة لسؤول، والب ه : يق ى وج الم عل ل الك م ونق اًال، إذا ن أنمل الرجل إنم

  .النميمة: والنملة، بالضم. اإلفساد

زي والزمخشري  . سعدضد ال: إلخ، النحس...وليلة نحس: وقوله رد  : قال الخطيب التبري ه الب ة . أراد ب يصطلي  : وجمل
ال      . صاحبها فاعل مؤخر: القوس ربها في موضع الصفة لليلة، وربها، أي ه يق زع الخافض، ألن والقوس منصوب بن

  .يصطلي بنار القوس: اصطليت بالنار، فهو على حذف مضاف أيضًا، أي

ا        . ا مؤنثًاوالقوس مؤنث سماعي، ولذا أعاد ضميره ًا منه ردان قريب ار، وهو أن يجلس الب دفؤ بالن واالصطالء هو الت
اف وسكون الطاء، وهو سهم              . لتصل حرارتها إليه وس، وهو جمع قطع بكسر الق ى الق ًا عل وأقطعه بالنصب عطف

  .يكون نصله قصيرًا عريضًا
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دعست  : وقوله .وراء ذلك في الشدة شيءوإذا اصطلى األعرابي بقوسه وسهامه لشدة البرد فليس . يرمي بها: ويتنبل
  .أظلمه: ، أي"وأغطش ليلها: "إلخ، الغطش، بفتح المعجمة وسكون المهملة هو الظلمة، من قوله تعالى...على غطش

  .إلخ حال من التاء في دعست...وصحبتي سعار: وجملة. المطر الخفيف: والبغش، بفتح الموحدة وسكون المعجمة

ة، وهو    . به يصحبه، وأراد به الصاحبمصدر صح: والصحبة، بالضم والسعار بضم السين المهملة بعدها عين مهمل
: واإلرزيز، بكسر الهمزة وسكون المهملة، قال صاحب الصحاح  . حر يجده اإلنسان في جوفه من شدة الجوع والبرد

  .هي الرعدة

د  : إرزيز إفعيل، يكون من شيئين من االرتزاز، أي: وقال التبريزي رد،       الثبوت، يري ه من شدة الب د في مكان أن يجم
  .ومن الرز، وهو صوت أحشائه من الشدة

. أخوف منه: أنا أوجر منه، أي: هو الخوف، ومنه يقال: والوجر، بفتح وسكون الجيم بعدها راء مهملة، قال التبريزي
  .خفت: ووجرت منه بالكسر، أي

أخذه أفكل، إذا ارتعد من برد، أو خوف، : ل، يقالهي الرعدة، وال يبنى منه فع: أفعل، قال صاحب الصحاح: واألفكل
رة         ة للتعريف ووزن الفعل وصرفته في النك ذا   . وهو منصرف، فإن سميت به رجًال لم تصرفه في المعرف ى ه وعل

  .فمعنى اإلرزيز ما ذآره التبريزي

ة  ويجوز أن يكون دعست صف   . دعست في ليلة نحس: وموضع ليلة نحس نصب بدعست، أي: قال الزمخشري ة لليل
د محذوف، أي دت، أو قصدت: والعائ و تعم ذوفًا، وه ون جواب رب مح ا، ويك ى غطش موضعه . دعست فيه وعل

  .داخًال في ظلمة ومطر: حال، أي

ى دعست، أي  : وقوله ا         : فأيمت نسوانًا هو معطوف عل ي ال زوج له يد، وهي الت م آس امى، جمع أي . جعلت النساء أي
إلدة، بكسر الهمزة أصله ولدة، جمع  . يريد أنه قتل أزواج النساء وآباء األوالد. تامًاجعلت األوالد أي: وأيتمت إلدة، أي
  .قاله صاحب الصحاح. وليد، وهو الصبي

زي ال التبري ال: ق واو   : يق ت ال ذلك إذا آان ئت، وآ ورة إن ش زة مكس ا هم ورة قلبته واو مكس ت ال دة، إذا آان دة وإل ول
  .انتهى. ي وجوه أجوه فهذا مطرد فيهامضمومة قلبتها همزة مضمومة، آما قالوا ف

