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 الشاهد الحادي عشر بعد الثمانمائة

  وأجلو عمى ذي شبهة إن توهما  ألورث بعدي سنة يقتدى بـهـا
  

  .على أن الالم فيه الم االبتداء، دخلت على المضارع للتوآيد، وليست في جواب قسم
  

ي  ا            اخ: قال ابن هشام في المغن القي وغيرهم ك والم ن مال ى المضارع، فأجازه اب ة عل الم الداخل ذه ال زاد . تلف في ه
  .لبئس ما آانوا يعملون: المالقي الماضي الجامد، نحو

  
و  د، نح رون بق ل : "وبعضهم المتصرف المق ن قب دوا اهللا م انوا عاه د آ ات  "، "ولق ه آي ي يوسف وإخوت ان ف د آ " لق

  .والمشهور أن هذه الم القسم
  

در، وأن ال           ": ولقد علمتم: "أبو حيان فيوقال  ا قسم مق د، ويجوز أن يكون قبله ى التأآي دة لمعن داء، مفي هي الم االبت
  .انتهى. يكون

  
ة إال في     : قال ابن الخباز في شرح اإليضاح. ونص جماعة على منع ذلك آله ى الجمل الفعلي ال تدخل الم االبتداء عل

  .انتهى. باب إن
  

داء ال  ": ولسوف يعطيك ربك  : "لحاجب، وهو أيضًا قول الزمخشري، قال في تفسيروهو مقتضى آالم ابن ا الم االبت
  .تدخل إال على المبتدأ والخبر

  
ون        : وقال في ألقسم ة للن ده مالزم ا عن درها الم القسم، ألنه م يق ذا  . هي الم االبتداء دخلت على مبتدأ محذوف، ول وآ

  ".ولسوف يعطيك ربك: "زعم في
  

دها، ففاسد من       : جبوقال ابن الحا در بع دأ مق داء، وإن المبت الالم في ذلك الم التوآيد، وأما قول بعضهم إنها الم االبت
د حذفهما،    : إحداها: جهات ان بع أن الالم مع االبتداء آقد مع الفعل، وإن مع االسم، فكما ال يحذف الفعل واالسم ويبقي

  .آذلك الالم بعد حذف االسم
  

  .وال يخفى ما فيه من الضعف. لزيد سوف يقوم: لسوف يقوم زيد، يصير التقدير: دأ في نحوأنه قدر المبت: والثانية
  

  .انتهى. أنه يلزم إضمار ال يحتاج إليه الكالم: والثالثة
  

ورث زيد المال، فتعديه : ألورث مضارع مبني للفاعل، وهو ضمير المتكلم متعهد إلى مفعولين، تقول: وقول الشاعر
ين   ى اثن ال، أي   بالهمزة إل ه الم ول أورثت دير      : ، وتق ا محذوف، والتق اه، والمفعول األول هن بته إي اس،  : أآس ألورث الن

  .وسنة المفعول الثاني
  

  .يقتدى بها بالبناء للمفعول صفة لسنة: وجملة. السيرة حميدًة آانت، أو ذميمة، وهي الطريقة: والسنة
  

  .صدأه جالء بالكسال والمد وأجلو معطوف على أورث، من جلوت السيف ونحوه، إذا آشفت
  

  .الظن المشتبه بالعلم، ذآره أبو البقاء: والشبهة. عمى القلب، مستعار للضاللة، والعالقة عدم االهتداء: والعمى هنا
  

  .مشابهة الحق للباطل، والباطل للحق من وجه، إذا حقق النظر فيه ذهب: الشبهة: وقال بعضهم
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يم        وأن توهم األلف لإلطالق، ويجوز في أ ه محذوف للتعم بهة، ومفعول وهم ضمير ذي ش تح، وفاعل ت . ن الكسر والف

  .ظننت: توهمت، أي: ويقال. الخطأ في درك الشيء: والتوهم
  

  .وهذا البيت للمتلمس، وهو شاهر جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد التاسع والستين بعد األربعمائة
  

  : والبيت من قصيدة عدتها تسعة عشر بيتًا، أولها
 أخا آـرم إال بـأن يتـكـرمـا  يرنـي أمـي رجـال وال أرىيع

 له حسبًا آان اللئيم الـمـذمـمـا  ومن آان ذا عرض آريم فلم يصن
 تزيلن حتى مـا يمـس دم دمـا  أحارث لو أنا تـسـاط دمـاؤنـا
 أال إنني منهم وإن آنـت أينـمـا  أمنتفًال من آل بهثة خـلـتـنـي

 آذي األنف يحمي أنفه أن يهشما  ي عرضهـمأال إنني منهم وعرض
 جعلت لهم فوق العرانين ميسمـا  ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتـي
 أبى اهللا إال أن أآون لها ابنـمـا  وهل لي أم غيرها إن ترآـتـهـا
 بكف له أخرى فأصبح أجـذمـا  وما آنت إال مثل قاطـع آـفـه

 له درآـًا فـي أن تـبـينـا فـأحـجــمـــا  يجـد فلمـا اسـتـقـاد الـكـف بـالـكـف لـم
 فلـم تـجـد األخـرى عـلـيه مـقــدمـــا  يداه أصـابـت هــذه حـــتـــف هـــذه

 مسـاغـًا لـنـابـيه الـشـجـاع لـصـمـمـا  فأطـرق إطـراق الـشـجــاع ولـــو يرى
 جـررت أن أتـكـلــمـــازنـيمـًا فـمـا أ  وقد آـنـت تـرجـو أن أآـون لـعـقـبـكـم

   البيت...... ...............ألورث بعدي سنة
  

ي يشكر،          : قال أبو عبيدة: قال جامع ديوانه أبو الحسن األثرم ه بن ان في أخوال تلمس آ ذه القصيدة أن الم آان سبب ه
رة ي        : يقال ك الحي د مل ن هن به، فسأل عمرو ب ى نس وأم     إنه ولد فمكث فيهم، حتى آادوا يغلبون عل ن الت ًا الحارث ب وم

ين الفراشين    : فقال عمرو. يزعم أنه من بني ضبيعة أضجم: اليشكري عن نسب المتلمس، فقال . ما هو إال آالساقط ب
  .فبلغ ذلك المتلمس فقال هذه القصيدة

  
  .والمتلمس اسمه جرير بن عبد المسيح، أخو بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار

  
  .والمنتفل والمنتفي والمتبري سواء. افترقن: وتزيلن. طتخل: وتساط. أحارث منادى: وقوله

  
ا آنت  : وإن آنت أينما، أي. وبهثة هو ابن حرب بن وهب بن جلي بن أحمس ابن ضبيعة بن ربيعة بن نزار   .حيث م

زوم الميسم لألنف    : جعلت لهم فوق العرانين، يقول: وقوله زمهم ل ه،    : واألجذم . هجوتهم هجاًء يل المقطوع إحدى يدي
ده األخرى  : وليق زنيم . لو هجوت قومي آنت آمن قطع بيده ي نهم    : وال يس م القوم ول أن يشق  : واإلجرار . الملصق ب

  .انتهى. لسان الفصيل لئال يرضع أمه
  

  .وبقي أبيات من أبيات القصيدة ال حاجة لنا بها
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني عشر بعد الثمانمائة

  إن أخاهم لم يقصدفرغ و  وقتيل مرة أثأرن فـإنـه
  

  .على أنه قد يخلو المضارع عن الالم استغناء بالنون آما هنا، واألآثر ألثأرن بهما جميعًا
  

دم        : وهذا آقول ابن مالك في التسهيل يس، وال مق ارن حرف تنف ر مق تقبًال غي ًا مس وإن آان أول الجملة مضارعًا مثبت
  .انتهى. قد يستغنى بها عن الالمو. معموله، لم تغنه الالم غالبًا عن نون التوآيد

  
  .جاء بالنون وحذف الالم، ألن النون تدل عليه: ومثله ألبي علي في التذآرة قال

  
الم ضرورة    ال      . وذهب ابن عصفور في آتاب الضرائر إلى أن حذف ال ي، فق ام في المغن ن هش ه اب حذف الم  : وتبع

  .وأنشد البيت. ألفعلن، يختص بالضرورة
  

  .ن، واألول مذهب الكوفيين، آما بينه الشارح المحققوهذا مذهب البصريي
  

ة   د المائ ل  . والبيت من قصيدة لعامر بن الطفيل العامري، تقدم شرح أبيات من أولها في الشاهد الثامن والستين بع وقب
  : هذا البيت

  وأخي المروراة الذي لم يسند  وألثأرن بمالـك وبـمـالـك

آلخذن بثأرهم، وأقتلن بهم من بني مرة من عوف : واهللا ألثأرن، أي: م مقدر، أيوألثأرن، الالم في جواب قس: وقوله
  .الذبياني

  .ثأرت القتيل، وثأرت به، من باب نفع، إذا قتلت قاتله: الذحل، يقال: والثأر، بالهمزة ويخفف

ا  واو بينهم كون ال ين وس رائين المهملت يم وال تح الم روراة، بف ا : والم ن غطف ث ب ن ري ل ألشجع ب أخي . نأجب وأراد ب
ًا من األسر،     المروراة الحكم بن الطفيل العامري، وهو أخو عامر بن الطفيل، خنق نفسه تحت شجرة بالمروراة خوف

  .آما يأتي بيانه

  .لم يدفن، بل أآلته السباع والطيور: الذي لم يسند، أي: وقول

ه ارن   : وقول رة أث ل م ليات      ...وقتي رح المفض ي ش اري ف ن األنب ال اب خ، ق بي ر: إل ل، ورواه   : واه الض ض قتي بخف
  .برفعه: بنصبه، ورواه األثرم: الحرمازي

  .أما األول فعلى أن الواو للقسم، وقتيل مقسم به، وأراد به أخاه الحكم بن الطفيل، وأعاده مبهمًا تفخيمًا له

ن   أبو قبيلة، وهو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس ب: ومرة ن عيالن ب
  .مضر

وأثارن جواب القسم، ومفعول  . قبيلة من قريش، آالم من لم يصل إلى العنقود: مرة: وقول بن المال في شرح المغني
أثرن    . وعلى هذا يكون االستشهاد. أثارنه أو أثارن به: أثرن محذوف، والتقدير ك، ف ى مال وإن آانت الواو للعطف عل

  .ألثأرن: تأآيد لقوله

وال يجوز أن يكون  . على العطف على محل، مالك، وأثأرن تأآيدًا لذلك، وقيل مفعول بفعل يفسره أثرنوأما النصب ف
  .مفعوًال له، ألن المؤآد ال يتقدم عليه معموله
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ة     داء وجمل ى االبت ع فعل د محذوف، أي    : وأما الرف ره، والعائ أرن خب ه   : أث ه أو أثأرن أرن ب اذ    . أث ذا ش ى ه د عل . والتأآي
ة    .راجع لقتيل والضمير في فإنه دها معجم ة بع ال  : وفرغ، بكسر الفاء وسكون الراء المهمل در، يق ذهب دم فالن   : اله

  .فرغًا وهدرًا، إذا لم يقتل قاتله

ال صاحب          : روى فرع أيضًا، أي: وقال ابن األنباري الي في الشرف، ق رأس الع ة، وهو ال ين المهمل بفتح الفاء والع
  .نهمهو فرع قومه للشريف م: يقال: الصحاح

ن عوف،        ة المري، أو الحارث ب ي حارث وضمير الجمع في أخاهم لمرة باعتبار آونه حيًا، وأراد بأخيهم سنان بن أب
  .فان أحدهما آان رئيس بني مرة

  .أقصد الرجل، إذا قتلته: لم يقتل، يقال: لم يقصد: وقوله: قال ابن األنباري

  .معنًى وقافيةلم يثأر؛ وهو خطأ : وروى بدله في مغني اللبيب وغيره

ى        ان عل ان لغطف وم آ رة، وهو ي وهذا الشعر قاله عامر بن الطفيل بعد يوم الرقم بفتح الراء والقاف، وهو ماء لبني م
  .بني عامر

أغار بنو عامر على غطفان بالرقم، فلقوا غلمة من أشجع بن ريث بن غطفان فقتلوهم، ثم استبطن  : قال ابن األنباري
ان، فأصاب         عامر بن الطفيل بني عامر ن غطف ن ريث ب ن بغيض ب في الوادي، فأغاروا على بني فزارة بن ذبيان ب

ي                ى بن ن عوف، وعل رة ب و م م وبن وا ه زارة، فرآب ي ف ى الصريخ بن زارة، وأت ن ف بني سفيان بن غراب ابن ظالم ب
  .فزارة عيينة بن حصن، وعلى بني مرة سنان بن أبي حارثة ويقال الحارث بن عوف

ة        فانهزمت بنو جع ى دخل بيت أسماء بنت قدام ُا حت فر بن آالب بن ربيعة بن عامر، وأقبل عامر بن الطفيل منهزم
درون    الفزاري، وهي حديثة عهد بعرس، وزوجها شبث بن حوط الفزاري، ومضت بنو جعفر فدخلوا في شعاب ال ي

وا    ى وقف ه      ما هي، فلما انتهوا إلى أقصى الوادي، لم يجدوا منفذًا، وأقبلت غطفان حت م عيين ال له وادي، فق م ال ى ف : عل
  .قفوا فإن القوم منصرفون إليكم

ل   : فلما لم يجدوا منفذًا انصرفوا، فقال بعضهم لبعض ارموهم بنواصي الخي وا  . إنه لن ينجيكم اليوم إال الصدق، ف ففعل
  .آنانة والحارث ابنا عبيدة بن مالك بن جعفر، وقيس بن الطفيل بن مالك: فقتل يومئذ من بني جعفر

يئاً   : فلما خرجت بنو جعفر من الشعب خرج عامر من بيت أسماء، فرجع زوجها فقال إي : قالت  ؟أصنع بك عامر ش
ا          ! واهللا لقد فقل، ولو آنت أنت لنكحك عامر ى فرسه، وأم ه عل امر فارتدف ر بع ن جعف ك ب ن مال فمر جبار بن سلمى ب

امر،             ي ع ر من بن زم في نف ه انه ل أخو عامر فإن ن الطفي ر         الحكم ب ي جعف ى بن ي، فنظروا إل يهم رجالن من غن وف
م   ال الحك ي      : منهزمين فحسبوهم بني ذبيان، فق ون ب وم فيتلعب ان الي و ذبي ى     ! واهللا ال تأسرني بن وا إل ى انته فمضوا حت

له المروراة، وقد يكاد العطش يهلكهم، فاختنق الحكم تحت شجرة مخافة المثلة فمات، وأخذت بنو عمار : موضع يقال
ًا له هفرس ال ل ي  : م يق تلهم العطش، وبق ار، وق ن آخر النه ه م ال، فشربوا بول ى ب ره حت رون ذآ وا يم عزالء، فجعل

ول . الغنويان، فسألهما عامر عن الحكم، فأخبراه أنه خنق نفسه ي   : فزعموا أن عامرًا آان يرفع يديه ويق م أدرك ل الله
وم الم     . بيوم الرقم ثم اقتلني إذا شئت وم ي ك الي ان ذل م التخانق  فسمت غطف م أصابوا     . روراة، وي ان أنه وزعمت غطف

يهم، فجعل        د أصابوا ف و عامر ق يومئذ من بني عامر أربعة وثمانين رجًال، فدفعوهم إلى أهل بيت من أشجع آانت بن
ذبحهم     . من أتاني بأسير فله فداؤه: عقبة بن حليس، يقول: رجل منهم يقال له ه باألسرى فجعل ي فجعلت غطفان يأتون

 : قال عروة بن الورد العبسي في بني جعفر. بنو مذبح: على آخرهم، فسمي مذبحًا، وبنوه إلى اليوم يقال لهم حتى أتى

  ومقتلهم تحت الوغى آان أعذرا  عجبت لقوم يخنقون نفوسـهـم
 حـذرا أال إنما يأتي الذي آـان  يشد الحليم منهم عقد حـبـلـه
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  .انتهى باختصار
  

  وأنشد بعده، 

  الث عشر بعد الثمانمائةالشاهد الث

 إلى نسوة آأنهن مـفـائد  تألى ابن أوس حلفًة ليردني
  

  .وهذا ظاهر. على أنه استغنى بالم التوآيد عن النون
  

  .وروي أيضًا بكسر الالم وفتح الدال، على نصب الفعل بأن مضمرة على أنها الم آي
  

  .ون الالم الم اليمينيروى بفتح الدال وضم الدال على أن يك: قال اإلمام المرزقي
  

  .وذآر سيبويه أن الم القسم يلزمها إحدى النونين
  

  .وقد جاء أعجب من هذا، وأبعد في االستعمال، وحذف الالم وإثبات النون. وقد تحذف النون في الشعر: وقال أيضًا
  
  : قال

 البيت..................  وقتـيل مـرة أثـأرن
  

  .وجواب القسم يكون محذوفًا مقدرًا، ويستدل عليه بما ذآره. حلف لهذا األمر :فأما من روى بكسر الالم فالمعنى
  

دمين ال بعض المتق ي، والموضع  : وق ال الم آ ا إعم الم، وأعملته ون آسرت ال ذفت الن إذا ح يفعلن، ف ول، حلف ل تق
  .موضع القسم والمعنى معناه

  
ر  . صدرأراد ليفعل آذا، آأن الفعل دل على الم: مثل تألى ليردني: وقيل والالم مع االسم المجرور به في موضع الخب

  .إرادتي آذا انتهى: لذلك المصدر المبتدأ، آأنه قال
  

  .وسيأتي إن شاء اهللا تعالى بقية الكالم على هذا في نون التوآيد
  

 : وبعده. وهذا البيت أول أبيات أربعة لزيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبي، أوردها أبو تمام في الحماسة
 ينجي من الموت الكريم المناجـد  قصرت له من صدر شولة إنمـا

 فقلت له إن الرمـاح مـصـايد  دعاني ابن مرهوب على شنء بيننا
 ذائد سأآفـيك إن ذاد الـمـنـية  وقلت له آن عن شمالي فإنـنـي

  
ه مصدر من     : لفةوح. وهذه األبنية من األلية، وهي اليمين. آلى الرجل، وتألى بمعنًى: قال المرزوقي ى أن انتصب عل

  .غير لفظه
  

ه     : والفأد في اللغة. والمفائد جمع المفأد، بكسر الميم وفتح الهمزة، وهي المسعر والسفود ؤاد من ل إن الف ك، وقي التحري
  .اشتق، ألنه ينبض

  
هن وجدًا بي، حلف هذا الرجل حلفة ليأسرنني، ثم يمتن علي فيردني على نسوة آأنهن مساعير الحتراق: ومعنى البيت

  .وغمًا علي، ففعلت أنا به مثل ما هم به في
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ا من       : دعاني ابن مرهوب إلى آخره، حول آالمه إلى قصة أخرى، فقال: وقوله ا بينن ى م ذا الرجل عل استغاث بي ه
عداوة وبغضاء، فأجبته بعد أن هونت عليه ما خوفه، وبينت أن الرماح حبائل الرجال الكرام في الحرب ومصايدهم،  

  .ال تبال بالموت إذا آان على وجهه ال يتعقبه عارف
  

ال     : وقوله ا في موضع الحال، يق نأة  : على شنء بينن نئته ومش ه . ش ه آن   : وقول ه    ..وقلت ل ال ل ا ق خ، وإنم آن عن   : إل
ن         ن األيم ن م ر أمك ب األيس ن الجان ك م اآل ذل ا ش ف وم ي العط ي ف ن والرم رب والطع مالي، ألن الض   .ش

ه : في الجانب األيسر، فقال له ووجه آخر، وهو أن العطف ال   . آن في الجانب الذي أنا معني ب ا ق ل إنم آن عن   : وقي
ال     ك، أي     : شمالي، ألنه موضع المعان المنصور، واليمنى موضع الناصر، يق ك، وعن يمين ى يمين ا عل . ناصرك : أن

ه آأنه أمره أن يكون على ميسرة الجيش، ويكون على الميمنة، ألنهم يجعلون على ميمنة ال ذا  . عسكر آل موثوق ب وه
  .أحسن وجه

  
ن مرهوب،          : قال أبو رياش: وقال الخطيب التبريزي ة ب ل هو وعلقم وارس أقب د الف ات أن زي ذه األبي آان من خبر ه

ان    ئ، وآ ورجل من بني هاجر، ورجل من بني صبيح، وحسان بن المنذر بن ضرار، حتى نزلوا ببني جديلة من طي
  .خر بن ضرار، فأبى زيد وعلقمة أن ينزال مع حسان، ورآبا وجوههمابنو جديلة قد ولدوا جبار بن ص

  
ال  ؟من هذان معك: فقال أوس بن حارثة بن ألم لحسان ن مرهوب     : ق ة ب وارس، وعلقم د الف ن     . زي يس ب ه ق ال البن فق

  .ارآب فارددهما علي: أوس
  

ان     فأبيا فأغلظ لهما، فرجع إليه زيد . إن أبي يقسم عليكما لترجعان: فرآب فقال ن مرهوب وآ ك اب فقتله، فلما رأى ذل
فربع عليه، فلما أبطأ على أوس ابنه، تحذر حسان الذي آان عنده، . يا زيد أذآرك اهللا أن تترآني: مصارمًا لزيد، قال

يتها     : فرآب هو وصاحباه، فلما انتهوا إلى زيد، ورأوا ما صنع قال لبريمة، وهو أهون من معه ى درعي نس ارجع إل
  .أنا ابن ضرار: ني بها، فإن قال لك من أنت فقلعند أوس، فأت

  
  .آريم بكريم: فقتله، وقال. أنا ابن ضرار: فقال ؟من أنت: فرجع بريمة إليه فقال له

  
يس   ؟إالم أرجع : فقال زيد! يا زيد ارجع: وقيل إن قيس بن أوس لما لحق زيدًا ناداه ال ق والالت والعزى ألردنك    : فق

  .انتهى. األبيات........تألى ابن أوس حلفة: تله زيد، وقالفق. أسيرًا إلى نسوة ترآتهن
  

  .شاعر جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد السابع والثمانين بعد المائة: وزيد الفوارس
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع عشر بعد الثمانمائة

 ليعلم ربي أن بيتـي واسـع  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم

ى          على أن المضارع الواق إن المعن ا، ف ا هن الالم آم اء ب ان للحال، وجب االآتف ي  : ع جوابًا لقسم، إن آ يعلم اآلن رب   .ل
ه        : قال ابن الناظم ك قول تقبل، وذل ا مختصة بالمس ون، ألنه الالم دون الن د ب واهللا : ولو آان المضارع بمعنى الحال، أآ
  .ليفعل زيد اآلن

ه بالجمل        تغناء عن ذا االستعمال اس ه   ومنع البصريون ه د، آقول دًا ليفعل اآلن  : ة المصدرة بالمؤآ وأجاز  . واهللا إن زي
 : أنشده الفراء: ألقسم بيوم القيامة، وقول الشاعر: الكوفيون، ويشهد لهم قراءة ابن آثير

  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم البيت
  .انتهى
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ئن  م" ولقد علموا لمن اشتراه: "أورده الفراء في تفسيره عند قوله تعالى: أقول ن سورة البقرة، على أن الم لقد، والم ل
  .هي المؤذنة بالقسم، ال لكون يعلم حاًال، تجرد من النون في وقوعه جوابًا للقسم

  
ال          ه، ق م يقل يئًا ل اظم ش ن الن ى اب ي إل ه    : وقد نسب العين ه في قول د      : االستشهاد في ون التوآي يعلمن بن يعلم، إذ أصله ل ل

د   : وقال في البيت ؟تقوله عليه هذا آالمه، وال أدري آيف. فحذفها ئن للتأآي ال     . الالم في ل الم، يق ذه ال وال يخفى أن ه
  .الالم المؤذنة، وال يقال لها الم التأآيد: ويقال لها أيضًا. الالم الموطئة لقسم مقدر: لها
  

يئاً    . وتك هذه زائدة، ألن المعنى يتم بدونه: وقال أيضا دة ال تعمل ش ان زائ ة، والمعنى   أو تكون . فإذا آان آ ئن  : تام ل
ين،    : أحدهما: وفيه أمران. إلخ...يكن الشأن قد ضاقت يئين متالزم ين ش المعهود زيادتها بلفظ الماضي، وال تزاد إال ب

ذلك    ا ليست آ ه، والموصول وصلته، والموصوف وصفته، وهن ل ومرفوع ره، والفع دأ وخب ظ . آالمبت زاد بلف وال ت
  .الكالم عليه المضارع، إال بندور مع نزاع فيه تقدم

  
  .لئن قد ضاقت، وإن ال تدخل على قد: يلزم من زيادتها بلفظ المضارع أن يقال: ثانيهما

  
ه         ..أو تكون تامة والمعنى: وقوله ئن تكن القصة، وعلي ول ل ة، فالواجب أن يق اة الفوقي إلخ، الرواية إنما هي تك بالمثن

  .يكون جملة قد ضاقت مفسرة لضمير الشأن والقصة
  

ا، أي     . غي الحمل على هذا مع إمكان غيرهوال ينب تترًا فيه : وال مانع هنا من آونها ناقصة، ويكون اسمها ضميرًا مس
ال        : إلخ....هي، ويفسره فاعل ضاقت، وهو بيوتكم، وجملة قد ضاقت ازع بإعم اب التن ألة من ب ا، وتكون المس خبره

  .الثاني على مذهب البصريين
  

  .ك، وفي ضاقت ضميرها، وعليكم متعلق بضاقتويجوز عندهم أن يكون بيوتكم اسم ت
  

  .عليكم في محل النصب على المفعولية: قوله: وقال العيني
  

  .ليعلم ربي هو جواب القسم المقدر، وجواب الشرط محذوف يفسره جواب القسم: وقوله
  

ًا في آخر سورة اإلسراء      . والبيت أنشده الفراء في أوائل البقرة وما عزاه ألحد الى   وأنشده ثاني ه تع د قول ئن   : عن ل ل ق
  : أنشدني الكسائي للكميت بن معروف: اآلية، قال" اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
  لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم البيت

  
  .وهذا الكميت شاعر إسالمي، وتقدم ذآره في ترجمة جده الكميت بن ثعلبة في الشاهد السبعين بعد الخمسمائة

  
ال . هذا اًال فمن     : والبن عصفور آالم في المسألة بين به مذهب البصريين، فال بأس بإيراده، ق ان المضارع ح وإن آ

ه     : الناس من قال د يعوق عن       . إنه ال يجوز أن يقسم عليه، ألن مشاهدته أغنت عن أن يقسم علي ه ق ذا باطل، ألن وه
ًا أو       المشاهدة عائق، فيحتاج إذ ذاك إلى القسم، والصحيح أنه يجو و من أن يكون موجب ه ال يخل ه إال أن ز أن يقسم علي

  .منفيًا
  

  .واهللا ما يقوم زيد، وال يجوز حذفها: فإن آان منفيًا نفيت بما خاصة، فهو قولك
  

ول    ة االسمية، فتق واهللا إن : وإن آان موجبًا، فإنك تبني من الفعل اسم فاعل، وتصيره خبر المبتدأ، ثم تقسم على الجمل
  .م، وواهللا إن زيدًا قائم، وواهللا لزيد قائمزيدًا لقائ

  
اس في بعض        : وإنما لم يجز أن تبقي الفعل على لفظه، وتدخل الالم ألنك لو قلت ى اإللب ك إل د ألدى ذل وم زي واهللا ليق

  .إن زيدًا واهللا ليقومن؛ ألن النون تخلص لالستقبال: وذلك إذا قلت. المواضع
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  : فت إلى اللبس، إال أن ذلك قليل جدًا، بابه الشعر، نحو قولهوقد تدخل عليه الالم وحدها وال يلت

  تألى ابن أوس حلفًة ليردني البيت
  

  .انتهى
  

  : وأنشد بعده
  يمينًا لنعم السيدان وجدتما

  
وقد تقدم الكالم عليه في الشاهد الحادي . على أن نعم إذا وقعت جواب قسم، ال يربطها بالقسم إال الالم وحدها آما هنا

  .الستين بعد السبعمائة، وفي الشاهد السادس والخمسين بعد المائةو
  

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس عشر بعد الثمانمائة

 لناموا فما إن من حديث وال صالي  حلفت لها باللـه حـلـفة فـاجـر
  

دير     : على أن قوله د لضرورة الشعر، ويجب تق الم، ألن     لناموا جواب القسم، وجاز الربط بالالم من غير ق د ال د بع ق
ل : أحدها: وفيه أمور. الم االبتداء، ال تدخل على الماضي المجرد ان   : آيف يصح دعوى الضرورة مع قوله قب إن آ ف

د  الم وق ين ال ع ب األولى الجم ًا ف ي مثبت ل الماض ى. الفع رك األول ه إال ت ل في رورة  ؟وه ه ض د إن ل أح م يق   .ول
رون  : "على أنه قد جاء في أفصح الكالم، قال تعالى ده يكف ي   " ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفرًا لظلوا من بع ال النب وق

ل            : "صلى اهللا عليه وسلم م أقت ا، ث م أحي ل، ث م أقت ا، ث م أحي ل ث ل في سبيل اهللا، فأقت ، "والذي نفسي بيده لوددت أن أقات
  .أخرجه البخاري

  
  .اهللا عليه وسلم إلى الصبح فأناخواهللا لنزل رسول اهللا صلى : وفي الحديث عن امرأة من غفار أنها قالت

  
ول        لم، يق ه وس اً     : "وفي حديث سعيد بن زيد أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا علي برًا من األرض ظلم " من أخذ ش

  .الحديث
  

وال ة أق ي ثالث ا ف دها: وإنم ره: أح ه الزمخشري وغي ر، وذهب إلي ذفها آثي ري، وح ا أآث ائزين، ذآره د الج ا أح   .أنه
  .واهللا لكذب: واهللا ألفعلن، وتدخل على الماضي آقولك: الم جواب القسم في نحوو: قال في المفصل

  
  .انتهى. واهللا لقد خرج: واألآثر أن تدخل عليه قد، آقولك. حلفت لها باهللا البيت: وقال امرؤ القيس

  
ه         : وقال ابن مالك في شرح التسهيل د، آقول الالم مع ق رن ب األآثر أن يقت ان الفعل متصرفًا، ف الى  إن آ د   : "تع اهللا لق ت

  .ثم أورد اآلية واألحاديث والشعر. وقد يستغني بالالم في النثر والنظم" آثرك اهللا علينا
  

دخل         . أنها البد منها، إما لفظًا، وإما تقديرًا، آالماضي الواقع حاًال: ثانيها ي في سر الصناعة الم القسم ت ن جن ال اب ق
الى  ا   ت : "على فعلين أحدهما الماضي، آقوله تع رك اهللا علين د آث الى     " اهللا لق ال تع الم، ق ا حذفت ال ح من    : "وربم د أفل ق

 : وقد حذفت قد، آقوله. لقد أفلح: ، أي"زآاها
  حلفت باهللا حلفة فاجر البيت

  
  .حق الماضي المثبت المجاب به القسم أن يقرن بالالم: قال الجميع: وآذلك قال ابن هشام في المغني. لقد ناموا: أي
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  : وقال. إنه جواب القسم على إضمار الالم وقد جميعًا للطول: أصحاب األخدود: يوقد قيل ف

  البيت.............حلفت لها باهللا حلفًة
  
  .فأضمر قد. لقد ناموا: أي
  

ي  ن جن ال اب الى : ق ه تع ا قول اً : "وأم لنا ريح ئن أرس ة" ول ل. اآلي ال الخلي ع   : فق أوقع الماضي موق يظلن، ف ا ل معناه
  .المستقبل

  
ام   و ن هش ال اب اد مسد           : ق ى الشرط وس ه مرتب عل تقبل ألن وا مس ا مضمرة، وهو سهو، ألن ظل د هن وم أن ق م ق زع

  .ولكن النون ال تدخل في الماضي. جوابه، فال سبيل فيه إلى قد، إذ المعنى ليظلن
  

ا تاهللا لقد آثرك ا: "إن آان الماضي قريبًا من زمن الحال، أدخلت عليه الالم وقد، نحو: ثالثها دُا   ". هللا علين ان بعي وإن آ
  .وهذا مذهب ابن عصفور ومن تبعه. من زمن الحال، أدخلت عليه الالم وحدها آهذا البيت

  
ة          : قال ابن هشام راد في اآلي ال، إذ الم ا ق ة، والبيت عكس م ا بالصبر وسيرة      : والظاهر في اآلي د فضلك اهللا علين لق

  .والمراد في البيت، أنهم ناموا قبل مجيئه. مذ عقل المحسنين، وذلك محكوم به في األزل، وهو متصف به
  

ومراد . أقول وربما أورده إنما هو بحسب نفس األمر فيهما، وأما بحسب الوقوع، والظهور فزمان اإليثار حالي قطعًا
ا للم       . الشاعر أنهم استغرقوا في النوم، ال أنهم في أول النوم ا قاله ر، وإنم ة في نفس األم أمن  وهذه اإلرادة آاذب رأة لت

  : ويدل على ما قلنا قوله. انتباههم فتطاوعه
  حلفت لها باهللا حلفة فاجر

  
  .فتأمل. ولو آان مراده أنهم في أوائل نومهم، لنفرها عن المطاوعة

  
ه ال يجوز حذف أحدهما دون الطول،        : األمر الثاني أفهم أن أنه ذآر جواز االقتصار على أحدهما في طول الكالم، ف

  .الطولوحذفهما مع 
  

اء     : أما األول فقد قال أبو حيان في شرح التسهيل الم وإبق ال حاجة إلى قيد الطول فقد جاء في آالم الفصحاء حذف ال
  .قد
  

  : قال زهير
  ريح الشتاء بيوت الحي بالعنن  تاهللا قد علمت نفس إذا قذفـت

  
  : وقال أيضًا

  ذبيان عام الحبس واألصر  تاهللا قد علمت سراة بنـي

  ".والسماء ذات البروج: " وهو جواب قوله" قتل أصحب األخدود: "ا الثاني فجائز حذفهما، آقوله تعالىوأم

ا أيضاً      : األمر الثالث ك بهم ن مال ا اب د عادله ال في التسهيل    .لم يعادل الالم مع ربما، أو بما آما عادلها مع قد، وق : ق
م، مقرونة بقد، أو ربما أو بما مرادفتها، إن آان متصرفًا،  وال يخلو دون استطالة الماضي المثبت المجاب به من الال

  .وقد يلي لقد، أو لبما المضارع الماضي معنى. وإال فغير مقرونة

 : ومثل في شرحه لالم المقرونة بربما في الماضي بقول الشاعر
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 غنينا بخير والديار جميع  لئن نزحت دار للبنى لربما
  

  : وبقول عمر بن أبي ربيعة
  لبما آان يؤهل  ان أهلـهفلئن ب

  
  : ومثل في المضارع بلقد قول الشاعر
  لقد تدعو الوفود لها وفودا  لئن أمست ربوعهم يبابـًا

  
  : وبلبما قول اآلخر

 صدقت فال بدل وال ميسـور  فلئن تغير ما عهدت وأصبحت
 فرح بقرب مزارها مسرور  لبما يساعف في اللقاء وليهـا

  
  .لبان بما آان يؤهل: إن الباء سببية، وما مصدرية، ويقدر بعد الالم فعل، أي: بماوقال أبو حيان في ل

  
وآأنه سكت  . لم يذآر حكم الالم مع معمول الماضي إذا تقدم عليه، هل يكتفي بها أو يجوز ضم قد إليها: األمر الرابع

  .لالمعنه ليعلم حكمه بالقياس إلى معمول المضارع إذا تقدم، فإنه يجب االآتفاء با
  

ة            : قال ابن مالك في التسهيل ا استغني بالداخل دم من معمول الماضي، آم ا تق ى م ة عل الالم الداخل ويجب االستغناء ب
  : ومثل له في شرحه بقول أم حاتم. على ما تقدم من معمول المضارع

 جـائعـا فآليت أن ال أمنع الدهر  لعمري لقدمًا عضني الجوع عضًة
  
  : في قول عامر بن قدامة وقد اجتمع شذوذان: قال

  بدل إذا انقطع اإلخاء فودعا  فلبعده ال أخلـدن ومـا لـه
  

ه        : والثاني. عدم االستغناء بتقدم الالم عن النون: أحدهما ا علي ان دخوله ًا، لك ان مثبت و آ ي، فل دخولها على جواب منف
  .مع تقدم الالم أسهل

  
ن   إن هذه الالم الم االبتداء : قوله: األمر الخامس ال تدخل على الماضي المجرد، فال بد من تقدير قد، مخالف لكالم اب

ا  ي           : السراج، قال في األصول، في باب إن وأخواته الم الت ه ال دخل علي م يجز أن ت ًال ماضيًا، ل ر إن فع ان خب وإذا آ
ال       : تدخل على خبرها، إذا آان اسمًا، فال تقول ذه ال الم، ألن ه ذه ال د ه ام، وأنت تري داء إن زيدًا لق ى أن  . م الم االبت إل

. ليست هذه الالم تلك الالم: قيل له ؟ألقومن ولينطلقن، فأبدأ بالالم وأدخلها على الفعل: أراني أقول: فإن قال قائل: قال
  .هذه تلحقها النون وتلزمها، وليست األسماء داخلة في هذا الضرب، وإنما سمعت واهللا لقام زيد

  
  : المستقبل، آان معها النون، آما قال امرؤ القيس فهذه الالم هي التي إذا دخلت على

  لناموا فما إن من حديث وال صالي
  

ام، فال تكسر      : تقول. فهذه الالم التي تكون معها النون غير مقدر فيها االبتداء دًا لق ومن، وأن زي قد علمت أن زيدًا ليق
  .انتهى. أشهد إن محمدًا لرسول اهللا: إن، آما آنت تكسرها في قولك

  
ر    : وقال ابن عصفور ى خب ة عل ومن الناس من زعم أنه البد من قد ظاهرة أو مقدرة؛ فإنه قاس ذلك على الالم الداخل

  .إن، فكما ال تدخل تلك الالم على الماضي، فكذلك هذه الالم عنده
  

ر إال إذ   ى الخب دأ في    وذلك باطل، ألن الم إن إنما لم يجز دخولها على الماضي ألن قياسها أن ال تدخل عل ان المبت ا آ
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دأ، دخلت     : المعنى، نحو ى المبت ا عل إن زيدًا ليقوم، فيقوم يشبه قائمًا، ألن هذه الالم هي الم االبتداء، فلما تعذر دخوله
  .في الخبر الذي هو المبتدأ في المعنى، أو ما أشبه ما هو المبتدأ في المعنى

  
د تق    . وليس آذلك الالم التي في جواب القسم إن ق د من          وأيضًا ف ى الماضي البعي ا القسم عل إذا أردن رب من الحال، ف

  .انتهى. زمن الحال لم يجز اإلتيان بها
  

  .وليس وراء عبادان قرية. وآالم ابن السراج نص مدلل ال دافع له، وهو إمام البصريين آسيبويه
  

  : وهذا البيت من قصيدة طويلة المرئ القيس، مطلعها
  أال عم صباحًا أيها الطلل البالي

  
  : وبعده. وقد شرحنا في مواضع متعددة خمسة وعشرين بيتًا من أولها إلى هنا

  عليه القتام آاسف الحال والبال  فأصبحت معشوقًا وأصبح بعلها

  .إلخ، إن زائدة مؤآدة للنفي، وآذلك من.......فما إن من حديث: وقوله

در مضاف، أي   الم، فيق ى الك ون بمعن ل أن يك ديث يحتم ديث: وح ادث،  ذي ح ى مح ون صفة بمعن ل أن يك ، ويحتم
رد    .آالعشير بمعنى المعاشر م الب ا أل ديرًا    . وصالي من صلي بالنار، إذا قرب منها، ودفع بحرارته وع تق وحديث مرف

  .مستيقظ: على أنه مبتدأ، وسوغ االبتداء به تقدم النفي، وخبره محذوف، أي

  .المتغير: والكاسف. وأراد بالقتام سواد العرض. الزوج: والبعل

لها    قته، وراس ذآر ابن الحباب السعدي في آتاب مساوي الخمر أن امرأ القيس لما آان منادمًا لقيصر، رأته ابنته فعش
 : فصار إليها، وفيها قال

  حلفت لها باهللا حلفة فاجر
  

ه البيت مع أبيات أخر، ولم يزل يصير إليها إلى أن أخبر بذلك أصحابه، وفيهم الطماح بن قيس األسد ا  : ي، فقال ل ائتن
  .فأتاه بقارورة من طيب الملك، وذلك بفضل سكره. بأمارة

  
ره بالحديث           ى قيصر، وأخب ا إل ذ به ى أخذها، فأنف اح، حت وآان أبو امرئ القيس قد قتل قيسًا أبا الطماح، فتحيل الطم

  : ثم إن امرئ القيس ندم على إفشاء سره إلى الطماح، ففي ذلك يقول. فعرفه، وعلم صحته
  فليس على شيء سواه بخزان  إذا المرء لم يخزن عليه لسانه

  
ال    يس، فق ا  : فلما ذهب امرؤ القيس بالجيش الذي أمده به قيصر، أتى الطماح إلى قيصر، وقد تغير على امرئ الق أيه

ى نصره         د إل ا تري ه، وم وه، وأهل بيت ل أب ل بعض ا    ؟الملك، أهلكت جيشًا بعثته مع المطرود الذي قت ا قت لعرب  وآلم
ة مسمومة      : قال ؟فما الرأي: قال. بعضًا آان خيرًا لك يس بحل ى امرئ الق ل،  . أن تدارك جيشك وترده، وتبعث إل ففع

ورد قيصر جيشه، وقدم امرؤ . فدخل امرؤ القيس الحمام فاطلى ولبسها، وقد رق جلده لقروح آانت به، فتساقط لحمه
  .هاالقيس أنقرة، فأقام بها يعالج قروحه إلى أن هلك ب

  
  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السادس عشر بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س
  لكان لكم يوم من الشر مظلم  وأقسم أن لو التقينا وأنـتـم

  
الالم في       ة آ يبويه موطئ د س ى أن أن عن ي ألآرمنك   : عل ئن جئتن و       . ل ان إذن جواب القسم، ال جواب ل الالم في لك   .ف

م  : "عن قوله تعالى -ي الخليل يعن -وسألته : وهذا نص سيبويه وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من آتاب وحكمة ث
الم   : ، فقال"جاءآم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ما هاهنا بمنزلة الذي، ودخلتها الالم آما في إن، وال

  : وقال. ت لفعلتواهللا أن لو فعل: ومثل هذه الالم األولى أن إذا قلت. التي في الفعل هنا
  البيت...............فأقسم أن لو التقينا

  
ين  ألول، والم للجواب  : ف أن في لو بمنزلة الالم في ما، فأوقعت هنا الم ا      . الم ل د عليه ي يعتم والم الجواب هي الت

  .الم لألول، وأخرى للجواب. اآلية" لما آتيتكم: "فكذلك الالمان في قول اهللا. القسم
  

  .انتهى آالمه. ، إنما دخلت الالم على نية اليمين"من تبعك منهم ألمألن جهنم منكمل: "ومثل ذلك
  

ئن      الالم في ل د آ ا توآي و قلت      . قال النحاس، وتبعه األعلم أن هاهن ا، ل دخل هاهن الم ال ت رى أن ال و   : أال ت أقسم ألن ل
ببيه، نحو          ان من س ا آ دخل في القسم، أو فيم ا ت دخلت في      : فعلت، لم يجز، ألن الالم إنم ومن، ف ئن دخلت ألق واهللا ل

  .انتهى. ودخلت في لئن ألنها من سببه، فأدخلت أن مع لو تأآيدًا، مثل الالم. ألقومن ألنه المقسم عليه
  

ا أن    . واهللا لو قمت ألآرمتك: وآذا يكون الجواب للقسم لو عدمت، نحو ي، آم وعليه خرج الشارح المحقق البيت اآلت
أتني  : أم لم تذآر، يكون الجواب بعدها للقسم ال للشرط، نحو الالم الموطئة سواء ذآرت، واهللا لئن تأتني، أو واهللا إن ت

  .أآرمك
  

ه،          : وقد تبع ابن عصفور سيبويه في شرح اإليضاح، فقال ًا ل ع جواب ين القسم والفعل الواق وال ب و أو ل وإذا توسطت ل
ه    لزم أن يكون الفعل الواقع جوابًا ماضيًا، ألنه مغن عن جواب   وال المحذوف، ودال علي و ول وال ال    . ل و ول وجواب ل

  .يكون إال ماضيًا، فوجب أن يكون الدال عليه آذلك
  

  .انتهى. وقد يدخلون أن على لو توطئة لجعل الفعل الواقع بعدها جوابًا للقسم، آما يدخلون الالم على إن الشرطية
  

ذا  . أن بين القسم ولو زائدة عند سيبويه، خالف الواقع إن: وبما نقلنا عن سيبويه يعلم أن قول ابن هشام في المغني وه
  : من المواضع األربعة التي تزاد أن فيها، أن تقع بين لو وفعل القسم، مذآورًا، آقوله: الثاني، أي: آالمه

  البيت...............فأقسم أن لو التقينا
  

  : أو متروآًا، آقوله
  ت وال العتيقوما بالحر أن  أما واهللا أن لو آنت حـرًا

ا أنهى الكالم       .انتهى. وهذا قول سيبويه وغيره ه لم يبويه، فإن وذهب ابن عصفور في شرح الجمل إلى خالف قول س
إال أن يكون جواب القسم لو وجوابها، فإن الحرف الذي يربط المقسم به : على روابط الجملة الواقعة جواب قسم، قال

ين            : بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو أن، نحو   ة الجمع ب الالم آراه ان ب رو، وال يجوز اإلتي ام عم د لق ام زي و ق واهللا أن ل
  .انتهى. واهللا للو قام زيد قام عمرو: المين، فال يجوز

ا، وال           ربط لوجب ذآره و آانت لل ي أن أن ل ام في المغن ن هش وأورد عليه ناظر الجيش في شرح التسهيل، وتبعه اب
  .وترك أن في مثله أآثر من ذآرها. زيد لقام عمرو واهللا لو قام: شبهة في جواز قولنا
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 : ونقضه الدماميني في شرح المغني المزج بالالم الداخلة على جواب لو المنفي، آقوله

 ولكن ال خيار مع الليالـي  ولو نعطى الخيار لما افترقنا
  
  .انتهى". ولو شاء ربك ما فعلوه: "فإنها حرف رابط، واألآثر ترآها، نحو: قال
  
نقض     : قولأ رد ال اذ ال ي ت، وبالش   .دخول الالم على حرف النفي في الجواب شاذ، وهي إنما تدخل على الجواب المثب

أن أم ال، وجعل جواب القسم محذوفًا        وذهب ابن مالك إلى عكس مذهب سيبويه، فجعل الجواب للو، سواء اقترنت ب
  .جتماع القسم والشرطوالصحيح مذهب سيبويه عمًال بقاعدة ا. مدلوًال عليه بجواب لو

  
زة، وروى  : وقوله تح الهم ه       : وأقسم لو التقينا وأنتم أن بف ا فال شاهد في ا التقين و أن ا    . وأقسم ل زة التقين ى األول هم وعل

اء  ال ي اعلن ب ي الجزء مف و فبق ى واو ل ل آسرتها إل ع . بالوصل، نق ى ضمير الرف ه ضرورة، وهي العطف عل وفي
  .منفصل، أو أن يكون في الكالم طول يقوم مقام التأآيدالمتصل من غير تأآيد بضمير رفع 

  
وزن أوجبت حذف الضمير      : آان الوجه أن يقال: قال ابن عصفور في الضرائر التقينا نحن وأنتم، إال أن ضرورة ال

  .انتهى. المؤآد
  

  .صة، ولكم خبرهاتامة، أو ناق: وآان. لو التقينا متحاربين ألظلم نهارآم فصرتم منه في مثل الليل: ومعنى البيت
  

ن ذهل، في           يبان ب ة، وعامر هو أخو ش ن ثعلب والبيت من أبيات للمسيب بن علس، يخاطب بها بني عامر بن ذهل ب
  .شيء صنعوه بحلفائهم

  
  : وقبله

  لينتحين مني على الوخم ميسم  لعمري لئن جدت عداوة بيننـا
  : وبعده

  الجميع المزنمإذا التف من دون   رأوا نعمًا سودًا فهموا بـأخـذه
 عزالى مزاد واألسـنة تـرذم  ومن دونه طعن آأن رشـاشـه
 المصمـم وهل يتقي اهللا األبل  أال تتقون الـلـه يا آل عـامـر

  
وًا      : وميسم. يميل عليه ويتعمده، من انتحى عليه بالمهملة، إذا تعمده: لينتحين، أي: وقوله ه يهجوه هج ي أن ه، يعن فاعل

  .عامر بن ذهل: وأراد بالوخم. ه عارهيسمه به، ال يفارق
  

المستلحق في قوم ليس : والمزنم من الناس. هذا نعم وارد: هو مذآر ال يؤنث، يقال: قال الفراء. اإلبل الراعية: والنعم
  .وإنما يفعل ذلك بالكرام منها. الذي يقطع شيء من أذنه، ويترك مغلقًا: منهم، ومن اإلبل

  
ة     . جمع صحراء  : ىجمع عزالء، آصحار : والعزالى زاي المعجم ة وال العين المهمل زادة األسفل   : والعزالء ب م الم . ف
  .تسيل وتقطر: وترذم، بالذال المعجمة. دلو البئر الكبير يجر بالثور: والمزادة

  
  .وأنشد البيت. وذآر أبو عبيدة انه الفاجر. هو الحالف الظلوم: واألبل، بالموحدة وتشديد الالم، قال صاحب العباب

  
ؤم     : قال الكسائيو ده من الل ا عن درك م ال    : والمصمم . هو الذي ال ي ه  : أصممته، أي : من أصمه اهللا فصم، ويق وجدت

  .أصم
  

  .وترجمة المسيب بن علس تقدمت في الشاهد الثاني بعد المائتين
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع عشر بعد الثمانمائة

  مدفعا سواك ولكن لم نجد لك  فأقسم لو شيء أتانا رسولـه
  .على أن الجواب فيه محذوف، وهو جواب القسم، ال جواب لو، عمًال بمقتضى الضابط في اجتماع قسم وشرط

  
ان الجواب    والشارح المحقق استنبط هذا الحكم من آالم سيبويه، فإنه لما ذآر أن الواقعة بعد القسم موطئة آالالم، وآ

ره     . ها أيضًاللقسم ال للشرط، جعل هذا الحكم مستمرًا بعد حذف راء وغي ره الف ا ذآ ا رسول    : وتقدير الجواب آم و أتان ل
  .مدفعا: سواك لدفعناه، بدليل قوله

  
  : وفيه أن الجواب مذآور في البيت الذي بعده، وهو

 لدينا ولكنا بحبك ولـعـا  إذن لرددناه ولو طال مكثه
  

ذا البيت ساقط في         وعذرهم . ولكن لم نجد لك مدفعا جملة اعتراضية: وعلى هذا يكون قوله دير الجواب أن ه في تق
رد، من                ا عن المب ة أورده ات ثماني ة أبي رى في جمل ه الصغرى والكب ره الزجاجي في أمالي أآثر الروايات، وقد ذآ

 : قصيدة المرئ القيس، ورأينا أن نقتصر عليها، وهي
 حذارًا عليها أن تقوم فتسـمـعـا  بعثت إليها والنـجـوم خـواضـع

 يدافع رآناها آـواعـب أربـعـا  ف المشي هائبة السرىفجاءت قطو
 صباب الكرى في مخها فتقطعـا  يزجنيها مشي النزيف وقـد جـرى
 آما رعت مكحول المدامع أتلعـا  تقول وقد جردتها مـن ثـيابـهـا
 سواك ولكن لم نجد لك مـدفـعـا  وجدك لو شيء أتـانـا رسـولـه
 لدينا ولكـنـا بـحـبـك ولـعـا  هإذن لرددناه ولو طـال مـكـثـ

 قتيالن لم يعلم لنا الناس مصرعـا  فبتنا نصد الوحش عـنـا آـأنـنـا
 أروعـا بمنكب مقدام على الهول  إذا أخذتها هزة الروع أمـسـكـت

  
وم في     ...بعثت إليها: قوله ا أن تق دها   إلخ، قال شارح ديوانه خواضع حائلة للمغيب من آخر الليل حذارًا عليه سمع ول

ه رأة، وقطوف  ...فجاءت قطوف : صوتها وقول ه، وفاعل جاءت ضمير الم ة ديوان اقط من رواي ذا البيت س خ ه إل
  .بالنصب حال منه

  
اب ضرب  : والقطف ن ب ل م د، والفع ي، آمشي المقي ذلك. ضيق المش ال: وآ رى ح ة الس ا. هائي ا: ورآناه . جانباه
  .ثديها للنهودجمع الكاعب، وهي الجارية حين يبدو : والكواعب

  
قنها  : و يزجنيها. إلخ، هذا البيت أيضًا ساقط من رواية ديوانه..يزجنيها: وقوله دفعنها ويس ال . ي ه، إذا   : يق ه تزجي زجيت

ي  ق للمش ه برف يم  . دفعت ة والج الزاي المعجم و ب ب، أي . وه مير الكواع ون ض ف، أي : والن ي النزي ينها آمش : يمش
  .النون، يعني آأن فيها فتور النوم: والكرى. البقية: والصبابة. السكران، وهو بالنون والزاي المعجمة

  
ان : والمدامع. إلخ، راعه يروعه روعًا، إذا أفزعه...تقول وقد جردتها: وقوله ة   . األجف اة الفوقي ع بالمثن ل  : واألتل الطوي
  .أآحل: آأنها ظبي مكحول األجفان، أي: يقول. العنق

  
  .والواو للقسم، وجدك مقسم به. وما بعده مقول قولها إلخ، هذا البيت،...وجدك لو شيء: وقوله
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  .وآل من هذه الخمسة مناسب. العظمة، والحظ والغنى، واالجتهاد في الشيء، وأبو األب: والجد، بالفتح

  
ه محذوف، أي      : والمشهور و شيء فالمقسم ب ه الشارح المحقق في آخر            : وأقسم ل ه علي ا نب ه، آم ا يقسم ب وأقسم بم
  .الفصل

  
  .أحد من أزواجكم: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي: شيء بمعنى أحد، قال تعالى: ارح ديوانهقال ش

  
  .انتهى. لو أن إنسانًا أتانا رسوله سواك ما أتيته، ولكن لم نجد مدفعًا ندفعك به عنا: تريد

  
ن الظرفية صفة ثانية لشيء، إما ظرف متعلق بمحذوف، وإما اسم خارج ع: صفة شيء، وسواك: وجملة أتانا رسوله

  .ويجوز أن يكون حاًال من الهاء في رسوله
  

ه و، أو إلن       : وقول ًا لل ون جواب ب تك ي الغال إذا إذن ف م، ف واب القس و، ال ج واب ل ه ج ى أن دل عل ذا ي اه ه إذن لرددن
  .لديوانوهذا البيت ساقط من رواية ا. الشرطيتين، ظاهرتين أو مقدرتين، ولم يسمع وقوعها في جواب القسم

  
ه    ...فبتنا نصد الوحش عنا: وقوله ال شارح ديوان خ، ق ك من        : إل ر ذل ام، وال غي ى، وال الني وحش ال تقرب القتل ألن ال
  .قتيالن، ألنهما نائمان في الفالة: وإنما قال. الناس

  
  : وفي رواية الديوان بيت بعد هذا، وهو

  لعاوتدني عليها السابري المض  تجافى عن المأثور بيني وبينها

  .ترتفع عنه: مضارع أصله تتجافى، أي: تجافى

  .الذي فيه طرائق: والمضلع. ضرب من الثياب: والسابري. جوهر: السيف الذي به أثر، أي: المأثور: قال شارحه

  .يصف أنه متقلد سيفًا وتدني عليها السابري ليقيها من يبس السيف. ترتفع عنه لئال يؤذيها يبسه: يقول

زة، بالكسر    : إلخ، الهزة، بالفتح مصدر هززت الشيء هزًا فاهتز، أي...ها هزةإذا أخذت: وقوله ه فتحرك، واله : حرآت
راه، أو من خوف أن       : د قال شارح ديوانه. الفزع: والروع. نوع منه أي أخذتها رعدة الفزع، إذا فزعت من شيء ت

  .يشعروا بنا

زع،         تخاف من االفتضاض، فت: يعتريها رعدة الجماع، ويقال: ويقال ا، لتسكن من شدة الف ي تضمني إليه مسك بمنكب
ا   راد منه دمت في       .ألنها لم تخرج من خدرها، ولم تباشر الرجال، فهي فزعة مذعورة لما ي يس تق ة امرئ الق وترجم

  .واهللا أعلم. وقد رويت هذه القصيدة لغيره. الشاهد التاسع واألربعين

 : وأنشد بعده

 سـقـر  ال عذبتهم بعدهاواهللا  حسب المحبين في الدنيا عذابهم
  

تقبًال       ًا مس ا، فيكون ماضيًا لفظ على أن الفعل الماضي إذا نفي بال في جواب القسم، انقلب معناه إلى االستقبال آما هن
دنيا  : معنى، ألنه حلف على نفي تعذيب النار، وذلك متوقع، بدليل تعلق الظرف به، وهو بعدها، أي د ال ذا   . بع ى ه فعل

  .نص عليه ابن السراج. اهللا ال قام زيدو: يجوز أن يقال
  

  .وقد تقدم الكالم على هذا البيت مفصًال في الشاهد التاسع والعشرين بعد الستمائة
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  .في الدنيا متعلق بعذابهم، وهو جائز في مثله على الصحيح ال بحسب؛ ألن المقابلة في آخر البيت تقتضيه: وقوله

  
  وأنشد بعده، 

  لثمانمائةالشاهد الثامن عشر بعد ا

  وأي فعل سيئ ال فعله
  

دعاء والقسم    ر ال د  : على أن عدم تكرر ال في الماضي خاص بالشعر، بدليل أنه ال يجوز في غي ام زي ه   . ال ق ا قول وأم
  .فقد أجاب عنه الشارح المحقق بما ذآره" فال اقتحم العقبة: "تعالى

  
ل ض    . الدخول في األمر الشديد: واالقتحام ا مث ة هن ال       وذآر العقب نفس والهوى والشيطان في أعم دة ال ربه اهللا لمجاه

  .لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة واإلطعام: يقول. البر، فجعله آالذي يتكلف صعود العقبة
  

م، سواء تكررت أم ال    ت،    . وذهب ابن يعيش إلى أن نفي الماضي ب ال قليل، وهي معه بمعنى ل اآليتين والبي ل ب ومث
م             حملوا ال : ثم قال ة، ول ر عامل م، ألن ال غي د ل روه بع ا غي د ال آم روا لفظ الفعل بع م يغي في ذلك على لم، إال أنهم ل

  .هذا آالمه. عاملة، فلذلك غيروا لفظ الفعل إلى المضارع، ليظهر فيه أثر العمل
  

  .وأجود ما يجيء ذلك مكررًا: وآذلك قال ابن الشجري في أماليه، ولم يقيده بقلة، إال أنه قال
  
ات   . إن ترك التكرار شاذ: والجيد قول ابن هشام في المغني. ذا ليس بشيء، القتضائه جوازه قياسًاوه والبيت آخر أبي

  : خمسة من رجز لشهاب بن العيف، وهي
 زنا على أبيه ثم قـتـلـه  ال هم إن الحارث بن جبلـه
  وآان في جاراته ال عهد له  ورآب الشادخة المحجـلـه

   عـلـهفأي أمر سيئ ال ف

يم والموحدة، وهو     . يا اهللا، فحذف أل لضرورة الشعر: إلخ، يريد اللهم، أي...ال هم: قوله تح الج والحارث بن جبلة بف
  .ملك من ملوك غسان بالشام في الجاهلية، ويقال لهم أوالد جفنة

ال     ل، يق ا المث ة    : والحارث بن جبلة أمه مارية ذات القرطين، يضرب بهم و بقرطي ماري ن     . خذه ول ة ب وهو جد جبل
  .فالحارث أبوه جبلة، وابنه جبلة، وابن ابنه جبلة. األيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة

زنا على أبيه، قال ابن السكيت في باب ما يهمز فيكون له معنى، وإذا لم يهمز آان له معنى آخر، من إصالح : وقوله
  .الضيق: إذا ضيق عليه، والزناء: الهمزقد زنا عليه بالتثقيل و: يقال: المنطق

  .انتهى. وآان أصله زنأ على أبيه بالهمز، فترآه للضرورة: وأنشد هذا الشعر ثم قال

ددًا  . يروى بتخفيف النون وتشديدها: وقال ابن الشجري في أماليه فمن رواه مخففًا فمعناه زنى بامرأته، ومن رواه مش
  .انتهى. هذا القول أوجه، وهي رواية ابن السكيتو. فأصله زنأ مهموز، ومعناه ضيق عليه

أ في   : وقد خاط ابن هشام في المغني فنسب المخفف إلى يعقوب بن السكيت، وقال أصله الهمز، وفسره بضيق، فأخط
  . وروي بتشديد النون، واألصل زنى بامرأة أبيه، فحذف المضاف، وأناب على عن الباء: ثم قال. ثالثة مواضع
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  .، وفسره بمعنى المخفف فهذان خطآنجعله غير مهموز

شدخت الغرة، إذا اتسعت في   : و يقال. أي رآب فعلة قبيحة مشهورة: إلخ، قال ابن السكيت...ورآب الشادخة: وقوله
ا، والشادخة أيضًا من         : الشادخة: ومنه أخذ شارح أبياته البن السيرافي، فقال. الوجه ي تشدخ فاعله ة القبيحة الت الفعل
  .أنه رآب أمرًا واضحًا في القبحيريد . الغرر

ا عن      : الشادخة : وآذا قال التبريزي في تهذيب اإلصالح . المشهورة التي ال خفاء بها: والمحجلة ى به ي يكن رة الت الغ
  .هو أغر محجل: وهم يقولون في الشيء المشهور. األمر الشهير، وآذا المحجلة من التحجيل، وهو بياض القوائم

ه   ...وآان في جاراته: وقوله د . إلخ، هي النساء الالتي يجاورن ة  : والعه ذمام والحرم ه  .ال خ،  ...وأي أمر سيئ  : وقول إل
ه . يروى بالواو وبالفاء ه ضيق       . والسيئ آسيد، من السوء وهو الفعل المتصف ب ة المعروف، وأن در، وقل وصفه بالغ

ًا إال      على أبيه، فقتله ورآب الخطة الشنعاء الشهيرة، ولم يرع ذمام جاراته، بل انته رًا ذميم رك أم ا ت ك حرمتهن، وم
  .ارتكبه

 : أنه آان إذا أعجبته امرأة من قيس أرسل إليها فاغتصبها، حتى قال بعض الكالبيين: وروي

 ليًال وصبحًا آيف يعتـقـبـان  يا أيها الملك المخوف أما ترى
 ليًال وهل لك بالمـلـيك يدان  هل تستطيع الشمس أن تأتي بها

 تـدان واعلم بأن آمـا تـدين  مـلـكـك زائل اعلم وأيقن أن
  

  .وفي البيت األخير إقواء
  

اء       : وآان منشأ تلك األبيات ما رواه أبو محمد األعرابي في ضالة األديب، قال ن م ذر ب آان من قصة الشعر أن المن
ال اس، فق وم الن ا ذات ي ي، دع رة اللخم ك الحي رنين مل ن: السماء، وهو ذو الق اني من يهجو الحارث ب ة الغس  ؟.جبل

  .يا حرملة، اهجه ولك مائة من اإلبل: حرملة بن عسلة المري، فقال: فقالوا
  
ن     . أبيت اللعن، إنهم أخوالي، وإنه ال ينبغي لي أن أهجوهم: فقال ن طارق ب ر ب فتوعده، فقال حرملة بن حكيم بن عفي

  : يقيس بن مرة بن همام، وأمه عسلة بنت عامر بن شراآة قاتل الجوع الغسان
 وفي دار قومي عفًا آسوبا  ألم تر أني بلغت المشـيبـا

 بأن ال أعق وأن ال أحوبـا  ون اإللـه تـنـصـفـتـه
 وأن ال أخيبه مسـتـثـيبـا  وأن ال أآافـر ذا نـعـمة
 فهل ينسينهـم أن أغـيبـا  وغسان قـوم هـم والـدي

 فإن لها من معد آـلـيبـا  فأوزع بها بعض من يعتريك
 وإن علي بغـيب رقـيبـا  ن لـخـالـي مـنـدوحًةوإ

  
  : فانبرى شهاب بن العيف أخو بني سليمة من عبد القيس، فقال

  ال هم إن الحارث بن جبلة األبيات
  

ا شئت في ملكي      : فأسرهما الحارث بن جبلة في هزيمة المنذر، فقال ر م ة، اخت اريتين ضرابتين،    . يا حرمل أله ج فس
ال  : في النمر، فقعد يشرب هو ورجل من النمر، يقال له فأعطاهما إياه، فنزل : آعب، فلما أخذ الشراب في النمري، ق

  .مرها فلتسقني ؟يا حرملة، من هذه المرأة الحمراء
  

  : فغضب حرملة، ثم أعادها، فضربه حرملة بالسيف فقتله، وقال في ذلك
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 حسن الندام وأنت ذو حلـم  يا آعب إنك لو قصرت على
 حتى نؤوب تناوم العـجـم  تعـلـلـنـا وسماع مسمعة

 صافي الشراب ولذة الطعم  لوجدت فينا ما تحاول مـن
  

إما أن أطرحك على أسدين ضاريين في بئر، وإما : اختر مني ثالث خالل: مع أبيات خمسة أخرى، وقال البن العيف
دالمص      وم ال ا أن يق ه     -أن ألقيك من سور دمشق، وإم ان ل ذه ضربة  فيضربك بعص   -سياف آ ار ضربة   . اه ه فاخت

ان        -زعموا  -فضربه . الدالمص ا، فك رأ، وهو يخمع منه ى ب على رأسه، فانكسرت فخذه، فاحتمله راهب وداواه حت
  .انتهى. هذا والحارث يومئذ بقنسرين

  
  .وآذا أورد هذه الحكاية محمد بن حبيب في آتاب المقتولين غيلة

  
ة المشددة       والع. وشهاب بن العيف العبدي شاعر جاهلي اة التحتي ة وآسر المثن تح المهمل ف، بف دي . ي ى   : والعب نسبة إل

  .عبد القيس، ألنه أحد بني سلمة من عبد القيس، بضم السين وفتح الالم، وهما في بني شيبان
  

ع في             يبان، ووق ي ش اب أشعار بن ب، واآلمدي أيضًا في آت ن حبي وقد نسب هذا الشعر إلى شهاب بن العيف محمد ب
  .واهللا أعلم. راء المنسوبين إلى أمهاتهم أن هذا الشعر لعامر بن العيف، أخي شهاب بن العيفآتاب الشع

  
  : وأنشد بعده

  فقلت يمين اهللا أبرح قاعدًا
  

  .ال أبرح، فحذف ال: على أنه يجوز حذف حرف النفي من المضارع الواقع جواب القسم آما هنا، وأصله
  

  .لة االسمية فغير جائز اطرادًا، وقل الحذف منهماوأما حذف النافي من الماضي، ومن الجم
  

  : أما األول فنحو قول أمية بن أبي عائذ الهذلي
  م والرآن والحجر األسود  فإن شئت آليت بين المقـا
 أمد به أمد الـسـرمـد  نسيتك ما دام عقلي معـي

  
  : ويكثر ذلك إن تقدم نفي على القسم، آقوله: قال ابن مالك. ال نسيتك: أي

  فال واهللا نادى الحي ضيفي
  
  : وأما الثاني، فكقول عبد اهللا بن رواحة. ال نادى: أي

  بمعتدل وفق وال متقارب  فواهللا ما نلتم وال نيل منكم
  

اء صلته         . ما نلتم، فحذف ما النافية، وأبقى الموصولة : أراد ه ال يجوز حذف الموصول، وإبق وال يجوز العكس، ألن
 : مصراع صدر، وعجزهوال. عند البصريين

  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
  

  .والبيت تقدم شرحه قريبًا قبل هذا بعشرة أبيات
  

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع عشر بعد الثمانمائة

 بمشمخر به الظيان واآلس  تاهللا يبقى على األيام ذو حيد
  

  : ويه بلفظوأنشده سيب. تاهللا ال يبقى: على أنه حذف من يبقى ال، والتقدير
  هللا يبقى على األيام البيت

  
  .تاهللا، وفيها معنى التعجب: وقد تقول: على أن الالم فيه حرف قسم وتعجب، وهذا نصه

  
وهو . وأنشد البيت. هللا، فيجيء بالالم، وال يجيء إال أن يكون فيه معنى التعجب: وبعض العرب يقول في هذا المعنى

  : من قصيدة أولها
 أو تخلسيهم فإن الدهر خـالس  قومًا ولدتـهـميا مي إن تفقدي 

 ببطن عرعر آبى الضيم عبـاس  عمرو وعبد مناف والذي عهدت
 والعفر واألدم واآلرام والنـاس  يا مي إن سباع األرض هالـكة
 في حومة الموت رزام وفراس  تاهللا ال يعجـز األيام مـبـتـرك

 بالليل هـجـاسصيد ومستمع   يحمي الصريمة أحدان الرجال له
  

  : ثم وصف األسد بثالثة أبيات، فقال
 بمشمخر به الظيان واآلس  يا مي ال يعجز األيام ذو حيد

  
  .ثم وصف الوعل إلى آخر القصيدة، في سبعة أبيات، والبيتان األوالن من شواهد سيبويه

  
  .نصب على البدل من القوم لجاز ولو. الشاهد في قطع عمرو وما بعده ما قبله، وحمله على االبتداء: قال األعلم

  
  .إن أفقدك الدهر إياهم فذلك شأنه: أي. أخذ الشيء بسرعة: والخلس. تسلبيهم: ومعنى تخلسيهم بالبناء للمفعول

  
اف       : وأراد بعمرو د من ن عب ن قصي، وهو هاشم ب د المطلب     . عمرو بن عبد مناف ب ن عب اس ب اس العب . وأراد بالعب

  .نهم آلهم من ولد مدرآة بن إلياس بن مضرولدتهم أل: وإنما ذآرهم، وقال
  

  .الظلم: والضيم. وآبي، من اإلباء، وهو االمتناع. ببطن مكة: وروي بدله. موضع: وعرعر
  

  .وقد تقدم شرحهما في الشاهد الخامس والستين بعد الثلثمائة
  

  .البيض منها: اآلرامالمسر منها، و: واألدم. الظباء: إلخ، العفر، بضم المهملة...والعفر واألدم: وقوله
  

ا       : قال األعلم. تاهللا ال يعجز األيام مع البيت بعده، هما من شواهد سيبويه: وقوله ى م ا جري الصفات عل الشاهد فيهم
  .قبلها، مع ما فيها من معنى التعظيم، ولو نصب لجاز

  
ه الموت، ال     الموض : وحومة الموت . المعتمد وهو األسد: والمتبرك. الموت: األيام هنا: قال السكري دور في ذي ي ع ال
  .يدق ما يصيبه: وفراس. وإذا برك األسد على فريسة رزم. رزم األسد يرزم: يقال. المصوت: والرزام. يبرح منه

  
أس  : الذين يقول أحدهم: وأحدان الرجال. موضع: والصريمة ول . أنا الذي ال نظير له في الشجاعة والب ذا األسد   : يق ه

  : وقوله. لشجاعة، وهو مع ذلك ال ينجو من الموتيصيد هؤالء الذين يدلون با
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  يا مي ال يعجز األيام ذو حيد

ذام ا قالت ح ول م ة، والق يبويه ثق ات، ولكن س ع الرواي ي جمي ع ف ذا وق ه. هك اء : وقول تح الح رد بف د رواه المب ذو حي
ي       ون ف اج يك و اعوج وج واألود، وه ة الع درًا بمنزل ه مص ة، وجعل اة التحتي ة والمثن ل المهمل رن الوع   .ق

ل حيض جمع حيضة        دة، مث دة . ورواه ثعلب بكسر المهملة، وآذا السكري، وفسره بجمع حي رن    : والحي دة في ق العق
  .ومنهم من جعله جمع حيد، وهو آل نتوء في القرن والجبل وغيرهما. الوعل

و جيد بالجيم، وهو  ذ: وروي. هو مصدر حاد يحيد حيدًا بالسكون، فحرآه للضرورة، ومعناه الروغان: وقال بعضهم
  .التيس الجبلي: والوعل. يعني به الظبي: وقيل. جناح مائل من الجبل

ة : وروى الحلواني بدله ال . ذو خدم بفتح الخاء المعجمة والدال المهمل ور،      : الخدم : وق وائم الث تدير في ق البياض المس
  .واحدها خدمة

  .محذوف هو صفة لذي حيدوالباء بمعنى في، متعلقة ب. الجبل الشامخ العالي: المشمخر

ة      . صفة لمشمخر : وجملة به الظيان اة التحتي ة وتشديد المثن ان بالظاء المعجم ر  : والظي . الريحان : واآلس. ياسمين الب
  .وإنما ذآرهما إشارة إلى أن الوعل في خصب، فال يحتاج إلى اإلسهال فيصاد

ه     . فيستدلون به أحيانًانقط من العسل تقع من النحل على الحجارة، : اآلس: وقال الحلواني دم الكالم علي وهذا البيت تق
ه   .أيضًا في الشاهد الخامس والستين بعد الثلثمائة وهذه القصيدة نسبها السكري إلى أبي ذؤيب الهذلي، وتقدمت ترجمت

  .وعزاها الحلواني إلى مالك بن خالد الخناعي. في الشاهد السابع والستين

ذلي     . ، هو خناعة بن سعد بن هذيلوخناعة، بضم المعجمة وتخفيف النون ذ اله ي عائ ن أب ونسبها غيرهما إلى أمية اب
  .وقد تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والخمسين بعد المائة. آما تقدم هناك

 : وقد وقع المصراع األول آما رواه الشارح المحقق في قصيدة لساعدة بن جؤية الهذلي ميمية هكذا

  أدفى صلود من األوعال ذو خدم  ـيدتاهللا يبقى علـى األيام ذو ح
  

  .واهللا ال يبقى: يريد: قال السكري
  

رن   : والحيد. ذو حيد يعني الوعل: وقوله ه      : واألدفى . آعوب في الق ى نحو ذنب ه إل ذهب قرن ذي ي ذي  : والصلود . ال ال
  .خطوط في قوائمه: والخدم. يقرع الجبل بظلفه

  
  .ظها ومعانيها على النمط األولوهذه قصيدة طويلة رثى بها جماعة، وغالب ألفا

  
  .وترجمة ساعدة بن جؤية تقدمت في الشاهد التاسع والستين بعد المائة

  
  : وأنشد بعده

  ت بهالك حتى تكونه  تنفك تسمع ما حـيي
  

  .وفي غيرها ال يجوز. ال تنفك تسمع: على أنه يجوز حذف ال من أخوات زال آما هنا، فإن التقدير
  

  .وسمع في الشعر حذف ال في غيرها. ر جواب القسم، خاص بزال وأخواتهاوهذا وإن آان في غي
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  : قال النمر بن تولب

 المنـخـل تالقونه حتى يؤوب  وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم
  

  .واهللا ال تالقونه: وخرجه ابن مالك على تقدير قسم مقدر، أي
  

  .حذف بقياسوالظاهر أن رأيه أولى، ليكون من قبيل ما : قال الدماميني
  

  : وقولي معطوف على أبدالي في بيت قبله، وهو قوله: وقوله
 أتـبـدل مع الشيب أبدالي التي  لعمري لقد أنكرت نفسي ورابني

  
ه د الصحة   : وأبدال قم بع ن، والس د المس زال بع وة، واله د الق باب، والضعف بع د الش يب بع ي الش و ال . ه ول ه والمق
  .بعير بعد إطالقكم إياه حتى يؤوب المنخلال تالقون ال: أي. إلخ...تالقونه

  
د          يس في مسكه جه ق ل ر إذا أطل إن البعي وهذا القول في نفس األمر مما يريب، آأنه يدل على ذهول عقل وخرف، ف

  .عظيم
  

م يعرف            : والمنخل، بفتح الخاء المعجمة المشددة ًا، فل ه حي ه، فدفن ه مع امرأت ذر اتهم ن المن ان ب ان النعم اسم شاعر آ
  .والعرب تضرب المثل به لغائب ال طمع في رجوعه. إلى اآلنخبره 

  
  : وبعده

 أتـحـلـل وأرسل أيماني فال  فيضحى قريبًا غير ذاهب غربة
  

د، ومع     : البعد، أي: الغربة، بفتح الغين المعجمة والموحدة ذهب ذهاب بع يصير البعير الذي أطلقوه قريبًا منهم، وال ي
  .لقول، فأرسل أيماني، وال أقيدها باستثناء، وال أتحلل بقول إن شاء اهللاذلك أنا أذهل، وأقول لهم ذلك ا

  
  .وهذا البيت من أبيات المغني، ولم يشرحه شراحه، ولهذا شرحته إجماًال

  
  : وأما قوله. وقد ترجمناه فيما مضى. والنمر بن تولب صحابي عاش دهرًا طويًال

  البيت................تنفك تسمع ما حييت
  

  .تقدم شرحه في الشاهد الرابع والثالثين بعد السبعمائةفقد 
  

  : وأنشد بعده
  فال وأبي دهماء زالت عزيزًة

  
ه       : على أن أصله ي قول ة القسمية، أعن ين زالت بالجمل ة وب ي  : فو أبي دهماء ال زالت عزيزة، ففصل بين ال النافي وأب

ن عصفور         وليس فيه حذف ال خال. أقسم الشاعر بوالد هذه المرأة. دهماء ًا الب ا خالف ك، وال م ه ذل راء في زعم فًا للف
  .في دعواه

  
  : وهذا صدر، وعجزه. وقد تقدم الكالم على هذا في الشاهد الثالث والثالثين بعد السبعمائة

  على قومها ما فتل الزند قادح
  وأنشد بعده، 



 

 

23

  الشاهد العشرون بعد الثمانمائة

  وض قرير العين محسوداال زلت ع  هذا ثنائي بما أوليت مـن حـسـن
  

ق بال زلت     دًا، متعل دم شرحه مفصًال    . على أن عوض قد ال يستعمل في القسم آما هنا، وهو هنا ظرف بمعنى أب وتق
  .في الشاهد العشرين بعد الخمسمائة

  
ع في ذآر نا         ا في النسيب، وأرب ع منه ه،  والبيت آخر قصيدة عدتها أربعة عشر بيتًا لربيعة بن مقروم الضبي، أرب قت

ن           -بضم السين وشد الياء  -وست في مدح مسعود بن سالم بن أبي سلمي  ة ب ن ثعلب ن عامر ب ان ب ن ذبي ة ب ن ربيع اب
  .ذؤيب بن السيد

  
ذآور، فمدحه           : روى صاحب األغاني عن أبي عمرو  ه، فتخلصه مسعود الم روم أسر، واستيق مال ن مق ة ب أن ربيع

  .ربيعة المذآور بهذه القصيدة
  

  : يات منها يخاطب ناقتهوهذه سبعة أب
  ال تستريحين ما لم ألق مسعودا  لما تشكت إلي األين قلت لهـا

  سهل الفناء رحيب الباع محمودا  ما لم أالق امرأ جزًال مواهبـه

 أسمع بمثلك ال حلمًا وال جـودا  وقد سمعت بقوم يحمدون فـلـم

 السـيداوما اخبر عنك الباطل   وال عفافًا وال صبـرًا لـنـائبة

  يلفى عطاؤك في األقوام منكودا  ال حلمك الحلم موجود عليه وال

 أشبهت آباءك الصيد الصنـاديدا  وقد سبقت بغايات الجـياد وقـد

 إلــــــخ...............  هذا ثـنـائي بـمـا أولــيت

  .صاحب األغاني قاله. قبيل الممدوح من آل ضبة: والسيد. التعب: إلخ، األين...لما تشكت: وقوله

روم : السيد: قال أبو جعفر: وقال ابن األنباري في شرح المفصليات ول . قوم ربيعة بن مق اطًال،    : يق رهم عنك ب ال أخب
  .وإنما أمدحك بالحق

  .لم يطش حلمك فيوجد عليه: أي: إلخ، قال ابن األنباري..ال حلمك الحلم: وقوله

  .الكرام: والصناديد. التكبرجمع أصيد، وهو الذي ال يكاد يلتفت من : والصيد

ال زلت محسودًا ذا نعمة : يقول. أراد بعوض الدهر، وهو مبني على الضم: إلخ، قال ابن األنباري...هذا ثنائي: وقوله
 : آقول اآلخر. تحسد عليها

  ال يذهب اهللا عنهم ما له حسدوا  محسدون على ما آان من نعـم

  : ومثله قول اآلخر

  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا  ر الئمـهـمإن يحسدوني فإنـي غـي
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  .فال زلت محسودًا: أي. من آانت له نعمة حسيد عليها: أي

بالبناء للمفعول، ألنه إذا قال له ذلك دعا له بأن : حسد حاسدك، أي: وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أن العرب ال تقول
  .انتهى. حسد لحاسدك: يكون له ما يحسد عليه، ولكنهم يقولون

  .وترجمة ربيعة بن مقروم تقدمت في الشاهد الرابع واألربعين بعد الستمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والعشرون بعد الثمانمائة

  أجل جير إن آانت أبيحت دعاثره  وقلن على الفردوس أول مشرب

  .ون قسمعلى أن جير قد تستعمل في غير القسم آما هنا، فإنها حرف تصديق بمعنى نعم بد

وأنشد . يمين للعرب، ومعناها حقًا: قولهم جير ال آتيك، بكسر الراء: وصنيع الجوهري، يوهم أنها مع القسم، ألنه قال
  .هذا البيت بعينه

  : والبيت أورده أبو محمد بن أحمد بن الخشاب مع بيت قبله، وهو

  وقلص عن نهي الدفينة حاضره  تحمل من ذات التنانير أهلـهـا

ا م  د،       وهم ارون الرش ا له ائد اختاره ي قص معيات، وه ي األص ا األصمعي ف دي، أورده يدة لمضرس األس ن قص
  : وقوله. وأورد منها ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل ستة عشر بيتًا. فاشتهرت باألصمعيات

  تحمل من ذات التنانير أهلها

  .هي عقبة بحذاء زبالة: وقال العيني. هو موضع: ذات التنانير غير موجود في المعجم للبكري، قال ابن المستوفي

ة بنت مسعود       : زبالة بضم أوله بعده موحدة، قال محمد بن سهل: قال البكري ة سميت بزبال ال المدين هي بلد من أعم
ع : وقلص، أي . ارتحل أهل هذا البلد منه: أي. من العماليق، نزلت فيه فسمي بها ون وآسرها     . ارتف تح الن والنهي، بف

  .الهاء فيهما، هو الغدير وسكون

ة       : وقال ابن المستوفي؛ هو فعيلة من قولهم. هو موضع: الدفينة، قال العيني ين، ورآي دفون ودف و م دفنت الشيء، فه
ال     . دفين، إذا اندفن بعضها اء، ق دفين بال ه ه ال وهو واد  : وهذه الكلمة غير موجودة أيضًا في معجم البكري، وإنما في

  .قريب من مكة

  .هو المقيم: وقال السيوطي. الحي العظيم، قاله ابن المستوفي: والحاضر

ال   : الحاضر: وفي الصحاح ا يق ذا، أي    . سامر للسمار  : الحي العظيم، وهو جمع آم الن حاضر بموضع آ يم : وف . مق
  .وقوم حضار، إذا حضروا المياه، ومحاضر، وحضرة، مثل آافر وآفرة. على الماء حاضر: ويقال

  .إن ارتحلنا عن هذا الماء فإن أول مشرب نرده الفردوس: لنساء، يعني أنهن قلنوقلن يعني ا: وقوله
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د السكوني     و عبي ال أب ردوس : قال ياقوت في معجم البلدان ق ة         : الف ق الحاج من الكوف ين طري يم عن يم ي تم اء لبن . م
  .وفردوس اإلياد في بالد بني يربوع. روضة دون اليمامة: وفردوس بال الم

اثر  ى مشرب         والهاء في دع ود عل ردوس، ويجوز أن تع ى لفظ الف ود عل ى   : وأول مشرب . ه يجوز أن تع دأ، وعل مبت
ر ممنوعة      : ثم اخبر بأجل جير، أي. خبره: الفردوس اثره مباحة غي م إن آانت دع ا      . نع ذا من تسمية الشيء، بم وه
 .إن آانت أبيحت دعاثره، فانزلن به: وجواب الشرط محذوف، أي. يؤول إليه

  .لنا أول مشرب: قلن حال آونهن نازالت على الفردوس: محذوف، أي: حال، والخبر: على الفردوس: وقال العيني
  

إن أول : وآسر إن أولى، أي. أن آانت بفتح الهمزة، وتكون في موضع المفعول به: وجدته يروى: قال ابن المستوفي
  .مشرب على الفردوس، آما ذآرتن ما لم تمنع دعاثره

  
ر  ع إن الش اثره م ة     ودع درية مباح ع أن المص ع، وم د ال يق ع وق د يق رط ق ة، ألن الش ر مباح ى . طية غي واألول أول

  .بالمعنى
  

ات المفصل       ة المفصل،        : وقال بعض فضالء العجم في شرح أبي زة وآسرها، والكسر هو رواي تح الهم روي أن بف
ان   وأما وجه . أما وجه الفتح فهو أن ذلك قد تحقق ألجل إباحة حياضه: ولكليهما وجه الكسر فهو أن ذلك متحقق إن آ

دعاثره ة ل ل اإلباح د حص ة  . ق ع الثاني د م م يبع وى، وإن ل راد أق ى الم ي المعن تح ف ر أن الف ى. فظه   .انته
ور : في الصحاح. وهو جمع دعثور بالضم ثلم  : والعث ذا البيت   . الحوض المت ه حذف     . وأنشد ه اثير، إال أن وقياسه دع

  .الياء ضرورة
  

  .على الفردوس أول شرب نشربه: مصدر ميمي، أي: وقال بعضهم .موضع الشرب: والمشرب
  

وإن . هي : إن آانت أبيحت دعاثره من باب التنازع، فإن رفعت دعاثره بأبيحت فاسم آان ضمير الدعاثر، أي: وقوله
ر آانت   : وجملة. رفعته بكانت، ففي أبيحت ضميرها وجهين خب د     : وأجل . أبيحت على ال ر توآي حرف تصديق، وجي

  .له
  

 : وهذا البيت آذا في المفصل وغيره، ولم أره آذا في شعر مضرس على ما رواه األصمعي، وإنما الرواية آذا
  من الحي إن آانت أبيرت دعاثره  وقلن أال الفردوس أول محضـر

  
  : والذي فيه الشاهد، إنما هو شعر طفيل الغنوي، وهو. وهذا ليس فيه أجل جير

 غوارب من رمل تلوح شواآله  فلما بدا دمخ وأعـرض دونـه
  أجل جير إن آانت رواًء أسافله  وقلن أال البردي أول مـشـرب
 بـازلـه بلؤمته لم يعد أن شق  تحاثثن واستعجلن آل مواشـك

  
ر   : ولهذا قال الصغاني عند الكالم على جير، وإنشاد البيتين األخيرين من شعر طفيل المذآور شاهدًا ما نصه  د غي وق

  : ا الشاهد وجعلوه خنثى، وأنشدواالنحاة هذ
  أجل جير إن آانت أبيحت دعاثره  وقلن على الفردوس أول مشرب

  
  : وهو مغير من شعر مضرس بن ربعي، وهو
  من الحي إن آانت أبيرت دعاثره  وقلن أال الفردوس أول محضـر

  
  .جبال ضرية، طوله في السماء ميل جبل من: فلما بدا دمخ هو بفتح الدال وسكون الميم بعدها خاء معجمة: وقوله
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  .نواحيه وجنوبه: أعاليه وشواآله: غواربه: قال ابن السكيت في شرح ديوان طفيل

  
  : وقلن معطوف على بدا، بمعنى ظهر، والنون ضمير الظعائن، في بيت قبله، وهو: وقوله

 عـقـائلـه تحملن أمثال النعاج  تبصر خليلي هل ترى من ظعائن
  

  .أفضله: وعقيلة آل شيء. نعجة، شبه النساء بهاجمع : النعاج
 قنابلـه وخفن الهمام أن تقاد  ظعائن أبرقن الخريف وشمنه

  
  .دخلت أشهر الحرم، فخفن أن يغير عليهن، فتنكبن ناحيته، وتباعدن عنه: أبرقن

  
ع الغيث  : والشيم ل . النظر إلى موق ين         : والقناب ا ب ل م ة من الخي ذة، وهي طائف ة آقنف ين     جمع قنبل ى األربع ين إل الثالث
  : ونحوه

 منـازلـه من الليل إال وهو باد  على إثر حي ال يرى النجم طالعًا
  

  .الثريا: النجم
  

ر، ال يقيمون               : يقول دًا في قف ه أب ة، فكأن ان آخر يبتغي النجع ى مك ة إال رحل إل ًا بظلم نجم طالع هذا الحي ال يرى ال
  .للمياه، هم أبدًا سيارة

  وآان لها األحفى خليطًا تزايله  ابـيد شـربًةشربن بعكاش الهب
 الـبـــيت.................  ..........فلـمـا بـدا دمـخ

  .زايلته، آما تزايل الخليط: بلد، أي: واألحفى. ماء، وهو جمع هبود، جمعه بما حوله: عكاش الهبابيد

تفهام إذا    للتنبيه، فتدل على تحقق ما بعدها من جه: أال البردي، أال: وقوله إن االس تفهام وال؛ ف ة ترآبها من همزة االس
  .دخل على النفي، أفاد التحقيق

وأنشد . هو غدير لبني آالب: وقال البكري في معجم ما استعجم. يعني بالبردي غديرًا ينبت البردى: قال ابن السكيت
  .مقول قلن: خبره، والجملة: مبتدأ، وأول مشرب: والبردي. هذا البيت

خ : إلخ، مقول لقول محذوف، أي...ل جيرأج: وقوله د  . فقيل لهن أجل جير إل ا،    : ورواء، بالكسر والم ان وري جمع ري
نخفض     : وأسافل . آعطاش جمع عطشان وعطشى   ان الم د  .جمع أسفل، وهو المك اء في أراضيه     : يري إن اجتمع الم

  .دل عليه ما قبلهفجواب الشرط محذوف ي. المنخفضة حتى صار غديرًا، فالبردي أول مشرب، وإال فال

ا شرحنا     . وقد استشهد ابن هشام في المغني بهذا المصراع فقط ل آم وهللا . وفي بعض نسخه تمام البيت من شعر طفي
  .دره في صنيعه

دو . اإلسراع: والحث. إلخ، هذا جواب لما، والنون ضمير الظعائن...تحاثثن: وقوله ه،   : وحث الفرس على الع صاح ب
  .فهو متعد، وآل مفعوله. طلبت عجلته: واستعجلت زيدًا. تسارعن: اثثنوتح. أو وآزه برجل أو ضرب

الم وسكون    . آل بعير مواشك: ومواشك صفة محذوف، أي. سارع: اسم فاعل واشك، أي: ومواشك واللؤمة، بضم ال
  .الهمزة
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ن السكيت    ال اب ارش         : ق ا من رحل ومف ا يلقى عليه ل وم اع اإلب ة . هي مت د  : وجمل م يع خ، صفة لمواش  ..ل : ك، وأنإل
درية، أي ه  : مص ق ناب اوز ش م يتج وة  . ل ل الفت ه آام د أن ق. يري ة : وش ين المعجم تح الش ازل. بف اب: والب   .الن
ه          : قال ابن السكيت زل ناب ه، وب ه، وفطر ناب ه، ونجم ناب قا ناب ه، وش ال   . يقال شق ناب تقاق، يق ا   : وأصله االش زل م تب

  .انتهى. بينهم

  .انشق، فهو بازل وبزول، ذآرًا آان أو أنثى: فطر نابه، أي: بزل البعير بزوًال: قال صاحب العياب

 : وفي حديث علي رضي اهللا عنه. رجل بازل، إذا احتنك، تشبيهًا بالبعير النازل: وقال ابن دريد

  بازل عامين حديث سني

  .انتهى. السن التي طلعت: والبازل أيضًا. أنا في استكمال القوة آهذا البعير مع حداثة السن: أي

ه       ...لم يعد أن شق : إنما قيد بقولهو وى لهرم ه إذا تجاوزه يكون ضعيف الق خ، ألن ه في      . إل ا يكون بدخول ه إنم وبزول
  .السنة التاسعة، وبعدها يشرع في الهرم

  : وقد رأيت البيت الشاهد في قصيدة قافية، من شعر آعب بن زهير الصحابي، وهو

  قته بوارقهأجل جير إن آانت س  وقلن أال البردي أول مـشـرب

د   : والبوارق. موضع: البردي: قال شارح ديوانه أبو العباس األحول ة، يري ا    : جمع بارق . سحابة برقت وسكبت ماءه
  .نعم جير: ويروى