  .إبدال الواو المكسورة همزة قليل غير مطرد، بخالف المضمومة: وقال المعرب

دأ الرآب، أي      : أبدأت: وعدت آما أبدأت قال التبريزي: وقوله ن أب ال من أي دأت، يق ع    : ابت دأ وطل ن ابت ل . من أي : وألي
  .انتهى. أشهر، ودهر أدهر إذا آمل نهار أنهر، وشهر: يقال. ثابت الظلمة جدًا مستحكم

ال صاحب الصحاح ل، أي: وق ل ألي ة: ولي ديد الظلم ال المعرب. ش ا  : ق ذوف، وم ا نعت لمصدر مح ي آم اف ف الك
  .والليل أليل حال من التاء في عدت: وجملة. عدت عودًا آإبدائي: مصدرية، أي

  .بعد المائتين شاعر جاهلي، تقدمت ترجمته في الشاهد السادس والعشرين: والشنفرى

 : وأنشد بعده

  أشارت آليب باألآف األصابع
  

  .على أن آليبًا مجرور بإلى المحذوفة، وهو شاذ



 300

  
  : وهذا عجز وصدره

  إذا قيل أي الناس شر قبيلًة
  

  .وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد السادس بعد السبعمائة
  

  : وأنشد بعده
  تبينن ها لعمر اهللا ذا قسمًا

  
ة                على أنه إذا  ه، سواء آانت لفظة الجالل د المقسم ب د من مجيء ذا بع دًال من حرف القسم، فال ب جيء بها التنيبه ب

واهللا فيهما، أو آانت مجرورة بإضافة لعمر     : ال ها اهللا ذا، وإي ها اهللا ذا، أي: مفردة مجرورة بالحرف المقدر، نحو
  : إليها نحو

  تبينن ها لعمر اهللا ذا قسمًا
  

الواو      قال سيبويه في ه عوضًا من اللفظ ب ك : باب ما يكون ما قبل المحلوف ب ا؛ ألن     : قول ا اهللا ذا، تثبت ألف ه إي ه
ول   ه إال           : الذي بعدها مدغم، ومن العرب من يق اء، وال يكون في المقسم ب د اله ي بع ا هللا ذا، فيحذف األلف الت إي ه

  .على اللسان ها صار عوضًا من اللفظ بالواو، فحذفت تخفيفًا: الجر؛ ألن قولهم
  

ى      . واهللا: أال ترى أن الواو ال تظهر ها هنا آما تظهر في قولك ًا عل ذا تخفيف فترآهم الواو البتة يدلك أنها ذهبت من ه
  .اهللا ألفعلن، إذًا ألدخلت الواو: ولو آانت تذهب من هنا آما تذهب من قولهم. اللسان، وعوضت منها ها

  
ذا في     : وف عليه، آأنه قالذا فزعم الخليل أنه المحل: وأما قولهم تعمالهم ه رة اس إي واهللا لألمر هذا، فحذف األمر لكث

  .وهذا قول الخليل. آالمهم، وقدم ها آما قدم قوم ها هو ذا، وها أنا ذا
  

  : وقال زهير
  فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك  تعلمن ها لعمر اهللا ذا قـسـمـًا

ا    : ومن ذلك قولهم تفعلن، صارت األلف ه م     آهللا ل ا ث ة ه ا بمنزل ون     . هن ا ال يقول ول أو اهللا، آم رى أنك ال تق ا  : أال ت ه
  .واهللا، فصارت األلف ها هنا وها يعاقبان الواو، ال يثبتان جميعًا

ا       ع م ذي يسقط في جمي وقد تعاقب ألف الالم حرف القسم، آما عاقبته ألف االستفهام وها، فتظهر في ذلك الموضع ال
  .أفأ هللا لتفعلن: لكهو مثله للمعاقبة، وذلك قو

دل  : وتقول ؟أال ترى لو قلت أفو اهللا، لم تثبت ا بب ول   . نعم اهللا لتفعلن، وإي اهللا لتفعلن، ألنهما ليس رى أنك تق إي : أال ت
  .واهللا، نعم واهللا

  .انتهى آالم سيبويه، وإنما نقلناه برمته لتعرف ما في آالم الشارح من الخلل

ه الشاهد فيه تقديم ها : قال األعلم ذا    : لعمر اهللا، والمعنى  : التي للتنبيه على ذا، وقد حال بينهما بقول تعلمن لعمر اهللا ه
ال          . ما أقسم به ه ق اه أقسم، فكأن ه، ألن معن ا قبل د م ى المصدر المؤآ مًا عل ى  . أقسم لعمر اهللا قسماً   : ونصب قس ومعن

  .تعلمن اعلم، وال يستعمل إال في األمر

  .تندخل: ومعنى تنسلك. أمرك، وال تتعد طورك اقصد في: فاقصد بذرعك، أي: وقوله

ه  : يقول هذا للحارث بن ورقاء الصيداوي، وآان قد أغار على قومه، وأخذ إبًال وعبدًا، فتوعده بالهجاء إن لم يرد علي
  .ما أخذ منه
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  .وقد تقدم شرح هذا مفصًال في الشاهد الثاني عشر بعد األربعمائة

 وأنشد بعده، 

  ثمانمائةالشاهد التاسع بعد ال

  : وهو من شواهد سيبويه

  فقلت يمين اهللا

  : هو قطعة من بيت، وهو

  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي  فقلت يمين اللـه أبـرح قـاعـدًا

  .الزمي ونحوه: أما الرفع فعلى االبتداء والخبر محذوف، أي. على أن يمين اهللا روي مرفوعًا ومنصوبًا بالوجهين

م حذف فعل القسم              وأما النصب فعلى أن أص ه بنفسه، ث اء، وصل فعل القسم، إلي ا حذف الب ين اهللا، فلم له أحلف بيم
  .وبقي منصوبًا به

ورد بأن ألزم ليس . وأجاز ابنا خروف وعصفور أن ينتصب بفعل مقدر يصل إليه بنفسه، تقديره ألزم نفسي يمين اهللا
  .خفضه أيضًا بالباء المحذوفة وجوز النحاس. بفعل قسم، وتضمين الفعل معنى القسم ليس بقياس

ال   ه     : ولم يذآر ابن مالك في تسهيله في نحو هذا إال النصب، ق ًا نصب المقسم ب ذفا مع ي . وإن ح إن حذف فعل   : يعن
  .وهو أعم من أن يكون المقسم به لفظ الجاللة أو غيرها. القسم، وحرف الجر نصب المقسم به

داء   النصب في مثل هذا على إضمار فعل،: قال األعلم ى االبت الرفع،    . أآثر في آالمهم من الرفع عل يبويه ب وأنشده س
  .والبيت من قصيدة طويلة المرئ القيس، مطلعها. هكذا سمعناه من فصحاء العرب: وقال

  أال عم صباحًا أيها الطلل البالي

  : وقد شرحنا من أولها في الشاهد الثالث من أول الكتاب عشرين بيتًا إلى قوله

  سمو حباب الماء حاًال على حال  بعد ما نام أهلـهـاسموت إليها 

  : فقالت

  ألست ترى السمار والناس أحوالي  سباك الـلـه إنـك فـاضـحـي

 الـــبــــــيت..........  فقلت يمين اللـه أبـرح قـاعـدًا

  .جئت إليها ليًال بعد ما نام أهلها: يقول. العلو، وأراد به النهوض: والسمو

ى    : وسباك . الطرائق التي في الماء آأنها الوشي: النفاخات التي تعلو الماء، وقيل: بالفتح والحباب، دك، وأذهبك إل أبع
  .لعنك اهللا: وقيل. غربة
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ر، جمع سامر     : والسمار. معناه سلط اهللا عليك من يسبيك: وقال أبو حاتم : وأحوالي . المتحدثون بالليل في ضوء القم
  .في أطرافي

  .فال محذوفة من جواب القسم باطراد، آما يأتي في الشرح. ال أبرح قاعدًا: ، أيأبرح قاعدًا: وقوله