راجمهم  . وآعب قد أخذه من طفيل الغنوي، ألن طفيًال جاهلي متقدم زمانه. وعدة أبياتها خمسة عشر بيتًا   .وقد مرت ت
ان          أما مضرس ففي الشاهد ال ا جاهلي تمائة، وهم د الس ي الشاهد التسعين بع ل فف ا طفي ة وأم . رابع والثالثين بعد الثلمائ

  .وأما آعب ففي الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والعشرون بعد الثمانمائة

 أسي إنني من ذاك إنه  وقائله أسيت فقلت جير

  .جير بالتنوين الالحق له آما هناعلى أنه استدل من ذهب إلى اسمية 

  .هي حرف، والتنوين لضرورة الشعر: وقال الشارح المحقق

  .وهذا أحد أجوبة ثالثة عنه

لوبين         : ثانيها ره الش آخر البيت ذآ بيهًا آلخر النصف ب رنم تش وين الت ر    . أنه يحتمل أن يكون من تن رنم غي وين الت وتن
  .الغالي آهاء السكت، إنما يلحقان الكلمة وقفًا ال وصًال وهو وتنوين. والوصل بنية الوقف. مختص باالسم

  .وهو بعيد. يحتمل أن يكون أراد توآيد جير بإن التي بمعنى نعم فحذف همزتها وخففت بحذف النون الثانية: ثالثها
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قعت  الصحيح أنها حرف بمعنى نعم، ألن آل موضع و: وقد ذآر ابن مالك في شرح آافيته هذه األوجه الثالثة، وقال
  .فإلحاقها بنعم أولى. فيه جير، يصلح أن تقع فيه نعم، وليس آل موضع وقعت فيه يصلح أن يقع حقًا

ه       : وقيل ة نمكن ي لقل دًا، بن ى أب ر ظرف بمعن ل اسم فعل   . إن جي ع في         . وقي ي الربي ن أب ا اب وال، ذآره ة أق ذه أربع فه
  .الملخص

موي في معجم األدباء، في ترجمة أبي علي، في ضمن حكاية والقائل بأنها اسم فعل هو أبو علي، وقد نقله ياقوت الح
اقوت    ال ي بًا، ق ذي سماه              : رأينا إيرادها هنا مناس ه ال ن سهلويه في آتاب د ب ن محم و العالء الحسين ب تاذ أب ال األس وق

ي آل أسبو   : أجناس الجوهر ع آنت بمدينة السالم أختلف إلى أبي علي الفارسي، وآان السلطان رسم له أن ينتصب ل
ا من         . يومين لتصحيح آتاب التذآرة، لخزانة آافي الكفاة ون اآلداب، واجتنين ا في فن ه تجارين ًا من ا أوراق فكنا إذا قرأن

فوائد ثمار األلباب، ورتعنا في رياض ألفاظه ومعانيه، والتقطنا الدر المنثور من فيه؛ فأجرى يومًا بعض الحاضرين   
ورده  . له على أعيان العلماء في أيامهذآر األصمعي، وأسرف في الثناء عليه، وفض ان ي ان   .فرأيته آالمنكر مما آ وآ

ره  : مما ذآر في محاسنه أن قال ي    ؟من ذا الذي يجسر أن يخطئ الفحول من الشعراء غي و عل ال أب ذي رد   : فق ا ال وم
ه بأغراضه  : فقال الرجل ؟عليهم ا،  قد أنكر على ذي الرمة مع إحاطته بلغة العرب ومعانيها، وفضل معرفت ا ومراميه

د شبه    . وأنه سلك نهج األوائل في صوف المفاوز إذا لعب السراب فيها، ورقص اآلل في نواحيها اء، وق ونعت الحرب
أنهم صرعتهم                 ى آ ام، حت ة المن م من غلب د مالت طاله ه، وذآر الرآب وق ر من ظل على جذله، والظليم، وآيف ينف

زل         آؤوس المدام، فطبق مفصل اإلصابة في آل باب، وساوى روم الب اب الفصاحة، وجار الق الصدر األول من أرب
 : قوله: فقال ؟وما الذي أنكر على ذي الرمة: فقال له الشيخ أبو علي. من أصحاب البالغة

  وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم
  

  .وذو الرمة مصيب. أما هذا فاألصمعي مخطئ فيه: فقال. ألنه آان يجب أن ينونه
  

ة   : فقلت. كيت قد وقع عليه هذا السهو في بعض ما أنشدهوالعجب أن يعقوب بن الس ا بجلي إن رأى الشيخ أن يصدع لن
  : أنشد ابن السكيت: فأملى علينا. هذا الخطأ تفضل به

 أسي إنني من ذاك إنـه  وقائلة أسيت فقلت جـير
 وآن عليهم تعسًا لهنـه  أصابهم الحما وهم عواف
 ور فلم يجبنهفناديت القب  فجئت قبورهم بدءًا ولما

 وأبدان بدرن وما نخرنه  وآيف تجيب أصداء وهام
  

ه، ألن    : قال أبو علي. حقًا، وهي مخفوضة غير منونة، فاحتاج إلى التنوين: جير، أي: قوله: قال يعقوب ذا سهو من ه
ة، الفر    ا بعل ا   هذا يجري مجرى األصوات، وباب األصوات آلها، والمبنيات بأسرها ال ينون إال ما خص منه ان فيه ق

  .من نكرتها ومعرفتها التنوين، فما آان منها معرفة جاء بغير تنوين، فإذا نكرته نونته
  

إذا نكرت قلت    : من ذلك أنك تقول في األمر ى، ف د سكوتاً    : صه ومه، تريد السكوت يا فت ه تري ول   . صه وم ذلك ق وآ
راب اق، أي: الغ اق، أي   : غ راب غ ول الغ ن صوته، وق روف م وتًا: الصوت المع د   . ص ل، تري ا رج ه ي ذلك إي وآ
  .وإيه تريد حديثًا. الحديث

  
  : وزعم األصمعي أن ذا الرمة أخطأ في قوله

  وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم
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م    . وآان يجب أن ينونه ر عل ا من غي ه . وهذا من أوابد األصمعي التي يقدم عليه وين، في موضع      : فقول ر تن ر بغي جي
اً  : ضع آخر فتنونه، فيكون معناهوتجعله نكرة في مو. فقلت الحق: قوله ا      . قلت حق ك، إنم وال مدخل للضرورة في ذل

  .وتنوين هذا الشاعر على هذا التقدير. التنوين للمعنى المذآور، وباهللا التوفيق
  

وب ال يعق د: ق ا، يري ه أصابهم الحم ام: قول ه. الحم درن، أي: وقول الموت: ي وادرهم ب ي ب ن ف ادرة. طع   .النحر: والب
  .خير أنصبائها: وبدء الجزور. سيدهم: وبدء القوم. سيدًا: قبورهم بدءًا، أي فجئت: وقوله

  
  .ولم أآن سيدًا حين ماتوا، فإني سدت بعدهم: ولما، أي: وقوله

  
ًا،        . هذا ما أورده ياقوت بحروفه ات عن المفضل، وزاد في أولهن بيت ذه األبي وأورد ابن فارس في آتاب فقه اللغة ه

  : وهو
 وما يلقي بنو أسد بهنـه  غربات ليليأال يا طال بال

: والغربات، بضم الغين المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة . يا قوم ونحوه: ويا حرف نداء، والمنادى محذوف، أي
  .يريد التزوج بالغربيات. الرجل الغريب: وبدون هاء. جمع غربة بضمتين، وهي االمرأة الغريبة

ه . موضع: الغربات: في شرح المغني وقال ابن المال. وليلي فاعل طال اء    . ويرده الضمير في بهن ببية، واله اء س والب
  .للسكت

ة  : صفة مجرور رب المحذوف، أي: واو رب، وقائلة: وقائلة الواو: وقوله رأة قائل بالخطاب جواب   : وأسيت . رب ام
  .أسي يأسى أسًى، آرضي يرضى رضًا، إذا حزن: يقال. الحزن: واألسى. رب

ه،       : وزنًا ومعنى، وهو خبر مبتدأ محذوف، والتقديرحزين : وأسي ا قبل ه بم دلول علي ي محذوف م أنا أسي، وخبر إنن
  .إنني أسي من أجل ما لقي بنو أسد بسبب التزوج بالغربيات من المصائب: ومن متعلقة بالمحذوف تعليلية، أي

  .للسكتوإنه بمعنى نعم، والهاء . فاسم اإلشارة راجع إلى ما لقي بنو أسد بسببهن

ة  : اإلشارة للحزن، أي: وقال ابن المال ى   . إنني مخلوق من الحزن، قصدًا للمبالغ د لألول ة تأآي ه  . وإن الثاني ذا آالم   .ه
ع في الشعر،     : أصابهم الحما، بكسر الحاء أصله: وقوله ا وق الحمام، وهو الموت، حذف منه الميم للضرورة، وهي م

أين الضرورة،  : ولك أن تقول: فسير الضرورة، فال يرد قول ابن المالوهذا هو الصحيح في ت. وإن آان عنه مندوحة
 :وهو متمكن من أن يقول

  أصابهم الحمام فهم عواف

  .بسكون الميم من غير وصل على األصل

روا         : وعواف ى آث وم بمعن ا الق ة، من عف ى جماعة عافي ة بمعن ل  . جمع عاف شذوذًا، أو جمع عافي ى  : وفي التنزي حت
  .عفوا

  .آثر وطال: وعفا النبت والشعر وغيره يعفو فهو عاف. أي آثروا: المصباح قال صاحب

  .حالية: وهم عواف: وجملة. وافي اللحم آثيره: إنه غالم عاف، أي: وفي حديث مصعب بن عمير

ه،           واو بقلم ة، وشطب ال الرمم البالي ى درس، ففسره ب زل بمعن ا المن  ولم يتنبه ابن المال لهذا المعنى، وظن انه من عف
  .ونزل فاء على هم، وجعلها فهم عواف
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وضمير جمع المذآر في جميع المواضع لبني أسد، والنون في  ! وهذا غير جائز في تفسير الرواية على حسب المراد
  .آن ضمير النساء الغربيات

ع مصدر تعس تعسًا، من ب: التعس: قال صاحب المصباح. أتعسهن اهللا: تعسًا لهنه دعاء عليهن، ومعناه: وقوله : اب نف
  .وتعس تعسًا من باب تعب لغة، فهو تعس مثل تعب. أآب على وجهه، فهو تاعس

  .تعسًا له، وتعس وانتكس: وفي الدعاء. تعسه اهللا بالفتح، وأتعسه: وتتعدى هذه بالحرآة وبالهمزة، فيقال

ة، وهي أشد من األو     : والنكس. أن يخر لوجهه: فالتعس ى أن ال يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثاني ه    . ل الم في لهن وال
  .مبنية للمفعول، مثل سقيًا لزيد، والهاء للسكت

 : وروي أيضًا

  وآن عليهم نحسًا لعنه

  .ولعنه بالبناء للمجهول، من اللعن، والهاء للسكت، والجملة دعاء عليهن. فنحسًا خبر آن، وهو ضد السعد

ا  . السيد، والشاب العاقل: دال بعدها همزةإلخ، البدء، بفتح الموحدة وسكون ال...فجئت قبورهم بدءًا: وقوله ومجزوم لم
  .محذوف

  : أن منفي لما جائز الحذف لدليل، آقوله: من األمور التي تفارق لما فيها لم: الخامس، أي: قال ابن هشام في المغني

  فجئت قبورهم بدءًا ولما

  .انتهى. ولم أدخلها: تريد سيدًا، وال يجوز وصلت إلى بغداد ولم؛: ولما أآن بدءًا قبل ذلك، أي: أي

  .إلخ، هذا استبعاد منه إلجابة القبور له...وآيف تجيب أصداء: وقوله

دل تجيب      : وصحف ابن المال هاتين الكلمتين فكتب بخطه  دل آيف وبحيث ب ذه      . وآنت ب ا ه ه م وينبغي أن يسأل من
ر   وآذلك ا. جمع صدًى بالقصر، وهو ذآر البوم يسكن القبور: واألصداء ؟الحيثية لهام، وهو جمع هامة، وهو من طي
  .الليل

دال، أي    : وأبدان بدرن روي أيضًا: وقوله اء وآسر ال الموت    : وأجسام بدرن بضم الب وادرهم ب ادرة . طعن في ب : والب
  .النحر

ي وتفتت       : وقوله اب تعب، إذا بل ون . وما نخرنه من نخر العظم نخرًا، من ب ى     : والن ام، عل دان أو األجس ضمير األب
  .والهاء للسكت. روايةاختالف ال

  : وأنشد بعده

  فأقسم لو شيء أتانا رسوله

  .تقدم شرحه قريبًا
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والعشرون بعد الثمانمائة

  ورث السيادة آابرًا عن آابر

ابر : وقال بعضهم. آابرًا متجاوزًا في الفضل آابرًا عن آابر آخر: على أن تقديره ا  . أي بعد آ ى إبق ء الحروف  واألول
أتي     . على معناها ما أمكن ا ي ابر لم ة بمحذوف، ال بك ذآر الفضل    . وذآر متجاوزًا لإلشارة إلى أن عن متعلق وأشار ب

وال يخفى  . إلى أن تجاوز أحدهما عن اآلخر إنما هو بالفضل، فأحدهما أفضل من اآلخر، وهم متشارآون في الفضل 
  : ويهم في الفضائل، وتناسقهم فيها واحدًا بعد واحد، آقول البحتريأنه ليس المعنى على التفضيل، وإنما المعنى تسا

 آالرمح أنبوبًا على أنبوب  شرف تتابع آابرًا عن آابر

  : أنشد أبو حنيفة في آتاب النبات لرجل من أبناء ملوك اليمن. ويدل لما قلنا مجيء بعد بدل عن

  ابرورثن العال عن آابر بعد آ  وأماتنا أآرم بهـن عـجـائزًا

  : وأنشد أبو تمام في الحماسة

  آلل الجالح آابرًا بعد آابر  بقية قدر من قدور تورثت

  : وآذا قول حسان بن ثابت

  د والمجد عن آابر آابر  ورثت الفعال وبذل التال

ي في     وإلى ما قلنا ذ. بابًا بعد باب: تعلمت الحساب بابًا بابًا، ومعناه: والمعنى عن آابر بعد آابر، آقولهم ن جن هب اب
  : هذا البيت يستفاد منه أن عن في قول األعشى: إعراب الحماسة قال عند بيت الحماسة

  وآابرًا سادوك عن آابر  ساد وألفى قومه سـادًة

ابر : ارتفعت عنه، وإنما هي: آبرت عنه، أي: ليست متعلقة بنفس آابر على حد قولك د    .بمعنى آابر بعد آ راه ق أال ت
ق    : "فعن في قول األعشى آعن في قوله تعالى. نابغة آابرًا بعد آابرظهر في بيت ال ًا عن طب رآبن طبق د  : ، أي"لت بع

دء، أي  : وهو آقول الكافة في مخاطباتهم. طبق دء  : فعلت ذلك عودًا عن ب د ب ابر،       . بع نفس آ ة ب و آانت عن متعلق ول
ك غضًا من المفضول     لكان في ذلك تشنع على القوم ال تمدح لهم، وذلك إذا آبر بعضهم عن بع  ان ذل ا  . ض، فك وإنم

 : وهذا آقول اآلخر. إنهم متتابعو الشرف، متشابهو الفضل: ينبغي أن يقال

  مثل النجوم التي يسري بها الساري  من تلق منهم تقل القيت سـيدهـم
  

  .انتهى آالمه
  

  .ضيل في آل منهماوال فرق بين أن تعلق عن بكابر، أو بمتجاوز، باقية على أصلها، فإنه يلزم التف
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ا،          : أحدها: وآابر اختلف في معناه على ثالثة أقوال ن الشجري وغيرهم ه صاحب الصحاح واب ر، قال ى آبي ه بمعن أن
  .وهو المشهور

  
ه         : قال أبو علي: قال ابن جني، ومثله للمرزوقي. أنه اسم جمع: ثانيهما ائم وقاعد، لكن يس باسم الفاعل آق ا ل ابر هن آ

راء    : نزلة الجامل والباقر والسامر، فكأنه قالمن أسماء الجمع، بم د آب راء سادوك بع ة بمحذوف هو     . وآب فعن متعلق
  : في األصل صفة لكبراء، مثلهما في قوله
  آلل الجالح آابرًا بعد آابر

  
  .انتهى. آلل الجالح متتابعين في الفضل، متشابهين في السودد: أي
  

  .انتهى. غلبته في الكبر، فأنا آابر: إنه من آابرته فكبرته، أي: ساسقال الزمخشري في األ. أنه للمغالبة: ثالثها
  

أتي       : وآابر منصوب بنزع الخافض، والتقدير ه، وت من آابر، ألن ورث يتعدى إلى مفعول واحد، وهو الموروث من
ول    تمال، تق دل اش ه     : بالموروث بعده ب اًال من ه، وم ي مال المورو      . ورثت أب ى الموروث، جئت ب ه إل إن عديت ه  ف ث من

ورثت أبي، وورثت الشيء  : قال صاحب الصحاح. ورثت المال من أبي، وماًال عن أبي: مجرورًا بمن أو عن، تقول
  : ومثال عن ما أنشده أبو حنيفة. من أبي

  ورثن العال عن آابر بعد آابر
  

  : وآذلك من محذوفة من قوله. وقول حسان المتقدم
  آلل الجالح آابرًا بعد آابر

  
  : ر من في قولهوآذا تقد

  شرف تتابع آابرًا عن آابر
  

  .وآذا الحال في بيت األعشى. وتتابع غير متعد، والمعنى على من
  

ابر   : ثم اختلفوا فمنهم من قال. ومما قررنا، يضمحل ما تكلفه جماعة من أنه منصوب على الحال ابرًا عن آ ة  : آ جمل
  : أورد قول الشاعرآلمته فاه إلى في، و: حالية نصب صدرها، آما في قولهم
  وتوارثوها آابرًا عن آابر  فتذاآروا آخرًا عـن أول

  
  .ورثوه آابرين، أو صاغرين، وأفرد لكونه بمعنى جمعًا آابرًا: آابرًا مفرد وقع حاًال، أي: ومنهم من قال

  
  .انتهى. نيثًا وتثنيةوفيه أن هذه العبارة آما ال تختلف جمعًا وإفرادًا، ال تختلف تأ: قال السيد في حاشية الكشاف

  
ابرًا      . وال يخفى إن الحالية ال تتمشى في آل موضع، وليس في هذه األبيات ما هو حال   ذا التكلف ظن أن آ أ ه ومنش

  .وليس آذلك، وإنما األول هو الموروث منه. هو الموروث منه: هو الوارث، والثاني: األول
  

ال      . عوهذا المصراع من شعر آعب بن زهير، إال أنه بضمير جم ذا ق ه شعر، ول ى أن : والشارح المحقق أورده ال عل
  .وآذا قولهم

  
  : وقد ورد في شعر الفرزدق ما مثل به، إال أن فيه المكارم بدل السيادة، وهو

 قمر المجرة أو سراج نهار  آم من أب لي يا جرير آأنه
 ضخم الدسيعة آل يوم فخار  ورث المكارم آابرًا عن آابر
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ة            وأما شعر آعب بن ز دحهم في ثماني ًا، م ون بيت نهم، وهي ثالث ا األنصار رضي اهللا ع هير فهو من قصيدة مدح به
اجرين      . عشر بيتًا منها ا بمدح المه وسببها أن آعبًا لما مدح النبي صلى اهللا عليه وسلم بقصيدة بانت سعاد أطرى فيه

ات، ال            أنهم سود صغار القام ذآر األنصار ب ا ب نهم، وعرض في آخره ون في الحروب، فغضب    رضي اهللا ع  يثبت
  .األنصار، فمدحهم بها

  
ام في السيرة    اد القصيدة          : قال ابن هش د إنش ه بع ال ل لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ال إن النب وال ذآرت األنصار    : "ويق ل

  ".بخير، فإن األنصار لذلك أهل
  

  : وهذه بيات من أولها على رواية شارح ديوانه
  نب من صالحي األنصارفي مق  من سره آرم الحياة فـال يزل
 إن الخيار هم بـنـو األخـيار  ورثوا السيادة آابرًا عن آابـر
 آسوافل الهندي غير قـصـار  المكرهين السمهـري بـأذرع
 آالجمر غير آليلة اإلبـصـار  والناظرين بأعين مـحـمـرة

 بالمشرفي وبالقنا الخطار  والذائدين الناس عن أديانهم

 يوم الهياج وقبة الجـبـار  م لنبـيهـموالباذلين نفوسه

  بدماء من علقوا من الكفار  يتطهرون آأنه نسك لهـم

  .ما بين الثالثين إلى األربعين: والمقنب، بكسر الميم

يادة    . مصدر ساد يسود سودًا وسيادة: السيادة: قال شارح ديوانه . والسود مصدر غريب   . والمشهور في مصدره الس
  .ساد يسود سيادة، واالسم السودد، وهو المجد والشرف: فقد قال صاحب المصباح وأما السودد بدالين

م  : وقال المرزوقي في شرح الحماسة  . آبيرًا شريفًا عن آبير شريف: ورثوا المجد آابرًا عن آابر، أي: وقال أيضًا ل
. إنما هو صيغة للجمع آالباقر آابر ليس باسم فاعل،: أبو علي يقول: وقال. يوجد آابر بمعنى آبير إال في هذا المكان

  .والمراد آبراء بعد آبراء

  .الحرب، وأصله الحرآة في الشر: الهياج: الرمح، قال شارح ديوانه: والسمهري

 : والمشهور في هذا المصراع. الواو للقسم: وقال أبو عمرو. وقبة الجبار أراد بيت اهللا الحرام: وقوله

  تعانق وآراريوم اللقا ب  الباذلين نفوسهم لنبيهـم

  .وترجمة آعب بن زهير تقدمت في الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة. وهي رواية ابن هشام

  : وأنشد بعده

 فتخـزونـي عني وال أنت دياني  اله ابن عمك ال أفضلت في حسب

ي، من   : على أن أفضلت ضمن معنى تجاوزت في الفضل، فلهذا تعدى بعن، ولوال التضمين، لقال ولهم أفضلت عل : ق
ه فضًال ى الرجل، إذا أوليت ولهم . أفضلت عل ن ق ه م ام، أو أن ى اإلنع ا بمعن ى، ألنه دى بعل ذه تتع أعطى : وأفضل ه

ب   ى الواج ل، إذا زاد عل ال    . وأفض ى، يق دى بعل ًا تتع ذه أيض ل ه ذا، أي  : وأفض ى آ ل عل لة : أفض ه فض   .زاد علي
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الوا       ومراده من ذآر التضمين أن عن ليست بمعنى على، خالفًا البن إنهم ق ا، ف ة ومن تبعهم ن قتيب عن  : السكيت والب
  .نائبة عن على

ه   : أفضل الرجل، إذا صار ذا فضل في نفسه، فيكون معناه: واألولى أن يكون أفضل من قولهم رد ب ليس لك فضل تنف
  .فتأمل. فيكون لتضمنه معنى االنفراد تعدى بعن. عني، وتحوزه دوني

  .تسوسني سياسة: وتخزوني. القيم باألمر المجازي به: والديان

ره،    : يقول ك أم هللا ابن عمك الذي ساواك في الحسب، وماثلك في الشرف، فليس لك فضل تنفرد به عنه، وال أنت مال
  .ومراده بابن العم نفسه، فلذلك رد اإلخبار بلفظ المتكلم. فتتصرف به على حكمك

  .بعد الخمسمائة وقد تقدم شرحه بما ال مزيد عليه في الشاهد الثالث والعشرين

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والعشرون بعد الثمانمائة

  بناظرة من وحش وجرة مطفل  تصد وتبدي عن أسيل وتتـقـي

ا            و محذوف، آم ا المفعول األول، فه اني ب عن، وأم ى المفعول الث ه إل على أن تبدي ضمن معنى تكشف، في تعديت
  .أشار إليه الشارح المحقق

داء، أي : ى التضمين، ألن تبدي فعل متعد بنفسه إلى مفعول واحد، تقولوإنما احتاج إل اراً  : أبداه إب ره إظه وال  . أظه فل
ال ه يق ى تصد، فإن بة إل اء بالنس ى الب ا بمعن دي، وإم ى تب بة إل دة بالنس ا زائ ذا، : التضمين لكانت عن إم ه بك صد عن

  .وآالهما خالف األصل

د، ول واح ى مفع ه إل د بنفس ول وتكشف أيضًا متع فته، أي: تق ه وأوضحته: آش اتر . أظهرت ع الس ة الكشف رف وحقيق
  .ويتعدى إلى المفعول الثاني بعن. والحجاب

اء،        . وهذا البيت من باب التنازع ة عن الب وأعمل ابن قتيبة األول على مذهبه فعلق عن أسيل بتصد، وجعل عن نائب
  .صد بوجهه عني: ألن صد، إنما يتعدى بالباء، تقول

ال    ويرد عليه ه أن يق ه يلزم ى             : أن اني، عل ه إذا أعمل األول في المفعول أضمر للث ه عن أسيل، ألن دي عن تصد وتب
وفيين      اق من البصريين والك ار باتف ار     . المخت اني خالف المخت ان       . فحذف معمول الث ة حرف مك ه إناب ه في ى قول فعل

  .حرف وحذف على غير المختار

عدل إلى إعمال الثاني على مذهب البصريين بتضمينه معنى ما ذآر،  والشارح المحقق لما رأى ورود هذين األمرين
  .ففيه مخالفة لألصل من وجه واحد، وهو أسهل من مخالفته من وجهين

: والجيد أن يكون أبدى هنا الزمًا يتعدى بعن، آما قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب إن أبدى يعدى بعن، قال
  : آما قال سحيم يصف ثورًا يحفر في أصل شجرة آناسًا لهأبديت عن الشيء، : ألنك تقول

 أعنة خراز جديدًا وبـالـيا  يثير ويبدي عن عروق آأنها
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. انتهى . ظهر: بدا الشيء بدوًا، وأبدى: ويؤيده ما في أفعال ابن القطاع، قال. وحينئذ ال تضمين، فيكون عن على بابه
  .فيكون أبدى جاء متعديًا والزمًا

 : من معلقة امرئ القيس، وبعدهوهذا البيت 
 إذا هي نضته وال بمـعـطـل  وجيد آجيد الريم ليس بفـاحـش
 أثيث آقنو النخلة المتعـثـكـل  وفرع يزين المتن أسود فـاحـم
  يضل العقاص في مثنى ومرسل  غدائره مستشزرات إلى الـعـال
 المـذلـل وساق آأنبوب السقي  وآشح لطيف آالجديل مخصـر

  
د  . امتداد وطول في الخد: واألسالة. الخد المتطامن المستوي: واألسيل. اإلعراض: إلخ، الصد...تصد وتبدي: هقول وق

  .أسل أسالة، فهو أسيل
  

  .المتفرق، وتقديره عن ثغر شتيت: الشتيت: قال شراح المعلقات. عن شتيت: وروي أيضًا
  

  .ن األسنان متباعدة غير متالصقةولم يفصحوا عن المراد، والمعنى عن ثغر مفلج، وهو أن تكو
  

د تحياء: يري ا اس د أن تعرض عن م بع نانها بالتبس ر أس اء. تظه ال: واالتق يئين، يق ين الش رس، أي: الحجز ب ه بت : اتقيت
  .صيرت الترس حاجزًا بيني وبينه

  
رة   : وف، أيأراد بقرة ناظرة، وفيه مضاف محذ: أراد العين، وقيل: قيل: والناظرة فيها قوالن: قال ابن السيد ين بق بع

  .ناظرة، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ثم حذفه، وأقام صفته مقامه
  

د األسد، أي   : وتتقي من نفسها ببقرة ناظرة، فيكون آقولك: ويجوز أن يريد ي      : لقيت يزي أني لقيت األسد، فف ه فك لقيت
  .هذا الوجه حذف موصوف ال غير، وفي األول حذف موصوف ومضاف

  
قال : وجرة، بفتح الواو وسكون الجيم، قال أبو عبيد في معجم ما استعجم. زنج وزنجي: حش واحده وحشي، مثلوالو

زل، فهي              : األصمعي ا من يس فيه يًال ل ا أربعون م ة، طوله ى ثالث مراحل من مك هو موضع بين مكة والبصرة عل
  .مأوى الوحوش

  
وحش، ال    وجرة في طرف السي، وهي فالة بين مران، و: وقال الطوسي ا ال ذات عرق، وهي ثالثون ميًال يجتمع فيه

  .ماء فيها
  

  .ما بين ذات عرق إلى وجرة، على ثالث مراحل من مكة إلى البصرة: السي: وقال عمارة بن عقيل
  

ن حبيب  . وزعم عمارة أن وجرة ماء لبني سليم على ثالث مراحل من مكة ائر قريب      : وقال اب ائر، وس وجرة من س
  .انتهى باختصار. وجرة بإزاء غمرة، عليها طريق حجاج الكوفة والبصرة: غيره وقال. من عين ملل

  
ات األخضر عن     : وجرة: وقال ابن السيد زئ بالنب فالة تألفها الوحوش، وخصها بالذآر ألنها قليلة الماء، فوحشها يجت

  .شرب الماء، فتضمر بطونها، ويشتد عدوها
  

ر التلفت والتشوف؛       ذات طفل، وخص المطفل ألنها تحنو عل: ومطفل باع، فتكث ه القناص والس ى ولدها، وتخشى علي
ذه      فذلك أحسن لها في المنظر، وأصح في تشبيه المرأة بها، ألنه أراد أنها حذرة من الرقباء، فهي متشوفة آتشوف ه

  .البقرة



 

 

36

  
دًال من ن             ًال ب ين جعل مطف اظرة الع ا، ومن جعل الن ل صفة له دير   ومن جعل الناظرة البقرة، آان مطف ى تق اظرة عل

  .وهو بدل آل من آل. وتتقي بناظرة ناظرة مطفل: مضاف، أي
  

ان   وذهب ابن آيسان إلى أنه أراد بناظرة مطفل باإلضافة، فلما فصل بين المضاف والمضاف إليه رد التنوين الذي آ
  : سقط لإلضافة، آقوله

  بسجستان طلحة الطلحات  رحم اهللا أعظمًا دفنوهـا

  . يلتفت إليه، ألن العرب إذا فصلت بينهما لم تنونوهذا لقول خطأ ال

اظرة    : وقوله ه حذف موصوف، أي       . من وحش وجرة صفة لن رة ففي ى البق إن آانت بمعن ة من     : ف اظرة آائن رة ن ببق
  .وحش وجرة

  .ومطفل جاء على النسب. من نواظر وحش وجرة: وإن آانت بمعنى العين ففيه مضاف محذوف، أي

ال       . طفلة ألن هذا ال يكون إال للنساء، فهو مثل حائضلم يقل م: وقال الفراء ه يق يبويه أن ول س ى صحة ق دليل عل : وال
  .مطفلة، إذا أردت أن تأتي به على أطفلت فهي مطفلة

الى  . ولو آان ما يقع للمؤنث ال يشرآه فيه المذآر ال يحتاج فيه إلى الهاء ما جاز مطفلة ال تع ذهل آل مرضعة    : "ق ت
  ".عما أرضعت

ة   وقال اإل ذه المعلق ه : مام الباقالني في إعجاز القرآن عند معايب ه يس         : قول دًا ل د خ ا يري دي عن أسيل، إنم تصد وتب
  .وهذا متفاوت ألن الكشف عن الوجه مع الوصل، دون الصد. بكز

ه  . جعله بينه وبينه: اتقاه بحقه، أي: تتقي بناظرة لفظة مليحة، يقال: وقوله ان من وحش وجرة وآ    : وقد أوحشها بقول
ى  .انتهى. سبيله أن يضيف إلى عيون الظباء والمها، دون إطالق الوحش، ففيه ما يستنكر عيونه ا  : وحاصل المعن أنه

ال                 ا أطف ي له ا، الت اء وجرة أو مهاه ون ظب ل عي ين مث تقبلنا بع يًال، وتس دأ أس ا، فتظهر في إعراضها خ . تعرض عن
  .يونًا في تلك الحال منهن في سائر األحوالوهن أحسن ع. وخصهن لنظرهن إلى أوالدهن بالعطف والشفقة

  .رفعته ونصبته: ونضته. الظبي األبيض: والريم. العنق: والجيد. وجيد آجيد الريم معطوف على أسيل: وقوله

ي التصحيف  كري ف ال العس ددة، أي : رواه األصمعي: وق ة مش مي المنصة : نصته، بالصاد المهمل ه س ه، وب . رفعت
  .المعجمة مخففة، ومعناه أبرزته وآشفته نضته بالضاد: ورواية غيره

 : وفي بيته اآلخر

  لدى الستر إال لبسة المتفضل  فجئت وقد نضت لنوم ثيابهـا

  .انتهى. ونضا خضابه ينضو. ونضا سيفه، إذا سله من غمده. خلعت ونزعت: نضت

احش، أي  . خال من الحلي: جيد عطل بضمتين ومعطل، أي: يقال. من الحلي: وال بمعطل، أي: وقوله : وإذا ظرف لف
  .ليس بكريه المنظر

اقالني ال الب ي  : ق رب، رأيت ف عار الع ي أش احش موضوع، وإذا نظرت ف الم ف اق، آ دح األعن ي م احش، ف يس بف ل
  .وصف األعناق، ما يشبه السحر
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شبه  ف. وتبدي عن عنق آعنق الظبي غير متجاوز قدره المحمود، إذا رفعت عنقها، وهو غير معطل عن الحلي: يقول
  .وذآر أنه ال يشبه عنق الظبية في التعطل عن الحلي. عنقها بعنق الظبية في حال رفعها عنقها

رع . إلخ، هذا معطوف أيضًا على أسيل ...وفرع يزين المتن: وقوله ام  : والف ة  . الشعر الت تن والمتن ين    : والم ا عن يم م
  .الفحم الشديد السواد، آأنه لون: والفاحم. الصلب وشماله من العصب واللحم

الذي قد دخل بعضه في بعض     : والمتعثكل. والقنو، بكسر القاف وضمها، وهو العذق بالكسر. الكثير النبت: واألثيث
  .المتدلي: وقيل المتعثكل. لكثرته، من العثكال والعثكول، وهو الشمراخ

  .وتبدي عن شعر طويل تام، يزين ظهرها إذا أرسلته عليه: يقول

  .والضمير راجع للفرع. الذوائب، جمع غديرة: إلى العال، الغدائرغدائره مستشزرات : وقوله

دياً          : االستشزار : قال الزوزني  ارة متع ًا، وت ارًة الزم ه ت ًا، فيكون الفعل من اع جميع ع واالرتف فمن روى بكسر   . الرف
  .وجمله غدائره مستشزرات صفة أخرى لفرع. الزاي، جعله من الالزم، ومن روى بفتحها جعله من المتعدي

  .وأصل الشزر الفتل على غير جهة: قال التبريزي

ل تحت        : والعقاص. إلى العال، يريد به شدها على الرأس بخيوط: وقوله ا جمع من الشعر، ففت جمع عقيصة، وهو م
  .فالذي فتل بعضه على بعض هو المثنى. الذوائب، وهي مشطة معروفة، يرسلون فيها بعض الشعر، ويثنون بعضه

ى أن العقاص    : ويروى. غير مفتول، فذلك قوله في مثنًى ومرسلالمسرح : والمرسل ة عل يضل العقاص بالياء التحتي
  .واحد

ان ن آيس ال اب ه : ق عر، لكثرت ي الش تتر ف ه يس درى، فكأن و الم روى. ه داري، أي: وي عرها: تضل الم ة ش ن آثاف . م
  .والمدرى مثل الشوآة يصلح بها شعر المرأة

ا وهذا البيت استشهد به صاحب تلخي   .ص المعاني على أن في مستشزرات تنافرًا لثقلها على اللسان، وعسر النطق به
ه ف: وقول ح لطي يل  ...وآش ى أس ًا معطوف عل ذا أيض خ، ه ح. إل ن : والكش اللطيف الصغير الحس . الخصر، وأراد ب

اً    ه لطيف ًا        : والجديل . والعرب إذا وصفت الشيء بالحسن جعلت نًا لين ام، يتخذ من السيور فيجيء حس ى، وهو   زم يتثن
  .مشتق من الجدل، وهو شدة الخلق

وال   . النخل المسقي: والسقي. البردي: واألنبوب. وساق أيضًا معطوف على أسيل. الدقيق: والمخصر ه أق ذلل في : والم
  .أنه قد سقي، وذلل بالماء، حتى يطاوع آل من مد يده إليه: أحدها

  .قد عطف ثمره ليجتنى الذي: وقيل. هو الذي يفيئه أدنى الرياح لنعومته: وقيل

ا            . الماء الذي قد خاضه الناس: وقيل ك أحسن م ه من الشمس، وذل د نبت تحت نخل فالنخل يظل شبه ساقها ببردي ق
  .يكون منه

ردي         : قال الزوزني ون أنابيب ب وتبدي عن آشح ضامر، يحكي في دقته زمامًا من األدم، وعن ساق يحكي صفاء ل
  .بين نخل، قد ذللت بكثرة الحمل

اً  ش . به ضمر بطنها بالزمام، وشبه صفاء لون ساقها ببردي بين نخيل يظله أغصانها، ليكون أصفى لونًا، وأنقى رونق
  .ومنهم من يجعل السقي نعتًا للبردي أيضًا، والمعنى آأنبوب البردي المسقي المذلل باإلرواء
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  .وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع واألربعين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والعشرون بعد الثمانمائة

  إذا رضيت علي بنو قشير

ال      ه يق ه  : على أنه إنما تعدى رضي بعلى، مع أنه يتعدى بعن، لحمله على ضده وهو سخط، فإن د   . سخط علي م ق وه
  .يحملون الضد على الضد، آما يحملون النظير على النظير

ا       : جني في الخصائصقال ابن . وهذا التوجيه للكسائي ا ذآرن ى نحو مم ره عل ومما جاء من الحروف في موضع غي
 : قوله

  لعمر اهللا أعجبني رضاها  إذا رضيت علي بنو قشير
  

  .أحبته، وأقبلت عليه، ولذلك استعمل على بمعنى عن: عني، وجه ذلك، أنها إذا رضيت عنه: أراد
  

ًال للشيء    وآان أبو علي يستحسن قول الكسائي في هذا، ألنه لم ى، حم ا آان رضيت ضد سخطت، عدى رضيت بعل
  .على نقيضه، آما يحمل على نظيره

  
ول   . قالوا آذا آما قالوا آذا، وأحدهما ضد اآلخر: وقد سلك سيبويه هذه الطريق في المصادر آثيرًا، فقال ه ق ونحو من

  : اآلخر
  وأدبر لم يصدر بإدباره ودي  إذا ما امرؤ ولى علي بـوده

  
ى عني، ووجهه انه إذا ولى عنه بوده، فقد ضن عليه به، وبخل، فأجرى التولي بالود مجرى الضنانة والبخل، ول: أي

  .أو مجرى السخط، ألنه توليه عنه بوده ال يكون إال عن سخط عليه
  

  : وأما قول اآلخر
  من أهل آاظمة بسيف األبحر  شدوا المطي على دلـيل دائب

  
وي     : ندي أنا على حذف المضاف، أيوهو ع. بدليل: فقالوا معناه ل، فحذف المضاف، وق شدوا المطي على داللة دلي

  .سر على اسم اهللا: حذفه هنا شيئًا، ألن لفظ الدليل يدل على الداللة، وهو آقولك
  

ه    ى آأن وعلى هذه عندي حال من الضمير في سر وشدوا، وليست بواصلة لهذين الفعلين، ولكنها معلقة بمحذوف، حت
  .انتهى. ففي الظرف إذن ضمير لتعلقه بالمحذوف. معتمدًا على اسم اهللا سر: قال
  

ال   . وقد نقل ابن األنباري أيضًا في مسائل الخالف هذا التوجيه عن الكسائي ي، وق : وآذا ابن هشام نقله عنه في المغن
  .ويحتمل أن يكون ضمن رضي معنى عطف

  
ان حرف     و: وقد عد هذا ابن عصفور من الضرائر الشعرية، فقال ة حرف مك ه إناب ره   . من ذا البيت وغي م  . أورد ه ول

ره ا     . أره لغي ديث وغيرهم رآن والح ي الق د ورد ف ف وق ع       . آي ل موض ي آ رد ف ه ال يط ل ان ا قي ة م   .وغاي
ه       إيراد شيء من أس ب ان        . وقد أفرد له ابن جني بابًا في الخصائص فال ب اب استعمال الحروف بعضها مك ال في ب ق
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ع، ويحتجون     : لناس مغسوًال وما أبعد الصواب عنه، وذلك أنهم يقولونهذا باب يتلقاه ا: بعض ى م إن إلى تكون بمعن
  ".من أنصاري إلى اهللا: "بقوله تعالى

  
  .وغير ذلك". وألصلبنكم في جذوع النخل: "في تكون بمعنى على، آقوله تعالى: ويقولون

  
ا : ولسنا ندفع أن يكون ذلك آما قالوا، لكنا نقول ة        إنه يكون بمعن ى حسب الحال الداعي ه في موضع دون موضع، عل

  .فأما في آل موضع فال. إليه
  

ول     : أال ترى أنك إذا أخذت بظاهر هذا القول لزمك أن تقول عليه ه، وأن تق د مع د، وأنت تري د في   : سرت إلى زي زي
ه،  رويت الحديث بزي: الفرس وأنت تريد عليه، وزيد في عمرو، وأنت تريد عليه العداوة، وأن تقول د، وأنت تريد عن

  .ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش، ولكن نضع في ذلك رسمًا يعمل عليه
  

ع أحد        د تتسع فتوق إن العرب ق اعلم أن الفعل إذا آان بمعنى فعل آخر، وآان أحدهما يتعدى بحرف، واآلخر بآخر، ف
ه    ا هو في       الحرفين موقع صاحبه، إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك اآلخر، فلذلك جيء مع اد، مع م الحرف المعت ب

  ".أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم: "معناه، وذلك آقوله تعالى
  

رفثت بها، أو معها، لكنه لما آان الرفث هنا في معنى اإلفضاء، وآنت : رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: وأنت ال تقول
اه،          ه بمعن ذانًا بأن ث، إي إلى مع الرف إلى جئت ب ى اعور           تعدي أفضيت ب ان في معن ا آ ا صححوا عور وحول لم آم

  : واحول، وآما جاؤوا بالمصدر فأجروه على غير فعله، لما آان في معناه، نحو قوله
  وإن شئتم تعاودنا عوادا

اود بعضهم بعضاً    الى   . لما آان التعاود أن يع ه تع ذلك قول ى اهللا   : "وآ ول  . مع اهللا : ، أي"من أنصاري إل : وأنت ال تق
ى اهللا    : معه، لكنه إنما جاء لما آان معناه: يد، أيسرت إلى ز ال   ؟من ينضاف في نصرتي إل ى أن ق ووجدت في   : إل

إذا مر    . اللغة من هذا الفن شيئًا آثيرُا، ال يكاد يحاط به، ولعله لو جمع أآثره، لجاء آتابًا ضخمًا ه، ف وقد عرفت طريق
  .حسن، يدعو إلى األنس بها والفقاهة فيهابك شيء منه، فتقبله وأنس به، فإنه فصل من العربية لطيف 

وفيه أيضًا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنًى واحد، حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقًا بين قعد 
ه   .وجلس، وذراع وساعد أال ترى أنه لما آان رفث بالمرأة، بمعنى أفضى إليها، جاز أن يتبع الرفث الحرف الذي باب

ال     . هل لك في آذا: وآذلك لما آان. وهو إلى اإلفضاء، ه، جاز أن يق ى أدعوك إلي ا      : بمعن ى أن تزآى، آم ك إل هل ل
  .انتهى آالمه. أدعوك إلى أن تزآى: يقال

ر     : وقال ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب عند باب دخول بعض الصفات مكان بعض اب أجازه أآث ذا الب ه
ز  . صريينالكوفيين، ومنع منه أآثر الب ه أن يجي ى   : وفي القولين جميعًا نظر؛ ألن من أجازه دون شرط، لزم سرت إل

دال الحروف  : ثم مثل بنحو ما مثل به ابن جني، وقال. مع زيد: زيد، وهو يريد . وهذه المسائل ال يجيزها من يجيز إب
ياء     ومن منع من ذلك على اإلطالق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الب  اب أش ذا الب اب، ألن في ه

وا  ذا من ضرورة الشعر    : آثيرة، يتعذر تأويلها على غير وجه البدل، وال يمكن المنكرين لهذا أن يقول ذا  . إن ه ألن ه
ه في آل    . النوع قد آثر وشاع، ولم يخص الشعر دون الكالم فإذا لم يصح إنكارهم له، وآان المجيزون له ال يجيزون

ه مو  ل               موضع، ثبت بهذا أن ل يزي ه وجه من التأوي ه، ووجب أن يطلب ل اس علي ائز القي ر ج ى السماع، غي قوف عل
  .الشناعة عنه، ويعرف آيف المأخذ فيما يرد منه

ذا الموضع،     ي ه ا أورده ف اب الخصائص وأن ي آت ي ف ن جن ره اب ول ذآ ن ق أويًال أحسن م ه للبصريين ت م أر في ول
  .وأعضده بما يشاآله من االحتجاج

  .ابن جني، وزاد عليه أمثلة وشرحها، وأطال الكالم وأطابثم نقل آالم 
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  .وآان ينبغي لنا أن نذآر هذا الفصل عند أول شاهد من حروف الجر لكننا ما تذآرناه إال هنا

 : وبعده. والبيت من قصيدة للقحيف العقيلي، يمدح بها حكيم بن المسيب القشيري

  صفاهاوال تمضي األسنة في   وال تنبو سيوف بني قـشـير
  : ومنها. واقتصر عليهما أبو زيد في نوادره

  خوارج من تبالة أو مناها  تنضيت القالص إلى حكيم
 منتهاها حكيم بن المسيب  فما رجعت بخائبة رآاب

  .وأوردهما ابن األعرابي في نوادره

ه ا...إذا رضيت : وقول رطية، وجوابه خ، إذا ش ي : إل الم ف ي رضاها، وال ر اهللا : أعجبن ر اهللالعم داء، وعم : الم االبت
قسمي، وجواب القسم محذوف مدلول عليه بجواب إذا، آما تقدم في الشرط، من الضابط : مبتدأ، وخبره محذوف، أي
  .في اجتماع الشرط والقسم

ن صعصعة       تن عامر ب ة ب ن ربيع ول . وقشير بالتصغير، هو قشير بن آعب ب و قشير سرني      : يق ي بن إذا رضيت عن
  .ها عائد إلى بنو قشير، وأنثه باعتبار القبيلةوضمير رضا. رضاها

نان،  : واألسنة. ال تنفذ: وال تمضي. إلخ، نبا السيف عن الضريبة، إذا آل، ولم يقطع...وال تنبو سيوف: وقوله جمع س
  .وهو حديدة الرمح التي يطعن عليها

رهم وأسنة       يريد. واحده صفاة، وهي الصخرة الملساء الصماء، ال يؤثر فيها الحديد: والصفا ؤثر في غي يوفهم ت أن س
  .غيرهم ال تؤثر فيه، فإنهم آالصخرة الملساء

ه الص: وقول خ، أي...تنضيت الق اًء: إل ا أنض ر، أي : جعلته ع نضوة بالكس فار : جم دة األس ن ش ة م ال. المهزول : يق
ه : أنضيت البعير وتنضيته، أي  ابة      : والقالص، بالكسر  . أهزلت ة الش الفتح، وهي الناق ن    . جمع قلوص ب يم هو اب وحك

  .المسيب

دها موحدة  . جمع خارجة: وخوارج يمن    : وتبالة، بفتح المثناة الفوقية بع دة صغيرة من ال ى . بل ال    : ومن يم، ق بكسر الم
ة، وهو محدد في رسم ضرية،           : البكري في معجم ما استعجم ى مك يس من امر، ل ي ع ومنًى موضع آخر من بالد بن

  .قرب المدينة المنورة

ا          ...ت بخائبةفما رجع: وقوله زاد في الحال المنفي عامله اء ت ى أن الب ي عل ام في المغن ا  : أي. إلخ، أورده ابن هش فم
  .رجعت خائبة

ة، فالجار والمجرور هو الحال، ورآاب فاعل رجعت،           : وخرجه أبو حيان على أن التقدير فما رجعت بحاجة خائب
  .حرمان المطلوب: والخيبة. لفظها وهي اإلبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، وال واحد لها من

ي وب: يعن ل المطل ل رجعت بني ة، ب م ترجع خائب دوح، ل ذا المم ى ه يرها إل ي انتهى س ل الت يم. أن اإلب دأ، : وحك مبت
  .منتهى سيرها، والجملة صفة رآاب: خبره، أي: ومنتهاها

ه      والمسيب هذا بالفتح ال غير، وآذا آل مسيب،: قال السيوطي في شرح أبيات المغني ن المسيب، فإن إال والد سعيد ب
  .الفتح والكسر: فيه وجهين
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ى       م يقف عل ف، ول ى القحي وهذا البيت لم يعزه أحد من شراح المغني إلى أحد، مع أن البيت الشاهد نسبه السيوطي إل
ك القصيدة ن تل ت م ذا البي عراء    .أن ه ن ش رة م ة العاش ي الطبق ره الجمحي ف اعر إسالمي، ذآ ي ش والقحيف العقيل

  .وهو شاعر مقل، شبب بخرقاء محبوبة ذي الرمة. اإلسالم

ل   : وهذا نسبه ن عقي القحيف بن خمير ين سليم الندى بن عبد اهللا بن عوف بن حزن بن معاوية بن خفاجة بن عمرو ب
  .آذا في الجمهرة والعباب للصاغاني. بن آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

يم   وخمير. والقحيف بضم القاف وفتح المهملة تح الم الم     . بضم المعجمة وف تح ال ليم بضم السين وف ى   . وس وأضيف إل
الكرم تهاره ب دى الش ال الصاغاني. الن اء   : وق دي بالب ف الب عر القحي وان ش ي أول دي ب ف ن حبي د ب ت بخط محم رأي
  .الموحدة وتشديد الياء

  .هو أخو قشير، المنسوب إليه حكيم بن المسيب: بالتصغير: وعقيل

 : السادس والعشرون بعد الثمانمائة وأنشد بعده، وهو

  رعته أشهرًا وخال عليها

  : تمامه

  فطار الني فيها واستغارا

خال له الشيء، بمعنى : على أن على فيه ليست بمعنى الالم، آما قاله الكوفيون، وابن قتيبة في أدب الكاتب، ألنه يقال
  .تفرغ له

ال : قال ابن السيد ا، و  : آان الوجه أن يق ه  وخال له ه      : لكن قول ده قول ا يفي د م ا، يفي ا   : وخال عليه ه وقف عليه فخال  . إن
  .ضمن معنى وقف، وحبس عليها

ة   : وقول الشارح في الجواب عنه أي على مذاقها، آأنه ملك مذاقها، وتسلط عليه، فإنه تحريف منه لكلمة خال المعجم
ى  د عل دير مضاف بع ن الحالوة، فأجاب بتق ه م ة، يجعل اء، بحال المهمل لالخ ا . ، وتضمين الفع ة آم وليست الرواي

  .توهمه

  : وقبله. والبيت من قصيدة للراعي مدح بها سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، عدتها سبعة وخمسون بيتًا

 نباتًا في أآـمـتـه قـفـارا  وذات أثارة أآلـت عـلـيهـا

  آما فجرت في الحرث الدبارا  جماديًا تحـن الـمـزن فـيه

 الـــبـــيت............  أشهرًا وخال عـلـيهـارعته 

  .رب ناقة ذات سمن: إلخ، قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب الواو واو رب، أي...وذات أثارة: قوله

ق     : شحم متصل بشحم آخر، ويقال: واألثارة بفتح الهمزة والمثلثة ة من الشحم العتي ال . هي بقي ى    : يق ة عل سمنت الناق
  .بقية شحم على: أثارة، أي
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ه، أي  . على هذه األثارة: أآلت عليها نباتًا، أي: وقوله م بكسر الكاف          : وفي أآمت ام، وهو جمع آ ه، جمع آم في غلف
  .غطاء النور وغالفه، فأآمة جمع الجمع: والكم. وتشديد الميم

ه ارًا، أي: وقول دها  : قف ه وح اس، فرعت ن الن ًا م ات . خالي ار وصف نب باح . وقف ال صاحب المص رال: ق الء، : قف الخ
  .والمعنى خالية من الناس. ودار قفر وقفار آذلك. أرض قفار على توهم جمع المواضع لسعتها: ويقولون. والمفازة

ه ة، أي    : وقول ه الخامس ذف ألف د ح ادى بع ى جم وب إل ات، منس ر لنب ًا وصف آخ ادى : جمادي ي جم ت ف ة . نب وجمل
  .مزنة، وهي السحابةجمع : والمزن. تعطف عليه: صفة لجمادي، أي: إلخ..تحن

ر . وفجرت المزن األرض تفجيرًا آما فجرت : آما فجرت في موضع المفعول المطلق، أي: وقوله التشقيق،  : والتفجي
  .والتشديد للمبالغة. شق األرض، ففتح له طريقًا: فجر الماء بالتخفيف، أي: يقال

دبرة  : كسر الدال، قال صاحب المصباح  والدبار، ب. مصدر حرث األرض، إذا أثارها للزراعة بالمحراث: والحرث ال
  .المشارة في المزرعة، والجمع دبر ودبار: بالفتح، والدبارة بالكسر

ه ه، أي: وقول هرًا: رعت ات أش ك النب ة ذل ه. رعت الناق ت ب ا: وتخل ه غيره م يرع ي، أي. ل ع الشحم: وطار الن . ارتف
  .هبط فيها: واستغار، أي

اع         سمنت،: مصدر نويت الناقة، أي: والني ائع وجي ل ج واء، مث ال ن او، وجم ة، وجمل ن   .تنوى نواية ونيًا، فهي ناوي
ازع،        : وصف ناقة، فقال: وقال ابن السيد في شرحه ه من ا في م يكن له ا، فل رعت هذا الموضع أشهر الربيع، وخال له

  .أسرع ظهوره: ومعنى طار. الشحم: والني. فسمنت

اني   اب المع ال    استغار وغار  : وقال ابن قتيبة في آت ه ق ي واستتر   : واحد، آأن اهلي . ظهر الن ال  : ورواه الب : فسار وق
  : وأنشد. يقال استغار الجرح، إذا تورم: وقال الحربي. غار يغور: انهبط، من قولك: واستغار. ارتفع: معنى سار

  فطار الني فيها واستغارا

ة، أي     ر معجم العين غي و     : وذآر أنه يروى استعار ب ًا وشماًال، من ق رس، إذا أفلت   : لهمذهب يمين ة  . عار الف وترجم
  .الراعي تقدمت في الشاهد الثالث والثمانين بعد المائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والعشرون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  إن لم يجد يومًا على من يتكل  إن الكريم وأبيك يعـتـمـل
  

ى         : ، واألصلعلى أن على لبست زائدة، وإنما هي مقدمة من تأخير ى عل دمت عل ه، فق ًا من يتكل علي إن لم يجد يوم
  .من فانتصب الضمير بالفعل ثم حذف

  
الى     ه تع رًا لقول ه، أورده نظي ال       : وهذا تخريج ابن الشجري في أمالي ه، ق دعو لمن ضره أقرب من نفع إن األصل  : ي

ذا الراجز،       ول ه ى في ق دمت عل ة، وأراد    يدعو من لضره أقرب، فقدمت الم التوآيد، آما ق ا عامل من يتكل   : مع أنه
  .انتهى. وهذا تقديم قبيح سوغته الضرورة. عليه
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وهذا تعسف، إذ لم يعهد تقديم الجار على غير المجرور، آما لم يعهد تقديم الجازم على غير المجزوم، وإنما المعهود 

على من يتكل   : أن يكون األصل: هاألول لسيبوي: ومراد الشارح الرد على جميع تخاريجه، وهي سبعة. تقديمهما معًا
  .وعلى األولى غير زائدة. عليه، فحذف العائد مع الجار

  
ول   : وهذا نصه  د يجوز أن تق ه          : وق ه وب ى علي زل، إذا أردت معن زل أن ى من تن رر، وعل يس بحد   . بمن تمرر أم ول

  .الكالم، وفيه ضعف
  

 : ومثل ذلك قول بعض األعراب
  إن الكرم وأبيك البيتين

  
  .انتهى. وهذا قول الخليل. ولكنه حذف. كل عليهيريد يت

  
ديًا        : قال الزجاجي في أماليه الوسطى يبويه أن يكون يجد متع د س ديره عن ه، وتق زعم بعض الناس أن سيبويه غلط في

  .إلى من بعلى، وليس وجدت مما يتعدى بحرف خفض، فلهذا خالفوه
  

ى،     تقديره صحيح جيد، ألن الفعل المتعدي، قد: قال المازني داه بعل ه، فع يجوز أن ال يعدى، فكأنه قصد ذلك، ثم بدا ل
ذآرها      " عسى أن يكون ردف لكم: "آما قال اهللا تعالى ه ل وإنما جاز أن يحذف عليه من قوله إن لم يجد من يتكل علي
  .انتهى. في أول الكالم

  
ل من عوضاً   أراد إن لم يجد يومًا من يتكل عليه، فحذف عليه، وزاد ع: الثاني البن جني، قال وجوز في عن    . لى قب
  : أيضًا آذلك، آقوله

  فهال التي عن بين جنبيك تدفع  أتجزع أن نفس أتاها حمامهـا
  
ال       ؟فهال عن التي بين جنبيك تدفع، فحذف عن، وزادها بعد التي عوضًا: أراد: قال ذا، وق ك في ه ن مال ه اب د  : وتبع ق

  .تزاد الباء آذلك
  

  : وأنشد
 تثق إال أخو ثقة فانظر بمن  من حدث وال يواتيك فيما ناب

  
ان في االرتشاف     . أراد من تثق به، وزاد الباء قبل من عوضًا: قال و حي ال أب ى ال      : ق ى أن عن وعل يبويه عل نص س

  : وأنشد. تزاد على: إنها تزاد عوضًا، وقال: يزادان، وتقدم قول ابن مالك في عن
  ضاه تروقعلى آل أفنان الع  أبى اهللا إال أن سرحة مالـك

  
ن  . وما استدلوا به على أن الباء وعن وعلى تزاد عوضًا لم يقم عليه دليل. زاد على ألن راق متعدية: قال ولم يكف اب

ال    ى ق يبويه، حت الم،        : مالك أن استدل بشيء محتمل مخالف لنص س ن، وال ة م ذه المعامل دي أن يعامل به ويجوز عن
ت،      : فيقال وإلى، وفي، قياسًا على عن، وعلى، والباء، يمن رغب ت، وف ى من أوي عرفت ممن عجبت، ولمن قلت، وإل

ا                 : واألصل د قبله د من وزي ا بع ه، فحذف م ه، ومن رغبت في ه، ومن أويت إلي ه، ومن قلت ل عرفت من عجبت من
  .عوضًا

  
ه               اس علي ث ال يق ة بحي ن القل ان م ل لك ل التأوي يء، ال يحتم تدل بش و اس حيح، ول يس بص ازه ل ا أج ى . وم   .انته

فهال التي عن بين جنبيك بأنه ضرورة، ألن تقديم المجرور على حرف الجر من القلة : جاب ابن عصفور عن قولهوأ
  .بحيث ال يلتفت إليه
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ه   ه        : وأجاب أبو حيان في شرح التسهيل عن قول د قول م عن أن الكالم ث ق ب انظر بمن تث انظر، أي : ف م  . في نفسك  : ف ث

  : وأجاب أيضًا عن قوله ؟قبمن تث: استفهم على سبيل اإلنكار، فقال
  على آل أفنان العضاه تروق

  .مضمن معنى تعلو وترتفع: بأن تروق

  .ما قاله ابن مالك فيه نظر، ألن راقه الشيء، بمعنى أعجبه، وال معنى له هاهنا: قال ابن هشام

دئ، فيق    : ليونس شيخ سيبويه، وهو أن يكون التقدير: الثالث م يبت يئًا، ث تفهماً إن لم يجد يومًا ش ى من يتكل    : ول مس عل
  .ويكون يتكل في موضع رفع، ولكنه سكنه للقافية ؟أعلى هذا أم على هذا

  .وآان المبرد يذهب إليه قديمًا، وذآره في آتاب الرد على سيبويه ثم رجع عنه. يكتسب: ويعتمل بمعنى

ال  .إن لم يدر على من يتكل  : لم يدر، آأنه قال: معنى لم يجد: الرابع للفراء، قال رأة من العرب    : ق ل الم ي  : وقي أنزل
  .ال أدري بأي شيء أنزلها: ال أجد بم أنزلها، أي: قدرك من النار، فقالت

ال    : معنى لم يجد : الخامس للمازني، قال ه ق م، آأن م يعل ى من يتكل       : ل م عل م يعل ريم يعتمل إن ل ار   . إن الك ذا مخت وه
وال  . إن لم يكتسب على من يتكل: كتسب، آأنه قاللم ي: السادس أن يكون لم يجد في معنى .المبرد أخيرًا نقل هذه األق

  .األربعة األخيرة مع قول سيبويه الزجاجي في آتابه المذآور

ه، أي  : يجوز أن يكون التقدير: السابع لألعلم في شرح أيبات سيبويه، قال يسعى  : يعتمل على من يتكل عليه من عيال
  .انتهى. ترف إلقامة العيشيح: ومعنى يعتمل. لهم، وإن لم يكن ذا جدة

  .وأبيك، جملة قسمية حذف جوابها، معترضة بين اسم إن وخبرها: إن الكريم خبره جملة يعتمل، وقوله: وقوله

م يعرف         . وأنشد البيت  . يضطرب في العمل  : يعتمل: قال صاحب الصحاح ي ل يبويه الخمسين الت ات س وهو من أبي
  .قائلها

 : ي بيتين قبلهما، وهماوأورد السيوطي في شرح أبيات المغن

  وشارب من مائها ومغتسل  إني لساقيها وإني لكـسـل

  .واهللا أعلم. وال أعرف حقيقتهما

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والعشرون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  تصل وعن قيض بزيزاء مجهل  غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها

انقالب ألف      . ، إذا دخل عليها حرف جر آما هناعلى أن على يتعين أن يكون اسمًا اء، آ وانقالب ألفها مع الضمير ي
  .لدى معه
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ال     م ق ازًا، ث ة ومج ل       : وقد ذآر سيبويه معناها حقيق ذا في الكالم ويجيء آالمث د يتسع ه وهو اسم، وال يكون إال    . فق
  .نهض من عليه: ويدلك على أنه اسم، قول بعض العرب. ظرفًا

  : وقال الشاعر

  ت من عليه البيتغد

ال    : قال األعلم ه ق وق، آأن ل ف ه   : الشاهد فيه دخول من على على ألنها اسم في تأوي اف في    . غدت من فوق ال الخف وق
ة،  : المعنى: وقال أبو عبيدة: شرح الجمل غدت من عنده، ألنها بعد خروج الفرخ من البيضة انتقلت الفوقية إلى العندي

  .فصارت عنده ال عليه

  .انتهى. والفوقية بجناحها. بل الفوقية ثابتة ما دام صفة الفرخ، وإن لم يكن تحت: ذ ابن خروفقال األستا

ًا       . وصريح آالم سيبويه أن اسميتها إذا دخلت عليها من غير مختص بالضرورة ره أيضًا، خالف وهو ظاهر آالم غي
ت اسمًا للضرورة، إجراء لها مجرى البن عصفور، فإنه زعم أن على في هذا البيت، وفي أبيات أخر أوردها استعمل

ه . ولم أر من قال إنه ضرورة غيره. ما هي في معناه، وهو فوق ه    : أحدها : ومذهب سيبويه يرد قولي راء ومن تبع للف
ى االسمية      : من الكوفيين، وهو أن تقال إل م ين ا ل ى حرفيتهم وا أن من   . عن وعلى إذا دخل عليهما من باقيان عل وزعم

  .آلها سوى مذ، والالم، والباء، وفيتدخل على حروف الجر 

ن    : وثانيهما و الحجاج ب لجماعة من البصريين، وهو ابن الطراوة، وابن طاهر، وابن خروف، وأبو علي الرندي، وأب
ه   اً      . معزوز، واألستاذ أبو علي في أحد قولي ًا، وال تكون حرف ى اسم دائم وا أن عل يبويه    . زعم ى س وزاد األخفش عل

ميت ن اس كموضعًا آخر م الى  : ها، وذل ه تع ه قول د، ومن ا ضميرين لمسمى واح ا، وفاعل متعلقه ان مجروره : إذا آ
  : ، وقول الشاعر"أمسك عليك زوجك"

 بكف اإلله مقاديرهـا  هون عليك فإن األمور

  .ألنه ال يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ظن، وفقد، وعدم

دًا  " اضمم إليك جناحك"، و"وهزي إليك: "يتها ما ذآره األخفش؛ فقد جاءوال بدل على اسم: قال أبو حيان وال نعلم أح
  .ذهب إلى أن إلى اسم

و      : وقال ابن هشام ا ل ا، وألنه وق محله ول ف وفيما قاله األخفش نظر، ألنها لو آانت اسمًا في هذه المواضع، لصح حل
وهذا آله يتخرج، إما على التعليق بمحذوف  " هن إليكفصر: "لزمت اسميتها لما ذآر، لزم الحكم باسمية إلى في نحو

  .هون على نفسك، واضمم إلى نفسك: في سقيًا لك، وإما على حذف مضاف، أي: آما قيل

ال    : وال يحسن تخريج هذا على ظاهره، ألن بابه الشعر، وال على قول ابن األنباري مًا، يق رد اس ى ت انصرفت  : إن إل
ول  ة الشذوذ      غدوت من علي   : من إليك، آما تق ي غاي ًا فف ان ثابت ه إن آ ن عصفور    . ك، ألن ول اب ى ق إن إليك  : وال عل
ى           : خذ جناحك، أي: إغراء، والمعنى يس بمعن اح ل د البصريين، وألن الجن ى خذ عن ى ال تكون بمعن عصاك، ألن إل

  .انتهى. العصا إال عند الفراء، وشذوذ من المفسرين

دخول من       : اسمًا، يقول إن على ال تكون إال: ومن قال: قال أبو حيان ى االسمية ب ل إل إنها معربة، ومن جوز أن تنتق
  .هي معربة إذ ذاك: فقال بعض أشياخنا: عليها أو على مذهب األخفش، اختلفوا
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 .انتهى . هي مبنية، وألفها آألف هذا، فهي آعن، وآاف التشبيه، ومذ، ومنذ، إذا آن أسماء: وقال أبو القاسم بن القاسم
ا هللا من سورة يوسف      وقد ذهب صاحب  إن  : الكشاف، وتبعه الشارح المحقق إلى أنهما مبنيان، قال في تفسير حاش ف

  .مراعاة ألصله الذي هو الحرفية: قلت ؟فلم جاز في حاشا هللا أن ال ينون بعد إجرائه مجرى براءة هللا: قلت

ه   : أال ترى إلى قولهم ى ف        . جلست من عن يمين ى أصله، وعل ر معرب، عل وا عن غي ه ترآ ه   : ي قول . غدت من علي
  .انتهى

 : وقبله. والبيت من قصيدة لمزاحم العقيلي عدتها أربعة وثمانون بيتًا، مذآورة في منتهى الطلب من أشعار العرب

 على خاضب يعلو األماعز مجفل  قطعت بشوشاة آأن قـتـودهـا
 لقًى بشرورى آاليتيم المـعـيل  أذلك أم آدرية ظـل فـرخـهـا

 تصل وعن فيض بزيزاء مجهل  بعد ما تم ظمؤهـا غدت من عليه
  آميلين من سير القطا غير مؤتلي  غدوًا طوى يومين عنه انطالقهـا

  
ة   . الناقة الخفيفة: الشوشاة، بفتح الشين المعجمة اة الفوقي اف والمثن ين، وهو خشب      : والقتود، بضم الق د، بفتحت جمع قت

اً   اد أيض ى أقت ع عل ل، ويجم ب، ب. الرح اقاه     والخاض احمر س ع ف ل الربي ذي أآ ام ال ر النع و ذآ ين، ه   .معجمت
ل    : ومجفل. جمع أمعز، بالعين المهملة والزاء المعجمة، وهي األرض الكثيرة الحصباء: واألماعز اسم فاعل من أجف
  .بمعنى نفر

  
الكدري : الصحاحقال صاحب . القطاة الغبراء اللون: والكدرية، بالضم. اإلشارة إلى الخاضب ؟أذلك أم آدرية: وقوله

  .آدري، وجوني بضم الجيم، وغطاط، بفتح المعجمة بعدها مهملتان: ضرب من القطا، وهو ثالثة أضرب
  

ى معظم           : فالكدري ه نسب إل وق، وهو ألطف من الجوني، آأن الغبر األلوان، الرقش الظهور والبطون، الصقر الحل
غ بحذف    ؟الشوشاة ذلك الخاضب أم آدريةأتلك : والتقدير. خبر مبتدأ محذوف: وذلك. القطا، وهو آدر وهو تشبيه بلي

  .شبه ناقته في الخفة والسرعة بأحدهما على طريق االستفهام التجاهلي. أداة التشبيه
  

  .أذلك الظليم أحب إليك، أم قطاة آدرية: يريد: وال وجه لقول الجواليقي في شرح أدب الكاتب
  

ة . يعني قطاة هذه صفتها  ؟ي في سرعتها أم آدريةأذلك الخاضب يشبه ناقت: يريد: وقال ابن يعيش ا   : وجمل ظل فرخه
  .الملقى والمطروح الذي ال يلتفت إليه: واللقى، بفتح الالم والقاف. إلخ، صفة لكدرية...لقًى
  

  .وشرورى، بفتح الشين المعجمة والراءين المهملتين وسكون الواو بينهما وآخره ألف مقصورة
  

ي عامر        : جمهقال أبو عبيد البكري في مع ي أسد وبن ين بن ة، ب ى الكوف ة إل اة    . هو جبل بطريق مك تح المثن ل، بف ومعي
  .المهمل: الفقير، وقيل: التحتية المشددة

  
  .شبه فرخها في انفراده، سوء حاله باليتيم: قال ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب

  
  .بأرض في فماحص ونقر، وال تعشش في الشجر لقًى بشرورى، ألن القطاة ال تبيض إال: وإنما قال: قال األصمعي

  
رًا، أي   : في شرح اللباب غدا بمعنى صار، يقال: إلخ، قال الفالي...غدت من عليه: وقوله د أمي دا زي صار، وأنشد   : غ
ر       . انصرفت القطاة من فوقه: أي: وقال. البيت ا إذا استعمل في غي ت، بخالف م فهو غير مخصوص بوقت دون وق

داة   معنى صار، فإنه ي ول . ختص بوقت الغ ًا، أي   : تق د ذاهب دا زي داة  : غ د     . ذهب بالغ ى غدت صارت، إذ ال يري فمعن
ال لألصمعي       . انتهى. انصرفت، وانفلتت في وقت الغداة فقط ه ق اتم، أن ي ح ره عن أب : ويؤيده ما رواه ابن السيد وغي
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ال  ؟غدت من عليه، والقطاة إنما تذهب إلى الماء ليًال ال غدوة : آيف قال ل        :فق ل للتعجي ذا مث ا ه در، وإنم رد الغ م ي . ل
  .بكر إلي العشية، وال بكور هناك: والعرب تقول

  
  : وأنشد أبو زيد

  بكرت تلومك بعد وهن في الندى

ل  ات المفصل           . انتهى . وإنما الوهن في اللي ول بعض أفاضل العجم في شرح أبي ا يزيف ق ا ذآرن ول : وبم غدت  : يق
  .انتهى. فوق فرخها القطاة، وطارت غدوة إلى الماء من

ا    : وقوله. واسم غدت الضمير المستتر فيها العائد إلى آدرية ه خبره ى أن د . من عليه متعلق بمحذوف عل ظرف  : وبع
ا : لغدت، وما م  : مصدرية، وظمؤه اء، وعطشت،           . فاعل ت ى ورود الم ى احتاجت إل ا حت ا أقامت مع فرخه د أنه يري

  .فطارت تطلب الماء عند تمام ظمئها

ا آانت تحضنه   وأراد بذآ يم مهموز      . ر الفرخ سرعة طيرانها، لتعود إليه مسرعة، ألنه والظمْء، بالكسر وسكون الم
  .مدة صبرها عن الماء وهو ما بين الشرب إلى الشرب: اآلخر

رة،          : قوله بعد ما تم ظمؤها، أي: قال ابن السكيت في آتاب المعاني ة م ام أو أربع ة أي ا آانت تشرب في آل ثالث إنه
ا د ارتفلم ك الوقت ط ل .اء ذل ي الكام رد ف اء : وروى المب ها بكسر الخ م خمس ا ت د م ال. بع ن : الخمس: وق مء م ظ

  .هذا آالمه. خمس: أظمائها، وهي أن ترد ثم تغب ثالثًا، ثم ترد، فيعتد بيومي وردها مع ظمئها، فيقال

ورود الماء في آل خمسة    : الخمس: قال ابن السيد. وظاهره أن الخمس مكن أظماء القطا، وليس آذلك إنما هو لإلبل
  .ولم يرد أنها تصبر عن الماء خمسة أيام، إنما هذا لإلبل ال للطير، ولكنه ضربه مثًال. أيام

ى    : هذا قول أبي حاتم، وألجل ذلك آانت رواية من روى ا أحسن وأصح معن ذا أيضًا أن الظمء ال     . ظمؤه وظاهر ه
العطش،      : ظمء بالكسروال: ويؤيده قول صاحب القاموس. يختص باإلبل أ آ وردين، وهو من الظم ما بين الشربين وال

ال      . قاله أبو زيد. وزنًا ومعنى، أو أشد العطش وأهونه وأخفه ل، ق ين    : لكن صاحب الصحاح خصه باإلب ا ب الظمء م
  .الوردين، وهو حبس اإلبل عن الماء إلى غاية الورد

اها   : تصل، أي: وقوله ا يصوت حش ه إذا صوت          تصوت؛ جملة حالية، وإنم ا، ألن ل الفعل إليه بس العطش، فنق من ي
  .وإنما يقال لصوت جناحها الحفيف. حشاها فقد صوتت

بس والعطش       : قال أبو حاتم ى تصل تصوت أحشاؤها من الي ال    : والصليل . ومعن ابس، يق جاءت  : صوت الشيء الي
  .أراد أنها تصوت في طيرانها: وقال غيره. اإلبل تصل عطشًا

ه فعن     وعن قيض إ: وقوله ى من علي ن آان معطوفًا على لعيه ففيه شاهد آخر، وهو اسمية عن، وإن آان معطوفًا عل
  .واقتصر اللخمي على األول. حرف

ي              : والقيض، بفتح القاف ا، أو قشر البيضة الت ا فرخه ي خرج منه ا أراد قشر البيضة الت ى، وإنم قشر البيضة األعل
  .فسدت فلم يخرج منها فرخ

رخ، وعن قشر      وغ: وقول السيرافي دت عن قيض يعني وعن فراخ، ال معنى له هنا، ألنه إنما أراد أنها غدت عن ف
  .واألول هو الظاهر. بيض، خرج منه هذا الفرخ، أو قشر بيض فسد فلم يخرج منه فرخ
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ذي والقشر الرقيق ال . الخرشاء أيضًا، بكسر المعجمة وسكون المهملة بعدها سين معجمة فألف ممدودة: ويقال للقيض
ه ال ل ه، يق زة : تحت اف مكسورة فهم دها ق ة بع ة وسكون المهمل ئ، بكسر المعجم ديد . الغرق يم وتش ح، بضم الم والم

  .بياض البيض: واآلح: قال اللخمي. صفرة البيض: المهملة

ه صفة لقيض       : وقوله ى أن ق بمحذوف عل روى     . بزيزاء مجهل الجار والمجرور متعل ين ي زاءين معجمت زاء، ب والزي
دود منصرف في       : الزيزاء: ولى وفتحها، واقتصر المبرد على الكسر، فقالبكسر األ ع من األرض، وهو مم ما ارتف

  .انتهى. المعرفة والنكرة إذا آان لمذآر، آالعلباء والحرباء

  .يريد أن األلف الممدودة فيه ليست للتأنيث، إنما هي لإللحاق بحمالق، آالعلباء، فوزنه فعالل

و ه الج ذلك اقتصر علي الوآ د: هري، فق زاء، بالم ن األرض: الزي ظ م ا غل ة،  . م ي األآم ه، وه زاء أخص من والزي
ومن قال الزوازي جعل الياء األولى مبدلة من  . الزيازي: والهمزة فيه مبدلة من الياء، يدل على ذلك قولهم في الجمع

  .انتهى. الواو، مثل القوافي في جمع قيقاءة

وقصر صاحب . الغليظة، والهمزة مبدلة من الياء، والياء األولى مبدلة من الواو إنها األرض: وقال في تفسير القيقاءة
ه   ي قول اموس ف ة    : الق زى، والزازي زاء، والزي ر، والزي زاء بالكس غيرة،     : الزي ة الص ن األرض، واألآم ظ م ا غل م
  .انتهى. آالزيزاءة والزيزاة

زاءة   األرض الغليظة المستوية التي ال شجر : الزيزاء: وقال ابن يعيش ا، واحدتها زي ل . فيه ي ال    : وقي ازة الت هي المف
ا      . أعالم فيها ك ظهوره ى ذل دل عل اء، ي وهمزته لإللحاق بنحو حمالق، وهي في الحقيقة منقلبة عن ألف منقلبة عن ي

  .في درحاية لما بنيت على التأنيث عادت إلى األصل

ة  ذا منقلب ى ه الهمزة عل ال، ف زاء، آالقلق تح ال زاء بف ذيل زي ة ه الل، واألول فعالل ولغ ه فع اء، ووزن . انتهى. عن ي
ا      دودة فيهم ر، وليست األلف المم ا ذآ دة لإللحاق بم اء زائ ا أصلها ي زاي ومفتوحه ي آل من المكسور ال الهمزة ف ف

  .للتأنيث

  .أما األول فألن فعالء المكسور الفاء وآذا المضموم الفاء عند البصريين ال يكونان إال لإللحاق

ون الى وأجاز الكوفي ه تع وا بقول ث، احتج ا للتأني ون ألفه ى أن يك رك صرف فعالء بالكسر عل تخرج من طور : "ت
  .في قراءة الكسر" سيناء

ة أو األرض،              ى البقع ا هو لمعن ث، وإنم زة للتأني يس من أجل أن الهم وأجاب البصريون بأن امتناعه من الصرف ل
  .ًاوأما الثاني فلإللحاق أيض. فاجتمع فيه التعريف والتأنيث

ر المكرر     : قلت. فعالء بالفتح خاص بالمؤنث: فإن قلت م، ولكن في غي إن قلت  . نع ادر، وال يلحق     : ف الفتح ن فعالل ب
ى من جنس واحد، نحو              : قلت .بالنادر ه األول اؤه والم ان ف افية إن فعالًال إذا آ ال الرضي في شرح الش زال،  : ق زل

إن قل  . وخلخال غير نادر اتفاقًا، فيجوز اإللحاق به اف في شرح الجمل     : تف ال الخف تح     : ق زاء بف ه زي وبعضهم يروي
  .فهذا يدل على أن الهمزة للتأنيث ال لإللحاق. انتهى. الزاي والهمزة، غير مصروف للتأنيث الالزم آبيداء

ما : فإن قلت. وعلى هذه الرواية يكون مجهل صفة لزيزاء. يحمل حينئذ على زيادة األلف المنقلبة همزة للتأنيث: قلت
ا        زة فيهم ا مع آسر الهم زاي، وفتحه ن يعيش    : قلت . تصنع بالوجهين األولين، وهما آسر ال ال الجواليقي واب من  : ق

ن المال في شرح       . مكان مجهل: روى بزيزاء أضافه إلى مجهل، وقدر حذف الموصوف، أي ول اب وبهذا يضمحل ق
ه      والعجب أن السيوطي حكى في الزاء الكسر والفتح، مع أن وجه : المغني ت، ألن االسم مع تقيم في البي الكسر ال يس

  .انتهى. منصرف
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زة  زاي والهم تح لل ى الف تم عل ا ي زاء، والوصف إنم ًال صفة لزي ه أن مجه ه توقف و . ووج ا إن آسرت األول، فه وإم
  .منصرف، يقتضي اإلضافة إلى الصفة

  .أن المضاف إليه محذوف نابت صفته عنه آما قلنا: وجوابه

لكه، أي   : البيداء: قال ابن السيد وغيره. بزيزاء مجهل: دل قولهببيداء مجهل ب: وروى د من يس ه : القفر الذي يبي . يهلك
  .الذي ليس له أعالم يهتدى بها: والمجهل

ى المجهل    : ببيداء جعل المجهل صفة لها، ومن روى: فمن روى زاء أضافها إل ة البصريين   . بزي ذه رواي   .انتهى . وه
  .ال يهتدى فيها، ال يثنى وال يجمع: وأرض مجهل آمقعد: وفي القاموس

ال        ا األرض الغليظة، ق ل عن الثعلبي أنه د أن نق زاء  : وزعم العيني أن زيزاء هنا علم بقعة، فإنه بع منهل  : قلت الزي
  .معين من مناهل الحج من أرض الشام ينزل منها إلى أرض معان من بالد الشوبك

ة،    . من الصرفويروى بفتح همزتها وآسرها، ففتحها على أنه ممنوع  ه بقع فعند البصريين منع للعلمية والتأنيث ألن
  .وأما آسرها فعلى اإلضافة إلى مجهل. مجهل صفة لزيزاء: فعلى هذا يكون قوله. وعند الكوفيين ألن ألفه للتأنيث

م    ال يصح أن يكون زيزاء في البيت المنهل المذآور، ألنه لو آان آما: أولها: هذا آالمه، وفيه خطأ من وجوه زعم ل
  .تفارق القطاة فرخها لطلب الماء، ولم يكن لها ظمء، ولم يكن موضع فرخها مجهًال

اء  : أن ذلك المنهل إنما هو زيزاء بدون الم التعريف، قال ياقوت في معجم البلدان: ثانيها رى البلق رة  : زيزاء من ق آبي
ال  اج، ويق ا الح ة  : يطؤه ة عظيم ا برآ وق فيه ا س م به ة  . له ي اللغ له ف ي وأص ذلك ه ع، وآ ان المرتف ى. المك   .انته
  .وال يعرف هل هو ما ذآره ياقوت، أم غيره. فرواه بالقصر. موضع بالشام: زيزى آضيزى: وقال صاحب القاموس

لم يقل أحد من البصريين إن زيزاء المكسور األول ممنوع من الصرف، وموضع الخالف عندهما إنما هو في : ثالثها
  .ريون يوجبون صرفه ألن ألف فعالء بسكر الفاء ليست للتأنيثزيزاء بالكسر، نكرة، فالبص

يناء بالكسر    ن طور س راءة م تدل بق ث، ويس ف للتأني ى أن األل ع الصرف عل وز من ه يج ن تبع راء وم اب . والف وأج
دم           ا تق ه للتأنيث آم ة، ال ألن ألف م بقع ه عل ث، ألن ة والتأني ه   . البصريون بأن منع صرفه إنما هو للعلمي ذا خبط من ، فه

  .وتخليط في تقرير المسألة عند الفريقين

  .ال يصح وصف المعرفة بالنكرة: رابعها

  .ال وجه إلضافة المعرفة إلى النكرة: خامسها

  .ومن هذا البيت إلى آخر القصيدة خمسة وعشرون بيتًا آلها في وصف القطا

  .ربعمائةومزاحم العقيلي شاعر إسالمي تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والستين بعد األ

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع والعشرون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  من عن يميني مرًة وأمامي  ولقد أراني للرمـاح درية

ا     دخول حرف الجر عليه ًا واسمًا، إذا         . على أن عن فيه اسم بمعنى جانب، ل د حرف ا تع ة إنم أن الكلم ذا ب واستشكل ه
  .انب ليس بمعنى المجاوزةاتحد أصل معنييهما، والج

جلس عن يمينه، أنه جلس متراخيًا عن بدنه في المكان الذي بحيال : وأجيب بأن الزمخشري بين في مفصله أن معنى
ه           : فمعنى جلست عن يمينه. يمينه ال يمين ذي بحي ان ال ه، في المك ه وموضع متجاوز عن بدن . جلست من جانب يمين

  .ة لبدنه، ال مطلق الجهة، فيتحد أصل معنى عنفيكون المراد بالجانب الجهة المجاوز

ر    : أحدها: اسمية عن متعينة في ثالثة مواضع: قال ابن هشام في المغني ن، وهو آثي ا م ة   . أن تدخل عليه ومن الداخل
ه،        : فإذا قيل: قالوا .على عن زائدة عند ابن مالك، والبتداء الغاية عند غيره المعنى في جانب يمين ه ف قعدت عن يمين

  .فإن جئت بمن تعين آون القعود مالصقًا ألول الناحية. ك محتمل للمالصقة ولخالفهاوذل

 : أن تدخل عليها على، وذلك نادر، والمحفوظ منه بيت واحد، وهو قوله: والثاني

 قـطـيع وآيف سنوح واليمين  على عن يميني مرت الطير سنحًا
  

  : مى واحد، قاله األخفش، آقول امرئ القيسأن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمس: والثالث
 الرواحل ولكن حديثًا ما حديث  دع عنك نهبًا صيح في حجراته

  
ومما يدل على أنها ليست . وتقدم الجواب عنه. وذلك لئال يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل

  .انتهى. هنا اسمًا، أنها ال يصح حلول الجانب محلها
  

  : من أبيات أربعة أوردها أبو تمام في الحماسة لقطري بن الفجاءة، وهيوالبيت 
 يوم الوغى متخوفـًا لـحـمـام  ال يرآنن أحـد إلـى اإلحـجـام
 الـبـــيت....................  فلقـد أرانـي لـلـرمـاح دريًة

 أآناف سرجي أو عنان لجامـي  حتى خضبت بما تحدر من دمـي
 اإلقـدام جذع البصـيرة قـارح  بت ولم أصبثم انصرفت وقد أص

  
  .مال إليه: ناهية، ورآن إلى الشيء: إلخ، ال...ال يرآنن أحد: قوله
  

  .الموت: والحمام، بسكر المهملة. الخائف شيئًا بعد شيء: والمتخوف. التأخر والنكوص: واإلحجام بتقديم المهملة
  

  .ال من النكرة لوقوعها بعد النهيوهذا البيت أورده شراح األلفية شاهدًا لمجيء الح
  

  .مفعوله الثاني: ودرية. أعلمني؛ ولكونه من أفعال القلوب، صح أن يقع فاعله ومفعوله لمسمًى واحد: وأراني
  

  .أرى نفسي: ويجوز أن يكون حاًال، والرؤية بصرية، والمضاف إلى الياء محذوف، أي
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ي ترسل مع    : والدرية بال همز. ي يرمي فيها المتعلم ويطعنالحلقة الت: الدريئة، بالهمز: قال ثعلب في أماليه الناقة الت

  .انتهى. الوحش لتأنس بها، ثم يستتر بها، ويرمى الوحش
  

ة  وزة  : وقال القالي في أماليه بعد إنشاد هذه األبيات األربع ة مهم ة        : الدريئ ن، وهي فعلي ا الطع تعلم عليه ي ي ة الت الحلق
وهو من   . دابة أو جمل يستتر به الصائد فيرمي الصيد: والدرية غير المهموز. تدفع: من درأت، أي. بمعنى مفعولة
  .ختلت: دريت، أي

  
  : قال الشاعر

  أدس لها تحت التراب الدواهيا  فإن آنت ال أدري الظباء فإنني

  .انتهى. وبنوه على وزن خديعة، إذ آان في معناها

ى  . بن محمد بن عباد الخوالني، قاله الهمداني في آتاب اإلآليلهذا البيت لعبد اهللا : قال شارحها أبو عبيد البكري وآن
  .بالظباء عن النساء

  .انتهى. والصيادون يدفنون للوحش في طرقها إلى الماء حدائد أشباه الكالليب، فإذا جازت عليها قطعت قوائمها

ى  أن الطعن يقع : فالمراد على األول. ويمكن حمل البيت عليهما: قال شراح الحماسة فيه آما يقع في تلك الحلقة، وعل
اح             : الثاني ذا يكون للرم ى ه ة سترة للصائد، وعل ك الداب ا تكون تل ن، آم ره من الطع من أجل   : أنه يصير سترة لغي
  .الرماح

ارس ال يمكن     . القدام، ألنه يعلم أن اليسار في ذلك آاليمين: وإنما اقتصر على اليمين واألمام، أي إن الف وأما الظهر ف
  .تأتيني من هذه الجهات: أي. ومن على قول ابن مالك زائدة، ومتعلقة بمحذوف على قول غيره. دًامنه أح

ين : إلخ، أآناف السرج...حتى خضبت: وقوله ام  . جوانبه، جمع آنف بفتحت ان اللج ة     : وعن ه الداب ذي تمسك ب . سيره ال
  .أراد وعنان لجامي: وأو للتقسيم، وقال القالي في أماليه

ع         انتص: والمعنى ى حسب مواق ك عل ان فرسي، وذل بت للرماح حتى خضبت بما سال من دمي جوانب السرج، وعن
  .الطعن فالعنان لما سال من أعاليه، وجوانب السرج لما سال من أسافله

  .إنما أراد دم من قتله، فأضافه إلى نفسه ألنه أراقه: وقيل

اني لل    : وقوله اء للفاعل، والث ارح   وقد أصبت ولم أصب، األول بالبن ول، وجذع وق يم    . حاالن : مفع تح الج والجذع، بف
  .المنتهي في السن: الشاب الحدث، والقارح: والذال المعجمة

إذا  . هما مثالن، وأصلهما في الخيل وذوات الحوافر: قال الخطيب وذلك أن المهر يرآب بعد حول سياسة ورياضة، ف
  .بلغ حولين فهو جذع، فحينئذ يستغني عن الرياضة

ارح، أي أنا : يقول ة،    : جذع البصيرة ال أحتاج إلى تهذيب، آما ال يحتاج الجذع إلى الرياضة، وإقدامي ق غ النهاي د بل ق
زل            . وهذا ما ذآره الشراح .آما أن القروح نهاية سن الفرس م ي ه ل د أن ه يري و العالء المعري أن ره أب ا ذآ اه آم ومعن
  .شجاعًا، فإقدامه قارح ألنه قديم

ى الحق،               ويعني بجذع البصيرة أن  م عل م أنه ره، فعل م تبصر في آخر أم رى رأي الخوارج، ث ا سلف ال ي ان فيم ه آ
  .انتهى. وذلك أنه آان خارجيًا سلم عليه بالخالفة ثالث عشرة سنة. محدثة: فبصيرته جذعة، أي
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  .متناه في اإلقدام: وقارح اإلقدام، أي. أي وأنا على بصيرتي األولى: وقال القالي

د الب و عبي ال أب ري وق ال النم رحها ق ي ش ري ف د أن خضبت سرجي   : ك ل بع م أقت ت، ول د قتل م انصرفت وق د ث يري
  .يريد أن األجل حرز فال يرآنن أحد إلى الجبن خوف الموت. ولجامي

ه م  : وقول ه من الجراحات، ول ا نال ه لم ل عن م ينتق ر، ل ي أول األم ه ف ان علي ذي آ د استبصاره ال جذع البصيرة يري
  .قد بلغ إقدامه النهاية: دام، أييضعف فيه، قارح اإلق

دام، أي           : إنما يريد بقوله: وقال قوم ارح البصيرة جذع اإلق ي ق ذه الحال، ولكن ى ه م ألف عل ه رأي  : ولم أصب ل رأي
  .شيخ، وإقدامه إقدام غالم

لقلب، ويكون البصيرة على هذا الرأي والتدبير آاالستبصار في األمر؛ وهو األعرف في آالم العرب، فإن البصيرة ل
  .آالبصر للعين

ذا : والحجة لهذا المذهب د تكون          : قوله ولم أصب، وهو قد قال قبل ه ا تحدر من دمي، واإلصابة ق ى خضبت بم حت
  .انتهى. فيما دون النفس، وهو األآثر

 : وبعد هذه األربعة بيتان لم يوردهما أبو تمام، وهما

 بهم الحروب مشهر اإلعـالم  متعرضًا للموت أضرب معلمًا
 بحـرام نحر الكريم على القنا  أدعو الكماة إلى النزال وال أرى

  
ل ويستظهر بضع              ر، وبقي يقات ن الزبي دة اب ذآورين، خرج في م وقطري هو رأس الخوارج، آان أحد األبطال الم

 وتغلب . وجهز عليه الحجاج جيشًا بعد جيش، وهو يستظهر عليهم ويكسرهم . عشرة سنة، وسلم عليه بإمرة المؤمنين
  .ووقائعه مشهورة. على نواحي فارس وغيرها

  
اره في الكامل        رًا من أخب رد آثي د        . وقد ذآر المب ه شعر جي اء، ول ان مع شجاعته من البلغ ره أن    . وآ ان آخر أم وآ