  : وروي أيضًا

  فقلت يمين اهللا ما أنا بارح

  : وروي أيضًا. فال حذف

  فقلت لها تاهللا أبرح قاعدًا

  .فيةوبه أورده ابن هشام في المغني وشرح األل. فال شاهد فيه هنا، وإن آان فيه شاهد من جهة حذف ال

واو وضمها     . مجتمع العظام  : المفاصل، وقيل: واألوصال. فعل ناقص، وقاعدًا خبره: وأبرح : وجمع وصل بكسر ال
  .آذا في القاموس. آل عظم ال ينكسر، وال يختلط بغيره

  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين

  : وأنشد بعده

  آال مرآبيها تحت رجليك شاجر

الستبعاد أن يكون همزة أيمن في األصل مكسورة، ثم فتحت تخفيفًا، إذ هو مشكل، سواء قدرتها زائدة، أم  أورده مثًال
ر موجود، ال في          وزن غي ذا ال ين، وه زة وضم الع أصلية فإن قدرتها زائدة لزم أن يكون وزن إيمن إفعًال بكسر الهم

وزن       وإن قدرتها أصلية، لزم أن يكون وز .األسماء، وال في األفعال ذا ال ى، وه الم األول اء وضم ال نه فعلًال بسكر الف
  .فهو مشكل على آل اعتبار، فال يصح فرض آونها مكسورة في األصل. أيضًا غير موجود آذلك

ا       دأ به أن يبت ا، ب ى تحريكه ويجب أن تكون همزة وصل أصلها السكون، آما هو أصل آل همزة وصل، فإذا احتيج إل
  .أصل التخلص من التقاء الساآنينفي النطق، حرآت بالكسر لدفع 

وآذلك همزة أيمن، وضعت ابتداء ساآنة في الدرج، ولما ابتدئ بها، حرآت بالكسر، ثم عرض لها آثرة االستعمال،  
  .ففتحت تخفيفًا

 : وهذا المصراع عجز، وصدره

  .فأصبحت أنى تأتها تبتئس بها

د الخمسمائة   وهو من شعر للبيد، تقدم الكالم عليه في الشاهد الثالث ع ول . شر بع ة،      : يق ذه الناق من أي جانب أتيت ه
  .وجدت آال مرآبيها شاجرًا، دافعًا لك

رام  : ومرآباها. ملتبس: وشاجر. آيفما رآبت منها التبس عليك األمر: وتبتئس يصبك منها بؤس، أي ناحيتاها اللتان ت
  .منهما
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ا  ه، فأنت         يخاطب ر . يريد أنها شموس، إذا رآبها الراآب، رمته عن ظهره ك من رًا ال خالص ل جًال بأنك رآبت أم
بمنزلة من رآب ناقة صعبة، ال يقدر على النزول عنها سالمًا، ألن رجليه قد اشتبكا برآابيها، وآال مرآبيها ال يستقر 
ل،          ا المؤخر، وهو الكف ى مرآبه ًا صعبًا، وإن رآب عل عليه، إن رآب على مرآبها المقدم، وهو الرحل وجده مرآب

  .، وصرعهمال به

  وأنشد بعده، 

  الشاهد العاشر بعد الثمانمائة

  بدينك هل ضممت إليك ليلى

ه     ...هل ضممت : فإن قوله. على أن جواب قسم السؤال يكون استفهامًا ذي هو قول دينك، وهو   : إلخ، جواب القسم ال ب
  .القسم االستعطافي، يستعطف به المخاطب: قسم سؤال، ويقال له

ك  : قال أبو حيان. بع البن مالكوفي جعله هذا قسمًا تا ن مال وفي يعض   . ال نعلم أحدًا ذهب إلى تسمية هذا قسمًا إال اب
ام    : شروح الكتاب، وقد ذآر عمرتك وعمرك وقعدك وقعيدك ما نصه ذه أقس ك   . وزعم بعض النحويين أن ه ابن مال ف

  .انتهى .وأما أصحابنا فالجملة القسمية، ال تكون إال خبرية عندهم. وافق من قال بذلك

ر االستعطاف،      . القسم جملة إنشائية يؤآد بها جملة أخرى: ويؤيده أن ابن جني، قال و القسم لغي ة، فه فإن آانت خبري
  .انتهى. وإن آانت طلبية فهو االستعطاف

ه في شرح الجمل الصغير        ة         : وأغرب ابن عصفور في قول ا خبري ة أخرى، آلتاهم ا جمل د به ة أآ   .والقسم آل جمل
واعتذر عنه بأن مراده أن الجملتين إذا اجتمعا، . ملة القسم إنشائية، ال خبرية آما قال ابن جني وغيرهوالصواب أن ج

  .آان منهما آالم محتمل للصدق والكذب

ه    : ثم قال ابن عصفور بعد تعريفه ى أن فإذا جاء ما صورته آصورة القسم وهو غير محتمل للصدق والكذب حمل عل
  : ليس بقسم، نحو قول الشاعر

  هذا ابن هرمة واقفًا بالباب  باهللا ربك إن دخلت فقل له

  : وقول اآلخر

  وهل قبلت قبل الصبح فاها  بدينك هل ضممت إليك ليلى

  .فال يكون مثل هذا قسمًا، ألن القسم ال يتصور إال حيث يتصور الصدق والحنث: قال

راد   وأما هذان البيتان فليسا بقسمين، ألن الجم: وقال في شرح اإليضاح ا الم لتين غير محتملتين للصدق والكذب، وإنم
  .أسألك بدينك، وأسألك باهللا: بهما استعطاف المخاطب، والتقدير

  : وقد يحذفون الباء وينصبون في الضرورة، نحو قوله. إال أنهم أضمروا الفعل لداللة المعنى عليه

 أميرك بلغها السالم وأبشر  أقول لبواب على باب دارها

أنه لم : أحدها: باهللا هل قام زيد، وباهللا إن قام زيد فأآرمه، وأشباهه ليس بقسم، ثالثة أشياء: على أن قولك ويدلك: قال
وا  ام، وال   : يجيء في آالم العرب وقوع الحرف الخاص بالقسم نحو التاء والواو موقع الباء، فلم يقول اهللا هل ق واهللا : ت

  .إن قام زيد فأآرمه
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ا روا ا : ثانيه م إذا أظه ال      إنه م، ال يق ال القس ن أفع ن م م يك اء، ل ه الب ق ب ذي يتعل ل ال د  : لفع ام زي ل ق اهللا ه م ب   .أقس
  .انتهى. أن القسم ال يخلو من حنث أو بر، وال يصح ذلك إال فيما يصح اتصافه بالصدق والكذب: ثالثها

آالم ابن هشام ظاهره إن مثل هذا استعطاف وليس بقسم هو الظاهر، وال شك أن آونه قسمًا غير مذوق، لكن : وقوله
ليس آل قسم يؤآد : يعطي أنه سماه قسمًا استعطافيًا، وذلك أنه لما ذآر قول أبي علي القسم جملة يؤآد بها الخبر، قال

ذا،     : قال. باهللا أحسن إلي: الخبر، وقد تقدم أن الباء يقسم بها على جهة االستعطاف، نحو تفعلن آ ومنه أقسمت عليك ل
  .، وأقسمت عليك لما فعلتوأقسمت عليك إال فعلت

يبويه  ولهم    : قال س ل عن ق ا             : وسألت الخلي ذا الموضع، وإنم ذا في ه م جاز ه ت، ل ت، وإال فعل ا فعل أقسمت عليك لم
ى          : فقال ؟أقسمت هنا آقولك واهللا ه معن ان في م شبههوه بنشدتك اهللا، إذ آ ذا ألنه نهم أجازوا ه وجه الكالم لتفعلن، ولك

  .الطلب

ى : نشدتك اهللا إال فعلت، ومعناه سألتك باهللا، وقالوا: يريد أن العرب تقول : إال فعلت بمعنى إال أن تفعل، وتحقيق المعن
  .ال أطلب منك إال أن تفعل، فدخلها معنى النفي، فصلحت إال لذلك

تفهام   ومن : وتقول في االس ال . آهللا لتق ول         : ق ين فتق د اليم تفهم بع ذلك تس د، ول يس بتأآي ذا ل ام زي   : فكل ه اهللا أق ألن  ؟دب
  .المعنى هنا أخبرني