ة،   الحجاج ندب له سفيان بن األبرد في جيش آثيف، واجتمع معه إسحاق بن محمد بن األشعث، في جيش ألهل الكوف
ه،              فأقبال في طلب قط  ه أصحابه، وسقط عن دابت رق عن اتلوه، فتف تان، فق أدرآوه في شعب من شعاب طبرس ري، ف

  .فتدهده إلى أسفل الشعب
  

ر          أقبلوا نحوه، وجاء نف اس ف ه، وصاح بالن ه فأوهن وأتاه علج من أهل البلد فحدر عليه حجرًا من فوقه، فأصاب ورآ
ديم السين           من أهل الكوفة فقتلوه، وأرسلوا رأيه إلى الحجاج، فسيره ك في سنة سبع وسبعين بتق ك، وذل د المل إلى عب

  .آذا في تاريخ النويري. على الموحدة فيهما
  

ازني، زعم بعضهم أن أصل االسم      : وقطري، بفتح القاف والطاء وتشديد الياء، قال الجوهري وقطري بن فجاءة الم
  .مأخوذ من قطري النعال

  
ى الصحاح ق    يته عل ره بعضهم          : لت قال الصالح الصفدي في حاش ا ذآ ى م ى قطر، بالسيف، عل ل هو منسوب إل . ب

  .انتهى
  

ا استعجم     : السيف، بكسر السين: أقول ده      : ساحل البحر، قال أبو عبيد البكري في معجم م ه بع ه وثاني تح أول قطر، بف
ة راً         : راء مهمل رين حم الد البح ر ب ي اآث اد، وه ل الجي ه اإلب ب إلي ان تنس رين وعم ين البح ع ب   .موض
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ا ال صاحب الصحاحوالفج د، ق اء والم ر،  : ءة، بضم الف أه األم ر وفج ه األم ذلك فجئ ًا، وآ أة وفجئ ر مفاج أه األم فاج
  .ومنه قطري بن فجاءة المازني. بالكسر والنصب فجاءة بالضم والمد

  
ل   : اختلف في اسم الفجاءة، فقيل: قال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي ة، وقي ن يزي   : اسمه جعون ازن، ب ن  م د ب

م     . زياد بن حنثر بن آابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم اليمن ث رًا ب وسمي الفجاءة ألنه غاب ده
  .انتهى. جاءهم فجاءة

  
يم وسكون     . وجزم صاحب الجمهرة أن اسمه جعونة بن مازن، فجعل مازنًا والد جعونة ال والد قطري تح الج وهو بف

  .المشهور أنه حبتر بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة فوقيةوحنثر، . العين وبعد الواو نون
  

ه    اآوال في إآمال ن الكلبي   : قال األمير الحافظ أبو نصر علي بن م ال اب ى        : وق ع في نسبه إل اءة، ورف ن الفج قطري ب
ثالث  النون و    . حنثر بن آابية بفتح المهملة وسكون النون بعدها ثاء معجمة ب ر، والصواب ب روى حبت ة وي واهللا . المثلث

  .أعلم
  

  .وحرقوص بضم الحاء المهملة والقاف. وآابية بموحدة بعدها مثناة تحتية
  

  : وأنشد بعده
 نوشًا به تقطع أجـواز الـفـال  باتت تنوش الحوض نوشًا من عال

  .على أن عال االسمية ال تلزم اإلضافة آما هنا، بخالف عن فإنها تلزمها

ًا آانت األلف    . أن يكون عال مبنيًا معرفة، ويجوز أن يكون معربًا نكرة بجوز: قال أبو علي في تذآرته فإن آان مبني
  .وإن آان معربًا آانت منقلبة عن الواو لتحرآها بالجر. منقلبة عن الواو لتحرآها بالضمة

ال اهللا  : قيل. من عال الحوض: ال يكون إال مبنيًا، ألنه معرفة لتقدم الحوض، والمعنى: فإن قيل الى قد ق هللا األمر  : "تع
ة، ومن              " من قبل ومن بعد ل الغلب ى الكالم من قب ًا، إذ معن ان معلوم دم، وآ د تق ة ق ان ذآر الغلب فهما نكرتان، وإن آ

  .انتهى. بعدها

  .من فوق بضم القاف وآسرها منونة: وعلى هذا يقرأ قول الشارح المحقق، أي

ول في عال من         : ي علي؛ فإنه قالوقد أخل ابن جني في شرح تصريف المازني في النقل عن أب ي يق و عل ان أب د آ ق
ي نحو      ة في موضع مبن ه    : هذا الرجز، أن األلف في عال منقلبة عن الواو، ألنه من علوت، وأن الكلم د؛ ألن ل وبع قب

قبل وبعد، فلما وقعت  : فلما اقتطع المضاف من المضاف إليه وجب بناء الكلمة على الضم، نحو. يريد نوشًا من عاله
  .انتهى. وهذا مذهب حسن. او مضمومة وقبلها فتحة قلبت ألفًاالو

ى           . فلله در الشارح المحقق حيث لم يقيد ي عل ه مبن ة عال في ى أن عالم لكن أنشده الشارح في أول حروف الجر عل
  .الضم لحذف المضاف إليه وإرادة معناه

ال   ه يق واو      : وأورده ثعلب في أماليه على أن الم وآسر ال و بسكون ال و،        من عل واو، وعل و، بضم ال وين، وعل مع التن
  .وأنشد البيتين. بفتحها، ومن علونا، بضم العين وآسر الواو، ومن عل، ومن عال، ومن عال

و   : من قال: وقال من عًال جعله مثل قفًا، وعال مثل فاعل، وعل مثل عم، ومن معال مثل مفاعل بضم الميم، ومن عل
  .وتقدم شرحه بأبسط مما هنا في الشاهد الثالث والسبعين بعد السبعمائة. انتهى. مثل قبل وبعد، ومن علو مثل ليت

 وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالثون بعد الثمانمائة

  يضحكن عن آالبرد المنهم

ل، صفة موصوف محذوف، أي      . على أن الكاف يتعين اسميتها إذا انجرت آما هنا ى مث عن ثغر   : فالكاف اسم بمعن
ذهب   ؟واختلفوا هل تكون اسمًا في الكالم، أو يختص ذلك بضرورة الشعر  : في االرتشاف قال أبو حيان. مثل البرد ف

ى،                 اء، وعل ا بالب ر جره د آث مًا في الكالم، وق ا تكون اس ك، أنه ن مال ا اب ه، وتبعهم األخفش والفارسي في ظاهر قول
ذا في الشعر    . وعن، وأضيف إليها وأسند، فاعلة ومبتدأة ومفعولة ي  . لكن آل ه مًا    وذهب س تعمالها اس ى أن اس بويه إل

  .انتهى. إنما يجوز في ضرورة الشعر

  : ومثال جرها بالباء قول امرئ القيس يصف فرسًا

  تصوب فيه العين طورًا وترتقي  ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا

ه في سرعته، وسهولة مشيه        : طائر، يقال له: وابن الماء ق، شبه الفرس ب اد : ويجنب . الغرني . تنحدر : وتصوب . يق
  : ومثال جرها بعلى قول ذي الرمة. يريد أن عين الناظر إليه تصعد فيه النظر، وتصوبه إعجابًا به. ترتفع: وترتقي

  على آالنقا من عالج يتبطح  أبيت على مي آئيبًا وبعلها

  : ومثال وقوعها مبتدأة قول الكميت. ومثال وقوعها فاعلة البيت اآلتي

  من الماذي لم تؤذ المتونا  علينا آالنهاء مضاعفات

  : ومثال وقوعها مفعولة قول النابغة. علينا مثل النهاء: أي

  برد الشتاء من اإلمحال آاألدم  ال يبرمون إذا ما األفق جللـه

  : ومثال وقوعها مضافًا إليها قوله. فالكاف مفعول جلله

  فاق حسنًا من تيم القلب حبا  تيم القلب حب آالبدر ال بل

  : يت اآلتي، وهووالب

  فصيروا مثل آعصف مأآول

  : وقبله. ومثال جرها بعن البيت الشاهد. وبقي عليه جرها بالكاف، وسيأتي

  عند أبي الصهباء أقصى همي  وال تلمني اليوم يا ابن عـمـي

 يضحكن عن آالبرد المنـهـم  بيض ثالث آـنـعـاج جـم

   تحت عرانـين أنـوف شـم
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ال  : والهم، بالفتح، الهمة بالكسر. رجل آنية: أبو الصهباء وي، فيق : أول العزم، وهو اإلرادة، وقد يطلق على العزم الق
  .له همة عالية

دأ         : وبيض بالرفع .ما هممت به، إذا أردته، ولم تفعله: الهم: قال ابن فارس ر لمبت ا خب دل من أقصى همي، وإم ا ب إم
: وقيل بيض ثالث. بدل من همي، وال وجه له -بالجر  -يض ب: وقيل. هو، والجملة جواب سؤال مقدر: محذوف، أي

دأ ل. مبت ره، وقي ة يضحكن خب دأ محذوف، أي: وجمل ر مبت ل: خب يض؛ وقي ره محذوف، أي: هن ب دأ خب نهن : مبت م
ناء : والبيض. ذآر هذه األوجه الثالثة األخيرة العيني تبعًا لصاحب التخمير. بيض . الحسان، جمع بيضاء، وهي الحس

اج باح : والنع ي المص ة، ف ع نعج أن : جم ن الض ى م ة األنث ة . النعج رأة بالنعج ن الم ى ع رب تكن ى. والع   .انته
اق      . ونقل عن أبي عبيد أنه ال يقال لغير بقر الوحش نعاج ون واألعن ا في العي يم   . وتشبه النساء به : والجم، بضم الج

ى        :جمت الشاة جممًا، من باب تعب: جمع جماء، وهي التي ال قرن لها، يقال ذآر أجم واألنث رن، فال ا ق إذا لم يكن له
  .وفائدة الوصف بجم نفي ما يكسبهن سماجة. جماء، وجمعهما جم بالضم

رد اً     : والب زن أيض مى حب الم به الحصى، ويس حاب يش ن الس زل م يء ين و ش ام، وه نهم. حب الغم ذائب: والم   .ال
رد والشحم  : قال الجوهري ه . ذاب: انهم الب ه : وهم ة والجالء      شبه ثغر الن  . أذاب ذائب في اللطاف البرد ال والثغر  . ساء ب

  .أصله المبسم، ويطلق على الثنايا

رد       : وقوله ة للب ه صفة ثاني ى أن ق بمحذوف عل رانين . تحت العرانين متعل ا تحت مجتمع       : والع جمع عرنين، وهو م
  .جمع أشم وشماء: والشم. الحاجبين من األنف

  .فإن آان احديداب فهو القنا واألنف، والرجل أقنى، واألنثى قنواء. ارتفاع قصبة األنف مع استواء أعاله: والشمم

 : وأنشد بعده. وتقدمت ترجمته في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب. وهذا الرجز للعجاج

  آالطعن يهلك فيه الزيت والفتل  أتنتهون ولن ينهى ذوي شطـط
  

ا ع    ًا، إذا طلبه ميتها أيض ه اس ين في ه يتع ى أن ى     عل ة لينه ت عامل ل، وقع ى مث م بمعن ا اس ا، فإنه ا هن ع آم ل رف   .ام
  .إذا انجرت: إذا ارتفعت، معطوف على قوله: وقوله

  
  .وتقدم آالم ابن السراج في تعين اسمية الكاف عند الكالم على هذا البيت في الشاهد السادس والسبعين بعد السبعمائة

  
ن عصفور        وقد بسط عليها الكالم ابن جني في سر الصناعة و ار دون الضرورة، بخالف اب جوز اسميتها في االختي

مًا  : ولنقدم الثاني فإنه أخصر وأجمل، قال. وال بأس بإيراد آالمهما. في آتاب ابن الضرائر ومنه استعمال الحرف اس
  : للضرورة، آقول األعشى
  أتنتهون البيت

  
  : وقول امرئ القيس. فجعل الكاف فاعلة لينهى

  ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب  يك آفاخـروإنك لم يفخر عل
  

والدليل على أنها فاعلة في البيتين، أنه ال بد للفعل من فاعل، فال يجوز أن يكون الفاعل       . فجعل الكاف فاعلة بيفخر
ام    . محذوفًا، ويكون تقديره في البيت األول ناه آالطعن، وفي البيت الثاني فاخر آفاخر د الحذف أن يق ألنه ال يخلو بع

ه           . لمجرور مقامه أو ال يقاما ام شيء مقام ر أن يق ك، ألن الفاعل ال يحذف من غي م يجز ذل ه ل وإن . فإن لم يقم مقام
  .قدر، لزم أن يكون المجرور فاعًال، والمجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد ال يكون فاعًال
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ق إال أن تكون الكاف هي الفا م يب ديرين ل ى التق ذر حذف الفاعل عل ا تع ا فلم ل، ألن معناه ة مث ة، عوملت معامل عل

  : ومما استعملت أيضًا الكاف فيه اسمًا قول ذي الرمة. وحكم لها بحكمه بدًال من حكمها للضرورة. آمعناه
  .وبعله على آالنقا

  
  : وقول امرئ القيس

  ورحنا بكابن الماء
  

ى         دخل عل ى      والدليل على أن الكاف فيهما ليست بحرف جر، أن حرف الجر ال ي ا في معن حرف الجر إال أن يكون
  .واحد، فيكون أحدهما تأآيدًا لآلخر

  
اء محذوفاً         : فإن قيل ى والب دير . لعل الكاف حرف جر، ويكون المجرور بعل ابن      : والتق ا، وبفرس آ ل آالنق ى آف عل

ك أن ي        : الماء، فالجواب زم من ذل ام المحذوف، ل ًا مق در المجرور قائم كون الحرف   أن ذلك ال يسوغ، ألنك إن لم تق
ا تجر           ك ال يجوز، ألن حروف الجر إنم اء، وذل ى والب الذي هو الكاف مع االسم المجرور به في موضع خفض بعل

  .انتهى. األسماء وحدها، فلما تعذر أن تكون الكاف حرفًا على التقديرين، لم يبق إال أن تكون قد جعلت اسمًا
  

  .في آالطعن حرف جر، وتكون صفة قامت مقام الموصوف هل يجوز أن تكون الكاف: إن قال قائل: وقال ابن جني
  

دير ذف             : والتق ا ح ائزًا آم ذف ج وف ح ذوف الموص ل المح ون الفاع الطعن، فيك يء آ طط ش ى ذوي ش ن ينه ول
  : جنة دانية، وآقول اآلخر: ، أي"ودانيًة عليهم ظاللها: "الموصوف في قوله

  آأنك من جمال بني أقيش
  
يش  : أي ي أق الجواب  ؟جمل من جمال بن اآن          : ف يح، وفي بعض األم ه قب ة الوصف مقام أن حذف الموصوف، وإقام
  .أقبح
  

آأنك من جمال فإنما جاز في   : وأما قوله. فأما دانية فالوجه أن يكون حاًال معطوفة على متكئين، فهذا ال ضرورة فيه
  .ضرورة الشعر

  
  .نا اسمًا، ولم نحمل الكالم على إقامة الصفةولو جاز لنا أن نجد من في بعض المواضع قد جعلت اسمًا لجعلناها ه

  
ه            : فأما قوله أول قول بح من ت ان أق ام الموصوف، لك ة الصفة مق ى إقام ه عل ولن ينهى ذوي شطط آالطعن، فلو حملت
ول،   " ودانية: "تعالى على حذف الموصوف، ألن الكاف في بيت األعشى هي الفاعلة في المعنى، ودانية إنما هي مفع

  .ظننت زيدًا يقوم، والفاعل ال يكون إال اسمًا صريحًا محضًا: يكون غير اسم صريح، نحووالمفعول قد 
  

 : ألست تعلم أن خبر آأن يجري مجرى الفاعل، وقد قالوا: فإن قلت
  آأنك من جمال بني أقيش

  
ول األعشى    : وأرادوا ه في ق ا  ؟جمل من جمال بني أقيش، فهال أجزت حذف الفاعل، وإقامة الصفة مقام أن : لجوابف

ا   : أحدهما: بينهما فرقًا من وجهين م خبره أن خبر آأن وإن شبه بالفاعل في ارتفاعه، فليس في الحقيقة فاعًال، وجعله
  : أن قوله: واآلخر. فعًال، يدل على أنه ال يبلغ قوة الفاعل
  آأنك من جما لبني أقيش
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ة          اضطررنا فيه إلى إقامة الصفة مقام الموصوف، وبيت األعشى لم  ة البين د قامت الدالل ه ق ك ألن ى ذل ه إل نضطر في
ه ي نحو قول مًا ف تعمالهم الكاف اس ى اس دنا عل مًا، وبيت : عن ون الكاف اس وه يشهد بك ذا ونح ا فه ى آالنق ا عل وبعله

ا  ا قلن هد بم ًا يش ك، وال    . األعشى أيض ى ذل دعو إل أمر ي تقباح إال ب ى ضرورة واس رد إل ائع المط الف الش نا نخ ولس
دمنا، أن آاف   . فنحن على ما يجب من لزوم الظاهر، ومخالفنا معتقد لما ال قياس يعضده. ضرورة هنا فقد صح بما ق

ا            . الجر تكون مرة اسمًا، ومرة حرفًا ًا، فجوز فيه مًا، وأن تكون حرف ه أن تكون اس ا في موضع تصلح في فإذا رأيته
ك زيد آعمرو، فقد تصلح أن تكون الكاف هنا ا: األمرين، وذلك آقولك رو، ويجوز أن تكون      : سمًا آقول ل عم د مث زي

  .فكما أن من حرف جر وقع خبرًا عن المبتدأ، آذلك الكاف تصلح أن تكون حرف جر. زيد من الكرام: حرفًا آقولك

ا      : أنت آزيد، وجعلت الكاف اسمًا، فال ضمير فيها، آما أنك إذا قلت: فإذا قلت ل، آم أنت مثل زيد فال ضمير في مث
  .أنت أخو زيد، وأنت ابن زيد: ألخ، وال االبن، إذا قلتال ضمير في ا

هذا قول أصحابنا، وإن آان قد أجاز بعض البغداديين أن يكون في هذا النحو الذي هو غير مشتق من الفعل ضمير،    
  .آما يكون في المشتق

ال في    أنت آزيد، حرفًا ففيها ضمير، آما تتضمن حروف الجر الضمير، إذا بان     : فإذا جعلت الكاف في ت عن األفع
  .زيد من الكرام: نحو

ى            ول عل دأة، فنق ذلك يجوز أن تجعل مبت ره، فك واعلم أنه آما جاز أن تجعل هذه الكاف فاعلة في بيت األعشى وغي
إن آبكر غالم لمحمد، فرفعت الغالم   : فإن أدخلت إن على هذا، قلت. مثل زيد جاءني: آزيد جاءني، وأنت تريد: هذا

دماً   : وتقول. اف في موضع نصب ألنها اسم إنألنه خبر إن، والك رًا مق ًا وخب   .إن آبكر أخاك  : إذا جعلت الكاف حرف
ا           ا، وألنه ة مثلهم ا مبني الم، ألنه اء وال ة الب ارًا بمنزل ًا ج واعلم أن أقيس الوجهين في أنت آزيد، أن تكون الكاف حرف

الحروف أشبه        ة، فهي ب ا في الثالث تعمالها       .أيضًا على حرف واحد، وال أصل له ر من اس ًا أآث تعمالها حرف وألن اس
  .اسمًا

  .هذا آالم ابن جني، وهو صريح في جواز اسميتها في االختبار، خالف ما نقل عن سيبويه

ك الشيء     : إن الضمير للكاف من آهيئة الطير، أي: فأنفخ فيه: وإليه ذهب صاحب الكشاف أيضًا قال في أنفخ في ذل ف
  .انتهى .المماثل، فيصير آسائر الطيور

وجميعهم امتنعوا فيما ذآرناه من جعل الكاف حرفًا تكون مع مجرورها صفة لمحذوف، ألن شرط جوازه أن يكون      
ولم يلتفت أبو علي في البغداديات إلى هذا الشرط، وخرجه  . منا ظعن، ومنا أقام: بعضًا من مجرور بمن أو في، نحو
دير         ولو قال قائل إن ا: على حذف الفاعل الموصوف، فقال ًا، ويكون التق م يكن مخطئ ى الحرف الجار ل : لكاف بمعن

  .ولن ينهى ذوي شطط شيء آالطعن، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه

ى االتساع   : تقديره" ومن آياته يريكم البرق: "ونظيره من التنزيل ومن آياته أنه يريكم فيها البرق، فنصب الظرف عل
 :ونظير ذلك. مثل ويومًا شهدناه، ثم حذف الضمير. نصب المفعول به، آأنه يريكموها البرق

  أموت وأخرى أبتغي العيش أآدح  وما الدهر إال تارتان فمنـهـمـا

  .منهما تارة أموت فيها، وأخرى أبتغي العيش: أي

ن      ي الحس ول أب اب ق ذا الب ن ه الى : وم ه تع دورهم  : "قول رت ص اؤوآم حص رت   : ، أي"أو ج ًا حص اؤوآم قوم ج
  .صدورهم
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ى               : قولهفكذلك  دل عل ذي وصفنا من حذف الموصوف، ولكن ي ذا ال ى ه ولن ينهى ذوي شطط يحتمل أن يكون عل
 : آونها اسمًا في الشعر قول القائل

  فصيروا مثل آعصف مأآول

  : وآذلك. ألن االسم ال يضاف إلى الحرف

  وصاليات آكما يؤثفين

  .ض على مثله، انتهى آالمهتدل الكاف األولى على أن الثانية اسم، إذ ال يدخل حرف خف

ذا نصه     اً      : وقد رجع عنه في المسائل البصريات، وه مًا أو حرف و الكاف من أن تكون اس ال يجوز أن تكون   . ال تخل
  .شيء آالطعن، والفاعل ال يحذف: حرفًا، ألنك إن جعلتها حرفًا لزم أن تجعلها صفة لمحذوف، آأنك قلت

وآذلك إن جعلت الكاف   . ت زيدًا، إن الفاعل منه محذوف، خطأ عندناضربني، وضرب: أال ترى إلى أن قول من قال
  .حرفًا آان وصفًا، وإذا صار وصفًا فالموصوف محذوف

ة،    . وإذا جعلته وصف محذوف، بقي الفعل لبال فاعل، وذلك غير جائز عندنا ها فاعل فإذا آان آذلك جعلت الكاف نفس
  : وموضعها رفع، آما أن موضعها جر في قوله

  يؤثفينآكما 

  : وآما أن موضعها جر في قوله

  على آالقطا الجوني

ا  ؟على آالقطا الجوني ألنه ليس بفاعل : فهال حذفت المجرور في قوله: فإن قلت ا يفسد حذف الفاعل،      : قلن يفسد، آم
ًا أدخلت حرف جر             ًا، وإذا آانت حرف ه آانت حرف ه، وإذا آانت وصفًا ل ى  فإنك إذا حذفته قدرت الكاف وصفًا ل عل

  .حرف جر

ا      : وإذا آان آذلك لم يجز، فمن ثم لزمك أن تحكم بأن الكاف في قوله ا أنه ى، آم على آالقطا اسم في موضع جر بعل
  .انتهى آالمه. اسم في موضع رفع بأنها فاعلة في بيت األعشى

الشعر، خالفًا لما ومن جميعه تعلم أن اسميتها عنده خاصة ب. وعلى هذا مشى في التذآرة القصرية، وفي آتاب الشعر
  .ال يمنع الجائرين عن الجور مثل طعن نافذ إلى الجوف، يغيب فيه الزيت مع فتيلة الجراح: ومعنى البيت. نقل عنه

  .وتقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد السادس والسبعين بعد السبعمائة

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الحادي والثالثون بعد الثمانمائة

  فيها آالمققلواحق األقراب 

ال : المقق: قال ابن جني في سر الصناعة. على أن الكاف فيه زائدة ه  : الطول، وال يقال في الشيء آالطول، إنما يق في
  .انتهى. طول: فيها مقق، أي: طول، فكأنه قال

  .هو ذو هيئة: هو آذي الهيئة، أي: هو مثل قولهم: قال األصمعي في شرحه. والبيت لرؤبة بن العجاج

بيه،  : قال ابن السراج في األصول، وأبو علي في البغداديات، قال وآذا وأما مجيء الكاف حرفًا زائدًا لغير معنى التش
  : ومنه. فالن آذي الهيئة، يريدون فالن ذو الهيئة، فموضع المجرور رفع: فكقولهم فيما حدثناه عن أبي العباس

  لواحق األقراب فيها آالمقق

  .ليس آمثله شيء: ومنه. األضالع بأن فيها طوًال، وليس يريد أن شيئًا مثل الطول نفسهفيها مقق، ألنه يصف : أي

  .انتهى. أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه، والذي مر على قرية: تقديره" أو آالذي مر على قرية: "ومنه أيضًا

ال  ؟آيف تصنعون األقط : وحكى الفراء انه قيل لبعض العرب: قال أبو حيان ين ير : ق اً  آه د هين ول    . ي ا ق ومن زيادته
  .انتهى. مذ أخذت: يريد ؟مذ آم لم تر فالنًا: آمذ أخذت في حديثك، جوابًا لمن قال له: بعضهم

  .ومنه يعلم أنه ال وجه لتخصيص زيادتها بالضرائر الشعرية، آما زعم ابن عصفور

ًا: واللواحق ن لحق، آسمع لحوق م فاعل م ة، اس ع الحق راب. ضمر وهزل: جم رب بضمة فسكون،  :واألق ع ق جم
  .وضمير فيها لألقراب. يريد أنها خماص البطون. من الشاآلة إلى مراق البطن: الخاصرة، وقيل: وبضمتين

اف  يم والق تح الم ق، بف ث: والمق ال اللي ول؛ وق ة : الط ي دق احش ف ول الف ه. الط ى  : فقول وع الموضع عل المقق مرف آ
  .األقراباالبتداء، وخبره الظرف قبله، والجملة حال من 

والبيت من قصيدة طويلة تزيد على مائتي بيت شرحنا قطعة آبيرة منها في الشاهد الخامس من أول الكتاب، وهو من 
ل         دو السريع، ال في وصف الخي جملة أبيات آثيرة في وصف أتن حمار الوحش التي شبه ناقته بها في الجالدة والع

  .اتًا قبله، حتى يتضح ما قلنافينبغي أن نشرح أبي. آما زعم العيني وتبعه غيره

  :وقد وصف حمار الوحش بأبيات إلى أن قال

 آأنه إذ راح مسلوس الشمق  أحقب آالمحلج من طول القلق
  

  .حمار الوحش، سمي بذلك لبياض في حقويه، واألنثى حقباء: األحقب: في الصحاح
ى     : بكسر الميم والمحلج،. حلجت القطن حلجًا، من باب ضرب: والمحلج، قال صاحب المصباح ا، حت ج به خشبة يحل

  .يخلص الحب من القطن
  

المحلج لصالبته   : قال األصمعي  ال  . شبهه ب ه واضطرابه   : وينبغي أن يق رة حرآت ق، هو وجه      . ولكث ومن طول القل
سرحت الماشية بالغداة، وراحت  : نقيض غدا، يقال: د وراح. االضطراب: والقلق. الشبه، وهو آناية عن عدم سكونه
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أواه  . والعامل في إذا ما في آأن من معنى التشبيه. رجعت: ، أيبالعشي ى م ه،    . يصف رجوعه إل ر آأن ومسلوس خب
  .وهو من السالس بالضم، وهو ذهاب العقل

  
لوس ول : والمس اء للمفع لس بالبن د س ون، وق مق. المجن رح : والش مق آف اط، مصدر ش ث. النش ال اللي رح : وق و م ه

 .الجنون
  منسرحًا إال ذعاليب الخرق  نشر عنه أو أسير قد عتـق

  
اموس   . آشف عنه، وهو من النشرة بالضم   : نشر بالبناء للمفعول بالتخفيف، والتثقيل، أي ال صاحب الق ة   : ق هي رقي
  .انبسط آتنشر: وانتشر. يعالج بها المجنون والمريض، وقد نشر عنه

  
  .حال من ضمير مسلوسنشر : وجملة. والتنشير من النشرة، وهي آالتعويذ والرقية: وفي الصحاح

  
ون         : يقول ه مجن ه، فكأن أواه، نشط شوقًا إلي ى م آان هذا الحمار األحقب آاًال من آثرة حرآته، فحين أراد الرجوع إل

  .والتعبير بالجنون عن آثرة اللهج بالشيء، وفرط الميل إليه، مستفيض. نشاط زال جنونه، ومريض شوق ذهب داؤه
  

واالسم العتق بالكسر، وهو     . صار حراً : عبد من باب ضرب، وعتاقًا وعتاقةوعتق ال. وأسير معطوف على مسلوس
  .جعله حرًا، فهو معتق بكسر التاء، وذلك معتق بفتحها: وأعتقه. حر: وهو عاتق، أي. الحرية

  
  .هذا األحقب يشبه أسيرًا، صادف غرة، فتفلت من أسره، فهرب أشد الهرب: يقول

  
ي اء المهملت ين والح رح، بالس ن ضمير راح : نوالمنس ال م و ح ه، وه ن ثياب ارج م ة . الخ ذال المعجم ذعاليب، بال وال

  .جمع ذعلوب آعصفور: والعين المهملة
  

و عمرو  : والذعالب اموس     : جمع ذعلبة بالكسر، وهما قطع الخرق، وقال أب ال صاحب الق اب، وق ا  : أطراف الثي أو م
ه        وهذا تمثيل يؤيد أن هذا. خلق: وثوب ذعاليب. تقطع نمه فتعلق ا بقيت علي ره إال بقاي ذا  . األحقب انسرح من وب وه

  : وروى صاحب الصحاح. مما ينشطه
  منسرحًا عنه ذعاليب الخرق

  
  .تساقط عنه وبره آله: والمعنى. وذعاليب فاعل منسرحًا. وضمير عنه راجع لألحقب. فيكون حاًال سببيًا

  
ولهم    الحرق بالحاء والر: قال ابن المستوفي في شرح أبيات المفصل وبر، من ق : اء المهملتين المفتوحتين، هو تحت ال

  .وهو على ما أوردته في شعر رؤبة. وليس للخرق هنا بالخاء المعجمة وجه. تقطع ونسل: حرق شعره، أي
  صاحب عادات من الورد الغفق  منتحيًا من قصده علـى وفـق

  
ى الجانب األيسر   : أنحى في سيره، أي: في الصحاح ه  واالنت. اعتمد عل م صار االنتحاء       . حاء مثل ذا هو األصل، ث ه

  .انتهى. االعتماد، والميل في آل وجه
  

والقصد، آما في  ؟الناحية والجانب، فمن أين يدخل األيسر في مفهومه: وفيه نظر، فإن حقيقة االنتحاء أخذ النحو، أي
اب ضرب: المصباح ه، من ب ه، وإلي ه: مصدر قصدت الشيء، ول ه بعين ى قص. طلبت و عل د: د، أيوه أتي . رش وي
ى ق : بمعن تقامة الطري اموس    . اس ي الق ا ف ين آم ق، بفتحت دت   : والوف رك آرش ت أم در وفق اً : مص ادفته موافق   .ص

ورد بالكسر، في المصباح    . حاالن من ضمير األحقب في راح     : وصاحب عادات، ومنتحيًا ره   : وال ر وغي ورد البعي
  .واالسم الورد بالكسر. كون دخوًالبلغه ووافاه من غير دخول، وقد ي: الماء يرده ورودًا

  
  .والغفق، بفتح الغين المعجمة والفاء، هو أن ترد اإلبل آل ساعة
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ال األصمعي اعة  : وق اعة فس رب س ل يش اء، إذا جع ق الم ل يتغف المتكرر   . ظ ه بوصفه ب ورد بتأويل و وصف ال وه

  .لعادة مما تنشطه لإلسراع أيضًافهذه ا. وإذا آان ورده متعددًا في اليوم، فهو يسرع ليرد الماء. والمتعدد
  ضرجًا وقد أنجدن من ذات الطوق  ترمي ذراعيه بجثجات الـسـوق

ه لألحقب  . فاعل ترمي صوادق العقب اآلتي اب        . وضمير ذراعي دينوري في آت ال ال ين، ق ين ومثلثت والجثجات بجيم
  .هو جمع، الواحدة جثجانة: النبات

ة ض ة أن الجثجاث ن ربيع ي م ي أعراب توأخبرن ان، إذا عظم ا اإلنس تدفئ به رة . خمة يس ا زه ان، وله ا القيع ومنابته
هو من األمرار، وهو أخضر ينبت بالقيظ، له زهرة طيبة : وقال غيره من األعراب .صفراء تنبت على هيئة العصفر
و نصر   . الريح تأآله اإلبل إذا لم تجد غيره ال أب بيه بالقيصوم   : وق ه في     . الجثجاث ش   .الرياض ولطيب ريحه ومنابت

 : قال الشاعر

 يمج الندى جثجاثها وعرارهـا  فما روضة بالحزن طيبة الثرى

  وقد أوقدت بالمجمر اللدن نارها  بأطيب من فيها إذا جئت طارقًا

واو        : والسوق، بضم السين المهملة وفتح الواو تح ال ة وف ذلك ذات الطوق بضم الطاء المهمل م أر من   . موضع، وآ ول
ا وجدتهما             وقد راجعت. ذآرهما اموس فم اب، والق دان، والمرصع، والصحاح، والعب ا استعجم، ومعجم البل معجم م
  .فيها

ه        .يريد أن األحقب يسوق أتنه، فهي تمشي قدامه، ومن شدة سرعتها يتكسر هذا النبت فيتطاير آسره فتصيب ذراعي
ا حال من الج      : وضرجًا، بالضاد المعجمة والجيم قه، وهو هن ى ش ول،     مصدر ضرجه بمعن ه باسم المفع ثجاث بتأويل

ع من األرض   : والنجد . صرن إلى نجد : وأنجدن. مضروجة: أي ا ارتف د أنجدن   . م ة ق . حال من فاعل ترمي    : وجمل
وفيه مبالغة في جالدتها، فإن الطلوع من منخفض إلى مرتفع أمر شاق، وهي مع هذه الحال يتكسر الجثجاث من شدة 

  .وطئها

 النسق ستويات القد آالجنبم  صوادق العقب مهاذيب الولق

ول، يكون في الفعل          : صوادق ا يكون في الق فاعل ترمي المتقدم، وهو جمع صادقة اسم فاعل من الصدق، وهو آم
  .الجري الذي يجيء بعد الجري األول: والعقب، بفتح العين المهملة وسكون القاف. بمعنى التحقق

ال ب حسن: يق رس عق ذا الف ق . له ث يتحق ة حي ه مبالغ داً   وفي ر أب ي ال تفت ا، فه ا وآالله د تعبه ن بع ذه األت . جري ه
ة، أي   : يقال. جمع مهذابة؛ آمطاعيم جمع مطعامة، مبالغة هاذبة بمعنى مسرعة: ومهاذيب ذبًا وهذاب . أسرع : هذب ه

  .أهذب وهذب وهاذب بمعناه: ويقال أيضًا

  .وهو صفة صوادق، وآذلك مستويات. اإلسراع في الطيران والعدو والكالم: اإلهذاب والتهذيب: وفي الصحاح

ى اإلسراع   : والولق، بفتح الواو رح، بمعن ى في   . مصدر ولق يلق، من باب ف د . واإلضافة بمعن أنهن سراع في    : يري
  .عدوهن

  .انتهى. حذاؤهن واحد: الحذاء، يقال: وقال األصمعي. الطريقة: والقد، بكسر القاف، قال صاحب القاموس

ال    . والجنب هو ما تحت اإلبط إلى الكشح. قاربته: أي وأراد بالحذاء مصدر حاذيته، ى منسوق، يق : والنسق فعل بمعن
  .نظمته: منسوق، وفعله نسقت الدر نسقًا من باب قتل: در نسق، أي
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أخر إحداهن عن صاحبتها       : يقول ب، فال تت د . آأنهن في قرب بعضهن لبعض آأضالع الجن أنهن في السرعة    : يري
  .بعضسواء، فال يفضل بعضها على 

  من غائالت الليل والهول الزعق  تحيد عن أظاللها من الـفـرق

ى خاف   : والفرق. والجملة استئنافية. تنحى وبعد: حاد عن الشيء حيدة وحيودًا رح، بمعن ة   . مصدر فرق، آف وهو عل
  .فالن يفرق من ظله: وهذا مثل قولهم. وحرفا الجر متعلقان بتحيد. تحيد: لقوله

اطًا في اإلسراع    . اد، واألسد، والذئب، وما أشبه ذلكالصي: وغائالت الليل ن نش مصدر  : والهول . وهذا مما يزيد األت
  .هاله من باب قال، بمعنى أفزعه

  .فهو بدل من الهول. مصدر زعق آفرح، وهو الخوف في الليل: والزعق، بفتح الزاي المعجمة والعين المهملة

 آالمقق لواحق األقراب فيها  قب من التعداء حقب في سوق

بطن، أي         : والقب. والجملة استئنافية. هذه األتن قب: أي ة الخصر، وضمر ال ب، ودق اء، من القب هن  : جمع أقب وقب
  .مصدر عدا من باب قال، وهو أبلغ من العدو: والتعداء. خماص من آثرة عدوهن

اقين،   : ألسوق وا. طول الساق : والسوق، بفتحتين. والحقب خبر بعد خبر، وهو جمع حقباء، وتقدم شرحه ل الس الطوي
  .ولواحق خبر ثالث. وهي سوقاء. حسنهما: غليظهما، وقيل: وقال ابن دريد

ة   . واهللا أعلم. فظهر بسوق هذه األبيات أن البيت الشاهد في وصف األتن الوحشية، ال في وصف الخيل ة رؤب وترجم
  .تقدمت في الشاهد الخامس من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الثالثون بعد الثمانمائةالشاهد الثاني و

  : وهو من شواهد س

  فأصبحوا مثل آعصف مأآول

  .على أنه يحكم بزيادة الكاف عند دخول مثل عليها

  : وأما قوله: قال ابن جني في سر الصناعة

  فصيروا مثل آعصف مأآول
  

آما أآد الشبه بزيادة الكاف فصيروا مثل عصف مأآول، فأآد الشبه بزيادة الكاف : فال بد من زيادة الكاف، فكأنه قال
ائغ، وفي البيت أدخل االسم           " ليس آمثله شيء: "في قوله تعالى ذا س ى االسم، وه إال أنه في اآلية أدخل الحرف عل

  .انتهى. على الحرف، فشبه شيئًا بشيء
  

ًا من العرب إذا اضطروا في الشعر جعل      : وأنشده سيبويه على أنها فيه اسم لضرورة الشعر، قال ة   إن ناس ا بمنزل وه
 : قال الراجز. مثل
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  فصيروا مثل آعصف مأآول
  : وقال اآلخر

  وصاليات آكما يؤثفين
  

وجاز الجمع بينهما جوازًا حسنًا الختالف  . أدخل مثًال على الكاف إلحاقًا لها بنوعها من األسماء ضرورة: قال األعلم
  .م يحسنولو آرر المثل ل. لفظيهما مع ما قصده من المبالغة في التشبيه

  
ا من     " : ليس آمثله شيء: "وقال صاحب الكشاف عند قوله ا آرره د، آم ولك أن تزعم أن آلمة التشبيه آررت للتأآي

  .وأنشد البيت وما بعده. قال
  

دة، فليست       ة المؤآ ي المماثل وأورد عليه أن الكاف تفيد آونها التشبيه ال تأآيد النفي، ونفي المماثلة المهملة أبلغ من نف
  .وأجيب بأنها تفيد تأآيد التشبيه، إن سلبًا فسلب، وإن إثباتًا فإثبات. نظيرًا للبيتاآلية 

  
ا     : قال ابن هشام في المغني د منهم ثًال ال زائ ل   . وفي اآلية قول ثالث، وهو أن الكاف وم ف، فقي م اختل ى   : ث ل بمعن مث

  : الالكاف اسم مؤآد بمثل، آما عكس ذلك من ق: بمعنى الصفة، وقيل: وقيل. الذات
  فصيروا مثل آعصف مأآول

  
درة، فال    وأورد عليه الدماميني بأنه يلزم عليه إضافة المؤآد إلى التأآيد، والبصريون ال يعتدون بها ألنها في غاية الن

  .ينبغي تخريج التنزيل عليها
  

ل     ا مجرور مث ا : وابينفأجاب بج   ؟والشارح المحقق لما حكم بزيادة الكاف في البيت ورد عليه سؤال، وهو م : أولهم
ده،       : البن جني في سر الصناعة، وثانيهما رة فوائ إيراده لكث أس ب ه، فال ب مأخوذ أيضًا من تقريره، وقد بسط الكالم في

ين المضاف       : فإن قال قائل: قال ه فصل بالكاف ب ى أن إذا جر العصف أبا لكاف التي تجاوره، أم بإضافة مثل إليه عل
ع حروف        أنه ال ي: فالجواب ؟والمضاف إليه ا أن من وجمي دة، آم اف، وإن آانت زائ جوز أن يكون مجرورًا إال بالك

  .الجر في أي موضع وقعن زوائد، فال بد من أن يجررن ما بعدهن
  

ل   إن قي ثالً    : ف إالم أضفت م اف، ف إذا جررت العصف بالك ه   ؟ف ذي جررت ب ا ال الجواب  ؟وم م تكن  : ف ثًال وإن ل أن م
دير     مضافة في اللفظ، فإنها مضافة في  ه في التق دير  . المعنى، وجارة لما هي مضافة إلي ك أن التق ل   : وذل فصيروا مث

ذه الحال    عصف، فلما جاءت الكاف تولت جر العصف، وبقيت مثل غير جارة وال مضافة في اللفظ، وآان احتمال ه
  .في االسم المضاف أسوغ منه في الحرف الجار

  
ى        وذلك أنا ال نجد حرفًا جارًا معلقًا غير عامل ف ارًا في المعن ًا عن اإلضافة ج ي اللفظ، وقد نجد بعض األسماء معلق

  : وقال. جئت قبل وبعد، وقام زيد ليس غير: غير جار في اللفظ، وذلك نحو قولهم
  بين ذراعي وجبهة األسد

  
ق عن اإلضافة في ظاهر ا       . وهذا آثير. بين ذراعي األسد وجبهته: أي ظ،  وإنما أردت أن أوجدك أن األسماء تعل للف

  .وأن الحروف ال يمكن أن تعلق عن الجر في اللفظ البتة
  

  : فأما قول الشاعر
  على آان المسومة العراب  جياد بني أبي بكر تسامـى

ه        دة في نحو قول ا المؤآ اقهم   : "فإنما جاز الفصل بكان من قبل أنها زائدة مؤآدة، فجرت مجرى م ا نقضهم ميث ، "فبم
ة للجر،   : ؟ وال يجوز في قوله" عما قليل"و آكما يؤثفين أن تكون ما مجرورة بالكاف األولى، ألن الكاف الثانية عامل

  .وليست آان جارة فتجري مجرى الكاف في آكما
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المجرور          : فإن قبل م يجز في حروف الجر إال أن تتصل ب ظ، ول  ؟فمن أين جاز تعليق األسماء عن اإلضافة في اللف
وى وأعم تصرفًا من الحروف، وهي األول        : أحدهما : ينفالجواب أن ذلك جائز في األسماء من وجه  أن األسماء أق

  .األصول، فغير منكر أن يتجوز فيها ما ال يتجوز في الحروف

والفعل أيضًا في . مسلمة قد أبدلوها هاء في الوقف ولم يبدلوها في ربت وثمت: أال ترى أن تاء التأنيث في االسم نحو
  .هذا جار مجرى الحرف

ان ال أول، فجاز         أن : والثاني ا ث ا اإلضافة فيه ا، وإنم األسماء ليست في أول وضعها مبنية على أن تضاف ويجر به
ة      ا منوي ا للجر         .فيها أن تعرى في اللفظ من اإلضافة، وإن آانت اإلضافة فيه ى أنه ا حروف الجر فوضعت عل وأم

ا عن الجر واإلضافة؛       البتة، وعلى أنها ال تفارق المجرور، لضعفها، وقلة استغنائها عن المجرور م يمكن تعليقه ، فل
  .لئال يبطل العرض

الجواب  ؟مثل آعصف : فمن أين جاز لالسم أن يدخل على الحرف في قوله: فإن قيل ين الكاف       : ف ا ب ا جاز لم ه إنم أن
ه   ى آأن  ومثل من المضارعة في المعنى، فكما حاز أن يدخلوا الكاف على الكاف في آكما يؤثفين، لمشابهته لمثل، حت

ين الكاف   : آمثل ما يؤثفين، آذلك أدخلوا مثًال على الكاف في قوله: قال آعصف، وجعلوا ذلك تنبيهًا على قوة الشبه ب
  .ومثل

د أضفت     ؟فهل تجيز أن تكون الكاف مجرورة بإضافة مثل إليها ويكون العصف مجرورًا بالكاف    : فإن قيل فتكون ق
ذار ب   ا           آل واحد من مثل و الكاف، فيزول عنك االعت ل إليه ر مضافة، ويكون جر الكاف بإضافة مث ثًال غي رآهم م ت

ى في     آجرها بدخول الكاف على الكاف في آكما يؤثفين، فكما أن الكاف الثانية هنا مجرورة باألولى آما انجرت بعل
 : قوله

  على آالقطا الجوني

دة في   مثل آعصف قد ثبت أن مثًال أو الكاف فيه زائدة، آما أن إ: أن قوله: فالجواب ه شيء   "حداهما زائ يس آمثل ، "ل
اف،       د الك زاد الحروف، فالزائ ا ت وإذا ثبت ذلك، فال يجوز أن تكون مثل هي الزائدة، ألنها اسم، واألسماء ال تزاد إنم
م تكن مجرورة بطل أن تكون            ًا، بطل أن تكون مجرورة، وإذا ل فإذا آانت هي الزائدة فهي حرف، وإذا آانت حرف

  .مثل مضافة إليها

دي ضعف   . على أن أبا علي قد آان أجاز أن تكون مثل مضافة إلى الكاف، وتكون الكاف هنا مجرورة اسمًا وفيه عن
  .لما ذآرته

ه  د جر                : وأما قول ى حرف ق ة اسم، وأن األول ة، أن الثاني ى الثاني ى عل دخول الكاف األول تدللنا ب د اس ؤثفين فق ا ي آكم
  .انتهى آالم ابن جني. ان زائدًا أن يكون جارًاوال ينكر وإن آ. الثانية، وهو مع ذلك زائد

ينبغي أن تكون : وآأن الدماميني لم يقف على آالم الشارح المحقق، وال على آالم ابن جني، فقال في الحاشية الهندية
ل مضافاً    . الكاف في البيت اسمًا أضيف إليه مثل، فيكون عمل آل من الكلمتين موفرًا ًا، وجعل مث  أما إذا جعلت حرف

ال       م إال أن يق اف، الله ه بال آ ة الجزء من المجرور     : إلى عصف، لزم قطع الحرف الجار عن عمل زل منزل ذا  . ين ه
  .آالمه

  : وقبله. البيت من شعر لرؤبة بن العجاج: قال العيني

 ولعبت طير بهـم أبـابـيل  ومسهم ما مس أصحاب الفيل
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  فصيروا مثل آعصف مأآول  ترميهم حجارًة من سـجـيل

  .لم يذآر ما مرجع الضمير، ومن الذين جرى عليهم هذا األمرو

  .أبرهة بن الصباح األشرم ملك اليمن، من قبل أصحمة النجاشي وجيشه: وأصحاب الفيل

ه            ة فقضى حاجت ي آنان ا، فخرج رجل من بن وآان من أمر أبرهة أنه بنى آنيسة بصنعاء، وأراد صرف الحاج إليه
دخول        . الكعبة فيها، فأغضبه ذلك، وحلف ليهدمن ا نهي ل ودًا، فلم وي يسمى محم ل ق فخرج بجيشه، ومعه الفيلة، وفي

ة               ى جه يمن أو إل ى ال وه إل رح، وإذا وجه م يب رك ول ى الحرم، ب وه إل ا وجه ان آلم الحرم عبى جيشه، وقدم الفيل، فك
  .أخرى هرول

ن ال   ر م ران أآب ه حج ي رجلي ر، وف ا حج ل منه ار آ ي منق ل ف رًا أبابي ن الحمصة، فأرسل اهللا طي ة، وأصغر م عدس
  .فهلكوا جميعًا. فرمتهم، فكان الحجر يقع في رأس الرجل فيخرج من دبره

جيل ر: الس ين المتحج رب. الط ل: مع نك آ ل. س ديد    : واألبابي زة وتش ر الهم ة بكس ع إبال ر، جم ن الطي ات م الجماع
  .ي الجماعات من الطير ال واحد لهاه: وقيل. الموحدة، وهي الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير لتضامها

ه ه: وقول ول: فأصبحوا روي بدل اء للمفع ى  . فصيروا بالبن ة صير إل ة لتعدي ي شرح األلفي ام ف ن هش هد اب ه استش وب
  .نائب الفاعل: أحدهما: مفعولين

زرع : قال الفراء: والعصف قال صاحب العباب. مثل: وثانيهما ذي   : وعن الحسن البصري   . هو بقل ال زرع ال أآل  ال
  .وترجمة رؤبة تقدمت في الشاهد الخامس من أول الكتاب. حبه، وبقي تبنه

  : وأنشد بعده

  وصاليات آكما يؤثفين

  : وأنشد بعده. وتقدم شرحه مفصًال في الشاهد الخامس والثالثين بعد المائة

  وال للما بهم أبدًا دواء

  : أوله

  فال واهللا ال يلفى لما بي

  .الرابع والثالثين بعد المائةوتقدم شرحه في الشاهد 

  : وأنشد بعده

  ال يلقينكم في سوءة عمر  يا تيم تيم عدي ال أبا لكـم

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثاني والثالثين بعد المائة

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث والثالثون بعد الثمانمائة

  وال ترى الضب بها ينجحر

الى  " ليس آمثله شيء: "على أن قوله تعالى النفي فيه منصب على مثل مثله، وعلى مثله جميعًا، فليس هللا سبحانه وتع
 : فالمنفي المثل، ومثل المثل جميعًا وهذا آقول عمرو بن أحمر في وصف فالة. مثل حتى يكون لمثله شيء يماثله

  وال ترى الضب بها ينجحر  ال تفزع األرنب أهوالـهـا

  .والها، وال ضبابًا غير منحجرة، ولكنه نفى أن يكون بها حيوانلم يرد أن بها أرانب ال تفزعها أه

ه           : "وقد أورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى زل ب م ين ا ل اهللا م ا أشرآوا ب روا الرعب بم ذين آف سنلقي في قلوب ال
كون ثمة سلطان، على أن المراد نفي السلطان، يعني الحجة والنزول جميعًا، ال نفي التنزيل فقط بأن ي. اآلية" سلطانًا 

  .لكنه لم ينزل

وال،             رة األه ازة بكث ذه المف راد وصف ه ط، إذ الم ًا ال االنجحار فق آما أن المنفي في البيت الضب واالنجحار جميع
  .بحيث ال يمكن أن يسكنها حيوان

الة، وهي جمع    : مفعول مقدم، وأهوالها: واألرنب. اإلخافة: واإلفزاع هول، وهي   فاعل يفزع، والضمير للمفازة والف
  .أفزعه: مصدر هاله الشيء، أي: والهول. الشدائد التي تفزع

ره  : واالنجحار، بتقديم الجيم على الحاء المهملة. حيوان معروف: والضب الدخول في الجحر بضم الجيم، وهو ما حف
  .الهوام السباع ألنفسها

ب،   ال: يقول. دخلت في جحرتها: جحرت الضباب فانجحرت، أي: وفي أساس البالغة تفزع أهوال تلك المفازة األرن
ه        رًا ألن ا منجح ا، وال تشاهد الضب فيه ألنه ال أرنب حتى تفزع من أهوالها؛ ألنه ال يمكنها السكون فيها لشدة أهواله

  .ال ضب فيها فينجحر

في   وهذا البيت نسبه ابن األنباري في شرح المفضليات لعمرو بن أحمر الباهلي، وهو شاعر إسالمي تقدمت ترجمته
  .الشاهد الستين بعد األربعمائة

  : والمشهور والمستعمل في هذا المعنى قول امرئ القيس

  إذا سلفه العود الديافي جرجرا  على الحب ال يهتدى بمنـاره

ار          ه من ى أن يكون ب ه نف ه، ولكن دى ب ارًا ال يهت ه من ه    : والمعنى . فإنه لم يرد أن في دى ب ه فيهت ار في والالحب،  . ال من
  .الطريق الواضح: المهملةبالحاء 

جمع منارة، وأصلها منورة، مفعلة من النور، وسمي بذلك ألنها في األصل آل مرتفع عليه نار، ولذلك قالوا : والمنار
رم : بفتح المهملة: والعود. شمه، ومصدره السوف: وسافه. مناور: في جمعها اف    . البعير اله ى دي ديافي منسوب إل : ال

ر في     : والجرجرة . وفتح بعضهم أوله. بل دياف أنباط بالشام: وقيل. زيرةبالج: قرية بالشام، وقيل ردده البعي صوت ي
  .وإنما يجرجر في الطريق، إذا شمه، لما يعرف من شدته، وصعوبة مسلكه. حنجرته

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الرابع والثالثون بعد الثمانمائة

 ضعيف ولم يأسر آإياك آسر  فأجمل وأحسن في أسيرك إنه

  .على أن الكاف قد تدخل على الضمير المنصوب المنفصل لضرورة الشعر، آما هنا

ع المنفصل    : قال ابن عصفور في آتاب الضرائر ومنه وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرف
  : وذلك قوله. المجعول في موضع خفض بكاف التشبيه

  البيت........فأجمل وأحسن

ت، ألن الكاف ال            آأنت آسر، فوضع: يريد ا في موضع أن اك بأنه ى إي ا قضى عل إياك موضع أنت للضرورة، وإنم
ا  : تدخل في سعة الكالم على مضمر، إال أن تكون صيغته ضمير رفع منفصل، نحو قولهم . ما أنا آأنت، وال أنت آأن

  .انتهى

  .وأنشد هذا البيت. وما رأيت آإياك إال في الشعر: ومثله لثعلب في أماليه، قال

  : أنشد الفراء وهشام عن الكسائي: وقال أبو حيان في أماليه

  وأحسن وأجمل في أسيرك إنه البيت

الرفع أشهر         ا أنت ب اك أغلب آم ى إي نصب إياك في موضع الخفض، لتقارب ما بين النصب والخفض، والنصب عل
  .انتهى. وأعرف

افعل  : وأحسن، بفتح الهمزة وآسر السين، أي . ميلعامل بالج: فأجمل بقطع الهمزة المفتوحة وآسر الميم، أي: وقوله
والبيت  . لم يأسرني آسر مثلك: يريد. وهو فاعل يأسر. وأسرته أسرًا، من باب ضرب، فهو أسير، وذاك آسر. الحسن

  .واهللا أعلم به. لم أطلع على قائله

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثالثون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

 آه وال آهن إال حاظال  بعًال وال حالئال فال أرى

ي ضرورة الشعر   ى الضمير المجرور ف دخل أيضًا عل د ت ى أن الكاف ق ه  .عل ا ال يكون في اب م ي ب يبويه ف ال س ق
ولهم  . أنت آزيد وحتى، ومذ: وذلك الكاف التي في: اإلضمار من حروف الجر تغنوا بق ي، وشبهي   : وذلك أنهم اس مثل

  .عنه، فأسقطوه

: وباإلضمار في إلى قولهم. دعه حتى ذاك: دعه حتى يوم آذا وآذا، وبقولهم: وا عن اإلضمار في حتى بقولهمواستغن
  .دعه إليه، ألن المعنى واحد
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ولهم    . آما استغنوا بمثلي، وبمثله عن آي وآه ذ بق ا     : واستغنوا عن اإلضمار في م بهم، وإنم ذ ذاك؛ ألن ذاك اسم م م
ا ي   ي يذآر حين يظن أنك قد عرفت م اس        . عن ى القي ا عل اف، فيجرونه   .إال أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الك

 : قال العجاج

  وأم أو عال آها أو أقربا
  : وقال

 آه وال آهن إال حاظال  فال ترى بعًال وال حالئال
  

ن حرف وآي خطأ، من قبل أنه ليس م. آي: ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه، قال. له ولهن: شبهوه بقوله
  .انتهى. يفتح قبل ياء اإلضافة

  
ال النحاس يح: ق يبويه قب د س ذا عن ى أصله. ه رد الشيء إل ه أن اإلضمار ي ة ل إذا . والعل ل، ف ي موضع مث فالكاف ف

ى         . أضمرت ما بعدها، وجب أن تأتي بمثل ذا عل ز اإلضمار في ه ليمان، يجي ن س ي ب وأبو العباس، فيما حكى لنا عل
  .ب المظهر، وقد نطقت به العربالقياس، ألن المضمر عقي

  
ذلك   : وقد ذآرنا قبل ما ذآره بعض النحويين من إجازتهم اس ل ي العب ه  . أنا آأنت، وآإياك، ورد أب ال  . انتهى آالم وق

ول        : ابن عصفور في آتاب الضرورة ه في الكالم، نحو ق تعماًال ال يجوز مثل ومنه أ، يستعمل الحرف للضرورة، اس
  : العجاج

  أو أقرباوأم أوعال آها 
  

ه مجرى   . فجر بالكاف الضمير المتصل وحكمها في سعة الكالم أن ال تجر إال الظاهر، أو الضمير المنفصل، لجريان
  .ما أنا آأنت، وال أنت آأنا: الظاهر، فيقال

  
ا : فقال ؟من تعدون الصعلوك فيكم: حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قيل له دل    . هو الغداة آأن ا اضطر أب ه لم ها لكن

ا يجره          ا تجر الضمير المنفصل، آم من حكمها، حكم ما هي في معناه، وهو مثل، فجعلها تجر الضمير المتصل آم
  .مثل
  

  : ومن ذلك قوله
 نـزال حين تدعو الكماة فيها  وإذا الحرب شمرت لم تكن آي

  
ا  : كي عن الحسن البصري    وح: قال الفراء. أنشدنيه بعض أصحابنا، ولم أسمعه أنا من العرب: أنشده الفراء، وقال أن

  .انتهى. واستعمال هذا في حال السعة شذوذ، ال يلتفت إليه. آك، وأنت آي
  

ابر البصريين،    -ومن دخولها على الضمير قول أبي محمد اليزيدي اللغوي النحوي  أخذ عن أبي عمرو ويونس، وأآ
  : -وآان معلم المأمون بن هارون الرشيد 

 و إليكم مجانينناونشك  شكوتم إلينا مجانينكـم
  ولوال البالء لكانوا آنا  فلوال المعافاة آنا آهم

  
  : وقال آخر

  إننا في المالم مشترآان  ال تلمني فإنني آك فيها
  

رحيم   : وآتب بعض الفضالء إلى ابن المقفع آتابًا يباريه في الوجازة رحمن ال تم    . بسم اهللا ال  ؟نحن صالحون فكيف أن
ر صحيح     . والسالم. نحن آك: فكتب إليه ابن المقفع ًا غي ه مطلق ك إلي . وبما نقلنا عن سيبويه، يعرف أن نسبه جواز ذل
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ا       : وممن نسب الجواز إليه مطلقًا أبو حيان، قال في االرتشاف، وفي الواضح     يبويه وأصحابه أنت آي، وأن أجاز س
  .وضعفه الكسائي والفراء وهشام. آك
  

  .أنت آي، وأنا آك: الكاف على الياء والكاف، فأجاز سيبويه وأصحابهواختلفوا في دخول : وقال في تذآرته أيضًا
  

  : أنشدني بعض أصحابنا: وقال الفراء. وضعف هذا الكسائي والفراء وهشام واحتجوا بأنه قليل في آالم العرب
  وإذا الحرب شمرت لم تكن آي البيت

ال . أنا آك، وأنت آي : الت العربما ق: وقال هشام. وما سمعت أنا هذا البيت من العرب: قال الفراء ذي   : ق والبيت ال
  .ينشد في آي مؤلف، من قول بشار، ال يلتفت إليه

راء  . أنا آك، وأنت آي : قد حكي عن الحسن البصري: وقال الفراء ال الف ل العرب   : وق م تق روا أنت     : ل أنت آي، وآث
  .أنا آهو: ما جعلوا هو للخفض، فقالواأنا آك وآثروا أنا آأنت، وجعلوا أنت وأنا للخفض، آ: آأنا، ولم يقولوا

يهن إال ألن الكنى تجري مجرى               ع أغلب عل م يصيروهن مخفوضات، والرف و، ول ا وأنت وه ى أن والرفع أغلب عل
الوا      ذلك ق دالالت فل اني، فتعرف بال وا أنت للنصب والخفض،          : حروف المع ت، فجعل ت، ومررت بك أن ضربتك أن

ب  : قال الكسائي .وآذلك هو وأنا ل ل يكم    : عض العرب قي دون الصعلوك ف ال  ؟من تع ا   : فق داة آأن ا صلحت   . هو الغ ولم
ا وهو    ذلك أن . الكاف للرفع والنصب والخفض في قيامك، وضربتك وبك، لم يستنكر آون أنت منصوبًا مخفوضًا، وآ

  .انتهى آالم أبي حيان

وف   د الك عة عن ي الس ائز ف ع المنفصل ج ى ضمير الرف اف عل ه أن دخول الك تفاد من ي . يينويس ه ف نهم خالف ل ع ونق
ال  ولهم       : وفي البسيط  : االرتشاف ق ع في ق د ورد أيضًا في ضمير الرف و    : وق ا آه ا، وأن ون  . أنت آأن ره الكوفي . وأنك

  .انتهى

ماعاً  وه عن العرب س ذين نقل م ال ه وه ه. وآيف ينكرون ي قول ق ف ارح المحق ى : وهللا در الش عة عل ي الس دخل ف د ت ق
ى الضمير المنصوب والمخفوض خاصًا بالشعر،         . د السماع بهالمرفوع نحو أنا آأنت، لورو ا عل ه دخوله وفي جعل
  .لعدم ورودهما عن العرب

ال         وع والمنصوب، فق ين المرف ان في االرتشاف ب و حي ع        : وقد سوى أب ى ضمير الرف د أدخلت العرب الكاف عل وق
 : ما أنا آأنت، وقال: المنفصل، وعلى ضمير النصب المنفصل، قالت

  .آإياك آسر ولم يأسر
  

  .وهذا غير جيد، ألن الثاني، إنما ورد في الشعر
  

ل          وع والمنصوب أق ى المرف ل، وعل ى الضمير الغائب المجرور قلي . وذهب ابن مالك في التسهيل إلى أن دخولها عل
  .إن لم يكونا أآثر من المخفوض، فينبغي أن يكونا مساويين له: ونازعه شراحه فيه، فقالوا

  
  : وقبله. وزة لرؤبة بن العجاجوالبيت من أرج

  آأنما ينحي هجارًا مائال  تحسبه إذا استتـب دائًال

  .تحسبه بالخطاب، والهاء ضمير العير، وهو الحمار: وقوله. وهما في صوف حمار وأتنه

داال       . وأصل التباب الخسران والهالك . جد في عدوه حتى انقطع: واستتب ا، وهو من ال دة لعامله ًال حال مؤآ ن، ودائ
  .بفتح الدال المهملة وفتح الهمزة، وهو العدو
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ة ا   : وجمل ل قبله ه الفع دل علي ذوف ي واب إذا مح ب، وج ان لحس ول ث خ، مفع ا ينحي إل اء . آأنم النون والح وينحي ب
  .يعتمد: المهملة

يل في  هذا هو األصل، ثم صار االنتحاء االعتماد والم. اعتمد على الجانب األيسر: أنحى في سيره، أي: في الصحاح
  .آل وجه

  .يريد أنه يعدو في شق، فكأنه مشدود بهجار. حبل يشد به وظيف البعير: والهجار، بكسر الهاء بعدها جيم

د       . إلخ، هو بالخطاب أيضًا...فال ترى بعًال: وقوله ا بع ا م ًال، وثانيهم ا بع ولين أولهم وترى بمعنى تعلم، متعد إلى مفع
ا عن      : أي والجار والمجرور وهو آه صفة لبعل،. إال ًا له ن، إال مانع ذه األت ال ترى بعًال آهذا الحمار، وال حالئل آه

  .أن يقربها غيره من الفحول، ألن الحمار يمنع أتنه من حمار آخر

ل زوج: والبع ل. ال ة : والحالئ ي الزوج ة، وه ع حليل ال   . جم الة، ق ة المش اء المعجم ة، والظ اء المهمل ل، بالح والحاظ
  .وهو المانع هو والعاضل سواء،: األعلم

زوج     : يقال: وقال النحاس ا عن الت اه، إذا منعه ي إسحاق        . حظل أنث ى أب ا عل ي قرأته ذا في نسختي الت ا   . آ وسألت أب
  .مثله، وال مثلهن: آه وال آهن، أي: وقوله. الحظالن مشية فيها تثاقل: الحسن، فقال

ور البصريين ال جمه ا ق ع المعطوف لم اد الكاف م ى الضمي: وأع ار نحوال يعطف عل ادة الج : ر المجرور إال بإع
  .مررت بك وبزيد

د   : ولم يشترط الكوفيون ويونس واألخفش ذلك، وأجازوا في الكالم    ي، وهو      . مررت بك وزي ه جاء البيت اآلت وعلي
  .آها وأقربا: قوله

ع         أن يستعار ضمير الرف تعارة آ ق االس ان بطري موضع  وهذا إذا آان الضمير المجرور بطريق األصالة، وأما إن آ
  .ضمير الجر، جاز عند الجميع العطف عليه بدون إعادة الجار

اراً    : قال الفراء: قال أبو حيان في االرتشاف، والتذآرة ال مخت ار ق ى اختي ا   : ومن لم يقل مررت بي وزيد عل أنت آأن
  .انتهى. وزيد، وأنا آأنت وزيد

ة الوقف على آه بالهاء، ألنه ضمير جر متصل بالكاف اتصا: قال األعلم . له بمثل، والوقف عليه هنا آالوقف عليه ثم
  .انتهى

د   . آهو، وال آهن، برسم ضمة الهاء المشبعة واوًا: ويروى في بعض النسخ من آتب النحو ر جي ك غي ا   . وذل ومن هن
و، ويجعل هو وآهن ضمير          : وال حجة في قوله: قال المرادي في شرح التسهيل ال أن يكون آه ه الحتم آهن وال آ

  .نيابة ضمير الرفع عن ضمير الجررفع منفضل، ب

تقام : استتب: قال. وقد شرح العيني هذين البيتين، بما ال يظهر معه معناهما، بل يزيد الطالب خبط عشواء ًال  . اس ودائ
  .من الدأالن، وهو مشي يقارب فيه الخطو، آأنه مثقل من الحمل

ان مرحوًال يشد في الحقب     حبل يشد في رسغ رجل البعير، ثم يشد إلى حقوه، إن آان : والهجار ول   .عريًا، وإن آ تق
المانع من  : والحاظل. امرأته: وحليلة الرجل. زوجًا: وبعًال. وترها: وهجار القوس. هجرت البعير أهجره هجرًا: منه

  .التزويج، آالعاضل بالضاد
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ه  : وجملة ال ترى ه  . منفية من الفعل والفاعل، وبعًال مفعوله، وال حالئًال عطف علي ه آ ه    : وقول بيه، ومحل الكاف للتش
ه فتأمل   . النصب ألنه مفعول ثان لترى، وال آهن عطف على آه، وحاظًال استثناء من قوله بعًال وال حالئًال هذا آالم

  .واعجب

  .وترجمة رؤبة تقدمت في الشاهد الخامس من أول الكتاب

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والثالثون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  أم أوعال آها أو اقرباو

  .لما تقدم قبله

  : وهو من أرجوزة للعجاج، مطلعها

  من أن رأيت صاحبيك أآأبا  ما هاج دمعًا ساآبًا مستسكبا

ه . دخال في الكآبة، وهي الحزن: أي   .ثم وصف فيها حمار الوحش وأتنه، أراد أن يرد الماء فرأى الصياد، فهرب بأتن
  : إلى أن قال

 وأم أوعال آها أو أقـربـا  ماًال آثـبـانحى الذنابات ش

    ذات اليمين غير ما أن ينكبا

يعني أنه مضى في عدوه    . وفاعل نحى ضمير يعود إلى حمار وحش ذآره. أبعده عنه، وجعله في ناحية: نحاه تنحية
 على األول ظرف، وروى خلى الذنابات، وشماًال. ناحية، فجعل الذنابات في جانب شماله، وأم أوعال في ناحية يمينه

  .وعلى الثاني ظرف أيضًا في وضع المفعول الثاني، لتضمين خلى معنى جعل

ه السيل  : والذنابات، قال األندلسي في شرح المفصل ذلك  . هو جمع ذنابة بكسر الذال، وهي آخر الوادي، ينتهي إلي وآ
  .انتهى. ارالذبابات بالموحدتين، وهي الجبال الصغ: ووجدتها في موضع آخر. آخر النهر

اقوت    . اسم موضع: الذنابات بالذال والنون: وقال غيره دان لي ولم أره في المعجم ألبي عبيد البكري وال في معجم البل
  .الحموي وال في آتب اللغة المدونة

ال   ذال، وق تح ال ي بف ده العين ال الصغار، وقي اب بالجب ارح اللب ره ش ه: وفس م موضع بعين اف . اس تح الك ب، بف والكث
  .القرب وأراد القريب، وهو صفة الشمال: لثةوالمث

ا  : على لفظ جمع وعل: وأم أوعال، قال البكري ال له ذا الشعر   . ذات أوعال : هضبة في ديار بني تميم، ويق   .وأنشد ه
ا أوعال     : قال ابن السكيت . هضبة معروفة قرب برقة أنقد، وهي أآمة بعينها: وقال ياقوت ال لكل هضبة فيه أم : ويق

  .آبش الجبل: والوعل: د هذا الشعر وغيره، وقالوأنش. أوعال
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ى وجه األرض   : والهضبة  ل المنبسط عل ة . الجب ل : واألآم ل وقي ان واحد      : ت ع في مك ا اجتم ة، وهو م شرفة آالرابي
  .وربما لم يغلظ

ى مجرور         : أم أوعال : قال ابن السيرافي . آها الضمير للذنابات: وقوله ر، وأقرب معطوف عل ا هو الخب دأ، وآه مبت
  .الكاف، من غير إعادة الجار

ه            دا في ذي ع ه، وهي عن شماله في الموضع ال يعني أنه مضى في عدوه ناحية من الذنابات، فكأنه نحاها عن طريق
  .انتهى. وأم أوعال من الموضع الذي عدا فيه آالذنابات منه، أو اقرب إليه منها. بالقرب من الموضع، وليست ببعيدة

  .المحفوظ أن أم أوعال بالنصب، فيكون معطوفًا على الذنابات: لوقال ابن يعيش وصدر األفاض

ا، ونحى أم          : وقال صدر األفاضل ة منه أن مضى ناحي ه، ب والمعنى نحى الذنابات عن طريقه جانب شمال قريب من
  .أوعال في جانب يمينه، مثل الذنابات في القرب منه، أو أقرب منها إليه

  .ى االستثناء، وما زائدة، وأن ناصبة، وفاعل ينكب ضمير الجارغير ما أن ينكبا بنصب غير عل: وقوله

ق       : قال األصمعي في آتاب اإلبل ًا، إذا انحرف عن الطري ًا ونكوب ذا البيت   . نكب ينكب نكب اب    . وأنشد ه وهو من ب
  .نصر

يرافي ن الس ال اب ول: ق ين طري : يق د من الموضعين، وب ل واح ين آ ا ب دار م ماله، ومق ه وش ين طريق ا عن يم ه هم ق
ى أم    دو إل ي الع ال ف ال، وإن م ن أم أوع رب م ا أق ال إليه ذنابات، إن م دوه، فتصير ال ي ع وز ف ارب، إال أن يج متق

  .أوعال، صارت أقرب إليه من الذنابات

  .معطوف على الضمير المجرور: آها، وأقرب: مبتدأ، وخبره: أم أوعال: وقال العيني

ذ         ويجوز نصب أم أوعال بالعطف على الذنابات، على رب، فيكون أقرب حينئ ذنابات أو أق معنى جعل أم أوعال آال
  .هذا آالمه. معطوفًا على محل الجار والمجرور

  .يريد أن موضع الجار والمجرور النصب على أنه مفعول ثان لجعل، وأقرب معطوف على المحل

  .وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  لشاهد السابع والثالثون بعد الثمانمائةا

  آما الحبطات شر بني تميم  فإن الحمر من شر المطايا
  

ة أخرى     . على أن الكاف المكفوفة بما ة بمضمون جمل ى آون الحمر     . قد تكون لتشبيه مضمون جمل ومضمون األول
يم      ي تم ر بن ات س ون الحبط ة آ مون الثاني ا، ومض ر المطاي ن ش ون ب . م به ذاك الك مونا   فش ا مض ون، وهم ذا الك ه

ود   ي الوج ول ف به الحص ه الش ين، ووج ه . الجملت ة قبل ي اآلي ول ف ذا تق ا أن . وآ د آم ان بع ال إن آ ذا الح   .وآ
ة  : وقد فرق بينهما ابن الخباز في النهاية، قال ول . قد آفوا الكاف بما، آما آفوا رب، فتليها الجملة االسمية والفعلي : تق

  .هت جملة بجملة بكونهما حاصلين في الوجودزيد قاعد آما عمرو قائم، شب
  

ة      : زيد قاعد آما أن عمرًا قائم، والمعنى: وتقول ام عمرو ال محال ة وقي د ال محال ود زي ة     . قع بيه جمل ا تش األولى فيه ف



 

 

73

ا    . بجملة، وهذه توجب حصول األمرين في الوجود   ا بينهم رق م ذا ف ول . فه ا أن     : وتق ا أزورك، فتحتمل م ي آم زرن
  .انتهى. لعلي أزورك: زرني آزيارتي إياك، أو تكون بمعنى لعل، أي: ، أيتكون مصدرية

  
ه : وزعم أبو علي أن ما في اآلية والبيت موصولة، وصدر الصلة محذوف، قال ا      : "وأما قول ا موسى اجعل لن الوا ي ق

: ة، آما حذف في قوله تعالىاجعل لنا إلهًا مثل التي هي لهم آلهة، وحذف المبتدأ من الصل: فالتقدير" إلهًا آما لهم آلهة
ذي أحسن  " دير  " تمامًا على ال الرفع، التق ذي هو أحسن   : ب ة   . ال راءة رؤب ه ق ا بعوضة   : "ومثل ثًال م ع بعوضة  " م . برف

 : وعلى هذا حمل األخفش قول الشاعر. فالتقدير أن يضرب الذي هو بعوضة مثًال
  وجدنا الحمر من شر المطايا البيت

  
  .انتهى. وإن شئت جعلت ما زائدة وجررت الحبطات بالكاف: قال. حبطاتمعناه آالذين هم ال: قال
  

اف، ال    . وهذا غير جيد، فإنه تخريج على القليل النادر مع إمكانه على التخريج الكثير الشائع ى أن الك ي عل وآأنه مبن
  .تكف بما، آما زعمه صاحب المستوفي

  
  : ورد عليه بقوله

  وان والرجل الحليمآما النش  أعلم أننـي وأبـا حـمـيد
  

  .انتهى. وإنما يصح االستدالل بهذا إذا لم يثبت أن ما المصدرية توصل بالجمل االسمية: قال ابن هشام في المغني
  

ة : فما الالحقة للكاف عند البصريين ثالثة أقسام على خالف فيها ذه قسمان  . مصدرية، وموصولة، وآاف : أحدهما : وه
  .آافة ومهيئة فقط

  
ى . تغيير معنى الكلمة معها: وثانيهما ى   : ولها معنيان حينئذ، إما معن ا معن ل، وإم ه      : لع ر عن ران في الوجود، وعب الق

  .السيرافي وغيره بالمبادرة، ومثل بسلم آما ال تدخل، وصل آما يدخل الوقت
  

ى   قوالن على الموصولية: وللنحويين فيه خمسة أقوال. آن آما أنت: ومما قيل إن ما فيه موصولة قولهم والن عل ، وق
  .أنها آافة، وقول بزيادتها

  
  .آن على ما أنت عليه: أن الكاف بمعنى علي، وما موصولة، وأنت مبتدأ حذف خبره، أي: األول

  
الى     . آالذي هو أنت: خبر محذوف مبتدؤه، أي: أنها موصولة، وأنت: الثاني ه تع ه في قول ل ب ًا    : "وقد قي ا إله اجعل لن

  .آما تقدم" آما لهم آلهة
  
  .وقد قيل في آما لهم آلهة أيضًا. عليه، أو آائن: أن ما آافة، وأنت مبتدأ حذف خبره، أي: لثالثا

  
  .أن ما آافة، وأنت فاعل، واألصل آما آنت، ثم حذفت آان فانفصل الضمير: الرابع

  
  : أن ما زائدة والكاف جارة، آما في قوله: الخامس

  آما الناس مجروم عليه وجارم

  .آن فيما يستقبل مماثًال لنفسك فيما مضى: أنيب عن المجرور، والمعنىوأنت ضمير رفع 

ًا لمصدر أو            : حكى هذه الخمسة ابن هشام في المغني، وقال ى، فتكون نعت رًا صفة في المعن د الجمل آثي ا بع ع آم تق
  ".يوم نطوي السماء آطي السجل للكتاب آما بدأنا أول خلق نعيده: "حاًال، ويحتملهما قوله تعالى
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دأناه، أو لنطوي، أي      : فإن قدرته نعتًا لمصدر، فهو إما معمول لنعيده، أي ا ب ل م ادة مث ذا   : نعيد أول خلف إع نفعل ه
  .الفعل العظيم آفعلنا هذا الفعل

فكيف  : فإن قلت. وتقع آلمة آذلك أيضًا آذلك. نعيده مماثُال، للذي بدأناه: وإن قدرته حاًال فذو الحال مفعول نعيده، أي
ل           : "مع مثل في قوله تعالىاجتمعت  بلهم مث ذين من ق ال ال ذلك ق ة آ ا آي ا اهللا أو تأتين وال يكلمن وقال الذين ال يعلمون ل
ين         : ، ومثل في المعنى نعت لمصدر قال المحذوف، أي "قولهم ه، وال يتعدى عامل واحد لمتعلق ذلك نعت ل ا أن آ آم

ك        وال يكون مثل تو .ضربت زيدًا عمرًا: بمعنى واحد، ال تقول د من قول ا ال يكون زي ه، آم ين من ه أب : آيدًا لكذلك ألن
األمر آذلك، لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده بما : هذا زيد يفعل آذا توآيدًا لهذا آذلك وال خبرًا لمحذوف بتقدير

  .قبله

ون، أي   : قلت ان، أو نصب بيعلم ود والنصارى    : مثل بدل من آذلك أو بي اد اليه ا في   فم. ال يعلمون اعتق ل بمنزلته : ث
  .قاله: مبتدأ، والعائد محذوف، أي: والكاف. مثلك ال يفعل آذا، أو نصب بقال

ال      أن ق ى مكي، ب ك عل ل     : ورد ابن الشجري ذل ه، وهو مث د استوفى معمول ذ مفعول      . ق ل حينئ يس بشيء؛ ألن مث ول
  .انتهى آالمه. مطلق، أو مفعول به ليعلمون، والضمير المقدر مفعول به لقال

 : يت من أبيات ثالثة لزياد األعجم، وهيوالب

  آما النشوان والرجل الحليم  وأعلم أنني وأبـا حـمـيد
 وأعلم أنه الرجل الـلـئيم  أريد حباءه ويريد قتـلـي

 آما الحبطات شر بني تميم  فإن الحمر من شر المطايا
  

  .آذا أوردها العيني، ولم ينبه على أن البيت األخير فيه إقواء
  
اني مكسورة  . لعمرك إنني: وأعلم أنني فعل مضارع، وروى بدله: لهوقو . وعلى األول همزة أنني مفتوحة، وعلى الث
إلخ، أورده المرادي في شرح األلفية، وابن هشام في المغني على أن ما آفت الكاف عن عمل    ...آما النشوان: وقوله
  .عنده تأن وتحمل لما يثقل على النفسالذي : والحليم. السكر: والنشوة. السكران: والنشوان. الجر

  
يم وهو متحمل       : يقول ى الحل ي، آالسكران يسفه عل ذا  . أنا وأبو حميد آالسكران والحليم، أتحمل منه وهو يعبث ب وه

ر عن        . تشبيه تمثيلي، شبه حالته معه بحالة الحليم مع السكران ه أخب ا، إال أن ا خبرهم د آم ا بع والمخبر عنه اثنان وم
  .ول، وعن األول بالثاني لظهور المعنى، وعدم اللبسالثاني باأل

  
وهذا التقدير مستغنًى . آائنان: معطوفًا عليه، وخبرهما محذوفًا، أي: مبتدأ، والرجل: وتكلف الدماميني فجعل النشوان

  .عنه، وال ضرورة تدعو إليه
  

ال  يوطي، وق ى الجالل الس انه عل ل أطال لس ه، ب م يكتف ب ن المال ول ه اب وانال: وتبع م : نش ا وه ر، آم دأ، ال خب مبت
  : الجالل

 وآفته من الفهم السـقـيم  وآم من عائب قوًال صحيحًا
  

روى  ...آما النشوان: وروي اني وي . لكالنشوان : إلخ، يجرهما على جعل ما زائدة ال آافة، فيكون اإلقواء في البيت الث
  .والالم للتوآيد في خبر إن، وعلى هذا ال شاهد في البيت

  
ن               : وقوله يس ب ه ق ن أخت ديكرب الصحابي، في اب ن مع ول عمرو ب ذا المصراع من ق أريد حباءه ويريد قتلي أخذ ه

  : المكشوح المرادي
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  عذيرك من خليلك من مراد  أريد حباءه ويريد قـتـلـي
  

اطع  . العطية: بكسر المهملة بعدها موحدة: والحباء ول . حدث أمر بينهما أوجب التق اءه    : يق ه وحب د نفع ه   أري مع إرادت
  .قتلي، وتمنيه موتي، فمن يعذرني منه

  
نم ملجم،        . أريد حياته بلفظ ضد الممات: ويروى رحمن ب د ال رى عب ا ي وآان علي رضي اهللا عنه ينشد هذا البيت آلم
  .قاتله اهللا

  
ه        : قال األعلم. والبيت من شواهد سيبويه دًال من ه نصب عذيرك، ووضعه موضع الفعل ب ات ه : والمعنى . الشاهد في
  .اعذرني منه عذرا: والتقدير. عذرك، وقرب عذرك

  
يم    . واختلف في العذير، فمنهم من جعله مصدرًا بمعنى العذر، وهو مذهب سيبويه اذر، آعل ى ع ومنهم من جعله بمعن

: وامتنع أن يجعله بمعنى العذر، ألن فعيًال ال يأتي مصدرًا إال في األصوات نحو . هات عذرك: والمعنى عنده. وعالم
  .لصهيلا

  
ر   ي غي ل ف اء فعي د ج م الفاعل، وق ي اس ك ف ه، وال يطرد ذل دًال من أن المصدر يطرد وضعه موضع الفعل ب ورد ب

  .انتهى. وجب القلب وجيبًا، إذا اضطرب: الصوت آقولهم
  

  : وروى الدماميني المصراع األول آذا
 واعلم أنه عـبـد لـئيم  أريد هجاءه وأخاف ربي

ال  ه   : وق م، لكن ذا البيت       ادعى الحل ه به ان عن عدم حلم ذا         . أب ه به م، وأي آف عن الهجاء مع التسجيل علي وأي حل
ذميم ن   . الوصف ال ه م بة للمسكوت عن ذآور بالنس ذا الم ون ه ا يك وًا، التصافه بم د هج ره ال يع ا ذآ وغرضه أن م

ه  .وفي الحقيقة هذا غاية الذم والهجاء . أوصافه آالمدح له إن الحمر  : وقول خ، هو جم   ...ف ار إل ا . ع حم جمع  : والمطاي
ر    : والمطا على وزن العصا: قال صاحب المصباح. مطية ل للبعي ه قي ر؛ ومن ه      : الظه ة، ألن ى مفعول ة بمعن ة فعيل مطي

ر     ر غي ا، ألن الحمي يرآب مطاه ذآرًا آان أو أنثى، ويجمع على مطي ومطايا، فال يصح جعل الحمير من شر المطاي
اموس   . اإلبل ول صاحب الق ة ال: والجيد ق ي تمطو في السير، أي     : مطي ة الت ة أخرى،    . تجد وتسرع  : الداب ه رواي وفي
 : وهي

  فإن النيب من شر المطايا

الحمر جمع حمار، هكذا وجدته مضبوطًا في نسخة : وأغرب العيني هنا، فقال. جمع ناب، وهي الناقة المسنة: والنيب
  .صحيحة ألبي علي، أعني التذآرة

ان ذاك أصوب  فإن الخ: ووجدت في موضع آخر د  . مر بفتح الخاء المعجمة، وهي التي تشرب، وهذا أقرب وإن آ وق
  .هذا آالمه. شبه الخمر بالمطية التي ال خير فيها، ووجه الشبه حصول الشر من آل منهما

ى      . وهذه غفلة، فإنه ال تشبيه هنا، وإنما أخبر عن الحمر بكونها من شر المطايا ة تحريف عل ة الخمر بالمعجم ورواي
  .صحيفت

يم     ن تم رو ب ن عم ارث ب و الح م بن دة، وه ر الموح ة وآس تح المهمل ات، بف ال صاحب الصحاح . والحبط بط، : ق الح
  .أن تأآل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها وال يخرج عنها ما فيها: بالتحريك

ا : ويقال. وهو أن ينتفخ بطنها عن أآل الذرق، وهو الحندقوق: وقال ابن السكيت : ة بالكسر، وفي الحديث   حبطت الش
  ".وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا أو يلم"
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ه   : ومنه سمي الحارث بن عمرو بن تميم ل ل ك        : الحبط، بفتح فكسر، وقي ل ذل ان في سفر فأصابه مث ه آ . الحبط، ألن
  .انتهى. وولده هؤالء الذين يسمون الحبطات من بني تميم، والنسبة إليهم حبطي

  .الحبطي، بفتح الباء آراهة الكسرات: آتبه على الكاملقال ابن السيد فيما 

ي دارم       : قال المبرد في الكامل رأة من بن يم خطب ام ن تم يروى أن الفرزدق بلغه أن رجًال من الحبطات بن عمرو ب
  : بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، فقال الفرزدق

  وتنكح في أآفائها الحبطات  بنو دارم أآفاؤهم آل مسمع

ل : آل مسمع   .بيت بكر بن واائل في اإلسالم، وهم من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائ
  : فقال رجل من الحبطات يجيبه: والحبطات هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم

  بلى وألبيات بها الحجرات  أما آان عباد آفيئًا لـدارم

  .انتهى". إن الذين ينادونك من وراء الحجرات: "جليعني بني هاشم، من قول اهللا عز و

  .فعيل بمعنى الكفء: والكفيء. عباد هذا هو ابن حصين صاحب البغلة: قال ابن السيد

. غنما سمي الحارث حبطًا، ألنه آان في سفر فأآل أآًال، فانتفخ بطنه فمات، فسمي حبطًا وعيروا بذلك: وقال بعضهم
در             فانحطاط قدره وقدر أوالده إنم ا نقص ق ه إنم ة من أن الة الزيدوني ة في شرح الرس ن نبات ا هو لهذا، ال لما زعم اب

  : الحبطات عن بني دارم لقول الشاعر

  وجدنا النيب من شر المطايا البيت

  .انتهى. فلزمهم هذا القول

. اني بعد الثمانمائةوال يخفى أن هذا البيت لزياد األعجم، وهو من معاصري الفرزدق، وتقدمت ترجمته في الشاهد الث
  .واهللا أعلم. وتسميتهم بالحبطات قديم جدًا قبل أن يخلق أجداد زياد، فكيف لقبوا بقوله

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والثالثون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  ال تشتم الناس آما ال تشتم

ا    ر معناه د تغي ل، أي     على أن آما أصلها آاف التشبيه المكفوفة بما، ق ى لع ب، فصارت بمعن تم  : بالترآي ك ال تش . لعل
  .وهي مهملة ال تعمل شيئًا، وال يلزم من آونها بمعنى لعل أن تعمل عملها

  .وتقدم نقل آالم سيبويه وغيره في الشاهد السابع والخمسين بعد الستمائة
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ان  ولهم    : وفي االرتشاف ألبي حي ى أن ق راء إل ك، وال تش    : وذهب الف ا آتي ي آم تم، الكاف     انتظرن ا ال تش اس آم تم الن
ك، أي : فيهما للتشبيه، والكاف صفة لمصدر محذوف، أي ا أفي     : انتظرني انتظارًا مثل إتياني ل ي باالنتظار، آم ف ل

  .انتهى. لك باإلتيان، وانته عن شتم الناس، آانتهائهم عن شتمك

  .الفعل آما ال تشتم بالبناء للمفعول ورفع: وقوله. ناهية: ال تشتم، ال: وقوله

  .وهو من أرجوزة لرؤبة بن العجاج، وتقدمت ترجمته في الشاهد الخامس من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد التاسع والثالثون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  على رأسه تلقي اللسان من الفم  وإنا لمما نضرب الكبش ضربًة
ا،  ر معناه ا، تغي ا آفت بم ارة لم ى أن من الج ي عل ى خالف ف ل، عل ر أو للتقلي دة للتكثي ا، مفي ى ربم وصارت بمعن

  .مدلولها
  

ا نصه      ة مصدره م ول : قال سيبويه في باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزل ه     : وتق ا أن أفعل ذاك، آأن ي مم إن
ول العرب  . أني من األمر، أو من الشأن أن أفعل ذاك: قال ئس   بئسما : فوقعت ما في هذا الموضع، آما تق دون ب ، يري

ة واحدة، نحو     : وإن شئت قلت: إلى أن قال. الشيء ة آلم ا : إني مما أفعل، فتكون ما مع من بمنزل ة    . ربم و حي ال أب ق
 : النميري

 الـبـيت.............  وإنا لمما نضرب الكبش
  .انتهى

  
ا، وجعلت مع    : الشاهد في قوله: قال األعلم ا م دت إليه ا، فرآبت      لمما، ومعناه لربما، وهي من زي ى ربم ى معن ا عل ه
  .انتهى. ترآيبها

  
وإن . إن أراد سيبويه أن ما آافة لمن أنها آافة لرب، فهو آما قال سيبويه: قال أبو العباس: وفي البغداديات ألبي علي

ه ينبغي أن       . أراد أنه للتقليل، آما أن ربما للتقليل آان ذلك مسوغًا، إذا ثبت مسموعًا ت، فإن ك في البي د ذل يكون  ويبع
ة    . غير مقلل لضربه للكبش على رأسه انتهى د إال القل ده ال تفي ا عن م     . وإنما قال هذا، ألن رب وربم ان ل ا حي أن أب وآ

  .يقف على ما قدمناه
  

وزعم السيرافي، واألعلم، وابن طاهر، وابن خروف، أن من إذا آان بعدها ما آانت بمعنى ربما، : قال في االرتشاف
  .إلى هذا المعنى في آالمهوزعموا أن سيبويه يشير 

  
  .هذا آالمه. وأنكر األستاذ أبو علي وأصحابه ذلك وردوه، وتأولوا ما زعموه من ذلك

  
ك إذا اتصلت      : في من، قال عند معانيها: وتبعه ابن هشام في موضعين من المغني أحدهما ا، وذل ة ربم العاشر مرادف

  : بما، آقوله
  وإنا لمما نضرب الكبش البيت

يبويه قاله الس ذا    : يرافي، وابن خروف، وابن طاهر، واألعلم، وخرجوا عليه قول س ا يحذفون آ م مم والظاهر أن  . إنه
ل         وا من الضرب والحذف، مث أنهم خلق وا آ م جعل ق اإلنسان من عجل    : "من فيهما ابتدائية وما مصدرية، وأنه ". خل

  .انتهى
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  : من، آقول أبي حية: الرابع. مل الجرإنها تتصل بأحرف فتكفها من ع: في ما الكافة، قال: وثانيهما

  وإنا لمما نضرب الكبش البيت
  

  : ، وقوله"خلق اإلنسان من عجل: "والظاهر أن ما مصدرية، وأن المعنى مثله في. قاله ابن الشجري
  وضنت علينا والضنين من البخل

  
  .انتهى. فجعل اإلنسان والبخيل مخلوقين من العجل والبخل مبالغة

  
ه،       وسياق الك ه من آالم ة آتاب تنبطه خدم الم منهما ظاهر في أن المعنى األول، لم يقل به سيبويه، وإنما هو شيء اس
  .وليس آذلك

  
د السبك         زم عن ه، فيل ى ضمير المحدث عن وتخريج ابن هشام فاسد، وذلك أن فعل الصلة في المثالين األولين مسند إل

ى جع  ر إل ؤول األم ك الضمير، في ى ذل ذفهم إضافة المصدر إل ن ح ن ضربهم، وم وا م أنهم خلق م، آ ر . له ك غي وذل
  .وال يلزم هذا في اآلية والبيت األخير. متصور البتة

  
يهم   : والكبش هنا م ويحم ارع دونه ن النحاس   . الرئيس وسيد القوم، ألنه يق ال اب ذي،      : ق ى ال ا بمعن وإن شئت جعلت م

  .انتهى. ورفعت الكبش
  

  : بيت قول الفرزدقومثل هذا ال. فتأمل. هذا ال يصح: أقول
  على رأسه والحرب قد الح نارها  وإنا لمما نضرب الكبـش ضـربًة

  .والظاهر أن أبا حية، ألم ببيت الفرزدق، فإنه قبل أبي حية، وأبو حية توفي في بضع وثمانين ومائة

ة وهو بفتح الحاء المهملة وتشديد ال. وآان يروي عن الفرزدق: قال ابن قتيبة في آتاب الشعراء وصحفه  . مثناة التحتي
  .انتهى. ورأيت من صحفه بمثناة تحتية: ابن المال بالموحدة، قال

  .واسمه الهيثم بن الربيع، وينتهي نسبه إلى نمير بن عامر بن صعصعة

ة والعباسية        : قال صاحب األغاني دولتين األموي دم، من مخضرمي ال د متق ا     . وهو شاعر مجي اء فيهم د مدح الخلف وق
ذلك أجمع   . فصيحًا مقصدًا راجزًا، من ساآني البصرةوآان . جميعًا ًا ب ان  . وآان أهوج جبانًا، بخيًال آذابًا، معروف وآ

  .أبو عمرو بن العالء يقدمه

حدث يومًا أنه يخرج إلى الصحراء، فيدعو الغربان فتقع حوله، فيأخذ  : وآان من أآذب الناس. إنه آان يصرع: وقيل
ال  ؟أفرأيت إن أخرجناك إلى الصحراء، فدعوتها، فلم تأتك، فماذا تصنع بك يا أبا حية، : فقيل. منها ما شاء دها  : ق أبع

ا             : وحدث يومًا، قال! اهللا إذن م راغ فعارضه، فم راغ عن سهمي، فعارضه السهم، ث ه، ف ًا، فرميت ي يوم ي ظب عن ل
  .زال، واهللا يروغ، ويعارضه حتى صرعه ببعض الجبانات

 :مصري، بقولهوإلى هذا السهم لمح ابن نباتة ال

  مثل أعطافه وال طرف غيري  وبديع الجمال لم ير طـرفـي

 سهم ألحاظه آسهم النمـيري  آلما حدت عن هواه أتـانـي
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رميت واهللا ظبية، فلما نفذ سهمي عن القوس، ذآرت بالظبية حبيبة لي، فعدوت خلف السهم، حتى قبضت : وقال يومًا
  .على قذذة قبل أن يدرآها

ال    . لعاب المنية، ليس بينه وبين الخشبة فرق: ة سيف يسميهوآان ألبي حي ه ق دخل  : وآان أجبن الناس، حدث جار ل
ول      دار وهو يق : ليلة إلى بيته آلب، فظنه لصًا، فأشرفت عليه، وقد انتضى سيفه لعاب المنية، وهو واقف في وسط ال

ه،   خير قل: أيها المغتر بنا والمجترئ علينا، بئس واهللا ما اخترت لنفسك يل، وسيف صقيل، لعاب المنية الذي سمعت ب
م     . مشهور ضربته، ال تخاف نبوته، اخرج بالعفو عنك، قبل أن أدخل بالعقوبة عليك ًا إليك ال تق ي واهللا إن أدع قيس إن

  .تمأل واهللا الفضاء خيًال ورجًال، سبحان اهللا، ما أآثرها وأطيبها! ؟لها، وما قيس

اً    : فقال فبينا هو آذلك إذ الكلب قد خرج، اني حرب ًا، وآف و      ! الحمد هللا الذي مسخك آلب ا رواه أب ة م ذه الحكاي ر ه ونظي
ى   : إسحاق الحصري صاحب زهر اآلداب في آتاب الجواهر، في الملح والنوادر قال نزل أعرابي من بني نهشل يكن

م، وخرج النساء   أبا األغر على بني أخت له من قريش بالبصرة وذلك في شهر رمضان، فخرج الرجال إلى ضياعه 
ة          اء حرآ اب فسمع اإلم ه وانصفق الب ًا، فدخل رأى بيت يصلين في المسجد، ولم يبق في الدار إال اإلماء، فدخل آلب، ف
ت،    اب البي فظنن أن لصًا قد دخل الدار، فذهبت إحداهن إلى أبي األغر فأخبرته، فأخذ عصا، وجاء حتى وقف على ب

ى إذا           أيها اللص، واهللا أما إني بك لع: فقال ًا، حت ذًا حامضًا خبيث ازن، شربت نبي ي م ارف، فهل أنت من لصوص بن
وف، والنساء يصلين في         : فقلت . دارت األقداح في رأسك، منتك نفسك األماني ي عمرو والرجال خل أطرق دور بن

رقهن جدهن، فأس ك، وإال دخ  ! مس العفو عن اخرج ب ك نفسك ف ما منت رار، بئس ذا األح ل ه ا يفع ك، واهللا م وءة ل ت س ل
ان  ! بالعقوبة عليك ا الحي ا        : وايم اهللا لتخرجن، أو ألهتفن هتفة يلتقي فيه ة، وتسيل عليك الرجال من هن عمرو وحنظل

  .وهناك

يم  ال      ! ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود في بني تم اللين، فق ه، أخذه ب ه ال يجيب ا رأى أن ت، مصونًا     : فلم أبي أن اخرج، ب
ا خال   . ولئن عرفتني، لقد وثقت بقولي واطمأننت إليمستورًا، إني واهللا ما أراك تعرفني،  أنا أبو األغر النهشلي، وأن

اخرج فأنت في     القوم، وجلدة ما بين أعينهم، ال يعصون لي رأيًا، وأنا آفيل خفير، أجعلك بين شحمة أذني وعاتقي، ف
ار الوصول، فخذ إحداهما فانت      ي الب ذها حالًال من اهللا ورسوله    ذمتي، وإال فعندي قوصرتان، أهداهما إلي ابن أخت   .ب

روم الخروج       ال     . فكان الكلب إذا سمع هذا الكالم أطرق، وإذا سكت وثب وي م ق و األغر ث اتف أب اس   : فته ا أألم الن ي
ة، وقالت      ! وأوضعهم، أراني لك الليلة في واد وأنت في آخر، واهللا لتخرجن أو أللجن  ه جاءت جاري ا طال وقوف : فلم

ه  . رى في البيت أحدًاأعرابي مجنون، واهللا ما أ ن ل : ودفعت الباب، فخرج الكلب مبادرًا، ووقع أبو األغر مستلقيًا، فقل
 .انتهى. الحمد هللا الذي مسخه آلبًا، وآفى العرب حربًا: فقال! قم ويحك فإنه آلب

  تتمة 

ا، نحو     : وقال بعضهم: قال الشارح المحقق ى ربم ل، أي   : إن بما تجيء أيضًا بمعن ا أفع ي بم ا : إن ن    . ربم ول اب ذا ق ه
ه        : مالك، قال العين، في قول ل ب ى التعلي إن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليل بالقاف، آما أحدثت في الكاف معن

  ".واذآروه آما هداآم: "تعالى

ي  ا مصدرية       : قال ابن هشام في المغن ا معهم ل، وأن م اء والكاف للتعلي ًال من الكاف      : والظاهر أن الب لم أن آ د س وق
ح  : "وقرئ". فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات: "باء يأتي للتعليل مع عدم ما، آقوله تعالىوال وي آأنه ال يفل

  ".الكافرون

افرين : التقدير: وقال ل       . أعجب لعدم فالح الك ر ال التقلي ى التكثي م المناسب في البيت معن أخوذ من    . انتهى . ث ذا م وه
  : أنشده ابن مالك والمرادي فيشرح األلفية، وابن هشام في المغنيومثاله ما . شرح التسهيل ألبي حيان

  لبما قد ترى وأنت خطيب  فلئن صرت ال تحير جوابًا
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ة، أي : تحير ال . أجاب : مضارع أحار بالحاء المهمل ًا، أي    : يق م يحر جواب ه فل رده  : آلمت م ي ة     . ل ئن موطئ الم في ل وال
  .للقسم، ال للتأآيد، آما وهم العيني

اء    .لبما، الالم في جواب القسم، وما بعدها جواب القسم ال جواب الشرط، آما وهم العيني أيضًا: وقوله رى بالبن وقد ت
  .حالية: وجملة وأنت خطيب. والرؤية بصرية، ال ظنية آما زعم العيني. للمفعول

رى، وأنت   : والبيت في رثاء ميت، يقول ا ت خطيب بلسان الحال،     إن صرت اآلن ال ترد جوابًا لمن يكلمك، فكثيرًا م
  .فإن من نظر إلى قبرك، وتذآر ما آنت عليه، وما ألت اآلن إليه، اتعظ بذلك

ة  . ويحتمل أن يكون المراد آثيرًا، ما رئيت في حال الحياة خطيبًا ك الحال ال  . إال أنه عبر بالمضارع، الستحضار تل ق
  .وقائل البيت مجهول: العيني

ا   : ت االسكندر ندبه أرسطاليس، فقالقال صاحب تهذيب الطبع لما ما: أقول ًا، وم طالما آان هذا الشخص واعظًا بليغ
 : وعظ بكالمه موعظة قط أبلغ من موعظة اليوم بسكوته، فأخذه صالح بن عبد القدوس، فقال

 ثم قالوا وللنـسـاء نـحـيب  وينادونه وقد صـم عـنـهـم
 ريبأيها المقول الخطـيب األ  ما الذي عاق أن ترد جـوابـًا
 فبما قد ترى وأنت خـطـيب  إن تكن ال تطيق رجع جـواب
  مثل وعظ السكوت إذ ال تجيب  ذو عظات وما وعظت بشـيء

  
  : واختصره أبو العتاهية في بيت، فقال

 فأنت اليوم خير منك أمس  وآانت في حياتك لي عظات
  

ه، أنش    : ورأيت في أمالي القالي. انتهى د اهللا نفطوي و عب ن         أنشدنا أب ى ب ي يحي وفي، يرث اس الك ن إي ع ب دنا ثعلب لمطي
  : زياد الحارثي

 ثم قالوا وللنـسـاء نـحـيب  وينادونه وقد صـم عـنـهـم
 أيها المصقع الخطـيب األديب  ما الذي غال أن تحير جـوابـًا
  مثل وعظ بالصمت إذ ال تجيب  في مقال وما وعظت بشـيء

  
  .هدهذا ما أورده، ولم يذآر البيت الشا

  
ن      : وأورده أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي آصاحب تهذيب الطبع، وقال لم ب ي قزعة س ن أب مطيع بن إياس ب

  .نوفل من بني الدول ابن بكر بن عبد مناة بن آنانة
  

ا   . من بني ليث بن بكر بن عبد مناة: وقيل والدؤل وليث أخوان ألم وأب، وأم أمهما أم خارجة، وهي التي يضرب به
ليم  . أسرع من نكاح أم خارجة: المثل، فيقال ا س دولتين . ويكنى مطيع أب و العشرة،      . أدرك ال ًا، حل ان شاعرًا ظريف وآ
  .وآان متهمًا بالزندقة. مليح النادرة

  
ون، وال   اب ال يفترق ن الحب ة اب ع، ووالي ن المقف اد عجرد، واب ة، وحم اد الراوي ارثي، وحم اد الح ن زي ى ب ان يحي وآ

  .انتهى باختصار. وآانوا جميعًا مطعونين في دينهم. على صاحبه بمال، وال ملك شيء، قل أو آثريستأثر أحدهم 
  

  : وأنشد بعده
  ال تظلموا الناس آما ال تظلموا
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  .على أن الكوفيين استدلوا به على أن آما تنصب الفعل آما هنا، وأن أصلها آيما
  

  .ين بعد الستمائةوتقدم الكالم عليه مفصًال في الشاهد السابع والخمس
  

إيراده        أس ب ألة، فال ب ذه المس وقد نقل ابن األنباري في آتاب اإلنصاف في مسائل الخالف اختالف أهل البلدين في ه
ع  : هنا، قال واستحسنه  . ذهب الكوفيون إلى أن آما تأتي بمعنى آيما، وينصبون بها ما بعدها، وال يمنعون جواز الرف

دها           . أبو العباس المبرد من البصريين   ا بع ا، وال يجوز نصب م ى آيم أتي بمعن ا ال ت ى أن آم   .وذهب البصريون إل
  : الدليل على أن الفعل ينصب بها، أنه قد جاء ذلك آثيرًا في آالمهم، قال صخر الغي: أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا

  والقوم صيد آأنهم رمدوا  جاءت آبير آما أخفرها
  

  .صب أخفرهاآيما أخفرها، ولهذا انت: أراد
  

  : وقال اآلخر
  آما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر  وطرفك إما جئتنا فاصـرفـنـه

  
  : وقال رؤبة. آيما يحسبوا: أراد

  ال تظلموا الناس آما ال تظلموا
  
  : وقال عدي بن زيد العبادي. آيما ال تظلموا: راد

  عن ظهر غيب إذا ما سائل سأال  اسمع حديثًا آما يومًا تـحـدثـه
  

  : وقال آخر
  تشاوس رويدًا إنني من تأمل  يقلب عينيه آمـا ألخـافـه

ا       . آيما أخافه، إال انه أدخل الالم توآيدًا، ولهذا المعنى آان الفعل منصوبًا: أراد ى صحة م دل عل ا ت ات آله فهذه األبي
ا : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا. ذهبنا إليه ا    : إنما قلن ه ال يجوز النصب به بيه،       إن ا آاف التش ألن الكاف في آم

ا الفعل                ة حرف واحد، ويليه ى رب وجعال بمنزل ا عل ا أدخلت م ة حرف واحد، آم ا، وجعال بمنزل ا م أدخلت عليه
ا  . آربما ذلك هاهن وفيين      .وآما أنهم ال ينصبون الفعل بعد ربما فك ا الجواب عن آلمات الك ا البيت األول فال    : وأم أم

  .ما أخفرها بالفرع، ألن المعنى جاءت، آما أجيئهاآ: حجة لهم فيه، ألنه روي

  .وهذه الرواية الصحيحة. وآذلك رواه الفراء من أصحابكم، واختار الرفع في هذا البيت

  .لكي يحسبوا: وأما البيت الثاني فال حجة فيه أيضًا؛ ألن الرواية

 : وأما البيت الثالث فال حجة لهم فيه أيضًا؛ ألن الرواية فيه بالتوحيد

  ال تظلم الناس آما ال تظلم

  : آالرواية األخرى

  ال تشتم الناس آما ال تشتم

  : وأما البيت الرابع فليس فيه أيضًا حجة؛ ألن الرواة اتفقوا على أن الرواية آما يومًا تحدثه، بالرفع، آقول أبي النجم
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  آما تغدي القوم من شوائه  قلت لشيبان ادن من لقـائه

ا  روه أحد آم م ي رواة من ول اع ال ه منصوبًا، وإجم ان يروي ه آ ده، فإن ه بالنصب إال المفضل الضبي وح ًا تحدث يوم
ة  م العربي ه بعل وم من ه أق الف ل ه، والمخ ى خالف ة عل يح، . نحويي البصرة والكوف ه تكلف قب ا البيت الخامس ففي وأم

  : واألظهر فيه

  يقلب عينيه لكيما أخافه

ه     على أنه لو صح ما رووه من هذه األب ة، فال يكون في يات على مقتضى مذهبهم فال يخرج ذلك عن حد الشذوذ والقل
  .هذا ما أورده األنباري. واهللا أعلم. حجة

  وأنشده بعده، 

  الشاهد األربعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

  وصال على طول الصدود يدوم  صددت وأطولت الصدود وقلما

ا : زائدة، ووصالعلى أن ما في قلما عند بعضهم  ة، ووصال     . فاعل قلم يبويه آاف د س دأ : وهي عن يبويه  . مبت أورده س
دوم وصال   : إنما الكالم : في بابين من آتابه األول في باب ما يحتمل الشعر، قال ا ي اب الحروف     . وقلم اني في ب والث
  .التي ال يليها بعدها إال الفعل وال تغير الفعل عن حاله

ل،         ومن تلك الحروف ربما : قال دها الفع ذآر بع ا لي ة واحدة، وهيؤوه ة آلم ا بمنزل وقلما وأشبههما، جعلوا رب مع م
  .ألنهم لم يكن لهم سبيل إلى رب يقول، وال إلى قل يقول، فألحقوهما وأخلصوهما للفعل

 هال، ولوال، وأال، ألزموهن ال وجعلوا آل واحدة مع ال بمنزلة حرف واحد، وأخلصوهن للفعل حيث دخل: ومثل ذلك
  : وقد يجوز في الشعر تقديم االسم، قال. فيهن معنى التحضيض

 الـبـــيت..........  صددت وأطولت الصدود

  .انتهى

دره   : قال النحاس دة، وق ا زائ : أخبرنا علي بن سليمان، عن محمد بن يزيد المبرد، أنه خالف سيبويه في هذا، وجعل م
ا        والصواب عندي: قال. وقل وصال يدوم على طول الصدود دوام، وقلم ل ال ا أراد تقلي ه إنم يبويه، ألن ما ذهب إليه س

  .انتهى. وجعل سيبويه ما آافة. نقيضه آثر ما

وال    . ووصال مبتدأ ظاهره أنه عند سيبويه مبتدأ: وقول الشارح المحقق ه رد خمسة أق : أحدها : وليس آذلك، وقصد ب
  .ية، والمصدر فاعل الفعلما قدمه من أن بعضهم ذهب إلى أن ما في األفعال الثالثة مصدر

ول         : قال ابن خلف رة، تق ل تطلب النك ة، وق ا معرف ا مصدرية ألنه ذلك      : ال يجوز أن تكون م ك، فل ل رجل يفعل ذل ق
  .قل من يفعل ذلك، أنها نكرة موصوفة: حكمت على من في قولهم

  .انتهى.  على المستقبلوأيضًا لو آانت مصدرية لجاز أن تدخل على الماضي والمستقبل، وهي هاهنا، ال تدخل إال
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وهو ضعيف، ألن ما إنما تزاد في قل، ورب، : قال األعلم. فاعل قل: زائدة، ووصال: قول المبرد، وهو أن ما: ثانيها
  .لتليهما األفعال، ويصيرا من الحروف المخترعة لها

ى   وقلما يدوم وصال، فقدم وأخر مضطرًا: أراد: ما ذهب إليه األعلم، قال: ثالثها ورابعها إلقامة الوزن، والوصال عل
عه                ر موض يء غي ع الش ن وض و م ه، وه دأ ب الم، إال أن يبت ي الك دم ف ل ال يتق دم، والفاع ل مق دير فاع ذا التق   .ه

  : ونظيره قول الزباء

  ما للجمال مشيها وئيدا

: ر، فكأنه قالوفيه تقدير آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل عليه الظاه. وئيدًا مشيها، فقدمت وأخرت ضرورة: أي
دوم ال ي دوم وص ا ي ظ  . وقلم ي اللف د ف ان أبع ى، وإن آ ح معن رورة، واألول أص ي الض هل ف ذا أس ى. وه   .انته

ال   د : وإلى األول منهما ذهب ابن عصفور في الضرائر، ق ى طول الصدود      : يري دوم وصال عل ا ي ين   . وقلم ففصل ب
  .قلما، والفعل باالسم المرفوع وبالمجرور

دوم، ولكن       : يه ابن السراج، قال في فصل الضرائر من األصول     ما ذهب إل: خامسها ع وصاًال ي يس يجوز أن ترف ل
ى طول الصدود      : يجوز عندي على إضمار يكون، آأنه قال دوم عل يس من      .قلما يكون وصال ي ذا ل وال يخفى أن ه

  .فاعل ليثبت أو يبقى، ونحوه مما يفسره يدوم: وقال أبو علي. مواضع حذف آان

داديات    وقد رد أبو ال في البغ ه موضع       : علي وابن يعيش ما اختاره الشارح ق داء ألن اع وصال باالبت وال يصلح ارتف
ان        ى الزم ة عل ي للجزاء، وإذا الدال فعل، آما ال يصلح أن يرتفع االسم عند سيبويه يعد هال التي للتحضيض، وإن الت

روف،       ذه الح د ه ع بع م الواق ي االس ل ف ون العام ن يك داء، ولك ال     باالبت ن األفع دها م ر بع ا يظه روه م ًال يفس   .فع
 : وأما قوله: وقد لخص ابن هشام في المغني هذه األقوال، فقال

  صددت فأطولت الصدود وقلما البيت
  

فقيل وجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل صريحًا، والشاعر أوالها فعًال مقدرًا، فإن وصال . ضرورة: فقال سيبويه
  .وجهها أنه قدم الفاعل: وقيل. مفسرًا بالمذآور مرتفع بيدوم محذوفًا

  
ة االسمية عن     : وقيل. ورده ابن السيد بأن البصريين ال يجيزون تقديم الفاعل في شعر وال نثر اب الجمل وجهها أنه أن

  : الفعلية، آقوله
  فهال نفس ليلى شفيعها

  
دأ  ا   . وزعم المبرد أن ما زائدة، ووصال فاعل ى مبت ة      وزعم بعضهم أن م ال مصدرية ال آاف ذه األفع   .انتهى . مع ه

  .وإليه ذهب ابن عصفور. وأورد على ابن السيد بأن نص سيبويه ظاهر بأن وجه الضرورة تقديم االسم على رافعه
  

ا من أدوات     ل، ألن قلم وليس هذا معنى آالم سيبويه، فإن معناه لما اضطر الشاعر، قدم االسم بعد قلما، وأضمر الفع
  .آذا قرره خلف وغيره. بمنزلة حرف النفي الفعل، فإنها

  
دوم، وال            : وقول ابن هشام ه فاعل ي ل، ال أن راده أن وصاًال فاعل ق رد م إن المب د، ف ر جي ووصال فاعل ال مبتدأ، غي

  .غيره من األوجه المذآورة
  

ال     ده، فق ه، وأي ى مذهب ا في البيت صلة، ووصال        : واختار أبو علي عل ل إن م ال قائ و ق ل،  : ول ه،    فاعل ق ع ب ومرتف
م           : ويدوم ائر آالمه ر في س م ن يبويه، ألن الفعل يبقى بال فاعل، ول صفة لوصال، فال يكون التأويل على ما ذآره س

  .الفعل بال فاعل
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  .وأيضًا فإن الفعل على تأويله يصير داخًال على فعل، وهذا أيضًا غير موجود، لكان عندي أثبت

  
ذه علي   ذا الحرف من الحدث             ويقوي هذا أن الفعل مع دخول ما ه ل دخول ه ه قب دل علي ان ي ا آ ى م ه، تجده داًال عل

  .والزمان، فحكمه أن يقتضي الفاعل، وال يخلو منه، آما ال يخل منه قبل
  

  : فقوله. أال ترى أن االسم في حال دخول هذا الحرف إياه على ما آان عليه قبل، من انتصابه بالظرف، وتعلقه بالفعل
  أفنان رأسك آالثغام المخلس  ـدمـاأعالقة أم الوليد بـع

  
ذا           ل دخول ه ه قب ان علي ا آ ى م بعد منتصب بما نصب به المصدر الذي هو عالقة، فكذلك ينبغي أن يكون الفعل عل

ادة  : وقوله. هذا آالمه. الحرف، من اقتضائه للفاعل وإسناده إليه ولم نر في سائر آالمهم الفعل بال فاعل يرد عليه زي
  .ا آان أحسن زيدًام: آان في نحو

  
  .غير موجود ممنوع: فقوله. وفيه أيضًا دخول فعل على فعل

  
ى  : وقوله ويقوي هذا أن الفعل مع دخول ما هذه تجده داًال إلى آخره، يرد عليه أن الحرف المكفوف عن عمله باق عل

  .معناه، وال ينكر أن يكف الفعل عن عمله في الفاعل، مع بقائه على معناه
  

ه ه                أال: وقول الظرف وتعلق ابه ب ل انتص ه قب ان علي ا آ ى م اه عل رف إي ذا الح ول ه ال دخ ي ح م ف رى أن االس ت
ود   ...بالفعل إلخ، هذا يشهد عليه ال له، فإن الكالم في طلب المعمول ال في طلب العامل، والمعمول لبعد باإلضافة مفق

  .واهللا أعلم. ا ذآرهفال يرد على سيبويه شيء مم. وهذا هو المدعى. لوجود المانع، وهو الكف
  

  : وروى أبو محمد األعرابي
 يدوم وصاًال على طول الصدود  صددت فأطولت الصدود وال أرى

  
ب، وفي فرحة             . وعليه ال شاهد فيه ي في ضالة األدي د األعراب و محم ا أب رار الفقعسي، أورده ات للم والبيت من أبي

  : األديب، وهي
 يقال حـلـيم وآيف تصابى من  صرمت ولم تصرم وأنت صروم
 وصال على طول الصدود يدوم  صددت فأطولت الصدود وقلمـا
 له عن تقاضي دينهن هـمـوم  وليس الغواني للجفاء وال الـذي

 أثـيم هواهن حـالف لـهـن  ولنما يستنجز الـوعـد تـابـع

  .وآيف استفهام إنكاري. القطع، صرمه صرمًا من باب ضرب، واالسم الصرم بالضم: الصرم

وة : مصدر تصابى: وتصابي ال . تكلف الصبوة، وهو الميل إلى الجهل والفت يم . صبا يصبو صبوة   : يق رزين  : والحل ال
يم   : يعني. الوقور ال هو حل اإلعراض   .أيجوز أن يتصابى من يق ه       . والصدود آ ت، لكن ه أطل اس في ان القي وأطولت آ

  .جاء مصححا على األصل آاستحوذ

ة ا  : والغواني ة، الجاري ة           جمع غاني ا عن الزين نها وجماله ي غنيت بحس د تكون الت ا، وق ي غنيت بزوجه اء . لت : والجف
ه    وه، إذا أعرضت عن دال    : والتقاضي واالقتضاء  . خالف البر، وجفوته أجف تح ال دين، بف وم . طلب ال م،   : وهم جمع ه

  .مناهن بدل هواهن: ويروى. يطلب النجاز، وهو الوفاء: ويستنجز. مبتدأ وله خبر مقدم

ى طول الصدود،    . صرمت، ولم تصرم صرم بتات، ولك صرم دالل: يقول: حمدقال أبو م يخاطب نفسه ويلومها عل
دهما  . ال يدوم وصال الغواني إال لمن يالزمهن ويخضع لهن: أي البيتين بع ان العاشق ال    . انتهى . وفسر ذلك ب ا آ ولم
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ه صرم دالالً   اب بأن وق، أج ن المعش ون م ا الصرم يك ه صرم، وإنم د ال  وأ. يحصل من ه صرم تجل ره بأن اب غي ج
  .إعراض

ه    ال    : وظن ابن هشام أن الخطاب مع الحبيبة ال مع النفس، فقال في بعض تعاليق ا  : إن الصواب في البيت أن يق وقلم
  .وداد عوض وصال، وإن آان سيبويه وغيره أورده آذلك

يس     يعني أن تسليط النفي على دوا: ونقله الدماميني عنه في الحاشية الهندية، وقال م الوصال يقتضي ودود أصله، ول
  .انتهى. آذلك، فإنه ال وصال أصًال مع الصدود طال أو لم يطل

  .وال يخفى أنه إذا آان خطابًا مع النفس فال يرد هذا، إذ من الجائز أن يبقى الوصال من المحبوبة مع صدود المحب

قد يقال عبر بالوصال عن إرادته وتوقعه، أو على : ولما لم يقف الدماميني على األبيات ظنه واردًا، فأجاب عنه بقوله
ه،          اؤه من حذف مضاف للقرينة، فإن المحب قد ييأس، من الوصل بطول الصدود واستمرار اإلعراض، فينقطع رج

  .انتهى. وآثيرًا ما يقع ذلك لبعض الناس. وتوقعه له، فيكون ذلك سببًا لسلوه، وعدم إرادته للوصال

  .أراد ال وصال مع الصدود في زمنه فمسلم، لكن من أين أن ذلك مراد الشاعروأجاب غيره أيضًا بأنه إن 

ه  . وإن أريد أنه ال وصال منه مطلقًا فممنوع، لجواز تقدم الوصال على الصدود، أو تأخره عنه ذا آالم وا   . ه و وقف ول
  .على األبيات لما فتحوا باب اإليراد والجواب

  .لتاسع والتسعين بعد المائتينوترجمة المرار الفقعسي تقدمت في الشاهد ا

 : وأنشد بعده

  يجرح في عراقيبها نصلي

  : هو قطعة من بيت، وهو

  إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي  وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعـهـا

بس األرض  : والمحل. فاعل تعتذر ضمير اإلبل ذي ضروعها   . انقطاع المطر، وي راد ب بن : والم دة  : والنصل . الل حدي
  .ومعنى اعتذارها للضيف أن ال يرى في ضروعها لبن. يفالس

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث بعد المائة. يريد إن عدم لبنها عرقبتها بالسيف، وأطعمت لحمها للضيوف بدل لبنها

  الحروف المشبهة بالفعل

  أنشد فيها، 

  الشاهد الحادي واألربعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  الصبا رواجعا يا ليت أيام
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  .على أن الفراء استشهد به على نصب المبتدأ، والخبر بليت

الى  ا آانت القاضية    : "وقدر الكسائي رواجع خبرًا لكان المحذوفة، ألن آان تستعمل آثيرًا هنا، قال تع ا ليته ال  "ي ، وق
  : وقال الشاعر" يا ليتني آنت معهم: "تعالى

  يا ليتها آانت ألهلي إبًال

رة          . لشارح المحقق ضعفهوقد بين ا و الشرطيتين شرط لكث دم إن ول أن تق ه، ب ب، واعترض علي ومثله في مغني اللبي
ل   . حذف آان مع اسمها، وبقاء خبرها ر ليت محذوفًا،      . وال محذور في آون البيت من القلي درون خب والبصريون يق

  .تها أقبلت رواجعيا ليت لنا أيام الصبا رواجع، ويا لي: حال من ضميره، والتقدير: ورواجع

  .إن ماًال، وإن ولدًا: قال سيبيويه في باب ما يحسن عليه السكوت، في هذه األحرف الخمسة يعني إن وأخواتها، نحو

  : ومثل ذلك قول الشاعر: إلى أن قال

  يا ليت أيام الصبا رواجعا

ارداً   : أال ماء باردًا، آأنه قال: فهذا آقولك ا ب اء لن ال  . أال م ه ق ا ل : وآأن ام الصبا رواجع، أي     ي ا أي ام    : يت لن ا ليت أي ي
  .انتهى. الصبا أقبلت رواجع

ات الشعراء وجماعة من     . المشهور رفع أخبار هذه الحروف: وقال أبو حيان في االرتشاف وذهب ابن سالم في طبق
  .المتأخرين إلى جوار نصبه، والكسائي إلى جوازه في ليت

يم          . ت وآأن ولعلوآذا في نقل عن الفراء، وعنه أيضًا في لي ه، وحكي عن تم ة وقوم ة رؤب ا لغ ن سالم أنه وزعم اب
دون            ه المول ل علي ى عم ت حت ر لي ي خب ر ف ل، وآث أن، ولع ن، وآ ر غ ي خب ك ف مع ذل ل، وس بون بلع م ينص   .أنه

  : قال ابن المعتز

 طوباك يا ليتني إياك طوباك  مرت بنا سحرًا طير فقلت لها

  .انتهى. نولم يحفظ في خبر أن، وال في خبر لك

  .انتهى. ويصح بيت ابن المعتز على إنابة ضمير النصب عن ضمير الرفع: قال ابن هشام

قال عند ذآر أسماء القوس، وأورد . وزعم أبو حنيفة الدينوري في آتاب النبات أن نصب الجزأين بليت لغة بني تميم
د القوس السية الي     : مثًال من أمثالهم، ما هذا نصه اد أن ي و زي ى وزعم أب ال . من ا يكون عن يمينك حين       : ق واليمنى م

ال . تقبض عليها، وترمي، ورجلها عن يسارك حين ترمي دها     : وق م من ي ال . رجل القوس أت ال العرب   : ق : ومن أمث
  .ليت القياس آلها أرجًال

ا  أس: أعاليها؛ وأيديها: أرجل القسي إذا أوترت: وقال ابن األعرابي. آذا قالها نصبًا، وهي لغة لبني تميم افلها؛ وأرجله
  .أشد من أيديها

 : وأنشد

  ليت القسي آلها من أرجل
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  .انتهى. والقول ما قال أبو زياد

وظهر من آالم ابن األعرابي أن المثل المذآور بيت، وأن خبر ليت فيه الجار والمجرور، ال آما رواه أبو زياد؛ فإنه 
  .واهللا أعلم. مغير من هذا

  .واهللا أعلم. ين التي ما عرف قائلوهاوالبيت الشاهد من األبيات الخمس

  : وبيت ابن المعتز من أبيات قالها حين ما سلم لمؤنس للقتل، وهي

 خانتك من بعد طول األمن دنـياك  يا نفس صبرًا لعل الخير عقـبـاك

 طوباك يا ليتـنـي إياك طـوبـاك  مرت بنا سحرًا طير فقلـت لـهـا

  طي الفرات ابلغي إن آان مثواكشا  إن آان قصدك شوقًا بالسالم علـى

 بـاآـي يبكي الدماء على إلف له  من موثق بالمنـايا ال فـكـاك لـه

  : إلى أن قال

  وأوشك اليوم أن يبكي له الباآي  أظنه آخر األيام من عـمـري

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني واألربعون بعد الثمانمائة

  محرفاقادمًة أو قلما   آأن أذنيه إذا تشوفـا

ا الجزأين        د نصب الشاعر به أن، وق ا آ : على أن أصحاب الفراء جوزوا نصب الجزأين بالخمسة الباقية أيضًا، ومنه
  .األول أذنيه، والثاني قادمة

إن العضوين المشترآين في فعل واحد مع اتفاقهما في التسمية، يجوز : قلت ؟آيف أخبر عن االثنين بالواحد: فإن قلت
  .ن حكمهما واحدإفراد خبرهما، أل

ة  . وقد ذآرناه مفصًال في باب المثنى ر بأجوب ه لحن،       : أحدها : وقد أجيب عن نصب الخب ق، أن ه الشارح المحق ا قال م
  .وقد خطئ قائله وقت إنشاده، وأصلح له بما ذآر

  : حدثت أن العماني الراجز أنشد الرشيد في صفة فرس: قال المبرد في الكامل

  دمًة أو قلما محرفاقا  آأن أذنيه إذا تشوفـا

  : قل: فعلم القوم آلهم أنه قد لحن، ولم يهتد أحد منهم إلصالح البيت إال الرشيد، فإنه قال له

  تخال أذنيه إذا تشوفا

  .انتهى. والراجز، وإن آان قد لحن فقد أحسن التشبيه
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اب األوراق عن ا        ذا روى الصولي في آت د، وآ د الفري اهلي، عن      وآذا نقل ابن عبد ربه في العق د الب ن محم لطيب ب
  : آان فهم الرشيد فهم العلماء، أنشده العماني في صفة فرس: آان أبي يقول: موسى بن سعيد بن مسلم، أنه قال

  آأن أذنيه البيت

  .تخال أذنيه، حتى يستوي الشعر: دع آأن وقل: فقال له

إن  . د فلحنه أبو عمرو واألصمعيوقيل أخطأ قائله، وقد أنشده بحضرة الرشي: وقال ابن هشام في المغني وهذا وهم، ف
افي   . أبا عمرو توفي قبل الرشيد يد ال ين وتعقبه شراحه بأن هذا ال يصلح تعليًال للوهم؛ فإن سبق وفاة أبي عمرو الرش

ة، والرشيد            ع وخمسين ومائ وفي سنة أرب ا عمرو ت ة، ألن أب حضور مجلسه، ولو غير خليفة، إال أن يراد وهو خليف
  .الخالفة سنة سبعين ومائة إنما ولي

د حكي أن من العرب من        ه ق واعترض ابن السيد البطليوسي في حاشية الكامل على المبرد بأن هذا ال يعد لحنًا، ألن
  : وعلى هذا أنشد قول ذي الرمة. ينصب خبر آأن، ويشبهها بظننت

  على أبشارها ذهبًا زالال  آأن جلودهن مموهـات

  : انيوعليه قول النابغة الذبي

 ألذواد أصبن بذي أبان  آأن التاج معصوبًا عليه

  .انتهى. في أحد التأويلين

ه        ر هو قول ى، والخب ه مفعول في المعن ى أبشارها  : ويمنع األول بجعل مموهات حاًال من جلودهن، ألن ة  . عل والرواي
ة ى الخبري اء. مموهات عل ات: والمموهات. يصف النس ار .المطلي رة، وهي ظ: واألبش ع بش دجم ًا. اهر الجل : وذهب
  .الصافي من آل شيء: والزالل. موهه ذهبًا: يقال. المفعول الثاني لمموهات

وم فأخذ    . موضع: وذو أبان. ويمنع الثاني أيضًا بجعل عليه هو الخبر، ومعصوبًا حاًال من التاج ى ق يريد أنه أغار عل
  .يهزأ به. منهم أذواد إبل، فيظن نفسه ملكًا

  .يحكيان قادمة: بر آأن محذوف، وقادمة مفعوله، والتقديروالجواب الثاني أن خ

 : أن الرواية: والثالث

  قادمتا أو قلما محرفا

ون لضرورة الشعر    ن    . بألفات من غير تنوين، على أن األصل قادمتان وقلمان محرفان، فحذفت الن ه اقتصر اب وعلي
  : قول أبي حناء هكذا أنشده الكوفيون، ونظروا به: عصفور في آتاب الضرائر، وقال

  قد سالم الحيات منه القدما

  .بنصب الحيات وحذف النون من القدمان

  : أن الرواية: والرابع
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  .آأن أذنيه: تخال أذنيه ال

والمراد نصب . تطلع: وتشوف. والعامل في إذا ما في آأن من معنى التشبيه. حكى هذه األجوبة ابن هشام في المغني
  .تكون ضمير األذنين، وأن تكون لإلطالق ويجوز أن. األذن لالستماع

  .آلة الكتابة: والقلم. إحدى قوادم الطير، وهي مقاديم ريشه، في آل جناح عشرة: والقادمة

ل يكون الشق الوحشي أطول من الشق اإلنسي        : والمحرف ى أصله    . المقطوط ال على جهة االستواء، ب ذا المعن وه
  : لعدي بن زيد العبادي، وهو

 أقـالم آأن آذانهـا أطـراف  طير النقع داميًةيخرجن من مست

اب الشعراء      . والعماني من مخضرمي الدولتين، عاش مائة وثالثين سنة  ة في آت ن قتيب ال اب اني الفقيمي  : ق هو  : العم
وذلك أنه آان مصفرًا . من هذا العماني: محمد بن ذؤيب، ولم يكن من أهل عمان، ولكن نظر إليه دآين الراجز، فقال

  : وقال الشاعر. ، وآذلك أهل عمانمطحوًال

 جائع ويغبط بما في بطنه وهو  ومن يسكن البحرين يعظم طحاله

ال  ة        : ودخل على الرشيد لينشده، وعليه قلنسوة وخف ساذج، فق ان وعمام ان دمالق ي إال وعليك خف دخل إل اك وأن ت إي
ور ة الك ده، و. عظيم ل ي ده وقب زي األعراب، فأنش ا ب د تزي ه، وق دخل علي الف د واهللا أنشدت : ق ؤمنين، ق ر الم ا أمي ي

م المنصور،     . مروان، ورأيت وجهه، وقبلت يده، وأخذت جائزته فاح، ث م الس ثم يزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ث
دى       ؤمنين أن ر الم ا أمي يهم ي ثم المهدي؛ آل هؤالء رأيت وجههم، وقبلت أيديهم، وأخذت جوائزهم، ال واهللا ما رأيت ف

فأجزل له الرشيد الجائزة، وأضعفها له على آالمه، وأقبل عليه فبسطه، . ال أبهى منظرًا، وال أحسن وجهًا منكآفًا، و
  .انتهى. حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام

  .وعزا بعضهم هذا الشعر ألبي نخيلة، وتقدمت ترجمته في الشاهد العشرين من أول الكتاب

  .وهو خالف الواقع، بل هما راجزان. ي أن العماني آنيته أبو نخيلةوزعم ابن المال في شرح المغن

يم    ين وتخفيف الم ال          : وعمان بضم الع ه يضاف األزد، فيق ين البصرة وعدن، وإلي ى شاطئ البحرين، ب د عل أزد : بل
  .آذا بخط مغلطاي على هامش معجم ما استعجم للبكري. عمان

العماني الراجز، سميت بعمان بن سنان بن إبراهيم عليه السالم، آان مدينة معروفة إليها ينسب : عمان: وقال البكري
ة من عمل دمشق،            . أول من اختطها، ذآر ذلك الشرقي بن القطامي يم، فهي قري ين وتشديد الم تح الع ان بف ا عم وأم

  .انتهى. سميت بعمان بن لوط عليه السالم

  تتمة 

ان،        ويجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب : قول الشارح المحقق ي حي دم عن أب ة أيضًا، تق الجزأين بالخمسة الباقي
ا   ة منه أن،     : أنه لم يرد نصب خبر أن المفتوحة الهمزة وخبر لكن، فالوارد عندهم، إنما هو في أربع ت، وفي آ في لي

  .وتقدما

  .إن المكسورة: الثالث
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  : وأنشدوا

 أسدا خطاك خفافًا إن حراسنا  إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن

  .تلقاهم أسدًا: على حذف الخبر، ونصب أسدًا على الحالية، أيوخرج 

ال    : وأما الحديث فقد أورده ابن هشام في المغني آذا ًا بال الم، وق ى أن    : إن قعر جهنم سبعين خريف خرج الحديث عل
ا  ر، إذا بلغت قعره ر مصدر قعرت البئ بعين. القع اً : ظرف، أي: وس بعين عام ي س ون ف ا يك وغ قعره ذا. إن بل  وه

  .التخريج والرواية غير ما ذآره الشارح

  .وقد تنصبهما: قال بعض أصحاب الفراء: قال ابن هشام في المغني. لعل: والرابع

د الكسائي          ى إضمار يوجد، وعن دنا عل ه عن ًا، وتأويل وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب، وحكى لعل أباك منطلق
ي   .انتهى. على إضمار يكون لم، والمروي         وذاك الحديث هو آالم أب ه وس ي صلى اهللا علي رة، ال من آالم النب : هري

  .لسبعين بالالم

قال : والحديث رواه مسلم في أحاديث الشفاعة في أواخر آتاب اإليمان من أول صحيحه عن أبي هريرة وحذيفة، قاال
أتون آدم،    يجمع اهللا تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ة، في م الجن له

  ".وهل أخرجكم من الجنة إال خطيئة أبيكم آدم: فيقول. يا أبانا استفتح لنا الجنة: فيقولون

  ".والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفًا: "وذآر الحديث بطوله، وآخره

ووي  ال الن دي      : ق ه حذف تق الواو، وهو ظاهر، وفي ي بعض األصول لسبعون ب ع ف نم سير  : رهوق افة قعر جه إن مس
ات    . سبعين سنة ى مذهب من يحذف           : ووقع في معظم األصول والرواي ا عل اء، وهو صحيح أيضًا، إم لسبعين بالي

  .سير سبعين: المضاف، ويبقي المضاف إليه على جره فيكون التقدير

ره، ويكون سبعين ظرف      : وإما على أن قعر جهنم مصدر، يقال ر غن،     قعرت الشيء، إذا بلغت قع ه خب ان، وفي زم
  .انتهى. إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفًا: والتقدير

  .انتهى. وفيه بعد. لسبعين، يتأول فيه الظرف: األجود رفع لسبعون على الخبر، وبعضهم يرويه: وقال القرطبي

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث واألربعون بعد الثمانمانة

  والخرج منها فوق آراز أجم  يا ليت أني وسبيعًا في غـنـم

ه ليت        ردت ب ا انف ذا مم ولين، وه ان في االرتشاف     . على أن أن مع اسمها وخبرها مغنية عن المعم و حي ال أب وال : ق
ول    ى أن، فتق ل، عل ول     : يجوز دخول لع أن فتق ائم، وال آ دًا ق ول     : لعل أن زي أن أنك ذاهب، وال لكن فتق لكن أنك   : آ

. إن أن زيدًا منطلق حق، وإن أنك قائم يعجبني: وال دخول إن على أن، فتقول. الثالثةمنطلق، خالفًا لألخفش في هذه 
  .خالفًا للفراء وهشام

ول . ومذهب سيبويه أنه اليجوز شيء من هذا إال بفصل أخبار بينها وبين أن، إال ما جاء في ليت   دي أنك   : فتق إن عن
  .انتهى. فاضل، وآأن في نفسك أنك عالم، وآذا ما قبلها
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ل، نحو       : ال ابن الخباز في النهايةوق ر فع ى أن المصدرية من غي ك،    : يجوز إدخال إن وأن عل ر ل ا خي إن أن تزورن
  .انتهى. وعلمت أن أن تطيع اهللا خير لك

  : واعلم أنه قد تزاد الباء في أن بعد ليت، نحو قوله

  فليت بأنه في جوف عكم

  .الكالم عليه في الشاهد السابع والسبعين بعد المائتينآما نبه عليه الشارح المحقق في خبر ما وال، وتقدم 

. جعل متاعه في خرجه وآرزه، والكرز والخرج سواء   : يقال: والبيت أنشده ابن السكيت في إصالح المنطق قال فيه
  : قال الراجز. آراز: ويقال للكبش الذي يحمل خرج الراعي

  يا ليت أني وسبيعًا إلخ

  .لوعاء من صوف أو أدم أو آتان، والجمع أخراج وخرجةا: الخرج: قال شارحه اللبلي

ه،              : الكرز: وقال أبو عبيدة أداة آنف زاده وب ه يحمل خرج الراعي ب رازًا، ألن ا سمي الكبش آ ق الصغير، وإنم الجوال
  .وحجارته وزناده

  : وقوله. إن الخرج والكرز واحد هو الصحيح، ألن الكبش ال يحمل الجوالق، إنما يحمل الخرج: وقوله

  يا ليت أني البيت

ه زادي    : يقول ًا في ا خرج ه    . انتهى . يا ليتني وهذا الرجل في غنم نسوقها، وقد علقت على آبش منه ال شارح أبيات وق
نطح، وال    . الذي ال قرن له: األجم، بالجيم: يوسف بن السيرافي ه ال ي وإنما تمنى أن يكون الخرج على آبش أجم، ألن

  .انتهى. أن يكون ابنه، أو صاحبه يجوز. اسم رجل: وسبيع. يؤذي

ه       ال في ا في آرز ق ن السكيت  : وأورده الجوهري في موضعين من الصحاح أولهم ال . الخرج : الكرز : اب والجمع  : ق
  .الكرزة مثل جحر وجحرة

  : وأنشد. الكبش الذي يحمل آرز الراعي وال يكون إال أجم، ألن األقرن يشتغل بالنطاح: والكراز

  إلخ يا ليت أني وسبيعًا

  .اسم رجل: سبيع بالتصغير: والموضع الثاني أورده في مادة سبع قال

نهم من        . وآذلك الصفدي. ولم يكتب ابن بري في حاشيته عليه هنا شيئًا م أر م اب، ول وحذا حذوه الصاغاني في العب
  .ذآر قائله

  .ظرف خبره، ومنه حال من الضمير المستتر في أجم: مبتدأ، وفوق: والخرج: وقوله

  : أنشد بعدهو
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  جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط

ول محذوف، هو الوصف،     ...على أن جملة هل رأيت إلخ، في موضع الصفة لمذق، بتأويل، وهو أن تكون محكية بق
  .هل رأيت إلخ: جاؤوا بمذق مقول فيه: والتقدير

  .وتقدم شرحه في الشاهد السادس والتسعين

  وأنشد بعده، 

  بعد الثمانمائةالشاهد الرابع واألربعون 

 إن الرياضة ال تنصبك للشيب  ولو أرادت لقالت وهي صادقة
  

ر إن : على أن الجملة الطلبية يجوز أن تقع خبرًا إلن آما هنا، فإن جملة النهي، وهي جملة ال   . ال تنصبك، خب ذا ق وآ
 : أبو علي في آتاب الشعر، وأنشد هذا البيت

 دة صنـاعودلي دل ما ج  ذآريني...................
  

ل،          : وفي االرتشاف ن عصفور جوازه في شرحه الصغير للجم وفي دخول إن على ما خبره نهي خالف، صحح اب
  : وتأول ذلك في شرحه الكبير في قوله

  إن الرياضة ال تنصبك للشيب
  

  .وعلى المنع نصوص شيوخنا
  

ة للصدق وال   : وقال في شرحه الصغير لكتاب الجمل ر المحتمل ذه الحروف       أما الجملة غي رًا له ا خب ي وقوعه كذب فف
  .انتهى. خالف، والصحيح أنها تقع في موضع خبرها

  
  .انتهى. وإن ألحق لكن بإن فيمكن. وال يصح أن يكون في ليت، ولعل، وال آأن. فأطلق

  
ه الشارح المحقق       ا بين زة، آم ة ف    . وآان عليه أن يضم إلى هذه الثالثة أن المفتوحة الهم وع الطلبي ي إن فظهر أن وق

  .منهم من أجاز، ومنهم من منع: المكسورة فيه خالف
  

  : ولم يصب ابن هشام في النقل عن النحويين، أنهم منعوا وقوع الطلبية خبرًا لها، وأضمر القول في قوله
  ال تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما  إن الذين قتلتم أمس سـيدهـم

  
  : وقول اآلخر

  واضطرب القوم اضطراب األرشيه  إني إذا ما القـوم آـانـوا أنـجـيه
   بـيه هناك أوصيني وال توصـي

  
ا المفضل الضبي         ه، أورده ة مال ه لقل والبيت من قصيدة عدتها اثنا عشر بيتًا، للجميح األسدي، ذآر فيها نشوز امرأت

  : في المفضليات، وأولها
 مجنونة أم أحست أهل خروب  أمست أمامة صمتًا ما تكلمنـا

 ضري الجميح ومسيه بتعذيب  لهوز فقال لهـامرت براآب م
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 للشيب إن الرياضة ال تنصبك  ولو أصابت لقالت وهي صادقة
  .قومها: وأهل خروب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء. مصدر وقع حاًال: وصمتًا. زوج الجميح: أمامة

  
رحه  ي ش اري ف ن األنب ال اب ول: ق ا أمست صامتة، أي : يق ا له اآنة، ال تك: م ل  س ت أه ون، أم لقي ا جن ا، أخالطه لمن

  .خروب، وهم قومها، فأفسدوها فغضبت
  

ول  ...مرت براآب: وقوله خ، يق ا       : إل ى زوجه الموسوم في أصل    : والملهوز . مرت براآب جمل ملهوز فأفسدها عل
  .أمرها بمضارة زوجها ليطلقها، فيتزوجها: لحييه، أي

  
و . موسوم بغير ميسمه : ملهوز: قال ابن األنباري ا          : ليق ر ميسمي، فأمره ه، ومن ميسمه غي مرت برجل من أعدائ

  .بمضارتي
  

  .أمر بالضر: وضري، بضم الضاد. مرت برجل من قومها، فأفسدها عليه ليتزوجها: ويقال
  

اب           : في المصباح. أوصلي إليه العذاب: ومسيه، بفتح الميم، أي ًا، من ب ة مسسته مس اب تعب، وفي لغ مسسته من ب
  .هكذا قيدوه. غير حائل أفضيت إليه من: قتل
  

ه  اري     : وقول ن األنب ة اب ت رواي و أرادت لقال ت   : ول ابت لقال و أص ة . ول ية  : والرياض الق النفس ذيب األخ   .ته
ا         : مضارع أنصبه إنصابًا، أي  : وتنصبك رح، إذا تعب وأعي اب ف ه، متعدي نصب نصبًا من ب ق   . أتعب وللشيب متعل

  .برياضة، وهو جمع أشيب
  

اس، والجمع شيب      شاب يشيب: في المصباح ر قي ى غي ال . شيبًا وشيبة، والرجل أشيب عل يباء، وإن   : وال يق رأة ش ام
  .شاب رأسها: قيل
  

  .وقد يستعمل المشيب بمعنى الشيب، وهو ابيضاض الشعر المسود. الدخول في حد الشيب: والمشيب
  

اري ن األنب ال اب ول: ق ا: يق ل بمضارتها، لعلمي بإرادته ا شيخ مجرب ال أحف ا. أن ه: ل األصمعيوق ال تنصبك : قول
  .للشيب، نهاه عن رياضة المسان

  
ا بمضارتي         : يقول ذي أمره ه، لقالت للرجل ال ك اهللا ممن ينصب برياضة     : ولو أصابت الصواب، ووفقت ل ال جعل

وا، فال يسمعون        ك وجرب المسان، فإن رياضتك إياهم عناء عليك، وتعب ال يجدي عليك شيئًا، ألنهم قد يئسوا عن ذل
  .وهذا دعاء في صورة النهي. يؤمرون به، لما معهم من التجربةما 
  

  : قال بعض المحدثين
  أدب الكبير من التعب  آبر الكبير عن األدب

ن    : والجميح، بضم الجيم وفتح الميم مصغر، قال ابن األنباري ن طريف ب هو لقب، واسمه منقذ بن الطماح بن قيس ب
زار   عمرو بن قعين بن طريف بن الحارث بن ث ن ن علبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدرآة بن إلياس بن مضر ب

  .بن معد بن عدنان

ببًا      : قال أحمد ى قيصر، فصار س ه إل والطماح بن منقذ هو صاحب امرئ القيس الذي دخل معه بالد الروم، ووشى ب
  .لهالآه

 :وإياه عنى امرؤ القيس بقوله
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 تلـبـسـا ئه ماليلبسني من دا  لقد طمح الطماح من بعد أرضه

  .انتهى

الي   الي الق يس األسدي         : وقال أبو عبيد البكري في شرح أم ن ق اح ب ن الطم ذ ب ه، واسمه منق يح لقب ارس   . الجم وهو ف
  .انتهى. شاعر جاهلي، قتل يوم جبلة

 : والبيت الذي أورده ابن هشام، وهو

  إن الذين قتلتم أمس سيدهم إلخ

  .لم يعرفه شراح المغني

ة، وغالم من    : قال. محمد األعرابي في ضالة األديب من جملة أبيات وقد أورده أبو خرج غالم من بني سعد بن ثعلب
الكي    ال الم ه، فق ه         : بني مالك بن مالك، في إبل لهما، ومع السعدي سيف ل و ضربت ب ر، ل ذا خي ا في سيفك ه واهللا م

  .عنقي ما قطعه

وه، فاحتربت    فخرجت ب. ففعل فضرب السعدي عنقه، فقطعه. فمد عنقك: قال نو مالك بن مالك، وأخذوا السعدي، فقتل
ة     ن ثعلب د ب و يع ة     : بنو سعد بن ثعلبة، وبنو مالك بن مالك، فمشت السفراء بينهم، فقالت بن ى نعطى مائ ال نرضى حت

  : فغضب لهم بنو سعد بن مالك، فقال أبو مكعت، أخو بني سعد بن مالك. من صاحبنا، وتعطى بنو مالك سبعين

 ال تحسبوا ليلهم عن ليلكم نامـا  قتلتم أمـس سـيدهـمإن الذين 

 ومن يضمهم فإيانا إذن ضامـا  من يولهم صالحًا نمسك بجانبـه

 عـالمـا أو ابعثوا حكمًا بالحق  أدوا الذي نقضت سبعين من مائة

ا سبعين من    أدوا الدية الت: أدونا مائة آاملة، فإذا وضعت سبعين من مائة، بقيت ثالثون، فكأنه قال: أي ي التزمتم منه
  .مائة

  حرب تغادر تحت النقع أقواما  أو آذنونا بحرب تأتكم سـمـرًا

 اعتامـا أن السنان إذا ما أآره  أبلغ بني مالك عني مغلـغـلًة

  .انتهى. وأبو مكعت هو الذي آان يحيض في الجاهلية

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس واألربعون بعد الثمانمائة

  : واهد سوهو من ش

 إلى حمامتنا أو نصفه فقد  قالت أال ليتما هذا الحمام لنا

  .على أن ليت إذا اتصل بها ما جاز أن تعمل، وأن تلغى
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ان         : قال سيبويه. وقد روي هذا البيت بالوجهين، واإللغاء أآثر د آ ه حسن، وق اء في إن اإللغ ق، ف دًا منطل وأما ليتما زي
  : ًا، وهو قول النابغة الذبيانيرؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفع

  أال ليتما هذا الحمام البيت

ه           : فرفعه على وجهين ة قول ا بعوضة، أو يكون بمنزل ثًال م ال م ول من ق ة ق ق   : على أن يكون بمنزل د منطل ا زي   .إنم
  : قال الشاعر. وأما لعلما فهو بمنزلة آأنما

 حـالـم أبا جعل لعلمـا أنـت  تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن

ان          : وقال الخليل ا آ ا من الفعل آم ذا نظيره وا ه ل، فجعل م تعم إنما ال تعمل فيما بعدها، آما أن أرى إذا آانت لغوًا ل
  : ونظير إنما قول الشاعر. نظير إن من الفعل ما يعمل

  أفنان رأسك آالثغام المخلس  أعالقًة أم الوليد بـعـدمـا

  .انتهى. بعده جعل بعد مع ما بمنزلة حرف واحد، وابتدأ ما

نًا، فيرجحون النصب     : ونقل ابن الشجري هذا الكالم، وقال ا حس سيبويه وغيره من النحويين، يرون إلغاء ما في ليتم
  .في ليتما زيدًا منطلق، ويجيزون أن تكون آافة

دما، م          ا ببع بيهه إنم ى آل حال، وتش انع من  وتشبيهه لها بأرى يدل على أنها ربما أعملت، ألن أرى ليست تلغى عل
  .بعدما ال يصح إعماله: إعمال إنما، آما أن قوله

ا في األغلب        : وقوله يس فيهم ان، ل ذا نظيرت لعلما بمنزلة آأنما يغلب عليها أن تكون ما فيها آافة، وإنما ولكنما في ه
  .فعلوإنما غلب على ليتما العمل لقوة شبه ليت بال. األآثر إال الكف، فهما في إلغاء ما، دون لعلما وآأنما

ك            ذلك حسن نصب الجواب في قول ي، فل م التمن ت، وليت هي عل ي   : أال ترى أن وددت بمعنى تمني ه زارن وددت أن
  .انتهى. فأآرمه

  .فظهر بما نقلنا إن إلغاء ليتما جائز حسن، وإعمالها أحسن وأآثر، خالف ما زعمه الشارح المحقق

  .ب إعمالهماوذهب الفراء إلى أنه ال يجوز آف ما لليت وال للعل بل يج

ة  ة الفعلي ى الجمل دخل عل ي فت مية، يعن ة االس ا عن اختصاصها بالجمل ا تخرج بم ق ألنه ول الشارح المحق ه . وق وفي
  .خالف

و مذهب البصريين، أجازوا          : قال صاحب االرتشاف ا، فه ا، وليتم د لعلم ا مجيء الفعل بع ا    : وأم ت، ولعلم ا ذهب ليتم
  .قمت

ال تج    وز، ف ك ال يج راء أن ذل م الف دهما  وزع ة بع ة الفعلي حابنا     . يء الجمل ة أص ا خاص ي ليتم ك ف ى ذل ه عل ووافق
مية  ة االس ها بالجمل ى اختصاص ة عل ا باقي وا أن ليتم أخرون، وزعم ى. المت ي   .انته ي المغن ام ف ن هش زم اب وج

ا عن االختصاص باألسماء، ال       : باالختصاص، تبعًا البن الناظم وغيره، قال ة فال تزيله ال وتقترن بها ما الحرفي : يق
ى إضمار     : ويجوز. ليتما قال زيد، خالفًا البن أبي الربيع، وطاهر القزويني ع عل ال، ويمتن ليتما زيدًا ألقاه على اإلعم

  .انتهى. فعل على شريطة التفسير
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ين    . وهذا هو الجيد، إذ لم يسمع دخولها على الفعلية ى وجه ه عل يبويه فرفع ال     : وقول س ة من ق ى أن يكون بمنزل : عل
دأ، أي : إلخ، قال النحاس...بعوضة مثًال ما ا       : يريد أن ما موصولة، وأنه يضمر مبت ام لن ذا الحم ذي هو ه ا ليت ال . في

ة  ا آاف اني أن م ه الث د بالوج ذا   . ويري ن ه دًال م ام ب ون الحم د، ويك دة للتوآي ا زائ ون م ى أن تك وز النصب عل   .ويج
  .وآذا قال األعلم في هذه الوجوه

ال  وضعف ابن هشام في المغني مو ة، ق د     : صولية ما في بحث ليت، وفي بحث ما الكاف هو مرجوح، ألن حذف العائ
ال : وزاد في بحث ما. المرفوع باالبتداء في صلة غير أي، مع عدم طول الصلة قليل . وسهل ذلك تضمنه إبقاء اإلعم

و             ا، ول ى إهماله ل عل ال الموصولية ال دلي د طالت بالصفة، ومع احتم ا ق يبويه ذآر   ورد عليه بأن الصلة هن ال أن س
  .اإلهمال لمنع

وقد مضى  . والبيت من قصيدة للنابغة الذبياني، يخاطب بها النعمان بن المنذر، ويعاتبه، ويعتذر إليه مما اتهم به عنده
 : وقبله. شرح سببها وأآثرها في ماوضع عديدة، فلنذآر هنا منها ما يتم معنى البيت

 شراع وارد الثـمـد إلى حمام  فاحكم آحكم فتاة الحي إذ نظرت
  مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد  يحفه جانبـا نـيق وتـتـبـعـه

 إلى حمامتنا أو نصفـه فـقـد  قالت أال ليتما هذا الحمـام لـنـا
 تسعًا وتسعين لم تنقص ولم تزد  فحسبوه فألفوه آـمـا ذآـرت
 العـدد وأسرعت حسبًة في ذلك  فكملت مائة فيها حمـامـتـهـا

  
ه م، أي : قول احكم آحك اة، أي  : ف ذه الفت ًا آه ن حكيم حيح     : آ النظر الص ها ب ي حدس ابتها ف ري آإص ي أم   .أصب ف

  .الحكمة، مثل نعم ونعمة: الحكم: قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب
  

ه القضاء          : وآذا في شرح ابن السيد قال راد ب ذي ي م ال ة، ال من الحك ه الحكم راد ب ذي ي ال  . هو من الحكم ال الى ق : تع
ك : ، أي"ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا وعلمًا" اب نصر، إذا صار        : حكمة، يقال من ذل م من ب م الرجل يحك حك

  .حكيمًا
  

  : قال النمر بن تولب
 فليس يعولك أن تصـرمـا  أحبب حبيبـك حـبـًا رويدًا

 تحكمـا إذا أنت حاولت أن  وأبغض بغيضك بغضًا رويدًا
  

  .انتهى
  

ال . زرقاء اليمامة: تاة الحيوأراد بف ان     : قال الزمخشري في أبصر من الزرقاء من مستقصى األمث ات لقم هي من بن
ا،       : وقيل اسمها. واليمامة اسمها، فسميت البلدة باسمها. بن عاد، ملكة اليمامة ثالث أعينه زرق ال ز، وهي إحدى ال عن
  .والزباء، والبسوس

  
ى          وآانت جديسية، وحين قتل جديس طسمًا استج ا صاروا من جو عل ة، فلم ى اليمام ع إل ن تب اش قبيلة طسم حسان ب
ارتجزت      : مسيرة ثالث ليال صعدت األطم الذي يقال له ا، ف ًا عليه الكلب، فنظرت إليهم، وقد استتر آل بشجرة تلبيس

  : بقولها
  أو حمير قد أخذت شيئًا تجر  أقسم باهللا لقد دب الشـجـر
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ى صبحهم الجيش     . د أرى رجًال ينهش آتفًا، أو يخصف نعالً واهللا لق: فكذبها قومها، فقالت أهبوا حت ا ت ر   . فم ا ظف ولم
ال    ان، ق ا حس ك   : به ان طعام ا آ ت  ؟م ال     : فقال خ ق وم بم ل ي ي آ ة ف ين   : درمك ت تكتحل بم آن ت  ؟ف د: قال   .باإلثم

  .منه انتهى المقصود. وهي أول من اآتحل باإلثمد من العرب. وشق عينها فرأى عروقًا سودًا من اإلثمد
  

ال   : وقال ابن المستوفي ل، يق ا المث أبصر من   : آانت زرقاء اليمامة تبصر الراآب من مسيرة ثالثة أيام، ويضرب به
ل      . زرقاء اليمامة ا، وقي ا أضيف إليه رة م رأة، لكث ة  : واليمامة بلد، وآان اسمها الجو فسميت باسم هذه الم   .جو اليمام

  .انتهى. ي من جديسه: هي من بنات لقمان بن عاد، وقيل: وقالوا
  

ا             : والحمام، قال ابن قتيبة في أدب الكاتب ط، إنم ك غل وت، وذل ي تستفرخ في البي دواجن الت ا ال ى أنه اس إل ذهب الن ي
ا   اري والقط ل الفواخت والقم بهها، مث ا أش واق وم ام ذوات األط ائي  . الحم ه الكس ه علي ك األصمعي، ووافق ال ذل   .ق

  : قال حميد بن ثور
 وترنما دعت ساق حر ترحًة  ق إال حمامةوما هاج هذا الشو

  .فالحمامة ها هنا القمرية

 :وقال النابغة

 الـبـيت...........  واحكم آحكم فتاة الحي
  

ال األصمعي اً : ق ى قط ة، نظرت إل اء اليمام ذه زرق ال. ه ر   : ق ن طي اآلها م ا ش ا وم وت، فإنه ي البي دواجن ف ا ال أم
  .انتهى. اليمام: الصحراء

  
ام أيضاً      : د في شرحهقال ابن السي ام حم ال لليم د يق د في     . ما نقله عن األصمعي والكسائي صحيح، وق و عبي حكى أب

  .اليمام ضرب من الحمام بري: الغريب المصنف عن األصمعي أنه قال
  

ام أجمع    . واليمام، واحده يمامة، الحمام البري: وحكى أبو حاتم عن األصمعي في آتاب الطير الكبير ة يم ام مك   .وحم
ام    : والفرق بين الحمام الذي عندنا، واليمام: ل أبو حاتمقا ذا حم اض، وآ أن أسفل ذنب الحمام مما يلي ظهرها إلى البي

  .األمصار، وأسفل ذنب اليمامة ال بياض فيه
  

ه أراد           ى أن دليل عل ور من ال ن ث د ب وليس في بيت النابغة من الدليل على أنه أراد بالحمام القطا مثل ما في بيت حمي
 : وإنما علم ذلك بالخبر المروي عن زرقاء اليمامة، أنها نظرت إلى قطًا، فقالت. حمامة القمريةبال

  ومثل نصفه معه  يا ليت ذا القطا لنا
 إذن لنا قطًا ميه  إلى قطاة أهلنـا

  
  : وقد روي أنها قالت

 إلى حمامتيه  ليت الحمام ليه
 تم الحمام ميه  ونصفه قـديه

  
  .التي شرعت في الماء: بالشين المكسورة المعجمة يريد" شراع: "صمعي يرويوآان األ: ثم قال

  
والرواية الثانية أولى، الستغنائها عن دعوى . بالسين غير معجمة، وهنا جمع شارعة وسريعة" سراع: "وروى غيره

  .الماء القليل": الثمد"و. التأآيد
  

ع       ى الجم ى معن ًال عل ام حم فة لحم ان ص رد واردًا، وإن آ الى  وأف ال تع ا ق ر  : "، آم جر األخض ن الش ى". م   .انته
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إن وصفه جمع          ا، ف ا هن ردًا آم ًا ومف ر جمع فإن الحمام اسم جنس، يفرق بينه وبين واحده بالتاء، ومثله يجوز أن يعتب
  .تارة وهو شراع، وأفرد أخرى وهو وارد

  
، على نية التنوين والنصب، ولذلك نعت  الشاهد فيه إضافة وارد إلى الثمد: وهذا البيت من شواهد سيبويه، قال األعلم

  .به النكرة مع إضافته إلى المعرفة، إذ آانت إضافته غير محضة
  

ه لإلضافة، وهو       ": جانبا"و. والضمير للحمام. أحاط به: إلخ، أي"...يحفه جانبا نيق: "وقوله ب، حذفت نون ى جان مثن
  .الجبل: النيق: لمعاني، بكسر النون، قال ابن قتيبة في أبيات ا"النيق"و. فاعل يحفه

  
ده     : يقول و أشد لع ه . آان الحمام في موضع ضيق قد رآب بعضه بعضًا، فه ه : "وقول ه،    "...وتتبع خ، مضارع أتبع إل

  .وفاعله ضمير الفتاة، والهاء ضمير الحمام، ومثل مفعول صفة لمحذوف
  

  .لم يكن بها رمد فتكحل منه: ، أيلم تكحل تلك الفتاة من الرمد. تتبعه عينًا مثل الزجاجة: أي: قال ابن قتيبة
  

  : مثل قول اآلخر
  على الحب ال يهتدى بمناره

  
  .أو نصفه، أرادت ونصفه، أو بمعنى الواو: الخ قال ابن قتيبة"...قالت أال ليتما: "وقوله

  
ذا البيت  . هذا قول الكوفيين واألخفش والجرمي: قال ابن هشام في المغني ه . واحتجوا بأبيات منها ه ه روى  ويقوي : أن

  .انتهى. ، بالواو"ونصفه"
  

ول      لمنا، فنق و س أو، ول الواو ال ب ى    : ورد ابن األنباري في مسائل الخالف على الكوفيين بأن الرواية ب ة عل ه باقي أو في
الى             ه تع ام، أو هو ونصفه، فحذف المعطوف، وحرف العطف، آقول ذا الحم ا ه دير ليتم : أصلها، وهو أن يكون التق

  .فضرب فانفجرت: ، أي"ك الحجر فانفجرتفقلنا اضرب بعصا"
  

  : وعلى هذا قول الشاعر
  أال فالبثا شهرين أو نصف ثالث

  .أو شهرين ونصف ثالث: أي

ى أصلها         . أال ترى أنك ال تقول مبتدئًا نصف ثالث ة عل ه محذوفًا، آانت أو باقي . وإذا وجب أن يكون المعطوف علي
  .هذا آالمه

م   وال يخفى أن تخريجه، ال يتمشى  ا ل على رواية النصب، وإنما هو على رواية الرفع، مع أن المعنى ليس عليه، فإنه
ام في شرح الشواهد،            ن هش ره اب ام وجه ذآ ه نصب الحم تتمن أحدهما، وإنما تمنت آليهما، وإن آان لرفع نصفه م

ام   : قال ى الضمير المستتر في         . وقد يجوز الرفع مع نصب الحم ًا عل ه معطوف ى أن تجعل ك عل ك    وذل ا، وحسن ذل لن
  .ألجل الفصل

ه ألفوه: "وقول بوه ف ف، أي" فحس ى المخف ين بمعن ديد الس دوه: حسب بتش ام. ع ي موضعين ضمير الحم اء ف و . واله
  .وجدوه": ألفوه"

ام ونصفه،   : نظرت هذه المرأة إلى حمام مر بها بين جبلين، وآان ستًا وستين، فقالت: قال ابن قتيبة ليت لي هذا الحم
ا قالت     . الثون، إلى حمامتي، فيتم لي مائةوهو ثالث وث إذا هو آم ه      .فنظروا ف زة األصفهاني في أمثال ال حم ال  : ق ق

ة الحاسبة بسرعة إصابتها، شدد األمر وضيقه ليكون           : بعض أصحاب المعاني ذه الحكيم إن النابغة لما أراد مدح ه
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ر،    أحسن له إذا أصاب، فجعله حزر طير، إذ آان الطير أخف ما يتحرك، ثم ج ام أسرع الطي عله حمامًا، إذ آان الحم
واء        ان في مضيق من اله ام إذا آ ثم آثر العدد إذ آانت المسابقة والمنافسة، ثم ذآر أنها صارت بين نيقين، ألن الحم
ا الحرص               اء أعانه ام إذا وردت الم اء ألن الحم ا واردة للم م جعله ه الفضاء، ث ه، إذا اتسع علي ًا من آان أسرع طيران

  .انتهى. ى سرعة الطيرانللماء عل

ًا      : قال األصمعي: وأغرب الجواليقي هنا فقال ا قط سمعت ناسًا يحدثون أن ابنة الخس آانت قاعدة في جوار، فمر به
 : وارد في مضيق من الجبل، فقالت

  ومثل نصفه معه  يا ليت ذا القطا لنا
 إذن لنا قطًا ميه  إلى قطاة أهلنـا

  
  .انتهى. ء، فإذا هي ست وستونفأتبعت القطا فعدت على الما

  
ة  "ابنة الخس"و د اإليادي د أدرآت      . ، بضم الخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة، واسمها عن ة، وق ة قديم وهي جاهلي

  : القلمس أحد حكام العرب في الجاهلية، تحاآمت هي، وأختها خمعة إليه في آالم لهما، ومدحته بأبيات منها
  فجازاك عني يا قلمس بالكرم  ـائهإذا اهللا جازى منعمًا بـوف

  
  : وبعض الرواة يزعم أنها ماتت في زمن النعمان عند هند ابنته، ويستشهد على ذلك بقول الفرزدق

  آما البنة الخس اإليادي وفت هند  وفيت بعهد آان منك تـكـرمـًا
  

  .، ال أنها عند ابنة النعمانوليس األمر آذلك، وإنما مراد الفرزدق أن هندُا وفت ألختها خمعة ابنة الخس
  

  .وقد ترجمها الشريف المرتضى في أماليه وذآر طرفًا من أمورها
  

ي قصة  د أجحف الزمخشري ف اء"وق ول"الزرق ين  : ، فنق ان ألمت زمن األول، وآ ي ال وًا ف مها ج ان اس ة آ إن اليمام
وح، واألخرى    : إحداهما ن ن ام ب ام       : طسم بن لوذ بن س ن س ن إرم ب اثر ب ن ج انوا      جديس ب ه السالم، وآ وح علي ن ن ب

ه     ال ل ى جديس        : أصحاب زرع، ونخيل، ومواش، وآان ملكهم من طسم يق رط في جوره عل ق، أف وق، أو عملي عمل
ار خرجت من         ا افتض بنت غف ا، فلم حتى أمر أن ال تزف امرأة من جديس إال أتي بها إليه حتى يفتضها قبل زوجه

   :عنده رافعة صوتها، ملطخة بدمها، وهي تقول
  أهكذا يفعل بالعروس  الأحد أذل من جديس

ة     د المائ تد      . في أبيات، آما تقد م شرح هذه القصة مفصًال في الشاهد الخامس والعشرين بع ك اش ا ذل ا سمع قومه فلم
ال    وم، ق وني وإال  : غضبهم ومشى بعضهم إلى بعض، وآان أخوها ابن غفار سيدهم، فلما رأى ذلك من حال الق اطيع

ام آل     . إني قد زوجت أختي فليحضر الملك، وجميع أهله إلى طعامي: اآتب إلى الملك: لقا. قتلت نفسي وآم ق إذا أت ف
ه               نكم من يلي ل آل رجل م ام، فليق إذا قرب الطع ه، ف ن سالحه تحت رجل د دف   .واحد منكم على رأس رجل منهم، وق

م،       رياح بن مرة فإنه أفلت منهم، واستصحب آ: فقتلوا جميعهم إال رجًال يقال له د نخله دة من جرائ ه، وأخذ جري لبة ل
وآهم،      : قال ؟ما وراءك: فطالها بالطين، ثم توجه حتى أتى حسان بن تبع مذعورًا، فقال له ا مل وم آن د ق أتيتك من عن

ًا     ا ظلم وا علين ة         -وذآر القصة    -وساداتهم، وقد وثب ع آل ر، وجمي ر، وورق ومسك وعنب واش، وتب يهم زروع وم وف
  .تغذى بالزبد والشهد والمخ، آأنها القمر ليلة البدر" عنز: "ة يقال لهاالدنيا، وفيهم امرأ

ى    : فلما سمع ذلك حسان دعا قومه، وأسمعهم آالم رياح، فقالوا نهم حرب، عل ما لنا وألمة قتلت أختها، ليس بيننا وبي
  .أن بلدهم شاسع، ومسلكهم بعيد
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ك أ    : قال الملك ى المل يس يجب عل الوا  ؟ن ينصره أرأيتم إن ظلم أخ أخاه أل ى : ق اح   . بل م ري ال له دي    : ق آيف يكون بل
ي عرجاء         د تبعتن ي ق ذه آلبت دًا يبست، وه ان بعي د     . شاسعًا، وهذه جريدة من نخلها رطبة، فلو آ د ضربها عن ان ق وآ

ى مسيرة      ! دخوله فعرجت ان من جو عل فلم يزل بهم حسان حتى أجابوه إلى المسير، فساروا في ثلثمائة ألف، فلما آ
اح    ثالثة م ري ال له ا    : أيام، ق ال له رأة يق يهم ام اقطعوا الشجر،          : إن ف ام، ف ة أي ة تبصر الراآب من مسيرة ثالث اليمام

  .وليضع آل راآب منكم بين يديه غصنًا من أغصانها ليشتبه عليها

  .ا بشرًاأي قوم، زحفت إليكم حمير، وأرى شجرًا، وخلفه: البتيل، فقالت: فقامت اليمامة على رأس حصن لهم يقال له

 :ثم رجعت بصرها، فوضح لها صدق ما رأت، فقالت! ما تزالين تأتينا باإلفك: فكذبوها، وقالوا

 فليس ما قد أرى باألمس يحتـقـر  خذوا حذارآم يا قوم ينـفـعـكـم

 وآيف تجتمع األشجار والبـشـر  إني أرى شجرًا من خلفها بـشـر

 لتي تخشى وتنتـظـرمن األمور ا  خذوا طوائفكم من قـبـل داهـية

 لو آان يعلم ذاك القوم إذ بـكـروا  فقد زجرت سنيح القـوم بـاآـرًة

 أو يخصف النعل خصفًا ليس يبتدر  إني أرى رجًال في آفـه آـتـف

 فليس من بعـده ورد وال صـدر  فغوروا آل مـاء قـبـل ثـالـثة

 آـثـروا وإن وال تخافوا لهم حربًا  وناهضوا القوم بعض الليل إذ رقدوا

  .إن آانت أمة طلبت غيرنا، لم نبدأهم بتغوير المياه والمناهضة: فكذبها بعض، وقال بعض

ًا              ا عروق ا، فوجد فيه ع عينه ة فقل ا باليمام اء، ودع ل الرجال، وسبى النس ة، فقت فلم يلبثوا أن صبحهم حسان بعد أربع
  .فاآتحل باإلثمد من ذلك اليوم ؟اإلثمدحجر يقال له : فقالوا ؟ما الذي آانت تكتحل به: سودًا، فسأل

  .وأتيت عنز بالجمل، فلم تدر ما الجمل من العزة. فلما قتلها، صلبها على باب جو، فسميت بذلك اليمامة

امن              دم شرحه في الشاهد الث ا تق ئ، آم ن طي ن الغوث ب ه عمرو ب وإن األسود بن غفار أفلت فلحق بجبلي طيئ فقتل
  .والثمانين من أوائل الكتاب

  .وترجمة النابغة الذبياني تقدمت في الشاهد الرابع بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس واألربعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

 واللـهـازم إذا إنه عبد القفا  وآنت أرى زيدًا آما قيل سيدًا

  .على أنه يجوز آسر إن وفتحها بعد إذا الفجائية
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: فحال إذا هاهنا آحالها، إذا قلت  -بالكسر : أي -من العرب ينشد هذا البيت آما أخبرك به  سمعت رجًال: قال سيبويه
ازم  ا والله د القف و عب ق    . ه و منطل ى ه ى حت ى معن ي حت ا أردت ف ى أردت آم ذا المعن ا ألن ه اءت إن هن ا ج   .وإنم

م وضعت إن    مررت فإذا أ: مررت فإذا أنه عبد تريد فإذا العبودية واللؤم، آأنك قلت: ولو قلت ؤم، ث مره العبودية والل
  .انتهى. في هذا الموضع، جاز

دير   . الشاهد في جواز فتح إن وآسرها بعد إذا: قال األعلم د إذا، والتق ر بع إذا هو  : الكسر على نية وقوع المبتدأ والخب
  .انتهى. والفتح على تأويل المصدر مبتدأ، واإلخبار عنه بإذا. عبد القفا

ه واإلخبار بإذا مبني  ا        . على آونها اسمًا، وليس اإلخبار بها واجبًا عند القائل ب ام في شرح الشواهد، آم ن هش ال اب ق
  .فبالحضرة العبودية: من يرى أن ذا ظرف، صح تقديرها خبرًا، ولم يقدر محذوفًا، أي: قال ابن يعيش

. رف، وجب دعوى الحذف   إنها ح : وإن قيل. فبالحضرة العبودية موجودة: وصح تقديرها متعلقة بخير محذوف، أي
  .انتهى

ر   در الخب د     . وإذا عند الشارح المحقق حرف، آما قرره في باب المبتدأ، وباب الظروف، ولهذا ق ذا هي حرف عن وآ
دها المصدر، أي   : السيرافي، إال أنه جعل المحذوف المبتدأ، قال ا بع ة، وذاك أن    : وإذا فتحت قدر م ره العبودي إذا أم ف

. در، وإذا حرف ال عامل لها، ألنها دخلت لمعنى المفاجأة، وهي في معنى حروف العطف  أن المفتوحة مقدرة بالمص
  .انتهى

ؤم،    : إذا فتحت أردت المصدر، وآأنك قلت  : وقد فرق ابن يعيش معنى الكسر عن معنى الفتح، قال ة والل إذا العبودي ف
  .وإذا آسرت، آأنه قد رآه نفسه عبدًا. آأنه رأى فعل العبد

ل   " رىوآنت أ: "وقوله ة مفاعي ى ثالث ا : بضم الهمزة، بمعنى أظن، متعد إل تكلم،      : أوله نائب الفاعل، وهو ضمير الم
  .سيد: زيد، وثالثها: وثانيها

ا من إضافة الصفة المشبهة      : وقول الشارح المحقق أي عبد قفاه، برفع عبد منونًا، أشار بهذا التفسير إلى أن عبد القف
  .إلى فاعلها

ى          وقصد به الرد على صاح ه حاصل المعن اللئيم، ألن دًا ب اه عب م فسر آون قف   .ب المقتبس في زعمه أن القفا مقحم، ث
المهين والدنئ النفس، والشحيح، ونحو ذلك، ألن اللؤم ضد الكرم، ولهذا يضاف اللؤم إلى القفا، آما يشاف ": اللئيم"و 

  .لئيم القفا، وآريم الوجه: الكرم إلى الوجه، فيقال

وال يرتضي هذا لنفسه إال من هو  . ة آونه لئيمًا بصفعان، وهو من يمكن من صفع قفاه ليأخذ شيئًاثم فسر الشارح جه
  .في غاية المهانة والدناءة

ه  . ولم يتعرض له ابن بري وال الصفدي بشيء  .انتهى. الصفع آلمة مولدة، والرجل صفعان: قال الجوهري ورد علي
ا إنسان أو          : عةوالصف . صفعه صفعاً : الفيومي في المصباح، قال ا قف ه، فبضرب به رة، وهو أن يبسط الرجل آف الم

ورجل صفعان لمن   . قاله األزهري وغيره. ضربه بجمع آفه: فإذا قبض آفه، ثم ضربه، فليس بصفع، بل يقال. بدنه
  .انتهى. وال عبرة بقول من جعل هذه الكلمة مولدة مع شهرتها في آتب األئمة. يفعل به ذلك

اسم فاعل  : والناتئ. إلخ، اللهزمة، بكسر الالم والزاي، وسكون الهاء"...عظمان: واللهزمتان: "قوقول الشارح المحق
  .من نتأ الشيء بالهمز، ينتأ بفتحتين نتوءًا، إذا خرج من موضعه وارتفع من غير أن يبين

ات منقوص   الم وسكون الحاء المهمل      . ويجوز تخفيف الفعل، آما يخفف قرأ، فهو ن تح ال ك،   : ةواللحي، بف عظم الحن
  .وهو الذي يثبت عليه األسنان
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الن،          " جمعهما الشاعر بما حولهما: "وقوله ذاآير ف ل جب م ى تأوي الجمع عل ر، ف زمتين ال غي وان له يريد أن لكل حي
  .بضم الجيم وتشديد الباء

اب بالكسر، إ    : جببته جبًا من باب قتل: قال صاحب المصباح ين الجب وب ب ذا استؤصلت  قطعته، ومنه جببته فهو مجب
  .مذاآيره

  .الفرج من الحيوان، جمعه ذآرة مثال عنبة، ومذاآير على غير قياس: وقال أيضًا الذآر

ا     : وما ذآره الشارح من تفسير اللهزمتين، هو آالم صاحب الصحاح، وقال بعده ان تحتهم ا مضغتان علبت ال هم . ويق
  .والمضغة اللحم، سمي بها، ألنها مقدار ما يمضغ

ة بالم ظ والعلب تعلب، إذا غل الم واس م بكسر ال ب اللح ن غل دة، م ًا. وح ددة: وروي أيض ة المش اة التحتي ان بالمثن   .عليت
  .والصحيح ما قاله الجوهري. عروق في القفا: اللهازم: وقال أبو جعفر أحمد بن محمد

ا م   " عبد القفا واللهازم"ومعنى : قال األعلم ه؛ ألن القف ه ولؤم ة    أن من بنظرهما، يتبين عبوديت وضع الصفع، واللهزم
ل، إذا ضربه بجمع         : موضع اللكز، وهو بفتح الالم وسكون الكاف وآخره زاء معجمة اب قت زًا من ب زه لك مصدر لك

  .مقبوضة: ضربه بجمع آفه، أي: يقال. آفه، بضم الجيم وسكون الميم

  .ما قيل فيه باطًال آنت أظن زيدًا سيدًا شريفًا، آما قيل فيه إنه سيد، فظهر انه لئيم، وآان: والمعنى

  .واهللا اعلم. وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ال يعرف قائل آل بيت منها

 وانشد بعده، 

  الشاهد السابع واألربعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

 ألفى بأرفع تل رافعـًا نـاري  إني إذا خفيت نار لـمـرمـلة

  عليه بما يحنى على الجارأحنو   ذاك وإني على جاري لذو حدب

  .على أن إن في هذا البيت، ليس فيها إال الكسر

ال عز وجل   . تقول ذاك، وأن لك عندي ما أحببت: قال سيبويه افرين    : "وق د الك م وأن اهللا موهن آي ال جل   "وذلك ، وق
ه، آأن    " . ذلكم فذقوه وأن للكافرين عذاب النار: "ثناؤه ا حمل علي ال وذلك ألنها شرآت ذلك، فيم ك وأن   : ه ق األمر ذل
  .اهللا

ه : "ولو جاءت مبتدأة لجازت، يدلك على ذلك قوله تعالى ا     "ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ب ى م وًال عل يس محم ، ول
  .حمل عليه ذلك، فكذلك يجوز أن تكون إن منقطعة من ذلك

  : قال األحوص

  عقر العشار على عسري وإيساري  عودت قومي إذا ما الضيف نبهنـي
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 الـشـعــر إلـى آخـر......  إذا خفـيت نـار لـمـرمـلةإني 

ه ذاك       ل علي ا حم ى م ول عل ر محم تأنفًا غي ون إال مس ذا ال يك ي األول   . فه داء إن ف وي ابت ًا يق ذا أيض ى. فه   .انته
  ".إن ربهم بهم يومئذ لخبير: "إنما لم يجز في إن هاهنا إال الكسر، ألن بعدها الالم، آما قال تعالى: قال النحاس

م  ال األعل ا       : وق ا قبله ى م ًال عل ت حم دخل، لفتح م ت و ل د، ول دخول الم التأآي ر إن ل ي آس اهد ف ى. الش   .انته
وذلك أن محصل آالم سيبويه جواز الوجهين في  . ولما آان سيبويه فيه بعض خفاء لخصه الشارح المحقق وأوضحه

الى    ه تع افرين    : "إن المذآورة، وقد جاء على الفتح وهو أحد الجائزين من قول د الك م وأن اهللا موهن آي ه  ؟" ذلك ، وقول
  ".ذلكم فذقوه وأن للكافرين عذاب النار: "تعالى

وع        : فاسم اإلشارة في اآلية األولى خبر مبتدأ محذوف، التقدير ل مصدر مرف ا في تأوي م، وأن مع معموليه األمر ذلك
  .قدرمعطوف على ذلك، وقد شارآته أن مع معموليها في الخبرية للمبتدأ الم

ال البيضاوي   .األمر ذلك وأن اهللا: وذلك ألنها شرآت ذلك فيما حمل عليه، آأنه قال: وهذا معنى قول سيبويه م  : ق ذلك
ع    ه الرف ي، ومحل ل، أو الرم ن، أو القت بالء الحس ى ال ارة إل م : أي: إش ر ذلك الى. المقصود أو األم ه تع وأن : " وقول

  .انتهى. المؤمنين، وتوهين آيد الكافرين، وإبطال حيلهم المقصود إبالء: إلخ، معطوف عليه، أي"...اهللا

ردات  ول الشارح المحقق    . وهذا يكون من عطف المف ا ق ر       : أي: وأم وهن، فتكري م، واألمر أيضًا أن اهللا م األمر ذلك
  .المبتدأ لإليضاح، ال أنه من عطف الجمل

د   : إلخ، يريد..ولو جاءت مبتدأة لجازت: ثم قال سيبويه داء        لو جاءت إن بع ا تكسر في ابت اسم اإلشارة مكسورة، آم
ه  " هذا ذآر وإن للمتقين لحسن مآب: "وهذا الوجه الثاني من الجائزين، وقد جاء عليه قوله تعالى. الكالم لجازت وقول

دأ محذوف، أي  " هذا وإن للطاغين لشر مآب: "تعالى ك، واألمر    : فذلك في األولى، وهذا في الثالثة خبر مبت األمر ذل
  .هذا

ى        و ى اسم اإلشارة حت يس من العطف عل جملة إن معطوفة على الجملة قبلها في الثالث، وهذا من عطف الجمل، ول
  .تشارآه في الخبرية

 : ومثل هذه اآليات قول الشاعر

  ذاك وإني على جاري لذو حدب

ة   إلخ، م"...إني على جاري: "وجملة. شأني ذاك، وأمري ذاك: خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: فذاك ى الجمل عطوفة عل
  .قبلها

ه           : "ويدل على أن هذا من عطف الجمل قوله تعالى في سورة الحج م بغي علي ه ث ا عوقب ب ل م ك ومن عاقب بمث ذل
ر من عاقب      : فقوله" لينصرنه اهللا ه خب در مع جواب ة  ...لينصرنه اهللا، جواب قسم مقدر، وجملة القسم المق خ، وجمل : إل

خ ...األمر ذلك، ومن عاقب: لة المحذوف مبتدؤها، أيإلخ، معطوفة على الجم"...من عاقب" ل    . إل ذآور مث فالبيت الم
  .هذه اآلية في اإلعراب

دئها             : وقول الشارح المحقق ر مبت ي خب ة الت ه مسامحة، وأراد الجمل ة، في ة المقدم ى الجمل ة القسمية عطف عل فالجمل
  .جملة قسمية
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ول   ات، فنق رح األبي ى ش ع إل ه: ولنرج ومي: "قول ودت ق ه."..ع خ، أراد بقول ي: إل ي : نبهن يًال فنبهن ي ل   .طرقن
ه      : المفعول الثاني لعود، ومفعوله األول: وعقر اب ضرب، إذا ضربت قوائم قومي، وهو مصدر عقرت البعير من ب
  .بالسيف

ى        ": العشار "و. عقره، إذا نحره: وال يكون العقر في غير القوائم، وربما قيل ى عل ي أت ة الت جمع عشراء، وهي الناق
  .وال ثالث لهما. لها عشرة أشهر، ومثله نفاس جمع نفساءحم

رام      ة في الجود واإلآ ه . والعشار عند العرب أعز اإلبل، فذبحها للضيف يكون غاي ى عسري وإيساري   : "وقول ، "عل
  .أعقرها على آل حالة سواء آنت معسرًا أو موسرًا: أي

ىً   : واإليسار. تقرأعسر الرجل، إذا اف: يقال. الفقر، وهو اسم لإلعسار: والعسر . مصدر أيسر الرجل، إذا صار ذا غن
  .واالسم اليسار بالفتح، وهو الغنى

  .إلخ، خبر إني"...إذا خفيت: "إلخ، ألفى جواب إذا، وجملة"...إني إذا خفيت: "وقوله

ار، ودال   : قال األعلم اد الن ه   قوله أن بالفتح محمول على البدل من العقر، ألن عقر العشار مشتمل على إيق ه، فكأن علي
  .وآسر إن هاهنا أجود على االستئناف والقطع. عودت قومي أني أوقد النار للطارق: قال

ال          : ورجل مرمل. الجماعة التي نفذ زادها": المرملة"و ا يق ره، آم ك غي ه ال يمل ل، آأن ه، مشتق من الرم : ال شيء ل
ر، فه  : يقال. ترب الرجل، إذا افتقر اس، والجمع       . و مرمل أرمل الرجل، إذا نفذ زاده وافتق ر قي ى غي وجاء أرمل عل