ة      : وقد منع من هذا أبو علي، فقال: قال ذي هو استعطاف في الحقيق يس      : ال يجوز في القسم ال ه ل اهللا هل قمت، ألن ت
  .انتهى آالمه. بمقسم

ؤال    تعطاف والس ه االس م يقصد ب د، وقس ه توآي م يقصد ب مان قس م قس ه  . ومقتضاه إن القس ا يقصد ب مية م ي تس وف
  .مًا نظر، وآيف يتصور قسم دون جواب ال ملفوظ به وال مقدراالستعطاف قس

يس بجواب، فكيف جاز ا فعلت ل ًا، ولم أن أقسمت يقتضي جواب يبويه ب ذا سأل س بهوه  ؟وله أنهم ش ل ب ه الخلي وأجاب
  .هفأفاد أن القسم ليس بمراد في المشبه، آما أن ذلك غير مراد في المشبه ب. بنشدتك اهللا، إذ آان فيه معنى الطلب

  .فما ذآره ابن عصفور أقرب، وهو آالم أبي علي، آما ظهر من نقل ابن هشام

م            : واعلم أنه يقال ه، ألنه اهللا، وطلبت منك ب ألتك ب اه س زع الخافض والنصب، ومعن ى ن نشدتك باهللا، ونشدتك اهللا عل
  .نشد الرجل الدابة إذا طلبها، فهو فعل الزم: يقولون

ك في شرح التسهيل       ن مال ال اب ل نشدتك اهللا   م: وق ول القائ ى ق ذآرًا اهللا  : عن ألتك م ى عمرتك اهللا  . س سألت اهللا : ومعن
  .تعميرك، ثم ضمنا معنى القسم الطلبي

يس       : قال أبو حيان في شرحه ه تفسير إعراب، فل ى أن ن، وإن عن إن عنى المصنف أنه تفسير معنى، ال إعراب فممك
  .الخافض، فنصبه ليس بمذآرآذلك، بل نشدتك اهللا انتصاب الجاللة فيه على إسقاط 

دير  اهللا، أي  : وأما عمرتك اهللا فلفظ الجاللة فيه منصوب بإسقاط الخافض أيضًا، والتق ذآيرًا يعمر    : عمرتك ب ذآرتك ت
  .انتهى. القلب، وال يخلو منه

ره        ا ذآ ل أن يضمنا م ة قب ه أراد تفسيرهما لغ ه . وال يخفى أن دفع أن يكون أراد تفسير اإلع      : وقول م ضمنا، ي   .رابث
 : قال الشاعر. واستعملوا عمرك اهللا بدًال من اللفظ بعمرتك اهللا. وعمرتك اهللا بتشديد الميم

  بعض ما أبتغي وال تؤيسيني  عمرك اهللا يا سعاد عدينـي
  : وقال آخر
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  أصادقًا وصف المجنون أم آذبا  يا عمرك اهللا أال قلت صـادقًة
ان        أصله أسألك : وقال األخفش في آتابه األوسط ا آ اء، فانتصب م د المصدر والفعل والب بتعميرك اهللا، وحذف زوائ

  .ويدل على صحة قول األخفش إدخال باء الجر عليه: قالوا. مجرورًا بها
  

  : قال ابن أبي ربيعة
 فشاقك أم لقيت لها خدينا  بعمرك هل رأيت لها سميًا

اظر الجيش   ال ن ولهم  : ق ه أيضًا ق دل ل ائم، و : وي دًا ق الى لعمرك إن زي ال تع ي سكرتهم يعمهون  : "ق م لف " لعمرك إنه
ه في نحو عمرك اهللا، ويكون األصل            : التقدير يكن هو المقسم ب ه، فل : لعمرك قسمي، فكان العمر نفسه هو المقسم ب

  .بتعميرك اهللا

ا يكون ق      : ويمكن أن يقال إن من نصب عمرك اهللا على المصدر، وقال مًا، وإنم ه قس م يجعل رًا، ل مًا  عمرك اهللا تعمي س
  .على قول األخفش، وهو قسم طلبي على رأي من ال يثبته، ومسؤول به على رأي من ال يثبته