  .وأرملت المرأة فهي أرملة، للتي ال زوج لها، الفتقارها إلى من ينفق عليها. أرامل

اء   . والجمع أرامل . ال يقال لها أرملة إال إذا آانت فقيرة، فإن آانت موسرة فليست بأرملة: وقال األزهري وألفى بالبن
ه، م ه إذا وجدت ن ألفيت ول م ولينللمجه د لمفع دهما: تع ا: أح تكلم، وثانيهم و ضمير الم ًا: نائب الفاعل وه ه رافع   .قول

ل         . ما ارتفع من األرض": التل"و ه في اللي دي الضيف إلي ى يهت رام حت وإيقاد النار في األماآن العالية من أخالق الك
  .المظلم ويأتي

رم    . نا أوقدها في تلك األيامإذا خفيت نار غيري، بأن ال توقد في أيام الجدب والقحط، فأ: يقول   .يصف نفسه بشدة الك
ين  : فإن قلت. إشارة إلى عقر العشار، وإيقاد النار" ذاك: "وقوله ى اثن ا     : قلت  ؟آيف أشير بذاك إل ل م ه بتأوي صح ألن
  .شأني وأمري ذاك: خبر مبتدأ محذوف، أي": ذاك"و. بين الفارض والبكر: ، أي"عوان بين ذلك: "وآذا قوله. ذآر

ر،             ": إني لذو حدب : "ةوجمل الم في الخب ا، لوجود ال ة المحذوف صدرها، وأوجب آسر إن هن ى الجمل ة عل معطوف
رد           ى مف رد عل ى ذاك، عطف مف وع معطوف عل ا بمصدر مرف و  .ولوالها لجاز فتح إن، وآانت مؤولة مع معموليه

دال    " الحدب" ة وال تح الحاء المهمل ه، و       : بف رح، إذا عطف علي ه آف و "مصدر حدب علي و     " أحن ر والحن د خب ر بع خب
  .بمعنى الحدب

ى : "وقوله. عطفت، وأشفقت، فلم تتزوج بعد أبيهم: حنت المرأة على ولدها تحنى وتحنو حنوًا: في المصباح " بما يحن
  .بالبناء للمفعول

  .واألحوص بمهملتين شاعر إسالمي، تقدمت ترجمته في الشاهد الخامس والثمانين من أوائل الكتاب

  ، وأنشد بعده
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  الشاهد الثامن واألربعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  أحقًا أن أخطلكم هجاني

ى أن  ًا"عل ى    " حق ذوفًا، أو فاعل للظرف عل ت مح ة بمصدر فاعل لثب ا مؤول ع معموليه أن م ى الظرف، ف ي معن ف
  .أعندك زيد، أو مبتدأ مؤخر والظرف قبله خبر: الخالف في نحو

ى المظروف          وإنما قال في معنى الظ ق، آاشتمال الظرف عل ى المحق ه ظرف مجازي مشتمل عل دليل  . رف، ألن وال
  .على أنه جار مجرى الظرف وقوعه خبرًا عن المصدر دون الجثة، آما أن ظرف الزمان آذلك

ى حذف          : قال األعلم ه عل ان من المضارعة، وآأن ين الفعل والزم ا ب جاز وقوعه ظرفًا، وهو مصدر في األصل، لم
  .انتهى. أفي وقت حق: أتيتك خفوق النجم، فكأن تقديره: وإقامة المصدر مقامه، آما قالواالوقت، 

ول " حقًا"هذا إن آان . وهذا الوجهان معروفان في الظرف المعتمد ًا  : منصوبًا على المصدر فأن فاعل ال غير، تق أحق
ًا، وأن فا    : فقولك. أحق ذلك حقًا: أنك ذاهب، أي ى      حق فعل ماض هو الناصب لحق عل المصدر، أو فاعل الفعل عل

  .الخالف فيه، والهمزة لالستفهام

ال الشارح المحقق            : فإن قلت ى ق تفهام حت ن جاء االس ا، فمن أي يرًا ألم ًا تفس ان حق اً   : أي: إذا آ ك حق : قلت  ؟أأحق ذل
  .أنها بمعنى أحقًا مع همزة االستفهام، وهو الصحيح: تفسيرها بحقًا أحد قولين، والثاني

ولهم : فإن قلت اعًال، أو     : ظاهر أما أنها حرف، فكيف تكون بمعنى حقًا، أو أحقًا، وآيف تكون أن في ق ائم ف ا أنك ق أم
هي آلمتان الهمزة لالستفهام، : هي اسم بمعنى حقًا، وقال آخرون: قال ابن هشام في المغني، قال بعضهم: قلت ؟مبتدأ
  .اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقًا" ما"و

  : ب، وموضع ما النصب على الظرفية آما انتصب حقًا على ذلك في نحو قولهوهذا هو الصوا

  أحقًا أن جيرتنا استقلوا

  : وهو قول سيبويه، وهو الصحيح بدليل قوله

  أفي الحق أني مغرم بك هائم

. فاعل : حقًا مصدر لحق محذوفًا، وأن وصلتها  : وقال المبرد. خبره: مبتدأ، والظرف: فأدخل عليها في، وأن وصلتها
  .انتهى

ى     : أنك إذا قلت: ووجه الصواب في آونها بمعنى أحقًا ا بمعن ا مجموعه ان أم أما أنك قائم، فيه معنى االستفهام، فلو آ
  .حقًا لزم إما أن ال يكون استفهام، وهو خالف المعنى؛ وإما أن يقدر أداته دائمًا

دون    زة ب ا         ويرد أنه لم يلفظ به معها في وقت قط، مع أن حذف الهم ره، وآله د غي يبويه، ضرورة عن د س اذ عن أن ش
  .بعيدة عن الصواب
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ى  " ما"و. وإذا آانت مرآبة من الهمزة وما، آان آل معنى مستفادًا من لفظه الموضوع له هذه نكرة تامة، ال تحتاج إل
دا : ولذلك قال. صفة أو صلة، عامة بمعنى شيء، ومن ما صدقاتها حق ى  بمعنى شيء، وذلك حق، ولم يقل ابت ء بمعن

  .حق

ه زعم   "إن تبدوا الصدقات فنعمل هي: "وليست التامة التي في قوله تعالى ؛ ألنها بمعنى الشيء، خالفًا البن المال، فإن
  .فأخطأ في موضعين. أي فنعم شيئًا هي: أنها آالتي في اآلية، وقال

ا القول بحرفيته ا الظن ب ر صواب، فم ًا غي ى حق ا بمعن ان مجموع أم ن ؟وإذا آ ال اب ام ق ن : هش د اب وهي حرف عن
  .انتهى. يا زيد: خروف، وجعلها مع أن ومعموليها آالمًا ترآب من حرف واسم، آما قال الفارسي في

  .وهذا بعيد عن الصواب بمراحل آما ال يخفى

ام  ن هش ول اب لتها: وق رف: وأن وص دأ، والظ ره: مبت ت    "خب رف، أو لثب اعًال للظ ه ف راجح آون وح، وال ذا مرج ، ه
  .وما نقله عن المبرد هو المشهور. محذوفًا

وهذا غير مشهور، ومذهب . أهجاني أخطلكم هجوًا حقًا: وزعم العيني أن مذهبه آون حقًا صفة لمصدر محذوف، أي
  .سيبويه في حقًا هو الراجح، ووجهه ما ذآره الشارح وابن هشام

يس   : على أن حقًا بمعنىأحقًا أن أخطلكم هجاني، يدل : قوله: قلت ألبي علي: وفي التذآرة القصرية ه ل أفي الحق، ألن
م  : يريد أتحقون حقًا أن أخطلكم هجاني، وإنما يريد أفي الحق، أي د   ؟أخبروني هل هجاني أخطلك يس يري ون  : ول أتحق

اً        . انتهى . فلم ينكر أبو علي هذا، وصححه وصوبه  ؟هذا الخبر وًا حق ى أهجاني هج يس المعن ه ل م أن ذا يعل ذا   .وبه وه
ا       نص سيبويه وفي ا قبله ى م ة عل ه مبني واب إن تكون أن في ك  : ه فوائد آثيرة، قال في باب من أب ك قول ًا أنك   : وذل أحق

  .وآذلك هما في الخبر. أأآبر ظنك أنك ذاهب، وأجهد رأيك أنك ذاهب: والحق أنك ذاهب، وآذلك ؟ذاهب

وا   : وسألت الخليل رحمه اهللا، فقلت له نعهم أن يقول ا م ى ال    : م ًا إنك ذاهب، عل اً   : آأنك قلت  . قلب أحق  ؟إنك ذاهب حق
ألن إن ال تبتدأ في آل موضع، ولو جاز هذا؛ لجاز يوم الجمعة إنك ذاهب، تريد إنك ذاهب   : فقال ؟وإنك ذاهب الحق

  .إنك ال محالة ذاهب: ال محالة إنك ذاهب، تريد: ولقلت أيضًا. يوم الجمعة

ل   فلما لم يجز ذلك حملوه على أحق أنك ذاهب، وأفي أآبر ظنك  ي الرحي أنك ذاهب، وصارت أن مبنية عليه، آما تبن
ون في      . والدليل على ذلك إنشاد العرب آما أخبرتك. غدًا الرحيل: على غد إذا قلت ه سمع العرب يقول زعم يونس أن

 : بيت األسود بن يعفر

 تهددآم إياي وسط المجالس  أحقًا بني أبناء سلمى بن جندل
  

  .لة الرحيل بعد غد، وأن أن بمنزلته، وموضعه آموضعهفزعم الخليل أن التهدد هنا بمنز
  

  : ونظير أحقًا أنك ذاهب، من أشعار العرب، قول العبدي
 فنيتنا ونيتهم فـريق  أحقًا أن جيرتنا استقلوا

  
  : وقال عمر بن أبي ربيعة

 أو انبت حبل أن قلبك طائر  أألحق إن دار الرباب تباعدت
  

  : وقال النابغة الجعدي
 أحقًا أن أخطلكم هجاني  غ بني خلف رسوًالأال أبل
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وي        د ق ذا جي ع ه ع في جمي ذا، والرف ك أنك إن شئت قلت    . فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هك أحق أنك   : وذل
  .انتهى. ذاهب، وأأآبر ظنك أنك منطلق، تجعل اآلخر هو األول

  
  .يريد أنك تجعل أن مبتدأ مؤخرًا، وما قبلها خبرًا مقدمًا

  
  : وقوله. تقدم ما يتعلق به في الشاهد الرابع والستين، في باب المبتدأ والخبر وقد

 أحقًا أن أخطلكم هجاني  أال أبلغ بني خلف رسوًال
  

اة    و خلف  . األخطل هنا هو الشاعر المشهور النصراني، وآانت بينه وبين النابغة الجعدي الصحابي مهاج رهط  : وبن
  : وروي. األخطل من بني تغلب

  بلغ بني جشم رسوًالأال أ
  
م  . ، بضم الجيم، وفتح الشين المعجمة، من بني تغلب أيضاً  "جشم"و ال األعل الة، وهو      : ق ى الرس ا بمعن الرسول هاهن

ور  وء والطه ول آالوض ى فع اء عل ا ج ا . مم الة أيض ي الرس وك، وه ا األل ى. ونظيره   .انته
ا في        رسوًال حال من الفا  : وقال ابن هشام في شرح أبيات ابن الناظم الة، مثله ى الرس عل، أو اسم للمصدر، أو بمعن

  : قوله
 بـرسـول بليلى وال أرسلتهـم  لقد آذب الواشون ما بحت عندهم

ت،      . فيكون مفعوًال ثانيًا ذا البي ى ه ك إال إل ولو منع مانع مجيء رسول بمعنى الرسالة، محتجًا بأنهم لم يستندوا في ذل
ى، ومجيء فعول    وهو محتمل للوصفية على أنه حال، لم ي حسن، ألنه يلزم عنه آون الحال مؤآدة لعاملها لفظًا ومعن

  .للجماعة، وزيادة الباء في الحال
  

  : ، ونحو"فإنهم عدو لي: "، ونحو"وأرسلناك للناس رسوًال: "وهذه وإن آانت أمورًا ثابتة، نحو
  حكيم بن المسيب منتهاها  فما رجعت بخائبة رآاب

  
  .انتهى .إال أن اجتماعها بعيد

  
  .وقد أخذ العيني هذا الكالم بإخالل فيه، ولم يعزه إليه

  
ه إال في        ا من م يجز نزعه الم، ل وهذا البيت استشهد به ابن الناظم في شرح األلفية على أنه إذا غلب االسم باأللف وال

  .نابغة بني ذبيان، وأخطلكم في هذا البيت: يا نابغة ويا أخطل، أو إضافة، نحو: نداء، نحو
  

  .واالستفهام هنا للتقرير، ومعناه حملك المخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر، قد استقر عنده ثبوته أو نفيه
  

ا خارجان عن         : وقال العيني ك، وآالهم ى ذل وم عل ه مل دها، وأن فاعل الهمزة لإلنكار التوبيخي، فيقتضي تحقق ما بع
  .االستفهام الحقيقي

  
ه       والبيت من قصيدة للنابغة الجعدي،  ل؛ لقضائه ل ن جعي ا آعب ب هجا بها األخطل، وبني سعد بن زيد مناة، ومدح به

  .على بني سعد
  

  : وبعده
  وآعب وهو مني ذو مكان  فلوال أن تغلب رهط أمي
 نصير آأننا فرسا رهـان  تراجمنا بصدر القول حتى
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  : ومطلع القصيدة
 على سفوان بوم أرونانـي  وظل لنسوة النعمان مـنـا

  بما قد آان جمع من هجان  نا حليلـتـه وجـئنـافأعتق

فوان"و ك"س اء: ، بالتحري م م اني"و. اس ديد": أرون ة" و. ش ة": الحليل ان"و. الزوج رفها": الهج وال وأش رائم األم  .آ
  .وترجمة النابغة الجعدي تقدمت في الشاهد السادس والثمانين بعد المائة

 وأنشد بعده، 

  الثمانمائةالشاهد التاسع واألربعون بعد 

  بمالي ثم يظلمني السريس  أفي حق مواساتي أخاآـم

  .وهذا ظاهر. ، إنما ينصب على الظرفية بتقدير في"حقًا"يدل على أن " حق"مع " في"على أن مجيء 

  : والبيت من قصيدة ألبي زبيد الطائي النصراني، أولها

 بأني في مودتكم نـفـيس  أال أبلغ بني عمرو بن آعب

  : لوفيها يقو

  وال حظي اللفاء وال الخسيس  فما أنا بالضعيف فتظلمونـي

 السـريس بمالي ثم يظلمني  أفي حق مواساتي أخـاآـم

آان أخوال أبي زبيد تغلب، وآان يقيم فيهم أآثر أيامه، وآان له غالم يرعى : وسببها آما نقل عن ابن األعرابي، قال
انطلقوا أدلكم على عورة القوم، : غالمه، فدفع إليهم إبل أبي يزبيد، وقالإبله، فغزت بهراء بني تغلب، فمر بنو تغلب ب

ه     . وأقاتل معكم ه من إبل ا ذهب ل ال  . والتقوا فانهزمت بهراء، وقتل الغالم، ولم يبعث إليه بنو تغلب دية غالمه، وم فق
  .في ذلك هذه القصيدة

فيه، ونافست في الشيء منافسة ونفاسًا، إذا رغبت رغبت : نفست فيه نفاسة، أي: راغب فيه لنفاسته، يقال": نفيس"و 
  .فيه على وجه المباراة في الكرم

اء       : ، بفتح الالم بعدها فاء، قال صاحب الصحاح"اللفاء"و  و لف ر، فه . هو الخسيس من الشيء، وآل شيء يسير حقي
ال    ت، وق ذا البي ال : وأنشد ه اء، أي     : يق اء باللف وافي بالق   : رضي فالن من الوف ه ال ل من حق ال . لي ه، أي  : ويق اه حق : لف

  .الدنيء: الخسيس. بخسه

اة، أي : مصدر واساه بماله، قال صاحب الصحاح": المواساة"و  ه   : آسيته بمالي مؤاس ه أسوتي في ة   . جعلت يته لغ وواس
  .سويته: آسيته بنفسي بالمد: وفي المصباح. ضعيفة فيه

يته : ويجوز إبدال الهمزة واوًا في لغة اليمن، فيقال ال صاحب الصحاح     "السريس "و . واس ين، ق ينين مهملت هو  : ، بس
  : د وأنشد ألبي زبيد الطائي. هو العنين: قال أبو عبيد. الذي ال يأتي النساء

  أفي حق مواساتي أخاآم البيت
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  .أنشده أبو عبيد في الغريب المصنف: أقول

م،       أيكون في الحق أن أبذل مالي، وأتفض: يقول: قال شارح أبياته ابن السيرافي م أظل ي، ث ا ال يستحق عل ل بإعطاء م
ريس ل س ن رج ك م ي ذل تم عل الي، وي ع م ال. وأمن ن الرج ل م يس بكام ه ل ذي ظلم د أن ال ى. يري   .انته

  : العرب تسمي العنين السريس، آما قال الشاعر: وفي درة الغواص للحريري

 عالنيًة فقد بلغ الـنـسـيس  أال حييت عـنـا يا لـمـيس

 فقلت بأنـه رجـل سـريس  كحـينـيرغبت إليك آيما تن

  أنت الدردبيس: رضيت وقلت  ولو جربتني فـي ذاك يومـًا

  .انتهى

  .الداهية": الدردبيس"و . بقية الروح: بالنون بعدها سين مهملة" النسيس"و . اسم امرأة": لميس"و 

  .وترجمة أبي زبيد تقدمت في الشاهد الثاني والثمانين بعد المائتين

  : وأنشد بعده

  أحقًا بني أبناء سلمى بن جندل

  : تمامه

  تهددآم إياي وسط المجالس

  : في أنه مثل قوله

  أفي حق مواساتي أخاآم

ره     . في أن تهددآم فاعل أحقًا، أو مبتدأ وأحقًا ظرف وقع خبرًا له ه خب د جاء   . وآذلك مواساتي فاعل والظرف قبل وق
  .أن المؤولة بأحدهمافيهما الفاعل الصريح أو المبتدأ الصريح موضع 

اب الحال،              . منادى": بني"و ق، وفي ب اب المفعول المطل دأ، وفي ب اب المبت داء في ب ذا البيت ابت وقد أنشد الشارح ه
  .وقد شرحناه في الشاهد الرابع والستين. ولهذا قال البيت ولم ينشده آامًال

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخمسون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا  ولقد طعنت أبا عـيينة طـعـنًة
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: أي. بدل اشتمال": أن يغضبوا" فاعل، و": فزارة"فعل ماض بمعنى حق، و: في البيت" جرم: "على أن سيبويه، قال
  .حق غضب فزارة بعده

راء ال الف زارة، أي : وق ة بنصب ف ل الرواي زارة الغضب، أي : ب ة ف بت الطعن م الغضبجرمت : آس الم . له ذا آ ه
الى   : الشارح، وليس في آالم سيبويه ما نقله عنه، وهذا نصه ه تع ا قول م مفرطون     : "وأم ار وأنه م الن ؛ "ال جرم أن له

  .لقد حق أن لهم النار، ولقد استحق أن لهم النار: فإن جرم عملت ألنها فعل، ومعناها

  .ا بمنزلة هذا الفعل إذا مثلتمعناها حقًا أن لهم النار، يدلك على أنه: وقول المفسرين

 :فجرم بعد ال عملت في أن عملها في قول الفزاري

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا  ولقد طعنت أبا عـيينة طـعـنًة
  
  .أحقت فزارة: أي
  

ل    ول الرج الم، يق ن الك ا م ا قبله ًا لم ون جواب ا تك رم إنم ل أن ج م الخلي ول : وزع ذا، فتق ذا وآ ان آ م : آ رم أنه ال ج
  .انتهى آالمه. دمون، وأنه سيكون آذا وآذاسين
  

ا في          : فاعل، وأن يغضبوا: فليس فيه ما يقتضي أن فزارة ة ونحوه دًا لكون جرم في اآلي ا أورد البيت تأيي بدل، وإنم
ه               ان لقول ا آ ا، وإال لم وع به زارة مرف د أن ف ة، وال يري ا في البيت ضمير الطعن ع الفاعل، وفاعله : األصل فعًال يرف

ال              . ارة وجهأحقت فز ذا ق ة، ول ا في البيت متعدي اد أنه ت، فأف ا في البي ين م ة، وب وإنما أتى به ليفرق بين ما في اآلي
  .أحقت باأللف

  
  .انتهى. أحقت فزارة، باأللف: أي: وعندي عن أبي الحسن في آتاب سيبويه: قال أبو جعفر النحاس

  
  .هب سيبويه حقتها للغضبجرمت فزارة، ومعناه على مذ: الشاهد في قوله: وقال األعلم

  
ه عز وجل       : وغيره يزعم أن معنى بتهم الغضب، من قول وم   : "جرمت فزارة أن يغضبوا أآس ". ال يجرمنكم شنآن ق

  .انتهى. جعلته حقيقًا بفعله: وحققته، أي. حققته أن يفعل، بمعنى أحققته: ويقال
  

  .ا بينهاوحقت متعدية آم. حقت فزارة، بال ألف: أي: وآأن روايته في الكتاب
  

ال        ب، ق ات أدب الكات ن السيد في شرح أبي ه : ويدل لما قلنا أيضًا قول اب دها أن يغضبوا، أي    : قول زارة بع : جرمت ف
راء  . آسبت فزارة الغضب عليك ول الف ال    : وق ول من ق يس ق يبويه        : ول ى س ه عل زارة الغضب بشيء، ردًا من حق لف
  .أحقت فزارة الغضب: والخليل، ألن معناه عندهما

  
ه لحرف الجر           فأن دير في ول، ال تق راء مفع ول الف ى ق . يغضبوا على تأويلهما مفعول سقط منه حرف الجر، وهو عل

  .انتهى. طعنة جازمة: صفة لطعنة، آأنه قال": جرمت فزارة"وآال التأويلين صحيح، وجملة 
  

، من "ي اآلخرة هم األخسرونال جرم أنهم ف: "وهذا نصه في تفسيره عند قوله تعالى. وآأنه لم يقف على آالم الفراء
ة أنك ذاهب،    : سورة هود، قال قوله ال جرم أنهم، آلمة آانت في األصل، واهللا أعلم، بمنزلة ال بد أنك قائم، وال محال

  .فجرت على ذلك، وآثر استعمالهم إياها، حتى صارت بمنزلة حقًا
  

د أحسنت  : أال ترى أن العرب تقول ذلك ف . ال جرم آلتينك، ال جرم لق ى الحق، وأصلها من       وآ سرها المفسرون بمعن
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ول  : إن جرمت آقولك: وليس قول من قال. آسبت الذنب: جرمت، أي حققت أو حققت بشيء، وإنما لبس على قائله ق
 : الشاعر

 الـبـيت..........  ولقد طعنت أبا عيينة
  

وفزارة منصوبة في قول الفراء، . بنجعل الفعل لفزارة، آأنه بمنزلة حق، أو حق لها أن تغض: فرفعوا فزارة، وقالوا
  .آسبتهم: جرمتهم الطعنة أن يغضبوا، أي: أي
  

  : وموضع أن مرفوع، آقول الشاعر
  علي وقد أعييت عادًا وتبعا  أحقًا عباد اهللا جرأة محلـق

  
  .انتهى آالمه، ونقلته من خط الخطيب البغدادي المحدث المشهور. رجل": محلق"و 
  

ى     . وعند سيبويه فعل ماضفجرم عند الفراء اسم،  ى يكون ردًا عل يبويه، حت وليس ما رده الفراء موجودًا في آالم س
ونس،            د، وي ي زي الء، وأب ن الع رو ب أبي عم يبويه، آ ر س ه غي ن قال ى م و رد عل ا ه ل، وإنم يبويه والخلي الم س آ

  .وأضرابهم
  

فأما قوله ال جرم فقال : قال. لسيبويه ذآرًاويؤيده أن الشريف المرتضى نقل آالم الفراء وما رده في أماليه، ولم يجر 
  .معنى جرم آسب: قوم
  

جرم أن لهم النار، بمعنى آسب  : رد على الكفار، ثم ابتدأ، فقال" ال"إن " ال جرم أن لهم النار: "وقالوا في قوله تعالى
  .قولهم أن لهم النار

  
  : وقول الشاعر

  بما جرمت يداه وما اعتدينا  نصبنا رأسه في رأس جذع
  
  .معنى جرم حق، وتأولوا اآلية بمعنى حقق قولهم أن لهم النار: وقال آخرون. بما آسبت: أي
  

  : وأنشدوا
  ولقد طعنت أبا عيينة طعنًة البيت

  

  .فزارة بالنصب، على معنى آسبت الطعنة فزارة الغضب: وروى الفراء. حققت فزارة: أراد

. حالة، ثم استعملته العرب في معنى حقًا، وجاءت فيه بجواب األيمانال جرم في األصل مثل ال بد وال م: وقال الفراء
  .انتهى

هذا رد على الخليل : العجب من ابن بري في قوله، تبعًا البن السيد. وقد نقل الجوهري آالم الفراء بعينه في الصحاح
  .بالغضب، فأسقط الباء: وسيبويه، ألنهما قدراه أحقت فزارة الغضب، أي

ا   .انتهى. ال يحتاج إلى إسقاط حرف الجر فيه، ألن تقديره آسبت فزارة الغضب عليك وفي قول الفراء وما نقله منهم
ه     . حق ال شبهة فيه ه آيف يصح قول دراه      : وأما ما وجه التعجب، فإن ا ق يبويه، ألنهم ل وس ى الخلي ذا رد عل أحقت  : ه

يبويه والخل  " فرفعوا فزارة: "فزارة الغضب، مع قول الفراء ول س ل بجعله ق ه الشارح    ؟ي ذي قال ه في تفسير    . وال رأيت
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، من سورة النحل،  "ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون: "الزجاج وهو متأخر عن الفراء، قال عند قوله تعالى
  .ال رد لفعلهم: وقوله. معنى ال جرم حق أن اهللا، ووجب أن اهللا: ما نصه

 : قال الشاعر

 ـبـيتال.........  ولقد طعنت أبا عيينة
  

  .انتهى. حقت فزارة بالغضب: المعنى
  

ار  : "وقال أيضًا في هذه السورة عند قوله تعالى م الن ولهم ": ال جرم أن له م  . ال رد لق ى واهللا أعل ا    : المعن ك آم يس ذل ل
يبويه   . انتهى . ذآر ذلك قطرب. إن أن في موضع رفع: وقيل. آسب: وصفوا، جرم فعلهم هذا، أي ذ س   .وقطرب تلمي

ول الش ه اهللاوق الى : ارح رحم ه تع م الغضب، آقول وم: "أي جرمت له نآن ق رمنكم ش م، : ، أي"وال يج رمن لك ال يج
  .وليس آذلك آما نقلنا آالمه. ظاهره أن هذا من آالم الفراء

  
قرأ يحيى بن " وال يجرمنكم شنآن قوم أن صدوآم عن المسجد الحرام أن تعتدوا: "وقوله: وهذه عبارته في آية المائدة

  .من أجرمت" وال يجرمنكم: "واألعمش وثاب
  

  .وال يحملنكم بغض قوم: بفتح الياء، جاء التفسير" يجرمنكم"وآالم العرب وقراءة القراء 
  

ه    : وسمعت العرب تقول: قال الفراء دون آاسب ألهل ه، يري م، والمعنى    : وخرج يجرمهم  . فالن جريمة أهل يكسب له
  .فعلوا شرًا، فأن في موضع نصبال يكسبنكم بغض قوم أن ت: فيهما متقارب، أي

  
ول            ا تق ى آم دوا، فيصح طرح عل ى أن تعت نكم بغضهم عل ى ال يحمل ى معن : فإذا جعلت في أن تعتدوا على، ذهبت إل

  .انتهى آالمه. حملتني أن أسوءك، وعلى أن أسوءك
  

جرم : ن، تقولجرم يجري مجرى آسب في تعديته إلى مفعول واحد واثني: وقد أخذه صاحب الكشاف، وأوضحه، قال
أجرمته ذنبًا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين، : ويقال. ذنبًا نحو آسبه، وجرمته ذنبًا نحو آسبته إياه

  .أآسبته ذنبًا: آقولهم
  

د اهللا راءة عب ه ق رمنكم: "وعلي اني أن   "ال يج اطبين، والث راءتين ضمير المخ ى الق ولين عل اء، وأول المفع ، بضم الي
وم   : والمعنى. شدة البغض: والشنآن. ا، وأن صدوآم بفتح الهمزة متعلق بالشنآن بمعنى العلةتعتدو ال يكسبنكم بغض ق

  .انتهى. ألن صدوآم االعتداء وال يحملنكم عليه
  

ى مفعول        : من سورة هود " ال يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم: "وقال أيضًا في قوله تعالى ه إل ل آسب في تعدي جرم مث
  .وجرمته ذنبًا، وآسبته إياه. جرم ذنبًا وآسبه: تقول. فعولينواحد، وإلى م

  
  : قال

  جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا

  .ال يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب: ، أي"ال يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم: "ومنه قوله تعالى

أجرمني آذا، وجرمني، : ليقا. ال يحملنكم بغضكم المشرآين على ترك العدل: أي: وآذا قال الزجاج في تفسيره، قال
ه : وقيل ال يجرمنكم. وجرمت، وأجرمت بمعنى واحد م   : ال يدخلنكم في الجرم، آما تقول آثمت ه في اإلث   .انتهى . أدخلت

اعًال أيضاً   دهما   . وحاصله أن ال جرم فعل عند سيبويه بمعنى حق يطلب فاعًال، ومصدر عند الفراء يطلب ف ذا عن وه
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ا        . ال جرم لقد آان آذا، فال: القسم نحوإذا آانت أن بعدها، وأما في  ا لزمت جرم ألنه دة، إال أنه يبويه زائ د س وال عن
  .آذا قال األعلم. آالمثل

ا        : وقال أبو حيان في االرتشاف ا ليست نفيه يبويه، وال يجوز أن توصل بجرم، ألنه د س   .انتهى . والوقف على ال عن
  . محالة، ثم استعملت بمعنى حقًا، آما تقدموعند الفراء ال رآبت مع جرم، وصارت بمعنى ال بد، وال

د : وقال أبو حيان ى ال  . وذهب الفراء إلى أن جرم بمعنى آسب، رآبت مع ال وصارت بمنزلة ال ب وأن . وال يقف عل
  .هذا آالمه وفيه نظر. من أنك ذاهب: ال بد أنك ذاهب، أي: بعدها على تقدير من، آما تقول

ه      وأما جرم بدون ال، المتصرفة آالت ا يظهر من قول يبويه آم د س زارة،   : أي: ي في البيت، فهي فعل متعد عن أحقت ف
  .باأللف

ه الشارح،      ا أول وعند الفراء متعدية تارة إلى مفعولين آقوله في سورة هود، وليس األول على تقدير حرف الجر، آم
ل أ  . وعليه مشى الزجاج والزمخشري  . وإلى واحد تارة آقوله في سورة المائدة م يق ا فعل الزم      ول ا رأيت إنه حد فيم

ين      : وقول الشارح المحقق .غير قطرب ا وجه راء منه ر حكى الف : وحكى الكوفيون فيها عن العرب وجوهًا من التغيي
ا  : ولكثرتها في الكالم حذفت منها الميم، فبنو فزارة يقولون: قال في تفسير آية هود ال جر أنك قائم، وتوصل من أوله

  .بذا

 : بأنشدني بعض بني آال

 ألهدرن اليوم هدرًا في النـعـم  إن آـالبـًا والـدي ال ذا جـرم

    هدر المعنى ذي الشقاشيق اللهم

  .انتهى

وجهين والشعر    ذين ال ى : قال السيد المرتضى في أماليه وذآر ه رة       : المعن ل، وهي الحظي ة من اإلب دخل العن ذي ي . ال
  : النوق الكرام، ومنه قول الوليد بن عقبةوذلك أن الفحل اللئيم إذا هاج حبس حتى ال يضرب في 

 تهدر في دمشق فال تـريم  قطعت الدهر آالسدم المعنى

اء  ات ي ت إحدى النون نن، فقلب م"و . وأصله المع اء"الله تح اله الم وف ل شيء: ، بكسر ال تهم آ ذي يل ه: أي: ال   .يبتلع
يم  ع الم راء م كين ال يم وتس ة، وهي ال جرم بضم الج ة ثالث د زاد لغ ارح . انتهى. وق ا أورده الش ى م ادة عل ذه زي وه

  .المحقق

. انتهى . وحكى غير الفراء ال أن ذا جرم، وال ذو جرم : ونقل المفضل بن سلمة في آتاب الفاخر وجهي الفراء، وقال
  .وهذه األخيرة زيادة على ما ذآره الشارح

ال       " ذي"وزاد ابن األعرابي  رم، فق ن مك ه اب ه عن ا نقل ى م ال ثعلب  : عل والن  الف : ق ة،   : راء والكسائي يق ال جرم تبرئ
يم        . ال جرم وال ذا جرم، وال عن ذا جرم، وال جر بال ميم: بمعنى ال بد، ويقال ر في الكالم، فحذفت الم ه آث ك أن وذل

  .انتهى. سوف أفعل: وسو أفعل واألصل. حاشا: حاش هللا، واألصل: آما قالوا

ات أدب الكاتب     قال ابن السيد: ولنرجع اآلن إلى شرح البيت، فنقول ن الضريبة،      : في شرح أبي ي أسماء ب البيت ألب
رزًا          . وقيل بل هو لعطية بن عفيف ا آ ا، ألن الشاعر خاطب به ط والصواب فتحه اء، وهو غل ويقرأ طعنت بضم الت

  : ويدل على ذلك قوله قبله. العقيلي ورثاه، وآان طعن أبا عيينة، وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، يوم الحاجر
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  بطل إذا هاب الكماة وجببوا  يا آرز إنك قد فتكت بفارس

ره  . جبب فالن، فذهب: يقال. النفار: التجبيب: قال صاحب الصحاح. بالجيم والباء األولى مشددة" جببوا"و  ال غي : وق
  .وآرز بضم الكاف. الفرار: التجبيب

  .هليوآذا عطية بن عفيف جا. والضريبة فعيلة من الضرب. وأبو أسماء جاهلي

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والخمسون بعد الثمانمائة

  أعن ترسمت من خرقاء منزلًة

  : تمامه

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم

  .وسيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا تعالى في حروف المصدر. على أن عن أصلها أن فأبدلت األلف عينًا

درة الم مق تفهام، وعن مصدرية، وال زة لالس اني والهم ة للمصراع الث ا عل دار" ترسمت"و . قبله مها: ال . تأملت رس
  .اسم معشوقة ذي الرمة غيالن، وهو قائل البيت وهو مطلع قصيدة": خرقاء"و . والتاء للخطاب

دمع، أي   "مسجوم"رقة الشوق، و ": الصبابة"و . مفعول ترسمت" منزلة"و  ين ال دير  : ، من سجمت الع الته، والتق : أس
  .ويأتي إن شاء اهللا بقية الكالم هناك. ظرك دارها التي نزلت فيها بكت عينكأألجل ترسمك ون

  .وذو الرمة تقدمت ترجمته في الشاهد الثامن من أول الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والخمسون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  بغاًة ما بقينا في شقاق  وإال فاعلموا أنا وأنتـم

دير        على أن سيبوي ر من األول، والتق دير حذف الخب ا  : ه استشهد به على العطف على محل اسم إن المكسورة، بتق إن
  .بغاة، وأنتم بغاة

  .أنتم في نية التأخير، وبغاة في نية التقديم، وهذا نصه: هذا نقله، ولم يقل سيبويه آذا، وإنما قال

داء  . بون، وإنك وزيد ذاهبانإنهم أجمعون ذاه: واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون، فيقولون وذلك أن معناه معنى االبت
  : هم، آما قال: فيرى أنه قال
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  وال سابق شيئًا إذا آان جائيا

  .على ما ذآرت لك

ه " الصائبون"وأما قوله عز وجل و  ر     : فعلى التقديم والتأخير، آأنه ابتداء على قول ا يمضي الخب د م   .والصابئون، بع
  : وقال الشاعر

  بغاة ما بقينا في شقاق  ا أنا وأنتـموإال فاعلمو

  .انتهى آالمه. نحن بغاة ما بقينا، وأنتم: آأنه قال

  .انتهى. إني منطلق وزيد: يعني أنه عطف أنتم على الموضع، مثل: قال النحاس

أخير، أي : الشاهد في قوله: وقال األعلم .وآذا نقل الزمخشري في المفصل اعلموا  : وأنتم، على التقديم والت اة،   ف ا بغ أن
  .وأنتم بغاة: محذوف لعلم السامع، والمعنى: مبتدأ، والخبر: وأنتم؛ فأنتم

ق، فحذفت   . إن هندًا وزيد منطلق: ويجوز أن يكون المحذوف خبر أن آما تقول والمعنى إن هندًا منطلقة، وزيد منطل
  .خبر األول لداللة اآلخر عليه

  .ي آية الصائبين آما رأيتواآلية التي استشهد بها سيبويه مع البيت إنما ه

ال       ى اسم إن، ق اب العطف عل : وأما آية براءة، فلم يوردها سيبويه مع البيت، وإنما أوردها قبله بثالثة أبواب، وهو ب
  .حسن وضعيف: إن عمرًا منطلق وسعيد، فسعيد يرتفع على وجهين: تقول

داً إن زيدًا م: فأما الحسن فأن يكون محموًال على االبتداء، ألن معنى رآن   . نطلق زيد منطلق، وإن دخلت توآي وفي الق
ه وله    : "مثل رآين ورس ن المش ريء م ر أن اهللا ب ج األآب وم الح اس ي ى الن وله إل ن اهللا ورس   ".وأذان م

ق    ول    . وأما الوجه اآلخر الضعيف فأن يكون محموًال على االسم المضمر في المنطل ك، فأحسنه أن تق إذا أردت ذل : ف
  .منطلق هو وعمرو

ا   : "إن زيدًا منطلق، وعمرًا ظريف، فجعلته على قوله عز وجل : ت جعلت الكالم على األول، فقلتوإن شئ و أن م ول
  ".في األرض من شجرة أقالم والبحر يمده من بعده

ال       : لو ضربت عمرًا، وزيد قائم ما ضرك، أي: وقد رفعه قوم على ه ق ذه الحال، آأن د في ه رًا، وزي : لو ضربت عم
  .انتهى. ض من شجرة أقالم، والبحر هذا أمره، ما نفذت آلمات اهللاولو أن ما في األر

ا            : قال الشاطبي في شرح األلفية ى أنه ع في إن المكسورة، ال عل ل الرف ى مث ة عل ع البحر في اآلي يمكن أن يكون رف
  .انتهى. حالية، وإن أجاز ذلك سيبويه، بدليل القراءة األخرى بالنصب، ليتحد معنى القراءتين

ا    وإنما ف د م ع بع سر الشارح المحقق أذان بإعالم، ألن شرط أن المفتوحة في العطف على اسمها عند المصنف، أن تق
ال   . يفيد العلم ع المعطوف     : وإليه ذهب ابن مالك في شرح التسهيل، ق ل إن، ولكن في رف م أو   : ومث دمها عل أن إذا تق

  .معناه، ثم مثل العلم بالبيت، ومعناه بهذه اآلية

يرا ال الس أخير وق ديم والت ى التق يبويه عل الم س رر آ د أن ق ر : في بع ة خب ذوفًا لدالل ذين مح ر ال ون خب وز أن يك : يج
 : من آمن باهللا، فيكون على حد قول الشاعر: والصابئون عليه، وهو قوله
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  عندك راض والرأي مختلف  نحن بما عندنا وأنـت بـمـا

دك راض      : أراد ا عن دنا راضون، وأنت بم ا عن ة هو   ون. نحن بم ادوا والصابئون      : "ظم اآلي ذين ه وا وال ذين آمن إن ال
يهم  ال خوف عل ل صالحًا ف وم اآلخر وعم اهللا والي ن ب ن آم ة" والنصارى م ت مفتوح ي البي ورة، وف ا مكس   .وإن فيه

ا      . وقد سوى بينهما سيبويه في الحكم ال فيه ه، ق ا  : وآالم المصنف الذي رده الشارح مذآور في شرحه وفي أمالي إنم
ه،         سدت أ وم علي ه، ومحك وم ب ى محك تمالها عل ا الش ن المشددة والمخففة منها مسد المفعولين في باب ظننت وأخواته

  .وهو ما يقتضيه

ك        الم آقول د إدخال ال ا جاز آسرها عن : وتتعلق بهما في المعنى على حسب ما آان، فلم تقتض أمرًا آخر، ومن هاهن
  .اه لم يجز ذلكولوال أن معناها ما ذآرن. ظننت إن زيدًا لقائم

اعالً   : أال ترى أنك ال تقول ه ف تقلة لكون ا أيضًا    . أعجبني إن زيدًا لقائم لتعذر تقديرها في معنى الجملة المس ومن هاهن
ول     اه، فتق ا ذآرن ار م ظننت أن  : عطف على موضعها بالرفع وإن آانت مفتوحة لفظًا ألنها في معنى المكسورة باعتب

  .ن زيدًا قائم وعمروإ: زيدًا قائم وعمرو، آما تقول

  .انتهى. أعجبني أن زيدًا قائم وعمرو، لكونها ليست في معنى الجملة: وال يجوز ذلك في المفتوحة في غيرها، آقولك
ق     : وهو مسبوق بابن جني، قال ا في التحقي داء فإنه فأما وجه القياس، فهو أن المفتوحة، وإن لم تكن من مواضع االبت
  .في المعنى والعمل وتقاربا في اللفظ صارت آل واحدة آأنها أختهامثل المكسورة، فلما استويا 

علمت أن زيدًا قائم وعلمت إن زيدًا لقائم، فتجد معنى المكسورة آمعنى المفتوحة، تؤآد : يزيد ذلك وضوحًا أنك تقول
  .في الموضعين آليهما قيام زيد ال محالة، والقيام مصدر آما ترى

  .علمت أن زيدًا أفضل منك: قد علمت لزيد أفضل منك، آما تقول: قولوتأتى هنا بصريح االبتداء، فت

ابهة     . أفال ترى إلى تجاري هذه التراآيب إلى معنى، وتناظر بعضها إلى بعض ك من مش وسبب ذلك آله ما ذآرت ل
  .انتهى. أن إلن لفظًا، ومعنى، وعمًال

أتي في الب          ا ي ًا وسماعًا، آم ي آالم السيرافي قياس ن جن ي  وقد رد اب يبويه    .يت اآلت ول س ا ق ًا من    : وأم م أن ناس واعل
  .العرب يغلطون، يأتي إن شاء اهللا شرحه في البيت الثاني بعد هذا البيت

 : وهو من قصيدة لبشر بن أبي خازم األسدي، مطلعها

 وليس وصال غانية بباقي  أهمت منك سلمى بانطالق
  

  : وفيها يقول
 د قلـت القـيفيلقاه بما ق  وسوف أخص بالكلمات أوسًا

  
  : إلى أن قال

  فأدوها وأسرى في الوثاق  فإذ جزت نواصي آل بدر
 بغاة ما بقينا في شـقـاق  وإال فاعلموا أنـا وأنـتـم

  
يبويه  زاريين،     : وسبب هذا الشعر آما في شرح ديوانه، ونقله ابن السيرافي في شرح أبيات س در الف ًا من آل ب أن قوم

الوا      جاوروا بني ألم من طيئ، ف زاريين فجزوا تواصيهم، وق ى الف و ألم إل تلكم      : عمد بن م نق يكم، ول ا عل د منن و   -ق وبن
ي          -فزارة حلفاء بني أسد  ا صنع ببن ا م ذآر فيه ذه القصيدة، ي فغضب بنو أسد ألجل ما صنع بالبدريين، فقال بشر ه
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أسرتم منهم، وإن لم تفعلوا، فاعلموا أنا  فإذ قد جززتم نواصيهم، فاحملوها إلينا، وأطلقوا من قد: بدر، ويقول للطائيين
  .نبغيكم ونطلبكم، فإن أصبنا أحدًا منكم، طلبتمونا به، فصار آل واحد منا يبغي صاحبه، فنبقى في شقاق وعداوة أبدًا

  
والسبب فيه أن قومًا من آل بدر جاوروا  : وقد تحرف هذا الكالم على ابن هشام فقال في شرح الشواهد، وتبعه العيني

تلكم    : فزاريين من بني ألم من طيئ، فجزوا نواصيهم، وقالواال م نق يكم ول ا عل ال بشر       . منن ذلك، فق و أسد ل فغضب بن
  .هذا آالمه. ذلك

  
  : وقوله. وال يصح هذا إال إذا آان بشر فزاريًا، وإنما هو من أسد بن خزيمة

  وسوف أخص بالكلمات أوسًا
  

  .اد المشهورينهو أوس بن حارثة بن ألم الطائي، أحد األجو
  

  .قطع الصوف والشعر: بالجيم والزاي: والجز. بالبناء للمفعول" جزت"إلخ، "...فإذ جزت نواصي: "وقوله
  
وآانت العرب إذا أنعمت على الرجل الشريف   . جمع ناصية، وهي الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة": النواصي"و

ا   بعد أسره، جزوا ناصيته، وأطلقوه، فتكون الناصية عند اق "و. جمع أسير  ": أسرى "و. الرجل، يفخر به د  ": الوث القي
  .والحبل ونحوه

  
ه رى   : ، أي"وإال: "وقول ع األس زوزة م ؤدوا النواصي المج م ت ه  . وإن ل ي قول ي ف أ العين زوا  : وأخط م تج أي وإن ل

  .انتهى. نواصيهم، وتطلقوا أسراهم
  
، بكسر الموحدة، وضمها مع "بغاء: "وفي ديوانه. ضجمع باغ، وهو الطالب، أو معناه يبغي بعضنا على بع": بغاة"و

  .سعى في الفساد: أما المكسورة فهو مصدر بغى، أي. المد
  

ال  م للمصدر، يق و اس ا المضموم فه ًا: وأم ه بغي ا مضاف   : بغيت ون فيهم ا يك اء بالضم، وعليهم م البغ ه، واالس طلبت
  .مدة بقائنا: مصدرية ظرفية، أي: وما. ذو بغاء: محذوف، أي

  
وحقيقته أن يأتي آل منهما ما . خالفه: مصدر شاقه مشاقة وشقاقًا، أي": الشقاق"و . من الحياة" ما حيينا: "روى بدلهو

  .الجانب، والمشقة، ونصف الشيء: ، بالكسر"الشق"و. يشق على صاحبه، فيكون آل منهما في شق غير شق صاحبه
ه في  . ينا وأنتمإنا بغاة ما بق: في قول سيبويه مؤخر، والتقدير" أنتم"و ق وسعيد،    : وقد قرر فيما نقلنا عن دًا منطل إن زي

ه من الكشاف     أتي بيان ا     . أن يكون سعيد مرفوعًا على االبتداء فيكون من عطف الجمل، آما ي ى م ذلك العطف عل وآ
  .نقله الشارح، إال أنه من عطف جملة على جملة حذف عجزها

  
ى أن      . ثاني، وإنما الكثير العكس وأورد عليه بأن فيه الحذف من األول لداللة ال ي عل ه العين ا نقل : وخرجه بعضهم آم

دير     تم محذوف، والتق ر ان ة       : بغاة خبر إنا، وخب ذلك، فيكون جمل تم آ اة، وأن ا بغ ذلك  "إن تم آ ة   "أن تم  "، فيكون جمل وأن
  .، اعترض بها بين المبتدأ والخبر"آذلك

  
  .البغي والعدوان، وإنما ينسبه إلى المخاطبويرد على التخاريج الثالثة أن المتكلم ال يثبت لنفسه 

  
ا أورد            اه م يس معن دم، ول ا تق ذا الشعر آم ا ذآر في سبب ه ذا      . ويجاب بأن المعنى م أن الشارح المحقق لحظ ه وآ

  .اعتراضية": وأنتم بغاة"الورود فخرجه على أن قوله ما بقينا في شقاق خبر إنا، وجملة 
  

ه       . ابًا ومعنًىوهذا التخريج ال غبار عليه، جيد إعر زم علي ه يل ة، ألن ا عاطف وجعل الجملة اعتراضية أحسن من جعله
  .العطف قبل تمام المعطوف عليه
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وقد يتوهم أن أن المفتوحة في باب علمت لها حكم المكسورة في صحة العطف    : وإلى هذا ذهب صاحب اللباب، قال

  : على المحل، آقوله
  وإال فاعلموا أنا وأنتم البيت

  
  .وإنه جائز في الجميع. بت؛ الحتمال أن يكون العطف باعتبار الجمل، ال باعتبار التشريك في العاملوليس بث

  
الي ارحه الف ال ش ل  : ق د، ب ي عامل واح ار تشريكهما ف رد باعتب ه عطف المف ًا علي ون معطوف ي يحتمل أن ال يك يعن

ي            قاق، إذ ل ا هو في ش ر إن أن يكون خب ة، ب ى الجمل ة عل ى       باعتبار عطف الجمل ل إل ى أنفسهم، ب س ينسبون البغي إل
  .والعطف باعتبار الجمل جائز في الجميع. فالعطف باعتبار الجمل ال باعتبار التشريك. المخاطبين خاصة

  
ال                أخير، فق ديم والت يبويه في التق ه البيضاوي، آالم س دة، وتبع : وقد أوضح صاحب الكشاف في تفسير سورة المائ

ل     والصائبون رفع على االبتداء،  ه قي ا، آأن إن : وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبره
  .الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم آذا، والصابئون آذلك

  
 : وأنشد سيبويه شاهدًا له

  بغاة ما بقينا في شقاق  وإال فاعلموا أنا وأنتـم
  
  .فاعلموا أنا بغاة، وأنتم آذلك: أي
  

ول    : قلت ؟هال زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل أن واسمها: فإن قلت ر، ال تق راغ من الخب : ال يصح ذلك قبل الف
  .إن زيدًا وعمرو منطلقان

  
أخير، فكأنك قلت   : فإن قلت ق وعمرو   : لم ال يصح، والنية به الت دًا منطل ًا     : قلت  ؟إن زي ه عطف ه، رفعت ي إذا رفعت ألن

ا      تظم            على محل إن واسمها، والعامل في محله داء ين ر، ألن االبت داء، فيجب أن يكون هو العامل في الخب هو االبت
ر          د رفعت الخب داء وق أخير باالبت ه الت وي ب الجزأين في عمله، آما تنتظمهما إن في عملها، فلو رفعت الصابئون المن

  .بإن، ألعملت فيهما رافعين مختلفين
  

ه من معطو     " والصابئون: "فقوله: فإن قلت د ل ا هو   معطوف، ال ب ه فم ة      : قلت  ؟ف علي ره المحذوف جمل هو مع خب
  .إن الذين آمنوا إلخ، وال محل لها، آما ال محل للتي عطفت عليها: معطوفة على جملة قوله

  
ديم  : فإن قلت ذا التق يهم، إن       : قلت  ؟ما التقديم والتأخير إال لفائدة، فما فائدة ه اب عل ى أن الصابئين يت ه عل ه التنبي فائدت

رهم     صح منهم اإليم ا الظن بغي دودين ضالًال، وأشدهم         ؟ان والعمل الصالح، فم ين هؤالء المع ك أن الصابئين أب وذل
  .خرجوا: غيًا، وما سموا صابئين ، إال ألنهم صبؤوا عن األديان آلها، أي

  
ه         : آما أن الشاعر قدم قوله ه، حيث عاجل ب اة من قوم ل  وأنتم، تنبيهًا على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغ قب

نهم        ه م ل في ونهم أوغ ع آ بلهم م ي ق ي البغ ه ف دخل قوم ئال ي اة، ل و بغ ذي ه ر ال دمًا. الخب ت ق ى. وأثب   .انته
  .وآون هذا عند سيبويه من عطف الجمل، ال من عطف المفردات، هو صريح آالمه

  
ى أخرى، وهو    والذي عليه األآثر أن الرفع في المعطوف على االبتداء هو استئناف جملة معطوفة ع: قال الشاطبي ل

  .األظهر من آالم سيبويه
  

ة، والشلوبين في آخر       ي العافي ونقل عن األخفش والفراء والمبرد وابن السراج والفارسي في غير اإليضاح، وابن أب
  .قوليه، وجماعة من أصحابه
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ه ع : ومنهم من جعل ذلك عطفًا حقيقة من باب عطف المفردات، وأن قولك ى   إن زيدُا قائم وعمرو، عطف في مرو عل
  : موضع زيد، وهو الرفع، آما عطف على موضع خبر ليس في نحو

  فلسنا بالجبال وال الحديدا

ع  ه بعض من          . وإليه ذهب الشلوبين في أول قوليه، وابن أبي الربي ال إلي وهو ظاهر اإليضاح وجمل الزجاجي، وم
  .وتأول بعضهم عليه آالم سيبويه. شرح آالمهما أخذًا بالظاهر من آالمهما

د المعضود    وذهب ابن مالك في شرح التسهيل إلى األول، ونصره، وزيف غيره، وهو الصحيح من المذهبين، المعتم
  .بالدليل

ا     دًا وطول فيه وقد تصدى ابن أبي العافية لنصره في مسألة أفردها، وابن الزبير من شيوخ شيوخنا اعتنى بالمسالة ج
ن     . وخنا فتلقيناه عنهموهو الذي ذهب إليه من اعتمدناه من شي. الكالم ه بكالم اب ذهبين، فعلي فمن أراد الترجيح بين الم

  .الزبير ففيه غاية الشفاء في المسألة

ردات     . وقد احتج له ابن مالك بأنهم اقتصروا في هذا العطف على اإلتيان به بعد تمام الجملة ان من عطف المف ولو آ
  .طوف عليه أجود من فصلهلكان وقوعه قبل التمام أولى، ألن وصل المعطوف بالمع

الحق عالم     : "ولم يحتج سيبويه في قوله تعالى. وأيضًا لو آان آذلك لجاز وقوع غيره من التوابع ذف ب ي يق قل إن رب
ذف      " الغيوب دًال من فاعل يق دأ، أو ب ر مبت ه الكالم       . إلى أن يجعله خب ا يطول ب ك مم ر ذل ه   . واستدل بغي انتهى آالم

  .المقصود منه

  .ازم شاعر جاهلي تقدمت ترجمته في الشاهد الثالث والعشرين بعد الثلثمائةوبشر بن أبي خ

  وأنشد بعده،

 الشاهد الثالث والخمسون بعد الثمانمائة

 لشيء وال أني من الموت أفرق  فال تحسبي أني تخشعت بعدآـم

  وال أنني بالمشي في القيد أخرق  وال أنا ممن يزدهيه وعـيدآـم

ا في شقاق   : "اعتراضًا بين أنا وخبره، وهو قوله" وأنتم بغاة"لسابق، وهو جعل جملة على أن تخريج البيت ا " ما بقين
  : ال يتمشى مثله هنا، ألن قوله

  وال أنني بالمشي في القيد أخرق

  : فلو جعل قوله. عطف على أني تخشعت

  وال أنا ممن يزدهيه وعيدآم

  .ير، وال يجوز ذلك إال عند المبردجملة اعتراضية، لكان ال داخلة على معرفة بال تكر
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يريد أن . وال أنا ممن يزدهيه مستأنفًا، وال مكررة: بالكسر الرتفع اإلشكال، وآان قوله" وال إنني بالمشي: "ولو روى
يبويه  : إلخ معطوف على اسم أن المفتوحة في قوله"...وال أنا ممن: "قوله فال تحسبي أني تخشعت، البتة، آما أجاز س

وف على اسم أن المفتوحة، وال يمكن على وجه، ال يكون فيه العطف على اسم المفتوحة آما أمكن تخريج رفع المعط
  .اآلية والبيت قبله

إلخ، معترضة بين المتعاطفين منع بعدم تكرر ال، فإنها يجب تكررها عند الجمهور  "...ال أنا ممن"وإن جعل جملة و 
  .في غير دعاء، وغير جواب قسم

واو في       ولو آانت الرو ة الكسر لجعلت ال ي الثالث ا "اية في أنن ين        " وال أن ده جملت ا بع دخولها مع م ان م تئنافية، وآ اس
تم التخريج     . وحينئذ لم يتعين التخريج على قول سيبويه. مستأنفتين، وزال اإلشكال بتكرر ال رو الكسر، فتح لكنه لم ي

  .على قول سيبويه

لسيرافي، فإنه خالف سيبويه وزعم أن أن المفتوحة، ال تلحق بالمكسورة  وتخريج اآلية والبيت على ما ذآره الشارح ا
رد           ة المف ديثًا بمنزل انًا، وح ا تجعل الكالم ش ذلك، إنم . في ذلك، ألن المكسورة على شرط االبتداء وليست المفتوحة آ

أن : أحدهما : ديندليل له، لصحة حمله على وجهين جي " أن اهللا بريء من المشرآين ورسوله: "وليس في قوله تعالى
دير      رد، فالتق ا اسم مف دها، ألنه راءة اهللا من المشرآين ورسوله، أي    : يكون ورسوله عطفًا على أن وما بع راءة  : ب وب

  .أعجبني أنك منطلق وإسراعك: وهذا وجه جيد، آما تقول. رسوله

ريء، وحسن للفصل   : والثاني ذلك ل   . أن يكون ورسوله معطوفًا على الضمير في ب ان آ ل     وإذا آ ة دلي م يكن في اآلي
  .فاالستشهاد بها وهم جرى على سيبويه والنحويين. على ما قالوه

  : وفي قوله: وهذه عبارته. وقد رد عليه ابن جني في إعراب الحماسة وأثبت ما ذهب إليه سيبويه سماعًا وقياسًا

  وال أنا ممن يزدهيه وعيدآم

ريء من المشرآين ورسوله     أن: "شاهد لجواز استدالل سيبويه بقول اهللا سبحانه  داء،     " اهللا ب ى االبت ى معن الرفع عل ب
  .ورد وردع إلنكار من أنكر ذلك عليه من بعض المتأخرين

ا أن               : وقوله ا فيه ة إن مكسورة، وإنم يس في اآلي داء، ول ى شرط االبت ا عل د إن المكسورة ألنه ا يسوغ بع إن هذا إنم
المرد     مفتوحة، والمفتوحة ال تصرف الكالم إلى معنى اال ديثًا، ومواضعها تختص ب بتداء، وإنما تجعل الكالم شأنًا وح

  .ال بالجملة

ذا الموضع      اب في ه ه        . هذا معنى ما أورده هذا المنكر على صاحب الكت اب العلي د مع صاحب الكت ا بع ول فيم والق
  .سماعًا وقياسًا

  : أما السماع فما جاء في هذا البيت، وهو قوله

  مفال تحسبوا أني تخشعت بعدآ

  : ثم قال

  وال أنا ممن يزدهيه وعيدآم
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ى أن المفتوحة     : فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على قوله د معن ة من      . أني تخشعت، وهو يري ك رواي ى ذل دل عل ي
  : روى

  وال أن نفسي يزدهيها وعيكم

ة من   ". كم فاتقونيوأن هذه أمتكم أمًة واحدًة وأنا رب: "وقد جاء ذلك أيضًا في التنزيل، قال اهللا عز اسمه فعطف الجمل
دم  ا تق الم آم ى ال ا معن ى أن وفيه ر عل دأ والخب ى   . المبت ى معن الم إل ده، ويصرف الك داء عن ى االبت ل معن ذا يزي وه

  .ولكوني ربكم فاتقوني: المصدر، أي

اآم      : "ونحوه أيضًا قوله تعالى ا رزقن انكم من شرآاء فيم ه    ضرب لكم مثًال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيم أنتم في ف
  .فتستووا: ، أي"سواء

ول   : قال أبو علي فأوقع الجملة المرآبة من المبتدأ والخبر موقع الفعل المنصوب بأن، والفعل إذا انتصب انصرف الق
  .به، والرأي فيه إلى مذهب المصدر

ه        ي هي قول ة الت رى الجمل د ت ة، وق م  وأ: "ومعلوم أن المصدر أحد اآلحاد، وال نسبة بينه وبين الجمل ا ربك ة  " ن معطوف
 .على أن المفتوحة، وعبرتها عبرة المفرد من حيث آانت مصدرًا، المصدر أحد األسماء المفردة

الى        ه تع ه، ولطف مأخذه، وهو قول م   : "ووجدت أنا في التنزيل موضعًا، لم أر أبا علي ذآره على سعة بحث ده عل أعن
  .فيرى: ، أي"الغيب فهو يرى

  
ا      أال ترى أن الفاء جواب االست أن مضمرة، وأن الفعل المنصوب به فهام، وهي تصرف الفعل بعدها إلى االنتصاب ب

اك   : ، أي"فأنتم فيه سواء : "أعنده علم الغيب فرؤيته، آما أن قوله: مصدر في المعنى ال محالة، حتى آأنه قال هل هن
  .فهذا وجه السماع. شرآة بينكم فاستواء

  
ا أن      وأما وجه القياس فهو أن أن المفتوحة وإن  ق واالعتالء، آم لم تكن من مواضع االبتداء فإنها من مواضع التحقي

  .إن المكسورة آذلك، فلما استوتا في العمل والمعنى، تقاربتا في اللفظ، صارت آل واحدة آأنها أختها
  

ى الم          : يزيد ذلك وضوحًا أنك تقول ى المكسورة آمعن ائم، فتجد معن دًا لق ائم، وعلمت إن زي دًا ق فتوحة،  علمت أن زي
رى       ا ت ام مصدر آم ة، والقي د ال محال ول      . ويؤآد في الموضعين آليهما قيام زي داء، فتق ا بصريح االبت أتي هن م وت : نع

  .علمت أن زيدًا أفضل منك: علمت لزيد أفضل منك، آما تقول
  

ى بعض    ه     . أفال ترى إلى تجاري هذه التراآيب إلى معنًى واحد، وتناظر بعضها إل ا ذآرت ه م ك آل ك من    وسبب ذل ل
  .فإذا آان آذلك سقط اعتراض هذا المتأخر على ما أورده سيبويه، وأسقط آلفته عنه. مشابهة أن إلن لفظًا وعمًال

  
 : ويزيد فيما نحن عليه وضوحًا قوله فيما بعد
  وال أنني بالمشي في القيد أخرق

  
  .انتهى آالم ابن جني. فعاد إلى أن البتة

  
  : بن علبة الحارثي، أوردها أبو تمام في أول الحماسة، وهيوالبيتان من أبيات سبعة لجعفر 

 جنيب وجثماني بـمـكة مـوثـق  هواي مع الرآب اليمانين مصـعـد
 إلي وباب السجن دوني مـغـلـق  عجبت لمسراها وأنى تخـلـصـت
  بعيد الكرى آادت له األرض تشرق  عجبت لمسراها وسرب أتـت بـه
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 فلما تولت آادت النفـس تـزهـق  ـتألمت فحيت ثم قـامـت فـودع
 لشيء وال أني من المـوت أفـرق  فال تحسبي أني تخشعت بـعـدآـم
 وال أنني بالمشي في القـيد أخـرق  وال أن نفسي يزدهيهـا وعـيدآـم
 مطـلـق آما آنت ألقى منك إذ أنا  ولكن عرتني من هـواك ضـمـانة

خ، أورده ال "...هواي مع الرآب : "قوله ه           إل ه باإلضافة لكون ند إلي ى أن تعريف المس اح عل ي في تلخيص المفت قزوين
  .أخصر طريق

ي شرحه ال السعد ف واي، أي: ق ك: ه واه ونحو ذل ذي أه ذا أخصر من ال ويي، وه وب لضيق . مه واالختصار مطل
  .المقام، وفرط السآمة، لكونه في السجن، وحبيبته على الرحيل

تتبع  ": بالجني "؟و . ذاهب في األرض": مصعد"و وب المس ان "و. المجن د ": الموثق "و. الشخص ": الجثم ولفظ  . المقي
  .انتهى. البيت خبر، ومعناه تأسف وتحسر على بعد الحبيب

ة  ي شرح الحماس دين الطبرسي ف ين ال ال أم ع صاحب، و": الرآب: "وق ل صحب جم ب، مث ع راآ ان"جم ، "الجثم
  .الجسم، قاله األصمعي

  .أبعد: وأصعد في األرض. في بدن اإلنسان، إذا آان قائمًا هو الشخص، يستعمل: وقال الخليل

  .هواي راحلة مبعدة مع رآبان اإلبل القاصدين نحو اليمن، وبدني مقيد بمكة: ومعنى البيت

ل     ي عقي ه لبن ان علي بالء،        . وإنما قال هذه األبيات لما آان محبوسًا بمكة، لدم آ ى ال ات صبره عل ذه األبي وذآر في ه
  .لموت، واستهانته بوعيد المتوعد، وحذقه بمشي المقيدوعدم خوفه من ا

مصدر ميمي بمعنى السرى، والضمير لخيال الحبيبة، وهي مؤنثة، وهي وإن ": المسرى"، "عجبت لمسراها: "وقوله
تعجبت من سير   : يقول. توصلت": تخلصت"و ؟وأنى معناه آيف أو من أين. لم يجر لها ذآر لكنها معلومة من المقام

  .يال ومن توصلها إلي مع هذه الحال، وهو أن باب السجن مغلق عليهذه الخ

ل هي             : قال ابن جني في إعراب الحماسة ه، ب ا قبل ه م تفهام ال يعمل في ى مسراها، ألن االس ى عل ال يجوز عطف أن
ه     : تخلصت، وتم الكالم على قوله: منصوبة بقوله ًا آخر بقول تأنف آالم م اس ى تخلصت، أ  : عجبت لمسراها، ث : يوأن

  .ومن أين تخلصت

ه    ذا وضع اإلعراب، ومقتضى الصنعة في ال   . ه ه ق ى فكأن ة المعن ا حقيق ي، ألن  : فأم عجبت لمسراها، ولتخلصها إل
  .وال يستنكر أن يكون وضع اإلعراب مخالفًا لمحصول المعنى. العجب اشتمل عليهما جميعًا

، "وسرب أتت به: "وقوله .انتهى. رابه على غير ذلكفمعناه الحق أهلك قبل الليل، وإع" أهلك والليل: "أال تراك تقول
ر" السرب" ه : بالكس ي نوم ا ف ن معه اء رآه د نس اء، يري ن النس ة م ه"و . الجماع ت ب رقت "و. بالسرب: ، أي"أت أش

خ،  "...ألمت فحيت: "وقوله. أضاءت": األرض ام "إل ة  ": اإللم ارة الخفيف ة  " حيت "و . الزي نفس  . من التحي : وزهقت ال
جاءتنا، فسلمت علينا ثم لم تلبث إال قليًال حتى قامت وأعرضت، فلما تولت : حكى حال الخيال، فقال. خرجت مسرعة

  .آادت النفس تخرج في أثرها

والخشوع يكون في    . تكلف الخشوع  ": تخشع "و . إلخ، هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب "..فال تحسبي أني: "وقوله
  .الصوت والبصر، والخضوع في البدن

  .أخاف، وفعله من باب فرح": أفرق"و . تخشعت بمعنى خشعت، وقد جاء تفعل بمعنى فعل: بن جنيوقال ا
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ة الحماسة    "...وال أنا ممن : "وقوله خ، غالب رواي ا  : "إل روايتين     "...وال أن نفسي يزدهيه ى ال ه شراحها عل خ، ونب . إل
ة : وازدهاه م يحسن عمل شيء،      . استخفه، من الزهو، وهو الخف ذي ل ال  واألخرق، ال م يحسن     : يق فالن أخرق، إذا ل

  .شيئًا، وفالن صنع بفتحتين، إذا أحسن عمل آل شيء

يستهين بما اجتمع عليه من الحبس . ال تظني أن نفسي تستخف من الوعيد، وال أنها تضجر من المشي في القيد: يقول
  .حماسةوبهذين البيتين أدخلت هذه األبيات في باب ال. والقيد، ويبجح بالصبر على الشدائد

ه ي: "وقول ن عرتن روه"...ولك راه يع خ، ع ه: إل زل ب ى ": الضمانة"و . أصابه ون تطاعة عل دم االس و ع ة، وه الزمان
  .النهوض والقيام

ى          : قال ابن جني اًال من ضمانة عل ا ضمير، وال يجوز أن تكون ح يجوز أن تعلق منك بنفس عرتني، فال يكون فيه
  .ارت حاًال، ففيها إذن ضمير لتعلقها بالمحذوفأنها صفة في األصل لضمانة، فلما قدمت ص

ى               ق بمحذوف وتتضمن ضميرها، ويجوز أن تكون منصوبة عل وأما الكاف فيجوز أن تكون وصفًا لضمانة، فتعل
  .عرتني ضمانة عروًا مثل ما آانت تعروني، وأنا مطلق: المصدر، أي

ك    ف. لم ينسني ما أنا فيه من الشدة ما آنت عليه أيام الرخاء: أي ذا مجرى قول ا آنت      : يجري ه ك، آم قمت في حاجت
  .انتهى. أنهض بها

واألجود حينئذ أن تكون ما موصوفة ال موصولة، : قال الطبرسي. ، وهي رقة الشوق"ضمانة"بدل " صبابة: "وروى
دها فيك زمن إطال    : ألن القصد تشبيه صبابة مجهولة بمثلها، والتقدير   .قي عرتني صبابة تشبه صبابة، آما آنت أآاب

ن الحارث       "جعفر بن علبة"و  ى آعب ب : والحارث . ، بضم العين المهملة وسكون الالم بعدها موحدة، ينتهي نسبه إل
  .قبيلة من اليمن

ر  . وهو من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية. ويكنى جعفر أبا عارم، بولد له: قال األصفهاني في األغاني وجعف
  .شاعر مقل غزل، فارس مذآور في قومه

ا   وال، ثالثه انوا          : وقتل جعفر في قصاص اختلف في سببه على ثالثة أق ن آعب، وآ ل ب زور نساء من عقي ان ي ه آ أن
  .متجاورين، هم وبنو الحارث

يهن،          دث إل ان يتح ي آ وة الالت ى النس ه إل وا ب م أقبل ياط، ث وه، وضربوه بالس ه، وآتف فوا عورت ل، وآش ه عقي فأخذت
. يا قوم ال تفعلوا، فإن هذا الفعل مثلة، وأنا أحلف لكم أن ال أزور بيوتكم أبدًا: همليغيظوهن، ويفضحوه عندهن، فقال ل

حسبكم ما مضى، ومنوا علي بالكف عني، فإني أعده نعمة لكم، ال أآفرها أبدًا، أو فاقتلوني، : فلم يقبلوا منه، فقال لهم
  .فلم يفعلوا. وأريحوني فأآون رجًال آذى قومه في دارهم فقتلوه

م  وجعلو ا يكشفون عورته بين أيدي النساء، ويضربونه ويغرون به سفهاءهم حتى شفوا أنفسهم منه، ثم خلوا سبيله، فل
  .تمض إال أيام قليلة حتى عاد جعفر ومعه صاحبان له، فدفع راحلته حتى أولجها البيوت ثم مضى

ق اهللا أل      ى خل ل أقف يس       فلما آان في نقرة من الرمل أناخ هو، وصاحباه، وآانت عقي ه، ول وا إلي ى انته وه حت ر، فتبع ث
  .معهم سالح وال عصًا، فوثب عليهم جعفر وصاحباه بالسيوف فقتلوا منهم رجًال، وجرحوا آخر وافترقوا

ن       اد م هم، وأق ة، فأحضرهم وحبس ى مك ل المنصور عل مي، عام د اهللا الهاش ن عب ري ب ل الس يهم عقي تعدت عل فاس
ر آانت          الجارح، ودافع عن جعفر، وآان يحب أن يدر ي الحارث، وألن أخت جعف ة السفاح في بن أ عنه الحد لخؤول

ر            ي جعف ى أب الخروج إل ل صاحبهم، وتوعدوه ب ه قت امة، أن ده قس تحت السري، وآانت حظيًة عنده، إلى أن قاموا عن
  .المنصور، والتظلم إليه، فحينئذ دعا جعفر وأقاد منه
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 : فقال ؟ما يشغلك عن هذا ما أنت فيه: لحه، فقال له رجلفلما خرج جعفر إلى القود انقطع شسع نعله، فوقف فأص

  عدوي للحوادث مستكينا  أشد قبال نعلي أن يراني

لما قتل جعفر قام نساء الحي يبكين عليه، وقام أبوه إلى آل شاة وناقة، فنحر أوالدها، وألقاها : وهن أبي عبيدة أنه قال
ين، وهو يبكي       فما ز. ابكين معنا على جعفر: بين أيديها، وقال و، والنساء يصحن ويبك الت النوق ترغو، والشياه تثغ

  .معهن، فما رئي يوم آان أوجع وأحرق مأتمًا منه

  .وأطال صاحب األغاني ترجمته، وفي هذا القدر آفاية

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والخمسون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

 ي وقيار بها لـغـريبفإن  فمن يك أمسى بالمدينة رحله

دير      : مبتدأ" قيار: "على أن قوله ا، والتق ين اسم إن وخبره ة اعتراضية ب ذلك     : حذف خبره، والجمل ا آ ار به إني وقي ف
  .لغريب

  .لقائم زيد: وإنما لم يجعل الخبر لقيار ويكون خبر إن محذوفًا، ألن الالم ال تدخل في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو

  .اآلية مبتدأ خبره محذوف، الجملة اعتراض، آذلك آما قرره الشارحوآذلك الصابئون في 

دم نصه          ا تق ة ال معترضة، آم أخير، وهي معطوف ة الت وهذا تخريج له خالف مذهب سيبويه، فإن الجملة عنده في ني
ة المعطوف عل      . وإيضاحه في آالم الكشاف ى بعض الجمل ة عل ة المعطوف ا،  وآأنه عدل عنه، لئال يلزم تقديم الجمل يه

  .آما أورده عليه ابن هشام في المغني

ه   . وجوز السيرافي أن يكون الخبر للصائبين ويكون خبر إن محذوفًا آما تقدم عنه أن في وأورد عليه أيضًا ابن هشام ب
  .الحذف من األول لداللة الثاني، وإنما الكثير العكس

ى اسم إن فيشارآه في الخب      ذا        وذهب الفراء إلى أن الصابئون معطوف عل رد، وه ى مف رد عل و من عطف مف ر، فه
وأما الصابئون فإن رفعه على أن عطف على الذين، والذين حرف على جهة واحدة في   : نصه في تفسير اآلية، وقال

ى             ع عل ى االسم وال يق ع عل ه يق ان نصب إن ضعيفًا، وضعفه أن دًا، وآ رفعه ونصبه وخفضه، فلما آان إعرابه واح
  .خبره، جاز رفع الصابئين

د اهللا      : ال أستحب أن أقولو ين اإلعراب في عب ان، لتب د قائم زه لضعف غن      . إن عبد اهللا وزي ان الكسائي يجي د آ   .وق
  : وقد أنشدوا هذا البيت رفعًا ونصبًا

 فإني وقيارًا بها لـغـريب  فمن يك أمسى بالمدينة رحله

ان،   : وليس هذا بحجة للكسائي في إجازته". قيار""و  د قائم ه،        إن عمرًا وزي ي عن ى اسم مكن د عطف عل ارًا ق ألن قي
  .والمكني ال إعراب له، فسهل ذلك آما سهل في الذين إذا عطفت عليه الصابئون
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ع في حال   . وهذا أقوى في الجواز من الصابئون، ألن المكني ال يتبين فيه الرفع في حال   .والذين قد يقال اللذون فيرف
  : وأنشدني

  حيينا في شقاق بغاة ما  وإال فاعلموا أنا وأنتـم

  : وقال آخر

 ببلد ليس بـه أنـيس  يا ليتني وأنت يا لميس

  : وأنشدني بعضهم

  حتى يرى بعضنا بعضًا ونأتلف  يا ليتني وهما نخلو بـمـنـزلة

ه : قال الكسائي دنا إليك   : "نرفع الصابئون على إتباعه االسم الذي في هادوا، ونجعله من قول ا ه ة  "إن   .، ال من اليهودي
ال       وج ود والنصارى، فق م ذآر اليه وبهم، ث ؤمن قل من  : اء التفسير بغير ذلك، ألنه وصف الذين آمنوا بأفواههم، ولم ت

  .انتهى آالم الفراء. آمن منهم فله آذا، فجعلهم يهودًا ونصارى

اب اهللا     : قال الزجاج في تفسير اآلية بعد أن نقل مذهب الكسائي والفراء ى آت دام عظيم عل م   هذا التفسير إق ك أنه ، وذل
  .زعموا أن نصب إن ضعيف، ألنها إنما تغير االسم، وال تغير الخبر

وع، ألن آل منصوب        : وهذا غلط ألن إن قد عملت عملين ه مرف يس مع ة ناصب ل الرفع والنصب، وليس في العربي
  .مشبه بالمفعول، والمفعول ال يكون بغير فاعل إال فيما لم يسم فاعله

ارين   : "وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها، نحو  وآيف يكون نصب إن ضعيفًا، ًا جب ا قوم ، ونصب إن  "إن فيه
  .من أقوى المنصوبات

  .هادوا هم والصابئون: الصابئون نسق على ما في هادوا، آأنه قال: وقال الكسائي

ابوا  وإن ذآر أن هادوا ف. أن الصابئ ال يشارك اليهودي في اليهودية: إحداهما: وهذا القول خطأ من جهتين ي معنى ت
افقون               ه المن ى ب ه يعن أفواههم؛ ألن ان ب ا هو إيم ا، إنم وا هاهن ذين آمن ى ال   .فهذا خطأ في هذا الموضع أيضًا، ألن معن

إن الذين آمنوا : إن الصابئين محمول على التأخير ومرفوع باالبتداء، المعنى: وقال سيبويه والخليل وجميع البصريين
اهللا والي  ن ب ن آم ادوا م ذين ه اً وال ذلك أيض ارى آ ابئون والنص يهم، والص وف عل ال خ ر ف   .وم اآلخ

  : وأنشدوا في ذلك قول الشاعر

  وإال فاعلموا أنا وأنتم البيت
  .أنا بغاة، وأنتم أيضًا آذلك: المعنى

  
ون   ان      : وزعم سيبويه أن قومًا من العرب يغلطون فيقول د ذاهب ون، وإنك وزي م أجمعون ذاهب ذا    . إنه يبويه ه فجعل س

 : ، وجعله آقول الشاعرغلطًا
 جـائيا وال سابق شيئًا إذا آـان  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  .انتهى آالم الزجاج
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نتهم في اللحن    . ومراد سيبويه بالغلط، توهم عدم ذآر إن، ال حقيقة الغلط آيف وهو القائل إن العرب ال تطاوعهم ألس
  .والخطأ، آما نقل عنه في المسألة الزنبورية

هم أجمعون ذاهبون، وأنت : يعني سيبويه أنهم توهموا أن ليس ثم إن، حتى آأنهم قالوا: اطبي في شرح األلفيةقال الش
  .وأنس بهذا عدم ظهور اإلعراب في اسم إن في الموضعين. وزيد ذاهبان

ه اإلعراب، نحو    ان ال     : والدليل على صحة هذا أنه لم يجيء فيما ظهر في و آ ان، إذ ل دًا وعمرو قائم ى   إن زي ع عل رف
وا   . غير التوهم، لكان خليقًا أن يجيء مع ظهوره وع، فعطف فلما لم يكن آذلك دل على أنهم اعتقدوا أن المنصوب مرف

يبويه     : بالخفض، متوهمًا أنه قال" وال سابق شيئًا: "على اللفظ آما قال الشاعر ه س ذلك جعل لست بمدرك ما مضى، فل
  .انتهى. واهللا أعلم. من باب الغلط

  .أنه عطف على توهم عدم ذآر إن: أحدهما: أجيب عنه بأمرين: المغني البن هشام قال وآذا في

ان    : أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي : والثاني د ذاهب ولهم   . إنك أنت وزي ا خرج ق ون   : وعليهم م أجمعون ذاهب   .انتهى . إنه
ازني،   : أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري، قال: وفي أمالي الزجاجي الصغرى ان الم أخبرنا أبو عثم

ي  : "قرأ محمد بن سليمان الهاشمي، وهو أمير البصرة، على المنبر: قال ى النب الرفع،  "إن اهللا ومالئكته يصلون عل ، ب
م   ال له ا   : فعلم أنه قد لحن، فبعث إلى النحويين، وق ه وجه الوا . خرجوا ل ة       : فق ا داخل ى موضع إن، ألنه ه عل نعطف ب

  .لحن األمير: حسن صلتهم ولم يرجع عنها، لئال يقالفأ. على المبتدأ والخبر

ال  : وأخبرنا أبو إسحاق الزجاج، قال ازني، ق ال   : أخبرنا أبو العباس المبرد عن الم ش، ق ر في    : حدثني األخف ان أمي آ
ددن      "إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي: "البصرة يقرأ على المنبر ًا، فته ه، ومنبه ه ناصحًا ل ي، ، بالرفع، فصرت إلي

ذا  : تلحنون أمراءآم ثم عزل وتقلد محمد بن سليمان الهاشمي، فكأنه تلقنها من في المعزول، فقلت   : وأوعدني وقال ه
  .هاشمي نصيحته واجبة، فجبنت عنه، وخشيت أن يتلقاني بمثل ما تلقاني به األول

ذا : فقلتثم حملت على نفسي فأتيته، فإذا هو في غرفة له، وعنده أخوه، والغلمان على رأسه،  ه،    . ه ى أخي وأومأت إل
رأ : فنهض أخوه وتفرق الغلمان، فقلت إن اهللا : "أصلح اهللا األمير، أنتم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة والفصاحة وتق

فانصرفت  . جزاك اهللا خيرًا، قد نبهت ونصحت، فانصرف مشكوراً   : فقال! بالرفع، وهو لحن وال وجه له" ومالئكته
فوقفت وخفت أن يكون أخوه أغراه بي، فإذا بغلة سفواء وغالم . قف: رجة إذا قائل يقول ليفلما صرت في نصف الد

  .انتهى آالمه. فانصرفت مغتبطًا. هذا لك، قد أمر به األمير: وبدرة، وتخت ثياب، وقائل يقول

ه لتق           اب مستشهدًا ب ازع من أول الكت اب التن ار، وأورده في ب ا جاز من     هذا وقد أنشد سيبويه البيت بنصب قي ة م وي
  .ضربت وضربني زيد: حذف المفعول الذي هو فضلة مستغنى عنها، في قولهم

  .انتهى. ويجوز العكس. يجوز أن يكون لغريب خبر إني، وخبر قيار محذوفًا: قال السيرافي

  .وآذلك أورده أبو زيد في نوادره بالنصب ال غير

  .ولو قال لغريبان آان أجود. فإني لغريب وإن قيارًا أيضًا لغريب: أراد: قال السكري

ان    : قال أبو عمر ا آ د م بعضهم ينشد فإني وقيار بالرفع، والنصب أجود، آأنه أراد فإني لغريب وقيار، ثم قدم هذا بع
  .انتهى ما في نوادر أبي زيد. فعلى هذا يجوز الرفع. موضعه التأخير

اراً  : غريب، أرادفإن وقيارًا بها ل: وآذلك رواه المبرد في الكامل بالنصب، وقال ا وقي ان    . فإني لغريب به ع لك و رف ول
  .انتهى. إن زيدًا منطلق وعمرًا، وعمرو: تقول. جيدًا
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ا محذوف  : قوله: النصب، قال ره محذوف        . فإني الضمير اسم إن وخبره دأ وخب ار مبت ي، وقي ر إن ال لغريب خب . ويق
ال ن ال     : ويق ه ع ر ب يًال يخب ًا، ألن فع مين جميع ن االس ر ع ب خب و  لغري ه، نح ا فوق د فم ك  : "واح د ذل ة بع والمالئك
ال    . ورده شيخ شيخي الخلخالي بأنه ال يكون لالثنين وإن آان يجوز آونه للجمع".ظهير ول، فق ال في فع ال : وآذلك ق

دان " عن اليمين وعن الشمال قعيد: "وقد قيل في قوله تعالى. يقال رجالن صبور، وإن صح في الجمع   .إن المراد قعي
رًا عن االسمين هو     ثم آالمه يو هم أن ذلك يقال بالقياس، وليس آذلك، وإنما المانع في البيت من أن يكون غريب خب

  .هذا آالمه. لزوم توارد عاملين على الخبر، وإنما يصح هذا على رأي الكوفيين

دم        : وقوله ا تق ة النصب آم ا جوزه السيرافي في رواي ة    . خبر إن محذوف، هذا أحد وجهي م ى رواي ا عل ع،  وأم الرف
لغريب خبر إني، وال يجوز أن يكون خبرًا لقيار، ألن خبر المبتدأ ال يجوز أن يقترن بالالم، إال إذا : فيتعين جعل قوله

  .لقائم زيد: تقدم على المبتدأ، نحو

ه        : وقوله ة رفع ى رواي ار ال عل ة نصب قي ى رواي وفي  . ويقال لغريب خبر عن االسمين جميعًا، هذا إنما يتصور عل
  .آالمه ما ال يخفى على المتأملبقية 

ار             د االختص ند لقص ذف المس د يح ه ق ى أن ند، عل اب المس ي أول ب اح ف يص المفت احب تلخ ت أورده ص ذا البي وه
  .واالحتراز عن العبث في الظاهر، مع ضيق المقام بسبب التحسر ومحافظة الوزن

ه، فال ينبغي قصرها        ار ورفع ا صنع السعد في        وهذه النكتة تجري فيه على رواية نصب قي ع، آم ة الرف ى رواي عل
  .المطول، وتبعه العباسي في معاهد التنصيص، وآأنه لم تبلغهما رواية النصب

  .ولفظ البيت خبر، ومعناه التحسر على الغربة، والتوجع من الكربة

ه  ونقل عن الخ. هو اسم جملة: ، بفتح القاف وتشديد المثناة التحتية، قال أبو زيد في نوادره"قيار"و ليل أنه اسم فرس ل
ال   ب، وق ذي أوطأه ضابئ بعض صبيان أهل         : غبراء، وإليه ذهب أبو محمد األعرابي في فرحة األدي هو الفرس ال

  .قاله العيني. اسم رجل: وقيل. المدينة حين أخذه عثمان وحبسه

ول أيضاً  والسر في تقديمه على األولين قصد التسوية بينهما في التحسر على االغتراب، آأنه أثر في  . غير ذوي العق
وى،   : ولو قال م أوًال أق إني غريب وقيار، لجاز أن يتوهم أن له مزية على قيار في التأثر عن الغربة، ألن ثبوت الحك

  .قاله السعد. فقدمه لذلك

 : ورواية أبي زيد. المنزل والمأوى": الرحل"و

  من يك أمسى بالمدينة رهطه
  

ن الحارث      . وآذا رواية المبرد في الكامل  . لراء المهملةبدون الفاء في أوله، على الخرم با ات لضابئ ب وهو أول أبي
رد في   . البرجمي، قالها وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وبعده أبيات ثالثة أوردها المب

  : الكامل، وهي
 نجاحًا وال عن ريثـهـن يخـيب  وما عاجالت الطير تدني من الفتى

 وللقلب من مخشاتـهـن وجـيب  أمور ال تضـيرك ضـيرًةورب 
 تـنـوب على نائبات الدهر حين  وال خير فيمن ال يوطن نـفـسـه

  
  : وزاد بعدها بيتًا ابن قتيبة في ترجمة قائلها من آتاب الشعراء، وهو

  ويخطئ الفتى في حدسه ويصيب  وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة
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  : مام في مختار أشعار القبائل، وهووزاد بعده بيتًا أبو ت
  إذا لم تعد الشيء وهو يريب  ولست بمستبق صديقًا وال أخًا

  
  .قومه وقبيلته األقربون: ، رهط الرجل"رهطه: "وروي. المنزل": الرحل"، "أمسى بالمدينة رحله: "قوله
  

رًا  إذا لم تع: يقول: إلخ، قال المبرد في الكامل"...وما عاجالت الطير: "وقوله جل له طير سانحة، فليس ذلك بمبعد خب
ه  در ل ا ق ه م ا ل ه، إنم دفع عن ا ال ي ر، وآجله ه بخي ا ال يأتي اب، فعاجله ه، وال إذا أبطأت خ ى . عن والعرب تزجر عل

  .السانح، وتتبرك به، وتكره البارح، وتتشاءم به
  
انح"و  ائد  ": الس أمكن الص ره ف ا أراك مياس ارح"و . م ه فل  ": الب ا أراك ميامن ه  م رف ل ائد إال أن يتح ن الص   .م يمك

  : قال الشاعر
 إال آواذب مما يخبر الفـال  ال يعلم المرء ليًال ما يصبحه
 أقفال مضللون ودون الغيب  والفال والزجر والكهان آلهم

  .انتهى

و عاجال               : وقال ابن خلف  ا يبصر، فه ه في أول م ا مر ب ر، فم أراد أن يزجر الطي ه ف ت إذا خرج اإلنسان من منزل
  .واألول عندهم محمود، والثاني مذموم. أبطأت: وإن أبطأت عنه، وانتظرها، فقد راثت، أي. الطير

ا : يقول ى   . ليس النجح بأن يعجل الطائر الطيران، آما يقول الذين يزجرون الطير، وال الخيبة في إبطائه ذا رد عل وه
رد  "...ورب أمور ال تضيرك: "وقوله .مذهب األعراب ال المب ه،       ت: إلخ، ق ول ضاره يضيره ضيرة، وال ضير علي ق

  .وضره يضره وال ضر عليه

وقد يكون الضر من  . اسم: مصدر، والضر، بالضم: والضر، بالفتح. أصابه ضر بالضم، وأصابه ضر بمعنى: ويقال
  .وهذا معنًى حسن. المرض، والضر عامًا

 : وقد قال أحد المحدثين، وهو أبو العتاهية

  وينجو بإذن اهللا من حيث يحذر  أمنهوقد يهلك اإلنسان من باب 

  .انتهى". فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل اهللا فيه خيرًا آثيرًا: "وقال اهللا عز وجل

  .السقوط، والخفقان، واالضطراب": الوجيب"و . مصدر ميمي بمعنى الخشية، وهي الخوف": المخشاة"و 

  : قول آثيرنظيره : ، قال المبرد"وال خير فيمن ال يوطن نفسه: "وقوله

  إذا وطنت يومًا لها النفس ذلت  أقول لها يا عز آل مـصـيبة

  .لو آان هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس: وآان عبد الملك بن مروان، يقول

ع      : وحكي عن بعض الصالحين، أن ابنًا له مات، فلم ير به جزع، فقيل له في ذلك، فقال ا وق ه، فلم ا نتوقع هذا أمر آن
  .نكرهلم ن

  .ويريب، من أراب الشيء، إذا أوقع في ريبة وشبهة. إذا لم تتعده وتتجاوزه: ، أي"إذا لم تعد الشيء: "وقوله
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  .وسبب هذه األبيات مع ترجمة قائلها تقدم في الشاهد التاسع واألربعين بعد السبعمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والخمسون بعد الثمانمائة

  بهأم الحليس لعجوز شهر

دير      : وقدر بعضهم. على أنه دخول الالم على خبر المبتدأ المؤخر مجردًا من إن آما هنا لهي عجوز، لتكون في التق
  .داخلة على المبتدأ

ر   : قال أبو عثمان: قال ابن السراج في األصول ن جبي ام   : "وقرأ سعيد ب أآلون الطع م لي الم    "إال أنه تح أن وجعل ال ، ف
   :زائدة، آما زيدت في قوله

  ترضى من اللحم بعظم الرقبه  أم الحليس لعجوز شهـربـه

  .انتهى

الم في        : قال في سر الصناعة . وعند ابن جني غير زائدة، لكنها في البيت ضرورة ا ال دخل له ي ت ا الضرورة الت وأم
ال  . غير خبر إن فمن ضرورات الشعر، وال يقاس عليها ال     : والوجه أن يق ا يق يس عجوز شهربه، آم د  : ألم الحل لزي

  .قائم

  : وقال اآلخر

 األخواال ينل السماء ويكرم  خالي ألنت ومن جرير خاله

  .لخالي أنت، فأخر الالم إلى الخبر ضرورة: أن يكون أراد: أحدهما: فهذا يحتمل أمرين

  .ألنت خالي، فقدم الخبر على المبتدأ، وإن آانت فيه الالم ضرورة: أن يكون أراد: واآلخر

ي  و عل ي أب ىوأخبرن ا الحسن حك ه لحسن: أن أب دًا وجه ًا ضرورة. إن زي ذه أيض ر أن . فه ي خب ا ف ا أدخلوه وربم
  : المفتوحة، أخبرنا علي بن محمد يرفعه بإسناده إلى قطرب

  أن مطاياك لمن خير المطي  ألم تكن حلفت باهللا العـلـي

  .ىانته. والوجه هنا آسر إن لنزول الضرورة، إال أنا سمعناها مفتوحة الهمزة

  .وآذا عد هذا ابن عصفور من الضرائر، مع أنه أورد اآلية وما حكاه أبو الحسن األخفش، وجعلهما من الشاذ

  .وأما التخريج على إضمار المبتدأ فلم يرتضه ابن جني، لما فيه من الجمع بين حذف المؤآد وتوآيده

ه تع      : قال بعد ما نقلنا عنه ا إسحاق ذهب في قول ذان لساحران  : "الىوأخبرنا أبو علي أن أب ى   " إن ه ى أن إن بمعن إل
ذا  م  : نعم، وهذان مرفوع باالبتداء، وأن الالم في لساحران داخلة في موضعها على غير ضرورة، والتقدير على ه نع

  .هذان لهما ساحران
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م . هذا الذي عندي فيه: وحكي عن أبي إسحاق أنه قال د، وعل        . واهللا أعل ن يزي د ب ا محم ى عالمن ى وآنت عرضته عل
  .إسماعيل بن إسحاق، فقباله وذآرا أنه أجود ما سمعناه

  .واعلم أن هذا الذي رواه أبو إسحاق في هذه المسألة مدخول غير صحيح، وأنا أذآره لتقف منه على ما في قوله

  .ووجه الخطأ فيه أن هما المحذوفة التي قدرها مرفوعة باالبتداء، لم تحذف إال بعد العلم بها، والمعرفة بموضعها

م             ه، ضرب من تكليف عل ه مع الجهل بمكان ان في حذف ك لك وآذلك آل محذوف ال يحذف إال مع العلم به، ولوال ذل
  .وإذا آان معروفًا فقد استغني بمعرفته عن تأآيده بالالم. الغيب للمخاطب

اب،    أو ال ترى أن التأآيد من مواضع  ؟أال ترى أنه يقبح أن تأتي بالمؤآد وتترك المؤآد فال تأتي به اإلسهاب واإلطن
اء واالختصار   د           ! ؟والحذف من مواضع االآتف ا عق ك ضدان، ال يجوز أن يشتمل عليهم ا ذآرت من ذل ا إذن لم فهم

يمن    : ويزيدك وضوحًا امتناع أصحابنا من تأآيد الضمير المحذوف العائد على المبتدأ، في نحو. آالم د ضربت، ف زي
رادة في ضربته، ألن الحذف ال يكون      زيد ضربت نفسه، على أ: أجازه، فال يجيزون ن تجعل النفس توآيدًا للهاء الم

  .إال بعد التحقق والعلم، وإذا آان ذلك آذلك فقد استغني عن تأآيده

 : ويؤآد عندك ما ذآرت لك أن أبا عثمان وغيره من النحويين حملوا قول الشاعر

  ام الحليس لعجوز شهربه

ون،          . ضرورة على أن الشاعر أدخل الالم على الخبر ه النحوي ا عدل عن ائزًا لم و إسحاق ج ه أب ولو آان ما ذهب إلي
  .وال حملوا الكالم على االضطرار، إذا وجدوا له وجهًا ظاهرًا قويًا

  .وحذف المبتدأ وإن آان سائغًا في مواضع آثيرة، فإنه إذا نقل عن أول الكالم قبح حذفه

رأ  ن ق راءة م ى ضعف ق رى إل ى ال: "أال ت ًا عل نتمام الوا"ذي أحس ي موضع  : ، ق دأ ف ه حذف المبت ه ان ه قبح ووج
ه الحذف     ق ب ر الئ ا ال        . اإليضاح والبيان، ألن الصلة وقعت في الكالم، فغي ه من الحذف، م وإذا طال الكالم جاز في

  .يجوز فيه إذا قصر

ولهم   ن ق ل م اه الخلي ا حك ى م رى إل يئاً  : أال ت ك ش ل ل ذي قائ ا بال ا أن ت. م و قل ا بال : ول ا أن بحم ائم لق ى. ذي ق   .انته
  .إن أم الحليس: وذهب صاحب اللباب إلى أن الالم إنما دخلت على الخبر لتوهم ذآر إن، فكأنه قيل

ل    : الشهربة : وهذا البيت نسبه الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروس، قال في مادة شهرب  رة، مث العجوز الكبي
  .الشهبرة

  .الالم مقحمة في لعجوز: قال بعض الناس. البيت" أم الحليس: "قال عنترة بن عروس

  : وأنشد اآلمدي في ترجمة عنترة هذا

  رب عجوز من سليم شهربه

  .انتهى
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: ومنهم: وهذا ما فيه. وقد رجعت إلى المؤتلف والمختلف من أسماء الشعراء لآلمدي، ولم أر فيه البيت الذي نقله عنه
الد أزد شنوءة، شاعراً   مولى ثفيف، وآان عروس مولدًا و" عنترة بن عروس" ن ضبة الثقفي      . لد في ب د ب ان يزي وآ

  : هجاه، فقال يهجو عمارة امرأة يزيد

  شق حري هذا العظيم الحوثره  تقول عمارة لي يا عـنـتـرة

  .واهللا أعلم. وهي أبيات تسعة وقافيتها رائية، خالف ما نقل

  .جعفر، آما في خطه وعروس فيه بلفظ العروس المعروف، ال بالشين المعجمة على وزن

ى     . وهذا الشعر مذآور في صحاح الجوهري أيضًا في تلك المادة ا عل ا آتب ولم يتعرض له ابن بري وال الصفدي فيم
  .واهللا أعلم بقائله. الصحاح بشيء

  .هذا آالمه. ونسبه الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروس، وهو الصحيح. قائله رؤبة بن العجاج: وقال العيني

دل، أي    " من "، بضم الحاء المهملة وفتح الالم، و "الحليس"و  اني للب دل اللحم   : في البيت الث ي   . ترضى ب در العين وق
  .هذا آالمه. التقدير ترضى بدل اللحم بلحم عظم الرقبة: مضافًا قبل عظم، وقال

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والخمسون بعد الثمانمائة

 لمجهودا أمسى: قال الذي سألوا  آيف صاحبكم: مروا عجاًال وقالوا

  .على أن دخول الالم على خبر أمسى شاذ

  : وهذا البيت أنشده ثعلب في آخر الجزء الثالث من أماليه مع بيت بعده، وهو

  قيست على أطول األقوام ممدودا  يا ويح نفسي من غبراء مظلـمة

ي . ع رجل جمع عجل بضم الجيم، آرجال جم  ": عجاًال"و. من المرور" مروا"و  ال "عجالى : "ورواه العين هو  : ، وق
  .جمع عجالن، آسكارى جمع سكران

  .، وهو جمع سريع"مروا سراعًا: "ورواه أبو علي في آتاب الشعر

  .صاحبكم: موضع" سيدآم: "ووقع في شرح ابن عقيل على األلفية

ال، و   ": الذي"إلخ، "...قال الذي سألوا: "وقوله ألوا "فاعل ق د   ": س ه  : محذوف ضرورة، أي  صلته، والعائ ألوا عن . س
  .واسم أمسى ضمير الصاحب. مقول القول": أمسى لمجهودا"وجملة 

د ه  : يري ة، بقول ق الغيب ى طري ابهم عل ه أج ريض نفس ه  : إن الم تكلم بقول ى ال ع إل م رج ودا، ث ى لمجه ح : "أمس ا وي ي
  .إلخ"..نفسي
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ى   : من القياس، أي وقيست،. القبر: تربة غبراء، يريد: ، أي"من غبراء مظلمة: "وقوله راء عل خفرت تلك التربة الغب
  .قياس أطول األقوام حال آونه ممدودًا فيها، يريد به نفسه

ب، وثعلب           ه عن ثعل م يروي ذلك، وآله ي آ ن جن ه، واب وهذا البيت شائع في آتب النحو، ذآره أبو علي في غالب آتب
  .واهللا أعلم بقائله. أنشده غير معزو إلى أحد

  وأنشد بعده، 

  شاهد السابع والخمسون بعد الثمانمائةال

 مـذاد لكالهائم المقصى بـكـل  وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها

ر عزة    .على أن زيادة الالم في خبر زال شاذة ذاد "و . هكذا رواه ابن جني في سر الصناعة ونسبه لكثي مصدر  ": الم
  .ميمي بمعنى الذود، وهو الطرد

ردد  "ادبكل مر: "ووقع في المغني وغيره ، بفتح الميم والراء، وهو المكان الذي يذهب فيه ويجاء، من الرود، وهو الت
  .العشب: طلب الكأل، أي: والرود أيضًا. في المجيء والذهاب

ل ن اإلب ائم م ون : واله و الجن ام، بالضم، وه ذي يصيبه داء الهي ن أقصاه، أي : والمقصى. ال ول م م مفع ده: اس   .أبع
ا أصابه           شبه نفسه في طرد ليلى له، ل خشية أن يصيبها م ام، فيطرد عن اإلب ذي يصيبه داء الهي ائم  . بالبعير ال واله

  .ذهب، من عشق أو غيره: اسم فاعل من هام على وجهه، أي: أيضًا

  ".بكل سبيل: "والبيت قافيته مغيرة، وصوابه

 : وأول القصيدة

  وآذن أصحابي غدًا بقفول  أال حييا ليلى أجد رحيلـي

  : ومنها

 تمثل لي ليلى بكل سبيل  د ألنسى ذآرها فكأنماأري

  : وروي البيت أيضًا آذا

 سـبـيل إلى اليوم آالمقصى بكل  وما زلت من ليلى لدن طر شاربي

  .وفي الروايتين استعمال لدن بغير من، ولم تأت في التنزيل، إال مقرونة بها. وال شاهد على هذه الرواية

و طار    ومنه. نبت: وطر النبت يطر طرورًا اظم أن         . طر شارب الغالم، فه ن الن ات اب ام في شرح أبي ن هش وظن اب
ال      ه ق ر، فإن اه، وغالب         : البيت بالرواية األولى بالقافية الدالية ليس من شعر آثي ذا في معن ر عزة بيت يشبه ه ولكثي

  .انتهى. وقد يكونان تواردا عليه. لفظه، فال أدري من اآلخذ منت صاحبه

  .في الشاهد الثالث والسبعين بعد الثلثمائةوترجمة آثير تقدمت 
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  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والخمسون بعد الثمانمائة

  لال متشابهان وال سواء  وأعلم أن تسليمًا وترآًا

  .على أن دخول الالم على حرف النفي شاذ

ه      إنما أدخل الالم، وهي لإليجاب، على ال وهي للنفي، من : قال ابن جني في سر الصناعة ر، فكأن بهها بغي ه ش ل أن قب
  : لغير متشابهين، آما شبه اآلخر ما التي للنفي بما التي في معنى الذي، فقال: قال

  فكيف ومن عطائك جل مالي  لما أغفلت شكرك فاصطنعني

  .انتهى. ولم يكن سبيل الالم الموجبة أن تدخل على ما النافية، لوال ما ذآرت من الشبه اللفظي

الم الش اهر آ ر أن    وظ ي خب دخولها ف ذ، ل ال أش ة لق ت مفتوح و آان الم، ول ود ال ورة لوج ت مكس ي البي ارح أن إن ف
  .المفتوحة، وعلى حرف النفي، فلما لم يقل أشذ عرف أنها مكسورة

ال        اظم، ق ن الن ات اب ام في شرح أبي ه      : وبه صرح ابن هش ر ومثل الم في الخب دخول ال م إنك   : "إن بالكسر، ل واهللا يعل
  ".لرسوله

  .فيكون شذوذ الالم فيه من جهتين، آما بيناه. رواية فيه فتح أن، نقله ابن عصفور في آتاب الضرائر عن الفراءوال

ه       . تكرار ال هنا واجب، لكون الخبر األول مفردًا: قال ابن هشام دد، ألن رًا عن متع ان خب وإفراد سواء واجب، وإن آ
  .ى معنى الوصففي األصل مصدر بمعنى االستواء، فحذف زائده، ونقل إل

  : ومثله قول السموءل

 وجـهـول فليس سواًء عالـم  سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

  : وربما ثني، آقول قيس بن معاذ

  سواءين فاجعلني على حبها جلدا  فيا رب إن لم تقسم الحب بيننـا

ريبين من السواء         ا مستويين، وال ق ه ليس اس، وعدم ى الن وال الضرورة أن      .ومعنى البيت أن التسليم عل ه ل ان حق وآ
  .انتهى. لال سواء وال متشابهان: يقول

  .انتهى. أعلم أن تسليم األمر لكم، وترآه ليسا متساويين وال متشابهين: وقد قيل إن المعنى: قال العيني

  .مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته، من حيث آان في آل جزء منه معنى ما في جملته: قال ابن جني في المحتسب

  : ال ترى إلى قولهأ
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  واعلم أن تسليمًا وترآًا البيت

  .انتهى. إن التسليم والترك ال متشابهان وال سواء: فهذا في المعنى آقوله

ن الحارث            ي، واسمه غالب ب ي حزام العكل ى أب ذا البيت إل ين    . ونسب ابن جني في سر الصناعة ه وعكل بضم الع
  .قبيلة: وسكون الكاف

  وأنشد بعده، 

  تاسع والخمسون بعد الثمانمائةالشاهد ال

  فاليوم أبكي ومتى لم يبكني  فباد حتى لكـأن لـم يكـن

  .على أن دخول الالم على آأن شاذ أيضًا

اد"و ه: الشيء" ب ي بيت قبل دم ف ك المتق ه ضمير الهال ف، وفاعل ك وتل ى"و. هل ة" حت ة، وهي ابتدائي أن"و . للغاي " آ
ذلك    : بقول .خبرها": لم يكن"ضمير الشيء الهالك، وجملة  بسكون النون مخففة، واسمها محذوف، وهو ر ل ق أث لم يب

  .وآسرت النون من يكن للقافية. الهالك، حتى آأنه لم يكن موجودًا

  .آذا في المصباح. بكيته، وبكيت عليه، وبكيت له، وبكيته بالتشديد: يقال. عليه: ، أي"فاليوم أبكي: "وقوله

  .ظرف ألبكي": اليوم"و 

  .إنه يبكيني في جميع األوقات: يريد. استفهام إنكاري" ومتى لم يبكني: "وقوله

  .وهذا البيت، لم أره إال في سر الصناعة البن جني، ولم أقف على ما قبله، وال على شيء من خبره

دة م : اعلم أن الالم قد لحقت بعض الحروف للتوآيد، نحو: قال ابن جني دة لعل زيدًا قائم، إنما هو عل، والالم زائ   .ؤآ
 : وقال الراجز

  فباد حتى لكأن لم يكن

  : وقال اآلخر. فأآد الحرف بالالم

  للوال قاسم ويدا بسيل البيت

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الستون بعد الثمانمائة

  لقد جرت عليك يد غشوم  للوال قاسم ويدا بـسـيل

ي        على أن الالم الداخلة على لوال زائدة، وأما الم لقد بدون لوال  ن جن ال اب د ق ا فق ا معه فالمشهور أنها الم القسم، وأم
م     . واهللا لو قمت لقمت: ومثل الم القسم الالم التي دخلت في جواب لو نحو: في و، إذا ل د ل وقد تحذف هذه الالم من بع

  .يكن القسم ظاهرًا

  : قال

 نطقت ولكن الرماح أجـرت  فلو أن قومي أنطقتني رماحهم

  : ، وقال الشاعر"ولوال رهطك لرجمناك : "الم الالم التي في جواب، نحو قوله تعالىومثل هذه ال. لنطقت: أي

  لزعزع من هذا السرير جوانبه  فواهللا لوال اهللا الشـيء غـيره

  .وربما حذفت إذا لم يظهر القسم إلى اللفظ. فهذه الالم في جواب لوال إنما هي جواب القسم

  : قال

 مـنـهـوي بأجرامه من قلة النـيق  وآم من موطن لوالي طحت آما هوى

تقبل . لطحت: أي ديماً      . وال تدخل الالم في جواب لو ولوال إال على الماضي، دون المس ي ق ال ل ي ق و عل ان أب إن : وآ
و  . الالم في جواب لوال زائدة مؤآدة، واستل على ذلك بجواز سقوطها وآذلك مذهبه في لو على هذا القياس لجواز خل

  .انتهى. جوابها من الالم

ويد . جنى جناية: من جر عليهم جريرة، أي" جرت"و. الكريه الوجه: في اللغة" البسيل"و . رجالن": قاسم وبسيل"و 
  .فاعل جرت

وم "و م  ": غش ائرة، والغش م: ج اني     . الظل ر الج ال غي ا تن وم ألنه رب غش ين  . والح ين المعجمت الغين والش و ب   .وه
  .واهللا أعلم. م أقف له على خيروهذا أيضًا لم أره إال في سر الصناعة، ول

  : وأنشد بعده

  ولقد علمت لتأتين منيتي

  .جواب القسم": لتأتين منيتي"على أن علمت منزل منزلة القسم، وجملة 

  .وقد تقدم شرحه مفصًال في الشاهد السادس عشر بعد السبعمائة

  : وهو صدر وعجزه

  إن المنايا ال تطيش سهامها
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  : وأنشد بعده

  الك الشيمة األدبإني وجدت م

  .إني وجدت لمالك: على أن الالم المعلقة محذوفة، واألصل

  .وتقدم شرحه في الشاهد الثالث عشر بعد السبعمائة

  : وهو عجز وصدره

  آذاك أدبت حتى صار من خلقي

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة

  لهنا لمقضي علينا التهاجر

ال  . لهنك لرجل صدق بالمين، آما في المصراعين: ، يقولعلى أن بعض العرب ة، فيق لهنك رجل   : وقد تحذف الثاني
  .ويريد أن الثانية الم االبتداء التي تكون مع إن. صدق، آما في البيت

ا بحسب     وال وجه لتقييد الحذف بالقلة، إذ لم يغلب ذآرها مع إن، ولم يكثر حتى يقال إن حذفها قليل، وإنما تكون معه
  .ختيار المتكلم، فإن قصد زيادة التوآيد أوردها، وإال فالا

إن خففت             : قال ابن جني في سر الصناعة    ر، ف ا مخي ر، وترآه الم في الخب وإذا آانت إن مشددة فأنت في إدخال ال
ة            . لزمت الالم، لئال تلتبس بإن النافية لمة بقي ن س راء والمفضل ب ول الف ى ق اء عل ى فهي مع اله لفظ  وأما الالم األول

  .الجاللة

  .وأما على قول سيبويه بجعل الهاء بدًال من همز إن فلم يظهر من آالم الشارح ما هي عنده

  .وربما يؤخذ منه أنها زائدة عنده، ولهذا أورد آالمه في ذيل مبحث الالم الزائدة

  .الخبر وتجريده وربما زيدت الالم قبل همزتها مبدلة مع هاء مع تأآيد: قال في التسهيل. وهو مذهب ابن مالك

ة الم إن : وهذا ظاهر قول الجوهري في الصحاح ا هي        .الالم األولى للتوآيد، والثاني يبويه، وإنم يس مذهب س ذا ل وه
هذه آلمة تتكلم بها العرب : لهنك لرجل صدق: عنده الم جواب قسم مقدر، وهذا نصه، ونقله ابن السراج في األصول

  .هرقت: بها، فهي إن ولكنهم أبدلوا الهاء مكان األلف، آقولكفي حال اليمين، وليس آل العرب يتكلم 

  .إن زيدًا لما لينطلقن، فلحقت إن الالم في اليمين آما لحقت ما: ولحقت هذه الالم إن آما لحقت ما حين قلت

ين لما لينطلقن، الالم األولى إلن، والثانية للي: فالالم األولى في لهنك الم اليمين، والثانية الم إن، وفي ى   . م دليل عل وال
  .انتهى. ذلك أن النون معها
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ة     ذه المقدم ديم له الم الواحدة     : وفي شرح ق يبويه في ال دال        : مذهب س رت بإب ا غي ى إن لم د، دخلت عل ا الم التأآي أنه
  .انتهى. أن األولى جواب قسم، والثانية لتأآيد الخبر: وفي الالمين. همزتها هاء

 : الفقعسيويدل ما ذهب إليه سيبويه قول المرار 

  لعلى شفا يأس وإن لم تيأس  وأما لهنك من تذآر أهلهـا
  

  .ووجه الدليل أن أما بالتخفيف يكثر اإلتيان بها قبل القسم
  

ى      : وجوزه أبو علي في التذآرة القصرية، قال دخل إال عل ي ال ت ن، الت ويجوز أن تكون الالم في لهنك الالم في ألفعل
  .لليمين، وأنها ال تقال إال في اليمينويدل على ذلك لزوم لهنك . الفعل

  
ع         : قلت. الم ألفعلن ال تقع إال على الفعل: فإن قلت ة االسمية وقعت موق ًال ألن الجمل م يكن فع ك، وإن ل إنما جاز لهن

  .انتهى. الجملة الفعلية
  

دة       ة زائ الم الثاني ى هي الم إن، وال الم األول ي في ال    . وذهب الزجاج إلى أن ال و عل اره أب ده    واخت ذآرة القصرية وأي ت
  .وتبعه تلميذه أبو الفتح بني جني. وأوضحه

  
ن طوسي المعروف بالقصري،          : والتذآرة القصرية د ب ي الطيب محم ين صاحبه أب هي المسائل التي جرت بينه، وب

  .الهنك لرجل صدق، بمنزلة ما جاء على أصله من العينات المعتلة، ليدلوا بذلك على أن أصل المعتل هذ: قال فيها
  

ى         ذا عل أتوا به ل إن، ف ع قب ا أن تق ى أن حقه أوقعت الالم التي آانت في الخبر إنك لرجل صدق قبل إن، ليدل ذلك عل
أصله، وأبدلوا الهمزة هاء فرارًا من إيقاع الالم قبل إن، فغير اللفظ على ذلك، ألنه ليس يخلو امتناعهم من إيقاع الالم 

  .أو من جهة اللفظ قبل إن من أن يكون ذلك من جهة المعنى،
  

ى، فثبت أن          : فال يجوز أن يكون من جهة المعنى بداللة قولهم ة المعن د وليت إن من جه الالم ق دًا، ف دار لزي إن في ال
  .المكروه لفظهما، فإبدال الهمزة هاء بمنزلة الفصل بين إن والالم بالظرف، فجاز لهنك

  
اء      دال اله داء، بإب زة  ويؤآد أن الالم في لهنك الم االبت دة،         . من الهم ر زائ الم غي د أن ال زة يؤآ اء من الهم دال اله وإب

والالم التي في لرجل زائدة، ألنه ال يجوز أن يكونا جميعًا غير زائدتين، ألنك إن فعلت ذلك لزمك أن تدخل الالم في  
  .لرجل على الالم التي في لهنك

  
ائز، ألن الم له   : قلت . أجعل الم لهنك زائدة: فإن قلت ر ج ك غي ا         ذل درها أنه تقيم أن تق ا، فال يس د وقعت موقعه نك ق

ل إن          و قب ذي ه ا ال ع موقعه م تق ا ل ل؛ ألنه ي الم لرج وز ف ذا يج ع، وه ذا الموض ر ه ي غي ة ف ت واقع   .ليس
ك    ك قول ر ذل ا غي در به تقيم أن يق ا، فال يس د وقعت موقعه ا ق دة ألنه ك زائ دير الم لهن اع تق ل امتن دًا : ومث ضرب زي

  .انتهى. ضرب غالمه زيدًا، ألن الغالم قد وقع موقعه، فال يستقيم أن يقدر به غير ذلك: ن تقولغالمه، ال يجوز فيه أ
  

ال          اب إصالح اللفظ من الخصائص، وق ي أيضًا في ب ر إن أول       : وحققه ابن جن الم في خب ى أن موضع ال دل عل وي
ء، ليزول لفظ إن، فيزول أيضًا ما آان الجملة قبل إن، أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قلبوا الهمزة ها

  .لهنك قائم: مستكرهًا من ذلك، فقالوا
  

  : وعليه قوله فيما رويناه عن محمد بن سلمة عن أبي العباس
 لهنك من برق علـي آـريم  أال يا سنا برق على قلل الحمى
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  : فما تصنع بقول اآلخر: فإن قلت
 العمـر نيا لباقيةلهنك في الد  ثمانين حوًال ال أرى منك راحًة

  
دم      : قيل ؟وما هاتان الالمان ا تق ى م داء عل الم االبت ى، ف ا في         . أما األول دة، آزيادته ة العمر فزائ ة في لباقي ا الثاني وأم

  .أال إنهم ليأآلون الطعام: قراءة سعيد بن جبير
  

إحداهما أنها قد ثبتت في   : تينيفسد ذلك من جه: قيل ؟فلم ال تكون األولى هي الزائدة، واألخرى غير زائدة: فإن قلت
  : قوله

  لهنك من برق علي آريم

داء       . هي الم االبتداء ال زائدة ذا الموضع أيضًا هيب الم االبت ا  .فكذلك ينبغي أن تكون في ه و جعلت    : وثانيهم أنك ل
إذا آانت   . األولى هي الزائدة، لكنت قد قدمت الحرف الزائد، والحروف إنما تزاد لضرب من االتساع ان   ف لالتساع آ

  .آخر الكالم أولى بها من أوله

  .انتهى. أال تراك ال تزيد آان مبتدأة، وإنما تزيدها حشوًا أو آخرًا

ى             ه عل ن خالوي ه اب ا طعن ب اب نقض م اذور، وهو آت وقد رجع أبو علي عن هذا التحقيق وزيفه في آتابه نقض اله
  .آتاب األغفال ألبي علي الذي صنفه إصالحًا لمسائل الزجاج

د              ي زي ى أب به إل دًا، ونس وًال واح ا ق لمة وجعلهم ن س ل ب ذهب المفض ه م ده، وأدرج في راء وأي ذهب الف ار م واخت
  .وهذه عبارته. األنصاري

اء في اإلدراج        : قال أبو أدهم الكالبي: قال أبو زيد الم وآسر اله تح ال ك بف ول ذل ي ال أق اه . له رب ي ال  : ومعن واهللا رب
  .أقول ذلك

 : وأنشد أبو زيد

 األراقـم لدومة بكرًا ضيعـتـه  لهني ألشقى الناس إن آنت غارمًا
  

  : وأنشد أيضًا
  لهنا لمقضي علينا التهاجر  أبائنة حبى نعم وتماضـر

  
  .يقول هللا إنا: قال
  

  : وأنشد في آتاب آخر
  لعلى شفا يأس وإن لم تيأس  وأما لهنك من تذآر عهدها

  
  : وأنشد غير أبي زيد

  على هنوات آاذب من يقولها  لـوسـيمة لهنك من عبسـية
  

ولهم    ن ق ارة، م ون الج ن أن تك و م الم ال تخل ة أن ال ه الدالل ل  : ووج ين الفع ي ع ي ه ف، أو الت ي للتعري   .هللا، أو الت
  .فال يجوز أن تكون التي للتعريف، ألن تلك ساآنة وهذه متحرآة
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ال         ال يجوز ذلك؛ ألن : قلت. ألقى عليها حرآة الهمزة: فإن قلت د ق ا زي الم مفتوحة، ألن أب زة آسرة، وال ة الهم حرآ
  .بفتح الالم

  
  .وال يجوز أن تكون الجارة؛ ألنها مكسورة

  
إن قلت  ارة مع المظهر  : ف وا الج ًا فتح ي    : قلت . إن أناس يس ف ى حرف واحد، ول ى االسم عل ئال يبق ك ال يجوز؛ ل ذل

  .األسماء المتمكنة اسم على حرف واحد
  

  : ، وأن الهمزة فاء حذفت، آما حذفت من قولهفثبت أنها عين الفعل
 فرجته بالنكر مني والدهـا  يابا المغيرة رب أمر معضل

  
اء الفعل     : يكون قوله: فإن قلت ه ف زة في ذي الهم ه    : قلت . له، من القول اآلخر في االسم، ال من القول ال د، ألن ذا بعي ه

ذلك وجب           يحذف على هذا التقدير عين الفعل، والعين لم تحذف، إال ف ان آ إذا آ ة، ف ه قل داد ب ه، وال اعت م ل ا ال حك يم
وهذا قد جاء في  . العدول به، واالعتداد له، وآان األخذ بالقول اآلخر أولى، ألن األلف تحذف فيه آما يقصر الممدود

  .آالمهم
  

  : وقد جاء ذلك في االسم نفسه في قوله. الحصد والحصاد: أال تراهم قالوا
  إذا ما اهللا بارك في الرجال  سهـيلأال ال بارك اهللا في 

دًا من     " له ربي: "فعلى هذا حذفت األلف في االسم من قوله م أح م نعل على أن القول اآلخر في االسم ليس بالشائع، ول
  .السلف ذهب إليه

ال لرجل               ريم ق ن م لم أن عيسى ب ه وس ي صلى اهللا علي روى عن النب اس، ف ن عب : وهذا القول قد روي مسندًا عن اب
  .اهللا ذو األلوهية والعبودية على خلقه أجمعين: وعن ابن عباس. اهللا إله اآللهة ؟تدري ما اهللاأ

د : هال قلت إن قوله: فإن قلت ذا  : قلت  ؟لهني ألشقى الناس، ولهنا لمقضي علينا، إنما هو إلني وإلنا، خالفًا ألبي زي ه
  .ال يسوغ، ألنه يجمع فيه بين إن والالم، ولم يجمعوا بينهما

  ".إن في ذلك آلية: "إن زيدًا لمنطلق، وفصلوا في نحو: ال تراهم أخروها إلى الخبر من قولهمأ

أال ترى . ال يصح؛ ألن البدل في حكم المبدل منه عندهم: قلت ؟يكون القلب فيها بالتغيير لها آالفصل بينهما: فإن قلت
  .نفسها ثابتةأنك لو سميت رجًال بهرق لم تصرفه، آما ال تصرفه لو آانت الهمزة 

ذلك يكون         ع الصرف، فك ا في من ا حكمه أال ترى أن الهمزة في حمراء لما آانت منقلبة عن ألف التأنيث، آان حكمه
  .البدل في لهنك، في حكم المبدل منه في االمتناع من الجمع بينهما

ه       د من قول و زي اه أب ا حك ي  : "على أن هذا السؤال ال يلزم من وجه آخر، وهو أن م ه رب ه أن     ال" ل يجوز أن يظن في
ى    دال، وعلمت أن المعن : الهاء بدل من الهمزة، فإذا آان آذلك رددت المواضع إلى هذا الموضع الذي ال يجوز فيه إب

  .هللا إني

ه باإلسكان، وإذا         : لهنا ولهني ولهنك: لم ال تقول في قولهم: فإن قلت م يقولون د حكى أنه ًا ق ا؛ ألن قطرب ه إن إنما هو ل
لهنا، فتكون األبيات على هذا التأويل، ال على الوجه  : آنة، وألقيت عليها حرآة الهمزة، وجب أن تقولآانت الهاء سا
ي       : قلت ؟الذي ذآرته ه رب الجر في ل اء ب ا اله ذا تحريكه زة مكسورة         .يفسد ه ة في الجر، وال هم ا آانت متحرآ فكم

ي ولهنك       ذلك تكون الكسرة في لهن ة       بعدها فتحذف، وتلقى حرآتها عليها، آ زة المحذوف ة الهم ا الجرة، ال حرآ ولهن
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اس      . للتخفيف على ما حكاه قطرب ًا في القي ان متجه ي    . على أن ذلك قليل في االستعمال وإن آ ي عل   .انتهى آالم أب
ى أن  . إن لهنك، أصله هللا إنك، فقد ذآرنا ما عليه فيه في موضع آخر  : وأما من قال: قال ابن جني في الخصائص عل

  .انتهى. قواه بأخرة وفيه تعسفأبا علي قد آان 

ومذهب أبي زيد، وقواه أبو علي، أن أصل لهنك اله إنك، فحذفت همزة إن وألف : ورأيت في شرح قديم لهذه المقدمة
  .اله، فبقي لهنك

  .انتهى. ومذهب سيبويه أقوى، ألنه ليس فيه إال إبدال الهمزة، وفي هذا توالى حذفان بعد حذف سابق في اله

  .وهذا ما في نوادره. به أبو علي إلى أبي زيد، لعله في غير النوادر، وإال فما في النوادر موافق لسيبويهما نس: أقول

 : قال المرار بن سعيد الفقعسي، وهو إسالمي

  وأما لهنك من تذآر أهلها البيت
  

  .انتهى. لهنك يريد هللا إنك، فحذف ثم حذف: أبو حاتم. أما إنك: يريد
  

الكالم            : ب على النوادرقال األخفش فيما آت ه حذف مخل ب د أصحابه البصريين، ألن يس بشيء عن اتم ل ي ح ول أب . ق
  .وذلك أنه حذف حرف الجر وجملة من االسم المجرور

  
ا           زة، ألنه اء من الهم دال اله ه إب وهذا ال يجوز عند أهل العربية، وال نظير له، ولكن تأويل لهنك بإلنك صحيح، وفي

  .تقرب منها في المخرج
  
ال       ون ائي، ق ول الكس د هو ق ي زي ي ألب د   : قل صاحب الصحاح عن أبي عبيد، أن ما نسبه أبو عل و عبي ال أب دنا  : ق أنش

  : الكسائي
  على هنوات آاذب من يقولها  لهنك من عبسـية لـوسـيمة

  
  : أراد هللا إنك من عبسية، فحذف الالم األولى من اهللا واأللف من إنك، آما قال اآلخر: وقال

  مك ال أفضلت في حسباله ابن ع
  

  .القول بأن أصله إلنك، ذآره مادة لهن: والقول األول أصح، أي. هللا ابن عمك: أراد
  

ابن    لمة، آ ونقل أبو حيان في تذآرته المذاهب الثالثة طبق ما نقله الشارح المحقق، إال أنه نسب الثالث للمفضل بن س
  .األنباري في مسائل الخالف، ال أنه حكاه عن بعضهم

  
  : واعلم أن المصراع الشاهد عجز بيت، وصدره ما أورده أبو علي، وهو

  أبائنة حبى نعم وتماضر
  

  .ولم أر من ذآره غيره، ولم أقف على قائله
  

ى،  : وبائنة. اسم فاعل من البين، وهو الفراق والهجر": بائنة"و . لالستفهام: والهمزة مبتدأ استغنى بمرفوعه، وهو حب
اء،   ": حبى"و . لى االستفهامعن الخبر العتماده ع بضم المهملة وتشديد الموحدة بعدها ألف مقصورة، من أعالم النس

  .غير منصرف
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منقول من فعل مضارع من . علم امرأة، بضم المثناة الفوقية بعدها ميم فألف فضاد معدمة مكسورة": تماضر"وآذلك 

  .على حبى عطفًا تلقينيًا وهو معطوف. حمض: المضر، مصدر مضر اللبن، آنصر وفرح وآرم، أي
  
تم  : والقضاء . اسم مفعول من قضى عليه قضاء بالمد ويقصر ": المقضي"و . تصديق لالستفهام" نعم"و  م والح . الحك
  .نائب الفاعل، وهو تفاعل من الهجر": التهاجر"و 
  

  : فقوله. وينبغي أن نشرح األبيات التي أوردها أبو علي تكميًال للفائدة
  س إن آنت غارمًالهني ألشقى النا

  
  : يأتي شرحه بعد هذا وقوله

  وأما لهنك من تذآر عهدها
  

ال     دم، وق ا تق رار آم فا الشيء  : نسبه أبو زيد للم ه، وشرفه   : ش ه، وناحيت ال . حرف ر أو شر     : ويق ى شرف خي   .هو عل
  : وقوله

  لهنك من عبسية لوسيمة
  

  : قبله. في أماليه عليه قال ابن بري. أورده صاحب الصحاح عن أبي عبيدة عن الكسائي
 قتيلها قتيلة أشواقي وشوقي  وبي من تباريح الصبابة لوعة

  
  : وروى المصراع الثاني غير الكسائي آذا
  على آاذب من وعدها ضوء صادق  لهنك مـن عـبـسـية لـوسـيمة

  
  .ولم أقف على قائلهما

  
  .الجميلة، خبر لهنك": الوسيمة"و . مجرور بمنامرأة منسوبة إلى عبس، وهو أبو قبيلة، وهو تمييز ": عبسية"و 
  
وات "و  ذآره  ": الهن ا يستهجن التصريح ب ة، وهو م ع هن اذب"و . الفعالت القبيحة، جم وات، و ": آ ببية لهن صفة س
  .فاعل هنوات" من"

  
  : وأنشد أبو زيد

  لهن الذي آلفتني ليسير
  

ة الرياشي،   وهو من شعر رواه أبو بكر التاريخي، ومحمد بن الحسين اليمن ي، آل منهما في طبقات النحاة، في ترجم
  : أنشدني غالم إسماعيل بن محمد بن أيوب بالمدينة، وآان لبني سليم: ألنه قال

 من الليل إن الكاشحين حضـور  أال هل تقضم الحب موهنًا: وقالت

 لهن الذي آلفتني ليسـير  ما تطعميني أقتلد: فقلت لها

، "الموهن"و . حب البطيخ ونحوه: ، بفتح المهملة"الحب"و . األسنان، وفعله من باب علماألآل بأطراف ": القضم"و 
  .نحو من نصف الليل: بفتح الميم وآسر الهاء

  .الشرب: القلد: بالقاف، قال اليمني" أقتلد"و . هو حين يدبر الليل: وقال األصمعي
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  .جمعه فيه: في البطن يقلده قلد الماء في الحوض، واللبن في السقاء، والشراب: وفي القاموس

 : وأنشد أبو زيد أيضًا

  لهنك في الدنيا لباقية العمر

  : هو خطاب لمؤنث، وصدره

  ثمانين حوًال ال أرى منك راحًة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثاني والستون بعد الثنمانمائة

  لهني ألشقى الناس إن آنت غارمًا

  .لما تقدم قبله

  .يت من أشعار ثالثةورأيت هذا المصراع صدر ب

  : ما رواه أبو علي في آتابه نقض الهاذور ولم يعزه إلى أحد، وهو: أحدها

  لدومة بكرًا ضيعته األراقم

ًا بالضم،             " غارمًا"و . أفعل تفضيل" أشقى"و  ه، غرم اب تعب، إذا أديت ك، من ب ر ذل دين وغي ة، وال من غرمت الدي
ًا وأ  . وغرامة ومغرمًا بفتحهما ه تغريم ه وغرمت اً  : غرمت ه غارم ل خسر     . جعلت ه مث ح  : وغرم في تجارت و . خالف رب

  .اسم امرأة خمارة: ، بفتح الدال"دومة"

  .جعلته ضائعًا: نعت بكر، أي": ضيعته األراقم"الفتي من اإلبل، هو مفعول لغارم، وجملة : ، بفتح الموحدة"البكر"و 

وهو بنو بكر بن حبيب، . وثعلبة، ومعاوية، والحارثستة أحياء من تغلب، وهو جشم، وعمرو، ومالك، ": األراقم"و 
  .بضم المهملة وفتح الموحدة األولى، ابن عمرو بن غنم، بفتح المعجمة وسكون النون، ابن تغلب بن وائل

رة  م : وقال ابن دريد في الجمه ا              : األراق يهم، لم اهم نظر إل د أن أب و عبي ذا االسم، ذآر أب م ه بطون من تغلب يجمعه
إذ وا، ف ه  ترعرع الم ل ال لغ دة، فق راءة وح م ج ؤالء   : ا له نع أوالدي ه ا يص ر م ى أنظ تغث، حت ل، فاس اء اللي   .ذا ج

الوا      ده، وق دوا قص وته، فقص معوا ص تغاث، فس ره فاس ث أم ى حي ذهب إل اك : ف ا ده ك م وم  ؟ويل ن الق وا  ؟وأي وأقبل
ون األرا     : يتجاذبونه بينهم، حتى جاء أبوهم، فقال له ونهم عي إن عي ي؛ ف ونني    آف بنيك عن ادوا يقتل د آ م، فق فسموا  ! ق

  .بذلك

ة، فقالت          : وقال ابن الكلبي ام، ورؤوسهم خارجة من قطيف م ني م وه ى أمه أن  : إنما سموا بذلك ألن امرأة دخلت عل آ
  .فسموا به! عيونهم عيون األراقم

ب، وهو جمع      : األراقم: تبعًا لصاحب الصحاح: وصاحب القاموس لم يحقق النظر هنا، فقال م، وهو   حي من تغل أرق
  .ذآر الحيات: ما فيه سواد وبياض، وقيل: وقيل. أخبث الحيات، وأطلبها للناس
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م            : ثانيها ين مع المشرآين، ث ة حن ان ممن شهد وقع امري الصحابي، وآ ر الع صدر بيت من قصيدة لخداش بن زهي
  .أسلم بعد زمان

   :ومن قصيدته. تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع والعشرين بعد الخمسمائة

 عقيًال إذا القيتهـا وأبـا بـكـر  فيا راآبًا إما عرضت فبـلـغـن

  على أن قوًال في المجالس آالهجر  بأنكم من خير قـوم لـقـومـكـم

 والقـهـر لكم واسعًا بين اليمامة  دعوا جانبًا إنا سنتـرك جـانـبـًا

  : إلى أن قال

 نها تـجـريإذا لحقت قوم بفرسا  وإنـا لـمـن قـوم آـرام أعـزة

 لبسنا لها جلد األساود بـالـنـمـر  ونحن إذا ما الخيل أدرك رآضهـا

 لنا العز والمولى فأسرعتما نفـري  لعمري لئن أخبثتما حين قلـتـمـا

 أبى الذم واختار الوفاء على الغدر  أبي فارس الضحياء عمرو بن عامر

 ة والـخـضـرلعاقبة قتلى خزيم  لهني ألشقى الناس إن آنت غارمـًا

ال         ": عرضت"و  ا، يق ا حولهم الى وم ة حرسهما اهللا تع ة والمدين ى    : أتيت العروض، وهي مك عرض الرجل، إذا أت
  .العروض

  .والالم في العاقبة بمعنى بعد. فرس عمرو بن عامر": الضحياء"، إذا اتخذ أصحابًا خبثاء، و "أخبث"و 

ل  ": قتلى"و  اموس        ، ب"الخضر "و . مفعول غارمًا، جمع قتي ال صاحب الق ين، ق : ضم الخاء وسكون الضاد المعجمت
  .بطن من قيس عيالن، منهم أبو شيبة الخضري: وبنو الخضر

ا د : ثالثه ان أح الم، وآ ة وآسر ال اة الفوقي تح المثن د الضبي، بف ي شعر تلي اب اللصوص للسكري ف ي آت ه ف ا رأيت م
 :ه، ليدفع ما أخذه منهم، فقال في ذلكاللصوص على عهد عمر بن عبد العزيز، أخذ وأقيم للناس بأمر

 لقيل احتواها في الرحال تـلـيد  ولو أن بعض الناس يفقـد أمـه

 قالئص بين الجلهـتـين تـرود  لهني ألشقى الناس إن آنت غارمًا

 وجـلـيد وما الناس إال عاجـز  قالئص معزاب أتى الليل دونهـا

 : بنيه بنفسه، فقالفأمرع عمر بن عبد العزيز ببناء مسجد، وأن ي

 ومن قنص الغزالن بني المساجـد  تبدلت من سوق األباعر في الضحى

 وخير عباد اهللا فـي زي عـابـد  فأصبحت قد أحدثـت لـلـه تـوبًة

 الـمـوارد وأني قد أهوى رآوب  على أن في نفسي إلى البيض طربًة
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  : وقال أيضًا

 س مني عودة سأعودهـاوفي النف  جاهـد يا تـلـيد بـتـوبة: يقولون

 قليًال لرب العالمين سـجـودهـا  أال ليت شعري هل أقودن عصـبًة

 خـدودهـا معرضة األنجاد سجحًا  وهل أطردن الدهر ما عشت هجمًة

ة    ": الرحال"و  زل  : جمع رحل بسكون المهمل أوى والمن ة       ": قالئص "و . الم وص، وهي الناق مفعول غارم، جمع قل
  .ناحية الوادي: بفتح الجيم وسكون الالم ،"الجلهة"و . الشابة

ي تعزب، أي  : والمعزاب من اإلبل والشاء زاي         : الت ة وال العين المهمل ا في المرعى، وهو ب د عن أهله د،  . تبع والجلي
  .ومثله الجلد بفتح فسكون، من الجلد بفتحتين، وهو الشدة والقوة

. مصدر بنى يبني: ، بفتح الموحدة وسكون النون"لبنيا"و . إني أشقى الناس، إن آنت أغرم آل ما سرق للناس: يقول
جمع نجد، وهو   ": األنجاد"و . القطيع من اإلبل، أولها األربعون إلى ما زادت: ، بفتح الهاء وسكون الجيم"الهجمة"و 

  .الطريق الواضح المرتفع

ريض"و  يء ": التع ًا لش يء عرض ل الش رقة . جع ارة والس ق للغ ي الطري ة ف ا معرض   .وأراد آونه
رح : ، بتقديم الجيم على المهملة"السحج"و  دال،     : جمع أسحج وسجحاء، من سجح الخد، آف سهل والن وطال في اعت

  .وقل لحمه

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والستون بعد الثمانمائة

 لهنك من برق علـي آـريم  أال يا سنا برق على قلل الحمى

  .وتقدم ما فيه. لعلي آريم، والكثير إثباتها: على أنه حذف الالم من خبر لهنك، حيث لم يقل

د      . وهو من جملة أبيات لرجل من بني نمير و أحم ا أب اني أخبرن وان المع الي   . قال أبو هالل العسكري في دي ال الق وق
ن     : حدثنا أبو بكر بن دريد، قال: حدثني أبو يعقوب وراق أبي بكر بن دريد، قاال: في أماليه د ب ن محم حدثنا الفضل ب

نهم، وآنت ال أعدم أن ألقى الفصيح       : ف، قالالعال لما قدم بغا ببني نمير أسرى، آنت آثيرًا ما أذهب إليهم فأسمع م
  : منهم، فأتيتهم يومًا في عقب مطر، وإذا فتًى حسن الوجه قد نهكه المرض، ينشد

 لهنك من برق علـي آـريم  أال يا سنا برق على قلل الحمى

 فهيجت أسقامًا وأنت سـلـيم  علمعت اقتذاء الطير والقوم هج

 فإنسان عين العامري آـلـيم  فهل من معير طرف عين خلية

 يهـيم بذآر الحمى وهنًا فبات  رمى قلبه البرق الماللئ رميًة

  .صدقت، ولكني أنطقني البرق: فقال. يا هذا إنك لفي شغل عن هذا: فقلت

  .ما يتوهم عليه غير الحبثم اضطجع فما آان ساعة حتى مات، ف: زاد عليه القالي
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ال           اري، ق ن معن الغف د ب ى محم ند إل ه بس أقحمت سنة   : وروى السيوطي في شرح أبيات المغني عن ثعلب في أمالي
اد          د ع نهم ق إذا غالم م يهم، ف بالمدينة ناسًا من األعراب، فيهم صرم من بني آالب فأبرقوا ليلة في النجد وغدوت عل

  .وأورد األبيات. ت قد قالها من الليلجلدًا وعظمًا، ورفع عقيرته بأبيا

  .صدقت، ولكن البرق أنطقني: قال! في دون ما بك ما يفحم عن الشعر: فقلت له: قال

  .ما لبث يومه تامًا حتى مات قبل الليل، ما يتهم عليه غير الحب -واهللا  -ثم : قال

  : وفي رواية وآيع زيادة بيت بعد البيت الثاني، وهو

  آأني لبرق بالستار حميم  شيمهفبت بحد المرفقين أ

ي    ن جن وقد تصفحت أمالي ثعلب مرارًا، ولم أر فيها هذه األبيات، ولعل ثعلبًا رواها في غير األمالي، ولهذا لم يقيد اب
ال     الي، ق ه باألم ل عن ن             : في سر الصناعة النق د ب ا حاضر، عن أحم ه وأن رئ علي ن الحسن، وق د ب ى محم رأت عل ق

  .البيت". أال يا سنا برق: "عن أبي العباس محمد بن يزيد بن سلمة وحدثنا به أيضًا. يحيى

رد               راوي عن المب لمة هو ال ن س د ب رد، ومحم د هو المب ن يزي د ب ب، ومحم ذا صنع في     .فأحمد بن يحيى هو ثعل وآ
ى           . الخصائص م يحقق النظر، فنسب الشعر في حاشية الصحاح إل ي ول وآان ابن بري وقع نظره على سند ابن جن

  .بن سلمة، وتبعه العيني في ذلك محمد

  .أعاله: جمع قلة، وهي من آل شيء": القلل"و . ضوء البرق: بالقصر" السنا"و 

ه أحد،        " الحمى"و . جمع قنة، بمعنى القلة" قنن الحمى: "ورواه ابن بري اس فال يقرب ذي يحمى من الن هو المكان ال
  .تمييز مجرور بمن": من برق"و . وأراد به حمى حبيبته

  .نفس وعز: من آرم الشيء، أي: متعلق به، والكريم": علي"و . خبر لهنك": آريم" و

  .أضاء: إلخ، لمع الشيء"...لمعت: "وقوله

ذا  . انتهى. اقتذاء الطير هو أن يفتح عينه، ثم يغمضها إغماضة: ، بالقاف والذال المعجمة، قال ابن بري"اقتذاء"و  وآ
  .في القاموس

ل الصبح       : يريد. ظرفوالمصدر هنا قائم مقام ال ك يكون قبي ك، وذل ر ذل ال . أن البرق لمع وقت فعل الطي إن آل  : يق
تح          م ف ها ث م أغمض ه، ث تح عين ل ف ر اللي ان آخ ائر إذا آ ين        . ط ي الع قط ف ا يس و م ذى، وه ن الق ك م ل ذل   .وأص

ين، مصدر طرف البص        . الطرف بدل الطير: وروى أبو هالل ر، من  فالطرف هنا العين، وهو في األصل نظر الع
  .باب ضرب

يم "و . طرفه: إلخ، حد آل شيء"...فبت بحد: "قوله ن تمطر        ": أش ى سحابته أي رق، إذا نظرت إل . مضارع شمت الب
  .أراد إني اتكأت على طرفي مرفقي فنظرت إليه

  .هو جبل معروف بالحجاز: ، بكسر السين المهملة بعدها المثناة الفوقية، قال البكري في المعجم"الستار"و 

  .القريب: والحميم. البيت يبين أن الحكاية وقعت في مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا
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الي  " البرق الماللي: "وقوله الي الق ال     : قال البكري في شرح أم الي، وق ي الق و عل ذا رواه أب موضع نسب   : مالل : هك
ؤ  : وغيره ينشد. البرق إليه ذا الكالم   . البرق المأللئ بالهمز، من التألل ل ه ين         ونق م يع ا استعجم ول ه في معجم م بعين
  .البرق اليماني: وروى أبو هالل بدله. ولم يورده ياقوت في معجم البلدان أصًال. الوضع

ل لكل            ": العقيرة"و  ى األخرى، وصرخ، فقي ا ووضعها عل ه، فرفعه الصوت، وأصله أن رجًال قطعت إحدى رجلي
  .ت من الناس مجتمعةأبيا: ، بالكسر"الصرم"و . رافع صوته قد رفع عقيرته

ة               ": بغا"و  ويري في تاريخه نهاي ل الن يد العباسي، نق ارون الرش ن ه ن المعتصم ب اهللا ب واد الواثق ب أعظم قائد من ق
ا في سنة              اس، فوجه الواثق بغ وال الن ة، فقويت شوآتهم، واغتصبوا أم األرب أن بني سليم آانت تفسد حول المدين

اء ألف     ثالثين بعد المائتين إلى األعراب ا ابر مفسديهم زه لذين أغاروا بنواحي المدينة، فقتل منهم خلقًا، وأسر من أآ
  .رجل، وحبسهم في المدينة، فنقبوا السجن، وخرجوا، فأحس بهم أهل المدينة فقتلهم سودانها

ا  : ذآر أبو علي عن مفضل بن أحمد، قال: وقال البكري في شرح أمالي القالي ذا  لما قدم بغا ببني نمير أسرى، آ ن ه
  .الذي ذآره في سنة اثنتين وثالثين ومائتين، آخر أيام الواثق

ارة الواثق      م عم م آل وذلك أن عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير امتدح الواثق بقصيدة، فأمر له بثالثين ألف درهم، ث
ا، فكتب الواثق          ة وغيره ى اليمام اراتهم عل ادهم في األرض، وغ ثهم، وإفس ا وهو     في بني نمير، وأخبره بعي ى بغ إل

  .بالمدينة، أمره بحربهم، وأنهم قتلوا أبا نصر بن حميد بن عبد الحميد الطوسي، الذي رثاه الطائي

فسار إليهم حتى وافاهم في بطن نخل من عمل اليمامة، فهزمه بنو نمير، حتى بلغ معسكره وأيقن بالهلكة، ثم تشاغلوا 
ان انكشف من أصحابه،       ا من آ اء ألف           بالنهب حتى ثاب إلى بغ نهم زه وا م وهم، وقتل ر فهزم ي نمي ى بن روا عل فك

  .وخمسمائة، ونقل إلى بغداد منهم نحو ألفي رجل، ومن بني آالب وبني مرة وفزارة

  .واهللا أعلم. هذا آالمه. فطفئت منذ ذلك جمرة بني نمير، وآانت إحدى الجمرتين الباقيتين

 وأنشد بعده، 

  الشاهد الرابع والستون بعد الثمانمائة

  إذا ما اهللا بارك في الرجال  أال ال بارك اهللا في سهـيل

  .على أنه حذف األلف من لفظ الجاللة األول قبل الهاء

  .وهذا الحذف لضرورة الشعر، ذآره ابن عصفور في آتاب الضرائر

  : وأنشد بعده

 يحرد حرد الجنة المغلة  أقبل سيل جاء من عند اهللا

  .أنشدهما قطرب: وقال

  : وقد جاء لضرورة الشعر. حذف ألفه لحن، تفسد به الصالة، وال ينعقد به صريح اليمن: ي البيضاويوقال القاض

  أال ال بارك اهللا في سهيل البيت
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ال       .فاعل ال بارك، مرفوع بضمة ظاهرة: وهو اآنة، فق اء س ا أن حذف   : وظن العصام في حاشية القاضي أن اله آم
ه  . ن أن يكون حذف اإلعراب لجري الوصل مجرى الوقف       ويمك . األلف للضرورة، آذا حذف اإلعراب ذا آالم   .ه

واأللف المحذوفة هي ألف فعال، إذ أصل اهللا اإلله، فتكون زائدة، وليست عين الفعل، بناء على أصله اله، مصدر اله 
  .يليه ليهًا، إذا احتجب وارتفع، فيكون أصله ليه، تحرآت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا

ذا البيت    قال ابن اد ه دة،           : جني في المحتسب بعد إنش ا زائ ال ألنه اء، وينبغي أن تكون ألف فع ل اله حذف األلف قب
ى    " إله الناس: "آقوله تعالى د أول اب، ألن الزائ وال تكون األلف التي هي عين فعل في أحد قولي س أن أصله اله، آن

  .انتهى. بالحذف من األصلي

يبويه : س نقله الزجاج عنه، فقالوآون اهللا أصله اله في أحد قولي  ا        : قال س ي قولن ذا االسم، يعن ل عن ه سألت الخلي
  .األصل اله: إله، وقال مرة أخرى: اهللا، فقال

ل أن        م يحك عن الخلي يبويه ل ورد عليه الفارسي في األغفال بأن هذا الذي حكاه عن سيبويه عن الخليل سهو؛ ألن س
  . حكى عن الخليل القول اآلخر الذي قاله، أنه الهسألته عنه، وال: اهللا أصله إله، وال قال

يبويه : ورد ابن خالويه على أبي علي ي         . بأنه قد صح القوالن عن س د أب د ثبتت عن ة ق ذه الحكاي وال ننكر أن تكون ه
ة، روى    . إسحاق الزجاج برواية له عن سيبويه من غير جهة آتابه، فال يكون حينئذ سهوًا ا مسائل جم وقد وقعت إلين

  .بويه الجواب فيها عن الخليل، ولم يضمن آتابه شيئًا من ذلكسي

ول        ي الحسن متق ل وهن أب ورد عليه أبو علي في نقض الهاذور بأن الذي يحكي هذه الحكايات عن سيبويه عن الخلي
  .آذاب، ومتخرص أفاك، ال يشك في ذلك أحد له أدنى تنبه وتيقظ

غمار واألغفال، الذين ال معرفة لهم بالرواة ورواياتهم، وتمييز صادقهم  ولم يصغ إلى القبول منه واالشتغال به إال األ
  .من آاذبهم، وضابطهم من مجازفهم ومتجوزهم في الرواية

وما علمت أحدًا من شيوخنا الذين أدرآناهم، منهم أبو إسحاق، روى حكاية واحدة فضًال عن حكاية عن األخفش عن   
  .ما ثبت في آتابهالخليل، وال عن سيبويه عن الخليل، إال 

ذا الرجل                 م يكن ه ل في شيء من العروض، ول ى األخفش عن الخلي ندها إل ة واحدة أس بل رأيت رجًال روى حكاي
  .موثوقًا به في خبره، وال مسكونًا إلى حكايته

ان أو ثالث       ه، إال حكايت م يثبت في آتاب ن  عن محم  : إحداها : فأما نحن فلم يقع إلينا من الحكايات عن سيبويه ما ل د ب
و       : يزيد عن أبي زيد عنه، وهي أن محمد بن السري، روى عن محمد بن يزيد أنه قال ال أب يبويه، فق د س و زي ي أب لق

ول   : زيد لسيبويه زة       : إني سمعت من العرب من يق اء من الهم دل الي اء، فيب ال . قريت وتوضيت بالي ول   : فق فكيف تق
  .أقرأ، وال ينبغي أن تقول أقري: قال ؟أفعل

ار    والحكاية ا ة اآلث ادة نقل ى ع ا أخذه       . ألخرى أو الحكايتان حكاهما أو حكاها ابن سالم عنه عل ا تصفحنا م ذا مع م ه
ن        ي ب ره، ومع صحبة عل زاري وغي محمد بن السري عن محمد بن يزيد أو عامته، وتصفح ما جمعه أبو عبد اهللا الف

  .وإنما عمل هذا اإلسناد هذا الكذاب األفاك. لكسليمان، وإبراهيم بن السري وغيرهم، فلم نسمع أحدًا روى شيئًا من ذ

ول                   ة اإلرسال، فيق ى جه يئًا إال عل ل ش ى الخلي ند إل ا الحسن يس م نجد أب ا ل ناد أن ذا اإلس ى غرة ه دل عل ال  : ومما ي ق
  .زعموا أن الخليل آان يقول: الخليل، أو على جهة الحكاية عن غيره، فيقول
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ونس   سمعت الخليل، أو حدثني ا: ولم نعلمه قال ل      . لخليل، آما يقول ذلك في عيسى وي نهم عن الخلي ذين يحكي ع وال
ر     ه وصحبته نف ن نصر          . ممن آان اختص بمالزمت ي ب ن شميل، ومؤرج السدوسي، وعل يبويه، والنضر ب نهم س   .م

  .ثم رد على ابن خالويه في نقله بأن من النحويين من يقول أصله وله، وغلطه فيه بأنه تحريف في الرواية وتزييف

يس        : قال ه من ل ا ذهب إلي ه، وإنم ولم نعلم من النحويين بصريهم وال آوفيهم من ذهب في هذا االسم إلى أنه من الول
  .من أهل النظر في العربية، لوضوح خطأ القول بذلك فيها من جهة اللفظ

د         ول من رأى الب ا مكسورة في ق زة، ألنه ل من المكسورة   أال ترى أن من أجاز أن يبدل من الفاء التي هي واو الهم
ى         ة عل ه دالل ه تأل ولهم في ك، ألن ق ى ذل على االطراد، آما يرى الجميع بدل الهمزة من المضمومة، فإنهم لم يذهبوا إل

  .أنه ليس من الواو

ول : إشاح، وفي الوسادة: أال ترى أن من يقول في الوشاح ه     . توشح وتوسد  : إسادة، يق ذا االسم تأل . والمستعمل في ه
 : قال

  رجعن من تألهيسبحن واست

  .ولو آان في الكالم لغتان لتعاقب الحرفان على الكلمة، آما جاء ذلك في سنة. ولو آان من الوله لكان توله

  .فللخطأ الظاهر من جهة اللفظ، لم يذهب إلى هذا القول نحوي فيما علمناه

ة، وأوان  ومما يدا على فساد القول بذلك أيضًا من جهة اللفظ، أنهم قالوا في جميع إله آ لهة، آما قالوا في جمع إناء آني
  .آونة

ه أحد        . ولو آان من الوله لوجب أن يكون الجمع أولهة، آما قالوا أوعية ذهب إلي م ي ظ، ل ة اللف فللفساد الظاهر من جه
  .من أهل العربية

إن إله فعال من   فأما من جهة المعنى فليس بممتنع، وال فيه شيء ينبغي أن يجتنب، ألن الذي يقول من غير النحويين
ع الوصف           ذا ال يمتن ور، وه دهمهم من األم دما ي ك عن ى ذل الوله، إنما هو لوله العباد إليه، ودعائهم له، وإسراعهم إل

  .به، آما ال يمتنع فيه التسمية بإاله

ادة  فكما أ. عبادتك: ، قال"ويذرك وإلهتك: "العبادة، قال ابن عباس، في قوله عز وجل: ومعنى اإلالهة في اللغة ن العب
ه   اده إلي ى  . ال تكون من اهللا سبحانه إنما تكون من عباده له، آذلك ال يكون الوله من اهللا سبحانه، وإنما يكون من عب إل

  .آخر ما ذآره أبو علي

هذا البيت مصنوع، صنعه من ال أحسن      : وأما البيت الثاني فقد قال المبرد في الكامل ذآر أبو عبيد أن أبا حاتم، قال
  .يعني قطربًا. رهاهللا ذآ

ه              : قال ابن الشجري في أماليه ه، ورقق الم ا حذف األلف للضرورة، وأسكن آخره للوقف علي ذا الرجز إنم ل ه قائ
جاء من أمر الاله، فيثبت ألفه ويقف على الهاء : النكسار ما قبلها، ولو لم يأت على قافية البيت المغله ألمكن أن يقول

  .انتهى. بالسكون

درة في أنفسهم     : ، قال"وغدوا على حرد قادرين: "في تفسيره عند قوله تعالىوأورده الفراء  ى حد وق . على حرد، عل
  .قد أقبلت قبلك، وقصدت قصدك، وحردت حردك: القصد، آما يقول الرجل للرجل: والحرد أيضًا

 : وأنشد بعضهم
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 يحرد حرد الجنة المغلـه  وجاء سيل آان من أمر اهللا

  .ىانته. يقصد قصدها: يريد

ى أن        واستشهد به ابن السكيت في إصالح المنطق، وابن األنباري في شرح المفضليات، والبيضاوي في تفسيره عل
  .الحرد في اآلية بمعنى القصد

ة : قال ابن السيرافي في شرح أبيات اإلصالح  ة "و . البستان : الجن ة   ": المغل ا الغل ي فيه ال . الت ت، إذا خرجت   : يق أغل
  .فيها غلة

تنير، ورواه بعضهم      : يد في شرح الكامل  وقال ابن الس ن المس ذا الرجز لقطرب ب ر      : ه ه بالحاء غي ة المغل حرد الحي
ة األرض المخصبة  . المعجمة والياء ال . ويجوز أن يريد بالحي ت، إذا أجدبت،     : يق حييت األرض، إذا أخصبت، ومات

  .انتهى. الجنة، ويكون معنى المغلة ذات الغلة: فيكون مثل رواية من روى

  نشد بعده، وأ

  الشاهد الخامس والستون بعد الثمانمائة

  ولكنني من حبها لعميد

ه . على أن الكوفيين استدلوا به على جواز دخول الالم في خبر لكن اذ،   : ومنعه البصريون، وأجابوا عن هذا بأن ا ش إم
  .وإما أن أصله لكن إنني

  : خالفًا للكوفيين، احتجوا بقولهوال تدخل الالم في خبرها، : ومثله البن هشام في المغني، قال

  ولكنني من حبها لعميد

ى أن األصل        . وال يعرف له قائل، وال تتمة، وال نظير الم، أو عل ادة ال ى زي م هو محمول عل م حذفت     : ث ي ث لكن إنن
  .انتهى. الهمزة تخفيفًا، ونون لكن للساآنين

ى إن  وإنما نصبت العرب إ: وهذا نص إمام الكوفيين الفراء في تفسيره دت عل الم : ذ شددت نونها، ألن أصلها إن، زي
  .وآاف، فصارتا جميعًا حرفًا واحدًا

  : أال ترى أن الشاعر قال

  ولكنني من حبها لكميد

  : فلم تدخل الالم، إال أن معناها إن، وهي فيما وصلت به من أولها بمنزلة قول الشاعر

  على هنوات آاذب من يقولها  لهنك من عبسـية لـوسـيمة

  .انتهى. والحرف قد يوصل من أوله وآخره. وصل إن هاهنا بالم وهاء، آما وصلها ثم بالم وآاف
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ال  ى أن       : ونسب ابن األنباري في مسائل الخالف هذا الكالم إلى الكوفيين، وق ه محمول عل ه بأن أجاب البصريون عن
ولو . ذفوا نون لكن استثقاًال الجتماع األمثالولكن إنني، فحذفت الهمزة من إن تخفيفًا فاجتمع أربع نونات، فح: التقدير

ولهم إن  . ولو آان قياسًا لكثر في الكالم آما في خبر إن. حمل على ما زعمتم، فهو شاذ ال يكاد يعرف له نظير وأما ق
اء في لهنك        : األصل إن، ثم زيدت عليها الالم والكاف، قلنا لم أيضًا أن اله ل، وال نس مع  ال نسلم، فإنه دعوى بال دلي

ر               ا، لتغي الم وبينه ين ال ذا جاز أن يجمع ب زة، وله دل من الهم اء تب إن اله الالم زائدة، وإنما هي مبدلة من ألف إن، ف
واهللا إنك، فحذفت الهمزة من إنك : قول الفراء، وهو أن أصله: أحدهما. وقد حكي عن أصحابكم فيه وجهان. صورتها

  .والواو وإحدى الالمين واأللف، فبقي لهنك

فسقط االحتجاج به على . جه الثاني، وهو قول المفضل بن سلمة، أن أصله هللا إنك، فحذفت المان والهمزة من إنوالو
  .آال المذهبين

  .انتهى باختصار . إنما جاء قليًال على خالف األصل، فال يقاس عليه: إن الحرف قد يوصل في أوله، قلنا: وأما قولهم
 : وقوله: الثاني، فقال واقتصر الزمخشري في المفصل على الجواب

  ولكنني من حبها لعميد

  .انتهى. لكن أنا": لكنا هو اهللا ربي: "ولكن إنني، آما أن أصل قوله تعالى: أصله

زة، واتصلت لكن     ونقل العيني عن البعلي بأن البصريين أجابوا عنه بأن أصله ولكن أنا من حبها لعميد، فحذفت الهم
  .انتهى. ر آما ترىبنا، فأدغمت النون في النون فصا

  : هذا فاسد، فإنه يكون حينئذ من قبيل: أقول

  أم الحليس لعجوز شهربه

اذ     ى الش اذ عل نهم       . وال يجوز تخريج الش ه ع ا نقل وا م م يقول د "و . مع أن البصريين ل ده العشق   ": العمي ذي ه ال  . ال ق
د، أي   . عمده المرض، إذا فدحه  : الجوهري ود وعمي ده العشق  : ورجل معم د ال"و . ه د، وهو     ": كمي وصف من الكم
  .الحزن

  : وأنشد بعده

  أم الحليس لعجوز شهربه

  وأنشد بعده،  .وتقدم شرحه قريبًا

  الشاهد السادس والستون بعد الثمانمائة

  إن الخليفة إن اهللا سربله

  : هو صدر، وعجزه

  لباس ملك به تزجى الخواتيم

  .على أن المكسورة، يجوز أن تقع خبرًا لألحرف الستة
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ة  ه  ": إن اهللا سربله : "وهنا وقعت جمل رًا لقول اء في سربله     : خب رابط اله ة، وال ه     . إن الخليف ا ألن تح إن هن وال يجوز ف
  .إن الخليفة سربلته؛ وال يصح اإلخبار بالحدث عن اسم العين، ولهذا وجب آسرها. يصير في تقدير

": به تزجي الخواتيم "وجملة . ني اللباس بمعنى الثوبألبسه، يتعدى لمفعولين أولهما ضمير الخليفة، والثا": سربله"و 
  .صفة لملك، والربط الهاء في به

ة    ذ جمل ك   "ويجوز أن تكون الجملة خبرًا إلن الخليفة، وحينئ اس مل ا     ": إن اهللا سربله لب ين اسم إن وخبره معترضة ب
  .آما قال أبو حيان، فتكون الهاء في به ضمير الخليفة

يم  " تزجي"و . لى تقدير الالمويجوز أيضًا أن تفتح أن ع الزاي والج ام   ": الخواتيم "و . السوق : واإلزجاء . ب جمع خات
  .لغة في الخاتم

بالراء المهملة، " ترجى: "ويروى. إن سالطين اآلفاق يرسلون إليه خواتمهم خوفًا منه، فيضاف ملكهم إلى ملكه: يريد
  .وهذه الراوية أآثر من األولى. من الرجاء

ة سورة الحج، وهي    ومثل الوجه األ ذين         : "ول آي ادوا والصابئين والنصارى والمجوس وال ذين ه وا وال ذين أمن إن ال
ة وم القيام نهم ي رآوا إن اهللا يفصل بي ه صاحب الكشاف"أش اج، وتبع ال الزج ع إن : ، ق الم م ة الك ى جمل ر األول خب

ره في     . في الذينإن زيدًا إنه قائم، رديء، وأن هذه اآلية صلحت : وقد زعم أن قولك. الثانية ذين وغي ين ال وال فرق ب
  .إن زيدًا إنه قائم، آان جيدًا: قلت. باب إن

  : ومثله قول الشاعر

  إن الخليفة إن اهللا سربله

  .انتهى آالمه. إن زيدًا إنه قائم: وليس بين البصريين خالف في أن تدخل على آل ابتداء وخبر، تقول

: ثم قال" والذين أشرآوا: "إلى قوله" إن الذين أمنوا والذين هادوا: "وقوله: وهذا تعريض بالفراء، فإنه قال في تفسيره
  .فجعل في خبرهم إن وفي أول الكالم إن" إن اهللا"

ول الجزاء، أي: وأنت ال تق ى آ ك ألن المعن از ذل ه ذاهب، فج ذه : إن أخاك إن ى شيء من ه ًا، أو عل ان مؤمن من آ
  .األديان ففصل بينهم، وحسابهم على اهللا

ره،  : ربما قالت العربو إن أخاك إن الدين عليه لكثير، فيجعلون إن في خبره، إذا آان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذآ
  : آقول الشاعر

  سربال ملك به ترجى الخواتيم  إن الخليفة إن اهللا سـربـلـه

ا، ف  : ومن قال هذا، لم يقل د اختلف اني     إنك إنك قائم، وال إن أباك إنه قائم ألن االسمين ق حسن رفض األول، وجعل الث
ومثل البيت في الوجهين آية سورة الكهف، وهي قوله  .انتهى آالمه. فحسن لالختالف، وقبح لالتفاق. آأنه هو المبتدأ

ا ال نضيع أجر من أحسن عمالً        : "تعالى وا الصالحات إن ات عدن    . إن الذين آمنوا وعمل م جن ، فيجوز أن  "أولئك له
ويجوز أن يكون الخبر جملة أولئك لهم جنات عدن، ويكون . خبر إن الذين، والرابط العموم إلخ،...يكون إنا ال نضيع

  .إلخ، معترضة بين اسم إن وخبرها"...إنا ال نضيع"جملة 

اه       : قال الزجاج ًال، ومعن ا ال نضيع أجر من أحسن عم ا ال نضيع أجرهم، ألن ذآر من      : يجوز أن يكون الخبر إن إن
  .إن اهللا ال يضيع أجره: عمل آذآر اإليمان، فيكون آقولكآذآر الذي، وذآر حسن ال
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ه  ين           : ويجوز أن يكون خبر إن أولئك لهم جنات عدن، ويكون قول ه ب د فصل ب ًال، ق ا ال نضيع أجر من أحسن عم إن
  .انتهى. االسم وخبره، ألن فيه ذآر ما في األول، ألن من أحسن عمًال بمنزلة الذين آمنوا

  .بدًال من إن الذين": إنا ال نضيع"أن يكون جملة : أحدهما: نوزاد الفراء وجهين آخري

ا ضعيفان ال   . ، بتقدير الفاء"إنا ال نضيع الجزاء"أن يكون الذين متضمنًا لمعنى الشرط لعمومه، وجملة : والثاني وهم
  .يجوزان

 : إنا ال نضيع، وهو مثل قول الشاعر: خبر الذين آمنوا في قوله: وهذه عبارته

  إن اهللا سربله إن الخليفة

ال        : آأنه في المعنى ا ق ر، آم ة التكري اني بني ى الث د عل : إنا ال نضيع أجر من عمل صالحًا، فترك الكالم األول واعتم
  .يريد عن قتال فيه بالتكرير" قتال فيه: "، ثم قال"يسئلونك عن الشهر الحرام"

ك        وا في مهب جزاء، آقول ذين آمن ا ال نضيع أجره   إن من عمل ص   : ويكون أن تجعل إن ال اء،   . الحًا فإن فتضمر الف
  .هذا آالمه. وإن شئت جعلت الخبر أولئك لهم جنات عدن. وهو أحب الوجوه إلي. وإلقاؤها جائز

  : لكن الذي رأيته في ديوانه بنسخة صحيحة قديمة. والبيت الشاهد من قصيدة لجرير

  يكفي الخليفة أن اهللا سربله

  .وعليه ال شاهد فيه

  : دة مدح بها العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، ومطلعهاوهذه القصي

  أم صارم الحبل من سلمى فمصروم  أواصل أنت سلمى بعـد مـعـتـبة

 مكتـوم حتى متى طول هذا الوجد  قد آنت أضمر حاجات وأآتمـهـا

  : وبعد البيت الشاهد

 ـرومويحرم اليوم منكم فهو مح  من يعطه اهللا منكم يعط نـافـلًة

 فضًال قديمًا وفي المسعاة تقـديم  يا آل مروان غنم اهللا فضلـكـم

 جرثومًة ال تساميها الجـراثـيم  قوم أبوهم أبو العاصي وأورثهـم

  سام خروج إذا اصطك األضاميم  قد فاز بالغاية العليا فأحـرزهـا

 مـهـدوم وال بناؤآم الـعـادي  ما الملك منتقل عنكم إلـى أحـد

  .وجرير تقدمت ترجمته في الشاهد الرابع من أول الكتاب. ا آخر القصيدةوهذ

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد السابع والستون بعد الثمانمائة

  إذا قلت أما بعد إني خطيبها  لقد علم الحي اليمانون أنني

  .على أنه روي أني الثانية بكسر الهمزة وفتحها

ة ى أن جمل ا الكسر فعل ا: "أم ي خطيبه ار  خ": إن ى اإلخب ؤدي إل ئال ي ا، ل زة، وال يجوز فتحه ة الهم ي المفتوح ر أنن ب
  .بالحدث عن اسم العين آما تقدم قبله

د، و  ه التأآي ى وج ى عل ر لألول ا تكري ى أنه ا فعل ا فتحه ا"وأم ا ": خطيبه ة، ألنه ر ألن الثاني ى، وال خب ر أن األول خب
  .ةجاءت مؤآدة لألولى، فهي عينها، آما قرره الشارح في اآلي

ا          : آان القياس إذا قلت: قال شارح اللباب ذآورة أوًال، وإنم ي الم ر أنن ا خب ي؛ ليكون خطيبه دون أن ا، ب أما بعد خطيبه
  .انتهى. أعيد أني لبعد العهد بأنني السابق

  .والبيت لسحبان وائل

  : وروي صدره

  وقد علمت قيس بن عيالن أنني

ه   ": قيس"و  ل شتى     وهو  . قبيلة آبيرة، ولها أنث علمت ل و قبائ ن       . في األصل أب النون اب اس ب ب، واسمه الن وهو لق
  .بالعين المهملة، وليس في العرب عيالن غيره" عيالن"و . مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ه   ل : واختلف في ل    : فقي ل        : عيالن لقب مضر، وقي ه، وقي ه، ونسب إلي اس، فغلب علي د لمضر فحضن الن : عيالن عب
  : قيس عيالن، آقول العجاج: إليه، فيقالاسم فرس لقيس يضاف : عيالن

  وقيس عيالن ومن تقيسا

  .وقيل غير ذلك

ه المخاطب   " خطيب القوم"و  ذي يفهم . هو المتكلم عنهم، لكونه أفصح منهم وأبلغ، مأخوذ من الخطاب، وهو القول ال
ة بالض        : يقال .خطيب أيضًا: ويقال لمن يعظ القوم ل، خطب اب قت يهم، من ب ى    خطبهم، وخطب عل ة بمعن م، وهي فعل

ة       : مفعولة، نحو ى مغروف اء بمعن ة من م ى منسوخة، وغرف اس مرآب من       . نسخة بمعن ة، وهو قي ومصدره الخطاب
  .مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشًا ومعادًا

  .ا ظرف لعلموأنني األولى في تأويل مفعول ساد مسد مفعولي علم، وإذ

ا    ": أما بعد"و  ا اإلصغاء لم مقول القول، وهي آلمة يبتدئ بها آثير من الخطباء والكتاب آالمهم، آأنهم يستدعون به
  .يقولونه، ولذلك فخر بها سحبان في هذا البيت

اني         ين الكالم األول والث ا فصلت ب ذ فصل الخطاب، آأنه أ . وآثيرًا ما تأتي عقب الحمد هللا، وتسمى حينئ تي عقب  وت
  .وتأتي ابتداء آأنها عقب الفكر والروية. البسملة
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ار   . واختلف في أول من قالها ن بك ر ب ال  : قال الزبي د  : "أول من ق ا بع ة        " أم وم الجمع م ي ان يجمعه ؤي، آ ن ل آعب ب
  .أما بعد فعطموا حرمكم وزينونه وآرموه، فإنه يخرج منه نبي آريم: ويخطبهم، وآان من قوله

أما بعد فإن المعى تكفيه البقلة، وترويه المذقة : قس بن ساعدة اإليادي، آان يجمع بنيه ويقول لهم أول من قالها: وقيل
  .إلى آخر آالمه

ه        : وقيل أول من قالها داود النبي عليه السالم، قال أبو موسى األشعري والشعبي د هي فصل الخطاب في قول ا بع أم
ا في العرب          والصحيح أ". وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب: "تعالى ن ساعدة أول من خطب به يس ب ا ق نه داود، وإنم

  .وآتبها أول الكتب على ما ذآر

ل  : وقيل فصل الخطاب في اآلية ر، وقي ل     : البينة على المدعى، واليمين على من أنك ين الحق والباطل، وقي : الفصل ب
  .الفقه في القضاء

م  أورده ابن حجر في اإلصابة، في قسم المخضرمين الذ" سحبان"و  ين أسلموا في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم ول
ة         ل باهل وائلي وائ اس ال ن إي ر ب ن زف ان       . يجتمعوا به وهو سحبان ب ل في البي ه المث أدرك . خطيب مفصح يضرب ب

  .الجاهلية وأسلم، ومات سنة أربع وخمسين

  .د حتى يفرغآان إذا خطب يسيل عرقًا، وال يعيد آلمة، وال يتوقف، وال يقع: وحكى األصمعي، قال

  .تكلم: وقدم على معاوية وفد من خراسان فيهم سعيد بن عثمان، فطلب سحبان فأتي به، فقال

ا     : قال ؟وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين: فقالوا. انظروا لي عصًا، تقوم من أودي: فقال ان يصنع به ا آ م
  .موسى وهو يخاطب ربه، وعصاه في يده

ا تنحنح،           هاتوا: فضحك معاوية، وقال ى أن قامت صالة العصر، م عصاه، فأخذها ثم قام فتكلم من صالة الظهر إل
  .وال سعل، وال توقف، وال ابتدأ في معنى فخرج منه، وقد بقي عليه شيء

ة . فما زالت تلك حالته، حتى أشار معاوية بيده فأشار إليه سحبان أن ال تقطع علي آالمي ال . الصالة : فقال معاوي : فق
والعجم، واإلنس   : أنت أخطب العرب فقال سحبان : فقال معاوية. ونحن في صالة وتحميد، ووعد ووعيد هي أمامك،

  .والجن

رآم،      . إن الدنيا دار بالغ، واآلخرة دار قرار: ومما روي من خطبه البليغة دار مق رآم ل أيها الناس فخذوا من دار مم
ا         وال تهتكوا أستارآم عند من ال تخفى عليه أسرارآم، وأخرجو  دانكم، ففيه ا أب ل أن تخرج منه وبكم، قب دنيا قل ا من ال

  .؟ما قدم: وقالت المالئكة ؟ما ترك: إن الرجل إذا هلك قال الناس. حييتم، ولغيرها خلقتم

  .آان من خطباء العرب وبلغائها: هو أبلغ من سحبان وائل: قال حمزة األصبهاني في أمثاله في قولهم

 : وفي نفسه يقول

  ليمانون أنني البيتلقد علم الحي ا

  : وهو الذي يقول لطلحة الطلحات الخزاعي

 حسبًا وأعطاهم لـتـالـد  يا طلح أآرم من مـشـى
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  وعلي مدحك في المشاهد  منك العطاء فأعطـنـي

ال طلحة  . برذونك الورد، وقصر بزرنج، وغالمك الخباز، وعشرة آالف درهم: فقال. احتكم: فقال طلحة م  : فق أف، ل
ة ألعطيتك  تسألني  ا     . على قدري، وإنما سألت على قدرك وقدر باهلة؛ ولو سألتني آل قصر وعبد وداب ه بم م أمر ل ث

  .تاهللا ما رأيت مسألة محكم أألم منها: سأله، ولم يزده شيئًا، وقال

  .مدينة بسجستان، مات بها طلحة الطلحات: وزرنج

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثامن والستون بعد الثمانمائة

  وجبت عليك عقوبة المتعمد   ربك إن قتلت لمسلمـًاتاهللا

اذ؛ ألن     . على أن الكوفيين استدلوا به على جواز دخول إن المخففة على غير األفعال الناسخة د البصريين ش ذا عن وه
ده ا . مذهبهم إذا خففت إن، وأهملت ال يليها غالبًا إال فعل ناسخ، آما قال الشارح ك،   ولم يقيده بالماضي، آما قي ن مال ب

الوا الى: ألن شراحه، ق ه تع يس بصحيح، لقول اذبين: "ل ك لمن الك الى"وإن نظن ه تع روا : "، وقول ذين آف اد ال وإن يك
  ".ليزلقونك بأبصارهم

ى إال    الم بمعن ة وال . وأما الكوفيون غير الكسائي، فال يثبتون إن مخففة ال عاملة وال مهملة، وإنما هي عندهم إن النافي
  .ي مخففة إن دخلت على اسم، ونافية إن دخلت على فعلوهي عند الكسائ

  .عند جميع الكوفيين إن فيه نافية، والالم بمعنى إال" إن قتلت لمسلمًا: "فقوله

لماً  ة، ومس الم فارق ة، وال ة مهمل د البصريين مخفف ة : وعن ت، وجمل ول قتل لمًا"مفع ت لمس م، و ": إن قتل واب القس ج
ال    "...وجبت"صفة هللا، وجملة ": ربك" ه ق اني، آأن تئناف بي لم     : إلخ، اس ل مس ا شأني في قت لم للتعظيم    . م وين مس وتن

  .إنك تعاقب بما يعاقب به من تعمد قتل مسلم: وعقوبة المتعمد فاعل وجبت، أي. والتهويل

دير  : وقال العيني د       : جملة وجبت عليك جواب شرط محذوف، والتق ة المتعم لمًا وجبت عليك عقوب . إنك إن قتلت مس
  .مه، مع أنه لم يذآر ما موقع جملة إن قتلت، من اإلعرابهذا آال

 : ورواية صدر البيت عنده

  شلت يمينك إن قتلت
  

  .وعليه فالجملة استئناف لبيان سبب الدعاء عليه
  

ين في المضارع    : وقد شلت يده تشل، وال تشلل يدك، أي: قال ثعلب في الفصيح في باب فعلت بكسر العين تح الع . بف
  .استرخت: يبست، وقيل: شلت: أبو سهل الهرويقال شارحه 

  
ك أمك "و " هبلتك أمك إن قتلت  : "وروى أيضاً  رح   "ثكلت اب ف ى، ومن ب ا بمعن ال . ، وهم ه، أي : يق ه أم ه، : هبلت ثكلت

  .ومصدرهما الهبل، والثكل بفتحتين، واسم الثاني الثكل آقفل، وهو أن تفقد المرأة ولدها
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زول     "وجبت "بدل " حلت: "أيضًاوروي . معناه حقت وثبتت" وجبت"و  ى الن ول بمعن : وروي أيضاً . ، وهو من الحل
  ".إن قتلت لفارسًا"

  
داديات    ي في البغ ى الفعل في نحو       : قال أبو عل د دخلت عل ة ق ان ليضلنا  : "إن المخفف ون  "، و "إن آ انوا ليقول   ".إن آ

ة : فيقول القائل ة        ؟آيف دخلت على الفعل مخففة، وامتنعت من الدخول عليه مثقل ك مثقل ا امتنعت من ذل الجواب أنه ف
دخل هي           م ت ل، ل ى الفع دخل الفعل عل م ي لشبهها بالفعل في إحداثها الرفع والنصب، آمل يحدثهما الفعل، فمن حيث ل

  .أيضًا عليه
  

ع من        . وأصلها أنها حرف تأآيد، وإن آان لها هذا الشبه الذي ذآرنا بالفعل م تمتن ا فل وإذا خففت زال شبه الفعل عنه
  .مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل: الدخول على الفعل، إذ آانت الجمل الخبرية على ضربين

  
ة        دخلت المخفف ر، ف دأ والخب ة من المبت وقد تحتاج المرآبة من الفعل والفاعل من التأآيد إلى مثل ما تحتاج إليه المرآب

ع م     ان امتن ه آ ه      على الفعل، مؤآدة إذا آان أصلها التأآيد، وزال المعنى الذي ل بهها ب ى الفعل وهو ش دخول عل   .ن ال
ك      ى ذل راءة عل ر الق ع في      . ولزوال شبهه بالفعل اختير في االسم الواقع بعده الرفع، وجاء أآث ر الرف ومن حيث اختي

  .االسم الواقع بعدها، جاز دخولها على الفعل
  

ى م   دخل      فأما الالم التي تصحبها مخففة فهي للفرق بينها، وبين إن التي تجيء نافية بمعن التي ت الم ب ذه ال ا، وليست ه
ع   ئال يجتم ر، ل ى الخب أخرت إل ى إن، ف دخل عل ا أن ت ان حكمه ك آ داء، ألن تل ي هي لالبت ددة الت ر إن المش ى خب عل

  .تأآيدان، إذ آان الخبر هو المبتدأ في المعنى، وما هو واقع موقعه وراجع إليه
  

ه    فهي ال تدخل إال على المبتدأ، أو على خبر إن إذ آان إي  ًا ب ى أو متعلق ا      . اه في المعن ى م دخل من الفعل إال عل والت
  .آان مضارعًا واقعًا في خبر إن وآان فعًال للحال

  
ائز دخول الم                  ا، إذ ال ج ة إياه ي تصحب إن الخفيف الم الت ذه ال م يجز أن تكون ه ا، ل ا ذآرن ى م دخل إال عل م ت فإذا ل

د جاوزت   " إن وجدنا أآثرهم لفاسقين"و " إن آادوا: "فعل نحووقد وقع بعد إن هذه ال. االبتداء على الفعل الماضي وق
ر إن الشديدة، ال يعمل الفعل        . األفعال الواقعة بعد إن فعملت فيما بعد الالم دخل في خب ي ت ومعلوم أن الم االبتداء الت

  : وقول القائل" وإن آنا عن عبادتكم لغافلين: "الذي قبلها فيما بعدها، وذلك نحو
 حلت عليك عقوبة المتعمد  ن قتلت لفارسًاهبلتك أمك إ

ر إن الشديدة      دخل في خب ي ت ى الفعل       . فلما عمل الفعل فيما بعد الالم علم أنها ليست الت دخل عل ي ت وليست أيضًا الت
م             .ليفعلن ولفعلوا: المستقبل والماضي للقسم، نحو ا ل ونين، فلم ه إحدى الن دخل علي ذي ت زم الفعل ال ك لل ولو آانت تل

زم  اهتل ت إي ا ليس م أنه الى. عل ال تع ا: "ق ن آلهتن لنا ع اد ليض ون"، و "إن آ انوا ليقول ون"إن آ زم الن م تل   .، فل
ال   تفعلن    : وحكى سيبويه أن هذه النون، قد ال تلزم الفعل المستقبل في القسم، فيق دون ل ل، وهو يري ال . واهللا لتفع إال : ق

تفعلن،       : نين، فال ينبغي أن تقولأن األآثر على ألسنتهم ما أعلمتك، من دخول إحدى النو ي في ل الم هي الت ذه ال إن ه
  .فتحمل اآلي التي تلوناها على األقل في الكالم

ى األسماء في           دخل عل م ت تقبل والماضي، ل ى المس دخل عل على أن هذه الالم، لو آانت هي التي ذآرنا أنها للقسم وت
  ".إن قتلت لفارسًا"و " إن آنا عن عبادتكم لغافلين: "مثل

فقد ثبت . والدليل على ذلك أنها ال تعلق األفعال الملغاة قبل إن، إذا وقعت في حيزها آما تعلقها التي تدخل على الخبر
بما ذآرنا أن هذه الالم مع إن المخففة ليست التي مع إن المشددة، وال التي تدخل على الفعل للقسم، لكنها للفصل بينها 

  .انتهى آالمه. خفيفة والالم التي معها عنديفهذا حقيقة إن ال. وبين إن النافية

  .وقد نقل الشارح المحقق الجواب عن عدم تعليق الالم
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ا   : ثم قال أبو علي ه م وإذا ثبت أن هذه الالم ليست لالبتداء، لم يمتنع أن تنفتح أن إذا آانت هذه الالم معها، ودخل علي
  .يوجب فتحها؛ إذ الالم المانعة من انفتاح أن غيرها

إن وجدك زيد لكاذبا، وجب انفتاح أن، إذ ليس في الكالم شيء يعلق الفعل عنها، ولم يجب : أدخلنا علمت في مثلفلو 
الى    : أن يكون في أن ضمير القصة من هذه المسألة، آما تقول ه تع ل قول نكم  : "إن في مث ضميرًا، ألن  " أن سيكون م

  .هذا الضمير إنما يكون في أن المخففة من أن المشددة

ي             وليس ة الت زوال العل ل، ل ى الفع دخول عل ع من ال ي ال تمتن ا أن الت ت هذه تلك، إنما هي التي قبل دخول الفعل عليه
  .آانت تمنعه من الدخول عليه وهي ثقيلة

د    : ال ضمير فيها، آذلك تقول في حال انفتاحها بعد الفعل، فإذا قلنا: فكما تقول في حال انكسارها علمت أن وجدك زي
الم   آاذبا، لم تدخ ى ال ل الالم آما آانت تدخل قبل دخول علمت، ولم يمنع الفعل من فتح أن شيء، وارتفعت الحاجة إل

  .مع دخول علمت

ا       ع فيه ي يق وإذا فتحت لم تلتبس بإن التي معناها ما، ولوال فتحها إياها الحتيج إلى الالم، ألن علمت من المواضع الت
ا       " نوا ما لهم من محيصوظ: "النفي، آما وقع بعد ظننت، في نحو قوله د علمت للزمته ى آسرها بع فلو بقيت إن عل
  .فإذا لم تبق على الكسرة، فال ضرورة إلى الالم. الالم، وآان ذلك واجبًا لتخليصه من النفي

دون علمت         : فإن شئت قلت ه ب الم، اجتلبت ل ذي آانت ال ى ال زوال المعن وإن . إذا أدخلت علمت عليها، حذفت الالم ل
انتهى  . وذلك آثير في الكالم  . ترآها وال احذفها، فتكون آاألشياء التي تذآر تأآيدًا من غير ضرورة إليهأ: شئت قلت

  .ولم أره لغيره، وهو غريب يحتاج في إثباته إلى السماع. آالمه

ن               ه عمرو ب د قتل وام، وق ن الع ر ب ا الزبي ا زوجه ات رثت به ل، من أبي ن نفي  هذا والبيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو ب
  .جرموز المجاشعي غدرًا، بعد انصرافه من وقعة الجمل

ه        ي رضي اهللا عن اداه عل ال ن وذلك أن الزبير آان خرج مع عائشة رضي اهللا عنهما في وقعة الجمل، ولما حمي القت
لم   : فقال له ه وس اً    : أنشدك اهللا يا زبير ، أما تذآر يوم قال لك رسول اهللا صلى اهللا علي ر أتحب علي ا زبي ا  : قلت  ؟ي وم

  .اللهم بلى، قد آان ذلك، ولكني قد أنسيت ذلك: فقال. ستقاتله وأنت ظالم له: فقال ؟يمنعني من حبي، وهو ابن خالي

ى وادي           ه إل وز، وخرج مع ن جرم يم فأضافه اب وم من تم فانصرف الزبير من الحرب آخذًا طريق مكة فنول على ق
ه يري   ين من          السباع وهو على أربعة فراسخ من البصرة، وأراد أن ك في سنة ست وثالث ة، وذل ه غيل ايرته، فقتل د مس