رك اهللا، أي   : وأجاز المبرد والسيرافي أن ينتصب على تقدير القسم، آأنه قيل : أقسم عليك بعمرك اهللا، واألصل بتعمي
ع  بإقرارك له بالدوام والبقاء، ويكون محذوف الجواب، فتكون الكاف في م  ه      . وضع رف يبويه أن والظاهر من آالم س

  .مصدر موضوع موضع الفعل على أنه مفعول به

ان      . واالسم المعظم في عمرك اهللا ينصب ويرفع: قال أبو حيان ه وجه اب في إعراب ال صاحب اللب : أما النصب فقد ق
  .، واسم اهللا منصوب بالمصدرباعتقادك بقاء اهللا، فتعميرك مفعول ثان: أسألك تعميرك اهللا، أي: أن التقدير: أحدهما

  .أسأل اهللا تعميرك: أن يكونا مفعولين، أي: والثاني

ه            ع ب ول، ورف ى المفع رًا، فأضيف المصدر إل راد عمرك اهللا تعمي ي أن الم وأما الرفع فقد ذآر ابن مالك عن أبي عل
وع بالم     .الفاعل الى مرف ى أن اسم اهللا تع و      وآذا تقدم عن األخفش، فقد اتفق قوالهما عل ة، ولكن أب ى الفاعلي صدر عل

ذي          ان الفعل ال ذا آ زع الخافض، وله ى ن علي يرى أن نصب عمرك على المصدر، واألخفش يرى أنه منصوب عل
  .أسألك: عمرتك، والفعل الذي يقدره األخفش: يقدره أبو علي

ال  دير     : وأما قعدك اهللا بكسر القاف وفتحها، ويق ا منصوبان بتق دك اهللا أيضًا، فهم ا     أقس : قعي اء، وهم د إسقاط الب م، بع
مصدران بمعنى المراقبة آالحس والحسيس، وقيل وصفان آخل وخليل، بمعنى الرقيب الحفيظ، فالمعني بهما هو اهللا  

ا     وب بهم ى األول منص ا، وعل دل منهم الى، واهللا ب الى      . تع ماء اهللا تع ن أس ا م مع أنهم م يس د إذ ل و الجي   .وه
ي قسم    . أقسمت؛ فإنهما يستعمالن في قسم الطلبوبقي على الشارح المحقق، ذآر عزمت، و وأما استعمال لعمرك فق

  .السؤال، فلم أره

 : وقوله

  .بدينك هل ضممت إليك ليلى
  

اهللا             اهللا، وأسألك ب ا آنشدتك ب ب، ويجوز ذآر متعلقه اء الطل ه  . هذه الباء عند من لم يثبت قسم السؤال اسمها ب وحذف
  .أآثر، ومنه هذا البيت

  
ا    : ك في التسهيلقال ابن مال اء، ويختص الطلب به . ويضمر الفعل في الطلب آثيرًا، استغناء بالمقسم به مجرورًا بالي

  .انتهى
  

وضممت إليك، . وقد تحذف الباء مع المتعلق في الشعر آما تقدم. أحلف باهللا قم ونحوه: ولو آانت للقسم لجاز أن يقال
  : وقوله. عانقتها وحضنتها: أي



 306

  :فاها روي بدله قبيل الصبح أوقبلت
  .وهل قبلت بعد النوم فاها

  
ذ      . هل قبلته وشممت طيب رائحته، في وقت تغير األفواه: يريد ر حينئ واه تتغي وم ألن األف د الن ا بع راد  . وخص م والم

  .تحقيق طيب نكهتها
  

  : وبعده
  آمثل األقحوان على نداها  وهل مالت عليك ذؤابتاها

  
  : وروي بدله

  .رفيف األقحوان على نداها  ن ليلىوهل رفت عليك قرو
  

والرفيف  . أراد شدة سواد شعرها   . رفت، بفتح الراء المهملة، من رف لونه يرف بالكسر رفيقًا ورفًا، إذا برق وتألأل
  .يوصف به خضرة النبات واألشجار