 : ورثته زوجته بهذه األبيات. الهجرة

 يوم اللقاء وآان غير مـعـرد  غدر ابن جرموز بفارس بهمة
 ال طائشًا رعش الجنان وال اليد  يا عمرو لو نبهته لـوجـدتـه
 حلت عليك عقوبة المتعـمـد  شلت يمينك إن قتلت لمسلـمـًا

 سمح سجيته آريم المشـهـد  لزبير لـذو بـالء صـادقإن ا
  عنها طرادك يا ابن فقع القردد  آم غمرة قد خاضها لم يثـنـه
  فيما مضى ممن يروح ويغتدي  فاذهب فما ظفرت يداك بمثلـه

ذي ال   أيضًا بهمة ل: ويقال. فالن فارس بهمة، وليث غابة: يقال. ، بضم الموحدة، معناها هنا الجيش"البهمة" ارس ال لف
وعرد الرجل تعريدًا بمهمالت، إذا فر في  . الحرب: واللقاء. يدرى من أين يؤتى، من شدة بأسه، فكأن األمر فيه مبهم

  .الحرب
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رة"و  ة"الغم تح المعجم دة: ، بف ه"و . الش م يثن م يصرفه: ، أي"ل ي ": طراد"و . ل ل ف مصدر طارده، إذا أجرى الخي
  .نوع من الكمأة: ، بفتح الفاء وآسرها وسكون القاف"الفقع"و . الحرب، أو في السباق

ع : قال شارح إصالح المنطق أة األبيض واألحمر   : الفق ون . الكم ذليل    : يقول رة، لل ع قرق ذا فق رة "و . ه األرض ": القرق
دم شدخته         . القاع من األرض: الملساء المستوية، وقيل ه الق ا وطئت مء النابت في السهل، فكلم ة الك . يريدون أنه بمنزل

  .انتهى

  .المكان المستوي: أيضًا" القردد"و 

ن     : قال الزبير بن بكار في أنساب قريش د ب ة بنت زي تزوج عبد اهللا بن أبي بكر الصديق رض اهللا تعالى عنهما عاتك
 : عمرو بن نفيل، وآانت حسناء جميلة ذات خلق بارع، فشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطالقها، فقال

 مقيمًا عليك الهم أحـالم نـائم  كانـهـايقولون طلقها وخيم م

  على آبرة مني إلحدى العظائم  وإن فراقي أهل بيت جمعتهـم

  : ثم طلقها، فمر به أبوه، وهو يقول

 وال مثلها في غير جرم تطلـق  فلم أر مثلي طلق اليوم مثلـهـا

  وخلق سوي في الحياة ومصدق  لها خلق جزل ورأي ومنصـب

وه وأم   ا فرق له أب د               . ره فراجعه ه بع لم غزوة الطائف، فأصابه سهم فمات من ه وس ي صلى اهللا علي م شهد مع النب ث
  : بالمدينة، فقالت عاتكة تبكيه

 وبعد أبي بكر وما آـان قـصـرا  رزئت بخير الناس بعـد نـبـيهـم

 عليك وال ينفك جـلـدي أغـبـرا  فآليت ال تنـفـك عـينـي حـزينًة

 أآر وأحمى في الهياج وأصـبـرا  ـلـه فـتـًىفلله عينا من رأى مث

  إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا  إذا شرعت فيه األسنة خـاضـهـا

ي   ه عل : ثم تزوجها عمر بن الخطاب، فأولم عليها، فكان فيمن دعا علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى عنهما، فقال ل
  : يا عدية نفسها: علي بجانب الخدر، ثم قال آلمها يا أبا الحسن، فأخذ: فقال. دعني أآلم عاتكة

  عليك وال ينفك جلدي أغبرا  فآليت ال تنفك عيني حزينًة

ثم قتل عنها عمر رض اهللا تعالى عنه فقالت . آل النساء يفعل هذا! ؟ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن: فبكت، فقال عمر
  : تبكيه

 لنجـيبال تملي على الجواد ا  عين جودي بعبـرة ونـحـيب

 ؟؟ ؟لم يوم الهياج والتثـويب  فجعتني المنون بالفارس المـع

 مذ سقته المنون آأس شعوب  قل ألهل الضراء والبأس موتوا
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ا، ويحرج من       ره خروجه ان يك ثم تزوجها الزبير بن العوام رض اهللا تعالى عنه، فكانت تخرج إلى المسجد ليًال، وآ
ى            منعها، فخرجت ليلة إلى المسجد، وخرج ده عل ه وضع ي ا مرت ب ا، فلم م من طريقه ان مظل الزبير فسبقها إلى مك

ين        : بعض جسدها، فرجعت تبكي ثم لم تخرج بعدها، فقال لها الزبير ا آنت تفعل ى المسجد آم ك ال تخرجين إل ا ل  ؟م
ه    : أنا فعلت ذلك، فقالت: فسد الناس؛ فقال: فقالت رك أن يفعل مثل در غي ل ع     ؟أليس يق ى قت م تخرج حت ر،   فل ا الزبي نه

  : فقالت ترثيه

  غدر ابن جرموز بفارس بهمة

  .األبيات السابقة

إني ألضن بابن عم رسول اهللا : وخطبها علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى عنه، بعد قتل الزبير فأرسلت إليه، تقول
  .آالم الزبير بن بكار. انتهى. صلى اهللا عليه وسلم عن القتل

  .في الشاهد الثامن والسبعين بعد األربعمائة وقد تقدم ترجمة والدها زيد

  : وأنشد بعده

 طالقك لم أبخل وأنت صديق  فلو أنك في يوم الرخاء سألتني

  .على أن أن المخففة المفتوحة ال تعمل في الضمير إال في الشعر

  .وتقدم عليه الكالم في الشاهد الثامن بعد األربعمائة

  وأنشد بعده، 

  بعد الثمانمائةالشاهد التاسع والستون 

  وأنك هناك تكون الثماال  بأنك ربيع وغيث مريع

  .لما تقدم قبله

  : وشرط اسم أن المخففة أن يكون ضميرًا محذوفًا، وربما ثبت آقوله: ومثله في المغني البن هشام، قال

 الـــبـــيت............  فلو أنك في يوم الرخاء سألتني
  

ى األصح م فيجوز و. وهو مختص بالضرورة عل ر االس راده إال إذا ذآ ة، وال يجوز إف ا أن يكون جمل شرط خبره
  .األمران

  
 : وقد اجتمعا في قوله

 الـبـيت............  بأنك ربيع وغيث مريع
  

  .انتهى
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د التخفيف يجب أن يكون ضمير شأن محذوف        ا  . وتقدم في شرح البيت السابق من باب المضمر أن اسمها عن ونقلن
  .هناك نص سيبويه

  
ن     . وجوزه بعضهم . ففي هذا البيت شذوذ من وجه آخر، وهو آون اسمها غير ضمير شأن ى األول يشير آالم اب وإل

  .وإلى الثاني ذهب ابن مالك وأبو حيان. اسمها: وربما ثبت، أي: هشام، حيث قال
  

  .إذا أمكن جعل الضمير المحذوف ضمير حاضر أو غائب غير الشأن فهو أولى: قال األول
  

  .ال يلزم أن يكون ضمير الشأن، آما زعم بعض أصحابنا، بل إذا أمكن تقديره بغيره قدر: الثاني وقال
  

د صدقت  : "قال سيبويه في د صدقت   "وناديناه أن يا إبراهيم ق ولهم  . ، بأنك ق ا أنت وذا    : وفي ق ه أن م : أي ؟أرسل إلي
  .انتهى. بأنك ما أنت وذا

  
ذا دينوري ف . ه ة ال و حنيف ت أب د روى البي ي  وق ر اآلداب، والشريف ف ي زه راهيم الحصري ف ات، وإب اب النب ي آت

  : حماسته هكذا
  لمن يعتريك وآنت الثماال  بأنك آنت الربيع المغيث

  
  .وحينئذ ال شاهد فيه

  
ات،    . والبيت من قصيدة عدتها عشرون بيتًا، أوردها صاحب زهر اآلداب ة أبي وأورد الشريف منها في حماسته ثماني

  : هي لجنوب، رثت بها أخاها عمرًا ذا الكلب، وهي: الثة أبيات، وقالواوأبو حنيفة ث
 فأفظعني حين ردوا السؤاال  سألت بعمرو أخي صحـبـه

 أعر السباع عـلـيه أحـاال  أتـيح لـه نـائمـًا: فقالـوا
 فناال لعمرك منـه مـنـاال  أتـيح لـه نـمـرا أجـبـل

 منك أمرًا عضـاالإذن نبها   فأقسمت يا عمرو لو نبهـاك
 مفيدًا مفيتًا نفـوسـًا ومـاال  إذن نبـهـا لـيث عـريسة
 وال طائشًا دهشًا حين صـاال  إذن نبـهـا غـير رعـديدة
  هصورًا إذا لقي القرن صاال  هزبـرًا فـروسـًا ألعـدائه

 من األرض رآنًا ثبيتًا أمـاال  هما مع تصرف ريب المنون
 وقال أخو فهم بطًال وفـاال  ههمـا يوم حـم لـه يومـ

 بآية أن قد ورثنا الـنـبـاال  وقالوا قتلـنـاه فـي غـارة
 فقد آان رجًال وآنتم رجـاال  فهال إذن قبل ريب المنـون
 بأنهم لـك آـانـوا نـفـاال  وقد علمت فهم عند الـلـقـا
 فيخلوا النساء له والحجـاال  آأنـهـم لـم يحـسـوا بـه

 به فيكونوا عـلـيه عـياال  ا بمحول السـنـينولم ينزلو
 إذا اغبر أفق وهبت شمـاال  وقد علم الضيف والمرملـون
 لمن يعتريك وآنت الثمـاال  بأنك آنت الربيع المـغـيث
 بوجناء حرف تشكى الكالال  وخرق تجاوزت مجهـولـه
 وآنت دجى الليل فيه هالال  فكنت النهار به شـمـسـه

 غداة اللقاء منـايا عـجـاال  ي منـحـتوحي أبحت وح
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 أردتهم منك بـاتـوا وجـاال  وآم من قبيل وإن لم تـكـن

قالت هذه القصيدة عمرة بنت العجالن، أخت عمرو ذي الكلب      : قال السكري في شرح هذه القصيدة، قال أبو عمرو
  .انتهى. بن العجالن الكاهلي، ترثي أخاها عمرًا

ران  : قال الشريف. ونسبها غيره ألخته جنوب آان عمرو خرج غازيًا فهبط واديًا من أوديتهم فنام فيه، فوثب عليه نم
  .فأآاله

ى           : قال عمر بن شبة: وقال صاحب زهر اآلداب ه رصدًا عل م، فوضعوا ل ًا، فيصيب نمه ذا يغزو فهم آان عمرو ه
ئن وصفتموه      ل : فقالت ! طلبنا أخاك : الماء فأخذوه، فقتلوه، ثم مروا بأخته جنوب، فقالوا ًا، ول ه منيع وه لتجدن ئن طلبتم

دي       . لتجدنه مريعًا، ولئن دعوتموه لتجدنه سريعًا رب ث ة، ول ه جافي ة، وال حجزت ه وافي واهللا لئن سلبتموه ال تجدون ثنت
  .انتهى. ثم قالت هذه األبيات. منكم قد افترشه، ونهب قد احتوشه، وضب قد احترشه

ى ع   " سألت بعمرو  : "وقولها اء بمعن ان، وصحبه   : ن، وأخي الب ى ضمير       : عطف بي ألت، وهو مضاف إل مفعول س
  .جمع صاحب، آشهد جمع شاهد": صحب"و. عمرو

ي"و  دته": أفظعن ه وش دني قبح ال. ه بح  : يق ي الق د ف اوز الح ة، إذا ج ع فظاع ًا، وفظ ر إفظاع ع األم يح"و  .أفظ ": أت
در        ى قضى وق ة، بمعن اة والحاء المهمل ه، بالمثن اً      .مجهول أتاح اهللا ل رو، ونائم ه لعم اء في ل ا، وأعر    : واله حال منه

  .نائب فاعل أتيح، وهو من العرارة بالعين والراء المهملتين، وهو سوء الخلق: السباع

ل     ": نمرا أجبل"و . أي رآب عليه فقتله، وأآله: ، بالحاء المهملة، قال السكري"أحال"و  ى أجب ى نمر مضاف إل : مثن
  .جمع جبل

ة عل   ال  وتصحفت هذه الكلم ي، فق ل، أي   : ى العين را جيئ ا نم ل، أي   : قوله ران من جيئ ل   : نم : والنمر . سبعان من جيئ
  .وهذا آالمه، وهو تحريف قطعًا. والجيئل، بفتح الجيم وسكون الياء وفتح الهمزة وهو الضبع. السبع

  .علوه بالضرب ثال عليه القوم، إذا: ثاال بالثاء المثلثة، يقال: ، وقال"مناال"بدل " وثاال: "وروى العيني

 : قال أبو عمرو: قال السكري. المقدر": حمام المنون"و . الموت": المنون"و 

  فناال وما نال ثم قباال
  

  .وهذا البيت ساقط من رواية العيني
  

ا مت: "وقوله اب  "...فأقس ى الخط ة إل ن الغيب ات م ذا التف خ، ه رين . إل اك للنم ي نبه ى ف داء : "وروى. وضمير المثن
  .شديدًا أعيا األطباء: ، أي"عضاال

  
دة،       . مأوى األسد : العريس والعريسة: ، قال الجوهري"ليث عريسة: "وقولها دة، وآخذ الفائ اه معطي الفائ د معن والمفي

  .أي مهلك النفوس والمال: ، بالفاء، قال السكري"مفيت"و . آذا ورد بالمعنيين
  

ال        اف، وق ا بالق ي فرواه ى العين ة عل ذه الكلم اً : وتصحفت ه ه      : ، أيمقيت ذي يعطي آل رجل قوت درًا، آال ال  . مقت ويق
  .هذا آالمه. والنفوس يرجع إلى المقيت، والمال يرجع إلى المفيد. الحافظ للشيء، والشاهد له: المقيت

  
روس "و . األسد الضخم الشديد   ": الهزبر"و  راس للمصيد   ": الف ر االفت من الهصر، وهو الجذب     " هصور "و . الكثي

  .وهذا البيت ساقط من رواية العيني. ، بالكسر"رنالق"و . واألخذ بقوة
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  ".شديدًا: "ثابت، وروى غيره بدله: ثبيت: قال السكري. حوادث الدهر": ريب المنون"و 
  

رين : إلخ، قال السكري...؟" هما يوم حم: "وقولها در  ": حم "و . هما يعني النم ال "و . قضى وق اء، أي " ف أ : بالف . اخط
  .قبيلة، ولهذا منعه الصرف": فهم"و . ضعيف الرأي :رجل فائل الرأي، وفيل، أي

  
  : وقولها

  ونحن قتلناه في غارة
  

  .السهام": النبال"و . العالمة": اآلية"و . تهزأ بهم: قال السكري
  
  .بسكون الجيم وضمها: رجل ورجل، أي: هو الرجل، يقال: ، قال السكري"رجل"و 
  

  .ء والذال المعجمة، هو الفردوالفذ بالفا". رجًال"بدل " فذًا: "وروى غيره
  
  .الغنائم، جمع نفل بفتحتين، وهي الغنيمة": النفال"و 
  

  .علمته وشعرت به: إلخ، من حسست بالخبر من باب تعب، أي"..آأنهم لم يحسوا به: "وقولها
  
وا"و  ه، أي"يخل ن أخليت ًا: ، م ه خالي ال"و . جعلت اب و  ": الحج زين بالثي ت ي ي بي ك، وه ة بالتحري ع حجل رة جم األس

  .والستور
  
  .جمع محل، وهو القحط": المحول"و 
  

: ، وقال"والمجتدون: "وروى بدله السكري. هو من أرمل القوم، إذا نفد زادهم" وقد علم الضيف والمرملون: "وقولها
ق؛        . هم الطالبون الجدا، وهي العطية ر أف ا إذا اغب ا من قوله ر، لفهمه ا ذآ  وفاعل هبت ضمير الريح، وإن لم يجر له

  .فإن اغبراره إنما يكون في الشتاء لكثرة األمطار، واختالف الرياح
  
ل       : ، بالفتح ويكسر"الشمال"و  ه وقت تق ذآر، ألن ذا الوقت بال ريح تهب من ناحية القطب، وهو حال، وإنما خصت ه

  .فيه األرزاق، وتنقطع السبل، ويثقل فيه الضيف، فالجود فيه غاية ال تدرك
  

  : يتًا، وهووزاد أبو حنيفة بعده ب
 بـالال ولم تر عين لـمـزن  وخلت عن اوالدها المرضعات

اً     : وقال م يجدن قوت رار األفق من الجدب    . إنما خلت أوالدها من اإلعواز، ل ريح شماالً   : وأراد. واغب وهي  . هبت ال
  .انتهى. تضمر، وإن لم تذآر لكثرة ما تذآر

  .البلل: ، بالكسر"البالل"و . السحاب": المزن"و 

قال ابن قتيبة في باب ما يضعه الناس غير موضعه، وهو أول   . ربيع الزمان: هنا" الربيع"إلخ، "..بأنك ربيع: "هاقول
ور، وال                : آتابه أدب الكاتب ورد والن ه ال أتي في تاء وي ع الش ذي يتب ه الفصل ال ى أن اس إل ذهب الن ع، ي ك الربي ومن ذل

وهو الخريف    -يجعل الربيع الفصل الذي تدرك فيه الثمار  فمنهم من: والعرب تختلف في ذلك. يعرفون الربيع غيره
تاء   - ع        -وفصل الشتاء بعده؛ ثم فصل الصيف بعد الش ة الربي دعوه العام ذي ت ده،      -وهو الوقت ال يظ بع م فصل الق ث

ار           .وهو الذي تدعوه العامة الصيف  ه الثم درك في ذي ت ع  : -وهو الخريف    -ومن العرب من يسمي الفصل ال الربي
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ور . لاألو اني  : ويسمي الفصل الذي يتلوه الشتاء، ويأتي فيه الكمأة والن ع الث ى أن الخريف     . الربي م مجمعون عل وآله
  .انتهى. هو الربيع

ن السيد    رأس              : قال شارحه اب ول الشمس ب ون حل انوا يجعل م آ دمين، ألنه ع، هو مذهب المتق ة في الربي مذهب العام
ة، وسموه    وأما العرب فإن. الحمل أول الزمان وشبابه هم جعلوا حلول الشمس برأس الميزان أول فصول السنة األربع

  .الربيع

ان              ذهبهم ربيع ى م نة عل ي الس ون ف ًا، فيك ًا ثاني ه ربيع ن يجعل نهم م ان م ل، فك رأس الحم مس ب ول الش ا حل   .وأم
ان م  . وآان منهم من ال يجعله ربيعًا ثانيًا، فيكون في السنة على مذهبهم ربيع واحد ن الشهور فال خالف    وأما الربيع

  .انتهى. ربيع األول، وربيع اآلخر: بينهم أنهما اثنان

يم وضمها           ": الغيث"و  تح الم المريع، وهو الخصيب، بف ذا لوصفه ب ه ه راد ب . المطر والكأل ينبت بماء السماء، والم
ذخر،   : ل الدينوري، بكسر المثلثة، قا"الثمال"و . أآأل آأمرع: مرع الوادي، مثلثة الراء، مراعة: وفي القاموس هو ال
  .هو الغياث: وقال غيره

  .الذي ال يسلك": مجهولة"و . الفالة الواسعة تتخرق فيها الرياح: هو بفتح الخاء المعجمة" خرق: "وقولها

الجيم "الوجناء"و  ة الشديدة  : ، ب اءين    " تشكى "و . الضامرة الصلبة  ": الحرف "و . الناق و . مضارع، أصله تتشكى بت
  .ياءاإلع": الكالل"

  .رب قبيلة جعلتها مباحة للناهبين، ورب قبيلة أعطيتهم المنايا يوم القتال: ، أي"وحي أبحت: "وقولها

 : وروي أيضًا

  وحيًا أبحت وحيًا منحت

ا يجمع رجل          : ، بالكسر "العجال"و . جمع منية، وهي الموت": المنايا"و  ى عاجل، آم تح فضم، بمعن جمع عجل بف
  .على رجال

ين، وهو الخوف           ": الوجال "و . جمع قبيلة: اهن" القبيل"و  تح فكسر، وهو الخائف، من الوجل بفتحت   .جمع وجل بف
ن  . صاحبة الشعر، هي امرأة شاعرة جاهلية، بفتح الجيم وضم النون" جنوب"و  وأخوها عمرو جاهلي أيضًا، وهو اب

ه،        وسمي ذا. العجالن بن عامر بن برد بن منبه، أحد بني آاهل بن لحيان بن هذيل ه آلب ل ان ال يفارق ه آ الكلب ألن
  .قاله ابن األعرابي

ه أصحابه    : وقال أبو عبيدة ال ل ه، فق ا ذا الكلب  : لم يكن له آلب ال يفارقه، وإنما خرج غازيًا، ومعه آلب يصطاد ب . ي
  .واهللا أعلم. ومن الناس من يقول له عمرو الكلب بغير ذو. فثبتت عليه

  : وله أخت أخرى اسمها ريطة، هي شاعرة أيضًا، ومن شعرها فيه. نتانوقيل إن جنوب هي عمرة ال أنهما ث

 وآل من غالب األيام مغـلـوب  آل امرئ بمحال الدهر مكـذوب

 يومًا طريقهم في الشر دعبـوب  وآل حي وإن عزوا وإن سلمـوا

 عني رسوًال وبعض القول تكذيب  أبلغ هذيًال وأبلغ من يبـلـغـهـا
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 ببطن شريان يعوي حوله الـذئب  خيرهم نسبـًا بأن ذا الكلب عمرًا

 مثعنجر من نجيع الجوف أسكوب  الطاعن الطعنة النجالء يتبعـهـا

 آأنه من نجيع الجوف مخضوب  والتارك القرن مصفرًا أنامـلـه

  في السبي ينفح من أردانها الطيب  المخرج العاتق العذراء مـذعـنًة

 الجالبـيب شي العذارى عليهمم  تمشي النسور عليه وهي الهـية

  : وأنشد بعده

  أن هالك آل من يحفى وينتعل

  : هذا عجز، وصدره

  في فتية آسيوف الهند قد علموا

  .وتقدم شرحه في الشاهد التاسع والثالثين بعد الستمائة من نواصب الفعل

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السبعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

  ديه وشاءا خلبآأن وري

  .وما بعده. وقد جاء إعمالها في هذا. على أن إعمال آأن المخففة فصيح، واألفصح إلغاؤها

ة     : وأراد باإللغاء عدم إعمالها لفظًا بدليل قوله ا في أن المخفف دهم، آم در عن . وإذا لم تعملها لفظًا ففيها ضمير شأن مق
  .وعلى هذا فهي عاملة إما لفظًا، وإما تقديرًا

ال في المفصل       وه ا ق إن الزمخشري لم يش، ف ا،       : ذا مأخوذ من آالم ابن يع نهم من يعمله ا، وم وتخفف فيبطل عمله
  : وأما قوله. فيبطل، يريد عملها ظاهرًا: قوله: وأنشد البيتين، قال ابن يعيش

  آأن ثدياه حقان

م المفصل إلى آالم سيبويه، فإن مذهب األمر والشأن، والجملة بعد آأن خبرها، ومراده إرجاع آال: فالمراد آأنه، أي
ان    .سيبويه أن آأن إذا خففت ال يكون اسمها إال ضميرًا محذوفًا، وعملها في االسم الظاهر خاص بالضرورة   ا آ ولم

نهم من   : إال أن قوله. ظاهر قول الزمخشري فيبطل عملها محتمًال إللغائها عن العمل لفظًا وتقديرًا، أوله بما ذآره وم
  .يفيد أنه مختص بالضرورة يعملها ال

ى األفصح  : وقيد المصنف هنا اإللغاء بقيد األفصحية، فقال ن       . وتخفف فتلغى عل ره اب ا ذآ ه بم ل آالم وال يمكن تأوي
ه     .يعيش، ألن إعمالها في االسم الظاهر ليس بفصيح، فكان ينبغي للشارح المحقق أن ينبه عليه، وال يجاريه في آالم
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د أما . تخفف آأن فتلغى على األفصح، وجاء إعمالها على غير األفصح: أي: اهره، فقالوقد شرحه التبريزي على ظ
ة أحرف، والمعنى المقتضى               اء ثالث ا فلبق ا إعماله التخفيف، وأم ا ب زوال فتحه ابهتها بالماضي، ل وات مش إلغاؤها فلف

ل أن المفتوحة، تعمل في       . لالسم، وهو التشبيه ة مث أن المخفف ره    وذهب بعضهم إلى أن آ در وغي . ضمير الشأن المق
  .انتهى

دها         : والخامسة أن غضب اهللا عليها آأنه قال: وهذا نص سيبويه دًا وبع ا في الكالم أب ا، ال تخففه ه غضب اهللا عليه أن
  .األسماء، إال وأنت تريد الثقيلة مضمرًا فيها االسم، يعني الهاء ونحوها

ي ا ينصبون إذا اضطروا ف ك نصبوا، آم دوا ذل م يري و ل دوا  فل م يري أن ول ى آ دون معن وا، يري أن إذا خفف الشعر بك
  .اإلضمار

 : وذلك قوله

  آأن وريديه وشاءا خلب
  

د     ا أنك ق وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى أن فلما اضطررت إلى التخفيف فلم تضمر لم يغير ذلك أن تنصب بها، آم
  .تحذف من الفعل، فال يتغير عن عمله

  
  : ومثل ذلك قول األعشى

 وينتعل أن هالك آل من يحفى  فتية آسيوف الهند قد علموافي 
  

ول الشاعر     . أنه هالك: آأنه قال ه        : وإن شئت رفعت في ق ذي في قول ل اإلضمار ال ى مث داه عل أن وري ا   : "آ من يأتن
  : ، أو يكون هذا المضمر، وهو الذي ذآر، آما قال"نعطه

  آأن ظبية تعطو إلى وارق السلم
  

  .انتهى آالمه
  

  .وهذه الكاف المضافة إلى أن يريد الكاف من آأن المتقدمة على أن: وقوله
  

ا في   "...أو يكون هذا المضمر: "وقوله ا،    : إلخ، يعني أن الضمير المقدر يجوز أن يكون ضمير الشأن آم ه من يأتن إن
  .إن تلك المرأة آأنها ظبية: ويجوز أن يكون ضمير مذآور مقدر، آما في آأن ظبية بالرفع، أي

  
ة        : ى مذهب سيبويه ذهب ابن مالك، فقال في التسهيلوإل ر جمل در والخب وتخفف آأن فتعمل في اسم آاسم أن، والمق

  .انتهى. وقد يبرز اسمها في الشعر. اسمية، أو فعلية مبدوءة بلم أو قد، أو مفرد
  

ت، ويكون       : قال المرادي دراً إذا خففت آأن لم تلغ، بل تعمل في اسم، آاسم أن المفتوحة إذا خفف ه   . مق زم آون وال يل
  : ومثال االسمية. آأن ظبية، بالرفع: ومن وروده غيره قوله. ضمير شأن

  آأن ثدياه حقان
  

د  : "، وبقد"آأن لم تغن باألمس: "والمبدوءة بلم أن ق د زالت  : ، أي"وآ رد . ق ة  : "والمف أن ظبي أن    ". آ ارز آ واسمها الب
  .ظبي بالنصب

  
ن عصفور     . ال يختص بالضرورة خالف ما نقلنا عنهظاهر آالم سيبويه أن ذلك : ثم قوله وآذا عده من الضرورة اب

  .في آتاب الضرائر
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لم يك زيد : الشاهد في إعمال أن المخففة تشبيهًا بما حذف من الفعل ولم يتغير عمله، نحو: قال األعلم في آأن وريديه

  .والوجه الرفع إذا خففت، لخروجها عن شبه الفعل في اللفظ. منطلقًا
  

رأس          : والوريدان: قال صاحب الكشاف ردان من ال الوتين، ي دمهما، متصالن ب عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مق
  .إليه
  

ل رده: وقي روح ت دًا ألن ال مي وري باح. س احب المص ال ص د: وق ل : الوري ودج، وقي و ال ل ه رق قي ه: ع   .بجنب
ل     وهو ينبض أبدًا، فهو. عرق بين الحلقوم والعلباوين: وقال الفراء ا دم، ب من األوردة التي فيها الحياة وال يجري فيه

  .هي مجاري النفس بالحرآات
  

ين،  : والرشاء، بكسر الراء والمد الحبل، وجمعه أرشية، وهو هنا مثنى مرفوع باأللف، وأصله رشاوان بهمزة بين ألف
كينها    الم وبتس ة وال اء المعجم ب بضم الخ د اإلضافة لخل ه عن ذفت نون ال صاحب الصح. ح ب: احق ف: والخل   .اللي

  : قال
  آأن وريداه رشاءا خلب

  
  .انتهى. والليفة خلبة وخلبة. وآذلك الخلب بالتسكين. وريديه على إعمال آأن، وترك اإلضمار: ويروى

  
ن  ادة أن ي م ال ف ذا ق اس. وآ ال النح حاق: وق و إس ال أب ره: ق ال غي ف، وق ب: اللي ر: الخل دة القع ر البعي ى. البئ   .انته

ل في   : قال. من سورة ق" ونحن أقرب إليه من حبل الوريد: "الكشاف عند قوله تعالى وأورده صاحب حبل الوريد مث
  .فرط القرب

  
  : قال ذو الرمة

  والموت أدنى لي من الوريد

  .العرق، شبه بواحد الحبال": الحبل"و 

 :أال ترى إلى قوله

  آأن وريديه رشاءا خلب

إن قلت ى ال: ف ل إل دة إضافة الحب ا فائ هم ى نفس د، والشيء ال يضاف إل ت ؟وري ان: قل ه وجه دهما: في ون : أح أن تك
  .بعير سانية: اإلضافة للبيان، آقولهم

ل  . أن يراد حبل العاتق، فيضاف إلى الوريد، آما يضاف إلى العاتق: والثاني و قي : الجتماعهما في عضو واحد، آما ل
  .انتهى. حبل العلباء مثًال

  .قائله رؤبة بن العجاج: وقال العيني. نسبه أحد من خدمة الكتابوالبيت غفل في الكتاب، ولم ي

  .وهذا بخالف الواقع. وهكذا أنشده سيبويه في آتابه

ات الموشح، وهو     ورأيت في التخمير، وهو شرح أبيات المفصل لبعض فضالء العجم، وتبعه الكرماني في شرح أبي
 : شرح الكافية للخبيصي أن ما قيل هذا البيت
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  غليظ القلبومعتد فظ 

  : وبعده

  غادرته مجدًال آالكلب

  .الملقى على الجدالة، وهي األرض: والمجدل. الغليظ: والفظ من الرجال. المتجاوز عن الحد: المعتدي: وقاال

رب خصم معتد متجاوز عن الحد في آل ما يفعله، فظ غليظ القلب قاسيه، آأن وريديه حبالن فتال من ليف : والمعنى
ل، لضخا ة   النخ ي الذل ب ف ى األرض آالكل ًى عل ه ملق ه وترآت ه، غادرت ن  . مة عنق ر م ا ذآ جعان يوصفون بم والش

  .انتهى. االعتداء والفظاظة، وغلظة القلب، وعبالة األعناق

  : وقول الشاعر

  آأن وريديه رشاءا خلب

ويوجد في . ثنى آما تقدمخبرها، وهو مرفوع باأللف، ألنه م": رشاءا خلب"اسمها، و": وريديه"فيه عاملة، و " آأن"
  .وضمير وريديه للمعتدي. باإلفراد، وال يصح ألنه خبر عن مثنى" رشاء خلب: "بعض الكتب

  .إنه من يأتنا نعطه: آأن وريداه، على مثل اإلضمار الذي في قوله: وقول سيبويه وإن شئت رفعت في قول الشاعر

ة     أنه إذا رفع ما بعد آأن يكون اسمها ضمير شان آما: يريد ال، ويكون جمل دأ     : في المث اءا خلب من المبت ورداه رش
  .والخبر خبر آأن

ال  : وقوله ا ق د   : أو يكون هذا المضمر، وهو الذي ذآر آم ة، يري أن ظبي دًا       : آ أن يكون ضميرًا محذوفًا عائ أن اسم آ
  .آأنه وريداه رشاءا خلب: على متقدم مذآور، وهو المعتدي، والتقدير

آأنها : آأن ظبية بالرفع، التقدير: ير المعتدي اسم آأن، والجملة بعدها خبرها آما في قولهفالهاء المحذوفة، وهي ضم
  .خبرها: فالهاء المحذوفة ضمير المرأة المتقدمة الذآر وهي اسم آأن، وظبية. ظبية

  : وسيأتي مثله بعده في قوله

  آأن ثدياه حقان

  .شهاد من حيث إهمال عمل آأنوعلى رواية الرفع في وريديه، يكون االست: وقال العيني

  .وهذا آالمه. وفي الحقيقة ليس فيه شيء يستشهد به

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الحادي والسبعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

 آأن ثدييه حـقـان  وصدر مشرق النحر

  .ويأتي فيه ما ذآرناه. لما تقدم قبله

د خفف الشاعر،   : قال ابن الشجري في أماليه ه       وق ا في االسم الظاهر في قول خ ...وصدر مشرق النحر   : وأعمله . إل
دياه : "وأنشد بعضهم  ان    " ث داء، وحق ى االبت ًا عل ا، واسمها محذوف،         : رفع ر خبره دأ والخب ة من المبت ر، والجمل الخب

  .انتهى. آأنه ثدياه حقان: فالتقدير

ال   إ: وروى الخليل أن ناسًا يقولون: قال. والذي أنشده مرفوعًا سيبويه أخوذ، فق د م ه   : ن بك زي ى قول ذا عل ه بك   : ه إن
  : وشبهه بما يجوز في الشعر نحو قوله، وهو ابن صريم اليشكري. زيد مأخوذ

  آأن ظبية تعطو إلى وارق السلم  ويومًا توافينا بوجـه مـقـسـم

  : وقال اآلخر. آأنها ظبية: أي

 آأن ثدياه حـقـان  ووجه مشرق النحر

  : وزعم الخليل أن هذا يشبه قول الفرزدق. إلضمارألنه ال يحسن هاهنا ا

 ولكن زنجي عظيم المشافر  ولو آنت ضبيًا عرفت قرابتي

  .انتهى. والنصب أآثر في آالم العرب

ين، ولكن في بيت        ...هذا على قوله إنه بك: وقوله أن في البيت إلخ، يريد أن اسم إن ضمير شأن محذوف، وأما اسم آ
ه الفرزدق فغير ضمير الشأن ة،   : ، ومراده التشبيه بمطلق الحذف ال بخصوص ضمير الشأن، بدليل قول ا ظبي أي آأنه

  .والضمير للمرأة المحدث عنها، وبدليل بيت الفرزدق

  .ولكنك زنجي: الشاهد فيه رفع زنجي على الخبر، وحذف اسم لكن ضرورة، والتقدير: قال األعلم

قوله آأن ثدياه، أصله آأنه، والضمير للوجه، أو للصدر  : بن الناظمقال ابن هشام في شرح أبيات ا. وآذا البيت الثاني
م   .انتهى. أو للشأن، والجملة االسمية خبر فجوز أن يكون ضمير شأن، ولم يوجبه لضعفه، ألنه ال يصار إليه إال إذا ل

دعنا   فلما آشفنا عنه ضره : "ومنه تعلم أن األولى أن يقدر الضمير في قوله تعالى. يكن للضمير مرجع م ي أن ل " مر آ
دعنا، فخفف وحذف       : للرجل المحدث عنه، ال ضمير شأن، خالفًا للبيضاوي تابعًا للكشاف في قوله م ي ه ل األصل آأن

 : الشأن، آقول الشاعر

  آأن ثدياه حقان

  .خبر آأن: األمر والشأن، وجملة ثدياه حقان: المراد آأنه، أي: واقتصر ابن يعيش على الشأن، فقال
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ة        : العيني في قوله والعجب من ا جمل وع خبره ا، وحذف اسمها، ووق اء عمله أن، وإلغ . االستشهاد فيه على تخفيف آ
  .انتهى. آأنه، والضمير للوجه أو للنحر أو للشأن: وأصله

  .وأعجب منه إنكار ابن األنباري رواية الرفع فيه مع أن سيبويه لم يرو غيرها

  : الرواية: في مقام الرد على الكوفيين وآذا الزمخشري لم يرو في المفصل غيرها، قال

  آأن ثدييه حقان

  : و

  آأن وريديه رشاءا خلب

ين  دياه، و  : وال يجوز أن يقال اإلنشاد في البيت أن ث ول    : آ ا نق داه، ألن أن وري ة المشهورة بالنصب     : آ ل الرواي ذا  . ب ه
  .آالمه

واو رب "...وصدر مشرق: "وقوله ن ه  . إلخ، المشهور جر صدر ب ال اب اظم      وق ن الن ات اب ام في شرح أبي وع  : ش مرف
  .لها: على االبتداء، والخبر محذوف، أي

  .موضع القالدة من الصدر، والهاء من ثدييه للصدر": النحر"و . أضاء: من أشرق، أي": مشرق"و 

  : وروى سيبويه

  ووجه مشرق النحر

  : وروى غيره

  ونحر مشرق اللون

د    ا        : ير مضاف، أي فالهاء من ثدييه للوجه، أو للنحر بتق ن يعيش وغيرهم م واب ال األعل ذا ق ديي صاحبه آ والحق  . ث
  : حقة، قال عمرو بن آلثوم: بالضم، ويقال أيضًا

 حصانًا من أآف الالمسـينـا  وصدرًا مثل حق العاج رخصًا

ء التأنيث ويجوز أن يكون مما يحذف منه تا. الحقة بالضم معروفة، وأراد حقتان: وال حاجة إلى قول صاحب التخمير
  .عند التثنية، وشبه الثديين بالحقتين في نهودهما واآتنازهما

  .واهللا أعلم. وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ال يعرف لها قائل

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثاني والسبعون بعد الثمانمائة

  آأن قبس يعلى بها حين تشرع  عبأت له رمحـًا طـويًال وألًة

  .آأن المهملة لفظًا يجيء يعدها جملة اسمية خبرًا لها، واسمها المقدر هنا ضمير الشأنعلى أن 

ة         : وفي آل منهما نظر. وهذا تقرير آالمه رد موصوف بجمل دها مف ا بع أن، وإنم د آ أما أوًال فألنه ال جملة اسمية بع
ة   : ؟،"قبسًا"فعلية، فإن  رة، وجمل ى "نك رابط الضمير المستتر     ": يعل اء لإللصاق      صفته، وال النائب عن الفاعل، والب

  .متعلقة بمحذوف حال من الضمير، والهاء ضمير األلة

داء      اب االبت ي ب ارح ف ه الش ا قال الخبر، آم ذ ب دأ حينئ بس المبت ئال يلت ى، ل ة يعل ره جمل دأ خب ن مبت وز أن يك   .وال يج
ه الشارح في     اإلخبار عن النكرة : قلت. خبرًا، إذا نصبت قبسًا: يكون جملة يعلى: فإن قلت ا حقق في باب إن جائز آم

ع        . نعم يجوز أن يكون بها ظرفًا مستقرًا لقبس. آخر الباب ي في رف ه اآلت داء ألن آالم ه ابت ه علي وإنما لم نحمل آالم
  .ظبية ال يالئمه

ة، وهي   وأما ثانيًا فلما تقدم من أن ضمير الشأن ال يصار إليه مع إمكان المرجع، وقد أمكن هنا يجعله راجعًا إلى  األل
  .الحربة

ع والنصب والجر   " آأن قبس: "قوله: وقال المرزوقي في شرح الحماسة ى الضمير،     . يجوز فيه الرف إذا رفعت فعل ف
  .النار": القبس"و . آأنها قبس يعلى بها حين أشرعت: يريد

ى ب   : ومن نصب فألنه أعمل آأن مخففة عملها مثقلة، يريد ر يعل ال    آأن قبسًا يعلى بها ويكون الخب ا، ومن جر، فق : ه
  .انتهى. آأن قبس، جعل أن زائدة وأعمل الكاف

  .ويجوز على النصب أن يكون يعلى صفة لقبس، والخبر قوله بها

ك        : قال. والبيت من أبيات عشرة أوردها أبو تمام في الحماسة لمجمع بن هالل ن مال د ب ن خال ن هالل ب غزا مجمع ب
ي           بن هالل بن الحارث بن تيم اهللا، يريد بني اء لبن ك، فمر بم ه تل يئًا، فرجع من غزات سعد بن زيد مناة فلم يصب ش

  : تميم عليه ناس من بني مجاشع، فقتل فيهم وأسر، فقال في ذلك

  عمرت ولكن ال أرى العمر ينفع  إن أمس ما شيخًا آبيرًا فطالمـا

 وخمس تباع بعـد ذاك وأربـع  مضت مائة من مولدي فنضيتهـا

 لها سبل فيه المنـية تـلـمـع  ا قد وزعتهاوخيل آأسراب القط
 أتيت وماذا العيش إال التـمـتـع  شهدت وغنـم قـد حـويت ولـذة
  وقد ضمها من داخل الخلب مجزع  وعاثرة يوم الـهـييمـا رأيتـهـا
 شجًى نشب والعين بالماء تـدمـع  لها غلل فالصدر لـيس بـبـارح
 تعست آما أتعستني يا مـجـمـع  تقول وقد أفردتها من حـلـيلـهـا

 وقومك حتى خدك اليوم أضـرع  بل تعس أخت مجاشـع: فقلت لها
 آأن قبس يعلى بها حين تـشـرع  عبأت لـه رمـحـًا طـويًال وألة

 تفجـع عليها الخموش ذات حزن  وآائن ترآت من آريمة معـشـر

  .زائدة": ما"، "إن أمس ما شيخًا: "قوله: قال المرزوقي
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إن صرت شيخًا طاعنًا في السن هدفًا لسهامه فذلك حق، ألن من يعيش يكبر ومن يكبر يهرم، وطول العمر ال  : ليقو
  .الحياة والبقاء": العمر"و . بقيت وحييت: ومعنى عمرت. يجدي، إذ آان مؤداه إلى الضعف، وغايته الموت

ا     : ، يقول"مضت مائة: "وقوله يالدي، فألقيته تتبعت       أتت علي مائة سنة من م ا، واس م خلعته تها، ث أني لبس ي، آ ورائ
  .نضى ثوبه ينضو وينضي، إذا نزعه، لغتان: ، يقال"فنضونها: "ويروى. بعدها تسعًا توالت

ا     . تبع تباعًا، فهو مصدر وصف به: ، يقال"وخمس تباع: "وقوله ابع بينهم ًا والء، وت ويقال أيضًا رميته بسهمين تباع
  .تباعًا

ول     "...وخيل آأسراب: "وقوله بابه، فيق ان ش ه في ريع ل  : إلخ، تذآر بما آان منه عند تناهي عمره ما آان من رب خي
الموت   تتوالى مبادرة إلى الملتقى، وتسترسل استرسال فرق القطا عند اندفاعها للورد، أنا بعثتها ولها عارض يمطر ب

  .ويلمع

ه   ووزعتها يجوز أن يكون معناه آففتها عن التعجل،. المطر: السبل"و  ويجوز أن يكون قسمتها للتعبية أو للغارة، ألن
  .وعلى الوجهين فتدبيرها آان إليه. وزعت الشيء ووزعته جميعًا: يقال

ة من صفة        . من صفة الخيل ألن جواب رب فيما بعده": قد وزعتها"وجملة  ه المني ولها سبل في موضع الحال، وفي
  .الظرفالسبل، وتلمع حال من المنية، والعامل ما يدل عليه 

ذة       : إلخ، يقول"...شهدت وغنم: "وقوله ا، ورب ل ة تغنمته ا، ورب غنيم دبرًا له رب خيل على هذه الصفة حضرتها م
  .االنتفاع بالشيء زمانًا طويًال": التمتع"و . وما العيش إال التمتع بهذه األشياء: ثم أقبل آالملتفت، فقال. أتيتها

رأ : إلخ، يقول"...وعاثرة يوم: "وقوله ر            رب ام ا تعث ا، رأيته ك الجزع قلبه ا، وتمل تمكن الخوف منه وم ل ذا الي ة في ه
  .استولى عليها الخوف والقلق: لوجهها مخافة السباء، وقد ضمها مجزع، أي

  .حجاب القلب: والخلب. بين به منشأ الجزع ومقره" من داخل الخلب: "وقوله

بفتحتين أصله الماء الجاري بين الشجر، فاستعاره لما  والغلل. إلخ، الجملة صفة لعاثرة"..لها غلل في الصدر: "وقوله
  .تداخلها من الشجا

ارح . ولو آان آذا لقال ليست ببارحة . جمع غلة: بالضم" غلل: "وروى ل : والب ع      . الزائ ه شجًا نشب رف وموضع قول
  .ويريد بنشب أنه علق به، آما ينشب الصيد في الحبالة. على البدل من غلل

د أن      : والمراد. إلخ، تقول جواب رب"..دتهاتقول وقد أفر: "وقوله ي بع ا قالت ل وم الهييم رب عاثرة هذه صفتها في ي
  .سقطت لوجهك، وال انتعشت من عثرتك يا مجمع: سبيتها، وفرقت بينها وبين زوجها بالقتل

ا أدى و     : أجبتها بأن قلت: إلخ، يقول"...فقلت لها: "وقوله وا م ى أن   بل التعس لك ولقومك حين ضيعوك، وفعل ه إل بال
ل، وذاك      . وبل لإلضراب عن األول واإلثبات للثاني. صار خدك اليوم ضارعًا ًا في اإلضافة مجرى وي وأجرى تعس

  .تب لزيد، وخسر عمرو: أن المصادر التي اشتق األفعال منها، إذا دعي بها تستعمل بالالم ال غير، تقول

ردت عن   . معها الالم رفعت، وصارت بالالم جمًال وما لم يشتق الفعل منه، وهو ويل، وويح، وويس، إذا آان وإذا أف
بت   يفت ونص الم أض ول. ال ب        : تق رو فتنص ح عم د، ووي ل زي ع، ووي رو فترف ح لعم د، ووي ل لزي   .وي

ه      : وهذا الشاعر قال ه يشتق من ل، والفعل من ال  : ومجاشع . بل تعس أخت مجاشع، فأجراه مجرى وي ة، يق أخت  : قبيل
ال ا يق ع، آم ا بك: مجاش ا أخ يمي ا تم ا أخ ارع. ر، وي ى ض رع بمعن راعة. وأض وع: والض ي خض فال ف   .االنس

ه  : "وقوله أت ل ا        "..عب ل زوجه ين آيف تمكن من قت خ، أخذ يب ال . إل ا للحرب،      : ويق ا، إذا هيأته ل وعبأته أت الخي عب
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ار، إذا أش        . وعبيتها أيضًا ه ن ى ب ا يعل ًا، آأنم ًا براق نانًا لماع ة "و  .رع للطعن والمراد هيأت له رمحًا طويًال، وس " األل
  .وأصل األليل البريق، والمراد بها هنا السنان. بفتح الهمزة وتشديد الالم تستعمل في الحرب وتشهر بها

ا : األلة: وفي لسان العرب البن مكرم ة     . الحربة العظيمة النصل، سميت بذلك لبريقها ولمعانه ين األل رق بعضهم ب وف
دة، وال   : والحربة، فقال ا حدي ة آله اب          األل اء، واإلل آكت د، والجمع أل بحذف اله ة بعضها خشب، وبعضها حدي حرب
ًا ه أال  : واألل أيض ه يؤل در أل ة : مص ه باألل ن    . طعن وبته للطع راعًا، إذا ص رمح إش رعت ال ن أش رع، م   .وتش

ك دأ       "..وآائن ترآت: "وقوله ل ذل ه، ب دعًا من م يكن ب اثرة ل ه مع   إلخ، نبه بهذا الكالم على أن ما حكاه من حديث الع ب
  .لغة في آأين بالتشديد بمعنى آم للتكثير: وآائن. أمثالها

ن  : يقول . آم امرأة آانت آريمة عشيرتها ترآتها، وهي تخمش وجهها، وتتفجع جزعًا على قيمها من بعل أو أخ أو اب
  .والخمش في الوجه، وفي سائر البدن مثل الخدش

رين       وهو. ومجمع على وزن اسم الفاعل، من جمع يجمع تجميعًا تاني في المعم اتم السجس و ح شاعر جاهلي أورده أب
  .ونسبه آذا

ن                 : قالوا ة ب ن عكاب ة ب ن ثعلب يم اهللا ب ن ت ن هالل ب ن الحارث ب ن هالل ب ك ب ن مال د ب وعاش مجمع بن هالل بن خال
 : عاش مائة سنة وتسع عشرة سنة، فقال في ذلك. صعب بن علي بن بكر بن وائل

  عمرت ولكن ال أرى العيش ينفع  ـمـاإن أمس ما شيخًا آبيرًا فطال

  .إلى آخر األبيات

  : وأنشد بعده

 لما نزل برحالنا وآأن قـد  أزف الترحل غير أن رآابنا

دير     ة، والتق ا محذوف ا   : على أن آأن المهملة لفظًا يجيء بعدها جملة خبرًا، وهي هن د زالت به ة    . ق وجاز حذفها لدالل
دم، وهي        . حذوف عند الشارح ضمير الشأن  واسمها الم. لما تزل برحالنا: قوله ا تق ه ضمير الرآاب لم ى جعل واألول

  .اإلبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، وال واحد لها من لفظها

ا   "أزف"و  ى قرب ودن ه . ، بفتح الهمزة وآسر الزاي بمعن د : "وروى بدل اه    " أف اء، وهو بمعن ": الترحل "و . بكسر الف
  .بضم الزاي من زال يزول، بمعنى ذهب وانفصل" تزل"لم، و  نافية بمعنى" لما"و . الرحيل

  .والباء للمعية. أزلته وزولته: ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال. زال عن موضعه يزول زواًال: يقال

ال"و  ة" الرح اء المهمل ر، وحلس  : بالح اع، ومرآب للبعي اء للمت ن وع ل، م د للرحي ل شيء يع و آ ع رحل، وه جم
  .وغير هنا لالستثناء المنقطع. ه المسافر من المتاع واألثاثورسن، وما يستصحب

قد زالت  "فجملة . والمعنى قرب االرتحال، لكن إبلنا لم تذهب بمتاعنا إلى اآلن مع عزمنا على الرحيل، وآأنها ذهبت
  .المحذوفة في محل رفع خبر لكأن" بها

ألف اإلطالق   لقطعه، : تروى بكسر دالها للروي، وبتنوينه للترنم، أي" قد"و  فإن الترنم هو التغني، والتغني يحصل ب
وبهذين الوجهين أورده ابن هشام في موضعين  . لقبولها لمد الصوت فيها، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بهذا التنوين

  .من المغني
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اء ضمير ال          ى حسبي، والي دي بمعن ا ق ة هن  حرف  ونقل ابن المال في شرحه عن ابن جني في الخصائص أن الرواي
دي، أي  : وعليه يكون خبر آأن مفردًا ال جملة، ويكون اسمها ضمير الترحل، أي   . إطالق ه ق ك الترحل    : آأن أن ذل آ
  .حسبي

  .والبيت من قصيدة للنابغة الذبياني، تقدم في الشاهد الخامس والعشرين بعد الخمسمائة

  وأنشد بعده، 

  الشاهد الثالث والسبعون بعد الثمانمائة

 متئم آأن بطن حبلى ذات أونين  ماء تسحب قصبهاتمشي بها الدر

دير . على أن آأن إذا وقع بعدها مفرد فاسمها يكون غير ضمير شأن   ى    : والتق ا بطن حبل أن بطنه ا عدل عن    . آ وإنم
  .ضمير الشأن ألن خبره ال يكون إال جملة

ال   وهذا البيت ثاني بيتين أوردهما ابن دريد عن أبي عثمان سعيد بن هارون األشناند اني، ق ات المع : اني في آتاب أبي
  : أنشدني لرجل من بني سعد بن زيد مناة

  فسرت وساءت آل ماش ومصرم  وخيفاء ألقى الليث فيهـا ذراعـه

 الـــبـــيت...............  تمشي بها الدرماء تسحب قصبهـا

ان    ": خيفاء" ا لون يس، وهم ف، وب    . أخضر وأصفر  : روضة فيها رطب ويب ونين خي ه سمي الفرس إذا آانت    وآل ل
اء   ه حجارة سودًا وبيضاً       . إحدى عينيها آحالء واألخرى زرق ًا ألن في ه  .وسمي الخيف خيف ا    : "وقول ألقى الليث فيه

ذراع، وهي ذراع األسد، فسرت الماشي، أي       : ، يقول"ذراعه وء ال ية، وساءت المصرم    : مطرت بن : صاحب الماش
  .، والمصرم يتلهف على ما يرى من حسنها، وليس له ما يرعيهاالذي ال مال له، ألن الماشي يرعيها ماشيته

ارب    : وقوله ًا تق درم درم تمشي بها الدرماء يعني األرنب، وإنما سميت الدرماء لتقارب خطوها، وذلك ألن األرانب ت
  .دارمة: وآان ينبغي أن يقول. درماء: خطوها وتخفيه، لئال يقص أثرها فيقال

  .المعى مقصور، والجمع أقصاب": القصب" و. ثلوهذا م" تسحب قصبها: "وقوله

تعاره  ول . وإنما أراد بالقصب البطن بعينه واس ى          : يق ا حبل ا من أآل الكأل وسمنت، فكأنه د عظم بطنه و . فاألرنب ق
  .العدالن": األونان"

ال . آأن عليها عدلين لخروج جنبيها وانتفاجهما: يقول تفخ جن     : ويق ى ين ره، إذا شرب حت ار وغي اه أون الحم   .انتهى . ب
ه،                    ا باإلجازة ل ا وآخره ي الفارسي في أوله ي عل ا خط أب ي، وعليه ن جن ان ب تح عثم ي الف ونقلته من نسخة بخط أب

  .وآذا شرحهما عبد اللطيف البغدادي في شرح نقد الشعر لقدامة. ورواها عن ابن دريد عن األشنانداني

  .ضر من بقول الربيعالمرعى األخ: ، الرطب، بضم الراء"فيها رطب ويبيس: "وقوله

  .ما يبس منه: واليبيس من النبات، على فعيل. الخال، وهو الغض من الكأل: الرطبة آغرفة: وبعضهم يقول

سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته إلى ثالثة عشر ": النوء"و 
  .ةوهكذا آل نجم منها إلى انقضاء السن. يومًا
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إلى الطالع منها في سلطانه، : وقال األصمعي. وآانت العرب تضيف األمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها
  .والليث من أسماء األسد. آوآبان نيران ينزلهما القمر: وذراع األسد. مطرنا بنوء آذا: فتقول

ر من الماش      ": الماشية"و  نم، وبعضهم يجعل البق يته     . يةالمال من اإلبل والغ رت ماش . ومشى الرجل وأمشى، إذا آث
  .افتقر: اسم فاعل من أصرم الرجل، أي: والمصرم

  .األرنب: وضمير بها لخيفاء، والدرماء، بالدال المهملة. مبالغة تمشي: بتشديد الشين المكسورة" تمشي"و 

  .فرد آعسراسم : ، بضم القاف وسكون الصاد المهملة"القصب"و . حال من الدرماء": تسحب"وجملة 

  .صفة ثانية: صفة أولى لحبله، ومتئم: وذات. هو المعى، يقال هو يجر قصبه: في الصحاح

  .خرج ذو أونين، وهما آالعدلين: تقول. هو أحد جانبي الخرج: ، بفتح األلف وسكون الواو، في الصحاح"األون"و 

  .فصار مثل األونأون الحمار، إذا أآل وشرب وامتأل بطنه، وامتدت خاصرتاه، : ومنه قولهم

ئم . ارتفعا: انتفج جنبا البعير، أي: االرتفاع، يقال: بالجيم" االنتفاج"و  ت، إذا       : ومت رأة آأفعل اسم فاعل من أتأمت الم
ى     : والولدان توأمان، يقال. وضعت اثنين في بطن، فهي متئم، فإذ آان ذلك عادتها فهي متآم آمفعال ذا عل وأم ه ذا ت ه

  .فوعل، وهذه توأمة هذه

 أنشد بعده، و

  الشاهد الرابع والسبعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد سيبويه

  آأن ظبية تعطو إلى وارق السلم  ويومًا توافينا بوجـه مـقـسـم

  .على انه روي برفع ظبية، ونصبها، وجرها

ة تعطو      دأ وجمل ة مبت أن، وا      : أما الرفع فيحتمل أن تكون ظبي ر آ ة االسمية خب ذه الجمل ره، وه سمها ضمير شأن    خب
رد         . محذوف ر مف رأة، ألن الخب   .ويحتمل أن تكون ظبية خبر آأن وتعطو صفته، واسمها محذوف، وهو ضمير الم

  : ويرد على الوجه األول انه ال يصح االبتداء بظبية لما تقدم في قوله. هذا تقرير آالمه على وجه الرفع

  آأن قبس يعلى بها حين تشرع

الشاهد فيه رفع ظبية على الخبر، وحذف االسم،  : وقال األعلم. ، وهو آالم سيبويه آما تقدموالوجه الثاني هو الظاهر
  .وآذا قال ابن الشجري وابن يعيش وغيرهم. آأنها ظبية: والتقدير

  .وفيه شذوذ لكون الخبر مفردًا مع حذف االسم: قال ابن هشام في شرح أبيات ابن الناظم

ي، فيكون        تو: وقال ابن المال في شرح المغني ه العين ا صرح ب ى م رأة، عل افينا إما بلفظ الغيب، أو بلفظ الخطاب للم
  .هذا آالمه. آأنها أو آأنك: التقدير في حذف االسم على االحتمالين
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ى    وما نقله عن العيني ال أصل له، وإنما قال توافينا فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه، وهو الضمير الراجع إل
  .هاالمرأة التي يمدح

دم           : وقول الشارح ا تق ال مع التخفيف خاص بضرورة الشعر، آم ذا اإلعم أن، ه ويروى بنصب ظبية على إعمال آ
  : عن سيبويه في

  آأن وريديه وشاءا خلب
  

ه السيوطي في         : وعليه يكون جملة تعطو ي واقتصر علي ا جوزه العين أن، آم صفة ظبية، وال يجوز أن تكون خبر آ
راد   شرح أبيات المغني، وإن  يس م جاز اإلخبار عن النكرة في باب إن لما قاله الشارح المحقق في آخر الباب؛ ألنه ل

ال      ًا، ق اظم ظرف ن الن دره اب : الشاعر اإلخبار عن الظبية بما ذآر، وإنما مراده تشبيه المرأة بالظبية، فالخبر محذوف ق
  .آأن مكانها ظبية: والتقدير

  
دير    وقدره األعلم وابن الشجري وابن السيد  ارتها، والتق : في أبيات المعاني وابن يعيش وغيرهم، ضميرها أو اسم إش

رأة    ذه الم ام   . آأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هي، أو ه ن هش ال اب ه         : ق بهًا ب ى جعل المشبه مش ا يصح عل ذا إنم وه
  .وبالعكس، لقصد المبالغة

  
ا من   . آظبية: رومن روى بجر ظبية، فعلى أن أن زائدة بين الجار والمجرور، والتقدي وعد ابن عصفور زيادة أن هن

  .هو نادر: وقال ابن هشام في المغمي. الضرائر الشعرية
  

ال     ل، ق ة في الكام ال      : وقد أورد المبرد هذه األوجه الثالث د، ق ي زي وزي عن أب ذا     : حدثني الت سمعت العرب تنشد ه
ى الضمير، ي    : البيت، فتنصب الظبية، وترفعها، وتخفضها  ا فعل ا رفعه د أم ة  : ري ا ظبي أن إذا    . آأنه ذا شرط أن وآ وه

  ".علم أن سيكون منكم: "وعلى هذا. خففتا، إنما هو على حذف الضمير
  

ومن نصب فعلى غير ضمير، واعملها مخففة عملها مثقلة، ألنها تعمل لشبهها بالفعل، فإذا خففت عملت عمل الفعل     
  .لم يك زيد منطلقًا: المحذوف، آقولك

  
دم  : ل عمله تامًا، فيصير التقديرفالفعل إذا حذف يعم آأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هذه المرأة، وحذف الخبر لما تق

  .من ذآره
  

  .انتهى. آظبية، وزاد أن: آأن ظبية جعل أن زائدة وأعمل الكاف، أراد: ومن قال
  

  .لموآذا قال النحاس واألع. فعند سيبويه هو البن صريم اليشكري: وهذا البيت اختلف في قائله
  

ا . هو ألرقم اليشكري: وقال القالي في أماليه بن شهاب اليشكري     : وقال أبو عبيد البكري فيما آتبه عليه . هو لراشد ب
  .ولم يرو المفضل هذا البيت في قصيدته

  
  .رأيت القصيدة التي أشار إليها لراشد، وليس فيها هذا البيت وال األبيات اآلتية: أقول

  
  .ووجدته لعلباء بن أرقم اليشكري. ن أصرم اليشكريهو الب: وقال ابن المستوفي

  
ال   : وقال ابن بري في حاشية الصحاح ن صريم، ويق ه، وهو         : هو لباغت ب ه في امرأت م اليشكري، قال ن أرق اء ب لعلب

 : وبعده. الصحيح
 فإن لم ننلها لم تنمـنـا ولـم تـنـم  ويومًا تريد مالـنـا مـع مـالـهـا
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 تسمع جيراني المآلـي والـقـسـم  امًةتظل آأنا فـي خـصـوم عـر
  أخو الشر حتى تقرعي السن من ندم  إال تنـاهـي فـإنـنـي: فقلت لها

  .انتهى
  

  .ونقله العيني عنه، ولم يزد عليه. هو منقول من بغته باألمر، إذا فاجأه به: وضبط ابن هشام باغتًا، فقال
  

  .هو بالثاء المثلثة: قال العيني: ونسب ابن المال إلى العيني شيئًا لم يقله، قال
  

رد إنشاء         : إلخ، يوم...ويومًا توافينا: وقوله م ي ه ل واو واو رب، ألن ظرف متعلق بتوافينا، وال يجوز أن يجر بجعل ال
  .التكثير أو التقليل، وإنما أخبر عن أحوالها في األيام

  
ه  : وأنشده بعض شراح المفصل بالجر، وقال: ولم يتنبه له العيني، وله العذر، ألنه لم يقف على ما بعده، فقال الواو في

  .إذا أتيته: وافيته موافاة: تأتينا، يقال: وتوافينا. واو رب
  

ه السيوطي ي، وتبع ال العين اة: وق نة: المواف ازاة الحس ر، والمج ة باإلحسان والخي ا ضمير . هي المقابل وفاعل توافين
  .هذا آالمه. مع بوجه، بمعنى: المرأة التي يمدحها، والباء في قوله

  
التناصف، : المحسن، وأصله من القسمات، وهي مجاري الدموع، وأعالي الوجه، ويقال لها أيضًا: المقسم: قال األعلم

ه       ال ل ه الحسن، فيق وره، فينسب إلي وره   : ألنها في منتصف الوجه إذا قسم، وهي أحسن ما في الوجه وأن ام، لظه القس
  .انتهى. هناك وتبينه

  
  .زعم أبو عبيدة أن القسمات مجاري الدموع، واحدتها قسمة بكسر السين فيهما: في الكاملوقال المبرد 

  
  .وقول أبي عبيدة مشروح. ولم يبينه بأآثر من هذا. أعالي الوجه: وقال األصمعي القسمات

  
  .وأنشد البيت. رجل قسيم، ورجل مقسم، ووجه قسيم، ووجه مقسم: ويقال من هذا

  
  .الحسن والجمال: والقسام. الحسن الجميل: فالقسيم. يقولون قسيم وسيم: وقال القالي في أماليه

  
  : وأنشد يعقوب بن السكيت

  يسن على مراغمها القسام
  

  : وقال العجاج
  ورب هذا البلد المقسم

ال       . وقال أرقم اليشكري. المحسن: أي م ق ط، ث ده فق ذي بع يم : وأنشد البيت مع البيت ال ل أيضاً   : والوس . الحسن الجمي
  .انتهى. الحسن والجمال: والميسم

إن المرأة إذا آان حسنها فائقًا، آأنه قد وسيم، فهي وسيمة، فإذا قسم لها حظ وافر من : وفرق بينهما الثعالبي في، فقال
  .الحسن، فهي قسيمة

  .انتهى. ناولته: وأعطيته. عطا يعطو، إذا تناول: تناول يقال: تعطو: فسره المبرد، قال" تعطو"و 
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 -التناول، ورفع الرأس واليدين، وظبي عطو : العطو: وفي القاموس. ليه البد من تضمينه معنى تميل، لتعديه بإلىوع
  .وعليه فال تضمين. انتهى. يتطاول إلى الشجر ليتناول منه: وآعدو -مثلثة 

ه      : لغة في مورق، فإن يقال: و وارق ًا، إذا خرج ورق ورق، وورق توريق رق، وأورق ي ه . ورق الشجر ي : وروي بدل
ه      : والسلم بفتحتين. وأراد به خضرته. إلى ناضر السلم من النضارة، وهي الحسن ة يعظم، ول ضرب من شجر البادي

وه       : وقال المبرد. شوك، واحدته سلمة م قطع وه، شدوه، ث إذا أرادوا أن يحتطب ر الشوك، ف ومن  . السلم شجر بعينه آثي
  ".ةواهللا ألحزمنكم حزم السلم: "ذلك قول الحجاج

ال    : إلخ، ما"...ويومًا تريد مالنا: "وقوله دينا من الم موصولة في الموضعين، والالم مفتوحة فيهما أي تطلب ما في أي
  .مع ما في يدها من المال، فإن لم نعطها مطلوبها آذتنا، وآلمتنا بكالم يمنعنا النوم، ولم تنم هي لتحزننا

ه    يريد أنه يستمتع بحسنها يوم: قال ابن السيرافي ه بكالم يمنع ًا، وتشغله يومًا آخر بطلب ماله، فإن منعها آذته، وآلمت
ون    : جمع خصم، وهو مصدر، إي : والخصوم. من النوم ة بالنصب، وهي مصدر     . في مخاصمات، وهو من وعرام

  .عرم يعرم، من بابي نصر وضرب، وعرامة بالفتح، وهي الشراسة

الخرقة التي تمسكها المرأة عند النوح : بالهمز على وزن المعالة والمئالة: جمع مئالة، قال صاحب الصحاح: والمآلي
  .وتشير بها، والجمع المآلي

ه،         : ورأيت في آتاب النساء الناشزات تأليف أبي الحسن المدائني، قال د فرآت م اليشكري ق ن أرق اء ب رأة علي آانت ام
 : فقال

 وتزعم في جاراتها أن من ظلـم  أال تلكم عرسي تصد بوجـهـهـا

  سوى ما ترون في القذال من القدم  أبونا ولم أظلم بشيء عـلـمـتـه

 تسمع جيراني التألي والـقـسـم  نظل آأنا في خـصـوم عـرامة

 األبـــيات إلـى آخـر.......  فيومًا تريد مالنا مـع مـا لـهـا

ال     ه ق رد، إال أن ن أرق   : وآذا رأيت فيما آتبه ابن السيد على آامل المب اء ب ي لعلب ه تحريف من الناسخ    . م العجل   .وآأن
  : وروي البيت الثاني آذا

  سوى ما أبانت في القذال من القدم

  وأنشد بعده، . ومن نسب إليهم هذا الشعر آلهم شعراء جاهليون

  الشاهد الخامس والسبعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  ذا فضلوالك اسقني إن آان ماؤك   فلست بـآتـيه وال أسـتـطـيعـه

ين، ومن حيث آانت                 د والل التنوين، أو بحرف الم بيهًا ب اآنين ضرورة تش اء الس ون من لكن اللتق على أن حذف الن
وت   ل ص د فض اآن، والم ين س د والل رف الم ا أن ح رف، آم ي الح وت ف ل ص ي فض ة، وه ا غن اآنة وفيه   .س

م  ة       حذف : وآذا أورده سيبويه في باب ضرورة الشعر من أول آتابه قال األعل اآنين ضرورة إلقام اء الس ون اللتق الن
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الوزن، وآان وجه الكالم أن يكسر اللتقاء الساآنين، شبهها في الحذف بحرف المد واللين إذا سكنت وسكن ما بعدها، 
و و     : نح ذوفًا، نح تعمل مح ا اس ى اهللا، ومم ق، ويخش ي الح دو، ويقض زو الع ك وال أدر : يغ م ي ى. ل   .انته

  .لحارثيوالبيت من قصيدة للنجاشي ا

  : وقبله

 قليل به األصوات في بـلـد مـحـل  وماء آلون الغسل قـد عـاد آجـنـًا

 خليع خال من آل مـال ومـن أهـل  وجدت علـيه الـذئب يعـوي آـأنـه

 يواسي بال من عـلـيك وال بـخـل  يا ذئب هل لك فـي فـتـى: فقلت له

 أته سـبـع قـبـلـيدعوت لما لم ي  هداك اللـه لـلـرشـد إنـمـا: فقال

 والك اسقني إن آان ماؤك ذا فضـل  فلسـت بـآتـيه وال أسـتـطـيعـه

  وفي صغوه فضل القلوص من السجل  فقلت عليك الحوض إنـي تـرآـتـه

 شـغـل وعديت آل من هواه علـى  فطرب يسـتـعـوي ذئابـًا آـثـيرة

اني، ات المع اب أبي ي آت ة ف ن قتيب ا اب ة أورده ذه القطع ي  وه يني ف ه، والشريف الحس ي أمالي والشريف المرتضى ف
ل في أخ     : وآان النجاشي عرض له ذئب في سفر له، فدعاه إلى الطعام، وقال له .حماسته ك مي ي نفسه    -هل ل  -يعن

ي آدم،   : فقال له الذئب ؟يواسيك في طعامه بغير من وال بخل ة بن قد دعوتني إلى شيء لم يفعله السباع قبلي من مؤاآل
  .ا ال يمكنني فعله، ولست بآتيه وال أستطيعه، ولكن إن آان في مائك الذي معك فضل عما تحتاج إليه فاسقني منهوهذ

ول   ذا الق وأشار  . وهذا الكالم، وضعه النجاشي على لسان الذئب، آأنه اعتقد فيه أنه لو آان ممن يعقل أو يتكلم لقال ه
  .ي الذئب إلى مظانه فيها العتياده لهابهذا إلى تعسفه للفلوات التي ال ماء فيها، فيهتد

ك         : والغسل، بكسر الغين المعجمة رأس من سدر وخطمي، ونحو ذل ه ال ا يغسل ب ر      . م ان متغي اء آ ك الم د أن ذل يري
  .الماء المتغير الطعم واللون: ، بالمد وآسر الجيم"اآلجن"و . اللون من طول المكث، مخضرًا ومصفرًا ونحوهما

ه ه األصو: "وقول ل ب ه، و "اتقلي وان في ر ال حي ه قف د أن د"، يري ان، و ": البل و ": المحل"األرض والمك دب، وه الج
  .الذي خلعه أهله لجناياته، وتبرؤوا منه": الخليع"انقطاع المطر، ويبس األرض من الكأل، و 

ك"و  ه   ": علي زم، والحوض مفعول ى ال ل بمعن م فع غو"و . اس كون الغ   "الص كرها وس ة وس اد المهمل تح الص ين ، بف
: وطرب في صوته بالتشديد   . الدلو العظيمة: ، بفتح السين المهملة وسكون الجيم"السجل"و . الجانب المائل: المعجمة

  .آذا في المصباح. رجعه ومدده

ن آعب " النجاشي"و ي الحارث ب ن بن ك، م ن مال رو ب ن عم يس ب مه ق عراء. اس اب الش ي آت ة ف ن قتيب ال اب ان : ق آ
ه          النجاشي فاسقًا، رقيق اإلسال ال ل ة، فق أبي سمال األسدي بالكوف ول في رؤوس    : م، ومر في شهر رمضان ب ا تق م

  .حمالن في آرش في تنور قد أينع من أول الليل إلى آخره

ه  : قال. ما شهر رمضان وشوال إال سواء: قال ؟ويحك في شهر رمضان تقول هذا: قال قيني علي ال  ؟فما تس شرابًا  : ق
  .ي العظام، ويسهل الكالمآأنه الورس، يطيب النفس، ويجري ف

ودخال المنزل فأآال وشربا، فلما أخذ فيهما الشارب تفاخرا وعلت أصواتهما فسمع جار لهما فأتى علي بن أبي طالب 
ن     . رضي اهللا عنه فأخبره، فأرسل في طلبهما ي ب ه عل أتي ب فأما أبو سماك فإنه شق الخص فهرب، وأخذ النجاشي، ف
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ال    ب، فق ي طال داننا  : أب ال      ! صيام، وأنت مفطر   ويحك ول انين سوطًا، وزاده عشرين سوطًا، فق ذه  : فضربه ثم ا ه م
 : فهجا أهل الكوفة، فقال. ثم رفعه للناس في تبان. هذه لجراءتك على اهللا في شهر رمضان: قال ؟العالوة يا أبا الحسن

  فال سقى اهللا أهل الكوفة المطرا  إذا سقى اهللا قومًا صوب غـادية

 البـقـرا والناآحين بشطي دجلة  طهر نـسـاءهـمالتارآين على 

  : ومن جيد شعره في معاوية

 روئ لنفسك أي األمر تأتـمـر  يا أيها الملك المبـدي عـداوتـه

 حتى أتتني به األنبـاء والـنـذر  وما شعرت بما أضمرت من حنق

 فابسط يديك فإن المجد مبـتـدر  فإن نفست على األقوام مجدهـم

 شم العرانين ال يعلوهـم بـشـر  ن علي الخير من بـشـرواعلم بأ

 آما تفاضل نور الشمس والقمر  نعم الفتى هو إال أن بـينـكـمـا

 حتى يمسك من أظفارهم ظفـر  وما أظنك إال لست مـنـتـهـيًا

  حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر  إني امرؤ قلما أثني علـى أحـد

 الـخـبـر وال تذمن من لم يبله  ال تحمدن أمرًأ حتى تـجـربـه

  .انتهى

  .وقد مضى له خبر مع أبي بن أبي عقيل، في الشاهد الثاني والثالثين من أوائل الكتاب

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السادس والسبعون بعد الثمانمائة

  بشيء أن أمكم شريم  لعاء اهللا فضلكم علينا

ي البيت ا ف ي لعل آم ة ف اء لغ ى أن لع م أر م. عل ائل ول ي مس اب اإلنصاف ف ي آت اري ف ن األنب ذا إال اب ده آ ن أنش
ذه        : الخالف، قال ذا تلعبت العرب به تعمالهم، وله ا في اس إنما حذفت الالم األولى من لعل آثيرًا في أشعارهم لكثرته
  .لعل، ولعلن، ولعن بالعين غير المعجمة: الكلمة، فقالوا

  : قال الراجز

 ا معه مـعـلـقلعن هذ  حتى يقول الراجز المنطق

  : وأنشدوا. ولغن بالغين المعجمة

  نرى العرصات أو أثر الخيام  أال يا صاحبي قفـا لـغـنـا
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  : قال الشاعر. ورعن، وعن، وغن، ولغل، وغل، ولعاء

  بشيء أن أمكم شريم  لعاء اهللا فضله عليكم

 :وقال اآلخر

 قـفـوال لعاء اهللا يجعـلـه  أرى شبه القفول ولست أدري

ه      . لما آثرت هذه الكلمة في استعمالهم حذفوا الالمف د من الطرف، ألن ان أبع وآان حذف الالم أولى من العين، وإن آ
  .انتهى. لو حذف العين، ألدى إلى اجتماع ثالث المات

ا، . ولفظ الجاللة في البيتين منصوبة على إعمال لعاء عمل إن. والهمزة من لعاء مفتوحة آما في لعل  وال يجوز جره
  .لعل، وعل، بفتح المهما وآسرهما: فإن الجارة إنما هي

 : والمشهور في إنشاد هذا البيت

  لعل اهللا فضلكم علينا

وآذا أنشده ابن السكيت بكسر الم لعل، وجر الجاللة، وآذا رواه المرادي في الجنى الداني، وابن الناظم، وابن عقيل، 
  .وابن هشام في شروحهم األلفية

التي ذآرها الشارح المحقق، غير لعاء، ذآرها ابن مالك في التسهيل، وزاد عليها المرادي في الجنى  واللغات العشرة
  .الداني لغة أخرى، وهي رعل بالراء بدل الالم األولى

الم        . وأورد ابن األنباري في لغاتها لعلن بإبدال الالم الثالثة نونًا تح ال ون بف ا ل اموس أيضًا في لغاته وأراد صاحب الق
  .لواو وتشديد النون المفتوحة، فتصير لغاتها أربع عشرة لغةوا

  .األصل لعل: وقال الكوفيون. األصل عل: فقال البصريون: وقد اختلف أهل المصرين في اللغة األصلية

الم   : وال بأس بإيراده مختصرًا، قال. ونقل ابن األنباري دليل الفريقين، ورجح قول الكوفيين ى أن ال ذهب الكوفيون إل
الوا ا لية، وق ل أص ي لع ى ف ماء    : ألول ادة تختص باألس روف الزي لية، ألن ح ا أص ر آله روف الج رف، وح ا ح ألنه

زيدل وعبدل، : والذي يدل على ذلك أيضًا أن الالم خاصة، ال تكاد تزاد بما تجوز فيه الزيادة إال شاذًا، نحو. واألفعال
  .وفحجل، في آلمات معدودة

الم       : وقالوا: وذهب البصريون إلى أنها زائدة ادة ال ا بزي ذا حكمن الم، وله ألنا وجدناهم يستعملونها آثيرًا عارية عن ال
  .عبدل ونحوه، ألن عبدًا أآثر استعماًال منه: في 

يس،  : والذي يدل على زيادتها أنها مع أخواتها إنما عملت النصب والرفع لشبهها بالفعل، ألن أن مثل مد، وليت مثل ل
  .ها ال آما رآبت لو مع ال، وآأن أصلها أن أدخلت عليها آاف التشبيهولكن أصلها آن رآبت مع

ة      ة والرباعي ال الثالثي ن األفع ى وزن م ون عل ى أن ال تك ك إل لية، ألدى ذل ل أص ا إن لع و قلن ذهب . فل والصحيح م
  .الكوفيين

  .الستعمالإنما حذفت آثيرًا لكثرة ا: إنا وجدناهم يستعملون لعل بغير الم، فجوابهم: وقول البصريين
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دل، فجوابهم         : وأما قولهم دة آالم عب ا زائ ى أنه ا، دل عل ى إثباته أن : لما وجدناهم يستعملونها مع حذف الالم في معن
  .وأما الحروف فال يجوز أن يدخل فيها حروف الزيادة. هذا إنما يعتبر فيما يجوز أن يدخل فيه حروف الزيادة

ط،      : الفعل، فجوابهمإن هذه الحروف إنما عملت لشبه : وأما قولهم أنا ال نسلم أنها إنما عملت لشبه الفعل في لفظه فق
  .أنها تقتضي االسم، آما أن الفعل يقتضيه: أحدها: وإنما عملت ألنها أشبهته لفظًا ومعنى من عدة وجوه

اني  ى أآدت : والث إن وأن بمعن ل، ف ى الفع ا معن تدرآت، وليت بمع . أن فيه ى اس ى شبهت، ولكن بمعن أن بمعن ى وآ ن
  .وأنها مبنية على الفتح آالماضي. تمنيت، ولعل بمعنى ترجيت

ا       ات عمله ة في إثب وهذه الوجوه من المشابهة بين لعل والفعل ال تبطل بأن ال تكون على وزن من أوزانه، وهي آافي
  .انتهى. بحكم المشابهة

  : وقول الشاعر

  لعاء اهللا فضلكم علينا

  : وأما على رواية. ء بمعنى لعلفي موضع رفع خبر للعا": فضلكم"جملة 

  لعل اهللا فضلكم

ه            ع رفع داء، من ع باالبت ة في موضع رف د، ولفظ الجالل بجر الجاللة فلعل حرف جر ال يتعلق بشيء، ألنه يشبه الزائ
داً : والشريم، وآذلك الشروم. خبر المبتدأ: حرآة الجر، وجملة فضلكم   .المرأة المفضاة، وهي التي صار مسلكاها واح

  .واهللا أعلم. لبيت لم أقف على تتمته وال على قائلهوا

  وأنشد بعده، 

  الشاهد السابع والسبعون بعد الثمانمائة

. لعل أبي المغوار منك قريب على أن لعل في لغة عقيل جارة آما في البيت =ادع أخرى وارفع الصوت جهرًة: فقلت
  .الكسرولهم في المها األولى اإلثبات والحذف، وفي الثانية الفتح و

د         : قال ابن جني في سر الصناعة الم اآلخرة من لعل وجر زي ق بكسر ال د منطل   .حكى أبو زيد أن لغة عقيل لعل زي
و الحسن        =ادع أخرى وارفع الصوت جهرًة: فقلت: قال آعب بن سعد الغنوي ال أب وار منك قريب وق ي المغ : لعل أب

 :قول الشاعر ذآر أبو عبيدة أنه سمع الم لعل مفتوحة في لغة من يجر في

  جهارًا من زهير أو أسيد  لعل اهللا يمكنني علـيهـا
  .انتهى

  
ن    : وعقيل بالتصغير. ونقل ابن مالك وغيره اللغتين األخريين في عل آما نقل الشارح المحقق ل ب أبو قبيلة، وهو عقي

ن خصف    ة ب تح الخاء   آعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرم ة، بف
  .آذا في جمهرة الكلبي. المعجمة والصاد المهملة بعدها فاء، ابن قيس بن عيالن بن مضر

  
ق  ارح المحق ول الش الحروف  : وق ل مختص ب ا عم كلة ألن جره ي مش ول...وه خ، أق ا موضوعة  : إل كال فإنه ال إش

. لجر آوضع لفظ ألمرين مختلفينفهي موضوعة عند قوم لعمل النصب والرفع معًا، وعند قوم أخر لعمل ا: بوضعين
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ه  ال       : فعملهما للرفع والجر بوضعين ال بوضع واحد خالفًا للشارح في قول وآون حرف عامل عمل الحروف واألفع
  .في حالة واحدة مما لم يثبت

  
ا           ا نظائر منه دع، وله ين فال ب ا، خال، وعد  : وإن أراد من الحالة الواحدة آونها لمعنًى واحد، وهو الترجي في العمل
  .وحاشا في االستثناء، فإنها تكون تارة فعًال فترفع وتنصب، وتارة حرفًا فتجر، والمعنى في العملين واحد

  
يس، وتكون حرف جر أيضًا، وهي حرف في          وإن أراد الحرفية في العملين، فممنوع أيضًا، فإن الت تعمل عمل ل

  .العملين
  

ه   ما اختص بقب: بل في عمل لعل الجر إدخالها في قولهم ه  . يل ولم يكن آالجزء منه حقه أن يعمل العمل الخاص ب ففي
ي      . مراجعة أصل مرفوض ال الجزول ذلك ق ل، ول بهها بالفع د جروا   : وإنما خرجت مع أخواتها عن هذا األصل لش وق
  .بلعل منبهة على األصل

  
ة حروف جر ال     ه: إلخ، أقول..وأيضًا الجار ال بد له من متعلق، وال متعلق ها هنا: وقول الشارح المحقق ي من جمل

  .تتعلق بشيء
  

د في نحو        : قال ابن هشام في المغني ة الجار الزائ ل لعل منزل داء، لتنزي : اعلم أن مجرور لعل في موضع رفع باالبت
  .بحسبك درهم، بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل

  
يبويه إن       . قريب، خبر ذلك المبتدأ: وقوله ول س ى ق ذا، عل ان آ والي لك ه ل ك    ومثل وال جارة؛ وقول ول   : ل رب رجل يق

ال           . انتهى . ذلك، ونحوه  ق بشيء، ق ي ال تتعل ه الحروف الت اب الثالث من د ذآر في الب ا   : وق تثني من قولن د  : يس ال ب
ه      : أحدها : لحرف الجر من متعلق، ستة أمور ن، في قول اء وم د آالب اهللا شهيداً   : "الحرف الزائ هل من   "، و "وآفى ب

وي   وذلك أل". خالق غير اهللا اط المعن ق االرتب ى األسماء،        . ن معنى التعل اًال قصرت عن الوصول إل واألصل أن أفع
  .فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخل في الكالم تقوية له وتوآيدًا، ولم يدخل للربط

  
اع  أال ترى أن مجرورها في موضع رفع باال. لعل في لغة عقيل؛ ألنها بمنزلة الحرف الزائد: الثاني بتداء، بدليل ارتف

 : ما بعده على الخبرية، قال
  لعل أبي المغوار منك قريب

ع   ى التوق ادة معن ل إلف ل، ب دخل لتوصيل عام م ت ا ل ي الحروف   . وألنه ى أن األصل ف ًة عل ا منبه روا به م ج م إنه ث
  .المختصة باالسم أن تعمل اإلعراب المختص به آحروف الجر

ة لعل في     : لوالك ولواله، على قول سيبويهلوالي و: لوال، فيمن قال: الثالث أن لوال جارة للضمير، فإنها أيضًا بمنزل
  .أن ما بعدها مرفوع المحل باالبتداء، فإن لوال االمتناعية، تستدعي جملتين آسائر أدوات التعليق

ع و: والراب ي نح ي ا  : رب ف دأ ف اني، ومبت ي الث ول ف ا مفع ت، ألن مجروره ه، أو لقي ألول، أو رب رجل صالح لقيت
ين حروف             : مفعول، على حد ا الصدر من ب ل الجار، ألن رب له د المجرور ال قب در الناصب بع زيدًا ضربته، ويق

  .الجر، وإنما دخلت في المثالين إلفادة التكثير أو التقليل، ال لتعدية عامل

ل        : الخامس ه إذا قي تدلين بأن ن عصفور، مس ه األخفش واب بيه، قال رو، ف   : آاف التش د آعم تقر،    زي ق اس ان المتعل إن آ
د بنفسه            و متع اف، وهو أشبه فه بًا للك ًال مناس ان فع ه، وإن آ دل علي ع الحروف الجارة     . فالكاف ال ت والحق أن جمي

  .الواقعة في موضع الخبر، ونحوه تدل على االستقرار

ن        : حروف االستثناء، وهي: السادس ا دخل ة الفعل عم إنهن لتنحي ا إذا خفضن، ف ا أن إال   خال، وعدا، وحاش ه، آم علي
ول الشارح المحقق وفي      .انتهى باختصار  . آذلك، وذلك عكس معنى التعدية، وهو إيصال معنى الفعل إلى االسم وق
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إلخ، ويكون ألبي ...اسم لعل وهو ضمير الشأن مقدر: إن روي بفتح الالم األخيرة يحتمل أن يقال: البيت الذي أنشدناه
ب دم، وقري ر مق وار خب ؤ: المغ دأ م ةمبت ب، والجمل ك حال من ضمير قري دير موصوف، ومن ر ضمير : خر بتق خب

ال في شرح الجمل        . الشأن ن عصفور، ق ول اب ذا ق الم من حروف          : وه ى أن لعل مفتوحة ال ذي ذهب إل واستدل ال
  .لعل أبي المغوار: الخفض، بقوله

ع، ف      الم أن تنصب وترف ا استقر      وهذا ال حجة فيه عندي، إلنه قد استقر في لعل المفتوحة ال ى م ا عل إن أمكن إبقاؤه
 : وقد أمكن ذلك بأن يكون اسم لعل ضمير الشأن محذوفًا، يريد لعله، على حد حذفه في قول اآلخر. فيها آان أولى

 الـبــيت............ن   إن من الم في بني بنت حسا
  .غوار منك جواب قريبلعل ألبي الم: ويكون أبي المغوار مخفوضًا بحرف جر محذوف، لفهم المعنى، تقديره

  
ول اآلخر   د   : ونظيره ق ن عمك، يري ن عمك، ويكون قريب صفة موصوف محذوف       : اله اب ذا    . هللا اب ى ه ه عل وحمل

  .حذف ضمير الشأن، وحذف حرف الجر، وإبقاء عمله: أولى، وإن آان فيه ضرورتان
  

  : واستدل الذي ذهب إلى أن لعل المكسورة الالم حرف جر، بقوله
 الـبـيت..........  م علينالعل اهللا فضلك

  
ع        . بخفض اسم اهللا الم عمل النصب والرف م يستقر في المكسورة ال . وهذا عندي ينبغي أن يحمل على ظاهره، ألنه ل
  .انتهى آالمه

  
  .وآأنه لم يبلغه فتح الم الجارة عن أبي عبيدة آما نقلناه

  
اني المي لعل محذوف    : ويجوز أن يقال: وقول الشارح المحقق الم          ...ث ة آسر ال ده في رواي ا بع ول وم ذا الق خ، ه إل

وعلى . يجوز تخفيف لعل، آما يخفف أن وآأن: للفارسي، قال في آتاب الشعر، في باب ما لحق الحروف من الحذف
  : التخفيف يعلم ما أنشده أبو زيد
  لعل أبي المغوار

  
ه الكسر ظاهر الم أو آسرت، فوج ألن الم الجر. إن فتحت ال تح ف ا الف ع  وأم تح م ا تف ر، آم ع المظه وم م ا ق يفتحه

دير   ي إن، وأن، والتق ا أضمر ف ديث، آم ه القصة والح ل، وأضمر في ا خفف لع وار : المضمر، فإنم ي المغ ه ألب لعل
  .انتهى. جواب قريب؛ فأقام الصفة مقام الموصوف: قريب، أي

  
ها ضمير الشأن، ووليها في اللفظ الم   وآذا قال المرادي في شرح التسهيل، وتأوله الفارسي على تخفيف لعل، وأن في

  .انتهى. فالجر بالالم، ولعل على أصلها. الجر مفتوحة ومكسورة
  

وار             : وآذا البن هشام في المغني، قال ي المغ ه ألب ه يحتمل أن األصل لعل ك، ألن ل في ذل ه ال دلي وزعم الفارسي، أن
م    جواب قريب، فحذف موصوف قريب وضمير الشأن والم لعل الثانية تخف يفًا، وأدغمت األولى في الم الجر، ومن ث

  .آانت مكسورة
  

ول   ن يق ة م ى لغ و عل تح فه ن ف الفتح : وم د ب ال لزي ر . الم ف آثي ذا تكل ل . وه ف لع ت تخفي م يثب ى. ول   .انته
  .أن تخفيف لعل لم يسمع في غير هذا البيت: أحدها: وهذا التخريج ضعيف من أوجه: وقال المرادي في الجنى الداني

  
  .أنها ال تعمل في ضمير الشأن: والثاني

  
  .انتهى. أن فتح الم الجر مع الظاهر شاذ: والثالث
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سألني حبشي بن محمد بن : وقد أخذ ابن الشجري قول الفارسي وتصرف فيه، ولم يعتبر ضمير الشأن، قال في أماليه

ي ا     : شعيب الواسطي، عن قول آعب بن سعد ه أراد لعل ألب وار، فأجبت بأن ب،     لعل أبي المغ ان قري وار منك مك لمغ
  .فخفف لعل وألغاها آما يلغون إن وأن ولكن إذا خففوهن

  
اس في   . ولما حذف الالم المتطرفة بقي لعل ساآن الالم، فأدغمها في الم الجر الستثقال الكسرة على المضاعف والقي

  .انتهى آالمه. الخط أن تكتب منفصلة من لعل
  

راء،    . وهذا آله تكلف. ه المراديوقيل جر أبي المغوار على الحكاية، نقل د والف أبي زي وإذا صحت اللغة بنقل األئمة آ
  .فال معنى لتأويل بعض شواهدها

  
ة       : قال ابن مالك في التسهيل ة عقيلي ه، مفتوحة اآلخر، أو مكسورته، لغ ة األول، أو محذوفت   .انتهى . والجر بلعل ثابت
ا هو في الم        نقل عن األخفش أنه سمع من العر: وقول الشارح المحقق ل هؤالء الجماعة إنم خ، نق ب فتح الم الجر إل

ي           ت اآلت رح البي ي ش ي ف ن الفارس ه ع أتي نقل ا ي ر، آم م المظه ى االس ة عل الم الداخل ي ال ي ال ف   .آ
وادره  ..األصل لعًا: ويجوز في هذه الرواية أن يقال: وقول الشارح المحقق . إلخ، رواية في البيت، أثبتها أبو زيد في ن

  : وىوير: قال
  لعًا ألبي المغوار

وادره      ى ن ه عل ا آتب ًا           : قال أبو الحسن األخفش فيم ر، ولع وار الخب ي المغ داء، وألب ع باالبت ة رف ذه الرواي ى ه ًا عل فلع
ون  .مقصور مثل عصا، وهي آلمة تستعملها العرب عند العثرة والسقطة  ك، أي  : ويقول ًا ل ان  . أنهضك اهللا : لع وإن آ

د   .مبتدأ ففيه معنى الدعاء ل، يري : أال ترى أن القائل، إذا قال الحمد هللا، وما أشبهه، فهو وإن آان مبتدأ ففيه معنى الفع
  .وعلى هذا يجري الباب آله. أحمد اهللا

 : قال األعشى

  فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا  بذات لوث عفرناة إذا عـثـرت
  .انتهى. لعًا، ولعًا له: ر مثًال حتى يقال لكل منكوبثم اتسع هذا، فصا. أدعو عليها، أحرى من أن أدعو لها: يقول

  
دعاء، أي   ى ال دعاء      : ولكون لعًا في معن ى وجه ال تعش، بالفعل الماضي عل ال . ان ه، أي    : يق اثر من عثرت تعش الع : ان

ه مع         . وتنوينه للتنكير آما في صه. أقامه: ونعشه اهللا وأنعشه. نهض داء ب ا جاز االبت ى السكون، وإنم ي عل  وهو مبن
  .التنكير ألنه في معنى الدعاء

  
ذا شامل لنحو      : قال ابن هشام في بحث مسوغات االبتداء بالنكرة ل، وه ى الفع د  : السابع أن تكون في معن . عجب لزي

ين "، و "سالم على آل ياسين: "ولنحو. وضبطوه بأن يريد بها التعجب دعاء     ". ويل للمطفف ا ال راد به أن ي . وضبطوه ب
  .انتهى

  
اً    وال يجوز أن تك ع لع ين مع رف الم       . ون الالم للتبيين، وهي متعلقة بمحذوف استؤنف للتبي ام في بحث ال ن هش ال اب ق

ا    . ومثال المبينة للفاعلية تبًا لزيد وويحًا؛ فإنهما في معنى خسر وهلك: المبينة الالم ومجروره داء ف فإن رفعتهما باالبت
  .ىانته. خبر، ومحلهما الرفع، وال تبيين، لعدم تمام الكالم

  
ه : ومنه يظهر سقوط قول ابن السيد في شرح أبيات أدب الكاتب وار  : "لعًا مبتدأ، وقول ي المغ في موضع الصفة    " ألب

ار    . خبر المبتدأ: له، وقريب ى اإلخب ى عل وإنما اضطر إلى جعل ألبي المغوار صفة لتنكير المبتدأ، مع أنه ليس المعن
دأ محذوف، ه    وار   بالقرب عن لعا، وإنما قريب خبر مبت ي المغ ه      . و ضمير أب ة لقول ام العل تئنافية في مق ة اس : والجمل

  .ارفع الصوت
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  .لعل أبا المغوار منك قريب بالنصب: ونقل أبو زيد في نوادره عن أبي عمرو أنه رواه

  
ارك في منتهى          . هذا ن المب د ب ه، ومحم الي في أمالي ا الق والبيت من قصيدة مرثية جيدة لكعب بن سعد الغنوي، رواه
  .رثى بها آعب أخاه شبيبًا: لب من أشعار العرب، قالالط
  

و          : وقال القالي ا أب ا علين وي، وأماله ذه القصيدة في شعر آعب الغن قرأت على أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ه
ال   ش، ق ن األخف ى          : الحس ن يحي د ب د، وأحم ن يزي د ب ول، ومحم ن األح ن الحس د ب اس محم ي العب ى أب رئ عل   .ق

ه   وبعض الناس: قال يروي هذه القصيدة لكعب بن سعد الغنوي، وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوي، وهو من قوم
  .وليس بأخيه

  
بيب،   : والمرثي بهذه القصيدة يكنى أبا المغوار، واسمه هرم، وبعضهم يقول. وبعضهم يروي شيئًا منها لسهم اسمه ش

  .ويحتج ببيت روي في هذه القصيدة
  أقام وخلى الظاعنين شبيب

  
  : وأولها في رواية الجميع. وهذا البيت مصنوع، واألول أصح؛ ألنه رواه ثقة

 آأنك يحميك الشـراب طـبـيب  تقول سليمى ما لجسمك شـاحـبـًا
 وللدهر في صم السالم نـصـيب  فقلت ولم أعي الجواب لقـولـهـا
 وشيبن رأسي والخطوب تـشـيب  تتابع أحداث تخـرمـن إخـوتـي

 أخي والمنايا للرجـال شـعـوب  انت أصابت مصـيبةلعمري لئن آ
 عروفًا لريب الدهـر حـين يريب  لقد عجمت مني الحوادث مـاجـدًا

 علينا وأما جـهـلـه فـعـزيب  أما حلـمـه فـمـروح: وقد آان
 وفي السلم مفضال اليدين وهـوب  فتى الحرب إن حاربت آان سمامها

 الجود والمعروف حين يثـيب من  هوت أمه ماذا تضـمـن قـبـره
 إذا جـاء جـياء بـهـن ذهـوب  جموع خالل الخير من آل جانـب
 ومـاذا يرد الـلـيل حـين يؤوب  هوت أمه ما يبعث الصبـح غـاديًا
 إذا نال خالت الكـرام شـحـوب  فتًى ال يبالي أن يكون بجـسـمـه
 ت آـسـوبلفعل الندى والمكرما  مغيث مفـيد الـفـائدات مـعـود
 علينا التي آـل األنـام تـصـيب  غنينا بخير حقـبًة ثـم جـلـحـت
 بما لم تكن عنه النفوس تـطـيب  ولو آان حي يفـتـدى لـفـديتـه
 ببذل فداه جـاهـدًا لـمـصـيب  بعينـي أو يمـنـى يدي وإنـنـي

 إلي فـقـد عـادت لـهـن ذنـوب فإن تـكـن األيام أحـسـن مــرًة

 على نائبات الدهـر حـين تـنـوب آان يكفيني وآـان يعـينـنـيأخي 

 إلى سند لم تـحـتـجـنـه غـيوب عظيم رماد القـوم رحـب فـنـاؤه

 مع الحلم في عين العـدو مـهـيب حليم إذا مـا الـحـلـم زين أهـلـه

 فلم ينطقوا العـوراء وهـو قـريب إذا ما تراءاه الرجال تـحـفـظـوا

 وال ورع عنـد الـلـقـاء هـيوب أخي، ال فاحش عنـد بـيتـه أخي ما
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 وما الخير إال قـسـمة ونـصـيب على خير ما آان الرجـال خـاللـه

 قريبًا ويدعـوه الـنـدى فـيجـيب حليف الندى يدعو النـدى فـيجـيبـه

 وليث إذا يلقى الـعـدو غـضـوب هو العسل الـمـاذي لـينـًا وشـيمًة

 حبى الشيب للنفس اللجوج غـلـوب ذا ما سورة الجهل أطـلـقـتحليم إ

 آما اهتز من ماء الحديد قـضـيب فتًى أريحي آان يهـتـز لـلـنـدى

 إذا ابتدر الخـير الـرجـال يخـيب آعالية الرمح الـردينـي لـم يكـن

 جميل المـحـيا شـب وهـو أديب حبيب إلى الزوار غـشـيان بـيتـه

 بسابس ال يلـقـى بـهـن عـريب الحي ما لـم يكـن بـهـا آأن بيوت

 فلم يستجبـه عـنـد ذاك مـجـيب وداع دعا يا من يجيب إلـى الـنـدى

 لعل أبا المـغـوار مـنـك قـريب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوًة

 مجيب ألبواب الـعـالء طـلـوب يجبك آمـا قـد آـان يفـعـل إنـه

 عليه وبعـض الـقـائلـين آـذوب يه وإنـي لـصـادقفإنـي لـبـاآـ

 تـغـيب ويأوي إلي الحـزن حـين إذا ذر قرن الشمس عللت بـاألسـى

  .وهذا آخر القصيدة، وحذفت منها أبياتًا آثيرة

  .أي، هلكت أمه، آأنها انحدرت إلى الهاوية: هوت أمه ما يبعث الصبح البيت، قال القالي: وقوله

ولهم  "فأمه هاوية: "كشاف عند قوله تعالىوأورده صاحب ال ه إذا      : ، على أنه من ق ة، ألن ى الرجل بالهلك إذا دعوا عل
  .هلك هوت أمه، آما في البيت

ولهم  دح، آق ل التعجب والم الوقوع، ب دعاء ب يس ال راد ل ا أفصحه: والم ه اهللا م د، ! قاتل ه يحس تحق، ألن ه مس ي أن يعن
رد     : أي نكرة موصوفة،: وما. ويدعى عليه بالهالك ى الحرب، وأي شيء ي أي شيء يبعث الصبح منه، حين يغدو إل

  .وفيه معنى التجريد. الليل منه حين يرجع إلى أهله

ه    . وداع دعا يا من يجيب البيت، الواو واو رب: وقوله ه، ومفعول ه أي رد جواب والداعي هنا السائل، ويجيب من أجاب
  .يجيب الداعي: محذوف، أي

  .آذا في الصحاح. ذهاب الصوت، والجود الغاية، وبعد: والندى

ال               : وقوله ب، ق الالم من أدب الكات ارة ب ها وت ارة بنفس ي تتعدى ت ال الت ة في األفع ن قتيب م يستجبه أورده اب ال : فل : يق
  .استجبتك واستجبت لك

  .ريد فلم يجبهوقد يمكن أن ي. آذلك قال يعقوب، ومن آتابه نقل ابن قتيبة أآثر ما أورده هنا: قال شارحه ابن السيد

ال استخلف     : ويدل على ذلك أنه قال ا يق ل، آم مجيب، ولم يقل مستجيب، فيكون الشاعر قد أجرى استفعل مجرى أفع
  .ألهله بمعنى أخلف، واستوقد بمعنى أوقد
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الى   ه تع م   : "وأورده صاحب الكشاف عند قول م ربه ت،        "فاستجاب له ا في البي ها آم ى أن االستجابة تتعدى بنفس ، عل
  .هذا في التعدية إلى الداعي. واستجاب له، أآثر شيوعًا من استجابة. م آما في اآليةوبالال

اءه  : وأما إذا عدي إلى الدعاء فبدون الالم أآثر شيوعًا، نحو   ال في سورة القصص     . استجاب اهللا دع ذا ق البيت  : وله
  .فلم يجبه أحد ؟منحينوالمعنى رب داع دعا هل من أحد يمنح المست. لم يستجب دعاءه: على حذف مضاف، أي

ه من عظم مصابه           : وقوله. دعوة أخرى: فقلت ادع أخرى، أي: وقوله ذا الترجي من شدة ذهول وار ه ي المغ لعل أب
  .بأخيه

  .وآعب بن سعد الغنوي شاعر إسالمي، تقدمت ترجمته في الشاهد الثاني والسبعين بعد الستمائة

 وأنشد بعده، 

  مائةالشاهد الثامن والسبعون بعد الثمان

  جهارًا من زهير أو أسيد  لعل اهللا يمكنني علـيهـا

ة مجرورًا        . على أنه تتعذر هنا تلك التخريجات المتقدمة في البيت قبله ه حرف جر، ولفظ الجالل فيتعين آون لعل في
  .وال يصح أن يدعي أن األصل لعًا هللا، وهو ظاهر، تعالى اهللا عن ذلك علوًا آبيرًا .به

ن عصفور،       : تقديره وال يمكن أن يقال ال اب ا ق درة آم الم مق لعله هللا يمكنني، بتقدير ضمير الشأن، وجر الجاللة إما ب
إن    وإما بالالم المدغمة في الم لعل المخففة آما قال أبو علي، سواء آانت الم لعل مكسورة، أم مفتوحة في لعل اهللا، ف

  .ذلك ال وجه له ال معنًى وال صناعًة

  .الثاني فألنه ال يصح أن يكون هللا خير ضمير الشأن، ألنه ليس بجملة إذ لم يقع خبر المبتدأ وأما. أما األول فظاهر

ا . القدرة هللا: قدر له مبتدأ نحو: فإن قلت رًا لضمير الشأن، وال يجوز          : قلن ة خب ة الواقع يجب التصريح بجزأي الجمل
  .حذف أحدهما

ة   : فإن قلت ه جمل ا . قدره مع متعلق ول، وال  : قلن ه مجه ق         فاعل ر متعل ه يبقى هللا غي ره، ألن ي خب  يصح أن يكون يمكنن
  .بشيء، إذا ال معنى لتعلقه به

ًا   : أبو الحسن األخفش: والعجب من أبي علي في تجويزه الوجهين، قال في المسائل البصرية، قال ونس أن ناس زعم ي
  .من العرب، يفتحون الالم التي في مكان آي

ي العن ة لبن ا لغ ر أنه م خلف األحم روزع ن العرب . ب ك م ا ذل معت أن د س ي . وق تح، وآسرت ف ك أن أصلها الف وذل
 : وأحفظ في آتاب أبي الحسن. اإلضافة للفصل بينها وبين الم االبتداء

 ألهلكها وأقتني الدجاجا  تواعدوني ربيعة آل يوم
  

  : وزعم أبو عبيدة أنه سمع فتح الم لعل في لغة من يجر، في قول الشاعر
 البـيت............  عليهالعل اهللا يمكنني 
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دأ والظرف في موضع       : قال أبو علي يكون هذا على إضمار الحديث في لعل مخففة، آإضماره في إن، وأضمر مبت
  .لعل القصة األمر هللا ممكنًا لي: حال، آأنه قال: الخبر، ويمكنني

  
وة اهللا : ني األمر هللا، أيلعله يمكن: وإن شئت جعلت يمكنني في موضع خبر لعل وأضمرت الحديث، آأنه قيل ذا  . لق ه

  .آالمه
  

ا أوالً : وفيه نظر من وجوه  . ونقله ابن السيد في آتاب أبيات المعاني ولم يتعقبه بشيء تح     : أم ذآر ف ه ال مناسبة ل فألن
  .الم آي هنا، فإن الالم التي ادعاها داخلة على االسم الصريح ال على الفعل

  
  .جزأي الجملة آما تقدم فألنه ال يجوز حذف أحد: وأما ثانيًا

  
ا  : وأما ثالثًا ه تفسير الضمير المستتر     . فألنه قدر ليمكنني فاعًال، وهذا ليس من المواضع التي يحذف فيه وإن أراد أن

  .في يمكنني العائد إلى ضمير الشأن ففيه أن شرط ضمير الشأن أن ال يعود إليه ضمير من جملة خبره
  

  .د الالم، وال دليل عليهفألنه قدر مضافًا بع: وأما رابعًا
  

ا جاز           : ثم قال بعد هذا ى الفعل بال شريطة إضمار القصة آم دخلها عل فإن قلت فهل يجوز في لعل فيمن خفف أن ي
  .ينبغي عندي أن يبعد إدخال لعل على الفعل: قلت ؟إن آاد ليضلنا: ذلك في إن إذا خففت أن تدخل على الفعل، نحو

  
ا   أال ترى أن إن ال معنى فيها إ ذلك، وآانت    . ال التأآيد، ومع ذلك فقد أعملت مخففة في االسم، ونصب به ان آ وإذا آ

ى الفعل             ى شريطة اإلضمار، إذا أدخلت عل ا، وجب أن ال تكون إذا خففت إال عل ذي له ى ال . لعل أشبه بالفعل للمعن
  .ويؤآد ذلك أن المفتوحة المخففة

  
  : وآذلك آأن في قوله. يثأال ترى أنها ال تخفف إال على إضمار القصة والحد

  آأن ثدياه حقان
  

م يكن          . على أن آأن إنما هي أن أدخلت الكاف عليها ذلك ل ان آ ا، وإذا آ ى شريطة إضمار فيه فإذا لم تكن إن إال عل
ر : قوله ه  . لعل أبي المغوار، ولعل اهللا يمكنني، إال على إضمار القصة والحديث، وما بعده في موضع الخب ذا آالم   .ه
ا              وبناؤه وهم تخفيفه ذا بمجرد ت ه ه ا آالم م يثبت تخفيف لعل في موضع، وإنم ه ل م . على غير أساس، فإن   .واهللا أعل

  : وهذه أبيات من أولها. والبيت من قصيدة لخالد بن جعفر
  وحذفة آالشجا تحت الوريد  أريغوني إراغتكم فـإنـي
 وألحفها ردائي في الجلـيد  مقربًة أواسيها بنـفـسـي

 أسـيد جهارًا من زهير أو   يقدرني عـلـيهـالعل اهللا

  .الطلب: اإلراغة، بالراء المهملة والغين المعجمة

تكم : أريغوني إراغتكم، أي: في الصحاح ذا البيت   . اطلبوني طلب ذال       . وأنشد ه ة وسكون ال ة بضم الحاء المهمل وحذف
  .اسم فرس الشاعر، وهو جعفر بن خالد: المعجمة بعدها فاء

  .شبه نفسه بالشجا. ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره: ح الشين والجيموالشجا، بفت

الذي يدنى ويكرم، واألنثى : والمقرب من الخيل على اسم المفعول، من اإلقراب والتقريب. أريغوني: مفعول: ومقربة
ة و ا. إنما يفعل ذلك باإلناث لئال يقرعها فحل لئيم: قال ابن دريد .مقربة، وال تترك أن ترود د . إللحاف التغطي : والجلي

  .في شدة البرد: الصقيع، يريد
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وضمير عليها راجع . وأسيد هو أخو زهير، وهو بفتح الهمزة وآسر السين. وزهير هو ابن جذيمة بن رواحة العبسي
  .إلى مقربة

ة إال  إن هوازن ال ترى زهير بن : وسبب الشعر هو ما رواه صاحب األغاني، والسيد المرتضى في أماليه، قاال جذيم
ربا، وهوازن يومئذ ال خير فيها، ولم تكثر عامر بن صعصعة بعد، فهم أذل من يد في رحم، إنما هم رعاء الشاء في  
امهم،                ه في أغن ي ل اوة الت أتي هوازن باإلت ر، فت ا زهي اظ أتاه ان سوق عك ان إذا آ الجبال، وآان زهير يعشرهم، فك

  .فيأتونه بالسمن، واألقط، والغنم

م يرض        فجاءت عجوز ه فل اس، فذاق ى الن من هوازن بسمن في نحي، واعتذرت إليه، وشكت السنين التي تتابعت عل
ي    ان ف ا آ ى م ه، إل وازن وحقدت ك ه ن ذل ا، فغضبت م دت عورته ده فسقطت، فب ي ي ت ف وس آان دفعها بق ه، ف طعم

  .صدرها من الغيظ، وآانت قد آثرت عامر

ال ر، فق ن جعف د ب آلى خال ي: ف ن ذراع ل واهللا ألجعل ل أو أقت ى أقت ه حت عر. وراء عنق ذا الش ال ه ك ق ي ذل   .وف
ة وأم          ن جذيم ر ب رأة زهي ن الشريد ام واتفق نزول زهير بالقرب من أرض بني عامر، وآانت تماضر بنت عمرو ب

ه   ر لبني ال زهي رو، فق ن عم ارث ب ا الح ه أخوه ر ب ده، فم أوثقوه: ول يكم ف ة عل ار طليع ا. إن الحم ه لبنيه ت أخت : فقال
ي عامر       ؟خالكم فتوثقونه أيزورآم ى بن ى أت ثم حلبوا له وطبًا من لبن، وأخذوا منه يمينًا أن ال يخبر عنهم، فخرج حت

رأوا       امر، واقتصوا ف ي ع وارس بن فأخبرهم، فرآب خالد بن جعفر وحندج بن البكاء، ومعاوية بن عبادة وثالثة من ف
ل، فقالت النساء     رى غ  : إبل بني جذيمة فنزلوا عن الخي ا لن يئاً       إن ه ش رى ب ا ن ان آن اح بمك ة رم م جاءت الرعاء    . اب ث

  .قد رأت راعيتي خيل بني عامر ورماحها: فخبرت بهم، وأتى أسيد أخاه زهيرًا فأخبره بالخبر، وقال

ر الشعر    . آل أزب نفور، فذهبت مثًال: فقال زهير يد آثي ان أس ال . وآ ر ال       : ق ي رواحة، وحلف زهي ة بن فتحمل عام
ه  . يبرح مكانه حتى يصبح ر ابني اء، والحارث  : وتحمل من آان معه غي ه     . ورق ل أحاطت ب م يشعر إال والخي ال  . فل ق
  .هم القوم الذين تغضب في شأنهم منذ الليلة: قال ؟يا أسيد ما هؤالء: زهير، وظنهم أهل اليمن

ًا فرسه     : قال د راآب ه خال ردة، فلحق ة وهو    ورآب أسيد فرسه ونجا، ووثب زهير على فرسه القعساء وآانت متم حذف
فاعتنق خالد زهيرًا، وخرا عن فرسيهما، ووقع خالد فوق زهير واستغاث ببنيه، فأقبل ! ال نجوت إن نجا زهير: يقول

د درعان            ى خال ان عل يئًا، وآ م يغن ش دًا ثالث ضربات فل دج رأس    . إليه ورقاء بن زهير فضرب خال م ضرب جن ث
  .زهير فقتله

 : وفي ذلك يقول ورقاء بن زهير

 فأقبلت أسعى آالعجـول أبـادر  يرًا تحت آلكل خـالـدرأيت زه

  يريدان نصل السيف والسيف داثر  إلى بطلين ينهضان آـالهـمـا

 ويستره مني الحديد المظـاهـر  فشلت يميني يوم أضرب خـالـدًا

 تمـاضـر ويوم زهير لم تلدني  فيا ليت أني قبل ضـربة خـالـد

ن               وخالد فارس شاعر جاهلي، وهو اب     ن بكر ب ة ب ن معاوي ن صعصعة ب ن عامر اب ة ب ن ربيع ن آالب ب ر ب ن جعف
  .هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد التاسع والسبعون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

 ولكن زنجي عظيم المشافر  فلو آنت ضبيًا عرفت قرابتي

ذا البيت   على أنه ال يجوز حذ . ف أسماء هذه الحروف غير ضمير الشأن، إال في الشعر على قلة وضعف، آما في ه
  .ولكنك زنجي: والتقدير

ولكن زنجيًا عظيم المشافر، ال يعرف : النصب أآثر في آالم العرب، آأنه قال: في األصول البن السراج قال سيبويه
  .قرابتي، ولكنه أضمر هذا

ال و : ق ه ل ود، ألن كوالنصب أج دأ، آقول ل المضمر مبت ف، ولجع الح: أراد اإلضمار لخف ا أنت صالحًا ولكن ط . م
  .انتهى

ر، وحذف اسم لكن ضرورة     : قال األعلم دير . الشاهد فيه رفع زنجي على الخب يس  . لكنك زنجي  : والتق . والنصب أق
  .انتهى

ي ف        ام في المغن ن هش ه وتقييد الشارح المحقق حذف االسم بالضرورة أجود من إطالق اب د يحذف اسمها   : ي قول . وق
  .وإن آانت قد تفيد القلة

دل               ا ي ان في الكالم م ذه الحروف في فصيح الكالم، إذا آ وزعم الخفاف في شرح الجمل أنه يجوز حذف أسماء ه
  : وقوله. وأنشد هذا البيت. عليها

  فليت دفعت الهم عني ساعًة
ه إال في      . فليتك: أي ر     : وروي أيضاً . الشعر  إال إن آانت ضمير شأن، فال يجوز حذف ًا بالنصب، والخب ولكن زنجي

  .ال يعرف قرابتي: وتقديره عند سيبويه. محذوف
  

ر : وقال سيبويه: وقال ثعلب في أماليه ع مع أن       . زنجيًا غليظ المشافر تشبه، فأضمر الخب ه، وهو خالف الواق ذا نقل ه
ال  . غليظ المشافر تابع سد مسد الخبر: وقال الفراء: ثم قال. هذا التقدير يقتضي أن ونجيًا مفعول تشبه، ال اسم لكن وق

  .انتهى. يشبهك: ولكن بك زنجيًا، أي: الكسائي
  

ا قصد من بشاعة             : والمشافر ا لشفة اإلنسان، لم ر، واستعير هن اء، وهو شفة البعي جمع مشفر، بكسر الميم وفتح الف
  .الخلقة

  
ب       اه عن ضبة، ونس زنج  والبيت للفرزدق في هجو رجل من ضبة، نف ى ال ه فهي أن       . ه إل ه وبين ي بين ة الت ا القراب وأم

  .الفرزدق من تميم بن مر بن أد بن طانجة، وضبة هو ابن أد بن طانجة
  

 : واعلم أن قافية البيت اشتهرت آذا عند النحويين، وصوابه
  ولكن زنجيًا غالظًا مشافره

  
  : وبعده. وهو من قصيدة هجا بها أيوب بن عيسى الضبي

 فألفيته مني بـعـيدًا أواصـره  رحم بـينـي وبـينـهمتت له بال
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 لغيرهم لون أسته ومحـاجـره  وقلت امرؤ من آل ضبة فاعتزى
 يداه إذا ما الشعر عنت نوافـره  فسوف يرى النوبي ما اآتدحت له
  عليك من الشعر الذي أنت حاذره  ستلقي عليك الخنفساء إذا فسـت
 يبـاشـره تكون له مني عذابـًا  وتأتي ابن زب الخنفساء قصـيدة

  
ارك    ره بواسط،     : والسبب في هذا ما حكاه صاحب األغاني أن الفرزدق هجا خالدًا القسري وذآر المب ذي حف النهر ال

  : أن احبس الفرزدق، فإنه هجا نهر أمير المؤمنين بقوله: فبلغه ذلك، فكتب خالد إلى مالك بن المنذر
  لى النهر المشووم غير المباركع  أهلكت مال اهللا في غير حـقـه

  
ك     . ائتني بالفرزدق: فأرسل مالك إلى أيوب بن عيسى الضبي، فقال ل لمال ا قي ى أخذه، فلم ذا  : فلم يزل يعمل فيه حت ه

  : الفرزدق انتفخ وريده غضبًا، فلما أدخل عليه، قال
  أال ليت شعري ما لها عند مالك  أقول لنفسي حين غصت بريقها

 المهالـك إليها وتنجو من عظيم  رجع اهللا روحـهلها عنده أن ي
  

ن         ك ب د اهللا، ومال ن عب د ب م مدح خال فسكن مالك، وأمر به إلى السجن، فهجا أيوب بن عيسى الضبي بتلك القصيدة، ث
  : المنذر، فلما لم ينفعه مدحهما مدح هشاماً واعتذر إليه

  ريضة نوراله العدل في األرض الع  ألكني إلى راعي الـبـرية والـذي
 بها جرب آانـت وبـاًال مـدمـرا  إذا قال غاو مـن مـعـد قـصـيدًة
 وآيف ألوم الـدهـر أن يتـغـيرا  أينطقها غيري وأرمى بجـرمـهـا
 وخير عباد اهللا من آـان أصـبـرا  لئن صبرت نفسي لقـد أمـرت بـه
 أحذرالكنت من العصماء في الطود   وآنت ابن أحذار ولو آنت خـائفـًا

 قـدرا نهارًا وآان اللـه مـا شـاء  ولكن أتوني آمـنـًا ال أخـافـهـم
  

د   : ثم إنه مدحه بقصيدة وأشخص بها ابنه إلى هشام، فأعانته القيسية، وقالوا ه خال ! آلما ظهر شاعر، أو سيد وثب علي
   :وآان آتب الفرزدق أبياتًا إلى سعيد بن الوليد بن األبرش، يكلم له هشامًا، وهي

 تواآلـهـا حـيًا تـمـيم ووائل  إلى األبرش الكلبي أسديت حاجتي
 وأخلف ظني آل حاف وناعـل  على حين أن زلت بي النعل زلًة
 خامل قيام امرئ في قومه غير  فدونكما يا ابن الوليد فقـم بـهـا

  
  .انتهى باختصار. فكلم هشامًا فكتب بتخليته

  
  .ثالثين من أوائل الكتابوترجمة الفرزدق تقدمت في الشاهد ال

  
  : وأنشد بعده

  ن ألمه وأعصه في الخطوب  إن من الم في بني أخت حسا
  : وقوله

 يلق فيها جآذرًا وظبـاء  إن من يدخل الكنيسة يومًا

ه في                ه وإن اختص حذف ذه الحروف، فإن رًا، بخالف حذف اسم ه ه في الشعر آثي على أن ضمير الشأن يجوز حذف
  .وقلة، وذلك آما في البيتينالشعر لكنه بضعف 
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دير ة : والتق دخل الكنيس ن ي ه م ن الم، وإن ه م ا   . إن أن فيهم ر ضمير الش ة خب ازم، والجمل م شرط ج ا اس ن فيهم   .وم
امن والسبعين من        اني في الشاهد الث وتقدم الكالم على البيت األول في الشاهد السابع بعد األربعمائة، وعلى البيت الث

  .أوائل الكتاب

  ده،وأنشد بع

 الشاهد الثمانون بعد الثمانمائة

  أقام شعاع الشمس أو طلع البدر  آأن على عرنينـه وجـبـينـه

ا في البيت     ه في   . على أن حذف ضمير الشأن في غير الشعر يجوز بقلة إن لم يل هذه األحرف فعل صريح آم ومثل
  .إن بك زيد مأخوذ: الكالم جائز بقلة، نحو

  : ومنه حذف ضمير الشأن أو القصة، إذا آان اسمًا إلن وأخواتها، آقوله: ائرقال ابن عصفور في آتاب الضر

  فإن به تثأى األمور وترأب  فال تشتم المولى وتبلغ أذاته

  : وقول اآلخر. فإنه تثأى األمور: يريد

 الـبــيت............  آأن على عرنينه وجبينه

  : وقول اآلخر. آأنه على عرنينه: يريد

  الكنيسةإن من يدخل 

دمها عامل إال          . إنه من يدخل الكنيسة: يريد ا اسم شرط، وأسماء الشرط ال يتق وال يجوز أن يكون من اسم إن، ألنه
  : ومثل ذلك قول األعشى. بمن تمرر أمرر: الخافض، بشرط أن يكون معموًال لفعل الشرط، نحو قولك

 البـيت................ ن  إن من الم في بني بنت حسا

  .إنه من الم: ديري

  : وقول أمية بن أبي الصلت

 بعدته ينزل به وهو أعزل  ولكن من ال يلق امرًأ ينوبه

  : ومن ذلك قول جميل. ولكنه من: يريد

 ودهر تولى بابثين يعود  أال ليت أيام الصفاء جديد

ب     : في رواية من رفع األيام، يريد ؤدي    ليتها أيام، فحذف هذا الضمير يحسن في الشعر، وال يق ح في الكالم، إال أن ي
ة لألسماء،       ا حروف طالب حذفه إلى أن تكون إن وأخواتها داخلة على فعل، فإنه إذ ذاك يقبح في الكالم والشعر، ألنه

  .فاستقبحوا لذلك مباشرتها لألفعال
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ة  ه مفسر بالجمل ال، ألن ا لألفع ى مباشرة إن وأخواته ؤد الحذف إل م ي الم، وإن ل ي الك ه ف بح حذف ا ق ده، وإنم ي بع الت
  .رأيت رجًال يحبه عمرو، في أن آل واحدة من الجملتين مفسره لما قبلها: فأشبهت الجملة الواقعة صفة في نحو قولك

ة        اء الجمل والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها، فكذلك أيضًا يقبح حذف ضمير الشأن والقصة، وإبق
  .يم، والحذف مناقض لذلكوأيضًا يستعمل في موضع التعظ. المفسرة له

  : وأما قول الراعي

  وإن آان سرح قد مضى فتسرعا  فلو أن حق اليوم منـكـم إقـامة

  : وقول اآلخر

  فبتنا على ما خيلت ناعمي بال  فليت دفعت الهم عني سـاعًة

ة، وف      : فيحتمل أن يكون المحذوف منها ضمير الشأن، فيكون التقدير نكم إقام وم م ه حق الي و أن ه دفعت، ويكون    فل ليت
البيتان إذ ذاك من قبيل ما يقبح في الكالم والشعر لما يلزم في البيت األول من والية الفعل إلن، وفي البيت الثاني من 

  .واليته لليت

ذا  . فلو أنكم حق منكم، وليتك دفعت الهم: ويحتمل أن يكون المحذوف ضمير المخاطب، فيكون التقدير وحملها على ه
  .انتهى آالم ابن عصفور. ألنه ال يلزم فيه من القبح ما يلزم في الوجه األولالوجه أولى؛ 

ا تحت مجتمع          : هو من آل شيء  : والعرنين بالكسر، قال صاحب المصباح ه وهو م ه عرنين األنف ألول ه، ومن أول
  .وقد يطلق العرنين على األنف. الحاجبين، وهو موضع الشمم، وهم شم العرانين

ًا ال أيض ين: وق مالها    الجب ة وش ين الجبه ان عن يم ا جبين ى الصدغ، وهم ة إل اذاة النزع ن مح ة م ة الجبه ه . ناحي قال
ا ارس وغيرهم ن ف ري واب ين. األزه ين الجبين ة ب ون الجبه ة. فتك ين: والجبه ين الجبين جود ب ع الس   .موض

  : ابن عنقاء الفزاري ولم أقف على قائل البيت ولم أره إال في آتاب الضرائر، وهو أحسن من قول عويف القوافي، أو

  وفي خده الشعرى وفي انفه القمر  آأن الثريا علقت فـي جـبـينـه

  : ومن قول خارجة بن فليح المللي

  شعاعين الحا من سماك وفرقد  آأن على عرنينه وجـبـينـه

  : وبعده. وقد اتفقا في المصراع األول ولم أدر السابق منهما

 سـيد أبوه أباه سـيد وابـن  هو السابق التالي أباه آما تال

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الحادي والثمانون بعد الثمانمائة

  : وهو من شواهد س

  وإن في السفر إذ مضوا مهال  إن محـًال وإن مـرتـحـال

  .على أنه إذا علم الخبر جاز حذفه، سواء آان االسم نكرة أم معرفة، وسواء آررت إن أم ال

دير  فاألول آما في المصراع ى اآلخرة          " األول من البيت، والتق ا مرتحال إل نا، وإن لن ا عش دنيا م ا محًال في ال . إن لن
يكم      : ما حكاه سيبويه قبل إنشاد ذلك البيت، قال: والثاني اس ألب عل م أحد إن الن ول ! ويقول الرجل للرجل هل لك : فيق

  .انتهى. إن لنا: إن زيدًا، وإن عمرًا، أي

  .اشتراطهم تنكير االسموفيه رد على الكوفيين في 

  .نحو ما تقدم من البيت وحكاية سيبويه: والثالث

يبويه  : والرابع ول، س ال      : هو آق ه ق اء، آأن ًال وش ا إب ول إن غيره ًال        : وتق ا إب دنا غيره اء، وعن ًال وش ا إب ا غيره إن لن
اً    ما : وانتصب اإلبل والشاء آانتصاب الفارس، إذا قلت. فالذي تضمر هذا النحو وشبهه. وشاء ه فارس اس مثل . في الن
  .انتهى

رة             ة أم نك ان االسم معرف ر إن، سواء آ ر إال مع تكري ه ال يجوز حذف الخب ى أن   .وفيه رد على الفراء، فإنه ذهب إل
 : ويرد عليه وعلى الكوفيين قول الشاعر

  البيت اآلتي...............  أو أن األآارم نـهـشـًال
ررة          :فإن خبر أن المفتوحة محذوف، تقديره ر مك ة وهي غي ه، واسمها معرف ا قبل ة م يأتي الكالم   . تفضلوا، بدالل وس

  .عليه
  

ة، وهو اسم اإلشارة مع عدم تكرر إن               ا معرف إن اسم إن فيهم ر عمر المسطوران، ف وآذلك يرد عليهم الحديث وأث
  .فيهما

  
ه    إنما يحذف مثل هذا إذا آررت إن ليعلم : وآان الفراء يذهب إلى أنه: قال ابن يعيش د من يظن أن أحدهما مخالف عن
  .غير مخالف

  
ذه   . إن الزبابة والفأرة: قال ؟الفأرة: الزبابة: وحكي أن أعرابيًا، قيل له ة له ذه مخالف ين    . ومعناه إن ه ذي ب والخالف ال

  .االسمين يدل على الخبر، وهو غير مرضي عند أصحابنا، فإنه مردود في الواحد الذي ال مخالف معه
  

  : قال األخطل
  على الناس أو أن األآارم نهشال  ال إن حيًا من قريش تفضـلـواأ

ال : فقولهم. إن غيرها إبًال وشاء: وقالوا ًال وشاء      : غيرها، اسم إن، واخبر مضمر، آأنه ق ا، وانتصب إب ا غيره إن لن
ا حال    : ويجوز أن يكون . على التمييز ًال اسم إن، وغيره ان، ألن عطف      . إب ان ال  وال يحسن أن يكون عطف بي البي

  .يكون إال في المعارف

ال  . إن ذلك: فأما ما حكي عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال لقرشي وقد مت إليه بقرابة ه، فق . لعل ذاك : ثم ذآر حاجت
  .إن ذلك مصدق، ولعل مطلوبك حاصل: فالخبر محذوف، أي
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ا يحذف         ه، آم ة الحال علي ًا، لدالل ه، نحو       وإنما ساغ حذف الخبر هنا، وإن لم يكن ظرف ة علي د الدالل دأ عن ر المبت خب
  .زيد القائم: زيد، أي: فيقال ؟من القائم: قولك

ة         : إن لك ذلك، أي: والجيد أن يقدر المحذوف ظرفًا، نحو ه من جه ك، والمعنى واحد إال أن ك ذل حق القرابة، ولعل ل
  .انتهى آالمه. اللفظ صار على منهاج القياس

ذه ا : وقال قبل هذا ى           اعلم أن أخبار ه ه يجوز حذفها والسكوت عل ارًا ومجرورًا، فإن ًا أو ج لحروف، إذا آانت ظرف
ال ى أن ق ا، إل تعمالها واالتساع فيه رة اس ك لكث مائها، وذل ارًا : أس ًا أو ج ه ظرف ر في ان الخب ا آ ك إال فيم أت ذل م ي ول

  .انتهى. ومجرورًا

ه، أي      هلكوا، قدره: إن الخبر في اآلية محذوف تقديره: وقول الشارح المحقق ة جواب الشرط علي : الزمخشري بدالل
ة هي    اس           "نذيقهم من عذاب أليم، فإن اآلي اه للن ذي جعلن روا ويصدون عن سبيل اهللا والمسجد الحرام ال ذين آف إن ال

  .، وهي آية سورة الحج"سواًء العاآف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

د أن أورد البيت    والعجب من ابن هشام فإنه قال  اب الخامس، بع : في حذف الخبر من بحث المحذوفات من أواخر الب
ا جاءهم  "و " إن الذين آفروا ويصدون عن سبيل اهللا"وقد مر البحث في  توفًى، مع أن   " إن الذين آفروا بالذآر لم مس

  .ستوفًىاآلية األولى لم يمر لها ذآر، وال وقع له عنها بحث في المغني ال مستوفًى، وال غير م

ة               ة الجه ال األول من أمثل ه مفصًال مستوفى في المث ه البحث عن د مر من وأما اآلية الثانية، وهي آية حم فصلت، فق
  .الرابعة

ه ًال: وقول ل...إن مح ل والمرتح خ، المح ت   : إل ان، أي وق ما زم ال، أو اس ول واالرتح ى الحل ان بمعن مصدران ميمي
  .االنتقال عنه: واالرتحال عنه. نزول بهال: والحلول بالمكان. حلول، ووقت ارتحال

  .إن لنا في الدنيا حلوًال، وإن لنا عنها ارتحاًال: أي. وباألول فسرها صاحب التلخيص

اع       : قال السعد ل مع اتب ي العق دليلين، أعن وى ال حذف المسند، وهو هنا ظرف قطعًا، لقصد االختصار والعدول إلى أق
ال      . ماًال وإن ولدًا، وإن زيدًا وإن عمرًاإن : االستعمال الطراد الحذف، في نحو ًا، فق ذا باب يبويه له د وضع س ذا  : وق ه

اهر  .باب إن ماًال وإن ولدًا ة            : قال عبد الق ه، والمتكلف ا الحاضنة ل م يجز، ألنه م يحسن الحذف، أو ل و أسقطت إن ل ل
  .انتهى. وفيه أيضًا ضيق المقام، والمحافظة على الشعر. بشأنه، والمترجمة عنه

  .إلخ، أشار إلى أن قرينة الحذف في البيت حالية، بخالف ما قبله من األمثلة فإن مقالتها لفظية...أقوى الدليلين: ولهوق

ع في جواب   : قولهم: قال ابن يعيش د وعدد    : إن ماًال وإن ولدًا وإن عددًا، آأنه وق ال وول م م ل  ؟أله ك، أي : فقي إن : ذل
  .ظهاره لتقدم السؤال عنهولم يحتج إلى إ. لهم ماًال وإن لهم ولدًا

ذا  : ليست ترجمة الباب ما ذآره، وإنما هي : هذا باب إن ماًال، أقول: وقد وضع سيبويه لهذا بابًا، فقال: وقول السعد ه
  .باب ما يحسن عليه السكوت في هذه األحرف الخمسة إلضمارك ما يكون مستقرًا لها، وموضعًا لو أظهرته

  .إن لهم ماًال إلى آخر ما ذآره: ذلك إن ماًال وإن ولدًا وإن عددًا، أيو. وليس هذا المضمر بنفس المظهر

اب        رة في ب ار عن النك وتقدير الخبر مقدمًا في البيت وغيره إنما هو األولى، وليس بواجب، لتنكير االسم، ألن اإلخب
  .إن جائز، آما قاله ابن مالك، وتبعه الشارح هنا
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ه     : ال في شرح المغنيوآأن ابن المال لم يمر به هذا، ألنه ق ا مع أن وًال لن وإنما جعل التقدير إن لنا حلوًال، دون إن حل
در في الموضع              ا ق در صناعة إنم رة، وآل مق ديم لكون االسم نك األصل، لما أن هذا الخبر لو ذآر لكان واجب التق

  .هذا آالمه. الذي يليق به

افر،      : أسفر سفوراً   سفرت : هو جمع سافر، قال صاحب الصحاح : وإن في السفر: وقوله ا س ى السفر، فأن خرجت إل
  .انتهى. قطع المسافة: والسفر، بفتحتين. وقوم سفر مثل صاحب وصحب، وسفار مثل راآب ورآاب

م      : والسفر: قال. جمع سافر: السفر: وإليه ذهب السعد، فقال وا في المضي ال رجوع له د توغل ى   . الرفاق ق ونحن عل
  .إثرهم عن قريب

السفر اسم   : وتبعه ابن المال، فقال. المسافر، وال فعل له: السافر: اموس عن آالم الصحاح، فقالوقد غفل صاحب الق
ا      ه آم افر، ال فعل ل مفرد وضع لمعنى الجمع عند سيبويه، بدليل تصغيره على لفظه، فهو اسم جمع لسافر بمعنى مس

  .نص عليه صاحب القاموس، أو جمع مكسر له عند األخفش

ي آل ما يجيء من ترآيبه اسم يقع على الواحد آصاحب من صحب، وراآب من رآب، بخالف وهذا الخالف جار ف
  .هذا آالمه. الخارجون إليه: والسفر. الخارج إلى السفر: والسافر. نحو غنم ورهط، فإنه اسم جمع اتفاقًا

ر   إن الظرف خب ل؛ ف يش، ليصح الحم ن يع ًا الب فر تبع ل الس ق مضافًا قب ارح المحق در الش ا ق ه وإنم مهال : عن قول
  .بفتحتين

  .انتهى. السبق: والمهل. ال يرجع: في رحيل من رحل ومضى مهل، أي: يقول: قال ابن يعيش

 : قال السكري في شرح ديوان األخطل عند قوله في عبد اهللا بن معاوية. ومجيئه بها المعنى معروف

 فيها بذي أبن وال خـوار  قرم تمهل في أمية لم يكن

  .الضعيف: والخوار. العوج والعقد تكون في العود: واألبن. التقدمالسبق و: المهل

ه     ه في اموس، إال أن الخير  : المهل : ولم يذآر هذا المعنى في الصحاح، وال في الق دم ب وأراد بالسبق والفوت عدم    . التق
  .الرجوع

ال  دنيا     : وسبقهما األعلم، ق ول . أراد بالسفر من رحل من ال ل من رحل، ومضى مه      : فيق . ال يرجع : ل، أيفي رحي
  .انتهى

أني       ال والت ى اإلمه ه بمعن ى أن المهل في ال . وذهب ابن الحاجب في أماليه إل ا محًال فغي       : ق ون إن لن م يقول اه أنه معن
ا   -موت من يموت  : يعني -الدنيا، وارتحاًال بالموت، وإن في مضي من قبلنا  ة لن ى      . مهل دهم، وهو معن ا نبقى بع ألن

  .اإلمهال

ال   وتبعه ابن هشام ي، فق ذين            : في المغن ى اآلخرة، وإن في الجماعة ال ا إل اًال عنه دنيا، وارتح وًال في ال ا حل أي إن لن
  .ماتوا قبلنا إمهاًال لنا، ألنهم مضوا قبلنا، وبقينا بعدهم

  .فيه تنبيه على أن المهل هو اإلمهال المتعدي بمعنى اإلنظار: قال ابن الحنبلي فيما آتبه على المغني

  .أنظرته: وأمهلته. ضد عجل: ولكن مهل مهًال بالفتح. أنظرته: آتب اللغة مهلته مهًال بالفتحولم أر في 
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ًال مهالً  : "وفي الحديث ى    ". إذا سرتم إلى العدو فمهًال مهًال، وإذا وقعت العين على العين فمه األوالن بالسكون بمعن ف
دة      .انتهى. إذا لقيتم فاحملواإذا سرتم فتأنوا، و: أي. التأني، واآلخران بالفتح بمعنى التقدم ي عبي ونقل ابن المال عن أب

ده، ويجوز     : إن منا مقيمًا، وإن منا مسافرًا، وإن في السفر إذا مضوا مهًال، أي: المعنى: انه قال ًا ال يرجعون بع ذهاب
  .ظرف عامله ما بعده: وإذ هنا. إن فيمن مات عبرة لألحياء: يريد. أن يكون مهًال بمعنى عبرة

ل . في السفر : آالم ابن الحاجب السابق أنها بدل من قوله وظاهر ا   : وقي ل هن ة الم     . هي للتعلي ذه حرف بمنزل وهل ه
  .قوالن ؟العلة، أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكالم، ال من اللفظ

  .انتهى. ومما حملوه على التعليل هذا البيت: قال ابن هشام في المغني

 : ورواية سيبويه

  ما مضى مهالوإن في السفر 

  .رجل سفر: يقال: قال في القاموس. وعليها يكون السفر مفردًا وصفًا آصعب، بمعنى المسافر

  : وروي في آتابه أيضًا

  وإن في السفر ما مضى مثال

ا     . سيفنى آما فني هذا: فيمن مضى مثل لمن بقي، أي: أي: قال األعلم ون، مدح به والبيت مطلع قصيدة لألعشى ميم
  : وبعده. فائش الحميريسالمة ذا 

  عدل وولى المالمة الرجال  استأثر اهللا بالوفـاء وبـال

  : إلى أن قال

 ضال هـشـًا فـؤاده جـذال  أصبح ذو فائش سالمة ذو التف

 ينقض عهـدًا وال يخـون إال  أبلج ال يرهـب الـهـزال وال

 يشرب آأسًا بكف من بخـال  يا خير من يرآب المطـي وال

 تفضال والشعر حيثما جعـال  لشعر يا سـالمة ذا القلدتك ا

 تنزل رعد السحابة السـبـال  والشعر يستنزل الكريم آما اس

ى   : روى صاحب األغاني بسنده إلى سماك بن حرب، أن األعشى، قال ه، حت أتيت سالمة ذا فائش، وأطلت المقام بباب
ال    ذه القصيدة، ق ا جعل   صدقت، ا : وصلت إليه بعد مدة، وأنشدته ه ل، وآساني       . لشعر حيثم ة من اإلب ي بمائ وأمر ل

  .حلًال، وأعطاني آرشًا مدبوغة مملوءة عنبرًا، فبعتها بالحيرة بثلثمائة ناقة حمراء

  .اختص به: واستأثر اهللا بكذا، أي. وترجمة األعشى تقدمت في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب

  وانشد بعده، 
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  ون بعد الثمانمائةالشاهد الثاني والثمان

  على الناس أو أن األآارم نهشال  خال أن حيًا من قريش تفضلـوا

ر أن،      راء في اشتراطه تكري على أن هذا البيت يرد على الكوفيين في اشتراطهم لحذف الخبر تنكير االسم، وعلى الف
ررة   . تفضلوا: فإنه حذف خبر أن المفتوحة الهمزة الثانية، وبداللة ما قبله، تقديره ر مك ا  . واسمها معرفة وهي غي وأم

  .أن األولى المفتوحة الهمزة أيضًا، فخبرها مذآور

  .إلخ..يا رسول اهللا: روي أن المهاجرين قالوا: وقال الشاعر معطوف على قوله: وقول الشارح

  : قد حذف خبر أن مع النكرة خاصة نحو: قال ابن جني في باب شجاعة العربية من الخصائص

  مرتحال إن محًال وإن

رة  ع النك ا، إال م أبون حذف خبره ون ي ة، والكوفي ع المعرف ر إن م زون حذف خب ي . وأصحابنا يجي ا احتجاج أب فأم
  : العباس عليهم بقوله

  على الناس أو أن األآارم نهشال  خال أن حيًا من قريش تفضلـوا

وا  هذا ال يلزمهم، ألن ل: فقد قال أبو علي. وأن األآارم نهشًال فضلوا: أي م أن يقول ة      : ه ر المعرف ا حذف خب ا منعن إنم
  .مع إن المكسورة، فأما مع أن المفتوحة فال نمنعه

ولهم   : قال ال : ووجه فصلهم فيه بين المكسورة والمفتوحة أن المكسورة حذف خبرها، آما حذف خبر نقيضها، وهو ق
رة       فكما أن ال تختص بالنكرات فكذلك إنما يشبه . عليك، وفيه: بأس وال شك، أي ر مع النك ها نقيضها في حذف الخب

  .انتهى. أيضًا

ن أدوات   واو، وخال م ى ال اد أن أو بمعن رًا، وأف راء ذآ م يجر للف وفيين، ول ين البصريين والك د أجرى الخالف ب وق
  .االستثناء، وأن في الموضعين مفتوحة

رجحوا على الناس : ومعناه. بر أنخ: وتفضلوا. ومن قريش صفة لحي. وآأنه أراد بتنكيره بني هاشم. القبيلة: والحي
  .جمع أآرم: واألآارم. بالفضل والمزية

ن              . بدل من األآارم: ونهشًال اة ب د من ن زي ك ب ن مال ة ب ن حنظل ك ب ن مال ن دارم ب ونهشل هو أبو قبيلة، وهو نهشل ب
  .آذا في الجمهرة. تميم

ى األخطل     ن يعيش إل وز       . والبيت نسبه اب ذا ال ى ه ه قصيدة عل ه في ديوان ا    ول م أجده فيه روي، ول م . ن وال   .واهللا أعل
ال  اس     : أراد: وآذا نسبه ابن الشجري في أماليه إلى األخطل، وق ى الن ارم نهشًال تفضلوا عل والبيت آخر   . أو أن األآ

  .هذا آالمه. القصيدة

  وأنشد بعده، 
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  الشاهد الثالث والثمانون بعد الثمانمائة

 : وهو من شواهد س
 رو وليت يقولها المحـزون  مليت شعري مسافر بن أبي ع

  
  .ليت شعري، أتجتمع أم ال: على أن االستفهام بعد ليت شعري قد يحذف، آما في البيت، وتقديره

  
ذا الشعر،             ة صاحب األغاني والسهيلي له ى رواي ي عل وهو في هذا تابع البن الحاجب في شرح المفصل؛ وهو مبن

  : فإنهما رويا بعده
  رك غصن الريحان والزيتون  بورك الميت الغريب آما بـو

  
  : وأما على رواية أبي هفان عبد اهللا بن أحمد المهزمي، فإن بعده. وليس فيه استفهام

  ك وهل أقدمت عليك المنون  أي شيء دهاك أم غال مـرآ
  

ه    ين      . فهذا هو االستفهام الذي يأتي بعد ليت شعري، فال حذف في اعتراض بجملت ا ب ه فصل بينهم ه أن : اهماإحد : غايت
  .مسافر بن أبي عمرو

  
  .وآأنهما لم يقفا عليه. وليت يقولها المحزون: والثانية

  
ا   . ومسافر منادى يعني أنه مبني على الضم: وقول الشارح المحقق ى م ويجوز فتحه لوصفه بابن، ألن ابنًا مضاف إل
  .هو آالعلم لشهرته به

  
ول  : وقد قيل. ي إسحاقنداء، وهو مضموم فيما قرأته على أب: مسافر: قال النحاس ا تق د     : إنه مفتوح آم ن عب د ب ا زي ي

  .انتهى. اهللا
  

افر، أي     : من وجهين، فإنه قال. ومراده الرد على األعلم الشنتمري ر مس ى شعري خب ى معن ي  : نصب مسافر عل ليتن
ه   افر مقام ام مس در، وأق وب بالمص ر المنص ذف الخب ره، فح م خب ت . أعل ر لي ى خب ه عل وز رفع ى. ويج   .انته

وفيه غفلة أخرى عن أن مفعول شعري     . فلته عن آونه منادى، توهم الفتح أنه مفعول شعري على حذف مضافولغ
ر ليت        ه خب وهم الضم أن تفهام، وت ة اس ا يكون واجب الحذف        . هنا، إنما يكون جمل ة أخرى عن أن خبره ه غفل   .وفي

  .ما يأتيإلخ، هذا التحقيق البن جني آ..وهذا االستفهام مفعول شعري: وقول الشارح
  

  .االستفهام قائم مقام الخبر هذا القول ليس له، وإنما هو تابع: وقال المصنف: وقوله أيضًا
  

ع،        : قال المرادي في شرح التسهيل وغيره ر، وموضعها رف تفهام هي الخب ة االس ى أن جمل وذهب المبرد والزجاج إل
: ونسبه في اإلفصاح إلى سيبويه، قال. رابط فيهاورد بأن الطلب ال يكون خبرًا لليت، وبأن الجملة ال . وشعري ملغى

  .انتهى. وتحقيقه أن شعري بمعنى مشعوري، فالجملة نفس المبتدأ، فال يحتاج إلى رابط
  

د،   : ينبغي أن يكون أصل التقدير: قلت: قال الدماميني في شرح التسهيل بعد نقل هذا ام زي ليت مشعوري جواب هل ق
ومي   : والمعنى. اب هذا اللفظ، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامهجو: فالجملة مراد بها لفظها، أي ليت معل

  .انتهى. قيام زيد، أو عدم قيامه، ألن أحد هذين األمرين جواب االستفهام، فلو لم يعتبر هذا الحذف، لم يستقم ظاهرًا
  

  .عيش، وإنما هو لغيرهوقال ابن يعيش االستفهام ساد مسد الخبر، هذا أيضًا ليس البن ي: وقوله أيضًا
  

  : قال ابن جني عند قول الحماسي
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 أي شيء قتلـك  ليت شعري ضلًة
  

  .اعلم أن خبر ليت في نحو هذا محذوف، وصار طول الكالم بمفعول شعري نائبًا عن خبر ليت
  

ه ك أن قول ك: وذل يء قتل عرت   ؟أي ش در ش و مص ذي ه عري، ال ع بش وبة الموض تفهامية منص ة اس   .جمل
ا  : به شعرة، فهي فعلة آالدرية، والفطنة، غير أن الهاء حذفت مع اإلضافة، آقولهم شعرت: تقول هو أبو عذرها وإنم

  : قال. هي العذرة
  مطلولة مثل دم العذره  دماؤهم ليس لها طالب

ديره    : ليتني أشعر، أي شيء قتلك، آقولك: فهو آقولك ر محذوف تق ك، والخب ليت شعري أي   : قد علمت أي شيء قتل
ادًا    . قتلك واقع، أو آائن، أو نحو ذلكشيء  ه، وس فحذف الخبر، وصار طول الكالم بمعمول شعري بدًال في اللفظ من

  .وانتصب صلة بما دل عليه ليت شعري. بطوله مسده

ه       الله عن رف بض د اعت يء فق م الش ى عل ه إذا تمن رى أن دير. أال ت لة   : والتق ك ض ة قاتل ن معرف للت ع ى. ض   .انته
ه   فصاحب هذا القول ا ورد علي عترف بحذف الخبر لطول الكالم بجملة االستفهام، وجملة االستفهام نائبة عن الخبر، ف

  .ما ذآره الشارح المحقق

ل بأسطر، وهي من              : فإن قلت ره الشارح قب ا ذآ ر آم إن الحال سدت مسد الخب ًا، ف أليس هذا مثل ضربي زيدًا قائم
ضربي زيدًا، إذا : والتقدير عند سيبويه والجمهور. حاًال من زيدالخبر يقدر قبلها، وليست : قلت ؟جملة ذيول المصدر

  .آان قائمًا، فالخبر زمان مضاف إلى فعل صاحبها المستتر في آان

ديرين من     . فالخبر ضربه المحذوف، وصاحبها الهاء. ضربي زيدًا ضربه قائمًا: وعند األخفش فليست الحال في التق
وقد أورد سيبويه البيت في باب تسمية الحروف   . هذا .ض الشارح المحققفظهر وجه اعترا. ذيول المصدر المذآور

  .والكلم التي تستعمل، وليست ظروفًا وال أسماء وال أفعاًال

ر عن االسم المؤنث              : قال األعلم ا يخب ا، آم ر عنه ة، وأخب مًا للكلم ا اس ه جعله ا، ألن   .الشاهد في إعراب ليت وتأنيثه
ع ن تس ذآوران أوًال م ان الم ذآور والبيت افرًا الم ا مس ى به لم، رث ه وس ي صلى اهللا علي م النب ب ع ي طال ات ألب . ة أبي

 : وبعدهما

 ر آلبـائك الـتـي ال تـهـون  أنا حاميك مـثـل آبـائي الـزه
 ت ومن دون ملتقاك الحجـون  ميت صدق على هيالة أمـسـي
 رك نضح الرمان والـزيتـون  بورك الميت الغريب آمـا بـو

 ق فقد صرت ليس دونـك دون  وفـوقـك ال فـو آنت لي عدًة
 آيف إذ رجمتك عندي الظنـون  آان منك اليقين لـيس بـشـاف

 رة حـقـًا وخـلًة ال تـخـون  آنت مولًى وصاحبًا صادق الخب
 أنفدت ماءها عليك الـشـؤون  فعليك السالم مـنـي آـثـيرًا

  
  : ما بعد البيت األول آذاوروى صاحب األغاني . هذا ما في ديوان أبي طالب

 وخليلي في مرمس مدفـون  رجع الرآب سالمين جميعـًا
  رك غصن الريحان والزيتون  بورك الميت الغريب آما بـو
 لت فياف من دونه وحـزون  ميت صدق على هبالة قد حا
 وبوجه يزينـه الـعـرنـين  مدرة يدفع الخـصـوم بـأيد
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 يم قضت عليه المنـونوحم  آم خليل رزئتـه وابـن عـم
 ر وإني بصاحبي لضـنـين  فتعزيت بالتأسي وبالـصـب

  
  : ونسب السهيلي هذا الشعر ألبي سفيان، وأورد بعد البيت األول

  بورك الميت الغريب إلخ

ال  ات في حب صعبة بنت          : وق افر م ان مس وان، وآ رو ذآ ي عم ة، واسم أب ن أمي ي عمرو ب ن أب افر ب ه في مس قال
  .الحضرمي

اًال وسخاء وشعرًا،       : ذا بخالف ما أورده صاحب األغاني، قالوه ريش جم ان ق إن مسافر بن أبي عمرو آان من فتي
اد، قالت        ا أو آ ان حمله ا ب ه، فلم ى    . اخرج : عشق بنت عتبة بن ربيعة، فعشقته واتهم بها، فحملت من ى أت فخرج حت

ة   : ره، وقال فيما قالهثم إنه ألقى أبا سفيان فسأله عن حال قريش والناس فأخب. الحيرة د بنت عتب ه  . وتزوجت عن فدخل
اوي،     ! ال دواء له غير الكي: من ذلك ما أعله حتى استسقى بطنه، فدعي له باألطباء، فقالوا ذي يعالجه المك أحمى ال ف

ك  : فقال مسافر. ادع أقوامًا يمسكونك: فلما صارت آالنار، قال ى ذل ا      . لست أحتاج إل ه، فلم اوي علي فجعل يضع المك
د     . فذهبت مثًال! العير يضرط والمكواة في النار: رأى جلده ضرط الطبيب، فقال مسافر ًال، فخرج يري زدد إال ثق فلم ي

ه      ال ل ع يق ى موض ى إل ا انته ة، فلم عر         : مك ذا الش ب ه و طال ال أب ريش، فق ى ق ي إل ا، ونع دفن به ات ف ة م   .هبال
ى النع    : وقال النوفلي في خبره افر إل ا ذهب مس دًا،          وحدثني أنه إنم ه هن نكح ب ال ي ذر يتعرض إلصابة م ن المن ان ب م

ة من أدم    ه قب ه         . فأآرمه النعمان واستظرفه ونادمه، وضرب علي ه ومكان دره من ك إذا فعل برجل عرف ق ان المل وآ
  .عنده

دًا، فاضطرب             زوج هن ه ت ذآر أن ة، ف اس بمك افر عن حال الن أله مس وقدم أبو سفيان بن حرب في بعض تجاراته فس
  .إنه استسقى بطنه فكوي، فمات بهذا السبب: قال بعض الناس. ل حتى ماتمسافر واعت

  .انتهى . ثم أورد صاحب األغاني حكاية هند بنت عتبة، وطالقها من زوجها الفاآه بن المغيرة، وتزوجها بأبي سفيان
ن    : وآذا أورد الحكاية المفضل بن سلمة في آتاب الفاخر، قال افر ب ن     روى أبو الحسن الدمشقي أن مس ي عمرو ب أب

و  : أمية بن عبد شمس، آان يهوى هندًا بنت عتبة، وآانت تهواه، فقالت له إن أهلي ال يزوجونني منك ألنك معسر، فل
ادم  . فرحل إلى الحيرة وافدًا إلى النعمان، فبينا هو مقيم عنده. وفدت إلى بعض الملوك لعلك تصيب ماًال إذ قدم عليه ق

ة    داً         من مكة، فسأله عن خبر أهل مك زوج هن فيان ت ا س ا أن أب ان فيه ياء آ أخبره بأش ده، ف أمر     . بع م، ف فطعن من الغ
ان             وج النعم ج من عل ه، وعل ا علي واة منه م وضع مك ار، ث النعمان بن أن يكوى، فأتاه الطبيب بمكاويه فجعلها في الن

ار    : واقف، فلما رآه يكوى ضرط، فقال مسافر واة في الن ر والمك ال إن  !. قد يضرط العي ب، ضرط  ويق  .انتهى . الطبي
مسافر بن أبي عمرو بن أمية، : آان أزواد الرآب من قريش ثالثة: وأثنى عليه الزبير بر بكار في أنساب قريش، قال

وزمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وأبو أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم وإنما قيل 
  .ا إذا سافروا لم يتزود معهم أحدلهم أزواد الرآب ألنهم آانو

ة          : وقوله ه، بغت ق دفع ا ال يطي ه م زل ب ًا، إذا ن دهاه دهي اه األمر ي ة     . أي شيء دهاك من ده ة، وهي النائب ه الداهي ومن
ة بالكسر   . وغاله غوًال، إذا أهلكه على غفلة. والنازلة يم   . واالسم الغيل تح الم رأى، بف ون،  . المنظر الحسن  : والم والمن
  .الموت: مبفتح المي

د    : والزهر. إلخ، حماه يحميه، إذا دفع عنه ما يكره من سوء المقال..أنا حاميك: وقوله يض، يري جمع أزهر، وهو األب
  .والالم بمعنى من أجل. به النقي من الذم والعيب

  .الذل والضعف: والمهانة. مضارع هان هونًا بالضم، إذا ذل وحقر: وتهون

ل     : غانيإلخ، قال الصا..ميت صدق: وقوله ى الصدق، فقي ر أضيف إل رجل صدق،   : آل ما نسب إلى الصالح والخي
  .وصديق صدق
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الى ال تع وأ صدق: "ق ي إسرائيل مب ا بن د بوأن زًال صالحًا: ، أي"ولق اهم من دها . أنزلن ة بع اة الفوقي تح المثن ة، بف وتبال
  .اسم قرية بالطائف: موحدة

يم    . بالخطابوأمسيت . تبالة عرض من أعراض مكة: وقال أبو هفان ة وضم الج ل  : والحجون، بفتح الحاء المهمل جب
  .مشرف بمكة

دها حاء        . الزيادة: والبرآة. إلخ، جملة دعائية..بورك الميت: وقوله ة بع ون وسكون الضاد المعجم تح الن والنضح، بف
  .الكثير: القليل، والنضخ: النضح: مهملة، قال أبو هفان

ه   نضح الشجر، إذا تف: األصمعي: في الصحاح ول، أي   . طر ليخرج ورق ه اسم المفع دما    : وأراد ب روع المنشقة عن الف
  .معطوف على نضح: والزيتون. يخرج

ه     : يقول: إلخ، قال أبو هفان...آان منك اليقين: وقوله ك، استعظامًا لموت اليقين في موت ك، بتشديد   . ال أصدق ب ورجمت
  .ظن فيه من غير دليل: مبالغة رجمه بالغيب، أي: الجيم

م : المولى: إلخ، قال أبو هفان..آنت مولى :وقوله ة    . ابن الع ة، بضم الخاء المعجم الصديق، وأصله المصدر،    : والخل
  .أطلق مبالغة

  .وأنفدت، بالدال المهملة، بمعنى أفنت. إلخ، هذا سالم مودع..فعليك السالم: وقوله

  .لدموعمواصل قبائل الرأس وملتقاها، ومنها تجيء ا: والشؤون. مفعول مقدم: وماءها

  .في مرمس مدفون المرمس، آالمدفن وزنًا ومعنى: وقوله في الرواية الثانية

وم : إلخ، المدره، بكسر الميم وآخره هاء، قال الجوهري..مدره يدفع: وقوله ل درأت،    : درهت عن الق نهم، مث دفعت ع
  .جمع يد، وهي القوة: واأليدي. زعيم القوم والمتكلم عنهم: والمدره. وهو مبدل منه

  .وتقدمت ترجمة أبي طالب في الشاهد الحادي والتسعين. مسافر المذآور مات في الجاهليةو

 : وأنشد بعده

  فإن شفاًء عبرة مهراقة

  : وتمامه. على أنه يجوز في باب إن اإلخبار عن نكرة بنكرة، آما في هذا المصراع

  فهل عند رسم دارس من معول

  .ألربعين بعد السبعمائةوتقدم شرحه مفصًال في الشاهد الحادي وا

  : وأنشد بعده

  أظبي آان أمك أم حمار

  : وهو عجز، وصدره. على أنه يجوز في باب آان اإلخبار عن النكرة بالمعرفة، آما في هذا المصراع
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  فإنك ال تبالي بعد حول

  .وتقدم شرحه هناك في الشاهد الرابع والعشرين بعد الخمسمائة

  وأنشد بعده، 

  والثمانون بعد الثمانمائةالشاهد الرابع 

  وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي  فليت آفافًا آـان خـبـرك آـلـه

ان  ة آ ت، وجمل م لي ًا اس ون آفاف ه يجوز أن يك ى أن اف،  : عل ى آف ا الراجع إل تتر فيه مها الضمير المس ا، واس خبره
  .ى آفافوخبرها خيرك بالنصب، فيكون اسم آان أيضًا نكرة آاسم ليت لكونه راجعًا إل

ان اب آ ي ب ة، وف رة والمعرف اب النك ي ب ه ف ا قدم ذا آم رة: وه رة نك ى نك د إل ذهب بعض . أن الضمير العائ ذا م وه
  .وعند الجمهور معرفة مطلقًا. النحويين

ه،                  ن الشجري في مجلسين من أمالي دي، واب و طالب العب ذه أب ه، وتلمي ي في تذآرت و عل ذا البيت أب وقد تكلم على ه
  .هشام في المغني، وابن الحاجب في أماليه، وأبو حيان في تذآرته وغيرهمولخص منها ابن 

ًا     : ولم يذآر أحد منهم رواية نصب خيرك إال صاحب اللباب، قال فيما علقه عليه ذا البيت وجه ذآر عبد القاهر في ه
ة أن آفافًا اسم ليت، وفي آان ضميره، وخيرك منصوب ب: آخر يخرجه عما نحن فيه من إضمار الشأن ذا  . الخبري وآ

  .انتهى. فليت شيئًا مكفوفًا آان هو خيرك آله وشرك: شرك على معنى

دتين  ه : إحداهما  : وأفاد فائ ة       : أن قول رك والثاني ة نصب خي ًا مصدر مؤول باسم     : وشرك منصوب في رواي أن آفاف
  .المفعول على تقدير موصوف

ضًا، ولكن المعنى عليها يكون على القلب، آما يشهد وفي مسائل الخالف البن األنباري ما يشير إلى رواية النصب أي
ي   : وعلى هذه الرواية يكون عني متعلقًا بمحذوف على أنه حال من شر، أي. به الذوق السليم ه منفصًال عن   .حال آون

 : وال يجوز أن يتعلق بالضمير في آان العائد على آفاف، آما ذآروا أن الظرف يتعلق بالضمير في قوله

  وما هو عنها بالحديث المرجم   ما علمتم وذقتموما الحرب إال
  

منصوب بنزع : وال بكفاف المذآور أيضًا، ألن المبتدأ ال يعمل بعد مضي خبره، ويكون مرتوي فاعل ارتوى، والماء
  .مدة دوام المرتوي بالماء: مصدرية ظرفية، أي: الخافض، وما

  
ه      . فاسم ليت ضمير شأن محذوف   برفع خيرك،: وإن روي برفعه، أي: وقول الشارح المحقق دم من ا تق ى م ذا عل وه

اب،    . قريبًا من أن أسماء هذه الحروف ال يجوز حذفها في الشعر إال إذا آانت ضمائر الشأن وهو مذهب صاحب اللب
  .وآذا قال ابن الحاجب في أماليه على هذا البيت. وال يحذف اسمها إال إذا آان ضمير الشأن: قال
  

ون رهم أن يك وز غي ذوف ضمير المخاطب وج امن   . المح س الث و المجل س األول، وه ي المجل ن الشجري ف ال اب ق
  .وحذف هذا النحو مما تجوزه الضرورة. إن اسم ليت ضمير محذوف: والعشرون وتبعه ابن هشام

  
ه ضمير المخاطب  ديث، وإن شئت قدرت أن والح ه ضمير الش إن شئت قدرت ان، . ف ر آ و خب ًا، وه اه آاف ًا معن وآفاف

  .ك اسمها، والجملة خبر اسم ليتوخير
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ة نفسها، هي الشأن            رابط، ألن الجمل ى الضمير ال اج إل ًا، وال يحت رك آفاف ان خي ى  . والتقدير على األول فليته آ وعل

اني دير الث رك : التق ن خي اف م ت الك م لي ى اس د عل رك، والعائ ًا خي ان آفاف ك آ ى . فليت ي حذف الضمير عل ه ف ومثل
  : التقديرين قول اآلخر

  فبتنا على ما خيلت ناعمي بال  ليت دفعت الهم عني سـاعًةف
  

  .انتهى. فليته أو فليتك: أراد
  

  .وهو مسلم إن آانت آان تامة. وظاهر آالم هؤالء أنه ال يجوز جعل آفافًا اسم ليت مع رواية الرفع
  

ام   ن هش إن قلت  : قال ابن الشجري، وتبعه اب ان مستغ       : ف ت، وتجعل آ ى   هل يجوز أن ينصب بلي ا بمعن نية بمرفوعه
  .حدث ووقع، ويخبر بالجملة التي هي آان وفاعلها عن آفاف

  
ظ، وفي    : فلو قلت. أن ذلك ال يصح لخلو الجملة عن عائد: فالجواب ليت زيدًا قام عمرو لم يجز، لعدم ضمير في اللف
  .التقدير

  
  .انتهى. إليه أو معه أو نحو ذلك، صح الكالم: فإن قلت

  
ر     : قال أبو حيان في تذآرته. ة فجائزوأما إن آانت ناقص ان، وتضمر الخب يصح جعل آفافًا اسم ليت، وخيرك اسم آ

  .إن أفضلهم آان زيد: ونظيره أحد قولي سيبويه في. آأنه خيرك: عائدًا على آفافًا، والتقدير
  

ة  : ومنع الفارسي من هذا في التذآرة، وقال ه، وال هو      لقبح االبتداء بالنكرة، وألنه ليس بعده في الجمل ود علي ذآر يع
م          . ويا لها من غفلة من إمام حبر. هي ان في حك ائر الضمائر إذا آ ه آحذف س ان ال يحصى، وحذف وإضمار خبر آ

ان ضعيفاً       رو؛ وإن آ دًا ضرب عم ل إن زي ذه الحروف المنكرات فال ينحصر       . الموجود، مث ا نصب ه   .انتهى . فأم
و صلح   : وال يستقيم أن يكون آفافًا اسمًا لليت، ألنه نكرة: وقد تبع ابن الحاجب أبا علي، فقال في أماليه فال يصلح، ول

  .انتهى. آان خيرك وما بعده ال يصلح خبرًا: لم يستقم المعنى، ألن قوله
  

ه مصدرًا في األصل     : وقول الشارح ثن لكون ن الحاجب    . وقوله خيرك وشرك اسم آان وآفافًا خبرها، ولم ي ه الب مثل
ي ال يفضل أحدهما عن اآلخر؛         : فًا خبر عن الخير والشر معًا، أيآفا: في أماليه، قال رك وشرك بالنسبة إل ليت خي

  .ألن الكفاف هو الذي ليس فيه فضل
  
  .انتهى. إن شرك زائد على خيرك، فأنا أتمنى لو آان غير زائد: يريد

  
  .مدلول عليه بالمذآوروفيه رد على ابن الشجري، في زعمه أن آفافًا إنما هو خبر خيرك، وخبر شرك محذوف 

  
دخل في    : ومن روى: وقال في المجلس الثاني، وهو المجلس السادس والثالثون رك، ف وشرك رفعه بالعطف على خي

حيز آان، فغير أبي علي يقدر خبر آان المضمر محذوفًا دل عليه خبر آان المظهر، ويقدر المحذوف بلفظ المذآور، 
  : ونظير ذلك قوله. وهو القياس

  عندك راض والرأي مختلف  عندنا وأنـت بـمـا نحن بما

  .انتهى. نحن بما عندنا راضون: أراد

ال حاجة إلى هذا التقدير؛ فإن آفافًا : وتنبه الدماميني من آالم الشارح فقال معترضًا عليه .وتبعه ابن هشام في المغني
  .يصح آونه خبرًا عنهما، إذ هو صالح لإلخبار عن االثنين وغيرهما
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  .وعني متعلق بكفافًا، ألنه خبر آان، فهو متأخر في التقدير إلى جنبه، والمعنى عليه: الشارحوقول 

ويكون مرتوي فاعل ارتوى، وهو : أي. والماء على هذا الوجه منصوب على وجه أن يكون آفافًا خبرًا عنهما: وقوله
  .مطاوع أرويته، ورويته من الماء فارتوى منه وتروى

ا،         روي من الماء : يقال رأة ري ان، والم و ري ري بالكسر، فه ًا؛ واالسم ال بكسر الواو، إذا شبع منه، يروى بفتحها، ري
  .آذا في المصباح. ويعدى بالهمزة والتضعيف آما تقدم. آغضبان وغضبى

ولهم  : وقال ابن الشجري ل، آق ه من الصحيح خطف     . رقي وارتقى  : ارتوى بمعنى روي، جاء افتعل بمعنى فع ومثل
  .هىانت. واختطف

  .ارتويت منه أو به: يقال: قال ابن الشجري. ونصب الماء بنزع الخافض

ا دامت    : والمراد من هذا التأبيد، آقوله تعالى. ما ارتوى من الماء مرتو: أي: وإليه أشار الشارح بقوله ا م خالدين فيه
ة  ن الشجري. السموات واألرض، اآلي ال اب ار، أي: ق دير حذف الج اء فبتق ا نصب الم اء أو م: وأم وى من الم ا ارت

رآن والشعر     . بالماء تعماله في الق ر اس الى    . وحذف الجار، وإيصال الفعل إلى المجرور به مما آث ه تع ك قول : فمن ذل
بعين رجالً " ه س ى قوم ار موس ه"واخت ن قوم الى . ، أراد م ه تع اء قول ذف الب ن ح وف  : "وم يطان يخ م الش ا ذلك إنم

  ".فال تخافوهم: "قاليخوفكم بأوليائه، فلذلك : ، أي"أولياءه

ى آخره  : وقول الشارح ه         . وقيل شرك مرتو بتقدير مرتويًا إل ى قول ه، فيكون عل ي في تذآرت ي عل ول أب ذا ق ًا  : ه آفاف
ول      : خبرًا لقوله ا تق اف، آم ه آف ى أن يكون في ًا، أي   : خيرك فقط، على معنى أنه ما بلغ ذلك إل ك آفاف ا  : ليت نفقت ليته

  .مقدار الحاجة

ره   تريد أنها انق ول   . ص، فكذلك هاهنا، ويكون العطف على األول من عطف مفرد على مفرد شارآه في خب ى ق وعل
  .أبي علي من عطف الجمل، أخبر عن آل مفرد منهما بخبر خاص

وآان حق  . وأما قوله وشرك فمن رفعه فبالعطف على اسم آان، ومرتوي في رأي أبي علي خبره: قال ابن الشجري
: وآان بكر قائمًا، فكأنه قال: آان زيد جالسًا وبكر قائمًا، تريد: طوف على آفافًا، آما تقولمرتوي أن ينتصب ألنه مع

  .ليتك أو ليت الشأن آان خيرك آفافًا وآان شرك مرتويًا عني

 : وأسكن ياء مرتوي في موضع النصب، إلقامة الوزن، آقول بشر

  آفى بالنأي من أسماء آافي

  .آافيًا: وآان حقه

ه       : جلس الثانيوقال في الم ًا، ولكن ه مرتوي ان حق وي، وآ ر مرت وذهب أبو علي على رواية رفع وشرك، إلى أن الخب
  .أسكن الياء إلقامة الوزن والقافية، وهو من الضرورات المستحسنة؛ ألنه رد حالة إلى حالتين

وي،      ار عن الشر بمرت واء يكف   أعني أن الشاعر حمل حالة النصب على حالة الرفع والجر، وحسن اإلخب ألن االرت
  .انتهى. الشارب عن الشرب، فجاز لذلك تعليق عني بمرتوي

ى               تهم الوقف عل إن لغ ة، ف ة ربيع ى لغ ه وقف عل نهم أن ذآر أحد م م ي وآلهم حمل تسكين مرتوي على الضرورة، ول
  .المنصوب المنون بالسكون
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ن الحاجب ال اب ك: ق رًا، آقول دأ وخب وي مبت ون شرك مرت ان: وال يجوز أن يك اد  آ ق؛ لفس رو منطل ًا وعم د قائم زي
ليت زيدًا قائم وعمرو منطلق، : المعنى، ألنه يكون حينئذ جملة مستقلة منقطعة عن التمني في المعنى، مثلها في قولك

ق    .ألن عمرو منطلق في مثل ذلك مثبت له االنطالق، غير داخل في حيز التمني، بخالف ليت زيدًا قائم وعمرًا منطل
أن          وإذا ثبت ذلك آا اره ب ات، فيوجب إخب رًا بإثب داء يوجب أن يكون مخب ى االبت ن جعلك وشرك مرتوي مرفوعًا عل

ا         ى وجه يثبت م ذلك، فكيف يحمل عل شره منكف، فيفسد المعنى، إذ المعنى أن شره زائد، وأنه يتمنى أن ال يكون آ
  .انتهى. مقصود المتكلم نفيه

  .وشرك: على وجه جعل مرتوي خبرًا لقوله: ًا، أيويكون الماء على هذا الوجه مرفوع: وقول الشارح

ي في آون       : قال ابن الشجري. فاعل ارتوى، أي مادام الماء ريان، هذا أحد وجهين فيه: وقوله ي عل ى مذهب أب وعل
أويلين  دير حذف مضاف، أي   : أحدهما : مرتوي خبرًا لكان رفع الماء بت ا جاء      : تق اء، آم وى أهل الم ا ارت واسأل  : م

ة، أي ة، و  :القري ا"أهل القري ى تضع الحرب أوزاره لحتهم: ، أي"حت م. يضع أهل الحرب أس ن آالمه صلى : وم
اء       : وثانيهما .وقد آثر حذف المضاف جدًا. أهل المسجد: المسجد، أي أخرين، وهو أن يكون الم ما أجازه بعض المت

ال  وجاز وصف الماء باالرتواء للمبالغة، آم: قال. فاعل ارتوى من غير تقدير مضاف ا جاز وصفه بالعطش، لذلك ق
 : المتنبي

  وجبت هجيرًا يترك الماء صاديا
ًا      وى، قياس وقد تكلف بعض المتأخرين نصب الماء، في القول الذي ذهب إليه أبو علي، وذلك على إضمار فاعل ارت

ولهم     يبويه من ق اه س أتني، أي   : على ما حك دًا ف ان غ ه من الرخاء أو ال       : إذا آ ا نحن في ان م داً إذا آ ا   . بالء غ در م فق
  .ارتوى الناس الماء

  
  : وأنشد على هذا قول الشاعر

 إلى قطري ما إخالك راضيا  إذا آان ال يرضيك حتى تردني
  

ه  : أراد م ب ول . إن آان ال يرضيك شأني أو ما أنا عليه، فأضمر ذلك للعل يبويه حسن،      : وأق اه س ا حك إن اإلضمار فيم
  .انتهى. ما ارتوى الماء، بعيد: قوله وتقدير إضمار الناس في. ألنه معلوم

  
  .حذف الفاعل من غير الصور المعدودة: أحدهما: وال يخفى أن هذا القول تعسف من وجهين

  
  .حذف الباء، وحرف الجر ال يحذف إال سماعًا: وثانيهما

  
ع   : ثم قال ابن الشجري ه الرف رووا في وا ظاهر   وغير أبي علي ومن اعتمد على قوله، رووا نصب الماء، ولم ي ، فلزم

  .اللفظ والمعنى، فذهبوا إلى أن الفاعل الرتوى مرتوي
  

وى    : وأبو طالب العبدي منهم، وذلك أنه ذآر لفظ أبي علي في تعريب البيت، ثم قال ا مطالب بفاعل ارت ل   . وأن م مث ث
داً : ما شرب، أي : قوله ما ارتوى الماء مرتوي بقوله ذ        . أب ى ال م يعرف المعن ه ل ى أن ه عل دل آالم و    ف ه أب ي ذهب إلي

  .علي، من نصب مرتوي على أنه خبر آان، أو رفعه على أنه خبر ليت
  

ولهم   د، آق : والقول عندي فيه أن االلتزام بالظاهر على ما ذهب إليه العبدي أشبه بمذاهب العرب فيما يريدون به التأيي
  .ال أفعل آذا ما طار طائر، وال أآلمك ما سمر سامر

  
ي عل    ارتوى        وقد مر بي آالم ألب وي ب ع مرت ه، يتضمن تجويز رف ي مكان ل فكري      . ي ذهب عن ان أجي ذ زم ا من وأم

  .انتهى. وطرفي في تعرف الكالم الذي سنح لي فيه آالمه، فال أقف عليه
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ارتواء، ورد عليه بأن اسم الفاعل فيما زاد على : جعل ابن بابشاذ مرتوي منصوبًا على المصدر، أي: وقال أبو حيان
  : قال. ضاربته مضاربًا: ن مصدرًا، وإنما يكون ذلك في اسم المفعول، نحوالثالثة ال يكو

  وأنجو إذا لم ينج إال المكيس  أقاتل حتى ال أرى لي مقاتًال
  

  .انتهى. قم قائمًا، وأ قائمًا وقد قعد الناس: وآأنه قاسه على الثالثي، نحو
  

  .شارآًا للمعطوف عليه في خبرهتجويز هذا إنما يتصور في رفع الماء، وجعل المعطوف م: أقول
  

  .وشرك في رواية نصبه: بقي على الشارح المحقق توجيه
  

ذآورة، ألن    : ومن قال: قال ابن الشجري ى ليت الم وشرك بالنصب، حمله على ليت، وال يجوز أن يكون محموًال عل
  .ضمير الشأن ال يصح العطف عليه لو آان ملفوظًا به، فكيف وهو محذوف

  
ا حسن حذف         . مله على ليت المذآورة حملته على أخرى مقدرةوإذا امتنع ح ا، آم ذآورة عليه ة الم ك لدالل وحسن ذل

  : آل فيما أورد سيبويه من قول الشاعر
 ونار توقد بالليل نـارا  أآل امرئ تحسبين امرًأ

  .وليت شرك مرتو عني: وآل نار، فكأنه قال: أراد

ذآورة إن        يروى بنصب شرك، إما على أنه: وقال ابن هشام ى اسم ليت الم ى العطف عل اسم لليت محذوفة، وإما عل
  .انتهى. قدر ضمير المخاطب

ى    : وقد غفل صاحب اللباب فيما علقه عليه عن عدم جواز العطف على ضمير الشأن، فقال شرك بالنصب عطف عل
  .اسم ليت ضمير الشأن

ا يستحقه من إس    : ثم قال ابن الشجري رًا لليت    فمرتوي في هذا التقدير على م ه خب ه لكون ي    . كان يائ ى مذهب أب وعل
  .علي في آون مرتوي خبرًا لكان، أو لليت يجوز في الماء الرفع والنصب، وتقدما

ال             ه ق ك ان وي، وذل ى مرت وى إل ناد ارت ه إال إس م يتجه ل اء، ول ا   : وأبو طالب العبدي لم يعرف إال نصب الم ى م معن
  .ما شرب الماء شارب: ارتوى الماء مرتو

وي في موضع نصب         : وأما ما ذآره الشيخ أبو علي من قوله: الثم ق ان مرت ان، آ ى آ وإن . وإن حملت العطف عل
  .وشرك ومرتو مرفوع، فكالم لم يفسره رحمه اهللا: حملته على ليت نصبت قوله

م            : ثم قال ه أورد البيت ث ى الوجه، وهو أن ه عل ا حاآي ي، أن ي عل د   ومر بي بعد هذا في تعليقي آالم الشيخ أب ال بع ق
  .ليت محمول على إضمار الحديث، وآفافًا خبر آان: إيراده

ان،        : فأما قوله ى آ العطف عل ًا ب اني أن يكون شرك مرتفع وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي، فقياس من أعمل الث
 :ومرتوي في موضع نصب، إال أنه أسكن في الشعر، مثل

  آفى بالنأي من أسماء آافي
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رك بالعطف على ليت، ومرتوي في موضع رفع ألنه الخبر، وما ارتوى الماء في موضع  ومن أعمل األول نصب ش
  .هذا ما ذآره أبو علي. نصب ظرف يعمل فيه مرتوي

دي  ال العب م ق ه ال : ث ى علي ه، والمعن ا قلت ر، م م أن األم ه عل ا ذآرت وى، وإذا ثبت م البتي بفاعل ارت دمت مط د تق وق
  .انتهى. محالة

ا               أنه ي: فملخص ما تقدم اهر، ومع رفعهم د الق د عب ي عن رك وشرك عن ًا اسم ليت مع نصب خي جوز أن يكون آفاف
  .بتقدير خبر آان ضميرًا عند أبي حيان

ا      ا أو عن أولهم ان، عنهم ويجوز أن يكون اسم ليت ضمير شأن أو مخاطب، واسم آان خيرك وشرك، وآفافًا خبر آ
ة  رك  : "وخبر الثاني محذوف، وعني متعلقه، وجمل ان خي ي    آ ًا عن وي      ": وشرك آفاف ور، ومرت د الجمه ر ليت عن خب

  .فاعل ارتوى، والماء مفعوله عند الجميع

وإن نصب شرك . آان خيرك آفافًا، خبر ليت، وشرك عني مرتويًا معطوفان على خيرك آفافًا: وعند أبي علي جملة
وي وعني في . وشرك عني مرتوي معطوفة على جملة ليت المتقدمة: بتقدير ليت، فجملة . الوجهين عنده متعلقة بمرت

  .وآذلك الماء في الوجهين عنده يجوز رفعه ونصبه

  .هذا تحرير األقوال في البيت، وتمييز ما لكل قول عن اآلخر

وال       ول من األق ى آل ق ي عل . وقد لخص ابن هشام في المغني آالم ابن الشجري في غير وجهه، فإنه لم يبين ما ينبن
ة،       : أحدها: هفي البيت إشكال من أوج: قال ان تام ت، وأن آ ًا اسم لي عدم ارتباط خبر ليت باسمها، إذ الظاهر أن آفاف

  .وأنها وفاعلها الخبر، وال ضمير في هذه الجملة

  .تعليق عني بمرتو: والثاني

  .إيقاع الماء فاعًال بارتوى، وإنما يقال ارتوى الشارب: الثالث

ان      ر لك و خب ا ه ًا، إنم ن األول أن آفاف واب ع أن أو       والج مير الش ت ض م لي اف، واس ى آ و بمعن ا، وه دم عليه مق
  .المخاطب، وخيرك اسم آان، وآله توآيد له، والجملة خبر ليت

وي           ا مرت ارتوى، وإم وي فاعل ب ًا فمرت ديره آفاف ا محذوف تق وأما شرك فيروى بالرفع عطفًا على خيرك، فخبره إم
ذآورة   ويروى بالنصب إما على أنه اسم ل. على أنه سكن للضرورة ليت محذوفة، وإما على العطف على اسم ليت الم

  .إن قدر ضمير المخاطب، ومرتو على الوجهين مرفوع خبر لليت المحذوفة أو المذآورة

  .أنه ضمن مرتو معنى آاف، ألن المرتوي يكف عن الشرب: وعن الثاني

  .تويًا مجازًاشارب الماء، وإما على جعل الماء مر: أنه إما على حذف مضاف، أي: وعن الثالث

  .هذا تلخيصه. ويروى بالنصب على تقدير من، ففاعل ارتوى على هذا مرتو

ا  . وال يخفى أن تضمين مرتو معنى آاف ورفع الماء، يختصان بقول أبي علي ونصب الماء مع جعل مرتو فاعًال إنم
  .هو على غير قوله آما ذآرنا

  .ي الشاهد الثمانين بعد المائةوالبيت من قصيدة ليزيد بن الحكم، وتقدمت مع ترجمته ف
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 وأنشد بعده، 

  الشاهد الخامس والثمانون بعد الثمانمائة

  فلو أن واش باليمامة داره

ول      اس أن يق ان القي يًا، ألن إعراب نحو القاضي      : على أنه حذف النصب من واش لضرورة الشعر، وآ و أن واش فل
ة الفتحة      يقدر في الرفع والجر، لثقل الضمة والكسرة على الياء،  ه في النصب لخف اء ضرورة   . وتلفظ ب   .وإسكان الي

وروي فلو آان واش فهو على . قيل إنه من أحسن الضرورات، وقد حذفت هنا اللتقائها ساآنة مع سكون نون التنوين
  .القياس

  : والمصراع من قصيدة لمجنون بني عامر، وهذه أبيات منها

 ي ليلى وال ما قضى لياقضى اهللا ف  خليلي ال واللـه ال أمـلـك الـذي

 فهال بشيء غير ليلـى ابـتـالئيا  قضاها لغيري وابتالني بحـبـهـا

  وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا  فلو آـان واش بـالـيمـامة داره

 حبالـيا من الحظ في تصريم ليلى  وماذا لهم ال أحسن اهللا حفـظـهـم

  .وهذه أشهر قصائده، وهي طويلة جدًا

ه لقضا: وقول ي اللي ودي ف ه ن ا قال ون لم نده، أن المجن اني بس ت، روى صاحب األغ ري البي أأنت المتسخط : ها لغي
ه    ! لقضاء اهللا وقدره، والمعترض في أحكامه ى وجه وحش عل   .واختلس عقله، وتوحش منذ تلك الساعة، وذهب مع ال

اسم : واليمامة .، إذا نقشه وحسنهالذي يزوق الكالم ليفسد بين شخصين، وأصله من وشى الثوب يشيه وشيًا: والواشي
اء، آانت تبصر الراآب من      : واليمامة. بلد، وآان اسمها في الجاهلية الجو، بفتح الجيم وتشديد الواو اسم جارية زرق

يم وضمها    . جو اليمامة: مسيرة ثالثة أيام، سمي البلد باسمها لكثرة ما آان يضاف إليها، فيقال تح الم وحضرموت، بف
 : وقوله. مدينة باليمن

  اهتدى ليا
  

  .الالم بمعنى إلى
  

  : وروي بدله
  وداري بأعلى حضرموت أتى ليا

  .بتنوين حضرموت للضرورة

ومن الحظ متعلق بما تعلق به . دعاء عليهم: ال أحسن اهللا حفظهم: وماذا لهم استفهام، والضمير للوشاة، وجملة: وقوله
ه      : وتصريم. لهم ى فاعل ع، وهو مصدر مضاف إل ى  تقطي يقته  : ، وهو ليل ه  . اسم عش ا مفعول ل، وهو    : وحالي جمع حب

  .مستعار للوصلة واأللفة بين شخصين

 .وترجمة مجنون بني عامر تقدمت في الشاهد التسعين بعد المائتين
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