  
  : قال الشاعر

  في ظل أحوى الظل رفاف الورق
  

  .الزفيف إهداء العروس إلى بعلها: لة معجمة، فقالوصحفه ابن المال في شرح المغني يجعل المهم
  

ه ل عن قول ابونج: وغف ة، وهي الب ة . رفيف األقحوان ك الحال ي تل ا ف ا ال أعطر منه داها، ألنه ي ن ا ف دها بكونه . وقي
  .الذوائب، جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء: والقرون

  
ال      والبيتان أوردهما األصفهاني في األغاني ونسبهما إلى المجن امر، وق ي ع وح من بن ن المل ون ذات   : ون ب مر المجن

أ     م أنش ه ث يوم بزوج ليلى، وهو جالس يصطلي في يوم شات، وقد أتى ابن عم له في حي المجنون لحاجة، فوقف علي
  : يقول

 قبيل الصبح أو قبلت فاهـا  بربك هل ضممت إليك ليلى
 رفيف األقحوانة في نداها  وهل رفت عليك قرون ليلى

  
ه،     : قال. اللهم إذ حلفتني، فنعم: لفقا يًا علي ى سقط مغش فقبض المجنون بكلتا يديه من الجمر قبضتين، فما فارقهما حت

  .انتهى. وسقط الجمر مع لحم راحتيه فقام زوج ليلى مغمومًا بفعله متعجبًا منه
  

  : وزاد ابن جني في شرح تصريف المازني بيتًا بعدهما، وهو
  وصوب الغاديات شملن فاها  آأن قرنفًال وسحيق مسـك

  
  .وتقدمت ترجمة مجنون بني عامر في الشاهد التسعين بعد المائتين

  
  : وأنشد بعده

  قعيدك أن ال تسمعيني مالمًة
  

  : هو صدر، وعجزه
  والتنكئي قرح الفؤاد فييجعا
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آرت أن جواب قسم السؤال    أنك ذ: وهذا جواب سؤال مقدر، وتقديره. على أن أن فيه زائدة، والجواب إنما هو النهي
  .أن يكون أمرًا أو نهيًا أو استفهامًا أو مصدرًا بإال أو لما، وهذا ليس أحد تلك الخمسة

  
  .نشدتك باهللا أن تقوم: وهذا وإن أمكن هنا فال يتأتى في نحو. فأجاب بأن أن زائدة، والجواب هو النهي

  
ان في شرح التسهيل        و حي ال أب ره، ق ر،        إن الج : وقد اعتبره غي تفهام، واألم ياء، وهي االس واب يكون بأحد ستة أش

  : ولم يذآرا تصدر الجواب بإن الشرطية نحو. ومثل له بما ذآرنا. والنهي، وإال، ولما، وأن
  باهللا ربك إن دخلت فقل له البيت

ت، ألن الطلب ه     و المقصود من   والظاهر أن إن إذا حلت هذا المحل، يجب أن يكون جوابها فعًال طلبيًا، آما في البي
ه     ة الجزاء علي ا أن يكون       .هذا الكالم، وجملة الشرط ليس فيها طلب، فتعين أن يشتمل جمل راد بالطلب هن يس الم ول

ياق    ده س ا يفي ا مم ب بالصيغة، أم بغيره ان الطل واء آ تكلم، س ًا للم ون الجواب مطلوب ه أن يك راد ب ل الم بصيغته، ب
الوا الكالم، ولذلك جعلوا من صور المسألة نشدت ه  : ك إال فعلت أو لما فعلت، وق ى في ل، أو    : المعن ا أسألك إال أن تفع م

  .ما أطلب منك إال أن تفعل

رتين  . باهللا لتفعلن: وزاد الشارح المحقق على أبي حيان وقوع الالم في الجواب، نحو وقد أورده الشارح هنا مكررًا م
  .مع قرب ما بينهما

ويرة الصحابي   ويرة      والبيت من قصيدة متمم بن ن ن ن ك ب اه مال ا أخ ى به ى عمرتك       . ، رث ه، وعل دم الكالم علي د تق وق
  .وعمرك وقعدك وأمثالها، في المفعول المطلق في الشاهد الخامس والثمانين وما بعده
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